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غير مخصص للبيع

الغامن: سأكشف «املشهد السياسي» بعد دور االنعقاد 
سامح عبداحلفيظ

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، أنه سيكشف 
الكثير مما يحدث في املشــهد السياســي بعد فّض دور 

االنعقاد باألدلة والبراهني والدليل القاطع والواضح.
وبّني الغامن أنه سيفض دور االنعقاد بعد استجواب 
سمو رئيس مجلس الوزراء «وسأحاول أن تكون هناك 
جلســة خاصة أو أكثر إن سمح لنا الوقت، فاستجواب 
رئيس الوزراء سيكون يوم الثالثاء، وسيخصص يوم 
األربعــاء للقوانني، وبعدها ســيفض دور االنعقاد بناء 

على تداعيات جلسة الثالثاء».
وأضــاف الغــامن، في تصريح صحافــي في املجلس 
أمس، أنه لن يســمح وفق صالحياته كرئيس للمجلس 
باســتخدام أسماء نساء فاضالت من األسرة احلاكمة أو 
خارجها وإقحامهن في أتون االبتزاز السياسي. من جانب 
آخر، عقد الغامن في مكتبه مباحثات رســمية مع رئيس 
مجلس النواب العراقي محمد احللبوسي والوفد املرافق 

له مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

أكد أنه لن يسمح وفق صالحياته كرئيس للمجلس باستخدام أسماء نساء فاضالت من األسرة احلاكمة أو خارجها وإقحامهن في أتون االبتزاز السياسي

«هويتي» معتمدة لدخول وخروج الوافدين

٣٠ مليون إصابة بـ «كورونا» عامليًا 
والدول الغنية حجزت ٢٫٥ مليار جرعة

«املالية» تتابع قانونية سحب مبالغ كبار السن 
من حساباتهم الشخصية دون إخطارهم

عاطف رمضان

خاطبت هيئة املعلومات املدنية وزارتي اخلارجية والداخلية و«الطيران 
املدنــي» لتأكيد اعتماد البطاقة املدنية الرقمية (هويتي) في إثبات إقامة 
الوافد عند الســفر أو الوصول. وطلبــت «املدنية» من اجلهات املختصة 
التعميــم على املطــارات واملنافذ وشــركات الطيران ومكاتب الســياحة 
والســفر ومطــارات العالم العتماد تطبيق «هويتي» للســماح للوافدين 

بالدخول واخلروج.

عواصــم ـ وكاالت: جتاوز عدد اإلصابات املســجلة بڤيروس كورونا 
املســتجد حول العالم عتبة الـ ٣٠ مليونا مبوازاة تســارع السباق نحو 
حجز اللقاحات، حيث كشفت منظمة «أوكسفام» غير احلكومية، عن أن 
الــدول الغنية حجزت أكثر من ٢٫٥ مليار جرعة على حســاب بقية دول 
العالم. من جهته، أكد مركز األبحاث احلكومي الروسي (فيكتور) اكتمال 
املرحلة األولى من التجارب الســريرية على اللقاح الروســي الثاني ضد 
كورونــا وتأكيد ســالمته الكاملة. ونقلت وكالة «ســبوتنيك» أن اللقاح 

الثاني «يقدم مناعة ال تستمر مدى احلياة».

أصدر وزير املالية براك الشــيتان كتابني الى محافظ بنك الكويت 
املركزي د.محمد الهاشــل واملدير العام للمؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعية مشعل العثمان بشأن التحقق من مدى سالمة اإلجراءات 
التي مت اتخاذها بشأن سحب مبالغ كبار السن من حساباتهم الشخصية 

دون إخطارهم.

التفاصيل ص٤

التفاصيل ص٩

التفاصيل ص١٦

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن لدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد احللبوسي

عصام الصقر ومسعود حيات خالل االجتماعالصورة النهائية ملبنى قصر العدل اجلديد.. حتفة معمارية كويتية

«كونستراكشن ويك»: قصر العدل اجلديد صرح 
قضائي كويتي األكبر في الشرق األوسط

«املركزي» للبنوك: تعزيز حضور الكفاءات 
الوطنية في الوظائف العليا 1616

عقوبات على مرتبطني بحزب اهللا 
وأديب ملزيد من املشاورات

بيروت ـ عمر حبنجر

عــرض رئيس الــوزراء اللبنانــي املكلف تأليف 
احلكومة مصطفى أديب مع رئيس اجلمهورية ميشال 
عون أمس في بعبدا آخر املستجدات بخصوص العقبات 
املستجدة وتلك املتأصلة أمام تشكيل حكومته. وعقب 
انتهاء االجتماع، قال أديب: اتفقت مع الرئيس عون 
على إعطاء مزيد من الوقت للمشاورات ونأمل تعاون 
اجلميع. وأضاف: ليس لدينا ترف الوقت وأعول على 
تعاون اجلميع من أجل تشــكيل احلكومة. وتزامنا، 
أعلنــت وزارة اخلزانــة األميركية «فــرض عقوبات 
مرتبطة بلبنان على شركتني وأحد األفراد لصالتهم 

املزعومة بحزب اهللا». 
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التفاصيل ص٢٠ التفاصيل ص٣

نتيجة الثانوية ظهر السبت.. وآلية «التعليم عن ُبعد»: ساعتان 
مساًء لـ ٤ و٥ ابتدائي.. واملتوسط صباحًا.. والثانوي ظهرًا

عبدالعزيز الفضلي

فيما يعتمد وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.سعود 
احلربي في الســاعة الواحدة 
من ظهر غد الســبت النتيجة 
النهائية لطلبة الثانوية العامة 
العلمــي واألدبــي  بقســميها 
واملعهد الديني ويتصل بالطلبة 
األوائل لتهنئتهم على التفوق 
والنجاح خالل حفل ينقل على 
الهواء مباشــرة في تلفزيون 

الكويت، خلص اجتماع جلنة 
التعليم االلكتروني برئاسته 
إلى التوصية بتقســيم اليوم 
الدراسي بالعام اجلديد بنظام 

التعليم عن ُبعد كما يلي:
١ ـ التعليــم فــي مرحلــة 
رياض األطفــال حتى الصف 
الثالث االبتدائــي يكون غير 
متزامن (عن طريق الدروس 

املسجلة).
٢ ـ بقيــة صفوف املرحلة 
االبتدائية (الرابع واخلامس) 

تكون بواسطة التعليم املتزامن 
خــالل الفتــرة املســائية من 

الساعة ٣ إلى ٥ مساء.
٣ـ  يبدأ التعليم املتزامن في 
املرحلة املتوسطة في الفترة 
الصباحية من الساعة ٨ صباحا 

حتى ١٠٫٣٠ صباحا.
٤ ـ يبــدأ التعليم املتزامن 
في املرحلة الثانوية في الفترة 
الصباحية من الساعة ١٠٫٤٠ 
صباحا حتــى الســاعة ١٫٣٠ 

التفاصيل ص١٨ظهرا.

ملشاهدة الڤيديو
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محمد الدشيش

واصل مركز النويصيب احلدودي استقبال 
املواطنني وأبناء دول مجلس التعاون اخلليجي 
ومــن ميلكون تأشــيرة دخول إلــى البالد أو 
تأشــيرة خروج صادرة من اجلهات املختصة 
ومن سفارة اململكة العربية السعودية الشقيقة.
«األنباء» تواجدت منذ الصباح الباكر في 
منفــذ النويصيب احلــدودي وبعد يومني من 
افتتاح املنافذ البرية، حيث اطلعت على سير 
العمل وإجراءات الدخول واخلروج، ومن الباب 
األول للمنفذ يتواجد رجال األمن ملتابعة خروج 
املسافرين والتأكد من االشتراط على املسافر 
الكويتي ان تكون لديه شهادة PCR لم ميض 
عليها أكثر من ٤٨ ساعة باإلضافة الى وجود 
جواز السفر كوثيقة معتمدة للدخول واخلروج.
والتقت «األنباء» بعض املسافرين، ومنهم 
 PCR محمــد الدعــي الذي قــال ان شــهادة الـ
موجودة في املستشــفيات احلكومية وكذلك 

املستشــفيات اخلاصة وســعرها يتراوح من 
٢٥ الــى ٤٠ دينارا باخلاص، وهي مجانية في 
املستشفيات احلكومية وال تستغرق أكثر من 

٢٤ ساعة ألخذ النتيجة.
وقد أشــاد الدعي باإلجــراءات املتبعة في 
املنفــذ ومبا يقدمه رجــال الداخلية من جهود 
مشهودة وتعاون رائع مع املسافرين، إضافة 
إلى التنظيم املميز لتســهيل احلركة وعملية 

دخول وخروج املسافرين.
وأكد الدعي كذلك ضرورة االســتمرار في 
االلتزام باإلجراءات الوقائية والصحية املتبعة، 
حيــث ان الڤيروس مــازال موجودا وخطر 
انتشــاره مازال قائمــا، وبالتالي علينا عدم 
التهــاون فــي اإلجراءات حتــى تنجلي هذه 
األكمة بشكل نهائي، متمنيا السالمة للجميع.

إجراءات تنظيمية

كما اطلعت «األنباء» على إجراءات مركز 
وزارة الصحة املوجود في املنفذ، وهي إجراءات 

تنظيمية، حيث مت توفير الكمامات واملعقمات 
وكانت األعمال تســير  تســير بشكل رائع 
بقيادة وكيل عريف نواف فهد العازمي وفريق 

العمل في املنفذ.
وعند الدخول الى مكان املسحة في املركز 
الصحي الذي يستقبل يوميا من ١٠٠ إلى ١٥٠ 
مســافرا منذ افتتاح املنفذ الحظنا التنظيم 
املميــز للعمــل وااللتــزام بالدور وســهولة 
اإلجراءات، حيث يتم تقدمي صورة عن جواز 
السفر فقط، وكذلك نسخة ورقية عن شهادة 
الـ PCR حيث ال يتم قبول النسخ املوجودة 

على أجهزة النقال.
تسهيل احلركة

كذلــك التقــت «األنباء» محمــد اجلدحي 
(ســعودي اجلنســية مــن ســكان املنطقة 
الشــرقية)، حيث قال ان لديــه صلة قرابة 
مــن الدرجــة األولــى وله ٧ اشــهر لــم يزر 
الكويت، وأنه مشتاق إليها ومشتاق لرؤية 

األهل واألقارب، والكويت والســعودية بلد 
واحد، وأشار اجلدحي إلى أن التنظيم ممتاز 
واإلجراءات تســير بشكل رائع من الطرفني 
الكويتي والسعودي لتسهيل حركة العبور 
واختصــار الوقت قدر اإلمكان، مشــيدا في 
الوقت ذاته بالتعاون الكبير من املسافرين 
وتطبيقهم االشتراطات الصحية والوقائية 
ووجود جميع األوراق والثبوتيات املطلوبة.

باصات وقاعات

في الســياق ذاته، قــال مصدر من داخل 
املركز: إن أول يومني شهدا خروج اخلليجيني 
من الكويت بكثافة واليوم الثالث بدأ خروج 
الكويتيــني بكثرة، وقد وفــرت إدارة املركز 
باصات مكيفــة باإلضافة الى قاعات جديدة 
في املكان لراحة املسافرين والقادمني وضمان 
التباعد فيما بينهم ومنع التزاحم أو التواجد 
بكثرة فــي مكان واحد حفاظا على ســالمة 

العاملني في املركز واملسافرين.

تنظيم حركة السير في منفذ النويصيب

 إجراء املسحة

التزام بارتداء الكمامات محمد الدعي يقدم األوراق املطلوبة  (أحمد علي)

تشديد على ضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية والصحية وعدم التهاون فيها حفاظًا على سالمة اجلميع من مغادرين وقادمني وعاملني

منفذ «النويصيب» يواصل استقبال املواطنني 
وأبناء دول «التعاون» ومن ميلكون تأشيرة خروج أو دخول

ملشاهدة الڤيديو

حتديث وثيقة «مجموعة التشريعات اخلاصة 
بالطيران املدني في الكويت» اإلصدار الرابع

ثامر السليم

أجنزت ادارة الشؤون 
االدارة  فــي  القانونيــة 
العامــة للطيــران املدني 
حتديث وثيقة «مجموعة 
اخلاصــة  التشــريعات 
بالطيران املدني في دولة 
الرابع  الكويت» االصدار 

.٢٠٢٠
وبهذه املناسبة، قدمت 
ادارة الشــؤون  مديــرة 
القانونية باالنابة فاطمة 

اخلبــاز لرئيــس الطيران املدني الشــيخ 
سلمان احلمود نسخة من وثيقة «مجموعة 
التشــريعات اخلاصــة بالطيــران املدنــي 
في دولــة الكويت» االصــدار الرابع ٢٠٢٠ 
والتي قام بإعدادها موظفو ادارة الشؤون 
القانونية، حيــث تتضمن الوثيقة جميع 

القوانني والقرارات املتعلقة بالطيران املدني 
في دولة الكويت.

حضر اللقاء نائب املدير العام للشؤون 
اإلدارية واملالية والقانونية باالنابة اسامة 
القطري واملتحدث الرسمي للطيران املدني 

سعد العتيبي

الشيخ سلمان احلمود يتسلم اإلصدار من فاطمة اخلباز 

«اجلمارك» ُتدّشن الربط اآللي مع «املرور»

صرح مدير عــام االدارة 
العامة للجمارك املستشــار 
جمال اجلــالوي بأن االدارة 
العامــة للجمــارك وضعت 
بــاإلدارة  اســتراتيجيات 
العامة للجمارك وذلك لتعزيز 
اســتخدام التكنولوجيا في 
املعامالت اجلمركية، ســواء 
بــني القطاعــات اجلمركيــة 
أو مع اجلهات واملؤسســات 
احلكوميــة وكذلــك القطاع 
اخلاص هي اســتراتيجيات 
ثابتة وتعتمد اإلدارة العامة 
للجمــارك سياســة املراحل 
واالهتمــام باالســتفادة من 
التقنيات اجلديدة واالهتمام 
بالتدريــب املســتمر عليها 
والتــي تصــب جميعها في 
حتسني األداء وتطوير آليات 
العمل وحتقيق نتائج أفضل 

في مختلف القطاعات. 
مت  اإلطــار،  هــذا  فــي 
التوجيــه بتنفيــذ مجموعة 
التحديثــات لتحقيــق  مــن 
أهداف اإلدارة العامة للجمارك 
اخلاصة بالسرعة والدقة في 
التعامل اإلجرائي واألمني مع 
حركة املسافرين والسيارات 
عبــر املنافــذ احلدودية من 
خالل مجموعة من التطويرات 
والتحديثــات التــي تســهم 
في تســهيل دخول وخروج 
املركبــات، وشــملت هــذه 
التحديثات تدشني منظومة 

العامة للجمارك وبالتعاون 
مع وزارة الداخلية ممثلة في 
اإلدارة العامــة للمرور، الى 
االســتمرار في النجاح الذي 
حتقــق من هــذه املبــادرات 
والعمل الدائم على حتســني 

املنظومة وفاعليتها.
الوكيــل  أعلــن  بــدوره، 
املــرور  املســاعد لشــؤون 
اللــواء جمــال  والعمليــات 
الصايغ عن البدء في تفعيل 
الربط اإللكتروني بني االدارة 
العامة املرور واإلدارة العامة 
للجمارك،  ويأتي هذا الربط 
حلفظ حقوق ملكية املركبات 
لألشــخاص ومنع خروجها 
بصحبة الغير اال بعد حصوله 
على توكيل، كما يدعم اجلانب 
األمني املروري للوصول إلى 
مستخدم املركبة القادمة من 

وادارة املشــروع ومتابعــة 
مستمرة لكل اخلطوات التي 
تتم لتحقيق التكامل املنشود، 
وفي ضوء هذه السياســات 
فقــد خطت إدارة املشــروع 
خطــوات جــادة فــي تبني 
تقنيات متعددة في القطاعات 
اجلمركية، ومت تنفيذ مشروع 
الربــط مــع االدارة العامــة 
للمرور والــذي يرتكز على 
آليات تقنية متكاملة تسهم 
فــي التعامــل مــع البيانات 
اخلاصــة باملركبات شــاملة 
بيانات املالكني بصورة آلية 
وآمنة من خالل االســتفادة 
مــن قاعــدة بيانــات اإلدارة 
العامــة للمــرور وربطهــا 
مــع النظــام اجلمركي اآللي 
لتسهيل املصادقة اإللكترونية 
البيانات بشكل  واسترجاع 
حلظي وفــق أفضل املعايير 
العامليــة التــي تتوافــق مع 
املتطلبات اجلمركية والتقنية 
معا لتنفيذ عمليات التكامل 
املطلوبة وعلى الوجه األكمل.
وقــدم الشــكر والتقدير 
لــوزارة الداخليــة متمثلــة 
بالفريق الفني وإدارة العامة 
للمرور لتعاونها واملشاركة 
الفعالة لتحقيق هذا الربط، 
إلــى ســرعة  أدى  والــذي 
التكامل  التطوير ملنظومــة 
والتخطيــط لبدء العمل بها 
مبا يخدم العمليات اجلمركية.

خارج البالد في حال وقوع 
اجلرميــة وكذلــك اجلانــب 
املروري مبا يخص تسجيل 
املخالفات املرورية في دول 
مجلس التعــاون على مالك 
املركبة السابق في حال نقل 
امللكية بني األشخاص ويأتي 
هذا التعاون من خالل الرابط 
اإللكتروني لتعزيز اجلانب 
األمني عبر املنافذ احلدودية 

للمسافرين ومركباتهم.
مــن جانبه، قــال رئيس 
فريق امليكنة والنظم األمنية 
فــي االدارة العامة للجمارك 
طالل العيدان ان هذا املشروع 
يشكل إضافة جديدة ضمن 
لتوظيــف  اإلدارة  خطــط 
التقنيات احلديثة وتلقى هذه 
املشــاريع اهتماما كبيرا من 
املستشار مدير عام اجلمارك 

اجلالوي: استخدام التكنولوجيا في جميع املعامالت من إستراتيجيات «اجلمارك» بهدف السرعة والدقة

طالل العيدان اللواء جمال الصايغ املستشار جمال اجلالوي

تشــمل ربطا آليا مع وزارة 
بــاإلدارة  الداخليــة متمثلة 
العامــة للمــرور، وتســمح 
لــإلدارة  املنظومــة  هــذه 
العامة للجمارك ومن خالل 
أنظمتهــا احلاليــة بتقــدمي 
حلــول مبتكرة فــي تطبيق 
السياسات الرقابية واللوائح 
املعنية بحركة السيارات عبر 
املنافــذ احلدودية من خالل 
احلصول بشــكل آلــي على 
معلومات املركبات الكويتية 
الكاملــة ملالكيها  والبيانات 
بشــكل دقيــق ومــن خالل 
قنوات ربط آمنــة وبتكامل 
مع شــبكة اجلهــاز املركزي 
لتكنولوجيــا املعلومات، ما 
يدعم إنهاء جميع اإلجراءات 
إلكترونيا بكل  والتطبيقات 
دقة وسهولة، وتسعى اإلدارة 

«العدل» تعلن توقف بعض النظم اآللية للصيانة
أسامة أبو السعود

أعلنت وزارة العــدل عن توقف العمل 

على بعض النظم اآلليــة التابعة للوزارة 
اليوم اجلمعة من الساعة ٨:٣٠ صباحا حتى 
الساعة ٧:٠٠ مساء بغرض أعمال الصيانة.

الصايغ: الربط اآللي بني املرور واجلمارك يأتي حلفظ حقوق ملكية املركبات ألصحابها

إضافة اليمن وفرنسا واألرجنتني إلى قائمة 
الدول املمنوع دخول القادمني منها

عممــت اإلدارة العامــة للطيران املدني 
قرار مجلس الوزراء إضافة الدول التالية: 
(اليمن - فرنســا - األرجنتني) الى قائمة 

الدول املمنــوع دخول القادمــني منها الى 
الكويت، ورفع جمهورية ســنغافورة من 

الدول املمنوعة.

تيموثي لندركينج: الواليات املتحدة لن تفرض أي حل لألزمة اخلليجية
أسامة دياب

قال نائب مســاعد وزير 
اخلارجية األميركي لشؤون 
العربــي تيموثــي  اخلليــج 
لندركينج ان اتفاق السالم بني 
اإلمارات والبحرين وإسرائيل 
تاريخي ويفتح إمكانات كبيرة 
للســالم في املنطقة ويعزز 
الرغبــة في احلصــول على 
شرق أوسط اكثر استقرارا، 
الفتا الى أن إيران نظام ثوري 
انتهــك الكثيــر من قــرارات 

مجلس األمن.

بعودة التجارة املتبادلة بني 
قطر وباقي دول اخلليج.

لــن  بــالده  أن  وأضــاف 
لألزمــة  حــل  أي  تفــرض 
اخلليجية ويجــب أن تعود 
هــذه الدول للحــوار ونثمن 
الوســاطة الكويتية في هذا 

وحول األزمة اخلليجية، 
قــال لندركينج عبــر إيجاز 
صحافــي عبــر الهاتــف مع 
عــدد مــن وســائل اإلعــالم 
احمللية والعاملية نحن نهتم 
مبوضــوع احلــل املرحلــي 
لألزمة اخلليجية ومهتمون 

الشــأن، قائال:علينا مواجهة 
اخلالفــات ونتحــد ملواجهة 

اإلرهاب.
وتابــع: نهتــم مبوضوع 
لألزمــة  املرحلــي  احلــل 
اخلليجية وحريصون على 
عودة التجــارة املتبادلة بني 

قطر ودول اخلليج، كما نشيد 
الكويتية وندعو  بالوساطة 
اجلميــع للتوحــد لتعزيــز 
أمــن املنطقــة، الفتــا إلى ان 
تعــاون قطــر مــع اإلرهاب 
ليس صحيحا، وهناك مجال 

للتحسن مع قطر.

وأضاف ان هدف الواليات 
املواجهــة  ليــس  املتحــدة 
العســكرية مع إيــران ولكن 
ان تكــون هنــاك مفاوضات 

مباشرة.
وباحلديــث عن األوضاع 
في اليمن، قال: ليس لدينا أي 
تأثيــر على اجلانب احلوثي 
الذي ال يبدي أي اهتمام حلياة 
املدنيــني، نريد انتهاء األزمة 
اليمن ونســاند مبعوث  في 
األمم املتحدة فــي اليمن في 
جهــوده للوصــول الى حل 

سياسي هناك.

ن الوساطة الكويتية في األزمة نائب مساعد وزير اخلارجية األميركي لشؤون اخلليج العربي ثمَّ

نائب مساعد وزير اخلارجية األميركي لشؤون اخلليج العربي تيموثي لندركينج

هدف الواليات املتحدة ليس املواجهة العسكرية مع إيران ولكن أن تكون هناك مفاوضات مباشرة
اتفاق السالم بني اإلمارات والبحرين وإسرائيل تاريخي ويفتح إمكانات كبيرة للسالم في املنطقة
نريد انتهاء أزمة اليمن وليس لدينا أي تأثير على احلوثيني.. وتعاون قطر مع اإلرهاب ليس صحيحًا
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نائب األمير استقبل وزير الداخلية وعّزى رئيس 
اإلمارات وحاكم أم القيوين بوفاة علي بن حميد

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في دار ميامة صباح 
امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشــؤون مجلس 

الوزراء أنس الصالح.
هذا، وبعث سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقيتي تعزية 
إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة وإلى أخيه صاحب 
السمو الشيخ سعود بن راشد املعال عضو 

املجلس األعلى حاكــم أم القيوين عبر 
فيهما سموه عن خالص تعازي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، وتعازي سموه، حفظه اهللا، 
وصادق مواساتهما بوفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى الشيخ علي بن حميد بن أحمد 
املعال، سائال سموه املولى تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويســكنه فسيح جناته 
وأن يلهم سموهما وأسرة الفقيد جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد ببرقيتي تعزية مماثلتني.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
يوشيهدي ســوغا رئيس وزراء اليابان 
الصديقــة عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناســبة انتخابه رئيسا لوزراء 
اليابــان الصديقة، متمنيا ســموه له كل 
التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية 
وللعالقات الوطيدة بني البلدين الصديقني 

املزيد من التطور والنماء.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة. 
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى بوب 
دادي حاكم عام بابوا غينيا الصديقة عبر 
فيها سموه عن تهاني صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وتهاني سموه مبناسبة 
ذكرى العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

سموه هنّأ رئيس الوزراء الياباني بانتخابه وحاكم عام بابوا غينيا اجلديدة بالعيد الوطني

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله أنس الصالح

الكويت والعراق بحثا التعاون الثنائي وتطورات املنطقة

اســتقبل ســمو رئيس مجلس 
الــوزراء الشــيخ صبــاح الخالــد 
وبحضور وزير الخارجية الشيخ 
د.أحمــد ناصر المحمــد في قصر 
السيف امس رئيس مجلس نواب 
جمهورية العراق الشــقيق محمد 
ريكان الحلبوسي والوفد المرافق 
له، وذلك بمناسبة زيارته للبالد. 

كما اســتقبل وزيــر الخارجية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ د.أحمد 
ناصر المحمد رئيس مجلس النواب 
بجمهورية العراق الشقيقة محمد 
الحلبوســي في ديوان عام وزارة 
الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية 

والوفد المرافق إلى الكويت.
وتم خــالل اللقاء اســتعراض 

أواصــر العـالقــــات الوثيقة التي 
والشــــعبين  البلديــن  تربــط 
الشــقيقين وبحــث ســبل تعزيز 
وتـــطوير التعاون المشترك فيما 
بينـهـما على كل الصعد إضافة إلى 
منـاقشة آخر التطورات اإلقـلـيـمية 

والدوليـة.
حضــر اللقــاء مســاعد وزيــر 

الخارجية لشؤون المراسم السفير 
ضــاري العجران ومســاعد وزير 
الخارجية لشؤون الوطن العربي 
السفير فهد العوضي ومساعد وزير 
الخارجية لشــؤون مكتــب وزير 
الخارجية السفير صالح اللوغاني 
وعدد من كبار المسؤولين في وزارة 

الخارجية.

رئيس الوزراء ووزير اخلارجية استقبال رئيس مجلس النواب العراقي

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله رئيس مجلس النواب العراقي بحضور الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

وزير التربية يعتمد النتيجة النهائية 
للثانوية العامة ظهر غٍد السبت

وزير اخلارجية العراقي: عالقاتنا
بالكويت ودول اخلليج «ممتازة»

عبدالعزيز الفضلي

يعتمــد وزيــر التربيــة 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
د.سعود احلربي في الساعة 
الواحدة من ظهر غد السبت 
النتيجــة النهائيــة لطلبــة 
الثانويــة العامة بقســميها 
العلمي واالدبي واملعهد الديني 
وذلك في مكتبه بديوان عام 
الــوزارة مبنطقــة جنــوب 
الســرة، وســيقوم الوزيــر 
النتيجة  د.احلربي بإعــالن 

واالتصــال بالطلبــة االوائــل لتهنئتهم على 
التفــوق والنجاح من خــالل حفل ينقل على 

الهواء مباشرة في تلفزيون الكويت.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 

ان احلفل سيحضره القيادات 
التربوية ولن يتضمن مؤمترا 
صحافيــا كما هــو متبع في 
مثل هذه املناسبة السنوية، 
مشيرة الى ان احلفل سيشهد 
تقــدمي عــرض تفصيلي ملا 
مت تقدميه فــي نظام التعلم 
عن بعــد للطلبة في الفصل 
التكميلــي الثانــي وتفاعــل 

الطلبة مع معلميهم.
انه  وأوضحت املصــادر 
سيتم ايضا تسليط الضوء 
حــول اســتعدادات الوزارة 
النطالقة العام الدراسي اجلديد الذي ستبدأ فيه 
الدراسة يوم الرابع من اكتوبر املقبل، مشيرة 
الى ان «التربية» تعمل على قدم وساق لتوفير 
افضل االجواء لطلبتها وهيئاتها التعليمية.

بروكســل ـ كونــا: أكــد 
العراقي  وزيــر اخلارجيــة 
فــؤاد حســني التــزام بالده 
مبواصلــة مســيرة تطوير 
العالقات اجليدة مع الكويت 

ودول اخلليج األخرى.
وقال حسني، في مؤمتر 
صحافي في نادي بروكسل 
للصحافــة، «لدينــا عالقات 
ممتازة مع دول اخلليج ونريد 
مواصلة ذلك». وأشار حسني 
إلــى أن أول وزير خارجية 
يزور بغداد عند تعيينه كان 

وزير اخلارجية الكويتي تاله وزير اخلارجية 
السعودي كما زار وفد عراقي الكويت والرياض 
مؤخرا. وأضاف أن هنــاك دعما من الكويت 
والســعودية ودول اخلليج األخرى للقطاع 
الصحي العراقي، قائال «لدينا عالقة ممتازة 
ونتعاون أيضا فــي كيفية مواجهة ڤيروس 
كورونــا». وقال حســني إنه فــي أول زيارة 
رسمية له إلى أوروبا بصفته وزيرا للخارجية 
العراقية بدأ رحلته من برلني ثم إلى بروكسل 

ومن هنا سيتوجه إلى باريس.

وقال «من املهم بالنسبة 
لنا أن نبلغ زمالءنا األوروبيني 
وأصدقاءنا والرأي العام مبا 
يجري في العراق واملنطقة».

وكان وزيــر اخلارجيــة 
العراقــي التقى يــوم أمس 
األمــني العام حللــف الناتو 
ينس ســتولتنبرغ واملمثل 
األعلــى لالحتــاد األوروبي 
جوزيــف بوريــل وممثلــي 
برملان االحتاد األوروبي وفي 
وقت الحق اليوم ســيلتقي 
وزير اخلارجية البلجيكي.

وقال ان الناتو ميكن أن يلعب دورا مهما 
من خالل تدريب القوات العراقية وستستمر 
املناقشات حول العالقات مع احللف. واضاف إن 
العراق يواجه عدة حتديات منها أزمة ڤيروس 
كورونا وانهيار أسعار النفط، مشيرا إلى أن 
التحدي الرئيسي اآلخر الذي يواجهه العراق 

هو القتال ضد ما يسمى تنظيم «داعش».
وأكد ان املهمة الرئيسية للحكومة اجلديدة 
فــي بغداد هي التخطيط وإجــراء انتخابات 

مبكرة العام املقبل.

في حفل تلفزيوني يتصل من خالله على الطلبة األوائل

د. سعود احلربي

وزير اخلارجية العراقي فؤاد حسني

دراسة صرف ٥٥٩ دينارًا مساعدة شهرية 
للمستحقني املوقفة معاشات اإلعاقة عنهم

الشــؤون  قالــت وزيرة 
الدولة  االجتماعية ووزيرة 
للشــؤون االقتصادية مرمي 
العقيل إنه تتم دراسة صرف 
٥٥٩ دينارا شهريا مساعدة 
اجتماعية للمســتحقني من 
الـ٣١٩ الذين مت وقف صرف 
معاشــات االعاقــة عنهــم 
ملخالفتهــم قانــون ولوائح 
االعاقة ودراسة تطبيق قانون 
املسنني للحاالت املستبعدة 
من قانون املساعدات العامة.
العقيــل فــي  وأضافــت 

تصريح لـ (كونا) اخلميس أن ذلك جاء بناء 
على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد موضحة أن املساعدة 
ستكون للذين ينطبق عليهم قانون املساعدات 
العامة من احلاالت الـ٣١٩ آنفة الذكر. وذكرت أنه 
«باملراجعة الدورية للملفات فقد اكتشفت هيئة 
شؤون ذوي االعاقة وجود بعض احلاالت التي 
ال ينطبق عليها قانون االعاقة وصرفت لهم 
مخصصات باملخالفة للوائح والنظم». وتابعت 
أنه «مت اتخاذ االجراء القانوني الالزم بإيقاف 
املتسبب باملخالفة من موظفي (هيئة االعاقة) 
عن العمل وإحالته للنيابة العامة في يوليو 
املاضي ومخاطبة املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية التي قامت وفق االجراءات املتعارف 
عليهــا وأحكام قانون التأمينات االجتماعية 
بإيقاف صرف املعاشات لتلك احلاالت واتخاذ 

ما يلزم نحو استرداد املبالغ وفق النظم».
وبينت أنه «لكــون مثل هذه احلاالت قد 
يشــملها قانون املساعدات العامة الذي حدد 
عــددا من الفئات التي ينطبق عليها القانون 
أو قد تندرج حتت قانون املسنني فقد أصدرت 

تعليماتــي للجهات املعنية 
بدراسة تلك احلاالت كل على 
حدة وبحث مدى استحقاقها 
لصرف املساعدة وفقا ملا هو 
معمول به». وأشارت إلى أن 
ذلك يأتي تقديرا ألوضاع هذه 
احلاالت وتنفيذا لتوجيهات 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
حيــث مت تكليــف فريق من 
وزارة (الشؤون) ومؤسسة 
(التأمينات) و(هيئة االعاقة) 
لدراســة احلــاالت مجــددا 
وتوجيهــه نحــو تصنيف 
احلــاالت وفــق قانون املســاعدات او قانون 
املســنني ليتم تنفيذ االجــراءات حتت مظلة 
القانون الصحيح لها. وأكدت العقيل استمرار 
تنفيذ التوجهات االصالحية ومكافحة الفساد 
وتالفي املخالفات املالية وتطبيق ميزان العدالة 
علي اجلميع ومحاســبة املتســبب. وشددت 
على أن (هيئة االعاقة) اتخذت تدابير وقائية 
لعــدم تكرار الصرف بــدون وجه حق وذلك 
من خالل حتديــث وتطوير آليات وضوابط 
صرف املعاشات واجلهاز القائم على عملية 
الصرف. وأعربت عن خالص شكرها ملؤسسة 
(التأمينــات) على تعاونهــا وحرصها على 
احملافظة على املال العام الذي له حرمة مبوجب 
أحكام الدستور والقانون مؤكدة احلرص على 
رعاية املواطنني وتوفير احلياة الكرمية لهم 
ضمن األطر والضوابط التي أقرها القانون. 
وأوضحت أن املبالغ التي ســيتم استردادها 
وهي نحو ٤ ماليني دينار (حوالي ١٣٫٢ مليون 
دوالر) ستودع في خزينة الدولة باعتبارها 
أمواال عامة وال حتال الى حساب (هيئة االعاقة) 

أو (التأمينات).

وزيرة الشؤون أكدت أنها ستكون ملن ينطبق عليهم قانون املساعدات العامة

مرمي العقيل

الناصر: موقف الكويت ثابت ومبدئي
بتقدمي كل أوجه الدعم لليمن ولشعبه الشقيق

تــرأس وزير اخلارجية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
د. أحمد ناصر احملمد امس 
عبر تقنية االتصال املرئي 
واملسموع أعمال االجتماع 
الوزاري حول اليمن الذي 
عقد على هامش أعمال الدورة 
الـ٧٥ للجمعية العامة لألمم 
املتحدة برئاســة مشتركة 
مع وزراء خارجية كل من 
الســويد واململكة  مملكــة 
أملانيا  املتحدة وجمهورية 
االحتادية وبحضور األمني 
العام لألمم املتحدة واملمثل 
األعلى للشؤون اخلارجية 
والسياسة األمنية لالحتاد 
األوروبــي ونائــب رئيس 
املفوضية األوروبية والدول 
األعضاء في مجلس األمن.

ومت خــالل االجتمــاع 
مناقشة التطورات األخيرة 
اليمنيــة  الســاحة  علــى 
واجلهود الدولية الرامية إلى 
إيجاد حل سياسي لألزمة 
اليمــن والتخفيف من  في 
املعاناة اإلنسانية للشعب 
الشــقيق الســيما  اليمني 
فــي ظــل تفشــي جائحــة 
ڤيروس كورونا املســتجد 
وتبعاتهــا  (كوفيــد-١٩) 
وعواقبهــا علــى الوضــع 
اإلنســاني في اجلمهورية 

اليمنية الشقيقة.
وجدد الشــيخ د. أحمد 
ناصر احملمد في كلمة ألقاها 
خــالل االجتمــاع التأكيــد 
على موقف الكويت الثابت 
واملبدئي حيــال تقدمي كل 
أوجه الدعم لليمن ولشعبه 
علــى  مؤكــدا  الشــقيق، 
مواصلة الكويت مساعيها 
لرفع املعاناة عن الشــعب 
اليمنــي وبــذل كل اجلهود 
إلعــادة األمن واالســتقرار 
اليمن الشــقيق  إلى ربوع 
وحرصهــا على اســتتباب 
األوضاع السياسية واألمنية 
فــي اجلمهوريــة اليمنيــة 
والوصول إلى حل سياسي 
الثالث  وفقا للمرجعيــات 

ازداد الوضــع تعقيــدا مع 
تفشي جائحة (كوفيد-١٩) 
هناك، األمر الذي يحتم علينا 
مضاعفة اجلهود والتنسيق 
معا لدعم اجلهود اإلنسانية 
وعملية السالم في هذا البلد 

العربي الشقيق.
إن اليمن يواجه أســوأ 
أزمة إنســانية فــي العالم 
بحسب وصف األمم املتحدة 
الســنوات  ورأينــا خــالل 
املاضيــة تضافــر اجلهود 
الدولية مــن أجل تخفيف 
املعاناة اإلنسانية لألشقاء 
في اليمن وذلك عبر سلسلة 
من مؤمترات املانحني وكانت 
آخرها بتنظيم من اململكة 
العربية السعودية واألمم 
املتحــدة في شــهر يونيو 
املاضي ممــا يعكس التزام 
املجتمع الدولي القوي جتاه 

مساعدة اليمن.
والبــد أن أشــيد هنــا 
التــي  الكبيــرة  باجلهــود 
تبذلهــا اململكــة العربيــة 
الســعودية في سبيل بذل 
كافة املساعي احلميدة لرأب 
الصــدع الداخلي في اليمن 
والتــي تأتــي ضمــن إطار 
جهودهــا األوســع نطاقــا 
لدعم اليمن الشــقيق على 
كافة األصعدة السياســية 
واالقتصادية واإلنســانية 
بوصفها أكبر مانح لليمن 
وذلك على الرغم مما تواجهه 

إننــا نؤمــن بــأن احلل 
األمثــل إلنهــاء األوضــاع 
اإلنسانية املتدهورة يتطلب 
إعادة األمن واالستقرار في 
اليمن مبا يصون ســيادته 
واستقالله ووحدة أراضيه 
وهو أمر لن يتحقق إال عبر 
الوصول إلى حل سياســي 
الثالث  وفقا للمرجعيــات 
مجلــس  قــرارات  وهــي 
األمن مبا فيها القرار ٢٢١٦ 
واملبادرة اخلليجية وآلياتها 
التنفيذية ومخرجات احلوار 

الوطني الشامل.
وفي اخلتام، إن الكويت إذ 
تتابع ببالغ القلق األوضاع 
اإلنســانية الصعبــة التــي 
مير بها األشــقاء اليمنيون، 
واستمرارا لنهجها والتزاماتها 
الثابتــة منذ انــدالع األزمة 
اليمنيــة عبــر الدفــع نحو 
احلــوار السياســي البنــاء 
واملساهمة في دعم الوضع 
اإلنساني يسرني اإلعالن عن 
مســاهمة قدرها ٢٠ مليون 
دوالر أميركي للمســاعدات 
اإلنســانية وذلك من املوارد 
املتاحة من الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية.

واآلن أعطي الكلمة إلى 
وكيل األمني العام للشؤون 
اإلنسانية الذي سيحيطنا 
عن الوضع اإلنســاني في 
اليمن.. تفضل يا مارك لديك 

الكلمة».
الكويــت  وضــم وفــد 
أعمــال  فــي  املشــارك 
االجتمــاع كال من مســاعد 
وزيــر اخلارجية لشــؤون 
مكتــب وزيــر اخلارجيــة 
الســفير صالــح اللوغاني 
ومســاعد وزير اخلارجية 
الدولية  لشؤون املنظمات 
املفــوض ناصــر  الوزيــر 
الهني ونائب مساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون مكتب 
وزير اخلارجية املستشار 
أحمد الشــرمي وعــددا من 
كبار املســؤولني في وزارة 

اخلارجية.

من اعتداءات مسلحة على 
أراضيها ومنشآتها األمنية 
واحليوية من قبل جماعة 
إدانتنا  احلوثي، مؤكديــن 
الشــديدة لهذه االنتهاكات 
وكذلــك على حــق اململكة 
العربيــة الســعودية فــي 

الدفاع عن أراضيها.
مــن جهة أخرى، أود أن 
أؤكد على أهميــة ما ذكره 
السيد مارتن غريفيث أمام 
مجلس األمن قبل يومني فيما 
يتصــل بالوضع في مأرب 
شــرق صنعاء، فقد لعبت 
مــأرب بالفعــل دور املالذ 
اآلمن في هذه األزمة ألولئك 
النازحني من أجزاء أخرى 
من اليمن الذين جاءوا إليها 
بحثا عن األمان وأي تصعيد 
ستشــهده هــذه احملافظة 
ستكون عواقبه السياسية 
والعســكرية واإلنســانية 
وخيمة ومن شأنها تقويض 

احلل السياسي الشامل.
السادة احلضور 

أود أن أســجل تقديرنا 
الكبير للجهود املتواصلة 
التي تبذلهــا األمم املتحدة 
ووكاالتهــا املتخصصة في 
اإلغاثة وتقدمي الدعم وكذلك 
لكافــة العاملني في امليدان 
والذين يعملون في ظروف 
بغاية الصعوبة خاصة مع 
تفشي (كوفيد-١٩) إضافة 
لوجود حاالت إعاقة متعمدة 
ملسارات املساعدات، وجندد 
التأكيد في هذا الصدد على 
أهمية التزام كافة األطراف 
بالقانون الدولي اإلنساني 
والسماح للمنظمات العاملة 
في املجال اإلنساني بالقيام 
مبهامها بحرية واستقاللية 

وحيادية.
وفي سياق متصل، أود 
التعبيــر عن دعمنا الكامل 
إلجــراءات األمم املتحــدة 
فيما يتعلــق بناقلة النفط 
(صافر) مبا مينع حدوث أي 
كارثة بيئية تفاقم الوضع 
اإلنساني املتدهور في اليمن.

وزير اخلارجية ترأس عبر «االتصال املرئي» أعمال االجتماع الوزاري حوله

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد مترئسا االجتماع

(املبادرة اخلليجية وآلياتها 
التنفيذية ومخرجات احلوار 
الوطنــي الشــامل وقــرار 

مجلس األمن رقم ٢٢١٦).
وفيمــا يلي نــص كلمة 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
في االجتماع: «معالي السيد 
أنطونيو غوتيريش األمني 

العام لألمم املتحدة.
معالي السيدة آن لينده 
وزيــرة خارجيــة مملكــة 

السويد.
السيد دومينيك  معالي 
اخلارجيــة  وزيــر  راب 
والكومنولث والتنمية في 

اململكة املتحدة.
معالي السيد هايكو ماس 
وزير خارجيــة جمهورية 

أملانيا االحتادية.
الـمـعـالـــي  أصـحـــاب 

والسعادة.
أتقــدم  بدايــة، أود أن 
بالشكر إلى زمالئي املشاركني 
في رئاســة هــذا االجتماع 
وفرقهم ووزراء اخلارجية 
املشــاركني فــي االجتمــاع 
العام  وممثليهــم واألمــني 
لألمم املتحدة ومســاعديه 
وذلك على عزمهم وترحيبهم 
بعقد هذا االجتماع الوزاري 
الهام والذي يعقد للســنة 

الثانية على التوالي.
السادة احلضور 

الشــقيق  اليمــن  ميــر 
بوضع إنساني صعب وقد 



محليات
اجلمعة ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠

04

دارت نقاشــات وحــوارات حول 
«خصائص األنوثة» في زمن اجتياح 
وباء كورونا (كوفيد ١٩) سنة ١٤٤١ - 
١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م في امليديا والتواصل 
االجتماعي والفضائيات واإلعالم املرئي 
واملسموع واملقروء، وكلها تركزت حول 
هذه اخلصائص، ومن أبرزها كما قرأت 
وشاهدت وتابعت اخلصائص والطباع 
املرتبطة باألهل أي (اخللق البشري)، 
كون اإلنسان تقررت خصائصه يوم 
نشــأته وحتددت طباعه حني خلقه، 
خاصة فيما يتعلق بفئة النساء كونها 

(ُخلقت من ضلع أعوج)!
هذا القول يحتاج إلى نقاش (شرعي 
وعلمي) خاصــة فيما يتعلق بالضلع 
األعوج الذي يســهل كسره لضعف 

خلقه!
ويزداد احلــوار حدة فيما يخص 
(نقصان العقل والدين)، وهذا ما يخص 
شهادتي امرأتني بشهادة رجل واحد، 
كما أن املرأة فــي احليض ال تصلي 

وال تصوم!
غير أن في احلياة صورا من مناذج 
نسائية أثبتت األحداث أنهن ذات عقل 

راجح تغلبت به على الرجال!
سألني صديقي وهو مثقف وقارئ 
نهم للكتب وكســب املعرفة: ما رأيك 
«بو مهند» في تقلب املرأة وعدم ثباتها 
على حال إضافة إلى االنفعال وسرعة 
االســتجابة والتأثر ملؤثرات احلزن 
والفرح والرضــا والغضب، واملقولة 
املتداولة لكثير من النساء للزوج عند 
الغضب: «واهللا ما رأيت منك خيرا قط»!
قلت: أنت تشير إذن إلى اجلحود 
والنكران الذي أشار إليه الرسول ژ 

بقوله: «وتكفرن العشير»؟
ثم واصلت: يا عزيزي.. ملاذا ال تذكر 

لها الصبر وقوة االحتمال واإليثار؟
لم نتوقف عند انشغالهن وولعهن 
بالذهب واملجوهرات، أليس هذا مرده 

إلى ضيق الشعور؟
وتبقى احلقيقــة يا صاحبي ليس 
بالضرورة أن جتتمع تلك اخلصائص 
السلبية في كل النساء، واألكيد الذي 
ال مفر منه وجود نســاء يحملن تلك 
اخلصائص بدرجات متفاوتة مبقتضى 
مشــيئة اهللا املطلقة وحكمته البالغة، 
ولهذا كله أرى أال نتسلط عليها بتحطيم 
شخصيتها! وما يترتب على هذا من 
آثار، فاليوم اجلدل واحلوار في مثل 
هذه اخلصائص سيدخلنا في قضية 
القوامة والنفقة والسيادة واألعراف 
والتقاليد والتبعية، والعالم اليوم يتطور 
وصارت املرأة مشاركة في كل املجاالت 
حتى إنها دخلت القضاء مؤخرا، فال 
داعي لنقاشات عقيمة، خاصة هذا الذي 
ال يُحسن احلوار أو النقاش ويحاول 
أن ينزل من قدرها ويُهدر إنسانيتها 

وتبعيتها من دونه!
إنها اليوم شــريكة رجال ونساء 
وشموس وأقمار، ورحم اهللا من قال:

فاهللا قد ضرب األقل لنوره
مثال في املشكاة واملصباح

وحتى أخرج من هذا املوضوع الصعب 
أُذكِّر بحديث املصطفى ژ: «الدنيا متاع 

وخير متاعها املرأة الصاحلة».

٭ ومضة: في هذا العالم والكون الفسيح 
هناك امرأة يتمناها الرجال، وهي التي 
جتمــع كل صفات احلســن واجلمال 

ورجاحة العقل واملالحة والدالل!

العرب القدامى وضعوا مقاييس لهذه 
األنثى!

اليوم ونحن نعيش العصر الكوروني 
رمبا تنسى الناس املبادئ والقيم واخلصال 
التي سنها الرسول ژ  الختيار املرأة!

متر القرون تلو القرون وحب الناس 
للمال يتزايد وتظهر لنا (مشكلة العنوسة) 
لطمع الناس واختفاء مظاهر الدين وبروز 

املاديات في االختيار!

قال الشاعر:
خطبتها إذ رأيت الناس قد لهجوا

بذكرهــا والهــوى عطــب
فقلت: لي حسب زاٍك، ولي شرف

قالوا: الدراهم خير من ذوي احلسب!

اليوم الناس أصناف عديدة عجيبة، 
وأقولها لك عزيزي القارئ الكرمي: حذار 
من اخلداع وأنت تختار نصفك اآلخر، 

اكشف القناع عما خفي.
وأرى في هذا البيت من الشعر واعظا:

رأيت الناس خداعا إلى جانب خداِع
 يأكلون مع الذئب وميسون مع الراعي

٭ آخر الكالم: املرأة املثالية في هذا (العصر 
الكوروني) هي العفيفة التقية النقية ذات 
الدين واألصل الطيب.. وهي كذلك التي 
تلتزم باإلجراءات واالحترازات وتلبس 
الكمام والقفاز وتتمسك باملسافات، وهذا 
ال يُقلل من أنوثتها وجمالها، وهي بحق 
السمير والشريك والرفيق، فقّدر لرجلك 
قبل اخلطو موضعها وتوكل على اهللا، 

فمن توكل على اهللا كفاه.

٭ زبدة احلچي: عزيــزي القارئ الكرمي 
أن أخبرك بهذه  أخبرتني (حكمتــي) 
احلقيقة، وفكر أنت مليــا فيها لعلها 

تسعدك في قادم أيامك:
إذا أردت أن تسافر (براً) ففكر مرة!

وإذا أردت أن تسافر (بحراً) ففكر 
مرتني!

وإذا أردت أن تســافر (جواً) ففكر 
ثالث مرات!

أما إذا أردت اختيار (شريكة) ففكر 
سبع مرات!

قال تعالى: (قل ال يستوي اخلبيث 
والطيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث) سورة 

املائدة: ١٠٠.
وهكذا نستطيع أن نقول إن الناس 
في زمن «الكورونا» مارســوا حياتهم 
ودارت نقاشــاتهم وحواراتهم حول 
الكثير من القضايا، غير أن (املرأة) هي 
للناس،  الشاغل  املُلهمة والشغل  دائما 
فوضعوا لها املعايير والصفات واختلفوا 
في اخلصائص، ولعل هذا سر دميومتها 

على مر العصور!
وهناك شاعر مجهول أختم به، حيث 
قال أبياتا من الشعر عجيبة، اقرأ ومتتع 

وتخيل املشهد:
قبلتها عند الصباح فجاوبت

أفطرت، يا هذا، ونحن صياُم؟
فأجبتها: أنت الهالل، وعندنا

  الصوم في مرأى الهالل حرام!
عجيب أمر هذا الشاعر املجهول، 
واهللا إنه مدلس كبير يحظى باحترام 

النساء!
وال عجب فهم «الشعراء».. في كل 
واٍد يهيمون ويقولون ما ال يفعلون.. أما 
أتباعهم فهم الغاوون «إال أن من الشعراء 

صاحلون وان من شعرهم حلكمة».
في أمان اهللا.

