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  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

احلبس سنة.. ملخالفي محظورات «املرئي واملسموع»
رشيد الفعم

أقرت جلنة التعليم والثقافة 
واإلرشاد البرملانية التعديالت 
اجلديدة على نص القانون رقم 
٦١ /٢٠٠٧ بشــأن اإلعالم املرئي 
واملسموع. وأحال رئيس اللجنة 
النائب د.عودة الرويعي التقرير 
الــى مجلس األمــة ليدرج على 
الغــد  جــدول أعمــال جلســة 
متضمنــا مــا مت التوصل إليه، 
حيث جرى تعديل اشــتراطات 
تولي منصــب مدير القناة بأن 
يكون حاصال على شهادة دبلوم 
أو مؤهل جامعي، ويصدر الوزير 
خالل ستني يوما (كانت سابقا 
٩٠ يومــا) مــن تاريــخ تقــدمي 
الطلــب قرارا باملوافقة عليه أو 
رفضه، وحظرت التعديالت على 
املرخص له بث أو إعادة بث كل ما 
من شأنه املساس بالذات اإللهية 

قول إال بإذن خاص من الديوان 
األميري، وإفشاء ما يدور في أي 
اجتماع رسمي أو ما هو محرر في 
وثائق أو مستندات أو مراسيم 
أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر 
الدستور أو القانون سريتها أو 
عدم نشرها، وخروج القناة عن 
غرض الترخيص املمنوح لها. 
وحددت التعديــالت العقوبات 
علــى املخالفــات، حيث يعاقب 
كل مــن ميــارس أعمــال البث 
دون احلصــول على ترخيص 
بــث بالغرامة التــي ال تقل عن 
خمسة آالف دينار وال تزيد على 

عشرة آالف دينار.
كما يعاقب باحلبس مدة ال 
جتاوز سنة وبغرامة ال تقل عن 
خمسة آالف دينار وال تزيد على 
عشــرين ألف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من ارتكب 
بشخصه أو اشترك في ارتكاب 

«التعليمية البرملانية» أحالت تقريرها إلى املجلس متضمناً تعديالت القانون ٦١ /٢٠٠٧ بعد مناقشة ٤ اقتراحات

د.عودة الرويعي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

أو املالئكــة أو القــرآن الكــرمي 
أو األنبياء أو الصحابة األخيار 
أو زوجات النبــي أو آل البيت 
بالتعرض أو الطعن أو السخرية 
أو التجريح أو بأي وسيلة من 
التعبيــر، والتعرض  وســائل 
لشــخص صاحب السمو أمير 
البــالد بالنقد أو ان ُينســب له 

تكويت الوظائف 
القيادية ببعض 

أنشطة القطاع اخلاص 
بنسبة ١٠٠٪

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة في الهيئة العامة للقوى 
العاملــة، ان دراســة جتــرى 
إلعادة النظر في النسب احملددة 
لتكويت الوظائف في القطاع 

اخلاص. 
وتوقعت املصادر ان تصدر 
النسب اجلديدة واملعدلة بداية 
٢٠٢١، مبينــة أن التوجه هو 
ان تكون املســميات القيادية 
في بعض األنشطة للكويتيني 
بنسبة ١٠٠٪. ولفتت املصادر 
الدراســة ستشــمل  ان  الــى 
بحــث مخرجــات التعليم مع 

احتياجات سوق العمل.

إعالن توظيف 
املهندسني  في «النفط» 

نهاية اجلاري
أحمد مغربي

قال مصدر نفطي مسؤول 
ان شــركة البترول الوطنية 
ستكشف عن إعالن التوظيف 
اخلاص باملهندسني حديثي 
التخرج في القطاع النفطي 
نهايــة ســبتمبر اجلــاري 
سيشمل مئات الوظائف في 

الشركات النفطية. 
أن  املصــدر  وتوقــع 
يســتوعب إعالن التوظيف 
أعــدادا كبيرة من اخلريجني 
الذين ينتظــرون التوظيف 
منذ تخرجهم قبل ســنوات. 
وأشار املصدر إلى ان عجلة 
التوظيف بدأت في الدوران 
بالقطــاع النفطي وذلك بعد 
جمود استمر لعدة اشهر منذ 

بداية العام. 
وبـــــني املصـــــــــدر ان 
التخصصات املطلوبة ستكون 
فــي: هندســة ميكانيكيــة، 
كيميائية، كمبيوتر، صناعية، 
كهربائية، وهندسة السالمة 

والبيئة.

13سيارات

جيرالدين جريفيث

الرئيس دونالد ترامب خالل مهرجان انتخابي في فاييتفيل بكاروالينا الشمالية               (رويترز)

الشاهني والدالل يقترحان إجراءات 
استثنائية لتنظيم االنتخابات

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ

أعلن النائب أســامة الشاهني تقدمه والنائب محمد الدالل 
باقتراح برغبة يتضمن القيام بإجراءات اســتثنائية لتنظيم 
االنتخابات البرملانية القادمة مبا يوفر احلماية للمشــاركني 
في عملية االقتراع في ظل انتشــار ڤيروس كورونا. وقال 
الشــاهني ان االقتراح ينص على قيام مجلس الوزراء بإعداد 
خطة متكاملة يراعى فيها متطلبات شفافية وحوكمة ونزاهة 
االنتخابــات، على ان يقوم مجلس األمــة واحلكومة بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لســنة ١٩٦٢ بشأن االنتخابات 
نحو حتديد دقيق وواضح ملفهوم «اجلرمية املخلة بالشرف 
واألمانة». ونص االقتراح على دراســة تعديل موعد عملية 
االنتخاب احملصورة من الســاعة ٨ صباحا حتى الســاعة ٨ 

مساء، بشكل يضمن املزيد من التباعد البدني.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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مسؤولون 
كويتيون: تاريخ 
صاحب السمو 

اإلنساني والقيادي 
مثال ُيحتذى

أسماء وأعداد «احملظورين» املطلوب عودتهم.. جاهزة

مرمي بندق 

أعلنــت مصــادر مطلعــة 
خاصــة  تصريحــات  فــي 
لـــ «األنبــاء»، أن العمــل يتم 
إلعالن إنشاء منصة إلكترونية 
اجلهــات  طلبــات  تتلقــى 
احلكوميــة املختلفــة للعمالة 
الــدول  الوافــدة مــن بعــض 
الـ ٣٤ احملظورة والتي ترغب 

السماح للوافدين احملظورين في 
اخلارج بالتسجيل على املنصة. 
وكشفت املصادر عن ان بعض 
الوزارات أجنزت إعداد أسماء 
الوافديــن احملظورين  وأعداد 
في بعض التخصصات واملهن، 
وأن وزارتي التربية والصحة 
مــن بني الوزارات التي تطالب 
باســتثناء كوادرهــا بالعودة 
ووضعــت القوائــم واقترحت 

البالد وبعض الدول احملظورة 
إلعــادة الفئــات املطلوبة.  أما 
الذين  بالنســبة للمحظورين 
انتهت إقاماتهــم، فقد طرحت 
بعــض اجلهــات احلكوميــة 
اقتراحات منهــا إصدار كارت 
زيارة للمنتهية إقاماتهم لترتيب 
أوضاعهــم ســواء بالعــودة 
إلــى العمــل أو احلصول على 
مستحقاتهم وإنهاء متعلقاتهم 

في البالد من قروض وإيجارات 
وخالفــه، وحتى ال يكون ملنع 
دخولهــم مجــددا وهــم الذين 
خدمــوا البالد ســنوات تأثير 
نفســي ســلبي على زمالئهم 
املستمرين في العمل.  وكانــت 
«األنباء» قـــد انفــردت في ١٥ 
اجلاري بنشر أن مجلس الوزراء 
حدد ١٠ فئات ألولوية العودة 

للوافدين إلى البالد.

توقيــت العــودة، وأن هنــاك 
دراســة مقترحــة لتخصيص 
الفنادق لتنفيذ احلجر الصحي 
الذي قد يخفض ليصبح ٧ أيام 
حلاملي شهادة PCR سلبية في 
حالة موافقة السلطات الصحية. 
ورأت مصــادر أخــرى أنه 
من احللــول املطروحة القابلة 
للتطبيــق اســتئناف جزئــي 
مباشــر حلركة الطيــران بني 

من احللول املطروحة استئناف جزئي حلركة الطيران بني البالد وبعض الدول احملظورة إلعادة الفئات املطلوبة 

في عودتهم الى البالد. 
وأوضحت املصادر أن الهدف 
من إنشاء املنصة تنفيذ اخلطط 
الالزمة لعودة من يسمح لهم 
من الوافدين العالقني باخلارج 
مــن مختلــف مــواد قانــون 
اإلقامة مع مراعــاة توجيهات 
التركيبة السكانية والتوافق مع 
االشتراطات الصحية املعتمدة.
وقالت إن املقترح يتضمن 

اقتراح كارت زيارة للمنتهية إقاماتهم لترتيب أوضاعهم سواء بالعودة للعمل 
أو احلصول على مستحقاتهم  وإنهاء متعلقاتهم من قروض وإيجارات وخالفه

١٢٠ يوم عمل لرياض األطفال و١٣٢ للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة و١٣٥لـ «الثانوية»

«التربية» و«الصحة» تطالبان باستثناء كوادرهما ووضعتا القوائم وتوقيت العودة.. 
ودراسة حتديد الفنادق لتنفيذ احلجر الصحي الذي قد يخّفض ليصبح ٧ أيام 
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الناطقة اإلقليمية باسم وزارة اخلارجية 
األميركية في حوار خاص مع «األنباء»

 نعمل مع شركائنا وحلفائنا في اخلليج بشكل 
وثيق للتصدي لتهديدات وإرهاب طهران

«شفروليه الغامن» تخطف األنظار 
في «مول ٣٦٠» بأحدث طرازات العام

جريفيث: «آلية الزناد» ُتعيد فرض 
حظر األسلحة امللزم  قانونًا 

على إيران حتى ُتغّير سلوكها

 اتفاقيات السالم تضع املنطقة 
على مسار حتوالت كبيرة وحقيقية جلهة 

االستقرار واألمن والفرص االستثمارية

03محليات

ترامب يحّذر من خسارة «التعديل الثاني»: 
الوضع في أميركا سيكون كئيبًا إذا فاز بايدن

عواصم - وكاالت: تعرفت الســلطات األميركية على هوية من يقف 
خلف محاولة تســميم الرئيس دونالد ترامب قبل أيام. ونقلت صحيفة 
«نيويــورك تاميز» أن «املســؤولني تعرفــوا على هوية املــرأة صاحبة 
احلزمــة». في هــذه األثناء، صعد ترامب حملته ضــد الدميوقراطي جو 
بايدن، مطلقا عدة حتذيرات لألميركيني وقال «إن الوضع سيكون كئيبا 
إذا فــاز بايدن». وفي محاولة خلطب ود اليمينيني أكد أن إعادة انتخابه 
هي التي ســتنقذ التعديل الثاني من الدســتور الذي يسمح لهم بحيازة 
األســلحة، وقال في تغريدة: «أنا الوحيد الذي أقف بينكم وبني التعديل 
الثاني. إذا انتخبتموني فســيكون آمنا ١٠٠٪، وإذا لم تفعلوا سينتهي». 
وأحلقها بتغريدة ثالثة قائال «أنقذوا التعديل الثاني، صوتوا». في هذه 
االثناء، ارتفعت بورصة املرشحني احملتملني خلالفة كبيرة قضاة احملكمة 
العليا روث بادر غينسبورغ. وكان ترامب نشر قبل أيام قائمة باملرشحني 
احملتملني، لطمأنة حلفائه السياسيني وتعبئة الناخبني احملافظني، ومنهم 

اميي باريت املدافعة عن احلقوق الدينية. 

بورصة املرشحني خلالفة عميدة احملكمة العليا الراحلة غينسبورغ ترتفع

حوار : أسامة دياب

التفاصيل ص ١٨

الفعــل احملظور عند بث القناة 
لقــاء أو برنامجــا مباشــرا أو 

مسجال يعرض ألول مرة.
ونصــت العقوبــات أيضــا 
علــى التالــي: يعاقب باحلبس 
مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال 
تقل عن خمسة آالف دينار وال 
تزيد على عشرين ألف دينار أو 
بإحــدى هاتني العقوبتني مدير 
عــام القناة عند بث القناة لقاء 
أو برنامجــا أو عرضا معادا أو 
مســجال يعــرض ألول مرة إذا 

تضمن مساسا باحملظورات.
كما يجوز للمحكمة ان تأمر 
بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة 
ال تزيد على سنة، كما ورد في 
العقوبات أنه: تســقط الدعوى 
اجلزائية عن اجلرائم املنصوص 
عليها في هذا القانون إذا لم يتم 
إبالغ النيابة العامة عنها خالل 

ثالثة أشهر من تاريخ البث.
التفاصيل ص٦

العقوبات املقترحة في قانون املرور اجلديد
 احلبس ٣ أشهر وغرامة ال تزيد على ٣٠٠ دينار وال تقل عن 
١٥٠ دينارًا عقوبة قيادة مركبة دون رخصة أو بإهمال وعدم إفساح 

املجال للمركبات احلكومية.

  احلبس ٣ أشهر وغرامة ال تزيد على ٥٠٠ دينار وال تقل عن 
٢٠٠ دينار عقوبة جتاوز اإلشارة احلمراء وقيادة مركبة برعونة 
أو إجراء السباقات أو جتاوز احلد األقصى للسرعة أو القيادة عكس 

السير أو من دون لوحات.

  احلبس مدة ال تقل عن شــهرين وغرامة ال تزيد على ٢٠٠ 
دينار وال تقل عن ١٠٠ دينار عقوبة التسبب في وقوع حادث ُمضر

أو وجود طفل في املقاعد األمامية أو القيادة من دون فرامل
أو إصدار األصوات املزعجة أو عدم التقيد باخلطوط األرضية.

06نص مرسوم قانون املرور اجلديد

«ممتازة التربية»: ضوابط جديدة للمعلمني

مرمي بندق

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.ســعود احلربــي ضوابط منح 
واستحقاق املكافأة املالية مقابل األعمال 
املمتازة لإلداريني للعام ٢٠١٩ واملعلمني 
للعام الدراسي ٢٠١٩ /٢٠٢٠. تضمن القرار 
تغييــرا واحدا على الضوابــط احلالية 
يتعلق مبدة املزاولة الفعلية ألعضاء الهيئة 
التعليمية باملعاهد واملدارس لتصبح: ١٢٠ 

يــوم عمل فعلي ملرحلة رياض األطفال، 
و١٣٢ للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، 
و١٣٥ لـ «الثانوية»، وأبقى القرار على ١٨٠ 
يوم عمل لإلداريني، وحتســب هذه املدد 
بعد استبعاد االنقطاع واإلعارة والتفرغ 
واإلجازات والراحة ما عدا فترة الرقود في 
املستشفى. وأبقى القرار على شروط مضي 
سنتني على تعيني املوظف داخل الوزارة 
أو خارجها، ويســري ذلك على العاملني 
باملدارس واملعاهد ســواء كان معلما أو 

إداريــا للمعينني في ٢٠١٨/٩/٢ وما قبل، 
والعاملني بديوان عام الوزارة والقطاعات 
التابعة لها واإلدارات املركزية واإلدارات 
العامة للمناطق التعليمية للمعينني قبل 
٢٠١٨/١/١، وعند احتســاب مدة السنتني 
يعامــل من يعــاد تعيينهــم أو التعاقد 
معهــم كاملوظفني اجلــدد. وأبقى القرار 
كذلك على شــرط حصول املوظف على 
تقييم كفاءة ممتاز عن سنة االستحقاق، 
وعدم وجود عقوبات تأديبية خالل هذه 

الســنة ما لم يتم محوها. وجاءت بقية 
الضوابط كما هي واملتعلقة بأن احملالني 
للشؤون القانونية يبت في أحقيتهم فور 
االنتهــاء من التحقيــق، على أن حتفظ 
مبالــغ أمانات ملدة شــهرين للتظلمات، 
و٦ أشــهر للمحالني للتحقيق، والتظلم 
إلكترونيا خــالل ٦٠ يوما، وعدم جواز 
اجلمــع بني مكافأة األعمال املمتازة وأي 
مكافــأة مالية مقابل اخلدمــات املمتازة 

صادرة بقرارات أخرى. 

احلربي أبقى على شروط مرور سنتني على التعيني و١٨٠ يوماً لإلداريني وتقييم «ممتاز» عن سنة االستحقاق وحقوق املتظلمني

أحمد مغربي

كشــف تقرير ديوان احملاسبة ان إجمالي 
املســحوبات مــن صندوق االحتياطــي العام 
الســنوات  بلــغ ٣١٫٩ مليــار دينــار خــالل 

مــن ٢٠١٦/٢٠١٥ حتــى ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، 
وأوضــح التقريــر أن مت ســحب ١١٫٤ مليــار 
دينــار في الســنة املاليــة ٢٠١٦/٢٠١٥، ونحو
املاليــة الســنة  ٧٫٤ مليــارات دينــار فــي 

٢٠١٦ /٢٠١٧، ونحو ٥ مليارات دينار في السنة 

املالية ٢٠١٧ /٢٠١٨، ونحو ٢٫٣ مليار دينار في 
٢٠١٩/٢٠١٨، ومــا قيمته ٥٧٨ مليون دينار من 
١ أبريــل ٢٠١٩ الــى ٣٠ يونيــو ٢٠١٩، وأخيرا 
نحــو ٥ مليارات دينار من  ١ يوليو ٢٠١٩ الى 

٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٣١٫٩ مليار دينار ُسِحبت من «االحتياطي العام» في ٥ سنوات

التفاصيل ص١٥
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االثنني ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ محليات

رئيس الوزراء استقبل رئيس ديوان احملاسبة

وزير اخلارجية استقبل سفير غانا 
مبناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد في قصر السيف 

امس رئيس ديوان احملاسبة فيصل فهد 
الشايع.

اســتقبل وزير اخلارجيــة ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ د.أحمد ناصر احملمد في ديوان 
عام وزارة اخلارجية ســفير جمهورية غانا 
الصديقــة احلاج أحمد الرفاعي يحيى إيدي، 
وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده 
لدى الكويت. وأشــاد وزير اخلارجية خالل 

اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها 
فــي إطار تعزيــز أواصر العالقــات الوثيقة 
التــي تربط البلدين الصديقني. حضر اللقاء 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب وزير 
اخلارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من 

كبار مسؤولي وزارة اخلارجية.

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله فيصل الشايع

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد في استقبال سفير غانا احلاج أحمد الرفاعي يحيى إيدي

«التقدم العلمي»: األمير قائد استثنائي 
ومثال للقيادة الرشيدة واحلكيمة

أكدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن 
تكرمي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبنحه وسام االستحقاق العسكري 
األميركي برتبة قائد أعلى من قبل الرئيس 
األميركي يأتي ضمن األوسمة الدولية التي 
ترى في سموه قائدا دوليا استثنائيا ومثاال 
يحتذى للقيادة الرشيدة واحلكيمة. وقالت 
املؤسسة في بيان صحافي إن هذه املبادرة 

الكرمية متثل اعترافا بالدور الرائد لسمو األمير 
في بناء وتعزيز عالقات التعاون االستراتيجية 
مــع الواليات املتحــدة األميركية انطالقا من 
عالقات الشراكة والصداقة التي جتمع البلدين 
الصديقني. وأعربت عن فخرها بهذا التكرمي 
املستحق متمنية من املولى عز وجل أن ميتع 
ســموه بدوام الصحة وموفور العافية وأن 

تقــر عيون أبنائه بعودته إلى رحاب الوطن 
ساملا معافى وأن يدمي على البالد نعمة األمن 
واألمان واالستقرار في ظل قيادة سموه وسمو 
نائــب األمير وولي العهد وأكدت املؤسســة 
حرصها الدائم بالعمل وفق توجيهات سمو 
األمير لتحقيق أهدافها املنشــودة في تعزيز 
دور العلم والتكنولوجيا واإلبداع في البالد.

محافظ مبارك الكبير
هنأ األمير بوسام االستحقاق العسكري

بعث محافظ مبارك الكبير 
محمود بوشــهري برســالة 
تهنئة إلى سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد رفع خاللها باســمه 
أهالــي محافظــة  وباســم 
مبــارك الكبير أســمى آيات 
التهاني والتبريكات وأزكى 
األمنيات مبناسبة منح رئيس 
الواليات املتحدة األميركية 
دونالد ترامب صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسام االستحقاق العسكري 
األميركي بدرجة قائد أعلى،

والذي منح نظير عطاءات سموه الوفيرة 
وقيادتــه احلكيمــة ومســيرته احلافلة بكل 
القيم اإلنسانية ودوره السياسي الفعال عبر 

العقود املاضية ودور سموه 
في ترســيخ عالقة الصداقة 
الكويــت  التاريخيــة بــني 
والواليات املتحدة األميركية 
والــدور الكبيــر الذي يقوم 
به  صاحب السمو لتوطيد 
قيم التعايش والسالم على 
مبــادئ اإلنســانية القيمة. 
وبهذه املناســبة نسأل اهللا 
أن يحفظ صاحب السمو من 
كل شر وســوء، وأن يسبغ 
عليه ويلبسه ثوب الصحة 
والعافية، وأن يعود الى أرض 
الوطن مشافا معافى، وأن يدمي الرفعة والرقي 
واالزدهار في ظل قيادته احلكيمة الرشيدة، 
وبعون سموكم الكرمي، وتبقى سموكم خير 

عضيد لصاحب السمو األمير.

نائب األمير استقبل رئيسي السلطتني والصالح والناصر
استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشــيخ نــواف األحمد بقصر 
الســيف صباح امس رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن.
كما اســتقبل ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نــواف األحمد 
رئيس ديوان احملاسبة فيصل الشايع.

واستقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد ســمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد نائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء أنس الصالح.
كما اســتقبل ســمو نائب األمير 

وولي العهد وزير اخلارجية ووزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد.  كما بعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس أرمني 
ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا 
الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وتهاني سموه مبناسبة ذكرى 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفــور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق املزيد من التــقدم واالزدهار.

كما بعث ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية 

تهنئة مماثلة.

سموه استقبل رئيس ديوان احملاسبة

سمو نائب االمير مستقبال انس الصالح

سمو نائب االمير خالل استقباله الشيخ د. احمد ناصر احملمد

سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد خالل استقباله مرزوق الغامن وفيصل الشايع

عايدة السالم: صاحب السمو فارس السالم والتنمية واإلنسانية

القمص بيجول: اسم األمير يشّرف كل األوسمة

البدّيح: منح صاحب السمو وسام االستحقاق العسكري 
األميركي إضافة مميزة إلى سجل العطاء املستمر

أعربــت رئيســة مجلس 
أمناء جائزة سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية - 
الشيخة عايدة سالم العلي - 
عن بالغ سعادتها مبنح اإلدارة 
األميركية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسام 
االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى، وهو أعلى وسام 
أميركي عســكري مينح عن 
استحقاق لقائد غير أميركي 
منذ عام (١٩٩١) تقديرا جلهود 
ســموه املشــهودة، وأعماله 
الدؤوبة، وإجنازاته املتميزة، 
في تعزيز الســالم اإلقليمي 
الدعــم  والدولــي، وتقــدمي 
التنموي لشعوب املعمورة، 
ومبادرات ســموه اإلنسانية 
التي عمت أرجاء العالم، وبذلك 
استحق سموه أن يكون فارس 

عبر راعي كاتدرائية مار 
مرقس لألقباط األرثوذكس 
القمص بيجول األنبا بيشوي 
عن خالص التهاني لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد مبناســبة حصول 
سموه على وسام االستحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى 
بيد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، وهو الوســام األول 
الذي متنحه الواليات املتحدة 
األميركية لرئيس دولة منذ 
العــام ١٩٩١، متمنيا أن يهنأ 
الشعب الكويتي وكل املقيمني 
علــى هــذه األرض الطيبة 

يوسف غامن

أكد احملامي أحمد البديح 
أن منــح صاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسام االستحقاق العسكري 
األميركــي برتبــة قائد أعلى 
تكــرمي مســتحق، وإضافــة 
مميــزة إلــى ســجل ســموه 
احلافــل بالعطاء اإلنســاني 

والديبلوماسي.
وأكد البديح ان هذا التكرمي 
يليق بقامة رجل دولة مبعنى 
الكلمة ملا لســموه من تاريخ 
ديبلوماسي وسياسي عريق 
قــدم الكثير خالل مســيرته 
الديبلوماسية للكويت والعالم، 

وقالت إن التاريخ احلديث 
يضيء من جديد باسم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد مزهــوا بهذا االســم 
اخلالد في الذاكرة البشرية، 
وذلــك بعــد أن أضــاء مرات 
ومــرات كان آخرها التاســع 
من ســبتمبر عام ٢٠١٤ حني 
قررت أعلى هيئة أممية تسمية 
سموه قائدا للعمل اإلنساني 
وبلدنا الكويت مركزا للعمل 

اإلنساني.
وأضافت أن صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
شخصية سياسية فريدة في 
هــذا العصر مبا حبــاه اهللا 
تعالى من سياسات متوازنة 
ووســاطات ســلمية نــادرة 
جعلت القاصي والداني يعبر 
عن تقديره وإكباره وإجالله.

العالجية.
وقــال راعــى الكنيســة 
القبطية املصرية إنه لطاملا 
تخــرج علينــا الصحــف 
واألخبار بشــهادات عاملية 
لصاحــب الســمو، فيفــرح 
الكل شــاهدين باســتحقاق 
ســموه وهاتفني من القلب 
«مستحق سمو األمير» لكل 
تكــرمي وتقدير، مضيفا أنه 
فــي الوقت الــذي نرى فيه 
البعــض يتزيــن بالرتــب 
جند أن الرتــب تتزين بكم 
يا صاحب السمو، وإذا كان 
البعض يفتخر بالنياشــني 

شؤون الدول األخرى والتزامها 
بالقوانني الدولية واإلنسانية، 
حتى أصبح اسم سموه واسم 
الكويت فــي القمة مبا تبذله 
كويتنــا احلبيبة في ســبيل 
تخفيــف معانــاة الشــعوب 
املنكوبة والدول التي تتعرض 
البيئية  لألزمات والكــوارث 
والطبيعية وغيرها بشــكل 
مساعدات إنسانية وخيرية 
فقبل هذا التكرمي كان التكرمي 
األممي بإعالن ســموه «قائدا 
للعمل اإلنساني»، و«الكويت 
مركــزا للعمــل اإلنســاني» 
وبشــكل مســتحق من األمم 

املتحدة.
وقد أعلن البيت األبيض 

اإلســتراتيجي  التعــاون 
والشراكة األممية، وتعزيزها 
مبا يحقق طموح الشعوب في 

حياة حرة كرمية.
وهنــأت الشــيخة عايدة 
الســالم صاحب السمو بهذا 
الــذي مت  االحتفــاء الكبيــر 
فــي البيــت األبيــض وبتلك 
الكلمــات املعبــرة التي قالها 
الرئيــس األميركــي ترامــب 
مقدما نسخة رمزية من مفتاح 
البيت األبيض مخاطبا الشيخ 
ناصر صباح األحمد: (لستم 
بحاجة ملفتــاح للدخول إلى 

البيت األبيض مرة أخرى).
كما باركت للشعب الكويتي 
ولكل شرفاء العالم هذا التقدير 
املتميز لرجل السلم والسالم 
وزعيم األمــن واألمان ورائد 

التنمية والوئام.

متتع دومــًا بصفة الوداعة 
والتواضــع وبالشــخصية 
الثابتة الراسخة التي لم ولن 
يغيرها أحد وال يبدلها شيء، 
وسيظل سموه هادئا كالبحر، 

ثابتا كاجلبل الشامخ.
املناســبة، عبر  وبهــذه 
القمص بيجول عن خالص 
التهاني لسمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد وللشــعب الكويتي 
األصيل لهــذا التكرمي الذي 
يسجل للكويت وإلجنازاتها 
ولعالقاتها ولديبلوماسيتها 

املتميزة.

ميكن أن يزيد من األزمات التي 
حتتاج إلى احلكمة والروية 
في إدارتها ومتبعتها حتى ال 
تتفاقم إلى حروب وكوارث ال 
حتمد عقباها، وهللا احلمد أن 
النجاح كان حليف سموه في 
الكثير من امللفات والقضايا 
التي حرص سموه على حلها 
وديــا عبر تاريخــه القيادي 

والديبلوماسي.
ويحق لنا جميعا ككويتيني 
أن نفخــر بهــذا التكرمي ألنه 
تكرمي لنا جميعا، وســتبقى 
مسيرة صاحب السمو حافلة 
بالنجاح، وإجنازاته نبراسا 
مضيئا في سماء الديبلوماسية 
اخلليجية والعربية والعاملية.

ولعــل منــح ســموه هذا 
(وســام  العاملــي  الوســام 
االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى) أكبر دليل على هذه 
املنزلة الفائقــة التي تبوأها 
ســموه في احملافل الدولية، 
وأصدق برهــان على املكانة 
العاملية التي ارتقاها ســموه 

بحق وجدارة.
كما بينت أن حيازة صاحب 
السمو لهذا الوسام التكرميي 
التاريخي مصدر فخر واعتزاز 
للكويت وأهلها، بل لكل إنسان 
حر شريف ولكل شعب يحب 
السلم والسالم واألمن واألمان.
الوســام  وقــال إن هــذا 
ميثل اعترافا من كبرى دول 
العالم بدور سموه التاريخي 
ومسيرته الدؤوبة ومثابرته 
النشــيطة لبنــاء عالقــات 

فإننا جند النياشني تفتخر 
بكــم، وبينما جند هناك من 
يسعى لأللقاب، جند األلقاب 
تسعى نحوكم وتشير إليكم 
وتتشرف بكم، فسموكم من 
تزينــون هذا كلــه وغيره، 
فهنيئــا للكويت بســموكم 
العــرب بحكيمهــم  ولــكل 
وبقائــد اإلنســانية ومعلم 

الديبلوماسية.
وذكــر القمــص بيجول 
األنبــا بيشــوي أن صاحب 
السمو هو أحد صناع التاريخ 
وقد تقلد الكثير من األوسمة، 
إال أننا نلحظ أنه في كل ذلك 

في بيان مراسم منح الوسام، 
الذي تســلمه الشــيخ ناصر 
صبــاح األحمد، أن ذلك يأتي 
نظير جهود صاحب الســمو 
ودوره فــي حــل النزاعــات 
وجتــاوز االنقســامات فــي 
الشــرق األوســط، كيــف ال 
وسموه كان همه األول وبشكل 
دائــم اإلصالح بــني اجلميع 
والعمل على جتاوز اخلالفات 
بني األشقاء واألصدقاء ملا فيه 
صالح الدول والشعوب بعيدا 
عن التــأزمي وتأجيج وجوه 
اخلــالف، مع احلــرص على 
التقريب بني اجلميع بناء على 
االحترام واملصالح املشتركة 
واملتبادلة واالبتعاد عنكل ما 

التاريخ يضيء من جديد باسم الشيخ صباح األحمد

الشيخة عايدة سالم العلي

القمص بيجول االنبا بيشوي

أحمد البديح

السالم والتنمية واإلنسانية، 
وأن يقلد هذا الوسام العاملي، 
مبا يرمز إلى متانة األواصر 
الكويت  اإلســتراتيجية بني 
والواليات املتحدة األميركية 
فــي إطــار حتقيــق املصالح 
اإلقليمية والدولية والكونية.

بعودة سموه، حفظه اهللا، 
ســاملا معافــى مــن رحلته 

إضافة إلى املبادرات اإلنسانية 
واخليرية، وترسيخ سياسة 
الكويت البناءة والقائمة على 
احليادية وعــدم التدخل في 

سيظل سموه هادئاً كالبحر.. ثابتاً كاجلبل الشامخ

محمود بو شهري

مركز «فنار»: األمير أصبح عنوانًا لإلنسانية
هنأ مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني 
(فنار) صاحب الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبناســبة حصول سموه على وسام 
االستحقاق العســكري برتبة قائد أعلى من 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وقال رئيــس املركز د.خالد الشــطي في 
تصريح صحافي إن هذا التكرمي ليس بغريب 
على صاحب الســمو الذي دوما يضيف إلى 
ســجله وســجل الكويت إجنازا جديدا، كما 

عودنا سموه بني احلني واآلخر.
وأضــاف الشــطي ان ســمو األمير عرف 
منذ أن كان وزيــرا للخارجية وكأقدم وزير 
خارجية بأنه عنوان للديبلوماسية حتى حظي 
بتسميته عميدا للديبلوماسية، السيما بعد 
دوره الكبير في نشر السالم وإشاعة احملبة 

بني الشــعوب والــدول، وتدخله في إصالح 
ذات البــني بني املتخاصمــني، وحرصه على 

رأب الصدع بني املختلفني.
وأشار الشطي إلى أن سمو األمير معروف 
عنه وســطيته واعتداله ما مكــن له التمتع 
بعالقات طيبة مع اجلميع وحظي باحترامهم، 
ملا يتمتع به سموه من حصافة ديبلوماسية 

وحنكة سياسية.
وأكــد أن ســمو األميــر أصبــح عنوانــا 
لإلنسانية، وبصمته باتت واضحة وأعماله 
ومبادراتــه تتحدث بها الشــعوب واألمم، ما 
يساهم بدوره في رفعة شأن دولتنا احلبيبة 
والتنادي باســمها في جميع احملافل احمللية 
واإلقليمية والدولية، ما يبعث في نفوســنا 

جميعا الفخر واالعتزاز.
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جيرالدين جريفيث لـ «األنباء: نعمل بشكل وثيق مع شركائنا وحلفائنا 
في اخلليج للتصدي للتهديدات اإليرانية ودورها املزعزع لالستقرار

ما الهدف واجلدوى من إعادة 
فرض العقوبات على ايران؟ 

وما املقصود بتفعيل «آلية 
الزناد»؟

٭ الهدف يتمثل في أن خطة 
العمل املشــتركة الشاملة لم 
تكن اتفاقية جيدة، فهي وفرت 
إليران طريقا للحصول على 
سالح نووي ومنحت النظام 
إمكانية الوصول إلى مليارات 
التي اســتخدمتها  الدوالرات 
إيران مــن أجل أعلــى إنفاق 
عســكري لها علــى اإلطالق. 
ولم يتحقق التغيير املفيد في 
الســلوك اإليراني الذي وعد 
أنصار الصفقة بأنه ســيأتي 

٭ إيران مازالت تشكل خطرا 
كبيرا جدا على أمن وســالم 
ليــس فقــط املنطقــة ولكن 
العالــم بأكملــه. إيــران هي 
التي قامت مبهاجمة منشآت 
اململكة العربية الســعودية 
للنفــط وهي التــي هاجمت 
السفن اإلماراتية وهي التي 
متول اجلماعــات اإلرهابية 
فــي عــدة دول مثــل اليمن 
ولبنــان وغيرهــا. إذا البــد 
من وضع حــد لهذا اإلرهاب 
والتهديد ونحن نعمل بشكل 
وثيق مع شركائنا وحلفائنا 
في اخلليــج للتصدي لهذه 

التهديدات.

االتفاقيات على وضع املنطقة 
على مســار حتوالت كبيرة 
حقيقية، أي، مســار يتمتع 
باالستقرار واألمن والفرص. 
كما أن هذه االتفاقيات وإلى 
جانب رؤية الرئيس ترامب 
للســالم ســتضع األســاس 
إليجاد سالم شــامل وعادل 
وكذلــك واقعــي ودائــم بني 
االسرائيليني والفلسطينيني 
في املنطقة. توفر االتفاقيات 
أساسا ملزيد من التقدم نحو 
السالم اإلقليمي في املستقبل 
وســتؤدي إلى حيــاة أفضل 
لشــعوب اإلمــارات العربية 
املتحدة والبحرين وإسرائيل 
وكذلك املنطقة. إذ إن وجود 
شــرق أوسط أكثر استقرارا 
لن يوفر مالذا آمنا للمتطرفني 
بعــد اآلن. وتتمحــور هــذه 
االتفاقيات حول تقارب دول 
املنطقة معا إقرارا مبصاحلها 
املشــتركة وكذلك العمل في 
شــراكة ملواجهــة التحديات 
املشــتركة. إنها حقا خطوة 
رائعة للمضي قدما، للمنطقة 

والعالم بأسره.

هل مازال حل الدولتني 
قائما كأساس حلل النزاع 
الفلسطيني- االسرائيلي؟

٭ على السلطة الفلسطينية 
أن تقوم باخلطــوة التالية، 

تعهدت الواليات املتحدة 
مبعاقبة أي دولة تخرق 

العقوبات على إيران، فما 
نوعية هذه العقوبات؟

٭ لن نســتبق األمــور اآلن 
خطــوات  عــن  ونتحــدث 
العقوبات  مستقبلية، فقرار 
األمميــة وإعادتهــا صدر ٢٠ 
سبتمبر اجلاري، ولكن على 
جميع من يتعاون مع إيران 
العلم بأننا لن نتساهل مع أي 
جهة تتعاون مع الدولة األولى 
الراعية لإلرهاب في العالم.

ما أبرز التداعيات في حال 
فشل األمم املتحدة في تطبيق 

العقوبات؟

٭ إذا أخفقت الدول األعضاء 
بــاألمم املتحــدة فــي الوفاء 
بالتزاماتهــا بتنفيــذ هــذه 
العقوبــات، فــإن الواليــات 
املتحدة مستعدة الستخدام 
ســلطاتها احملليــة لضمان 
إيــران فوائــد  عــدم جنــي 
النشــاط احملظور مــن قبل 
األمم املتحــدة. وفي النهاية، 
فإن حملة الضغط القصوى 
على إيران مازالت مســتمرة 
بالتزامــن مع إعــادة فرض 
العقوبات األممية على النظام 
اإليراني ولــن نتوقف حتى 
تغير إيران سلوكها املزعزع 

لالستقرار.

ما مدى التنسيق بينكم وبني 
الدول التي لها موقف مخالف 

بخصوص قضية اعادة 
فرض العقوبات خصوصا 
روسيا والصني وعدد من 

الدول األوروبية؟
٭ يجدر بهذه الدول التفكير 
فــي الشــعوب التــي عانت 
ومازالت تعانــي من إرهاب 
إيران وأذرعها في املنطقة، كما 
يجدر بها احلديث مع الشعب 
السوري أو اليمني الذي طالت 
معاناته بسبب تدخالت إيران 
في بلدانهم. بالنسبة للدول 
األوروبية فنحن متفقون على 
املبادئ العامة ألنهم يدركون 
خطر أنشــطة إيران وهناك 
عدة قوانني وعقوبات أوروبية 
مفروضة على إيران، لذلك فإن 
أهدافنا واحــدة. وفي نهاية 
املطــاف، مثلما قــال الوزير 
بومبيو، لن نســمح للدولة 
الراعيــة لإلرهــاب  األولــى 
بامتالك سالح نووي، حتى 

لو قمنا بذلك وحدنا.

كيف ترون مستقبل املنطقة 
بعد توقيع اتفاقية السالم 

بني االمارات والبحرين 
واسرائيل؟

٭ إن هذا اإلجناز التاريخي 
يعنــي منطقــة أكثر ســالما 
وازدهــارا. وستســاعد هذه 

فرؤية الســالم التي وضعها 
الرئيــس ترامــب مفصلــة 
وواقعيــة وقابلــة للتنفيــذ 
وتلبي املتطلبات األساسية 
اإلسرائيلــــي  للشــعبـــني 
والفلسطيني، لذا حان الوقت 
الفلسطينية  لتفكر السلطة 
في شــعبها وفي سبل تتيح 
حتقيق مستقبل أفضل وأكثر 
ازدهــارا له. لقد طلبنا منهم 
املوافقة علــى التفاوض مع 
إسرائيل وتقدمي اعتراضاتهم 
ضمن سياق محادثات مباشرة 
قائمــة على رؤيــة الرئيس 
ترامب للسالم. ولكن رفضت 
الفلسطينية مجرد  السلطة 
النظــر إلــى خطــة «رؤيــة 
السالم» ورفضت املفاوضات 
على الفــور، لذلك فإن الكرة 
في ملعب الفلسطينيني اآلن.

أعلن الرئيس ترامب عن 
خمس دول عربية ستلتحق 
بقطار التطبيع مع اسرائيل، 

فما تلك الدول؟
٭ لن نقوم بالتنبؤ باألحداث 
املســتقبلية، لكــن ميكنني 
إخبــارك بأننــا ســنواصل 
العديد من  مناقشــاتنا مــع 
القــادة في املنطقــة، ونحن 
على أمل بأنه سيكون هناك 
الكثير من األشياء اجليدة في 

املستقبل.

الناطقة اإلقليمية باسم وزارة اخلارجية األميركية أكدت أن «آلية الزناد» إعادة لفرض عقوبات األمم املتحدة اخلاصة بحظر األسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى حتى تغير سلوكها

 جيرالدين جريفيث

كنتيجة خلطة العمل الشاملة 
املشــتركة، بل علــى العكس 
زاد النظــام من اســتفزازاته 
اإلقليميــة ودعمــه لإلرهاب. 
آليــة الزنــاد تعنــي إعــادة 
فرض عقوبات األمم املتحدة 
اخلاصة بحظر األسلحة امللزم 
قانونــا على إيــران إلى أجل 
غير مسمى، حتى تغير إيران 

سلوكها.

الى أي مدى تعتقدون ان إيران 
مازالت تشكل خطرا داهما 

على املنطقة وخصوصا حلفاء 
الواليات املتحدة من دول 

اخلليج؟

اتفاقيات السالم تضع املنطقة على مسار حتوالت كبيرة وتقود إلى شرق أوسط مستقرلن نتساهل مع أي جهة تتعاون مع إيران وحملة الضغط عليها لن تتوقف ملنعها من امتالك سالح نووي
السلطة الفلسطينية رفضت املفاوضات ومجرد النظر إلى خطة الرئيس ترامب للسالمالواليات املتحدة مستعدة الستخدام سلطاتها احمللية لضمان عدم جني إيران فوائد النشاط احملظور

٣٨٥ إصابة جديدة بـ «كورونا» و٣ حاالت وفاة
وزير الصحة أجرى مسحة «كورونا»

الشبو لـ«األنباء»: جمعية الساملية تتبرع 
بـ ٨ آالف دينار لقطاع الرعاية االجتماعية

«العنف األسري» دخل حيز التطبيق: صندوق 
حنان عبداملعبود لرعاية الضحايا.. والسجن والغرامة للجناة

أجرى وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصباح أمس مسحة 
للكشــف عن ڤيروس كورونا 

املستجد.
في ســياق قريــب، أعلنت 
وزارة الصحة عن تسجيل ٣٨٥ 
إصابة جديدة مبرض كورونا 
املســتجد (كوفيــد-١٩) خالل 
الـ٢٤ ساعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلى ٩٩٤٣٤ حالة في 
حني مت تسجيل ٣ حاالت وفاة 
إثــر اصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى اليوم ٥٨٤ حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
الوزارة د. عبداهللا الســند إن 
من بني احلاالت الســابقة التي 
ثبتت إصابتها حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى 
قيد البحث عن مصدر العدوى 

وفحص املخالطني لها.
وذكر أن اإلصابات توزعت 
حسب املناطق الصحية بواقع 

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة 
التعاونية  الســاملية  جمعية 
د.ســعد الشــبو تقدمي تبرع 
بقيمــة ٨ آالف دينــار لقطاع 
الرعايــة االجتماعيــة ودعم 
الفريــق الطبــي العامل على 
خدمة كبار السن، مشيرا إلى 
أهمية التوجه نحو دعم شرائح 
املجتمع املختلفة وخصوصا 
املسنني الذين يحتاجون إلى 

رعاية خاصة.
وذكر د.الشبو، في تصريح 
خــاص لـ«األنبــاء»، أن مــن 
األولويــات االجتماعيــة في 
التعاونية  الســاملية  جمعية 
مد يد العون ملختلف اجلهات 
العاملــة فــي مجــال الرعاية 

رســميا، اصبــح قانــون 
«احلماية من العنف االسري» 
حيز التطبيق مــن األحد ٢٠ 
اجلاري والذي يهدف الى احلد 
من تزايد حاالت العنف االسري 
وتوفيــر مزيد مــن ضمانات 
احلماية واتخاذ كل الضمانات 
والتدابيــر الضرورية حلفظ 
كيان االسرة وتقوية اواصرها.

ومبوجب القانون، ستشكل 
جلنــة وطنيــة للحماية من 
العنف االسري بقرار من رئيس 
املجلس االعلى لشؤون االسرة 
وعضويــة ممثلــي اجلهــات 
احلكوميــة واملجتمــع املدني 
ترسم السياسة العامة حلماية 
االسرة، كما تنشأ مراكز ايواء 
لضحايا العنف االسري على 
ان تتمتع جميــع االتصاالت 
واالجــراءات،  واملراســالت 
املتعلقة بجرائم العنف االسري 
املنظــورة امــام اي جهة ذات 
عالقــة مبا في ذلــك احملاكم، 

بالسرية التامة.
اللجنة  ومينــح موظفــو 

الضبطية القضائية.
ووجهــت املــادة ٨ كل من 
تعــرض اليذاء مــن قبل احد 
افراد اســرته بتقدمي بالغ اما 
الــى االدارة املعنية او جلهة 
واذا  املختصــة،  التحقيــق 
كان املعتــدى عليه طفال يتم 
تقدمي البالغ الى مراكز حماية 
التابعــة للمجلس  الطفولــة 

الصحية و٥١ حالة في منطقة 
الفروانية الصحية.

وبــني أن عــدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبيــة في أقســام 
العناية املركــزة بلغ ٩٨ حالة 

وذوي االحتياجــات اخلاصة 
الفئتــني  هاتــني  إلشــعار 
بأهميتهما في املجتمع وبأنهما 

ليسا عبئا عليه.
وتابع بــأن التبرع الكرمي 

فيما قضت املادة ١٢ بسريان 
العقوبات الواردة في املادتني 
١٤٥ و١٤٥ مكــررا مــن قانون 
اجلزاء الصادر بالقانون رقم 
١٦ لسنة ١٩٦٠ في حق كل من 
تقدم ببالغ كيدي او كاذب عن 

حصول حالة عنف اسري.
ووفقــا لنــص املــادة ١٣، 
يعاقــب كل مــن يقــدم على 
محاولة اكــراه املعتدى عليه 
في جرمية من جرائم العنف 
األســري بهــدف الرجوع عن 
شــكواه باحلبس مدة ال تقل 
عن أسبوع وال تزيد على ستة 
اشهر وبغرامة ال تقل عن ١٠٠ 
دينار وال تزيد على ١٠٠٠ دينار 
او بإحدى هاتني العقوبتني ما 
لم ينص اي قانون آخر على 

عقوبة اشد.
وفي حال قيام احد موظفي 
الدولة مبحاولة اكراه املعتدى 
عليــه، بهــدف الرجــوع عن 
الشكوى، فإنه يعاقب مبوجب 
املــادة ٥٨ من القانون رقم ٣١ 
لســنة ١٩٧٠ باحلبس مدة ال 
جتاوز ثالث سنوات وبغرامة 
ال جتــاوز مائتــني وخمســة 
او احدى  وعشــرين دينــارا 

هاتني العقوبتني.
وألزمت املادة ١٤ الشرطة 
وفــرق الضبطيــة القضائية 
املتخصصة باتخــاذ ما يلزم 
من اجراءات عند تلقي البالغات 
واحالتها مباشــرة الى ادارة 

ليصبح بذلــك املجموع الكلي 
جلميع احلــاالت التــي ثبتت 
إصابتها مبرض (كوفيد-١٩) 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 
الالزمة ٨٦٨٢ حالة. وأشار إلى 
أن عدد املسحات التي مت القيام 
بها خالل الـ٢٤ ساعة املاضية 
بلغ ٢٢٦٣ مسحة ليبلغ مجموع 

الفحوصات ٧٠٧٢٩٢ فحصا.
الدعــوة  الســند  وجــدد 
للمواطنــني واملقيمني ملداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطــة اآلخريــن واحلرص 
علــى تطبيــق اســتراتيجية 
التباعد البدني، موصيا بزيارة 
احلســابات الرســمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املســاهمة في احتواء انتشار 
وزارة  وكانــت  الڤيــروس. 
الصحة أعلنت في وقت سابق 
شــفاء ٦٧٠ إصابة خالل الـ٢٤ 
ســاعة املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشــفاء من مرض 

(كوفيد-١٩) ٩٠١٦٨ حالة.

نابع من قناعة راســخة بأنه 
حــق لفئــة كبــار الســن في 
املنطقــة والكويــت عمومــا 
وواجب علينا القيام به جتاه 
من أمضوا حياتهم في تربية 
األبنــاء وإنشــاء جيل يحمل 
راية الكويت ويرفع اســمها، 
مؤكدا استعداد جمعية الساملية 
للقيــام بــأي دور اجتماعــي 
يخدم أبناء الكويت ويتوافق 
مع توجهات وقرارات وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل.
وتابــع أن مجلس اإلدارة 
حريــص علــى التواجــد في 
مختلف املجاالت واملناسبات 
وتقدمي األفضل في اخلدمات، 
ولن يتوانى عن املشاركة في 
كل مــا يخــدم أبنــاء املنطقة 

ويحقق تطلعاتهم.

مراكز احلماية.
 ٢٠ املــادة  وتضمنــت 
العقوبات املترتبة على مخالفة 

اوامر احلماية.
ودون االخالل بالعقوبات 
املقــررة وفــق احــكام هــذا 
القانــون، اجــازت املــادة ٢١ 
للمحكمة اصدار عقوبة بديلة 
تلزم املعتدي بالقيام بعمل غير 
مدفوع األجر خلدمة املجتمع، 
بحيث حتدد الالئحة التنفيذية 
أنــواع هذه االعمــال ومددها 

واجراءات تنفيذها.
واوضحــت املــادة ٢٢ ان 
النيابــة العامــة هــي اجلهة 
املختصة بالتحقيق والتصرف 
واالدعاء في البالغات املتعلقة 

بالعنف األسري.
كما نصــت املادة ٢٣ على 
لرعايــة  صنــدوق  إنشــاء 
ضحايا العنف األسري وذلك 
لتأمني الرعايــة لهم وتوفير 
سبل احلد من جرائم العنف 
األسري والوقاية منها وتأهيل 
مرتكبيها، وتتكون موارده من 
املبالغ التي تخصصها الدولة 
في االعتمــاد املالي للمجلس 
األعلى لشــؤون األسرة ومن 
والهبــات غيــر  التبرعــات 
املشــروطة علــى ان يكــون 
التنفيــذ طبقــا للقواعد التي 
حتددهــا الالئحــة التنفيذية 
الصنــدوق  ادارة  لتنظيــم 
واختصاصاته وآليات عمله.

إنشاء جلنة وطنية للحماية ومراكز إيواء

د.سعد الشبو خالل تقدميه تبرع جمعية الساملية لوكيل الرعاية االجتماعية مسلم السبيعي

١٠٥ حاالت فــي منطقة حولي 
الصحية و٩٥ حالة في منطقة 
االحمدي الصحيــة و٧٠ حالة 
في منطقة اجلهــراء الصحية 
و٦٤ حالة في منطقة العاصمة 

وخصوصا الفئات التي حتتاج 
إلــى عناية أكثر مــن غيرها، 
التعاونية  داعيا اجلمعيــات 
إلى توجيه بوصلة اخلدمات 
االجتماعية نحو كبار الســن 

األعلى لشؤون األسرة وذلك 
لضمــان املواكبــة التي نص 
عليهــا قانون حقــوق الطفل 
عندما حدد اختصاصات ومهام 

هذه املراكز.
وأكــدت املــادة ٩ على ان 
حتــرك الدعــوى فــي جرائم 
العنــف األســري بنــاء على 
بالغ من أي شخص او جهة، 
ومع ذلك يجوز للمعتدى عليه 
ان يوقف سير االجراءات في 
الدعــوى فــي اي حالة كانت 

عليها قبل صدور احلكم.
ولضمان الكشف عن حاالت 
العنف األسري وعدم التكتم 
عليهــا، اوجبت املادة ١٠ على 
كل من شهد واقعة عنف اسري 
او علم بها التبليغ عنها واال 
تســري في حقــه العقوبات 
املنصوص عليهــا في أحكام 
االمتنــاع عــن التبليــغ عــن 
اجلرائــم الواردة في القانون 
رقــم ١٦ لســنة ١٩٦٠ بإصدار 

قانون اجلزاء.
اما املادة ١١ فقد ألزمت ادارة 
مراكز احلماية ومراكز الشرطة 
بإبالغ جهة التحقيق املختصة 
بكل حالة يشتبه انها من قبيل 
العنف األسري، واحالت املادة 
ذاتها مقدم البــالغ باحلماية 
الالزمة للمحافظة  القانونية 
علــى ســرية بياناتــه اال اذا 
القضائية  تطلبت االجراءات 

غير ذلك.

