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االقتصاد الكويتي ينتعش في ٢٠٢٢
محمود عيسى

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العاملية 
للتصنيف االئتماني (S&P) بدء تعافي االقتصاد 
الكويتــي في ٢٠٢٢، باالضافة الى منو الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي في املتوسط ليبلغ ٧٪ 
خالل عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣. وجاءت تلك التوقعات 
بعدما افترضت الوكالة في تقريرها الصادر أمس 
انكماش الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي بنسبة

٧٪ هذا العام، مع توقعها عدم حدوث انتعاش 
اقتصادي العام املقبل حيث قدرت نسبة النمو
بـــ ٠٪، ويعــزى ذلك إلــى حد كبيــر إلى أن 

تخفيضات اإلنتاج التي وافقت عليها منظمة الدول املصدرة للبترول (أوپيك) 
وغيرهــا من كبار املنتجني اآلخرين ستســتمر». وقالــت الوكالة ان مخاطر 
التصنيف املتعلقة باالقتصاد تتمثل في أنه مازال معتمدا بشكل كامل تقريبا 

على النفط الذي ميثل ٩٠٪ من الصادرات واإليرادات احلكومية. 
من جهة أخرى، قالت وزيرة الشؤون االجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون 
االقتصاديــة مــرمي العقيــل، ان مجلس الــوزراء قرر تكليــف األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بوضع خارطة طريق لإلصالحات املالية 

واالقتصادية لتحسني التصنيف السيادي للدولة.

«ستاندرد آند بورز»: انكماش الناجت احمللي بنسبة ٧٪ هذا العام.. والنمو في العام املقبل يبلغ ٠ ٪ .. والعقيل: خارطة طريق لإلصالحات وحتسني التصنيف السيادي للدولة 

السفارة النمساوية: التحذير من السفر للكويت 
وعدة دول  بسبب ارتفاع إصابات «كورونا» فيها 

أسامة دياب

حذرت احلكومة النمساوية املسافرين من 
السفر الى عدة دول منها الكويت والبحرين 
وذلك بسبب ارتفاع حاالت االصابة بڤيروس 
كورونا فيها. وأشارت السفارةـ  في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»ـ  الى ان التحذيرات اجلديدة 
تدخل حيــز التنفيذ اعتبــارا من االثنني ٢٨ 

اجلاري، كاشفة عن وجود آلية ملتابعة انتشار 
وتفشي «كوفيدـ  ١٩» في مختلف دول العالم 
وتصــدر التحذيرات املتعلقة بالســفر على 
أساسها مع مراجعة دورية ملثل هذه التحذيرات 
كل أسبوعني. ولفتت السفارة إلى ان حتذيرات 
السفر ليست موجهة للكويت والبحرين فقط 
بل لعدد من دول العالم نظرا الرتفاع معدالت 

اإلصابة فيها.

منها حتويل األرباح احملتجزة وسحب الودائع احلكومية من البنوك واالقتراض من «املركزي»

٦ بدائل مقترحة لتغطية عجز امليزانية
أحمد مغربي

مســؤولة مصــادر  قالــت 
لـ «األنباء» إن ديوان احملاسبة وضع 
٦ بدائل مقترحة لتغطية عجز امليزانية 
العامة للدولة  وتأتي تلك البدائل من 
ديوان احملاســبة ضمن مقترحات 
مت رفعها إلى جلنة الشــؤون املالية 
واالقتصادية مبجلس األمة لإلذن في 
عقد قروض عامة وعمليات متويل 
من األسواق املالية احمللية والعاملية.

البدائل في حتويل األرباح  ومتثلت 
احملتجــزة لدى مؤسســة البترول 
الكويتية باإلضافة الى أموال أخرى 
مستحقة للخزانة العامة للدولة لدى 
بعض اجلهات احلكومية، وثانيا سحب 
الودائع احلكومية من البنوك احمللية 
من خــالل اقتراض تلك األموال من 
اجلهات احلكومية وفقا ملا تســمح 
به قوانني إنشــائها وبالتنسيق مع 
بنك الكويت املركزي، وثالثا شــراء 
احتياطي األجيال القادمة األموال غير 

السائلة من االحتياطي العام من خالل 
التنسيق مع الهيئة العامة لالستثمار 
وتقييم األصول املشتراة تقييما عادال 
ومبا يعبر عن حقيقة مركزها املالي، 
ورابعا االقتراض من احتياطي األجيال 
القادمة، وخامسا االقتراض من بنك 
الكويت املركزي مبا يتماشــى مع 
األحكام املقررة في القانون رقم ٣٢ 
لســنة ١٩٦٨، وأخيرا االقتراض من 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

التفاصيل ص١٥العربية.
التفاصيل ص١٦

املنفوحي لـ «األنباء»: مراجعة 
قرار إلغاء التخييم ١٥ ديسمبر

بداح العنزي

أعلن نائــب رئيس جلنة 
تطبيق االشتراطات الصحية 
التابعة ل مجلس الوزراء، مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي، 
عــن إلغــاء موســم التخييم 
احلالي علــى أن تتم مراجعة 
القرار حسب التقارير الصحية 
الصادرة مــن وزارة الصحة 

يوم ١٥ ديسمبر املقبل.
وقال املنفوحي في تصريح 

لـ«األنباء» ان وزارة الصحة أوصت بإلغاء املقرات االنتخابية 
ملرشحي انتخابات مجلس األمة املقبلة، على أن يصدر القرار 

بشكل رسمي بعد صدور مرسوم الدعوة.

م.أحمد املنفوحي

مرمي العقيل

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

إصابة وكيل مساعد وعدد من موظفي قطاع في«التربية» بالڤيروس 

متديد التسجيل في رياض األطفال و«االبتدائي» حتى ٢٨ أكتوبر

 

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية 
باإلنابــة والوكيل املســاعد 
للتنمية التربوية واألنشطة 
فيصل املقصيد قرارا بتمديد 
التسجيل في مرحلة رياض 
االبتدائية  األطفال واملرحلة 

للمستجدين بالعام الدراسي 
٢٠٢١/٢٠٢٠ حتى نهاية دوام 
يــوم األربعــاء املوافــق ٢٨ 

أكتوبر املقبل.
الــى ذلــك، أصيــب احد 
الوكالء املساعدين في الوزارة 
بڤيروس كورونا بعد ظهور 

نتيجة فحص املسحة.

وكان الوكيــل قــد خالط 
العديــد مــن القياديــني في 
وزارة التربيــة، األمــر الذي 
يؤدي الى فحص جميع من 

خالطهم.
وكشفت مصادر تربوية 
الوكيــل  مطلعــة، عــن أن 
الذي  بــدأ احلجــر املنزلــي 

سيســتمر ملــدة أســبوعني، 
مشــيرة الى ان هنــاك عددا 
آخــر مــن موظفــي قطاعــه 
أصيبــوا أيضــا بالڤيروس 
بعدما قاموا بإجراء املسحة، 
متمنية لهم الشــفاء العاجل 
والعــودة إلى عملهم بصحة 

التفاصيل ص٢وعافية.

عواصــم ـ وكاالت: احتدمــت 
املعركة االنتخابية األميركية 
على بعــد ٤٠ يوما من موعد 
االقتــراع، وأججهــا رفــض 
ترامــب  دونالــد  الرئيــس 
التعهد بنقل ســلمي للسلطة 
في حال خسارته أمام منافسه 
الدميوقراطي جو بايدن، الذي 
حظــي بتأييد أكثــر من ٤٩٠ 
من خبراء األمــن القومي في 
صفعــة قوية للرئيــس. فقد 
انضم اجلنــرال املتقاعد بول 
سيلڤا، الذي كان يوما أحد أكبر 
مستشاري ترامب العسكريني، 
إلى قائمة تضم قادة عسكريني، 
ومســؤولني بالبيت األبيض 
وســفراء سابقني. وقد وقعوا 
خطابا أمــس يعلنون فيه أن 
ترامب «ليس ندا للمسؤوليات 
اجلســيمة ملنصبه» بحســب 
«رويترز». ويقول اخلطاب ـ 
وعنوانه «قادة األمن القومي 
من أجل بايدن» ـ إنه «بفضل 
املتعالــي  ســلوك (ترامــب) 
وإخفاقاتــه لم يعــد حلفاؤنا 
يثقون فينا أو يحترموننا ولم 

في أوج معركة سياســية مع 
الدميوقراطيــني. وبالتزامن، 
جتددت االحتجاجات الغاضبة 
ضــد عنصرية الشــرطة في 
عــدة مــدن أميركيــة تنديدا 
بقرار قضائي اعتبر متساهال 
جــدا مــع ٣ عناصر شــاركوا 

في قتــل األميركية الســوداء 
بريونــا تايلور فــي لويفيل 
مــارس املاضــي، فــي تكرار 
للمظاهرات التي أججتها حادثة 
مقتل جورج فلويد وأميركيني 
ســود آخريــن خالل األشــهر 

املاضية.

جتدد االحتجاجات املناهضة للعنصرية وعنف الشرطة بعد تبرئة قتلة أميركية سوداء في لويفيل

الرئيس األميركي دونالد ترامب والسيدة األولى ميالنيا يلقيان نظرة الوداع على جثمان القاضية روث غينسبورغ 
املسجى في احملكمة العليا                     (رويترز)

جنود إسبان وممرضات يعملون في مركز تعقب مصابي «كورونا» في باملا دميايوركا                 (ا.ف.پ)

يعد أعداؤنا يخشــوننا». في 
األثناء، ألقى ترامب والسيدة 
األولى ميالنيا النظرة األخيرة 
على جثمان القاضية الليبرالية 
فــي احملكمة العليا روث بادر 
غينســبورغ قبــل يومني من 
إعــالن مرشــحته خلالفتهــا 

٥٠٠ قائد «أمن قومي» يتخلون عن ترامب ويدعمون بايدن

«األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» «األبحاث»: مشروع  بحثي لتفريخ «الزبيدي» 

التفاصيل ص١٨

أوروبا تفرض املزيد من القيود لدرء املوجة الثانية
اإلمارات تستأنف 
إصدار التأشيرات 

عدا تصاريح العمل

عواصــم ـ وكاالت: بلغ عــدد اإلصابات 
بڤيروس كورونا املستجد أكثر من ٣٢ مليونا 
و٩٨٠ ألف إصابة وارتفع عدد الوفيات الى 
مــا فوق ٩٧٨ ألفا على مســتوى العالم، في 
حني دعا االحتاد األوروبي أمس أعضاءه إلى 
تشديد القيود «على الفور» للتصدي للموجة 
الثانية. ولم يتأخــر األوروبيون كثيرا في 
االستجابة، حيث قررت السلطات األملانية 
تشديد القيود في ميونيخ مع إلزامية وضع 

الكمامة اعتبارا من أمس. وصنفت احلكومة 
األملانيــة أمــس ١١ منطقة فــي أوروبا بأنها 
«خطيرة» بسبب عودة ڤيروس «كوفيدـ  ١٩» 
إلى التفشي من جديد في هذه املناطق. وفي 
فرنســا، أثار إعالن حكومتها قيودا جديدة 
صارمة موجة من الغضب في منطقة إيكس 
ـ مرســيليا وفي غوادلوب في جزر االنتيل 
الفرنسية. واعتبر مسؤولو املناطق احملليون 

أنه عقاب جماعي.

قالت وســائل إعالم 
إن اإلمــارات  إماراتيــة 
استأنفت إصدار التأشيرات 
لألجانب باستثناء تصاريح 
العمل ابتداء من يوم أمس 
وذلك بعد توقف استمر 
إطار  ســتة أشــهر في 
الرامية الحتواء  اجلهود 
ڤيروس كورونا. وقالت 
الهيئــة االحتادية للهوية 
بيان  واجلنســية، فــي 
نشرته وســائل اإلعالم، 
إطار  اتخذ في  القرار  إن 
السارية  القيود  تخفيف 
ملكافحة مــرض «كوفيد 
ـ ١٩» وتعزيــز اجلهود 
التعافي  لدعــم خطــط 

االقتصادي.

التفاصيل ص١٨

أماني الياقوت

التفاصيل ص١٨
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اجلمعة ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ محليات

نائب األمير استقبل وزير اخلارجية

«احلرس» ينفذ مترينًا لتفعيل خطة األمطار

محافظ العاصمة: مواصلة العمل حتى االنتهاء 
من كل املخالفات بجميع املناطق

«تعاونية اجلهراء» تطلق تخفيضات 
سبتمبر على أكثر من ٢٥٠ صنفًا

اســتقبل ســمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في دار ميامة صباح امس 
وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
د.أحمد ناصــر احملمد، وذلك بعد عودته إلى 
البالد بعد أن قام بتسليم رسالة خطية من سمو 
نائب األمير وولي العهد إلى صاحب الســمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 
الشقيقة تتعلق بالعالقات األخوية الوطيدة 
التي تربط البلدين الشقيقني والقضايا ذات 
االهتمام املشترك. كما بعث سمو نائب األمير 

وولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس اجلنرال عمرو سيسوكو امبالو 
رئيس جمهورية غينيا بيساو الصديقة عبر 
فيها ســموه عن تهاني صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهللا ورعاه وتهاني 
سموه مبناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده، 
متمنيا ســموه له موفور الصحــة والعافية 
وللبلد الصديق املزيد من التقدم واالزدهار. 
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

نفذ فرع إطفاء احلرس الوطني الكويتي 
مترين (أمطار ٢) في منطقة املقوع وذلك 
ضمن اإلجراءات املتبعة لتفعيل خطة أمطار 

.٢٠٢٠
وقال وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
م. هاشــم الرفاعي في بيان صحافي عقب 
تفقده مترين فرع االطفاء ان التمرين يهدف 
الى الوقوف على االستعدادات واإلجراءات 
املتبعة لقوات احلرس في مثل هذه احلاالت 
واســتخدامها ملختلــف اآلليــات واملعدات 

املخصصة لســحب امليــاه في حال هطول 
أمطار. وأكد الرفاعي اهتمام احلرس بالتعامل 
مع الكوارث الطبيعية واالســتعداد الدائم 
في مثل هذه التمارين واجلاهزية ملختلف 
االحتماالت حتى يتمكن احلرس الوطني من 
أداء دوره في مساندة أجهزة الدولة وحماية 

أرواح وممتلكات املواطنني واملقيمني.
ورافــق الفريــق الرفاعي خــالل تفقده 
التمرين مدير ديوان نائب رئيس احلرس 

الوطني اللواء جمال الذياب.

حث محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد 
فريــق الطوارئ لفرع بلديــة احملافظة على 
مواصلة العمل حتى االنتهاء من كل املخالفات 
في جميــع مناطــق احملافظة، الفتــا إلى أن 
احملافظة حترص دوما على تكرمي املوظفني 
املتميزيــن في كل املواقــع تقديرا جلهودهم 

وتفانيهم في خدمة الوطن.
جاء ذلك في تصريح للخالد، على هامش 
تكرميه عددا من املوظفني في فريق الطوارئ 
لفرع بلدية محافظة العاصمة، وذلك بحضور 
رئيس الفريق زيد العنزي وعدد من مسؤولي 

ديوان عام احملافظة.
وأشــاد اخلالد بفريــق الطوارئ جلهوده 

املخلصــة وتعاونــه امللموس فــي أداء مهام 
عمله ما اســتحق معــه التقدير، موضحا أن 
نشاط موظفي الفريق امللحوظ يستحق الثناء 
واإلشادة بعد مبادرتهم لتنفيذ القانون وإجناز 
مهــام العمل على أكمل وجــه، مبينا أن أطر 
التعاون والتنسيق املشترك التي تتحقق بني 
احملافظة ووزارة الدولة لشؤون البلدية ممثلة 
فــي فريق الطوارئ تبعث علــى االطمئنان، 
ومشــيرا إلى أن احملافظة حترص دوما على 
االهتمام باملتميزين واملبدعني في كل املواقع 
إميانا منها بضرورة تشجيعهم ليكونوا قدوة 
ألقرانهم وليبقى هذا التقدير حافزا لهم ملزيد 

من البذل والعطاء في خدمة الوطن.

محمد راتب

أعلن رئيس جمعية اجلهراء التعاونية 
حبيــب املاجــدي عن انطــالق تخفيضات 
سبتمبر ٢٠٢٠ في سوقي اجلهراء والواحة 
على أكثر من ٢٥٠ صنفا غذائيا واستهالكيا 
بنسبة خصم تصل إلى ٦٠٪ بالتعاون مع 
كبرى الشــركات املوردة للســلع الغذائية 
واالستهالكية في السوق احمللي واالقليمي، 
مؤكدا أن جميع السلع املشمولة بالتخفيضات 
مســتمرة طــوال فتــرة التخفيضات دون 
نقصــان. وقال عقــب افتتاحه تخفيضات 

ســبتمبر بحضور نائب الرئيس احملامي 
عذبي السعيدي ورئيس جلنة املشتريات 
متعب البوقــان ورئيس جلنــة اخلدمات 
االجتماعيــة خالد الرويعــي واملدير العام 
محمــد العنزي ومدير املشــتريات صالح 
السعيدي إنه مت اختيار السلع بعناية تامة 
ووفق معيار إقبــال اهالي املنطقة عليها، 
خاصة األصناف سريعة الدوران والرئيسية، 
مبينا أن التخفيضات تأتي ضمن سلسلة 
اخلطة التســويقية التــي وضعها مجلس 
اإلدارة طــوال العام هادفة تخفيف األعباء 
املالية عن أهالي املنطقة وزيادة للمبيعات.

بتخفيضات تصل إلى ٦٠٪ في سوقي اجلهراء والواحة

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

جانب من التمرين

الشيخ طالل اخلالد متوسطا املكرمني

إطالق «حياتكم غالية» لدعم الصحة النفسية لذوي اإلعاقة

بشرى شعبان

دشــنت الهيئــة اخليريــة 
العامليــة صبــاح  االســالمية 
امس حملــة «حياتهم غالية» 
حتت رعاية وزيرة الشــؤون 
االجتماعيــة ووزيــرة الدولة 
للشــؤون االقتصاديــة مرمي 
العقيل وبالتعــاون مع فريق 
البناء البشــري، وهي مبادرة 
وطنيــة لدعــم فــرق الصحة 
النفسية لذوي االعاقة وذلك في 
مقر االمانة العامة للتخطيط.

وأكدت املدير العام للهيئة 
العامة لشوون اإلعاقة د.شفيقة 
العوضي أن املبادرة مدتها عام 
كامل وتشــمل جميع املناطق 
في مختلف احملافظات، مشيرة 
الى ان تشكيل الفرق وأعدادها 
يعتمــد علــى عــدد احلــاالت 

املسجلة لدى املبادرة.
وقالت ان املبادرة تخضع 
آلليــة تقييــم مــن اجلهــات 
املشــرفة عليها بعد أسبوعني 
من انطالقها مــن حيث أعداد 
ذوي االعاقة املتقدمني واجلهات 
املشرفة عليها فضال عن مدى 
الشــخص للعالجات  جتاوب 
النفســية من خالل اســتبيان 
يقدم لألشــخاص مما يعكس 

مدى االستفادة من التجربة.
وفيما يتعلق عن شــمول 
املبــادرة لــذوي االعاقــة غير 
محــددي اجلنســية، ذكــرت 
العوضــي أن املجــال مفتوح 
للجميع في املبادرة واألولوية 
للحاالت الشديدة والصعبة وال 
تقتصر على جنسية معينة.

واضافت العوضي أن الهيئة 
تقدم خدمات االعاقة للكويتيني 
وغيــر محددي اجلنســية من 
ابناء الكويتييات حسب نص 
القانون، من الناحية التعليمية 
والصحيــة والوظيفيــة وهي 
ملزمة بذلك، لكن كمستحقات 
مالية القانون ال يسمح لغير 
محددي اجلنســية، موضحة 
أنه يجــب دراســة اي ملفات 
يقدم لتحديد مدى شموله في 
قانون االعاقة. وبينت العوضي 
ان حملة «حياتهم غالية» هي 
امتــداد حلملــة «واحنــا بعد 
وياكم» بالشراكة االستراتيجية 
مع معهد البناء البشري والهيئة 
اخليريــة اإلســالمية العاملية 
والهيئة العامة لشــئون ذوي 

التنموية خلدمة فئات املجتمع.
بــدوره، اســتعرض مدير 
عام الهيئــة اخليرية العاملية 
م. بدر الصميط مسيرة الهيئة، 
مشيرا الى ان مساهمتها في دعم 
الشعب السوري واملساهمة في 
دعم العراق ومؤخرا دعم اهلنا 
في السودان، وأن الهيئة أحد 
اجنحة العمل االنساني الكويتي 
العاملــي. كما اســتعرض دور 
اجلمعيــات اخليرية واملبرات 
اخليريــة الكويتيــة في دعم 
جميع الفئات احملتاجة خالل 
أزمة كورونا، مؤكدا ان الهيئة 

يساعد على تفهم أمر املعاقني 
وأولياء امورهم وتقدمي العون 
واملساعدة لهم واملساهمة احلقة 
في ســبيل تنمية قدراتهم في 
مجتمــع تســمو روح املــودة 
والتآخي بينهم فهذا الشعور 
التضامني هو الذي وجد لغة 

الشراكة فيما بيننا اليوم.
وأضافت أن مستوى خدمة 
الرعايــة االجتماعيــة  فئــات 
وذوي االعاقــة فــي الدولة، ال 
بــد أن تكون فيها االســتدامة 
عنصرا رئيسيا في تنمية هذه 
اخلدمات، لذا ستقوم املبادرة 
على دعم أنشطة رئيسية من 
اهمها توحيد اجلهود اإلعالمية 
لتحقيق رسالة الوعي املجتمعي 
في دعم املساهمة احلقيقية لكل 
افراد املجتمع ومنظماته خلدمة 

أبنائنا من ذوي اإلعاقة. لــن تتوانى في بــذل كل جهد 
يعمل علــى تعزيز الشــراكة 
املجتمعيــة الــذي انضم اليها 
فريق البناء البشري التنمية.
مديــر  بينــت  بدورهــا، 
معهد البناء البشري عواطف 
السلمان، أن احلملة تستهدف 
خدمــة أبنائنا مــن فئة ذوي 
اإلعاقة من خالل مبادرة دعم 
فــرق الصحــة النفســية لهم 
عالجا ووقاية مما ترتب على 
حياتهم من آثار كانت جائحة 
كورون سببا رئيسيا بها، آملة 
أن يكون في هــذه املبادرة ما 

املبادرة مدتها عام كامل وتشمل جميع املناطق في مختلف احملافظات

د. شفيقة العوضي ود. خالد املذكور والشيخة شيخة العبداهللا وم.بدر الصميط وعواطف السلمان مع احلضور في اللقاء

االعاقــة وبإشــراف من مكتب 
ممثل منظمة األمم املتحدة في 
دولة الكويت وشــراكة تفوق 

٥٠ جهة في الدولة.
بــدوره، أوضــح رئيــس 
مجلس ادارة جمعية االصالح 
االجتماعــي د. خالــد املذكور 
مســاهمة اجلمعيــة من خالل 
مشروع مناء للزكاة بـ٥٠ الف 
دينــار لدعــم احلملــة، مؤكدا 
حرص اجلميعة على املساهمة 
في كل ما يســهم في دعم فئة 
املعاقني، مشيرا الى ان اجلمعية 
لن تتوانى في دعم املشــاريع 

(زين عالم) رحاب بورسلي تتوسط امال الساير وصديقة األنصاري خالل احلفل 

إصابة وكيل مساعد في «التربية» بكورونا.. ومتديد التسجيل 
في رياض األطفال و«االبتدائي» حتى ٢٨ أكتوبر املقبل

  عبدالعزيز الفضلي

فــي ظل انتشــار ڤيروس 
كورونــا املســتجد مبختلف 
قطاعات وزارة التربية اصيب 
احد الــوكالء املســاعدين في 
الوزارة بالڤيروس بعد ظهور 

نتيجة فحص املسحة. 
وكان الوكيــل قــد خالــط 
العديد من القياديني في التربية 
االمر الــذي يؤدي الى فحص 

جميع من خالطهم.

وزير الصحة الشيخ د. باسل 
الصباح يطالبونــه بالتدخل 
شــخصيا ومخاطبــة وزارة 
التربية بإيقــاف االختبارات 
الورقية التي ســتنطلق يوم 
االحد املقبل واجرائها على ان 

تكون اونالين.
وقال الطلبة في كتابهم ان 
وزارة التربيــة أصدرت قرارا 
بإجراء اختبارات طلبة املنازل 
في املــدارس مما يعد مخالفة 
صريحة لقرارات وزارة الصحة 

التي ستقوم بتقدميه للوزير 
الشيخ د. باسل الصباح.

من جانب آخر، أصدر وكيل 
وزارة التربية باإلنابة والوكيل 
املســاعد للتنميــة التربويــة 
واألنشــطة فيصــل املقصيد 
قرارا بتمديد التسجيل مبرحلة 
ريــاض األطفــال واملرحلــة 
االبتدائية للمستجدين بالعام 
الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ حتى نهاية 
دوام يوم األربعاء املوافق ٢٨ 

أكتوبر املقبل.

في التصدي للجائحة، وأضافوا 
في كتابهم أن أغلبهم من كبار 
الســن ومنهم مــن يعاني من 
أمراض مزمنة، ولذلك نطالب 
الفــوري والعاجل  بالتدخــل 
ملخاطبة وزارة التربية إلجراء 
االختبــارات أونالين أســوة 
املــدارس الصباحية  بطلبــة 
واملسائية واملدارس اخلاصة. 
وكشــفت مصادر مطلعة 
لـ«األنباء» ان الطلبة ســلموا 
كتابهم إلحدى القيادات الصحية 

طلبة املنازل يطالبون وزير الصحة بأن تكون اختباراتهم «أونالين» وليست ورقية!

وكشــفت مصادر تربوية 
مطلعــة ان الوكيل بدأ احلجر 
املنزلــي الذي سيســتمر ملدة 
اســبوعني، مشــيرة الــى ان 
هنــاك عددا آخر مــن موظفي 
قطاعه اصيبوا ايضا بڤيروس 
كورونــا بعد ان قاموا بإجراء 
املســحة، متمنية لهم الشفاء 
العاجل والعودة لعملهم بصحة 

وعافية.
الــى ذلــك، تقدم عــدد من 
طلبــة املنــازل بكتــاب الــى 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

محطة ملعاجلة مياه الوضوء في أسواق املباركية
في إطار التعاون املشترك 
بني وزارات الدولة، قام قطاع 
املشاريع في البلدية بالتنسيق 
مع قطــاع املســاجد بوزارة 
االوقاف بتنفيذ مشروع إلعادة 
استخدام مياه وضوء املساجد 
في ري املزروعات في منطقة 
اسواق املباركية، وهو عبارة 
عن غرفة معاجلة مصغرة يتم 
حتويل مياه وضوء املساجد 
اليهــا لتصفيتهــا وتعقيمها 
ومــن ثــم اســتخدامها لري 

املزروعات في املنطقة.
وفي هذا السياق، أوضح 
مديــر إدارة اإلنشــاءات في 
البلدية م.أحمد الهاجري أن 
هذا املشــروع يأتي في إطار 
التعاون املشــترك بني بلدية 
الكويــت ووزارة األوقــاف 
ممثلة فــي قطاع املســاجد، 
مشيرا في هذا اخلصوص إلى 

املباركية ترشيدا لالستخدام 
األمثل للمياه، كما انها تعتبر 
نــواة ملشــاريع مســتقبلية 

وتكرار هذه التجربة.

األوقاف بالريادة عامليا في 
العمــل اإلســالمي وتعزيز 
قيمة الشراكة والتميز فقد 
قامــت البلديــة بالتعــاون 
مــع «األوقــاف» بإطــالق 
مشــروع إعادة تدوير مياه 
لــري مزروعات  الوضــوء 
ســوق املباركيــة، حيــث 
تتــم االســتفادة مــن املياه 
املســتخدمة فــي مواضــئ 
مسجد محمد بن عبدالرحمن 
بن بحر واملشــهور مبسجد 
البحــر عن طريــق جتميع 
تلــك املياه في خــزان ومن 
ثــم معاجلتهــا وتكريرهــا 
مــن أي مــواد عضويــة أو 
صابونية وإعادة استخدامها، 
مشيرا إلى أن املشروع يعد 
باكورة التعاون بني اجلهات 
احلكوميــة، كما انــه يعزز 

رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.

بــدوره، أوضــح مديــر 
مســاجد محافظة العاصمة 
انــه  م.عبــداهللا املســباح 
انطالقــا مــن رؤيــة وزارة 

بالتعاون بني «البلدية» ووزارة األوقاف والستخدامها في ري املزروعات

جانب من محطة معاجلة مياه الوضوء

انــه قد مت االنتهاء من تنفيذ 
محطة معاجلة مياه الوضوء 
لالستفادة منها في عملية ري 
النخيل واملزروعات بسوق 

العوضي: املبادرة تخضع آللية تقييم من اجلهات املشرفة عليها بعد أسبوعني من انطالقها من حيث األعداد واجلهات املشرفة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

سموه هنأ رئيس غينيا بيساو
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السفير األوزبكي لـ«األنباء»: توافق في رؤية الكويت وأوزبكستان
حول دعم جهود السالم واستقرار العالم

أسامة دياب

أشاد سفير أوزبكستان في 
الكويت د.بهرمجان أعاليوف 
بالعالقات الطيبة التي تربط 
الكويــت وبالده، مشــيرا في 
تصريح خاص لـ«األنباء» إلى 
احراز تقدم كبير في التعاون 
االقتصــادي بني البلدين رغم 
العامليــة بســبب  الظــروف 
جائحــة كوفيــد- ١٩، الفتــا 
إلى زيادة صادرات بالده إلى 
الكويت من املواد الطبية خالل 
األشهر الثالثة املاضية والتي 
بلغت قيمتها أكثر من مليون 
دوالر، وأكد أن السفارة تخطط 
ملضاعفــة هذا العــدد بحلول 

نهاية هذا العام.
 كمــا أكــد د.أعاليــوف أن 
بــالده مفتوحــة للكويتيــني 
حاليا وميكــن ألي كويتي أن 
يزور أوزبكستان، مع التأكيد 
على وجود فترة حجر منزلي 
ملــدة ١٤ يومــا، الفتــا إلى أن 
هذه االجراءات محل مراجعة 
مستمرة وهناك دراسة إللغاء 
فتــرة احلجــر املنزلــي على 
الكويتيــني قريبا، كما أشــار 
إلى أن سفارة بالده مستمرة 
في أعمالها بشكل طبيعي وأن 
عملية اصدار التأشيرات تسير 

كاملعتاد.
نظام عاملي عادل

كما أشار السفير د.أعاليوف 
إلى خطاب الرئيس األوزبكي 
شوكت ميرزاييف األخير في 
األمم املتحــدة ضمــن أعمــال 
اجلمعيــة العامة فــي دورتها 
الـــ ٧٥ والــذي ألقــاه باللغة 
األوزبكية ألول مرة في تاريخ 
األمم املتحدة، حيث حتدث فيه 
حول ما يواجهه العالم اليوم 
مــن حتديــات كبيرة بســبب 
جائحــة كوفيــد- ١٩، داعيــا 
املجتمــع الدولي إلى التعاون 
ملكافحــة هــذا الوبــاء، وقال 
إننــا نتطلع إلى خلــق نظام 
عاملي عــادل يضمن احلقوق 
األساسية واحلريات والصحة 
والعيــش الكرمي لكل إنســان 
على هذه األرض، وأكد أن بالده 
خالل هذه اجلائحة بذلت كل 

التنميــة املســتدامة  أهــداف 
وضمان حقوق االنسان. كما 
اقترح إنشــاء مركــز اقليمي 
لتطويــر النقــل واملواصالت 
بني دول آسيا الوسطى حتت 
رعاية األمم املتحدة، وحتدث 
عــن جهــود بالده فــي تنفيذ 
املتحــدة  اســتراتيجية األمم 
العاملية ملكافحة االرهاب، كما 
حتــدث عن ضــرورة حتقيق 
السالم في أفغانستان وإعادة 
األمل فيها لتكون دولة شريكة 
وفاعلــة في آســيا الوســطى 
والعالم، وأشــاد مبفاوضات 
السالم التي جرت مؤخرا في 
قطر بني األطــراف األفغانية، 
مؤكدا أن حل املشكلة األفغانية 
يعني أمن واستقرار وتنمية 

املنطقة كلها.
وشدد الرئيس ميرزاييف 
خالل اخلطــاب على ضرورة 
االهتمام بالشــباب األفغاني، 
وانخراطهم في العمل والتنمية 
والبناء، وهو ما تســاهم فيه 
أوزبكســتان من خالل إنشاء 

جــارة ألفغانســتان، وقد أكد 
الرئيــس األوزبكــي شــوكت 
ميرزاييف مرارا حرص بالده 
علــى دعم االســتقرار في هذا 
البلد اجلــار، ملا لذلك من آثار 
إيجابية على أمن واســتقرار 
آسيا الوسطى كلها، وبالتالي 
آمنــة  املنطقــة  كلمــا كانــت 
ومستقرة، كلما عاد ذلك بالنفع 
علــى التنميــة واالزدهار في 

بلدان هذه املنطقة.
شريك حاسم

وأشــار د.أعاليوف إلى أن 
رئيــس بــالده ومــن منطلق 
هــذه الرؤيــة احلكيمة جعل 
أوزبكستان شريكا حاسما في 
حتريك عملية السالم األفغانية 
حني أطلق مببــادرة أوزبكية 
املؤمتر الدولي لدعم الســالم 
في أفغانستان والذي عقد في 
العاصمة األوزبكية (طشقند) 
في مارس ٢٠١٨، وشارك وفد 
رفيع املستوى جمع الرئيس 
األوزبكــي والرئيس األفغاني 
وممثلــني عــن جميــع الدول 
دائمة العضويــة في مجلس 
األمــن وعدد كبيــر من الدول 
الداعمة للســالم واالستقرار 
العاملي. كما أشار أعاليوف إلى 
رؤية الرئيس األوزبكي شوكت 
االســتراتيجية  ميرزاييــف 
والتي أكــد فيها حتقيق تقدم 
ملحــوظ فــي املصاحلــة بني 
األطراف األفغانية املتصارعة 
من خالل املفاوضات املاضية 
التي جرت في فبراير املاضي، 
ونتج عنها اطالق سراح عدد 
كبيــر مــن مقاتلــي طالبان، 
الفتا إلى أن بالده أوزبكستان 
تكافح من أجل احالل السالم 
واالســتقرار ليــس فقــط في 
أوزبكســتان، وإمنا في جميع 
دول آســيا الوســطى، مؤكدا 
أن أمــن أفغانســتان هو أمن 
أوزبكســتان أيضا، وأنه كلما 
ترسخ األمن والسالم وانخفض 
مستوى العنف في أفغانستان 
كلما قلت املصاريف التي تنفق 
علــى احلمايــة القومية، ومت 
حتويــل امليزانية املخصصة 
للحماية إلى املشاريع التنموية 
التــي تخدم املجتمــع وترفع 

املركــز التربــوي لألفغان في 
مدينــة ترميــز، كمــا اقتــرح 
ميرزاييــف إنشــاء صندوق 
دولي خــاص بدعــم التعليم 
في أفغانستان، من أجل تأهيل 
الشــباب األفغانــي ومنحهم 
فرص تعليمية وتدريب أفضل 
تسهل حصولهم على الوظائف 
وأن يكونوا أعضاء فاعلني في 
مجتمعهــم. وخلص الرئيس 
ميرزاييف أهم النتائج املرجوة 
من مؤمتر الدوحة للمصاحلة 

األفغانية بعدد من النقاط، منها 
أن أوزبكســتان وأفغانستان 
ترتبطــان بحــدود وتاريــخ 
مشــترك وصداقــة ممتــدة، 
واســتقرار أفغانستان يعني 
استقرارا ألوزبكستان أيضا. 
وقــال إننا نعتقــد أن مؤمتر 
الدوحــة ســيكون ضروريــا 
إلحــالل الســالم والتســوية 
الشــاملة، وأن تكون العملية 
كلها من أجل الشعب األفغاني 
بكل مكوناته، كما أكد استعداد 
بالده حلشد اجلهود من جميع 
البلدان املجــاورة واحتضان 
أية محادثات أفغانية أفغانية 
ضرورية لدعم األمن واالستقرار 
والتحول السلمي في هذا البلد 
الذي عانى كثيرا من احلروب 

والصراعات الداخلية.
استقرار آسيا الوسطى

كما أعاد الرئيس ميرزاييف 
التأكيــد علــى ضــرورة دعم 
أمن واستقرار آسيا الوسطى 
وحل النزاعات الدائرة بصورة 

ســلمية، مؤكدا تعاون بالده 
مــع جميــع دول اجلــوار مبا 
يضمن الســالم واالســتقرار 
والتنمية في املنطقة، كما أكد 
دعم بــالده املتواصل جلهود 
السالم في أفغانستان، مشيرا 
أن استقرار أفغانستان يعني 
استقرار وأمن آسيا الوسطى 
والعالم كله، ودعا ميرزاييف 
أن تكون املصاحلة األفغانية 
شاملة وأن تتم احملافظة على 
املؤسسات الوطنية األفغانية 
ودعم مؤسسات املجتمع املدني 
وحقوق املرأة وضمان استدامة 
مشاريع التنمية التي تستهدف 
اإلنســان األفغاني الذي عانى 
كثيرا من الصراعات، كما دعى 
أن تكون أفغانســتان شريكا 
فاعــال فــي آســيا الوســطى 
والعالــم، الفتــا إلى شــروع 
أوزبكستان فعليا في بناء عدد 
من مشــاريع البنية التحتية 
في أفغانستان، منها بناء خط 
الكهرباء «ســورخان - بولي 
خمري» والذي سيجعل كابول 
تنضم إلى نظام الطاقة املشترك 
آلســيا الوســطى، إضافة إلى 
مشاريع النقل واللوجستيات 
التي ستسهم في تنشيط حركة 
التجارة البينية، ومنها مشروع 
السكة احلديدة الذي سيربط 
مزار شريف مع املوانئ البحرية 
األوزبكيــة، وهو ما ســيوفر 
طريقــا جتاريا أقصــر وأكثر 
توفيــرا ووصــوال إلى آســيا 

الوسطى.
مفاوضات الدوحة

مــن جهــة ثانيــة، أعرب 
السفير د.أعاليوف عن سعادته 
مبشاركة بالده في دعم جهود 
الســالم في أفغانستان، وأكد 
خالل مشاركته في املفاوضات 
اجلارية حاليا فــي العاصمة 
القطرية (الدوحة) بني ممثلني 
عن احلكومة األفغانية وممثلني 
عن حركة طالبان، والتي تعد 
أوزبكســتان أحــد األطــراف 
الداعمة والراعية لهذا احلوار 
الهادف الحالل السالم، أكد أن 
رؤية بالده تتوافق مع رؤية 
الكويت الداعمة لهذه اجلهود 
أيضا، الفتا إلى أن أوزبكستان 

األفــراد  معيشــة  مســتوى 
وحتسن حياتهم، وبالتالي فهذا 
أفضل للجميع. وأوضح السفير 
األوزبكي د.بهرمجان أعاليوف، 
والذي يشغل كذلك سفير بالده 
في قطــر، أن رؤيــة الرئيس 
األوزبكي شــوكت ميرزاييف 
تنطلق من رغبة صادقة لبالده 
فــي دعــم األمن واالســتقرار 
واقامة عالقات جتارية موسعة 
مع أفغانســتان، الفتا إلى أن 
أفغانستان املســاملة ستكون 
شريكا مهمًا في تطوير املنطقة 
ورفع مستواها االقتصادي، مبا 
متلكه من امكانات اقتصادية 
كبيرة، بأقصر طرق املواصالت 
البحريــة وفتــح املزيــد مــن 
األســواق والتبادل التجاري، 
وهذا لن يتحقق إال في ظل دولة 
مستقرة وآمنة تصرف جهودها 
نحو التنمية والبناء. كما أكد 
الرئيس األوزبكي حسب تأكيد 
الســفير أعاليــوف أن جهود 
بالده ســاهمت بشــكل كبير 
نحو جعل املشكلة األفغانية 
التــي تعانــي مــن صراعات 
طاحنة منذ ٤٠ عاما إلى بؤرة 
االهتمــام العاملي، وجعل حل 
هذا الصراع الداخلي ومحاولة 
ترســيخ االســتقرار والسالم 
فيهــا أولويــة لــدى املجتمع 
الدولي، مشيرا إلى أن الكويت 
تتشــارك مع بالده هذه القيم 
واألهداف، وتعمل مع املجتمع 
الدولي مــن أجل حتقيق هذه 
الرؤية. ومن هذا املنطلق أكد 
د.أعاليوف أن الكويت مدعوة 
حكومة وشــركات للمساهمة 
في مشاريع التنمية والتطوير 
في أفغانستان، بالتعاون مع 
أوزبكستان، مشيرا إلى الفرص 
االســتثمارية الواعــدة التــي 
متتكلها. كذلك أشار أعاليوف 
إلى اخلطابات الرسمية املتعددة 
التي ألقاها الرئيس األوزبكي 
شوكت ميرزاييف في احملافل 
الدوليــة والتي ســاهمت في 
وضع خارطــة طريق جلهود 
املصاحلة األفغانية، حيث أكد 
فيها بكل وضوح ضرورة أن 
يكون السالم شــامال جلميع 
األفغــان، وأن تكــون التنمية 

هي الغاية املنشودة.

د.بهرمجان أعاليوف أشار إلى خطاب الرئيس األوزبكي في األمم املتحدة حول ضرورة تعاون املجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار العالم

الرئيس األوزبكي شوكت ميرزاييف خالل القاء كلمته في األمم املتحدة

طاقاتهــا وجهودهــا ملواجهة 
اآلثار الســلبية لهــا، كما أكد 
استعداد بالده للتعاون الكامل 
مع جميع دول العالم ملكافحة 
وباء كوفيد- ١٩ وتخطي آثاره 

املدمرة. 
الرئيــس  كذلــك تطــرق 
ميرزاييــف إلــى االصالحات 
الكبيرة التي شهدتها بالده خالل 
السنوات الثالث املاضية على 
جميع املســتويات السياسية 
واالقتصاديــة واالجتماعية، 
مشيرا إلى التقدم الكبير الذي 
حتقق في طريق حتول املجتمع 
إلى مجتمع حضــري متقدم، 
الفتا إلى االصالحات السياسية 
الكبيرة التي شهدتها بالده من 
حيث تعــدد األحزاب وحرية 
الصحافــة ومشــاركة املــرأة 
السياســية وكذلك مؤسسات 
املجتمــع املدني، كمــا تطرق 
إلــى تطــور حقوق االنســان 
واحلريات الشخصية والدينية 
بشكل الفت في اآلونة األخيرة.

التعليم والصحة

وعلى املستوى االجتماعي 
الرئيــس ميرزاييف  حتــدث 
إلــى جهود بــالده في تطوير 
مؤسســات التعليم والصحة 
العامــة وتوفير فــرص عمل 
للشــباب وإلــى االصالحــات 
التــي  الكبيــرة  االقتصاديــة 
شملت محاربة الفساد من خالل 
تشــريعات جديدة وتأسيس 
مركز مكافحة الفساد، وكذلك 
الفقــر والتشــغيل  محاربــة 
القسري لألطفال ومعاجلة ملف 
عدميي اجلنسية حيث مت منح 
أكثر من ٥٠ ألف شخص منهم 
اجلنسية األوزبكية هذا العام 
وحده، وغيرها من االصالحات 
الكثيرة التي جعلت بالده اليوم 
فــي وضع مختلف متاما أكثر 
حداثــة وتطــورا وانفتاحــا 
وتســامحا.  وتطرق الرئيس 
ميرزاييــف إلى جهــود بالده 
في االهتمام بالشــباب حيث 
عقد منتدى ســمرقند الدولي 
حول الشباب حتت رعاية األمم 
املتحدة، ودعا املجتمع الدولي 
إلى اعتماد قرار خاص بشأن 
تعزيز البرملانات في حتقيق 

زيادة الصادرات الطبية األوزبكية إلى الكويت خالل جائحة «كوفيد - ١٩» وأبواب أوزبكستان مفتوحة أمام الكويتيني مع فترة حجر منزلي ١٤ يومًا

الكويت مدعوة حكومة وشركات للمساهمة مبشاريع التنمية والتطوير في أفغانستان بالتعاون مع أوزبكستان فالفرص االستثمارية التي متتلكها واعدة

أوزبكستان تكافح من أجل السالم واالستقرار فيها وفي جميع دول آسيا الوسطى وكلما ترسخ األمن والسالم قلت مصاريف احلماية القومية

السفير د.بهرمجان اعاليوف

تابعة لـ «أجيليتي»: نتائج واعدة لعقار «أفيجان» في اليابان

إمتام املرحلة الثالثة من الدراسة اإلكلينيكية ميهد الطريق نحو طلب اعتماد العقار

متت حتت إشراف جامعي 
مبنزلة الدليل الذي نحتاجه 
جميعا ملواجهة هذا الوباء 
ونحن نعمــل عن كثب مع 
اجلهــات املختصة من أجل 
تســريع اعتماد الدواء في 
األسواق الرئيسية، ونظرا 
ألن الــدواء يتــم تصنيعه 
أقــراص، فإنه  فــي شــكل 
باإلمكان تناولــه ذاتيا في 
املنــزل، ممــا يقلــل العبء 
على املستشفيات والطواقم 
الطبيــة، كمــا ال يتطلــب 
الشحن أو التخزين املبرد 
مما يسهل توزيعه بسرعة 
في البلدان واألســواق ذات 
البنيــة التحتيــة محدودة 

التخزين املبرد.
ويجري اختبار «أفيجان» 
في دراسات إكلينيكية في 
العديــد من البلــدان حول 
اســتخدامه  ومت  العالــم، 
ملعاجلة املرضى في مقاطعة 
هوبــي في الصــني، ضمن 
دراســات ناجحــة بقيــادة 
مستشفى الصداقة الصينية 
ـ اليابانية، كما تقوم شركة 
 FujiFilm Toyama Chemical
التي طورت العقار بإجراء 
دراســات ضمــن املرحلــة 
الثانيــة في مواقع متعددة 
في الواليات املتحدة، تشمل 
بشكل أساسي املرضى الذين 
مت إدخالهم إلى املستشفيات، 
كمــا يخضــع الــدواء فــي 
مرحلته التجريبية الثانية 
أيضا لدراسة بحثية تقوم 
بهــا كليــة الطــب بجامعة 
ستانفورد عن تأثير العقار 
على املرضى ممن ال تظهر 
عليهــم أعــراض املرض أو 
تكون لديهم أعراض خفيفة.

املرضى الذين يعانون من 
حاالت خفيفة أو متوسطة 
فــي   «١٩ ـ  «كوفيــد  مــن 
العيــادات اخلارجيــة، مما 
قد يســاعد أيضا في إبطاء 

انتشار الوباء.
شــركة  طــورت  وقــد 
 FujiFilm Toyama Chemical
دواء «أفيجان» الذي يحتوي 
 Favipiravir على املادة الفعالة
في التسعينيات كدواء مضاد 
للڤيروسات، وقد قامت كل 
 Global Response Aid مــن
ومختبــرات دكتــور ريدي 
 Dr. Reddy’s Laboratories
وشركة فوجي فيلم توياما 
مؤخرا بالدخول في اتفاقية 
ترخيص عامليــة لتصنيع 
وتســويق وتوزيــع دواء 

«أفيجان».
وأفــادت نتائج دراســة 
اليابان فاعليــة «أفيجان» 
كعــالج ملنــع املرضــى من 
املراحــل  مــن  االنتقــال 
الســريرية اخلفيفــة إلــى 
األكثر خطورة أو احلرجة 
للمرض، مع تسريع الشفاء 

من أعراض الڤيروس.
وتعقيبــا على ذلك، قال 
الرئيس التنفيذي لشــركة 
Global Response Aid، ميتش 
 FujiFilm ويلسون إن دراسة
Toyama تعتبر تطورا مهما 
في املعركة ضد الڤيروس، 
كما تفتح الباب أمام اعتماد 
دواء «أفيجــان» كعالج في 
اليابان والذي ســبق أن مت 
اعتماده في الهند وروسيا 
إلى  وإندونيسيا باإلضافة 

دول أخرى في العالم.
وأضاف ويلســون: لقد 
كانت نتائج الدراســة التي 

اكتشــاف األعــراض التــي 
يسببها الڤيروس.

