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مصير االنتخابات منتصف أكتوبر
رشيد الفعم

أكــدت مصــادر نيابيــة 
مطلعة ان مصير االنتخابات 
البرملانيــة املقبلة من حيث 
الشكل والتنظيم والتوقيت 
ســيتم حتديــده بصورتــه 
النهائية بنــاء على التقرير 
الــذي ســترفعه الســلطات 
احلكومــة  الــى  الصحيــة 
منتصف اكتوبر املقبل تقريبا. 
واضافــت املصــادر خــال 
حديثها لـ »األنباء« ان التقرير 

بناًء على تقرير نهائي للسلطات الصحية

مليار دينار عجز ميزانية الكويت شهريًا

أحمد مغربي

كشف مصدر حكومي رفيع املستوى 
لـ »األنباء« عــن أن العجز املالي الفعلي 
مليزانية الكويــت يبلغ حاليا نحو مليار 
دينار شهريا، مطالبا بضرورة وضع خطة 
إنقاذ اقتصادية سريعة ملعاجلة االختالالت 
في امليزانية العامة للدولة ووقف الهدر.

وذكر املصدر أن السيولة في صندوق 
االحتياطي العام على وشك النفاد خالل 
الشهرين املقبلني، مبديا أسفه ملا آلت إليه 
األوضاع املالية للكويت بعدم إقرار قانون 
الدين العام وإصالح منظومة الدعوم في 

البالد والتشريعات االقتصادية.
وقال ان أسعار النفط احلالية التي تدور 
في فلك 40 دوالرا للبرميل تضع امليزانية 
مبأزق شهري في كيفية تغطية هذا العجز 
الهائل في ظل ثبات بند املصروفات عند 
20 مليار دينار مقابل إيرادات ال تتخطى 
7 مليارات دينار، مضيفا أن »األوضاع 
ليســت جيدة وينبغي تنفيــذ قرارات 
اقتصادية صعبة وعاجلة من خالل زيادة 
اإليرادات غير النفطية، وتخفيض حجم 
امليزانية مبــا ال يقل عن 5 ـ 6 مليارات 
دينار«. وتابع: »البد من إصالح القطاع 
العام وتوجيه املواطنني للعمل في القطاع 

اخلاص«، متســائال: »هل يعقل أن نرى 
حجم املواطنني العاملني في القطاع العام 
10 أضعاف العاملني في القطاع اخلاص؟«. 
وشدد على ضرورة أن تكون احلكومة 
صريحة مع املواطنني في ان جيب املواطن 
البد أن ُيس من خالل إصالح منظومة 
الدعوم وتوجيهها إلى مستحقيها والبدء 

في فرض الضرائب.
وقــال ان الكويت فرصتها ســانحة 
للخروج من املشكلة االقتصادية احلالية 
وذلك نظرا النخفاض أعداد السكان وبفضل 
بناء احتياطيات مالية ضخمة في صندوق 
احتياطي األجيال القادمة على مدار 50 عاما.

مسؤول حكومي لـ »األنباء«: جيب املواطن البد أن ُيّس من خالل إصالح منظومة الدعوم وفرض الضرائب

األوضاع املالية ليست جيدة.. ويجب تخفيض امليزانية 6 مليارات دينار

ســيكون مبنيا عليه كل ما 
يتعلــق بالشــأن االنتخابي 
وفــق آخــر مــا ســتتوصل 
اليه الســلطات الصحية من 
معلومات وبيانات وتوقعات 

حتى على املستوى العاملي، 
باإلضافة الى احتمالية وجود 
موجة ثانيــة من »كورونا« 
وما ســيترتب على ذلك من 
اجراءات ابرزها العودة الى 
احلظــر اجلزئي كما كان في 
املرحلتني الثالثة او الرابعة. 
وأشارت املصادر الى انه 
ضمن اخليــارات املطروحة 
العمليــة االنتخابية  إلجراء 
»فــي حال حتديــد موعدها« 
زيادة عدد املدارس املقترحة 
أعــداد  لاقتــراع لتقليــص 

اللجــان فــي املــدارس التي 
كانت مجدولة أثناء كل عملية 
انتخابية سابقة، االمر الذي 
تنتج عنه زيادة عملية التباعد 
اجلســدي مــع التركيز على 
النشرات التوعوية وحتديد 
اماكن التواجد مع زيادة أعداد 
القوة االمنية الازمة لضبط 
عملية االقتراع، باالضافة الى 
الكاميرات احلرارية  تركيب 
علــى ابــواب املــدارس مــع 
توفير املعقمات وغيرها من 

االحتياجات.
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ممثل األمير: دعم اجلهود الدولية لتصنيع لقاح «كورونا» وإتاحته للدول

ألقى ممثل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صبــاح االحمد، 
ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالــد، كلمة 
الكويــت في الدورة اخلامســة 
والسبعني للجمعية العامة لألمم 

املتحدة ـ نيويورك جاء فيها:
تنعقد أعمال الدورة اخلامسة 
والســبعني ألعمــال اجلمعيــة 
العامــة فــي ظرف قهــري غير 
مســبوق دهمت مخاطره وبال 
هــوادة جميــع أوجــه احليــاة 
العصرية لعالــم اليوم وطفق 
يجوب العالــم وبال قيود نذير 
مــدو نداؤه املوت واملرض غير 
معترف بحدود جغرافية محلقا 
فوق احملددات بشــتى صنوفها 
االثنية والسياسية واالجتماعية 
التي صاغتها ووضعت أسسها 

التجارب التاريخية لالنسان.
إن ما أحدثه وباء «كوفيدـ١٩» 
من جراحات على النفس البشرية 
تعالــت معهــا آهــات الفاقدين 
ألحبتهم واستغاثة املتضررين 
مما استوجب علينا تقدمي صادق 
العــزاء وخالص املواســاة لكل 
شــعوب ودول العالم على هذا 

املصاب اجللل.
إن ما أحلقتــه اجلائحة من 
أضرار شديدة الوقع على مختلف 
املســارات واألصعدة احليوية 
واألساســية فــي حياتنا اليوم 
جعلها تعد حدثا له ما بعده فمن 
االرتفاع املروع بأعداد الضحايا 
الــذي بلــغ حوالي تســعمائة 
وســتني ألف متــوف وأكثر من 
ثالثني ماليني حالة إصابة موثقة 
إضافة ملا سجل من أعلى موجات 
الركود التي تعصف بالعالم منذ 
أعقاب احلــرب العاملية الثانية 
وما صحبها من أوســع حاالت 
االنهيار فــي املداخيل منذ عام 
١٨٧٠ وارتفــاع مخاطــر وقوع 
أكثر من ١٠٠ مليون شخص في 
براثن الفقــر املدقع كل ذلك قد 

منــط حياتهــم املعتــاد ويبدد 
مشــاعر الهلع واخلــوف الذي 
ســيطر عليهم منــذ مطلع هذا 
العام، كل ذلك لهو مدعاة للتفكر 
بأحوال مناطق عدة من العالم لقد 
أسهم هذا الوباء في توسيع نطاق 
األزمــات التي تعاني منها وزاد 
من ثقــل التحديات امللقاة على 
عاتق شــعوبها، والتي لألسف 
حازت منطقتنا العربية والشرق 
أوسطية النصيب األكبر منها رغم 
توافر احللول املكتوبة والطرق 
العالجية املوصوفة واملتمثلة في 
الكم الزاخر للمرجعيات الدولية 
من قــرارات ومخرجات مجلس 
األمــن واجلمعية العامة، إال أن 
التحدي املزمن الكامن في التنفيذ 
والتعاطي اجلاد مع نصوصها 
ظل عقبة أمام املضي قدما نحو 

إحراز التقدم املنشود.
وفي إطــار حتمــل الكويت 
ملســؤولياتها فــي دعــم جهود 
املجتمــع الدولــي مبحاربة هذا 
الوباء، فقد ســاهمت مببلغ ما 
يقارب مائتني وتسعني مليون 
دوالر، مؤكــدة علــى التزامهــا 
بالتعــاون لدعــم كل ما يصب 

امليدان في وســط وغرب آسيا 
لتلقي العالج في مستشــفيات 

الكويت.
مازالت القضية الفلسطينية 
حتظى مبكانة مركزية تاريخية 
ومحوريــة في عاملينــا العربي 
واإلسالمي، مؤكدين على موقفنا 
املبدئي والثابت في دعم خيارات 

على املرجعيــات الثالث املتفق 
عليها، وهي املبادرة اخلليجية 
التنفيذية ومخرجات  وآليتهــا 
مؤمتر احلوار الوطني وقرارات 
مجلس األمن السيما القرار ٢٢١٦، 
لــكل اجلهود  مجدديــن دعمنا 
التــي يبذلهــا املبعوث اخلاص 
لألمــني العام إلى اليمن الرامية 
الســتئناف العملية السياسية 
للتوصل إلى حل سياسي يطوي 
أمد هذه األزمة، داعني كل األطراف 
إلى التعاطي اإليجابي واملوافقة 
على املقترحات التي تقدم بها، 
مرحبني بــذات الوقت باألدوار 
البناءة التي قامــت بها اململكة 
العربية السعودية الشقيقة من 
أجل تفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، 
مجدديــن بالوقت ذاتــه إدانتنا 
لكل االعتداءات والهجمات التي 
تعرضت لها األراضي السعودية، 
جلميــع  دعمنــا  ومؤكديــن 
اإلجراءات التي تتخذها اململكة 
العربية السعودية للحفاظ على 
أمنها واستقرارها، مشددين كذلك 
علــى املطالبة بأهمية التعجيل 
مبعاجلة مســألة ناقلــة النفط 
صافــر تفاديــا لكارثــة بيئية 

محتملة قد ال حتمد عقباها.
السيد الرئيس،،

مــن املنطلقــات املبدئيــة 
املتصلة بترسيخ قواعد حسن 
اجلوار والواردة في ميثاق األمم 
الدعوة  املتحــدة، فإننا جنــدد 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة 
للبدء في حوار مبني على احترام 
سيادة الدول وعدم التدخل في 
شؤونها الداخلية وتخفيف حدة 
التوتر في اخلليج مبا يسهم في 
إرساء عالقات قائمة على التعاون 
واالحترام املتبادل، ومبا يعكس 
التطلعات املســتقبلية جلميع 
دول املنطقة في حياة يسودها 
األمــن واالســتقرار والرخــاء 
والتنمية لشعوبها كما ندعوها 

فــي صالــح اجلهــود الدوليــة 
لالســراع فــي عمليــة تصنيع 
اللقــاح وإتاحته بشــكل عادل 
للدول األكثــر احتياجا إضافة 
إلعالنها االستعداد الستضافة 
احلاالت احلرجة ملوظفي األمم 
املتحــدة املصابــني بڤيــروس 
كورونا املستجد والعاملني في 

الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه 
املشــروعة، وكذلك على أهمية 
مواصلة بــذل اجلهود من أجل 
إعــادة إطالق املفاوضات ضمن 
جــدول زمني محــدد للوصول 
إلــى الســالم العادل والشــامل 
وفق مرجعيات العملية السلمية 
الدوليــة  الشــرعية  وقــرارات 
ومبادرة السالم العربية وإنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي وقيام الدولة 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية على حدود ما 
قبل الرابــع من يونيــو ١٩٦٧، 
مقدريــن فــي هذا الســياق كل 
اجلهــود الدوليــة الرامية حلل 

هذه القضية احملورية.
السيد الرئيس،،

يعد استمرار األزمة في اليمن 
وما حتمله من تهديدات خطيرة 
لألمن واالستقرار اإلقليمي داللة 
بارزة على واقع كيفية التعاطي 
مع قــرارات ومخرجات مجلس 
األمــن ذات الصلــة مــع أهمية 
االلتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، 
وفي هذا الصــدد جندد موقفنا 
الراسخ بأن احلل الوحيد لهذه 
األزمة هو احلل السياسي املبني 

إلى التعاون مع املجتمع الدولي 
لنزع فتيــل التوتر والتصعيد 

في املنطقة.
السيد الرئيس،،

تعد ظاهرة اإلرهاب والتطرف 
العنيــف أحــد أشــد التحديات 
واخطرهــا التــي تهــدد النظام 
العاملــي في الصميــم، حيث ان 
ما عانته منطقة الشرق األوسط 
بشكل خاص من تنامي العمليات 
التخريبية للتنظيمات اإلرهابية، 
وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم 
داعــش اإلرهابــي الــذي اتخذ 
اإلسالم ســتارا لنواياه املدمرة 
كان سببا مباشرا يدعو ألهمية 
تكثيــف اجلهــود حملاربــة هذا 
اخلطر احلقيقي بجميع أشكاله 

وصوره.
وفي ظل ما تشهده عدة دول 
في منطقتنا من اســتفحال هذا 
اخلطــر املدمر في كل من اليمن 
وليبيــا وســورية والصومال 
وأفغانســتان ســجلت جتربة 
العراق الشقيق بوصفه من أكثر 
الدول معاناة من جرائم تنظيم 
داعش اإلرهابي، والذي كان للدور 
الكبيــر للمجتمع الدولي ممثال 
مبجلس األمــن وبالتعاون مع 
احلكومة العراقية األثر امللموس 
في تطهير األراضي العراقية من 
ذلك الكيــان اإلرهابي، مؤكدين 
أهميــة اســتمرار دعــم جهود 
احلكومة العراقية في سبيل إعادة 
اإلعمار وفرض االستقرار على 
جميع أراضيها كما نعرب وفي 
هذا السياق كذلك عن ارتياحنا 
لنتائج مباحثات السالم األفغانية 
التي استضافتها مشكورة دولة 
قطر الشقيقة مشيدين بدورها 
وجهودها املشهودة في هذا الشأن 
ومعربــني أيضا عن تقديرنا ملا 
حتلت بــه االطــراف األفغانية 
املشــاركة مــن روح مســؤولة 
وحرص مشــترك على حتقيق 

األمن والسالم املنشودين.

جدد في كلمته بالدورة الـ ٧٥ للجمعية العامة لألمم املتحدة الدعوة إليران التخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد سمو الشيخ صباح اخلالد يلقي كلمته

كشف للعالم مدى أهمية تعزيز 
النظم االقتصاديــة والصحية 
واالجتماعية والبيئية املعمول 
بهــا وبصــورة أضحــت معها 
حتميــة العمل املتعدد األطراف 
على محــك التجربة احلقة بني 
قابلية االستدامة واالستمرار أو 

التوقف واجلمود.
وفي هذا الصدد، نثمن عاليا 
األدوار االستثنائية الكبيرة التي 
قامت بها األمم املتحدة وأمينها 
العام أنتونيو غوتيريش عبر 
تسخيرها لكل الوسائل والتدابير 
من أجل التصدي لهذه اجلائحة 
مــن خالل تســريع العمل نحو 
توفير اللقاح وأدوات التشخيص 
والعالج جلميع الناس وفي كل 
مكان وإيالء الفئات األكثر تضررا 
واألكثر ضعفا كالنساء واألطفال 
واملسنني األولوية القصوى كما 
لم تغــب البلــدان واملجتمعات 
التي تعاني من أزمات إنسانية 
وأزمات الالجئني جراء الصراعات 
املسلحة عن وجدان هذه املنظمة 
العريقــة، وذلك عبر مناشــدة 
أمينها العام إلســكات البنادق 
وإخماد املدافــع في ندائه الذي 
أطلقه في ٢٣ مارس ٢٠٢٠ لوقف 
إطــالق النار في جميــع أنحاء 
العالم بوصفها فرصة ســانحة 
للتغلب على مسببات النزاعات 
وإلفساح املجال للجهود الدؤوبة 
لوقف مرض احلروب وتوجيهها 
لرص الصفوف في سبيل خوض 
املعركة العاملية لدحر هذا الوباء.
فــي ظــل اســتمرار حالــة 
املكابــدة التي يعيشــها العالم 
أجمع ملواجهة تداعيات «كوفيدـ  
١٩» وطغيان حالة الترقب نحو 
اإلعالن عن احلل املنتظر سواء 
عبر لقاح موثق أو عالج مصدق 
ذلك احلل الكفيل بانتشال العالم 
من أتــون هذه األزمــة الدولية 
ويوقف موجات التدهور ويعيد 
للبشــرية األمل نحو استعادة 

احلل الوحيد لألزمة اليمنية هو احلل السياسي املبني على املرجعيات الثالث املتفق عليهانؤكد موقفنا املبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه املشروعة

االنقسام املؤسسي في ليبياال حل عسكريًا ألزمة سورية
تقف تطورات األزمة السورية التي دخلت عامها العاشر 
بكل ما حتمله من معاناة إنســانية كشاهد حقيقي على أن 
فقدان االجماع الدولي وزيادة التدخالت اخلارجية كان سببا 
رئيســيا في إطالة أمد هذا النزاع الدامي مقدرين استئناف 
اللجنة الدســتورية املصغرة اعمالها وانعقاد جولتها الثالثة 
في جنيڤ اواخر اغسطس املاضي، ومتطلعني إلى أن تواصل 
عملها حتقيقا آلمال وطموحات الشــعب السوري الشقيق 
بالوصول إلى تسوية سياسية وفقا لقرارات مجلس األمن 
ذات الصلــة خاصة القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيڤ ١ لعام ٢٠١٢، 
مجددين موقفنا الثابت بأن ال حل عســكريا لتلك املأساة 
إال عبر طاولة املفاوضات، فهي الســبيل الوحيد إلنهاء تلك 

الكارثة االنسانية.

ما زالت ليبيا تشــهد حالة انقسام مؤسسي حاد منذ 
أكثر من ست سنوات تفاقمت مؤشراتها اخلطيرة على أمن 
واستقرار البالد ودول املنطقة، مجددين دعوتنا لألطراف 
الليبية بضــرورة ضبط النفس وبأهمية تغليب احللول 
السلمية القائمة على احلوار ونبذ العنف، كما نرحب في 
هذا السياق بالنتائج اإليجابية التي حتققت خالل جلسات 
احلوار بني وفدي مجلس النواب واملجلس األعلى للدولة 
عبر التفاهمات املتواصلة لرســم خارطة طريق لتوحيد 
املؤسسات السيادية للدولة وفقا لقرارات مجلس األمن، 
ومنها القرار ٢٥١٠ ومخرجات املؤمترات االقليمية والدولية 
ذات الصلة، مقدرين استضافة اململكة املغربية الشقيقة 

اجللسات االخيرة.
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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

رحالت «شارتر» لعودة العالقني من الدول احملظورة
مرمي بندق 

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» ان موافقة جلنة طوارئ 
«كورونا» التي يرأسها نائب رئيس الوزراء 
ووزيــر الداخلية ووزير الدولة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء أنــس الصالح، شــرط 
أساسي ألي جهة حكومية ترغب في عودة 
كوادرهــا العالقة في اخلــارج عن طريق 
رحالت الطيران غير املنتظمة «الشارتر».  
وقالــت املصادر إن املوافقــة على العودة 
ألفراد من الفئات العشر التي حددها مجلس 
الــوزراء تتطلــب حتديد األســماء واملهن 
املطلوب عودتهــا والتدقيق عليها للتأكد 
من صحتها، ومن ثم رفع الطلب الى اللجنة 
ألخذ املوافقة.  وأضافت املصادر ان هناك 
وافديــن يرغبون في املغادرة من الكويت 
عبر رحالت طيران شــارتر، وعلى حسب 

اجلهة املتجهني اليها ميكن للجهة احلكومية 
الراغبة في عودة بعض كوادرها من اجلهة 
ذاتها التقدم للحصول على موافقة اللجنة، 
ليتمكنوا من العودة. وأعلنت املصادر انه 
ال توجد موانع أو شروط الستخدام رحالت 
الشــارتر في نقل رعايا الدول املشــمولة 
بحظر الطيران املباشــر الى الكويت التي 
ترغب في املغادرة الى بالدها، شرط موافقة 

جلنة طوارئ كورونا. 
 وأفادت املصادر أن املوافقة على رحالت 
طيران شارتر التي ستنقل املعنيني مباشرة 
من دولهم الى الكويت تعني املوافقة على 
التوصيــة االولــى للطيــران املدني وهي 
قضــاء فترة احلجــر الصحي املؤسســي 

داخل الكويت. 
وعلمت «األنباء» أن وزارة التربية جهزت 
أعداد وتخصصات املعلمني املطلوب إعادتهم 
بعد حتديد افتتاح العام الدراسي بعد ٦ أيام.

مبوافقة «طوارئ كورونا» .. و«التربية» جهزت أعداد وتخصصات املعلمني املطلوب إعادتهم بعد حتديد افتتاح العام الدراسي بعد ٦ أيام 

الفضالة لـ «األنباء»: تقليص أيام حجر القادمني حتت الدراسة

تسجيل بيانات القادمني               (أحمد علي)

عبدالكرمي العبداهللا

أكد املشرف العام للفريق الصحي في مطار الكويت د.طالل الفضالة، 
أن تقليــص أيام احلجر الصحي للقادمــني الى البالد ألقل من ١٤ يوما 

حتت الدراسة من حيث اآللية وعدد األيام. 
وأوضــح الفضالة أنه يجري تطبيق إجراء اختبارات كورونا على 
عينات عشوائية بنسبة ١٠٪ من كل طائرة، مبينا أن الطيارين وطواقم 

الضيافة في شركات الطيران جترى لهم مسحات أسبوعية. 
وشــدد على أن أي راكب ال ميكن ان يصعد الى الطائرة إال بشهادة 
الـ PCR الصاحلة واملوافقة للشروط، وأنه ال إعفاء من الشهادة إال ملن 

هم دون السادسة من العمر. 
ونفــى الفضالــة وجود أي اســتثناء ألي أحد قادم الــى البالد من 

التفاصيل ص٦تطبيق «شلونك».

الصالح لـ «األنباء»: تنسيق 
مع «أمانة األوقاف» لتوفير مقار 

جديدة ملراكز الرؤية

سوق اخليام.. ركود شبه تام 
وانتظار ملراجعة قرار منع التخييم 

في ١٥ ديسمبر!

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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اجلوازات اإللكترونية عبر الـ «أونالين» للمواطنني قريبًا

أمير زكي

أكد مصدر أمني رفيع في 
وزارة الداخلية أن إعادة فتح 
املجــال الســتقدام الوافدين، 
ســواء كزيــارة أو التحــاق 
بعائــل أو ســمات الدخــول 
بجميــع أنواعها، حتتاج الى 
قرار من مجلس الوزراء، الفتا 
إلى ان املجال سيكون حينئذ 
مفتوحا الســتخراج ســمات 

وكشــف املصــدر عن أن 
هناك خططا جارية الستقبال 
معامــالت جتديــد جــوازات 
الســفر إلكترونيا عبر موقع 
ثــم  الداخليــة ومــن  وزارة 
اســتالمها عبر أجهزة سيتم 
توزيعها في عدة مناطق مثلما 

احلال مع رخص القيادة. 
مــن جهــة ثانيــة، بينت 
إحصائية صادرة عن اإلدارة 
العامة لنظــم املعلومات في 

الوزارة جتديد ٨٣٦٧١٨ إقامة 
حكوميــة وأهليــة ومنزلية 
والتحاق بعائل وكفيل نفسه 
عبر األونالين، كما مت جتديد 
نحــو ٤٦٠ ألف إقامة مادة ١٨ 
القطاع األهلي.  للعاملني في 
وأظهرت اإلحصائية ان نحو 
نصف مليون وافد استفادوا 
مــن مهلــة وزيــر الداخليــة 
ومتكنوا من حتويل إقاماتهم 

الى مادة ١٤.

تُسلّم عبر أجهزة ستوزع ببعض املناطق مثل «رخص القيادة»

الزيارة «أونالين». وأوضح 
املصدر أن توسع الوزارة في 
خدمات األونالين أثبت قدرتها 
على مواكبة العصر ومواجهة 
حـــاالت اإلغــــالق بســبب 
ڤيروس كورونا، مســتدركا 
بأن االســتغناء بشكل كامل 
عن املعامالت الورقية صعب 
للغاية، خصوصا املعامالت 
التي تتم ألول مرة بهدف التأكد 
التفاصيل ص١٣من أصل املستندات املرفقة.

التفاصيل ص٤

التفاصيل ص١١

جتديد ٨٣٦٧١٨ إقامة في «احلكومة» و«األهلي» و«املنزلي» و«االلتحاق بعائل» و«كفيل نفسه»

متكني املعاقني «البدون» من االلتحاق باجلامعة و«التطبيقي»
قبول طلبات صرف «البدل النقدي» في منتصف  الشهر املقبل

«احلرس» يفتح باب إعادة الضباط وضباط الصف واألفراد  إلى اخلدمة 
سلطان العبدان

أقــرت جلنــــة شـــؤون 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
البرملانية االقتراح الذي قدمه 
النائب أسامة الشاهني، والذي 
يقضي بالسماح لذوي اإلعاقة 
من فئة غير محددي اجلنسية 
احلاصلني على بطاقات هوية 
إعاقة وبطاقات أمنية صاحلة 
الكويت  بااللتحــاق بجامعة 
العامــة للتعليــم  أوالهيئــة 

التطبيقــي والتدريــب، مــع 
معاملتهم معاملة الكويتيني من 
ذوي اإلعاقة. وأحالت اللجنة 
تقريرها الذي تنشره «األنباء» 
الى مجلــس األمة، حيث أنه 
بعد املناقشــة وتبادل اآلراء 
انتهــت اللجنة إلــى املوافقة 
علــى االقتراح بإجمــاع آراء 
أعضائهــا احلاضرين. وكان 
النائب الشاهني علل اقتراحه 
بــأن الكويت تعطــي فرصة 
التعليــم لفئة غيــر محددي 

اجلنســية إذا توافرت لديهم 
الشــروط اخلاصة بالتعليم 
لهذه الفئة، كما أنهم يقبلون 
في جامعــة الكويت والهيئة 
التطبيقي  العامــة للتعليــم 
إذا حصلوا على  والتدريــب 
املعدالت املطلوبة، ويعاملون 
معاملة الوافدين في القبول، 
وذوو اإلعاقــة مــن فئة غير 
محددي اجلنسية يحصلون 

على املعاملة نفسها.

للحاصلني على بطاقات هوية إعاقة وبطاقات أمنية صاحلة مع معاملتهم معاملة الكويتيني

مديرة االستشارات األسرية بوزارة 
العدل إميان الصالح

سوق اخليام يعاني من الركود وغياب املتسوقني رغم 
االستعداد ملوسم التخييم             (محمد هنداوي)

«السكنية» انتهت من اعتماد 
آلية توزيع شهادات البلدية 

واالئتمان على املواطنني

عادل الشنان

أكد مصدر مطلع في املؤسسة 
العامــة للرعايــة الســكنية أن 
املؤسسة انتهت من اعتماد آلية 
تسليم الشهادات اخلاصة ببلدية 
الكويت وبنك االئتمان في حال 
حتديد موعد الستقبال املواطنني 
من أصحاب القسائم في مدينتي 
املطالع وجنوب عبداهللا املبارك 

السكنيتني. 
وأشـــار املصــــدر إلـــى أن 
املؤسسة توصلت لآللية املناسبة 
التي تضمن حتقيق اشتراطات 
وتوصيات وزارة الصحة بشأن 
مكافحة ڤيروس كورونا املستجد 
وسهولة عملية توزيع الشهادات 
وستكون وفق األولوية حسب 
التخصيص على املشروع املعني.

اختبارات الدور الثاني واملنازل اليوم.. حضوريًا
عبدالعزيز الفضلي

حضوريا، وألول مرة منذ مارس املاضي، 
يتوجه نحو ٣٠٠٠ طالب وطالبة الى املدارس 
لتأدية اختبارات الدور الثاني واملنازل للعام 

الدراسي ٢٠١٩ /٢٠٢٠.
وجهزت «التربية» جلان االختبارات في 
نحو ١٠٠ مدرسة وفق اشتراطات «الصحة» 
التي تراعي مسافة مترين بني املمتحنني، وأال 
يتجاوز عدد املمتحنني في اللجنة الواحدة ١٠ 

طالب، إضافة إلى توفير املعقمات وأجهزة 
قياس احلــرارة وغيرهما. إلــى ذلك، طلب 
وكيل «التربية» باإلنابة فيصل مقصيد من 
ديــوان اخلدمة املدنية تعديل اختصاصات 
التوجيــه الفني للمــواد الدراســية. وكان 
مقصيد أعلن اجلمعة تأجيل مقابالت املعلمني 
اجلدد والوظائف اإلشــرافية بجميع فئاتها 
حتى إشعار آخر، مشددا على أنه ال دخول 
للمراجعني الى ديوان عــام الوزارة إال عن 

طريق الباركود.

متران بني املمتحنني.. و١٠ طالب على األكثر في اللجنة

أسامة الشاهني

ملشاهدة الڤيديو

وسيم محمد احلايك محمد بن عبداحملسن العساف

stc»20» أفضل شركة بعالقات املستثمرين لعام ٢٠٢٠ 

عبدالهادي العجمي 

في لفتة إنسانية كرمية من القيادة 
العليا للحرس الوطني املتمثلة بسمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشــيخ مشــعل األحمد وبسبب آثار 
وتبعــات جائحــة ڤيــروس كورونا 
املســتجد، والتي على ضوئها أصدر 
وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
م. هاشــم الرفاعي األوامر بفتح باب 

قبول طلبات اإلعادة الى اخلدمة من 
الضباط وضباط الصف واألفراد ابتداء 
من تاريخ ٤ اكتوبر املقبل وحتى تاريخ 
٨ من الشهر نفسه في الرئاسة العامة 
للحرس في مبنى العقيد الركن فيصل 
اجلريد من الســاعة السابعة صباحا 

حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا. 
ومن شروط التسجيل أخذ موعد 
مســبق عــن طريــق موقــع احلرس 

الوطني.
مــن جانب آخر، علمــت «األنباء» 

ان احلــرس الوطني ســيصدر خالل 
األسابيع القليلة املقبلة تعميما على 
جميع الوحدات العسكرية بشأن صرف 

البدل النقدي ملنتسبي احلرس.
وأوضحت مصادر عسكرية مطلعة، 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، أن 
صرف البدل متاح للجميع من الضباط 
وضباط الصف واألفراد وفق الشروط 

والضوابط احملددة.
ولفتت املصادر الى ان احلد االقصى 

في استبدال اإلجازات هو ٤٥ يوما.

ملشاهدة الڤيديو

محليات

22«كورونا».. مليون وفاة و«الصحة العاملية» حتّذر من تضاعف العدد

م.مزيد بن ناصر احلربي



محليات
االحد ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠

04

تتقدم كلية الكويت التقنية باأ�سمى التبريكات والتهاني لخريجي وخريجات الثانوية العامة
وتعلن عن فتح باب التقديم للبعثات الداخلية للفصل الدراسي األول 2021/2020

الأوراق المطلوب رفعها لنظام الت�سجيل في البعثة الداخلية
• البطاقة المدنية للطالب.

• البطاقة المدنية لولي اأمر الطالب.
• �سورة من �سهادة ميالد الطالب والبطاقة المدنية لوالدته )الأبناء الكويتيات فقط(.

• ك�سف درجات الثانوية العامة مت�سمنًا ت�سل�سل الأعوام الدرا�سية دون انقطاع.
• كتاب القبول من الجامعة / الكلية المراد اللتحاق بها.

• �سورة من و�سل الت�سجيل.
• �سهادة لمن يهمه الأمر من اإدارة التعليم الخا�ص بمعادلة �سهادة الثانوية )لخريجي الثانويات الأجنبية(.

• اختبار القدرات واختبار التح�سيلي )لخريجي الثانوية العامة من المملكة العربية ال�سعودية(.

الإر�سادات العامة للتقديم
• اآخر موعد لتقديم اختبارات الم�ستوى الخا�ص بالكلية للح�سول على كتاب القبول هو 7 اأكتوبر 2020.

• بعد اإعالن النتائج على الطالب مراجعة الكلية المقبول فيها ل�ستكمال الأوراق المطلوبة واإل اعتبر قبوله ملغى.
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دبلوم نظم وتكنولوجيا المعلومات بت�سعيباتها:
)علمي/ اأدبي(

دبلوم اإدارة الأعمال بت�سعيباتها:
)علمي/ اأدبي(

• صيانة وأمن نظم الشبكات
• فني تصميم الشبكات

• التطبيقات البرمجية والبرمجة

• إدارة نظم المعلومات
• المبيعات والتسويق

www.k-tech.edu.kw�سّجل الآن عن طريق حجز موعد اإلكتروني:

تخ�س�سات الكلية

«التربية» تطلب تعديل اختصاصات التوجيه الفني

١١ أكتوبر آخر موعد لتعديل أوضاع العربات املتنقلة

عبدالعزيز الفضلي

طلب وكيل وزارة التربية 
باالنابة فيصل املقصيد من 
ديوان اخلدمة املدنية تعديل 
اختصاصات التوجيه الفني 

للمواد الدراسية.
وقــال املقصيد في كتابه 
الذي وجهــه لرئيس ديوان 
وتلقــت  املدنيــة  اخلدمــة 
«األنباء» نسخة منه «نظرا 
التي  التربوية  للمستجدات 
طرأت على امليدان التربوي 
والتي تتطلب حتديث وتعديل 
اختصاصات التوجيه الفني 
للمواد حسب املقترح املرسل، 
جلهــة  بااليعــاز  للتكــرم 
االختصاص لديكم لالطالع 

بشرى شعبان

أعلنت مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم املتحدث الرسمي 
باســم الهيئــة العامــة للقوى 
العاملة أســيل املزيد أن املهلة 
املمنوحة من الهيئة ألصحاب 
العربات املتنقلة لتحديد موقع 
العربــة مــن املواقــع املتنقلة 
املتوافرة بالنظام اآللي اخلاص 
بوزارة التجارة وتركيب وتفعيل 
نظام التتبع اآللي (GPS) تنتهي 
بتاريــخ ٢٠٢٠/١٠/١١.  وأهابت 
بأصحــاب العربــات املتنقلــة 
للمسارعة نحو تعديل األوضاع 

وتفعيل نظام التتبع اآللي لكل 
عربة. وأكدت املزيد على أنه لن 
يتم صرف دعم العمالة الوطنية 
املقرر للعمالــة الوطنية التي 
لم تلتزم بالضوابط السابقة، 
مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه 
سيتم اتخاذ اإلجراءات املعمول 
بها لــدى الهيئة في حالة عدم 
االلتــزام بتلك الشــروط ومن 
ضمنها وقــف ملفات العربات 
املتنقلة، وعدم إصدار تصاريح 
عمل جديــدة علــى تراخيص 
العربــات املتنقلــة أو جتديــد 
أذونات عمــل للعمالة الوافدة 
عليها. وأشارت املزيد إلى أنه 

القانونية خالل املدة املشار إليها، 
وذلك بتحديد موقع لها من خالل 
النظام اآللي لــوزارة التجارة 

يلزم توجــه أصحاب العربات 
املتنقلة صارفــي دعم العمالة 
الوطنية ملقــر مراقبة تفتيش 
العمالة الوطنية مبنطقة القرين 
- دون احلاجــة ألخــذ موعــد 
مسبق - بعد تعديل أوضاعهم 
بتحديد موقع من املواقع املتنقلة 
املتوافرة من خالل النظام اآللي 
اخلاص بوزارة التجارة وتركيب 
وتفعيــل نظــام التتبــع اآللي 
(GPS) لتحديث بياناتهم لضمان 
اســتمرار صرف دعم العمالة 
الوطنية (ســواء باب ثالث أو 
خامس)، في حني يلزم مراجعة 
أصحاب العربات املتنقلة غير 
صارفــي الدعم ملقر إدارة عمل 
محافظــة مبــارك الكبير قبل 
املوعد احملدد جتنبا لوقف ملفات 
العربات املتنقلة وفقا لإلجراءات 

املعمول بها لدى الهيئة.

فيصل املقصيد

اسيل املزيد

ودراســة املوضوع واعتماد 
االختصاصات ليتســنى لنا 

عمل الالزم».
وذكــر املقصيد ان عمل 
الفنــي يختــص  املوجــه 

العمــل علــى رفــع  فــي 
كفــاءة املعلمــني وتطوير 
ادائهــم ومتابعــة الهيئــة 
التعليميــة كل فــي مجاله 
من خالل الزيارات املدرسية 
الدوريــة  واالجتماعــات 
ومتابعة األعمال والسجالت 
التعليمية  الفنية للهيئــة 
واقتــراح توزيع الفصول 
ونصــاب احلصــص على 
التعليمية واعتماد  الهيئة 
اإلعــداد الكتابــي للهيئــة 
الــى  التعليميــة، اضافــة 
وضــع اخلطــط العالجية 
املناسبة لالرتقاء باملستوى 

التحصيلي للمتعلمني. 
واوضــح املقصيــد فــي 
كتابه انه فيما يتعلق مبجال 

املناهج الدراســية فيختص 
الفني باملشاركة في  املوجه 
جلان تأليف ومواءمة املناهج 
وتطويرهــا وتقييم املناهج 
بشكل مستمر ورفع التقارير 
الدورية واملشاركة في إعداد 
البحوث والدراسات التقوميية 
واملشاركة في اختيار مصادر 
التعليم واملساهمة في وضع 
خطة توزيع املنهج بالتعاون 
مع ادارة املناهج، اضافة الى 
املساهمة في وضع الوثائق 
للمراحل التعليمية املختلفة 
واملشــاركة في إعــداد املادة 
العلميــة وتقــدمي البرامــج 
املصورة في القناة التعليمية 
مــع مراجعة املونتــاج بعد 

التصوير.

إعفاء طلبة بطيئي التعلم من االمتحانات
عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيــل وزارة التربية باالنابة 
فيصل املقصيد عن نقل طلبة بطيئي 
التعلم الى الصف املقرر في شــهادة 
املعادلة دون اجراء امتحان. وقال املقصيد 
في كتاب وجهه الى وكيل التعليم العام 
وتلقت «األنباء» نسخة منه «بناء على 

التربية ووزير  اعتماد معالي وزيــر 
التعليم العالي يرجى العلم واإليعاز جلهة 
االختصاص بالعمل باآلتي: ينقل الطالب 
إلى الصف املقرر في شهادة املعادلة دون 
إجراء امتحان. كما ينقل الطلبة ذوي 
اإلعاقة من فئة بطيئي التعلم خريجي 
الصف التاســع إلى الصف العاشــر 
دون التقــدم المتحانات الدور الثاني 

في جميع املجاالت الدراســية املقررة 
للصف التاســع وذلك للعام الدراسي 
٢٠٢١/٢٠٢٠ فقط». يذكر ان طلبة الفصول 
اخلاصة بطيئي التعلم واجهوا عقبة في 
التعليم  كيفية استكمال دراستهم في 
العام واستحالة اجراء اختبار دور ثاني 
بسبب االجراءات الوزارية بخصوص 

تفشي ڤيروس كورونا.

٣ آالف طالب وطالبة يعودون للمدارس اليوم 
لتأدية اختبارات الدور الثاني واملنازل

عبدالعزيز الفضلي

يتوجه اليوم ما يقارب ٣ آالف طالب 
وطالبة ملدارسهم، وذلك لتأدية اختبارات 
الــدور الثاني واملنازل للعام الدراســي 
٢٠٢٠/٢٠١٩ بعــد ابتعاد عن مدارســهم 
وتوقــف اســتمر ألكثر مــن نصف عام 

بسبب أزمة ڤيروس كورونا.
وقامت «التربية» بتجهيز اللجان في 
نحو ١٠٠ مدرسة، وذلك وفق االشتراطات 
التي حددتها وزارة الصحة، بحيث يكون 
التباعد بني كل طالب وآخر مسافة ال تقل 
عن مترين، وال يزيد عدد املمتحنني داخل 
اللجنة الواحدة على ١٠ طالب، إضافة الى 
توفير املعقمات وأجهزة قياس احلرارة 
وجميع األدوات التي من شأنها احملافظة 

على صحة الطلبة وسالمتهم.

وأخذت الوزارة على عاتقها اتباع كل 
اإلجراءات االحترازية وشروط السالمة 
تطبيقــا للتعليمــات الوقائية من قبل 
السلطات الصحية أثناء فترة االختبارات، 
وذلك حرصا على سالمة أبنائنا الطلبة 

والهيئتني التعليمية واإلدارية.
من جانب آخر، عقدت اللجنة العليا 
لتطبيــق قواعــد وسياســات التعليم 
عن ُبعــد للمراحل التعليميــة بدءا من 
رياض األطفال وحتى املرحلة الثانوية 
للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ االجتماع 
السادس برئاسة وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود احلربي، وذلك 
(عن ُبعد) عبر برنامج (مايكروســفت 
تيمز)، مبشاركة موجهي عموم املجاالت 

الدراسية.
وتناول االجتماع اخلطة التدريبية 

لتطبيقــات التعليم اإللكتروني، والتي 
شملت جميع املوجهني الفنيني ورؤساء 
األقسام، ومن املقرر أن يتم االنتهاء خالل 
األسبوع املقبل من تدريب جميع املعلمني.

كما بحث االجتماع اخلطط الدراسية 
وتوزيــع املنهــج، خاصة فيمــا يتعلق 
مبرحلة رياض األطفال والصفوف الثالثة 
األولى فــي املرحلة االبتدائية (األول - 
الثاني - الثالث).وتطرق االجتماع إلى  
آلية تقييم املتعلمني، والدوام املدرسي 
لكل مرحلة تعليمية، ومت التأكيد على أن 
مشاركة أولياء األمور لن تتعدى سوى 
متابعــة أداء األبناء الصغار والتواصل 
مع املعلمني. وأكد احلربي حرصه على 
مشاركة التواجيه الفنية في خطة التعليم 
عن ُبعد واالســتماع إلى آرائهم وتبادل 
األفكار واالستئناس باملقترحات املقدمة.

هو عاشق للتربية والتعليم فكان رمزاً 
ملهماً بها!

أرثي اليوم أستاذي ومعلمي وموجهي 
الذي رحل في سنة الكورونا (١٤٤١ - ١٤٤٢هـ 
ـ املوافق ٢٠٢٠م) في غفلة انشغالنا بهذه 

احلياة الفانية.
أرثي اليوم علما أكادمييا ورمزا تربويا 
من الزمن اجلميل، له فضل علينا، علمنا 
ووجهنا وشارك في أعمالنا وترك ذكريات 
جميلة رائعة بروعته ودماثة خلقه حتى غدا 

(صيته وسمعته الطيبة تسبقه)!
في يوم اجلمعــة ٨ من صفر ١٤٤٢هـ 

املوافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠م ووري جثمانه 
الطاهر ثرى املقبرة اجلعفرية بالصليبخات، وبذلك استرد 

اهللا أمانته فيه لنترحم عليه جميعا.
أرثي د.أحمد عبداحلسني عبدالباقي البستان الذي 
عرفناه وعاشــرناه في أروقة جمعية املعلمني، وأتذكر 
أنني قدت األســبوعني التربويني الثالث عشر والرابع 
عشــر، وكنت يومها املقرر، وأعجبني جدا بتواضعه 
ودماثة أخالقه وحبابته وحســن مداخالته وإضافاته 
سواء كان هذا على مستوى جمعية املعلمني أو جامعة 
الكويت أو وزارة التربية، وقد أعطى اجلهات هذه جّل 
وقته وثمرة عطائه، وقبل هــذا كله بلده الكويت التي 
ترثيه مواطنا صاحلا وأكادمييا أفنى زهرة شــبابه في 

خدمة التربية والتعليم.
يقول عن نفســه للزميل جاسم عباس من الزميلة 
«القبــس»: أنا ابن األمي الذي ال يقرأ وال يكتب، ولكن 
كانت له أفكار ونظرات مستقبلية لبناء األسرة، والدي 
رحمه اهللا كان يركز دائما على أن اإلنسان عليه أن يواجه 
حتديات احلياة، وكان يحرص على الدراســة ويتابعنا 
أوال بــأول، وكان حريصا على أن نكون معه دائما في 
وقت الفراغ في محله لبيع الساعات في الشارع اجلديد 
عام ١٩٤٨ وأتذكر كان في الشارع ٣ محالت فقط لبيع 

الساعات واملصدرون الوحيدون للمحالت هم:
يوســف شــيرين (بهبهاني)، ومحمد رفيع معرفي، 
وعبدالرضا املطوع، وأتذكر أن الساعات كانت أوريس بـ 
٣٠ روبية وجوڤيال بـ ٢٠ روبية وأفضلها ســاعة وست 

اند بـ٨٠ روبية.
كان - رحمه اهللا - معتزا بوالده ووالدته وزوجته وأبنائه 

الستة الذين يحملون الدكتوراه.
هو من مواليد ١٩٣٨ درس في املدرسة اجلعفرية التي 
تقع على السيف مقابل قصر الشيخ صباح الناصر الصباح 
- رحمه اهللا - والذي كان يقدم املاء البارد لطالب املدرسة 
وخصص لهم (حبّاً - زيراً) ليشربوا منه أثناء خروجهم، 
ويتذكر د.أحمد البســتان، رحمه اهللا، ناظره سيد حسن 
املوســوي احلريص على أبنائه التالميذ ونتائجهم وكان 
يعاقب بالفلقة، ومن املدرســني جاســم العبداهللا - دعيج 

العون - مال يعقوب - فهد املوسى.
انتقل بعدها استاذنا د.احمد البستان الى مدرسة الصباح 
ودرَّس فيها ٥ سنوات كان ناظرها د.حمد الرجيب، رحمه 
اهللا، ووكيلها األستاذ عبداحلميد البغلي واألستاذ فاضل 
خلف مدرس اللغة العربية والدين واألســتاذ أحمد مهنا 
مدرس تربية بدنية ولغة عربية ومحمد اجلســار مدرس 
«دين» وعبداللطيف اخلميس«اجتماعيات» وراشد إدريس 
«اجتماعيات» وعبدالرحمن السمرائي واألستاذ أيوب حسني 
مربي األجيال، وجميعهم كانوا يقدمون الدروس اخلصوصية 

«مجانا» من دون مقابل!
وعمل املغفور له بإذن اهللا في عدد من الوظائف، حيث 
عمل فــي التدريس ملدة ٤٣ عاما، مدرســا في االبتدائية 
واملتوسطة، ثم وكيال باملرحلة االبتدائية، ثم عمل مدرسا في 
دار املعلمني واملعلمات، ووكيال في معهد التربية للمعلمني، 
ثم مراقب ادارة رياض األطفال، ومشــرفا على الدورات 
التدريبية في وزارة التربية، ومدير مركز بحوث املناهج، 
وختــم حياته املهنية في عضوية هيئة التدريس في كلية 
التربية بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي منذ ١٩٨١، وأصبح 
رئيسا لقسم االدارة والتخطيط التربوي في كلية التربية 
في جامعــة الكويت، ثم حصل على ترقية في العام ١٩٩٩ 

لوظيفة أستاذ بقسم االدارة.
وأشــرف د.البستان على ٤٦ بحثا علميا خالل ادارته 

ملركز البحوث من العام ١٩٨٠ الى ١٩٨٣.

نعي جامعة الكويت
من جهتها، نعت جامعة الكويت األستاذ د.أحمد البستان. 
وجاء في البيان الصادر عنها «ببالغ احلزن واألسى تنعى 
جامعــة الكويت فقيدها د.أحمد عبداحلســني عبدالباقي 
البستان أســتاذ االدارة العامة والتخطيط التربوي بكلية 

التربية الذي انتقــل الى رحمة اهللا تعالى 
اليوم ٢٤/٩/٢٠٢٠ سائلني املولى عز وجل 
أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع 

رحمته، إنا هللا وإنا إليه راجعون».
كما رثاه رئيــس جمعية أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت األستاذ د.إبراهيم 
احلمود بأصالة عن نفسه ونيابة عن جمعية 
أعضاء هيئة التدريس بـ«خالص العزاء الى 
أســرة الدكتور أحمد البستان أحد أعمدة 
كلية التربية وجامعة الكويت، سائلني اهللا 
عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، 

وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».

أخالقه
عرفته منذ عام ١٩٨٢ عندما تسلمت أمانة السر بجمعية 
املعلمني، وكلفت باألسبوع الثالث عشر وكان معي في اللجنة 
الفنية وأتذكر له تواضعه اجلّم وعلمه الغزير وابتسامته، 
فلــم يبخل علي كنقابي جديد ال بالنصيحة وال بالتوجيه 

وكان (أبا ومعلما وموجها).
بالفعل هو طيب املعشر وفّي لوطنه ومهنته ورسالته 
وأســرته وأصدقائه وكان بالفعل (رجال وطنيا) مؤثرا في 

مجتمعه ومتواصال مع اجلميع.

آراؤه
كان دائما يقول لنا: يجب ربط مخرجات التعليم بسوق 
العمل، وكان كونــه متخصصا باالعالم والعالقات العامة 
يذكرنا دائما بأهمية االعالم ودوره في توعية املجتمع وكان 
مهتما (بإعــداد وتأهيل وتأمني ذوي االحتياجات اخلاصة 
ودمجهم)، وكان يركز في محاضراته على ضرورة مراعاة 
الفروق الفردية، وفي األسبوع التربوي الثالث عشر وعنوانه: 
املعلم في الوطن العربي، قال لي يجب أن تركز على (الرضا 
الوظيفي) وكان مهتما بكادر املعلمني الذي حققته جمعية 
املعلمني، وكان يرى أن املدارس قادرة على إعداد األطفال 
للحياة ومواجهة حتديات احلياة، لكن بشرط إعادة النظرة 

إلى األساليب املتبعة في التنشئة االجتماعية.
الدكتور أحمد البستان إن حتدث يبهرك بعلمه وتنقله 
الوظيفي وأيضا شهادته (األصلية غير املزورة)! التي حصل 

عليها من الواليات املتحدة األميركية.
من آرائه النيرة التي كان يقولها عن التعليم «التجريب 
في التعليم ومبستقبل الوطن وأبنائه كارثة بكل املقاييس».

٭ ومضة: رحم اهللا أســتاذنا فقيد الكويت والتربية على 
وجه اخلصوص د.أحمد البستان والذي كان على الدوام 
يطالب برفع الوعي السياسي لدى الطلبة، ويؤمن بأن الطلبة 
مخرجات األساتذة، ولهذا لم يبخل على أحد في عمله، وكان 
يلبي كل الدعوات الرسمية والشعبية واملجتمعية والتربوية 

ويدلي بدلوه رافعا دائما من قيمة القيم في املجتمع.

٭ آخر الكالم: كان، رحمه اهللا، نصيرا للمرأة في حياته، 
وكان يقولها دون تردد: وصول املرأة الى البرملان مرهون 
بتكاتف النساء والتخلي عن العمل الفردي، وتنبأ في حياته 
لوصول املرأة الى قاعة عبداهللا الســالم في مجلس األمة، 
وسبق عصره ألنه كان مقتنعا بكفاءتها في التمثيل السياسي.

٭ زبدة احلچي: كان د.أحمد البستان، أبا حنونا يذكر أسرته 
ويفخر بهم فردا فردا، وعزائي اليوم في هذا املصاب اجللل 
ألبنائي: د.طارق ود.خالد وإلى د.سعاد ود.سوزان ود.سناء 
ود.مليس بخالص املواساة والعزاء في أستاذنا القدير أحمد 
البستان «أبوطارق» الذي له فضل علينا جليل مخضرم 

عاشره منذ الثمانينيات وحتى رحيله.
ورحل عاشق التربية والتعليم ابن الكويت البار د.أحمد 
عبداحلسني عبدالباقي البستان.. وال منلك في هذه اللحظات 
احلزينة إال أن ندعو املولى عز وجل أن يجعل قبره روضة 
مــن رياض اجلنة وأن ينزله الفردوس األعلى من اجلنة.. 
منا الدعاء ومنكم إعادة الدعاء لهذا الرمز الوطني التربوي 
الشــامخ، واملرجو من وزارة التربية أن تطلق اسمه على 
إحدى مدارسها أو مراكزها البحثية التخصصية في التربية 
والتعليم.. يستاهل .. أفنى عمره من أجل أجيال الكويت.. 

وتسقط دمعة!

٭ عزاء: أعزي أخي األستاذ أسعد عبداهللا واخوانه الكرام 
بوفاة عمتنا والدتهم، واجلدير بالذكر أن الزميل أســعد 
عبداهللا - هو دائما من يكتب عزاء املعلمني وذويهم، فله منا 
التعازي القلبية في مصابه األليم، ونقول له: أبا عبداهللا.. 
عظم اهللا أجرك في الوالدة وجبر اهللا عزاك ومثواها اجلنة.

في أمان اهللا..

ومضات

د.البستان..
سبقه صيته!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

د. أحمد البستان

مشاركة طالبية

مبدأ املواجهة
حق الدفاع تدور حوله كل قواعد القانون وما يتبعه من إجراءات 

تكفل حتقيق العدالة.
من أهم تطبيقات حق الدفاع، مبدأ املواجهة في اخلصومة، مبعنى 
أن اخلصم يجب عليه أن يباشر حقوقه اإلجرائية في مواجهة اخلصم 
اآلخر، أو على األقل ميكنه من ذلك، وذلك عن طريق ما يسمى باإلعالن 
القضائي، وهو أهم آلية تكفــل إعمال مبدأ املواجهة في اخلصومة، 
وهو من األعمال احملركة التي يقصد بها دفع اخلصومة إلى احلركة، 
والهدف منه إعالن املدعى عليه بطلبات املدعي وباجللســة احملددة 
لنظرها كي يعد دفاعه، واخلصومة ال تتهيأ أمام القاضي وال تصبح 
صاحلة لكي يباشر فيها نشاطه إال إذا مت إعالن املدعى عليه بصحيفة 
افتتاح الدعوى إعالنا قانونيا صحيحا، وعلى النحو الذي يتحقق به 

انعقاد اخلصومة في الدعوى.
ويعتبر القانون الدعوى «مرفوعة» بإيداع صحيفتها مؤداة الرسم 
لدى قلم كتاب احملكمة وقيدها في السجل املعد لذلك، ولكن اخلصومة«ال 
تنعقد» فيها بني أطرافها القاضي واملدعي واملدعى عليه إال بإعالن املدعى 
عليه بصحيفتها إعالنا قانونيا صحيحا، فانعقاد اخلصومة معلق على 
شرط واقف هو إعالن املدعى عليه بصحيفتها وفق صحيح القانون 
ويترتب على حتققه انعقادها ويترتب على تخلفه عدم انعقادها. فإذا 
تخلف شرط إعالن صحيفة الدعوى إعالنا صحيحا، فإن اخلصومة 
التي بدأت بقيد صحيفة الدعوى بقلم الكتاب تكون قد زالت كأثر من 
آثار املطالبة القضائية متى متسك املدعى عليه بذلك، وبالتالي بطالن 
احلكــم الصادر فيها ألنه صدر في خصومة لم تنعقد أمام احملكمة 
التي أصدرته، وإذا ما قضت محكمة االستئناف بالبطالن فإن واليتها 
تقف عند هذا احلد وال متلك تصحيح البطالن والقضاء في املوضوع، 
وذلــك حتى ال حترم املدعى عليه الذي قضي له بالبطالن من درجة 
من درجات التقاضــي احتراما ملبدأ التقاضي على درجتني. ويكون 

للمدعي أن يرفع دعواه بإجراءات جديدة.

عبدالعزيز سلطان واصل املطيري 
كلية الدراسات التجارية
 تخصص قانون
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«فنية البلدي» تبحث تخصيص أندية صحية

إغالق ٦٢ محًال وحترير ٥٢٣ مخالفة بالعاصمة
أكد مدير فرع بلدية محافظة العاصمة 
م.بدر بو رقبة أن اجلوالت امليدانية التي 
نفذتها الفرق الرقابية مبختلف اإلدارات 
خالل شــهر أغســطس املاضي أسفرت 
عن توجيه ٣٨٦ تنبيها لبقاالت بالسكن 
االستثماري واألسواق املوازية واملطاعم 
فضال عن حترير ٥٢٣ مخالفة، وإغالق 

٦٢ محال بعد الكشف على ٦٤٥٠.
وقال بو رقبة في تصريح صحافي 

ان الفــرق الرقابية مبختلــف اإلدارات 
كثفت من جوالتهــا امليدانية على كافة 
األنشطة التجارية باملجمعات والبقاالت 
واملقاهــي واملطاعــم للتأكد مــن التزام 
العاملني بتعليمات السلطات الصحية، 
كمــا قــام املفتشــون مبتابعــة أعمــال 
الشــركات املتعاقدة مع البلدية للتأكد 
من مســتوى النظافة باحملافظة، فضال 
عن غســيل وتعقيم احلاويات، مشيرا 

في هذا اخلصوص إلى غسيل وتعقيم 
٢٨٧٧٢ حاوية مختلفة األحجام وسالل 
متحركة ونقل ١٢١٠٨٧ م٣ من املخلفات 
السكانية واإلنشائية والسكراب. وأضاف 
أن املفتشــني قامــوا بالكشــف امليداني 
على ٦٤٥٠ بقالة بالســكن االستثماري 
واألسواق املوازية واملطاعم، ومت حترير 
١٣٣ مخالفة، إصدار ٢٧ أمر غلق حملالت 

لعدم التزامها باالشتراطات الصحية.

