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د.محمد املقهويخالد الروضان في لقطة جماعية مع موظفي ومسؤولي مركز الكويت لرواد األعمال
ســوق الذهب يشهد تذبذبا بني البيع والشراء 
بسبب ارتفاع األسعار              (زين عالم)

الروضان يفتتح مركز 
الكويت لرواد األعمال.. 

ضمن خطة «التجارة» 
الستكمال رؤية 
«كويت ٢٠٣٥» 

املقهوي لـ «األنباء»: 
مت اختياري للمشاركة 

في مسابقة «مخترع 
العرب» وإعالن النتائج 

النهائية ٦ نوفمبر

تدوير «الرعاية»: 
اخلالدي لـ «املسنني» 

والكندري لـ «األحداث» 
والطبطبائي 

لـ «اإلرشاد النفسي»

نار األسعار.. 
تقفز ببيع 

الذهب ٥٠٪ 
وتهوي بالشراء 
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احلكومة مطمئنة لـ «التعاون» مع أغلبية نيابية
مرمي بندق 

قالــت مصــادر مطلعــة فــي 
تصريحــات خاصــة لـــ «األنباء» 
إن احلكومــة ســتحضر اجللســة 
البرملانية بعد غد األربعاء احملددة 
للتصويت على طلب عدم التعاون 
الــذي قدمه ١٠ نواب بعد مناقشــة 
االستجوابني املقدمني لسمو رئيس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد من 
الكنــدري  النائبــني د.عبدالكــرمي 
واحلميدي السبيعي الثالثاء املاضي.  
وأوضحــت املصــادر أن احلكومة 
متيقنة من وجود األصوات النيابية 
التي ســتصوت برفض كتاب عدم 
التعاون، ولذلك ال يوجد أي سبب 
مينع احلكومة من حضور اجللسة 
احملددة.  وبشأن مدى صحة اشتراط 
حضــور عدد ال يقل عــن ٢٥ نائبا 
في هذه اجللســة، أفــادت مصادر 
خاصة في تصريح لـ «األنباء» بأنه 
يشترط حضور النصاب القانوني 
لعقد اجللسة - من أعضاء املجلس 
وهم النــواب والوزراء - وهو ٣٢ 

عضوا، ويكون التصويت للنواب 
فقط مبن حضر، ويشترط في كل 
األحوال موافقة ٢٥ نائبا على طلب 
عدم التعاون.  وتابعت املصادر ان 
الثقــة موجــودة وال متنح مجددا، 
بل تســحب بالعدد املطلوب إذا مت 
التصويت، وال يغير من األمر شيئا 
إال التصويــت وحصول طلب عدم 
التعاون على العدد املطلوب لرفع 
األمر لسمو نائب األمير، مستدركة 
بالقول: أما إذا لم يتم التصويت ألي 
سبب فكأن شــيئا لم يكن. وزادت 
املصــادر قائلة: أمــا إذا لم يتوافر 
النصــاب القانوني لعقد اجللســة 
فيمكن حتديد موعد آخر لعقدها. 

وعن جواز حضــور احلكومة 
اجللســة البرملانيــة غــدا الثالثاء 
في ظل وجــود طلب عدم التعاون 
وقبل التصويت عليه، ردت املصادر 
قائلة: نعم يجوز للحكومة احلضور، 
وال يوجــد ما مينع.  هــذا، ويعقد 
مجلس الوزراء اجتماعه االعتيادي 
األسبوعي اليوم برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

في اجللسة املقررة األربعاء.. ومصادر خاصة لـ «األنباء»: يشترط حضور النصاب القانوني من الوزراء والنواب وهو ٣٢ عضوًا

جلستان خاصتان الثالثاء واألربعاء ملناقشة قوانني والتصويت على «عدم التعاون» مع رئيس احلكومة

الغامن: فّض دور االنعقاد اخلميس
ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ

حدد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن موعد فض دور االنعقاد العادي 
احلالي، مشيرا الى انه سيوجه اليوم دعوة لعقد جلستني خاصتني «الثالثاء 
واألربعاء» ملناقشة عدد من القوانني والتصويت على طلب عدم التعاون مع 
رئيس احلكومة، الفتا إلى أن جلسة اخلميس املوافق ١ أكتوبر ستكون اجللسة 
اخلتامية. وقال الغامن: وجهت طلبا إلى وزارة الصحة وخاطبني الوزير الشيخ 
د. باسل الصباح بكتاب رسمي، و«كل النواب الذين حضروا اجللسة املاضية 
مت فحصهم اليوم «أمس»، أما النواب الـ ١٢ الذين كانوا مصابني فإن وزارة 
الصحــة تتعامل معهم حالة حالة ألن أوقات وتواريخ مســحاتهم مختلفة»، 
مشيرا إلى أنه سيتسلم يوم غد «اليوم» كتابا من وزير الصحة يفيد بأسماء 

احلضور ومن يجب عليهم عدم احلضور.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

ماكرون: أخجل مما يقوم به قادة لبنان
لقد تخلوا عن التزاماتهم من أجل مصاحلهم   

املبادرة الفرنسية لم ُتسحب 
وحزب اهللا و«أمل» ال يريدان التسوية

إذا لم يحصل تقدم في لبنان  فسنعيد 
تشكيل طبقة سياسية جديدة

 التفاصيل ص ١١

اختبارات «املنازل» والدور الثاني.. انضباط وتباعد
عبدالعزيز الفضلي

انطلقت أمس اختبارات طلبة املنازل 
وكذلــك الــدور الثاني للعام الدراســي 
٢٠٢٠/٢٠١٩ وســط إجراءات احترازية. 
وقامــت «األنبــاء» بجولــة فــي جلان 
االختبارات، حيث ســارت األمور على 
ما يرام ووفق اخلطة املوضوعة من قبل 
املناطق التعليمية واإلدارات املدرسية.

وقال مدير ثانوية الراعي النميري 
للبنــني صالح الصانــع، انه مت توزيع 
كل خمســة طــالب فــي فصــل واحــد 
ومبعــدل ٥٠ طالبــاً فــي كل مدرســة، 
والوضع في اليوم األول اتسم بالهدوء 

واالنضباط. 

