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أمير قطر سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني يتسلم رسالة من سمو نائب األمير وولي العهد من وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد الناصر 

مبعوث نائب األمير سلَّم رسالة خطية إلى أمير قطر حول القضايا املشتركة

الكويت حتتاج إلى استدانة ٩٠ مليار دوالر
لتلبية متطلبات التمويل احلكومية حتى مارس ٢٠٢٤.. و«موديز» خّفضت التصنيف االئتماني إلى «A١» مع نظرة مستقرة

اقتصاد

محمد القطان عماد سلطان

بنك اخلليج يعّني 
محمد القطان 

مديرًا عامًا للمجموعة 
املصرفية لألفراد 

عماد سلطان: 
«نفط الكويت» 

اكتشفت ٤ حقول 
نفطية جديدة

ناصر املجيبل: 
تضخم هيكل 

«التربية» غير معقول 
مبا يعادل 

موظفًا إداريًا لكل 
معلم تقريبًا
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املنفوحي: حسم املخيمات الربيعية اليوم
عادل الشنان

أعلن مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي انه سيحضر اجتماعا 
اليوم مع جلنة االشتراطات الصحية ملناقشة «املخيمات الربيعية» 
وسواء كان القرار بالقبول أو الرفض فإنه سيأتي لصالح املواطن 

واملقيم.

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

خادم احلرمني يدعو 
إلى موقف دولي حازم ضد 

سالح إيران ودعم جهود 
أميركا إلحالل السالم 

باحلوار بني  الفلسطينيني 
18واإلسرائيليني

«التعليمية»: زيادة مكافأة الطلبة لـ  ٣٠٠ دينار إلى املجلس
النصاب حال دون عقد جلسة أمس.. والفضل يطالب بجلسة خاصة إلقرار القوانني

ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ 
 سلطان العبدان - بدر السهيل 

وافقــت اللجنة التعليميــة البرملانية 
على عدد من االقتراحات، وأعدت تقريرها 
الذي تنشره «األنباء» وأدرجته على جدول 
أعمال مجلس األمة. وأقرت اللجنة االقتراح 
اخلاص بزيادة املكافأة التشجيعية للطلبة 
إلى ٣٠٠ دينار شهريا مع السماح خلريجي 

دور القــرآن بااللتحاق بكلية الشــريعة 
والدراسات اإلسالمية. ووافقت على توفير 
تأمني صحي للطلبة الدارســني باإلمارات 
املبتعثني على نفقة الدولة أو على نفقتهم 
مع إقرار ١٠ مقاعد لالبتعاث للطلبة غير 
محددي اجلنسية بتخصص الطب. ووافقت 
اللجنة على تزويد جميع املدارس بطاقم 
طبي ومتريضي قبل بداية العام الدراسي 
مع التوسع في دول االبتعاث وزيادة عدد 

اجلامعات املبتعث لها. وأمس، لم يتمكن 
مجلس األمة من عقد جلسته التكميلية التي 
كان جدولها مزدحما بالقوانني وذلك بسبب 
عدم اكتمال النصاب. وفي هذا االطار، طالب 
النائب أحمد الفضل بعقد جلســة خاصة 
قبل فــض دور االنعقاد إلقــرار القوانني 
املدرجة على جدول أعمال املجلس وتدارك 
إلغاء جلســة أمس جــراء فقدان النصاب 

الالزم النعقادها. 

محمود عيسى

خفضــت وكالة موديز خلدمات املســتثمرين التصنيف 
 «Aإلى «١ «Aaاالئتماني السيادي للكويت بواقع درجتني من «٢
مع تغيير النظرة املســتقبلية إلى مســتقرة، مشيرة الى أن 
هذا القرار يعكس زيادة مخاطر السيولة احلكومية، وتقييما 

أضعف للقوة املؤسساتية ومعايير احلوكمة.
وأشارت الوكالة، في تقريرها الصادر فجر أمس، إلى تصاعد 
مخاطر الســيولة على الرغم من القوة املالية االســتثنائية 
للدولة، مدفوعا مبجموعة من العوامل ترتبط باستمرار غياب 
قانون جديد للدين العام وعدم الســماح للحكومة بالسحب 
من صنــدوق احتياطي األجيــال القادمة، واقتــراب املوارد 
الســائلة املتاحــة في صندوق االحتياطي العــام من النفاد. 
وحتى لو حصلت احلكومة على إذن قانوني بإصدار الدين 
دون قيود على احلد األقصى، تتوقع الوكالة أن يبلغ صافي 
حجم اإلصدارات السيادية نحو ٢٧٫٦ مليار دينار (أي حوالي

٩٠ مليار دوالر) لتلبية متطلبات التمويل احلكومية للفترة 
املمتدة بني السنة املالية احلالية والسنة املالية التي ستنتهي 
في مارس ٢٠٢٤، ممــا يختبر قدرة احلكومة على احلصول 

على مثل هذا التمويل الكبير.
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سبعة أشهر حالكة (األسرار) مرت علينا في 
هذه اجلائحة سنة ١٤٤٢هـ املوافق ٢٠٢٠م وأنا 
شخصيا غير مستغرب، فهذا الرقم األحادي 
(٧) له دالالته العجيبة في هذه الدنيا الفانية، 
غير أن الرقم (٧) له صور ذهنية ليست في ملة 
اإلسالم فقط وإمنا أيضا في املسيحية (األسرار 

السبعة) وفي اليهودية (الطبقة السابقة)!
جيلنا يذكر ســالفة عجائب الدنيا السبع، 
وهي: حدائــق بابل املعلقة، األهرامات، متثال 
زيوس اليوناني، ضريح موسولوس في تركيا، 
ومتثال رودس اليوناني ومنارة اإلسكندرية 
ومتثال أرمتيس األزميري في تركيا، وفي زمن 
كورونا بالنســبة لنا نحن الكويتيني عجائب 

الدنيا صارت (٧٧)!
فمن العجائب التي ظهرت في (عصر كورونا 
الكويتي) شباب وشابات حصلوا على املاليني 
دون دراسة أو شهادة أو خبرة، اللهم إال من 
هذه (الطالت) البهية التي ظهروا فيها علينا من 
(امليديا) وهللا احلمد صاروا ميلكون العقارات 
وما غال من الســيارات واليخوت والساعات 
والكاش املكنُوز في السراديب وليس في النور!

أحدهم قال وقــد صدق إنه يحب (ريول) 
أُمه واهللا يرزقه!

أعود الى رقم ٧، ففي ممارسات الناس ما 
يغنيني باألمثلة، فبعضهم كل يوم يستيقظ 
فيه صباحــا يأكل ٧ حبات متر وآخر زيتون 

و.. و.. و...
سجودنا في الصالة اليومية له ٧ مواضع!

في احلج والعمرة نطوف ســبعة أشواط 
ونسعى بني الصفا واملروة سبعة أشواط!

في قصة سيدنا يوسف عليه السالم سبع 
بقرات وســبع عجاف وسبع سنبالت خضر 
وأخر يابســات وتزرعون  سبع سنني دأبا.. 

ومن بعد ذلك سبع شداد!
في قصة ســيدنا هود عليه السالم رأينا 
في التصوير القرآني كيف أرســل اهللا الريح 
العاتية على قبيلة عاد (ســخرها عليهم سبع 

ليال وثمانية أيام حسوما).
في ســورة الكهف التي تقــرأ كل جمعة 
(ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم)، وفي سورة 
الفاحتــة التي نقرؤها في كل صلواتنا ترتكز 
على رقم ٧ ألن رسولنا ژ خاطبه اهللا تبارك 
وتعالى فقال له: (ولقد آتيناك سبعا من املثاني 
والقرآن العظيم) حلل الفاحتة جتدها ٧ آيات.
هناك السموات السبع واألرضني السبع!

املؤرخ واألديب والشاعر  كتب أســتاذنا 
واملربي األســتاذ يعقوب يوسف الغنيم في 
«األنباء» ١٩٩٠/٢/٢ في صفحة األسبوع ستة 
أيام متسائال: هل األسبوع ستة أيام أم سبعة؟

وأعتبر هذا الســؤال لغزا من األلغاز، ألن 
املعروف أن األسبوع سبعة أيام.. فأين ذهب 

اليوم السابع؟
طبعا أستاذنا (بو أوس) واحد من الباحثني 
املؤرخني، وهو شاعر وأديب ووزير سابق، وقبل 
هذا وذاك مرجع موثوق في التاريخ الكويتي 
القدمي، وأخذ من والده يوسف الغنيم وخاله 
الشــيخ محمد اجلراح - رحمهما اهللا - حب 
التدين والبحث، وله مؤلفات عديدة، وله اثنان 
من اإلخوة التربويني اللــذان تعتز وتفتخر 
بهما الكويت ملناقبهما وسمو أخالقهما، األخ 
د.مرزوق يوســف الغنيم ود.عبداهللا يوسف 
الغنيم أطال اهللا في أعمارهما.. أعود الى اللغز 
الذي طرحه أستاذنا (أبا أوس) فمن املعروف 
أن األسبوع ٧ أيام، فأين ذهب اليوم السابع 

إذا قلنا األسبوع ٦ أيام؟
في ذهابه حرمان لنا من اثنني وخمســني 

يوما في السنة! فكيف نفرط في هذا اليوم؟
هل تسمح لي جريدتي العزيزة بأن أعود 

الى الواقع فأقول األسبوع ٧ أيام؟
أم إن ما جرى عليه العرف يصعب تغييره؟

األسبوع ٧ أيام منذ القدم، وقد كانت العرب 
في جاهليتها تعده كذلك، لكن أسماء األيام عندهم 
كانت مختلفة الى أن جرى التغيير فيما بعد الى 
األسماء املستعملة حاليا، فاألحد عندهم يسمى 
أول، واالثنني أهون، والثالثاء جبارا، واألربعاء 
دبارا، واخلميس مؤنســا، واجلمعة عروبة، 
والسبت شبار، وقد كان اخلميس عندنا مؤنسا 
بالفعل، إذ إنه يطل بنا على العطلة األسبوعية 
(اجلمعة) على عكس السبت الذي اليزال في 
بال كل واحد منا شيء عنه منذ أيام الدراسة، 
وهكذا استطاع أستاذنا د.يعقوب يوسف الغنيم 
(أبو أوس) وهو ضليع وقادر على اإلجابة عن 
سؤال طرحه في بداية استراحته «هل األسبوع 

٦ أيام أم ٧؟».
أنا شخصيا صار عندي األسبوع في الزمن 
الكوروني ٥ أيام بعد إسقاط اجلمعة والسبت، 
ولعلنا نتوقف هنا عند (الدمج) ألن كل اخلوف 
أن يأتي من يحتسب األسبوع ٤ أيام في سنة 

كورونا، فيكون األسبوع ٣ أيام فقط!
٭ ومضة: وأنا أكتــب لكم هذه (املقالة) فإنني 
كمواطن كويتي آمل أن حتل ٧ قضايا أساسية، 

وهي:
١ - مكافحة الفساد.
٢ - جتارة اإلقامات.

٣ - االستهتار املروري.
٤ - الصحة للجميــع دون متييز في العالج 

للخارج.
٥ - إعادة نتائج الثانوية العامة بقسميها األدبي 

والعلمي.
٦ - محو البطالة من الكويت.

٧ - تسريع اإلسكان.
وأن متنع املهلكات التالية:

١ - السجائر.

٢ - الشيشة.
٣ - الواسطة.

٤ - القروض الربوية.
٥ - القفز الوظيفي.

٦ - الشهادات اجلامعية املضروبة.
٧ - «األعمال اجلليلة» بغير احلق.

٭ آخر الكالم: آمل أن تكونوا قد استمتعوا بالرقم 
٧، وقد سطرت ما أعلم وتركت ما ال أعلم!

٭ زبدة احلچي: رقم ٧ رقم عجيب وله دالالت، 
وقد شغل العلماء والباحثني عبر التاريخ وكل 
يوم له اكتشاف يخصه يكشف عن كنهه العميق.
لســت معلما للرياضيات واحلساب، لكن 
املؤكد أن رقم سبعة بتحليالته وعوامله ونظامه 

لفت أنظار العالم أجمع.
لقد هالني منذ زمان هذا الرقم السحري، 
خاصــة بعد أن وجدت أن األســبوع ٧ أيام، 
وألوان الطيف ٧، وعدد البحار املكتشــفة ٧ 
واملعادن الرئيســية ٧، وهنــاك  ٧ أنواع من 
النجوم فــي الكون، وللضوء املرئي ٧ ألوان، 
وهناك ٧ إشعاعات للضوء غير املرئي، وعدد 
القارات في العالــم ٧ ويوميا وأنا أقف على 
املهاجرة  الطيور  أراقب  أبواحلصانية  شاطئ 

على شكل ٧.. رقم ٧ غير األرقام!
أرجو من القارئ الكرمي إضافة ما يعلم عن 
الرقم ٧ وأنا وأنت واجلميع خلونا ندعو اهللا عز 
وجل أن يصرف عنا كورونا.. سبعة أشهر كافية!

في أمان اهللا.

ومضات

أسرار 
«سباعية» كورونا!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

العون: تشييد القرى والبيوت 
في الدول الفقيرة ومساندتهم

ليلى الشافعي

أعلن مدير عام جمعية 
السالم لألعمال االنسانية 
والخيرية د.نبيل العون 
عن بدء الجمعية في بناء 
المرحلــة الثالثــة مــن 

البيوت في اليمن.
وقال ان تشييد بيوت 
اليمن جاء بناء على خطة 
للبناء انقسمت الى ثالث 
مراحــل كل مرحلة يتم 
فيهــا بنــاء ١٠٠ بيــت، 

وبحمد اهللا تم االنتهاء من المرحلتين االولى والثانية 
وجار العمل في بناء بيوت المرحلة الثالثة، مشــيرا 
الــى ان البيت الواحد يتكلف ٧٥٠ دينارا، وهو عبارة 
عن غرفة وحمام وعشة مزودة بالطاقة الشمسية لكل 

مكونات البيت.
أما في قرغيزيا فقد بدأت جمعية السالم في بناء قرية 
لأليتام واألرامل على مساحة ٢٠ الف متر وتسع ٥٠٠ 
يتيم و١٠٠ ارملة، الفتا الى انه تم بناء ثالثة مجمعات 
لأليتام تتسع لـ ٣٨٠ يتيما وعلى مساحة ١٢ الف متر.

وأشار الى انه تم في سورية بناء اكثر من ٢٠٠ بيت، 
ويتكون البيت من غرفتين ومطبخ وحمام وذلك في 
الريف السوري، حيث تبلغ مساحة البيت الواحد ٥٠ 

مترا مربعا يتسع ألسرة كاملة.
وعن االعمال المستقبلية لجمعية السالم، أوضح 
د.العون انه بعد استكمال مشاريع الجمعية في اليمن 
وسورية سنبدأ بمشاريع المياه في اليمن بعد استكمال 

التراخيص من وزارة الشؤون االجتماعية.
وقال: جار بناء ٥ مراكز طبية في ألبانيا، وتم وضع 
استراتيجية لبناء مراكز الطبية تخدم قريتين أو ثالث 
حسب المكان مع جميع التجهيزات للمستوصف، مشيرا 
الى ان المركز الطبي الواحد يتكلف ٧٥٠٠ دينار، وقد 
تم االنتهاء من اساسات المستوصف وبدأنا المرحلة 
الثانية وستكون جاهزة بإذن اهللا بنهاية سنة ٢٠٢٠.

د.نبيل العون

العبداجلليل: تعاون ثقافي مع أميركا لدعم الطاقات الكويتية
قال األمني العام للمجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب كامــل 
العبداجلليــل ان هنــاك العديد من 
املقترحات واألفكار ســتتم بلورتها 
كبرامج لتنفيذها مســتقبال ما بني 
الكويت والواليات املتحدة األميركية 

وفقا للقنوات الرسمية.
وأضــاف العبداجلليل، في بيان 
صحافي، أنه التقى السفيرة األميركية 
لدى البالد إلينا رومانوسكي وبحثا 
أوجه وسبل التعاون الثقافي والفني 
املســتدام ومنها االهتمــام بصناعة 
الســينما واالســتفادة من اخلبرات 
والتاريخ الطويل للواليات املتحدة 
ومؤسساتها العريقة في هذا احلقل 

املهم واملؤثر.
وأوضح أن ذلك يشــمل محاولة 
تهيئــة الفرصة للطاقــات الوطنية 
لتقوية خبراتها وتنميتها في مجال 
اإلخراج السينمائي وفروعه كالصوت 

الكويت السينمائي ودعمه للطاقات 
الوطنية املميزة.

وذكــر أن لقــاءه مــع الســفيرة 
رومانوسكي تضمنت كذلك إمكانية 
استضافة الفرق املوسيقية املعروفة 
بعطاءاتها القيمة في هذا املجال إضافة 

إلى التعاون الثنائي في مجال الفن 
التشكيلي كالرسم والنحت وغيره.

وبني العبداجلليل أن ذلك يتم من 
خالل استقطاب فنانني من مدارس 
فنية مختلفة، السيما املعاصرة، منها 
لتواكب احلركة الفنية التشــكيلية 
الكويتية التــي حققت مكانتها منذ 
عقود من الزمن بفضل جهود الرواد 
ومــن جاء مــن بعدهــم إضافة إلى 
اجلهود الواعــدة ألكادميية الفنون 
واإلعالم في الهيئة العامة للشباب.
إلــــى أن السفيــــرة  وأشــــار 
رومانوســكي ثمنت إصدار قانون 
حقوق املؤلف واحلقــوق املجاورة 
في الكويــت، الفتا إلى أن ما حتقق 
علــى أرض الواقــع في هــذا املجال 
يعتبر خطوة حضارية تتســق مع 
الســمعة الثقافية للبالد في توفير 
بيئة قانونية حتمي اإلبداع واملبدعني 
في مجال الثقافة والفنون واآلداب.

السفيرة رومانوسكي ثّمنت إصدار قانون حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة في الكويت

كامل العبداجلليل مع السفيرة األميركية إلينا رومانوسكي

واملونتاج وغيرهما إضافة إلى اغتنام 
الفرصة للتعاون االفتراضي في ظل 
جائحــة كورونا مبجــاالت اإلنتاج 
السينمائي واإلخراج وكسب اخلبرات 
في مجاالتها الواسعة، دعما ملا حققه 
املجلس من تقدم من خالل مهرجان 

مواطنون من ساحة اإلرادة: متضامنون مع الشعب الفلسطيني
عبداهللا الراكان

ــم عــدد مــن املواطنــني وقفة  نظَّ
تضامنية مع الشــعب الفلســطيني 
في ساحة االرادة مساء اول من امس 
حتت شعار «فلسطني امانة والتطبيع 
خيانة»، مطالبني احلكومة ومجلس 
االمة بســن قوانني جتــرم التطبيع 
مــع الكيــان الصهيونــي، موضحني 
ان الشــعب الكويتي بجميع اطيافه 
وقواه السياســية يرفــض التطبيع 

بشكل قاطع.
وتداعــى مجموعة مــن املغردين 
والناشــطني علــى مواقــع التواصل 
االجتماعــي للمشــاركة فــي الوقفة 
عبر الوســم الشــهير «#كويتيون_

ضد_التطبيع».
وقال الناشط د.انور حياتي ان هذه 
الوقفة واجب شرعي ووطني، مؤكدا 
اننــا كمواطنني ســنتواجد لدعم اي 

شأنه التطبيع بني الكيان الصهيوني 
والدول العربية في صاحله.

بدورها، قالت الناشطة منى البغلي 
ان هذا التجمع يأتي لرفض التطبيع 
مــع الكيان الصهيوني حتت شــعار 

«فلســطني امانة والتطبيع خيانة»، 
مشــيرة الى ان هــذا الكيان ميارس 
االرهاب على الشــعب الفلســطيني 
االعــزل، مضيفــة انهــم يدعــون ان 
التطبيع هو من اجل السالم لكن هم 
ابعــد من ان يكونوا دولة ســالم بل 

اسرائيل دولة ارهابية.
مــن جهته، قــال رئيــس املكتب 
الشــبابي فــي كتلة العمل الشــعبي 
القضيــة  ان  املطيــري  عبــداهللا 
الفلسطينية موجودة منذ االزل ونحن 
كمواطنني متمسكون بها حتى يعود 

احلق الى الشعب الفلسطيني.
من جانبه، طالب الناشط سلمان 
اخلالدي مجلس االمة واحلكومة بسن 
قانــون يجــرم التطبيع مــع الكيان 
الصهيوني وهو القرار احلقيقي الذي 
مينع التطبيع في املستقبل، مضيفا 
انه يخشى على جيل الشباب ان ينسى 
قضية االسالم والعرب االولى فلسطني.

(محمد هاشم) جانب من احلضور في الوقفة التضامنية     

قضية سواء كانت شعبية او عربية.
الرئيــس  واضــاف حياتــي ان 
االميركــي دونالد ترامب يفكر حاليا 
فــي االنتخابات املقبلة التي ســتقام 
في نوفمبــر املقبل وأي تصريح من 

البنك الكويتي للطعام يطلق حملة «إعانة احملتاج»
أطلــق البنك الكويتــي للطعام 
واإلغاثة حملة خيرية إنسانية جديدة 
حتت شعار «إعانة احملتاج» ملساعدة 
اكثــر من ٦ آالف فرد من احملتاجني 
واملتعففني داخــل الكويت وتوفير 
احتياجاتهم املعيشــية الضرورية 

وتوفير متطلباتهم الطبية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة 
البنــك الكويتي للطعــام واإلغاثة 
مشــعل األنصاري ان حملة «إعانة 
احملتــاج» تالمــس حاجــة الفقراء 
واحملتاجني داخــل الكويت، وأولها 
مســاعدة األســر احملتاجة وإطعام 
الطعــام وتوفير جميــع املتطلبات 
الضرورية للمعيشة، وأخيرا نشر 
ثقافة التكاتف بني أفراد املجتمع لسد 
احتياجات املتعففني وغير القادرين 

من املتبرعني، خصوصا بعد النجاح 
الذي حققته املشاريع األخيرة لبنك 
الكويتي للطعام وخصوصا احلمالت 
اخليريــة التي غطت جميع مناطق 
ومحافظات الكويت واســتفاد منها 
اآلالف من املتعففــني واملتضررين 
خالل الفترة املاضية وذلك من بداية 
اجلائحة، والتــي حقق خاللها بنك 
الطعام الكثير من اإلجنازات داخل 
الكويت من تلبية احتياجات الفقراء 
واحملتاجني، وقد القت جميعها إشادة 
كبيرة من دعاة اخلير بالكويت، حيث 
رحبوا باملشاريع اخليرية واعتبروها 
أفكار سديدة في التعاون على البر 

والتقوى وزيادة أعمال اخلير.
وأشــار األنصاري إلى أن حملة 
«إعانة احملتــاج» تأتي انطالقا من 

االستشعار باملسؤولية االجتماعية 
اجتاه الكويت ومد يد العون لألسر 
احملتاجــة واملتعففة، مبينا أن بنك 
الطعام يبذل جهودا متنوعة لتلبية 
أحتياجــات احملتاجــني واملتعففني 
ســواء عن طريق توزيع الوجبات 
الغذائيــة أو توفيــر  أو الســالل 
االحتياجات الطبية وأدوات النظافة 
واملعقمات وغيرها من االحتياجات 
الضروريــة وذلك في أماكن تواجد 
احملتاجني. وأثنــى األنصاري على 
املجتمع الكويتي الذي ميتاز بحبه 
للخير ومســاعدة األســر احملتاجة 
واملتعففني، مبينا أن مشاريع بنك 
الطعــام تنفذ ضمن خطــة منظمة 
بالتعــاون مــع مختلــف اجلهــات 

احلكومية والقطاع اخلاص. 

ملساعدة أكثر من ٦ آالف محتاج داخل الكويت

مشعل األنصاري

على تلبية احتياجاتهم اليومية.
وأضــاف األنصــاري أن حملــة 
«إعانة احملتاج» تأتي استجابة لعدد 
من التقارير واملناشدات وطلب كثير 
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نائب األمير استقبل الغامن واخلالد والصالح وعّزى رئيس إندونيسيا

مبعوث نائب األمير سلَّم رسالة خطية إلى أمير قطر حول القضايا املشتركة

اســتقبل ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

واستقبل ســمو نائب األمير وولي العهد نائب رئيس 

مجلــس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح.

الى ذلك، بعث ســمو نائب األمير وولي العهد الشــيخ 
نواف األحمــد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو 
رئيس جمهورية إندونيســيا الصديقة، عبر فيها ســموه 

عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات 
التي اجتاحت أجــزاء من العاصمة جاكرتا نتيجة هطول 
أمطار غزيرة عليها، أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا 
واملصابني وتدمير للمرافق العامة واملمتلكات، سائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، 

وأن ميــن على املصابني بســرعة الشــفاء والعافية، وبأن 
يتمكن املســؤولون في البلد الصديق من جتاوز آثار هذه 

الكارثة الطبيعية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح 

اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

اســتقبل صاحــب الســمو 
الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر الشقيقة مبعوث 
سمو نائب األمير وولي العهد 
الشــيخ نــواف األحمــد وزير 
اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة 
الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد 
وذلك خالل الزيارة الرســمية 
التــي يقوم بها إلــى العاصمة 
القطرية الدوحة، حيث سلمه 
رسالة خطية من سموه تتصل 
بالعالقــات األخويــة الوطيدة 
التي تربط البلدين الشــقيقني 
والقضايا ذات االهتمام املشترك.

كما التقى مبعوث سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وزير اخلارجية ووزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ د.أحمد 
ناصــر احملمد مع نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

بيــان صحافي، إنه متت خالل 
اللقاء مناقشة العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني والقضايا 

ومضيفه نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية بدولة 
قطر الشقيقة الشيخ محمد بن 

يقوم بها الشيخ د.أحمد الناصر 
إلى العاصمة القطرية.

وكان في االستقبال سفيرنا 

محل االهتمام املشترك.
كما قــام وزيــر اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد 

عبدالرحمن آل ثاني بزيارة ملقر 
سفارتنا في الدوحة وذلك على 
هامش الزيارة الرســمية التي 

لدى دولة قطر الشقيقة السفير 
حفيظ العجمي وأعضاء السفارة 

واملكاتب امللحقة.

التقى وزير اخلارجية القطري وزار سفارتنا في الدوحة

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال أنس الصالح سمو نائب األمير خالل استقباله سمو الشيخ صباح اخلالد سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مرزوق الغامن

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أثناء زيارتهما لسفارتنا في الدوحة مبعوث سمو نائب األمير وولي العهد أثناء لقائه مع وزير اخلارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

بدولة قطر الشــقيقة الشــيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقالت وزارة اخلارجية في 

املعجل: السعودية حققت نهضة تنموية كبيرة

مصدر لـ «األنباء»: أربع آليات 
الستئناف الدراسة لذوي اإلعاقة

أعرب عضو املجلس البلدي الســابق محمد 
املعجل عن خالص التهاني والتبريكات ملقام خادم 
احلرمني الشــريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ملك اململكــة العربية الســعودية، وولي العهد 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز مبناسبة اليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة.
وقال املعجل ان اململكة العربية الســعودية 
حققت نهضة تنموية كبيرة في مختلف املجاالت، 
وارتقت الى مصاف الدول املتقدمة، داعيا املولى 
عز وجــل ان يــدمي عليها نعمة االمــن واالمان 

واالستقرار واالزدهار.

بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة ان نسبة اإلقبال على 
مراكز التأهيل التخصصية الذي سمح لها 

بالعمل ال يتعدى الـ  ٢٠٪.
وبني املصدر ان الهيئة تسعى ملتابعة 
الطلبة املعاقني املسجلني في املدارس التي 
تعمــل حتــت مظلتها، عقب قــرار وزارة 
التربية، ممثلة في قطاع التعليم اخلاص 
والنوعي، بعدم السماح مبباشرة العملية 
التعليمية لذوي اإلعاقة عبر وسائل التعليم 

عن بعد أو احلضور للمدارس.
ولفــت الى أن الهيئة وضعت ٤ آليات 

الســتئناف تعليم وتأهيل الطلبة، وهي 
(التعليــم عن بعد، وعبــر الهاتف، ومن 
خالل الزيارات املنزلية، وعن طريق قدوم 
الطلبة إلى املراكز التأهيلية املتخصصة).
وأكــد املصدر أن اســتئناف الدراســة 
فــي احلضانات واملدارس اخلاصة بذوي 
اإلعاقة أمر يرجع إلى وزارتي الشــؤون 
املســؤولة عــن احلضانــات، والتربيــة 
املنوطة باملدارس، موضحا أن الوزارتني 
ارتأتا تأجيل استئناف العملية التعليمية 
خالل املرحلة تخوفا من تفشــي اإلصابة 
مبرض كورونا بني الطلبة، السيما صغار 
السن منهم الذين تصعب السيطرة على 

تصرفاتهم.

إقبال ذوي اإلعاقة على املراكز التأهيلية ال يتجاوز الـ ٢٠٪

محمد املعجل

«التجارة» تغلق ٤ منشآت لرفع أسعار أجهزة كمبيوتر
التجــارة  أعلنــت وزارة 
والصناعة عن ضبط وإغالق 
باالمر االداري املباشر ألربع 
منشــآت مختصــة باألدوات 
املكتبية واأللواح اإللكترونية 
منها مخزنان يحتويان على 
١٥٤ جهاز (البتوب) إلحدى 
الشركات بقصد االمتناع عن 
البيع لرفع أسعارها. وقالت 
الــوزارة في بيــان صحافي 
امــس أن أمــر اإلغــالق جاء 
خــالل جولة املفتشــني على 
الشــركات واحملال التجارية 
باملســتلزمات  املختصــة 
االلكترونيــة والكمبيوترات 
فــي منطقــة حولــي ضمن 
حمالتها في موســم العودة 
الــى املــدارس. وأضافت انه 

املختصــة ألخذ االجــراءات 
القانونيــة. وأكــدت الوزارة 
التفتيشية  اســتعداد فرقها 
لرصد اي تالعب باألسعار قد 
يعرض املستهلكني لالستغالل 

امر غير منطقي في اســعار 
املنتجات عبر اخلط (١٣٥)، 
مشــددة على ضرورة تقيد 
الشــركات واحملال التجارية 
بالنظم واملعايير املعمول بها.

فضال عن تواجدهم في كافة 
احملافظات الســت في البالد 
لضبــط االســواق. ودعــت 
كافــة املواطنــني واملقيمــني 
الى االبــالغ عن اي زيادة او 

منها مخزنان يحتويان على ١٥٤ جهازاً ومحالن لبيع األلواح اإللكترونية

تسجيل مخالفة اغالق احملل

اثنــاء التدقيق على األجهزة 
تبــني وجــود ارتفــاع فــي 
ســعر أجهــزة الكمبيوترات 
أنواعهــا، مؤكدة  مبختلــف 
إحالة املخالفــة إلى اجلهات 

ندوة «التصويت اإللكتروني بني الواقع والتشريع»:
وجود هيئة مستقلة لالنتخابات أمر ضروري

ضمن نــدوات نادي نزاهة 
الصيفي الثاني أقامت (نزاهة) 
بالتعاون مع جمعية الشفافية 
بعنــوان  افتراضيــة  نــدوة 
اإللكترونــي بني  «التصويــت 
الواقع والتشريع» شارك فيها 
كل من أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة الكويت د.غامن النجار، 
وأســتاذ القانون الدســتوري 
واإلداري فــي كليــة احلقــوق 
الكويــت د.خليفــة  بجامعــة 
احلميــدة، ونائب مدير اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 

د.عمار احلسيني.
في البدايــة أوصى د.غامن 
إصــدار  بضــرورة  النجــار 
قانون إلنشــاء هيئة مستقلة 
لالنتخابات، مشيرا إلى أنه  شارك 
في التصويت اإللكتروني حول 
العالم خالل جائحة كورونا ١٦٠ 
مليون شخص، وبالتالي يجب 
تعديل القانون لكي يتم اعتماد 
االجتماعات واتخــاذ القرارات 
فيها والتصويت عن بعد على 
سبيل املثال ولكي تكون رسمية 

ومعتمدة.
وأضــاف النجار «موضوع 
التكنولوجيا في االنتخابات له 
متطلبــات  وترتيبات قانونية 

دقة أعلى فيما يتعلق باحتساب 
األصوات إلى جانب تشــجيع 
الناخبني وزيادة نسبة االقتراع 
وتسهيل عملية املشاركة لفئات 
مثل (ذوي اإلعاقة وكبار السن) 
املقيمــني باملناطــق احلدودية 
واألقليات، وتقليص عدد األوراق 
الباطلــة. وتطرق احلســيني 
إلــى التحديات التي قد تواجه 
التصويــت االلكترونــي حيث 
قال: يجــب االلتفات إلى االمن 
الســيبراني وأمــن املعلومات 
واالختراقات األمنية ومخاطر 
االحتيــال، إلى جانــب تغيير 
فيهــا  والتالعــب  النتائــج 
وتزوير الهوية وتعديل القيود 

االجتماعي، وإدخال النظام في 
مراحــل جتريبية قبل اعتماده 
بصــورة نهائيــة، وأن يكــون 
التطبيق التدريجي على مراحل 
مختلفة واالستثمار في التوعية 
والتثقيــف وفحــص وتطوير 
األنظمة واألجهزة بشكل مستمر 
واالســتفادة من جتارب الدول 
واملؤسسات في استخدام النظم 

االلكترونية في التصويت.
قــال عضــو  مــن جهتــه، 
التدريــس فــي كليــة  هيئــة 
احلقوق د.خليفة احلميدة إنه 
مــن الضــروري وجــود هيئة 
العمليــة  مســتقلة لتنظيــم 
إلــى أن  االنتخابيــة، مشــيرا 
التصويت يعتبر نواة النظام 
النظام  الدميوقراطــي وصلب 
االنتخابي فالثقة مطلب أساسي 
بالتصويت من خالل ثقة الناخب 
بإجــراءات التصويت، مضيفا 
«أعتقد أنه من الصعب استخدام 
التصويت االلكتروني بســبب 
النتيجة ما بعد التصويت، حيث 
إنه من املتوقــع وجود الكثير 
مــن الطعــون علــى النتيجة، 
لذلــك يجب أن نصل للثقة في 
التصويت العادي حتى ننتقل 

للتصويت االلكتروني».

االنتخابية لضمان صحة وكفاءة 
النظام، مضيفا: من عوامل جناح 
التصويت االلكتروني االجماع 
السياسي والقبول االجتماعي 
والتدرج واملرحلية في التطبيق 
إلى جانــب توافر بنية حتتية 
وتشــغيلية والتوعيــة وبناء 
القــدرات. وفي نهايــة حديثه 
أوصــى احلســيني بضــرورة 
التقنيــة والنمــوذج  اختيــار 
األفضــل للتصويــت علما بأن 
الفــرز االلكترونــي يتطلــب 
دراسة حالة محددة من جميع 
جوانبها التشريعية واإلجرائية 
واالخــذ بعني االعتبــار جميع 
األطــراف املعنيــة والســياق 

ضمن ندوات نادي نزاهة الصيفي الثاني وبالتعاون مع جمعية الشفافية

د.عمار احلسينيد.خليفة احلميدةد.غامن النجار

مســبقة لتصــل إلــى أفضــل 
النتائــج امللموســة، وال نغفل 
عــن أنه بشــكل عــام ال توجد 
ثقة في التصويت اإللكتروني 
لــدى الناخــب واملرشــح، وال 
توجد مشاكل فنية من الناحية 
للتصويــت  التكنولوجيــة 
اإللكتروني، ولكن من الناحية 
القانونية نحتــاج إلى تطوير 
كبير العتماد النتائج واملخرجات 

من التصويت اإللكتروني.
من جهته، حتــدث د.عمار 
احلسيني عن فوائد التصويت 
االلكتروني منها الســرعة في 
اســتخراج النتائــج وإعالنها، 
وتقليل معدالت اخلطأ وضمان 

الفهد: تعاونية مشرف تستقطب 
الكفاءات واخلبرات للوظائف اإلشرافية

محمد راتب

صرح رئيس مجس إدارة جمعية مشرف 
علــي الفهد بــأن اجلمعيــة تعمــل دائما على 
استقطاب الكفاءات وأصحاب اخلبرات، خصوصا 
في الوظائف اإلشــرافية حيــث تعد من أولى 
اجلمعيات التي مت تكويت الوظائف اإلشرافية 
فيها بشكل كامل تقريبا، مؤكدا الترحيب بتعيني 
حديثي التخرج من العمالة الوطنية، وخصوصا 
أصحاب التخصصات التي تناسب العمل بالقطاع 
التعاوني للعمل بالوظائف اإلدارية والفنية.

جاء ذلك خالل استقبال الفهد رئيس نقابة 
العاملــني في القطاع التعاوني جمال الفضلي 
في إطار التنسيق املتواصل بني إدارة اجلمعية 
والنقابة، حيث يعــد القطاع العمل التعاوني 
مجــاال خصبا للعمل وخصوصــا للكويتيني، 
حيث يســاهم في التقليص من البطالة وسد 
علي الفهد مستقبالً جمال الفضلياحتياجات القطاع مبوظفني من العمالة الوطنية.
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محمد ناصر «٩٩٫٩٩٪»: طموحي الطب العسكري
أهــدى الطالــب املتفــوق محمــد 
ناصــر علــي حســن احلاصــل على 
نسبة ٩٩٫٩٩٪، من مدرسة املباركية 
الثانويــة بنــني بالفروانيــة تفوقه 
لوالديــه، وخاصــة والدتــه املقيمة 
حاليا في مصر ووالده الذي اعتبره 
سنده في احلياة وكانا من أسباب في 
تفوقه. كما أهدى حسن تفوقه لبلده 
مصر وبلــده الثاني الكويت، موجها 
الشكر جلميع معلميه الذين ساعدوه 
على حتقيق هذا التفوق حيث كانوا 
حريصني على حتسني مستواه العلمي 
والديني واألخالقي. وأكد حســن ان 

اهم أســباب النجاح هو التوفيق من 
اهللا سبحانه وتعالى، ومن ثم رضا 
الوالدين وأخيرا اجلد واالجتهاد في 
الدراســة، مع ضــرورة احلفاظ على 
أداء الصالة في وقتها وقراءة القرآن 
بانتظام. ومن ابرز الصعوبات التي 
واجهته، قال حسن «الصعوبات كانت 
في بداية التعامل مع نظام التعليم عن 
بعد، وما ان تعودنا على آلية استخدام 
البرنامج اصبح األمر سهال نوعا ما». 
وختم حسن حديثه مؤكدا ان طموحه 
هو االلتحاق بكلية الطب العسكري 

فإن لم يكن فكلية الطب البشري.

عبداهللا السعيد تفوق بـ٩٩٫٩٧٪: 
تنظيم الوقت ورضا الوالدين طريق التفوق

أمنية رضا «٩٩٫٩٦»٪: أهدي جناحي لوالدي ووالدتي ومدرستي

قال الطالب عبداهللا السعيد محمد، احلاصل على املركز الرابع مكرر بنسبة 
٩٩٫٩٧٪ من مدرسة املباركية الثانوية بنني مبنطقة الفروانية، إنه يهدي تفوقه 
الى والديه وإخوته والى وطنه الغالي مصر ووطنه الثاني احلبيب الكويت.

وأضاف السعيد أن اســباب تفوقه تعود إلى توفيق اهللا تعالى و تنظيم 
الوقت وترتيب األهداف ودعم أهله وإرضاء والديه. ويطمح عبداهللا االلتحاق 
بكلية الطب البشــري، مشيرا الى ان جتربة التعليم عن بُعد جتربة ناجحة، 

ناصحا طلبة الثانوية بضرورة ترتيب اهدافهم والتوكل على اهللا تعالى.

قالت الطالبة أمنية رضا إبراهيم احلاصلة على املركز السادس 
عشر على الكويت بنسبة ٩٩٫٩٦٪ بالقسم العلمي من مدرسة أمة بنت 
خالد الثانوية بنات مبنطقة األحمدي التعليمية، إنها تطمح لاللتحاق 
بكلية الطب البشري، وانها تهدي جناحها لوالديها وأهلها ومعلماتها 
ومدرستها ولوطنها الثاني الكويت وإلى وطنها األول مصر. ولفتت 
إلى أن من أسباب تفوقها توفيق اهللا تعالى ودعاء والديها واجلهود 
التي بذلتها مدرساتها. وعن أبرز الصعوبات التي واجهتها قالت: احلالة 
النفسية نتيجة تأخر التخرج وجتربة التعليم من خالل األونالين. 
ونوهــت أمنية إلى ان التعليم عن بعد يعتبر احلل الوحيد في زمن 
كورونا حلصولنا على شهادة الثانوية. ونصحت طلبة الثانوي بالتوكل 

الطالبة امنية رضا ابراهيم مع والدهاعلى اهللا تعالى واالجتهاد ومذاكرة الدروس أوال بأول.

أحمد العدل «٩٩٫٩٧»٪: أنوي دراسة الطب البشري

أحمد مسعد «٩٩٫٩٦»٪: أفاضل بني الطب والهندسة

بشاير حسن: جامعة سيناء اختياري األول واألخير

يارا تفوقت بـ ٩٩٫٩١٪: أهدي جناحي ألسرتي

أكد الطالب املتفوق احمد 
محمد محمود العدل (مصري 
اجلنســية)  مــن مدرســة 
الثانويــة للبنني  املباركيــة 
مبنطقة الفروانية التعليمية 
واحلاصل على نسبة ٩٩٫٩٧٪ 
في القسم العلمي أن أسباب 
جناحــه تعــود لتوفيق اهللا 
عز وجل وحرصه الدائم على 
األخذ باالسباب والدراسة أوال 
بــأول وبر الوالديــن والثقة 
بالنفس. وأهدى العدل جناحه 
إلى والــده ووالدته واخواته 
وإلدارة املدرســة وجميــع 
معلميه، السيما املعلمني وليد 
محيي وهيثم ابوالعطا، كما 
اهــداه لبلده مصــر ووطنه 

أهدى الطالب أحمد مسعد 
عبدالفتاح تفوقه وحصوله 
على املركز األول مبدرســته 
مدرسة ثانوية الواحة بنني الى 
«اهللا»، وقــال: أهدي جناحي 
الــى ربنا الذي وفقني الى ما 
أنــا فيه ثم والــدي ووالدتي 
واسرتي والذين مثلوا عنصر 
دعم لي من خالل تهيئة اجلو 
املناســب للدراســة واحلالة 
النفســية، وكذلك إلى وزارة 
التربية التي قدمت لنا جتربة 
مفيدة ومثرية، وكذلك مدير 
مدرستي صالح ضيف، والذي 
لم يأل جهدا في تقدمي الدعم 
الــذي كان لــه دور كبير في 

شكرت املتفوقة بشاير حسن عودة 
الكويت العزيزة على استضافتها لها 
على مدار ١٧ عاما، حيث انها من مواليد 
هذه األرض الطيبة، مثمنة دور وزارة 
التربية وادارة مدرســتها ومعلماتها 
في الوقوف بجانبها.  وقالت بشاير 
(مصرية اجلنسية)، والتي حصلت 
على نسبة ٩٩٫٢٨  ٪  من ثانوية بيان 
بالقسم العلمي، إنها اختارت جامعة 
سيناء لدراسة طب األسنان في مدينة 
العريش، لتكون في الصفوف االولى 
لرفــع املعاناة عن الناس، مضيفة أن 
تنمية سيناء ستتعزز بجهود الكوادر 

من أبنائها، وان دراستها بجامعة قوية 
علميا بكوادرها ستتيح لها هذه الفرصة 
مبا تضمه جامعة ســيناء من كوادر 
علمية وتدريســية متميزة، مشيرة 
إلى أملها في أن تسهم في نشر العلم 
والثقافة والتنوير في سيناء وربوع 

مصر احملروسة.
وفيمــا يتعلــق بتجربــة التعلم 
عــن بعد، ذكرت بشــاير أنهــا كانت 
جتربــة ناجحة وثريــة، وتتمنى أن 
تتم االستفادة منها بشكل موسع في 
املســتقبل حتى تتم مواكبــة التقدم 

التكنولوجي في العالم من حولنا.

أهــدت الطالبة يارا جمال الدين حجازي تفوقها الى 
والديهــا، وقالت: أحمد اهللا على حصولي على ٩٩٫٩١٪ 
حيث كنت أدرس مبدرسة اجلهراء االهلية بنات بالقسم 
العلمي وأهدي جناحي لوالدي ووالدتي ومدرسّي وكل من 
علمني ولو حرفا، وكل من دعمني وشجعني، وخاصة 

حسني فرغلي الذي علمني فن اخلط.
وذكــرت ان من أكثر الصعوبات التي واجهتها خالل 
الدراسة التوتر واملصير املجهول بسبب جائحة كورونا، 
مبينــة ان جتربة التعليم عن ُبعد كانت فريدة ومميزة 
ولكنها ال تغنــــي عن كرسي الدراسة، ونصحت املقبلني 
علــى الثانويـــــة العامة بالصبـــــر والتوكل على اهللا 
والبعــد عن التوتر. وأعربــــت عن املهــا في االلتحاق 

بأحد املجاالت الطبية.

بسبب الكورونا واخلوف من 
عدم اللحاق بالعام اجلامعي 
القادم واخلوف من اإلصابة 
بالڤيروس. وذكر ان جتربة 

العلمــي، وأوضــح ان أهــم 
ما ســاعده علــى التفوق هو 
االجتهاد، مبينا ان هذا ال يعني 

التعليم عن بعد جيدة نوعا ما 
وساعدتهم على تخطي ازمة 
كورونا وعــدم نقل العدوى 
كمــا أن برنامــج teams كان 
برنامجا رائعا ساعدنا كثيرا 
على التفاعل اجليد مع املعلمني 
ولكــن كان ينقصــه التفاعل 
اجلســدي مــع املعلمــني في 

املدرسة.
ونصح العدل جميع الطلبة 
بطاعة اهللا والتوكل على اهللا 
والثقة به، كما انصحهم بالثقة 
بأنفســهم واجلــد واالجتهاد 
واألخذ باألسباب والتوكل على 
العدل دراســة  اهللا. وينوي 
الطب البشري في جمهورية 

مصر العربية.

االجهــاد في الدراســة ولكن 
تقسم الوقت جيدا واختياره 
بشــكل صحيــح للدراســة 
للوصول الى استيعاب جيد، 
وليس شرطا ان يكون الوقت 
أطول. ونصــح املقبلني على 
الثانوية العامة العام املقبل 
باالهتمــام باجلانــب الديني 
بشكل جيد والتقرب الى اهللا 
واحلرص على بــر الوالدين 
وطاعة املدرســني واالهتمام 
بالدراســة، معربا عــن أمله 
باالهتداء الى قرار في مستقبله 
اجلامعي، حيث ال زال حائرا 
بني الطب والهندســة وميله 

الشديد لدراسة الهندسة.

الطالب أحمد العدل يتوسط أسرته

الطالب أحمد مسعد عبد الفتاح مع أسرته

بشاير حسن عودة حتتفل بنجاحها أمام مدرستها

الطالبة يارا جمال الدين تتوسط اسرتها

الثاني الكويت.
وأوضــح العــدل ان أبرز 
الصعوبات التي واجهته هذا 
العــام كان تعطيل الدراســة 

هذا النجاح، وكذلك األساتذة 
باملدرســة. وقد حصل أحمد 
على نســبة ٩٩٫٩٦٪ بالقسم 

متفوقو الثانوية لـ «األنباء»: نعيش زمن التكنولوجيا.. والثروة البشرية هي األهم
أكدوا أن «التعلم عن بُعد» فرضته ظروف مواجهة «كورونا» ومتنّوا االستفادة مستقبالً من التجربة مبا يفيد العملية التعليمية والتحصيل الدراسي

املتفوق عبداهللا مع والده السعيد محمد

ال تزال مشــاركة «األنباء» متفوقي 
الثانوية العامة فرحتهم متواصلة وممتدة 
حتى يشعر أبناؤنا الطلبة بثمرة تعبهم 
وجهودهم على مدار عام طويل اكتنفته 
الكثير من الصعاب. فقد فرضت الظروف 
االستثنائية هذا العام في مواجهة جائحة 
كورونا املستجد، الوباء الذي أصاب كل 
مناحي احلياة باخللل، اللجوء إلى جتربة 
التدريس اإللكتروني أو التعلم عن بُعد، 
التباعد االجتماعي  وذلك للحرص على 
والبعد عن التجمعات واالختالط، وهما 
من أهــم االشــتراطات الصحية التي 
وضعتها الســلطات الصحية في البالد 

ملواجهة تداعيات ڤيروس كورونا واحلد 
من انتشاره.

وواصل املتفوقون حديثهم لـ«األنباء» 
التــي حرصت علــى إعطائهم الفرصة 
ليسجلوا خبراتهم وجتاربهم حتى تكون 
مفيدة ملن يأتي بعدهم على طريق العلم 
فيكونون إضافة في بناء الكويت الوطن 
الغالي ووطننا العربي الكبير في زمن ال 
قائمة فيه تقوم ملن ال يهتم بالعلم والثروة 
البشــرية. ومتنى أبناؤنا الطلبة مزيدا 
من التطويــر للعملية التعليمية اعتمادا 
على التكنولوجيا حتى تواكب متطلبات 
العصر احلالــي، وال نتخلف عن ركب 

األمم املتحضرة التي هي عماد حضارتها 
العلم واألخالق، طامحني أن تتم االستفادة 
مستقبال من جتربة التعلم عن بُعد مبا 
يفيد العملية التعليمية والتحصيل وتراكم 
املعارف. في السطور التالية تفاصيل آراء 

أبنائنا الطلبة املتفوقني:

الطالب محمد ناصر علي حسن وتهنئة من والده

يعقوب الشمري «٩٩٫٩٠»٪: أطمح لدراسة الطب
حصل الطالب املتفوق يعقوب عارف الشــمري من مدرسة السيف 
األهلية التابعة ملنطقة الفروانية التعليمية على نسبة ٩٩٫٩٠٪ من القسم 
العلمي وأهدى جناحه الى جميع من سانده وساعده خالل هذه الرحلة 
الطويلة الشــاقة خاصة والده ووالدته وعائلته وأصدقاءه ومدرســته 
اجلميلة ودولته العزيزة الكويت.  وعن أسباب النجاح والتفوق، قال 
الشــمري: رضا اهللا ثم رضا الوالدين  والدعاء الدائم واألخذ باألسباب 
ومساندة ومساعدة اخوانه الطلبة. وحول ابرز الصعوبات التي واجهته 
فــي زمــن كورونا، قال جتربــة التعليم عن ُبعد كونهــا جتربة جديدة 
والتفكير في املستقبل، موضحا أن جتربة التعليم عن ُبعد جتربة جديدة، 
ولكن بفضل اهللا ثم عائلته واملدرسة أصبحت التجربة ممتعة ورائعة، 
حيث اتخذنا جميعا كل السبل التي جتعل هذه التجربة رائعة وممتعة، 
ونصح الشمري طالب الثانوية العامة بأن يضعوا اهللا عز وجل نصب 
أعينهم ويعملوا جاهدين إلدخال السعادة والبهجة في نفوس والديهما 
واألخذ باألســباب واملوازنة بني الدراســة واألعمــال اليومية اخلاصة. 
يعقوب عارف الشمري مع والدهوذكر الشمري انه يطمح لدراسة الطب في اململكة األردنية الهاشمية.

ملشاهدة الڤيديو

فريق العمل
 أسامة أبوالسعود - آالء خليفة 

حنان عبداملعبود - عاطف رمضان 

التصوير:  قاسم باشا - محمد هاشم 
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٨٨٢ مسحة في مواقع اجلامعة منها ٥٢ إيجابية

البقاعني: تسجيل قياسي للفصل الصيفي 
االستثنائي في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا «األسر املتعففة»: توفير البتوب لـ ١٠٠٠ طالب

ثامر السليم

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر مطلعة فــي االدارة 
اجلامعيــة، أن اجمالي عدد 
املســحات التــي قامــت بها 
ملوظفــي  الصحــة  وزارة 
الكويت  وموظفات جامعــة 
في مختلف املواقع اجلامعية 
(الشــداديــة واخلـــالديـــة 
والشــويخ واجلابرية) بلغ 
٨٨٢ مسحة، مشيرة إلى أن 
اجمالي املسحات اإليجابية 
٥٢ مســحة، وتصــدر موقع 
اجلابريــة بعــدد املســحات 

واحلاالت اإليجابية.

آالء خليفة

أعلن رئيس كلية الكويت 
للعــلوم والتكـــنولـوجيا 
ان  البقاعــني،  خالــد  د. 
التســجيل فــي الفصــل 
الصيفي االستثنائي الذي 
انطلق االحــد املاضي فاق 
جميــع التوقعــات، حيث 
وصل الــى ما يزيــد على 
٩٠٪ من عدد طالب الكلية 
وبنسبة تسجيل تزيد على 
٧ وحدات دراسية للطالب 

الواحد.
وعــزى البقاعــني هــذا 
النجاح الى قدرة اجلامعة 
على طــرح عدد مناســب 

صــرح رئيــس مجلــس 
الكويتيــة  اجلمعيــة  إدارة 
لألســر املتعففة بدر املبارك، 
بــأن اجلمعيــة متاشــيا مع 
سياستها في مساعدة األسر 
احملتاجة في الكويت ستعمل 
على توفير األجواء املناسبة 
لكل مــا من شــأنه النهوض 
مبستوى التعليم في الكويت 
وخصوصا فيما يخدم األسر 
املتعففة والفقيرة في الدولة.
وذكر املبارك أن اجلمعية 
من خالل هذا املشروع تعكف 
على توفير األجهزة العلمية 
مــن كمبيوتــرات شــخصية 
(البتــوب) أو أجهزة تابليت 
للطلبــة األيتــام أو ضعيفي 
مستوى الدخل حتى يتسنى 

(١٠) إيجابيــة، فيمــا بلــغ 
عــدد املســحات فــي موقع 
الشــدادية ١٥٤ مسحة منهم 
(١٢) ايجابية، وعدد املسحات 
مبوقع الشــويخ ١٦٧ منها ٩ 
ايجابية، أما موقع اجلابرية 
فبلغ عددهــا ٢٩٩ حالة (٢١ 

ايجابية).
وفــي هــذا الســياق قال 
نائب مدير اجلامعة للعلوم 
الطبية د. عادل احلنيان: ان 
مســح وزارة الصحة يشير 
الى ان معدل نسبة إصابات 
كوفيــد-١٩ فــي ٤ مواقــع  
جلامعة الكويــت هو ٥٫٩٪ 
فموقع اجلامعــة باخلالدية 

يســمح للطلبة بتسجيل 
املساقات عن بعد، وكذلك 
متت إضافة ميزة الدفع عن 
بعد للطلبة الدارسني على 
نفقتهــم اخلاصــة، كما ان 
الدراسة ستتم عن بعد في 
هذا الفصل نظرا للظروف 

احلالية.
وأوضــح البقاعــني ان 
اجلامعة تفخر بهذا اإلجناز 
وخاصــة انه يتــم تطوير 
أنظمة التسجيل في اجلامعة 
داخليا ومبجهود ذاتي من 
العاملني فــي اجلامعة مما 
يعطي اجلامعة القدرة على 
إضافــة خصائص جديدة 

لتسهيل أمور الطلبة.