بداح العنزي

الفنية  تبحــث اللجنــة 
اليــوم  خــالل اجتماعهــا 
برئاسة د.علي بن ساير طلب 
ترخيص اندية صحية في 

املناطق السكنية.
ويتضمن جدول االعمال 
اقتــراح العضــو  التالــي: 
محمد الرقيب بشأن تعديل 
بعــض قــرارات املجلــس 
البلدي اخلاصة باجلمعيات 
الهيئة  التعاونية، وطلــب 
العاملــة  العامــة للقــوى 
ترخيص انشــطة متنوعة 
مبركــز االحتــاد الكويتــي 
منطقــة  فــي  للمزارعــني 

البلدية،  تخصيصهــا مــن 
والكتــاب املقــدم من احتاد 
العقاريني بشأن املوافقة على 
إعطاء حق اإلدارة والصيانة 
للقطاع اخلاص خالل فترة 
االستثمار ملواقف السيارات 
متعددة األدوار في مختلف 
مناطــق الكويــت وحتفيز 
القطاع اخلاص لبناء مواقف 
متعددة األدوار باملشــاركة 

مع الدولة. 
اللجنــة  كمــا تناقــش 
مشــروع التقريــر اخلاص 
العامــة  الهيئــة  بطلــب 
للصناعة اعتمــاد املخطط 
للموقــع  التنظيمــي 
رقــم ٢٠ مبنطقــة مينــاء 

عبــداهللا واقتــراح العضو 
م.عبدالسالم الرندى بشأن 
الهدم العشــوائي وتكسير 
اخلرسانة واالقتراح املقدم 
من العضو م. حمود العنزي 
الترخيــص ملراكز  بشــأن 
ذوي اإلعاقــة فــي املبانــي 
االستثمارية، الكتاب املقدم 
بشأن وضع الئحة خاصة 
باملداخــن املســتخدمة في 
السكن اخلاص، واالقتراح 
املقدم من العضو د.حســن 
ترخيــص  بشــأن  كمــال 
البلديــة للحدائق املنزلية، 
واقتراح العضو عبدالعزيز 
املعجل بشأن أراضي مواقف 
السيارات واملواقف الذكية.

تناقش األماكن املخصصة للبقاالت والسيارات املتنقلة اليوم

د.علي بن ساير

العبدلــي والوفــرة، وطلب 
العضو أحمد هديان فتح باب 
النقاش بخصوص البقاالت 
والسيارات املتنقلة وأماكن 

رفع ٢٨ سيارة ومعدة ثقيلة في خيطان
كشف إدارة العالقات العامة في البلدية عن تواصل اجلوالت 
امليدانية التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بالفروانية لرفع مســتوى النظافــة باملناطق فضال عن رفع 
الســيارات املهملة واملعدات الثقيلة.  وفي هذا الســياق، أكد 
مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بالفروانية سعد 
اخلرينج أن مفتشي اإلدارة يكثفون اجلوالت امليدانية لرصد 
السيارات التي تقوم بعمليات تنزيل البضائع في الساحات 
العامة قبل احلصول علــى موافقة البلدية، الفتا إلى حترير 
٢٢ مخالفة وتوجيه ٩ تنبيهات، فضال عن إحالة مخالفني إلى 
مخفر خيطان الستكمال اإلجراءات القانونية بحقهم باإلضافة 
إلى رفع ٢٨ ســيارة ومعدة ثقيلة من إحدى الساحات العامة 
مبنطقة جتارية بخيطان. كما متت إزالة كل املخالفات بالساحة 
بالتعاون مع قســم ازالة املخالفات باحملافظة، مشيرا إلى أن 
اجلوالت مستمرة على مدار الساعة لرصد أي مخالفة. مثنيا 
على جهود مفتشي اإلدارة الذين يعملون على قدم وساق لرفع 
مستوى النظافة باحملافظة والتعامل مع كافة الشكاوى الواردة، 
رفع إحدى السيارات املهملةفضال عن رصد املخالفني واتخاذ االجراءات القانونية بحقهم.
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الفضالة لـ «األنباء»: تقليص أيام احلجر الصحي للقادمني إلى البالد «حتت الدراسة»
عبدالكرمي العبداهللا

أكد املشــرف العام للفريق 
الصحي في مطار الكويت الدولي 
د.طالل الفضالة أن أهم اخلدمات 
التي نقدمها مــن خالل الفريق 
الصحي باملطــار هو التأكد من 
تفعيل تطبيق شلونك للقادمني، 
وفحــص الركاب الذيــن تظهر 
عليهم اعراض كاحلرارة، وذلك 
بعمل مسحة «االنفـ  بلعومية»، 
فضال عــن التســجيل الصحي 
للركاب ملتابعتهــم صحيا بعد 

دخولهم البالد. 
وذكــر فــي حــوار خــاص 
مــع «األنباء» أن هنــاك تعاونا 
مســتمرا مع شــركات الطيران 
فيمــا يخص اعداد الركاب على 
الطائرة، وااللتزام بعدم صعود 
 PCR الركاب للطائرة اال بشهادة
غير منتهيــة الصالحية مدتها 

٩٦ ساعة.
وأشــار د.الفضالــة الى أن 
االعفاء من عمل املسحات «االنف 
ـ بلعومية» للقادمني عبر مطار 
الكويت الدولي هي فقط لالطفال 
دون ٦ ســنوات، وال يتم اعفاء 
اي فئات اخرى من هذا الفحص. 
وفيما يلي تفاصيل احلوار كامال:

ما اخلدمات التي تقدمونها في 
املطار؟ 

٭ من أهم اخلدمات التي نقدمها 
من خالل الفريق الصحي باملطار 
هــو التأكد مــن تفعيل تطبيق 
شلونك للقادمني، وفحص الركاب 
الذيــن تظهــر عليهــم اعراض 
كاحلرارة، وذلك بعمل مســحة 
«االنــف  ـ بلعوميــة»، فضــال 
عن التســجيل الصحي للركاب 
ملتابعتهــم صحيا بعد دخولهم 

البالد. 

كيف تقيم مدى التزام شركات 
الطيران بالتعليمات الصحية؟

٭ هنــاك تعــاون مســتمر مع 
شــركات الطيــران فيما يخص 
اعــداد الــركاب علــى الطائرة، 
وااللتــزام بعدم صعود الركاب 
للطائرة اال بشــهادة PCR غير 
منتهيــة الصالحيــة مدتها ٩٦ 

ساعة.

٭ يتم عمل مسحات للطيارين 
وطواقــم الضيافــة بشــركات 

الطيران اسبوعيا.

ما مدى صحة إعفاء بعض 
القادمني من شهادة pcr؟.

٭ االعفاء فقط لالطفال دون ٦ 
سنوات، وال يتم اعفاء اي فئات 

اخرى من هذا الفحص.
متى تعود احلياة الطبيعية 

للمطار؟
٭ عودة احلياة الطبيعية للمطار 

كثر احلديث عن اجراءات احلجر 
الصحي عند العودة.. هل هناك 

نيه لتقليصها؟
٭ تقليص ايام احلجر الصحي 
للقادمني الى البالد حتت الدراسة 
من حيث اآللية وعدد ايام احلجر.

كيف تتأكدون من تنزيل جميع 
القادمني الى البالد تطبيق 

شلونك؟ 
٭ نتأكــد مــن تنزيــل جميــع 
القادمــني الــى البــالد لتطبيق 
شــلونك عــن طريــق املناطق 
الصحية في مختلف احملافظات 
عبر مراكــز الصحــة الوقائية 
والذين يقومون بالتواصل مع 
القادمني بشكل يومي للتأكد من 

تطبيقهم للحجر الصحي.

كلمة اخيرة؟
٭ اشكر وزير الصحة د.باسل 
الصباح ووكيل وزارة الصحة 
د.مصطفى رضا ووكيل وزارة 
الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامــة د.بثينــة املضــف على 
دعمهم املستمر لنا لتذليل كافة 
العقبات من أمامنا، كما اشكر كل 
اجلهات التي تشاركنا هذا العمل.

يعتمد على اعداد االصابات داخل 
البالد وتقدير السلطات الصحية. 

سمعنا عن اجرائكم املسحة 
العشوائية لـ ١٠٪ من القادمني.. 
حدثنا عن هذا املوضوع؟ وهل 

هناك توجه لزيادة النسبة؟
٭ نعــم، نقوم باختيار عينات 
عشوائية من كل طائرة بنسبة 
١٠٪ لرصد اي حاالت ايجابية من 
مختلف الدول وأخذ االحتياطات 

الصحية على هذا االساس.

املشرف العام للفريق الصحي أكد أن عودة احلياة الطبيعية للمطار تعتمد على أعداد اإلصابات وتقدير السلطات الصحية
د. طالل الفضالة يشرف على عملية تطبيق كافة التدابير الصحية مع القادمني من اخلارججانب من القادمني خالل تسجبل بياناتهم في املطار             (احمد علي)

د. سامية الطبيخ تفحص عبر الكاميرا احلرارية درجة حرارة القادمني للكشف عن أي أعراض للڤيروس

تسجيل بيانات القادمني

أخذ مسحة من أحد املسافرين فحص احلرارة

الكوادر الصحية في انتظار القادمني إلى املطار للتأكد من تطبيق الشروط الصحية د. طالل الفضالة مع الزميل عبدالكرمي العبداهللا

ما اجلهات التي تتعاون معكم 
لتطبيق اإلجراءات الصحيه 

باملنافذ؟ 
٭ هناك عدة جهات يتم التنسيق 
معها لتطبيق االجراءات الصحية 
مبنافــذ املطار، وهــي الطيران 
املدني ووزارة الداخلية وشركات 
اخلدمــات االرضية وشــركات 

الطيران.
ما اإلجراءات حيال الطيارين 

وطاقم الضيافة بشركات 
الطيران؟ 

وصول ١١٦ من املمرضني 
الهنود العالقني بـ «اخلارج»

«املواساة» يستعد النطالق مؤمتر 
اجلهاز الهضمي ٣ أكتوبر املقبل

عبدالكرمي العبداهللا

وصلــت دفعة جديدة من الكوادر التمريضية العالقة 
فــي الهند إلى البالد من العاملني بوزارة الصحة، ويبلغ 
عددهم ١١٦ ممرضا، حيث مت اجراء اهم املسحات الطبية 
ونقلهم إلى الســكن ليخضعوا للحجــر الصحي املقرر، 
ويأتــي إجــالء الكــوادر الصحية العالقة فــي الهند بناء 
على تعليمات وزير الصحة د.باســل الصباح ووكـــــيل 
الوزارة د.مصطفى رضا ووكيل اخلدمات الطبية املسانـــدة 
د.محمد اخلــــشتي وتنســيق من مديــر إدارة اخلدمات 
التمريضية ســناء تقدم ومدير العالقات العامة واإلعالم 

مشـــعل العــنزي.

حنان عبد املعبود

كشف استشاري ورئيس وحدة أمراض اجلهاز الهضمي 
والكبد مبستشفى املواساة اجلديد ورئيس املؤمتر د.محمود 
عمر عن االســتعدادات لفعاليات مؤمتر مستشفى املواساة 
احلادي عشــر للجهــاز الهضمي واملناظيــر، والذي ينطلق 
عبر تقنية الفيديو «أونالين» في الثالث من أكتوبر املقبل.

وأكــد عمــر في تصريــح صحافي أن املؤمتر هــذا العام 
ســيحضره «عن بعد» ١٠ من أســاتذة اجلهــاز الهضمي من 
أميركا واجنلترا وبلجيكا والهند بجانب الكويت والسعودية.

وتابع: ان املؤمتر سيبدأ بنقل حي ملناظير اجلهاز الهضمي 
العالجيــة من حيدر آباد من الهند بواســطة الدكتور ناجي 
ريدي، ثم بعد ذلك مجموعة من احملاضرات من قبل األساتذة 
املشاركني، مبينا أن املؤمتر سيعطي شهادات الـ cme ٧ درجات.

من جهته، قال استشاري أمراض اجلهاز الهضمي والكبد 
بكلية الطب   الرئيس املشــارك للمؤمتر البروفيسور جابر 
العلــي، إن املؤمتر ســينطلق هذا العام عبــر الـ «أونالين» 
احترازا من ڤيروس كورونا املستجد، مبينا أن مؤمتر اجلهاز 
الهضمي ملستشفى املواساة حقق جناحات كبيرة في نسخه 

العشر املاضية، وأصبح من أجنح املؤمترات في العالم.
وذكــر أن مثل هذه املؤمتــرات تهدف في املقام األول إلى 
تعزيــز الروابط العلمية والعملية، وبناء رؤية تتســق مع 
التقدم الطبي، وتقنياته املتسارعة، وتهدف كذلك إلى تبادل 

اخلبرات العلمية والعملية.

د. محمود عمر د. جابر العلي

٧٥٨ إصابة جديدة بـ «كوفيد -١٩» وحالتا وفاة

م العاملني بالصفوف األمامية جمعية العالقات العامة ُتكرِّ

حنان عبد املعبود

أعلنت وزارة الصحة عن 
تســجيل ٧٥٨ إصابة جديدة 
مبــرض كورونــا املســتجد 
(كوفيد-١٩) في الـ٢٤ ساعة 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجة في البالد 
إلى ١٠٣١٩٩ حالة في حني مت 
تســجيل حالتــي وفــاة إثر 
اصابتهــا باملــرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 
حتى اليوم ٥٩٧ حالة. وقال 
الرســمي باســم  املتحــدث 
الــوزارة د. عبداهللا الســند 
في بيــان صحافــي ان عدد 
من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ ١٠٨ 

حاالت ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت التي ثبتت 
إصابتهــا مبرض (كوفيد-١٩) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية العالقات 
العامة جمال النصر اهللا، أن اجلمعية بصدد 
تنظيم مهرجان تكرميي للجهات العاملة في 
الصفوف األمامية من الوزارات واملؤسسات 
وجمعيات النفع العــام والفرق التطوعية، 
ممن كان لهم دور فعال في مواجهة التحديات 
التي صاحبت أزمة جائحة كورونا املستجدة 

«كوفيد - ١٩». 
وقــال النصر اهللا في تصريح صحافي، 
انه انطالقا من حرص اجلمعية على تسليط 
الضوء على الــدور الذي تقوم به الوزارات 
واملؤسسات احلكومية واخلاصة ومنظمات 
املجتمع املدني وجهودها املبذولة في مواجهة 

أزمة كورونا، باإلضافة إلى تســليط الضوء على ما تقوم به 
حلماية املواطنني واحلفاظ على صحتهم، رأينا تنظيم احتفالية 

لتكرمي تلك اجلهات ممن عرض العاملون فيها 
أرواحهم للخطر في سبيل مواجهة اجلائحة 
ومحاولة السيطرة عليها، وحتملوا املسؤولية 
ومواجهة خطر اإلصابة بهذا الوباء. وأوضح 
النصــر اهللا ان مجلــس اإلدارة حرص على 
اقامة هذه االحتفالية لتكرمي جميع اجلهات 
التي قدمت أروع صور الوطنية في حتملها 
املســؤولية ومواجهة خطر إصابة العاملني 
بها بهذا الوباء، الفتا الى أن املواطن الكويتي 
جسد أسمى معاني الوطنية والوالء، حيث 
تسارع الكويتيون في تقدمي كل صور الدعم 
للجهود احلكوميــة حملاربة هذا الوباء بكل 
صــوره املادية والعينية واملعنوية، وفزعة 
أهل الكويت في تقدمي التبرعات للجان اخليرية التي رسمت 

صورة مشرفة للكويت محليا ودوليا تشهد له بذلك.

الالزمة ٨٣٩١ حالة. وأشار إلى 
ان عدد املسحات التي مت القيام 
بها في الـ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
٤١٣٨ مســحة ليصل مجموع 
الفحوصات ٧٣٣٨٩٣ فحصا.

الى  الدعوة  وجدد السند 
املواطنــني واملقيمني ملداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطــة اآلخرين واحلرص 
على تطبيــق اســتراتيجية 
البدنــي، موصيــا  التباعــد 
بزيارة احلســابات الرسمية 
لــوزارة الصحــة واجلهــات 
الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شــأنه املســاهمة 
في احتواء انتشار الڤيروس. 
وكانت وزارة الصحة أعلنت 
عن شــفاء ٦٤٩ إصابة في الـ٢٤ ساعة املاضية ليبلغ مجموع 

عدد حاالت الشفاء من مرض (كوفيد-١٩) ٩٤٢١١ حالة.

عينات عشوائية من كل طائرة بنسبة ١٠٪ لرصد أي حاالت إيجابية لـ «كورونا» من مختلف الدول
مسحات للطيارين وطواقم الضيافة بشركات الطيران أسبوعيًا وعدم صعود الركاب إال بشهادة PCR صاحلة 

تعاون مستمر مع شركات الطيران فيما يخص أعداد الركاب على الطائرة.. وال إعفاء ألي فئة من الفحص

زيادة العاملني
أكد املشــرف العام للفريق الصحي مبطــار الكويت الدولي د.طالل الفضالة على 
وجود خطط مســتقبلية لزيادة عدد العاملني الجنــاز االجراءات الصحية للقادمني 

بشكل اسرع.

عارٍ عن الصحة
نفى املشــرف العــام للفريق الصحي مبطار الكويت الدولــي د.طالل الفضالة ما 
يتداول عن اســتثناء البعض من القادمني الى البالد من تنزيل تطبيق «شــلونك»، 

مؤكدا أن هذا الكالم عار عن الصحة.

ملشاهدة الڤيديو

جمال النصر اهللا
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سلطان بن حثلني: السعودية في عهد امللك سلمان
تعيش واقعًا مزدهرًا باإلجنازات واملشروعات

قال الشــيخ سلطان بن 
سلمان بن حثلني أمير قبيلة 
العجمان إن تســعة عقود 
مــن النجاحــات والتنمية 
املستدامة جعلت من اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
واحدة من البلدان العربية 
التي ُيضرب بها املثل أمنًا 
وأمانــًا ورخــاًء وازدهاراً، 
وال عجب إذا صارت اليوم 
واحدة من الــدول العربية 
احلضارية وموضع إعجاب 
الشعب العربي من خليجه 
إلى محيطه واملسلمون في 

العالم كافة.
وأشــار بن حثلــني إلى 
الدور الكبير الذي بدأ على 
يــد امللــك املؤســس امللك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود - طيب اهللا ثراه 
ومثواه - والذي استطاع أن 
يجعل من اململكة العربية 
السعودية إحدى أبرز وأقوى 
الدول العربية التي حتمل 
رايــة العروبة واإلســالم، 
وتذود عن األمة وحتمل راية 
العروبة واإلسالم واملصحف 

الكرمي واملشاعر املقدسة.
وأوضح بــن حثلني أن 
اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة تعيــش واقعــا 
مزدهــرا مــن اإلجنــازات 
الطموحــة واملشــروعات 
تغطــي  التــي  العمالقــة 
العســكرية  كل األصعــدة 

استشراف املستقبل.
وبــني بــن حثلــني أن 
التاريــخ ســيقف طويــال 
عند تاريخ خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز كزعامة تاريخية 
حفر اسمه في صفحات املجد 
النبيلــة وخدمة  بأعمالــه 
شــعبه ورؤيتــه الثاقبــة 
ملفهوم الدولة احلديثة وبناء 
القادرة  الدولة العصريــة 
التحديات  علــى مواجهــة 

وإزالة العقبات.
وثمن بن حثلني الوقفة 
التاريخية للمملكة العربية 
ابان االحتالل  الســعودية 
العراقي الصدامي، ووصفها 
بأنها وقفة شجاعة مبدئية 
وفــق الثوابت الســعودية 
احلريصــة علــى حريــة 
الكويت واستقاللها، ولهذا 
كله ُيكن الشــعب الكويتي 
خلادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وإخوانه الكرام - رحمهم 
اهللا - وأســرته املالكة كل 
حــب وتقدير على موقفهم 
التاريخــي املؤازر لتحرير 
التســعينيات  الكويت في 
والدروس املســتفادة نحو 
مســتقبل أســعد وحيــاة 

أفضل.
واختتــم بــن حثلــني 
تصريحه بالقول: إن امللك 
بــن عبدالعزيــز  ســلمان 

الديبلوماســية  ــل  ُميِثّ
احلكيمة الهادئة بعيدا عن 
الصخب السياسي والتهديد 
واإلثارة، ومن يتبع سيرة 
امللك ســلمان يجده جريئا 
وصريحا وثابتا ال يتقلب، 
كل  باحتــرام  ويحظــى 
الشعوب واحلكام وله قبول 
عامليا. وهذه مناسبة أشيد 
الديبلوماسي  فيها بالدور 
الــذي يقــوم  والسياســي 
به ســفير خــادم احلرمني 
الشريفني سعادة األخ األمير 
سلطان بن سعد بن خالد آل 
سعود الذي يترأس البعثة 
الوظيفي  ويقوم بواجبــه 
على أكمــل وجــه، ويؤكد 
التاريخية  العالقات  متانة 
املتميزة بني الكويت واململكة 
العربية الســعودية، وهي 
عالقــات تزداد وثوقا يومًا 
بعد يوم حتى أصبحت مثاًال 
يحتذى فــي العالقات بني 

الدول.
ودعا بن حثلني اهللا عز 
وجل أن يدمي على الكويت 
واململكة العربية السعودية 
األمن واألمان واالســتقرار 
والرخــاء واالزدهــار، وأن 
يصــرف برحمتــه البــالء 
والوباء الــذي أصاب األمة 

عاجًال غير آجل.
البلديــن  وأن يحفــظ 
العزيزيــن مــن كل ســوء 

ومكروه.

رؤية ولي العهد ٢٠٣٠ ستقود البالد إلى قفزات نوعية

الشيخ سلطان بن حثلني

واالقتصاديــة والتعليمية 
والرياضيــة  والصحيــة 
والتنمية البشرية في عهد 
امللك املجدد خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيــز، ومــرورا بكل 
محطات احلكم ألبناء امللك 
عبدالعزيز من امللوك البررة 
الذين توالوا على سدة احلكم 
- رحمهم اهللا - وصوال إلى 
العهد الزاهر للملك سلمان 
بن عبدالعزيز وولي عهده 
األمني صاحب السمو امللكي 
األميــر محمد بن ســلمان 
عضيد امللك واملُطبق لرؤية 
الطموحة وبرامجها   ٢٠٣٠
الوطنية التي ستقود البالد 
إن شــاء اهللا إلــى حتقيق 
قفزات نوعيــة وجناحات 
حضارية  متعددة في جميع 
املجاالت التي سُتسهم في 
منو اململكــة وتطورها في 

عبدالرحمن احلسيني حصل على ٩٩٫٣٠٪: طموحي الطب
الطالــب عبدالرحمن  ذكر 
محمــد احلســيني (مصــري 
اجلنسية)، احلاصل على نسبة 
٩٩٫٣٠٪ مــن القســم العلمي 
الثانوية  الواحــدة  مبدرســة 
بنني والتابعة ملنطقة اجلهراء 
التعليمية، انه يهدي جناحه 
الى اسرته واصدقائه واملعلمني 
في املدرسة وكل من ساعده في 
الوصول الى النجاح والتفوق 
وللكويت احلبيبة بلده الثاني 

وايضا لبلده االول مصر.
التفــوق  أســباب  وعــن 
والنجاح، زوضح احلســيني 
ان دعم االهل كان له دور كبير 
وتوفير البيئة املناسبة نفسيا 

للدراسة.
ونصح احلســيني الطلبة 
باالصرار والتصميم للوصول 
الــى احللم والتوكل على اهللا 
دائما وابدا، وأوضح انه يطمح 
عبدالرحمن احلسيني متوسطا والده وأخاه    (محمد هاشم)لاللتحاق بكلية الطب البشري.
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«مناء» حتصل على وسام منظومة
البناء البشري للعطاء اإلنساني

منحت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
وفريق البناء البشــري وسام منظومة البناء 
البشري للعطاء اإلنســاني جلمعية اإلصالح 
االجتماعــي ومناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
باعتبارهما الشــريك والراعي االســتراتيجي 
حلملة «حياتهــم غالية» إلعــادة تأهيل ذوي 
االحتياجات اخلاصة، حيث تسلم الوسام عن 
جمعية اإلصالح االجتماعــي د.خالد املذكور، 
فيما تسلم الوسام عن مناء للزكاة املدير العام 

سعد العتيبي.
جاء ذلك في احلفل الذي أقيم في مقر املجلس 
األعلى للتخطيط حتت رعاية وزيرة الشؤون 
االجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية 
مرمي العقيل بحضور كل من الرئيسة الفخرية 
للنادي الكويتي الرياضي للمعاقني الشــيخة 
شــيخة العبداهللا ومدير معهد البناء البشري 
م.عواطف السلمان ومديرة الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة، د.شفيقة العوضي ورئيس جمعية 
اإلصــالح االجتماعي د.خالد املذكــور واملدير 
العام في مناء للزكاة والتنمية املجتمعية سعد 

العتيبي واملدير العام للهيئة اخليرية اإلسالمية 
بدر السميط.

وتوجه املدير العام في مناء للزكاة والتنمية 
املجتمعية سعد العتيبي بالشكر للقائمني على 
حملة «حياتهم غالية»، مؤكدا أن تقدمي الدعم 
لألشخاص ذوي اإلعاقة هو مبنزلة الوقوف معهم 
لوقايتهم من آثار ما بعد الصدمات والتخفيف 
من معاناتهم، مؤكدا استمرار الشراكة املؤسسية 
والبناءة مع كل اجلهات اخليرية واإلنســانية 
ومؤسســات املجتمع املدنــي ومنظومة البناء 
البشري للتنمية االجتماعية واجلهات احلكومية 

واخلاصة.
وبني العتيبي أن منــاء عازمة على املضي 
قدما في حتقيق رؤيتها االستراتيجية الرامية 
نحو تفعيل دور الشراكات مع جميع املؤسسات 
واجلهات والهيئات احلكومية واألهلية والفرق 
التطوعية بهدف تقدمي العون واملساعدة والدعم 
للمحتاجني واملعوزين وامللهوفني، مؤكدا أن مناء 
وضعت ضمن استراتيجيتها اخليرية ضرورة 

التعاون والشراكة مع اجلهات اخليرية.

«دار لوجنني» تطرح ساعات «دولشي فيتا» بألوان زاهية
موانئ جديدة باللونــني االبيض واالزرق 
الداكــن، أســاور ملونة قابلــة للتبديل، علبة 
بحجم إضافي للرجال، هكذا وسعت دار لوجنني 
 Longines مجموعتهــا الرائدة دولشــي فيتــا
DolceVita، بإيحاء من طراز يعود لعشرينيات 
القرن السابق يتميز بعلبته املستطيلة، شهدت 
مجموعة «دولشي فيتا» نضجا ملحوظا عبر 
الســنني، دون أن تفقــد هويتها التي تســتمد 
حيويتها من نبض احلياة اإليطالية اجلميلة.\ 
طراز آخر مبيناء أزرق ليلي براق يترافق مع 
سوار من اجللد يحمل اللون نفسه أو سوار من 

الفوالذ، ما يضفي على املجموعة تألقا إضافيا 
يذكرنا بســحر األمســيات املمتعة التي ميكن 
لكل شــخص التمتع بها في ايطاليا. ويضفي 
اللون جاذبيــة على هذه املجموعة ويســمح 
لك بإضفاء طابع شــخصي على ســاعتك مبا 
يتناســب مع ذوقك. للمرة االولى، تقدم الدار 
أساور بنظام قابل للتبديل يتوافر بقوس قزح 
من ثمانية ألوان جديدة. يقدم املوســم األول 
األصفــر الفاحت والبرتقالي الفــاحت والرمادي 
الداكن األنيق، واملرجان الالمع، والبني الناعم، 
وأخضر الصنوبر الكثيف، والفيروزي كدعوة 

للســفر إضافــة الى أخضــر اجليــر الطازج. 
وتتوافر األساور اجللدية، وهي اكسسوارات 
تســمح لك فعليا بإضفاء الطابع الشــخصي 
على ســاعتك لترضي متطلباتــك، بحجمني، 
صغير ومتوســط. وأخيرا، تضيف الدار ذات 
شعار الســاعة املجنحة، حجم اكس أل جديد 
على مجموعة لوجنني دولشي فيتا، وهو حجم 
مثالي للرجال. حتتضن علبة الساعة اجلديدة 
بحجم ٢٨٫٢٠ × ٤٧ ملــم حركة أوتوماتيكية. 
ومنــذ ابتكارها عــام ١٩٩٧، شــكلت مجموعة 
ساعات «لوجنني دولشي فيتا» قصيدة للحياة 

اإليطالية اجلميلة، هي ناعمة ومشرقة، دافئة 
وجذابة كمن يدخل في جلسة استرخاء عميقة 
على شرفة ساحة القرية، أو يتنزه في شوارع 
روما الفرعية أو يستمتع بالراحة على شاطئ 
البحر. موانئ جديدة دخلت هذه الســنة إلى 
هذه املجموعة، التي تتميز بعلبتها املستطيلة 
املستوحاة من طراز يعود لفترة عشرينيات 
القرن املاضي. كعالمات نقية وبسيطة، يظهر 
ميناءان جديدان باللون األبيض مع إشــارات 
موسعة أو منسقة للساعات وأرقام عربية عند 

الساعة ٣، ٦، ٩ و١٢.

الدوسري:  تبليغ رسالة 
اإلسالم في ١١٥ دولة

قــال مديــر جلنــة 
الدعــوة اإللكترونيــة 
عبداهللا الدوســري: إن 
اللجنة منذ بداية جائحة 
«كورونا» تبلغ رسالة 
اإلســالم فــي ١١٥ دولة 
حول العالم، من خالل 
مشــروع حوار اإلميان 
للتعريــف باإلســالم، 
وتشــهد اللجنة حاالت 
إشــهار إســالم بشــكل 

يومي من هذه الدول.
الدعــوة  أن  وبــني 

اإللكترونية قبل جائحة كورونا كانت تعمل في ١١٠ دول، 
وعقــب اجلائحة حرصنا على زيادة أنشــطتنا الدعوية 
والذي حقق زيادة جديدة في ٥ دول جديدة وهي (النيجر 
وبوركينا فاسو وبوليفيا وهاييتي وأخير دولة نتيغوا 
وبربودا) ومت التواصل مع الشريحة املستفيدة باللغتني 

الفرنسية واالجنليزية.
وأوضح الدوسري أن جلنة الدعوة اإللكترونية تواصل 
العمل الليل بالنهار منذ بداية جائحة كورونا، خاصة أن 
جميع أعمال اللجنة وأنشطتها هي أعمال وأنشطة «رقمية» 
تعتمد على توظيــف التكنولوجيا الرقمية احلديثة في 

خدمة اإلسالم واملسلمني.
وأضاف: إن هذا املشــروع الرائــد املتمثل في الدعوة 
املباشرة للدين احلنيف عبر استخدام االنترنت يحتاج 
إلى مســاعدة اجلميع ومد يد العون الستكمال مسيرته 
الدعوية املباركة، مستشــهدا بقول احلق سبحانه (ادع 
إلى ســبيل رب باحلكمــة واملوعظة احلســنة) وحديث 
النبــي ژ: (بلغوا عني ولو آية) لذلك ندعو جموع أهل 
اخلير إلى التبرع للمشــروع كل قدر اســتطاعته، وذلك 
من خالل االتصال على األرقام ١٨٠٠٠٨٢ أو ٩٧٢٨٨٠٤٤ أو 
االستقطاع الشهري لصالح املشروع أو اإليداع البنكي على
حســاب اللجنة ببنــك بوبيان رقــم ٠١١٩٨١٠٠٢٣ أو عبر 
.(/https://donate.edc.org.kw) املوقع اإللكتروني للتبرع

عبداهللا الدوسري

الشيخة شيخة العبداهللا تُكرِّم سعد العتيبي

في البدايــة، حتدث ناصر 
اخلطيــب، حيــث أكــد أنه مع 
قرار البلدية ومجلس الوزراء 
بإلغاء التخييم لهذا العام، من 
باب احلرص على سالمة الناس 
وكذلك لترتاح مناطق التخييم 
وتعود إليها احليوية وبعض 
النباتات، وهذا القرار باعتباره 
مؤقتا سيكون لصالح املواطنني 
وفيه الكثير من اآلثار البيئية 
اإليجابية التي سنلمسها قريبا، 
وهذا األمر مهم جدا وعلينا أن 
نضع اجلانب البيئي أيضا في 
اعتباراتنا، إلى جانب الناحية 
الصحية. وكشف ان السلطات لم 
تتخذ هذا القرار بشكل عشوائي 
لكن بعد دراسة دقيقة جدا من 
جميع الســلطات املعنية بهذا 

االمر.
األسعار واجلودة

مــن جانبه، قــال ابومحمد 
ان الســوق لهذا املوســم، فهو 
راكد وذلك بسبب عدم االقبال 
عليه بسبب قرارات السلطات 
الصحيــة مبنــع التخييم لهذا 
العام خوفا من تزايد االصابات 

بڤيروس كورونا املستجد.
واضاف: اننا جاهزون متاما 
لهذا املوسم لكن السوق يفتقد 
الى الطلب، وهناك اعداد بسيطة 
جدا تأتي الى السوق من اجل 
السؤال عن االسعار فقط ال من 
اجل الشراء، مشيرا إلى أن قيمة 
االسعار تختلف من خيمة الى 

ونحن في هذا املوســم نواجه 
مشكلة كبيرة بسبب هذا القرار، 
لكــن في النهايــة نحترم قرار 
الســلطات الصحيــة ألنه في 
مصلحتنا جميعا، ونتمنى أن 
تنتهي أزمة كورونا قريبا وتعود 

احلياة كما كانت.

تبشــر باخلير، وهذا ملصلحة 
الناس عموما.

واســتغرب السيد من عدم 
االقبال من الناس على ســوق 
اخليــام لهذا العــام، مؤكدا ان 
الناس متخوفة من هذا القرار 
الذي ترى الســلطات الصحية 
انه من اجل مصلحتهم، وبالتالي 
علينا جميعا االلتزام حتى تكون 

هناك قرارات أخرى.
قرار متسرع

من جهتهــا، قالت ام محمد 
إن قرار منع التخييم هو قرار 
ظالم، خاصة ان االسر الكويتية 
بحاجة الى التخييم لهذا العام 
بعد فترة حظــر كلي وجزئي 
كبيــر، لذلك فــان اجلميع في 
اشتياق الى البر. واضافت ان 
تواجدها في سوق اخليام من 
اجل شراء اخليام ومستلزمات 
البر ألن البر والتخييم بالنسبة 

لها له رونق آخر.
وتساءلت: اين نذهب اذا مت 
منع التخييم؟ مؤكدة ان الناس 
واالطفال اصابتهم عقد نفسية 
بســبب اجللوس فــي بيوتهم 
لفترات طويلة بســبب مرض 
كورونا املســتجد، لذلك فإنها 
ضــد تطبيق القــرار ألنه قرار 

متسرع وخاطئ.
متنفس للجميع

اما عبداهللا الشمري فقال: ان 
القرار متسرع وتوقيت التخييم 

اما ابراهيم الزعبي فقال: ان 
قرار البلدية بعدم التخييم هذا 
العام لم يكن مدروسا وكان قرارا 
متسرعا بعض الشيء، موضحا 
ان الناس بحاجة الى التخييم 
لهذا العام للخروج من آثار وباء 
كورونا بعد اجللوس في البيت 

لفترة طويلة بســبب احلظر، 
سواء الكلي أو اجلزئي.

واضاف انه يؤيد التخييم 
ألنــه ســيعود بالفائــدة على 
االسر وســعادتهم مع تطبيق 
عدم التجمعات وان تكون االسر 
متباعدة عــن بعضها البعض 

كإجراءات صحية.
مــن جانبــه، قــال احمــد 
احلمادي: اذا كان القرار يهدف 
الى مصلحة الناس واملصلحة 
العامــة فانه مع تطبيق القرار 
ملنــع التجمعــات خاصــة ان 
موضوع مرض «كورونا» اليزال 
ميثل خطرا كبيرا خاصة بعد 
زيادة أعداد االصابات، لكن في 
النهاية يعود ملصلحة الناس، 
ودعــا مرتــادي البــر إلــى ان 
يستجيبوا لقرارات السلطات 
الصحيــة حول هذا االمر ألنها 

تعمل من اجلهم.
كذلك التقينا جمال الســيد 
الذي قال: ان السلطات الصحية 
محقة مبنع التخييم لهذا العام 
بسبب تخوفها من «كوفيدـ  ١٩»، 
متمنيــا ان تكون هــذه الفترة 
مؤقتة وقد تســتجد الظروف 
خالل االيام القادمة، خاصة ان 
نتائــج االصابات وقلة األعداد 

لــم يحن بعد، خاصــة ان مدة 
بداية التخييم تكون عادة من 
تاريخ ١٥ نوفمبر حتى ١٥ ابريل، 
لذلك فإني ارى أن هناك تسرعا 
في القرار، وعليه البد من اعادة 
دراسة املوضوع بتمعن أكثر.

واضــاف: مادامــت الدولة 
فتحت جميع االنشطة فيجب 
ان يكــون موضــوع التخييم 
ضمن انشــطتها واولوياتها، 
وعموما انا ضد هذا القرار ألن 
البر هو متنفس للجميع خاصة 
بعد فترة عناء وحظر طويلة.
مــن جانبــه، قــال احمــد 
اجلوهر ان قرار التخييم قرار 
غيــر موفــق إطالقــا، والقرار 
فاجأنا الن استعداداتنا كانت 
جاهزة منذ اعالن السلطات رفع 
احلظر بسبب جائحة كورونا.

وطالب اجلهــات الصحية 
واملعنيــة بهــذا االمــر بإعادة 
دراســة هذا القــرار الن لديها 
نحو شهر ونصف الشهر على 
بداية موسم التخييم، ونتمنى 
من السلطات الصحية السماح 
بالتخييم مع اخذ تعهدات على 
اصحاب هذه املخيمات بااللتزام 
بالتعاليــم الصحيــة املطبقة 
اســوة بعملية الرســوم التي 
كانوا قد طبقوها في ســنوات 
ماضية علــى رواد البر، لذلك 
القــرارات  يحــب ان تكــون 
مدروسة بشــكل أكثر وتؤخذ 
جميــع اجلوانــب وأال تكــون 

متسرعة.

جمال السيدمشتاق أحمدإبراهيم الزعبي

(محمد هنداوي) جميع أنواع اخلامات واملواد متوافرة بكثرة في سوق اخليام 

أبو محمد

اخرى حســب جودة اخلامات 
املســتخدمة ونوعيتها، كذلك 
قياس اخليام واألسعار تتراوح 

بني ١٥٠ و٣٠٠ دينار للخيمة.
إيجارات احملالت

بدوره، قال مشــتاق احمد، 
وهو أحد العاملني في السوق: 
ان الســوق هذا العام لم يشهد 
زحمة خوفا من قرار السلطات 
الصحية وبلدية الكويت بسبب 
مرض كورونا، مؤكدا ان السوق 
ضعيف جــدا، وال يوجد إقبال 
رغم اننا مستعدون بشكل كامل 
وجميع اخلامات متوافرة إلجناز 
األعمال وجتهيز اخليام بجميع 
املقاســات، واألســعار كما هي 
سابقا وال توجد أي زيادات بل 
على العكس مــن ذلك، لكن ما 
نريده هو أن يكون هناك إقبال.
وقــال ان ايجــار احملــالت 
يحتاج الى الكثير من النقود، 

ملشاهدة الڤيديو

سوق اخليام.. ركود شبه تام وانتظار لـ ١٥ ديسمبر!
بعد قرار منع التخييم لهذا العام.. العاملون يتأملون ورواده انقسموا بني مؤيد للقرار ومعارض

الركود شلَّ سوق اخليام وحركة االقبال عليه كانت خجولة او لم تذكر اصال بسبب قرار جلنة االشتراطات الصحية التي اوصت بإلغاء موسم التخييم هذا العام وذلك جراء املخاوف من زيادة 
اعداد املصابني بڤيروس كورونا املستجد. واجمع عدد من الباعة والعاملني في سوق اخليام على ان السوق في حالة ركود ولم يشهد اقباال باملعنى احلقيقي، لكن هناك اقباال خجوال من بعض 

الراغبني بتفصال اخليام الصغيرة التي يضعونها في ساحات بيوتهم، أو ضمن مزارعهم.
«األنباء» جتولت في سوق اخليام الكائن في منطقة الري للوقوف على ما يشهده من إقبال هذه األيام، خصوصا بعد قرار البلدية القاضي بإلغاء التخييم لهذا العام على أن تتم مراجعته يوم ١٥ 

ديسمبر املقبل، حيث التقت عددا من العاملني في السوق وأصحاب احملالت وورش اخلياطة فيه.
وقال العاملون في سوق اخليام ان قرار منع التخييم لم يفاجئ رواد البر، لكنه وقع علينا كالصاعقة ألنه اضر بالسوق ناهيك عن استعداداتنا التي ذهبت هباء منثورا لهذا العام، كما أكد عدد 

من املتحدثني عن أهمية القرار ومراعاته لالشتراطات الصحية للحفاظ على سالمة الناس، خصوصا أنه ستتم مراجعته في ديسمبر املقبل، كما بينوا أهميته من الناحية البيئية، متأملني أن يكون 
القرار صائبا، وفيما يلي التفاصيل:

سوق تقليدية على مساحة ٤٠ ألف متر مربع 
في مدينة صباح األحمد السكنية

عادل الشنان

  كشــفت نائب املدير العام 
لشؤون االستثمار ومشاريع 
القطاع اخلاص في املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية هديل 
بــن ناجي عــن قيــام القطاع 
الشركات املؤهلة  باصطحاب 
للفرصة االستثمارية S٣ بزيارة 
تفقديــة ملوقع املشــروع في 
احملور اخلدمي ملدينة صباح 

األحمد السكنية.
  وشهدت تلك الزيارة اطالع 

ممثلي جميع الشركات والتحالفات املؤهلة على 
موقع املشروع والطرق واخلدمات املنفذة عن 
طريق املؤسسة والرد على جميع التساؤالت 
الفنية  واالستفســارات املتعلقة باملتطلبــات 
والشروط والضوابط اخلاصة بإدارة املشاريع.
  كما تخلل الزيارة عرض مرئي عن وصف 
املشروع وموقعه اجلغرافي واملناطق املجاورة 
للمدينة، وما سيحمله من طابع عمراني، جتعل 
من املدينة مركزا جتاريا وخدميا يثري املنطقة 
اجلنوبية، عالوة على نسب البناء واالستعماالت 

اخلاصة به.
  وتأتي تلك الفرص االستثمارية التي تطرحها 
املؤسسة حتقيقا ألهدافها االقتصادية والتي تعد 
عنصرا أساسيا من مكونات اخلطة التنموية 

للدولة.
  وأضافت بن ناجي: إن مستندات الشروط 
املرجعية للمشروع مت جتهيزها وفقا لدراسات 
اجلدوى التفصيلية مع األخذ باالعتبار توزيع 
املخاطــر بني األطراف (القطاع العام واخلاص 

واجلهــات املمولة للشــركة) 
وذلــك خللــق فــرص جاذبة 

تستقطب املستثمرين.
  وبينت أن إجراءات الطرح 
والتعاقد متت وفقا للقانون ٤٧ 
لسنة ١٩٩٣ والئحة االستثمار 
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
٣٢ لســنة ٢٠١٦ وتعديالتــه 
وقانون الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص رقم ١١٦ لسنة 

٢٠١٤ والئحته التنفيذية.
وأضافــت انــه وبناء على 
تعليمات وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان د.رنا الفارس 
وطلــب من أهالي املدينة مت إعداد املســتندات 
التعاقديــة لطرح فرص اســتثمارية متنوعة 
تخدم متطلبات املدينة، كمدرسة خاصة وورشة 
لصيانة وإصالح السيارات وعدد ٢ أفرع مصرفية 
فــي الضاحيتــني (B/D) و٣ مواقع ملســاحات 
خضراء واســتعماالت جتاريــة في الضواحي 
(B/C/D) وذلك لسد احتياجات أهالي املدينة من 
اخلدمات الالزمة الستقطابهم وتسهيل توطينهم 
في أسرع وقت وبدون شك سيكون للمبادرين 
العديــد من الفرص مــن خالل تلك الفرص إما 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
  وشمل الفريق نائب املدير العام لقطاع شؤون 
االستثمار ومشاريع القطاع اخلاص هديل بن 
ناجي واملتحدث الرسمي للمؤسسة م.إبراهيم 
الناشي واملستشار املالي ناصر الرميح ومدير 
املشروع م.سيد عباس املوسوي ورئيس قسم 
التخطيــط والدعم الفنــي م.أحمد األنصاري، 

وفريق وحدة عالقات املستثمرين.

مساحات ترفيهية خدمية استجابة لطلبات أهالي املدينة

هديل بن ناجي

ناصر اخلطيب

فرج ناصر
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رئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة وكافة العاملني

مبجموعة ال�ضناعات الوWنية القاب�ضة وTضركاتها التابعة
يتقدمون من 

ال�ض``ي```د/ ع````````ادل N```ال``````د ال�ض`ب```ي```ح
fائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�ضركة ال�ضناعات الوWنية

وعموم عائلة ال�ضبيح الكرام
بأحر التعازي القلبية واملواساة لوفاة املغفور لها بإذن اهلل تعالى

وال``دت```ه
سائلني اهلل عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

الصالح لـ «األنباء»: تنسيق مع «أمانة األوقاف» لتوفير مقاّر جديدة ملراكز الرؤية

في البداية، نود التعرف على 
جهود إدارة االستشارات 

األسرية خالل االزمة وحتديدا 
منذ بداية ٢٠٢٠؟

٭ في بدايــة األزمة اضطرت 
االدارة الــى توقــف أعمالهــا 
قــرار مجلــس  بنــاء علــى 
الوزراء والســلطات الصحية 
ولكن مراكز الرؤية وتســليم 
احملضون اســتمرت حتى ١٤ 
مــارس وتوقفــت بعدها عن 
استقبال املراجعني ملا ملسناه 
مــن ضــرورة احلفــاظ على 
املراجعني واملوظفني  ســالمة 
وحتديدا االطفال احملضونني، 
ومت اســتئناف العمــل فــي ٤ 
يونيو وفق اجراءات احترازية 
وتوافق مع القواعد الصحية 

التي تفرضها السلطات.
الــوزارة  واســتحدثت 
الهاتفية  خدمــة االستشــارة 
ومت البــدء بها اعتبــارا من ٥ 
ابريل وحتى اآلن ملا ملسناه من 
حاجة أفراد املجتمع للحصول 
على ارشــادات ملا يعترضهم 
من مشاكل زوجية خاصة في 
ظل أزمــة كورونا والبقاء في 
املنازل لفتــرات طويلة، وفي 
الظــروف العادية فان االدارة 
تقدم عددا من اخلدمات النفسية 
واالجتماعية منها: استشارات 

أكدت مديرة إدارة االستشارات األســرية بوزارة العدل إميان الصالح انه جار 
التنسيق حاليا مع األمانة العامة لألوقاف التي أبدت استعدادها لدعم مراكز الرؤية 
وتوفير مقرات جديدة في احملافظات. وأعلنت الصالح في لقاء خاص مع «األنباء» 
ان مراكــز الرؤية تنفذ احكام نحو ١٦٠٦ ملفات وذلك حتى تاريخ ١٦ ســبتمبر 
املاضــي منها ٩٩٦ في الزهراء و٦١٠ في الصليبخات، مبينة ان أهم املشــكالت 
التــي واجهت االدارة خالل االزمة صعوبة تنفيذ احكام الرؤية في ظل ســرعة 
انتشــار العدوى بـ «كورونا»، مؤكدة ان بعض احلاالت وصلت الى حد الفجور 
باخلصومــة والتعنت في متكني الطرف اآلخر من التواصل مع احملضونني بأي 
شكل من األشكال. وأوضحت ان االزمة لم تؤثر بشكل كبير على معدالت الطالق 
في الكويت وكانت النسبة هذا العام متقاربة مع السنوات املاضية وال توجد زيادة 
ملموسة، كما ان اإلدارة تقدم استشارات للمقبلني على الزواج وحديثي الزواج 
وملن يعانون من مشــاكل اسرية وكذلك تسوية املنازعات للراغبني في التفريق 

القضائي وبحث حاالت العنف األسري، وفيما يلي التفاصيل: 

الفرصة املشروعة لالطمئنان 
على ابنائه وبناته، كيف ترون 

ذلك؟
٭ هناك بعض احلاالت متت 
بينها اتفاقات ودية للرؤية من 
خالل املنــزل، وحاالت اخرى 
تفهمت سبب اإلغالق لوعيهم 
بخطورة االمــر وحفاظا على 
ســالمة ابنائهــم، كمــا توجد 
بعض احلاالت التي جلأت الى 
عمل اجراء قانوني «أمر على 
عريضة» لتنفيذ احلكم بعيدا 

عن مركز الرؤية.
بعــض  أيضــا  وهنــاك 
احلــاالت التــي تعــذر عليها 
ذلك بسبب اخلالفات العميقة 
والتي وصلت الى حد الفجور 
باخلصومة والتعنت في متكني 
الطــرف اآلخر مــن التواصل 
مع احملضونني بأي شكل من 

األشكال.

كيف تتعاملون مع تعنت بعض 
أولياء االمور في االلتزام 

بتنفيذ الرؤية؟
٭ عند فتح امللف باملركز يتم 
توضيــح االجــراءات املتبعة 
باملركز وتوجيه االطراف الى 
ضرورة تنفيذ احلكم بشــكل 
ودي ودون مشاكل وما يترتب 
عليه من اجراءات، وتتم مقابلة 

على صحة االطفال وأولياء 
االمور؟

الــوزارة علــى  ٭ حرصــت 
تنفيــذ األحــكام مبــا يتوافق 
الســلطات  توصيــات  مــع 
الصحيــة وعملت على تنفيذ 
االحكام (التســليم والتســلم 
للمحضونــني) فــي الســاحة 
اخلارجيــة للمركــز وانتقال 
احملضون من الطرف االول الى 
اآلخــر وفق آليــة حتول دون 
دخولهم الى مقر املركز لتجنب 
التزاحم، وبالعودة التدريجية 
للعمل حرصنــا على االلتزام 
بالتوصيات ومراعاة التباعد 
اجلســدي ولبــس الكمامــات 
والقفازات وتعقيم املكان بشكل 

مستمر.
تنفيذ األحكام

كم عدد االحكام التي مت 
تنفيذها والتي لم يتم تنفيذها 

وأسباب عدم التنفيذ حتى 
اآلن؟

٭ تشرف مراكز الرؤية على 
تنفيذ احكام مايقارب الـ ١٦٠٦ 
ملفات حتى تاريخ ١٦ سبتمبر 
اجلــاري، منهــا ٩٩٦ ملفا في 
الزهراء و٦١٠ في الصليبخات.

لإلدارة جهود واضحة في 

تتم هذا العــام ويضاف اليها 
حــاالت اثبــات الطــالق التي 
تتم خارج احملكمة في أوقات 
مختلفة وقد تكون وقعت في 
سنوات سابقة ومت اثباتها هذا 
العام، وكذلك عقود التصادق 
للطالق الذي يتم خارج الكويت 
اضافة الى أعداد احكام الطالق 
التي صدرت بعد ان استغرقت 
فترات طويلة باحملاكم وانتهت 

في هذه الفترة.

ماذا عن جهود «االستشارات 
االسرية» وخاصة مع االطفال 

ومخاوفهم خالل االزمة، ما 
هي؟

٭ من خالل خدمة االستشارة 
الهاتفية وردت لالدارة بعض 
طلبات االستشــارة اخلاصة 
مبشكالت االطفال واملراهقني 
ومت تقدمي االستشارة الالزمة 
لهم ومتابعتهــم، ومؤخرا مت 
استئناف العمل مبركز إصالح 
ذات البــني والذي يقدم خدمة 
االستشارة اخلاصة مبشاكل 

االطفال واملراهقني. 

أخيرا، ما أهم الدورات 
والبرامج التي نفذتها االدارة 

خالل الفترة املاضية وهل 
اثرت االزمة على نفسية االسر 

اصحــاب العالقــة مــن قبــل 
الباحثني واملختصني النفسيني 
واالجتماعيني وتوضيح اآلثار 
الســلبية لعــدم التنفيــذ من 
النفسي واالجتماعي  اجلانب 
علــى الطفل وذويــه مع عدة 
محــاوالت لتهيئــة احملضون 

للتنفيذ الودي.
وفي حال عدم التنفيذ يقوم 
املركز بإعطاء الطرف املتضرر 
اثبات حالة مبا مت، ويتم حتويل 
أطراف العالقة الى املستشار 
القانوني باالدارة لتوجيههم 
باآلثار السلبية املترتبة لعدم 
التنفيذ واإلجراءات التي تتخذ 

في حال استمرار التعنت.
مراكز احملافظات

اشتكى عدد من اولياء االمور 
من قلة عدد مراكز الرؤية 
وعدم انتشارها مبختلف 

احملافظات، كيف ميكن ان حتل 
تلك املشكلة؟

٭ جــار حاليا التنســيق مع 
األمانة العامــة لألوقاف التي 
ابدت استعدادها مشكورة لدعم 
مراكز الرؤية ومن أهمها توفير 
مقرات جديدة ملراكز الرؤية. 

إلى اي مدى تتخذون الضوابط 
واالشتراطات الصحية للحفاظ 

اصالح ذات البني وخاصة مع 
ازمة كورونا، نود التعرف على 
تلك اجلهود ملنع وقوع ابغض 

احلالل؟
٭ كما ذكرنا سابقا استحدثت 
الــوزارة خدمــة االستشــارة 
الهاتفيــة اعتبارا من ٥ ابريل 
ومســتمرة حتى اآلن لتقدمي 
االستشارات االسرية والنفسية 
واالجتماعيــة والــرد علــى 
استفســارات اجلمهور حول 
الــزواج والطــالق واحلقوق 
الزوجيــة مــن قبل عــدد من 
املختصــني وذوي اخلبــرة، 
حيث بلغ عدد االستشــارات 
التي تلقاها الفريق من اتصاالت 
ورسائل نصية نحو ٢٨٤٨ حتى 

نهاية اغسطس. 
معدالت الطالق

هل زادت معدالت الطالق 
خالل االزمة أم انخفضت عن 
السابق وما األسباب من وجهة 

نظركم؟
٭ بالرجوع الى معدالت الطالق 
في السنوات املاضية ومقارنتها 
بالعام احلالي جند ان األرقام 
متقاربــة وال توجــد زيــادة 
ملموســة، كما نــود التنويه 
ان احصائيــات الطالق عادة 
ما تشمل حاالت الطالق التي 

الكويتية من وجهة نظركم؟
٭ اعتادت  االدارة من خالل مركز 
إصــالح ذات البــني بالتعاون 
مع األمانــة العامــة لألوقاف 
تقــدمي العديــد من األنشــطة 
التوعوية من دورات وورش 
عمــل ومحاضرات ذات عالقة 
باألســرة واإلرشــاد األسري 
لكن نظرا لظــروف اجلائحة 
توقفت العديد من األنشــطة 
ومن ضمنها الدورات والبرامج 
التوعوية وسيتم العمل على 
استئنافها في القريب العاجل 
مبــا يتوافــق مــع الظــروف 
واملستجدات.  وبالنسبة لتأثير 
األزمة على نفسية االسر فمن 
خالل االتصاالت واالستشارات 
التي وردت لإلدارة اتضح أن 
هناك من تأثروا خاصة في ظل 
اخلوف من اإلصابــة بالوباء 
وما قد تســببه من آثار الفقد 
أو املــرض، كما عانى البعض 
مــن البقــاء لفتــرات طويلة 
باملنزل او احملجر مما ســبب 
لهم مشكالت نفسية كاالكتئاب 
والقلق وهناك من وجدوا من 
هذه الظروف الفرصة املناسبة 
للتقرب مــن بعضهم البعض 
والتعــرف اكثــر علــى أفراد 
اسرهم والذين انشغلوا عنهم 

سابقا. 

مديرة «االستشارات األسرية» بوزارة العدل أكدت تنفيذ أحكام ١٦٠٦ ملفات حتى ١٦ سبتمبر منها ٩٩٦ في الزهراء و٦١٠ بالصليبخات

إميان الصالح مع الزميل أسامة أبو السعود في أحد اللقاءات السابقة إميان الصالح

للمقبلني على الزواج وحديثي 
العهد بالزواج، ومن يعانون من 
مشاكل زوجية، وبحث طلبات 
املنازعات االســرية  تســوية 
للراغبني في التفريق القضائي 
وحاالت العنف األسري، وتقدمي 
االستشارة في مرحلة التقاضي 
واالستشــارات النفسية فيما 
بعد الطــالق وقضايا الرؤية، 
وأيضــا مــا يخص مشــكالت 
االطفال واملراهقني بشكل عام. 