٥ طالب في الفصل الواحد و٥٠ طالباً في كل مدرسة

مراعاة االشتراطات الصحية والتباعد خالل االختبارات في إحدى اللجان     (ريليش كومار)

صورة تلفزيونيه ملا قالت أرمينيا إنه تدمير لدبابة أذرية خالل املواجهات في ناغورني قره باغ     (أ.ف.پ)
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تصديق اإلجازات املرضية 
والتقارير «إلكترونيًا» 

في املؤسسات األهلية
عبدالكرمي العبداهللا

اعتمــدت وزارة الصحة 
علــى  التصديــق  خدمــة 
اإلجازات املرضية والتقارير 
الطبية الصادرة من القطاع 
الطبي األهلي عبر «النظام 
اإللكترونــي» التابع إلدارة 
التراخيص الصحية تلقائيا 
عند صدورها من املؤسسات 
العالجيــة بالقطــاع الطبي 
األهلــي املفعلــة للنظام مع 
«الباركود» املعتمد من إدارة 
نظــم املعلومــات. من جهة 
أخرى، أوقفت وزارة الصحة 
عمل اللجنة الفنية العتماد 
التقاريــر الطبيــة العاملني 
بالوزارة طالبي اإلعفاء من 
العمل والنظر في االستثناء 
خالل جائحة كورونا اعتبارا 

من ٣٠ اجلاري.

التفاصيل ص٥

أرمينيا وأذربيجان.. مواجهة في «قره باغ»
العالم يتحرك لنزع فتيل احلرب بعد سقوط ضحايا من اجلانبني  

عواصم ـ وكاالت: حتركت دول العالم على 
الفور، فــي محاولة لنزع فتيــل املواجهة بني 
أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورني قره 
بــاغ. وحث االحتــاد األوروبــي الدولتني على 
وقف فوري لألعمال العدائية والتصعيد بعدما 
اندلعــت مواجهــات عنيفة أمــس بني اجليش 
األذربيجاني واالنفصاليني األرمينيني أدت إلى 
سقوط عسكريني ومدنيني من اجلانبني. وأثار 
ذلك مخاوف بشــأن عدم االستقرار في جنوب 
القوقاز، وهو ممر خلطوط األنابيب التي تنقل 
النفط والغاز إلى األسواق العاملية. ودعت كل 
من روسيا وفرنسا وأملانيا واالحتاد األوروبي 
إلــى «وقف فوري إلطالق النــار»، فيما صلى 

بابا الڤاتيكان فرنســيس كي يســود السالم. 
وأعلنت اذربيجان أن قواتها دخلت سبع قرى 
خاضعة لسيطرة األرمينيني خالل املواجهات 
العنيفة، وهو ما نفته أرمينيا. وفي خطاب متلفز 
لألمة، تعهد الرئيس األذربيجاني إلهام علييف 
باالنتصار على القوات األرمينية. وتابع علييف 
أن «اجليــش األذربيجانــي يقاتل على أرضه. 
قره باغ أذربيجانية». فــي املقابل، أعلنت كل 
من أرمينيا ومنطقة ناغورني قره باغ األحكام 
العرفية والتعبئة العامة. وقال رئيس الوزراء 
األرميني نيكول باشينيان: «استعدوا للدفاع 
عن أرضنا املقدسة»، متهما أذربيجان بـ «إعالن 

التفاصيل ص٢٢احلرب» على شعبه.
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أصحاب املقاهي اعتصموا داخل «الصحة» لعودة «الشيشة»

حنان عبداملعبود

قام حوالي ٢٠ شخصا من 
املقاهي باالعتصام  أصحاب 
داخل مبنــى وزارة الصحة، 
مطالبني بوضع حل ملا يعانون 
منــه من خســائر مســتمرة 
بســبب قرار ايقــاف تداول 
«الشيشــة» علــى الرغم من 
اعادة فتح املقاهي، واستمرار 

منع تقدمي الشيشة فيها.
فــي البدايــة، قــال ممثل 
أصحاب املقاهي أيوب الوثيقي 
لـ«األنبــاء»: تواجهنــا فــي 
الوقت احلاضر خسائر مالية 
ومشاكل مع وزارة الشؤون 
بســبب إغالق معظم ملفات 
أصحاب املقاهي بسبب عدم 
القدرة على جتديد التراخيص 

او جتديد اإلقامة للعمالة.
ولكننا مع كل هذا لم ولن 
نستسلم ألن هذا القرار الذي لم 
ينصفنا سيضعنا امام القضاء، 
مع ضياع أبناء الكويت والذين 
يبلغ عددهم اكثر من ٢٥٠ ألف 
مواطن مع أسرهم وعمالتهم 
واملهددين بالضرر بسبب وقف 

هذا النشاط.
بــدوره، قــال عبــداهللا 
سالم، أحد أصحاب املقاهي: 
نحن منثــل شــريحة تضم 
يديــرون  شــخص   ٥٠٠٠
٥٠٠٠ مقهى، ولألسف حتى 
اآلن نحــن معلقــون، حيث 
نلتزم مبعاشات وإيجارات، 
وننزف من دون توقف حيث 
ال نعلم متى ســنفتح، الفتا 
إلــى ان هناك ســماحا بفتح 
النوادي وحمامات السباحة 
واملســاجد والتي ليس فيها 
تباعد نهائيا بينما أنشطتنا 

األنشــطة ما عدا الشيشــة، 
والتــي مت الترخيــص لهــا 
رسميا، وطاملا كانت رسمية 
البد مــن ايجاد حــل، أما ان 
كانت الصحــة تريد االغالق 
فنحن لن نعترض ونتعاون 
مع احلكومة ملكافحة الوباء، 
وقد أغلقنا بالفعل وحتملنا 
٧ أشــهر ولكــن فــي املقابل 
نحتــاج الى تعويــض بأي 
شــكل ســواء في االيجار او 
معاشات املوظفني ولكن تركنا 
بهذا احلــال فكأنهم يدفعون 