«التعريف باإلسالم» تترجم اإلرشادات 
املرورية بعدة لغات

«الصحة» أعادت عمل اللجان التخصصية 
للعالج باخلارج للحاالت العاجلة والطارئة

قال مدير عام جلنة التعريف 
باإلنابــة عثمــان الثويني انه 
متاشــيا مــع الــدور الريــادي 
الذي تقوم به جلنة «التعريف 
باإلسالم» جتاه توعية ضيوف 
الكويت من اجلاليات الوافدة في 
شــتى املجاالت، قامت اللجنة 
القوانني والتعليمات  بترجمة 
واالرشادات التي تصدرها وزارة 
الداخلية لسائقي املركبات وذلك 
بعدة لغات، آملني نشر وتعزيز 
قوانني وآداب وتعليمات املرور 
جلميع زوار الكويت، والذي من 
شأنه احلد من احلوادث املرورية 

حنان عبداملعبود

تأكيــداً ملــا انفــردت بــه 
«األنباء»، أصدر وكيل وزارة 
الصحة قــرارا يقضي بعودة 
العمــل باللجان التخصصية 
للعــالج باخلــارج للحــاالت 

واحملافظة على األرواح وتقليل 
االزدحام. وقدم الثويني الشكر 
اجلزيل لرجال وزارة الداخلية، 
الفعال والكبير  مشيدا بالدور 
الذي قاموا به خالل فترة احلظر 
الكلي واجلزئي والعزل املناطقي، 
حيث عمل أبناء الكويت حتت 
لهيب الشمس احلارقة مواصلني 
الليــل بالنهــار مــن أجــل أمن 
وأمــان الكويت وأهلها، وحقق 
أبطال وزارة الداخلية إسهامات 
جليلة حيال توزيع املساعدات 
الغذائية على ضيوف الكويت 
اجلاليات الوافدة والتي قدرت 

تقــرر عودة العمــل باللجان 
التخصصية للعالج باخلارج 
للحاالت العاجلة والطارئة في 
املرحلــة احلالية، وفق اآللية 
املقررة بشأنها على أن يراعى 
اتباع االشــتراطات الصحية 
الوقائيــة الصادرة عن قطاع 

أعدادها باآلالف حيث شاركوا 
اجلمعيات اخليرية في التنظيم 
والتوزيع والتنسيق والترتيب، 
مما جعلهم أحد أبطال مواجهة 
ڤيروس كورونا، مبينا أن هذه 
الفترة الصعبة التي يعيشــها 
العالم اجمع تستوجب تعظيم 
نعــم اهللا التــي رزق اهللا بهــا 
الكويــت والتــي ال تعــد وال 
حتصى، وكذلك استشعار نعمة 
األمن واألمان، سائال املولى جل 
وعــال أن يرفع البــالء والوباء 
عن الكويت وأهلها ومن يعيش 

عليها والبشرية جميعا.

الصحة العامة ومنع العدوى. 
ومن املنتظر ان يتم البت في 
مشكلة احلاالت التي حصلت 
على موافقة للعالج باخلارج 
من قبل اللجان التخصصية 
قبل وقف السفر بسبب جائحة 

كورونا.

عثمان الثويني

العاجلة والطارئة في املرحلة 
احلالية. وجاء بالقرار: انطالقا 
من حرص الوزارة على تنظيم 
العمل واتســاقا مــع العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية، 
ونظرا ملصلحة املرضي وحسن 
تقدمي اخلدمات الصحية، فقد 

أجرى احلوار: أسامة دياب

أكدت الناطقة اإلقليمية باسم وزارة اخلارجية األميركية جيرالدين جريفيث أن خطة العمل املشتركة 
الشاملة لم تكن اتفاقية جيدة، حيث وفرت إليران طريقا للحصول على سالح نووي، ومنحت النظام 
إمكانية الوصول إلى مليارات الدوالرات التي استخدمتها إيران من أجل أعلى إنفاق عسكري لها على 

اإلطالق، الفتة إلى أن «آلية الزناد» تعني إعادة لفرض عقوبات األمم املتحدة اخلاصة بحظر األسلحة على 
إيران إلى أجل غير مسمى حتى تغير إيران سلوكها. وأشارت جريفيث - في حوار خاص لـ «األنباء» - إلى 

أن بالدها تعمل بشكل وثيق مع شركائها وحلفائها في اخلليج للتصدي للتهديدات اإليرانية ودورها 
املزعزع لالستقرار، مشددة على أن بالدها لن نتساهل مع أي جهة تتعاون مع إيران وحملة الضغط عليها 
لن تتوقف ملنعها من امتالك سالح نووي، موضحة أنه في حال أخفقت الدول األعضاء في األمم املتحدة 

في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ العقوبات فالواليات املتحدة مستعدة الستخدام سلطاتها احمللية لضمان 
عدم جني إيران فوائد النشاط احملظور. وشددت جريفيث على أن اتفاقيات السالم املبرمة مع إسرائيل 

تضع املنطقة على مسار حتوالت كبيرة وحقيقية وتقود إلى شرق أوسط أكثر استقرارا لن يوفر مالذا آمنا 
للمتطرفني بعد اآلن، موضحة أن السلطة الفلسطينية رفضت املفاوضات ومجرد النظر إلى خطة الرئيس 

ترامب للسالم والكرة اآلن في ملعب الفلسطينيني، فإلى التفاصيل

الشيخ د. باسل الصباح لدى إجراء املسحة
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متفوقو الثانوية لـ «األنباء»: «التعلم عن ُبعد» جتربة رائعة
فيما التزال شــعلة فرحتهم بالنجاح في أوج 
اشــتعالها واصل متفوقو الثانوية العامة ســرد 
حكاياهم لـ «األنباء» حتى يكونوا أمنوذجا يحتذى 
لطلبتنا في طريقهم الدراســي والعلمي، فذكروا 
محطــات طريق جناحاتهم وكيــف حققوا إجناز 

التفوق.

تكلم الطالب املتفوقون عن دراســتهم في هذا 
العام االســتثنائي، عام مواجهة «كورونا»، وعن 
الصعوبات التــي واجهتهم مع التحول إلى نظام 
التعلم عن بعد، وكيف تغلبوا عليها باجلد واملثابرة 
وتنظيم الوقت. ذكر الطلبة املتفوقون جتاربهم مع 
هذه الظروف االستثنائية وكيف حتولت الدراسة 

من صورتها التقليدية املباشــرة إلى التعامل مع 
املعلمني عن بعد بطريقة غير مباشــرة من خالل 
«األونالين»، مشيرين إلى االختبارات وكيف كانت 
وكيفيــة التعامل معها من حيث االســتعداد قبل 
االختبــار والتنظيم خاللــه. تطرقوا كذلك إلى ما 
تلقوه من دعم ومســاعدات على مستوى األسرة 

واملدرســة، وكيف كان لذلك بالغ األثر في توفير 
كل ما من شأنه جناحهم بتفوق. تكلم املتفوقون 
كذلك عن آمالهم وطموحاتهم املستقبلية والكليات 
واجلامعات التي يحلمون باالنضمام إليها وكيف 
يرون املستقبل بعد هذه احملطة املهمة من حياتهم، 

فجاءت التفاصيل كما في السطور التالية:

أكدوا أن تنظيم الوقت واملثابرة واملذاكرة أوالً بأول أساس النجاح والتفوق

دالل اخلشتي: أهدي جناحي 
للكويت احلبيبة وألسرتي

أكــدت الطالبة املتفوقة 
دالل وليد اخلشــتي من 
مدرسة االسراء في القسم 
العلمي، أن املثابرة واالجتهاد 
وتنظيــم الوقــت من أهم 
أســباب التفوق، الفتة إلى 
أنها تهــدي جناحها لبلدها 
السمو  الكويت ولصاحب 
األمير ولســمو ولي عهده 
الكويتي،  الشعب  ولعموم 
وألسرتها الصغيرة واملمتدة، 
بالذكــر والديها  وخصت 
اللذيــن بذال جهــدا كبيرا 

املالئمة  في توفير األجواء 
لتفوقها.

وأعربت اخلشــتي عن 
أملها فــي االلتحاق بكلية 
الطب جامعة الكويت، مشيرة 
الى أن جتربة التعليم عن بُعد 
كانت ناجحة في ظل الظروف 
االســتثنائية التي يعيشها 
العالم بسبب (كوفيد - ١٩)، 
بالشــكر لوزارة  متوجهة 
التربية وإلدارة مدرستها 
ومعلماتها على اجلهد الذي 
الطالبة املتفوقة دالل وليد اخلشتيبذلوه طوال العام الدراسي.

الثانية على القسم األدبي شيماء الشمري: 
أمتنى دراسة «اإلجنليزية» بجامعة الكويت

محمد مصطفى تفوق بـ ٩٩٫٩٨٪: سأدرس الطب

أهدت الطالبة شيماء شديد 
عبيد براك الشمري احلاصلة 
إلى املركز الثاني للقسم األدبي 
بنســبة ٩٩٫٤٧٪ من مدرسة 
اجلابر األهلية الثانوية بنات 
تفوقهــا إلــى الكويت وقالت 
«أهدي جناحي الى الكويت، 
وبابا صباح وبابا نواف، وأمي 
وأبي وإخواني وكل معلماتي 
وإدارة مدرســتي وبينت ان 
أوال  والدراســة  االجتهــاد 
بــأول من أهم ســبل النجاح 
والتفــوق والتوكل على اهللا 
ودعم األهل واملعلمني وإدارة 
املدرسة، وأوضحت ان جائحة 
كورونا وانتشارها تسبب في 
توتر وضغط نفسي للجميع، 

أهــدى الطالــب محمد 
مصطفى خيري (مصري 
مبدرســة  اجلنســية) 
االخــالص األهليــة بنــني 
واحلاصــل علــى نســبة 
العلمــي  ٩٩٫٩٨ بالقســم 
حيث جاء بالترتيب العاشر 
مكرر على الكويت جناحه 
وتفوقه، إلى والديه اللذين 
لم يقصــرا فــي االهتمام 
وتوفيــر كل مــا هو متاح 
لدعمه، وإلى املدرسة التي 
وفرت كل أسباب النجاح 
والتفوق، وإلى املدرســني 

واألصدقاء.
 وقــال محمــد: مــن أهم 
أســباب النجاح القرب من 
اهللا واحلفاظ على الصلوات 
والدوام على ورد من القرآن 

وكذلك بر الوالدين واالهتمام 
بدراسة كل املواد أوال بأول، 
الفتــا إلــى تنظيــم وقــت 
الدراســة واحلصــول على 

االستيعاب اجليد.
وأوضح أن الدراسة هذا 
العام اختلفت عن سابقتها 
مع القرارات املذبذبة التي 
واكبت اجتيــاح ڤيروس 
كورونا، مستدركا: مع هذا 
فإن النظام الذي مت اتباعه 
بالتعلم عن بعد كان ناجحا 
وفعاال إال انه تضمن عيوبا 
ميكن تالفيها بآلية محددة 
لتقييم الطالب وال يكون 

على احلضور فقط.
وأعرب محمد عن أمله 
بدخول كلية الطب جامعة 

القاهرة.

الطالبة املتفوقة شيماء شديد الشمري مع أسرتها  

الطالب املتفوق محمد خيري مع والده             

وقالت: «كنا تائهني ال نعرف 
طريقنــا ولكــن بعــد وضع 
مواعيــد االون اليــن ارحتنا 
وبدأنــا في ترتيــب األمور»، 
مبينــة ان التعليــم عن بعد 
كان في البداية مبهما اال أننا 
وفقنا في العمل به وجتاوزنا 
األمــر ووجهــت حديثها إلى 
املقبلني على الثانوية العامة: 
من املهــم التوقف على اللهو 
كل مــن لديه هدف ســيصل 
اليه، ومن املؤكد ان اإلصرار 
على النجاح والدراســة أوال 
بأول من األمور املهم وأعربت 
عن أملها بااللتحاق بجامعة 
الكويت تخصــص تربية أو 

آداب اجنليزي.

األول مكرر على القسم العلمي بنسبة ١٠٠٪ حسني 
عبد احلكيم: أمتنى أن أكون مثل أخي قدوتي في احلياة

ندى الشيخ تفوقت بـ ٩٩٫٩٩٪: طموحي
 ألتحق بكلية الطب والدراسة عن ُبعد ناجحة

أهدى الطالب احلاصل على 
املركــز األول مكــرر بالقســم 
العلمي بنســبة ١٠٠٪ حسني 
عبــد احلكيم لبيــب (مصري 
اجلنسية) تفوقه الى والديه 
مثمنــا مــا قاما به مــن أجله 
للوصــول إلى هــذه النتيجة 
املميــزة، وقال: أهدي جناحي 
ملصر بلدي االم، والى الكويت 
راعية العلم والتعليم، ووالدي 
أصحاب الفضــل في التفوق، 
وكذلك أهديه إلى أختي وأخي 
حيــث أخــي كان يشــجعني 
ويحفزني دائما وميثل قدوة لي 
وهو دكتور أحمد عبد احلكيم، 
كما أهدي جناحي ملدرستي التي 

الطالبة ندى أسامة الشيخ 
حاصلــة على املركــز الثاني 
علمي على مســتوى الكويت 
بنســبة ٩٩٫٩٩٪من مدرســة 
صفيــة بنــت عبــد املطلــب 
الثانوية ـ بنــات باألحمدي، 
أهدت تفوقها ألسرتها التي كان 
لها الفضل الكبير في تفوقها.

وقالــت نــدى «احلمد هللا 
علــى هــذا التفــوق وأشــكر 
معلماتي في املدرســة الذين 
كان لهم فضل كبير بعد اهللا 
في تفوقــي وكان يعتبروني 

مثل بناتهن».
وأكدت أن االعتماد على اهللا 
سبحانه وتعالى ثم الدراسة 

التفوق هــو توفيق اهللا أوال 
ثــم رضا الوالديــن واحلفاظ 

أكدت ندى أنها جتربة جديدة 
وكانــت ناجحة وهللا احلمد، 
مضيفة بالقول «احلمد هللا لم 

على الصــالة وتنظيم الوقت 
واملذاكــرة أوال بــأول واجلو 
النفسي في البيت، ولفت ألي 
ان فترة انتشار وباء كورونا 
لــدى  أعطــت وقتــا فائضــا 
الطلبة كان البد من استغالله 
بشكل جيد وقد استطعت مع 
التعليم عن بعد من االستفادة 
والوصول الى بر األمان، حيث 
كان مــن أهم عيــوب التعليم 
عن بعد ان التحصيل العلمي 
بالنسبة لنا لم تكن كاملدرسة 
وانقطــاع االنترنــت. وأعرب 
عن أمله بدخــول كلية الطب 
القاهــرة  البشــري بجامعــة 

ويكون إلى جانب أخيه.

أواجه صعوبات واملعلمات لم 
يقصرن معنا في شرح املناهج 
واحلرص على حتصيل املادة 

التعليمية».
جتربــة  أن  وأوضحــت 
التعليــم عن ُبعــد كانت حال 
مناســبا لألزمــة، وانتهــت 

بالتفوق وهللا احلمد.
ونصحت ندى املقبلني على 
الثانوية العامة بالتوكل على 
اهللا ثــم باالجتهــاد وتنظيم 
الدراســة  أوقاتهــم ومتابعة 

أوال بأول.
وعن طموحها، أكدت ندى 
أنها تأمل في دخول كلية الطب 

قسم اجلراحة.

الطالب املتفوق حسني عبد احلكيم مع أسرته

الطالبة املتفوقة ندى أسامة الشيخ مع أسرتها  

كانت تشجعنا على التفوق.
وأشار إلى ان اهم مقومات 

أوال بأول وتنظيم الوقت اهم 
أسباب التفوق وهللا احلمد.

وبالنسبة للدراسة عن ُبعد، 

العاشر على «العلمي» أحمد عصام تفوق بـ ٩٩٫٩٨٪: 
تعاون املدرسني سّهل علينا الدراسة «أونالين»

قال املتفوق أحمد عصام 
حســن جــودة (مصــري 
اجلنســية) احلاصل على 
نســبة ٩٩٫٩٨ ٪ في املركز 
العاشر بالقسم العلمي، ان 
تعاون املدرسني سهل عملية 
الدراسة «أونالين»، الفتا 
إلى أن العزمية واإلصرار 
الدراســة  واملداومــة على 
والتوكل على اهللا من أبرز 

أسباب النجاح.
ولفــت إلــى أن جتربة 
التعلــم عــن بعــد كانــت 

جتربــة ممتازة بالنســبة 
للطلبة وضرورية لتنمية 
مهاراتهــم مقترحــا تقليل 
أعداد الطالب خالل الفصل 
االفتراضــي للســماح لهم 
مبزيد من املشاركة. ووجه 
النصائح للطالب باالجتهاد 
وتنظيم الوقت وعدم اللهو 
أثناء احلصص، معربا عن 
طموحه االلتحــاق بكلية 
الطب، فيما أهدى جناحه 
ألسرته وكل من بذل اجلهود 

الطالب املتفوق احمد عصام حسن محمد جودة يتوسط اسرتهللمساهمة في تفوقه.

إسراء حمدي: 
مذاكرة دروسي أوًال 

بأول طريق التفوق

إســراء  الطالبــة  قالــت 
حمــدي (مصرية اجلنســية) 
احلاصلة على املركز اخلامس 
على التعليم الديني بنســبة 
٩٩٫٥٥٪ مــن املعهــد الدينــي 
الثانوي للبنــات بالفروانية 
إنها كانت تذاكر دروسها أوال 
بــأول وكانــت حريصة على 
احلضور وانها تهدي جناحها 
إلى والدها ووالدتها. وأضافت 
إسراء أنها تطمح في االلتحاق 
بكليــة التربيــة، معربــة عن 
شــكرها إلى كل من ســاندها 
ووقف بجانبها. وقالت: ادعو 
اهللا تعالى بالشــفاء العاجل 
لســمو أمير الكويت الشــيخ 
صبــاح األحمد وان يعود إلى 

الكويت ساملا معافى

الطالبة املتفوقة  اسراء حمدي

فريق العمل
 ليلى الشافعي - أسامة أبوالسعود - دارين العلي
آالء خليفة -  حنان عبداملعبود - عاطف رمضان

التصوير:  قاسم باشا - محمد هاشم

ملشاهدة الڤيديو
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شعارنا في السنة الكورونية.. ال تقنطوا من رحمة اهللا!
أتدري عزيزي القارئ معنى «الرحمة باخللق»؟

هؤالء الناس الذين معك في هذا الكوكب هم من البشر 
يحتاجون منك إلى الرحمة والشــفقة واملساعدة، وكلما 
ساعدت هؤالء الناس رحمك اهللا في زمن نعيشه اآلن (عز 
الدينار) ولقب (الوسطاء) في حل مشكالت الناس، خاصة 
في تراكم اإليجارات السكنية وغيرها من أمور املديونية 

والسلف والديون وأقساط املدارس!
قال رســول اهللا ژ: «من ال يرحم الناس ال يرحمه 

اهللا» (رواه البخاري).
وفي احلديث اآلخر: «الراحمــون يرحمهم الرحمن، 
ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء» (أبوداود 

- الترمذي وصححه األلباني رحمه اهللا).
رحمة اهللا عظيمة ورحمة العبد للخلق من أكبر األسباب 
التي تنال بها رحمــة اهللا، وال يخفى على القارئ اليوم 
كثرة الديون على الناس في جائحة كورونا سنة ١٤٤١ - 
١٤٤٢هـ املوافق ٢٠٢٠م وهنا البد من كلمة شكر للكويت 
أميرا وحكومة وشــعبا وجمعيات خيرية وجلاناً زكوية 
علــى موقفهم النبيل في تلمس حاجات الناس في الزمن 
الكوروني، وقد ساهمت خطب وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية في حث الناس على التبرع لكل أولئك (احملتاجني 

- الغارمني - الفقراء املساكني).
اليوم هناك مئات اآلالف ليس لهم (دخول) معيشــية 
ألسباب كثيرة لست هنا بصدد عرضها وإمنا االشارة الى 
األوضاع التي آلت إليها هذه األسر، خاصة تراكم اإليجارات 
على مدار الشــهور السبعة املاضية مما يستوجب قرارا 
من الدولة أو تكفل التجار بهذه الشريحة التي أراها تكبر 

يوما بعد يوم، فما العمل؟
قال تعالى: (إن رحمة اهللا قريب من احملسنني) األعراف 
٥٦، وهللا احلمد هؤالء كثر في الكويت وهم احملسنون الى 
عباد اهللا، واإلحسان الى اخللق أثر من آثار رحمة العبد بهم.

وإذا بليــت بعســرة فالبــس لهــا
صبــر الكــرمي فــإن ذلــك أحــزم

العبــاد فإمنــا الــى  ال تشــكون 
تشــكو الرحيم الى الذي ال يرحم

الرحمة التي يتصف بها العبد نوعان:
- رحمة غريزية قد ُجبل بعض العباد عليها وجعل اهللا 
في قلوبهم الرأفة والرحمة واحلنان والعطف على اخللق 
ففعلوا مبقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من 
نفعهم بحسب استطاعتهم، فهم محمودون مثابون على 
ما قاموا به معذورون على ما عجزوا عنه ورمبا كتب اهللا 

لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم.
ال يستر عبٌد عبداً في الدنيا إال ستره اهللا يوم القيامة.
- النوع الثاني نوع عجيب، فرمبا رحمة يكســبها 
العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة جتعل قلبه على هذا 
الوصف فيعلــم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم 

األخالق وأكملها، فيجاهد نفســه على االتصاف بها 
ويعلــم ما رتب اهللا عليه من الثواب وما فيما فّوته من 
حرمان الثواب، فيرغب في فضل ربه ويسعى بالسبب 
الذي ينال به ذلــك ويعلم أن اجلزاء من جنس العمل، 
ويعلم أن االخوة الدينية واحملبة اإلميانية قد عقدها اهللا 
وربطها بني املؤمنني وأمرهم بأن يكونوا اخوة متحابني 
وأن ينبــذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات 
والتدابر والتقاطع، فاليزال العبد يعرف األسباب التي 
يدرك بها هذا الوصف اجلميل ويجتهد به حتى ميتلئ 
قلبه بالرحمة واحلنان على اخللق، ويا حبذا هذا اخللق 
الفاضل والوصف اجلليل، وهذه الرحمة التي في القلوب 
تظهر آثارها على اجلوارح واللســان في الســعي في 
إيصال البر واخلير واملنافع الى الناس وإزالة األضرار 
واملكاره عنهم، خاصة في هذا الزمن الكوروني من سنة 

١٤٤٢هـ املوافق ٢٠٢٠م.

٭ ومضة: وهكذا بقدر ما يحب اإلنســان من اخلير وعمل 
اخلير فبقدر هذه احملبة والكرامة تكون رحمته وبره وإنفاقه 
عما حوله من ناس محتاجة وفي ضائقة وفاقة واحتياج.

أنا أعرف نتيجة متادي البعض في التقاعس عن تسديد 
االيجارات وبعضهم قاصد وبعضهم ما باليد حيلة وآخرون 

مع اخليل يا شقرا!
تراكمت وصارت (هّما على القلب) للمســتثمر املالك 
واملستأجر وما عدد القضايا املرفوعة في احملاكم وتخص 
اإليجارات املتأخرة إال شاهد عما أقوله اليوم في الزمن 
الكورونــي الذي انقطع رزق بعض الناس فيه وتراكمت 
ديونهم وحلجم كثرتهم جعلونا لألسف في حيص بيص!
قالها رسولنا ژ: ارحموا عزيز قوم ذل وغنيا افتقر 

وعاملا يتالعب به اجلهال.

٭ آخر الكالم: أعرف الكثير ممن تقطعت بهم السبل وصاروا 
مدينني نتيجة تراكم اإليجارات وانعكس هذا على النفسيات 
واألطفال، خاصة فيما يتعلق بســداد أقساط مدارسهم، 
وهــذا همٌّ آخر للمحتاج واملتبرع الذي زاد عليه الضغط 
في هذا اجلانب، واملطلــوب أن تتعاون إدارات املدارس 
ألننا في جائحة واهللا يساعد املتبرع الذي زاد عليه الطلب 

ونقصت فيه السيولة.

٭ زبدة احلچي: ونحن صغار علمونا أن امرأة دخلت النار 
في قطة ال هي أطعمتها وال هي ســقتها وال هي تركتها 

تأكل من خشاش األرض حتى ماتت!
بينما امرأة (بغي) ســقت الكلب الذي كاد يأكل الثرى 

من العطش، فغفر اهللا لها بسبب هذه الرحمة!
أيها الكرمي في كل مكان لن ينقص دينارك وال ريالك 
وال درهمك وال دوالرك، ادفع فما نقص مال من صدقة.. 
اهللا يعني الناس والوسطاء في زمن كورونا واملتبرعني.. 

في أمان اهللا..

ومضات

رحمة اخللق
بالزمن الكوروني!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«التربية»: ال تدوير ملديري املدارس في الدور الثاني
عبدالعزيز الفضلي

تنطلــق يوم األحد املقبل 
اختبارات طلبة املنازل والدور 
الثاني لطلبة احلاالت اخلاصة 
وسط اجراءات احترازية تقوم 
بها وزارة التربية بالتنسيق 
مع اجلهــات املعنية لتوفير 
االجواء املناســبة فــي اطار 
االشــتراطات الطبيــة التــي 
اوصت بها وزارة الصحة من 
حيث توفير االجهزة احلرارية 
والكمامات ووجود العيادات 

الطبية في املدارس.
وكشفت مصادر تربوية 

أسبوعيا في استخدام الفصول 
االفتراضية في منصة تيمز 
كان ٣٠٫٥٩٩ طالبا وطالبة كما 
يشتمل التراسل اإللكتروني 
على الرسائل القصيرة التي 
يتبادلهــا املعلم واملتعلم في 
املنصــة، حيــث يتضــح لنا 
العــام للوقت  أن املتوســط 
الذي قضاه الطلبة يوميا في 
التراسل اإللكتروني في املنصة 
كان ١٠٫٧ دقائق وهو متوسط 
يدل على تفاعل غير متزامن 
جيد بــني املعلم واملتعلم في 
منصة تيمز والفصول، اضافة 
الى أن املتوسط العام للوقت 

الذي قضاه الطلبة يوميا في 
الواجبــات كان ٣٨٫٦ دقيقــة 
وهو متوسط يدل على تفاعل 
غير متزامن جيد للطلبة مع 
مصادر التعلم وأنشطة الفصل 
التعليمية. كما اوضح حتليل 
الرســم البياني أن املتوسط 
العام للوقت الذي مت قضاؤه 
فــي اجتماعــات الفصــول 
االفتراضية كان ٣٫٤ ساعات 
وهــو متوســط يــدل علــى 
تفاعل متزامن جيد بني املعلم 
واملتعلم وهو أيضا متوسط 
متوافق مع الفترة املخصصة 
للفصول االفتراضية يوميا.

٣٠٫٥٩٩ عدد الطلبة النشطني أسبوعياً في استخدام الفصول االفتراضية في منصة «تيمز»

مطلعة لـ «األنباء» ان الوزارة 
لــن تقــوم بتدويــر مديري 
املدارس وهــو االجراء الذي 
اعتادت على القيام به الوزارة 
خــالل الســنوات االخيــرة، 
مشــيرة الى انه سيبقى كل 
مدير مشــرفا ورئيســا على 
جلنة االختبــارات في نفس 
مدرســته. وبعد االنتهاء من 
العــام الدراســي ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
والــذي طبــق فيــه نظــام 
التعلــم عــن ُبعــد. و  اعلنت 
التربيــة مــن خــالل  وزارة 
حتليل لرســم بياني ان عدد 
الطلبة النشــطني واملتوسط 

اجلامعة املفتوحة: تسجيل خريجي الثانوية 
إلكترونيًا ورسوم الفصل ال تتجاوز ٥٠٠ دينار

تقدمت رئيس قسم القبول 
والتســجيل فــي اجلامعــة 
العربية املفتوحة في الكويت 
ناهد الشيخ خلريجي الثانوية 
العامة وأولياء امورهم بأسمى 
التهانــي والتبريكات  آيــات 
مبناســبة تخرجهــم آملــني 
ان يكــون التوفيق والنجاح 

طريقهم.
وذكــرت الشــيخ أن باب 
تقدمي طلبات االلتحاق للفصل 
الدراســي األول مــن العــام 
اجلامعــي ٢٠٢٠-٢٠٢١ متاح 
عبر موقع اجلامعة اإللكتروني 
www.aou.edu.kw للراغبني في 
إكمال دراستهم اجلامعية في 
تخصصاتهــا الثالث برنامج 
اللغــة اإلجنليزيــة وآدابهــا 
األعمــال  إدارة  وبرنامــج 
محاســبة،  بتخصصاتهــا: 
تســويق، نظــم املعلومات، 
اقتصاد، إدارة وبرنامج تقنية 
املعلومات واحلوسبة، حيث 
الثانوية  يتم قبول خريجي 

فأكثر وتوفرت لديهم خبرة 
عمليــة ووظيفية مناســبة 
للتخصص املطلوب ومدتها 
أربع ســنوات من جهة عمل 
مسجلة في مؤسسة التامينات 
االجتماعيــة، باالضافــة الى 
توفــر شــروط القبــول في 
البرنامج «ثانوية تخصص 
علمي لبرنامج احلاســوب» 
إضافــة إلــى أنه يتــم قبول 
الطلبة مــن جميــع األعمار 
بغــض النظــر عــن تاريــخ 
التخرج فــي الثانوية، الفتة 
الــى ان خريــج اجلامعــة 
العربية املفتوحة في الكويت 
سوف يحصل على شهادتني 
معتمدين محليا ودوليا وفقا 
لشراكة اجلامعة مع اجلامعة 
املفتوحة في اململكة املتحدة، 
كمــا تتيــح اجلامعــة وفقا 
لنظامهــا «التعليــم املدمج» 
املدعم مبنهجهــا البريطاني 
مرونة تســجيل احملاضرات 
مبا يتماشى مع أرباب األسر 

واملوظفني دون التعارض مع 
ساعات عملهم الرسمي كذلك 
دون احلاجة لتفرغ دراسي.

وأشارت الى ان اجلامعة 
العربية املفتوحة هي جامعة 
إقليميــة أنشــأها برنامــج 
العربــي للتنمية-  اخلليج 
أجفنــد تتــوزع في تســعة 
العربي  الوطــن  فروع فــي 
والكويت هي املقر الرئيسي 
والسعودية، ومصر واالردن، 
ولبنان، البحرين، السودان، 
وعمان وفلسطني، حيث تتسم 
اجلامعة بصفة الغير ربحية 
نظرا ألن رسومها الدراسية 
ال تتجاوز ٥٠٠ دينار كويتي 
فــي الفصل الواحد مع كافة 
مطلباته وملحقاته، مرحبني 
في الوقت ذاته باالستفسارات 
عبر مواقع التواصل املعتمدة 
في انستغرام @aou_kw او 
تويتر @aou_kwt أو من خالل 
info@aou. البريد اإللكتروني
edu.kw أو هاتف ٢٤٣٩٤٤٠٠.

الشيخ: خريج اجلامعة يحصل على شهادتني معتمدتني من الكويت وبريطانيا

ناهد الشيخ

او ما يعادلها احلاصلني على 
نســبة ٦٠٪ او ٢٫٠ في نظام 
األربع نقاط فما فوق للطلبة 
حديثــي التخــرج، علمــا أن 
التسجيل متاح عبر موقعنا 

اإللكتروني.
وأضافت الشــيخ: يجوز 
قبــول طلبــة مــن خريجي 
النســبة  دون  الثانويــات 
املذكــورة أعــاله إذا مر على 
ســنوات  أربــع  تخرجهــم 

نظام التحكيم

موجز حول مفهوم القاعدة القانونية

علينا في بداية مقالنا هذا، والذي سيكون 
احلديث فيه عن التحكيم، ان نعرف القارئ 
لهذا املقال ما هو التحكيم، التحكيم هو نظام 
يتم اللجوء اليه حلل النزاعات فيما بني األفراد 
او املؤسسات والشركات بديال للقضاء العادي 
ملا له (أي التحكيم) من مميزات يرغب الفرد 
او صاحب الشركة للتمتع بها كسرعة الفصل 
والسرية باالضافة إلى ان التحكيم ال يكون اال 
باتفاق أطرافه، وقد يعيب التحكيم انه يختلف 
عن القضــاء العادي ان فصله يكون بقضاء 

محــدود عكس القضاء العادي الذي يختص 
بــكل القضايــا اي ان بامكاننا ان نطل على 
التحكيم لـ «القضاء اخلاص»، ويبقى القضاء 
العادي هو القضاء الرسمي في الدولة وأحد 

مظاهر سيادته.
وهنا يجب علينا ان نذكر أمرا مهما ال ميكن 
لنا ان نغفل عنه وهو ان القضاء الرسمي في 
كل الدول يعتــرف بالتحكيم على انه قضاء 
خاص، وفي اآلونة االخيرة لدينا بالكويت اصبح 
غالبية األفراد يتجهون في تضمني عقودهم 

شرط التحكيم ملا للتحكيم من مميزات، وكذلك 
أصبحت دورات التحكيم تنتشر بشكل كبير 
وثقافة اللجوء له ســادت عند اجلهات ذات 

االختصاص احلكومية منها واخلاص.
ختاما.. علينا ان نذكر ان التحكيم نظام 
قدمي وليس بالنظام احلديث، واحملكم الذي يتم 
تعيينه يقوم مقام القاضي فيفصل بالنزاع الذي 
يكون بني أطرافه ويصدر حكمه وواجب تنفيذه.
ساره اخلضير
تخصص قانون

القاعدة القانونية هي إحدى اللبنات األولى 
واألساسية لبناء الهيكل القانوني ألي مجتمع 
من املجتمعات، حيث تتميز القاعدة القانونية 
بأنها قاعدة عامة ومجردة بهدف حتقيق العدالة 
املطلقة في حتديد مسار احلريات العامة في 
املجتمع ألجل إرساء قواعد العدالة بينهم، حيث 
ان القانون بشكل عام يخاطب كل فرد على 
وجه االرض وبأن كل فرد مسؤول عن أفعاله 
على مسطرة واحدة متناسقة ومتناغمة مبعنى 

العدالة املطلقة بني البشرية جمعاء.
ومن خصائص القاعدة القانونية: اخلاصية 
السلوكية الهادفة لتنظيم سلوك كل فرد من 
أفراد املجتمع، واخلاصية االجتماعية الرتباطها 
مع احلياة االجتماعية بشكل مباشر، واخلاصية 
العامة إذ تشــمل كل فرد ميتــاز باحلقوق 
والواجبات القانونية، واخلاصية امللزمة، فهي 
تؤثر على الفرد الذي ال يتقيد بنصوص القانون، 
حيث على إثر هذا التجاوز يصبح الفرد خارج 

نطاق القانون ويحاسب على افعاله اجلازمة، 
وكل قاعدة قانونية ملزمة التنفيذ وعلى كل فرد 
احترامها والتقيد بها. واخيرا، يتوقف القانون 
على النصوص التشريعية التي دونتها السلطة 
التشريعية صاحبة االختصاص األصيل في 
التشريع بجانب صاحب السمو األمير وفق 

ما قرره الدستور.
الطالب: ضاري نايل الرشيدي
التخصص: قانون - كلية الدراسات التجارية

مشاركة طالبية

زمان لـ«األنباء»: حملة توعوية للطلبة لتفادي
أي مضاعفات بسبب األوضاع اخلاطئة للجلوس

عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن مدير ادارة خدمات 
العالج الطبيعــي د.عبداهللا 
زمان عن اطالق حملة توعوية 
للطلبة تشــمل مجموعة من 
النصائح والتمارين الوقائية 
أي  لتفــادي  والعالجيــة 
مضاعفات قد حتصل للجهاز 
العصبي واجلهــاز العضلي 
الهيكلــي بســبب االوضــاع 
اخلاطئــة للجلــوس لفترات 
طويلــة حلضــور احلصص 
الدراســية. وبني د.زمان في 
تصريح لـ«األنباء» أن خطوات 
اجللــوس الصحيحــة أمــام 
الكمبيوتر تتمثل بفرد القامة، 
والتأكد من وضعية املقعد ملنع 
حدوث آالم الظهر، واجللوس 
بالقرب من لوحــة املفاتيح، 
وضبط ميــل لوحة املفاتيح 
على أساس وضعية اجللوس، 
ناصحا بوضع الفأرة في أقرب 
مكان للوحة املفاتيح وأثناء 

بالقرب من لوحــة املفاتيح، 
بحيث تكون اللوحة موجودة 
مباشرة أمام اجلسم مع التأكد 
من أن لوحة املفاتيح تتوسط 
اجلسم، وضبط ارتفاع لوحة 
املفاتيح، والتأكد من استرخاء 
الكتف واملرفقني قد حتتاج إلى 
ضبط لوحة املفاتيح مفتوحة 
قليــال، ويصبــح املعصمان 
واليدان في وضعية مستقيمة.

وتابــع: يجب العمل على 

ضبــط ميل لوحــة املفاتيح 
على أساس وضعية اجللوس، 
وذلك ألن بعض أنواع لوحات 
املفاتيح تقدم آلية ضبط امليل 
املناسب لوضعية اجللوس، 
إذا كان اجللــوس فــي  أمــا 
وضعية مســتقيمة، فيمكن 
إمالة لوحــة املفاتيح بعيدا، 
واالتكاء قليال مع ضبط ميل 
لوحة املفاتيح، اذ تكون مائلة 

إلى األمام قليال.

تشمل مجموعة من النصائح والتمارين الوقائية والعالجية للدراسة «أونالين»

وضعية اجللوسد.عبداهللا زمان

الكتابة علــى لوحة املفاتيح 
لتحقيق االسترخاء للمعصم 
ووضع جزء من اليدين على 
املفاتيــح، وضبــط  لوحــة 
الشاشة في وضعية صحيحة، 
واجللوس بعيدا عنها مسافة 
ال تقل عن ٦٠ سم، عالوة على 
أخذ فترات راحة صغيرة بعد 
مرور اكثر من ساعة، وجتنب 

ارهاق العينني.
وبني انــه يحب اجللوس 
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احلبس ٣ أشهر وغرامة ٥٠٠ دينار ملتجاوز اإلشارة احلمراء
أحالــت احلكومة إلــى مجلس األمة 
مؤخرا املرسوم رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٠ 
لتعديل بعض احكام املرسوم بقانون 
رقم ٦٧ لســنة ٦٧ في شــأن املرور. 
وجاء نص القانون املقترح كالتالي:

مادة أولى

يستبدل بنصوص املواد أرقام (٦، 
٨ فقرة أخيرة، ١١ فقرة أولى، ٢٢، ٢٤، 
٣٣، ٣٣ مكــررا، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٩، 
٤١، ٤٢، ٤٢ مكــررا، ٤٣، ٤٤، ٤٦) من 
املرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ 

املشار اليه النصوص التالية:
مادة ٦

يشــترط لترخيــص أي مركبــة 
آلية أو جتديد ترخيصها التأمني من 
املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث 
املركبــة تأمينا ســاري املفعول مدة 
الداخلية  الترخيص، ويصدر وزير 
قــرارا بقواعد وشــروط هذا التأمني 
واحلاالت التي تلتزم فيها شــركات 
التأمني بدفع مبلغ التعويض الناجت 

عن حوادث املركبة عند الصلح.
مادة ٨ 

يجــب أن حتمــل كل مركبة آلية 
أثنــاء ســيرتها لوحتــني معدنيتني 
يصرفهما القســم املختص باالدارة 
العامة للمرور حــال إمتام إجراءات 
الترخيــص، وتضــع إحداهمــا فــي 
مقدمتهــا والثانية في مؤخرتها، أما 
املركبــة املقطورة وشــبه املقطورة 
فيكتفــى بوضــع لوحــة واحدة في 
مؤخرتها. ويجب أن تكون اللوحات 
ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث 
ميكن قراءتها من بعد مناســب، وال 
يجوز تغيير مــكان وضعها، كما ال 
يجوز استعمال اللوحات إال للمركبة 
املنصرفة لها، ويحظر ابدال اللوحات 
أو تغيير بياناتها أو شكلها. ويصدر 
وزيــر الداخلية قرارا ببيــان أنواع 
اللوحات ومواصفاتها، وكذلك شروط 
بيع حــق االنتفــاع ببعضها وقيمة 

الرسوم املستحقة عليها.
مادة ١١

علــى مالــك املركبــة، فــي حالة 

نقــل ملكيتها إخطــار االدارة العامة 
للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة 
من السند املثبت لنقل امللكية، وعلى 
املالك اجلديد أن يطلب نقل الترخيص 
باسمه، ويجب أن يتم اإلخطار وطلب 
نقل الترخيص وجميع اجراءاته خالل 
عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل 
امللكيــة وإال اعتبر الترخيص ملغى 
من اليوم التالــي النتهاء هذه املدة، 
وال يجــوز نقل الترخيــص إال بعد 
أداء الرســوم املستحقة على املركبة 
وكذلك ســداد املخالفات والغرامات 
احملكوم بها على البائع واملشــتري 
حتــى تاريخ نقل الترخيص. ويظل 
مالك املركبة مسؤوال بالتضامن مع 
املالك اجلديد عــن تنفيذ أحكام هذا 
القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو 
الى أن ترد اللوحات املعدنية للمركبة 
الى القســم املختص باالدارة العامة 
للمرور، وحتــدد الالئحة التنفيذية 
إجــراءات نقل الترخيص وشــروط 

قبول إثبات امللكية الالزم لذلك.
مادة ٢٢

ال يجوز ألي شــخص أن يتعلم 
قيــادة املركبات اآلليــة أو الدراجات 
اآللية إال بعد احلصول على تصريح 
تعليم مــن االدارة العامــة للمرور. 
وتبني الالئحة التنفيذية نظام صرف 
تصاريح التعليم وشروطها ومدتها 

ورسومها وأماكن التعليم.
مادة ٢٤

يجوز سحب رخصة السوق التي 
متنح ألول مــرة اذا ارتكب صاحبها 
في خالل الســنة االولــى من منحها 
مخالفتني مــن املخالفات املنصوص 
عليها في املواد (٣٣ عدا البند ٣، ٣٣ 
مكررا، ٣٨) وال مينح رخصة جديدة 
إال بعد مدة ال تقل عن أربعة أشهر من 
تاريخ السحب، ويجوز إلعادة سريان 
رخصة السوق احلاق املخالف بدورة 
توعويــة أو إعادة اختبــاره إذا رأت 

االدارة العامة للمرور ذلك.
مادة ٣٣

مع عدم اإلخالل بالتدابير املقررة 
في هذا القانون أو بأي عقوبة أشــد 

في أي قانون آخر، يعاقب باحلبس 
مدة ال تزيد على ثالثة أشهر، وبغرامة 
ال تزيد على ثالثمائة دينار وال تقل 
عن مائة وخمسني دينارا أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعال 

من األفعال اآلتية:
١ - قيــادة مركبة آلية بدون رخصة 
ســوق أو برخصة ال جتيز له قيادة 
مثل هذه املركبة أو تقرر سحبها أو 

وقف سريانها.
٢ - قيادة مركبة آلية بإهمال أو عدم 
انتباه يعــرض الســائق أو الركاب 
أو الغيــر للخطــر فــي أرواحهم أو 

ممتلكاتهم.
٣ - مخالفة أحكام املادة (١٠ مكرر).
٤ - مخالفة أحكام املادة (٢٩ أو ٣١).
٥ - تعمــد إثبــات بيانــات مخالفة 
للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات 
الرسمية بقصد احلصول على إجازة 
تســيير مركبة أو رخصة ســوق أو 
أي تصريح يســتلزمه هذا القانون 
أو الئحتــه التنفيذية أو اســتخراج 

صورة أو بدل فاقد ألي منها.
٦ - عدم إفساح الطريق ملرور املركبات 
احلكوميــة (الشــرطة، االســعاف، 
االطفــاء، الدفــاع املدنــي، واملواكب 

الرسمية واملركبات التابعة لها).
٧ - السير على كتف الطريق.

٨ - عــدم التــزام ســائقي مركبــات 
النقل بأنواعها واملركبات الصناعية 
واالنشائية واجلرارات واملركبات ذات 
املقطورة واملركبات ذات شبه املقطورة 
باجلانب األمين لنهر الطريق أو تخطي 

املركبات االخرى دون ضرورة.
مادة (٣٣ مكررا):

مع عدم اإلخالل بالتدابير املقررة 
في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في 
أي قانون آخر، يعاقب باحلبس مدة 
ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال 
تزيد على خمســمائة دينار وال تقل 
عن مائتــي دينــار أو بإحدى هاتني 
العقوبتــني كل من ارتكــب فعال من 

األفعال اآلتية:
١ - جتاوز إشــارة املرور الضوئية 

احلمراء.
٢ - قــاد مركبة برعونــة أو تفريط 
يعرض السائق أو الغير للخطر في 

أرواحهم أو ممتلكاتهم.
٣ - خالف أحــكام املادة ٢٨ من هذا 

القانون.
٤ - أجرى سباقا للمركبات اآللية على 
الطريق بدون تصريح أو باملخالفة 
للتصريح أو أجرى جتمعا للمركبات 
اآللية الستخدامها  برعونة أو تفريط 
أو استعمالها بطريقة تعرض السائق 
أو الغيــر للخطــر فــي أرواحهم أو 

ممتلكاتهم.
٥ - جتاوز احلد األقصى للسرعة.

٦ - قاد مركبات (الباجيات) في غير 
األماكن املخصصة لها.

٧ - قاد مركبة عكس اجتاه الســير 
بالطرق السريعة والدائرية.

٨ - استخدام  أجهزة االتصال النقالة 
باليد أثناء القيادة.

٩ - قيــادة مركبة آلية غير مرخص 
بهــا أو بــدون لوحاتهــا املعدنية أو 
بلوحاتها املصروفــة لها من االدارة 
العامة للمــرور مع تغيير بعض أو 
كل األرقام بلوحات غير مصروفة من 
اإلدارة العامة للمــرور مدون عليها 
أرقام اللوحات األصلية أو مدون عليها 

أرقام مختلفة.
١٠ - استعمال السيارة اخلاصة في 

نقل الركاب باألجرة دون تصريح.
١١ - مخالفة شــروط احلجز املنزلي 

للمركبات للمرة الثانية.
وللمحكمــة أن تقضي مبصادرة 
املركبة اآللية اذا أدانت متهما ارتكب 
أي فعل من األفعال الواردة في البنود 
املشــار اليهــا، وذلــك دون اإلخالل 
باألحكام الــواردة في قانون اجلزاء 

املشار اليه.
مادة ٣٤:

مع عدم اإلخالل بالتدابير املقررة 
في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد 
في أي قانون آخر يعاقب باحلبس 
مدة ال تزيد على شهرين، وبغرامة ال 
تزيد على مائتي دينار وال تقل عن 
مائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني 
كل من ارتكب فعال من األفعال اآلتية:

١ - التسبب في وقوع حادث يضر 
مبمتلكات األفراد أو باملرافق العامة 
نتيجــة مخالفة أحكام هذا القانون 

أو الئحته التنفيذية.

٢ - وجود طفل دون سن العاشرة 
في املقاعد األمامية أو عدم تثبيته في 
املقاعد اخللفية أثناء قيادة املركبة 

اآللية.
٣ - قيــادة مركبة آليــة خالية من 
املكابح (الفرامل) او كانت مكابحها 
(فراملها) او احداها بها خلل او غير 

صاحلة لالستعمال.
٤ - تســليم مالك املركبة اآللية او 
املرخصة باسمه او حائزها ملن ليس 
لديه رخصة سوق صاحلة لقيادة 
مثل هذه املركبــة او بدون رخصة 
سوق، او اي تصريح آخر يستلزمه 
هذا القانون او الئحتــه التنفيذية 

والقرارات املنفذة له.
٥ - مخالفة مركبات النقل لشروط 
احلمولة او ارتفاعها او عرضها او 

طولها او وزنها.
٦ - قيادة مركبة تصدر منها اصوات 
مزعجــة او ينبعــث منهــا دخــان 
كثيف او رائحــة كريهة او يتطاير 
مــن حمولتها او يســيل منها مواد 
قابلة لالشتعال او مضرة بالصحة 
او مؤثــرة على صالحيــة الطريق 
او يتساقط من حمولتها ما يشكل 
خطرا على مستعملي الطريق او بها 
حادث يؤثر على توازنها او اطاراتها 
او احداها غير صاحلة لالستعمال.
او تلفيــات  ٧ - إحلــاق اضــرار 
بالعالمــات املرورية او االشــارات 
الضوئية او اجهزة الضبط واملراقبة 
املرورية او تغيير معاملها او اماكنها 
او اجتاهاتهــا او وضــع ملصقــات 

عليها.
٨ - عــدم التقيد مبدلول اخلطوط 

االرضية او العالمات املرورية.
٩ - قيــادة مركبة آلية بدون تأمني 
ســاري املفعول مــع مراعاة احوال 

االعفاء املقررة قانونا.
١٠ - مخالفــة ضوابط لون زجاج 
املركبة او شفافيته او تظليل زجاج 
املركبة خالفا للتعليمات او اللوائح 

الصادرة بذلك.
١١ - وضــع اي كتابات او ملصقات 
او صور على جســم املركبة او اي 
اضافات اخــرى بدون تصريح من 

االدارة العامة للمرور.
١٢ - اســتعمال املركبــة اآللية في 

غير الغرض املبني بإجازة تسييرها.
١٣ - مخالفة شروط احلجز املنزلي 

للمركبات للمرة األولى.
١٤ - مخالفة املكاتب واملؤسســات 
والشركات للشروط والضوابط التي 
حتددها الالئحة التنفيذية والقرارات 
املنظمة بشأن األنشــطة التجارية 
ذات الصلة باإلدارة العامة للمرور.

مادة ٣٥:

مع عدم اإلخالل بالتدابير املقررة 
في هذا القانون او بأية عقوبة اشد في 
اي قانون آخر يعاقب باحلبس مدة 
ال تزيد على شهر وبغرامة ال تزيد 
على مائة دينار وال تقل عن خمسني 
دينارا او بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من ارتكب فعال من األفعال اآلتية:

١ - قيــادة مركبة آلية دون علم او 
موافقة مالكها او املرخصة باســمه 

او حائزها.
٢ - قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها 
املعدنية غير واضحة او غير مقروءة 
االرقــام او بلوحة واحدة او تغيير 
مــكان او لــون او شــكل اللوحات 
املصروفة من االدارة العامة للمرور.

٣ - قيادة مركبة آلية بدون تصريح 
او بتصريح انتهت مدة سريانه او 
مخالفة شروط التصريح في احلاالت 
التي يوجب فيها القانون او الئحته 
التنفيذيــة او القــرارات املنفذة له 

احلصول على هذا التصريح.
٤ - االمتنــاع عــن تقــدمي رخصة 
السوق او اجازة تسيير املركبة او 
اي تصريح آخر يستلزمه القانون او 
الئحته التنفيذية او القرارات املنفذة 
له ألعضاء قوة الشرطة عند طلبها.
٥ - استعمال مصابيح او مكبرات 
صوت او آالت او اية اجهزة اخرى 
خــالف املصرح بــه قانونا ويجب 

ضبطها واحلكم مبصادرتها.
٦ - الســير او الوقــوف باملركبــة 
على االرصفة او الطرق املخصصة 

للمشاة.
٧ - الوقوف باملركبة ليال في الطرق 
الســريعة او الطرق غيــر املضاءة 
بــدون إضاءة األنوار الصغيرة بها 

أو عاكس األنوار املقرر.
٨ - استعمال األنوار العالية املبهرة 

للبصر او املصابيح الكاشــفة على 
وجــه مخالــف للمقــرر في شــأن 

استعمالها.
٩ - االنعطاف او الدوران او الدخول 

او الرجوع عكس اجتاه السير.
١٠ - مخالفــة احكام املــادة ١٠ من 

هذا القانون.
١١ - قيادة مركبة آلية بسرعة تقل 
عن احلــد االدنى للســرعة املقررة 

بالطرق السريعة او الدائرية.
١٢ - مخالفــة تعليمــات أو أوامــر 
او إرشــادات أعضاء قوة الشــرطة 

اخلاصة بتنظيم حركة املرور.
مادة ٣٦:

مع عدم اإلخالل بالتدابير املقررة 
في هذا القانون او بأية عقوبة أشد 
في اي قانون آخر يعاقب باحلبس 
مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما 
وبغرامة ال تزيد على خمسة وسبعني 
دينارا وال تقل عن خمسة وأربعني 
دينارا او بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من ارتكب فعال من األفعال اآلتية:

١ - مخالفــة ســيارات األجــرة او 
سيارات نقل الركاب العامة (الباص) 
للحد االقصى لعدد الركاب او االمتناع 
دون مبرر عن نقل الركاب او تقاضي 

اجرا اكثر من املقرر.
٢ - ترك احليوانات بالطرق العامة 
من غير حراسة او مخالفة حارسها 
او قائدهــا لقواعد املرور او اهماله 

في رقابتها او قيادتها.
٣ - مخالفة املشاة وراكبي الدراجات 

العادية (الهوائية) لقواعد املرور.
٤ - قيادة مركبة آلية مع عدم حمل 
اجازة تســيير املركبــة او رخصة 
سوق او اي تصريح آخر يستلزمه 
هذا القانون او الئحتــه التنفيذية 

والقرارات املنفذة له.
٥ - قيــادة مركبة آلية دون إضاءة 

األنوار الالزمة.
٦ - ترك املركبة او أنقاضها مهملة 
في اي مكان بالطرق او على جوانبها.

٧ - سماح قائد املركبة اآللية بوجود 
ركاب على اي جزء خارجي منها.

نص املرسوم كامًال على موقع «األنباء»: 
www.alanba.com.kw

احلكومة أحالت إلى مجلس األمة مرسوم املرور اجلديد متضمناً تغليظاً للعقوبات 

الغامن يهنئ نظيره 
في أرمينيا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية 
تهنئــة إلى رئيس املجلــس الوطني في جمهورية 
أرمينيــا أرارات ميرزويان، وذلك مبناســبة العيد 

مرزوق الغامنالوطني لبلده.