سالمة األطفال

ما أهم املشكالت التي واجهتكم 
خالل الفترة املاضية؟

٭ أبرز املشــاكل خــالل أزمة 
كورونا كانت صعوبة تنفيذ 
احكام الرؤية باملراكز في ظل 
سرعة انتشار العدوى بڤيروس 
كورونا، حيث اضطرت الوزارة 
الــى وقف العمــل بها كما هو 
احلال في مختلــف الوزارات 
الدولة وحرصا  ومؤسســات 
على سالمة املراجعني واالطفال 

بشكل خاص.

اشتكى عدد من اولياء االمور 
من صعوبة تنفيذ حكم 

احملكمة خالل االزمة بسبب 
إغالق مراكز الرؤية وتعنت 

الطرف اآلخر في منحه 

جهود مضنية 
كشــفت الصالح عن ان االدارة بذلت الكثير من 
اجلهود منذ بداية العام حتى ٣١ اغسطس املاضي ومنها: 
٭ ١٩٩٨ حالة استقبلتها اقسام ومكاتب االستشارات 

مبختلف احملافظات.
٭ ٤٧٥ حالة استقبلها قسم خبراء املنازعات االسرية 

«احملكمني».
٭ ٢١١ حالة تلقاها «االستشارات القانونية».

٭ بلغ عدد طلبات تســوية املنازعات االسرية نحو 
١٣٤٢حالة.

٭ ٢٨٤٨ استشارة أسرية تشمل اتصاالت ورسائل 
هاتفية.

أبرز املشكالت خالل األزمة صعوبة تنفيذ أحكام الرؤية في ظل سرعة انتشار العدوى 
معدالت الطالق هذا العام متقاربة مع السنوات املاضية وال توجد زيادة ملموسة باألزمة 

بعض احلاالت وصلت إلى التعنت في متكني الطرف اآلخر من التواصل مع احملضونني 
اإلدارة تقدم استشارات للمقبلني على الزواج واملتزوجني حديثًا ومن يعانون من مشاكل 

أجرى احلوار: أسامة أبوالسعود
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املرزوق: «الوسم» يبدأ فعليًا ١٦ أكتوبر
واحتمالية لسقوط أمطار.. وانكسار احلرارة

٣- نــوء الغفر ويبدأ في يــوم ١١/١١ وفيه 
يكون فترة غيوب النجم األحيمر هو االسم 
الذي تســمى فيه هذه الفترة والتي تكثر 
فيها األعاصير والرياح الشــديدة النشطة 
والعواصف واألمــواج العالية في احمليط 
الهندي ومنطقة اخلليج وشــبه اجلزيرة 
العربية، يطلق هذا االســم عند أهل البحر 
وكبار السن من أهل الكويت واخلليج، وهي 
الفترة التي تهب فيها الرياح في كل عام مع 

دخول فترة الوسم. 
٤- نوء الزبانا وهو النوء األخير من فترة 
الوســم ويبدأ يوم ١١/٢٤ وينتهي ١٢/٥ مع 
دخول فترة املربعانية وكذلك دخول برج 
القــوس الذي يدخــل ١١/٢٢، حيث نالحظ 
انخفاضــا ملحوظا في درجــات احلرارة 
وخصوصا في الليل في املناطق الصحراوية 

واملناطق املكشوفة. 
أما األمطار فــإن هناك مقولة معروفة 
ومشهورة في الكويت، وهذه املقولة يعتقد 
الكثير من الناس أنها نظرية حتتمل اخلطأ 
وحتتمل الصــواب، وتقول هذه املقولة أو 
النظرية إن صحت تسميتها (إذا دلق سهيل 
بكوس فأبشروا في املطر وإذا دلق سهيل 
بهواء الشمال فتخوفوا من احملل) واملقصود 
هنا هو سقوط األمطار في فترة الوسم وهي 
األمطار التي تســبب الربيع والعشب في 
البر وليست األمطار التي تسقط بعد فترة 
الوسم، ولكن قد يكون هناك احتمال كبير 
من سقوط األمطار التي قد تسقط في فترة 
متأخرة عن فترة الوسم كأن تسقط أمطار 
بعد منتصف شهر ١  يناير خصوصا التي 
تسقط في فترة «برج الدلو» وتستمر هذه 
األمطار بفترات زمنية متقطعة حتى نهاية 

شهر (٣) مارس.
ولذلك نشير إلى أن األمطار عادة ما تكون 
نادرة السقوط في أول أيام الوسم وخصوصا 
في أول أيام نوء العواء وان كانت ال تستبعد 
أن تسقط هذه األمطار في أواخر أيام هذا 
النوء. أما معدل درجات احلرارة فيكون في 
حده األعلى ٣٤ درجة مئوية واحلد األدنى 

له يكون ١٨ درجة مئوية.
يقول ســاجع العرب: «إذ اطلع العواء 
ضــرب اخلباء وطاب الهــواء وكره العراء 

وشنن السقاء».
ويطلق على هذه الفترة في شبه اجلزيرة 
العربية اسم «عواء البرد» ألنه يفتح للبرد 
بابا كبيرا يدخل منــه البرد بصورة جلية 
وواضحــة، فتبــدأ درجات احلــرارة في 
االنخفاض وتنخفض احلرارة أكثر مع هبوب 
الرياح الشمالية، وتعتبر هذه الفترة أفضل 
الفترات لسقوط املطر. ويعد «الوسم» من 
أهم املواسم عند عرب شبه اجلزيرة العربية 
التي تعقبها مباشرة فترة «املربعانية» التي 
تبدأ يوم ١٢/٦ وتستمر املربعانية فترة ٤٠  
يوما والذي أخذت اسمها من فترة ٤٠  يوما 
وفيها أي في املربعانية يبرد اجلو، أما في 

نهايتها فإن البرد يشتد والليل يطول.
وكان أهل الديرة يستدلون على دخول 
الوســم من بداية ظهور الطيور في سماء 
الكويت وكذلك اعتدال األجواء ليال وانخفاض 
في درجات احلرارة في هذه الفترة، بسبب 
اعتمادهم على التقومي الهجري املتغير والذي 
يقل سنويا بأحد عشــر يوما عن التقومي 

امليالدي.

فترة الوسم في هذه السنة هي فترة مطيرة 
منذ اليوم األول لدخول الوسم.

وللعلم، فإن فترة «الوسم» هي مصطلح 
لفترة زمنية عرفت بأنها فترة بداية سقوط 
األمطار التي تأتي بعد فترة جفاف طويلة 
خالل فصل الصيف، وهذه الفترة ليست 
مبنزلة من منازل القمر والتي تعرف باألنواء، 
وباإلضافة إلى أنها ليست جنما في السماء، 
ولكن هي فترة محددة من الزمن اشتهرت 
بسقوط األمطار. وسميت هذه الفترة بهذا 
االســم ألنه يجعل األرض موسومة أي أن 
األرض تصبح بسبب املطر مغطاة باخلضرة 
والنبات،  وإذا تتابع اخلير وسقوط املطر الذي 
يجعل هذه الفترة يعقبها ربيع مميز ويظهر 
الفقع (الكمأة) فيها. كما نذكر هنا أن «الفقع 
أو الكماة» ال يظهر من املطر الذي يســقط 
بعد فترة الوسم، ويقال إن أول عشرة أيام 
من املربعانية تعتبر عند عرب شبه اجلزيرة 
العربية من أيام فترة الوســم، ولذلك يقال 

في الكويت «الفقع في الوسم». 
 وجتدر اإلشارة إلى أن مدة فترة الوسم 
تبلغ (٥٢) يوما، فتنقسم هذه الفترة إلى أربعة 
أنواء وكل نوء منها يستمر مدة (١٣) ثالثة 
عشر يوما، وأنواء الوسم األربعة هي كاآلتي:
١- نوء العواء ويبدأ في يوم ١٠/١٦ ونالحظ 
فيه أن في منتصف هذا النوء وحتديدا بعد 
٧  أيام يدخل (بــرج العقرب) حيث يكون 
اجلو في هذه الفترة جوا غير معتدل وغير 
مستســاغ، والرياح تكون متقلبة االجتاه 
ولكن يغلب عليها االجتاه اجلنوبي الشرقي 
وهي التي تعرف عندنا (رياح الكوس) التي 
ترفع من درجة احلرارة وتزيد من نســبة 
الرطوبة في اجلو، ولكن يالحظ أيضا في 
أواخر أيام هذا النوء انخفاض ملحوظ في 
درجات احلرارة وخصوصا في الليل مما 
يجعل اإلنسان متحيرا في اختيار نوعية 
املالبس التي يرتديها في املساء هل تكون 
من النوع اخلفيف والصيفي أم من النوع 
الصوف اخلفيف والربيعي؟ باإلضافة إلى 
كثرة اإلصابة بأمــراض البرد والزكام في 

هذه الفترة. 
٢- نوء السماك ويبدأ في يوم ١٠/٢٩ ونالحظ 
في هذا النوء أن حرارة اجلو تكون معتدلة 
بالنهار ولكن متيل احلرارة نحو االنخفاض 
أو البرودة في ســاعات الفجر أو ساعات 
الصباح األولــى. ففي هــذا النوء يكون 
بداية لبس املالبس الشتوية اخلفيفة لكبار 
السن وخصوصا في الليل، ولكن الشباب 
سيستمرون في لبس املالبس الصيفية حتى 
دخول فترة املربعانية التي تبدأ يوم ١٢/٦.

قال اخلبير الفلكي عادل املرزوق إن فترة 
الوسم التي تبشر باعتدال الطقس وانخفاض 
درجات احلرارة ستبدأ فعليا منتصف أكتوبر 
املقبل. وأوضح أنها تنقسم الى ٤ أقسام على 
مدى ٥٢ يوما. ومتنى أن تكون فترة الوسم 
هذه السنة «مطيرة» منذ اليوم األول. وفيما 

يلي التفاصيل:

بادئ ذي بدء نتضــرع إلى اهللا العلي 
القدير إن يشافي ويعافي أمير اإلنسانية والد 
اجلميع الشيخ صباح األحمد الصباح ويعيده 
ساملا ومشافى ومعافى إلى أهله وبلده، كما 
نرفع إلى سموه، حفظه اهللا ورعاه، أسمى 
آيات التهاني والتبريكات مبناسبة حصول 
سموه على وســام االستحقاق العسكري 
األميركي الرفيع، وأن يعني اهللا نائب سمو 
األمير وولي العهد الشــيخ نواف األحمد 
ويوفقه في أداء وحمل املسؤولية الكبيرة 
امللقاة على عاتقه. كما ندعو اهللا ان يرفع هذا 
البالء وهذا الوباء على بلدنا هذا وسائر بالد 
املسلمني والعاملني أجمعني، كما ندعوه جل 
شأنه أن يجعل فترة الوسم هذه فترة خير 
العزيزة  ومطر عميم يصيب خيره بالدنا 

وكل أراضي املسلمني. 
 ونتطرق هنا إلى موضوع «فترة الوسم» 
قائلني إنه بعد انتهاء موسم الصيف الشديد 
احلرارة عندنا في الكويت في الفترة التي 
نعيشــها نحن اآلن والتي تعد من أيام نوء 
الزبرة أو أيام برج امليزان وهي احدى الفترات 
املعروفة من فصل اخلريف والتي تعرف محليا 
بأيام األصفري، وهي أيام القفال كما كانت 
تعرف في املاضي، وأيام القفال هي أيام نهاية 
موسم الغوص على اللؤلؤ، وهذه الفترة تعرف 
أيضا بالفترة املضرة التي يكثر فيها األمراض 
املوسمية مثل أمراض البرد واإلنفلونزا، ولذلك 
في هذه الفترة تتوقف السباحة في البحر 
وتكره فيها عند أغلب الناس حيث تتردد بني 
الناس في هذه الفترة «دخلنا في األصفري 
وسباحة البحر مضرة» ومن املعروف عند 
أغلب الناس أن فترة األصفري تبدأ من يوم 
٩/١١ وهو ليس تاريخا ثابتا، فيمكن أن يدخل 
األصفري مع بداية شهر ٩ (سبتمبر) أو يتأخر 
حتى بعد منتصف الشهر، ومن املعروف أن 
بعد األصفري يدخل الوسم وهي الفترة التي 
فيها كثير من الناس يتساءلون عنها بقولهم 

«متى يدخل الوسم؟».
واإلجابة عن هذا السؤال الذي ينتظره 
الكثير من الناس بهدف معرفة الوقت الذي 
سيستمتعون فيه باجلو املعتدل بعد فصل 
صيف طويل حار واتسم باحلرارة العالية 
جدا التي ال تطــاق والتي جتعل الكثير من 
األشخاص يشدون الرحال في األيام العادية 
غير أيام فترة كورونا التي نعيشها هذه األيام 
ويتوجهون إلى املصايف العربية أو األجنبية 
هروبا من جو يقيد احلركة على ممارسة احلياة 
اليومية بشكل طبيعي وعادي، وذلك بسبب 
ارتفاع درجات احلرارة في منطقة اخلليج 

العربي وشبه اجلزيرة العربية.
وفترة الوسم التي تعتبر اجلزء قبل األخير 
من فصل اخلريف تبدأ عادة في يوم ١٦/ ١٠ 
وهي تبدأ مع بدايــة نوء العواء التي تعتبر 
البداية الفعلية لفترة أو موسم الوسم والتي 
نأمل وندعو اهللا العلي القدير في أن تكون 

معدل الدرجات يتراوح بني ١٨ و ٣٤

فترة الوسم ٥٢ يومًا وتقسم إلى ٤ أجزاء وبداية ارتداء «الشتوي» لكبار السن أول نوفمبر

٦٫٧ ماليني دينار أرباح «تعاونية مشرف» في ٢٠١٩
ندى أبو نصر

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة مشــرف التعاونية 
الفهــد عــن حتقيــق  علــي 
اجلمعية ألعلى صافي أرباح 
لعــام ٢٠١٩ علــى مســتوى 
التعاونية، حيث  اجلمعيات 
بلغ ٦٫٧٥٠ ماليني دينار بعد 
ان مت اعتمادها بشكل نهائي 
مــن وزارة الشــؤون، مبينا 
املبيعــات تخطــت ٥١٫٨  ان 
مليون دينار بزيادة ٧٪ عن 
العام الســابق لتحافظ على 
مكانتها في صدارة اجلمعيات 
على مستوى صافي األرباح 
واملبيعــات. جــاء ذلك خالل 
املؤمتــر الصحافي الذي عقد 
في مقر اجلمعية لالعالن عن 
النتائج القياسية للسنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ والنتائج املرتقبة 

لسنة لعام ٢٠٢١. 
وقال الفهد: إدارة اجلمعية 
اعــدت خططــا لرفع نســبة 
املبيعات، مبنيا أن عام ٢٠٢٠ 
شهد بداية قوية للمهرجانات 
التسويقية لكن منذ شهر ابريل 
تعرضت الكويت كما باقي دول 
العالم جلائحة كورونا، ما ادى 
إلى التقيد بالتدابير الصحية 
التسويقية  ووقف األنشطة 
واملهرجانــات وفور املوافقة 
على عودتها مت اطالق مجموعة 
من املهرجانات وصلت إلى ٢٦ 

مشــرف ومبــارك العبداهللا، 
الفتا الــى آن اجلمعية وكما 
عودت مســاهميها ســتكون 
األرباح املوزعة ١٠٪ وننتظر 
موافقــة «الشــؤون» لعقــد 
العمومية وتوزيع  اجلمعية 
األربــاح. وبــني ان اجلمعية 
تســتعد لتجهيز مقر اإلدارة 
اجلديد وافتتاح بقالة جديدة 
في قطعة ٤ وطلب انشاء فرع 
للتموين وخدمة الســيارات 
مبنطقة مبارك العبداهللا وفي 
انتظار املوافقة لبدء العمل به. 
وبالســؤال عــن نســبة 
التخفيــض املقــررة ألمــالك 
الدولــة بالنســبة لألفــرع 
املســتثمرة، قــال الفهــد ان 
النســبة مت حتديدها على ٤ 

مراحل كاآلتي: 

٭ املرحلة األولى من تاريخ 
الــى ٢٠٢٠/٥/٩،   ٢٠٢٠/٣/٢٢
 ٪٥٠ اعفــاء  فيهــا  وتقــرر 
لألنشطة املسموح لها بالعمل، 
و١٠٠٪ لألنشطة غير املسموح 

لها بالعمل.
٭ املرحلة الثانية من تاريخ 
إلــى ٢٠٢٠/٥/٣١   ٢٠٢٠/٥/١٠
وتقــرر خاللهــا اعفــاء كافة 

األنشطة بنسبة ١٠٠٪.
٭ املرحلة الثالثة من ٢٠٢٠/٦/١ 
إلى ٢٠٢٠/٨/٣٠، وتقرر فيها 
اعفاء ٥٠٪ لألنشطة املسموح 
لها بالعمل و١٠٠٪ لألنشــطة 

غير املسموح لها بالعمل.
٭ املرحلة الرابعة من ٢٠٢٠/٩/١ 
ويتم دفــع القيمة اإليجارية 
كاملة لكل األفرع املســتثمرة 

في اجلمعيات التعاونية. 

الفهد: ٥١٫٨ مليون دينار قيمة املبيعات بزيادة ٧٪ عن العام السابق

(محمد هاشم) علي الفهد متحدثا خالل املؤمتر الصحافي  

مهرجانا تنوعت بني تسويقية 
وســالل خاصة باملساهمني، 
كمــا تســتعد إدارة اجلمعية 
للتجهيز ملجموعة مهرجانات 
بعروض قوية وتخفيضات 
كبيرة كالعادة.  وأضاف: على 
النشاط االجتماعي  مستوى 
وتزامنا مع عودة األنشــطة 
إدارة  اعـــــدت  الرياضـيــــة 
اجلمعية مجموعة مسابقات 
رياضية ترفيهية للمساهمني 
وجوائــز للفائزيــن، وقدمنا 
أيضا مجموعة من العروض 
حلجز الفنــادق واملنتجعات 
الســياحية بالكويــت وفــي 
القريب سيتم تقدمي انشطة 
اجتماعية جديدة وتســتعد 
اجلمعية أيضا لتكرمي الطلبة 
املتفوقــني من أبنــاء منطقة 

انطالق مهرجان سبتمبر في «تعاونية هدية» اليوم
اعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة هديــة التعاونيــة 
د.عبداهللا العتيبي عن انطالق 
مهرجان سبتمبر التسويقي 
اليوم األحد ٢٧ سبتمبر حتى 
األربعاء ٣٠ منه، مشــيرا إلى 
ان التخفيضــات تصــل إلى 
٦٠٪ على اكثر من ١٠٠ صنف. 
وقال العتيبي انه مت التحضير 
للمهرجان ليشــمل األصناف 
األكثــر إقباال مــع التنوع في 
السلع واختيار الوقت املناسب 

ألطالقه ليكون فرصة مناسبة 
للشــراء واحلصــول علــى 
الكميــات املطلوبة، مبينا ان 
اجلمعية تواصلت مع الشركات 
الكميــات املطلوبة  لتوفيــر 
واملناسبة خالل فترة املهرجان 
وتوريدهــا دون انقطاع مبا 
يضمن تسوقا مميزا واستفادة 
كبيرة مع األخذ بعني االعتبار 
اتخاذ االجراءات االحترازية 
والوقائية من ڤيروس كورونا 
املستجد ضمن خطة الدولة. 

وذكــر انه مت تفعيــل بطاقة 
العائلة إلقامة مهرجان اليوم 
الواحــد بتخفيضات خاصة 
حلاملي البطاقة على عدد من 
السلع واألصناف األكثر طلبا 
من قبل املســتهلكني، مشيرا 
إلى ان أعضاء مجلس اإلدارة 
يعملــون بكل جهــد من اجل 
النهوض باجلمعية وحتقيق 
األرباح وإرضاء املســاهمني 
وتوفيــر اخلدمات والســلع 

بأسعار مخفضة. د.عبداهللا العتيبي

البصري لـ «األنباء»: إنترنت فائق السرعة ملدارس قرطبة
محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية قرطبة 
التعاونيــة ناصر البصري في تصريح 
لـ«األنباء» عن تزويــد جميع مدارس 
املنطقة بخدمة االنترنت فائق الســرعة 
ملختلف املراحل الدراسية، وذلك لتخدمي 
املنصة التعليمية املزمع استخدامها خالل 
العام الدراســي احلالي، مشيرا إلى أن 
هذه اخلطوة هي األولى على مســتوى 
اجلمعيات التعاونية، وتأتي ضمن خطة 
مجلس اإلدارة لتسهيل توصيل املعلومات 

إلى الطلبة وحماية أبناء املنطقة والكادر 
التعليمي من آثار ڤيروس كورونا، مشددا 
على تقدمي كل ما ميكن الستمرار الدراسة 
وعــدم انقطاع الطلبة عــن التحصيل 

الدراسي.
وذكر البصري أن وزارة التربية تعمل 
جاهدة لتقدمي املعرفة ألبنائنا الطلبة في 
أجواء آمنــة وضمن اإلجراءات الوقائية 
الالزمة للســالمة من اإلصابة بڤيروس 
كورونا، ونحن نعمل على مواكبة هذه 
املستجدات وتقدمي كل الدعم واملساندة 

ناصر البصريللمدارس.

ملشاهدة الڤيديو

اخلبير الفلكي عادل املرزوق
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«املعاقني» توافق على السماح لذوي اإلعاقة من «البدون» 
بااللتحاق باجلامعة و«التطبيقي» ومعاملتهم معاملة الكويتيني

سلطان العبدان 

أحالت جلنة شؤون االشخاص ذوي اإلعاقة 
تقريرها عن االقتراح برغبة املقدم من النائب 
اسامة الشــاهني، والذي ينص على: السماح 
لذوي اإلعاقة من فئة غير محددي اجلنسية 
احلاصلني على بطاقات هوية اعاقة وبطاقات 
أمنيــة صاحلة، بااللتحــاق بجامعة الكويت 
أوالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع 
معاملتهم معاملة الكويتيني من ذوي االعاقة.

وجاء التقرير الذي تنشره «األنباء» كالتالي: 
أحال رئيس مجلس األمة الى اللجنة بتاريخ 
٢٠١٩/٦/٢٧ االقتراح برغبة لدراسته وتقدمي 
تقرير بشأنه إلى املجلس، وقد نظرته اللجنة 

في اجتماعها املنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣٠.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت اللجنة 
إلى املوافقة على االقتراح برغبة وذلك بإجماع 

آراء أعضائها احلاضرين.
واللجنة تقدم تقريرها إلى املجلس التخاذ 

ما يراه مناسبا بصدده.
وكان الشاهني اقترح التالي: تعطي الكويت 
فرصة التعليم لفئة غير محددي اجلنسية، 
إذا توافرت لديهم الشروط اخلاصة بالتعليم 

لهذه الفئة، كما أنهم يقبلون في جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
إذا حصلوا على املعدالت املطلوبة، ويعاملون 
معاملة الوافدين في القبول. وذوو االعاقة من 
فئة غير محددي اجلنسية يحصلون على نفس 
املعاملة، لكن في حال عدم قبولهم باجلامعة 
او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
فــإن مصير هذه الفئــة ينتهي عند هذا األمر 
كونهم غير قادريــن على العمل في أي جهة 
اخرى، مثل أقرانهم غير املعاقني، خاصة أن من 
بينهم املقعدين واملكفوفني والصم، كما أن من 
بينهم اإلناث الالتي ال يتوافر لهن التوظيف 
املناسب في حال عدم إكمال تعليمهم العالي 

باجلامعة وغيرها.
وتابع بالقول: وحرصا منا على مستقبل 
هــذه الفئة في اســتكمال دراســتها ومراعاة 
لظروفها اإلنســانية والصحية، فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة التالي: السماح لذوي االعاقة 
من فئة غير محددي اجلنسية احلاصلني على 
بطاقات هوية إعاقة وبطاقات امنية صاحلة 
االلتحاق بجامعة الكويــت أو الهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقي والتدريب، مع معاملتهم 

معاملة الكويتيني من ذوي االعاقة.

للحاصلني على بطاقات هوية إعاقة وبطاقات أمنية صاحلة

مبارك احلجرف ود.عودة الرويعي وعبداهللا الكندري خالل اجتماع سابق للجنة

عبدالصمد يسأل وزير التربية عن ملفات الترقيات األخيرة 
بكلية العلوم الطبية املساعدة باجلامعة واملراسالت السرية

وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤاال 
إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.سعود احلربي بشأن االستفسار حول 
ملفات الترقيات األخيرة بكلية العلوم 

الطبية املساعدة بجامعة الكويت:
١- كــم عــدد الترقيــات التــي نظرت 
فيهــا جلان االقســام العلميــة بكلية 
العلوم الطبية املســاعدة منذ تاريخ 
تولــي العميد احلالي ملنصبها وحتى 
تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي 
بكشف يوضح تاريخ كل جلنة انعقدت 
والترقيــات التي مت النظــر فيها لكل 

جلنة على حدة.
٢- كم عدد الترقيات التي مت اقرارها 
واعتمادهــا منذ تاريــخ تولي العميد 
احلالي ملنصبها وحتى تاريخ ورود هذا 
السؤال؟ مع تزويدي بكشف يوضح 
تاريخ كل جلنة انعقــدت والترقيات 

التي أقرت في كل جلنة على حدة.
٣- كم عدد جلان الترقيات التي شكلتها 
عميــد الكلية احلالية على مســتوى 
االقســام والكلية منــذ توليها وحتى 

تاريخ طرح هذا السؤال؟
٤- كم هي املدة الزمنية التي استغرقتها 

اللجان منذ تســلمها ملفــات الترقية 
وحتى اعتمادها أو رفضها من مجلس 
الكلية منذ تولي العميد احلالي ملنصبها 

وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ 
٥- مــا هــي االجــراءات التــي متــت 
بخصــوص ملف ترقية الدكتور حمد 
محمد علي ياســني حتى تاريخ ورود 
هذا الســؤال؟ مــع تزويدنــا بتاريخ 
تقدميه للترقية والفترة الزمنية التي 
استغرقتها جلنة الترقيات وحلني إقرار 
ترقيــة املذكور واعتمادها من مجلس 
الكلية؟ مع بيان أســباب التأخير إذا 

وجد تأخير في اعتمادها ومن يتحمل 
فوات مدة اقــرار الترقية من الناحية 
املادية والدرجة الوظيفية واملعنوية.
٦- هل هناك مراسالت «سرية» متت 
بني عميد الكلية احلالية ومدير جامعة 
الكويت بعد اعتماد الترقيات من قبل 
اللجان املعنية ومجلس الكلية تتعلق 
مبلفات املتقدمــني دون املرور بلجان 
الترقيــات؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعم 
فيرجــى تزويدي باملراســالت وبيان 
أسباب سريتها في حال رفض تقدميها 

من الناحية القانونية.

٧- وفقا للقانون واللوائح املعمول بها 
هل يحق لعميد الكلية احلالية الطعن 
بإجــراءات الترقية بعــد أن اعتمدتها 
جلان الترقيــات ومجلس الكلية؟ إذا 
كانت اإلجابة بنعم - فيرجى تزويدي 
بالسند القانوني أو الالئحي املعتمد.

٨- متى تنتهي مدة عميد كلية العلوم 
الطبية املساعدة من منصبها احلالي؟ 
وهل مت متديد املدة؟ وهل هناك جلنة 
تقييــم في حــال مت التمديد لها؟ وان 
كانت هناك جلنة تقييم فمتى ســيتم 

انعقادها.

استفسر عن عدد اللجان واملدة الزمنية التي استغرقتها منذ تسلمها امللفات

عدنان عبدالصمد

اجلالل: إلغاء الكورس الصيفي
 في «التطبيقي» مرفوض

النائــب طــالل  طالــب 
اجلالل وزير التربية ووزير 
التعليــم العالي د.ســعود 
احلربي بوقف قرار «إلغاء 
الكورس الصيفي في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي»، 
والــذي يعد مــن القرارات 
املرفوضة جملة وتفصيال، 
نظرا لتأثيره على مستقبل 
أبنائنا الطلبة، ودليال على 
التخبط في اتخاذ قرارات 
غير مدروسة، مؤكدا على أن 
نقص امليزانية ليس مبررا 

لهذا القرار اجلاحف في حق الطلبة واملعلمني.
وشــدد اجلالل في تصريــح أمس على 
ضرورة إلغاء هذا القرار وعودة الكورس 
الصيفي وتوفير شــعب دراسية وبأعداد 
مناسبة للطلبة دون تكديس بحجة ضعف 
امليزانية وعدم إمكانية فتح شعب إضافية، 
مؤكــدا أهمية اســتكمال الطلبة جلداولهم 

الدراســية دون تعثــر أو 
تأخير ملواصلة مسيرتهم 
التعليمية وتخرجهم دون 

مشاكل.
وقال اجلــالل: إن إلغاء 
الكورس الصيفي بســبب 
تقليــص ميزانيــة الفصل 
النصــف  إلــى  الصيفــي 
ســيترتب على ذلك إلغاء 
الشعب الدراسية، التي مت 
فتحها ســلفا ومت تسجيل 
الطلبــة فيها بــاآلالف مما 
يؤدي إلــى زيادة وتكدس 
في أعداد الطلبة في الشــعب على حساب 

الطلبة اخلريجني.
وأكد اجلالل ضرورة عدم املساس مبكافأة 
أعضاء هيئة التدريس في التعليم التطبيقي 
وصرفها كاملة، وفقا ملا هو مقرر لألساتذة 
املشاركني في الكورس الصيفي واملقرة من 

ديوان اخلدمة املدنية.

طالب بوقف القرار وصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس

العدساني: وجهت سؤاًال عن مدى 
صحة االستثمار في «رولز رويس»

النائــب ريــاض  قــال 
العدساني انه قام بتوجيه 
ســؤال برملاني عــن مدى 
صحة قيام الهيئة العامة 
لالســتثمار بالســعي إلى 
االستثمار في شركة «رولز 
رويس» من خالل تخصيص 
أسهم ملستثمرين محتملني، 
الهندســية  الشــركة  وان 
البريطانيــة تســتعرض 
خيارات التمويل املتاحة، 
وضمــن املســتثمرين هو 
مكتب االستثمار الكويتي 

في لندن التابع للهيئة العامة لالستثمار، 
وانه يخــوض محادثــات للحصول على 
حصة في الشركة املشار إليها التي قالت 
إنهــا تدرس إصدار حقــوق مبا يصل إلى 
٢٫٥ مليار جنيه اســترليني أي ما يعادل 

(٣٫٢ مليارات دوالر).

وأوضح العدساني ان 
ما ورد في ســؤاله انه إذا 
كانــت اإلجابــة باإليجاب 
يرجى تزويدي بدراســة 
اجلدوى على ان تتضمن 
التفاصيــل وأبرزهــا  كل 
البيانات املالية واإلدارية 
للشـــــركة وحســابتـــها 
واملخاطر املالية والفرص 
االســتثمارية والعوائــد 
واألرباح املتوقعة والقيمة، 
إلــى تزويدي  باإلضافــة 
بالقيمة االسمية والقيمة 
الدفترية والقيمة السوقيــــــة، كما طلب 
إفادته بامللخص املـالي وهو اإليــــراد الكلي 
لشــــركة «روز رويس» ومجمل الربـــح 
وإيرادات العمليات فيما يتعلق بأســهم 
الشــركة منذ بداية السنة احلالية وحتى 

تاريخ السؤال البرملاني.

طالل اجلالل

رياض العدساني

الكندري لتشكيل فريق للتأكد من خلو العاصمة 
واملوانئ من املواد الكيميائية سريعة االشتعال

قدم النائب عبداهللا الكندري 
اقتراحــا برغبة جاء فيه: بعد 
األحداث األخيرة على مستوى 
الشرق األوسط وآخرها احلادث 
األليم الذي أصاب االنفجار في 
أحد مستودعات ميناء بيروت 
ومــا ترتــب عليه مــن وقوع 
ضحايا بشــرية ـ نســأل اهللا 
لهم الرحمةـ  وإصابات جتاوزت 
٥٠٠٠ مصاب ـ نسأل اهللا عز 
وجــل لهــم الســالمة ـ وآثار 
وخســائر اقتصادية وانهيار 
للبنية التحتية وإحلاق الضرر 
اجلســيم في ممتلكات األفراد 

الكارثة  والدولة، وأصبحــت 
تشــكل عبئا علــى املنظومة 
الصحيــة واالقتصادية، ولها 
تداعياتها الكبيرة، ومن جانب 
آخر قامــت دول العالم ومنها 
الكويت فــي الوقوف بجانب 
األشــقاء في لبنان مبا يحفظ 
أمنهم واستقرارهم والتضامن 

معهم.
وملــا كان مــا حــدث مــن 
حريق في تلك املســتودعات 
(املخــازن) يســتلزم املراقبة 
الفعالــة للمســتودعات التي 
تكــون فــي مدينــة الكويــت 

من: اإلطفاءـ  الداخليةـ  البلدية 
ـ التجــارة ـ البترول ـ البيئة 
للتأكد من خلو مدينة الكويت 
وضواحيها وباألخص مؤسسة 
الكويتيــة واملنافــذ  املوانــئ 
اجلويــة كاملطــار واملخــازن 
إذا  املتواجــدة هنــاك وعمــا 
كانــت هذه املخــازن متحققة 
فيها شــروط األمن والسالمة 
وخلوها من املواد الكيميائية 
السريعة االشتعال واالنفجار 
عنــد تعرضهــا للحريق وأن 
يكون تخزين املواد البترولية 
وفق متطلبات وأنظمة السالمة.

املوانئ  وضواحيهــا وكذلــك 
الكويتيــة واملنافــذ اجلويــة 
(كاملطــار) واحلدودية للتأكد 
من تخزيــن املواد الكيميائية 
واملواد اخلطرة ضمن املنظومة 
ومتطلبــات الســـــالمة، وأن 
جميــع املــواد الكـــــيميائية 
وسريعة االشتـــــعال واملواد 
اخلطرة الواصلة إلى املخزن 
يتــم تخزينها واســتخدامها 
وتصريف مخالفاتها باستخدام 

الطرق املناسبة.
لذا، فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة التالي: تشــكيل فريق 

يتكون من «اإلطفاء» و«الداخلية» و«البلدية» و«التجارة» و«البترول» و«البيئة»

عبداهللا الكندري

الدالل: هل منعت جمعيات خيرية
من إقامة حمالت إغاثة للسودان؟

وجه النائب محمد الدالل 
سؤاال إلى وزير اخلارجية 
الشيخ أحمد ناصر احملمد 
قال في مقدمتــه ان العمل 
اخليري واإلنساني من أهم 
ســمات الكويت وقد أطلق 
على سمو األمير، شفاه اهللا 
وعافاه، قائد العمل اإلنساني 
والكويت دولة متميزة في 
مجال اإلنسانية عامليا، وقد 
أكد العديد من قيادات الدولة 
اعتزازهم بالدور اخليري 
الشــعبي الــذي هــو داعم 

للدور اإلنساني اخليري عامليا، وقد منى إلى 
علمنا قيام جهات رسمية في الدولة بإيقاف 
حمالت التبرعات اإلغاثية للشعب السوداني 
املنكوب رغم مرور أســبوعني على كارثة 

الفيضانات وتشرد عشرات 
اآلالف من أهالي السودان 
بسبب ذلك. وطالب تزويده 

وإفادته باآلتي:
١ـ  هل هناك منع أو تعطيل 
في وزارة اخلارجية أو أي 
جهة أخــرى للدولة لقيام 
اجلمعيات اخليرية بإقامة 
حمــالت اإلغاثة للشــعب 
الشــقيق لدعم  السوداني 
االهالــي ملواجهــة كارثــة 
الفيضانات؟ يرجى موافاتنا 
باألســباب في حال وجود 

املنع ومبررات املوقف.
٢ـ  يرجى تزويدنا باملخاطبات واملراسالت 
املتبادلــة مع وزارة الشــؤون االجتماعية 
أو أي جهة أخرى والعمل في هذا الصدد.

الشاهني لتسمية مدرسةطلب تزويده باملخاطبات واملراسالت بني «الشؤون» وأي جهة اخرى
 باسم محمد حسني األحمد

أســامة  النائــب  تقــدم 
الشاهني باقتراح برغبة قال 
في مقدمته: انتقل إلى رحمة 
اهللا تعالــى املربــي الفاضل 
املرحوم «محمد حسني علي 
األحمد»عــن عمــر ناهز ٧٧ 
عامًا، والذي كان أحد رجال 
الكويــت األوفياء املخلصني 
في عملهم، حيث أفنى حياته 
في خدمة العملية التعليمية 
والتربوية، وكان رحمه اهللا 
معلمًا ثم وكيًال ثم عمل مديراً 
ملدرســة عبداللطيف ثنيان 

الغامن الثانوية للبنني حتى توفاه اهللا، ســائلني املولى عز 
وجل أن يتغمده بواســع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان. ونص االقتراح على ما يلي: 
تسمية إحدى املدارس أو املرافق التعليمية باسم املربي 
الفاضل املرحوم «محمد حسني علي األحمد» رحمه اهللا، عرفانًا 
بتاريخه املشــرف ودوره ومسيرته في العملية التعليمية 

والتربوية.

األحداث األخيرة على مستوى الشرق األوسط كانت لها آثار وخسائر اقتصادية وانهيار للبنية التحتية  توجب احلذر

أسامة الشاهني

محمد الدالل
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ضبط ٣ ليترات من مخدر GPL في منزل مالزم أول وشريكه

مطاردة مثيرة عكس السير تتلف دورية ومركبتني 

عربي سكران أقام حملة مرورية

١٠ على ٣ مركبات خطفوا وسلبوا هنديًا

سرقة أغراض بـ ٦٫٥ دنانير من بقال

محمد اجلالهمة

عقب مطاردة مثيرة بدأت 
مــن منطقة صبــاح الناصر 
الســادس  بالدائري  مــرورا 
وانتهــت بالقرب مــن نادي 
الرماية استطاع رجال االمن 
ضبــط مواطن بعــد اطالق 
طلقتــني حتذيريتــني فــي 
الهواء، وما دفع رجال االمن 

الى املضي في هذا القرار كون 
املتهم صدرت عنه تصرفات 
اقل ما يقال عنها انها طائشة 
وغير مســؤولة، متثلت في 
الســير عكس االجتــاه على 
الدائري السادس واالصطدام 
املتعمد بدورية امن. هذا ومت 
التحفــظ على مــواد مخدرة 
ضبطت بحوزة املتهم وكذلك 
على املركبــة التي تبني انها 

ــغ عن ســرقتها وهو ما  مبلَّ
يرجح ان املواطن من ارباب 
الســوابق في قضايا سرقة 

املركبات.
القضية  وحول تفاصيل 
قــال مصــدر امنــي ان بالغا 
ورد الــى غرفة عمليات امن 
الفروانيــة بوجود شــخص 
بحالة غير طبيعية في منطقة 
صباح الناصــر بجانب احد 

الســريعة  الوجبات  مطاعم 
وعلى الفور مت ارسال دورية 
الى موقع البالغ لتتم مشاهدة 
مركبة اميركية بدون لوحات 
وفــي هــذه االثنــاء وصلت 
دورية اخرى قامت بالتسكير 
على املركبة املبلغ عنها، ولدى 
نزول رجال االمن الى الشخص 
قام باالصطدام بدورية مخفر 
صباح الناصر وهرب باجتاه 

الدائري الســادس واصطدم 
مبركبتــني مدنيتــني وجرى 
تتبعه حتى نادي الرماية ليتم 
اطالق النار في الهواء، وتبني 
انــه مواطن من مواليد ١٩٨٩ 
وبحوزتــه مخدرات وأدوات 
تعاٍط وباالستعالم عن املركبة 
التي كان على متنها تبني انها 
مطلوبــة لقضية ســرقة في 

مخفر شرطة االحمدي.

أمير زكي

اقتيد وافد من جنســية عربية إلى مخفر شرطة الشامية متهيدا 
لتســجيل قضيتني بحقه، األولى انتحال صفــة رجال أمن والثانية 
الســكر البني وحيازة مواد مسكرة، وأرفق في ملف اإلحالة زجاجة 
ماء صحة لتر أفرغت من محتوياتها األصلية ووضع محلها خمور 
محلية. وحول تفاصيل القضية قال مصدر أمني إن شخصا من غير 
محددي اجلنســية قال إنه وفيما كان يســتقل «تاكسي» من مواقف 
الشويخ الى اجلهراء حيث يقيم، فوجئ بشخص يستوقفه ويطلب 
هويته وهوية الســائق، وشــك في أمر ذلك الشخص منتحل صفة 
األمن.  وأضاف املصدر: على الفور مت توجيه دورية الى موقع البالغ 
وتبني أن منتحل صفة رجل األمن هو وافد سوري من مواليد ١٩٩٧ 

ويسكن في منطقة اجلهراء.

محمد اجلالهمة

فتحت أجهــزة وزارة الداخلية حتقيقــا للوقوف على حقيقة 
تعــرض وافــد هندي من أحداث تشــبه األفــالم الهندية للخطف 
والسلب، وذلك من قبل ١٠ اشخاص كانوا على منت ٣ مركبات وما 
يعــزز حقيقة رواية الوافد التقرير الطبــي الذي قدمه الى مخفر 
شــرطة اجلليب وجاء فيه «ادعاء اعتداء من الغير.. درجة الوعي 
مســتقرة، وجود ســحجات على اليد اليســرى والركبة». وحول 
تفاصيل القضية قال مصدر امني ان وافدا هنديا من مواليد ١٩٨٣ 
ذكر انه وكان فيما يتجه إلى التوقف مبركبته مقابل منزله وجد 
١٠ اشخاص يستقلون ٣ مركبات أجبروه على النزول من املركبة 
وأن يصعــد الــى احدى املركبات التابعة لهم ومــن ثم نقلوه الى 
الفنطاس وضربوه وسلبوه ١١٥ دينارا واعادوا إليه مفتاح السيارة 
وطلبوا منه أن يذهب الى حال سبيله. هذا ولم يوضح الوافد إذا 
مــا كانت لديه مشــكالت مع اصدقاء أو غيرهــم خاصة ان املدعى 

عليهم العشرة من نفس جنسيته- حسب قوله-.

أحمد خميس - مبارك التنيب

ســجلت قضية ســرقة واصطــدام وهروب ضد شــخص مجهول 
وجاءت القضية بعدما تقدم الى مخفر شــرطة الدسمة مواطن ووافد 
إيراني يعمل داخل بقالة، حيث قال االيراني ان شخصا توقف مقابل 
البقالــة التــي يعمل بها وطلب منه اغراضا بـــ ٦٫٥ دنانير عبارة عن 
كرت اتصال بـ ٥ دنانير ومشروب للطاقة وعلبة سجائر وما ان تسلم 
االغراض فر هاربا، اما املواطن فقال ان مركبته تعرضت للضرر جراء 
اصطدام اللص بها أثناء هروبه.  عن أمر محقق شــرطة الشــويخ مت 
تســجيل قضية ســرقة مولد كهربائي وذلك عقب تقدم مواطن ببالغ 
بهذا اخلصوص، وبحســب افادة املبلغ وهو مواطن فإن عمال مكتب 
طباعة يعملون لديه وحتديدا في شبرة تقع خلف الفحص الفني ملرور 
العاصمة فوجئوا باختفاء مولد كهربائي كان موجودا الى جوار الشبرة.

محمد اجلالهمة

اســتطاع رجــال االدارة 
العامــة للمباحــث اجلنائية 
وحتديدا رجال مبارك الكبير 
من منع تــداول كمية كبيرة 
من مادة مخدرة محظورة من 
الواليات املتحدة االميركية منذ 
العام ١٩٩١ وذلك بضبط ضابط 
برتبة مالزم اول وشريكه من 
اجلنسية العربية، وقد عثر 
بحــوزة املتهمــني على نحو 
 .GPL ٣ ليتــرات من مخــدر
واستنادا الى مصدر امني، فإن 
معلومات وصلت الى مباحث 
مبــارك الكبير بــأن ضابطا 
في احدى اجلهات العسكرية 
جلب كمية كبيرة من مخدر 
جديد ويسعى لترويجه هو 
وشــريكه، وعليه مت عرض 
املتوافرة  جميع املعلومــات 

قبــل حظرهــا رســميا فــي 
الواليات املتحدة، والعديد من 
الدول األخرى في العام ١٩٩١. 
والثابت علميا ان تلك املادة 
تتوافر بنسب قليلة في جسم 

إحســاس بالتمنع أو اخلجل 
وتفقد القدرة على التركيز، اما 
اجلرعات الزائدة فتظهر معها 
عوارض أخرى اشد بروزا مثل 
الرغبة بالنوم أو االستغراق 
بالنوم العميق وثقل اللسان 
وانعدام القــدرة على النطق 
الســليم والغياب عن الوعي 
وصــوال إلى املــوت، وتذكر 
املصادر الطبية ان اإلنســان 
الــذي يفقــد الوعــي نتيجة 
تعاطيــه يجــب أن ينقل إلى 
املستشفى مهما تكون أنواع 

املخاطر املترتبة على ذلك.
واضــاف املصــدر: وفور 
اطــالع النيابة علــى املخدر 
وخطورته اعطت امرا بضبط 
املتهمني، حيث جرت مداهمة 
منــزل الضابــط فــي صباح 
الســالم وأرشــد عن شريكه 
العربي ليتم ضبطه هو اآلخر.

اإلنســان باملعــدل الطبيعي 
اال انها حــني تصنع مخبريا 
تصبح شديدة الضرر بالنسبة 
إلى البشــر، حيث تؤدي إلى 
العديد من العوارض اجلانبية 
السلبية مثل الدوار والتقيؤ 
وضعــف وارتخاء العضالت 
ومشكالت في التنفس وفقدان 
الوعي مع انعدام القدرة على 
احلركــة وصوال إلــى اخطر 
النتائج وهو املــوت نتيجة 
تعاطي تلك املادة، خصوصا 
إذا كانت ممزوجــة مع مواد 
أخــرى مثل الكحــول ومواد 
أخرى مخدرة، واذا كانت هذه 
املادة مفضله لدى املغتصبني 
واملعتديــن جنســيا فذلــك 
ألنها متنح الضحية شعورا 
مبدئيــا بالســعادة والرغبة 
في التواصــل مع اآلخر، كما 
جتعــل الضحيــة تفقــد أي 

ُحظرت من التداول منذ عام ١٩٩١ وتدخل في صناعة مواد التنظيف وتسبب الوفاة

السطو على  مولد خاص مبكتب طباعة من مرور العاصمة

املادة املخدرة املضبوطة متشــابكة التركيب تؤدي الى فقدان الوعي وانعدام 
القدرة على احلركة

بشــأن املادة املخدرة، حيث 
انها مادة متوافرة في العديد 
من مســتحضرات التنظيف 
املنزلي، كما كانت تســتخدم 
لعالج حاالت االرق املستفحلة، 

وفاة مواطنني وإيراني وإصابة فتاة وشاب في انقالبني لـ«نارية» ومركبة
سعود عبدالعزيز

شهد جسر جابر وطريق امللك فهد حادثني مروريني، ما ادى الى وفاة 
٣ اشخاص وإصابة آخرين بينهم فتاة في حالة حرجة.

وبحسب مصدر امني فإن عمليات الداخلية تلقت بالغا يفيد بانقالب 
دراجة نارية على جســر جابر مقابل املنطقة احلرة، ولدى انتقال رجال 
األمن تبني ان الدراجة كان يســتقلها شاب إيراني وفتاة ليتم نقلهما الى 
مستشفى الصباح اال ان الشاب لفظ انفاسه االخيرة، فيما اودعت الفتاة 
وهي مجهولة الهوية غرفة العناية املركزة. وبشأن احلادث الثاني، قال ان 
بالغا ورد عن حادث انقالب مركبة واصطدامها مبركبة اخرى على طريق 
امللك فهد ميني منطقة املنصورية، وبانتقال رجال االمن تبني وجود حالتي 
وفاة ملواطنني ١٩ و١٦ سنة، وأصيب في احلادث نفسه شخص ثالث. وعلى 
طريق الدائري األول وقع حادث تصادم بني مركبة يقودها آسيوي ودورية 

من حادث تصادم اللذي وقع بني دورية مرور وسيارة آسيوي على الدائري األولمرور وخلف احلادث تلفيات في الدورية واملركبة.

سيدة مجهولة الهوية تهني رجلي جندة:
بـ «اذلف انت وهو أو اعطوني هويتكم»

جتدد مشاجرة رباعية داخل مستشفى

شرطي على «السريعة» يتهم ٤ بإهانته 
وسّبه في وصلة الدوحة

«اإلعالم األمني»: الڤيديو املتداول 
ملشاجرة وتدّخل أمني .. قدمي

عبداهللا قنيص 

أبلغ مصدر أمني «األنباء» بأن رجلي أمن 
من قوة شرطة النجدة تقدما إلى مخفر شرطة 
صباح السالم وأبلغا بأنهما وخالل جولة لهما 
علــى الدائري الثاني ميني ضاحية عبداهللا 
الســالم في متام الساعة ١:٣٠ رصدا مركبة 
أميركية رباعية فارهة تعرقل حركة السير 
وكانت بقيادة وافد آسيوي «سائق» ويوجد 

باملقعد اخللفي امرأة مجهولة الهوية، ولدى 
طلب األوراق الثبوتية لتحرير مخالفة، قامت 
السيدة بالتلفظ على رجلي النجدة بألفاظ 
بذيئــة منهــا «اذلف انت وهــو أو اعطوني 
هويتكــم». وذكــر املصدر انــه مت االتصال 
باحملقق والذي طلب من املذكورين احلضور 
صباح يوم األحد لتسجيل قضية. يشار إلى 
أن املركبة التي كانت بداخلها املدعى عليها 

مسجلة باسم مواطن.

محمد دشيش

أودع ٤ أشــخاص نظارة مخفر شرطة 
عبداهللا املبارك وذلك على خلفية مشاجرة 
اندلعت بينهم وبني آخرين هاربني، وجتددت 
املشاجرة داخل مستشفى الفروانية، فيما 
لم يعرف ما إذا كانت املشاجرة التي وقعت 
داخل املرفق الصحي تسببت في أضرار أم 

ال، وكانت عمليات الداخلية أبلغت بوقوع 
مشاجرة في منطقة عبداهللا مبارك وتبني 
ان املشاجرة بني مجموعة من الشباب ليتم 
ضبط ٤ منهم ٣ من غير محددي اجلنسية 
ومواطن وألن هناك إصابات حلقت بهم مت 
الطلب منهم مراجعة املستشفى والعودة، 
إال أن عمليــات الداخلية تلقت بالغا يفيد 

بتجدد املشاجرة داخل املستشفى.

سعود عبدالعزيز

«لم أفعل شــيئا حتى أتعــرض لإلهانة 
والســب والقــذف».. هذا ما ذكره شــرطي 
يعمــل على مــنت دورية ســريعة تعمل في 
إدارة العمليات، حيث قال الشــرطي إنه مت 
إبالغه باالنتقال الى طريق الدائري السادس 
قبل وصلة الدوحة للتعامل مع حادث تصادم 

وإشكال بسبب احلادث.

وأضاف: توجهت إلى حيث البالغ وخالل 
تعاملي واالستماع إلى أطراف احلادث حتى 
أدون إفادة فوجئت بـ ٤ اشخاص كانوا في 
إحــدى املركبتني يقومون بإهانتي وســبي 

وقذفي دون أي سبب.
يشار إلى أن الشرطي تواصل مع العمليات 
ومت إرسال دعم أمني له ومن ثم سحب هويات 
املدعى عليهم والطلب منهم مراجعة املخفر 

إلهانهم موظف عام وسبه وقذفه.

العامــة  أوضحــت اإلدارة 
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخليــة أن الڤيديو املتداول 
يعــود لواقعــة قدمية ســبق 
توضيح التفاصيل اخلاصة بها 
وهي مشاجرة بني مواطن وأحد 
املقيمني، وجاء تدخل رجال األمن 
لفض تلك املشــاجرة دون أي 
محاوالت تذكر لالعتداء عليهم، 
حيث مت حتويــل الطرفني إلى 

جهات االختصاص.

نافذة على األمن

املهمة 
العظيمة

الفريق م طارق حمادة

يوم االحد املاضي استقبل نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 
١٨ ضابطا تلقوا دراســتهم الشــرطية في 
األكادميية البحرية الپولندية وجامعة فلوريدا 
انترناشيونال في الواليات املتحدة األميركية 
قبل االلتحاق باإلدارة العامة خلفر السواحل.

خالل حفل االســتقبال أوصى الوزير 
الصالح اخلريجني بحفــظ األمن وتطبيق 
القانــون واحلفاظ على اآلداب العامة وعلى 
حريات الناس وحقوقهم ووصف عمل رجال 

الشرطة بـ «املهمة العظيمة».
التجارب  بالفعل مهمة عظيمة وبرهنت 
املتتالية على أن رجال الشرطة يقومون بأدوار 
بطولية ليس فقط حينما يكون الوطن في امس 
احلاجة وإمنا أيضا على مر األيام، فالكويت 
حتتاج اليهم في تنفيذ القانون وتطبيقه على 

اجلميع مبسطرة واحدة.
الضباط في القطاعات العســكرية يقع 
عليهم العبء االكبر متى ما شهدت البالد أي 
احداث جسام واملاضي القريب خير برهان، 
على ســبيل املثال ال احلصر وجدنا رجال 
الداخلية والدفاع واحلرس الوطني واالطفاء 
في أزمة كورونا وخالل االمطار الغزيرة التي 
تأثرت بها الكويت قبل عامني هم املتواجدون 
داخل امليدان يقدمون الدعم للوطن، وظهر 

املعدن الكويتي االصيل والرجال االشداء.
في ظل املهام اجلسام امللقاة على منتسبي 
املؤسسات العســكرية تكون الدولة ملزمة 
بتوفير كل ما يلزم نحو تشــكيل عناصر 
عسكرية تفي مبهام عملهم في كل االوقات، 
وذلك من خــالل التعليم والتدريب، وكذلك 
من خالل االبتعاث الى اخلارج سواء كان هذا 

االبثعاث في دول شقيقة أو أخرى صديقة.
العلوم الشرطية متجددة وأيضا التقنيات 
خاصة في قطاعات بعينها مثل خفر السواحل، 
والطيران العمودي، واألدلة اجلنائية، وحينما 
تقوم وزارت الداخلية بإرســال منتسبيها 
سواء للدراسة أو تلقي دورات تنشيطية فإنها 
حتقق استراتيجية مهمة في التدريب وتثقل 
اخلبرات ومبا يحقق نظرتها بأن يكون رجل 
األمن مؤهال بشكل ميكنه من التعامل مع كل 
الظروف احمليطة به، ومبا يرسخ السياسة 

العامة في االعتماد على نوعية الكوادر.
االبتعاث للخارج سواء للعسكريني أو لغير 
العسكريني ليس رفاهية أو متيز لشريحة 
دون أخرى وإمنا واجب حتتمه املصلحة العامة 
لقطاعات متخصصة ويشكل استثمارا حقيقيا.

٭ آخر الكالم:  لف الفساد بدأ يحظى مبا 
يستحق من االهتمام على مستوى جميع 
السلطات، يحتاج منا جميعا إلى أن نكون 
عونا في كشفه وفضحه، ألنه من اخطر 
التحديات التي تواجه أي مجتمع، تشجيع 
املجتمع املدني وإشراكه في فتح هذا امللف 
مبشر نحو انفراجة وتصٍد حقيقي، خاصة 
حينما يأتي طرح هذا امللف الشــائك من 
قبل شخصيات معروفة ولديها مصداقية 
مثل االخ العزير االعالمي القدير يوسف 
مصطفى والذي شكلت اطاللته في الغزو 

الغاشم بارقة أمل.
برنامج «إرادة أمة» والذي يتطرق الى 
ملف الفساد حقا يســتحق املتابعة ألن 
الطرح وطني بامتياز،  فشكرا لألخ يوسف 
مصطفى على هذا البرنامج القيم في هذا 

التوقيت املهم.

كسر يد عربي ستيني داخل منجرة
مبارك التنيب

أمر وكيل نيابة العاصمة بتسجيل قضية 
بتصنيف جنايات، وذلك على خلفية تقدم 
وافد مصري الى مخفر شرطة الشويخ متهما 
وافــدا من نفس جنســيته باالعتداء عليه 

داخل املنجرة التي يعمل بها، وقال الوافد 
انــه فوجئ مبصري آخر يعمل في منجرة 
مجاورة بضربه بســبب خالفات بالعمل. 
هذا، وأرفق املجني عليه تقريرا طبيا جاء 
فيه كســر في اليد اليسرى وجرح قطعي 

في الوجه والساعد األمين.