ومضات

خصائص األنوثة
بالزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

وزير الصحة: سالمة املرضى والعاملني بالقطاع الصحي أولوية

حنان عبدالمعبود

الصحــة  وزيــر  أكــد 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
أن الــوزارة تضــع ســالمة 
المرضى والمتضمنة سالمة 
العامليــن بالقطاع الصحي 
على قمة أولوياتها بالبرامج 
والسياسات واالستراتيجيات 
الوقائية والعالجية بالمواقع 
المختلفة، مشددا على التزام 
وزارة الصحة باالســتمرار 
في وضع ســالمة المرضى 
على قمة أولوياتنا باعتبارها 
استثمار في التنمية الشاملة 

والمستدامة.
وقال وزيــر الصحة في 
كلمة له صباح أمس بمناسبة 
االحتفــال باليــوم العالمي 
لســالمة المرضــى، ألقاهــا 
نيابــة عنه وكيــل الوزارة 
المساعد لشؤون التخطيط 
والجودة د.محمد الخشتي 
الــوزارة تحــرص على  إن 
توفير المــوارد واإلمكانات 
الالزمة لتنفيذها بما يتفق مع 
القرارات الصادرة من منظمة 
العالمية واألهداف  الصحة 
والغايات العالمية للتنمية 
المستدامة حتى عام ٢٠٣٠ 

ذات العالقة بالصحة.
إلــى أن وزارة  وأشــار 
الصحة تعتز بما تحقق من 
إنجازات في مجال ســالمة 

الخبــرات  تبــادل  علــى 
والــدروس المســتفادة مع 
الخبــراء والمتخصصيــن 
بالمنظمات والمراكز العالمية 

المتخصصة.
وتقــدم وزيــر الصحة 
العالمي  اليــوم  بمناســبة 
لســالمة المرضى بالتحية 
والشكر والعرفان والتقدير 
لألطبــاء وأطباء األســنان 
والصيادلة والفنيين والهيئة 
العاملين  التمريضية وكل 
بالقطاع الصحي والشركاء 
الرئيسيين ببرامج سالمة 
الــوزارات  المرضــى مــن 
والجهات الحكومية واألهلية 
والمجتمع المدني وجمعيات 
العــام والروابــط  النفــع 
المهنيــة لمــا يقدمونه من 
جهــود مخلصــة للتعاون 

 COVID-سببته جائحة ١٩
من ضغوط شديدة على تلك 
األنظمــة وكذلــك العاملين 
في مجال الرعاية الصحية، 
ومن ثم فإن االحتفال باليوم 
العالمي لسالمة المرضى لهذا 
العام ٢٠٢٠ يعد فرصة إلظهار 
العاملين  االلتزام بســالمة 
في مجال الرعاية الصحية 
وتفعيل سياســات الصحة 
المهنية في مجــال الرعاية 
الصحية لحماية العاملين في 
القطاع الصحي من األضرار 
التي قد تلحق بهم ومن ثم 
رفع مستوى جودة وسالمة 

الرعاية الصحية.
وشــدد الخشــتي علــى 
وتفعيــل  ســن  ضــرورة 
التشريعات الالزمة لحماية 
حقوق العاملين في القطاع 
التدابير  الصحــي واتخــاذ 
الوقائيــة لمكافحــة عدوى 
األمــراض وتحســين بيئة 
المؤسســات  فــي  العمــل 

الصحية.
وأوضح أن االحتفال هذا 
العام جاء مؤكدا على ضرورة 
التركيز على إجراء البحوث 
لتحديــد االســتراتيجيات 
الالزمــة لتعزيــز ســالمة 
العاملين في القطاع الصحي 
ووضع المؤشــرات لقياس 
التقدم في مجال تأمين سالمة 

العاملين والمرضى.

اإليجابي مع وزارة الصحة 
لدمج مفاهيم سالمة المرضى 
ضمن إجراءات وسياسات 
الرعايــة  وبروتوكــوالت 
بمســتوياتها  الصحيــة 
المختلفة  ومواقع تقديمها 
التغطيــة  وتحــت مظلــة 
الشاملة وحقوق  الصحية 

المرضى.
مــن جانبه أكــد الوكيل 
المساعد لشؤون التخطيط 
والجودة د.محمد الخشتي 
إنه إيمانا بضرورة توفير 
الرعايــة الصحيــة اآلمنة 
لجميع أفراد المجتمع، أيدت 
الــدول األعضاء في منظمة 
الصحة العالمية إنشاء اليوم 
العالمي لســالمة المرضى 
والــذي يتــم االحتفــال به 
ســنويا في ١٧ سبتمبر من 

كل عام.
وقال إن االحتفال باليوم 
العالمي للسالمة لهذا العام 
جاء تحت شــعار «سالمة 
العاملين الصحيين ضمانة 
لسالمة المرضى» لتسليط 
الضوء على أهمية ســالمة 
العاملين في مجال الرعاية 
الصحيــة كأولوية لتوفير 

الرعاية األمنة للمرضى.
وأشار إلى أن عام ٢٠٢٠ 
أكثــر األوقــات  كان أحــد 
تحديــا لألنظمــة الصحية 
فــي جميع أنحاء العالم لما 

خالل االحتفال باليوم العاملي لسالمة املرضى

د.محمد اخلشتيالشيخ د.باسل الصباح

المرضــى وهــو مــا توثقه 
العلمية والتي  المؤشــرات 
تعبــر عــن مســتوى وعي 
العامليــن بالقطاع الصحي 
وإدراكهــم لمســؤولياتهم 
المهنية واإلنسانية لتعزيز 
ســالمة المرضــى وتطبيق 
واإلرشــادات  المعاييــر 
واإلجراءات المناسبة بجميع 
مواقع تقديم الرعاية الصحية 
والحــرص علــى تحديثهــا 
بصورة مستمرة، بما يواكب 

المستجدات العالمية.
الــوزارة  أن  وأضــاف 
تشارك في إصدار المواثيق 
واإلعالنات الدولية المعززة 
لسالمة المرضى والتي تصدر 
عن التحالفات واالجتماعات 
العالمية واإلقليمية المتعلقة 
المرضى وتحرص  بسالمة 

اخلشتي: ٢٠٢٠ أكثر األوقات حتديًا لألنظمة الصحية بالعالم ملا سببته جائحة ١٩-COVID من ضغوط شديدة عليها

مركز الفحص السريع و«املسحات» باملركبات
في صبحان يستقبل مراجعيه األحد

حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة بدء 
اســتقبال الراغبني في أخذ 
مســحة الفحــص املخبري 
لڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيــد ـ ١٩) فــي مركــز 
الفحص السريع باملركبات 
في منطقة صبحان اعتبارا 

من يوم األحد املقبل.
وقال مدير إدارة الصحة 
العامــة في الــوزارة د.فهد 
الغمالس إن مركز الفحص 
السريع في صبحان سيوفر 
الفحوصات املخبرية اخلاصة 
باملرض ومن أهمها مسحة 
 (PCR) بلعوميــة ـ  أنــف 
التي تأتي ضمن اإلجراءات 
االحترازية للحد من انتشار 
املرض وحتديد بؤر انتشاره 
بالتــوازي مع املســوحات 
امليدانية باملناطق املختلفة 
اخلاصة بالترصد النشيط. 
وأضاف الغمالس أن استقبال 
املراجعــني ســيكون يوميا 
من الســاعة ٥٫٣٠ مساء في 
مرحلة التشغيل األولية على 
أن تزداد ساعات العمل بعد 
استكمال تلك املرحلة للتأكد 
من جودة اخلدمة وتوفيرها 

بسرعة ويسر للمراجعني.
وأوضح أن مركز صبحان 
للفحص السريع يعد املركز 
الثالث لقطاع الصحة العامة 
إلى جانب مركز مواقف ستاد 
جابر األحمد الدولي (بوابة 
١٠) ومركز مواقف االنتظار 
الطويل لطيــران اجلزيرة 
بجانب مطار الكويت الدولي 
(Park n Fly) اللذين قامت 
واإلشــراف  بتشــغيلهما 
كــوادر وطنيــة  عليهمــا 
طموحة ومجتهدة منذ شهر 
مايو املاضي واستمرت في 
العمل لتوفير اخلدمة يوميا 
وبال انقطاع إلجراء أكثر من 

٢٧٠٠ مسحة يوميا.

ملركز الفحص والذي يوفر 
املعلومات الالزمة عن املرض 
وكيفية التواصل مع الوزارة 
بخصوص املتابعة اليومية 
ســواء للحاالت املشــتبهة 
لالطمئنــان  املصابــة  أو 
على ســالمتهم والتأكد من 
التزامهم بإرشادات الصحية 
اخلاصة باملــرض للتغلب 
على مكافحته والوقاية منه.
الى ذلــك، أعلنت وزارة 
الصحة تسجيل ٨٢٥ إصابة 
جديــدة مبــرض كورونــا 
املستجد (كوفيدـ  ١٩) خالل 
الـ ٢٤ ساعة املاضية ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٩٧٨٢٤ 
حالة في حني مت تسجيل ٤ 
حاالت وفاة ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

اليوم ٥٧٥ حالة.
وذكرت الوزارة في بيان 
صحافي أن من بني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حــاالت مخالطــة حلــاالت 
تأكدت إصابتها وأخرى قيد 
البحث عن مصدر العدوى 
وفحــص املخالطــني لهــا. 
وأوضحت أن عدد من يتلقى 
الرعاية الطبية في أقســام 
العناية املركزة بلغ ٩٤ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلاالت التي ثبتت 
إصابتها مبــرض «كوفيد ـ 
١٩» وما زالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة ٩٣٣٨ حالة. 
وأشار إلى أن عدد املسحات 
التــي مت القيــام بها خالل 
الـــ ٢٤ ســاعة املاضية بلغ 
٥٩٦٨ مسحة ليبلغ مجموع 
الفحوصات ٦٩٥٥٥٦ فحصا.
وكانــت وزارة الصحة 
أعلنت في وقت ســابق عن 
شفاء ٧٢٤ إصابة خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشفاء من مرض 

«كوفيد ـ ١٩» ٨٧٩١١ حالة.

قابــل للزيادة باملســتقبل 
بعــد اســتكمال املرحلــة 
التشــغيلية األولــى. وقال 
الغمالس إن املواطنني غير 
املدرجني في قائمة مخالطي 
احلاالت اإليجابية والراغبني 
في عمل الفحص بإمكانهم 
حجــز موعــد عــن طريق 
الرابط اخلــاص بالفحص 
في املوقع الرسمي لوزارة 

 www.moh.gov.kw الصحة
واحلضــور ملوقع الفحص 
الذي يحدده الرابط وإبراز 
املوعد عن طريق الشــفرة 
اإللكترونيــة (الباركــود) 
الفحص  اخلــاص مبوعــد 

ليتم استقباله.
إلــى  ودعــا املواطنــني 
حتميل تطبيق «شــلونك» 
اإللكترونــي قبــل التوجه 

٨٢٥ إصابة جديدة بـ «كورونا» واإلجمالي ٩٧٨٢٤ وتسجيل ٤ حاالت وفاة

د.فهد الغمالس

وذكر أن مراكز الفحص 
الســريع باملركبــات تعنى 
أساســا بفحص املخالطني 
للحاالت اإليجابية التي يتم 
حصرهــا وترتيب فحصها 
بالتنســيق مــع خدمــات 
الصحــة العامــة باملراكــز 
الوقائية املنتشرة في جميع 
املناطق الصحية بالكويت.

وعن الطاقة االستيعابية 
للمركــز اجلديد، أفــاد بأن 
مركــز صبحان يســتوعب 
قرابة األلف مراجع يوميا، 
مشــيرا إلى أن هــذا العدد 

مشاركة طالبية

التحكيم وسيلة مميزة في تسوية النزاعات
التحكيم مسار أو طريق لتسليك وحل 
املنازعات بني اطراف املجتمع املتخاصمة 
في املجــال املدني والتجــاري، ويعرف 
التحكيــم على انه القضاء اخلاص الذي 
ينقضي فيه معظم النــاس او جميعهم 

خصوماتهم بشكل مرن وسريع.
التحكيم عملية تسوية ال تشتمل على 
املسائل املستعجلة ما لم يتفق على خالف 
ذلك من قبل االطراف املتخاصمة، وايضا 
يطبق التحكيم على املسائل التي يجوز 
فيهــا الصلح والعكس صحيح، ووجود 
فرص كبيرة ومتاحة حلل اخلالفات عن 
طريق الصلح وهو الغرض االساسي في 

عملية التحكيــم ولكنه من اخطر انواع 
التحكيم لعدم امكانية التعقيب على حكم 
احملكم بالصلح اال بظروف اســتثنائية 

وليست سهلة.
واخيــرا للتحكيــم عمليــة تســوية 
حتكمها اســس ومبــادئ دولية قبل ان 
تكون محلية ولهــا مظلة حماية دولية 
كاتفاقية  نيويورك االعتراف وتنفيذ أحكام 
التحكيم األجنبية ١٩٥٨  واملعروفة دوليا 

باتفاقية نيويورك.

حنان صالح احلربي/ تخصص قانون
كلية الدراسات التجارية

عمل مندوب اإلعالن
إن العمل الذي يقوم به مندوب اإلعالن 
بــوزارة العدل يعتبر من األعمال الشــاقة 
والتي يسعى من خالل اجناز العمل املكلف 
بــه من اإلعالنات اليوميــة خالل التوقيت 
الزمني املقرر من الســابعة إلى الســابعة، 
حيث يبدأ مشــواره حتت أشــعة الشمس 
احلارقــة وفي املواســم األخــرى في البرد 
القارص في الشتاء، وهذا طبعا دافعه اخلوف 
من اهللا فــي أداء األمانة التي يحملها على 
عاتقه، واتباعا لتوجيهات عمله التي تنص 
بنصوص قانونية دقيقة في تنفيذ مهامه، 
والقائم بهذه الوظيفة يواجه صعوبات كثيرة 

في مقابلة أشخاص على اختالف طبائعهم، 
ورمبا يواجه الرفض في االستالم أو ينكرون 
وجود الشخص املعني فيضطر التوجه إلى 
املخفر ملتابعة سير اإلعالن القانوني، وفي 
مسارهم الشك تواجههم مشاكل كثيره من 
أصحاب املنــازل، وكم من مندوب تعرض 
إلى االعتــداء من أصحاب املنــازل مبجرد 
القيام بالتبليغ، لذا أقترح تعديل القوانني 

مبا يحقق لهم مزيدا من احلماية.

الطالب/ مبارك فرج الدوسري 
كلية الدراسات التجارية تخصص قانون

السماح للوافدين باستخدام «هويتي» عند السفر
قال املدير العــام للهيئة 
املدنية  العامة للمعلومــات 
مساعد العسعوسي إن الهيئة 
خاطبــت وزارتي اخلارجية 
العامة  والداخليــة واإلدارة 
للطيــران املدني في الكويت 
الستخدام تطبيق «هويتي» 
في إثبات اقامــة الوافد عند 
الســفر. وقال العسعوســي 
فــي بيــان صحافــي إنه مت 
توجيــه كتــب رســمية الى 
وزارة اخلارجيــة للتعميــم 
الى اجلهات التابعة لها مثل 
السفارات األجنبية في الدولة 
وسفارات الكويت في اخلارج.

وأضاف أن الهيئة خاطبت 
الداخليــة  وزارة  أيضــا 

إلــى  املذكــورة باإلضافــة 
استخدامها في كل التعامالت 
الرسمية باعتبارها حتل محل 
البطاقــة املدنيــة األصليــة 
وحتتوي على بياناتها، وذلك 
وفقا للقرار الوزاري (رقم ١ 
لسنة ٢٠٢٠). وبني أن البطاقة 
املدنية الرقمية (هويتي) يتم 
حتميلها عبر استخدام تطبيق 
(هويتي) في الهواتف الذكية 
ويتم إصدارهــا للمواطنني 
واملقيمني ممن يحملون إقامة 
قانونية صاحلة ويستدل بها 
على وجود بيانــات اإلقامة 
وميكن قراءتها آليا من قبل 
الرسمية واخلاصة  اجلهات 

في البالد.

السياحة والسفر ومطارات 
دول العالم بهذا الشأن.

وأوضــح أن كل من لديه 
بطاقة مدنية رقمية (هويتي) 

يستطيع استخدام التطبيق 
في إثبــات إقامتــه ومن ثم 
الدخول للبــالد عن طريقها 
بعد التعميم من قبل اجلهات 

شعار املعلومات املدنيةمساعد العسعوسي

للتعميــم علــى املطــارات 
واملنافذ احلدودية وكذلك الى 
(الطيران املدنــي) للتعميم 
على شركات الطيران ومكاتب 

«الصحة» تتجه إلعادة اللجان في املستشفيات 
العامة والتخصصية بداية نوفمبر

حنان عبداملعبود

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة عن 
توجه وزارة الصحة الى اعادة فتح اللجان 
في املستشــفيات العامــة والتخصصية 
فــي بداية نوفمبر املقبــل بعد التأكد من 
استقرار الوضع الصحي في بعض الدول 
في أوروبا حتديدا متهيدا البتعاث املرضى.
وقالــت املصــادر إن الــوزارة تبحث 

حاليا وقبل فتــح اللجان عن مخرج في 
وضع احلاالت التي حصلت على موافقات 
مسبقة وحتديدا قبل جائحة كورونا بأيام 

للبت فيها.
وأشــارت املصادر إلــى أن الوزارة ال 
تستطيع الرد على املرضى وذويهم بسبب 
عدم اتضاح الرؤية بشــأن هؤالء وعدم 
الســماح لهم بإعادة اللجــان ألن لديهم 

قرارات مسبقة.
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ندى أبو نصر

كمــا غيــرت تداعيــات 
ڤيروس كورونا املســتجد 
أوجه احليــاة املختلفة في 
كان  العالــم،  دول  ســائر 
للتعليم نصيبه أيضا. فها 
هو العام اجلديد يأتي بشكل 
جديد، حيث اعتمدت اجلهات 
املســؤولة عــن التربية في 
كثير مــن الدول ومن بينها 
الكويت نظــام التعليم عن 
بعــد، وذلــك حفاظــا على 
ســالمة الطالب والطالبات 

مع استمرار اجلائحة. 
فبينمــا جرت العادة في 
مثــل هذا الوقت من كل عام 
وقبــل أن تفتــح املــدارس 
أبوابهــا مســتقبلة الطالب 
والطالبات في عامهم اجلديد 
تنشــط حركة املبيعات في 
املكتبات املدرسية ومحالت 
بيع املســتلزمات الدراسية 
من كراسات واقالم وحقائب 
وغيرهــا، اختلــف الوضع 
بعض الشيء هذا العام مع 
«التعليم عن بعد» حيث يقل 
االعتمــاد على القرطاســية 
التقليدية ويتحول األمر إلى 

األجهزة اإللكترونية. 
«األنباء» قامــت بجولة 
مصورة في عدد من أسواق 
مبيعات األدوات املدرســية 
والقرطاســية والتقت عددا 
مــن أصحــاب ومســؤولي 
القرطاســيات ومجموعــة 
مــن املواطنــني والوافدين، 
حيث لوحــظ ضعف كبير 
في حركة املبيعات وصلت 
الــى ٥٠٪، وأكــد العاملون 
في القرطاسيات ان االقبال 
ليس كباقي السنوات حيث 
الوســائل  البديــل  أصبــح 
التكنولوجية للدراسة عن 
بعد ولكن مازال هناك اقبال 
ضعيف على شراء الكراسات 
العادية وكراســات الرســم 
وان القرطاســيات على أمت 
االستعداد لتجهيز كل ما يلزم 
الطالب فــي الوقت احلالي 
وفي حال مت اقــرار العودة 

على جاهزية لتلبية جميع 
الطلبات.

بــدوره، قــال محمــود 
الرفاعي، يعمل في قرطاسية، 
إن املبيعــات انخفضت عن 
قبل النه بالدراسة عن بعد 
اصبحت وسائل التكنولوجيا 
من آيباد والبتوب هما البدائل 
ولكن منذ فترة احلظر كان 
هنــاك اقبــال شــديد علــى 
دفاتر الرســم واأللوان الن 
فترة احلظــر كانت طويلة 
والطفــل بحاجة للتســلية 
واصبــح االهالــي ينمــون 
مواهــب اطفالهم بالرســم، 
وحتى الوقت احلالي هناك 
طلب على الكراسات العادية 
التــي يحتاج اليهــا الطالب 
حتى لــو كانــت الدراســة 
«أوناليــن»، واضــاف انــه 

والذين لديهم عدة اطفال او 
فــي عمــر صغيــر واصبح 
الذهاب للقرطاســية لشراء 
الكراسات فقط اذا لم توفرها 
املدرســة ألن هنــاك بعض 
املــدارس توفرها من ضمن 
االقساط واصبح االن التركيز 
على شراء الالبتوب او االيباد 
لالطفال ليدرسوا عليه في 
حال عدم تواجده او وجود 

اكثر من طفل.
وقــال مديــر مبيعــات 
إحدى املكتبات قاسم احمد 
إن املبيعــات ال بــأس فيها 
ولكن هناك انخفاضا كبيرا 
باملبيعــات يصــل الى ٤٠٪ 
تقريبــا وهذا مــن تداعيات 
االزمــة ومبــا ان الدراســة 
اصبحــت «أوناليــن» فــإن 
ذلــك أثر كثيرا على ســوق 

ولسنا معتادين على الدراسة 
اونالين، مؤكدة أنها ضد هذا 
النوع من الدراســة ومع ان 
يتم التدريس ملدة ثالثة ايام 
في االسبوع للمواد االساسية 
منعا من التقارب والعدوى. 
وتابعت: انا احلمدهللا لدي 
القــدرة ولكــن هناك بعض 
االســر التــي ليســت لديها 
االمكانــات املاديــة لشــراء 
االجهــزة الطفالها باالخص 
االسرة التي لديها اكثر من 
طفل باالضافة النه سيكون 
عبئا على األم املوظفة غير 
القــادرة علــى اجللوس مع 
اطفالها باالخص من هم في 
اعمار صغيرة وليست لديهم 
معرفة واخلبرة في الدراسة 
وفتــح البرنامــج مبفردهم 

وهذا صعب جدا.

علــى الرغم مــن انخفاض 
املبيعــات ونحن دائما على 
أهبة االستعداد الي قرارت 
جديدة ومستجدات ولدينا 
اجلاهزيــة الكاملــة لتلبية 

جميع طلبات الزبائن.
من جانبــه، قال صديق 
عبيد مدرس ووالد لعدد من 
االطفال إن الوضع اختلف في 
هذا العام والعبء زاد على 
االسرة من ناحية املسؤولية 
فــي املنــزل باالخــص على 
األم فــي متابعة أطفالها في 
االلتزام معهم، ففي الدراسة 
فــي املنــزل ياتــي الطالب 
للمنزل ليس لديه اال بعض 
الواجبات اما االن فاصبحت 
الدراسة كاملة في املنزل وهذا 
سبب لبعض االسر ضغطا 
باالخص العاملني في اخلارج 

القرطاسية واصبح االهالي 
يقصدون القرطاسية لشراء 
الرســم  االلعــاب ودفاتــر 
والتلوين وغيرها، اما االشياء 
االساسية التي ُتطلب فاصبح 
عليهــا ركــود وباالخــص 
احلقائــب املدرســية التــي 
لم يتم جتهيز القرطاســية 
بها كالعادة النه حل محلها 
الالبتوب في قرار الدراســة 
عن بعد واصبح طلب حقائب 
الالبتوب اكثر طلبا، واضاف 
نحن على أهبة االســتعداد 
لتجهيز جميع املستلزمات 
التي تطلب في حال مت اقرار 
العودة للدوامات في املدارس.
ام  قالــت  بدورهــا، 
عبدالرحمن إن هناك تخوفا 
من الدراسة «اونالين» الن 
االبتدائية  اطفالي باملرحلة 

من جانبهــا، قالت حنان 
مــن  الشــراء  ان  احملمــد 
القرطاسية قل عن قبل مقارنة 
باالعوام الســابقة بحكم ان 
الدراســة اصبحت اونالين 
وهناك بعض االشــياء التي 
لن يحتاج اليها الطالب خالل 
دراســته من املنــزل، ولكن 
نقصد هنا شــراء الكراسات 
واالقالم والتلوين والقصص 
وغيرها من االشياء التي تنمي 

مواهب الطفل.
الدراســة  ان  وتابعــت 
اوناليــن فيهــا صعوبــة، 
فالتعليم في املدارس افضل 
باالخص لالعمار الصغيرة 
الن االشــياء امللموســة من 
خالل االنشطة املباشرة داخل 
الفصل تختلــف، واضافت 
انــه يجــب فتــح املــدارس 
باعداد طلبــة اقل من خالل 
تقسيم الدوام الى صباحي 
ومسائي على فترتني ليكون 
هنــاك تباعــد بــني الطلبة 
وان شــاء اهللا مرحلة ومتر 
على خير، كما ان الدراســة 
اونالين ستكون عبئا على 
االسرة واالم املوظفة فكيف 
ستســتطيع التنســيق بني 
دوامهــا ومتابعــة اطفالهــا 

ودراستهم في املنزل.
أما طارق العنزي فقال إن 
هذا العام مختلف، فاالستعداد 
لبداية الدراسة اختلف، ففي 
الســابق كان االستعداد فقط 
من خالل شراء لوازم املدرسة 
من القرطاسية واالن اصبحنا 
القرطاســية الشــياء  نقصد 
محــددة واصبحت لالســرة 
اعباء جديدة نفســيا وماديا، 
ومن ناحية الوقت ولالهالي 
املوظفني فكيف سيتم التنسيق 
بني اوقــات الدوام وبني وقت 
دراســة ابنائهم باالخص اذا 
كانوا بعمر صغير وفي املراحل 
االبتدائية وال يستطيعون ان 
يقوموا باخلطوات بأنفسهم 
اضافة الى شــراء جهاز لكل 
طفل في حال كان عند االسرة 
عدة اطفــال وهذه كلها أعباء 

جديدة.

هل يدفع أولياء األمور وحدهم فاتورة التعليم عن بُعد مع أعباء جديدة أخرى؟

قاسم احمدحنان احملمدطارق العنزي نضال الرفاعي                  (أحمد علي)ام عبد الرحمنمحمود الرفاعي

للــدوام فــي املــدارس، في 
حني أعرب بعض املواطنني 
واملقيمني ايضا عن آرائهم في 
الدراسة «أونالين» وأثرها 
علــى الصعيدين النفســي 
واملادي، وهل زادت األعباء 
عليهم أم قّلت سواء ماديا أو 
فــي التزامهم باجللوس مع 
أطفالهــم خصوصا االعمار 

الصغيرة.
بداية، قال نضال الرفاعي، 
مســؤول في قرطاسية، ان 
املبيعات انخفضت  نســبة 
الســابقة  الســنوات  عــن 
تقريبا ٥٠٪، وهناك الطلب 
على أدوات الرسم من ألوان 
مائية وعادية والكراســات 
ولدينا مكتبــة مجهزة بكل 
شيء وفي حال مت اقرار عودة 
الدوامات في املدارس نحن 

صديق عبيد

ملشاهدة الڤيديو

هل يقضي إغالق رياض األطفال على التمكني االقتصادي للكويتيات؟
مليس بالل

إغــالق  اســتمرار  مــع 
احلضانات ومدارس رياض 
االطفال واملرحلة االبتدائية 
تضطر بعــض األمهات إلى 
اللجــوء الى االســتقالة من 
العمل او التقصير في عملها 
لرعاية ابنائها وهذا يقلل من 
القدرة االقتصادية لألســرة 
ويخل بتمكني املرأة اقتصاديا.

«األنباء» حاورت مجموعة 
النســاء والناشــطات  مــن 
للتعليق على هذه الظاهرة 
التــي تهم قطاعــا كبيرا من 
املجتمع وتؤثر على شريحة 

مهمة فيه. 
في البداية، قالت رئيسة 
اجلمعية الثقافية النسائية 
لولوة املال «الوضع اثناء أزمة 
كورونا يتطلب اخذ االحتياط 
املــدارس  وباألخــص فــي 
وبالنسبة للمرحلة االبتدائية 
واملتوسطة وتعليم األطفال 
عن بعد يتطلب وجود أحد 
األبوين مع الطالب او الطالبة، 
وهناك بعض املدارس تراعي 
عمل األم وتخصص البنائها 
التدريس املسائي او العكس 
مراعاة لظروف عملها وهذا 
النظام املعمول به في بعض 
املدارس اخلاصة في الكويت، 
فال داعي الستقالة أي احد من 
الوالدين، أمتنى هذا النظام 
يطبق على جميع املدارس، اما 
بالنسبة للحضانات فاحلل 
صعب جدا ومعقد.. فالوباء 
خلــق لنا حالة مــن التوتر 

واخلوف.
انــه مــن  املــال  وأكــدت 
الضروري خروج االم للعمل 
خاصــة اذا كانت هي املعيل 

االم للبقاء في املنزل لرعاية 
االبنــاء يخل بتمكــني املرأة 
بالقدرة  اقتصاديــا ويخــل 
املالية لالسرة كلها، متابعة: 
إن املدخول االقتصادي للمرأة 
ليــس خاصا بهــا فقط هو 
كذلك ميكن اســرتها كاملة، 
فاملســتفيد ليس هي فقط، 

وامنا احلل اجلذري واحلقيقي 
والواقعي بتمكني االسر من 
الفكــرة االجتماعية  تغيير 
هــذه، خصوصــا ان فكــرة 
رعايــة احلضانــة قد تكون 
غير متوافرة جلميع االسر او 
عامالت املنازل قد تتالشى مع 
مرور الزمن وتراكم املصاعب 

كانــت تــراه وزارة الصحة 
واملتخصصــون فــي هــذا 
املجال من مصلحة االطفال 
او عدم الدوام فهذا هو املهم 
برأيي، فاملهم صحة االطفال 
خصوصــا ان الكثيــر مــن 
الــدول املجــاورة  جتــارب 
كانت باغالق املدارس لتزايد 
حاالت الكورونا. فاالجراءات 
الصحية واالحترازية مهمة 
خصوصا في عدم زج االطفال 
املــدارس واحلضانات  فــي 
خصوصــا ان االحصائيات 

مازال مرتفعة.
وختمت احلويلة بالقول 
ان اســتقالة جزء بسيط لن 
يؤثــر اقتصاديا بصورة او 
بأخرى خصوصا ان قانون 
العمل يعطــي احلق للمرأة 
باالجــازة لتنظيــم الوقــت 
بجانب حلول كثيرة ميكن ان 
تضعها االم بالتنسيق مع رب 
االسرة بعيدا عن االستقالة 
وهذا ظرف اســتثنائي ملدة 

مؤقتة.
تعاون اجلميع 

من جانبها، قالت الناشطة 
سندس حمزة عباس: طاملا 
ان احلكومة قررت عدم فتح 
املدارس البد ان يكون هناك 
تعــاون مع جميــع اجلهات 
إلعطاء احد الوالدين اجازة 
مدفوعة كما تفعل باقي الدول 
وتعطيهم القدرة للعمل من 
بعــد او على االقــل االكمال 
في ظل جــدول العمل املرن 

.(Flexible hours)
وأضافت حمزة: املشكلة 
الرئيســية ان قطــاع العمل 
احيانــا يكونــون مقاومني 
للتغيير، في دراسة مؤخرا 

فاملستفيد االسرة مبن فيها 
الرجل، لذلك حل هذه املشكلة 
يشمل الرجل البد ان يكون 
الرجــل طرفــا ضالعــا فيه 
لتحمله املسؤولية والتبعات 

االقتصادية.
وأكدت اخلطيب أن احلل 
ليس بفتح احلضانات فقط، 

االقتصادية، فاحلل هو متكني 
التشــارك االجتماعي  فكرة 
فــي رعاية البيت واالســرة 
واالبناء، وان هذه مشــاركة 
مستحقة بني الرجل واملرأة 
فهو ليس عمل املرأة ويساعد 
فيها الرجل فهي مســؤولية 
الطرفني الذين اجنبوا االبناء 
ومع بعض يجب ان يرعوهم.

من جانبها، قالت أستاذة 
علم النفس في كلية العلوم 
االجتماعية بجامعة الكويت 
د.أمثال احلويلــة: ال اعتقد 
ان االمهــات ســيضطررن 
لالســتقالة، فــكل املراحــل 
التعليمية تكون دراســتهم 
في وقت العصر ومن املمكن 
ان تقدم األم على اجازة من 
عملها وتستطيع األم تنظيم 
الوقت مع رب األســرة ومع 
اهلهــا وهذه احــدى الطرق 
التي ميكن اتخاذها قبل اتخاذ 
خطوة االستقالة، منوهة الى 
ان هذا االغالق سيكون ملرحلة 
معينــة لتعود احليــاة الى 
طبيعتها بعد فترة من الزمن 
وهنا ال ميكن ان نحكم انها 
نسبة عالية او انها ستؤثر 

على الوضع االقتصادي.
وأكدت احلويلة على ان 
تنظيم الوقــت بني اجلدول 
الدراســة  املهني الى اوقات 
احد احللول وانا اعتقد انها 
ليســت ظاهرة او مشــكلة 
خصوصا ان االغلبية لديهن 
مربيــات في املنــزل وميكن 
االستعانة باألخت او األم او 
العّمة، فاالستعانة باالخرين 
من احللــول في هذه الفترة 

الزمنية.
اغــالق  وأضافــت: 
احلضانــات اواملــدارس اذا 

أثبتت ان ٩٨٪ من االشخاص 
الذين شــملهم االســتطالع 
قالوا انهم يرغبون في خيار 
العمل عن بعد لبقية حياتهم 
املهنية. مع العلم ان الشركات 
ستســتفيد مــن وفــورات 
التكلفة املرتبطة بالعمل عن 
بعد فقد وجدت االبحاث ان 
صاحــب العمــل النموذجي 
ميكنه توفير حوالي ١١٠٠٠ 
دوالر ســنويا لكل شخص 
يعمل عن بعد نصف الوقت، 
كذلك ميكن ان يؤدي التحول 
الى االجتماعات االفتراضية 
في بعض احلاالت الى توفير 

كبير من التكلفة.
ونوهــت حمــزة الى ان 
العمل عن بعــد ليس بديال 
عــن رعايــة االطفــال. ومع 
ذلــك ميكن ان يوفــر لآلباء 
العاملــني القــدرة علــى ان 
يكونوا اكثر فاعلية في اجناز 
العمل دون احلاجة الى اخذ 
اجازة للقيام بذلك، اذا سمح 
العائلي والوظيفي  الوضع 
فإن ســاعات العمــل املرنة 
تسمح لالهل باالشراف في 
املنزل واجناز العمل ايضا، 
مشــيرة إلى أنه دون تفاهم 
بني القــوى العاملة ووزارة 
التربية لن نستطيع ان نوازن 
العــودة املتجزئة للمدارس 

خالل االشهر القادمة.
من جانبها قالت مرشحة 
الدائرة االولى وعضو جلنة 
االسرة في جمعية احلقوقيني 
الكويتيــة عــذراء محمــد 
الرفاعي: برأيي هذا الشــيء 
ســيزيد العبء على الدولة 
ايضا في تقدمي املســاعدات 
املاليــة لألســر اذا انطبقت 

عليهم الشروط.

ناشطات أكدن أن أمهات كثيرات يلجأن لالستقالة من عملهن وطالنب احلكومة بدعمهن

د. ابتهال اخلطيبد. امثال احلويلةلولوة املال

الوحيد لالســرة، وهنا هي 
املشكلة.

بدورها، قالت الناشــطة 
احلقوقية والكاتبة الكويتية 
د.ابتهــال اخلطيــب: برأيي 
ان هــذا املوضــوع له تأثير 
اقتصــادي علــى اجلميــع، 
فإغالق أي مشــروع يسبب 
خلــال اقتصاديــا لكن ربط 
القدرة االقتصادية للمرأة بهذا 
املوضوع لــه زاوية اخرى، 
وهــو تفكير فــي ان واجب 
الرعايــة والتربية يقع على 
عاتق االم فقط وهذه اشكالية 
فكريــة فــي مجتمعنا، نعم 
هو واقع فمعظم املسؤولية 
تقع علــى عاتــق االم، لكن 
االصــالح ليس بالدفع نحو 
فتح املــدارس واحلضانات، 
ولكــن هــو بتعديــل هــذه 
الفكــرة االجتماعيــة نحــو 
فكرة رعاية االطفال اال انها 
فكرة مشتركة بني االم واالب، 
ويجــب ان يكون هناك حل 
مشترك فيما بينهما لرعاية 
هؤالء االطفال والتناوب على 
رعايتهم في البيت وتغيير 
طبيعــة بعــض الوظائــف 
لتعطــي فرصة لــالم واالب 
لتبادل االدوار ليستطيعوا 

ان يرعوا ابناءهم.
اغــالق  أن  وأضافــت 
احلضانــات وبقــاء االطفال 
يقــع  اال  يجــب  بالبيــت 
مســؤوليته على االم او ان 
يكون مكلفا للمســار املهني 
لالم فقط او ملدخولها، هذه 
اســرة وكينونــة واحــدة، 
فاملسؤولية مشــتركة على 
اجلميع بالتساوي والتبعية 
االقتصادية مشــتركة على 
اجلميع بالتساوي، واضطرار 

اللوغاني: عودة احلياة لطبيعتها
والدراسة ستزيد املستوى االقتصادي

قالت خبيرة اإلتيكيت والبروتوكول الدولي لطيفة اللوغاني 
إنه مع استمرار اغالق احلضانات واملدارس، فإن الدولة البد ان 
تكون مسؤولة عن توفير كل السبل لتسهيل موضوع الدراسة 
لالطفال، وهذا ال يعني ان املرأة تستطيع ان تبقى ابناءها وحدهم 
في املنــزل لذلك على الدولة توفير كل االمكانيات التي حتمي 
الطلبة والطالبات وخصوصا الصغــار منهم وهنا ال تضطر 
املرأة لالستقالة. وأضافت اللوغاني: هذا بالتاكيد يقلل القدرة 
االقتصادية للمرأة لذلك البد ان تبحث فيه املرأة لوضع خطة 
بديلة، مؤكدة أنها مع أن تعود احلياة لطبيعتها وكذلك رجوع 
الدراســة كما السابق النه ســيزيد من املستوى االقتصادي 
للمرأة وللبلد بشكل عام خصوصا ان كل البلدان عادت للحياة 

لطيفة اللوغانيوللمدارس وانا مع هذا في ظل اخذ االحتياطات االحترازية.
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أشجار السدر تساعد في التقليل من املوجات الغباريةجانب من مشروع زراعة أشجار السدر شجرة السدر تناسب البيئة الكويتية

«البيئة» تبدأ زراعة ٣٠٠٠ شجرة سدر في محمية اجلهراء قريبًا
دارين العلي

إدارة  مديــرة  أعلنــت 
التنــوع  علــى  احملافظــة 
األحيائي فــي الهيئة العامة 
للبيئــة لينــا العوضي، عن 
استئناف مشروع استزراع 
أشــجار الســدر في محمية 
اجلهراء بزراعة ٣٠٠٠ نبتة 
ضمــن املرحلــة الثانية من 
املشــروع الذي مت البدء فيه 
خالل أكتوبــر العام املاضي 
بزراعة ٣٠٠٠ كمرحلة أولى 
النباتي  بهدف إثراء الغطاء 

في الدولة.
وقالــت العوضــي فــي 
تصريح خاص لـ «األنباء» إن 
املشروع بدأ بتوجيهات املدير 
العــام للهيئة العامة للبيئة 
الشيخ عبداهللا األحمد ضمن 
خطة إلثراء الغطاء النباتي 
وإعادة تأهيل املناطق البرية 
املتضررة في مختلف مناطق 
الدولــة بالتعاون مع الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة، مبينة 

األشجار بالنمو بشكل طبيعي 
برعاية من املتخصصني في 
الهيئــة وســيتم البحث عن 
أماكن جديدة في الدولة إلعادة 

تأهيلها وزراعتها.
اجنراف التربة

الكويــت  أن  وذكــرت 

نشــهدها في الـبـــالد وفي 
كثيــر مــن مناطــق العالم 
حيث يتم إعداد الدراسات 
والتجارب العلمية وإنشاء 
االتفاقيــات البيئية بهدف 
التقليل منها عامليا، مشددة 
على تطبيق قانون حماية 
البيئة في مختلف املجاالت 

لألجيال املقبلة.
احملميات الطبيعية

وحول احملميات الطبيعية 
املوجودة فــي الدولة حاليا 
والعمل على زيادتها، أكدت 
العوضي وجــود ١٢ محمية 
رسمية وهناك خطط لإلعالن 

تعاني من مشكلة التصحر 
وبالتالي فان إعادة استزراع 
النباتات واألشجار تهدف 
إلى معاجلة املشكلة وزيادة 
الغطاء النباتي الذي يسهم 
بتثبيــت التربة، ومن أبرز 
نتائج اجنراف التربة وعدم 
تثبيتها ظاهرة الغبار التي 

خاصــة املخالفات املتعلقة 
بالتنــوع األحيائــي وذلك 
بإجراء حمالت تفتيشــية 
موسعة على البر باإلضافة 
إلــى احلمــالت التوعويــة 
املستمرة للجمهور بأهمية 
تطبيق القانون في احملافظة 
التنــوع األحيائــي  علــى 

عن محميــات جديدة، الفتة 
إلى أن األمر اآلن في مرحلة 
البحــث عــن أماكــن جديدة 
ميكن أن تصلــح كمحميات 
في ظل وجود عدد من األماكن 
املقترحــة والتــي تقــارب 
مســاحتها ١٠٪ من األراضي 
بالدولة حيث سيتم االختيار 
بينها ملراعاة التنوع في أنواع 

احملميات في البالد.
وعــن محميــة اجلهراء 
أبــرز  ،التــي تعتبــر مــن 
احملميات فــي البالد، قالت 
انه يتم حاليــا العمل على 
تأهيلها لفتــح أبوابها أمام 
اجلمهــور بعد أن تأخر هذا 
األمر بسبب جائحة كورونا، 
الفتة إلى أنها حاليا متاحة 
أمــام طلبة العلم واألبحاث 
املــدارس وفــرق  وطــالب 
الرصــد، مشــيرة إلــى أنه 
يتم إعداد احملمية الستقبال 
اجلمهــور وإعــداد برامــج 
توعويــة ترفيهيــة إلفادة 
املرتادين متهيدا لالفتتاح.

العوضي لـ «األنباء»: الكويت تعاني من التصحر ونهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وتقليل املوجات الغبارية بعد جناح املرحلة األولى من املشروع

(محمد هاشم)لينا العوضي زراعة شجرة سدرلينا العوضي متحدثة الى الزميلة دارين العلي 

أن املشروع يتضمن أكثر من 
مرحلة بدأت بزراعة أشجار 
السدر ثم سيتم زراعة أنواع 
أخرى من األشجار املناسبة 
للبيئــة الكويتيــة في إطار 
خطــط التخضير، موضحة 
أن املرحلة األولى من املشروع 
كانــت ناجحة حيــث بدأت 

لدينا ١٢ محمية رسمية في الكويت ونبحث عن مناطق جديدة إلعالنها كمحميات مت البدء في املرحلة األولى للمشروع بزراعة ٣٠٠٠ شجرة خالل أكتوبر املاضي

ملشاهدة الڤيديو

إضافة ٢٥٠ ميغاواط إلى شبكة الكهرباء
دارين العلي

أعلــن الوكيل املســاعد حملطات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه بوزارة الكهرباء 
واملــاء م.خليفــة الفريج عــن االنتهاء من 
مشروع الوحدة البخارية للدورة املركبة 
مبحطــة الــزور اجلنوبية لتوليــد القوى 
الكهربائية وتقطير امليــاه ٠٩ بقدرة ٢٥٠ 
ميغــاواط، حيــث مت االنتهــاء مــن جميع 
اإلجراءات واالختبارات والتي كان آخرها 
اختبارات الكفاءة التي انتهت بنجاح يوم 
أمــس وهي ضمــن االختبــارات املطلوبة 
للوحــدة، وبذلــك تصبح الوحــدة متاحة 

للشبكة الكهربائية.
وأوضح الفريج أن الوزارة حريصة على 

متابعة مراحل مشاريع إنشاء وحدات توليد 
القوى الكهربائية اجلديدة والتي من ضمنها 
مشــاريع محطة الــزور اجلنوبية لتوليد 
القــوى الكهربائية وتقطيــر املياه، وذلك 
لتعزيز إنتاج القدرة الكهربائية متاشــيا 
مع احتياجات االستهالك بحسب توجيهات 
وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء د.خالد 
الفاضل وتعليمات وكيل الوزارة باإلنابة 
م.جاسم النوري مبتابعة املشاريع القائمة 

وتذليل كل العقبات لالنتهاء منها.
وأشار إلى أن إنتاج هذه الوحدة هو ٢٥٠ 
ميغاواط تضاف إلى الشــبكة الكهربائية 
ضمن الوحدات العاملة البخارية وعددها 
٤٩ وحدة بخارية والوحدات الغازية التي 

يبلغ عددها ٦٠ وحدة غازية.

الفريج: االنتهاء من «الوحدة البخارية» للدورة املركبة مبحطة الزور اجلنوبية

الفهد: «تعاونية مشرف» تدعم توجهات
احتاد اجلمعيات وقراراته ومركزه املالي

محمد راتب

اســتقبل رئيــس مجلــس إدارة احتاد 
اجلمعيــات التعاونيــة فهد الكشــتي في 
مبنى االحتاد رئيس مجلس إدارة جمعية 
مشرف التعاونية علي الفهد ورئيس جلنة 
املشتريات محمد منصور، حيث تأتي الزيارة 
للتأكيد على دعم الدور الفعال لالحتاد في 
مســاندة اجلمعيات التعاونية والتنسيق 
املشــترك فيمــا بينها بهــدف إزكاء العمل 
التعاوني ودوره االقتصادي واالجتماعي 

باملجتمع.
وتوجه الفهد بالشكر والتقدير لالحتاد 

بشكل عام ولرئيس مجلسه بشكل خاص 
علــى الدور الذي يقوم به االحتاد في دعم 
اجلمعيات التعاونية سواء في توجهاتها 
وخططهــا التي تصب بدورهــا في خدمة 
املساهمني وأبناء املنطقة، مؤكدا دعم جمعية 
مشــرف التعاونيــة لالحتاد فــي قراراته 
ومركزه املالي واســتمرار التنسيق الدائم 

فيما بينهم.
وهنــأ الكشــتي الفهد بتوليه رئاســة 
املجلس احلالي جلمعية مشرف التعاونية 
وأثنى على الدور البارز جلمعية مشــرف 
على صعيد العمل التعاوني، متمنيا إلدارة 
اجلمعية ومجلسها اجلديد التوفيق والسداد.

فهد الكشتي مستقبال علي الفهد ومحمد منصور

«القوى العاملة»: آلية لالستفسار عن إيقاف مكافأة اخلريجني
بشرى شعبان

أكــدت الهيئــة العامــة للقــوى 
العاملــة أن مكافأة اخلريجني وفقا 
للقانون ٨٠/٢٠١٣ يسقط احلق في 
صرفها للمستفيدين عند االلتحاق 
بالعمل ســواء في القطاع اخلاص 

أو احلكومي.
وكشفت الهيئة عن آلية استقبال 
املراجعني لالستفسار بعد أخذ موعد 

WWW.MGRP. مــن موقع الهيئــة
ORG.KW، حيــث يتــم اســتقبال 
طلبات استفسار مكافأة اخلريجني 
من خالل التواصل اإللكتروني عبر 
خدمة الواتســاب مراسلة فقط، ال 
يقبل االتصال، ويتم تقدمي الطلبات 
واملســتندات من يــوم األحد حتى 
اخلميس، اعتبارا من الساعة ٩:٠٠ 
صباحا حتى ١٢:٣٠ ظهرا ويتم الرد 

خالل ساعات العمل الرسمية.

وبينــت الهيئــة أن املســتندات 
املطلوبــة تتضمــن قــرار التعيني 
للمعني في القطاع احلكومي أو عقد 
العمــل للمعني في القطاع اخلاص، 
مع صورة البطاقــة املدنية، حيث 
يتم الرد على صاحب العالقة خالل 
ســاعات العمل الرسمية من تقدمي 
املعاملة مستوفية وإرساله اإلقرار 
والتعهد بعد التوقيع عليه من قبله، 
ويتم اعتماد املعاملة من قبل املوظف 

وإرسال املستحقات إن وجدت.
وذكــرت أنــه ســيتم اســتقبال 
جميــع املعامالت حســب املواعيد 
التــي مت أخذها مســبقا من املوقع 
اإللكتروني، وفي حال التخلف على 
املوعد احملدد يلزم أخذ موعد جديد 
عن طريق املوقع اإللكتروني للهيئة، 
مع العلم بــأن تغيير املواعيد غير 
متاحــة بالظــروف الراهنة إال عن 

طريق املوقع.

«األوقاف»: بث ٣١ حلقة من «خواطر» على الفضائيات الكويتية
أسامة أبو السعود

قــال مديــر إدارة اإلعالم 
في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية صالح أبا اخليل 
إن اإلدارة مســتمرة في بث 
ونشر برنامج «خواطر» على 
القنوات الفضائية الكويتية، 
وذلك بهــدف نشــر الفائدة 
وتعميــم رســالة األوقــاف 

التوعوية واإلرشادية.
وأضــاف أبــا اخليل في 
تصريــح صحافــي أن عدد 

حلقات برنامج خواطر بلغت 
٣١ حلقــة قدمهــا ١٤ أســتاذ 
ودكتورا مــن مختلف فئات 
املجتمــع الكويتــي وركزوا 
خاللهــا علــى موضوعــات 
«اإلميــان بالقضــاء والقدر 
والزكاة والصحبة الصاحلة 
وحسن الظن باهللا وغيرها 
الكثير من املواضيع املهمة، 
مشــيرا إلى أن قناة «الراي 
والقبس» تقوم ببث حلقات 
البرنامج بعد صالة العصر 
من كل يوم جمعة باإلضافة 

التوعوية،  وزارة األوقــاف 
معتبرا أن هذا البرنامج هو 
جتســيد لنهج إدارة اإلعالم 
التــي حرصــت دومــا على 
املســاهمة في نشر وغرس 
القيم واملبادئ اإلسالمية في 
نفــوس جميع فئات وأعمار 
أفراد املجتمع الكويتي وهو ما 
ال حتيد عنه تأكيدا للتعليمات 
والتوجيهــات الصادرة من 
وزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 

د.فهد العفاسي.

القنــوات الفضائيــة  إلــى 
الكويتية األخرى التي قامت 
باالنتهاء من بث هذه احللقات 

على شاشاتها.
وذكــر أن وزارة األوقاف 
والشــؤون اإلسالمية ممثلة 
فــي إدارة اإلعــالم حريصة 
علــى تطبيق اســتراتيجية 
الوزارة الراعية إلى الشراكة 
مع اآلخر وهو ما جتسد في 
إقامة الشراكة مع الفضائيات 
الكويتيــة واســتثمار هــذا 
رســالة  لنشــر  التعــاون 

صالح أبا اخليل

رفع ٢٧ سيارة وحترير ٣٤ مخالفة متنوعة في الفروانية
أعلنــت إدارة العالقات العامة في بلدية 
الكويــت عــن قيــام إدارة النظافــة العامة 
واشــغاالت الطــرق بفرع بلديــة محافظة 
الفروانيــة بتنفيــذ عدة جــوالت ميدانية 
لرفع مســتوى النظافــة باحملافظة، حيث 
شملت اجلوالت رفع السيارات املهملة من 
الســاحات العامة ورفع االنقاض مجهولة 
املصدر والكشــف على احملــالت للتأكد من 

كل التراخيص املمنوحة. 
وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة 
العامة وإشــغاالت الطرق باحملافظة سعد 
اخلرينج استمرار اجلوالت امليدانية لرفع 
مستوى النظافة باملناطق ورصد املخالفات 
واتخــاذ االجــراءات القانونية حيالها على 
الفور، مشيرا الى رفع ٢٧ سيارة مهملة عقب 
انتهاء املدة القانونية للملصقات وحترير ٣٤ 
مخالفة متنوعة إلى جانب وضع ٩١ ملصقا 
على سيارات مهملة متهيدا لرفعها مبجرد 
انتهاء املدة القانونية للملصقات باالضافة 
إلى رفع حمولة ٢٢١م٣ من االنقاض واملخلفات 
ورفع ٤ حاويــات جتارية ملخالفتها لوائح 

وانظمة البلدية. 