وتظهر نتائج الدراسة أن 
الدواء يساعد على تقصير 
مــدة التعافــي ويقلــل من 
مخاطر حــدوث مضاعفات 
لــدى املرضــى، واألهم من 
ذلك أنه يقلص بشكل كبير 
خطر قيام املريض بنشــر 
النتائج  الڤيروس، وتتيح 
إمكانيــة عــالج  األخيــرة 

الرئوي وأعــراض «كوفيد 
مبراقبــة  وقامــت   ،«١٩ ـ 
درجــة احلرارة والتشــبع 
األكسجيني وإجراء أشعة 
مقطعية للرئة لدى املصابني، 
عالوة علــى ذلك مت قياس 
الوقت املســتغرق خلفض 
األعراض بعد املرة األولى من 
استخدام «أفيجان» أو الدواء 
الوهمي وحتى اللحظة التي 
أصبح فيها من غير املمكن 

أعلنــت كل من شــركة 
 Global Response Aid
ومختبــرات دكتــور ريدي 
 Dr. Reddy’s Laboratories
أن دواء «أفيجــان» املضاد 
للڤيروسات أسفر عن نتائج 
واعدة في املرحلة الثالثة من 
التجارب اإلكلينيكية مفردة 
التعميــة املضبطة التحكم 
 placebo الوهمــي بالعالج 
والتي أجريت فــي اليابان 
 FujiFilm برعايــة شــركة

.Toyama Chemical
وتعافــى املرضى الذين 
تناولــوا دواء «أفيجــان» 
من أعراض «كورونا» قبل 
غيرهــم فــي املجموعــات 
األخرى مبعدل ٢٫٨ يوم في 
املتوســط، وأظهر التحليل 
اإلحصائي أن هناك احتمالية 
أعلى مــن الناحية الداللية 
لتعافي املرضى عند عالجهم 
مقارنــة  أفيجــان  بــدواء 

بغيرهم من املرضى.
وشــملت الدراســة ١٥٦ 
مريضا يعانون من التهاب 
رئوي ناجــم عن إصابتهم 
بالڤيروس وقد مت تقسيمهم 
إلــى مجموعتــني، تلقــى 
املرضــى فــي املجموعــة 
األولــى دواء «أفيجــان»، 
فيما تلقى مرضى املجموعة 
الثانية عالجا وهميا مماثال 
في شــكله ألفيجــان، وقد 
أظهــرت نســبة ذات داللة 
إحصائية مــن املرضى في 
املجموعة التي تلقت أفيجان 
انخفاضا سريعا في األحمال 

الڤيروسية.
وكان الهــدف مــن هذه 
الدراســة قياس مســتوى 
تعافي املرضى من االلتهاب 

آلية لتوفير «أحبار الطابعات» 
باملناطق الصحية

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت وزارة الصحة آلية لتوفير االحبار اخلاصة 
بالطابعات باملناطق الصحيــة على ان تكون عن طريق 
ادارة املشــتريات مباشــرة بناء على طلب املنطقة بعد 
دراســة الطلب من قسم نظم املعلومات باملنطقة املعنية، 
مبينا بالدراسة اجلهة املستفيدة ونوع وكمية االحبار على 
أن يتم االستالم والفحص من قبل قسم نظم املعلومات 

باملنطقة ومتابعة االستخدام.
وجاء في اآللية التي تنشرها «األنباء» ان اختصاص 
إدارة نظم املعلومات بتوفير اخبار طابعات احلاسب اآللي 
جلميع قطاعات الوزارة االخرى لسد احتياجاتهم وحتديد 
الكميات ونوع االخبار واجلهة املستفيدة بناء على طلب 

كل جهة ومتابعة االستخدام.

«الرحمة العاملية» توزع مساعدات إغاثية
 على األسر املتعففة في أرض الصومال

قامــت جمعيــة الرحمة 
العاملية عن طريق ممثلها في 
أرض الصومال بتوزيع املواد 
الغذائية على األسر املتعففة، 
انعدام  والتــي تعاني مــن 
شــديد في األمــن الغذائي، 
في إطــار برنامجها اإلغاثي 
والتنموي لدعم احملتاجني، 
من أبنــاء الصومال، الذين 
يعانون من أوضاع إنسانية 
صعبــة في ظل االزمة التي 
تسبب بها ڤيروس كورونا.
وقــال رئيــس مكتــب 

السودان ووسط أفريقيا في جمعية الرحمة 
العاملية محمد الرشيدي: إن هذه املساعدات 
اإلغاثية تأتي، لتقدمي املواد اإلغاثية لألسر 
املتعففة واشــتملت على ١٦٣ ســلة غذائية 
لصالح ١٦٣ أسرة متعففة، وقد اشتملت كل 
ســلة غذائية علــى ٢٥ كجم دقيق، ٢٥ كجم 
ســكر، ٢٥ كجم أرز، و٢ ليتر زيت، و٥ كجم 

معكرونة.
الرشــيدي، عن  وعبــر 
شكره للمحسنني في الكويت، 
وأثنى علــى دورهم الكبير 
في دعم املشــاريع اإلغاثية 
لصالح األســر املتعففة في 
كل مكان، مشيرا إلى أن هذه 
املســاعدات تأتــي كواجب 
إنساني جتاه أسر متعففة، 
تعاني نقصا حادا في مجال 
الغذاء، وشح املواد الغذائية 
املتوافــرة خاصة تلك التي 

تأثرت بأزمة كورونا.
وأعربت األســر املســتفيدة عن شكرها 
وامتنانها للكويت وجلمعية الرحمة العاملية 
بهذه املســاعدات، التي جــاءت لتنقذهم من 
أوضاع إنسانية صعبة يعانون منها بسبب 
اإلجــراءات اإلحترازية التي اتخذتها الدولة 
جتاه أزمة كورونا والتي خلفت وراءها اآلثار 

اإلنسانية.

محمد الرشيدي

«التعريف باإلسالم» نظمت امللتقى 
الثقافي اإللكتروني الثاني للجاليات

نظمــت اللجنة امللتقى 
الثقافي اإللكتروني الثاني 
للجاليــات حتــت عنــوان 
ڤيــروس  علمنــا  «مــاذا 
كورونا» وذلــك للجاليات 
الناطقة باللغة الفلبينية، 
والتاميلية، واألردو، التلغو، 

والبنغالي.
وقــال مديــر محافظــة 
التعريف  األحمدي بلجنة 
باإلســالم احملامــي منيف 
العجمــي: إن اللجنة قامت 
بــدور كبيــر خــالل أزمة 

كورونــا في مجال توعيــة اجلاليات عبر 

كافة الوسائل التكنولوجية 
احلديثة، واستثمرت اللجنة 
بعالقتها القوية باجلاليات 
وتوضيــح  شــرح  فــي 
احلكوميــة  اإلجــراءات 
وترجمة قرارات ومؤمترات 

وزارة الصحة.
العجمــي أن  وأوضــح 
امللتقى الثقافي اإللكتروني 
الثاني للجاليات مت مبشاركة 
دعاة اللجنة، واشتمل على ٥ 
محاضرات تناولت الدروس 
املستفادة من أزمة كورونا 
من اجلانب الصحي، واإلمياني، واألخالقي.

منيف العجمي
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متفوقو الثانوية لـ «األنباء»: العلم واألخالق عماد احلضارة
واصلت «األنباء» احتفاءها بأبنائنا متفوقي 
الثانوية العامة وشاركتهم فرحتهم الكبيرة مبا 
حققــوه من إجناز بعد عام طويل من اجلهود 
واملثابرة واملذاكرة والسهر من أجل بلوغ أهدافهم 

وحتقيق طموحاتهم.
وتكلم الطلبة عن الظروف االستثنائية التي 
فرضتها هذا العام مواجهة تداعيات انتشــار 

ڤيروس كورونا املستجد، الوباء الذي أثر على 
كل شيء من حولنا، حيث مت اللجوء إلى جتربة 
التعلم عــن بعد، وذلك للحرص على التباعد 
االجتماعي والبعد عن التجمعات واالختالط، 
وهما من أهم االشتراطات الصحية التي وضعتها 
السلطات الصحية في البالد ملواجهة تداعيات 

ڤيروس كورونا واحلد من انتشاره.

وواصــل املتفوقون حديثهم لـــ «األنباء» 
التي حرصت على إعطائهم الفرصة ليسجلوا 
خبراتهم وجتاربهم حتى تكون مفيدة ملن يأتي 
بعدهــم علــى طريق العلم فيكونــون إضافة 
فــي بنــاء الكويــت، الوطن الغالــي، ووطننا 
العربــي الكبير فــي زمن ال قائمــة فيه تقوم 
ملن ال يهتم بالعلم والثروة البشــرية. ومتنى 

أبناؤنــا الطلبة مزيدا مــن التطوير للعملية 
التعليميــة اعتمادا علــى التكنولوجيا حتى 
تواكب متطلبات العصر احلالي، وال نتخلف عن 
ركب األمم املتحضرة التي هي عماد حضارتها 
العلم واألخالق، طامحني إلى أن تتم االستفادة 
مســتقبال من جتربة التعلم عن بعد مبا يفيد 
العملية التعليمية والتحصيل وتراكم املعارف.

في الســطور التالية تفاصيل آراء أبنائنا 
الطلبة املتفوقني:

سجلوا خبراتهم وجتاربهم حتى تكون مفيدة ملن يأتي بعدهم على طريق التعليم والتفوق

محمد جمال تفوق بـ ٩٩٫٩٢٪: 
أهدي جناحي لوالدّي

الطالــب محمد  ذكــر 
جمال منصور من مدرسة 
املباركيــة الثانوية بنني 
التابعة ملنطقة الفروانية 
واحلاصــل  التعليميــة 
على نســبة ٩٩٫٩٢٪ من 
القســم العلمي «مصري 
اجلنســية» انــه يهــدي 
جناحه إلى والده ووالدته 
اللذين تعبا وســهرا من 
اجله وقدما له كل الدعم 
النجــاح  الــى  إليصالــه 
والتفوق، وأوضح منصور 

انه يطمح لاللتحاق بكلية الطب البشري.

زياد مصباح «٩٩٫٩٩٪»: التعلم  عن ُبعد جتربة ناجحة
قال الطالب املتفوق زياد 
مصباح احلاصل على نسبة 
٩٩٫٩٩٪ في القســم العلمي 
من الثانوية املباركية بنني، 
إن اجلهــل مبصير التعليم 
وكيفية تكملة العام الدراسي 
وما رافق ذلك من قلق على 
مصيره شــكل هاجسا لدى 
الطالب وأولياء أمورهم خالل 

املرحلة املاضية.
وأهدى زياد جناحه إلى 
أســرته ووالديــه وكل من 
سانده أيام الدراسة ولكل من 
قدم له النصائح واخلبرات، 
معتبرا أنه شــرف كبير له 
أن يكون من أوائل الكويت.

للمذاكرة وبذل اجلهد، ناصحا 
الطالب باحلفاظ على رضا 

اهللا والوالدين والتقرب من 
اهللا بالقرآن الذي فيه تيسير 
األمور وتفريج الكروب، ثم 
االجتهاد واملذاكرة وحتديد 
األهداف، معتبرا أن كل طالب 

لديه القدرة على التفوق.
وقــال زيــاد إن جتربــة 
الدراسة عن بعد كانت مليئة 
بامليــزات إال أنهــا تعتريها 
بعض العيوب، فاملشــاركة 
والشــرح كانــا فــي أفضل 
درجاتــه إال أن التقييم كان 
يحتاج ملزيــد من الدقة في 
بعض املهارات العلمية التي 
ال ميكن أن تتم إال بحضور 

الطلبة.

الطالب املتفوق زياد مصباح مع والدته

ولفــت إلى أن مــن أبرز 
أسباب التفوق حتديد طريقة 

شوقي أسامة «٩٩٫٩٠٪»: املثابرة أبرز أسباب التفوق
ذكر الطالب شوقي أسامة شوقي محمد من املدرسة املباركية 
الثانوية للبنني في منطقة الفروانية التعليمية واحلاصل على 
نسبة ٩٩٫٩٠٪ من القسم العلمي «مصري اجلنسية» أن املذاكرة 
بجد واجتهاد وتنظيم الوقت من ابرز أسباب النجاح والتفوق 
وكذلك التوكل على اهللا عز وجل واحلفاظ على الصالة والدعاء، 
مؤكدا أن من اهم األســباب التي ساعدته على النجاح مساعدة 
أســرته ودعاؤهــم له وحرصهــم على توفير األجــواء املالءمة 
للدراسة والتفوق فضال عن اجلهد الكبير الذي بذله املدرسون، 
موجها لهم جزيل الشكر والتقدير.  وعن أبرز الصعوبات التي 
واجهته في زمن الكورونا قال: اخلوف على مستقبلي ألننا لم 
نكــن نعلم هل سنســتكمل تعليمنا في املدرســة ام عن طريق 
التعليم عن ُبعد ومن الصعوبات كذلك الشعور بالقلق والتوتر. 
ونصح جميع الطالب قائال: توكلوا على اهللا عز وجل واعلموا 
أن اهللا ال يضيع اجر من احسن عمال، مؤكدا ان من اهم أسباب 
النجــاح رضا الوالديــن. وعن طموحه اجلامعي قــال: أريد أن 
التحق بكلية الطب البشــري فــي جمهورية مصر العربية وان 

الطالب املتفوق شوقي أسامة مع والدهاخدم بلدي في هذا املجال.

سيرين البلخي تفوقت
بـ ٩٩٫٩٣٪: سأدرس الطب

أوضحت الطالبة ســيرين ياســر البلخي «ســورية 
اجلنسية» واحلاصلة على نسبة ٩٩٫٩٣٪ من القسم العلمي 
بثانوية اجلابرية للبنات التابعة ملنطقة حولي التعليمية 
إنها تهدي جناحها لعائلتها وملدرســتها ومعلماتها والى 
وطنها ســورية ووطنها الثاني الكويت. وذكرت البلخي 
ان السبب الرئيسي للتفوق والنجاح هو التوكل على اهللا 
عز وجل والتركيــز على الهدف، وأوضحت عن التعليم 
عن بعد جتربة ناجحــة ومميزة وأثبتت تطور الكويت 
ومقدرتها على مواكبة تطــورات العصر والتكنولوجيا 
ونصحت البلخــي الطلبة بوضع هدف محدد واإلصرار 
وعدم االستسالم واالجتهاد وتنظيم الوقت، مشيرة إلى 

رغبتها في دراسة الطب.

الطالبة املتفوقة سيرين البلخي تتوسط اسرتها

أحمد جاداهللا «٩٩٫٤٧٪»: 
أمتنى االلتحاق بكلية الطب

أشاد الطالب احمد محمد 
صالح جــاداهللا (مصري 
اجلنسية) واحلاصل على 
٩٩٫٤٧٪ في القسم العلمي 
بنظام التعليم عن ُبعد الذي 
مت تطبيقه بسبب جائحة 

كورونا هذا العام.
وقــال جــاد اهللا «إن 
التعليــم عن بعــد خطوة 
تطويــر  نحــو  متقدمــة 
التعليم في الكويت متمنيا 
االستمرار في هذا البرنامج 

مع تطويره».
وأهــدى جاداهللا تفوقه إلى والديه على تشــجيعهما له 
خالل فترة الدراسة واالختبارات وجلميع معلميه، متمنيا 

االلتحاق بكلية الطب.

الطالب املتفوق أحمد جاد اهللا

عبداهللا الغندور: سأدرس 
الهندسة في مصر

الطالــب عبداهللا  قال 
السيد محمود الغندور من 
مدرسة املباركية الثانوية 
التابعــة ملنطقــة  بنــني 
التعليميــة  الفروانيــة 
واحلاصــل على نســبة 
٩٩٫٣٠٪ من القسم العلمي 
«مصري اجلنســية» انه 
يهدي جناحه وتفوقه الى 
والديه األعــزاء فقد كانا 
الداعــم الدائــم له في كل 
خطوة وأهداه الى معلميه 
األفاضل وأصدقائه الذين 

دعموه كثيرا وبلده الغالي مصر وبلده الثاني الكويت.
وعن تقييمه لتجربــة التعلم عن ُبعد، قال: أرى أنها 
كانت جتربة جيدة ومناسبة للوضع االستثنائي الراهن 
وحلت الكثير من املشاكل وأثمرت تطوير اجلانب العلمي 
والتكنولوجي. وأفاد الغندور بأنه مغرم بالتكنولوجيا 
واألجهزة التقنية والبرمجة، وقد طور نفسه بأخذ دورات 
تدريبيــة في هذا املجال، ويحلم باســتكمال الطريق في 

كلية الهندسة  ـ التكنولوجيا في مصر.

فريق العمل
ليلى الشافعي ـ أسامة أبوالسعود ـ دارين العلي ـ آالء خليفة 

حنان عبداملعبود ـ عاطف رمضان
التصوير: قاسم باشا ـ محمد هاشم ـ أحمد علي

الطالب املتفوق عبداهللا الغندور

أريج يوسف: أنوي دراسة 
طب األسنان في بريطانيا

عّبــرت الطالبة أريج 
يوســف يعقــوب أحمــد 
عن ســعادتها بتخرجها 
في ثانوية سلوى للبنات 
بنسبة ٩٨٫٨٨٪ من القسم 
العلمــي. وقالت أريج ان 
الدراســة بشــكل يومــي 
وتنظيــم الوقت كانا من 
اهم العوامل التي ساعدتها 
التفوق، معربة  لتحقيق 
عــن شــكرها ألســرتها 
التــي كان من اهم عوامل 
وصولهــا للتفــوق مــن 
خالل تشجيعها باستمرار 
وتوفير كل عوامل التفوق 

لها. كما توجهت بالشــكر كذلك إلى مدرستها واملعلمات 
اللواتي تركن اثرا ايجابيا في مشوارها العلمي.

اما عن خطوتها الدراسية القادمة، فقالت أريج: أنوي 
دراسة طب االسنان في اململكة املتحدة.

الطالبة املتفوقة أريج يوسف

الطالب املتفوق محمد جمال منصور

مرفت برقاوي: أسرتي وزوجي 
من أسباب حتقيقي املركز األول

أهــدت الطالبــة مرفت 
برقاوي األولى على مدارس 
التربية اخلاصة «أدبي» من 
مدرسة الرجاء واحلاصلة 
على نسبة ٩٤٫٧٪ جناحها 
 إلى والدها املتوفى وعائلتها 
وفي مقدمتهم زوجها محمد 
جابر الذي كان ســببا في 
العودة إلى الدراســة مرة 
أخــرى بعــد انقطــاع دام 
لسنوات، متوجهة بجزيل 
إلــى  والتقديــر  الشــكر 
معلماتهــا الالتي كان لهن 

الفضل في حتصيلها الدراسي ودعمها املستمر، وعلى األخص 
األستاذة منى عزوز والتي تنبأت بحصولي على املركز األول.

الطالبة املتفوقة مرفت برقاوي

إسراء نادي «٩٩٫٣٠»: 
سأدرس بكلية األلسن

أوضحت الطالبة إسراء نادي محمد من مدرسة أنيسة 
بنت حبيب األنصارية مشــتركة ـ بنات التابعة ملنطقة 
األحمدي التعليمية واحلاصلة على نسبة ٩٩٫٣٠٪ وجاء 
مركزها الرابع على القســم األدبــي بأنها تهدي جناحها 
وتفوقها الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وبلدها الثاني الكويت ووطنها احلبيب مصر والى وزير 
التربيــة ووزير التعليم العالي د.ســعود احلربي والى 
مديرة مدرستها ومعلماتها والى عائلتها احلبيبة وأقاربها، 

موضحا ان النجاح والتفوق فضل من اهللا عز وجل 
وعن أسباب النجاح والتفوق، قالت: الثقة باهللا تعالى 

ثم اإلحلاح بالدعاء والدراسة أوال بأول. 
وحول ابرز الصعوبات التي واجهتها في زمن كورونا، 
قالت: اخلوف من املســتقبل املجهول لبعض الوقت إلى 
ان اتضحت معالم املرحلة الدراسية في التعليم عن بعد 
والتي متيزت بالسهولة واليسر وكانت جتربة ممتازة. 
وأوضحت انها تطمح لاللتحاق بكلية األلسن بجامعة 

عني شمس بجمهورية مصر العربية.

الطالبة املتفوقة اسراء نادي تتوسط والديها 

أحمد محمد «٩٩٫٩١٪»:
 التعلم عن ُبعد جنبنا التجمعات

الطالــب أحمد  اعتبر 
محمــد احلاصــل علــى 
نسبة ٩٩٫٩١٪ في القسم 
العلمي من مدرسة ثانوية 
املباركية للبنني أن أبرز 
الصعوبات التي واجهت 
الطالب خالل العام املاضي 
هي اخلوف على مستقبل 
السنة الدراسية باإلضافة 
إلى صعوبة إيجاد وسائل 
املذاكــرة. وأهــدى محمد 
تفوقــه لكل من ســانده 
ووقف إلــى جانبه لنيل 

هذه الدرجات سواء أسرته أو معلموه، الفتا إلى أن أبرز 
أســباب التفوق هو الدراســة أوال بأول وتنظيم الوقت 
والتركيز ورضا اهللا. وعن الدراسة عن ُبعد، أكد أنها كانت 
جتربة ناجحة جدا وسمحت للطالب بإنهاء عامهم الدراسي 

دون خوف أو قلق من التجمع واالختالط بني الطالب.
ونصــح طلبة الثانويــة العامة باالهتمــام باملذاكرة 
وتنظيــم وقتهم، الفتا إلى أنه يطمح لدراســة الطب في 

جامعة الفيوم.

الطالب املتفوق أحمد محمد

ملشاهدة الڤيديو
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عبدالرحمن احلديدي «٩٩٫٩٤٪»: 
أمتنى االلتحاق بالطب مثل أخي

إسراء صبحي «٩٩٫٩٦٪»: هدفي الدكتوراه

داني يزن «٩٩٫٩٣٪»: الدعم األسري مهمعبداهللا جواد «٩٩٫٤٩٪»: طموحي الطب

ر العالممحمد إسماعيل «٩٩٫٦٨٪»: أشكر والدّي  مازن مصطفى «٩٩٫٦٦٪»: «كورونا» غيَّ

أكــد الطالب املتفــوق عبدالرحمــن محمد 
احلديدي أن التوتر والضغط النفسي من أسوأ 

الصعاب التي واجهها خالل الدراسة هذا العام، 
وقــال «كثــرة التفكير في املســتقبل من دون 
مالمــح كان من أبرز الصعوبات»، واســتدرك 
ان مــا تالها من الدخول فــي التعليم عن ُبعد 
محا كل التوتر حيث كانت جتربة جيدة وتعد 

أحسن حل وسط لوضع اجلائحة.
وأهدى عبدالرحمن جناحه وحصوله على 
مجموع ٩٩٫٩٤٪ بالقســم العلمــي الى والديه 
وكذلــك وزارة التربيــة وعلى رأســها الوزير 
واملنظومــة التعليمية كاملــة واملعلمني الذمي 
بذلوا اجلهد لوصول الطلبة لهذه النتائج، وكذلك 
أصحابــي الذين دعموني. وأعرب عن أمله في 
االلتحاق بكلية الطب بجامعة عني شمس وان 
يكون مثل أخيه الطبيب فهو قدوته في احلياة.

ذكرت الطالبة اسراء صبحي بكر سالم علي 
(مصرية اجلنسية)، من مدرسة انيسة بنت 
حبيب االنصارية املشتركة بنات من منطقة 
االحمــدي التعليمية واحلاصلة على نســبة 
٩٩٫٩٦٪ من القسم العلمي ومركزها السادس 
عشر مكرر على مستوى الكويت، انها تهدي 
جناحها لوالدها ووالدتها وبلدها االول مصر 
وبلدها الثاني الكويت والى مدرستها وجميع 
معلماتها. وذكرت ان القرب والتوكل على اهللا 
عز وجل ثم السعي واالجتهاد ودعم والديها 
الدائم لها هم اســرار جناحها وتفوقها. وعن 
ابرز الصعوبات التي واجهتها، قالت إســراء: 
طول العام الدراســي وتأخر التخرج وبعض 
املشــاكل التقنيــة في بداية تطبيــق التعليم 
عن ُبعد، موضحة ان جتربة التعليم عن بعد 
جيدة على الرغم من املشــاكل التي واجهتهم 

أهدى الطالب عبداهللا جواد إسماعيل، من 
ثانويــة فلســطني مبنطقة حولــي التعليمية 
واحلاصل علــى نســبة ٩٩٫٤٩٪ علمي وعلى 
املرتبــة الـ ٢٩ على مســتوى الكويت، جناحه 
الى الكويت والى صاحب الســمو والى ســمو 
ولي العهد وللوالدة والوالد وادارة املدرســة، 
خصوصا األستاذ عماد البحراني واألستاذحسن 
مندني وكل املعلمني، موضحا ان اسباب التفوق 
والنجاح هو التوفيق من اهللا وتشجيع والديه.

وقال اسماعيل ان جتربة التعليم عن ُبعد 
جتربة رائعة، ولكن أفضل التعليم التقليدي، 
ونصح طلبة الثانوية العامة باجلد واالجتهاد 
ووضع هدف لتحقيقه، مشيرا ان طموحه هو 

دراسة الطب البشري في ايرلندا.

الطالب داني يزن احلاصل على نسبة ٩٩٫٩٣٪ 
في القســم العلمي من مدرسة عيسى عبداهللا 
الهولي اعتبر أن احلظر في زمن الكورونا وما 
رافقه من ضغوط نفسية على الطلبة كان من 
أبــرز الصعوبات التــي واجهته خالل املرحلة 
الدراسية األخيرة. ووصف جتربة التعلم عن 
بعد باملفيدة والقيمة، الفتا إلى أن املدرسني قاموا 
بواجباتهم على املنصة في شرح ما تبقى من 
املنهج، مشــيرا إلى أن من أهم أسباب التفوق 
والنجاح الدعم الذي يتلقاه الطالب من أسرته 
ومدرسيه وكذلك تنظيم الوقت واملثابرة. ونصح 
يزن جميع الطلبــة بتنظيم وقتهم واحلرص 
على دراســته، الفتا إلى أنه سيتوجه لدراسة 

ا لطب البشري.

حصل الطالب محمد جمال محمد إسماعيل 
(مصري اجلنسية) من مدرسة محمد عثمان 
الراشــد مبنطقة الفروانيــة التعليمية على 

نســبة ٩٩٫٦٨٪ من القســم العلمــي، وأهدى 
جناحــه لوالديه أوال ثم لكل من ســاعده في 
تخطي هــذه املرحلة من معلميه وأصدقائه. 
وذكر إسماعيل أن من أسباب النجاح التقرب 
إلى اهللا باالنتظام في الصالة وقراءة القرآن 
وتنظيم وإدارة الوقت.  وعن أبرز الصعوبات 
التي واجهتهم في زمن كورونا، ذكر إسماعيل: 

التباعد االجتماعي وتأخير الدراسة. 
وعن جتربة التعليم عن ُبعد، قال إسماعيل: 
جتربة ممتازة جدا، وبفضل اهللا وجهود وزارة 
التربية كانت من أسهل التجارب ومرت بسالم.

ونصح جميع الطلبة باالنتظام في الصالة 
والتقرب إلى اهللا واملذاكرة بجد واجتهاد. 

وينوي إسماعيل أن يصبح طبيبا ويحصل 
على املعادلة البريطانية.

أكد الطالب مازن مصطفى الســيد محمد 
(مصري اجلنسية) الطالب مبعهد عبدالرحمن 
السميط الديني والذي جاء في املركز الرابع 
على «التعليم الديني» بنســبة ٩٩٫٦٦٪ أن 
اجلد واالجتهاد واالستعانة باهللا في كل أمور 
احلياة، وكذلك تشــجيع الوالدين والزمالء 

واملعلمني أهم حوافز النجاح والتفوق.
وأهدى مازن تفوقه الى والديه واملعلمني 
وكل من دعمه خالل فترة الدراسة، وقال: هذا 
العام اختلفت الدراسة عن األعوام السابقة، 
حيث انتشار وباء كورونا غير الكثير من 
األمور ومنها النظام التعليمي، حيث اجتهنا 
للدراسة عن بعد والتي كانت بالنسبة الى 
أسهل من الدراسة العادية، وهذه التجربة 
من وجهة نظري شكلت جناحا كبيرا جدا، 
وأمتنــى االســتمرار عليهــا حتــى بعدها 

انتهاء كورونا يكون التعليم بالتوازي مع 
التعليم العادي التعليم الكترونيا، ليكون 

مكمال له.

في البداية. وافادت إسراء بأنها تنوي دراسة 
الطب البشري ثم االعداد للماجستير والدكتوراه 

في املستقبل.
الطالب املتفوق عبدالرحمن احلديدي مع والده

الطالبة املتفوقة اسراء صبحي بكر تتوسط اسرتها

الطالب املتفوق عبداهللا جواد إسماعيل مع أسرته
الطالب املتفوق داني يزن مع والده

الطالب املتفوق محمد جمال محمد اسماعيل يتوسط اسرته

الطالب املتفوق مازن مصطفى السيد محمد مع والده

عبدالرحمن صالح «٩٩٫٩٪»: 
التميز حتويل احملنة ملنحة

أكد الطالب عبدالرحمن صالح احلاصل على نســبة 
٩٩٫٩٪ في القســم العلمي من مدرســة الســيف األهلية 
أن الطالــب املجتهد ميكن أن يتخطى جميع الصعوبات 
التي تواجهه ويحول احملنة الى منحة، الفتا إلى أن أبرز 
الصعوبات كانت في التأخر في إعالن اكمال العام الدراسي 
والقلــق واخلوف من عــدم القدرة علــى اللحاق بالعام 
اجلامعي. وأهدى عبدالرحمن جناحه ألسرته ممن كانوا 
خيــر عون له وخاصة أخاه الذي يكبره والذي يعتبره 
مثاال له كما إلى مدرســته ومعلميه ملا بذلوه من جهود 
خالل األعوام الدراسية، ناصحا الطلبة باجلد واالجتهاد 

والتوكل على اهللا الذي يعتبر أساس كل جناح.

الطالب املتفوق  عبدالرحمن صالح مع أسرته

 دانة السبسبي «٩٩٫٩١٪»: 
أهدي جناحي لوالدّي

أوضحــت الطالبة دانة حافظ السبســبي «ســورية 
اجلنسية» والتي حصلت على نسبة ٩٩٫٩١٪ من مدرسة 
اإلخالص األهلية بنات التابعة ملنطقة حولي التعليمية 
انها تهدي جناحهــا الى والديها وأخواتها وكل من فرح 
بنجاحهــا وســاعدها عليه. وذكرت ان أســباب التفوق 
والنجاح تنسيق الوقت وعدم تراكم الدروس والتركيز 
في احلصص، الفتة الى ان ابرز الصعوبات التي واجهتها 
التوتر والقلق واخلوف من املســتقبل املجهول وضياع 
الفرص في اجلامعات، وأفادت السبسبي ان التعليم عن 
بعد جتربة ناجحة وساعدتها على التعلم بشكل أسهل، 

مشيرة الى انها تطمح لدراسة الطب البشري.

الطالبة املتفوقة دانة السبسبي تتوسط أسرتها

ملشاهدة الڤيديو
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وأنا صغير في منطقة القادسية حالي 
حال الشباب كل أب يحاول أن يورث ابنه 
معتقداته األخالقية قال لي: يا وليدي 
تذكر ما أقول لك وعلمه إخوانك وأبناءك 
واعتبر ما أقوله دستورا متشي عليه 
طوال حياتك واعلم يا (خلف أُبوي)- 
وهذا دعــاء كويتي جميل من الرعيل 
األول- أن «البخل كريه» وأن البخيل 
ساقط من عيون من حوله لبخله، ألن 
«البخل عدو املرجلة» وفي احلياة تذكر 

هذه الوصية «ال يخدم بخيل»!
في موروثنا الشعبي «مال البخيل 
ياكله العيار» وكبرت وأنا أحمل هذه 
الوصيــة ودفعت ثمنهــا من جيبي 
الشــيء الكثير غير نادم، خاصة أن 
من قابلتهم في احلياة من «األصدقاء 
والربع» علموني دروسا عظيمة في ترك 
األثر وهكذا في الكويت احلقيقية البيت 
يعلمك والــكل يعضدك حتى متارس 

األخالقيات سلوكا. 
حمدت اهللا كثيرا أن أبنائي يسيرون 
علــى دربي ماخذيــن وصية جدهم 
وشعاري معهم قوله تعالى: (وال جتعل 
يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوما محسورا - اإلسراء 
٢٩)، وهذا يعني ان متارس حياتك بال 

إسراف وال تبذير وال بخل.
قالوا في األثر: البخيل ليس له خليل. 
وكلنا يالحظ وشــاهد وعرف أن 
(البخيل) ليس له أصدقاء وناس مقربون 
منه ألنه باختصار إنسان طارد عايش 

لنفسه فقط!
علمنا رســولنا الكرمي ژ انه ال 
يدخل اجلنة خب وال منان وال بخيل.
(الكرم) يعلي  العكس متاما  وعلى 
(البخل) ينزل صاحبه  صاحبه، بينما 

أسفل سافلني.
السؤال: ملاذا يكره الناس البخيل؟ 

ولم يبتعدون عنه؟
ملاذا تكره (الزوجة) الزوج البخيل؟
والبخيل في (املــال) أيضا بخيل 

باملشاعر.. إنه أقحطه زمانه!
ملــاذا يعاني أبناء البخيل من بخل 
والدهم؟ وملاذا يجنح البخيل الى الوحدة؟

الصورة العكسية جتد الكرمي يتحلق 
حوله األصدقاء ويحبه الناس، وبقدر 

خلقه النبيل يسمو ويعلو.
سبحان اهللا.. الكرمي يسعد الناس 
أما صاحبنا  بعطاياه وهداياه وكرمه، 
(البخيل) فإن الناس تتجنبه وال تعاشره 
العمل..  وحتتقره واجلزاء من جنس 

هو كاره للناس كاره للعطاء ألن هذا 
طبع، ونحن نقول (الطبع يغلب التطبع)، 
فمهما حاول ان يغير الصورة ما يقدر، 

روحه مرتبطة بديناره!
يقول اخلليفة الرابع علي بن أبي 
طالب رضي اهللا عنه وأرضاه: «البخل 
جامع ملساوئ العيوب وهو زمام يقاد 

به إلى كل سوء».
عزيزي القارئ الكرمي: دورنا اليوم 
في هذه املساحة الورقية أن نذكر قارئنا 
العزيز مبثلبــة البخل وكيف يتحول 

اإلنسان إلى (مطية) للمال.
وهكذا تعلمنا فــي هذه الدنيا أال 
(املال) يقودك فتهبط منزلتك،  جتعل 
وانظر معي كيف جعل الكرم من حامت 
الطائي في أعلى مصاف اخللق الرفيع 

والرجولة احلقة.
البخالء فئة ليست بالقليلة. ويقولون 
في األثر: ســئل بخيل: ملاذا ال تأكل 
احللــوى؟ فأجاب: خوفــا من مرارة 
اإلنفاق.. ويحك أيها البخيل ما أبخلك!
الذيــن يكنزون  البخــالء  نهاية 
الذهب واألملاس والفضة وال يزكون 
ويتصدقون نار جهنم وبئس املصير.
إنهم يرحلون مــن احلياة صفر 

اليدين. يقول الشاعر:
ولــم  النجــاة  ترجــو 
مســالكها تســلك 

إن السفينة ال جتري على اليبس
أيها البخيل يا من تقرأ اآلن السطور، 
تالحق نفسك من نهاية حتمية قادمة، 
وأنقذ نفســك فشمسك توشك على 
الغروب، تذكر قبرك ونهاية حياتك قبر 
مظلم والكل سعيد بإهالة التراب عليك، 
وستبقى وحيدا في حلدك، وليس من 

داع لك يذكرك باخلير.
واجلود نافية للمال مهلكة

والبخل باق ألهليه ومذموم
في اخلليــج العربي الــكل يذكر 
مسلسل (شعفان)، الذي شاهده املاليني، 
وأجاد شعفان هذا الدور حتى حسب 

الناس أن هذا طبعه في الصچ!
القدير  أنصح بقراءة كتاب أخينا 
وشيخنا توفيق الرفاعي واسم الكتاب 
«إلــى ابن عمي البخيــل» وهو بحق 
موسوعة شرعية مؤصلة تستند للكتاب 
والســنة، وهذا املؤلف القيم للباحث 
األعز واألكرم كتاب فيه رمزية مستندة 
للمعاجلات واآليات واألحاديث، وأراه 

بالفعل (محكما ومدققا)!
نحمــد اهللا أننا في الكويت عندنا 

كرماء يناطحون السحاب (علوا ومجدا)، 
وقــد رأيناهم في مبــادرة «الكويت 
تســتاهل»، وأيضا بخــالء املجتمع 

الكويتي يعرفهم فهم يكنزون املال.
يقول أهل الشــام وفلسطني في 
البخيل مقولة جميلة (اخلع ضرســه 

وال تطلع قرشه)!

٭ ومضة: يا بخيلنا أنفق وهذه فرصتك 
النــاس في جائحــة واحتياج بعد أن 
تقطعت بهم السبل وتراكمت اإليجارات 

وأقساط املدارس والديون.
ال تتحسر وال تتردد فهي فرصتك 

األخيرة فبادر. وكما قال الشاعر:
أنفق وال تخش إقالال فقد قسمت

على العباد من الرحمن أرزاق
ال ينفع البخل مع دنيا مولية

وال يضــر مع اإلقبــال إنفاق

٭ آخر الكالم: يسألني قارئ عبر اإلمييل: 
هل البخل له عالج؟ ومن خالل جتربتي 
في احلياة وما قرأت وشاهدت أقول: 

صعب عالجه!
رسولنا ژ استعاذ من البخل حيث 
كان دعاؤه عليه الصالة والسالم: «اللهم 
إني أعوذ بك من الهم واحلزن وأعوذ بك 
من العجز والكسل وأعوذ بك من اجلنب 
والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال».

٭ زبدة احلچي: على اآلباء واألمهات أن 
يكونوا (قدوة حسنة) ألبنائهم. واربط 
دائما بالبخل كل املساوئ األخالقية.

اهللا وحده يعني كل أسرة فيها بخيل، 
ألن البخيل جالــب للكآبة والغضب.. 

البخل والبخيل عالم ال يطاق!
(الصيت  الكرمي تذكر  القارئ  أيها 

وال الغنى)!
تذكروا أن «قحطه - احلرزه - ميت 
على دنياه - ناشف) كلها ألفاظ احرص 

أال تكون فيك وال بنسلك!
نحن في كويــت اخلير، بلد قائد 
اإلنسانية وعاصمة النور واجلمعيات 
اخليرية، وإن وجد البخيل بيننا فهو 

منبوذ!
رحم اهللا األمير تركي عبدالرحمن 

الذي يقول: 
مقدر أميز.. خبيث قلبه.. وطيبه

مثل الكرم.. ميحي عيوب الرجاجيل
أتذكرك يا والدي رحمك اهللا.. بالفعل 
«البخل عدو املرجلة..» وال يخدم بخيل!

في أمان اهللا.

ومضات

«البخل عدو املرجلة» 
في الزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

٥٥٢ إصابة بـ «كورونا» بنسبة 
١٢٫٢٪ من عدد املسحات

حنان عبداملعبود

حـــــذر أخصائــي 
الباطنيــة  أمــراض 
مبستــــشفى جـــابر 
د.ســالم الســالم مــن 
ازدياد اعداد املصابني 
بڤيروس كورونا، الفتا 
الى ان االعداد باالجنحة 
يوميا من ٣٠٠ الى ٤٠٠ 

مصاب.
وقــال الســالم، في 

تصريح له، ان مستشــفى جابر حتول للعمل بقسم الباطنية 
من شهر فبراير املاضي الى العناية مبرضى «كورونا» واالعداد 
زادت، فكانت الذروة بشهري ابريل ومايو وبعدها خفت اإلصابات، 
ولكن اآلن لالسف عدنا الى االرتفاع مرة اخرى من اعداد الدخول 
واملرضــى فــي األجنحة ونتمنى من اجلميــع اتباع االجراءات 
الصحيــة االحترازيــة حتــى ال يكون هناك ضغــط اكثر على 

مستشفى جابر وباقي القطاعات الصحية في البالد.
في الســياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة أمس عن تســجيل 
٥٥٢ إصابــة جديدة بـــ «كورونا» خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
ليرتفع بذلك إجمالي احلاالت املسجلة إلى ١٠١٨٥١ حالة في حني 
مت تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما باملرض ليصبح مجموع 

الوفيات ٥٩٢ حالة.
وبينــت «الصحــة» أن اإلصابــات توزعت حســب املناطق 
الصحية بواقع ١٥٤ حالة في منطقة حولي الصحية و١٢٨ حالة 
في األحمدي و١١٣ حالة في العاصمة و٩٥ حالة في الفروانية و٦٢ 
حالــة في منطقة اجلهراء، موضحة أن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في أقســام العناية املركزة بلغ ١٠١ حالة ليصبح بذلك 
املجمــوع الكلي جلميع احلاالت التــي ثبتت إصابتها ومازالت 

تتلقى الرعاية الطبية الالزمة ٨٢٩٨ حالة.
وقد بلغت نسبة االصابة بالڤيروس ١٢٫٢٪ بعد أن بلغ عدد 
املسحات التي مت القيام بها خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٤٥١٦ 

مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات ٧٢٥٠٢٥ فحصا.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 
٦٢٠ إصابة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية ليبلغ مجموع عدد حاالت 

الشفاء ٩٢٩٦١ حالة.

الغرامات اجلديدة ارتفعت بنسبة ١٠٠٠٪ وأي زيادة يجب أن تكون بني ٢٠ و ٣٠٪
عدم االلتزام بالقواعد املرورية يتسبب في فقدان الكثير من األرواح ووقوع حوادث أليمة

مواطنون لـ«األنباء»: عقوبات املرور اجلديدة «ُمبالغ فيها»

مت فرضها مبالغ فيها ويجب 
التركيز على التوعية املرورية 
بشــكل اكبر وان يتم فرض 
غرامات للتقليل من احلوداث 
ولكن مببالغ معقولة وحتى 
وان زادت فيجــب ان تزيــد 
٥٠٪، ناهيك عدة زيادة فترة 
ارهــاق كبير  احلبس وهذا 
للمواطــن، ومن وجهة نظر 
فالتوعية هي األســاس في 
هذا الشأن ويجب أن تصب 
في صالــح املواطن والدولة 
ونتمنــى من اجلميع التقيد 
بالتعليمات منعا من وقوع 

أي حوادث أو اضرار.
من ناحيتــه، ذكر جعفر 
عبداهللا ان الغرامات املرتفعة 
تساهم في ردع املخالفات، ألن 
السرعة الزائدة وعدم التقيد 
بالتعليمــات واإلرشــادات 
يتســببان فــي الكثيــر من 
احلــوادث األليمــة، فهنــاك 
الكثير من األسر فقدت أوالدها 
بسبب التهور. وتابع عبداهللا: 
لألسف هناك بعض الناس ال 
تتعظ والغرامات املنخفضة 
ال تؤثــر عليهــم أو تردعهم 
ولكــن رفــع القيمــة املالية 
يجعلهــم اكثر حذرا، فحياة 
اإلنســان أغلى من كل شيء 
وكل هــذه القوانني ملصلحة 
«عيــال الديــرة» ويجب ان 

تطبق لكي يلتزم اجلميع.

ان ينسى شــد حزام األمان 
فيدفــع ٢٠٠ دينــار وهناك 
إجراءات أخــرى من املمكن 
أن تطبق مثل سحب رخصة 
القيــادة أو كتابــة تعهد في 
املخفر بعدم تكرار املخالفة 
مــرة أخرى وعنــد تكرارها 
تطبق عليه الغرامة اجلديدة، 
ويجب اعادة النظر في هذه 
التركيز على  القرارات مــع 
الرســائل التوعوية بشــأن 
قواعــد الســالمة املروريــة 
على الطرقات وعبر وسائل 
التواصل االجتماعي ومختلف 

وسائل اإلعالم.
بــدوره، قــال م.عبداهللا 
املسري ان غرامات املخالفات 
فــي قانــون املــرور اجلديد 
مبالغ فيها جدا، فنحن نؤيد 
االلتــزام بالقواعد املرورية 
وضد من يتجاوز اإلشــارة 
احلمراء أو يقــوم بارتكاب 
أي مخالفــات أخرى، ولكن 
يجــب ان تكون اجلــزاءات 
في اإلطار املعقول، ونطالب 
وزارة الداخليــة مبراجعــة 
القرارات، مع االلتزام وعدم 
القيــادة برعونــة وجتنــب 
التســبب في حوادث أليمة 
ونؤيــد تخفيــف العقوبات 
املالية وتقليص مدة السجن.
مــن جانبه، قــال جمعة 
البلوشي ان الغرامات التي 

زادت بنسبة كبيرة جدا مما 
سيتسبب في إرهاق املواطن 
ماليا، وفيما يلي التفاصيل:
الباحث  البداية، قال  في 
القانوني عبدالعزيز العنزي 
ان الغرامــات فــي القانــون 
اجلديــد زادت ١٠٠٠٪ ولــم 
تزد بنســبة ٣٠٪، مبنيا ان 
الزيادة في الغرامات يجب ان 
تكون بني ٢٠ إلى ٣٠٪ألن ذلك 
يسبب ارهاقا للمواطن ومن 
يعملون في القطاع اخلاص 
رواتبهم متدنية وال يسمح 
لهم بدفع كل هذه الغرامات.
العنــزي: نؤيد  واضاف 
فرض غرامات ويكون الهدف 
منهــا الردع ومنــع ارتكاب 
املخالفــات وتقليــل نســبة 
احلوادث، ولكن ليس بهذه 
القيمــة الكبيــرة، ألن هناك 
بعض الظروف الطارئة قد 
حتدث للشخص مثل الذهاب 
إلــى املستشــفى او حدوث 
عــارض صحــي مفاجئ قد 
يضطر معه مثال الى كســر 
اإلشــارة احلمــراء فتكــون 
الغرامة ٥٠٠ دينار، وبالتأكيد 
نحن ال نشجع املخالفات او 
جتاوز اإلشارات، ولكن يجب 
ان تكون الغرامة اقل، وأيضا 
عدم وضع حزام األمان، فإذا 
كان الشخص لديه حالة وفاة 
او إسعاف مريض فمن املمكن 

ندى أبونصر

تســعى جميــع اجلهات 
املعنية في الكويت للتغلب 
علــى املشــكالت املروريــة 
ومــا ترافقهــا مــن زيــادة 
معدالت احلوادث والوفيات 
الطــرق  واإلصابــات علــى 
بسبب عدم االلتزام بقواعد 
وقوانــني املرور والســرعة 
الزائــدة وكســر اإلشــارة 
احلمراء او استخدام الهاتف 
أثناء القيادة وغيرها وذلك 
الطرق  باســتخدام مختلف 
املتاحــة، وفــي هذا الشــأن 
أحالت احلكومة إلى مجلس 
األمة مؤخرا مرسوما لتعديل 
بعض أحــكام قانون املرور 
يتضمن تغليــظ العقوبات 
لردع املخالفني وكبح جماح 

املستهترين.
وتعالج التعديالت الكثير 
مــن الثغــرات فــي القانون 
وتهــدف الى احلفــاظ على 
أرواح اجلميــع، «األنبــاء» 
استطلعت آراء ووجهات نظر 
مجموعة من املواطنني حول 
تلك التعديالت، والتي تباينت 
بني التأييد واملعارضة، حيث 
الهــدف  ان  املؤيــدون  أكــد 
منهــا احلفاظ على ســالمة 
مســتخدمي الطــرق، فيمــا 
رأى املعارضون ان الغرامات 

أكدوا أن روح اإلنسان أغلى من كل شيء ويجب التركيز على التوعية بقواعد السالمة املرورية

عبدالعزيز العنزي م.عبداهللا املسري جعفر عبداهللا جمعة البلوشي         (متني غوزال)
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دارين العلي

بعد أن جنحت الكويت في 
ان تكون الدولــة األولى عامليا 
في تربية أســماك الزبيدي في 
االحواض، حيث كان لها الريادة 
في بدء عملية استزراع هذا النوع 
من األسماك في العالم، ها هي 
اليوم تسعى وعن طريق معهد 
الكويت لألبحــاث العلمية إلى 
استكمال ريادتها في هذا املجال 
عن طريق مشــروع يهدف إلى 
احلصول على صغار األسماك من 
أمهات الزبيدي التي متت تربيتها 
في االحواض، وهو املشــروع 
الذي يشكل حجر األساس في 
جناح استزراع الزبيدي جتاريا. 
معهد األبحاث الذي جنح بوضع 
الكويــت على خريطــة الدول 
املهمة في مجال البحث العلمي 
في مجال االســتزراع السمكي 
كأول دولة تنجح في تربية هذا 
النوع من األســماك في العالم 
يعتزم القيام بعدد من التجارب 
العلمية الالزمة لسد الفجوات 
العلميــة وحل العوائــق التي 
تواجــه النجاح فــي احلصول 
علــى صغار هذه األســماك من 
األمهات في األسر كخطوة للبدء 
باالستزراع التجاري الذي أثبتت 
محنة كورونا أهمية اإلسراع في 
تنفيذه كركــن من أركان األمن 
الغذائي في البالد.  وفي تقرير 
مفصل حول االستزراع السمكي 
وحتديدا أسماك الزبيدي التي 
وضعــت عامليــا علــى القوائم 
احلمراء كأحــد األنواع املهددة 
باالنقراض بسبب قلة مخزونها 
ومصيدهــا، حتدثــت خبيــرة 
استزراع األســماك والروبيان 
في برنامج االستزراع املائي في 
املعهد الباحثة أماني الياقوت لـ 
«األنباء» عن تفاصيل استزراع 
أسماك الزبيدي وريادة الكويت 
فــي هــذا املجال بعــد التدهور 
احلاصل مبخزون ومصيد هذه 
األسماك محليا ووجوب اللجوء 
إلى استزراعها للمحافظة على 

األمن الغذائي.
تداعيات احملنة احلالية

وأكــدت الياقوت أنه خالل 
األزمة احلالية بسبب ڤيروس 
كورونا املستجد والذي تسبب 
فــي عرقلة وســائل الشــحن 
عامليا ما أدى إلى زيادة أسعار 
املنتجات البحرية املستوردة 
مــا لفــت االنتباه إلــى أهمية 
توفير األمن الغذائي البحري 
من خالل االســتزراع السمكي 
في الكويت ومنطقة اخلليج، 
وعليه فإن األنظار تتوجه إلى 
تطوير قطاع استزراع االحياء 

البحرية بشكل كبير.
تطوير صناعة االستزراع

وشددت على أن النجاح في 
توفير األمن الغذائي في الكويت 
وهو أحد احملاور املهمة لرؤية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد من أجل تنفيذ 
خطة تنمية الكويت ٢٠٣٥ والتي 
تتطلع إلى جعل الكويت مركزا 
جتاريا وماليا عامليا، الفتة إلى 
أن مؤسســات الدولة املعنية 
بدأت بالتعاون من أجل تنمية 
صناعة االســتزراع املائي في 
الكويت ومساعدة املستثمرين 
من القطاع اخلاص لالستثمار 

في هذا املجال املهم.
مصايد األسماك في الكويت

وحتدثــت عــن انخفــاض 
الثروة السمكية احمللية بشكل 
عــام في الكويــت والتي تبلغ 
نســبتها ١٥٪ فقط من الطلب 
احمللي على األسماك والقشريات 

اإليرانيــة ٧٫٥ دنانيــر، و٥٫٥ 
دنانير لألســماك املســتوردة 

من باكستان.
وأشــارت الــى ان الســعر 
املرتفع يعكس كال من ارتفاع 
الطلــب وانخفــاض كميــات 
الصيد، مشــيرة إلــى أن ذلك 
تسبب في اســتياء املستهلك 
الكويتي، مؤخــرا خالل ازمة 
كورونا احلالية، حيث بلغ سعر 
الزبيدي اإليراني والباكستاني 
بني ٨ و٩ دنانير للكيلو الواحد.
وأكــدت ان الكويت قطعت 
شوطا كبيرا في عملية استزراع 
الزبيدي سواء بتحقيقها الريادة 
في التربية فــي األحواض أو 
فــي طريق النجاح باحلصول 
علــى صغــار األســماك فــي 
االسر ولكن بكميات صغيرة، 
ويتم العمل الجنــاز األبحاث 
التي تهــدف إلــى النجاح في 
احلصول علــى كميات كبيرة 
من اليرقات بشكل جتاري، وهو 
املشــروع الذي يسعى املعهد 
لتنفيذه خالل املرحلة املقبلة 
بالتعاون مع عدد من اجلهات 
الدولية بسبب االهتمام احمللي 
والعاملي بالنجاح في استزراع 
اسماك الزبيدي بشكل جتاري 
مربــح وتقليــل الضغط على 
الطبيعي.وأوضحت  املخزون 
أن هــذه التجارب ستشــتمل 
التقنيــات  اســتخدام  علــى 
العلميــة احلديثــة للتوصــل 
إلــى تركيبة اعالف مناســبة، 
واســتخدام نظام االســتزراع 
املغلق للتحكم في جودة املياه 
وغيرها من التجارب العلمية 
املهمة والتي تهدف إلى تهيئة 
األجواء املناســبة للنجاح في 
احلصول على البيض امللقح من 
اسماك الزبيدي في االحواض.