العدساني: اقترحت إلغاء منح املكافآت االستثنائية 
على الراتب التقاعدي لعدم وجود ضوابط تنظم صرفه

قال النائب رياض العدساني إنه قدم في وقت سابق اقتراحا 
بقانون إللغاء املادة ٨٠ من أحكام األمر األميري بالقانون ٦١ لسنة 
١٩٧٦ بشأن منح مكافآت استثنائية وذلك لعدم وجود ضوابط 

وشروط ومعايير تنظم عملية منحه.
وأوضح العدساني أنه قدم اقتراحه إللغاء تلك املادة لتعارضها 
مع املادة ١١٩ من الدستور، والتي تقضي بأال ينفذ التعديل على 

الرواتب التقاعدية مبنح معاش استثنائي إال في الفصل التشريعي 
الثانــي، معتبرا أن أكثر من يحصلون علــى هذا الراتب غير 
مستحقني لهم. كما أوضح أن الناس سواسية وهذا نص عليه 
الدستور في مادته ٢٩ ولذا يتطلب إلغاء املادة التي تتيح صرف 
راتب استثنائي، مشددا على أن تقدمي املقترح جاء منسجما مع 

رياض العدسانيرفضه احلصول على املعاش االستثنائي.

الشاهني: إجراءات استثنائية لتنظيم االنتخابات البرملانية
أســامة  النائــب  أعلــن 
الشــاهني تقدمــه والنائــب 
محمد الدالل باقتراح برغبة 
القيــام بإجراءات  يتضمــن 
استثنائية لتنظيم االنتخابات 
البرملانيــة القادمة مبا يوفر 
احلماية للمشاركني في عملية 
االقتــراع فــي ظل انتشــار 

ڤيروس كورونا.
وقال الشاهني، في تصريح 
مبجلس األمة أمس، ان إجراء 
االنتخابات في هذا التوقيت 
بــكل شــفافية ونزاهة وفي 
ظل الظرف الصحي احلالي 
يتطلــب الكثير من احليطة 
تلــك  واصفــا  واحلــذر، 
االنتخابات بـ «االستثنائية».
وأضاف أن هذا االقتراح 
برغبة مفصل ويحوي العديد 
من االقتراحات التفصيلية من 
بينها ضــرورة تعديل مادة 
في قانون االنتخابات تتعلق 
بتعديــل وقــت االقتراع من 
الثامنة صباحا حتى الثامنة 
مساء، مشددا على ضرورة مد 
العملية االنتخابية لساعات 

أطول.
وأشار إلى أنه من ضمن 
هذه التعديالت وجود أربع 
مدارس فــي كل منطقه بدال 
من مدرســتني باإلضافة إلى 
زيادة عــدد اللجان الفرعية 
لالقتراع من عشر جلان إلى 

عشرين جلنة.
وأكــد ضرورة مشــاركة 
مبســاحة  اإلعــالم  وزارة 
إعالنيــة أكبــر للمرشــحني 
وتقنينها وتعميمها لفترات 
أكبــر عبر تلفزيون الكويت 
واإلذاعة والقنوات اخلاصة 
ألن الناخب في هذه العملية 
لــن يعتمــد علــى الدواوين 
اجلماهيريــة  والنــدوات 
حتى يكون اطالع الناخبني 

والناخبات أكبر.
ولفت إلى أن من بني النقاط 

معه حسن االختيار ملن ميثل 
األمة في القرارات واألولويات 

الوطنية واملصيرية.
وتعد العملية االنتخابية 
متعددة األوجه فهي تشــمل 
الناخبني واملرشحني والعاملني 
مع املرشــحني والقضاء في 
إشرافه والداخلية في التنظيم 
والرقابة واإلعالم في التوجيه 
اإليجابي والدميقراطي ورقابة 
ومتابعة مؤسسات املجتمع 

املدني.. الخ.
األمر الــذي يتطلب معه 
أن يعــد لالنتخابات اإلعداد 
اجليــد واملتمكــن خاصــة 
فــي ظل اســتمرار انتشــار 
وباء ڤيــروس كورونا الذي 
ســيقف حائــال أمــام التقاء 
الناخبــني مع املرشــحني أو 
عقد الندوات اجلماهيرية أو 
التزاور وااللتقاء في الدواوين 
واملنتديات اخلاصة أو العامة 
املمارســات  أو غيــره مــن 

املعتادة في االنتخابات.
كمــا أن يــوم االقتــراع 
يعــد من األيام الذي يتطلب 
معــه عناية خاصــة به في 
ظل انتشــار وبــاء ڤيروس 
كورونــا، واحتماليــة قيام 
حتديــات ميدانيــة وعملية 
وطبية عند ممارسة االقتراع 

في ذلك اليوم.
فإنــه  عليــه،  وبنــاء 
التفكير بآليات  يســتوجب 
ونظم جديدة ومبتكرة وفاعلة 
تســاهم في إجناح املمارسة 
الدميوقراطيــة، وفــي ذات 
الوقــت تراعــي االعتبارات 
الصحية والطبية وســالمة 
املواطنني والناخبني، لذا فإننا 
نتقدم باالقتراح برغبة التالي 

لعرضه على مجلس األمة:
١ ـ قيــام مجلس الوزراء 
بإعداد خطة متكاملة بشأن 
القادمة يراعى  االنتخابــات 
فيهــا متطلبــات شــفافية 

يكون اخليار الثاني إلغاء هذه 
العبارة واالكتفــاء مبا ورد 
فــي باقي اجلملة من حتديد 

جلرائم محددة.
٭ دراسة تعديل املادة (٣١) 
من قانون االنتخابات والتي 
تنــص على أن موعد علمية 
االنتخاب حصرية من الساعة 
٨ صباحــا حتى الســاعة ٨ 
مساء، بشكل يضمن املزيد من 
التباعد البدني وعدم التزاحم 
بساعات معينة، مع تعديل 
املواد املرتبطة كاملادة (٣٥) 
من القانــون وغيرها، دون 
القضائي  إخالل باإلشــراف 
وحق املرشــحني وممثليهم 
بالرقابة واملتابعة اللصيقة.

٭ يقترح تعديل املادة (٣١) 
مكرر من قانون االنتخابات 
املتعلقة بالدعاية االنتخابية 
للمرشــحني بإضافــة صور 
الدولــة  تكفلهــا  أخــرى 
لدعــم الدعايــة االنتخابيــة 
للمرشحني، ومن صور ذلك 
التنســيق مع وزارة اإلعالم 
ـ سبق تطبيقه ولكنه ليس 
لتخصيــص  ـ  بالقانــون 
قنــاة تتم مــن خاللها دعوة 
املرشــحني لعــرض رؤاهــم 
وبرامجهم وسيرتهم الذاتية 

للمرشحني.
ومن صور ذلك الطلب من 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 

واملرشــحون خاصة، ويتم 
التنسيق مع وزارة الصحة 
في إعداد الدليــل مع أهمية 
نشره على أكبر نطاق إعالميا 

وميدانيا وإلكترونيا.
٥ـ  قيام كل من وزارة الداخلية 
باالتفاق والتنسيق مع الهيئة 
الفســاد،  العامــة ملكافحــة 
بتشــكيل فرق عمل ملتابعة 
االنتخابات ميدانيا، وباألخص 
فيما يتعلق مبكافحة الفساد 

االنتخابي.
٭ احلــزم فــي مواجهة كل 
اجلرائــم املرتبطة بالعملية 
االنتخابية ميدانيا وباألخص 
جرمية الرشوة أو جرمية نقل 
القيــود دون وجه حق وكل 
مــا ورد من جرائم في املواد 
(٤٣ و٤٤ و٤٥) مــن قانــون 
االنتخابات، وكذلك اجلرائم 
املسطرة في املادة (٢٢) من 
القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ 
في شأن إنشاء الهيئة العامة 
الفســاد وباألخص  ملكافحة 
االرتبــاط  ذات  اجلرائــم 

بالعملية االنتخابية.
٭ قيام كل من وزارة الداخلية 
مــن ناحية والهيئــة العامة 
ملكافحة الفســاد من ناحية 
أخــرى باعتمــاد إجــراءات 
تضمن سهولة وسرعة إبالغ 
األجهزة احلكومية املختصة 
عن أيــة مخالفات أو جرائم 
انتخابية (خط اتصال ساخن، 
موقــع على برامج التواصل 
االجتماعي، بريد إلكتروني.. 
إلخ) بهــدف مواجهة جرائم 
االنتخابات ودعم مواجهتها.

٭ قيام كل من الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد وكذلك وزارة 
الداخلية ووزارة اإلعالم بعمل 
أنشطة مشتركة أو منفصلة 
بشأن أهمية نزاهة العملية 
االنتخابية وتوعية بأهمية 
ودور مجلــس األمة وأهمية 
مواجهة اجلرائم االنتخابية.

وحوكمة ونزاهة االنتخابات، 
وكذلــك يراعــى األوضــاع 
الصحية في ظل انتشار وباء 
ڤيروس كورونا ومدى قدرة 
الناخبني واملرشحني على أداء 
أدوارهم، وكذلك قدرة اجلهات 
احلكوميــة واملجتمع املدني 

على حتقيق ذلك.
٢ ـ قيــام مجلــس األمــة 
واحلكومــة بتعديــل بعض 
أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة 
١٩٦٢ فــي شــأن االنتخابات 
احلاليــة مراعــاة للظروف 
اخلاصة بانتشار وباء كورونا 
وتطويرا للعملية االنتخابية 

ومن أمثلة ذلك:
٭ تعديل املادة (٢) من قانون 
االنتخابــات حيــث يتطلب 
حتديد دقيق وواضح ملفهوم 
«اجلرميــة املخلة بالشــرف 
واألمانة» وهو أحد شــروط 
احلرمــان مــن االنتخاب ملا 
أثاره هذا املفهوم من مشاكل 
ولغط وعدم استقرار قانوني 
عليــه، وهو االمر الذي حال 
دون مشــاركة عدد كبير من 
الناخبني واملرشحني بسبب 
صدور أحــكام قضائية في 
مسائل ال تدخل ضمن عملية 
اإلخالل بالشرف واألمانة، وقد 

املعلومــات إعــداد برنامــج 
إلكتروني خاص لالنتخابات 
يعــرض معلومات وبيانات 
ورؤاهــم  املرشــحني  عــن 
وبالتالــي  وأطروحاتهــم، 
اإلضافة املقترحة «التنسيق 
مع كل أجهزة الدولة إلجناح 

العملية االنتخابية».
املــواد (٣٤ و٣٥  ٭ تعــدل 
و٣٦ و٣٦ مكــرر) من قانون 
االنتخابات على نحو يكفل 
إلزاميــة وجود منــدوب أو 
أكثر، يتم اختياره باالتفاق 
املرشــحني  مندوبــي  بــني 
ملشــاركة اللجنة في عملية 
االنتخــاب والفــرز الحقــا ـ 
بعض اللجان االنتخابية في 
انتخابات سابقة تقوم بذلك 
وجلان أخرى ال تقوم بذلك! 
ما يتطلب توحيد املمارسة 
تعزيزا للشفافية واملمارسة 
الدميوقراطيةـ  كما يتطلب أن 
يكون الفرز علنيا باطالع كل 
املندوبني املتواجدين في قاعة 
الفرز على ورقــة االنتخاب 
لكل مقترع دعما للشــفافية 

في العملية االنتخابية.
األمــة  مجلــس  قيــام  ـ   ٣
واحلكومــة بتعديــل بعض 
أحكام القانون رقم (٤٢) لسنة 
٢٠٠٦ بإعادة حتديد الدوائر 
االنتخابية لعضوية مجلس 
األمة، وذلك ملا ثبت من قصور 
وتعاظم ملشــاكل سياســية 
واجتماعيــة بســبب قانون 
الدوائــر احلالــي (الصــوت 
الواحد)، وذلك باجتاه قانون 
انتخابات جديد يكفل متثيل 
أفضل ملمثلي األمة قائم على 

معايير العدالة والكفاءة.
الداخليــة  ـ قيــام وزارة   ٤
بإصدار دليل إرشــادي لكل 
خطوات العملية االنتخابية 
العمليــة والقانونيــة بظل 
انتشار وباء ڤيروس كورونا، 
وما يحتاج اليــه الناخبون 

٭ قيام وزارة الداخلية بتقدمي 
خدمات إلكترونية للناخبني 
بشأن اســتخراج شــهادات 
اجلنســية أو أيــة خدمــات 
أخرى مطلوبــة في العملية 

االنتخابية.
٦ـ  قيام وزارة الصحة العامة 

مبا يلي:
٭ إعداد دليل إرشادي طبي 
صحــي مرتبــط بالعمليــة 
االنتخابيــة ويــوم االقتراع 
يوزع علــى اجلميع إعالميا 

وميدانيا وإلكترونيا.
٭ إعــداد مراكــز أو وحدات 
صحية متنقلة وباألخص أمام 
مقر كل مركز اقتراع يباشر 
تقــدمي اخلدمــات الصحيــة 
في أيام االقتــراع وفي حال 
االشتباه بإصابة أحد الناخبني 
يتم االقتراع للمشتبه به في 
جلنة انتخابية خاصة معدة 

طبيا وصحيا لذلك.
٭ يتطلب أن يتم التنسيق 
مع القضاء والداخلية بشأن 
االقتــراع  يــوم  إجــراءات 
لبــس  أهميــة  (التعقيــم، 
الكمامات والقفازات، التباعد 
التزاحــم)  البدنــي وعــدم 
جلميع العاملني واملشاركني 

والناخبني.
إقامــة دورات إســعاف  ٭ 
وطــوارئ طبيــة لعــدد من 
الداعمــني للدور  املتطوعني 
الصحــي والوقائــي لوزارة 
العمليــة  أثنــاء  الصحــة 

االنتخابية.
الشــؤون  ـ قيــام وزارة   ٧
بإشــراك املجتمع املدني في 
اإلشراف والرقابة والتوجيه 
العام في العملية االنتخابية، 
إلبــراز الصــور احلضارية 
واإليجابيــة للدميقراطيــة 
الكويتية ولتعزيز الشفافية 
في العملية االنتخابية ولدعم 
اجلهود احلكومية في إجناح 

العملية االنتخابية.

الظرف الصحي احلالي يتطلب

محمد الداللأسامة الشاهني

التي تضمنها االقتراح تشكيل 
فــرق ميدانية مــن جمعية 
الشــفافية وهيئــة مكافحة 
الداخليــة  الفســاد ووزارة 
لضبــط العملية االنتخابية 
وضبــط حــاالت اجلرائــم 
االنتخابيــة وتســخير خط 
ساخن وميســر للمواطنني 
للتبليغ عن جرائم الرشوة 

وشراء األصوات وغيرها.
وشــدد على ضرورة أن 
يكون هناك إلزامية بوجود 
مندوبني للمرشحني في اللجان 
الفرعيــة، حيــث لوحظ في 
العملية االنتخابية السابقة 
أن عملية الفرز متت من دون 

وجود بعض املندوبني.
وأكــد الشــاهني أن تلــك 
التفصيليــة  االقتراحــات 
والتعديالت التشريعية تأتي 
كضمانة للتباعد اجلســدي 
وعــدم وجــود تزاحم خالل 
إجراء االنتخابات وســالمة 
للعاملــني واملشــرفني على 

عملية االقتراع والناخبني.
وفيما يلي نص االقتراح 
برغبة الذي تقدم به النائبان 
الدالل والشــاهني: ان إجراء 
االنتخابات البرملانية من أهم 
صور وقواعد الدميوقراطية، 
وتعــد ممارســة كل ناخبة 
وناخب عملية اختيار املرشح 
املناســب لعضوية مجلس 
األمة من خــالل تقييم أدائه 
ومعرفــة مؤهالتــه وتبيان 
مواقفه ومن ثــم التصويت 
له، مــن أهم احلقــوق التي 
الكويتي،  الدســتور  كفلهــا 
أكدت عليها املواثيق الدولية 
للحقوق السياسية واملدنية.

كما أن ممارسة االختيار 
االنتخابي تصل إلى مرحلة 
الواجب الوطني، نظرا ألهمية 
وخطورة الدور الذي ميارسه 
عضو مجلس األمة تشريعيا 
ورقابيا، األمر الذي يتطلب 

ملشاهدة الڤيديو
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حتى سنوات قليلة مضت ارتبط اسم 
قطاع األمن اجلنائــي باخلوف، فما ان 
يتلقى اي مواطن او مقيم اتصاال هاتفيا 
بأنه مطلوب للحضور حتى يرتعد خوفا، 
ولــو كان املوعد في اليوم التالي ظل بال 
نوم خوفا مما ســيحدث له او ان يجبر 
على االدالء باعترافات بعينها، واذا احيل 
من املباحث الى النيابة وتراجع عن اقواله 
يخشى مما سيحدث له عقب العودة، لن 
اسهب اكثر من ذلك ألن اجلميع يعلم ماذا 
كان يحدث لكل من يدخل األمن اجلنائي، 

والضرب أقل ما يحدث.
القانونية «املتهم بريء حتى  القاعدة 
تثبت إدانته واإلدانة من قبل القضاء وليس 
جهة التحقيق، وبالتالي فإن الدستور خول 
جهة التحقيق مهام دون غيرها ومسؤوليات 
ليس من بينها احلصول على اعترافات 
محددة وبالتالي فإن اي شخص يتوجه 
ســواء ضبط او استدعي واجب ان يتم 
التعامل معه من منطلق انه بريء وليس 
مدانا حتى في قضايــا مرتبطة بحيازة 
مخدرات، فرمبا يكون الشــخص املتهم 
ضحية آلخرين او تكون املخدرات وضعت 
في منزله او سيارته بهدف توريطه في 

قضية ما .. الخ.
حينما كنت اســمع عن جتاوزات في 
قطاع األمن اجلنائي اشفق على من يصدر 
عنه اي عنف او سواء معاملة، واالشفاق 
كان ينبــع من ان هذا الضباط او ضابط 
الصف غير كفؤ وغير ذكي ألنه لو كانت 
لديه مقومات ضباط املباحث لتحصل على 
كل االدلة ووضع املشتبه به امام حقائق ال 
يجد مجاال إال االعتراف وحتى ولو انكر 

تكون االدلة كافية لإلدانة ولنيل ما يستحقه 
من عقاب، وهذا هو الذكاء والنهج الذي 
يتبعه الضباط االكفاء، فالعنف هو وسيلة 
الضعفاء ومن ال ميتلكون حجة قوية، في 
الدول الغربية مثل هذه االساليب انتهت 
من عقود ولكن ظــل العنف والترهيب 
والتخويف هو سالح العديد من العاملني في 
قطاع األمن اجلنائي بأغلب الدول العربية.

السوال املهم: هل ال تزال هذه االساليب 
قائمة؟ أستطيع ان اقول بأمانة واستنادا 
الى شواهد عديدة جدا ال أفّضل سردها، 
بأن العهد اجلديــد القائم حاليا يختلف 
جذريا واصبح معيــار الذكاء واحلرفية 
واعالء العلم هو الفيصل في التحقيقات 

بال عنف. 
من املوكد ان استبدال سياسة العنف 
بالذكاء يحتاج الى جهد، فكل الشكر للجندي 
املجهول الذي غير مسار وزارة الداخلية 
لألفضل وكيــل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهام وإلى اللواء محمد الشرهان 
الوكيل املساعد لألمن اجلنائي على حتقيق 
هذا النهج العلمي في التحقيق، وكل الشكر 
الى مساعد مدير عام مباحث السالح العقيد 
فيصل العجمي ألدائه الفائق وحسن ادارته 
وتعامله فقد اذهلني عندما راجعته لتجديد 
رخصه سالح الصيد اخلاص بي بترحيبه 
ومعاملتــه دون ان اعرفه او يعرفني انا 
وغيري مــن املراجعني فعال انهم واجهة 
مشرفة لإلدارة واشكر أخي اللواء طالل 
معرفي وكيل املؤسسات اإلصالحية ومدير 
عام تنفيذ األحكام العميد ناصر اليحيى 
على تطبيقهم القانون دون تردد، اسأل 

اهللا لهم التوفيق ملا يحب ويرضي.

وجهة نظر

األمن اجلنائي ذكاء 
ال عنف وقسوة

aljalahmahq٨@hotmail.com بقلم محمد اجلالهمة

النيابة تخلي سبيل مرشح «الرابعة»
بكفالة ٥٠٠٠ دينار

عبدالكرمي أحمد

أمرت النيابة العامة بإخالء سبيل مرشح 
الدائرة الرابعة املتهم بقضية شراء األصوات، 

مقابل كفالة مالية قدرها ٥٠٠٠ دينار.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أخيرا 

ضبطهــا ســت متهمات مبنــزل املتهم في 
احــدى مناطق محافظــة الفروانية بعدما 
أكــدت التحريات قيامهن بشــراء أصوات، 
ومت العثور على مبالغ نقدية داخل أظرف 
وورقة لتلقني اليمني وجهاز حاسوب وأوراق 

حتوي أسماء الناخبني.

«الداخلية»: تكليف «األمن العام» مبتابعة جميع اإلعالنات 
حول الوالئم والتجمعات.. وإحالة منظميها إلى التحقيق

أمير زكي

كشف مصدر أمني رفيع 
املســتوى لـ «األنبــاء» عن 
تكليفــات مــن قبــل وزارة 
الداخليــة تتضمــن متابعة 
كل االعالنات التي تدعو الى 
والئم او حفالت او ما شابه 
بحيث يتم ارسال فرق امنية 
الى مواقع تلك احلفالت، وفي 
حــال اقامة هذه الوالئم يتم 
اعــداد تقريــر امني بشــأن 
مخالفــة تعليمــات مجلس 
الــوزراء وإحالــة امللف الى 
العامــة للتحقيقات  االدارة 
بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقال املصدر: صدرت هذه 
التكليفات األخيرة في أعقاب 
رصد تزايد في أعداد املصابني 
بكورونا مؤخرا وثبوت ان 
الكثيــر من هــذه اإلصابات 
بقانــون  الضــرب  جــراء 
التجمعات في هذه الظروف 
االستثنائية عرض احلائط. 
واضاف املصدر: قمنا خالل 
الـ٢٤ ساعة املاضية بتنفيذ 
التي  التكليفــات  وتطبيــق 
صدرت الــى القطاع وجرى 
التواصل مع أصحاب بعض 
هذه الدعــوات، الفتا الى ان 
بعضــا من هؤالء اعتذر عن 

القانونية الصارمة.
القــرار  إلــى ان  يشــار 
الوزاري رقم ٦٤ لسنة ٢٠٢٠ 
الصادر مــن وزارة الصحة 
والقاضي مبنع اقامة احلفالت 
مبــا فيها حفــالت األعراس 
وغيرهــا ســواء أقيمت في 
مكان عام أو خاص مبا فيها 

لســنة ١٩٦٩ باالحتياطــات 
الصحية للوقاية من االمراض 
السارية وتعديالته يعاقب 
مرتكبها باحلبس مدة ال تزيد 
على ثالثة أشــهر وبغرامة 
ال تقــل عن خمســني دينارا 
وال تتجاوز مائتي دينار أو 

بإحدى هاتني العقوبتني.

السكن اخلاص والديوانيات 
اخلاصة، ومنع إقامة الوالئم 
وحفالت االستقبال وغيرها 
لغيــر أفــراد العائلة، ومنع 
االســتقباالت او التجمعات 
فــي الديوانيــات العامة أو 

اخلاصة.
ويعاقــب القانون رقم ٨ 

أكدت تواصل القطاع مع بعض أصحاب الدعوات املخالفة للقانون.. وبعضهم تراجع

اقامة هذه التجمعات املخالفة 
للقانون وأعلن عن ذلك عبر 

وسائل التواصل.
ولفت الى انه مت تخصيص 
فريــق عمل من قبــل قطاع 
االمن العام لرصد كل الدعوات 
بهذا اخلصوص، حيث يقوم 
الفريــق باتخــاذ اإلجراءات  

إغالق قضية نصب بإطار «رباعية» بضبط مواطن عقب هروبه
مبارك التنيب

استطاع رجال األمن اجلنائي إغالق قضية نصب 
واحتيال بواسطة إطار سيارة، وذلك بضبط مواطن في 
العقد الثالث من عمره. هذا وحاول املتهم بعد ضبطه 
تبرير ما صدر عنه بأنه نســي أن يدفع قيمة اإلطار 
ألنه كان ملتزما مبوعد، إال أن كاميرات احملل أكدت 
عكس ما يدعي، إذ شــوهد الشاب يهرب سريعا من 

أمام احملل رغم مناداة وركض العمال خلفه.
وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا بصفته مالكا 
لشركة متخصصة في بيع واستبدال اإلطارات تقدم 

الى أحد مخافر محافظة حولي مشــيرا الى أن عمال 
شركته أبلغوه بأن شــخصا يستقل مركبة رباعية 
فارهة طلب منهم استبدال إطار واحد، حيث مت إبالغه 
بأن كلفة اإلطار ٤٢ دينارا، فأبدى استعداده، وبعد أن 
انتهى العمال من إجراء ما يلزم من إجراءات واستبدال 
اإلطار التالف بآخر جديد فوجئوا بالشخص يصعد الى 
مركبته ويهرب الى جهة غير معلومة. وقال املصدر: 
قــدم املبلّغ في ملف القضيــة توثيقا لكل ما حدث 
بــدءا من وقوف املبلغ  ومــن ثم هروبه ومن خالل 
الكاميرات جرى حتديد هوية املتهم وتبني أنه مواطن 

من مواليد ١٩٩٤.

مصادرة خمور مستوردة ومحلية وإبعاد آسيوي
سعود عبدالعزيز

وجه مدير عام مديرية أمن األحمدي اللواء 
ركن صالح مطر بإحالة وافد آسيوي إلى إدارة 
اإلبعاد اإلداري متهيدا إلبعاده مع وضع اسمه 
علــى قوائم غيــر املصرح لهــم بالوصول الى 
البالد مجددا. وبحسب مصدر أمني فإن إحدى 
دوريات أمن األحمدي وخالل جولة لها في منطقة 
املنقف اشــتبهت في وافد يستقل «باص» بدت 
عليه عالمات االرتباك، ولدى توقيفه وتفتيش 
الباص الذي كان يســتقله عثر معه على كمية 
كبيــرة من اخلمور احمللية وعدد من زجاجات 
اخلمر التي يبدو أنها مستوردة، واعترف الوافد 
باجتاره في اخلمــور بأنواعها، وجار الوقوف 
اخلمور املضبوطةعلى الوكر الذي يشتري منه اخلمور احمللية.

سرقة مركبة تركها متسوق في وضعية تشغيل

محاٍم يتهم مجهولني بترويع املتسوقني بسكني

ضبط راقصة في الشارع العام واحتجازها في «نظارة اجلنائية»

سعود عبدالعزيز

رغم تكرار جرائم سرقة املركبات 
التي تترك في وضعية تشغيل وكان 
آخرهــا قضية ســرقة مركبــة تعود 
للحرس الوطني كانت بحوزة مقدم، 
إال أن مثل هذه اجلرائم التزال ترتكب 
نظيــر عدم إحكام إغــالق املركبة من 
قبــل مغادريهــا بقصــد وإمنــا أيضا 
تترك السيارة مفتوحة وفي وضعية 

تشــغيل ودون وجود مالكها وهو ما 
يجعل أصحاب تلك املركبات يقدمون 
حاللهم على طبق من ذهب الي لصوص 
يتحينون الفــرص، لذلك ويوم أمس 
شهدت منطقة القيروان واقعة سرقة 
مركبة في وضعية تشغيل، وبحسب 
مصــدر أمني فــإن مواطنــا تقدم الى 
مخفر القيروان مشيرا الى أنه دخل الى 
اجلمعية لنحو ٣ دقائق تاركا سيارته 
موديل ٢٠١٥ في وضعية تشغيل، ولدى 

عودته فوجئ بعدم وجودها. هذا، ومت 
تسجيل قضية وتعميم أوصاف املركبة 
وحترير مخالفة للمسروق حتت عنوان 

«ترك سيارة في وضعية تشغيل».
من جهة أخرى، أبلغ شــخص من 
غير محددي اجلنســية مخفر شرطة 
الصليبية عن شــخص مجهول كسر 
زجــاج مركبته كانــت متوقفة مقابل 
سكنه وسرق من داخلها عدد ٤ طوق 

سيارة (رجنات).

محمد اجلالهمة

قــدم محام بصفته مــوكال عن إدارة 
جمعية تعاونية تقع في محافظة حولي 
مقطعا مصــورا داخل مواقف اجلمعية 
يظهر عددا من األشــخاص يتشاجرون 

فيمــا بينهم وفي يد أحدهــم أداة حادة 
تبدو ســكينا صغير احلجم، مؤكدا أن 
هذا التصرف اثر بالسلب على إيرادات 
اجلمعية ودفع مبتســوقني الى العودة 
ملنازلهم او التوجه الى سوق جتاري آخر.
وبحســب القضية التي حملت اسم 

مشــاجرة، فإن محامي كويتي تقدم الى 
أحد مخافر محافظة حولي مشيرا الى ان 
مجموعة من الشباب افتعلوا مشاجرة 
عنيفــة داخل املواقــف وان احدهم كان 
يحمل سكينا متوسط احلجم وبث اخلوف 

والرعب بني رواد اجلمعية والعاملني.

محمد الدشيش

متكن رجال األمن اجلنائي من 
توقيف فتاة قامــت بالرقص في 
الشارع العام وكانت ترتدي مالبس 

غير الئقة.

وبحســب مصــدر امنــي فإنه 
فــور تداول مقطع مصــور لفتاة 
تنزل من مركبتها وتقوم بالرقص 
وقيام أشخاص بتصويرها، حظيت 
باهتمام قطاع األمن اجلنائي، حيث 
مت ضبطهــا بعد عمــل التحريات 

وتبني انها مواطنة في العقد الثالث 
من عمرها، واحيلت الى «اجلنائية» 
متهيدا التخاذ االجراءات القانونية 
بحقهــا. ورجح املصــدر توجيه 
اتهامــات تتعلق بخــدش احلياء 

العام في مكان عام.

مجهول سرق ٤ رجنات من مركبة بعد الكسر في الصليبية
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«إيكيا» استضافت وسائل اإلعالم بجولة افتراضية مبعرضيها في «األڤنيوز» و«٣٦٠»

نظمــت «ايكيــا» الكويت، 
يــوم اخلميــس ١٧ اجلــاري، 
وعبــر منصــة االجتماعــات 
اإللكترونية، جولة افتراضية 
داخل معرضيها في األڤنيوز 
و٣٦٠، مبشاركة مجموعة من 
الصحافيــني واملؤثريــن فــي 
التواصل االجتماعي،  وسائل 
حيث حترص «ايكيا»، العالمة 
التجارية الرائدة في عالم األثاث 
املنزلي كل عــام وعند إطالق 
كتالوجها اجلديد، على تنظيم 
جوالت إعالمية داخل معرضها 
لإلضاءة على كل جديد لديها، 
وقد إرتأت هذا العام أن تكون 
اجلولــة إلكترونيــة مراعــاة 
لــكل البروتوكوالت اخلاصة 

مبكافحة جائحة كورونا. 
وشملت اجلولة االفتراضية 
الغرف اخلمــس األولى، التي 
عادة أول ما نراها لدى زيارتنا 
معــارض ايكيا، وهــي غرف 
تعكــس تصاميمــا عصريــة 
متعددة تلبي مختلف األذواق 

وأضاف املعيلي: هذه هي 
جولتنــا االفتراضية األولى، 
وقــد يدفعنــا جناحهــا إلــى 
تكرار التجربة في مناسباتنا 
املســتقبلية حتــى بعد عودة 
الظروف إلــى طبيعتها، علما 
أن ال شــيء يضاهي مشاهدة 
املنتجات عن قرب ومالمســة 
اجلــودة والنوعيــة، وقــدم 
العاملون في مجال التصميم 
الداخلــي لــدى ايكيــا عرضا 
توضيحيــا عن كيفيــة إعداد 
غرف املعيشة والنوم واملطابخ 
وتصميمها وفــق رؤية ايكيا 
«من أجل حياة يومية أفضل 
لكثيــر مــن النــاس»، وهــي 
تصاميم مليئة باألفكار امللهمة 
واحللول العصرية التي تناسب 

اجلميع.
وقد دمجت الغرفة األولى 
بــني النــوم واملكتــب فــي آن 
واحــد، وصممــت خصيصــا 
لتلبــي احتياجات شــخصني 
متزوجــني حديثا يؤسســان 

احتياجــات األســرة من أثاث 
ذي جودة وأكثر استدامة.

أمــا الغرفــة الرابعة، فهي 
عبــارة عــن غرفــة معيشــة 
لعائلة عصرية شــابة مولعة 
بالتكنولوجيا وحتب الســفر 
وجتربة أشياء جديدة وتنظيم 
املناســبات االجتماعيــة فــي 
املنزل، مما يضع التكنولوجيا 
الذكية فــي ســلم أولوياتها. 
الغرفة مصممة بحيث يسهل 
مــع  اجتماعيــا،  التواصــل 
احلفاظ على اخلصوصية عند 
احلاجة، باإلضافة إلى متطلبات 
التخزين املغلق إلبقاء املنزل 

مرتبا.
والغرفة اخلامســة، غرفة 
نوم مصممة لتناسب زوجني 
شابني يعمالن ساعات طويلة 
في اليوم ما يجعلهما في أمس 
احلاجــة للشــعور بالراحــة 
أثناء تواجدهما  واإلسترخاء 
في املنزل، حيث يســتطيعان 
االســتمتاع باملطالعة وتفقد 

املجموعة قالت رئيسة الفريق 
متعدد املهام لدى معرض ايكيا 
٣٦٠، جينيلني بيرتومان أيو: 
نؤمن بأهمية اللعب فهو حاجة 
أساسية لنمو الطفل وتنشيط 
قدراته الذهنية وإشباع حاجاته 
العاطفيــة، كمــا أنه وســيلة 
التواصل  لتعزيز استمرارية 
بني األهل وأطفالهم، ويساعد 
في جعل احلياة اليومية داخل 
املنزل أفضل وأجمل، وهذا ما 
دفعنا إلى التعاون مع شركة 

.LEGO
من جهــة ثانيــة، وضمن 
مســاعيها ملســاعدة عمالئها 
على إعادة رسم مالمح حياتهم 
اليومية مبا ينسجم والتحديات 
التي يواجهونها جراء جائحة 
كوفيــد-١٩، أطلقت ايكيا هذا 
العام - وألول مرة - كتالوج 
«سعر أكثر انخفاضا»، يشتمل 
على كافة منتجاتها األقل تكلفة 

واملتاحة أمام اجلميع.
فــي هذا اخلصــوص، قال 

حلياتهما املشــتركة في شقة 
مؤلفة من غرفــة نوم واحدة 
تضــم مجموعــة مــن قطــع 
األثاث العملية واملريحة وفي 
الوقت نفسه معززة بباقة من 
حلول التخزين الذكية وبكل 
مــا يســاعدهما علــى العمــل 

أوالدراسة من املنزل. 
والغرفــة الثانية تختصر 
شــقة مؤلفــة من غرفــة نوم 
واحدة، يعيــش فيها زوجان 
وطفلهما مت تصميــم الغرفة 
الطــراز  وفــق  «الشــقة» 
اإلسكندنافي التقليدي مع ملسة 
معاصرة، وهي تضم قطع أثاث 
متتاز بالبســاطة والتصميم 
اجلميــل، باإلضافة ملجموعة 
واسعة من احللول املخصصة 
للمســاحات الصغيرة، وذلك 
بأســعار معقولة جدا تناسب 
اجلميع، والغرفة الثالثة عبارة 
عن غرفة معيشــة تركز على 
استخدام احللول الذكية لدعم 
حيــاة أكثر صحة مــع تلبية 

رســائل البريــد اإللكترونــي 
التواصل  واستخدام منصات 
االجتماعــي، أكثر ما يحتاجه 
هــذان الزوجان فــي غرفتهما 
هو تقليــل مصــادر اإلزعاج 
قدر اإلمكان، وهنا تأتي أهمية 
الستائر املتعددة الطبقات التي 
تؤمــن اخلصوصية وحتجب 
األضواء غيــر املرغوب فيها. 
كما تأتي أهمية مرتبة السرير 
الناعمة  املريحــة والوســائد 
واألغطية ذات األلوان اجلميلة.
وأضــاءت اجلولــة أيضا 
 OMTؤNKSAM على مجموعة
مــن ايكيا التــي مت تصميمها 
خصيصا ملساعدة اجلميع على 
االستمتاع بأفضل مستويات 
الراحة من خالل الدمج بني مزايا 
وظائفها العملية وتصاميمها 
املميزة، ومت اطالع الضيوف 
على أخبار جديدة ومشــوقة 
 BYGGLEK حــول مجموعــة
وهي باكورة تعاون مشــترك 
مــع شــركة LEGO. وعن هذه 

مديــر مبيعات ايكيــا أڤنيوز 
باولو ناســيمينتو: واجهتنا 
مؤخرا الكثيــر من التحديات 
والصعوبات التي غيرت مالمح 
العالم مــن حولنا وأثرت في 
حياتنا إلى حد كبير، وبسبب 
ازداد عــدد  هــذه األوضــاع 
األشخاص الذين يعانون من 
شح مواردهم املالية ما دفعنا 
إلــى تخفيض أســعارنا أكثر 
خالل العــام اجلديد، من أجل 
أن نقــدم لعمالئنا منتجاتهم 
املفضلة من ايكيا بأقل ســعر 

على اإلطالق.
أكثــر  وكتالــوج «ســعر 
انخفاضا»، متاما مثل كتالوج 
ايكيــا ٢٠٢١، ملــيء باألفــكار 
اجلديدة وامللهمة التي تساعدك 
فــي جعل منزلك أجمل وأكثر 
راحة لك وجلميع أفراد عائلتك، 
وبإمكانك تصفح الكتالوج على 
هاتفك الذكــي، أو على موقع 
ايكيا اإللكتروني وعبر قنوات 

التواصل اخلاصة بها.

كتالوج إيكيا اجلديد ٢٠٢١ يطرح الكثير من احللول واألفكار امللهمة ومنها غرف بتصاميم عصرية متعددة تلبي مختلف األذواق وحتاكي األجواء العائلية

وحتاكي األجواء العائلية التي 
نراها في مختلف أمناط احلياة 
اليومية، ولذلك جند فيها الكثير 
من احللول واألفــكار امللهمة 
التــي يطرحها كتالــوج ايكيا 
اجلديد ٢٠٢١ والتي تســاعدنا 
في جعل منازلنا أجمل، وفي 
ابتكار حياة أفضل داخل املنزل 

بأسعار تناسب اجلميع. 
وفــي هــذا الســياق، قال 
مســؤول منصــات التواصل 
االجتماعي والشؤون الرقمية 
لــدى ايكيا الكويــت واألردن 
املعيلــي:  ســعد  واملغــرب، 
حرصنا على تصميم الغرف 
اخلمــس بنــاء علــى النتائج 
التــي توصلنا إليها من خالل 
الدراسات امليدانية والزيارات 
املنزلية التي جنريها بإستمرار 
للتعرف عن قرب على أمناط 
احلياة اخلاصة بالعائالت في 
الكويت، بهــدف التوصل إلى 
ابتكار التصاميــم التي توفر 
حياة يومية أفضل داخل املنزل.

«زكاة العثمان»: نستقبل الزكاة طوال العام

«ورتل» تنظم دورات قرآنية في ٦٧ دولة

أكــد مدير زكاة العثمان 
النجاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليريــة أحمــد الكنــدري 
طــرح  فــي  االســتمرار 
الزكاة والصدقات  مشروع 
على مدار العــام، موضحا 
ان املشروع يهدف إلى دعم 
وإغاثة ومساندة ومساعدة 
الفقراء واحملتاجني واليتامى 
وذوي العوز وغير املقتدرين 
والتخفيــف عــن كاهلهــم 
معانــاة وأعبــاء املعيشــة 
ومساعدتهم وتوفير حياة 

كرميــة لهم. وحــث الكندري فــي تصريح 
صحافي أهل اخلير واحملســنني إلى اخراج 
أموال صدقاتهم وزكواتهم لدعم املشــروع 
الذي يخصص لإلنفاق في مصارف الزكاة 
الشــرعية الثمانية التي أمر اهللا ســبحانه 
وتعالى بها، وذلك بزيارة مقر اللجنة مبنطقة 
حولي أو الروضة أو باالتصال ٢٢٦٦٧٧٨٠-

٩٩٤٠١٠١١، مشــيرا إلى أنه 
لوال مساهماتهم وتبرعاتهم 
ملا قمنا بتنفيذ مشــاريعها 
اإلنســانية  اخليريــة 
التــي تصــب فــي أعمــال 
اخليــر ومســاعدة الفقراء 
واحملتاجني. وأوضح أن لدى 
اللجنة آالف األسر الفقيرة 
في الكويت وخارجها يعانون 
العوز واحلاجة والفقر، كما 
أن هناك أيتامــا في حاجة 
لكفالتهــم واإلنفاق عليهم، 
وهناك أناس يعيشون في 
حالة يرثى لها حتت خط الفقر وليس لهم 
أي دخــل مادي يعيشــون منــه، وبعضهم 
مريض غير قادر على العمل للصرف على 
أســرة مكونة من عدة أفراد بسبب مرضه 
وعجزه عن العمل، مبينا أن مشروع الزكاة 
والصدقات من املشــاريع األساســية، التي 

بنيت عليها زكاة العثمان منذ تأسيسها.

قال املشرف العام حللقات 
حتفيظ القرآن الكرمي بإدارة 
«ورتل» لشؤون القرآن الكرمي 
والســنة املطهــرة التابعــة 
جلمعيــة النجــاة اخليرية 
جزاع الصويلح ان «ورتل» 
تعمل في أكثر من ٦٧ دولة 
حــول العالم عن بعد حيث 
تقيم دورات قرآنية في الفقه 
والسيرة واحلديث والتربية 
ومجالس الســماع املسندة 
وغيرها من احملاضرات الهامة 

بجانب الدورات املهنية.
وأوضح الصويلــح أن من الدول التي 
تعمل بها ورتل «عن ُبعد» الواليات املتحدة 
وفرنسا واململكة املتحدة وماليزيا وبورما 
والهند واملغرب واندونيسيا وتركيا وتشاد 
وتونس ومصر ومالي وســيرالون وقطر 
ولبنــان واألردن والصومال وبنغالديش 
والســودان وغيرهــا من الــدول األخرى، 
حيث وصــل العدد اإلجمالي للمشــاركني 
بــدورات اإلدارة فقــط فــي الثالثة أشــهر 

املاضية إلى ١٩٤٧٠ مستفيدا 
القرآنية  الدورات  وشملت 
املتخصصة في علوم القرآن 
٥٠٠٠ مســتفيد، ودورات 
 ٢٨٤١ املهنــي  التطويــر 
مســتفيدا، ودورة مهارات 
اإلشراف الفني على احللقات 
القرآنيــة ١٦٥٠ مشــاركا 
ودورات علمه البيان ١٦٢٣ 
مستفيدا، ودورات مجالس 

السماع املسندة ٨٣٥٦.
وتابــع: حرصنــا علــى 
اســتثمار محنــة كورونــا 
وحتويلها إلى منحة، فحققنا التميز والريادة 
وتخطينا احلدود اجلغرافية للكويت لنقيم 
محاضرات في هذه البلدان البعيدة وتقدمي 
دورات القرآن الكرمي للجاليات املسلمة املقيمة 
فــي هذه الــدول وحرصنا علــى تخصيص 
مشــايخ مــن ذوي اخلبرة فــي التعامل مع 
اجلاليات املسلمة حتى يرغبونهم في حفظ 
القرآن الكرمي فهؤالء لهم خصوصية كونهم 

يقيمون في بالد غير إسالمية.

أحمد الكندري

جزاع الصويلح

«أولى للوقود» حتصد جائزة التميز الذهبي
 في البيئة والصحة والسالمة لعام ٢٠٢٠

بعد إجنازاتها التي حققتها خالل هذا العام 
في دعم املجتمع، حصلــت «أولى للوقود» 
على جائزة التميز الذهبي في مجال البيئة 
والصحة والسالمة للسنة الثانية على التوالي 
على مستوى مجلس التعاون اخلليجي لعام 

.«ASSP» ٢٠٢٠ من مؤسسة
وحتققت هذه اجلائزة واإلجناز الكبير من 
خالل اجلهود املشتركة ألفراد ومستثمرين 
وشــركاء الشــركة األولى في مجال البيئة 
والصحة والسالمة التي متثل أهم العناصر 
في مســيرة الشــركة نحو املزيد من التقدم 
والتطوير على نطاق عاملي في كل القطاعات. 
وقــال رئيــس مجلس اإلدارة عبداحلســني 
السلطان: مستمرون في توفير بيئة نظيفة 
ونسعى جاهدين من أجل مستقبل مستدام 
أفضل وإرضــاء العمالء وتوفير الطاقة في 

جتديد محطاتنا الوقــود، ونأمل ان نخطو 
بخطــوات متطورة ومتقدمة في الســنوات 
القادمة في مجال البيئة والصحة والسالمة.

«أولى للوقود» مستمرة في توفير بيئة نظيفة

مشاركة مميزة ملتطوعي «بوبيان» في أكبر حملة تنظيف
حرصا منه على املشاركة 
فــي الفعاليــات التي ترفع 
درجة الوعي باحلفاظ على 
البيئة، شارك بنك بوبيان 
الكويت والعالم بأكبر حملة 
اليوم  تنظيــف مبناســبة 
 World» العاملــي للتنظيف
والتــي   ،«Cleanup Day
تولت تنظيمهــا ألول مرة 
في الكويت مبادرة النوير 
التطوعيــة وشــارك فيهــا 
اآلالف، حيث تطــوع أكثر 
من ١٥٠ مــن موظفي البنك 
في احلملة التي شارك فيها 
آالف الكويتيني واملقيمني ومت 
خاللها تنظيف جزء كبير من 
منطقة اخلويسات بشقيها 
البري والبحري، كما مت رفع 
مئات األطنان من املخلفات 
والنفايات بدعم من جميع 

أجهزة الدولة.
وتــرأس فريــق بوبيان 
التطوعــي كل مــن نائــب 
الرئيس التنفيذي عبداهللا 
التويجري ومدير عام البنك 
وليد الياقوت، وضم الفريق 
موظفي بنك بوبيان وشركة 

بوبيان تكافل.
وقــال مديــر عــام بنك 
الياقــوت:  بوبيــان وليــد 
جاءت مشاركة بنك بوبيان 
في اليوم العاملي للتنظيف 
انطالقا من حرصنا على دعم 
املبادرات احمللية واإلقليمية 
والعاملية التــي تهدف إلى 
احلفاظ على البيئة وتنمى 
الوعــي بذلــك، مبينــا أن 
إدارة البنــك وانطالقــا من 
االستراتيجية اخلاصة به 

فــي الكويت مــن أجل هذه 
األهــداف. وتقــدم الياقوت 
بالشــكر ملنظمــي احلملــة 
الشــيخة  وعلــى رأســهم 
انتصار سالم العلي مؤسسة 

من جهتها، قالت مؤسسة 
التطوعية  النويــر  مبادرة 
الشيخة انتصار سالم العلي: 
انــه وحتــت مظلة شــركة 
النويــر الكويتيــة املنظمة 
لهــذا احلــدث شــارك آالف 
املتطوعني في تنظيف جزء 
كبير من منطقة اخلويسات 
بهدف زيادة الوعي وحتقيق 
تغيير ننشــده جميعا في 
السلوكيات لهدف أسمى هو 

كويت نظيفة وصحية.
ووجهت الشيخة انتصار 
سالم العلي الشكر ألسرة بنك 
بوبيان وعلى رأســهم نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للبنك عادل املاجد 
ملساهمتهم السخية في دعم 
الفعالية ومشاركة عدد كبير 
من موظفي البنك كمتطوعني 

في املبادرة.

مبــادرة النوير التطوعية، 
كما تقدم بالشكر إلى جميع 
اجلهات الراعيــة والداعمة 
للمبادرة وجميع املتطوعني 

املشاركني فيها.

مبناسبة اليوم العاملي للتنظيف

عبداهللا التويجري ووليد الياقوت في صورة تذكارية مع الشيخة انتصار سالم العلي

صورة جماعية لفريق «بوبيان» التطوعي

للمســؤولية االجتماعيــة 
تولي احلفــاظ على البيئة 
أهمية خاصة وال تدخر أي 
جهد من أجل دعم املبادرات 
والفعاليــات التــي تنظــم 

«بوكسهل»: استقبال طلبات االلتحاق بالبعثات الداخلية
أعلنت كلية بوكسهل عن 
فتح بــاب التســجيل خلطة 
الداخليــة للفصل  البعثــات 
الدراســي األول ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
مــن االحد ٢٠ اجلــاري حتى 
يوم اخلميس ٨ أكتوبر املقبل، 
علما ان اوقــات الدوام خالل 
فترة التســجيل ستكون من 
٨:٣٠ صباحا حتى ٥ عصرا.

أن  الكليــة  وأكــدت 
الفئــات املشــمولة بالبعثات 
هــي: الطالبــات الكويتيــات 
وبنــات الكويتيــات وبنــات 
وذوو  الديبلوماســيني 
االحتياجات اخلاصة، وسيتم 
استقبال الطلبات مبقر الكلية 
في أبوحليفة، كما ان النسبة 
البعثــات  املقبولــة لتقــدمي 
العلمــي  هــي ٧٠٪ لقســمي 
واالدبي، كما تستقبل الكلية 
الشــهادات القدمية باالضافة 
الــى الطالبــات واملوظفــات 
الراغبات في الدراسة املسائية 

املهارات األســترالية  جلودة 
ASQA، وعقدت الكلية عددا من 
االتفاقيات مع جامعات محلية 
وعاملية ملســاعدة خريجاتها 
وتسهيل عملية استكمال درجة 
البكالوريوس على نظام ٢+٢.

وتضم كلية بوكسهل عدة 
تخصصات منها قسم العلوم 
اإلدارية والذي يشمل التسويق 
واإلدارة والبنوك، وكذلك قسم 
الفنون التطبيقية الذي يضم 
تخصص التصميم اجلرافيكي 
والتصميم الداخلي وتصميم 
املواقع االلكترونية، وتأسست 
الكلية عام ٢٠٠٧ وقد خرجت 
أكثــر مــن ٢٠٠٠ خريجة في 
مختلف التخصصات، وتتميز 
شهادتها بأنها معتمدة عامليا 
ولديها خريجات يســتكملن 
اســتراليا  فــي  دراســتهن 
وبريطانيا وغيرها من الدول 
االجنبية والعربية ولهن احلق 
في اســتكمال دراســتهن في 

الثانوية العامة للدراسة على 
نفقتهن اخلاصة.

وتعتبر املناهج الدراسية 
فــي الكلية أكادمييــة تعتمد 
على النواحي العملية أكثر من 
النظرية مما يجعل مخرجاتها 
مهيــأة لتلبيــة احتياجــات 
سوق العمل، وأعضاء الهيئة 
التدريسية في كلية بوكسهل 
الكويــت هم نخبة من أفضل 
الذيــن لديهــم  األكادمييــني 
خبرة عملية وأكادميية وقد 
كرموا في أكثر من مناســبة 
على صعيد اخلليج والكويت 
ملشاركتهم الفعالة في معارض 

ومؤمترات عديدة.
وككيــان جامعــي، تقوم 
الكليــة بدعــم هــدف الدولة 
التنموي في الكويت من خالل 
تطوير الرأس املال البشــري 
واالستجابة بشــكل مستمر 
الى احتياجات ســوق العمل 
مبا يخدم االقتصاد الكويتي.

جامعة بوكسهل استراليا وتتم 
معاملتهــن معاملة خريجات 
اجلامعــة األم في اســتراليا 
كون الكلية فرعا من جامعة 
بوكســهل اســتراليا ومازلنا 
نسعى إلعطاء قيم مضافة في 
التعليمية بالتعليم  العملية 

العالي في الكويت.
ولدى الكلية اتفاقيات مع 
اجلامعات اخلاصة املوجودة 
في الكويت لتكملة الدراســة 
على نظــام ٢+٢ مــع الكلية 
االسترالية وجامعة اخلليج 
للتكنولوجيــا واملعلومــات 
واجلامعــة األميركيــة فــي 
الكويت، إضافة الى اتفاقيات 
أخــرى مــع جامعــات عاملية 
مثــل األكادمييــة األميركيــة 
لألفالم وجامعــة اململكة في 
البحرين، كما انها تســتقبل 
جميــع الطالبات من مختلف 
اجلنســيات واللواتي لديهن 
نســبة ٥٥٪ ومــا فــوق فــي 

لتخصص الديكور والتصميم 
الداخلي ايضــا، وحرصا من 
ادارة القبول والتســجيل في 
الكلية على استقبال طلبات 
االلتحــاق وســالمة اجلميع 
ســيتم اســتقبال الزوار عن 
طريق حجز موعد مسبق من 
خالل تطبيق الواتسأب على 
رقم الكلية اخلاص او من خالل 
وسائل التواصل االجتماعي.
معتمــدة  و«بوكســهل» 
عامليا وخريجاتها يستكملن 
اســتراليا  فــي  دراســتهن 
وبريطانيا وغيرها من الدول 
االجنبية والعربيــة، وتقدم 
إدارة  الدبلــوم فــي  درجــة 
األعمال والتسويق واخلدمات 
املصرفية والبنوك وتصميم 
املواقع اإللكترونية والتصميم 
والديكــور  اجلرافيكــي 
الداخلــي، وهي  والتصميــم 
حاصلة على اعتماد دولي من 
أستراليا من الهيئة األسترالية 
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«التجارة» تخالف ٧ محالت تبيع البتوبات 
وأجهزة ذكية بأسعار مرتفعة في حولي

عاطف رمضان 

أسفرت جولة تفتيشية 
قام بها مفتشو ومفتشات 
التجارية  الرقابــة  قطــاع 
وحماية املستهلك في وزارة 
التجارة والصناعة أمس عن 
مخالفة اكثر من ٧ محالت 
متخصصة ببيع الالبتوبات 
واألجهزة الذكية وذلك في 
منطقــة حولــي. «األنباء» 
رافقت فريق املفتشني خالل 
جولتهم، وفي البداية، قال 
مراقــب تفتيــش محافظة 
الرقابــة  حولــي بقطــاع 
التجارية وحماية املستهلك 
في الوزارة منصور سيف 
ان مفتشي الوزارة يقومون 
بجوالت تفتيشــية يومية 
في جميع مناطق الكويت، 
مشــيرا الى انه خالل هذه 
اجلولة التفتيشية مت رصد 
ارتفاعــات مصطنعــة في 
أســعار أجهزة الالبتوبات 
ومت إعداد محاضر ضبطيات 
ألكثر من ٧ محالت متهيدا 
الستكمال االجراءات واتخاذ 
اإلجراءات القانونية جتاهها.