وتطرق اخلرينج إلى التنســيق الدائم 
مــع االدارات املختلفــة باحملافظة في حال 
رصد أي مخالفة واتخاذ االجراءات حيالها 
وفــق االطــر القانونية، فضــال عن دعمهم 
بآليات النظافة في حال إزالة تعديات على 
امالك الدولة، الفتا الى أن اجلوالت مستمرة 
وعلى مدار الساعة لرصد املخالفني للوائح 
وانظمــة البلدية، مؤكدا على أن املفتشــني 
سيطبقون القوانني بكل حزم لرفع مستوى 
النظافة باحملافظة وإظهار املظهر اجلمالي 

واحلضاري.
وشدد اخلرينج على أصحاب احلاويات 
التجارية بوضعها في األماكن املخصصة لها 
ووضع اسم الشركة على احلاوية واملكبس 
اخلاص بها في مناطق العارضية احلرفية 
ومناطق التجاري واالستثماري، الفتا إلى 
أنه في حال رصــد حاوية جتارية ممتلئة 
والقمامة بجانبها أو عدم وضع اسم تعريفي 
للشركة على احلاوية واملكبس أو وضعها 
في الشارع في أماكن غير مخصصة سيتم 
رفعهــا واتخاذ االجــراءات القانونية وفق 

جانب من رفع السيارات املهملةلوائح وانظمة البلدية.
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«أمانة األوقاف» تفّعل خطة الطوارئ 
لصيانة عقاراتها خالل «كورونا»

اســتكماال لدور األمانة 
العامــة لألوقــاف املميــز 
خالل الظروف االستثنائية 
جلائحــة كورونا، وحرصا 
على سالمة املستأجرين من 
خالل توفير أعمال الصيانة 
املســتمرة لعقارات األمانة 
للمحافظة عليها وســالمة 
مرتاديهــا، أكد مديــر إدارة 
صيانــة وتطوير العقارات 
باألمانة م.فوزي املانع قيام 
اإلدارة بتفعيل خطة الطوارئ 
مع الشــركة املديرة، بهدف 

احملافظة على عقارات األمانة من خالل تنفيذ 
أعمال الصيانة الدورية واجلذرية واستكمال 
أعمال التطوير حسب الئحة األعمال الطارئة 
اخلاصــة بأوامر العمل، واســتكمال جميع 
عقود الشركات واملقاولني ألعمال التكييف 
واملصاعد واحلريق التي تتم عادة طوال ٢٤ 
ســاعة يوميا و٧ أيام في األســبوع وخالل 
اإلجازات والعطل، حيث إن الشــركة ملزمة 
مبتابعــة أعمال الصيانة وتوفير كل القطع 
الضروريــة حتى بعد انتهــاء أوقات العمل 
الرسمية، وتزويد األمانة بتقرير يومي عن 
األعمال التي متت والتأكد من استقبال شكاوى 
املستأجرين ومعاجلتها بأسرع وقت ممكن. 
ولفــت املانع إلى قيام اإلدارة بالتواصل مع 
الشركة املديرة والتنسيق لالستجابة لتنفيذ 
أعمــال الصيانة الطارئة خالل فترة احلظر 
الكلي بالتنسيق مع جهات الدولة الرسمية 
حلل مشــاكل ســكان العقــارات ومتابعتها 
من قبل مهندســي اإلدارة في هذه الظروف 

االستثنائية، مشيرا الى أن 
مهندسي اإلدارة وبالتزامن 
مع عودة العمل في اجلهات 
احلكومية استأنفوا نشاطهم 
كامــال وبإنتاجية مضاعفة 
حيث قاموا بزيارات ميدانية 
جلميع عقارات األمانة العامة 
لألوقــاف ملتابعة أي أعمال 
متأخرة أو متوقفة بالتنسيق 
مع الشركة املديرة، كما ان 
مبادرة األمانة بصرف جميع 
مطالبات الشركات واملقاولني 
مــن قبل مهندســني اإلدارة 
خالل فترة التوقف حتى ال يكون هناك أي 

تأثير على سير العمل.
وذكر أن األعمــال التي متت خالل فترة 
توقف العمل بسبب جائحة كورونا وحتى 
املرحلــة الرابعة قد شــملت جميع األعمال 
املدنية الطارئة مثل تسريب املياه وإصالح 
أو توريد خزانات مياه وإصالح املضخات، 
وأعمــال إصالح عــدة مصاعد فــي عقارات 
مختلفة بســبب توقفها أو وجود مشــكلة 
تعيق استخدامها واستبدال وحدات تكييف 
للشقق السكنية املتعطلة وغيرها من األعمال، 
والتأكد من عمل وتشغيل املولدات الكهربائية 
فــي العقارات، كما مت عمــل ما يلي: تطبيق 
االشــتراطات الصحية والوقائية في جميع 
أبــراج ومجمعات األمانــة العامة لألوقاف، 
استبدال جميع األبواب األوتوماتيكية ملداخل 
ومخــارج برج الســالم رقــم ٢٤٠٥، أعمال 
مدنية وكهربائية وميكانيكية مبجمع منيرة 
التجاري، مع تركيب إعالن جديد للمجمع.

املانع: الصيانة املستمرة للعقارات تهدف إلى احملافظة عليها وسالمة مرتاديها

م. فوزي املانع

«النجاة اخليرية» وزعت ١٠٠٠ رأس
من املاعز احللوب على ٢٠٠ أسرة في اليمن

..وإجنازات كبيرة للقطاع النسائي في ٢٠٢٠

قطــاع  رئيــس  قــال 
البرامج واملشاريع بجمعية 
النجاة اخليرية املستشار 
عبداهللا الشــهاب، انه من 
ضمن املشــاريع التنموية 
التــي تنفذها اجلمعية في 
جمهوريــة اليمــن توزيع 
املاعــز  مــن  رأس   ١٠٠٠
احللوب استفادت منها ٢٠٠ 
أسرة من الفقراء وضعاف 
الدخل واألرامل وغيرها من 

احلاالت.
وأضاف الشهاب: نهدف 

مــن خالل هذا املشــروع إلى نقل األســر من 
االحتيــاج إلــى العطاء واإلنتاج واســتثمار 
الطاقــات املعطلة وحتريــك عجلة االقتصاد 
وخلق فرص عمل من خالل تنفيذ مشــاريع 
تتوافق مع طبيعة الشــعوب املستفيدة مما 
يسهم في حتسني ظروفهم املعيشية، ونقل هذه 
العوائل من قوائم األسر املستحقة للمساعدات 

إلى األسر املنتجة التي لديها اكتفاء ذاتي.
وتابع: ملشروع املاعز احللوب العديد من 
الفوائد الكبيرة التي تعود على األسر املستفيدة 
منها توفير احلليب الصحي والطبيعي لألسرة، 
وحمايتهم من سوء التغذية، وكذلك إمكانية 

أعلنت رئيسة القطاع النسائي في جمعية 
النجاة اخليرية وضحة البليس عن حتقيق 
إجنازات كبيرة خالل عام ٢٠٢٠ داخل الكويت 
وخارجها، مؤكدة أن القطاع كان له دور مميز 
خالل أزمة كورونا في مساعدة األسر احملتاجة 
والعمالة املتضررة، كما ساهم في إغاثة الدولة 

العربية واإلسالمية والشعوب الفقيرة.
وأشــارت البليس إلى أن املساعدات التي 
قدمهــا القطاع للمتضررين من أزمة كورونا 
بلغ عدد املســتفيدين منها ١٨ ألف شــخص 
تنوعت بني مســاعدات مالية وسالل غذائية 
لألسر ووجبات للعمال، موضحة أن القطاع 
النســائي لم يقتصر دوره على املســاعدات 
املادية والعينية، بل شارك في تقدمي التوعية 
املجتمعية والدعم النفسي من خالل مجموعة 
من احملاضــرات ومنها: الضغوط النفســية 
في األزمة، وكيفية التعامل مع األبناء خالل 
األزمة، باإلضافة إلى محاضرات في الصحة 
النفسية والتربية، كما قدم استشارات للنساء 
والفتيات عبر الهاتف. وفيما يتعلق بالرحالت 
اإلغاثية قالت: نظمنا قبل أزمة كورونا رحلة 
إلى ألبانيا شارك فيها ١٠ متطوعات ملتابعة 
املشاريع املقدمة ملتضرري الزلزال ومت خاللها 

بيــع منتجــات ومشــتقات احلليــب كالزبد 
والســمن عالوة على االســتفادة من اإلنتاج 
نصف السنوي للماعز، فخالل فترة بسيطة 
يتضاعف املشروع ويصبح لدى األسرة ضعف 

العدد من املاعز احللوب.
ولفت إلى فضل هذا املشروع العظيم وذلك 
في حديث النبي ژ الذي قال فيه «من منح 
منيحة لنب أو روق أو هدى زقاقا كان له مثل 
عتق رقبة»، سائال احلق سبحانه أن يتقبل 
من احملســنني والداعمني لهذا املشــروع وأن 
يجعله في موازين أعمالهم وأن يرفع البالء 
واالبتالء عن الكويت وأهلها وسائر بالد العالم.

تفقد املتضررين وتوزيع مساعدات على األسر 
احملتاجة كما متت زيارة مساجد وبيوت للفقراء 
مت بناؤهــا علــى نفقة محســنات كويتيات، 
وشاركنا في رحلة إغاثية لالجئني السوريني 
في تركيا بوفد يتكون من ٥٠ متطوعة وقمنا 
خاللها بزيارة مخيمات الالجئني الســوريني 
وتوزيع سالل غذائية وزيارة األيتام وتفقد 
املــدارس، وكان من إجنــازات الرحلة كفالة 
٧٦ يتيما واملســاهمة في إنشاء معهد مهني 

للشباب السوري.

أسرة مستفيدة من مشروع املاعز احللوب

وضحة البليس خالل جتهيز السالل الغذائية

«املنابر القرآنية» ُتطلق حملة إلغاثة السودان
ليلى الشافعي

ناشد مدير عام جمعية 
بــدر  القرآنيــة  املنابــر 
الفيلكاوي الشعب الكويتي 
املبادرة  وأهــل اإلحســان 
للتبرع وتقدمي املساعدات 
العاجلة للشعب السوداني 
في مواجهة كارثة الفيضان 

التي أصابتهم مؤخرا. 
وأشــار الفيلكاوي إلى 
أن مــا تعرض له الشــعب 
الشــقيق جراء  السوداني 

كارثــة الفيضان من تشــريد ملئات اآلالف 
من البشر وما حلق بهم من وفيات وإصابات 
وخسائر يستدعي من اجلميع املبادرة إلى 
تقدمي مساعدات عاجلة إلغاثة املتضررين 
والتخفيف من معاناتهم، مؤكدا على دور 
اجلمعية في إطالق حملة «أغيثوا السودان» 

والتــي تهــدف إلــى إغاثة 
ومساعدة األسر املتضررة 
جراء السيول والفيضانات 
التي هدمت املنازل وأغرقت 
األراضــي الزراعية، وأدت 

إلى نفوق املواشي.
وأكد على الدور الكبير 
الذي تقــوم بــه اجلمعية 
لتعليم القرآن الكرمي ونشر 
علومه وإغاثة املسلمني في 
كل مكان من خالل مشاريعها 
واملوســمية  التعليميــة 

واإلغاثات العاجلة.
وأوضـــح الفيلكاوي أنه ميكن التبرع 
بـــــسهولة عـــــبر موقع جمعيــة املنابر 
القرآنيــة almanabr.org أو عبر حســابات 
اجلمعية على وسائل التواصل االجتماعي 
almanabr@ أو باالتصال على اخلط املباشر: 

.٩٧١٦٦٦١١

بدر الفيلكاوي

«زين» تشارك في أكبر حملة وطنية تطوعية لتنظيف الكويت

«الوقف اإلنساني» وّزعت ٣٠٠ وجبة وشنطة على عمال النظافة

املــزود  أعلنــت «زيــن» 
الرقميــة  الرائــد للخدمــات 
فــي الكويت عن مشــاركتها 
فــي حملة «الكويــت نظيفة 
أبنائهــا»، والتــي  بســواعد 
تعتبــر أكبر حملــة تنظيف 
وطنيــة تطوعيــة بتاريــخ 
الكويت، وتأتي بالتزامن مع 
اليوم العاملي للتنظيف الذي 
يوافق غدا السبت ١٩ سبتمبر 
مبشاركة اآلالف من املتطوعني، 
وذلك امتدادا لشراكة «زين» 
املمتدة على مدى الســنوات 
النوير  الســابقة مع مبادرة 
غير الربحية الهادفة إلحداث 
التغيير السلوكي واالجتماعي 

اإليجابي في الكويت.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافــي أن مشــاركتها في 
هــذه احلملة الوطنية األكبر 
من نوعهــا تأتي حتت مظلة 
اســتراتيجيتها للمسؤولية 
واالســتدامة،  االجتماعيــة 
والتي حترص من خاللها على 
دعم مثل املبادرات اإلبداعية 
التي تتفوق فــي التفرد عن 
غيرها من خالل العمل اجلاد 

ليلى الشافعي

نظمت اجلمعية الكويتية للوقف اإلنساني 
والتنمية أمس حملتها «ارحموا ترحموا» في 
منطقة العاصمة بالعديلية - مســجد سعود 
الراشــد - لتوزيع ٣٠٠ وجبــة و٣٠٠ حقيبة 
صغيرة حتتوي على نظارة شمســية وقبعة 

وكمام وقنينة ماء على عمال النظافة.
وقال مدير اجلمعية صالح السابج: إن هذه 
احلملة جاءت ضمن حمالت اجلمعية املتكررة 
منذ بداية جائحة كورونا في توزيع املساعدات 
على العمال واملتضررين من وباء كورونا، الفتا 
إلى أن احلملة ستستمر في محافظات أخرى، 

وســيكون األحد املقبل التوزيــع في محافظة 
الفروانية بنفس الكمية املوزعة، مشيرا إلى أن 
التوزيع جاء بالتعاون والتنسيق مع البلدية، 
حيث أحضرت العمال الى مقر التوزيع وقامت 
بالتنظيم والترتيب مع فريق اعمار التطوعي 
التابع للجمعية الكويتية وفريق «أجانب في 
خدمة الكويت» ونســعى لتغطية ١٠٠٠ عامل 
إن شاء اهللا. من جهتها، قالت املتطوعة إميان 
الشمري: إن هذا العمل تعودنا عليه منذ بداية 
أزمة كورونا، ونقوم بالبحث عن املناطق التي 
حتتاج إلى العون، وكذلك العمالة الفقيرة والتي 
لن تنساها اجلمعية للوقف اإلنساني والتنمية، 
وسنظل نعمل من أجل اخلير ومن أجل الكويت.

املجتمع كافة.
وبينت «زيــن» أن حملة 
«الكويــت نظيفــة بســواعد 
أبنائها»، والتي تنظمها مبادرة 
النويــر بالتزامن مــع اليوم 
العاملي للتنظيف، تهدف بشكل 
رئيســي إلــى تعزيــز ثقافة 
االهتمــام بالبيئة وتنظيفها 

وتهــدف مبــادرة النوير 
بشــكل رئيســي إلــى نشــر 
السعادة واإليجابية وتعزيز 
الثقافــة العامــة بــني جميع 
شرائح املجتمع وبني مختلف 
الفئــات العمريــة عن طريق 
تنظيم األنشطة والفعاليات 
واحلمالت الهادفة على مدار 
العام، والتي تتمحور جميعها 
حول تشــجيع اجلميع على 
اتخاذ اإليجابية طريقة لهم في 
احلياة وخلق بيئات تعليمية 

إيجابية.
وأكدت «زين» أنها حترص 
من خالل هذه الشــراكة على 
تفعيل برنامجها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة على 
أكمل وجه لقناعتها الشديدة 
بأهمية هذا الدور في تعزيز 
العالقة بني الشركة واملجتمع، 
وتعزيز االتصال مع اجلهات 
والهيئات العامة النافعة التي 
تؤدي رســالة مكملة حتمل 
نفس احملتوى، وخاصة فيما 
يتعلق بقضية حماية البيئة 
ونشــر الثقافة اإليجابية في 

املجتمع.

لدى املجتمع الكويتي، حيث 
ستشــهد مشــاركة ما يفوق 
٢٠٠٠ متطوع ومشــارك، من 
ضمنهم عدد كبير من الوزراء 
الــوزراء وقيــادات  ووكالء 
الدولــة واملنظمــات الدولية 
والســفراء وغيرهــم، حيث 
ســتغطي احلملة محافظتي 
اجلهراء واألحمدي، وستشهد 
مستويات عالية من التنظيم 
وتطبيق اإلجراءات الوقائية 
الرســمية حلماية املشاركني 

من «كورونا».
أن  الشــركة  وأضافــت 
شــراكتها املمتدة مع مبادرة 
النوير، وهي املؤسســة غير 
الربحية التي تهدف إلى نشر 
وتعزيز اإليجابية والسلوك 
اإليجابــي فــي املجتمــع عن 
الفعاليــات  طريــق تنظيــم 
واألنشطة الهادفة على مدار 
العام، وتأتي لتؤكد اهتمامها 
البالغ بأهمية دعم مثل هذه 
املبادرات الوطنية التي تهدف 
إلى تعزيز الثقافة اإليجابية 
ونشــر القيــم احلميــدة بني 

أطياف املجتمع كافة.

امتداداً لشراكتها مع مبادرة «النوير» على مدى السنوات السابقة

السابج: احلملة مستمرة في عدة محافظات ونسعى الستفادة ألف عامل

عمال مستفيدون من احلملة

صالح السابج خالل الفعالية حرص على التباعد االجتماعي خالل توزيع الوجبات لعمال النظافة  (زين عالم)

واإلجناز، وخاصة تلك التي 
تسهم في نقل صورة حضارية 
عن املجتمع الكويتي، حيث 
تعكس شــراكة «زيــن» مع 
مبادرة النوير شعارها «زين 
عالــم جميــل» الــذي تعمل 
الشــركة جاهدة في ترجمته 
علــى أرض الواقع بني أفراد 

«الرحمة العاملية» افتتحت ٨٠ وحدة سكنية للنازحني السوريني
أعلنــت جمعيــة الرحمــة 
العامليــة عــن افتتــاح مجمع 
الســكني للنازحني  الرحمــة 
السوريني في الشمال السوري 
على احلدود التركية، التي توفر 
املأوى لـ ٨٠ أسرة، حيث يأتي 
املشروع في إطار سلسلة قرى 
منوذجية تسعى اجلمعية إلى 
تشــييدها داخل ســورية من 
أجل توفير املأوى واخلدمات 
الضروريــة للســوريني فــي 

الداخل.
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
رئيس مكتب سورية وتركيا 
فــي جمعية الرحمــة العاملية 
وليــد الســويلم: إن املجمــع 
يتكون من ٨٠ وحدة ســكنية 
كل منهــا عبارة عــن غرفتني 
وصالة وحمام ومطبخ، مبينا 
أن جناح املشــروع اجتمعت 
عليه ثالثة عناصر أساسية: 
الرســالة، واحلاجة، والدعم، 
فرســالتنا تؤكــد أهمية بناء 
اإلنســان وتنمية املجتمعات، 
وحاجة النازحني املاسة، ورغبة 

من خالل توفير مساكن حتفظ 
لهم كرامتهم، مبينا أن تشييد 
هذه القرية يرجع إلى ارتفاع 
عدد النازحني واملهجرين لهذه 
املناطق في الفترات السابقة، 
إضافة إلى عدم صالحية كثير 

حفاظــا علــى كرامــة األســر 
وخصوصياتها وتأمني مالذ آمن 
لها، حيث تتوافر فيها جميع 
اخلدمات الضرورية لسكانها 
إسهاما من «الرحمة العاملية» 
فــي التخفيف مــن معاناتهم. 
وأضاف: تشــتمل املساعدات 
التي قدمتها اجلمعية في مجال 
اإليواء للمتضررين من أبناء 
الشعب السوري من النازحني 
والالجئــني إلــى دول اجلوار 
أيضــا توفير بيــوت الفايبر 
اســمنت واخليــام والعوازل 
اخلاصة بها، ووحدات سكنية 
«كرفانــات» لبعض املخيمات 
وإيجــارات بيــوت وتوزيــع 
بطانيات ومالبس في الشتاء 
وتوفير األثاث واملستلزمات 
األساسية للوحدات السكنية، 
مشــددا على أن هــذه اجلهود 
اإلغاثية تأتي جتسيدا للدور 
اإلنســاني للكويت وشــعبها 
في تخفيــف معاناة الالجئني 
السوريني ورسم البسمة على 

شفاه أشقائنا املنكوبني.

مــن مخيمــات تلــك املناطق 
للسكن بسبب اهتراء ومتزق 
واكتظاظهــا  فيهــا  اخليــام 
بالسكان، وتندرج هذه القرى 
في مجال اإليواء ضمن مشاريع 
اإلغاثة التي تقدمها اجلمعية 

السويلم: الوحدة تتكون من غرفتني وصالة وحمام ومطبخ

قرية «الرحمة العاملية» للنازحني السوريني

املتبرعني الكرام الذين تبرعوا 
عن طيب نفس وطواعية لستر 

الكثير من األسر.
وأكد السويلم أن اجلمعية 
تهــدف من إنشــاء القرية إلى 
التخفيف من معاناة املهجرين 

«فنار» يسعى إلى إصدار دليل شامل عن الفرق التطوعية
ليلى الشافعي

مبناســبة اليــوم العربي 
للعمل التطوعي الذي يحتفل 
بــه العالــم العربــي فــي ١٥ 
ســبتمبر من كل عــام، أعلن 
رئيس مركز الكويت لتوثيق 
العمل اإلنساني (فنار) د.خالد 
الشــطي، عن قيام املركز في 
الوقــت الراهــن بعمــل دليل 
شــامل عن الفرق التطوعية 
فــي الكويــت للتعريــف بها 
وبأعضائهــا وعملها وكيفية 

التواصل معها.
وقال د.الشــطي ان مركز 

fanarkwt.org.com ميكــن من 
خالله لــكل الفرق التطوعية 
التســجيل فيــه بهدف وضع 
معهــا،  التواصــل  بيانــات 
لتضمينها في اإلصدار املرتقب، 
ســواء الفرق التابعة ملبادرة 
الشــؤون االجتماعية  وزارة 
الفــرق األخــرى  أو  (بــادر) 
التابعة للمبــادرة، داعيا كل 
الفرق التطوعية إلى التفاعل 
مع احلدث وتســجيل فرقهم 
بأســرع وقت، حتى يتســنى 
لـــ «فنار» إصــدار الدليل في 

غضون األيام املقبلة.
وأوضــح ان املركز اختار 

شــباب الكويــت والطاقــات 
الشــبابية العربيــة خلدمــة 
مجتمعاتهــم وتنمية قدرات 
ومواهب وابداعات املتطوعني 
وتوريث حب العمل التطوعي 
من خالل تعميق التواصل بني 
اصحاب البصمات التطوعية 
ومختلــف االجيــال، ونقــل 
التطوعية املختلفة  اخلبرات 
الى الفئــات املســتهدفة، مبا 
يؤدي الى وضــع املتطوعني 
فــي العمل املناســب مليولهم 
وتخصصاتهم وأعمارهم مع 
إفســاح املجال لالستفادة من 

آرائهم.

اليوم العربي للتطوع لإلعالن 
عن هذا اإلصدار، من اجل نشر 
ثقافة التطوع وإبراز دورها في 
التنمية الشاملة للمجتمعات 
اخلليجية والعربية والعاملية 
واملساهمة في تطوير األعمال 
التطوعية في الكويت وتعزيز 
مبــدأ الشــراكة الفاعلــة مع 
املنظمات والهيئات واملؤسسات 
واجلمعية اخليرية واإلنسانية 
والفرق التطوعية ودعم جهود 
املسؤولية االجتماعية للقطاع 

اخلاص.
وأضاف ان «فنار» يهدف 
الى املساهمة في توجيه طاقات 

د.خالد الشطي

«فنار» قام بعمل رابط موجود 
علــى موقعــه االلكترونــي 

ملشاهدة الڤيديو
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عاق أثناء ضرب والده «طراقات»:  «راح أذبحك»

«سكران» يقتحم مقر عمل زوجته ويتلف مركبتني لزميليها

.. وأخرى جمعت أحداثًا يتخللها دهس عمد وإتالف

هروب لص بعد ضرب عراقي
خالل محاولة ضبطه متلبسًا

«اجلنايات» ترفض إطالق سراح املتهمني بقضية «البنغالي»

سعود عبدالعزيز

تواصلت قضايا االعتداء على 
اآلباء بقضية جديدة سجلت في 
الكبير،  مخفــر شــرطة مبــارك 
وحملت القضية التي سجلت بحق 
شاب كويتي اسم «اعتداء خفيف 
وتهديد وسب» فيما لم يرفق في 

القضية تقرير طبي، هذا ووجه 
وكيل النائب العام أمـــرا بضــبط 
وإحــضار املدعى عليه وإحالته الى

احملاكمة.
وبحسب ما جاء في القضية، 
فإن مواطنا في العقد الثامن من 
عمره، وحتديدا من مواليد ١٩٤٨ 
تقدم الى مخفر املنطقة مشيرا الى 

أن ابنه البالغ من العمر ٢٥ عاما قام 
بضربه «طراقات» مرددا بصوت 
عــاٍل وعلى مســمع ومــرأى من

أفراد األسرة «راح أذبحك».
وأشــار األب الــى أن اعتــداء 
ابنه عليه جاء على خلفية طلبه 
مبالغ مالية كبيرة، وانه يخشى 
أن يغــدق في العطــاء فيتعرض 

ابنه الى االنحراف.
وأضــاف املصدر: فور صدور 
تعليمات بضبط الشاب استطاع 
رجال مباحــث مبارك الكبير من 
ضبــط املدعى عليــه والتحقيق 
معــه واحتجــازه فــي النظــارة 
حلني عرضه علــى وكيل النائب 

العام.

محمد اجلالهمة

احتجــز خليجي فــي العقد الرابع 
من عمره داخل نظارة مخفر شــرطة 
العارضيــة على ذمــة ٣ قضايا وهي 
السكر البني وإتالف مال الغير والتهجم.

فيمــا قام املجني عليهما بتوثيق 

مــا احدثه املدعى عليــه مبركبتيهما 
ومتثلت االضرار في تلفيات في هيكل 
السيارة بفعل اصطدام متكرر وكذلك 

كسر زجاج املركبتني واملرايا.
واســتنادا الى مصدر امني فإن 
العاملني في احد املرافق احلكومية 
اســتنجدا  العارضيــة  مبنطقــة 

بعمليات الداخلية لقيام شــخص 
خليجي وبسبب خالفات مع زوجته 
املوظفة باقتحام مقر عملها وقيامه 
مبحاولة االعتداء عليها، وكان في 
حالة سكر حسب البالغ، وأنه في 
حالة هستيرية ويقوم باالصطدام 
املتعمد مبركبتني تعودان ملوظفني 

في نفس جهة عمل الزوجة.
وأضاف املصدر: على الفور انتقل 
الى موقع البالغ رجال االمن ومت ضبط 
املتهم وتبني انه في حالة غير طبيعية 
وأنه أحدث تلفيات بليغة باملركبتني 
وهما فارهتــان تزيد قيمــة املركبة 

الواحدة على ١٢ ألف دينار.

سعود عبدالعزيز

أحال محقق مخفر شرطة العمرية 
إلــى نيابــة األحداث ملــف قضية 
يفتــرض أن أطرافها ٨ أشــخاص 
يفتــرض أن أغلبهم أحداث، وذلك 

على خلفية قيام ٧ منهم باالعتداء 
على الثامن مبنطقة العمرية وكذلك 
دهس املجني عليه بشــكل متعمد 

وإتالف مركبته.
هذا، واســتطاع رجال املباحث 
توقيف شخصني من املدعى عليهم 

وجــار البحث عــن بقيــة أطراف 
القضية وعددهم ٥.

واستنادا الى مصدر امني، فإن 
مواطنــا من مواليد ١٩٩٣ تقدم الى 
مخفر شرطة العمرية مشيرا الى انه 
تعرض للضرب من قبل ٧ اشخاص 

إثر خالفات وحدد اسماء املتهمني 
وبينهــم أحداث، مضيفا ان املدعى 
عليهــم قاموا بدهســه وحلقت به 
اصابات طفيفة كما قاموا باالصطدام 
املتعمد مبركبته فأحدثوا تلفيات 

بها.

سعود عبدالعزيز

 أمر وكيل النيابة العامة بتســجيل قضية 
سرقة عن طريق اقتحام حرز واالعتداء بالضرب 
على املجني عليــه وهو عراقي، فيما مت إبالغ 
مباحث مخفر شرطة غرب الصليبخات بأوصاف 
املجني عليه ومركبته نوع وانيت التي هرب 
على متنها بعد امتام عملية سرقة ٥٠٠ دينار 
من مركبة املجني عليه والذي حاول االمساك 
بــه دون جدوى.  وبحســب تفاصيل القضية، 
فــإن وافدا عراقيا أبلغ عمليــات الداخلية بأن 
مركبته تعرضت للســرقة وأنه شاهد اللص 

وحاول االمساك به، ولكنه هرب.  وعلى الفور، 
انتقل الى موقع البالغ رجال األمن وشوهدت 
مركبة املجني عليه قد كسر زجاجها اجلانبي، 
وبســؤال املبلغ عن تفاصيل احلادثة قال انه 
شــاهد من النافذة توقف مركبة مقابل منزله 
وسارع الى استطالع أسباب توقفها وإذ به يجد 
شخصا يخرج من سيارته، وحينما امسك به 
قام بضربه والهرب، ولدى تفحصه محتويات 
مركبته تبني ان اجلاني كسر الزجاج اخللفي 
للمركبة وكذلك زجاجها االيسر واستولى على 
حافظة نقود كان بداخلها ٥٠٠ دينار. هذا، وأكد 

املبلغ انه لم يسبق ان شاهد املتهم من قبل.

عبدالكرمي أحمد

عقدت محكمة اجلنايات 
أمس، أولى جلســاتها لنظر 
قضية النائب البنغالديشي 
املتهم فيهــا ١٣ متهما بينهم 
نائبان في مجلس األمة، بتهم 
تتعلق بالرشــوة واالجتار 

بالبشر وغسيل األموال.
وقــررت هيئــة احملكمة، 
التي عقدت برئاسة املستشار 
عبــداهللا العثمــان، إرجــاء 
الدعوى إلى األول من أكتوبر 
املقبل لتصوير امللف وإحضار 
ضابطني فــي إدارة مكافحة 
جرائم املال ومباحث شؤون 
اإلقامة، ورفضت إخالء سبيل 

املتهمني.
وشــهدت اجللسة سؤال 

تهم تلقي رشاوى لتخليص 
معامــالت شــركته، إال أنهم 

أنكروها جميعا.
بدوره، قال وكيل النائب 
البنغالديشي احملامي ناصر 
احلصبان لـــ «األنبــاء» إن 

موكله أنكر كل التهم املسندة 
إليه منذ فجــر التحقيقات، 
مشــيرا إلى أنــه يعمل منذ 
٣٠ عاما فــي الكويت ولديه 
معامــالت وعقــود حكومية 
وأهليــة جميعهــا قانونية 

ومت متريرها عن طريق جلنة 
املناقصات.

وأشــار احلصبــان إلــى 
أن موكله غير مســؤول عن 
األخطاء أو العراقيل اخلاصة 
بالعقــود التــي ارتكبت من 
بعض اجلهات واملؤسسات، 
الفتا إلــى أنه هنــاك عالقة 
جتاريــة تربطه مــع بعض 
املتهمني وقد توصلت النيابة 
ووزارة الداخلية إلى شيكات 

خاصة بهذه التعامالت.
وشــدد علــى أن موكلــه 
مــارس أعماله وفق القانون 
ولــم يعرض رشــاوى على 
آمــال حتقيــق  املســؤولني، 
أمــام  الكاملــة  الضمانــات 
احملكمة للتوصل إلى احلقيقة 

والعدل املنشود.

هيئــة احملكمــة، للمتهمــني 
وهم األول (البنغالديشــي) 
ومحاســبه حول تهــم عدة 
أبرزهــا االجتــار بالبشــر 
وغسيل األموال، فيما وجهت 
ملسؤولني في جهات حكومية 

محمد اجلالهمة

وضع وافد نيبالي حتت التحفظ 
األمنــي داخل نظارة مخفر شــرطة 
الوفرة وذلك للوقوف على ما تؤول 
إليه حالة املجنــي عليه، خاصة أن 
األطباء أكدوا أن املجني عليه أصيب 
بكسر في اجلمجمة وحالته حرجة، 

ومبدئيا سجلت قضية حملت عنوان 
«تبادل بالضرب» وبتصنيف جنايات، 
واستنادا الى مصدر أمني، فإن عمليات 
وزارة الداخليــة تلقت بالغا بوقوع 
مشاجرة عنيفة بني وافدين في منطقة 
الوفرة، وعلى الفور انتقل الى موقع 
البالغ عدد من رجال األمن وتبني أن 
الشجار بســبب خالف مالي، حيث 

استدان أحدهما مبلغا من املال وفشل 
في سداده، كما تبني أن املتشاجرين 
األول يدعى بيجاي كومار من مواليد 
١٩٩١، والثانــي يدعى «جنو ســاال» 
نيبالــي أيضــا، وان األخير مصاب 
في الــرأس وحالته تســتدعي نقله 
الى العالج، ولدى قيام ضباط مخفر 
الوفرة باالنتقال الى املستشفى ملعرفة 

حالــة املصــاب مت إبالغهــم من قبل 
الطبيــب املعالج بــأن حالة «جنو» 
حرجة ومصاب بكسر في اجلمجمة، 
ليتم إخطار وكيل النائب العام الذي 
أمر باحتجاز «بيجاي»، في النظارة، 
خشية من تدهور حالة «جنو» بحيث 
ميكــن إعادة تصنيــف القضية الى 

«قتل» في حالة توفي «جنو».

مشاجرة بني «بيجاي» و«جنو» تنتهي بكسر جمجمة األخير
وقعت في منطقة الوفرة بسبب خالف مالي

اصطدام «كورية» بغرفة طبيب بيطري في «املطالع»

سعود عبدالعزيز

أدى انقالب شــاحنة إلى 
تبعثــر الرمال علــى طريق 
الساملي، وهو ما دعا األجهزة 
املعنيــة إلــى رفــع الرمــال 
لتحقيق انسيابية في حركة 

وقد انقلبت حمولتها.
من جهة أخرى، شــهدت 
منطقة العبدلي حادثا مروريا 
عبارة عن اصطــدام مركبة 
(نصف شاحنة) بسور غرفة 

مخصصة لطبيب بيطري.
هذا، وأســفر احلادث عن 

وبانتقال رجال االمن تبني ان 
احلــادث عبارة عن انحراف 
مركبة كان بداخلها شخصان 
الطبيب  واصطدامها بغرفة 
البيطري الذي يعمل باملزرعة 
وســجلت قضيــة تصــادم 

وإصابة.

إصابــة وافديــن كانــا على 
مــنت املركبة وكذلك الطبيب 

البيطري.
امني  وبحســب مصــدر 
فإن بالغــا ورد الي عمليات 
الداخلية عن حادث تصادم 
مبزرعة على طريق العبدلي، 

انقالب شاحنة وتبعثر محتوياتها من الرمال على «الساملي»

احتجز في نظارة مخفر العارضية على ذمة قضايا سكر وتهجم وإتالف مال الغير

أنكروا جميعاً االتهامات.. واحملكمة طلبت استدعاء ضابطني الستجوابهما

من حادث انقالب الشاحنة على الساملى ويبدو محتوياتها تفترش الطريق

املرور. هذا، ولم يسفر احلادث 
عن إصابة السائق.

وكانت عمليات الداخلية 
تلقــت بالغا يفيــد بانقالب 
شاحنة على طريق الساملي، 
ولدى انتقال رجال األمن تبني 
أن الشاحنة محملة بالرمال 

ل باملالبس الداخلية «غير طبيعي» يتجوَّ
محمد الدشيش

أبلغ شــهود عيان «األنباء» أن شخصا 
مجهوال يرتدي مالبس داخلية شوهد وهو 
يتجول في منطقة الصباحية بني قطعتي ٢ 
و٣. وبحسب شهود العيان، فإن الشخص 

كانت تصدر عنه تصرفات غير طبيعية، الفتا 
إلى أن الشخص رمبا يكون مضطربا نفسيا.

هــذا، ولم يعــرف ما إذا كانــت عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغا بهذا اخلصوص، 
أم إن الشــخص غير الطبيعي الذي شوهد 

عاد إلى منزله.

«الداخلية»: مقطع االعتداء على وافد 
آسيوي ليس بالكويت

أحمد خميس

أكدت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية، أن املقطع الذي بدا 
فيهــا وافدون يعتدون بالضرب على وافد 
آسيوي ويسألونه عن إقامته داخل غرفة 

ليس بالكويت. 
وقالت في بيان لها بشأن مقطع الڤيديو 

املتــداول علــى بعــض مواقــع التواصــل 
االجتماعــي ويتضمن قيام أشــخاص من 
اجلنسية العربية باالعتداء بالضرب على 
مجموعــة من األشــخاص من اجلنســية 
اآلســيوية: تؤكــد اإلدارة أنه بعد التدقيق 
الڤيديــو مت  والبحــث تبــني أن مقطــع 
تصويــره خــارج البــالد بإحــدى الــدول 

اخلليجية.

صورتان من مقطع الفيديو املتداول

خيانة أمانة مبركبة مستأجرة في ديسمبر

سرقة ١٢٧ دينارًا ال شعوريًا من مواطن

البحث عن مجهول ثقب ٨ إطارات 
ملركبتني في الصليبخات

سعود عبدالعزيز

ســجل صاحب مكتب تأجيــر مركبات 
مبنطقة مبارك الكبير قضية حملت عنوان 

خيانة امانة.
وقــال في البالغ ان مواطنا اســتأجر 
من املكتب مركبة فارهة وذلك منذ شهر 

ديســمبر ٢٠١٩ مشــيرا الى ان مستأجر 
املركبة اغلق هاتفه منذ اســتالم املركبة 

ولم يقم بإعادتها.
هذا، ومت تعميم أوصاف املركبة املبلغ 
عنها باعتبارها مركبة مطلوبة وكذلك ادراج 
اسم املستأجر على قوائم املطلوب القبض 

عليهم.

محمد اجلالهمة

في قضيــة يكتنفها الغموض، ورمبا 
يكون املجني عليه قد تعرض الى خداع 
من نوع ما، تقدم مواطن الى مخفر شرطة 
مبارك الكبير متهما مجهوال بسرقة ١٢٧ 
دينــارا من حافظــة نقوده بشــكل غير 
شــعوري. وقال مصدر امني ان املواطن 
وهو من مواليد ١٩٩١ قال ان شخصا مجهوال 
كان يستقل مركبة رباعية بيضاء اللون 

أوقفه على مقربة من منزله، واســتأذنه 
في ان يعرض له خردة ٢٠ دينارا، مضيفا 
انــه بعد انصراف الشــخص فوجئ بأن 
هناك ١٢٧ دينــارا قد اختفت من حافظة 
نقوده. هذا، وقدم املجني عليه رقم لوحة 
املركبة التي كان يستقلها املدعى عليه، 
وجار التواصل مع االدارة العامة للمرور 
لتحديد هوية الشخص متهيدا لضبطه 
والتحقيق معه في البالغ الذي جاء حتت 

مسمى سرقة.

سعود عبدالعزيز

«ال أســتطيع أن أوجــه التهمة ألحد 
بعينه، فما صدر من الشــخص املجهول 
ينم عن كره شديد وعداوة، وشخصيا ال 
أعرف شخصا يكرهني أو يكن لي عداء»، 
بهذه العبارة رد شخص من غير محددي 
اجلنســية على ســؤال تلقاه من محقق 

مخفر شــرطة غرب الصليبخات حينما 
ســئل عما إذا كان يعرف الشخص الذي 

أتلف إطارات مركبته.
وكان شــخص مــن غيــر محــددي 
اجلنسية من مواليد ١٩٦٨ تقدم الى مخفر 
شمال غرب الصليبخات وسجل قضية 
حملت اســم إتالف، وجــاءت حتت رقم 

.١٩٦/٢٠٢٠

«ضيافة الداخلية» أمام «اجلزائية الثانية»
عبدالكرمي أحمد

أوكلت محكمة االستئناف 
إلى الدائرة اجلزائية الثانية 
نظر استئناف قضية ضيافة 
الداخلية املتهم بها عدد من 
األشخاص بينهم مسؤولون 
في وزارتي الداخلية واملالية.

ولــم يتــم حتــى اآلن 
حتديــد موعــد جللســة 
الدائرة  أمام  االســتئناف 
التي يرأســها املستشــار 
نصر سالم آل هيد، ويتوقع 

أن يتم ذلك خالل األيام القليلة املقبلة.

وقــام املدانون في هذه 
القضية بتقــدمي عرائض 
حكــم  علــى  اســتئناف 
محكمــة اجلنايــات فــور 
صدوره، فيمــا يتوقع أن 
النيابة باســتئناف  تقوم 
حكــم من حتصلــوا على 
البــراءة وأحــكام مخففة 
للمطالبة بإدانتهم وتشديد 

عقوباتهم.
محكمــة  أن  يذكــر 
اجلنايــات كان قــد أدانت 
غالبية متهمي هذه القضية 

بعقوبات حبس وتغرمي متفاوتة.

املستشار نصر سالم آل هيد

احملامي ناصر احلصبان
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العدساني يطالب بإجراءات حكومية متكاملة 
جتاه قضايا التجاوزات املالية وغسيل األموال

الكندري لتطبيق قرار «التربية» خفض 
الرسوم على املدارس اخلاصة

النائــب ريــاض  طالــب 
العدساني بإجراءات حكومية 
متكاملة في قضايا التجاوزات 
املتعلقة  املاليــة واجلرائــم 
بغســيل األمــوال ومتويــل 
االرهــاب، مؤكــدا ضــرورة 
قيام الوزراء املعنيني بتحمل 
مسؤولياتهم كاملة جتاه هذه 
امللفات. وقال العدساني في 
تصريح مبجلس األمة أمس 
انه قدم اســتجوابات عديدة 
تخص هذه القضايا واملساءل 
عنهــا وزارة املاليــة ممثلة 
في وحــدة التحريات املالية 
فيما يتعلق بغسيل األموال، 
وجهاز أمن الدولة فيما يتعلق 

بقضايا متويل االرهاب.
وطالب العدساني وزير 
الداخلية بضرورة فتح كل 
ملفات القضايا التي تتعلق 
بتمويل االرهاب ومحاسبة 
ومتــراخ  متقاعــس  كل 
ومتخــاذل، مشــيرا الى ان 
هنــاك احد األشــخاص من 

النائــب عبداهللا  طالب 
التربيــة  الكنــدري وزارة 
جتــاه  موقــف  باتخــاذ 
املدارس اخلاصة التي ترفع 
الرســوم على الطلبة لهذا 
العــام، وتطبيــق القرارات 
الصادرة من وزارة التربية 
بخصوص خفض الرسوم 
الدراسية. وقال الكندري في 
تصريح صحافي مبجلس 
األمــة «ســؤالنا اليوم من 
يديــر وزارة التربيــة هــل 
هو الوزير واملسؤولني في 
الــوزارة أم مــالك املدارس 
اخلاصة وبعض املتنفذين 
من التجــار الذين ميلكون 

أسهما في املدارس اخلاصة»؟ وبني أنه في ٢٩ 
يونيو املاضي صــدر قرارا من وزارة التربية 
بخفض نســبة ٢٥٪ من الرسوم الدراسية في 
املدارس اخلاصة لعام ٢٠١٩ ولكن هذا القرار لم 
يفّعل ولم يتم تطبيقه على الرسوم الدراسية 
لعام ٢٠٢٠. وأكد أن بعص املدارس اخلاصة تقوم 
بزيادة الرسوم الدراسية لهذا العام على الرغم 
من أن املدارس اخلاصــة ال تتحمل مصاريف 
كما في السابق ألن أغلب املصروفات يتحملها 
الطالب سواء لشــراء جهاز الكمبيوتر واآللة 
الطابعة واحلبر وغيرها من االحتياجات، فصال 
عن مشاركة أولياء األمور في تعليم أبنائهم.

تولي وزير الداخلية السابق 
مت ادراج اسم هذا الشخص 
ضمن املمنوعني من دخول 
البالد اال انه في ٢٠١٧/٦/٢٢ 

ومن ضمنهم الذي صدرت 
عليــه الغرامة إلــى خارج 
البــالد. وأضاف متســائال 
كيف دخل وخرج من الكويت 
ومن وضع املنع ومن رفعه؟، 
مؤكــدا مســؤولية وزيــر 
الداخلية وان هذا املوضوع 

لن مير مرور الكرام.
العدســاني ان  وأوضح 
هنــاك الكثير مــن القضايا 
قام مبتابعتها منها املتعلقة 
بوحــدة التحريــات املالية 
وحتولت الى النيابة ثم الى 
احملاكم اولها (بند الضيافة) 
ســرقات  يشــمل  الــذي 
واستباحة مال عام، وكذلك 
قضية الصنــدوق املاليزي 
الذي مت ارساله ناقصا ويجب 
حتويل امللف كامال متكامال، 
وأيضا (صنــدوق املوانئ) 
وقضية االيرباص التي ذكر 
اسم الكويت فيها وتضخم 
حســابات النــواب التي مت 

حتويلها للنيابة العامة.

مت رفع ســابقة االبعاد عنه 
بناء على توصية من وزير 
الداخليــة واحــد النــواب، 
متســائال: ما عالقة الوزير 

بهذا االمر التنفيذي؟
وأضاف أنه مت إدراج اسم 
نفس الشخص املذكور ضمن 
قائمة التنبيه الصادرة من 
جهاز امن الدولة في تاريخ 
٢٠١٨/٤/٢٤ للتحقيق معه، 
وفي تاريــخ ٢٠١٩/٦/١٢ مت 
رفع اسم املذكور من قائمة 
التنبيه بناء على التحقيق 
كما أنه في تاريخ ٢٠١٩/٩/١٠ 
متت املوافقة على تأشــيرة 

دخول لهذا الشخص. 
ولفت العدساني إلى ان 
هناك ٣ اشخاص من اجلالية 
العربية متهمني في قضايا 
متويل االرهاب ومت تغرمي 
احد مكاتب الصيرفة ٥٠ ألف 
دينار في هذه القضية، كما 
شهدت القضية هروب املتهم 
الرئيسي وعدد من املتهمني 

رياض العدساني

اجلاليات العربية كان يقدم 
دعما ألشــخاص تبني أنهم 
قياديون في تنظيم داعش.

وبني العدساني انه اثناء 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ورئيس مجلس النواب العراقي محمد احللبوسي رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متوسطا رئيس مجلس النواب العراقي محمد احللبوسي والوفد املرافق له بحضور عالم الكندري

الغامن: وفقًا لصالحياتي كرئيس للمجلس لن أسمح باستخدام 
أسماء نساء فاضالت وإقحامهن في اخلالفات السياسية

سامح عبداحلفيظ

مجلــس  رئيــس  أكــد 
األمــة مــرزوق الغــامن أنــه 
لن يســمح وفق صالحياته 
كرئيس للمجلس باستخدام 
اســماء نســاء فاضالت من 
األسرة احلاكمة أو خارجها 
واقحامهن بشكل يفتقد الى 
الرجولة واملروءة في اتون 
االبتزاز السياسي. وأضاف 
الغامن، في تصريح صحافي 
مبجلس األمــة أمس، «ردي 
على إســاءة النائــب محمد 
املطير ملزم ألنه أقحم اســم 
ســيدة فاضلــة يحترمهــا 
كل الكويتيــني فــي خالفات 
سياســية يجب إبعادها عن 

النساء الفاضالت».
إلــى أن  الغــامن  وأشــار 
النائب املطير ادعى شــطب 
مدح للشيخة العنود األحمد، 
مبينــا «هــي ســيدة يجمع 
عليها كل الكويتيني باحملبة 
وبطيبهــا وخيرها وحتظى 
باحترام اجلميع، وهي بعيدة 
عن السياسة، إال أنه لألسف 
أقحمها وذكر اسمها مع أسماء 
سيدات فاضالت باستجواب 
وزير الداخلية أنس الصالح 
فــي مرافعتــه الهزلية التي 
كانت مثار تندر كل الكويتيني 

خالل الفترة املاضية».
مــن  أن  الغــامن  وذكــر 
واجبــه كرئيــس للمجلس 
ووفقا للمادة ٣٠ من الالئحة 
الداخلية بأال يسمح بإقحام 
أسماء النساء الفاضالت في 
اخلالفات السياسية وشطب 

ما يتعلق بذلك.
الغــامن «املطير  وأضاف 
حاول أن يصور بأنه مت شطب 
مــدح في هذه الســيدة التي 
تستحق أكثر من املدح، لكن 
ما ذكره لم يكن مدحا وإمنا 
كان بصيغــة مدح يقصد به 
اإلساءة وال يخرج ما ذكره عن 

أمرين كالهما سيئ».
واســتطرد «األمــر األول 
إما أنــك كنت حتاول إحراج 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
بذكر محارمه وأسماء نساء 

هو القضاء العادل. وأضاف 
«نتمنــى الســالمة والبراءة 
أن  نتمنــى  وال  للجميــع، 
يتعــرض أحد ألي إســاءة، 
لكن الدفاع عن أي شــخص 
أو متهم يكــون بالدفاع عن 
أفعاله وأعماله ويحكم عليه 
باإلدانة أو بالبراءة بناء على 
عمله، وليــس بناء على من 
هي خالتــه أو من هي عمته 
أو من هي جدته مع احترامي 

لكل الشخوص واألسماء».
وأوضــح الغامن أن املادة 
٢٩ من الدستور نّصت على 
أن النــاس متســاوون فــي 
الكرامة اإلنســانية، وأيضا 
متساوون أمام القانون، وال 
يوجــد أحد أعلى مــن أحد، 
مبينا «وفق هــذه املقاييس 
فجهات التحقيق ال تســألك 
ماذا فعلت؟ وال حتكم عليك 
بعملك، ولكن أول ما تسألك 
تســألك منو خالتك أو منو 
عمتك أو منــو جدتك وبناء 
عليه تقرر إذا كنت بريئا أو 
مدانا، وهذا الكالم الذي كان 
يقوله املطير في مرافعته».

وقــال إن ســمو نائــب 
األمير وولي العهد الشــيخ 
نواف األحمد أكد في خطابه 
أن القانون فوق اجلميع وال 

كانــت فــي محلها منــذ عام 
٢٠١٢ وثبت صحة كالمي في 
كل القضايا من بالغ الكويت 
واإلســاءة للقضــاء وقروب 
الفنطاس وغيرها، لكن أنت 
ما يثبت أنك كنت أداة في ذلك 
الوقت عندما كان من تأمتر 
بأمرهــم فــي احلكومة كنت 
تقول إن أي استجواب لرئيس 
الــوزراء مخالــف للشــرع، 
وبعد خروجهم من احلكومة 
أصبحت تقول إن استجواب 
سمو رئيس الوزراء واجب 
شــرعا، فاآلن الشرع يحرم 
أم يحلل اســتجواب رئيس 

الوزراء؟».
الغــامن «وإن كنت  وقال 
أنا على يقني بأن الشــريعة 
والشــرع براء منــك كبراءة 
الذئب من دم ابن يعقوب فهذا 
األمــر أنا متأكــد منه، ولكن 
أن تأتــي وتذكــر هــذا األمر 
اآلن في عام ٢٠٢٠ وجتتزئه 
وتقرنه بأمــر حدث في عام 
٢٠١٢، فأعتقد أنه عمل جبان 

ال يقوم به إال وضيع».
وذكــر «كل مــا يذكرونه 
يبــدأ  األدوات  بعــض 
باحلسابات املشبوهة، فهي 
تذكــر املعلومة أو اإلشــاعة 
أو التعليمــات وبعدها تأتي 

ونلتزم بحديث ســمو نائب 
األمير».