ولفتت إلى أنه سيتم القيام 
بهذه البحوث من خالل التعاون 
الدولي مع عدد من املؤسسات 
العلمية العاملية املتخصصة في 
مجال تطوير تقنيات استزراع 
االسماك البحرية لالستفادة من 
خبراتهم العلمية واإلسراع في 

السبيطي والهامور، ويعتبر هذا 
األمر من أهم األسباب الرئيسية 
التي تسببت في تأخير الشروع 
في جتارب االستزراع وتربية 
الزبيدي فــي االحواض خالل 
املرحلة األولى من املشــروع، 
لذا مت تطوير تقنية احلصول 
علــى البيــوض املخصبة من 
األســماك من البحــر وتربية 
اليرقــات، وقــد جنــح باحثو 
املعهد في التوصل إلى معرفة 
وقــت وموقع تفريخ الزبيدي 
في البحر وتوثيقها ألول مرة 
وجمع البيض املخصب ونقله 
إلى املختبرات لبدء استزراع 

الزبيدي.
شح في املعلومات

ولفتت إلى أنه بسبب شح 
املعلومات حول هذه التجارب 
عامليا، أخذ الباحثون باملعهد 
العمــل علــى  علــى عاتقهــم 
توفيــر املعلومات األساســية 
لنقل بيوض األسماك امللقحة 
وتفقيســها ومــن ثــم تربية 
اليرقات واليوافع، ومت النجاح 
في معرفة طرق تغذية وتربية 
يرقات هذه السمكة وتسجيل 
مراحل النمو، حيث تعد هذه 
هي اخلطــوة األولــى لوضع 
األسس العلمية الالزمة لتقييم 
إمكانية تربية الزبيدي وإكثاره 

على نطاق جتاري.
مكافحة األمراض وعالجها

ولفتــت الياقــوت إلى أن 
الباحثــني في املعهــد متكنوا 
مــن تطوير طرق الســيطرة 
األمــراض  مســببات  علــى 
تســبب  حيــث  وعالجهــا، 
البكتيرية  املعديــة  األمراض 
والطفيليــة  والڤيروســية 
خســائر فادحــة لصناعــة 
االستزراع املائي عامليا، لذلك 
قــام باحثو املعهــد بالتعرف 
علــى مســببات األمراض في 
اسماك الزبيدي للوقاية منها 
وتطوير طرق العالج، حيث 
مت النجاح فــي تعزيز مناعة 
الزبيدي باستخدام البكيتريا 
النافعة (البروبيوتيك) ملقاومة 
البكتيريــا الضــارة ومنــع 
اصابتها لألسماك. وأعلنت ان 
املعهد قد جنح في تطوير لقاح 
عاملي ملقاومة أحد الطفيليات 
التي تصيب اسماك الزبيدي 
وعدد من الكائنات البحرية وقد 
مت تسجيل براءة اختراع باسم 
الكويت في الواليات املتحدة 
األميركية، ما يساهم في رفع 
اسم بالدنا في احملافل الدولية.

جتارب الدول األخرى

ولفتــت الياقــوت إلى أنه 
بعــد متيز الكويــت عامليا في 
ســباق النجــاح فيما يختص 
بتربية الزبيدي في االحواض 
ومشاركة العالم في هذا اإلجناز 
العلمي من خالل املنشــورات 
العلمية واملشاركة في املؤمترات 
العاملية، قامت العديد من الدول 
التي تهتم باستزراع الزبيدي 
باالستفادة من جناح الكويت 
في هذا املجال وتطوير تربية 
اسماك الزبيدي في مؤسساتهم 
العلمية، ولكن اجلدير بالذكر 
انه حتى اآلن لم يتم تسجيل 
جنــاح أي من هــذه الدول في 
احلصول على صغار الزبيدي 
بشكل جتاري من أمهات متت 
تربيتها في األسر، آخذين في 
االعتبار أن هنــاك العديد من 
املؤسسات البحثية التي تفضل 
إبقــاء عدم نشــر جناحها إلى 
ان يتــم االنتهــاء مــن تطوير 
التقنيات بشكل كامل لضمان 

احلقوق الفكرية.

احلصول على النتائج املرجوة.
جناح التربية في األحواض

وأوضحت أنه كان للكويت 
من خالل معهد الكويت لألبحاث 
العلميــة الريــادة عامليــا في 
بدء عملية اســتزراع اســماك 
الزبيدي والنجاح في تربيتها 
في االحواض، حيث مت االنتهاء 
من ٣ مراحل مهمة من البحوث 
العلمية اخلاصة بتطوير تقنية 
استزراع اســماك الزبيدي ما 
ســاهم في رفع اســم الكويت 
الدول  ووضعها على خريطة 
املهمة في مجال البحث العلمي 
في مجال االستزراع السمكي 
كأول دولة تنجح في تربية هذا 
النوع من األسماك في العالم.

١٤ عامًا من األبحاث

وقالت «بدأت املرحلة األولى 
ملشروع استزراع الزبيدي في 
أبريل ١٩٩٨ ملدة خمس سنوات، 
وبــدأت املرحلــة الثانيــة في 
ســبتمبر ٢٠٠٧ وملــدة ثــالث 
ســنوات، بينما بدأت املرحلة 
الثالثة فــي أكتوبر ٢٠١١ وملدة 
٦ سنوات، وبالتالي متثل املدة 
الكلية لهذه املراحل الثالثة ١٤ 
عاما من البحث لتطوير تقنية 
استزراع الزبيدي، وهذه املدة 
ال تعتبر طويلــة ابدا لتطوير 
زراعة نوع جديد من األسماك». 
وحتدثــت عما مت إجنــازه في 
استزراع اسماك الزبيدي، الفتة 
الى أنه بالرغم من أن الكويت 
كانــت تعمــل بشــكل منفــرد 
في تطوير تقنيات اســتزراع 
الزبيدي فقــد مت إجناز العديد 
من اخلطوات العلمية التطبيقية 
املميزة والتي متت مشاركتها مع 
العالم ليستفيد منها الباحثون 
في الدول األخرى والتي تهتم 
باستزراع الزبيدي مثل اليابان 
وتايوان والصني والهند من آجل 
تطوير تقنية استزراع الزبيدي 
بشــكل ناجــح وفعــال، حيث 
متكنــت الكويت من احلصول 
على صغار األسماك لتربيتها 
في األحواض ألول مرة عامليا، ثم 
متكنت من ان تكون األولى عامليا 
فــي النجاح فــي تربية يرقات 
ويوافع الزبيــدي، كما متكنت 
مــن النجاح في التفريخ داخل 
األحــواض على نطــاق بحثي 
صغير عبر العمل على اباضة 
األسماك في االحواض، ما يعد 
مؤشر ايجابيا إلمكانية النجاح 
في هذه االباضة بكميات كبيرة 
بشــكل جتاري في حال توفير 
البيئة والغذاء املناسبني لذلك 

في املستقبل القريب.
صعوبة استزراع الزبيدي وحساسيته

وقالت الياقوت ان استزراع 
الزبيدي يتميــز بخصوصية 
وحساسية لصعوبة احلصول 
على األسماك احلية من البحر 
واقلمتها على احلياة في األسر 
كمــا مع باقــي األســماك مثل 

وزن الزبيدي املستزرع في أحواض األبحاثتربية الزبيدي وصوال لألحجام التجارية

أماني الياقوت

بينمــا يتم اســتيراد ٨٥٪ من 
األســواق اإلقليمية والدولية، 
الفتــة إلى أن هذا الوضع غير 
املرغــوب فيــه أدى إلى زيادة 
كبيــرة في أســعار األســماك 

الطازجة في السوق احمللي.
الزبيدي وتراجع املصيد

ومن أبــرز األســماك التي 
تعانــي تراجعــا فــي املصيد 
والتــي يركــز معهــد األبحاث 
على اســتزراعها ألهميتها في 
السوق الكويتي هو الزبيدي 
الذي يعاني تراجعا في حجم 
املصيد، حيث لفتت الياقوت إلى 
أنه يتم حسب قوانني الصيد 
منع صيد اسماك الزبيدي في 
املياه الكويتيــة ملدة ٤٥ يوما 
خــالل الفترة مــا بني ١ يونيو 
و١٥ يوليو للسماح لها بالتكاثر 
لضمان اســتمرار هــذا الكنز 
البيئي املهم لألجيال القادمة.

الضغط على املخزون

وأشــارت إلــى أن مخزون 
ســمك الزبيدي يعاني الكثير 
الكويت  من الضغوطات فــي 
في السنوات املاضية ألسباب 
عديدة مثل الصيد اجلائر وعدم 
االلتزام بقوانني حماية الثروة 
البيئــة  الســمكية، وتدهــور 
البحرية، والتغيرات الطبيعية 
في الظــروف البيئية، ما أدى 
إلى انخفاض حاد وخطير في 
مخزون هذه السمكة وبالتالي 
انخفاض معدالت صيدها في 
املياه الكويتيــة من ١١٥٠ طنا 
في عــام ١٩٩٥ إلى أقل من ٩٠ 

طنا في ٢٠١٨.
ارتفاع األسعار

ولفتت إلى أن هذا االنخفاض 
في العرض مع ازدياد الطلب 
في الســوق احمللــي أدى إلى 
ارتفاع األســعار بشكل كبير، 
حيث بلغت أســعار الزبيدي 
الكويتي ١٤ دينارا للكيلو، بينما 
بلغ ســعر بيع كيلو األسماك 
التــي يتــم صيدها مــن املياه 

الياقوت لـ «األنباء»: جنحنا بوضع الكويت على خريطة الدول املهمة في مجال البحث العلمي في االستزراع

انخفاض كميات صيد الزبيدي محليًا من ١١٥٠ طنًا في عام ١٩٩٥ إلى أقل من ٩٠ طنًا في ٢٠١٨

الكويت أول دولة في العالم تنجح في تربية الزبيدي في األحواض ونسعى لتفريخها وصوًال لالستزراع التجاري

خالل أزمة كورونا احلالية بلغ سعر الزبيدي اإليراني والباكستاني بني ٨ و٩ دنانير للكيلو الواحد

الفرق بني الزبيدي الكويتي والزبيدي الهندي

الزبيدي.. ملك األسماك

الزبيدي على القوائم احلمراء.. مهدد باالنقراض

االستزراع.. وقت وصبر

أهمية االستزراع عامليًا.. ٥٠٪ من حاجة السوق

تطرقت الياقوت إلى أهمية أسماك الزبيدي 
على مستوى العالم، حيث يعتبر ملك األسماك 
بسبب القيمة التسويقية العالية، ويعد ايضا 
أحد أشهى األسماك البحرية ليس فقط في 
الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي ولكن 
في العديد من دول العالم. وتعيش أســماك 
الزبيدي في شمال احمليط الهندي وشمال 
غرب احمليط الهادي، وميتد انتشــارها من 
اخلليج العربي حتى اليابان مرورا بشــبه 

القارة الهندية وجنوب شــرق آسيا وجزر 
الفلبني والصني وكوريا.

ويبلغ متوسط كميات الزبيدي املصيد في 
العالم نحو ١٠٠ ألف طن سنويا عدا املصيد 
من الصني الذي يبلغ متوسطه ٣٨٠٠ طن. 
وتعيش اسماك الزبيدي في اخللجان القريبة 
من مصبات األنهــار وتتغذى على العوالق 
البحرية الدقيقة من مثل مجدافيات األرجل 
أو الكوبوبودا والسهميات ويرقات األسماك.

تعتبر أســماك الزبيدي من األنواع 
املهددة باالنقراض من العالم، حيث مت 
وضعها على القائمــة احلمراء التابعة 
ملنظمة IUCN منذ عام ٢٠١٤، حيث تهتم 

هــذه املنظمة بدق ناقوس اخلطر فيما 
يختص باألنواع املهددة باالنقراض عامليا 
للمحاولة للحفاظ عليها ومنع اختفائها 

من عاملنا.

أوضحت الياقــوت ان عمليات تطوير 
تقنيات االستزراع التجاري لألسماك البحرية 
تستغرق سنوات عديدة من البحث والتطوير 
وبتكاليف تصل إلى عدة ماليني من الدوالرات، 
وتختلف صعوبة تطوير التقنيات من نوع 
إلى آخر وحتتاج إلى صبر ووقت لالنتهاء 
من تطوير التقنيات والوصول الى مرحلة 
اإلنتاج التجاري، مستعرضة بعض االنواع 

التي يتم استزراعها بنجاح على  التجارية 
مستوى العالم بشكل جتاري مثل الهامور 
الذي استغرق ٢٠ عاما تقريبا واسماك الدنيس 
واستغرق أكثر من ١٥ عاما واسماك الساملون 
والتي هي واحدة من اجنح األسماك املستزرعة 
عامليا، فقد استغرقت أبحاث استزراعها في 
الدول األوروبية سنوات طويلة وبتكاليف 

عالية وبجهود علمية كبيرة.

قالت الياقوت إن الزيادة الســكانية 
املستمرة في جميع أنحاء العالم تتسبب 
بضغط شــديد على املخزون الطبيعي 
البحري لألســماك والقشريات، حيث 
تنخفض كميات األســماك والقشريات 
التي يتم صيدها من املياه املفتوحة بسبب 
املفرط وتدهور املخزون  االســتغالل 
إلى استزراع األحياء  الطبيعي. وينظر 
املائية في جميع أنحــاء العالم على أنه 
احلل األمثل لتلبية الطلب املتزايد على 
البحرية من اسماك وروبيان  املنتجات 

واالنواع البحرية األخرى. وتستمر تربية 
االحياء املائية في النمو بوتيرة أسرع من 
القطاعات الصناعية األخرى إلنتاج الغذاء 
حيث بلغ اإلنتاج العاملي من تربية األحياء 
املائية في عام ٢٠١٦ حوالي ٨٠ مليون طن 
من األسماك، ويوفر االستزراع املائي حاليا 
٥٠٪ من حاجة السوق العاملي من األسماك 
والقشريات، وتعتبر صناعة االستزراع 
املائي حاليا واحدة من أسرع الصناعات 
منوا في العالم وتبلغ قيمة حجم إنتاجها 

سنويا ٢٤٣٫٥ مليار دوالر.

لفتت الياقوت إلى وجود فارق كبير بني 
الزبيدي الكويتي والزبيدي الهندي املعروف 
لدينا بأســماك الطلح والذي يتم استزراعه 
جتاريا، حيث أوضحت أن االســم العلمي 
 pampus argenteus للزبيــدي الكويتي هو
ويسمى باالجنليزية Silver fretPom، وهو 
النوع الذي ال يزال اســتزراعه حتت نطاق 
التجارب في العديد من دول العالم.  اما نوع 
األسماك التي مت النجاح في تبييضها وتوفيرها 
للقطاع اخلاص لإلنتاج التجاري بشكل وافر 

في الهند وتايلند وغيرها من دول شــرق 
آسيا فهو نوع آخر من األسماك واملعروف 
في الكويت باسم «اسماك الطالح» ويسمى 
باإلجنليزية بـ Pompano Silver وهي نوع 
من احلمام، وهذه السمكة تشبه الزبيدي إلى 
حد ما في الشكل واللون فقط، وهي صغيرة 
ومع زيادة احلجم تصبح مختلفة متاما عن 
الزبيدي وهذا شيء معروف لدى اهل الكويت، 
وهناك ايضا اختالف مهم جدا بني الطالح 
والزبيدي اال وهو السعر في أسواق السمك.

طالحة الهندية الشبيهة بالزبيدي

«األبحاث»: مشروع 
بحثي لتفريخ «الزبيدي» 

في األحواض على 
املستوى التجاري

الكويت األولى عاملياً في تربيتها 
وفي ابتكار لقاح لتجنب أمراضها
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البرملان العربي يثّمن عاليًا قرار اعتماد وثيقة تطوير التعليم
في املنطقة ورفعها لـ «القمة» إلقرارها وحتويلها إلى برامج

القاهرة ـ هناء السيد

ثمــن رئيــس البرملــان 
العربــي د. مشــعل بن فهم 
الســلمي عاليا قرار وزراء 
العــرب اعتمــاد  التعليــم 
«وثيقة تطوير التعليم في 
العالم العربي» التي أعدها 
العربــي كوثيقة  البرملــان 
استرشادية لتطوير التعليم 
في العالم العربي، وسيتم 
رفعهــا الــى القــادة العرب 
لتبنيها واقرارها في القمة 
العربية املقبلة لتتحول الى 
برامــج ومشــاريع وخطط 
تنفيذيــة من قبــل املنظمة 
العربية للتربيــة والثقافة 

والعلوم.
وقال السلمي إن الوثيقة 
تهــدف إلــى إقامــة أنظمة 
تعليميــة عربيــة عاليــة 
اجلودة قادرة على املنافسة 
العاملية واستيعاب املتغيرات 

الطالب العلمية واإلبداعية 
وتصقل مهاراته وشخصيته 
من خــالل بناء شــخصية 
الطالب على التفكير النقدي 
والبناء والقــدرة على حل 

املشكالت.
وأوضح السلمي أن من 
أحد أهداف هذه الوثيقة هو 
تطوير كافة مكونات العملية 
التعليميــة ســواء الكوادر 
البشرية أو املناهج الدراسية 
أو األدوات والوسائل والبنية 
التحتية والبيئة التعليمية، 
كمــا تتبنــى الوثيقة فكرة 
التطوير الشامل في جميع 
املراحل التعليمية من رياض 
األطفــال وحتــى التعليــم 
العالي والتعليم املســتمر 

مدى احلياة.
كما تؤكــد الوثيقة على 
إلزامية ومجانية التعليم في 
جميع مراحل التعليم العام، 
وربط مؤسسات التعليم في 

مــع  اجتماعــات  لنتائــج 
املنظمات العربية واالقليمية 
والدوليــة املختصــة فــي 
التعليــم وهــي: منظمــة 
اليونسكو، واملنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم، 
واملنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلــوم والثقافة، واحتاد 
اجلامعات العربية، واحتاد 
مجالــس البحــث العلمــي 
الشــؤون  العربية، وقطاع 
الدول  االجتماعية بجامعة 
اليوم  العربيــة، وتوجــت 
باجتماع مع متخذي القرار 
التعليمي في الدول العربية 

وزراء التعليم العرب.
ولفــت رئيــس البرملان 
االنتباه إلى أنه على الرغم 
مــن كل مــا تبذلــه الــدول 
العربية من جهــود مقدرة 
فــي مجال محــو األمية، إال 
أنــه اليــزال عــدد األميــني 
في العالــم العربي مرتفعا 

والتقدم العاملي، فال تقدم وال 
تطور وال نهضة بال تعليم.
جاء ذلك في كلمته أمام 
التعليــم  وزراء  اجتمــاع 
العرب الذي عقد افتراضيا 
(عن بعد) برئاســة د.حمد 
آل الشيخ وزير التعليم في 
اململكة العربية السعودية، 
ومبشــاركة األمــني العــام 
جلامعة الدول العربية أحمد 

أبو الغيط.
وقال الســلمي إن هدف 
البرملــان العربي من ســن 
تشريع عربي خاص بالتعليم 
هو إحداث نقلة نوعية في 
املجتمعات العربية، ووضع 
املناسبة للمشاكل  احللول 
التعليــم،  تواجــه  التــي 
ومعاجلــة حتديات مجتمع 
املعرفة وثــورة االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات، 
وضمــان اجلودة الشــاملة 
والتنافسية الدولية ملنظومة 

مرحلة رياض األطفال بهيكل 
التعليم الرسمي مبا يتناسب 
مــع أهميــة هــذه املرحلــة 

العمرية للطفل العربي.
بــني  الوثيقــة  وتربــط 
التعليم والتنمية املستدامة 
من خالل تطوير مخرجات 
العمليــة التعليمية لتلبية 
احتياجات ومتطلبات سوق 
العمل واإلنتاج والتنمية، كما 
خصصــت الوثيقة محورا 
مســتقال للتعليــم عن بعد 
كأحد اخليارات املستقبلية 
للتعليم في العالم العربي.

وأشار رئيس البرملان الى 
أن وثيقة تطويــر التعليم 
فــي العالم العربــي جاءت 
نتاجا جلهد كبير ومناقشات 
مستفيضة ودراسات معمقة 
عكفت عليها جلنة الشؤون 
والتربويــة  االجتماعيــة 
والثقافية واملرأة والشباب 
في البرملان العربي، وخالصة 

ويقدر بحسب آخر إحصائية 
للمنظمــة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بحوالي ٧٤ 
مليون نســمة أي ما يعادل 
٢١٪ من إجمالي سكان الدول 
العربية تقريبا وفي حدود 
١٠٪ من مجموع عدد األميني 

في العالم.
البرملــان  وكان رئيــس 
العربــي د.مشــعل بن فهم 
اكــد أن إصــالح  الســلمي 
التعليم فــي العالم العربي 
ضرورة للبقاء وليس ترفا 
فكريــا أو نخبويا، مشــيرا 
الــدول املتقدمــة  إلــى أن 
اســتطاعت إنتــاج املعرفة 
وتطويعها خلدمة مجتمعاتها 
وتطويرهــا وحتقيق أعلى 
درجات النهضة والتقدم، لذا 
فإن تطوير نظم التعليم في 
الدول العربيــة أمر حتمي 
ليســتطيع العالــم العربي 
اللحــاق بركــب احلضارة 

التعليم في الدول العربية، 
وتوفير البيئــة التعليمية 
املتطورة التي تساعد على 
التفكير النقدي والقدرة على 

حل املشكالت.
وشــدد علــى ضــرورة 
العمل على تطوير املناهج 
التعليمية التي تنمي قدرات 
الطالب العلمية واإلبداعية، 
وتصقل مهاراته، وتطوير 
مخرجات العملية التعليمية 
تلبية ملتطلبات سوق العمل 
والتنمية املستدامة، وضمان 
إلزامية ومجانية التعليم في 
كل مراحــل التعليم العام، 
وربط مؤسسات التعليم في 
مرحلة رياض األطفال بهيكل 
التعليم الرسمي مبا يتناسب 
مــع أهميــة هــذه املرحلــة 
العربي،  العمريــة للطفــل 
وتعزيز حرية واستقاللية 
اجلامعات ومراكز البحوث 

العلمية.

ً السلمي أمام وزراء التعليم العرب: إصالح التعليم في العالم العربي ضرورة للبقاء وليس ترفاً فكرياً أو نخبويا

د. مشعل السلمي

احلديثة في مجال التعليم 
بجميــع مراحلــه، وتعزيز 
العلمــي،  البحــث  مكانــة 
ومواكبــة تطورات مجتمع 
املعرفة وثــورة االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
وأضاف رئيس البرملان 
العربــي أن الوثيقــة تؤكد 
أهميــة تطويــر املناهــج 
التعليمية التي تنمي قدرات 

الغامن يهنئ غينيا بيساو 
بالعيد الوطني

بعــث رئيس مجلــس األمة مــرزوق الغامن أمس 
ببرقيــة تهنئــة إلى رئيس مجلس الشــعب الوطني 
في جمهورية غينيا بيساو سيبريانو كاساما، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبالده.
مرزوق الغامن

عاشور: لقاءات سمو نائب األمير مع جميع 
فئات املجتمع إليصال جميع املطالب

النائــب صالــح  قــال 
عاشور إنه  يجب أن تكون 
لقاءات سمو نائب األمير 
مــع جميع فئات وأطياف 
املجتمع حتى تصل جميع 
مطالب هــذه اجلهات إلى 
سموه لوضع رؤية ملرحلة 
جديدة متوافقة مع جميع 
التوجهات. وأضاف أن أي 
مصاحلة وطنية ال تشمل 
قضيــة خليــة العبدلــي 
واملغردين وإلغاء قانون 
اجلرائــم اإللكترونيــة ال 

تســاعد على تقويــة الوحــدة الوطنية 
بــل تعمل علــى تهميش فئــة كبيرة من 

املجتمع وإلغائهم، وبالتالي 
يستمر االنقسام ويستمر 
الوضع كما هو عليه. وزاد 
بقوله: ال ميكن جتاهل دور 
املؤسسات الدستورية في 
البالد بأي وثيقة إصالحية، 
خصوصــا مجلــس األمة 
كونــه اجلهة املســؤولة 
عــن التشــريع والرقابة، 
علما بــأن مــن يطالبون 
اليــوم بتعديــل الدوائــر 
االنتخابية وإلغاء بعض 
اجلهــات الرقابية هم من 
ســاهموا في خلق هذا الواقع السياســي 

غير املرغوب فيه بالوقت احلاضر.

صالح عاشور

العدساني يطالب بإعالن نتائج
التحقيق حول استثمار لـ «التأمينات»

الشاهني يقترح نقل تبعية منطقة 
الشعب إلى «العاصمة التعليمية»

أكــد النائــب ريــاض 
العدساني ان استثمارات 
مؤسسة التأمينات وقضية 
االستثمار في شركة آياس 
تحديدا التي تمت إحالتها 
من قبــل المؤسســة إلى 
الهيئــة العامــة لمكافحة 
ســؤال  بعــد  الفســاد 
برلمانــي وجهته بعد ان 
تم التحقق من الموضوع 
في «التأمينات» من خالل 
الحقائق  لجنــة تقصــي 
منذ فترة طويلة يتطلب 

اإلعالن رسميا عن نتائج التحقيق خاصة 
أن المبلغ المستثمر ضخم، موضحا أن 
إجراءات البيع والشــراء تمت دون مزاد 

أو إعالن.
وأوضح العدساني ان هذا الموضوع 
ورد فــي اســتجواب ســابق حيث وجه 
سؤاال برلمانيا في هذا الشأن وكان األصل 

أن يكــون المــزاد علنيــا 
للراغبين بالشــراء وذلك 
لتقديم عروض األســعار 
خاصة أن حصة المؤسسة 
للتأمينــات  العامــة 
أمــوال عامة  االجتماعية 
ومــن المفتــرض زيــادة 
التوجه  اإليــرادات عنــد 

للبيع.
وأضاف العدساني أن 
الحكومية  الجهــات  على 
وأولها مؤسسة التأمينات 
الفساد متابعة  ومكافحة 
الموضـــوع واإلعـــالن عــن النـتـائـــج 
رسـمـيـــا في كل ما يتعلــق بهذا الملف 
مــن بيع وشــراء وكميات األســهم التي 
طرحــت للبيع وعروض األســعار التي 
قدمت وأسباب االستبعاد إن وجدت وكافة 
البيانات والتفاصيل المتعلقة في الملف 

ذاته.

تقدم النائب أسامة الشــاهين عن تقديمه اقتراحا 
برغبــة لضــم منطقة الشــعب إلى منطقــة العاصمة 

التعليمية نظرا لقربها الجغرافي منها.
وجاء اقـــتراح الـشـاهـــين نظرا لما يعانيه أهالي 
منطقة (الشعب) من بـعـــد منـطقة حولي التعليمية 

عنهم.
ولمـــا كانت منطقة الشــعب قريبة مــن منطقتي 
الدعية والمنصورية اللتين تتبعان منطقة العاصمة 
التعليمية، ولتوفير الجهد والوقت على سكان منطقة 
الشــعب، نص االقتراح على ضم منطقة الشعب إلى 

منطقة العاصمة التعليمية لقربها الجغرافي منها.

رياض العدساني

أسامة الشاهني

لوضع رؤية ملرحلة جديدة

الدالل: ما أنشطة الديوان الوطني حلقوق اإلنسان
منذ بداية تعيني مجلس اإلدارة حتى تاريخه؟

.. ويقترح آليات قانونية وإدارية ملواجهة
أوجه التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي احملتل

..ويستفسر عن عدم حماية مواطنة في مستشفى مبارك

تقدم النائب محمد الدالل باقتراح 
برغبة لقيام مجلس الوزراء بوضع 
آليــات قانونية وإداريــة ملواجهة 
صور وأوجه التطبيع التي يسعى 
إلــى حتقيقها الكيان اإلســرائيلي 
احملتل، وتفعيل جوانب املقاطعة 
معــه جتاريــا وثقافيا وسياســيا 
واقتصاديا. وقال الدالل في مقدمة 
اقتراحه إنه نظرا لألحداث اإلقليمية 
املتصاعــدة وتوجــه بعض الدول 
العربيــة إلى التطبيــع مع الكيان 
اإلســرائيلي احملتــل، وفــي إطار 
االلتزام بتوجهات صاحب السمو 
-حفظــه اهللا ورعــاه- واملوقفني 
الرسمي والشعبي ومبراعاة قوانني 
الدولة حول مقاطعة االحتالل بكل 
األشكال املباشــرة وغير املباشرة 
ودعم احلقوق الفلسطينية العادلة.

وطالب الدالل في اقتراحه:

١- قيام مجلس الوزراء بوضع 
آليــات قانونيــة وإدارية بتوجيه 
اجلهات املختصــة بالدولة وعلى 
األخــص وزارة اخلارجية ووزارة 
التجارة ووزارة الداخلية واجلهات 
املتعلقة باملنافذ والتجارة اخلارجية 
(الطيــران املدنــي - اجلمــارك - 
املؤسســة العامة للموانئ)، على 
أن تقــوم تلك اجلهات بالتنســيق 
فيما بينهــا ملواجهة صور وأوجه 
التطبيع التي يسعى إلى حتقيقها 
الكيان اإلســرائيلي احملتل أو من 
خالل الدولة العربية التي طبعت 
مع الكيــان احملتل املجرم املخالف 

للمواثيق والقرارات الدولية.
٢- قيام الدولة من خالل وزارة 
اخلارجية بتفعيل جوانب املقاطعة 
للكيان اإلسرائيلي احملتل جتاريا 
وثقافيا وسياسيا واقتصاديا من 

خالل املنظمات الرسمية اخلليجية 
والعربية والدولية.

التجــارة  وزارة  قيــام   -٣
وبالتنســيق مــع اإلدارة العامــة 
للجمارك ومؤسسة املوانئ الكويتية 
برصد الشركات والبضائع التي لها 
عالقات مع االحتالل اإلســرائيلي 
والتي تأتي من خالل عدد من الدول 
العربيــة، واتخاذ قــرارات جديدة 
تغطي املستجدات في هذا الشأن.

٤- قيــام اإلدارات املختصــة 
بوزارة الداخلية برصد املعلومات 
والبيانــات اخلاصــة مبحــاوالت 
اإلساءة للموقف الرسمي والشعبي 
الكويتي ضد االحتالل اإلسرائيلي 
ومحاوالت التطبيع معه، كما هو 
مطلوب أن تقــوم وزارة الداخلية 
مبنع دخول األطراف واألشخاص 
التي لها عالقة بالكيان اإلسرائيلي 

احملتل والتي تدفع باجتاه التطبيع 
مع الكيان اإلسرائيلي وتتخذ الدول 
العربيــة املطبعة طريقــا لها إلى 

الكويت.
٥- قيام كل من وزارتي اإلعالم 
والتربيــة بإعداد برامــج إعالمية 
وثقافيــة وأكادمييــة من شــأنها 
تأكيد املوقف الدستوري والقانوني 
والقيمي الرســمي والشعبي ضد 
االحتالل الصهيوني احملتل والتي 
تصب فــي مواجهــة التطبيع مع 
الكيــان احملتل، وفي اجتــاه دعم 

احلقوق الفلسطينية العادلة.
٦- قيام مجلس الوزراء بتوجيه 
الوزارات واجلهات الرسمية نحو 
االستعانة والتنسيق مع مؤسسات 
املجتمع املدنــي العاملة في مجال 
الكيــان  التطبيــع مــع  مواجهــة 

اإلسرائيلي احملتل لفلسطني.

وّجه النائب محمد الدالل سؤاال 
إلــى نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة ووزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح 
قال في مقدمته: فجعت الكويت بخبر 
قتل مع ســبق اإلصــرار والترصد 
ملواطنــة كويتية حامــل (رحمهما 
اهللا) في مستشفى مبارك، وقد سبق 
محاولة اغتيالها من احد أقاربها قبل 
نقلها للمستشفى، واألشد استغرابا 
وايالما جدا هو أن عملية االغتيال 
الشنيعة متت جهارا نهارا دون أن 
تتوافر حماية للقتيلة في املستشفى، 
علما ان محاولة االغتيال األولى متت 
بواســطة احد اقربائهــا والقتل في 
املستشــفى مت من قريب آخر، وهو 
ما أدى إلى وفاة املواطنة وجنينها 
في جرمية غاية في البشاعة، ونظرا 

خلطــورة املشــهد وانعــدام األمن 
وضياع األرواح البريئة، لذا يرجى 

إفادتنا باآلتي:
١- هل مت القبض على القتلة ومن 
وراءهم والتحقيق معهم وتسليمهم 

للنيابة العامة؟
٢- هــل مت القبض علــى القاتل 
األول قبــل عملية االغتيــال الثاني 
فــي املستشــفى؟ وهــل اعتــرف 
بوجود شركاء له في جرميته؟ وهل 
التحقيقات األولية مع القاتل االول 
أو أي مــن األقربــاء أدت الى معرفة 
وجود جرمية إصرار وترصد إلمتام 

جرمية االغتيال الحقا؟
٣- ملــاذا لم تتوافر حماية أمنية 
للمواطنــة التــي مت اغتيالهــا فــي 
املستشفى؟ وهل االجراءات القانونية 
املتبعة في مثل هذه احلاالت أن تترك 

املجني عليها دون حماية؟ مع تزويدي 
بــاإلدارة املعنيــة مبتابعــة عملية 
التحقيق باالغتيــال وبكل القرارات 
والتعاميــم والنظم التي تنظم هذه 
احلــاالت ودور رجــال الداخلية في 

حماية القتيلة، رحمها اهللا.
٤- ذكر النائب د.عادل الدمخي في 
مداخلة برملانية أثناء جلسة مجلس 
األمة يوم اخلميس املوافق ١٠ سبتمبر 
٢٠٢٠ بأن زوج املجني عليها، رحمها 
اهللا، طلــب من وكيــل النيابة الذي 
حقق في عملية االغتيال األول حماية 
لزوجته بعــد عملية االغتيال األول 
خشية من قيام أطراف مبحاولة قتلها 
من جديــد، فهل الداخلية لديها علم 
بذلك أثناء التحقيق مع الزوج قبل 
اإلحالة للنيابــة؟ وهل تلقت وزارة 
الداخلية أية تعليمات من النيابة في 

هذا الشأن؟ وما االجراءات التي قامت 
بها الداخليــة لتوفير احلماية التي 
طلبها زوج املجني عليها، رحمها اهللا.
٥- هــل وفــرت وزارة الداخلية 
حاليا حماية لباقي أفراد أسرة املجني 
عليهــا، رحمهــا اهللا؟ وما نوع تلك 
احلماية املوفرة؟ وهل متكنت وزارة 
الداخلية من القبض على كل األطراف 
املتورطة في عملية االغتيال خالف 

القاتل األول والثاني؟
٦- هــل فتحت الداخلية حتقيقا 
قانونيا في واقعة االغتيال وباألخص 
دور رجال الداخلية في توفير احلماية 
للمجني عليها، رحمها اهللا؟ وما نتائج 
التحقيق؟ مــع تزويدي باإلجراءات 
القانونيــة املتخــذة جتــاه عمليــة 
االغتيال وأثناء وجود املجني عليها 

في املستشفى والى هذا التاريخ؟

وجه النائب محمد الدالل 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح، قال في 
مقدمته: من القضايا احليوية 
في الدولة االهتمام بحقوق 
اإلنســان ورفع صور الظلم 
واإلســاءة وتعزيز احلقوق 
الدســتورية واحلقوق التي 
كفلتهــا املواثيــق الدوليــة 
حلقوق اإلنســان، ومن أبرز 
املطالــب الشــعبية وكذلــك 
الدولية قيــام الدولة بتبني 
وجود كيان اعتباري معني 
باالهتمام بحقوق اإلنســان 
ويتابــع ملفاتــه ويســعى 
لتطبيــق أحكامه في الدولة 
واملجتمــع، وقــد أدت هــذه 
املطالب إلى صــدور قانون 
خاص رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٥ في 
شأن الديوان الوطني حلقوق 

من اهتمام بإنشــاء الديوان 
وتفعيــل أدواره، وطالــب 

بتزويده وإفادته باآلتي:
١- ما األنشطة والبرامج 
التي قام بها الديوان الوطني 
حلقوق اإلنســان منذ بداية 
تعيني مجلس إدارة الديوان 

حتى تاريخه.
٢- هل أصدر الديوان أي 
تقارير عن حالة قضايا حقوق 
اإلنســان في الكويت، وهل 
اإلصدارات محلية أو عاملية 
مع تزويدي بنســخ من تلك 

اإلصدارات.
٣- ما امليزانية املخصصة 
الوطنــي حلقوق  للديــوان 
اإلنســان في األعــوام ٢٠١٨ 
إرفــاق  و٢٠١٩ و٢٠٢٠ مــع 
بأبــواب  بيانــي  تفصيــل 
امليزانية اخلاصــة للديوان 
في كل سنة من تلك السنوات.

٤- هل قام أعضاء مجلس 

تشكيل اللجان املشار إليها في 
املادة ٩ من القانون مع بيان 
متى شــكلت كل جلنة ومن 
هم أعضاؤها وما أنشــطتها 
منذ تشكيلها حتى تاريخه، 
وفي حال عدم تشكيلها يرجى 

بيان األسباب.
٧- ما أسباب عدم وجود 
مقر مســتقر للديوان حتى 
تاريخــه، وملــاذا لــم توفــر 
احلكومــة موقعــا خاصــا 

للديوان دعما لنشاطه.
الهيــكل اإلداري  ٨- مــا 
العامــل فــي الديــوان مــع 
ذكر أعــداد العاملني وأعداد 
املواطنني منهم ووظائف كل 
عامــل منهم، مع بيان هل مت 
تعيني أمني عام للديوان، وفي 
حال تعذر ذلــك على الرغم 
من مرور ســنتني من تعيني 
مجلــس اإلدارة يرجى بيان 

األسباب.

إدارة الديــوان أو أي عضو 
من األعضاء مبخاطبة الوزير 
املختص أو مجلس الوزراء 
بشــأن مطالبــات إدارية أو 
مالية أو أي مطالبات أخرى 
للديــوان وما الرد الرســمي 
عليها مع إرفاق ما يفيد ذلك.
٥- هــل يقــوم الديــوان 
بتلقــي شــكاوى املواطنــني 
واملقيمــني بشــأن انتهاكات 
حقــوق اإلنســان ومــا آلية 
تلقي الشكاوى أو االستماع 
للشكاوى شخصيا وكيف تتم 
معاجلة الشكاوى، مع رجاء 
تبيــان ذلــك باإلحصائيات 
واخلطوات التي تتم في هذا 

الشأن.
٦- تنــص املــادة ٩ مــن 
قانون إنشــاء الديوان على 
قيام مجلــس إدارة الديوان 
بتشكيل جلان دائمة ملباشرة 
اختصاصاته، والسؤال هل مت 

طلب أسباب عدم وجود مقر مستقر أو موقع خاص له

محمد الدالل

اإلنســان، ثم تبعه مرسوم 
بتعيني أعضاء مجلس إدارة 
الديوان في عام ٢٠١٨م، وعلى 
الرغم من بدء عمل الديوان إال 
أن الديوان مازال يراوح مكانه 
ولم يبــدأ نشــاطه املنتظر 
ويعاني مــن إهمال حكومي 
واضح، وهــو األمر املخالف 
ملا ادعته احلكومات املتعاقبة 
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ضبط ٥٠ كيلو حشيش وسالح وذخيرة في «النسيم»
سعود عبدالعزيز - عبداهللا قنيص

أحال قطاع األمن اجلنائي 
ممثــال فــي اإلدارة العامــة 
الــى  ملكافحــة املخــدرات 
النيابة العامة شــخصا من 
غير محددي اجلنسية على 
خلفية تهم متعلقة بحيازة 
مواد مخدرة بقصد االجتار 
وحيازة سالح وذخيرة من 
دون ترخيــص، وأرفق في 
ملــف اإلحالة نحــو ٦٠٠٠ 
دينار حصيلة بيع السموم 
وميــزان حســاس وأدوات 
للتجزئة، وبتوقيف املتهم 
جرى إحباط ضخ نحو ٥٠ 
كيلو من مخدر احلشــيش 

و٦٠٠٠ حبة مخدرة 
وكانت معلومات وردت 
إلى إدارة مكافحة املخدرات 
تفيد بوجود شخص يقوم 
باملــواد املخدرة  باالجتــار 
واملؤثرات العقلية مبنطقة 
البحــث  النســيم، وبعــد 
النيابــة  والتحــري وإذن 
العامة مت تفتيش مســكنه 
فعثر بحوزته على ٥٠ كيلو 
من مادة احلشيش و٦٠٠٠ 

حبة مــن املؤثرات العقلية 
كبتاغــون وســالح نــاري 
وطلقات نارية بغير رخصة 

ومبلغ ٦ آالف دينار كويتي 
وميــزان حســاس وأدوات 
للتجزئة. ومبواجهة املتهم 

باألدلة أقر واعترف بأفعاله 
فتمت إحالته واملضبوطات 
التــي بحوزته الــى جهات 

االختصـــــاص التخـــــاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة 

في حقه.

املتهم البدون وأمامه املضبوطات

مواطن نصب على آخر بكروت «آي تونز» على «فورسيل»

مجهول نصب على مواطن في تأجير شاليه بـ ٦٠٠ دينار شهريًا

استخدام عطر قدمي يلهب «منطقة الصدر».. والدليل قضية

مبارك التنيب

اســتطاع رجــال اإلدارة العامــة للمباحــث 
اجلنائية من ضبــط مواطن قام بالنصب على 
مواطن آخر بأن أوهمه ببيع كروت «آي تونز» 
دون أن يفي مبا تعهد به، وأخذ مبلغا ماليا من 
خالل رابط بنكي. وكان مواطن من مواليد ١٩٨٩ 

تقدم إلى مخفر شرطة الرميثية وسرد ما وقع 
عليه من قضية نصب.

وقــال مصدر أمنــي إن املبّلغ قال في بالغه: 
من خالل موقع «فورسيل» تواصلت مع شخص 
يعرض كروت «آي تونز» وبالفعل ارســلت له 
مبلغا على رابط ولم يقم برد املبلغ أو إرســال 

الكروت.

وأضاف املصدر: عقب تسجيل قضية مت عمل 
حتريات انتهت بتحديد هوية املتهم وتبني أنه 
مواطــن ليتم ضبطــه وبالتحقيق معه اعترف 
بأنه قام بالنصب على املدعي وأخذ املبلغ املالي 
وأبدى استعداده إلعادة املبلغ مقابل عدم مالحقته 
قضائيا، إال أن املجني عليه رفض العرض وأصر 

على تسجيل قضية.

محمد اجلالهمة

شــرعت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 
وإحضار شخص مجهول مبوجب رقم هاتف 
للنصب على مواطن بأن أوهمه بتأجير شاليه 
مقابل ١٢٠٠ دينار ملدة شهر وأخذ منه مقدم ٦٠٠ 
دينار وأغلق هاتفه النقال. وبحســب مصدر 
أمنــي، فإن مواطنا في العقد الثاني من عمره 

تقدم الى مخفر شــرطة الشــامية وأبلغ بأنه 
شــاهد إعالنا عن تأجير شــاليه بسعر مغر، 
حيث تضمن اإلعالن أن الشاليه فاخر وإيجاره 
الشــهري ١٢٠٠ دينار، مشــيرا الى أن اإلعالن 
تضمن صورا من داخل الشاليه وكان فاخرا.

وأضاف املُبلِّغ: تواصلت مع أسرتي وأبلغتهم 
بالســعر ومواصفــات الشــاليه، وكان هناك 
استغراب لتدني قيمة اإليجار، لكني أقنعتهم 

بأن اإليجار املتدني بســبب أن فصل الصيف 
على وشك االنتهاء.

وأضاف: تواصلت مع الشخص وطلب مني 
ســداد نصف قيمة اإليجــار، وبالفعل حولت 
لــه مبلغ ٦٠٠ دينار برابط بنكي، وعقب ذلك 
حاولــت التواصل معه لكن هاتفه مغلق على 
الدوام، ومت تســجيل قضية بعنوان «نصب 

واحتيال».

محمد اجلالهمة

من املؤكد أن هذه القضية ســتدفع الكثيرين 
إلى تغيير وجهة نظرهم بشأن العطور املوجودة 
بحوزتهــم أو تلــك التــي هم بصدد شــرائها، بل  
ستتغير النظرة بالنسبة لهم فيما يتعلق بعارضني 
وعارضــات يقفون في املجمعــات لرش العطور 
وجتربتهــا في خطوة لتســويقها. القضية التي 
ستغير النظر إلى العطور خاصة القدمية ُسجلت 

أحداثها في مخفر شرطة تابع حملافظة العاصمة 
وحملــت عنــوان «إحلــاق ضرر» وجــاءت برقم 
٨٨/٢٠٢٠ جنــح. وفي تفاصيــل القضية، والتي 
أرفق بها تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي 
يثبت ما جاء في إفادات املجني عليها، أنه تقدمت 
وافدة مصرية من مواليــد ١٩٩٠ ببالغ قالت فيه 
إنها وفيما كانت تتواجد في الطابق الثاني إلحدى 
اجلمعيات التعاونية دخلت الى أحد محالت التجميل 
وإذ بعارضة تقترح عليها شراء عطر بسعر مميز 

ورائحة جميلة للغاية، وحرصت العارضة على أن 
تــرش كمية غزيرة من العطر في محيط الصدر، 
ومنذ أن حدث ذلك وهي تشعر بألم ثم تطور األلم 
الى احمرار وحكة شديدة، حيث سارعت الى طبيب 
أمراض جلدية وأبلغها بأن أسباب األضرار التي 
حلقت بها بسبب رش عطر قدمي. وأشار املصدر 
الى أن التقرير الذي أرفق في القضية صادر عن 
املستشــفى األميري والذي جــاء فيه أن ما حدث 

هو «التهاب جلدي في منطقة الصدر».

املدعية اتهمت عارضة بتحفيزها على الشراء برّشة غزيرة

مطاردة تنتهي بضبط «غير طبيعي» 
ر شاليهًا وسرق مركبة مواطن تسوَّ

سرقة «دريل» من مركبة عامل في «الشامية»

البحث عن «راعي وانيت» أخضر ضرب خليجيا

إخالء سبيل «مشهورة» 
في قضية اإلساءة إلى النيابة

محمد اجلالهمة

رفــض مواطــن االستســالم للص قام 
بتسور شاليه كان قد استأجره وقام بسرقة 
مفتاح املركبة واملركبة بالكامل، واستطاع 
املواطن مطاردة اللص وضبطه وتقدميه على 
طبــق من ذهب لرجال األمن. وقد تبني أن 
اللص في حالة غير طبيعية، وجار التحقيق 
على الوقوف ملعرفة عالقاته بجرائم أخرى 

مسجلة ضد مجهول.
وكانت قد تلقت عمليات وزارة الداخلية 

بالغا مــن مواطن يفيد خالله بأنه يالحق 
شخصا ســرق ســيارته األميركية مقابل 
شاليه اســتأجره، وعليه مت التواصل مع 
ــغ حلني ضبط اللص داخــل املركبة.  املُبلِّ
وبسؤال املُبّلغ في مخفر النويصيب، حيث 
سجلت قضية حملت عنوان «سرقة مركبة 
واصطدام واشتباه بحالة غير طبيعية»، 
قال إنه شعر بشخص يهرب بسيارته بعدما 
سرق املفتاح من داخل الشاليه، حيث قام 
بسرعة بأخذ سيارة والده ومالحقة اللص 

حتى ضبطه.

سعود عبدالعزيز

ســجل وافد مصري في مخفر شــرطة 
الشامية قضية سرقة «دريل» ضد شخص 
مجهول. وبحسب إفادة الوافد، فإنه دخل 
مسجد امليلم في الشامية للصالة وحينما 
خرج وجد املثقاب الكهربائي الذي يخص 

جهة عمله قد ُسرق من داخل سيارته، ومت 
تسجيل قضية سرقة. على صعيد آخر، تقدم 
محام مخول من مكتب تأجير سيارات ببالغ 
اتهم فيه مواطنا باستئجار مركبة موديل 
٢٠١٧ مــن املكتب بتاريخ ٢٠ أبريل املاضي 
ولم يتم إرجاعها أو ســداد قيمة التأجير، 

وسجلت قضية خيانة أمانة.