الواقعة قدمية

انتهت بضبط لص متعاط عقب إطالق طلقتني حتذيريتني

الكالب الضالة تفتك بـ ١٨ رأسًا من املاعز 
الثمني  في «الوفرة» واخلسائر بآالف الدنانير

بشرى شعبان

تعرضت حظيــرة تربية 
املاشــية فــي مزرعــة راشــد 
مهــدي العازمــي فــي منطقة 
مزارع الوفرة، لهجوم شرس 
من قطيع كالب ضالة أســفر 
عن نفــوق ١١ رأســا وإصابة 
٧ رؤوس مــن املاعز األبيض 
الثمني. وبحسب مالك املزرعة 
فــإن قطيــع الــكالب اقتحــم 
احلظيرة خــالل الليل، وفتك 
باملاعــز ومــزق أجســادها، 
مشيرا الى أن خسارته تقدر 
بـ ٣ آالف دينار. واشــار الى 
أن عدد الــكالب الضالة ازداد 
بشكل كبير في اآلونة األخيرة 
وبأن استمرار هذه الزيادة في 
عدد الكالب لــن يقتصر أذاه 
علــى املاشــية وحســب إمنا 
ميكن أن تصل شراستها إلى 

االعتــداء على النــاس ورواد 
املزارع. وزاد: لســت الوحيد 
ممن عانوا من هجوم الكالب 
الضالــة فهناك عــدد آخر من 
املزارعني واملربني في الوفرة 
والعبدلي والصليبية خسروا 
عددا من أغنامهم ومواشيهم 
الــى أن  وطيورهــم، الفتــا 
الظاهرة ال تقتصر على املزارع 
وحســب بل تراهــا أيضا في 
بعض املناطق السكنية وصار 
األمر يســتلزم التحرك اجلاد 
للقضاء على هذه الكالب ومنع 

خطرها بطريقة أو أخرى.
مشــكلة  أن  وأضــاف 
الكالب الضالــة تتفاقم، وال 
جند حلوال جدية جتدي، فقد 
جتاوز ضررها اإلزعاج ليصل 
إلى االعتــداء على املمتلكات 
واألرزاق ورمبا قريبا االعتداء 
على البشــر! ويتساءل: إلى 

هجوم الكالب أسفر عن إصابة ٧ رؤوس من املاعز األبيض الثمني

الكالب فتكت بـ ١١ رأسا من املاعز ومزقت أجسادها

من نلجأ في مثل هذه األمور؟ 
ومن سيعوضنا ما خسرناه؟ 
فنحن لم نعد جند تفاعال جديا 
مع الشــكاوى املتتالية التي 
نرفعها إلــى اجلهات املعنية 
وال جنــد حراكا واقعيا للحد 
من انتشــار هــذه الكالب من 
قبل هذه اجلهات املســؤولة، 
رغم تكرار احلوادث. وقال إنه 
من الواجب على املســؤولني 
املعنيني فــي الدولة أن يعوا 
ويعلموا أن الثروة احليوانية 
تعتبر جزءا رئيسيا من األمن 
الغذائي للبلد، فإذا ما تعرض 
هذا اجلزء ملشكالت وحتديات 
تعرقل أو تضعف إنتاجيته، 
فإن ذلك يؤثــر على االكتفاء 
الذاتي ويهــدد األمن الغذائي 
املنشــود داعيــا الــى حترك 
فوري ومسؤول ملواجهة هذه 
الظاهرة اخلطــرة، وتكثيف 
احلمالت على الكالب الضالة 
ومعاجلتها حســب األنظمة 
والقوانــني املرعية. ولم تكد 
جتــف دمــاء قطعــان املاعز 
املصابة والنافقة في مزرعة 
راشد العازمي حتى تعرضت 
فــي الليلــة التاليــة مزرعة 
الفقيعي في الشــارع املقابل 
ملزرعة العازمي لهجوم مماثل 
من الكالب الضالــة ويعتقد 
بأنهــا نفــس املجموعة التي 
العازمــي  هاجمــت مزرعــة 
واملكونة من ٤ كالب شرسة 
يقــول الفقيعي انهــا دخلت 
املاعــز  املزرعــة وهاجمــت 
املوجود فيها ولدى مطاردتها 
الذت بالفرار وجلأت الى احدى 

املزارع املهجورة.
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طلب األونالين 
من ١٨ – ١١ – ٢٠١٩ إلى ١٥ – ٨ – ٢٠٢٠

١٠٣٥٦٨مت استالم الرخص عن طريق الكيوسك

٥٠٥٢٥مت استالم الرخص عن طريق حتويلها للمراكز واإلدارات

٤٤٩٩٢عدد الطلبات بانتظار الطباعة

٢٠١٦عدد الطلبات بانتظار الدفع

٢٠١١٠١إجمالي الطلبات التي مت تقدميها عن طريق البوابة

الفريق عصام النهام الوزير أنس الصالح

«الداخلية».. جناح الفت 
في التحول اإللكتروني مبواجهة «كورونا»

املعامالت الورقية ال ميكن االستغناء عنها خاصة بالنسبة للوافدين اجلدد.. واجلوازات االلكترونية سيتم إجنازها  للمواطنني «أون الين» قريبًا
«نظم املعلومات» تعمل على مدار الساعة بناء على توجيهات الصالح والنهام لبذل املزيد من اجلهد والعمل على ميكنة جميع خدمات «الداخلية»
Mobile Application خدمة متكن املواطن واملقيم من إجناز اخلدمات اإللكترونية عبر الهاتف الشخصي دون مراجعة اإلدارات

أمير  زكي

كشفت إحصائية صادرة من اإلدارة 
العامــة لنظــم املعلومات فــي وزارة 
الداخلية ومديرها العام العميد املهندس 
طارق حســني الدوســري عن جتديد 
٨٣٦٧١٨ إقامــة «باحلكومــي واألهلي 
واملنزلــي وااللتحــاق بعائــل وكفيل 

نفسه» «أونالين».
 كان يفتــرض مراجعــة اصحاب 
تلك املعامالت إدارات شــؤون اإلقامة 
فــي محافظات الكويت الســت إال أن 
التــي قامــت وزارة  االســتراتيجية 
الدخليــة بتنفيذها على أرض الواقع 
وخالل جائحة كورونا لإلســراع في 
تنفيذها، مكنت الوزارة من اجناز هذا 
الكم الضخم من املعامالت إلكترونيا 
ودون احلاجة إلــى مراجعة اإلدارات 

اخلدمية في وزارة الداخلية.
 ووفق احصائيــة حصلت عليها 
«األنباء» فإن الوزارة استطاعت منذ 
شــهر مارس املاضي وحتى األسبوع 
املاضي جتديد إقامــات أكثر من ٤٦٠ 
ألف إقامة مادة ١٨ للعاملني في القطاع 

األهلي.
ومكنت وزارة الداخلية ومن خالل 
موقعهــا اإللكترونــي املواطنيني من 
جتديد إقامــات العاملني لديهم «مادة 
٢٠» و«العمالة املنزلية»، حيث مت إجناز 
أكثر مــن ١٠٠ ألف معاملــة أونالين، 
كما استطاعت الوزارة جتديد إقامات 
نحو ربع مليون معاملة من امللحقني 
بعائل مادة ٢٢، وبالنســبة للمادة ١٧ 
أو للعاملني في القطاع احلكومي فقد 
استطاعت وزارة الداخلية ومن خالل 
جهود جبارة بذلها قطاع تكنولوجيا 
املعلومات بالتنسيق مع قطاع شؤون 
اإلقامة اجناز ١٧٩٧٨ معاملة، كما مكنت 
٤٨٢ وافدا من حاملي «مادة ٢٤» كفيل 

نفسه من اجناز معاملته أونالين.
وأظهرت االحصائية أن تكنولوجيا 
املعلومــات قامــت بترجمــة القــرار 
االنســاني الصادر عــن نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس 
الصالح بشــأن منح إقامة مؤقتة ملن 
انتهــت اقامة زيارتهــم أثناء جائحة 
كورونا، ومت متكني قرابة نصف مليون 
وافــد من تعديــل وضعــه القانوني 
واالستفادة من قرار وزير الداخلية.

وفيمــا يتعلــق بقطــاع املــرور، 
اوضحت االحصائية ان اجمالي الرخص 
التي قامت الوزارة بتجديدها عبر موقع 
وزارة الداخلية اإللكتروني بلغ اكثر 

من ١٧٢ رخصة سوق.
وجرى إجناز اكثر من ١٠٠٠ معاملة 
بدل فاقد وأكثر من ٣٦٠٠ معاملة بدل 

تالف. 
قام قطــاع تكنولوجيا املعلومات 
عقب فتح وزارات الدولة أمام املواطن 
واملقيم بتسهيل مهمة نحو ٣٥٠ ألف 
مراجع ممن تردد على إدارات الداخلية 
من خالل دخولهم الى منصة املواعيد 
واحلصول على موعد بحيث ال يحدث 

رخصة بدل تالف ٣٦٥٩.
 وحــول توقيــت فتــح الزيارات 
واألعداد وإذا ما كان لدى وزارة الداخلية 
خطط الستخراج تلك الكروت اونالين. 
وذكر املصدر ان االدارة العامة لنظم 
املعلومات لديها خطط طموحة تتماشي 
مــع توجهات ورؤى صاحب الســمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بتحويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري، وهذه 
الرؤى تتوجب علينا ان نأخذ اجراءات 
تهدف الى التوسع ألبعد حد في تقدمي 
كل خدمات الوزارة الكترونيا باستثناء 
ما ندر. وأردف املصدر بالقول: بالنسبة 
للزيارات بأنواعها بل وسمات الدخول 
جميعها مغلقة منذ شهر مارس، واعادة 
فتح املجال حلضور الوافدين ســواء 
كزيــارة او التحاق بعائل حتتاج الى 
قرار من مجلــس الوزراء حتى تقوم 
الوزارة بترجمة ذلك، مشــيرا الى ان 
املجال ســيكون مفتوحا الســتخراج 
سمات الزيارة اونالين حال اعتمادها 
من مجلس الوزراء، كاشفا عن ان هناك 
خططا جارية الستقبال معامالت جتديد 
جوازات السفر الكترونيا عبر موقع 
«الداخليــة»، ومن ثم اســتالمها عبر 
اجهزة سيتم توزيعها في عدة مناطق 

مثلما احلال مع رخص القيادة.
وحول جهد االدارة العامة لنظم 
املعلومات بشــأن خدمات منصة 
املواعيد لكل قطاعات الوزارة، قال 
املصــدر: تنفيذا لقــرارات مجلس 
الــوزراء املوقــر جتنبــا للزحام 
وحرصــا على ســالمة املواطنني 
واملقيمني، مت عمل منصة الستخراج 
املواعيد واستفاد من تلك اخلدمة 
حتى تاريخه عدد ٣٤٣١١٥،  مؤكدا 
ان هذه اخلدمة انهت االزدحام في 
االدارات اخلدميــة بالوزارة، الفتا 
الى ان وزارة الداخلية تعتبر في 
املرتبة األولى في تنفيذ املعامالت 
وسرعة احلصول على املواعيد، إذ 
يتم حتديد عدد املراجعني بالساعة 
حسب مرئيات وتوجهات كل إدارة 
وفقا لنسبة املوظفني املوجودين 
على رأس عملهم حسب خطة الدولة 
في عودة األعمال احلكومية مشيرا 
 Mobile Application إلى ان خدمة
متكن املواطــن واملقيم من إجناز 
اخلدمات اإللكترونية عبر الهاتف 
الشخصي له دون مراجعة اإلدارات.

وأشار املصدر الى أن االستغناء 
بشكل كامل عن املعامالت الورقية 
امر صعب للغاية ليس في الكويت 
فحســب بل في ارقى الدول، الفتا 
الى املعامــالت االصلية والورقية 
للمعامالت التي تتم ألول مرة، وذلك 
للتأكد من أصل املستندات املرفقة 
والتي تثبت أحقية احلصول على 
اخلدمة، الفتا الى ان هناك معامالت 
ال يتم قبولها اونالين، وهذا يعود 
إلى بعــض القيــود والتي تعوق 
إجنــاز املعاملة وهــذه املعامالت 

محدودة.

تزاحــم داخل اجلهــات التابعــة لوزارة 
الداخلية.

الــى ذلك، أكد مصدر امني ان تطبيق 
خطة اخلدمات االلكترونية بوزارة الداخلية 
شهد لها القاصي والداني من حيث توفير 
الوقت واجلهد في الوقوف أمام السيارات 
املنتشــرة مقابل إدارات الهجرة واملرور 
للقيــام أوال بطباعة النمــاذج وتصوير 
املســتندات بالنســبة ملعامالت شــؤون 
االقامــة ومعامالت املــرور والتي تتمثل 
فــي جتديد رخص القيــادة وإصدار بدل 
التالف والفاقد، ولفت الى ان تطبيق تلك 
اخلدمات االلكترونية ســاهم في سرعة 
اإلجناز، خاصة في فترة تعطيل األعمال 
بكل مؤسســات ووزارات بناء على قرار 
مجلس الوزراء بشــأن تعطيــل الدوائر 
احلكومية اعتبارا من ٢٠٢٠/٣/١٢ بسبب 
كورونا الذي اجتاح العالم بأسره حفاظا 

على حياة املواطنني واملقيمني.
وقال املصدر إنه مع بدء جائحة كورونا 
حتــى وجه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخلية أنــس الصالح ووكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام النهام قطاع 
تكنولوجيا املعلومات بضرورة التعجيل 
فــي االنتهاء مــن اخلدمــات االلكترونية 
بحيث تكون جاهزة للعمل، ويســتطيع 
أي مواطــن او مقيــم إجناز كل معامالته 
عبر موقع وزارة الداخلية اإللكتروني من 
خالل تطبيق اخلدمات االلكترونية دون 
معاناة املراجعة والوقوف أمام شبابيك 

املوظفني.
وتطــرق املصدر الــى اخلدمات التي 
نفذتهــا وزارة الداخليــة وأشــاد بها كل 

املستفيدين معددا اياها في:
٭ خدمــة جتديد إقامــة العمالة املنزلية 

(مادة ٢٠)، حيث مت الســماح للمواطنني 
واملقيمني بتجديد إقامة العمالة املنزلية 
لديهم سواء كانوا داخل البالد أو خارجها 
عبــر موقع وزارة الداخليــة االلكتروني 
www.moi.gov.kw دون مراجعــة إدارات 
الهجــرة مبحافظات دولة الكويت، وذلك 
في شــهر مارس ٢٠١٩، واستفاد من تلك 

اخلدمة حتى تاريخه عدد ١٠٨٢٢٠.
٭ خدمــة جتديــد االقامــة للمكفولــني 
لاللتحاق بعائل مادة ٢٢ (الزوجات واالوالد 
والوالدين) اعتبارا من شهر مارس ٢٠٢٠: 
وهذه اخلدمة أتاحت للجميع جتديد اإلقامة 
ملن يكفلونهم ســواء كانــوا داخل البالد 
أو خارجهــا عبر موقــع وزارة الداخلية 
االلكتروني www.moi.gov.kw دون الرجوع 
الى إدارات الهجرة بالدولة، شريطة عدم 

وجود قيود أمنية عليهم، واســتفاد من 
تلك اخلدمة حتى تاريخه عدد ٢٤٢٢٧٤.

٭ خدمة جتديد اإلقامة للعاملني بالقطاع 
األهلي مادة ١٨: حيث مت السماح ألصحاب 
العمل بتجديد إقامة العاملني لديهم اعتبارا 
من شــهر ابريــل ٢٠٢٠ عبر موقع وزارة 
 ،www.moi.gov.kw الداخلية االلكتروني
وهذه اخلدمة أتاحت للجميع جتديد االقامة 
ملن يكفلونهم عبر التطبيق دون الرجوع 
الى ادارات الهجرة بالدولة شريطة عدم 
وجود قيود أمنية عليهم، واســتفاد من 
تلك اخلدمة حتى تاريخه عدد ٤٦٧٧٦٤.

٭ خدمة تســجيل كل الشركات العاملة 
بالدولــة علــى موقــع وزارة الداخليــة 
االلكترونــي حتــى يتــم الســماح لتلك 
الشــركات بالدخول علــى موقع الوزارة 

لتجديد اإلقامات للعاملني.
٭ خدمة جتديد اإلقامة للعاملني باحلكومة 
مادة ١٧: حيث مت السماح ألصحاب العمل 
بتجديد اقامة العاملني لديهم اعتبارا من 
شهر مايو ٢٠٢٠ عبر موقع وزارة الداخلية 
اإللكترونــي www.moi.gov.kw، وهــذه 
اخلدمــة أتاحت للجميــع جتديد االقامة 
ملن يكفلونهم عبر التطبيق دون الرجوع 
الى ادارات الهجرة بالدولة شريطة عدم 
وجود قيود أمنية عليهم، واســتفاد من 

تلك اخلدمة حتى تاريخه عدد ١٧٩٧٨.
٭ خدمة جتديد االقامة للمكفولني حسب 
املادة ٢٤ كفيل نفسه: حيث مت السماح لهم 
بالقيام بتجديد إقاماتهم اعتبارا من شهر 
يونيــو ٢٠٢٠ عبر موقع وزارة الداخلية 
االلكترونــي www.moi.gov.kw، وهــذه 
اخلدمــة أتاحت لهم جتديــد االقامة دون 
الرجوع الى ادارات الهجرة بالدولة شريطة 
عدم وجود قيود أمنية عليهم. واستفاد 
من تلك اخلدمة حتى تاريخه عدد ٤٨٢.

واضاف املصدر حرصا من دولة الكويت 
علــى املقيمني وعــدم حتملهــم غرامات 
ومخالفــات بشــأن عدم جتديــد االقامة، 
وتنفيذا لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية جرى حتويل ٤٦٢١٢٥ الى 

إقامة مؤقتة مادة ١٤ والعدد بها يزداد.
٭ أيضا مت السماح لنقل معلومات جواز 
الســفر اجلديد للمقيمني وتعديل االسم 
الالتيني حسب جواز السفر واستفاد من 

تلك اخلدمة حتى تاريخه عدد ١١٢٩٠٨.
وبالنسبة لقطاع املرور، ذكر املصدر 
االمني ان االدارة العامة لنظم املعلومات 
وبالتنسيق مع االدارة العامة للمرور جرى 
جتديد رخص سوق الكترونيا لـ ١٧٢٤٩١ 
واصدار رخصة بــدل فاقد ١١٣٤ وإصدار 

عدد رخص السوق التي متت طباعتها على الكيوسكات 
من تاريخ ١٨ – ١١- ٢٠١٩ إلى تاريخ ١٥ – ٨ - ٢٠٢٠

اإلجماليبدل فاقدبدل تالفجتديداحملافظة
٤٢٧٤٧٥٤٢٢٠٤٤٣٤٩٣الفروانية – األڤنيوز
٢٠٧٧٢٢٢١٨٢٢١٠٧٥األحمدي – الكوت
١١٩٦٣١٦٥٥١١٢١٧٩حولي – املارينا

٢٦٦٨٢٧٨٦١٢٦٨٢١العاصمة – نادي النصر
١٠٢١٦٤١٠٠٦٣٩٨١٠٣٥٦٨اإلجمالي

عدد رخص السوق الذكية التي متت طباعتها من تاريخ ٤ – ٨ – ٢٠٢٠ إلى تاريخ ١٥ – ٨ – ٢٠٢٠

اإلجماليبدل فاقدبدل تالفجتديدإصداراملوقع

٠٦٠٣٦٢٩٨كيوسك الكوت
٠٩٤١٢٣١٠٢٢٧كيوسك األڤنيوز

٧٧٦٢٢٨٦١١٤٣٦محافظة األحمدي  - مركز خدمات البطاقة الذكية
٣١٣٧٧٢١٠١٥٠محافظة اجلهراء – مركز خدمات البطاقة الذكية

٢٧٣٤٠٤٣محافظة العاصمة – الدبلوماسيني (اخلدمات الذكية)
١٢١٢٤٦٨٥٥٤٠١٢٦٢محافظة العاصمة – خدمات البطاقة الذكية

٥٢٨٨٣١١١٥٤٦٦محافظة الفروانية – مركز خدمات البطاقة الذكية
٣٦٧٥٢٩٦٢٨٤٣٥محافظة حولي – مركز خدمات البطاقة الذكية

٥٦٩١٢٩١٤٢٤٨٠محافظة مبارك الكبير – مركز خدمات البطاقة الذكية
٤٢٢١٥٤٢١٨٢مكتب وكيل الوزارة (اخلدمات الذكية)

٣٧٩٧٨٢٢٤٥٨١٦٠٣٧٧٩

إحصائية بالعمليات اخلاصة باإلقامة أونالين

الشركات التاريخ
املسجلة

جتديد 
مادة ١٧

جتديد 
مادة ١٨

جتديد 
مادة ٢٠

جتديد 
مادة ٢٢

جتديد 
مادة ٢٤

حتويل من 
مادة ١٤

نقل جواز وتعديل 
اسم التيني

قرار وزاري  
٢٠٢٠/٤٤٤

١٧٤٧٥٩١٠١٨---٢٢٣٠٢٥٠٥-٢٢٠٨٧مارس
٤٨٠٤٣٤٨٤١٧٠٨١٠٠١٣٠٢٦٨١٤٨٥٩٩١٠٢٣-٤٧١٢٧أبريل
١١١٦٥١٨٠٢٦٦٩٤٤٣٦٩٢٢٩٥٩٦٠٧١٣٩٧٣٤٩٢٠٠٢مايو

٦٠٩٠١٣١٧٤٨٣٤١٣٩٣٩٤٣٦٥٥٨٦٦٩١١٠٣٣٠٩١٠٢٥يونيو
٨٧٣٣٣٢٨٦٤٧٨٦٨١٩٨١١٧٦٣٤٧٩٥٨٢٥٢٣٧٥٩٩٠٠٤٨يوليو

٤٦٨٩٣٥٧٧٤٢٧٦٤٢٣٤١٠١٩٢٥٥٨٨٦٢٨٣٦٧٥٠٩١٥٩٢أغسطس
٩٩٫٨٩١٨٫٣٦٠٢٣٦٫٠١٣٦٥٫٤٧٨٥٩٫٨٤٢٣١٦٤٦٢٫١٢٥١١٢٫٩٠٨٥٤٦٫٧٠٨إجمالي

١٫٥٩١٫٦٤١إجمالي العمليات

إحصائية منصة املواعيد

تصريح التاريخ
السفر

األدلة 
اجلنائية

اجلنسية التحقيقات
واجلوازات

الشؤون 
اإلدارية

دخول 
وخروج

الشؤون 
املالية

تنفيذ 
األحكام

شؤون 
اإلقامة

شؤون 
املرور

مباحث 
شؤون 
اإلقامة

مبنى 
نواف 

األحمد

مراكز 
اخلدمة

فحص 
النظر

إجمالي 
اليومي

٨٤٦٠٢١٦٩٣٢٢٧٨١٥٩٤٦٤٠٣٠٢٤٧٣٢٠٢٩٧٢٩١١١٩٤٢٤٦٦٨٠١٣٠٩٤١٧٢٠٥٨١٠٧٤١٤٥٣١٧٤٩١أعداد سابقة
٢٠٢٠/٩/١٣٠٣٥٠٣٦١٨٢٤١٤٢٥١٤٤٢٢٦٠١١٢٧٨٧٤٧٦٤٢١١٢٥٠٢١
٢٠٢٠/٩/١٤٠٣٧٠٤٠٢٢٠٣٢٤٠٤٠٣٢٢٣٤٩١٠٩٥٨١٥١٦١٧١٠٨٥٠٧٥
٢٠٢٠/٩/١٥٠٤٠٢٣٥٢١٢٤٧٣٢٣٩٤١٢٣٤٦١٠٨٧٧٠٤٣٥٨٩٧٧٥٠٢٠
٢٠٢٠/٩/١٦٠٣٣٨٢٤٢١٨٦٠٢٧٦٠٥٣٩٦٤١١١٦٣٨٤٨٥٤٩٨٧٣٥٨٢
٢٠٢٠/٩/١٧٠١٨٧١٨١٢٢٤٤١٦٢٤٣١١٥٠٠٦٢٠٤٠٣٠٢٧٢٦٦٢٩٧٠
٢٠٢٠/٩/١٨٠٤٠٤٣٤٨٠٣١٢٤٤١١٦٢١٨٢١٠٣١٤٨٤١
٢٠٢٠/٩/١٩٠١٥٢١٥١١٣١٩٢٣٩٣٢١٥٦٢٧٣٩٤٢١٧٣٥١٤١٣١١٥

٨٤٦٠٢٣٥٣٢٢٤٥٠١٧٠٤٧٤٢٨١٢٦٥٣٢٢٥٥٧٥٣٦١٣٠٨٤٦٧٢٧٤٧٣٤٧٠١٩٥٨٦١٢٣٠٤٦٥٠٣٤٣١١٥

اإلجمالي العام: ٣٤٣٫١١٥

تصوير
ريليش كومار

توسع في تقدمي اخلدمات «أونالين» وجتديد ٨٣٦٧١٨ إقامة بـ «احلكومي واألهلي واملنزلي 
وااللتحاق بعائل وكفيل نفسه».. و٤٦٢١٢٥ وافدًا استفادوا من مهلة الوزير وُحّولت إقاماتهم إلى مادة ١٤
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مفرح الشمري
@ Mefrehs

مــن احملبــط التعامــل مــع 
أشــخاص ال يقــدرون ما تقوم 
به ويقللون من قيمتك أحيانا، 
فتضطر إلى االبتعاد عنهم حتى 

يصلح اهللا احلال.
مــا ســبق اســتنتجته مــن 
مكاملتــي الهاتفيــة مــع الفنان 
القدير عبداهللا احلبيل للسالم 
عليه وللسؤال عن أحواله بعد ان 
ابتعد عن الفن وأهله منذ ٢٠٠٦.

املكاملة غير املرتب لها كشفت 
لي عن معاناة «بومحمد» عبداهللا 
احلبيل «مع حفظ األلقاب»، كما 
كشــفت لــي أيضا عن الســبب 
احلقيقي في ابتعاده عن العمل 
الفني بعــد أن قــدم لتلفزيون 
الكويــت آخــر أعمالــه كمخرج 
وهو املسلسل التاربخي «قاهر 
الذل» الذي تناول في ٣٠ حلقة 
حيــاة الشــاعر املتنبي بشــكل 
مختلف عمــا تناوله اآلخرون، 
واستغرق في تصويره عاما كامال 

في اجلمهورية العربية السورية.
احلديــث الــودي الــذي دار 
بيني وبني الفنان القدير عبداهللا 
احلبيل حمــل الكثير من اآلالم 
الــذي تعــرض لــه «بومحمد» 
خصوصــا مــن تعامــل بعض 
األشــخاص فــي وزارة اإلعالم، 
األمر الذي دفعني إلى أن أستأذنه 
لنشر بعض مادار بيني وبينه 
ألن هنــاك بعــض األشــياء من 
املستحيل نشــرها فوافق، وله 

الشكر على ذلك.
«عافت نفسي»، بهذه العبارة 
رد الفنان القدير عبداهللا احلبيل 
علــى ســؤالي عندمــا قلــت له 
«وينــك»، عندما يكون رد فنان 
بحجــم وقيمة القديــر عبداهللا 
احلبيــل بهذه العبــارة البد أن 
يدفعك الفضول إلى أن تســأله 
«من شــنو عافت نفسك» ليرد 
«بومحمــد» مــن ان تتعامل مع 
اشخاص ال يعرفون قيمتك وال 
يقيمونــك بالشــكل الصحيح، 
البد أن «تعوف نفســك» املجال 
الــذي حتبه والذي كان ســببا 

في محبة النــاس لك من خالل 
ما تقدمه لهم في التلفزيون او 
املســرح لكن عندما تسعى إلى 
تقدمي املزيد جتد عراقيل كثيرة 
لوجود أشخاص يتعاملون معك 

كأنهم اليعرفونك لذلك ابتعدت 
بالتعامل معهم و«عافت نفسي» 

من هذا التعامل.
ووجه الفنان القدير عبداهللا 
احلبيل من خالل املكاملة الشكر 

الذيــن  اإلعــالم  وزراء  لــكل 
التحريــر  مت تعيينهــم بعــد 
حلرصهــم علــى تواجــده فــي 
شاشــة التلفزيــون، لكن هناك 
بعض األشخاص الذين يعملون 

حتت هــؤالء الوزراء يحاولون 
عرقلــة أعماله مبختلف الطرق 
وبأســاليب عجيبــة حتــى انه 
يرضــى باألجر القليل لشــراء 
أعماله على الرغم من أنه يصرف 
عليها الكثير كعمل «قاهر الذل» 
التاريخي الــذي غامر بإنتاجه 
الفنان القديــر عبداهللا احلبيل 
مبيزانيــة ضئيلة من تلفزيون 
الكويت وضم مجموعة كبيرة من 
الفنانني السوريني، واملستغرب 
أن تلفزيون الكويت لم يعرض 
هذا العمل إال مرة واحدة وكان 
وقت عرضــه بعد صالة الفجر 
ويبدو أن هذا التوقيت مسجل 
باســم الفنان عبــداهللا احلبيل 
ألن معظــم اعماله تعرض بهذا 

التوقيت امليت!
من املؤسف أن فنانا بحجم 
القديــر عبــداهللا احلبيــل ال 
يجــد التقديــر من املســؤولني 
في التلفزيــون ألنه يعتبر من 
الفنانني احملافظني على قيم اهل 
الكويت ويحاول دائما أن تكون 
همومهــم موجودة فــي أعماله 

الفنيــة خصوصا املســرحية، 
فمــن منــا ينســى مســرحيته 
«البمبــرة» التــي عرضها عام 
١٩٨٦ التــي تعتبــر مــن أجمل 
التي قدمها «بومحمد»  األعمال 
الفنان القدير عبداهللا احلبيل، 
والتي حاول بعض األشخاص 
ايقافها ألنها كانت تتحدث عن 
قضايا نعانــي منها حاليا مثل 
الفســاد اإلداري في املؤسسات 
والتضخم السكاني وتعيينات 
املستشــارين وقضيــة البدون 
وغيرها من القضايا التي طرحت 
بأسلوب جميل وساخر بعيدا عن 
التجريح، ولألسف حتى يومنا 
هذا لم تعرض هذه املســرحية 
على شاشــة تلفزيون الكويت 
على الرغــم مــن عرضها على 
شاشات تلفزيونية خليجية! 

الفنان القدير عبداهللا احلبيل 
أحد رواد الفن الكويتي املميزين، 
أيعقــل أن يعامل بهذه الطريقة 
من بعض األشــخاص الذين ال 
يعرفــون قيمتــه وال يفقهــون 

بالفن؟.. لألسف!

عبداهللا احلبيل وعبدالرحمن العقل وعبدالناصر درويش وهدى حمادة في «لوحة املستشارين» مبسرحية «البمبرة»

«قاهر الذل» عبداهللا احلبيل: «عافت نفسي» !
من خالل مكاملة هاتفية ودية.. ورداً على سؤال «األنباء»: وينك؟!

احلبيل مع عبدالرحمن العقل ومحمد العجيمي وعبدالناصر درويش في «لوحة املطار» باملسرحية

أحمد خورشيد: انتظروني
بـ «شكرًا» و«ال تقطع اجليات»

ً مرض بالدم أبعده عن التلحني أكثر من ٢٠ عاما

مع املطرب عبداهللا الرويشدبوستر تعاونه مع الشاعر بدر بورسلي بوستر أغنية «قصتي» مع خاله الراحل عبداحلسني عبدالرضا

في البداية دعنا نذكر القراء بأحمد خورشيد؟
٭ دخلــت مجال التلحــني ١٩٨٧ ومت 
اختباري في قســم املوسيقى بإذاعة 
الكويت من خالل جلنة ضمت امللحن 
الراحــل ابراهيــم الصولــة واحمــد 
عبدالكــرمي وغيرهمــا، واحلمــدهللا 
جنحت فــي االختبــار ومت تصنيفي 
ملحنا بشكل رســمي الى ان وصلت 
الى ملحن درجة اولى ممتاز، وقدمت 
العديد مــن االعمال لعمالقة الفن في 
ذاك الوقت منهم خالي الفنان الراحل 
عبداحلسني عبدالرضا، حيث تعاونت 
معه في عملني، مسلسل «قاصد خير» 
وكان مــن املفتــرض ان اتعاون معه 
بلحن في «ابواملاليني» ولكن بســبب 
ظروفي الصحية وتواجدي في اميركا 
لم يتم التعاون، باالضافة الى انه كانت 
هناك فكــرة عمل وطني جتمعنا معا 
لكن القدر كان اســرع، وتعاونت مع 
عمــي املطرب الراحل غريد الشــاطئ 
مــن خــالل ٣ اعمال هــي «انت حبي 
االول» واغنيــة وطنية بعد التحرير 
«ال للتحدي» واغنيه اخرى سامرية، 
وتعاونت مع املطــرب فيصل الفرج 
في «شمس الهجر» واملطربة العنود 
وغيرهم من جنوم الكويت واخلليج. 

ولكن ملاذا اختفيت بعد االنطالقة القوية؟
٭ فــي نهاية التســعينيات اصبت 
مبرض بالــدم ومت نقلي الى اميركا 
للعالج واجريت هناك عدة عمليات، 
وعلى مدار ٢٥ سنة وانا اتلقى العالج 
بني الكويت واميركا، ما تســبب في 
ابتعادي عن املوسيقى والتلحني نظرا 
لظروفــي الصحية والى اآلن مازلت 

اتلقى العالج.

وكيف كانت عودتك للتلحني من جديد؟
٭ العــودة كانــت ٢٠١٩ مــن خــالل 
عدة اعمــال عاطفية من انتاج وزارة 
االعــالم تعاونت خاللهــا مع عدد من 
كبار الشعراء منهم علي مساعد وعلي 
املعتوق وساهر وعبدالقدوس اليعقوب 
وخالد العوض من السعودية واخرين.

وهل لديك اعمال جديدة حاليا؟
٭ انتهيت من تسجيل حلنني جديدين، 

األول مع الشاعر الكبير بدر بورسلي 
وهي اغنية «شــكرا» لصــوت جديد 
سنعلن عنه قريبا ونتوقع له مستقبال 
كبيرا، وســترى االغنية النور خالل 
الشهرين املقبلني، والثانية مع الشاعر 
الكبيــر عبداللطيف البنــاي بعنوان 
«ال تقطــع اجليات» للمطرب جاســم 
آل ثاني، وسوف تطرح في ديسمبر 
املقبل، وعندي تعاون قادم مع الشاعر 
الكبير مطيع العوني، وبخالف هذين 
العملني أجهز مجموعــة من االحلان 
لعدد مــن النجوم الكبار الذين اتقدم 
لهم بالشكر من خالل جريدتكم الغراء 
على تعاونهم معي وتقديرهم لظروفي 
الصحية، وهم: سفير االغنية اخلليجية 
عبداهللا الرويشد وطالل سالمة ومحمد 
املسباح وعادل املاص وخالد املسعود 
وفهد احلــداد ونوال ورمي الهوى من 
السعودية وبعض املطربني االخرين.

اغنية وطنية طرحت خالل  كانت لك 
ازمة كورونا بعنوان «مو بس وطن» 

كلمنا عنها؟
٭ اغنية «مو بس وطن» من كلمات 
الشــاعر علــي املعتوق وغنــاء فهد 
احلداد، وهــي وطنية حلنتها ابريل 
املاضي خــالل فترة احلظر بتكليف 
من تلفزيون الكويت، وكنت من اوائل 
امللحنــني الذين قدموا اعماال وطنية 
خالل هذه الفترة، واحلمد هللا اصداء 
األغنية كانت رائعة، وتكفيني اشادة 
كبار الشعراء وامللحنني واملطربني بها 
مثل الشاعر بدر بورسلي والشاعر 
عبداللطيف البناي والشاعر سامي 
العلي واملوســيقار الكبير سليمان 
املــال الــذي اعتبــره مثلــي األعلــى 
فــي عالم التلحني واملطــرب الكبير 
عبداهللا الرويشــد واملطرب الكبير 
محمد املسباح، باالضافة الى امللحن 
الســعودي ناصر الصالح واملطرب 
عصام كمال واملرعب كابنت جاســم 
يعقوب والشيخ أحمد العبداهللا وزير 
اإلعالم السابق واملطربة القديرة ليلى 
عبدالعزيز وعدد من املتخصصني في 
املوسيقى بجمهورية مصر العربية 

وآخرين.

حلنت خلالي عبداحلسني عبدالرضا وعمي غريد الشاطئ
أشكر من خالل «األنباء» النجوم الذين تعاونوا معي 

وتقديرهم لظروفي الصحية.. وسعيد بنجاح «مو بس وطن»

حوار  - ياسرالعيلة

جينات الفن تســري في دمه، وِلَم ال وهو ينتمي لعائلة فنية خرج منها عمالقان في التمثيل 
والغناء، فخاله هو الفنان الراحل عبداحلسني عبدالرضا، وعمه املطرب الراحل غريد الشاطئ، ظهر 
في نهاية الثمانينيات لينبئ عن قدوم ملحن موهوب، وبعد عدد من االعمال الناجحة توقف عن 
الفن بعد ان اصيب مبرض في الدم نهاية التسعينيات تطلب سفره للعالج بأميركا ومن وقتها وهو 
يتلقــى العالج، ومازال بني الكويت وأميركا، واجرى العديد من العمليات اجلراحية ليعود مجددا 
للتلحني عام ٢٠١٩ من خالل وزارة االعالم الكويتية، تعاون من خاللها مع عدد من كبار الشعراء 
من الكويت واخلليج، انه امللحن الكويتي احمد خورشــيد الذي حتــدث لـ«األنباء» وحدثنا عن 
جديده، وابرز أحلانه التي قدمها حتى اآلن، واملطربني الذين تعاون معهم، من خالل احلوار التالي:

إميي سمير غامن:
أخجل من مدح أعمال زوجي

ماغي بو غصن تستعد خلطوتها املقبلة

أوضحت الفنانة إميي 
ســمير غــامن ســبب عدم 
نشــرها أي منشــور عبر 
حساباتها مبواقع التواصل 
االجتماعي عن أعمال زوجها 
املمثل حسن الرداد، قائلة: 
أخجل من مدح أعمال حسن 
الرداد، لكن فعال فيلم «توأم 
روحــي» مختلف وجميل 
وأنصح اجلميع مبشاهدته، 
فهو عمل لم نشــاهد مثله 

منذ فترة طويلة.
فــي  إميــي  وأكــدت 
تصريحات لبرنامج «مساء 
dmc»، الذي يقدمه اإلعالمي 
رامــي رضــوان وحل فيه 
زوجها حسن الرداد ضيفا، 
أن ســبب غيابها عن الفن 
هو انتشار ڤيروس كورونا 
فهي تخشــى التواجد في 

جتمعات كبيرة.
يذكــر أن فيلــم «توأم 
روحي» من بطولة حسن 
خليــل  وأمينــة  الــرداد 
وعائشة بن أحمد والفنانة 
الراحلة رجــاء اجلداوي، 
وتاليف أماني التونســي 
وإنتــاج أحمــد الســبكي 

وإخراج عثمان أبو لنب.

بيروت - بولني فاضل

رشحت الفنانة ماغي بو غضن للمشاركة 
في بطولة عمل سينمائي جديد ضخم يضم 
عددا كبيرا من جنوم السينما في العالم العربي، 
حيث سيجمع جنوما من مصر ولبنان واململكة 
العربية السعودية أيضا، وسيكون العمل من 
إنتاج شــركة إيغل فيلمز التي ســتعلن عن 
كل تفاصيلــه خالل الفتــرة املقبلة. ويتردد 
أن الفيلم سينتمي لنوعية األعمال الدرامية 
االجتماعية من خالل قصة مؤثرة جتمع أبطال 
العمل، ويبدو أن ماغي غيرت اللوك اخلاص 
بها اســتعدادا لدورها ضمــن أحداث العمل، 
وحتى اآلن لم حتدد قرارها جتاه املشاركة في 
املوسم الرمضاني املقبل، خاصة أنه من املقرر 
أن تقدم موسما جديدا من مسلسلها الدرامي 
«أوالد آدم» لكنها بانتظار السيناريو اخلاص 
باملوسم اجلديد من املسلسل. وكانت ماغي قد 
عبرت عن غضبها بعد انتشار ڤيديو خاص 
عبر صفحات التواصل االجتماعي لزوجة أب 
تعنف ابنة زوجها وتضربها بقسوة شديدة 

ورفضت أن تعيد نشره مجدداة.
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تثبــت إذاعة مارينــا إف إم «٩٠٫٤» 
بنســب املتابعــة العاليــة ألثيرها أن 
اإلعالم اإلذاعي مازال محتفظا مبكانته 
وبقــوة في مواجهة وســائل التواصل 
االجتماعي، وانه هو امللجأ الذي من خالله 
يقضي اجلمهور أوقاتا ترفيهية ممتعة 
تخلصهم من ضغوط احلياة، ويستقون 
منه األخبار املؤكدة في شتى املجاالت، 
فقد ساهمت «مارينا إف إم» على مدى 
١٥ عاما منذ انطالقها في عام ٢٠٠٥ في 
تشكيل وعي الكثير من املستمعني الذين 
بدأوا باالستماع اليها صغارا واآلن هم 

في مرحلة الشباب.
وفي مشــوارها االذاعي لم تتوقف 
«مارينا إف إم» عن مواكبة استخدامات 
املســتمعني الرقمية، فقامــت بتطوير 
تقنيات استوديوهاتها في مجمع «مارينا 
مول»، حتت قيادة مجموعة من الشباب 
الواعي املتحمس (املدير العام طالل ملك، 
نائــب املدير العام ومدير البرامج علي 
جنم، وباقي فريق احملطة) والذين آثروا 
على انفســهم ان يسخروا كل طاقاتهم 
للوصــول الى القمة، متســلحني بفكر 

مختلف وقدرات مهنية عالية بنوها من 
خبرات السنني عبر أثير احملطة «بيتهم 
الثانــي»، فاختــاروا أن يكون إعالمهم 
منضبطا ومنطلقــا من قواعد إعالمية 
صحيحة، واضعني نصب أعينهم الدور 
املتنامي لوسائل اإلعالم، فعملوا على 
تقدمي محتوى ابداعي عالي املســتوى 
يتماشــى مــع التســارع التكنولوجي 
ويلبي احتياجــات اجلمهور، وقد كان 
لهم ما يطمحون اليه بحضورهم القوي 
واحتاللهــم صــدارة االذاعات اخلاصة 
في السوق اإلذاعي اخلليجي والعربي.

أطول بث مباشر

«مارينا إف إم» احتفلت امس االول 
بعيدها الـ ١٥ بأطول برنامج بث مباشر 
في تاريخها، امتد من الســاعة الثالثة 
عصرا حتى منتصف الليل، قدمت خالله 
مجموعة متميزة من البرامج املتتالية، 
بدأت في الثالثة عصرا مع «الديوانية» 
من تقدمي علي خاجة وبشــار اجلزاف 
وفهد كميل والذين تباروا في التعبير 
عن سعادتهم باإلجنازات التي حتققها 
احملطة منذ تأسيسها حتى اآلن، واستذكر 
كل منهم بحب كبيــر بداية عمله فيها 

واهم املواقف التــي مرت عليه وأثرت 
في حياته ايجابيا، كل ذلك حتت إدارة 
املخرج صالح عبداهللا وإعداد شــعلة 

القرشي.
مناسبة عزيزة

وكان املوعد في الســاعة السادسة 
مساء مع اإلعالميني علي جنم وطالل ملك 
واللذين حضرا الى االستديو وهما في 
غاية النشاط، وأدارا حوارا ممتعا مليئا 
بالفكاهة، وشاركهما نوف السلطان ودانة 
الســريع، واللتني حتدثتا عن ذكريات 
التحاقهما باحملطة وكيف استفادتا من 
أجواء العمل فيها في تطوير شخصيتهما 
وتقريبهما من اجلمهور، وحل ضيوفا 
بعد ذلك عدد من مذيعي «مارينا إف إم» 
السابقني مثل محمد الدغيشم ومشعل 
الشايع ود. نورة عبداهللا وحمود عادل، 
والذين عبروا في تصريحات لـ «األنباء» 
عن سعادتهم البالغة باملشاركة في هذه 
املناسبة العزيزة على قلوبهم، متمنني 
للمحطة دوام التقدم واالزدهار، وشاركوا 
املستمعني فرحة الفوز بجوائز نقدية 

قيمة. 
وختمت «مارينا إف إم» احتفاليتها 

بحفل موسيقي مباشر من استديوهاتها 
على مدى الثالث ساعات االخيرة (من 
التاســعة مساء حتى منتصف الليل)، 
أحياه مجموعة من املطربني الشــباب 
الذين ساهمت احملطة في جناحهم مثل 
مطــرف املطرف، عبدالقــادر الهدهود، 
فواز الرجيب، يوسف العماني، خالد بن 
حسني، عبدالعزيز لويس، عبدالسالم 
محمد، جاسم محمد، فهد السالم وبدر 
الشعيبي، والذين قدموا اجمل أعمالهم 
الغنائية بحضور امللحــن املتألق فهد 
الناصر والذي أشاع خالل احلفل أجواء 
من البهجة والسرور، وقال لـ «األنباء» 
عن سر تواجده في هذه املناسبة رغم 
انــه من املعروف قلــة ظهوره إعالميا: 
هــذا رد للجميل فـ «مارينا إف إم» منذ 
١٥ ســنة وهي تدعمنا وتقف بجوارنا 
بقوة، وهناك أغــان كثيرة جنحت في 
هذا املكان، فهي لها فضل على كل فنان 

كويتي، واليوم نرد الدين لها».
جدير بالذكر انه مت نقل االحتفالية 
مباشرة على «مارينا اف ام ٩٠٫٤» وعلى 
«Marina TV» على قمر نايل سات، وكذلك 
«اليوتيــوب» و«السوشــيال ميديــا» 

اخلاصة باحملطة.

مشعل الشايع ومحمد الدغيشم

فريق «الديوانية» في استديو 
«مارينا إف إم» (متني غوزال)

فهد الناصر: «مارينا إف إم» لها فضل على كل فنان كويتي واليوم نرّد اجلميل لها
الدغيشم والشايع ونورة وعادل: سعداء باملشاركة في هذه املناسبة العزيزة على قلوبنا

لويس ومحمد والعماني والسالم واملطرف والهدهود والرجيب قدموا أجمل أغانيهم

تشهد تطويراً مستمراً حتت قيادة مجموعة من الشباب الواعي املتحمس

«مارينا إف إم».. ١٥ عامًا من العطاء اإلذاعي اإلبداعي عالي املستوى

اإلعالمية د.نورة عبداهللاإلعالمي طالل ملك الفنانة نوف السلطاناإلعالمي علي جنم املخرج صالح عبداهللا

طالل ملك: «مارينا إف إم»
منطقة راحة لكل الناس املبدعة

علي جنم: إذاعتنا ينضرب فيها املثل

علي خاجة: خلقنا جوًا جديدًا
في اإلعالم الكويتي

صالح عبداهللا وبشار اجلزاف: 
«مارينا إف إم» تاريخ في اإلذاعة 

كميل والسلطان والسريع: سعداء 
بتواجدنا في هذا الصرح اإلعالمي الكبير 

اكــد املدير العام لـ «مارينا إف إم» اإلعالمي طالل ملك ان احملطة هي 
بيته، وقال: «مارينا إف إم» كبرت بناسها وجمهورها وعائلتها التي أعطتها 
من قلب، وهي منطقة راحة لكل الناس املبدعة، مضيفا: أتذكر انها عندما 
انطلقت كان ذلك في شهر ابريل ووقتها كانت اغلب األغاني يتم حتضيرها 
على الالب توب اخلاص بي، واآلن مر ١٥ سنة حياتي كلها مصبوبة فيها، 
مستدركا: عندي ولد اسمه محمد عمره ١٧ سنة يعني «مارينا» هي أخته 
تقريبا، وابنتي نور عمرها ١٠ سنني يعني «مارينا» اكبر منها، واعدا باملزيد 
من التطوير في القادم من االيام مبا يلبي طموحاتهم وطموحات اجلمهور.

قــال اإلعالمي علي جنم نائب املدير العام ومدير البرامج في «مارينا 
إف إم»: من الصعب ان أتكلم عن «مارينا إف إم» وعن النجاح الذي حققته 
هذه املؤسســة اإلعالمية ليس فقط محليا أو خليجيا بل على املستوى 
العربي، «صرنا إذاعة ينضــرب فيها املثل»، ويكفي أن أقول ان «مارينا 
إف إم» هي أول من اطلق تطبيق اإلذاعة بشــكل عام، وانها األولى التي 

كسرت حاجز التقليدية بني املستمع واملذيع.
وتابع جنم: االستعدادات لالحتفال مبرور ١٥ عاما على تأسيس احملطة 
بدأت منذ شهر ونصف الشهر ونحن جنهز للخروج بهذا الشكل املتميز، 
اليوم نطالع «مارينا إف إم» وقد كبرت واليزال عندها اكثر تقدمه، لدرجة 
انني ارى احتفاالتنا مبرور ٢٠ و٢٥ سنة، نعم «مارينا إف إم» قادرة على 
ان تعاصر وتظل موجودة طوال السنوات القادمة، وكوني جزءا من هذه 
العائلة فهذا مصدر فخر في حياتي، فلقد دخلت هذه اإلذاعة وعمري ١٦ 
ســنة واليوم بلغت ٣١ سنة، يعني بالضبط قضيت فيها ٥٠٪ من عمري 
عشته داخلها ومع االستاف والعائلة في احملطة، ودائما وأبدا ستكون هي 

املؤسسة اإلعالمية رقم واحد في عيوني.

لم يستطع اإلعالمي علي خاجة إخفاء سعادته مبناسبة االحتفال مبرور ١٥ 
سنة على تأسيس «مارينا إف إم»، وقال: متكنت محطتنا من خالل احملتوى 
الذي تقدمه من خلق جو جديد في اإلعالم الكويتي، واحلمد هللا استطعنا 
ان نقدم شــيئا مختلفا صار مبنزلة مسار للمنصات اإلعالمية األخرى، 
مستدركا: «مارينا إف إم» منصة متميزة استقطبت افضل اإلعالميني في 

الكويت وساهمت في انتشارهم على اكثر من مستوى ومحفل.

هنأ املخرج صالح عبداهللا جمهور «مارينا إف إم» مبناسبة مرور ١٥ سنة 
على تأسيسها، وقال: اهدي االحتفالية ملستمعينا األعزاء الذين يشاركوننا 
النجاح واللحظات الرائعة عبر األثير، مشددا على ان ما تشهده احملطة من 
متيز وإجنازات يضاف الى تاريخها االذاعي هو نتاج دعم من االدارة العليا 
وكذلك جهود فريق عمل لديه حب وترابط لكي يكونوا دائما في املقدمة.

من جهته، قال املذيع بشار اجلزاف: «مارينا إف إم» تاريخ في اإلذاعة، 
وخالل ١٥ عاما كانت مع اجلمهور بكل تفاصيلها، «ونســتونا» وما زلنا 
مســتمرين معاكم بأفضل البرامج، وان شاء اهللا تشوفون في القادم من 

االيام االحلى معنا.

وجه الكابنت فهد كميل الشــكر للجمهور ولـــ «مارينا إف إم» على هذا 
النجاح طوال ١٥ ســنة، وقال: سعدت جدا باالنتقال كمحلل رياضي الى هذا 
الصرح اإلعالمي الكبير فــي الكويت والوطن العربي، وأمتنى لها املزيد من 
التقدم.  بدورهما عبرت كل من نوف السلطان ودانة السريع عن سعادتهما 
البالغــة بالتواجد ضمن فريق احملطة، وقالتــا: «مارينا إف إم» بيتنا الثاني، 
وكل عام وهي وجمهورها وجميع العاملني فيها بخير، ومن جناح الى جناح.

فريق «مارينا اف ام» مع امللحن فهد الناصر والنجمني عبدالعزيز لويس وجاسم محمد

امللحن فهد الناصر

ملشاهدة الڤيديو

بشار اجلزاف وشعلة القرشي
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نشاط سياسي مكثف تشــهده ساحتنا 
الكويتية منذ زمن طويل نظمت له جمعيات 
وجتمعــات، ومجموعــات رقمية تســمت 
بـ(٢٦،٤٠،٨٠...وتدنت إلى ٢) وساحة اإلرادة 
شهدت وقفات وخطابات احتجاجية، ورتبت 
اللقاءات واالجتماعات الرســمية والشعبية، 
اللجان، وأرشــيف  انبثقت منها عشــرات 
السلطة متخم باألوراق والدراسات واملواثيق 
والعرائض واخلطابات الرسمية الواعدة...الخ، 
وكل منها تقول أنا «الســنع» والزين عندي! 
لكويت أفضل. عالوة على اآلليات البرملانية 
واألدوات الرقابية املتعددة. ال نقلل من أهميتها 

وفعالياتها واستحقاقاتها الوطنية.
لكن التســاؤل املشروع: ملاذا - رغم هذا 
النشاط الشــعبي الواعي - نرى بأم أعيننا 
تزايد وتيرة الفســاد اإلداري واملالي، حتى 
طالت قيادات مسؤولة، ومشاكلنا املزمنة تزداد 
وتتعقد، والواسطات واحملسوبية مازالت محل 
اعتبار للقرار الرسمي، واالنتخابات الفرعية 
على عينك عينك، تنتهك تكافؤ الفرص وتهدد 

وحدة الشعب؟
وكل ذلــك يجــري في أجــواء موبوءة 
صحيا، محتقنة سياسيا، ومتأزمة عسكريا، 
وخطيرة اقتصاديا، على املستويني اإلقليمي 
والعاملي، تراجع معه الدخل الوطني، والتطبيع 
الصهيوني املشــؤوم يطرق أبواب اخلليج. 
أرى السبب الرئيسي واحملور اجلوهري أن 
السلطة السياسية ليست على قناعة باإلدارة 
الدستورية الدقيقة الشاملة، فمازالت تعيش 
غلبة الفكر العشائري، وهو األمر الذي خلق 
البيئة الفاسدة التي تلوث بها اجلميع، وال يكاد 

ينجو منها أحد مبن فيهم مدعو اإلصالح.
لذلك فإن الوضع يحتاج إلى قناعة السلطة 
السياسية بالتغيير اجلذري في إدارة الدولة، (إن 
اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، 
ثم إلى القيام بثورة بيضاء جذرية، تنســف 
هذه البيئة الفاسدة، وحتل البديل الدستوري 
بحذافيره، ومنه تتوافر شروط دراسة جادة 
لألوراق الشعبية ذات اجلدوى. وإال سنبقى 

جنتر لغو خطاباتنا، وأضغاث أحالمنا!

قبل موسم األمطار في كل عام نطلب من 
وزارة األشــغال وهيئة الطرق اإلعالن عن 
خططهم وجاهزية مشاريعهم ملواجهة األمطار 

والتأكد من سالمة تصريف املياه فيها.
هذه املرة رســالتنا نوجهها إلى وزيرة 
األشغال ووزيرة اإلسكان د.رنا الفارس التي 
نراهن على عملها في كل مرة وعلى إجنازاتها 
التي لم تتوقــف ثانية واحدة منذ أن اعتلت 
كرسي الوزارة واملسؤولية في إقرارها العديد 
من املشاريع وحتريك عجلة التنمية العمرانية 

خالل أشهر من توليها املنصب.
ال يخفى على اجلميع حجم املعاناة التي 
نعاني منها كل عام ومع كل موسم أمطار سواء 
كانت متعلقة بحالة الطرق أو تطاير احلصى 
أو غرق بعض املشاريع اجلديدة، خصوصا 
األنفاق خالل األعــوام الثالثة املاضية نتج 
عنها إتــالف للممتلكات اخلاصة للمواطنني 
واملقيمني وحتى اليــوم لم يعوضوا نتيجة 

ذلك اإلهمال حينها.
مت تشكيل جلان التقصي التي نتجت عنها 
محاسبة بعض املسؤولني في الوزارة نتيجة 
إهمالهم منهم من أحيــل للتقاعد ومنهم مت 

إيقافه عن العمل في ذلك الوقت.
اآلن ونحن مقبلون على موســم اخلير 
ونقدر الوضع الصحي االستثنائي الذي منر به.
نتمنى من وزارة األشــغال اإلعالن عن 
جاهزيتها بكل شفافية لهذا املوسم والتأكد من 
عمل فرقها في مختلف احملافظات من إمتام 
أعمال الصيانة علــى أكمل وجه قبل إطالق 
أي تصريح باجلاهزية التي سبق أن عصفت 
مبسؤولني في األعوام السابقة بعد أن جاءت 

نتائجها عكس ما هو معلن متاما.
نصيحة للوزيرة الفارس أن تطلع على عمل 
الفرق واستعداداتها لألمطار والتأكد من توافر 
أجهزة الضخ واآلليات األخرى حتسبا ألي 
حاالت طوارئ تشهدها الطرق أو املشاريع.