الشــعب  الغــامن  ودعــا 
الكويتي إلى رصد األكاذيب 
التــي حتــاول  واإلشــاعات 
بعــض األدوات أن تروجها 
اآلن، معاهدا بأنه سيكشــف 
الكثير مما يحدث في املشهد 
السياســي بعــد فــض دور 
االنعقاد باألدلــة والبراهني 

والدليل القاطع والواضح.
وبــني الغــامن «ســيفض 
دور االنعقاد بعد استجواب 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
وســأحاول أن تكــون هناك 
جلسة خاصة أو أكثر إن سمح 
لنا الوقت، فاستجواب رئيس 
الوزراء سيكون يوم الثالثاء، 
وســيخصص يوم األربعاء 
للقوانني وبعدها سيفض دور 
االنعقــاد بناء على تداعيات 

جلسة الثالثاء».
واختتم الغامن تصريحه 
قائال «أســأل اهللا ســبحانه 
وتعالــى التوفيق والســداد 
لكل أبناء الشــعب الكويتي 
ونسأله أن يرجع أميرنا وقائد 
نهضتنا مشافى معافى إلى 

البالد عاجال ال آجال».
من جانبه، عقد الغامن في 
مكتبه مباحثات رسمية مع 

أحد فوق القانــون، مضيفا 
«ســموه أكد على ذلك مرارا 
وتكرارا وكذلك في مناسبات 
سابقة ســمو األمير، وكذلك 
الدستور الذي أقسمنا على 

احترامه».
وذكر الغامن أنه «من ضمن 
محــاوالت النائب املطير في 
اإلســاءة لي وهــذا أمر غير 
مستغرب منه، كان يقول في 
مرافعته (لن أقول مثل غيري 
من يقول لكم تبون احلكم وال 
ما تبونه)، أقول له على األقل 
من باب األمانة والرجولة وإن 
كنت تتحلى بأخالق الفرسان 
فلتقل تصريحي كامال دون 

اجتزاء».
وأضــاف مخاطبا املطير 
«أنا قلت هذا الكالم بشــكل 
كامــل وليــس مجتزئــا كما 
ذكرتــه في يوليــو ٢٠١٢ في 
معرض وموقف مختلف متاما 
عما حاولت أن تصوره، فأنا 
قلــت أخاطب ذريــة مبارك 
وأســتثني صاحب الســمو 
وســمو ولي العهد ووجهت 
نصيحــة من ناصــح محب 
وأمــني وكانــت تتعلق مبن 
تأمتر أنت في السابق واليوم 

بأمره».
وأكد الغــامن «نصيحتي 

على لســان بعــض األدوات 
مثله ومثل أداة أخرى ايضا، 
فحتى من يقفون وراءهم ال 
يحترمونهم فــال يعطونهم 
املعلومات أو التعليمات أوال، 
بل يضعونها في احلسابات 
املشبوهة ثم يقولون لهم أنتم 
اآلن الردادات، وهذا أمر راجع 
لهم فكل إنســان لــه كرامته 
ومقامه ومن يقبل على نفسه 

فاألمر راجع له».
واســتذكر الغامن في هذا 
التاريخي  الصدد اخلطــاب 
لســمو نائب األميــر وولي 
العهد في ٢٣ أغسطس عندما 
وصف احلسابات املشبوهة 
الهــدم واالفتــراء  مبعــاول 
والفتنة وتأكيده بعدم السماح 
لفئــة ضالة بجــر البلد إلى 

الفتنة واالنقسام.
واســتطرد «رددت على 
ســموه كرئيــس للمجلــس 
وغالبية األعضاء والشــعب 
الكويتي بالســمع والطاعة، 
وأؤكد مجددا بأننا ســنقف 
أمــام هذه الفئة الضالة ولن 
نسمح لها بترويج األكاذيب 
واإلشاعات بأساليب منحطة 
والطعن بالــذمم واألعراض 
وكل األمــور الســلبية التي 
وســنقتدي  شــاهدمتوها 

رئيس مجلس النواب العراقي 
محمــد احللبوســي والوفد 
املرافــق له وذلك مبناســبة 

زيارته الرسمية للبالد.
وجرى خــالل املباحثات 
استعراض عالقات التعاون 
بني الكويت والعراق وسبل 
تعزيزها وتطويرها في كل 
املتعلقة  املجــاالت الســيما 

باجلانب البرملاني.
كما مت خــالل املباحثات 
تبــادل وجهات النظــر إزاء 
العديد من امللفات والقضايا 
املشــترك،  االهتمــام  ذات 
اضافــة الى ما تشــهده دول 
العالم من مستجدات ناجتة 
التغيــرات الصحيــة  عــن 

واالقتصادية االخيرة.
حضر املباحثات أمني عام 
مجلس األمة عالم الكندري، 
وسفير جمهورية العراق لدى 

الكويت املنهل الصافي.
أقام  املباحثــات  وعقــب 
الرئيس الغــامن مأدبة غداء 
الزائر  على شــرف الضيف 

والوفد املرافق له. 
يذكــر أن رئيس مجلس 
النواب العراقي وصل والوفد 
املرافق له إلى البالد يوم أمس 
في زيارة رسمية تستغرق 

ثالثة أيام.
كمــا بعث رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن ببرقية 
تهنئــة إلى رئيــس البرملان 
الوطني في جمهورية بابوا 
غينيا اجلديدة املستقلة جوب 
بومات وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبلده.

عقد مباحثات رسمية مع نظيره العراقي وهنأ نظيره في بابوا غينيا اجلديدة املستقلة بالعيد الوطني

الرئيس الغامن متحدثا

في أســرته الصغيرة أثناء 
هجومك الفج عليه وهذا عمل 
أقل ما يقال عنه بأن ليس به 

رجولة أو ذرة مروءة».
وخاطب الغامن املطير قائال 
«إذا كنت تريد أن تهاجم سمو 
رئيس مجلس الوزراء أو اي 
سياسي فهاجمه بشخصه أو 
دلل على كالمك مبستندات أو 
بأدلة أو بحجج مقنعة فهذا 
حقــك، لكن أن تذكر أســماء 
نســاء فاضالت ومن بينهن 
الســيدة الشــيخة العنــود 
في محاولــة إلحراج رئيس 
الوزراء فهــذا عمل ليس به 
رجولــة أو مــروءة، ولذلك 
شــطب هو وغيــره من هذه 

املرافعة».
وقــال الغامن «أمــا األمر 
الثاني هو أنك تنافق وحتاول 
أن متســح جــوخ لبعــض 
الشيخات وهذا شأنك، لكن 
افعله خــارج قاعة عبداهللا 

السالم وليس بالقاعة».
وأكد الغامن أن املتهم بريء 
حتى تثبــت إدانته أيا كان، 
ســواء من األســرة احلاكمة 
أو من خارجهــا، فهو بريء 
حتى تثبت إدانته، مشــيرا 
إلــى أن من يحدد اإلدانة من 
البراءة في دولة املؤسسات 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

جانب من االستقبال

ضرورة قيام الوزراء املعنيني بتحمل مسؤولياتهم

وكشــف عن تلقيه اتصــاال من أحد أولياء 
األمور يبلغه فيه بأن إحدى املدارس اخلاصة 
قامت بزيادة الرســوم الدراسية على ابنه في 
املرحلــة الثانية عشــرة مــن ٢١٣٠ دينارا في 
العــام املاضي وتخفيض نســبة الـــ ٢٥٪ إلى 

٢٤٧٠ دينارا.
ورأى أن هــذا األمر يدل على ضعف رقابة 
وزارة التربيــة على املدارس اخلاصة في هذا 
اجلانب، مطالبا باجلدية في تطبيق القرارات 
التي تصدر من الوزارة ورعاية حقيقية ألولياء 
األمور الذين يدفعون مبالغ عالية لتعليم أبنائهم 

في املدارس اخلاصة.

ملشاهدة الڤيديوعبداهللا الكندري
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اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
 يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

(فاسألوا
 أهل الذكر

إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د.عجيل النشمي

٣٠ ألف أسرة من النازحني متت مساعدتهم باألدوية مبا يقارب ١٠٠ ألف دينار
املياه الراكدة أدت إلى تفشي مرض املالريا وحمى الضنك وحمى الوادي املتصدع

مدير املشاريع اخلارجية فيصل الياقوت لـ «األنباء»: أكثر من نصف مليون تضرروا من الفيضانات وانتشار األمراض واألوبئة في السودان
سيارات إسعاف متنقلة لتوزيع األدوية في لبنانعملنا إنساني ال يفّرق بني اجلنسيات وال الديانات

زكاة املزارع

نحن أصحاب مزارع، وننتج حبوبا وفواكه 
وخضراوات، فهل علينا زكاة؟ وما مقدارها؟ وكيف 

تخرج هذه الزكاة؟
٭ لقد أوجب اهللا تعالى الزكاة في الزوع والثمار 
بآيات عــدة، منها قوله تعالى: (وهو الذي أنشــأ 
جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع 
مختلفا أكلــه والزيتون والرمان متشــابها وغير 
متشــابه كلوا مــن ثمره إذا أثمــر وآتوا حقه يوم 
حصاده) (األنعــام: ١٤١)، واملراد من قوله تعالى: 

(وآتوا حقه) الزكاة املفروضة.
وقال صلوات اهللا وســالمه عليه: «فيما سقت 
السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي 
بالنضح نصف العشــر) رواه اخلمسة إال مسلما، 
واملــراد بالعثري: ما يشــرب بعروقه من األرض 
مــن غير ســقي، ولقد اختلف الفقهــاء فيما جتب 
فيه الزكاة فــي كل ما يقتات ويدخر وييبس، من 
احلبــوب والثمــار، واملراد مبا يقتــات: ما يتخذه 
الناس قوتا يعيشــون به عادة، فتجب الزكاة في 
مثل احلنطة والشــعير واألرز، وال جتب في مثل 
اجلوز واللوز والفســتق، ألنــه ال يقتات وإن كان 
يدخــر، وال يدخر، وذهــب احلنابلة الى أن الزكاة 
جتب في كل ما ييبس ويكال ويبقى، ســواء أكان 
قوتا كاحلنطة والشعير واألرز، أو كان من البقول، 
وال زكاة عندهــم في الفواكه، وال في اخلضراوات 
كالقثــاء واخليار واجلزر، وذهــب أبوحنيفة الى 
وجوب الزكاة في كل ما تخرجه األرض مما يستنبته 
الناس في العادة، فتجب الزكاة في الفواكه، وحجة 
أبــي حنيفة عموم اآليات واألحاديث كما في قوله 
تعالــى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (األنعام: ١٤١)، 
وقوله ژ: «فيما ســقت الســماء العشــر، وفيما 
ســقي بالنضح نصف العشــر) فلــم تفصل اآلية 
واحلديث، أو تخص نوعا دون غيره. وهذا القول 
هو الراجح، وهو أقــوى املذاهب دليال، وأحوطها 
للفقراء واملســاكني، وعلى هذا فتجــب الزكاة في 
(سائر اخلضراوات) والفواكه واحلبوب، وأما مقدار 
النصاب: فإنه ال زكاة على ذلك إال إذا بلغ خمســة 
أوســق، لقول النبي ژ: «ليس فيما دون خمسة 
أوســق صدقة» متفق عليه. واملراد بالصدقة هنا: 
الزكاة، والوسق: ستون صاعا، فاألوسق اخلمسة 
ثالثمائة صاع، والصاع - على الراجح - خمسة 
أرطال وثلــث، وهو يســاوي ٦٥٣ كيلوغراما من 
القمح، وال يشــترط للزكاة الواجبــة في الزروع 
والثمار احلول، بل جتب الزكاة بعد احلصاد، وبعد 

تصفية وتنقية احلبوب، وبعد نضوج الثمار.
واملقدار الواجب: العشر أو نصف العشر، فإن 
كان الســقي مباء املطر، وبدون كلفة ففيه نصف 
العشر، لقول النبي ژ في احلديث السابق: «فيما 
سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما 
سقي بالنضح نصف العشر). والذي نرجحه مما 
ســبق من ذلك هو وجوب الزكاة في احلبوب كما 
ذهب اليه أبوحنيفة، وأما بالنســبة للخضراوات 
والفواكه التي ال ميكن حفظها ويسرع إليها التلف، 
فالزكاة ال تكون في أعيانها، بل في أثمانها كما هو 
مذهب كثير من الفقهاء، وإذا كانت الزكاة في أثمانها 
بعد بيعها: هل الواجب ربع العشــر كالنقدين، أم 
الواجب العشــر أو نصفه؟ ذهــب بعض األقدمني 
من الفقهــاء إلى األول، وبالقول الثاني قال بعض 
الفقهاء، وبه قال الشيخ يوسف القرضاوي وحجته 
وجيهة، ألن الثمن هنا بدال عن اخلارج من األرض، 
فيأخذ حكمه، ويقدر بقدره، فإن للبدل حكم املبدل، 
وينبغي أن يالحظ مع القول املختار أن يبلغ اخلارج 
خمســة أوسق فأكثر، وليس فيما دونه زكاة وقد 
ذهــب بعض الفقهاء الى وجوب الزكاة في القليل 
والكثير، ففي اخلضراوات في كل عشر حزمات من 
البقــل أو الكراث أو غيرهما حزمة، لكن هذا يرده 
احلديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».

ماذا قدمت جمعية صندوق 
اعانة املرضى الخواننا في 

لبنان من اغاثة، وكم كلفتها؟
٭ اطلقت اجلمعية حملة اغاثة 
عاجلة حتت شعار «كونوا عونا 
لهم.. اخواننا في بيروت» من 
جراء االنفجار الذي حدث في 
مرفأ بيروت، بادرت منذ البداية 
ومن خالل جمعية االستجابة 
(مكتب صندوق اعانة املرضى) 
بتقدمي خدمة االسعاف، وكانت 
هنــاك ســيارتان للصنــدوق 
تنقل اجلرحى واملصابني الى 
املستشــفيات، كما مت توزيع 
االدويــة فــي كل منطقة بعد 
الروشــتة  احلصــول علــى 
املوصوفة وبطاقــة املريض، 
وثانــي يــوم نقــوم بتوزيع 
االدوية لــكل مريض من قبل 
متطوعــني تابعني للصندوق 
جمعيــة  مــع  وباالتفــاق 
االستجابة اللبنانية، وقد بلغت 
املســاعدات الطبيــة ما يقرب 
مــن ٧٠ الف دينــار من ادوية 
ومعدات طبية التي تخفف من 
وطأة الضــرر الذي وقع على 
اشقائنا في لبنان، وتأتي جميع 
مشاريعنا اخلارجية بالتنسيق 
مع سفارات الكويت في اخلارج 
والتنسيق مع وزارة اخلارجية 
حتــى تكون املشــاريع حتت 
املظلة الرسمية، سواء وزارة 
او وزارة الصحــة  الشــؤون 
بالداخل واجلمعيات املعتمدة 
في وزارة اخلارجية الكويتية 

في اخلارج.

أعلن مكتب االمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون االنسانية 
(اوشا) ان اكثر من نصف 
مليون سوداني تضرروا 

من الفيضانات في ١٧ والية 
سودانية من ١٨، كيف تصدت 
«صندوق اعانة املرضى» لهذه 

الكارثة؟
٭ ما حدث في السودان كارثة 
ومصيبة كبيرة، تشرد بسبب 
الفيضانــات نصــف مليــون 
إنســان وانهــارت عشــرات 
اآلالف من املنازل، كما تسببت 
االمطار في قلة الغذاء واملأوى 
وانعدامه فــي بعض املناطق 
والقرى وصعوبــة الوصول 
اليهــا، كمــا ادى الــى انهيار 
املراحيض واملياه الراكدة في 
تدني مستوى االصحاح البيئي 
وتلوث مياه الشرب مما ادى 
الى انتشار الذباب والبعوض 
وقلة املياه الصاحلة لالستعمال 
اآلدمي، مــا ادى الى انتشــار 
املالريا واالمراض املعوية، فهب 
صندوق اعانة املرضى استجابة 
للوضع االنساني وللحيلولة 
دون وقوع االوبئة او التقليل 
من آثارها، فتدخلنا بسرعة في 

االبيض ووالية سنار.

أي املجاالت التي اقترحها 
اجلمعية للقيام بها؟

٭ مكافحــة نواقــل االمراض 
البعوض والذبــاب بأطوارها 
املختلفة، والعمل على تعزيز 
الصحة والتحريك املجتمعي، 
واصحاح البيئة واملياه، وايضا 
مراكز االيواء، والتركيز على 
املستشفيات واملراكز الصحية 
امليدانيــة لتقــدمي اخلدمــات 
العالجيــة، وايضــا توزيــع 
االحتياجات غير الغذائية من 
مواد تنظيف شخصية وفالتر 

٭ نركــز علــى نشــر الوعي 
الصحي ثم العالج واالهتمام 
باملريض، ولدينا بروتوكول 
تعاون بني مكتب صندوق اعانة 
املرضى في السودان ووزارة 
الصحة السودانية وأطباء من 

صندوق اعانة املرضى.

ما اكثر االمراض التي حتتاج 
الى عالج مستمر، وفي اي 

البالد؟
٭ املالريا من  اكثر االمراض 
انتشارا في افريقيا، حيث بلغ 
املرضى اكثــر من ٢١٢ مليون 
حالة في العالم، ٩٠٪ من هذه 

احلاالت فــي افريقيا، وكذلك 
مرض الكوليرا الذي يصاب به 
من ١٫٣ الى ٤ ماليني شــخص 
سنويا، كما يهدد عدوى حمى 
التيفوئيــد حيــاة الكثير من 

الدول الفقيرة.

وماذا عن العمليات اجلراحية؟
٭ عمليات العيون (الكتراكت) 
ملكافحــة العمــى وازالة املياه 
البيضاء والتي تساهم في اعادة 
االبصــار ملن فقدوه في الدول 
الفقيرة، وقام اطباء الصندوق 
بعمل عمليات جراحية في الهند 

وكمبوديا واندونيسيا.

وما اكثر املشاريع اخلارجية 
للصندوق؟

املــــستشفيات  ٭ تعــــاني 
واملراكز الصحيــة في معظم 
الــدول الفقيــرة مــن نقــص 
حــاد فــي االجهــزة الطبيــة، 
ويقوم الصندوق بتقدمي هذه 
االجهــزة، كمــا تقــوم بإغاثة 
عاجلــة للجرحــى واملصابني 
الكــوارث،  جلرحــى حــاالت 
وايضــا هنــاك مــن فقــدوا 
اطرافهم نتيجــة احلروب او 
الكــوارث او االمراض، فنقدم 
لهــم االطــراف االصطناعيــة 
والعمليات اجلراحية في آسيا 
وافريقيــا، باالضافة الى حفر 
اآلبــار االرتوازية واملضخات 
اليدويــة واآلبــار الســطحية 
البــالد الفقيرة  حلاجة هــذه 
لشرب مياه صاحلة، حيث ان 
املياه امللوثة احد اكثر اسباب 

االمراض.

ما اهم ما في خطتكم للطوارئ 
لعام ٢٠٢٠؟

املــرض  معــدل  تقليــل  ٭ 
والوفيات الناجتة عن االمراض 
السارية واملساهمة في توفير 
املواد غير الغذائية ووســائل 
االيواء املؤقتة لالسر املتضررة، 
وايضا العمل على رفع  الوعي 
املواطنــني  لــدى  الصحــي 
والعاملني في احلقل الصحي 
وحتســني اخلدمات العالجية 
مع اســتمرار تقدمي اخلدمات 
الصحية عبر مكتب صندوق 
اعانة املرضى في عدة واليات 

سودانية.

كلمة أخيرة؟
٭ نشــكر اصحــاب االيــادي 
البيضــاء الذيــن يســارعون 
بتقدمي العون واملساعدة وكذلك 
الشــركات وال ننسى جريدة 
«األنباء» على تغطيتها العمال 
الصنــدوق والعمــل اخليري 

بصفة عامة، فشكرا لكم.

ميــاه وغيرهما والتي حتتاج 
اليها اكثر من ٥٠ الف اســرة 

سيغطيها الصندوق.

كم عدد املؤسسات الصحية 
التابعة للصندوق في 

السودان؟
٭ يقوم صندوق اعانة املرضى 
بإدارة وتشــغيل عــدة مراكز 
صحية ومستشفيات، واستفاد 
مــن خدمات مكتبنا عام ٢٠١٩ 

اكثر من مليون شخص.

ما اهم ما تركز عليه «صندوق 
اعانة املرضى» في السودان؟

١١ والية من واليات السودان 
البالغــة ١٨ واليــة بالتعاون 
مــع وزارة الصحة االحتادية 
والوزارات الوالئية وشــركاء 

العمل الصحي واالنساني.

ما الواليات املستهدفة في 
عملكم بالسودان؟

٭ وفقا ألولويات وزارة الصحة 
االحتاديــة وتوقعــات هيئــة 
االرصــاد اجلوي، نســتهدف 
املناطق االكثــر تضررا وهي: 
والية اخلرطوم والية كســال 
واليــة شــمال دارفــور والية 
جنــوب دارفور واليــة النيل 

فيصل الياقوت متحدثاً للزميلة ليلى الشافعي  (أحمد علي)

جهود «إعانة املرضى» في تقدمي الدواء والعالج للمتضررينجانب من عمليات اإلغاثة في السودان

«صندوق إعانة املرضى»
ُتغيث املتضررين من فيضانات 

السودان وانفجار لبنان

١١٠٠٠ مستفيد سنوياً  من أعمال اجلمعية بتكلفة تصل إلى ٣٫٥ ماليني دينار

ليلى الشافعي

أكد مدير املشاريع اخلارجية جلمعية صندوق إعانة املرضى فيصل الياقوت ان الصندوق دأب على تقدمي العون 
للمنكوبني واغاثتهم داخل البالد وخارجها، الفتا إلى ان الفيضانات أودت بحياة آالف االشخاص في السودان وشردت 
آالفا ودمرت بيوتهم، مما سارع من خالل جلنة الطوارئ في مكتب صندوق اعانة املرضى بالسودان للتحرك فورا 
لالغاثة وتقدمي العالج ودعم املتضررين باملساعدات االغاثية والقوافل الطبية. واشار الى ان املساعدات الطبية 
متنوعة من تقدمي ادوية واجهزة طبية وعالج وانشاء املراكز الصحية واملستشفيات للمساهمة في مد يد العون 
الصحي واملادي ملتضرري الكوارث، كما هو اآلن بالسودان. وحول نشاط املشاريع اخلارجية، كان لنا هذا احلوار:

املوازنة املقترحة لطوارئ اخلريف ٢٠٢٠:  
التكلفة بالدوالرالتكلفة باجلنية السودانيالبند

١
توفير عدد ٥٠٫٠٠٠ ناموسية للوقاية من األمراض 
السارية كاملالريا وحمى الضنك والشبكونغونيا 

وحمى الوادي املتصدع
٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٥٥٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٨٢٫٠٠٠توفير عدد ٢٠٫٠٠٠ مشمع لإليواء٢

توفير مبيدات باإلضافة إلى عدد (٨٠) طلمبة ٣
٦٫٢٥٠٫٠٠٠١١٤٫٠٠٠رش ضبابي ورزازي ملكافحة العوض والذباب

توفير األدوية األساسية لتشغيل عدد (١٠) عيادات ٤
٩٫٠٠٠٫٠٠٠١٦٣٫٦٠٠ميدانية أثناء فصل اخلريف في الواليات املستهدفة

حمالت مكافحة الناقل وإصحاح البيئة في ٥ 
٤٣٫٦٥٠٫٠٠٠٧٩٥٫٠٠٠الواليات املستهدفة

٦
تأهيل وتشغيل عدد (١٠) مراكز رعاية صحية 
أساسية في املناطق التي تعرضت للسيول 

والفيضانات واملناطق ذات الهشاشة
٢٢٫٢٤٥٫٠٠٠٤٠٨٫٢٠٠

٥٫٠٠٠٫٠٠٠٩٠٫٩٠٠املواد غير الغذائية٧

املجموع
١٢٦٫١٤٥٫٠٠٠ مائة وستة 

وعشرون مليونا ومائة وأربعة 
وخمسون ألف جنيه

٢٫٣٠٨٫٧٠٠٠ مليونان وثالثمائة 
وثمانية آالف وسبعمائة دوالر

فريق عجنان بن داحي التطوعي 
ينظف شاطئ أجنفة

نظم فريق عجنان بن داحي التطوعي مببرة العوازم 
اخليرية حملة لتنظيف الشواطئ بدأها بشاطئ أجنفة. 
وقد شــارك في احلملة ١٧ شــابا وطفال من عمر ٨ - ٢١ 
سنة. من جهته، أوضح رئيس الفريق التطوعي الطالب 
بكلية الهندسة جامعة الكويت محمد البسيس، أن احلفاظ 
على البيئة ونظافتها واجب وطني، وضمن مســؤولية 
كل كويتي، ســواء كان شابا أو طفال أو مسنا، املشاركة 
املجتمعية من أجل الكويت، والتي تقع على عاتق اجلميع 
من أجل احملافظة على بيئة نظيفة صحية. هذا، وشارك 
بعمليــة التنظيف مدير مبرة العوازم وصاحب إنشــاء 

فكرتها حمد البسيس.

لقطة تذكارية للفريق
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قبل ٥٧ عامًا... 
رفعنا الراية!!

مساحة للوقت

 طارق إدريس

التواصل  تداولت وسائل 
االجتماعي خبرا أفرح العديد 
الذين عاشــوا  من األجيال 
أجواء الدميوقراطية احلقة منذ 
نعومة أظافرهم لكن بدد النفي 
الرسمي هذه الفرحة وتبقى 
آمالنا بحمد اهللا مستمرة ألن 
التفاؤل عادة تعلمناها منذ 
صغرنا ونحن النزال نرفع 
راية التفــاؤل منذ ٥٧ عاما 
وبحمــد اهللا الراية صامدة 
ألن الكويت ودميوقراطيتها 
باقية في ضميرنا وضمائر 
من كانوا هم أهل لهذه الفزعة 
الوطنية التي شــاركنا فيها 
عام ١٩٦٣ ونحن جنهل ما هي 
باملرحلة  السياسة ألننا كنا 

االبتدائية.
أيــام جميلــة ورائعة، 
العم  وخبر تداول صــورة 
احمــد اخلطيب أعــاد إلينا 
الذكريات وشتات الصورة 
التي لن تغيب عن ذاكرتنا أيام 
احلمالت االنتخابية األولية في 
دائرة (حولي) وميدان حولي 
عندما كانت الكتل االنتخابية 
نهجا سياسيا لرسم الطريق 
لذلك  الدميوقراطية،  باجتاه 
األيام  تلك  أتذكر مالمح من 
وبالتأكيد هناك اخوة ورجال 
من جيلنا يذكرون تلك األيام 

اخلوالي.
أيام زمان  رحــــم اهللا 
بحلوها ومرهــا وأحداثها 

وتقلباتها.
لــــقد تعلمنا النشــاط 
الشــعبي وكنا  باحلــراك 
«لفافات»  نشــارك ونحمل 
الدعاية االنتخابية ونسمع 
بالدســتور  الكبار  تفــاؤل 
والدميوقراطيــة ومبجلس 
األمــة، ونفرح باملســتقبل 
الزاهي لهذا الوطن وكلنا أمل 
ورجــاء أن تفوز تلك الكتلة 
التي كانت متثل الشعب في 
تلك االنتخابــات عام ١٩٦٣ 
ألن املنافســة علــى مقاعد 
مجلس األمة كانت ودية بني 
زعماء الراية ومنافسيهم من 
اجل إســعاد الكويت وأهلها 
وقيادتها احلكيمة التي رسمت 
لهم طريق النظام السياسي 
الدستوري بعيدا عن اطماع 
شخصية بالكراسي واملناصب 
واملال ألن الهدف كان واليزال 
الكويتي في  الشعب  إسعاد 
بداية عهد النظام الدستوري 

االنتخابي في تلك األيام.
بالطبع لن انسى استخدام 
الفرجان في طباعة  حوائط 
اسماء الكتلة االنتخابية ولن 
انسى تعليق يافطات القماش 
االبيض على اعمدة الكهرباء 
تثبيت  اخلشبية ولن انسى 
يافطة علــى جدار وحوائط 
منزلنا مبرشمة باملسامير لقد 
تعلمنا حياة جميلة لتحقيق 
الدميوقراطيــة احلقة، وكم 
نحن نشــتاق لتلك األجواء 
الهادئة بعيــدا عن جو هذه 
األيــام الــذي أزعجتنا فيه 
التواصل  اخبــــار وسائل 

االجتماعي.
نعم لم يتبــق لنا اليوم 
شــاهد على التاريخ الرائع 
واجلميــل إال عبــق العــم 
احمد اخلطيــب الذي ميثل 
لكل كويتي ســواء كان من 
أنصاره او من غيرهم إال ان 
يتذكر من هم وراء ترسيخ 
دعائم الدميوقراطية وسياسة 
النظــام الدســتوري الذي 
فرش «أبوالدستور» الراحل 
السالم دربه  الكبير عبداهللا 
لنا باخلير والنماء والنهضة، 
واليوم ال ميكن ان ننســى 
املأثور  بالقول  استشــهاده 
«تهدى األمور بـــأهل الرأي 
ما صـــلحت.. فــإن تولت 
فاألشرار تنـــقاد»، نعم هذا 
درس معبر عن كيف كنا قبل 
٥٧ عاما نحمل راية الدستور 
علــى اعناقنا ونحن صغارا 
والنزال متمسكني بها، ونحن 
اليوم نناطح من يحاول تلويث 
الدميوقراطية وزمن  أجواء 
رجالها الشرفاء الذين رفعوا 
الراية عاليا من اجل أن تبقى 
الكويت ودستورها ورجالها 
ودميوقراطيتهــا شــامخة 
خفاقة الراية ال تسقط بإذن 

اهللا وحوله قوته.
نعم، نحن جيل الدستور 
الذي حتمل  والدميوقراطية 
رفع رايتها ٥٧ عاما، وسنبقى 
على الوعد والعهد، فلن تخذلنا 
محاوالت وســائل في خلق 
التباعد االجتماعي بدال من 

التواصل.
ودائما نردد.. حفظ اهللا 
الكويــت وشــعبها من كل 

مكروه.. اللهم آمني.

محبطة ومغلوبة أمورها مبنافع محدودة 
بالتصويت واالصوات؟!

لقد تركت الساحة االنتخابية فوضى 
رغم القــرارات والعقوبــات واملتابعات 
القانونية لكنها أشبه «بالهواء في شبك 
التحركات غير الدميوقراطية»، تنذر بإحباط 
عام ملقاطعة مثل هذه التحركات املشبوهة 
وتصفية احلسابات كما ورد ذكرها سلفا 
بعد أن ضاعت فيها طموحات أهل الديرة 
وجتربة غابر السنوات أنها الدميوقراطية!

وال ننســى بكل تواضع وبســاطة 
تذكيركم طالت أعماركم للرجوع للسورة 
الكرمية عنــوان مقالتكم اليوم، وتدقيق 
االنتباه ملعانيها الربانية العظيمة تواصال 
مع الهدي النبوي احلليم «احذروا الفنت»، 
وكذلك نوايا الرويبضة من الناس فاقدي 
الضمير واإلحساس واهللا ولي الصاحلني، 
سبحانه وتتابعت أركانه للخير بأهل اخلير 
للديرة الطيبة، بجهودكم حكاما ومحكومني 
للكويت العامرة بالصاحلني اليوم ودوم.

وشهدت العديد من التطورات التقنية، فإن 
الســؤال الذي يبدو منطقيا: ما األولوية 
اآلن؟ هــل اللقاح الواقي من «كورونا» أم 
أننا نحتاج إلى لقاحات واقية مما هو أخطر 
من «كورونا» وأعني اللقاحات الواقية من 
الفساد وغسيل األموال وصناعة وترويج 
اإلشاعات، فإنها أشد فتكا من «كورونا» 
وتعصف باألمن االجتماعي وتأكل األخضر 
واليابس بال هوادة، وهذه لن حتتاج إلى 
املليارات اخلاصة بتوفير اللقاح الواقي من 
«كورونا املستجد» بل حتتاج إلى تعزيز 
القيم واملبادئ وما أمرنا اهللا عز وجل به 

في كتابه احلكيم.
وما فائدة إتاحة مصل واق من «كورونا 
املستجد» في أجواء يسودها الفساد، حيث 
إن هذا يعني تسرب الفساد إلى صفقات 
إنتاج وتصنيع وترخيص وإتاحة التطعيم؟.

كان اخليــار املنطقي والدســتوري 
والالئحي ان تستقيل احلكومة بعد إقرار 
امليزانية األسبوع املاضي لتصبح حكومة 
تصريف اعمال ويسقط استجواب الرئيس 
اخلالد، وتتجنب احلكومة املواجهة، او ان 
تضطر الى رفع كتــاب عدم تعاون كان 
السياسية.  الشــارع والقوى  سيستفز 
وبإمكان املجلس اجلديد استجواب رئيس 
احلكومة اذا استمرت القضايا التي أثيرت 
في ملف االستجواب السابق للرئيس اخلالد 

سواء كان هو الرئيس او غيره.
ختاما، رئيس احلكومة القادم يجب ان 
يراعي اختيار وزرائه بعناية فائقة ويضع 
خطة واضحة، وعليه ان يواجه البرملان في 
أي استجواب قادم. فال األوضاع السياسية 
او االقتصادية تســمح بارتكاب األخطاء 
سواء بعلم او بجهل، كما ان الفساد أكل 
مقدرات البلد وهدد أمنه، فالكويت في أمس 
احلاجة لرجال مخلصني ميلكون الشجاعة 

واملقدرة للمواجهة واالجناز.
اخلالصة: احللول الدســتورية كثيرة ملن 
أراد جتنب اإلشكاليات واستمرار احترام 

الشعب له.

إضافة إلى العمل املنظم والتنسيق املميز 
الكبير  بالتزامهم  بينهم، وكذلــك  فيما 
باإلجراءات الوقائية والصحية وبالتعامل 
الراقي مع اجلميع.. ونقول لهم جميعا: 
بيّــض اهللا وجوهكم وما قصرمت فأنتم 
يا شــباب الكويت أبناؤها وأملها وهذا 

أملنا بكم دائما. 
ومن األمور الواجــب التطرق إليها 
بالتعريف  بها دور جلــان  واإلشــادة 
باإلســالم والعمل على هداية وتوعية 
اجلاليات غير املســلمة مبعاني اإلسالم 
احلقيقية وســماحته، وكذلك جهودهم 
من خالل الدعوة اإللكترونية واستخدام 
العديد من اللغات األجنبية في الدعوة مع 
وجود متخصصني من أصحاب اخلبرة 
والدراية والعلم للرد على االستفسارات 
بأساليب تعكس أخالق املسلم السمحة، 
التشنج أو التعصب وبشكل  بعيدا عن 
يرتقي بأهدافها الســامية، فدعاؤنا لكم 

بالتوفيق واخلير الدائم.

السلبيني لالنتفاع بظروف الصوت، رغم 
أن الراشي واملرتشــي مصيرهما النار 
وغضب اخلالق اجلبــار همزا وملزا كما 
يناســب غير القوي ودون االمني باسم 

الدميوقراطية املبتورة!
كل ذلك أكد احباطات أصحاب النزاهة 
من االصوات بكل الدوائر رجاال مخلصني 
وقوارير بسبب وجود صفقات معظمها 

له مساحة كبيرة من التسويق والترويج.
وبعيــدا عن اجلدل العلمــي والطبي 
والسياسي حول اللقاح الواقي من «كورونا» 
ومتى يتاح ليكون جزءا من منظومة اللقاحات 
التي عرفها الطب منذ القرن السابع عشر 

التجار وسندان الشعب في القرارات التي 
تعنى باالقتصاد.

امام احلكومــة عدة خيارات  وكانت 
قانونية وسياسية للتعامل مع االستجواب 
املقدم لرئيســها من النائــب عبدالكرمي 
الكنــدري، ليس منها قــط «قرار مكتب 
مجلس االمة» وليــس مجلس االمة كما 
ينص الدستور والالئحة الداخلية تأجيل 
انعقاد البرملان بســبب انتشار ڤيروس 
كورونا بني خمســة من نوابه، وبالتالي 
تأجيل جلسة استجواب رئيس احلكومة.

مطار الكويت وفي مراكز اإليواء إلجالء 
املخالفــني، وفي اجلمعيــات التعاونية 
واملرافــق احلكومية، وفي الســاحات 
يوزعون وجبات اإلفطار خالل شــهر 
رمضان املبارك، وكذلك في توزيع السالل 
الغذائية واملســاعدات لألسر ولسكان 
املناطق املعزولة، والتي كان لها الصدى 
الرائع لدى معظم احملتاجني واملتضررين، 

ومعناها بتوازن التوجهات حلرية الرأي 
بجرح مشاعر أغلبية أهل وطنكم لبروز 
لتعديل مسار دستورنا  «القوي األمني» 
ذلك الكنز الثمني للتجربة الدميوقراطية 
وتوازن الرأي والرأي اآلخر بنزاهة الناخبني 

والنائب القدوة احلر القوي األمني.
إن علــة تكرار تســليكات االصوات 
بدراهم معدودات تشــترى فيها ضمائر 

التجربة السريرية على لقاح آخر بسبب 
تسجيل حالة مرضية بني أحد املتطوعني 
أو تفاعل غير ســار، قد أعاد األمور إلى 
اخللف، بينما الرئيس األميركي يلوح بقرب 
ترخيص وإتاحة اللقاح األميركي الذي كانت 

للمناصب الوزارية في الدخول بحكومة 
قصيرة العمر قد تتعرض للضرب املبرح 
من البرملان الذي سيســتعرض عضالته 
فــي االيام االخيرة له، مــا انعكس على 
نوعية وجودة أداء الكثير من الوزراء في 
احلكومة، لذلك فإن الرئيس اخلالد «يجود 

من املوجود».
وللظرف الصحي الذي فرضه ڤيروس 
«كورونا» على دول العالم ومنها الكويت، 
نصيب في تأثيره على االوضاع السياسية 
واالقتصادية، مما وضع احلكومة بني مطرقة 

صعبة كشفت الوجه املشرق ملعظم هذه 
اجلمعيات، حيث كانت حاضرة في جميع 
املناطق مبا قدمته من مساعدات متميزة، 
وكذلك بجهود أعضائها ومتطوعيها الذين 
أبرزوا معاني التضامن والوقوف صفا 
واحدا مع وخلف اجلهات احلكومية املعنية 
مبكافحة ومواجهــة ڤيروس «كورونا» 
فشــاهدناهم في مراكــز احلجر وفي 

هل تدبرمت ذلك الهدي العظيم للخالق 
الرحيم ذي القوة واجلبروت، يا من أقسمتم 
باسمه، وتشاورمت خارج حدوده، وجتاهلتم 
قدرته ونفوذه؟! وحتــاورمت أمام العباد 
بكل مــا يؤلم البالد حتت ســقف قاعة 
مؤسس دستورها كما يتواصل مع كتابه 
وتأكيد ثوابه وعقابه؟! وجاهرمت بحسابات 
وتصفيات باالشارة والكلمات «همزا وملزا» 
مبســميات أفراد وعائالت، وجماعات ال 
يجب نطقهــا تهكماً وتطاوالت! ال تكفي 
مطرقة الرئاسة للجم جماحكم بتكرار ذلك 
الهمز واللمز بل صدرمتوها ملواقع إعالمية 
متنوعة بغية املساس وجرح االحساس 
ملن يؤدي واجبه بالقسطاس املستقيم؟! 
وحتويركم له بأنه شيطان رجيم الحول 

وال قوة إال باهللا العلي العظيم.
أنكم ختمتموهــا بتصفيات  وكيف 
إعالمية متهيدا لقدوم انتخابات محسومة 
النتائج والترتيبات بذات الروح التحزبية 
الدميوقراطية  للدستور وكلمة  املخترقة 

ال حديــث اآلن للمتخصصني ولغير 
املتخصصــني إال عن التطعيم الواقي من 
«كورونا املستجد» ومتابعة السباق العاملي 
حول ابتكاره والترخيص به، ومن ثم إتاحته 
على نطاق واسع مبا يعنيه ذلك من مليارات 

الدوالرات وساعات العمل.
وعندما دق ناقوس اخلطر أبواب الدول 
بدأ اجلميع يتحدثون  الغربية،  الصناعية 
عن اللقاح املوعــود للتصدي للڤيروس، 
وظهر بعض زعماء العالم أمام شــعوبهم 
مبظهر البطل الذي سيهزم ڤيروس «كورونا 
املستجد» باللقاح املوعود وتداولت وكاالت 
األنباء الصور ملتطوعني وهو يتلقون لقاحات 
جتريبية ضد الڤيروس. وبالرغم من أن 
روســيا أعلنت أن اللقاح الروسي كأول 
لقاح في العالم يســجل ويتاح على نطاق 
واسع إال أن األخبار غير السارة عن توقف 

اســتطاعت احلكومة أكثر من مرة أن 
تعبر بوزرائها املستجوبني الى النجاة من 
طرح الثقة وبأغلبية كبيرة نسبيا، فوفقا 
للتركيبة احلالية ملجلس االمة تســتطيع 
احلكومة ان تفشــل أي استجواب يوجه 
ألعضائها او رئيسها، بالرغم انه في االيام 
االخيرة من عمر البرملان جرت العادة ان 
مييــل النواب املترددون الى الوقوف مع 
االستجواب خوفا من محاسبة الناخبني لهم.

كنت متأكدا من ان سمو رئيس احلكومة 
الشــيخ صباح اخلالد لن يغامر ويصعد 
للمنصــة ليواجه اســتجوابا في ملفات 
ســبق وان عرضت في استجواب وزير 
املالية ووزيــر الداخلية، وهو مدرك جدا 
أن االستجواب اداة جتريح سياسي حتى 
لو استطاع ان يكسب ثقة وتعاون البرملان 

معه ومع حكومته.
هناك عوامل عديدة جتعلنا نحســن 
الظن برئيس احلكومة، منها ان حكومته 
جاءت متأخرة جدا ولم يكن يفصلها على 
االنتخابات البرملانية إال أشهر، ورمبا كانت 
أياما لوال كارثة «كورونا» التي عطلت احلياة، 
وبالتأكيد لم يكن ليغامر اغلب املرشحني 

ال تزال الكويت تتألق مبا تقدمه من 
مساعدات للمنكوبني في جميع بقاع العالم، 
ولعل ما حدث في السودان الشقيق من 
فيضانات كبيرة أدت إلى تضرر الكثير 
من املناطق وتهجير اآلالف من السكان 
وتدمير مئات املنــازل، وكذلك تأثيرها 
السلبي على البنية التحتية بشكل عام 
يشكل مثاال حيا وواقعيا ملعاني التآزر 
والتعاضد بني األشقاء، حيث هبت الكويت 
وجمعياتها اخليرية ملد يد العون لألشقاء 
هناك، فسيرت القوافل اإلغاثية احململة 
باملســاعدات الطبية والغذائية والكساء 
وبجميع املستلزمات الضرورية للناس 
املتضررين هناك مبا يخفف من معاناتهم 
وآالمهم حتى تهدأ األمور وتستقر ويتم 
تأمني البدائل املناسبة لهم واخلروج من 

هذه األزمة بخير إن شاء اهللا تعالى.
جهود كثيرة تبذلها اجلمعيات اخليرية 
واإلنسانية في الكويت محليا، ولعل أزمة 
جائحة «كورونا» وما رافقتها من ظروف 

ألم وأمل

أولويات 
التطعيم

د.هند الشومر

صدى األحداث

استقالة احلكومة 
واستجواب

اخلالد
عادل عبداهللا املطيري

نقش القلم

«ويٌل لكل همزة 
ملزة».. الهدي 

العظيم
محمد عبداحلميد الصقر

منذ ما يقارب الستة أشهر والدولة 
جندت كل مؤسساتها ملواجهة وباء 
«كورونا» وقــد اعتنى اإلعالم في 
املرحلة بقضيتني رئيسيتني:  هذه 
األولى وباء «كورونا» والثانية الفساد، 
وأعتقد ان الفتــرة املاضية لم يتم 
استثمارها بشكل مجد، حيث ال يجوز 
ان تعطل الدولة أعمالها ومشاريعها 
من أجل ڤيروس كان من األجدى لو 
اعتنت به وزارة الصحة وحدها، هذا 
فضال عن قضايا الفساد املعنية بها 
النيابة العامة وحدها، وعليه كان من 
املجدي لو قامت بقية مؤسسات الدولة 
الدولة  باملضي قدما نحو مشاريع 
حتى ال تتعطل عجلة التنمية لدينا.
قد يخالف البعــض هذا الرأي 
ألنهم يعتبرون أن جائحة «كورونا» 
ظرف صحي طارئ، ولكن إذا كانت 
مؤسسات الدولة كلها ستعطل أعمالها 
من أجل الظروف الصحية إذن فما 
فائدة التخصص في الوزارات وما 

فائدة وجود وزارة الصحة؟!
فالتخصــص املهنــي أمر في 
غاية األهميــة، حيث البد أن تعنى 
كل مؤسســة باختصاصاتها، ألننا 
وهللا احلمد مســتقرون وال يوجد 
أمر يستدعي كل القلق الذي تعيشه 
احلكومة وخصوصا ان احلياة واملوت 
بيد اهللا، فكم من معاف توفي وكم 
من مريض شفي وهذه اقدار احلياة 
واملوت بيد اهللا وحده، وعليه البد 
ان منضي قدما مبشاريعنا ونتكيف 

مع أي ظرف.
فاليــوم وقبل وجــود جائحة 
«كورونا» كان لدينا مشــروع مهم 
تسعى الدولة لتحقيقه أال وهو حتويل 
الكويت ملركز مالي، وهذه كانت بادرة 
جيدة في التفكير في كيفية الرقي 
مبستوى الدولة دوليا لتتمكن من 
تبوؤ مركز مالي مهم، إال أنه ال أخبار 
جديدة حول ذلك األمر وخصوصا 
أن حتويل الكويت ملركز مالي بحاجة 
إلى تشريعات متعددة وأفكار جديدة 
تواكب اخلطة التي نرجو حتقيقها.

فعلى سبيل املثال، العالم اليوم 
كله يســير نحو التحكيم لتسوية 
املنازعات بعيدا عن القضاء، وذلك 
لعدة تداعيات أولها السرعة للوصول 
للتسوية بني املتخاصمني، هذا فضال 
عن قلة التكاليف وســهولة تطبيق 
القــرارات وغيرها مــن مميزات 
التحكيم، وخصوصا ان في التحكيم 
تكون لدى اخلصوم احلرية الكاملة 
الذي  البلــد والقانون  في اختيار 
يرتضونه لتسوية نزاعاتهم، وعليه 
أجد أن التفكير في حتويل الكويت 
ملركز مالي البــد ان يقابله قانون 
منوذجي كويتــي للتحكيم ومركز 
للتحكيم منفصل عن غرفة  دولي 
التجارة، لتكون لدينا سمعة دولية 
تساعد على جذب املتخاصمني من 

بلدان مختلفة.
فاليوم ومنذ ســنوات، فتحت 
الدولة حدودها لكثير من مواطني 
الدول للحصول على تأشيرة الڤيزا 
عبر املطار، وهــذا أمر جيد حيث 
يســهل كثيرا على الوفود الزائرة 
للكويت، وعليه فإن وجود تسهيالت 
لدخول الكويــت مع وجود قانون 
منوذجي كويتــي ومركز للتحكيم 
ســيجذب الكثيرين لدولة الكويت 

لتسوية نزاعاتهم.
فاليوم، أشــهر مناذج القوانني 
 NEWYORKو MAL  املعتمده للتحكيم
CONVENTION، حيــث يعتبــران 
االشــهر في عالم التحكيم، وعليه 
فإن التفكير في إيجاد منوذج قانون 
النموذجني سيسهم  ينافس هذين 
التنمية لدينا  كثيرا في دفع عجلة 
بشــكل كبير وجذب اخلصوم من 
مختلف الــدول متى ما وجدوا في 
القوانني الكويتية تسهيالت ومميزات 

اكبر.
أعلم أن البعض قد يســفه من 
اهمية هذا األمر، ولكننا حني نقول 
إننا نرغب في حتويل الكويت ملركز 
مالي البد في املقابل أن تكون هناك 
مؤسسات جديدة في الدولة قائمة 
جلذب املســتثمرين حتى ولو كان 
من أجل تسوية نزاعاتهم، فهذا بحد 
ذاته استثمار ودفع لعجلة التنمية.

ال نـــريد أن نقلل من قدراتنا 
العديد من  احمللـــــية، فـــلدينا 
املهارات  الكفاءات واصــــــحاب 
العالية ولديهــم القدرة على تنفيذ 
مثل هذا األمر، وخصوصا أن العالم 
اليوم يسير إما في قضايا املنازعات 
التجارية بأشكالها املختلفة أوامللكية 
الفكرية، فلمــاذا ال تعزف الكويت 
عن هذا اجلانب لنتبوأ مكانة دولية 

مرموقة.
ففي اخلليج أبــرز الدول التي 
اعتنــت بالتحكيم ولديها مركز ذو 
ســمعة دولية هي البحرين، وعلى 
مستوى الوطن العربي هي مصر، 
ونحن الكويت عروس اخلليج أين 
موقعنــا دوليا في هذه املســألة؟ 
وخصوصا ان قوانيننا احلالية في 
التحكيم قدميــة وال تواكب تطور 
الزمن، هذا فضال عن وجود غرفة 
صغيرة ليس لها أثر في تســوية 
املنازعات وبالــكاد البعض يعرفها 

وتتبع غرفة التجارة.
أعتقــد أنه آن األوان ألن نعطي 
كل ذي اختصــاص اختصاصــه، 
فكل وزارة معنية باختصاصاتها، 
ولنمِض قدما نحــو التنمية بعيدا 

عن الوساوس.

عزة الغامدي

حبذا لو أولت 
احلكومة اهتمامًا 

بهذا األمر!

رأي

أيادي اخلير 
ممدودة 

للجميع
تركي حمود احلصم Turky _ q٨@icloud.com
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انهار ومات في نهاية اجلري  للماراثون  أول عداء  ٭ 
الى  ملسافة ٢٧ كيلومترا، وقد قام بذلك جللب أخبار 
أثينا عن الفوز ضد الفرس في معركة ماراثون وللتحذير 
من السفن الفارسية التي اجتهت نحو شواطئ اجلنوب 
للقيام بهجوم جديد، والطريف باملوضوع أنه توفي بعد 
أن جلب أخبارا جديدة فقد جرت العادة أن يتم قتل كل 

رسول يأتي بأخبار سيئة.
٭ أول طيران عبر القناة االجنليزية جرى عام ١٧٨٥ 
والرجالن اللذان قاما بذلك العبور كانا على ظهر سلة 
معلقة مبنطاد هبطا بسالم في فرنسا، ولكن بدون ثياب، 
فقد بدأ املنطاد يقترب من األرض ولم يكونا قد وصال 
بعد الى شواطئ فرنسا، لذلك ومبحاولة يائسة لقطع 
بعض املترات املتبقية للوصول الى الشاطئ الفرنسي أخذا 
بخلع مالبسهما ورميها للتخفيف من الوزن ولصعود 

املنطاد إلى أعلى قليال.
٭ أول طالق مدني سجل منح للسيدة سادلير أوف 
ستاندون عام ١٥٤٦ الذي اختفى زوجها وهكذا تزوجت 

شخصا آخر ولكن ما لبث زوجها أن ظهر بعد ذلك.
٭ عندما مت اختراع أول غواصة خشبية في لندن عام 
١٦٢٤ من قبل أملاني يدعى كولونوس دريبل، وصفها 
أدميرال اجنليزي بأنها: «اختراع أخرق لن يرى النجاح 

أبدا»، كم كان مخطئا ذلك األدميرال.
٭ ايريك األحمر اكتشف جرين الند عام ٩٨٢م. وقد 
كانت أرضا باردة وقاحلة ولكن أراد ألهله أن يستقروا 
فيها لذلك سماها «جرين الند» أي «األرض اخلضراء» 
بعد ذلك ومباشرة أبحرت إليها خمس وعشرون باخرة 

على متنها الكثير من املهاجرين لتلك األرض الرائعة!
٭ نظارة األلوان واألشكال اجلميلة اخترعت في البداية 
ولم تكن نوعا من أنواع األلعاب، بل مساعدا ملصممي 

القماش املنسوج عام ١٨١٦.
٭ عندما بنيت األهرامات مت تغطيتها بجدران من الرخام 
لونه  أثينا  البارثينيون في  واألحجار اجليرية، وكذلك 

اليونانيون باأللوان الزاهية عندما كان جديدا.
إلى أميركا حملت السفينة أول  ٭ في رحلتها األولى 
اآلباء واألمهات، وهم املستقرون في أميركا، ولكن في 
رحلتها الثانية لم حتمل السفينة تلك األعداد الرائعة من 

األزواج احملبني، بل حملت «العبيد».
به ألول مرة في إجنلترا عام  البيني» عمل  ٭ «طابع 
١٨٤٠، حدث ذلك عندما كان سعر إرسال أي رسالة «بيني 
الفترة يقطع املسافات  البريد في تلك  واحد»، وكان 

بسرعة ٨ كم في الساعة.