بالزّج بنا في السجون.
وقال سالم: لقد اجتمعتا 
باألمس وتناقشنا، حيث أن 
٩٩٪ منــا يواجهــون قضايا 
اخالء، حيــث القروض التي 
التــزم بهــا الشــباب لعمــل 
مشروع املقهى ضاعت هباء 
ألن القانــون لــن يكون إلى 
جانبهم، حتــى ان قام املالك 
بالتقســيط فليس لديهم ما 
يدفعونــه ألنه ليــس لديهم 
دخل مادي، حيــث تأثر هو 
واسرته والعمالة امللحقة به، 
ولهذا حضرنا اليوم للتواصل 

البعــض منا وكذلــك اقامات 
العاملــني معهم، ممــا جعلنا 
نعانــي مخالفــات متراكمة، 
ولألسف حينما نريد التجديد 
يطالبــون بإيصــال االيجار 
والــذي ال ميكننــا احلصول 
عليــه حاليا وليس هناك اي 
تعاون مــن أي جهة ولليوم 
لم يصدر قرار ينصفنا، وإمنا 
باملرحلــة الرابعــة ســمحوا 
بفتح املقاهي من دون تداول 
الشيشــة، على الرغم من أن 
املعروف ان املدخول األساسي 
بنســبة تتــراوح بــني ٨٠ و 
٩٠٪ من الشيشــة وما يأتي 
بعــده أيضــا من الشيشــة. 
وأضاف: حينما فتحت كنت 
ابيع يوميا من ٣٠٠ الى ٤٠٠ 
دينار بينما اليوم ابيع بـ ١٠ 
دنانير ولم يعد لدينا زبائن 
مثل السابق، ونحن كأصحاب 
مقاٍه متعاونني مع الدولة قلبا 
وقالبا ونشاركها في مكافحة 
الوباء ولكن البد من انصافنا، 
فكيــف نســدد الديــون التي 
تثقل كاهلنا؟ فالبد من وضع 
حلول حيــث، حضرنا بعدد 

مــع املســؤولني إليجاد حل، 
أما ان لــم يكن لديهم حلول 
فهذه مشكلة إذ لدينا تراخيص 
رسمية من الدولة بهذا النشاط 

والبد من ايجاد حل لنا.
إفالس والتزامات

مــن جانبه، قال عيســى 
اخلميــس: لقــد تواصلنا مع 
جميع اجلهات املعنية من قبل 
وقدمنا كتبا رســمية وكل ما 
هو متاح لتطبيق االشتراطات 
الصحيــة، ووصلنــا للوزير 
والوكيــل املســاعد للصحــة 
العامــة عبــر كتب رســمية 
عن طريق االحتــاد الكويتي 
للمطاعم واملقاهي، وعلى الرغم 
من هذا الى اليوم لم نتلق اي 
رد او حل ملشــكلتنا، واليوم 
وصلنــا ملرحلــة «االفالس»، 
حيث انني اليوم ومنذ شهر 
مارس املاضي مطالب مببلغ ٤٦ 
ألف دينار، ولي زميل مطالب 
مببلغ ٧٦ ألفا، وآخر مطالب 
مببلغ ٨٠ ألفا، حيث تراكمت 
علينا االيجارات ومعاشــات 
العمــال كمــا انتهــت رخص 

محمد: قرارات وزارة الصحة 
ملراحل العودة للحياة والتي 
متت جتزئتها ومت اعتماد فتح 
املقاهي باملرحلة الرابعة غير 
صائبة، ملاذا مت فتح النشاط 
ولكن ليس بكامل ترخيصه؟ 
والقرار مت من دون أي دراسة 
لتداعيــات هذا االمــر علينا، 
حيــث قــرار فتح جــزء من 
النشاط املرخص به من وزارة 
التجارة بنــاء على موافقات 
وزارة الصحة والبيئة وكتاب 
البلدية، واخلاص بالشيشة 
والتي تؤجر للمصلحة العامة، 
ونحن مــع املصلحة العامة 
ولكن فتح النشــاط اجلزئي 
وما ينتج عنه من مطالبات 
ماديــة علينــا مــن أصحاب 
العقارات وااليجارات ووزارات 
الدولة وهيئات القوى العاملة 
والشؤون والتجارة والبلدية، 
حيث مجرد كلمة اعادة مزاولة 
النشاط جعلتني مطالبا من 
اجلميع بالسداد برغم الفتح 
الــذي ال ميكــن ان  جزئــي 
يعيلني، فإما ان افتح نشاطي 
الترخيــص  كامــال حســب 
اخلاص بنا وموافقات اجلميع 
او اوقفــه حتــى ال تترتــب 
علي مطالبــات مادية، حيث 
بالفعل خســرنا الكثير جدا 
وضاعت أســر كاملة، حيث 
أغلب أصحاب املقاهي شباب 
كويتيون مدينون بالقروض 
ولديهــم ايجــارات، وغــدا 
سيكونون في السجون نتيجة 
املعاجلــة اخلاطئــة للوضع 
احلالــي، واننا نريــد إيجاد 
حل كامــل للوضع وانصاف 
للشباب بوقف اخلسارة التي 
وصلت نســبتها الى ١٠٠٪، 

قليــل ولكننا منثــل اجلميع 
نحن نريد حقنــا ال أكثر وال 
أقل وال نحمل ضغينة ألحد، 
ولقد قدمنا كتبا وتواصلنا مع 
املسؤولني ولكننا لم نتلق اي 
ردود. وزاد اخلميس: استغرب 
من البعض ممن ينتقدنا بأننا 
نطالب بحقوقنا في هذا الوقت 
وفي ظل هذه األزمة، لألسف 
من ينتقد ال يشعر مبعاناتي 
انــا وغيري، فإن حتدثت عن 
نفسي فقط لدي عدد بسيط 
وهــم ٢٢ موظفــا ولليوم لم 
يتســلم اي منهم راتبه، فقط 
يعيشون على اطعامهم فقط، 
وهناك الســكن اخلاص بهم 
يطالبونني بااليجار، وايجار 
املقهى والدولة تطالبني، وهذه 
معيشــتي احلالية، ولم يعد 
لدي ما أعول عليه، حيث انتاج 
مشروعي صفر، مما يعني أن 
رصيدي صفر، ولهذا اطالب 
بإنصافي ووضع حل ملشكلتي 

انا وزمالئي.
خسارة ١٠٠٪

مــن جهتــه، قال هشــام 

حيث اخلسائر أرقام ومبالغ 
كبيرة فوق حتمل الشــباب. 
ومعظم دول العالم سمحت 
بالشيشة ولم تتوقف، وليس 
هناك قانون بالصحة العاملية 