من قبل وزارة التربية  وبني 
املبــارك أن عدد املســتفيدين 
املستهدفني لهذا املشروع ١٠٠٠ 
طالب في املرحلة األولى والتي 
مت تغطيتهــا بتبرع كرمي من 
أحــد األســر الكرميــة بحيث 
يتم توفير جهاز مناسب لكل 
طالــب، مبينا بأن تقدير هذه 
املسألة وطبيعة نوع اجلهاز 
املمنوح للطالب اذا كان البتوب 
أو تابليت حتكمه احتياجات 
وضرورة املرحلة الدراســية 
والطالب وأهمية هذا اجلهاز 
وطبيعة احلالــة املادية التي 
يعانــي منهــا املســتفيدين. 
ولفت بأن املستهدفني من هذا 
املشروع هم من شريحة طلبة 
األيتام وطلبة األسر احملتاجة 

لهــم املشــاركة فــي العملية 
التربويــة والتعليميــة ومن 
ثم مواكبــة فرصــة التعليم 
عن بعد عــن طريق الدخول 
الى املنصات الرقمية املعتمدة 

٣٫٨٪، أمــا موقع الشــدادية 
٧٫٨٪، فيما بلغ موقع الشويخ 
٥٫٤٪، وبلغــت النســبة في 

موقع اجلابرية ٧٫٠٪.
وأكــد د.احلنيــان فــي 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
أن هــذا األمــر يدفعنــا إلى 
التشديد على ضرورة تطبيق 
اإلجراءات االحترازية املتعلقة 
بڤيروس كورونا املســتجد 
في جميــع مواقع اجلامعة، 
داعيا اجلميــع إلى ضرورة 
االلتزام بالتعليمات وتطبيقها 
للمحافظــة علــى املجتمــع 
اجلامعي ووقايته واحلد من 

انتشار هذا الڤيروس.

من ناحيــة أخرى، قال 
البقاعــني ان هنــاك اقباال 
كبيرا على التســجيل في 
اجلامعــة من قبــل الطلبة 
املســتجدين مــن خريجي 
العامــة وكذلك  الثانويــة 
من حملــة الدبلوم، حيث 
ان فترة البعثات الداخلية 
مستمرة حتى السابع من 
أكتوبــر وتقــدمي الطلبات 
حتى بداية شــهر نوفمبر. 
ولقد قامت اجلامعة بجميع 
اإلجــراءات واالحتــرازات 
الصحيــة لضمان ســالمة 
وصحة جميع الطلبة الذين 
يــزورون اجلامعة لتقدمي 

امتحانات القدرات.

الكويــت  واملتعففــة داخــل 
الذيــن ميثلون اكبــر الفئات 
املســتفيدة من هذا املشروع 
كونهم الشرائح األكثر أهمية 
وضعفا في املجتمع. وناشــد 
املبارك احملسنني الكرام الذين 
عودوا اجلمعيــة على دعمها 
أن يساندوا هذا املشروع في 
مرحلته الثانية والذي تتبناه 
اجلمعيــة أن يتبرعــوا له ملا 
ســيوفره من دعــم جلمهور 
عريض ألكثر من ١٥٠٠ طالب 
وطالبة من احملتاجني ســواء 
كانــوا أيتاما أو أبناء ألســر 
متعففة ومحتاجــة، مختتما 
بأن جهود اجلمعية مستمرة 
في توفير الدعم الالزم لألسر 

املتعففة داخل الكويت.

احلنيان لـ «األنباء»: تطبيق اإلجراءات االحترازية للحّد من انتشار «كورونا»

د. عادل احلنيان

خالد البقاعني
بدر املبارك

ان  إلى  ولفتت املصــادر 
عــدد املســحات فــي موقع 
اخلالدية ٢٦٢ مســحة منها 

مــن املســاقات والشــعب 
املطلوبــة من قبل الطلبة. 
وكذلــك للفعاليــة العالية 
التســجيل والذي  لنظــام 

٦١٦ إصابة بـ «كورونا» وتسجيل حالتي وفاة
حنان عبداملعبود

الصحــة  أعلنــت وزارة 
تســجيل ٦١٦ إصابــة جديدة 
مبــرض كورونــا املســتجد 
(كوفيد-١٩) خالل الـ٢٤ ساعة 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد 
إلى ١٠١٢٩٩ حالة، في حني مت 
تسجيل حالتي وفاة ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى اليوم ٥٩٠ حالة.
وقــال املتحدث الرســمي 
باســم الــوزارة د. عبــداهللا 
السند، إن اإلصابات توزعت 
حسب املناطق الصحية بواقع 
١٧١ حالة في منطقة األحمدي 
الصحية، و١٥٢ حالة في منطقة 
حولي الصحية، و١٠٧ حاالت 
في منطقة العاصمة الصحية، 
و٩٥ حالة في منطقة اجلهراء 
الصحية و٩١ حالة في منطقة 

الفروانية الصحية.

بداية نود تسليط الضوء على 
فكرتك ومشروعك اخلاص 

بالتعليم عن بُعد؟
٭ الفكرة تختــص بالتعليم 
جديــد  كتطــور  والتعلــم 
بالنســبة للتعليــم من خالل 
اســتخدام تكنولوجيا الواقع 
(االفتراضيــة) اي باختصار 
الواقع االفتراضــي، جاءتني 
الفكــرة فــي احــداث جائحة 
كورونــا وكيف افيــد وارّغب 
الطفل والطالب فــي التعليم 
عن بعــد وكيفية االســتفادة 
منها حتــى بعد انتهــاء ازمة 
ڤيــروس كورونا وهي عبارة 
عن اســتخدام نظــارة الواقع 
االفتراضــي فــي التعليم الن 
التعليــم عــن طريق الســمع 
والتعليم التقليدي ال يســمح 
للطالب بثبات املعلومة داخل 
عقلــه وســرعان مــا ينســى 

املعلومة.
جديــر بالذكر ان املعلومة 
عندما يعيشــها الطالب ومير 
بها كأحداث ومشاهد يتفاعل 
معها بالفعل وتكون اكثر تاثيرا 
بالعقل واكثــر ثباتا بل يكاد 
الطالب ال ينسى التجربة ابدا 
بعدما يتفاعل معها، وهنا جند 
انه من املســتحيل ألي طالب 
او طفــل ان ينســى حياتــه 
التي  داخل املنزل واالحــداث 
مر بها منــذ ان اصبح جاهزا 
لتلقي املعلومات في ســن ما، 
في مرحلة ما، جميعنا مررنا 
بنفس التجربة، حيث اصبح 
وكاننى احكي عن حياتي وانا 
صغيرة، وما مر على من احداث 
ومشــاهدات، اذا فــان جتربة 
التعليم التي احتدث عنها اآلن 
هي معايشــة الطالب الدارس 
التعليمــي  املنهــج  ألحــداث 
والتفاعــل معها بــل ويعيش 
بداخــل احلــدث فبالتالــي ال 
ينسى ابدا املعلومة التي تلقاها، 
فنحن نريــد الطفالنا اخلير، 
وان ننشد لهم معزوفة وحلنا 

حيــث يتــم دخــول الطالب 
ومعهم املعلم ويقوم الطالب 
باالصطفاف حول املنضدة ثم 
يقومــون بجلب األدوات من 
دوالب خاص موجود باملعمل 
االفتراضي ويقومون باتباع 
خطوات اجراء التجربة خطوة 
بخطوة الــى حني احلصول 
علــى احلمــض، كمــا ميكن 
للطالب في مادة االحياء ان 
يتعرفوا على تشريح جسم 
االنســان وملــس األجهــزة 
املختلفــة جلســم االنســان 
كاجلهــاز الهضمــي، اجلهاز 
التنفســي، اجلهــاز الدوري 
وغيرهــا والتعــرف عليها، 
باإلضافة الى انه في درس في 
مادة الرياضيات عن مساحة 
الدائرة ميكن للطالب ان يقوم 
برســم دائرة على السبورة 
الفصــل  داخــل  اخلاصــة 
االفتراضــي وحتديد قياس 
قطرهــا من خالل املســطرة 
واألدوات الهندسية املوجودة 
داخل الفصل وبالتالي يقوم 

بتحديد مساحة الدائرة.

ما هي كلمتك في ختام اللقاء؟
٭ نتمنــى ألبنائنــا الطلبة 
والطالبــات ولديــرة اخلير 
مزيدا من اخليــر والتعليم 
اجليد، لنحبب الطالب والطفل 
في التعليم والتعلم بأسلوب 
جديــد، بالترغيــب وليــس 
بالترهيب، وجنعل من مناهج 
الدراسة سيناريو يعيشون 
بداخلــه وهــم يتفاعلــون 
معــه، مما يزيد مــن ثقتهم 
في انفسهم أكثر باعتمادهم 
على انفسهم، ونحببهم أكثر 
فأكثر في التعليم الذي لطاملا 
عانينا منه بالسابق ونحن 
صغارا، نحــن نريد تغيير 
التلقني واحلفظ ونطمح في 
ان تكــون الكويت من أوائل 
الــدول املتطــورة في مجال 

التعليم.

الفنية، التي يصعب تدريبهم 
عليها في الواقع.

٦- تفاعــل املعلم مع الواقع 
االفتراضي، يساوي او يتجاوز 
ما ميكــن ان يتحقق بالواقع 

احلقيقي.

هل يلزم مكان معني لتشغيل 
الواقع االفتراضي؟

٭ ال يلزم مكان محدد للتعليم 
وتشغيل الواقع االفتراضي.

هل يوجد أجهزة اخرى مع 
نضارة الواقع االفتراضي؟

٭ ال توجــد أجهــزة اخرى، 
فهناك نظارات واقع افتراضي 
تعمل من خالل أجهزة احلاسب 
اآللي، كما يجب توفير نظارات 
خاصة وال حتتاج الى أجهزة 
العمــل  وميكــن  اضافيــة، 

باالختيار الثاني. 

هل ممكن شرح امثلة 
لتوضيح الفكرة اكثر؟

٭ على ســبيل املثال ميكن 
التفاعالت  للطــالب اجــراء 
الكيميائيــة مثــال حتضير 
حمض «النيتريك» في املعمل، 

دقيقة جدا في هذه العمليات.
٤- تعليم قيادة الســيارات 

وقيادة الطائرات.
التدريــب علــى إطفــاء   -٥

احلريق ومحاكاة الواقع.
٦- التعليم والثقافة العامة.

٧- خــوض جتــارب صعبة 
التحقق في الواقع مثل السفر 
للفضاء او النزول حتت املاء.

ما املميز في الواقع 
االفتراضي؟ 

١- ميكن للمتعلم استكشاف 
األشــياء احلقيقية، من دون 
االخالل مبقاييــس األحجام 

واالبعاد والزمن.
٢- يقــدم التعليــم بصورة 
علــى  حتتــوي  جذابــة، 
املتعة والتســلية ومعايشة 

املعلومات.
٣- امكانيــة تفاعــل املتعلم 
مع اخلبرة التي يريد تعلمها 

مباشرة.
٤- إثراء العملية التعليمية 
واالمكانيــات  باخلبــرات 

والتكنولوجيا احلديثة.
٥- تدريــب املتعلمــني على 
املهــارات واألمور  اكتســاب 

٭ ميكن اســتخدامها في عدة 
مجاالت منها:

١- الرياضة والتدريب.
٢- في السياحة والتعرف على 

الدول واملناطق.
٣- فــي الطــب والعمليــات 
اجلراحية لطلبة الطب وهي 

ابصار متعــددة وميكن أيضا 
استخدامها مع نظارات النظر 

الطبية.

هل تستخدم نظارة الواقع 
االفتراضي فقط في التعليم ام 

لها استخدامات اخرى؟

مثل الواقع احلقيقي، فاعتماد 
الطالب على حاسة السمع في 
التعليم أصبحت شيئا روتينيا 
تعود عليه الطالب واعتماده 
فقط على حاسة السمع وتلقي 
املعلومــة عــن طريــق نفس 
احلاســة ما يجعل العقل لدى 
الطفل يقوم بفقدان املعلومة 
امــا جتربة الواقع االفتراضي 
فنحن جنعــل الطالب يعيش 
جتربة افتراضية في محاضرة 
مــا ويتفاعل معها بنفســه ما 
يجعــل العقــل وكأنــه عاش 
التجربة نفسها ومر بها ما ال 
يتيح للعقل فقدان املعلومة 

وعلى ســبيل املثال ميكن 
اخذ الطالب في رحلة الى سطح 
كوكب املريــخ والتعرف على 
التربــة اخلاصة به والتعرف 
على خصائصه دون سفرهم 

في الواقع.

هل هذه النظارة آمنة وال تؤثر 
على نظر األطفال؟

٭ هذه النظارة آمنة جدا، وال 
تؤثر على النظر، بل ان ضمن 
تصميم هذه النظــارة يوجد 
زر خاص لتتوافق مع درجات 

أجرت اللقاء: آالء خليفة

يقــاس تطور الدول وحضاراتهــا بتطوير التعليم، واليــوم والعالم يواجه حتديات 
تعليمية بســبب وباء كورونا بات من الضروري تطوير التعليم وحتويله من التقليدي 
الى التكنولوجي فأصبح التعليم عن بعد ضروريا ليتمكن الطلبة من استكمال مسيرتهم 
الدراســية، ورغبة في االبتعاد عن التقليدية في التعليم حتى باستخدام اسلوب التعليم 

عن بعد قامت سيدة االعمال احملامية ومهندسة الديكور ومدرسة الرياضيات «سابقا» أمل 
احمد جاسم، بتطوير االسلوب التعليمي التكنولوجي بنقله الى الواقع االفتراضي وقامت 
بتصميم فكرة سجلتها باملكتبة الوطنية رقم ٠٠٤٠/٢٠٢٠-٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٦ وقد قامت 
«األنباء» بإجراء حوار مع جاســم للتعرف عن قرب على فكرتها التي تقوم على مساعدة 
الطالب للسفر الى عالم العلوم واملعرفة والتعايش معه ليس لتلقي املعلومة فقط ما يتيح 

للطالب االحساس باملتعة والتسلية وثبات الفكرة وإليكم تفاصيل اللقاء: 

سهال يتمتعون باالستماع اليه 
ويضفي على قلوبهم بهجة.

ما هو الواقع االفتراضي؟
٭ هي تقنية من أشهر تقنيات 
العصر احلالي والتي تســمح 
بتجربــة أشــياء قــد يصعب 
جتربتها فــي العالم احلقيقي 
وقد تكون خيالية بالكامل، فهي 
عبارة عن جتربة العيش في 
واقع غير موجود، وهو واقع 
مبني باستخدام التكنولوجيا 
يسمح لك بتجربته ضمن عالم 
ثالثي االبعــاد يحاكي الواقع 
وللدخول الى هذا العالم يجب 
ارتــداء نظــارة خاصة تدعى 
نظــارة الواقــع االفتراضــي، 
والتي تسمح بعرض املشاهد 
والتفاعل معها وكأنك تتفاعل 
مــع احلقيقــة وتقــوم بتتبع 

حركتك فيها.

ما عالقة تكنولوجيا الواقع 
االفتراضي بالتعليم والتعلم؟

٭ تتيح لنا تكنولوجيا الواقع 
االفتراضي التعلم واالنغماس 
في املناهج التعليمية والتجارب 
احلياتيــة، مــا مينــع اخلطر 

التي ثبتت  جلميع احلــاالت 
إصابتها مبرض (كوفيد-١٩) 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ٨٣٦٨ حالة.

وأشار إلى أن عدد املسحات 
التي مت القيام بها خالل الـ٢٤ 
ســاعة املاضيــة بلــغ ٤٦٢٢ 
مجمــوع  ليصــل  مســحة، 
إلــى ٧٢٠٥٠٩  الفحوصــات 
فحصا. وجدد السند الدعوة 
للمواطنني واملقيمني إلى مداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطــة اآلخرين واحلرص 
علــى تطبيــق اســتراتيجية 
التباعد البدني موصيا بزيارة 
احلسابات الرســمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املساهمة في احتواء انتشار 

الفيروس.
وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت ســابق شفاء 
٧٢٩ إصابة خالل الـ٢٤ ساعة 
املاضيــة ليبلغ عــدد حاالت 
الشفاء من مرض (كوفيد-١٩) 

نحو ٩٢٣٤١ حالة.

وبــني أن عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبيــة في أقســام 
العناية املركزة بلغ ١٠١ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 

يوجد زر خاص بالنظارة لتتوافق مع درجات إبصار متعددة وميكن استخدامها مع النظارات الطبيةالنظارة تتيح للطالب معايشة أحداث املنهج التعليمي والتفاعل معها مبا يسهم في تثبيت املعلومة
ميكن استخدام النظارة في مجاالت عدة ونطمح ألن تكون الكويت من الدول املتطورة في التعليمميكن أخذ الطالب في رحلة إلى سطح كوكب املريخ والتعرف على التربة اخلاصة به وعلى خصائصه

النظارة االفتراضية (متني غوزال) أمل اجلاسم مع الزميلة آالء خليفة 

كيفية استخدام النظارة

ملشاهدة الڤيديو

أمل جاسم لـ «األنباء»: نظارة الواقع االفتراضي 
بالتعليم عن ُبعد لها مزايا عدة وآمنة جدًا ملستخدميها

سيدة األعمال احملامية أكدت أنها قامت بتسجيل الفكرة في املكتبة الوطنية واستخدامها يغني عن استخدام األجهزة اإللكترونية األخرى
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دارين العلي

حتظى منطقة بنيد القار 
بخصوصيــة كبيــرة نظــرا 
ملوقعها املتميــز، فهي مدخل 
لعاصمة البــالد، ومطلة في 
الوقــت نفســه علــى منطقة 
الســفارات مقصد العديد من 
الديبلوماســيني من مختلف 
أنحاء العالم، ويجب أن تكون 
املنطقــة وجهــة حضاريــة 
وتتمتع بالتنظيم الرائع في 
إال أن  أبنيتهــا وشــوارعها، 
تراكم املخالفــات والتعديات 
وما يرافقه من «تلوث بصري» 
جعــل مــن املنطقــة ببعض 
أحيائها وبنائها املخالف أبعد 
مــا يكون عما يجب أن تكون 
عليــه بالرغم مــن محاوالت 
اجلهات املعنية ضبط األوضاع 
فيها وخصوصا أماكن سكن 

العزاب.

ووزارة الكهرباء واملاء لضبط 
املخالفات، باإلضافة إلى تدخل 
محافظــة العاصمــة بالطلب 
مــن أصحاب األبنيــة تعديل 
أوضاعهم وإزالــة املخالفات، 
إال أن األمــر يتطلــب حزمــا 
وتصميمــا لتحويــل املنطقة 

إلى ما يجب أن تكون عليه.
وحول التلوث البصري في 
املنطقة أكــدت الهيئة العامة 
للبيئــة علــى لســان مديــر 
إدارة التفتيش والرقابة فيها 
د.مشعل االبراهيم أن الهيئة لم 
تسجل حتى اليوم أي مخالفة 
فيما يخص التلوث البصري، 
وذلك لعدم استكمال املعايير 

اخلاصة بها.
وأشار االبراهيم في تصريح 
خاص لـ «األنباء» الى أن الهيئة 
بانتظار هذه املعايير إلدراجها 
في اللوائــح التنفيذية ولكي 
تتمكن مــن تفعيــل القانون 

مبواد غير آمنة تتكدس فيها 
العمالــة فــي غــرف ضيقــة 
وتســتغل أحيانــا لتحويلها 
ألنشطة جتارية غير مرخصة.
بإنــذار  البلديــة  وقامــت 
أصحــاب العقــارات املخالفة 
لتسوية أوضاعهم وإال ستطبق 
عليهــم العقوبــات اخلاصــة 
مبخالفات البناء التي قد تصل 
الــى ٥٠٠٠ دينار عن كل متر 
مربع زيادة في مساحة البناء 
باإلضافة إلى قطع التيار عن 

العقار.
ويبقى القول إن مسؤولية 
تنظيم هــذه املنطقة كما تقع 
على عاتق اجلهات احلكومية 
املعنيــة كالبلديــة والكهرباء 
والبيئة وغيرها من اجلهات، 
فإن أصحاب العقارات مطالبون 
بعدم االجنرار إلى املخالفات 
وتســوية أوضاعهم وتقدمي 
املصلحة العامة على اخلاصة.

ومخالفاته وعقوباته، مشيرا 
الى أن هناك تنسيقا وتعاونا 
بني الهيئــة واجلهات املعنية 
إلجناز هذا األمر، الفتا الى أن 
التلوث البصري كأي نوع من 
التلوث يحظى باهتمام الهيئة 
التي تسعى الى حماية البيئة 
واحلفاظ عليها وضمان صحه 
بيئية للمــدن واحلفاظ على 

منظرها العام.
هذا وتقوم فرق الطوارئ 
في بلديــة محافظة العاصمة 
الضبطيــة  مــع  بالتعــاون 
القضائية في وزارة الكهرباء 
واملاء بحمــالت متكررة على 
املنطقــة لضبــط األوضــاع 
فيها وإزالة التعديات ســواء 
على أمالك الدولة أو الشبكة 
الكهربائية وخاصة العقارات 
االستثمارية لرصد املخالفات 
في العقارات املتهالكة والتي 
يتم تقسيمها ألكثر من غرفة 

د.مشعل االبراهيم

«تلــوث بصــري» بكل ما 
للكلمــة من معنى.. أشــجار 
يابســة حتولت إلى «مناشر 
غســيل» وأبنيــة متصدعــة 
وكأنهــا عشــوائيات تغزوها 
جميع أنواع املخالفات سواء 
اخلاصة بالكهرباء أو البناء أو 
النظافة، ما استنفر عددا من 
(محمد هنداوي)جهات الدولة املعنية كالبلدية  تلوث بصري ومخالفات عديدة 

«النجاة اخليرية»: حفر ٤٢٢ بئرًا استفاد منها نصف مليون

«العون املباشر»: إجراء ٢٥١ عملية إلزالة املياه البيضاء في تعز
اختتمت «العون املباشــر» مكتب 
اليمــن، مخيــم «نور العــون الطبي» 
املجانــي الـ ٥٨ إلزالــة املياه البيضاء 
وزراعة العدســات مبديرية صالة في 
محافظــة تعز بعد إجــراء ٢٥١ عملية 
بنظام اخلطــة البديلة للمخيمات في 
ظل جائحة كورونا. وقالت املتخصصة 
في العمل اإلنســاني واملدير اإلقليمي 
ملكتب العون املباشر في اليمن معالي 
العسعوســي إن احلرب املستمرة في 
اليمن خلفت آثــارا مدمرة على حياة 

ماليني اليمنيني ودفعت البنية التحتية 
الصحية إلى حافة االنهيار، وتسببت 
في تراجع التنمية لعقود إلى الوراء.

وحسب األمم املتحدة، فقد اضطرت 
الوكاالت اإلنسانية إلى وقف خدمات 
الصحة اإلجنابية في ١٤٠ مرفقا، ومت 
قطع اخلدمــات الصحية أو تقليصها 
في ٢٧٥ مركزا متخصصا آخر لعالج 
املصابني بالكوليرا واألمراض املعدية 
األخرى، كما توقفــت املخصصات ملا 
يقرب من ١٠ آالف من العاملني الصحيني 

فــي اخلطــوط األماميــة، فضــال عن 
توقف اإلمدادات الالزمة لعالج مرضى 
الصدمات الذين سيموتون على األرجح 

دون عالج فوري.
مــن جانبه، قال منســق مخيمات 
نور العــون املجانيــة مبكتب العون 
املباشر فريد الدهمشي إنه أجريت خالل 
املخيم ٢٥١ عملية إلزالة املياه البيضاء 
وزراعة العدسات، بنظام اخلطة البديلة 

للمخيمات في ظل جائحة كورونا.
وذكــر الدهيشــي أنــه مت صــرف 

عالجات لـــ ٢٦٣ من املرضــى إضافة 
إلى صرف أدوية ملن أجروا العمليات 
مع صرف النظارات الشمسية، وإجراء 
فحوصات مخبرية لـ ٣٠٢ حالة، وتوعية 
وتثقيف ٣١٢ شخصا بإصابات العيون، 
وذلك في الفترة من ٣٠ أغسطس إلى 
١٨ سبتمبر ٢٠٢٠، موضحا ان اخلطة 
البديلة للمخيمات تضمنت إجراء عدد 
محدود من العمليات في اليوم الواحد، 
اتباعا لإلجراءات االحترازية للحد من 

تفشي ڤيروس كورونا.

أكــد رئيس قطاع املوارد 
والعالقــات العامة واإلعالم 
بجمعية النجاة اخليرية عمر 
الثويني انتهاء اجلمعية من 
حفر آبار حملــة «تخيل ٢» 
والتي بلغت ٤٢٢ بئرا استفاد 
منها أكثر من نصف مليون 
إنســان. وأضــاف الثويني: 
نحــرص على توفيــر املياه 
العذبــة الصاحلة للشــرب 
للدول التي تفتقر إلى املياه 
النظيفة، ونقوم بحفر اآلبار 
العميقة واالرتوازية، حيث 
تعمل بعض هذه اآلبار بنظام 
الطاقة الشمســية احلديثة، 
ومت تزويدها بأجهزة تنقية 
وحتلية وغيرها من األدوات 
الضرورية الالزمة لعمل اآلبار 
بشــكل صحي، كما نحرص 

فــي  احلملــة  تنفيــذ  مت 
اليمــن والنيجــر  كل مــن 
وتشــاد وموريتانيا والهند 
وبنجالديــش وســيرالنكا 
وذلك تبعا حلاجة هذه الدول 
الشديدة للماء النظيف، ومت 

وأثنــاء الطريــق يتعــرض 
هــؤالء الصغــار للمخاطــر 
املتعــددة منهــا احليوانات 
املفترســة والطــرق الوعرة 
واألحمال الثقيلة التي حتني 
ظهورهم، كذلك املساهمة في 
االستقرار األســري وتربية 
املاشية والزراعة وغيرها من 
الفوائد اإليجابية حلفر اآلبار 

«فاملاء هو احلياة».
وذّكر بحديث الرسول ژ 
«أفضل الصدقة سقي املاء»، 
مقدما جزيل الشــكر وعاطر 
الثناء لداعمي احلملة، فبفضل 
اهللا ثــم بدعمهــم أكثــر من 
نصف مليون إنسان يشرب 
املاء النظيف بجانب الطيور 
والدواب، فهنيئا لهم هذا األجر 

العظيم.

التنفيذ بالتنسيق الكامل مع 
وزارتي الشؤون واخلارجية، 
وقد ساهمت حملة «تخيل» 
الثانية في حتقيق العديد من 
اإلجنازات املباركة لشريحة 
املستفيدين منها توفير املياه 
العذبة ألكثر من نصف مليون 
إنسان، وكذلك حمايتهم من 
األمراض اخلطيرة املنتشرة 
بسبب تلوث املياه مثل الفشل 
الكلوي، بجانب املساهمة في 
العمليــة التعليميــة، وذلك 
مــن خــالل إتاحــة الفرصة 
لألطفــال الصغــار للذهاب 
إلى املدارس وتلقي التعليم، 
حيث كان الطالب يتغيبون 
عن املدارس بشــكل مستمر 
وذلــك بســبب جلــب املــاء 
ألســرهم من اآلبار البعيدة 

جانب من آبار املياه

علــى وضــع علــم الكويت 
على البئر، بجانب اإلشراف 
واملتابعة الضرورية والدورية 

على عملية الصيانة.
وحــول الــدول التــي مت 
تنفيــذ احلملــة بهــا، قــال: 

«زكاة الرميثية».. بناء مساجد وكفالة أيتام ومساعدة محتاجني
أكد مدير «زكاة الرميثية» 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية ســلمان مبارك أن 
العمل اخليري الكويتي أصبح 
جسرا يربط الكويت بالدول 
املســتفيدة فــي كل قــارات 
العالم، ما جعل الكويت تتبوأ 
مكانة عاملية جعلتها من أولى 
الدول املصدرة للعمل اخليري 
اإلنســاني فقط، موضحا أن 
اللجنــة تقــوم بالعديد من 
املشــاريع اخليريــة داخــل 
الكويت وخارجها منها توزيع 
املتعففة  املساعدات لألســر 
داخل الكويت وتتفاوت قيمة 
املســاعدة تبعا لعــدد أفراد 
املادية،  األســرة وحاجتهــا 

امليــاه» فــي جميــع مناطق 
الكويت.

وأضاف مبارك: نحرص 
على كفالة األيتام ورعايتهم 
صحيــا وتعليميا ونفســيا 
حيــث تبلــغ قيمــة الكفالة 
الشــهرية خارج الكويت ١٥ 
دينــارا و٢٥ دينــارا داخــل 
الكويت، وال تتوقف الكفالة 
علــى دفــع املبلغ فقــط، بل 
نهتم بتعليم اليتيم وتنمية 
ثقافته وتربيته على مائدة 
القرآن الكرمي والسنة املطهرة، 
وكذلك إقامة أنشطة ترفيهية 
وترويحيــة لأليتام وبرامج 
دعم نفســي لأليتام، وننفذ 
املســاجد  بنــاء  مشــروع 

إميانيا تربويا لرواد املسجد.
وتابع: إن «زكاة الرميثية» 
تقــوم بتوثيق األعمال التي 
تنفذهــا خطــوة بخطــوة 
وإرسالها للمتبرعني، حيث 
إننا الوســيط بني اخليرين 
وأهل احلاجــة، ونعمل بكل 
قــوة خلدمة هذه الشــرائح 
أبــرز  املســتفيدة وتقــدمي 
وأفضل اخلدمات، لذا نناشد 
أهل اخلير واحملسنني الدعم، 
فاملشاريع كثيرة واألنشطة 
متنوعة ونحتاج الى التكاتف 
والتعاون واملســاهمة معنا 
املشــاريع  هــذه  إلجنــاز 
 -  ٩٨٨٦٨٩٤١ للتواصــل: 

.٩٤٤١٥٤٤٨

وتتفاوت تكلفة املسجد حسب 
املســاحة وطبيعــة الدولــة 
التــي يتــم تنفيذ املشــروع 
بها وتبدأ التكلفة من ٣٤٧٠ 
دينارا ملسجد يتسع قرابة ١٠٠ 
مصلى في الدول اآلســيوية 
مع كل االحتياجات األخرى 
من أماكن للوضوء واملئذنة 
والفــرش ومكبرات الصوت 
والسور اخلارجي للمسجد، 
ونحــرص علــى أن يكــون 
املسجد منارة إسالمية فنقوم 
بتعني إمام مسجد من خريجي 
كليات الشريعة، وكذلك نقيم 
فيــه دورات حتفيظ القرآن 
الكــرمي واللقــاءات الثقافية 
واالجتماعية فيكون محضنا 

سلمان مبارك

وتقوم كذلــك بتوزيع املواد 
الغذائية للعوائل ذات الدخل 
احملدود واألرامل واملعسرين، 
ولديها أيضا مشروع «برادات 

«األبحاث» ينال براءة اختراع حول تأثير 
الغبار على أداء اخلاليا الشمسية

«زكاة األندلس»: مساعدات لـ ٣٨٤ 
أسرة داخل الكويت خالل ٢٠١٩

التابعــة  قــال مديــر زكاة األندلــس 
جلمعية النجــاة اخليرية زيد الهاملي اننا 
قدمنا مســاعدات خالل عام ٢٠١٩ اســتفاد 
منهــا أكثر من ٣٨٤ أســرة متعففــة داخل 
الكويت، منهم كويتيون وغيرهم من شتى 
الشــرائح املســتفيدة األخــرى من ضعاف 
الدخل واأليتام واألرامل واملرضى والفقراء 
وغيرهم من احلاالت املســتفيدة. وأوضح 
أن قيمــة املســاعدات تتفاوت تبعــا لعدد 
أفراد األســرة وحالتهــم املادية، وذلك بعد 
االطالع على األوراق الرســمية التي تثبت 
حاجتهم للمساعدة. كما نوزع على هذه األسر 
املســاعدات الغذائية وغيرها من اخليرات 

التي يجود بها أهل البر واإلحسان. وحول 
الشرائح املستفيدة، أجاب الهاملي بأن لدينا 
استراتيجية واضحة في تقدمي املساعدات 
معيارها األساسي «األشد احتياجا هو األولى» 
ويســتفيد من مساعدات األسر ذات الدخل 
احملدود واألرامل واأليتام واملرضى وغيرها 
من احلاالت اإلنسانية األخرى، ونقوم بدراسة 
امللف اخلاص بكل حالة ونستوثق من كافة 
املعلومات الرسمية الواردة، وبعدها يقوم 
فريــق العمل باتخاذ القــرار بتحديد قيمة 
املساعدة التي تستحقها األسرة، مؤكدا أن 
هــذه أمانة أهل الكويــت ونحن حريصون 

على إيصالها للمستحقني. 

الطاقة  حصــل برنامــج 
املتجددة التابع ملركز أبحاث 
الطاقــة والبنــاء فــي معهد 
العلمية،  الكويت لألبحــاث 
على براءة اختــراع صادرة 
من مكتب بــراءات االختراع 
والعالمات التجارية بأميركا 
حــول قيــاس تأثيــر تراكم 
الغبار أو أي ملوثات أخرى 
على أداء اخلاليا الشمسية، 
وســجلت بــراءة االختــراع 
بأســماء فريق البحث وهم: 
د.فراس الزعبي، وم.عبداهللا 

الكندري، وم.عبدالوهاب العصفور، إذ جنحوا 
في تصميم هذا االختراع، والذي يعد تصميما 
عمليــا ومنوذجا رياضيــا جديدا، مخصصا 
لدراســة وقياس أثر توزيــع الغبار املنتظم 
وغيــر املنتظم مكانيا، على أســطح اخلاليا 

الشمسية بدقة عالية.
ويتميز هذا االختراع باستخدامه خللية 
شمسية واحدة، يتم قياسها حتت ثالثة ظروف 
مختلفة على ثالث مراحل ضمن فترة زمنية 
قصيرة جدا، حيث تتعرض اخللية الشمسية 
تعرضا كامال ومباشــرا لضوء الشــمس في 
املرحلة األولى، ثم تتعرض للضوء من خالل 
زجاج شفاف نظيف في املرحلة الثانية، أما 
املرحلة الثالثة فيتــم تعريضها للضوء من 
خــالل زجاج شــفاف تعرض للغبــار أو أي 
ملوث طبيعي، حيث يسمح للخلية باحلركة 
باجتاهني لقياس الطاقة املنتجة حتت نقاط 
مختلفــة من الزجاج امللــوث، والذي يعتبر 
اخلاصيــة املميزة لهذا االختراع واألولى من 
نوعهــا، إذ يعمل االختراع الذي مت الكشــف 
عنه، كمنصة الختبار اخلاليا الكهروضوئية 
بجميع أنواعها وفي ظروف مختلفة، مما يسمح 

مبجموعة واسعة من التطبيقات احملتملة.
ومن اجلدير بالذكر أن قياس تأثير تراكم 
امللوثــات على األجهزة الضوئية ال يزال في 
مهــده، وفيما يخص االختــراع املقدم ميكن 
أن يتســبب التلوث غيــر املنتظم في تقليل 
الطاقة بشكل أكبر مقارنة بالتلوث املنتظم، 
ألن الطاقة املنتجة من اخلاليا الكهروضوئية 
تتحدد بالطاقة املنتجة من اخللية أو «الوحدة 
الكهروضوئية» األسوأ أداء، ولتحديد تأثير 
انتظام التلوث على األجهزة الكهروضوئية، 
تســتخدم التقنيات احلالية معاجلة الصور 
جنبا إلى جنب مع املستشــعرات الضوئية 
واحلرارية، ولكنها تفتقر إلى الدقة في القياس، 
إلى جانب صعوبة القيام بعملية القياس، نظرا 
لعدم توافر جهاز كهربائي للقياس املباشر.

ويساهم هذا االختراع املقدم في اكتشاف 
عيــوب الوحــدة الكهروضوئيــة احملتملــة 
والناجمــة عن تراكم الغبار غير املنتظم، أو 
حتى الناجمــة عن عدم التطابق بني اخلاليا 
الشمســية، ومن ثم فإنه يســاعد في تعزيز 
قــرارات محطات الطاقة الكهروضوئية فيما 

يتعلق بتخطيطات تصميم ما قبل البناء.

االختراع يساعد في حتديد مواقع امللوثات غير املنتظمة

اإلبراهيم لـ «األنباء»: «البيئة» لم تسجل حتى اليوم أي مخالفة بهذا الشأن وبانتظار استكمال املعايير اخلاصة بها لتفعيل القانون

«بنيد القار».. «تلوث بصري» على مشارف العاصمة وبني السفارات
نسعى دائمًا إلى حماية البيئة واحلفاظ على املنظر العام للمدن بصورة الئقة وجميلةتعاون بني كل اجلهات حول معايير «التلوث البصري» إلدراجها في اللوائح التنفيذية
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املجيبل: تعديل سلم األجور والرواتب ليكون قطاع التعليم جاذبًا

تعاني العملية التعليمية 
في الكويت من تدني مستوى 
التعليم بشكل عام والتعليم 
األساســي بشــكل خــاص. 
وترجع أسباب هذا التدني 
لعوامــل عــدة، مــن أهمها 
التنظيمي  الهيــكل  تضخم 
التربيــة، تدنــي  لــوزارة 
مســتوى املناهج التربوية 
التدريس باإلضافة  وطرق 
إلى تراجع مستوى املعلم.

وفي توصيف للمشكالت 
احلالية قــال: يعاني قطاع 
التعليم في الكويت من أزمة 
خانقة امتدت جذورها منذ 
أن حتقق ٤ عناصر مخربة 

للعملية التعليمية:
١ ـ انفصال سوق العمل 
التعليميــة  العمليــة  عــن 
خصوصا فــي مرحلة بعد 
اكتشــاف النفــط وحتــول 

الكويتيني ملوظفي دولة.
٢ـ  اعتمــاد الدولــة فــي 
توفيــر فــرص عمــل على 
التوظيف احلكومي وليس 
خلــق الفرص فــي القطاع 

اخلاص.
٣ ـ اعتمــاد التعيينــات 
واحملاســبة والرقابــة فــي 
القطــاع التربوي بناء على 
معاييــر ديــوان اخلدمــة 
املدنيــة، وبالتالــي غيــاب 
القدرة على تفضيل الكفاءات 
ومحاسبة املقصر في قطاع 

التعليم.
اجلهــاز  تضخــم  ـ   ٤
التربوي في جانبه اإلداري، 
الرواتب  بحيث تســتنزف 
ما يعادل ١٫٣ مليار د.ك من 
إجمالي موازنة الصرف على 
التعليــم ١٫٦ مليــار د.ك ما 
يعــادل ١٣٪ من مصروفات 
العامــة (٢٠١٨- املوازنــة 

.(٢٠١٩
٥ ـ عــدم وجــود عالقة 
رســمية بني كليات التربية 
ووزارة التربيــة، وتوقــف 
عملية التطوير العلمي بعد 
االنتساب للقطاع التعليمي.

التضخم اإلداري:
يعاني الهيكل اإلداري في 
وزارة التربيــة من تضخم 
غير معقول، فبعدد ١٣٠ ألف 
موظف تقريبا كأكبر جهاز 
حكومي يحتل عدد املعلمني 
ما يقارب ٦٧ ألف معلم أي 
ما يعادل موظفا إداريا لكل 
الــوزارة. بينما  معلم فــي 
تتحمل الوزارة مســؤولية 
٣٨٥ ألــف طالــب وطالبــة 
تقريبــا موزعــني على ٨٥٠ 
مدرسة. بينما تندرج حتت 
مســؤوليات وزير التربية 
إدارة مــا يقــارب ٣١٦ إدارة 
ومكتبــا تابعة لــه من غير 
العالــي وجامعة  التعليــم 
الكويــت والهيئــة العامــة 

للتعليم التطبيقي.
عدم االستقرار السياسي:

في آخر ٥٠ عاما لم ينعم 
قطاع التعليــم في الكويت 
بأي استقرار سياسي، مما 
ساهم في التأثير على عملية 
تخطيــط وتطوير التعليم 
ووجــود رؤيــة ومنهجية 
املعالــم للنهوض  واضحة 
بالتعليــم. ولعلــي أعرض 
بشــكل موجز أهم األحداث 
السياســية التي أثرت على 
مسيرة التعليم في الكويت:
ـ ١٩٨٦ اســتجواب وزير 
التربية د. حسن اإلبراهيم 
- السبب: جتاوزات مالية 

وإدارية.
ـ ١٩٩٥ اســتجواب وزير 
التربيــة د. أحمد الربعي - 
السبب: جتاوزات في جامعة 

الكويت.
ـ ٢٠٠٢ استجواب وزير 
الهارون -  التربية مساعد 

أساس احملافظات واملناطق 
واملــدارس  الســكنية 

التعليمية.
 وتأسيس الهيئة العامة 
للتعليم بديال والتي تشرف 
على تطبيق رؤية التعليم 
فــي الكويت وفقــا للخطة 
اإلستراتيجية للدولة وليس 
لهذه الهيئة أي دور تنفيذي 
فــي العمليــة التعليميــة. 
التعليم  وتأســيس هيئــة 
العالــي والبحــث العلمــي 
لتضم حتت مظلتها جامعة 
الكويــت والهيئــة العامــة 
للتعليم التطبيقي والبعثات 
التعليمية والبحث العلمي.
 وتتحول وزارة التربية 
والتعليم العالي إلى وزارة 
التربيــة  الدولــة لشــئون 
والتعليــم والثقافــة وهي 
معنية بالسياسات التعليمية 
العامة واستراتيجية التعليم 
واإلشراف على سير العملية 

التعليمية.
أهداف هذه اخلطوة

حتقــق هــذه اخلطــوة 
األهداف التالية: االستقاللية 
اإلداريــة واملاليــة بــدءا من 
املؤسسات التعليمية وانتهاء 
باملدرســة، فصــل العمليــة 
التعليــم  السياســية عــن 
كمهنة تخصصية، رفع كفاءة 
التعليــم واملعلــم من خالل 
فصــل التعيــني عــن ديوان 
اخلدمة املدنية، اعتماد آلية 
واضحة للتقييــم والقياس 
لإلداري واملدرســة واملعلم، 
توكيل املســؤوليات بشكل 
واضح مع وجود مؤشــرات 

لقياس األداء.
الهيكل التنظيمي

العامــة للتعليم:  الهيئة 
تتولى الهيئة العامة للتعليم 
مســئولية اإلشــراف علــى 
تطبيق رؤية الدولة في املجال 
التعليمي وتختص بالتالي:

١ ـ إعداد املناهج الدراســية 
األساسية.

تختص الهيئة العامة للتعليم 
بإعــداد املناهــج الدراســية 
األساسية، مع ترك مساحة 
حرة للمعلم واملدرسة بإعداد 
مناهــج إضافيــة تدعيميــة 
حســب احتياجــات الطالب 
واملرحلة. (مثل مواد اإلبداع، 
التمثيل، املوســيقا، الفنون 

التشكيلية، االبتكار إلخ).
٢ـ  وضع أسس فنية القياس 
والتقومي ملخرجات التعليم.

من اختصاص الهيئة العامة 
للتعليــم إجــراء األبحــاث 
الدوريــة لقيــاس وتطوير 
العمليــة التعليمية حســب 
التربية  مســتجدات علــوم 
والتعليم ومتطلبات ســوق 

العمل. 
٣ ـ إعــداد النظــم واللوائح 
العــام  للتعليــم  العامــة 

واخلاص.
تختــص الهيئــة العامة 
للتعليــم بإعــداد القوانــني 
العامة التي تضبط العملية 
التعليمية في الدولة، كذلك 
وضع املبادئ التربوية والقيم 

مجلس أولياء األمور (كل ولي 
وولية أمر يحق له الترشح 

والتصويت).
مجلس اخلبــراء: ومتثل 
هــذه الشــريحة املهتمــني 
بالعملية التعليمية واخلبراء 
واملختصني واملتبرعني أفرادا 
كانوا أم هيئات، وميثلهم ٥ 
أشــخاص تتم املوافقة على 
انضمامهم من قبل مجلسي 
والهيئــة  األمــور  أوليــاء 

التعليمية (الـ ١٠ أعضاء).
مسؤوليات املدرسة

وتختص املدرسة (مجلس 
العــام)  واملديــر  اإلدارة 
باملسؤوليات التالية: تعيني 
املدير العام- تعيني املعلمني- 
تعيني الهيئة اإلدارية- اتخاذ 
القــرارات املاليــة وصــرف 
امليزانية- صيانة وتطوير 
مرافــق املدرســة- اختيــار 
وإعــداد املناهــج التربويــة 
املساندة- اإلعداد لألنشطة 
النظر باحلاالت  التربوية- 

املستجدة.
سلطة املعلم

الفصل الدراسي هو أصغر 
وحــدة إدارية فــي العملية 
التعليميــة، ويكــون املعلم 
صاحــب الســلطة املطلقــة 
الفصــل. وباإلضافــة  فــي 
ملسوولية التدريس، تتلخص 
مسؤوليات املعلم في الفصل 
بالتالــي: (املزيد  الدراســي 
مــن التفصيل فــي املرحلة 
الثانية من املبادرة املختصة 

باملناهج):
إعداد خطة تنفيذ املنهج 
كمرجع له وللمدرس البديل 
ـ تقييم أداء الطالب الدراسي 
والســلوكي والنفسي أثناء 
العام الدراسي وإعداد التقارير 
الدوريــةـ إعــداد الوســائل 
التعليميةـ التواصل مع أولياء 
أمور الطلبة بشكل مباشر.

التقومي والقياس
تؤكد املبادرة على أن آليات 
التقــومي والقياس ثاني أهم 
استراتيجيات تطوير الهيكل 
التنظيمي واإلداري، وترتكز 
فعالية التقومي والقياس بآلية 
التعيني املستقلة عن إشراف 
ديوان اخلدمة املدنية، ويطبق 
نظام التقومي والقياس على 
احملافظة واملدرســة واملعلم 

بشكل متساو.
القيــاس: تهتــم املبادرة 
بتبني أحدث وسائل التقومي 
والقياس في رفع درجة كفاءة 
العملية التعليمية، وتعتمد 
آليــة التقومي والقياس على 

منوذجني رئيسيني:
١ ـ القياس الشــامل ٣٦٠: 
وهي آلية قياس حديثة توفر 
تقييــم للموظــف فــي بيئة 
العمــل بحيث يتــم تقييمه 
مــن قبل الدائرة احمليطة به 
من رؤساء وتابعيني وزمالء 
بحيث يتوافر للموظف تقييم 
دقيــق ومتزن مــن محيطه 
العملــي، وهو أقــل فعالية 

لتقييم أداء املعلمني.
٢ـ  نظام القياس التربوي: 
وتستخدم فيه وسائل قياس 
أداء املعلمــني فــي الفصــل 
الدراســي باإلضافة لتقومي 

.٣٦٠
أداء املعلم  ويتم قيــاس 
بناء على املعطيات التالية: 
االبتكار واملبادرة في التدريس 
التربيــة والتعليم.  ومجال 
التعلميــة،  املــواد  (إعــداد 
املــواد وتطويرها،  تنقيــح 
إعداد مــواد جديدة)، تقييم 
الطلبــة (االختبــارات  أداء 
التقييم،  املناســبة، معايير 
املناســبة  الواجبات  إعــداد 
لتطويــر مهــارات الطالب)، 
إدارة الفصل واملواد الدراسية 
(ومن ضمنها اإلشراف على 
األنشطة املدرسية)، أنشطة 
وإجنازات املعلم املســتقلة 
(جوائز، أبحاث، مؤمترات، 

حتديدا على املعلمني، حيث إن 
إستراتيجية ١٠٪ قد ال تكون 
منصفة فــي حاالت خاصة. 
منها أن يتسلم املعلم فصال 
دراسيا ذا أداء متدن بسبب 
معلم سابق وبالتالي تزداد 
نسبة وقوعه ضمن أقل ١٠٪ 

اداء.
ولذلــك يتــم احتســاب 
الطــالب فــي أول  تقييــم 
العام كمؤشر إضافي ألداء 
املعلــم، بحيث يتــم إجراء 
تقييمات ملستوى كل طالب 
في كل فصل في بداية العام 
الدراسي، ثم إجراء تقييمني 
آخرين فــي منتصف العام 
وينتهي التقييم الرابع في 
نهاية العام. ويعتبر املعلم 
الذي يحقق نسبة تفوق ٨٠٪ 
في تطوير مهارات وقدرات 
تالميذه خارج تقييم ١٠٪.

احلوافز
يعتبر نظام احلوافز من 
أهم األنظمة التي تساهم في 
تطويــر أداء العاملني إذا ما 
استخدمت بالشكل السليم، 
ونقســم نظــام احلوافز في 
النظــام التعليمــي اجلديــد 

لقسمني رئيسيني:
١ ـ املنــح الدراســية: يعطى 
أعلى ٢٠٪ من املعلمني منح 
دراسية الستكمال الدراسات 

العليا بالنظام اجلزئي.
٢ ـ الترقيات اإلدارية: يخير 
املعلمــون مــا بــني ترقيــة 
أو  التربويــة  مســمياتهم 
االنتقــال للعمل في الســلم 
اإلداري. وتنقسم املسميات 
التربوية للمعلمني على النحو 

التالي:
١ ـ معلم مساعد: وهي درجة 
تعليميــة للمعلمني حديثي 
التعيــني. وال يحــق للمعلم 
االستمرار بهذا املسمى أكثر 
من ٥ ســنوات حسب نظام 
القياس (يعتبر ضعف أداء).

٢ـ  معلم مشارك: وهي درجة 
تربوية ثانية تعني حصول 
املعلم عل تقييمات مرتفعة 
ملدة ٥ سنوات أو املعلم املعني 

على شهادة ماجستير.
٣ ـ معلــم: وهــم املعلمــون 
املتقدمــون الذين اســتمروا 
باحلصــول علــى تقييمات 
عالية ملدة جتاوزت ١٥ عاما أو 
املعلمني املعينني على شهادات 

الدكتوراة.
٤ـ  خبيــر: وهــم املعلمــون 
الذين استمر حصولهم على 

التي تتبناها الدولة كركيزة 
لبناء اإلنسان الكويتي لتكون 
احلــد األدنى املشــترك بني 
جميع املواطنــني، مثل قيم: 
التفكير، املســاواة،  حريــة 

والعدالة، األخالق.
٤ ـ إعــداد االختبــار املوحد 

العام.
مــن خــالل االختبــارات 
املوحدة، ميكن للهيئة العامة 
للتعليــم أن تقيــم أداء كل 
محافظة ومنطقة ومدرســة 
ومعلم بشكل علمي ومنهجي، 
وللتثبــت مــن أن الطالــب 
يحصل على القدر املطلوب 
من التحصيل العلمي وعليه 
يتم تأســيس آلية التطوير 
والتقومي والتي ســنفصلها 

فيما بعد.
مجلس احملافظة

احملافظــة  مجلــس 
التعليمي: هو كيــان إداري 
مســتحدث في كل محافظة 
من محافظات الدولة ومستقل 
عن ســلطة وإدارة احملافظة 
التابعــة لــوزارة الداخلية. 
وهو املســؤول املباشر عن 
تطبيــق سياســات الهيئــة 

العامة للتعليم.
وتنقســم اختصاصاتــه 
على النحو التالي: تخصيص 
امليزانيات للمدارس التابعة، 
التنفيذ والتخطيط لإلنشاءات 
داخل نطاق احملافظة. (بناء 
مدارس، تطوير، توســعة)، 
املرجــع اإلداري والقانوني 
للمــدارس التابعة، تتبع له 

إدارة املواصالت املدرسية.
ويتــم اختيــار محافــظ 
التعليــم عن طريــق عملية 
التقومي والقياس الســنوية 
– التفصيل في اجلزء التالي، 
بــني  ويتــم اختيــاره مــن 
مدراء املدارس في احملافظة 
واحلاصل على أعلى نســبة 
تقييم ملدة ٣ سنوات متتالية.

ويتشكل مجلس احملافظة 
كل ٣ سنوات من ١٥ شخصا. 
٥ منهم ممثلون عن احملافظة، 
و٥ ممثلــون عــن املــدارس 
(مدراء مدارس)، و٥ خبراء 
ومتخصصون يتم اختيارهم 
بالتزكيــة من قبل العشــرة 
أعضاء أو بطلب خطي منهم.