نعلم جيدا أن معاليك ال حتتاجني التوجيه، 
لكن من باب (وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني) 
وكذلك تقديرا جلهودك املثمرة التي لها بصمات 
واضحة في كل عمل باإلسكان أو األشغال، 
ال نريد شيئا يخرب ما مت بناؤه طوال الفترة 

املاضية من متيز وإجناز.
لذلــك بات من الضروري محاســبة كل 
مسؤول عن تقارير اجلاهزية والصيانة في 
مختلف احملافظات، والتأكد من مطابقتها على 
أرض الواقع قبل بداية املوســم ومعاجلة أي 
أخطاء ان وجدت ومحاســبة املتقاعسني إن 
وجد تقاعس في عمل أي مسؤول بالوزارة أو 
هيئة الطرق، لذلك نقول: استمري على نهجك 

املميز وفعلك الذي سبق قولك. 

جيــوب املواطنــني، واهللا «حنا مو 
ناقصــني» يكفينا أننــا نعرف أن 
الصراع السياســي املستمر سبب 
رئيسي للفساد املستشري في البلد، 
الفساد اإلداري واملالي والسياسي، 
كله سببه الصراع والسباق احملموم 

نحو السلطة.
< < <

هذا العبث يجب أن يتوقف، ولو 
حسبناها ببســاطة وبحسبة بدو 
الكتشفنا أن الصراع السياسي خالل 
السنوات القليلة املاضية سبب في 
ضياع املليارات، واآلن ونحن ندخل 
منحنى جديدا في الصراع سنخسر، 
احلل بسيط أوقفوا الصراع السياسي 
وسيتوقف تلقائيا العجز املالي ألن 

متدد الفساد سيتوقف.
بإيقاف  اإلصالح احلقيقي يبدأ 
الصراع ووضــع حد له، والتوقف 
عن استخدام املؤسسات أو جزء منها 

كجزء من أدوات الصراع.
غير هاحلچي سنستدين حتى 

من جزيرة أم النمل.

تلك اخلطوة والتي يبدو واضحا أن 
احلزب اجلمهــوري بات راضيا عن 
الرئيس ترامب رغم كل مساوئه التي 
تســيء إلى احلزب وإلى الدولة بل 
وصوت بأكثرية على قبول ترشحه 
لرئاسة ثانية رغم املطالبة بعزله، وهو 
أمر يؤكد أن احلزب اجلمهوري ذو 
خلفية عنصريــة وأنه يقتات عليها 
في دعم شــعبيته وهو ما يزيد من 
انقسام الشــعب األميركي ويشجع 
عدوانية املنظمات اليمينية املتطرفة 
فيه وتهديدها لسالمة وأمن األقليات 

األميركية من غير البيض. 
آخر صرعات الرئيس ترامب هي 
تصريحــه برفض نتائــج االقتراع 
البريــدي فــي حال فوز منافســه 
إلى  بايــدن واللجوء  الدميوقراطي 
الطعن بها لــدى احملكمة العليا على 

أساس احتمال تزويرها.
الذي يبــدو أن جناح ترامب في 
رئاسة ثانية سيكون شؤما على الشعب 
األميركي وعلى العالم مبا فيه العرب 

وعلى الطبيعة.

دنيانــا إال أن ذكراه باقية في قلوبنا 
وسنستذكر تلك الروح الطيبة املرحة 
وتعليقاته التي ال تخلو من الفكاهة، 
لقد أحبــه كل ربع الديوانية ملا متيز 
به من خلق رفيع واحترامه للجميع، 
وكان أيضــا محبوبا من زمالئه في 
العمل سواء بنادي كاظمة أو شركة 
املشروعات السياحية، بل نذكر أنه من 
أبرز حكام كرة القدم في ذلك العهد.

وال يسعنا إال أن نتوجه إلى املولى 
القديــر أن يتغمده بواســع رحمته 
ويجعله من سكان الفردوس األعلى 
مع الصاحلني األبرار وخالص العزاء 
ألسرته الكرمية، وأن يلهمهم الصبر 
والســلوان وعزاء خــاص لفيصل 

القطامي ورواد ديوانيته.
آية كرمية: (وما كان لنفس أن متوت 
إال بإذن اهللا كتابــا مؤجالً ومن يرد 
ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب 
اآلخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين).

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

نفقاته، وقد تضطر بعض العائالت الى 
دفع مبلغ قد يصل الى ٧ آالف دوالر 

قبل أن تستطيع دخول منازلها.
وها قد وصلنا الى نهاية الصيف، 
ومازالت هذه اإلجــراءات مفروضة 
وبشــكل مبالغ فيه وال نظير له في 
القادمني  دول أخرى، تسمح بدخول 
من اخلارج دون أن تفرض عليهم أي 
نوع من احلجر املؤسسي أو املنزلي. 
نتفهم النكســة التي تسببت بها 
بعض األحداث بسبب عدم التزام البعض 
باإلجراءات الصحية، إال أن ذلك ليس 
مبررا لكل هذا التشدد، وعلى احلكومة 
أن توازن بني تلبية حق املغتربني في 
العــودة الى وطنهــم والطالب غير 
األردنيــني ملقاعدهم اجلامعية، ومنع 
انتشار الوباء، عن طريق اتخاذ إجراءات 
بديلة بتحري الدقة في فحص القادمني 
من اخلارج، وتتبعهم الحقا عن طريق 
الســوار اإللكتروني، وهو ما سيتم 

تطبيقه قريبا.

في احلكومة ال تريد أن حتل املشكلة 
املالية في الوقت احلالي، وتريد أن 
تدخلنا في دوامة االحتياج ملا نحن 
لســنا بحاجة له، وســيصدر فيه 
مرسوم ضرورة خالل عطلة املجلس، 
وكأنهم يجهزون دواء احلاجة قبل 

الضرورة.
< < <

العب سياســة براحتك، ولكن 
ال تدع لعبك السياســي ميّس أمن 
البلــد االقتصــادي ويتجرأ على 

األخرى.
 لم يكن من العبــث احلزبي أن 
النــواب ذو األغلبية  ينجح مجلس 
الدميوقراطية بالتصويت على طلب 
عزل ترامب من الرئاسة بسبب عرقلته 
للعدالة وسوء استغالله للسلطة وعرقلة 
عمل الكونغرس رغم معرفة املجلس 
املسبقة مبوقف مجلس الشيوخ ذي 

األغلبية اجلمهورية الرافض لعزله.
لكن من قبيل املسؤولية أمام الشعب 
األميركي اتخذ احلزب الدميوقراطي 

عبدالهادي يعقوب الذي أحبه اجلميع.. 
فهو من رواد ديوانية فيصل القطامي 
بالفيحاء الذي شعرت بحزنه العميق 
عندما اتصلت فيه ألعزيه بوفاة أحد 
أبرز رواد ديوانيته، لقد عشــنا معه 
خالل السنوات املاضية من الستينيات، 
وكان يعتمــد عليه القطامي بتجهيز 

بعض متطلبات الديوانية.
بو يعقــوب إن كان قد رحل عن 

ومن بني املغتربني األردنيني ال يستطيع 
إال ١٤٪ فقط حتمــل تكاليف العودة، 
تذكرة السفر واحلجز املؤسسي في 

الفنادق وفق نفس االستطالع.
وحتى من لم تتأثر دخولهم كثيرا، 
فقد خابت آمالهم في العودة الى الوطن 
لقضاء اإلجازة الصيفية، في ظل ربط 
للعودة باحلجر املؤسسي،  احلكومة 
حيث يتحتم على احملجور عليهم حتمل 

التلويح بالديــن العام، وهناك أكثر 
من حل وجلأت إلى حلفائها للترويج 
املواطنني  للخطر احملدق برواتــب 
املساكني، ونحن باملناسبة ال نصبح 
كمواطنني مساكني في عني احلكومة إال 
إذا كانت ناوية على مصيبة اقتصادية، 
إما إذا كان احلال عال العال وليست 
بحاجتنا فنحن أثرى شعب في العالم 
وأعلى دخال في مجرة درب التبانة.

< < <
أو أطرافا  أن احلكومة  الواضح 

السود على أيدي رجال األمن وينحاز 
إلى الشــرطة رغم جرمهم الفاضح. 
ومع كونه رئيسا لدولة عظمى فإنه 
شــخصية ال تعبأ باملسؤولية جتاه 
العاملية،  البيئة  احملافظة على سالمة 
حيث انسحب من اتفاقية باريس للحد 
من االحتباس احلراري ولم يبادر على 
وجه الســرعة في مكافحة ڤيروس 
كورونا من االنتشار وتسببه في زيادة 
اإلصابات في الواليات املتحدة والتي 
بلغت معــدالت عالية مقارنة بالدول 

مبنتجات مزرعته.
لو أردت أن استعرض قصة كفاحه 
الطويلة الحتجت إلى مســاحة أكبر 
ووقت.. لقــد عاش بويعقوب يتنقل 
من عمل إلى عمل وفي كل مسؤولية 
كان ناشطا وبارزا.. بو يعقوب يذكرني 
برجال البحر األوائل الذي ال يكّل وال 

ميّل ومثابر.
هذه سيرة قصيرة عن احلبيب 

القيود واستئناف العمل في قطاعات 
الدولة املختلفة وعلى مستوى العالم.

باتت هذه اإلجراءات مؤملة للمغتربني 
األردنيــني، الذين خســر ٣٥٪ منهم 
وظائفهم، وفقا الستطالع أجراه مركز 
عالم اآلراء الستطالعات الرأي في شهر 
يوليو، وحتى أولئك ممن لم يخسروا 
وظائفهم فــإن ٧٠٪ منهم قد تأثرت 
أعمالهم أو مدخولهم بسبب اجلائحة، 

الســيادي  التصنيف  تخفيض 
للكويت كان سببه أوال: شح السيولة، 
وثانيا: ضعف الشفافية في املؤسسات 
احلكومية، وثالثا: عدم قدرة احلكومة 
على اســتصدار قانون الدين العام 
لسد العجز «املعلن»، ورابعا: فشل 

احلكومة في تنوع مصادر الدخل.
نالحظ أن األسباب األربعة تقف 
وراءهــا احلكومة وهي وباعتبارها 
البلد فشلت  التنفيذية في  السلطة 
فشال ذريعا في اإلصالح االقتصادي.
وحتى ال أكــون متجنيا، فمثال 
احلكومة متكنت وتتمكن في كل مرة 
التي  من عبور االستجوابات سواء 
توجه لوزرائها أو لرئيسها، فهل يعقل 
أنها لم تتمكن من تقدمي ودعم قانون 
الدين العام وحتريره إن أرادت، إال 
إذا كانــت احلكومة تتعمد أن تدخل 
البلد في دائرة ضيق مالية مفتعلة.

< < <
ليس هذا فقــط، بل كان ميكن 
للحكومة فيما لــو أرادت أن حتل 
مشكلة العجز املالي دون اللجوء إلى 

منذ انتخاب ترامب في العام ٢٠١٦ 
والواليات املتحــدة تعيش حالة من 
الشــعبي واحلزبي. فهو  االنقسام 
للجدل يستخدم  شــخصية مثيرة 
أسلوبا استفزازيا خلصومه ويهاجمهم 
بكل صفاقــة وال يتورع عن احتقار 
األقليــات من غير البيض كما لو أن 
املجتمع األميركي يعيش أيام عبودية 

السود.
وقد ســاعد ذلك في استنهاض 
املنظمات العنصرية اليمينية التي فقدت 
بريقها وتعيش حالة من العزلة لتلعب 
من جديد دور الرجل األبيض (السوبر) 
وتصبح من أشد املؤيدين له. وفوق 
ما يتميز به من عنصرية فإنه متهم 
بالتورط في عرقلة العدالة والتهرب 
من توجيه التهم إليه ناهيك عن تهمة 
املرشــحة الدميوقراطيــة هيالري 
كلينتون له بــأن تدخل الروس في 
دعم حملته االنتخابية وتنسيقه معهم 
كان عامال حاسما في جناحه بالرئاسة. 
ودائما يتجاهل ترامب الدعوة إلى 
الوحدة والتماسك الشعبي عند مقتل 

ورحل الصديق العزيز عبد الهادي 
يعقوب احلكم الدولي لكرة القدم في 
الستينيات، والذي كان أيضا من أنشط 
إداريي نادي كاظمة، ومن خدماته لناديه 
أنه سافر إلى القاهرة عدة مرات وسافر 
إلى املدينة التي يقيم فيها أسرة حسن 
شحاتة مدرب منتخب مصر القومي 
األسبق، وجلس مع والد شحاتة حتى 
أقنعه بأن يسافر ابنه حسن شحاتة 
إلــى الكويت ليلعب مع فريق كاظمة 
وال أحد ينكر إبداع وبروز شــحاتة 
في دوري الدرجة األولى لكرة القدم 

الكويتي.
انتقل بويعقوب للعمل في شركة 
املشروعات الســياحية، حيث تولى 
إدارة سوق شــرق.. وكان من أبرز 
مديري الشركة وتنقل من إدارة إلى 
إدارة لالستفادة من خبرته.. وبعد أن 
تقاعد عن العمل اشترى مزرعة في 
العبدلي واهتم بها ومتكن من زراعة 
اخلضار والثمار وزود السوق الكويتي 

لطاملــا كان املغتربون األردنيون 
رافدا مهماً من روافد اقتصاد بالدهم، 
سواء عن طريق حتويالتهم املالية، التي 
بلغت عــام ٢٠١٩، وفقا لبيانات البنك 
املركزي األردني، ٣٫٧ مليارات دوالر، 
أو دورهم في تنشيط احلركة التجارية 
الشقق والعقارات، والرسوم  وسوق 
واملصاريف التي يدفعونها في األردن 

في أوقات إجازاتهم.
جاءت جائحة «كورونا» وفرضت 
احلكومــة مجموعة مــن اإلجراءات 
املشددة ملنع تفشــي الوباء، كان من 
بينها وقف احلركتني اجلوية والبرية، 
ومن ثم فتح املجال لعودة املغتربني، 
ضمن خطة اجلهــات احلكومية، مع 
وضع العائدين في احلجر املؤسسي 

فور وصولهم.
 قد يكــون بعض هذه اإلجراءات 
مبررا، إال أن بعضها اآلخر قد أصبح 
مبالغا فيه، ويزيد من خسائر خزينة 
األردن السيما بعد فك احلظر وتخفيف 
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نوف قيس

لقد بات عاملنا الذي نعيش فيه عاملا مليئا باخلوف، 
فكورونا مازالت تضرب وحتصد األرواح، وكلما فرحنا 
بقرب النجاة منهــا بلقاح أو عالج يعلن عنه البعض 
جتد أن وسائل اإلعالم تتسابق لوأد هذه الفرحة في 
مهدها وتشــكك تارة وتكذب أخرى بأية لقاحات قد 
يعلن عنها، وهذا يؤكد أن بعض الوســائل واجلهات 
اإلعالمية فــي العالم تعمل على زيادة وتيرة اخلوف 

والقلق والتوتر لدى البشر.
إن من ســمات هذا العصر أن الناس بدأت تنتبه 
إلى التأجيجات اإلعالمية وراحوا يبحثون عن طرق 
أخرى يسعون من خاللها ملعرفة حقيقة ما يجري في 
العالم، وهنا فإننا نؤكــد أن التيقظ والتفكير مبنهج 
دقيق والسعي إلى املعرفة هي مفاتيح احلياة الناجحة، 
ولذلك فإن إدارة ظهــرك للناس أفرادا أو مجتمعات 
وعيش عاملك اخلاص الذي هو أشبه ما يكون بجزيرة 
منعزلة ال حتقق إال الفشــل ألنها هروب من مواجهة 
الواقع وهروب من مسؤولية الضمير اإلنساني احلر.

اإلنسان احلر يعرف كيف يكون االنتقاء ألن االنتقاء 
صفة في اإلنســان املتوازن تعتمد على تشــخيص 
االحتماالت ودراســتها وتفكيك البيانات واملعلومات 
لكي يحصل على الصورة الكاملة ويستطيع تكوين 
رأى متــوازن بناء على معلومــات نقية وغير ملوثة 
بالهراء العاطفي أو بالتضليل اإلعالمي أو بالتوظيف 
االيديولوجي، لذلك لكي تصبــح رائدا مبدعا تبتكر 
طريقة متوازنة دقيقة ممنهجة لرؤية األشياء في العالم 

ومن ثم لكي تعرف العالم على حقيقته.
إن إدارة خوفنا من آراء عاملنا الذي من حولنا مهم 
للغاية ألنها هي التي تنقلنا من حال التأثر إلى التحصني 
من اجلوانب السلبية وبل جتعلنا نتقدم خطوات نحو 

النشاط اإليجابي.
إن (األمل) أعظم هدية نحصــل عليها من آالمنا 
واألمل عاطفة مدهشة للغاية ألننا باألمل نواجه مخاوفنا 
حول مستقبلنا املجهول، السيما إذا كان األمل مرتبطا 
باإلميان بحب اهللا لنا، وليس علينا ســوى أن نحول 
أفكارنا وجهودنا في اجتاه إيجابي حقيقي وأن نواجه 

مخاوفنا ونهزمها فإنه باألمل تبنى احلياة.
األمل هو أجمل ما في احلياة، أما التشــاؤم فهو 
خنجر يغرس نصله املسموم في الروح، لذلك يجب 

أن نقلعه من حياتنا إلى األبد.

«هذا كان عنوان كتاب للصحافية األميركية ميرديث 
ماران حول أسباب الكتابة، كتاب ممتع ميكن حتميله 
إلكترونيا يحوي عشرين مقاال لعشرين كاتبا يتحدث 

عن جتربة الكتابة كمهنة أو كهواية أو هوية لهم».
بعيدا عن القلم وكينونته كخلق وأهميته منذ بدء 
اخلليقة حتى يومنا هذا، بعيدا عن ضرورة التدوين، 
فالعالــم اليوم قد صنع لنا طرقــا خيالية للتدوين 
كان القلم بها ملهما لكن لم يعد ضرورة، لو تســأل 
ابن اخلامسة عشــرة كيف يدون ما يريده فستراه 
يخرج هاتفه ليبدأ بتسجيل صوتي أو بفتح تطبيق 

ذكي للكتابة.
ليس القلم هو الســر رغم أنه كان سببا لشغفنا 
النهم للكتابة، ال نزال نعشق رصة القلم على الورق 
وحفر احلروف كيفما تخرج من أفكارنا، اليزال أحدنا 
يحب الكتابة بالرصاص وآخر يشعر بأن القلم احلبر 
اجلاف هو أحد أسباب مهارته، يتفنن اآلخرون بجمال 
خطه ورســمة حروفه في الرسائل التي كان يبعثها 
ألصدقائه وأحبته في شتى بقاع األرض بذات أهمية 

الكلمة التي يكتبها.
أنا تغريني فكرة شهية الكتابة، اجلوع لسد ثغر 
الكلمات التي نشعر بها تضغط على قلوبنا وتنازع 
بأن تلقى به مكانا لتصبح حجيرة خامسة متد الشغف 
بأوردتنا وتضخ كمية من املشاعر ال يهدئ من روعها 

سوى الكتابة.
أبحث عن ماهية الكتابة كمن يحقق في جرمية قتل، 
إصدار حكم بإنهاء حياة الكلمة كأنها تتشكل بهيئة 
قوس ينشب في قلب القارئ وال يسهل انتزاعه، أو 
كمن يبحث عن منبت شجرة غرست جذورها منذ 

مئات السنني، لكنها تظل شجرة.
الكتابة شيء ليس باملعتاد، إننا ال نعتاد الكتابة بل 
تظل هنــاك رغبة في تكرار التجربة متى ما بدأناها 
شعور يولد من جديد، كما لو أننا ال نعتاد على كلمة 
أحبك أبدا، كلما سمعناها يبدأ تأثيرها من جديد ونظل 
نود تكرارها ملدى العمر، إن كلمة أحبك تعد مبنزلة 
شهادة ميالد، لذا، فإن الذي يكتب يتولد عنده شعور 
احلب وتبدأ شــرارة التعلق باالشتعال، تتوقد كلما 

خططنا حرفا.. ال تنطفئ.
يكتب البعض ألنانيتــه املفرطة وحبه لذاته بأن 
كلمته ولدت لتقرأ وصوته يجب أن يسمع وأن لديه ما 
يثبته، وجهة نظر كأنها دستور مقنن يصلح األنفس 

واألزمنة.
يكتب بعضهم إلفراغ عاطفة أو استدرار عاطفة 
ما، يلوي البعض الكلمات بشــكل مغٍر جتعلك تقع 
حتت وطأة سحر الكلمات، إغواء من نوع قاتل، يقع 
الكثير بحب الكاتب حتى دون أن يراه ويشعر فعليا 

بأن الكلمات تعنيه هو وأنه املقصود من ورائها.
أنا أكتب ألجعل العالم يهتم بأمور ما عادت تهمه، 
ألن صوتي الــذي ال يتجاوز حنجرتي بذلك أصبح 
يتجاوز القارات، ألن الكتابة هي لسان قلبي وجوارحي، 
وألنني أحب الثابت واحلرف املغروس على ورقة ثابت 
وأبدي ال ميحى، أحب أن أكتب مع ابني حرف الراء 
الذي يتعبه دون لدغة.. أكتب لكي أشعره باألمان ضد 
مجتمع صوري شــكلي، أكتب ألن الكتابة تشعرني 
بأنني لســت حتت وطأة تهديد، أو أن أكون عرضة 

النتقاد صوتي الرفيع أو صعوبة تهجئة كلمة ما.
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طالل بارا

ال يخفى على أحد أن فئة سيارات 
الرباعي الصغيرة هي األسرع  الدفع 
العمالء  إذ يرغب  العالم،  منوا حول 
باحلصول على مساحة كافية للركاب 
واحلمولة مبا يناسب أسلوب حياتهم، 
دون املساومة على كفاءة استهالك 
أو مزايا األمان وال شك بأن  الوقود 
سيارة شفروليه اكوينوكس ٢٠٢٠ قد 
حققت هذا الهدف، مع معدل استهالك 
وقود هو األفضل ضمن فئتها يبلغ 
القيادة على  ١٥٫١ كيلومتر/لتر عند 
الطريق السريع (لطراز الدفع األمامي 

سعة ١٫٥ لتر).
 ٢٠٢٠ اكوينوكس  سيارة  وتعد 
اجلديدة من شفروليه سيارة دفع رباعي 
صغيرة حديثة وعصرية، تتميز بتصميم 
جريء، ومساحة أمتعة أكبر، وأحدث 
تقنيات االتصال، وقائمة موسعة من 
ميزات األمان ومجموعة جديدة كليا 
من محركات التوربو. وقد متت زيادة 
مساحة األمتعة، مع إضافة خاصيات 
تخزين جديدة مثل مساحة تخزين 
كبيرة مخفية حتت األرضية، وأرضية 
مسطحة جتعل من عمليتي التحميل 
والتفريغ أكثر سهولة. كما مت تصميم 
تقنيات هادفة للمساعدة في احلفاظ 
الركاب وتوفير  على سالمة وراحة 
قدرات االتصال لهم. وتشمل ميزات 
األمان اجلديدة مقعد تنبيه السالمة، 
وتنبيه االصطدام األمامي مع مؤشر 

املسافة الالحقة، وغيرها الكثير.
وتتميز طرازات سيارة اكوينوكس 
٢٠٢٠، التي تشمل LS وLT واإلصدار 
األعلى Premier، مبظهرها الرائع وهي 
أول سيارات شفروليه املجهزة استثنائيا 
مبحركات توربو في الشرق األوسط. 

أداء معزز واستهالك اقتصادي ممتاز للوقود 
في محرك التوربو سعة ١٫٥ لتر 

ويوفر محركا التوربو للعمالء خيارات 
أوسع على صعيد كفاءة وقدرات وأداء 
سيارة شفروليه اكوينوكس ٢٠٢٠ 
 LTو LS اجلديدة. ويستخدم طرازا
محرك التوربو سعة ١٫٥ لتر وهو يتمتع 
مبعدل استهالك وقود يبلغ ١٥ كيلومتر/
لتر عند القيادة على الطريق السريع 
في وضع القيادة بالدفع األمامي وفقا 
 ،EPA لتقديرات وكالة البيئة األمريكية
بينما مت تزويد طراز Premier مبحرك 
توربو سعة ٢٫٠ لتر ليمنحه قوة هائلة، 
ويقترن محرك طراز Premier مع ناقل 
احلركة اجلديد ذي التسع سرعات 
من جنرال موتورز ملزيد من الكفاءة 

وقوة األداء.
مزايا أمان نشطة متطورة

رمبا تعتبر هذه امليزة أكثر ما يرجح 
كفة اكوينوكس عن مثيالتها، فمزايا 
األمان املوجودة في اكوينوكس برميير ال 
مثيل لها في السيارات األخرى من فئتها، 
فهي مصنوعة من فوالذ عالي املتانة 
ومجهزة بالكامل بتقنيات متكيفة قائمة 
على كاميرا ورادار، والتي تعمل على 
تفعيل أنظمة منع االصطدام والتنبيه 
مبا يساعدك على اكتشاف وجتنب 

املخاطر على الطريق.
وسائد هوائية جانبية

مت تزويد اكوينوكس بأربع وسائد 
هوائية كميزة قياسية في جميع فئاتها، 
تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق 
والراكب األمامي باإلضافة إلى وسائد 
هوائية إضافية مثبتة في مؤخرة املقعدين 
األماميني تعمل في حالة االصطدام 
املقعد  في  الركاب  اجلانبي حلماية 

اخللفي عند وقوع حادث.

وتفريغ األمتعة واملتعلقات لنقلها إلى 
املنزل؟ حسنا، ال داعي للقلق بعد اليوم، 
حيث تقوم اكوينوكس بتنبيهك إذا ما 
تركت شيئا في املقاعد اخللفية عند 

اخلروج من السيارة.
مقصورة رحبة

إن أول ما حتتاج إليه دائما عندما 
تكبر عائلتك هو مزيد من املساحة، 
السيارة  وسواء كنت تقوم بتحميل 
بأمتعتك املتنوعة للقيام برحلة عائلية 
أو تضع بصندوق السيارة عربة أطفال 
مزدوجة وحقيبة، فإن الشيء األهم هو 
أن تتسع سيارتك لكل ذلك. وهنا تبرز 
اكوينوكس، حيث تتمتع بصندوق 
تخزين ذو سعة كبيرة تبلغ ٨٤٦ لترا، 
دون احلاجة لطي املقاعد اخللفية، 
وهذا كاف الستيعاب مختلف أمتعة 
تسهم  في حني  أسرتك،  ومتعلقات 
السفلية في إخفاء  التخزين  مساحة 
األشياء التي ال تستخدمها عادة بعيدا 

عن ناظريك.
البلوتوث واملزايا التقنية

نعلم يقينا أنك حتتاج إلى البقاء 
على اتصال دائما، حتى أثناء القيادة، 
لذلك مت تزويد اكوينوكس بالعديد من 
املزايا التكنولوجية الذكية واملبتكرة 
التي تتيح لك استخدام هاتفك بأمان 
دون احلاجة إلى رفع يديك (أو صرف 
انتباهك) عن عجلة القيادة، حيث تضمن 
لك اكوينوكس البقاء على اتصال دائم 
انتباهك عن الطريق،  دون تشتيت 
الذكي  بداية من إمكانية ربط هاتفك 
مع نظام االستريو اخلاص بالسيارة 
إلى  البلوتوث ووصوال  عبر تقنية 
التي تتيح لك   Apple CarPlay ميزة
عرض محتوى هاتف آيفون اخلاص 
بك على شاشة السيارة والوصول إلى 
تطبيق Siri من خالل زر موجود على 

عجلة القيادة.
هل تفضل استخدام نظام أندرويد 
على نظام آبل؟ ال تقلق، فإن اكوينوكس 
متوافقة مع نظام أندرويد أوتو وسوف 
تتيح لك استخدام هذه امليزة مبجرد 
أن توفرها شركة جوجل في املنطقة.

تصميم انسيابي ومظهر عصري دون تكلف

نحن نعلم بأن هذه امليزة تأتي 
بعد ميزات األمان التي تعتبر األولوية 
بالنسبة لك عندما تقرر اقتناء السيارة، 
لكننا نفخر بأن اكوينوكس جتمع في 
تناغم قل نظيره بني التصميم اجلذاب 
وميزات األمان النشطة املتقدمة، ما يجعل 
بإمكانك احلصول على كالهما في سيارة 
واحدة، حيث تتوافر السيارة في عدد 
من األلوان والتصاميم الداخلية، كما 
أن هيكلها االنسيابي يجعلها سيارة 
الكروس أوفر والدفع الرباعي املثالية 
لالستخدام داخل املدينة، والتي ال يزال 
بإمكانك استخدامها على الطرق الوعرة 

خالل عطالت نهاية األسبوع.
برنامج تعهد شفروليه الشامل

ميكن لعميل شيفروليه االستفادة 
من برنامج «رعاية شفروليه الشاملة»، 
البيع،  وهي باقة مخصصة ملا بعد 
ويقدم البرنامج عروضا متميزة تشمل 
٣سنوات كفالة أو ١٠٠ الف كم أيهما أول 
باالضافة إلى ٤ سنوات مساعدة على 
الطريق وإمكانية حجز موعد للصيانة 
خالل يومني فقط، وضمان توفير قطع 
الغيار في أرجاء منطقة الشرق األوسط 
أو إجناز الصيانة خالل ساعة واحدة 
في حالة احلجز املسبق. ويهدف برنامج 
«رعاية شفروليه الشاملة» إلى جعل 
حياتكم بفضل خدماتنا االحترافية 

وشفافيتنا املطلقة في التعامل.

أحزمة أمان ثالثية نقاط التثبيت في 
جميع املقاعــــد ونظام تثبيت كرسي 
الطفــــل بتقنية LATCH، وكـــل مقعد 
أمان  في اكوينوكس مــــزود بحزام 
التثبيــــت مع شدادات،  ثالثي نقاط 
ما يوفر احلماية القصوى لكل راكب 
املقــاعد  أن  في حالة احلــوادث. كما 
اخللفية مزودة بنظام تثبيت كرسي 

الطفـــل بتقنية LATCH ISOFIX، ما 
يجعلك مطمئنا لسالمة صغارك في 

اخللف.
مكيف هواء للمقاعد اخللفية

نظرا للمناخ احلار الذي تتسم به 
منطقة الشرق األوسط، يعتبر مكيف 
الهواء مطلبا في غاية األهمية للسائقني 

والركاب، فبعض الناس يفضلون مكيفا 
شديد البرودة، في حني يرغب البعض 
اآلخر في االستمتاع بدفء الشمس. 
وتساعد اكوينوكس في إرضاء جميع 
األذواق بشأن املكيف نظرا ألنها مزودة 
مبكيف هواء للمقاعد اخللفية، حيث 
املقاعد اخللفية حرية  تعطي ركاب 
التحكم باملكيف  أزرار  إلى  الوصول 

اخلاص بهم، ما يسمح للجميع بتهيئة 
البيئة الداخلية املناسبة في السيارة 

حسب راحته.
تذكير املقعد اخللفي

هل نسيت ذات مرة إحدى أكياس 
البقالة أو شيئا ثمينا داخل السيارة 
بينما كنت منشغال بإنزال األطفال 

شفروليه اكوينوكس ٢٠٢٠.. مثالية للعائلة

توفر للعمالء باقة شاملة من تقنيات السالمة واألداء القوي واستهالك اقتصادي للوقود

«شفروليه الغامن» تدعو العمالء لزيارة معارضها واكتشاف العروض الرائعة

«إكوينوكس ٢٠٢٠» ابتداًء من ٥٩٩٩ دينارًا مع استرداد نقدي يصل إلى ٤٠٠ دينار
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«املتحد» يعلن الرابحني
في سحبي احلصاد «الشهري» و«األفضلية»

«برقان» يقدم خصومات خاصة لعمالئه
في «Dental Idol» لطب األسنان

مع االلتــزام التــام بكل 
الوقائيــة مــن  اإلرشــادات 
اجلهات الصحية، قام البنك 
األهلي املتحد يوم األربعاء 
املوافق الثالث والعشرين من 
سبتمبر احلالي بإجراء كل 
من السحب الشهري، وسحب 
األفضلية على جوائز احلصاد 
اإلســالمي، حساب السحب 
على اجلوائز اإلسالمي األول 
في الكويت واحلاصل على 
«جائزة أفضل برنامج ادخار 
في الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلــة بانكر ميدل إيســت 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد 
من املميزات التي ينفرد بها، 
حيث يقدم لعمالئه أكبر عدد 
من فــرص للفوز على مدار 
العام من خالل ما يزيد عن 
٨٠٠ جائزة سنويا، واستطاع 
أن يعيد رسم حياة اآلالف من 
الرابحني من سعداء احلظ.

وأســفر الســحب علــى 
اجلائزة الشهرية عن حصول 
الرابح خالد محمد العقيلي 
على ١٠٠ ألف دينار، كما أسفر 
سحب األفضلية عن حصول 
الرابــح صالح جعفر العلي 

على ٢٥ ألف دينار.
أن  بالذكــر،  واجلديــر 
سحوبات احلصاد تتضمن 
العديد من اجلوائز التي من 

في إطــار حرصــه على 
تقــدمي أفضــل اخلصومات 
والعروض املميزة واخلدمات 
عاليــة اجلــودة لعمالئــه، 
أعلن بنك برقان، بالتعاون 
مع عيادة Dental Idol لطب 
األسنان التي تقع في منطقة 
الشعب البحري، عن خصم 
مميــز جلميع عمــالء البنك 
الدفــع  بنســبة ٢٠٪ عنــد 
باستخدام أي من بطاقات بنك 
برقان للسحب اآللي وبنسبة 
٢٥٪ عند الدفع باســتخدام 
أي من بطاقــات بنك برقان 

فاز بنك الكويت الدولي 
«KIB» بجائزتــني ضمــن 
 The Asset Triple A جوائــز
للتمويــل اإلســالمي للعام 
٢٠١٩ والتــي متنحها مجلة 
«ذا أســيت» من خالل حفل 
الذي  التتويــج االفتراضي 
أقيم يوم األربعاء املوافق ٢٣ 
 The سبتمبر ٢٠٢٠ عبر موقع
Asset اإللكتروني، الرائدة في 
املجال املالي في آسيا واحمليط 
الهادئ، وهما: جائزة «أفضل 
صكوك رأسمال مصرفية في 
الكويت» إلصداره صكوكا 
الشــريحة األولــى  ضمــن 
اإلضافية لرأس املال حسب 
معيــار كفــــاية رأس املال 

(بازل ٣).
 «KIB» ولقد جاء حصول
على هاتــني اجلائزتني بناء 
على تقييــم جلنة التحكيم 
التــي تتكــون مــن مجلس 
حتريــر املجلة الذي يتمتع 
بعقــود مــن اخلبــرة فــي 
القطاعــني املصرفي  تقييم 
واملالــي وبعــد مناقشــات 
مع املشــاركني في الســوق 
لتقييم الصفقات التمويلية 
املبرمة خالل العام ٢٠١٩ بناء 
على عدة معايير رئيســية 
أبرزها أثر الصفقة وأهميتها 
ومدى درجة تعقيدها. وتعد 

بأرباح سنوية متوقعة على 
أســاس عقــد الوكالة ضمن 
هذا احلساب، وهو ما يجعل 
حســاب احلصاد اإلسالمي 
مفيــدا لألســرة وللراغبني 
في التوفيــر بوجه عام من 
خــالل حتقيقــه للعديد من 
املميزات على املدى القصير 
أو علــى املــدى الطويل مما 
يقابل باستحســان وتقدير 
مختلف العمالء سواء اجلدد 
أو احلاليني. إضافة إلى ذلك، 
ألول مــرة فــي الكويت، مت 

بالشــراكة مع جهات عاملية 
مرموقة.

هــذه  علــى  وتعليقــا 
اجلوائــز، قــال املدير العام 
إلدارة االســتثمار، جمــال 
البــراك فــي البنك: نشــعر 
تقديــر  إزاء  بالســعادة 
مؤسســات دولية مرموقة 
لتفانينا وعملنا املســتمر. 
وما هذه اجلوائز إال اعتراف 
آخر بجهودنــا الرامية إلى 
احملافظة على مكانة البنك 
واستقرار منوه وقوة مركزه 
املالي واجلــدارة االئتمانية 
التي يتمتع بها، إلى جانب 
قدرته على بناء شراكات ذات 
أبعاد اســتثمارية مختلفة 
إقليميــا وعامليــا، وحتقيق 
أهــداف البنك فــي حتريك 
عجلــة التنمية االقتصادية 
في البــالد، حيث يشــرفنا 
أن نكــون جــزءا فعــاال في 
حتقيــق هــذه التنمية من 
خالل االستناد إلى سمعتنا 
املتميزة وعالقاتنا الراسخة 
املصرفــي  الســوق  فــي 

اإلسالمي.
 «KIB» وأكــد أن إصــدار
لهذه الصكــوك في الكويت 
أو مشــاركته فيهــا كمدير 
رئيســي مشــترك وحافظ 
ســجالت مشترك للصكوك 

تقــدمي «ســحب األفضلية» 
الربع سنوي بقيمة ٢٥ ألف 
دينار حصريا للعمالء الذين 
لم يفوزوا بــأي من جوائز 
احلصــاد اإلســالمي خــالل 
الســنوات اخلمس األخيرة 
بشرط مرور عام على فتح 
حســاباتهم وتتيــح كل ٥٠ 
دينارا في حســاب العمالء 
ضمــن هــذه الفئــة فرصة 
واحدة للمشاركة في السحب.
وقد نال حساب احلصاد 
«جائزة أفضل برنامج ادخار 
في الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلــة بانكر ميدل إيســت 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد 
من املميزات التي ينفرد بها، 
ومنهــا أنه أبســط وأســهل 
برنامج ادخار والذي يقدم إلى 
أكبر عدد من الفائزين أكبر 
قيمة من اجلوائــز، وكذلك 
لتميزه بســحوبات متميزة 
في عيد الفطر وعيد األضحى، 
فضال عــن مضاعفات نقاط 
برامج الوالء، مع ميزة فريدة 
لفتح احلساب عبر اإلنترنت، 
الســحوبات على  واتســام 
اجلوائز بالنزاهة والشفافية، 
حيــث يتــم بثها مــن خالل 
البرامج اإلذاعية وحسابات 
البنك عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.

االئتمانية. يشــمل اخلصم 
جميع اخلدمــات وعالجات 
األســنان التي تشــتهر بها 
عيــادة «Dental Idol» مبــا 
فيها زراعة األسنان، ابتسامة 
هوليوود، تبييض األسنان 
 Dental» واالنفزاالين. عيادة
Idol» مجهزة بأحدث التقنيات 
العالجية، تدار من قبل طاقم 
طبي من أكفأ األطباء الذين 
لديهم خبرات طبية عريقة 
ويتبعون أفضل األســاليب 
املهنية والعالجات احلديثة 
في مجال طب الفم واألسنان.

في قطر يعتبر أمرا حيويا 
بالنســبة لالقتصاد احمللي 
واإلقليمي على حد ســواء، 
حيث إنه يعزز مكانته على 
الساحة العاملية. مشيرا إلى 
أن املشــاركة فــي مثل هذه 
املعامالت املالية يعد مبنزلة 
أدوات ضروريــة لتحقيــق 
التطور االقتصادي املستمر 

في املنطقة.
كمــا نوه البــراك إلى أن 
«KIB» يعمــل علــى اغتنام 
الفــرص األفضــل لتحقيق 
أهداف البنك االستراتيجية 
وتنويــــــع محفظتــــــــه 
االستثمارية قدر اإلمكان، إلى 
جانب فتح أســواق جديدة 
وفــرص للمســتثمرين من 
خالل املشاركة في إصدارات 
األحجــام  ذات  الصكــوك 
واألنواع املختلفة في الكويت 
ودول املنطقــة، وهو األمر 
الذي يعزز من مكانته كبنك 
رائد استطاع أن يحافظ دائما 
على منوه املستقر في سوق 
رأسمال الدين اإلقليمي وذلك 
علــى الرغم مــن التحديات 
االقتصاديــة  والظــروف 
الصعبة التي مير بها العالم 
نتيجــة ڤيــروس كورونــا 
املســتجد وأزمــة انخفاض 

أسعار النفط.

بينها جائزة قيمتها ١٠٠ ألف 
دينار فــي كل من العيدين. 
وتبقى اجلائزة الربع سنوية 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار 
أهم ما يطمــح إليه العمالء 
لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم. 
كل ذلــك مع وجود ســحب 
شهري على جائزة بقيمة ١٠٠ 
ألف دينار، باإلضافة إلى ٢٠ 
جائزة أسبوعية بقيمة ألف 
دينار لكل رابح. وباإلضافة 
إلى هذه الباقة من اجلوائز 
اجلذابــة، يحظــى العمــالء 

اجلائزتني شهادة على مكانة 
الرائــدة وجهــوده   «KIB»
املتواصلــة التي يبذلها في 
سبيل التفاعل مع األسواق 
العامليــة ممــا انعكس على 
تعزيــز أســواق رأس املال 
الكويــت،  اإلســالمية فــي 
التســعير  إلــى  باإلضافــة 
العالي التنافســي واإلقبال 
الواسع على الصفقتني من 
الدوليني،  قبل املستثمرين 
وكذلك استراتيجية التنفيذ 

«KIB» يحصل على جائزتني للتمويل اإلسالمي 
للعام ٢٠١٩ من مجلة «ذا أسيت»

حصد جائزتي أفضل صكوك رأسمال مصرفية في الكويت وقطر

جمال البراك

هواوي Y٩a اجلديد.. الهاتف الذكي
الذي يلجأ إليه الشباب

غالبــا ما يعتمد شــباب 
اليوم على هواتفهم الذكية 
ألداء مجموعــة متنوعة من 
املهــام أثناء التنقل، ســواء 
كان ذلــك للترفيه أو تنفيذ 
املهام اليومية أو حتى ألعاب 
الهواتف الذكية ذات الكثافة 
العالية، فقد أصبح الهاتف 
الذكــي أداة مهمة لديهم في 
جميع األوقات. سواء كان ذلك 
مع عصر محطات التواصل 
ســهولة  أو  االجتماعــي، 
الوصول إلى كل شيء تقريبا 
من خالل تطبيق هاتف ذكي 
أو خدمــة عبر اإلنترنت، أو 
حتى زيادة استخدام خدمات 
البث عبر اإلنترنت، فقد شهد 
الشــباب للهاتف  استخدام 
الذكي منوا هائال. ومع ذلك، 
فإن السؤال يتحول إلى نوع 
الهاتف الذكي الذي يلجأ إليه 
الشباب؟ بينما تتميز أجهزة 
السلســلة الرائــدة مبيزات 
قويــة وتصميمــات رائعة، 
مييل املستخدم الشاب املثالي 
إلى اختيــار األجهزة  غالبا 
الفئــة املتوســطة أو  ذات 
األجهزة من الفئة االبتدائية 
بسبب األسعار املشجعة التي 
توفرها. في حني أن هذا يعني 
التخلي عن بعض امليزات، فإن 
هواوي كسرت هذه الوصمة، 
حيث جتلب ميزات الهواتف 
الرائــدة إلى هواتفهـــا ذات 
الفئة االبتدائية - سلســلة 
هواتف HUAWEI Y. أحدث 
إضافة إلى هذه السلســلة، 
هو هاتف Y٩a، الذي يتخطى 
اجلوانب التقليدية للهواتف 
الفئــة االبتدائية. يأتي  من 
الهاتف بإعداد قوي للكاميرا 
الرباعية بدقة ٦٤ ميجابكسل، 
الســرعة  فائــق  وشــحن 
 HUAWEI SuperCharge

باإلضافة إلى عدسة ماكرو 
(تكبير) بدقة ٢ ميجابكسل 
اللتقــاط صـــــور مــن عن 
قرب، جميع هذه العدسات 
تعمــل معا للحصــول على 
جتربــة تصويــر كاملــة. 
يستكمل هذا أيضــــا مبيزات 
رئيسية أخرى مثل الوضع 
الليلــي الفائــق للتصويــر 
الفوتوغرافي فــي اإلضاءة 
املنخفضة واللقطات الذكيـــة 

.EIS وتثبيت الفيديو
وهناك عنصر أساسي آخر 
يتعلق باألداء العام للهاتف 
الذكي، حيــث يرغب املزيد 
من املستخدمني في احلصول 
على املزيد من أجهزتهم أثناء 
التنقل. مع قيام املستخدمني 
األصغــر ســنا بالكثير من 
املهام اليومية، سواء كانت 
وسائل التواصل االجتماعي 
أو األلعاب أو العمل أو حتى 
الترفيه، فإنهم يعتمدون على 
هواتفهــم الذكية فــي األداء 

طوال اليوم. مع وضع ذلك 
فــي االعتبار، يأتــي هاتف 
 HUAWEI مزودا بتقنية Y٩a
SuperCharge الرائــدة فــي 
الصناعة بقدرة ٤٠ واط (١٠ 
فولت ٤ أمبير)، والتي ميكنها 
شحن اجلهاز بنسبة تقارب 
الـــ ٧٠٪ في ٣٠ دقيقة فقط. 
يعد هــذا مثاليــا للبطارية 
الكبيــرة التي تبلــغ ٤٢٠٠ 
مللي أمبير في الساعة، مما 
يعني أنه ميكن للمستخدمني 
احلصول على أداء طويل األمد 
من هواتفهم ولن يضطروا 
إلى تركها متصلة بالشاحن 
لســاعات طويلة أيضا. مع 
األخذ في االعتبار االستخدام 
املكثف، فإن هاتف Y٩a يأتي 
بذاكــرة وصــول عشــوائي 
(RAM) بسعة ٨ جيجابايت 
ومساحة تخزين بسعة ١٢٨ 
جيجابايت لتخزين داخلي 
كبير وتســهيل تعدد املهام 

في اخللفية.

٤٠ واط، ومســاحة تخزين 
كبيــرة، وكل هــذا معبأ في 

هاتف مذهل.
وغالبا ما يتم العثور على 
شــباب اليوم يســتخدمون 
هواتفهــم الذكيــة اللتقــاط 
الصــور أو حتى تســجيل 
مقاطع ڤيديو ملشاركتها على 
وسائل التواصل االجتماعي. 
هذا يزيد من الطلب على إعداد 
أقوى لكاميرا الهاتف، وهو 
أمر غير شائع بني الهواتف 
الذكية ذات الفئة االبتدائية. 
 HUAWEI Y٩a يأتي هاتــف
مزودا بكاميرا رباعية بدقة 
٦٤ ميجابكســل في اخللف 
والتــي حتتوي على كاميرا 
رئيسية بدقة ٦٤ ميجابكسل 
وعدسة بزاوية عريضة جدا 
بدقة ٨ ميجابكسل اللتقاط 
صور عريضة بزاوية تصل 
حتــى ١٢٠ درجــة وعدســة 
عمق بدقة ٢ ميجـــــابكسل 
الغنيـــة  البوكيه  لتأثيرات 

«التجاري» يحصد وسام منظومة البناء البشري 
للعطاء اإلنساني

تقديرا لدوره املعهود في 
مجال املسؤولية االجتماعية، 
التجــاري  البنــك  حصــــل 
الكويتي على وسام منظومة 
البشــري للعطــاء  البنــاء 

اإلنساني.
وقد جاء ذلك ضمن حفل 
تدشني حملة «حياتهم غالية» 
املبادرة الوطنية لدعم فرق 
الصحة النفسية لذوي اإلعاقة 
وتقليد وسام منظومة البناء 
البشــري للعطاء اإلنساني 
للجهــات والقيادات الداعمة 

للمبادرة. 
وعلــى هامــش احلفــل، 
قامت كل من وزيرة الشؤون 
الدولة  االجتماعية ووزيرة 

الكويتــي صــادق عبداهللا، 
وذلك للمشاركة الفعالة في 
حملة «شركاء في توظيفهم» 
من خالل توظيف الشــباب 
الكويتي من ذوي االحتياجات 
اخلاصة في عدد من إدارات 

البنك التجاري.
مشــاركة  كانــت  وقــد 
البنك في حملة «شركاء في 
توظيفهم» التي انطلقت في 
شــهر يونيو ٢٠١٩ في إطار 
برامج املسؤولية االجتماعية 
والهادفة إلى توفير كل سبل 
الدعم واملساندة لكل شرائح 
املجتمع وخاصة ذوي اإلعاقة. 
وتعقيبا على حصول البنك 
التجاري على هذا الوســام، 

أوضــح صادق عبــداهللا أن 
البنــك يضــع ذوي اإلعاقة 
في بــؤرة اهتمامــه ويقوم 
بتنظيم العديد من الفعاليات 
املجتمعية الهادفة إلى انخراط 
ذوي اإلعاقــة مــع أقرانهــم 
األصحــاء في بيئــة العمل، 
منوهــا في هــذا الصدد إلى 
أن سياسة توظيف أصحاب 
الهمم وذوي اإلعاقة بالبنك 
تأتــي متوافقــة مــع رؤيــة 
الدولة  واستراتيجية خطة 
للتنمية ٢٠٣٥ وترسخ مفهوم 
دمج ذوي اإلعاقة وأصحاب 
الهمــم وجعلهــم أشــخاصا 
فاعلني ومساهمني في مجال 

العمل والبناء والتنمية.

في إطار حملة «شركاء في توظيفهم»

للشــؤون االقتصادية مرمي 
العقيل ود.شفيقة العوضي 
ـ مدير عــام الهيئــة العامة 
اإلعاقــة  ذوي  لشــؤون 
وم.عواطف الســلمان مدير 
عام معهد البناء البشــري، 
وبــدر الســميط مديــر عام 
الهيئة اخليرية اإلســالمية 
العاملية وبحضور الشيخة 
شــيخة العبــداهللا الصباح 
ـ الرئيس الفخــري للنادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني 
بتقليد وسام منظومة البناء 
البشــري للعطاء اإلنساني 
للبنــك التجــاري الكويتي، 
ممثال مبدير عام قطاع املوارد 
البشــرية بالبنــك التجاري 

صادق عبداهللا متسلما وسام منظومة البناء البشري للعطاء اإلنساني

«طيران اإلمارات» تستأنف رحالتها إلى «جوهانسبرغ» 
و«كيب تاون» و«ديربان» و«هراري» و«موريشيوس»

أعلنت طيــران اإلمارات 
أنها ســوف تستأنف خدمة 
محطاتها الثالث في جنوب 
أفريقيا: جوهانسبرغ وكيب 
تاون (١ أكتوبر/ األول ٢٠٢٠) 
وديربان (٤ أكتوبر)، وكذلك 
إلى كل مــن هراري عاصمة 
أكتوبــر)   ١) زميبابــوي 
وموريشيوس (٣ أكتوبر)، 
ما سيرفع عدد وجهاتها إلى 
٩٢ مدينة، ١٩ منها في القارة 
الناقلة  األفريقية. ومتضي 
قدما في إعادة بناء شبكتها 
عبــر العالــم لتلبية الطلب 
على الســفر مــع احملافظة 
على صحة وسالمة عمالئها 
وموظفيها. وسوف يتمكن 
العمالء الذين يسافرون من 
وإلى محطات طيران اإلمارات 
الثالث في جنــوب افريقيا 
من مواصلة سفرهم بسرعة 
وبأمان عبر دبي إلى مختلف 
محطــات الناقلة في أوروبا 
والشرقني األقصى واألوسط 
وغرب آسيا وأستراليا. ومن 
املنتظــر أن تتوفــر رحالت 
طيران اإلمارات إلى جنوب 
 emirates.com إفريقيا على

في وقت الحق.
وســوف تشــغل طيران 
اإلمارات رحلتني أســبوعيا 
إلــى هــراري متصلتني مع 
خدمة لوساكا، لربط زامبيا 
وزميبابــوي عبــر دبي مع 

الرحالت عبر املوقع الشبكي 
emirates.com أو تطبيــق 
طيــران اإلمــارات أو عــن 
طريق وكالء السفر أو مكاتب 
املبيعات ومراكــز االتصال 

التابعة لطيران اإلمارات.
وميكــن للعمــالء مــن 
مختلــف محطــات طيــران 
اإلمــارات التوقــف في دبي 
مع إعادة فتح أبواب املدينة 
أمام الزوار من رجال األعمال 
والسياح الدوليني. ولضمان 
سالمة املسافرين والسياح 
إبــراز  فــإن  واملجتمعــات، 

شهادة فحص «كوفيد-١٩» 
PCR يعتبــر إلزاميا جلميع 
الركاب العابرين (الترانزيت) 
والقادمني إلى دبي (واإلمارات 
العربية املتحدة) قبل ركوب 
الطائرة، مبن فيهم مواطنو 
دولــة اإلمــارات واملقيمون 
النظــر  والســياح، بغــض 
عن البلــد الذي يأتون منه. 
كما ينبغي على املســافرين 
إلى الــدار البيضاء االمتثال 
ملتطلبــات دخــول اململكــة 
املغربيــة حتى يســمح لهم 

بالصعود إلى الطائرات.

مختلف احملطات عبر شبكة 
خطوط طيران اإلمارات.

وسوف تستأنف خدمة 
موريشيوس مبدئيا برحلة 
أسبوعية أيام السبت، لدعم 
جهود حكومة موريشيوس 
إلعادة مواطنيها إلى البالد، 
انتعــاش  واملســاهمة فــي 
صناعــة الســياحة في تلك 
الوجهة الشهيرة في احمليط 
الهندي ونقل املسافرين بأمان 
من أوروبا والشرق األقصى 
والشرق األوسط عبر دبي.

وميكــن احلجــز علــى 
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«البورصة» تتجاوز صدمة «كورونا» وتقلص خسائرها إلى ٣٫٩ مليارات دينار

شريف حمدي

شــهدت حركــة ملكيــات 
األجانب في البنوك الكويتية 
نشــاطا الفتا خالل تعامالت 
اجلــاري  ســبتمبر  شــهر 
الــذي حظيت فيه مؤشــرات 
ومتغيرات البورصة مبكاسب 

الفتة منذ بداية الشهر.
وكان توجه األجانب جتاه 
أسهم البنوك الكويتية شرائيا 
ألســهم ٧ بنوك وردت ضمن 
قائمــة «مورغــان ســتانلي» 
احملدثــة للترقية فــي نهاية 
يوليو املاضي، وهذه األسهم 
البنكية هــي الوطني وبيتك 
واخلليــج وبوبيان ووربة و

KIB «الدولي سابقا»، باإلضافة 
لسهم بنك برقان احملتمل ضمه 

للقائمة مع شركة املتكاملة.
وجاءت حركة االجانب في 
اجتاه تعزيز نســب امللكيات 
كخطوة استباقية لبدء حساب 
الوزن النهائي لألسهم املنضمة 
ملؤشر MSCI والذي سيكون 
بنــاء علــى اقفاالت شــهري 
سبتمبر وأكتوبر، كما أشارت 
«األنباء» منتصف األســبوع 

املاضي.
وبلغــت قيمــة تعامــالت 
األجانب على أســهم البنوك 
الكويتية الـ ١٠ خالل سبتمبر 
اجلــاري ٢٦٫٧ مليون دينار، 
تقدر قيمة عمليات الشراء بـ 
٢٥٫٦ مليون دينار مقابل ٢٥٠ 
ألف دينار للبيع على أســهم 

ليست ضمن قائمة «مورغان 
ستانلي»، وتقدر نسبة بنكي 
الوطنــي وبيتك مــن القيمة 

اإلجمالية ٧٧٫٥٪.
وتقــدر قيمــة ملكيــات 
املؤسســات األجنبيــة في ١٠ 
بنوك كويتية ١٫٦٣ مليار دينار 

وفقا آلخر إفصاح.
في هذا الســياق، رصدت 
«األنباء» قيمة العمليات التي 
نفذهــا األجانب على أســهم 
قطاع البنوك خالل جلســات 
ســبتمبر اجلاري، وتبني من 

خالل الرصد ما يلي:
٭ تصــدر البنــك الوطنــي، 
البنــوك التي ارتفعــت فيها 
نسب ملكيات األجانب خالل 
الفتــرة املذكورة اعاله، حيث 

ارتفعت النسبة بنحو ٠٫١٧٪ 
بقيمــة شــراء ١٠٫٤ ماليــني 
دينار، وبلغت نسبة ملكيات 
األجانب فــي «الوطني» وفقا 

ألخر افصاح ١٦٫٨٠٪.
٭ تاله «بيتك» بشراء األجانب 
لـ ٠٫١٩٪ من األسهم بقيمة ١٠٫١ 
ماليني دينار، وارتفعت ملكيات 
األجانب في «بيتك» إلى ٧٫٨٥٪.
٭ ارتفعــت كذلــك ملكيــات 
األجانب في بنك بوبيان بنسبة 
٠٫١٥٪ بقيمة ٢٫٧ مليون دينار، 
لتصل نسبة األجانب بالبنك 

إلى ٣٫٥٥٪.
٭ وفي املرتبــة التالية جاء 
بنــك اخلليج بنســبة شــراء 
لألجانــب ٠٫٣٤٪ بقيمــة ٢٫٤ 
مليون دينار، لتصل نســبة 

األجانب إلى ١١٫٩٧٪ وهو ثاني 
أعلى بنك ميتلك فيه األجانب 

بعد البنك الوطني.
٭ وبلغت قيمة شراء األجانب 
في بنك برقان احملتمل ضمه 
للقائمة ٥٤٩ ألف دينار بنسبة 
شــراء ٠٫١٠٪ لتصــل نســبة 

ملكية األجانب ٣٫٥٥٪.
٭ وارتفعــت نســبة ملكيــة 
األجانب فــي بنك KIB بنحو 
٠٫١٥٪ بقيمــة ٣٣٣ ألف دينار 
لتصل النسبة اإلجمالية إلى 

.٪٣٫٧٧
٭ كذلك ارتفعت نسبة ملكية 
األجانب في بنك وربة بنسبة 
٠٫٠١٪ بقيمــة ٣٩ ألــف دينار 
لتصل نسبة امللكية اإلجمالية 

إلى ٢٫٩٤٪.