وأضاف سيف أن جميع 
التــي أعدتهــا  املخالفــات 
الوزارة عبارة عن ارتفاعات 
مصطنعة في األسعار، وذلك 
باملخالفــة للقانــون رقــم 

بالتزامن مع الدراسة بنظام 
التعليم عن ُبعد وفق قرار 
وزارة التربية، وبناء على 
التجارة  توجيهات وزيــر 

والصناعة خالد الروضان 
فــإن فريق املفتشــني لدى 
الوزارة يراقبون األسواق 
ويعدون محاضر ضبطيات 
للمحالت املخالفة لقوانني 
وقرارات الوزارة، مناشــدا 
املســتهلكني في حــال كان 
ارتفــاع مصطنــع  هنــاك 
فــي األســعار عند شــراء 
البتــوب أو أي جهاز ذكي 
التوجــه ألقرب  ضــرورة 
مركز تابع للوزارة وتقدمي 
شكوى مع ضرورة وجود 
فاتورة الشراء أو االتصال 
علــى اخلــط املباشــر ١٣٥ 
للنظــر فيهــا، وفــي حال 
كانت األســعار مصطنعة 
فإن الــوزارة تتخذ جميع 
التي  القانونية  اإلجراءات 

تضمن حق املستهلك.

«األنباء» رافقت فريق مفتشي الوزارة الذين أعدوا محاضر ضبطيات للمخالفني

١٠ لســنة ١٩٧٩ وان هــذه 
املخالفــات قامــت بها هذه 
احملــالت مســتغلة حاجة 
املســتهلكني لهذه األجهزة 

من اليمني جنوى جبر وبشاير العكاري وعبداهللا العنزي ومنصور سيف وعقيل أسود وعبداهللا العجمي وعلي الصراف خالل اجلولة      (متني غوزال)

مفتشات الوزارة يخالفن أحد احملالت خالل اجلولة

مراقب تفتيش حولي منصور سيف وعدد من املفتشني خالل إعداد محضر ضبطية

ر من استغالل حاجة املستهلكني بالتزامن مع بدء الدراسة بنظام التعليم عن ُبعد سيف: ُنحذِّ

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

في البداية، قال البائع نسيم يوسف: 
زيادة االقبال على أي سلعة يترتب عليه 
ارتفاع في األسعار، ونقوم بطلب عدد 
من الكمبيوترات ولكنها غير متوافرة 
وحتى األجهزة التي كنا نشــتريها في 
السابق بـ ١٠٠ دينار غير موجودة في 
السوق حاليا، ووصل سعرها الى ١٢٠ 
دينــارا وذلك لتحول النظام التعليمي 
الى «تدريــس عن بعد» ليس فقط في 

الكويت بل في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف يوسف: نقوم بشراء األجهزة 
بسعر مرتفع ما يستوجب بيعها بسعر 
مرتفع أيضا مع فائدتنا التي ال تتجاوز 
١٠ إلــى ١٥ دينارا فقــط في ظل وجود 
التزامــات كبيــرة من ايجــار ورواتب 
موظفني بعد اغالق دام حوالي ٦ أشهر، 
الفتا الى أن األســعار تتراوح بني ١٥٠ 
و١٥٥ دينــارا لألجهزة ذات املواصفات 

اجليدة التي ميكن استخدامها للتعليم 
عن بعــد وقد يصل ســعر اجلهاز إلى 
٤٥٠ دينارا بحسب املواصفات املطلوبة.

إقبال كبير

بــدوره، قال البائــع محمد انس ان 
هناك اختالفا في األســعار عن السابق 
وذلك لوجود اقبال كبير على الشــراء 
بعد إقرار التعليم االلكتروني في املنازل 
دون الذهــاب الــى املــدراس، مبينا ان 
األســعار تتراوح بني ١٢٠ و١٣٥ دينارا 
وميكن استخدامها في التعليم عن بعد، 
والطلب متزايد ليس في الكويت فقط 
بل بجميع دول العالم بســبب انتشار 
ڤيــروس كورونا، فالتعليم في املنازل 
يتطلــب أجهزة كمبيوتر للتواصل مع 

املعلمني. 
من جانبه، قال البائع حمزة ان أسعار 

أجهزة الكمبيوتر تتراوح بني ١٢٠ و١٤٠ 
دينارأ وهناك اقبال كبير كون الدراسة 
أصبحت «اونالين» وارتفاع األســعار 
ليس فقط في الكويت بل عامليا، مشيرا 
الــى ان االرتفاع طفيــف ويبلغ من ١٠ 
الى ١٥ دينارا عن األسعار السابقة كما 
ان األجهزة املوجودة حاليا في السوق 

تكاد تكون قليلة.
من جهته، ذكر البائع كومار ان أسعار 
األجهزة لم تتغير كثيرا عن الســابق، 
حيث تبدأ من ١٣٠ دينارا والزيادة التي 
طرأت من الشــركات املصنعة نفســها 
وال تتجــاوز ١٠ إلــى ١٥ دينــارا فقــط 
بســبب االقبــال الكبير علــى التعليم 
االلكترونــي، الفتا الــى ان هناك ندرة 
فــي املعروض داخل الســوق الكويتي 
ألجهزة الكمبيوترات ما تسبب في هذا 

االرتفاع.

كومار (زين عالم)محمد أنس حمزة  نسيم يوسف

ملشاهدة الڤيديو

أحيانا أجهزة تابلت أو آيباد بأنواعها، 
بينما يذهب طلبة اجلامعة إلى اختيار 

أجهزة الالبتوب.
وذكر يحيى ان بعض الطلبة يبحثون 
عن أجهــزة مبواصفــات عالية تلبي 
احتياجاتهم، الفتا الى ان نظام التعليم 
ميكنه العمل على معظم االجهزة التي 
تدعم برامج مايكروسوفت تيمز وزووم 

وجوجل ميت.

بحســب مواصفات األجهزة وحاجات 
العمالء ورغباتهم، مؤكدا التركيز على 
تقدمي أقوى العروض واملنتجات بأسعار 

تنافسية وبجودة وخدمة عالية.
من جانبه، قال مدير معرض الري 
شريف يحيى ان املعرض شهد إقباال 
شديدا جدا في اآلونة االخيرة بسبب بدء 
الدراسة عن بعد في املدارس واجلامعات، 
الى ان طلبة املدارس يطلبون  مشيرا 

قال مدير معارض شــركة بســت 
اليوســفي لإللكترونيــات محمــود 
نورالدين: بســبب انتشار «كورونا» 
واالجراءات الصحية وبحسب تعليمات 
وزارتي الصحــة والتربية بأن يكون 
التعليم عن بعد، أصبح االقبال كبيرا على 
شراء الكمبيوترات واألجهزة اللوحية 
خاصة ذات السعر املنخفض، ما ترتب 
عليه زيادة الطلب عليها، مشــيرا الى 
أن هذا االقبال املتزايد أدى الى نقص 

باألجهزة. 
وأشــار نورالدين الى وجود حتد 
فــي توفير األجهزة خــالل الظروف 
احلالية، حيث ان الطلب عامليا قد ازداد 
وشركات االنتاج تواجه ضغوطات في 
تلبية احتياجات جميع األسواق، مؤكدا 
أن الشركة حريصة على توفير ما يحتاج 
اليه العمالء في وقت قريب من خالل 
قنوات التواصل مع األسواق واملوزعني 
من مختلف أنحــاء العالم اميانا منها 

مبسؤولياتها جتاه املجتمع.
ولفت الى ان الشركة ملتزمة بتعليمات 
وزارة التجارة باحملافظة على األسعار 
وعدم زيادتها، مشــيرا الى ان اسعار 
الالبتوب تبدأ مــن ٨٩ الى ٩٠٠ دينار 

«بست اليوسفي»: تلبية احتياجات العمالء دون زيادة األسعار
شركات اإلنتاج تواجه ضغوطًا في جميع األسواق العاملية

«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض«الالبتوب».. إقبال على الشراء وشح في املعروض
ً ١٥ دينارا بائعون لـ «األنباء»: من بائعون لـ «األنباء»: من بائعون لـ «األنباء»: من ١٢٠١٢٠ إلى  إلى  إلى ١٥٥١٥٥ ديناراً أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن بُعد.. واالرتفاع لم يتجاوز عد.. واالرتفاع لم يتجاوز  ديناراً أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب ديناراً أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب ديناراً أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب ديناراً أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب ديناراً أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب ديناراً أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب ديناراً أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب ديناراً أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب ديناراً أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب ديناراً أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب ديناراً أسعار األجهزة التي ميكن استخدامها للتعليم عن ب

عقب إقرار «التعليم عن ُبعد» في مختلف املراحل الدراسية، بهدف مواصلة العملية التعليمية بعد توقفها 
أشهرًا طويلة جراء انتشار ڤيروس كورونا املستجد، زاد اإلقبال على شراء األدوات واألجهزة الالزمة للتعليم 

اإللكتروني مثل أجهزة «الالبتوب» وااليباد وغيرها، ملتابعة الدروس والتكليفات املطلوبة من الطلبة.
وللوقوف على حقيقة األسعار ومدى توافر تلك األجهزة في السوق احمللي، تفقدت «األنباء» بعض املتاجر 
املتخصصة في بيعها، حيث اكد البائعون حرصهم على وجود تلك األجهزة، موضحني أن املشكلة تكمن 
في تعذر توافرها من املصانع او الشركات املصدرة لزيادة االقبال عليها عامليا بعد جائحة كورونا، مشيرين 
الى ان األجهزة االلكترونية تتراوح أسعارها بني ١٢٠ و١٣٥ دينارا وميكن استخدامها في التعليم عن بعد، 
مؤكدين ان االرتفاع طفيف وال يتجاوز ١٥ دينارا فقط الغير كما ان األجهزة املوجودة حاليا في السوق تكاد 

تكون قليلة ان لم تكن معدومة، وفيما يلي التفاصيل: 

ثامر السليم

شريف يحيى محمد نور الدين

فائدتنا التي ال تتجاوز ١٠ إلى ١٥ دينارًا فقط وعلينا التزامات عديدة من إيجارات ورواتبتعذر في توفير األجهزة من املصانع أو الشركات املصدرة لزيادة اإلقبال عليها عامليًا
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٩ أعضاء: تأخير إزالة عوائق «جنوب سعد العبداهللا» اإلسكاني هدر للمال العام

بداح العنزي

ر ٩ اعضاء في املجلس  حذَّ
البلــدي في بيــان لهم امس 
من اعطــاء أي مهلة اضافية 
للمخالفــني في موقع جنوب 
ســعد العبــداهللا االســكاني 
والتي من شــأنها ان تساهم 
في تعطيل تنفيذ هذا املشروع 
االسكاني الكبير والذي يضم 

٣٠ ألف وحدة سكنية.
وقال االعضاء حمد املدلج، 
عبدالعزيــز املعجــل، د.علي 
بن ســاير، حمدي العازمي، 
عبدالوهاب بورســلي، فهيد 
العنزي،  املويزري، م.حمود 
عبــداهللا الرومــي، ومحمــد 
الرقيب ان وجود العوائق بهذا 
املشروع والذي مت اقراره منذ 
٦ سنوات يسبب هدرا في املال 
العام وضررا كبيرا ألصحاب 

الطلبات االسكانية.
وفيما يلي نــص البيان: 
يؤكد أعضاء املجلس البلدي 
املوقعــون على هــذا البيان 
تصميمهــم علــى التصــدي 
مدينــة  موقــع  لتحديــات 
العبــداهللا  ســعد  جنــوب 
اإلســكاني الــذي يعتبر من 
أهــم املشــاريع اإلســكانية 
باعتباره أكبر موقع إسكاني 
قريب مــن النطاق العمراني 
وتتعلق عليه آمال كثير من 
املواطنني، كما ميثل املشروع 
أحد مكونات الركيزة الرابعة 
خلطة التنمية كويت جديدة 
٢٠٣٥، ولقــد أصدر املجلس 
البلــدي قــراره بتخصيص 
موقع جنوب سعد العبداهللا 

إلخالء املوقع مــن العوائق، 
لذلك انطالقا من مسؤولياتنا 
فإننا نتوجه لتدخل املجلس 
البلدي للتصدي للمشــكلة، 
ونؤكد أن مســاعينا القادمة 
تقوم على املنطلقات التالية:

أوال: أن املجلــس البلدي قام 
بــدور كامل واتخــذ قرارات 
متكاملــة األركان وخصــص 
للجهــات  بديلــة  مناطــق 
احلكومية املعنية، كما وافق 
املجلس البلــدي على جميع 
الطلبات التي قدمت إليه التي 

ولم تبدأ بتسلم املشروع، مما 
يطرح لدينا تساؤال بجدوى 

طلب املؤسسة من أساسه.
ثالثا: أن مرور مدة تزيد على 
٦ سنوات تعتبر فترة أكثر من 
كافية إلزالة العوائق املتبقية 
املتمثلــة في مزارع الدواجن 
وموقع تقطيع املعادن وموقع 
اإلطــارات التالفــة، كمــا أن 
اجلهات احلكومية املشــرفة 
عليها لم تســتفد مــن فترة 
السماح املنصوص عليها في 

قرار املجلس البلدي.

أثبت فشــله رغم محدودية 
امليزانيــة املطلوبــة لذلــك 
مقارنة باملصاريف املباشرة 
التي تتكبدهــا الدولة فعليا 
من صرف بدل اإليجار، ولعل 
انتقــال مســؤولية اإلطارات 
من جهة حكومية إلى أخرى 
يؤكد صعوبة التعامل معها، 
إضافــة إلــى أن تقدمي احدى 
اجلهات احلكومية مؤخرا طلبا 
للمجلس البلدي بتخصيص 
موقع لإلطــارات التالفة بعد 
ســت ســنوات من وجودها 
في املوقــع، يطرح كثيرا من 

التساؤالت حول التأخير.
سادسا: نشيد بدور البلدية في 
إزالة عائق سÔراب البلدية 
الشــركات  وجميــع مواقــع 
اخلاصة «الدراÔيل» بنسبة 
بلغت ١٠٠٪، وقيامها بتوجيه 
إنذارات لإلزالة لكل من مزارع 
الدواجــن وموقــع تقطيــع 
املعــادن باعتبارهــا مواقــع 
مخالفة ومتعدية على أمالك 

الدولة.
سابعا: أن العوائق املوجودة 

تخــدم موقــع جنوب ســعد 
العبداهللا اإلسكاني، كما حدد 
مدة ٥ ســنوات كفتــرة أكثر 
من كافية للتخلص من جميع 
العوائق املوجودة في املوقع.

ثانيا: موافقة املجلس البلدي 
على طلب املؤسســة العامة 
الســكنية بتوسعة  للرعاية 
موقع جنوب سعد العبداهللا 
كان جتاوز العوائق املوجودة 
حسب الكتاب الرسمي الصادر 
منها، إال إن املؤسسة لم تستفد 
من موافقــة املجلس البلدي 

رابعا: إن استمرار وجود هذه 
العوائق يكشف عن حالة من 
التراخي في املتابعة للجهات 
املشــرفة عليهــا، ال تليــق 
مبشــروع مــدرج على خطة 
الكويت اجلديدة كما يترتب 
على ذلك التأخير هدر مباشر 
للمــال العــام لتكبــد الدولة 
سنويا مبلغ ٥٤ مليون دينار 
بــدل إيجار لـــ ٣٠ ألف طلب 
إسكاني، كما يتكبد أصحاب 
تلك الطلبــات ما يقارب ١٨٠ 
مليون دينار قيمة ما يدفعونه 
من مصاريف إيجار عائالتهم.

خامسا: أن اجلهات احلكومية 
املعنية بإزالة اإلطارات التالفة 
لم تقم بدراسة فنية متكاملة 
تأخذ بعني االعتبــار القيود 
التي تفرضهــا اتفاقية بازل 
بشأن نقل النفايات اخلطرة 
عبر احلدود والتخلص منها، 
كما فشلت تلك اجلهات حتى 
في االتفاق على العدد احلقيقي 
لإلطارات التالفة، كما أن عدم 
تخصيــص ميزانيــة إلزالة 
عائق االطــارات ميثل خيارا 

املتمثلــة في مزارع الدواجن 
وموقع تقطيع املعادن متثل 
القانــون جتاوزات  في نظر 
على أمالك الدولة وذلك بعد 
انتهــاء الفترة التــي حددها 
قرار املجلــس البلدي، ومنذ 
تاريخ ٢٠١٩/٧/١٤ تعتبر تلك 
املنشــآت املوجــودة مخالفة 
يتطلب التعامــل معها وفق 

القانون عبر آليات اإلزالة.
ثامنا: نحــذر من أن أي مهل 
إضافية متنح للمخالفني في 
موقع جنوب سعد العبداهللا 
متثل تأخيرا ملشروع إسكاني 
مهم مدرج على خطة التنمية 
وهــدر مباشــر للمــال العام 
وضرر كبير بأصحاب الطلبات 

اإلسكانية.
تاسعا: نتمسك بحق املجلس 
البلــدي باعتمــاد املخطــط 
الهيكلي ملدينة جنوب سعد 
العبداهللا، ونطالب بااللتزام 
بعدد القسائم السكنية التي 
نص عليها وصف املشــروع 
املعتمــد فــي خطــة التنمية 
الكويــت ٢٠٣٥ املتمثــل فــي 
ألــف قســيمة ســكينة،   ٣٠
ونطالــب املؤسســة بعرض 
املخطط الهيكلي للمدينة على 
املجلس البلــدي، كما نحمل 
املؤسســة مسؤولية مخالفة 
خطة التنمية في حالة املضي 

بتطوير عدد قسائم أقل.
عاشرا: ندعو البلدية وجميع 
اجلهات احلكومية للتعاون مع 
كل التدابير التي ســيتخذها 
املجلــس حيــال حتديــات 
املوقع ونحمل جميع اجلهات 

مسؤولياتها.

حّملوا «السكنية» مسؤولية مخالفة خطة التنمية إذا مت تقليص عدد القسائم.. وطالبوا بعرض املخطط الهيكلي للمدينة على املجلس

د.علي بن سايرحمد املدلج

عبداهللا الرومي

عبدالوهاب بورسلي عبدالعزيز املعجل

فهيد املويزري

حمدي العازمي

محمد الرقيب

م.حمود العنزي

اإلسكاني مبســاحة اجمالية 
٥٩ كلم تقريبا مع تخصيص 
مواقع بديلة مبساحات مجزية 
لــكل مــن مــزارع الدواجــن 
وموقع الصناعات التحويلية 
وتشــكيل املعــادن وموقــع 
بديل لتجميع اإلطارات، كما 
نص نفس القرار على إلغاء 
جميع قرارات املجلس البلدي 
السابقة املتعارضة مع املوقع 
اإلسكاني، وأقر مهلة لتسليم 
املوقع إلى املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية بحد أقصى 
٥ سنوات من صدور القرار.

وأضاف البيان: كما أصدر 
املجلس قراره باملوافقة على 
طلب املؤسسة ضم توسعة 
املوقــع مبســاحة ٥٫٧٥ كــم 
للتغلب على العوائق املوجودة 
حسب طلب املؤسسة لتصبح 
املساحة اإلجمالية ٦٤٫٤٢ كم، 
إال أنه رغم ذلك لم يتم تسليم 
املوقع للمؤسسة بعد مرور 
أكثر من ٦ سنوات من صدور 
قرار «البلدي» وانتهاء املهلة 
التي حددها املجلس البلدي 

اجلهات املعنية بإزالة اإلطارات التالفة لم تقم بدراسة متكاملة بشأن نقل النفايات اخلطرة٥٤ مليون دينار قيمة بدل إيجار تدفعها الدولة سنويًا ألصحاب الطلبات اإلسكانية

إضافة نشاط الفحص 
الفني  للسيارات 

باجلمعيات
قدم عضو املجلــس البلدي م.حمود 
العنزي اقتراحا بإضافة نشــاط الفحص 
الفني للسيارات في اجلمعيات التعاونية.

وقال العنزي في اقتراحه: نظرا لتوجه 
اإلدارة العامة للمرور لتقليل االزدحام على 
جميع اداراتهــا خاصة في ظل الظروف 
احلالية وحرصا على توفير سبل الراحة 
للمواطنني وتوفير جميع اخلدمات العامة 
بسهولة ويسر.  أقترح اآلتي: إضافة نشاط 
الفحص الفنــي للمركبات في اجلمعيات 
التعاونية داخل املناطق السكنية مبوافقة 
اإلدارة العامة للمرور والتنســيق معها، 

تسهيال على املواطنني.

رفع سيارات مهملة في العاصمة

الســيارات المخالفة والمخلفات مجهولة المصدر بساحة 
تحيطها سيارات مهملة وقد تم رفع السيارات بعد ان وضع 
عليهــا ملصق وانتهاء المدة المحــددة لها فضال عن رفع 

المخلفات وتنظيف الموقع بالكامل.

ضمن الجهود المبذولة لتطبيق القوانين 
المظاهر  البلدية والحفــاظ على  واللوائح 
الجمالية فــي مختلف المناطق، قام فريق 
النظافة  فــي بلدية العاصمة برفع عدد من 

رفع احدى السيارات املهملة

«البلدية»: تعزيز قيمة وأهمية النظافة 
الرتباطها الوثيق بالفرد واملجتمع

أكدت بلدية الكويت على أهمية تشجيع 
وتعزيز قيمة وأهمية النظافة لدى الفرد 
واملجتمع الرتباط حياة اإلنسان ارتباطا 
وثيقا بالبيئة، وهي الوسط الذي نحيا فيه 
ونؤثر ونتأثر به، جاء ذلك خالل احتفال 

العالم باليوم العاملي للنظافة.
واضافــت البلديــة أن قضايا البيئة 
البيئية  والتنمية املســتدامة واملشكالت 
الناجتة عن نشــاط اإلنسان، واألخطار 
التي تهدد حياة االنسان والكائنات احلية 
من املوضوعات الرئيسية التي تشغل العالم، 
والتي هي في ازدياد بسبب مخاطر تغير 
املناخ واختالل التوازن البيئي والتي تعتبر 
جل املشــاكل على املستوى العاملي وفي 
ظل جائحة كورونا اصبح من الضروري 
االهتمام بشــكل اكبر ليس بالبيئة فقط 
وإمنا بالنظافة الشخصية واتباع اإلجراءات 

االحترازية والصحية التي تقرها السلطات 
الصحية.

وشــددت على استغالل مناسبة يوم 
النظافة العاملي، في نشر التوعوية للحد من 
التلوث عبر تعزيز التفاعل واحلوار ملناقشة 
القضايا وتوجيه الســلوك الفردي نحو 
سلوك أكثر استدامة والشراكة بني بلدية 
الكويت وقنوات اإلعالم واملواقع واملبادرات 
األفراد واجلمعيات األهلية  التي يقودها 
لكون أن اإلعــالم أداة فاعلة في التربية 
البيئية ونشــر الثقافة البيئية والتوعية 

باملشكالت احمليطة.
واثنت البلدية على الدور اإلعالمي في 
تغطية كل املناســبات البيئية والتواصل 
املستمر مع املجتمع واجلمعيات ذات الصلة 
بالبيئة لتوعية املواطن واملقيم التي هي حق 
أساسي لكل انسان للمحافظة على البيئة.
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احلرف ٢٩

waha٢waha٢waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

«اعمل عبيط 
وخلك حويط كوروني؟!»

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

مع االعتذار ملقدمة مسلسل «باب اخللق» 
(املتميز بعالم وحواري أرض الكنانة، وجنومها 
العمالقــة بطلها الراحل محمــود عبدالعزيز 
والراحل محمود اجلندي، مع حزمة أدوارها 
جنوم كذلك، كل مبوقعه ومتيز مردوده لألمة 
العربية واإلســالمية توعية وإرشادا لإلعالم 
الهادف ومستوى األداء خالله وأمثاله بقيمة 
ومعاني لها بصماتها، وملتابعيها أوقات مكاسبها 
ال تقدر بثمن رغم طغيان اإلسفاف ملعظم أعمال 
االعالم العربي عامة وغلبة جتاريته مبحتوى 

ومستوى ما يعرض رغم أنوف اجلماهير).
اخلالصة، وبعد مقدمتنا املتواضعة ومبرراتها 
ومقاصدها املرتبطــة بفترات احلظر الوبائي 
الطويل لدرجة امللل واحليرة والقلق واالضطراب 
من آالم املاضي والواقع احلالي واجلديد القادم، 
وجتدد األخبار عن العودة الى املربعات السابقة 
ألزمــة «كورونا» نتيجة اجلهل والالمباالة ملا 
يدور من محاذير وتوسالت معظم احلكومات 
لشعوبها بالذات املترفني ماديا ومعنويا ووقائيا، 
حتى بلغت درجة اإلهمال واالســتهتار بكل 
ما يدور حولنا حتاشــيا لتحمل املسؤوليات 
للتغيرات املتكررة وخلطورة وشراسة عدوها!

لذلك تكونت قناعات لدى األمم بأنه البد من 
التكيف مع ما يدور حولنا ومتابعة املستجدات 
بالذات ملستويات أجيال متعاقبة كما هو حالنا 

تنفيذا فوريا.
وخالل احلظر املنزلي كانت بعض البرامج 
التلفزيونية واالذاعيــة جبرا خلواطرنا بكل 
أجيالنا مبتابعات متعددة املجاالت على العديد 
من القنوات املميزة بتنوعها، وهللا احلمد، بني 
البرامج الثقافية والرياضية واالجتماعية، وغيرها 
بحيث تعزز دورها لدينا ومألت وقتنا بكثافة 
برامجها املســلية، وحثت اجليل اجلديد على 
البحث والتنقيب عن تفاصيل بعض النشاطات 
املتجددة التي تناسبهم، كما حفزت بعض الشباب 
املفضلة كالرياضات  على ممارسة أنشطتهم 

املتنوعة. 
غير أن هناك الكثير من البرامج والفقرات 
غير املوفقة من حيث املضمون والفكرة والتي 
كانت مجرد إشغال للوقت من دون أي نتيجة 
ايجابية سواء للمشاهد أو حتى للقناة ذاتها.

الذي تريدونه فعله اآلن،  ونتســاءل: ما 
وفق عنواننا املرفق، وكم من علة قالت ألهلها 
«اعمل عبيط»، وحبذا مزيدا من التوســع في 
البرامج والشاطر من يكسب األفضل، مع تقدير 
واحترام اجلميع لشعبية املمثلني، لكن الكثيرين 
يجيــدون تقمص األدوار لبلوغ نتائجها بكل 

متيز.. ودمتم بالسالمة!

القوانني املقيدة للحريات التي 
سنها وشــرعها وأقرها مجلس 
٢٠١٣، جعلتنــا ككتاب صحافيني 
نكتب أحيانا كما يتحدث املتنبئون/ 
املنجمون في كل ليلة رأس سنة، 
لذا نضطر للكتابة تلميحا أو أحيانا 
باستخدام اإلمياءات اللفظية، ومن 
السهل على املتابع للشأن احمللي 
أن يعبر عن الطالسم التي نضطر 
الستخدامها ويفهمها دومنا عناء 

منه.
< < <

خالل التســعني يوما القادمة 
ستشهد البالد ثالثة زالزل سياسية، 
األول ســيكون قبل االنتخابات 
املنتظرة نوفمبر املقبل، وباعتقادي 
انه سيكون هناك تغيير في مراكز 
القوى ولــن يكون مفاجأة لكثير 
من املتابعني، وعندما أقول زالزال 
فال أعني ان حدوثها سيعقبه أمر 
ســيئ، بل على العكس قد تكون 
الزلزال  أما  أمرا جيــدا،  عاقبتها 
الثاني فســيكون يوم االنتخاب 
بل يوم إعالن النتائج ألن املتوقع 
حتى اآلن ان نســبة التغيير في 
مجلس األمة ستصل إلى ٦٠٪ ولكن 
اعتقد أن النســبة ستكون أعلى 
وستغيب أسماء غير متوقعة، كما 
ستصل أسماء مفاجئة، وأما الزلزال 
السياسي الثالث فسيكون في أسماء 
احلكومة اجلديدة التي ستتشكل 

بعد ظهور نتائج االنتخابات.
< < <

وخالل التسعني يوما سينتهي 
الصراع السياســي الذي عشناه 
وعــاش معنا طوال ٧ ســنوات، 
كانت حلبتاه قاعة عبداهللا السالم 
ومنصــات التواصل االجتماعي، 
ووصل األمر خالل الصراع الى حد 
التخوين من كال الطرفني «مافيش 
حد أحسن من حد»، وخالل هذا 
الصراع غاب أو مت تغييب العقالء 
عن املشــهد، فلم يكن هناك أحد 
املتخاصمني، ورمبا  «يفرق» بني 
باملثل  العقالء طواعية عمال  غاب 
املصري «ما ينوب املخلص غير 
تقطيع هدومه»، فآثر العقالء الركون 
إلى الغياب خشية أن ميزق ثيابهم 
أنصــار املتخاصمني، وقد فعلوا 
ذلك ببعض العقالء عندما حاولوا 

التدخل.
< < <

اآلن الكثير ممن تسيدوا املشهد 
السياسي إعالميا سيكونون أمام 
أمرين، إما أن يقفزوا من السفينة 
أو أن يبدلوا مواقفهم وينحرفوا 
من اليسار إلى اليمني، وقد شهدنا 
هذه التحوالت في املواقف بدايات 
عام ٢٠١٤ وما بعدها، وســتتكرر 
وسينسلخ من مواقفهم الكثيرون، 
وسنشــهد حالة من التناقضات 
بعضها سيبدو مضحكا وبعضها 
سيكون مدعاة للسخرية ولكن ماذا 
يفعلون فـ «الرزق يحب اخلفية».

< < <
السياسي  أحد أسباب تخلفنا 
خالل فترة الصراع بني املعسكرين 
هــم املرتزقة ممــن احترفوا لي 
أعماق احلقائق أو إخفاء احلقائق، 
وأسوأ أنواع املرتزقة ممن امتهن 
التطبيــل، وهناك فرق بني مديح 

موقف والتطبيل لشخص.
< < <

عموما لم يتبق شــيء، وغدا 
ستتضح الصورة، والعد التنازلي 
بدأ لنهايات الصراع السياسي الذي 
تأذينا منه كثيرا، وكانت أسوأ أدواته 
على اإلطالق والدة قوانني لتكمم 
أفواه اجلميــع وتخنق أصوات 
املستقلني الذين ال مع هؤالء وال 

مع هؤالء.
< < <

توضيح الواضح: من ال يقرأ التاريخ 
القريب جدا فسيعتقد أنني أبالغ.

غير مرحب بها في الكثير من األنظمة السياسية املركزية بالعالم، وهذه هي 
الدول العربية ذات السلطة املركزية قد شهدنا تساقطها الواحدة تلو األخرى، 
والســبب يعود الى انها دول مركزية السلطة والقرار بها فردي وليس بها 
برملان أومعارضة حقيقية، بل ال يوجد بها اال «اهللا يخلي الريس.. اهللا يطول 
عمره» ونصف الذين يهتفون للريس من املخابرات والنصف الثاني جايبينه 
من الشارع بالقوة والشعب ليست له ناقة أو جمل باملوضوع، وفي املقابل 
جند ان املعارضة لها دور إيجابي ومحوري في القضاء على الفســاد في 

الدول الدميوقراطية كالكويت مثال.
وأرى أن املعارضة الكويتية ستقوم بدور إيجابي فاعل في مساعدة السلطة 
بالقضاء على الفســاد ألن املعارضة كالكيمياء تدخل في كل شيء بحياتنا، 
وعلى ســبيل املثال الطيران خطر بكل أشكاله ومعارض لقانون اجلاذبية، 
لكنه مفيد جدا لإلنسان ويعتبر أنه أكثر وسيلة نقل أمانا في العالم، واملطبات 
في الشــوارع الداخلية التي يتذمر منها الكثير من املواطنني بل ويصفون 
بعضها بأنها كالبعارين النائمة في الطريق لكبر حجمها على الرغم من انها 

يروي لي أخي مسعود أبومتعب قائال: بينما كنت مجندا إلزاميا في صفوف 
اجليش الكويتي في عام ١٩٩٤ استجبت لنداء الواجب والتحقت بإحدى الكتائب 
العسكرية مبنطقة الروضتني للتصدي لقوات صدام احملتشدة على احلدود 
الشــمالية للكويت، وفي تلك الفترة وصلنا الى درجة االستعداد القصوى 
بالعرف العسكري وقمنا بتذخير األسلحة ومنعت االجازات والرخص الطبية.
وفي منتصف الليل، قام أحد املجندين في خيمتي باألنني من األلم الذي 
في ظهره وطلب من الضابط املسؤول رخصة إلحضار دوائه من البيت فرفض 
الضابط بسبب حساسية الظروف احمليطة، فساءت حالة املجند، ثم صرخ 
احد احلاضرين قائال: من يعرف دواء أللم الظهر فتقدم احد املجندين البدو 
وسأل املريض عن حالته فقال: عندي عالجه وموجود بس الزم ندور عليه، 
فســألوه عن هذا الدواء، فقال اريد حية (ثعبان) فهب زمالؤه على سيارات 
الهمر H١ للبحث عن طلبه واصطادوا حية، فأخذها منهم واســتخرج منها 
شــيئا ما، وقام بقليه في إناء حتضير البيض ومسح به ظهر املصاب فهدأ 

ونام نومة هنيئة بتلك الليلة بل وشفي متاما من آالم ظهره.
ومن هذا نستنتج ان الثعبان عدو لإلنسان، ولكن هناك أشياء إيجابية 
ميكننا أن نستفيدها من هذه الثعابني، وكذلك العقرب تعتبر عدوة لإلنسان 
ومع ذلك أثبتت األبحاث العلمية ان في سم العقرب مواد كيميائية لها القدرة 

الكبيرة على مكافحة اخلاليا السرطانية في جسم اإلنسان.
وفي بعض األحيان يقول الطبيب ملريض السرطان لألسف املرض متفش 
في جسدك وقد جئتني متأخرا وال استطيع ان افعل لك شيئا، يعني واجه 
مصيرك وحدك. أما اذا كان الســرطان في بدايته فإنه ميكن القضاء عليه 
بأدوية «معارضة للمرض» مناســبة حلالة املريض، وبالتالي يعود املريض 

الى حالة استقراره الصحي.
ومبا ان الوقاية خير من العالج، فانه يجب علينا كحكومة وشــعب ان 
نتفهم أن دور املعارضة في هذه الظروف احلرجة يكون كالسم الذي يقضي 
على خاليا الفساد في الكويت، أو في أي دولة بالعالم، صحيح ان املعارضة 

عبارة عن معارضة أو مانعة للسرعة التي تعرض حياة اآلخرين للخطر.
واألب واألم ميثالن دور املعارضة لألبناء والتحكم في طلباتهم التي قد 
تقبــل أو ترفض من قبل الوالدين وفقا ملصلحة االبناء، والدواء أيضا على 
الرغم من مرارته «معارضة» في بعض األحيان اال ان فيه شــفاء للمريض 
وكذلــك جرس إنذار احلريق «معارض» للهدوء في املنزل اال انه ينقذنا من 
احلريــق عندما نكون نائمني والنائم كامليــت واحلارس هو اجلرس الذي 
ســيرن من دون مجاملة عندما يشتم رائحة دخان وال يستجيب له شيء 
في اإلنسان اال أذنه، الن جميع احلواس معطلة عند النوم اال حاسة السمع 
ومن املعروف ان اجلرس مزعج لكنه مفرح بنفس الوقت ألنه ينقذنا بإذن 

اهللا من املوت حرقا أو اختناقا بدخان احلريق.
وفي حالة غياب املعارضة يتقدم اصحاب املصالح الشــخصية الضيقة 
ويصبحون فــي مقدمة الصفوف ويبدأون بأعمالهم الســلبية في الدولة 
واملجتمع من منطلق «كل محتركة حالل» ومبدأ «اذا غاب القط العب يا فأر» 
ولقد شهدنا كماً هائال من الفئران احمللية واملستوردة في الفترة األخيرة، 
وقد قامت وبكل وقاحة بســرقة الكثير من مخزون اجلنب من أمام أعيننا 
والذي تعود ملكيته ألمالك الدولة. وانا متأكد أن القط قاعد يشوف من بعيد 
ويتحلطم وكأنه يقول على لسان حاله «ال حول وال قوة اال باهللا ما باليد حيلة».

ختاما.. في اآلونة األخيرة وردتني اخبار عن ان سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد، رعاه اهللا، بدأ بالتحرك نحو ابنائه من املعارضة 

من اجل توحيد الصفوف.
وان صدقت هذه األخبار، فإن ذلك يدل على حكمته وحنكته السياسية 
وسعة أفقه في تقدير املوقف، وانا متأكد من أن رجال املعارضة سيكونون 
سندا له في مكافحة الفساد بل وسيقلبون املعادلة لصالح الوطن واملواطنني، 
وكذلك سيتغير اســلوبهم في ترتيب الوضع الداخلي نحو سحق الفساد 
واإليجابية في الطرح واملعاجلة والبناء وصوال الى االستقرار التام ومن ثم 

عودة املياه الى مجاريها الطبيعية.

في الصميم

بني صفحة 
الوفيات ونشرة 
«كورونا» اليومية
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

جوهر احلديث

الفئران 
وسّم املعارضة

مفرح النومس العنزي

يقودني الى تشاؤم وخوف والى نتائج قد 
حتدث وحتل بنا ال حتمد عقباها. فإذا كل 
شخص يشعر بأعراض مرضية ال يسمح 
له بالدخول على الطبيب إال بعد تقييم حالته 
املرضية من قبل االستقبال ومن ثم يقررون 
السماح لنا بالدخول من عدمه، إال يفرض ذلك 
التساؤل التالي: ألم تؤكدوا لنا أن الكثير من 
األعراض املرضية ال ميكن حتديد خطورتها 
إال بالكشــف عنها باستخدام أجهزة طبية 
وحتاليل مخبرية وفرتها وزارة الصحة في 
املستوصفات ملعرفة مدى تشخيص وخطورة 
احلالة؟  وكيف متكنت الطبيبة التي أنقذت 
والد البنت املشار إليه في صدر هذا املقال 
باكتشاف إصابته بالذبحة الصدرية إال من 

خالل جهاز (تخطيط القلب)؟ 
وبالنســبة لصديقي اآلخر الذي توفاه 
اهللا في غرفة فحص املســتوصف، رحمه 
اهللا، كيف ســتكون موتته لو لم يتمكن من 
التوجه للمستوصف بحجة (ماعندي موعد 
والزم أحجز عبر األون الين) هل سينتظره 
ملك املوت؟ أم ســتقبض روحه؟ فإذا جاء 
أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون.
اإلخوة في وزارة الصحة هل منكم من 
يخيب ظني ويخطئه ويؤكد لي صحة قراركم 
القاضي بعدم دخول املستوصف إال باملوعد 

املسبق؟

األولى فيبدأون بأخذ أسباب الوقاية واحلذر، 
باختصار زرعت فيهم شيئا من بيانك اليومي.
كذلك قد ال تكون فكرة ســيئة بعمل 
مقابلة يومية مــع أقرباء املتوفني ليذكروا 
للناس كيف أصيبوا بالڤيروس والتقط هؤالء 

املتوفون املرض.
احلاصل حاليا في غياب هذه املعلومة 
أن الناس يقارنون أعداد وفيات «كورونا» 
ثم يذهبون لصفحــة الوفيات ثم يبدأون 
بالتخمني واملقارنة، حتى أن السؤال الشائع 
في أكثر أماكن العزاء في الكويت هل املرحوم 

أصيب بـ «كورونا»؟
نقطة أخيرة: إضافة معلومة العمر واحلالة 
الصحية ليس فيها أي انتهاك للخصوصية، 
ونحن مقبلون على طفرة كبيرة باإلصابات 
بـ«كورونا»، ونحتاج إلى أي جهد يساعد في 
زيادة وعي الناس للحد من تفاقم اإلصابات.

هذا االقتراح لعناية وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح.. مع كل احلب والتقدير.

املستوصف لفراش فراق الدنيا.
في هذه األيام اتخذت وزارة الصحة قرارا 
جديــدا مبوجبه يلزم كل من يرغب بزيارة 
املســتوصف أن يكون لديه موعد مسبق! 
ســألت عن صحة هذا اإلجراء اجلديد فأكد 
لي أحد أطباء املســتوصفات صحة القرار، 

وأنه دائم وليس مؤقتا بسبب «كورونا»!
ســألته وإذا كان العارض املرضي الذي 
أتيت للمستوصف من أجله ملحا ويستوجب 
الطبيب؟ قال يتم تقييم  فحصي ومراجعة 
شكواك أوال عن طريق االستقبال (طبيب) 
ومن ثم يتخذ القرار املناسب (يعني تدخل 
أو ما تدخل أو ترجــع بيتكم وتاخذ موعد 
وبعدين جتينا)، وعليه أود القول بأن ظني 

بوفاته إذا نقلته لــه بإهمالي وعدم أخذي 
أسباب احلذر.

وإن ذكــرت أن املتوفــى فــي نهاية 
الثالثينيات من عمره ولديه سمنة مفرطة 
وســكر وضغط، هنا قرعت األجراس لكل 
الشــباب والرجال والسيدات الذين لديهم 
نفس احلالة أو لديهــم أقرباء من الدرجة 

شديدة! وكررت السؤال على الطبيبة ثانية 
(شفيني دكتورة)؟ فقالت اهدأ وال تتحرك 
البتة سأقوم بتحويلك فورا الى املستشفى 
لوجود شك بإصابتك بذبحة صدرية (جلطة) 
يكمل: في تلك اللحظة حمدت اهللا وشكرته 
على أن سير أمري باحلضور ليس ملا كنت 

أشتكي منه بل البنتي وإلنقاذي.
وصلت املستشــفى وأجريــت عملية 
القسطرة وعشت السنوات اخلمس عشرة 
وأنا في أحسن حال ومازلت بفضل من اهللا. 
في أحد األيام ذهب صديق لي الى مستوصف 
املنطقة التي يقطن بها لشكه بألم بسيط، أجرى 
نصف الفحوصات الالزمة، ثم استرجع اهللا 
أمانته لينتقل إليه بعد أن حتول سرير فحص 

عن الوفيات حتى يقترب املوضوع من أن 
يصبح شخصيا وتقترب من فكرة «أن هذا 
قد يحدث لك». فإن كان املتوفى بعمر ٧٣ 
سنة فعلى الفور ســيقارنه املواطن بعمر 
أبيه، وهنا أضأت شعلة صغيرة في رأس 
وضمير املواطن حني يقول لنفسه والدي 
عمره ٧٣ وهذا املرض قد يصيبه ويتسبب 

يقول صديق لي: مبجرد شعور ابنتي 
بأعراض (النشــلة) طلبت مني اصطحابها 
للمستوصف القريب من مسكننا، بعد وصولنا 
قمت باتباع إجراءات الدخول على الطبيبة 
التي قامت بواجبها على أكمل وجه، فحصتها 
وأوصت لها بـ (قطرة أنف) مع إلقاء عبارة 
(سالمات ما تشوفني شر، خذ بنتك ما فيها 

إال العافية).
يكمل األب: انتهــزت فرصة مرافقتي 
البنتي وقلت للطبيبة: أشــعر (بنقزه) في 
صدري، ممكن تفحصيني، فاستجابت لطلبي 
بلطف وقامت بواجبها بعد أن استلقيت على 
ســرير الفحص، قامت بفحصي مبدئيا ثم 
طلبت من املمرض الفحص بواسطة جهاز 
التخطيط  القلب)، تسلمت نتيجة  (تخطيط 
وقرأته بتمعن ثم أمرتني بعدم التحرك وأن 
أبقــى بالوضع الذي أنــا عليه دون حركة، 
انتابني خوف  استجبت لتعليماتها بعد أن 
شديد، بادرتها بالسؤال: (خير إن شاء اهللا 
دكتورة شــنو فيني؟) لم جتب عن سؤالي 
وتوجهت مسرعة لهاتف مكتبها لتطلب من 
مسؤولي املستوصف سيارة إسعاف على 

وجه السرعة!
كررت سؤالي عليها (شنو فيني دكتورة؟) 
وأنا أناظر ابنتي التي جتلس في الطرف اآلخر 
من غرفة الفحص لندخل جميعنا بنوبة خوف 

هناك معلومــة ناقصة في بيان وزارة 
الصحــة اليومي عن إحصائيات «كورونا» 
في الكويت. فهي تشمل كل شيء باستثناء 
أعمار الذين توفوا من املرض وهل لديهم 
حاالت صحية أخرى تزامنت مع إصابتهم 

بالڤيروس وأدت إلى وفاتهم.
أهمية هذه املعلومات أنها ستساعد على 
وعي املواطن بخطــورة هذا املرض ويبدأ 
بأخذ احلذر والتعامــل معه بجدية عكس 
احلاصل اآلن في نشرة «كورونا» اليومية 
خاصة فــي جزئية الوفيات، فالذين توفوا 
إلى رحمة اهللا بســبب «كورونا» بالنسبة 
للمواطن هم «اآلخريــن» الذين ال تعرف 
أسماؤهم وال أعمارهم وال حالتهم الصحية، 
وهنا سر البالء وأحد أكبر األسباب في عدم 
أخذ الكثير من املواطنني ألسباب الوقاية، 
فهم يعتقدون أن «كورونا» لن يصيبهم بل 
سيصيب «اآلخرين» الذين ال يعرف عنهم 
شــيئا، لكن ما أن تضع بعض املعلومات 

اجلسم الطبي وتطالب الوزارة باإلسراع في 
صرف مكافأة العاملني في الصفوف االولى 
تقديرا جلهودهــم بدال من هذه التدخالت 
وحتميل جميع امللتزمني مسؤولية املخالفني 

للقانون. 
كما كنت أمتنى أن يحمل بني ســطور 
هذا التصريح موقفا حاسما للجمعية على 
مقترح الطيران املدني الذي يطلب من خالله 
حجر الوافدين القادمني داخل الكويت بدال 
من اخلارج كان األولــى على اجلمعية أن 
ترفــض ذلك املقترح الذي سيســاهم في 
هالك الطواقم الطبية واســتنفاد طاقتهم، 
فهم بحاجة الــى فزعتكم بدال من حتميل 
الناس مسؤولية تقع على عاتق الوزارة في 

محاسبة مخالفي القانون.
لذلك بات من الضروري على السلطات 
الصحية إذا فشلت في خططها أن تعترف 
وأال حتملنا فوق طاقتنا، واملعادلة سهلة.. 
نعم هناك التزام يقابله قانون يطبق بوجه 
املخالفني، لذلك لسنا بحاجة إلى تهديد ووعيد 

يعيدنا الى املربع األول.

ملتزمون باالشتراطات الصحية بارتداء الكمام 
وباتباع التباعد االجتماعي في املجمعات وعند 

مراجعتهم في اجلهات احلكومية.
الزيادة ليست لها عالقة بكل بذلك، حيث 
ان أسبابها معروفة فكلما متت زيادة عدد 
املسحات زادت أعداد اإلصابات املسجلة، كذلك 
عدم تطبيق القانون بحق املخالفني ســبب 
رئيسي أيضا في ارتفاع نسبة اإلصابات. 
كنت أمتنــى من اجلمعية أن تدافع عن 

من متلك هذه الضبطية أما مت إسناد األمر 
جلهة أخرى؟ 

اســتغرب من تصريح اجلمعية الطبية 
وتأييدها لكالم املسؤولني في وزارة الصحة 
بأن هناك عدم التزام مــن قبل املواطنني 
واملقيمني باالشتراطات الصحية، وزيادة عدد 
اإلصابات تنبئ بخطر كبير ال حتمد عقباه، 
وما نشــاهده خالف ذلك التصريح، حيث 
إن الغالبية العظمى من املواطنني واملقيمني 

فرضت السلطات الصحية قيودها على 
املواطنني واملقيمني خالل جائحة «كورونا» 
وأهمها ارتداء الكمامات، وااللتزام بالتعقيم 

والنظافة وبالتباعد االجتماعي.
السلطات الصحية منعت التجمعات سواء 
كانت في الديوانيات أو املناســبات إضافة 
إلى إغالق دور الســينما في الوقت احلالي 
خوفا من عدوى الفيروس في تلك األماكن.

رغم تطبيق احلظر الكلي واجلزئي الذي 
لم يثبت جدواه خالل األشهر املاضية مازلنا 
نشــهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد اإلصابة 
بـ «كورونا» في مختلف احملافظات، رغم 
التزام غالبيــة املواطنني واملقيمني بتطبيق 

االجراءات الصحية.
هناك قانون واضح جتاه كل من يخالف 
التوصيات الصحية، ولكن الواقع الذي نعيشه 
من جتمعات بشرية ومناسبات مخالف متاما 
للقانون الذي ال نشــاهد له أي تفعيل على 

أرض الواقع. 
السلطات الصحية توضيح  يجب على 
اجلهات املكلفة بتحرير املخالفات هل هي 

إطاللة

تفاءلوا... ملاذا 
التهديد بالعودة 

للمربع األول؟!
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة 

عماريات

وزارة الصحة.. 
هل منكم

من يخيب ظني؟
د.ناصر أحمد العمار

عالم تسوده الفوضى

ألم وأمل

د.هند الشومر

هذا عنوان التقريــر الصادر منذ أيام عن 
املجلس العاملي لرصد التأهب الذي تستضيفه 
منظمة الصحة العاملية منذ إنشائه مؤخرا عام 
٢٠١٦، وقد مت نشــر هــذا التقرير على موقع 
املنظمــة ليذكر العالم مبــا أصابه من فوضى 
وارتباك بسبب جائحة «كورونا املستجد» وقد 
صدر هذا التقرير وامللخص التنفيذي له بعدة 
لغات ومتاح على شبكة املعلومات العنكبوتية.

إن املجلس العاملي لرصد التأهب هو هيئة 
مستقلة للرصد واملســاءلة تهدف إلى ضمان 
التأهب لألزمات الصحية العاملية، وينعقد املجلس 
بدعوة مشتركة من منظمة الصحة العاملية والبنك 
الدولي، ويقدم تقييما شامال للقادة وكبار صناع 
القرار والعالم أجمع عــن التقدم احملرز على 
نطاق املنظومة ككل في تعزيز قدرات التأهب 
واالستجابة لفاشيات األمراض والطوارئ األخرى 

التي تترتب عليها عواقب صحية.
واعتقد أنه يجب االطالع على هذا التقرير 
من قبل كل من لــه عالقة بالطوارئ الصحية 
وتداعياتها على االقتصاد واحلياة والسياسات 
الدوليــة والبد من فهم الرســائل القوية التي 
يحملها هذا التقرير للحكومات ومتخذي القرارات 

واملنظمات الدولية.
إن موضــوع التقرير وهو التأهب واألمن 
الصحي، حيــث إن اجلميع أصيبوا بتداعيات 
«كورونا املســتجد» وعلى جميع املستويات، 
ولذلك البد من تبادل الدروس املستفادة على 
قسوتها فلم يعد مقبوال أن نكشف عن أذرعنا 
حتت الكاميرات انتظارا جلرعة تطعيم أو مصل 
واق لم يحسم أمره حتى اآلن سواء عن فعاليته 
أو ســالمته، ولكنه حقا عالم تسوده الفوضى 
واالرتباك بسبب ڤيروس ال يرى بالعني املجردة. 
ومازال هناك الكثير مما جنهله عن هذا الڤيروس 
وتداعياته على العالم وعلينا أن نكثف الدراسات 

والتقارير والبحوث لنستطيع القضاء عليه.
وإنني ال أعلم من هي اجلهة املسؤولة عن 
متابعــة التقارير الدوليــة أم أن هذه التقارير 
تخضع لالختيار الشخصي؟ وهل نستفيد منها 
في برامجنا وسياساتنا؟ أم نحفظها في أدراج 
املكاتب األنيقة للمسؤولني؟ ومن املسؤول عن 
متابعة ما تنشره املنظمات الدولية والتي نساهم 
بها بسخاء وقد ال نسعى لالستفادة مما لديهم 
من خبرات واستشارات نحن في أمّس احلاجة 
إليها لدعم مؤسساتنا ومراكز بحوثنا الوطنية؟، 
فقد أصبح العالم قرية واحدة ومن غير املقبول 
أي عزف منفرد دون االتصال بالعالم اخلارجي.
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نيللي كرمي تتوسط أكرم حسني واملخرج محمد سامي ووائل عبداهللا

منة: حرصت أال أرتدي ِبدل رقص مبتذلة.. ولهذا حذفنا بعض املشاهد

دعاء خطاب
@Doua_khattab

أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها 
لطرح فيلمها اجلديد «زنزانة ٧» في دور 
العرض السينمائية األربعاء املاضي للمنافسة 
على إيرادات شباك التذاكر، متخطيا حاجز 
املليون جنيه بعد أيام من عرضه. وقالت منة 
خالل حديثها لـ «األنباء» التي هاتفتها لتهنئها 
بنجاح العمل: أجسد في الفيلم شخصية 
فتاة فقيرة تدعى «شجن»، ومترت بظروف 
الشــرقي  الرقص  صعبة جتعلها متتهن 
وحتلم بالنجومية والشهرة وحتصد كثير 
من األموال، وهذه أول مرة أقدم شخصية 
راقصة في حياتي الفنية، وواصلت: ترددت 
وتخوفت من جتســيد دور الراقصة في 
الفيلم، وذلك الرتباطه في ذهن اجلمهور 
العربي بالعري واالبتذال، لكن املخرج اقنعني 
به، كذلك ردود أفعال اجلمهور فاجأتني، 

خاصة انه دور مهم ومحوري في العمل، 
وكان تركيزي منصبا على أبعاد شخصية 
«شــجن» احلياتية واإلنســانية اكثر من 
اســتعراض مالبس الراقص، التي حاولت 
قدر املســتطاع أال أجعلها مبتذلة مراعاة 
للمشــاهدين. وأضافت (ضاحكة): كما أن 
وزني القليل وطبيعة جســمي وقوامي ال 

تصدر تلك املالمح املثيرة.
سباق الزمن

وحتدثت فضالي عن الصعوبات التي 
واجهتها في تصوير الفيلــم، قائلة: كنا 
مرتبطني بتوقيت وعدد ســاعات معينة 
وكنا نسابق الزمن حرفيا، مضيفة: بسبب 

تداعيات أزمة كورونا كانت معظم األماكن 
مغلقــة مما اضطرنــا لتصوير كثير من 
املشاهد في مصر، والتي كان من املفترض 
ان يتم تصويرها في اخلارج، كما اضطررنا 
أيضا حلذف عدة مشــاهد، فضال عن أن 
الفنادق كانت ال تسمح إال بتواجد عدد معني 
فقط من فريق العمل وفقا لتعليمات وزارة 

الصحة بتطبيق االجراءات االحترازية.
وأعربت عن ســعادتها ملشاركتها في 
«زنزانة ٧» مــع كوكبة من النجوم الذين 
يجمعها بهم صداقة وتاريخ فني مشترك، 
على رأسهم نضال الشافعي ومدحت تيخا 
وعبير صبري واحمد زاهر ومايا نصري 
واحمد تهامي. وزادت: اشتغلت سابقا مع 

نضال الشــافعي وإيهاب فهمي وجتمعنا 
كيميا خاصة، والفيلم تأليف حسام موسى، 

وإخراج إبرام نشأت.
دراما ومسرح

وعن جديدها الفترة املقبلة، كشفت منة 
أنها تستعد الستئناف تصوير اجلزء الثاني 
من «مقابلة مع الســيد آدم»، في سورية 
مبشاركة كل من النجوم غسان مسعود 
ومحمد األحمد، رنا شميس وجلني إسماعيل 
وعدد من النجوم وتصدى إلخراجه فادي 
سليم، كما قالت انها تستعد حاليا لبروڤات 
مسرحية «ادهم الشرقاوي» التي ستعرض 

على مسرح البالون.