مينع الشيشة. 
طلب الشيشة

أمــا ابراهيم اخلالدي فأكد 
أن السماح مبشــروبات دون 
شيشة ال تأتي بأي دخل، وقال: 
يعتمد االيراد بنسبة ٩٠٪ على 
الشيشة، حيث أغلب الزبائن 
يحضرون من أجل الشيشة، 
وهذا املنع لألســف يأتي على 
الرغم من تطبيقنا لالشتراطات 
الصحية بالكامل، حيث قدمنا 
كتبا بالتزامنا بكل املتطلبات 
من تعقيم واستخدام «هوز» 
طبــي وكل االمــور املطلوبة، 
ولألســف ال جند أي رد أو أي 
قــرار صارم يحفــظ حقوقنا 
الذي  املالي  النزيــف  ويوقف 
نعانيــه، وما نــراه هو مجرد 
تخبط فقــط، حيــث مت فتح 
العيادات واملسابح والصالونات 
وغيرها من األنشطة التي قد 
تكون أقرب الى انتقال العدوى.
وأوضح أنــه على الرغم 
مــن التقــدم بعدة كتــب، إال 
أننا لم جند أي رد في الوقت 
الذي دخل الكثيرون منا في 
خسائر وقضايا اخالء، واليوم 
نتجمع لضرورة ايجاد قرار، 
وان لــم جند ردا فســتكون 
هناك جتمعــات أخرى أكثر 
وأكثر وبأعداد أكبر من اآلن، 
ونحن نقبل بأي اشتراطات 
يتــم وضعها علينــا إلعادة 
النشاط، ونتمنى  استئناف 
ان يرفع اهللا عنا هذا الوباء.

املدخول اليومي لبعضهم يتراوح بني ٣٠٠ و٤٠٠ دينار ووصل إلى ١٠ دنانير.. ولم يُلّب أحد نداءهم

(أحمد علي) أصحاب املقاهي املطالبني بعودة «الشيشة» خالل تواجدهم في وزارة الصحة        جانب من اعتصام أصحاب املقاهي وممثليهم أمام وزارة الصحة

باملقاهي متوقفة، فإذا قبلنا 
بهذا األمر فيجب عليكم هنا 
تعويضنا عن اخلسائر ألن 
أكثر الشباب الذين يعملون 
بهذا النشاط ليسوا موظفني 
في الدولة ويعتمدون بشكل 
كامــل علــى مدخولهــم من 
املقهى، باالضافة الى هذا فإن 
أقل مستوى للمقهى يبدأ من 
٥٠ ألف دينار أو أكثر، حيث 
إن كل هذه املشــاريع أقيمت 
بقروض، والشباب ملزمون 
بهذه القــروض والتي أثرت 
علــى أســرهم وكل حياتهم، 
كما أن وزارة الشؤون أغلقت 
امللفات بســبب عدم االلتزام 
مبعاشــات املوظفني، والتي 
ال ميكن االلتزام بها مع عدم 
وجود دخل، ولهذا فقد وقع 
اجلميع من دون مبالغة في 
متاهة. وأضاف: نريد حال وقد 
حضرنا اليوم ونحن حوالي 
٢٠ شــخصا، ولكننا منثل ٥ 
آالف مقهى، واملرحلة القادمة 
ان لم جند حال سيحضر أكثر 
من ٣٠٠ شخص ألنه البد من 
إيجاد حل، حيث مت فتح كافة 

إبراهيم اخلالديعيسى اخلميسأيوب الوثيقي هشام محمدعبداهللا سالم

الوثيقي: لن نستسلم للقرار غير املنصف والذي سيتسبب في مقاضاتنا وضياع أكثر من ٢٥٠ ألف مواطن من املالك وأسرهم وعمالتهم بسبب وقف هذا النشاط
سالم: منثل شريحة تضم حوالي ٥ آالف شخص ونحن ننزف من دون توقف في الوقت الذي تفتح فيه النوادي وحمامات السباحة وغيرهما بينما أنشطة املقاهي متوقفة
اخلميس: وصلنا إلى «اإلفالس» وال جند رّدًا رغم تواصلنا مع اجلهات املعنية وتقدمي كتب رسمية بتطبيق االشتراطات الصحية عن طريق االحتاد الكويتي للمطاعم واملقاهي

«الصحة» توقف عمل جلنة «اإلعفاء»
عن العمل اعتبارًا من ٣٠ اجلاري

عبدالكرمي العبداهللا

أوقفــت وزارة الصحــة عمــل اللجنة 
الفنية العتماد التقارير الطبية العاملني في 
الوزارة طالبي اإلعفاء من العمل والنظر في 
االستثناء خالل جائحة «كورونا املستجد» 

اعتبارا من ٣٠ اجلاري.
هذا،وستستمر صالحية قرارات اإلعفاء 

الصــادرة من اللجنة حتى نهاية أكتوبر، 
علمــا بأنه لن يعتــد بها بعــد نهاية هذا 

التاريخ.
وتضمــن القرار الــذي أصدرته وزارة 
الصحة: أنه على املوظفني طالبي اإلعفاء 
من العمل أو اإلجازات املرضية االستفادة 
منها وفقا لقرارات مجلس اخلدمة املدنية 
املنظمة واإلجراءات املتبعة في هذا الشأن.