احمللل املالي

يبــدو أن مرحلة «هبوط 
أسواق األسهم» التي شهدتها 
بورصة الكويت والبورصات 
اخلليجية منــذ بداية العام 
احلالــي، نتيجــة صدمتــي 
انتشــار جائحــة ڤيــروس 
كورونا وهبوط أسعار النفط 
قد انتهت، حيث قلصت جميع 
أســواق األســهم اخلليجية 
خســائرها منذ بداية السنة 

الى اقل بكثير من ٢٠٪.
وتكمنــت األســواق من 
تعويــض جــزء كبيــر من 
التــي  احلــادة  خســائرها 
حلقت بها في شهري مارس 
املاضيــني، حــني  وأبريــل 
وصلــت الى القــاع واليزال 
اداؤها في حتســن مستمر، 
وذلك بالتزامن مع االنتعاش 
في مســتويات السيولة في 
بورصة الكويت والبورصات 
اخلليجية األخرى، ومتاسك 
أســعار النفط، وإعادة فتح 
األنشطة االقتصادية في دول 
اخلليج والعالــم، والتفاؤل 
بقــرب انتــاج لقــاح ناجح 

لڤيروس كورونا.

الثاني مــن ٢٠٢٠، والترقية 
املنتظــرة في نوفمبر املقبل 
لبورصة الكويت على مؤشر 
«MSCIEM» لألسواق الناشئة، 
ومــا يســبقه مــن دخــول 
ســيولة جديــدة للبورصة 
مــن الصناديــق واحملافــظ 

االستثمارية األجنبية.
وكمــا كان متوقعــا، فقــد 
ارتفعــت تقييمــات بورصــة 
الكويت بعد االنتهاء من اعالن 
النتائج املالية للنصف االول، 
حيث ارتفع مكرر ربحية السوق 
(املعدل العام) الى ٢٧ مرة من 

االكبر، حيث ارتفعت قيمته 
الســوقية منذ بداية الشهر 
بحوالــي ٦٦٢ مليون دينار 
لتسجل ١٨٫٩٤ مليار دينار، 
وانخفضت خسائره منذ بداية 
السنة الى ٣ مليارات دينار أي 
ما يعادل ٧٩٪ من اخلسائر 
االجماليــة للبورصة خالل 

الفترة ذاتها.
أيضــا ارتفعــت القيمــة 
الســوقية لقطــاع اخلدمات 
املاليــة بحوالي ٣٥٦ مليون 
دينار منذ بداية شهر سبتمبر، 
نتيجة ادراج شركة بورصة 

دينار منذ بداية السنة، حيث 
ساهم السوق االول بحوالي 
٥ مليــارات دينــار منهــا اي 
ما يعــادل ٨٣٪ مــن اجمالي 
القيمة املتداولة في الســوق، 
وبلغ معدل السيولة اليومي 
على أسهم السوق االول منذ 
بداية ســبتمبر ٢٠٢٠ حوالي 
٣٠ مليــون دينار دون تغير 
عن معدله منذ بداية الســنة 

احلالية.
وبعــد االرتفاعــات منــذ 
بداية الشــهر والتــي بلغت 
٤٪ ملؤشــر الســوق العــام 

حوالي ١٣ مــرة، بالتزامن مع 
تعافي اسعار االسهم، إذ ربحت 
الرأســمالية السوقية  القيمة 
لبورصة الكويــت منذ بداية 
شهر سبتمبر احلالي حوالي ١٫٤ 
مليار دينار، لتسجل ٣٢ مليار 
دينار كما في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠، 
وبالتالي تقلصت خســائرها 
منذ بداية السنة احلالية الى 

٣٫٩ مليارات دينار.
قطاع البنوك

البنــوك  قطــاع  وكان 
الداعــم والرابــح  املدرجــة 

الكويت ضمــن القطاع، كما 
الســوقية  القيمة  ارتفعــت 
لقطاع الصناعة بحوالي ١٦٠ 
مليون دينار وقطاع العقار 
بحوالي ١٥٤ مليون دينار منذ 

بداية الشهر.
ومن الواضح ارتفاع املعدل 
اليومي للسيولة في بورصة 
الكويــت منــذ بداية الشــهر 
اجلاري الى ٤٤ مليون دينار، 
باملقارنة مع معدل يومي منذ 
بداية الســنة احلالية بلغ ٣٥ 
مليون دينار وبإجمالي سيولة 
تخطى حاجــز الـ ٦ مليارات 

و٣٫٨٪ ملؤشر السوق االول، 
ابتعدت مؤشــرات بورصة 
الكويت عن مرحلة التذبذب 
املرتفع واملخاطر العالية وما 
يسمى بالـ «هبوط السوق»، 
حيث تقلصت خسائر مؤشر 
السوق العام منذ بداية السنة 
الى ١٢٫٣٩٪ حتى ٢٠ سبتمبر 
بالنســبة  وأيضــا   ٢٠٢٠
خلسائر مؤشر السوق االول 
التي انخفضــت الى ١٢٫٩١٪ 
بينما مؤشر السوق الرئيسي 
تقلصت خسارته الى ١٠٫٩٥٪ 

منذ بداية السنة.

منذ بداية العام احلالي.. وبعد حتقيق مكاسب سوقية في سبتمبر اجلاري بـ ١٫٤ مليار دينار
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وبالرغم من النتائج املالية 
الضعيفة للنصف االول ملعظم 
الشركات املدرجة في الكويت 
واخلليج، إال أن أسعار األسهم 
بــدأت فــي التعافــي نتيجة 
لــدى  االجــواء االيجابيــة 
املستثمرين والتفاؤل بفتح 
معظم االنشطة االقتصادية، 
ومتاسك أسعار النفط فوق 
مستوى الـ ٤٠ دوالرا للبرميل، 
واقــدام املســتثمرين علــى 
املخاطر بدفع من الســيولة 
املتوافرة، والتوقعات بتحسن 
نتائج الشركات في النصف 

«البورصة» تنّفذ غدًا االختبار األخير 
«MSCI» لترقية

أحمد مغربي 

أفادت مصادر مسؤولة لـ «األنباء» بأن بورصة الكويت 
ستنفذ غدا (االثنني) االختبار األخير للضغط لقطاع الوساطة 
بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك ضمن الترتيبات 
اخلاصة بترقية بورصة الكويت في نوفمبر املقبل على مؤشر 

.(MSCI) مورغان ستانلي
وقالت إن منظومة السوق شهدت مؤخرا عددا من اختبارات 
الضغط، بحيث رصدت اجلهــات املعنية بعض املالحظات، 
وسط توقعات بتالفي أي مالحظات تباعا في االختبار األخير.

ووفقا ملضمون االختبارات التي تتطلبها اإلجراءات املطلوبة 
من قبل «MSCI» فإنها ستشمل مزاد اإلغالق، وإجراء عمليات 
ضغط منظمة عليه وعلى حسابات الفرز، وينتظر أن تزيد 

الزخم ومعدالت السيولة على األسهم املدرجة.
وقالت املصادر إن اختبــار الضغط األخير ميتد لنحو 
٥ أيام، فيما وصلت أعداد االختبارات التي نفذتها منظومة 

السوق حوالي ٨ اختبارات.
 (MSCI) ومن املرتقب أن تتم ترقية الســوق على مؤشر
في نهاية نوفمبر املقبل، ويتوقع تدفق نحو ٢٫٨ مليار دوالر 
على السوق املالي من أموال الترقية، وهو أكبر تدفق لسيولة 

أجنبية على البورصة في تاريخها.

«قطاع البنوك» الداعم األكبر للبورصة بارتفاع قيمته السوقية ٦٦٢ مليون دينار منذ بداية سبتمبررغم نتائج النصف األول الضعيفة أسعار األسهم تتعافى بدعم األجواء اإليجابية لدى املستثمرين
١٦٠ مليون دينار ارتفاع بالقيمة السوقية لقطاع الصناعة.. و١٥٤ مليونًا لقطاع العقار في سبتمبرإدراج أسهم «البورصة» أنعش قطاع اخلدمات املالية ورفع قيمته السوقية إلى ٣٥٦ مليون دينار

البنك
نسب امللكية

عدد االسهم التغير
باملليون

قيمة اإلجمالي 
باملليون

قيمة الشراء 
باملليون دينار سابقةحالية

٠٫١٧١٫١٥٠١٫٠٢٨١٠٫٤٪١٦٫٦٣٪١٦٫٨٠٪الوطني
٠٫٣٤٣٦٤٫٨٨٣٫٩٢٫٤٪١١٫٦٣٪١١٫٩٧٪اخلليج
-٠٫٠٠١٫٤٠٫٧٪٠٫٠٧٪٠٫٠٧٪التجاري
(٠٫١٨٨)٤٫٣٠٫٨-٠٫٠٦٪٠٫٣٣٪٠٫٢٧٪األهلي

(٠٫٦٣)٦٫٧١٫٩-٠٫٠١٪٠٫٣٢٪٠٫٣١٪أهلي متحد
KIB٪٤٢٫٧٨٫٤٠٫٣٣٣٪٠٫١٥٪٣٫٦٢٪٣٫٧٧

٠٫١٠٩٣٫٢١٩٫٤٠٫٥٤٩٪٣٫٤٥٪٣٫٥٥٪برقان
٠٫١٩٦٠٢٫٤٤١٧٫٤١٠٫١٪٧٫٦٦٪٧٫٨٥٪بيتك

٠٫١٥١٠٧٫٥٦٤٫٩٢٫٧٪٣٫٤٠٪٣٫٥٥٪بوبيان
٠٫٠١٤٦٫٣١١٫٤٠٫٠٣٩٪٢٫٩٣٪٢٫٩٤٪وربة

١٫٦٣٢٦٫٥اإلجمالي

فــي املقابل بــاع األجانب 
نسبا محدودة من أسهم بنكي 
األهلي الكويتي واألهلي املتحد 
الكويتي بقيمة ١٨٨ ألف دينار 
و٦٣ ألف دينار على التوالي، 
فيما اســتقرت نسبة امللكية 
في البنك التجاري منذ بداية 
الشــهر وحتى أخــر افصاح، 
وهذه األســهم ليســت ضمن 
قائمــة «مورغــان ســتانلي» 

املرشحة.
وشــهدت األسهم القيادية 
املدرجة ضمن الســوق األول 
والبنكيــة منهــا علــى وجه 
اخلصــوص نشــاطا الفتــا 
خالل تعامالت شهر سبتمبر 
اجلاري، وكان لذلك دورا الفتا 
فــي املكاســب الكبيــرة التي 
حققتها مؤشرات ومتغيرات 
البورصــة، إذ ارتفع مؤشــر 
الــذي يضــم  الســوق األول 
هذه النوعية من األسهم منذ 
بداية تعامالت الشهر اجلاري 
وحتى آخر إغالق بنسبة ٦٫٢٪، 
وارتفع مستوى السيولة خالل 
تعامالت الشهر إلى ٥٠ مليون 
دينــار تقريبــا كمعدل يومي 
مبحصلــة إجمالية جتاوزت 
٨٥٠ مليــون دينــار، وكان 
منطقيا في ظــل اإلقبال على 
األسهم البنكية والقيادية في 
قطاعات اخرى ان ترتفع القيمة 
السوقية لبورصة الكويت إلى 
٣٢٫٥٥٨ مليار دينار مبكاسب 
فاقت ١٫٩ مليار دينار بنسبة 

٦٫٥٪ منذ بداية الشهر.

يستمر ملدة ٥ أيام استعداداً للترقية في أواخر نوفمبر املقبل

األجانب يرفعون نسب ملكياتهم في ٧ بنوك محلية
استباقاً حلساب الوزن النهائي لألسهم املنضمة لـ MSCIعلى إقفاالت سبتمبر وأكتوبر
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«stc» أفضل شركة بعالقات املستثمرين لعام ٢٠٢٠

أعلنــت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة (stc)، عن حصولها 
على املركــز األول في الكويت 
كشــركة رائــدة فــي مجــال 
عالقــات املســتثمرين، إضافة 
إلــى تصنيفها ضمــن أفضل ٥ 
شركات في الشرق األوسط في 
عالقات املستثمرين، وذلك خالل 
املؤمتر السنوي جلمعية عالقات 
املستثمرين في الشرق األوسط 
(MEIRA)، الذي عقد في ٢٢ و٢٣ 

سبتمبر اجلاري. 
وقالــت الشــركة فــي بيان 
صحافــي، انــه متــت تســمية 
 «stc» الرئيــس التنفيــذي لـــ
م.مزيــد احلربي ضمــن قائمة 
أفضل ٥ رؤســاء تنفيذيني في 
منطقة الشــرق األوســط، في 
مجال عالقات املستثمرين لعام 
٢٠٢٠، كمــا مت إدراج الرئيــس 
التنفيــذي للقطاع املالي محمد 
العساف ضمن قائمة أفضل ٥ 
رؤساء تنفيذيني للقطاع املالي 
في منطقة الشرق األوسط، في 
عالقات املستثمرين لعام ٢٠٢٠. 
ومن جهــة أخرى، حصد مدير 
عام عالقات املستثمرين وسيم 
احلايــك املركــز األول كأفضل 
مسؤول في عالقات املستثمرين 

بالكويت لعام ٢٠٢٠.
ويعتبــر املؤمتر الســنوي 
فــي  املســتثمرين  لعالقــات 
الشــرق األوســط أكبر فعالية 
تقوم بتغطية أفضل املمارسات 
واملعاييــر املهنية التي تخص 
عالقات املستثمرين في الشرق 
األوسط، باإلضافة الى توضيح 
أهميــة االلتــزام بالشــفافية 
وتطبيــق حوكمــة الشــركات 
في مهام عالقات املســتثمرين 
للشــركات املدرجــة. يكرم هذا 
احلدث كال من الشركات الرائدة، 

واملتخصصــني في قطــاع عالقات 
املستثمرين، والرؤساء التنفيذيني 
والرؤساء التنفيذيني للقطاع املالي، 
والذين أظهروا بدورهم التفاني في 
تطبيق أعلى املعايير االحترافية في 

مجال عالقات املستثمرين. 
متكني التحول الرقمي 

وبهذه املناســبة، قال احلربي: 
«انطالقــا مــن ريادتها فــي قطاع 
االتصاالت ومتكني التحول الرقمي 
وتقدمي خدمات ومنصات مبتكرة في 
الشرق األوسط، حترص stc على 
تطبيق أفضل املمارسات واملعايير 
املهنيــة في جميع املهــام املتعلقة 
بأعمال الشــركة السيما في قطاع 

عالقات املستثمرين». 
وأضاف احلربي: «بهدف حتقيق 
اســتراتيجية الشركة لعام ٢٠٢٠، 
والتــي تركــز على بناء شــراكات 
استراتيجية في قطاع االتصاالت، 
حترص stc على انفاذ أعلى مستوى 
مــن الشــفافية مــع املســتثمرين 
احلاليــني واجلــدد، باإلضافة إلى 
تطبيق قوانني حوكمة الشــركات 

في جميع نشاطات الشركة».
 «stc» الــى أن تربــع وأشــار 

على قائمة الشــركات في الكويت، 
وكإحــدى الشــركات الرائدة فيما 
يخص النشاطات التابعة لعالقات 
املستثمرين على مستوى منطقة 
الشرق األوسط إضافة إلى متركزها 
ضمن أفضل الشركات املدرجة خالل 
أزمة كورونــا، يعكس جهد قطاع 
عالقات املستثمرين الدؤوب لتحقيق 
متطلبــات املجتمع االســتثماري 
وبالوقــت  وشــفافية  بفعاليــة 
املناسب، كما يؤكد الدور الريادي 
لإلدارة التنفيذيــة وإدارة عالقات 
املســتثمرين فــي تعزيز أنشــطة 
عالقات املستثمرين مبا يرقى إلى 
املمارسات العاملية في هذا املجال. 
كما تختصر هــذه اإلجنازات دور 
قطــاع عالقات املســتثمرين الهام 
فــي تطبيــق آليــة عمــل حوكمة 
إلــى جانــب   stc الشــركات فــي
االلتزام بقواعــد وقوانني الهيئات 
الرقابية في الكويت، وذلك لضمان 
تدفق املعلومات بشــكل سلس مع 
مساهمينا واملجتمع االستثماري. 

تخطي التحديات 

ولفت إلى أن «stc» أثبتت خالل 
هــذه األزمــة قدرتها علــى تخطي 

التحديــات واملخاطر احملتملة إلى 
جانــب تقدمي اخلدمــات للمجتمع 
االســتثماري ومســاهمي الشركة 
معتمــدة علــى املنصــات الرقمية 
وقنوات االتصال، حيث مت تصنيفها 
ضمن قائمة أفضل ١٠ شركات في 
الشرق األوسط في املنصات رقمية 
لعالقات املســتثمرين لعام ٢٠٢٠. 
وجــاء ذلــك مــن منطلــق حرص 
قطاع عالقات املســتثمرين خالل 
هذه الفترة من عدم االستقرار على 
مواصلة إطالع املجتمع االستثماري 
علــى أحــدث التطورات مســلطة 
الضوء على اخلطوات التي قامت 
بها الشــركة من أجل احلفاظ على 

عملياتها.
 ،stc واختتم احلربي قائال: «في
نحن منفتحــون لتزويد املجتمع 
االســتثماري باملعلومات اخلاصة 
عــن مركزنا في الســوق وقدرتنا 
التنافسية واستراتيجية الشركة 
وأدائها املالي والتشغيلي. وبالتالي، 
فقــد متكنــت إدارة stc احلكيمــة 
خــالل عــام ٢٠٢٠ مــن احملافظــة 
على التواصل الفعال مع أصحاب 
املصلحة ومبنتهى الشــفافية، مبا 

يعزز ثقتهم ودعمهم».

«MEIRA» حصدت املركز األول محلياً وضمن اخلمسة األفضل في الشرق األوسط من

محمد بن عبد احملسن العسافم. مزيد بن ناصر احلربي

احلربي: نحرص على تطبيق أفضل املمارسات واملعايير املهنية في جميع املهام املتعلقة بأعمال الشركة
«stc» ضمن قائمة أفضل ١٠ منصات رقمية لعالقات املستثمرين في منطقة الشرق األوسط لعام ٢٠٢٠

ــي  ــاع املال ــذي للقط ــس التنفي ــذي والرئي ــس التنفي الرئي
ضمــن أفضــل ٥ بالشــرق األوســط في عالقــات املســتثمرين

ــل  ــزة أفض ــد جائ ــتثمرين يحص ــات املس ــام عالق ــر ع مدي
مســؤول فــي عالقــات املســتثمرين بالكويــت لعــام ٢٠٢٠

«ميد»: ٢٥ مليار دوالر حجم املشاريع 
في الشرق األوسط بـ ٦ أشهر

محمود عيسى

دعت مجلة ميد دول الشــرق االوسط الى 
شد احلزام وخفض الهدر في املصروفات العامة 
ومعاجلة أوجه القصور فيها، نظرا لالحتياجات 

املاسة الستثمارات كبيرة في البنية التحتية. 
وقالت املجلة في حتليل بقلم رئيس التحرير 
الســابق ادموند او ســوليفان ان االنفاق على 
املشاريع في املنطقة شهد انتعاشا في أغسطس 
املاضي، لكن قيمة املشاريع خالل األشهر الستة 
املنتهية في ذلك الشهر بلغت ٢٥ مليار دوالر، وهو 

نصف الرقم املسجل في نصف العام السابق.
وقد بــدأ االنكماش في مارس، عندما عانت 
املنطقة من الضربة املزدوجة لالنكماش االقتصادي 
العاملي بسبب «كوفيدـ ١٩» وتراجع الطلب على 
النفط وأسعاره، وســتتجلى عواقبها بعد عام 
٢٠٢٠. وملا كان قطاع البناء يســاهم بأكثر من 
١٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي، فإن 
خفض اإلنفاق على املشروعات سيؤثر بال شك 
على اإلنتاج املستقبلي والتوظيف والدخل في 

جميع أنحاء املنطقة.
واعتبر الكاتب االنفاق على املشاريع مؤشرا 
واضحا على حجم االستثمار في البنية التحتية 
الذي ســيحتاجه الشرق األوسط لدعم السكان 
الذين يتوقع أن يتضاعف تعدادهم ٣ مرات في 

غضون ٥٠ عاما ليبلغ مليار شخص تقريبا.
ويقدر البنك الدولي أن اســتثمارات البنية 
التحتية املخطط لها في الشــرق األوسط تقل 
بالفعل بنحو ١٠٠ مليار دوالر عما يجب أن يكون، 
وبالتالي فإن دول املنطقة تواجه حتديات مستقبلية 
مذهلة، السيما في ضوء تقديرات صندوق النقد 
الدولي بأن أكثر من نصف خسائر االستثمار في 
البنية التحتية ميكن تفاديها من خالل إدارة أفضل 
لسالسل توريد املشروعات، حيث يقدر إجمالي 
احتياجات البنية التحتية التراكمية بحلول عام 
٢٠٣٠ مبا يتجاوز ٣٦٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 

في البلدان منخفضة الدخل واألسواق الناشئة. 
وفي الشرق األوسط، سيكون االستثمار السنوي 
املطلوب في البنية التحتية في العقد القادم ٥٪ 

من الناجت احمللي اإلجمالي للمنطقة.
ويتمثل التحدي الذي يواجه الشرق األوسط 
في احلاجة لزيادة هائلة في اســتثمارات البنية 
التحتية في وقت تشــير فيه اجتاهات اسواق 
النفط إلى أن املــوارد املالية القابلة لالنفاق في 

املنطقة ستكون اقل.
وقال الكاتب ان ثمة نهجا بديال هو العثور على 
املوارد املطلوبة داخل صناعة املشاريع نفسها. 
فقد تضمن كتاب نشره صندوق النقد الدولي 
في سبتمبر بعنوان «االنفاق احلصيف» كيف 
ميكن حلوكمة البنية التحتية القوية أن تقضي 
على الهدر في االســتثمارات العامة، اذ ان ثلث 
املصروفات الرأسمالية على البنية التحتية للدول 
تذهب هدرا بســبب عدم الكفاءة. وترتفع هذه 
النســبة إلى ٥٠٪ وأكثر في البلدان املنخفضة 
الدخل. اما في الشرق األوسط ككل فإن متوسط 

الهدر يبلغ ٢٩٪.
ويقول الكتــاب ان اإلنفاق لن يكفي لتلبية 
احتياجات البنية التحتية، كما ان على احلكومات 

ان تتبنى وسائل افضل لترشيد االنفاق.
ويقدر الصندوق أن أكثر من نصف خسائر 
االستثمار في البنية التحتية ميكن تفاديها من 
خالل إدارة أفضل لسالسل توريد املشروعات 
بدءا من التصميم وانتهاء بالصيانة. ورمبا يكون 
مجال التحسني أكبر في الشرق األوسط منه في 
أي مكان آخر، حيث تقل نسبة بلدان املنطقة التي 
لديها برامج استثمارات عامة، وهو الشكل األساسي 
للتخطيط االستراتيجي للبنية التحتية، عن ١٠٪. 
ويختم الكاتب بالقول انه برغم تطور صناعة 
املشاريع في دول مجلس التعاون اخلليجي اال 
ان شركات االنشاء واملقاوالت ترى ان ثمة مجاال 
كبيرا لتحقيق زيادة حادة في الكفاءة واإلنتاجية 

في املنطقة.

٢٩٪ متوسط الهدر في املصروفات الرأسمالية على البنية التحتية

٨٦٪ ارتفاعًا سنويًا في سيولة سوق العقار
اشــار تقريــر «الشــال» 
االقتصادي إلــى ارتفاع في 
ســيولة ســوق العقــار في 
مقارنــة   ٢٠٢٠ أغســطس 
بسيولة يوليو ٢٠٢٠، حيث 
بلغت جملــة قيمة تداوالت 
العقود والوكاالت نحو ٢٦٨٫٧ 
مليون دينار، وهي قيمة أعلى 
مبا نسبته ٥١٫٤٪ عن مستوى 
سيولة يوليو ٢٠٢٠ البالغة 
نحــو ١٧٧٫٥ مليــون دينار، 
وكذلك أعلى مبا نسبته ٨٦٫١٪ 
مقارنة مع سيولة أغسطس 
٢٠١٩ عندما بلغت السيولة 
آنــذاك نحــو ١٤٤٫٤ مليــون 
دينار، وشمل االرتفاع سيولة 
نشاط السكن اخلاص بنسبة 
١٥٦٫٨٪، سيولة نشاط السكن 
االستثماري ٢١٫٦٪ وسيولة 
النشاط التجاري ١١٫٥٪.وذلك 
وفقا آلخر البيانات املتوفرة 
في وزارة العدل (بعد استبعاد 
كل من النشاط احلرفي ونظام 

الشريط الساحلي).
وقال التقرير ان تداوالت 
أغســطس توزعــت مــا بني 
نحــو ٢٥٣٫٩ مليــون دينار 
عقودا، ونحــو ١٤٫٧ مليون 
دينــار وكاالت. وبلــغ عدد 
الصفقات العقارية لهذا الشهر 
٨٢٧ صفقــة، توزعت ما بني 
وكاالت.  و٣٨  عقــودا   ٧٨٩
وحصدت محافظة األحمدي 
أعلى عدد من الصفقات بـ ٥٤١ 
صفقة وممثلة بنحو ٦٥٫٤٪ 
مــن إجمالي عــدد الصفقات 
العقاريــة، تليهــا محافظــة 
مبارك الكبيــر بـ ١١٦ صفقة 
ومتثــل نحــو ١٤٪، في حني 
حظيت محافظة اجلهراء على 
أدنــى عدد مــن الصفقات بـ 
١٦ صفقة ممثلة بنحو ١٫٩٪.
تــداوالت  وبلغــت قيمة 
نشاط السكن اخلاص نحو 
١٨٠٫٦ مليون دينار مرتفعة 
بنحــو ٩٢٫٣٪ مقارنــة مــع 
يوليو عندما بلغت نحو ٩٣٫٩ 
مليون دينار، وارتفعت نسبة 
مساهمتها إلى نحو ٦٧٫٢٪ من 
جملــة قيمة تداوالت العقار 
مقارنة مبا نسبته ٥٢٫٩٪ في 

٢٥٣ ألف دينار في يوليو، أي 
بانخفاض ٦٫٤٪.

وأضاف التقرير ان قيمة 
تــداوالت نشــاط الســكن 
االستثماري بلغت نحو ٦٦ 
مليــون دينــار أي بارتفاع 
١١٤٪ مقارنة بالشهر السابق 
(يوليــو ٢٠٢٠) حني بلغت 
نحــو ٣٠٫٨ مليــون دينــار، 
وارتفعت مساهمتها من جملة 
الســيولة إلى نحــو ٢٤٫٦٪ 
مقارنة مبا نسبته ١٧٫٤٪ في 
يوليو. وبلغ املعدل الشهري 

٥٢٫٩٪. بينما انخفضت قيمة 
تداوالت النشاط التجاري إلى 
نحو ٢٠٫٥ مليون دينار، أي 
انخفضــت بنحــو -٦١٫٢٪ 
مقارنة مع نحو ٥٢٫٧ مليون 
دينار في يوليو. وانخفضت 
مساهمته في قيمة التداوالت 
العقارية إلــى ٧٫٦٪ مقارنة 
مبا نسبته ٢٩٫٧٪ في يوليو. 
وبلــغ معدل قيمــة تداوالت 
النشــاط التجاري خالل ١٢ 
شهرا نحو ٤١٫٨ مليون دينار، 
أي أن قيمة تداوالت أغسطس 
٢٠٢٠ أدنــى بنحــو ٥١٪ عن 

متوسط آخر ١٢ شهرا.
وبلــغ عــدد صفقاتــه ٨ 
صفقات مقارنة بـ ١٨ صفقة 
ليوليــو، وبذلــك بلغ معدل 
الواحــدة  الصفقــة  قيمــة 
ألغسطس نحو ٢٫٥٦ مليون 
دينار مقارنة مبعدل يوليو 
والبالــغ نحــو ٢٫٩٣ مليون 
دينار، أي بانخفاض ١٢٫٦٪.

لقيمة تداوالت نشاط السكن 
االســتثماري خالل ١٢ شهرا 
نحو ٦٠٫١ مليون دينار، أي أن 
قيمة تداوالت شهر أغسطس 
أعلى مبا نسبته ٩٫٨٪ مقارنة 
مبعدل ١٢ شهرا. وارتفع عدد 
صفقاته إلى ٥٦ صفقة مقارنة 
بـ ٤٠ صفقة في يوليو، وبذلك 
بلــغ معــدل قيمــة الصفقة 
الســكن  الواحــدة لنشــاط 
االستثماري نحو ١٫١٨ مليون 
دينار مقارنة بنحو ٧٧١ ألف 
دينار في يوليو، أي بارتفاع 

بلغت ٢٦٨٫٧ مليون دينار خالل أغسطس املاضي

يوليو. وبلغ املعدل الشهري 
لقيمة تداوالت السكن اخلاص 
خالل آخر ١٢ شهرا نحو ١٠٠٫٢ 
مليــون دينــار، أي أن قيمة 
تــداوالت أغســطس ٢٠٢٠ 
أعلــى مبــا نســبته ٨٠٫٣٪ 
مقارنة باملعدل. وارتفع عدد 
الصفقات لهذا النشــاط إلى 
٧٦٢ صفقــة مقارنــة بـ ٣٧١ 
صفقة في يوليو، وبذلك بلغ 
معدل قيمة الصفقة الواحدة 
لنشاط السكن اخلاص نحو 
٢٣٧ ألف دينار مقارنة بنحو 

وسيم محمد احلايك
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الســنوات  الكويت على مدى  حققت 
اخلمس املاضية (٢٠١٥/ ٢٠١٦ - ٢٠١٩/ ٢٠٢٠) 
عجزا فعليا في ميزانياتها بإجمالي قدره 
١٧٫٥ مليار دينار. وفي مطلع شهر سبتمبر 
قال رئيس مجلس امليزانيات واحلســاب 
اخلتامــي في مجلس األمة «إن العجز في 
ميزانية الدولــة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ يقدر بـ ١٤ 
مليار دينار»، ما ميثل أعلى مستوى عجز 

في تاريخ الكويت.
ومع سعر التعادل املقدر بـ ٨٠ دوالرا 
للبرميل، أي ما يعادل ضعف السعر احلالي 
تقريبا، ومع الزيادة املستمرة ملصروفات 
الدولة في السنوات القادمة، ال يسعنا إال 
أن نقر بتوقعات البنك الدولي بأنه سيتم 
استهالك موجودات صندوق األجيال القادمة 
فــي العقد القادم إذا أبقينا األمور على ما 

هي عليه.
مــع الوضع الذي وصلنا إليه، أضحى 
جناحنا في املعركة مع الفساد والهدر ليس 
كافيا. ما نحتاجه اليوم هو إصالح جذري 
وحلول مستدامة مللفات مزمنة عمرها عقود 
من الزمن، ولعل امللف األهم هو ملف «تنويع 
وتنمية مصادر الدخل غير النفطية»، وفي 
هذا امللف يتداخل الشأن السياسي بالشأن 
االقتصادي. فال إصالح مع انعدام االستقرار 
السياسي، وال إصالح إال مع قيادات نظيفة 
وكفؤة حتظى باحترام وتقدير من يعمل 

معها واملجتمع.
وفي مقاربــة امللف االقتصادي يجب 
االبتعاد عن احللول الشعبوية والترقيعية، 
التي ظاهرها جميــل وباطنها مدمر. نعم 

نريد أن نشجع الشباب املبادر، بشرط أال 
يكون ذلك من خالل مشــاريع تعمق من 
اخللل في سوق العمل والتركيبة السكانية. 
ال بد من أن ننظر ألي حل بعدسة واسعة 
ترى وتراعي جميع جوانب املشكلة. كما ال 
نريد أن نتبنى حلوال غير مستدامة يدفع 
ثمنها أبناؤنا وأحفادنا، فاالســتدانة لسد 
العجز في ميزانية الدولة هو حل ال غبار 
عليه، شرط أال يكون اعتمادنا في تسديد 
اســتحقاقات الدين هو على ارتفاع سعر 
برميل النفط أو تسييل صندوق األجيال.

ببساطة، نحتاج إلى تنويع مصادر الدخل 
مببادرات كبرى تشحذ لها الهمم وتسخر 
من أجلها الطاقات. ومن جملة تلك املبادرات 
تأتي الصناعات النفطية املساندة والالحقة 
املتوسطة أو الصغيرة احلجم، باإلضافة إلى 
صناعة السياحة بكامل مكوناتها وبنيتها 
التحتية، ولتكن البداية مع السياحة الداخلية 
التــي ميكن أن توفر إيــرادات مبليارات 
الدنانير ســنويا. وهناك صناعات اجليل 
الرابع الفكرية التــي تطلق العنان مللكات 
االبتكار واإلبداع عنــد أبنائنا اخلريجني 
واخلريجات، مع التركيز على االبتكارات 
والتصاميم العملية القابلة للتسويق وحتقيق 
مردود جتاري مجز. والبد من أن يصاحب 
هذه املبادرات دعــوم موجهة تهدف إلى 
خلق فرص العمل للمواطنني في الدرجة 
األولى، مع احلرص علــى أن تكون هذه 
الدعوم ملــدة زمنية محددة تصبح بعدها 
هذه املشاريع مثمرة وتساهم بشكل فعال 

في دعم االقتصاد الوطني.

رأي اقتصادي

الكويت دخلت
عصر العجز اُملزمن

@TariqAldowaisanبقلم: د.طارق عبداحملسن الدويسان

«أونكتاد»: االقتصاد العاملي ازداد هشاشة
قالت منظمــة األمم املتحدة للتجارة 
والتنميــة (أونكتــاد) إنــه ينبغي على 
العالــم أن يعالج التفــاوت املفرط إذا ما 
أريد إعادة بنــاء االقتصاد العاملي عقب 
الدمار الذي سببته اجلائحة، مؤكدة أنه 
من بني الظروف القائمة، انه يشكل فرط 
عدم املساواة نتاج ٤ عقود من قمع األجور 

التهديد األكبر.
وعبرت «أونكتاد»، في تقرير التجارة 
والتنميــة لعام ٢٠٢٠، عــن قلقها من أن 
يصبح االستقطاب اآلن متجليا في منوذج 
من النمو وميضي على نطاق مفرط في 
البلــدان املتقدمة وبضعف فــي البلدان 
النامية، معاجلة هذه املشــكلة يجب أن 
تتجــاوز الدعــوات إلى «عــدم ترك أحد 
خلفنا» والنظر في كيفية اختيار سياسات 

تضمن حتقيق انتعاش أكثر شموال.
وقال مدير شعبة العوملة واستراتيجيات 
التنمية في «أونكتاد» ريتشارد كوزولـ  
رايت لـ «االقتصادية»: عقب «كوفيد-١٩»، 
قدمــت وعود التغيير علــى الفور، لكن 
القواعد واملمارســات التي حتكم توزيع 
الدخل والقوة االقتصادية ظلت إلى حد 

كبير على حالها.
ووفقا للتقرير، فإن مؤشر أسهم «إس 
آند بي» الذي يضم أكبر ٥٠٠ شركة مالية 
أميركية من مصارف ومؤسسات مالية، 
تضم ما يقرب من تريليون دوالر سنويا 
إلعادة شراء األسهم، بدال من االستثمار، 
وهو مقياس ملــدى االنحراف عن قواعد 
اللعبة االقتصادية املعروفة، ما يزيد من 

مشكلة التفاوت.
وأوجه عدم املســاواة غذت االقتصاد 
العاملي الهش، ويقول كوزولـ  رايت، كان 
االقتصاد العاملي قد منا في أوائل عام ٢٠٢٠ 
بصورة أكثر هشاشــة، وقد ضاق ذرعا 
بأوجه عدم املســاواة العميقة، وارتفاع 
الديون، ومتزق اإلدارة املتعددة األطراف.

لكن على الرغم من ذلك، توفر جائحة 
«كوفيدـ١٩» فرصة ثانية للتعافي بشكل 

أفضل، غير أنه ما لم يكن هناك تراجع عن 
االستحواذ التنظيمي من قبل الشركات، 
وخفض أوجه عدم املساواة، فاالقتصاد 
العاملي سيصبح أكثر هشاشة، وسيكون 
الضرر الناجم عن الصدمة التالية أكثر 

عمقا.
ويبني التقريــر أن التركيز على منو 
التجارة أو االســتثمار األجنبي املباشر 
يفشــل فــي معاجلــة «قواعــد اللعبة» 
األساسية التي تؤطر حتدي عدم املساواة. 
ويقــول إن اتفاقيــات التجارة احلرة 
واملــالذات الضريبيــة وأنظمــة امللكية 
الفكريــة الصارمة والشــركات الوهمية 
وإعادة شراء األسهم استمرت في تقليص 

األجور وزيادة اإليجارات.
وتــرى «أونكتاد» أن مــا يحتاج إليه 
العالم اآلن هو انتعاش أفضل من االنتعاش 

الذي أعقب األزمة العاملية األخيرة.
وتؤكد املنظمة إنه دون التزام الدولة 
الكاملة واحلماية االجتماعية،  بالعمالة 
فــإن ضعف الطلب ميكن الشــركات في 
القطاعــات ذات اإلنتاجيــة العالية ذات 
األجور املرتفعة من تقييد دخول السوق 
وطرد العمال الذين يضطرون إلى شغل 
وظائف في القطاعات منخفضة اإلنتاجية 

ذات األجور املنخفضة.
وهذا الشكل املنحرف من أشكال التغيير 
الهيكلي يقوض منو األجور، ما يؤدي إلى 
حلقــة مفرغة من ارتفاع مســتوى عدم 
املساواة، وانخفاض اإلنتاجية، وضعف 
الطلــب، والنتيجة هــي اقتصادات ذات 
سرعتني حيث القطاعات املتقدمة تتقلص 

وتتوسع القطاعات املتخلفة.
ويستخدم التقرير البيانات املتاحة ـ 
عن الصني والواليات املتحدةـ  لتوضيح 
كيف ميكن لالقتصاد املزدوج، أن يقلل من 
االستقطاب أو يزيده، ما يسلط الضوء 
على ســمة حاسمة لتحســني االنتعاش 
مــن الركــود الــذي شــهده العالــم بعد 

«كوفيدـ١٩».

الروضان شارك في اجتماع جلنة التعاون الصناعي اخلليجي

عقــدت جلنــة التعاون 
الصناعــي لــدول مجلــس 
التعاون اخلليجي اجتماعها 
الـ ٤٧ يوم اخلميس املاضي 
عبر تقنية االتصال املرئي، 
حيث شارك في هذا االجتماع 
ممثلــون عن جميــع دول 
املجلــس واالمانــة العامة 
ملجلس التعــاون، وترأس 

املســتقبلية لعملهــا بعــد 
جائحة «كورونا»، والثورة 
الصناعية الرابعة، وتقرير 
املكتــب التنفيــذي ملنظمة 
لالستشــارات  اخلليــج 
الصناعيــة عــن اخلطــة 
للمنطقــة  املســتقبلية 
ونشــاطاتها فــي املرحلــة 

املقبلة.

األمانة من تزويــد املوارد 
الكافية ملمارسة اختصاصات 
التجــارة الدولية، ونتائج 
متابعــة تنفيــذ القــرارات 
بشــكل آلي، وقــد اعتمدت 
التوصيــات الالزمة والتي 
تهدف الي زيــادة التعاون 
والتكامل الصناعي بني دول 

املجلس.

كما ناقشت الصعوبات 
التي يواجهها قطاع صناعة 
وتصور احللــول ملعاجلة 
مشــاكله، كما استعرضت 
القواعــد  تقييــم  إعــادة 
املوحدة إلعطــاء األولوية 
في املشــتريات احلكومية 
للمنتجــات الوطنية بدول 
املجلــس، ومتكــني مكتب 

لبحث التوجهات املستقبلية لعمل اللجنة بعد جائحة «كورونا» والتكامل الصناعي لدول مجلس التعاون

خالد الروضان خالل مشاركته باالجتماع عبر تقنية االتصال املرئي بحضور عبدالكرمي تقيخالد الروضان

وفد الكويت وزير التجارة 
والصناعة ورئيس مجلس 
ادارة الهيئة العامة للصناعة 
خالد الروضان، وقد مت اقرار 
جدول االعمال وفق الصيغة 
املقترحة من االمانة العامة.

وأوضحت وزارة التجارة 
فــي بيــان صحافــي، أن 
التوجهات  اللجنة بحثــت 

.. ويعيد تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز 
البنية التحتية للسيارات الكهربائية

تطوير مشروع نظام التراسل اإللكتروني احلكومي

.. و تسمح بتصدير السلع الغذائية والطبية للخارج من جديد

بدء تشغيل أكبر وحدات «الوقود البيئي» مبصفاة األحمدي

«اجلمارك» تعفي شحنات «الصحة» من الرسوم اجلمركية

طارق عرابي

أصــدر وزير التجــارة والصناعة 
ورئيس مجلــس إدارة الهيئة العامة 
للصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا 
حمل الرقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة 
تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية 
التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، 
واملشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤ لسنة 
٢٠١٩ لتكون اللجنة اجلديدة برئاسة 
نائب املدير العام للمواصفات واخلدمات 

الصناعية وعضوية كل من:
٭ مدير إدارة املواصفات واملقاييس 
بهيئة الصناعة (نائب لرئيس اللجنة 

وعضو).
٭ مهنــدس مواصفــات ومقاييــس 

اختصاصي بالهيئة (عضو).
٭ رئيس قســم املواصفات بالهيئة 

(عضو).
٭ كبيــر اختصاصــي مواصفــات 

ومقاييس بالهيئة (عضو).
٭ رئيس قسم تنمية اجلودة بهيئة 

الصناعة (عضو).
٭ ممثــل عن معهد الكويت لالبحاث 

العلمية.
٭ ممثل عن بلدية الكويت.

٭ مثل عن وزارة الكهرباء واملاء.
٭ ممثل عن غرفــة جتارة وصناعة 

الكويت.
٭ ممثل عن وزارة االشغال.

٭ ممثل عن احتاد وكالء السيارات.
٭ ممثــل عن الهيئــة العامة للطرق 

والنقل البري.
البتــرول  ٭ ممثــل عــن مؤسســة 

الكويتية.
٭ ممثل عن االدارة العامة لالطفاء.
٭ ممثل عن إدارة املرافق العمومية.

٭ ممثل عن الهيئة العامة للبيئة.
٭ ممثل عن االدارة العامة للجمارك.

وحدد القرار الوزاري أهداف اللجنة 
بالتالي:

١ - وضع متطلبات واشتراطات 
موحدة لدولة الكويت خاصة بالبنية 

التحتية للسيارات الكهربائية.
٢ - وضع جدول زمني لالنتهاء من 
املتطلبات وبدء تطبيق االشتراطات.

٣ - توزيع وحتديد االختصاصات 

بني اجلهات احلكومية ذات العالقة.
أمــا اختصاصــات اللجنــة، فقد 

تضمنت اآلتي:
١ - حتديد قائمة املواصفات الدولية 
اخلاصة بالسيارات الكهربائية وانواع 
القوابس الواجــب االلتزام بها طبقا 

ملسودة الالئحة الكويتية.
الدنيــا  احلــدود  وضــع   -  ٢
لالشتراطات الفنية الواجب االلتزام 
بهــا في أنظمة الســالمة في محطات 

شحن السيارات الكهربائية.
٣ - وضــع خارطة طريق ألماكن 

الشواحن الكهربائية.
٤ - وضع االشتراطات الفنية وسن 
التشريعات الالزمة لتركيب شواحن 

السيارات في املنزل.

مصطفى صالح

أعلنــت االمانــة العامــة ملجلس 
الــوزراء عــن خطتها للممارســات 
واملناقصــات املزمــع طرحها خالل 
الســنة املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠، حيــث 
تضمنت اخلطة اجلديدة مجموعة من 
املمارسات اخلاصة باجلهاز املركزي 

لتكنولوجيا املعلومات والتي جاءت 
على النحو التالي:

٭ ممارسة تطوير مشروع نظام 
التراسل االلكتروني احلكومي.

٭ ممارسة مشروع حتديث شبكة 
الكويت للمعلومات.

٭ ممارسة مشروع حتديث أجهزة 
احلماية للجهاز.

٭ ممارسة مشروع صيانة ودعم 
اخلوادم املركزية.

٭ ممارسة مشروع نظام النسخ 
االحتياطية.

٭ ممارسة مشروع حتديث نظم 
االمــن واحلمايــة مبركــز البيانات 
الوطنــي باملبنى الرئيســي للجهاز 
العامــة  االمانــة  املركــزي ومبنــى 

للتخطيط والتنمية.
٭ ممارسة مشروع شراء خوادم 

وملحقاتها.
٭ ممارسة مشروع اخلطة الوطنية 
الستمرارية االعمال وإدارة الكوارث 

في مجال تكنولوجيا املعلومات.
٭ ممارسة مشروع االطار الوطني 

حلوكمة تكنولوجيا املعلومات.

مصطفى صالح

أصــدر مدير عام االدارة العامة 
للجمارك املستشار جمال اجلالوي 

تعليمات جمركية حملت الرقم ١١٣ 
لسنة ٢٠٢٠ تسمح مبوجبها بتصدير 
جميع الســلع واملنتجات الغذائية 
واالدوية واملســتلزمات واملعدات 

الطبية بكل أنواعها خارج البالد.
التعليمــات اجلديدة  وجــاءت 
لتلغي القرار الوزاري رقم ٦٨ لسنة 
٢٠٢٠ الصــادر بتاريــخ ١١ مــارس 

٢٠٢٠ بشــأن حظر تصدير جميع 
السلع واملنتجات الغذائية واألدوية 
واملستلزمات واملعدات الطبية بكل 

أنواعها خارج البالد.

محمود عيسى

علمت مجلة ميد من مصادر مطلعة 
انه مت البدء بالتشغيل املستمر ألكبر 
وحدات مشــروع الوقود البيئي في 
الكويت املقدرة قيمته بنحو ١٢ مليار 
دوالر، مشــيرة الى أن قيمة احلزمة 

الكبرى املعروفة باسم احلزمة ٣ تبلغ 
٤٫٧ مليارات دوالر وتتعلق بإصالح 

مصفاة ميناء األحمدي.
ويجري تنفيذ املشروع من قبل 
كونسورتيوم من شركة JGC اليابانية 
والشــركتني الكوريتني اجلنوبيتني 
جي اس للهندسة واالنشاءات، واس 

كيــه للهندســة واإلنشــاءات، وقال 
أحــد املصادر: «هناك بعض األعمال 
الصغيــرة قيــد التنفيــذ، والتــزال 
هنــاك بعــض األعمال التــي يتعني 
االنتهاء منها». وكانت شــركة فلور 
كوربوريشــن االميركيــة قد ذكرت 
في أغســطس املاضي ان مشروعها 

املشترك مع شــركة دايوو الكورية 
اجلنوبيــة للهندســة واإلنشــاءات 
وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة 
قد حقق إجنازات نهائية ملرافق شركة 
البترول الوطنية الكويتية باحلزمة 
الثانية من مشروع الوقود النظيف 

في ميناء عبداهللا.

طارق عرابي

أصــدر مديــر عــام االدارة العامــة 
للجمارك املستشــار جمــال اجلالوي، 
تعليماته بسرعة االفراج عن الشحنات 
اخلاصــة بــوزارة الصحــة واملرتبطة 
مبواجهة ڤيروس كورونا املستجد، وذلك 
بناء على تعليمات مجلس الوزراء في 
هذا الصدد، حيث شددت «اجلمارك» على 
ضرورة التنسيق مع مؤسسة املوانئ 
الكويتيــة لضمان ســرعة االفراج عن 
هذه الشــحنات، فضال عن إعفائها من 
الرسوم بكل أنواعها ووفقا لالجراءات 

اجلمركية احملددة.

وجاءت تعليمات اجلالوي بناء على قرار 
مجلس الوزراء رقم ١٠٦٤ اخلاص بتكليف 
االدارة العامة للجمارك ومؤسســة املوانئ 
الكويتية بالعمل على ســرعة االفراج عن 
الشحنات اخلاصة بوزارة الصحة واالعفاء 
من الرســوم اجلمركية (أرضيات ورسوم 
إذن تســليم وغيرها) واملرتبطة مبواجهة 

ڤيروس كورونا املستجد.
أما فيما يتعلق بالرسوم االلزامية التي 
ال ميكــن إعفاؤهــا فقد نص قــرار مجلس 
الوزراء على أن يتم سدادها من الصندوق 
املؤقــت لتلقــي املســاهمات النقدية لدعم 
جهود احلكومة في مواجهة ڤيروس كورونا 

املستجد.

«مجلس الوزراء» يعلن عن خطة مناقصات ٢٠٢١/٢٠٢٠

تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء.. مع سرعة اإلفراج عنها
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باريت خلفًا لغينسبرغ في احملكمة العليا.. وترامب: خسارتي تعني تزوير االنتخابات
عواصــم - وكاالت: صب 
الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامــب املزيد مــن النار على 
املعركــة االنتخابية احملتدمة 
مع خصومــه الدميوقراطيني 
ومرشــحهم للرئاســة جــو 
بايــدن، حيث أكــدت مصادر 
أنه اختار القاضية إميي كوني 
باريت لتحل مكان روث بادر 
غينسبرغ كبيرة قضاة احملكمة 
العليا التي رحلت األســبوع 
املاضي، على ما ذكرت وسائل 
إعالم أميركية رئيســية نقال 
عن مصادر جمهورية مطلعة.
وباريت مرشــحة مفضلة 
لدى احملافظني املتدينني، وهم 
فئة رئيسية من أنصار ترامب، 
فيما تنظر اجلماعات املناصرة 
للتيــار الليبرالــي الختيارها 
بعني القلق. وعبرت اجلماعات 
املؤيــدة حلــق اإلجهاض عن 
قلقهــا من أن تســاعد باريت 
في حــال تعيينهــا باحملكمة 
العليا على إلغــاء قرار صدر 
عام ١٩٧٣ لتشــريع اإلجهاض 

في أنحاء البالد.
وســتحل باريت املعروفة 
التقليدية،  الدينية  بقناعاتها 
التقدميــة  القاضيــة  مــكان 

وقــد يؤمــن خيــار كوني 
املتدينة  الكاثوليكية  باريــت 
البالغة ٤٨ عاما واألم لسبعة 
أطفــال واملعارضة لإلجهاض 
أصــوات ناخبــني محافظــني 
متدينني اســتند إليهم ترامب 
كثيرا في انتخابــه قبل أربع 

التصويت على هذا التعيني قبل 
املقررة  الرئاسية  االنتخابات 
في الثالث من نوفمبر املقبل.

وبالعــودة الــى الســباق 
االنتخابــي، أضــاف الرئيس 
تصريحــا اســتفزازيا آخــر، 
لرفضــه التعهد بنقل ســلمي 

الغش. وال ميكننا أن نســمح 
لهم بذلك، فاحلديث يدور عن 
مصير بالدنا، ألن هؤالء الناس 
سيدمرون بالدنا.. إنه الغش 
وهم يعلمون ذلك، ووســائل 
اإلعالم تعلــم متام العلم ماذا 
ســيحدث. والدميوقراطيون 
يعلمون ذلك أحسن من غيرهم. 
لكن ال ميكننا أن نســمح لهم 
بذلك. فإذا الحظتم شــيئا من 
هذا القبيل فعليكم أن تبلغوا 

بذلك على الفور».
وتابع: «نريد جدا أن يكون 
االنتقــال وديــا، ال نريــد أن 
يخدعونا، وال نريد ألن نكون 
حمقى ونقول: دعونا نســلم 
لهم احلكم، ونحن نعلم أنهم 
زوروا ألوفا مؤلفة من بطاقات 
االقتراع. هذا ما لن نتســامح 

معه أبدا».
وحذر من أن األميركيني قد 
ال يعرفون الفائز قبل عدة أشهر 
بسبب اخلالفات حول بطاقات 
االقتراع بالبريد. وقال خبراء 
االنتخابات إن األمر قد يستغرق 
عدة أيام بعد انتخابات الثالث 
من نوفمبر قبل معرفة الفائز 
ألن املسؤولني ســيحتاجون 
إلــى وقــت لفــرز بطاقــات 

ســنوات. وقالــت صحيفــة 
«نيويــورك تاميز» إن ترامب 
«لم يجر بحســب املعلومات 
املتوافــرة محادثــات مــع أي 
مرشــحات أخريــات». ورغم 
الدميوقراطيــة  املعارضــة 
القوية، يعتزم مجلس الشيوخ 

للسلطة وربط خسارته بإقدام 
الدميوقراطيــني علــى تزوير 
نتائج التصويت عبر البريد. 
وفي كلمة ألقاها مخاطبا جتمعا 
من أنصاره في والية فيرجينيا، 
قــال ترامــب: «لــن نخســر 
االنتخابات إال إذا أقدموا على 

االقتــراع التي تصل بعد يوم 
االنتخابــات. وأكد ترامب أنه 
يفضل معرفة النتيجة بسرعة، 
بدال من انتظار بطاقات االقتراع 
البريدية. وقال «أحب مشاهدة 
التلفزيون ومعرفة الفائز.. قد 
ال تســمعون ذلك قبل شهور، 

ألن هذه فوضى».
مــن جهتــه، اتهم مرشــح 
الرئاسة األميركية الدميوقراطي 
جو بايدن خصمه بعدم التحدث 
صراحة عن قمع االحتجاجات 
املطالبــة بالدميوقراطيــة في 
روسيا البيضاء وهي بلد قال 

إنه يحكمه «ديكتاتور».
وأبدى بايدن في بيان أرسل 
عبر البريد اإللكتروني لرويتر 
دعمــه «لتعبيــر املتظاهرين 
السلمي عن احلرية» واملطالبة 

بإجراء انتخابات جديدة.
وأصر بايدن على اإلفراج 
عن العديد من زعماء املعارضة 
الذين وصفهم بأنهم «سجناء 
«مــع  وقــال  سياســيون». 
ذلك، يرفــض الرئيس ترامب 
التحدث صراحة ضد تصرفات 
لوكاشــينكو أو تقــدمي دعمه 
املؤيدة  الشــخصي للحركــة 

للدميوقراطية».

بايدن يتهم ترامب بالصمت على «ديكتاتور» روسيا البيضاء

(رويترز) الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس في مهرجان انتخابي في فرجينيا 

غيســنبرغ رمــز الدفــاع عن 
حقــوق املــرأة التــي توفيت 
األسبوع املاضي جراء إصابتها 

مبرض السرطان.
وباشــر ترامــب ســريعا 
املنصــب  شــغل  إجــراءات 
الشــاغر لكي يرسخ سيطرة 
اليمني احملافــظ على احملكمة 
العليــا لعدة ســنوات مقبلة، 
إذ إن القضــاة فيهــا يعينون 
مدى احليــاة، ومطلقا معركة 
ساخنة في مجلس الشيوخ مع 
الدميوقراطيني للتصديق على 
تعيينها قبل خمســة أسابيع 
ونصــف علــى االنتخابــات 

األميركية.
ويعارض الدميوقراطيون 
ذلك مشددين على ضرورة أن 
يختار الرئيس اجلديد العضو 
اجلديد في احملكمة التي تبت 
في مسائل رئيسية تهم املجتمع 
مثل االجهــاض وحق حيازة 

أسلحة.
وفــي حــال ثبــت خيــار 
ترامــب في مجلس الشــيوخ 
الغالبيــة اجلمهوريــة،  ذي 
ســيقتصر وجود الليبراليني 
في هذه املؤسســة على ثالثة 

قضاة من أصل تسعة.