املدرسة:
تعتبر املدرسة في الكيان 
اإلداري التعليمــي اجلديــد 
وحدة مســتقلة، حيث تدار 
املدرســة مــن قبــل مجلس 
اإلدارة واملدير العام. ويتكون 
مجلس اإلدارة من ١٥ شخصا 
ينحدرون من ٣ تشكيالت: 

الهيئة التعليمية واإلدارية 
في املدرسة: وهي متثل املدير 
العــام والهيئــة اإلداريــة، 
وممثلني عن املعلمني، وعددهم 

اإلجمالي ٥ أشخاص.
أوليــاء األمور:  مجلــس 
ميثل هذا اجلزء أولياء امور 
الطلبــة في املدرســة، حيث 
ميارســون دورا فــي اتخاذ 
القرارات األساسية واملساهمة 
في إدارة املدرسة. وميثلهم 
٥ أشــخاص منتخبــون من 

ماجستير، دكتوراه، دورات 
تدريبية) في مجاالت التربية 
والتعليــم، املشــاركات في 
تطوير األنشــطة واملناهج 

التعليمية.
قياس أداء املعلم

ومن أهــم آليــات قياس 
أداء املعلم في نظام القياس 
التربــوي: تقييــم الطالــب 
للمعلــم. نتائــج اختبارات 
الطلبــة املرحليــة ونتائــج 
االختبارات الوطنية (املعدة 
العامــة  الهيئــة  مــن قبــل 
للتعليم). مناذج من تقييمات 
الطلبة من بداية العام حتى 
آخر العام ومالحظة التقدم، 
تقييم أولياء األمور، تقييم 
مادة العلمية من قبل زمالء، 
تقييم مهــارات التعليم من 
قبل زمالء أو متخصصني من 

خارج املدرسة.
التقومي

ويقصد بالتقومي عملية 
تصحيــح أو تطويــر األداء 
اإلداري والتربوي في العملية 
التعليمية، وتأتي هذه العملية 
تباعا لعمليــة القياس التي 
حتدد مواطن الضعف واخللل 
في العملية التربوية في كل 

فصل ومدرسة ومحافظة.
ونتبنى في هذه العملية 

استرايجيتني رئيسيتني:
 :٪١٠ إســتراتيجية  ـ   ١
االســتغناء عن أقل ١٠٪ أداء 
من اإلداريني واملعلمني سنويا. 
وطبقت هذه اإلستراتيجية 
في عدة مؤسسات كبرى من 
أهمها GE وابتكرها الرئيس 
 Jack الســابق  التنفيــذي 
Welch، وتهدف هذه العملية 
ضمــان اســتمرارية جودة 
اإلدارية  التعليم والعمليــة 
في املؤسسة التربوية، ويتم 
حساب هذه النسب عن طريق 
أدوات قيــاس علمية، كذلك 
تضمن هــذه العملية تدوير 
القيادات وفتح باب الوظائف 
بنسبة ال تقل عن ١٠٪ سنويا 

حلديثي التخرج.
ويجب اإلشارة إلى أن هذه 
السياسة في عملية التقومي 
تعتبر قاسية لكنها ضرورية 
إن كانت الدولة واملواطنون 
جادين فعال في رفع مستوى 
التعليم ثم احملافظة على أداء 

عال.
ـ اســتراتيجية ٨٠٪:   ٢
وتطبق هذه اإلستراتيجية 

تقييمات متقدمة في أدائهم 
التعليمــي ملدة جتاوزت ٢٠ 

عاما.
احلوافز املالية

يتطلــب العمل فــي هذا 
النظــرة  املشــروع تغييــر 
التعليمية  الكلية للعمليــة 
إذا كانــت الدولة  خصوصا 
تســتهدف التحول للتعليم 
فائق املستوى. وبالتالي فإن 
احلافز املــادي يعتبر حافزا 
مهما باإلضافة إلى احلوافز 
املعنويــة. وهي على النحو 

التالي:
ـ تعديــل ســلم األجــور   ١
والرواتــب ليكــون قطــاع 
التعليــم جاذبــا للكويتيني 
اخلبــرة  ذوي  واألجانــب 
واملهارات العالية من مختلف 

التخصصات.
٢ـ  السماح لإلدارات املدرسية 
واحملافظــات الشــراكة مــع 
القطــاع اخلاص فــي تقدمي 
القطاع اخلــاص دعما ماديا 
لــكل محافظــة أو مدرســة. 
ويحق للمدرســة بناء على 
الدعم اخلاص تقدمي مكافآت 

مالية إضافية للمعلمني.
٣ ـ السماح للقطاع اخلاص 
باملساهمات العينية والنقدية 
املباشرة في تطوير املدارس 
وتوفير االحتياجات التربوية. 

ملخص
املرحلة األولــى: تطوير 
النظــام اإلداري والهيــكل 

التنظيمي.
١ ـ فصل القطــاع التعليمي 
العمليــة  والتربــوي عــن 

السياسية.
٢ ـ استقاللية املدارس ماليا 

وإداريا.
٣ ـ فصل تعيني املعلمني عن 

ديوان اخلدمة املدنية.
٤ ـ نظــام حوافز وعقوبات 
منفصل عــن النظام املطبق 

على املوظف العام.
املهتمــني  إشــراك  ـ   ٥
والقطــاع  واملتخصصــني 
اخلاص فــي إدارة وتطوير 

التعليم العام (تطوعا).
املرحلة الثانية من املبادرة 
الوطنيــة إلصــالح النظــام 
التعليمــي: تطويــر املناهج 
التعليمية وطرق التدريس.

املرحلة الثالثة من املبادرة 
الوطنيــة إلصــالح النظــام 
التعليمــي: تطويــر آليــات 

متويل النظام التعليمي.

أعّد دراسة حتليلية بعنوان: «ملاذا ال متتلك الكويت أفضل تعليم؟!» ملناقشة اخللل في نظام التعليم العام وأهم اإلصالحات املطلوبة وطرق تنفيذها

د.ناصر املجيبل

السبب: عدم تطبيق قانون 
منع االختالط.

ـ ٢٠٠٧ استجواب وزير 
التربيــة نورية الصبيح - 
الســبب: جتــاوزات مالية 

وإدارية وتراجع التعليم.
ـ ٢٠١٣ اســتقالة وزيــر 
التربيــة د. نايف احلجرف 

- السبب: وفاة طالبة.
ـ ٢٠١٤ اســتقالة وزيــر 
التربيــة أحمــد املليفــي - 
السبب: أغذية فاسدة ووفاة 

عاملني.
منذ عام ١٩٦٢ توالى على 
وزارة التربيــة ٢١ وزيرا: ٦ 
وزراء واجهوا استجوابات 
تتعلق بقضايا إدارية ومالية 
وحــوادث وفيات. ٣٠٪ من 
وزراء التربيــة في الكويت 
معرضــني لالســتجواب أو 
االستقالة الفردية. ٧٠٪ من 
الوزراء استقالوا مع استقالة 
احلكومة دون العودة لنفس 
املنصب. وخــالل ٥٣ عاما، 
متوسط عمر وزراء التربية 
٢٫٦٢، وآخر ١٠ سنوات سنة 

ونصف.
امللخص:

من خالل العرض السابق 
نصل إلى نتيجة حتمية وهي 
استحالة قيادة وزارة التربية 
مــن أي شــخصية تربوية 
ووطنية كانت مع استمرار 
املعطيــات اآلتية: التضخم 
في اجلهــاز اإلداري وحجم 
التربوية  املسؤوليات غير 
الكبير علــى عاتق اإلدارة، 
الهرمــي  اإلداري  النظــام 
والذي تسبب بعرقلة سير 
اإلجــراءات اإلداريــة ومنع 
مرونة اإلجراءات، مركزية 
القرارات التربوية واإلدارية 
واملالية، هدر التكلفة املالية 
على عملية صرف املرتبات 
دون التركيــز علــى املعلم 

واملناهج واملدرسة.
املبادرة الوطنية إلصالح التعليم

املبادرة الوطنية إلصالح 
النظام التعليمي: هي مبادرة 
وطنية تهــدف لتقدمي حل 
جذري إلصالح نظام التعليم 
العام في الكويت، وتنقسم 
هذه املبادرة لثالثة مراحل:
األولــى: مشــروع إعادة 
اإلداري  النظــام  هيكلــة 

والتعليمي واملالي.
الثانية: مشروع تطوير 
املناهج الدراســية وطريق 
التعليــم واملعلمــني وفقــا 

ملعايير عاملية.
الثالثة: مشروع تطوير 
نظام متويل التعليم العام 

في الكويت.
املرحلة األولى

اجلــزء  هــذا  وفــي   
نســتعرض املرحلة األولى 
من املبادرة الوطنية إلصالح 
النظام التعليمي في الكويت، 
حيث يرتكز املشروع على 
أساس تفكيك وزارة التربية 
مســؤولياتها  وتقســيم 
التربوية واإلدارية واملالية 
إلى وحــدات أصغــر، على 

ضـرورة تطويـر النظـام اإلداري والهيكل التنظيمـي وتطويـر املناهج وطـرق التدريس وعمليـة متويل التعليـم وتطبيق املبـادرة الوطنيـة إلصالح النظـام التعليمي

يعانـي الهيـكل اإلداري فـي «التربيـة» من تضخم غيـر معقول فبعـدد ١٣٠ ألف موظف يحتـل عدد املعلمني مـا يقارب ٦٧ ألفـًا أي ما يعـادل موظفًا إداريـًا لكل معلم
أهمية التقومي والقياس وارتكاز فعاليته بآلية التعيني املستقلة عن إشراف ديوان اخلدمة املدنية ويطبق التقومي والقياس على احملافظة واملدرسة واملعلم بشكل متساٍو

آالء خليفة

اجرى استاذ االتصال االستراتيجي ودراسات املجتمع في جامعة الكويت 
د.ناصر املجيبل دراسة حتليلية للخلل في نظام التعليم العام واهم االصالحات 
املطلوبة حملت عنوان «ملاذا ال متتلك الكويت افضل تعليم»، بني خاللها أن 
الهيكل اإلداري في وزارة التربية يعاني من تضخم غير معقول إضافة إلى تدني 

مستوى املناهج التربوية وطرق التدريس وتراجع مستوى املعلم.
وأشار د.املجيبل إلى ضرورة االســتقاللية اإلدارية واملالية بدءا من 
املؤسسات التعليمية وانتهاء باملدرسة، وفصل العملية السياسية عن التعليم 
كمهنة تخصصية. كما طالب برفع كفــاءة التعليم واملعلم من خالل فصل 
التعيني عن ديوان اخلدمة املدنية، واعتماد آلية واضحة للتقييم والقياس 

اإلداري واملدرسة واملعلم.
وبني د.املجيبل أن العمل في هذا املشروع يتطلب تغيير النظرة الكلية 
للعملية التعليمية خصوصا إذا كانت الدولة تستهدف التحول للتعليم فائق 

املستوى، وفيما يلي ما جاء في الدراسة:

 التعليم في الكويت وفقًا للمؤشرات الدولية

املصدرالتصنيفاملؤشر
البنك الدولي ٧٧٢٠١٨ من ١٥٧رأس املال البشري

خريج املرحلة الثانوية يعادل ٧٫٦ املستوى التعليمي خالل ١٢ عاما (بعد الثانوية)
سنوات تعليم (الصف السابع)

البنك الدولي ٢٠١٨

مؤشر التنافسية العاملي  ١١٢٢٠١٩/٢٠١٨ من ١٤١مهارات اخلريجني
مؤشر التنافسية العاملي  ٩٥٢٠١٩/٢٠١٨ ـ ١٣٧جودة التعليم العالي والتدريب

مؤشر التنافسية العاملي  ٨٣٢٠١٩/٢٠١٨ من ١٤١جودة التدريب املهني
مؤشر التنافسية العاملي  ٦٠٢٠١٩/٢٠١٨ من ١٤١التفكير النقدي في التدريس

مؤشر التنافسية العاملي  ١٠٤٢٠١٩/٢٠١٨ ـ ١٠٦ من ١٣٧التعليم االبتدائي والرياضيات وتعليم العلوم
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الدالل والشاهني: إنشاء مركز الكويت لألرشيف الوطني
أســامة  النائبــان  تقــدم 
الشاهني ومحمد الدالل باقتراح 
بقانون بإنشاء مركز الكويت 
لألرشــيف الوطنــي، ونصت 

مواده على التالي:  
(املادة األولي)
(التعريفات)

فــي تطبيــق أحــكام هذا 
القانــون يقصــد بالكلمــات 
والعبــارات التاليــة املعانــي 

املوضحة قرين كل منها:
١ - الوزيــر: الوزير الذي 

يحدده مجلس الوزراء.
٢ - املركز: مركز الكويت 
لألرشيف الوطني املنشأ وفق 

أحكام هذا القانون.
٣ - املجلس: مجلس إدارة 

املركز.
٤ - املديــر: املديــر العام 

للمركز.
(املادة الثانية)

يعتبر أرشيفا لغايات هذا 
القانون:

١ - الوثائــق التاريخيــة 
التي تتعلق بالكويت واخلليج 
العربــي، أيــا كان شــكلها أو 

تاريخها.
٢ - وثائق وسجالت وقيود 
ومدونــات مرئيــات اجلهات 

احلكومية في الكويت.
٣ - أي وثائق خاصة تهم 
الصالح العام ألسباب تاريخية.
٤ - مجموع الوثائق التي 
انشاها او حتصل عليها أثناء 
ممارسة نشــاطه كل شخص 
طبيعــي أو معنوي مهما كان 
تاريخ هذه الوثائق وشــكلها 

ووعاؤها.
٥ - ما يخص تاريخ أنساب 
العائالت والشخصيات البارزة 
التي تقدم عند حفظها فائدة في 
توفير املصادر األولية واألدلة 
والشــواهد على تاريخ البالد 

وأهلها.
٦ - أي وثائق أو مرئيات 
او تسجيالت او ما شابه يقرر 
املجلــس اعتبارهــا ارشــيفا 

وطنيا.
(املادة الثالثة)

املركــز  (إنشــاء 
واختصاصاته)

ينشــأ وفــق أحــكام هــذا 
القانــون مركز باســم (مركز 
الوطني)  الكويت لألرشــيف 
يكون مقره في مدينة الكويت 
ويتمتع بالشخصية املعنوية، 
لــه ميزانيــة ملحقة  وتكون 
ويشرف عليه الوزير املختص.

(املادة الرابعة)
يختص املركز بجمع وحفظ 
وتنظيم واالشراف على الوثائق 
العامة وتصنيفها واتخاذ كل ما 
من شأنه احملافظة عليها، وله 
على وجه اخلصوص ما يأتي:
١ - جمع وتسلم وتوثيق 
الوثائــق وفقــا ألحــكام هذا 

القانون.
٢ - جمع الوثائق املوجودة 
داخل أو خارج الدولة أو صور 

بــني قواعــد تنظيــم الوثائق 
العامة املطبقة بها.

١٠ - إعداد ونشر البحوث 
والدراسات التي تخدم أهداف 
الوطنــي وتبــرر  األرشــيف 
التاريخية  القيم واملنجــزات 
واحلضارية للدولــة، وابراز 
قيمتــه الوطنيــة والثقافيــة 
كل  باســتعمال  والتربويــة 

الوسائل املناسبة.
١١ - إتاحة مجاالت البحث 
للباحثني الراغبني في االستفادة 
من املــادة املعلوماتيــة التي 

يقتنيها األرشيف الوطني.
النــدوات  تنظيــم   -  ١٢
واملؤمترات والبرامج التدريبية 
وورش العمل التي تقام داخل 
الدولــة أو خارجهــا، والتــي 
ترتبــط بأهــداف األرشــيف 
الوطني أو حتققها، أو املشاركة 
في أي منهــا، وذلك بالتعاون 
والتنسيق مع اجلهات املعنية.

١٣ - أي اختصاصات أخرى 
تتصل بعمل األرشيف الوطني 

يعهد بها إليه.
(املادة اخلامسة)

اإلدارة   مجلــس 
واختصاصاته

يتولى إدارة املركز مجلس 
إدارة برئاسة الوزير وعضوية 
املدير العام وخمســة أعضاء 
مــن ذوي اخلبــرة والكفــاءة 
واالختصاص يعينون بقرار 
من مجلس الوزراء بناء على 

٣ - إقرار مشروع الهيكل 
التنظيمي للمركز.

٤ - إقرار مشــروع الئحة 
املوارد البشرية ملوظفي مركز 
األرشــيف الوطنــي والئحته 
الداخليــة،  املاليــة ونظمــه 
وتصدر هذه اللوائح والنظم 

بقرار من الوزير.
٥ - املوافقة على مشروعات 
العقود التي يتــم إبرامها مع 
األفراد والهيئــات واملنظمات 
داخل الدولة وخارجها، وذلك 
في احلدود املقررة في اللوائح 
الداخليــة ملركــز األرشــيف 

الوطني.
٦ - رفع تقرير سنوي عن 
جميع أوجه نشاط األرشيف 

الوطني إلى الوزير.
٧ - بحــث املوضوعــات 
احملالــة إليــه مــن الوزير أو 
رئيــس املجلــس أو املرفوعة 

٧ - إعــداد تقريــر نصف 
سنوي عن جميع أوجه نشاط 

األرشيف الوطني.
٨ - اإلشــراف على إعداد 
الوطني  ميزانيــة األرشــيف 

والسهر على تنفيذها.
العقــود  إبــرام   -  ٩
واالتفاقيــات باســم املركــز، 
ومتثيــل الكويت فــي جميع 
الدوليــة اخلاصة  املنظمــات 

باألرشيف.
١٠ - أي مهام أخرى يكلف 

بها من املجلس أو الوزير.
(املادة الثامنة)

لوائح العمل في املركز
يصدر مجلس اإلدارة خالل 
ســنة من تاريــخ العمل بهذا 

القانون الالئحة التنفيذية.
كما يصدر اللوائح اإللزامية 
الفنية واملالية واإلدارية الالزمة 
لتطبيق أحكام هــذا القانون 
وتيسير عمل املركز مبا فيها:
اخلاصــة  اللوائــح   -  ١

بتحديد مادة األرشيف.
اجلهــات  الئحــة   -  ٢
احلكوميــة أو اخلاصــة التي 

تلزم التقيد بهذا القانون.
٣ - لوائح حفظ األرشيف 
وشــروطه ومعاجلته ونقله 

وحتويله.
التصــرف  لوائــح   -  ٤

باألرشيف وحاالت إتالفه.
٥ - الئحة الوثائق السرية 

ومدتها ورفع السرية عنها.
(املادة التاسعة)

اجلرائم والعقوبات
تختص النيابة العامة دون 
غيرهــا بالتحقيق والتصرف 
واالدعاء في اجلرائم املنصوص 
عليها في هذا القانون ولوائحه.

(املادة العاشرة)

تنســيب الوزير ملــدة خمس 
ســنوات قابلــة للتمديد مرة 
واحــدة، ويحدد قرار التعيني 
واعضــاء  رئيــس  مكافــآت 

املجلس.
حتدد الالئحة التنفيذية كل 
ما يتعلق مبجلس اإلدارة مبا 

فيها اجتماعاته وآلية عمله.
(املادة السادسة)

ميارس املجلس الصالحيات 
الالزمــة لتحقيق أهدافه وفق 
أحكام هذا القانون، وله بوجه 

خاص ما يأتي:
١ - رســم ومتابعة تنفيذ 
السياســة العامة التي يسير 
عليها مركز األرشيف الوطني 

في ضوء أهدافه املقررة.
٢ - دراســة االعتمــادات 
املالية السنوية اخلاصة باملركز 
وحســابه اخلتامــي واتخــاذ 

التوصيات الالزمة بشأنهما.

من املدير.
٨ - قبول الهبات واإلعانات 
واملنح التي تتفق مع أغراض 

املركز األرشيف الوطني.
(املادة السابعة)

مدير املركز ومهامه
يكون للمركز مدير عام يعني 
مبرســوم، بناء على ترشيح 
مجلس اإلدارة واعتماد الوزير، 
ويقوم بتصريف شؤون املركز 
في حــدود ما ينص عليه هذا 
القانــون واللوائــح الصادرة 
مبقتضــاه، وميــارس بوجه 

خاص االختصاصات اآلتية:
١ - تنفيذ قرارات املجلس.
بجميــع  القيــام   -  ٢
املاليــة ضمــن  التصرفــات 
احلــدود املقررة فــي اللوائح 

املالية للمركز.
مشــاريع  إعــداد   -  ٣
السياســات واخلطط الالزمة 
لتحقيق أهداف املركز وعرضها 

على املجلس.
٤ - وضع البرامج الالزمة 
لتنفيذ السياســات واخلطط 
املعتمدة وتقدميها بشكل دوري 
إلى املجلس فيما يتعلق بتنفيذ 

هذه السياسات واخلطط.
٥ - إعداد مشروع الهيكل 

التنظيمي للمركز.
٦ - إعداد الئحة شــؤون 
موظفــي األرشــيف الوطنــي 
املاليــة ولوائحــه  والئحتــه 

الداخلية.

يحــق للمركــز، فــي حال 
وجود خطر يهدد األرشــيف 
الوطني ذا األهمية التاريخية، 
رفع دعوى ملصادرة األرشيف 
وآليــة احلفــاظ عليــه، وفقا 
التــي تبينهــا  لالشــتراطات 

الالئحة التنفيذية. 
(املادة احلادية عشرة)

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة 
أشد منصوص عليها في قانون 
آخر، حتدد اللوائح املنصوص 
الثامنــة  املــادة  عليهــا فــي 
العقوبات التي توقع على من 
يخالف احكامها باحلبس ملدة 
ال جتاوز سنة أو بالغرامة التي 
ال تزيد على خمسة آالف دينار 

أو أي من هاتني العقوبتني.
(املادة الثانية عشرة)

أحكام ختامية
يحق للباحثني واملهتمني من 
املواطنني أو األجانب االطالع 
او احلصــول على نســخ من 
األرشــيف الوطنــي لغايــات 
بحثية أو إلثبات حقوق معينة، 
وذلك بالتقــدم بطلب للمركز 
او ألي من اإلدارات احلكومية 
التي تعنى بحفظ األرشــيف 
وفقا للشروط والضوابط التي 

حتددها الالئحة التنفيذية.
(املادة الثالثة عشرة)

يلتــزم رؤســاء االدارات 
احلكوميــة بالتعــاون مــع 
مهمتــه،  وتســهيل  املركــز 
والعمــل على تنفيــذ قراراته 
فيما يتعلق بضمــان االدارة 
السليمة الرشيف مؤسساتهم 
واحلفــاظ عليهــا وتنفيــذ 
القرارات والتوجهات الصادرة 

من املركز.
(املادة الرابعة عشرة)

مينع منعا باتا على أي جهة 
خاضعــة ألحكام هذا القانون 
اتالف الوثائق املعتبرة ارشيفا 
دون احلصــول علــى إذن من 
املركز، وعلى املركز قبل اصدار 
االذن التعــرف على  الوثائق 
املقترح اتالفها واعداد تقرير 
بشأنها، وتتم عملية االتالف 
وفق الشروط والضوابط التي 

يحددها املركز.
(املادة اخلامسة عشرة)

على املركز تشجيع وحتفيز 
مالكي األرشيف اخلاص على 
التبرع بوثائقهم للمركز خاصة 
املتعلقــة او املرتبطة بتاريخ 

وهوية الكويت.
(املادة السادسة عشرة)

يحدد مجلس الوزراء بناء 
علــى عــرض الوزيــر املعني 
نوعية ومــدة الوثائــق التي 

تندرج حتت بند السرية.
(املادة السابعة عشر)

يلغى كل حكــم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون.

(املادة الثامنة عشرة)
الــوزراء  رئيــس  علــى 
والــوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القانون، وينشر 

في اجلريدة الرسمية.

مقره مدينة الكويت وميزانيته ملحقة بإشراف الوزير املختص.. له صفة الوالية العامة في كل ما يتعلق باألرشيف الوطني الكويتي متعدد االختصاصات

أسامة الشاهنيمحمد الدالل

منها والتي تهم التاريخ الوطني 
للدولة ودول مجلس التعاون 

وشبه اجلزيرة العربية.
٣ - مراقبــة ظروف حفظ 
التابــع للجهــات  األرشــيف 
احلكومية واخلاصة وجمعه 
وحفظه واجراء االعداد الفني 
له ومتكني العموم من االطالع 

عليه.
٤ - جمــع وتوثيــق مادة 
األرشــيف الشفوي، وحفظها 
وتيسير استخدامها بالطريقة 

العلمية املناسبة.
الوثائــق  ٥ - تصنيــف 
لــدى األرشــيف  احملفوظــة 
الوطني، وتيسير استخدامها 
واالســتفادة منهــا وإعــداد 
الفهارس واإلرشادات واألدلة 

املناسبة لذلك.
٦ - العمــل علــى حمايــة 
الوثائــق من عوامــل التلف، 
وإصالح وترميــم ما يصيبه 
تلف منها واستخدام إجراءات 
ووســائل الصيانة والسالمة 

والسالمة الالزمة.
التعليمــات  ٧ - وضــع 
الالزمــة للجهــات احلكومية، 
وتقدم العون لها فيما يتعلق 
واالحتياطــات  باإلجــراءات 
الالزمــة حلمايــة وثائقها من 
عوامل التلف طوال املدة املقررة 
الحتفاظها مبلفاتها ووثائقها 
وكذلك مساعدتها في عمليات 

اجلرد.
٨ - تقدم املشورة للجهات 
اخلاصــة بنــاء علــى طلبهــا 
باإلجــراءات  يتعلــق  فيمــا 
واالحتياطات الالزمة حلماية 

وثائقها من عوامل التلف.
٩ - تقدمي املشورة الالزمة 
للجهات احلكومية للتنسيق 

نصت املذكرة اإليضاحية على ما 
يلي: أن االهتمام باألرشيف في أي 
دولة يأتي من اهتمام الدولة بتاريخها 
وحاضرها في ذات الوقت، وهو جزء 
مهم من وجود الدولــة، اذ ان هذا 
االهتمام ال يقتصر على حفظ التراث 
الوطنية فقط، بل يشكل  والذاكرة 
كذلك أهمية للحاضر واملستقبل، إذ 
يوصف االرشيف بأنه كنز حقيقي 
وخزان للمعلومات يؤرخ بدقة ألحداث 
املاضي ويتيح دراستها واستنباط 
الدروس والعبر منهــا، واألهمية تلك تتعاظم 
في مختلف مجاالت احلياة التاريخية والعلمية 
واالقتصادية والثقافية.. الخ. ومن جهة أخرى 
فإن حفظ االرشيف في مكان واحد ومبنهجيات 
علمية لــه قيمة عملية كبرى اذ يحفظ حقوق 
الدولــة ومواطنيها، وتصبح بعد زمن ذا قيمة 
تاريخية وميكن االعتماد عليه في إجناز العديد 
من الدراســات والبحوث التي تستقي مادتها 
األولية من األرشيف، وباالعتماد عليه تدرس 

األحوال االقتصادية والسياسية.. الخ.
ويتم التعرف على العادات والتقاليد والعقليات 
ومختلف املظاهر اليومية، فاألرشــيف بذلك 
يعتبــر املادة اخلــام التي يســتمد منها جل 
املؤرخني والباحثني مصادرهم األولية لتكوين 

فكرة عن الواقع املاضي وميكن االستفادة منه 
في كثير من الدراســات باالضافة لدوره في 
تعزيز الهوية الوطنية ألي مجتمع، وهو ما دعا 
البعض لوصف اهتمام الدول باالرشيف بالقول: 
فتنظيمه وفاء للماضي، وتدبير معقلن للحاضر، 
وتطلع للمستقبل، وهو ماض وتاريخ وهوية 
وتراث وعربون الشفافية ويساهم في التنمية 
االقتصادية للبالد، فهو ضمان الســتمرارية 

الدولة.
من هنــا اهتم العالم باالرشــيف الوطني 
وأفرغت لتلك املهمة الكبيرة مراكز ومؤسسات 
وقوانني، ومازلنا فــي الكويت نفتقر الى هذا 
التنظيم ألرشيفنا الوطني، ونحن في الكويت 
في أمس احلاجة حلفظ ارشيفنا الوطني ملا له 
من دور في ضمان دولة القانون ودعم صنع 
القرار والشفافية واملمارسة الدميوقراطية املميزة 
في املنطقة، وألنه كذلك جزء أساسي لترسيخ 
الهوية الوطنية اجلامعة واملواطنة احلقة والذاكرة 
اجلماعية والثقافة الوطنية، وقد آن األوان لتنظيم 

حفظ ارشيفنا الوطني.
لذا جاء هذ االقتراح بقانون.

وقد جاء في ١٨ مادة، اذ حددت املادة األولى 
تعريفات هامة لبعــض املفاهيم املتكررة في 

القانون.
وجاء املادة الثانية لتحدد مفهوم األرشيف 

املقصود في هذا القانون، اذ اعتبر ارشــيفا 
لغايات القانون والوثائق التاريخية التي تتعلق 
بالكويت واخلليج العربي، ووثائق وســجالت 
وقيود ومدونات ومرئيات اجلهات احلكومية 
فــي الكويت وأي وثائق خاصــة تهم الصالح 
العام ألسباب تاريخية، ومجموع الوثائق التي 
انشأها أو حتصل عليها أثناء ممارسة نشاطه 
كل شخص طبيعي أو معنوي مهما كان تاريخ 
هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها، وما يخص تاريخ 
أنساب العائالت والشخصيات البارزة التي تقدم 
عند حفظهــا فائدة في توفير املصادر األولية 
واألدلة والشواهد على تاريخ البالد وأهلها، وأي 
وثائق أو مرئيات او تسجيالت او ما شابه يقرر 

املجلس اعتبارها أرشيفا وطنيا.
وقد روي أن يكون املعيار مرنا في التحديد 
بإيراد البعض حتديدا مباشرا وترك الباب مفتوحا 
إلضافة حاالت أخرى وفق قرار مجلس إدارة 
اجلهاز، وذلك أن املركــز حديث ويحتاج الى 
نصوص مرنــة لتدفعه نحو العمل دون قيود 

قانونية. 
ونصت املادة الثالثة على إنشاء مركز باسم 
(مركز الكويت لألرشيف الوطني) يكون مقره 
في مدينة الكويت ويتمتع بالشخصية املعنوية، 
وتكون له ميزانية ملحقة ويشرف عليه الوزير 

املختص.

وأعطت املادة الرابعة املركز صفة الوالية العامة 
في كل ما يتعلق باالرشيف الوطني الكويتي، 
معــددة العديد من االختصاصات التي تكرس 
له هذه الوالية وحتقق الهدف من هذا القانون.

ونصت املادة اخلامسة على السلطة العليا 
في إدارة املركز املتمثلة مبجلس اإلدارة برئاسة 
الوزير املعني وعدد صالحياته في املادة السادسة. 
وفي املادة السابعة نص على تعيني املدير 
العام وعددت مهامه التنفيذية ورئاسته اإلدارية.

وألن املركز حديث وألن حفظ األرشيف وكل 
ما يتعلق به يحتاج تفصيالت دقيقة وعمليات 
فنية متعددة في كل مــا يتعلق بتحديد مادة 
األرشيف واجلهات احلكومية أو اخلاصة التي 
تلزم بالتقيد بهذا القانون، باالضافة الى نصوص 
فنية في حفظ األرشيف وشروطه ومعاجلته 
ونقله وحتويله والتصرف به وحاالت إتالفه، 
وكذلك الوثائق الســرية وبعض اجلهات التي 
تستثنى وتخضع لإلجراءات خاصة أرشيف 
ووثائق الداخلية والدفاع وكل ما يتعلق بحفظ 
الوثائق السرية ومدة السرية ومتى ترفع السرية 
عنهــا، ونالحظ أن كل هذه املواضيع فيها من 
التفاصيل واإلجراءات ما يستلزم إيجاد لوائح 
خاصة لذلــك ولغايات تأمــني انطالقة املركز 
ومواجهة مــا يفرضه الواقع احمللي من أمور، 

فقد ترك كل ذلك للوائح يصدرها اجلهاز.
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للنيابة العامة التحقيق والتصرف واالدعاء في اجلرائم املنصوص عليها بهذا القانون واللوائح
يحق للباحثني واملهتمني من املواطنني أو األجانب االطالع أو احلصول على نسخ من األرشيف

تشجيع مالكي األرشيف اخلاص على التبرع بوثائقهم للمركز خاصة املرتبطة بتاريخ الكويت

«التعليمية» تقّر  زيادة مكافأة الطلبة إلى ٣٠٠ دينار  شهريًا

سلطان العبدان

وافقت جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد على عدد من 
االقتراحات برغبة مقدمة من عدد 
من النواب وأعدت تقريرها الذي 
تنشرها «األنباء» وأدرجت على 
بنــد اإلحاالت في جدول أعمال 

مجلس األمة.
ووافقت اللجنة على االقتراح 
املقــدم مــن النائــب د.محمــد 
احلويلة بشــأن زيادة املكافأة 
التشــجيعية للطلبة من ٢٠٠ 

إلى ٣٠٠ دينار شهريا.
وجاء اقتراح احلويلة: انه 
نظرا ملــا يحتاج اليــه الطلبة 
الكويتيون مــن اهتمام ودعم 
ســينعكس علــى مؤشــرات 
التعليمية،  أدائهم واملخرجات 
وبالنظر الى املكافأة التشجيعية 
واالجتماعية التي يحصل عليها 
الطالــب والتــي اصبحــت ال 
تتناسب مع املتطلبات الدراسية 
نظرا الرتفاع تكاليف املعيشة 
وزيادة األســعار التي شــكلت 
عبئا كبيرا على الطلبة وأولياء 
أمورهم، فباتت هناك ضرورة 
حتميــة لزيــادة هــذه املكافأة 
لتشجيع الطلبة وحتفيزهم على 
التفوق وجتاوز اي عوائق مادية 

في طريق حتصيلهم العلمي.
ووافقت اللجنة على اقتراح 
آخر للحويلة بشــأن الســماح 
خلريجــي دور القــرآن الكرمي 
بااللتحــاق بكليــة الشــريعة 

على درجــة البكالوريوس في 
علوم الشــريعة، حيث يجتاز 
الدارســون بها اربع ســنوات 
للحصــول  كاملــة  دراســية 
علــى شــهادة امتام الدراســة 
مــع العلم أن شــهادة التخرج 
التي تصدرهــا وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية قد تضمنت 
معادلة شهادة دور القرآن الكرمي 
ملثيلتهــا الثانويــة العامة من 

الناحية الوظيفية فقط.
ووافقت اللجنة على اقتراح 
للنائب أســامة الشاهني بشأن 
توفيــر تأمني صحــي للطلبة 
الدارســني في دولــة االمارات 
العربية املتحدة، سواء أكانوا 
مبتعثــني علــى نفقــة وزارة 
التعليم او ديوان اخلدمة املدنية 
او على نفقتهم اخلاصة، شريطة 
التحاقهم مبؤسسات تعليمية 
معتمدة لدى اجلهــاز الوطني 
لالعتمــاد االكادميــي وضمان 
جودة التعليم بدولة الكويت.

وقال الشاهني في اقتراحه: 
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة 
مــن أبــرز الــدول التــي تقوم 
وزارة التعليم العالي وديوان 
اخلدمة املدنية باالبتعاث إليها، 
كما يــدرس العديد من الطلبة 
الكويتيني على نفقتهم اخلاصة 
بها، اال انه قد اوقف العمل بنظام 
التأمني الصحي منذ ٣ سنوات، 
ما دعا ابناءنا الطلبة الى حتمل 
نفقات عالجهم، االمر الذي يشكل 
عبئــا ماليا عليهــم، خاصة ان 

للنائــب عبداهللا فهــاد يقضي 
باآلتي: زيادة املكافأة االجتماعية 
للطلبة املبتعثني والدارسني على 
نفقتهم اخلاصة في التخصصات 
الطبية بنسبة ٥٠٪، واقرار البدل 
الدارســني  االكلينيكي للطلبة 
على نفقتهــم اخلاصة، واقرار 
١٠ مقاعد لالبتعاث للطلبة غير 
احملددي اجلنسية في تخصص 
الطــب بشــرط حصولهم على 
معدل يعادل ٣٫٥ وصرف مكافأة 

اجتماعية شهرية لهم.
وجاء هذا االقتراح اميانا من 
فهاد بأهمية الشــباب في بناء 
الكويت وصناعة مســتقبلها، 
وملا كانت هناك ضرورة ملحة 
لتخفيــف العبء املــادي على 
طلبة التخصصات الطبية في 
جمهورية مصر العربية ولكون 
املكافأة االجتماعية احلالية ال 
تغطــي جميــع االحتياجــات 
االساســية مــن شــراء كتــب 
وادوات ومالبس طبية وغيرها 
من املصروفات املعيشية التي 
تشكل عبئا ماديا ثقيال في ظل 

غالء املعيشة احلالي.
اللجنــة  وافقــت  كمــا 
على اقتــراح للنائــب محمد 
باآلتــي:  احلويلــة يقضــي 
تزويد جميع املدارس بطاقم 
طبي ومتريضي مؤهل ومدرب 
بأعلى املســتويات قبل بداية 
العام الدراســي اجلديد وسد 
النقص احلاصل في العيادات 
املدرســية وتزويدها بجميع 

النائب د.محمد احلويلة بشأن 
«التوســع فــي دول االبتعاث 
وزيادة عدد اجلامعات املبتعث 
لها حسب قائمة اجلهاز الوطني 
لالعتمــاد االكادميي وضمان 
جودة التعليم، وذلك للجامعات 
املعتمدة لــدى وزارة التعليم 
العالي وجامعة الكويت والهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريب، ومراعاة ان تكون 
تلك اجلامعات ذات تقدم علمي 

وتصنيف اكادميي مرتفع».
وجاء في اقتراح احلويلة ما 
يلي: في ظل اجلائحة التي مير 
بها العالم بسبب انتشار ڤيروس 
كورونا كوفيد ١٩ اصبحت هناك 
اجــراءات مختلفة الســتقبال 
الطلبــة املبتعثني عــن طريق 
وزارة التعليم العالي والهيئة 
التطبيقــي  العامــة للتعليــم 
والتدريب في الدول واجلامعات 
املتحــدة االميركية  كالواليات 
وغيرها من الدول التي تستقبل 
الطلبة الكويتيني، وغيرت كذلك 
هذه الدول من شروط االلتحاق 
بجامعاتها بســبب سياســات 
التباعد االجتماعي واإلجراءات 

الوقائية لتلك الدول.
فأصبــح من الضــروري 
زيادة عــدد اجلامعات ودول 
االبتعاث حسب قائمة اجلهاز 
الوطني لالعتمــاد االكادميي 
العالــي  التعليــم  لــكل مــن 
وجامعــة الكويــت والهيئــة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 

تكاليف العالج في دولة االمارات 
باهظة الثمن.

وقال الشــطي في اقتراحه 
انه باالشــارة الى كتاب وزارة 
التعليم العالي رقم «و ت ع/١/١١» 
بتاريخ ٢٠٢٠/١/٦ والذي جاء فيه 
رد الوزارة على سؤالنا البرملاني 
بشــأن الصعوبات واملعوقات 
التــي تعرقــل جهــود اجلهاز 
الوطنــي لالعتمــاد االكادميي 
وضمان جودة التعليم لتقييم 
مؤسسات التعليم العالي احمللية 
(احلكومية واخلاصة)، حيث 
صرحت الوزارة بوجود تشابك 
فــي االختصاصات بني اجلهاز 
الوطنــي لالعتمــاد االكادميي 
وضمان جــودة التعليم وبني 
مجلس اجلامعات اخلاصة، وان 
وزير التعليم العالي االســبق 
د.بدر العيسى قد خاطب مجلس 
الوزراء في ٢٠١٥/٤/٢٣ الصدار 
القــرار اخلاص بفك التشــابك 
املشــار اليه، عمال مبا جاء في 
كتاب ادارة الفتوى والتشريع 
الذي اكدت فيه االدارة ضرورة 
اتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم 
نحــو تعديــل مــواد الالئحــة 
التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة 
٢٠٠٠ بشــأن انشاء اجلامعات 
مبجلــس  للنــأي  اخلاصــة 
اجلامعات اخلاصة عما يختص 
به اجلهــاز الوطنــي لالعتماد 
االكادميي وضمان جودة التعليم 

ومنع التداخل بينهما.
ووافقت اللجنة على اقتراح 

االجهــزة الطبيــة واالدويــة 
الالزمة، وتخصيص فريق من 
االطباء للقيام بجوالت دورية 
خالل العام للتأكد من جهوزية 
املدرســية وفحص  العيادات 
الطلبة، وتوفير قاعدة بيانات 
صحية متكاملة تربط ما بني 
العيــادات املدرســية ومراكز 
التخصصيــة في  العيــادات 
مراكز الصحة املدرسية لضمان 
تلقي الطلبة افضل اخلدمات 
الصحيــة بعد احلصول على 
البيانــات املتعلقــة بتاريــخ 
االمراض التــي يعانون منها 
والعمل على حتديثها بصورة 
دورية بحيث يتم توفير سجل 
طبــي لــكل طالــب، وتوفير 
املطهــرات واملنظفات لتعقيم 
جميــع الفصــول الدراســية 

واملرافق التعليمية.
وقــال احلويلــة فــي نص 
اقتراحه: تعد قضية جاهزية 
املــدارس واجــراءات مواجهة 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
املســتجد كوفيــد ١٩ مــن اهم 
القضايا التي يجب االستعداد 
لها مــن اآلن، ليتم اســتقبال 
الطلبة وسط منشأة تعليمية 
تربوية صحية وآمنة، وعليه 
فإنه يجب توفير كل املتطلبات 
وعمل الترتيبات الالزمة واتخاذ 
اإلجــراءات االحترازيــة ملنع 
انتشار الڤيروس في املدارس.
اللجنــة علــى  ووافقــت 
االقتــراح برغبــة املقــدم من 

والتدريب وعدم حصرها بعدد 
محدد وزيادتها بجامعات ذات 
تصنيف اكادميي مرتفع لفتح 
املجال اكثر امام الطلبة الذين 
متت املوافقة علــى ابتعاثهم 
للخــارج لدراســة الدكتوراه 
واملاجستير والبكالوريوس 
حتى ال تنخفض اعداد الطلبة 
املبتعثني وال تتعرقل مسيرتهم 
وليســتفيدوا  التعليميــة، 
مــن خبــرات خارجية تعمق 
مهاراتهم التعليمية ويعودون 
بعلــم ينفعــون بــه البــالد، 
فالشــباب هم ذخيــرة البالد 

التنموية وقوتها االنتاجية.
ووافقت اللجنة على اقتراح 
بشأن زيادة املخصصات املالية 
التــي متنح للطلبــة املبتعثني 
للدراســة خارج البالد على ان 
تنشأ جلنة تابعة لإلدارة املالية 
في وزارة التعليم العالي تعنى 
مبراجعة غالء مستوى املعيشة 
فــي دول االبتعــاث وارتفــاع 
االيجارات ومتطلبات املعيشة 
ونســب الضرائب فــي الدول 
التي تتم الدراســة فيها لربط 
املخصصات مبعدالت التضخم. 
وجــاء اقتــراح احلويلة: نظرا 
الرتفاع مستوى املعيشة في عدد 
من الدول التي يبتعث لها ابناؤنا 
وبناتنا للدراسة فيها، مما يزيد 
االعبــاء املاليــة عليهــم االمر 
الذي يؤدي الى اعتمادهم على 
التحويالت املاليــة من اولياء 

امورهم.

اللجنة البرملانية وافقت على عدد من االقتراحات النيابية.. التوسع في دول االبتعاث وزيادة عدد اجلامعات املبتعث لها

والدراسات االسالمية في جامعة 
الكويت في حال حصولهم على 
الثانوية العامة بتقدير يؤهلهم 
لاللتحاق باجلامعة دون النظر 
لسنة تخرجهم واجتياز اختبار 
القــدرات لتمكينهــم من إكمال 

دراستهم اجلامعية.
وقال احلويلة في اقتراحه: 
يرغب بعض خريجي دور القرآن 
الكرمي في اســتكمال دراستهم 
اجلامعيــة بعد حصولهم على 
شهادة الثانوية العامة بتقدير 
بكليــة  لاللتحــاق  يؤهلهــم 
الشريعة والدراسات االسالمية 
في جامعة الكويــت، اال انه ال 
يتم قبولهم بســبب شرط قدم 
شهادة الثانوية العامة التي مر 
عليها أكثر من عامني مع العلم 
بأنه ال توجد في الكويت كلية 
خاصة لديها تخصص العلوم 
الشرعية سوى كلية الشريعة 
في جامعــة الكويت للحصول 

توفير تأمني صحي للطلبة الدارسني باإلمارات املبتعثني على نفقة الدولة أو على نفقتهم املوافقة على السماح خلريجي دور القرآن بااللتحاق بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
تزويد جميع املدارس بطاقم طبي ومتريضي قبل بداية العام الدراسي القادماللجنة توافق على تخصيص ١٠ مقاعد لالبتعاث للطلبة غير محددي اجلنسية تخصص «طب»

د. عودة الرويعي
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العدساني: تخفيض التصنيف االئتماني للكويت يؤكد صحة استجواَبي لوزير املالية

الشاهني: عدم اكتمال النصاب لم ميكننا من إقرار تشريعات مهمة في جلسة أمس
الفضل يطالب بعقد جلسة خاصة إلقرار القوانني املدرجة على جدول األعمال

صفاء الهاشم تنتقد السياسة املالية العامة للحكومة بعد تصنيف وكالة «موديز»

«النصاب» حال دون انعقاد جلسة أمس
ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ

رفع رئيس مجلس األمة 
اجللســة  الغــامن  مــرزوق 
التكميلية ملجلس األمة التي 
كان مقررا عقدها أمس لعدم 
القانوني  النصــاب  اكتمــال 
لعقدها. وبعد رفع اجللسة.

النائــب أســامة  أعــرب 
الشــاهني عن اســتغرابه من 
عدم اكتمال النصاب في جلسة 
اليوم التكميلية ما تسبب في 
رفع اجللسة وحال دون إقرار 

تشريعات مهمة.
وقال الشاهني، في تصريح 
مبجلس األمة أمس، «كنا نأمل 
ونتوقع أن تكون هذه اجللسة 
تشريعية بامتياز خاصة أن 
هناك قوانني عدة مهمة تتعلق 
بالتركيبة السكانية ومكافآت 
نهاية اخلدمــة في اخلطوط 
اجلوية الكويتية والشــركة 
الطيران  الكويتية خلدمــات 

(كاسكو)».
وأضاف أن مــن القوانني 
املهمة املدرجة قانون (املرئي 
يدعــم  الــذي  واملســموع) 
احلريات العامة ويلغي حريات 
احلبس إضافة إلى التعديالت 
على قانون اإلعاقة الذي طال 
انتظاره، مشيرا إلى أن هذه 
القوانني كلها كان عليها توافق 

بني السلطتني.
وأكــد الشــاهني أن هــذه 
القضايــا كانــت حاضرة في 
جلســة امس أمال فــي إنهاء 
آالم ومعانــاة املواطنني لكن 

غاب عنها النصاب.
ووجه الشاهني رسالة إلى 
الرأي العام بضرورة الضغط 
على الســلطتني التشريعية 
والتنفيذيــة إلقرار مزيد من 
التشريعات التي طال انتظارها 

وتقدمي املنفعة للناس.
النائب  من جانبه، طالب 
أحمــد الفضل بعقد جلســة 
خاصة قبل فض دور االنعقاد 
إلقرار القوانني املدرجة على 
جدول أعمال املجلس وتدارك 
إلغاء جلســة اليــوم (أمس) 
جراء فقــدان النصاب الالزم 

النعقادها.
وقال الفضل في تصريح 
صحافي: «يؤسفني ما حصل 
في جلسة اليوم (أمس) التي 
كان على جدول أعمالها أمور 
في غاية األهمية ومنها عدد من 
االتفاقيات التي أجنزتها جلنة 
الشؤون اخلارجية وقوانني 
اجتهــد فيهــا النــواب كثيرا 
وينتظرها أناس مستحقون».
وبــني أن هــذه القوانــني 
تتعلق بالتحقيقات واخلطوط 
اجلويــة الكويتية ومعاجلة 
التركيبــة الســكانية وذوي 
اإلعاقــة واملرئي واملســموع 
باإلضافة إلى تعديل الالئحة 
الداخلية ملجلــس األمة فيما 

يتعلق باملادة ١٦.
وحمــل الفضــل النــواب 

يرسم سياسة إنقاذ وإصالح 
للسياسة املالية للدولة.

سلســلة  فــي  وقالــت 
تغريــدات علــى حســابها بـ 
«تويتر»، وذلك بعد تخفيض 
وكالة موديز تصنيف الكويت 
السيادي، قائلة: «في مارس 

رأســك، يرســم لك سياســة 
إنقاذ وإصالح واستراتيجية 
للوصول الى مصادر متويل 
كافيــة فــي وقــت زادت فيه 

احتياجاتك التمويلية».
وتابعت: «كنت وما زلت 
يا سمو رئيس الوزراء تعلم 

«عثــت لنــا يا ســمو رئيس 
الــوزراء، وزيــرك للماليــة 
الضعيــف إداريا واقتصاديا 
واستراتيجيا بنفس صيغة 
قانــون الدين العام القدمي ما 
قبل كورونا وكأن كورونا لم 

تؤثر علينا أصال».
وقالــت: «أبلغنــاه فــي 
املجلس بالرســالة بضرورة 
وجوب تقدمي خطة للصرف 
وقنــوات رأســمالية..طلب 
ســحب التقريــر ولــم يقدم 

شيئا».
واعتبرت الهاشم تخفيض 
وكالة موديز تصنيف الكويت 
السيادي نتيجة هذه السياسة 
وقالــت: «هــا هــي النتيجة 
نتجرعهــا اليــوم يــا ســمو 
الرئيس..انخفاض تصنيف 
الكويت درجتــني من جدارة 
عالية الى جدارة متوســطة/ 
عالية، وهذا يعني أنه إذا صدر 
مرسوم الضرورة باالقتراض، 
فإن سعر الفائدة العالي جدا 
راح «يسلخ» جلد الكويت».

وختمت: «وكالة موديز يا 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
ترســل رســالة واضحة في 
مضمــون تصنيفهــا األخير 
لنــا تقول فيهــا الوقت فات، 
وحكومــة الكويــت حتى لو 
التمويلية  قدمت سياســتها 

املاضي وضعت وكالة موديز 
الكويــت حتت  للتصنيــف، 
التخفيض.. املراجعة بنيــة 

وقتها حذرتك يا سمو رئيس 
مجلس الوزراء وقلت لك أنت 
حتتاج وزير ماليــة متمكنا 
يكــون عينك الثانيــة بظهر 

وأنا أنبــه وأحذر وأبلغك أن 
املخاطــر في ازديــاد في ظل 
نضــوب االحتياطــي العام، 
وأعطيتــك احللــول ملصادر 
متويــل جديــدة وجتاهلــت 
طلبي بضرورة رسم سياسة 
متويلية جديــدة»، مضيفة: 

اجلديــدة اآلن ومــع تنويــع 
مصــادر الدخل، فنحن نقول 
لكم ال ميكن االعتماد على ذلك 
نظرا الفتقادكم قصص جناح 

واضحة في التنفيذ».

النائــب رياض  واعتبــر 
العدســاني أن قــرار بعــض 
وكاالت التصنيــف العامليــة 
خفــض التصنيف االئتماني 
للكويــت يؤكــد اســتحقاق 
اســتجوابيه اللذيــن قدمهما 
إلى وزير املالية براك الشيتان.
فــي  العدســاني  وقــال 
تصريح صحافي مبجلس األمة 
أمــس إن وكاالت التصنيف 
العاملية أكدت صحة ما ذكره 
في االستجوابني اللذين تقدم 
بهمــا إلــى وزيــر املالية عن 
التصنيف االئتماني للكويت، 
مشيرا إلى أنه ألول مرة تقوم 
وكالة «موديز» بتخفيض هذا 

.Aإلى ١ AAالتصنيف من ٢
وبني أن خفض التصنيف 
جــاء  للكويــت  االئتمانــي 
بســبب نقص الســيولة في 
العام وانخفاض  االحتياطي 
ســعر الســندات في اليورو 
وارتفــاع عائدهــا، مؤكدا أن 
وزيــر املالية املســتجوب لم 
يأخذ بعني االعتبار املالحظات 
والتوصيات التــي تقدم بها 

بهذا اخلصوص.
وأضاف أن الوزير أيضا لم 
يأخذ باملالحظات والتوصيات 
بشأن ترشيد اإلنفاق وتعزيز 
االحتياطي العام من األرباح 
احملتجزة وتطبيق مرســوم 
التحاســب وتبــادل األصول 
العــام  االحتياطــي  بــني 
واألجيال القادمة واحتياطي 
األجيال القادمة الذي يقرض 
االحتياطي العام واالبتعاد كليا 

عن الدين العام.
وأشار إلى أن السندات في 
اليورو ارتفع عائدها وأثر على 
التصنيف االئتماني للكويت.

 «SNP» وأشار إلى أن وكالة
خفضــت أيضــا التصنيــف 
 ،-AA االئتماني للكويت إلى
الفتا إلى أنه منذ شهر مارس 
٢٠٢٠ حتى الشهر اجلاري وهو 
يحذر وينوه بأنه يجب أخذ 
تلك األمور في االعتبار وذلك 

للمصلحة العامة.
وشدد على ضرورة تعديل 
الوضع االقتصادي وخصوصا 
أن صنــدوق األجيال القادمة 
يقف على أرض صلبة، داعيا 
إلى ضرورة تعزيز السيولة 

في االحتياطي العام.
وأكد العدســاني احترامه 
لوزير املالية، مطالبا ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد بعدم استنزاف 
العــام ووقــف  االحتياطــي 
الهدر في املــال العام واألخذ 
التوصيات واملالحظات  بكل 
التي قدمها وتفعيلها من أجل 
انتعاش الوضع االقتصادي.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يرفع اجللسة لعدم اكتمال النصاب

جانب من قاعة عبداهللا السالم خالد الشطي ووليد اجلاسم وصالح عاشور ود.خليل عبداهللا

علي الدقباسي وثامر السويط واحمد الفضلعبداهللا الكندري واسامة الشاهني

عبداهللا فهاد ونايف املرداس

علي الدقباسي يرفع اجللسة مؤقتا د.سعود احلربي د.عبدالكرمي الكندري

(هاني الشمري) احمد الفضل ومحمد اجلبري وعبداهللا الرومي وعلي الدقباسي وثامر السويط ومحمد الدالل وخليل عبداهللا مع عالم الكندري 

والوزراء الذين تواجدوا في 
املجلــس ولم يحضروا كامل 
املســؤولية عن رفع اجللسة 

وضياع هذا املجهود.
ورأى أنه إذا لم يتم تدارك 
األمــر بعقــد جلســة خاصة 
قبل فــض دور االنعقاد فإن 
كل هذه املجهودات ســتذهب 
سدى، معربا عن أسفه لعدم 
احتــرام بعض األعضــاء ما 
حتمله اجللســة مــن أهمية 
للمواطنني، السيما تلك التي 
مت الوصول إلى نقاط توافق 
بشــأنها مع احلكومة بعد أن 

كانت ترفضها.
ولفت إلى أن من بني تلك 
القوانني ما يتعلق باحلريات 
الفئــات  بعــض  وحقــوق 
باملجتمع، مبينا أنه كان من 
املنتظر إجنــاز هذه القوانني 
واالنتقــال الى قوانني أخرى 
مثــل قانون ضمان القروض 
املنافســة وقانون  وقانــون 
االستيراد وقانون الرياضة.