أعربت لـ «األنباء» عن سعادتها بنجاح فيلم «زنزانة ٧» رغم تخوفها

.. وظهور مع أحمد زاهرالفنانة منة فضالي في مشاهد من دور «شجن» ملشاهدة الڤيديو

الفيلم كسر حاجز املليون جنيه.. وأستأنف «مقابلة مع السيد آدم» في سورية
جتمعني بنضال الشافعي وزاهر «كيميا» خاصة وانتظروني مع «أدهم الشرقاوي»

محمد احلمد رئيس «أوالد عامر» أو «احلساوية».. في ذمة اهللا
مفرح الشمري

 فقدت فرق الفن الشعبي في الكويت 
واخلليج أحد مؤسسيها برحيل رئيس 
فرقة «أوالد عامر» أو «احلساوية» محمد 
احمد احلمد أول من أمس. وقد ساهم 
الراحل في تطوير الفرقة التي تعتبر من 
أشهر وأعرق فرق الفن الشعبي الكويتي 
األصيل، والتي تأسست في عهد الراحل 
الشيخ مبارك الصباح - طيب اهللا ثراه - 
باسم «احلساوية» حتى تغيير مسماها 
إلى «أوالد عامر» وذلك بعد اســتقالل 
الكويت عام ١٩٦١، ومنذ تأسيسها حتى 
يومنا هذا التزال تقدم مختلف فنون 
اإليقاع والصوت وفن «العرضة» الذي 
متيزت بأدائه هــذه الفرقة من خالل 
حفالتها التي كانت تقدمها ســابقا في 
مختلف املناسبات الرسمية والشعبية 
التي تقام فــي الكويت ولديها العديد 
من التسجيالت التلفزيونية واإلذاعية 
لعدد من  احلصرية لوزارة اإلعــالم 
الفنون الشــعبية، وذلك حلفظ تراثنا 
املتغيرات  الضياع وسط  الشعبي من 

التي حتدث حولنا.
الراحل محمد أحمد احلمد «بو أحمد» 
كان يحرص دائما على مشاركة املجلس 
للثقافة والفنون واآلداب في  الوطني 

أنشــطته املتعددة ســواء في افتتاح 
املهرجانات أو غيرها ألنه كان يريد أن 
يعرف من يحضر تلك املهرجانات من 
الدول العربية والصديقة بالتراث الشعبي 
الكويتي، خصوصا أن فرقته تعتبر أول 
فرقة للفن الشعبي في الكويت خصصت 
الستينيات  زيا موحدا ألعضائها منذ 

يتكون من «الشالح» وهو ثوب رجالي 
بأكمام طويلة وواسعة وترك لهم اختيار 
لونه من بني األزرق واألخضر والرمادي 
والعنابي باإلضافة إلى ارتدائهم «اجلوخ» 
و«السديري» و«احملازم»، وظلت الفرقة 

احملافظة على زيها حتى يومنا هذا.
وفي هذه املناسبة احلزينة، تتقدم 

«فنون األنباء» بأحر التعازي واملواساة 
إلى أعضاء فرقة أوالد عامر الشعبية 
لوفاة رئيس الفرقة محمد احمد احلمد، 
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواســع رحمته ويدخله فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

أول فرقة شعبية بالكويت خصصت زياً موحداً ألعضائها منذ الستينيات

فرقة أوالد عامر الشعبية خالل إحدى املناسبات الوطنية الراحل محمد أحمد احلمد

«العميل صفر» يجمع نيللي وأكرم
القاهرة - خلود أبواملجد

أعلن الفنان أكرم حسني واملخرج محمد 
سامى عن توقيع الفنانة نيللي كرمي لتقدمي 
دور البطولة النسائية في فيلم «العميل صفر» 
الذي يعمالن على التحضير له مع املنتج وائل 
عبداهللا، وقد بدأت االستعداد للشخصية التي 
تقدمها في العمل. وجتري الشــركة املنتجة 
حاليا إبرام باقي التعاقدات، بناء على قائمة 
املمثلني الذين وضع أسماءهم املخرج محمد 
سامى، حيث من املقرر البدء في التصوير مطلع 
أكتوبر املقبل. يذكر أن آخر أعمال نيللي كرمي 
في السينما فيلم «الفيل األزرق ٢» وحقق أعلى 

إيرادات في تاريخ السينما بوصوله إلى ١٠٤ 
مليون جنيه، وشاركت في بطولته إلى جانب 
كرمي عبدالعزيز، هند صبري، اياد نصار، تارا 
عماد، شــيرين رضا، وضيف الشــرف خالد 
الصاوي وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان 
حامــد. كما يعمل املخرج محمد ســامى على 
التحضير ملسلسله اجلديد «نسل األغراب» 
الذي يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه في شهر 
رمضان ٢٠٢١، ويقوم ببطولته النجمان أحمد 
الســقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مي 
عمر، أحمد السعدني، نرمني الفقي، فردوس 
عبداحلميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، 

وعدد آخر من الفنانني.

شيالء سبت: 
يا مربعة.. 
ياحقودة!

بعد جدل على «السوشيال ميديا»، ردت 
الفنانة البحرينية شيالء سبت على اتهامها 
باستخدام الشعر املستعار ليبدو شعرها 
اكثر جماال وجاذبية، واستعرضت شعرها 
عبر مقطع ڤيديو نشرته على «سناب شات» 
لتؤكد من خالله كذب األمر، نافية استخدام 
الباروكة ألن شــعرها الطبيعي كثيف وال 

حتتاج للخصالت االصطناعية. 
وأرفقــت املقطع بتدوينــة كتبت فيها: 
«وجتــي وحده راســها مربعــة تكتب لي 
باروكة.. زين قولي ما شاء اهللا يا مربعة 

يا حقــودة.. طبعا مو متابعيني احللوين 
احملترمــني.. في حســابات مو حســاباتي 

يكتبون كده».
وكانت شــيالء قد تفاعلــت مع صورة 
وصلتها من زمالئها في اجلامعة حني كان 
عمرها ١٨ عاما وسخر البعض من «ركبها 
الســوداء» حينها، فأعادت نشــر الصورة 
وعلقت قائلة: «ربــع اجلامعة دازينها لي 
وكاتبني لي يوم ما كانوا ركبج سود، عاشت 
أيام ١٨ سنة، في اجلامعة ما كنت أحط عناية 
بالبشرة وال صن بلوك وطالعة بالشمس».

حقيقة وفاة حنان سليمان بـ «كورونا»
احتلـــــت الفنانـــــة 
املصرية حنان ســليمان 
بحثــا  األكثــر  قائمــة 
علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعي، بعدما تداول 
رواد «السوشيال ميديا» 
خبــر وفاتهــا عــن عمر 
يناهز الـ ٦٠ عاما متأثرة 
إصابتهــا  مبضاعفــات 
بڤيروس كورونــا، وما 
زاد من انتشار الشائعة 
أنها ال متتلك حســابات 
علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعي، وهو ما دفع 
نقيب املمثلني د.أشــرف 
زكي إلى تأكيد أن القصة 
كلها مختلقة وال أساس 
لها من الصحة، الفتا الى 
أن حنان مازالت تواصل 
تصويــر مشــاهدها في 
مسلسل «الوجه اآلخر»، 

مع النجم ماجد املصري والفنانة نسرين طافش.
وأكد زكي تواصله مع حنان ســليمان 
للتأكــد من صحة اخلبر، واالطمئنان على 
سالمتها وما إذا كانت مريضة، وتبني أنها 
متواجدة في محطة مصر مبيدان رمسيس 
بالقاهرة لتصوير بعض مشاهدها اخلارجية 
في مسلسل «الوجه اآلخر». وقال زكي: حنان 
ســليمان على قيد احلياة وتتمتع بصحة 
جيدة، وكل ما تردد عن إصابتها بڤيروس 

كورونا أو وفاتها مجرد شائعات.
ويعــرض حاليــا حلنــان ســليمان 
مسلســل «الوجــه اآلخر»، على شاشــة 

«CBC»، ويشــارك فيــه عــدد كبيــر من 
النجوم أبرزهم ماجد املصري، نســرين 
طافش، ندى موسى، مادلني طبر، حنان 
ســليمان، محمد علي رزق، عماد رشاد، 
هبــة األباصيري، فكــرة ماجد املصري، 
تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح 
النقــاش، كمــا انتهت حنــان مؤخرا من 
تصوير مشــاهدها في مسلســل «أسود 
فاحت» للنجمة هيفاء وهبي، حيث جتسد 
شخصية والدة أحمد فهمي خالل أحداث 
املسلسل، ومن املقرر عرضه خالل شهر 
أكتوبر املقبل عبر إحدى املنصات الرقمية.

إدارة «يوتيوب» حتذف
أغنية محمد الشرنوبي

بعد حــذف إدارة «يوتيوب» أغنيــة املطرب محمد 
الشــرنوبي «قلبي ارتاح»، بسبب الشكوى التي قدمتها 
ضده املنتجة سارة الطباخ، والتي التزال في عهدة القضاء، 
بحيث مينع الشرنوبي من طرح أي إنتاج فني قبل إصدار 
احلكم في القضية، عادت إحدى شركات االتصاالت لتحذف 

األغنية مرة ثانية من على صفحتها في «فيسبوك». 
وذكرت تقارير صحافية أن الشــركة حذفت األغنية 
بعد أن تأكدت من صحة العقد احلصري بني الشرنوبي 
واملنتجة ســارة الطباخ، ولتيقن الشركة من عدم أحقية 
الشــرنوبي في التوقيع على أي منتــج فني أو إعالني 
منفردا، وأن املنتجة هي صاحبة احلق الوحيد في ذلك، 
وأن ما يقوله بشأن فسخ العقد غير صحيح، في حني لم 
يقدم الشرنوبي أي مستندات تفيد بفسخ العقد، وهو ما 

جعل الشركة تقرر على الفور حذف األغنية.
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في إطار فعالياتها املستمرة والنشطة 
شفروليه  سيارات  هــواة  ملشاركة 
العصرية كل جديد، تقيم شفروليه 
الوكيل احلصري لسيارات  الغامن، 
شفروليه في الكويت، معرضا مميزا 
في ٣٦٠ الكويت بني ١٧ سبتمبر و٧ 
التصاميم  أكتوبر حيث تستعرض 
امللهمة ومزايا األداء االستثنائي التي 
لطاملا اشتهرت بها العالمة التجارية 
أكثر من ١٠٠ عام. هذا،  الرائدة منذ 
وتقدم الشركة لرواد املول مجموعة 
متنوعة من العروض احلصرية والهدايا 
النقدية لغاية ١٦٠٠ دينار باإلضافة إلى 
خصم خاص على سيارات شفروليه 
في ٣٦٠ الكويت عند اقتناء سيارات 

شفروليه املشهود لها عامليا. 
القلوب  الشركة ألسر  وتستعد 
وخطف األنظار في هذه املناسبة من 
خالل عرضها ألكثر سيارات شفروليه 
جاذبية والتي تشمل اجليل اجلديد 
كليا من كابتيفا ٢٠٢١، السيارة العملية 
متعددة االستخدامات، والتي ستتوافر 
بطرازاتها املتنوعة وبإصدارات حصرية 
لتناسب جميع احتياجات العمالء على 
اختالف أساليب حياتهم، كما سيتمكن 
زوار املعرض من إلقاء نظرة أولى على 
سيارات شفروليه املزودة بإكسسوارات 
إضافية ومجموعة أخرى متنوعة 
تلبي تطلعات محبي شفروليه. كما 
ينتظر زوار ٣٦٠ العديد من املفاجآت، 
إذ كانت الشركة قد كشفت عن تقدميها 
أسبوعيا تشكيلة جديدة من السيارات 
التي تناسب محبي األداء واملغامرة 
أما األسبوع  النزهات الطويلة.  أو 
األخير فسيتم تخصيصه الستعراض 
ما يستهوي جيل الشباب من طرازات 

مميزة.
اليوم في  وتستعرض شفروليه 
٣٦٠ الكويت طرازات تزخر بقدرات 
متنوعة وتقنيات متقدمة وأداء الفت 
مصحوب بتصاميم خالبة ومزايا أمان 
وترفيه متقدمة تناسب مختلف أذواق 
ومتطلبات زوار ٣٦٠ وذلك بأفضل 
األسعار، حيث تتضمن عروض شفروليه 

الغامن لشهر سبتمبر:
٢٠٢٠ Falcon أقوى عرض على تاهو
ابتداًء من ١٤٥٩٩ دينارا مع دفع ١٠ 

أقساط كاملة وصيانة مجانية ملدة ٣ سنوات

تتمتع تاهو Falcon بالعديد من 
املميزات واملواصفات القياسية اجلديدة 
التي جتمع ما بني الرفاهية واألداء، 
كما يتميز بتصميم انسيابي ورشيق 
ينسجم مع أدائه اجلبار. وبفضل ما 
يقدمه تاهو Falcon احلصري من مظهر 
مختلف وأكثر جرأة من خالل شعار 
Falcon الذي يظهر على خلف وجانب 
السيارة، باإلضافة إلى اللون األسود 
على الرينجات، وعلى شعار شفروليه 
األمامي وعلى الشبك األمامي، فإنك 
ستشعر بالتميز أينما أخذك الطريق. 
كما يتمتع التصميم اخلارجي املبدع 
بإضاءة أمامية وخلفية LED جديدة 
كليا، ويقترن مبقصورة فاخرة وبقلب 
ينبض بالقوة. وتأتي تاهو مع محرك 
V٨ كبير بسعة ٥٫٣ لتر، الذي مينح 
القوة الفائقة لنظام القيادة ذي الدفع 
الرباعي والذي يتسم مبواصفات مكنته 
من امتالك أقوى قدرة حصانية بقوة 
٣٥٥ حصانا. ومع نظام حتكم القيادة 
املغناطيسية ستحظى باملزيد من املتعة 

واملجهزة بالعديد من التقنيات املبتكرة 
وخصائص السالمة واألمان لتبقيك 
على الطريق الصحيح وتأخذك حيث 
يرشدها شغفك. وتأتي سيارة بليزر 
ضمن مجموعة متنوعة من الطرازات 
 .Premier٣ وLT، RS ،٢LT ،١LT :وهي
كما تتميز بقيادتها السلسة وبالقوة 
التي متنحك الثقة أيا كانت الطرقات 
وذلك بفضل محركها V٦ املتوافـــــر 
بسعــــة ٢٫٥ و٣٫٦ لتر وناقل احلركة 
أما من  بـ ٩ سرعات.  األوتوماتيكي 
الناحية التكنولوجية، فتتسم بليزر 
بنظام املعلومات والترفيه ٣ من شفروليه 
الوقت مع  ليبقيك مستمتعا طوال 
شاشة تعمل باللمس حجم ٨ بوصة 

.Apple CarPlay مع ميزة
اكوينوكس ٢٠٢٠ اجلديدة حلول مالئمة 

حلياة مريحة اآلن بسعر رائع ابتداًء
من ٥٩٩٩ دينارًا باإلضافة إلى هدية نقدية 

لغاية ٤٠٠ دينار 

املزايـــــــا  السيــارة  متتلك هذه 
التكنولوجيــــة الفاعلـــة لتبقيــــك 
وعائلتـــك آمنني. ويتميــز املظهــر 
اخلارجـــي املعبر باالنسيابـية والقوة 
ويتمــــاشى متامــــا مــــع لغـــــة 
شفروليه التصميمية املعاصرة املشابهة 
لتصميم سيــــارات فــولت وماليبو 

وكروز. 
وتتوافر في طراز العام كاشفات 
ضوئية أمامية قياسية ومصابيح أمامية 
عالية األداء بتقنية LED، أما املصابيح 
اخللفية األفقية فتعزز رحابة سيارة 
الدفع الرباعي هذه. وتتميز الطرازات 
األكثر تطورا وفخامة مبصابيح خلفية 

.LED بتقنية
ويحتوي التصميم الداخلي اجلديد 
كليا على عناصر جمالية فريدة مثل 
املقاعد املجهزة بقماش يحاكي منط 
قماش الدنيم الذي يجمع بني األناقة 
إلى  باإلضافــة  واملتانة،  العصرية 
مقعد خلفي جديد قابل لالنحنـــاء 
مجهز بوسائد سفليـــــة مائلة تتيح 
أرضية حتميل مسطحة لتسهيل عملية 

التحميل.
كما تقدم اكوينوكس ٢٠٢٠ أحدث 
تقنيات االتصال اخلاصة بشفروليه 
والتي تتضمن شاشة لنظام املعلومات 
والترفيه MyLink قياس٧ و٨ إنش، 
آبل كاربالي  واملتوافقة مع نظامي 

وأندرويد.
برنامج تعهد شفروليه

العديد  الغامن  شفروليه  تقدم 
امليزات لتعزيز خدمات ما بعد  من 
البيع عبر برنامج «تعهد شفروليه» 
جلميع عمالء شفروليه، حيث يتم 
البال لهم  توفير االطمئنان وراحة 
العالم  أكبر مركز خدمة في  بوجود 
واملزود بكل املعدات والنظم احلديثة 
للصيانة على أيدي فريق فني عالي 
املبنية على  الكفاءة لتقدمي اخلدمة 
التنافسية والشفافية  ٤ ركائز هي 
في القيمة واألجور (خاصة لسيارات 
الدفع الرباعي)، خدمة احلجز للخدمة 
في نفس اليوم، اجلودة في اخلدمة 
من خالل فريق فني معتمد وعالي 
الكفاءة، وتوفير ضمان ٣ سنوات أو 
١٠٠٫٠٠٠ كيلومتر مع خدمة املساعدة 
على الطريق ٤ سنوات ٢٤ ساعة طوال 

أيام األسبوع.

في مغامراتك املتنوعة. وباإلضافة 
العديد  إلى كل ما سبق تقدم تاهو 
من التعزيزات واملزايا واخلصائص 
التكنولوجية اخلاصة بالقيادة على 
الوعرة لتنعم بأداء متفوق  الطرق 
للقيادة رباعية الدفع إلى أقصى احلدود. 
وجتمع Falcon ٢٠٢٠ تاهو بني الرفاهية 
واألداء معا بفضل باقة من التقنيات 
احلديثة كإمكانية تشغيل احملرك عن 
بعد، وهي مجهزة مبساعد ركن أمامي 
وخلفي، فضال عن نظام املعلومات 
والترفيه مع شاشة ٨ بوصة تعمل 
باللمس مع ميزة Apple CarPlay و

 .Android Auto
شفروليه كابتيفا ٢٠٢١ اجلديدة كليًا

ابتداًء من ٤٦٩٩ دينارًا

تتميز شفروليه كابتيفا اجلديدة 
كليا مبظهر عصري ومساحة رحبة 
تتسع جلميع أفراد العائلة، فهي متوافرة 

بخمسة أو سبعة مقاعد مما يعكس 
فلسفة شفروليه اخلاصة بسيارات 
الدفع الرباعي متعددة االستخدامات 
الرحابة واألناقة والذكاء.  من حيث 
وفي سياق توفير أعلى املستويات 
الرائدة  القيادة واملعدالت  من راحة 
في كفاءة استهالك الوقود، مت تزويد 
ذي  مبحرك  كليا  اجلديدة  كابتيفا 
شحن توربيني سعته ١٫٥ لتر يولد 
عزم دوران يبلغ ٢٥٥ نيوتن للمتر. 
هذا، وتقدم شفروليه كابتيفا العديد 
من مزايا األمان باإلضافة إلى هيكلها 
الفوالذي فائق املتانة وأربع وسائد 
هوائية لتمنحك وباقي الركاب املزيد 

من األمان على الطريق.
ماليبو ٢٠٢٠ ابتداًء من ٥٥٥٥ دينارًا

مع هدية نقدية ٥٠٠ دينار وبأقساط شهرية 
ابتداًء من ٨٩ دينارًا

تظهر ماليبو ٢٠٢٠ تناسقا مثاليا 

بني املظهر واألداء، فإن هذه السيارة 
متوسطة احلجم ستفوق كل التوقعات 
بكل ما تقدمه من مزايا وخصائص 
القيادة. وتتيح لك  لتعزيز جتربة 
ماليبو اخليار بني محركني توربوتشارج 
يختلفان من حيث األداء والكفاءة 
لتلبية احتياجاتك، حيث تتوافر هذه 
السيارة املتطورة والتي تعد األقوى 
في فئتها مبحرك ١٫٥ لتر بقوة ١٦٣ 
حصانا ومبحرك ٢٫٠ لتر بقوة ٢٥٠ 
حصانا. ومن املؤكد أن هذه السيارة 
متوسطة احلجم ستفوق كل توقعاتك 
بكل ما تقدمه من مزايا وخصائص 
القيادة، ومنها  لتعزيز جتربتك في 
نظام املعلومات والترفيه مع شاشة 

٨ بوصة تعمل باللمس.
سيلفرادو ٢٠٢٠ ابتداًء من ٨٥٩٩ دينارًا

مع هدية نقدية لغاية ٤٠٠ دينار 

انطلق في مغامرتك املفضلة مع 

أيقونة القوة املطلقة واألناقة والراحة 
سيلفرادو ٢٠٢٠ املصنوعة لتخوض 
التحديات إذ إنها جتمع بني قرن من 
خبرات صناعة الشاحنات ومليون 
كيلومتر من االختبارات، لتصبح واحدة 
من أضخم وأقوى وأخف الشاحنات 
باملقارنة مع اجليل السابق. وتتوافر 
شاحنة سيلفرادو ٢٠٢٠ مبوديالت 
متعـــــددة ومنها وتريل بوس املصممة 
العمل والراحة،  لتلبية احتياجــات 
وذلك بفضل محرك سعة ٥٫٣ لتر 
بقوة ٣٥٥ حصانا بخاصية التشغيل 
التلقائي مع ناقل حركة  واإليقـــاف 

بـ ٨ سرعات. 
بليزر ٢٠٢٠ اجلديدة كليًا ابتداًء من ٨٩٩٩ 

دينارًا مع هدية نقدية لغاية ٥٠٠ دينار 

والعزم  املطلقة  القوة  اكتشف 
لك شفروليه  تقدمه  الــذي  اجلبار 
بليزر التي جتسد اجلرأة بتصميمها 

«شفروليه الغامن» تخطف األنظار في مول ٣٦٠ بأحدث طرازات العام
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جي إم سي سييرا ٢٠٢٠.. قدرات مذهلة بتكنولوجيا متطورة
تعد سييرا ٢٠٢٠ اجلديدة 
كليا أكبر وأقوى بيك أب في 
تاريــخ هذه العائلــة، وذلك 
بفضل قدرات القطر املذهلة 
واألداء املتميز الرائد في هذه 
الفئة، كما أنها أيضا البيك أب 
األكثر ذكاء في تاريخ العالمة 
التجاريــة ملا تتمتــع به من 
تقنيات متقدمة عديدة. وقد مت 
 Heavy تصميم كل من طرازي
Duty و١٥٠٠ Light Duty مــن 
سييرا ٢٠٢٠ لتلبية احتياجات 
عشاق البيك أب كاملة احلجم 
هذه مــن تقنيــات االتصال 

ومزايا الراحة املتعددة.
نظام تثبيت السرعة

األحدث من نوعه

تقدم ســييرا ٢٠٢٠ نظام 
تثبيت السرعة التكيفي كخيار 
متوافر، والذي يقوم بشــكل 
تلقائي بتعديل سرعة السيارة 
الســيارة  بحســب ســرعة 
املوجــودة في األمــام، بدون 
تدخل السائق وذلك لتعزيز 
مستويات السالمة. ويتميز 
هذا النظــام بكاميرا مرتفعة 
ملراقبة الطريق في األمام، كما 
ميكنها إيقاف سييرا بشكل 
تام عنــد اكتشــاف احتمال 

حدوث اصطدام وشيك.
MultiPro الباب اخللفي

األول من نوعه في العالم

تتمتع جي ام سي سييرا 
 MultiPro بباب خلفي من نوع
هو األول من نوعه في العالم، 
كميــزة قياســية في طرازي 
دينالي وAT٤، وكخيار متوافر 
 Elevationو SLE في طــرازي
للعام ٢٠٢٠. ويتميز هذا الباب 
بســت وظائــف ووضعيات 
فريــدة، ممــا يوفــر حلــوال 
محسنة لتحميل الرف الثاني 
وتقييــد احلمولــة، ويقــدم 
محطــة عمل تتيــح وصوال 
أســهل إلى املــواد املوجودة 
في صندوق البيك أب، ليوفر 
املزيد من القــدرات العملية 
واالستخدامات املتعددة ملالكي 

البيك أب.
مرآة الكاميرا اخللفية األولى

من نوعها في هذه الفئة 

تتمتع سييرا ٢٠٢٠ أيضا 
مبرآة الكاميرا اخللفية األولى 
من نوعها في هذه الفئة، كما 
تتوافــر مرآة رؤيــة خلفية 
مزدوجة الوظيفة مع شاشة 

غير املسبوقة في سييرا ٢٠٢٠، 
التعليق  يتوفــــر نظــــــام 
التكيفي، الذي يقدم جـــودة 
ركوب استثنائية ومستويات 
أمان وثبات رائدة. ويتيـــح 
النظــام تخميــدا مســتمرا 
من خالل أجهزة استشــعار 
متطــورة تراقــب ظــروف 
الطريق واستجابة الهيكـــل 
فــــي الوقــت الفعلـــي، مما 
يتيـــــح إجراء تعديــــــالت 
علـــى عمـــــل املخمـــــدات 

النشــطة في كل جزءين من 
الثانية.

تكنولوجيا توفير الوقود

ومـــــن االبتكـــــــــارات 
التكنولوجيــة األخــرى في 
ســييرا ٢٠٢٠ نظــام اإلدارة 
الديناميكيــة للوقــود، وهو 
يعــد ترقيــة لنظــام اإلدارة 
النشطة للوقود ذائع الصيت 
والذي نال استحسانا كبيرا 
لفعاليته في تقليل استهالك 

للمعلومات والترفيه املتوافر 
مع شاشــة قطرها ٨ بوصة، 
والــذي يتوافق مع تطبيقي 
 Appleو  Android Auto

.CarPlay
كمــا يتوافــر أيضا نظام 
معلومــات وترفيه فاخر مع 
شاشــة ملــس عاليــة الدقــة 
وميــزات تخصيص متقدمة 
التعــرف علــى  ووظائــف 
الصوت والذي يتاح كخاصية 

متوافرة.
قدرات قطر غير مسبوقة 

الهندســة  تقتصــر  ال 
املتقدمة على قدرات االتصال 
واملعلومات والترفيه وحسب، 
 HD حيث تســتفيد ســييرا
التكنولوجيا  ٢٠٢٠ من قوة 
لتقدمي جتربة قطر ال تضاهى. 
وتتمتع السيارة مبا يصل إلى 
١٥ وضعية لعرض الكاميرا، 
مبا في ذلك وضعية العرض 
الشــفاف للمقطــورة، األول 
من نوعــه في هذه الفئة من 
السيارات، والذي يتيح الرؤية 

عبر املقطورة.
كمـــا تأتي سييرا بشاشة 
عــرض رأسيــــــة يبلــــــغ 
قطرهــا ١٥ بوصة كخاصية 
للســائق  تقــدم  متوافــرة 
معلومات مهمة مثل بيانات 
سرعة الســيارة ومعلومات 
املالحة وشاشة قياس ميالن 

الطريق.
وعالوة على ذلك، يتوافر 
أيضــا نظــام فرامــل الركن 
الكهربائيــة التلقائية، الذي 
يقوم بتطبيق الفرملة بشكل 
تلقائي للمساعدة في احلفاظ 
على موضــع البيك أب عند 

ربطها باملقطورة.
 Park كما تعمــل تقنيــة
Grade Hold Assist اجلديدة 
كليا على تعزيز ثبات السيارة 
عند التوقف على املنحدرات 
من خــالل تطبيق جهد كبح 
علــى كل عجلة لفترة أطول 

من الوقت.
وفـــــي املجمل، سوــــاء 
بطرازيها اخلفيف أو الثقيل، 
تعد جي ام سييرا ٢٠٢٠ واحدة 
مــن أقوى مركبات البيك أب 
كاملة احلجــم في فئتها، بل 
هــي أيضا واحــدة من أذكى 
مركبات البيك أب مبا تتمتع 
به مــن وظائف تكنولوجية 
لتحســني أدائها على جميع 

املستويات.

عــرض كاميرا توفــر رؤية 
واسعة ودون عائق بصرف 
النظر عن عدد الركاب أو حجم 
احلمولة. وفضــال عن ذلك، 
يتمتع نظام اجليل التالي من 
هذه املرآة بالقدرة على إمالة 
الصورة وتكبيرها ملزيد من 

املرونة واألمان.
نظام متطور

للتحكم التكيفي بالركوب

ولتعزيز مستويات الثبات 

الدعيج: «التجاري» ملتزم باملبادرات التطوعية 
الرامية إلى احلفاظ على البيئة

حلول «اخلليج» التمويلية متوافرة لدى جميع الوكالء املعتمدين لبيع السيارات في الكويت

«زين» شاركت في أكبر حملة وطنية لتنظيف الكويت

مبشاركة البنك التجاري 
أكبــر  الكويتــي، انطلقــت 
حملــة تنظيف حملة عنوان 
«الكويــت نظيفــة بســواعد 
إلــى  والهادفــة  أبنائهــا» 
التوعيــة بأهميــة احملافظة 
على البيئة. وقد جاءت هذه 
احلملة التي نظمتها شــركة 
النوير الكويتية متزامنة مع 
اليوم العاملي لتنظيف البيئة 
«World Cleanup Day». هذا، 
وقد شهدت فعاليات احلملة 
حضور رئيس مجلس اإلدارة 
الشيخ أحمد دعيج الصباح 
وفريق عمل البنك التجاري 
املشــارك فــي هــذه احلملة 
الهادفــة إلــى احملافظة على 
البيئــة البرية والبحرية في 
ظل جهــود البنــك التجاري 
الراميــة إلــى دعم الشــراكة 
التعاون  املجتمعية وتعزيز 
مــع مختلف فئــات املجتمع 
املبــادرات  واملســاهمة فــي 
التي من شأنها احلفاظ على 
البيئة. وعلى هامش مشاركة 
البنك التجاري في هذا احلدث 
املهــم، ، قــال رئيس مجلس 
الشــيخ أحمد دعيج  اإلدارة 
الصبــاح ان البنك التجاري 
ملتــزم مبســؤوليته جتــاه 
املجتمع من خالل مساهماته 
الفعالة في احلمالت البيئية 
والتي تهدف إلى تعزيز الوعي 

زيــن  شــركة  أعلنــت 
الكويت عن مشــاركتها في 
حملــة «الكويــت نظيفــة 
بســواعد أبنائهــا» بتنظيم 
مبــادرة النوير، والتي أتت 
بالتزامن مــع اليوم العاملي 
للتنظيف الــذي وافق يوم 
السبت ١٩ سبتمبر مبشاركة 
نحو ٥ آالف متطوع، وتعتبر 
أكبــر حملة تنظيف وطنية 
الكويت،  تطوعية بتاريــخ 
وذلــك مبشــاركة الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة زيــن 
الكويــت إميــان الروضــان 
وعدد كبير من املســؤولني 
من القطاعني العام واخلاص 
والديبلوماسيني ومسؤولي 
املنظمات الدولية، باإلضافة 
إلــى آليات اجليــش وفرق 
وزارتــي الصحــة والبلدية 

يحــرص بنك اخلليج علــى توفير 
جميع اخلدمات املصرفية والتمويلية 
لعمالئه في مختلف القطاعات. وأحد أهم 
القطاعات التي يعمل البنك على متويلها 
هــو قطاع الســيارات، حيث يقدم بنك 
اخلليج حلوال متويلية يســتفيد منها 
العمــالء الراغبون في اقتناء ســيارة، 
بالتعاون مع جميع وكالء بيع السيارات 
في الكويت. وحول احللول التمويلية 
للسيارات التي يقدمها بنك اخلليج، قال 

مساعد املدير العام لالتصاالت املؤسسية 
في البنــك، أحمد األمير: نولي في بنك 
اخلليج أهمية كبرى لعمالئنا، ونسعى 
لراحتهم من خالل تواجد موظفي البنك 
فــي معارض الســيارات فــي الفترتني 
الصباحيــة واملســائية خلدمة جميع 
العمالء، ومســاعدتهم مــن أجل اقتناء 
الســيارة التي يحلمون بها بشــروط 
ائتمانية ميسرة وخدمة مميزة ومكاتب 
متنــح اخلصوصية للعميــل لتعزيز 

جتربتــه املصرفية. كمــا نحرص على 
تقدمي هذه اخلدمات وفق أعلى معايير 
اجلودة، ومع تطبيق إجراءات الوقاية 
الصحيــة التي تعتمدهــا وتوصي بها 
وزارة الصحة في الكويت. ويقدم بنك 
اخلليج قروض السيارات للجميع، سواء 
من عمالء البنك أو من عمالء بنوك أخرى، 
سواء كانوا كويتيني أو غير كويتيني، 
بشــرط أن يكــون الراتــب ٣٠٠ دينار 
فأكثــر. وتزامنا مع الظروف التي مير 

بها العالم جراء انتشار ڤيروس كورونا، 
أطلق بنك اخلليــج باقة من العروض 
اجلديدة ألبطال الصفوف األمامية من 
املواطنني الذين فــي مواجهة تداعيات 
انتشــار ڤيروس كورونا واحلد منها. 
وفي ظل شــراكته املتينة واملميزة مع 
وكالء بيع السيارات، يقدم بنك اخلليج 
هــذه العروض ألول مــرة لعمالء بنك 

اخلليج والبنوك األخرى.
وميكن للعمالء التعرف على جميع 

التفاصيــل املتعلقــة بباقــة الصفوف 
األولى، والعروض األخرى وشروطها 
وأحكامها من خــالل موظفي املبيعات 
املباشرة لبنك اخلليج املتواجدين على 
فترتني صباحية ومسائية، في أكثر من 
٤٠ معرضا للسيارات اجلديدة واملعتمدة.

ويحرص بنك اخلليج على تسهيل 
املعامــالت املصرفيــة للعمالء، ويولي 
اهتماما كبيرا لرفع مســتوى رضاهم 

عن اخلدمات التي يقدمها البنك.

الكويتــي. وبينت  املجتمع 
زيــن أن حملــة «الكويــت 
نظيفــة بســواعد أبنائها»، 
والتي نظمتها مبادرة النوير 
بالتزامن مــع اليوم العاملي 
للتنظيــف، هدفــت بشــكل 
رئيســي إلى تعزيــز ثقافة 
بالبيئة وتنظيفها  االهتمام 
لدى املجتمع الكويتي، حيث 
شهدت مشاركة نحو ٥٠٠٠ 
متطوع ومشارك، من ضمنهم 
عدد كبير من الوزراء ووكالء 
الــوزراء وقيــادات الدولــة 
ومسؤولي املنظمات الدولية 
والسفراء وغيرهم، باإلضافة 
إلــى آليات اجليــش وفرق 
وزارتــي الصحــة والبلدية 
العامــة للبيئــة،  والهيئــة 
وغطــت احلملــة مســاحة 
جغرافية كبيــرة ومتنوعة 

البيئي لدى أفراد املجتمع بكل 
شرائحه، وتابع موضحا: ان 
حملة «الكويت نظيفة بسواعد 

أبنائها» هي مبادرة اجتماعية 
وواجــب وطني حيث جاءت 
مشــاركة البنك فيها انطالقا 

من إميان البنك بأهداف هذه 
احلملة الوطنية التي تتماشى 
مع إستراتيجيته نحو تسليط 
الضــوء علــى أهميــة زيادة 
الوعــي باملخاطــر الصحية 
التي يسببها انتشار املخلفات 
والنفايات. وأضاف ان للبنك 
التجاري دورا رائدا في مساندة 
الرامية  التطوعية  املبادرات 
إلى احملافظة على البيئة ودعم 
اجلهود الهادفة إلى االهتمام 
بالصحة والنظافة من خالل 
بيئة صحية ونظيفة خالية 
من النفايــات امللوثة، مؤكدا 
في هذا الشأن مساهمة البنك 
الدائمة في توعية جميع أفراد 
املجتمــع بأهميــة احملافظة 
علــى البيئــة وتعزيز روح 
املسؤولية الفردية واجلماعية 
الستدامة األعمال واملبادرات 
الهادفة إلى احلفاظ على البيئة 

البرية والبحرية.
من جهتها، أعربت الشيخة 
انتصار سالم العلي الصباح 
رئيسة شــركة النوير «غير 
الهادفة للربح»، عن شكرها 
إلدارة البنك لدعمه ومساهمته 
في إجناح أكبر حملة تنظيف 
«الكويــت نظيفــة بســواعد 
أبنائهــا»، مثمنــة مشــاركة 
وحضور رئيس مجلس إدارة 
البنك التجاري الشيخ أحمد 

دعيج الصباح.

شملت شــاطئ اخلويسات 
مبنطقة اجلهراء، وشــهدت 
مستويات عالية من التنظيم 
وتطبيق اإلجراءات الوقائية 
الرسمية حلماية املشاركني 

من كوفيد-١٩.
الشــركة أن  وأضافــت 
شراكتها املمتدة مع مبادرة 
النوير، وهي املؤسسة غير 
الربحية التي تهدف إلى نشر 
وتعزيز اإليجابية والسلوك 
اإليجابي في املجتمع الكويتي 
عن طريق تنظيم الفعاليات 
واألنشطة الهادفة على مدار 
العام، تأتي لتؤكد اهتمامها 
البالغ بأهمية دعم مثل هذه 
املبادرات الوطنية التي تهدف 
إلى تعزيز الثقافة اإليجابية 
ونشــر القيــم احلميدة بني 

أطياف املجتمع كافة.

خالل مشاركة البنك في أكبر حملة تنظيف «الكويت نظيفة بسواعد أبنائها» مبشاركة الرئيس التنفيذي للشركة وحضور ٥٠٠٠ متطوع

والهيئة العامة للبيئة.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي أن مشاركتها في هذه 
احلملــة الوطنية األكبر من 
نوعها أتت امتدادا لشراكتها 
املمتدة على مدى السنوات 
الســابقة مع مبادرة النوير 
غيــر الربحيــة الهادفة الى 
إحــداث التغيير الســلوكي 
واالجتماعــي اإليجابــي في 
الكويــت، وذلك حتت مظلة 
إستراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعيــة واالســتدامة، 
والتي حترص مــن خاللها 
على دعم مثل هذه املبادرات 
اإلبداعيــة التــي تتفوق في 
التفرد عن غيرها من خالل 
العمــل اجلــاد واإلجنــاز، 
خاصة تلك التي تســهم في 
نقــل صــورة حضارية عن 

أحمد األمير

الدعيج والشيخة انتصار سالم العلي مع فريق عمل البنك

جانب من احلملة

الروضان في حديث مع رئيسة مبادرة النوير الشيخة انتصار 
سالم العلي والسفيرة األميركية ألينا رومانوسكي

الروضان تتوسط عدداً من قيادات اجليش الكويتي خالل احلملة

الوقــود. وميكن لهذا النظام 
األول من نوعه في هذه الفئة 
استشعار منط قيادة السيارة 
على الطريق السريع ليقوم 
عندها بإغالق عدد معني من 
األسطوانات لتحسني استهالك 

الوقود.
ويتمتع هذا النظام بـ ١٧ 
منطا مختلفــا لتعطيل عمل 
األســطوانات، إال أنه مبجرد 
حاجــة الســيارة إلــى قــوة 
إضافية يقوم بإعادة تفعيل 

للوقود مع محركات V٨ سعة 
٥٫٣ لتر، و٦٫٢ لتر في طرازي 
املقصورة العادية ومقصورة 
الركاب في ســيارة ســييرا 

.٢٠٢٠
قدرات اتصال رفيعة املستوى

نظرا ملتطلبات املشتري 
العصــري للبيــك أب، توفر 
سييــــرا مجموعــة كبيــرة 
مــن تقنيات االتصــال، مثل 
نظام جي ام ســي احملســن 

العدد املناسب من األسطوانات 
بشكل سلس لتوفير قوة دفع 

إضافية.
وتؤدي تكنولوجيا إلغاء 
إلــى  تفعيـــــل األســطوانة 
حتقيق منافــع كبيرة لقوة 
احملرك V٨ فضال عن وفورات 
مهمــة في اســتهالك الوقود 
تشابه مستويات االستهالك 
حملركات أصغر بكثير وذلك 
بحسب منط القيادة. ويتوافر 
الديناميكيــة  اإلدارة  نظــام 
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اقتصـاداالثنني ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠

٣٢ مليار دينار ُسحبت من «االحتياطي العام» في ٥ سنوات
أحمد مغربي 

ديــوان  تقريــر  كشــف 
احملاسبة ان اجمالي املسحوبات 
من صندوق االحتياطي العام 
بلغ ٣١٫٨٩ مليار دينار خالل 
الســنوات ٢٠١٦/٢٠١٥ وحتى 
٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وذلك بواقع 
١١٫٤ مليــار دينار في الســنة 
املاليــة ٢٠١٦/٢٠١٥، ونحــو 
٧٫٤ مليارات دينار في السنة 
املاليــة ٢٠١٧/٢٠١٦، ونحو ٥ 
مليــارات دينــار في الســنة 
املالية ٢٠١٨/٢٠١٧، ونحو ٢٫٣ 
مليارات دينار في ٢٠١٩/٢٠١٨، 
وما قيمته ٥٧٨ مليون دينار 
من ١ ابريل ٢٠١٩ الى ٣٠ يونيو 
٢٠١٩، وأخيرا نحو ٥ مليارات 
دينار من ١ يوليو ٢٠١٩ الى ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٩.
وجــاء في تقريــر ديوان 
احملاسبة عن إصدار السندات 
العجــز  احلكوميــة لســداد 
باملوازنة العامة للدولة في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٩ أنه وبعد ظهور 
تداعيات أزمة ڤيروس كورونا 
في شهر مارس ٢٠٢٠ أجبرت 
احلكومة على توقيف قطاعات 
االعمال العامة واخلاصة على 
مســتوى الدولة وهو ما أثر 
على تراجع االيرادات االخرى 
التي تشــكل ١٠٪ من إيرادات 
امليزانية العامة للدولة وما زاد 
من تداعيات االزمة هو حتمل 
الدولة للمصروفات املباشرة 
املباشــرة مبواجهــة  وغيــر 
جائحــة كورونــا وجهــود 
االنقاذ املتخذة لدعم القطاعات 
باملشــروعات  املرتبطــة 

الصغيرة واملتوسطة.
وأوضح التقرير انه نتيجة 
النفــط  النخفــاض اســعار 
ملستويات متدنية انخفضت 
صافي أصول االحتياطي العام 
مــن ٤٣٫٩ مليار دينار في ٣١ 
مارس ٢٠١٥ الــى ١٨٫٢ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠١٩، أي 
انه انخفض بنحو ٥٨٪ وبواقع 
٢٥٫٧ مليار دينار، ومت توجيه 
هذه االموال لسداد عجوزات 
امليزانية العامة للدولة وسداد 

بعض االلتزامات األخرى.
الــى ذلك قــال التقرير ان 
اجمالــي الدين العام بلغ ٤٫٥ 
مليارات دينار في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٩ وبانخفــاض بلــغ ٩٠٠ 
مليــون دينــار والنــاجت عن 
استحقاق أدوات الدين احمللي 
من اجمالي ادوات الدين اعالم 
في ٣٠ يونيــو ٢٠١٩ والبالغ 
٥٫٤ مليارات دينار، وبتاريخ 
١٩ يوليو ٢٠٢٠ صدر قرار من 
مجلــس ادارة الهيئة العامة 
لالستثمار بتحويل أصول من 
االحتياطي العام الى احتياطي 
االجيال القادمة وشرائها بقيمة 
ملياري دينار وذلك كحل مؤقت 
ملشكلة السيولة التي تواجهها 
الدولة.  اما على مستوى الدين 
العام اخلارجي فإنه لم يتغير 
خالل الفترة وذلك لعدم حلول 
آجال السندات اخلارجية والتي 
مت اصدارها بأجل ١٥ عاما خالل 
نهاية مارس ٢٠١٧، حيث بلغ 
اجمالي قيمة االصدار بالدوالر 
األميركي ٨ مليارات دوالر ما 

يعادل ٢٫٤ مليار دينار.
وقــال التقريــر ان أصول 

تقرير «ديوان احملاسبة»: ٤٫٥ مليارات دينار إجمالي الدين العام في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.. بانخفاض بلغ ٩٠٠ مليون دينار

انخفــاض ٥٠٫٩١٪ من صافي 
تلك األصول فــي ٣١/٣/٢٠١٩ 
والبالغة ١٠٫٩٢١ ماليني دينار، 
وحققــت األصــول الســائلة 
وشبه الســائلة باالحتياطي 

تقل عن نســبة الفوائد على 
االقتــراض اخلارجي البالغة 
٣٫٥٪ للسندات استحقاق ١٠ 
سنوات. وأشار الى ان رصيد 
الدين العام انخفض الى ٥٫٨ 

العــام عوائد بلغت نســبتها 
مــن  الفتــرة  خــالل   ٪٣٫٠
١/٤/٢٠١٩ وحتــى ٣١/١٢/٢٠١٩ 
مقابل ١٫٢٪ عن السنة املالية 
املنهية فــي ٣١/٣/٢٠١٩ وهي 

مليارات دينار في السنة املالية 
٢٠١٨/٢٠١٩ وبنســبة ١٤٫٩٪ 
مــن الناجت احمللــي االجمالي 
واستمر في االنخفاض حتى 
بلــغ ٤٫٥ مليــارات دينار في 
٣١/١٢/٢٠١٩ وبنسبة ١١٫٥٪ من 
الناجت احمللــي نتيجة انتهاء 
أجل القانون املنظم لالقتراض 
االمر الذي لم ميكن من القيام 
بإصــدارات جديــدة للديــن، 
وحلول أجل بعض السندات 
احملليــة، وانخفضت نســبة 
الديــن العــام الــى االيرادات 
الفعلية للميزانية الى ٢٨٫٤٪ 
في الســنة املالية ٢٠١٨/٢٠١٩ 
نتيجة انخفاض رصيد الدين 
العام بسبب استحقاق أدوات 
الدين احملليــة، كما ارتفعت 
النســبة الــى ٣٥٫٦٪ خــالل 
الــى  الفتــرة مــن ١/٤/٢٠١٩ 
٣١/١٢/٢٠١٩ متأثرة بانخفاض 
االيــرادات الفعليــة. وبني ان 
نســبة تكاليف خدمة الدين 
العــام علــى النــاجت احمللــي 
االجمالي ارتفعت الى ٠٫٢٩٪ 
في الســنة املالية ٢٠١٨/٢٠١٩ 
واستمرت في االرتفاع حتى 
بلغت ٠٫٣٣٪ في ٣١/١٢/٢٠١٩ 
ويرجع ذلك الى ارتفاع نسبة 
فوائد الســندات احمللية على 
الرغم مــن توقف اإلصدارات 
بعــد انتهــاء ســريان قانون 
الديــن العام الســاري آنذاك. 
من جهــة ثانية، قال التقرير 
انه وفقا لدراسة أعدتها وزارة 
املالية، فإن اقتراض مؤسسة 
البتــرول الكويتية ســيضع 
ضغوطا على ايرادات الدولة 
مما يصعب من مهمة الوزارة 
في متويل ميزانيتها السنوية 
ويؤثر ســلبا علــى صندوق 
االحتياطي العام لدى الهيئة 
العامة لالستثمار، وذلك بعد 
حتقيقها خلسائر ألنشطتها 
التشغيلية وشركاتها التابعة 
والزميلــة والتــي تنعكــس 
ســلبا على النتائج النهائية 

للمؤسسة.

االحتياطــي العــام الســائلة 
وشــبه الســائلة انخفضــت 
الــى ٥٫٣٦١ ماليــني دينار في 
٣١/١٢/٢٠١٩ وبانخفاض يبلغ 
٥٫٥٦٠ ماليني دينار وبنسبة 

الكويت ترفع احتياطي النقد األجنبي ١٫٦ مليار دوالر في أغسطس
ليبلغ مستوى ٤٤٫٤ مليار دوالر.. بالتزامن مع بدء التعافي من جائحة «كورونا» وعودة أسعار النفط لالرتفاع

عالء مجيد

ســجل االحتياطي النقدي للكويت 
أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر 
اغسطس املاضي، بعدما صعد خالل الشهر 
ليصل الــى ١٣٫٥٥ مليار دينار (٤٤٫٣٩ 
مليار دوالر)، بزيادة على أساس شهري 
بنسبة ٣٫٨٪ وبقيمة ٤٩٤ مليون دينار 
(نحو ١٫٦٢ مليار دوالر)، ليتخطى أعلى 
مســتوى تاريخي له على االطالق في 
يونيو املاضــي، عندما وصل الى ١٣٫١١ 

مليار دينار (٤٢٫٩ مليار دوالر).
ويتزامن ارتفاع االحتياطي النقدي 
األجنبي للكويــت مع التعافي امللحوظ 
من تداعيات ڤيــروس كورونا الوبائي 
وعودة احلياة االقتصادية بشكل تدريجي 
وارتفاع اسعار النفط. وتاتي هذه الزيادة 
مع عودة تدفقات االجانب الستثماراتهم 
في بورصة الكويت حيث حقق االستثمار 
االجنبي صافي شراء بقيمة ٢١٫٨ مليون 
دينار (ما يعادل ٧١٫٣٦ مليون دوالر) خالل 

تعامالت شهر اغسطس من العام احلالي.
النقدي األجنبي  وميثل االحتياطي 
للبالد اجمالي األرصدة النقدية واحلسابات 
اإليداع وأذونات  والسندات وشهادات 
اخلزانة وودائع العملة األجنبية لدى بنك 
الكويت املركزي، وبحساب االحتياطيات 
السائلة جند انها تغطي احتياجات الكويت 
من الواردات الكثر من ١٣ شهرا، وهو ما 
يفوق املعدل العاملي بـ ٤ أضعاف، حيث 
يعتبر احلد اآلمن أن يغطي االحتياطي 
النقدي األجنبي السائل بعدم احتساب 
الذهب ٣ اشهر من متوسط قيمة الواردات.

احتياطي الذهب

السابقة  الســنوات  وكعادة جميع 
لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب 
الذي استقر عند ٧٩ طنا بحسب مجلس 
احتياطي الذهــب العاملي وتبلغ القيمة 
الدفترية لتلــك الكمية من الذهب لدى 
الكويت ٣١٫٧ مليون دينار وذلك حسب 
األسعار وقت الشــراء وليس بالقيمة 

النشرة  الســوقية احلالية. وبحسب 
الشهرية لبنك الكويت املركزي، وصل 
اجمالي موجــودات البنك ١٣٫٧٢ مليار 
دينار موزعة بني االحتياطات األجنبية 
الســائلة التي متثل الســواد األعظم 
بـــ ١٣٫٥٥ مليار دينــار باالضافة الى 
االحتياطات الذهبية بقيمة ٣١٫٧ مليون 
دينار واحتياطات اخرى مبقدار ١٣٠٫٨٨ 
مليون دينار. وتقيس املوجودات االجنبية 
قوة املركز املالي اخلارجي والقدرة على 
مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة 

احمللية.
املالية  وبلغ مجموع قيــم األوراق 
واملســكوكات في يوليو املاضي نحو 
٢٫٣٤٠ مليار دينار بانخفاض قدره ٨٨ 
مليون دينار وبنســبة ٣٫٦٪ عن شهر 
يوليو املاضي البالغ ٢٫٤٢٨ مليار درهم، 
مقسمة الى ٢٫٣١٠ مليار دينار مجموع قيم 
األوراق املالية وهي متثل السواد األعظم، 
بينما جاءت مجموع قيم املســكوكات 

بقيمة ٢٩٫٤٤٤ مليون دينار.