محمد اجلالهمة

وجه محقق مخفر شرطة الواحة بضبط 
وإحضار شخص مبوجب لوحة مركبة، وذلك 
على خلفية اتهامه باالعتداء على خليجي 
بالضرب، وأرفق في ملف القضية تقريرا 
طبيــا. وكان خليجي من مواليد ١٩٨٢ قال 
إنــه لدى تواجده مقابــل جمعية تعاونية 
قام شخص يستقل وانيت أخضر بضربه 
بســبب خالف على أولوية الســير، وقدم 

بيانــات املركبة ورقــم لوحتها الى جانب 
تقريــر طبي جاء فيه «ادعاء بالضرب من 

آخرين وسحجات بالذراعني».
من جهة أخــرى، تقدم وافد عراقي الى 
مخفر شرطة سعد العبداهللا وبرفقته تقرير 
طبي خاص بشــقيقه، الفتا الى أن شقيقه 
املجنــي عليه تعــرض للضــرب من قبل 
شخصني  حدد اسميهما، وذلك في منطقة 
سعد العبداهللا، مشيرا الى أن شقيقه اليزال 

يتلقى العالج داخل مستشفى اجلهراء.

عبدالكرمي أحمد

أمرت نيابة شؤون اإلعالم بإخالء سبيل 
«مشهورة» وســائل التواصل االجتماعي 
بكفالــة ٢٠٠٠ دينــار بشــكوى تتهم فيها 

باإلساءة إلى النيابة.
وقدمت املدعى عليها إلى النيابة العامة 
بيان اعتذار عما ورد منها في التسجيل 

املتداول، مشيرة إلى أن ما تفوهت به كان 
حتت الضغوط واالنفعال غير املقصود.

وكانت إدارة اجلرائم اإللكترونية قد 
استدعت «املشهورة» في أعقاب انتشار 
تســجيل صوتي منسوب إليها يتضمن 
انتقــادات إلجــراءات مقاضاة مشــاهير 
وســائل التواصــل االجتماعــي بقضية 

غسيل األموال.

فتح حتقيق في حريق مركبة بالفروانية

عبداهللا قنيص

تعامل رجال إطفاء مركز الفروانية أمس 
مع حريق نشب في مركبة مبنطقة الفروانية 

من دون وقوع أي إصابات بشــرية. وقال 
مصدر فــي اإلطفاء إنه جــار فتح حتقيق 
للوقوف على السبب في احلريق، وما إذا 

كان متعمدا أو جراء أسباب أخرى.

السيارة بعد ان التهمتها النيران 

إحباط تهريب شحنة من «البان» عبر حاوية

محمد الدشيش - احمد خميس

متكن رجال إدارة جمارك املوانئ الشــمالية ـ مراقبة 
التفتيش واالستيداع من إحباط محاولة إدخال كمية من 

مادة البان املمنوعة إلى البالد.
وفي التفاصيل أن أحد املفتشني اجلمركيني في مراقبة 
التفتيش واالستيداع باملوانئ الشمالية اشتبه في حاوية 
بحجم عشــرين قدما حتتوي على مالبس وتي شيرتات 
وأوان منزليــة وقادمة من إحدى الدول اخلليجية، وقام 
بالتفتيــش الدقيق واملكثــف ليتم العثور على كمية من 
مادة البان املمنوعة، كانت مخبأة بطريقة ســرية داخل 

البضائع املذكورة.
وجار اتخاذ الالزم وفق اإلجراءات املتبعة بهذا الشأن.

مادة البان املمنوعة كانت مخبأة بطريقة سرية

املتهم البدون عثر في منزله على ٦٠٠٠ دينار وأدوات للتجزئة وميزان حساس

ملشاهدة الڤيديو

إحالة ٧ أحداث إلى النيابة
لقيادتهم مركبات بدون رخصة

شــنت دوريات املرور الثالثاء املاضي 
حملة على مخالفي قانون املرور في مختلف 
مناطق البالد انتهت بتحرير ٩٤٢ مخالفة 
متنوعة منها ٢٦٩ مخالفة استخدام الهاتف 
و٢٦٧ مخالفة عدم ربط حزام األمان و٢١٥ 
مخالفة شاحنات وحجز ٥ مخالفني في نظارة 
املرور وإحالة ٧ أحداث إلى نيابة األحداث 

لقيادتهم مركبات بدون رخصة سوق.

كما شــنت دوريات املــرور حملة يوم 
أمس األول حملة على جميع مناطق البالد 
انتهت بتحرير ٧٥٣ مخالفة متنوعة منها 
٢٣٢ مخالفة عدم ربــط حزام األمان و٢١٧ 
مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة وإحالة 
٨ أشخاص إلى نظارة املرور وحجز مركبة 
مخالفة في كراج احلجز وضبط شــخص 

مطلوب جلهات أخرى.

إحدى املركبات التي ضبط مع شاب بدون رخصة
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اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

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

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

(فاسألوا
 أهل الذكر

إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د.عجيل النشمي

الصالة في الصحراء

انتشر مقطع ڤيديو لشخص يبدو منه أنه 
شيخ علم، ذكر حديثا مفاده أن من يصلي 

في الصحراء وحده له أجر خمسني درجة من 
احلسنات، ويفهم منه أننا إذا مررنا مبسجد 

ال نصلي وإمنا نصلي في الصحراء، فهل هذا 
الكالم صحيح؟

٭ هذه آفة وخطأ من يأخذ حديثا واحدا ويبني 
عليه احلكم، أمــا احلديث فقال أبوداود: حدثنا 
محمد بن عيســى، حدثنا أبو معاوية، عن هالل 
بــن ميمون، عن عطاء بن يزيد عن أبي ســعيد 
اخلدري ے قال: قال رسول اهللا ژ: «الصالة في 
جماعة تعدل خمسا وعشرين صالة، فإذا صالها 
في فالة، فأمت ركوعها وسجودها بلغت خمسني 
صالة» مــن رواية أبي ســعيد اخلدري احملدث 
األلباني، املصدر: صحيح أبي داود الصفحة أو 
الرقم ٥٦٠، خالصة حكم احملدث: صحيح التخريج، 
أخرجه أبوداود ٥٦٠، واللفظ له، واحلاكم ٧٥٣، 

والبهيقي في (شعب اإلميان) ٢٨٣١.
 والصالة في البر على وفق ما ذكر في احلديث 
اختلف في هذا احلديــث الوارد فيها فمنهم من 
ضّعفه ومنهم من صّححه، وممن صححه األلباني 
كما ســبق، واحلديث فــي صحيح البخاري من 
حديث أبي سعيد بدون زيادة الفالة والواجب أن 
يذكر هنا أن أحاديث صالة اجلماعة في املسجد 
محكمــة، والقاعدة: احملكم واملتفق على صحته 
مقــدم على غيره ممــا تطرق اليــه الضعف أو 
االحتمال، وهذا احلديث إن صح فيحمل على ما 
إذا لم يكن هناك مسجد جماعة في طريق سفره، 
ألن األصل أن تصلى الصالة في املساجد، وال يفهم 
منه أنه مع وجود املسجد نتركه ونصلي فرادى 
فــي البر، ولو قيل هذا كما فهمه صاحب املقطع 
املنقول ألغلقنا املساجد وصلينا في الصحراء، 
ولــم يقل بهــذا أحد مطلقا، واملســاجد التي في 
طريق املســافر هي في فالة فال نتركها ونصلي 
في الفالة، وبعض الفقهاء تأول احلكمة بزيادة 
األجر، قال الشوكاني «واحلكمة في اختصاص 
صــالة الفالة بهذه املزية أن املصلي فيها يكون 
في الغالب مســافرا، والسفر مظنة املشقة، فإذا 
صالها املسافر مع حصول املشقة تضاعفت إلى 
ذلك املقدار، وأيضا الفالة في الغالب من مواطن 
اخلوف والفزع ملا جبلت عليه الطباع البشرية 
من التوحش عند مفارقة النوع اإلنساني، فاإلقبال 
مع ذلك على الصالة أمر ال يناله إال من بلغ في 
التقوى الى حد يقصر عنه كثير من أهل اإلقبال 
والقبــول، ومن الفقهاء من فســر احلديث مبن 
صلى في فالة مع اجلماعة وليس وحده، ولعل 
هذا هو األولــى، وكان النبي ژ يصلي جماعة 
في أســفاره في الصحراء وممن جزم بأن املراد 
بذلك صالة اجلماعة في الفالة بدر الدين العيني 
في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٥/١٦٦، 
قال: «فإذا صالها في فالة فأمت ركوعها وسجودها 
بلغت خمسني صالة»، أي: بلغت صالته خمسني 
صالة، واملعنى: يحصل له أجر خمسني صالة، 
وذلــك يحصل له في الصــالة مع اجلماعة، ألن 
اجلماعة ال تتأكد في حق املسافر لوجود املشقة، 
فإذا صالها منفردا ال يحصل له هذا التضعيف، 
وإمنا يحصل له إذا صالها مع اجلماعة خمسة 
وعشرون ألجل أنه صالها مع اجلماعة، وخمسة 
وعشرون أخرى للتي هي ضعف تلك ألجل أنه 
أمت ركوع صالته وســجودها، وهو في الســفر 

الذي هو مظنه التخفيف.
إزالة رحم القطة

السالم عليكم لدي قطة منزل وأسبوعيا تطلب 
التزاوج، وعند مراجعة الطبيب البيطري مت 
إبالغي إما أن أوفر رغبتها، وهذا يؤدي الى 
إجنابها لقطط كل شهرين، مما يزيد احلمل 

واملسؤولية، وليس عندي من أثق فيهم ألعطيهم 
القطط وال ارغب في بيعها. وان جتاهلت طلب 

القطة للتزاوج مع مرور الوقت سيعرضها 
لإلصابة بأمراض سرطانية بالرحم. فنصحني 

الدكتور البيطري بإزالة الرحم. فما الرأي 
الشرعي بذلك؟

٭ إزالة رحم القطة تعذيب لها، وقطع للفطرة 
التي فطر اهللا احليوان واإلنســان في التزاوج، 
وهذا تعذيب آخر، والتعذيب األخطر تعريضها 
للسرطان كما قال الدكتور. وقد حذر النبي ژ 
مــن تعذيب احليوان فقــال: «دخلت امرأة النار 
في هر أو هرة ربطتها، فال هي أطعمتها، وال هي 
أرسلتها تأكل من خشاش األرض، حتى ماتت في 
رباطها هزال» أخرجه البخاري بعد حديث رقم: 
٣٣١٨ ومســلم رقم: ٢٦١٩ وابن ماجة رقم: ٤٢٥٦ 
وأحمد رقم ١٠٥٠١واللفظ له. وما دمت مسؤولة 
عــن تربيتها فتتحملني مســؤوليتها في حملها 
ووالدتهــا، فإن كانت من النــوع املألوف اجليد 
فيمكنك بيع مواليدها إذا كبروا واستغنوا عنها.

جناسة املواد الكحولية

هل يجوز وضع املواد الكحولية على املالبس 
والصالة بها؟

٭ املذاهب األربعة أجمعت على أن اخلمر وهي 
كحول جنســة، يجب التنزه عنها، وإذا أصابت 
الثياب جنستها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها 
ليســت جنسة جناسة حســية بل أن جناستها 
معنويــة. ولعل هذا هو الراجح وبناء عليه فال 
تنجس املالبــس ويجوز الصالة بها اذا أصابها 
كحول أو العطور التي فيها نسبة من الكحول. 

واهللا أعلم.

الهاملي لـ «األنباء»: الكويت و«النجاة» كفلتا ورعتا أيتامًا في دول 
كثيرة أصبح منهم وزراء وسفراء وأطباء ومهندسون ومعلمون

بداية حدثنا عن أهم 
مشاريع «زكاة األندلس»؟

٭ «زكــــاة األنـــــدلس» 
تقــدم خدمــات يســتفيد 
منهــا آالف البشــر داخــل 
الكويت وخارجها، وننفذ 
جـــل أنشطتــــنا داخــل 
الكويــت، فاألقربون أولى 
باملعروف، حيث نقدم من 
خــالل مشــروع «القلوب 
الرحيمة» مساعدات شهرية 
ومقطوعــة ألكثر من ٤٦٠ 
أسرة متعففة داخل الكويت، 
منهم كويتيون وغيرهم من 
شتى الشــرائح املستفيدة 
األخرى من ضعاف الدخل 
واأليتام واألرامل واملرضى. 
وتتفاوت قيمة املساعدات 
تبعا لعــدد أفراد األســرة 
وحالتهــم املاديــة، ويتــم 
التوزيع بعد االطالع على 

أكد مدير «زكاة االندلس» التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
زيد الهاملي انهم يقدمون مســاعدات شهرية ومقطوعة 
ألكثر من ٤٦٠ اسرة متعففة داخل الكويت منهم كويتيون 
وغيرهم من شتى الشرائح املستفيدة االخرى من ضعاف 

الدخل واأليتام واألرامل واملرضى.
وقال الهاملي لـ«األنباء»: نقوم كذلك بتنفيذ سلسلة من 
املشاريع منها بناء املساجد والتي تتفاوت حسب مساحة 
املسجد والدولة التي يقام بها، ونحرص ان نقيم املساجد 
في  املناطق التي حتتاج اليها بشدة، وكذلك لدينا مشروع 
حفر اآلبار والذي يهدف الى توفير املياه العذبة للمستفيدين، 
مشيرا ان هناك نوعني من اآلبار، األولى ارتوازية والثانية 
العمالقة التي يســتفيد منها اكثر من ألف انسان يوميا، 
وللتعرف اكثر على انشطة زكاة االندلس كان لنا هذا احلوار:

واحــدا مــن أهم مشــاريع 
زكاة األندلــس، ونحرص 
بدورنا علــى زيارة الدول 
قبل التنفيــذ للتعرف عن 
كثب على حاجتها للمسجد 
وأعــداد املســتفيدين مــن 
املسجد، فنحرص على بناء 
وتنفيذ مشــروع املساجد 
باملناطق التي تفتقر إليها 
وكذلك وفقا لرغبة املتبرعني 
الكرام، ونتعاون مع اجلهات 

وحمامــات وغيرهــا مــن 
املرافق األخرى، وأن «النجاة 
اخليرية» حترص أن جتعل 
مســاجدها منارات دعوية 
بحيث ال يقتصر دورها على 
أداء الصلوات اخلمس، بل 
تقيــم بها حلقات لتحفيظ 
وكذلــك  الكــرمي  القــرآن 
مسابقات ثقافية ودعوية 
وأمســيات دينيــة، وننفذ 
من خاللها مشــروع والئم 
إفطار الصائم ونوزع كذلك 
من خاللها حلوم األضاحي. 
ونرفــق باملســجد مكتبة 
العلــوم  إســالمية تضــم 
الشــرعية التــي يحتاجها 
املســلمون، فهدفنــا جعل 
املســجد جامعة إســالمية 
صغرى تنشر النور واآلداب 
واألخــالق التــي أمرنا بها 

الدين احلنيف.

كم تبلغ كفالة اليتيم داخل 
الكويت وخارجها؟

الكفالــة  ٭ تبلــغ قيمــة 
الشــهرية لكفالــة اليتيــم 
داخل الكويــت ٢٠ دينارا، 
دينــارا،   ١٥ وباخلــارج 
وحتــرص وزكاة األندلس 
على زيارة األيتام والوقوف 
على أهم احتياجاتهم وتذليل 
الصعاب التي تقابلهم في 
حياتهم، فال يقتصر الدور 
واملهمة على تقدمي الكفالة 

املادية بل هناك برامج الدعم 
النفســي وهناك األنشطة 
والزيــارات التــي تقيمهــا 
النجاة اخليريــة لأليتام، 
وبفضل اهللا هناك من أيتام 
النجــاة خاصــة والكويت 
الوزيــر والســفير  عامــة 
والدكتور واملهندس واملعلم 
والكيميائــي وغيرهــا من 
الطاقــات البشــرية التــي 
تســاهم في نهضة وريادة 
األمة، وتكفل النجاة اخليرية 
العربية  الــدول  أيتاما في 
واألفريقيــة واألســيوية 
وفي دول البلقان ونحرص 
على إيصال الكفاالت بشكل 
مستمر ومنتظم وحث أهل 
اخلير دعم مشــروع كفالة 

أيتام اليمن.

كيف ميكن التواصل مع 
زكاة األندلس والتعرف 

أكثر على مشاريعها؟
٭ نرحب بكل من يزورنا 
فــي مقــر زكاة األندلــس 
أو  األنـــــدلس  مبنـطقـــة 
من خــالل االتصــال على 
٩٧٢٣٨٠٠٢، واوجه رسالة 
شكر عبر جريدتكم الغراء 
ألهــل الكويــت املتطيبــة 
أياديهــم بعطــر الصدقات 
شبابا وشيبا على دعمهم 
املتواصل واملستمر ملشاريع 
زكاة األندلــس فبجميــل 
عطائهــم وكرمهــم حققنا 
إجنازات رائدة داخل الكويت 

وخارجها.

الرســمية املشهرة في تلك 
البلــدان ونحرص على أن 
يتــم التنفيــذ بالتنســيق 
والتعــاون مــع وزارتــي 
الشؤون واخلارجية. وتبلغ 
تكلفــة بناء مســجد الذي 
يتسع لعدد ٩٠ مصليا في 
الدول األسيوية ٣٥٠٠ دينار 
شــاملة الفــرش واملئذنــة 
وأماكــن الوضــوء وخزان 
للميــاه وبئــر ومضخــة 

زكاة األندلس وّزعت مساعدات شهرية ومقطوعة لـ٤٦٠ أسرة متعففة

زيد الهاملي

كفالة ورعاية األيتام من أهم أعمال اخليرأحد املساجد التي مت بناؤها على نفقة أهل الكويت اخليرين

األوراق الرسمية التي تثبت 
حاجة األســرة للمساعدة 
كما نوزع على هذه األسر 
املساعدات الغذائية وغيرها 
من اخليرات التي يجود بها 
أهل البر واإلحسان. كذلك 
لدينا مشروع تركيب برادات 
املياه ولدينا مشروع توزيع 
املواد التموينية مشــروع 
كفالة األيتام داخل الكويت، 
ولدينا العديد من املشاريع 
واألنشطة التي تهتم بتوفير 
الكرميــة لألســر  احليــاة 

املستفيدة داخل الكويت.

كم تبلغ تكلفة بناء مسجد 
يتسع لـ ١٠٠ مصّل تقريبا؟

٭ بنــاء املســاجد يعــد 

شكرًا ألهل الكويت ذوي األيادي املتطيبة بعطر الصدقات

تكلفة بناء مسجد يتسع لـ ٩٠ مصليًا تبلغ ٣٥٠٠ دينار شاملة الفرش واملئذنة وأماكن الوضوء

املساعدات املالية تتفاوت تبعًا لعدد أفراد األسرة وحالتهم املادية

مركز «مرتقى» يطلق دورتي 
«شرح منت اآلجّرومية

وذات الشفا في السيرة»
أعلــن رئيــس 
مرتقــى  مركــز 
للعلوم الشرعية 
العميــد املســاعد 
للشؤون الطالبية 
الشــريعة  بكلية 
والـــدراســــات 
اإلسالمية د.مطلق 
اجلاسر عن فتح 
التســجيل  بــاب 
فــي دورة شــرح 
منت «ذات الشــفا 
في ســيرة النبي 

واخللفا» ودورة «شرح منت االجرومية في النحو» 
وذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي.

ودعا د.اجلاســر للتســجيل مجانا في الدورات 
اجلامعة شرح منت اآلجرومية ألبي عبداهللا محمد 
الصنهاجي - رحمه اهللا وســيقوم بشرح الدورة 
االمــام واخلطيب فــي وزارة االوقاف والشــؤون 
االســالمية د.محمد محمود بن جــالل وذلك ابتداء 

من ٩/٢٦ الى ١٠/١٥.
وأشار د.اجلاســر الى ان الدورة لن تكون على 
الواتســاب، وانه يجب االســتماع الى الدرس قبل 
اإلجابة على االختبار، موضحا ان لكل دورة اختبارات 
والبد النجاح فيها، وان من يجتاز متنا من املتون 
ســيحصل على شــهادة خاصة مــن مركز مرتقى، 
وان رابط التسجيل واالشتراك على حساباتنا على 

التلغرام وتويتر وفيسبوك.

د.مطلق اجلاسر

شباب مبرة العوازم ينظفون شاطئ الساملية

قام فريق عجنان بن داحي مببرة العوازم من الشباب 
واالطفال بتنظيف شاطئ الساملية بصحبة مدير اجلمعية 
حمد البســيس. شــارك في التنظيف محمد الشبور (١٥ 
ســنة) وبدر الداهوم (١٦ سنة) ومحمد حمد (١٥ سنة)، 
عبدالعزيز املطيران (١٦ ســنة) وعمر الغريب (١٦ سنة) 
وحمد اجلويسري (١٥ سنة) وسعود العتيبي (١٦ سنة) 
وحسني البسيس (١١ سنة) وراشد حمد (٨ سنوات) وزيد 
خالد (١٠ ســنوات) واحمد البســيس (٩ سنوات) وفهد 
خالــد (١١ ســنة) وعمر عامر (١٤ ســنة) وعلي عامر (١٢ 
سنة) وعلي البســيس (٢١ سنة) طالب بكلية الهندسة. 
والكل اجمع على ان هذا النشاط هو من اجل احلفاظ على 
البيئــة ومن اجل الكويت لتكــون الكويت نظيفة دائما، 
وأن كل شــيء من اجل الكويت هو عمل وطني والبد ان 

يقوم به كل مواطن.
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النخيل تعدم
شامخة راكعة

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

أحسنوا االختيار يا أخيار

رأي

Turky _ q٨@icloud.com
تركي حمود احلصم

بكل فخر نفخر ككويتيني أن لدينا سمو رئيس وزراء على 
هذا القدر من األخالق والعلم والثقافة والرقي واحلكمة وأشياء 
كثيرة كشفها االستجواب األخير للجمهور عن شخص سمو 
الشيخ صباح اخلالد في مقابل استجوابني دمجا، وكل محور 
من محاور االستجوابني كان ضعيفا ونبشا في القبور واملاضي، 
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن سمو الرئيس الشيخ 
صباح اخلالد ال مأخذ عليه وأن املستجوبني يريدان استجوابه 
للظهور اإلعالمي ولو كانا قد تأنيا قليال لوجدا انهما سيخرجان 
من هذا االستجواب بخســائر كثيرة، لست معنية بأن أحكي 
عن اخلسائر املتوقعة ولكن سيكتشفانها في املستقبل وعلى 

املدى البعيد.
يخطئ البعض حني يعتقد انه سيكسب شعبية جراء استجواب 
شخصية سياسية حتظى بقبول شعبي ودولي كبير، فمكانة 
سمو الشيخ صباح اخلالد ليست فقط في محيطنا نحن ككويتيني 
بل على صعيد دولي كبير، وأعتقد أن االستجواب ذا احملاور 
الضعيفة أثبت لنا كيف أن سمو الشيخ صباح اخلالد له القدرة 
على التحاور حتى لو كانت احملاور هامشية، فردوده أعطتها 

أهمية وفندتها.
البعض يجد أن كتاب عدم التعاون الذي وقعه عشرة نواب 
في آخر جلسات املجلس معروفة أهدافه وغاياته إال أن العشرة 
نواب الذين ال يرغبون في التعاون مع شــخص مبكانة سمو 
الشيخ صباح اخلالد، بالتأكيد ال يريدون اخلير لنا كمواطنني 

ويريدون خلق التأزمي واستفزاز مشاعرنا ليس إال.
فحني يأتي احدهم ويقول إن ســمو الشيخ صباح اخلالد 
لم يكافح الفساد فهو يسفهنا نحن شخصيا كمواطنني ألننا 
نتابع ونعرف متى فتحت كل هذه القضايا وفي عهد من، في 
عهد سمو الشيخ صباح اخلالد، فكيف يأتي نائب ويتهمه بأنه 

يتستر على الفساد وهو من كشف الفساد ؟.
أنا حقيقة أود أن أوجه رسالة لكل نائب أو غير نائب بأننا 
كمواطنني لسنا أغبياء ونقرأ وندرس التاريخ ونعرف ما الهدف 
من خلق التأزمي وما أبعاده، وأقول لهم إن الشعبية التي يحظى 
بها آل الصباح شعبية دولية، ويكفينا فخرا التكرميات الدولية 
التي حصل عليها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، الذي نسأل الباري عز وجل ان يعيده لوطنه 
ساملا معافى، فهو بذكاء سموه قد اكسبنا مكانة دولية ككويتيني 

حرمت منها دول كثيرة.
لذا، أنا حقيقة أنصح كل من يرغب في الظهور اإلعالمي من 
خالل استجواب سمو الشيخ صباح اخلالد أو غيره من الوزراء 
الذين عرف عنهم النزاهة واألمانة، بأنه لن يكسب شيئا على 
الصعيد الشعبي ولن يتفاعل معه أحد وسيخسر الكثير والكثير.
اليوم االســتجواب انتهى بطلب عدم التعاون من النواب 
العشــرة، وأقول لهم ليس مهما تعاونكم من عدمه، فأطياف 
كثيرة من الشعب الكويتي تفتح أبوابها وتتعاون معه، لذا فهو 

ليس بحاجة لتعاون ممن ال يرغبون اخلير للكويت وأهلها.
إال أن أكثر ما يؤســف حقيقة هو أن هذه األزمة التي مير 
بها العالم كشــفت عن عدم اكتراث من قبل البعض بخطورة 
األوضاع التي جتتاح العالم والتي كنا نتمنى لو مت إبداء صور 
أكبر من اإلحساس باملسؤولية والوعي وتهميش القضايا اجلانبية 
واخلالفات الشخصية وااللتفاف نحو احلكومة يدا بيد حتى 

نتخطي هذه املرحلة بأقل اخلسائر املمكنة.
إال أننا نسأل اهللا عز وجل أن تنجلي هذه األزمة وتهدأ بعض 
النفوس التي ال شغل لها ســوى النبش في القبور واملاضي 

ورغبة في التصيد باملاء العكر فقط ال غير.
وأخيرا، أوجه كلماتي لسمو الشيخ صباح اخلالد وأقول له: 
حفظك اهللا ورعاك يا سمو الرئيس، لقد أثبت للكويت أجمعها كم 
تتمتع بخلق كرمي وثقافة وذكاء واطالع ومهارة في املفاوضات، 
وأقول لك: ازدادت شعبيتك خلف هذا االستجواب، فكثر من 
يدعون اهللا لك باخلفاء، فيكفيك فخرا أنك رجل نزيه وشريف 
ومحترم، وأنا اعرف ما اقوله، فأنت لست من املشاهير الذين 
ال نعرف عنهم شيئا، وأســتطيع أنا شخصيا ان أقسم على 
نزاهتك وطهارة ثوبك، رعاك اهللا ووفقك وسدد خطاك وأحاطتك 
العناية اإللهية في حلك وترحالك، فمحاور االســتجواب وكل 
مــا قيل -احلمد اهللا- ال دليل عليه، فأنــت بريء براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب ومن كل ما قيل في هذا االســتجواب ذي 

احملاور الضعيفة.

يعد منح رئيس الواليات املتحدة األميركية الصديقة دونالد 
ترامب صاحب السمو األمير الشــيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا، وسام االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى وهو أعلى 
وسام عســكري اعترافا باجلهود العظيمة والدؤوبة والدور 
الكبير الذي يقوده صاحب السمو في املنطقة والعالم إلجنازاته 
املتميزة ودوره في تعزيز الســالم واألمن اإلقليمي والدولي 
ومبادرات سموه املشهود لها في العالم ودوره اإلنساني في 

املجال الديبلوماسي والتنموي.
كما يعد هذا الوســام تتويجا لعالقات الشراكة التاريخية 
واملتميزة بني الكويت والواليات املتحدة األميركية والتي امتدت 
على مدى عقود وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الستني إلقامة 
العالقات الديبلوماسية بني البلدين الصديقني وبالتزامن من 
الذكرى السادسة لتكرمي صاحب السمو من قبل األمم املتحدة 
ومنح سموه لقب قائد العمل اإلنساني وتسمية الكويت مركز 

العمل اإلنساني في ٩ سبتمبر ٢٠١٤.
وتكرمي الرئيس األميركي دونالد ترامب لصاحب السمو 
مبنح سموه وسام االستحقاق اعترافا بجهود صاحب السمو 
في الكثير من اإلجنازات والقضايا اإلنســانية ودور الكويت 
بدعم الواليات املتحدة األميركية فــي عملية حترير العراق 
وعملية احلرية الدائمة وحملة هزمية ما يسمى تنظيم «داعش» 
وصاحب السمو بعمله وزيرا للخارجية ملدة ٤٠ عاما كان مثاال 
لدعم اخلير والسالم ومسيرة حافلة بالعطاء وحل الكثير من 
النزاعات اإلقليمية والدولية في الشــرق األوسط، وتتصف 
سياسات صاحب السمو باالتزان واحلكمة والرؤية الثاقبة في 
معاجلة األمــور والقضايا ودوره احلثيث في معاجلة األمور 
الشائكة ورأب الصدع بني الشعوب من أجل الوصول إلى األمن 
واالستقرار من أجل سعادة ورفاهية الشعوب، وهذا التكرمي 
فخر وعز للشعب الكويتي باعتباره رمزا مجسدا لعمق الروابط 
بني دولة الكويت التاريخية الراســخة وبني الواليات املتحدة 
األميركية الصديقــة والتي امتدت على مدى عقود والتعاون 
القائم بــني البلدين يزداد دوما تطورا ومنــوا. ومع جائحة 
كورونا، بادرت الكويت بتوفير التمويل ملنظمة الصحة العاملية 
وتوفير الرعاية الصحية في عدة دول ولالجئني املنكوبني في 
مناطق عدة من دول العالم ومشاركة الكويت أيضاً في التعاون 
والتجارب الدولية اخلاصة بكيفية التواصل إلى لقاح لڤيروس 
كورونا واملشاركة في العمل الدولي املنسق من خالل منظمة 

الصحة العاملية بهذا اخلصوص.
أســأل اهللا العلي القدير أن يحفظ أميرنا الغالي صاحب 
الســمو من كل مكروه وأن يشفيه ويلبســه ثوب الصحة 

والعافية والعمر املديد.

النخيل الشامخات يوما ما برعاية وعناية 
واستثمار دولتنا الوفية بكل مواقعها برا 
وســواحل وطرقا وبساتني ومزارع أهلية 
ورســمية، وللمنــازل دور كذلك تنافس 
وجتميل وثمار وغيرها، رسمت وسطرت 
وأسســت واحات خضراء تسر الناظرين 
للقادمني واملغادرين طريق مطارنا الدولي 
تســتقبلك وتودعك طوابير نخيلها داعية 
لكم سفرا وإقامة تصحبكم السالمة. فجأة 
وبتواصل العمل التوسعي للكويت اجلديدة 
وطرقها وشــوارعها، وحاراتها وأسواقها 
ومراكزها التجارية برز إعدام نخيل هذه 
املواقع وجسورها حديثة الوالدة بطرق امللك 
فهد الدولي والشيخ زايد وجمال عبدالناصر 
وامللك عبدالعزيز وعبداهللا مبارك ومبارك 
العبداهللا، وجاسم اخلرافي، وجابر األحمد 
وســعد العبداهللا، وامللك فيصل، وخارطة 
احملافظات وما شملها من جتديدات ما بني 
جســورها بالذات لطريق املزارع (عبدلي 
والوفرة والهجــن والصليبية وجتاه كبد 
والعبدلية، وطريــق األرتال ما بينها كلها 
(إعدام هدام وعطش بقطع مياهها بال رحمة 
وال شفقة حتدد راعيها ومتسبب ذلك الدمار 
فيها وتركها (قاعا صفصفا) جترح العيون 
قبل القلوب بأشكالها الشاهدة على خرابها 
منحنية وساجدة وساقطة بجفاف جذوعها 
وســعفها وقلوبها املخفية (تقريرها ضد 
مجهــول وجاهل ملا فعل ذلك وتركها بأمر 

شركتها خاوية).
نعتقد جازمني لو كان ما كان ملثلها في 
السعودية أو اإلمارات أو سلطنة عمان أو 
قطر أو البحريــن ومت ذلك اإلعدام بالعني 
املجردة لفزعت القيادة قبل األفراد لتفعيل 
قانونها ومحاسبة املتربص واملخرب لثروتها 
الزراعية وتطبيق قانونها عليهم بال تردد، 
لكن الطوفة الهبيطة كل يطمرها ويدمرها، 

حسبنا اهللا عليهم.

اجلميــع يتحدثون هــذه األيام عن 
موضوعني رئيسيني ال ثالث لهما، األول 
ازدياد األخبار عن انتشار الفساد وضرورة 
محاربتــه على مختلــف الصعد وعلى 
جميع املســتويات، وهذا مطلب شعبي 
وعام ومســتحق علينا جميعا الوقوف 
معه ومساندته وأن نكون عونا للجهات 
الرقابية في الكشــف عن أوجه الفساد 
بشكل قانوني لتتخذ إجراءاتها مبا يضمن 
الوصول إلى احلقائق بالطرق الســليمة 
وبعيدا عن أي تشهير حتى تنجلي األمور 
وتظهر احلقائق بعد إصدار األحكام من 
الســلطات القضائية التي نثق بأحكامها 

وبسير العمل فيها.
واملوضوع اآلخر الذي يشــغل بال 
الناس االنتخابات التشريعية املقبلة، وكيف 
ســتكون مع جائحة «كورونا املستجد» 
واآللية التي ســتتبع فيها، وكيف كانت 
التشاوريات وما نتج عنها من مخرجات 
وخالفات واتفاقات وغير ذلك من أمور 

متعلقة باالنتخابات.
التي  الظروف والعوامل  ومهما تكن 
تتداخل وتؤثر في العملية االنتخابية من 
بدايتها حتى إعالن النتائج فإنه يبقى حسن 
االختيار والنتيجة النهائية بيد الناخب، 
فهو صاحب الكلمة العليا في هذا العرس 
الدميوقراطي وهو من سيحصد النتيجة 
ســواء بإجناح نواب ميثلونه بالشــكل 
املطلــوب ويســعون لتحقيق مصاحله 
أو بإيصال أشخاص ميثلون  كمواطن، 
عليه وهمهم األول مصاحلهم الشخصية 
واآلنية بعيدا عن مصلحة الوطن واملواطن.

ومن هنــا علينا جميعــا كمواطنني 
أن نحســن اختيار من ميثلنا في هذه 
االنتخابات وأن نبتعد قليال عن العصبيات 
القبليــة والطائفيــة، وأن نتمعن جيدا 
بشخصية املرشح الذي ننوي انتخابه، 
ونتساءل إذا ما كان حقا يستحق صوتنا 
الوحيد؟ وما هي إمكاناته العلمية؟ وهل 
نعرف أخالقه ومواقفــه جتاه القضايا 
واألمور التي تهم الناس وحياتهم اليومية، 
وما هي رؤاه املستقبلية؟ وهل هو قريب 
من الواقع ومتعايش مع املشكالت التي 
يعاني منها النــاس، أم أنه انطوائي أو 

يعيش في برج عاجي؟!
وهل كان يتواصل مع محيطه سابقا 
أم أنه كان في ســبات وظهر مجددا مع 

قرب االنتخابات؟
أبناء شعبنا  كلمة حق: أحسنوا االختيار 
األخيار، فكلما أحســنا االختيار كانت 
النتائج أفضل لنا وملستقبل أبنائنا، فمن 
نختارهم يشكلون صورة وانعكاسا لنا، 
فإذا صلح اختيارنا صلح مجلسنا، ووصل 
األفضل إلى قبة عبداهللا السالم، سائلني 
املولى عز وجل أن يكتــب لنا ولبالدنا 

اخلير دائما.

املدنية  للمعلومات  العامة  للهيئة 
لـ «تصديق» التوكيل. عامة، كان 
يبدو من خالل الردود وحماس 
من كتبها أنه املوظف نفسه وليس 
األمر بحاجة لشــيرلوك هوملز 
ليكتشف األمر، أو أن يكون هو 
الدوام،  أو واحد من ربعه فــي 
عموما، وحتى ال أظلم أحدا، كان 
رد الشؤون القانونية في الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية أنه «ليس 
التوكيل  املوظف رفض  من حق 
ولم يكن هناك داع إلرسال حامل 
التوكيل لتصديق التوكيل»، أي إن 
املوظف وبشهادة اإلدارة القانونية 
قام باختراع إجراء من رأسه وعطل 
مصالح الناس فقط ألنه قرر أن 
يصدر فتوى إدارية من «كيسه».

< < <
إلى  توضيح األوضح: عامة، رسالتي 
املدير العام للهيئة العامة للمعلومات 
املدنية األستاذ واألخ العزيز مساعد 
العسعوسي، قولوا حق موظفينكم 
إذا غلط ال يكابر، وبلغوا موظفينكم 
ال يعطلــون خلــق اهللا بفتاوى 
إدارية ال لهــا راس وال كراعني، 
وانه عيب وما يجوز أن موظفكم 
يغلط ويكابر ويستخدم أسماء 
مستعارة للرد على مقال ال يطالب 
سوى بإصالح خطأ دون جتريح، 
وإذا عندكم رد أو توضيح أو نفي 

قوموا بإرساله إلى اجلريدة.

أم انكم حتبون رؤيتنا كل صباح 
في مختلف وزارات الدولة؟

واهللا من املعيب ان نكون في 
آخر الركــب، وأنا اعلم ان كثيرا 
من املعنيني ال يســتطيعون ذلك 
لعدم جدية الدولة واحلكومة في 
هــذا املضمــار، واعتقد أن تلك 
أولوية ال تعنيهم أبدا، فالتخلف 
االلكترونــي هو مــن مميزات 
وزاراتنــا وحكومتنا لألســف، 
للعلم وبكل بساطة تستطيعون 
ان تستعينوا بالطاقات الشبابية 
مــن داخل الكويــت كمصممي 
مواقع البنوك مثال مع كامل رجائي 
بعدم عمل جلــان تتبعها اللجان 
واستشارة املستشار «اللي بالي 
بالكم»، األمر بسيط جدا انتم فقط 
تخيلوا انكــم نويتم أن تتعلموا 
السباحة.. «اول شــي اشتروا 
لك كم شورت وروحوا الي ناد 
بالسباحة واعترفوا  متخصص 
للمدرب بعجزكم وعدم معرفتكم 
وجهلكم وتخلفكم بالسباحة.. طبعا 

وهو راح يعلمكم.. بس»!.

رشدك ناصحا، أو نظيراً لك في 
العتاد والقوة يقتلعك من جذورك 
الواهنة، ويعيدك إلى موطنك األصل 

حيث كنت.
افرحوا ولكــن ال تبتهجوا.. 
فبحسب شواهد األزمنة، وتبعثر 
الكلمة، وتفرق الصفوف، لن يكون 
بعمرنا املنقضي شقاء وعبثاً، وال 
بأيامنا البائسة رصد بأقماركم منذ 
شروق الشمس حتى مغيبها من 
عودة قريبــة إلى األقصى، لكننا 
سنعود، وتلك حقيقة تذكرنا بها 
إشراقة شمس الصباح كل يوم، 
املغتصبة تلفظ محتلها،  األرض 
التاريخ في صفحته  هكذا يقول 
األولــى، قبل أن يعــاد تنقيحها 
وطباعتها وفق أهوائكم، لتضعوا 
«التطبيع»  في صدرها مفــردة 
املختلقــة مبــا يتماشــى وفق 
املتناقضة، ووعودكم  سياساتكم 
التي ال تعــرف الوفاء، وعهودكم 
املنقوضــة دوما قبــل أن يجف 

حبرها.
الدرس األول حفظ محفورا في 
«القدس هوية املسلمني»،  القلب 
ووصية األبوين كتبت في أعالها 
كلمة فلسطني، وإن طال االنتظار 
الصامتون، سنعود يوما  أو كثر 
إلى أولى القبلتني وثالث احلرمني 

فاحتني.

املعروف باسم «قانون اجلرائم 
اإللكترونية»، الذي أقره مجلس 
٢٠١٣ بكل أريحية، وكأن مجلس 
األمة لم يخلق إال لوضع القوانني 
التي تقف ضد الناس، أما القوانني 
التي تأتي في صالح الناس فيهملها 
انتخابيا  ويقدم عليها استجوابا 

ال يسمن وال يغني.
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توضيح الواضح: عندما نشرت مقالة 
«البطاقة املدنية ال تعترف بالعدل» 
والتي نشرت األربعاء املاضي قام 
أحد زوار موقع «األنباء» بنشر 
ثالثة أو أربعة ردود يدافع فيها عن 
موقف موظف البطاقة املدنية الذي 
رفض االعتراف بتوكيل رسمي 
العدل لتسليم  صادر من وزارة 
بطاقة ســائق، وطلب من حامل 
التوكيل أن يذهب للمبنى الرئيسي 

نستطيع ان نأخذ موعدا للذهاب 
أربعة  املطلوبة، يعني  للمراجعة 
عشر عاما من العمل والتواجد وما 
زلنا في مراحل احلمل االولى التي 
نخشى عليها من اإلجهاض لعدم 
كفــاءة العاملني على هذا القطاع 
للنهوض باألفضل لألســف، بل 
نحن اقل بكثير من بعض الدول 
اخلليجية ومبراحل ال ترى بالعني، 
فأين أنتم يا من متلكون القرار؟ 
هل مــن املعجــز ان ننهي كل 
معامالتنا عبر املواقع االلكترونية، 

بآلتكــم اإلعالمية  لها  بالترويج 
العاملية، لم تعتــذروا عن مجازر 
فلســطني، ولم تطلبوا العفو عن 
بطش القوي بالضعيف بسفك دمه، 
واالجتراء على حرماته ومحرماته 
وجتريده من مسكنه، ولم تعترفوا 
بإعدام أسرى احلروب، وتلك من 
املبادئ األساسية للدول احملترمة 
والنفس اإلنسانية، ولم تنسحبوا 
من أرضنا احملتلة، واملتغطرس في 
غلوائه زنيم، كل ما في األمر أنكم 
انتقلتم على أشالء اجلسد املثخن 
باجلراح إلى مرحلة متقدمة أكثر، 
ومتجبرة أكبر، ولكم من أخالقكم 
املتوارثة ما يبرر أفعالكم، وإن كنت 
قويا كفاية، وال تعبأ سوى مبنطق 
القوة الغاشمة، لك أن تعربد كيفما 
شــئت، ما لم جتد من يعيد إليك 

ومازالت مستخدمة لربط األجهزة 
ببعضهــا البعض كالســماعات 
بالهواتف  الواي فــاي  وأجهزة 
الذكية، تخيل أن مجلسا يضيع من 
عمر األمة أسابيع ملناقشة وبحث 
حترمي وجترمي تقنية اتصال هي 
اآلن وبعد ١٣ عاما أصبحت وسيلة 

طبيعية اعتيادية.
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أنــه خالل تلك  وأذكر جيدا 
اجللســة كان هناك حديث عن 
ضرورة ســن قانون بايخ يتيح 
للجهات املعنية مراقبة االتصاالت 
الهواتف األرضية  الصادرة من 
والنقالــة، تخيلوا، بــل بحثوا 
إمكانية إقــرار مثل هذا القانون 
بشكل مستقل، طبعا كل مسودات 
وأفكار تلك القوانني حتولت الحقا 
في مجلس ٢٠١٣ إلى نواة القانون 

لو وزعت على الكثير من الدول 
لكفيناها شر مؤونة الرأي وعبث 
اجلهل، بل كان أهل الكويت سبّاقني 
في الكثير من األمور التي جعلت 
منــا مركزا في كل فكرة.. إال أن 

االفكار وحدها ال تنفع.
نشــأت فكــرة احلكومــة 
االلكترونية عــام ٢٠٠٦ تقريبا 
وفردت لها الصفحات وتداولتها 
بالترحاب  الدولة بكل أطيافهــا 
واالستحســان.. وبعد كل هذه 
االعوام وبعد أزمة «كورونا» بالكاد 

القوة اجلبرية، واملنطق األصم لآللة 
العسكرية، وقعت حكومات العرب 
واملسلمني فرادى أو مجتمعني أو 
لم توقع، فذلك شأنها وسياساتها 
التي تخضع ملعايير آنية، وتتبّدل 
وفق موازين القوى العاملية، وتبقى 
للشعوب كلمتها املسموعة دوما، 
وهي الكلمة العليــا، فال تغرروا 
باملوهومني، واملتقلبني، واحتفلوا 
لبعض الوقت بنصركم املؤقت مع 
صحبكم ومنطقهم األعوج األوحد، 
فهم الذين أوجدوكم شــوكة في 
خاصرة األمة اإلســالمية ولهم 
عليكم حق الدعوة، اختلقتم مفردة 
«التطبيع» املتطابقة مع سياساتكم 
املتناقضة، كوعودكم التي ال تعرف 
الوفاء أبدا، وكعهودكم املنقوضة 
أن يجــف حبرها، وأخذمت  قبل 

ما حصل في جلسة األربعاء 
املاضي يعد فضيحة برملانية «على 
ثالثة شــوارع»، فقد أثبت جزء 
كبير من أعضاء مجلس ٢٠١٦ أنهم 
يقدمون الرقابة على التشريع في 
ممارســة خاطئة منهم لألصول 
الدستورية، فقد اكتمل النصاب 
في جلسة استجواب رئيس مجلس 
الوزراء التي وإن كانت «جيدة» إال 
أنها مثل عالج العطار، ال تنفع وال 
تضر، لكن عندما جاءت اجللسة 
التالية التي كان من املفترض أن 
«تشــرع» بها قوانني تهم الناس 
وتنفعهم لم يكتمل النصاب، هنا 
أعلن النواب رسميا أنهم يقدمون 
الرقابة واملساءلة السياسية على 
تشريع القوانني، أي إنهم ميارسون 
السياسة أيا كان شكلها ويتركون 

حقوق الناس ومصاحلهم.
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طبعا ليس كل أعمال التشريع 
صحيحة أو منطقية، إذ أذكر أنه 
في العام ٢٠٠٧ عقد مجلس األمة 
آنذاك جلســة طويلــة عريضة 
ليناقــش ويقر قانــون جترمي 
اســتخدام تقنية البلوتوث، وقد 
أقر فــي املداولة األولى بأغلبية، 
و«البلوتــوث» ملن ال يعرفها من 
جيل الهواتف الذكية هي وسيلة 
اتصال السلكية بني الهواتف النقالة 
إلرسال الصور ومقاطع الفيديو، 

كنت في صيف عــام ١٩٩٩ 
بإحــدى الرحالت مع األصدقاء، 
وفي حمام السباحة اكتشفت أنني 
الوحيد الذي ال يعرف السباحة، 
وكان أغلب األصدقاء ســباحني 
ماهرين أو ممن يدبرون أمورهم 
في املــاء إال أنا، فقد كنت كطفل 
صغير يخشى ان يصل املاء الى 
منتصف ساقيه، ومن ذلك املسبح 
السباحة وأجيد  أتعلم  أن  قررت 
أيضا، وفعال عند عودتي  العوم 
للوطن تعلمت السباحة خالل فترة 
بسيطة وحتولت من أميٍّ بالسباحة 
الى سباح مقبول، أي مسحت أمية 
الســباحة لدي، فعال حياتك من 
صنع أفكارك، فكل فكرة تكمن من 
اتخاذ القرار والتصميم على تغيير 
وضع معني الى وضع آخر فالعملية 
بسيطة جدا، اعترف لنفسك بأنك 
جاهل في هذا االمر ومن ثم صمم 
على التغير.. تتغير مع القليل من 
التعب واملساعدة تستطيع حسم 

األمر بسهولة.
نحن في بلد غني بالعقول التي 

منذ أن كنا صغارا، في فصول 
املدرسة، ونشــأة األبوين، ولُقيا 
األصدقاء في الشــارع، والقدس 
درسنا، وتربيتنا، وكبرنا وحديثنا 
اليومي ال يخلو من ذكر فلسطني، 
والنكبــة، واملهجرين، وغوغائية 
املستوطنني، ووحشية احملتلني، 
الشهداء، والعمليات  وتضحيات 
الفدائيــة، وانتصارنــا هنــاك 
أولى  وانكسارنا هناك، وحترير 

القبلتني حلمنا الكبير.
وأفــرادا،  دوال  اســتنزفنا 
بسياسات الفرقة والتشرذم، بالفنت 
املتالحقة، بتكالب األمم، باحلروب 
األيديولوجيــة املمنهجة، فما أن 
تنطفئ نار هنا، حتى تشتعل أخرى 
في جزء آخر هناك، إنهاكا ومتزيقا 
حد التفتيت للوطن املتحد لغة ودينا 
وعادات شــرقية سامية، جنحت 
اخلطة الكبرى بالقوة القاهرة واملال 
املجني جشــعا زيتها ومحركها، 
فوصلنا حد اخلصام والتشرذم، 
فسار كل منّا على هواه، ومضت 
السنني حزينة جتّر خيبتنا خلفها.
احلقبة التاريخية املزرية التي 
تعيشها األمة العربية واإلسالمية 
بعدما غربت شمسها منذ ما يزيد 
على ١٠٠ عام، بانكساراتها املوجعة 
املتتالية، لــن تدفعنا إلى التنازل 
عن أرضنا التي أخذت بســطوة 

حفظك اهللا 
يا سمو الشيخ صباح اخلالد

عزة الغامدي

بوضوح

وسام مستحق
 يا صاحب السمو
wasmiya _ m@yahoo.comوسميه املسلم

مسار حر

الزم نتعلم 
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اإللكترونية
Q٨naifQ٨@gmail.comنايف اجلاسمي الظفيري

قارعة الطريق

القدس هوية 
املسلمني

hadialenzi@yahoo.comهادي العنزي
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مجلس األمة 
يريد مراقبة 
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اواخــر  وجــدت نفســي فــي 
العشرين من عمري افكر في ممارسة 
هواية فيها اكشن ومتعة ومغامرة 
وتستمر معي آلخر العمر، وجلست 
كثيرا امام البحر الذي لطاملا عشقته 
وامواجه تتناغم امامي ووصلت الى 
الدخول الى عالم االعماق والغوص 
في هذا العمالق اجلميل، وفعال بدأت 
بهواية الغوص احلر في العام ٢٠١٦ 
اي قبل ٤ سنوات تقريبا، وقد وجدت 
اشــخاصا ميارسون هواية الغوص 
باحترافية، وهنا ارتفع االصرار على 
التجربــة، ومبا انني دكتور اســنان 
وجدت ان وجه التشابه بني الغوص 
وطب االســنان ان االثنــني محتاجني 
لصبر واكتساب اخلبرة من اهل العلم 

واخلبرة.
أماكن تتنوع باألسماك

ويضيف: افضل االماكن التي غصت 
فيها ووجــدت فيها تنوعا باالســماك 
واحليــاة البحرية هي صــوب اجلزر 
ر،  اجلنوبية مثل قاروه وام املرادم وكبَّ
واملتعة ليســت بصيد االســماك فقط، 
امنــا برؤية ابداع اخلالــق حتت املاء، 
وشاهدت املرجان والسالحف واللخمة، 
واحــب ان اقول ان االســماك موجودة 
فــي كل مكان لكنهــا تكثر عند اجلزر، 
خصوصا عند االماكن الصخرية التي 

حتتوي على امليافر.
تكتيك واحد لسمكة معينة

وتابــع: الغواص بشــكل عام دائما 
يبحــث عــن ســمكة واحــدة تشــغل 
تفكيره ألن صيدها فيه متعة واكشن 
وحتتاج الى تكتيك معني وهذه السمكة 
هــي الچنعدة وهي من االســماك غير 
املستوطنة، وتأتي كأسراب وفي مواسم 
معينة، وتتوافر بأعداد كثيرة واحجام 
طيبة، والچنعدة معروفة بلذة طعمها 

ووقتها من ديسمبر ولغاية مارس.
أساسيات الغوص

ويضيــف: أهم اساســيات الغوص 
الناجح الهدوء وعدم االستعجال بالرمي 
والتصويــب على الرأس للتأكد من ان 
الســمكة تقل مقاومتها، وافضل دائما 
اســتخدام مســدس الســير ألنه قوي 
وصيانتــه اقل وصوتــه بالرمي اخف 
بكثير من مسدس الضغط وعملي اكثر.