مالال يوسفزي

سيرين عبدالنور

قطف التوت

٭ وفقا آلداب التعامل في منطقة سهوب البراري 
الكندية، إذا احضر لك جارك طبقا من الطعام 
فعليك اعادته وسخا ألن غسله يجلب احلظ السيئ.

٭ إن قطف التوت البري في مقاطعة ألبيرتا بعد 
تاريخ ١١ أكتوبر يجلب احلظ السيئ، ألنه في مثل 
هذا الوقت من العام يكون الشيطان بكل تأكيد 

قد وضع يده على التوت املتبقي.
٭ أول من احتفل بعيد الشكر في أميركا الشمالية 
كان في الواقع املستكشف مارتني فروبيشر وطاقمه 
في العام ١٥٧٨ وليس مهاجرو ماساتشوسيس.
٭ خالل فترة قصعة الغبار وحقبة الكساد في 
ساسكاشوان كان يُعتقد ان السماء احلمراء في 
الليل خالل فصل الربيع تنذر بأن اليوم التالي 
سيكون عاصفا جدا لدرجة ال تسمح للمزارعني 
برمي البذور. (قصعة الغبار أو الثالثينيات القذرة 
الثالثينيات من  مصطلحان يطلقان على فترة 
القرن العشرين، حيث سادت املنطقة الوسطى 
من الواليات املتحدة االميركية فترة من اجلفاف 
احلاد امتدت من ١٩٣٠ - ١٩٣٦ وفي بعض املناطق 
حتى ١٩٤٠. ادى اجلفاف احلاد وعدم استعمال 
الدورة الزراعية واملمارسات الزراعية السيئة الى 
تدهور الغطاء النباتي وبنية التربة، ما ساعد على 

انتشار عواصف الغبار ومن هنا جاء االسم).
٭ وفقا حلكاية شعبية قدمية، يُحكى أن قبطان 
احد املراكب الشراعية استدار عائدا الى امليناء 
قبالة ساحل نوفا سكوشا بعدما اكتشف ان احد 
افراد الطاقم لديه قفازات رمادية، فمتعهدو دفن 
املوتى يرتدون قفازات رمادية، لذا بدا االمر كمن 

يطلب املوت في الرحلة.

لاتحابصلام

الاصةسبللا

ااوارحطايا

لوالكارخبل

المخابللرع

نمساذواخدد

خبلللمارعي

فياااحارثل

اافسهحبسيي
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يةرهدزملاز
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العديلية
 االحتفاالت

املزدهرة
 االنخفاض

األوملبياد

السماوات
يسبحه

برد
االخالص

الذاكرة

الصباح
حارث
مارع

سحاب
الرطب

خلخال

١ ـ العطية ـ كساء بعض احليوانات، ٢ ـ فاني ـ ترك 
وصية، ٣ ـ للنداء ـ الشجر الكثيف، ٤ ـ في الوجه، ٥ ـ 
سهل ـ تضيئها (معكوسة)، ٦ ـ حب ـ نصف يصون، 
٧ ـ تابع بالنظر (معكوسة) ـ يفرغ، ٨ ـ علقم (معكوسة) 
ـ جرى املاء ـ متشابهة، ٩ ـ يفك ـ يظهره (معكوسة)، 

١٠ ـ بناءان ضخمان ـ حرف جر (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ ـ جزيرة ـ رب (معكوسة)، ٢ ـ ااا ـ القميص، ٣ ـ ءء ـ ان ـ 
حر، ٤ ـ زالل ـ السرو (معكوسة)، ٥ ـ داخل (معكوسة)، ٦ ـ 
خدهاـ  هل (معكوسة)، ٧ـ  مورديـ  ين (معكوسة)، ٨ـ  بواديـ  
خريف، ٩ـ  اصر (معكوسة)ـ  برلني (معكوسة)، ١٠ـ  املنصورية.

١ ـ جائزة ـ وبر، ٢ ـ زائل ـ وصى، ٣ ـ يا ـ اخلمائل، ٤ ـ 
اخلدود، ٥ ـ هان ـ ننيرها (معكوسة)، ٦ ـ وداد ـ (يص)، ٧ 
ـ راقب (معكوسة) ـ يخلو، ٨ ـ مر (معكوسة) ـ سال ـ ررر، 
٩ ـ يحل ـ يبينه (معكوسة)، ١٠ ـ قصران ـ في (معكوسة).

الفرق بني الصورتني واضح لنا..
فما االختالفات اخلمسة بنظرك وبأسرع وقت؟ عينك .. عينك

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق يوسف القلوشي الذي حدثنا عن بداياته البحرية مع والده وخاله، وافضل أماكن تواجد الشماهي وانواع األسماك احلاضرة اآلن ووقت صيد السبيطي وحجم خيطه، وما هي 
أنواع الشعم املوجودة في بحر الكويت، كما أطلعنا القلوشي على الطريقة املثلى لصيد سيد املائدة الهامور وأماكن الشيمة وييمتها وأين يتواجد النويبي في شهري سبتمبر وأكتوبر ومعلومات بحرية متنوعة 

عن صيد احملادق الشمالية بشكل عام فإلى التفاصيل.

بديت احلداق في ســنة 
٢٠٠٥ وكانت الرحلة مع الولد 
ربي يحفظه ويطول بعمره 
في اسياف الفنطاس، ومن 
بعدها بديت اطلع في اغلب 
الشــمالية ومنها  االسياف 
اسكلة سوق شرق وشاطئ 
الوطيه والعديد من االسياف 
وفي سنة ٢٠٠٨ بديت اطلع 
مــع خالي عدنان بن عيدان 
والوالد، وكنا نروح للبويه 
الصفرا والركســة والدعية 
وأغلــب احملادق الشــمالية 
وكان ذلــك الوقــت الصيد 
وفير يعني بكل طلعه ايدام 
عسى ربي يعيدها من ايام، 
وسنة ٢٠١٦ اشتريت قارب 
بحجم ٢٤ قدم وصرت اطلع 
مع اخواني سعد القلوشي 
واحمــد املعيلــي وصقــر 
التويتان والنوخذه اللي ما 
استغني عنه بأي رحلة بحر 

فهد بوربيع.
الشماهي في الغزر

الشــماهي  ويضيــف: 
سمچة مرغوبة عند احلداقة 
والصغير منها يسمى فرخ 
شــماهي صيدتــه ســهلة 
وممتعة جدا، يبيله حسبة 
ماية وربيانة وكذلك ياخذ 
على اخلثاق، اماكن تواجدها 
في الغزر والطبعانات مثل 
طبعانــة عوهــة وطبعانة 
قــاروه وكل محــدق يبيله 
موسمه وحسبة مايه معينة، 
كذلك الشــماهي يبي خيط 
بحجم ٨٠ او ٩٠ واتعب على 
الييمة الفرش وميدارك ٩/٠ 

وترديعتك عالق.
أفضل أماكن الصيد

اماكن  ويتابــع: افضــل 
الصيــد فــي بحــر الكويت 
على مــدار الســنة محادق 
جون الكويت مثل احليشان 
والرشدان والدوحة ولكن مت 
منع صيد النزهة في جون 

هي الشيم النويبي الشعم 
البالول السبيطي. 

اتعب على مرعي السبيطي

ويضيف: السبيطي عشق 
وفن ومن افضل االســماك 
فــي بحرنا والتــي يصعب 
صيدهــا، وافضــل اوقــات 

والنغاقة ومصران الدجاج، 
خيط السبيطي ٥٠ وركه باع 

وميادرك ٤/٠.
الشعم ثالثة انواع

ويقــول: الهامور ســيد 
ومــن  الكويتيــة  املائــدة 
االســماك املســتوطنة فــي 

على امليده او اي ييمه فرش، 
الشعم من االسماك املفضلة 
الهل الكويت ومتواجدة في 
بحرنا علــى مدار الســنه، 
الشــعم ينقســم الى ثالثة 
واالزرق  االصفــر  انــواع 
واالبيض، االصفر موجود في 
شهر نوفمبر ويكثر صيده 

صيد الســبيطي هي الفجر 
واملغرب واالهم دورة املايه 
(دورتها من ثبر الى سجي 
او العكس) واذا تبي تصيد 
السبيطي اتعب على مرعاه 
الــذي يعيش فيــه وعليك 
دواه!  احليــة  بالزوريــة 
امليد  والســلس وصالخــة 

بحرنــا ويكثر صيــده في 
شــهري مــارس ونوفمبــر 
وأهم مواقعه االقواع البحرية 
والطبعانات وعليك بوقفة 
املايــة نزلة دريــه بالوقفة 
وميــدارك   ١٢٠ وخيطــك 
خرواش وييمتــه چم حي 
او مييامــه وايضــا يضرب 

في شــهر فبرايــر ومارس 
ويضــرب علــى املصــران 
اليــواف وامليــد  صالخــة 
والربيــان ويبني في الغزر 
والشــعم االبيض (دوالر) 
يبني في شهر ديسمبر وايضا 
ينايــر باالطيان والشــعم 
االزرق موجــود علــى مدار 
السنة واهم اماكن تواجده 
الرقوق واالماكن الصخرية 
في فصــل الصيف يضرب 
على الشــريب وفي الشتاء 
يبني في االطيان على بحر 
٤ قدم ويبي نص ربيانة في 

املربعانية. 
نويبي أكتوبر في الركسة

ويضيف: الشيم موجود 
بالــدردور وطبعانة عوهة 
وأفضــل ييمــة لهــا تكون 
مييامه او زورية حية وكذلك 
ما ننســى الطرق احلديثة 
للصيد (اجلقنق) واللفاح، 
النويبي يضرب على الربيان 
وصالخ امليد واخلثاق وتبني 
بشهر سبتمبر وأكتوبر في 
الركسة وخالل شهر نوفمبر 
حتصلها عند البوية الصفرا 
وفي شهر ديسمبر ويناير 
تبني فــي الدفــان ومداخن 
الصبيه، افضل اوقات صيد 
اجلنعــد مــن اواخر شــهر 
ســبتمبر الى شــهر ابريل 
وافضل اماكــن صيدها في 
اسياف الفنطاس وعريفجان 

واجلزر اجلنوبيه.
ختامية

واختتم القلوشي قائال: 
افضل طريقة للصيد الناجح 
هو االجتهــاد والتطوير ال 
تقعد مكانك وتنتظر سمچتك 
اســعى وحــاول وتعلم من 
اخطائك وراح تتوفق بصيد 
طيــب وقبل ال تطلع البحر 
تأكد مــن حالة الطقس وال 
تســتهني في االجواء وربي 

يحفظ اجلميع.

الكويــت مــع العلــم صيد 
النزهة (احلــداق) ماله اي 
تأثير سلبي على املخزون 
السمكي، وبالنسبة لالماكن 
احلالية اللي مسموح فيها 
الصيد مثل الركسة وفيلكا 
وعوهة هــذا يعتبر افضل 
وقت لهم واالسماك املتواجدة 

القلوشي: الشماهي يبيله حسبة مايه وربيانةالقلوشي: الشماهي يبيله حسبة مايه وربيانة

إعداد: هادي العنزي
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بوصخر: أنا أكثر مطرب طرح أغاني عراقية !
عبداحلميد اخلطيب

خالــد  النجــم  كشــف 
بوصخر عن أعماله الغنائية 
املنتظــر ان يطرحها الفترة 
املقبلــة، وقال فــي تصريح 
لـــ «األنبــاء»: لــدي أغنية 
جديــدة ســأصورها علــى 
طريقة الفيديو كليب وحتمل 
عنوانا مبدأيا «صوتك»، وهي 
من أحلانــي وكلمات محمد 
اجلهوري، وتوزيع عبداهللا 
املســعود ومكس وماســتر 
صهيــب العوضــي وإنتاج 
شركة «ذا ســول ستديوز» 

للمخرج عطيه الشمري.
وأضاف بوصخر: األغنية 
عراقية و«ستايلها» رومانسي 
وحتمل معاني جميلة، مؤكدا 
انه اكثر مطرب شاب طرح 
اغاني عراقية، وأن اجلمهور 
دائما يبحث عن التنويع وهو 
ما يحرص عليه في أعماله، 
واعدا بالعديد من املفاجآت 

في القادم من األيام.
كثــرة  عــن  وبســؤاله 
الصفحــات املوجــودة على 
«السوشيال ميديا» وحتمل 
اســمه، أجــاب: ال أملــك أي 
حســابات على «السوشيال 
ميديا» اال حساباتي الرسمية 
املوثقة والتي ميكن جلمهوري 
أن يتابع أخباري من خاللها، 
 «Fake» وأي صفحات اخرى

وال عالقة لي بها نهائيا.

وكان بوصخــر طــرح 
الفترة القليلة املاضية أغنية 
«من دونه» والتي صورها 
على طريقة الڤيديو كليب 

وحصــدت جناحــا كبيرا، 
حيث جتاوز عدد مشاهداتها 
على «يوتيــوب» أكثر من 
مليون و١٠٠ ألف مشــاهدة 

حتى اآلن، وهي من أحلانه، 
وكلمــات الشــاعرة ســمر 
البحرينية، وتوزيع حيدر 
غيتــارا، ميكس وماســتر 
طيف عــادل، ورؤية فنية 
عطية الشــمري، وإشراف 
عام حسني الكوت، وتقول 
كلماتهــا: «ماعيــش انا من 
دونه.. خل يقولو مجنونه.. 
فدوه اروح لعيونه.. وكلي أنا 
افداه.. اهو جنتي واهو ناري.. 
وبعده حبه فيني ســاري.. 
شــمس عمري ونهاري.. يا 
حلو اسمي بشفاه.. ال ماعيش 
بدنيا غير دنيــاه.. أنا موت 
بلياه وحلو يومي وياه.. وفي 
لقياه انسى الدنيا كلها.. لذتي 
وعسلها.. وصار جزء منها».
اجلدير بالذكر أن النجم 
خالــد بوصخــر أطــل فــي 
رمضان املاضي كضيف شرف 
مبسلســل «هيــا وبناتها»، 
وقدم دورا مؤثــرا بحرفية 
عالية لشــاب محــب لفتاة 
وتتقاطع أفكاره مع أفكارها. 
وقد ناقش املسلسل بشكل 
عام عددا من القضايا املهمة، 
وشارك في بطولته نخبة من 
النجوم منهم: باسمة حمادة، 
هند البلوشي، مشاري البالم، 
أحالم حســن، صمود، رمي 
الفيصل، مي  ارحمة، إميان 
عبداهللا، وغيرهم، والعمل من 
تأليف محمد عدنان الربيعان 
وإخراج خالد راضي الفضلي.

يُصوِّر «صوتك» على طريقة الڤيديو كليب.. ويؤكد أن حساباته في «السوشيال ميديا» معروفة

بوصخر في مسلسل «هيا وبناتها»

٣D ساهر: «اخلفاش» ستتحول إلى عمل
أميرة عزام

   @ amira٣zzam  

 فــي جولــة لهــا علــى 
االســتديوهات اخلاصــة 
بتسجيل األعمال الغنائية 
اجلديــدة، التقت «األنباء» 
الشــاعر الغنائــي القديــر 
ســاهر، حيث كشــف عن 
كتابته ألغنية تخص أزمة 
الكورونا التي يعاني منها 

اجلميع.
وعن فكرة األغنية قال: 
كتبت عن (اخلفاش) عندما 
اتهموه في أول األزمة بأنه 
السبب وراء انتشار كورونا، 
بعــض  فيهــا  واألغنيــة 
اإلســقاطات علــى الوضع 

الذي عشناه في الكويت.
وأشار إلى أن األغنية لم 
النهائي،  تتبلور بالشــكل 
مشيرا انه يفكر مع املخرج 
خالد الرفاعي بعد االنتهاء 
مــن كتابتها بتحويلها إلى 
عمل كرتوني ساخر بتقنية 

 .٣D الـ
وعن مشاريعه الغنائية 
األخــرى، قــال: توجد عدة 
أعمــال حاليــا فــي طــور 
االتفاقات، فقد كان آخر عمل 
لي نزل باألسواق «حبيب 
الروح» مع الفنان حمد املانع 
وأحلــان اجلاســر، وأيضا 
كان لدي عمل «أنا لك ماني 
لغيــر» غنــاء الفنان أحمد 

احلريبي وأحلان اجلاسر، 
وحاليا هناك ثالثة أعمال مع 
الفنان محمد املسباح وهي 
أغان عاطفية، ونزولهم عن 
قريب، خالل فترة من شهر 

إلى شهر ونصف تقريبا. 
 وعــن األعمــال القادمة 

والفنانني الذين سيتعاون 
معهم صــرح قائال: «هناك 
ثالثة أعمال واحد من أحلان 
علي أبا اخليل، وأغنية «يا 
منتظر» أحلان الفنان محمد 
املســباح نفســه، وأغنية 
«يــا ناطــر ردتــي» أحلان 

عبدالقدوس اليعقوب، كما 
أن هناك عمال يتم جتهيزه 
اآلن للعيد الوطني باململكة 
العربية السعودية بالتعاون 
مع الفنان مشــعل العروج 
باســم «بيرقنا سعودي»، 
وســيكون غنــاء املجاميع 
الغالب فــي األغنية، أيضا 
هناك عمل وطني للكويت 
باسم «ال تعد» أحلان ضاري 
املسيليم، هناك أيضا أغنية 
باسم «مشكلة» غناء الفنان 
أحمد القطان، وأحلان علي 
أبــا اخليل، وهــذه األغنية 
جاهزة ويفترض تسليمها 

لإلذاعة عن قريب». 
تنويــع   وبخصــوص 
الوقــت  األغانــي وحنــني 
للعودة إلى األغاني الطربية 
أو التنويــع مــا بــني أغان 
للطفــل أو للمرأة، أو أغان 
حتمــل قيمــة مجتمعيــة 
مبعنى األغاني التي تخاطب 
العقل أكثر من العاطفة، أفاد 
ســاهر: «كان لــدي تقريبا 
٥ أعمــال للطفــل لإلذاعــة 
باملشاركة مع الشاعر أحمد 
الشرقاوي ومجموعة أخرى 
من الشعراء، وكذلك ٣ أعمال 
عن املهن الكويتية القدمية 
للتلفزيون، لكــن كل هذه 
األعمــال توقفت مع دخول 
جائحــة كورونــا، وأعتقد 
أنهم سيعيدون العمل بها 

في الفترة احلالية».

يستعد إلطالق «بيرقنا سعودي» وسلسلة أعمال جديدة

أسامة الرحباني عن املالمح الفيروزية:
اختزال للعاطفة وجمال األرض

بيروت - بولني فاضل

كثيــرون قالوا ما قالوه في 
التكرمي املاكروني لفيروز الرمز 
واحللم والوطن، لكن أن يقول 
رحباني من العائلة ما يجب أن 
يقال في دالالت الزيارة وأبعادها، 

فأمر يستحق القراءة. 
أسامة الرحباني، االبن األصغر 
للراحل منصور الرحباني، والذي 
عايش عبقرية والده خمســا 
وأربعني سنة، له تقييمه اخلاص 
للزيارة احلدث، وهو ينطلق من 
واقع ان فرنسا وكونها بلد الفكر 
والفلسفة واألدب وبلد الشعراء 
والعظمــاء كان من البديهي أن 
تلتفت إلى عظيمة من لبنان بهدف 
التكرمي، قائال: فيروز هي شحنة 
فكرية وتكريس للحلم الرحباني، 
وهي اليوم أهم رمز يجسد بقاء 
لبنان الوطن حتى انها أكبر من 

الوطن.
 وإذا كان البعض يربط فيروز 
بقهوة الصباح وينظر إلى أغنياتها 
بكونها رفيقة الصباحات فحسب، 
فإن أسامة يحزن حلصرها من 

قبل هــذا البعض في حلظوية 
الصبــاح، ويؤكد أن حضورها 
ينسحب على النهار والليل بكل 
فتراتهما، واألجمل كما يقول أن 
فنها أو باألحرى اإلرث الرحباني 
اليزال حيا ومتوقدا كالشمس، 
الزمن يزداد جماال  ومع مرور 
ويترسخ بقاء وخلودا، وهذا يعود 
لصدق عاصي ومنصور وفيروز 

وحقيقتهم ودخولهم بيوت الناس 
وتبينهم عاداتهم وتراثهم.

 MTV أسامة وفي حديث حملطة
رفض تشبيه فيروز بأي فنانة 
أخرى ألن املطربني شيء وفيروز 
شيء آخر، واصفا إياها باحلالة 
الفريدة والصوت العجائبي، على 
الرغم من أن صاحبة هذا الصوت 
إنسانة عادية مثلها مثل كل الناس 

تتألم وحتزن ولها مشاكلها، لكنها 
حتســن إخفاءها ليبقى الوجه 

الرمز بهالته وغموضه.
وأسامة الرحباني، الذي رصد 
تفاصيل استقبال السيدة فيروز 
الفرنســي اميانويل  للرئيس 
ماكرون في منزلها بالرابية، ال 
يجد ما ميكن ان يضاهي أو يفوق 
جمال استقبال كهذا، متوقفا عند 
عباءة فيروز التي تشبه طبيعتها 
الذي  الدفء  وبساطتها، وعند 
يســكن املنزل بزحمة أشيائه 

اللبنانية وجمالها. 
وفي قراءة للمالمح الفيروزية، 
يقول أسامة إن وجه فيروز كوجه 
قالئل كبار مثل عاصي ومنصور 
الرحباني وسعيد عقل فيه من 
جمال األرض واألرز والسنديان، 
مضيفا: «في ناس غير عن الكل». 
ويــرى ان في وجه فيروز كما 
في أغنياتها جمال لبنان بفصوله 
وطقسه وجبله وبحره واختزاال 
لألرض والعاطفة والشعر وكل 

ما هو عظيم.
ويعتبر أن جانبا من عظمة 
فيــروز يكمن فــي عزلتها 

والتزامها الروحاني الذي مضت 
فيه حتى الــذروة، مثنيا على 
الرهبة التي حتيط بها في عيون 
الناس، وهي رهبة كان يشعر 
بها وهو صغير جتاه ثالثة في 
العائلة هــم عاصي ومنصور 
وفيروز، ويقول: أذكر جيدا تلك 
الرهبة حني كنا صغارا، أذكرها 
حني كنت أملح والدي قادما من 
بعيد في أول الشارع وحني كانت 
والدتي تخبرني بأني سأتناول 
معه العشاء، صحيح ان هؤالء 
الثالثة كانــوا ميثلون العائلة 
بالنسبة إلينا، لكنهم كانوا أشبه 
باألساطير احلية القائمة بيننا 
و«كبار كتير علينا»، حتى انهم 
علمونا كيف نتصرف كأوالد 
في املجتمع أو في احلفالت حني 
نظهر معهم، وبالتالي الصورة 
التي رسمناها لهم هي صورتهم 
كأقانيم ثالثة ذابت في بعضها 
لتشكل مدرسة رحبانية أعقبت 
املدرسة املصرية، وهذه الصورة 
نحتاجها كوننا نقتفي السبيل 
الرحبانيــة نفســها ونتابعها 

ومجندين من أجلها.

أسامة الرحباني

أول بطولة لهنا باألعمال الدرامية

بعد ساعات من طرح أحدث أعمالها الغنائية 
«قط وفار»، جتاوزت الفنانة سميرة سعيد 
ماليني املشاهدات كعادتها في كل عمل غنائي 

تقدمه.
وهذه املرة اختارت سعيد العودة الى «لوك» 
السبعينيات بشعر أسود قصير، وهو اللوك 
الذي أثار إعجاب رواد «السوشيال ميديا» منذ 
الوهلة األولى مع العلم أنه املفضل عندها.

وذكرت تقارير صحافية أن سميرة سعيد 
تستعد ألغنية جديدة «دويتو» مع رضوان 

األسمر، وهو أحد متسابقي «ذا فويس» ضمن 
فريقها، وهو العمل الذي كانت حتضر له قبل 

فترة، من كلمات وأحلان رضوان األسمر.
وفيما تنتظر سميرة الوقت املناسب لطرح 
العمل ستكرر تعاونها مع املوزع املوسيقي 
النابلسي بعد جناحهما معا في أغنيتها األخيرة 
«قط وفار»، واألغنية باللهجة املغربية وفيها 
مزيج من املوسيقى املختلفة التي ستفاجئ 
اجلمهــور، وســتكون جاهزة بداية موســم 

الشتاء املقبل.

تعاقدت الفنانة هنا الزاهد على أول بطولة 
دراميــة مطلقــة مع املنتج كــرمي أبو ذكري 
مبشاركة الشركة املتحدة للخدمات اإلعالمية، 
والعمل فكرة الكاتب يسري الفخراني، وهو 
من نوعية األعمال الدرامية ٤٥ حلقة، ومقرر 
عرض العمل نهاية العام احلالي، ولم تفصح 

اجلهة املنتجة عن اسم العمل.
وتدور فكرة املسلسل في إطار اجتماعي 
كوميدي، وهوعبارة عن ٩ قصص مختلفة، 
كل قصة تعرض في ٥ حلقات متصلة، ولكل 
قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد 
في جميع القصص بأحداث املسلسل، والذي 
يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب 
املسلســل ٨ مؤلفني، حيــث كل مؤلف قصة 

من القصص.

وذكرت تقارير صحافية أنه وقع االختيار 
على مؤلفي القصص وهم: إياد صالح، ضياء 
محمد، فيدرا أحمد املصري، هشام إسماعيل، هند 
فايد، محمد جالل، إيهاب بليبل، وأمين الشايب، 
وفكرة املشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني 
مســؤول اإلنتاج الدرامي باملتحــدة للخدمات 

اإلعالمية، ويقوم باإلخراج خالد احللفاوي.
وجــاء تعاقد املنتج كــرمي أبو ذكري مع 
املتحــدة للخدمــات اإلعالميــة كأول تعاون 
يجمعهما. وأكد أبو ذكري أن العمل سيعرض 
نهاية العام احلالي على شاشة إحدى قنوات 
املتحدة للخدمات اإلعالمية، مشيرا إلى أنهم 
حاليا في مرحلة اختيــار أبطال العمل لكل 
قصــة، مؤكــدا أن اختياره هنــا الزاهد جاء 

بسبب جناحاتها السابقة.

سميرة سعيد
تفاجئ اجلمهور
بـ «لوك» السبعينيات

لقاء سويدان: خضعُت 
لعمليات التجميل

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن رأيها في عمليات 
التجميل التــي جلأ إليها معظم الفنانني في الفترة 
األخيرة، حيث أكدت خالل حلولها ضيفة على إحدى 
الندوات الصحافيــة، أنها خضعت لعملية جتميل 
واحدة طوال حياتها في منطقة األنف، وقالت: «لم 
أندم أبدا على هذا القرار، بل سأجلأ إليها مرة أخرى 
إذا تطلب األمر». وكانت لقاء قد أعلنت اعتزالها الفن 
منذ فترة، عبر حسابها في «فيسبوك»، وأنها ستترك 
املجال بسبب الشللية، لكنها عادت عن قرارها فور 
أن عرضت عليها املشــاركة في العرض املسرحي 
«فنان الشعب» مع محمد عادل، ومجموعة كبيرة 
من شباب فناني املسرح القومي في مصر، مؤكدة 
ندمها على قرار االعتزال بعد أن شــعرت بحنني 

جارف الى التمثيل.
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الكويت تشتري سندات أميركية بـ ٣ مليارات دوالر

عالء مجيد

رفعت الكويت حيازتها من سندات اخلزانة االميركية 
خالل شــهر يوليو املاضي بنسبة ٦٫٧٪ على اساس 
شــهري مبقدار ٣ مليارات دوالر ومتثل هذه الزيادة 
أكبر قيمة شرائية خالل شهر يوليو باملقارنة بباقي 
دول اخلليج التي تباينت استراتيجياتها ما بني الشراء 

والبيع ولكن بقيم طفيفة.
 وبحسب البيانات املنشــورة على موقع وزارة 
اخلزانة االميركية بلغت قيمة حيازة الكويت من السندات 
مستوى قياسي جديد بواقع ٤٧٫٩ مليار دوالر مرتفعة 
عن مستويات مايو املاضي البالغة ٤٤٫٩ مليار دوالر. 
وعلى اساس سنوي فقد رفعت الكويت حيازتها بنسبة 
٨٫٩٪ مقارنة مبستوياتها الســابقة البالغة ٤٤ مليار 

دوالر في يوليو ٢٠١٩.
وتنوع الكويت من محفظة السندات االميركية ما 
بني ســندات قصيرة االجل بقيمة ١٣٫٣٢ مليار دوالر 
فيما تبقى النســبة االكبر من السندات طويلة االجل 

بقيمة ٣٤٫٥٤ مليار دوالر. 
شراء خليجي

وحافظت الكويت على املركــز الثاني عربيا بعد 

السعودية التي احتلت املركز االول عربيا باستحواذها 
على سندات أميركية بقيمة ١٢٤٫٥٧ مليار دوالر وحلت 

االمارات ثالثا بقيمة ٢٩٫٥٣ مليار دوالر. 
وتباينت استراتيجية دول اخلليج جتاه االستثمار 
في الســندات األميركية، حيث ارتفعت اســتثمارات 
اإلمارات إلى ٢٩٫٥٣ مليــار دوالر منها ١٦٫٨٦ مليار 
دوالر سندات طويلة االجل و١٢٫٦٧ مليار دوالر سندات 
قصيرة االجل كما ارتفعت ايضا استثمارات قطر في 
يوليو املاضي لتصل إلى ٤٫٨٣ مليارات دوالر وجميعها 
سندات طويلة االجل بينما بلغت استثمارات عمان بقيمة 
٦٫٠٦٥ مليارات دوالر منها ٥٫٨٥١ مليارات دوالر طويلة 
االجل و٢١٤ مليون دوالر قصيرة االجل. وانخفضت 
استثمارات البحرين من السندات االميريكة لتصل الى 
١٫١٨٢ مليار دوالر منها ٨٥ مليون دوالر سندات طويلة 

االجل و١٫٠٩٧ مليار دوالر سندات قصيرة االجل.
تباين عاملي

وعلى املستوى العاملي فقد حافظت اليابان للشهر 
الرابع عشر على التوالي على املركز االول باالستحواذ 
على سندات اميركية بقيمة ١٢٩٣ مليار دوالر مرتفعة 
عن مســتويات يونيو املاضي البالغــة ١٢٦١٫٥ مليار 
دوالر. كما جاءت الصني في املركز الثاني بعد اليابان 

بـ ١٠٧٣٫٤ مليار دوالر منخفضة عن مستويات يونيو 
املاضي البالغة ١٠٧٤٫٤ مليار دوالر وثالثا جاءت اململكة 
املتحدة بـ ٤٢٤٫٦ مليار دوالر منخفضة عن مستويات 
يونيو املاضي البالغة ٤٤٥٫٦ مليار دوالر وحلت ايرلندا 
رابعا بقيمة ٣٣٠٫٨ مرتفعة عن مستويات مايو البالغة 

٣٣٠٫٤ مليار دوالر.
وتقدمت هوجن كوجن مركزا لتأتي في املركز اخلامس 
بـ ٢٦٧٫١ مليار دوالر مرتفعة ايضا عن مستويات شهر 
يوينو املاضي البالغة ٢٦٦٫٤ مليار دوالر. كما تقدمت 
البرازيل مركزا لتاتي في املرتبة السادســة بـ ٢٦٥٫٧ 
مليار دوالر مرتفعة عن مستويات شهر يونيو املاضي 
والبالغة ٢٦٤٫١ مليار دوالر وتراجعت لوكســمبورج 
مركزين عن الشهر السابق بحلولها في املرتبة السابعة 
بقيمة ٢٦٤٫٧ مليار دوالر منخفضة عن مستويات شهر 

يونيو املاضي البالغة ٢٦٧٫٦ مليار دوالر.
وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات اخلزانة األميركية 
بنهاية يوليو املاضي ٧٫٠٨ تريليون دوالر مقارنة بـ 
٦٫٨ تريليونات دوالر في الشهر املقابل من عام ٢٠١٩ 
اي بارتفاع سنوي يبلغ ٢٨٧ مليار دوالر بنسبة ٤٫٢٪. 
كما ارتفعت حيازة االجانب من السندات األميركية خالل 
شهر يوليو املاضي لتبلغ ٧٠٨٧٫٢ مليار دوالر مقابل 

٧٠٣٩ مليار دوالر في شهر يونيو املاضي.

خالل يوليو املاضي.. لتقفز حيازتها إلى مستوى قياسي جديد عند ٤٧٫٩ مليار دوالر

«العمومية» أقرت عدم صرف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة.. 
وانتخبت مجلسًا جديدًا لـ ٣ سنوات مقبلة

سهم «البورصة» أنهى تعامالت أول أسبوع له عند ١٠٣٩ فلسًا.. واإلدراج أضاف ٢٠٩ ماليني دينار للسوق

كثافة الشراء الكويتي تصدرت موجة خليجية والسعودية في الصدارة بـ ١٢٤٫٥ مليار دوالر 

عمومية «شمال الزور» توزع أرباحًا نقدية 
بقيمة ٢٧٫٥ مليون دينار

عقدت شركة شمال الزور األولى للطاقة 
واملياه اجتماع اجلمعية العامة الســنوية 
السادسة أمس، والذي متت خالله موافقة 
مساهمي الشركة على توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٢٥ فلسا للسهم 
الواحــد بإجمالي ٢٧٫٥ مليــون دينار من 
األرباح املرحلة من ســنة ٢٠١٧ إلى ســنة 
٢٠١٩ وأرباح السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديســمبر ٢٠١٩، وتعتبر هــذه أول عملية 

توزيع أرباح تقوم بها الشركة. 
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن 
املساهمني وافقوا أيضا على استقطاع نسبة 
١٠٪ لالحتياطــي القانوني مببلغ إجمالي 
١٫٣١١٫٨٤٩ دينــارا، ميثل مبلــغ ١٫٢٣٠٫١٢٣ 
دينارا الــوارد بالبيانــات املالية وتعديل 
إضافي مببلغ ٨١٫٧٢٦ دينارا عن السنوات 

السابقة. 
وأشــارت الى انه متت مناقشة تقرير 
املزايــا واملبالغ التي حصل عليها مجلس 
اإلدارة، واعتماد املوافقة على عدم صرف 
أي مكافآت إلى أعضاء مجلس اإلدارة عن 
السنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، 

وقد مت انتخاب مجلس إدارة للشركة ملدة 
٣ سنوات.

يذكر أنه في أغســطس ٢٠٢٠ مت إدراج 
الشركة في بورصة الكويت ضمن السوق 
األول، لتكــون أول شــركة لتوليد الطاقة 
وحتلية املياه وأول مشــروع شــراكة بني 
القطاعني العــام واخلاص يتم إدراجه في 

بورصة الكويت.
وقد جاء ذلك بعد جناح عملية توزيع 
األســهم على املواطنني الكويتيني بنسبة 
٥٠٪ من أسهم رأسمال الشركة في نوفمبر 
٢٠١٩، أما نسبة الـ ٥٠٪ املتبقية من أسهم 
الشركة فهي مملوكة من قبل القطاعني العام 
واخلاص كالتالي: ٤٠٪ ملستثمر من القطاع 
اخلاص، وهي شركة الزور الشمالية األولى 
القابضة، اململوكة من قبل التحالف املكون 
من كل من شركة «إجني» الفرنسية، وشركة 
«سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة 
عبــداهللا حمد الصقــر وإخوانه. ومتتلك 
الدولة حصة قدرهــا ١٠٪ (ممثلة بالهيئة 
العامة لالســتثمار بنسبة ٥٪ واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة ٥٪).

بواقع ٢٥ فلساً للسهم من األرباح املرحلة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩

محطة الزور الشمالية أالولى

«املوانئ» تطرح مناقصات لتحديث 
ميناءي الشويخ والدوحة

محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد أن املؤسســة العامة 
للموانــئ دعت الشــركات لتقدمي عطاءات 
بحلــول ١٣ ديســمبر لتصميــم وتنفيــذ 
مشــروعني لتحديــث مينــاءي الشــويخ 
والدوحة، وأصدرت مناقصة لبناء وصيانة 

املرافق.
وتتضمــن املناقصة أعمــال التصميم 
اخلاصة بتوســعة ميناء الشــويخ بكلفة 

تقدر بنحو ٧١٤ مليون دوالر.
وتتضمــن خطة التوســعة املقترحة 
إنشاء محطة حاويات جديدة شمال شرق 
امليناء احلالي، وإعادة بناء أرصفة بعمق 
١٤ مترا، وتعميق حــوض وقناة امليناء 
احلالية مــن ٨٫٥ أمتار احلالية إلى ١٤٫٥ 
مترا، الى جانب توسيع القناة على نحو 

ميكن سفينتني من املرور مع بعضهما.
ودعيت الشركات املعنية لتقدمي عطاءات 
فــي موعد غايته ١٣ ديســمبر املقبل لبناء 
مرافق وأنظمة جديدة في ميناء الشويخ. 
ويشــمل نطاق املناقصة األعمــال املدنية 
وامليكانيكية والكهربائية واملعمارية وأعمال 

الطرق.
وعلمت «ميد» أن شركة ماينهاردت هي 

مستشار التصميم للمشروع.
كما طرحت املؤسســة مناقصة لتقدمي 
عطاءات بحلول ١٣ ديسمبر لتصميم توسعة 

ميناء الدوحة.
وكانت خطط املؤسســة في املاضي قد 
اشتملت على حتديث ميناء الدوحة مبا في 
ذلك حتديث األرصفة املوجودة واألرضيات 
اخلرسانية وأنظمة حماية، فضال عن إنشاء 
مبان جتارية جديدة لتعزيز إيرادات امليناء.

«البورصة» تسجل أفضل أداء خالل سبتمبر
 بـ ٨٥٥ مليون دينار مكاسب أسبوعية

٧٠٪ قفزة في السيولة.. واملتوسط اليومي ٥٩ مليون دينار

أقرت  عمومية «مدينة األعمال» ترفض توصية االنسحاب من البورصة: 
العقارية في اجتماعها  العادية لشركة مدينة األعمال  العامة  اجلمعية 
أمس، إلغاء توصية مجلس اإلدارة باالنسحاب االختياري من بورصة 
الكويت، مقررة استمرار اإلدراج. وأوضحت الشركة في بيان على موقع 
البورصة أمس، أن مجلس اإلدارة اجتمع الشهر املاضي، وقرر التوصية 
للعمومية بانسحاب الشركة اختياريا من بورصة الكويت، حيث أرجع 
تلك التوصية لـ ٦ أسباب، حيث يتمثل السبب األول في ضعف التداول 
على أسهمها، فقد بلغ االنخفاض املستمر في معدل التداول اليومي بني 

٢٥ و ٣٠ صفقة خالل ٣٥٦٢ يوم تداول سابق حتى األمس.

تابعة لـ «الثريا» و«املدار» تشتري ٣ عقارات بـ ٢٫٥ مليون دينار: أعلنت 
كل من شركتي دار الثريا العقارية واملدار للتمويل واالستثمار عن قيام 
إحدى الشركات التابعة للشركتني بشراء ٣ عقارات، بقيمة ٢٫٤٦ مليون 
دينار. وقالت الشركتان في بيانني مستقلني على موقع البورصة أمس، 
إن العقارات املشتراة تقع في منطقة املهبولة. وأعلنت الشركتان يوم 

االثنني املاضي، عن قيام إحدى الشركات التابعة لهما بشراء عقار في 
منطقة القبلة، بقيمة ٩ ماليني دينار من طرف ذي صلة.

«إيفا» تتفق على تسوية قرض بـ ٨٢ مليون دوالر: قالت شركة االستشارات 
املالية الدولية القابضة «إيفا»، إنها توصلت إلى اتفاق مع أحد البنوك 
على تسوية قرض بقيمة ٢٤٫٩٨ مليون دينار، عدا الفوائد املستحقة بعد 
تاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٩. وأوضحت «إيفا» في بيان على موقع البورصة 
لكامل  أنها ستقوم بسداد مبلغ قدره ٦ ماليني دينار كتسوية  أمس، 
قيمة القرض على دفعتني، وبينت أن الدفعة األولى ستتضمن سداد 
تاريخ ١٥ سبتمبر اجلاري،  مبلغ ٣ ماليني دينار خالل أسبوعني من 
بينما تشمل الدفعة الثانية سداد مبلغ ٣ ماليني دينار في شهر ديسمبر 
املقبل. وأفادت الشركة بأنه بعد إمتام سداد مبلغ التسوية املتفق عليه 
واملتوقع في الربع الرابع من ٢٠٢٠، سينتج عنه خصم أرباح بقيمة ١٨٫٩٨ 
مليون دينار حسب العقد املوقع، وعليه سينعكس األثر املالي للعملية 

في الربع الرابع من العام احلالي.

أخبار السوق

االستثمارات العاملية في السندات األميركية تتخطى ٧ تريليونات دوالر بزيادة ٤٫٢٪ سنويًا

شريف حمدي

الكويت  حظيت بورصــة 
بنشاط الفت خالل األسبوع 
احلالي بدعم قوي من األسهم 
القياديــة فضال عــن عدد من 
األسهم املتوسطة والصغيرة، 
لتحقق مؤشرات ومتغيرات 
البورصــة مكاســب كبيــرة 
بنهايــة تعامالت األســبوع، 
املنتهية  ويعتبــر األســبوع 
جلســاته أمس هــو األفضل 
اداء خالل ســبتمبر اجلاري، 
وكانــت هنــاك عــدة عوامل 
ايجابيــة دفعت الســوق في 

االجتاه الصاعد وأهمها:
٭ إدراج اسهم شركة بورصة 
الكويت في الســوق اعتبارا 
من االثنني املاضــي، وهو ما 
تفاعل معه كثير من املتعاملني 
مبختلــف شــرائحهم ســواء 
مديــرو صناديــق ومحافــظ 
أو أفراد، وأنهى ســهم شركة 
البورصة أول أسبوع تداول 
له عند سعر ١٠٣٩ فلسا، وكان 
قد جتاوز ١٫٢١٠ فلوس أثناء 
تداوالت أول جلســة له وهو 
أعلى سعر بلغه السهم القادم 
 OTC من سوق خارج املنصة

بسعر ٨٦٣ فلسا.
٭ تعرضت األسهم القيادية 
خالل آخر اسبوعني لعمليات 
تصريف جلني األرباح وهو 
ما أدى إلى تراجع اســعارها 
بشكل مشجع لعودة التجميع 
عند املســتويات التي بلغتها 
خالل فترة التصريف، وهو ما 
أعاد للسوق نشاطه االيجابي 
بزيادة عمليات الشــراء على 

هذه النوعية من األسهم.
٭ ارتفع سعر برميل النفط 
الكويتي ليتجاوز ٤٢ دوالرا 
للبرميــل، وهو أمــر ايجابي 
تتفاعــل معه البورصة دائما 
ما لم تكن هناك عوامل سلبية 

تفقده هذا التفاعل.

وأنهت البورصة تعامالت 
األسبوع على مكاسب سوقية 
بلغــت ٨٥٥ مليــون دينــار، 
عبارة عن مكاسب محققة من 
ارتفاع قيم األســهم الكبيرة، 
فضال عن إضافة قيمة أسهم 
شركة البورصة التي ادرجت 
األسبوع احلالي بقيمة سوقية 
تصل إلــى ٢٠٩ ماليني دينار 

وفقا إلقفال أمس.
الســوقية  القيمة  وبلغت 
بنهاية جلســة امس ٣١٫٦٢٠ 
مليار دينار ارتفاعا من ٣٠٫٧٦٥ 
مليار دينار األسبوع املاضي 
بنسبة ارتفاع ٢٫٨٪ لتتقلص 
خسائر القيمة السوقية منذ 

بداية العام إلى ١٠٫٦٪.
وقفزت الســيولة بشــكل 
كبير خالل تعامالت األسبوع 
وخاصة جلســة أمــس التي 
بلغت فيها القيمة ٧٢ مليون 
دينار وهو أعلى مستوى منذ 
مارس املاضي، وبلغت احملصلة 
األسبوعية ٢٩٤ مليون دينار 
مبتوســط يومــي ٥٩ مليون 
دينار ارتفاعا من ١٧٣ مليون 
دينار مبتوســط يومي ٣٤٫٦ 
مليون دينار األسبوع املاضي، 
وأنهت املؤشــرات تعامالتها 
األسبوعية على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق األول 
بنسبة ٢٫٩٪ محققا ١٧٤ نقطة 
مكاسب ليصل إلى ٦٠٠٩ وهو 
أعلى مســتوى للمؤشر منذ 

مارس املاضي.
الســوق  ارتفــع مؤشــر  ٭ 
الرئيسي بنسبة ٠٫٤٪ مضيفا 
١٧ نقطة ملكاســبه الســابقة 
ليصل إلى ٤٣٣٢ نقطة وذلك 
مــن ٤٣١٥ نقطــة األســبوع 

املاضي.
٭ حقق مؤشر السوق العام 
مكاسب بنسبة ٢٫٣٪ بإضافة 
١٢٣ نقطة للمكاسب السابقة 
ليصــل إلــى ٥٤٤٧ نقطة من 
٥٣٢٤ نقطة األسبوع املاضي.
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«املركزي» للبنوك: ضرورة توطني الوظائف وزيادة الكفاءات الوطنية

أكد بنك الكويت املركزي في اجتماعه مع 
البنوك احمللية أمس ضرورة االهتمام بالعمالة 
الوطنية بالقطاع املصرفي وتوطني الوظائف 
وزيادة تواجد الكفاءات الوطنية على جميع 

املستويات الوظيفية بالقطاع.
وقــال «املركــزي» فــي بيــان صحافي إن 
اجتماعه مــع البنوك احمللية جــاء في إطار 
حرصه على تنمية الفرص الوظيفية بالقطاع 
أمام الكفاءات الوطنية، مشيرا الى أن االجتماع 
عقد بحضور الرؤساء التنفيذيني واملديرين 
العامني للموارد البشرية في البنوك احمللية.

وأضاف أن االجتماع ناقش ســبل تنمية 
فرص العمل للعمالة الوطنية بالقطاع املصرفي 

بوصفــه أكبر موظف للعمالــة الوطنية في 
القطاع اخلاص وذلك عبر زيادة نسب التوطني 
في القطاع مع تعزيز حضور الكفاءات الوطنية 

في الوظائف العليا للبنوك.
وأوضح أن االجتماع تطرق إلى ما حققته 
البنوك احمللية من نســب توطني تزيد على 
النسب التي يحددها القانون والقرارات الصادرة 
في هذا الشأن مشــددا على ضرورة االلتزام 

النوعي بتطبيق تلك القوانني والقرارات.
وأفاد بــأن االجتماع تنــاول أيضا بعض 
التطورات التي حدثت في اآلونة األخيرة والتي 
تطلب االجتماع والتأكيد على مراجعتها مع 

البنوك احمللية.

وأشار «املركزي» في االجتماع إلى ضرورة 
تأهيــل وتدريــب العمالــة الوطنيــة لتولي 
الوظائف في جميع املستويات اإلدارية جلانب 
فتح املجال أمام جميع الفئات والتخصصات 
التــي يحتاجها القطاع وتقليل االعتماد على 
الشركات املتخصصة في توفير العمالة لسد 

احلاجة داخل القطاع في أضيق احلدود.
وشدد على املسؤولية الوطنية واالجتماعية 
للقطــاع في حتقيق األمــن االجتماعي ودعم 
جهود احلكومة لتوفير فرص العمل للعمالة 
الوطنيــة وأن يكون القطــاع املصرفي رائدا 
باملجــال ومثــاال يحتذى جلميــع القطاعات 

االقتصادية األخرى.

عقد اجتماعاً بحضور الرؤساء التنفيذيني واملديرين العامني للموارد البشرية في البنوك احمللية

جانب من اجتماع بنك الكويت املركزي مع البنوك احمللية برئاسة يوسف العبيدعصام الصقر ومسعود حيات خالل االجتماع

«قصر العدل» اجلديد.. صرح قضائي كويتي األكبر بالشرق األوسط
محمود عيسى

قالت مجلة كونستراكشن ويك ان مبنى قصر 
العدل اجلاري انشــاؤه في الكويت سيكون عند 
اكتماله أكبر مبنى قضائي في الشــرق األوسط، 
حيث سيغطي مساحة ٣٣٫٤ الف متر مربع، ويطل 
على اخلليج العربي، مشــيرة الى أن أعمال البناء 
في املشروع الواقع في قلب مدينة الكويت والذي 
يشــرف عليه الديوان األميري تتم وفقا للجدول 

الزمني حيث مت إجناز ٣٤٪ من املشروع.
واوضحت املجلة في تقرير حديث لها، أن األعمال 
االنشــائية باملشروع انطلقت في الربع األول من 
٢٠١٩ كجزء من خطط الكويــت لتحديث نظامها 
القضائي، ويجري تنفيــذه بالتعاون بني الديوان 
األميري وشركة «بيس» الكويتية للهندسة املعمارية.
وأضافت ان األعمــال األولية بدأت في موقع 
املشــروع بإزالة موقف السيارات اخلاص بقصر 
العدل احلالي وإنشاء الهيكل اجلديد مكانه باملوازاة 
مع املبنى احلالي، والذي ســيتم هدمه بعد اجناز 

املبنى في وقت الحق وفقا لشركة «بيس». 
ويجري فــي الوقــت احلاضــر تنفيذ نقل 
وجتديد اخلدمات واملرافق، باإلضافة إلى األعمال 
الكهروميكانيكية والتشطيبات في موقع املشروع. 