عباس يدعو ملؤمتر دولي
لـ «سالم حقيقي» بني إسرائيل والفلسطينيني

السودان يرفض ربط حذفه من قائمة 
اإلرهاب األميركية بالتطبيع مع إسرائيل

منفذ هجوم باريس ُيقّر بارتكابه االعتداء

عواصم - وكاالت: دعا الرئيس الفلسطيني 
محمــود عبــاس األمني العام لــألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس إلى عقد مؤمتر دولي مطلع 
العام املقبل إلطالق «عملية ســالم حقيقية» 

بني إسرائيل والفلسطينيني.
وقال عباس في كلمته أمام الدورة الـ ٧٥ 
للجمعية العامة لالمم املتحدة امس االول «ان 
السالم احلقيقي يجب ان يكون على أساس 
القانون الدولي والشرعية الدولية واملرجعيات 
احملددة ومبا يؤدي إلى إنهاء االحتالل ونيل 
الشعب الفلســطيني حريته واستقالله في 
دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 
عــام ١٩٦٧ وحل قضايا الوضع النهائي كافة 
وعلى رأســها قضية الالجئني اســتنادا الى 

القرار ١٩٤».
وأشار الى ان الشعب الفلسطيني يستعد 
إلجــراء االنتخابات البرملانية ثم الرئاســية 
ومبشاركة كل القوى واألحزاب والفعاليات 

الوطنية رغم كل العقبات واملعوقات.
وجــدد عبــاس تأكيــده علــى أن منظمة 
التحرير الفلسطينية لم تفوض أحدا للحديث 
أو التفاوض باســم الشعب الفلسطيني وأن 

الطريــق الوحيــد للســالم الدائم والشــامل 
والعادل في املنطقــة يتمثل بإنهاء االحتالل 
وجتسيد استقالل دولة فلسطني على حدود 

١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية.
وشــدد على أنــه «ورغم كل مــا تعرض 
ويتعــرض له الشــعب الفلســطيني ورغم 
احلصار الظالم الذي يستهدف القرار الوطني 
لن نركع ولن نستسلم ولن نحيد عن ثوابتنا 

وسوف ننتصر باذن اهللا».
وأضاف عباس «ســوف نواصل صناعة 
احلياة وبناء األمل حتت راية الوحدة الوطنية 
والدميقراطية والتصدي حملاوالت ومخططات 
شطبنا والغائنا وسنستمر في انتزاع مكانتنا 
الطبيعية بني األمم وفي ممارسة حقوقنا التي 
كفلتها الشــرائع الدولية مبــا في ذلك حقنا 
في مقاومة االحتالل وفقا للقانون الدولي».

وختم قائال «ســنواصل بناء مؤسســات 
دولتنا وتدعيمها على أساس سيادة القانون 
وسنســتمر في محاربة اإلرهاب الدولي كما 
كنا خالل كل السنوات املاضية وسوف نبقى 
أوفياء للســالم والعدل والكرامة اإلنسانية 

والوطنية مهما كانت الظروف».

عواصــم - وكاالت: أعرب رئيس مجلس 
السيادة االنتقالي السوداني، الفريق أول ركن 
عبدالفتاح البرهان، عن أمله في أن يتم رفع 
اسم السودان من قائمة الدول الراعية لالرهاب.

جاء ذلك خــالل الكلمة التي القاها امس، 
أمام اجللسة االفتتاحية للمؤمتر االقتصادي 
الذي اقيم حتت شعار، إن مخرجات املؤمتر 
وتوصياته «ستجد كامل الدعم والتنفيذ من 
احلكومة الســودانية». وقال رئيس مجلس 
الســيادة، إن توقيع السالم ســيوفر فرصا 
داخلية وخارجية واجبة االستغالل واالستثمار 
ملعاجلــة األزمــة االقتصادية في الســودان، 
مضيفا أن هناك فرصا سانحة ينبغي العمل 
على اغتنامها خاصة فيما يتصل بإزالة اسم 
الســودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب 
األمر الذي يتيح للبالد االندماج في املجتمع 
الدولي وضخ روح عاملية متجددة في جسد 
االقتصاد الوطني وإعادة بناء عالقات السودان 

اخلارجية مبا يعزز املصلحة الوطنية.
من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني 
عبداهللا حمدوك امس، إن بالده ال تريد ربط 
حذفها مــن قائمــة أميركية للــدول الراعية 

لإلرهاب بتطبيع العالقات مع إسرائيل، والذي 
بدوره، يعرقل حصول السودان على متويل 

ومساعدات أجنبية لدعم اقتصاده.
واضاف حمدوك إن الســودان قال لوزير 
اخلارجية األميركي مايك بومبيو خالل زيارة 
الشهر املاضي إن من الضروري الفصل بني رفع 
اسم السودان من القائمة األميركية وتطبيع 
العالقات مع إســرائيل. وتابع حمدوك خالل 
املؤمتر أن ملف العالقات مع إسرائيل يحتاج 

إلى نقاش مجتمعي متعمق.
وقدم رئيس مجلس الوزراء الســوداني 
أول ورقة عمل في املؤمتر بعنوان: «الرؤى، 
التحديات، وأولويات التنمية حلكومة الفترة 
االنتقاليــة نحو دولة وطنيــة دميوقراطية 

مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل».
وأكــد حمــدوك، أن املشــروع التنمــوي 
املتكامل يحتاج إلى تعبئة املوارد، املتمثلة في 
الضرائب، اجلمارك، الزكاة، الرسوم وعائدات 
املوارد الطبيعية، وإنفاقها على أجهزة حفظ 
األمن واألجهزة العدليــة والبنيات التحتية 
الضرورية إلنتاج وتبادل السلع واخلدمات 

من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء.

باريس - أ.ف.پ: أقر املشتبه به الرئيسي 
فــي هجوم باريس الذي اســفر عــن اصابة 
شخصني بجروح خطيرة قرب مقر صحيفة 

شارلي ايبدو القدمي، بارتكابه االعتداء.
وأوقفت الشــرطة املشتبه فيه الرئيسي 
في ســاحة باستيل بعيد الهجوم الذي أسفر 
عن ســقوط جريحني في حالة خطرة، وهو 
مولود في باكســتان ويبلغ الثامنة عشــرة. 
وقد وصل إلى فرنسا قبل ثالث سنوات عندما 
كان قاصرا. وكان شاب هاجم بسالح أبيض 
شخصني أمام وكالة أنباء «بروميير لينيه» 
التــي يقع مقرها في املبنــى الذي كان يضم 

مقر شارلي إيبدو في العام ٢٠١٥.
وقــال بــول موريــرا وهــو أحــد مديري 
«بروميير لينيه» لوكالة فرانس برس «وصل 
رجل وهاجم بساطور موظفني كانا يدخنان 

أمام املبنى، وهما رجل وامرأة».
وأوضح أنهما أصيبا «في اجلزء العلوي 

من اجلسم» أحدهما في الرأس.
وبحســب عناصر الشــرطة الذين ألقوا 
القبض عليه، اعترف املشــتبه به الرئيسي 
بالوقائع كما انه أدلى بالتصريحات نفســها 
للمحققني، وفقا ملصدر مطلع على امللف مبررا 
عمله بأنه «لم يتمكن من حتمل إعادة نشــر 
الرسوم الكاريكاتورية». ووفقا لدارمانان، كان 
قد أوقف في يونيو حليازته ســالحا أبيض 

هو عبارة عن «مفك براغ».
وقد اهتمت به هيئة الرعاية االجتماعية 
في منطقة باريس فور وصوله إلى فرنســا، 
ولم يظهر املشــتبه فيه «أي داللة للتطرف» 
حتى بلوغه سن الرشد في أغسطس املاضي.

وبات عدد املوقوفــني على ذمة التحقيق 
امس، سبعة من بينهم خمسة رجال كانوا في 
أحد مساكن املشتبه فيه الرئيسي املفترضة 
فــي بانتان حيث وصفه جيرانه بأنه شــاب 

«متحفظ» و«مهذب».

«كورونا».. مليون وفاة و«الصحة العاملية»: العدد سيتضاعف
عوواصــم - وكاالت: مــع 
اجتيــاز عدد الوفيــات حاجز 
املليون بسبب ڤيروس كورونا 
املستجد «كوفيد-١٩» أعربت 
منظمــة الصحــة العاملية عن 
خشيتها من أن يتضاعف هذا 
الرقم قبــل التوصل الى لقاح 
إذا لــم تقــم الــدول مبــا يلزم 
لكبح انتشــاره، فيمــا تتزايد 
الدعوات لتوزيع عادل للقاحات 

املستقبلية.
وردا على سؤال في جنيڤ 
عــن احتمــال أن يصــل العدد 
النهائــي للوفيات بكوفيد-١٩ 
إلــى مليوني شــخص، اعتبر 
مسؤول في املنظمة الفرضية 
معقولــة. وقال مديــر برنامج 
الطوارئ في املنظمة مايكل راين 
مليون حالة (وفــاة) هو رقم 
رهيب علينا أن منعن التفكير 
فيــه قبل أن نبــدأ التفكير في 
احتمال بلــوغ املليوني حالة، 
محذرا «مــن احملتمل جدا» أن 
تبلــغ املليونني فــي حال عدم 
القيام بكل ما يلزم. وتســاءل 
هل نحن مســتعدون لبذل كل 
ما يتطلبه األمر لتجنب (بلوغ) 
هذا الرقم؟. وأضاف: ما لم نبذل 
جميعــا كل اجلهود، لن تكون 
األرقــام التــي تتحدثون عنها 
مجرد تصور بل لســوء احلظ 

ولألسف محتملة جدا.
وما يزيد من مأساوية هذه 
األرقام حتذيــر العلماء من أن 

حيث يشــددون على احلاجة 
إلــى توخي احلــذر قبل طرح 

اللقاح للناس.
وأكد كبير املسؤولني الطبيني 
في إنكلترا، البروفيسور كريس 
ويتي، أن مستوى كفاءة اللقاح 
ســتتراوح بني ٤٠ و٦٠٪ على 
غرار لقاح اإلنفلونزا، لكن فريق 
جامعة أكســفورد الذي يقود 
مسؤولية اللقاح حدد هدفا بحد 

أدنى ٥٠٪.
وقالوا إن األمر الذي ميكنه 
خفض حاالت اإلصابة بڤيروس 

وتسارع انتشار الوباء في 
أوروبا، أكثر مــن بقية العالم 
بحدود ٢٢٪ مقارنة باألسبوع 
الســابق. وجتاوزت الواليات 
املتحدة اجلمعة عتبة ســبعة 
ماليني إصابة وفقــا للجامعة 
التي أفادت أيضا بأن ٢٠٣٥٠٠ 
شخص توفوا بالوباء في البالد 

في أعلى حصيلة عاملية.
وتستعد منطقة مدريد، بؤرة 
الوباء في إســبانيا، لتوسيع 
القيود املفروضة لتشمل مناطق 
جديدة. واعتبارا من الغد، لن 
يتمكن نحــو ١٦٧ ألفا إضافيا 
من سكان املنطقة من مغادرة 
أحيائهم إال ألسباب محددة فقط 
مثل الذهاب إلى العمل أو زيارة 
الطبيــب أو اصطحاب االوالد 

إلى املدرسة.
أما في اململكة املتحدة أكثر 
الدول تضررا فــي أوروبا من 
حيــث عدد الوفيــات مع وفاة 
نحو ٤٢ ألف شخص بالڤيروس، 
فســيفرض االغالق التام على 
نصف ويلز مبا فيها عاصمتها 
كارديف. وأعلن وزير الصحة 
الويلزي فوغــان غيتينغ أنه 
اعتبارا من الســاعة السادسة 
مســاء اليوم ســيحظر دخول 
أو مغــادرة مدينتــي كارديف 
وســوانزي مــن دون ســبب 
وجيه مثل التوجه إلى العمل 
أو املدرسة. وستدخل التدابير 
نفسها حيز التنفيذ في النيلي.

كورونا إلى النصف ســيكون 
ذا قيمة كبيرة، لكن هذا يعني 
أن ماليني الناس، من الناحية 
النظريــة، ســيظلون عرضة 
لإلصابة بهذا املرض الذي يهدد 

حياتهم.
وفي املجموع، سجلت أكثر 
من ٩٩٠ الف وفاة في العالم من 
أصل أكثر من ٣٢ مليونا و٥٠٠ 
ألــف اصابة، مبا فيها ســبعة 
ماليــني في الواليــات املتحدة 
وحدها، وفقا إلحصاء جامعة 

جونز هوبكنز.

(رويترز) الطبيب املتطوع نعيم جيليك يتلقى جرعة جتريبية من اللقاح الصيني بعد أن بدأت تركيا االختبارات النهائية عليه 

أول لقاح يترقبه العالم لبلوغه 
مراحل متقدمــة من التجارب، 
وهــو «لقــاح أكســفورد» لن 
يكــون «رصاصة فضية»ومن 
غيــر املرجح أن مينــع الناس 
من اإلصابة باملرض، في ضربة 
آلمال العالم في جتنب اإلغالق 
القاسي الثاني، بحسب صحيفة 

ديلي ميل.
وقال اخلبراء الذين يقدمون 
املشــورة للحكومة، إن اللقاح 
األول قد يقلل فقط من أعراض 
النــاس ويكون فعــاال جزئيا، 

انتكاسة جديدة: لقاح أوكسفورد ال مينع اإلصابة بل يخفف األعراض

قرقاش: إيران دفعتنا لتغيير نظرتنا إلى إسرائيل
إلــى  خلصــت  اإلمــارات 
أن تطبيــع العالقــات مــع 
إســرائيل ســيجلب إليهــا 
فوائد استراتيجية وسيزيد 
من تواجدها على الساحة 
العامليــة، مشــيرا إلــى أن 
أبوظبي «لــم تفقد صديقا 
واحدا» في املنطقة نتيجة 
لهــذا االتفــاق، ووصف رد 
فعل إيران على تطبيع بالده 
والبحرين مع إسرائيل بأنه 

«مقلق جدا».
وأعرب الوزير اإلماراتي 
عــن قناعتــه بــأن «اتفاق 
أبراهام» يعطي زخما جديدا 
إلى التسوية اإلسرائيلية ـ 

الفلسطينية.

ملواجهــة إيــران، غيــر أن 
السياســات التي انتهجتها 
طهران خالل العقود الثالثة 
املاضية استدعت مخاوف 
كثيرة من الــدول العربية 
وجعلتها تنظر إلى عالقتها 
مع إسرائيل نظرة جديدة».

ورجــح أن «إيران رمبا 
لم تهدف إلى ذلك، غير أن 
تصرفاتها كان لديها تأثير 
على املنطقة»، مشــيرا في 
الوقت نفسه إلى أنه ال ينوي 
التكهن بشــأن ما إذا كانت 
دول عربية أخرى ستحذو 
حذو اإلمارات والبحرين في 
إقامة عالقات مع إسرائيل.

وأكد قرقاش أن حكومة 

عواصم ـ وكاالت: شدد 
الدولــة اإلماراتــي  وزيــر 
أنور  للشــؤون اخلارجية 
قرقاش على أن سياســات 
وصفهــا  التــي  إيــران 
بالعدوانية «دفعت كثيرا من 
الدول العربية إلى مراجعة 

مواقفها جتاه إسرائيل». 
ونقلت وكالة «أسوشيتد 
قرقــاش  عــن  بــرس» 
تصريحــه، خــالل موجــز 
صحافــي افتراضــي عقده 
على هامــش أعمال الدورة 
الـ٧٥ مــن اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة بأن «اإلمارات 
لــم تكــن فــي حاجــة إلى 
(وام)إحالل السالم مع إسرائيل  أنور قرقاش 

روحاني يتهم واشنطن بـ «التوحش»
عواصمـ  وكاالت: اعتبر الرئيس اإليراني حسن 
روحاني أن البيــت األبيض هو منطلق «اجلرائم» 
املرتبكة بحق بالده، السيما العقوبات االقتصادية 

القاسية التي تفرضها واشنطن.
وقال روحاني في خطاب متلفز امس «العنوان 
الصحيــح لكل اجلرائم والضغوط على الشــعب 
اإليراني العزيز هو واشــنطن، مقاطعة كولومبيا، 
البيت األبيض». وتابع خالل االجتماع األسبوعي 
للجنة مكافحة ڤيروس كورونا املســتجد «من هم 

داخل هذا املبنى ارتكبــوا كمية من اجلرائم بحق 
الشعب اإليراني، وكما ترون، ثمة ضغط ومشاكل 
كل يوم»، متهما الواليات املتحدة بـ«التوحش» بعد 
أن فرضت عقوبات جديدة على بالده، مشيرا إلى أن 
غضب اإليرانيني ينبغي أن يوجه إلى البيت األبيض. 
وأضاف «اذا أراد الناس أن يلعنوا (مصدر) األزمات 
واملشــاكل التي تعانيها البالد، العنوان هو البيت 
األبيض في واشنطن، ال تعطوهم عنوانا خاطئا». 
ووجه روحاني انتقادات الى وزير اخلارجية األميركي 

مايك بومبيو، قائال «السيد الذي يقدم نفسه كوزير 
خارجية هو (في الواقع) وزير للجرائم». وأضاف 
أن األخير «صرح بفخر بأنه حجز ٧٠ مليار دوالر 
من املوارد اإليرانية»، في إشــارة الى منع طهران 
من االستفادة من أموال لها في اخلارج، إضافة الى 
«منع شراء األدوية والغذاء من خالل فرض عقوبات 
ظاملة وغير قانونية وغير انسانية». وتابع «تسبب 
األميركيون في خســائر إليران بعشرات املاليني 

من الدوالرات».
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بعد اعتذار أديب.. «مبادرة» ماكرون على احملّك ومصادره: إنها «خيانة جماعية»
بيروت ـ عمر حبنجر

احملظور وقع، الرئيس املكلف 
مصطفى أديب اعتذر عن تشكيل 
احلكومة، واملبادرة الفرنســية 
مهيأة لالنكفاء، فهل بات لبنان 
في الطريق الى جهّنم، بحسب 

نبوءة الرئيس ميشال عون؟
أديــب وبعد لقاء قصير مع 
الرئيس عون أبلغه فيه قراره، 
وبــرر االعتذار باحلرص «على 
الوحدة الوطنية»، واتهم عددا من 
القوى بالتخلي «عن التزاماتها 
وتعهداتها، األمر الذي ينســف 
التوافق السياسي الذي قبل على 
أساسه مهمة تشكيل احلكومة 
اجلديدة»، مضيفا ان تشــكيل 
احلكومة مبواصفات اختصاصية 
مبنية على الكفاءة والنزاهة كان 
من شــأنه أن يســمح للرئيس 
الفرنســي اميانويــل ماكــرون 
الدولــي  بتجييــش املجتمــع 

ملساعدة لبنان.
وعلى األثر، صدر عن رئاسة 
اجلمهورية بيان بقبول اعتذار 
الرئيس أديب، وشكره في بيان 
«على اجلهود التي بذلها، وابلغه 
قبول االعتذار، وسيتخذ رئيس 
اجلمهورية اإلجراءات املناسبة 

وفقا ملقتضيات الدستور».
وأعــرب مصدر مقــّرب من 

الذي يقود لبنــان واللبنانيني 
الى اخلراب». من جهتهم رؤساء 
احلكومات الســابقون قالوا في 
بيان «إنه من املؤسف أن يصار 
إلى االلتفاف على هذه الفرصة 
التي اتيحت للبنان ومن ثم الى 
إجهاض جميع تلك اجلهود، سيما 
أنه قد أصبح واضحا أن األطراف 
املســيطرة على السلطة التزال 
فــي حالة إنكار شــديد ورفض 
إلدراك حجــم املخاطر الرهيبة 
التي أصبح يتعرض لها لبنان»، 
وأكــدوا باعتبار أنهم هم الذين 
اقترحوا تسمية د.مصطفى أديب 

مع هــذه اإلصالحات واملجلس 
النيابــي أكثر املتحفزين إلقرار 
مــا يجب، ونحن علــى موقفنا 
بالتمسك باملبادرة الفرنسية وفقا 
ملضمونهــا. مــن جهته، رئيس 
املردة سليمان فرجنية عزف على 
ايقــاع الرئيس بري، حيث قال 
في تصريح له: تفاجأنا باعتذار 
أديب، واملبادرة الفرنســية هي 
مشروع خالص وفرصة ذهبية 
يجــب أال نخســرها ألننا قد ال 

نحصل على مثلها.
رئيــس  امضــى  بــدوره، 
احلزب التقدمي االشتراكي وليد 

وقوفهم «إلى جانبه في اعتذاره 
عن االســتمرار في مهمته التي 

جرى اإلطاحة بها».
على املقلب اآلخر، أكد رئيس 
مجلــس النواب نبيــه بري في 
بيان: ال أحد متمســك باملبادرة 
الفرنسية بقدر متسكنا بها، ولكن 
هناك من أغرقهــا فيما يخالف 
كل األصــول املتبعــة، املبادرة 
الفرنســية روحهــا وجوهرها 
اإلصالحــات، واحلكومــة هــي 
اآللــة التي عليهــا أن تنفذ هذه 
إقرارهــا.  بعــد  اإلصالحــات 
وأضــاف: اعتقــد أن كل الكتــل 

جنبالط ليل اول من امس وحتى 
ســاعة توجه اديب الى القصر 
اجلمهــوري في اتصــاالت مع 
املعنني لثنيه عن تقدمي االعتذار 
حتسبا ملخاطر ما بعدها، لكنه 
وصــف فــي حديــث صحافي 
معرقلــي تشــكيل احلكومة بـ 
«املجرمــني»، مؤكدا «كنت أول 
املرحبــني مببــادرة ماكرون»، 
ورأى أن االنســداد فــي األفــق 
احلكومي «يأتي على حســاب 
احلياة الكرمية للبنانيني، ويأتي 
أيضا على حساب إمكانية وضع 
املبادرة الفرنســية». وإذ شدد 
علــى أن التأخير في تشــكيل 
احلكومة هو نتيجة حســابات 
خارجيــة، عبــر جنبــالط عن 
استيائه من أن ذلك يحصل «في 
وقت لم يعد الوضع االقتصادي 
واالجتماعي في لبنان يحتمل 
مثــل هــذه املنــاورات». واكــد 
جنبــالط انه «يؤيــد أن تكون 
الســيادية مفتوحة  احلقائــب 
جلميع الطوائف»، مشددا على 
أنه «ال يخشى أن تخفي املواجهة 
الُســنية ـ الشــيعية، خاصــة 
حول وزارة املالية، تغييرا في 
النظام». من جهته، رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع 
هنأ أديب على موقفه، وقال في 

ً بري وحلفاء «الثنائي» يتمسكون باملبادرة الفرنسية.. واحلريري للمصفقني لسقوطها: ستعضون أصابعكم ندما

الرئيس ميشــال عون مســتقبال الرئيس املكلف مصطفى اديب في بعبدا قبل اعالن اعتذاره عن عدم التشــكيل 
احلكومي أمس                (محمود الطويل)

ماكــرون، عــّراب املبــادرة، أن 
فرنسا لن تخذل لبنان، واعتبر 
بحسب ما نقلت «رويترز»: «أن 
اعتذار أديب يعني أن األحزاب 
السياســية في لبنــان ارتكبت 
خيانــة جماعية». بــدوره، قال 
الرئيس ســعد احلريري «مرة 
جديــدة، يقــدم أهل السياســة 
في لبنان ألصدقائنا في العالم 
منوذجــا صارخــا عن الفشــل 
في ادارة الشــأن العام ومقاربة 
املصلحــة الوطنيــة». وأضاف 
«اللبنانيــون يضعــون اعتذار 
أديب فــي خانة املعرقلني الذي 
لم تعد هناك حاجة لتسميتهم، 
وقــد كشــفوا عن انفســهم في 
الداخل واخلارج ولكل من هّب من 
االشقاء واالصدقاء لنجدة لبنان 
بعد الكارثة التي حلت ببيروت». 
وتابــع «نقول الى أولئك الذين 
يصفقون اليوم لسقوط مبادرة 
الرئيــس الفرنســي اميانويــل 
انكــم ســتعضون  ماكــرون، 
اصابعكم ندما خلسارة صديق 
مــن أنبــل األصدقــاء، ولهــدر 
فرصة اســتثنائية سيكون من 
الصعب ان تتكرر لوقف االنهيار 

االقتصادي».
وقــال «مبــادرة ماكرون لم 
تسقط، ألن الذي سقط هو النهج 

«الوطنية لالنتخابات» تغلق باب الترشح لـ « النواب» 
وتقرر إعالن أسماء املقبولني «مبدئيًا» اليوم

غارات مجهولة على مواقع موالية إليران بدير الزور
واحتجاجات ملطالبة «قسد» باإلفراج عن املعتقلني

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكاالت

أعلنــت الهيئــة الوطنية 
لالنتخابات برئاسة املستشار 
الشــني إبراهيم نائب رئيس 
محكمة النقــض امس اغالق 
باب الترشح النتخابات مجلس 
النواب اجلديــد ٢٠٢١، وذلك 
عقــب انتهــاء مدة العشــرة 
أيــام احملــددة لتلقــي أوراق 
املرشــحني، علــى ان تراجع 
املستندات املقدمة من املرشحني 
ومطابقتها على أرض الواقع، 
متهيدا إلعالن الكشوف املبدئية 
املقبولني  بأسماء املرشــحني 

اليوم.
فحــص  جلــان  وبــدأت 
طلبــات الترشــح والبت في 
صفات املرشحني املشكلة من 
الهيئــة الوطنية لالنتخابات 
في ٢٩ محكمة على مســتوى 
اجلمهوريــة، فــي التأكد من 
توافر شــروط الترشــح في 
الذيــن تقدمــوا  املرشــحني 
بأوراقهم خالل الفترة املاضية، 
وذلــك مــن واقع املســتندات 
املقدمــة منهم، كما تفصل في 
مــدى صحــة انتمــاء طالبي 
الترشــح في النظــام الفردى 
لألحزاب أو كونهم مستقلني، 
كما تتولى فحص املستندات 
املقدمة من املرشحني األصليني 

واالحتياطيني للقوائم.
ومن املقرر عقب الفحص 
أن تقوم اللجان بإعداد كشف 
مســتقل بأســماء املرشــحني 
بالنظــام الفــردى الذيــن مت 
قبول أوراقهم، متضمنا الرمز 
االنتخابي واالنتماء احلزبي أو 
كونه مستقال، كما تعد كشفا 

وكاالت: كشــفت مصــادر 
إعالمية في املنطقة الشرقية، 
عن تعرض مواقع ميليشيات 
عسكرية تابعة إليران لقصف 
جوي شــنته طائرات حربية 
«مجهولة الهوية» بريف دير 
الزور شــرقي البــالد، تزامنا 
مع تعزيزات عســكرية لتلك 
امليليشيات وصلت إلى املنطقة 

أخيرا.
وقال ناشــطون في موقع 
«اخلابور» احمللــي أمس، إن 
طيران مجهول الهوية استهدف 
بثــالث غارات جويــة مواقع 
امليليشــيات اإليرانيــة فــي 
محيط مدينة البوكمال شرق 
دير الزور، دون معرفة حجم 
اخلسائر البشرية واملادية التي 
تكبدتها امليليشيات املدعومة 
من إيران. باملقابل كشف تقرير 
نشرته شبكة «فرات بوست»، 
أمس عن استقدام ميليشيات 
إيران تعزيــزات إلى مناطق 
تواجــد قواتها فــي البوكمال 
وريفها، ووصل قرابة ١٠٠ من 
عناصر امليليشيا مع أسلحتهم 
وآلياتهم إلى املنطقة واستقر 
قســم منهم في أحــد املنازل 
الكبيرة في حي الهجانة قرب 
«مشــفى بدر» الــذي يتخذه 
«حزب اهللا» العراقي مقرا له.

هــذا، وتتمركز في مدينة 
البوكمــال ومحيطهــا عــدة 
ميليشــيات أجنبية ومحلية 
تتلقى الدعم املادي والعسكري 
من إيران عبر احلدود العراقية 
ـ السورية، وأبرزها ميليشيات 
«فاطميــون» و«حــزب اهللا» 
العراقــي، وســيطرت تلــك 
امليليشــيات على املدينة في 
نوفمبر عام ٢٠١٧ بعد عمليات 
عســكرية عنيفــة مدعومــة 

بالطيران احلربي الروسي.

ثبــوت إيجابيــة تعاطيهم 
للمخدرات. وأرسل د.سعد 
مكي وكيــل وزارة الصحة 
بالدقهلية، للمستشار رئيس 
محكمة جنــوب املنصورة 
االبتدائيــة واملشــرف على 
انتخابات مجلــس النواب، 
الـ  كشفا بأسماء املرشحني 
١٧ الستبعادهم من كشوف 

املرشحني املزمع إعالنها.
وأشــار إلى أن الكشــف 
خــاص بنتيجــة حتليــل 
املخدرات، ويضم أســماء ٣ 

سيدات و١٤ مرشحا.
من ناحيــة أخرى، تبدأ 
القضــاء اإلداري  محاكــم 
باحملافظات تلقــي طعون 

يســيطر عليها األكــراد، كما 
نددت مبمارساتها في مناطق 
سيطرتها شمال شرق البالد 
وطالبتهــا بدفــع تعويضات 
لهم بعد جتريف منازلهم في 
قرية كشكش جبور املكونة من 
نحو ٥٠٠ منزل منذ ٤ سنوات، 
باإلضافة لإلفراج عن املعتقلني 

املســتبعدين  املرشــحني 
املقدمــة علــى  والطعــون 
املرشــحني املقبولني خالل 
أيام األحد واالثنني والثالثاء، 
على أن تفصل احملاكم في 
الطعون خالل أيام األربعاء 
واخلميس واجلمعة، وعقب 
ارســال األحكام إلى الهيئة 
لالنتخابــات  الوطنيــة 
ملراجعتهــا تعلــن الهيئــة 
القائمة النهائية للمرشحني 
يوم ٥ أكتوبر، ويكون يوم 
٧ أكتوبر آخر موعد لتنازل 
املرشحني لبعضهم البعض، 
ثــم نشــر التنــازالت فــي 
جريدتني واسعتي االنتشار 

يوم ٨ أكتوبر.
وكشف مصير املفقودين.

وبث ناشطون في موقع 
«اخلابــور»، صــورا تظهر 
جتمــع متظاهريــن حملوا 
يافطات كتبت عليها شعارات 
مناهضة مليليشيات «قسد»، 
وطالبوا باإلفراج الفوري عن 

املعتقلني في سجونها.

استبعاد ١٧ مرشحاً محتمالً بسبب حتاليل املخدرات

محتجون في قرية كشكش جبور بريف دير الزور يطالبون «قسد» بدفع تعويضات واالفراج عن املعتقلني  (األناضول)

آخر بأسماء املرشحني ضمن 
القوائم يتضمن اسم القائمة 
والصفة التي ثبتت لكل مرشح 
فيها وانتمائه احلزبي أو كونه 
مســتقال، حيث تقوم اللجان 
اليوم بعرض الكشفني بطريقة 
ظاهــرة أمــام مقــر احملكمــة 
االبتدائية املختصة، على أن 
يستمر عرض الكشوف ملدة ٣ 
أيام (األحد واالثنني والثالثاء).
فــي الســياق، أرســلت 
اللجنــة الطبيــة اخلاصــة 
الطبــي  الكشــف  بتوقيــع 
علــى املرشــحني احملتملني 
بالدقهلية، كشفا باستبعاد ١٧ 
مرشحا من املتقدمني بأوراقهم 
إلى اللجنة القضائية، بعد 

وفــي ديــر الــزور أيضا، 
خرجــت مظاهــرة شــعبية 
حاشدة في مدينة «الشدادي» 
بريــف احلســكة اجلنوبــي، 
طالبت بالكشــف عن مصير 
املفقودين وخروج املعتقلني 
لدى ميليشيات قوات سوريا 
الدميوقراطيــة «قســد» التي 

«املرصد»: إصابات كورونا بسورية تتجاوز ٣٠ ألفًا
وكاالت: تضاربت األرقام التي أعلنتها 
وزارة الصحة السورية لالصابات والوفيات 
الناجمة عن «ڤيروس كورونا املستجد» مع 
تلك التي يقول املرصد الســوري حلقوق 
اإلنسان انها مســتقاة من «مصادر طبية 
موثوقة». ففي حني أعلنت الوزارة ارتفاع 
االصابات الــى أكثر من ٤٠٠١ اصابة حتى 
مساء أمس األول، قال املرصد متهما «النظام 

بالكذب مبا يخص األرقام احلقيقية» إنه رصد 
تسجيل نحو ٤١٠٠ إصابة جديدة خالل األيام 
الفائتة في عموم احملافظات السورية، لكنه 
لم يذكر عدد االيام. وأكد أيضا تسجيل ٢٧٥ 
حالة وفاة جديدة بالڤيروس خالل الفترة 
ذاتها، مشيرا إلى أن محافظات حلب ودمشق 
وريفها التزال حتظى باحلصة األكبر من 

احلاالت، وسط أوضاع طبية كارثية.

بيان ان اعتذاره «أكد املؤكد بأنه 
ال ميكن التفكيــر بأي إنقاذ إال 
بحكومة مستقلة فعال، ان تسمية 
الوزراء من قبل فرقاء املجموعة 
احلاكمة احلالية قد أثبت فشله 
وأدى بالبالد الى ما أدى إليه».

واضاف «ال ميكن التفكير من 
اآلن فصاعدا بتشكيل اي حكومة 
اال انطالقا من األسس التي اعتذر 
الرئيس أديب بســببها. تهاني 
احلــارة للرئيــس أديــب، ولو 
لــم نكن قد ســميناه، ألنه أول 
مسؤول لبناني يستقيل عندما ال 
يتمكن من ان يترجم قناعاته».

اما النائب زياد حواط، عضو 
تكتل اجلمهوريــة القوية، فقد 
ل مسؤولية ما بتنا فيه إلى  حمَّ
حــزب اهللا والثنائي الشــيعي 
ورئيــس اجلمهوريــة نتيجة 

انصياعهم ملشيئة ايران.
وفــي مقدمات االســتقالة، 
والح من محادثات مســاء اول 
من امس احتمال قبول الثنائي 
الشيعي بتســمية وزير املال، 
على ان يســمي أديــب الوزراء 
الشيعة الباقني، ولكن املالحظ 
توقيــت حتــرك حلفــاء حزب 
اهللا علــى اخلــط احلكومــي، 
مبا وســع من رقعة االشتباك، 
حتى ال تبقى العرقلة محصورة 

باحلزب، وهذا ما قد يخفف من 
الضغوط الفرنســية، ويخفف 
الضغط الروســي على ايران. 
ومن هنا جاء اعالن رئيس املردة 
ســليمان فرجنية عن متســكه 
بتســمية وزير من املــردة في 
احلكومة العتيــدة، مؤيدا حق 
الثنائي الشــيعي بوزارة املال 
وبتسمية وزرائه، وتاله النائب 
طــالل ارســالن بالدعــوة إلى 
احترام الكتل النيابية، وانضم 
حزب الطاشــناق األرمني إلى 
الركب بالقول ان تسمية الوزير 
األرمني شــأن احلزب، وهذا ما 
افضى إلى قــول مصادر بعبدا 
أن الرئيــس عون لن يقبل هو 
اآلخر باألســماء الهابطة عليه، 
وأن أسماء الوزراء املسيحيني 
يجب أن تخرج من بعبدا، وهذا 
ما يبدو أنه ابلغه عصر اجلمعة 
إلــى الرئيس املكلف. وكل هذه 
الظروف ستؤدي إلى جتميد قيام 
حكومة جديدة في لبنان إلى ما 
بعد االنتخابــات االميركية في 
الثالث من نوفمبر٢٠٢٠ استجابة 
لالستراتيجية اإليرانية املتصلة 
بالعالقات مع الواليات املتحدة، 
فــي حني أن الواليــات املتحدة 
تنظر إلى لبنان من بوابة التمدد 

اإليراني.

لبنان.. معّطلو املبادرة ال يثقون بفرنسا 
ودعاة الدولة املدنية يدافعون عن «السالح الديني»!

محمد بسام احلسيني

تلقت املبادرة الفرنسية إلنقاذ لبنان ضربة 
قاسية أمس مع اعتذار الرئيس املُكّلف مصطفى 
أديب، والتي أضافت تعقيداً جديداً ملشهد ُمعّقد 
أصًال، ليفقــد اللبنانيون فرصة جديدة لعبور 

األزمة.
وعلى الرغم من أن املبادرة حّثت اللبنانيني 
على التوافــق على حلــول اقتصادية ألزمتهم 
اخلانقــة ومترير اإلصالحــات املطلوبة حللها 
ووضع القضايا اخلالفيــة الكبرى جانبًا، فإن 
سوء األوضاع االقتصادية الكارثية لم يحجب 
القضية األساســية التي تشغل اللبنانيني هذه 
األيام، وهي انقسامهم احلاد حول مستقبل سالح 
حزب اهللا الذي تواصل صورته تدهورها لدى 
الكثير من األوســاط اللبنانيــة والعربية منذ 

أحداث أيار ٢٠٠٨ في بيروت الى اليوم.
وبغض النظر عن هذا االنقسام، من عجائب 

السياســة في لبنان اليوم أن املطالبني بالدولة 
املدنية هم األكثر دفاعاً عن سالح «ديني» بطبيعته 
كونه مرتبطًا ارتباطًا مباشراً بفتاوى وما يسمى 
بـ«التكليفات الشرعية» التي تصدر عن قياداته 
أو حتــى مرجعياتها خارج لبنان.. وهذا يؤكد 
أن طــرح «املدنية» ليس جديا بل جاء في اطار 
النقاش واملناورات لتبرير االلتفاف على تشكيل 
احلكومة املطروحة فرنســيًا، فعلى ما يبدو ان 
املطلــوب إقليميًا االنتظار ملــا بعد االنتخابات 
األميركية القادمة، ورمبا التمهيد ملشاريع أكبر 

مثل تعديل الدستور اللبناني.
إن املطالبــة بدولة مدنية في لبنان البد أن 
تكون أولويتها إيجاد الِصيغ التي جتعل السالح 
وقراره وطنيًا وليس دينيًا أو خارجيًا وتأمني 
أنظمة األحوال الشخصية املدنية، وهي العامل 
األساسي - مع التربية واملناهج - في معاجلة 
الطائفيــة املقيتة.. ولو تابعنا كل هذه األمور 
ســنجد أيضــًا أن أول من يعطلونهــا هم من 

يرفعون لواء الدولة املدنية!
انطلقت املبادرة الفرنسية من أمرين هما عجز 
اإلدارة اللبنانية ومجلس النواب عن إقرار وتنفيذ 
قوانني اإلصالح واستمرار تدهور الوضع وصوًال 
النفجاره في ٤ أغسطس مع حادثة املرفأ، وعلى 
الرغم من تالعب السياسيني اللبنانيني بالكالم 
واملواقف، ورفع شعارات السيادة واحلجج من 
قبيل «ضرورة التشاور مع الكتل»، فإن جوهر 
املبــادرة كان منذ البدايــة املوافقة على مترير 
املرحلة بغطاء دستوري «شكلي» للحكومة من 
قبل األحزاب والكتل النيابية، وإال فما اجلديد؟!

وكانت فرنسا سُتتابع وُتراقب عبر مسؤوليها 
األمور خالل أشهر قليلة وتشرف بنفسها على 
اإلصالحات عبر رئيس احلكومة املُكّلف وفريقه 
مقابل املســاعدة االقتصادية للبنان.. وذلك في 
ظل جتميد النقاشــات السياسية اخلالفية كما 
وعدت، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيا لطمأنة 
املتوجســني حتى وإن لم يكن لديهم مشــروع 

بديل ملواجهة االنهيار االقتصادي.
كان من املمكن للفرقاء أن يرفضوا هذا العرض 
منذ البداية لكنهم وافقوا، وجاءت املشــاورات 
املُلزمة بناء على هذا األساس «شكلية»، وُكلِّف 
على أثرها الرئيس أديب الذي جاء وفي باله ما 
طلبه الفرنسيون بالضبط: اإلصالحات، ليفاجأ 
الحقًا بانقالب عليه عبر شعار ضرورة التشاور 
مع الكتل النيابية لتســمية الوزراء، وهو األمر 
الذي ينسف املبادرة، ألنها جاءت أصًال لتعالج 
وضعًا عقيمًا، وفشل حكومة ومجلس نواب لم 
ينتجا شيئًا في السابق، ويقومان على التناحر 
واُحملاصصة، وبالتالي فإن أي ثقة مطلوبة من 
املجلــس للحكومــة كان يجب أيضــًا أن تكون 
بدورها «شكلية» وحتصيل حاصل مثل املشاورات 
اســتكماال للمبادرة، خاصة أنه بات واضحًا أن 
هذا املجلس وبشهادة بعض األعضاء املستقيلني 
منه مثل النائبــة بوال يعقوبيان قد حتول إلى 
«مقبرة للتشريعات اإلصالحية وكل ما يتعلق 

باحملاسبة».. ولو كان قد أظهر أي جناح ملا كان 
البلد وصل إلى حد االستنجاد بفرنسا، وبالتالي 

فإن فاقد الشيء ال يعطيه.
على هذا األســاس، عّول الرئيس أديب على 
وضوح أهــداف املبادرة الفرنســية وعلى ثقة 
باريس، وبالتأكيد لم يكن يعول على ثقة الكتل 
النيابية احلالية التي ال يقدم رأيها وال يؤخر شيئا 
بالنسبة للبنانيني بعد ثبوت فشلها باعترافها 

وبنماذج احلكومات املتعاقبة التي قدمتها!.. 
وملا وجد السفير أديب نفسه مضطراً لدخول 
بازار االبتزاز السياســي الــذي حتترفه بعض  
م اعتــذاره، مؤكداً صدق نواياه،  هذه الكتل، قدَّ
وتاركًا اآلخرين «يقّلعون أشــواكهم بأيديهم»، 

على ما يقول املثل.
إن عدم الثقة بأديب هو عدم ثقة بفرنسا من 
ِقبــل من عّطلوه وإن ادعــوا عكس ذلك، بغض 
النظر عما إذا كان قرارهم داخليًا أو مســتورداً 

من خارج احلدود!

«الصحة» توضح آلية العمل مبنافذ الدخول 
واخلروج من املدارس للحماية من «كورونا»

القاهرة ـ ناهد إمام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم 
تخصيص بوابات لدخول الطالب في املدارس، 
كما سيتم تخيص بوابات للخروج فقط مع 
االستمرار في قياس درجة احلرارة للطالب 

حتسبا لعدوى كورونا.
أنه  وأضافت وزارة الصحة والســكان 
سيتم التنسيق الكامل ملنع التزاحم بني الطالب 
وخروجهم بشكل منظم مع اتباع اإلجراءات 
الوقائية ملكافحة عدوى كورونا، مشيرة إلى 
أنه ســيتم التنبيه على املشرفني واملدرسني 
بارتداء املاسكات خالل التعامالت اليومية داخل 
املدارس. يشــار إلى أنه مت اعداد خطة للحد 

من انتشــار ڤيروس كورونا داخل املدارس 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبإشراف 
من منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونسيف، 
على أن يتم انعقاد غرفة أزمات بشكل دائم 
لالستجابة السريعة ألي متغيرات قد حتدث، 
والعمل بشكل استباقي على اتخاذ القرارات. 
وكان قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة 
والســكان، قام بوضع قواعــد للوقاية من 
األمراض املعدية وڤيروس كورونا املستجد، 
منها (غســل اليدين جيدا باملاء والصابون، 
التهوية اجليدة، عدم ملس أغراض اآلخرين 
وعدم ملس حرف السلم، استخدام األغراض 
الشخصية، ترك مسافة آمنة بني اآلخرين، ال 

مصافحة ال معانقة ال تقبيل).
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ملاذا اطلق على الغدد الصماء هذا االسم؟

الغدد الصماء هذا االسم ألنها  ٭ اطلق على 
تصب افرازاتها في الدم مباشرة بدون قنوات 
الغدة املخاطية والغدد  كالغدد االخرى مثل 

العرقية واللعابية وغيرها.

ما سبب ملوحة ماء البحر؟

٭ توجد كمية كبيرة من ملح الطعام في الصخور 
والتربة املكونة لألرض، وعندما تهطل االمطار 
فإنها تغمر االرض والصخور، وتذيب ما فيها 
من ملح، ثم تنساب هذه املياه املاحلة في انهار 
حتى تصل اخيرا الى البحار واحمليطات، ولقد 
ادى هذا مع مرور الزمن ماليني السنني الى افراغ 
كميات هائلة من امللح تكفي جلعل مياه البحار 

واحمليطات ماحلة جدا.

ما أنواع اخلاليا التي يتكون منها جسم االنسان؟

٭ يتكون جسم االنسان من انواع عديدة من 
اخلاليا، منها:

- اخلاليا العضلية: التي تكون العضالت.

- اخلاليا العصبية: التي تكون االعصاب.
- اخلاليا الدهنية: التي تكون النسيج الدهني.
- اخلاليا الطالئية: التي تغلف اجللد وتبطن 

التجاويف.
- اخلاليا التناسلية: التي تكون اجلهاز التناسلي.
- اخلاليا الدفاعية: التي تكون األجسام املضادة.

ماذا تعرف عن املدمرة (إيالت)؟

٭ هي مدمرة اسرائيلية أطاح بها زورق عسكري 
مصري صغير موجة بأربعة صواريخ احالها 
الى حطام، واغرق طاقم بحارتها البالغ عددهم 
٢٠٢ بحار، وكان ذلك عام ١٩٦٧. وقد غير هذا 
احلادث في االستراتيجية العسكرية البحرية 
في العالم كله، ويعتبر يوم اغراق املدمرة ايالت 

عيدا للقوات البحرية املصرية.

ما هو االدرينالني؟

٭ هو هرمون يفرزه نخاع الغدة الكظرية، وظيفته 
الرئيسية هي االعانة على تعبئة مواد اجلسم 
في اوقات االجهاد او اخلطر، فهو يفرز في الدم 
بكثرة في عديد من حاالت الشدة، مثل النزف، 
وانخفاض ضغط الدم الشرياني، ونقص سكر 
الدم، والتعرض للبرد، واالنفعاالت النفسية.

اليقطني

فهد البناي

٭ بدون املرأة ال طعم للحياة.
٭ رومانسية، عاطفية، مشتاقة، لإلحساس 

خجولة.
الرجل  ٭ في فترة اخلطوبة األولى يتحدث 
املرأة وفي النصف اآلخر للخطوبة  وتنصت 
متلي شروطها وينفذ الزوج ولكن بعد الزواج 

يتحدث االثنان ويستمع اليهما اجليران.
٭ قالت الفتاة للشاب الذي تقدم لطلب يدها 
استطيع طبعا ان اعيش مبرتبك لكن مباذا 

تعيش انت؟!
٭ املرأة إذا صلحت صلح املجتمع.

٭ املرأة قوية قوة الصخرة ولينة لني العظام.
٭ وقار املرأة وحشمتها هما ثروتها.

٭ غرور املرأة قبر جلمالها.

تاوارضخلاا

ةليحتسملاا

تالبقملاهل

ليرباجلامط

اءارهجلاما

لةملكيمغنز

واااقبترمج

الللمدرابة

سمسصرطليلع

عرماتةيبلح

ةيافجايكرت

نرءيىيدعسي

١ - الرفعة - يكمل، ٢ - فضة - علقم، ٣ - مذلة - 
اجلواري، ٤ - قذفتهم - غالف الشجر، ٥ - متكبرة 
(معكوسة)، ٦ - مسرحية لشكسبير، ٧ - خبر - 
لقيادة السفينة (معكوسة) - للتعريف، ٨ - مدينة، 
٩ - سارق (معكوسة) - شتائمهما، ١٠ - فانيتان 

- للمساحة (معكوسة).

الطازجة
نغم

كلمة
مرجتى
سعدي

اخلضراوات
همم

املرير
بارد

تركيا

املستحيلة
اجلابري
السماء

عليل
مرتب

املقبالت
اجلهراء
الصافي

حلبية
الواسعة

١ - التقدير - مشتاق، ٢- رسن - من حيوانات الصحراء 
(معكوسة)، ٣ - قصتهما، ٤ - للنصب - مع القهوة - 
وضعا خلسة (معكوسة)، ٥ - أحوزه - قطع، ٦ - عبر 
- التضحية، ٧ - من املناسبات السعيدة - قهوة، ٨ - 
يشعر باحلر - انتفض (معكوسة)، ٩ - تعوذات - العلقم، 

١٠ - جدال - املرض.

أفقياً: عموديًا:
١ - السؤدد - يتم، ٢ - جلني - مر، ٣ - عار - االماء، 
٤ - رمتهم - حلاء، ٥ - متعالية (معكوسة)، ٦ - امللك 
لير، ٧ - نبأ - دفة (معكوسة) - ال، ٨ - بلد، ٩ - لص 
(معكوسة) - سبابهما، ١٠ - بائدتان - ار (معكوسة).

١ - العرفان - صب، ٢ - جلام - اإلبل (معكوسة)، ٣- 
سيرتهما، ٤ - ان - هيل - دسا (معكوسة)، ٥ - أملكه 
- بت، ٦ - دخل - الفداء، ٧ - العيد - بن، ٨ - محتر 

- هب (معكوسة)، ٩ - متائم - املر، ١٠ - مراء - الداء.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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كاظمة يفوز وديًا على التضامن 
ويعير الصعنون إلى الساملية

عبدالعزيز جاسم

تغلب كاظمة على التضامن بنتيجة ٣-٢ في املباراة الودية 
التي جمعتهما أول من أمس ضمن حتضيرات الفريقني النطالق 

املوسم اجلديد ١٥ أكتوبر املقبل ببطولة دوري التصنيف.
وسيخوض البرتقالي ودية أخرى أمام خيطان يوم اخلميس 
املقبل لكنه ســيبحث عن ودية أخرى خالل اليومني املقبلني 
وذلك بحثا عن انســجام الفريق مع احملترفني اجلدد الذين 

شاركوا في مواجهة التضامن.
إلى ذلك، وافق نادي كاظمة على اعارة حارسه بدر الصعنون 
إلى الساملية ملدة موسم بعدما كان معارا إلى الساحل املوسم 

املاضي.

«العنيد» يستقبل توريه اليوم
يحيى حميدان

يصل الى البالد فجر اليوم محترف فريق 
الكرة بنادي التضامن، الغيني توريه ايكهالي، 
ليلتزم في احلجر املنزلي ملدة أسبوعني قبل 
انضمامه للتدريبات بصفة رسمية بعد ذلك. 
وتعمل ادارة «العنيد» في الوقت احلالي على 
االنتهاء من استخراج سمة دخول البالد «الفيزا» 
للمحترف الغابوني دافيد ماسامبا والذي من 

املتوقع أن يصل نهاية االسبوع احلالي.

هذا، وحصل اجلهــازان االداري والفني 
في التضامن على موافقة الســاملية خلوض 
مباراة جتريبية جتمع الطرفني يوم ٣ الشهر 
املقبل، ويعقبها مباراة اخرى وأخيرة في رحلة 
االعداد للموســم اجلديد امام نادي الكويت 

يوم ١٠ اكتوبر.
ويتدرب «العنيد» حاليا حتت قيادة املدرب 
الوطني جمــال القبندي والذي بات في حكم 
املؤكد تسلمه االدارة الفنية للفريق عند انطالق 

املوسم اجلديد في ١٥ اكتوبر املقبل.

لقاءان جتريبيان أمام الساملية والكويت

«األبيض» عاود تدريباته.. ويدرس ملف «اإلعارات»
يحيى حميدان

الكويت  بنادي  الكرة  اســتأنف فريق 
تدريباته مساء أمس بعد ٤ أيام من الراحة 
عقب اخلسارة في نهائي كأس األمير أمام 

العربي ١-٢ مساء االثنني املاضي.
ويســتعد «األبيض» خلوض منافسات 
املوسم اجلديد بتواجد كامل عناصره، علما 
أن القادم اجلديد من كاظمة، مشاري العازمي، 
قد دخل التدريبات أمس بصفة رسمية عقب 
توقيع العقد بني الطرفني األربعاء املاضي.

هذا، وفتح اجلهازان اإلداري والفني ملف 
الالعبني احملليني الذين سيتم السماح لهم 
باالنتقال إلــى أندية اخرى، إذ من املتوقع 
أن يســمح للحارســني مصعب الكندري 
وعبدالرحمن احلسينان بالبحث عن فرق 

أخرى واالكتفاء بثالثي احلراسة حميد القالف 
وفواز الفضلي والصاعد عبدالرحمن كميل.
وقد أعارت إدارة نادي الكويت حارس 
مرمى املنتخب األوملبي سعود احلوشان (٢٣ 

عاما) إلى الساملية ملدة موسم واحد.
الكويتاوي  الفريق  ووضع مســؤولو 
املدافع األيسر خالد القحطاني على قائمة 
املغادرين في حال اتفاقه مع أي من الفرق 
األخرى، علما أنه انتقل من القادســية الى 
الكويت في صفقة انتقال حر ملدة موسمني 
في صيف العــام املاضي، بيد أنه لم يقدم 

اإلضافة املأمولة منه.
وسبق أن وافقت إدارة «األبيض» على 
اعارة كل من عبداهللا العتيبي الى الساحل 
وحسني احلربي الى اجلهراء ومحمد ربيع 

وعثمان الفيلكاوي الى برقان.

القادسية يستعيد وادي.. وإعارة خالد للنصر

عبدالعزيز جاسم

وافق نادي القادسية على إعارة مدافعه محمد 
خالد إلى فريق النصر ملدة موسم، حيث سبق 
خلالد أن مثل العنابي وقدم مســتوى مميزا 
معه. وتأتي إعارة خالــد بعدما تعاقدت إدارة 
األصفر مع الظهير األيســر الدولي األلباني 

لورانس تراشي.
إلى ذلك، عاد العب وسط األزرق عبدالعزيز 
وداي لصفوف القادســية بشكل رسمي بعد 
انتهاء إعارته الى التضامن ورغبة الالعب في 

عدم التجديد ملوسم آخر باإلضافة الى تطور 
مســتواه، ما ساهم في إبقائه من قبل اجلهاز 

الفني بقيادة املدرب اإلسباني بابلو فرانكو.
وكان القادســية والعنابي قد التقيا وديا 
اخلميس املاضي وانتهت املباراة بفوز األصفر 
٣-١، وهي املباراة الوديــة الثانية لهما خالل 
أسبوع وانتهت األولي بفوز القادسية أيضا ٣-٢.

وتتواصل تدريبات األصفر بصفوف مكتملة 
بعد تعافي العب الوسط رضا هاني من إصابته 
بتمزق في العضلة األمامية منعته من املشاركة 
في ربع نهائي كأس سمو األمير أمام كاظمة.

(املركز اإلعالمي بالقادسية) أحمد الظفيري مير من العب النصر بهاء عبدالرحمن 

«األوملبي» يواصل ودياته بلقاء اليرموك اليوم
مبارك اخلالدي

يخوض منتخبنا األوملبي جتربة ودية 
جديدة مساء اليوم، عندما يحل ضيفا على 
فريق اليرموك في الـ ٦:١٥، وهي املباراة 
الرابعة له ضمن املرحلة االولى من برنامجه 

اإلعدادي.
وكان األزرق قــد تعــادل مع خيطان 
اخلميس املاضي ٢/٢ في مباراة هي الثالثة 
حسب البرنامج املعد من قبل اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب الوطني محمد العزب، وسجل 
هدفي األزرق سلمان البوص وعبدالرحمن 

الشرهان، وقد خاض قبلها مباراتني انتهتا 
بالتعادل اإليجابي ١/١ مع فريقي الفحيحيل 

والساملية تواليا.
ويســعى اجلهاز الفني ملنح الفرصة 
الكافية جلميع الالعبني الـ ٦٩ خصوصا 
بعد اكتمال الصفوف مؤخرا بانضمام العبي 
الكويت والعربي الى التدريبات، كما يسعى 
اجلهاز الفني الستثمار املرحلة الراهنة قبل 
انطالق املنافسات الرسمية للموسم اجلديد 
بخوض العديد من املباريات الودية، ملا لها 
من فائدة فنية لالعبني واجلهاز الفني على 

حد سواء.