مخاطر الغوص

ويقول: غوص املياه الضحلة سهل 
وال توجد به مخاطر البالك آوت (االغماء) 
ألنك تغوص على مســافة ثالثة اربعة 
امتار من السطع ولكن غوص االعماق 
يحتاج الى دورات متخصصة وحتتاج 
الى الشخص الذي يغوص معك وتثق 
فيــه وتأمنه على حياتك وتكون عينه 
عليك، ولو حصل اي طارئ يساعدك، 
ومن مخاطر غوص االعماق البالك آوت 
وشباك الصيد الضائعة هي اخطر شيء، 
فأحيانا تكون غائص على طبعانة وجتد 
عليها شباك صيد معلقة فإذا الغواص 
مــا انتبه لهــا راح يتعلق فيها وتكون 

مبثابة «كفن»، فأرجو االنتباه.
أوقات ومواسم الغوص

ويضيــف: الغواص الزم يطور من 
نفسه ويحذر انه يغامر بحياته ألجل 
سمكة ويتعلم الغوص على اصوله من 
خالل دورات الغوص املختلفة، وعموما 
الغوص يكون عادة من ديسمبر ولغاية 
مــارس، والغــوص يكون فــي اجلزر 
والصيد هو سمكة الچنعدة والدويلمي 
باالرياق وفي االماكن الضحلة الفسكر 
والشعري والبالول والهامور، وفي آخر 
شــهر يونيو يكون الغــوص باالرياق 
لصيد الچنعدة والســكن واالمبرجاك 
واحللواياه والربيب والشقاره والقفدار 

ومن شــهر اغسطس يبدأ الغوص 
فــي االماكــن الضحلة مثــل الزور 
واجلليعة وبنيــدر والصيد طبعا 
متنوع ما بني شعري وفسكر وبالول 

وهامور.
أقسام الغوص

وقال: الغوص ينقسم الى قسمني، 
وهما الغوص باملعدات والغوص احلر، 
وكل نوع له معداته اخلاصة ودوراته 
اخلاصة وتدرج فــي الدورات الى ان 
يكون مدرب غوص باملعدات او مدرب 
غوص حر وكل واحدة مدرسة مختلفة 
من ناحية املعلومات وطريقة الغوص 

والسيفتي.
دمار البحر

ويضيف: اكثر ما يدمر البحر هو رمي 
املخلفات به مــن اكياس ومياه صرف 
صحي وعلب فارغة وزيوت ومخلفات 
املصانع، ناهيك عن التلوث احلاصل وكل 
فترة نسمع بنفوق لالسماك، والسؤال: 

الى متى هذا الدمار؟
بصراحة شــيء يخجل عندما نرى 
في اجلزر عند غوصنا كمية املخلفات 
املوجودة وهذه االشياء تهدم املخزون 
البحري من االسماك والشعاب املرجانية.

ختامية

واختتم الصغير قائال: انصح جميع 
اخوانــي مرتادي البحــر من غواصني 
وحداقة اخذ احليطة واحلذر من االحوال 
اجلوية والزم عدة السالمة واالسعافات 
االولية تكون موجودة دائما معك بأي 
رحلة تقوم بها وذلك ملواجهة اي طارئ 
يحصل، كما ارجو منهم احملافظة على 
البحــر ألن البحر في النهاية هو بيتنا 
الثانــي وال اعتقد ان هناك من يريد ان 
يكون بيته مدمرا وبه مخلفات، وربي 

يحفظ اجلميع.

الصغير: الچنعدة صيدها 
«أكشن» ومكانها األرياق

غير مستوطنة وتأتي كأسراب وصيدها له تكتيك معني

كل يرغبها كل غواص الغواص من نفسه ويصل الى املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك التي يرغبها كل غواص واقسام  الغواص من نفسه ويصل الى املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك التي يرغبها كل غواص واقسام الغوص، فإلى التفاصيل:الى املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك التي يرغبها الغواص من نفسه ويصل الى املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك التي يرغبها كل ويصل الى املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك التي يرغبها كل غواص واقسام غواص واقسام الغواص من نفسه ويصل الى املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك التي يرغبها يرغبها كل الغواص من نفسه ويصل الى املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك التي يرغبها كل غواص نفسه ويصل الى املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك الغواص من نفسه ويصل الى املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك التي يرغبها كل غواص من نفسه ويصل الى املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك التي يرغبها كل غواص واقسام املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك التي يرغبها كل غواص الغواص من نفسه ويصل الى املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك االسماك التي نفسه ويصل الى املعرفة املطلوبة ومواسم االسماك التي يرغبها كل الغواص من نفسه ويصل الى املعرفة املطلوبة 
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دعاء خطاب

حتدثت الفنانة والفاشينســتا شــوق الهادي، عن كواليس إصابتها 
بفيروس «كورونا» املستجد، وكيف جنت منه، مؤكدة أن األعراض التي 
شعرت بها لم تثر الرعب في نفسها، ألنها كانت مجرد «نزلة برد» عادية 

انتقلت إليها من روان العلي.

وكشــفت الهادي خالل حوارها مع «األنباء» عن عودتها إلى التمثيل 
بعد انقطاع دام ٧ سنوات مبسلسل«نبض مؤقت» الذي تدور أحداثه حول 
«كادر طبي»، جتسد فيه شخصية طبيبة تلقت تعليمها في اخلارج، والعمل 

من تأليف مرمي القالف وتصدى إلخراجه سعود بوعبيد. 
كمــا نفت الهادي ما تردد عن أنها تتعمد تقليد جنمة تلفزيون الواقع 

األميركية كايلي جينير.. تفاصيل احلوار في السطور التالية:

شوق الهادي: نعم أصبت بـ «كورونا»..
و«نبض مؤقت» أعادني إلى التمثيل

أكدت لـ «األنباء» أنها درست الطب باخلارج وأنها أصغر فاشينستا وال منافسني لديها

(احمد محسن) الزميلة دعاء خطاب مع شوق الهادي  شوق الهادي في كواليس مسلسل «نبض مؤقت»

ُكنُت أحظر أي تعليق ينتقدني سابقًا..  وحاليًا تغيرت

ملشاهدة الڤيديو

أعلنت عن إصابتك ب«كورونا» وشفائك 
منه بفضل اهللا.. حدثينا عن تلك التجربة.. 
وهل فعال كانت تستحق كل هذا التضخيم 

اإلعالمي؟
٭ ما حــدث وتعرضت له كان عبارة 
عــن «نزلة برد عادية» بالنســبة لي، 
ولكن عما إذا كانت اإلصابة بـ«كورونا» 
تستحق التضخيم اإلعالمي من عدمه، 
فهذا يتوقف على شدة األعراض التي 
قد يعاني منهــا البعض، فمثال هناك 
من يعاني من «الكحة» أو ارتفاع كبير 
في درجــات احلرارة وما إلى ذلك من 
أعراض حادة، أما بالنسبة لي فلم ترتفع 
حرارتي ولم أصب بـ«الصداع» أيضا، 
إال أن الغريــب في األمــر أنني فقدت 
حاستي «الشم والتذوق» بشكل نهائي، 
وكان ذلــك في غضون ٥ أيام تقريبا، 
وانتقلت لي العدوى من زميلتي «روان 
العلي»، احتمد لها على ســالمتها من 

خاللكم، ولم أكن خائفة، عندما علمت 
أن ما أعانيه من أعراض هو «كورونا»، 
نظــرا ألن األعراض التي شــعرت بها 
كانــت مطمئنة إلى حد كبيــر، إال ان 
حاسة الشم لدي لم تعد مثل السابق.

يقال إن شوق الهادي فاشينيستا وموديل 
جميلة، وال داعي لدخولها مجال التمثيل.. 

ماردك؟
٭ أحب أن أوضح هنا أنني دخلت مجال 
التمثيل منذ عــام ٢٠٠٧ وكان عمري 
آنــذاك ١١ عاما، إال أننــي في فترة من 
الفترات قررت التوقف بسبب ظروف 
حدثت لي اضطرتني إلى ذلك، فاجتهت 
بعدها إلى «السوشيال ميديا» ومجال 
«الفاشن وامليك آب»، وحاليا هأنذا أعود 
مرة أخرى بعد غياب ٧ سنوات، وهذا 
العام أعود إلى مجال التمثيل وإن شاء 

اهللا «تكون رجعة قوية».

ماذا عن مشاركتك في مسلسل «نبض 
مؤقت» ودورك فيه؟

٭ مسلسل «نبض مؤقت» من إخراج 
سعود بو عبيد، وتأليف الكاتبة مرمي 
القالف، وبطولة هيا عبد السالم، وإنتاج 
وإشــراف عام فؤاد علي، واملسلســل 
بشــكل عام يتحدث عن «كادر طبي»، 
وأقوم في هذا العمل بتجسيد شخصية 
طبيبة تلقت تعليمها في اخلارج وتعود 
إلى الكويت للعمل كطبيبة ومن خالل 
األحداث سنرى ما إذا وقعت في احلب 
مــع أحد أبطال العمــل أم ال، وأرى أن 
دوري في املسلسل يختلف كثيرا عن 
أدواري في األعمال األخرى، حيث أقدم 
شــيئا مختلفا أمتنى أن ينال إعجاب 

اجلمهور.

أين ترى شوق الهادي نفسها في بورصة 
النجوم من حيث األجر واألداء التمثيلي؟
٭ أنا ال أســتطيع تصنيف أو تقييم 
نفسي، فاجلمهور هو احلكم وهو الذي 
يقوم بهذا الدور، ويقول أين مكانتي 

في بورصة النجوم.

من بنات جيلك من تشبهك أو تتساوى 
معك في املوهبة؟

٭ ال يوجد هناك من يشبهني، حيث 
إنني أصغر فتاة في «السوشيال ميديا» 
بالكويــت، وال توجد فتــاة في نفس 
عمــري حتى تكــون بيننا منافســة، 

فاجلميع أكبر مني سنا.

الواقع  تلفزيون  بنجمة  دائما  يشبهونك 

األميريكية كايلي جينير.. هل تتعمدين تقليدها؟
٭ لم أقلدها، فقد كان من املمكن لي أن 
أقوم باستغالل الشبه بيننا، وتقليد 
بعض من إطاللتها التي دائما ما تظهر 
بها، وكان من املمكن أيضا أن أزيد من 
«الفيلر والبوتكس»، حتى أصبح نسخة 
منها، لكني لم أفعل ذلك، فلم أقم إطالقا 
بتقليد «لوكاتهــا»، أو إطالالتها التي 
تظهر بها، ولم أســتغل الشبه بيننا، 
لكنني دائما ما أسمع هذا التعليق من 

متابعيني، وهي جنمة جميلة.

السوشيال  أكثر تعليق أغضبك في  ما 
ميديا وأستحق «bloke» من جتاهك.. 
وهل هناك مواقف ظلمت فيها.. وهل 

هناك شخص جرحته دون قصد؟
٭ في الســابق كنت أقــوم بحظر أي 
تعليــق ينتقدني أو يســيء لي على 
«السوشــيال ميديــا»، لكــن في هذه 

الفترة تغيرت كثيرا وما أصبح األمر 
يزعجنــي، فقدت تعــودت على ذلك، 
فمثال هناك تعليقات وانتقادات سلبية 
تكون بسيطة إلى حد ما، ال أقوم بحظر 
أصحابها، لكن على اجلانب اآلخر توجد 
انتقادات وتعليقات بطريقة «الســب 
والقذف» وهنا اضطر أن أقوم بحظرها، 
وأحب أن أوضح هنا أنني لم أقم باتخاذ 
أي إجراء قانوني طوال حياتي مع كل 
من أساء لي عبر «السوشيال ميديا» 
ألن ال أدري من هو ذلك الشخص الذي 
يعلق من خلف الهاتف، قد يكون طفال 
صغيرا مثال، كما أنني لم أظهر في مرة 
من املرات على السوشيال ميديا سواء 
بـ «االنســتغرام»، أو«ســناب شاب»، 
وحتدثــت عن أحد بشــيء مزعج، لم 
أفعل ذلك طوال حياتي ولن أفعله أبدا، 
فأنا لــم أظلم أحدا، وال أســيء ألحد، 
وبالعكس دائما ما أتلقى أنا اإلساءات.

عالء عبدالعزيز: «التجريبي ٢٧» جنح في مواجهة «كورونا»

عبداحلميد اخلطيب

كشــف رئيس مهرجــان القاهرة 
الدولــي للمســرح التجريبي د.عالء 
الكثيرة  التحديات  عبدالعزيز، عــن 
التــي واجههــا هو وأعضــاء اللجنة 
املنظمــة للــدورة الـــ ٢٧. وقــال في 
تصريح لـ«األنباء»: لقد واجهنا أمرا 
غير اعتيادي علينا بأســلوب مهني 
محترف قادته عقول واعية من محبي 
املســرح الذين بذلوا جهــودا كبيرة 
ليخرج احلدث بالصــورة املطلوبة، 

واحلمد هللا النجاح فاق التوقعات.
وتابع قائال: كنا نبحث عن احللول 

االبداعية أمام االجراءات االحترازية 
ملواجهة ڤيروس كورونا، لذا اضطلعنا 
على جتارب املسرحيني حول العالم، 
ومنها جتربــة «انتيجون اآلن» التي 
قدمتها أكادميية مسرحية من جامعة 
كاليفورنيا مايو املاضي، حيث حولت 
النص األصلي إلــى أحداث تدور في 
زمن كورونا، وقد القت اإلعجاب عند 
عرضهــا، وكذلك مســرح نوتنغهام 
البريطاني الذي قدم مسرحية «نوح 
والطاووس» عبر تطبيق «زووم» مع 
طرح تذاكر للجمهور، وكذلك جامعة 
بريســتول البريطانية العريقة التي 
قدمت هي األخرى يونيو املاضي دعوة 

للمســرحيني حول العالم ملشــاهدة 
ڤيديــو مدته ســاعة كاملــة يتضمن 
مســرحيات متنوعة، مستدركا: من 
هنا كان السؤال: «الوجود أم الغياب؟» 
وقررنا أن يكون املهرجان «أونالين» 
متاشــيا مع الوضع الراهن وحتى ال 

نؤجله.
 وأردف: دائما أقول إنه ال شــيء 
يعادل املسرح احلي وحميمية لقاء 
«املبدع باملتلقي»، لكن في «التجريبي 
٢٧» كان املسرح مصورا، يستفيد من 
التقنيات احلديثة، وتضمن ورش عمل 
وندوات وتكرميات وعروضا جميلة 
في كل أقسام املسابقة الرسمية، معبرا 

عن سعادته بردود األفعال اإليجابية 
من اجلمهور واألكادمييني واملسرحيني 
والذين أثنوا جميعا على األنشــطة 
املتنوعة، مؤكدا أن هذا النجاح جاء 
نتيجــة دعــم متواصل مــن وزيرة 
الثقافة املصرية د.إيناس عبدالدامي، 
وبجهود فريق عمل املهرجان والذين 
كانوا «خلية نحل» من أجل الوصول 
إلــى هذا التميز، موجها الشــكر في 
ختام تصريحه إلى «األنباء» ملتابعتها 
املهرجان وأنشطته املختلفة، مؤكدا 
أن هذا ليس بغريب عليها كصحيفة 
عريقة تتواجد بقوة في كل الفعاليات 

العربية.

وّجه الشكر إلى«األنباء» ملتابعتها املهرجان وأنشطته املختلفة

من عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الـ ٢٧ رئيس املهرجان د.عالء عبدالعزيز

«نبض الكويت» ُتطلق «حوار غير سياسي» 
ياسر العيلة

انطالقــا مــن مفهوم 
السياســي  الوعي  زيادة 
للمواطن الكويتي، والذي 
يتطلــب وجــود برامــج 
حوارية تتمتع بالشفافية 
واملسؤولية، تطلق إذاعة 
الكويــت (٨٨٫٨)  نبــض 
ابتداء من يوم األحد املقبل 
البرنامج اجلديد «حوار 
غيــر سياســي»، والذي 
يتزامــن مــع انتخابــات 
مجلــس األمة ٢٠٢٠ التي 
ستشهدها الكويت خالل 
الفترة املقبلة، والبرنامج 
من تقدمي اإلعالميني طالل 
الياقوت وصالح جرمن، 
ويشــارك فيــه عــدد من 
املستشــارين واحملللني 
السياسيني املتخصصني 

في االنتخابات النيابية لتقدمي مادة إعالمية 
تتناســب مع الوعي السياســي للمواطن 
وتكون بحجم اهتمامــه ومتابعته لها مع 

االلتزام باحلياد واملهنية.
ويهدف برنامج «حوار غير سياســي» 
إلى حتقيــق رؤية واضحة لــكل القضايا 
املطروحة على الساحة وإيجاد احللول لها 
من وجهات نظر مختلفة من خالل االستماع 
إلى وجهات نظر املرشــحني وأفكارهم في 
القضايــا التي يتم عرضها عليهم من قبل 
مقدمي البرنامج والتي حتتاج إلى إجابات 

حاسمة، باإلضافة الى قيام كل مرشح تتم 
استضافته في البرنامج بالتعريف عن نفسه 
للمســتمعني وشــرح برنامجه االنتخابي 
والقضايــا التي ســيتبناها واحللول اللي 

يطرحها على الناخبني.
اجلدير بالذكــر ان برنامج «حوار غير 
سياسي» يبث على الهواء مباشرة من األحد 
الى اخلميس من كل أســبوع من الســاعة 
٢٫٣٠ الى الســاعة ٣٫٠٠ مساء، ومن إعداد 
حسني الشــايع وغدير املياعي، ويتصدى 

إلخراجه خالد األنصاري.

يبث األحد املقبل ويتزامن مع انتخابات ٢٠٢٠ ومن تقدمي الياقوت وجرمن

طالل الياقوت وصالح جرمن..«حوار غير سياسي»

نيكوال معوض يكرر جتربة هوليوود
بيروت - بولني فاضل

لن تبقى يتيمة جتربة املمثل 
نيكــوال معوض في الســينما 
 «His only son» األميركية بعد
الــذي صوره قبل نحو ســنة 
وينتظــر عرضه في الصاالت 

بعد هدوء عاصفة كورونا.
والفيلــم األميركي الثاني 
سيبدأ تصويره نهاية أكتوبر 
املقبل في اســتراليا، غير أن 
نيكوال يتكتم على التفاصيل 
بطلــب مــن شــركة اإلنتــاج 
األميركية، مكتفيا بالقول إن 
التصوير سيســتغرق شهرا 

ونصف.

دراما رمضان ٢٠٢١.. «مترد»
أكثر من جنمة درامية قــررت التمرد على 
الشكل الدرامي الذي اعتاده جمهورها في مواسم 
رمضانية سابقة، وسترتدي ثوب جديد في رمضان 
٢٠٢١، فللمرة األولى تقدم نيللي كرمي على جتربة 
األكشن، حيث أكد الكاتب مدحت العدل أن التجربة 
مع نيللي هذه املرة مختلفة، وقد رشحت اجلهة 
املنتجة التونســي ظافر العابدين لدور البطولة، 
لكن لم يتحدد موقفه النهائي من املشاركة، خاصة 
أنه مازال مرتبطا بتصوير مشاهده ضمن أحداث 
املوسم اجلديد من «عروس بيروت»، لكنه أبدى 
موافقته املبدئية وذلك حسب موقع «اليوم السابع».

وليست نيللي كرمي وحدها التي ستخرج عن 
املألوف في رمضان ٢٠٢١، بل إن غادة عبدالرازق، 
التي بدأت التحضيرات األولى ملسلسلها، ستقدم 
عمال دراميا كامال في بيروت للمرة األولى، حيث 

تعاقدت مع شــركة صادق الصباح على بطولة 
مسلسلها الذي سيدور كامال في لبنان، على أن 
يعرض عبر شاشة «ام بي سي»، ورشح للبطولة 
أمامها شريف ســالمة، ويبدو أنها ستعود الى 

الدراما الرومانسية.
أما هند صبري فستعود للدراما الرمضانية 
مبسلســل «هجمة مرتدة» أمام أحمد عز، حيث 
ســتظهر فيه بزي الفتاة البسيطة التي تعيش 
في اإلسماعيلية وتضعها الظروف لتجد نفسها 
مطلوبة لتكون جاسوسة على وطنها، وهذه هي 
املرة األولى التي تشارك فيها هند صبري بعمل 

درامي وطني في املوسم الرمضاني.
ومازالت ياسمني صبري جتري مفاوضاتها 
مع كاتب مشهور لتقدمي عملها الدرامي اجلديد 

بعد أن تراجعت عن قرارها باالنسحاب. غادة عبدالرازقنيللي كرمي



تسالي
اجلمعة ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠

14

١٥٧٤
٨٤٣٦٩٥
٣٧٩٢

٨٤
٥٨٦٩

٩١٢٥٣
٤

٣٧٢٤٨
٧٣٥٢٦

٦٨١٤٥
٢٣٦

٥٩٦٢٣
٩١٥
٢٦٧
٥٨٩
٦٥٧٣

٣٤٢
٤٧

٥٨٢
١٩٢
٨٤٢١٣

٦٧
١٣٨

٨٣٩
٦

٩٢
٧٨٥٤

٩ ١ ٥ ٦ ٢ ٨ ٧ ٤ ٣
٨ ٤ ٢ ٧ ١ ٣ ٦ ٩ ٥
٣ ٦ ٧ ٥ ٩ ٤ ١ ٨ ٢
٧ ٣ ٦ ٨ ٤ ٩ ٥ ٢ ١
٥ ٢ ٨ ١ ٣ ٦ ٩ ٧ ٤
٤ ٩ ١ ٢ ٥ ٧ ٨ ٣ ٦
٢ ٨ ٤ ٩ ٦ ١ ٣ ٥ ٧
٦ ٥ ٩ ٣ ٧ ٢ ٤ ١ ٨
١ ٧ ٣ ٤ ٨ ٥ ٢ ٦ ٩

٦ ٣ ٢ ٧ ٨ ٩ ١ ٤ ٥
٤ ١ ٧ ٢ ٣ ٥ ٩ ٨ ٦
٥ ٨ ٩ ١ ٤ ٦ ٧ ٢ ٣
٨ ٩ ١ ٥ ٦ ٧ ٢ ٣ ٤
٣ ٢ ٤ ٨ ٩ ١ ٥ ٦ ٧
٧ ٥ ٦ ٤ ٢ ٣ ٨ ٩ ١
٢ ٦ ٥ ٩ ٧ ٤ ٣ ١ ٨
٩ ٧ ٣ ٦ ١ ٨ ٤ ٥ ٢
١ ٤ ٨ ٣ ٥ ٢ ٦ ٧ ٩

٧ ٥ ٦ ٤ ٣ ٩ ٨ ٢ ١
١ ٩ ٣ ٢ ٨ ٧ ٥ ٦ ٤
٨ ٤ ٢ ٥ ١ ٦ ٧ ٩ ٣
٣ ٨ ٤ ١ ٩ ٥ ٦ ٧ ٢
٩ ٢ ١ ٦ ٧ ٣ ٤ ٥ ٨
٥ ٦ ٧ ٨ ٤ ٢ ١ ٣ ٩
٤ ٣ ٥ ٩ ٦ ٨ ٢ ١ ٧
٦ ١ ٩ ٧ ٢ ٤ ٣ ٨ ٥
٢ ٧ ٨ ٣ ٥ ١ ٩ ٤ ٦

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: صانعو التاريخ ـ سمير شيخاني

من كتاب: عظماء خلدهم التاريخ ـ  بدر عبيد الشمري
أفقياً:

فنانة تشكيلية كويتية من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku صانعو التاريخ

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

عظماء خلدهم التاريخ

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

أبا سعيد إن  ٭ قيل للحسن البصري: يا 
الرجل يخطئ ثم يتوب! ثم يخطئ ثم يتوب 
إلى أن ييأس  ثم يخطئ، فإلى متى؟ قال: 

الشيطان منه.
احلسن البصري

٭ تقّوس بعد طول العمر ظهري وداستني 
الليالي أي دوس فأمشي والعصا متشي أمامي 

كأن قوامها وتر لقوس!
٭ قال رسول اهللا ژ «ما من مسلم ميوت 
أو ليلة اجلمعة إال وقاه اهللا  يوم اجلمعة 
فتنة القبر» نعم اخلتام في املسجد احلرام.

٭ لنا باهللا آمال وسلوى وعند اهللا ما خاب 
الرجاء، اذا اشتدت رياح اليأس فينا سيعقب 
ضيق شدتها الرخاء، أمانينا لها رب كرمي إذا 

أعطى سيدهشنا العطاء!
٭ أبطأ عمر بن اخلطاب ے يوما عن اجلمعة، 
الناس  الى  املنبر اعتذر  فخرج فلما صعد 
وقال: إمنا حبسني قميصي هذا لم يكن لي 

قميص غيره!
عمر بن اخلطاب

شروق أمني

زهرة عرفات

ليونيداس (حوالي ٤٩٠ - ٤٨٠ ق.م) ـ ملك 

إسبرطي

عندما شن امللك الفارسي احشورش األول 
هجومه على اليونان في حوالي السنة ٤٨٠، 
كان عليه عبور ممر ضيق في ثرهوموبيلي 
ملطاردة اجليش اليوناني الرئيسي املنسحب 
الى اليونان الوسطى. وهناك صادفته عقبة 
غير متوقعة هي عبارة عن نخبة من اجلنود 
االسبرطيني، قوامها ٣٠٠ رجل اشتهروا بشجاعتهم 
وجلدهم. وكانوا بقيادة مليكهم ليونيداس. 
فأمر أحشورش طليعة جنوده بالهجوم عبر 
املمر، فجرت معركة يائسة. وتعاقب تدفق 
اجلنود الفرس على املمر، وفي كل مرة كانوا 
يجابهون بعنف. وما ان حل املساء حتى كان 
ليونيداس وكل رجاله صرعى في ثرموبيلي، 
ولكن بعد أن أخروا تقدم قوات احشورش 
كثيرا وأتاحوا للجيش اليوناني فترة راحة.

يوريبيديس (القرن ٥ ق.م.) ـ روائي مسرحي يوناني

كان يوريبيديس معاصرا للروائيْني اليونانيني 
اسخيلوس وسوفوكليس، وكان ثالثتهم، 
رمبا، أفضل روائيي اليونان القدمية. وكان 
يوريبيديس رساما، إال أنه احترف األدب في 
سنوات حياته األخيرة، وكتب عددا كبيرا من 
املسرحيات، وبقيت حوالي عشرين مسرحية 
يعتقد أنه كاتبها. وقد كان لها تأثير عميق 
ودائم في املسرح الغربي. ومنها: آلسيستيس، 
وميديا، وهيبوليتوس، وأوريستيس، والكترا، 
وكلها شخصيات شهيرة في امليئولوجيا 
القدمي. وتتميز كل  التاريخ  أو  اليونانية، 
هذه املسرحيات مبهارة حبكتها، وموضوعها 
الدرامي، وسهولة حوارها، ومحتواها املأساوي.

مااارشاةاب

نلللااليلد

تمسبللهفما

فحمحممواتل

عيريوثاصنة

قطارضمتلقو

مالاورفالا

غتبتعيخخرب

ابرةيمنتلا

للاةيقرشلا

يدقةقباسلا

ةنةيسلطالا

١ - التي ال تسمع - تعب، ٢ - يخرج من املاء املغلي 
- عكس حرام (معكوسة)، ٣ - منخفض - علم مذكر، 
٤ - فاصل - شرطهم، ٥ - عكس عطشى، ٦ - الوعاء 
(معكوسة)، ٧ - نسل - أرق، ٨ - أحد األصغرين 
(معكوسة) - منطقة كويتية، ٩ - من احليوانات - كشفا 
األعماق (معكوسة)، ١٠ - ذكي وفطن - أدخر (معكوسة).

غالية
السمر

بلد
برزخ

املتنقل

منتفع
البحيرات
الشرقية

املثمر
الصافية

االطلسي
السابقة
التنمية

بدالة
احمليطات

البراقة
املوضوع
الهواتف

١ - أخبر - أصل - عمر، ٢ - عكس خارج (معكوسة) 
- املخدر، ٣ - قنص - يبجالنه (معكوسة)، ٤ - علقم 
- كنى، ٥ - خاصته، ٦ - قاسى الصعوبات، ٧ - نرشد 
(معكوسة) - خيال (معكوسة)، ٨ - من املجاري املائية - 
للكتابة (معكوسة)، ٩ - حديثي - عزة وأنفة (معكوسة)، 

١٠ - نغم - يصنع من العنب أو التمر.

أفقياً: عموديًا:
١ - الصماء - كل، ٢ - بخار - حالل (معكوسة)، ٣ - وادي 
- عدنان، ٤ - حد - رهانهم، ٥ - ريا، ٦ - اإلناء (معكوسة)، 
٧ - ساللة - سهاد، ٨ - قلب (معكوسة) - مرقاب، ٩ - 
سنجاب - سبرا (معكوسة)، ١٠ - جنيب - أوفر (معكوسة).

١ - أبوح - أس - سن، ٢ - داخل (معكوسة) - البنج، ٣ - صاد 
- يجالنه (معكوسة)، ٤ - مرير - ألقاب، ٥ - له، ٦ - عانى، 
٧ - ندل (معكوسة) - فارس (معكوسة)، ٨ - أنهر - ورقة 
(معكوسة)، ٩ - كالمي - إباء (معكوسة)، ١٠ - حلن - الدبس.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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اإلنفاق على خطة التنمية 
األدنى في ٣ سنوات

مصطفى صالح

أصــدرت وزارة املالية التقرير االقتصادي لشــهر أغســطس ٢٠٢٠، حيث 
تناولت في تقريرها التطورات االقتصادية احمللية، وجاء في مقدمتها تقرير 
متابعة خطة التنمية املنشور من قبل األمانة العامة للتخطيط والتنمية، حيث 
أظهر أن معدل اإلنفاق على مشاريع اخلطة بنهاية العام املالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بلغ 
٦٧٫٤٪، إذ بلغ حجم االعتمادات املالية املرصودة ملشاريع اخلطة ٣٫٢ مليارات 
دينــار، مقابل معــدل إنفاق فعلي بلغ ٢٫١٨ مليار دينــار، وذلك على عدد ١٣٥ 

مشروعا مدرجا باخلطة.
وأشــار التقرير إلى أن معدل اإلنفاق بالعــام املالي املنتهي في ٣١ مارس 
٢٠٢٠ يعد أدنى معدل إنفاق على مشاريع التنمية في آخر ٣ سنوات، حيث 
بلغ معدل اإلنفاق بالعام املالي ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٧١٪ بإنفاق ٢٫٧ مليار دينار، 
مقابل اعتماد ٣٫٨ مليارات دينار لإلنفاق على املشاريع التنموية بهذا العام 
والبالغ عددها ١٣٢ مشروعا، فيما جاء معدل اإلنفاق على املشاريع التنموية 
ضمن العام املالي ٢٠٨/٢٠١٧ بنسبة ٨٦٫٤٪، بإنفاق ٢٫٥٨ مليار دينار، مقابل 
اعتماد ٣ مليارات لإلنفاق على املشاريع ضمن هذا العام والبالغ عددها ١٤٩ 

مشروعا.

وأشار التقرير إلى أن هناك ١٠ مشروعات مت إجنازها من أصل ١٣٥ مشروعا 
مدرجة ضمن خطة التنمية، وهناك ٣ مشروعات في فترة التسليم، و٥١ مشروعا 
في فترة التحفيز، و٤ مشروعات لم تبدأ بعد، و٦٧ مشروعا في مراحل التنفيذ.
وتستحوذ املشروعات اإلنشائية على نحو ٥٢٫٦٪ من إجمالي املشروعات 
الواردة في اخلطة والبالغ عددها ١٣٥ مشروعا، بينما تبلغ نسبة املشروعات 
التطويرية ٤٤٫٥٪، والنسبة املتبقية تتوزع على ٤ مشروعات بنظام الشراكة، 

ومشروع واحد بنظام مساهمة مشتركة.
وتطرق التقرير الى حجم االعتمادات املالية املرصودة ضمن محور اقتصاد 
متنوع مســتدام، والهادف الى تنويع االقتصاد الوطني، حيث أشــار الى أنه 
مت رصد ١٫٤٩ مليار دينار لتطوير القطاع النفطي ضمن مشاريع هذا احملور، 
ما يعدل ٩٧٪ من إجمالي االعتمادات املرصودة له والبالغة ١٫٤٩ مليار دينار، 

مقابل رصد ٣٪ فقط من االعتمادات للمشاريع غير النفطية.
مؤشرات اقتصادية 

وعلى صعيد آخر، تطرق تقرير «املالية» الى تقرير بنك الكويت الوطني 
حول القطاع العقاري الكويتي، والذي رصد انخفاض املبيعات العقارية بالربع 
الثاني من العام احلالي بنســبة ٨٣٪، وذلك نتيجة انتشــار جائحة ڤيروس 

كورونا، حيث تعتبر نســبة املبيعات العقارية بهــذا الربع األدنى منذ ١٩٩١، 
أي في نحو ٢٩ عاما.

وأشــار تقرير «الوطني» الى انه من املتوقع أن يستغرق انتعاش السوق 
العقاري الكويتي بعض الوقت، نتيجة التداعيات الســلبية النتشار جائحة 
كورونا باإلضافة الى انهيار أســعار النفط، خاصة في حالة العقار التجاري 

واالستثماري، نتيجة التأثيرات السلبية على أوضاع الوافدين.
كما تناول تقرير «املالية» أسعار النفط خالل شهر أغسطس املاضي، حيث 
أشار الى أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي بلغ ٤٥٫٠٨ دوالرا خالل الشهر 
املاضي، مقارنة بـ ٤٣٫٣١ دوالرا بشــهر يوليو املاضي، أي بارتفاع ١٫٧٧ دوالر 
خالل الشــهر، ولكنه يأتي بانخفاض ســنوي كبير، حيث فقد برميل النفط 
الكويتي ١٧٫٠٨ دوالرا بنسبة انخفاض ٢٧٫٤٪ مقارنة مع مستوياته املسجلة 

في أغسطس ٢٠١٩ والبالغة ٦٢٫١٦ دوالرا للبرميل.
وفي مجال التسهيالت االئتمانية، أشار التقرير الى أن إجمالي التسهيالت 
الشخصية سجلت قفزة شهرية بنسبة ١٦٧٫٦٪ بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٠، حيث 
يعد هذا أمرا طبيعيا بعد عودة احلياة لطبيعتها وانتعاش االئتمان الشخصي، 
وقفز ائتمان النفط والغاز بنسبة ١٦٤٫٧٪، ويعود االرتفاع إلى االنخفاض في 
قيمة هذا البند من االئتمان خالل شهر يونيو املاضي بقيمة ٥٫١ ماليني دينار.

بنهاية العام املالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٦٧٫٤٪ وبقيمة ٢٫١٨ مليون دينار

قانون «الّدين العام» يتضمن توجيه ١٢ مليار دينار ملشاريع البنية التحتية.. وهي غير مدرة للدخل
إقرار قانوني الدين العام والصكوك سيزيد من احلدود القصوى ملبالغ االقتراض مستقبًال
ضرورة توجيه أي مبالغ مقترضة للمشاريع التي تسهم في سداد أصل القروض وحتمل خدمة الدين

وفي الوقت الذي رصدت فيه مصادر مسؤولة 
لـ «األنباء» ٦ بدائل أخرى لتمويل عجز امليزانية 
العامــة للدولة، رأت ان مشــروع قانون الدين 
العام والذي سبق وأن قدمته احلكومة في ٢٠١٧ 
للســماح باالقتراض بعد انتهاء موعد سريان 
القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٧، يشير الى توجيه 
مبلــغ ١٢ مليار دينار للمشــاريع الرأســمالية 
املدرجة بامليزانية، وينبغي لفت النظر الى ان 
اغلب املشاريع الرأسمالية تتمثل في مشاريع 
بنية حتتية وغير مدرة للدخل وال تســهم في 
تنمية إيــرادات الدولة األمر الــذي يحتم معه 
تصنيف املشاريع الرأسمالية املدرة وغير املدرة 
للدخل وتوجيه اي مبالغ تقترض في املستقبل 
للمشاريع املدرة للدخل والتي تسهم في سداد 

اصل القروض وحتمل خدمة هذا الدين.
وقالت ان احلد االقصى ملبلغ االقتراض حدد 
بـ ٢٠ مليار دينار وال تتجاوز ما نســبته ٦٠٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي االســمي الســنوي 
ومبا ميثل ٢٤ مليار دينار، االمر الذي يشير الى 
عدم جدوى االسترشاد بالناجت احمللي اإلجمالي 
كمحدد لقيمة االقتراض نظرا الرتفاعه عن احلد 
األقصــى لالقتراض احملدد مبشــروع القانون 
مع قابلية زيادته بنسبة كبيرة خالل مدة هذا 
القانون ما يتطلب إعادة النظر بهذه النســبة، 
كما ان القانون أشار الى استخدام أدوات عديدة 
في االقتراض ومنها إحدى األدوات اإلســالمية 
(الصكوك)، وفي نفس الوقت مت اعتماد مجلس 
الوزراء قانون مســتقل للصكوك كأداة جديدة 
لالستدانة ما سيزيد من احلدود القصوى ملبالغ 

االقتراض في حالة مت اقرار القانونني.

وفقا ملا تســمح به قوانني انشائها كما يتطلب 
التنســيق مع بنــك الكويت املركــزي في حال 
اللجوء الى هــذا البديل لتجنــب التأثير على 
الســيولة النقدية داخل الدولة مبا يتوافق مع 

السياسة النقدية التي ينتهجها البنك.
٣ ـ شراء احتياطي األجيال القادمة األموال غير السائلة 

من االحتياطي املال العام

ميكــن اللجــوء الــى تنفيــذ بديــل شــراء 
احتياطي األجيال القادمة األموال غير السائلة 
من االحتياطي املال العام من خالل التنســيق 
مع الهيئة العامة لالســتثمار وتقييم األصول 
املشــتراة تقييما عادل ومبــا يعبر عن حقيقة 
مركزها املالي واالستفادة من السيولة في دعم 

االحتياطي املال العام.
٤ ـ االقتراض من احتياطي األجيال القادمة

سبق ان قامت احلكومة باالقتراض من حساب 
احتياطي األجيال القادمة في فترة الغزو العراقي 
الغاشم لتغطية تكاليف احلرب وإعادة اعمار 
مرافق الدولة ومت تسديد املبلغ خالل السنوات 
املاليــة الالحقة عندما حتققــت فوائض مالية 

ورصدت البدائل األخرى املقترحة لتغطية 
عجز امليزانية وهي كالتالي:

١ ـ حتويل األرباح احملتجزة لدى 
مؤسسة البترول الكويتية

ضــرورة حتويــل األرباح احملتجــزة لدى 
مؤسسة البترول لصالح االحتياطي العام كاملة 
خالل هذه السنة وفق القوانني املنظمة لها خاصة 
األموال التي ال يتم استغاللها لتنميتها ومبا ال 
يؤثر على تسييلها في وقت غير مناسب لذلك 
تؤكــد اجلهات الرقابية  ضرورة تعزيز موارد 
االحتياطي العام وحتويل األموال السائلة حسب 
التســوية التي متت بني «مؤسســة البترول» 
ووزارة املالية إلى حساب االحتياطي العام وكذلك 
يتم حتويل اي أموال أخرى مستحقة للخزانة 
العامة للدولة لدى بعــض اجلهات احلكومية 
األخرى ان وجدت مثل املؤسسة العامة للموانئ.

٢ ـ سحب الودائع احلكومية من البنوك احمللية

ميكن استخدام الودائع احلكومية في البنوك 
احملليــة املقدرة بنحو ٧٫٥ مليــارات دينار في 
اقتراض تلــك األموال من اجلهــات احلكومية 

للدولة، ويتطلب تطبيــق هذا املقترح صدور 
قانون يسمح بذلك على ان يؤخذ بعني االعتبار 
معدالت العائد احملقق على األموال املستثمرة 
باحتياطــي األجيال القادمــة مقارنة مبعدالت 

العائد على االقتراض اخلارجي.
٥ ـ االقتراض من بنك الكويت املركزي

ينبغي التنســيق مع بنك الكويت املركزي 
في حال اللجوء الى هذا اخليار مبا يتماشى مع 
االحكام املقررة في القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ 
في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم 

املهنة املصرفية.
٦ ـ االقتراض من الصندوق الكويتي

للتنمية االقتصادية العربية

ينبغي مراعاة نص املادة ٢ من القانون رقم 
٢٥ لسنة ١٩٧٤ بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية التي تنص على ان «غرض 
الصندوق هو.. كمــا يدخل في أغراضه تقدمي 
القروض للوزارات واملؤسسات العامة القائمة 
على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بالكويت 
وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات 

رئيسية ومرافق عامة، على اال يجاوز رصد هذه 
القروض في أي وقت ٢٥٪ من رأسمال الصندوق، 
ومتنح هذه القروض وفقا لإلجراءات السارية 
في شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول 
األخرى»، ويتضح من هذا النص أن املشرع قيد 
من اقتراض الوزارات او املؤسسات العامة من 
الصندوق بحيث ال يخرج عن تنفيذ املشروعات 
السكنية وملحقاتها مبا ال يجاوز النسبة املقررة 
بالنص، االمــر الذي يلزم معه تعديل القانون 

في حال اختيار هذا البديل.
الى ذلك، قالت املصادر ان ديوان احملاسبة 
كان قد قدم بعض بعض مقترحات من اجل إيجاد 
موارد مالية جديدة تسهم في متويل امليزانية في 
ظل تلك الظروف الطارئة وهي استغالل السندات 
املصدرة من الصندوق الكويتي للتنمية بحدود 
٥٠٠ مليون دينار سبق ان أصدرها الصندوق 
لصالح بنك االئتمان منذ ٢٠٠١ مبوجب قرار من 
مجلس الوزراء لدعم موارد البنك سوف تستحق 
قريبا ميكن إعــادة إصدارها لصالح احلكومة 
ويتم بالتنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية، 
حيث ان لدى الصندوق الكويتي للتنمية بعض 
األموال احملولة من احلكومة مودعة في بنوك 
تخص منح حكومية لم تستغل ميكن ارجاعها 

لتعزيز املوارد املالية للدولة.
جتدر االشارة الى انه قرب موعد استحقاق 
الشريحة األولى من القرض العاملي مببلغ ٣٫٥ 
مليــارات دوالر مــا يعــادل ١٫٠٧٨ مليار دينار 
واجبة السداد في مارس ٢٠٢٢ عالوة على بعض 
الســندات املصدرة محليــا وتدبير االعتمادات 

املالية لسدادها.

٦ بدائل مقترحة 
لتغطية عجز امليزانية

.. تعّرف عليها

احلكومة تتجه نحو االقتراض شرط وجود ضوابط وعمل 
حزمة من اإلصالحات املالية واالقتصادية والتشريعية

أحمد مغربي

في ظل الظروف احلساسة التي متر بها املالية العامة للدولة من انخفاض أسعار النفط 
وتراجع إيرادات الدولة التي تعتمد على أكثر من ٩٠٪ من النفط وتفاقم العجز املتوقع 
في امليزانية العامة للدولة للسنة املالية احلالية ٢٠٢١/٢٠٢٠، ناهيك عن اجلهود 
التي تبذلها الدولة في مواجهة جائحة كورونا والتي تتطلب حتميل امليزانية مببالغ كبيرة 
وعدم قدرة االحتياطي العام للدولة على حتمل تلك األعباء نظرا النخفاض السيولة فيه 
بشكل حاد خالل السنوات املالية اخلمس املاضية جراء تسديد العجوزات املالية 
لتلك السنوات، فال سبيل على الدولة اال توفير موارد أخرى جيدة منها االقتراض ولكن 
حتت وجود ضوابط وعمل حزمة من اإلصالحات املالية واالقتصادية والتشريعية حسبما 
أشار اليه ديوان احملاسبة وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس االمة بشأن 

متابعة اصدار السندات احلكومية لسداد العجز باملوازنة العامة للدولة.
وبناء على تعديل ميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٠، فإن العجز يقدر بـ ١٤ مليار دينار، حيث 
تقدر االيرادات بنحو ٧٫٥ مليارات دينار بعد تخفيض سعر برميل النفط في امليزانية 
الى ٣٠ دوالر بدال من ٥٥ دوالرا، فيما استقرت املصروفات عند ٢١٫٥ مليار دينار.

٨٣ ٪ هبوط املبيعات العقارية بالربع الثاني.. لتسجل أدنى مستوياتها في ٢٩ عامًا نتيجة «كورونا»

عودة احلياة أنعشت االئتمان بتسجيل القروض الشخصية قفزة شهرية ١٦٧٫٦٪ بنهاية يوليو

برميل النفط الكويتي فقد ١٧ دوالرًا من قيمته خالل عام ليسجل متوسط ٤٥ دوالرًا في أغسطس

رغم خطط تنويع االقتصاد.. رصد ٩٧٪ من اإلنفاق مبحور اقتصاد متنوع مستدام للمشاريع النفطية
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«ستاندرد آند بورز»: تعافي االقتصاد الكويتي في ٢٠٢٢
محمود عيسى

ذكرت وكالة «ســتاندرد 
آند بورز» العاملية للتصنيف 
االئتماني (S&P) ان مخاطر 
التصنيف املتعلقة باالقتصاد 
الكويتي تتمثل في انه مازال 
معتمدا بشــكل كامل تقريبا 
على النفط الذي ميثل ٩٠٪ 
مــن الصــادرات واإليرادات 

احلكومية.
وقالــت الوكالة انه نظرا 
لهــذا التركيــز العالي، فمن 
املرجح أن تلعــب اجتاهات 
صناعــة النفــط دورا كبيرا 
في حتديد األداء االقتصادي 
للكويــت، في حــني أن آفاق 
صناعــة النفط قــد ضعفت 
بشكل كبير منذ ظهور جائحة 
كورونا املستجد وما أعقبه 
من انخفاض حاد في الطلب 

على السفر.
واشارت الوكالة الى انه 
باإلضافة إلــى تأثير الوباء 
علــى صناعة النفــط، فإنها 
تتوقــع أن يكون لــه تأثير 
مباشر على االقتصاد الكويتي 
األوسع، على غرار ما هو عليه 
الوضع في معظم دول العالم 
االخرى خالل العام احلالي.

وذكــرت أن «توقعاتنــا 
االقتصادية األساسية تنصب 
على انخفاض الناجت احمللي 
الكويتي  اإلجمالي احلقيقي 
بنسبة ٧٪ هذا العام، كما ال 
نتوقع انتعاشا في الكويت 
العــام املقبل ألننــا نقدر ان 
تكون نسبة النمو االقتصادي 
فيه صفرا، ويعزى ذلك إلى 
حد كبير إلى أن تخفيضات 
اإلنتــاج التــي وافقت عليها 
الــدول املصــدرة  منظمــة 
للبترول (أوپيــك) وغيرها 
من كبــار املنتجني اآلخرين 

ستستمر».
ورغــم ذلــك، توقعــت 
«ســتاندرد آند بورز» عودة 

التعافي ليستجمع االقتصاد 
الكويتي زخمــه اعتبار من 
عــام ٢٠٢٢، باالضافــة الــى 
منو الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي في املتوسط ليبلغ 
٧٪ خالل عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.
الــى  الوكالــة  ولفتــت 
انخفــاض حصــة الفرد من 
النــاجت احمللي من ٢٨٫٦ ألف 
دوالر خــالل العــام املاضي 
إلــى ٢٢ ألف دوالر في ٢٠٢٠ 
لترتفع مرة أخرى إلى ٢٥٫٧ 

التي اتخذت الحتواء جائحة 
«كوفيــد ـ ١٩»، مبــا في ذلك 
تقييد حركة السفر وفرض 
حظر التجول، ستؤدي على 
األرجح إلى تباطؤ منو أقساط 
التأمني والربحية خالل العام 

احلالي.
الوكالــة قطاع  وقيمــت 
التأمــني للكويت مبســتوى 
متوسط، مشيرة إلى أن قطاع 
التأمني العام والتأمني الصحي 
في البالد سيبقى رابحا عموما 

ألف دوالر خالل ٢٠٢١. وفيما 
يخــص مؤشــر التضخــم، 
توقعــت الوكالــة انخفاضه 
إلى ١٪ خــالل العام احلالي، 
ثم يرتفع الى ١٫٥٪ في ٢٠٢١.
مــن جهــة أخــرى، قالت 
الوكالــة إن آفــاق النمو في 
قطاع التأمني الكويتي إيجابية 
على املدى املتوسط، حيث إن 
ســوق التأمني الكويتية من 
بني أسرع أسواق التأمني منوا 
في املنطقة، لكن اإلجراءات 

بدعم من املخاطر املنخفضة 
نســبيا للمنتجــات، حيــث 
حتافظ معظم شركات التأمني 
احملليــة إلى حــد كبير على 
أعمالها في أنشــطة التأمني 
على املركبات والتأمني الطبي، 
كمــا أنه مــن املمكــن تقدير 
حجــم تســويات املطالبات 
لهذه األنشــطة، أما املخاطر 
األكثر تعقيدا فتوزع عموما 
إلــى أســواق إعــادة التأمني 

احمللية والعاملية.