ملشاهدة الڤيديو

٣٤٥ إصابة جديدة بـ «كورونا» و٤ حاالت وفاة
حنان عبد املعبود

أعلنت وزارة الصحة عن تســجيل ٣٤٥ 
إصابــة جديدة مبرض كورونا، خالل الـ ٢٤ 
ســاعة املاضيــة ليرتفع بذلــك إجمالي عدد 
احلــاالت املســجلة فــي البالد إلــى ١٠٣٥٤٤ 
حالــة، وبلغت نســبة اإلصابــة ١٧٪، حيث 
بلغ عدد املســحات التي أجريت خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية ٢٠٢٥ مسحة ليصل مجموع 
الفحوصات ٧٣٥٩١٨ فحصا، في حني مت تسجيل 
أربع حاالت وفاة إثر إصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املســجلة حتى اليوم 

٦٠١ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيانها اليومي 

أن عــدد حاالت الشــفاء خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية بلغ ٧١٨ حالة ليبلغ إجمالي حاالت 

الشفاء ٩٤٩٢٩ حالة.
وبينت الوزارة أن اإلصابات توزعت حسب 
املناطق الصحية بواقع: ١١٢ حالة في منطقة 
حولي الصحية و٨٣ حالة في منطقة األحمدي 
الصحيــة و٦٤ حالــة في منطقــة العاصمة 
الصحية و٤٩ حالة في منطقة اجلهراء الصحية 

و٣٧ حالة في منطقة الفروانية الصحية.
كما بلغ عدد من يتلقون الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة ١٠٩ حاالت ليصبح 
بذلــك املجموع الكلي جلميــع احلاالت التي 
ثبتت إصابتها مبرض (كوفيد-١٩) ومازالت 

تتلقى الرعاية الطبية الالزمة ٨٠١٤ حالة.

بحث كويتي يعزز فهم العالقة بني «السكر» ومضاعفات «كورونا»
حنان عبداملعبود

في إجنــاز غير مســبوق 
متكن فريق بحثي طبي كويتي 
مكون من علمــاء ومختصني 
من معهد دســمان للســكري 
وجامعــة الكويــت من نشــر 
بحــث يتنــاول نتائــج مهمة 
حــول مضاعفات «كوفيد ١٩» 
لدى مرضى السكري في مجلة 
األميركيــة   Diabetes Care
املرموقة واملصنفة كثاني أفضل 
مجلة بحثية للغــدد الصماء 
والسكري على مستوى العالم 
بعامــل تأثير يتجــاوز الـ ١٦ 
وتصدر هذه املجلة من رابطة 
السكري األميركية وهي واحدة 
من أفضــل املجــالت العاملية 

البحثي د.حمد ياسني، إلى أن 
مخاطــر املضاعفــات والوفاة 
تزداد بني مرضى «كوفيد ١٩» 
في حــال اصابتهــم بأمراض 
مزمنة أخرى كالسمنة وأمراض 
القلب ومرض الســكري، وقد 
يعطي هذا األمر انطباعا بداية 
بأن عــدم وجود مرض مزمن 
عند املصاب كفيل بحمايته من 
تلك األعــراض ومضاعفاتها، 
بينما أوضح د.ياسني «ولكن 
بعد حتليل بيانات مجموعة من 
مرضى كوفيد ١٩ بالكويت تبني 
لنا أن هذا املفهوم غير دقيق، 
حيث اكتشــفنا أن اخلطورة 
تتناســب مع زيادة مستوى 
السكر بالدم بشكل غير مألوف 
على عكــس الفكــر التقليدي 

الســكري.  املتعلقــة بأبحاث 
وأشار األستاذ املساعد بكلية 
الطبيــة املســاعدة  العلــوم 
والباحث املنتدب مبعهد دسمان 
للســكري ورئيــس الفريــق 

حتــى وإن لــم يكــن املصاب 
بكوفيد ١٩ مريضا بالسكري. 
باإلضافة إلى ذلك اكتشفنا أن 
وتيــرة ارتفــاع اخلطورة مع 
زيادة مســتوى السكر تكون 
أقل عند مرضى السكر وأكثر 
عند اآلخرين. وهذا االكتشاف 
له دالالت تخفــى عن النظرة 
التقليدية الثنائية، فهو يوضح 
أن خطورة مــرض كوفيد ١٩ 
تزداد مع زيادة مستوى السكر 
بالدم وبشــكل كبير عند غير 
املصابــني مبــرض الســكري 
بعالقة ذات شــكل «الخطي». 
وهذه النظرة تسمح بتحليل 
أدق وأشمل لعالقة مضاعفات 
الســكري  كوفيــد ١٩ مبرض 
وكذلك مبستوى السكر بالدم.

ذي النظــرة الثنائيــة والذي 
يصنــف املرضــى علــى أنهم 
إما مصابني بالسكري أو غير 
مصابني. وأشار د. ياسني الى 
أنه والفريق الطبي لم يقوموا 
بتصنيف املرضى إلى مجموعة 
مصابة بالســكر وأخرى غير 
ترتيبهــم  بــل مت  مصابــة، 
بشكل يتناســب تدريجيا مع 
مســتوى الســكر بالدم، ومن 
ثم متت دراسة عالقة خطورة 
املضاعفات والوفاة الناجتة من 
كوفيد-١٩ بهذا التدرج. وأضاف 
د.ياســني أنه وبعد النظر إلى 
البيانــات مــن هــذه الزاوية 
اكتشــفنا أن درجة اخلطورة 
تزداد بشكل كبير مع كل زيادة 
بسيطة مبســتوى سكر الدم 

د. حمد ياسني

فريق طبي في «املواساة» ينجح بإجراء 
عملية دقيقة ملريض بحالة حرجة

تواصال لسلسلة النجاحات 
التــي حققهــا قســم جراحات 
العمود الفقري في مستشفى 
املواســاة اجلديد جنح فريق 
طبــي في املستشــفى اجلديد 
برئاسة خبير جراحات العمود 
الفقري د.احمد مختار ومعاونه 
استشــاري التخديــر د.أمجد 
ســركيس ود.أحمد شفيق في 
إجراء عملية دقيقة بنجاح تام 
ملريض يعاني من انزالق فقري 
وغضروفي. وأوضح د.أحمد 

مختــار ان العملية رغــم درجة دقتها تكللت 
بالنجاح التام بنسبة ١٠٠٪، موضحا أن املريض 
بجانب حالته الصحية احلرجة ونتيجة ضعف 
عضلة القلب كان يعاني من انزالق فقري من 
الدرجة الثالثة بالفقرة القطنية اخلامسة مع 
ضغط شــديد باألعصاب أدى إلى عدم قدرته 
على املشي، وكذلك انزالق غضروفي بالفقرة 

الثانية.