أما على مستوى املسكوكات، فارتفعت 
بقيمة ١٠٢ مليون دينار بنســبة ٠٫٣٤٪ 
فبلغت في شهر اغسطس ٢٩٫٤٤ مليون 
دينار مقارنة بـ ٢٩٫٣٤ مليون دينار بنهاية 
شهر يوليو املاضي وارتفعت جميع فئات 
املســكوكات على عكس االوراق املالية 
حيث ارتفعت فئة ١٠٠ فلس مبقدار ٤٤ 
الف دينار حيث بلغت بنهاية اغسطس 
١٣٫٢١٨ مليون دينار مقارنة بـ ١٣٫١٧ مليون 

دينار بنهاية يوليو املاضي.
وارتفعت فئة ٥٠ فلســا مبقدار ٣٣ 
الف دينار حيث وصلت الى ٩٫٢٨٣ ماليني 
دينار في نهاية اغسطس املاضي مقارنة 
بـ ٩٫٢٥٠ ماليني دينار في نهاية يوليو 
املاضي. كما ارتفعت فئة ٢٠ فلسا مبقدار 
١٧ الف دينار حيث بلغت ٣٫٩١٨ ماليني 
دينار بنهاية اغســطس املاضي مقارنة 
بـ ٣٫٩٠١ ماليني دينار في نهاية يوليو 
املاضي. ومبقارنة االحتياطيات الكويتية 
بنظرائها اخلليجية حتل الكويت باملرتبة 

الثالثة خلف السعودية واإلمارات.

انخفاض أصول االحتياطي العام من ٤٣٫٩ مليار دينار إلى ١٨٫٢ مليارًا بنهاية ٨٢٠١٩ مليارات دوالر رصيد الدين العام اخلارجي للكويت.. لم يتغير منذ مارس ٢٠١٧ 

غياب اإلصالحات

كلفة الدين العام.. ضئيلة جدًا

٢٩٫٣ ألف دينار نصيب الكويتي
من الناجت احمللي 

٣٫٣ آالف دينار نصيب املواطن
من الدين العام 

تباين التصنفيات السيادية 

تذبذب أسعار سندات الكويت 

رأي ديوان احملاسبة ان حتسن اسعار النفط استقرارها 
نسبيا ادى الى انخفاض في العجز خالل السنة املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ 
إال انه لم يالحظ وجود اي اصالحات اقتصادية او مالية او 
تشريعية قامت بها الدولة مما ادى الى زيادة املصروفات في 
امليزانية السيما الباب االول (تعويضات العاملني) واستمرارها 
باالعتماد على النفط بنسبة كبيرة في متويل امليزانية، حيث 
يتعرض هذا املورد بني احلني واآلخر الى مخاطر جيوسياسية 
يؤدي الى التذبذب في اسعاره مما يحول دون وجود استدامة 
مالية للدولة، ناهيك عن امكانية نضوب هذا املورد باملستقبل 

او ظهور بدائل للطاقة كالطاقة النظيفة.

متثل تكاليف خدمة الدين العام خالل السنوات املالية 
احلالية نســبة ضئيلة جدا من النــاجت احمللي االجمالي، 
حيث بلغت ٠٫٥٪ في السنة املالية ٢٠١٦/٢٠١٥ ونحو ٠٫٦٪ 
خالل الســنة املالية ٢٠١٧/٢٠١٦ ونحو ٠٫١٪ خالل السنة 
املالية ٢٠١٨/٢٠١٧، فيما ارتفعت الى ٠٫٢٩٪ في السنة املالية 
٢٠١٩/٢٠١٨ واستمرت في االرتفاع حتى بلغت ٠٫٣٣٪ بنهاية 
السنة املاضية، يذكر ان الكويت ملا تتمتع به من تصنيف 
ائتماني عال حصلت على قروض عاملية بفوائد تنافسية.

بلغ نصيب الفرد من الناجت احمللي االجمالي نحو ٨٫٨٨ 
آالف دينــار كما في نهاية ٢٠١٩ وذلك بعدما بلغ ٩٫٢ آالف 
دينار في ٢٠١٦/٢٠١٥، حيث يبلغ عدد السكان نحو ٤٫٤ ماليني 
نسمة واجمالي الناجت احمللي ٣٩٫٢ مليار دينار، وبالنسبة 
لتعداد الســكان الكويتيني بلغ ١٫٣٣ مليون نسمة ليصبح 

نصيب الفرد الكويتي من الناجت احمللي ٢٩٫٣ ألف دينار.

يبلــغ نصيب املواطن من الدين العام نحو ٣٫٣ آالف 
دينار بنهاية ديســمبر ٢٠١٩ حيث بلغ اجمالي نصيب 
الدين العام ٤٫٥ مليارات دينــار على اجمالي املواطنني 

البالغ ١٫٣٣ مليون نسمة.
وشــهد نصيب الفرد من الديــن العام انخفاضا من 
مستوى ٤٫١ آالف دينار خالل ٢٠١٩/٢٠١٨ ونحو ٥٫٤ آالف 

دينار خالل العام ٢٠١٨/٢٠١٧.

تباينت التصنيفات االئتمانية السيادية للكويت الصادرة 
من أهم وكاالت التصنيف االئتمانــي، اذ صنفت وكالة 
(ستاندرد آند بورز) الكويت عند مستوى -AA مع نظرة 
مستقبلية سلبية، ووكالة (فيتش) فقد أكدت على تصنيفها 
عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، أما وكالة 
(موديز) فقد أبقت تصنيفها عند مستوى Aa٢ مع وضعه 
حتت املراجعة لتخفيضــه، وبالرغم من هذا التباين فإن 
جميع هذه التصنيفات التزال ذات جدارة ائتمانية عالية.

تذبذبت أســعار الســندات الدولية للكويت بالبورصات 
املدرجة بها بعد إصدارها تدريجيا، اذ وصلت ألدنى قيمة لها 
في ٣٠/٦/٢٠١٨ حيث أقفل سعر السند استحقاق عام ٢٠٢٢ 
بقيمة ٩٧٫٥١٠ دوالرا أميركيا وأقفل سعر السند استحقاق عام 
٢٠٢٧ بقيمة ٩٧٫٣٤٧ دوالرا أميركيا، وبلغت سندات استحقاق 
٢٠٢٢ أعلى قيمة لها في ٣٠/٩/٢٠١٩ عند سعر ١٠١٫٦٢٧ دوالر 
ثم عادت لالنخفاض في ٣١/١٢/٢٠١٩ اذ بلغ سعرها ١٠١٫٤٨٧ 
دوالر، أما بالنسبة لسندات استحقاق ٢٠٢٧ فقد بلغت أعلى 
قيمة لها منذ إدراجها في البورصات، حيث أقفل سعر السند 
استحقاق عام ٢٠٢٧ في ٣١/١٢/٢٠١٩ عند ١٠٨٫٠٦٢ دوالرات، 

وهي أعلي من القيمة االسمية البالغة ١٠٠ دوالر.

املسحوبات من االحتياطي العام باملليون دينار كويتي

من ٢٠١٩/٧/١ إلى البيان
٢٠١٩/١٢/٣١

من ٢٠١٩/٤/١ 
إلى ٢٠١٩/٦/٣٠

السنة املالية 
٢٠١٩/٢٠١٨

السنة املالية 
٢٠١٨/٢٠١٧

السنة املالية 
٢٠١٧/٢٠١٦

السنة املالية 
اإلجمالي٢٠١٦/٢٠١٥

املسحوبات 
من االحتياطي 

العام
٥٫٠٤٩٧٫٤٥٨١١٫٤٧٤٣١٫٨٩٥*٥٫٠١١٥٧٨٢٫٣٢٥

٢٠١٩/١٢/٣١٢٠١٩/٦/٣٠٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤البيان
القيمة الصافية 
ألصول صندوق 
االحتياطي العام 

باملليون دينار

١٨٫٢٤١٢٢٫٨٨٢٢٤٫١٨٩٢٦٫٥٢١٣٠٫٣٢٣٣٢٫٤٦٢٤٣٫٩٥٤

العوائد احملققة 
على تلك األصول 

باملليون دينار
١٧١٢(١٧)٩٩٥٣٤٩١٫١١٢٦٤٧٥٣٤

نسبة العوائد 
إلى صافي 
األصول (٪)

٣٫٧(٠٫٠٥)٥٫٥١٫٥٤٫٦٢٫٤١٫٨

٨ توصيات 
١- ضــرورة معاجلــة أوجه اخللل 
بامليزانية العامة للدولة وعدم االعتماد 
على مصدر دخل مهيمن على متويل 
امليزانية (النفط) وتنويع مصادر الدخل.

٢- ضرورة ترشيد اإلنفاق بامليزانية 
ووضع ســقف أعلى مبا يتماشى مع 
السائدة  املالية واالقتصادية  األوضاع 
وتقليل العجز املستمر فيها، خصوصا 
في مواجهة وباء كورونا والتي تتطلب 
مصروفات كبيرة والتي ال يعلم مداها 

وآثارها املالية واالقتصادية.
٣- العمل على تنمية أموال االحتياطي 
العام للدولة وعدم استنزاف موارده املالية 

وحتميله مبصاريف خارج امليزانية.
باملرسوم  النظر  إعادة  ٤- ضرورة 
بالقانون رقم ١٠٦ لســنة ١٩٧٦ بشأن 
احتياطي االجيال القادمة وفق ما تنص 
عليــه املادة االولى والتــي تقضي أن 
حتول نسبة ١٠٪ من إيرادات امليزانية 
الى احتياطي االجيال القادمة في حالة 
اذا ما حققت امليزانية نتائج سلبية ومبا 
يخفض الضغط علــى احتياطي العام 

للدولة في حمل هذه النسبة.
٥- تضافر اجلهود من قبل اجلهات 
املعنيــة وتطبيق توصيــات وكاالت 
التصنيــف االئتماني للعمل على رفع 

التصنيف االئتماني.
٦- التأكيد على إجراء التنسيق بني 
املعنية  املالية واجلهات األخرى  وزارة 
بإدارة الدين العام للكويت ومع مؤسسة 

البترول في عمليات االقتراض.
٧- اتخاذ التدابيــر الالزمة لتوفير 
املوارد املالية لسداد الشريحة األولى من 
القرض العاملي والتي ستستحق في مارس 
٢٠٢٢ وكذلك السندات احمللية األخرى.

٨- حتصيل األموال املستحقة للخزانة 
لتعزيز موارد حســاب  للدولة  العامة 
االحتياطي العــام مبا يؤدي الى إعادة 

بنائه الى مستويات رفيعة.
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٨٦٨ مليون دينار تبخرت من أرباح الشركات املدرجة بالنصف األول

احمللل املالي

ضربة قاســية تلقتها النتائج املالية 
للشركات املدرجة في بورصة الكويت خالل 
النصف األول مــن ٢٠٢٠ نتيجة اإلغالق 
االقتصادي وتداعيات أزمة ڤيروس كورونا 
املســتجد، حيث انخفض صافي االرباح 
املجمعة للشــركات املدرجة التي اعلنت 
عن نتائجها املالية للنصف األول، وعددها 
١٥٣ شــركة، بنسبة ٧٦٫٥٪ لتسجل ٢٦٧ 
مليون دينار، باملقارنــــة مع ١٫١٤ مليار 
دينار بالنصـــــف األول من ٢٠١٩، أي أن 
هذه الشركـــــات فقدت نحو ٨٦٨ مليون 
دينار من أرباحها احملققـــة خالل العـام 

املاضي.
وسجلت ٦٧ شركة صافي ارباح خالل 
النصف االول من ٢٠٢٠، بينما ٨٦ شــركة 
سجلت صافي خسائر، وحققت ٣٨ شركة 
فقــط منوا في صافــي ارباحها، بينما ١١٥ 
شــركة انخفضــت ارباحهــا أو تكبــدت 
اخلســائر، مما يدل علــى تداعيات األزمة 

على اعمال الشركات واالقتصاد احمللي.
البنوك األكثر ربحًا

وعلــى صعيد القطاعــات املدرجة في 
البورصة، فقد استمر قطاع البنوك القطاع 
األعلى من حيث األرباح، وذلك على الرغم 
مــن انخفــاض صافــي ارباحــه املجمعة 
بنســبة ٤٩٪ لتســجل ٣٠٩ ماليني دينار 
خالل النصف االول من ٢٠٢٠، باملقارنة مع 
٦١٠٫٦ ماليني دينار صافي ارباح حتققت 

في النصف االول من ٢٠١٩.
أما قطاع االتصاالت، فانخفض صافي 
أرباح شركاته بنسبة ٢٥٫٤٪ لتسجل ١٠١٫٢ 
مليــون دينار، باملقارنـــــة مــــع ١٣٥٫٧٤ 
مليــــون دينــار للنصف االول من ٢٠١٩، 
بينمــــا كان قطاع التأمني األقل تأثراً من 
حيث انخفــــاض صافي أرباح شــركاته 
املجمعــة التــي انخفضــت فقط بنســبة 
١٠٫٧٪ لتسجل ٢٣٫٩٣ مليون دينـــار خالل 

النصــف األول.
وكان قطــاع اخلدمــات املاليــة األكثر 
تأثرا بتداعيات االزمــة الصحية، نتيجة 
اخلســائر الفادحة التي حلقت ببورصة 
الكويت واسواق األسهم اخلليجية والعاملية 
خالل النصف األول، حيث حتول القطاع 
املالي الى اخلسارة والتي بلغت ١٣١ مليون 
دينار بعد ان سجل صافي ارباح مجمعة 
في النصف االول من العام املاضي قيمتها 

١٢٧ مليون دينار.
ايضا من القطاعات التي حلقت بشركاتها 
خسائر كبيرة كان قطاع الصناعة بصافي 
خسارة مجمعة قيمتها ٣١٫٥٧ مليون دينار 
باملقارنة مع صافي أربــاح قدرها ١٢١٫٨٦ 
مليون دينار للنصف األول من عام ٢٠١٩. 
كذلك اسفرت االزمة االقتصادية عن تكبد 

قطاع اخلدمات االستهالكية خلسائر قدرها 
١٤٫٤٨ مليون دينــار بعد ان حقق صافي 
ارباح في النصف االول من عام ٢٠١٩ قيمتها 

١٥٫٧٥ مليون دينار.
وحــال قطاع العقار كحــال القطاعات 
اخلاسرة حيـــث بلغت اخلسائر املجمعة 
للشركات العقارية ١١٫٨٤ مليون دينار بعد 
ان كانت ارباحهــــا ٧١٫٣٣ مليون دينار خالل 
النصف االول ٢٠١٩، امــــا القطاعـــات التي 
استطاعــــت ان تواجه االزمـــة وتنجــو 
منها فقد حققت نسب منو ايجابيـــة في 
صــــافي ارباحهـــا، فكـــان على رأسهـــا 
قطــاع السلـــع االستهالكية بنسبة منو 
١٢٫٥٪ لتبلغ ارباح شركـــات القطـــاع ٩٫٥ 
ماليني دينار، وأيضـــا قطاع النفط والغاز 
الذي سجل ارتفاعا في صافي أرباح شركاته 
بنسبــة ١٢٫٦٪ لتسجــل ٧ مـــاليني دينــار.

اإليرادات التشغيلية

اما بالنســبة لاليــرادات التشــغيلية 
للشــركات املدرجة في بورصــة الكويت 
احملققــة في النصف االول من ٢٠٢٠، فقد 
انخفضت بنسبة ١١٪ لتسجل ٦٫٠٥ مليارات 
دينــار باملقارنة مــع ٦٫٨١ مليارات دينار 

للنصف االول من ٢٠١٩. 
وتصدر قطاع البنوك قطاعات بورصة 
الكويت من حيث االيرادات التشــغيلية، 
حيث بلغت ايرادات البنوك ١٫٥٦ مليار دينار 
بانخفاض نسبته ٥٫٧٪ عن النصف االول 
من ٢٠١٩، اما قطاع االتصـــــاالت فبلغت 
االيرادات التشــغيلية املجمعة لشركاته 
حوالي ١٫٢٤٨ مليار دينـــار منخفضة بنسبة 

٢٫٦٪ عــن النصــف االول مــن ٢٠١٩.
وكان اكثــر القطاعــات التي تضررت 
ايراداتها قطاعي اخلدمات املالية والعقار، 
فقد حققت شركات اخلدمات املالية ايرادات 
اجمالية قدرها ٥٩٨٫٤ مليون دينار باملقارنة 
مع ٨٦٥ مليون دينار للنصف االول ٢٠١٩ 
منخفضــة بنســبة ٣٠٫٨٪ كما انخفضت 
االيرادات التشغيلية للشركات العقارية 
بنسبة ٣٠٫٤٪ لتسجل ١٥٩٫٢ مليون دينار، 
اما قطاع السلع االستهالكية فقد ارتفعت 
ايراداته التشغيلية بنسبة ١٩٫٧٪ لتسجل 

١٧٧٫٣ مليون دينار.
وأيضــا من املالحــظ انخفاض صافي 
ارباح التشغيل ملعظم القطاعات في بورصة 
الكويت وبنسب متفاوتة، حيث انخفض 
صافي ربح التشغيل املجمع للبنوك بنسبة 
٩٪ ليســجل ٩٥٣ مليون دينــار، وأيضا 
انخفض ربح التشغيل لقطاع االتصاالت 
بنسبة ٩٫٨٪ ليسجل ٣٤٤٫٢ مليون دينار، 
بينما قطاع اخلدمات املالية تكبد خسائر 
تشغيلية قدرها ٤١٫٦ مليون دينار، وكان 
قطاعا السلع االستهالكية والتأمني اعلى 
الرابحني تشغيليا بنمو نسبته ٢٣٪ و٨٫٨٪ 

على التوالي.

٧٦٫٥ ٪ انخفاض بأرباح ١٥٣ شركة.. نتيجة اإلغالق االقتصادي وتداعيات «كورونا»

البنوك األعلى حتقيقًا لألرباح بـ ٣٠٩ ماليني دينار.. و«التأمني» األقل تأثرًا بانخفاض أرباحه ١١٪ فقط٦٧ شركة حققت أرباحًا.. و٨٦ سجلت خسائر.. و٣٨ فقط حققت منوًا بأرباحها بأول ٦ أشهر من ٢٠٢٠
قطاعا السلع االستهالكية والنفط والغاز استطاعا النجاة من األزمة وجتاوز تداعياتها السلبية بتحقيق األرباحقطاع اخلدمات املالية األكثر تأثرًا باألزمة نتيجة خسائر أسواق األسهم بتسجيل ١٣١ مليون دينار خسائر

«كورونا» جتعل الشرق األوسط أرضًا خصبة لنزاعات املشاريع
محمود عيسى

قــال خبــراء قانونيــون 
ان كميــة وحجــم النزاعات 
املتعلقة باملشاريع اإلنشائية 
في الشرق األوسط، يجتذبان 
إلى املنطقة عددا متزايدا من 
املمولني الذين يعرضون على 
املدعني متويل تكاليف اقامة 
القضايا ومصاريف التقاضي 
مقابــل نســبة مــن املبالــغ 
احملصلة بعد صدور اإلحكام 

لصالح املدعني وتنفيذها.
وأشاروا الى ان من اسباب 
تعاظم هذه الظاهرة، ما أحدثه 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
من االضطــراب املتزايد في 
قطاع املشروعات الذي كان 
يعانــي بالفعل من مشــاكل 
اقتصادية قبل الوباء، وقالت 
«ميد» نقال عن تقرير أصدره 
خبراء قانونيون في مكتب 
«دي ال ايه» بايبر للخدمات 
القانونية، ان تآكل هوامش 
الربح بســبب التوزيع غير 
العــادل للمخاطــر، وتأخــر 
املدفوعات، واملســتوى غير 
املسبوق من االوامر التغييرية 
في نطاق املشاريع، أوجدت 
املزمنة  التجــاوزات  ثقافــة 
للتكلفة والوقت والنزاعات 

واخلسائر املالية املتزايدة.
ففي عام ٢٠٢٠، كان حدوث 
نزاعات أعمــق وأكبر حول 
اجلهة التي يجب ان تتحمل 
التكاليف امرا حتميا، وكانت 
صناعــة البنــاء بطيئة في 
تغيير هذا الوضع الســائد، 
وســتبقى كذلك الى ان تتم 
تســوية االوضاع على نحو 
مقبول من قبل كافة االطراف 

ذات العالقة.
وكانت محاوالت تصحيح 
هذه العالقة في املاضي سواء 
خــالل التحكيم أو التقاضي 
امام احملاكم ضرورة «مكلفة» 
للمقاولني، لكن األولوية اآلن 
اصبحت للبقاء، وبات إنفاق 
االموال وإهــدار الوقت على 
املكلفة  القضائية  املنازعات 

هذه احلالة، سيتمكن املمول 
من تقدمي شروط أفضل، حيث 
ميكنــه توزيع املخاطر على 

عدد من النزاعات. 
وملا كانت معظم املطالبات 
جوهرية، فإن طبيعة صناعة 
االنشــاءات تفســح املجــال 
لتمويل التقاضي.وفي حالة 
رفض الدعوى فان الصندوق 
املمول يتكبد اخلسارة، ولكنه 
عادة ما يكــون قد أمن على 
التكاليف املعاكسة في حالة 
خســارة العميــل، وبالتالي 
فإن هذا االخيــر لن يتحمل 

اي تكاليف.
وقال اخلبيران القانونيان 
ان الصلة وثيقة بني صناعة 
االنشاءات في الشرق األوسط 
وبني هذا النوع من التمويل 

لعدة أسباب، منها:
١- جواز متويل التقاضي 
وقضايا التحكيم في الكثير 
من دول املنطقة، ويسمح به 

طويلة.
وملا كانت صناعة البناء 
في املنطقة تواجه العديد من 
مشكالت املنهجية والنظامية 
التي تدفع مبشاريع املنطقة 
املقاولني  إلى نزاعــات بــني 
وأصحاب املشاريع، وبينهم 
وبني مقاولي الباطن، يواصل 
اقتحــام  املمولــون اجلــدد 
االســواق على خلفية حالة 
اليقــني االقتصــادي  عــدم 

العاملي. 
وملا كانــت التكلفة عائقا 
رئيسيا في اتخاذ قرار اللجوء 
للقضــاء، فيمكــن أن يوفر 
متويل التقاضي دفعة نقدية 
تشــتد احلاجة إليها ومتثل 
حافــزا لتحصيــل احلقوق 
علــى نحو قد يضمــن بقاء 
الشــركات التــي تعاني من 
بعض املشكالت املالية قادرة 
علــى الصمود فــي مواجهة 

الظروف السائدة.

صراحة في دبــي وأبوظبي 
على سبيل املثال.

٢- حتول انظار املمولني 
من أسواق كبرى كالواليات 
املتحدة وأوروبا وأستراليا 
مقابل تزايد اهتمامهم بالشرق 
األوسط في السنوات األخيرة، 
وقد حقق الكثير منهم مكاسب 

كبيرة.
٣- ان املمولــني معنيون 
بوجــه عــام فــي متويــل 
املطالبات الضخمة على غرار 

قضايا االنشاءات.
٤- ان املمولني يفضلون 
متويل محفظة من املطالبات 
لتوزيع املخاطر مع متويلهم 

للمطالبات الفردية.
٥- وأخيرا وبرغم التصور 
السائد بتركيز املمولني على 
البنوك ومحافــظ قروضها 
املتعثرة والعمالء املعسرين 
اال ان احلقيقة هي أنهم كانوا 
ميولون مطالبات البناء لفترة 

«ميد»: نشاط ملحوظ لصناديق متويلية لدعم املدعني في قضايا املنازعات.. مقابل تقاضي نسبة من املبالغ احملصلة

أمــرا ال ميكــن حتمله حتى 
لكبار املقاولني في القطاع، ما 
أتاح املجال لصناديق التمويل 
التي كانت موجودة بالفعل 
من قبل، واكتســب بعضها 
خــالل خبــرة خــالل عقود 

طويلة.
وتوفــر هــذه الصناديق 
الــالزم بصــورة  التمويــل 
دون  للمدعــني،  رئيســية 
حق الرجــوع عليهم، مقابل 
حصولها على نسبة مئوية 
مــن املبالغ احملكــوم بها إذا 
جنحــت املطالبــة وبصورة 
متكن اصحــاب احلقوق من 
متويل التقاضــي واملطالبة 
بحقوق مشــروعة من جهة، 
ويرفــع هــذه التكلفــة مــن 
ميزانياتهم العمومية، وتعتمد 
النسبة املئوية على عدد من 
العوامل، أحدهــا ما إذا كان 
لدى العميل أكثر من مطالبة 
واحدة ليتــم متويلها، وفي 

«البترول» تستعني مبوظفي 
أمن وسالمة بـ ٢٫٤ مليون دينار

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصادر نفطية 
مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية 
تنوي ترسية ممارسة توفير قوى عاملة 
ألمن وســالمة مجمع القطــاع النفطي 
ومركز التدريــب البترولي على إحدى 
الشــركات احمللية بقيمــة ٢٫٤٧ مليون 

دينار، وذلك بعد أن قامت املؤسسة بأخذ 
املوافقات الرسمية من اجلهات الرقابية.
وذكــرت املصادر أن عقد املمارســة 
يشــمل توريد قوى عاملــة ألمن مبنى 
مؤسسة البترول الكويتية في الشويخ 
على شارع اخلليج العربي باإلضافة الى 
توفير عدد من عمال األمن والسالمة في 
مركز التدريب البترولي مبدينة األحمدي.

«أرقام كابيتال»: أرباح «بوبيان للبتروكيماويات» 
ستبلغ ٣٢ مليون دينار في ٢٠٢٣

عالء مجيد

حددت شــر كــة أرقام 
كابيتال السعر املستهدف 
بوبيــان  شــركة  لســهم 
عنــد  للبتروكيماويــات 
٦٢٠ فلســا بارتفــاع ١٥٪ 
عن السعر السوقي البالغ 
٥٣٩ فلسا بإغالق جلسة ١٣ 
سبتمبر اجلاري، كما اوصت 
حاملي السهم باالحتفاظ به.

وتوقــع التقرير منو االيــرادات بدعم 
مــن زيادة االســتثمارات، متوقعا ارتفاع 
االيرادات مــن ٧٥٫٤٨ مليون دينار خالل 
العام احلالي، الى ٨٠٫٣ مليون دينار بحلول 
٢٠٢١، وتسجيل ٨٢٫٨٤ مليون دينار بحلول 
٢٠٢٢ الى ان تصل الى ٨٤٫٨٣ مليون دينار 

بحلول ٢٠٢٣.
وارجع التقريــر التوصية باالحتفاظ 
الــى منو االرباح املتوقع من ١١٫٨٢ مليون 
دينار في ٢٠٢٠ الى ٢٠٫٥ مليون دينار في 
٢٠٢١ الى ان يصل الى ٢٩٫٢٤ مليون دينار 
بحلــول ٢٠٢٢، واخيرا بحلول ٢٠٢٣ فمن 
املتوقــع ان يصل صافــي الربح الى ٣٢٫٣ 

مليون دينار.
وأشار التقرير الى ان العائد على حقوق 
مســاهمي الشركة قد يصل الى ١٠٫٦٪ في 
٢٠٢٠ حسب تقديرات ارقام كابيتال، وتوقع 
ان يصل الى ٩٫١٪ في ٢٠٢١ و١٢٫٧٪ بحلول 

٢٠٢٢ وبحلول ٢٠٢٣ قد يصل الى ١٣٫٣٪.
ولفــت التقريــر الى ان الســهم اليزال 
يتداول في مضاعفات مقبولة مبكرر ربحية 
متوقع ٢٣٫٣ مرة خالل ٢٠٢٠، متوقعا ان 
يصل خالل ٢٠٢١ الى ١٣٫٤ مرة وقد يصل 
الى ٩٫٣ في ٢٠٢٢ الى ان يصل الى ٨٫٥ مرة 

خالل عام ٢٠٢٣.
يذكر ان شركة بوبيان للبتروكيماويات 
اعلنت القوائم املالية للربع االول املنتهي 
في ٣١ يوليو ٢٠٢٠، حيث اعلنت عن حتقيق 
ارباح قدرهــا ٢٫٥٢ مليون دينار بارتفاع 
١٤٫٦٪ مقابل ٢٫٢ مليون دينار في الفترة 

املقابلة من العام املاضي.
كما ان اجلمعية العمومية للشركة قد 
اقرت بتوصيــة مجلــس االدارة بتوزيع 
ارباح نقدية سنوية بنسبة ٣٥٪ من القيمة 
االسمية للسهم بواقع ٣٥ فلسا للسهم وذلك 
بعد استبعاد اسهم اخلزينة وخصما من 

رصيد االرباح املرحلة.

حددت السعر املستهدف للسهم عند ٦٢٠ فلساً.. وأوصت باالحتفاظ بالسهم

القطاع
النصف األول ٢٠١٩

صافي الربح/ اخلسارة 
مليون دينار

نسبة التغير (٪)
النصف األول ٢٠١٩

إجمالي اإليرادات 
التشغيلية مليون دينار

نسبة التغير (٪)
النصف األول ٢٠١٩

صافي أرباح التشغيل 
مليون دينار

نسبة التغير 
(٪)

النصف األول ٢٠٢٠النصف األول ٢٠٢٠النصف األول ٢٠٢٠
(٩٫٢٪) ٩٥٣٫٠٠  ١٫٠٤٩٫٣٢ (٥٫٧٪) ١٫٥٦٠  ١٫٦٥٤ (٤٩٫٤٪) ٣٠٩٫٠٤  ٦١٠٫٥٩ بنوك١
(٩٫٨٪) ٣٤٤٫٢٣  ٣٨١٫٧٤ (٢٫٦٪) ١٫٢٤٨  ١٫٢٨٢ (٢٥٫٤٪) ١٠١٫٢٢  ١٣٥٫٧٤ اتصاالت٢
٨٫٨٪ ٢٨٫٤٨  ٢٦٫١٨ ٠٫٩٪ ٢٠٣  ٢٠١ (١٠٫٧٪) ٢٣٫٩٣  ٢٦٫٨١ تأمني٣
٢٣٫١٪ ١٣٫٦٣  ١١٫٠٨ ١٩٫٧٪ ١٧٧  ١٤٨ ١٢٫٥٪ ٩٫٥٠  ٨٫٤٤ سلع استهالكية ٤
٥٣٫٥٪ ١٦٫٢٨  ١٠٫٦٠ (٣٠٫٦٪) ٢٦٩  ٣٨٧ ١٢٫٦٪ ٧٫٠٠  ٦٫٢٢ النفط والغاز٥
(٣٥٫٣٪) ٦٫٠٨  ٩٫٤١ ١١٫٠٪ ٧٧  ٧٠ (٥٥٫٦٪) ٣٫٨٨  ٨٫٧٣ مواد أساسية ٦
(١٫٥٪) ٧٫٢٤  ٧٫٣٥ (٢٫٩٪) ٧٧  ٧٩ ١٦٫٣٪ ٢٫٢٥  ١٫٩٣ رعاية صحية٧
١٫٩٪ ١٫٧٣  ١٫٧٠ ٥٫٠٪ ١٣  ١٢ (١٩٣٫٦٪) (٠٫٩٦) ١٫٠٢ تكنولوجيا٨
(٧١٫٦٪) ٣١٫٥٢  ١١١٫٠٠ (٣٠٫٤٪) ١٥٩  ٢٢٩ (١١٦٫٦٪) (١١٫٨٤) ٧١٫٣٣ عقار٩
(١٤٦٫٢٪) (٨٫٣٤) ١٨٫٠٨ (٢٣٫٥٪) ٢٦٨  ٣٥١ (١٩١٫٨٪) (١٤٫٤٦) ١٥٫٧٥ خدمات استهالكية٠١
(٦٩٫٧٪) ٤٨٫١٢  ١٥٨٫٨٦ (٨٫٦٪) ١٫٣٩٥  ١٫٥٢٦ (١٢٥٫٩٪) (٣١٫٥٧) ١٢١٫٨٦ صناعية١١
(١١٨٫٨٪)(٤١٫٦٢) ٢٢١٫٤٥ (٣٠٫٨٪) ٥٩٨  ٨٦٥ (٢٠٣٫١٪)(١٣٠٫٩٥) ١٢٧٫٠٧ خدمات مالية٢١

(٣٠٫٢٪) ١٫٤٠٠  ٢٫٠٠٧ (١١٫٢٪) ٦٫٠٤٥  ٦٫٨٠٥ (٧٦٫٥٪) ٢٦٧  ١٫١٣٥ إجمالي السوق
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«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»
برقــان  بنــك  أعلــن 
عــن أســماء الفائزين في 
الســحوبات اليومية على 
حساب يومي، وقد فاز كل 
واحد منهم بجائزة ٥٠٠٠ 
دينار، وكان احلظ في هذه 

السحوبات من نصيب:
ســعود محمد سعود 
احلميــدان، منــال محمد 
ســرحان، محمد عبداهللا 
علــي، فيصــل فالح عايد 
الســبيعي، محمــد عايد 
وباإلضافــة  الصلبــي. 
للسحب اليومي، يوفر بنك 

برقان سحب ربع سنوي حلساب «يومي» 
للفوز بجائزة نقدية بقيمة ١٢٥ ألف دينار، 
وللتأهل للســحوبات الربع سنوية يتعني 
على العمالء أال يقل رصيدهم عن ٥٠٠ دينار 
ملدة شــهرين كاملني قبل تاريخ الســحب، 

كمــا أن كل ١٠ دنانير متثــل فرصة واحدة 
لدخول الســحب. وإذا كان رصيد احلساب 
٥٠٠ دينار وما فوق يكون صاحب احلساب 
مؤهال للدخول في كل من السحوبات اليومية 

والربع سنوية.

«البورصة» تدعم مبادرة فريق الغوص 
للحفاظ على البيئة البحرية جلون الكويت

«أوابك»: «كورونا» تسببت في صدمة كبيرة 
وفريدة لالقتصاد العاملي

قالت منظمة أوابك في افتتاحية نشرتها 
الشــهرية عدد يوليو - اغسطس ٢٠٢٠، ان 
جائحة ڤيروس كورونا تسببت في حدوث 
صدمة كبيرة وفريدة مــن نوعها لالقتصاد 
العاملي لم يشــهد مثيال لها على مدار عقود، 
فهي مزيج من صدمتي العرض والطلب. حيث 
اضطــرت حكومات العالم إلــى فرض قيود 
على السفر واتخاذ تدابير عزل ملواجهة هذه 
اجلائحــة، وأغلقت اقتصاداتها بشــكل كلي، 
وهو ما أثر بشــكل كبير على جميع نواحي 
احلياة، مبا في ذلك أســواق الطاقة العاملية، 
التي شهدت تراجعا حادا في الطلب، ومن ثم 
تهاوي في أســعار النفط والغاز، وامتد هذا 
التأثير الســلبي على كامل سالســل توريد 
صناعة الطاقة، وأعلنت عدد من شركات الطاقة 
العامليــة الكبرى عن عزمهــا خفض اإلنتاج 
وإعادة النظر في خطط إنفاقها الرأسمالي على 
املشروعات اجلديدة، على خلفية االنخفاض 
احلاد في األرباح، وأجبرت العديد من شركات 
الطاقة الصغيرة على إيقاف أعمالها في ظل 

تفاقم ديونها. 
وأشارت «اوابك» إلى تراجع الطلب العاملي 
على النفط خالل الربع األول من ٢٠٢٠، وواصل 
انخفاضه بشكل قياسي بلغ نحو ١٠٫٨ ماليني 
برميل يوميا خالل الربع الثاني. قبل أن يبدأ 
في التعافي مع بداية الربع الثالث من العام، 
تزامنــا مع تخفيف القيــود املفروضة وبدء 
استئناف النشاط االقتصادي في العديد من 

دول العالم.  وبشــكل عام، تشير التوقعات 
األولية ملنظمة أوپيــك إلى انخفاض الطلب 
العاملي على النفــط بنحو ٩٫١ ماليني برميل 
يوميا في ٢٠٢٠ مقارنة بالعام السابق، ليصل 
إلــى ٩٠٫٦ مليــون برميل يوميــا، ويعد هذا 
االنخفاض السنوي هو األكبر على اإلطالق، 
واألول منذ ٢٠٠٩. وقد انعكس ذلك سلبا على 
أســعار النفط اخلام العاملية، ففي األســواق 
الفورية، تهاوى ســعر ســلة خامات أوپيك 
خالل أبريل ٢٠٢٠ إلى أدنى مســتوى له منذ 
ديسمبر ٢٠٠٢. وفي األسواق اآلجلة، انخفضت 
عقــود خام برنت إلى أدنى مســتوياتها منذ 
٢٠٠٢ أيضا، في حني تهاوت عقود خام غرب 
تكساس إلى ما دون صفر دوالر/ برميل، وهو 

أدنى مستوى لها على اإلطالق. 
وعلى وقع تلك املعطيات، توصلت دول 
«أوپيك+» إلى اتفاق تاريخي بشــأن إجراء 
تخفيض ملستويات اإلنتاج، وبشكل تدريجي، 
بدأ من األول من مايو ٢٠٢٠ مبقدار ٩٫٧ ماليني 
برميل يوميا، وينتهي في أبريل ٢٠٢٢ مبقدار 
٥٫٨ ماليــني برميل يوميــا. ومع بدء تطبيق 
هــذا االتفاق، شــهدت أســعار النفــط اخلام 
حتســنا نســبيا، بدعم من تراجع املخاوف 
بشــأن تخمة املعروض النفطــي، تزامنا مع 
إجراء اململكة العربية الســعودية والكويت 
واالمارات لتخفيضات إنتاج إضافية وطوعية 
خالل يونيو ٢٠٢٠، إلى جانب اآلمال بشــأن 

تعافي الطلب.

أعلنت شركة بورصة الكويت عن مشاركتها 
في جهود فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة 
التطوعية البيئية للحفاظ على جون الكويت، 
والذي يعتبر إحــدى أغنى البيئات البحرية 
وأكثرهــا تنوعا للحيــاة البحرية في العالم، 
وذلك تعزيزا اللتزامها للمســاهمة االيجابية 

للبيئة واملجتمعات التي تخدمها.
وأوضحت الشــركة في بيان صحافي، أن 
جــون الكويت يعتبر مصدرا هاما للمغذيات 
والرواسب للجزء العلوي من اخلليج العربي، 
كما يدعم مهنة صيد السمك املزدهرة بأكثر من 
٥٠٠ طــن متري من الزبيدي كل عام من أكثر 
من ٨٠ قفصا شــبكيا. هــذا ويعد اجلون أحد 
املســاهمني الرئيسيني في االقتصاد الكويتي 

وأحد أكبر موائل األسماك في العالم.
وكجــزء مــن مســؤوليتها االجتماعيــة 
واستراتيجية االستدامة املؤسسية للشركة، 
تفخــر شــركة بورصــة الكويت بالشــراكة 
االســتراتيجية مع فريق الغــوص الكويتي 
التابع للمبرة التطوعية البيئية إلحياء احد 

أكثر البيئات البحرية تنوعا في العالم.
كمــا تعاونت شــركة بورصة الكويت مع 
فريق الغــوص الكويتي في العمل التطوعي 
خالل اليوم العاملــي للتنظيف، وهي مبادرة 
برعاية األمم املتحدة لتنظيف البحار والشواطئ 
حول العالم، مبشاركة أكثر من ١٨٠ دولة وأكثر 
من ٢١ مليون متطوع في نسخته لعام ٢٠١٩.

ويتم االحتفال بهذه املبادرة هذا العام في ١٩ 
سبتمبر، وهي واحدة من عدة مبادرات جلذب 
االنتباه إلى حلــول تنظيف البيئة البحرية، 
مبشاركة العديد من املنظمات من جميع أنحاء 
العالم. كما ميثل احلدث الرحلة األولى لـ «قارب 
البورصة»، الذي مت تخصيصه لفريق الغوص 
الكويتي للمساهمة على احلفاظ على البيئة 

البحرية في الكويت.
وخصص «قارب البورصة» ليكون القارب 
احلصري جلميع عمليات فريق الغوص الكويتي 
في جون الكويت، وهو مجهز مبعدات خاصة 
إلزالــة القــوارب احملطمة وشــبكات الصيد 
املهجورة وغيرها من احلطام البحري وامللوثات، 

باإلضافة إلى تثبيت وصيانة املراسي الصديقة 
للبيئة، ومراقبة الشعاب املرجانية، وتنظيف 
الشواطئ واجلزر، وتوثيق احلياة البحرية.

وفي هذا السياق، قال رئيس إدارة التسويق 
واإلتصال في شــركة بورصة الكويت ناصر 
السنعوســي: «تفخر شركة بورصة الكويت 
بان تدعم فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة 
التطوعيــة البيئية في مبادراته وأنشــطته 
العديدة للحفاظ على البيئة البحرية في جون 
الكويت، وبشراكة اســتراتيجية تنطلق من 
إميان البورصة الراســخ جتاه دعم املشاريع 
التي تستهدف صالح اإلنسان واملجتمع، خاصة 
أن جون الكويت يعد أحد احملركات الرئيسية 
لالقتصاد الوطني وموردا قيما للكويت واخلليج 

العربي».
وأضاف السنعوسي: «أود أن أؤكد التزام 
شــركة بورصة الكويت مبســؤوليتها جتاه 
مجاالت االســتدامة، وينعكس ذلك من خالل 
اســتراتيجية الشــركة التي تقوم من خاللها 
بتوجيه التزامها نحو مجاالت الوعي االقتصادي 
واملساهمة االجتماعية والبيئية بتبني ممارسات 
مؤثرة تتماشى مع حرصنا على زيادة الوعي 

وتقليل الضرر واحلفاظ على البيئة».
من جهته، قال نائب رئيس فريق الغوص 
الكويتي وليد الشطي: «يعد جون الكويت أحد 
أغنى النظم البيئية وأكثرها تنوعا في اخلليج، 
ويلتزم فريق الغوص الكويتي باحلفاظ على 
اجلــون والكائنات البحريــة التي تعيش في 

سواحله ومياهه».
كما قال الشــطي: «شــارك فريق الغوص 
الكويتــي منذ عــام ١٩٨٦ في حمايــة وإعادة 
تأهيل عالــم األحياء املائية فــي الكويت من 
خالل مجموعة من األنشطة، مبا في ذلك توثيق 
وحماية الشعاب املرجانية، وتنظيف الشواطئ، 
وإنشاء مســتعمرات لألسماك، باإلضافة الى 
رفع الســفن والقوارب الغارقة. نشكر شركة 
بورصة الكويت على هذه الشراكة االستراتيجية 
القيمة لدعم أنشــطتنا العديدة للحفاظ على 
البيئة البحرية جلون الكويت واجلزر احمليطة، 

واحلياة البحرية املتنوعة فيه».

أهدت قارباً للفريق ليصبح القارب احلصري بجميع عملياتهم في اجلون

مسؤولو البورصة وفريق الغوص خالل تسلم القارب

«الوطني - مصر» ُيطلق بطاقة «ميزة» للمدفوعات

«الوطني»: «الفيدرالي األميركي»
ال يتوقع رفع الفائدة حتى ٢٠٢٣

أعلن بنك الكويت الوطني - مصر 
عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة 
بنــوك مصــر للتقــدم التكنولوجــي 
(EBC)، حيث يتضمن االتفاق إطالق 
البنك بطاقة «ميــزة» املدفوعة مقدما 
للمرتبات، ويأتي ذلك في إطار سعيه 
الدائــم ملواكبة أحــدث التطورات في 
وســائل الدفع اإللكترونيــة. وقد قام 
بتوقيع البروتوكول من جانب البنك 
رئيس قطاعات األعمال عمرو األلفي، 
ومن جانب شركة بنوك مصر للتقدم 
التكنولوجي املدير التنفيذي للشركة 

أحمد ربيع.
استخدام القنوات اإللكترونية 

وبهذه املناســبة، قال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة، الرئيــس التنفيــذي 
والعضو املنتدب للبنك ياسر الطيب: 
«ميثــل إطالق بطاقة ميزة اســتمرارا 
إلستراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز 
باقة املنتجات املصرفية ودعم سعيه 
نحــو تطوير مــا يقدمه مــن خدمات 
مصرفية رقمية ومدفوعات إلكترونية 
متنوعة، وذلك متاشــيا مع السياسة 
العامة للدولة والبنك املركزي املصري 
في هــذا الصدد لدعم الشــمول املالي 
ودمج فئات جديدة من العمالء والتجار 
في املنظومة املصرفية للمساهمة في 
التحول إلــي مجتمع أقل اعتمادا على 
النقود واالجتاه نحو االقتصاد الرقمي 
كأحــد أهــداف إســتراتيجية التنمية 

املستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠».
وأضــاف الطيــب، «نســعى إلــى 
حتفيز عمالئنا على استخدام قنواتنا 
اإللكترونيــة فــي إمتــام مدفوعاتهم، 
ونواصل تطوير تلك القنوات بشــكل 
مستمر بهدف إثراء التجربة املصرفية 
لعمالئنا ومبا يضمــن تقدمي خدمات 
متطورة تفي بكل احتياجاتهم في إطار 
سعينا نحو حتقيق التكامل بني منتجات 

البنك واملجموعة األم بالكويت مبا يزيد 
من القدرة التنافسية للبنك ويعزز من 

مكانته بالسوق املصري».
اخلدمات الرقمية 

مــن جانبه، قــال عمــرو األلفي: 
«متثل بطاقة ميزة حلقة جديدة في 
سلسلة اخلدمات الرقمية املتطورة 
للبنك، والتي نهدف من إطالقها إلى 
تلبية احتياجات كل شرائح عمالئنا 
من األفراد والشركات على حد سواء 
ومن أبرز ما أطلقناه مؤخرا «خدمة 
NBK أون اليــن للشــركات» والتي 
حصلنا مؤخرا علــى موافقة البنك 
املركزي املصري على إطالقها وكذلك 
خدمــة «الوطني عبــر اإلنترنت» - 
Online Banking، والتي تتيح لألفراد 
والشركات إجناز الكثير من معامالتهم 
املصرفية وإدارة أنشطتهم التجارية 
بطريقة ســهلة وآمنة دون احلاجة 

لزيارة الفرع.
وأضــاف األلفــي «تســتند كل 
اخلدمــات واملنتجــات املصرفيــة 

الرقمية التي يقدمها البنك لعمالئه 
ســواء من األفراد أو الشركات إلى 
دراســة دقيقة ومتعمقة للســوق 
واحتياجات مختلف شرائح العمالء 
بهدف تقدمي حلول متويلية وخدمات 
مصرفيــة أكثــر مرونــة وموائمة 

الحتياجاتهم».
وأكد األلفي حرص قطاع التجزئة 
املصرفية بالبنك على التوسع في 
قروض األفراد والتمويل العقاري، 
حيث انعكســت تلك اجلهود على 
حتقيق طفرة بنمو القطاع بشكل 
كبير خــالل الفترة املاضية بنحو 
٥٠٪ ليمثــل نحو ٢٠٪ من إجمالي 
محفظــة البنــك، وذلــك فــي ظل 
سعي البنك إلى مواصلة انتشاره 
اجلغرافي بزيادة عدد الفروع من 
ناحيــة، وتطوير شــبكة الفروع 

القائمة من ناحية أخرى.
إضافة رقمية 

وتعليقا علــى إطــالق البطاقة، 
قالت رئيسة قطاع التجزئة املصرفية 

بالبنك سلمى أبو حسني: «تعد البطاقة 
اجلديدة إضافــة ملنتجاتنا الرقمية 
وخطــوة فــي طريق دعــم خدماتنا 
اإللكترونية والرقمية، كما متكنا اليوم 
بإطالقنا للبطاقة، من أن نصبح أحد 
البنوك الرئيسية في مصر التي تقدم 
بطاقة دفع ذكية حتمل شعار شبكة 
الدفــع اإللكترونــي الوطنية «ميزة 
»والتــي يتم اســتخدامها من جانب 
الشــركات ألغراض صــرف رواتب 

العاملني بها».
وأكــدت أبوحســني أن «ميــزة» 
تتيــح ملســتخدميها القيام بجميع 
عمليات الشراء والسحب النقدي من 
خالل ماكينات الصرف اآللي وسداد 
فواتير اخلدمات احلكومية املختلفة 
مما يقلص املعامــالت النقدية إلى 
احلد األدنى، وعلى خالف بطاقات 
اخلصم املباشر األخرى فإن بطاقة 
«ميزة» ال ترتبط بحساب مصرفي، 
كما تتميز مبرونة كبيرة في إعادة 
شــحن األرصدة من خالل شركات 

الرواتب املختلفة.

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني ان االحتياطي 
الفيدرالــي األميركي يتوقع 
«احلفاظ على موقف السياسة 
التيســيرية»، فمن  النقدية 
املرجح اإلبقاء على أســعار 
الفائدة بالقــرب من الصفر 
علــى األقل خالل الســنوات 

الثالث املقبلة. 
وسيتم تأجيل أي تدابير 
من شأنها تشديد السياسات 
تســتعيد  النقديــة حتــى 
احلــد  املتحــدة  الواليــات 
األقصى من معدالت التوظيف 
ووصول معدل التضخم إلى 
٢٪، كمــا ســيواصل البنــك 
املركزي شراء سندات اخلزانة 
واألوراق املاليــة املدعومــة 
بالرهن العقاري. ولم حتظ 
التوجهــات مبوافقــة  تلــك 
باإلجماع، حيث سجل اثنان 
من أصل تسعة من واضعي 

السياسات اعتراضهما. 
وكشــفت خارطة النقاط 
توقــع ١٣ مــن أصــل ١٧ من 
االعضاء جتميد أسعار الفائدة 
حتى العــام ٢٠٢٣، في حني 
يرى أحد األعضــاء إمكانية 
ارتفاعها في العام ٢٠٢٢ ويرى 
ثالثة آخرون ارتفاع املعدالت 
عن مستوى الصفر في العام 

.٢٠٢٣
وال يتوقــع االحتياطــي 
الفيدرالي أن يتجاوز التضخم 
املســتوى املســتهدف حتى 
٢٠٢٣، حيــث شــدد رئيس 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
جيروم بــاول، على احلاجة 
املالــي  الدعــم  إلــى تقــدمي 
لتجنــب مخاطــر الهبــوط. 
وبعد املكاسب املفاجئة التي 

املتوقفة بشــأن  املفاوضات 
التوصــل إلى حزمــة مالية 

أخرى.
تباطؤ اإلنفاق االستهالكي 

وبالتزامــن مع تخفيض 
قيمة إعانات البطالة ملاليني 
األمريكيــني تباطــأ اإلنفاق 
االستهالكي، حيث انخفضت 
مبيعات التجزئة األساسية، 
والتي تعد مؤشرا مهما إلنفاق 
املســتهلكني بنســبة ٠٫١٪ 
الشــهر املاضي بعــد زيادة 
بنســبة ٠٫٩٪ فــي يوليــو. 
التجزئة  وارتفعت مبيعات 
اإلجمالية بنســبة ٠٫٦٪ في 
أغسطس بعد تسجيلها منوا 
بنســبة ١٫١٪ الشهر السابق 
على خلفية االرتفاع الكبير 
ألســعار البنزيــن. وكانــت 
األرقــام مخالفــة للتوقعات 
إلى حد كبير مــع األخذ في 
االعتبار تقديــرات مبيعات 

مــدار األســبوعني املاضيني، 
اليزال مؤشــرا ســتاندرد أند 
بورز ٥٠٠ وداو جونز الصناعي 
يتــداوالن بالقرب مــن أعلى 

مستوياتهما على اإلطالق. 
التضخم في اململكة املتحدة 

ارتفعت أسعار املستهلكني 
في اململكة املتحدة بنســبة 
٠٫٢٪ على أساس سنوي في 
أغسطس، مسجلة بذلك أقل 
معدل منــو منذ العام ٢٠١٥، 
بعد أن ارتفعت بنسبة ١٫٠٪ 
في يوليو. وساهم نظام دعم 
 Eat Out to Help» املطاعــم
Out» أو «تنــاول الطعام في 
املطاعم ملساعدة االقتصاد» 
الــذي قدمته حكومة اململكة 
املتحــدة في خفض أســعار 
أكثر مــن ١٠٠ مليون وجبة 
بنســبة ٥٠٪. وانخفضــت 
األسعار في املطاعم واملقاهي 
بنســبة ٢٫٦٪ مقارنة بشهر 
أغسطس من العام املاضي، 
وهــو أول تراجــع تشــهده 
على اإلطالق. كما انخفضت 
ايضا تكلفة املالبس وتذاكر 
الطيران مبعدالت كبيرة، وهو 
أمر غير مســبوق بالنسبة 
ألداء شــهر أغسطس والذي 
يكون عادة شهر الذروة في 
موســم العطالت. باإلضافة 
إلى ذلك خفضــت بريطانيا 
ضريبة القيمة املضافة على 
قطــاع الضيافة مــن ٢٠ إلى 
٥٪ فقط. وأطلق وزير املالية 
ريشي سوناك خطة تخفيض 
الضريبة على القيمة املضافة 
ودعم املطاعم في محاولة منه 
إلنعــاش االقتصاد املتضرر 

من تداعيات اجلائحة.