وقــال الفضــل: «أنا فقط 
أضع الشــارع أمام احلقيقة 
حتى يتخذ قراره سواء جتاه 
احلكومة التي لم حتضر بشكل 

كامل أو النواب».
من جهتها، جددت النائب 
مطالبهــا  الهاشــم  صفــاء 
بوجود وزيــر مالية متمكن 

د.خليل عبداهللا وخليل الصالح

د.خليل عبداهللا وخالد الروضان

الغامن يعزي نظيرته 
اإلندونيسية بضحايا الفيضانات

بعــث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن ببرقية 
إلى رئيسة البرملان اإلندونيسي بوان ماهاراني، أعرب 
فيهــا عن خالــص العزاء وصادق املواســاة بضحايا 
الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من العاصمة جاكرتا 
جراء هطول أمطار غزيرة عليها وأسفرت عن سقوط 

العديد من الضحايا واملصابني.
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«طوارئ العاصمة» وجه ٣٦ إنذارًا لعقارات مخالفة بادر أصحاب ١٨ منها بتعديل أوضاعهماتخاذ قرار بشأن املخيمات الربيعية اليوم.. وموعد بدء املرحلة اخلامسة بيد «الصحة»

املنفوحي: تعديالت تشريعية ملنح البلدية صالحيات أوسع ضد مخالفات البناء

عادل الشنان

أثنى مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
علــى اجلهــود املبذولــة من قبــل فريق 
الطــوارئ ببلدية العاصمــة في تطبيق 
القانون على العقارات املخالفة لضوابط 

وأنظمة البناء.
وقال املنفوحي، خالل اجلولة امليدانية 
التــي قام بها صباح أمــس مبنطقة بنيد 
القــار، انه على الرغم من املهام اجلســام 
امللقاة على عاتق البلدية في متابعة تنفيذ 
االشتراطات الصحية حملاصرة ڤيروس 
كورونا املســتجد إال أنها لم تنس دورها 
األساســي في تطبيق قانون البناء على 
العقارات املخالفة، مبينا ان الفريق الرقابي 
بطوارئ العاصمة قام بتوجيه ٣٦ إنذارا 
لعقــارات مخالفة، حيث بادر أصحاب ١٨ 

عقارا منهم بتعديل أوضاعهم.
واشــار الى أن البلدية دائما ما تواجه 
بالنقــد فــي موضــوع مخالفــات البناء، 
مشــيرا إلى أن هنــاك مخالفات لعقارات 

خمســة او أربعــة أدوار، الفتا الى حدود 
القوانني املتاحة للبلدية في تلك املخالفات 
خصوصــا أنهــا تنحصر بعمــل محضر 
بعــد إيصال التيار وإرســاله إلى اإلدارة 
العامة للتحقيقات متهيدا لرفعه للقضاء 
وانتظار درجات التقاضي التي من املمكن 
أن تســتغرق سنتني أو ثالثة ليتم بعده 

اتخاذ اإلجراءات.
وأضاف ان البلديــة ال متتلك األدوات 
املباشرة وفقا لقانون ٣٣ لسنة ٢٠١٦ إلزالة 
العقار املخالف، واجلهاز الرقابي يحترم 
رأي املشرع ويعمل وفق حدوده القانونية، 
ويقوم باتخاذ اإلجراءات وتوجيهه اإلنذارات 
للعقــارات املخالفة ومن ثم عمل محضر، 
مشيرا الى ان هناك تنسيقا لعمل تعديالت 
تشــريعية علــى القانون بالتعــاون مع 
السلطتني التشــريعية والتنفيذية وتتم 
دراسة األمر حاليا في «الفتوى والتشريع».
وطالب املنفوحي املواطنني واملقيمني 
بالتقيد بأنظمة وقوانني البناء، الفتا في 
هذا اخلصوص إلى املواطن واملقيم الذي 

لن يأبــه مبحضر املخالفة ويبادر بإزالة 
مخالفته ويفاجأ بعد مرور سنة أو اثنتني 
بصدور حكم إزالة ومخالفة مالية، داعيا 
الى ضرورة تعريف اجلميع بقانون البناء 
والتقيــد به ألن صدور أحــكام البناء لم 
تأت فورية ومن املمكن أن تستغرق وقت 
التقاضي ويتكبد املخالف خســائر مالية 

وإزالة املخالفة.
وتطرق إلى املخيمات الربيعية، قائال 
انه ســيحضر اجتماعا اليــوم مع جلنة 
االشــتراطات وســتتم مناقشة موضوع 
التخييــم الربيعــي وســواء كان القــرار 
بالقبول أو الرفض فهو ملصلحة املواطن 
واملقيم، أما بخصوص املرحلة اخلامسة 
من مراحل العودة للحياة الطبيعية وفتح 
األنشطة املتبقية كصاالت األفراح ودور 
السينما فتعتمد على تعليمات ومعايير 
وزارة الصحة، موجها الشــكر الى وزير 
الصحــة للتعاون مع املنظمــات العاملية 
والعمل اجلبار الذي يقوم به أفراد الوزارة 

ملصلحة املواطن.

أكد خالل جولة ميدانية في منطقة بنيد القار أن البلدية ال متتلك األدوات املباشرة إلزالة العقارات املخالفة

جانب من تعديل أوضاع العقارات املخالفة في املنطقةم.أحمد املنفوحي وفريق البلدية خالل اجلولة في منطقة بنيد القار  (محمد هنداوي)

أعمال هدم مخالفة في املنطقة جانب من اجلولةمساكن عزاب من الداخل

اجلاسم يدعو ملراجعة التفويضات اخلاصة
 بتوقيع املعامالت وإصدار الرخص

بداح العنزي 

دعا وزير الدولة لشؤون البلدية 
م.وليد اجلاسم في كتاب وجهه الى 
مدير عام البلدية م.أحمد املفوحي، إلى 
سرعة اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة نحو 
مراجعة كل التفويضات املعمول بها 
حاليا في البلدية، واخلاصة باعتماد 
املعامالت واصدار  وتوقيع جميــع 
الرخــص البلدية بــكل انواعها مبا 
يتفق وأحكام املرسوم بقانون رقم ١١٦ 
لسنة ١٩٩٢ في شأن التنظيم اإلداري 

وحتديد االختصاصات والتفويض 
فيها والقرار الوزاري رقم ٣٦٣/٢٠٠٩ 
بشأن تنظيم اجلهاز التنفيذي للبلدية 
وفروعها باحملافظات وتعديالته، وإلغاء 
ما يخالفهما من تفويضات، وإصدار 
قرار إداري يحدد املخولني بالتوقيع 
على تلــك املعامــالت والتراخيص 
بأسمائهم وصفاتهم الوظيفية وتعميمه 
على كل القطاعات واإلدارات العاملة 
بالبلدية وفقا ألحكام املرسوم بقانون 
رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢ والقرار الوزاري 

م.وليد اجلاسمرقم ٣٦٣/٢٠٠٩ املشار إليهما.

ملشاهدة الڤيديو
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نوفمبر ٢٠٢٠... 
«نوفمبر ١٩٦٢»!

مساحة للوقت

طارق إدريس

أعواد كبريت

في سياق احلياة

فاطمة املزيعل

بداية الشكر والتحية والتقدير إلى رجال الشرطة الشرفاء 
الذين يبذلون جهدهم من اجل ان يســتتب االمن في ربوع 
بلدنا الكويت، وما تقديري لهذه اجلهود اال اننا امام حقائق 
دامغة تكشف عنها االحصائيات واالخبار التي تطالعنا بها 

وسائل االعالم صباح مساء.
ومع األسف نالحظ أن اجلرائم في ازدياد وظهور انواع 
جديدة من اجلرائم تعصف بجهود رجال االمن وتبدد ثمرة 
عملهم، ومنها جرائم الســطو املسلح في عز النهار وعلى 
مرأى اجلميع ابتداء من البنــوك وعندما يقف املواطن او 
املقيم امام ماكينة البنك كي يسحب من رصيده صار يتلفت 
ميينا وشماال خشــية وخوفا من السرقة، وحادثة السيدة 
التي عثر عليها مقيدة فــي منزلها مبنطقة الزهراء عندما 
تعرضت للضرب والتعذيب من قبل وافدين قاما بســرقة 
سيارتها وهواتفها بعدما دخال الى منزلها بحيلة انهما عامال 
توصيل، واحتجزت هذه املرأة ٢٤ ساعة في منزلها وسمع 
صراخها حارس البناية، واملباحث اآلن يواصلون حترياتهم 
مبا وثقته كاميرات املراقبة املثبتة في محيط البناية، وكذلك 
حادثة املقدم الذي تعرض للتهديد بالسيف عندما قام مبهمته 
عندما اوقف مواطنني كانا في حالة غير طبيعية، وكذلك اعتداء 
ثالثة مواطنني على ضابط ورقيبني اولني في البحر، وإهانة 
موظفة كاتبة في مستوصف عندما ابلغت دورية الشرطة عن 
اهانتها من مواطنة وابنتها عندما طلبت منهما ارتداء الكمام.
كذلك فتح اجهزة وزارة الداخلية حتقيقا في بالغ سلب 
بالقوة واتهام وافد نيجيري خلمسة اشخاص بسلبه مبلغا 
ماليا وهويته الرسمية وهاتفني نقالني والقيام بضربه ضربا 
مبرحا، وأيضا ســلب بنغالي يعمل في بقالة، حيث نزعت 
حافظــة نقوده وكانت حتتوي على ١٥٠ دينارا ومت ســلب 
هاتفه، وكذلك إهانة ضابطة برتبة مالزم اول وخدش حيائها 

في مجمع أثناء تأدية عملها.
وحتى الكهرباء لم تســلم من اللصوص فهم يقطعون  
وصالت الشبكة الكهربائية في عمليات شبه يومية، وأصبحت 
كيبالت الشبكة الكهربائية مبا حتتويه من نحاس هدفا لهجمات 
اللصوص، وكذلك سرقة أغطية املناهيل، كما أن املخدرات 
أصبحت منتشرة في الكويت بكثرة حتى إن جتارها يديرون 

نشاطهم من خلف قضبان السجن.
كل هــذه اجلرائم وعلى تنوعها تدل داللة واضحة على 
ان القانــون وهللا احلمد موجود، ولكن ال يطبق بحذافيره، 
فإذا أمن املجرم العقاب الصارم الشــديد أساء أدبه وأخذ 
يتمادى في جرائمه، فاألمن هو االســاس في التنمية وال 
تنمية من دون االمن، فنرجو من وزير الداخلية ومساعديه 
ان يطبق القانون على الكبير قبل الصغير، وحلماة القانون 

كل حب وتقدير.
ونسأل اهللا تعالى أن يحفظ بلدنا الكويت وأميرها وشعبها 
ومن عليها من املخلصني، وأن يعجل اهللا في شفاء صاحب 

السمو األمير شفاء ال يغادر سقما.

ينطلق بعد أيام قليلة العام الدراســي اجلديد بشكل 
مختلف عما اعتدنا عليه كل عام في ظل االحترازات الصحية 
املصاحبة جلائحة (كورونا)، مما يشكل حتديا ليس لوزارة 
التربية فحسب بل حتى ألولياء األمور والطالب، فاملفاهيم 
اختلفت واألســلوب تغير والطريقة تبدلت، فصار لزاما 
التأقلم مع (التعليم عن بُعد) وتطويع الظروف واملساهمة 
في إجناح التجربة حرصا على التحصيل العلمي للطالب 

بالدرجة األولى.
اعتدنا سابقا أن تتكفل املدارس بالدور األكبر في عملية 
التعليم ومتابعة الطالب، فكان على كاهل املعلم الكثير من 
املسؤوليات - التي غابت عن البعض رمبا - وهذه فرصة 
ملعرفة دور املعلم واالعتراف باجلهد الذي يبذله وإعطائه 
املكانة التي يستحقها، فهو يقوم بإعداد الدروس وجتهيز 
الوسائل واختيار االستراتيجيات والتحضير الذهني، ثم 
يحرص على إدارة الفصل بشــكل يكفل للجميع القدر 
املطلوب من إيصال املعلومة، مع حرصه على ضبط بيئة 
الفصل وشد انتباه الطالب طوال اليوم الدراسي، ناهيك 
عن األنشطة املصاحبة واألعمال التي يقوم بها بعد الدوام 
الرسمي من تصحيح الدفاتر وإعداد االمتحانات ورصد 
الدرجات ومتابعة الطالب ومشكالتهم النفسية واالجتماعية 
بالتنســيق مع إدارة املدرســة وغيرها من املهام التي ال 

يعرفها الكثير من أولياء األمور.
ومع جتربة «التعليم عن بُعد»، التي ال نعلم كم ستمتد، 
أصبح على ولي األمر دور مضاعف باإلضافة الى ما كان 
يقوم به في ظل التعليم التقليدي ســابقا، ولعل أهم دور 
اآلن أن يحرص على التحصيل العلمي للطالب بغض النظر 
عن الدرجات من خالل متابعته البنه والتأكد من حضوره 
احلصص االفتراضية وقيامه بالتكليفات، فالتركيز على 
الدرجات دون التحصيل العلمي له آثار سلبية على املستوى 
البعيد عند انتقال الطالب للمرحلة ما بعد الثانوية، لذلك إن 
لم ينتبه الطالب وولي أمره الى هذا اجلانب فإن العواقب 
سترتد -ال قدر اهللا - عكسية في املستقبل، كما يتحتم على 
ولي األمر توفير البيئة السليمة قدر اإلمكان داخل املنزل 
من خالل تهيئة املكان املناســب واألدوات التي يحتاجها 
الطالب واألجهزة اإللكترونية مع اعترافنا بالعبء املادي 
الكبير الذي سيتحمله في هذه الفترة، ومن املهم أن يقوم 
ولي األمر بتشجيع ابنه وحتفيزه وإشعاره بأهمية هذه 
املرحلــة وجديتها، حتى ال يظن الطالب أن عملية التعليم 

عن بعد هي فرصة لتجميع الدرجات فقط.
وعلى الدولة أن تكون عونا لولي األمر في هذه الفترة، 
فالتجربة اجلديدة خلقت نوعا من التخوف والتوجس الذي 
يســتدعي تكثيف التواصل مع أولياء األمور والرد على 
استفساراتهم ونشر املقاطع التثقيفية التي تشرح فلسفة 
التعليم عن بعد ودور ولــي األمر. كما يجب على خالل 
اجلهات املعنية تكثيف الرقابة على أسعار أجهزة احلاسوب 
واحلد من جشع بعض التجار واستغاللهم لألزمة، وينبغي 
على وزارة التربية دراسة أهم املعوقات والتحديات التي 
واجهت جتربة التعليم عن بعد للصف الثاني عشر ووضع 
احللول واآلليات املناسبة لها، من توفير أجهزة للمعلمني 
ونقاط إنترنت فعالــة في املدارس وإعادة النظر في آلية 
التقييم مع ضرورة إصدار وثيقة معدلة للمراحل الثالث 
تضمن ألركان العملية التعليمية حقوقهم وتبني واجباتهم.

إن املرحلة التي نعيشها مرحلة حساسة، لها انعكاساتها 
على املستقبل القريب، تستلزم التعاون والتكاتف والعمل 
اجلاد الدؤوب وسماع اآلراء وأخذ االقتراحات وتقبل النقد 
بشــكل رحب حتى نتجاوز هذه األزمة بأكبر املكاســب 

وأقل اخلسائر.

١١ نوفمبر ١٩٦٢ يوم دســتور الكويت 
ونحن بانتظار نوفمبر ٢٠٢٠ بداية جتدد 
االحتفاء بهذه الوثيقة الوطنية ولكن هذه املرة 
ستكون مغايرة ألن دور االنعقاد للفصل 
التشريعي الســادس عشر وبعد ٥٨ عاما 

ستكون انتخاباته في نوفمبر ٢٠٢٠!
نعم ُصدف التاريخ التي تسجل العبرة 
دائماً حتى نتحقق ونكون دائماً أمام أحداث 
التاريخ بكل وضوح، فالكويت التي احتفلت 
بيوم تســلم دستورها يوم ١١ نوفمبر ٦٢ 
تســتعيد هذه الذكــرى وأجيال احلاضر 
واملستقبل يشاركون الشعب الكويتي في 
االنتخابات  نوفمبر ٢٠٢٠ املشــاركة في 
الدميوقراطية وتسجل  وتتواصل مسيرة 
مفارقاتها التاريخية لتكون ذكرى تســلم 
وإعالن وثيقة الدســتور عيداً وطنياً بعد 
٥٨ عاماً من نيل احلق الدستوري للشعب 
الكويتي في حتقيــق الدميوقراطية التي 
حافظ عليها هذا الشــعب األبي حتى يرد 
التاريخ صناعة املجد والفخر لهذا الشعب 

بالدستور والدميوقراطية!
نعم التاريخ دائماً يصنع أمجاد الشعوب 
ويســجل في أحداث توافق هذه التواريخ 
وتناغمها مع تلك املناســبات املجيدة التي 
تتحقق فتكون سجالً خالداً في تاريخ هذا 

الشعب وأمجاده!
نعم «نوفمبر» املجيد أجيال االستقالل 
والدستور سيبقون دائماً يتذكرونه وأجيالنا 
اليوم الذين سيشاركون في اإلدالء بأصواتهم 
في صناديق نوفمبر ٢٠٢٠ بالتأكيد سوف 
يسجلون مشاركة تاريخية لهذا املجد وهذا 
الشهر املجيد في تاريخ الكويت ودستورها 
ودميوقراطيتها هذه هــي احلقائق دائما 
التاريخ يكررها حتى يؤكد لنا أن التاريخ 
دائما يعيد نفسه في ظل األحداث اإلنسانية 
والسياسية التي حتقق أمجاد الشعوب احلرة 

األبية!
نعم إنه الدرس والعبرة التي يجب على 
أجيالنا احلاضرة مراجعته وتدوينه في أجندة 
التاريخ حتى يكون هذا املجد شعلتهم في 
املستقبل أمام أجيالهم القادمة جيالً بعد جيل 
وتبقى شــهر نوفمبر ٢٠٢٠ ذكرى أمجاد 
الدستور والدميوقراطية وانتخابات دور 
االنعقاد للفصل التشريعي السادس عشر 

عالمة تاريخية بارزة لنا جميعاً!

إن كنت شخصا يتحرك وفق قناعات 
وثوابت معينة، متصاحلا مع ذاتك، مؤمنا 
ان تعارض نفسك  مببادئك، يســتحيل 
في يوم ما، وفجأة تختفي وتتبخر كلها، 
لتنصاع انت، خلــف اباطيلك وترهاتك! 
ومقابل مــاذا؟! لألســف.. مقابل كل ما 
يتعــارض مــع اســتفادتك ومصاحلك 
الشخصية، فأصبحت بني ليلة وضحاها، 
شخصا آخر تراجع إلى الوراء، ولن نعرف 
ماهيته، ودون ادنى استحياء، نراك غائصا 
في بحر زيــف مجامالتك وكثرة مدحك 
وثناءاتك. وذلك فقط لتخدم تكسباتك، وإن 
كانت تلك التكسبات على حساب شخصك، 

كرامتك، مبادئك وحتى مبادراتك.
ثق بأنه بعد ذلك لن يقف األمر بك عند 
حد معني، بل سيتطور اكثر فأكثر فأكثر! 
إلى ان تصطف معهم، وتصبح مثلهم بل 

واحيانا قد تكون اسوأ بكثير منهم.
وبكثرة افراطك بتلك اخلصال الكاذبة، 
واملجامالت «املضروبة»، والتي دائما ما 
تتغنى بها لهم، وإن كانوا ال يستحقونها!.. 
فأنت جعلتهم يظنون بأنهم مالئكة وليسوا 

ببشر.
لكن تيقن أن عالقاتك بأولئك االشخاص، 
هي عالقات مؤقتة، جمعتكم ملصالح معينة، 
فال تتوقع بأنهم سيســتمرون إلى األبد 
معك، وإن وصلت من خالل تلميعك لهم 
ملقاصدك، ففي النهاية ســيرحلون عنك، 

فما بني على باطل فهو باطل.
وتلك الفئة من البشــر، مت تشبيههم 
بأعواد الكبريت، ينيرون لك الطريق لبعض 
الوقت، وبعدها يحرقونك! فيا ليت تركيزك 
وثنــاءك ينصبان اوال واخيرا على رضا 
الباري ســبحانه، ويا ليتك تضعه نصب 
عينيك ايضا، قبل ان تلهث وتشتاط، لتجامل 
هذا وتداهن ذاك للوصول ملغرياتك، دون ان 
تلتفت او تفكر حتى في عواقب ما تفعل! 
فعن همام بن احلارث عن املقداد ے 
قــال: «إن رجال جعل ميدح عثمان ے، 
فعمد املقداد فجثا على ركبتيه فجعل يحثو 
في وجهه احلصبــاء! فقال له عثمان: ما 
شأنك؟ فقال: إن رسول اهللا ژ قال: «إذا 
رأيتم املداحني فاحثوا في وجوههم التراب» 

(رواه مسلم).
هــذا وعلى الرغم من ان عثمان ے 
صحابي جليل، وهو من العشرة املبشرين 
الراشــدين، خدم  باجلنة، ومن اخللفاء 
اإلسالم واملسلمني، فما بالك لو كان غير 

ذلك؟!.

علمي ان هذه املوضة انتهت منذ 
نحو ٨ سنوات، فاملوضة السياسية 
اجلديدة هي أن متدح وتبالغ في 
مدح احلكومة وما قرب إليها من 
قول او فعل او عمل، ووفق هذه 
املوضة عليك أن تهاجم املعارضة 
وتتبرأ منهم وتقدس الشخوص 
املقربة من احلكومة وال بأس من 
ان متد مديحك إلى أبناء املسؤولني، 
وفي االخير سيقربونك ومينحونك 

فتات منصب أو شرهة.
< < <

ليس لدينا سوى هاتني املوضتني 
السياسيتني للوصول إلى منصب، 
الكفاءة واالستحقاق فليذهبا  أما 
إلى اجلحيم، إذاً ببســاطة إما ان 
تكون سليط لسان ضد احلكومة 
أو سليط لسان ضد املعارضة، أما 
أن تكون عاقال وسطيا فال تعرفك 
احلكومة بــل ال تريدك و«ماتبي 

تشوف وجهك».

جمهورية السنغال عبداألحد إمباكي 
بكلمة في افتتاحية «السالم طريقنا»، 
واختتم افتتاح االحتفالية كلمة ممثل 
األمني العام لألمم املتحدة املنسق 
املقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ.

ومن ثم أقيمت ندوة تناقش من 
خاللها مفهوم السالم ودور الكويت، 
شــارك فيها كل من: سفير دولة 
فلسطني رامي طهبوب والقمص 
بيجول األنبا بيشوي راعي الكنيسة 
القبطية األرثوذكسية املصرية في 
الكويت، ووزير االعالم الســابق 
النصف وعضو املجموعة  سامي 
للمبعوث  النســائية  االستشارية 
أبو  اليمــن د.بلقيس  إلى  اليمني 

اصبع.
مســك اخلتام: الســالم طريقنا.. 
والسالم شريعتنا.. والسالم عقيدة 
جميع األديان.. فاللهم أنت السالم 

ومنك السالم.

املعارضــة ويدخلون في ندوات 
تصب أغلبها اللعنات على احلكومة.

< < <
أعلم أنه في السابق كانت لدينا 
موضة سياســية وهي انه عندما 
تنتقــد احلكومة ومتارس جلدها 
سيستدعونك ومينحونك منصبا 
ويقربونك إما قياديا معهم او على 
االقل مستشــارا، ولكن بحسب 

«السالم طريقنا»، برعاية وحضور 
الشيخ  ومشاركة وزير اخلارجية 
د.أحمد ناصر احملمد، وباستضافة 
ومشاركة األمني العام جلامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط في احتفالية 

«السالم طريقنا».
كما شارك في االحتفالية عميد 
السلك الديبلوماسي للكويت سفير 

املسؤولني السابقني، فعندما كانوا 
وزراء أو وكالء أو رؤساء هيئات 
وهم يسبّحون بحمد كل ما تفعله 
احلكومة باعتبارهم جزءا منها، وال 
بأس في ذلك، فهذا عملهم وهذا 
دورهم املنوط بهم، أما أنه عندما 
يقالون أو ال يجدد لهم يتحولون 
للحكومة  إلى معارضني شرسني 
وقراراتها، بــل يتبنون اجلبهة 

«تشكيل السالم معا».
وها هــي الكويت لم تنس هذا 
اليــوم وأحيت ذكــراه من خالل 
االحتفالية التي قام بها معهد املرأة 
للتنمية والســالم والذي تترأسه 
األستاذة احملامية كوثر اجلوعان، 
فأقامت يوم االثنني املاضي احتفالية 
عن بُعد عن طريق zoom حتت شعار 

كل شــيء ميكن أن أستوعبه 
وأفهمه وأتقبله وأصدقه، عدا شيء 
واحد صدمني قبل أشهر عندما 
خرج مســؤول سابق وقال: «إن 
هامش احلريات في البلد يضيق»، 
رغم أنه نفسه ذلك املسؤول من 
الالئحة  أصدر بشخصه وصفته 
التنفيذية ألحــد القوانني املقيدة 
التي شــرعها وأقرها  للحريات 

مجلس ٢٠١٣.
< < <

العمالق  «هل كيف؟» بصوت 
سعد الفرج ينتقد املسؤول السابق 
اليوم ما كان قد أصدره سابقا، أم 
أنه عندما خرج من احلكومة أصبح 
مدافعا شرسا عن احلريات؟ وهو 
الذي كان يخنقها خنقا حتى تكاد 

ال تتنفس!
< < <

هذا ما الحظته، ليس في هذا 
املســؤول فقط، بل في عدد من 

١٩٨١/٩/٢١م، في هذا اليوم أعلنت 
اجلمعية العامــة لألمم املتحدة أن 
يكون هذا اليوم احتفاال ســنويا 
الدولي للسالم»،  «اليوم  مبناسبة 
وقامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
بتحديد شكل االحتفال والذكرى 
لهذا اليوم، حيث ناشــدت الدول 
والشعوب بوقف إطالق النار في ذلك 
التاريخ مع املناشدة بعدم العنف من 
خالل التعليم والتوعية اجلماهيرية 
والتعاون على التوصل إلى وقف 

النار في العالم كله.
ها هو ٢٠٢٠/٩/٢١ مير علينا هذا 
العام ونحن نعيش حربا عاملية مع 
جائحة «covid-١٩»، فتغيرت األهداف 
واألفكار وأصبحت املناشدة للعديد 
من الدول في تلك املناسبة في كيفية 
العزل االجتماعي وتعزيز  تدابير 
احلوار وجمع األفكار بشأن كيفية 
جتاوز هذه اجلائحة من خالل شعار 

صراحة

األمن 
واألمان

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

وجهة قلم

ولي األمر 
والتعليم 

عن ُبعد
eljaser@hotmail.comعبدالرحمن عبداهللا اجلاسر

محلك سر

اللهم أنت 
السالم.. 

ومنك السالم
Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

انتقاله أو كيفية عالجه، ولذلك فإننا 
بحاجة ملواجهة ذلك إلى الفهم العميق 
والشفافية والوضوح وتشجيع ونشر 
البحوث املوثوق بها وتنقية الرسائل 
اإلعالمية من األخبار غير املوثوقة 
والتصدي للذباب اإللكتروني الذي 
ينقل املعلومات غير الدقيقة بسرعة 
البرق ما يؤدي إلى تعثر وســائل 
احتواء الڤيروس ومن ثم انتشاره 

على نطاق واسع.
إنني أجزم بأن هذا الوباء يسهل 
احتــواؤه دون احلاجة إلى القيود 
وانتهاكات حقوق اإلنســان، وذلك 
بتوفير فريق متعدد االختصاصات 
كالطــب بجميع أنواعــه والصحة 
العامة والعلوم السلوكية والنفسية 
وتقنية املعلومات واالتصاالت وأمن 
املعلومات، وهذه التخصصات متاحة 
والعمل كفريق متكامل قد يغني عن 
اخلسائر املادية التي عانت وال تزال 
تعاني منها بعض الدول حتى اآلن.

خطط واستراتيجيات احتواء «كورونا 
املستجد» القصيرة والبعيدة املدى 
ومن بينها املناهج والبرامج التعليمية 
والتدريبية لألطباء ومقدمي الرعاية 
الصحية بجميع التخصصات، فهذا 
الوباء ميثل نوعا جديدا من أسلحة 
احلروب النفســية، إذ مات العديد 
املعلومات  من األشخاص بســبب 
اخلاطئة عن الڤيروس سواء كان عن 

إلى ضرورة صون حقوق اإلنسان 
وعدم انتهاكها بأي إجراءات تعسفية 
أثناء التعامــل مع اجلائحة وهو ما 
حدث بالفعل في بعض الدول دون 

مراعاة حقوق اإلنسان.
وعلــى الرغــم مــن أن الوباء 
املعلوماتي مازال في مراحله األولى 
إال أنه ميثل حتديا ال يجب تهوينه 
أو تهويله، بل يجب إدراجه ضمن 

عقدت منظمة الصحة العاملية منذ 
أيام مؤمترا عن «الوبائية املعلوماتية»، 
وهو مصطلح جديــد لم يظهر إال 
أثناء جائحة «كورونا املســتجد» 
وقد أصبحنا نواجه سيال جارفا من 
املعلومات الدقيقة وغير الدقيقة عن 
ڤيروس كورونا املستجد في جميع 
دول العالم، لكن وباء هذه املعلومات 
هو أشد فتكا من وباء اجلائحة نظرا 
لتوافــر األدوات والتقنيــات التي 
تســاعد على انتشاره وال يتوقف 
انتشاره بسبب استخدام الكمامات 
أو املطهــرات الكحولية أو التباعد 
االجتماعي، إذ يتم نشــر األكاذيب 
عن الوبــاء ونظريات املؤامرة عبر 

موجات أثير االنترنت.
إن الوباء املعلوماتي قد يستنفر 
الفظ معه  للتعامل  السلطات  بعض 
لذلك  بحجة حماية األمن الصحي، 
فإن األمم املتحدة حذرت من وباء 
املعلومات املضللة اخلطير ونبهت 

ألم وأمل

وباء املعلومات 
وجائحة «كورونا 

املستجد»
د.هند الشومر

في احلصــول على مكانة مميزة 
السلم االجتماعي بطموحاته  في 
التواقة، وتاريخنا  العالية ونفسه 
اإلســالمي زاخر بالشخصيات 
التــي صنعت لها مكانة عالية في 
مجتمعاتهــا ليــس باملاديات وال 
باالستعراضات إمنا بالفكر والعمل 
اجلاد فأثمرت حضارات ومجتمعات 
خالدة، واليابان مثال تشعر بنشوة 
في استعراض مكانتها االقتصادية 
العسكرية  وأميركا بترســانتها 
بأنها  السعودية  العربية  واململكة 
العالم  بالد احلرمــني ومحــور 

اإلسالمي. 
لذلك، كن طموحا مهذبا ومهندما 
ممتلئا بالفكر والثقافة متترســا 
بالعالقات  باملهــارات متســلحا 
الواسعة، فتلك هي اللبنات الصلبة 
للترقي في سلم املكانة االجتماعية، 
وهي الطريق للسمو االجتماعي وما 
سواها من رموز مادية ومناصب، 
فهي تدور مع تلك املنظومة الفريدة.

مثيرا للغثيان أحيانا!
وما يشــعرني بالضجر ذلك 
البعض  لــدى  املفرط  الشــعور 
«الهيليوم» في  بضرورة ضــخ 
بالونات املكانة املصطنعة مبناصب 
ومسميات هشة ورموز شكلية وال 
يبالون إن كانت ذواتهم وعقولهم 
فارغة من أي قيمة أو فكر أو مهارة.

إن التطلع للمكانة الرفيعة أمر 
فطري في البشر ولكل فرد احلق 

ما يراه اآلخرون فينا، وهذا ينعكس 
من خالل التعطش القتناء رموز 
تدل على املكانة كسيارة فخمة أو 
ســاعة ثمينة أو التباهي بترديد 
أسماء معارفنا وعالقاتنا النافذة أو 
أسماء مدارس أبنائنا اخلاصة أو 
حتى باستعراض زاوية في منزل 
متواضع حتوي قطعة من أثاث أنيق 
التواصل االجتماعي  في وسائل 
حتى أصبح هــذا الطغيان املادي 

تأملت في السنوات األخيرة في 
حالة مطردة من الهوس في السعي 
لتولي حقيبة وزارية واالستماته 
لعضوية نيابية أو وظيفة قيادية 
ذات نفوذ ومكانة رفيعة أو حتى 
أقل من ذلك كعضوية في جمعية 
أو نقابة، ملا حتققه تلك املناصب 
من إشباع للذات كما هي نظرية 
العالم األميركي إبراهام ماســلو، 
غير ان هذه املمارسات أصبحت 
غاية في حد ذاتها وليست وسيلة 
لغايات أسمى كاإلصالح والتنمية 
وبناء اإلنسان والرقي احلضاري. 
ال أنكر أن للمكانة العالية في 
السلم االجتماعي نتائج مستحبة 
فهي ترتبط بالثــروة والعالقات 
واحلرية وجتعل من اإلنسان نقطة 
ارتكاز وبؤرة جاذبة في مجتمعه، 
لذلك أصبح موقع الفرد في السلم 
االجتماعي هاجســا ومصدر هم 
بأن  السائد  الكثير لالعتقاد  لدى 
صورتنا الذاتية تعتمد بشدة على 

قصاصة من شيء

املكانة االجتماعية 
واحلركات 

االستعراضية
سلمان داود الكندري

احلرف ٢٩

احلكومة ماتبي 
تشوف وجهك

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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التحريات بشأن النائم على رصيف سلوى: متعاطي كيميكال
مبارك التنيب

خلصت التحريــات والتحقيقات 
التــي أجريت مع شــاب مــن مواليد 
١٩٩٨، والذي شــوهد وهو نائم على 
أحد األرصفة في منطقة سلوى، وأن 

الســر وراء النوم هو تعاطي مخدر 
الكيميكال. هذا، ومت تسجيل قضية 
بحــق املواطــن وهي تعاطــي املواد 

املخدرة.
وبحســب مصدر أمنــي، فإن بالغا 
ورد الى عمليات الداخلية يفيد بوجود 

شــخص نائم على الرصيــف، وعليه 
جــرى نقل البالغ الــى إحدى دوريات 
النجــدة التي اوقفت الشــخص وتبني 
انه فــي حالة غير طبيعيــة. وأضاف 
املصدر: جرت إحالة املواطن الى املباحث، 
وبإجــراء التحريات تبني أنه في حالة 

غير طبيعية، وبالتحقيق معه أقر بأنه 
تعاطى مادة الكيميكال ولم يشعر بنفسه 
إال حينما قام رجال األمن بإيقاظه من 

النوم.
واعترف املواطن بأنه مبجرد تعاطيه 

جرعة الكيميكال لم يشعر بنفسه.

باص مقفل يقود  ملداهمة مصنع محلي وإحالة ٦ لإلبعاد

عبداهللا قنيص - محمد الدشيش

العامــة  اإلدارة  ذكــرت 
للعالقــات واإلعــالم األمني 
بوزارة الداخليــة أن إحدى 
دوريات امن مديرية محافظة 
مبارك الكبير التابعة لقطاع 
األمن العام ضبطت مصنعا 
للخمور يديره ٦ أشــخاص 

والذ بالفرار، وعند فتح باب 
املركبة متت مشاهدة أكياس 
سوداء معبأة مبواد يشتبه 
بأنهــا مســكرة، ومبتابعــة 
املشــتبه به وجــد انه دخل 
مسكنا في نفس املنطقة وبعد 
اتخاذ اإلجــراءات القانونية 
متت املداهمــة، واتضح انه 
مصنع للخمور وعثر بداخله 

بحقهم.
الى ذلك، رجح مصدر امني 
أن يصدر وكيل قطاع األمن 
العــام اللواء فــراج الزعبي 
توصية إلى وكيــل الوزارة 
الوافديــن وادراج  بإبعــاد 
أســمائهم على قوائــم غير 
املصرح لهــم بدخول البالد 

مجددا.

علــى براميل كبيرة مملوءة 
مبواد يشــتبه بأنها مسكرة 
وقنان بها خمور معدة للبيع 
و٦ أشخاص (خمسة رجال 

وامرأة) يديرون املصنع.
مصــادرة  هذا،ومتــت 
املضبوطات وحتويل املتهمني 
الى جهات االختصاص التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة 

عثر بداخل وكر اخلمور على براميل بها مواد ُمْسكرة ومن بني املوقوفني امرأة 

تركها في وضعية تشغيل وشاهدها تُسرق أمام عينيه

من مصنع اخلمور الذي بدا مقاماً داخل ڤيال من طابقني

(٥ رجال وامرأة) في منطقة 
ابواحلصانية.

وفي التفاصيل، انه أثناء 
قيام دورية تابعة ملخفر أبو 
فطيرة مبهامهــا االمنية في 
منطقة ابو احلصانية شاهدت 
باصا مقفال يســير بطريقة 
غيــر طبيعية، وعند الطلب 
من قائده التوقف، ترك املركبة 

سلب مركبة ديلفيري مقابل بيت مريضة في «الدوحة»

ضبط مطلوب من بني متجمهرين قاوموا رجال األمن في «الري»

قطاع العمليات يالحق مستهترين في الصبية وسلوى

إصابة ٤ أشخاص باختناق في حريق شقة بـ «صباح السالم»
والسيطرة على «آخر» أتلف محول كهرباء فرعيًا في «حولي»

سعود عبد العزيز

سجلت في مخفر غرب الصليبخات 
قضية جديــدة ولكنها متكررة حينما 
قام مجهول بالصعود الى مركبة خاصة 
بإحدى شــركات األدوية بعدما تركها 

ديلفيري في وضعية تشغيل بانتظار 
تســليم دواء ملريضة. الــى ذلك جدد 
مصدر أمني دعوة املواطنني واملقيمني 
الى جتنب ترك الســيارة في وضعية 
تشــغيل واخلــروج منها لشــراء أي 
أغراض حتى ولو ملدة أقل من دقيقة، 

الفتا الى أن هناك من يترصد ملثل هذه 
املركبات. وبحسب القضية التي حملت 
عنوان «سرقة سيارة وهاتف» فإن وافدا 
مصريا قال إنه يعمل مندوب توصيل 
أدوية، وان السيارة التي سرقت تعود 
ملكيتها الى شركة األدوية. وقال: خالل 

تواجــدي في منزل ق١ لتســليم دواء 
إلحدى الزبائن فوجئت بشخص يصعد 
الى الســيارة ويهرب بها، الفتا الى أن 
املركبة كان بداخلها هاتفه النقال، ومت 
تسجيل قضية وحترير مخالفة للوافد 

«ترك سيارة في وضعية تشغيل».

أحمد خميس

ذكــرت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية انه 
ورد بــالغ إلى غرفة عمليات وزارة 
الداخلية يفيد بوجود مجموعة من 
األشخاص يقومون بالتجمهر أمام 
وكاالت الســيارات مبنطقــة الري، 

وعلــى الفــور توجهت قــوة أمنية 
إلى املنطقة لفــض التجمهر ومتت 
مخاطبتهم اكثر من مرة بأن التجمهر 
ممنــوع بقوة القانــون، إال انهم لم 
ميتثلوا لألوامر وقاموا بالتهجم على 

رجال األمن. 
وأضافــت انه عند محاولة أفراد 
القــوة األمنية فض التجمهر تهجم 

احــد احملرضــني على رجــال األمن 
وقام مبقاومتهم، إال انهم استطاعوا 
السيطرة عليه وضبطه واتضح انه 
ال يحمل أوراقــا ثبوتية، ومطلوب 
للجهات األمنية، فتم التحفظ عليه 
وتسجيل قضية بحقه متهيدا إلحالته 
الى اجلهات املختصة التخاذ اإلجراءات 
القانونيــة الالزمة في حقه. وتؤكد 

وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع 
كل من يحاول اخلروج على القانون 
أو القيام بأفعال مخلة باألمن العام. 
كما تهيب اإلدارة باإلخوة املواطنني 
واملقيمــني االبتعــاد عــن التجمهر 
املجــرم قانونا، وااللتزام بالقوانني 
واإلجراءات الصحية الوقائية التي 

أصدرها مجلس الوزراء.

احملول وقد حلقت به تلفيات جسيمة

من مقطع االستهتار والرعونة في منطقة سلوى

حريق «صباح السالم» التهم محتويات الشقة

محمد اجلالهمة

أخمد رجال اإلطفاء مساء امس حريقا اندلع في 
محول فرعي للكهرباء مبنطقة حولي. وفي التفاصيل 
هــرع رجــال إطفاء مركــز حولي إلــى حريق اندلع 
فــي محول للكهرباء تابع لعمــارة، وعند وصولهم 
للموقــع متت مكافحة احلريق وإخماده دون وقوع 

أي إصابات بشرية.
من جهة اخــرى تعامل رجال االطفاء مع حريق 
عمارة مبنطقة صباح السالم. وفي التفاصيل تلقت 
غرفة العمليات بالغا مساء امس يفيد بوجود حريق 
عمارة ومت توجيه مراكز إطفاء مشرف والقرين وعند 
الوصول تبني أن احلريق بشقة في عمارة مكونة من 
٣ أدوار وكان احلريــق في الدور األول، وعلى الفور 

قام رجال اإلطفاء بإخالء العمارة من السكان ومتت 
مكافحــة احلريق وإخماده، وقد أســفر احلادث عن 
إصابة أربعة أشخاص من سكان العمارة باالختناق 

ومتت معاجلتهم في موقع احلادث.
وجاٍر التحقيق من قبل مراقبة حتقيق احلوادث 
ملعرفة أســباب احلادث. وتواجد في موقع احلادث 

رجال الداخلية وفرق الطوارئ الطبية.

سعود عبدالعزيز

قــام قطاع املرور والعمليات اول من امس بحملة موســعة 
اســفرت عن ضبط عدد من املســتهترين فــي منطقة الصبية 
وكذلك مستهتر قام بوصلة استهتار خطرة في منطقة سلوى. 
هذا، ومت ايداع املســتهترين في نظارة املــرور فيما مركباتهم 
جــرى نقلها الى كراج احلجز ملدة شــهرين. وبحســب بيانني 
منفصلــني لوزارة الداخلية فإن رجال املرور متكنوا من ضبط 
احدى املركبات املســتهترة بعد اجبار قائدها على التوقف في 
الصبية، كما جرى التعامل مع مقطع ڤيديو وثق قيام مستهتر 

آخر بوصلة استهتار خطرة في سلوى.

الزعبي بحث ومجلس النقابة
هموم ومشاكل مدنيي «الداخلية»

آالء خليفة

التقى رئيس نقابة العاملني املدنيني بوزارة 
الداخلية بدر العنزي ووفد من أعضاء مجلس 
اإلدارة بالوكيل املســاعد لقطاع األمن العام 

اللواء فراج الزعبي. 
وقال العنزي ان وفد النقابة التقى الزعبي 
ضمن اجلولة التي سيقوم بها مجلس النقابة 
لقيادات وزارة الداخلية لبحث هموم ومشاكل 
مدنيي الداخلية وسبل تطوير مهارات املوظفني 

بكل القطاعات.
وزاد العنزي أن لقاء وفد النقابة مع الزعبي 

كان إيجابــي ومثمر، خصوصــا أن الزعبي 
ترأس أكثر من قطاع جنح بتطويرها ونحن 

بالنقابة نشيد بجهوده التي بذلها.
وشكر العنزي الزعبي على حسن االستقبال 
وتفهمه متطلبــات مدنيي قطاع األمن العام 

وحرصه على تطوير كفاءة املوظفني. 
واكــد العنــزي أن مجلــس اإلدارة ومــن 
خالل جوالته لقيادات الوزارة سينتج عنها 
رفــع الكفاءة املهنية ملدنيــي الداخلية وأننا 
حريصــون علــى فتح قنــوات التواصل مع 
املســؤولني بالوزارة ملا فيــه صالح ملوظفي 

وزارة الداخلية.

اللواء فراج الزعبي متوسطا  أعضاء نقابة العاملني املدنيني بوزارة الداخلية

ضبط فتاة نشرت ڤيديو ميّس اآلداب العامة

دخول مجمع الوزارات من دون موعد 
يورط مواطنًا في قضية إهانة

محمد اجلالهمة

أحيل مواطن الى مخفر شرطة الصاحلية 
التهامه بإهانة موظف عام اثناء تأدية مهام 
عملــه. وجاءت إحالــة املواطن، وهو من 
مواليد ١٩٨٩، على خلفية محاولة دخول 
مجمــع الــوزارات دون تصريح مســبق، 
وبحسب مصدر امني فإن عمليات وزارة 
الداخليــة ابلغت بتعرض موظفني عامني 
لالهانــة اثنــاء العمل، وبانتقــال دورية 

امــن افاد املبلغان وهمــا من ادارة حماية 
املؤسسات والســفارات بأن املدعى عليه 
حاول الدخول الــى املجمع دون تصريح 
يخوله بذلك (باركود)، ولدى إبالغه ان هذا 
االمر غير مسموح به قام بالتطاول عليهما 
واهانتهما على مرأى ومسمع من املراجعني، 
وأكد املبلغــان انهما حاوال صرف املدعى 
عليــه لكنه رفض التحــرك دون حضور 
دورية، وحتقق له ما أراد وسجلت بحقه 

قضية إهانة.

عبداهللا قنيص

العامــة  ذكــرت اإلدارة 
للعالقات واالعــالم االمني 
بوزارة الداخلية انه ضمن 
جهود قطاع االمن اجلنائي 
ممثــال فــي ادارة مكافحــة 
اجلرائم اإللكترونية في رصد 
ومتابعة ما ينشر في مختلف 
وسائل التواصل االجتماعي 
وحرصها على مكافحة كل 
صــور وأشــكال اجلرميــة 
وضبطها واحلد منها، وضبط 
مرتكبيها من مستخدمي هذه 
املواقع والشبكات، توضح 
اإلدارة انــه مت رصد مقطع 
ڤيديو ميــس اآلداب العامة 
متداول في برامج التواصل 
االجتماعي «ســناب شات» 
و«تويتر» من عدة حسابات 
لفتاة، وبعد البحث والتحري 
مت ضبطهــا وجــار اتخــاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقها.
وتهيب اإلدارة باملواطنني 
واملقيمني إلى أخذ احليطة 
واحلذر والتقيد بالقانون في 

استعمالهم ملواقع التواصل 
االجتماعي ومراعاة اآلداب 
العامــة وقيــم املجتمــع 

األصيلة.

من املقطع املتداول

ملشاهدة الڤيديو

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

احملكمة ثبتت رعاية مواطن لوالده 
املعاق بعد اعتراض أحد أشقائه

«االستئناف» ُتسقط حضانة جدة 
حلفيدتها وتنقلها إلى األب

قضت احملكمة الكلية دائرة «جتاري مدني كلي حكومي» 
بإثبات تكليف مواطن برعاية والده املعاق الذي كشف امام 
احملكمة انــه ابنه املدعي هو من يقوم برعايته في الدعوى 
التي اختصم فيها اشقاءه ومدير الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة. وتتلخص وقائع الدعوى في أن مواطنا اقام دعواه 
عبــر احملامي محمد الصايغ مطالبــا بإثبات تكليف املدعي 
رسميا برعاية والده وذلك للقيام بجميع ما يلزم من الرعاية 
الصحية ومراجعات جهات الدولة الرسمية احلكومية واالهلية 
واخلاصة لوالده املعاق ورعاية مصاحله مبا يحقق اخلير 
والنفــع له. وأكد الصايغ في دعــواه ان والد موكله يعاني 
من اعاقة بصرية دائمة وشديدة مبوجب شهادة صادرة من 

الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة.

أسقطت دائرة األسرة في محكمة االستئناف 
حضانة جدة حلفيدتهــا وقضت بنقلها إلى 
والدها بسبب قيام اجلدة بتسليم احملضونة 

إلى والدتها.
واعتبــرت احملكمة هذا التســليم مبنزلة 
تخلــي اجلدة ألم عــن مهامها املوكلــة إليها 
كحاضنــة حلفيدتها ومن أهمها أمانتها على 
دين احملضونة وخلقها وتربيتها والتي فقدتها 
بإعادة االبنة احملضونة إلى أمها على الرغم 

من القضاء بعدم صالحيتها مسلكيا ما يسقط 
الفائدة املرجوة من حضانة اجلدة لها وتكون 
على هذا النحو فقــدت صالحيتها حلضانة 
االبنة. وذكر وكيل األب احملامي سعد اللميع 
أنه ثبت للمحكمة قيام اجلدة احلاضنة بتسليم 
حفيدتهــا إلى والدتها على الرغم من صدور 
أحكام ســابقة حازت احلجية وقطعت بعدم 
صالحية والدة الطفلة مســلكيا وهي نفس 
األحكام التي آلت مبوجبها احلضانة إلى اجلدة.

احملامي محمد الصايغ
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قطاع اإلذاعة في اليوم 
الوطني السعودي الـ ٩٠..

«قدها وقدود»
مفرح الشمري
@Mefrehs

على الرغــم من الظروف 
االســتثنائية التي تســببت 
فيها جائحة الكورونا والتي 
تعيشــها البالد، إال ان قطاع 
االذاعة في وزارة اإلعالم أثبت 
أنه على مستوى احلدث وأنه 
«قدهــا وقــدود» مــن خالل 
تغطيته املميزة التي خصصها 
الوطني  باليــوم  لالحتفــال 
العربية السعودية  للمملكة 
الشقيقة الـ٩٠ بجميع محطاته  
حتى تعطي هذا احلدث حقه 
في برامجها املباشــرة وذلك 
حتت شعار «الكويت حتتفل 
معكم»، حيث نفذت «اإلذاعة» 
تعليمــات وكيلها املســاعد 

الثاني» و«واحة املستمعني» 
و«هاتــف املســاء» في إذاعة 

البرنامج الثاني. 
التعليمــات التي صدرت 
مــن وكيــل اإلذاعة الشــيخ 
فهد املبــارك الصباح نفذها 
على أكمل وجــه مدير إذاعة 
البرنامج العام سعد الفندي 
ومراقب شؤون البرامج بإذاعة 
البرنامج الثاني ابراهيم ماتقي 
مبتابعة البرنامج التي تصدت 
ملهمة التغطيــة لهذا احلدث 
الــذي يعتبــر مبنزلــة رد 
اجلميل لدولة شقيقة بحجم 
الســعودية  العربية  اململكة 
التي حتتفل بيومها الوطني 
الـ٩٠، حيث استطاعت اخلطة 
اإلذاعية رصد فرحة الشعب 
الكويتــي بهــذه املناســبة 

ملشــاركة أهلنا فــي اململكة 
العربية السعودية أفراحهم 
فــي يومهــم الوطنــي حيث 
تضمنت اخلطة انضمام اذاعة 
الكويت مع اذاعة الرياض في 
نقل حي مباشــر يــدل على 
العالقة القوية التاريخية التي 
تربط البلدين، باإلضافة إلى 
بث فالشات وطنية سعودية 
بشكل مستمر طوال اليوم في 
جميع محطات إذاعة الكويت، 
حيث القت التغطية إعجاب 
املســتمعني داخــل وخــارج 
الكويت، شاكرين جهود وكيل 
اإلذاعة الشــيخ فهــد املبارك 
الصباح والعاملني في قطاعه 
على هذه التغطية التي أثبت 
قوة التالحــم بني أبناء دول 

اخلليج.

