
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

الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

املجلس البلدي: ١ ديسمبر البدء 
في إزالة عوائق مدينة جنوب 

سعد العبداهللا اإلسكانية.

  قد تكون مفيدة أكثر من أبحاثكم   أبشروا خير.
       وضياعكم املستمر.

«الصحة العاملية» ُتراهن على 
أدوية عشبية لصد «كورونا»

٤:١٧الفجر
٥:٣٧الشروق

١١:٤١الظهر
٣:٠٨العصر

٥:٤٥املغرب
٧:٠٢العشاء

العظمى: ٤١
الصغرى: ٢٣

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

عبداهللا محمد عبداللطيف العبدالرزاق: ٨٩ عاماـ  ت: ٩٩٣٧٨١٦٧ 
ـ ٩٩٠٢١٤٤١ ـ شيع.

علي حمزه سيد حسني سيد مهدي: ٦٦ عاماـ  ت: ٩٨٠٥٠٥٨٥ـ  
٩٧٣٧٣٧١٣ ـ ٥٥٠٨٠٣٤٥ ـ شيع.

فاطمه قمبر علي احملميد، أرملة عيسى حسن إسماعيل سويد: 
٧١ عاما ـ ت: ٩٩٠٣٢٢١٢ ـ ٩٤٩٠٩٠٠٥ ـ شيعت.

ملفي محمد هادي العميري العازمي: ٦٢ عاماـ  ت: ٥٠٩٠٠٧٥٧ـ  شيع.
ناصر سالم ناصر الرغيب: ٥٢ عاماـ  ت: ٦٩٩٩٠٠١٥ـ  ٩٧٩٤٩٩٧٤ 

ـ شيع.
عبداهللا علي حســني املزيدي: ٨٧ عاما ـ ت: ٩٩٨٦٥٢٦٦ ـ 

٩٩٠٠٤٤٥١ ـ شيع.

أبعد من الكلمات
«سحب القوات من أفغانستان وألمانيا خطأ»

ماكماستر، مستشــار األمن القومي 
الســابق للرئيس األميركي، يدين ما 
وصفه بتخلي ترامب عن حلفاء الواليات 

املتحدة.

«أتمنى أال يكون رحيلي قبل رحيل ترامب»

األمنية األخيــرة للقاضية األميركية 
روث بادر غينسبورغ في عهد الرئيس 
ترامب، كما أفصحت عنها حلفيدتها.

«ظلم إسرائيل للفلسطينيين مرعب»

عاملة االجتماع األميركية ـ الهولندية 
الكيان  ساسكايا ساسني تغرد إلدانة 

الصهيوني.

«كورونا قادر على االنتقال عبر الهواء في األماكن 
سيئة التهوية»

روبرت ريدفيلد، مدير مركز مكافحة 
األوبئة األميركي.

هل يفوز املرشح األكثر إنفاقًا بانتخابات أميركا؟
إنهما ينفقان أرقاما فلكية من األموال 
وكلهــا أموال مشــروعة، صحيح إنهما 
«لم يتعبا بجنيه» كما يقول املثل، لكن 
شيئا من احلرص لن يضيرهما.  موسم 
االنتخابات األميركية، الرئاسية وغير 
الرئاسية، أصبح، تقليديا، موسم إنفاق 
خيالي من قبل املرشحني على احلمالت 
اإلعالنيــة والدعائية مــن أجل حتقيق 
فوز ثمني. هنا ال يوجد شــراء ألصوات 
الناخبني أو النســحابات املنافسني بل 
هي منافسة مشروعة تنتهي بفوز األكثر 
جــدارة أحيانا، لكن غالبا األكثر إنفاقا. 
وتنقل صحيفة «الغارديان» عن موقع 
(٥٣٨) أن أكثــر من ٩٠٪ مــن الفائزين 
مبقاعد في مجلس النواب األميركي هم 
من الذين كانوا أكثر إنفاقا على حمالتهم 
االنتخابية. ال عجب أنهم يطلقون على 
االنتخابات الرئاســية األميركية اســم 
«معركة»، وهي في احلقيقة حرب ضارية 
تســتخدم فيها مختلف أنواع األسلحة 
املشروعة وغير املشروعة واملال أحدها، 
لذلــك ال عجب أيضا في أنهم يتحدثون 
عــن ميزانية احلملة على انها صندوق 
حرب. وفــي احلرب احلاليــة يبدو أن 
حملــة دونالد ترامب أنفقــت معظم ما 