اجلهراء تدرب مكتمل الصفوف
مبارك اخلالدي

اكتملت صفوف الفريق األول لكرة القدم 
بنادي اجلهراء اعتبارا من نهاية األســبوع 
املاضي بعد عــودة الالعبني املضربني عن 

التدريبات.
وكانت جهود أمني السر العام بالنادي خلف 
السهو قد تكللت بالنجاح بعد االجتماع مع 
الالعبني واالستماع لوجهات نظرهم، حيث 
متكن من احتواء أبنائه الالعبني، األمر الذي 

ســاهم في ارتفاع احلالة املعنوية للفريق 
وألعضاء اجلهازين الفني واإلداري.

وقال السهو في تصريحات إعالمية عقب 
حضور الالعبني الى النادي انه استمع الى 
مختلف وجهات النظر، مشددا على أن العبي 
الفريق وأعضاء اجلهاز اإلداري هم أبنائؤه 

وإخوانه وان اجلميع على مسافة واحدة.
هذا، وقد اتفق الفريق على ضم الالعب 
حسني احلربي قادما من الكويت بنظام االعارة 

ملدة موسم.

احتوى مشكلة إضراب بعض الالعبني.. وضم احلربي من الكويت باإلعارة

«كورونا» يتمدد بني صفوف العربي

الساحل لتمديد فترة اإلعارة الى موسم جديد، 
كما اعلن الالعب علي مقصيد في تصريحات 
إعالمية عن عــدم تلقيه أي عروض من فرق 
أخرى، وانه يزاول تدريباته املنفردة في إشارة 
إلى إمكانية عودته إلى الفريق، كما اعلن أيضا 
النادي عن إعارة احلارس حيدر ستار إلى نادي 

برقان ملدة موسم واحد.
إلى ذلك، أعلن النادي أن غدا االثنني املوافق 
٢٨ سبتمبر سيكون هو اليوم األخير لفترة 

تسجيل وجتديد االشتراكات بالنادي.

مبارك اخلالدي

أعلن مجلس إدارة النادي العربي في بيان 
رسمي يوم امس عن ثبوت إصابة رئيس النادي 
عبدالعزيز عاشور بڤيروس كورونا املستجد، 
لينضم بذلك الى قائمة أعضاء مجلس اإلدارة 
املصابني وهما رئيس جهاز الكرة علي مندني 

وعضو مجلس اإلدارة فهد الفهد.
وكانــت إدارة النادي قــد وجهت بإجراء 
املسوحات الطبية مع نهاية األسبوع املاضي 
لكل املخالطني مبن في ذلك أعضاء الفريق االول 
لكرة القدم، حيث جاءت اغلب النتائج سلبية 
ما شــجع على عودة الفريق الى التدريبات 
مساء امس بقيادة املدرب اللبناني باسم مرمر 

ومساعديه.
وفي جانب آخر، تقرر أن يخوض «األخضر» 
مباراة ودية مساء غد االثنني أمام فريق الشباب 
بعد ان كان من املقرر أن يلتقيا اخلميس املاضي، 
إال أن ظروف العربي أرجأت املباراة إلى يوم غد.
في شــأن متصل بالالعبني، أعلن الالعب 
علي عتيق عبر حسابه الشخصي انتهاء فترة 
إعارته للفريق، وعلمت «األنباء» أن محاوالت 
جتري بني النادي والالعب وإدارة ناديه السابق 

تدريبات «األزرق» تنطلق اليوم على «البكر»
نتائج مسوحات العبي العربي وكاظمة «سلبية»

عبدالعزيز جاسم

يخــوض منتخبنــا الوطنــي 
األول لكرة القــدم أولى تدريباته 
في الـ٦:٣٠ من مســاء اليوم على 
ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر 
بقيادة املــدرب ثامر عنــاد وذلك 
استعدادا خلوض مباراتني وديتني 
أمــام اإلمارات وســورية يومي ٨ 
و١٢ أكتوبــر املقبل فــي أبوظبي، 

كما ســيخوض األزرق مواجهتني 
وديتــني في نوفمبر مــع ارمينيا 
وعمان يومي ١١ و١٦ منه. واطمأن 
اجلهــازان الفنــي واإلداري علــى 
سالمة العبي كاظمة والعربي بعد 
أن ظهرت املسحات الطبية بخلوهم 
من ڤيروس كورونا، حيث اختار 
عناد ٥ العبني من «األخضر» وهم: 
سليمان عبدالعفور وعبداهللا عمار 
وأحمد إبراهيم وبندر السالمة وعلي 

عتيق الذي اجرى فحص «كورونا» 
امس، ومثلهم من «البرتقالي» وهم: 
حســني كنكوني محمــد العازمي 
وحمد احلربي وبندر بورسلي قبل 
ان يتم استبعاد شبيب اخلالدي بعد 
إصابته بفيروس كورونا وجاء بدال 
منه مهاجم «األصفر» عبدالعزيز 
مــروي. وضمت قائمة األزرق ٣٠ 
العبا بني العبي اخلبرة والشباب 
وذلك لتجهيزهم لتصفيات آسيا 

املشتركة املؤهلة الى نهائيات كأس 
العالم في قطر ٢٠٢٢ ونهائيات كأس 
آسيا في الصني ٢٠٢٣ والتي تقرر 
تأجيلها إلى مارس ٢٠٢١ حســب 
بعض التقارير اإلعالمية ولم يعلن 

عنها بشكل رسمي.
ومــن املقــرر أن يجري جميع 
وفد األزرق مسحات كورونا وذلك 
للتأكد من سالمتهم قبل املغادرة 
إلى أبوظبي يوم ٥ أكتوبر املقبل.

عبدالعزيز عاشور
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أعلنت اللجنة املنظمة لبطولة فرنسا املفتوحة 
للتنس «روالن غاروس» التي انطلقت امس أنه 
جرى تقليص عدد املشجعني املسموح بحضورهم 
مباريات البطولة ليصبح ألف مشجع فقط، في 
ظل جائحة «كورونا، وسيتم توزيع املقاعد املتاحة 
عبر قرعة حلاملي التذاكر، على أن يتصل املنظمون 
باملشجعني الذين يقع عليهم االختيار. وقال االحتاد 
الفرنسي للتنس في بيان: «نشعر باألسف الشديد 

بسبب هذه القيود اجلديدة».
في غضون ذلك، كتبت الالعبة املصرية ميار 
شــريف اســمهما بحروف من نور فــي البطولة 
بعــد التأهل إلى الــدور الرئيســي األول بعد ان 
حققت االنتصار في مباراتهــا بالدور التمهيدي 
الثالث واألخير امس األول على حساب اإليطالية 
جوليا جاتــو مونتيكوني مبجموعتني نظيفتني 
٦-١ و٦-٣ خالل ساعة و١٩ دقيقة، لتصبح أول 

مصرية تتأهل خلوض منافسات الدور الرئيسي 
بإحدى البطوالت األربع الكبرى «غراند سالم».

يذكر أن ميار شريف (٢٤ عاما)، والتي حتتل 
التصنيــف الـ ١٧٢ عامليا، كانــت قد أكدت عزمها 
على احتالل مركز ضمن املصنفات الـ ١٠٠ األوائل 

على العالم.
وبشكل عام في منافسات السيدات، ستخوض 
الرومانية ســيمونا هاليب البطولة وهي األعلى 
تصنيفا لدى السيدات في ظل انسحاب األسترالية 
أشلي بارتي األولى عامليا بسبب تداعيات ڤيروس 
كورونا املستجد واليابانية املصابة ناومي أوساكا.

وال ميكن استبعاد األميركية سيرينا وليامس 
من التوقعات، في ظل محاولة املخضرمة إحراز 
لقبها الـ ٢٤ في البطوالت الكبرى ومعادلة الرقم 
القياســي. وصحيح أن روالن غاروس هي األقل 
تتويجا لســيرينا في البطوالت الكبرى، اال انها 

رفعت اللقب في باريس أعوام ٢٠٠٢ و٢٠١٣ و٢٠١٥.
وتعد اإلســبانية غاربينيي موغوروسا التي 
تفوقت على سيرينا في نهائي ٢٠١٦ منافسة أخرى 
علــى اللقــب، فيما عادت البيــالروس فيكتوريا 
أزارنكا، األولى عامليا سابقا، إلى مستوياتها وبلغت 
نهائي فالشينغ ميدوز حيث خسرت أمام أوساكا.

وفي الرجال، يقف ملك املالعب الترابية اإلسباني 
رافايل نادال على بعد لقب كبير واحد من معادلة 
رقم األســطورة السويســري روجيه فيدرر في 
بطوالت «الغراند ســالم»، لكن بعد ١٥ ســنة من 
تتويجه األول في روالن غاروس يبدو الـ«ماتادور» 

معرضا أكثر من أي وقت مضى لفقدان لقبه.
ويبلغ رصيد نادال الرائع في روالن غاروس 
٩٣ فوزا وخسارتني فقط منذ عام ٢٠٠٥، عندما 
اصبح بعمر املراهقة أول العب يحرز اللقب 
فــي محاولتــه األولى منذ الســويدي ماتس 

فيالندر عام ١٩٨٢. 
لكــن ابن الـ ٣٤ عاما رفع رصيده إلى ١٩ لقبا 
في البطوالت الكبرى بينها ١٢ في روالن غاروس 
(رقم قياسي)، وتتزامن مشاركته الراهنة مع غياب 
فيدرر الذي يتعافى من جراحة بركبته، ما يقربه 
أكثر من التتويج للعام الرابع تواليا في باريس، 
ولكن عوامــل مختلفة أدت الــى ارتفاع حظوظ 
منافسيه، خصوصا الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
املصنف أول عامليا والنمســاوي دومينيك تييم 
املتألق بشكل كبير واملتوج في فالشينغ ميدوز 

األميركية على أرض صلبة. 
ويخوض نادال روالن غاروس دون إحرازه اي 
لقب ترابي للمرة األولى، إذ خسر مبجموعتني امام 
االرجنتيني دييغو شفارتســمان في ربع نهائي 
دورة روما اإليطالية، في مشــاركة كانت األولى 

له في غضون ستة أشهر.
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وهي املرة األخيرة التي تنافس فيها 
مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية
TS٠٥٠ في ســباق لومان ٢٤ ساعة. 
فكل الشكر إلى جماهيرنا وشركائنا 
وفريق عملنا. وأشــكر سيباستيان 
وكازوكي وبرينــدون على قيادتهم 
مركبة TS٠٥٠ ملســافة أطول من أي 
مركبة أخرى. كنت أتابعهم بسعادة 
كبيرة وهم يعتلون منصة التتويج، 
سنواصل التحدي ونستمر في تطوير 
أفضــل مركبات علــى اإلطالق حتى 
يشعر سائقونا بالراحة والثقة بقيادة 
مركباتنا التي تستجيب ملتطلباتهم 

ومشاعرهم في ذات الوقت».
من جانبــه، قال سيباســتيان 
بوميي، ســائق مركبــة تويوتا الـ 
«هايبرد» الكهربائية TS٠٥٠ التي 
حتمل الرقم ٨: «أنا سعيد اليوم، إذ 
قدم زمالئي في الفريق أداء متميزا، 
وأثبت هذا الســباق مرة أخرى أن 
احلظ ميكن أن يتغير بشكل سريع 
هنا في لومان. فعندما بدأنا السباق، 
كنت أشــعر بأن الظروف ليســت 
في صاحلنا، ولكن فجأة تغير كل 
شيء وأصبحنا في مقدمة السباق، 
وسرعان ما أصبحنا في الصدارة 
متقدمني بخمس دورات. لقد أثبت 
سباق لومان للمرة الثانية أنه من 
الصعــب توقع ما ســيحدث ما لم 

يصل السباق إلى نهايته».
اجلدير بالذكر أن هذا التحول في 
النقاط لصالح فريق مركبة تويوتا 
الـ «هايبرد» الكهربائية TS٠٥٠ التي 
حتمل الرقم ٨ في سباق لومان يعني 
أن املنافسة على لقب بطولة العالم 
للسائقني سيستمر حتى آخر حدث 
ضمــن موســم ٢٠١٩-٢٠٢٠، والذي 
سيقام بتاريخ ١٤ نوفمبر في البحرين، 
حيث إن املركبة TS٠٥٠ تستحوذ اآلن 
على الصدارة بسبع نقاط، وميكنها 
احلصول على ٣٩ نقطة إضافية كحد 
أقصى في سباق البحرين ٨ ساعات.

وعبر رئيس شركة تويوتا موتور 
كوربوريشن آكيو تويودا عن سعادته 
بهــذا الفــوز قائــال: «هــذا الفوز هو 
الثالث على التوالــي لنا في لومان، 

في الســباقات، إلى جانب حصولها 
على املركز األول في ترتيب االنطالق 
ألربع مرات على التوالي باإلضافة إلى 

حتقيق ثالثة انتصارات.

 GR «حقق فريق «جازو للسباقات
مؤخرا فوزه الثالث على التوالي في 
سباق «لومان ٢٤ ساعة» الذي أقيم 
على حلبة «دي ال سارت» األسطورية 
في فرنســا، وذلك علــى منت مركبة 
تويوتــا الـــ «هايبــرد» الكهربائية 
TS٠٥٠ التــي حتمل الرقــم ٨، حيث 
جنح السائقون سيباستيان بوميي 
وكازوكي ناكاجيما وبريندون هارتلي 
في إكمال أكثر مــن ٥٫٠٠٠ كيلومتر 
خالل السباق الشــاق، وفاز الفريق 
متقدما بفارق خمس دورات ليتصدر 
ترتيب السائقني ضمن بطولة العالم 

للتحمل.
وكان ذلــك الفوز هو الثالث على 
التوالي للسائقني بوميي وناكاجيما 
في سباق لومان، لينضما إلى مجموعة 
النخبة التي تضم سبعة سائقني فقط 
متكنوا من حتقيق هذا اإلجناز على 
مدى تاريخ هذا السباق العريق الذي 
ميتد إلى ٩٧ سنة، أما بالنسبة للسائق 
هارتلي فهذا هو الفوز الثاني له عقب 
فوزه فــي ٢٠١٧. ويأتي فــوز اليوم 
في اجلولــة قبل األخيرة من بطولة 
العالم للتحمل WEC تتويجا لفريق 
«جازو للسباقات» بطال للعالم متقدما 
بفارق ٥٧ نقطة، لتحقق بذلك شركة 
تويوتا لقبها الثالث في بطولة العالم 
للمصنعني بعد جناحاتها في موسمي 

٢٠١٤ و٢٠١٨-٢٠١٩.
ويعد هذا الســباق هــو الظهور 
األخير ملركبــة تويوتا الـ «هايبرد» 
الكهربائية TS٠٥٠ ذات الدفع الرباعي 
واملجهزة مبحرك بقوة ١٫٠٠٠ حصان، 
والتي وضعت معايير جديدة للكفاءة 
واألداء بحلبة «دي ال ســارت»، كما 
أنها تستهلك وقودا أقل بنسبة ٣٥٪ 
مقارنة باجليل األول من مركبات الـ 
«هايبــرد» الكهربائيــة LMP١ للعام 
٢٠١٢، حيــث حتتفظ مركبة تويوتا 
الـ «هايبرد» الكهربائية TS٠٥٠ برقمي 
أسرع دورة في التاريخ وأسرع دورة 

«جازو للسباقات» 
يفوز بسباق «لومان»

مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية حتتفظ برقمي أسرع دورة في التاريخ وأسرع دورة في السباقات

األندية خالل الشهرين املقبلني.
وذكر أن االحتاد مرن في التعامل مع 
اجلميع، ومتعاون بدرجة كبيرة ألجل 
انطالقة ناجحة ملســابقات كرة السلة 
النسائية، الفتا إلى أن االحتاد خاطب 
جميع األندية لتسجيل الالعبات حتت 
مظلته، وذلك وفقا للنظام املعمول به 

في االحتاد الدولي لكرة السلة.
وأشاد فاضل الداود باللجنة األوملبية 
الكويتيــة ورئيســة جلنــة رياضــة 
املــرأة فاطمــة حيــات وحرصها على 
املتابعــة الدائمة، وتذليل كل العقبات 
أمــام االحتادات الرياضية، مضيفا ان 
هناك تواصال مســتمرا مع األوملبية، 
مشيدا كذلك بدور فاطمة حيات ألجل 
انطالق كرة السلة للسيدات، والرياضة 

النسائية بشكل عام.

هادي العنزي

بدأ احتاد كرة السلة خطوات عملية 
وجدية لعودة سريعة ومتكاملة للعبة 
الشــعبية على املســتوى النســائي، 
وستنطلق أولى بطوالت السيدات في 
نوفمبر املقبل، والتي ســتكون عبارة 
عن منافســات ثالثية (٣x٣) مفتوحة 
جلميع املؤسسات الرياضية الرسمية 
واألهلية، وكذلك السفارات واجلامعات 
اخلاصة، على أن يتبعها دوري نسائي 
في فبراير٢٠٢١، وســتخصص جوائز 
مالية للمركزين األول والثاني، وتكرمي 
لصاحب املركز الثالث، وستقام البطولة 
على صالة االحتاد في مجمع الشــيخ 
ســعد العبــداهللا الرياضي في صباح 

السالم. 
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة 
احتاد السلة رئيس اللجنة النسائية 
فاضل الداود حرص االحتاد على إعادة 
كــرة الســلة ودعمها بكل مــا حتتاج 
النطالقة متميزة بالتعاون مع اللجنة 
األوملبية الكويتيــة واألندية، مضيفا 
في تصريح خاص لـ «األنباء»: نسعى 
ملخاطبة جميع األندية للمشاركة في 
دوري الســيدات املقبل، ولدينا بداية 
جيــدة في هذا الشــأن عبــر جاهزية 
األندية النسائية بفرقها املتكاملة، كما 
أن هنــاك أندية باشــرت حتضيراتها 
أو تدريباتهــا مثل الكويــت والعربي 
والقرين، والقادســية بصدد مباشرة 
النشاط قريبا، ويتوقع أن يزداد عدد 

جانب من تدريبات فريق كرة السلة للسيدات 
بنادي الكويت (املركز اإلعالمي بنادي الكويت)

دوري «السلة» النسائي فبراير املقبل
الداود لـ «األنباء»: حريصون على التعاون مع جميع األندية

فاضل الداود

«الطائرة» يصدر جدول «املمتاز»
يعقوب العوضي

أصدر احتاد الكرة الطائرة جدول منافسات 
املربع الذهبي لبطولة الدوري املمتاز، والتي 
ستقام فعالياتها على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا في ضاحية صباح السالم، وستقام 
املباراة املؤجلة من الدوري بني كاظمة والكويت 
في ٥ أكتوبر املقبل، فيما تفتتح منافسات املربع 

الذهبي في ٢٤ من الشهر نفسه.
كما أصدر االحتاد جدول مباريات القسم 
الثالــث واملباريات املؤجلة من دوري الدرجة 
األولى، حيث سيلتقي اجلهراء مع التضامن 
على ملعب األخير في ٥ أكتوبر املقبل، ويتواجه 
الساحل مع برقان على ملعب األول في اليوم 
نفسه، وتستأنف منافسات البطولة ١٤ أكتوبر 
بلقاء اجلهراء مع برقان على صالة التضامن.

من جانب آخــر، تلقى نائب رئيس احتاد 

الكرة الطائرة د.عبدالهادي الشــبيب ردا من 
االحتاد الدولي للكرة الطائرة حول تساؤله عن 
مشاركة الالعبني احملترفني اجلدد مع فرقهم 

في نهاية املوسم اجلاري من عدمه.
األندية  املسألة معضلة وضعت  وشكلت 
في موقف صعب، خاصــة أن بعضها وبناء 
على موافقة االحتاد على مشاركة احملترفني 
اجلدد قد أبرم صفقات مع محترفني أجانب 
لتدعيم صفوفه قبل أن تتم مخاطبة األندية 
عبر تعميم من االحتــاد برفض الفكرة. إلى 
ذلك، عني مجلس اإلدارة نايف احلميدان للقيام 
مبهام جلنة املسابقات وشؤون الالعبني إلى 
إشعار آخر، وجاء ذلك بعد إيقاف رئيس جلنة 
املسابقات د.مشعل رمضان على خلفية تغريدة 
نشرها على حسابه اخلاص بتطبيق «تويتر» 
واعتبرتها اإلدارة تصريحا إعالميا حســب 

كتاب اإليقاف.

استئناف املوسم مبؤجلة الكويت وكاظمة ٥ أكتوبر

العربي يدرس إطالق «الطائرة» النسائية
هادي العنزي

أكــدت رئيســة اللجنة 
الكرة  النســائية باحتــاد 
الطائــرة خيرية بخيت، أن 
النادي العربي يدرس إطالق 
النشــاط الرياضــي للعبة 
للسيدات خالل الفترة املقبلة، 
جاء ذلك عقب اجتماعها مع 
نائب رئيس اللجان الرياضية 
بالنادي العربي حسني اليتيم، 
وحضر االجتمــاع مقررة 

اللجنة فاطمة الصراف. وذكرت خيرية بخيت 
أن االجتماع تناول عودة كرة الطائرة النسائية 

للقلعة اخلضراء، مضيفة في 
إننا  لـ «األنبــاء»:  تصريح 
الدورية  نواصل زياراتنــا 
لألندية، وكانت زيارة النادي 
العربي من ضمن جدول معد 
مسبقا، سعيا إلى نشر اللعبة 
األندية  وعودتها في جميع 
الشــاملة، وجاء االجتماع 
إيجابيــا ومثمــرا، وهناك 
موافقة مبدئية من قبل العربي 
لفكــرة تكوين فريق للكرة 
الطائرة النســائية بالنادي، 
لتكون لبنة أولى لفرق اللعبة مستقبال، ونأمل 

التوفيق للجميع.

كرم ثانيًا مبنافسات «لقاء الدوحة» 
أحرز الالعب يوسف كرم املركز الثاني في 
مسابقة ٤٠٠ متر جري بزمن قدره ٤٥٫٧٢ ثانية 
الرابعة  الدوحة) اجلولة  (لقاء  ضمن منافسات 
واألخيرة من بطولة الدوري املاسي أللعاب القوى.

وجــاء في املركــز االول باملســابقة التي 
شهدت مشاركة كبيرة من أبطال وبطالت العالم 
واألوملبياد على ميدان ومضمار ستاد سحيم 
بن حمد بنادي قطر الرياضي االميركي كاماري 
مونتغمري بـ ٤٥٫٥٥ ثانية، فيما جاء القطري 

ناصر عباس ثالثا بـ ٤٥٫٩٦ ثانية.
واعرب رئيس احتاد ألعاب القوى ســيار 
العنزي عن فخره بهذا االجناز الذي يحســب 
أللعاب القوى الكويتية في هذا امللتقى العاملي 
الذي يشــهد مشــاركة نخبة من أبطال العاب 

القوى في العالم.
واشاد العنزي بالالعب كرم الذي قدم مجهودا 
كبيرا استعدادا لهذه البطولة رغم ظروف جائحة 
كورونا واالجــراءات االحترازية الصحية في 
الكويت التي حالت دون امكانية اجراء التدريب 

بشكل مستمر.
كما أشــاد باختيار االحتاد الدولي اللعاب 
القوى محمود ابــل مندوبا فنيا لهذه البطولة 
العاملية، مبينا أن ذلــك يضيف إجنازا جديدا 
للرياضة الكويتية بصفة عامة ورياضة ألعاب 

القوى بصفة خاصة.

من جهته أعرب الالعب كرم عن ســعادته 
بتحقيق املركز الثاني في هذه البطولة العاملية، 
مبينا ان املنافسة مع الالعب االميركي استمرت 

حتى االمتار االخيرة.
وقال كرم ان هذه املشاركة متثل دعما كامال 
له مبشاركاته املستقبلية خاصة انها تعد الثانية 
له هذا املوسم بعد التوقف بسبب كورونا، مؤكدا 
انه يطمح الى حتقيق نتائج افضل باملشاركات 

القادمة.
يذكر ان كرم حقق في ١٧ سبتمر اجلاري 
املركز الثاني في الدوري املاسي أللعاب القوى 

(لقاء روما).

كرم يحرز فضية منافسات لقاء الدوحة املاسي أللعاب القوى

خيرية بخيت

النصر والتعاون في ثمن نهائي «أبطال آسيا»
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يدافع الســد عن آمال الكــرة القطرية، في 
مواصلة مشواره بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 
٢٠٢٠، وذلك بعد أن ودع الدحيل منافسات دور 
املجموعات بخسارته أمام التعاون السعودي ٠-١ 
في اجلولة السادســة واألخيرة من منافسات 

املجموعة الثالثة ألندية غرب قارة آسيا.
حيث يخوض السد لقاء حاسما أمام بطل إيران 
برسبوليس في ٤:٤٠ مساء اليوم بتوقيت الكويت 
على ســتاد املدينة التعليمية في إطار مباريات 
الدور ثمن النهائي لدوري األبطال واملقامة حاليا 
في العاصمة القطرية الدوحة بنظام التجمع حتى 
٣ أكتوبر املقبل، حيث تقام مباراة نصف النهائي.

خروج املغلوب

ويشهد امللعب نفسه لقاء «سعوديا» خالصا 
يجمــع بني النصر والتعاون في ٨:٤٥ مســاء، 
وسيكون شعار األندية األربعة هو انتزاع بطاقة 
العبور إلى ربع النهائي، السيما في األدوار التالية 
وبدايــة من دور الـ١٦ تقام مــن مباراة واحدة 

وبنظام خروج املغلوب.
ولم تبدأ منافســات فرق شرق آسيا حتى 
اآلن، ومــن املقرر انطالقها خالل الفترة من ١٧ 
أكتوبر إلى ٢٨ نوفمبر املقبلني في ماليزيا، التي 

ستحتضن مبارياتها حتى نصف النهائي.
وجنحت ٨ فرق وهي أهلي جدة السعودي 
وشباب األهلي دبي اإلماراتي، واستقالل طهران 
اإليراني وباختاكور األوزبكي، والنصر السعودي 
والتعاون السعودي، والسد القطري وبرسبوليس 

اإليراني.
احتجاج الهالل

الى ذلــك، أعلن االحتاد اآلســيوي رفضه 
لالحتجاج الــذي تقدم به نادي الهالل على اثر 
استبعاده من البطولة وشطب جميع نتائجه، بعد 
أن عجز الفريق عن تقدمي قائمة تضم ١٣ العبا 
كحد أدنى خلوض مباراته أمام شــباب األهلي 
دبي اإلماراتي األربعاء املاضي، ضمن منافسات 

اجلولة األخيرة من دور املجموعات.
وقد استعانت إدارة الهالل بعدد من احملامني 
الدوليني، ألخذ استشارتهم في مذكرة االحتجاج.

السد يتحدى برسيبوليس اليوم.. و«اآلسيوي» يرفض احتجاج الهالل
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هندرسون لن يشارك أمام أرسنال

جيزوس يغيب لإلصابة

كاندريڤا ينتقل إلى سمبدوريا
وكالياري يضم غودين

يغيب قائد فريق ليڤربول اإلجنليزي جوردان هندرسون عن 
مباراة فريقه أمام أرسنال املقرر إقامتها غدا بسبب اإلصابة.

وخرج هندرسون (٣٠ عاما) بني شوطي املباراة أمام تشلسي 
في اجلولة املاضية من الدوري اإلجنليزي بعدما شــعر بشد 

عضلي في فخذه ولن تتم املخاطرة به.
وقال املدير الفني لفريق ليڤربول يورغن كلوب: «هندرسون، 
ليس بعــد، كان هذا واضحا، هذه املباراة مبكرة جدا بالتأكيد. 

أعتقد أن هذا كل شيء، إلى حد كبير».
ويسعى ليڤربول إلى حتقيق فوزه الثالث في الدوري لتحقيق 

العالمة الكاملة في مبارياته االفتتاحية بالدوري.

سيغيب جنم مان سيتي اإلجنليزي غابريال جيزوس عن املباراتني 
األوليني ملنتخب البرازيل فــي تصفيات مونديال قطر ٢٠٢٢ 
واملقررتني في ٩ و١٣ الشهر املقبل ضد بوليڤيا والبيرو، وذلك 

بسبب اإلصابة بحسب ما أفاد االحتاد البرازيلي لكرة القدم.
وبالتالي لن يشارك اليوم أمام ليستر.

وكشــف االحتاد البرازيلي في بيان أن مان ســيتي «اتصل 
بطبيب املنتخب، رودريغو الســمار، إلعالمه باكتشاف إصابة 
عند الالعب بعد املباراة ضد ولڤرهامبتون اإلثنني املاضي في 
الــدوري اإلجنليزي املمتاز». وخاض ابــن الـ ٢٣ عاما مباراة 
اإلثنني بأكملها، وحتى إنه سجل الهدف األخير في الفوز الذي 
حققه سيتي ٣-١ على ولڤرهامبتون في ملعب األخير. ولم يعط 
االحتاد البرازيلي أي تفاصيل بشأن نوع اإلصابة أو املدة التي 

هو بحاجة إليها الالعب من أجل التعافي منها.

انتقل اجلناح األمين املخضرم اإليطالي أنتونيو كاندريڤا من 
إنتر ميالن الى ســمبدوريا بعقد حتى ٢٠٢٤، وذلك بحسب ما 

أعلن الناديان.
وبعد أن أمضى أربعة مواســم بألوان إنتر، خاض خاللها ١٥١ 
مباراة في جميع املسابقات وسجل فيها ١٨ هدفا، انتهى املشوار 
بني «نيراتزوري» واجلناح البالغ من العمر ٣٣ عاما، لتبدأ رحلة 
جديدة مع سمبدوريا الذي وقع معه حتى يونيو ٢٠٢٤ ضمن 
صفقة تتضمن اإلعارة في العام األول مع إلزامية الشراء بعد ذلك.

وفي بيانه اجلمعة املاضي شكر إنتر «الالعب على جهوده خالل 
أعوامه األربعة معنــا». وبات كاندريڤا، الذي خاض ٥٤ مباراة 
دولية مع املنتخب اإليطالــي، ثاني العب من أصحاب اخلبرة 
الكبيرة يتخلى عنه إنتر في غضون يومني، بعد األوروغوياني 

دييغو غودين (٣٤ عاما) الذي انتقل الى كالياري.

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا - املرحلة الثالثة

٢:٠٠beIN sports HD٢شيفيلد - ليدز
٤:٠٠beIN sports HD٢توتنهام - نيوكاسل
٦:٣٠beIN sports HD٢مان سيتي- ليستر

٩:٠٠beIN sports HD٢وست هام - ولڤرهامبتون

اسبانيا - املرحلة الثالثة
١:٠٠beIN sports HD٣أوساسونا- ليڤانتي
٣:٠٠beIN sports HD٣إيبار - اتلتيك بلباو

٥:٠٠beIN sports HD٣اتلتيكو مدريد - غرناطة
٧:٣٠beIN sports HD٥بلد الوليد- سلتا ڤيغو

٧:٣٠beIN sports HD٣قادش- إشبيلية
١٠:٠٠beIN sports HD٣برشلونة - ڤياريال

إيطاليا - املرحلة الثانية
١:٣٠beIN sports HD٤سبيزيا - ساسولو
٤:٠٠beIN sportsHD٤نابولي - جنوى

٤:٠٠beIN sportsHD٥فيرونا ـ أودينيزي
٧:٠٠beIN sportsHD٤كروتوني - ميالن
٩:٤٥beIN sports HD٤روما- يوڤنتوس

أملانيا - املرحلة الثانية
٤:٣٠هوڤنهامي- بايرن ميونيخ
٧:٠٠فرايبورغ- ڤولوفسبورغ

فرنسا - املرحلة اخلامسة
٢:٠٠beIN sports HD٦بوردو - نيس

٤:٠٠beIN sports HD٥موناكو - ستراسبورغ
٤:٠٠beIN sports HD٨ديغون - مونبيليه

٤:٠٠نيم - لنس
٤:٠٠اجنيه- ستاد بريست

٦:٠٠beIN sports HD٦لوريان- ليون
١٠:٠٠beIN sports HD٦ستاد رميس ـ باريس سان جرمان

برشلونة «املتغير» يختبر قدراته أمام ڤياريال
ســيكون نادي برشلونة مع جنمه االرجنتيني ليونيل ميسي 
ومدربه اجلديد الهولندي رونالد كومان حتت املجهر عندما يستهل 
مبارياتــه أمام ڤياريــال اليوم ضمن املرحلــة الثالثة من الدوري 
اإلســباني لكرة القدم بعد فترة راحة استمرت أسبوعني إضافيني 

الرتباطه باستحقاقه األوروبي املوسم املاضي.
قــرر «البرغوث» البقاء فــي كاتالونيا على األقل ملدة موســم 
إضافي، تاريخ إنتهاء عقده مع فريقه في يونيو ٢٠٢١، وســيكون 

اليوم ملعب «كامب نو» قبلة أنظار عالم الكرة املستديرة.
وســتكون املباراة مناســبة للحكم على قدرات املدرب اجلديد 
ومدافع برشــلونة الســابق كومان في أول ظهور رسمي له بعدما 
قرر التخلي عن تدريب منتخب بالده واالنتقال الى اسبانيا خلفا 

لكيكي سيتيني اثر موسم مخيب لآلمال على كل االصعدة.
وبينمــا قرر ميســي البقاء مرغمــا بعد التعبيــر صراحة عن 
رغبتــه في الرحيل، ترك العديد مــن النجوم ورفاق الدرب، بداية 
مع صديقــه املهاجــم االوروغوياني لويس ســواريز الذي انتقل 
اخيرا إلى أتلتيكو مدريد، كما خســر الفريق جهود العب الوسط 
التشــيلي أرتــورو فيدال الراحــل إلى إنتر والبرتغالي نيلســون 
ســيميدو ولڤرهامبتون، فيما ســلك الكرواتي إيفــان راكيتيتش 
طريق العودة إلى إشبيلية، وغادر البرازيلي أرثور إلى يوڤنتوس. 
ومبواجهة موجة املغادرين تعاقد النادي الكاتالوني مع البوسني 
ميراليــم بيانيتش من يوڤنتوس ومــع املهاجم الدولي البرتغالي 
فرانشيسكو ترينكاو من براغا، واستعاد جهود البرازيلي فيليبي 

كوتينيو املعار إلى بايرن ميونيخ األملاني.
وطال التغيير الشق اإلداري مع اقالة املدير الرياضي الفرنسي 

إريك أبيدال وتعيني رامون بالنيس خلفا له.
صحيح ان ميسي سيجد نفسه في حالة انعزال، إال انه لن يكون 
وحيدا فاملباريات التحضيرية لبرشلونة عكست صورة إيجابية عن 
احلالة النفسية للهداف املطلق في تاريخ النادي (٦٣٤)، لكن يبقى 

السؤال األهم: هل سيتمكن من التأقلم مع الفرنسيني أنطوان 
غريزمــان وعثمان دميبيلي والعائد كوتينيو؟ كل الدالئل 

تشير إلى جواب إيجابي، فاملباريات التحضيرية الثالث 
انتهــت بثالثة انتصارات. فــي النهاية، لن يجد «امللك 

ميســي» نفســه وحيدا في امللعب أو حتى في غرف 
املالبس حيث مازال محاطا بـ «احلرس القدمي» على 
غرار جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، إلى بيبي كوستا 

مدير الفريق رسميا لكن في الظل يلعب دور رجل 
الثقة وكامت أسرار ميسي. وخيم التعادل -١-١ 

على املباراة التي جمعت بني ڤالنسيا وضيفه 
هويكسا، وتقدم ڤالنســيا بهدف دانييل 
واس فــي الدقيقة ٣٨ وتعادل هويســكا 
عن طريق دمييتريوس ســيوفاس في 
الدقيقة ٦٣. ورفع اخلفافيش رصيده 
إلى ٤ نقاط، كما رفع هويسكا رصيده 
إلى نقطتني. وانتهت مواجهة خيتافي 
مع أالفيس بالتعادل الســلبي، ليرفع 
خيتافــي رصيــده إلــى ٤ نقــاط من 
مباراتــني، فيما حقــق أالفيس نقطته 

األولى في الدوري بعد خسارتني.

ميسي يهاجم إدارة البرسا بعد رحيل سواريز
شن األرجنتيني ليونيل ميسي جنم برشلونة 
االسباني هجوما عنيفا جديدا على مجلس إدارة 
ناديه، السيما فيما يتعلق بالطريقة التي تخلى 
بها عن زميله االوروغوياني لويس ســواريز 

املنتقل الى اخلصم احمللي اتلتيكو مدريد.
وقال ميسي في رسالة وداعية لسواريز: «كان 
جديرا بهم أن يقولــوا لك وداعا على قدر ما 
تستحق كونك أحد افضل الالعبني في تاريخ 
النادي، وليس القيام بطردك كما فعلوا. لكن 
في احلقيقة وكما هي األمور، لم يعد شــيء 

يفاجئني».
وتابع ميســي: «كنت قد بدأت في 

التعود على فكرة رحيل سواريز، 

لكن دخلت الى غرفة املالبس، وصعقتني احلقيقة 
املرة. سيكون من الصعب حقا أال أتشارك معك 
حياتي اليومية داخل وخارج امللعب. سنفتقدك 
كثيرا. لقد مرت ســنوات كثيرة، العديد من 
األهداف، وجبات اإلفطار والعشاء.. الكثير من 
األشياء التي لن أنساها أبدا، كل هذه األيام معا».
وختم ميسي «أمتنى لك كل التوفيق في هذا 
التحدي اجلديد. أحبكم كثيرا (في إشارة الى 
عائلة سواريز مبا أن العائلتني مقربتان جدا). أراك 
قريبا يا صديقي». ورد سواريز على منشور 
ميسي، مشيدا باألرجنتيني مع انتقاد مبطن 
إلدارة برشلونة «أنت الرقم واحد، ال تدع 
قلة من الناس يطمسوا كم أنت عمالق 

في هذا النادي وعالم 
القــدم». وتابع  كرة 

سواريز«أشــكرك يــا 
الكلمات،  صديقي على هذه 

وأشكرك مرة أخرى على كونك 
أنت، على ما كنت عليه بالنسبة لي 

وعائلتي منذ اليوم األول». وأضاف 
املهاجم األوروغوياني «سأكون دائما 
ممتنا مليسي اإلنسان، املرح والعاطفي، 
ألنه عندما يتعلق األمر بـ (ميســي) 
الالعب، اجلميع يعرفه. ال تنس ما 
قلته لك (استمر في االستمتاع وأظهر 

السبب خلف كونك الرقم ١)».

«السيدة» في ضيافة «الذئاب» الليلة
يخــوض يوڤنتوس حامل اللقب في 
املواسم التســعة املاضية أول استحقاق 
جدي له في املوسم اجلديد، عندما يحل ضيفا على 
روما ضمن املرحلة الثانية من الدوري اإليطالي 

لكرة القدم.
وحقق يوڤنتوس الذي يقوده جنم وسطه السابق 
أندريا بيرلو فوزا ســهال على ســمبدوريا ٣-٠ 
في مســتهل حملته نحو اللقب العاشــر تواليا، 
بتشــكيلة مختلفة عن تلك التي توج بها املدرب 

املقال ماوريتسيو ساري املوسم املنصرم.
ويعتمــد بيرلو (٤١ عاما) على العناصر الشــابة 
بشــكل الفت إلى جانب اخلبــراء كقائد الفريق 
جورجيو كيلليني وشريكه في خط الدفاع ليوناردو 
بونوتشــي، وهداف الفريق املخضرم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
فوز أتاالنتا

ومتكن أتاالنتا من الفوز على مضيفه تورينو ٤-٢ 
على ملعب تورينو األوملبي.

سجل للفائز أليخاندرو غوميز (١٣) ولوريس مريال 

(٢١) وهانز هاتيبور (٤٣) ومارتن دي رون (٥٤) ، 
فيما سجل لتورينو أندريا بيلوتي هدفني (١١ و٤٣).

كما فاز فريق التسيو على كالياري ٢-٠ في املباراة 
التي أقيمت على ملعب «سردينيا ارينا»، أحرزهم 
مانويل التزاري بالدقيقة ٤ وشــيرو اميوبيلي 

بالدقيقة ٧٤.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد التســيو إلى ٣ نقاط 
باملركز اخلامس مؤقتا فيما جتمد رصيد كاليارى 

عند نقطة واحدة في املركز الـ ١١.
أملانيا 

حقق أوغســبورغ أولى مفاجآت املوسم اجلديد 
من الدوري األملاني لكرة القدم، وذلك بإســقاطه 
ضيفه بوروسيا دورمتوند وصيف البطل بالفوز 
عليه ٢-٠ سجلهما فيليكس أودوخاي (٤٠) دانييل 
كاليوري (٥٤)، فيما اكتفى اليبزيغ بنقطة التعادل 

مع مضيفه باير ليفركوزن ١-١.
وتغلب أوغسبورغ أعلى ضيفه كولن بهدف جوان 

ادموندسون من جزر فارو (٧٨).
وحصل مونشنغالدباخ، رابع املوسم املاضي، على 

نقطته األولى للموسم اجلديد بتعادله مع ضيفه 
أونيون برلني بهدف للفرنســي ماركوس تورام 

(٥٦) مقابل هدف لنيكو شلوتربيك (٧٩).
وحقق شتوتغارت، العائد للعب دوره بني الكبار 
بعد موسم في الدرجة الثانية، فوزه األول وجاء 
بنتيجة كبيرة على مضيفه ماينز بأربعة أهداف 
سجلها الكونغولي سيالس وامانغيتوكا (٤٥) ودانيال 
ديفادي (٦١) واألرجنتيني ماتيو كليموفيتش (٨٠) 
والنمسوي ساشا كااليدجيتش (٨٦)، مقابل هدف 

للسويدي روبن كوايسون (١٣).
هذا ويختتم بايرن ميونيــخ املرحلة الثانية من 
الدوري األملانــي مبواجهة مضيفه هوڤنهامي في 
رحلة هي الثانية له على مــدى ثالثة أيام بعدما 
حقق لقب كأس الســوبر األوروبية على حساب 
اشــبيلية بالفوز ٢-١ وكشر النادي الباڤاري عن 
أنيابه في افتتاح املوســم بفوزه التاريخي على 
ضيفه شــالكه بثمانية أهداف نظيفة، مؤكدا ان 
تنازله عن اللقب الذي يكتسحه منذ ثماني سنوات 
لن يكون ســهال على الرغم من االشارات القوية 

ملنافسيه دورمتوند واليبزيغ.

وفرط هرتا برلني بفرصة التربع وحيدا على الصدارة 
ولو مؤقتا، وذلك بسقوطه على أرضه في العاصمة 
أمام إينتراخت فرانكفــورت ١-٣  ويلتقي اليوم 

فرايبورغ مع ڤولفسبورغ.
فرنسا 

تغلب ليل على ضيفه نانت ٢-٠ في افتتاح املرحلة 
اخلامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، محققا 

انتصاره الثالث من دون أي هزمية حتى اآلن.
ويلتقي اليوم باريس سان جرمان مع ستاد رميس
ويتربص شــريكا املركز الثالث مونبلييه ولنس 
باملتصدر عندما يخــوض كل منهما اختبارا في 
املتناول خارج القواعد أمام ديغون االخير ونيم 

اخلامس عشر على التوالي.
بدوره، يخوض مرسيليا اختبارا سهال السبت امام 
ضيفه متز الســابع عشر في سعيه الى استعادة 
نغمة االنتصارات التي غابــت عنه في مباراتيه 
االخيرتني (خسارة وتعادل) بعد بداية قوية توجها 
بفوز ثمني على مضيفه باريس سان جرمان هو 

االول له على نادي العاصمة منذ ١٠ أعوام.

تشيلسي يخطف تعادًال قاتًال.. ومان يونايتد يحقق فوزًا مثيرًا
تقــدم إيڤرتون إلى صدارة 
الــدوري بفــوزه املثيــر علــى 
مضيفه كريستال باالس ٢-١.

تقــدم دومينيــك كالفيرت 
ليويــن بهــدف إليڤرتــون في 
الدقيقــة ١٠ ثــم أدرك شــيخو 
كوياتي التعادل لكريستال في 
الدقيقة ٢٦ وتكفل ريشارليسون 
دي أندرادي بهدف الفوز للفريق 
الضيــف من ضربــة جزاء في 

الدقيقة ٤٠.
الفوز رفع رصيد إيڤرتون 
إلــى ٩ نقاط فــي الصدارة من 
٣ انتصــارات متتالية وتوقف 
رصيد كريســتال عند ٦ نقاط 

في املركز اخلامس.
مــن جهــة اخــرى، ســقط 

تشيلسي في فخ التعادل بنتيجة 
٣-٣ أمــام ويســت بروميتش 
فــي املبــاراة التــي جمعتهمــا 
على ملعــب «ذا هاوثورنس» 
في اجلولة الثالثة، واســتقبل 
«البلوز» ٣ أهداف في ٢٧ دقيقة، 
إال أن الشوط الثاني كان يحمل 
في جعبتــه ٣ أهداف أخرى لـ 
«البلوز» والذي جنح من خاللها 
في اخلروج من عنق الزجاجة 

والنجاة من خسارة مؤكدة.
ورفــع تشيلســي رصيده 
الــى ٤ نقاط مــن فوز وهزمية 
وتعادل. ففي الشــوط الثاني، 
ســجل ماســون مونــت هدف 
تشيلســي األول بالدقيقــة ٥٥ 
من تسديدة قوية سكنت على 

ميني حارس وست بروميتش، 
وأضاف كالوم هودسون أودوي 
ثاني أهداف البلوز في الدقيقة 
٧٠ من تسديدة زاحفة، وخطف 
تامى إبراهام هدف التعادل في 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
من الضائــع للمباراة، وحصد 
وســت بروميتــش أول نقطة 
لــه هذا املوســم مقابل ٤ نقاط 

لتشيلسي.
وفي سيناريو مثير وغريب 
ملباراة شهدت هدفني في الوقت 
البــدل عن ضائــع، خطف مان 
يونايتد فوزا صعبا ٣-٢ أمام 
مضيفه برايتــون الذي أصاب 
اخلشبات خمس مرات في اللقاء، 
فــي افتتاح املرحلة الثالثة من 

بالفيديو «VAR» مرات عدة.
تروسار يعادل رقم رونالدو

وحقــق العــب برايتــون 
اإلجنليزي لياندرو تروســار 
رقما قياســيا خــالل املباراة. 
وشهدت مباراة الفريقني تسديد 
العبي برايتون ٤ كرات ارتطمت 
بالقائمني والعارضة، ولم يحقق 
أي فريق بالدوري اإلجنليزي 
هذا الرقم منذ موســم ٢٠٠٣-

٢٠٠٤. وكانــت ٣ كــرات مــن 
نصيب تروسار، وهو أول 

العب يسدد ٣ كرات 
تصطدم بالقائمني 
والعارضــة منذ 
كريستيـــــــانو 

الدوري االجنليزي لكرة القدم. 
ســجل الفرنســي نيل موباي 
(٤٠ من ركلة جزاء) وســولي 
مــارش (٩٥) لبرايتــون، فيما 
ســجل املدافع لويس دنك (٤٣ 
خطــأ في مرمــاه)، وماركوس 
راشــفورد (٥٥) والبرتغالــي 
برونو فرنانديش (١٠٠من ركلة 

جزاء) للضيوف.
وبعــد أن منــي يونايتــد 
بهزمية امام كريستال باالس (١-

٣) في املرحلة الثانية (غاب عن 
األولى ملنحه قسطا من الراحة 
عقب املشاركة القارية املوسم 
الفائت)، خرج بنقاطه الثالث 
األولى هذا املوســم في مباراة 
شــهدت تدخل تقنية املساعدة 

رونالــدو أمام نيوكاســل في 
أكتوبر عام ٢٠٠٦، حينما كان 
البرتغالي العبا ملان يونايتد.

وتشهد املرحلة مباراة نارية 
بني مان سيتي وصيف املوسم 
املاضي وليستر سيتي املتصدر 
الذي حقق فوزين كبيرين على 
وست بروميتش ٣-٠ وبيرنلي 
٤-٢. ويســتضيف توتنهــام 
نيوكاسل، ويلتقي شيفيلد مع 
ليدز، ويحل ولڤرهامبتون ضيفا 

على وست هام.

إيڤرتون يتجاوز كريستال باالس ويتصدر الدوري .. ومواجهة نارية بني السيتي وليستر.. وتوتنهام للتغلب على نيوكاسل

أوغسبورغ يسقط دورمتوند .. وبايرن «املنتشي» بلقب «السوبر األوروبي» يواجه هوڤنهامي.. وباريس يلتقي رميس
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الفريق الصحي في املطار: تقليص 
أيام احلجر الصحي للقادمني إلى 

البالد حتت الدراسة.

   هكذا هي بلد اإلنسانية دائمًا.   درسوها عدل.

الكويت أمام الدورة الـ ٧٥ 
لألمم املتحدة تدعم اجلهود 
الدولية لتصنيع لقاح «كورونا».

أبعد من الكلمات
«حظر السيارات المنتجة النبعاثات كربونية 

بحلول ٢٠٣٥»

جافــني نيوســوم، حاكــم والية 
كاليفورنيــا، يصدر أمــرا تنفيذيا 
املنتجة النبعاثات  السيارات  بحظر 

كربونية عام ٢٠٣٥.

«صناعة السينما ال تتحمل اإلغالق»

املخرج اإليطالي ألبرتو باربيرا، مدير 
مهرجان البندقية السينمائي، خالل 

جناح دورته الـ ٧٧.

«مليون متابع خالل ٤ ساعات و٤٤ دقيقة فقط»

أتنبورو  البريطانــي ديڤيد  املذيع 
أســرع من يحصد مليــون متابع 
على انستغرام، وفق غينيس لألرقام 

القياسية.

«ما الذي ال نقدر على التنبؤ به؟»

املليونير األميركي إيلون ماســك، 
مؤكدا إمكان التنبؤ باملستقبل.

«أشــعلوا الحرائق في الغابات ثم قالوا إنها 

احترار كوني»

الناشطة األميركية احملافظة كانداس 
أوينز، تهاجم احلزب الدميوقراطي 

األميركي.

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

البقاء هللا
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املرزوق: «الوسم» 
يبدأ فعليًا ١٦ 

أكتوبر واحتمالية 
لسقوط أمطار.. 

وانكسار احلرارة
اخلبير الفلكي عادل املرزوق

10محليات

«مارينا إف إم».. ١٥ عامًا من العطاء 
اإلذاعي اإلبداعي عالي املستوى

15فنون

طرح خبير األوبئة السويدي أندرس 
تيغنيل نظرية جديدة تفسر سبب ارتفاع 
الوفيات بسبب جائحة كورونا في السويد 
وبريطانيا. وحســب هــذه النظرية فإن 
حاالت اإلصابة اخلفيفة باإلنفلونزا في 
شــتاء األعوام القليلة املاضية قد تكون 
وراء جزء من ارتفاع الوفيات بڤيروس 

كورونا.
ونقلــت صحيفــة «ديلي ميــل» عن 
تيغنيل قوله: «إن البلدان التي كان معدل 
الوفيات فيها بسبب االنفلونزا منخفضا 

نوعا ما، أصبحت تعاني من ارتفاع زائد 
في الوفيات بسبب كوفيد-١٩». ومبعنى 
آخر فإن من جنوا من الوفاة باالنفلونزا 
لم ينجــوا من الوفاة بكورونا، وأغلبية 
هؤالء من املسنني وذوي املناعة الضعيفة 

بسبب أمراض مزمنة.
لكن الصحيفة تشــير إلى أن حاالت 
الوفــاة في بريطانيا بســبب االنفلونزا 
والزكام كانت في أعلى معدالتها بالسنوات 
القليلــة املاضية، أي إنها لم تكن ناجمة 

عن أعراض خفيفة.

وتضيــف الصحيفــة أن هنــاك أدلة 
على أن االنفلونزا قد تساعد على تقليل 
الوفيات بكوفيد-١٩ لكن ليس لألسباب 
التي يذكرها تيغنيل. فالعدوى باالنفلونزا 
ال تقتل األشخاص املسنني واملرضى، بل 
قد تسلحنا مبقاومة ضد ڤيروس كورونا. 
وتستشهد الصحيفة بدراسة حديثة من 
جامعة «يال» األميركية تزعم أن اإلصابة 
بالزكام قد تســاعد على تفادي العدوى 
باالنفلونزا ألن الزكام يحفز اجلسم على 

نظرية جديدة عن زيادة الوفيات بـ «كورونا» في السويد وبريطانياتفعيل دفاعاته ضد الڤيروسات.

ملشاهدة الڤيديو

الفراشات «الفاحتة» أقدر على حماية نفسها من احلرارة
أجــرى باحثــون مــن 
جامعــة كمبريــدج فــي 
بريطانيا قياسات حلرارة 
أكثر من ٤٠٠٠ فراشة في 
براري بريطانيا في دراسة 
ال عالقــة لهــا بڤيــروس 
كورونا بل بكيفية احملافظة 
على بعض األنواع املهددة 

منها.
وتقول صحيفة «ذي 
غارديــان» ان الباحثــني 
اكتشــفوا فروقــا مهمــة 
الفراشــات  قــدرة  فــي 
البريطانية على االحتفاظ 
بدرجة حرارة مناســبة 
األمر الذي أثار املخاوف 
من ان التسخني األرضي 
ســيهدد بقاء بعض هذه 

األنواع.
ان  املعــروف  ومــن 
الفراشات ال تولد حرارة 
جسمها ذاتيا ولكنها حتتاج 
الى درجات حرارة دافئة 
لكي تتمكن من الطيران. 
وفي الوقــت ذاته، ميكن 
لدرجات احلرارة املرتفعة 
مشــكالت  تســبب  ان 
خصوصا للفراشات التي 
يتعني عليها ايجاد مواطن 
ظليلــة لتنظيــم درجــة 

حرارة جسمها.

لتوجيه حرارتها بعيدا عن 
أجسامها أو نحوها.

الفراشات األصغر  أما 
حجمــا ذات اللون الداكن 
فهــي تعتمد على األماكن 
الظليلــة لضبــط حرارة 
جسمها، وهذا النوع كما 
يقول د.أندرو بالدون، كبير 

الدراسة،  املشــرفني على 
أكثــر للمعاناة  معــرض 
من التغير املناخي وفقدان 

املوطن املناسب.
وخلصت الدراسة الى 
ضــرورة توفيــر أماكــن 
ظليلة لتساعد على جناة 
مختلف أنواع الفراشات.

الفراشات الداكنة األصغر حجما أكثر عرضة للمعاناة من التغير املناخي

ان  الدراســة  وأظهرت 
الفراشــات األكبــر حجما 
الفاحتــة  األلــوان  وذات 
هــي األكثــر قــدرة علــى 
حماية نفسها من درجات 
احلــرارة العالية جدا عن 
ادارة أجنحتهــا  طريــق 
العاكسة جتاه الشمس اما 

هل تزيد اإلصابة السابقة باألنفلونزا من مخاطر الوفاة بـ «كورونا»؟

وفاة املمثل املصري 
املنتصر باهللا.. «أبو البنات»

أعلنت  القاهرة ـ وكاالت: 
نقابة املهن التمثيلية في مصر 
وفاة املمثل املنتصر باهللا أمس 
عــن عمر ناهز ٧٠ عاما تاركا 
ذكريــات ســعيدة للجمهور 
الذي عرفه من خالل األدوار 
الكوميدية التي متيز فيها. ولد 
الفنان الراحل في ١٩٥٠ وتخرج 
في معهد الفنون املســرحية 
قبــل أن يحصل منــه على 
درجة املاجستير. بدأ مشواره 

املهني في نهاية السبعينيات وقدم أعماال للمسرح والسينما 
والتلفزيون واإلذاعة. ورغم عدم إســناد البطولة إليه في أي 
من األعمال التي شارك فيها، استطاع املنتصر باهللا الوصول 
إلى قلوب املشاهدين من خالل دور املمثل املساعد أو األدوار 
الثانويــة التي كان حضوره فيها الفتا. ومتتع الفنان الراحل 
املنتصر بــاهللا بحضور جماهيري كبيــر وِبطلّة مرحة في 
العديد من األعمال التلفزيونية والسينمائية واملسرحية التي 
قدمها على مدار مشواره الفني، بخالف «افيهاته» احلاضرة 
مع اجلمهور العربي. وعن ســر تسميته بـ «املنتصر باهللا»، 
قال الفنان الراحل في أحد حواراته إن والده توفي وله ٣ أبناء 
أســماهم جميعا «عزت»، فقرر إذا أجنب أن يختار اسما فيه 
كلمة اهللا، وبالفعل أجنب ولدا واسماه «املعتز باهللا»، وحينما 
أجنب ولدا آخر اعتبره انتصارا فأسماه «املنتصر باهللا»، كما 
أطلق على باقي أشقائه احملفوظة باهللا وإكرام باهللا ونعمة باهللا.
وتزوج املنتصر باهللا من الفنانة عزيزة كســاب، لكن بعد 
الزواج تركت الفن لتتفرغ ألســرتها وأجنبت له ثالث بنات، 

فلقبه الكثيرون بـ «أبو البنات».

املنتصر باهللا
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