الشــيخ فهد املبارك الصباح 
باقتدار في تغطية هذا احلدث 
بقطاع إذاعة الكويت من خالل 
فريق عمل متكامل إلبراز اليوم 
الوطني السعودي من خالل 
البرامج الثابتة مثل «صباح 

اخليــر يا كويــت» وبرنامج 
«مراحب» وبرنامج «استراحة 
الظهيرة» وبرنامج «مســاء 
اخليــر يا كويــت» في اذاعة 
البرنامــج العــام، وبرنامج 
«انصبح عليكم» و«سوالف 

بتعليمات من وكيله الشيخ فهد املبارك

إبراهيم ماتقيسعد الفندي

الوكيل املساعد لشؤون قطاع اإلذاعة الشيخ فهد املبارك الصباح

اليوم.. الرويشد وشعيل واملطرف يتغنون بـ «املناسبة األغلى على القلوب»
تستكمل شــركة روتانا للصوتيات واملرئيات 
بالتعاون مع تطبيق «فن Box» مفاجآت مناسبة اليوم 
الوطني السعودي الـ ٩٠، فتحت شعار «الكويتيون 
يتغنون بحب السعودية»، ينطلق في الكويت حفل 
يحمل رسائل حب وفخر وتقدير من «صباح الكويت» 
وشعبها، إلى «سلمان السعودية» وعز أهلها، ينطوي 
حتت مظلة فرحة اجلميع باملناسبة الوطنية األغلى 

على القلوب اليوم الوطني السعودي الـ ٩٠.
يشارك في هذا احلفل الذي ينفرد تطبيق «فن 
Box» ببثه (اليف) اليوم اخلميس ســفير األغنية 
اخلليجية عبداهللا الرويشد و«نبض الكويت» نبيل 

شعيل وملك اجللسات الغنائية مطرف املطرف.
الثالثة  النجوم  وفي تصريحات إعالمية، عبر 
عن فخرهم وتشرفهم مبشــاركة اململكة، قيادة 
وشعبا، الغناء في هذه املناسبة اجلميلة كي يغردوا 
للسعودية بأعذب األغاني من كلمات وأحلان، وميكن 

مشاهدة احلفل مباشرة حصريا ومجانا عبر تطبيق 
.«Box فن»

وفي سياق متصل، انطلقت حفالت اليوم الوطني 
الـ ٩٠، إذ قص شريط احلفالت الفنان أصيل أبو 
بكر في املنطقة الشرقية بالدمام، باملشاركة مع راشد 
املاجد، وفي الساحل الغربي تغنت أحالم منفردة 
في الصالة املغطاة مبدينة امللك عبداهللا الرياضية، 
ويشارك في االحتفاالت، التي تقام في الفترة ٢٢ 
اجلاري إلى ٢٦ من الشهر نفسه ١١ فنانا وفنانة من 
النجوم العرب إلى جانب جنوم األغنية السعودية، 
وتقام احلفالت على مســارح ٣ مدن، حيث تقرر 
أن يكون مركز امللــك فهد الثقافي بالرياض مقرا 
للحفالت بالعاصمة الرياض، وفي الساحل الغربي 
حتتضن مدينة امللــك عبداهللا الرياضية احلفالت 
الغنائية، بينما تقــام حفلة واحدة في الدمام على 

مطرف املطرفعبداهللا الرويشدمسرح الصالة اخلضراء. نبيل شعيل

«اإلعالم» تهدي 
«السعودية» أغنية
بصوت نوال الكويتية

قامــت وزارة اإلعــالم بإهــداء الشــعب 
السعودي أغنية وطنية مبناسبة اليوم الوطني 
السعودي الـ ٩٠ بعنوان «حب السعودي»، من 
كلمات سداح العتيبي وغناء نوال الكويتية 
وأحلــان ضــاري املســيليم وتوزيــع عادل 
الفرحان، ومت بثها امس على قنوات الكويت 

طوال اليوم. ومطلع 
كلمات االغنية يقول:

من صباح العز بسمه وعن شعب الكويت 
للملك سلمان وشعب السعودية نقول

عندنا حب السعودي يعيش في كل بيت
راسخ بقلوبنا والروابط ما تزول.

حمد الرميحي.. 
م اهللا أجرك عظَّ

يتقدم قسم «فنون» بأحر التعازي واملواساة 
الى الكاتب واملخرج القطري القدير حمد الرميحي 
في وفاة املغفور لها بإذن اهللا شقيقته، سائلني 
اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر 

والسلوان. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

سيرين عبدالنور:
صداقاتي يوم لك..

ويوم عليك!
بيروت - بولني فاضل

في كل مرة تســأل الفنانة ســيرين 
عبدالنور عن أحوالها هذه األيام، يأتي 
ردها على غــرار ردود أكثر اللبنانيني: 
«احلمد هللا بعدنا عايشني»، هكذا أمضيت 
احلال في خضم الكوارث املتتالية التي 
تتوالى علــى رؤوس اللبنانيني والتي 
تعتبر بطبيعة احلال كارثة مرفأ بيروت 
في الرابع من أغســطس أكثرها قساوة 

وضراوة. 
وتقول ســيرين، التــي تعيش منذ 
انفجــار بيروت حالة حزن وخوف، إن 
ثمة مصيبة كل يوم، واملؤسف أننا جنهل 
ما يحدث فيما يطل علينا املســؤولون 
مبتسمني على الشاشات وبأفضل حال، 
وتضيــف متوجهة إليهم: «يأســتونا، 
هجرتونا، سرقتونا، قتلتونا، شو بعد 
بدكن؟» وإذا كانت سيرين توافق كثيرين 
ممن يعتبرون ٢٠٢٠ سنة كارثية وأشبه 
بالكابوس الذي ال يعرف نهاية، فإنها في 
الوقت عينه ال تنكر سعادتها بالنجاح 
الــذي تذوقه راهنا في ضــوء إيجابية 
األصداء على مسلســل «دانتيل» الذي 
تعرضه منصة «شــاهد» من بطولتها 

واملمثل السوري محمود نصر.
وبحسب ســيرين، فإنها ليست من 
النوع الذي يتوقع أو يستسلم للتوقعات 
قبــل عرض أي عمــل متثيلي، بل على 
العكس هي أقرب إلى فئة الفنانني الذين 
يعيشون الترقب واخلوف الكبيرين قبل 
خروج مسلســالتهم إلى الضوء وقبل 
التأكد من أن اجلمهور الواســع تلقفها 
بإيجابيــة ووقع في شــباك متابعتها، 
وتؤكــد أن مفعــول ســنواتها الـ٢١ في 
التمثيــل ينتفي أحيانا، فتشــعر كأنها 
متثل للمرة األولى وتذوق للمرة األولى 
فرح أول دور في املهنة وأول جناح، هذه 
احلالــة وعلى الرغم من أنها تتعب كما 
تقول سيرين، إال أنها تتمنى دميومتها 
بحيث يظل يســاورها هذا اإلحســاس 

باخلوف واملسؤولية.
وعــن موقفها من عرض املسلســل 
على منصة «شاهد» اإللكترونية، أكدت 

أن هذا األمر هو تطور نستغربه بداية 
لكن مــع الوقت نألفه وجنــده لصالح 
التمثيل واملشــاهدين الذيــن بإمكانهم 
التحكم في الزمان واملكان ملتابعة العمل، 
وهذا ما تفعله هي نفسها إذ تلجأ إلى الـ 
«Pause» لدخول املطبخ وإعداد الطعام 
لزوجها قبل استئناف املشاهدة فضال 
عن إمكان متابعة حلقات عدة من دون 

عبء االنتظار. 
وتعود سيرين إلى مرحلة التصوير 
التي لم تكن سهلة على اإلطالق في ظل 
أزمــة كورونــا والحقا في ظــل جمعها 
بني مهمتني في شــهر رمضان، تصوير 
املسلسل وتقدمي برنامج «سهرانني معاكم 
بالبيت»، وتتذكر أنها كانت تبدأ التصوير 
في املسابقة صباحا قبل التوجه مساء 
إلى اســتوديو MBC لتقــدمي البرنامج 
حتــى الثالثة فجرا، لذا لم تكن حتظى 
في تلك الفترة إال بســاعتني من النوم، 
وهو ما جعلها أحيانا مبحوحة الصوت 
وغيــر قادرة على الكالم لدرجة الطلب 
من منتج البرنامج التخفيف قدر اإلمكان 
من مساحتها في الكالم لصالح شريكها 
في التقدمي املمثل أحمد فهمي، وتقول: 
جناح «سهرانني معاكم بالبيت» واليوم 
«دانتيل» أنساني مرحلة التعب الشاق، 
وجعلني أؤمن أكثر فأكثر بأن النجاح ال 
يأتي على طبق من السهولة، وبالتالي 
كلما اجتهدت أكثر كانت النتيجة أفضل. 
وعمــا إذا كانــت «كورونا» فرضت 
نوعا من التنــازالت في «دانتيل» على 
حساب بعض املشــاهد، تؤكد سيرين 
أن أي تنــازالت لــم حتصــل بقناعــة 
مــن املنتج واملخرج اللذيــن اعتبرا أن 
اإلحساس يجب ان يصل إلى املشاهد، 
خصوصا أن املسلسل ينطوي على احلب 
والرومانسية، وبالتالي بديهي أن تكون 
مشــاهد التقــارب واالحتضان جزءا ال 
يتجزأ من العمل. وعما إذا كانت صداقاتها 
في احلياة تشبه صداقاتها في املسلسل 
لناحيــة املثالية في التقــارب والوفاء، 
تقول: بصراحة ينطبق على صداقاتي 
القول «يوم لك ويوم عليك» وقد بلغت 

مرحلة عدم توقع شيء من أحد.

بعد تقدميها البطولة املطلقة في مسلسل 
«ليه أل»، الذي عرض الفترة املاضية على 
إحدى املنصــات اإللكترونية وجناحها في 
الــدور الذي قدمته والقى إعجابا كبيرا من 
اجلمهور والنقاد، اتفقت الفنانة أمينة خليل 
مع اجلهة املنتجة على تقدمي مسلســل في 
املاراثون الرمضاني املقبل، لتصبح أحدث 
الوجوه املنضمة للسباق الرمضاني كبطلة 
مطلقة بعد أن خاضت البطولة النســائية 
في أكثر مــن عمل، إال أنها بعدما قررت أن 
تنافس في رمضان ٢٠٢١ واجهت أزمة رمبا 
تؤجل املشروع للعام الذي يليه، إذ مازالت 

تبحث عن القصة والفكرة الرئيسية التي 
ستقدمها.

وتعكف الشركة املنتجة حاليا، حسب 
مجلــة «لهــا»، على البحث عن ســيناريو 
وفكرة جيدة ميكن أن تؤديها أمينة ضمن 
الســباق الدرامي الرمضانــي املقبل، وفي 
حالة عدم عثورهم على فكرة جيدة هناك 
اقتراحات للتوجه إلى إيجاد فورمات أجنبي 

ومتصيره.
يذكر أن مسلســل «ليــه أل» من تأليف 
ورشة سرد حتت إشراف السيناريست مرمي 
نعوم، وسيناريو وحوار دينا جنم ومجدي.

أمينة خليل
في أزمة

وائل كفوري ينتظر العيد احلقيقي
بيروت - بولني فاضل

معايــدات كثيــرة 
تلقاهــا الفنــان وائل 
ملناســبة  كفــوري 
عيــد ميــالده، أبرزها 
املقربة  من صديقتــه 
الفنانــة نوال الزغبي 
التي وصفته بـ «ملك 
اإلحساس» بكل معنى 
الكلمــة. أمــا رد وائل 
علــى هــذه املعايدات 
فكان تثمينها والقول 
إن محبــة األصدقــاء 
غمرته، لكنــه أكد أن 
العيد احلقيقي يكون 
حني يعود الفرح إلى 
لبنــان وينتهي الظلم 
واملــرض واحلداد في 
لبنان والعالم العربي 

والعالم.

ملشاهدة الڤيديو
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«stc» حتتفل باليوم الوطني السعودي
احتفلت شركة االتصاالت 
الكويتية stc، باليوم الوطني 
للمملكة العربية السعودية 
والذي يحني في ٢٣ سبتمبر 
عــام، بطريقتهــا  كل  مــن 
اخلاصة.  وبجذورها املمتدة 
من اململكة العربية السعودية، 
خصت stc الشعبني الكويتي 
والسعودي بعمل فني جديد 
حتــت عنوان «احنــا واحد، 
ووطننا واحد» مشاركة منها 
في احتفالية اليوم الوطني 
الفيديو  التســعني. ويركــز 
على إظهار الروابط الوطيدة 
وجتســيد روح االخاء التي 
جتمع بني البلدين الشقيقني 
السعودية والكويت على مر 
التاريــخ. وبصفتها شــركة 
تابعــة ملجموعة stc، أعربت 
شركة االتصاالت الكويتية عن 
خالص تقديرها للمواطنني 
السعوديني، معربة عن فخرها 
وتقديرها مبناسبة هذا اليوم 
الذي ال ينســى. وقد شــارك 
فــي االحتفال فريــق اإلدارة 
 ،stc العليــا واملوظفــون في
متمنني جليرانهم يوما وطنيا 
سعيدا. كما أعلنت عن طرح 
خصم بنسبة ٥٠٪ على كافة 

اســتقبل بنــك الكويــت 
الوطنــي دفعــة جديدة من 
متدربي برنامج «يال وطني» 
لعام ٢٠٢٠ واخلاص بتأهيل 
املوظفني اجلدد وذلك للعمل 
في مركــز االتصــال، وذلك 
مبشاركة ٢٠ متدربا ومتدربة 
وذلك بهــدف تدريبهم على 
آلية العمل وصقل مهاراتهم 

لتواكب بيئة العمل.
اســتقبال  فــي  وكان 
الدفعة اجلديــدة مدير عام 
البشــرية ملجموعة  املوارد 
بنك الكويــت الوطني عماد 
أحمد العبالنــي ومدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية محمد العثمان 
ومجموعة من قياديي البنك 
التوظيف  وكذلك مسؤولي 
وإدارة التدريب والتطوير في 
املوارد البشرية للمجموعة.

ويتضمن البرنامج الذي 
ميتد لفترة خمســة أسابيع 
تدريبا على تنمية املهارات 
الذاتيــة التي تســاعد على 
تطوير األداء في العمل مثل: 
بناء األداء املتميز، التغيير 
اإلدارة  علــم  واالبتــكار، 
واالتصــال الفعال، مكافحة 
غسل األموال، التوعية ضد 
عمليات االحتيال، التدريب 

احتفاالت الشعب السعودي 
بهذا اليوم الوطني الراســخ 

في الوجدان.
وأضافــت اجلاســم: من 
هــذا املنطلــق كان حرّي بنا 
ان نقدم رسالة تآٍخ وتبريك 
باألصالة عن الشعب الكويتي، 
الى الشعب السعودي الشقيق 
مبا يعكس املشاعر احلقيقية 

البرنامج شهد خالل الفترة 
املاضية تغييرا في املنهجية 
والتصميم حيث استحوذت 
اإللكترونيــة  املنصــات 
واألدوات التفاعلية للتعليم 
عن بعــد احليــز األكبر من 
طريقة عمله، وذلك متاشيا 
مع التدابير التي مت اتخاذها 
مؤخــرا ملواجهــة فيــروس 
كورونا (كوفيد ١٩) للحفاظ 
على سالمة املتدربني، وذلك 
باســتخدام أحــدث البرامج 
التفاعلية إضافة إلى استخدام 
منصة التدريب اإللكترونية 
للبنك واملصممة وفقا ألعلى 
العامليــة والتــي  املعاييــر 
حتتــوي علــى العديــد من 
البرامج والندوات التدريبية 
إعدادهــا وذلــك  التــي مت 

والعالقــات الوطيــدة التــي 
جتمــع بــني الشــعبني على 
مــر التاريــخ. كمــا نحرص 
دوما على مشــاركة الشعب 
الســعودي فرحتــه باليوم 
الوطنــي من خالل عمل فني 
فريد من نوعه، ولذلك عملنا 
علــى إطــالق ڤيديــو «احنا 

واحد، ووطننا واحد».

بالتعاون مع أعرق اجلامعات 
واملعاهد املتخصصة حول 
العالــم ومنهــا: القيادة في 
الظــروف غيــر املســتقرة 
وتطوير القيادات واالبتكار 
والتوجــه الرقمــي واألمــن 
السيبراني وحماية البيانات. 
ويعد برنامج «يال وطني» 
واحــدا من بــني العديد من 
البرامــج التدريبيــة التــي 
ســنويا  البنــك  يطلقهــا 
الكفاءات  بهدف اســتقطاب 
الوطنية الشــابة، حيث مت 
إعداد البرنامج ليتناسب مع 
حاجة سوق العمل، وذلك من 
خالل تقدميه فرصا تدريبية 
املميزين،  للخريجني اجلدد 
والذين اجتازوا االختبارات 

املؤهلة للبرنامج.

أطلقت «احنا واحد.. ووطننا واحد» جتسيداً لروح اإلخاء وتخليداً لهذه املناسبة

املكاملات الدولية الصادرة الى 
الســعودية لعمالئهــا خالل 
الوطنــي. وتعليقــا  اليــوم 
على هذه املناسبة، قالت دانة 
اجلاسم، مدير عام االتصال 
املؤسســي في stc: بالنيابة 
عــن فريق عمــل stc، أود أن 
أعرب عــن تقديرنا العميق 
والسعادة الغامرة مبناسبة 

الرشــوة  مكافحــة  علــى 
والفســاد، مبادئ الســلوك 
املهنــي وأخالقيــات العمل، 
دليل حماية عمالء البنوك.

ويشمل البرنامج العديد 
من جوانب العمل املصرفي 
التي تضم: املبادئ املصرفية، 
بطاقات االئتمان، القروض، 
التأمني.  أنواع احلســابات، 
كما يشــمل التدريــب على 
آلية العمل في صقل مهاراتهم 
لتواكب بيئة العمل ومن ثم 
اخلضوع للتدريب امليداني 
فــي مركــز التواصــل مــع 
الوطني ملدة ثالثة أســابيع 
املهارات  لتدريبيهــم علــى 
العمل  التقنيــة وممارســة 

باحترافية. 
أن  بالذكــر  اجلديــر 

دانة اجلاسم

«نيسان البابطني» تقدم حلوًال متويلية تناسب اجلميع

«برقان» يطلق عرضًا حصريًا لعمالئه
على جهاز سامسوجن جاالكسي أس ٢٠ ألترا

«وربة» يعلن الفائزين في سحب «السنبلة» األسبوعي

تقدم شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
الوحيــد املعتمد لســيارات 
«نيســان» في الكويت عبر 
صالتــي العرض فــي الري 
واألحمــدي، مزيجــا مميزا 
لهويــة العالمــة التجاريــة 
الذي  واألســلوب العصري 
يتناسب مع اسطول سيارات 
نيســان بحداثتــه وتنوعه 
ليلبــي جميــع احتياجــات 
العمــالء مبــا يوفــره مــن 
خيــارات واســعة تناســب 
جميــع امليزانيــات. حيــث 
تقدم لكم الشــركة عروضا 
متنوعة من شــراء وتأجير 
لألفراد والشركات مع حلول 
متويلية مرنة ترضي فئات 
املجتمع باختالف متطلباته 

واحتياجاته.
العــروض  وتتضمــن 
القائمــة حاليا عقود تأجير 
ابتداء من ستة أشهر وحتى 
السنتني، مع صيانة مجانية، 
وســيارة بديلــة، وخدمــة 
الطريــق،  املســاعدة علــى 
وتأمني شــامل، والعديد من 
املزايــا األخرى التي تضمن 
راحــة البال جلميــع عمالء 

نيسان.
عروض التأجير

ويشــمل العرض اجليل 
السادس من سيارات نيسان 
األفضــل مبيعــا، «ألتيمــا» 
بتأجير من دون دفعة مقدمة 
حيث تتوافر بإيجار شهري 
١٤٩ دينارا، وطراز ماكسيما 
بدون دفعــة مقدمة بإيجار 

يقدم بنك برقان حلاملي 
بطاقاته االئتمانية ومسبقة 
حصريــا  عرضــا  الدفــع 
مميزا كل شــهر مــن خالل 
شــراكته احلصريــة مــع 
متجر اإللكترونيات «بست 

اليوسفي». 
ولهذا الشهر، يقدم البنك 
لعمالئه فرصة شراء جهاز 
سامسوجن جاالكسي أس ٢٠ 
ألتــرا بســعر منافس وذلك 
يــوم اخلميــس املوافق في 
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ وملدة ٢٤ 

ساعة فقط. 

أعلن بنك وربة عن أسماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األســبوعية، حيث يستمر 
البنــك بإجراء الســحوبات 
الختيار ١٠ رابحني أسبوعيا 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
الســنبلة األسبوعي الثاني 
والثالثــني، فقــــد تــوج ١٠ 
رابحني مــــن عمــــالء بنك 
وربة حصل كــــل منهم على 
١٠٠٠ دينار، وهــــم: عيسى 
عــوده العسعوســي، فالح 

أطلقت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
املعتمــد لشــركة رينــو في 
الكويــت، حملة تســويقية 
بالشــراكة مع بيت التمويل 
الكويتي، بنســبة فائدة ٠٪ 
على األقساط عند شراء أحدث 

طراز من رينو كوليوس.
ويأتي العرض على رينو 
كوليوس ٢٠٢١ اجلديدة كليا 
بفائدة صفرية ومن دون دفعة 
أولى مع اقساط شهرية ملدة 
تصــل إلــى خمس ســنوات 
باإلضافــة إلــى باقــة مزايا 
تتضمن تسجيال مجانيا في 
املــرور وتأمينا ضــد الغير 
وخدمة املساعدة على الطريق 
وكفالة ملدة ١٠ سنوات، وميكن 
للعمــالء االســتفادة من هذا 
العرض االستثنائي من شهر 
سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٠. 
ويتســم التصميم اخلارجي 
التــي يبدأ  لـ «كوليــوس»، 
سعرها من ٦٢٥٠ دينارا فقط، 
بروح املغامرة املتوقعة من 
 .D سيارة الدفع الرباعي فئة
كمــا تتمتع مبزايا وتصميم 
رياضي جذاب مع قوالب واقية 
لألبــواب، وقطــر كبير على 
اجلانبني، وعجالت معدنية 
ثنائية اللون، وقضبان سقف 
معدنية، وهوائي بشكل سمكة 
القرش، فضــال عن الواجهة 
املزينة بخطوط من الكروم 
والفضــة. تأتــي املركبة مع 
تكنولوجيــا الدفع الرباعي، 
علــى  بقدرتهــا  وتتميــز 
اجتياز كل الطــرق الوعرة، 

بتصميمه الفاخر فهو متوافر 
بإيجار شهري مميز يبدأ من 

٢٤٩ دينارا.
 هدايا نقدية بقيمة ٥٠٠ دينار 

وصيانة مجانية أربع سنوات
ومن العروض الســارية 
حاليــا عند شــراء ســيارة 
نيســان ماكســيما، يحصل 
العميــل على هديــة بقيمة 
٥٠٠ دينــار نقدا إضافة إلى 

الصفار، راكان فالح صياح 
العتيبي.

وميثل حســاب السنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني 
بتوفيــر األمــوال وحتقيق 
عوائد مالية مناســبة على 
أرصدتهم في الوقت نفســه 
باإلضافــة إلى فرص للفوز 

٢٫٥ ليتر املطور حديثا، و٤ 
أسطوانات، بقوة ١٧٠ حصانا، 
مــع عــزم دوران يبلغ ٢٣٣ 
نيوتن في املتر عند ٤٠٠٠ لفة 
في الدقيقة. وصممت السيارة 

مزايا حصرية تشمل التأمني 
ضــد الغيــر، تســجيل في 
املرور مجانا، كفالة شــاملة 
ملدة ٥ سنوات، وأعلى قيمة 
تثمني، كما يشــمل العرض 
هدية نقدية لغاية ٥٠٠ دينار 
على السيارة العائلية اكس 
تريل ايضا لتكون من ضمن 
اســطول مركبــات نيســان 
املشــمول بعــروض الهدايا 
النقديــة. وميكــن لعمــالء 
نيسان البابطني االستمتاع 
باجليل السادس من نيسان 
باترول الذي يشمله عرض 
راحــة البــال، حيــث ميكن 
للعميل امتالك بطل الدروب 
باإلضافة إلى ٥٠٠ دينار هدية 
نقدية + ٤ ســنوات صيانة 
مجانيــة وكفالــة املصنــع 

الشاملة ملدة ٥ سنوات.
أسعار خاصة للصفوف األمامية 

ونظرا ملا متر به الكويت 
والعالم من ظروف استثنائية 
في مواجهة جائحة كورونا، 
ونظرا ملا توليه شركة نيسان 
البابطــني فــي الكويــت من 
تقدير وإجالل لدور القائمني 
على مواجهة هذه اجلائحة، 
وعرفانا منهم باجلميل فقد 
طرحــت الشــركة عــروض 
التــي  الصفــوف األماميــة 
تتضمــن أســعار خاصــة 
العــروض  إلــى  باإلضافــة 
احلالية وذلك كرسالة شكر 
وتقدير ملا قدموه من جهود 
جبارة وملا بذلوه في خدمة 
الكويت وأهلها من مواطنني 

ومقيمني.

وميكــن لعمــالء البنــك 
احلصول على هذا العرض 
فقط أثنــاء قيامهم بعملية 
الشراء عبر املوقع اإللكتروني 
لشركة «بســت اليوسفي»، 
أو من خالل تطبيق الهاتف 
احملمول وباعتباره الوحيد 
في الســوق الذي يقدم مثل 
هذا العرض املميز، سيقوم 
بنك برقان أيضا باإلعالن عن 
العرض احلصري بســعره 
اخلاص على وسائل التواصل 
بالبنك  االجتماعي اخلاصة 

في نفس يوم العرض.

بجوائز نقدية طوال العام.
ومتاشــيا مــع رغبتــه 
بتطويــر وحتديث خدماته 
وحلوله املصرفية مبا يتوافق 
مع حتقيق املصلحة والفائدة 
األكبر لعمالئه ونظرا لتنامي 
قاعــدة عمالئــه والتجاوب 
الكبير الذي لقيه احلساب، 
يعيد بنك وربة إطالق حساب 
«الســنبلة» بحلــة جديــدة 
ومتطورة في ٢٠٢٠ تطوي 
فــي ثناياها جوائــز نقدية 
أكبــر، حيــث قــام بتعديل 
وتيرة السحوبات والقيمة 
النقدية  اإلجمالية للجوائز 
التي يحصل عليها العمالء.

بطراز رياضي يثير االنتباه، 
وواجهة أمامية قوية وأضواء 

.C على شكل حرف LED
ولضمــان جتربــة قيادة 
فريــدة، فقــد زودت رينــو 
كوليوس باإلضاءة احمليطة، 
وبفتحة ســقف بانورامية، 
وكمبيوتــر لوحــي يعمــل 
باللمس قياس ٨٫٧ بوصات 
مع نظام الوسائط املتعددة 
 ٢ Renault R -Link واملالحة
ونظام صوت Bose إضافة إلى 
مقصورة فســيحة، مساحة 
واسعة للتخزين، ومجموعة 
من أنظمة املساعدة، وخاصية 
تهوية املقاعد، وفتح ســهل 
حلقيبة األمتعــة بالكهرباء، 
وحامل األكواب، ومسند ذراع 

منزلق.

عروض تأجير وهدايا نقدية وعرض خاص للصفوف األمامية

بالتعاون من «بست اليوسفي»

شهري يبدأ من ١٩٩ دينارا، 
 «KICKS إضافة إلى «نيسان
االقتصاديــة في اســتهالك 
الوقــود، ويبــدأ االيجــار 
الشــهري من ٨٩ دينارا، أما 
سيارة نيسان أكس-تريل 
٢٠٢٠ فتتوافر بخمسة مقاعد 
أو ســبعة وتأتــي بإيجــار 
شهري مميز ابتداء من ١٠٩ 
دنانير، وفيما خص «نيسان 
باترول» ٢٠٢٠ الذي يتميز 

عبيد محمد العجمي، بشرى 
رشيد محمد األيوب، سارة 
حجاج محمد العجمي، نورة 
عبداهللا مبخــوت العجمي، 
فواز عـواد محمـــد العازمي، 
عدنــان حمــد محســــــن 
العنزي، علي حســني علي 
الصايغ، منى منصور غلوم 

ومت تصميم احملرك وتقنية 
نقل احلركة بشكل يلبي كل 
احتياجات وتوقعات السوق 
الكويتيــة. وتتمتــع «رينو 
كوليــوس» مبحرك بســعة 

«رينو البابطني» ُتطلق عرضًا استثنائيًا
على «كوليوس ٢٠٢١» بالتعاون مع «بيتك»

برنامج «يال وطني» يستقبل دفعة جديدة
من املتدربني لعام ٢٠٢٠
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عقاريون لـ «األنباء»: العقار االستثماري.. قوي ومتماسك
مبعدل عوائد يتراوح بني ٦ و٧٪ رغم أزمة «كورونا».. و١٠٠٪ نسبة اإلشغال في شقق الغرفة وصالة

حامد السهيلشالش احلجرف ابراهيم العوضي عبدالرحمن التركيت

طارق عرابي

ال شــك أن قطــاع العقار 
االستثماري كان أحد القطاعات 
التــي تضررت  االقتصاديــة 
بأزمــة جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد- ١٩) حاله في 
ذلك حال باقي القطاعات، خاصة 
أن هــذا القطاع يعتمد بالدرجة 
االولى على شــريحة الوافدين 
الذين عانوا وبشدة بسبب هذه 
اجلائحة، بعد فقد الكثير منهم 
لوظائفهم او على االقل خفضت 
رواتبهم بحدود النصف. مالك 
العقارات اإلستثمارية استشعروا 
هذا التأثر منذ األشــهر االولى 
للجائحة، ليتدارك البعض منهم 
هذه اآلثار الســلبية عن طريق 
خصومات شهرية امتدت لستة 
أشــهر في بعض االحيان، أو 
إعفــاءات تفاوتــت مددها بني 
شــهر وثالثة أشــهر، فيما لم 
متنع اجلائحة البعض االخر من 
املالك املطالبة بااليجارات كاملة بل 
وحتى مقاضاة من تأخر في الدفع 
ســواء لظروف قاهرة أو بغير 
سبب في بعض االحيان. معاناة 
لم تتوقف  العقار االستثماري 
عند هذا احلد، بل ان هناك من 
يتوقع أن تزداد هذه املعاناة مع 
نهاية العام احلالي وبداية العام 
املقبل، فاجلائحة مازالت مستمرة، 
تنته بعد.  لم  الوافدين  ومعاناة 
وعلى الرغم من ذلك كله، أكدت 
أوساط عقارية مسؤولة أن األزمة 
العقارية لم تؤثر كثيرا على العقار 
اإلستثماري الذي كان وسيبقى 
قويا ومتماسكا، بدليل أن الطلب 
على هذا العقار مازال كبيرا، بل 
وأنه يكاد يكون في ارتفاع سواء 
من قبل املالك أو املستأجرين على 
حد سواء، خاصة أن عوائد هذا 
القطاع مازالت االعلى بالسوق، 
حيث أنها مازالت تتراوح ما بني 
٦ و٧٪، وهي نسبة ال توجد في 
أي قطاع آخر في الوقت الراهن.

بدايــة، قال نائــب رئيس 

اخلصومات التي قد متتد حتى 
نهاية العام احلالي.

في الوقت نفســه لم ينف 
احلجــرف أن بعــض املناطق 
االســتثمارية شــهدت بالفعل 
القيم االيجارية  انخفاضا في 
خالل الفترة االخيرة، السيما 
منها مناطق العمالة الهامشية 
كاملهبولة وجليب الشيوخ التي 
شهدت انخفاضا ملحوظا بالقيم 
االيجارية تراوحت بني ١٠ و١٥٪ 
حاليا، وهي انخفاضات مؤثرة 
بدون أدنى شــك علــى العقار 
االستثماري في تلك املناطق.

ولفــت احلجــرف إلــى ان 
التعديالت االخيرة التي شهدها 
قانون االيجارات منحت مالك 
العقار قــوة إضافية للحفاظ 
على القيم االيجارية احلالية، 
فقد ساهمت هذه التعديالت في 
تخفيف االعباء عن املستأجرين 
عن طريــق منحهــم الفرصة 
القيــم االيجاريــة  لتقســيط 
املستحقة عليهم على دفعات، 
ما قد يساعد املالك على احلفاظ 

والرئيــس  االدارة  مجلــس 
التنفيذي لشركة أركان الكويت 
العقارية عبدالرحمن التركيت، 
ان العقار االســتثماري مازال 
متماسكا وثابتا على الرغم من 
االزمة التي تسببت بها جائحة 
ڤيروس كورونا «كوفيد ١٩»، 
فعوائــد هذا القطــاع مازالت 
تتراوح بني ٦ و٧٪ على الرغم 
من انخفاض القيم االيجارية 
في بعض املناطــق التي كان 
على رأسها (املهبولة واجلليب) 
التي تضررت االيجارات فيها 
ألسباب نفسية ال أكثر. وأضاف 
أن ما يدل على قوة ومتاســك 
العقار االستثماري هو ثبات 
عوائــده التــي مازالت تعتبر 
االعلــى مقارنــة بعوائد باقي 
القطاعــات العقارية أو حتى 
مقارنة بعوائــد البنوك التي 
أصبحت في أدنى مستوياتها 

في الوقت الراهن.
وقال التركيــت ان العقار 
االستثماري يدخل في صلب 
عمل البنوك احمللية، وبالتالي 

علــى القيم االيجارية احلالية 
حلني اتضاح الصورة بشكلها 

النهائي.
مــن جانبه، أكــد الرئيس 
أعيــان  لشــركة  التنفيــذي 
إبراهيــم العوضي  العقاريــة 
أن تأثر القطاع االســتثماري 
بجائحــة ڤيــروس كورونــا 
كان بدرجــات متفاوتة، حيث 
اختلف التفاوت على حســب 
موقع كل عقار ومدى جودته 
ودرجة تشطيبه..وغيرها من 
العوامــل االخــرى، الفتــا إلى 
أن مناطــق املهبولــة واملنقف 
وجليب الشيوخ كانت من أكثر 
املناطق االستثمارية تأثرا بهذه 
اجلائحة. واشار إلى أن العقار 
االســتثماري يبقى هو العقار 
االكثر استقرارا مقارنة بباقي 
القطاعــات العقارية االخرى، 
الســيما إذا ما قــورن بالعقار 
التجاري الذي شــهد ضغوطا 
كبيــرة أثنــاء وبعــد جائحة 
كورونــا. وتوقع العوضي أن 
تشــهد العقارات االستثمارية 

فإن أي تأثير ســيواجهه هذا 
العقار ســيجعل مــن البنوك 
املتضــرر االول، خاصــة أن 
شــريحة كبيرة من الشركات 
العقارية ومالك العقار لديهم 
رهونات عقارية كبيرة مع كافة 

البنوك الكويتية.
إعفاءات وتخفيضات

الرئيــس  أكــد  بــدوره، 
التنفيــذي فــي شــركة رمي 
العقارية، شــالش احلجرف، 
ان الرؤية املستقبلية لوضع 
العقار االستثماري لم تتضح 
بعــد، فالكثير من الشــركات 
العقارية ومالك العقار قاموا 
مبنــح املســتأجرين إعفاءات 
محدودة أو تخفيضات معينة، 
فيما جلأت شركات أخرى إلى 
تقسيط املبالغ املستحقة على 
املستأجرين بنسب متفاوتة، 
ومــن هنــا فإنه مــن الصعب 
احلكم على الصورة النهائية 
لوضع العقار االستثماري قبل 
أن تنتهــي مــدة االعفاءات أو 

النمطيــة املؤلفــة من غرفتني 
وصالــة تأثيرا ســلبيا خالل 
املرحلة املقبلــة نتيجة تغير 
ســلوك املســتأجرين الذيــن 
باتــوا يبحثون عــن عقارات 
أصغر مساحة (غرفة وصالة 
أو ســتديو)، مبعنى أن هناك 
نوعية معينة من العقار ستتأثر 
وأخرى ستشهد طلبا أكبر في 
املرحلة املقبلة، مؤكدا في الوقت 
نفسه أن نســبة االشغال في 
العقارات ذات الغرفة وصالة 
تبلغ ١٠٠٪ في الوقت الراهن.

أمــا على صعيــد معدالت 
االيجــارات احلاليــة، فقد أكد 
العوضــي علــى ان معــدالت 
االيجارات في مناطق الساملية 
وميدان حولي مازالت على نفس 
املستوى، بينما شهدت مناطق 
املهبولــة واملنقــف واجلليب 
انخفاضا بواقع ١٠٪، في حني 
لم تتأثــر مناطــق الفروانية 

وخيطان بشكل يذكر.
عزوف املستثمرين

 من جهة أخرى، كان ملدير 
شركة املؤشــر لالستشارات 
واالقتصاديــة،  العقاريــة 
حامــد الســهيل، وجهة نظر 
مختلفة، حيث رأى أن العقار 
االســتثماري يشــهد حاليــا 
حالة مــن العــزوف من قبل 
املســتثمرين نتيجة انكماش 
شريحة الوافدين بشكل واضح 
وانخفاض مدخولهم الشهري 
بشــكل مؤثــر، متوقعــا في 
الوقت ذاته استمرار االنكماش 
لســنوات قادمة. وأضاف أن 
املســتثمر العقــاري أصبــح 
متشائما في توقعاته ملستقبل 
العقار االســتثماري، خاصة 
أن التصحيح الفعلي للسوق 
ســيبدأ بعد أن حتل األقساط 
البنكية، و«من يشــتري اآلن 
فهو مســتثمر غيــر واع ألن 
توقعاتنا بأن األزمة ستنكشف 
آثارهــا قريبــا ويبــدأ العقار 

االستثماري بالسقوط».

التركيت: ثبات عوائد «االستثماري» ما زالت تعتبر األعلى مقارنة بعوائد باقي القطاعات العقارية
احلجرف: تعديالت قانون اإليجارات منحت املالك قوة إضافية للحفاظ على القيم احلالية

العوضي: ثبات اإليجارات في «الساملية» و«ميدان حولي» وانخفاضها ١٠٪ في «املهبولة» و«املنقف» 
السهيل: خفض رواتب أغلب الوافدين سيلقي بظالله على قطاع العقار االستثماري.. قريبًا

أغلب العقارات
 االستثمارية.. مخالفة

اإليجارات بدأت تعود لطبيعتها

رأى حامد السهيل ان تخوف قطاع البنوك ونسبة الفائدة 
هما السبب الرئيسي حاليا في متاسك العقار االستثماري 
والتجاري ايضا، خاصة مع وقف االقســاط وهذا يكون 
على حســاب ارتفاع املخاطر علــى البنوك التي تأمل ان 
تتضح الصورة اكثر حتى تتمكن من اتخاذ القرار املناسب.

وقال السهيل ان العقارات االستثمارية في غالبها عقارات 
مخالفة والعائد فيها يعتمد على املخالفات، فأي قرار من 
قبل البلدية بتطبيق القانون بحزم ســيكون له أثر كبير 
في تصحيح أســعار العقار االســتثماري املنتفخة بفعل 
هذه املخالفات والتالعب بأســعار السوق، حيث الشقق 
املرخصة كغرفة وصالة تطرح في الســوق على اســاس 
غرفتني وصالة مبساحة ٦٠ مترا تقريبا لذا جتد ان العائد 
في اغلب العقارات االســتثمارية هــو عائد او مدخول ال 
يتناســب مع ترخيص العقار وعدم االلتزام باملســاحات 

األدنى حسب اشتراطات البلدية.

قال عبدالرحمن التركيت ان املتتبع حلركة الســوق 
العقــاري الكويتي يلحــظ طلبا كبيرا علــى العقارات 
االستثمارية التي يتوقع أن يرتفع الطلب عليها أكثر في 
املرحلة املقبلة، خاصة بعد أن أثبت هذا القطاع قوته بعد 
مرور أكثر من ٧ اشــهر علــى جائحة ڤيروس كورونا، 
حيث مازالت القطاعات احلكومية واخلاصة وعدد كبير 
من الشركات تبحث عن عقارات استثمارية إلستئجارها 

لعمالتها.
ونفى التركيت ما يروج حاليا حول تأثير خروج العمالة 
الوافدة على العقار االستثماري، مبينا أن نسبة االشغال 
في العقار االستثماري في الكويت مازالت تفوق الـ ٨٧٪ 
في معظم املناطق االستثمارية، والتي تعتبر نسبة جيدة 
في ظل الظروف احلالية التي تعرض لها العالم كله بسبب 

هذه اجلائحة.
وحول انخفاض القيم االيجارية للعقارات االستثمارية، 
أكد التركيت أن القيم االيجارية شهدت انخفاضا متفاوتا 
خالل الفترة االخيرة، في حني بلغ االنخفاض في املهبولة 
نســبة تراوحت بني ١٠ و١٥٪، معتبرا أن هذا االنخفاض 
ليس إال حركة تصحيحية ألسعار االيجارات بشكل عام 
لكنها بدأت بالعودة إلى معدالتها الطبيعية، مضيفا أن هذا 
التصحيح من شأنه أن يعطي ثباتا لالسعار لفترة متتد 

إلى نحو عامني لالمام.

سلطان: «نفط الكويت» اكتشفت ٤ حقول نفطية جديدة
أحمد مغربي

قال الرئيس التنفيذي في شــركة نفط 
الكويت عماد سلطان ان الشركة حافظت على 
طاقــة انتاجية تقدر بحوالي ٢٫٨٠٦ مليون 
برميل يوميــا خالل العــام املالي املنصرم 
٢٠٢٠/٢٠١٩، ووصل معدل إنتاج الغاز غير 
املصاحب إلى ٤٩٠ مليون قدم مكعبة من الغاز 
يوميا، واســتطاعت الشركة حفر ٣٨٣ بئرا 
جديدة للنفط اخلام والغاز غير املصاحب 
في كافة حقول الشركة، ووصل عدد أبراج 
احلفر وإصالح اآلبار إلى ١٤٨ برجا تنقسم 
الــى ٨٠ برج حفــر و٦٨ برج إصالح اآلبار، 
مشيرا الى ان الشركة استطاعت حتقيق ٤ 

اكتشافات نفطية خالل هذه السنة.
وذكر سلطان في كلمته بالتقرير السنوي 
ملجلس ادارة الشركة والذي حصلت «األنباء» 
على نســخة منه، ان شــركة نفط الكويت 
واجهت العديــد من التحديــات للمحافظة 
على اإلنتاج في مناطق عملياتها، ومع ذلك 
وصلــت الشــركة إلى حتقيق معــدل طاقة 
إنتاجية تقدر بـ ٦٣٥ ألف برميل من النفط 
يوميا في منطقة عمليات شــمال الكويت، 
وفي منطقة عمليات جنوب وشرق الكويت 
(حقل برقــان الكبير)، وصل معدل الطاقة 
اإلنتاجية إلى ١٫٤٨٨ مليون برميل من النفط 
يوميا، وفــي منطقة عمليات غرب الكويت 
وصل معدل الطاقة اإلنتاجية إلى ٥٠١ ألف 

برميل من النفط يوميا، أما بالنسبة إلنتاج 
النفط اخلفيــف، فقد وصل معــدل الطاقة 
اإلنتاجيــة إلى ١٥٩ ألف برميــل من النفط 

اخلفيف يوميا.
وبالتحدث عن أنشطة النفط الثقيل، قال 
سلطان انه قد وصل معدل الطاقة اإلنتاجية 
لهذا النفط إلى ٢٣ ألف برميل يوميا، ومن أبرز 
اجنازات الشركة فيما يخص النفط الثقيل 
والذي يعد أحد املشاريع بالغة االهمية التي 
تسهم في حتقيق استراتيجية ٢٠٤٠، قامت 
شــركة نفط الكويت ببدء مراحل التشغيل 

األولية للمشــروع وادخال الغاز للمنشأة 
املركزية، وذلك في شهر اكتوبر ٢٠١٩، ومت 
تدشني حقن بخار املاء في آبار النفط الثقيل 
املطلوبة ابتداء مــن منتصف يناير ٢٠٢٠، 
وتشــغيل أول مضخة للرفــع االصطناعي 
في تاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠، ومن ثم تشغيل 
منشأة اإلنتاج املركزية للنفط الثقيل واملرافق 
املصاحبة لعمليــات معاجلة النفط اخلام. 
وأيضا، مت البدء بإرســال النفط الثقيل في 
تاريــخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠ حتى وصلت كمية 
النفط الثقيل املرسلة إلى حظيرة اخلزانات 

اجلنوبيــة مــا يقارب ٥٠٠ ألــف برميل من 
النفط الثقيل في نهاية شهر أبريل ٢٠٢٠.

وبــني ســلطان ان الشــركة تركــز كل 
جهودها ومساعيها من أجل حتقيق هدفها 
االستراتيجي بحلول ٢٠٤٠، والتي منها ما 
يختص بتحقيق طاقة إنتاجية مستدامة من 
الغاز غير املصاحب، وبهذا اخلصوص، بلغ 
معدل اإلنتاج اليومي الكلي للغاز املصاحب 
والغاز غير املصاحب في نهاية العام املنصرم 
١٫٩٢٨ مليــار قدم مكعبة مــن الغاز يوميا، 
وبلــغ معــدل اإلنتــاج اليومي للغــاز غير 
املصاحــب ٤٩٠ مليون قــدم مكعبة يوميا، 
مقارنة بالســنة الســابقة ٤٤٤ مليون قدم 
مكعبة يوميا. وتعود تلك الزيادة إلى عدة 
أسباب أهمها حتسني عمليات إغالق املنشآت 
للصيانة مــا أدى لزيادة الفتــرات املتاحة 
لإلنتاج، حتسني عمليات املنشآت مما أدى 
لرفع قدرتها اإلنتاجية، باإلضافة إلى زيادة 
في أعداد عمليات حتسني أداء اآلبار مما زاد 

من معدالت إنتاجها.
وقال سلطان ان الشركة حرصت حتت ظل 
ظروف «ڤيروس كورونا املستجد» على تقدمي 
الدعم الكامــل للجهات احلكومية من خالل 
قيامها ومساهمتها في إنشاء وجتهيز العديد 
مــن مراكز احلجر الصحي واملستشــفيات 
امليدانية وبأفضل املواصفات واالشتراطات 
الصحية، ثم وضعها بتصرف وزارة الصحة 

وغيرها من اجلهات املعنية في الدولة.

ً خالل السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩.. والشركة حتافظ على طاقة إنتاجية تقّدر بـ ٢٫٨ مليون برميل من النفط اخلام يوميا

عماد سلطان

حفر ٣٥٦ بئرًا جديدة
كشف سلطان ان إجمالي عدد اآلبار التي حفرت 
خصيصا إلنتاج النفط في شركة نفط الكويت خالل 
السنة املالية املاضية ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٣٥٦ بئرا جديدة 
(وهي ال تشــمل اآلبار اخلاصة بالغاز احلر)، كما مت 
إجناز ١٫٠٨٨ عمال إلصــالح آبار النفط، وذكر انه مت 
حفــر ٢٧ بئرا عميقة للوصول إلــى كمية الغاز غير 
املصاحب املستهدفة ولتنفيذ البرنامج االستكشافي 
للشركة، كما مت إجناز ٥٥ عمال إلصالح اآلبار املنتجة 

للغاز غير املصاحب.

تزايد إنتاج الغاز احلر 
إلى ٤٩٠ مليون قدم 

مكعبة يوميًا

١٫٤٨ مليون برميل 
إنتاج حقل برقان 

الكبير يوميًا
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خّفضت وكالة موديز خلدمات املستثمرين 
التصنيف االئتماني السيادي للكويت بواقع 
درجتني من «Aa٢» إلى «A١» مع تغيير النظرة 
املســتقبلية إلى مستقرة، مشيرة الى أن هذا 
القرار يعكس زيادة مخاطر السيولة احلكومية، 
وتقييما أضعف للقوة املؤسساتية ومعايير 

احلوكمة.
وأشارت الوكالة، في تقريرها الصادر فجر 
أمس، إلى تصاعد مخاطر السيولة على الرغم 
من القوة املالية االستثنائية للدولة، مدفوعا 
مبجموعة من العوامل ترتبط باستمرار غياب 
قانون جديد للدين العام وعدم السماح للحكومة 
بالسحب من صندوق احتياطي األجيال القادمة، 
واقتراب املوارد السائلة املتاحة في صندوق 

االحتياطي العام من النفاد.
وأضافت أنه على الرغم من توتر العالقة 
بني مجلــس األمة والســلطة التنفيذية التي 
تشــكل قيدا طويــل األمد على تقييــم القوة 
املؤسساتية، فإن اجلمود بشأن استراتيجية 
التمويل املتوسطة األجل للحكومة، وعدم وجود 
أي تدابير فعالة لضبط املالية العامة يشيران 
إلى أوجه قصور أكثر أهمية في املؤسســات 
التشريعية والتنفيذية في الكويت وفعالية 

السياسات.
وعلــى الرغم من أن مخاطر الســيولة لها 
أهمية خاصة في األجل القريب، إال أن مخاطر 
رفع التصنيف االئتماني للدولة أو تخفيضه 
متوازنــة بشــكل عــام على املدى املتوســط 
وتعكسها النظرة املستقرة للتصنيف، حيث 
أشارت الوكالة إلى أن الكويت متتلك مخزونا 
ضخما من األصول السيادية التي يتم إدارتها 
مبنأى عــن املوازنة العامة مبوجب القانون، 
فإذا ســمح باســتخدامها لتمويل العجز فإن 
ذلك سيقلص من مخاطر السيولة احلكومية.

وعلــى النقيض مــن ذلك، تــرى الوكالة 
أن هناك خطرا مســتمرا يتمثــل بعدم اتفاق 
السلطتني التنفيذية والتشريعية على تدابير 
متويل عجوزات املوازنة وعدم قدرتهما على 
وضع رؤية دائمة لتمويل املوازنة، كما تتوقع 
الوكالة ظهور مخاطر السيولة احلكومية إذا 
أدى استمرار اجلمود بشأن حل أزمة التمويل 
إلى استنفاد املوارد السائلة املتاحة قبل تواريخ 

في مارس ٢٠٢٠. 
ويتضمن مشــروع قانون الدين العام، الذي 
رفضته اللجنــة املالية واالقتصادية في مجلس 
األمة، سقفا لالقتراض قدره ٢٠ مليار دينار، والذي 
سيتم استنفاده في أقل من عامني في ظل سيناريو 
خط األســاس للوكالة، وقد يحظى تقليل سقف 
االقتراض مبوافقة مجلس األمة إال أنه سيستنفد 
في وقت أقل نظرا للحجم الكبير ملتطلبات التمويل 

الفوري واملتوسط األجل للحكومة. 
وحتى لو حصلت احلكومة على إذن قانوني 
بإصدار الدين دون قيود على احلد األقصى، تتوقع 
الوكالة أن يبلغ صافي حجم اإلصدارات السيادية 
نحو ٢٧٫٦ مليار دينار (أي حوالي ٩٠ مليار دوالر) 
لتلبية متطلبات التمويل احلكومية للفترة املمتدة 
بني السنة املالية احلالية والسنة املالية املنتهية 
في مارس ٢٠٢٤، مما يختبر قدرة احلكومة على 

احلصول على مثل هذا التمويل الكبير.
االستجابة للصدمات

ذكرت الوكالة أن عجز احلكومة املســتمر في 
االستجابة للصدمات احلادة في أسعار النفط في 

استحقاق السندات الدولية، مبا في ذلك الشريحة 
البالغة ٣٫٥ مليار دوالر التي ستستحق في مارس 

.٢٠٢٢
مبررات التخفيض

أشــارت الوكالة إلى زيادة مخاطر الســيولة 
احلكومية مع عدم إقرار قانون الدين العام، فمن 
املرجح أن تستنفد أصول صندوق االحتياطي العام 
قبل نهاية السنة املالية احلالية ٢٠٢١/٢٠، الفتة 
إلى أن التشريعات التي أقرها مجلس األمة مؤخرا 
والتي تتعلق بعدم حتويل مخصصات صندوق 
األجيال القادمة في الســنوات التي تشهد عجزا 
ماليا، واسترجاع املخصصات احملولة للصندوق 
في السنة املالية السابقة ٢٠١٩/١٨، وهو ما أسهم 
بتأجيل نضوب املوارد املالية حتى شهر ديسمبر 

.٢٠٢٠
وحتى لو مت مترير قانون الدين العام، سواء 
من قبل مجلس األمة أو مبرسوم أميري أثناء عطلة 
املجلس، فمن املرجح أال يوفر ذلك استراتيجية 
متويل ذات مصداقية على املدى املتوسط، وهو 
احملرك الرئيسي لقيام الوكالة مبراجعة التصنيف 

جانب اإليرادات، يشــير إلى أن فعالية السياسة 
املالية أضعــف مما كان مفترضا من قبل، وعلى 
النقيض من التصريحات الســابقة الصادرة عن 
احلكومة، حول سعيها خلفض نفقاتها على أساس 
سنوي، فإن إقرار ميزانية السنة املالية ٢٠٢١/٢٠ 
يتضمن زيادة بنســبة ١٫٦٪ فــي اإلنفاق العام، 
على الرغم من انخفاض اإليرادات بنســبة ٥٦٪ 
فــي امليزانية، كما حققت الكويت تقدما محدودا 
في إصالح الدعومات، التي متثل ٢٢٪ من اإلنفاق 

احلكومي. 
وعلــى وجه اخلصوص، فــإن الدعم بخالف 
دعم الطاقة، والذي يشــمل مجموعة واسعة من 
الدعومات التي تغطي خدمات مثل الرعاية الصحية 
والتعليم في اخلارج، ظلت أيضا دون أن متس إلى 
حد كبير بسبب معارضة مجلس األمة. ونتيجة 
لذلك، ارتفع إجمالي اإلنفاق احلكومي على الدعم 
مــن ٣٫١ مليــارات دينار (٩٪ مــن الناجت احمللي 
اإلجمالي) في ٢٠١٦/٢٠١٥، إلى ٤٫٧ مليارات دينار 
(١١٪ من الناجت احمللي اإلجمالي) في ٢٠٢٠/٢٠١٩.

االعتماد على النفط

قالــت وكالة «موديــز» إن الكويت التزال 
تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز، 
والتــي بلــغ متوســطها ما نســبته ٨٩٪ من 
اإليرادات احلكومية بــني عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩، 
وكان التقــدم في تنويع قاعدة اإليرادات غير 
النفطيــة بطيئا جدا، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
مقاومة مجلس األمة ألي تدابير من شأنها أن 

تخفض مستويات املعيشة.
وتــرى الوكالة أن فــرض ضريبة القيمة 
املضافة بنسبة ٥٪ كجزء من االستجابة لصدمة 
أســعار النفط بعد ٢٠١٤ على مســتوى دول 
اخلليج، ويعتبر أكبــر مورد لإليرادات التي 
تســعى لــه احلكومة. ومع ذلــك، لم يصادق 
مجلس األمة بعد على اتفاقية ضريبة القيمة 
املضافة، وتتوقع الوكالة أن يتم تطبيق ضريبة 
القيمة املضافة بــني عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ على 
أقرب تقدير، على عكس املؤشرات السابقة من 
احلكومة بأنها ســتكون قائمة بحلول ٢٠٢١. 
كما مت تأجيل فرض ضريبة على املشروبات 
الســكرية والتبغ كان من املقرر تنفيذها هذا 

العام.
ونظرا لعدم وجود أي إصالحات ذات مغزى 
خالل الســنوات ٢٠١٤-٢٠١٦، وإلى انخفاض 
أســعار النفــط في اآلونــة األخيــرة، تتوقع 
الوكالة أن يصل عجز املوازنة احلكومية إلى 
نحو ١٣٫٧ مليار دينار (٣٨٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي) في السنة املالية ٢٠٢١/٢٠، في حني 
تتوقع انخفاض العجز املالي في السنة املالية 
٢٠٢٢/٢١ إلى نحو ١٠٫٦ مليارات دوالر (٢٥٫٧٪ 

من الناجت احمللي اإلجمالي).
وعــالوة على ذلك، تتوقــع الوكالة بأن 
يكون ضبط املالية العامة أمرا صعبا بسبب 
هيكل اإلنفاق احلكومي غير املرن. وقد زادت 
النفقات احلالية بشكل تراكمي بنسبة تزيد 
عن ٢٠٪ منذ نهاية السنة املالية املنتهية في 
مارس ٢٠١٦، والتي كانت مدفوعة في الغالب 
بزيادة اإلنفاق علــى املرتبات وتعويضات 
العاملني في القطاع احلكومي. ومن املرجح 
أن يستمر النمو املتوقع في القوى العاملة 
الكويتية بسبب التركيبة السكانية الشابة 
فــي البالد، ووضع احلكومة كصاحب عمل 

في املالذ األول.