الوكالة توقعت انكماش الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ٧٪ خالل العام احلالي

العقيل: تكليف «التخطيط» لوضع خارطة 
لإلصالح املالي وحتسني التصنيف السيادي

قالت وزيرة الشؤون 
االجتماعية ووزيرة الدولة 
للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل ان مجلس الوزراء 
قرر تكليف األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية بوضع خارطة 
طريق لالصالحات املالية 
واالقتصادية لتحســني 
التصنيف السيادي للدولة.

وأضافــت العقيــل، 
العليا  اللجنة  التي ترأس 
التصنيــف  لتحســني 

السيادي الكويتي في بيان صحافي أمس، 
أن التصنيف مازال يعكس درجة مالءمة 
وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية 
املاليــة واالقتصادية  املعايير  بناء على 
والتدفقات املالية واملوجودات واألصول، 
بالتنسيق مع وزارة املالية والبنك املركزي 

والهيئة العامة لالستثمار.
وأوضحت أن اللجنة تشــكلت بعد 
املركزي  املاليــة والبنك  عرض وزارة 
واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية، لترتكز على إصالحات مالية 
واقتصادية تساهم في حتسني التصنيف 
السيادي، مشــيرة إلى أن االصالحات 
ال تخلو من متطلبات تشــريعية الزمة 

لتحقيق استدامة االصالحات.
وبينت أن أهمية التصنيف السيادي 
املرتفع ألي دولة في العالم يرتبط بقدرتها 
على احملافظة على املكانة الدولية، وعلى 
جذب املستثمرين بأدوات دين مرنة بكلفة 

أقل لالقتراض السيادي، 
وكلفة أقل على مستوى 

الوحدات اإلنتاجية.
الى  العقيل  وأشارت 
أبــرز العوامل التي أدت 
التصنيف  الى انخفاض 
السيادي، ومنها تراجع 
الســيولة  مســتويات 
النقدية وانخفاض السيولة 
في صندوق االحتياطي 
العام والبطء في معاجلة 
املاليــة  االختــالالت 
واالقتصادية، مشــيرة 
الى أن اتســاع عجز املوازنة وانخفاض 
أسعار النفط وانتشــار جائحة كورونا 
عوامل ساعدت على احداث ضغط استثنائي 

مزدوج على مالية الدولة.
وأفادت العقيل بأن الفرق املشكلة من 
هذه اللجنة باشرت أعمالها بعد تشكيلها 
ورفعت تقريرها الى اللجنة العليا ملناقشته 
ودراســة احملاور التي وردت فيه سواء 
كتضخــم االنفاق والسياســات املالية 
والسياســات االقتصادية والسياسات 

االسكانية.
ولفتت الى أن اللجنة ســتقوم برفع 
تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء حال 
انتهائه إذ يتضمن خارطة الطريق وآليات 
التنفيــذ، مبينة أن نتائــج أعمال فريق 
اإلصالح االقتصادي وتوصياته املشكل 
بقرار مجلس الوزراء مؤخرا ستنعكس 
مباشرة على حتسني التصنيف السيادي 

للبالد.

اإلصالحات املالية واالقتصادية تتطلب تشريعات جديدة لتحقيق استدامتها

مرمي العقيل

املقبل٢٢ ألف دوالر نصيب الفرد من الناجت احمللي بـ ٢٠٢٠.. وارتفاعه إلى ٢٥٫٧ ألفًا في ٢٠٢١ العام   ٪١٫٥ إلى  متوقع  بارتفاع  مقارنة  احلالي  العام  خالل   ٪١ إلى  التضخم  انخفاض 

اتساع عجـز امليزانيـة وانخفاض النفط وجائحة «كورونا» 
عوامل إحداث ضغط استثنائي على املالية العامة للدولة

مليار دينار مكاسب سوقية أسبوعية للبورصة

شريف حمدي

حققــت بورصة الكويت 
العديد من املكاسب على مدار 
املنتهي  جلسات األســبوع 
امس، وذلك على مســتوى 
املؤشرات واملتغيرات وفي 
مقدمتها القيمة السوقية التي 
واصلــت حتقيق املكاســب 
خــالل تعامــالت ســبتمبر 
ليســتمر تقليص اخلسائر 
احملققة إبان تفشي ڤيروس 
كورونا وخاصة في مارس 

املاضي.
القيمــة  حققــت  وقــد 
الكويت  السوقية لبورصة 
مكاســب قريبة مــن مليار 
دينــار بنهايــة تعامــالت 
األسبوع بنسبة ارتفاع ٢٫٩٪، 
حيث بلغت القيمة السوقية 
٣٢٫٥٥٨ مليار دينار ارتفاعا 
من ٣١٫٦٢٠ مليار دينار نهاية 

األسبوع املاضي.
وجــاءت هذه املكاســب 
الالفتة على مستوى القيمة 
الســوقية نتيجــة اإلقبــال 
الالفت على األسهم القيادية 
خاصــة البنكية، فضال عن 

يومــي ٦٣ مليــون دينــار 
ارتفاعا من ٢٩٤ مليون دينار 
مبتوسط يومي ٥٩ مليون 
دينــار األســبوع املاضــي، 
وســط توقعات باســتمرار 
تدفق السيولة خاصة على 
األسهم القيادية نظرا لزيادة 
الطلب املتوقع على األسهم 
املنضمة ملؤشر MSCI كلما 
اقترب موعــد تفعيل إدراج 
األسهم الكويتية في املؤشر 

العاملي في نوفمبر املقبل.
الكويت  وكانت بورصة 
قد تخطت عاملني ســلبيني 
خالل جلسات األسبوع وهما:
بعــض  أســماء  ورود  ٭ 
البنوك الكويتية في الوثائق 
املسربة إلخطارات األنشطة 
املشــبوهة التي مت تقدميها 
إلى وكالة مكافحة اجلرائم 
املالية «فينسن» في وزارة 

إنه في ظل الغياب املســتمر 
لتفويض قانوني إلصدار دين 
أو السحب من أصول صندوق 
الثروة الســيادية املوجودة 
في صندوق األجيال القادمة، 
توشك موارد السيولة املتاحة 
على النفاد مما يشكل مخاطر 
سيولة على الرغم من القوة 
املالية االستثنائية للكويت.

وأنهت مؤشرات البورصة 
تعامالتها األســبوعية على 
ارتفاع جماعــي، وذلك على 

النحو التالي:
٭ ارتفــع مؤشــر الســوق 
األول بنســبة ٣٫٥٪ محققــا 
٢١٢ نقطة ليصل املؤشر إلى 
٦٢٢١ نقطة ارتفاعا من ٦٠٠٩ 

نقاط األسبوع املاضي.
الســوق  ٭ حقــق مؤشــر 
الرئيسي ارتفاعا بنسبة ١٫٤٪ 
بإضافة ٥٩ نقطة ملكاســبه 
السابقة ليصل إلى ٤٣٩١ نقطة 

من ٤٣٣٢ نقطة.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ٣٫٨٪ مبكاسب بلغت 
١٦١ نقطة ليصل إلى ٥٦٠٨ 
نقــاط ارتفاعــا مــن ٥٤٤٧ 

نقطة.

اخلزانــة األميركية بني عام 
١٩٩٩ وعــام ٢٠١٧، حيــث 
نفــت هذه البنوك تباعا في 
افصاحات رسمية للبورصة 
علمهــا بصحــة املعلومات 
واملبالــغ الواردة بهــا، كما 
أنه لم يردها أي مراســالت 
أو طلبات حتقيق بشأن تلك 
املعامالت التاريخية من قبل 
«فينســن»، وكذلــك لم يتم 
فرض أي عقوبات على هذه 
املصارف من قبل أي جهات 
رقابية أو قضائية بالواليات 

املتحدة األميركية.
٭ تخفيــض وكالــة موديز 
تصنيــف الكويت االئتماني 
إلى A١ من Aa٢، حيث أشارت 
الوكالة إلــى مخاطر تتعلق 
بالسيولة وضعف احلوكمة 
وقوة املؤسسات، كما قالت 
وكالــة التصنيف االئتماني 

جتاوزت تخفيض تصنيف الكويت االئتماني وأزمة «فينسن»

أسهم متوســطة وصغيرة 
في الســوق الرئيسي وفي 
مقدمتها سهم «أعيان» الذي 
يحظى بتداوالت كبيرة في 

الفترة املاضية.
وحظيت بورصة الكويت 
بنشــاط ايجابــي على مدار 
٦ جلســات متتالية حققت 
فيهــا هذه املكاســب، إال ان 
جلسة ختام األسبوع شهدت 
عمليــات تصريف محدودة 
علــى بعــض األســهم فــي 
الســوقني األول والرئيسي 
لتتوقف مسيرة السوق في 

االجتاه الصاعد.
وعلى مستوى السيولة، 
واصلت البورصة استقبال 
مزيد مــن التدفقات النقدية 
خــالل جلســات األســبوع 
مبحصلــة أســبوعية ٣١٤ 
مليــون دينــار مبتوســط 

متوسـط السـيولة اليومي ارتفع لـ ٦٣ مليون دينار مـن ٥٩ مليونًا
٣٫٥٪ مكاســب الســوق األول و٣٫٨٪ للعــام و١٫٤٪ للرئيســي
تصريف جلسة ختام األسبوع أوقف مسلسل الصعود املتتالي للسوق

دشتي: خفض تصنيف «موديز» 
ناقوس خطر ملالية الكويت مجددًا

الناشط االقتصادي  قال 
حســني إســماعيل دشــتي، 
إن خفض وكالــة «موديز» 
للتصنيف االئتماني للكويت 
يعتبر مبنزلة دق لناقوس 
اخلطر الذي يحيط باملستقبل 
املالي واالقتصادي للدولة، 
واحلاجــة إلــى إصالحــات 
جميــع  علــى  حقيقيــة 
الدولــة،  املســتويات فــي 
مشيرا إلى أن خطوة الوكالة 
كانت متوقعة في ظل غياب 
اإلصالحات احلقيقية خالل 

السنوات املاضية، من قبل اجلهات املعنية.
وأوضح دشتي في بيان صحافي أن خفض 
التصنيف سيؤدي إلى تغيير طريقة تعامل 
املؤسسات العاملية مع الكويت، في حال رغبتها 
في احلصول على قروض مستقبلية، وسيؤدي 
إلى رفع أسعار الفائدة، ويزيد النفقات على 

كاهل الدولة.
وأضــاف أن تخفيض التصنيــف للمرة 
األولى في تاريخ الكويت، من قبل «موديز» 
يظهر تأثير األزمة االقتصادية التي تعانيها 
الكويت، والتي ظهرت للعيان بعد انتشــار 
ڤيروس كورونا املستجد في الدولة، واخلسائر 

الكبيرة التي منيت بها جميع 
القطاعــات، مــع غيــاب أي 
إجراءات حتفيزية حقيقية 
وســريعة من قبل احلكومة 

الكويتية.
ولفت إلى أنه من املفترض 
أن يضــع هذا األمــر جميع 
املسؤولني أمام األمر الواقع، 
بضــرورة وضــع مصلحة 
الكويت، وضمان استمرارية 
الرفــاه والرخاء االقتصادي 
جلميع املواطنني على رأس 

األولويات.
واعتبر دشتي أن خفض التصنيف يعكس 
التخبط فــي القرارات على مســتوى وزارة 
املالية، وغياب أي معاجلة فعلية النخفاض 

أسعار النفط، وتراجع إيرادات الدولة.
وطالب اجلهات املعنية بالعمل على وقف 
التوظيف العشوائي، وحل اجلهات احلكومية 
الرديفة التي فشلت في مهامها، مع احلرص على 
تذليل العقبات أمام إقامة املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة في الدولة، مبا يساعد على تنويع 
مصادر الدخل، ويشكل مدخال حقيقيا لعملية 
اإلصالح، ويســهم في كســب ثقة الوكاالت 
العاملية، ويرتقي بتصنيف الدولة من جديد.

خطوة متوقعة في ظل التخبط االقتصادي بجميع املستويات وغياب اإلصالحات احلقيقية

حسني دشتي

«الكويتية»: تعيني مشاري الدخيل 
مديرًا للدائرة املالية

أعلنت شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية عن تعيني 
الدخيــل مديــرا  مشــاري 
للدائرة املالية في الشركة، 
وهــو املنصــب الــذي كان 
شاغرا خالل الفترة املاضية، 
حيث سيباشر الدخيل مهامه 
اعتبارا من األسبوع املقبل.
وفــي هــذا الصــدد قال 
الرئيس التنفيذي للخطوط 
الكويتية بالوكالة  اجلوية 
عادل الصانع: «يأتي إعالن 
تعيــني مدير جديد للدائرة 

املاليــة ضمن خطط وسياســات اخلطوط 
اجلوية الكويتية الرامية إلى النهوض بأدائها 
وذلــك عبر اســتقطاب الكفــاءات الوطنية 
املتميزة والقــادرة على دفــع عجلة النمو 
وحتسني وتطوير أداء الشركة بشكل عام، 
وقد جــاء اختيار مشــاري الدخيل في هذا 
املنصب بعد دراسة متأنية لعدد من السير 
الذاتية، إذ ان الدخيل لديه خبرة كبيرة في 
اإلدارة املالية واإلدارية واالئتمانية، ونأمل 
منه العمل على وضع اخلطط والتصورات 

املناســبة لتقويــة القطاع 
املالي في الشركة وهو من 
القطاعات احليوية التي لها 
دور كبير في تقدم وتطوير 
صناعة القرار املالي واإلداري 

في الشركة».
أن  الصانــع  وأضــاف 
الدخيــل احلاصــل علــى 
بكالوريــوس إدارة أعمــال 
تخصــص محاســبة فــي 
الواليات املتحدة األميركية 
ميتلك العديد من اخلبرات، 
حيث شــغل عــدة مناصب 
مختلفة في عدد من الشركات واملؤسسات 

الكبيرة.
وأعــرب الصانع عن ثقتــه في أن تولي 
الدخيل املنصب اجلديد سيصب في مصلحة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، متمنيا له التوفيق 
والســداد خــالل عمله مع الناقــل الوطني، 
ومعربا عن استمرار مجلس اإلدارة في دعم 
الكــوادر الوطنية والكفــاءات املتميزة من 
منتسبي اخلطوط اجلوية الكويتية للنهوض 

بالطائر األزرق إلى األمام.

يباشر مهامه األسبوع املقبل

عادل الصانع

مؤشرات اقتصادية مختارة

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١

٢٦٫٨٣٠٫٣٢٨٫٦٢٢٢٥٫٧حصة الفرد في الناجت احمللي (اإلجمالي بآالف الدوالرات)
٠٫٠(٧)١٫٢٠٫٤(٤٫٧)منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي (٪)

١٫٥٠٫٦١٫١١١٫٥مؤشر التضخم (٪)
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الروضان يشارك باجتماع «التعاون التجاري اخلليجي»

التجــارة  شــارك وزيــر 
والصناعة خالد الروضان عبر 
االتصــال املرئي في االجتماع 
الـ٥٩ للجنة التعاون التجاري 
فــي مجلــس التعــاون لدول 
اخلليج العربية ملناقشة العديد 
من التحديات التي تواجه الدول 
األعضاء منهــا األمن الغذائي 

اخلليجي.
وذكرت الــوزارة في بيان 
صحافــي أن اللجنــة قامــت 
مبناقشــة سبل تعزيز العمل 
اخلليجي املشترك في املجاالت 
االقتصادية والتجارية (مرحلة 
مــا بعــد جائحــة كورونــا) 
وحتقيق األمن الغذائي لدول 
املجلــس، فضــال عــن قانون 
براءات االختراع واختصاص 
مكاتــب االختــراع وحمايــة 

الوكيل احمللي.
اللجنــة  أن  وأوضحــت 
ناقشت التحديات التي تواجه 
الدول األعضاء لتفعيل العمل 

حلماية املستهلك.
وأشــارت إلــى أن اللجنة 
ناقشت كذلك توحيد شهادات 
املنشأ ودراسة إمكانية اعتماد 
الشهادة االلكترونية ومشروع 
الئحة قانون الغش التجاري 
املوحد لــدول املجلس وبيان 

اإلحصاء بشــأن أداء التجارة 
البيئية.

اللجنــة خــالل  وأكــدت 
االجتماع أهمية تلك االجتماعات 
الدورية للسعي نحو التكامل 
االقتصادي اخلليجي وايجاد 

احللول وتذليل التحديات.

اللجنة ناقشت التحديات التي تواجه الدول األعضاء لتفعيل العمل املشترك

خالد الروضان خالل االجتماع االفتراضي

املشــترك منها مبادرات رواد 
األعمــال واالقتصــاد املعرفي 
الصغيــرة  للمشــروعات 
إلى  واملتوســطة، باإلضافــة 
تعديل النظام األساسي ملركز 
التحكيم التجاري لدول املجلس 
والتشريع املعدل للنظام املوحد 

وزير النفط العراقي: نسعى لتشغيل احلقول 
النفطية املشتركة مع الكويت

أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الطلب

د.ب.أ: قــال وزير النفط 
العراقي إحسان عبداجلبار، 
إن وزارة النفــط العراقيــة 
تعمــل على تطويــر قدرات 
شركاتها النفطية العاملة في 
محافظتي البصرة وميسان 
بهدف التعجيل في عمليات 
االستثمار باحلقول النفطية 
املشتركة مع كل من الكويت 

وإيران.
عبداجلبــار  وأضــاف 
لصحيفة «الصباح» احلكومية 
العراقيــة، أن «هناك شــركة 
استشــارية تعمل على وضع 

التشــغيل  خطــط وعوامــل 
النفطية  املشــترك للحقــول 
املشتركة مع الكويت، أما مع 
إيران فــإن هناك حوارات مع 
اجلانب اإليراني لالتفاق على 
صيغ نهائية وثابتة لتشغيل 

تلك احلقول».
وذكــر أن وزارة النفــط 
العراقية «تعمل على تطوير 
قدرات شركاتها في البصرة 
وميسان بهدف التعجيل في 
عملية االستثمار للمشترك 
احلقول النفطية املشتركة».

وذكر عبداجلبار أن وزارة 

النفط تعتــزم «إعادة طرح 
حقل املنصورية الغازي في 
محافظة ديالى لالســتثمار، 
فضال عــن نقاشــات إلنهاء 
عقــد اســتثمار حقل عكاس 
الغازي مع الشركة املستثمرة 
لعدم قدرتها على العمل في 
استثمار احلقل بسبب الواقع 
األمني في الصحراء الغربية 
وأن  األنبــار»  مبحافظــة 
«احلــوارات جارية الختيار 
شركة قادرة على العمل في 
الظــروف احمليطة باملنطقة 

الغربية».

إحسان عبداجلبار

رويترز: انخفضت أســعار النفط 
خــالل تــداوالت أمــس، إذ تعرضت 
لضغــوط بفعــل مخــاوف مــن أن 
التعافي االقتصادي األميركي يتباطأ 
مع استمرار تفشي ڤيروس كورونا، 
بينما أدت موجــة جديدة من حاالت 
اإلصابة بكوفيد-١٩ إلى إعادة فرض 

قيود على السفر في عدة دول.
وأدى القلق حيــال الطلب وآفاق 
االقتصــاد بســبب الزيــادة اجلديدة 
في اإلصابات بڤيــروس كورونا إلى 
ارتفاع الدوالر إذ حتول املستثمرون 
إلى أصول أكثر أمانا مما يضيف إلى 
الضغوط على أسعار النفط. ويؤدي 
ارتفــاع الدوالر إلى تقلــص جاذبية 
النفط، املســعر بالعملــة األميركية، 

للمشترين العامليني.
وتراجعــت العقــود اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوسيط األميركي ٣٧ 

ســنتا أو ما يعادل ٠٫٩ ٪ إلى ٣٩٫٥٦ 
دوالرا للبرميــل، بينمــا انخفضــت 
العقود اآلجلة خلام برنت ٣٤ ســنتا 
أو مــا يعادل ٠٫٨ ٪ إلى ٤١٫٤٣ دوالرا 

للبرميل.
وارتفع اخلامان القياســيان قليال 
األربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية 
انخفاض مخزونات اخلام والوقود في 

الواليات املتحدة األسبوع املاضي.
وهبطت مخزونات البنزين بأكثر 
من املتوقع، لتتراجع ٤ ماليني برميل، 
وسجلت نواجت التقطير هبوطا مفاجئا 
٣٫٤ ماليــني برميل. لكن الطلب على 
الوقــود فــي الواليات املتحــدة ظل 
ضعيفا إذ تقيد اجلائحة السفر. وتظهر 
البيانات احلكومية أن متوسط الطلب 
على البنزين في أربعة أسابيع بلغ ٨٫٥ 
ماليني برميل يوميا األسبوع املاضي 

مبا يقل ٩٪ عن مستواه قبل عام.

وانخفضت األسعار بعد أن أظهرت 
بيانات أن أنشطة األعمال تباطأت في 
الواليات املتحدة في سبتمبر، وأملح 
مســؤولون في مجلــس االحتياطي 
االحتادي (البنك املركزي األميركي) إلى 
مخاوف بشأن تعثر التعافي وفرضت 
بريطانيا وأملانيا قيودا لكبح حاالت 
العــدوى اجلديدة بڤيروس كورونا، 
وكلها عوامل تؤثر على آفاق الطلب 

على الوقود.
وعلــى جانب اإلمــدادات، مازالت 
السوق قلقة بشأن استئناف صادرات 
من ليبيا، على الرغم من أنه من غير 
الواضح مدى السرعة التي ميكن بها 

زيادة األحجام.
وقال محلل السلع األولية لدى بنك 
الكومنولث فيفيك دهار: «من الواضح 
أن ذلك ســيكون أمرا ال تريده سوق 

النفط في الوقت الراهن».

تركيا ترفع معدالت الفائدة للمرة األولى منذ ٢٠١٨
أ.ف.پ: رفع البنك املركزي التركي 
أمس ســعر الفائدة الرئيســي للمرة 
األولــى منــذ ســبتمبر ٢٠١٨ مبقــدار 
نقطتني مئويتني لدعم الليرة. ورحب 
املستثمرون برفع سعر الريبو ألسبوع 
ـ فائدة إقراض البنك ملصارف جتارية 

ـ من ٨٫٢٥٪ إلى ١٠٫٢٥٪، ألن ذلك يظهر 
أيضا اســتقالل البنك أمــام معارضة 
الرئيس رجب طيب اردوغان الشديدة 

ألسعار فائدة مرتفعة.
وهذا أول رفع لســعر الفائدة منذ 
ســبتمبر ٢٠١٨ ويأتي بعــد ٩ قرارات 

بخفض معدالتها بعــد أن بلغت ٢٤٪ 
في يوليو ٢٠١٩

وارتفعت قيمة الليرة مقابل الدوالر 
األميركي بنحو ١٪ في غضون دقائق 
من إعالن البنك، بعدما المســت أدنى 
سعر لها عند ٧٫٧١ في وقت سابق أمس.

مهندس في «نفط الكويت» يحصل
على أعلى شهادة في «هندسة اآلبار»

جنح أحد املهندسني الشباب 
في شركة نفط الكويت باجتياز 
برنامج تدريبي عالي املستوى 
واحلصــول على إحدى أعلى 
الشــهادات في مجال هندسة 
اآلبــار، مــن خــالل التعاون 
الوثيــق مع شــركة «شــل» 

العاملية.
الكويت»  وقالــت «نفــط 
في بيان صحافي ان مهندس 
عمليات أبراج احلفر في فريق 
عمل احلفر التطويري وإصالح 
اآلبار 6 بالشركة م.علي زكريا 
أنهى البرنامج التدريبي الذي 
نظمته «شل»، والذي استمر 
18 شــهرا، تنقل زكريا خالله 
في عدة مناطق ودول، بدءا من 
الكويت، في حني كانت إحدى 
محطاته البارزة سلطنة ُعمان.
البرنامــج  وقــد تضمــن 
تدريبا رفيع املســتوى على 
عدة مهارات وتقنيات تتعلق 
مبعاينة اآلبار، ونظم الطاقة 
في اآلبار، والنظم الهيدروليكية 
وغيرها الكثير، علما أن زكريا 
خضع لالمتحان النهائي في 
نهايــة البرنامــج، ونــال من 
 Shell Round 1 خالله شــهادة
ليصبح أحد أعضاء النخبة من 
احلاصلني على هذه الشهادة، 
كما أن معدالته في االمتحان 

إلى شركة «شل» على جهودها 
املميــزة مــع نفــط الكويــت 
العمليات والعاملني  لتطوير 
على السواء، مؤكدا استمرار 
التعــاون بــني اجلانبــني ملــا 
فيه مصلحة القطاع النفطي 

والكويت بشكل عام.
وحضــر االســتقبال عن 
«نفط الكويت» مدير مجموعة 
التطويــري 2 علــي  احلفــر 
الصالح، ورئيس فريق عمل 
احلفــر التطويــري وإصالح 
اآلبــار 6 مشــعل اخلالــدي، 
فيما حضر عن شركة «شل» 

رئيسها التنفيذي في الكويت 
أنور املطلق، ومستشار احلفر 

علي أبو بكر.
وقد ســبق املشــاركة في 
البرنامج التدريبي ترشيحات 
للعديد من املهندسني من عدة 
فرق ومجموعات بالشــركة، 
والذين خضعــوا الختبارات 
أجرتهــا «شــل»، أوصلــت 
بنتيجتها م.زكريا الذي يطمح 
اآلن لنيل شهادة Round 2 التي 
متنحه املاجستير من إحدى 
أرقــى اجلامعات فــي مدينة 

أبردين االسكتلندية.

بعد انتهائه من برنامج تدريبي نظمته شركة «شل»

عماد سلطان وم.علي زكريا في لقطة جماعية خالل تسليم الشهادة

النهائــي جتــاوزت املعدالت 
القياسية التي حددتها «شل».
وبهذه املناســبة، استقبل 
التنفيذي لشــركة  الرئيــس 
نفــط الكويت عماد ســلطان 
فــي مكتبــه م.علــي زكريــا، 
وتسلم منه الشهادة، مشيدا 
باجلهود املضنية التي بذلها 
لرفع اسم الشركة عاليا، كما 
حث املهندســني الشباب على 
السير بخطى مماثلة لتحقيق 
اإلجنازات، سواء بالنسبة لهم 

أو لشركة نفط الكويت.
كما توجه سلطان بالشكر 

القطاع  التوظيف فــي 
احلكومي املفترض أن يأتي 
بناء على دراسة االحتياجات 
الفعلية جلهات العمل ويحقق 
املناســب ويستكمل  األداء 
األهــداف واالختصاصات 
املطلوبة ويقدم خدمة جيدة 
للمراجعني وأصحاب املعامالت 
حسب نشاط كل جهة عمل، 
وهذه ال تتحقق إال إذا طبقنا 

اإلجراءات التالية:
١ - في البداية يرسل ديوان اخلدمة املدنية تعميما بأن على 
جهات العمل دراسة االحتياجات الوظيفية املطلوبة والشاغرة 

التي تسد عجز أداء مهام وعمل قطاع معني داخلها.
٢ - طبعاً هذه الدراسة وتســمى تخطيط القوى العاملة 
املطلوبة تكون مســؤولية إدارة املوارد البشرية أو شؤون 
املوظفني أو الشؤون اإلدارية في كل جهة عمل وتبدأ بها قبل 
نهاية السنة املالية يعني خالل شهور يناير وفبراير ومارس.
٣ - يجب ان تعتمد هذه الدراســة بناء على االحتياجات 
الفعلية وحجم العمل لكل وحــدة تنظيمية وال تتدخل فيها 
الواسطة واحملسوبية حتى ال يكون هناك فائض موظفني عن 
احلاجة وتضخم وظيفي ويسبب زيادة في ميزانية الرواتب.

٤ - بعدها ترســل هذه االحتياجات الــى ديوان اخلدمة 
املدنية ملراجعتها والتأكد منها والتحقق من صحتها مع جهات 

العمل وهذا املفترض أن يتم 
لتســتكمل لديها املسميات 
الوظيفية واعدادها ومتطلباتها 
من مؤهالت وخبرة ومهارات 
وكم عدد املوظفني املطلوبني 

لها.
٥ - بعدها يتم احتساب 
الرواتــب والبدالت  تكلفة 
والعالوات وغيرها من أمور 
الوظائف  مالية مترتبة على 
عند التعيني عليها وتســلم 
لوزارة املاليــة ملراجعتها واعتمادها في ميزانية الباب األول 
وحتال الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم الى مجلس 

األمة العتماد ميزانية الدولة السنوية.
٦ - عندما يبدأ اإلعالن عن الوظائف احلكومية لتوظيف 
الكويتيني عليها يجب توضيح متطلباتها من مؤهالت وخبرات 
ومهارات ليســجل عليها من تنطبق عليهم هذه املواصفات 

واختيار العدد املطلوب منهم.
٧ - وأخيرا هناك إجراء يجب أن يتم في اجلهات احلكومية 
ليحقق التوظيف أهدافه، وهو إجراء مقابلة وامتحان وحتليل 
الشخصية ملعرفة مالءمة املرشــح مع الوظيفة املتقدم لها، 
وهذا نظام موجود ومطبق في بعض جهات العمل في القطاع 
اخلاص في الكويت، وفي دول أخرى لضمان وضع الشخص 

املناسب في املكان املناسب.

املستشار الكويتي

التوظيف الناجح 
الذي يحقق هدفه

Abumishari١@yahoo.com د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار اقتصاد وإدارة 

االجتماع بحث توحيد شهادات املنشأ ودراسة إمكانية اعتماد الشهادة اإللكترونية

١٩٫٧ مليار دوالر حجم التجارة اإللكترونية في دول اخلليج خالل ٢٠٢٠

محمود عيسى

توقعت صحيفة ارابيان بيزنس ان يصل سوق التجارة 
االلكترونية في دول مجلس التعاون اخلليجي إلى ١٩٫٧ 
مليــار دوالر بحلول نهايــة ٢٠٢٠، وفقا ملا أجمعت عليه 
جلنة من اخلبراء خالل املائدة املستديرة االفتراضية التي 
عقدت في اآلونة االخيرة حول التنســيق الذكي لتجربة 

البيع بالتجزئة.
وقالــت الصحيفة ان هذه الزيادة فــي حجم التجارة 
االلكترونيــة اخلليجية ولدت مــن مقتضيات الضرورة 
في ظــل عمليات اإلغــالق وحظر التجــول التي فرضها 
ڤيــروس كورونا في جميــع أنحاء املنطقــة ومنها دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
ومت الكشــف خالل الندوة عن توقعات بأن تستحوذ 
اململكة العربية السعودية على حصة األغلبية من املبلغ 
اإلجمالي ومبا يعادل ٨٫٣ مليارات دوالر، وتليها اإلمارات 

مببلغ ٧٫٥ مليارات دوالر.
ونسبت الصحيفة الى مدير املبيعات في الشرق األوسط 
بشــركة زيبــرا تكنولوجيز حذيفة ســيالواال قوله «ان 
الكثيرين من جتار التجزئة متكنوا خالل املرحلة األولية من 
الوباء واإلغالق من حتديد ورسم خطوط الفجوة الناجمة 
عن الوباء وكذلك الفرص التي قد يخلقها، والحظنا بالفعل 
طلبــا هائال على التعامل مع جتــار التجزئة احلريصني 
علــى إحداث التغيير، وبات املســتهلكون اآلن يســعون 
للحصول على املزيد من اخلدمة الذاتية وخيارات الدفع 

غير التالمسية املتعلقة بالتسوق».
من جانبه، كشف مدير مجموعة الدانوب عادل ساجان 
النقاب عن أن املشتريات عبر اإلنترنت قفزت بنسبة هائلة 
بلغــت ٥٠٠٪ لترتفــع من ٥٪ فقط مــن إجمالي مبيعات 
التجــارة االلكترونية قبــل الوباء الــى ٢٥٪ خالل فترة 

انتشاره قبل أن تستقر عند ١٠٪ حاليا. 
وعلى املستوى العاملي، توقع تقرير صادر عن شركة 
ستاتيستا التي تتتبع االقتصاد العاملي ونشاطات التجارة 
االلكترونية العاملية ان ترتفع قيمة مبيعات التجزئة الى 
٢٥٫٠٤ تريليــون دوالر في ٢٠٢١ وتواصــل ارتفاعها في 
٢٠٢٢ لتالمــس ٢٦٫٧ تريليــون دوالر مقارنة مع حوالي 

٢٣٫٦ تريليون دوالر في ٢٠١٨.
اما شركة البني كابيتال فتتوقع أن ينمو قطاع التجزئة 
فــي دول مجلس التعاون اخلليجي مبعدل منو ســنوي 
مركب نسبته ٤٪ ليرتفع من ٢٥٣٫٢ مليار دوالر في عام 

٢٠١٨ إلى ٣٠٨ مليارات دوالر في ٢٠٢٣.
من جانبه، قال نائب الرئيس في شركة صن اند ساند، 
بهافنا بوتان ان ازمة ڤيروس كورونا ذات فضل كبير ألنها 
أجبرت املستهلكني وجتار التجزئة على تغيير سلوكهم 
بسرعة غير متوقعة، كما استخلصنا منها بعض الدروس 

والعبر اجليدة خالل السنوات العشرين املاضية.
واضــاف بوتان «لقــد أطلقنا قناة املبيعــات الرقمية 
اخلاصة بنا قبل ٦ أعوام، والتي لم يستخدمها املستهلكون 
اال فــي احلــاالت النادرة. ولكــن ازمة كورونــا ألقت بنا 
جميعا في ســاحة الفضاء الرقمي بسرعة، حيث حالفنا 
احلــظ وتعلمنا الكثير، كما فشــلنا أيضا في الكثير من 
املجاالت. ومع ذلك قفزت مبيعاتنا عبر اإلنترنت بنسبة 
٥٠٠٪ وهــو ما عوض عن االنخفــاض في املبيعات التي 

تقتضي احلضور اجلسدي».
وفي حني أن جتارة التجزئة في عالم املوضة واألزياء 
قد شهدت حتوال بشكل كبير، اال ان الدالئل تشير الى ان 
قطاع مبيعات البقاالت بالتجزئة ومحالت السوبر ماركت 
والهايبر ماركت ســتكون عرضة للتغيير األكبر، نتيجة 
ارتفاع الطلب على الســلع عبر اإلنترنت وفرض إجراء 

تغييرات بني عشية وضحاها.

«أرابيان بيزنس»: «كورونا» قد تقفز مببيعات التجزئة العاملية عبر اإلنترنت إلى ٢٥ تريليون دوالر العام املقبل

٤٪ منوًا سنويًا مركبًا لقطاع التجزئة اخلليجي ليصل إلى ٣٠٨ مليارات دوالر في ٢٠٢٣
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ترامب يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال خسارته.. وبايدن: أين نعيش؟!

إصابات «كورونا» ٣٢ مليونًا.. وأوروبا تفرض املزيد من القيود لدرء املوجة الثانية

عواصــم ـ وكاالت: ذهــب 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بعيدا في معركته االنتخابية 
مثيرا مخاوف غير مســبوقة 
وتنديــدا واســعا حني رفض 
التعهد بنقل ســلمي للسلطة 
في حال خسارته أمام منافسه 
الدميوقراطــي جو بايدن، في 
وقت حظي األخير بتأييد نحو 
٥٠٠ من العسكريني واخلبراء 
ومســؤولي البيــت االبيــض 
السابقني ما قد يشكل صفعة 

قوية للرئيس. 
وأتى كالم ترامب ردا على 
اذا كان  صحافــي ســأله مــا 
يتعهد االلتزام بأبسط قواعد 
الدميوقراطيــة فــي الواليات 
املتحــدة وهــي نقل الســلطة 
بشــكل ســلمي حــني يتغير 
الرئيس، فقال «يجب أن نرى 

ما سيحصل».
وبدا ترامــب خالل مؤمتر 
صحافــي فجر أمــس، وكأنه 
يشــير الــى احتمــال إلغــاء 
بطاقات االقتراع التي ترســل 
بالبريد. وقال «فلنتخلص من 
هذه البطاقات وسيكون األمر 
سلميا جدا، ولن يحصل نقل 
فعلي (للسلطة) سيكون األمر 

مجرد استمرارية».
وأضــاف «تعلمــون انني 
كنت اشتكي بقوة بشأن هذه 
البطاقات، وهي تشكل كارثة». 
في حلقة جديدة من مسلسل 

عواصم - وكاالت: بلغ عدد 
االصابات بڤيــروس كورونا 
املستجد حاجز الـ٣٢ مليونا، 
ولــم يتوصل العالم بعد الى 
الــذي يخفــف من  التريــاق 
حــدة الوبــاء، وبالتالي حدة 
االجراءات والقيود التي عادت 
التخاذها العديد من دول العالم 
التي تشــهد املوجــة الثانية 

وعلى رأسها أوروبا. 
فقد دعا االحتاد األوروبي 
أمــس، الــدول األعضــاء إلى 
تشــديد القيود «على الفور» 
في مواجهة بؤر جديدة لوباء 
كوفيد-١٩ للتصدي للموجة 

الثانية.
وقالت املفوضة األوروبية 
ســتيال  الصحــة  لشــؤون 
كيرياكيــدس خــالل مؤمتــر 
صحافــي «علــى كل الــدول 
األعضاء اتخاذ اجراءات فورية 
مع ظهور أولى املؤشرات إلى 
بــؤر جديــدة»، مضيفة «قد 
تكون هــذه فرصتنا األخيرة 
لتجنب تكــرار الوضع الذي 

سنكون أشبه ببيالروس».
وبعدما كان يوما أحد أكبر 
مستشاري الرئيس العسكريني، 
انضم اجلنــرال املتقاعد بول 
سيلفا إلى مجموعة كبيرة من 
قادة وزارة الدفاع (الپنتاغون) 
الســابقني في إعالنهــم تأييد 

بايدن، بحسب رويترز.
ويظهر اســم سيلفا، الذي 
كان نائب رئيس هيئة األركان 
األميركية املشتركة حتى يوليو 
٢٠١٩، على قائمة تضم ٤٨٩ من 
خبراء األمــن القومي، بينهم 
قادة عسكريون ومسؤولون 

الثانية بالتلفزيون األملاني 
(زد دي إف) إنه يتوقع «أننا 
جميعا سنضطر لتنفيذ قيود 
مجــددا خــالل االحتفاالت، 
السيما في األماكن العامة»، 
مشددا على ضرورة أال يقوم 
مجلس الشــيوخ في برلني 

أن األمر سينتهي بانتخابات 
٢٠٢٠ الرئاســية في احملكمة 
العليــا مضيفــا أنــه يعتقد 
بأن «هــذا هو ســبب أهمية 
وجود تسعة قضاة»، وذلك 
اســتعجاله  رمبــا  يفســر 
االعالن عن مرشحه خلالفة 
القاضية الراحلة روث بادر 
غينسبورغ غدا السبت رغم 
الدميوقراطيني، ومن  رفض 
املتوقــع ان يعني شــخصية 
محافظة مقربة منه لترسيخ 
هيمنة اليمــني على احملكمة 
العليا لعقود قادمة، ما يعزز 

وحذرت وزارة اخلارجية 
األملانيــة في بيــان املواطنني 
األملان من السفر الى ١١ منطقة 
في الدمنارك والتشيك وفرنسا 
والنمســا وهولنــدا ويرلندا 
والبرتغــال ورومانيا، قائلة 
انها تســتند في ذلك لتقارير 

القاضيــة الليبراليــة الــذي 
سجي في احملكمة العليا أمس 
على منصة نعــش الرئيس 

السابق أبراهام لينكولن.
وتقــام مراســم وطنيــة 
في مبنى الكابيتول املجاور 
اليوم. وستوارى الثرى في 
مراسم عائلية األسبوع املقبل.
وبعد يومــني على إلقائه 
يعلــن  األخيــرة  النظــرة 
ترامــب اختيــاره خلالفتها 
غدا. واملرشحات هن خمس 
نساء من بينهن آميي كوني 
باريــت التي حتظــى بتأييد 
األوساط الدينية، والقاضية 
احملافظــة الكوبيــة األصــل 
باربرا الغوا، وجوان الرسن 
عضو احملكمة العليا في والية 
ميتشيغان واملفضلة للعديد 
مــن اجلماعــات احملافظــة، 
وأليسون راشينغ وهي أصغر 
املرشــحات للمنصب وتبلغ 
مــن العمر ٣٨ عامــا، إضافة 
إلى كيت كومرفورد تود، التي 
تعد األقل حظا، فهي محامية 

وليست قاضية.
من جهة أخرى، يبدو أن 
حادثــة مقتل جورج فلويد 
االميركــي من اصل افريقي 
على يد شرطي ابيض التي 
فجــرت احتجاجــات غيــر 
مسبوقة ضد العنصرية، لن 
تتوقف حتــى فترة طويلة 
حيــث نــزل متظاهــرون 

مرســيليا في جنوب شــرق 
فرنسا وفي غوادلوب في جزر 
االنتيل الفرنسية. وهو مادفع 
وزير الصحة أوليفييه فيران 
العــالن أن هاتــني املنطقتني 
باتتا ضمــن «منطقة اإلنذار 
القصــوى». ويــؤدي هــذا 
التصنيــف إلى إغــالق كامل 
للحانات واملطاعم اعتبارا من 
الغد. أما «املؤسسات األخرى 
التــي تســتقبل املواطنــني» 
فستغلق أيضا باستثناء تلك 
التي تعتمد «بروتوكوال صحيا 
صارما» مثل املسارح واملتاحف 

ودور السينما.
وندد رئيس املنطقة رونو 
موزولييــه بالقــرار، معتبرا 
أنه «عقاب جماعي قاس جدا 
لالقتصاد». وأعربت رئيسة 
ميشــال  مرســيليا  بلديــة 
روبيــروال فــي تغريــدة عن 
«غضبها» و«استغرابها». وقال 
مساعدها بونوا بايان إن «حدة 
ما أعلنه وزيــر الصحة غير 

مقبولة».

بالبيــت األبيــض وســفراء 
ســابقون، وقعوا على خطابا 
أمس يعلنــون فيه أن ترامب 
«ليــس نــدا للمســؤوليات 

اجلسيمة ملنصبه».
ويقول اخلطاب، وعنوانه 
«قادة األمن القومي من أجل 
بايــدن» إن «بفضل ســلوك 
(ترامب) املتعالي وإخفاقاته، 
لم يعد حلفاؤنا يثقون فينا أو 
يحترموننا ولم يعد أعداؤنا 

يخشوننا».
وفي تصريح استفزازي 
آخر أعرب ترامب عن اعتقاده 

«بأي تخفيف آخر» لإلجراءات 
في الوقت احلاضر.

وصنفت احلكومة األملانية 
أمس ١١ منطقة في اوروبا بأنها 
«خطيرة» بسبب عودة ڤيروس 
(كوفيد - ١٩) الى التفشي من 

جديد في هذه املناطق.

فرصه في حال طعن بنتيجة 
االنتخابات أمام احملكمة.

وقال ترامب، متحدثا في 
البيت األبيض، إن السيناتور 
ليندزي غراهام، الذي يرأس 
اللجنة القضائية في مجلس 
الشيوخ، لن يضطر حتى إلى 
عقد جلســة استماع ملرشح 
احملكمــة العليا وأن العملية 

ستتم بسرعة.
الشــديد  انتقاده  ورغــم 
لهــا ومطالبتها باالســتقالة 
ســابقا، ألقــى ترامــب أمس 
النظرة األخيرة على جثمان 

املعهد املختص في رصد املرض 
(روبرت كوخ).

وفي فرنســا أثــار إعالن 
حكومتها قيودا جديدة صارمة 
أمس األول، الذهول والغضب 
في مرسيليا، مع توسع انتشار 
الڤيروس في منطقة إيكس-

غاضبون إلى شــوارع مدن 
أميركية عــدة تنديدا بقرار 
قضائي اعتبروه متســاهال 
جدا مــع عناصر الشــرطة 
الذين قتلوا في مارس املاضي 
األميركية الســوداء بريونا 
تايلور في لويفيل. وفي وقت 
سابق جتمع مئات األشخاص 
بعضهم مدجج بالسالح في 
ساحة جيفرسون في وسط 
املدينة في أجواء توتر قبل 
أن تفرقهــم الشــرطة قبيل 
دخول حظــر التجول حيز 

التنفيذ.
وقال قائد شرطة لويفيل 
باإلنابة روبرت شرويدر خالل 
مؤمتر صحافي إّن «عنصرين 
من الشرطة أصيبا بالرصاص، 
وهمــا يتلّقيــان العــالج في 

املستشفى اجلامعي».
وشهدت مدن أخرى منها 
بوسطن ونيويورك وواشنطن 
وفيالدلفيا جتمعات عفوية 
فيما تســجل فــي البالد منذ 
أشــهر عدة موجة تظاهرات 
واحتجاجات ضد العنصرية.
وأتى غضب املتظاهرين 
هذه املرة من عدم مالحقة أي 
من عناصر الشرطة الثالثة 
الذين اقتحموا منزل بريونا 
تايلور (٢٦ عاما) بتهمة القتل.

وقال محامي عائلة الشابة 
بن كرامب إن القرار «فضيحة 

وإهانة».

وأكدت ريبوروال أن خطر 
اقتصاديــة» يحيق  «كارثــة 
باملنطقة. وتشمل اإلجراءات 
مدينة إيكس-أن-بروفانسس 

أيضا.
وفــي إيطاليــا ســيصبح 
وضــع الكمامــة إلزاميا على 
الســاعة فــي وســط  مــدار 
التاريخي في شــمال  جنوى 
غــرب البالد، علــى ما أعلنت 

السلطات احمللية.
أما في بريطانيا أكثر دول 
أوروبا تأثرا بالوباء، فدخلت 
اإلجراءات التي أعلنها بوريس 
جونســون قبــل يومني حيز 
التنفيــذ أمــس. ومبوجبهــا 
ســتغلق احلانــات واملطاعم 
اعتبارا من الســاعة العاشرة 
مساء وسيشــجع العمل عن 

بعد مجددا.
ومع االنتشار اجلديد للوباء 
البريطانية  أطلقت احلكومة 
أمــس، أيضا تطبيقــا لتقفي 
اإلصابات اجلديدة بتأخر أربعة 

أشهر عن املوعد األصلي.

نحو ٥٠٠ مسؤول ديبلوماسي وعسكري سابقني يعلنون تأييد بايدن.. وتبرئة ٣ قتلة أميركيني من أصول أفريقية تؤجج غضب العنصرية

جدل في فرنسا حول اإلجراءات.. وكمامات إلزامية في ميونيخ.. وأملانيا تصنف ١١ منطقة في أوروبا بأنها «خطيرة»

(رويترز) مناصرو حركة «حياة السود تهم» يحتجون في نيويورك على تبرئة قتلة االميركية السوداء بريونا تايلور 

التشكيك بظروف االنتخابات 
والسيما التصويت عبر البريد 
التي يتوقع ان يلجأ إليه عدد 
قياسي من االميركيني بسبب 
مخاوف انتشار وباء كورونا، 
معتبرا أن هذا التصويت يؤدي 

الى عمليات تزوير. 
وسارع بايدن الى التعليق 
على تصريحات ترامب قائال 
«في أي بلد نعيش؟» مضيفا 
«هــو يقول أكثــر األمور غير 
العقالنية. ال أعرف ما أقول».

ويرى املرشح الدميوقراطي 
أن هذه فترة صعبة في تاريخ 
أميركا، وأن سياســة دونالد 
الغاضبــة واملثيــرة  ترامــب 
لالنقسام ليست حال، وأن البالد 
حتتاج إلى القيادة التي ميكن 
أن توحد األميركيني، وجتمعهم.
الوقت  ويضيــف: «حــان 
إلنهاء «موسم الظالم»، متعهدا 
بتنفيذ اســتراتيجية وطنية 
الحتواء تفشي ڤيروس كورونا 
املستجد، في الواليات املتحدة».
لكــن االنتقادات لــم تكن 
من الدميوقراطيني فقط حيث 
ذهب السناتور اجلمهوري ميت 
رومني أبعد من ذلك قائال إن 
ابداء أي تردد بشأن تطبيق ما 
يضمنه الدستور «أمر ال يعقل 

وغير مقبول».
وكتــب في تغريدة «النقل 
السلمي للسلطة أمر أساسي 
للدميوقراطيــة، بــدون ذلــك 

شهدناه في الربيع املاضي».
قلــق  ذلــك  ويعكــس 
الســلطات أمام ارتفاع عدد 
اإلصابات، فقد ســجلت في 
أوروبا خمســة ماليني و٤٢١ 
إصابة فيما وصلت الوفيات 

إلى ٢٢٧١٣٠.
وفي العالم، حصد الوباء 
أرواح أكثر ٩٧٨ الف شخص 
من أصل ٣١ مليونا و٩٧٥ ألف 
مصاب بحسب احصاء وكالة 

فرانس برس.
ولم يتأخــر األوروبيون 
كثيرا في االســتجابة، حيث 
قررت السلطات األملانية في 
منطقة بافاريا تشديد القيود 
في ميونيخ مع إلزامية وضع 
الكمامــة في وســط املدينة 

اعتبارا من أمس.
وقــد توقع عمــدة والية 
برلني ميشائل مولر بأنه من 
املمكن فرض قيــود جديدة 

على املواطنني في املنطقة.
وقــال مولــر لبرنامــج 
«مورغــن ماغازين» بالقناة 

اإلمارات تستأنف إصدار التأشيرات عدا تصاريح العمل
وُعمان تشغل الرحالت الدولية اعتبارًا من أول أكتوبر

عواصمـ  وكاالت: قالت وسائل إعالم 
إماراتية إن دولة اإلمارات استأنفت إصدار 
التأشيرات لألجانب باستثناء تصاريح 
العمل ابتداء مــن يوم أمس وذلك بعد 
توقف استمر ستة أشهر في إطار اجلهود 

الرامية الحتواء ڤيروس كورونا.
وقالــت الهيئة االحتاديــة للهوية 
واجلنسية في بيان نشرته وسائل اإلعالم 

إن القرار اتخذ في إطار تخفيف القيود 
السارية ملكافحة مرض كوفيد-١٩ وتعزيز 
اجلهود لدعم خطط التعافي االقتصادي.
وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل 
احلظر الساري على إصدار التأشيرات 

في يوليو املاضي.
من جهتها، قالت هيئة الطيران املدني 
العمانيــة في بيان أمس إن الســلطنة 

املنتظمة  الدولية  الرحالت  ستستأنف 
اعتبارا من أول أكتوبر وفقا إلجراءات 
صارمة حلماية البالد وطواقم الطيران 

من ڤيروس كورونا املستجد.
وذكرت وســائل إعالم رسمية أن 
الرحالت الداخلية بني العاصمة مسقط 
ومدينة صاللة ستستأنف أيضا اعتبارا 

من ذات التاريخ.