وأشار د.مختار إلى أن املريض كان يعاني 
مشكلة صحية معقدة، تتمثل بوجود ضعف 
في عضلــة القلب للمريض بســبب جلطات 
قلبية خضــع على أثرها لعمليتي قســطرة 
وتركيب ٣ دعامات وهذا ما أكده طبيب القلب 
في املستشفى د.أمجد سليمان، كما يشكو من 
اآلم شديدة غير محتملة كان يعاني منها في 
ظل عدم قدرته على احلركة منذ فترة طويلة.

فريق «املواساة» الطبي بعد العملية الناجحة
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نائب األمير استقبل رئيسي السلطتني واملطاوعة ووزيري الداخلية واخلارجية

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر السيف صباح 
أمس رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن.

كما استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد.
واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
بقصر السيف صباح امس رئيس املجلس 
األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز 
ورئيس احملكمة الدســتورية املستشار 

يوسف املطاوعة.
واستقبل ســمو نائب األمير وولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس  الداخلية ووزير 

الوزراء أنس الصالح.

كما استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة 

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد.
إلى ذلك، بعث سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 

إلى الرئيس قربان قولي بردي محمدوف 
رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة 
عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وتهاني سموه 
مبناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده متمنيا 

سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق املزيد من التقدم واالزدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة 

سموه.

سموه هنأ رئيس تركمانستان بالعيد الوطني

سمو نائب األمير خالل استقباله املستشار يوسف املطاوعةسمو نائب األمير مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالدسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مرزوق الغامن

وزراء خارجية خليجيون: األمير شخصية عظيمة
وعميد للديبلوماسية العربية وقائد ملسيرتها

الريــاض ـ الدوحة ـ كونا: 
قــال وزيــر الدولة للشــؤون 
اخلارجيــة الســعودي عادل 
اجلبيــر إن صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
شــخصية عظيمــة تتمتــع 
باحلكمة والتواضع وُبعد النظر 
مؤكدا قيادة سموه البالد بشكل 
مميز وتعاونه مع أشقائه قادة 
مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية بشكل مميز.
وأضاف الوزير اجلبير في 
اتصــال هاتفي مــع تلفزيون 
الكويــت أن التاريــخ يشــهد 
باهتمــام ســموه بالتنميــة 
واملساعدات اإلنسانية للدول 
األخرى وتعزيز مكانة مجلس 

التعاون اخلليجي وأعماله.
وذكر أن اململكــة العربية 
الســعودية والكويت بينهما 
وتاريــخ  أخويــة  عالقــات 
ومســتقبل واحد «ونحن في 
اململكــة دائما حريصون على 
التواصل والتشاور مع سموه»، 
متطلعني الستمرار سموه في 
مسيرته التي قاد بها البالد على 
مدى سنوات طويلة ومتمنني 
له الصحة والعافية وللشعب 
الكويتــي األمن واالســتقرار 

والتقدم.
وأكد اجلبير أن منح سموه 
(وسام االستحقاق العسكري 
األميركــي برتبــة قائد أعلى) 
مــن قبــل الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب يعبر عن املركز 
واالحترام الذي يناله سموه من 
املجتمع الدولي ومن الواليات 
املتحدة األميركية بشكل خاص 
«وهو وسام ال مينح إال نادرا 
جدا» وهو ما يعبر عن مكانة 

سموه في العالم أجمع.
بــدوره، أكــد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
القطــري الشــيخ محمــد بن 
عبدالرحمن آل ثاني أن لصاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مكانة عظيمة في قلب 

كل مواطن قطري.
وبــارك الشــيخ محمد بن 

في تأســيس العمل التنموي 
بتأسيسها الصندوق الكويتي 
العربية  للتنمية االقتصادية 
في عام ١٩٦١، مشيرا الى أنها 
كانت سّباقة في العمل التنموي 
وامتدت مشاريعها وعطاياها 

لدول العالم كافة.
ولفــت إلى أن مســاهمات 
الكويــت خــالل عضويتهــا 
مبجلس األمن في عامي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ كانت «بناءة وإيجابية»، 
موضحا أنها دافعت عن حقوق 
اإلنسان والقضايا التي تخفف 
من معاناة الشــعوب العربية 
والعامليــة ولعبــت دورا بناء 
في احلفاظ على السلم واألمن 
العامليني. وقال «كمواطن قطري 
وليــس وزيــر خارجية دولة 
قطر فقط فإن لصاحب السمو 
أمير الكويت مكانة كبيرة جدا 
وعظيمــة في قلب كل مواطن 
عندمــا  خصوصــا  قطــري 
وجدنا سموه في بداية األزمة 
اخلليجية في ٢٠١٧ يسافر من 
دولة إلى أخــرى في محاولة 
لرأب الصدع واستمر التزامه 
بهــذه اجلهود حتى اليوم من 
أجل رأب الصدع وإعادة اللحمة 

إلى البيت اخلليجي».

الكويــت والواليــات املتحدة 
األميركيــة»، مؤكدا أنه تكرمي 
عاملي مستحق لسموه، حفظه 
اهللا، يأتــي تقديــرا واعترافا 
جلهــود ســموه السياســية 

والديبلوماسية.
كما رفــع الزياني خالص 
التهانــي والتبريــكات ملقــام 
سمو األمير والشعب الكويتي 
العمليــة  مبناســبة جنــاح 
اجلراحية التي اجريت لسموه، 
حفظه اهللا، مؤخرا، داعيا املولى 
عز وجل أن ينعم على سموه 
مبوفــور الصحــة والعافيــة 
والعمــر املديد وأن يعيده لنا 
ولوطنه ساملا معافى «ليواصل 
قيادة املسيرة املباركة.. مسيرة 
االجنــازات اخليــرة للكويت 

وشعبها العزيز».
وأضاف أن اجلميع يشهد 
على مــا يقوم به ســمو أمير 
البــالد «من جهود لترســيخ 
التضامن والتكامل اخلليجي 
وإعادة اللحمة اخلليجية في 
رحالته املكوكية ويعزز ذلك 
ما يحظى به سموه رعاه اهللا 
من تقدير واحترام من اخوانه 
أصحاب اجلاللة والسمو قادة 
دول مجلــس (التعاون لدول 
اخلليج العربية) يحفظهم اهللا، 
وما يتحلى به من حكمة ورؤية 
بالغــة وخبرة ديبلوماســية 
وسياسية طويلة نالت احترام 

اخوانه رعاهم اهللا جميعا».
وأوضــح أن العالــم يقدر 
املواقف الكويتية النبيلة والدور 
الذي يقوم به سمو أمير البالد 
لتقدمي العون واملساعدة للدول 
النامية علــى حتقيق وتنفيذ 
مشاريعها وخططها التنموية 
واجلهود اخليرة التي تقوم بها 
الكويت على املستويني الرسمي 
واألهلــي في مجال دعم العمل 
اإلنســاني حتــى نال ســموه 
بكل جدارة لقــب (قائد العمل 
اإلنســاني) وهو «شرف كبير 
نعتز به كلنا لقائد مخلص بذل 
جهدا متواصال وسخيا من أجل 

خدمة اإلنسانية».