«S&P» رفع التصنيف مرهون باإلصالحات«بلومبيرغ»: تصنيف «موديز» أدنى بدرجتني من «فيتش» وبدرجة من
محمود عيسى

قالت وكالة «بلومبيرغ» االخبارية، في 
تعليقها على قرار وكالة «موديز» بتخفيض 
التصنيف االئتماني للكويت للمرة األولى، 
ان تخفيض التصنيف الســيادي مت بواقع 
مستويني إلى «A١»، وهو خامس أعلى مستوى 
للتصنيف االستثماري، ويجعل الكويت على 

قدم املساواة مع الصني والسعودية.
الوكالة، ان تصنيف الكويت   واضافت 
من قبل وكالة «موديــز» اصبح اآلن أدنى 
بدرجتني مــن تصنيفها لدى وكالة فيتش، 
وبدرجة واحدة مــن تصنيفها لدى وكالة 
ستاندرد آند بورز العاملية، والتي خفضت 
تقييمها اخلاص للبالد في مارس للمرة األولى 

على اإلطالق. وفي هذا الســياق، تراجعت 
السندات الدوالرية الكويتية، وارتفع العائد 
على السندات املستحقة في ٢٠٢٢ والبالغة 
قيمتها ٣٫٥ مليارات دوالر بواقع ١٤ نقطة 
أساس إلى ١٫٠٨٪، وهو أعلى مستوى تسجله 

منذ يونيو املاضي. 
ولم تتمكن الكويت من اصدار سندات 
دين منذ ٢٠١٧ فيما اســتمرت دول اخلليج 
املجاورة فــي االقتراض، وتتطلع احلكومة 
للحصول على موافقة البرملان القتراض ما 
يصــل إلى ٢٠ مليار دينار، وردا على ذلك، 
اقترحت اللجنة املالية واالقتصادية في مجلس 
االمة خفض احلد إلى النصف، وهي فكرة 
وعدت وزارة املالية بدراستها لكنها رفضتها 

في وقت الحق.

أشارت الوكالة إلى أن هناك عدة عوامل قد تدفع باجتاه 
رفع التصنيف، وتتمثل تلك العوامل بوجود أدلة على التحسن 
املستدام في القوة املؤسساتية ومعايير احلوكمة في الكويت، 
وذلك من خالل االتفــاق بني احلكومة ومجلس األمة، مما 
يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سالسة وميكن التنبؤ بها، 
فضال عن حتسني فعالية السياسة املالية من خالل حتسني 
القدرة على االستجابة للصدمات وتنفيذ اإلصالحات املالية 
التي تقلل بشكل جوهري من متطلبات التمويل للموازنة 
العامة. كما أشارت الوكالة إلى أن هناك عوامل قد تضغط 
باجتاه تخفيض التصنيف احلالي بأكثر من درجة واحدة، 
وتتمثل تلك العوامل بزيادة مخاطر الســيولة احلكومية، 
السيما مع اقتراب موعد استحقاق السندات الدولية، واقتراب 
املوارد السائلة لصندوق االحتياطي العام من النفاد، وفي 
حال عدم قدرة احلكومة على دفع قيمة الســندات الدولية 

التي ستستحق في السنوات القادمة.

«موديز»: الكويت حتتاج الستدانة 
٩٠ مليار دوالر لتمويل متطلباتها حتى ٢٠٢٤

الكويت متتلك مخزونًا ضخمًا من األصول السيادية.. واستخدامها لتمويل العجز سيقلص مخاطر السيولة

إقرار قانون «الدين العام» لن يوفر إستراتيجية متويل ذات مصداقية.. وسيتم استنفاده في أقل من عامني

يعد شراء السيارة جتربة شيقة 
ال تخلو من املتاعب، وهي عملية 
تتطلب الكثير من البحث نتيجة 
للسيارات  العالية عموما  التكلفة 
وتأثيرها على حياة املشترين. وهنا 
األبرز في كيفية  التحدي  يكمن 
التمويل األفضل  احلصول على 
لشراء السيارة.وفي الوقت احلالي، 
جتري نسبة كبيرة من عمليات 
شراء الســيارات عبر احلصول 

على التمويل.
ويبحث كثير من املشترين عن 
أفضل تكلفة على متويل السيارات. 
إلى  الوصول  ولكن، كيف ميكن 

خيارات التمويل األفضل؟
نظرا الختالف شروط متويل 
الســيارات التي توفرها البنوك 
املالية، يتعني على  والشــركات 
املشــترين معرفة كيفية البحث 
عن أفضل خيارات التمويل بهدف 
تعزيز القيمة التي يحصلون عليها 

مقابل أموالهم املدفوعة.
توفر االبتكارات التكنولوجية 
لهذه  اجلديدة حلــوال مثاليــة 
التحديات. وتبرز هنا تطبيقات 
جتميع احملتوى اخلاصة بالبنوك 
والتمويل بوصفها أدوات تسهل 
عمليــة التقــدم بطلبات متويل 
الســيارات، وتزود املستخدمني 
بإمكانية مقارنة الفائدة والعروض 

املختلفة عبر منصة واحدة.
ولكن قبــل أن نخوض في 
تفاصيل منصة البحث واملواءمة 
الرقمية هذه، نســتعرض أوال 
التــي ينبغي  املعلومات  كافــة 
عليكــم معرفتها حــول متويل 
الســيارات لنساعدكم في إيجاد 
أفضل الصفقات لشراء سيارتكم 

قيمة الدفعات الشهرية. وباملقابل، 
(لثالث  فإن مدة قــرض أقصر 
سنوات على سبيل املثال) تفرض 

دفعات شهرية أعلى. 
من ناحية أخرى، فإن مدة القرض 
األقصر تفيد في تخفيض قيمة 
الفوائد املدفوعــة على القرض. 
ومبعنى آخــر، فإن مدة القرض 
ال تؤثر مباشرة على التكلفة، بل 

على قيمة دفع الفائدة.
٭ الدخل والدين: ستلعب معدالت 
الدخل والديــن لديكم دورا في 
حتديد التكلفة التي تقدمها اجلهات 
املقرضة. وتستخدم مؤسسات 
اإلقراض نسبة الدين إلى الدخل 
التي  لتحديد مــدى املخاطــرة 
إقراض األموال  ستتحملها عبر 

إلى األفراد.
٭ عمر الســيارة: من البديهي 
السيارات اجلديدة  التفكير بأن 
حتظى بتكلفة أعلى باملقارنة مع 
السيارات املستعملة، إال أن هذه 
الفكرة غير دقيقة. فعند التفكير 
من وجهة نظر املقرضني، نستنتج 
أن العكس صحيح من هذه الناحية، 
السيارات اجلديدة  حيث حتمل 
قيمة أعلى من املستعملة، وميكن 
للبنوك احلصول على قيمة أكبر 
في حال استعادة ملكيتها وبيعها 

ثانية.
وباملجمل، ينبغي عليكم البحث 
عن خيارات متويل السيارات ذات 
تكلفة أقل (والتي تقدم بحســب 
العوامل املذكورة سابقا)، واملميزة 
مبدة إقــراض وعمليات موافقة 
أقصر، باإلضافة إلى فترة سماح 
أطول، ونفقات إضافية منخفضة 

أو معدومة، وتأمني مجاني.

املقبلة. وستغطي هذه املقالة 
النقاط التالية: تكاليف متويل 
املؤثرة  العوامل  السيارات، 
على تكلفة التمويل، العوامل 
األخرى املؤثرة على شروط 
متويل الســيارات، وكيفية 
البحث عن الشروط وتكلفة 

التمويل األفضل.
االنتباه  من الضروري 
إلى أن التكلفة التي تفرضها 
البنوك على متويل السيارات 
ميثل تقديرها اخلاص حول 
املخاطــرة املرتبطــة بهذه 
العملية. وعلى الرغم من أن 
البنوك تطرح إعالناتها بناء 
على النسبة املئوية السنوية 
للفائدة على متويل السيارات 
التي تقدمها، فإن نسبة ٥١٪ 
فقط من املتقدمني يحصلون 
على معدالت الفائدة املذكورة 

في اإلعالنات.
وتوجــد مجموعة من 
العوامل التي تأخذها البنوك 
والشركات املالية ومؤسسات 
متويل قروض السيارات بعني 
االعتبار لدى حتديد التكلفة 

املفروضة على املقترضني.
ولفهم كيفية احلصول 
على معدل فائدة جيد على 
قرض السيارة، من الضروري 
بالنسبة إليكم معرفة العوامل 
التي حتدد معدل الفائدة الذي 

سيفرضه البنك وهي:
٭ الدفعة األولى: هي املبلغ 
الذي تدفعونــه نقدا مقابل 
بالتالي فإن  السيارة،  قيمة 
تســديد الدفعة األولى نقدا 
يســهم في تخفيض قيمة 
القرض الذي حتتاجون اليه 
من اجلهة املقرضة. وكميزة 
إضافية، تفيد الدفعة األولى 
في تخفيــض التكلفة على 
الســيارة، ذلك ألن  قرض 
توافر مبلغ نقدي بني أيديكم 
يعطــي املقرضني ثقة أعلى 
بقدرتكم على تسديد القرض 

في املستقبل.
٭ مدة القــرض: هي عدد 
السنوات (أو األشهر) الالزمة 
لتسديد القرض. وكلما زادت 
مدة القرض (خلمس سنوات 
على سبيل املثال) تنخفض 

رأي

كيف حتصل على 
أفضل تكلفة لقروض 

السيارات؟
بقلم: أفراح عبدالقادر احلبيل

FinFirst Capital الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة

«ميد»: ٢٤٨٫٣ مليار دوالر قيمة مؤشر املشروعات في الكويت
محمود عيسى

تراجعــت قيمة مؤشــر 
للمشــاريع  ميــد  مجلــة 
اخلليجية بشــكل هامشــي 
في ســبتمبر وبلغــت ٣٫٥٨ 
تريليونات دوالر مقارنة مع 
٣٫٥٩ تريليونــات دوالر في 
الشهر السابق، حيث تصدر 
هذا االنخفاض خمســة من 
أسواق املشاريع الثمانية في 
منطقة اخلليج التي يتتبعها 

املؤشر.
ووفقــا للمجلــة، كانــت 
اإلمارات هي األكثر خسارة من 
بني األسواق التي انكمشت، 
اذ ســجلت هبوطا بنســبة 
١٫٦٪ لتصل قيمة املشــاريع 
إلــى ٢٫٩٧ مليــار دوالر كما 
في ١١ ســبتمبر، مقارنة مع 
٢٫٩٨ مليــار دوالر فــي ١٤ 
أغســطس، حيــث كان هذا 
االجتاه النزولي مدفوعا بعدد 
كبير من املشاريع التي بلغت 
مرحلة اإلجناز والعديد من 

التطورات.
وأدت صعوبات وعراقيل 
الى انكماش مؤشر املشروعات 
في السوق الكويتي من ٢٥١٫٧ 
مليار دوالر في أغسطس إلى 
٢٤٨٫٣ مليار دوالر وبنسبة 
١٫٣٪، وقد مت تعديل تصنيف 
كل مــن مشــروعي محطــة 
معاجلة مياه الصرف الصحي 

العراق تعليق مشروع مطار 
اإلمام احلسني الدولي املقدرة 
تكلفتــه بنحــو ٢٫٤ مليــار 
دوالر، وتراجعــت قيمــة 
سوق املشــروعات بنسبة 
١٫٤٪ لتصل إلى ٣٦٨٫٣ مليار 
دوالر في ســبتمبر مقارنة 
مــع ٣٧٣٫٦ مليار دوالر في 

أغسطس.
وفي املقابل، سجل مؤشر 
املشــاريع في سلطنة عمان 
ارتفاعا بنسبة ٠٫٥٪ من خالل 
إضافة العديد من املشاريع 
اجلديدة إلى املؤشر، ما رفع 
قيمة سوق املشروعات إلى 

١٧٦٫١ مليار دوالر في سبتمبر 
مقارنة مع ١٧٥٫٢ مليار دوالر 

في أغسطس.
وعلى نطاق أوسع، سجل 
سوق املشاريع اإليرانية أعلى 
نســبة منــو بلغــت ٢٫٤٧٪ 
ليصل إلى ٢٤٥٫٨ مليار دوالر 
في سبتمبر عن ٢٣٩٫٨ مليار 
دوالر في أغسطس، ويعزى 
ذلــك إلــى مشــروعات فــي 
قطاعات الطاقة الكهرومائية 
وتنمية موارد املياه والطاقة 
التي هي في مرحلة التنفيذ، 
فضال عن مشروعات الطرق 

والتنمية احلضرية.

«صعوبات وعراقيل» أدت إلى انكماشه ١٫٣٪ خالل سبتمبر

في املطالع التي تبلغ تكلفتها 
٥١٨ مليــون دوالر، واملجمع 
الترفيهــي التابــع لشــركة 
الكويتية  الوطنية  السينما 
بقيمة ١٣٠ مليون دوالر إلى 
حالة غير نشطة خالل هذه 

الفترة.
كما انخفضت قيمة سوق 
املشاريع في البحرين بنسبة 
٠٫٢٪ لتصل إلى ٦٧٫٩ مليار 
دوالر فــي ســبتمبر من ٦٨ 
مليار دوالر في أغسطس، في 
حني انخفض سوق املشاريع 
في السعودية بنسبة ٠٫٣٪.
في غضــون ذلك، مت في 

الوكالة خّفضت التصنيف االئتماني السيادي للبالد درجتني من «Aa٢» إلى «A١» مع تغيير النظرة املستقبلية إلى مستقرة
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«املتحد» يحصد جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد 
عبر اإلنترنت» للعام ٢٠٢٠ على مستوى الكويت

البنــك األهلــي  أعلــن 
املتحد عن فــوزه بجائزة 
أفضل بنك في إدارة النقد 
عبر اإلنترنت للعام ٢٠٢٠ 
على مستوى الكويت ضمن 
قطــاع اخلدمات املصرفية 
للشركات للعام الرابع على 
التوالي، وذلك من قبل مجلة 
العاملية  جلوبال فاينانس 
املرموقة والتي متنح هذه 
اجلوائز للبنوك التي تقدم 
حلــوال مصرفيــة محلية 
وإقليمية وعاملية متطورة 
تقترن بأحدث األســاليب 
التكنولوجية املبتكرة بهدف 
توفير خدمــات ومنتجات 
عصرية تواكب احتياجات 

وتطلعات العمالء.
وقــد جــاء فــوز البنك 
األهلي املتحد بهذه اجلائزة 
بنــاء علــى مجموعــة من 
املتخصصــة  املعاييــر 
والتي تشمل وضع البنك 
إلســتراتيجيات محــددة 
لتشــجيع عمالء اخلدمات 
الرقميــة مــن  املصرفيــة 
الشــركات على اســتخدام 
خدمــات إدارة النقــد عبر 
اإلنترنــت، باإلضافــة إلى 
السمات املبتكرة والفريدة 
التي متيز البنك عن غيره 
من املنافسني، ومنو قاعدة 
العمالء الذين يعتمدون على 
اخلدمات املصرفية الرقمية، 
واتساع عروض املنتجات 
التي يقدمها البنك، والتحقق 
من وجود منافع ملموسة 
للمبــادرات الرقميــة التي 

يقدمها البنك.
ومت اختيار البنك للفوز 
بهذه اجلائزة بعد اختياره 
من بني املشاركني الذين مت 
تقييمهــم بواســطة جلنة 
حتكيــم عاملية املســتوى 
من مؤسسة «إنفوسيس»، 
للخدمــات املاليــة، وهــي 
الشــركة الرائدة عامليا في 
االستشارات والتكنولوجيا 
والدعم اخلارجي. والشريك 

النقــد فــإن البنك يحرص 
التزامــه  علــى مواصلــة 
بتطويــر أعماله واحلفاظ 
على متيزه في هذا املجال 
تدعيمــا مســيرة حتولــه 

الرقمي.
وتقدمــت احلميضــي 
بالتهنئة لفريق إدارة النقد 
عبــر اإلنترنت فــي البنك 
األهلي املتحد على اجلهود 
احلثيثة التي بذلوها طبقا 
خلطة عمل طموحة تتماشي 
مــع رؤيــة البنــك لتقدمي 

خدمات رقمية متميزة.
وأفاد هشام زغلول نائب 
التنفيــذي  الرئيــس  أول 
ملجموعه األعمال املصرفية 
بالبنــك األهلي  بالوكالــة 
املتحــد: يعد هــذا اإلجناز 
إضافــة مميزة إلى ســجل 
البنك احلافل، حيث يأتي 
هذا التقدير جتسيدا لقدرة 
البنك الرياديــة في مجال 
باســتخدام  النقــد  إدارة 

القنوات الرقمية مبا يعزز 
من القيمة املضافة خلدماتنا 
املصرفيــة لعمالئنــا مــن 
الشركات، ومينحهم حلوال 
أكثر فاعلية ومرونة متكنهم 
مــن تلبيــة احتياجاتهــم 
بصــورة أكثر فاعلية، مما 
يؤكد جناح خطة التحول 
الرقمي التي يقــوم البنك 
بتطبيقها بصورة منهجية.

وعلق علي النقي، مساعد 
مدير عــام إدارة النقد في 
البنك األهلي املتحد: يعكس 
حصولنا على هذه اجلائزة 
مكانة البنك الرائدة في مجال 
احللول املصرفية للشركات 
وحرص مصرفنا املستمر 
تزويــد عمالئنا باخلدمات 
املصرفية املتطورة والتي 
تعتمد على وسائل التقنية 
احلديثــة التي متكنهم من 
أعمالهــم مبنتهــى  إدارة 
الفاعليــة واألمــان في أي 

وقت ومن أي مكان.

ضمن قطاع اخلدمات املصرفية للشركات للعام الرابع على التوالي

التحكيمــي ملجلة جلوبال 
فاينانس وقد تولى محررو 
مجلــة جلوبــال فاينانس 
العامليــة عمليــة االختيار 
النهائي جلميع الفائزين مع 
األخذ في االعتبار، البنوك 
التي تنافست فقط علي تلك 

اجلائزة.
وبهذه املناســبة أفادت 
جهــاد ســعود احلميضي 
الرئيس التنفيذي بالوكالة 
للبنك األهلي املتحد: نحن 
ســعداء بحصولنــا علــى 
هذه اجلائزة املرموقة من 
جلوبال فاينانس للســنة 
الرابعــة على التوالي، مما 
يبرهن على جودة اخلدمات 
التــي نقدمها وتوافقها مع 
متطلبات عمالئنا، وكذلك 
جناح جهودنــا في توفير 
النقد  إدارة  أفضل حلــول 
لعمالئنا، مؤكدة أنه في ظل 
التقدم التكنولوجي الكبير 
الذي يشــهده مجال إدارة 

«الغرفة» تنظم ورشة عمل «اللوائح واالشتراطات 
للرقابة الغذائية والتراخيص الصحية»

«اخلليج»: محمد القطان مديرًا عامًا
للمجموعة املصرفية لألفراد

«العمل الدولية»: «كورونا» سّببت خسارة
٣٫٥ تريليون دوالر بدخول العمالة خالل ٩ أشهر

كونا: أعلنت منظمة العمل 
الدولية أمس في أحدث تقييم 
لها آلثــار جائحــة كورونا 
املستجد، أن الفيروس سبب 
خســائر مدمرة في ساعات 
العمل ما أدى إلى انخفاض 
فــادح في دخل العاملني في 

العالم.
وقالت املنظمة في بيان 
العاملــي  العمــل  إن دخــل 
انخفــض بنســبة ١٠٫٧٪ أو 
٣٫٥ تريليونــات دوالر فــي 
األشهر التســعة األولى من 
٢٠٢٠ مقارنة بالفترة نفسها 
من عام ٢٠١٩ وأن هذا الرقم ال 
يشمل إعانات الدخل املقدمة 

من احلكومات.
كما أوضحت ان اجلائحة 
قد احدثت أكبر انخفاض في 
البلدان ذات الدخل املتوسط 
األدنى، حيث بلغت خسائر 
دخل العمــل ١٥٫١٪، وكانت 
أميركا الشمالية واجلنوبية 
املنطقة األشد تضررا بنسبة 

 .٪١٢٫١
خســارة  ان  وبينــت 
ســاعات العمل العاملية في 
الربع الثاني من هذه السنة 
بلغت ١٣٫٧٪ مقارنة بالربع 
الرابــع ٢٠١٩ أي نحــو ٤٩٥ 
مليون وظيفــة بدوام كامل 
على أساس ٤٨ ساعة عمل في 
األسبوع، بينما كان التقدير 
السابق ١٤٪ أو ٤٠٠ مليون 

وظيفة بدوام كامل.
وشــرحت املنظمــة ان 

النــاجت احمللــي اإلجمالــي) 
انخفضــت اخلســائر فــي 
ســاعات العمــل وان تقدمي 
حوافز مالية بنسبة ١٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي العاملي 
يقلل خسائر ساعات العمل 

بنسبة قدرها ٠٫٨٪.
وذكرت املنظمة ان تقدمي 
احلوافز املالية أغلبها يتركز 
في البلدان ذات الدخل املرتفع 
ألن قــدرة البلدان الناشــئة 
والنامية علــى متويل مثل 
هذه احلوافز محدودة حيث 
تبلغ فجوة احلوافز في هذه 

البلدان أقل من ١٪.
وترى املنظمة أن «فجوة 
التحفيز املالي» الهائلة هذه 

واإلجراءات املتبعة والتي بدورها تنظم 
آلية إسكان العمالة بأفضل الطرق وفق 
النظم املعمول بها في الدولة، حيث متت 
مناقشــة أهمية توفير املواقع لســكن 
العمالــة اخلاصة بالقطاع اخلاص في 
اجتماعات الغرفة التي عقدت مســبقا 
من خالل جلنة املشــاريع واإلســكان 
بحضــور مديــر عــام بلديــة الكويت 
م.أحمــد املنفوحي. وأوضح من خالل 
هــذه االجتماعات حرص البلدية على 
التعاون املستمر مع الغرفة، وسعيها 
إلى إيجاد احللول املناسبة والتي تسهم 

في تنظيم هذه اآللية.

أعلنت غرفة جتارة وصناعة الكويت 
عن تنظيم ورشة عمل بعنوان «اآللية 
املتبعة في بلدية الكويت لتخصيص 
مواقع ســكن العمال»، باالشتراك مع 
بلدية الكويت، وذلك في متام الساعة 
١٠ صباح يوم االثنني ٢٨ اجلاري، حيث 
تهدف الورشة إلى توضيح اإلجراءات 
املتبعــة لتخصيــص مواقع من أمالك 
الدولة بصفة مؤقتة إلقامة سكن للعمالة 
اخلاصة بالشركات املتعاقدة مع الدولة 

لتنفيذ مشاريعها.
وأوضحــت «الغرفــة» فــي بيــان 
صحافي، أنه سيتم شرح آخر املستجدات 

ميلك خبرة عملية واسعة في مجال 
تطوير األعمال واخلدمات في قطاعات 
مختلفة عمل فيها، إلى جانب خبرته 
في املجال اإلداري، كما يشغل مقاعدا 
فــي عدد من مجالــس اإلدارات، فهو 
عضو مجلــس إدارة ورئيس جلنة 
املخاطــر والتدقيــق فــي املؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، 
ويشغل نفس املنصــب في شـــركة 
Ci-) شـــبكة املعلومات اإللكترونية

Net). كمــا أنه نائب رئيس شــركة 
األولوية للسيارات، وشغل منصب 
عضو مجلس إدارة في شركة األولى 
للوساطة، حيث كان عضوا في جلنة 

املخاطر والتدقيق.
وأضاف البنك ان القطان حاصل 
على درجة املاجستير في إدارة األعمال 
من كلية ماسترخت إلدارة األعمال في 
الكويت، وعلى درجة البكالوريوس 
في اإلحصاء، مع تخصص مساند في 

احملاسبة من جامعة الكويت.

أعلن بنك اخلليج في بيان صحافي 
عن تعيــني محمد القطــان مبنصب 
مديــر عــام املجموعــة املصرفيــة 
لألفــراد، ابتداء مــن ١ أكتوبر ٢٠٢٠، 
ليكون مســؤوال عن وضع وتطبيق 
االستراتيجيات والعمليات املتعلقة 
باملجموعــة املصرفية لألفراد، وعن 
حتقيق األهــداف الربحيــة واملالية 
للمجموعة، إضافة إلى كونه مسؤوال 
عن تســويق البنــك، وقنوات البيع 
والتوزيع، وعن فرق العمل املختلفة 
التي تخطط وتنفذ احلمالت املتعلقة 
بإطالق املنتجات واخلدمات اجلديدة 
للعمالء، إضافة إلى أقســام العمالء 
املختلفة. كما تقع ضمن مسؤولياته، 
إدارة مديونيات العمالء مبا يتوافق 
مع سياسات املخاطر املتبعة في بنك 
اخلليج وفــي بنك الكويت املركزي، 
وتطوير وحتسني منتجات البطاقات، 
ووضع استراتيجيات التحصيل من 

العمالء واإلشراف على تطبيقها.

وقال البنك ان القطان الذي شغل 
منصب نائب املدير العام للمجموعة 
املصرفية لألفراد فــي بنك اخلليج، 

أكثر خطورة بســبب نقص 
احلمايــة االجتماعيــة فــي 
العديد من البلــدان النامية 
حيث اضطرت بعض البلدان 
الى حتويل االنفاق العام من 
مخصصــات أخــرى بهدف 
تخفيــف اثــار األزمــة على 

السوق.
ونقــل البيان عــن مدير 
املنظمة غاي رايدر قوله انه 
«من املهم ان يضع املجتمع 
الدولي استراتيجية عاملية 
للتعافي من خــالل احلوار 
والتعاون حيث ال ميكن ألي 
مجموعة أو دولة أو منطقة 
التغلــب علــى هــذه األزمة 

مبفردها».

محمد القطان

أحد أسباب زيادة تقديرات 
خسائر ســاعات العمل هو 
أن العمل في البلدان النامية 
والناشئة خاصة في االقتصاد 
غيــر املنظم تضــرروا أكثر 
بكثير من األزمات املاضية.

وأضافت أنه على الرغم 
من تخفيف التدابير الصارمة 
إلغــالق أماكــن العمــل فإن 
منظمة العمل الدولي تؤكد 
اســتمرار وجود اختالفات 
كبيرة بني مناطق العالم، إذ 
تطبــق دول االغالق الكامل 
ودول تفرض نوعا من القيود 

على أماكن العمل.
واعتبــرت أنــه كلما زاد 
التحفيز املالي (كنسبة من 

«احملاسبني»: حضور عاملي مبؤمتر
«القضايا املعاصرة في احملاسبة» ٢٦ اجلاري

قالــت جمعية احملاســبني 
واملراجعني الكويتية في بيان 
صحافــي، إن اللجنة املنظمة 
للمؤمتر الدولي حول «القضايا 
 CIA» «املعاصرة في احملاسبة
٢٠٢٠» تواصل االستعداد لعقد 
فعاليات املؤمتر في ٢٦ سبتمبر 
اجلاري، حيث انتهت اللجنة 
العلمية مــن اختيار ١٢ ورقة 
علمية للمشاركة ضمن فعاليات 
املؤمتر، وذلك من بني ٧٨ ورقة 
علمية قدمت من ٢٢ دولة حول 

العالم.
وفي هذا الســياق، أشــار 
رئيس مجلــس إدارة جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية 
فيصل الطبيخ إلى أن اللجنة 
العلميــة املنبثقة عن املؤمتر 
قامت بدراسة األوراق العلمية 
املقدمة من قبــل الباحثني في 

التي ســيتم طرحهــا من قبل 
اخلبراء واملتخصصني العامليني 
واحملليني الذين سيشــاركون 
ضمــن فعالياتــه والتــي من 
املتوقع أن يكون لها انعكاس 
إلى  إيجابي عليهم، باإلضافة 
تبــادل الــرؤى واخلبرات مع 

املشاركني العامليني.
كلمــة  أن  إلــى  وأشــار 
جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية في املؤمتر، سيلقيها 
عضــو مجلس إدارة اجلمعية 
عبداهللا العيسى حول احلوكمة 
واالستدامة ودور اجلمعية في 
تطويــر مهنة احملاســبة منذ 
تأسيسها في فبراير عام ١٩٧٣ 
وحتــى اآلن، وتقدمي خدماتها 
املتنوعة ألعضائهــا العاملني 
واملنتســبني، باإلضافــة إلــى 
رؤاها املتنوعة جتاه القضايا 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
في مختلــف القطاعات. وبني 
أن اللجنــة املنظمــة للمؤمتر 
برئاسة د.أحمد القطان، قامت 
بجهود كبيرة وملموســة في 
جناح فعاليات املؤمتر وتنظيم 
الفعالية بشكل ناجح في جميع 

القطاعات.
إلــى أن  الطبيــخ  ولفــت 
التــي  الرئيســية  القضايــا 
ســيتناولها املؤمتــر تتضمن 
مــا يلــي: حوكمة الشــركات، 
االجتماعيــة  املســؤولية 
التدقيــق، ردود  للشــركات، 
فعل السوق، املخاطر، األرباح، 
األداء واملعايير الدولية إلعداد 
التقارير اخلدمات املصرفية، 
تكنولوجيا املعلومات، البيانات 
الضخمة، التقارير الســردية 

للشركات، الضرائب املالية. 

٧٨ ورقة عمل قدمت من ٢٢ دولة حول العالم للمشاركة ضمن فعالياته

ابتداء من ١ أكتوبر املقبل.. ويكون مسؤوال عن وضع االستراتيجيات والعمليات املتعلقة باملجموعة

فيصل الطبيخ

مختلــف التخصصــات، بناء 
على األسس واملعايير العلمية 

املتبعة عامليا.
املؤمتــر،  أن  وأضــاف 
سيتيح الفرصة للراغبني في 
حضور املؤمتر دون مشاركة 
واالســتفادة من املوضوعات 

«سيتي غروب»: الذهب سيسجل
مستويات قياسية قبل نهاية ٢٠٢٠

توقع بنك سيتي غروب أن 
تسجل أسعار الذهب مستويات 
قياسية جديدة قبل نهاية العام 
احلالي، في ظل حالة عدم اليقني 
واملخاطر احمليطة باالنتخابات 

األميركية.
وتشير توقعات البنك إلى 
قفــزة تزيــد علــى ٢٠٠ دوالر 
للعقود اآلجلة للمعدن الثمني 
مع تزايد قلق املستثمرين من 
معركة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب مع جو بايدن، باإلضافة 
إلى أســعار الفائدة املنخفضة 
من قبل االحتياطي الفيدرالي.

ومنذ مطلع العام احلالي، 
ارتفعت أســعار الذهب بنحو 
٣٠٪ مــع جتاوزه مســتويات 
٢٠٠٠ دوالر لألوقية في وقت 
سابق من يوليو املاضي ليحلق 

رفع توقعاته لسعر الذهب العام 
املقبل من مستوى ١٨٥٠ دوالرا 
لألوقية إلى مستوى ٢١٠٠ دوالر 
مــع توقعات بارتفــاع اإلقبال 
علــى املعــدن والــذي يفضله 
املســتثمرون كمخزن للقيمة 
ومالذ آمن في أوقات األزمات.

إلى ذلك، المســت أســعار 

الذهــب خالل تعامــالت أمس 
أقل مستوى في ٦ أسابيع مع 
صعود الدوالر في ظل تهاوي 
املعنويات في أوروبا بســبب 
أزمــة ڤيروس كورونــا بينما 
تنامي قلق املستثمرين حيال 
املزيد مــن التحفيز من جانب 
مجلــس االحتياطي االحتادي 

(البنك املركزي) األميركي.
وفقــد الذهب في الســوق 
الفورية ١٪ إلى ١٨٨٠٫٤٦ دوالر 
لألوقية (األونصة). وفي وقت 
سابق من اجللسة، سجل الذهب 
أقل مستوى منذ ١٢ أغسطس 

عند ١٨٧٣٫٧٠ دوالرا.
وفــي التعامــالت اآلجلــة 
فــي الواليات املتحدة، خســر 
الذهب ١٫٥٪ إلى ١٨٧٩٫١٠ دوالرا 

لألوقية.

حول أعلى مستوياته في عدة 
ســنوات مــع تراجــع الدوالر 
األميركي والذي يقوض ارتفاعه 
جاذبية األصول املقومة بالدوالر 

كالذهب.
وكانت كبيرة احملللني لدى 
 CNBC البنك للســلع لشــبكة
األميركية، قالــت إن مصرفها 

البشر: البورصة تبّنت أفضل املمارسات الدولية
في عالقات املستثمرين

الكويت برعاية  ساهمت بورصة 
مؤمتر وحفل جوائز جمعية عالقات 
املســتثمرين في الشــرق األوسط 
السنوي، والذي عقد بشكل افتراضي 
حتت شــعار «رؤية جمعية عالقات 
املستثمرين في الشرق األوسط: تعزيز 
القيمة ألصحــاب املصلحة»، وعلى 
مدى يومي ٢٢ و٢٣ سبتمبر اجلاري، 
وهو يعد أكبر حدث في مجال عالقات 
املســتثمرين على مستوى منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث 
يجمع مشاركني من الشركات املدرجة 
في أسواق األسهم محليا ودوليا، إلى 
جانب نخبة من املستثمرين ومحللي 
البحوث واملستشارين وممثلي الهيئات 

التنظيمية في املنطقة.
وخالل اجللســة النقاشية، ألقى 
مدير إدارة عالقات املستثمرين في 
بورصة الكويت فهد البشــر، كلمة 
بعنوان «حتدي الكويت في عالقات 
املستثمرين: مواجهة اجلائحة»، سلط 
من خاللها الضوء على اإلجراءات التي 
اتخذتها الشركة بشكل عام خالل فترة 
إدارة عالقات  اجلائحة، خاصة لدى 

املستثمرين، وذلك في مسعى لضمان 
احلد األدنى من التداعيات على أصحاب 

املصالح.
وأوضح البشر قائال: «على مدار 
األشهر القليلة املاضية، تسببت جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد بخلق أجواء 
مضطربة في العديد من األســواق 
املالية، مما تسبب مبوجة من التقلبات 

واملخاوف االقتصادية».
وأضاف: قد اتخذت بورصة الكويت 
العديد من القرارات التشغيلية خالل 
فترة اجلائحة مثــل حتديث فاصل 
تداول األسهم وذلك بتخفيض احلد 
السعري إلدخال األوامر وفاصل تداول 
األسهم من نسبة –١٠٪ إلى نسبة –٥٪ 
نزوال، مع احملافظة على نســبة ١٠٪ 
صعودا. هذا، وقد أتى القرار سعيا من 
منظومة سوق املال الكويتي ملواكبة 
املتغيرات املتســارعة مبا يصب في 
مصلحة املستثمرين. وملا كانت قواعد 
البورصــة تتيح لها التدخل في مثل 
هذه الظروف من أجل حماية حقوق 
املتعاملــني. كان هذا أحد اإلجراءات 
االحترازيــة العديــدة التي اتخذتها 

الشركة، وبالتعاون مع هيئة أسواق 
املال والشركة الكويتية للمقاصة وبنك 
تأثيرات  للحد من  املركزي،  الكويت 
اجلائحة السلبية على جميع املعامالت.

وقال البشر: «نحن نسعى لتعزيز 
بيئة مستدامة لسوق املال الكويتي، كما 
أدركت بورصة الكويت منذ تأسيسها 
أهمية عالقات املستثمرين، وعملت 
على تبني أفضل املمارسات الدولية 
في هذا املجال إلقامة عالقات بناءة بني 
مختلف األطراف املشاركة في سوق 
املال الكويتــي واحلفاظ عليها. وقد 
نتج عن مبادرات الشركة الواسعة في 
تطوير السوق وإدراجه في املؤشرات 
العاملية منــو قاعدة املســتثمرين 
واملصدرين، ممــا أدى الى تكثيف 
جهود الشركة في تعزيز ممارسات 
عالقات املستثمرين على مدار العامني 
املاضيني، والذي شمل إضافة الئحة 
شــروط وإجراءات متعلقة بعالقات 
املستثمرين، حيث يتوجب على كل 
الشركات املدرجة واألخرى التي تعتزم 
اإلدراج في السوق «األول» االمتثال 

لتلك الالئحة».
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عواصــم ـ وكاالت: ســجي فــي 
احملكمة العليا األميركية أمس جثمان 
القاضية روث بادر غينسبورغ التي 
شغر بوفاتها مقعد مهم في احملكمة 
العليا وأصبح نقطة خالف رئيسية 
في املعركة االنتخابية بني الرئيس 
دونالــد ترامــب الذي وعــد مبلئه 
بسرعة متحديا رغبة الدميوقراطيني 
ومرشــحهم جو بايدن. وسيكون 
املوضوع أحد امللفات الســتة التي 
ستتمحور عليها مناظرة املرشحني 

األولى األسبوع املقبل. 
انتخابــي فــي  وخــالل جتمــع 
مون تاونشــيب بوالية بنسلڤانيا، 
قال ترامب إنه سيكشــف عن اســم 
الشــخصية التي يرشحها بعد ظهر 
السبت بتوقيت واشنطن.  ووسط 
هتافات طالبت بـ«ملء املعقد» أعلن 
انه سيرشح سيدة، وقال «سنختار 
امــرأة رائعة»، مضيفــا «لدينا دعم 
كبير من احلزب اجلمهوري». وأشار 
ترامب إلى أنه سينتظر ريثما تنتهي 
مراسم تأبني غينسبورغ التي سينقل 
جثمانها غدا لتصبح أول امرأة يسجى 

جثمانها في مبنى الكابيتول.
ويؤكد قادة األغلبية اجلمهورية 
في مجلس الشيوخ، إن لديهم الدعم 
الكافي للتصويت على الترشيح إما 

قبل االنتخابات أو في أسوأ األحوال 
فــي اجللســة األخيرة مــن والية 
الرئيس املعروفة بجلســة «البطة 
العرجــاء» وتأتي بــني االنتخابات 
وتنصيب الرئيس املقبل في يناير.  
وأعلن زعيم اجلمهوريني في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل «بالتأكيد 

سنبت األمر هذه السنة».
عضويــن  معارضــة  ورغــم 
جمهوريني في مجلس الشيوخ حتى 
اآلن، إال أن الغالبية التي يتمتع بها 
احلزب والبالغة ٥٣ مقابل ٤٧ تكفي 
للمضي في ذلك. وأعلن السيناتور 
اجلمهوري ميت رومني، الذي يعد 
من أبــرز منتقدي ترامــب، أنه لن 

يعارض التصويت.
أن  الدميوقراطيــون  ويــرى 
التصويت يجب إرجاؤه إلى ما بعد 
اتضــاح نتيجــة االنتخابات في ٣ 
نوفمبر ومن سيقود البالد بعدها. 
ومع احتــدام املعركة، أصبحت 
ســيندي ماكني أرملة الســيناتور 
اجلمهوري جون مكني أحدث صوت 

جمهوري بارز يؤيد بايدن.
وكتبت على تويتر «عاش زوجي 
جون مببــدأ: البلد أوال». وأضافت 
«نحــن جمهوريــون نعــم لكننــا 
أميركيون أوال. هناك مرشح واحد 

فقــط في هذا الســباق ميثل قيمنا 
كأمة، إنه جو بايدن». وعاد بايدن 
للحملة االنتخابية أمس بأول زيارة 
له كمرشح دميوقراطي لوالية نورث 
كاروالينا وهي والية رئيسية أخرى. 
وأظهر اســتطالع أجرته رويترز/

إبسوس ونشر أمس األول تساوي 
ترامب وبايدن في الوالية التي فاز 

بها ترامب في انتخابات ٢٠١٦.
فــي هذه األثناء، دفع امللياردير 
مايكل بلومبرغ واملغني جون ليجند 
وجنم كرة الســلة ليبرون جيمس 
وواهبون آخرون ٢٠ مليون دوالر 
لتســديد ديون سجناء سابقني في 
فلوريدا كي يتمكنوا من التصويت 
فــي االنتخابات. وشــارك أكثر من 
٤٤ ألف شخص في أنحاء الواليات 
املتحــدة في احلملــة، بينهم العب 
كرة السلة السابق مايكل جوردان 
واملغنية الكوبية األميركية كاميال 
كابيو واملخرج ســتيفن سبيلبرغ 
وزوجتــه كايــت كابشــو. وقالت 
منظمة حتمل اسم «فلوريدا رايتس 
ريستوريشــن كوميشــن» (جلنة 
إعــادة احلقوق فــي فلوريدا) إنها 
جمعت هذه األموال لتسديد ديون 
سجناء سابقني أمضوا محكوميتهم 
بالسجن في فلوريدا. حيث يعلق 

قانون جديد، حق التصويت للمدانني 
الذيــن أمضــوا عقوبــة بالســجن 
الصــادرة فــي حقهم لكــن اليزال 
يتعني عليهم دفع غرامات أو نفقات 
قضائية. وميكــن للقانون اجلديد 
أن مينع تصويت ما يصل إلى ٧٥٠ 
ألف شخص، غالبيتهم من السود 
أو املتحدرين مــن أصول أميركية 
التينية وهي شريحة مهمة يعتمد 

عليها الدميوقراطيون.
إلــى ذلك، أعلــن كريس واالس 
املذيع في شــبكة «فوكس نيوز»، 
ومدير املناظرة األولى املقررة في ٢٩ 
اجلاري، أنها ستتمحور حول ستة 
ملفات من بينها جائحة كوفيد-١٩ 
واالقتصــاد  العليــا  واحملكمــة 
و«القضايا العرقية والعنف». وقال 
إن امللفني الباقيني اللذين ستشتمل 
عليهما هذه املناظرة ومدتها ٩٠ دقيقة 
همــا «حصيلــة أداء كل من ترامب 
وبايــدن» و«نزاهــة االنتخابات». 
وســتجري مبدينــة كليفالنــد في 
أوهايو، الوالية املتأرجحة. وستبدأ 
في الساعة األولى من فجر األربعاء 
املقبل بتوقيت غرينتش، في جامعة 
«كيس ويســترن ريزيرف» وهي 
األولى من بني ثالث مناظرات مقررة 

بني ترامب وبايدن.

٦ ملفات في املناظرة األولى بني ترامب وبايدن

«كورونا».. أول لقاح من جرعة واحدة في االختبار النهائي بأميركا
عواصــمـ  وكاالت: دخــل 
أول لقاح يهدف إلى احلماية 
من ڤيروس كورونا املستجد 
بجرعة واحدة مراحل االختبار 
النهائية في الواليات املتحدة 
أمس، في جتربة دولية يشارك 
فيهــا مــا يصل إلــى ٦٠ ألف 

متطوع.
ـ  التجريبــي  واللقــاح 
الذي تطوره شــركة األدوية 
األميركية العمالقة «جونسون 
آند جونسون»ـ  هو رابع لقاح 
يدخل جتارب املرحلة الثالثة 
الكبيرة في الواليات املتحدة، 
والتي ســتحدد مــا إذا كانت 
اللقاحات فعالة وآمنة، بحسب 
ما ذكرته صحيفة «واشنطن 
بوست» األميركية في نسختها 

حني أن اللقاحات األخرى التي 
يتم اختبارها فــي الواليات 
املتحدة تتطلب جرعة ثانية 

ميكــن أيضــا تخزيــن لقاح 
«جونســون آند جونسون» 
في شكل ســائل في درجات 
حــرارة الثالجة ملــدة ثالثة 
أشــهر، بينما يجــب جتميد 
اثنني من اللقاحات املرشحة 
األخرى أو االحتفاظ بهما في 
درجات حرارة شديدة البرودة 

للتخزين طويل األجل.
خبر ســار آخر يأتي من 
اليابان هذه املرة، حول عقار 
الــذي  اليابانــي  «أفيغــان» 
يساهم في سرعة الشفاء من 
الڤيروس. فقد أعلنت مجموعة 
«فوجيفيلم» اليابانية أمس أن 
العقار املرخص أصال ملعاجلة 
أشــكال حادة من اإلنفلونزا، 
سمح بخفض ملحوظ لوقت 

بينها ٢٢٧٫١٣٠ وفاة، أكثر من 
نصفها في روسيا وإسبانيا 
وفرنســا وبريطانيــا، فيما 
ســجلت أكثر مــن ٣٨٠ ألف 
إصابــة فــي األيام الســبعة 
املاضية، وهي أعلى حصيلة 
أسبوعية في أوروبا منذ بدء 

تفشي الوباء.
أما فــي الواليات املتحدة 
فســيضطر األميركيون هذه 
السنة إلى إبقاء أزياء األميرات 
أو بزات «الرجل الوطواط» أو 
األقنعة التــي متثل الرئيس 
دونالد ترامب في خزائنهم، إذ 
إن السلطات الصحية دعتهم 
إلى االمتناع عن االحتفال بعيد 
«هالويــن» الــذي يعتبر من 
أبرز التقاليد، وإلى البقاء في 

بعد ثالثة إلى أربعة أسابيع 
مــن اجلرعة األولى، لتحفيز 
استجابة مناعية واقية، كما 

شــفاء املصابــني بڤيــروس 
كورونا املستجد.

وركزت التجربة السريرية 
على مرضى االلتهاب الرئوي 
غيــر احلــاد املرتبــط بوباء 
«كوفيــد ـ ١٩» الناجــم عــن 

الڤيروس التاجي.
وعلى صعيد االحصاءات، 
يواصل «كوفيد ـ ١٩» تفشيه 
الســريع متجاوزا ٣١ مليونا 
و٦٠٠ الف اصابة، ومقتربا من 
كسر حاجز املليون من حيث 
الوفيــات مســجال نحو ٩٧٥ 
الفا حول العالم. وفي عموم 
اوروبا، ارتفع عدد املصابني 
إلى أكثر من خمســة ماليني 
شــخص وفق تعــداد أعدته 
وكالــة «فرانــس برس»، من 

منازلهم جتنبا لشبح اإلصابة.
الى ذلك، دافعت احلكومة 
البريطانية أمس عن إجراءاتها 
اجلديدة األشد صرامة للتصدي 
للوباء في مواجهة انتقادات 
ترى أنها غير كافية، وقالت 
إنهــا حتاول حتقيــق توازن 
بني دعــم االقتصاد واحلفاظ 
على الصحــة، وذلك بعد أن 
طلب رئيس الوزراء بوريس 
البريطانيني  جونســون من 
بالعمــل مــن املنــازل، وأمر 
بإغــالق احلانــات واملطاعم 
مبكرا في إطار قيود تستمر 
ستة أشــهر الحتواء املوجة 
الثانية سريعة االنتشار التي 
تضــرب بريطانيــا واجــزاء 

واسعة من اوروبا.

أوروبا تسجل أكثر من ٥ ماليني إصابة.. ونتائج إيجابية لعقار «أفيغان» الياباني

(رويترز) احد شوارع بريطانيا شبه خاٍل من املارة مع تفشي ڤيروس كورونا 

اإللكترونية.
وتقــوم الشــركة مبدئيا 
باختبار جرعــة واحدة، في 

خادم احلرمني: البد من موقف عاملي حازم ضد إيران
أكــد  ـ وكاالت:  عواصــم 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز أنه ال 
بد مــن موقف دولــي حازم 
ملنع إيران من احلصول على 

أسلحة دمار شامل.
وقال خــادم احلرمني في 
كلمة اململكة أمام أعمال الدورة 
٧٥ النعقاد اجلمعية العامة 
لــألمم املتحدة في نيويورك 
عبر االتصــال املرئي امس، 
إن النظــام اإليراني ال يعبأ 
العاملي،  الستقرار االقتصاد 
مشــيرا إلى أن الســعودية 
مدت يدها للسالم مع إيران 
وتعاملت معها طوال عقود 
بإيجابيــة، علمتنا التجارب 
مع النظام اإليراني أن احللول 
اجلزئية ال توقف تهديداته، 
حسبما اوردت وكالة االنباء 
السعودية الرسمية «واس».

وأضاف: «العالم يرى مرة 
بعد أخرى زيادة أنشطة نظام 
إيران التوســعية وأنشطته 
اإلرهابية»، مبينا أن النظام 
اإليراني اســتهدف املنشآت 
النفطيــة الســعودية العام 
املاضــي، مؤكــدا أن اململكة 
انطالقا من موقعها في العالم 
اإلسالمي تضطلع مبسؤولية 
خاصة وتاريخية تتمثل في 
حماية عقيدتها اإلســالمية 
محــاوالت  مــن  الســمحة 
التشــويه مــن التنظيمــات 
واملجموعــات  اإلرهابيــة 

املتطرفة.
واستهل امللك سلمان كلمته 
بالقول: «أحتــدث إليكم من 
أرض الرسالة، مهبط الوحي، 
وقبلة املسلمني، موجها إليكم 
رسالة نستند فيها إلى تعاليم 
ديننــا اإلســالمي احلنيف، 
العربيــة، وقيمنا  وثقافتنا 
اإلنســانية املشتركة، ندعو 
فيها إلى التعايش والســالم 
واالعتــدال، والتكاتــف بني 
دول العالــم وشــعوبها في 
مواجهة التحديات اإلنسانية 
املشــتركة،  االســتثنائية 
التي تواجــه عاملنا. فالعالم 
اليوم يواجــه حتديا كبيرا، 

أحــدا في هــذه اجلهود على 
أسس سياسية أو عرقية أو 
دينية، حيــث قدمت اململكة 
خالل العقود الثالثة املاضية 
أكثــر مــن ســتة وثمانــني 
مليار دوالر من املســاعدات 
اإلنســانية، اســتفادت منها 

إحدى وثمانون دولة.
واشــار الــى ان اململكــة 
تنتهج في محيطها اإلقليمي 
والدولي سياسة تستند إلى 
القوانــني واألعراف  احترام 
الدولية، والســعي املستمر 
لتحقيق األمن واالســتقرار 
واالزدهار في محيطها، ودعم 
احللول السياسية للنزاعات، 
ومكافحة التطرف بأشــكاله 

وصوره كافة».
واوضح خادم احلرمني ان 
«اململكة مدت أياديها للســالم 
مع إيران وتعاملت معها خالل 
املاضيــة بإيجابيــة  العقــود 
وانفتاح، واستقبلت رؤساءها 
عدة مرات لبحث السبل الكفيلة 
لبنــاء عالقات حســن اجلوار 
واالحترام املتبــادل، ورحبت 
الدوليــة ملعاجلــة  باجلهــود 

الشــقيق حتى يستعيد كامل 
سيادته واستقالله من الهيمنة 
اإليرانية، وستستمر في تقدمي 
الدعم اإلنساني للشعب اليمني 
الشقيق، كما سنواصل دعمنا 
جلهود املبعوث اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة إلى اليمن، 
وفقــا للمبــادرة اخلليجيــة، 
ومخرجــات احلــوار اليمنــي 
الوطني الشامل، وقرار مجلس 

األمن ٢٢١٦».
وتابــع: «إننا فــي اململكة 
انطالقا من موقعنا في العالم 
اإلسالمي نضطلع مبسؤولية 
خاصة وتاريخية، تتمثل في 
حمايــة عقيدتنــا اإلســالمية 
السمحة من محاوالت التشويه 
التنظيمــات اإلرهابيــة  مــن 
واملجموعات املتطرفة، فالدين 
اإلسالمي الذي جعل جرمية قتل 
نفس بشــرية واحدة مساويا 
النــاس جميعا،  جلرمية قتل 
هو بال شك براء من كل اجلرائم 
النكراء والفظائع التي ارتكبتها 
باسمه قوى اإلرهاب والتطرف.
وشدد على «أن السالم في 
الشــرق األوســط هو خيارنا 
أال  االســتراتيجي، وواجبنــا 
ندخر جهــدا للعمل معا نحو 
حتقيق مستقبل مشرق يسوده 
السالم واالستقرار واالزدهار 
شــعوب  بــني  والتعايــش 
املنطقة كافــة، وتدعم اململكة 
جميع اجلهــود الرامية للدفع 
بعملية الســالم، وقد طرحت 
اململكة مبادرات للســالم منذ 
عام ١٩٨١، وتضمنــت مبادرة 
السالم العربية مرتكزات حلل 
شامل وعادل للصراع العربي 
اإلســرائيلي يكفــل حصــول 
الشــعب الفلسطيني الشقيق 
على حقوقه املشــروعة وفي 
مقدمتها قيام دولته املستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، كما 
نساند ما تبذله اإلدارة األميركية 
احلاليــة مــن جهــود إلحالل 
الســالم في الشــرق األوسط 
مــن خــالل جلــوس الطرفني 
الفلسطيني واإلسرائيلي على 
طاولة املفاوضات للوصول إلى 

اتفاق عادل وشامل».