وسيضم املبنى أكثر من ١٤١ قاعة محكمة وحوالي 
١٣١ الف متر مربع من املســاحات املكتبية موزعة 

على ٢٦ طابقا.
وفي حديثه مع مجلة كونستراكشن ويك عن 
تصميم املبنى، قال إبراهيم أشكناني من الديوان 
األميري: «تصميم املبنى بالبرجني القائم عليهما 
يرمز إلى مقياس العدالة، حيث سعينا إلى تصميم 
يعكس التزام الكويت الدائم بالعدالة واالعتمادية 
ليكون أساســا قويا لكل البدايات اجلديدة، حيث 
تدعم كل ميزة وظيفتها املزدوجة كمساحة حتتضن 

الشعب واحلكومة على حد سواء».
هيكل متراص

وبتكليف من الديوان األميري تولت شركة بيس 
مسؤولية التصميم املعماري الكامل واإلشراف على 
أعمال البناء للمشــروع، وقال الرئيس التنفيذي 
لشركة بيس، وهي شــريك تطوير طويل األجل 
للديوان األميري، املهندس طارق شعيب إن الشركة 
تستخدم تقنيات بناء سريعة إلجناز أكثر من ٦٧٪ 

من األعمال اإلنشائية في وقت قياسي.
وفي حديثه عن تصميم املشروع قال شعيب: 
«يضم الهيكل املترابط جزأين متصلني معا إلنشاء 
مســاحة جوفاء متأللئة في املركز مستوحاة من 

الهندسة التقليدية للشرق األوسط، وهناك حتت 
األبراج توجد ساحة عامة تشكل املدخل إلى املرفق 

بأكمله، مع ساحة استقبال مفتوحة وشفافة».
األعمال حسب اجلدول

وقال أشكناني انه برغم التحديات والقيود التي 
نواجهها بســبب جائحة كورونا، فقد عمل جميع 
أصحاب العالقة املشــاركني في املشروع بشكل 
تعاوني إلبقاء املشروع على املسار الصحيح، فيما 
كانت إجراءات الصحة والسالمة من األولويات في 
املوقع، وقد التزم فريق املشروع بأكمله باحلفاظ 
على أعلى معايير الصحة والســالمة خالل جميع 

مراحل البناء.
وأضاف: «اســتؤنفت األعمال مع زيادة 
التركيز على صحة وســالمة ورفاهية جميع 
املعنيني، مبا في ذلك العمال ومهندسو املوقع 
وموظفو املكاتب». وختم بالقول: «ان جميع 
العاملني في املشروع مجهزون دائما بجميع 
الضرورية ومعدات احلماية  السالمة  معدات 
الشــخصية، مبا فيها أقنعة أو واقيات الوجه 
والنظارات الواقية وســترات وأحذية األمان. 
كما تراعى ايضا إرشادات التباعد االجتماعي 

عن كثب في جميع أنحاء املشروع».

«كونستراكشن ويك»: املبنى يقع على مساحة ٣٣٫٤ ألف متر مربع.. و٣٤٪ نسبة اإلجناز

الصورة النهائية ملبنى قصر العدل اجلديد.. حتفة معمارية كويتية

نصيحة للحكومة ومجلس األمه القادم 
٢٠٢٠ إذا تريدون اخلير والتطور لبلدكم، 
عليكم وضــع أولويات برنامجكم وخطة 
عملكم االســتثمار الناجــح واملضمون 
وبتكلفة اقل بكثير من تكلفة الدراســات 
واالستشارات األجنبية والتي مصيرها في 
األدراج بعد دفع املاليني من املال العام، وهذا 
االستثمار الناجح واملضمون هو االستعانة 
بالكفاءات الكويتية من املتقاعدين الكويتني 
الذين يقدمون لكم النصيحة واملشــورة 
والدراسات القابلة للتطبيق، والتي تهدف 
إلى زيادة إنتاجية األداء احلكومي وتطور 
اجلهاز احلكومي وبتكلفة أقل بكثير من 
ما مت تقدميه لكم سابقا عن طريق شركات 
استشــارات أجنبية أو منظمات وهيئات 
دوليــة، وهذا يتوافق مع رؤية ورســالة 
صاحب الســمو األمير وسمو ولي عهده 

وسمو رئيس الوزراء.
لدينا أكثر من ١٠٠ ألف كويتي متقاعد 
منهم كفاءات وخبرات مستعدة لتقدمي كل ما 
تتطلبه الكويت لتحقيق مشاريع ذات جودة 
من خالل دراسات واقتراحات مهندسني 
وفنيــني واقتصاديني متقاعدين كويتني، 
وكذلك تقدمي دراسات واستشارات قانونية 
لتشريعات وقوانني مقترحة حتتاجها الكويت 

عن طريق كفاءات وخبرات كويتية قانونية 
وكذلك دراسات واستشارات مالية تساعد 
في احملافظة علــى ميزانية الدولة وتقلل 
الهدر واإلنفاق والعجز بدون املساس بجيب 
املواطن عن طريق خبرات وكفاءات كويتية 
مالية، وكذلك تقدم دراسات واستشارات 
لتطوير اجلهاز احلكومــي ليصبح أكثر 
كفاءة وأداء وإنتاجية في الهيكل التنظيمي 
والوظيفي عن طريــق كفاءات وخبرات 
كويتية في اإلدارة والتطوير اإلداري وكذلك 
دراسات واستشــارات في مجال التعليم 
وتهدف إلى تطوير املناهج والتخصصات 
الدراسية وحتل مشكلة مخرجات التعليم 
وأسلوب وطريقة الدراسة املستقبلية مثل 
التعليم عن بعد وغيرهم من كفاءات وخبرات 

كويتية من املتقاعدين.
يا حكومة ويا مجلس األمة أرجو وضع 
هذه الرسالة محط اهتمام وأولوية في بداية 
عملكم القادم إذا تريدون مصلحة الكويت 
واملواطنني وتريدون االســتقرار واألمان 
والقضاء على الفســاد، خاصة نحن منر 
مبرحلة حساســة ومهمة من التغييرات 
احمللية واخلليجية والدولية على املستوى 
السياســي واالقتصادي واألمني، واهللا 

املوفق.

املستشار الكويتي

املواطنون 
املتقاعدون استثمار 

ناجح للكويت
Abumishari١@yahoo.com د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار في االقتصاد واإلدارة 

«طيران اإلمارات» تستأنف
خدمة أنغوال أول أكتوبر

من املنتظر أن تتســع شــبكة خطوط 
طيــران اإلمارات فــي أفريقيــا لتغطي ١٥ 
محطــة مع إعالن اســتئناف خدمة لواندا 
عاصمة أنغوال اعتبارا من ١ أكتوبر املقبل، 
حيــث متضي الناقلة قدمــا في إعادة بناء 
شــبكتها عبــر العالم لتلبيــة الطلب على 
الســفر مع احملافظة على صحة وســالمة 

عمالئها وموظفيها.
وستشــغل طيــران اإلمــارات بني دبي 
ولواندا رحلة أســبوعية فــي البداية أيام 
اخلميس، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 
٧٩٣» مطار دبي الدولي في الســاعة ٩:٤٥ 
صباحا وتصل إلى لواندا في الساعة ٢:٣٠ 

بعد الظهر. 
وتقلع رحلة العودة «ئي كيه ٧٩٤» من 
مطار لواندا في الساعة ٦:٢٥ مساء لتصل 
إلى دبي في الساعة ٥:١٠ من صباح اليوم 
التالــي. (جميع املواعيد بالتوقيت احمللي 
لكل من دولة اإلمــارات وأنغوال). وميكن 

احلجز على الرحالت عبر املوقع الشــبكي 
emirates.com أو تطبيق طيران اإلمارات أو 
عن طريق وكالء السفر أو مكاتب املبيعات 
ومراكز االتصال التابعة لطيران اإلمارات.
وميكن للعمالء من مختلف محطات 
طيران اإلمارات التوقف في دبي مع إعادة 
فتح أبواب املدينة أمام الزوار من رجال 
األعمال والســياح الدوليــني. ولضمان 
سالمة املسافرين والسياح واملجتمعات، 
 PCR «فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-١٩
يعتبر إلزاميا جلميع الركاب العابرين 
(الترانزيت) والقادمني إلى دبي واإلمارات 
العربيــة املتحدة قبل ركــوب الطائرة، 
مبن فيهــم مواطنو اإلمارات واملقيمون 
والســياح، بغض النظر عن البلد الذي 
يأتون منه. كما ينبغي على املسافرين 
إلى الــدار البيضاء االمتثــال ملتطلبات 
دخول اململكة املغربية حتى يسمح لهم 

بالصعود إلى الطائرات.

«املالية» تتابع قانونية سحب مبالغ كبار السن 
من حساباتهم الشخصية دون إخطارهم

أصــدر وزيــر 
املالية براك الشيتان 
كتابــني الى محافظ 
الكويــت  بنــك 
املركــزي واملديــر 
العام للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية 
التحقــق  بشــأن 
مــن مدى ســالمة 
اإلجــراءات التي مت 
اتخاذها بشأن سحب 
مبالغ كبار السن من 
حساباتهم الشخصية 

دون إخطارهم.
وقال الشــيتان، 

في تغريدة على صفحة وزارة املالية مبوقع 
إلى محافظ  الكتابني املوجهني  «تويتر» في 
بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل ومدير 
عام مؤسسة التأمينات مشعل العثمان، إن 
املسألة تتلخص في أن هيئة اإلعاقة اكتشفت 
حاالت صرف إعانة دون وجه حق من قبل 
بعض املستفيدين من إعانات اإلعاقة باملخالفة 
لضوابط الصرف، مشيرا إلى أنه مت اإليعاز 

إلى هيئة التأمينات باعتبارها جهة الصرف 
مبوجب النظام املتبع باسترداد تلك األموال، 
وطلبت املؤسسة من البنوك املعنية بالدخول 
إلى حسابات العمالء املخالفني دون علمهم 

وسحب األموال لصالح املؤسسة.
وأضاف أن هذا اإلجراء ينطوي على شبهة 
مخالفة ملبادئ العمل املصرفي، مطالبا البنك 
املركزي ببيان رأيه في مدى سالمة ما قامت 

به التأمينات والبنوك في هذا اخلصوص.

الوزارة وّجهت كتابني إلى «املركزي» و«التأمينات» للتحقق من مدى سالمة اإلجراءات
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الصقر: «احملاسبني» تسهم في النهضة 
االقتصادية للكويت

«البنك الدولي»: تعافي االقتصاد العاملي 
قد يستغرق ٥ أعوام

«HSBC»: االقتصاد العاملي قد يخسر 
١٠ تريليونات دوالر في ٢٠٢٥

الذهب يتراجع مع صعود الدوالر

اســتقبل رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويــت محمد الصقــر وبحضور أعضاء 
مجلــس اإلدارة وفــد جمعية احملاســبني 
واملراجعــني الكويتيــة برئاســة يوســف 
العثمان - الرئيس الفخري ملجلس إدارة 
اجلمعية - ورئيس مجلس إدارة اجلمعية 

فيصل الطبيخ.
في بداية اللقاء رحب الصقر بضيوفه، 
معبرا عن تقديره الكبيــر للدور الريادي 
العلمــي واملهني الــذي تقوم بــه جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية من مبادرات 
لتنمية وتطوير الفكر احملاسبي واملساهمة 
في تنظيم قواعد مهنة احملاسبة، واملساهمة 

في النهضة االقتصادية في البالد.
وأكد الصقر استعداد «الغرفة» للتعاون 
مــع اجلمعية، والذي أصبح ضرورة فنية 
وتنظيميــة تفرضهــا مقتضيات اإلصالح 
والتحديث واحلوكمة في آن واحد معا، كما 

تسعى الغرفة إلى دعم كل جمعيات النفع 
العام مبختلف أنشطتها.

من جانبه، تقدم الطبيخ بتهنئة الصقر 
على توليه رئاســة مجلس إدارة الغرفة، 
متمنيا له التوفيق والســداد، ومعربا عن 
سعادته بهذه الزيارة التي تترجم عمق الدعم 
الدائم الــذي تقدمة غرفة جتارة وصناعة 
الكويــت للجمعية ومســاندتها بكثير من 
الفعاليــات التي حتقق أهدافها في التطور 

والتقدم في ل املجاالت.
وأفاد الطبيخ بأن اجلمعية ستســتمر 
بدورهــا فــي مواكبة التطــورات في بيئة 
األعمال والسعي إلى حتقيق تنمية مستدامة. 
وفــي نهايــة اللقاء قــدم الطبيخ هدية 
تذكارية إلى الصقر تقديرا وعرفانا لغرفة 
جتارة وصناعة الكويت على تعاونها وما 
تقدمه من خدمات لقطاع األعمال وكل فئات 

املجتمع.

رويترز: كشفت كبيرة خبراء االقتصاد 
في البنك الدولي كارمن راينهارت، أمس، أن 
تعافي االقتصاد العاملي من األزمة الناجمة 
عن جائحة كورونا قد يستغرق ٥ أعوام.

وقالــت راينهارت فــي مداخلة عن بعد 
خالل مؤمتر عقد في مدريد «سيكون هناك 
على األرجح تعافيا سريعا نظرا لرفع كافة 
القيــود املرتبطة بإجــراءات العزل العام، 

لكن التعافي الكامل سيســتغرق ما يصل 
إلى ٥ أعوام».

وأضافت أن الركود الناجت عن اجلائحة 
ســيدوم لفترة أطول في بلدان عن غيرها 
وسيســفر عن خلل في املساواة نظرا ألن 
الدول األشد فقرا ستتضرر أكثر من الغنية.

وتابعت أنه ألول مرة في غضون ٢٠ عاما، 
ستزيد معدالت الفقر العاملية بعد األزمة.

العربية.نــت: أظهر تقرير جديد صادر 
عــن مجموعــة بوســطن لالستشــارات 
«BCG» ومجموعة HSBC أن الناجت احمللي 
اإلجمالي العاملي قد يخسر ما يصل إلى ١٠ 
تريليونــات دوالر في عام ٢٠٢٥، وذلك ما 
لم تقم احلكومات باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
إللغاء أو خفض التعريفات اجلمركية ورفع 
احلواجز غير اجلمركية التي تعرقل حركة 
جتارة البضائع العاملية في الفترة الراهنة.
وأضاف التقرير املوجه لدول مجموعة 
العشرين، أن هذه اإلجراءات قد تؤدي أيضا 

إلــى تباطــؤ تعافي االقتصــاد العاملي من 
تبعات أزمة جائحة كورونا.

ويحدد التقريــر ٥ خطوات يجب على 
قــادة العالــم اتخاذهــا لتعزيــز األوضاع 
االقتصاديــة العاملية على مدى الســنوات 
اخلمس املقبلة وما بعدها من بينها: تعزيز 
املؤسســات الدولية، مبا فــي ذلك منظمة 
التجارة العاملية وإعادة التفكير في قوانني 
التجارة وحتسينها إلى جانب تعزيز دور 
التكنولوجيا وتشــجيع تصدير اخلدمات 

والسلع غير املادية.

رويترز: تراجعت أسعار الذهب خالل 
تعامالت أمس مع صعود الدوالر بعدما 
رسم مجلس االحتياطي االحتادي (البنك 
املركزي األميركي) صورة إيجابية للتعافي 
االقتصادي لكنه أحجم عن تقدمي مؤشرات 

ملموسة بشأن املزيد من التحفيز.
ونزل الذهب في املعامالت الفورية ٠٫٨٪ 
إلى ١٩٤٣٫٧٠ دوالرا لألوقية (األونصة) 
فيما تراجعــت العقود األميركية اآلجلة 

للذهب ١٪ إلى ١٩٥٠٫٥٠ دوالرا.
وارتفع مؤشر الدوالر إلى أعلى مستوى 

في أكثر من أسبوع مقابل بقية العمالت 
بعدما أملح االحتياطي االحتادي األربعاء 
إلى أنه يتوقع تســارع تعافي االقتصاد 
األميركــي من جائحــة كورونا وتراجع 
البطالة بوتيرة أســرع مما توقع البنك 

املركزي في يونيو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
انخفضت الفضة ١٫٥٪ إلى ٢٦٫٨٢ دوالرا 
لألوقية وتراجع البالتني ٢٫٣٪ إلى ٩٤٦٫١٠ 
دوالرا لألوقية. ونزل البالديوم ١٫٣٪ إلى 

٢٣٦٧٫٤٩ دوالرا لألوقية.

أكد دعم «الغرفة» لكل جمعيات النفع العام مبختلف أنشطتها

محمد الصقر خالل تسلمه هدية تذكارية من جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية

السنعوسي لـ «األنباء»: «مؤسسة البترول» تعتمد الشفافية 
في اختيار املقبولني للعمل بشركاتها

باهي أحمد 

قال مدير ادارة العالقات 
العامة في مؤسسة البترول 
الكويتية جمال السنعوسي 
ان القرعــة التــي قامت بها 
املؤسســة لتوزيــع ١٢٧ من 
املقبولــني علــى شــركاتهم 
الكترونيــا تعــد جتســيدا 
ملبدأ الشفافية التي تنتهجها 
املؤسسة في انضمام املقبولني 
الذين جنحوا في مقابالتهم 

للعمل في القطاع النفطي.
السنعوســي  وأضــاف 
فــي تصريح لـ «األنباء» ان 
القرعة شملت ٧ تخصصات 
مت تقسيمها في مجموعات، 
حيــث حرصنــا علــى بثها 
مباشرة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي من خالل حسابات 
املؤسســة، كما قمنا بوضع 
رابط يتيح للجميع مشاهدة 
عملية توزيع املقبولني على 

شركات املؤسسة.
من جانبها، قالت رئيس 
فريــق التوظيــف وتكويت 
عمالة املقاول في مؤسســة 
البترول سوســن بورسلي 
ان القرعة االلكترونية تعد 
آخر مراحل االعالن التي مت 
نشره في العشرين من يناير 

املؤسســة تواصلت مع ١٢٧ 
مرشــحا الذيــن مت حتديــد 
جهات العمل لهم، وبعضهم 
سيقوم باستكمال اجراءات 
التعيــني والتواصــل مــع 

الشركات مباشرة.
الســياق نفســه،  وفــي 
قالت مؤسســة البترول في 
بيــان صحافي إنها احتفلت 
وشركاتها التابعة بانضمام 
كوكبة مميزة من الشــباب 
الكويتــي للعمل في القطاع 

موعد املقابالت الشــخصية 
التي كان من املزمع إجراؤها 
فــي األول من شــهر مارس 
املاضــي إال أنــه مت تأجيلها 
نظــرا لالجــراءات الوقائية 
التي اتخذتها الدولة والقطاع 
النفطــي للحد من انتشــار 

ڤيروس كورونا.
وأوضــح البيــان أنه مت 
تأجيل املقابالت الشخصية 
التي اســتؤنفت مــع بداية 
املرحلــة الرابعــة من خطة 
العــودة التدريجية للحياة 
الطبيعية التي أقرها مجلس 
الــوزراء والتــي ســمحت 
باستقبال املراجعني وعودة 
املوظفني ملقار عملهم بنسبة 
تزيد على ٥٠٪ مع األخذ بكل 
التدابير االحترازية الالزمة، 
املقابــالت  حيــث أجريــت 
الشخصية خالل الفترة من 
٢٣ حتى ٢٧ اغسطس وتاله 
اعالن النتائج بوقت وطريقة 
غير مسبوقني، حيث أعلنت 
النتائــج فــي ٣١ اغســطس 
من خــالل رابــط إلكتروني 
التفصيلية  النتائــج  يبــني 
الذيــن  املتقدمــني  جلميــع 
اجتــازوا بنجاح كل مراحل 
االعــالن املنتهية باملقابالت 

الشخصية.

النفطــي، وذلــك اســتجابة 
إلعالن التوظيف الذي نشرته 
املؤسسة خالل الفترة من ٢٠ 
يناير حتى ٢٠ فبرابر ٢٠٢٠ 
الذي تبعته إجراءات تنفيذية 
ابتداء من فرز الطلبات للتأكد 
من استيفاء املتقدمني لشروط 
وضوابط القبول ثم اخلضوع 
اللغــة االجنليزية  الختبار 
ومن ثم اختبار التخصص 
التــي عقــدت خــالل فتــرة 
قياســية، مت بعدهــا حتديد 

أجرت القرعة إلكترونيًا لتوزيع ١٢٧ مقبوالً على القطاع النفطي

سوسن بورسلي

جانب من حضور القرعة    ً خالل القرعة لتوزيع املقبولني على شركاتهم الكترونيا

(قاسم باشا) جمال السنعوسي  

املاضي وهو يعد سلسلة من 
االعالنات تتبناها املؤسسة 
والشركات النفطية لتوفير 
فرص عمل للشباب الكويتي، 
فاإلعالن يبدأ بفرز الطلبات 
ببعــض  القيــام  ويليهــا 
االختبــارات في التخصص 
ثــم  االجنليزيــة  واللغــة 
املقابالت ليتم حتديد جهات 
العمــل عــن طريــق القرعة 

االلكترونية.
وأضافـــــت بورسلي ان 

وزير الطاقة السعودي: اإلنتاج الزائد يدمر سمعة «أوپيك»
وكاالت: قال وزير الطاقة 
الســعودي صاحب الســمو 
امللكــي األمير عبدالعزيز بن 
الكامل  ســلمان إن االلتــزام 
اإلنتــاج  خفــض  باتفــاق 
هدف أساســي ويظل أساس 
اجلهود اجلماعية في «أوپيك» 
واملنتجني من خارجها، مؤكدا 
على أن اإلنتــاج الزائد يدمر 

سمعة املنظمة. 
وأضاف األمير عبدالعزيز 
بن ســلمان خــالل االجتماع 
الثانــي والعشــرين للجنــة 
الوزاريــة املشــتركة ملراقبة 
خفض اإلنتاج أمس أن جميع 
التعويضات عن اإلنتاج الزائد 
يجب أن تتم قبل نهاية العام. 
 وبــني أنــه فــي مواجهة 
حالة عدم اليقني فإن السوق 
ستتطلع إلى املجموعة بشكل 
متزايد، حيــث يجب أن يتم 
إظهــار االنضبــاط وااللتزام 
بكامــل اإلتفــاق مــن طــرف 
األعضاء، وعلى املجموعة ان 
تنشط وتعمل بدقة وبشكل 
استباقي وجاهزة للعمل عندما 

تقتضي احلاجة لذلك. 
الطاقــة  وقــــال وزيــــر 

وأفادت وثيقة بأن اللجنة 
حذرت مــن أن زيادة حاالت 
اإلصابة بڤيروس كورونا في 
بعض الدول رمبا تكبح الطلب 
علــى النفط علــى الرغم من 
مؤشرات التعافي االقتصادي 
وأخرى أولية على انخفاض 

مخزونات اخلام.
وطالبــت جلنــة املراقبة 
املشتـركـــــــة  الوزاريــــة 
لـ«أوپيك+» الدول التي تنتج 
زيادة عن حصصها النفطية 

تتعافى بصعوبة.
انخفضــت  ذلــك،  إلــى 
أسعار النفط خالل تداوالت 
أمس، بعــد أن ارتفعت بقوة 
في اجللســتني السابقتني إذ 
عادت املخاوف بشأن ضعف 
الطلب للظهور من جديد فيما 
يســتعد املنتجون في خليج 
املكسيك الســتئناف اإلنتاج 

عقب اإلعصار سالي.
ونزلت العقود اآلجلة خلام 
برنت ٦٧ ســنتا أو ما يعادل 
١٫٦٪ إلى ٤١٫٥٥ دوالرا للبرميل 
في التعامالت الصباحية بعد 

أن ارتفعت ٤٫٢٪ األربعاء.
وتراجعت العقود اآلجلة 
خلام غرب تكساس الوسيط 
األميركي ٧٠ سنتا أو ما يعادل 
١٫٧٪ إلى ٣٩٫٤٦ دوالرا للبرميل 
بعد أن قفزت ٤٫٩٪ أمس االول.
األســعار  وانخفضــت 
أيضــا بفعــل زيــادة تفوق 
املتوقع في مخزونات نواجت 
التقطير األميركية، التي تشمل 
الديــزل وزيــت التدفئة، مما 
أثــار مخاوف بشــأن الطلب 
على الوقود في أكبر اقتصاد 
ومستهلك للوقود في العالم.

بتقــدمي خطــط التعويــض 
بحلول ٢٥ سبتمبر 

بدوره، حث وزير الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك في 
كلمة افتتاحيــة لالجتماع 
املشاركني في اتفاق خفض 
املجموعة إلنتاج النفط على 
االلتزام الكامل بالتخفيضات 
املتعهــد بها. وقــال نوفاك 
إن جلنــة املراقبة يجب أن 
تناقش تأثير أزمة ڤيروس 
كورونا إذ إن أسواق النفط 

ً «أوپيك+» قد تعقد اجتماعاً استثنائياً أكتوبر املقبل إذا ازدادت أسواق النفط تدهورا

السعودي إنه إذا كانت دول 
االتفاق جادة في تخفيف أثر 
الصدمة خــالل األوقات غير 
املســبوقة، فإن هــذه املهمة 
الوحيــدة امللقــاة على عاتق 
دول املجموعة وال خيار لديها. 
وافاد مصدر بـ«أوپيك+»  
بأن وزير الطاقة الســعودي 
قــال ان املجموعة قــد تعقد 
اكتوبر  اجتماعا اســتثنائيا 
املقبل اذا ازدادت اسواق النفط 

تدهورا.

«الفيدرالي» قد يبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى ٢٠٢٣
مجلــس  قــال  وكاالت: 
االحتياطــي الفيدرالي (البنك 
املركــزي األميركــي) جيروم 
بــاول إن االقتصــاد األميركي 
سيســتغرق وقتــا طويــال 

السترداد عافيته.
وأشــار جيروم باول، في 
مؤمتر صحافي، مســاء أمس 
االنتعــاش  أن  إلــى  االول، 
االقتصادي املتوقع في األعوام 
املقبلة سيكون بدوره أقل من 
املتوقــع: ٤٪ فــي ٢٠٢١ مقابل 
٥٪ سابقا و٣٪ في ٢٠٢٢ مقابل 

٣٫٥٪ سابقا و٢٫٥ في ٢٠٢٣.
الركــود  أن  وأوضــح 
االقتصادي في البالد سيكون 
هذه الســنة أقل حدة مما كان 
متوقعا، لكنه في الوقت نفسه 
قال إن وتيرة النهوض التزال 

مما كان متوقعا في الســابق. 
وقرر االحتياطــي الفيدرالي، 
في آخر اجتماع نقدي له قبل 
املقررة  الرئاسية  االنتخابات 
فــي ٣ نوفمبر، إبقاء أســعار 
الفائــدة قابعة قــرب الصفر، 
وتعهــد بــأن تظل كذلــك إلى 
أن يصبح التضخم بصدد أن 
«يتجاوز على نحو متوسط» 
هدف البنك املركزي البالغ ٢٪ 

«لبعض الوقت».
وقال املجلس إنه سيبقي 
الســندات  علــى مشــتريات 
احلكومية عند معدالت ال تقل 
عن الوتيــرة احلالية البالغة 
١٢٠ مليار دوالر شهريا، لكن 
مــع إضافة أن الهدف من ذلك 
يتمثل جزئيا في توفير أوضاع 
مالية «تيسيرية» في املستقبل. 

وفــي فبراير الفائت كانت 
تقديرات االحتياطي الفيدرالي 
ملعدل البطالة السنوي في البالد 
تبلغ ٣٫٥٪ في أدنى مســتوى 
على اإلطالق خالل نصف قرن. 
وفــي أعقاب اجتمــاع مجلس 
االحتياطــي قال بــاول خالل 
املؤمتــر الصحافــي إن معدل 
٣٫٥٪ «ليس رقما ســحريا»، 
مضيفــا أن «ال أحد ميكنه أن 
يقول ما إذا كان هذا الرقم هو 
املفتــرض اعتماده  املرجــع» 
للقــول بان ســوق التوظيف 

استعاد عافيته كاملة.
االقتصــاد  أن  وأوضــح 
ســينكمش وفقــا للتقديرات 
اجلديدة بنســبة ٣٫٧٪ مقابل 
٦٫٥٪ وفقا للتقديرات السابقة 

في يونيو.

وأظهــرت التوقعات اجلديدة 
أن أســعار الفائدة لن تتغير 
حتى ٢٠٢٣ على األقل، مع عدم 
اختراق التضخم مستوى ٢٪ 

خالل تلك الفترة.
وأصبح النمو االقتصادي 
املتوقــع هــذا العــام -٣٫٧٪، 
ارتفاعــا من توقــع كان يبلغ 
-٦٫٥٪ في يونيو. ومن املتوقع 
أن تتراجع البطالة إلى ٧٫٦٪ 
بنهاية السنة مقارنة مع ٩٫٣٪ 
كانــت متوقعــة فــي يونيو. 
الفيدرالي،  وأعلن االحتياطي 
تقديراته السابقة ملعدل البطالة 
في الواليات املتحدة لهذه السنة 
مــن ٩٫٣٪ إلى ٧٫٦٪، لكن هذا 
املعدل اليــزال ضعف ما كان 
عليه قبل اندالع األزمة الوبائية 

في البالد.

االقتصاد األميركي سيأخذ وقتاً طويالً السترداد عافيته

جيروم باول

«غير مؤكدة بتاتا».
أقــول  وأضــاف «أود أن 
إن األمــر سيســتغرق وقتــا 
الســتعادة االقتصاد منوه»، 
مشــيرا إلى أن الناجت احمللي 
اإلجمالي للبالد سينخفض بأقل 

الطبيخ: اجلمعية تواكب التطورات في بيئة األعمال 
وتسعى إلى حتقيق تنمية مستدامة

القرعة شملت ٧ تخصصات.. وبثت مباشرة من خالل حسابات املؤسسة في وسائل التواصل االجتماعي

ملشاهدة الڤيديو

البنوك األميركية تتحوط بـ ٢٤٣ مليار دوالر
اقتربت املخصصات التي جنبتها البنوك 
األميركية ملواجهة خسائر جائحة كورونا، 
من مستوى املخصصات التي جبنتها خالل 
األزمة املاليــة العاملية بالربع الثاني، لكن 
احملللني يأملون أن يؤدي التراجع األخير 
في معدالت تأجيل القروض إلى انخفاض 
مماثل في املخصصات، وفقا لتقرير مؤسسة 

«ستاندرد آند بورز».
وخــالل الربع الثاني من العام احلالي، 
بلغت مخصصات القطاع املصرفي األميركي 

نحو ٢٤٢٫٧٩ مليار دوالر، وهو أدنى بنحو 
بســيط من املستوى القياسي ملخصصات 
البنوك األميركية والتي وصلت إليها أثناء 
األزمــة املالية والتي بلغــت ٢٦٣٫١١ مليار 

دوالر في الربع األول من ٢٠١٠.
وأظهــر التقريــر أن املخصصات التي 
تقتطعها البنوك كل ٣ أشــهر وصلت إلى 
مستوى مقارب، إذ وصلت إلى ٦١٫٧٣ مليار 
دوالر خالل الربع الثاني، مقابل ٧١٫٦٣ مليار 

دوالر في الربع الرابع لعام ٢٠٠٨.
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٣٠ مليون إصابة بـ «كوڤيد - ١٩» عامليًا والدول الغنية حجزت ٢٫٥ مليار لقاح
الثاني ضد ڤيروس كورونا «يقدم مناعة 

ال تستمر مدى احلياة».
وأشار املتحدث إلى مشاركة أكثر من 
ثالثة آالف متطوع في التجارب التي ستتم 
داخــل املركز، ضمن عمليــات التأكد من 

كفاءة عمل اللقاح.
وأعلنت في وقت سابق رئيسة الهيئة 
الفيدرالية الروسية حلماية املستهلك ورفاه 
املواطنني آنا بوبوفــا، أن مركز األبحاث 
احلكومــي «فيكتور» ســيكمل التجارب 
الســريرية للقاح ضد ڤيــروس كورونا 

في ٣٠ سبتمبر.
ومــن جهتــه، أعلــن فــرع منظمــة 
الصحــة العامليــة في أوروبــا أمس عن 
معدالت»مقلقة«النتقال عدوى كوفيد-١٩ 
في القارة وحذر الدول من تقليص فترات 
احلجر الصحــي. وقال املديــر اإلقليمي 
ملنظمة الصحة العاملية في أوروبا هانس 
كلوغه «على أعداد اإلصابات التي سجلت 
في سبتمبر... أن تكون مبنزلة جرس إنذار 
لنا جميعا». وأفاد في مؤمتر صحافي «على 
الرغم مــن أن هذه األرقام تعكس وجود 
عمليات فحص شــاملة، إال أنها تكشــف 
كذلك عن معدالت مقلقة النتقال العدوى 

في أنحاء املنطقة». 

فعاال. لكن التقرير يؤكد ايضا الصعوبة 
التي ســيواجهها جزء من ســكان العالم 
الفقيــر فــي احلصول علــى لقاحات في 
املرحلة األولية، بينما قاطعت واشنطن 
مرفق كوفاكس العاملي للقاحات (البرنامج 
العاملي للقاح املشترك ضد ڤيروس كورونا 
املستجد) الذي وضعته منظمة الصحة 
العامليــة لتأمني اللقاح للــدول الفقيرة، 

والذي يفتقر إلى التمويل.
وأشــارت منظمة أوكسفام إلى أنه مت 
بالفعل توقيع عقود مع خمســة شركات 
مصنعة في املرحلة الثالثة من التجارب 
الســريرية للحصول علــى ٥٫٣ مليارات 

جرعة، منها ٥١٪ للبلدان املتقدمة.
وقد مت تخصيص الباقي للدول النامية، 
منها الهند (حيث يقع «سيروم انستتيوت 
أوف إنديا» العمالق)، وبنغالديش والصني 
والبرازيل وإندونيسيا واملكسيك، بحسب 

أوكسفام.
من جهته، أكد مركز األبحاث احلكومي 
الروسي «فيكتور» اكتمال املرحلة األولى 
من التجارب السريرية على اللقاح الروسي 
الثاني ضد كورونا وتأكيد سالمته الكاملة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن املتحدث 
باســم املركز القول إن اللقاح الروســي 

اشــترت بشكل مســبق نصف اجلرعات 
املستقبلية من لقاحات كوفيد-١٩.

وتعمد هذه البلدان إلى التزود كإجراء 
وقائي من عدة شركات مصنعة متنافسة، 
على أمل أن يكون أحد اللقاحات على األقل 

واليابان، نهج الواليات املتحدة التي وقعت 
عدة عقود مع املختبرات لضمان احلصول 
على أولى اجلرعات املتاحة، بحسب تقرير 
صادر عن املنظمة. وقالت إن هذه البلدان، 
التي متثل ١٣٪ فقط من سكان العالم، قد 

بعــد الواليات املتحدة تســجل أكثر من 
خمسة ماليني حالة إصابة.

ومتثــل ما يزيــد قليال عــن ١٦٪ من 
احلاالت املعروفة عامليا.

ويوجد في الواليات املتحدة حوالي ٢٠٪ 
من مجمل احلاالت العاملية، على الرغم من 
أن لديها أربعة ٪ فقط من سكان العالم.

أما البرازيل، ثالث أكثر البلدان تضررا 
بالفيــروس، فتمثل ما يقرب من ١٥٪ من 

احلاالت العاملية.
وبعد وصوله مستويات قياسية في 
األيــام القليلــة املاضية، يتباطــأ املعدل 
العاملــي للحاالت اليوميــة اجلديدة، مما 
يعكــس التقدم في احلد مــن املرض في 
العديد من البلدان، على الرغم من بعض 

االرتفاعات الكبيرة.
ومبوازاة االرتفاع املستمر لالصابات، 
يتســارع الســباق نحو حجز اللقاحات 
حتى قبل تأكيد صالحية أي منها بشكل 
مطلق حتى اآلن. وكشفت منظمة أوكسفام 
غير احلكومية في تقرير أن الدول الغنية 
حجــزت أكثر من نصــف اجلرعات على 

حساب بقية دول العالم.
فقد اتبعت العديد من الدول الغنية، مبا 
في ذلك اململكة املتحدة واالحتاد األوروبي 

عواصم - وكاالت: جتاوز عدد االصابات 
املسجلة بڤيروس كورونا املستجد حول 
العالــم، عتبة الـ ٣٠ مليــون، لكن معدل 
احلاالت اجلديدة اليومي يتباطأ، بحسب 
احصاءات رويترز، فيما يشــتد السباق 

الدولي لتطوير لقاح وتسويقه. 
واستغرق األمر ١٨ يوما لترتفع احلاالت 
العامليــة من ٢٥ مليونــا إلى أكثر من ٣٠ 
مليونا، وذلك مقابل ٢٠ يوما لالنتقال من 
٢٠ مليون حالة إلى ٢٥ مليونا و١٩ يوما 

لالنتقال من ١٥ مليونا إلى ٢٠ مليونا.
وجتاوز عدد الوفيات عتبة الـ٩٥٠ الف 
وفاة وهو يتجاوز بكثير النطاق األعلى 
الذي يتــراوح بني ٢٩٠ و ٦٥٠ ألف حالة 

وفاة مرتبطة باألنفلونزا.
وتشير بيانات منظمة الصحة العاملية 
إلى أن العدد الرســمي حلــاالت اإلصابة 
بڤيــروس كورونا على مســتوى العالم 
جتاوز حاليا خمســة أمثال عدد مرضى 

االنفلونزا احلادة املسجل سنويا.
والهند محط االهتمام حاليا باعتبارها 
أحدث بؤرة للتفشــي، على الرغم من أن 
أميركا الشمالية واجلنوبية متثالن معا ما 

يقرب من نصف احلاالت العاملية.
وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم 

«الصحة العاملية» حتذر من زيادات مقلقة في أوروبا.. وروسيا ُتعلن اكتمال التجارب السريرية األولى على لقاح «فيكتور»

(رويترز) أشخاص يرتدون كمامات ينتظرون في طابور الجراء اختبار كورونا في فرنسا 

(أ.ف.پ) الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل مؤمتر صحافي في البيت األبيض 

ترامب يعد الناخبني ببدء توزيع لقاح كورونا منتصف أكتوبر
عواصم ـ وكاالت: صعد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب حملة تشــكيكه في االنتخابات الرئاسية التي 
ســيخوضها بوجه خصمه الدميوقراطي جو بايدن 
ونتائجها، وخصوصا التصويــت عبر البريد، وقال 
«انه بسبب الكم الكبير وغير الضروري من بطاقات 
االقتراع التي سترسل الى الناخبني وإلى أي شخص، 
فإن نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر ال ميكن حتديدها 
بدقة أبدا»، وقــال ان هذا ما يريده البعض وطالب بـ 
«ايقاف هذا اجلنون». ودعا الواليات التي ســتجري 
االنتخابات بالبريد الى التوقف قبل ان يفوت االوان، 
وقال ان عليها أن تطلب من الناس التوجه الى صناديق 

االقتراع كما هي احلال دائما.
واتهم الدميوقراطيني في سلسلة تغريدات، بالسعي 
للحصول على أموال «خطة االنقــاذ» للواليات التي 
يسيطرون عليها، وبأنهم ال يكترثون ألمر االميركيني.

على اجلبهــة األخرى، يخوض ترامب حربا بوجه 
جائحة ڤيروس كورونا املستجد، حيث وعد بتخفيض 

سعر الدواء بعد ساعات من دخوله في سجال مع مدير 
املراكز األميركية ملكافحة األمراض والوقاية منها، الذي 
استبعد توزيع اللقاح على نطاق واسع قبل منتصف 
٢٠٢١، معتبــرا أن املوافقة عليه في األســابيع املقبلة 
«خطأ»، وأكد أن الكمامات قد تكون أكثر فاعلية. وقال 
روبرت ريدفيلد في شهادة أمام جلنة في الكونغرس 
إن لقاحا لڤيروس كورونا قد يكون متاحا للمواطنني 
«فــي نهاية الربع الثاني أو فــي الربع الثالث من عام 
٢٠٢١» وهو موعد ابعد بكثير عن ذلك الذي اعلنه ترامب 
فجر أمس مؤكدا امكانية البدء بتوزيع اللقاح منتصف 
الشــهر املقبل. وقال انه اتصل بريدفيلد بعد شهادته 
لســؤاله بشأنها وإن الســؤال أربك ريدفيلد على ما 
يبدو، وأضاف «اعتقد أنه ارتكب خطأ عندما قال ذلك. 
ال أعتقد أنه يعني ذلك. اعتقد أن األمر التبس عليه».

ورجح الرئيس األميركي دونالد ترامب، أنه سيجهز 
اللقاح األميركي ضد ڤيروس كورونا املستجد للتوزيع 

في أكتوبر املقبل.

وأكد إصابة أحد موظفي البيت األبيض بالڤيروس 
وأنه يعلم بوجود إصابات محتملة أخرى «لكنها ليست 
بالقرب مني» في محاولة إلبعاد فرضية احتمال إصابته.

وأوضح خالل مؤمتر صحافي بالبيت األبيض، أن 
بالده قريبة جدا من اللقاح.

وقال «نحن جاهزون لتوزيع اللقاحات بطريقة آمنة 
وفعالة للغاية. ميكن أن نبدأ في وقت ما في أكتوبر... 
أعتقد أننا سنبدأ في منتصف أكتوبر ورمبا بعد ذلك 
بقليل». وكان قد توقع قبل ذلك بســاعات أن يكون 

جاهزا خالل أربعة أسابيع.
وتوقع أن يتم توزيع ١٠٠ مليون جرعة على األقل 
من أي لقاح للوقاية من كوفيد-١٩ في الواليات املتحدة 
بحلــول نهاية العام احلالــي، مضيفا أن األولوية في 

التطعيم ستكون لكبار السن.
وقال في املؤمتر «فور موافقة إدارة األغذية والعقاقير 
على اللقاح سنتمكن من توزيع ١٠٠ مليون جرعة بحلول 
نهاية عام ٢٠٢٠ وتوزيع عدد كبير قبل ذلك بكثير».

شكك بنتائج االنتخابات سلفًا: قد ال تعرف النتيجة أبدًا

واشنطن: العقوبات األممية على إيران 
سيعاد فرضها تلقائيًا األحد

ليبيا: تساؤالت حول العملية السياسية
بعد إعالن السراج استقالته نهاية أكتوبر

عواصــم - وكاالت: أكــدت واشــنطن أن 
العقوبات األممية على إيران سيعاد فرضها 
بصورة تلقائية األحد وأن اإلدارة األميركية 
ســتحرص على أن تطبق دول العالم أجمع 
هذه العقوبات وحتترمها، في موقف يخالفها 

فيه معظم أعضاء مجلس األمن الدولي.
وقــال وزيــر اخلارجية األميركــي مايك 
بومبيــو خالل مؤمتر صحافي مشــترك مع 
نظيــره البريطانــي دومينيــك راب في مقر 
الوزارة في واشــنطن إن «الواليات املتحدة 
ســتفعل ما دأبت على فعله دوما. ستتحمل 
نصيبها من املسؤولية». وأضاف «سنبذل كل 
ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات 

واحترامها».
مــن جهته، قال املبعوث األميركي للملف 
اإليرانــي إليوت أبرامــز للصحافيني إن «كل 
العقوبات التي كانت األمم املتحدة تفرضها على 
إيران سيعاد فرضها األحد». وأضاف أن حظر 
األسلحة املفروض على إيران سيمدد «إلى أجل 
غير مسمى» وأن العديد من األنشطة املتعلقة 
ببرامج طهران النووية والبالستية سيعاقب 
عليها. وتابع الديبلوماسي األميركي «نتوقع 
من كل الدول األعضاء في األمم املتحدة أن تطبق 
بشكل كامل عقوبات األمم املتحدة»، معتبرا 

أن هذا األمر «سيكون له تأثير كبير جدا».

وحذر أبرامز من أن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب ســتصدر يومي السبت واالثنني في 
األســبوع املقبل «إعالنات» بشأن ما تعتزم 
القيام به لفرض تطبيق هذه العقوبات، على 
الرغــم من العزلة التي تعاني منها الواليات 
املتحدة في هــذا امللف. لكــن دومينيك راب 
حرص في واشــنطن على عدم التركيز على 
هــذا التبايــن، مفضال تســليط الضوء على 
نقاط االلتقاء. وقال راب «لطاملا أشدنا بجهود 
األميركيني وسواهم من أجل توسيع» االتفاق 
النووي اإليراني. وأضــاف «قد تكون هناك 
تباينات دقيقة في الطرق اآليلة لتحقيق ذلك، 

لكننا نتعامل معها بطريقة بناءة».
من جهة اخرى، وجه مدعون أميركيون، 
اتهامات إليرانيني في مزاعم بأنهما على صلة 
بسلسلة من عمليات االختراق اإللكتروني في 
جامعات أميركية وأجنبية ومركز أبحاث مقره 
واشنطن ومنظمات ال تهدف للربح ومنظمات 
أخرى. وقالت وزارة العدل األميركية في بيان 
إن هومن حيدريان (٣٠ عاما) ومهدي فرهادي 
(٣٤ عامــا)، وكالهمــا من همــدان في إيران، 
سرقا مئات التيرابايت من البيانات من بينها 
معلومات مخابرات وبيانات متعلقة بالفضاء 
وأبحــاث علمية غير منشــورة و«معلومات 

نووية غير عسكرية».

عواصــم - وكاالت: طــرح إعالن رئيس 
حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، االستقالة 
في أكتوبر، العديد من األسئلة حول مصير 
العملية السياسية والسلطة في طرابلس ومن 
قد يخلف الســراج أو يختار مجلسا رئاسيا 
جديدا، الســيما أنه أتى في خضم استئناف 

احلوارات واملفاوضات.
وفي هذا السياق، اعتبر سفير أملانيا لدى 
ليبيا أوليفر أوفتشا، أن مقترحات احملادثات 
الليبية التي جرت في مونترو السويســرية 
وقادتها األمم املتحدة ضمن مسار برلني، تقدم 
سبيال شامال لتلك املعضلة أو طرق اخلروج 
منها. كما ثّمن قرار السراج حول رغبته تسليم 
مهامه لسلطة تنفيذية قادمة في موعد أقصاه 
نهاية أكتوبر، معتبرا أنه «يستحق االحترام». 
وأضاف «نظرا ألن انتقال السلطة ميثل حتديا 
ألي بلد، فإننا ندعو كل األطراف املعنية إلى 

ضمان أن يكون ذلك شرعيا وسلميا».

وكان السراج اعلن رغبته في تسليم مهامه 
بحلول نهاية أكتوبر، مما قد يزيد حدة التوتر 
السياســي في طرابلس وسط جهود إليجاد 
حل سياسي للصراع الذي يعصف بالبالد.

وقال الســراج في كلمــة نقلها التلفزيون 
الرسمي «أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم 
مهامــي في موعد أقصاه آخر شــهر أكتوبر.. 
علــى أمــل أن تكون جلنة احلوار اســتكملت 
عملها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس 
حكومة». وأشار إلى إحراز تقدم في االتفاق على 
طريقة لتوحيد ليبيا والتحضير لالنتخابات 
خالل احملادثــات التي ترعاهــا األمم املتحدة 
فــي جنيڤ. وقال طارق املجريســي، الباحث 
السياســي فــي املجلس األوروبــي للعالقات 
اخلارجية «هذه هي فعليا ضربة البداية جلولة 
جديــدة من املنــاورات ملا ســيأتي بعد ذلك». 
وأضاف «ســتترك في النهاية حكومة الوفاق 
الوطني ككيان وغرب ليبيا متدهورا قليال».

مّدعون أميركيون يتهمون إيرانيني بأعمال قرصنة إلكترونية

اإلمارات: ملتزمون بدعمنا طويل األمد للشعب الفلسطيني
أكــد  عواصــم- وكاالت: 
وزيــر اخلارجيــة اإلماراتي 
الشــيخ عبداهللا بن زايد آل 
نهيان التــزام دولة اإلمارات 
طويل األمد واملستمر للشعب 

الفلسطيني.
وشدد خالل لقائه نظيره 
األميركي مايك بومبيو وعددا 
من قادة وأعضاء الكونغرس 
األميركي، فــي ختام زيارته 
للواليات املتحدة، بحسب ما 
أفادت وكالــة أنباء اإلمارات 
امــس،  «وام»  الرســمية 
على ســبل تعزيــز املعاهدة 
اإلســرائيلية  اإلماراتيــة- 
للسالم واالستقرار اإلقليميني 
من خالل وقف عمليات الضم 
واإلســهام فــي إيجــاد طاقة 
جديدة إيجابية للتغيير في 
كل أرجــاء منطقــة الشــرق 

األوسط.
كمــا تطــرق اللقــاء إلى 
العالقــات الثنائية والتأكيد 
املشــترك  االلتــزام  علــى 
بالتعاون بني البلدين ضمن 
اجلهــود املبذولــة ملكافحــة 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
املســتجد، فضال عن تعزيز 
الســلم واألمــن فــي منطقة 
العربــي ومجابهة  اخلليــج 
التطرف وردع التهديدات التي 
تزعزع االستقرار اإلقليمي.

الشــيخ  ســمو  وقــدم 

اإلماراتيــة االســتراتيجية، 
مشيرا إلى أن دولة اإلمارات 
ظلت ألكثر من عقد أكبر سوق 
الســلع واخلدمات  لتصدير 
األميركية في الشرق األوسط.

من جهة أخرى، اكد رئيس 
الــوزراء األردني عمر الرزاز 
سعي بالده الدائم إلى وحدة 
الصف العربي، فيما يتعلق 
بــكل التحديــات اإلقليميــة 

واخلارجية.
وقــال الــرزاز، وفقــا ملا 
أوردته وكالة األنباء األردنية 
«بترا» امس «إن األردن ثابت 

الفلسطيني املشروعة، وأن 
األردن لن يغير موقفه جتاه 
القضيــة الفلســطينية، وال 
يزال مؤمنا بالســالم العادل 
والشامل لكل املنطقة، ولكن 
له شــروطه الواضحة التي 
لــن يحيد عنها بأي حال من 

األحوال.
إلى ذلك، اعتبرت روسيا 
أنــه ســيكون «مــن اخلطأ» 
التفكير في إمكانية حتقيق 
سالم دائم في الشرق األوسط 
دون حل النزاع الفلسطيني 

- اإلسرائيلي.
وقالــت وزارة اخلارجية 
الروســية في بيان امس إن 
موسكو أخذت علما بتحقيق 
«تقدم» في تطبيع العالقات 
بــني إســرائيل وعــدة دول 

عربية.
وحضت موسكو الالعبني 
اإلقليميــني والدوليــني على 
«تكثيف اجلهود املنســقة» 

حلل القضية.
وقالت اخلارجية الروسية 
في بيانها إن «روسيا مستعدة 
لعمل مشترك كهذا»، مبا في 
ذلك في إطار اللجنة الرباعية 
حول الشرق األوسط (االحتاد 
األوروبــي واألمم املتحــدة 
وروسيا والواليات املتحدة) 
بالتنســيق عــن قــرب مــع 

اجلامعة العربية.

فــي موقفــه جتــاه القضية 
الفلسطينية، ولن نصل إلى 
الســالم العادل والشامل إذا 
استمرت إسرائيل بإجراءاتها 
األحادية، والتي تقوض حقوق 
الشعب الفلسطيني في إقامة 
دولته املســتقلة على ترابه 
الوطني وعاصمتها القدس».

وأضــاف أن عاهل األردن 
امللــك عبــداهللا الثاني يؤكد 
دائمــا فــي جميــع احملافــل 
العربية والدولية أن السالم 
الشــامل والعادل لن يتحقق 
إال بتلبيــة حقوق الشــعب 

روسيا تعلن استعدادها للمساهمة في جهود حل القضية الفلسطينية

وزير اخلارجية اإلماراتي الشيخ عبداهللا بن زايد ونظيره األميركي مايك بومبيو خالل مباحثاتهما في واشنطن أمس (وام)

عبــداهللا بن زايــد آل نهيان 
إيجــازا حضره كبار أعضاء 
الكونغــرس ومــن ضمنهم: 
الســيناتوران اجلمهوريان 
لندســي غراهام وتود يونغ 
والسيناتوران الدميقراطيان 
بن كاردان وبوت مينينديز، 
إضافــة إلــى رئيــس جلنة 
القوات املســلحة النائب آدم 

سميث.
كما أكد على أهمية الشراكة 
األميركيــة   - اإلماراتيــة 
املســتمرة منذ عقود والتي 
وصفها بأنها من أهم العالقات 

الرئاسة الفلسطينية ردًا على فريدمان حول استبدال دحالن بعباس: 
الفلسطينيون هم من يختارون قيادتهم

عواصم - وكاالت: أكدت الرئاسة الفلسطينية أن 
الشعب الفلســطيني هو من يختار قيادته، واتهمت 

اإلدارة األميركية مبمارسة االبتزاز.
جاء ذلك ردا على تصريح السفير األميركي لدى 
إسرائيل ديڤيد فريدمان لصحيفة «إسرائيل اليوم»، 
بأن واشنطن تفكر في تنصيب محمد دحالن زعيما 
فلسطينيا جديدا، وأنها ليس لديها مصلحة في هندسة 

القيادة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة اإلسرائيلية إلى أن هناك تقديرات 
بأن الواليات املتحدة األميركية ميكن أن تدعم دحالن 
القيادي األمني السابق في السلطة الفلسطينية إلزاحة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتعليقا على ذلك، 
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في 
بيان أمس، إن «سياسة التهديد والضغوط املستمرة 
ومحاوالت االبتزاز األميركي للرئيس عباس والقيادة 
سيكون مصيرها الفشــل». وأضاف أبو ردينة ان 
«شعبنا الفلسطيني هو وحده من يقرر قيادته وفق 
األسس الدميوقراطية التي أرستها منظمة التحرير 
الفلسطينية في احلياة السياسية الفلسطينية، وليس 
عبر التهديد والوعيد وسياســة االبتزاز الرخيصة 
التي يحاول سفير أميركا ديڤيد فريدمان من خاللها 

الضغط على قيادة شعبنا الفلسطيني».