وأكد أن قطر حكومة وشعبا 
تثمن جهود صاحب الســمو 
أميــر الكويــت وتثمن جهود 
الكويت ليس في املساهمة في 
حل األزمة اخلليجية فقط بل 
في األزمات األخرى واملساهمات 
التي تقدمها سواء  اإلنسانية 
في اليمن أو العراق بعد احلرب 
وإعــادة اإلعمــار وغيرها من 
القضايا اإلنســانية التي تهم 

الشعوب العربية.
ولفت إلــى أن الكويت لها 
مواقف مشرفة جتاه القضية 
الفلســطينية ودعم الشــعب 
الفلسطيني الشقيق من أجل 
احلصول على دولته من خالل 

احلل العادل. 
مــن جانبــه، هنــأ وزيــر 
البحرينــي  اخلارجيــة 
د.عبداللطيف الزياني صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبناســبة منح سموه 
(وسام االستحقاق العسكري 

األميركي برتبة قائد أعلى).
وقال الوزيــر الزياني في 
اتصــال هاتفي مــع تلفزيون 
الكويت إن «هذا التكرمي يعكس 
أوال متانــة وقــوة العالقــات 
االستراتيجية والصداقة بني 

هنأوا صاحب السمو حلصوله على وسام االستحقاق العسكري األميركي برتبة قائد أعلى

د. عبد اللطيف الزياني الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عادل اجلبير

عبدالرحمن فــي مداخلة عبر 
برنامج «ماذا بعد» بتلفزيون 
الكويت لصاحب السمو األمير 
تكرمي سموه بوسام االستحقاق 
العسكري األميركي برتبة قائد 
أعلى، مهنئا «الشعب الكويتي 
والقطــري واخلليجــي» بهذا 

التكرمي.
وقــال إن صاحب الســمو 
األمير «عميد للديبلوماســية 
العربية وقائد ملسيرتها وهذا 
التكــرمي ليــس بغريــب على 
سموه وهو في نظرنا وأعيننا 
رفع التكــرمي وليس التكرمي 

من رفعه».
واضــاف «نحن نــرى أن 
التكــرمي مســتحق وتتويــج 
لسلسلة حافلة من اإلجنازات 
بعد تتويج سموه قائدا للعمل 

اإلنساني في عام ٢٠١٤».
وأشار إلى أن سمو األمير 
ُعــرف بالسياســة العقالنية 
التــي أدار بها دفة السياســة 
اخلارجية الكويتية ثم احلكم 
في الكويت، مؤكدا أن للكويت 
مكانة كبيرة ومرموقة بني األمم 
بفضل أياديها البيضاء املمتدة 

لدول العالم كافة.
وذكر أن الكويت دولة رائدة 

اجلبير: السعودية والكويت بينهما عالقات أخوية وتاريخ ومستقبل واحد
بن عبدالرحمن: مكانة عظيمة لسمو األمير في قلب كل مواطن قطري

الزياني: اجلميع يشهد جهود األمير لترسيخ التضامن والتكامل اخلليجي

الشباب الكويتي الثاني عربيًا في حتقيق اإلبداع واالبتكار
أسامة دياب

حــّل الشــباب الكويتــي 
وخاصــة مــن فئــة الطلبــة 
واجلامعيــني والباحثني في 
املرتبــة الثانيــة عربيــا في 
 CSRGULF قائمــة تصنيــف
ألكثر الشباب العربي املبادر 
في اجناز االبتــكار واالبداع 

وحتقيق املوهبة.
وحتسن ترتيب الشباب 
الكويتي في التنافس العربي 
على املبادرة في إجناز االبتكار 
واالبداع بفضل التعويل على 
القدرات الذاتية أو باالستفادة 
من فــرص الدعــم احلكومي 
واملجتمعــي باإلضافــة الــى 
دور عوامــل أخــرى، اذ رغم 
محدوديــة التأهيــل والدعم 
احلكومــي واملتابعــة باتــت 
مؤشرات مختلفة حتفز صعود 
املواهب الكويتية وحتقيقها 

ألفكار مبدعة ومبتكرة.
وخالفــا ملؤشــر االبتكار 
العاملي الــذي يصنف الدول 
حســب بيئتها وسياســاتها 
الداعمــة لالبتــكار واملعرفة 
التحتيــة  البنــى  وتوفــر 
التنظيميــة  واإلجــراءات 

 Initiative in the) «واالبتكار
 achievement of creativity and
innovation Index) كما درسه 

أكثر بدراسة القدرة الذهنية 
على االبداع وإجناز االبتكار 
ومدى توافر املواهب في الدول 
العربية خاصة بني شريحة 

الشباب.
واقتصر التصنيف على ١٦ 
دولة عربية نظرا لعدم توافر 
بيانات رسمية لبقية الدول، 
وهذا التصنيــف تقديري ال 
يقيم أبدا حجم املواهب حسب 
كل بلد بل وتيرة اجناز املوهبة 
واالبــداع وحتقيــق االبتكار 

بالنظر لعدة مؤشرات.
وحــّل االماراتيــون فــي 
املرتبــة األولــى عربيــا في 
القــدرة على اجنــاز االبتكار 
واالبــداع وحتقيــق املواهب 
بالنظر الى مؤشرات مختلفة 
أبرزهــا مخرجــات االبتــكار 
الثقافية  البيئــة  ومؤثــرات 
كالتســامح واالنفتاح ومدى 
توافر البنى التحتية احملفزة 
الكويتيون  للمواهب، وجاء 
في املرتبــة الثانيــة، تالهم 
الســعوديون فــي املرتبــة 
الثالثة، فاألردنيون في املرتبة 
الرابعــة، فالتونســيون في 
املرتبة اخلامسة، فالقطريون 

في املرتبة السادسة.