برنامــج إيران النووي، ولكن 
مرة بعــد أخــرى رأى العالم 
أجمع استغالل النظام اإليراني 
لهذه اجلهود في زيادة نشاطه 
التوســعي، وبنــاء شــبكاته 
اإلرهابية، واستخدام اإلرهاب، 
وإهدار مقدرات وثروات الشعب 
اإليرانــي لتحقيــق مشــاريع 
توســعية لــم ينتــج عنها إال 
الفوضى والتطرف والطائفية».
وأضــاف: «لقــد علمتنــا 
التجارب مــع النظام اإليراني 
أن احللول اجلزئية ومحاوالت 
االسترضاء لم توقف تهديداته 
لألمن والسلم الدوليني، والبد 
من حل شــامل وموقف دولي 
حازم يضمن معاجلة جذرية 
اإليرانــي  النظــام  لســعي 
للحصول على أسلحة الدمار 
الشــامل وتطويــر برنامجــه 
للصواريخ البالستية وتدخالته 
في الشــؤون الداخلية للدول 

األخرى ورعايته لإلرهاب».
وشــدد امللك ســلمان على 
«أن اململكــة لــن تتهــاون في 
الدفاع عن أمنها الوطني، ولن 
تتخلى عــن الشــعب اليمني 

شدد في كلمة اململكة أمام أعمال الدورة ٧٥ النعقاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة على أن السالم هو خيار اململكة اإلستراتيجي

(واس) خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملقيا كلمته 

يتمثل في جائحــة كورونا 
وآثارها الصحية واإلنسانية 
واالقتصاديــة، التي أظهرت 
احلاجة امللحــة إلى تكاتفنا 
التحديات  جميعا ملواجهــة 
املشــتركة لإلنســانية، وقد 
قامت اململكة بوصفها رئيسا 
ملجموعــة دول العشــرين 
بتنســيق اجلهــود الدولية 
من خالل عقد قمة في شــهر 
مارس املاضي على مستوى 
القــادة لتنســيق اجلهــود 
العاملية ملكافحة هذه اجلائحة 
واحلد من تأثيرها اإلنساني 
واالقتصادي، وأعلنت اململكة 
خالل القمة تقدمي مبلغ ٥٠٠ 
مليــون دوالر لدعــم جهود 
مكافحــة اجلائحة، وتعزيز 
التأهب واالستجابة للحاالت 
الطارئة، واململكة مســتمرة 
في الدفع بجهود االستجابة 
الدولية للتعامل مع اجلائحة 

ومعاجلة آثارها».
وأضاف: «كما أن اململكة 
مــن أكبر الــدول املانحة في 
مجال املساعدات اإلنسانية 
والتنموية، ولم متيز اململكة 

شي جني بينغ: الصني لن تخوض «حربًا باردة 
أو ساخنة» وتعارض «تسييس ڤيروس كورونا»

قال الرئيس الصيني شي جني بينغ، إن الصني 
ال تعتزم خوض حرب باردة أو حرب ســاخنة 
مع أي دولة، مؤكدا في الوقت نفســه أن بالده 
ترفض بحزم «اتهامات ال أساس لها» من الرئيس 
األميركي دونالد ترمب بشأن استجابتها لوباء 
ڤيروس كورونا وتعارض «تسييس الڤيروس».
وأضاف بينغ ـ في كلمة عبر الفيديو خالل 
افتتاح الدورة العامة للــدورة الـ ٧٥ للجمعية 
العامة لألمم املتحدةـ  أن الصني ملتزمة بالتنمية 
السلمية واملفتوحة والتعاونية واملشتركة، قائال 
«لن نسعى أبدا لهيمنة أو توسع أو مجال للنفوذ»، 
وأن الصني ستواصل تضييق اخلالفات وحلها 

مع اآلخرين من خالل احلوار واملفاوضات.
وتابع انه ال ميكن ألي دولة أن تكسب من 
صعوبات اآلخرين أو حتافظ على االســتقرار 
باستغالل مشكالت اآلخرين، معربا عن رفضه 
أي محاولة لتســييس مرض ڤيروس كورونا 

اجلديد (كوفيد ـ ١٩) أو وصم الصني به.
وأشــار إلى أن الصني «تشارك بنشاط في 
املكافحة الدولية ضد املرض، وتسهم بنصيبها في 
دعم أمن الصحة العامة العاملي، وأنها ستواصل 
مشــاركة خبراتها في مكافحة املرض وطرق 
تشخيصه وعالجه مع الدول األخرى، وتقدمي 
الدعم واملساعدة للدول احملتاجة، وضمان توافر 
سالســل إمداد عاملية مستقرة للوازم مكافحة 
املرض، إلى جانب املشاركة بنشاط في األبحاث 
العامليــة اخلاصة بتتبع منشــأ وطرق انتقال 
الڤيــروس، الفتا إلى وجود العديد من لقاحات 
«كوفيد ـ ١٩» التي تطورها الصني في املرحلة 
الثالثة من التجارب السريرية، وأنه عند اكتمال 
تطوير اللقاحات وإتاحتها لالســتخدام سيتم 
توفيرهــا للدول النامية األخرى على أســاس 
األولوية. ولفت إلى أن الصني ستفي بااللتزام 
الذي تعهدت به في مايو املاضي بتقدمي ملياري 
دوالر على مدار عامني للمساعدة في االستجابة 
للمرض وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في البلدان املتضررة، خاصة البلدان النامية، مع 
تعزيز التعاون الدولي في مجاالت الزراعة واحلد 
من الفقر والتعليم والنســاء واألطفال وتغير 
املناخ، وســتدعم الدول األخرى في استعادة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، داعيا دول العالم 
إلى التعاون معا واالستعداد ملواجهة املزيد من 
التحديات، خاصة أن «مرض كوفيدـ  ١٩ يذكرنا 
بأننا نعيش في قريــة عاملية مترابطة جتمعها 
املصلحة املشتركة»، وأنه ال دولة تستطيع أن 
جتني املكاســب من مصاعب الدول األخرى، 
أو تســتطيع احلفاظ على االستقرار من خالل 

استغالل مشكالت الدول األخرى.
وشــدد بينغ على أن «اتباع سياسة إفقار 
اجلار أو االكتفاء مبجرد املشــاهدة من مسافة 
آمنة بينما اآلخرون غارقون في اخلطر، سيصل 
باملرء في النهاية إلى ذات املشكلة التي يواجهها 
اآلخرون»، قائال ان العوملة االقتصادية حقيقة ال 
تقبل اجلدل واجتاه تاريخي عام، وانه يتعني على 
بلدان العالم رفض األحادية واحلمائية والعمل من 
أجل ضمان التشغيل املستقر والسلس لسالسل 
الصناعة والتوريد العاملية، مع إطالق ثورة خضراء 
والتحرك على نحو أسرع من أجل خلق طريق 
خضراء للتنمية واحلياة، واحلفاظ على البيئة 

وجعل «األرض» موطنا أفضل للجميع.
ودعا جميع الدول إلى حتقيق انتعاش أخضر 
لالقتصاد العاملي في حقبــة ما بعد «كوفيد ـ 
١٩»، معتبرا أنه «لم يعد بإمكان اإلنسان جتاهل 
التحذيرات املتكررة للطبيعة والسير في املسار 
املألوف الستخراج املوارد دون االستثمار في 
احلفاظ عليها، وحتقيق التنمية على حســاب 
حماية البيئة، واستغالل املوارد دون جتديدها».

وأشار إلى أن اتفاقية باريس بشأن تغير املناخ 
ترسم مسار العالم لالنتقال إلى التنمية اخلضراء 
ومنخفضة الكربون، مطالبا جميع الدول باتباع 
التنمية املبتكرة واملنسقة واخلضراء واملفتوحة 
للجميع، واغتنام الفرص التاريخية التي توفرها 
اجلولة اجلديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية 
والتحول الصناعي، وحتقيق االنتعاش األخضر 
لالقتصاد العاملي في حقبة ما بعد «كوفيدـ  ١٩».
وأكد أن الصني، أكبر دولة نامية في العالم، 
ملتزمة بتنمية ســلمية ومفتوحــة وتعاونية 
ومشتركة، وأن بكني «لن تسعى أبدا إلى هيمنة 
أو توســع أو مجال للنفوذ»، كما أنها ال تسعى 
إلى تطوير نفســها فقط أو االنخراط في لعبة 
صفرية، أو حتقيق التنمية خلف أبواب مغلقة.

وشــدد على أنه يتعني على الدول أن ترى 
بعضها البعض كأعضاء في نفس األسرة الكبيرة، 
وأن تســعى إلى التعاون املربح للجميع، وأن 
تتجاوز اخلالفات االيديولوجية، وأال تقع في فخ 
«صراع احلضارات»، مع ضرورة عدم انتهاك 
املعايير األخالقيــة، واالمتثال للقواعد الدولية 
في املنافسة، حيث «من الطبيعي أن تكون هناك 
خالفات بني الدول، ولكن املهم هو معاجلتها من 
خالل احلوار والتشاور، موضحا أن الدول قد 
تنخرط في منافسة، لكن مثل هذه املنافسة يجب 

أن تكون إيجابية وصحية بطبيعتها».
وقدم بينغ مقترحات بشأن مكافحة مرض 
ڤيروس كورونا اجلديد، منها: وضع الشــعب 
وحياته في املقام األول وتعزيز التضامن والتغلب 
على املرض معا، مشددا على الدور القيادي ملنظمة 
الصحة العاملية في االستجابة العاملية، مضيفا 
أنه ينبغي اتخاذ تدابير مكافحة شاملة وطويلة 
األجل استجابة للمرض، واالهتمام باحتياجات 
الدول النامية واستيعابها، خاصة تلك املوجودة 
في أفريقيا، مثل تخفيف عبء الديون واملساعدة 
الدولية، وضمان تنفيــذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية 
املستدامة، ومساعدة هذه الدول في التغلب على 

الصعوبات التي تواجهها.
وقال الرئيس الصيني ان العالم لن يعود أبدا 
إلى العزلة، وال أحد يستطيع قطع العالقات بني 
الدول، وان الصني تعتزم خلق فضاء أكبر للتنمية 
االقتصادية الصينيــة، وإضافة زخم للتعافي 
والنمو على الصعيد االقتصادي العاملي، موضحا 
أن الصني تعتزم متديد الصندوق االستئماني 
للسالم والتنمية بني الصني واألمم املتحدة ملدة 
خمسة أعوام إضافية بعد انتهاء مدته في عام 
٢٠٢٥، كما تعتزم توفير ٥٠ مليون دوالر إضافية 
خلطة األمم املتحدة لالستجابة اإلنسانية العاملية 
ملرض ڤيروس كورونا اجلديد، وتقدمي ٥٠ مليون 
دوالر إضافية للصندوق االستئماني للتعاون 
اجلنوبــيـ  اجلنوبي بني الصني ومنظمة الفاو 

(املرحلة الثالثة).

الرئيس الصيني شي جني بينغ متحدثا عبر الفيديو مع األمني العام لالمم املتحدة 
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بري ُيرحب بخطوة احلريري.. وأديب لتشكيل حكومة ترضي جميع اللبنانيني

بيروت ـ عمر حبنجر وأحمد عز الدين

ُسّم «التنازل» الذي جترعه 
الرئيس سعد احلريري اول 
من امس عبــر «املونة» على 
الرئيــس املكلــف مصطفــى 
أديب، باختيار وزير شيعي، 
استثنائيا وملرة وحيدة لوزارة 
املــال، حتول الــى ترياق في 
اجلســم احلكومي املسموم، 
ع فــي إعــادة حتريك  وســرَّ
تشــكيل احلكومة، على أمل 

أن تبصر النور عاجال.
وشدد احلريري في بيانه 
علــى أن يكون هذا األمر ملرة 
واحدة، وال تشكل عرفا يبنى 
عليه في تأليف احلكومات في 
املســتقبل، إمنا هو مفروض 
لتسهيل تشكيل حكومة أديب 
باملعايير املتفق عليها، من أجل 

إنقاذ لبنان.
وقــد رحبــت اخلارجيــة 
الفرنسية ببيان احلريري الذي 
«أبدى احساسه باملسؤولية 
واملصلحة الوطنية للبنان»، 
وأن فرنسا ستواصل «الوقوف 
جنبا إلى جنب مع اللبنانيني، 
احللفــاء  مــع  بالتنســيق 
األوربيني والدوليني»، وأنها 
تشــجع أديب على االســراع 

بتشكيل احلكومة.
لكــن رؤســاء احلكومــة 
جنيــب  (وهــم:  الســابقني 
الســنيورة  ميقاتــي، فــؤاد 
ومتام سالم) وصفوا في بيان 
مبادرة احلريري بالشخصية، 
معتبرين انفسهم غير ملزمني 
بهــا ورافضني إرســاء عرف 

مخالف للدستور.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
التقدمي االشــتراكي  احلزب 
وليد جنبالط، في تصريح على 
التواصل االجتماعي،  مواقع 
أنــه آن األوان اللتقاط ورقة 
احلريــري و«البنــاء عليها، 
وتســهيل التشــكيل بعيــدا 

ملرة واحدة، لكن بعد اجتماع 
هيئة مكتب املجلس في عني 
التينــة ظهر امس، نقل نائب 
رئيس املجلس ايلي الفرزلي 
عن الرئيس نبيه بري قوله ان 
التشاؤم لم يعد سيد املوقف 
وهنــاك امكانيــة واعــدة في 
احداث تطــور نوعي ويجب 
ان ننتظر، ونقلــت قناة «ام 
تي ڤي» ترحيب بري مببادرة 
احلريــري، وهو ما أكد عليه 

الفرزلي.
وقــد قررت هيئــة مكتب 
املجلس النيابي عقد جلســة 
تشــريعية عامــة االربعــاء 
واخلميس من االسبوع املقبل 
لدرس مشاريع قوانني تتعلق 
بحماية املناطق املتضررة من 
انفجار املرفأ والعفو العام عن 

السجناء.
بــدوره، الرئيــس املكلف 
أديــب جهز نفســه والئحته 
متهيدا للقاء الرئيس ميشال 

آلالمهم اليومية». وأكد مجددا 
التزامه «بالثوابت التي أطلقها 
فــي أن تكــون احلكومة من 
ذوي االختصاص واصحاب 
الكفاءة القادرين على نيل ثقة 
الداخل كما املجتمعني العربي 
والدولي، ألن من شأن ذلك ان 
يفتح الباب امام حصول لبنان 
على الدعم اخلارجي الضروري 
النتشال االقتصاد من الغرق».

ومتنــى أديب مجددا على 
اجلميــع «التعــاون ملصلحة 
لبنان وابنائه وتلقف فرصة 

إنقاذ الوطن».
ومــن مراجعــة سلســلة 
املواقف السياســية خالل الـ 
٤٨ ســاعة الســابقة ملوقــف 
احلريري، يالحظ أن الدعوة 
إلى التســوية السياسية هي 
محط كالم مختلف األطراف، 
التقدمــي  فرئيــس احلــزب 
االشــتراكي وليــد جنبــالط 
عــاد مــن باريــس بالدعــوة 

عون، إال أنه ربط زيارة بعبدا 
مبوافقة الثنائي الشيعي على 
طريقته في تشكيل احلكومة، 
وأعلن رئيس احلكومة املكلف 
مصطفى أديب أمس، في بيان 
صادر عن مكتبــه االعالمي، 
حرصه على «تشكيل حكومة 
مهمة ترضي جميع اللبنانيني 
وتعمــل على تنفيــذ ما جاء 
فــي املبــادرة الفرنســية من 
اصالحات اقتصادية ومالية 
ونقديــة وافقت عليها جميع 

االطراف».
وقــال أديب انــه آل على 
نفســه «التزام الصمت طيلة 
هذه الفترة من عملية تشكيل 
منــه  احلكومــة، حتسســا 
امللقاة  الكبيرة  باملســؤولية 
على عاتقه ومن اجل الوصول 
الى تقدمي تشكيلة بالتشاور 
مع رئيس اجلمهورية ضمن 
الدســتورية، تســاعد  األطر 
اللبنانيــني علــى وضــع حد 

إلى التســوية، وبعده حتدث 
الرئيــس ميشــال عــون في 
مؤمتره الصحافي «اجلهّنمي» 
عن توزيع احلقائب الوزارية 
الطوائــف  الســيادية علــى 
األقلية، ثم جاء بيان املجلس 
اإلســالمي الشــرعي األعلــى 
الذي دعا إلى املرونة والتهدئة 
وتسريع تشــكيل احلكومة، 
وتال ذلك موقف التيار الوطني 
احلر الذي توقف عن القول ان 
املداورة فــي الوزارات تكون 
شــاملة او ال تكــون، مبديــا 
تعففــه عن املطالبــة بوزارة 
الطاقــة، يضاف إلــى كل هذا 
الفرنســي لتسريع  الضغط 
تشكيل احلكومة، واملساندة 
الروسية للمبادرة املاكرونية 
في لبنان عبر التواصل املباشر 
مــع طهران وابالغهــا اهتمام 
موسكو باســتقرار األوضاع 

اللبنانية.
على صعيد االنفجار الذي 
دمر مركزا حلزب اهللا في بلدة 
عني قانا اجلنوبية، فاحلزب لم 
يصدر البيان املوعود، ورمبا 
اكتفى بالبيان املختصر الذي 
صدر عن قيادة اجليش، دون 

ان يوضح شيئا.
وســائل  تناقلــت  وقــد 
التواصــل أمس تغريدة على 
تويتر لشخص يدعى ألكس 
بنيامني، ظهــرت مع خريطة 
جوية لبلدة عني قانا، بتاريخ 
٢٠٢٠/٨/٧، أي منذ ٥ أسابيع، 
مدعيا ان املبنى احملاط باألحمر 
في الصورة هو مبنى وحدة 
الهندســة التابع حلزب اهللا، 
وانه يستخدم من اجل العبوات 
اخلاصة بالصواريخ املصنوعة 
في ايران. وباملناسبة، كشف 
احملققون الفرنسيون ان مرفأ 
بيــروت كان مليئا بكاميرات 
املراقبة، عــدا العنبر رقم ١٢ 
الذي تفجر، األمر الذي يثير 
الريبة، كما قالوا في بيانهم.

الغموض يحيط بانفجار عني قانا.. واحملققون الفرنسيون مرتابون لعدم وجود كاميرات مراقبة للعنبر ١٢

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب نبيه بري مترئسا اجتماع هيئة مكتب املجلس النيابي في عني التينة 

عن احلسابات الضيقة، فكل 
دقيقــة متــر ليســت لصالح 
لبنان. ال تعطوا حكومة الوباء 
والكوارث احلالية، مزيدا من 

الوقت».
مصادر الثنائي الشــيعي 
رفضت إظهار احلريري مبظهر 
املضحــي كما قال فــي بيانه 
وقللــت من وقعه، بداعي أنه 
طرح فرنسي ســابق رفضه 
الثنائي، ومتسك بتسمية وزير 
او طرح عدة أســماء ليختار 

منها الرئيس املكلف.
قنــاة «املنــار» قــرأت في 
موقف احلريري اســتنتاجا 
يفهــم منه انه هو من يعرقل 
تشــكيل احلكومــة وهو من 
يشــكلها، معتبرة انــه ما لم 
يتشــاور أديب مــع الرئيس 
ميشــال عون ورؤساء الكتل 
األخــرى فلن يحصــل تقدم، 
حتديــد  الثنائــي  وانتقــد 
احلريــري شــيعي للماليــة 

شامل روكز لـ «األنباء»:
املطلوب حكومة من «خارج الواقع»

بيروت - زينة طّبارة

رأى نائــب كســروان 
املســتقل العميــد الركــن 
املتقاعد شامل روكز، أن ما 
يجري على مستوى تشكيل 
احلكومة أبعد من «اجلرصة»، 
ففي الوقت الذي يواجه فيه 
لبنان تداعيات ونتائج كارثة 
انفجار مرفأ بيروت، يتصارع 
السياسيون لتحديد الهوية 
الطائفيــة واملذهبيــة لهذه 
احلقيبة الوزارية وتلك، وذلك 

من منطلق انتهازي واستفزازي غير مسبوق، ولفت روكز 
في تصريح لـ «األنباء» الى أن النزاع املسرحية حول الهوية 
املذهبية لهذه احلقيبة الوزارية أو تلك، أبعد من الســعي الى 
ترســيخ الثنائية أو املثالثة أو الرباعية في احلكم، واكبر من 
عملية تقاسم السلطة والتحكم مبفاصل الدولة، إذ من املرجح 
ان يكون متهيدا ملفاوضات تولج الى مؤمتر عام، يستولد نظاما 
تدميريا جديدا قائما على قوننة ودستورية املكاسب السياسية 
للطوائف واملذاهب األساسية في لبنان، فيما اللبنانيون يطمحون 
لنظام يقوم على املواطنة الصاحلة واحلقيقية، معتبرا بالتالي 
ان املنظومة السياسية الفاسدة تريد إلباس الشعب اللبناني 
ثوب فشلها في ادارة البالد، وذلك من بوابة التجييش الطائفي 
واملذهبي، لكن ما فــات أرباب احملاصصات الطائفية ان هذا 
الشــعب سحب منهم الثقة، وما عادت تنطلي عليه أالعيبهم 

وسيناريوهاتهم التدميرية.
وردا على سؤال، أكد روكز أن ليس هناك ما يسمى بوزارات 
سيادية، إمنا هناك وزراء سياديون، يحيطون وزاراتهم مبناعة 
وطنية تضمن عدم خروجها عن ســياق العمل املؤسساتي 
الســليم، ويحصنونها ضد الفســاد والهدر في املال العام، 
وعلى قاعدة آخر الدواء الكي، رفض روكز فكرة حكومة األمر 
الواقع أو حكومة «مبن حضر»، وذلك انطالقا من حرصه على 
االستقرار السياسي واألمني، وتفادي سبل انزالق لبنان الى 
األسوأ، متوجها بالنصيحة الى كل القوى السياسية في لبنان، 
«سارعوا الى استنباط حل صناعة لبنانية بكل ما للعبارة من 
معنى، قبل ان يفرض احلل عليكم»، مشيرا الى أن املطلوب 
ليــس حكومة أمر واقع، إمنا حكومة «من خارج الواقع»، أي 
حكومة استثنائية من شخصيات استثنائية غير مألوفة، تتمتع 
بالكفاءة العلمية الالزمة ومشهود لها باخلبرات واإلجنازات 
داخل وخارج لبنان، حكومة حتمل مشاريع بنيوية على كل 

األصعدة، ورؤية استثنائية تعيد بناء مؤسسات الدولة.

شامل روكز

وزير املالية: تخصيص ١٣ مليار جنيه 
ملبادرة «ما يغالش عليك»

«قيصر» على قائمة مجلة تامي ألكثر ١٠٠ 
شخصية تأثيرًا في العالم

القاهرة - ناهد إمام

قــال د.محمد معيط وزير املالية إنه مت 
تخصيص ١٣ مليار جنيه، وفقا لتوجيهات 
السيسي، كمساهمات  الرئيس عبدالفتاح 
التموينية املستفيدين  البطاقات  ألصحاب 
من مبادرة «ما يغــالش عليك». وأوضح 
أن اخلصومــات تصل إلى ٢٠٪ إضافة إلى 

خصم ١٠٪ ألصحــاب البطاقات التموينية 
إذا كانت اخلصومات املقررة على السلعة 
من التجار واملصنعني أقل أو تساوي ١٥٪، 
وخصم ١٤٪ بدال من ١٠٪ إذا كانت التخفيضات 
احملددة من التجار واملصنعني أكثر من ١٥٪ 
وتتحمل اخلزانــة العامة للدولة قيمة هذه 
املمنوحة ألصحاب  اخلصومات اإلضافية 

البطاقات التموينية.

وكاالت: أعلنت مجلة «تامي» األميركية قائمتها 
السنوية التي تضم أقوى ١٠٠ شخصية مؤثرة 
في العالم، وهو تقليد سنوي درجت عليه املجلة 
اإلخبارية الشهيرة، وبات الكثيرون يترقبونه 
كل عام. لكــن الالفت في قائمة هذا العام أنها 
تضمنت اسم الشاهد امللك في ملف انتهاكات 
حقوق االنسان في سورية وهو املصور املنشق 
«قيصر»، الذي قدم للمجتمع الدولي عشرات آالف 

الصور املرعبة لضحايا التعذيب في السجون، 
بحسب ما نقل موقع «زمان الوصل». ونشرت 
تامي الصورة الشهيرة للشاهد «قيصر» من اخللف 
دون اظهار وجهه مرتديا املعطف االزرق الشهير 
أثناء تقدمي شهادته أمام «الكونغرس» األميركي، 
وارفقتها بشــرح يقول «إن هذا املصور قدم 
نحو ٥٣٢٧٥ صورة التقطها بنفسه عندما كان 
يعمل مصورا عسكريا، بني عامي ٢٠١١ و٢٠١٣».

جلسة تشريعية األربعاء واخلميس املقبلني لبحث قانون العفو وأضرار املرفأ

السيسي يدعو جميع األطراف 
لالنخراط اإليجابي في مسارات حّل األزمة الليبية

القاهرة ـ خديجة حمودة

أثنــى الرئيس عبدالفتاح 
اجلهــود  علــى  السيســي 
والتحــركات التــي قــام بهــا 
املستشار عقيلة صالح رئيس 
مجلس النــواب الليبي لدعم 
املســار السياســي وتوحيد 
التنفيذيــة  املؤسســات 
والتشــريعية في ليبيا، كما 
ثمن موقف املؤسسة العسكرية 
بقيادة املشــير خليفة حفتر 
الليبي  قائد اجليش الوطنى 
في مكافحة اإلرهاب والتزامه 
بوقف إطالق النار، داعيا كل 
األطراف لالنخراط اإليجابي 
في مسارات حل األزمة الليبية 
املنبثقة من قمة برلني برعاية 
األمم املتحــدة (السياســي، 
والعســكري  االقتصــادي، 
واألمني) و«إعــالن القاهرة» 
االنتخابــات  إلــى  وصــوال 
الرئاســية والبرملانيــة التي 
الليبــي  ســتتيح للشــعب 
االستقرار واالزدهار والتنمية.
جاء ذلك خالل اســتقبال 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس كال مــن رئيس مجلس 
النواب الليبي، وقائد اجليش 
الوطنــى الليبــي، بحضــور 
عباس كامل رئيس املخابرات 

العامة.
باســم  املتحــدث  وقــال 

بعيدا عن التدخالت اخلارجية، 
بــأي خطــوات  والترحيــب 
إيجابيــة تؤدي إلــى التهدئة 

والسالم والبناء والتنمية.
الرئيس السيسي  واطلع 
ـ خالل اللقاء من املســؤولني 
الليبيني ـ على كل التطورات 
األخيرة في ليبيا والتفاعالت 
الدولية ذات الصلة، وجهود كل 
األطراف لتنفيذ وقف إطالق 
النار وتثبيت الوضع امليداني 
من جهة، كما اطلع على اجلهود 
الليبية لدفع عملية الســالم 
برعاية األمم املتحدة من جهة 

أخرى.
وأضاف املتحدث الرسمي 

أن الرئيــس السيســي رحب 
بنتائج كل االجتماعات الدولية 
واإلقليمية التي عقدت خالل 
الفترة املاضيــة والتي أكدت 
على إرســاء السالم وتفعيل 
مســارات احلــل السياســي 

الشامل.
وأعرب الرئيس السيسي 
عن ترحيبه بالتعاطي اإليجابي 
امللموس لكل األطراف سواء 
في شــرق أو غــرب ليبيا مع 
آليــات حل األزمــة، داعيا كل 
األطــراف الليبيــة لتوحيــد 
مواقفهــم للخروج من األزمة 
الراهنة وإعالء مصلحة الوطن 

فوق كل االعتبارات.

أكد موقف مصر الثابت من دعم مسار احلل السياسي بعيداً عن التدخالت اخلارجية

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي واملشير خليفة حفتر قائد اجليش الوطني الليبي بحضور عباس كامل رئيس املخابرات العامة

رئاســة اجلمهورية الســفير 
بســام راضــي إن اللقاء عقد 
في ســياق اجلهــود املصرية 
املســتمرة لتحقيــق األمــن 
واالســتقرار للدولــة الليبية 
الشــقيقة ودعم شــعبها في 
احلفاظ على سالمة ومقدرات 
بالده في مواجهة التنظيمات 
وامليليشــيات  اإلرهابيــة 
املسلحة، وتقويض التدخالت 

اخلارجية.
ورحب الرئيس السيسي، 
فــي بدايــة اللقــاء، بالقــادة 
الليبيني، مؤكــدا على موقف 
مصر الثابت من دعم مســار 
احلل السياسي لألزمة الليبية 

لندن تزود واشنطن بأدلة حملاكمة 
خلية «البيتلز» الداعشية لقطع الرؤوس

وكاالت: أرســلت احملكمة 
أدلــة  العليــا  البريطانيــة 
للســلطات األميركية تتعلق 
مبقاتلني بريطانيني اثنني من 
أعضاء فريق داعش الشــهير 
املعروف بالـــ «بيتلز» حول 
ضلوعهما في عمليات اغتيال 
وتصفيــة بحــق صحافيــني 
وعمال أجانب كانوا مختطفني 
في ســورية. وقالت صحيفة 
«ذا ناشيونال» أمس «مهدت 
احملكمــة العليــا فــي اململكة 
املتحدة الطريق أمام محاكمة 
الشــيخ وألكساندا  الشــفيع 
كوتــي بتهمــة قتــل الرهائن 

الغربيني املختطفني».
مدعــني  عــن  ونقلــت 
«احملاكمــة  أن  بريطانيــني 
ســتكون لهــا فرصــة أكبــر 
للنجاح في الواليات املتحدة 

األميركية».
مــن جهته، قــال املتحدث 
باسم وزارة العدل األميركية 
مارك رميوندي «سعداء بقرار 
احملكمــة العليــا البريطانية 
احلكومــة  ألن  وممتنــون 
البريطانيــة أمدتنــا باألدلــة 
التي معهــا وأكــدت التزامها 
جهودنــا  فــي  باالشــتراك 
بالتحقيق ومحاكمة إرهابيي 
داعش احملتجزين حاليا لدى 
اجليش األميركي»، وفق «ذا 

ناشيونال».
وكانت عقوبة اإلعدام التي 
ترفضهــا بريطانيــا موضع 
خالف بــني اجلانبني، بيد أن 
االدعاء العام األميركي طمأن 
لنــدن الشــهر املاضــي بأنه 
لن يســعى للمطالبة بإعدام 
املتهمني، ما بدد املشكلة أمام 

محاكمة املتهمني.
وكان حكم سابق للمحكمة 
البريطانية منع تبادل األدلة 
مع السلطات األميركية، لعدم 
تأكيــد األخيرة رفــع عقوبة 
اإلعدام من اخليارات املطروحة 

في محاكمة املتهمني.
وكانت والدة شفيع الشيخ 
طعنت في قرار وزيرة الداخلية 

ناشيونال»، فإن من بني ضحايا 
االختطاف املصور الصحافي 
البريطاني جون كانتلي، الذي 
احتجزه التنظيم في سورية 
عام ٢٠١٢ مع املراسل األميركي 
جيمس فولي الذي قتل على يد 

خاطفيه في عام ٢٠١٤.
وينتمي الشيخ وكوتي إلى 
ما يسمى بجماعة «البيتلز»، 
التي نشأت في غرب العاصمة 
لنــدن، وانخرط  البريطانية 
أعضاؤها في تنظيم داعش، 
وذاع صيتهــم بقتل وتعذيب 

رهائن في سورية والعراق.
ووفــق ما نقلــت «بي بي 
سي» عن مسؤولني أميركيني 

فإن «البيتلز» مســؤولة عن 
خطــف ٢٧ شــخصا وقطــع 
أميركيــني  ثالثــة  رؤوس 

وبريطانيني اثنني.
وكانــت اجلماعــة تعمــد 
تصويــر القتلــى والرهائــن 
ونشرها مقاطع هذه العمليات 

على اإلنترنت.
الشــيخ  إلــى  ويضــاف 
وكوتي فــي اجلماعة كل من 
محمد إمــوازي وإين ديفيز، 
الرهائــن يعرفونهــم  وكان 
بأسماء بول، ورينغو، وجون، 
وجورج، أسوة بأسماء أعضاء 
فريق الغنائي البريطاني الذي 

يشتهر باسم «البيتلز».

نشرت تسجيالت لعمليات اإلعدام والتعذيب لرهائن في سورية

أعضاء خلية «البيتلز» الداعشية األربعة

باتيــل  البريطانيــة بريتــي 
بتقــدمي معلومــات لالدعــاء 
العــام األميركــي، بحجــة أن 
هــذه اخلطوة غيــر قانونية 
وال تتوافق مع قوانني حماية 
البيانات، لكن القضاء رفض 

طلبها.
وأسر العنصران املذكوران 
في ســورية فــي يناير ٢٠١٨ 
علــى يــد «قــوات ســوريا 
(قســد)  الدميوقراطيــة» 

املدعومة من أميركا.
ونقال ليحجزا في الواليات 
املتحدة األميركية، وكانا من بني 
آالف املقاتلني املشتبه بهم من 
داعش. وبحسب صحيفة «ذا 
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من كتاب: موسوعة هل تعلم؟ ـ إعداد: هنادي نبيل

من كتاب: ثمار من حدائق املعرفة ـ د.محمد كامل عبدالصمد
أفقياً:

كلمة السر: مدينة فلسطينية من ٥ أحرف

عموديًا:

Sudoku هل تعلم؟

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

ثمار من حدائق املعرفة

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

كلمات ذات دالالت

٭ االبتسامة.. هي بلسم شاف لتوتر األعصاب 
ومتاعب العمل املتواصل وجدية احلياة.

٭ أمر ما في أحزان يومنا... ذكرى أفراح 
أمسنا.

٭ طوبى للذين ميلكون ضميرا حيا يحاسبهم 
حسابا عسيرا ويشعرهم بالسعادة إذا رضي 
وبالشفاء اذا غضب، طوبى للذين رؤوسهم 
على وسادتهم في املساء ويستعرضون ما 
مر بهم في يومهم وحكموا عليه بالصالح 
فرضوا وعاهدوا نفوسهم على أن يستمروا 
فيه، أو حكموا عليه بالطالح فأسفوا وندموا 
وعاهدوا نفوسهم على أن يكفروا عنه ويتركوه.
٭ ثق بنفسك لكي تثق بغيرك ويثق بك غيرك.

٭ احلواس تتلقى املعلومات فتكون املعرفة، 
واملعلومات تتفاعل مع امللكات فتكون الثقافة.
الناس تعيش  ٭ بقدر تعرفك على طبائع 

سعيدا في احلياة.
العالم نشتريه بأبخس  أغلى شيء في  ٭ 
األثمان، إنك تستطيع أن تشتري القلب الكبير 

بكلمة طيبة.
٭ ماذا يساوي الطاووس اذا نزعت ريشه.
٭ من يأكل وهو شبعان يحفر قبره بأسنانه.

٭ احلياة مأساة للذي يشعر.. مهزلة للذي 
يفكر، حلوة للذي ال يشعر وال يفكر.

٭ الرجل العظيم هو الذي اليزال بني ضلوعه 
قلب طفل مهما كبر.

أنفسنا كما يرانا  أن نرى  لو استطعنا  ٭ 
الناس الختفينا عن أنظارهم.

٭ السعادة هي ذلك اإلحساس الذي يأتي 
إليك عندما تكون مشغوال عن اإلحساس 

بالتعاسة.

نابلس

أحمد صالح حسني

٭ أن أصغر دولة في العالم هي الڤاتيكان.
٭ أن أول من نقش على الدرهم في اللغة 
العربية هو اخلليفة األموي عبدامللك بن مروان.

٭ أن سرعة النعامة في الساعة تصل الى 
١٢٠ كيلو مترا.

٭ أن اإلنسان يأكل خالل ٢٤ ساعة ما بني 
٢ و٢٫٥ كغم من الطعام، ويشرب نحو ٢٫٥ 
ليتر من السوائل وخاصة املاء، وينتج حوالي 
١٫٥ ليتر من العرق ويخرج حوالي نصف 

ليتر من بخار املاء مع هواء الزفير.
٭ أن من عادات الزواج في بعض مناطق الصني 
أن أهل العروس يضعون ابنتهم العروسة 
فوق شجرة ويقفون حولها حاملني العصي 
العروس  العريس ويحاول خطف  ويأتي 
ولكن أهلها مينعونه ويضربونه. وإذا جنح 
في خطفها يتم الزواج، فإذا فشل فعليه أن 

يجرب حظه مع عروس أخرى.
٭ أن أول صورة فوتوغرافية ظهرت عام 
١٨٢٦م واستغرق حتميضها ثماني ساعات 

تقريبا.

انااةبحماا

لالليداولل

المعمصخاصف

غسبثةرضخال

ورتمرمثمدس

ايعابدربرط

رلثنيدرواي

لايربصلاتن

قبعريبكلاي

مجاروسجلاو

ملريطفنلان

ساملئاوالا

١ - عكس نهى - ملكة قدمية، ٢ - متأسف على ما مضى 
العروس  لزينة ثوب   - الكلب، ٣ - االستفسار  - صغير 
للتعريف (معكوسة) ـ  ـ  (معكوسة)، ٤ - فك (معكوسة) 
يبعث (معكوسة)، ٥ - عادل، ٦ - أبسط (معكوسة) - قشره، 
٧ - ذرية ـ من الفواكة، ٨ - ألقى ـ متشابهان ـ سكوب، 
٩ - منكر اجلميل - في الفم، ١٠ ـ للجر ـ أطعمة سكرية.

الفلسطينيون
الصادرات

الكبير
العثمان
خضرة

االغوار
االوائل
النفطي
الصبر
وردي

مثمر
اجلبال

اجلسور
السري

برد

خصم
مراعي

قمم
املبتعث

محبة

وادي

١ - أحصل عليه - نرمي باحلجارة، ٢ - عكس عذب ـ 
قصر كويتي، ٣ - من أنواع الشجر (معكوسة) ـ بحار، 
٤ - اخلسة والوضاعة (معكوسة)ـ  بسط (معكوسة)، ٥ - 
متشابهة - من األقارب، ٦ - من األوقات - احلب، ٧ - شاهدا 
- عالمة موسيقية، ٨ - يقعد ـ عكس ظلما (معكوسة)، 

٩ - سعادة - أنوي، ١٠ - املداومة على الشيء - اكتمل.

أفقياً: عموديًا:
١ - أمر - بلقيس، ٢ - نادم - جرو، ٣ - السؤال - تول (معكوسة)، 
٤ - حل (معكوسة)ـ  للتعريف (معكوسة)ـ  يرسل (معكوسة)، 
٥ - الئم، ٦ - أمد (معكوسة) - حلاءه، ٧ - نسل ـ جوافة، 
٨ - رمىـ  د دـ  صمت، ٩ - جاحد - سن، ١٠ - من - مربيات.

١ - أناله - نرجم، ٢ - مالحـ  دسمان، ٣ - سدر (معكوسة) 
ـ مالح، ٤ - اللؤم (معكوسة) - مد (معكوسة)، ٥ - ا ا 
ا - جد، ٦ - ليل - الود، ٧ - حملا - سي، ٨ - يجلس ـ 
انصفا (معكوسة)، ٩ - سرور - أهم، ١٠ -وتيرة - مت.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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عبدالعزيز جاسم

اتفق الفريق األول لكرة القدم في النصر مع الكويت على 
إقامة مباراة ودية في األول من أكتوبر ضمن اســتعدادات 
الفريقني للموسم اجلديد املقرر انطالقه ببطولة التصنيف 
يوم ١٥ أكتوبر. وكان «العنابي» قد خاض ودية أمام القادسية 
قبل أيام وخســرها ٢-٣، حيث استفاد من مشاركة جميع 
محترفيه ومنهم الوافدان اجلديدان اللبناني قاســم الزين 
والليبي سالم املســالتي الذي سجل هدفا أمام «األصفر». 
كما يريد «األبيض» الذي خســر نهائــي كأس األمير أمام 
العربــي ١-٢ االثنني املاضي احلفاظ على مســتوى العبي 
ولياقتهم البدنية في ظل ســعيهم االحتفاظ بلقب الدوري 

للمرة اخلامسة على التوالي.

«األوملبي» ضيفًا على خيطان الليلة
مبارك اخلالدي

يحل «األزرق» األوملبي في السابعة مساء 
اليوم ضيفا على فريق خيطان في مباراة 
ودية هي الثالثة له في إطار اســتعدادات 
اجلانبني خلوض االستحقاقات املقبلة، ومن 
املقرر أن يلتقي أيضا املنتخب باليرموك 
األحد املقبــل في جتربة رابعة تهدف إلى 
الوقوف على احلالة الفنية والبدنية لالعبني.
وكانت صفــوف األزرق لألوملبي قد 
املاضيني انضمام العبي  اليومني  شهدت 

فريقــي الكويــت والعربي بعــد انتهاء 
استحقاقات املوسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ فور انتهاء 
مسابقة كأس سمو األمير، وبذلك تكون 
صفوف املنتخب قد اكتملت باستثناء عدد 
من الالعبني الذيــن يعانون من إصابات 

طفيفة.
هذا، وقد تواصلت استعدادات األزرق 
األوملبي منذ انطالقها الشهر املاضي ولم 
تتوقف بقيادة املدرب الوطني محمد العزب 
ومتابعة حثيثة من جلنة التطوير والتدريب 

في احتاد الكرة.

خيطان يبرم ٤ صفقات محلية

يحيى حميدان 

أبرمت ادارة نادي خيطان ٤ صفقات محلية 
لتدعيم صفوف الفريق االول لكرة القدم بعد 
التجديد مع املدافع دغيم الرشيدي ملوسم آخر، 
والتعاقد مع وليد فالح واحمد االشقر واحمد 

عبداهللا ملدة موسم ايضا. 
وأكد نائب رئيس جهاز الكرة في «االحمر 
واالســود» محمد املال لـ «األنباء»، ان ادارة 
النادي برئاسة عبداهللا مزعل لم تدخر جهدا في 
دعم الفريق طوال الفترة املاضية وكل االمور 
كانت متوافرة بالنسبة لنا حسب املتاح أمامنا 
من خالل التعاقدات احمللية أو األجنبية، مضيفا 
أنه سعيد باختيار العب الفريق طالل األنصاري 
بقائمة املنتخب األول بعد املستويات الطيبة 
التي قدمها طوال املواسم املاضية، متمنيا له 

التوفيق مع «االزرق» واحلصول على كامل 
فرصته إلثبات قدراته وهذا األمر ال شك فيه، 
في ظل تواجد املدرب الوطني ثامر عناد الذي 

يشكر على اختياره لالعبني الشباب. 
وبني املال كذلك أن خيطان ال يتوقف عن 
انتــاج املواهب بعد اســتدعاء الرباعي حمد 
الطويل وحسن خليفة وجراح البطي وفواز 
املبيلش لقائمة منتخبنا االوملبي، مشيرا الى 
انهم ســيكونون من العناصر الواعدة التي 

يعول عليها الكثير في املستقبل. 
وأوضــح ان خيطان ســيخوض مباراة 
جتريبية امام كاظمــة اخلميس املقبل ويتم 
البحث حاليا عــن مواجهة اخرى في الفترة 
التي تســبق انطالق املوســم اجلديد في ١٥ 
اكتوبر املقبل، وذلك من اجل زيادة التجانس 

بني الالعبني واحملترفني.

املال يشيد باختيار األنصاري لـ «األزرق» و٤ مواهب في «األوملبي»

محمد املال حلظة توقيع العقد مع وليد فالح

زكى عثمان

واجهت الكويت، والتزال، أسوة 
بدول العالم أصعب مرحلة كروية 
علــى اإلطالق منــذ أن عرف العالم 
كرة القدم وغيرهــا من الرياضات 
األخرى، وذلك بعد تفشــي ظاهرة 
ڤيروس كورونا الذي أصاب النشاط 
الرياضي عامليا ومحليا بشــلل تام 
ملــدة تقترب مــن ٦ أشــهر، الى أن 
جاء القــرار احلكومي باســتئناف 
واستكمال املوسم الرياضي ٢٠١٩-

٢٠٢٠ ليكــون من أصعــب وأخطر 
القــرارات علــى مســؤولي احلركة 
الرياضيــة الذيــن كان عليهــم في 
النهاية مواجهه الواقع متهيدا لتنفيذ 
القرار احلكومي اخلاص بخطة عودة 

احليــاة الطبيعية، حيــث فرضت 
اللجنة الثالثيــة (اللجنة األوملبية 
العامــة للرياضة ووزارة  والهيئة 
الصحة) بروتوكوال صحيا «كان من 
املفترض ان يكون صارما من حيث 
التطبيق، خصوصا من جانب األفراد 
أنفسهم سواء كانوا من الالعبني أو 
اإلداريني أو حتى اجلمهور الرياضي»، 
فمواجهــة خطر الوباء ال تقف عند 

حدود تعقيم املنشآت أو األدوات.
ولألســف، وبعــد مشــاهدتنا 
للمسابقات املستأنفة وحتديدا في 
لعبتي كرة القدم وكرة اليد وظهور 
العديد مــن اإلصابــات فيهما على 
فترات مختلفة حتى اآلن، نستطيع 
أن نقول ان وعي الرياضيني «لم يكن 
على قدر املسؤولية»، وأن االلتزام 

باإلجــراءات االحترازيــة املطلوبة 
«فــي خبــر كان»، إذ مت ضرب عدد 
من محاور هذا البروتوكول عرض 
التباعد االجتماعي  احلائط وأولها 
ناهيك عن البصق في أرضية امللعب، 
علما أن األخيرة تســتوجب اإلنذار 

وفق تعليمات االحتاد الدولي.
ولــن نســتعرض هنــا مظاهر 
استمرار انتشار هذا الڤيروس في 
الوســط الرياضي وأســبابه، فمن 
الواضح أن اجلميع اليزال ينظر إلى 
هذا الڤيروس على انه ضيف عابر 
من الوارد ان مير عليه في أي وقت 
وكأنه «دور برد عارض»، واخلوف 
كل اخلوف ان يستمر خلط «احلابل 
بالنابل»، فعدم اهتمام أي رياضي 
بســلوكه خارج امللعب واختالطه 

غير الواعي قد يتسببان في إصابته 
بكورونا، ومن ثم يكون هو ســببا 
مباشــرا إلصابة آخرين من زمالئه 
بامللعــب ســواء من فريقــه أو من 

املنافسني.
ورسالتنا الى مجتمعنا الرياضي 
هي العودة إلى جادة الصواب عبر 
االلتزام بالتعليمات واالشتراطات 
الصحية بحذافيرها، فكورونا «مو 
غشمرة» فاليزال العالم بأسره حائرا 
في إيجاد العــالج الوقائي، كما أن 
اخلوف موجود من موجة ثانية لهذا 
الڤيروس اللعني ســتضرب العالم 
مــن جديد، ويبقى احلل الراهن في 
استمرار النشاط الرياضي بأيدينا. 
وندعوكم أخيرا إلى «عدم التهاون 

مع الوباء».

عبدالعزيز جاسم

كشــفت الفحوصــات الطبية التي 
اجريت لالعب كاظمة شبيب الخالدي 
امس االول إصابته بفيروس كورونا، 
حيــث صــادف إعــالن إصابتــه وقت 
اختيــاره لصفوف «األزرق» وبالتالي 
سيغيب الخالدي عن تدريبات المنتخب 

المقرر لها األحد المقبل.
وأعلن الخالدي عبر حســابه على 
«تويتر» إصابته في تغريده جاء فيها: 
«بعــد ظهــور نتائج الفحــص تأكدت 
إصابتي بفيروس كورونا المستجد.. 
وأرجو من جميع من تمت مخالطتهم 
في اليومين الماضيين أخذ االحتياطات 
الطبية الالزمة، واســأل اهللا السالمة 

للجميع».
ومــن المقرر أن يخضــع الخالدي 

لحجر منزلي لمدة أسبوعين.
 هذا، وقرر مدرب األزرق ثامر عناد 

استدعاء مهاجم القادسية عبدالعزيز 
مروي بدال من شبيب الخالدي.

 وكان عناد قد اختار ٥ العبين من 
صفوف كاظمة، وهم: شبيب الخالدي 
وحسين كنكوني وبندر بورسلي ومحمد 

العازمي وحمد الحربي.
من جهة اخرى، يلتقي كاظمة في 
الـ ٦:٣٠ من مساء اليوم مع التضامن 
في مباراة ودية على استاد الصداقة 
والسالم. وقرر النادي إجراء المسحات 
لجميــع الالعبين واألطقــم االدارية 
والفنية والطبيــة وجميع العاملين 
اليــوم وســينتظر نتيجــة الفحص 
المقــرر اعالنها غدا وذلك لالطمئنان 
علــى ســالمة الجميــع قبــل العودة 
للتدريبات استعدادا للموسم المقبل 
المقرر انطالقه يوم ١٥ أكتوبر المقبل 
ببطولة دوري التصنيف، حيث احتل 
كاظمة المركز الثالث في بطولة كأس 

سمو األمير قبل ايام.

كورونا «مو غشمرة».. واالحترازية «في خبر كان»

«كورونا» يبعد شبيب عن تدريبات «األزرق»
 استدعاء مروي بدالً منه.. وودية جتمع كاظمة والتضامن اليوم

أوكبوتو على رادار الكويت.. واجتاه إلعارة عطوان

يحيى حميدان

اقتربت إدارة نادي الكويت من التعاقد 
مع املهاجم النيجيــري أنطوني اوكبوتو 
لتعزيز صفوف الفريق األول لكرة القدم 
في املوســم اجلديد الذي سينطلق في ١٥ 

أكتوبر املقبل.
ولعب اوكبوتو (٢٦ سنة) في االحتاد 
املنستيري التونسي في املوسم املنقضي، 
وســبق له متثيل منتخب نيجيريا في ٦ 

مناسبات سجل خاللها هدفني.
ويأتــي قــرار التفاوض مــع اوكبوتو 
لتعويــض رحيــل املهاجــم العراقي عالء 
عباس إلى إنبي املصري بعدما مت االتفاق 

بني الطرفني مؤخرا.
ويبــدو أن مغادرة احملتــرف العراقي 
اآلخــر في صفوف الفريــق أمجد عطوان 
مطروحة بقوة، حيث فتحت إدارة «األبيض» 
الباب أمامه للمغادرة بنظام اإلعارة، علما 
بأنه يرتبط مع النادي بعقد ينتهي في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢١.
من جهة أخرى، تعمل إدارة «األبيض» 
كذلك على االنتهاء من استخراج سمة دخول 
«الفيزا» للمدافع اإليراني سيروان غورباني.
ومن املقرر أن يعاود الكويت تدريباته 
مساء السبت املقبل بعد احلصول على ٤ 
أيام راحة عقب اخلسارة في املباراة النهائية 

لكأس األمير أمام العربي ١-٢.

ودية لـ «العنابي» 
مع «األبيض»

العربي يستأنف تدريباته.. 
ويلتقي الشباب وديًا اليوم

إصابة مندني بكورونا

مبارك اخلالدي

النادي  إدارة  أعلنــت 
أمــس عن إصابة  العربي 
الكرة علي  رئيس جهــاز 
مندني بڤيــروس كورونا 
املستجد وذلك بعد ظهور 
نتائج املسحة األولى وتفاعل 
الوسط الرياضي مع إصابة 
قائد االنتصــار العرباوى 
الفائز بلقب كأس ســمو 

األمير قبل ثالثة أيام.
تدريبـات  وكانــــت 
«األخضر» قد استانفــت 
مساء أمس بعد راحة ملدة 
٢٤ ساعة فقط وخصصت 
التدريبيــــة  احلصــــة 

لالستشفاء.
وفي جانب متصل، من 
الفريق  املقــرر أن يلتقي 

اليوم مع فريق الشباب في مباراة ودية تقام 
على ستاد نادي الشــباب بحسب البرنامج 
اإلعدادي للفريق ما لم يتــم تأجيل املباراة 

جتنبا لإلرهاق.
وفي إطار متصل، قامت إدارة النادي بعرض 

كأس سمو األمير امام اجلمهور اللتقاط الصور 
التذكارية في بادرة وفاء ورد دين للجماهير 
العرباوية التى تفاعلــت مع الفوز التاريخي 
الذي أعاد الفريــق إلى منصات التتويج بعد 

غياب سنوات طويلة.

بثالثية.. الفحيحيل يهزم الساملية وديًا
هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة 
بنادي الفحيحيل على نظير 
الســاملية ٣-٢ فــي املباراة 
الودية التي جمعت الفريقني 
على ملعــب نايف الدبوس 
بالفحيحيــل، والتــي تأتي 
حتضيرا النطالق مباريات 
(الدمج)  التصنيــف  دوري 
املقبل، حيث  أكتوبر  في ١٥ 
سجل أهداف الفحيحيل قيس 
حاطوم، ونواف ثامر، عباس 
القالف، فيما سجل هدفي 
«السماوي» حسني املوسوي 
ونايف زويــد. وقد حرص 
للفحيحيل  الوطني  املدرب 

ظاهر العدواني على إشــراك أكبر عدد ممكن 
من الالعبني لتقدمي أنفسهم بالصورة املرضية 
ومن دون أي ضغوط، وكذا احلال بالنسبة ملدرب 
الساملية سلمان عواد الذي أجرى عدة تبديالت 
خالل املباراة. ومن املقرر أن يخوض الفحيحيل 
مباراتني وديتني قبل انطالق دوري التصنيف، 
حيث سيلعب مع الساحل في األول من أكتوبر 

املقبل، ويتبعها مبباراة ودية ثانية مع برقان في 
الثامن من الشهر ذاته.

وينتظر اجلهاز اإلداري للفحيحيل وصول 
محترفي «األشــاوس» بعدما أمت كل اإلجراءات 
املتعلقة بوصولهم الى البالد بالتعاون مع الهيئة 
العامة للرياضة ووزارة الداخلية، ويتوقع وصولهم 

األسبوع املقبل.