في صندوقها قبل املعركة الفاصلة في 
نوفمبر املقبل. اجلمهوريون، كما يقول 
خبير دميوقراطي، أنفقوا بال حساب في 
هذه احلملة «مثل إنفاق بحار ســكير».  
وذكــرت صحيفة «نيويورك تاميز» أن 
املبلغ الفعلي الذي مت انفاقه حتى اآلن 
جتاوز ٨٠٠ مليون دوالر من أصل ١٫١مليار 
دوالر مت جمعها، وهذا ما دفع ترامب الى 
التصريح باســتعداده إذا دعت احلاجة 

للدفع من جيبه اخلاص مثلما فعل في 
حملة انتخابه عام ٢٠١٦ عندما قدم ٦٥ 
مليون دوالر من جيبه لصندوق احلملة 

الذي بلغ ٦٠٠ مليون دوالر. 
وكان ذلك كافيا للتغلب على منافسته 
هيالري كلينتون التي خسرت السباق 
على الرغم من ان حملتها جمعت تبرعات 
بلغت مليــار دوالر، في نتيجة فاجأت 

الكثيرين.

دراسة بريطانية مطمئنة حول «كوفيد ـ ١٩»
أكد بحث أجراه خبراء من 
اجلمعية امللكية في بريطانيا 
أوثــق قريــب لڤيــروس  ان 
كورونا موجود في اخلفاش، 
ويختلف بنسبة ٣٪ فقط عن 
ڤيروس كورونــا، وهذا كاف 
النظريات حول  لدحــض كل 
ان الوبــاء رمبا نشــأ بشــكل 
متعمــد أو نتيجة حادث بعد 
أن مت تطويره اصطناعيا في 
مختبر، حيث تؤكد الدراسة ان 
الڤيروس قفز الى االنسان من 
اخلفاش مباشرة أو عن طريق 
حيوان ثديي وسيط. وهذا أمر 

مطمئن ألغلب البشر ألنه يضع 
مصيرنا بعيدا عن أيدي أشرار 

يخططون إلفناء البشر.
كذلك تقول الدراسة أنه لم 
تطرأ علــى ڤيروس «كوفيد ـ 
١٩» حتــوالت وراثية جتعله 
أكثر عدوى أو خطورة. ووجد 
العلماء في دراســة قريبة ان 
الڤيــروس يتحــول مبعــدل 
بطــيء بدرجــة غيــر عادية. 
ويقول موقع «ميل أونالين» 
ان هذه النتائــج تعزز اآلمال 
بأن اللقاحات املقبلة ستكون 

أوثق قريب لڤيروس كورونا موجود في اخلفاشفعالة على املدى الطويل.
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خبير دميوقراطي: اجلمهوريون ينفقون بال حساب مثل «بحار سّكير»
الفتة رقم ٢

التطبيع

قال علــي گ: «ال تستوحشــوا طريق احلّق 
لقلِة سالكيِه».

يـــا كويـــت الوفـــاِء مـــاذا تقولني
اخليـــاُر فيـــه  يضيـــُق  بأمـــٍر 

هـــْل تســـيريَن فـــي طريـــق علٍيّ
ُتـــرى يحتويـــِك ذاك املســـاُر؟ أْم 

ورأٌي قـــوٌل  الكويـــِت  فلشـــعِب 
إنـــكاُر وال  عنـــُه  رجـــوَع  ال 

كيـــَف فـــي حلظـــٍة ُنغيـــُر نهجـــًا
صـــاَغ وجداننـــا ونحـــُن صغـــاُر

بعهـــٍد خطـــاه  علـــى  ومشـــينا 
كبـــاُر ونحـــُن  بـــه  والتزمنـــا 

ال نبالـــي مـــْن يعذلـــوا أو يلوموا
القهـــاُر الواحـــد  اهللا  حســـُبنا 

شعر: علي يوسف املتروك
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