السعودية حتّذر: رصد بقعة نفطية 
قرب ناقلة النفط صافر

احلرس الثوري اإليراني يكشف عن قاعدة 
عسكرية بحرية شرق مضيق هرمز

وكاالت:  ـ  عواصــم 
العربية  اململكــة  حذرت 
السعودية مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة، من 
أن «بقعة نفطية» شوهدت 
على مسافة ٥٠ كيلومترا 
إلى الغرب من ناقلة النفط 
املتهالكــة صافــر والتي 
تواجه خطر تسريب ١٫١ 
مليــون برميل من اخلام 

قبالة ساحل اليمن.
ونقلت وكالة االنباء السعودية «واس» 
عن املندوب الدائم للمملكة العربية السعودية 
لدى األمم املتحدة السفير عبداهللا بن يحيى 
املعلمي قوله في رسالة إلى مجلس االمن 
الدولي إن خبراء الحظوا أن أنبوبا متصال 
بالسفينة رمبا انفصل عن الدعامات التي 
تثبتــه في القاع ويطفو اآلن فوق ســطح 
البحر. وقال املعلمي في الرسالة إن الناقلة 
وصلــت إلى حالة حرجة وان الوضع تهديد 

خطير لكل الدول املطلة على البحر األحمر، 
خاصة اليمــن والســعودية، مضيفا أن هذا 
الوضع اخلطير يجب أال يترك دون معاجلته.

والناقلــة صافر متوقفة قبالة مرفأ رأس 
عيسى النفطي املطل على البحر األحمر منذ 
أكثر من خمس سنوات. وحذرت األمم املتحدة 
مــن أن صافر ميكن أن تســرب ما يصل إلى 
أربعة أمثال النفط الذي تســرب من الناقلة 

إكسون فالديز عام ١٩٨٩ قبالة أالسكا.

عواصم - وكاالت: كشف احلرس الثوري 
اإليراني عن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية 
جديدة شــرق مضيــق هرمز، هــي قاعدة 
«الشهيد مجيد راهبر» في محافظة سيريك 
قي اجلهة الشرقية ملضيق هرمز مساحتها 

٣١ هكتارا.
وتضم القاعدة البحرية كاسرات أمواج 
مبســاحة ٢٠ هكتــارا ووحدات عســكرية 
ومباني. واستغرق بناء القاعدة ست سنوات 

إذ بدأ احلرس إنشاءها خالل مناورات عام 
٢٠١٤. وقال اللواء حسني سالمي قائد احلرس 
الثوري إن «القاعدة ستسهم في تعزيز ورفع 
مســتوى العمليات البحرية اإليرانية في 
مجاالت الدفاع والهجوم والرصد مبنطقة 
اخلليج»، وإن الهدف منها «اإلشراف التام 
على دخول وخروج القطع البحرية القادمة 
من خارج املنطقة في مضيق هرمز واخلليج 

وبحر عمان».

«فتح» و«حماس»: انتخابات تشريعية ورئاسية خالل ٦ أشهر
عواصم - وكاالت: أعلنت 
حركتــا «فتــح» و«حمــاس» 
الفلســطينيتني انهمــا اتفقتا 
على اجراء انتخابات تشريعية 
ورئاســية في غضون ســتة 

اشهر.
وقــال امــني ســر اللجنة 
املركزيــة حلركة فتــح اللواء 
ونائــب  الرجــوب  جبريــل 
رئيس املكتب السياسي حلركة 
حماس صالــح العاروري ان 
احلركتــني «اتفقنــا علــى أن 
جتري االنتخابات التشريعية 
للسلطة الفلسطينية اوال ومن 
ثم الرئاسية وآخرها املجلس 
الوطني الفلســطيني ملنظمة 
الفلســطينية خالل  التحرير 

الستة اشهر القادمة.
جاء ذلك في ختام اجتماعات 
ثنائية انعقدت في تركيا على 
مدار ثالثة أيام صدر عنها إعالن 
االتفاق على «رؤية مشتركة» 

بينهما.
وقال بيان مشــترك صدر 
عن احلركتني إن اجتماعاتهما 
في اسطنبول تناولت «البحث 
حول املسارات التي اتفق عليها 
في مؤمتــر األمنــاء العاميني 
الذي انعقد مطلع هذا الشــهر 
في رام اهللا وبيروت، وجرى 
انضاج رؤية متفق عليها بني 
وفدي احلركتني». وتعهــدت 
احلركتــان بـ«العمل املشترك 
واملوحد على الدفاع عن حقوق 
شعبنا ومصاحله، والتصدي 

وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة 
األمل عبر مفاوضات جادة يجب 
ان تكون أولويــة». وحضوا 
إسرائيل والفلسطينيني على 
«اســتئناف مفاوضات جادة 
وفاعلة على أســاس القانون 
الدولــي واملرجعيــات املتفق 
عليهــا... او حتت مظلة األمم 
املتحدة، مبا في ذلك الرباعية 
الدولية». كمــا دعوا الطرفني 
إلــى «االلتــزام باالتفاقيــات 
الســابقة وبدء محادثة جادة 

على أساسها».
وأكد الوزراء ضرورة وقف 
االستيطان االسرائيلي وضم 
أراض فلســطينية «بشــكل 

«نحاول ايجاد الوسائل لدفع 
عملية السالم وتقريب وجهات 
النظر وفتح قنوات اتصال بني 

طرفي الصراع».
بدوره، قال وزير اخلارجية 
األردني أمين الصفدي «جميعنا 
قلقــون مــن حــال االنســداد 
املفاوضــات  السياســي فــي 
الفلســطينية اإلســرائيلية، 
وندرك أنه البد من حتقيق تقدم 
نحو السالم الشامل والعادل».

والتقــى املشــاركون فــي 
االجتماع الحقا بامللك عبداهللا 
الثانــي الــذي أكــد «ضرورة 
إنهاء الصراع الفلســطيني- 
اإلســرائيلي على أساس حل 
الدولتني مبا يضمن قيام دولة 
فلسطينية مستقلة ذات سيادة 
وقابلة للحياة»، وان تقام «على 
خطــوط الرابــع مــن يونيو 
عــام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشرقية، وتعيش بأمن وسالم 
إلى جانب إسرائيل»، على ما 
افاد الديوان امللكي االردني في 
بيان بثته وكالة االنباء االردنية 

الرسمية (بترا).
الى ذلك، أكد رئيس الوزراء 
الفلســطيني محمد اشــتية، 
رفــض القيادة الفلســطينية 
االبتــزاز  محــاوالت  لكافــة 
اإلســرائيلية املتعلقة بأموال 
املقاصــة، مطالبــا إســرائيل 
باحتــرام كافــة االتفاقيــات 
املوقعة، حسبما ذكرت وكالة 

األنباء الفلسطينية (وفا).

كامل». وأعــادوا التأكيد على 
أن «حل الصراع الفلسطيني- 
اإلســرائيلي على أساس حل 
الدولتني هو أســاس حتقيق 

السالم الشامل».
وقــال وزيــر اخلارجيــة 
الفرنســي جان ايف لودريان 
خــالل مؤمتــر صحافي عقب 
االجتماع إن «على االسرائيليني 
والفلســطينيني استئنــــاف 
املفاوضــات وبسرعة»، معتبرا 
االتفاقات السابقة ضرورية كـ 
«إطار» إلعادة إطالق التعاون 

بني الطرفني.
مــن جهتــه، قــال وزيــر 
خارجية مصر سامح شكري 

اجتماع عّمان الوزاري يحض إسرائيل والفلسطينيني على «إعادة األمل» لعملية السالم

(رويترز) وزراء خارجية مصر واألردن وفرنسا خالل مؤمترهم الصحافي في عمان أمس 

لكل املؤامــرات حتى حتقيق 
االســتقالل الكامل متمثال في 
الفلسطينية املستقلة  الدولة 

وعاصمتها القدس».
فــي غضــون ذلــك، حض 
اجتماع ضــم وزراء خارجية 
األردن ومصر وفرنسا وأملانيا 
وممثل االحتاد األوروبي للسالم 
كال من إسرائيل والفلسطينيني 
على «إعــادة األمــل» لعملية 
السالم عبر مفاوضات مباشرة 

جادة.
وأكــد الوزراء في بيان في 
ختام اجتماعهم في العاصمة 
االردنية عمان امس أن «إنهاء 
اجلمود في مفاوضات السالم 

ملشاهدة الڤيديو

(انترنت) ناقلة النفط املتهالكة صافر  



عربية وعاملية
اجلمعة ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠

19

أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

حكومة أديب على املشارف.. و«املال» بني من يسمي ومن يختار!
بيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال

التطــورات تضع  مجمــل 
حكومة الرئيس املكلف مصطفى 
أديب على ســكة الوالدة، وان 
الشروط والشــروط املضادة 
املعرقلة للمهل واملواعيد أخذت 
طريــق احللحلة عبــر قاعدة 
التســوية السياســية التي ال 
تتقبل وجود غالب ومغلوب، 
ولو أن آلية التشكيل املعتمدة 
الفرنسية األصل، كانت ترنو 
الى التغيير انطالقا من تشكيل 

حكومة املستقلني.
والقدمي املتجدد هو النقاش 
الدائــر بــني فريــق الثنائــي 
الشــيعي الذي رحب مببادرة 
الرئيس سعد احلريري تسمية 
شيعي لوزارة املال، ملرة واحدة 
وأخيرة، خرقا للسد، بحسب 
وصف الرئيس نبيه بري، وبني 
فريق الرئيس املكلف مصطفى 
أديب، فالثنائي يريد تقدمي عدد 
من األسماء واديب يختار منها، 
معتبــرا ان األهم مــن موقف 
احلريري هو تعامل الرئيس 
املكلف مع هذه املبادرة، في حني 
يرى أديب انه يطرح هو عددا 
من األسماء وعلى «الثنائي» ان 

يختار من بينها.
هــذا اجلدل اثــار حفيظة 
عــون،  ميشــال  الرئيــس 
الــذي الحــظ فــي تصريــح 
ملكتبه اإلعالمي ان تشــكيل 
احلكومة يتم بالتشــاور بني 
رئيــس اجلمهورية ورئيس 
احلكومة املكلف، وكأنه أراد 
ان يقول: ال بني الرئيس نبيه 
بري ورئيس احلكومة السابق 
سعد احلريري، واال سيكون 
لباقي الكتــل النيابية احلق 
بتسمية مرشحيها من خارج 
املــداورة الوزارية اســوة بـ 
«الثنائــي». أحد النواب نقل 
عن بري ان املسألة ستتحرك 

خالل ساعات.
وتردد في هذا السياق انه 
مت االتفاق على اسم وزير املال 
اجلديد، وهو مصرفي لبناني 
يعيــش فــي فرنســا وقريب 
من فريق الرئيــس اميانويل 
ماكرون، يدعى أحمد محمود 
شمس الدين من بلدة «زوطر 

الشرقية» اجلنوبية.
وســارعت بعــض مواقع 

مع الرئيس ميشال عون وأبلغه 
انه بصدد التباحث مع الثنائي 
الشيعي، وانه لن يذهب اليه 
اال والتشكيلة احلكومية بيده.

هــذا االنتعــاش لــم يكن 
متوقعا ملســار التأليف، وقد 

التجــاوب الكالمي الالحق 
من جانب «الثنائــي» ارتبط 
بوجــوده وحيــدا فــي لعبة 
تعطيــل تشــكيل احلكومــة، 
فالرئيــس عــون وتيــاره لم 
يســتطيعا مجاراتــه في هذا 

أحرج حزب اهللا وحركة أمل، 
ومن هنا كان هذا التخبط في 
الردود الذي تراوح في رفض 
متوتر ملبادرة سعد احلريري 
من جانب حزب اهللا، وتريث 
بتفاؤل من جانب حركة أمل.

املوقــف، والتجــاوب الظاهر 
غرضه استيعاب نقمة الناس، 
بانتظــار الضــوء األخضــر 
االيراني، املراهن على اشعاعه 
مــن موســكو، التــي يزورها 
وزيــر خارجية ايــران محمد 
جواد ظريــف، وهذه املراهنة 
قائمة منذ تكليف أديب تشكيل 

احلكومة.
من جهتــه، اكد وزير املال 
السابق علي حسن خليل من 
دار الفتوى التزام كتلة التنمية 
والتحرير وحركة امل والرئيس 
نبيه بــري بإجنــاح املبادرة 
الفرنســية، وقــال بعد زيارة 
ملفتي لبنان الشيخ عبداللطيف 
دريــان، علــى رأس وفــد من 
الكتلة، اننا ندعم هذه املبادرة 
بكل مندرجاتها بدءا من تشكيل 
حكومة ســريعا وصوال لعقد 
مؤمتــر الدعم للبنان واطالق 
ورشة االصالحات على مستوى 
التنفيذيــة وعلــى  الســلطة 

مستوى تشكيل احلكومة.
واكــد خليل احلرص على 
الرئيــس مصطفــى  اجنــاح 
اديب وعلى تأمــني كل الدعم 
له في املرحلــة املقبلة، نافيا 
ربط متســك الثنائي الشيعي 
التي  بالعقوبــات األميركيــة 
طالته والوزير السابق يوسف 

فنيانوس.
الــى ذلــك، تــرأس رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون 
اجتماعــا أمنيــا أمس حضره 
رئيس حكومة تصريف األعمال 
حسان دياب والوزراء املعنيون 
وقــادة األجهــزة العســكرية 
واألمنية، وخصص االجتماع 
للبحــث فــي حــوادث نقــل 
أشخاص عبر املراكب بصورة 
غيــر شــرعية مــن الشــاطئ 
اللبنانــي في اجتــاه قبرص 
بعدمــا تزايدت هذه احلوادث 
ووقع فيها ضحايا من مختلف 

األعمار.
واطلــع املجتمعــون على 
لــدى  املتوافــرة  التقاريــر 
األجهزة العســكرية واألمنية 
والسبل اآليلة إلى ضبط هذه 
املخالفات. وبعد النقاش، تقرر 
تكليف املديرية العامة لألمن 
العام التواصل مع الســلطات 
القبرصيــة لوضع اإلجراءات 

الالزمة السترداد املهاجرين.

علي حسن خليل من دار الفتوى: ملتزمون باملبادرة الفرنسية وبإجناح الرئيس املكلف

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون خالل ترؤسه اجتماعا أمنيا بحضور رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب 

التواصل الى نشر سيرة ذاتية 
للوزيــر العتيد تظهر انه من 
اسرة جميع أفرادها يشغلون 
مواقع في حركة أمل، أو بدعم 
مــن احلركــة، وقــد تواصــل 
الرئيس املكلف مصطفى أديب 

أسعد درغام لـ «األنباء»: عون لم 
يخطئ في توصيف الوضع بأنه 

سيؤدي بنا إلى جهنم
بيروت - زينة طبارة

رأى عضــو تكتل 
النائب  القــوي  لبنان 
اسعد درغام، أن التمايز 
فــي عملية تشــكيل 
احلكومــة بني رئيس 
اجلمهوريــة والتكتل 
املشــار اليه من جهة، 
وبني الثنائي الشيعي من 
جهة ثانية، السيما جلهة 
االختالف في وجهات 
النظر، حول دستورية 

حصر حقيبة املالية بالطائفة الشيعية الكرمية، ال يعني 
سقوط ورقة التفاهم مع حزب اهللا، خصوصا ان اتفاق 
مار مخايل كناية عن خطوط وطنية استراتيجية عريضة، 
ال يلغيها التمايز في بعض املواقف بني الطرفني، علما 
ان ال حلفاءنا االستراتيجيني، وال شركاءنا في التسوية، 
متاهوا خالل االشهر املنصرمة مع طروحاتنا وتوجهاتنا 

في كيفية بناء الدولة.
ولفت درغام في حديث لـــ «األنباء» الى أن لبنان 
يواجه واقعا صعبا ودقيقا للغايــة، واملطلوب بالتالي 
اخراجه من نفق تشكيل احلكومة بأقل خسائر ممكنة، 
امنا على قاعدة احترام النصوص الدستورية، من هنا 
يؤكد درغام ان تكتل لبنان القوي يرحب مببادرة الرئيس 
سعد احلريري، وبكل مبادرة اخرى من شأنها احلد من 
اخلسائر على املستوى الوطني، واملساهمة املباشرة في 
تسهيل تأليف احلكومة، مستدركا ردا على سؤال، بأن 
التكتل يرفض رفضا قاطعا ما يســمى باملثالثة، مقابل 
تنازل الثنائي الشــيعي عن وزارة املالية، خصوصا ان 
دقة املرحلة الراهنة ال تســمح مبقاربة مثل هذا الطرح 
الذي ينطوي على تعقيدات قــد تدخل لبنان في نفق 

نعرف اين يبدأ لكننا جنهل اين ينتهي.
وعليه اكد درغــام ان رئيس اجلمهورية لم يخطئ 
في توصيفه للوضع القائــم، خصوصا جلهة اعتباره 
مجازيا ان استمرار الوضع على تعقيداته سيودي بنا 
الى جهنم، متمنيا بالتالي على القوى السياســية كافة، 
ان تعــي خطورة املرحلة التي ال حتتمل ال لعبة شــد 
احلبال، وال عــض االصابع، وال املغامرة مبا تبقى من 
اسس وطنية متنع سقوط الكيان اللبناني، مؤكدا بالتالي 
ان البديل عن تقدمي التنازالت من قبل اجلميع لصالح 
والدة احلكومة، ســيكون دون ادنى شك دخول البالد 
في فوضى اقتصادية ونقدية وامنية واجتماعية، ومنها 
الى خراب شامل على مساحة الوطن، حيث سيصعب 

على اجلميع مللمة الوضع.

«كورونا» يواصل التسلل.. ومصرف لبنان ينفي إصابة احلاكم ونائبه
بيروت ـ أحمد منصور 

تزداد املخاوف من التسلل الصامت 
والتفشي السريع لوباء الكورونا في اجلسم 
اللبناني، واملتنقل في املناطق وفي اإلدارات 
واملراكز احلكومية، وســط حال كبيرة 
من اخلوف والرعب من انتشار واهداف 
هذا الوباء اجلديدة، والتي تتكشف يوميا 
بشكل مخيف، وكان آخرها تسلله ملصرف 
لبنان، حيث أفيد عن تسجيل ٢٠ اصابة 
من املوظفني، فيما أصدر املصرف بيانا 
قال فيه: «عطفا على املعلومات املتداولة 
في اإلعالم حول إصابات بجائحة الكورونا 
في مصرف لبنان، نؤكد ان العدد التراكمي 
منذ شهر مارس وحتى االن هو ١٧ إصابة 
ومعظمهم شفي وعاود العمل، وال أحد منهم 
لديه عمل أو تواصل مع إدارة املصرف 

العليا».

واشار الى «أن نتائج فحوصات نائب 
احلاكم األول كانت غير صحيحة وأثبتت 
بفحصني سلبيني آخرين أحدهما من ذات 
املختبــر والثاني من مصــدر آخر قبل 
سفره». وأكد البيان «ان حاكم املصرف 
أجرى الفحص ألســباب السفر وهو لم 
يحضر أي اجتماع دون اتخاذ االجراءات 
الوقائية كافة، وقــد أتت نتائج الفحص 

سلبية».
في هــذا الوقت تأكدت إصابة إحدى 
احملاميات املتدرجات بڤيروس كورونا في 
طرابلس، والتي كانت قد شاركت بحفل 
حلف قسم اليمني اخلميس املاضي بتاريخ 
٢٠٢٠/٩/١٧، ومتنى نقيب احملامني محمد 
املراد على جميع احملامني الذين كانوا قد 
شاركوا في حفل حلف قسم اليمني حجر 

أنفسهم مدة ٥ أيام.
ومت إجــراء فحص PCR لـ ١٠٨ ممن 

شــاركوا بحفل قسم اليمني، مبن فيهم 
النقيب محمد املراد وأعضاء مجلس النقابة.
وعلى الرغم من الدعوات واالجراءات 
يسجل الڤيروس ارقاما صادمة باالصابات، 
وقــد أعلنت وزارة الصحــة العامة عن 
تسجيل ٩٤٠ إصابة جديدة مقسمة بني 
٩٢٣ محليــة و١٧ وافــدة، كما أعلن عن 

تسجيل ١٣ حالة بالڤيروس املستجد.
في هذه األثناء أكدت املديرية العامة 
لقوى األمن الداخلي في بيان لها أن حصيلة 
العائدة لڤيروس  االختبارات الصحيــة 
 (PCR) كورونا» في سجن رومية املركزي»
بلغت ٩٥٦ اختبارا، أظهرت وجود ٣٥٢ 
حالة إيجابية و٦٠٤ حاالت ســلبية، و٧ 
حاالت أدخلت الى املستشفى لتلقي العالج.

الى ذلك ادعت النيابة العامة في بيروت 
على طالبة جامعية شاركت في االمتحانات 

رغم علمها حاملة للفيروس.

مدبولي: مد مهلة التصالح على مخالفات البناء شهرًا 
والدولة لن تهدم أي عقارات مأهولة بالسكان

خسائر االقتصاد السوري ٤٤٢ مليار دوالر 
في ٨ سنوات ونحو ١٢ مليونًا يحتاجون ملساعدة

القاهرة ـ هالة عمران

مجلــس  رئيــس  أكــد 
الوزراء د.مصطفى مدبولي 
أنــه خــالل االجتمــاع املهم 
الذي عقد امس مع الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي، مت 
استعراض املوقف االقتصادي 
والتحرك املرتقب خالل العام 
املالــي احلالــي، موضحا أن 
املؤشرات االقتصادية تشهد 
نســبة منو وحتســن كبير 
خالل الشهرين األوليني من 
العام املالي احلالي (يوليوـ  
أغسطس) بشكل أفضل من 
الشــهرين من العــام املالي 
املاضي، وهو ما يعززه ذلك 
بإشادة كل املؤسسات املالية 
واالقتصاديــة الدولية التي 
تصنف االقتصــاد املصري 
باجليــد واإليجابــي والذي 
يؤدي أداء قويــا ومتناميا، 
مما يجعــل الدولة تتخذ أي 
قرارات وتضخ اســتثمارات 

جديدة في كل القطاعات.
وقــال رئيــس مجلــس 
الــوزراء امس انــه مت أيضا 
التطرق مللف التصالح على 
مخالفات البناء، موجها الشكر 
للمواطنني الذين جتاوبوا مع 
الدعوات احلكومية حيث تقدم 
مليــون و٤٠٠ ألــف مواطن 
التصالح، ونتيجة  لطلبات 
لرغبة عدد املواطنني واإلقبال 
علــى كل املنافذ باحملافظات 
ورغبة من احلكومة وتيسيرا 
لالجــراءات تقرر مــد املهلة 
النهائية شهرا إضافيا من اآلن 
بحيث يكون النهائي بحلول 

٣٠ أكتوبر املقبل.
وأكد مدبولي أن التوجه 
الذي تسير به الدولة يعطي 
املردود اإليجابــي في ثابت 
االقتصاد املصري وثقة العالم 

وكاالت: كشف تقرير أممي 
أصدرتــه اللجنة االقتصادية 
واالجتماعيــة لغربــي آســيا 
(أسكوا) بالتعاون مع جامعة 
«سانت أندروز» البريطانية، 
عــن أن خســائر االقتصــاد 
الســوري بلغت حوالي ٤٤٢ 
مليار دوالر خالل ٨ ســنوات 
من احلرب املتواصلة في البالد 

منذ ٢٠١١.
أن  التقريــر  وأوضــح 
«قطاعات اإلسكان والتعدين 
والنقــل واألمــن والتصنيــع 
والكهرباء والصحة كانت أكثر 
القطاعات تضررا من احلرب». 
وقــدر التقرير خســائر رأس 
املال بنحو ١١٧٫٧ مليار دوالر، 
واخلســارة في الناجت احمللي 
اإلجمالي بحوالي ٣٢٤٫٥ مليار 
دوالر، مضيفا: «ما يضع تكلفة 
االقتصاد الكلي للصراع عند 

نحو ٤٤٢ مليار دوالر».
وقالــت اللجنة فــي بيان 
مبناسبة صدور التقرير: «على 
الرغم من ضخامة هذا الرقم، 
إال أنه ال يلخص حجم معاناة 
السكان الذين مت تسجيل ٥٫٦ 
ماليني شخص منهم كالجئني، 
و٦٫٤ ماليني كنازحني داخليا، 
و٦٫٥ ماليني يعانون من انعدام 
األمن الغذائــي، و١١٫٧ مليونا 
ما يزالون بحاجة إلى شــكل 
واحــد على األقل من أشــكال 
املســاعدة اإلنسانية». ووفقا 
للبيــان، فقد «ســلط التقرير 
الضوء على تداعيات الصراع 
علــى احليــاة االجتماعيــة 
واالقتصادية والتحول اجلذري 
في جميع نواحي حياة املجتمع 
السوري». وأشار البيان إلى أن 
حوالي ثالثة ماليني طفل داخل 
سورية فوتوا املدرسة خالل 
العــام الدراســي ٢٠١٧/٢٠١٨، 
ولفت إلى أن «حجم اخلسائر 
في التنمية البشرية في مجالي 
التعليم والصحة تبدو كارثية، 
وال ميكن معاجلتها مما سبب 

املواطنون مهما كان حجمها.
الوزراء  وشــدد رئيس 
علــى أن الدولة لــن تقوم 
أبدا بهدم أي عقارات مأهولة 
بأهالينا وأسرنا لكن الهدف 
األساسي من هذه اإلجراءات 
هو تقنني األوضاع بشــكل 
ومبســتندات  قانونــي 
رســمية، مشــيرا إلــى أن 
احلكومة تراجع باستمرار 
التخطيطية  االشــتراطات 
لفتح املجــال للبنــاء مرة 
أخرى عقب انتهاء مدة وقف 
البناء والتي تستمر ٦ أشهر 
وتنتهي في ٢٤ نوفمبر، وأن 
التاريخ  احلكومة قبل هذا 
ســتعلن كل االشــتراطات 
اجلديدة لعودة البناء مرة 
أخرى في كل املدن املصرية 
القائمة، مبا في ذلك توقف 
البناء في العقارات اخلاصة 
بــه أو من يريد البناء على 
حتددهــا  جديــدة  أراض 

االشتراطات اجلديدة.
أن  مدبولــي  وأوضــح 
البعــد  تراعــي  احلكومــة 

وجاء تقرير للمركز نقلته 
صحيفــة «غارديــان» وقناة 
«احلرة» األميركية، أن النزاع 
والعنف الســيما في سورية 
الدميوقراطيــة  والكونغــو 
وبوركينــا فاســو، تســبب 
بنزوح ٤٫٨ ماليني شــخص، 
بزيادة مليون عن النصف األول 
في عام ٢٠١٩. وشدد التقرير 
أن عمليات قــوات النظام في 

االجتماعي في الريف املصري، 
وأن التوجــه الذي تقوم به 
احلكومــة أنه ســيتم وضع 
اشتراطات عامة وموحدة لكل 
املدن والقرى تشجع البناء 
الرأسي لكل القرى املصرية 
وعدم استنزاف أراض زراعية 
جديدة واستغالل األراضي 
املسموح بالبناء عليها بشكل 
منظــم، داعيا املواطنني عند 
وجود أي شكوى إلى التقدم 
ملنظومة الشكاوى مبجلس 

الوزراء حللها فورا.
وأشــار رئيس الــوزراء 
الــى أنه ســيكون لكل عقار 
أو وحدة سكنية أو جتارية أو 
صناعية في مصر رقم قومي 
وقبــل نهاية ٢٠٢١ ســيكون 
مت اســتكمال هذه املنظومة 
بالكامل لتنظيــم كل حركة 
البيــع والشــراء للعقارات 
املصريــة ويتم تداول البيع 
والشراء لهذه العقارات بشكل 
رسمي ووضعه قانوني مما 
سيساعد على حماية األصول 

العقارية في مصر.

إدلب في األشهر الثالثة األولى 
من العام احلالي تســببت في 
أكبــر نــزوح في البــالد منذ 
اندالع احلرب فــي عام ٢٠١١، 
مســجلة حوالــي ١٫٥ مليون 
حالــة نــزوح جديــدة، بينما 
مت تســجيل ١٫٤ مليون نزوح 
إضافي في جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية و٤١٩ ألفا آخرين 

في بوركينا فاسو.

رقم قومي لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية ٢٠٢١

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية االقتصادية برئاسة رئيس احلكومة د.مصطفى مدبولي

كله في التقدم املصري احلالي، 
وأن مصر من الدول القليلة 
فــي العالم العربي وافريقيا 
التي استطاعت ومازالت أن 
تــؤدي أداء اقتصاديــا قويا 

متناميا باإليجاب.
وأشار إلى أن املواطنني مع 
نهاية املدة اجلديدة للتصالح 
البنــاء،  مخالفــات  علــى 
واســتطاعت الدولة جتميع 
أكبــر عدد مــن املصاحلات، 
سيكون املواطن وقتها مت مدة 
بكل الوثائق الرسمية والتي 
القانوني  تصحــح موقفــه 
وتزيــل عنــه أي ضغــوط 
مستقبلية، داعيا املواطنني 
إلى اإلســراع فــي تقدمي كل 
األوراق الالزمة واستكمالها 
فــي املدة اجلديدة، الفتا إلى 
أنــه إذا وجــد أن هناك عددا 
كبيــرا من املواطنــني الذين 
سيتقدمون بطلبات التصالح، 
ســتراعي الدولــة ذلــك في 
تيسير كل اإلجراءات لصالح 
املواطن املصري وتزيل كل 
التــي يواجههــا  املشــكالت 

معاناة على نحو خاص جليل 
الســوريني الذين بلغوا ســن 

الرشد في وقت النزاع».
في ســياق متصــل، وثق 
«مركز مراقبة النزوح الداخلي 
بسويسرا (IDMC)»، نحو ١٥ 
مليــون حالة نــزوح داخلي 
جديدة في أكثر من ١٢٠ دولة 
حول العالم، في األشهر الستة 

األولى من العام احلالي.

عرنوس يعد السوريني بشتاٍء أكثر دفئًا
وكاالت: وعد رئيس الوزراء السوري حسني 
عرنوس بانفراج أزمة احملروقات بحلول الشتاء 
املقبل. وفي تصريحات تناقلتها وسائل إعالم 
ســورية ردا على مداخالت أعضاء «مجلس 
الشعب»، عزا عرنوس أزمة احملروقات التي 
تتفاقم في مناطق سيطرة النظام إلى «احلصار» 
املفروض على النظام. وقال: «شــدد علينا 
احلصار هذه الفترة ولم نســتطع خالل ٢٠ 
يوما إدخال حتى ليتر واحد من البنزين ومت 
إفراغ السفن أكثر من مرة»، حسب وصفه.

مع ذلك، وعد رئيس الوزراء بأن «الشتاء 
ســيكون أكثر أمنا في توفير املشتقات 
النفطية»، حسب تعبيره وهو ما أثار استياء 
لدى رواد مواقع التواصل، متسائلني عن 
كيفية حل األزمة التي تفاقمت في الصيف 
فكيف في الشتاء حيث يزداد الطلب؟ لكن 
عرنــوس أملح فــي كالم مناقض إلى أن 
أزمة احملروقات سببها أعمال الصيانة في 
مصفاة بانياس ستعود لإلقالع في أول 

يوم من الشهر القادم.

النائب اسعد درغام

تكليف «األمن العام» بالتواصل مع قبرص السترداد املهاجرين غير الشرعيني
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عنيزة... ريادة في اخلير
نايف شرار

ملاذا... عنيزة
توجت محافظة عنيزة بلقب 
عنيزة.. محافظة اإلنســانية، 
حيث إن عنيزة األم الرؤوم لكل 
من سكنها أو غادرها واشتاق 
إليهــا أو من ســمع وقرأ عنها 
هذا اللقب تستحقه عنيزة بكل 
جدارة، حيث إن أهالي عنيزة 
اتسموا باإلنسانية في عالقاتهم 
وتعامالتهــم مع بعضهم ومع 
الغير، ولعنيزة الدور الكبير في 
نشر اخلير بني الناس وتعتبر 
الرائــدة بدعم أهلها  احملافظة 
في كل ما ينفع املجتمع، حيث 
متيــزت باملشــاريع التنموية 
أبناء  واإلنســانية، وتســابق 
عنيزة لدعم املشاريع اإلنسانية 
ليس بغريب على مدينة كانت 
قبــل ٨٠ عاما تؤســس للعمل 

التطوعي.
وتتميــز محافظــة عنيزة 
بحجم املســاهمات األهلية في 
العديد من املشاريع واألعمال 
اخليريــة، حيث تعــددت فيها 
اجلمعيات واملؤسسات اخليرية 
والتي جاءت مع شــراكة وبني 
أبناء املجتمع من أبناء عنيزة 
ســواء مــن خــالل األفــراد أو 
املؤسســات فنجحــت هــذه 
الشــراكة بكل اقتدار وحتققت 
على أرض الواقع في هذا اجلانب 

اإلنساني.
كما يحظى القطاع الصحي 
بدعــم كبير من رجــال عنيزة 
ممن كانت لهم بصمات واضحة 
في «محافظة اإلنسانية»، حيث 
متيز مجتمع عنيــزة بالتفرد 
الفريد من لبنات اخلير وسط 
تســابق فــي درب مــن دروب 
اخلير والبذل والعطاء خلدمة 
ســاكنة عنيزة وأقامــوا على 
نفقتهم اخلاصة صروح طبية 
تسهم في رفع مستوى اخلدمات 
الصحية واســتفادت منها كل 

أبناء الدكتور سليمان السليم 
وإخوانــه. وهناك مستشــفى 
الشــفاء للنقاهــة مبحافظــة 
عنيزة وهو يعد هذا املشروع 
الطبي املتخصص صرحا طبيا 
متميزا، ومشروعا رائدا ضمن 
منظومة القطــاع الصحي في 
منطقة القصيم، بعد أن تكفلت 
مؤسسة محمد وعبداهللا أبناء 
إبراهيم السبيعي اخليرية ببناء 
املستشــفى، حيــث يخدم هذا 
املشروع منطقة القصيم، وتبلغ 
مســاحته ٥٠٠٠م٢، ويتكــون 
املستشفى من طابقني وبسعة 
سريرية تبلغ ١٢٠ سريرا، كما 
يحتوي املستشــفى على عدد 
من األقسام املتخصصة للرجال 
والنساء كقسم الباطنية وقسم 
اجلراحة وقسم العناية املركزة 
املتوســطة وقســم مخصص 
للعالج الطبيعــي، كما توجد 
بــه صالــة رياضيــة تغطــي 
جميع التمارين الالزمة لنزالء 

املستشفى.
ومجمــع طهــور ملرضــى 
الســرطان هــو أحد مشــاريع 
جمعية طهور لرعاية ومساندة 
مرضى السرطان بعنيزة. وتبلغ 
مســاحة املجمــع (١٥٠٠)م٢. 
ويتضمن املشروع مقرا إلدارة 
جمعية طهور (رجال ونساء) 
ومركــز التوعيــة والتثقيــف 
والتدريب ومركز الكشف املبكر 
واالستشــارات الطبية ومركز 
اخلدمــات االجتماعية ومركز 
الرعاية والتأهيل مركز التلطيف 
والنقاهة. وقد جتاوزت تكلفة 
املشــروع ١٧ مليــون ريــال 
ســعودي. أما مركــز الرعاية 
الصحية األولية بحي الزهرة 
فقد مت إنشاؤه على نفقة الشيخ 
محمد بن حمد الســلوم رحمه 
اهللا، والذي تقــدر تكلفته مبا 
يزيد على مليوني ريال، ويخدم 
املركز ٩٦٣٣ نســمة من سكان 

احلي.

والتي مت افتتاحــه عام ١٤٢٥هـ، 
٢٠٠٥ م، وجاء بتبرع سخي من 
أبناء الشيخ أحمد اجلفالي (رحمه 
اهللا) مببلغ وقدره (٥٫٣١٩٫٥٠١) 
ريال، ويتكون من دورين حيث 
يحتوي على ٣٧ سريرا للرجال 
والنساء، ومتوسط عدد مراجعيه 
اليــوم مــن ٥٥ إلــى ٦٥ مراجعا 

ومراجعة.
يعد مشــروع مركز اخلنينية 
الوظيفــي واالجتماعي  للتمكــني 
لألشخاص ذوي اإلعاقة من املشاريع 
الرائدة التي تهــدف إلى توظيف 
املعاقني في سوق العمل ومتكينهم 
في الوظائــف التي يتم توظيفهم 
عليها. وتقوم فكرة املشروع على 
متكني املعاقــني مهنيا واجتماعيا 
ونفســيا واقتصاديــا وتدريبهم 
على وظائف يتــم توظيفهم فيها 
بســوق العمــل مباشــرة أو فــي 
حاضنــات عمــال مخصصة لهم. 
وتبلــغ مســاحة املشــروع ٥٠٠٠ 
متر مربع وبتكلفة ٦ ماليني ريال، 
ويستوعب املركز عدد ٤٠٠ مستفيد. 
وقد تبرع بإنشــاء هذا املشــروع 

املبكرة حيث مت تطبيق كل معايير 
البناء اخلاص بذوي اإلعاقة على 
املبنى من حيث املساحات واإلضاءة 
وسهولة احلركة واشتراطات األمن 

والسالمة واستخدام التقنية.
ويعتبر مشروع مركز الشيخ 
علي بن عبداهللا التميمي للتوحد 
لبنــة جديدة من لبنــات اخلير 
في مدينة عنيزة اإلنسانية التي 
تضاف جلمعية عنيزة للخدمات 
اإلنســانية – تأهيل- كمشروع 
جديــد يضــاف إلــى منجزاتهــا 
لتعزيز رسالتها وسمو أهدافها 
في خدمة أبناء املجتمع من ذوي 
اإلعاقة حتت مسمى مركز الشيخ 
علي العبــداهللا التميمــي مركز 
التشخيص والكشف املبكر ومركز 
التأهيل االجتماعي لذوي إعاقة 
الفكرية ومركز التأهيل الصحي 
لذوي اإلعاقة احلركية ومدرسة 
قدرات النموذجية اخلاصة للتربية 
اخلاصة ومركز التمكني الوظيفي 
واالجتماعي لذوي اإلعاقة ومركز 
التدريب والتطوير وقسم العالج 
الطبيعي والوظيفي وقسم العالج 

النفسي وتنمية املهارات وقسم 
العالج باألكسجني وطب األعماق.

وقد تكفل أبناء الشــيخ علي 
العبداهللا التميمي رحمه اهللا في 
بناء مركز التوحد بتكلفة جتاوزت 
٢١ مليون ريال، وبطاقة استيعابية 
للخدمــات األساســية (الرعاية 
النهاريــة) تقدر بـــ(٣٥٠) حالة 
إلى جانب العيــادات اخلارجية 
بطاقة اســتيعابية (٤٠٠) حالة 
سنويا وقد بلغت مساحة أرض 
املركز ١٤ ألف متر ومسطح البناء 

٧٥٠٠م٢.
ويشكل مشــروع مركز طب 
وجراحة العيون والتأهيل الطبي 
والعــالج الطبيعي مبستشــفى 
امللك سعود أحد املشاريع املهمة 
ويتكون مــن ثالثة أدوار ويقدم 
خدماتــه للمرضــى واملراجعني، 
والذي تقدر التكلفة اإلجمالية له 
سبعة ماليني ريال، وجاء بتبرع 

سخي من لولوة الزامل.
وهناك مشــروع مركز أحمد 
اجلفالي اخليري لغســيل الكلى 
مبستشفى امللك سعود بعنيزة 

املتكاملة واخلدمات اإلنسانية وذلك 
على مستوى املجمعات اإلنسانية 
في الرعاية والتأهيل على مستوى 
اململكة، والذي تصل مساحته إلى 
(٦٠٫٠٠٠م٢)، وبتكلفة بناء وجتهيز 
بلغت ٥٥ مليونا، ويشتمل املجمع 
علــى ١٤ مبنــى لتقــدمي اخلدمات 
املتكاملة للمستفيدين من خدماته 
وذلك مــن خالل وحداته املتعددة 

ومبانيه الرئيسة ومرافقه.
أمــا مركــز الشــيخ محمد بن 
الســعدي للطفولة  عبدالرحمــن 
والتدخــل املبكر الذي مت افتتاحه 
عام ٢٠١٦م فيشــكل لبنة تضاف 
ملدينــة عنيزة اإلنســانية، حيث 
تكفل الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
الســعدي في بنــاء املركز وبلغت 
تكلفتــه ١١٫٥٠٠٫٠٠٠ ريال. ويقع 
املشــروع علــى أرض مســاحتها 
(١٧٠٠٠) ألــف متر مربــع تقريبا 
حيث تصل املساحة الكلية حلجم 
املباني فــي املركز إلى (٤٠١٧م٢)، 
ومت تصميم املبنى ليتناســب مع 
متطلبات واشتراطات خدمة األطفال 
ذوي اإلعاقة في املرحلة العمرية 

شرائح املجتمع محققة بذلك رؤية 
مســتقبلية مفادهــا «صحة عامة 

أفضل».
تعزيزا لرسالتها وسمو أهدافها 
فــي خدمة أبناء املجتمع من ذوي 
اإلعاقة مت إنشــاء (مدينة عنيزة 
املتكاملة  للخدمــات اإلنســانية) 
اإلنســانية  التخصصــات  فــي 
خلدمة األبناء من الذكور واإلناث 
مــن كل الفئات العمريــة كبرامج 
مرحلية متتابعــة ومنتظمة تبدأ 
من مرحلة العنايــة باألم احلامل 
مرورا بالتدخــل املبكر والتعليم 
اخلاص والتأهيل وصوال ملرحلة 
االندمــاج الكامــل، حيــث تعتمد 
(مدينة عنيزة للخدمات اإلنسانية) 
على أساليب تأهيل معتمدة عامليا 
من قبل منظمــة الصحة العاملية 
ضمن سعيها للوصول إلى حتقيق 

شعارها «الصحة للجميع».
ويعــد مجمع الشــيخ علي بن 
عبداهللا اجلفالي رحمه اهللا للرعاية 
والتأهيل واحدا من أهم مشــاريع 
جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية 
مــن حيــث املســاحة واإلمكانات 

القطاع الطبي يحظى باهتمام بالغ رعاية كاملة ملختلف الفئات في عنيزة
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العازمي ينضم إلى «األبيض» رسميًا
يحيى حميدان 

أعلنت إدارة نادي الكويت ضم العب كاظمة 
واملنتخب الوطني ســابقا مشاري العازمي في 
صفقة انتقال حر ملدة موسم واحد بعد شطبه من 
ناديه السابق. ومت توقيع العقد بحضور رئيس 
النادي خالد الغامن ونائب رئيس جهاز الكرة عادل 
عقلة والعازمي. وعقب التوقيع الرسمي، كتب 
العازمي في حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: 
«كل الشكر والتقدير خلالد الغامن وعقلة وأعضاء 
مجلس اإلدارة واجلهازين اإلداري والفني للفريق 

األول علــى ثقتهم بي، وأمتنى أن اكون اضافة 
لهذا الصرح الكبير، متمنيا لهم ولي التوفيق في 

االستحقاقات املقبلة». 
هذا، ووافقت ادارة الفريق الكويتاوي على 
إعارة املهاجم حسني احلربي للجهراء ملدة موسم 

واحد. 
إلى ذلك، تبنى «ديوان كويتاوي» إقامة لقاء 
مفتوح بني خالد الغامن وجماهير «األبيض» يوم 
االثنني املقبل عند الساعة السابعة مساء، وذلك 
ألخذ اقتراحاتهم والتباحث حول كل ما يخص 

النادي.

مشاري العازمي يتوسط خالد الغامن وعادل عقلة عقب توقيع العقد

عجب مستمر مع «العنيد» 
والغابوني ماسامبا آخر التعاقدات

يحيى حميدان

حصلــت إدارة نادي التضامن على موافقة 
املهاجم الدولي فيصل عجب لالستمرار مع الفريق 

األول لكرة القدم ملوسم آخر.
ودخل عجب في مفاوضــات خالل الفترة 
األخيرة مع احد األندية احمللية لكنها لم تتكلل 
بالنجاح بسبب ضعف املقابل املادي، ليقرر الالعب 
االســتمرار مع «العنيد» الذي عاد له منتصف 
املوسم املاضي بعد جتربة قصيرة مع العربي.

إلى ذلك، وصل الى البالد في اليومني املاضني 
احملترفــني اجلديدين النيجيــري ابيبوي بكر 

والنيجيري إميانويل إيفياني، ليدخال في احلجر 
املنزلي حاليا حسب اشتراطات وزارة الصحة، 
على أن ينضموا إلى تدريبات الفريق في وقت 
الحق. وكان املدافع الســنغالي جوي نداي قد 
دخل تدريبات التضامن مؤخرا لوجوده في البالد 
بعد انتهاء مشاركته مع فريقه السابق الساحل.

كما ينتظر التضامن وصول احملترف الرابع 
الغيني توريه إلكهالي خالل الفترة املقبلة.

وأنهى التضامن ملف األجانب بالتعاقد مع 
العب الوســط، الغابوني داڤيد ماسامبا، والذي 
يبلغ من العمر ٢٨ عاما وسبق له اللعب مع حمام 

األنف التونسي.

(أحمد علي) فيصل عجب مشاركا في مباراة سابقة للعربي والتضامن 

العنزي: ٣ وديات لليرموك بقيادة دراغان
عبدالعزيز جاسم

قال إداري الفريق األول 
اليرموك  بنادي  القدم  لكرة 
املدرب  إن  العنزي،  يوسف 
الصربي دراغان ســيتولى 
بدءا من اليوم مهمة تدريبات 
الفريق، وذلك بعد انتهاء فترة 
احلجر املنزلي ملدة أسبوعني، 
مشــيرا إلــى أن اليرموك 
سيخوض ٣ مباريات ودية 
مع كل من األزرق األوملبي 
األحد املقبل ثم الصليبخات 

في األول من أكتوبر وأخيرا مع الشباب في ٩ منه 
ضمن استعدادات اليرامكة النطالق املوسم اجلديد. 
وأشار العنزي إلى أن احملترفني التونسي وسام 

اإلدريسي والغابوني فرانك بيرن 
وصال قبــل عدة أيام وبانتظار 
انتهــاء فترة احلجــر املنزلي 
ليلتحقــا بالتدريبات، موضحا 
أن إدارة النادي تعمل على إنهاء 
إجــراءات وصــول احملترفني 
الفرنسي دومبيا والعاجي هيرمان 

كواو قبل انطالق املوسم.
وأضــاف أن اجلهاز الطبي 
يعمل في الوقــت احلالي على 
اســتغالل فتــرة التوقف من 
خالل تأهيل املصابني وهم: احمد 
هاني ويوسف جنف ومنصور 
البلوشــي، الذين تعرضوا لإلصابة في بطولة 
كأس ســمو األمير الذي احتــل فيها اليرموك 

املركز الرابع.

وسام وفرانك وصال ودخال احلجر املنزلي

يوسف العنزي

الفحيحيل 
يغلق تعاقداته 

بالبرازيلي فرناندو
هادي العنزي

أكمل اجلهاز اإلداري بنادي الفحيحيل تعاقداته 
اخلارجية بضم البرازيلي لويز فرناندو ليغلق 
محلف احملترفني اخلمسة، قبل انطالق منافسات 
دوري التصنيف املقرر لها في ١٥ أكتوبر املقبل، 
والتي يعول عليها «األشاوس» كثيرا حلجز مقعد 
متقدم يضمن لهــم اللعب ضمن فرق الدوري 

املمتاز.
ويتوقع أن يصل فرناندو القادم من نادي 
ديسبورتيفو أفيس البرتغالي األسبوع املقبل، 
على أن يقضي أسبوعني في احلجر املنزلي قبل 

انضمامه إلى الفريق بقيادة املدرب الوطني ظاهر 
العدواني، ولن يشــارك في املباراتني الوديتني 
للفريق أمام الساحل وبرقان في األول والعاشر 

من أكتوبر املقبل.
وفي االجتاه نفسه سيعكف اجلهاز اإلداري 
برئاسة حمد العجمي على إغالق ملف االنتقاالت 
احمللية، وذلك قبل وقت كاف من بداية املوسم 
الكروي، إلتاحة وقت كاف للجهاز الفني إلدخال 
التعديالت التي يراها مناسبة على التشكيلة، حيث 
أثمرت حتركات اجلهاز اإلداري في األســابيع 
املاضية عن ضم ٤ العبني هم سليمان بورمية، 

وجاسم كرم، وأحمد عتيق، وأحمد الصقر.