يلعب مع الساحل وبرقان أكتوبر املقبل

(متني غوزال) جانب من لقاء سابق يجمع الفحيحيل والساملية  
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ختام مرحلة دمج «اليد» اليوم
تعزيز اإلجراءات االحترازية للحّد من «كورونا»

يعقوب العوضي

تختتم منافســات دوري دمج اليد بإقامة ٤ 
مباريات مساء اليوم، فيلتقي على صالة الشهيد 
فهــد األحمد مبقر االحتاد فــي الدعية برقان 
(١٧ نقطــة) مع التضامن (نقطتني) في الـ ٥٫٠٠ 
وحتمل املواجهة أهمية كبرى لبرقان لتأهله إلى 
الدوري املمتاز، أما على صالة مجمع الشــيخ 
سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم فيلعب 
الفحيحيــل (١٠ نقاط) مع الســاملية (٢٥ نقطة) 
في الـ ٤٫٣٠، كما يتواجه القرين (١٣ نقطة) مع 
الصليبخــات (٥ نقاط) في الـ ٦٫٠٠، وفي آخر 
مباريات اجلولة يلعب العربــي (٢٢ نقطة) مع 
الكويت (٢٨ نقطة) في الـ ٧٫٣٠. ورسميا، ضمنت 
٥ فرق من أصل ٦ مقاعدها في الدوري املمتاز 
وهي: الكويت متصدر الترتيب العام، الساملية، 
القادسية، كاظمة والعربي، ويتبقى املقعد األخير 
الذي اقترب برقان من حسمه بنسبة كبيرة نظرا 
لسهولة مواجهته مع التضامن والتي تصب في 
صاحله، لكن في حال خسارته وفوز النصر على 
اليرموك سيتأهل النصر بفارق نقطة واحدة فقط.

وينقسم الدوري إلى درجتني: ممتاز وأولى 
في املوســم، على أن يتأهل من الدرجة األولى 
البطل والوصيف في املوسم املقبل ليلتحقا بركب 
فرق الدوري املمتاز ولتصبح الكفتان متساويتني 

بوجود ٨ فرق في كل دوري.

إلى ذلك، تعرض ٩ حكام لإلصابة بكورونا، 
كما تعرض العب اجلهراء أحمد املفرح لإلصابة 
بالڤيروس، ليبلغ إجمالي عدد اإلصابات في أسرة 
اليد ٧ العبني في نادي الساملية، ٢ في اجلهراء 
و٩ حــكام، وعليه تضم جلنة احلكام ٢٠ حكما 
إلدارة اللقــاءات املتبقية من الدوري العام، كما 
فرض االحتاد قبل عدة أيام فحص (PCR) على 

جميع منتسبي اللعبة.
مــن جهة أخــرى، عزز االحتــاد إجراءاته 
االحترازية للحد من انتشار الڤيروس بني الفرق، 
حيث منع دخول أي من الالعبني أو املدربني أو 
اإلداريني دون وجود تصريح طبي بخلوهم من 
العدوى، كما قام االحتاد بتحضير أجهزة التعقيم 
في غرف الالعبني واألجهزة الفنية، وبالتعاون 
مع وزارة الدفاع قام بتعقيم مركز الشهيد فهد 
األحمد في الدعية واملرافق العامة مبجمع صاالت 
الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم.

وفي السياق ذاته، قام االحتاد، وبالتنسيق مع 
وزارة الداخلية، بتنظيم عملية دخول وخروج 
منتســبي اللعبة في مركز الشهيد فهد األحمد 
مبقره في الدعية وكذلك في مجمع صاالت سعد 
العبداهللا الصباح بغرض احلد من عمليات التجمع 
غير الضرورية، مع إلــزام املتواجدين بارتداء 
الكمامات الواقية وتوفير املعقمات واملستلزمات 
الطبية الستمرار املنافسات مع احلد من انتشار 

العدوى.

الكويت أمام العربي في لقاء سابق

«اإلسكواش» يشّكل اللجنة النسائية
شكل مجلس ادارة احتاد 
االســكواش في اجتماعه 
االخير اللجنة النســائية، 
والتي تكونــت من نائب 
رئيس االحتاد حامد العمران 
رئيســا للجنة ود.سلوى 
العازمي نائبا للرئيس ونادية 
الشطي مقررا، وعضوية 
الدرويش ود.لينا  د.احالم 
العجمــي ود.معصومــة 

الكاظمي.
وكان رئيــس االحتاد 
وليد الصميعي قد استقبل 

رئيس اللجنة وأعضاءها وحثهم على االجتهاد 
وإبراز النشاط النسائي من خالل تنظيم بعض 
البطوالت الفردية، مؤكدا أن االحتاد لن يتردد 
في دعم اللجنة. وعقب االستقبال عقدت اللجنة 

اجتماعها األول في مقر االحتاد.
واتخذت اللجنة عدة قرارات أهمها نشر 
اللعبة على مستوى األندية احمللية من خالل 
تنظيم جدول زيارات جلميع األندية املشاركة 
في اللعبة حملاولة تذليل الصعوبات من أجل 
استحداث فرق نسائية تشارك في البطوالت 
احمللية التي سيتم إدراجها بشكل رسمي في 
املوسم بعد املقبل ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بعد أخذ موافقة 

االحتاد وجلنة املسابقات.
من جانبه، ذكر رئيس اللجنة حامد العمران 
ان د.لينا العجمي اقترحت تنظيم يوم مفتوح 
لالعبات املستجدات في بداية السنة اجلديدة 
للوقوف على مستواهن الفني وتنظيم بطولة 

فردية ترصد لها جوائز تشجيعية. 
وأكدت د.سلوى العازمي انه سيتم التنسيق 
مع رئيسة اللجنة النسائية في اللجنة االوملبية 
فاطمة حياة لزيارة املقر اجلديد للجنة االوملبية 
واالطالع على مالعب اإلســكواش اجلديدة 
ومناقشــة امكانية استغاللها من قبل بعض 

الالعبات القريبات من املنطقة.

وليد الصميعي وحامد العمران مع أعضاء اللجنة النسائية

«التحكيم الرياضي» تفتح التسجيل للقيد بجدول احملكمني
أعلن مجلس إدارة الهيئة 
الوطنية للتحكيم الرياضي، 
عن فتح باب التسجيل للقيد 
في جدول احملكمني والوسطاء 
واخلبراء وذلك وفق األحكام 
والشروط الواردة في القواعد 

اإلجرائية.
مــن جانبــه، قــال نائب 
رئيس مجلــس إدارة الهيئة 
الرياضي  الوطنية للتحكيم 
د.عبدالوهــاب عبداللطيــف 
صادق إن مجلس إدارة الهيئة 
قد باشر عدة اجتماعات له منذ 
صدور قرار تشــكيل مجلس 
اإلدارة في ســبيل بحث أطر 

املنازعات الرياضية مبوجب 
أحكام القانون رقم (٢٠١٧/٧٨) 

في شأن الرياضة.
وأضــاف أنــه ملــا كانت 
الهيئــة الوطنيــة للتحكيم 
الرياضي متطلبا دوليا مهما 
للنهوض باحلركة الرياضية 
واستمرارها بحسبانها مظهر 
الستقالل احلركة الرياضية 
في الدولة، فقد باشر مجلس 
إدارة الهيئــة منــذ صــدور 
القــرار اخلــاص بتشــكيل 
مجلــس اإلدارة مهامه وعقد 
عــدة اجتماعات في ســبيل 
الهيئــة  اســتنهاض عمــل 

اإلمكانات املتواضعة التي مت 
توفيرها لها، آخذة باحلسبان 
املنازعــات  تعطيــل  عــدم 
الرياضيــة القائمــة وصوال 
للبت فيها عند عرضها على 
الهيئة، إال أنها قد اصطدمت 
بجائحة كورونا، الفتا إلى ان 
الهيئة كانت قد باشــرت كل 
اإلجراءات الكفيلة بعقد الدورة 
اخلاصــة باحملكمــني متهيدا 
لقيدهم فــي جدول احملكمني 
في الهيئة، وهو ما لم يحصل 
في ظل انتظــار صدور قرار 
من مجلس الوزراء باالنتقال 

للمرحلة اخلامسة.

ومباشــرتها لعلمها بأسرع 
وقت ممكن.

وذكر صــادق ان مجلس 
اإلدارة وضع النظام األساسي 
للهيئة والذي يتولى تنظيم 
العمل فيها بحســبانها هيئة 
وطنية متارس اختصاصات 
موكلــة لها بحكــم القانون، 
وكذلك مت اجناز الئحة الرسوم 
اخلاصــة بالطلب التحكيمي 

والوساطة.
وأكــد أن الهيئة الوطنية 
للتحكيــم الرياضــي، ممثلة 
مبجلــس إدارتهــا، قد عقدت 
العزم على مباشرة مهامها رغم 

صادق: الهيئة عازمة على مباشرة مهامها رغم اإلمكانات املتواضعة

د. عبدالوهاب صادق

وآليات مباشرة الهيئة املهام 
املنوطة بها، وهي الفصل في 

«الكويتية» تهنئ العربي فوزه بكأس األمير
في إطار دورها البارز في 
دعم األنشطة الرياضية في 
البالد، وكونها الناقل الرسمي 
ألنشطة االحتاد الكويتي لكرة 
القدم في البالد، شاركت شركة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
باحتفالية نهائي كأس سمو 
األمير والذي توج به النادي 
العربي بطال للنســخة ٥٨، 
حيــث قدمــت «الكويتيــة» 
درعــا تذكاريــة ملمثل نائب 
األميــر وســمو ولــي العهد 
الشيخ نواف األحمد، وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب محمد اجلبري، وقدم 
الــدرع التذكارية ممثال عن 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
نائب رئيــس مجلس إدارة 
الشــركة املستشــار فيصل 
الغريب، الذي شــارك ممثل 
راعي احلفل في تقدمي الكأس 
الفائــز والهدايــا  للفريــق 
وامليداليات التذكارية لالعبي 
الفرق الفائزة وحكام املباراة.

وعلى هامش االحتفالية، 
قال مديــر دائــرة العالقات 

الشباب واألنشطة الرياضية 
في البالد، خصوصا أن تلك 
البطولة حتمل اسما عزيزا 
جــدا علــى قلــوب جميــع 
الكويتيــني وهــو صاحــب 
السمو األمير الشيخ صباح 

تشجيع ومساندة الرياضة 
والرياضيني وتقــدمي كامل 

التحفيز والدعم لهم.
وأضــاف العنزي: «تأتي 
رعاية ومشــاركة الكويتية 
لتطبيــق وتنفيــذ برامجها 
للمسؤولية االجتماعية، األمر 
الذي يؤكد على سعي الشركة 
املتواصل برعاية املنظومة 
الرياضية في الكويت والتي 
الشبابية  تختص باملواهب 
الوطنــيــــة واملتميزيــــن 
واملبدعني منهم، ودعم ورعاية 
كل ما هو هادف وجاد ويعود 
بالنفع على املصلحة العامة 
على وطننا احلبيب الكويت 

وعلى شبابنا».
واختتم العنزي تصريحه 
التهنئــة للنــادي  بتقــدمي 
العربــي، متمنيــا للفــرق 
األخــرى احلــظ األوفــر في 
النســخ املقبلــة، كمــا تقدم 
لالحتاد الكويتي لكرة القدم 
بالشكر واالمتنان على حسن 
تنظيمــه لهــا لتخــرج بهذا 

الشكل الرائع.

األحمد إضافة إلى أنها حتظى 
بشعبية كبيرة على مستوى 
الكويت حتى متت تسميتها 
بأغلــى الكــؤوس، مشــيرا 
إلــى أن اخلطــوط اجلويــة 
الكويتية ال تألــو جهدا في 

املستشار فيصل الغريب يقدم درعا تذكارية للوزير محمد اجلبري

فــي  واإلعــالم  العامــة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
فايــز العنزي، إن مشــاركة 
«الكويتيــة» في رعاية هذه 
البطولة العريقة جاءت ضمن 
سعيها الدؤوب لدعم قطاع 

الدواس: بدر اخلرافي يقف وراء إجنازات فريق الدراجات املائية
أسامة املنصور

يتوجه بطل الدراجات املائية الكويتي راشد الدواس في 
غضون األيام القليلة القادمة إلى والية ارزونا األميركية، 

حيث بحيرة هافاسو التي تستضيف سنويا نسخة 
جديدة من بطولة العالم للدراجات املائية ٢٠٢٠.

وفي اتصال هاتفي مــع «األنباء» أعرب البطل 
الواعد عن سعادته بتمثيل الكويت وسط هذا احملفل 
العاملي الذي يســتقطب أبطال العالم من نحو ٢٥ 
دولة، موضحا: «اليوم نحن كفريق كويتي بقيادة 
الوالد أحمد الدواس الــذي يعتبر أحد أبطال هذه 

اللعبة منتلك طموحا وثقة بتكرار اإلجناز الكويتي 
في هــذا احملفل العاملي، خاصة أننــا نتميز في هذه 

املشــاركة بوجود دعم معنوي ومادي مباشر من قبل 
م.بدر ناصر اخلرافي الذي كان سببا في مواصلة حتقيق 

الفريق العديد من اإلجنازات الكويتية بهذا احملفل، فالكل يدرك 

حجم التكاليف املادية على اعتبار أنك تتعامل مع أداء ميكانيكي الذي 
يحتــاج هو اآلخر إلى تطوير دائم حتى تصل إلى نقطة تتفق 
فيها مع املنافســني، إلى جانب عوامل أخرى توازي ذلك 
األداء تتمثل في اللياقة البدنية للمتسابق املتعلقة بالقدرة 
والتحمل، فمسافة مضمار السباق تصل أحيانا إلى 
٢٫٥ كيلومتر تقريبا ويحتاج املتسابق ألكثر من ١٢ 
دقيقة لقطع هذه املسافة وسط تالطم األمواج التي 

قد تكون أحد أسباب تراجع األداء».
وأفاد الدواس بأن منصات التتويج في بطولة 
العالم للدراجات املائية وغيرها من البطوالت العاملية 
والقارية تدرك متاما قوة ومنافسة الفرق الكويتية 
التي كانت ومازالت حتقق إجنازا تلو اآلخر في مختلف 
فئات السباق، رغم أن الظروف التي مازالت تعصف 
مبســتقبل هذه الرياضة بالكويت، فتنظيم البطوالت 
احمللية أصبح شــبه معدوم، األمر الذي ســاهم في غياب 

مناخ االستعدادات والتجهيز الفني.

ع دوري «أبطال آسيا» اليوم؟ من سيودِّ
الدوحة - فريد عبدالباقي

اليــوم اجلولة  تختتــم 
السادسة واألخيرة من دور 
أبطال  لــدوري  املجموعات 
آسيا لكرة القدم ٢٠٢٠ واملقامة 
حاليا في العاصمة القطرية 
الدوحة بنظام التجمع حتى 
الدور نصف النهائي، بإقامة 
٤ مباريــات، حيــث يلتقي 
الســد القطري مع سباهان 
أصفهان اإليرانــي في الـ ٦ 
مساء بتوقيت الكويت على 
ستاد جاسم بن حمد بنادي 
السد، وفي التوقيت نفسه 
يلتقي النصر السعودي مع 
العني اإلماراتي على ســتاد 
التعليميــة، وذلك  املدينــة 
ضمــن مباريــات املجموعة 

الرابعة.
وكان فريقا النصر والسد 
قــد ضمنا بلــوغ دور الـ ١٦ 
من اجلولــة املاضية، حيث 
النصــر ترتيــب  يتصــدر 
الرابعة برصيد  املجموعــة 
١١ نقطة، ويليه الســد ثانيا 
برصيــد ٩ نقــاط، وحــل 
ســباهان ثالثــا برصيــد ٤ 
نقاط، والعني رابعا برصيد 

نقطتني.
تشابك في الثالثة

في املقابل يرفع الدحيل 
ممثل الكرة القطرية شعار 
الفــوز ال غير عندما يواجه 
نظيره التعاون الســعودي 
في الـ ٩ مســاء على ســتاد 
املدينة التعليمية، وفي نفس 
التوقيت يلتقي برسيبوليس 
اإليراني مع الشارقة اإلماراتي 

األندية األربعة لديها حظوظ 
وفرص في التأهل إلى الدور 

الثاني.
حسابات التأهل

إلــى ذلــك، أكــد االحتاد 
اآلســيوي علــى التعليمات 
اخلاصــة بالتأهــل من دور 
املجموعــات إلــى دور الـ ١٦ 
من البطولة، وشرحت املادة 
١٠٫٥ من تعليمات النســخة 
لــدوري األبطــال  احلاليــة 
أسس املفاضلة بني الفرق في 
املجموعة عبر العدد األكبر من 
النقاط، فيما تشرح النقاط 

األكثر تسجيال لألهداف في 
كل مباريات املجموعة، وفي 
حال استمرار التساوي يتم 
اللجوء إلى ركالت الترجيح 
فــي حــال تواجــد الفريقني 
املتساويني على أرض امللعب، 
وفي حال عدم وجود الفريقني 
على أرض املالعب يتم اللجوء 
إلى فــارق نقــاط البطاقات 
الصفــراء واحلمراء (اللعب 
النظيف)، وفي حال استمرار 
التســاوي يتأهــل الفريــق 
املنتمي إلى الترتيب األعلى 
وفقــا لتصنيــف االحتادات 
الوطنية الصادر عن االحتاد 

اآلسيوي.
سيطرة إماراتية

وأعلن االحتاد اآلسيوي، 
عبــر «تويتــر»، التشــكيل 
املثالــي للجولة اخلامســة 
من املسابقة القارية، والتي 
شهدت حضور ٤ العبني من 
فريق الشارقة، وضم تشكيل 
اجلولة اخلامســة من دور 
املجموعــات اآلســيوي كال 
مــن: ماجــد ناصــر حارس 
مرمــى شــباب األهلي دبي، 
وإســماعيل أحمــد مدافــع 
العــني، إلــى جانــب رباعي 
الشارقة، ويلتون سواريز، 
وإيغــور كونــاردو، وكايو 
إبراهيم،  لــوكاس، وخالــد 
بجانب تواجد ثنائي الشرطة 
العراقي مازن فياض، وعلى 
فايز عطية، وثنائي الســد 
طارق سلمان، وجويليرمي 
دوس ســانتوس، ومدافــع 
شاهر خودرو اإليراني محمد 

علي فرامرزي.

املفاضلة  للمــادة  الفرعيــة 
بني الفرق في حال تســاوي 
فريقني أو أكثر بالنقاط في 
املجموعة، حيث يتم اللجوء 
أوال إلى فارق نقاط املواجهات 
الفرق املعنية  املباشرة بني 
بالتساوي، ثم فارق األهداف 
في املواجهات املباشرة، ثم 
األكثر تسجيال لألهداف في 

املواجهات املباشرة.
اســتمرار  حــال  وفــي 
معاييــر  بعــد  التســاوي 
املواجهــات املباشــرة يتــم 
إلى فــارق األهداف  اللجوء 
في كل مباريات املجموعة، ثم 

السد والدحيل يواجهان سباهان والتعاون.. وقمة خليجية بني النصر والعني

السد يبحث عن الصدارة أمام سباهان

على ســتاد نادي السد، في 
ختــام دوري املجموعــات 
الثالثة  حلســاب املجموعة 

من البطولة القارية.
إلى  الدحيل  وسيســعى 
التأهل لــدور الـــ ١٦ وعدم 
الدخول في حسابات أخرى 
بالرغــم مــن أنــه يتصــدر 
املجموعة حتى اآلن برصيد 
٩ نقــاط، وجــاء الشــارقة 
بنفــس  وبرســيبوليس 
الرصيد ٧ نقاط، فيما يقبع 
التعاون فــي قاع املجموعة 
برصيد ٦ نقاط.. واملثير في 
منافسات هذه املجموعة أن 

الشارة الدولية في «الطاولة» لـ ٣ حكام
هادي العنزي

كشــف نائب رئيس 
جلنة احلكام في احتاد كرة 
القحطاني،  الطاولة نايف 
عــن حصــول ٣ حكام 
على الشــارة الدولية من 
االحتاد الدولي لكرة الطاولة 
وهم: خالدة العلي، وخالد 
احللواجــي، وســليمان 
بارون، مؤكدا أن مجلس 
إدارة االحتاد برئاسة علي 
الدبوس حريص على دعم 

احلكام، وتطويرهم ملــا فيه مصلحة كرة 
الطاولة، آمال أن يزداد عدد احلكام الدوليني 
موسما بعد آخر، ومبا ميكنهم من متثيل بلدهم 
الكويت في البطوالت القاري والدولية املقبلة.

جاء ذلك خــالل االجتماع التحضيري 
الذي عقدته جلنة احلكام استعدادا للموسم 
املقبل، بحضور املدير الفني صبري جمعان، 
واملدير اإلداري لالحتاد أحمد القالف و٣٨ 
حكما وحكمة، حيث متت مناقشــة العديد 

من األمور في مقدمتها التشديد على اتخاذ 
كل التدابير الوقائية واالحترازات الصحية.
وذكر القحطاني أن جلنة احلكام ستقيم 
دورة صقل وترقيــة «أونالين» في مركز 
إعداد القادة جلميع احلــكام خالل الفترة 
من ٣-٨ أكتوبر املقبل، عبر تطبيق «زووم» 
اإللكترونني يحاضر فيها احلكم العام الدولي 
الدولية  الغريب، ونائبه احلكمة  عبدالعزيز 

خالدة العلي.

نايف القحطاني وصبري جمعان وأحمد القالف مع احلكام

معرفي أول العبة دولية في «اجلمباز اإليقاعي»
الكويتي  أعلن االحتــاد 
للجمباز أمس االول أن االحتاد 
اعتمد رسميا  للعبة  الدولي 
تســجيل الالعبة ياســمني 
معرفي لديــه، لتصبح أول 
العبة كويتيــة «دولية» في 

مسابقة اجلمباز اإليقاعي.
وبهــذه اخلطوة يصبح 
الكويتي مســجال  االحتاد 
الدولي بشكل  لدى االحتاد 
رســمي في ٣ تخصصات 
هي: «اجلمباز الفني للذكور، 
اجلمبــاز الفنــي للفتيات، 

واجلمباز اإليقاعي للفتيات أيضا»، في الوقت 
الذي يخطط فيه االحتاد احمللي لتأسيس «جمباز 

الباركور» في املستقبل القريب.
وأكد االحتاد أن هذه اخلطوة تأتي في ظل 
احلرص على دعم الرياضة النسائية وتنفيذا 

الســتراتيجية الهيئة العامة 
للرياضــة واللجنة األوملبية 
الكويتية، كما هنأ الالعبة بهذا 
اإلجناز، مضيفا أنه لن يدخر 
جهدا في دعم العبيه والعباته 
باللعبة  النهــوض  من أجل 
وتوسيع رقعة التنافس فيها 
حتى تصبح رياضة اجلمباز 
من أبرز األلعاب التي حتقق 

إجنازات باسم الكويت.
اجلدير بالذكر أن ياسمني 
معرفــي هــي صاحبة أول 
ميدالية كويتيــة في تاريخ 
اجلمباز اإليقاعي على مســتوى السن العام 
منذ انطالق اللعبة في البالد، إذ حققت املركز 
الثالث وامليدالية البرونزية في فئة الصوجلان 
ضمن البطولة العربية التي أقيمت في تونس 

نوفمبر املاضي.

ياسمني معرفي
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سيميدو يغادر برشلونة

موراتا في «اليوڤي»

روما يخسر ٣ نقاط بالقضاء

«امللكي» خاٍل من «كورونا»

النيابة السويسرية تطالب 
بحبس اخلليفي وفالك

أفضل مدرب في أوروبا  «أملاني»

انتقل مدافع املنتخب البرتغالي لكرة القدم نيسلون سيميدو 
من برشلونة اإلسباني الى ولفرهامبتون اإلجنليزي ملدة ثالث 
سنوات في صفقة قد تصل إلى ٤٠ مليون يورو، وذلك بحسب 
ما أعلن النادي الكاتالوني. وقال برشلونة في موقعه الرسمي 
«توصل ناديا برشلونة وولفرهامبتون إلى اتفاق بخصوص 
انتقال الالعب نيلســون سيميدو. سيدفع النادي اإلجنليزي 

٣٠ مليون، إضافة إلى ١٠ ماليني أخرى استنادا الى النتائج».
وأعرب النادي الكاتالوني الذي يشرف على تدريبه هذا املوسم 
الهولندي رونالد كومان، عن «امتنانه لســيميدو على التزامه 
وتفانيه»، وبات سيميدو الالعب البرتغالي العاشر في صفوف 
ولفرهامبتون الذي يشرف عليه أيضا البرتغالي نونو سانتو.

اســتعاد يوڤنتوس، بطل إيطاليا في املواسم التسعة املاضية، 
خدمات املهاجم الدولي اإلسباني الفارو موراتا على سبيل اإلعارة 
من أتلتيكو مدريد اإلسباني ملوسم واحد مقابل ١٠ ماليني يورو 
«ألن الفارو واحد منا»، وذلك بحسب ما أعلن عمالق تورينو.

وقال يوڤنتوس في بيان إن موراتا «ســيكون جزءا من فريق 
هذا العام، مع خيار متديد اإلعارة لعام آخر، وخيار التعاقد معه 
نهائيا»، كاشفا عن أن االنتقال النهائي سيكلفه ٤٥ مليون يورو 

على ثالث دفعات (١٥ مليون يورو سنويا).
وفي حال قرر فريق «الســيدة العجوز» متديد اإلعارة ملوسم 
إضافي ســيكلفه ذلك ١٠ ماليني يورو أيضا. وقد حط املهاجم 
الدولي في تورينو متهيدا لعودتــه الى الفريق الذي دافع عن 
ألوانه من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦ وســجل له ٢٧ هدفا في ٩٣ مباراة. 
وبعد أن كان األوروغوياني لويس سواريز مرشحا لالنتقال الى 
فريق «السيدة العجوز» من برشلونة اإلسباني، وقع خيار بطل 
إيطاليا على العبه السابق موارتا نتيجة تأخر حصول سواريز 

على جواز السفر اإليطالي.

عاقب القضاء الرياضي اإليطالي فريق نادي روما لكرة القدم 
باعتباره خاســرا ٠-٣ مباراته ضد هيالس فيرونا األحد في 
املرحلة األولى من الدوري، وذلك إلشراكه العبا غير مدرج في 

قائمته للموسم اجلديد هو الغيني أمادو دياوارا.
وأعلنت رابطة الدوري في بيان لهــا، أن «القاضي الرياضي 
وبالنظر إلى أن روما أشرك العبا غير مدرج على قائمة الـ ٢٥ 
العبا، وقرر معاقبة روما بالعقوبة الرياضية باعتباره خاسرا 
٠-٣»، وكان روما سقط في فخ التعادل السلبي أمام فيرونا.

أكد نادي ريال مدريد اإلسباني أن نتيجة آخر اختبارات ڤيروس 
كورونا لالعبي الفريق األول والطاقم التدريبي جاءت جميعها 

سلبية، وذلك وفقا لبيان رسمي أمس.
وكانت صحيفة «ماركا» اإلسبانية قد أعلنت أن النرويجي مارتن 
أوديجارد، العب وسط ريال مدريد، قد أصيب بفيروس كورونا.

يذكر أن ريال مدريد لن يضطر بذلك خلوض تدريبات فردية 
خــالل األيام املقبلة، كما أن أوديجارد ســيكون متاحا حتت 
تصرف املدرب زين الدين زيدان أمام ريال بيتيس في اجلولة 
الثالثة من «الليغا» الســبت املقبــل، وكان الريال قد غاب عن 
اجلولة األولى في الدوري اإلســباني لكرة القدم، بينما تعادل 

سلبيا في اجلولة الثانية مع ريال سوسييداد.

طالبت النيابة العامة السويسرية باحلبس ٢٨ شهرا لرئيس نادي 
باريس ســان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» اإلعالمية 
القطري ناصر اخلليفي، وثالث ســنوات لألمني العام السابق 
لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنســي جيروم فالك في 
قضية فســاد تتعلق مبنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات 

كأس العالم ٢٠٢٦ و٢٠٣٠.
وهذه هي أول مطالبة بالســجن على األراضي األوروبية في 
الفضائح املتعددة التي هزت كرة القدم العاملية عام ٢٠١٥، وميثل 
فالك واخلليفي أمام احملكمة اجلنائية الفيدرالية في بيلينزونا 
منــذ االثنني املاضي باتهامات في قضية فســاد تتعلق مبنح 

حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ و٢٠٣٠.

كشف االحتاد األوروبي لكرة القدم «يويفا» عن قائمة املرشحني 
لنيل جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن موســم ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
وضمــت ٣ مدربني أملان. وذكر االحتاد األوروبي على موقعه 
الرســمي أمس، أن قائمة املرشحني تضم ٣ مدربني أملان هم 
يورغن كلوب مدرب ليڤربول اإلجنليزي، وهانز فليك مدرب 
بايرن ميونخ األملاني، ويوليان ناغلسمان مدرب اليبزيغ األملاني.

وأشار «يويفا» إلى أنه سيتم إعالن اسم الفائز خالل قرعة دور 
املجموعات للنسخة اجلديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، 
واملقرر إجراؤها يوم ١ أكتوبر املقبل. وقد توج فليك مع بايرن 
على لقب دوري األبطال، بينما توج كلوب بـ«البرميييرليغ»، 

ووصل ناغلسمان مع اليبزيغ إلى نصف نهائي األبطال.

إشبيلية10:00 beIN SPORTS HD١بايرن ميونح

«السوبر» األوروبي.. 
بني اإلعصار الباڤاري وطموح إشبيلية

سيكون بايرن ميونيخ األملاني، بطل دوري األبطال، 
مرشحا إلحراز لقبه الرابع هذا العام حني يواجه مع 
إشبيلية اإلســباني، بطل «يوروبا ليغ»، في الكأس 
«الســوبر» األوروبية لكرة القدم لكن الهم الصحي 
يشــغل باله وسط قلق الســلطات األملانية من سفر 
املشــجعني الى بودابســت التي صنفت «منطقة 
خطرة» صحيا بســبب ارتفــاع عدد اإلصابات 
بفيروس «كوفيد-١٩». وتقام النسخة ٤٥ من 
الكأس الســوبر القارية التي جتمع ســنويا 
بني بطلي دوري األبطال والدوري األوروبي 
«يوروبــا ليــغ»، فــي العاصمــة املجرية 
بودابســت على ملعب «بوشكاش أرينا» 
بحضور جمهور حدد عدده بعشرين ألف 
مشجع من قبل االحتاد األوروبي للعبة في 

مدرجات تتسع لـ٦٧ ألفا.
وكان من املتوقع أن يسافر ثالثة آالف 
مشــجع لكل من طرفي املباراة بحســب 
التذاكر التي خصصهــا االحتاد القاري 
لعمالق بافاريا ومنافسه األندلسي، لكن 
الرقم تراجع الى ٥٠٠ مشجع لألخير 
و١٣٠٠ للفريق األملاني الفائز املوسم 
املنصرم بثالثية الــدوري والكأس 
احملليني ودوري أبطال أوروبا، بعد 
التحذير الصادر عن السلطات من 

مخاطر السفر الى بودابست.

وأنشــأ كل من الفريقني مركز اختبار في مدينته 
لتجنب أن تتحول مباراة اليوم في بودابست الى مأزق 
تفشي، في وقت تســاءلت صحيفة «بيلد» األملانية 
«هل ستتحول الكأس السوبر األوروبية الى الكأس 

السوبر للتفشي؟».
ويدخــل بايرن اللقــاء على خلفيــة ٢٢ انتصارا 
متتاليــا في جميع املســابقات، وهــو ميني النفس 
بتجديد تفوقه على إشــبيلية الذي تواجه معه مرة 
واحــدة فقط عام ٢٠١٨ في ربع نهائي دوري األبطال 
حــني فاز ذهابا فــي األندلس ٢-١ ثم تعادال إيابا في 

ميونيخ من دون أهداف.
ومن جهة إشبيلية الذي أحرز الكأس السوبر مرة 
واحدة أيضا عام ٢٠٠٦ في أول مشــاركة له قبل أن 
يخسر في أعوام ٢٠٠٧ و٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦، فيفتقد 
فريق املدرب خولن لوبيتيغي للياقة املباريات بعد 
أن أعفي من خــوض املرحلتني األوليني من الدوري 
اإلسباني نتيجة موســمه القاري املتأخر ووصوله 
الــى نهائي «يوروبا ليغ» حيث فاز على إنتر ميالن 
اإليطالي وعزز رقمه القياسي بعدد ألقاب املسابقة (٦).
ومبا أنهم خارج حسابات لوبيتيغي لهذا املوسم 
ومرشحون للرحيل، غاب كل من الفرنسيني إبراهيم 
أمــادو وجوريس نيانيون وروكي ميســا واليكس 
فيدال عن احلصة التمرينية األخيرة للفريق الثالثاء، 
واستعاد النادي األندلسي هذا الصيف خدمات العبه 

السابق الكرواتي إيفان راكيتيتش.

«الشياطني» تعاني في كأس الرابطة.. 
ووست هام يكتسح  هال ويهزم «كورونا»

بلــغ مــان يونايتــد الدور 
الرابع من مسابقة كأس الرابطة 
اإلجنليزية لكرة القدم، بفوزه 
الصعــب علــى لوتــون تاون 
(الدرجة الثانيــة) ٣-٠، فيما 
اكتســح وســت هــام يونايتد 
ضيفــه هال ســيتي ٥-١ رغم 
غيــاب مدربــه االســكتلندي 
ديڤيد مويس إلصابته بڤيروس 

كورونا.
في املبــاراة االولــى، عانى 
فريق «الشياطني» كثيرا حلجز 
بطاقته وانتظر الدقائق األخيرة 
لتأمني فوزه بهدفني متأخرين، 
وانتظر مــان يونايتد الدقيقة 
قبل األخيرة من الشوط االول 

الفتتاح التسجيل عبر اإلسباني 
خوان ماتا من ركلة جزاء، وعزز 
البديالن ماركوس راشــفورد 
والشــاب ماســون غرينــوود 
التقدم في الدقيقتني ٨٨ والثانية 
األخيرة من الوقت بدل الضائع.

وفي الثانية، لم يتأثر وست 
هــام بغيــاب مدربــه مويــس 
الفرنســي عيســى  والعبيــه 
ديــوب واإليرلنــدي جــوش 
كولني الذين أبلغوا بإصابتهم 
بـ «كوفيد-١٩» خالل تواجدهم 
في امللعب استعدادا للمباراة، 
وجنح بالتقدم إلى الدور الرابع.

وسجل االسكتلندي روبرت 
الفرنسي  ســنودغراس (١٨)، 

سيباستيان هالير (٤٥ و٩٠+١) 
واألوكراني أندري يارمولينكو 
(٥٦ من ركلــة جزاء و٩٠+٢) 
أهداف وســت هــام، فيما جاء 
هدف هال ســيتي عــن طريق 

ماليك ويلكس (٧٠).
وســقط وســت بروميتش 
ألبيون أمام برينتفورد (درجة 
ثانية) بركالت الترجيح ٤-٥ 
بعــد التعــادل ٢-٢ في الوقت 

االصلي.
هــال  الويلــزي  وســجل 
روبســون-كانو هدفي وست 
بروميتش من ركلتي جزاء في 
الدقيقتني ٥٦ و٦٦، فيما جاء هدفا 
برينتفورد بواسطة الدمناركي 

إمييليانــو ماركونديس (٥٨) 
والفنلندي ماركوس فورس (٧٣ 

من ركلة جزاء).
وتأهــل نيوبــورت كونتي 
من الدرجة الرابعة بدوره إلى 
الدور الرابع بفوزه على واتفورد 

(درجة ثانية) ٣-١.
وتأجلت مباراة توتنهام مع 
مضيفه ليتون أورينت (درجة 
رابعة) قبل ساعتني من انطالقها 
بعد ظهور عدة حاالت إيجابية 
لڤيــروس كورونا في صفوف 

األخير.
ويستكمل اليوم الدور الثالث 
لكأس الرابطة بثالثة لقاءات، 
حيث يســتضيف بريســتول 

ســيتي نظيره أســتون ڤيال، 
فيمــا يذهب ليڤربــول ملالقاة 
لينكولن سيتي، ويجمع اللقاء 
الثالث يســتضيف مان سيتي 

وبورمنوث.

ميسي يغيب عن قائمة األفضل!
أعلــن االحتاد األوروبي لكرة القدم (ويفا) أمس القائمة املختصرة النهائية للمنافســة على 
جائزة أفضل العب في القارة العجوز عن املوســم املنصرم، وضمت ثنائي بايرن ميونيخ 
األملاني بطل أوروبا، الهداف الپولندي روبرت ليفاندوفســكي وحارس املرمى مانويل نوير 

إلى جانب البلجيكي كيفن دي بروين جنم مان سيتي اإلجنليزي.
وغاب األرجنتيني ليونيل ميسي العب برشلونة اإلسباني عن القائمة املختصرة، حيث جاء 

في املرتبة الرابعة الى جانب جنم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار.

مرسيليا ميلك إدانة نيمار.. بالعنصرية
ميلك نادي مرسيليا فيديوهات تظهر البرازيلي 
نيمار مهاجم باريس ســان جرمان، الذي قال إنه 
كان ضحية إهانات عنصرية، وهو يتوجه بنفسه 
بتصريحات مهينة للياباني هيروكي ساكاي خالل 
املباراة املثيــرة للجدل التي جمعت الفريقني في 
١٣ اجلاري ضمن الدوري الفرنســي لكرة القدم، 
وفق ما صرح به مصدر مقرب من نادي مرسيليا.

وكان نيمار قد اشتكى من إهانات عنصرية وجهت 
إليه من قبل اإلسباني ألفارو مدافع مرسيليا في 
الكالســيكو الذي شهد توترا كبيرا بني الفريقني، 

أدى الى طرد خمسة العبني. 

وقــال مصدر مقــرب مــن مرســيليا، طلب عدم 
ذكر اســمه، ان النادي ميلك مشاهد تظهر نيمار 
يتوجه بعبارات مهينة ألي ساكاي، لتؤكد بالتالي 
معلومــات بثها راديو «كادينا كوب» اإلســباني، 
وهــذه التصريحــات العنصرية، وفقــا للمصدر 

نفسه، أدلى بها نيمار مرتني.
وأفادت قناة «غلوبو» البرازيلية بأن سان جرمان 
أرسل إلى رابطة الدوري الفرنسي ڤيديو يظهر، 
وفقا خلبــراء في قــراءة الشــفاه، أن نيمار كان 
ضحيــة إهانات عنصرية في املباراة التي أقيمت 

على ملعب «بارك دي برانس».



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 
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«نفط الكويت» تكتشف ٤ حقول 
نفطية جديدة.

   أدام اهللا على أهلنا في اململكة    خير وبركة.
          األمن واألمان واالستقرار.

اململكة العربية السعودية 
حتتفل باليوم الوطني الـ ٩٠.

أبعد من الكلمات
«أعتذر لتصرفي وعدم مراعاتي المسؤولية»

املذيعة األميركية إلني ديجينيريس 
تعتذر لزمالء برنامجها الشهير بعد 

اتهامات لها بأجواء عمل سلبية.

«إلغاء ثلث مقاعد البرلمان يوفر مليار يورو»

وزير اخلارجية اإليطالي لويجي دي 
مايو يؤيد نتائج التصويت احلالي 

على إلغاء ثلث البرملان.

«تقليص الحضور من ألف إلى مائة»

جلنة جائزة نوبل تقلل عدد املدعوين 
حلفل توزيع اجلوائز بسبب كورونا.

«تتهم الناس بالعنصرية لتأييدهم ترامب»

رأي محامي مجموعة اشــخاص 
وصفتهــم املغنيــة كاردي بــي 
بالعنصرية الرتداءهم قبعة حمراء 
تأييدا لترامب وتواجه دعوى قضائية 

بالتشهير لنشرها ڤيديو لهم.

«توفي بسالم في باريس دون زوجة أو أوالد»

نعي هوليوود للممثل اإلجنليزي 
مايكل لونســدال، املشهور بدور 
الشــر ضد جيمس بوند، يتوفى 
عن ٨٩ سنة، بعدما قدم ١٨٠ فيلما.

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

٤:١٨الفجر
٥:٣٧الشروق
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٧:٠٠العشاء
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

خديجة محمد باقر الشــيخ إبراهيم: ٦٤ عاما ـ ت: ٩٩٠٦١١٨٤ 
ـ شيعت.

هيا يوسف حمود عبداهللا الصالل : ٢٣ عاما ـ ت: ٥٠٢٤١٥٤١ ـ 
٩٨٨٥٣٣٣١ ـ شيعت.

مساعد عبدالناصر ســليمان الطيار: ٢٥ عاما ـ ت: ٥٠٥٥٧٧٩٧ 
ـ شيع.

شفيقة عبداهللا املطوع، زوجة محمد طاهر املطوع: ٧٥ عاما 
ـ ت: ٩٢٢٤٤٤١٤ ـ ٩٧٨١٨٨١٦ ـ ٩٤٠٤٠٠٩٢ ـ شيعت.
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صورة يوم اخلميس
بقلم: د. يعقوب يوسف الغنيم

افتتح بيت الكويت في القاهرة في ســنة ١٩٤٥، وكان يستقبل أبناء الكويت 
من الدارسني هناك، ويشرف على دراستهم، وبعد أن منت أعداد املبعوثني فكرت 
دائرة املعارف هنا في إنشاء مبنى خاص لهذا الغرض يكون شامًال لكل ما يحتاجه 
العمل في رعاية البعثات، فتم إنشاء املبنى اجلديد في منطقة راقية وبتصميم 
جميل، وصار يتيح للطالب والطالبات كل ما فيه راحة للجميع، ويضم مكتبة 
كبيرة وقاعات مختلفة األغراض، باإلضافة الى مكاتب املشــرفني. وكان الطالب 

يسكنون في البيت القدمي قبل إنشاء هذا البيت.
جرى افتتاح هذا املبنى في سنة ١٩٥٩، وقد قام بذلك الرئيس املصري الراحل 
جمال عبدالناصر بحضور الشيخ عبداهللا اجلابر الصباح رئيس معارف الكويت.

والصورة متثل جانبا من حفل االفتتاح.

احلربي لـ «األنباء»: أخبار سارة.. طارد احلشرات يقضي على «كورونا»
قالت خبيرة علم احلشرات 
واألستاذ املساعد ب قسم العلوم 
فــي الهيئة العامــة للتعليم 
التطبيقي د.جنان احلربي إنه 
خالل األيام املاضية، انتشرت 
بعــض األخبار الشــيقة من 
اململكــة املتحــدة، مفادهــا 
بأن اجليش هناك يســتخدم 
طاردا للحشرات يحتوي على 
املكون النشط سيتريوديول 
Citriodiol كحماية إضافية ضد 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
(كوفيــد-١٩) وفــق صحف 
صــن»  و«ذا  «تيلغــراف» 
و«ذا غارين» و«ذا ســكاي». 
فهل ممكــن أن يحمينا طارد 
احلشرات من عدوى كوفيد- 

١٩ فعال؟ 
وأضافــت احلربــي فــي 
لـــ «األنبــاء» أن  تصريــح 
مختبر العلوم والتكنولوجيا 
التابــع للحكومة  الدفاعيــة 
البريطانيــة أصدر دراســة 
حديثة الشهر املاضي تثبت 

املختبــر لفحــص تأثيــره. 
وثانيا، اســتخدموه كعالج 
ســطحي للجلد االصطناعي 
الالتكس املصمم ليحاكي على 

جلد اإلنسان.
وقــد أظهــرت املجموعة 
األولــى مــن التجــارب أنه، 
عند استخدام سيتريوديول 
بتركيــز عــال، فإنــه يقتــل 

 PMD يشــار إليه عادة باسم
وهو مســتخلص نباتي من 
الصمــغ املعطــر بالليمــون 
(كورميبــا ســيتريودورا) 
مضاف إلية الـDEET الطارد 
للبعوض وحشرة القراد. مت 
الســيتريوديول في  تصنع 
١٩٩٤ ولكن مع مرور السنوات 
مت التعديــل علــى مكوناته 
ليكــون أكثر فعالية. وهناك 
أدلة قوية جــدا على أن هذا 
املنتج املعــروف عامليا بأنه 
يوفر حماية فعالة وآمنة ضد 
لدغات البعوض والعديد من 

احلشرات القارصة.
وأوضحت أن الســلطات 
بريطانيــا  فــي  الصحيــة 
واستراليا توصي باستخدام 
هذا املنتج لفعاليته في طرد 
احلشــرات الناقلة لألمراض 
مثل البعوض. وفي أستراليا، 
املبيــدات  هيئــة  توصــي 
واألدوية البيطرية األسترالية 
والسلطات الصحة اإلسترالية 

على استخدام بشكل روتيني 
أي طارد للحشرات يحتوي 

على السيتريوديول.
وأضافــت احلربي: أعتقد 
النتائــج األوليــة  أن هــذه 
مطمئنــة ومشــجعة ولكــن 
ال ينبغــي أن تكون أســبابا 
للتوصية باســتخدام طارد 
الــذي يحتــوي  احلشــرات 
على ســيتريوديول للوقاية 
مــن COVID-١٩. فيجــب أن 
نفهم بالضبط كيف ميكن أن 
يقتل هــذا املنتج الڤيروس، 
حيث صــرح أحد املختصني 
فــي األوبئة قائــال: حتى لو 
أظهــر هــذا الطــارد جناحا 
كعامل مضاد للڤيروسات أو 
كمطهر، فهو يحتاج للمزيد 
من التجارب الطبية وإعادة 
تســجيلة كســلعة عالجية. 
لكن العلمــاء متفائلون بأن 
هــذا املنتج ميكــن أن يكون 
إضافة إلــى معقمات اليدين 

ومنظفات األسطح.

الڤيروس بنسبة ١٠٠٪. وفي 
املجموعة الثانية، أدى تطبيق 
طارد احلشــرات على اجللد 
االصطناعي إلى تقليل كمية 
الڤيروس املكتشفة بعد أربع 
ساعات. لكن الڤيروس لم يتم 

تدميره بالكامل.
وعــن طــارد احلشــرات 
«الســيتريوديول» قالت إنه 

ذكرت أنه عند استخدام «سيتريوديول» بتركيز عاٍل فإنه يقتل الڤيروس بنسبة ١٠٠٪

الشجرة التي يصنع منها طارد احلشرات د.جنان احلربي

أن الرذاذ احملتوي على تركيز 
عال من سيتريوديول ميكن أن 
يقتل الڤيروس التاجي املسبب 
لـــ COVID-١٩، في املختبر، 
مشــيرة إلى أن هذا املختبر 
قيــم فعالية ســيتريوديول 
بطريقتني، أوال، كعامل مضاد 
للڤيروسات، وضعوا املنتج 
مباشــرة على الڤيروس في 

إجنلترا تغّير معايير توفير لقاح اإلنفلونزا مجانًا

أشعة الشمس ال عالقة لها باكتئاب الشتاء

الســلطات  مع انشــغال 
الصحية في العالم بالتصدي 
لڤيروس كورونا يفاقم اقتراب 
فصلــي اخلريف والشــتاء 
مــن املخاوف مــن اجلائحة 
املعتادة املعروفة  املوسمية 
بڤيــروس االنفلونزا والتي 
ستأتي متزامنة مع جائحة 
كوفيــد-١٠. فمن دون شــك 
لن تكــون االجهزة الصحية 
التي تئن حتت وطأة كورونا 
بحاجــة الــى عــبء اضافي 

متمثل في االنفلونزا.
بــادرت  لهــذا،  وتــداركا 
هيئة الصحة احلكومية في 
اجنلترا الى تعديل املعايير 
التي يعطــى مبوجبها لقاح 
االنفلونزا املجاني لهذا العام. 
وذكرت صحيفة «اندبندنت» 
انه في العام املاضى حصل 
قرابة ١٥ مليون شخص في 

على العكس من االعتقاد 
الشائع بأن قلة أشعة الشمس 
في فصل الشتاء هي السبب 
في أعــراض االكتئــاب التي 
يشــعر بها البعــض في هذا 
الفصــل، توصلــت دراســة 
هولندية إلى أنه ال عالقة ملقدار 
أشعة الشمس بتغير املزاج إال 
لــدى املصابني بالعصاب أي 
الذين لديهم استعداد مسبق 

للمعاناة من االكتئاب.
«ميــل  موقــع  ويعــدد 
أونالين» بعضا من أعراض 
اكتئاب الشتاء املوسمي بأنها 
تتمثل فــي فقــدان االهتمام 
بالنشاطات اليومية املعتادة 
والشــعور باليــأس والذنب 
وعــدم القيمــة واإلحســاس 
بالكســل والرغبة في النوم 
نهارا وصعوبة النهوض من 

الفراش صباحا.
ويشير املوقع إلى النظرية 
الســائدة بــأن نقص أشــعة 
الشمس مينع جزءا من الدماغ 
مــن العمــل بشــكل صحيح 
ويــؤدي إلى زيادة في إنتاج 
هورمــون النــوم ميالتونني 
ممــا يؤدي الى زيادة الرغبة 
أكثر في النوم. ورمبا يفسر 
هــذا هوس شــعوب البلدان 

ملن هم فوق سن ٦٥ وللحوامل 
واملصابني ببعض األمراض 
واالطفــال بني ســن الثانية 
والثالثــة وتالميــذ املرحلة 
االبتدائيــة والعاملــني فــي 

فــي املقابــل هنالــك مــن 
اكتئاب الصيف  يعانون من 
بسبب أشعة الشمس الزائدة، 
ومن هــؤالء الدكتور ماكس 
مببرتــون الــذي يقــول انه 
يفضل جتنب أشعة الشمس 

املجاالت الصحية.
التعليمات اجلديدة توسع 
الــى  مروحــة املســتفيدين 
من هم فوق ســن اخلمسني 
وتالميــذ الســنة األولى من 

املرحلة الثانوية.
ومــن املعــروف ان لقاح 
النظام  االنفلونزا يحــرض 
املناعي على انتاج أجســام 
مضــادة ملهاجمة الڤيروس. 
ونتيجة لذلك يتمكن النظام 
املناعــي مــن التعــرف على 
الڤيروس واملبادرة فورا الى 
انتاج أجسام مضادة للتصدي 
لــه. ويحتاج تكوين املناعة 
عادة من ١٠ الى ١٤ يوما بعد 
أخذ اللقاح، ولكن يتعني تكرار 
اللقاح كل عام ألن األجسام 
املضادة تضعف مبرور الوقت 
كما ان سالالت االنفلونزا قد 

تتبدل من عام آلخر.

وال يســتطيع أن يفهم سبب 
توق مواطنيــه البريطانيني 
الى أشــعة الشمس احلارقة 
وإلى اجلري وراءها في بلدان 
مشمسة أخرى في حال عدم 

توافرها في بلدهم.

األجواء الباردة قد تكون السبب في توق البريطانيني ألشعة الشمس

اجنلترا وحدها على اللقاح 
ولكــن التعليمــات اجلديدة 
تتيــح اللقاح لـــ ٣٠ مليون 
شــخص. وكانــت املعاييــر 
السابقة توفر اللقاح املجاني 

الواقعة فــي اقصى النصف 
الشــمالي من الكرة األرضية 
بالتعرض ألكبر قدر ممكن من 
أشعة الشمس حتى من دون 
اعتبارات تسمير البشرة أو 
احلصول على ڤيتامني «د».

بسبب «كوفيد ـ ١٩».. فنادق 
جنيڤ «في العناية الفائقة»

مسابقة ملكة جمال ڤنزويال تتأقلم 
مع «كورونا»: مسجلة وبال جمهور

جنيــڤ ـ أ.ف.پ: حرمت جائحة «كوفيد ـ ١٩» فنادق 
جنيــڤ الفارهة من زبائنها الذين يشــكل املتمولون من 
األوساط املالية والديبلوماسية جزءا أساسيا منهم، وسط 
مخاوف من اضطرار مؤسســات عريقة إلى اإلغالق بعد 

صيف «كارثي» على القطاع.
ويقــول رئيس جمعية أصحــاب الفنادق في جنيڤ 
ومدير أحد فنادقها الشهيرة تييري الفاليه: «قطاعنا في 

العناية الفائقة حاليا وثمة خطر على حياته».
وبعد ســنتي ازدهار فــي ٢٠١٨ و٢٠١٩ مــع نحو ٣٫٢ 
ماليني ليلــة فندقية في جنيڤ ســنويا، يواجه القطاع 
في ٢٠٢٠ تبعات وباء «كوفيد ـ ١٩» الذي شكل ما يشبه 

«التسونامي االقتصادي»، بحسب الفاليه.
ونتيجــة ذلك، لم يتجاوز عــدد الليالي الفندقية في 
جنيڤ في العام احلالي ٦٩٣ ألفا حتى نهاية يوليو، مع 
توقعات بأال يتعدى هذا العدد ١٫٣ مليون ليلة نهاية العام، 
أي ما يوازي املســتوى الذي ســجل في ١٩٥٤، في فترة 

كانت املدينة تعد نصف عدد الفنادق املوجودة حاليا.

كــراكاس ـ أ.ف.پ: كانت هايداليك أوربانو حتلم بأن 
تتعلم املشي على منصة عرض األزياء التي يفترض بكل 
طامحة إلى لقب ملكة جمال ڤنزويال ٢٠٢٠ أن تستعرض 
جمالهــا عليها أمام اجلمهــور، لكن جائحة «كوفيدـ  ١٩» 

جعلت الشابة تكتفي مبتابعة دروس عن ُبعد.
وتــروي هايداليك أوربانــو، وهي طبيبة جراحة في 
اخلامسة والعشرين وإحدى املتنافسات االثنتني والعشرين 
على لقب ملكة جمال ڤنزويال، أن «متابعة دروس افتراضية 

في مجال مشية العارضات كانت أمرا معقدا».
وتقول لوكالة «فرانس برس»: «كنت أحلم بأن أذهب 
كل يوم إلى ال كوينتا (مركز إقامة مسابقة ملكة اجلمال 
فــي كاراكاس)، لكننا تأقلمنا ولســت نادمة إطالقا على 

كوني عشت املسابقة خالل فترة اجلائحة».
واضطر املنظمون إلــى االبتكار عبر تطبيقي «زوم» 
و«واتساب» وغيرهما، من منطلق احترام تدابير احلجر 
التي فرضتها الســلطات الڤنزويلية ســعيا إلى احتواء 

ڤيروس كورونا املستجد.

(أ.ف.پ) إحدى املتسابقات تستعد للقاء جلنة التحكيم  
ملشاهدة الڤيديو

11آراء


	A01
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