وتابع: «احلمالت املشــبوهة واملؤامرات الهادفة 
لتصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها قضية القدس 
ومقدساتها، والهجمة على رموز شعبنا الفلسطيني ال 
قيمة لها، وأن شعبنا الفلسطيني هو الذي سيرسم 
خارطته، ويختار قيادتــه التي حتافظ على حقوقه 

الوطنية وثوابته التي لن نحيد عنها».
وأكد أن «السالم لن يكون بأي ثمن، وأن التطبيع 
والضم مرفوض متاما، ومترير أية محاولة للتنازل 
عن املقدســات والثوابت الوطنيــة من قبل أية جهة 
كانت سيكون مصيرها الفشل متاما كما فشلت كل 

املؤامرات».
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أنباء مصرية

أنباء سورية

دمشق تتهم واشنطن بالتسبب في أزمة الوقود احلادة
وكاالت: طلب وزير النفط 
بســام طعمــة مــن املواطن 
السوري «الصبر» أمام أزمة 
احملروقات التي تشهدها البالد 
منذ أكثر من أسبوعني، متهما 
«اإلدارة األميركية واملؤامرة 
الكونية» بالتسبب في خلقها.
وقــال فــي حــوار مــع 
التلفزيــون الرســمي أمــس 
األول: «نطلب من املواطنني 
الصبــر.. ليتحملونا قليال.. 
احلــرب لــم تنتــه واحلرب 
االقتصاديــة علــى أشــدها 
اآلن، أزمــة البنزين احلالية 
هي واحدة من سلسلة أزمات 
وســببها االحتالل األميركي 
للحقــول النفطية وحصاره 

للسوريني».
وأضــاف فــي أول ظهور 
له بعــد األزمة: «إن احلصار 
األميركي يتمثل في جهتني: 
جهــة اإلنتــاج وتتمثــل في 
أن حقــول النفط التي كانت 
البالد تنتج منها كل حاجتها 
أصبحــت اليوم حتــت اليد 
األميركية، أما اجلهة الثانية 
فتتمثــل في جهة اســتيراد 
املشتقات النفطية التي منعها 

األميركي».
كما أشار إلى توقف مصفاة 
بانيــاس بســبب حاجتهــا 
الدوريــة، وهــي  للصيانــة 
تزود البــالد بثلثي احلاجة 

من البنزين.
وأضاف أن أعمال الصيانة 
التــي لم يكــن منهــا بد في 
البالغة طاقتها ١٣٠  املصفاة 
ألف برميل يوميا ســتكتمل 
خالل عشرة أيام، مما سيرفع 

طاقتها بنسبة ٢٥٪.
ومضى يقول «األزمة إلى 

يونيو املاضي ويحظر تعامل 
الشركات األجنبية مع النظام.
الوزير «تشديد  وأضاف 
احلصــار األميركــي ومنعه 
وصول التوريدات اضطررنا 
إلى أن نخفض هذا التوزيع 

نحو ٣٠ إلى ٣٥٪».
ويقــول ســكان إن هناك 
نقصــا حــادا فــي العاصمة 
الرئيســية، حيــث  واملــدن 
تشــكلت طوابير طويلة من 
املركبــات مبحطات البنزين 

األسبوع املاضي.
ويأتــي نقص الوقود مع 
دخول البالد في خضم أزمة 

وانهــار إنتاج النفط بعد 
ان وقعــت حقول النفط، في 
أيدي األكــراد املدعومني من 
الواليــات املتحــدة، والذين 
يواصلــون بيــع جــزء مــن 
النفط إلى دمشق. وسبق أن 
اعتمدت سورية على شحنات 
النفط اإليرانية، لكن تشديد 
العقوبات عليهما وحلفائهما 
أدى إلى توقف اإلمدادات العام 
املاضي. ويقــول متعاملون 
إن واردات النفــط عبر مرفأ 
بيــروت تعطلــت أيضا في 
أعقاب االنفجار الكبير الذي 
شهده في أغسطس املاضي.

اقتصاديــة، وســط انهيــار 
التضخم  العملــة وارتفــاع 
بشــدة، ممــا يزيد مــن حدة 
التــي يواجههــا  املصاعــب 
الذين يصفون  الســوريون 
معاناتهم األخيرة بأنها اقسى 
وأصعب مــن املعاناة خالل 

سنوات احلرب.
احلكومــة  وحــددت 
للمركبــات اخلاصــة حصة 
حجمها ٣٠ ليترا من البنزين 
كل أربعة أيام، وقال السكان 
إن مئات من سائقي السيارات 
ينتظرون لساعات قبل فتح 

محطات الوقود.

وزير النفط يعد بانفراجة آخر الشهر

صورة تداولها ناشطون لطابور من السيارات أمام محطة بنزين في طرطوس

انفراج نهاية هذا الشهر مع 
انتهــاء العمرة فــي مصفاة 
بانياس وعودتها للعمل حيث 
ســيزيد إنتاج مادة البنزين 

بنسبة ٢٥٪».
وقــال طعمــة إن قانون 
قيصــر عطل عدة شــحنات 
مــن مورديــن، لكنــه أكد أن 
شــحنات من عدة مصادر لم 
يكشف عنها ستساعد أيضا 
فــي تخفيف األزمة في وقت 

الحق هذا الشهر.
وقانــون قيصر هو أكثر 
العقوبات األميركية صرامة 
ودخــل حيــز التنفيــذ فــي 

مفاوضات تركية - روسية «غير مثمرة» حول إدلب 
وأنقرة حتذر من انهيار العملية السياسية

إعادة تشغيل مطار دمشق وإلغاء احلجر للوافدين

وكاالت: فشلت احملادثات التركية - 
الروسية حول منطقة خفض التصعيد 
في شــمال غرب سورية، بعد خالفات 
حول مقترحات روسية رفضتها أنقرة. 
وأملح وزير اخلارجية التركي مولود 
انتهاء  إمكانيــة  إلى  أوغلــو،  جاويش 
العملية السياســية في إدلب، في حال 
عدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا. وعلّق 
وزير اخلارجية التركي، في مقابلة مع 
قناة CNN التركية مساء أمس على آخر 
املستجدات في قضية شرقي املتوسط 

واملنطقة العربية.
وقال الوزير، «بالنسبة لسورية، نحن 

النار  بحاجة للحفاظ على وقف إطالق 
في منطقة إدلب أوال»، مشــيرا إلى أن 
االجتماعات لم تكن «مثمرة» للغاية، تعقيبا 
على اجتماع بني خبراء عسكريني روس 
وأتراك في أنقرة. وأضاف، «يحتاج وقف 
إطالق النار في سورية إلى االستمرار 
والتركيز أكثر قليــال على املفاوضات 
السياســية»، مشيرا إلى وجوب وجود 
هدوء نسبي في احملافظة، ألنه إذا استمرت 
املعارك، فقد تكون العملية السياســية 
قد انتهت، مشيرا الى عمليات القصف 
الروسية والسورية ملناطق ريف محافظة 

ادلب وخاصة جبل الزاوية. 

وكاالت: رغــم اســتمرار ارتفاع أعداد 
اإلصابات بڤيروس كورونا املستجد، أعلنت 
مؤسسة الطيران املدني السوري عن إلغاء 
احلجر الصحي للسوريني العائدين من اخلارج 
والوافدين إليها، وذلك مع إعادة تشغيل مطار 
دمشق الدولي، مؤكدة أنه ستتم مراعاة أسس 

التباعد االجتماعي.
وأشار مدير املؤسسة باسم منصور، في 
مقابلة لتلفزيــون «اخلبر»، إلى أنه مت إلغاء 
احلجر الصحي ضمن األراضي الســورية 
حني عودة السوريني، وإلغاء دفع مبلغ ٢٠٠ 
دوالر مقابل إجراء مسحة سريعة للكشف 
عن كورونا، وإمنا يكتفى اآلن بنتيجة اختبار 
كورونا للمسافر من الدولة التي جاء منها، 

مدتها ٩٦ ساعة.
من جانب آخر أوضح منصور: «يقصد 
بإعادة تشغيل املطار أن تكون الرحالت ذهابا 
وإيابا، بعد أن كانــت تقتصر على رحالت 
إجالء الرعايا السوريني من اخلارج»، موضحا 
أن إعادة التشغيل ستكون بشكل تدريجي، 

وفق نسب معينة.
وقال منصور إن «املؤسســة طلبت من 
شركات الطيران أن تقوم ببرمجة رحالتها، 
ليصار إلى حتديــد العدد اليومي للرحالت 

في املطار».
ونوه بأن الشركات العامة التي ستعمل 
هي شركة أجنحة الشام، والشركة السورية 
للطيران، إضافة إلى شركات الطيران األجنبية 

التي سيتم السماح لها بالدخول إلى األراضي 
السورية وفق ضوابط محددة.

وأكد مدير املؤسسة أنه «مت جتهيز املطار 
وتأمني كل اإلجراءات االحترازية، وجرى إعداد 
الالزم وفق تعليمات  البروتوكول الصحي 

منظمة الصحة العاملية».
وبلغت حاالت اإلصابة اجلديدة نحو ١١٠ 
حــاالت، توزعت بواقع ٢٩ في املناطق التي 
تسيطر عليها املعارضة في الشمال السوري، 
و٤٠ في مناطق سيطرة النظام و٤١ في مناطق 
سيطرة قوات سوريا الدميوقراطية «قسد» 

شمال شرق البالد.
وأشــار «مختبر الترصد الوبائي»، في 
الشمال إلى اكتشاف ١٤ في الباب و٣ في أعزاز 
ومثلها فــي جرابلس، بريف حلب اخلاضع 

للمعارضة.
فيما سجلت ٩ حاالت جديدة في مناطق 
إدلب وبذلك أصبح عدد اإلصابات الكلي إلى 
٤٥١ حالة منها ١١٨ شفاء، كما مت تسجيل حالة 
وفاة في مدينة «الباب» وبالتالي أصبح عدد 
الوفيات الكلي ٤ في الشــمال السوري منذ 

تفشي الوباء.
وسجلت وزارة الصحة التابعة للنظام ٤٠ 
إصابة جديدة ليرتفع اإلجمالي إلى ٣٦٥٤ حالة، 
فيما سجلت ٣ حاالت وفاة جديدة، وفقا ملا 
ورد في بيان صحة النظام. وسجلت «اإلدارة 
الذاتية» التي تسيطر عليها امليليشيات الكردية، 

عبر هيئة الصحة التابعة ٤١ إصابة.

وزيرة الهجرة: البعثات الديبلوماسية بدأت تتلقى
طلبات املصريني في اخلارج للترشح بـ «النواب»

القاهرة ـ ناهد إمام
ومجدي عبدالرحمن

بالتزامــن مع فتــح باب 
الترشــح في الداخــل امس 
النواب  النتخابات مجلــس 
اجلديد، أكدت السفيرة نبيلة 
مكرم وزيرة الدولة للهجرة 
وشؤون املصريني أن البعثات 
الديبلوماسية بدأت امس في 
تلقي طلبات ترشح املصريني 
باخلارج النتخابات «النواب» 
٢٠٢٠ املقرر انطالقها خارج 
مصر أيام ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر 

املقبل.
ولفتــت الوزيــرة، عبــر 
ڤيديو مت بثه مباشــرة على 
الصفحــة الرســمية لوزارة 
الهجرة مبوقع «فيسبوك»، 
إلــى أن البعثــات ســتتلقى 
الترشيحات حتى ٢٦ اجلاري، 
طبقــا لقرار الهيئة الوطنية 
لالنتخابات، ومن يرغب في 
الترشــح فعليــه أن يتقــدم 
للبعثة بالكشف الطبي معتمدا 
مــن املستشــفيات املعتمدة 
لدى السفارات والقنصليات 
فــي اخلــارج بحســب كل 
دولة، ومســتوفيا لشروط 
الترشــيح، وهــي أن يكون 
مصــري اجلنســية متمتعا 
بحقوقه املدنية والسياسية، 
وأن يكون مدرجا في قاعدة 
الناخبني في أي من محافظات 
اجلمهوريــة، وأال يكون قد 
طرأ عليه سبب حلذف اسمه 
مــن قاعــدة الناخبــني، وأال 
تقل ســنه عن ٢٥ سنة، وأن 
يكــون حاصال على شــهادة 
إمتام التعليم األساسي على 
األقــل، وأن يكــون قــد أدى 
اخلدمة العســكرية أو أعفي 
منها قانونــا، وأال يكون قد 
أسقطت عضويته بقرار من 
مجلس النواب بســبب فقد 
الثقة واالعتبار بسبب اإلخالل 

بواجبات العضوية.
وفيمــا يتعلق بــازدواج 
اجلنسية، أوضحت الوزيرة 
أن قانون ١٤٠ لعام ٢٠٢٠ قد 
سمح بالترشــح للمصريني 
مزدوجي اجلنسية للترشح 

النتخابات مجلس النواب.
أما بخصــوص الناخبني 
فقالت السفيرة نبيلة مكرم 
ان الهيئة الوطنية لالنتخابات 

حــددت التواريــخ اخلاصة 
مبشاركتهم وتبدأ بتسجيل 
البيانات من يوم ٢٧ اجلاري 
وحتى ١٠ أكتوبر املقبل على 
موقع الهيئــة، وطبقا لقرار 
الهيئــة ســيتم االنتخابات 
عن طريق البريد الســريع، 
مشــددة علــى أنــه البد من 
البيانــات مبوقع  تســجيل 
الهيئة الوطنية لالنتخابات 
حتــى تســتطيع املشــاركة 

باالنتخابات.
الهجرة  وأضافت وزيرة 
أن مقاعــد الثمانية مبجلس 
النــواب اخلاصــة بالنواب 
ممثلي املصريــني باخلارج، 
هم من يأخذون صفة مراقبة 
احلكومــة وهم من يراقبون 

عمل وزارة الهجرة.
وفي السياق نفسه، أكدت 
مصادر برملانية لـ «األنباء» 
انــه لــن يتــم ترشــيح اي 
مــن الــوزراء احلاليــني في 
االنتخابات البرملانية القادمة 
طبقا الحكام الدستور حتى 
ال يتحول الوزير الى خصم 
وحكــم فــي وقــت واحد او 
تصعــب على نواب البرملان 
استجوابه ومساءلته، مضيفة 
ان قائمــة املعينني املائة في 
مجلــس الشــيوخ اجلديــد 
ســتخلو متاما من ترشــيح 
الــوزراء احلاليني،  أي مــن 
مشــددة علــى انــه من حق 

الوزراء السابقني الترشح.
واشــارت املصــادر الــى 
انه في حالة رغبة أي وزير 
حالي الترشح في االنتخابات 
القادمة يتوجب عليه تقدمي 
اســتقالته اوال وقبولــه كما 
ال تقبل اوراق الترشــح من 
الضباط او االفراد في القوات 
املسلحة او الشرطة إال بثبوت 

استقالتهم اوال.
وتابعت املصادر ان الهيئة 
الوطنية لالنتخابات لن تقبل 
اوراق الترشح من املصريني 
املتهربــني مــن اداء اخلدمة 

الوطنية والعسكرية.
وقد انتهى اعضاء مجلس 
النــواب مــن اعــداد تقارير 
الذمة املالية عن آخر سنوات 
الــدورات البرملانية اخلمس 
طبقا الحكام القانون وسيتم 
تقدميها الى جهاز الكسب غير 

املشروع.

مصادر برملانية لـ «األنباء»: ال وجود للوزراء احلاليني في «النواب» أو «الشيوخ» والسماح للسابقني بالترشح

احلكومة توافق على مشروع قانون إنشاء البوابة املصرية للعمرة

طرح ١٢٥ ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط

القاهرة - هالة عمران

وافق مجلس الوزراء املصري خالل اجتماعه برئاسة د.مصطفى 
مدبولي رئيس احلكومة امس على مشــروع قانون بإنشــاء 
البوابة املصرية للعمرة وتنفيذ الشــركات الســياحية رحالت 
العمرة، والذي يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني 
في ميكنــة اخلدمات كأحد محاور برنامــج اإلصالح الهيكلي 
الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضال عن متكني 
الوزارة املختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقدمي 
أفضل اخلدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، 
وحتقيق الســيادة املصرية الكاملة على مواطنيها، مبا يحقق 
حماية االقتصاد واألمن القومي املصري، والقضاء على العديد 

من الظواهر السلبية.

وتسري أحكام هذا القانون على طالبي احلصول على تأشيرة 
أداء العمرة في ضــوء القواعد املعمول بها في اململكة العربية 
السعودية في هذا الشأن، باستثناء تأشيرات الزيارة، والتأشيرات 
املمنوحة حلاملي جوازات السفر الرسمية، والتأشيرات املمنوحة 
للوفود الرســمية، وتأشيرات اإلقامة. وتنشأ بوزارة السياحة 
واآلثار بوابة إلكترونية تسمى «البوابة املصرية للعمرة» وتتولى 
الوزارة إدارتها واإلشراف عليها ورقابتها، وتتولى غرفة شركات 
ووكاالت السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، وكذا 
الشركات واملؤسسات والوكالء السعوديون على البوابة، كما يتم 
توثيق العقود املبرمة بني الشركات السياحية والوكالء السعوديني 
إلكترونيا على البوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج 
العمرة التي تنظمها على البوابة، موضحا بها أسماء املعتمرين 

املسافرين من خاللها والرقم القومي لكل منهم.

القاهرة - ناهد إمام

وافق مجلس إدارة صندوق اإلســكان االجتماعي ودعم 
التمويل العقاري، خالل اجتماعه، برئاسة د.عاصم اجلزار، 
وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، على طرح ١٢٥ 
ألف وحدة سكنية (١٠٠ ألف وحدة إسكان اجتماعي - ٢٥ ألف 
وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس 

عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.
وقالت مي عبداحلميد، الرئيس التنفيذي لصندوق اإلسكان 
االجتماعي ودعم التمويل العقاري: سيتم العرض على مجلس 
الوزراء العتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة لوحدات 
اإلسكان االجتماعي، واإلسكان املتوسط، موضحة أن وحدات 
اإلسكان االجتماعي املقرر طرحها موزعة على عدد من املدن 

في القاهرة الكبري ومعظم احملافظات.

جانب من اجتماع احلكومة املصرية برئاسة د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

من يحسم االنتخابات 
البرملانية في مصر؟

أحمد سليمان

حتظى االنتخابات البرملانية املقررة 
يومــي ٢٤ و٢٥ أكتوبر املقبل باهتمام 
كبير مــن جانــب القوى السياســية 
واملدنيــة في مصر، حيث يجري فيها 
التنافس على ٥٦٨ مقعدا على أساس 
نظام الـ ٥٠٪ للفردي ومثلهم للقائمة، 
كونها متثل اختبارا حقيقيا لشعبية 
األحزاب وقدرتهم على حشد الناخبني 
البالــغ عددهم حوالــي ٦٣ مليونا من 
املسجلني في قاعدة بيانات، السيما مع 
تزايد عدد األحزاب السياسية وتشابه 

توجهاتها وأيديولوجيتها وبرامج مرشحيها.
فعليا تنحصر املنافسة بني اثنتي عشر حزبا 
فاعال، دون املنتظر أن يحظى واحد منهم باألغلبية 
فبدت ثمة صراعات داخلية تظهر للعامة مؤخرا 
ال تعكس التنافس في الرؤى داخل احلزب الواحد 
سببها انحسار االختيارات داخل أحزاب القائمة 
على القيادات، األمر الذي وصل حد اســتقاالت 
داخل األحزاب، كما حدث في حالة حزب مستقبل 
وطن باستقالة عدد من قياداته ونوابه السابقني، 
وأظهرت مؤشــرات كثيرة اعتــراض عدد كبير 
من األحزاب على قلة املقاعد املخصصة لهم في 
قائمة «من أجل مصر» إضافة لالستعانة بالدفع 
برموز سياسية سابقة قدمت أنفسها خالل الفترة 
األخيرة بصفتها من أصحاب اخلبرة ورأس املال 
خلــوض االنتخابات بنظام الفــردي في بعض 
الدوائــر، ما أدى إلى مطالبة عــدد من األحزاب 
قياداته باالنســحاب من القائمة احتجاجا على 

تلك األوضاع.
كما يأتي االستحقاق في أعقاب عزوف قطاع 
كبير عن املشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، 
والتي رمبا لنتائجها داللة ميكن من خاللها توقع 

بوصلة البرملان اجلديد على النحو التالي:
أوال: فيمــا يتعلق بالقوائم، يتوقع أن توزع 
املقاعد على عدد من األحزاب الفاعلة ضمن قائمة 
«من أجل مصر» بعد جتاوز أحزابها صراعاتهم 
الداخليــة، األمر الذي قد يدفع إلى حدوث تكتل 
أو ائتالف، لتشكيل األكثرية حتت قبة البرملان 
احلالي، خصوصا أنه غير مسموح بتغيير النائب 
انتماؤه السياســي، في ظــل غياب حزب واحد 
قادر على إحراز تقدم كبير نحو حصد أصوات 

األغلبية.
ثانيا: بالنسبة للمقاعد الفردية، تكمن املعادلة 
الصعبة في شــكل وطبيعة توزيع املقاعد وفقا 
لقانون تقسيم الدوائر من حيث طبيعة حتالفات 
األحــزاب احملتملة فيها، ما يهدد بطبيعة احلال 
التقارب الهش الذي نشأ قبل انتخابات الشيوخ، 
فمن املرجح أن يحصل املســتقلون على ما يقل 
عــن نصف عدد املقاعد الفرديــة، التي حصلوا 
عليها في االنتخابات السابقة وكانوا هم األغلبية 
وهي ٣٢٥ مقعدا بنسبة ٥٧٫٢٪، من إجمالي عدد 
املقاعد املنتخبة، حيث ستفضل القوى السياسية 
ذات التمثيل املتوسط في القائمة الدفع بأسماء 
جديدة على املقاعــد الفردية دون إلزام العضو 
بتغييــر الصفة بعد الفوز ملواجهة املرشــحني 
املســتقلني املعروفني أصحاب النفــوذ العائلي 
والقبلي في عدد مــن الدوائر البالغ عددها ١٤٣ 

دائرة انتخابية.

ري
خبا

ل إ
حتلي
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عقوبات أميركية على مرتبطني بحزب اهللا.. وأديب: ملزيد من املشاورات
بيروت ـ عمر حبنجر

عــرض الرئيس املكلف 
تأليــف احلكومة مصطفى 
أديب مع رئيس اجلمهورية 
ميشال عون أمس في بعبدا 
آخر املستجدات بخصوص 
العقبات املستجدة واملتأصلة 

أمام تشكيل حكومته.
وعقب انتهاء االجتماع، 
قال أديب: اتفقت مع الرئيس 
عــون على إعطاء مزيد من 
الوقت للمشــاورات ونأمل 
تعاون اجلميــع، وأضاف: 
ليــس لدينا تــرف الوقت 
وأعول على تعاون اجلميع 
من أجل تشكيل احلكومة.

وتزامنــا، أعلنت وزارة 
اخلزانة األميركية «فرض 
عقوبــات مرتبطــة بلبنان 
على شركتني وأحد األفراد 
لصالتهم املزعومة بحزب 

اهللا». 
وأفادت الوزارة، في بيان، 
بأنها فرضت عقوبات على 
 Arch Consulting شــركتي
 Meamar Constructionو
اللبنانيتــني، قائلــة إنهما 
إدارة أو ســيطرة  حتــت 

«حزب اهللا».
وزارة  أدرجــت  كمــا 
اخلزانة األميركية في قائمة 
عقوباتها املواطن اللبناني 
سلطان خليفة أسعد، نائب 
رئيس املجلــس التنفيذي 

حلزب اهللا.
وقالــت إن حــزب اهللا 
عمل مــع الوزير الســابق 
يوسف فينيانوس لضمان 
فــوز الشــركتني بعروض 
عقــود  علــى  للحصــول 
حكوميــة بقيمــة ماليــني 
الــدوالرات، وقــد أرســلت 
الشــركتان بعض األرباح 
من هذه العقود إلى املجلس 

التنفيذي حلزب اهللا.
واتهمــت الوزارة حزب 
مــن  كل  باســتغالل  اهللا 
الشركتني «آرتش» و«معمار» 
إلخفاء حتويالت األموال إلى 
حساباته اخلاصة ما يزيد 
من إثراء قيادته وأنصاره 
ويحرم الشعب اللبناني من 
األموال التي يحتاجها بشدة.
وكان موعــد اديــب في 
بعبدا عند احلادية عشــرة 
انــه اتصــل  اال  صباحــا، 
بالرئيــس عــون، حيث مت 
التوافــق علــى اللقــاء في 
اخلامســة من بعــد الظهر 
للمزيد من املشاورات، في 
الوقت الفاصل بني املوعدين، 
وان يكون اللقاء الستعراض 
االتصــاالت واملشــاورات 
وليــس لتقــدمي تشــكيلة 
حكومية او مناقشة اسماء.
وعلمــت «األنبــاء» ان 
البرنامج املســتجد  ضمن 
املكلــف إجــراء  للرئيــس 

شيعيا من ذوي االختصاص 
واملستقل عن االحزاب، او 
ان يكــون من غيــر طائفة 
او مذهب يقبلــه «الثنائي 
الشيعي»، وفق ما ورد على 
لسان االعالمي فادي أبو ديا، 
القريب من حزب اهللا لقناة 
«اجلديد» صباح امس حتت 
عنوان احلفــاظ على مبدأ 

املداورة.
فــي الســياق عينه، بدأ 
توجيه االنتقاد الى اسلوب 
تعاطي اديب مع القوى التي 
رشحته بعد التكليف بعدم 
االتصال او التشاور والعمل 
على تشكيل احلكومة وفق 
مبــدأ األمــر لــي، مقتصرا 
مشــاوراته علــى رؤســاء 

على «تطيير» رسائل املودة 
الى واشنطن عبر باريس، 
هدد بالعــودة الى املطالبة 
بــوزارة الطاقة لفريقه في 

حال جرى خرق املداورة.
وكانت الساعات األخيرة 
شهدت اتصاالت بني «الثنائي 
الشيعي» والفرنسيني ادت 
الى فتح ثغــرة في اجلدار 
املقفل، استكملت الحقا مع 
بعبدا، ومع الرئيس املكلف 
مصطفــى اديب، الذي ترك 
مهمة الضغط على املعرقلني 
للرئيــس الفرنســي، الذي 
تواصل معه اول من امس، 
ونصحه بعدم االستعجال 

باالعتذار.
وأفيــد بــأن اتصــاالت 

الســابقني وفي  احلكومــة 
السابق  الرئيس  طليعتهم 
سعد احلريري الذي تقول 
املصادر ان كل همه حشــر 
جبران باســيل والعهد في 
زاويــة التخبــط والفشــل 
ومالحظة ان كان على اديب 
ان يكــون اكثــر مرونة مع 
«الثنائي الشيعي» بعد اعالن 
العقوبــات االميركية على 

وزيري «أمل» و«املردة».
ويفتــرض ان يصــدر 
موقف تأكيدي من «التيار 
الوطني احلر» على احترام 
مبــدأ املــداورة، إذ تقــول 
مصادر رؤســاء احلكومة 
الســابقني ان رئيس التيار 
جبران باســيل، الذي دأب 

مصريةـ  فرنسية للمساعدة 
في معاجلة امللف اللبناني 
بحكم مــا ملصر من اهتمام 
تاريخي بلبنان، مع االشارة 
الى ان عالقة القاهرة سيئة 
مع «حزب اهللا» لكنها على 
تواصل مع رئيس مجلس 

النواب نبيه بري.
الفرنســية  املصــادر 
خففــت من اجواء االحباط 
التي صدرتها الى بيروت، 
وردا على حتفظات حلزب 
اهللا حول التدخل بتشكيل 
احلكومــة وطريقــة اعداد 
برنامجها، قالت ملن يعنيهم 
األمــر انه يعــود لألطراف 
اللبنانية التوصل الى حل 
ملســألة مطالبــة «الثنائي 

الشيعي» بوزارة املال.
الفرنسي  السفير  وكان 
في بيروت برنار فوشــيه 
استقبل في قصر الصنوبر، 
وبنــاء لطلبــه، مســؤول 
العالقــات اخلارجيــة فــي 
احلزب عمــار املوســوي، 
وعرض معه امللف احلكومي.
الوفــاء  وأكــدت كتلــة 
للمقاومــة أهميــة املبادرة 
الفرنســية محملة اإلدارة 
االميركية مسؤولية ضرب 
اســتقرار لبنــان وتعطيل 
تشكيل احلكومة، وأعلنت 
رفضهــا «بشــكل قاطع أن 
الــوزراء  يســمي أحد عنا 
الذين ميثلوننا في احلكومة 
أو يضــع أحــد حظرا على 
املكون الذي ميثلنا في تسلم 
أي حقيبة أو حقيبة وزارة 

املالية حصرا».
واعتبــرت أن محاوالت 
البعض «االستقواء باخلارج 
لتشــكيل حكومــة مزورة 
التمثيــل هــي محــاوالت 
ترمي إلى جتويف املبادرة 

الفرنسية».
القوات  رئيــس حــزب 
اللبنانية سمير جعجع، الذي 
لم يشارك باالستشارات ولن 
يشارك باحلكومة، وصف 
ما حصل حتى صباح امس 
باملهزلــة احلقيقية، وجدد 
املطالبة بانتخابات مبكرة 
للوصول الى اكثرية نيابية 
جديدة تزيل هذه «املجموعة 
احلاكمــة» وحتــل محلها، 
معتبــرا ان احباط املبادرة 
الفرنســية جرميــة بحــق 

لبنان.
التفاؤل عاد يرتفع بوالدة 
احلكومة في ربع الســاعة 
الــى  االخيــرة، اســتنادا 
اجلهود اخلارجية املتعددة 
العواصــم، واحمللية، التي 
باشــر بها الرئيس املكلف 
مصطفــى أديــب مــع دور 
مساعد للواء عباس ابراهيم 
الــذي اســتأنف جهــوده 
فــي تقريب املســافات بني 

املتباعدين.

القاهرة على خط التشكيل.. و«الوفاء للمقاومة»: نرفض أن يسمي أحد عنا وزراءنا

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون مستقبال رئيس احلكومة املكلف مصطفى اديب 

سلسلة مشاورات مع رؤساء 
الكتل النيابية التي سمته 
لرئاســة احلكومــة وفــي 
مقدمتها «الثنائي الشيعي».
وأجمــع املتابعون على 
احتمال والدة احلكومة ما بني 
األحد او االثنني الذي يليه، 
بعد هبوب ريــاح التفاؤل 
من موســكو عبــر باريس 
التي تشــير املعلومات الى 
انها قرعت الباب الروســي 
كي تستجيب ايران، وهذا 
ما خفَّض منسوب التشنج 
السياسي في بيروت، وبدأ 
احلديث عن مخارج لعقدة 
وزارة املال التي ُيصّر عليها 
«الثنائي الشيعي»، ألسباب 
ميثاقية، كأن يكون الوزير 

فضل اهللا يأمل أال تكون املبادرة الفرنسية سقطت
بيروت - منصور شعبان

أمل العالمة الســيد علي فضل اهللا 
أال تكون املبادرة الفرنســية سقطت 
وسقطت معها عملية تأليف احلكومة، 
داعيا لضرورة ان يراعى في تشكيل 
أي حكومة التوازنات املوجودة واألخذ 
في االعتبار هواجــس هذا الفريق أو 

هذه الطائفة.
وأكد اننا مع حكومة منتجة وفاعلة 
بعيدا عن احملاصصات والتقاسم لوقف 
االنهيار احلاصل، حكومة تنال ثقة الداخل 

واخلارج، ولكن ليس مع حكومة تزيد 
حال االنقسام والشرخ بني اللبنانيني.

وخاطــب فضــل اهللا جماهيــر 
األحــزاب ومناصريهم أن ابتعدوا عن 
التحريضي  املتشنجة واخلطاب  اللغة 
واالستفزازي، يكفي هذا البلد ما يعانيه 
من مشاكل واستنزاف لطاقته، وتنافسوا 
على إيجاد احللول ألزماته وليس على 
تسخير هذه اإلمكانات ملصلحة فريق 

دون غيره.
واعتبــر أن هناك من اليزال يعمل 
على ضرب استقرار هذا البلد أو يحاول 

توظيف بعض اجلهــات لهذه األعمال 
واالستفادة منها لغايات وأهداف داخلية 
وخارجية، داعيا اللبنانيني إلى ضرورة 
الوعي واحلذر من هذه املخططات وأن 
يكونوا العني الساهرة على الوطن مع 

قواه األمنية.
ودعا علماء الدين وكل احلريصني 
على هذا الوطن إلى حتمل مسؤولياتهم 
والعمل على مواجهة هذا األفكار الدخيلة 
التي تتلطى وراء تفسيرات خاطئة للدين 
وقيمه، معتبرا أن املواجهة الثقافية ال 

تقل أهمية عن املواجهة األمنية.

سعيد مالك لـ«األنباء»:
دور رئيس اجلمهورية بتشكيل 

احلكومة ينقطع بعد التكليف
بيروت - زينة طبارة

رأى اخلبير الدستوري 
والقانوني د.سعيد مالك، أن 
دور رئيس اجلمهورية في 
عملية تشكيل احلكومات، 
ينقطع عند إصدار مرسوم 
تكليف احدى الشخصيات 
لرئاسة احلكومة، فتنتقل 
ساعتها صالحيات تشكيل 
احلكومــة الــى الرئيس 
املكلف، بحيث يجري هو 

االستشارات النيابية غير امللزمة، إضافة الى عقد لقاءات 
تشاورية مع رؤساء وقادة واحزاب، عمال بأحكام الفقرة 
الثانية من املادة ٦٤، على ان يتقدم بعدها مبسودة الى 
رئيس الدولة الذي يعطيه الدستور احلق احلصري، 
إما باملوافقة عليها وبالتالي إصدار مراسيم التشكيل، 

وإما طلب تعديلها أو رفضها برمتها.
من هنا يؤكد مالك في تصريح لـ«األنباء»، ان اشتراك 
رئيس الدولة بعد صدور مرسوم التكليف، بالتوازي 
مع الرئيس املكلف، في املشــاورات مع رؤساء الكتل 
واألحزاب، يناقض روحية السلطة التنفيذية املقتصرة 
على احلكومة، وصالحيات رئيسها، وان كان مازال في 
طور وفترة التكليف، مــا يعني من وجهة نظر مالك 
الدستورية، ان عودة رئيس اجلمهورية بعد مرسوم 
التكليف، الى التشاور مع رؤساء الكتل النيابية، تندرج 
مبدئيا في إطار املخالفة الدستورية، ألن صالحياته بعد 
صدور مرســوم التكليف تنحصر إما باملوافقة على 
مسودة التشكيل، وإما بطلب تعديلها أو برفضها كاملة.
وفي ســياق متصل بعرقلة تأليف احلكومة، قال 
مالك: «من الثابت دستوريا انه ليس هناك أي إشارة 
ال في وثيقة الوفاق الوطني، وال حتى في أي مستند 
رسمي وشرعي آخر بتولي حقيبة املالية في احلكومة 
املطلوب تأليفها للطائفة الشيعية الكرمية، مشيرا الى 
انه حتى في املمارســة بعد اتفــاق الطائف، انقطعت 
الطائفة الشيعية عن تولي وزارة املالية من العام ١٩٩٤ 
حتى العام ٢٠١٤، بحيث تعاقب على توليها خالل هذه 
الفترة كل من السنة واملوارنة واالورثوذكس، وبالتالي 
ال ميكن إبقاء حقيبة املالية في عهدة الطائفة الشيعية 
حتت عنوان العرف، ألن العــرف في العلم القانوني 
والدستوري، يجب ان يكون مستمرا ومبوافقة الكافة، 
متاما كتوافق الكافة منذ االســتقالل حتى اليوم على 
إسناد سدة رئاســة اجلمهورية الى املوارنة، ورئاسة 
مجلس النواب الى الشيعة، ورئاسة احلكومة الى السنة».

وردا على سؤال حول اجلهة التي تستطيع أن تطعن 
في إسناد حقيبة املالية الى الطائفة الشيعية الكرمية، في 
حال حصولها عليها في احلكومة العتيدة، أكد مالك عدم 
وجود جهة أو مرجعية دستورية تبت بهذا النوع من 
اخلالفات، باستثناء مرجعية الشعب من خالل ممثليه 
في مجلس النواب، الذي يستطيع باإلنابة عن موكليه 
حجب الثقة عن احلكومة حتت عنوان «رفض االستيالء 

غير املسبوق وغير املقبول على حقيبة املالية».

سعيد مالك
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ال تغيير في تصنيف «األزرق»
لم يطرأ أي تغيير على تصنيف منتخبنا 
الوطني لكــرة القدم عامليا حيث بقي في 
املركز ١٤٧ وفقا للتصنيف الشهري الصادر 
من االحتاد الدولي لكرة القدم امس، وذلك 
نظرا لعدم خوضه أي مباراة رســمية أو 

دولية ودية طوال الفترة املاضية.
ويستعد األزرق خلوض ٤ مباريات ودية 
خالل شهري أكتوبر ونوفمبر املقبلني أمام 
اإلمارات وسورية يومي ٨ و١٢ أكتوبر، ثم 
مع أرمينيا وعمان يومي ١١ و١٦ نوفمبر.

تعادل إيجابي لـ «األوملبي» مع الساملية

مبارك اخلالدي

تعادل منتخبنا األوملبي مع الساملية بهدف 
لــكل منهما في اطــار البرنامج االعدادي لـ 
«االزرق» وحتضيرات «السماوي» النطالق 
دوري التصنيف، حيث سجل لألوملبي طالل 
القيسي فيما سجل للساملية احمد عبدالغفور. 
وشارك مع االوملبي العبو الساملية الذين مت 
للمنتخب االوملبــي: وهم مبارك  اختيارهم 
الفنيني ومهدي دشتي وحمد القالف ومحمد 
الهويدي، وقد جاءت املباراة متوسطة املستوى 

استفاد منها اجلهازان الفنيان للفريقني.
من جهة اخرى، يســعى اجلهاز اإلداري 
للمنتخب األوملبي الى البحث عن مباراة ودية 
ثالثة االســبوع املقبل والذي يشهد اكتمال 
عناصر قائمة الـ ٦٩ العبا الذين مت اختيارهم 
بصفة اولية لتمثيل املنتخب متهيدا لتصفيتهم 
الحقا. اجلدير بالذكــر، ان الفترة املقبلة لن 
تشهد استحقاقا ملموسا للمنتخب ألوملبي في 
ظل تســبب جائحة كورونا في تأجيل بعض 
االستحقاقات ومنها دورة االلعاب اخلليجية 

ودورة غرب آسيا.

مبارك الفنيني شارك مع «األوملبي» ضد الساملية

القادسية يلتقي النصر وديًا اليوم
عبدالعزيز جاسم

الـ ٦:٣٠  يلتقي فــي 
من مســاء اليوم الفريق 
بنادي  القدم  األول لكرة 
القادسية مع النصر وديا 
على ســتاد علي صباح 
السالم ضمن استعدادات 
الفريقني للموسم اجلديد، 
وهي املباراة الودية الثانية 
تعادله مع  للعنابي بعــد 
اجلهراء ١-١ االثنني املاضي.

إلى ذلك، وصل القادسية 
أمس مهاجم نادي مرباط 
العماني املهاجم النيجيري 
دينيس سيسجو متهيدا 
لتجربته قبل التوقيع معه 

بشكل رسمي، لكنه سيضطر إلى الدخول 
في احلجر املنزلي ملدة ١٤ يوما، كما وصل 
املدافع األلباني لورانس تراشي بعدما شارك 
مع منتخب بالده في دوري األمم األوروبية 

وسيدخل أيضا فترة احلجر املنزلي.
وقد منح اجلهاز الفني بقيادة اإلسباني 
بابلو فرانكو الالعب بدر املطوع راحة من 
التدريبات بســبب شــعوره بشد عضلي 

خالل األيام املاضية، فيما دخل رضا هاني 
التدريبــات االنفراديــة التأهيلية متهيدا 
النضمامه إلى باقي زمالئه بعد أن تعرض 
لإلصابة بتمــزق في العضلة األمامية. كما 
ينتظر الالعب محمد الفهد التصريح الطبي 
للمشــاركة في التدريبات، حيث لم يتعاف 
بعد بشــكل تام من العملية اجلراحية التي 

أجراها في األنف.

دينيس وتراشي ينضمان إلى األصفر.. وراحة للمطوع

ع اجلهراء اإلسباني دميبلي يودِّ
مبارك اخلالدي

ودَّع محترف الفريــق االول لكرة القدم 
بنادي اجلهراء االسباني دميبلى فريقه عبر 
اعالنه على حسابه مبوقع التواصل االجتماعي 
«تويتر»، موجها الشكر إلدارة النادي وجهاز 
الفريق األول لكرة القدم، ومثنيا على الفترة 

التي قضاها في الكويت وحتديدا في اجلهراء.
 ولم يكشــف الالعب عن األسباب التي 
دعته ملغادرة اجلهراء أو وجهته املقبلة. اجلدير 
بالذكر ان ادارة النــادي تعاقدت مع الالعب 
املوسم املاضي وذلك ملدة موسمني، األمر الذي 
يجعل االحتماالت متاحة أمام النادي للتعاقد 
مع محترف خامس خالل األيام القليلة املقبلة.

أجانب خيطان في «احلجر املنزلي»
والتي متت بعد جهود كبيرة من جانب إدارة 

النادي واجلهاز اإلداري للفريق. 
وكان قــد وصل الشــهر املاضي كل من 
اإليطالي نيكوالس دي بيازي واألســترالي 
نيكــوالس أولســن وانضمــوا للتدريبات 

األسبوعني املاضيني.
وعقب التعاقد مع املدافع وليد فالح واملهاجم 
احمد عبــداهللا خالل األيــام املاضية وضع 
اجلهــازان اإلداري والفني في خيطان عددا 
من الالعبني احملليني حتت املراقبة للتعاقد مع 
األنسب منهم للفريق انتظارا ملا ستؤول إليه 

حركة االنتقاالت في الفترة املقبلة.

يحيى حميدان

وصل الى البالد مساء أول من امس الثالثي 
احملترف في صفوف فريق الكرة بنادي خيطان، 
وهم: االســبانيان خوامنا اسيفيدو وخيمي 
سياج، واالرجنتيني سباستيان فرناندو، وكذلك 
املعد البدني اجلديد االسباني الفارو سيريزو، 
ليدخلــوا في احلجر املنزلي ملدة ١٠ أيام قبل 
املشــاركة في تدريبات الفريق حتت قيادة 

املدرب االسباني خوسيه كامبيلو. 
وقد تأخر انضمام الثالثي احملترف واملعد 
البدني اجلدد بسبب إجراءات استخراج «الفيزا»، 

غورباني ينتظر «الفيزا».. وعباس يغادر «األبيض» إلى إنبي
يحيى حميدان

باشرت إدارة فريق الكرة 
بنــادي الكويــت إجــراءات 
اســتخراج ســمة الدخــول 
الالزمــة «الفيــزا» للمدافع 
اإليراني سيروان غورباني 
بعــد االتفــاق الكامــل بــني 
الطرفــني لالســتفادة مــن 
خدمات الالعب في املوســم 
اجلديد، حيث تعمل اإلدارة 
على إنهاء إجراءات وصول 
غورباني (٢٧ سنة) قبل وقت 
كاف من بداية املوسم اجلديد 
لتعزيــز النواحــي الدفاعي 
لـ«األبيض»، علما بأن الالعب 
يجيد اللعب مبركز الظهير 
األيسر وهو مركزه األساسي 

مع فريقه سانات نفط. 
هــذا، ويبــدو أن املهاجم 
العراقــي عــالء عبــاس في 
نــادي  ملغــادرة  طريقــه 
الكويت عقب املشــاركة في 
نهائــي كأس ســمو األميــر 
املقــرر االثنــني املقبــل أمام 
العربي واالنتقال إلى نادي 
انبي املصري بعدما وصلت 
املفاوضات بني اجلانبني إلى 
مرحلة متقدمة وتبقى بعض 
البســيطة إلعالن  الرتوش 

التعاقد الرسمي. 
لــدى  النيــة  وتتجــه 
«األبيض» لتعويض عباس 
عبر التعاقد مع احد املهاجمني 

األفارقة، حيث جتري حاليا 
مفاوضات معه حلسم األمور 

قريبا. 
إلى ذلك، تلقت إدارة نادي 
الكويــت تهنئة مــن رئيس 
االحتاد الدولــي لكرة القدم 
«فيفا» السويســري جياني 
انفانتينو، حلصول الفريق 
على لقــب الــدوري املمتاز 
للمــرة الـــ ١٦ فــي تاريخه 

والرابعة على التوالي. 
من جهة أخرى، يواصل 
«األبيض» تدريباته بصورة 
اعتياديــة اليوم اســتعدادا 
لنهائــي «أغلــى الكؤوس»، 
حيث اســتغل اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب الهولندي رود 
كرول قرار تأجيل املباراة من 
أمس اخلميــس إلى االثنني 
عبر تخفيف األحمال البدنية 
لالعبني والتركيز أكثر على 
التقاط األنفاس بعد الضغط 
الهائل الذي عانى منه الفريق 

في اآلونة األخيرة. 
وعمل اجلهاز الطبي في 
الفريق على جتهيز احملترف 
العاجي جمعة ســعيد بعد 
شــعوره بشــد بســيط في 
العضلة خالل مواجهة كاظمة 
فــي الــدور نصــف النهائي 
للبطولة يوم األحد املاضي، 
علما بــأن إصابتــه ال تبدو 
مقلقة وسيكون في القائمة 
األساسية للمباراة النهائية.

الفريق واصل استعداده لنهائي «أغلى الكؤوس».. وتهنئة من رئيس «فيفا» بحصد لقب الدوري

جتهيز جمعة سعيد للنهائي بعد شعوره بشد بسيط في العضلة

العربي يواصل تدريباته.. وعالج مكثف للمصابني
مبارك الخالدي

يواصــل الفريــق األول 
لكرة القدم بالنادي العربي 
تدريباته استعدادا لمواجهة 
فريــق الكويت فــي نهائي 
بطولة كأس ســمو األمير، 
وذلك بدعــم مجلس إدارة 
النــادي وحضور األعضاء 
خالل التدريبات لرفع الحالة 

المعنوية لالعبين.
التدريبــات  ويقــود 
المدرب اللبناني باسم مرمر 
ومساعده بويان والوطنيان 
العثمان ويوســف  أحمــد 
الجهازان  الرشيدي. وكان 
الفني واإلداري قد تلقيا قرار 
اتحاد الكرة بتأجيل المباراة 
المرتقبة إلى االثنين المقبل 
بإيجابيــة لمنــح الفريــق 
الوقــت وفرصــة إلعــادة 
تأهيل الالعبين المصابين، 
حيث يعكف الجهاز الطبي 
على اإلشــراف على عالج 
عدد من اإلصابات وحاالت 
الشــد العضلي واإلرهاق، 
خصوصا الالعبين عبداهللا 
الشمالي وهنري سيدريك، 

التكتيكية المتنوعة تحسبا 
لظروف المباراة فيما انفرد 
مــدرب الحــراس الكابتــن 
محمــد صيــام باإلشــراف 
علــى تدريبــات الحــراس 
وفي مقدمتهم نجم الفريق 

سليمان عبدالغفور.

إســبانيا علــى البقــاء مع 
«األخضــر» حتــى خوض 
أمــام  المرتقــب  النهائــي 
الكويــت، علــى أن يلتحق 
بالفريق في اليوم التالي من 
أجل تمثيله في االستحقاقات 

المقبلة.

إلى ذلك، كشف اإلسباني 
تشــافي توريــس، عن أنه 
سيستمر مع الفريق حتى 
النهائيــة لكأس  المبــاراة 

األمير االثنين المقبل.
واضاف أنه حصل على 
موافقــة ناديــه الجديد في 

وهما من العناصر المؤثرة، 
والتقارير األولية تشير إلى 
بالمباراة  إمكانية لحاقهما 

بنسبة كبيرة.
تدريبــات  وتنوعــت 
األخضر اليومين الماضيين 
لتشــمل عــددا مــن الجمل 

إجراءات احترازية بستاد جابر
مبارك اخلالدي

كثف فريق العمل بستاد جابر الدولي جهوده لتجهيزه 
بالشكل األمثل استعدادا الستضافة املباراة النهائية لبطولة 
كأس سمو األمير. وفي هذا اإلطار تواجد فريق متخصص 
من الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة واحتاد الكرة في 
الستاد اليومني املاضيني لإلشراف على تعقيم غرف الالعبني 
واملمرات وقاعة كبار الزوار ودكة البدالء للفريقني وكبائن 
املعلقــني واحملللني للقنوات اإلذاعية والتلفزيونية واملرافق 
األخرى، وكذلك اإلشراف على تنظيف املدرجات والكشف 
على الساعات اإللكترونية وفحص واختبار الكشافات وغرف 
املراقبة اإللكترونية لضمان جودة وتشــغيل كل املرافق، 
لتسهم جميع اإلجراءات في إخراج املباراة النهائية بالشكل 

اآلمن والذي يليق بالرعاية السامية للمناسبة.

عبدالعزيز جاسم

أبدى مدرب الفريق االول لكرة القدم في 
كاظمة روبيرتو بيانكي سعادته باحلصول 
على املركز الثالث في كأس سمو األمير بعد 

التغلب على اليرموك ٣-١.
وقال فــي تصريح خاص لـ «األنباء» إن 
هذه تعد بداية جيدة للموسم اجلديد لفريق 
يغلب عليه الطابع الشبابي في مختلف املراكز، 
مضيفا: كان باإلمكان أن تنتهي مباراة حتديد 
املركزين الثالث والرابع بنتيجة أكبر بكثير 
عمــا آلت عليه، بعدما متكنا من التحكم في 
إيقــاع املبــاراة على مدار الشــوطني بفضل 
حرص الالعبني وروحهم العالية، وفي املجمل 

الفريق كمنظومة يتطور شيئا فشيئا وصوال 
إلى الرؤية التي أريد حتقيقها على املستوى 
التكتيكي واخلططي، وسعيد جدا بأداء جميع 
الالعبني خاصة الشباب منهم الذين يعملون 

بجد واجتهاد كبيرين.
وذكر أنه سيباشر اإلعداد لبداية الدوري، 
آمال مواصلة الالعبني التطور على املستويني 
الفني والبدني للوصــول إلى املرحلة التي 
تؤهلنا إلى املنافسة على أفضل املستويات.

وأضاف: «نأمل أن ينضم إلينا احملترفون 
في الفترة املقبلة ما يساعد في تطور الفريق، 
لكن عليهم أن يقاتلوا ألجل حجز مقعد لهم 
بالفريق، متاما كما احلال مع باقي الالعبني 

في الفريق».