التجزئة ومبيعات التجزئة 
األساســية التي أشارت إلى 
تســجيل منــو بنســبة ٠٫٩ 

و١٫٣٪ على التوالي.
تفاعل األسواق

لــم ينجح مؤشــر الدوالر 
التعافــي من  األميركــي فــي 
خسائره السابقة، حيث تراجع 
بشــدة مقابــل الــني الياباني 
على وجــه اخلصــوص. من 
جهــة أخــرى، متكــن اجلنيه 
االســترليني، الــذي كان قــد 
انخفض ســابقا إلــى ١٫٢٧٦١، 
مــن التعافــي هامشــيا على 
خلفية أخبار انفصال اململكة 
املتحدة عن االحتاد األوروبي، 
لينهي تداوالت األسبوع مغلقا 
عنــد مســتوى ١٫٢٩. وفــي 
وول ســتريت يواصل قطاع 
التكنولوجيا دعم أداء ســوق 
األســهم. وحتــى مــع اعتبار 
اخلســائر التي شهدناها على 

استمراراً لسياسته التوسعية وتطوير خدماته الرقمية ووسائل الدفع اإللكترونية

تأجيل أي تدابير لتشديد السياسات النقدية حتى تستعيد أميركا احلد األقصى ملعدالت التوظيف ووصول التضخم إلى ٢٪

عمرو األلفي وأحمد ربيع أثناء توقيع البروتوكول

شهدتها بيانات التوظيف في 
شهري مايو ويونيو، يبدو 
أن ســوق العمــل بــدأ يفقد 
زخمه. كما انتهت صالحية 
برنامج احلصول على مبلغ 
٦٠٠ دوالر إضافي اسبوعيا 
ضمن مدفوعات البطالة في 
يوليو، ومت اســتبداله بدعم 
أســبوعي بقيمة ٣٠٠ دوالر 
متاح فقط في بعض الواليات. 
وتباطــأت وتيــرة منــو 
فرص العمل في أغســطس، 
وظلت طلبات إعانة البطالة 
عند مستويات عالية، حيث 
تشــمل حاليــا ٢٩٫٦ مليون 
التقارير  فرد. وتعكس تلك 
بوادر مقلقة لســوق العمل 
املتعثــر، خاصــة فــي ظــل 
ارتفاع مســتويات اإلصابة 
بڤيــروس كوفيــد-١٩. وقد 
يــؤدي هذا الواقع إلى تزايد 
الضغوط على البيت األبيض 
الســتئناف  والكونغــرس 

بنك إجنلترا يفكر في التحول للفائدة
الصفرية في ٢٠٢١

النفط يتعافى قليًال.. 
ويقلص خسائره

ذكر تقرير «الوطني» أن جلنة السياســة 
النقدية لبنك إجنلترا أعلنت عن إمكانية حتويل 
أسعار الفائدة إلى سلبية في ٢٠٢١ إذا توقفت 
عجلة النمو االقتصادي في ظل مواجهة ارتفاع 
معدالت البطالة واســتمرار مخاطر اجلائحة. 
وفي اجتماعه األخير املنعقد األسبوع املاضي 
اختار البنك املركزي إبقاء أســعار الفائدة عند 
مستوى ٠٫١٪ وحذر من أن التوقعات اخلاصة 
بإجنلتــرا «غير مؤكدة على نحو غير عادي». 
وحتى وقت قريب كان من املســتبعد تطبيق 
معدالت الفائدة الســلبية، حيث جادل أعضاء 
جلنة السياسة النقدية بأنه قد يؤدي إلى تعقيدات 
مالية. وتؤكد تلك النبرة أن االقتصاد البريطاني 

يواجه صعوبات غير مســبوقة في ظل تزايد 
حاالت االصابــة بڤيروس كوفيد -١٩ وارتفاع 
معدالت البطالــة، باإلضافة أيضا إلى ما يلوح 
اآلن من امكانيــة انفصال اململكة املتحدة عن 
االحتاد األوروبي دون التوصل إلى اتفاق. ومن 
بني أعضاء مجموعة الدول الســبع، تعرضت 
بريطانيا ألعلى معدل انكماش اقتصادي بتراجع 
بلغت نسبته ٢٠٪. أما على الصعيد اإليجابي، 
فقد صرح بنك إجنلترا بأن االقتصاد يتعافى 
بشكل أســرع مما كان يعتقد الشهر املاضي. 
وتعرض اجلنيه اإلســترليني لعمليات بيعية 
مكثفة كردة فعل لهذا البيان، حيث فقد نسبة 

١٪ من قيمته أمام الدوالر.

قال تقرير «الوطني» ان مخزونات اخلام األميركية 
انخفضت مبقدار ٤٫٤ ماليني برميل األسبوع املاضي 
وصــوال إلى ٤٩٦ مليون برميل. ويعتبر مســتوى 
املخزون أعلى بنسبة ١٤٪ عن متوسط اخلمس سنوات 

لهذا الوقت من العام.
وكانت منظمة األوبك ومعها منتجون آخرون قاموا 
بخفض معدالت اإلنتاج بواقع ٧٫٧ ماليني برميل يوميا. 
وأكدت األوبك  قيامها باتخاذ إجراءات ضد األعضاء 
غير املمتثلني. وارتفع ســعر مزيج خام برنت بنحو 
٨٫٥٪ األســبوع املاضي، معوضا بعض خسائره بعد 
تراجعه بنسبة ١٣٪ خالل األسبوعني املاضيني. ومنذ 
بداية العام حتى تاريخه تراجعت األســعار بنســبة 

٣٥٪ تقريبا.

الطيب: نسعى للتكامل بني منتجاتنا الرقمية واملجموعة األم بالكويت لزيادة قدرتنا التنافسية وتعزيز مكانتنا بالسوق املصري
األلفي: حققنا طفرة بإقراض األفراد والتمويل العقاري ونواصل انتشارنا اجلغرافي وزيادة عدد فروعنا بكل احملافظات
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٢٠٠ ألف وفاة بـ «كورونا» في أميركا و«الصحة العاملية» تقر اختبارات على «األعشاب» 

إيران تتوعد بـ«رد ساحق» على تفعيل العقوبات وواشنطن تهدد الرافضني

عواصم - وكاالت: أقرت 
منظمة الصحة العاملية اجراء 
اختبارات على أدوية عشبية 
افريقيــة ملواجهــة تفشــي 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
فــي وقت ســجلت الواليات 
املتحدة رقم وفيات قياسيا 
جتاوز الـ ٢٠٠ ألف حالة وفاة، 
وهو ما يقارب ربع الوفيات 
املســجلة في العالــم والتي 

جتاوزت ٩٥٧ ألفا.
ورأى خبراء في الصحة 
العامة، مــن بينهم الرئيس 
الســابق للمراكز األميركية 
ملكافحة األمــراض والوقاية 
منها توم فريدن، أن التفشي 
لــم يكن ليبلغ تلــك النقطة 
الفارقــة لــو ان الســلطات 
تعاملــت مع األزمة بشــكل 

مختلف.
ونقلت شبكة (إن.بي.سي. 
نيوز) اإلخبارية األميركية 
عن فريــدن قولــه «لم يكن 
ليموت عشــرات اآلالف من 
األشخاص إذا كانت استجابة 
الواليات املتحدة أكثر فعالية.

ومع تصاعد عدد الوفيات 
إضافــة الــى اإلصابات التي 
جتاوزت ٣٠ مليونا و٨٠٠ ألف 
اصابة على مســتوى العالم 

عواصمـ  وكاالت: قال الرئيس اإليراني 
حسن روحاني إن الواليات املتحدة تواجه 
الهزميــة بعــد إعادتها فــرض العقوبات 
األممية على طهران من طرف واحد، في 
خطوة القت انتقادات دولية واسعة السيما 
من روسيا واألطراف األوروبيني املوقعني 

على االتفاق النووي.
وأكد روحاني، في خطاب بّثه التلفزيون 
الرســمي امس، ان «الشعب اإليراني لن 
يرضخ أبدا للضغط األميركي. إيران سترّد 

رّدا ساحقا على البلطجة األميركية».
واعتبر الرئيس اإليراني أن سياسة 
«الضغط األقصى» التي اعتمدتها اإلدارة 
األميركية حيال بالده باتت «عزلة قصوى» 
لواشنطن، مشيرا الى أن األخيرة تلقت 
في الفترة املاضية «ثالث هزائم متتالية 
في مجلــس األمن الدولي، أي في املكان 
الذي لطاملا اعتقد األميركيون أنه نقطة 

قوتهم».
من جانبــه، اعتبر وزيــر اخلارجية 
اإليرانــي محمد جواد ظريف أن ما تقوم 
به الواليات املتحدة ميثل «ادعاء باطال».

في سياق متصل، دعا املتحدث باسم 
اخلارجية االيرانية ســعيد خطيب زاده 
املجتمع الدولي للتحدث «بصوت واحد» 
في مواجهة «التحركات املتهورة» إلدارة 

ترامب.
وقلــل خطيــب زاده خــالل مؤمتــر 
صحافي امس من أي أثر لهذا اإلجراء في 
ظل الرفــض الدولي له، مشــدد على أن 
«رســالة طهران الى واشــنطن واضحة. 
عودوا الى املجتمع الدولي، الى التزاماتكم 

(..) والعالم سيتقبلكم» حينها.
وأعلنــت واشــنطن أن عقوبات األمم 
املتحدة التي رفعت مبوجب االتفاق حول 

البرنامج النووي اإليراني (٢٠١٥)، دخلت 
مجددا حيــز التنفيذ اعتبــارا من امس، 

محذرة من «عواقب» عدم االلتزام بها.
وقال وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو في بيان مساء اول من امس «ترحب 
الواليــات املتحدة بعودة جميع عقوبات 
األمم املتحدة تقريبا التي ألغيت في السابق 

على جمهورية إيران اإلسالمية».
وأكدت اإلدارة األميركية أن «عواقب» 
ستطال أي دولة عضو في األمم املتحدة 

ال تلتزم بالعقوبات.
وبعد اإلشعار األميركي بإعادة فرض 
العقوبــات، برزت العديــد من املواقف 
املنتقــدة للخطــوة، حيث صــدر بيان 
مشــترك عن الــدول األوروبية الثالث 
املوقعة على االتفاق النووي وهي: فرنسا 
وبريطانيا وأملانيا، جاء فيه أنه ال ميكن 
أن يكــون لـ«إشــعار (بومبيو) أي أثر 

قانوني».
وجدد وزراء خارجية الدول األوروبية 
الثالثة التذكير بأن الواليات املتحدة ومنذ 
انسحابها من االتفاقية النووية مع إيران 
فــي ٨ مايو ٢٠١٨ لــم تعد طرفا في خطة 
العمل الشاملة املشتركة، وعليه فإن أي 
إجــراءات وقرارات لواشــنطن لن يكون 

لها أثر قانوني.
كما أبلغت بريطانيا وفرنسا وأملانيا 
مجلس األمن بأن إعفاء إيران من عقوبات 
األمم املتحدة مبوجب االتفاق النووي املوقع 

عام ٢٠١٥ سيستمر بعد ٢٠ سبتمبر».
بدوره، قال املمثل األعلى للسياســة 
اخلارجيــة واألمنية باالحتــاد األوروبي 
جوزيب بوريل في بيان «أوقفت الواليات 
املتحدة من جانب واحد مشاركتها في خطة 
العمل الشاملة املشتركة مبوجب مذكرة 

رئاســية في مايو ٢٠١٨ ولم تشارك بعد 
ذلك في أي أنشطة مرتبطة بخطة العمل 

الشاملة املشتركة».
واضــاف «لذلــك ال ميكــن اعتبارها 
دولة مشــاركة في خطة العمل املشتركة 
الشــاملة وال ميكن أن تبدأ عملية إعادة 
فرض عقوبات األمم املتحدة مبوجب قرار 

مجلس األمن الدولي رقم ٢٢٣١».
وندد مندوب روسيا لدى األمم املتحدة 
دميتري بوليانسكي بالقرار، وقال «من 
املؤلم أن نرى كيف ميكن لدولة أن تهني 
نفسها بهذه الطريقة، وتعارض بهذيانها 
العنيد باقي أعضاء مجلس األمن الدولي».

وأضاف «قلنــا جميعنا بوضوح في 
اغســطس املاضي أن ادعــاءات الواليات 
املتحدة بشــأن إطالق «سناب باك» غير 

شرعية. هل واشنطن صماء؟».
كما دانت اخلارجية الروسية اإلعالن 
االميركي، مشــيرة إلــى أن هذه اخلطوة 

«غير شرعية» و«غير مقبولة».
وأفادت الوزارة في بيان امس واشنطن 
بالقيام بـ «أداء مسرحي» وأصرت على أن 
تصريحات الواليات املتحدة «ال تتطابق 
مــع الواقع»، وأكدت روســيا أنها «تدعم 
بالكامل» موقف معظم أعضاء مجلس األمن 
في اعتبار اخلطــوات األميركية «باطلة 

وملغاة قانونيا وإجرائيا».
مــن جهته، أبلــغ األمني العــام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس األمن 
الدولي أمس بأنه ال يســتطيع اتخاذ أي 
إجــراء إزاء إعــالن أميركي بإعادة فرض 
كل عقوبات األمم املتحدة على إيران نظرا 

لوجود «شك» في املسألة.
وأضاف «ال ميكن لألمني العام أن ميضي 
قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود».

الثالثة  اختبارات املرحلــة 
الســريرية  التجــارب  مــن 
على أدوية عشــبية لعالج 
«كوفيــد-١٩»، إضافــة إلى 
ميثاق وصالحيات لتأسيس 
مجلــس ملراقبــة الســالمة 
البيانات«للتجارب  وجمــع 
الســريرية علــى األدويــة 

ونقــل البيان عــن املدير 
اإلقليمي في منظمة الصحة 
العاملية بروسبر توموسيمى: 
إذا تبينــت ســالمة وجناعة 
وجــودة أحد منتجات الطب 
التقليدي، فإن منظمة الصحة 
العاملية ســتوصي (به) من 
أجل تصنيعه محليا بشكل 

فــي هــذه األثنــاء، حذر 
وزيــر الصحــة البريطانــي 
مات هانكوك أمس، إن بالده 
وصلت إلى نقطة حاسمة في 
مواجهتها للڤفيروس، محذرا 
من احتمــال فرض إجراءات 
عزل عام للمرة الثانية إذا لم 
يتبع الناس القواعد احلكومية 

لوقف انتشار املرض.
العدوى  وشهدت حاالت 
بـــ «كوفيد-١٩» تزايدا حادا 
فــاق أربعــة آالف يوميا في 
األسابيع املاضية في بريطانيا 
الــوزراء  ووصــف رئيــس 
بوريــس جونســون وضع 
التفشــي بأنه موجــة ثانية 
بينمــا فرضــت مناطق في 
أنحاء البالد إجراءات وقيودا 
أكثر صرامة الحتواء انتشار 

املرض.
وقــال هانكــوك لقنــاة 
«سكاي نيوز» تواجه البالد 
نقطة حاسمة وأمامنا خيار: 
إما أن يتبع اجلميع القواعد... 
أو سنضطر التخاذ مزيد من 

اإلجراءات.
فــي  هانكــوك  وقــال 
وقت الحــق لهيئــة اإلذاعة 
البريطانيــة (بي.بي.ســي) 
إن فرض إجراءات عزل عام 

العشبية، وفق البيان.
الــى أن  البيــان  وأشــار 
املرحلة الثالثة من االختبارات 
السريرية (تخض مجموعة 
تصل إلــى ٣ آالف شــخص 
لالختبــار) محورية لتقدير 
ســالمة وفعاليــة املنتجات 
الطبية اجلديدة بشكل كامل.

سريع وعلى نطاق واسع.
ولم يشــر املســؤول في 
منظمة الصحة الى مشروب 
الذي جرى  رئيس مدغشقر 
توزيعه على نطاق واسع في 
مدغشقر، كما وبيع الى العديد 
مــن البلدان األخرى، خاصة 

في أفريقيا.

للمــرة ثانية خيار مطروح. 
وأضاف»ال أستبعد األمر.. ال 

أريده أن يحدث.
وأعلــن جونســون أمس 
األول فــرض غرامــة تصــل 
جنيــه  آالف  عشــرة  إلــى 
اســترليني ما يعادل ١٣ الف 
دوالر تقريبــا، ملن يخالفون 
قواعد جديدة تلزمهم بالعزل 
الذاتــي إذا خالطوا مصابا بـ 

«كوفيد-١٩».
وإضافة إلى تشديد قيود 
البالد،  التجمعات في أنحاء 
فرضــت مــدن ومناطق في 
بريطانيا إجراءات عزل محلية 
تضع قيــودا إضافيــة أكثر 
صرامة تتعلق بعدد ومكان 

اجتماع األفراد.
من جهتها، أعلنت روسيا 
أمس تسجيل أكثر من ٦ آالف 
حالــة إصابة جديــدة لليوم 
الثاني على التوالي، مبا يرفع 
إجمالي اإلصابات إلى مليون 

و١٠٣٣٩٩.
املعنــي  املركــز  وقــال 
مبكافحة كورونا إن ٧٩ مريضا 
توفوا جراء الڤيروس خالل 
الســاعات األربع والعشرين 
املاضيــة ليصــل اإلجمالــي 
الرسمي للوفيات إلى ١٩٤١٨.

ً بريطانيا تفرض غرامات شديدة على مخالفي احلجر وال تستبعد العزل الكلي مجددا

الترويكا األوروبية تعتبرها غير قانونية وسط تنديد  روسي وتشكيك أممي

(أ.ف.پ) مظاهرة ضد السياسة الصحية للحكومة األملانية للحد من انتشار فيروس كورونا 

بحسب جامعة جونز هوبكنز، 
وعجز الــدول واخلبراء عن 
التوصل إلى لقاح فعال حتى 
اآلن، اقــرت منظمة الصحة 
العامليــة بروتوكــوال ينظم 
إجراء اختبارات على أدوية 
افريقية كعالجات  عشــبية 
محتملــة لإلصابة بڤيروس 

وأمراض وبائية أخرى.
وأثار انتشار «كوفيد-١٩» 
قضيــة اســتخدام األدويــة 
عــالج  فــي  التقليديــة 
األمــراض املعاصرة، وتأتي 
مصادقــة منظمــة الصحــة 
العامليــة لتشــجع بشــكل 
واضح االختبارات مبعايير 
مماثلة لتلك املســتخدمة في 

املختبرات.
وقبل أشهر تعرض رئيس 
مدغشــقر أندريه راجولينا 
لــالزدراء بعــد محاولتــه 
الترويج ملشروب «كوفيد-

اورغانيكس» املستخلص من 
نبتة الشــيح (ارتيميسيا) 
لعــالج ڤيــروس كورونــا، 
رغم فعاليــة النبتة املثبتة 
في عالج املالريا. لكن خبراء 
من املنظمة أقروا مع زمالء 
لهم من منظمتني أفريقيتني 
أخريــني بروتوكوال الجراء 

السعودية: إصابة مدنيني مبقذوف حوثي

مستوطنون يقتحمون املسجد األقصى
وشرطة االحتالل تدنّس اجلامع القبلي

عواصم - وكاالت: أصيب خمسة مدنيني 
بجروح في قرية مبنطقــة جازان احلدودية 
جنوب السعودية في هجوم مليليشيا احلوثي. 
وقالت وكالة األنباء السعودية الرسمية «واس» 
إن مديرية الدفاع املدني تلقت بالغا عن سقوط 
«مقذوف عســكري أطلقته عناصر امليليشيا 
احلوثية اإلرهابية املدعومة من إيران من داخل 
األراضي اليمنية جتاه إحدى القرى احلدودية 
في محافظة احلرث مبنطقة جازان». وأضاف 
انه نتج عن الهجوم «تضرر واجهة أحد األعيان 
املدنية احملمي مبوجب القانون الدولي اإلنساني 
وتضرر ثالث مركبات مدنية وإصابة خمسة 
مدنيني بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا 
ومت نقلهم للمستشــفى وحالتهــم الصحية 

مســتقرة». هذا، وتوالــت ردود األفعال على 
الهجوم، حيث أدانت منظمة التعاون اإلسالمي 
امس، الهجوم احلوثي على األراضي السعودية. 
وأعرب األمني العام للمنظمة د.يوسف بن أحمد 
العثيمني وفقا ملا أوردته «واس» عن استنكاره 
الشديد للممارســات اإلرهابية احلوثية. كما 
أدانت مصر، بأشد العبارات الهجوم احلوثي 
على القرى احلدودية مبنطقة جازان. وأعربت 
وزارة اخلارجية، في بيان لها امس، عن خالص 
التمنيات بسرعة الشــفاء للمصابني، مؤكدة 
تضامن مصر، حكومة وشــعبا، مع حكومة 
وشــعب الســعودية، ودعم مصر ملا تتخذه 
اململكة من إجراءات تســتهدف احلفاظ على 

أمنها واستقرارها وسالمة مواطنيها.

عواصــم - وكاالت: اقتحم العشــرات من 
املســتوطنني باحات املسجد األقصى املبارك، 
من جهة باب املغاربة، فيما دنست عناصر من 
شرطة االحتالل اإلســرائيلي اجلامع القبلي، 
وذلك استجابة لدعوات جماعات الهيكل لتنفيذ 
اقتحامات واسعة بالتزامن مع عيد رأس السنة 
العبرية. وذكرت وكالة األنباء الفلســطينية 
«وفا» امس، أن «جماعات الهيكل» املنضوية في 
إطار ما يسمى «احتاد منظمات املعبد»، تستعد 
لتنفيذ سلســلة من االقتحامــات اليومية في 

املسجد األقصى خالل ما يسمى «أيام التوبة»، 
التــي متتد بــدءا من امس، وحتــى اخلميس 
املقبل حســب التقومي العبري، لتشــمل أداء 
صلوات فردية وتنفيذ ما يعرف بـ«الســجود 
امللحمي» داخل األقصى، بحراسة مشددة من 
شرطة االحتالل، وذلك بقيادة عدد من حاخامات 
اجلماعات املتطرفة. وأضافت، أن هذا االحتاد 
نشر دعوات حلث جميع املتطرفني على اقتحام 
األقصى بشتى الوسائل املمكنة، التي فرضتها 

احلكومة اإلسرائيلية.

ترامب: الوضع سيكون كئيبًا حال فوز بايدن بالرئاسة
أعلن عنها سابقا.

إلى ذلــك، يتوقع أن يبقى 
تطبيق «تيك توك» الرائج جدا 
واملهــدد باحلظر في الواليات 
املتحدة باســم األمن القومي، 
متاحا في البالد بعدما أعطى 
الرئيس ترامب موافقته على 
مشروع اتفاق يشمل شركتي 

«ووملارت» و«أوراكل».
الرئيس اجلمهوري  وقال 
قبــل توجهــه إلــى كارولينا 
جتمــع  لعقــد  الشــمالية 
انتخابــي «لقــد أعطيت هذه 
الصفقة مباركتي. إن حصلتا 
(الشركتان) عليها سيكون ذلك 
رائعــا، وإن لم حتصال عليها 

فال بأس».
من جهته، أكد تطبيق «تيك 
توك» الذي متلكه شركة «بايت 
دانس» الصينية، أنه أعد اتفاقا 
مع شركة أوراكل لتكون املزود 
التقني له في الواليات املتحدة 
وشركة ووملارت لتكون الشريك 
التجاري. وستكون املجموعة 
باســم «تيــك تــوك غلوبل» 
متمركزة في الواليات املتحدة 
وســتوظف ٢٥ ألف شخص، 
وفق ما أعلنت شركتا ووملارت 

وأوراكل في بيان منفصل. 

واشــنطن- وكاالت: قــال 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إن الوضع سيكون كئيبا إذا فاز 
منافسه الدميوقراطي جو بايدن 
في انتخابات الرئاسة املقبلة.

وأشار ترامب، في تغريدة له 
عبر موقع التواصل االجتماعي 
«تويتر» إلى أن «الفوز الكبير.
العــام املقبــل، إذا متت إعادة 
انتخابي، سيكون أفضل عام لنا 
على اإلطالق! يريد جو بايدن 
النعســان مضاعفة الضرائب 
أربــع مــرات والذهــاب إلــى 
الرعاية الصحية االجتماعية. 
كآبة!». وفي تغريدة منفصلة، 
أضاف الرئيس األميركي: «في 
فرجينيا وفي كل مكان يشهد 
نفس احلدث، أنا الشيء الوحيد 
الذي يقف بينكم وبني التعديل 
الثاني. إذا متت إعادة انتخابي، 
فسيكون ذلك آمنا بنسبة ١٠٠٪، 
وإذا لم يحدث ذلك، فسيذهب 
كل شــيء» وبــدأ الناخبــون 
اإلدالء املباشــر باألصــوات 
أمــس االول، وقــال بعــض 
الناخبني في مينيســوتا إنهم 
تواقون إلى املشاركة املبكرة 
في العملية االنتخابية أو إلى 
جتنب احلشود احملتملة يوم 

االنتخابات.مــن جهة اخرى، 
نقلــت صحيفــة «نيويــورك 
تاميز» عن مســؤول اميركي 
في انفاذ القانون أن احملققني 
فــي الطرد املســموم الذي مت 
اكتشــافه قبل الوصــول الى 
البيت االبيض، يعتقدون انه 
ارسل من كندا، وانهم تعرفوا 
علــى امرأة مشــتبه بها وراء 
ارساله. الى ذلك، برزت بعض 

االسماء املرشحة خلالفة عميدة 
قضاة احملكمة العليا األميركية 
روث بادر غينســبورغ، التي 

توفيت مؤخرا.
القائمة املختصرة  وتضم 
للرئيــس األميركــي مــن ٢٠ 
مرشــحا، بينهم ســتة نساء، 

وفقا لوسائل إعالم محلية.
ومن ابرز املرشــحني لهذا 
املنصــب القاضية في محكمة 

االســتئناف بالدائرة احلادية 
عشرة باربرا الغوا، وزميلتها 
القاضية مبحكمة االستئناف 
للدائرة الســابعة إميي كوني 
باريــت. وإلــى جانــب هاتني 
القاضيتــني، تشــير وســائل 
اعالم أميركية إلى أن السيناتور 
عن والية تكساس، تيد كروز، 
موجود ضمــن قائمة ترامب 
املختصرة للمرشــحني والتي 

(رويترز) ترامب متحدثاً أمام جتمع انتخابي في نورث كارولينا امس االول 

الرئيس األميركي «يبارك» اتفاقاً حلل النزاع حول «تيك توك»
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

أديب واإلنذار األخير: اخلميس تأليف أو اعتذار.. والراعي: أنت لست وحدك
بيروت ـ عمر حبنجر

كســر البطريرك املاروني 
بشارة الراعي موجة القنوط 
املخيمة على لبنــان، في ظل 
تعثر تشكيل حكومة مصطفى 
أديب، وتوسع انتشار ڤيروس 
كورونا، واهتزاز صورة الكيان 
اللبناني حتت وطأة املطالبة 
بتعديــالت تتنــاول تركيبــة 
النظــام القائم، عبــر مطالبة 
رئيس احلكومة املكلف بتأليف 
اللبنانيون  حكومة ينتظرها 
والعالــم، وعدم الرضوخ الى 
الشروط أو التأخير أو االعتذار.
وتوجــه الراعي، في عظة 
قداس ذكرى شــهداء املقاومة 
اللبنانية، في كنيســة سيدة 
القــوات  (كنيســة  إيليــج 
اللبنانيــة) الــى د.مصطفــى 
أديب قائــال: من أيدوك فعلوا 
ذلك لتؤلف حكومة ال لتعتذر. 
ورغــم كل الشــوائب، اليزال 
النظــام اللبناني دميوقراطيا 
آليــات  برملانيــا، ويتضمــن 
التكليــف والتشــكيل ومنح 
الثقة أو عدم منحها. فألِّف ودع 
اللعبة البرملانية تأخذ مجراها. 
وأنت لســت وحدك. وأضاف: 
بالنسبة إلينا، لسنا مستعدين 
النظــر بوجودنــا  أن نعيــد 
ونظامنا كلما عمدنا إلى تأليف 
حكومة، ولسنا مستعدين أن 
نقبل بتنازالت على حســاب 
اللبنانيــة  اخلصوصيــة 
والدميوقراطيــة،  وامليثــاق 
ولسنا مســتعدين أن نبحث 
بتعديل النظام قبل أن تدخل 
كل املكونات في كنف الشرعية 
مشــاريعها  عــن  وتتخلــى 
اخلاصــة، وال تعديــل فــي 
الدولــة في ظــل الدويالت أو 
اجلمهوريات بحســب تعبير 
رئيس اجلمهورية، فأي فائدة 
من تعديل النظام في ظل هيمنة 
السالح املتفلت غير الشرعي 
أكان يحمله لبنانيون أو غير 

لبنانيني؟
وســأل الراعي: بأي صفة 
ُتطالــب طائفة بوزارة معينة 
كأنها ملك لها وُتعّطل تأليف 
احلكومة حتى احلصول على 

مستقلون ذوو خبرة سياسية 
واملداورة فــي احلقائب؟ كما 
ســأل: هــل عدلــت املــادة ٩٥ 
مــن الدســتور علــى غفلة او 
تفرض باالستقواء؟ هذا غير 
مقبــول في نظامنــا اللبناني 

التي تسعى لفرض هيمنة جلهة 
على دولة فاقدة السيادة.

ــغ  ويبــدو أن الراعــي تبلَّ
وضع الرئيس املكلف مصطفى 
أديب انه أمام خيارين اثنني: 
اما التأليف او االعتذار، وانه 

الدميوقراطي التنوعي. وقال: 
أي علــم دســتوري ُيجيــز 
احتكار حقيبة وزارية؟ نحن 
نرفض التخصيص واالحتكار، 
ورفضنــا ليــس موجها ضد 
طائفة معينــة، بل ضد البدع 

حدد موعدا أخيرا لذلك، وهو 
اخلميس ٢٤ اجلاري، حســب 
معلومات خاصة لـ «األنباء».
وتقول املصادر املتابعة لـ 
«األنباء» إن أديب أبلغ قراره 
هذا إلى نادي رؤساء احلكومات 

السابقني املتضامن معه.
ويرتبط هذا املوعد بنتائج 
اتصاالت فرنسية مع الرئيس 
نبيه بري املتمسك بأن يكون 
وزير املال شيعيا، وبالتوقيع 
الثالــث فــي الدولــة، وهو ما 
رفضتــه مختلــف األطــراف. 
وآخــر العروض التي رفضها 
بري كانت فرنســية، وهي أن 
يتولــى الفرنســيون اختيار 
الوزير الشيعي للمالية ضمانة 
لقبول اآلخرين، لكن بري سأل: 
وهل أنتم من سيختار الوزراء 

اآلخرين؟
على أن املساعي مستمرة، 
ومداهــا األخير االربعاء، وقد 
الحظ املتابعــون قلة اهتمام 
التــي  حــزب اهللا باملطالــب 
يطرحها احلليــف بري. وفي 
تقديرهــم أن هــذا ناجــم عن 
التهديــد الفرنســي لطهــران 
جانــب  إلــى  بالتصويــت 
مــع  اآلخريــن  االوروبيــني 
العقوبــات الدولية التي يريد 
األميركيون إعادة فرضها على 
ايران، اذا لم يحصل جتاوب مع 
املبادرة الفرنسية في لبنان.

إلــى االتصاالت  باإلضافة 
الروســية مع طهــران، حتى 
إذا أطــل يوم اخلميس، فعلى 
الرئيس ميشــال عون توقيع 
التشــكيلة احلكوميــة التــي 
يرفعها إليه اديب مبن حضر، 

أو ان يتسلم كتاب اعتذاره.
وفــي رد ضمنــي علــى 
البطريرك الراعي، أكد املفتي 
اجلعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبالن أن احلكومة ليست ملكا 
لشخص والبلد ليس حكرا على 
أحد، والنظام السياسي حتما 
فاشل. ووجه قبالن كالمه إلى 
الرئيــس املكلف قائــال: البلد 
واملنطقة جمر حتــت الرماد، 
ولذلك ال تلعبوا بالتوازنات، 
وال تزيــدوا أزمات هــذا البلد 

لهيبا.

املفتي قبالن يُحّذره من «اللعب بالتوازنات».. وبري لم يوافق على تسمية الفرنسيني لوزير شيعي لـ«املال»

(محمود الطويل) البطريرك بشارة الراعي يضع إكليال من الغار على لوحة وأرزة في غابة أرز الوفاء تخليدا لشهداء انفجار مرفأ بيروت  

مبتغاهــا وتتســبب بشــلل 
سياســي وضــرر اقتصــادي 
ومعيشي؟ أين أضحى اتفاق 
القوى السياســية املثلث من 
أجــل االصالح وحكومة انقاذ 
مصغرة ووزراء اختصاصيون 

حواط لـ «األنباء»: املطلوب 
إنقاذ املبادرة الفرنسية.. 

وإطالق سراح احلكومة

«كورونا» يتوسع.. ووزير الصحة يقترح اإلقفال العام ألسبوعني

بيروت - احتاد درويش

رأى النائب عن تكتل 
«اجلمهورية القوية» زياد 
حواط، أن طريقة التعاطي 
التي ينتهجها البعض في 
موضوع تأليف احلكومة 
من بــاب االســتئثار 
يتســبب في  باملواقع 
تأخيــر والدتها وكأن 
بألف خير، الفتا  لبنان 
الى أننا في نكبة وطنية 
وبأزمة مصيرية كيانية 

وأن على جميع الفرقاء السيما املؤثرين في هذه اللعبة إطالق 
سراح احلكومة وعدم التقيد بضوابط ومحاصصات أوصلت 
لبنان الى ما وصل اليه، معتبرا ان لبنان أمام مفترق خطير، 
وبالتالي لم يعد أمامه متسع إلضاعة الوقت والتمادي في 
عملية التأليف فيما املطلوب راهنا إنقاذ املبادرة الفرنسية.

وأكد حواط في تصريح لـ «األنباء» أن على جميع الفرقاء 
اللبنانيني إدراك أن لبنان فــي خطر واللبنانيني في حالة 
كارثية حتاصرهم األزمات املالية واالقتصادية واملعيشية ما 
يحتم اإلسراع في تأليف حكومة حيادية مستقلة وصاحبة 
اختصاص تطلق ورشة اإلصالح احلقيقية، مشيرا الى أن 
التمســك باحلقائب واملواقع يؤدي الى خراب لبنان والى 
الفوضى املنتظرة في حال لم يتم تشكيل حكومة في أقرب 
وقت، منتقدا طريقة التعاطي مع الرئيس املكلف تشــكيل 
احلكومة بعد أن أقرت مختلف القوى السياسية أن املبادرة 
الفرنسية هي الفرصة األخيرة، موضحا أن مقاطعة كتلة 
القوات اللبنانية لالستشــارات األخيرة في قصر بعبدا ال 
حتمل أي خلفيــة ورأيها في احلكومة املنتظرة قالته أمام 
الرئيس ميشــال عون وأمام الرئيــس املكلف ولم تضع 

شروطا أو قيودا.
وطالب حواط الكتل النيابية بالتشبه مبوقف كتلة القوات 
اللبنانية التي وإن ســمت نواف سالم خالل االستشارات 
النيابية، إال أنها أكدت على تســهيل مهمة الرئيس املكلف. 
وشدد حواط على أن لبنان يحتاج الى حكومة انقاذ وذات مهمة 
محددة في هذا الظرف العصيب الذي مير به، والذي يحتاج 
الى تضافر اجلهود واالبتعاد عن األنانيات واخلصوصيات 
واملذهبيــات، منبها إلى: أننا لم نعــد منلك الوقت الكافي 
وبالتالي علينا تسهيل مهمة الرئيس املكلف الستعادة ثقة 

املجتمع الدولي بلبنان.

بيروت- خلدون قواص 

دعا وزير الصحة د.حمد حســن 
الى إقفال عام ملدة أسبوعني في كل 
املناطق اللبنانية، بهدف احلد من تفشي 
ڤيروس كورونا الذي سجلت اإلصابات 
فيه رقما قياســيا جديدا ناهز خالل 
املاضية ٧٧٩  الساعة  الـ٢٤  الساعات 
إصابة، وشدد على ضرورة إعالن حالة 
طوارئ قابلة للتطبيق تؤدي الى مللمة 

ووقف االنتشار قبل فوات األوان.
ودعا حسن املؤسسات االستشفائية 

اخلاصة الى حتمل مسؤولياتها أمام 
املجتمع، وحث األجهزة األمنية التي 
ترعى قانون التعبئة العامة على السهر 

وتطبيقه دون أي استثناءات.
وأشار الوزير حسن الى انه حصل 
انتشــار كبير للوبــاء بعد االنفجار 
الضخم واملدمر في مرفأ بيروت، الفتا 
إلى أن عدم االلتزام بتوصيات وزارة 
الصحة من وضع الكمامة الى غسل 
اليدين وكل ما يتعلق باحملافظة على 
النظافة الشــخصية أدى الى ارتفاع 
العدد وقفزه الى الذروة بعدد اإلصابات 

والوفيات نتيجة االستهتار وانعدام 
املسؤولية.

ومــا حصل في احــدى املناطق 
اجلنوبية يؤكد كالم الوزير حسن، حيث 
اقدم أفراد عائلة متوّفى بكورونا على 
سحب جثمانه، بعد دفنه من قبل «الهيئة 
الصحية اإلسالمية»، وسط حشد من 
الناس في املدفن وزاد في الطني بله 
إنهم نقلــوا اجلثمان الى منزل ذويه 
أعادوا تشييعه ودفنه بجنازة  الذين 
جماعية، ما عكس حجم االســتهتار 

والالمباالة مع هذه اجلائحة.

النائب زياد حواط

حتويل ٤٢٫٣ ألف سيارة للعمل بالغاز العام احلالي
تصعيد روسي على إدلب 

بعد فشل احملادثات العسكرية مع تركيا
القاهرة - ناهد إمام

ذكرت الشــركة املصرية 
القابضة للغازات الطبيعية 
(إيجــاس)، أنه يتــم حاليا 
االنتهاء من إجراءات التوقيع 
النهائــي علــى ٦ اتفاقيــات 
جديدة باستثمارات تبلغ ٧٣١ 
مليون دوالر، وبإجمالي منح 

توقيع ١٤ مليون دوالر.
وأكد م.طارق املال - وزير 
البترول والثروة املعدنية - 
خالل رئاسته أعمال اجلمعية 
العامــة لشــركة (إيجاس) 
العتمــاد نتائج أعمال العام 
املالــي (٢٠١٩-٢٠٢٠) - أن 
االستراتيجية املتكاملة التي 
تتبناها الوزارة لتنمية موارد 
مصر مــن الغــاز الطبيعي 
جنحــت في تســجيل أعلى 
معدالت إلنتاج الغاز الطبيعي 
فــي تاريخ مصــر وحتقيق 
االكتفــاء الذاتــي مــن الغاز 
والعودة للتصدير، باإلضافة 
إلى زيادة االهتمام والتوسع 
في صناعات القيمة املضافة 
التي يعد الغاز الطبيعي أحد 
أهم املواد املغذية لها والتي 
حتقق عائدا اقتصاديا كبيرا.

مــن جانبه، اســتعرض 
د.مجدي جالل رئيس شركة 
(إيجــاس) تطــور معدالت 
إنتاج الغاز الطبيعي خالل 
الســنوات اخلمس املاضية، 
التناقص  وجهود مواجهــة 
الطبيعــي لآلبــار والزيادة 
التي حتققــت خالل العامني 
إلى  األخيريــن والوصــول 
إنتــاج ٧٫٢  املقــدرة علــى 
مليــارات قــدم مكعبــة غاز 

يوميا.
ولفت جــالل إلى أن عدد 
االتفاقيات التي مت توقيعها 
املالــي (٢٠١٩- العام  خالل 
اتفاقيــات   ٥ بلــغ   (٢٠٢٠
باإلضافــة إلــى ٣ اتفاقيات 
أخــرى خــالل الربــع األول 
مــن العــام املالــي احلالي، 
ليصبح اإلجمالي ٨ اتفاقيات 
باستثمارات ٩٣٤ مليون دوالر 

عواصم - وكاالت: جدد 
الطيــران احلربي الروســي 
أمس قصفه وغاراته اجلوية 
علــى مناطــق شــمال غرب 
مدينة إدلب، تناوبت خاللها 
عدة طائرات، وهو ما اعتبره 
ناشــطون رســائل روسية 
ميدانية بعد أيام من فشــل 
املفاوضــات العســكرية مع 
تركيا، ورفض انقرة مقترحا 
بتخفيض عدد نقاط املراقبة 
وســحب األســلحة التركية 
الثقيلــة مــن منطقة خفض 

التصعيد.
وقال نشــطاء من أدلب، 
إن عدة طائرات حربية نفذت 
ضربات جوية مفاجئة على 
األطراف الشمالية الغربية من 
املدينة، في املناطق احلرشية، 
حيث تنتشر عشرات مخيمات 

النازحني في املنطقة.
وأفــاد «مرصــد الشــيخ 
أحمد»، املســؤول عن رصد 
حركة الطيران في املنطقة، 
بأنه منذ الســاعة العاشرة 
صباح أمس بدأ إقالع سرب 
الطائرات احلربية من «قاعدة 
حميم» العسكرية الروسية 
في محافظة الالذقية باجتاه 

إدلب.
ووثق ناشطون الغارات 
التــي اســتهدفت  اجلويــة 
منطقتي عرب سعيد وباتنته 
غرب مدينة إدلب. وأحصى 
ناشــطون ٢٥ غــارة علــى 
األقل قبل ظهر أمس من قبل 

طائرات أقلعت من حميم.
وحذرت عدة مراصد في 
إدلــب األهالي فــي إدلب من 
التجمعــات، وطلبــت منهم 

إخالء األسواق.
وكان وزيــر اخلارجيــة 
التركــي، مولــود جاويــش 
أوغلو، أملح إلى إمكانية انتهاء 
العملية السياسية في إدلب، 
في حال عــدم توصل بالده 
إلى اتفاق مع روسيا، عقب 
اجتمــاع بني ضبــاط أتراك 
وروس جــرى فــي ١٦ مــن 

سبتمبر اجلاري.

التفاق خفض التصعيد املوقع 
بني الرئيــس التركي رجب 
طيــب أردوغان والروســي 
فالدميير بوتــني الذي وقع 
في ٥ مــارس املاضي ونص 
على إنشاء «ممر آمن» على 
الطريــق الدولــي حلــب - 

.(M٤) الالذقية

االستمرار والتركيز أكثر قليال 
على املفاوضات السياسية، 
مشــيرا إلى وجــوب وجود 
هدوء نســبي في احملافظة، 
ألنه إذا استمرت املعارك فقد 
تكون العملية السياسية قد 

انتهت.
وتخضــع محافظة إدلب 

وقــال الوزير: بالنســبة 
لســورية، نحــن بحاجــة 
للحفــاظ على وقــف إطالق 
النار فــي منطقة إدلب أوال، 
مشيرا إلى أن االجتماعات لم 

تكن «مثمرة» للغاية.
وأضــاف: يحتــاج وقف 
إطالق النار في سورية إلى 

وفيمــا يخــص مجــال 
حتويل ومتوين الســيارات 
الطبيعــي  للعمــل بالغــاز 
املضغوط، قال رئيس الشركة 
إن هذا العام شهد طفرة في 
السيارات وحتقيق  حتويل 
أعلى معدل لتحويل السيارات 
للعمل بالغاز الطبيعي، حيث 
مت حتويــل نحــو ٤٢٫٣ ألف 
سيارة للعمل بالغاز، مشيرا 
إلى أنه مت إنشــاء ١٩ محطة 
متويــن و٧ مراكــز حتويل 
ليصل إجمالي السيارات التي 

تعمل بالغــاز الطبيعي منذ 
بدء النشاط ٣١٨٫٣ ألف سيارة 
يتــم متوينها من خالل ٢٠٦ 
محطات متويــن و٧٨ مركز 

حتويل.
وأشــار إلى تنفيــذ عدة 
مشــروعات خطوط أنابيب 
لتدعيــم الشــبكة القوميــة 
للغــازات الطبيعية في ظل 
الــدور املهــم الــذي تلعبــه 
في نقل وإمداد املســتهلكني 
بكل احتياجاتهــم من الغاز 

الطبيعي.

«البترول»: التوقيع النهائي على ٦ اتفاقيات جديدة باستثمارات تبلغ ٧٣١ مليون دوالر

محمود شعراوي وزير التنمية احمللية خالل افتتاح املرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لنواب احملافظني
(أ.ف.پ) الدخان يتصاعد نتيجة إحدى الغارات الروسية على ادلب أمس 

ومنح توقيع ٥١ مليون دوالر، 
ليصبــح إجمالي االتفاقيات 
السارية ٣٧ اتفاقية، موضحا 
أن ذلــك جــاء نتيجة جناح 
استراتيجية وزارة البترول 
التــي أســفرت عــن جــذب 
استثمارات جديدة ودخول 
شــركتي (إكســون موبيل) 
و(شيفرون) للعمل في مجال 
البحث واالستكشاف في مصر 
ألول مــرة، إلى جانب زيادة 
استثمارات الشركات احلالية 
مثل (بي بي وشل وتوتال).

رامي مخلوف يدافع عن والده: 
لم يسرق النفط السوري

وكاالت: نفى رجل األعمال السوري وابن 
خال الرئيس بشار األسد، االتهامات التي وجهت 
لوالده محمد مخلوف «بسرقة النفط السوري» 
بعد اعالن وفاته. وفي منشور على صفحته 
في فيسبوك، خصصه للدفاع عن والده بعد 
تلك االتهامات التــي جتددت مع اعالن خبر 
وفاته االســبوع املاضي، قال مخلوف االبن 
إن والده «ولد وعاش ومات بعز»، واضاف ان 
والده كان «مثقفا ودرس في احسن مدارس 
الراهبات وأنصف املظلومني ولم يتجرأ على 
إيذاء منلة» على حــد قوله. وذكر أن عائلته 
كانت غنية «فنحن ابناء نعمة أبا عن جد» ومنذ 
اكثر من ١٠٠ عــام و«كان لديهم رزق كثير» 
وكانوا من «أكبر مالك الســاحل السوري». 

وبخصوص االتهامات حول سرقة النفط قال 
إن «كل ما ذكر من كالم افتراء مبجال النفط 
وغيره عار عن الصحة فمن املعروف أن النفط 
السوري هو مع الدولة السورية حصرا». وفي 
رســالة مبطنة حلكومة النظام التي تخوض 
حربا اقتصادية مع امبراطوريته املالية وتطالبه 
مبئات ماليني الدوالرات إن «ســرقة الناس 
أموالهم وأرزاقهم وأعراضهم  والتعدي على 

هو العيب واحلرام». 
وحذر مخلوف في منشوره من «التعرض 
للمحسنني»، مشيرا إلى أنه سيسير «على خط 
أبيه وأجداده في مساعدة الفقراء واملساكني» 
بحسب تعبيره، وقال إن سيفتح دار العائلة 
سيفتح مرة كل أسبوع «إلطعام احملتاجني».

متوّفى بالڤيروس.. ُدفن مرتني!

افتتاح املرحلة الثانية من البرنامج 
التدريبي لنواب احملافظني

القاهرة - أ.ش.أ: أكد محمود شعراوي - 
وزيــر التنمية احمللية أن األكادميية الوطنية 
للتدريب أصبحت أحد الصروح املصرية املهمة 
التي تقوم مبهمة تدريب الكوادر البشــرية 
باجلهاز اإلداري للدولة لتكون مؤهلة للقيادة في 
املستقبل وشغل املناصب العليا بكل القطاعات.
وقال شــعراوي - خالل افتتاح املرحلة 
الثانية من البرنامج التدريبي اخلاص بنواب 
احملافظني والتي ستستمر ملدة ٥ أيام، مبشاركة 
د.رشــا راغب املدير التنفيــذي لألكادميية 
الوطنية للتدريــب، امس- إن املرحلة الثانية 

من البرنامج تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
عبدالفتاح السيســي بتنفيذ برنامج تدريبي 
مكثف لنواب احملافظني والذي بدأت مرحلته 

األولى في شهر ديسمبر املاضي.
وأشــاد شــعراوي باجلهود التي تبذلها 
األكادميية الوطنية للتدريب في تأهيل ورفع 
كفاءة العاملــني باإلدارة احمللية من القيادات 
واملوظفــني واالرتقاء بقدراتهــم ومهاراتهم 
بصفة مســتمرة، مبا يضمن توافر كفاءات 
عالية املستوى تعمل على تقدمي حلول مبتكرة 

ومبدعة في مختلف التخصصات.
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٧ مرات في النهائي
 تواجه الفريقان العربي والكويت تاريخيا في نهائي بطولة 
كأس ســمو األمير ٧ مرات:  فاز العربي ٤ مرات، فيما فاز 
الكويت ٣ مرات، و ســجل العربي ٨ أهداف، بينما  ســجل 

الكويت ١٠ أهداف.

آخر ١٨ مواجهة
لم يحقق العربــي الفوز على الكويت في آخر ١٨ مباراة 
جمعت بني الفريقني في مختلف املسابقات الرسمية، وسجل 
«األبيض» خالل هذه املباريات ٣٦ هدفا واهتزت شباكه في 

٩ مناسبات. 

اختبار مفاجئ للحكام
مبارك اخلالدي

أجرت جلنة احلكام مساء أول من امس بنادي كاظمة على 
ستاد الصداقة والســالم اختبارا مفاجئا للحكام املرشحني 
إلدارة املباراة النهائية ببطولة كأس سمو األمير اليوم، حيث 
مت إخضاع طاقمني كاملني الختبارات بدنية وذهنية متهيدا 
إلسناد إدارة املباراة الحدهما، وأظهرت النتائج اجلاهزية العالية 
حلكام الكرة والتنافس لنيل شــرف إدارة املباراة لتضاف 
الى السجل الشخصي لكل منهم والتقدم خطوة على طريق 

االرتقاء إلدارة املناسبات الدولية والقارية.

األخضر األكثر وصوًال للنهائي
 يعتبر العربي أكثر فريق وصل الى نهائي كأس ســمو 
األمير (٢٧ مرة) حقق خاللها البطولة ١٥ مرة فيما خسر ١٢ 
مرة، أما الكويت فوصل الــى النهائي ٢٤ مرة وفاز ١٤ مرة 
وخسر ١٠ مرات. ويعتبر القادسية أكثر الفرق فوزا بكأس 

األمير، حيث حقق اللقب ١٦ مرة. 

رقم قياسي
ميتلك الفريق الكويتاوي 
حاليا الرقم القياسي بعدد 
مرات احلصول على اللقب 
بشكل متوال بعد إحرازه لـ 
«أغلى الكؤوس» في النسخ 
األربع األخيرة، وفي حال 
فوزه اليوم فإنه ســيعزز 
رقمه القياســي ليصبح ٥ 

مرات متتالية.

الفضلي 
يدير اللقاء

أختــارت جلنة احلكام 
عن تعني احلكم الدولي سعد 

الفضلي إلدارة النهائي.

أهداف العربي 
حملترفيه فقط 

سجل الفريق العرباوي ٩ 
أهداف في هذه النسخة من 
مسابقة كأس األمير، وجاءت 
جميعها بتوقيع محترفيه 
األجانب، حيث أحرز العاجي 
سيدريك هنري ٣ أهداف، 
وهدفان لكل من اإلسباني 
تشــافي توريس والليبي 
السنوسي الهادي والغاني 

عيسى يعقوبو. 

عبدالعزيز جاسم

اتفق مدرب الكويت الهولندي رود كرول ومدرب 
العربي اللبناني باســم مرمــر، على أن مباريات 
الكــؤوس تختلف عن الدوري بســبب صعوبة 
التعويض فيها. جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد صباح أمس باحتاد كرة القدم وحضره قائد 
الكويت حسني حاكم واملنسق اإلعالمي للفريق عمر 
الزامل وحارس مرمى العربي سليمان عبدالغفور 
واملنسق اإلعالمي مشــعل العبكل وأدار املؤمتر 

وليد النايف.
وقال مدرب األبيض كــرول إن املباراة تقام 

بني فريقني كبيرين ونــدرك ان مباريات الكأس 
تختلف عن الدوري، مشيرا إلى أن األخضر ناد 
كبير وعريق لذلك اســتعددنا له بصورة جيدة، 
الفتا إلى أنه ال توجد في صفوف الفريق غيابات 

وجميع الالعبني جاهزون للمباراة.
من جانبه، أكد حســني حاكم ان األبيض عاد 
لوضعه الطبيعي من ناحية املستوى بعد التوقف 
وكذلك العربــي، لذلك تعتبر حظــوظ الفريقني 
متساوية، مشــيرا إلى أن جميع البطوالت التي 
حصدها األبيض جاءت بصعوبة وجهد ونحن بعد 
أن حققنا الثنائية نفكر في حتقيق أغلى البطوالت.

بدوره قال مدرب األخضر باسم مرمر إن حظوظ 

الفوز باللقب تعتبر ٥٠٪ لكل فريق، لذلك أمتنى ان 
تظهر املباراة بشكل يليق باسميهما، مشيرا إلى 
أن االســتعدادات جيدة، وهناك رغبة كبيرة لدى 
الالعبني في حتقيق الكأس خصوصا ان العربي 
متعطش لأللقاب. وأشار الى أن مباريات الكؤوس 
لها حساباتها اخلاصة والفريق املرشح للفوز دائما 
ما يكون حتت الضغط، وهذا ما حدث في مواجهة 
اليرموك التي تراجع فيها األداء عن مباراة برقان 
في ربع النهائي. أما احلارس سليمان عبدالغفور 
فأكد جهوزية العربي للمباراة، وأن الالعبني يدركون 
أن لهــا وضعا خاصا وأنهم قادرون على حتقيق 

الكأس وإسعاد اجلماهير العرباوية.