العربي يخشى تداعيات «كورونا» بعد إصابة الفهد
مبارك اخلالدي

أعلن مجلــس إدارة النادي العربي أمس 
ثبــوت إصابة عضو مجلــس اإلدارة أمني 
الصندوق فهد الفهد بڤيروس كورونا املستجد، 
وكانت إدارة النادي قد أعلنت قبل يومني إصابة 

رئيس جهاز الكرة علي مندني بالڤيروس.
وعكست اإلصابات املتتالية ألعضاء مجلس 
اإلدارة اخلوف من متدد الڤيروس بني صفوف 
الالعبني واإلداريني نتيجة لالختالط بني اجلميع 
أثناء االحتفاالت بفــوز «األخضر» ببطولة 
كأس سمو األمير سواء في ستاد جابر الذي 
شــهد اللقاء النهائي أو ستاد صباح السالم 
باملنصورية الذي شــهد احتفاال جماهيريا 

كبيرا عقب املباراة.
وفي جانب متصل، من املتوقع أن يستمر 
البرنامج االعدادي للفريق مطلع األســبوع 
املقبل والذي يشــهد مباراة ودية لألخضر 
أمام الســاملية في إطار حتضيرات الفريق 

فهد الفهد مشاركا في تسليم ميداليات بطولة كأس سمو األميرخلوض مواجهات دوري التصنيف.

القادسية يتخطى الشباب في اجلولة األخيرة لـ «اليد»
يعقوب العوضي

فاز فريق كرة اليد بنادي 
كاظمة على الساحل بنتيجة 
٤٠ - ٢٣ فــي املبــاراة التــي 
جمعتهما مساء أول من أمس 
ضمن منافسات اجلولة الـ١٥ 
واألخيرة من دور الدمج والتي 
أقيمــت على صالة الشــهيد 
فهد األحمد مبقر احتاد اليد، 
ورفع البرتقالي رصيده إلى 
٢٥ نقطة بينما استقر اخلاسر 

على نقطتني.
وعلى مجمع صاالت الشيخ 
سعد العبداهللا فاز النصر على 
اليرموك ٤٠-٣١ ورفع العنابي 
رصيــده إلى ١٨ نقطــة فيما 
توقف رصيــد اليرموك عند 
١٠ نقاط، كما تغلب القادسية 
على الشــباب ٣٤ -٢٣ ورفع 
األصفر رصيده إلى ٢٦ نقطة 
وجتمد رصيد الشباب عند ٨ 
نقاط، وانتهت مواجهة خيطان 
مع اجلهراء بالتعادل ٢٩ -٢٩ 
ورفع خيطان رصيده إلى ٨ 
نقاط واجلهراء إلى ١٣ نقطة.
من جانب آخر، اســتغنى 
االحتــاد عن خدمــات املدرب 
الوطني سالم محمود والذي 
كان مدربــا حلــراس املرمى، 
البراعــم  مــدرب  وكذلــك 

عبداخلالق عبدالقدوس.
فتح باب تسجيل الالعبات

إلــى ذلك، أســفر اجتماع 
اللجنة النســائية لكرة اليد 
والــذي عقد مســاء أمس في 
الدعيــة  مقــر االحتــاد فــي 
بحضور أمني الســر املساعد 
عبداهللا الذياب، رئيس اللجنة 
د.اجلــازي املونــس ونائب 

الرئيس د. دالل علي وأعضاء 
اللجنة غدير أسد ود.فاطمة 
املجيبل وفجر البسام وممثلي 
األندية النســائية (العيون، 
سلوى الصباح والفتاة) عن 
فتح باب تســجيل الالعبات 
في األندية النســائية ابتداء 

من األحد املقبل.
كما أعلنت اللجنة عن إقامة 
أول بطولة تنشيطية لألندية 
النســائية والشــاملة، حيث 
يسعى نادي الفتاة إلى إعادة 
تكوين فريق اليد للمشاركة 
في البطولة بينما تتجه نية 
أندية العيون وســلوى إلى 
تعزيز فرقهم خاصة في ظل 
موافقة ٣ أندية شاملة مبدئيا 
على املشــاركة فــي البطولة 

النسائية،
كمــا انتهــت اللجنــة من 
تنقيــح الئحــة املســابقات 

احمللية للموسم املقبل.
وفي اإلطار نفســه، أكدت 
نائب الرئيس د.دالل على أن 
التعاون من األندية الشاملة 
والراغبــة مبشــاركة فرقهــا 
البطــوالت  النســائية فــي 
احمللية ســيعود بالكثير من 
اللعبة بصورة  املنفعة على 
عامة، كمــا أثنت على التزام 
األنديــة النســائية بحضور 
االجتماعــات للوصول فيها 
إلى أفضل النتائج وتوجهت 
د.اجلــازي املونس بالشــكر 
ملجلس إدارة االحتاد وللهيئة 
العامــة للرياضــة وللجنــة 
األوملبية الكويتية على اجلهود 
الكبيرة املبذولة في ســبيل 
خلــق بيئة مناســبة للفرق 
النســائية خلوض املباريات 

والبطوالت املختلفة.

بطولة تنشيطية نسائية في ديسمبر مبشاركة األندية النسائية والشاملة

عبور بالكرة إلى مرمى الشباب من دون أي صعوبات

جانب من اجتماع اللجنة النسائية

عناد يترقب «مسحات» العبي «األزرق»

عبدالعزيز جاسم

يترقب الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم بقيادة الوطني ثامر عناد 
نتائج المسحات لالعبي العربي وكاظمة، 
والذين سيكون من ضمنهم الالعبون الذين 
سبق ان استدعاهم إلى صفوف «األزرق»، 
حيث اختار ٥ العبين من «األخضر» وهم: 
سليمان عبدالغفور وعلي عتيق وعبداهللا 
عمار وأحمد إبراهيم وبندر السالمة، ومثله 
في «البرتقالي» وهم: حسين كنكوني محمد 
العازمي وحمد الحربي وبندر بورســلي 
قبل ان يتم استبعاد شبيب الخالدي بعد 
إصابته بفيــروس كورونا وجاء بدال منه 

مهاجم «األصفر» عبدالعزيز مروي.
وفي حــال إصابة أي العــب آخر «ال 
قدر اهللا» ســيضطر عناد إليجاد البديل 
بصورة سريعة أو سيكتفي بالعدد الموجود، 
حيث اختار ٣٠ العبــا وبالتالي لن تتأثر 
االستعدادات كثيرا إذا غاب العب او اثنان.
ومن المقرر أن يجري جميع عناصر 
وفد «االزرق» مسحات كورونا للتأكد من 
سالمتهم قبل المغادرة إلى أبوظبي في ٥ 
اكتوبر المقبل حيث ســيخوض منتخبنا 
مباراتين وديتين أمام اإلمارات وسورية 
يومي ٨ و١٢ اكتوبر ضمن اســتعدادات 
منتخبنا لتصفيات آسيا المشتركة المؤهلة 
الى نهائيــات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ 

ونهائيات كأس آســيا في الصين ٢٠٢٣ 
والتي تقرر تأجيلها إلى مارس ٢٠٢١ حسب 
بعــض التقارير اإلعالمية ولم يعلن عنها 

بشكل رسمي.
كما ســيخوض «األزرق» مواجهتين 
وديتين في نوفمبــر مع أرمينيا وعمان 

يومي ١١ و١٦ منه.
هذا، وسيخوض منتخبنا أول تدريباته 
األحد المقبل على ملعب المرحوم عبدالرحمن 
البكر باتحاد الكرة وسيخضع قبلها عدد من 
الالعبين إلى الفحوصات من قبل الجهاز 
الطبي خصوصا من لديهم إصابات خفيفة 
أو يشعرون بشد عضلي وبناء عليه سيكون 

لديهم برنامج تدريبي خاص.
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جانب من التدريبات األخيرة للمنتخب 
مع املدرب التونسي محمد كعبار

التحضير بأعلى جاهزية ممكنة 
ملواصلــة اإلجنــازات وحصد 
األلقاب، وقد تأثرت جميع الفرق 
بفيــروس كورونا، ســواء من 
حيث املستوى الفني أو البدني 
ونأمل في بداية أفضل للجميع 

املوسم املقبل».
إلــى ذلــك، أبــدى املوهبــة 
الشابة سهو الســهو سعادته 
بالفوز بالكأس وحتقيق اإلجناز 
الكبيــر، آمال أن يحصد العديد 
من اإلجنازات مع «العميد» في 
املستقبل، مضيفا نعمل بروح 
الفريق الواحــد للفوز بجميع 
األلقاب املتاحة، وأحظى برعاية 
كبيرة مــن إخوانــي الالعبني 
اخلبرة أمثال حســني اخلباز، 
الربــاح، وعبــداهللا  وراشــد 
الشمري، ومن اجلهازين الفني 

واإلداري.
وقد قام بتوزيع امليداليات 
على أصحــاب املراكــز الثالث 
األولى كل مــن رئيس مجلس 
إدارة احتاد السلة رشيد العنزي 
وأمني الســر العام في االحتاد 
عبدالرحمــن اخلبــاز ونائــب 
رئيــس مجلــس إدارة نــادي 
الكويت بــدر العصيمي وعدد 
من أعضاء مجلس إدارة احتاد 

السلة.

نكون جاهزين كفاية لها، لكن 
بعزمية الشباب متكنا من الظفر 
بالكأس بجدارة»، الفتا إلى أن 
اإلعداد للموسم اجلديد سيكون 
كبيرا للمحافظة على األلقاب، 
ومشددا على أن الكويت ال يسعى 

سوى للمركز األول دائما.
الشمري: الروح وراء الفوز 

مــن جانبــه، ذكــر العــب 
الكويت الدولي عبداهللا الشمري 
لـ«األنباء» أن الفوز بالكأس جاء 
بفضل الروح القتالية لالعبني 
ودعم اإلدارة، مضيفا: «أنهينا 
املوسم بأفضل طريقة ممكنة، 
ومن دون إصابات، وسنواصل 

جدوى، ليحتفظ الكويت بالكأس 
للموسم الثاني تواليا.

العصمي: أبطال بجدارة 

من جهته، أشاد نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة بنادي الكويت 
ورئيــس جهــاز «الســلة» بدر 
العصيمي بأداء العبي «األبيض» 
الفنــي واإلداري  واجلهازيــن 
فــي جميــع مباريــات الكأس، 
خاصة في قمــة النهائي، وقال 
لـــ «األنباء»: «جــاءت صعوبة 
مواجهات الــكأس لكونها أتت 
بعد توقف طويل بســبب وباء 
كورونا، وجل ما كنا نخشاه أن 
نفاجأ مبباراة قوية من دون أن 

«األصفر» االقتراب من الكويت 
بأكثــر من ٩ نقاط في أحســن 
األحوال، وحتقق ذلك بعد جهد 
كبيــر مبنتصف الربــع الثالث 
من املواجهة بعدما اعتمد على 
التصويب من خارج القوس عبر 
عبدالعزيز احلميدي وعبداهللا 
الصراف، لكن سرعان ما استعاد 
«األبيــض» زمام املبــادرة من 
جديد، لينهيه مبصلحته ٧٦-

٥٨، وفــي الربع األخير لم يكن 
احلال بأفضل من سابقيه، رغم 
دفع مدرب القادسية الليتواني 
لوكاس مندوجاز بعبدالرحمن 
السهو الذي احتفظ بجهودهم 
فــي «الثالــث» لكــن مــن دون 

هادي العنزي

تــّوج الكويت بطــال لكأس 
االحتاد لكرة السلة بعدما تغلب 
في املباراة النهائية على نظيره 
القادسية بنتيجة ٨٨-٧١، مختتما 
موســم ٢٠١٩-٢٠٢٠ الذي يعد 
األطول منذ عقود بسبب التوقف 
الذي اســتمر ألكثر من ٧ اشهر 
كاملة بســبب جائحة كورونا، 
فيما حل كاظمة ثالثا بالفوز على 

اليرموك ٩٩-٧٣. 
مواجهــة  وجــاءت  هــذا، 
اللقب  النهائي بأفضلية حامل 
لعبا ونتيجة منذ بدايتها حتى 
حلظاتها األخيرة، فالربع األول 
كشف عن عزمية واضحة لالعبي 
الكويت للظفــر بالكأس بعدما 
متكنــوا مــن إنهائــه بنتيجــة 
مضاعفــة ٣٢-١٦، كمــا شــهد 
الربع الثاني بداية سريعة من 
القادسية لتقليص الفارق، وكذلك 
احتجاجات عدة من العبيه على 
قرارات احلكام، لكن خبرة العبي 
الكويت بقيادة عبداهللا الشمري، 
وتركــي حمــود، وعزيز محمد 
أبقــت كفة «األبيــض» رجحت 
لينتهي النصف األول من القمة 
بفارق ١٢ نقطة للكويت وبنتيجة 
يســتطع  لــم  فيمــا   ،٥٣-٤١

(محمد هاشم) جنوم الكويت يحتفلون بالرباعية مع رئيس وأعضاء احتاد «السلة» واجلهازين اإلداري والفني لـ«العميد» 

الكويت بطًال لكأس «السلة».. بجدارة

العنزي: فتح باب االنتقاالت بداية أكتوبر 
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة 
رشــيد العنزي، أن المستوى المميز الذي 
ظهر به القادسية والكويت في نهائي الكأس 
يعكس تطور كرة السلة الكويتية، مضيفا: 
الموســم  التحضير النطالق  «نعمل على 
٢٠٢١/٢٠٢٠ في نوفمبر المقبل، وســيبدأ 
التسجيل لالنتقاالت الجديدة خالل الفترة 

من ١ - ٣٠ أكتوبر المقبل، حيث تعكف لجنة 
المسابقات حاليا على عمل جداول مسابقات 
البطوالت القادمة، وسيتم إصدارها وتوزيعها 
على األندية خالل األسبوع المقبل»، الفتا 
إلى أن «أزرق الســلة» سيبدأ األحد المقبل 
برنامجه الجديد لإلعداد لدورة الخليج المقبلة 

التي ستنطلق في مارس ٢٠٢١ .
دفاع قوي من حمد عدنان وأليكس الغيص على العب القادسية عبدالعزيز احلميدي

األهلي يعود إلى االنتصارات.. 
ويستعد لرحيل فايلر

القاهرة - سامي عبدالفتاح

تخطى فريق األهلي مضيفه اف سي مصر 
بثالثية نظيفة رفعت رصيد الفريق األحمر إلى 
٧٦ نقطة ليزداد ابتعادا عن اآلخرين، بعد تأكد 
فوزه ببطولة الدوري، وبدأت الثالثية بهدف 
عمرو الســولية من ضربة جزاء في الدقيقة 
٧، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في 
الدقيقة ٥٧، ثم أحرز أجاي الهدف الثالث في 
الدقيقة ٧٣، فيما تصدى حارس األهلي محمد 
الشناوي لركلة جزاء في الدقيقة ٥٢ عن طريق 
مصطفى سلطان، ليحافظ على نظافة شباكه 

للمباراة رقم ٢٢ على التوالي.
وبعــد الفوز حاصــر اإلعالميون املدير 
الفني لألهلي رينيه فايلر بأســئلة مباشرة 
عن احتماالت رحيله عن األهلي مطلع الشهر 
املقبل، بعد أن تقــدم بطلب للحصول على 
اجازة جديدة، اال أن أصحاب هذه األسئلة لم 

يتلقوا إجابات شافية من فايلر.
الفريق سيد عبداحلفيظ من  وزاد مدير 
غموض الصورة عندما علق بقوله: «ماليش 
دعوة»، مؤكدا أن مســتقبل املدير الفني تتم 

مناقشته من قبل مجلس اإلدارة.
يذكر أن عقد فايلــر اجلديد مع األهلي 
يشتمل على بند يسمح للمدرب السويسري 
بالرحيل في الفترة بني ١ إلى ١٠ أكتوبر املقبل، 
ويتوقع أن يعقد محمود اخلطيب اليوم جلسة 

مع فايلر لتخييــره بني إلغاء بند رحيله في 
عقده اجلديد والبقاء مع الفريق لنهاية دوري 
أبطــال أفريقيا، أو الرحيل فورا حفاظا على 

استقرار الفريق.
إلى ذلك، أعلن مرتضى منصور، رئيس 
نادي الزمالك، تعيني البرتغالي جيمي باتشيكو 
مديرا فنيا للفريق األبيض ملدة عام كامل خلفا 

للفرنسي باتريس كارتيرون.
ومن املقرر أن يصل باتشيكو إلى القاهرة 
غدا الســبت للتعاقد وقيادة الفريق األبيض 
في والية ثانية بعد جتربته الســابقة موسم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥ التي استمرت ملدة ١٢ مباراة فقط 
ورحل بعد تلقيه عرضا من الشباب السعودي.

ولم يخض باتشيكو أي مهمة تدريبية منذ 
عام ٢٠١٧ بعد رحيله عن الدوري الصيني.

ويستعد الزمالك ملواجهة الرجاء البيضاوي 
املغربي يومي ١٨ و٢٤ أكتوبر املقبل في نصف 

نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتستكمل اليوم وغدا مباريات اجلولة ٢٩، 
وبداية اجلولة ٣٠ من مسابقة الدوري املصري، 
فتقام اليوم ثالث مباريات، حيث يستضيف 
حرس احلدود طالئع اجليش مبلعب املكس، 
ومصر املقاصة مع املقاولون العرب، ويشهد 
ستاد االســكندرية اللقاء املهم بني االحتاد 
السكندري وانبي، فيما تقام غدا السبت مباراة 
وحيدة جتمع بني فريقي طنطا واألهلي مبلعب 

السالم في افتتاح اجلولة ٣٠.

البرتغالي باتشيكو مديراً فنياً للزمالك

«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية«الطائرة» يعلن تشكيل املنتخبات الوطنية

الهالل السعودي يلجأ إلى «كاس»

يعقوب العوضي

أعلن احتاد الطائرة عن اختيار قائمة العبني 
املنتخبات الوطنية لالستحقاقات املقبلة، حيث 
وقع اختيار املدرب التونسي قائد اجلهاز الفني 
للمنتخب األول للمشــاركة في بطولة األلعاب 
اخلليجية املجمعة في مارس املقبل على كل من: 
عبدالرحمن املطوع، عبدالعزيز شاكر، عبدالعزيز 
الشطي، علي سعدون، محمد الشريف، مشعل 
العمر، مساعد املجمد (كاظمة)، وعبدالرحمن 
العتيبي، حسني املسري، عبد الناصر العنيزي، 
مبارك عبد الهادي، محمد السويد، (العربي)، 
وراشد صالح، ناصر دشتي، بدر عبداهللا، سعد 

صالح، سلطان أحمد، ناصر عبدالصمد، 
سالم الفريج (القادسية)، وعبدالعزيز 
جنم، عذبي العنــزي، عبداهللا بوفتني، 
عبــداهللا محمد، يعقوب عدنــان، عامر 
السليم، إبراهيم موسى، جاسم الصباغة 
(الكويت)، ويوسف الظفيري (اجلهراء) 

وخالد سعود (اليرموك).
كمــا أعلن االحتاد أيضا عن تشــكيل 
منتخب الشــباب حتت ٢١ بقيادة املدرب 
الوطني جاسم الطراروة الذي سيخوض 
بطولة آســيا للشــباب في طهران فبراير 
املقبــل، وكذلك أعلن االحتاد عن تشــكيل 

منتخب الناشئني.

ثالثة حراس مرمى.
وأوضح االتحاد القاري أن قواعد 
البطولة تسمح بتسجيل ٣٥ العبا 
لــكل فريق، لكن الهالل ســجل ٣٠ 
العبا فقط وضمت بعثته في الدوحة 

٢٧ العبا.
ورغم جهود االتحاد اآلسيوي، 
إال أن الهالل واالتحاد الســعودي 
لكــرة القدم طلبــا تأجيل المباراة 
أمام شباب األهلي دبي اال أن االتحاد 

القاري رفض طلب الهالل.
الى ذلك، حرم استقالل طهران 
اإليراني نظيره الشــرطة العراقي 
مــن بلوغ الدور ثمــن النهائي من 
دوري األبطال متفوقا عليه بفارق 
األهداف، بعد فوزه على أهلي جدة 
السعودي المتصدر بنتيجة ٣-صفر 
ضمن منافسات الجولة السادسة 

واألخيرة من المجموعة األولى.
دور الـ ١٦

ومــن المقــرر أن تنطلــق غدا 
مباريــات دور الـ ١٦، حيث يلتقي 
أهلي جدة الســعودي مع شــباب 
األهلي دبي اإلماراتي في ٤:٥٠ مساء 
بتوقيت الكويت على ستاد الجنوب، 
ويليه لقاء باختاكور األوزبكي مع 
استقالل طهران اإليراني في ٨:٤٥ 

مساء على ستاد الجنوب.

واالحتياطيــة ٣ حراس مرمى و٨ 
العبين فقط بسبب تفشي ڤيروس 
كورونا المستجد بين صفوفه خالل 
مشــاركته الحاليــة فــي البطولة 

القارية.
وكان الهــالل (حامــل اللقــب) 
ضمــن تأهلــه إلــى الــدور الثاني 
في وقت ســابق من البطولة، لكن 
ڤيــروس كورونــا ضــرب العبيه 
على عدة دفعــات، لدرجة أنه قدم 
الئحــة للمباراة من ١١ العبا بينهم 

وشــباب األهلي دبي اإلماراتي في 
الجولة السادسة واألخيرة من دور 
المجموعــات لحســاب المجموعة 
الثانية عــدم إقامتهــا، معتبرا أن 
االختبارات الطبية أوضحت عدم 
جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد 
العبــدان صحيا وبدنيــا لخوض 
المبــاراة، وذلك بعد شــفائهما من 
ڤيروس كورونا، حيث لم يقم العبو 
الهالل باإلحماء في ملعب المباراة 
بعدمــا ضمــت قائمته األساســية 

الدوحة - فريد عبدالباقي

قــرر نــادي الهالل الســعودي 
رفع قضية أمــام محكمة التحكيم 
الدوليــة (كاس)، ضد  الرياضــي 
قرار االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
بإلغاء مباراته أمام شــباب األهلي 
دبي اإلماراتي، واعتباره منسحبا 
مــن مســابقة دوري أبطال آســيا 
املقامة حاليا في العاصمة القطرية 
الدوحة بنظام التجمع، وإلغاء جميع 
نتائجه في املسابقة، وذلك بحسب 
املادة السادسة من تعليمات دوري 
األبطال، وبالتالي يتأهل باختاكور 
األوزبكي وشــباب األهلي دبي إلى 

دور الـ ١٦.
واستند االحتاد اآلسيوي في قرار 
اعتبار الهالل منسحبا إلى عدم متكن 
الهــالل من تســجيل ١٣ العبا على 
األقل في قائمته ملباراته أمام شباب 
األهلي دبي في اجلولة السادســة 
واألخيــرة مــن دور املجموعــات 
حلســاب املجموعــة الثانية، وهو 
ما يتعــارض مع لوائح املســابقة 

القارية.
كورونا يضرب الهالل

وكتب الهالل في حســابه على 
تويتر: قرر مراقــب مباراة الهالل 

بعد استبعاده وشطب نتائجه بدوري أبطال آسيا

مدرب الهالل لوشيسكو يجلس على مقاعد البدالء بدون احتياطيني

ملشاهدة الڤيديو
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أعلن أتلتيكو مدريد اإلسباني انه ضم املهاجم األوروغوياني لويس 
سواريز قادما من غرميه احمللي برشلونة بعقد ميتد ملوسمني بعدما 
أمضى ٦ مواسم مع الفريق الكاتالوني. وأوضح «البارسا» في بيان 
منفصل أن «األتلتي» سيدفع ستة ماليني يورو (سبعة ماليني دوالر) 

كمكافآت لضم سواريز البالغ عمره ٣٣ عاما.
وتابع: «برشلونة يود أن يعبر عن امتنانه لالعب على التزامه ويتمنى 
له النجاح في املستقبل». ورحل سواريز، الذي يحتل املركز الثالث 
في قائمة هدافي برشلونة عبر العصور، قبل موسم من نهاية عقده 
مع الفريق. وقال فريق العاصمة االسبانية في بيان: «أتلتيكو مدريد 
وبرشــلونة توصال التفاق من أجل انتقال لويس سواريز ويتبقى 
الكشف الطبي واالتفاق الرسمي على العقد بني الالعب والنادي».  

برنامج املباريات بالتوقيت احمللي

اليوم اجلمعة

فرنسا (املرحلة الـ ٥)

١٠beIN Sports HD٦ليل ـ نانت 

أملانيا (املرحلة الـ ٢)

٩:٣٠هرتا برلني ـ فرانكفورت

غدًا السبت

إجنلترا (املرحلة الـ ٣)

٢:٣٠beIN Sports HD١برايتون ـ مان يونايتد

٥beIN Sports HD١كريستال ـ إيڤرتون

٧:٣٠beIN Sports HD١وست بروميتش ـ تشلسي

١٠beIN Sports HD٢بيرنلي ـ ساوثمبتون

إسبانيا (املرحلة الـ ٣)

٢beIN Sports HD٣أالڤيس ـ خيتافي

٥beIN Sports HD٣ڤالنسيا ـ هويسكا

٧:٣٠beIN Sports HD٣إيلتشي ـ سوسييداد

١٠beIN Sports HD١بيتيس ـ ريال مدريد

إيطاليا (املرحلة الـ ٢)

٤beIN Sports HD٤تورينو ـ أتاالنتا

٧beIN Sports HD٤كالياري ـ التسيو

٧beIN Sports HD٥سامبدوريا ـ بينيفينتو

٩:٤٥beIN Sports HD٤إنتر ميالن ـ فيورنتينا

فرنسا (املرحلة الـ ٥)

٦beIN Sports HD٦سانت إتيان ـ رين

١٠beIN Sports HD٦مرسيليا ـ متز

أملانيا (املرحلة الـ ٢)

٤:٣٠بيليفيلد ـ كولن

٤:٣٠أوغسبورغ ـ دورمتوند

٤:٣٠ليڤركوزن ـ اليبزيغ

٤:٣٠مونشنغالدباخ ـ أونيون

٤:٣٠ماينتس ـ شتوتغارت

٧:٣٠شالكه ـ برمين

إصابة «إبرا» بڤيروس كورونا

«األتلتي» يضم سواريز رسميًا

إيقاف دي ماريا ٤ مباريات

فرانك دي بور مدربًا لـ «الطواحني»

أصيب السويدي زالتان إبراهيموفيتش هداف ميالن لكرة 
القدم بڤيروس كورونا املســتجد، بحسب ما ذكر النادي 
اإليطالي أمس. كتب النادي اللومباردي: «يعلن ميالن أن نتائج 
املسحة التي خضع لها زالتان إبراهيموڤيتش جاءت إيجابية 
قبل مباراة اليوم (أمس) بني ميالن وبودو غليمت النرويجي 
في تصفيات يوروبا ليغ. أبلغنا السلطات الصحية املختصة، 
ووضع الالعب فورا في حجر صحي.. كل املسحات اإلضافية 

التي أجريت على الفريق جاءت سلبية».

أعلنت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم 
إيقاف األرجنتيني أنخل دي ماريا مهاجم باريس سان جرمان ألربع 
مباريات بتهمة البصق على االســباني ألفارو غونزاليس مدافع 
مرسيليا خالل الـ «كالسيكو» الذي جمع الفريقني في ١٣ اجلاري.

كما أشارت الرابطة الى أن التحقيق الذي فتح بحق غونزاليس بشأن 
مزاعم توجيهه إهانات عنصرية الى البرازيلي نيمار جنم ســان 
جرمان سيتم النظر فيه ٣٠ اجلاري خالل االجتماع املقبل للجنة.

وســيدخل إيقاف الدولي األرجنتيني (٣٢ عاما) حيز التنفيذ في 
٢٩ اجلاري، لذا ســيكون قادرا على املشاركة أمام رينس بعد غد 
األحد في املرحلة اخلامســة، على أن يعود الى املنافســات في ٨ 

نوفمبر ضد رين.

أعلن االحتــاد الهولندي لكرة 
القدم تعيني املدافع الدولي السابق 
فرانك دي بــور مدربا جديدا 
ملنتخب «الطواحني» خلفا ملواطنه 
رونالد كومان املنتقل أخيرا إلى 

نادي برشلونة اإلسباني.
وأشار االحتاد الهولندي في بيان 
إلى انه «سيقود الالعب الدولي 
السابق البالغ ٥٠ عاما املنتخب 
البرتقالي حتى نهاية كأس العالم 

٢٠٢٢ في قطر».
وأضاف: «سيتســلم دي بور 

مهامه فورا وسيكون جاهزا على مقاعد التدريب في املباراة الودية 
أمام املكسيك والحقا في املباراتني الرسميتني في مسابقة دوري 

األمم األوروبية أمام البوسنة والهرسك وإيطاليا».
وســيقدم االحتاد الهولندي دي بور رسميا أمام وسائل اإلعالم 
في مركز التدريب في زيست بالقرب من مدينة أوتريخت اليوم.

أرتيتا: أوزيل «ما له مكان» في أرسنالالمبارد يتوقع املزيد من هافرتس.. ومندي يحمي عرين تشلسي
أبدى مدرب تشلسي فرانك المبارد إعجابه 
بأداء كاي هافرتس بعد تسجيله ثالثة أهداف 
في الفوز ٦-٠ على بارنسلي في كأس رابطة 

األندية اإلجنليزية للمحترفني.
وقال إنها مجرد ليلة من العديد من الليالي 

الرائعة املنتظرة من العب منتخب أملانيا.
وأبلغ المبــارد الصحافيني: «قلت في آخر 
مباراتني إن كاي لم يتدرب اســتعدادا لبدء 
املوسم وانتقل إلى فريق جديد وأعتقد أنه 
كان بحاجة إلى عدة أيام، كنا مجبرين على 
إشراكه بسبب اإلصابات في صفوف الفريق 

والليلة (االربعاء) كانت فرصة جيدة ومباراة 
أخرى ليــرى كيف نتحرك بدون كرة وأن 

يكون جزءا من هذا».
إلى ذلك، أعلن نادي تشلســي االجنليزي 
تعاقده مع احلارس السنغالي إدوار مندي 
من رين الفرنسي بصفقة ملدة خمسة اعوام 
بلغت قيمتها ٢٢ مليون جنيه استرليني (٢٨ 
مليون دوالر) وفقا للتقارير. وســينافس 
الدولي الســنغالي على مركز في التشكيلة 
األساسية مع االسباني كيبا اريساباالغا الذي 
يقدم مستويات غير مقنعة منذ وصوله الى 

ملعب ســتامفورد بريدج عام ٢٠١٨. وبات 
مندي الصفقة السابعة للنادي اللندني هذا 
الصيف بعد وصول األملانيني تيمو فيرنر 
وكاي هافيرتــس، واملغربي حكيم زياش، 
تياغو  واملدافعني بن تشيلويل والبرازيلي 

سيلفا والفرنسي ماالنغ سار.
وقال مندي (٢٨ عامــا) «أنا متحمس جدا 
لالنضمام إلى تشلســي. إنه حلم بالنسبة 
لي أن أكون جــزءا من هذا الفريق والعمل 
مع فرانك المبارد وكل جهازه الفني، أتطلع 

إلى لقاء زمالئي وأتوق ألبدأ».

قال مدرب أرسنال اإلجنليزي ميكيل أرتيتا إن فريقه 
يتطور وإنه من الصعب على األملاني مسعود أوزيل 

شق طريقه إلى التشكيلة األساسية.
وأضاف أرتيتا بعد الفوز ٢-٠ على ليستر سيتي في 
كأس رابطة األندية اإلجنليزية للمحترفني: «الفريق 
يتطور وميكن رؤية املستوى 
إليه. نريد  الذي وصلنــا 
التطور بشــكل 
أكبــر واللعــب 
بأسلوب أفضل 
لذا علينا احلفاظ 

على ذلك، أحاول اختيار التشــكيلة التي بحســب 
رأيي في أفضل وضع. نختار الالعبني الذين نؤمن 
أنهم األمثل لكل مباراة وميكنكم رؤية ذلك بسبب 

استمرار التغيير في التشكيلة».
وتابع «ميكن أن تروا.. هذا صعب جدا ليس ملسعود 
فقط بل لالعبني آخرين بدخول التشــكيلة. نحاول 

اختيار الالعبني املناسبني كل أسبوع».
ولم يلعب أوزيل، الذي ينتهي عقده في يونيو املقبل، 
في نهاية املوسم املاضي وخرج من تشكيلة أول ثالث 

مباريات لـ «الغانرز» في املوسم اجلديد.
ويلعب أرسنال ضد ليڤربول في الدوري يوم االثنني.

يتطلع ريال مدريد لتحســني نتيجة التعادل السلبي التي حققها في 
اجلولة املاضية أمام ريال سوسيداد، عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس 

غدا السبت في افتتاح مباريات املرحلة الـ ٣ من الدوري االسباني لكرة 
القدم. وافتقد «امللكي»، بقيادة املدرب زين الدين زيدان، لإلبداع والبريق 

في ملعب سان سيبستيان، وهي مشاكل مت جتاهلها مع قرب نهاية املوسم 
املاضي حيث حقق الفريق اللقب بسلسلة من ركالت اجلزاء وانهيار غرميه 

التقليدي برشلونة. ومازال الريال، حامل اللقب، يفتقد جهود اجلناح البلجيكي 
إدين هازارد، لكن مارتن أوديغارد ســيكون متاحا بعدما جاءت نتيجة فحص 

ڤيروس كورونا األولى إيجابية، حيث أثبت الفحص الثاني ســلبية عينة الالعب 
النرويجي. ويريد مدريد، الذي ترك غاريث بيل ينضم لتوتنهام وخاميس رودريغيز 

إليڤرتون، أن يظهر أوديغارد األداء الذي قدمه مع ريال سوسيداد املوسم املاضي عندما 
كان معارا له، لضمان أن كرمي بنزمية لديه إمدادات مستمرة. وفي مباريات الغد يلتقي 

أالڤيس مع خيتافي، وڤالنسيا مع هويسكا، وإيلتشي مع ريال سوسيداد.

«النيراتزوري» لتحقيق بداية مثالية أمام «الفيوال» غدًا
ثمني على مضيفه باريس سان 
جرمان هو األول له على نادي 

العاصمة منذ ١٠ أعوام. 
أملانيا

يسعى هرتا برلني إلى االنفراد 
عندمــا  مؤقتــا  بالصــدارة 
يستضيف أينتراخت فرانكفورت 
اليوم في افتتاح املرحلة الثانية 

من الدوري األملاني.
وضــرب هرتا برلــني بقوة في 
املرحلــة االولى عندما ســحق 
مضيفــه فيــردر برميــن ٤-١، 
ليتقاسم الصدارة بفارق األهداف 
مع بايرن ميونيخ حامل اللقب 
فــي األعوام الثمانيــة األخيرة 
وبوروسيا دورمتوند الوصيف 
واليبزيغ الثالث. فــي املقابل، 
سقط أينتراخت فرانكفورت في 
فخ التعادل على ارضه أمام ضيفه 
أرمينيا بيليفيلد العائد حديثا 
الى دوري األضواء. وسيحاول 
هرتا برلني اســتغالل افتتاحه 
للمرحلة الثانية من أجل االنفراد 
بالصدارة والضغط على شركائه 
خصوصا بوروسيا دورمتوند 
واليبزيغ اللذين يلعبان خارج 
قواعدهما غدا أمام أوغسبورغ 
الشريك اآلخر في الريادة وباير 
ليڤركوزن على التوالي. ويلتقي 
اجلريحان شالكه وفيردر برمين 
في قمــة مثير غدا أيضا، حيث 
يلعب أرمينيا بيليفيلد مع كولن، 
وبوروسيا مونشنغالدباخ مع 
أونيون برلــني، وماينتس مع 

شتوتغارت.

بالنسبة لـ «النيراتزوري» بعد 
إراحته في اجلولة االفتتاحية 
لوصولــه إلى نهائي «يوروبا 
ليــغ» أواخر الشــهر املاضي، 
في حــني فاز «الفيــوال» على 

تورينو ١-٠. 
فرنسا

ميلــك ليــل فرصــة مواتيــة 
النتزاع الصــدارة ولو موقتا 
عندما يستضيف نانت اليوم 
في افتتاح املرحلة اخلامســة 
لبطولة فرنســا. ويحتل ليل 
املركــز اخلامــس برصيــد ٨ 
نقاط بفــارق نقطتــني خلف 
املتصدرين سانت إتيان ورين 
اللذين يلتقيان في قمة نارية 
غــدا. ولــن تكون مهمــة ليل، 
الذي سيخوض مباراة اليوم 
بصفوف مكتملة بعد تعافي 
البرتغالي  العــب وســطه 
تشيكا من اإلصابة، سهلة 
أمام نانت الذي جنح في 
فرملــة انطالقة ســانت 
إتيــان فــي املرحلــة 
املاضيــة وحرمــه من 
الرابــع علــى  الفــوز 
التوالي عندما أسقطه 

في فخ التعادل.
بــدوره، يخوض مرســيليا 
اختبارا سهال غدا أمام ضيفه 
متز السابع عشــر في سعيه 
الى استعادة نغمة االنتصارات 
التي غابــت عنه في مباراتيه 
األخيرتني (خسارة وتعادل) 
بعد بدايــة قوية توجها بفوز 

تنطلــق مســاء غــدا الســبت 
مباريــات املرحلــة الـــ ٢ من 
الــدوري اإليطالــي لكــرة 
القدم، حيث يلعب تورينو 
مــع اتاالنتا، وكالياري مع 
وســامبدوريا  التســيو، 
مــع بينيفينتــو، وإنتــر 
ميــالن مــع فيورنتينا 
في قمة املواجهات التي 
ستستحوذ على اهتمام 
عشــاق «الكالتشــيو». 
وســتكون مبــاراة الغد 
هي الظهور األول 

ليل يستضيف نانت اليوم.. ودورمتوند واليبزيغ يالقيان  أوغسبورغ وباير ليڤركوزن

«اليونايتد» و«البلوز» في ضيافة برايتون 
ووست بروميتش بـ «البرميييرليغ» غدًا

يحل مان يونايتد ضيفا على برايتون مساء 
غد السبت في افتتاح مباريات املرحلة الـ ٣ من 
الدوري االجنليزي املمتاز، والتي تشهد إقامة ٣ 
لقاءات أخرى غدا أيضا، حيث يلعب كريســتال 
باالس مع إيڤرتون، ووست بروميتش مع تشلسي، 

وبيرنلي مع ساوثمبتون.
ويأمــل «اليونايتد» تعويض خســارته من 
كريســتال باالس ١-٣ في املرحلة املاضية عبر 

التغلب على برايتون في ملعبه. 
وفي أبــرز مباريات الســبت كذلك، يســعى 
«البلوز» الستغالل تفوقه على مستضيفه وست 
بروميتش في املباريات األربع األخيرة التي جمعت 
الطرفني والتي شــهدت فوزه في جميعها، وذلك 
للحصول على النقاط الثالث عقب اخلسارة من 

ليڤربول في املرحلة املاضية.
وضمن مســابقة كأس الرابطــة االجنليزية، 
تأهل ارســنال وتشلسي الى الدور الرابع (دور 
الـ ١٦) بفوز األول على مضيفه ليســتر ســيتي 
٢-٠ في قمة مباريات الدور الثالث، فيما اكتسح 
جاره اللندني ضيفه بارنسلي ٦-٠ بفضل ثالثية 

«هاتريك» لوافده اجلديد االملاني كاي هافيرتس.
على ملعب «كينغ باور ستاديوم» في ليستر، 
انتظــر «الغانــرز» النيــران الصديقــة الفتتاح 
التسجيل عبر مدافع املضيف النمساوي كريستيان 
فوش الذي سجل خطأ في مرمى فريقه (٥٧)، قبل 
أن يضيف املهاجم ابن الـ ٢١ عاما ادوارد نكيتيا 

الهدف الثاني (٩٠).
وأكرم تشلســي وفادة ضيفه بارنســلي من 
الدرجة االولى (الثانية فعليا) بالفوز عليه ٦-٠، 
في مبــاراة تألق فيها الوافــد اجلديد هافيرتس 
الذي سجل ثالثية (٢٩ و٥٥ و٦٥)، وأضاف تامي 
أبراهــام (١٩) وروس باركلي (٤٩) والفرنســي 

أوليفييه جيرو (٨٣) أهداف «البلوز».
وفي أبرز املباريات، تأهل إيڤرتون إلى الدور 
التالــي بفوزه علــى ضيفه فليتــوود تاون من 

الدرجة الثالثة بنتيجة ٥-٢.
سجل للفائز البرازيلي ريشارليسون (٢٢ و٣٤) 
والنيجيري أليكس إيوبي (٤٩) والبرازيلي بيرنارد 
(٧٣) واإليطالي مويس كني (٩٠)، وللخاسر مارك 

دوفي (٤٨) واإليرلندي كالوم كامبس (٥٨).

أرسنال يعبر ليستر سيتي في كأس الرابطة االجنليزية

«امللكي» للنهوض  أمام ريال بيتيس غدًا



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف
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«البلدية» متنع إقامة املخيمات 
الربيعية هذا العام بناء على توصية 

اللجنة الصحية.

    قدر اهللا.. واحلمد هللا على        
كل حال.

   أين تطوركم العلمي.. أم أن 
هناك سرًا؟!

عدد اإلصابات بـ «كورونا» 
يتخطى حاجز الـ ٣٢ مليونًا 

على مستوى العالم.

أبعد من الكلمات
«سنرى ما سيحدث»

الرئيس ترامب يجيب عن سؤال: 
بانتقال سلمي للسلطة  تلتزم  هل 

عقب االنتخابات؟

«٧ وفيات اليوم. هدفنا ليس أقل من الرقم 

صفر»

حاكم نيو جيرســي فيل مورفي، 
٦٣ عاما.

«أعرف أطفاال يقضون في انتخابات فصلهم 

الدراسي أكثر من بايدن»

دونالد ترامب االبن (٤٢ عاما)، منتقدا 
املرشح جو بايدن.

«الواليات المتحدة هي من يهدد الســالم 

الدولي»

كولونيل وو كيان، املتحدث باسم 
وزارة الدفــاع الصينية يرد على 

انتقادات ترامب.

٤:١٨الفجر
٥:٣٨الشروق

١١:٤٠الظهر
٣:٠٦العصر

٥:٤٢املغرب
٦:٥٨العشاء

العظمى: ٤١
الصغرى: ٢٢

أعلى مد: ٠٤:١٢ ص ـ ٠٧:٣٣ م
أدنى جزر: ١٢:٢٥ ص ـ ١١:٥٩ م

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

البقاء هللا

نورة عبداهللا دخيل الشايع: ٨٢ عاما ـ ت: ٩٩٠٥٢٩٠٧ ـ ٩٩٠٧٧٧٧٥ 
ـ ٩٤٠٩٨٣١١ ـ شيعت.

علي حسني صالح املويل: ٧٩ عاماـ  ت: ٩٧٨٨٨٣٦٥ـ  ٩٩٥٥٣٣٣٦ـ  شيع.
بدر سالم حسني الشطي: ٦٦ عاما ـ ت: ٥٥٩٩٦٥٥٥ ـ شيع.

مرمي إبراهيم معتوق العسالوي، أرملة سعود سالم الريش: ٧٥ عاما ـ 
ت: ٦٦٥٠٠٦٦٠ ـ ٦٦٦٤٤٨٥٨ ـ شيعت.

نبيله عبدالكرمي عبداهللا شــكراهللا، زوجة حسن علي عبد الغفار: ٥٦ 
عاما ـ ت: ٦٥٩٨١١٨٠ ـ ٦٦٠٩٢٠٠٢ ـ شيعت.

محمد سعود احلميدان: ٨٩ عاما ـ ت: ٩٧٤٦٦٥٥٥ ـ شيع.
جناة خليل إبراهيم احلمد، أرملة يوسف عبداللطيف العتيقي: ٨٥ عاما 

ـ ت: ٩٩٠٧٠٠٦٣ ـ شيعت.
زهرة غالم محمد رضا غالم، أرملة محمد جوهر عبداهللا دشتي: ٧٤ عاما 

ـ ت: ٩٠٠٦٠٠٠٥ ـ ٩٩٢٣٢٨٨١ ـ شيعت.
بدرية ناصر الثاقب، أرملة عبداللطيف عبدالرزاق الديني: ٨٨ عاما- ت: 

٩٧٥١٧٨٨٤ ـ شيعت.

خبراء: الذعر من موجة «كورونا» ثانية
يفوق مخاطرها.. وإعادة اإلغالق «كارثة»

بينما تطلق احلكومة البريطانية حملة حتذير من موجة 
ثانية من ڤيروس كورونا وسط ارتفاع مقلق في عدد االصابات 
هنالك حملــة مقابلة من جانب خبراء في األوبئة حتذر من 
اشاعة حالة من الذعر في البالد ميكن أن تترتب عليها نتائج 

وخيمة تفوق النتائج املتوقعة من موجة ثانية من الوباء.
أحد هؤالء اخلبراء هو البروفيسور كارول سيكورا الذي 
كتب فــي صحيفة «ديلي ميل» أن هناك خطرا داهما يتمثل 
في صدور قرار حكومي بإغالق وطني ثان قد يكون كارثيا. 
ويضيف البروفيسور سيكورا أن املوجة الثانية املتوقعة لن 
تطلق العنان لالنفجار في الوفيــات الذي حدث في الربيع. 
وميضــي الى أبعد من ذلك متحدثــا بصراحة عن انه ليس 
من املهم كثيرا إذا ما أصيب الشــباب بالفيروس ما داموا لن 
ينقلوه الى املســنني والذين يعانون من أمراض مزمنة، هذا 
فضال عن أن األغلبيــة العظمى من الذين تظهر االختبارات 
إصابتهــم بالڤيروس يعانون من أعــراض خفيفة ويبقون 

بصحة جيدة إجماال.
ويحمل البروفيسور سيكورا املسؤولية األكبر عن األرقام 
الرهيبة للوفيات في بريطانيا خالل فصل الربيع الفائت الى 
اخلطأ املتمثل في نقل املســنني من املستشفيات الى بيوت 

املسنني من دون إجراء اختبارات لهم.
وتنقل الصحيفة عن خبير االحصاء في جامعة كمبريدج 

السير ديڤيد شبيغلهالتر قوله إن من هم دون اخلمسني من 
العمــر يحتمل ان يقضوا نحبهم في حادث ســير أكثر من 
احتمال وفاتهم بسبب كوفيد. كما تشير الصحيفة الى حقيقة 
أنه ما من طفل واحد توفي بڤيروس كورونا في بريطانيا إال 

وكان يعاني مسبقا من حالة مرضية خطيرة قبل كورونا.

بريطانيون على مقاهي سوهو في ذروة إصابات كورونا بدايات يونيو

مخاوف في بريطانيا بسبب اخللط بني الزكام و«كورونا»
البروفيســور  أعــرب 
كارل هينيغــان مــن جامعة 
أوكســفورد عن اســتهجانه 
عــن  الصــادرة  للرســائل 
احلكومة والتــي حتدث في 
اعتقاده حالة غير عادية من 

الذعر لدى السكان.
وذكر موقع «ميل أونالين» 
البروفيســور  ان مالحظات 
هينيغان جاءت خالل لقاء مع 
جلنة العلوم والتكنولوجيا 
في مجلس العموم البريطاني 
ردا على املخاوف من ارتفاع 
حــاالت االصابــة بالســعال 
الــذي طــرأ خالل  والــزكام 
ســبتمبر. وأضــاف ان هذه 

زيارات املستشفيات وحتى 
فــي الوفيات التي ســيكون 
بعضهــا فقــط ناجمــا عــن 
ڤيروس كورونا ولكن معظمها 
ســيكون بســبب االنفلونزا 

وأمراض أخرى. 
البروفيســور  وحتــدث 
هينيغان عن ان ارتفاع حاالت 
األمراض التنفســية بنسبة 
٥٠٪ والتــي تشــبه أعراض 
كوفيد-١٩ هو أمر مألوف في 
الشــتاء ألن الناس ميضون 
وقتا أطــول في الداخل على 
مقربة من بعضهم بعضا وألن 
الســعال والعطاس ينشران 

العدوى بشكل أسهل.

وهــون االخصائــي مــن 
أرقام احلــاالت قائال  مغزى 
ان احلديث عن وباء يبدأ مع 
وجــود ٤٠٠ حالــة مرضية 
بــني كل ١٠٠٫٠٠٠ استشــارة 
طبية ولكن عندما يكون عدد 
احلاالت ضمن حدود ٢٠٠-

٢٥٠ فإن هذا يشير الى مرض 
موســمي. وأضاف ان موجة 
ثانيــة من ڤيــروس كورونا 
لن تكون بحدة املوجة األولى 
وأنه ينبغي السماح للناس 
مبتابعة حياتهم املعتادة قدر 
االمكان مع بذل جهود حلماية 
مــن هم أكثر عرضــة للتأثر 

بالعدوى مثل املسنني.

البروفيسور كارل هينيغان

زيادة مألوفة في هذا الشهر 
مع عودة التالميذ الى املدارس 
واقتراب فصل الشتاء الذي 
يتوقع ان يشهد ارتفاعا في 

ترامب ساخرًا من ميغان:
أمتنى لهاري «حظًا سعيدًا»!

واشنطن ـ أ.ف.پ: 
هاجم الرئيس األميركي 
دونالد ترامب األربعاء 
املاضي املمثلة ميغان 
مــاركل بعدما طاولته 
تصريحاتها األخيرة، 
متمنيا لزوجها األمير 
هاري بسخرية «حظا 
سعيدا». وقال ترامب 
ردا علــى ســؤال عن 

تصريحات ماركل األخيرة «لست من املعجبني بها». وأضاف 
«أمتنى لهاري حظا سعيدا، ألنه سيكون بحاجة إليه».

وكان هاري وميغان علقا في شريط ڤيديو عرضته شبكة 
«إي بي سي» األربعاء املاضي على الئحة «الشخصيات املائة» 
التي نشرتها مجلة «تامي» األسبوعية، فشددا على األهمية 
الكبيرة لالنتخابات الرئاسية األميركية في ٣ نوفمبر، من 

دون أن يأتيا على ذكر ترامب باالسم.
وقالت ماركل «كل أربع سنوات، يقال لنا إنها االنتخابات 
األهــم في حياتنــا، ولكن هذه املرة هي فعــال كذلك. عندما 

نقترع، تكون قيمنا معنية، وأصواتنا تصبح مسموعة».

األمير هاري وزوجته ميغان ماركل
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