بيانكي: كاظمة يتطور كمنظومة
أبدى سعادته بتحقيق ثالث كأس األمير وأنها بداية جيدة للموسم اجلديد

اليرموك يتعاقد مع كواو ودومبيا ويجدد لإلدريسي
أول من امس في مباراة حتديد املركز الثالث 
بكأس األمير رغم اخلسارة ١-٣، مشيرا إلى 
أن الفريــق عانى من اإلرهــاق واإلصابات 
التي طالت نصف الالعبني األساسيني وهم: 
أحمد هاني وحمد السعيد ويوسف سعود 
ويوســف جنف ومنصور البلوشي، الفتا 
إلى أن اليرموك كان يلعب مباراة كل ٣ أيام 
تقريبا ما تسبب في إرهاق الالعبني بدنيا.

ولفــت إلى انه كان من املفترض تأجيل 
املباراة إلى الســبت أو األحــد بعدما تأجل 
النهائي إلى االثنني من باب العدل واملساواة 
بني الفرق، وقد أرسلنا كتابا إلى احتاد الكرة 
بطلب التأجيل وتلقينا وعودا بتأجيلها، إال 

أن هذا األمر لم يحدث.

عبدالعزيز جاسم

أنهــى اليرموك ملــف العبيه احملترفني 
بشــكل نهائي بعــد ما تعاقد مــع محترف 
التضامن الســابق املهاجم العاجي هيرمان 
كواو، والعب الوســط الفرنســي مادلكابا 
دومبيا، باإلضافة إلى التجديد مع التونسي 
وسام اإلدريسي الذي سيصل االثنني املقبل. 
وكان اليرمــوك قد جدد تعاقده ســابقا مع 
املهاجم التوغولي ســينامي دوف واملدافع 

الغابوني فرانك بيرن.
من جهته، أشــاد رئيس جهاز الكرة في 
اليرموك إبراهيم الرومي مبا قدمه الالعبون 
طوال الفترة املاضية، وكذلك في مباراة كاظمة 

الرومي: عانينا أمام «البرتقالي» من اإلرهاق واإلصابات وطلبنا تأجيل املباراة

هيرمان كواو يبعد الكرة برأسه في مباراة سابقة مع التضامن

«املسابقات» تدرس تأجيل املوسم اجلديد
يحيى حميدان 

تتجه النية لدى جلنة املسابقات في احتاد 
الكرة الى تأجيل انطالقة املوسم اجلديد التي 
كانت مقررة يوم ٢٥ الشــهر اجلاري الى ما 
بعد منتصف اكتوبــر املقبل إلتاحة الفرصة 
امام االندية احمللية لالستعداد بصورة افضل، 
وذلك في ظل النقص املوجود في بعض الفرق 
بسبب االجراءات املفروضة على القادمني من 
اخلارج ودخولهــم في احلجر املنزلي، االمر 
الذي يعني عدم دخولهم في التدريبات اال بعد 
فترة تعتبر طويلة بالنسبة لالجهزة الفنية. 

وعلمت «األنباء» ان ٤ اندية تقدمت بكتب 
رسمية الى احتاد الكرة لطلب التأجيل وهي: 
الفحيحيل، الساحل، التضامن وخيطان، كما 
ان العدد مرشح للزيادة، حيث تفضل معظم 
االندية منحها الوقت الكافي قبل الدخول في 

املوسم اجلديد. 
ومن املقرر ان حتسم جلنة املسابقات املوعد 
اجلديد النطالق املوسم في وقت قريب جدا، 
علما انها تسعى لعدم ختام املوسم في يوليو 
املقبل بسبب الطقس شديد احلرارة في تلك 
الفترة الزمنية، وهو ما يعرقل االعالن الرسمي 

عن بداية املوسم املقبل.
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فهيد العجمي مكرما إحدى الفائزات

يعقوب العوضي

دشــن نادي األلعاب الشــتوية امس األول األربعاء 
أولى بطوالته احمللية لهذا املوسم (٢٠٢٠-٢٠٢١) بإقامة 
بطولة النادي في لعبة االستعراض على اجلليد (الفيغر) 
للفتيات وهي من األلعاب الشتوية اخلمس التي يشرف 

عليها النادي.
وأسفرت نتائج البطولة التي أقيمت في صالة عجيل 
العجران التابعة للنادي في منطقة بيان عن فوز الالعبة 
روى القرطاس بلقب مســابقة (اف ســي٤)، 
فيما أحرزت الالعبــة حصة الصرعاوي 
لقب مسابقة (اف سي٥) أمام زميلتها 
دالل البدر التــي جاءت ثانية، في 
حني نالت الالعبة نورا القطينة 

لقب مسابقة (اف سي٦).
وبهـــــــذه 
املناسبـــة، 
قال رئيـس 

النادي فهيد العجمي عقب ختام البطولة إن النادي حرص 
على إقامة هذه البطولة في بداية املوسم لضمان االستعداد 
املبكــر لالعبات منتخب الكويت للعبة لالســتحقاقات 
املقبلة وفي مقدمتها البطولة اآلسيوية التي ستقام في 
مارس املقبل، مشيدا باملســتوى الفني اجليد لالعبات 

الكويتيات.
وأضاف العجمي أن النادي سينظم في الفترة املقبلة 
بطوالته املقررة لباقي األلعاب، إذ سيقيم الدوري الوطني 
للعبة الهوكي على اجلليد للرجال والسيدات في أكتوبر 
املقبل، كما سينظم بطوالت محلية لباقي ألعاب النادي 
تباعا وهي (الكيرلنج) و(التزلج على اجلليد) و(السرعة 

على اجلليد).
وأكد أن املســتويات الفنية لالعبي والعبات النادي 
في جميــع األلعاب في ارتفاع مســتمر بفضــل أدائهم 
للتدريبــات بصورة منتظمة في صالة النادي اجلديدة 
التي مت إنشــاؤها وفق أعلى املقاييس الفنية احلديثة، 
موضحا أن النادي سيعمل على دعم كل ألعابه لتحقيق 
املزيد من اإلجنازات في هذه الرياضات األوملبية الشتوية.

بعمر ٨ سنوات حققت العديد من اإلجنازات والبطوالت

يعقوب العوضي

برزت بني الكثيرات من بنات جيلها وأثبتت 
أن لها مستقبال كبيرا في لعبة االستعراض على 
اجلليد، إنها الرا جمال البراك (٨ أعوام) أصغر 
العبه في «الفيغر» فئة «فري ستايل ٤» والتي 
أبهرت املتابعني في مختلف البطوالت احمللية 
والدولية، التي شاركت فيها من خالل أدائها 
املميز وتفوقها وحتقيقها امليداليات املختلفة.

«األنباء»، التقت البطلة الصاعدة الرا البراك 
على هامش بطولة «الفيغر» التي دشــن بها 
نادي األلعاب الشتوية موسمه اجلديد، فقالت: 
«وجود نادي األلعاب الشتوية ومنتخب وطني 
للعبة أعطاني الدافع لتقدمي املزيد، حيث أشعر 
بســعادة غامرة حني أمارس اللعبة وعندما 

أكون فوق اجلليد».
وأضافت: «ما أعطاني الدافع وساعدني على 

الوصول ملا وصلت إليه وحققته وجود والدتي 
بجانبي في مختلف البطوالت واملناسبات، حيث 
إنها توفر لي جميع متطلباتي رغم الظروف 
التي تتعــرض لها من عمل وظروف احلياة 
ورغم ذلك أجدها خلفي دائما لتدفعني إلى 
املقدمــة وأيضا وجود والدي وأخي وأختي 
في الصفوف األولى لدعمي ومساندتي في 

جميع املناسبات».
وتابعــت الرا البراك: «قدوتي في اللعبة 
الالعبات البطالت حصة وروا ودالل ونورة، 
فأنا أتدرب معهن باستمرار ويشجعنني على 
تقدمي املزيد مما يجعلني أطمح لتمثيل املنتخب 
الوطني في املستقبل وهو هدفي احلالي، حيث 
اطمح لرفع اسم وعلم الكويت في مختلف 

احملافل الدولية».
اجلدير بالذكر أن الرا البراك حققت عدة 
إجنازات منها: ٥ ميداليات ذهبية وفضية واحدة 

ببطولة ابوظبي موسم ٢٠١٧، ولنفس البطولة 
في املوسم ٢٠١٨ لفئة ٦ سنوات حصدت ٣ 
ذهبيات وفضية وبرونزية، ولنفس البطولة 
لفئة ٧ ســنوات حققت ٤ ميداليات ذهبية 
وفضية واحدة في املوسم ٢٠١٩، وفي بطولة 
الواليات املتحدة األميركية لفئة ٧ ســنوات 
اقتنصت ٥ ميداليات ذهبية وفضية واحدة 
في املوسم ٢٠١٩، وفي بطولة أبوظبي لفئة 
٨ سنوات حققت ٤ ميداليات ذهبية وفضية 
واحدة في املوسم ٢٠٢٠، باإلضافة إلى اختيارها 
ضمن نحو ٢٠٠٠ متسابق للعرض في حفل 
خيري مع البطلة األوملبية األميركية برادي تنل.

وتوجهت الرا بالشكر إلى مدربتها وأسرتها 
وخاصة والدتها وأيضا مجلس إدارة نادي 
للرياضة  العامة  الشــتوية والهيئة  األلعاب 
واللجنة األوملبية الكويتية وجلميع من ساندها 

في مشوارها الرياضي حتى اليوم.

الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»الرا البراك.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في «الفيغر»

..وفي لقطة جماعية مع الفائزات في فئات (الفيغر) للفتيات

«اليد»: تأجيل مشاركة احملترف األجنبي.. و٥ معارين فقط

الى ذلك تقام اليوم ٤ مباريات 
ضمن منافســات اجلولة الـ ١٣ من 
دوري الدمــج لكرة اليــد، فيلتقي 
على مجمع صاالت الشــيخ ســعد 
العبــداهللا القريــن (٩ نقــاط) مع 
الســاحل (نقطتني) فــي الـ ٤٫٣٠، 
وبرقــان (١٧ نقطــة) مــع العربي 
(٢٠ نقطــة) في الـ ٦٫٠٠ والكويت 
(٢٤ نقطــة) مع كاظمة (٢١ نقطة) 
في الـــ ٧٫٣٠، بينما يلعب خيطان 
(٤ نقــاط) مع الشــباب (٧ نقاط) 
في الـ ٥٫٠٠ على صالة الشهيد فهد 

األحمد مبقر االحتاد.

بطل الــدوري وبطل كأس االحتاد، 
وفي حال حصول بطل الدوري على 
لقب الكأس أيضا ستلعب البطولة 
بني بطل الدوري ووصيفه. كما أجمع 
األعضاء على مطالبة الهيئة العامة 
للرياضة بتخصيص أرض جديدة 

لتكون مقرا جديدا لالحتاد.
بــدوره، ناشــد رئيــس االحتاد 
ناصر صالــح الهيئة مبنح االحتاد 
منشــأة مركــز الشــباب بضاحية 
صباح السالم، حيث إنها تتناسب 
مع متطلبات االحتاد لقربها من مجمع 

صاالت الشيخ سعد العبداهللا.

بقيادة املدرب السلوفيني بوريس 
دينيش ليكون مديرا فنيا للمنتخبات 
الوطنية، ومعه مدرب حراس املرمى 
األملانــي بوبكــر زرمانــي واملدرب 
املســاعد بوســكو جلوسكوفيتش 
الســلوفيني، وأيــد أعضاء مجلس 
اإلدارة استمرار املدربني الوطنيني 

احلاليني للمنتخبات الوطنية.
وأعلن االحتاد عــن التعاقد مع 
املدرب الوطني إسماعيل عبد القدوس 
لقيادة منتخب اليد الشاطئية رسميا. 
ووافــق األعضــاء على اســتحداث 
بطولة الســوبر التي ســتجمع بني 

مشــاركة الالعب احملترف األجنبي 
فــي البطــوالت احملليــة للموســم 
٢٠٢٢/٢٠٢١، وألغى البطوالت احمللية 
للفئات السنية للموسم احلالي ٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠ فيما عــدا درجة العمومي 
رسميا، وينتظر االحتاد قرار اللجنة 
الثالثية الستئناف بطولة املراحل 

السنية للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٠.
مدير فني للمنتخبات 

ومن القرارات املهمة التي خرجت 
من االجتماع التعاقد مع طاقم فني 
لقيادة اليد الكويتية بصورة عامة 

يعقوب العوضي

إدارة  أســفر اجتمــاع مجلــس 
احتاد كرة اليد الذي عقد مساء أول 
من أمــس، عن عدة قرارات متعلقة 
بالبطوالت احمللية من أهمها تشكيل 
جلنة للتســويق برئاسة أمني سر 
االحتاد قايد العدواني، وحتديد عدد 
إعارة الالعبني بـ ٥ العبني فقط لكل 
ناد، كما وافق على فتح باب االنتقال 
احلر لالعبني الذين بلغت أعمارهم ٣٠ 
عاما دون احلاجة للعودة الى أنديتهم 
بشرط عدم وجود عقد يربطهم مع 
إعطاء أحقية التعاقد مع العب واحد 
فقط لكل ناد، باإلضافة إلى املوافقة 
علــى منح حريــة االنتقال لالعبني 
الذيــن تبلغ أعمارهم ٣٥ عاما دون 
العودة إلى انديتهم مع إعطاء األندية 
احلرية العددية في التعاقد معهم.

وتوجه االحتاد بكتاب رســمي 
للجنــة األوملبيــة الكويتية بطلب 
اســتضافة مقر اللجنة التنظيمية 
اخلليجيــة لكــرة اليــد لتكون في 
الكويت بدورتها املقبلة وبرئاســة 
رئيــس االحتــاد ناصــر صالح بو 
مرزوق واملقرر نائب رئيس االحتاد 

شبيب الهاجري.
تأجيــل  االحتــاد  قــرر  كمــا 

منح العبي الـ ٣٠ و٣٥ حرية االنتقال وتشكيل جلنة تسويق.. والتعاقد مع السلوفيني بوريس مديراً فنياً للمنتخبات الوطنية

جانب  من اجتماع احتاد اليد برئاسة ناصر صالح

أبو املجد عاد لقيادة «األبيض»
يعقوب العوضي

وصل الى البالد املدرب املصري مجدي أبو املجد الستئناف مهامه في 
قيادة نادي الكويت وذلك بعد تعثر وصوله بسبب اإلجراءات االحترازية 
املتبعة بسبب ڤيروس كورونا. وكان املدير الفني هيثم الرشيدي قد تولى 
زمام قيادة الفريق في املباريات الســابقة وجنح في املهمة، إذ انه حافظ 

على سجل االنتصارات ولم يتعرض للتعادل أو اخلسارة.

الدوحة - فريد عبدالباقي

يترقب عشــاق الكرة الســعودية 
بصفة عامــة، والكرة املصرية بصفة 
خاصة املواجهة التي جتمع التعاون 
السعودي مع بيرسبوليس اإليراني 
في ٩:٠٠ مساء اليوم بتوقيت الكويت 
على ستاد املدينة التعليمية في ختام 
مباريــات اجلولــة الرابعة مــن دور 
املجموعات لدوري أبطال آســيا لكرة 
القدم ٢٠٢٠، واملقامة حاليا في العاصمة 

القطرية الدوحة بنظام التجمع.
وترجع أهمية اللقاء إلى إسناد مهمة 
تدريب الفريق السعودي إلى املدرب 
الفرنســي الســابق للزمالك املصري 

باتريس كارتيرون والذي رحل بشكل 
مفاجــئ عن منصبه كمدرب للزمالك، 
قبل شــهر واحد من اســتكمال دوري 

أبطال أفريقيا.
ويدخل التعــاون لقاء اليوم وهو 
في صدارة املجموعة الثالثة برصيد ٦ 
نقاط، حيث خسر لقاء اجلولة الثالثة 
أمــام بيرســبوليس ٠-١، فيما يحتل 
الفريق اإليراني املركز الثالث برصيد 

٤ نقاط.
وفي املجموعة ذاتها، يبحث الدحيل 
القطري عن تعزيز فرصته في بلوغ 
دور الـ ١٦ عندما يلتقي مع الشــارقة 
اإلماراتي في ٦:٠٠ مســاء على ســتاد 
املدينة التعليمية، حيث يحتل الدحيل 

وصافــة املجموعــة الثالثة برصيد ٦ 
نقاط، فيما يقبع الشــارقة في املركز 
الرابع واألخيــر بنقطة واحدة، حيث 
خسر لقاء اجلولة الثالثة أمام الدحيل 

.١-٢
وفــي املجموعة الرابعة ســيكون 
الصراع كبيرا بني فريقي السد القطري 
والنصــر الســعودي مــن أجل حجز 
بطاقتي بلوغ الدور الثاني، حيث يلتقي 
السد مع العني اإلماراتي في ٦:٠٠ مساء 
على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، 
وقد تعادل الفريقان في اجلولة الثالثة 
٣-٣، ليحتل السد وصافة املجموعة 
برصيد ٥ نقاط، أما العني فيحل رابعا 

«الدحيل» يسعى لتكرار تفوقه على «الشارقة»برصيد نقطة واحدة.

الكويت وكاظمة 
إلى نصف نهائي كأس «السلة»

هادي العنزي 

بسهولة كبيرة تأهل الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت 
إلى الدور نصف النهائي لكأس احتاد كرة السلة بعدما سحق 
نظيره الصليبخات بفارق ١٠١ نقطة وبنتيجة ١٣٨-٣٧، فيما 
تأهل كاظمة بعد تفوقه على الشباب ٩٣-٦٨ نقطة، ليضرب 
الفريقــان موعدا ناريا يجمعهما في الـ ٥٫٠٠ مســاء األحد 

املقبل على صالة نادي الكويت في نصف نهائي البطولة. 
وقد جاءت املباراة األولى مــن طرف واحد منذ بدايتها 
حتى اللحظات األخيرة، حيث حتكم العبو «األبيض» في كافة 
مجرياتها، ومتكن املدرب األملاني من إشــراك جميع العبي 
الفريق على مدار األشــواط األربعة، وبعد أن بدأ بتشكيلة 
يغلب عليها عنصر اخلبرة بإشراك عبداهللا الشمري وعزيز 
محمد وراشد الرباح وتركي الشمري، أخذ شومرز باملبادلة 
بني الالعبني مشركا حمد عدنان وسهو السهو والدولي حسني 
اخلباز والكسندر الغيص، ولم يختلف األداء وأسلوب اللعب 
في األشواط األربعة، رغم الفارق الكبير في النتيجة، إال أن 
العبي الكويت واصلوا الضغط على الصليبخات للتحضير 
فيمــا يبدو ملواجهة كاظمة األحــد املقبل، وقد جاءت نتائج 
األشواط جميعها ملصلحة األبيض ٤٠-٧، و٣١-٩،٣٠-٩،٣٧-١٢. 
وقد برز من الصليبخات الشاب الواعد عبداهللا بشير، وكذلك 

عبدالعزيز احلربش، وعادل نافع.
وفي املواجهــة الثانية التي جاءت أكثر ندية وتكافؤا بني 
كاظمة والشباب، تألق حسني حاجيه وفهد توفيق ومحمد املال 
واستطاعوا حسم النصف األول من املباراة ملصلحة الشباب 
بفارق نقطتني ٣٨-٣٦، رغم أفضلية كاظمة في الربع األول 
الذي أنهاه متقدما ١٦-١٢، لكن خبرة الدولي أحمد البلوشي 
وصقر عبدالرضا ومحمد الوراد وحيوية عبدالعزيز مبارك 
وفهد الناشي كانت حاسمة في الربع الثالث، ليستعيد كاظمة 
التقدم بفارق ١٠ نقاط مع نهاية الربع الثالث، ولم يكن الربع 
األخير بأحسن حاال للشباب بعدما نفد املخزون البدني ألبرز 
عناصر الفريق، وعدم وجود بدالء بذات الكفاءة الفنية، ليوسع 
كاظمة الفارق إلى ١٥ نقطة في الشــوط الرابع فقط، لتنتهي 

املواجهة بفوز األفضل فنيا واألكثر جاهزية.

العب الكويت عبداهللا الشمري مسجالً في سلة الصليبخات (محمد هنداوي)

التعاون يقابل «بيرسبوليس» حتت أنظار كارتيرون
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تنطلق مساء غد السبت منافسات 
املرحلة الثانية من الدوري االجنليزي 
املمتــاز بإقامــة ٤ لقاءات فــي غاية 
األهمية ألطرافها، حيث يلتقي إيڤرتون 
مع وست بروميتش، وليدز يونايتد 
مع فوالم، ومان يونايتد مع كريستال 

باالس، وارسنال مع وست هام. 
وســتكون مواجهــة الغــد أمــام 
كريســتال باالس األولى بالنسبة لـ 
«الشياطني احلمر» بعد إراحتهم في 
املرحلة االفتتاحية ملشاركة الفريق 
في «يوروبا ليغ». وضمن كأس رابطة 

احملترفني اإلجنليزية، تأهل إيڤرتون 
إلى الــدور الثالث عقــب فوزه على 
ضيفه ســالفورد سيتي ٣-٠ ضمن 
منافسات الدور الثاني من املسابقة.
وتقــدم «التوفيــز» فــي الدقيقة 
الثامنــة عــن طريــق مايــكل كــني، 
قبل أن يضيف األيســلندي جيلفي 
سيغورددســون الهــدف الثاني في 
الدقيقة ٧٤، وفي الدقيقة ٨٧ ســجل 
اإليطالي مويس كــني الهدف الثالث 

إليڤرتون من ضربة جزاء.
وودع ساوثامبتون البطولة عقب 

خسارته أمام مضيفه برينتفورد أحد 
أندية دوري البطولة (شامبيونشيب) 
٠-٢.  وتقدم برينتفورد عن طريق 
كريستيان نورغارد في الدقيقة ٤٠، 
قبل أن يضيف جاي دي سيلفا الهدف 
الثاني في الدقيقة األولى من الوقت 
احملتســب بدال من الضائع للشوط 
األول. وفي مباراة أخرى، تأهل هال 
سيتي أحد أندية الدرجة األولى إلى 
الدور ذاته، عقب فوزه على مضيفه 
ليدز يونايتد (الدوري املمتاز) ٩-٨ 
بضربات اجلزاء، عقب نهاية املباراة 

بالتعادل ١-١.  وكان هال سيتي البادئ 
بالتسجيل عن طريق ماليك ويلكس 
في الدقيقة اخلامسة، قبل أن يسجل 
أزجيان أليوسكي هدف التعادل لليدز 
في الدقيقة الثالثة من الوقت احملتسب 
بدال من الضائــع، ليلجأ ليدز وهال 
لركالت الترجيح التي ابتسمت لهال 
سيتي. وفي باقي املباريات، فاز ويست 
بروميتش على هاروغيت تاون ٣-٠، 
وتغلب فولهام على مضيفه إبسويتش 
تاون ١-٠، فيما اكتســح بريستول 
سيتي ضيفه نورثامبتون تاون ٤-٠.

برنامج املباريات بالتوقيت احمللي
اليوم اجلمعة

أملانيا (املرحلة الـ ١)
٩:٣٠بايرن ميونيخ ـ شالكه

فرنسا (املرحلة الـ ٤)
١٠beIN Sports HD١ليون ـ نيم

غدًا السبت
إجنلترا (املرحلة الـ ٢)

٢:٣٠beIN Sports HD١إيڤرتون ـ وست بروميتش
٥beIN Sports HD٢ليدز ـ فوالم

٧:٣٠beIN Sports HD١مان يونايتد ـ كريستال
١٠beIN Sports HD١أرسنال ـ وست هام

إسبانيا (املرحلة الـ ٢)
٥beIN Sports HD١ڤياريال ـ إيبار

٧:٣٠beIN Sports HD٣خيتافي ـ أوساسونا
١٠beIN Sports HD٣سلتا ڤيغو ـ ڤالنسيا

إيطاليا (املرحلة الـ ١)
٧beIN Sports HD٤فيورنتينا ـ تورينو

٩:٤٥beIN Sports HD٤هيالس ڤيرونا ـ روما
أملانيا (املرحلة الـ ١)

٤:٣٠فرانكفورت ـ بيليفيلد
٤:٣٠أونيون ـ أوغسبورغ

٤:٣٠كولن ـ هوفنهامي
٤:٣٠برمين ـ هرتا برلني

٤:٣٠شتوتغارت ـ فرايبورغ
٧:٣٠دورمتوند ـ مونشنغالدباخ

فرنسا (املرحلة الـ ٤)
٦beIN Sports HD٦النس ـ بوردو
١٠beIN Sports HD٦رين ـ موناكو

فيورنتينا وروما أمام تورينو وهيالس في افتتاح «الكالتشيو» غدًا
تنطلق مســاء غد السبت 
منافســات املوسم اجلديد من 
الــدوري اإليطالي لكرة القدم 
باقامــة لقاءيــن، حيث يلعب 
فيورنتينــا مــع تورينو في 
افتتاح «الكالتشيو»، ويعقبه 
مواجهة اخرى جتمع بني روما 

وهيالس ڤيرونا.
ويسعى كل من فيورنتينا 
وروما لتحقيــق افضل بداية 
لضمــان التواجد فــي املراكز 
املتقدمة املؤهلة إلى البطوالت 
األوروبيــة، علــى الرغــم من 
صعوبة خصم «الفيوال» وهو 
تورينو الذي يقدم مستويات 

رائعة في املواسم األخيرة.
هذا، وتسعى األندية جاهدة 
إلى إقناع املســؤولني بعودة 
اجلمهــور إلــى املالعــب ولو 
جزئيا، في بطولة تعاني أصال 
من تدني احلضور في املدرجات 
حتــى قبــل تفشــي ڤيروس 
كورونــا املســتجد وما ترتب 

عنه من توقف ثم االستئناف 
خلف أبواب موصدة.

ومــن املقــرر أن املوســم 
اجلديــد في ٢٣ مايو ٢٠٢١ من 
أجل إفساح املجال أمام املنتخب 
اإليطالي لكي يتحضر لنهائيات 
كأس أوروبا التي أرجئت هذا 
الصيــف لعــام ٢٠٢١ بســبب 

«كوفيد ـ ١٩».
ولن يكون اجلمهور حاضرا 
فــي املدرجــات حــني يفتتح 
املوسم غدا ولم يحدد أي موعد 
إلمكانية العودة حتى وإن كانت 
جزئية. وأشار عالم االجتماع 
واملــدون املتخصص في كرة 
القدم بيبو روسو الى «خوفي 
هو أننا لألســف اعتدنا أصال 
علــى املالعب بدون جمهور»، 
مضيفــا: «هذا االنقطاع ميكن 
أن يكون املسرع النهائي نحو 
بطولة من دون جمهور، السيما 
في إيطاليا حيث يوجد أصال 
ميل واضح لهجر املالعب التي 

تكون عــادة ممتلئة ملباريات 
يوڤنتوس أو في سان سيرو 
(حيث يلعــب قطبا ميالنو)، 
لكنها شبه مهجورة في املدن 

األخرى».
وحسب موقع «كالتشيو إي 
فينانتسا» املتخصص بالناحية 
االقتصادية لكرة القدم، شهد 
املوســم املنصرم ارتفاعا في 
احلضــور اجلمهوري قبل أن 
تعلق البطولة في مارس بسبب 

جائحة «كوفيد ـ ١٩».
لكــن معــدل احلضور في 
مدرجــات املالعــب اإليطالية 
في مباريات الدوري، والبالغ 
٧٠٪ مــن قــدرة االســتيعاب 
كمعدل وسطي، اليزال بعيدا 
عن الدوري اإلجنليزي املمتاز 
والــدوري األملانــي (أكثر من 
٩٠٪)، أو الــدوري اإلســباني 
(٧٦٪)، وعلى نفس مستوى 
الدوري الفرنسي بحسب هذا 

املوقع.

بايرن ميونيخ يفتتح الـ «بوندسليغا» مبواجهة شالكه اليوم

يزاح الســتار عن فعاليات املوسم اجلديد 
من الدوري األملاني لكرة القدم (بوندسليغا) 
اليوم مببــاراة بايرن ميونيــخ بطل الدوري 
والــكأس احملليني ودوري أبطــال أوروبا مع 

ضيفه شالكه. 
ومرة أخرى يعد بايرن ميونيخ مرشــحا 
فوق العادة إلحراز لقبه التاسع على التوالي 
في «البوندســليغا»، في موسم غريب بسبب 
أجندة املباريــات التي فرضتها أزمة ڤيروس 
كورونا املستجد والتي ألقت بظاللها على مسألة 

حضور اجلماهير إلى املدرجات. 
من جانبه، يبدأ بوروسيا دورمتوند، وصيف 
املوســم املاضي، مشــواره في املوسم اجلديد 

مبواجهة ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ على 
ملعب «سيغنال إيدونا بارك» في لقاء صعب 

غدا السبت. 
ويعود ارمينيا بيليفيلد إلى دوري األضواء 
بعــد غيــاب ١١ عاما، حيث يســتهل مشــواره 
مبواجهــة مضيفــه اينتراخــت فرانكفورت، 
ويلتقي شــتوتغارت العائد للبوندسليغا مع 
ضيفه فرايبورغ. ويحاول ڤيردر برمين، الذي 
بقي في البوندسليغا من خالل ملحق الصعود 
والهبوط، أن يصحح مســاره املوسم احلالي 
حينمــا يبدأ مشــواره مبواجهة ضيفه هيرتا 
برلني. ويلتقي يونيون برلني مع اوغسبورغ، 

وهوفنهامي مع كولن.

إيڤرتون يهزم سالفورد بثالثية ويتأهل للدور الثالث بكأس الرابطة اإلجنليزية

«الشياطني» يستضيفون كريستال في اإلطاللة األولى غدًا

ليون يستضيف نيم اليوم.. وباريس يتجاوز متز

«اخلفافيش» لتجاوز عقبة سلتا ڤيغو غدًا

تياغو «خّلص» مع ليڤربول

هل يعود بيل إلى «السبيرز»؟

بلجيكا حتافظ على صدارة تصنيف «فيفا»

ميسي يتألق في ودية جيرونا

يفتتح ليون املرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي 
لكرة القدم متطلعا لتحقيق انتصاره الثاني فقط 
هذا املوسم، بعد أن حصد نقطة يتيمة من آخر 
مباراتني، عندما يستضيف نيم على ارضه اليوم.

وتشهد املرحلة مباراة قوية غدا بني رين وضيفه 
موناكو املتصدرين بسبع نقاط لكل منهما، إذ لم 
يخسر أي منهما بعد هذا املوسم مع انتصارين 
وتعادل، فيما يتفــوق رين على نادي اإلمارة 

بفارق األهداف.
وفي مباراة اخرى، يلتقي لنس مع بوردو.

إلى ذلــك، قاد العب الوســط االملاني يوليان 
دراكسلر فريقه باريس سان جرمان املنقوص 

عدديا إلــى حتقيق فوزه األول هذا املوســم 
بتســجيله هدفا قاتال في مرمى ضيفه متز، 
ليخرج فائزا بنتيجــة ١-٠، في مباراة مؤجلة 

من املرحلة األولى.
وسجل دراكسلر برأسية هدف الفوز في الدقيقة 
الثالثة من الوقت احملتسب بدل الضائع (٩٠+٣)، 
فيما أكمل سان جرمان في الشوط الثاني بتسعة 
العبني بعد طرد عبــدو ديالو لتلقيه بطاقتني 
صفراوين (٦٥) وإصابة االسباني خوان بيرنات 
(٨٦). وصعد سان جرمان للمركز الـ ١٥ برصيد 
ثالث نقاط، فيما يقبع متز الذي تلقى هزميته 
الثالثة تواليا في املركز الثامن عشر من دون نقاط.

تقام مساء غد الســبت ٣ مباريات في افتتاح 
منافسات املرحلة الثانية من الدوري االسباني، 
حيــث يلتقي ڤياريال مع إيبــار، وخيتافي مع 
أوساسونا، وڤالنسيا مع سلتا ڤيغو. ويبدو لقاء 

«اخلفافيش» وضيفه سلتا ڤيغو هو األصعب، حيث 
يرغب األول في حتقيق الفوز الثاني بعد فوزه 
في املرحلة االفتتاحية على حساب ليڤانتي ٤-٢، 
في حني تعثر الضيوف امام إيبار بالتعادل ٠-٠.

قال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل 
هاينز رومينيغه إن ليڤربول توصل إلى اتفاق 
لضم العب الوسط اإلسباني تياغو الكانتارا 

من النادي األملاني بطل أوروبا.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية أن الصفقة 
ستكلف بطل الدوري االجنليزي املمتاز نحو 
٢٠ مليون جنيه اســترليني (٢٥٫٨١ مليون 
دوالر) إضافة إلى ٥ ماليني جنيه استرليني 

في صورة حوافز.
وسيغادر تياغو صفوف العمالق األملاني قبل 
عام على انتهاء عقده، ومن املتوقع أن يوقع 

على عقد ألربع سنوات في أنفيلد.
وقال رومينيغه لصحيفة (بيلد): «ميكن أن 
أؤكد أن بايرن وليڤربول توصال إلى اتفاق 
وهذه رغبة تياغو في نهاية مسيرته بأن يقوم 

بشيء جديد».

ســتنتهي فصول عودة اجلنــاح الويلزي 
الدولي غاريث بيل إلى فريقه السابق توتنهام 
االجنليزي قادما من ريال مدريد اإلسباني 
هذا األسبوع، بحسب ما أفاد وكيل أعماله 
جوناثان بارنيت وكالة «فرانس برس». ويتم 
وضع اللمسات االخيرة على صفقة معقدة 
بني «امللكي» و«السبيرز»، حيث من املتوقع 
أن يعود «القطار الويلزي» إلى نادي شمال 

لندن الذي كان غادره في عام ٢٠١٣ في صفقة 
قياسية عاملية حينها بلغت ١٠٠ مليون يورو.
وقال بارنيت لوكالة «فرانس برس»: «نحن 
نقترب من مبتغانا»، مضيفا «أعتقد أن األمور 
ستكتمل هذا األســبوع». ويضغط النادي 
امللكي من أجل انتقــال دائم لبيل (٣١ عاما) 
على أمل التخلص من عبء راتبه الذي يبلغ 

حوالي ٣٠ مليون يورو. 

حافظ املنتخب البلجيكي على صدارة أحدث 
نســخة من التصنيف العاملي الصادر عن 

االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) امس.
وهذه هي املرة األولى في آخر ستة أشهر 
التي يصــدر خاللها التصنيف العاملي، مع 
األخذ في احلسبان املباريات الدولية التي 
أقيمت مطلع الشهر اجلاري، والتي لعبت 
أغلبها فــي أوروبا، وذلك بعد فترة توقف 
اســتمرت ستة أشهر بسبب وباء ڤيروس 

كورونا.
ومازال املنتخــب البلجيكي في الصدارة 
برصيد ١٧٧٣ نقطــة، وجاء خلفه املنتخب 

الفرنسي برصيد ١٧٤٤ ثم البرازيل ١٧١٢ نقطة، 
ثم املنتخب اإلجنليزي برصيد ١٦٦٤ نقطة.
وقفز املنتخب البرتغالي من املركز السابع 
للمركز اخلامس برصيد ٦٥٣ نقطة بعد فوزه 

على كرواتيا والسويد. 
وارتقى املنتخب اإلسباني من املركز الثامن 
إلى الســابع، كما صعد املنتخب اإليطالي 
مركزا واحدا ليحتل املركز الثاني عشر، كما 
صعــد املنتخب الهولندي من املركز الرابع 
عشر للثالث عشر، وقفز املنتخب األملاني 
للمركز الرابع عشر بعد أن كان يحتل املركز 

اخلامس عشر.

سجل االرجنتيني لونيل ميسي هدفني ليقود 
برشلونة االسباني الى الفوز ٣-١ على جيرونا 
الذي يلعب في الدرجة الثانية خالل مباراة ودية 

استعدادا للموسم الكروري.
وسجل البرازيلي فيليبي كوتينيو (٢١) وميسي 
(٤٥ و٥١) أهداف برشلونة، فيما سجل سامويل 

سايس هدف جيرونا (٤٦).
وهي املباراة االستعدادية الثانية لبرشلونة حتت 
إشراف مدربه اجلديد الهولندي رونالد كومان 
بعد فوزه على ناستيك تاراغونا من الدرجة الثالثة 
٣-١ السبت حيث غاب ميسي عن التسجيل بعد 
خوضه ٤٥ دقيقة. وكان الدولي االرجنتيني قد 
أحدث صدمة في عالم كرة القدم الشهر الفائت 
بعدما أعلــن عن رغبته في الرحيل عن النادي 

الكاتالوني قبل أن يعود عن قراره مطلع الشهر 
اجلاري. وقال خافييــر تيباس رئيس الرابطة 
االســبانية «ال ليغا» في وقت ســابق االربعاء 
«ميسي مهم لبطولتنا.. إنه العب ولد في بطولتنا 

ونأمل أن ينهي مسيرته في الدوري».
وأشرك كومان ٢٠ العبا في املباراة التي اقيمت 
فــي املقر التدريبي للنادي، فيما غاب للمباراة 
الثانية تواليا املهاجم االوروغوياني لويس سواريز 
والعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال اللذان قد 

يغادران النادي في سوق االنتقاالت احلالية.
وقال كومان بعد املباراة انه حتدث مع سواريز 
ليبلغه ان برشلونة قد ال يكون قادرا على بيعه 
«إذا لم يجد فريقا وانتهى به االمر هنا، سيكون 

العبا اضافيا في الفريق».
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واحد أبواللطف

«البيئة» تبدأ زراعة ٣ آالف شجرة 
سدر في محمية اجلهراء قريبًا.

   خوش شغل.
  وال عزاء للفقراء!

٣٠ مليون إصابة بـ «كورونا» 
عامليًا والدول الغنية حجزت 

نصف اللقاحات املتوقعة.

أبعد من الكلمات
« «واضح ان تويتر ينشر كل ما يسيء إليَّ

الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
متحدثا بنبــرة تهديد ضد موقع 

التواصل االجتماعي تويتر.

«مهمة الكاتب هي أن يسجل كيف تبدو له 
الحياة في العالم»

الروائية اإلجنليزية زادي سميث، 
الكتابة  ٤٤ ســنة، تتحدث عــن 

اإلبداعية.

«الســاعات الذكية تكنولوجيا األمس، 
«نيورالينك» هي تكنولوجيا المستقبل»

إيلون ماسك  امللياردير األميركي 
ميتدح شركته املتخصصة في الذكاء 

الصناعي العصبي.

«الفيلم عن الغضب الذي يجعلنا نتجاوز حدود 
اإلنسانية لنصبح وحوشا»

املمثل راسل كراو متحدثا عن فيلمه 
اجلديد «انهنجيد».

«الرعاية الصحية ليست مكافأة للموظفين 
بل من حقوق اإلنسان»

النائبة األميركية إلهان عمر تطالب 
بتأمينات صحية للجميع.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

٤:١٤الفجر
٥:٣٤الشروق

١١:٤٢الظهر
٣:١١العصر

٥:٥٠املغرب
٧:٠٧العشاء

العظمى: ٤٢
الصغرى: ٢٥

أعلى مد: ٠٠:٣٣ ص ـ ١٢:٠٥ ظ
أدنى جزر: ٠٦:٢٢ ص ـ ٠٧:٠١ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

نوره فهد عبدالعزيز املسعود، أرملة صالح محمد عبدالعزيز املنصور: 
٨٢ عاما ـ ت: ٩٤٤٢٢٥٥٦ ـ شيعت.

مي محمد خالد الفرج: ٧٣ عاما ـ ت: ٩٧٩٩٩٩٧٥ ـ شيعت.
حلقه مرعي خابور الشــمري: ٨٢ عاما ـ ت: ٩٩٤٣٧٥٣٧ ـ ٩٤٧٨٧٧٧٢ 

ـ شيعت.
حمد يوسف البطي بوطيبان: ٥٥ عاما ـ ت: ٩٧٩٦١٤٣٠ ـ شيع.

عبداهللا حسن الغنام: ٧١ عاما ـ ت: ٩٩٦٧٨٣٣٩ ـ ٥٠٢٥١٦١٦ ـ شيع.
ساره محمود عون املطوع: ٤٤ عاما ـ ت: ٩٩٧٠١٢٦٦ ـ شيع.

إبراهيم محمد أحمد مراد: ٨٢ عاماـ  ت: ٩٩٤٨٨٨٩٤ـ  ٥٥٩٤٢٠٧٢ـ  شيع.
هيا حمد مرزوق الغريب، أرملة راشد علي مبارك النويعم: ٨٨ عاما ـ 

ت: ٩٩٧٧١٤٨٩ ـ ٩٩٥١٧٣٠١ ـ شيعت.
بزه عبداهللا محمد الغصاب، زوجة زيد علي الغصاب: ٧٩ عاماـ  ٩٩٤٤٠٠٣٣ 

ـ ٩٩٦٢٢٠١٨ ـ شيعت.
عبداهللا نادر أحمد العامر: ٦٩ عاماـ  ت: ٩٩٦٠٤٤٧٥ـ  ٩٩٦٦٤٢٢٥ـ  شيع.
أحمد محمد جعفر: ٧٧ عاما ـ ت: ٦٧٠٧٠١٦٦ ـ ٩٩٧٩٣١٠٧ ـ شيع.

محمود عبدالرزاق أحمد احلسن: ٦٤ عاما ـ ت: ٦٠٠١١٢٢٢ ـ ٩٩١٢٠١٠٠ 
ـ الدفن بعد صالة العصر.
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٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى
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تابعونا وتواصلوا معنا

احلربي: جلوء «كورونا» ملضيف حيواني جديد قد يسّهل انتقاله للبشر
مسببة كارثة جديدة. لذلك 
من املهــم معرفة ما إذا كان 

مثل هذا الشيء ممكنا.
وأضافت احلربي: أجريت 
دراســات عديــدة في مارس 
املاضــي مــن خــالل مقارنة 
مستقبالت ACE٢، حيث وجد 
عددا من احليوانات الثديية 
التــي يســتطيع ڤيــروس 
كورونــا أن ينقــل العدوى 
إليها، مثــل القطط واألبقار 
واجلاموس واملاعز واألغنام 

واخلنازير واحلمام.
وختمت احلربي بالقول: 
على الصعيد احمللي، سؤالي 
موجه للجهــات املعنية في 
الكويــت، هــل مت فحــص 
فــي  األليفــة  احليوانــات 
الكويــت ملعرفــة إن كانــت 
هذه احليوانات قد تعرضت 
لإلصابــة بكوفيــد - ١٩ من 

أصحابها؟

املســتقبلية ليكــون العالم 
على أهب االستعداد ملواجهة 
عواقب عودة ظهــور أوبئة 
جديدة. الكثير من الدراسات 
اجريت في أميركا وسنغافورة 
مثــل اســتخدام املنظومات 
احلاســوبية ثالثية األبعاد 
حملــاكاة ڤيــروس كوفيد- 
١٩ والفحص االســتقصائي 

وفي هــذا الصــدد يقول 
عالم الڤيروسات رالف باريك 
في جامعــة نورث كارولينا 
«نظــرا النتشــار الفيروس 
في جميع أنحاء العالم، فقد 
يجد مستودعات جديدة خارج 
الصني» كمــا حدث مع اإلبل 
التي نشرت عدوى ميرس في 
اجلزيرة العربية واخلنازير 

للعديد من احليوانات البرية 
الثديية مثل املاشية والدواجن 
واخلنازيــر للتأكد من خلو 
أجســادهم مــن األجســام 

املضادة لهذا الڤيروس.
على اجلانب اآلخر اتهم 
العلماء اإلنسان بأنه مصدر 
انتقــال وبــاء ڤيروســات 
كورونا للحيوانات وذلك بعد 
أن ثبت انتقال العدوى من 
املالك الــى حيواناتهم مثل 
القطــط والــكالب والنمور 
وميــرس   ١٩  - بكوفيــد 
وســارس. بالرغم من كون 
الكائنــات ال تنقــل  هــذه 
العدوى لإلنسان ولكن هناك 
احتمالية كبيــرة أن تكون 
هنــاك غيرهم من الثدييات 
 ٢ ACE التي لديهــا بروتني
تستقبل بها ڤيروسات كوونا 
بهدوء ثم تتيح له الفرصة 
للظهور واالنتقال لإلنسان 

التي نشــرت ڤيروس نيباه 
في ماليزيا.

وتابعت: لهذا السبب يتجه 
العلماء لدراســة احليوانات 
البرية الثديية خوفا من أوبئة 
جديدة، حيث بدأ العلماء في 
البحث عن أنواع احليوانات 
البريــة التي من احملتمل أن 
تكون خزانات للڤيروســات 

قالت خبيرة علم احلشرات 
واألســتاذ املســاعد ب قســم 
العامة  الهيئــة  العلوم فــي 
للتعليــم التطبيقي د.جنان 
احلربــي إن بعــض العلماء 
يحذرون من وجود احتمالية 
كبيرة أن يلجــأ كوفيد- ١٩ 
ملضيف حيواني جديد ويعيد 
نقله إلى البشر في املستقبل.
وأضافــت احلربــي فــي 
تصريح لـ«األنباء» أن الكثير 
من احليوانات الثديية البرية 
تعتبر مســتودعات ألنواع 
مختلفــة مــن الڤيروســات 
ڤـــــيروسات  وباألخـــــص 
كورونا. فعلى سبيل املثال 
تعتبر اخلفافيش هي املصدر 
الرئيس جلميع ڤيروســات 
كورونا مثل سارس وميرس 
ونيباه، ويعتقد العلماء أنه 
الكائن األول املشتبه فيه في 

نشر كوفيد - ١٩.

خبيرة علم احلشرات أكدت لـ«األنباء» أن األغنام واملاعز واألبقار واجلاموس من احليوانات املشتبه فيها

هل من املمكن ان تكون األغنام حاضنة لڤيروس كورونا؟ د.جنان احلربي

علماء يكتشفون آثار أقدام تعود إلى ١٢٠ ألف عام في السعودية
واشنطنـ  أ.ف.پ: اكتشف باحثون في 
شمال السعودية أخيرا آثار أقدام بشرية 
وحيوانية عاشت في املنطقة قبل نحو ١٢٠ 
ألف سنة، ما يوفر معلومات جديدة عن الطرق 
التي سلكها األسالف مع متدد اإلنسان إلى 
القارة االفريقية، ويشكل، بحسب  خارج 
مســؤول حكومي سعودي، «الدليل األول 
على أقدم وجود لإلنسان» في شبه اجلزيرة 
العربية. وعرض الباحثون في دراسة نشرت 
نتائجها مجلة «ساينس أدفانسز» األربعاء، 
تفاصيل املشهد املكتشف في املوقع، حيث 
يبدو أن مجموعة من األسالف من جنس 
اإلنســان توقفوا لشرب املاء والبحث عن 
العلف عند بحيرة ضحلة كانت ترتادها أيضا 

اجلمال واجلواميس والفيلة بحجم أكبر من 
أي جنس موجود في العالم حاليا. وأوضح 
الرئيس التنفيذي لهيئة التراث السعودية 
جاسر بن سليمان احلربش خالل مؤمتر 
صحافي عقده في الرياض األربعاء املاضي 
أن «فريقا ســعوديا دوليا مشتركا» وراء 
االكتشاف. وأوضح في تصريحات نقلتها 
وكالة األنباء السعودية (واس) الرسمية أن 
آثار احلوافــر احليوانية تعود إلى «جمال 
وفيلة وحيوانات مفترسة» وحيوانات من 
فصيلتي الوعول والبقريات، مشــيرا إلى 
أن «البحيرة القدميــة اجلافة» تقع «على 
الدراسة،  أطراف منطقة تبوك». وبحسب 
قد يكون البشر هؤالء اصطادوا احليوانات 

الضخمة لكنهم لم يبقوا طويال في املوقع 
الذي استخدموه نقطة للتزود باملياه للصمود 
في رحلة أطول. وتضم منطقة شبه اجلزيرة 
العربية حاليا صحاري شاسعة وجافة ما كانت 
لتشكل موقعا مالئما للعيش ألسالف البشر 
واحليوانات التي كانوا يصطادونها. غير أن 
البحث الذي أجري على مدى العقد املاضي 
أظهر أن الوضع لم يكن كذلك على الدوام، 
إذ كانت املنطقة تضم مساحات خضراء مع 
رطوبة أكبر خالل آخر حقبة تعرف بفترة 
ما بني اجلليدين. وشدد احلربش على أن 
االكتشاف الذي وصفه بأنه «جديد ومهم»، 
«يقدم حملة نادرة عن بيئة األحياء أثناء انتقال 

(أ.ف.پ)اإلنسان لهذه البقعة من العالم». أحد آثار األقدام حول البحيرة القدمية 

٥٩٥ ألف دوالر ثمنًا لتاج 
بالستيكي بـ ٦ دوالرات

نيويورك - أ.ف.پ: بيع تاج بالســتيكي بلغ سعره 
األصلــي لدى شــرائه مــن املتجر ســتة دوالرات مببلغ 
٥٩٤٫٧٥٠ دوالرا خالل مزاد علني نظمته دار«سوذبيز» في 
نيويورك. ويعود السبب إلى أن مغني الراب النيويوركي 
نوتوريوس بي.آي. جي («بيغي») اعتمره خالل جلسة 

تصوير قبل ساعات من اغتياله.
وكان التــاج بقي في حوزة املصور الذي كان يتولى 
التصويــر خالل هذه اجللســة التاريخية لصالح مجلة 
«راب بيجــز»، وحصلت هذه اجللســة في مانهاتن يوم 
٦ مــارس ١٩٩٧، قبل ثالثة أيام مــن اغتيال «بيغي» في 

لوس أجنيليس.
وبيع التاج مع ثالث نســخ من صورة «بيغي» التي 
أصبحــت تاريخية ونشــرت على غــالف «راب بيجز». 
وبيع التاج الثالثاء بســعر بلــغ تقريبا ضعف ما كانت 

«سوذبيز» تتوقعه وهو ٣٠٠ ألف دوالر.
وكان التــاج جزءا مــن مزاد متحور على موســيقى 
الهيب-هوب وتضمن بعض األغراض املرتبطة مباشرة 

بتاريخها.

التاج الذي اعتمــره مغني الراب بيغي 
ملشاهدة الڤيديولدى عرضه في دار«سوذبيز»

بعض املضادات احليوية 
أخطر من «كورونا»

دق عالــم أســترالي ناقوس اخلطر مــن تهديد يقول 
انــه يفوق مبا ال يقاس التهديد الراهن الذي ميثله وباء 

«كورونا» (كوفيد ـ ١٩). 
ونقلــت «الغارديان» عن د.بول ديبــارو قوله انه ال 
يبالــغ في اعتبــاره ان ظاهرة البكتيريــا املقاومة تهدد 

بإعادة الطب احلديث الى العصور الوسطى.
ويتحدث د.ديبارو عن املضاعفات احملتملة على الصحة 
العامة فــي العالم نتيجة انتشــار «البكتيريا اخلارقة» 
املقاومة للمضادات احليوية قائال «إذا فكرنا بالدور الذي 
تلعبــه املضــادات احليوية في نظامنــا الصحي الراهن 
فســنجد ان حاالت مثل اخلدوش البسيطة أو الوالدة او 
عالج السرطان والسكري أو اجلراحات الرئيسية ميكن 
ان تــؤدي كلهــا الى قتلنــا ألنها تتطلب كلها اســتخدام 
املضــادات احليوية. هذا الوضع ســيكون صعبا للغاية 

عندما تكون تلك املضادات غير فعالة».
وتشير الصحيفة إلى أن عدم فعالية املضادات احليوية 
يؤدي ســنويا وفق التقديرات إلــى ٧٠٠ ألف حالة وفاة 
في العالــم. وتقدر منظمة الصحة العاملية ان هذا العدد 

سيرتفع الى ٣٥٠ مليون وفاة بحلول عام ٢٠٣٥.
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