كأس األمير.. 
كويتاوي وّال عرباوي؟

ناصر العنزي

الليلة، واحدة من أجمل وأغلى املناسبات عند 
اجلماهير الرياضية والتي تنتظرها في كل موسم، 
موعدنا الليلة مع املباراة النهائية لكأس سمو 
األمير للنسخة «٥٨» في مهرجان كروي يجمع 
حامــل اللقــب الكويت مع العربي املتشــوق 
للكأس على ســتاد جابر الدولي في مواجهة 
يتوقع لها اإلثارة والتشويق واألهداف، فهل 
يحسمها الفريقان في الوقت األصلي أم متتد 
للــركالت الترجيحية والتي عادة ما حتبس 
أنفاس الالعبني واجلماهير حتى آخر ركلة، 
ومن سيفرح الليلة.. الكويت للمرة اخلامسة 
على التوالــي والـ ١٥ في تاريخ املســابقة أم 

العربي للمرة الـ ١٦؟
إذا حقــق الكويــت «العميد» اللقــب اليوم 
فسيكون موسما كاسحا له بعد فوزه ببطولتي 
الــدوري وكأس ولي العهد في املوســم احلالي، 
واملصادفة أن فوزه بكأس ولي العهد كان على حساب 
العربي في ينايــر املاضي بفارق ركالت الترجيح، 

واليوم تتكرر املواجهة بينهما 
وكل طرف يعرف اآلخر جيدا.

وقد حشد مدرب الكويت 
الهولنــدي رود كــرول كل 
طاقــات فريقــه للوصول 
إلى مبتغاه بعدما أصبح 
«األبيــض» والبطــوالت 

اسمني ال يفترقان، وأحسن الكويت استعداده ملواجهة 
اليوم بعدما اجتمع في تدريبات يومية أكدت جهوزية 
العبيه فنيا وبدنيا، وجرى على وجه السرعة جتهيز 
جمعة سعيد الذي شعر باإلجهاد وبشد في العضالت 
عقب مباراة الساملية، فيما يواصل فهد العنزي غيابه 
ومعه زميله طالل الفاضل املصاب، عدا ذلك فإن مدرب 
العميد لم يجد صعوبة في ايجاد التشكيلة املناسبة. 
أما األخضر فقد غاب طويال عن منصات التتويج ويهمه 
اليوم أن يســعد جماهيره الغفيرة التي ستتابعه من 
خلف الشاشــة، وبــات العربي مؤهال للفــوز بالكأس 
بعدما وصل إلى مرحلة متقدمة من التفاهم والرغبة في 
حتقيق الفوز وله في ذلك عناصر ذات خبرة وأخرى 
من الشــباب دفع بها املدرب اللبناني باســم مرمر في 
املباريات السابقة. ويغيب عن األخضر الغاني عيسى 
يعقوبو بســبب حصوله على البطاقــة احلمراء أمام 
اليرموك في تصرف متهور من الالعب حرم فريقه من 
خدماته وجهده املميز في خط الوسط، فيما اكتمل شفاء 
عبداهللا الشمالي والعاجي سيدريك هنري إلى جانب 
بقاء تشــافي توريس خلوض املباراة قبل عودته إلى 
ناديه اإلسباني. وإذا أراد األخضر الفوز في مباراة اليوم 
فعليه احملافظة على تنظيمه 
الدفاعي وعزل جمعة سعيد 
ويوســف ناصــر مصدري 
اخلطورة عن باقي زمالئهما 
واســتغالل الفرص املتاحة 
عمــال بالقــول: «الفرصة ال 

تأتي مرتني».
العربي7:30 كويت سبورتالكويت

كرول: املباراة بني «كبيرين».. ومرمر: «متعطشون» لأللقاب

العربي والقادسية.. ديربي «اليد» اليوم
يعقوب العوضي

تتجه أنظار محبي كرة اليد إلى مجمع صاالت الشــيخ ســعد 
العبد اهللا الـ ٦٫٠٠ مساء اليوم حني يلتقي العربي والقادسية ضمن 
منافســات اجلولة ١٤ من دوري الدمج ولــكل منهما ٢٢ نقطة في 

رصيده. ويحتل العربي املركز الثالث بفارق األهداف.
وفي الســياق ذاته تقام ٣ مباريات ضمن نفس اجلولة فيلعب 
الساحل (نقطتني) مع الساملية (٢٣ نقطة) في الـ ٤٫٣٠ بينما يتواجه 
الكويــت (٢٦ نقطة) مع برقان (١٧ نقطــة) في الـ ٧٫٣٠ على نفس 
الصالة، وعلى صالة الشهيد مبقر االحتاد في الدعية يتواجه كاظمة 
(٢١ نقطة) مع التضامــن (نقطتني) في الـ ٥٫٠٠. وفي إطار متصل 
تعرض احلكم القاري عبد الرحمن املال لإلصابة بڤيروس كورونا 
ويخضع حاليا للحجر الصحي حسب اإلجراءات االحترازية املتخذة، 
كما ثبتت إصابة العبي الساملية فواز يوسف وعلي البلوشي وقبلهما 
املدرب أحمد فوالذ ومدرب احلراس علي اخلضر، وطالت اإلصابات 

كال من حارس املرمى حسن صفر والعب اجلهراء فهد مناحي.

احملترف األجنبي على طاولة
اجتماع «الطائرة» اليوم

يعقوب العوضي 

يعقــد مجلس إدارة احتاد الكرة الطائــرة اجتماعا في الـ ٦٫٠٠ 
مســاء اليوم في مقره مبجمع صاالت الشيخ سعد العبداهللا، حيث 
أدرجت عدة بنود على جدول األعمال ومنها مناقشة مشاركة احملترف 
األجنبي اجلديد في املوســم احلالي والذي يستأنف في ٥ أكتوبر 
املقبل حيث ســبق ملجلس اإلدارة املوافقة عليه في وقت سابق ثم 
عدل عنه من جديد، باإلضافة الى تشكيل جلنة التطوير في االحتاد.

الساملية يحتفظ باملوسوي وعادي الصليبخات يضم سالمة والشيباني وشبيب
هادي العنزي

حسم جهاز الكرة بنادي الساملية ملف 
إعــارة املهاجم الدولي حســني املوســوي 
املعار من العربــي واحلارس أحمد عادي 
من النصر، وذلك باإلبقاء عليهما للموسم 
الكــروي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وذلــك فــي خطوة 
تعزز االستقرار في الفريق وحظوظه في 
املنافسة على لقب دوري التصنيف ومن 
ثم الدوري املمتاز لكرة القدم، وقد ســبق 
إلدارة الكرة إغــالق التعاقدات اخلارجية 

باالكتفاء بالثالثي البرازيلي املدافع أليكس 
ليما، وهداف الدوري باتريك فابيانو، والعب 

الوسط رونيرو دي سوزا.
إلى ذلك، يواصل «السماوي» تدريباته 
اليومية بقيادة املدرب الوطني سلمان عواد 
حتضيرا لــدوري التصنيف الذي ينطلق 
١٥ أكتوبر املقبل، حيث سيلعب مساء غد 
مباراة ودية مع الفحيحيل على ملعب نايف 
الدبوس. ويتوقع أن تشــهد مشاركة عدد 
من الالعبني الشباب في ظل عدم مشاركة 

العبي املنتخب األوملبي مع الساملية.

هادي العنزي

يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الصليبخات بقيادة مدربه الوطني محمد 
عبيــد اختيــار املتميزين مــن الالعبني 
احملليني لتعزيز صفوف األحمر في دوري 
التصنيــف الذي ينطلق فــي ١٥ أكتوبر 
املقبل، وقد انضم العب النصر والشباب 
واجلهراء الســابق عبداهللا ســالمة إلى 
صفوف الصليبخات، ونواف الشيباني 
قادما من خيطان، وكذلك عبداهللا شبيب 
من التضامن في صفقة انتقال حر. وعلى 
جانب احملترفني يجرب الصليبخات العب 

ارتكاز أفريقيا قبل التعاقد معه.
وذكــر املــدرب الوطنــي محمــد عبيد 
لـ«األنباء» أن تأجيل املباريات الودية في 
الفترة احلالية لن يكون طويال وجاء لعدة 
أســباب فنية، وكذلك لوجود متســع من 
الوقت قبل انطالق منافسات دوري الدمج، 

فضال عن استشفاء املصابني.
وذكــر أن اجلهــاز اإلداري للفريــق، 
وبالتعــاون مــع الهيئة العامــة للرياضة 
واجلهــات املختصة، أنهــى كل اإلجراءات 
اخلاصة بقدوم محترفــي الفريق االثنني، 
ويبقى األمر رهنا مبواعيد الطيران لقدومهم 

للبالد.

تعادل برقان والشباب وديًا.. وبرونو يصل غدًا
يحيى حميدان

انتهت ودية برقان والشباب بالتعادل 
١-١ في إطار استعدادات الفريقني النطالق 
املوسم اجلديد في ١٥ أكتوبر املقبل بإقامة 
دوري التصنيف، حيث حرص مساعد مدرب 
برقان التونسي مهدي بن حرب، الذي يتولى 
املهمة مؤقتا حلني وصول املدرب الكرواتي 
برونو ســيكلك غــدا الثالثــاء، على الدفع 
بالعناصر األساســية في الشــوط األول، 
ومن ثم إتاحة الفرصة للقادمني اجلدد في 

الشوط الثاني، وشارك في املباراة احملترف 
البرازيلي جيوفاني سيلفا بعد انتهائه من 
احلجر املنزلــي.، فيما غاب كل من عثمان 
الفيلــكاوي ومحمد ربيــع القادمني بنظام 
اإلعــارة من الكويــت ملعاناتهم من إصابة 
بســيطة عبارة عن شــد، على أن يدخلوا 

للتدريبات بصفة طبيعية اليوم.
وتعمل إدارة برقان حاليا على االنتهاء 
من استخراج سمة الدخول الالزمة «الفيزا» 
للمحترف التونســي اجلديــد خالد يحيى 
لضمان انضمامه إلى الفريق في أسرع وقت.

اجلهراء يشطب ٩ العبني من املضربني!
مبارك اخلالدي

قــرر مجلس ادارة نــادي اجلهراء شــطب ٩ العبني من 
الفريق االول لكرة القدم من سجالت النادي وحرمانهم من 
املكافــآت. وقد اصدر النادي بيانا مســاء امس على خلفية 
الدعــوة الى االضراب عن التدريبــات والتى قادها عدد من 
الالعبني عبر حســاباتهم الشــخصية على «تويتر»، حيث 
وصف البيان تصرفات الالعبني بانها دخيلة على الرياضة. 
والالعبون املشطوبون هم بندر منحر وحمود ملفي ومحمد 
دهش وبدر ناصر ونواف مجهول ومحمد ســعد وابراهيم 
العتيبــي وعمر علي وعبداهللا مبــارك.  وجاء قرار النادي 
بعــد محاوالت حثيثة لتقريــب وجهات النظر بني الالعبني 
واجلهاز االداري. وكانت تدريبات الفريق مســاء االول من 

امس السبت قد شهدت حضورا قليال من الالعبني.
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نادال يسقط في «روما»

رومــا للتنس إحــدى دورات 
املاســترز لأللف نقطة، للمرة 
احلادية عشــرة في مسيرته 
األملاني  الصعــب على  بفوزه 
دومينيك كوبفــر ٦-٣ و٤-٦ 

و٦-٣ السبت.

العديد من أشواط اإلرسال، هذا 
شيء يجب أن أصلحه، أعرف 

كيف أفعل ذلك».
إلى ذلــك، بلغ الصربي نوفاك 
ديوكوڤيتش املصنف أول عامليا 
الدور نصف النهائي من دورة 

ودع حامل اللقب رفائيل نادال 
دورة روما املفتوحة للتنس بعد 
هزمية مفاجئة أمام األرجنتيني 
دييجو شوارتزمان ٦-٢ و٧-٥ في 
دور الثمانية وواجه نادال، الفائز 
باللقب تسع مرات والذي انتصر 
في مواجهاته التســع السابقة 
ضد شوارتزمان، صعوبات في 
املباراة وارتكب  إرساله طوال 
سلســلة من األخطاء السهلة 
املعتــادة، وكانت بطولة  غير 
روما املفتوحــة األولى لالعب 
اإلســباني في حوالي ســبعة 
أشــهر ورغم أنه شق طريقه 
بسهولة في أول جولتني، فإن 
تأثير ابتعاده عن املباريات ظهر 
بوضوح منذ بداية مباراته ضد 
شوارتزمان املصنف ١٥، وقال 
نادال: «ال ميكــن للمرء توقع 
الفوز مبباراة في ظل خسارة 

دورمتوند يعلن التحدي بثالثية

ضرب بوروسيا دورمتوند الوصيف بقوة بحسمه 
ديربي القمة أمام بوروسيا مونشنغالدباخ بثالثية 
نظيفة، ودشــن شتوتغارت عودته الى دوري 
األضواء بخسارة أمام ضيفه فرايبورغ ٢-٣، 
فيما قسا هرتا برلني على مضيفه فيردر برمين 
عندما تغلب عليــه ٤-١ في املرحلة األولى من 

الدوري األملاني لكرة القدم.
وفي املباراة الثانية أفسد فرايبورغ ثامن املوسم 
املاضي عودة شــتوتغارت إلى «البوندسليغا» 
املتوج بلقبها خمــس مرات عندما تغلب عليه 
٣-٢، كما استهل فيردر برمين الذي جنا املوسم 

املاضي من الهبوط موســمه اجلديد بخسارة 
قاسية أمام ضيفه هرتا برلني ١-٤، وعاد هوفنهامي 
سادس املوســم املاضي بفوز ثمني من أرض 
مضيفه كولن ٣-٢ بفضل هاتريك ملهاجمه الدولي 
الكرواتي أندري كراماريتش، وحذا أوغسبورغ 
حذو فرايبورغ وهرتا برلني وهوفنهامي وعاد 
بفوز ثمني خــارج أرضه بتغلبه على مضيفه 
أونيون برلني ٣-١، وكاد أرمينيا بيليفيلد يدشن 
عودتــه إلى دوري األضــواء بفوز ثمني على 
مضيفه إينتراخت فرانكفورت، لكنه سقط في 

فخ التعادل اإليجابي ١-١.

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري االجنليزي (املرحلة الثانية)

١ ٨:٠٠beIN Sports HDاستون ڤيال - شيفيلد يونايتد
١ ١٠:١٥beIN Sports HDولفرهامبتون - مان سيتي

الدوري اإليطالي (املرحلة األولى)
٤ ٩:٤٥beIN Sports HDميالن ـ بولونيا

استهل فريق نابولي مشواره في املوسم اجلديد 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم بالفوز على مضيفه 
بارما ٢-٠ أمس في املرحلة األولى، وسيطر نابولي 
على مجريات اللعب في الشــوط األول لكن دون 

فرص حقيقية على مرمى أصحاب األرض.
وحسم نابولي الفوز في الشوط الثاني، حيث 
تقدم البلجيكي درايس ميرتينز بهدف (٦٤) وأضاف 
لورينزو إنســييني الهدف الثاني (٧٧) بتسديدة 
قوية لم يســتطع لويجي ســيبي حــارس بارما 
التعامــل معها.  من جهة اخرى، ســجل غايتانو 
كاســتروفيلي أول أهداف الدوري اإليطالي لكرة 

القدم ملوســم ٢٠٢٠-٢٠٢١ ليقــود فيورنتينا الى 
الفوز على تورينو ١-٠ أمس األول، وفي فلورنسا 
حمل املهاجم الفرنســي املخضرم فرانك ريبيري 
شارة قائد فيورنتينا في مباراة فريقه االولى هذا 
املوسم، في حني خاض تورينو املباراة الرسمية 

االولى بقيادة مدربه اجلديد ماركو جانباولو.
وتألــق حــارس مرمــى تورينو ســالفاتوري 
سيريغو في الذود عن مرماه وتصدى حملاولتني 
خطيرتني للعاجي كريستيان كوامي أواخر الشوط 
االول، وجاء احلســم (٧٨) عندما مرر فيديريكو 
كييزا كرة متقنة باجتاه كاســتروفيلي ليسددها 

داخل الشــباك، وظن قائد تورينو اندريا بيلوتي 
أنه أدرك التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع، 

لكن هدفه لم يحتسب بداعي التسلل.
بينما اكتفى روما الذي أنهى املوســم املاضي 
في املركز اخلامس بالتعادل الســلبي مع مضيفه 
هيــالس فيرونا، وكانــت عارضة الفريقني جنمة 
املباراة، ألنها صدت محاولتني ألدريان تاميزي (٤٥) 
وفيديريكــو دمياركو (٨٠) من فيرونا، ومحاولة 

ليوناردو سبيناتسوال لروما (٨٥).
وتختتــم املرحلة االولى من الدوري االيطالي 

بلقاء يجمع ميالن مع ضيفه بولونيا.

نابولي يتخطى بارما.. وروما يتعثر بالتعادل

«سان جرمان» يستعيد إبداعه بالثالثة.. 
ورين يهزم موناكو وينتزع الصدارة

تفوق باريس سان جرمان على مضيفه نيس بثالثة 
أهداف دون رد مساء امس ضمن منافسات اجلولة 
الرابعة من الدوري الفرنســي، وسجل ثالثية سان 
جرمــان كل من كيليان مبابي مــن ركلة جزاء (٣٨) 
وانخيل دي ماريــا (٤٦) وماركينيوس (٦٦). وقدم 
حامل اللقب أجمل عروضه هذا املوسم بفضل جنمه 
مبابي، العائد بعد تعافيه من ڤيروس كورونا، ليرفع 
العمالق الباريســي رصيده إلى ٦ نقاط، متقدما إلى 
املركز الســابع، ومتفوقا بفارق األهداف على نيس 

الذي تراجع للمركز العاشر.
وفي مواجهة اخرى، انتزع رين الصدارة مؤقتا بقلبه 
الطاولة على ضيفــه موناكو عندما حول تخلفه الى 
فــوز ٢-١، فيما واصل لنس العائد حديثا الى دوري 
األضواء انطالقتــه القوية بفوزه الثمني على ضيفه 
بــوردو ٢-١. وكان موناكو البادئ بالتســجيل عبر 
مهاجمه الدولي التونسي االصل وسام بن يدر (٢٨)، 

لكن رين انتفض في الشوط الثاني وحتديدا الدقائق 
العشــر األخيرة التي سجل خاللها هدفني قلبا بهما 
الطاولة على فريق االمارة عبر ستيفن نزونزي (٨١) 

وأدريان تروفير (٩٠+١).
وهو الفوز الثالث على التوالي لرين بعد سقوطه في 
فخ التعادل أمام مضيفه ليل ١-١ في املرحلة األولى، 
فرفع رصيده إلى ١٠ نقاط منتزعا املركز االول مؤقتا 
بفارق نقطة واحدة أمام ســانت إتيان ولنس الذي 
حقق فــوزه الثالث على التوالــي عندما تغلب على 
ضيفه بوردو ٢-١، ومني موناكو بخسارته االولى هذا 
املوسم. وفي الثانية، كان لنس في طريقه الى حتقيق 
فوز سهل عندما تقدم بهدفني للكاميروني إنياسيوس 
غاناغو بتسديدة من زاوية صعبة من داخل املنطقة 
(٤٧) والكونغولي الدميوقراطي غايل كاكوتا (٥٩ من 
ركلة جزاء) طرد على اثرها مدافع بوردو بول بايس 
لتسببه بركلة اجلزاء اثر عرقلته غاناغو داخل املنطقة.

ڤياريال يتفوق على إيبار وڤالنسيا يخسر 
للمرة األولى.. و«البرسا» يفوز بكأس غامبر

جنا ڤياريال من فخ ضيفه إيبار عندما قلب تخلفه 
إلى فوز ٢-١ هو األول بقيادة مدربه أوناي إميري 
في افتتاح املرحلة الثانية من الدوري اإلسباني 
لكرة القدم، وكان إيبار البادئ بالتسجيل عبر 
أنريكي غارســيا كيكي (٥٠) بتسديدة بيسراه 
اثر متريرة من ايدو إتشبوسيتو، وأدرك جيرار 
مورينو التعادل ألصحاب األرض (٦٣) عندما تلقى 
كرة من الدولي النيجيري صامويل تشاكويزي 
داخل املنطقة وسددها بيمناه داخل املرمى، قبل 
أن يسجل باكو الكاسير هدف الفوز في الدقيقة 
٧١ اثر متريرة من مورينو ســددها من زاوية 

صعبة داخل املرمى.
وانفــرد ڤياريال بالصدارة مؤقتا برصيد أربع 
نقاط بفارق األهداف أمام سلتا فيغو الذي حقق 
فوزه األول هذا املوسم بعد تعادله مع مضيفه 
ايبار سلبا، عندما تغلب على ضيفه ڤالنسيا ٢-١ 
بثنائية لهدافه الدولي ياغو أسباس، ومني ڤالنسيا 
بخســارته االولى بعد فوزه الكبير على ضيفه 
ليفانتي ٤-٢ في املرحلة االولى، واستهل خيتافي 
مشواره هذا املوســم بفوز صعب على ضيفه 
اوساسونا بهدف وحيد سجله خاميي ماتا (٥٤).

وهي املباراة االولى خليتافي هذا املوسم بعدما 
تأجل لقاؤه ضد جاره ريال مدريد حامل اللقب في 
املرحلة االولى بسبب منح االخير راحة أسبوعا 
إضافيا بعد مشاركته في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا. في املقابل، مني أوساســونا بخسارته 
االولى في ثاني مباراة له في الدوري بعدما كان 

تغلب على قادش في املرحلة االولى.
إلى ذلك، متكن برشلونة في الفوز ببطولة كأس 
جوهان غامبــر الودية، بعدما تغلب على فريق 
إلتشــي، بهدف دون رد، على ملعب كامب نو، 
وسجل هدف املباراة الوحيد الفرنسي أنطوان 
غريزمان (٢). وشــهدت املباراة تواجد النجم 
والقائد ليونيل ميسي أساسيا، والذي ساهم في 
الهدف الذي سجله غريزمان، حيث مرر الكرة إلى 
جوردي ألبا الذي انطلق ومرر للمهاجم الفرنسي 
ليسجل في شــباك اخلصم، وواصل البارسا 
انتصاراته في املباريات الودية، بعد الفوز سابقا 
على ناستيك وجيرونا بنتيجة (٣-١). وستكون 
أولى مباريات النادي الكتالوني الرسمية األحد 
املقبل ٢٧ ســبتمبر اجلاري ضــد ڤياريال في 

اجلولة الثالثة من الدوري اإلسباني.

بارتوميو: لن أدخل في خالف مع ميسي
أكد رئيس نادي برشلونة وصيف بطل الدوري 
اإلسباني لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو 
لوســائل إعالم كاتالونية، أنه فوجئ بعدد 
التوقيعات التي بلغت أكثر من ٢٠ ألفا والتي 
جمعها معارضوه من اجلماهير املساهمني 

في النادي بهدف سحب الثقة منه.
لتلفزيون  بارتوميــو في تصريــح  وقال 
النادي:«فاجأنــا عدد التوقيعات جميعا، انه 
رقم كبير، إنها ممارسة دميوقراطية ومن اآلن 
فصاعدا يجب أن نشكل جلنة تصويت لسحب 
الثقة والتصديق على جميع التوقيعات»، وذكر 
بارتوميــو لقناة كاتالونية محلية أنه ال أحد 

ينوي االستقالة في مجلس اإلدارة، يجب أن 
نواصل العمل. 

وحتدث رئيس برشلونة أيضا عن الرحيل 
ليونيل  الدولي األرجنتيني  للقائد  املجهض 
ميســي، مؤكدا بالقول «لــن أدخل أبدا في 
خالف» مع األرجنتيني، ومشــددا على أن 
«كل ما يجب أن يقال قيل، ميسي هو أفضل 
العب في التاريخ ونريده أن يستمر معنا».

واستبعد بارتوميو رحيل املهاجم األوروغوياني 
لويس سواريز إلى يوڤنتوس االيطالي، وقال: 
«لويس سواريز العب في برشلونة وأحد أهم 
العبي الفريق واليزال مرتبطا بعقد مع النادي».

ثنائية ماني تقود «الريدز» إلسقاط «البلوز» في معقله
عاد ليڤربول بانتصار ثمني 
من ملعب «ستامفورد بريدج» 
بالتغلب على تشيلسي بهدفني 
دون رد مساء أمس وذلك في 
قمــة مباريات اجلولة الثانية 
من الدوري اإلجنليزي املمتاز، 
حيث ســجل ثنائية «الريدز» 
ســاديو مانــي بالدقيقتني ٥٠ 
و٥٤، ليرفع رصيد فريقه إلى 
٦ نقاط باملركز الثالث، بينما 
جتمد رصيد تشلســي عند ٣ 

نقاط باملركز العاشر.
وقد جــاء اللقــاء متكافئا 
خالل الشوط األول حتى جاءت 
حلظة احلسم في اللقاء عندما 
أشــهر حكم املبــاراة البطاقة 
احلمراء في وجه كريستينسني 
بالدقيقــة األولى مــن الوقت 
بدل الضائع بعد إعاقته ماني 
املنفرد باحلــارس كيبا، ومع 
بدايــة الشــوط الثاني أجرى 
كلوب التبديــل األول بنزول 
الوافد اجلديــد ألكانتارا على 
حساب هندرسون، فيما دفع 
المبارد بتوموري على حساب 
هافيرتز، واســتغل ليڤربول 
النقــص العددي بعدما تبادل 
صــالح الكــرة مــع فيرمينو 
البرازيلــي عرضية  ليرســل 

االسبوع املاضي، فاز بالنتيجة 
ذاتها على فولهام العائد بدوره 
الى أندية النخبة، وكان ليدز 
في طريقه الى حتقيق فوز سهل 
عندما تقدم على الفريق اللندني 
٤-١ منتصف الشــوط الثاني 
لكن فولهام رد بهدفني سريعني 
من دون ان يتمكن من اخلروج 
بأي نقطة كما فعل عندما سقط 
على ارضه أمام ارسنال بثالثية 
نظيفــة فــي اجلولــة االولى. 
وعلى ملعــب اإلمارات، عانى 
ارسنال األمرين لتخطي جاره 
وســت هــام ٢-١، حيث تقدم 
ارسنال بهدف ملهاجمه الفرنسي 
السكندر الكازيت الذي تلقى 
كرة متقنة من الغابوني بيار 
امييريك اوباميانغ تابعها داخل 
الشباك (٢٥)، وبات الكازيت 
رابع العب فرنسي يسجل ٥٠ 
هدفا ألرسنال بعد األسطورة 
تييري هنري (٢٢٨) واوليفييه 
جيرو (١٠٥) وروبير بيريس 
اليوم شــيفيلد  (٨٤). ويحل 
يونايتد ضيفا على اســتون 
فيال، فيما يواجه ولفرهامبتون 
مباراة صعبة عندما يستقبل 
مان ســيتي في ختام املرحلة 

الثانية للدوري اإلجنليزي.

اجلنوبــي هيونغ مني ســون 
أربعة أهداف (سوبر هاتريك) 
ليقود فريقه توتنهام الكتساح 
مضيفه ســاوثهامبتون ٥-٢ 
مساء أمس في املرحلة الثانية 
من الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم. وجنــح توتنهام 
فــي حتويل تأخره بهدف إلى 
الفوز بخماسية، بواقع هدف 
فــي الشــوط األول وأربعــة 
في الشــوط الثاني، ليحصد 
توتنهــام أول ثــالث نقاط له 
بعد خسارته في املباراة األولى 
ليتقدم إلى املركز اخلامس وظل 
ساوثهامبتون من دون رصيد 
من النقــاط. فيمــا تكبد مان 
يونايتد خســارة فادحة على 
أرضه أمام كريستال باالس ١-٣ 
في مستهل مشواره بالدوري 
االجنليزي لكرة القدم ملوسم 
٢٠٢٠-٢٠٢١ في املرحلة الثانية، 
في حني حقق كل من ايڤرتون 
وارسنال فوزهما الثاني تواليا.

فــي املقابل، واصــل ليدز 
يونايتــد العائد الــى الدرجة 
املمتــازة بعد غيــاب ١٦ عاما 
بدايته املجنونــة بني الكبار، 
فبعــد ســقوطه املثيــر أمــام 
ليڤربــول حامــل اللقب ٣-٤ 

توتنهام يكتسح بخماسية.. وبداية مخجلة لـ «الشياطني».. وأرسنال يفلت من وست هام

وحتصل تشلسي على ركلة 
جزاء بالدقيقة ٧٣ بعد تعرض 
فيرنر لإلعاقة من قبل تياغو، 
حيث تقدم لتنفيذها جورجينو 
لكن احلارس البرازيلي أليسون 
تألق في التصدي لها ليحافظ 

على شباكه نظيفة.
وســجل املهاجــم الكوري 

متقنة ارتقى لها ماني مسددا 
رأســية ســكنت الشــباك في 
الدقيقــة ٥٠، وبعدها بدقائق 
ارتكب احلارس االسباني كيبا 
خطأ فادحا بالدقيقة ٥٤ بعدما 
أخطأ في مترير الكرة ليفتكها 
ماني ويســجل بســهولة في 

الشباك الهدف الثاني.
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني
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فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: قصة العادات والتقاليد وأصل األشياء ـ  تشارلز باناتي

من كتاب: أعظم األحداث املعاصرة ـ د.فؤاد صالح السيد
أفقياً:

عاصمة عربية من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku معارك وحروب

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

أعظم األحداث املعاصرة

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

محمد إسعاف النشاشيبي

هو محمد إسعاف النشاشيبي، الفلسطيني أصال، 
املقدسي والدة ونشأة وإقامة، القاهري وفاة، أبو الفضل. 
نعت بأديب العربية (١٣٠٢ - ١٣٦٧هـ - ١٨٨٥ - ١٩٤٨م).
الباحثني احملققني،  أديب فلسطيني، ومن كبار 
وأحد شيوخ االدب والتاريخ في النصف األول من 
القرن العشرين ومن أعلم علماء عصره باللغة العربية 
العربي، ومن أشدهم عناية بهما ورعاية  واألدب 
لهما وحرصا عليهما. وهو صحافي عمل في خدمة 
اذ كتب  العربية محررا ورئيس حترير،  الصحافة 
كثيرا في الصحف واملجالت وتولى رئاسة حترير 

مجلتي «األصمعي» و«النفائس».
تعلم في املدرسة البطريركية ببيروت فدرس على 
الغالييني واحلبال واخلياط. ثم درس في معهد احلكمة 
على األستاذ عبداهللا البستاني. عاد الى بلده فزاول 
التعليم سنني قالئل، ثم عني مفتشا اول للغة العربية 
في فلسطني، فنظم املدارس، وأصلح التعليم فيها، 

وأدخل على املناهج جتديدا في الروح واألسلوب.
اتخذ لنفسه أسماء مستعارة كان يوقع بها مقاالته 
في الصحف واجلرائد، هي: السهمي، والقارئ، ومسلم.

كان عصبي املزاج، أبي النفس، حاضر البديهة، 
متقد الذهن، فيه انقباض وانكماش عمن ال يألف.

من مؤلفاته املطبوعة: شرح أمثال ابي متام الطائي، 
١٩١٢، نشره تباعا في مجلة «النفائس»، و«مجموعة 
النشاشيبي»، مختارات ١٣٤١هـ، و«قلب عربي وعقل 
اقوال  أوروبي»، ١٣٤٢هـ رسالة، و«البستان» ١٩٢٤ 
العربية»  اللغة  عربية من شعر ونثر، و«كلمة في 
١٩٢٥، و«العربية وشاعرها األكبر احمد شوقي» ١٩٢٨، 
و«اإلسالم الصحيح» ١٣٥٤هـ فيه نقد وحتليل، وفيه 
توضيح لكثير من احلقائق الغامضة ودحض ملجموعة 

من األباطيل سار عليها الناس زمنا طويال.

املنامة

سميرة عبداهللا

األكادميية العسكرية في وست بوينت ١٨٠٢ نيويورك

يعزو تاريخ أصل النقطة الغربية لألكادميية العسكرية 
إلى احلرب الثورية، عندما ادرك املستعمرون أهمية نهر 
 S هدسون، خاصة االنحراف الذي يظهر على شكل
على طول الضفة في املنطقة املعروفة بالوست بوينت.

من اجل السيطرة على الشريان األساسي الذي 
يربط نيو اجنلند باملستعمرات األخرى، احتل اجلنرال 
جورج واشنطن األرض العليا، حيث توحد انحناءة النهر 
على شكل S سنة ١٧٧٨ ثم عزز واشنطن املدينة في 
تلك السنة وفي سنة ١٧٧٩ أسس مركز القيادة هناك.
أن  أدرك اجلنرال واشنطن، خالل احلرب  كما 
اجلهد الصاخب واملتعجل لتدريب وجتهيز املدنيني 
في كل مرة يحدث فيها صراع، ال يستطيع أن يضمن 
حرية أميركا. فالبالد كانت بحاجة إلى جنود محترفني، 
لهذا، ناقش في نهاية احلرب سنة ١٧٨٣ مسألة إيجاد 
معهد مكرس حصريا للفنون العسكرية الذي خلفه 
لم تتخذ أي إجراءات مباشرة. فواشنطن  النصر 
أتى كرئيس وذهب ١٧٨٩ - ١٧٩٧ كما فعل جون آدمز 
انتخاب  ١٨٠١ ولم تتخذ أي إجراءات، حتى   -  ١٧٩٧
الرئيس جيفرسون توماس الذي وقع تشريعا سنة 
١٨٠٢ لتأسيس األكادميية العسكرية للواليات املتحدة 
في وست بوينت، نيويورك مع عشرة تالميذ ضباط 
عسكريني فقط افتتحت االكادميية أبوابها في يوم 
االستقالل بتلك السنة. اندلعت احلرب ثانية، اسرع من 
املتوقع، اعادت حرب سنة ١٨١٢ التركيز على احلاجة 
الرئيس  لتدريب ضباط. وفي عهد  البائسة  املاسة 
جاميس ماديسون، ارتفع عدد التالميذ الضباط الى 
الدراسة ليشمل مواد  ٢٥٠ تلميذا، وتطور منهاج 
مقررة عن العلوم العامة والهندسة. كانت األكادميية 
تستعد للحرب األهلية والصراع سنة ١٨٦١، لكن من 
الذين  أنفسهم  احملزن وبسخرية الذعة، الضباط 
كانوا قد تدربوا بدقة وإتقان في وست بوينت للدفاع 
انفسهم يحاربون ضد  اميركا، وجدوا  بلدهم،  عن 
البعض، خالل احلرب االهلية، ومتخرجو  بعضهم 
وست بوينت - غرانت، شيرمان، شريدان، ميد، 
لي، جاكسون وجيفرسون دافيس، سيطروا على 
الواقع، من أصل ستني معركة  القتال. وفي  جانبي 
رئيسية لكال اجلانبني شهدت وست بوينت خمسا 
للبلد  ان احلرب كانت مأساة  وخمسني منها، ومع 
بشكل عام لكنها كانت صدمة جارحة لألكادميية 

العسكرية بشكل خاص.

لةيحرسملاا

يبدابراقاا

مالنجاةالل

ةالقدمالرا

والحكملمقخ

طةةلسنرتمت

خرفارساعيص

بكعجيبءابا

لقبيرقعلور

ياعيدوةيرا

مبعءاورةدت

ةسمعراشلاا

بئر، ٢ - متشابهان   - العبور  ١ - مواضع 
- غاية وأرب - اترك، ٣ - اطياب - سائد، 
٤ - برج شهير في باريس، ٥ - مهترئ - 
دعم، ٦ - ينوي - املشتاق، ٧ - فنان كوميدي 
مصري، ٨ - أغير، ٩ - جميل - وضع خلسة، 

قناديل - مكان التبضع.
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املسرحية
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سباق
الرقم

ميل
قارب
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دروبي

املتعالية

كرة 
القدم
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سلة

روائع
وديع

فارس
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عجيب

 بخطوة
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١ - أحد األندية الرياضية الكويتية - غزال، ٢ - أثر بائد (معكوسة) 
- من أنواع الغزالن (معكوسة)، ٣ - نظرا بطرف العني، ٤ - 
حياة - مقسم الى أبواب، ٥ - للمساحة - يصوب (معكوسة)، 
٦ - مهترئة - قوته (معكوسة)، ٧ - أجاب - للنصب، ٨ - اخلالي 
من العيوب، ٩ - أحد أقاربي - نواجه - عالمة موسيقية، ١٠ - 

عكس قرب - إمارة خليجية - كاهن (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - املعابر - جب، ٢ - ل ل - مراد - دع، ٣ - عطور 
- ايد، ٤ - ايفل، ٥ - بالي - سند، ٦ - يهم - الصب، 
٧ - محمد هنيدي، ٨ - ابدل، ٩ - وسيم - دس، 

١٠ - مصابيح - سوق.

١ - العربي - رمي، ٢ - طلل (معكوسة) - مها (معكوسة)، 
٣ - حملا، ٤ - عمر - مبوب، ٥ - آر - يسدد (معكوسة)، 
٦ - بالية - حيله (معكوسة)، ٧ - رد - ان، ٨ - السليم، 
٩ - جدي - نصد - دو، ١٠ - بعد - دبي - قس (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

اإلثنني
خووش حچي2020 - Issue No.1596٥ ,٢١ ٤Monday September من صفر ١٤٤٢ املوافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠  يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

قانون العنف األسري دخل حيز 
التنفيذ اعتبارا من أمس األول.

   يعني الوضع احلالي   ديروا بالكم.
هو املمتع؟!

ترامب: الوضع سيكون كئيبا 
حال فوز بايدن بالرئاسة.

أبعد من الكلمات
«أنا وحدي حامي التعديل الثاني بالدستور»

الرئيــس ترامب يؤكــد أن احلق 
الدستوري للمواطن األميركي في 
حمل السالح سيضيع إن مت انتخاب 

بايدن.

«سأكافئ العمل ال الثروة»

املرشح الرئاســي جو بايدن يعد 
بإعفاء أصحاب الدخول األقل من 
٤٠٠ ألف دوالر سنويا من الضرائب.

«لم أصادف الحب بعد األربعين»

املمثلة األميركية تشارليز ثيرون 
(٤٥ عاما) تقول إنها لم تقابل من 
تشــعر جتاهه باحلب بعد بلوغها 

سن االربعني.

«ال لقاح قبل االنتخابات األميركية»

العالم األميركي بيتر هوتيز يرفض 
تأكيد الرئيس ترامب عن إنتاج لقاح 

أميركي قبل االنتخابات.

«مخالفة انتهاك الحجر المنزلي ١٠ آالف 
استرليني»

وزيــر الصحــة البريطاني مات 
هانكوك يوجه رسالة لغير امللتزمني 

باحلجر املنزلي.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

٤:١٦الفجر
٥:٣٥الشروق

١١:٤١الظهر
٣:٠٩العصر

٥:٤٧املغرب
٧:٠٣العشاء

العظمى: ٤١
الصغرى: ٢٣

أعلى مد: ٠١:٥٥ ص ـ ٠٢:٣٧ م
أدنى جزر: ٠٨:٣٥ ص ـ ٠٨:٥٠ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

خديجة أحمد مصطفى املل، أرملة جوهر سلطان السلطان: ٧٢ 
عاما ـ ت: ٩٧٨١١٩٨٦ ـ شيعت.

يوسف عبدالرحمن أحمد الشويب: ٨١ عاماـ  ت: ٩٩٨٨٨٧٧٩ـ  شيع.
بزه إبراهيم صالح املذن: ٧٥ عاما ـ ت: ٩٩٨٠٤٨٦٦ ـ ٩٩٠٧٧٨٨٣ 

ـ شيعت.
علي غلوم محمد دشــتي: ٧٣ عاما ـ ت: ٩٩٠٣١٧٢٠ ـ ٥٠١١٣٦٣٦ 

ـ ٩٠٠١٨٨١٢ ـ شيع.
فارس سعد مسعود األحمد: ٣٩ عاماـ  ت: ٩٩٧٦٧٠٣٣ـ  ٩٧٥٨٤٤٣٤ 

ـ ٩٧٧٥٥٥١٩١ ـ شيع.
هادي عباس عويد العنزي: ٨٨ عاماـ  ت: ٩٩٦٨٤٧٤١ـ  ٩٩٧٩٩٩٧٥ 

ـ شيع.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة
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بعد ٥ أشهر من «دعابة» ترامب املزعومة.. 
الكثيرون مستمرون في تناول الكلورين!

بعــد مرور قرابة خمســة 
أشــهر على اقتــراح الرئيس 
دونالد ترامب تناول محلول 
منزلي مبيض ومعقم للقضاء 
على ڤيــروس كورونا، وعلى 
الرغم مــن التوضيح الالحق 
أن االقتــراح لم يكن جديا بل 
مجرد دعابة، اليزال كثيرون 
في العالم يتناولونه معتقدين 
أنه ليس عقارا مضادا لكورونا 
فقط، بل أيضا ألمراض كثيرة 
أخرى مثــل املالريــا وااليدز 

والسرطان وحتى للتوحد!
«ذي  صحيفــة  وتقــول 
غارديــان» انــه ميكن شــراء 
محلول ثاني أوكسيد الكلورين 
من موقع «أمازون» حتت اسم 
جتاري او اثنني ويروج له كـ 
«عالج مائي» مع حتذير بأنه 
ليس لالستخدام الداخلي. ولكن 

امليــاه ولكــن التركيــز الذي 
يباع بــه باعتبــاره «محلوال 
معدنيا سحريا» يتجاوز بكثير 

مستويات األمان الصحي.
وكانت ادارة الغذاء والدواء 
األميركيــة قد حــذرت من ان 
تناول احمللــول قد يؤدي الى 
الوفــاة. كما ان جمعية مراكز 
مكافحة السميات في الواليات 
املتحــدة أفادت عن تســجيل 
اكثــر من ١٦٠٠٠ حالة تســمم 
بالكلورين منهــا ٢٥٠٠ حالة 
ألطفال دون سن الثانية عشرة. 
وأشــارت الصحيفة الى عدة 
حــاالت وفــاة بســبب تناول 
احمللول في أميركا اجلنوبية 
منها وفاة طفل عمره ٥ سنوات 
فــي األرجنتني في أغســطس 
أعطي الكلوريــن كعالج ضد 

«كوفيد ـ ١٩».

شتاء استثنائي سيحير الكثيرين.. زكام أم كورونا؟
في الشتاء املعتاد لم نستطع غالبا 
التمييز بني الزكام العادي واالنفلونزا 
العادية، لكن الشــتاء املقبل لن يكون 
كغيره من فصول الشتاء التي عهدناها. 
فمع استمرار جائحة كورونا، سيكون 
لدينــا خليط من األمراض املوســمية 
الشــتوية التــي تختلــف فــي درجة 
اخلطورة. وحسب صحيفة «اندبندنت» 
سيحتار كثيرون في معرفة ما اذا كانت 
أعراضهم دليال على إصابتهم بالزكام 
أم باإلنفلونــزا أم بكورونا. واحلقيقة 

هي ان هناك أكثر من ڤيروس.
فوفق منظمة الصحة العاملية، يغطي 
اســم االنفلونزا مجموعة مختلفة من 
الڤيروسات التي ميكن ان تسبب أمراضا 
تتراوح بــني الزكام وميــرس (تناذر 
الشــرق األوســط التنفسي) وسارس 
(التناذر التنفســي احلاد)، أما ساللة 
ڤيروس كورونا املستجد مثل «كوفيدـ  
١٩» فلم يسبق ان ظهرت لدى االنسان.
ومثل غيره من الڤيروسات ينتقل 
«كوفيد ـ ١٩» من شخص الى آخر عن 
طريق القطيرات التي تنتج عن السعال 
أو العطس ما يجعل الكمامات ضرورية 

في األماكن العامة.
وتوضــح الصحيفــة ان معظــم 
ڤيروسات كورونا مثل ڤيروس الزكام 
تســبب التهابــا خفيفــا فــي املجاري 
التنفســية العلويــة وأعراضا ثانوية 
نســبيا مثل احتقان األنــف والعينني 
والصداع والتهاب احللق. أما ڤيروسات 

االنفلونزا فإنها تسبب أعراضا مشابهة 
وأخرى حادة حســب احلالة وحســب 
ســاللة الڤيــروس. وميكن للشــخص 
املصــاب نقــل العــدوى خــالل األيام 
اخلمسة االولى من إصابته في حني ان 
آثار العدوى بـ «كوفيدـ  ١٩» تظهر بعد 

يومني الى ١٤ يوما من اإلصابة.

بوارق أمل في أفق التصدي لوباء لـ«كوڤيد - ١٩»
مع اقتراب فصل الشــتاء 
وابتعاد احتمال التوصل الى 
لقاح قبله، يسود بريطانيا جو 
من التشــاؤم حول ما ستأتي 
به األيام املقبلة وما ستكون 
عليه موجة ثانية متوقعة من 

وباء كورونا.
ولكن جــون نيش يكتب 
في «الديلي ميل» ان املستقبل 
ليس وال ينبغي ان يكون على 
هذه الدرجة من القتامة فيما 
يتعلق بالوباء. ويورد الكاتب 
عشرة أســباب لالعتقاد بأن 
املوجة الثانية لن تكون بسوء 

املوجة األولى.
فنسبة النتائج االيجابية 
لالختبارات انخفضت بالرغم 
مــن ازديــاد أعدادهــا الناجم 
عن الزيادة الكبيرة في اعداد 
االختبــارات. كمــا ان نســبة 
االصابات احلادة بالڤيروس 
انخفضــت بدرجــة كبيــرة 
وترافق ذلك مع انخفاض في 
نسبة الوفيات بني االصابات 

احلادة.
السبب الرابع هو اكتشاف 

مفارقة متمثلة في ان الڤيروس 
بات يستهدف اآلن صغار السن 
وهؤالء يتمتعون بقدرة أكبر 

على التصدي له.
أحد االسباب التي تدعو الى 
التفاؤل هو تسارع اخلطوات 
للتوصل الى لقاح فعال ضد 

التجارب  كوفيد-١٩ ودخول 
املرحلــة الســريرية الثالثــة 
للتأكــد من جناعتــه. يضاف 
الــى ذلــك انه بعد أشــهر من 
استنفار كل اجلهود والوسائل 
ملكافحة الڤيروس تكونت لدى 
الســلطات الطبيــة اخلبــرة 
واألجهزة التي لم تكن متوافرة 
عندما داهمها على حني غرة. 
وهذا ينطبق أيضا على ازدياد 
الوعي الشعبي وااللتزام باتباع 

ارشادات الوقاية.
ويــورد الكاتــب ســببني 
آخريــن يدعــوان لالطمئنان 
النسبي هما ان أرقام الوفيات 
في بريطانيــا (نحو ٤٢ ألف 
وفــاة) هــي أقــل بكثيــر من 
التوقعات املفرطة في التشاؤم 
في مــارس املاضــي بحدوث 
٥٠٠ ألف وفــاة. كما انه بات 
باالمــكان فرض االغالق على 
أقاليم ومناطــق معينة دون 
غيرها عندمــا تدعو احلاجة 
األمر الذي يخفــف من وطأة 
هذه االجراءات على اجلمهور 

واالقتصاد.

أدويــة تقلص خطــر الوفاة 
بالڤيروس وهي األدوية التي 
حتتوي علــى ســتيرويدات 
وحتدث مفعولها بتهدئة النظام 
املناعــي وبالتالــي منعه من 
مهاجمة خاليا اجلسم بأكمله. 
وينطوي السبب اخلامس على 

التلسكوب الفضائي «هابل» يلتقط 
صورًا جديدة لكوكب املشتري

مزرعة عمودية «زهرية» تبتكر حلوًال 
للتكيف مع «كورونا» في البرازيل

أ.ف.پ: نشــرت وكالــة الفضاء األميركية (ناســا) على 
حســابها الرســمي اخلاص بالتلســكوب الفضائي «هابل» 
على موقع تويتر، صورا حديثة لكوكب املشــتري التقطت 
في ٢٥ أغســطس عندما كان الكوكب على بعد ٦٥٣ مليون 

كيلومتر من األرض.

ساو باولو - أ.ف.پ: في مستودع في غرب ساو باولو، 
تنمو الفواكه واخلضار على رفوف يقع بعضها فوق بعض، 
متنعمة بضوء زهري اللون. «املزارع الزهرية» هي أول مزرعة 
عمودية في هذه املدينة البرازيلية التي تضج باحلياة وذات 
الـ١٢ مليون نســمة حيث تندر األراضي الزراعية وتستورد 
املنتجات من بلدان بعيدة. وتتألف املزرعة من برجني مساحتهما 
كمســاحة شــقة صغيرة، األول فيــه ٨ رفــوف والثاني ١٠. 
ويســتخدم القيمون عليها تقنية يســتغنى فيها عن التربة 
لتنمية النبات ونظــام ري يطهر مياهه اخلاصة ومصابيح 
ثنائية باعثة للضوء حمراء وزرقاء تعطي معا اللون الزهري. 
وللتكيف مع تداعيات أزمة كورونا، خاضت «املزارع الزهرية» 
غمار االنترنت لبيع منتجاتها واستحدثت خط إنتاج لبقول 
ورقية مشــبعة باملغذيات واملتبالت. ويستبعد مايا احتمال 

أن حتل الزراعة العمودية محل املزارع التقليدية.

أحدث صور املشتري

املزارع الزهرية العمودية ملواجهة تداعيات «كورونا»

سيرك بالهواء الطلق .. 
واجلمهور في السيارات

ســيئول ـ أ.ف.پ: يقــدم مهرج ســيرك كــوري جنوبي 
وبهلوانيوه عروضهم في سيئول خالل عطلة هذا األسبوع 
أمام جمهور في سياراتهم، من دون مدرجات وال خيمة، تفاديا 

خلطر انتقال عدوى ڤيروس كورونا املستجد.
ويقام هذا العرض عادة في مايو من كل عام، لكنه أرجئ 

هذه السنة مرتني بسبب جائحة «كوفيد ـ ١٩».
ولكي ال يكون الســيرك ســببا لتفشــي الڤيروس، وجد 
املنظمون أخيرا أن احلل يتمثل في إقامة العرض في الهواء 
الطلــق، على طريقــة الـ «درايف إن»، حيث يشــاهده أفراد 

اجلمهور وهم في سياراتهم.

ملشاهدة الڤيديومتابعة من السيارة إلحدى فقرات السيرك        (أ.ف.پ)

ملشاهدة الڤيديو

محافظ العاصمة: حظر نشر املالبس واملفروشات على واجهات املباني
اســتمرارا جلهــود محافظــة 
العاصمــة للحفــاظ علــى املظهــر 
اجلمالــي جلميع مناطقها، وتأكيدا 
للتوجــه الذي وضعتــه احملافظة 
علــى عاتقهــا باحلزم فــي تطبيق 
القانــون وإعالء املصلحــة العامة، 
فقد شدد محافظ العاصمة الشيخ 
طالل اخلالد على ضرورة االلتزام 
بقرار وزارة الدولة لشؤون البلدية 
رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن النظافة 
العامــة ونقل النفايــات خصوصا 
املادة الرابعة في البند الثاني والذي 
ينص على «يحظر تنظيف السجاد 
واملفروشــات من املطالت الواقعة 
على الشوارع، كما يحظر وضع أو 
نشــر املالبس أو أي أشــياء أخرى 
في املطالت والفتحات الواقعة على 
الطرق وامليادين أو الساحات العامة 

على عاتقها مواجهة كل املظاهر غير 
احلضارية فــي مناطقها بكل حزم 
وشــدة وذلك بالتعاون والتنسيق 
مع اجلهات املعنية وهو ما يتجلى 
واضحا في عمليات إزالة مخالفات 
البنــاء». وأكد اخلالد أن «احملافظة 
ستســعى بالتعــاون مــع اجلهات 
املعنية لتطبيق القانون على جميع 
املخالفني»، موجها «جميع املواطنني 
واملقيمني إلى التعاون وااللتزام بكافة 
القــرارات والدعوات التي تدفع في 
اجتاه احلفاظ على املظهر احلضاري 
في جميع مناطق احملافظة». وختم 
اخلالد، تصريحه بالتأكيد على أن 
«احملافظة تعــول على وعي أهالي 
وسكان احملافظة مواطنني ومقيمني 
فــي دعم جهود االرتقاء مبتطلبات 

واحتياجات املناطق».

اخلالد: تشوه املظهر احلضاري وتخالف القرارات املنظمة.. و نعّول على وعي أهالي احملافظة في دعم جهود االرتقاء مبتطلبات املناطق

نشر املالبس على الواجهات يشوه املظهر احلضاري ويخالف القرارات املنظمةالشيخ طالل اخلالد

قبل جميع سكان احملافظة مواطنني 
ومقيمــني إذ تعرضهــم للمخالفات 

واملساءلة القانونية.
وقــال إن «ارتكاب البعض ملثل 
هذه املمارســات التي تســاهم في 

تشــويه املظهر احلضاري لبعض 
مناطــق احملافظــة يعتبــر توجها 
مذموما إذ يخالف القرارات واللوائح 
املنظمة في هذا الشأن»، موضحا أن 
«احملافظة جادة في توجهها وتأخذ 

بقصد جتفيفها أو تهويتها أو ألي 
غرض آخر».

وحــذر احملافــظ اخلالــد، فــي 
تصريــح صحافي مــن مغبة عدم 
االلتزام الكامل بهــذه القرارات من 

القســم املخصص لتعليقات 
الزبائن يعطي صورة مختلفة 

عن استخدامات احمللول.
أحد هؤالء يزعم ان والدته 
املســنة (٧٧ عامــا) أصيبــت 
بڤيــروس كورونــا وتناولت 

احمللول فتحســنت في اليوم 
التالي وشفيت متاما في اليوم 
الذي تاله! وتضيف الصحيفة 
ان احمللول املبيض يستخدم 
عــادة فــي صناعة النســيج 
والــورق وأيضــا فــي تعقيم 
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