تصنيف عربي شامل لـ «مركز 
اخلليــج العربي للدراســات 
واألبحــاث» (csrgulf) يهتــم 

اإلماراتيون في املرتبة األولى واملوريتانيون في املرتبة األخيرة

املشــجعة لإلبــداع كمراكــز 
البحث واجلامعات، فإن مؤشر 
«املبــادرة في اجنــاز االبداع 

وزير اخلارجية استقبل السفيرة األميركية

اعتماد اخلطة التنفيذية لهيئة الشباب

استقبل وزير اخلارجية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ د.أحمد ناصر احملمد سفير 
الواليات املتحــدة األميركية لدى الكويت 
ألينا رومانوســكي في ديــوان عام وزارة 

اخلارجية.

حضــر اللقاء مســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون مكتب وزير اخلارجية السفير صالح 
اللوغاني ومســاعد وزير اخلارجية لشؤون 
األميركيتــني الوزير املفوض حمد املشــعان 
وعدد من كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

قال وزير االعالم ووزير الدولة لشــؤون 
الشباب محمد اجلبري إن مجلس إدارة الهيئة 
العامة للشباب اعتمد اخلطة التنفيذية للبرامج 
واألنشطة الشبابية التي ستنفذها الهيئة الفترة 
املقبلة ضمن مساعيها لتمكني الشباب وتعزيز 
قدراتهــم للتميز واالبــداع. وأضاف اجلبري 
في تصريح صحافي عقب ترؤســه اجتماعا 
ملجلس إدارة الهيئة أن اخلطة تتضمن إقامة 
ستة برامج أساســية ينبثق منها ٢٧ نشاطا 
ومشروعا شبابيا تخدم بصفة مباشرة الشباب 
في عدد من املجاالت ذات الصبغة الشبابية.

وأوضح أن الهيئة ستتخذ كل االشتراطات 
واالحترازات الصحية أثناء قيامها بجميع هذه 
االنشطة للحفاظ على صحة الشباب واملجتمع 
في ظل ظروف جائحة (كورونا) التي متر بها 

البالد والعالم.
وأكد أن املجلس يدعم رؤية الهيئة لتطوير 
املراكز الشبابية واخلدمات املقدمة للشباب بها 
لتواكب تطلعات وطموحات الشــباب والتي 
تأتي في مقدمتهــا حتويلها ملراكز مجتمعية 

متخصصة تخدم كل أفراد االسرة الكويتية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة حريص 
على إقامة برامج وأنشطة تنموية تلبي تطلعات 

الشباب في العمل الشبابي.
مــن جانبــه، ذكــر املديــر العــام للهيئة 
عبدالرحمن املطيري فــي تصريح مماثل أن 
البرامــج التي أقــرت هي «صوت الشــباب» 
و«الفنون واإلعالم» و«القيادة والريادة» و«وادي 
الشــباب» و«مراكزنــا» و«هيئتنا». وأوضح 
املطيري أن الهيئة أطلقت العام املاضي برنامج 
أكادميية الفنون واإلعالم للشباب مبركز شباب 
الدعية وبرنامج وادي الشباب مبركز شباب 
القصور وذلك في إطار سعيها لتطوير املراكز 
الشبابية، مبينا أن البرنامجني قدما كثيرا من 

االنشطة عن بعد خالل أزمة (كورونا).
وذكر أن الهيئة تعمل على إطالق برنامج 
أكادمييــة العمل التطوعي في مركز شــباب 
الشامية بالشراكة مع مركز العمل التطوعي 
وجميع جهات الدولــة املعنية بهدف تدريب 

وتأهيل املتطوعني الشباب.

اجلبري ترأس اجتماعاً ملجلس إدارة الهيئة

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد أثناء استقباله السفيرة األميركية

الوزير اجلبري مترئسا اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب

تصنيف CSRGULF ٢٠٢٠ ألكثر الشباب العربي املبادر لتحقيق اإلبداع واالبتكار واملوهبة

البلد (املواطنة)الترتيب
مؤشر مخرجات 
االبتكار (الترتيب 

الدولي) ٢٠١٩

مؤشر االنفتاح والتسامح مع الثقافات (البيئة 
املؤثرة في تنمية املواهب) (الترتيب 

٢٠١٦ UNESCO (الدولي

مؤشر بيئة تنمية 
املواهب (الترتيب 

الدولي) ٢٠١٩
٢٢ـ٥٨اإلماراتيون١
٥٦٣٩٦٣الكويتيون٢
٨٥١٢٢٤٠السعوديون٣
٧١١٢٧٦١األردنيون٤
٦٥١٣١٧٩التونسيون٥
٢٩ـ٧٠القطريون٦
٦٦١٢٠١٠٠املغربيون٧
٧٤١٣٤٩٧املصريون٨
٤١ـ٨٧البحرينيون٩
ـ٨٢١٣٢اللبنانيون١٠
٤٣ـ١٠١الُعمانيون١١
١١٨١١٦١٠٥اجلزائريون١٢
ـ١٣٠ـالعراقيون١٣
ـ٨٤ـالسوريون١٤
١٢٠١٣٥١٣٢اليمنيون١٥
ـ١٢٥ـاملوريتانيون١٦

جمعية البيئة تستقبل وفد فريق امليسرين 
لإلستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي

أكدت رئيســة اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئــة د.وجدان العقــاب أن «مبادرة الهيئة 
العامة للشباب في عمل استراتيجية وطنية 
للعمــل التطوعي وغيرها من مثل هذا النوع 
مــن االســتراتيجيات لــه أثر إيجابــي على 
توجيــه املتطوعني من الشــباب في األماكن 
واملسارات الصحيحة التي تتناسب وتتوافق 
مع امكانياتهم وقدراتهم وتوجهاتهم»، مشيدة 
بتبني الهيئة العامة للشباب لتلك املبادرات 
التطوعية وما تشمله من استراتيجيات وطنية 

تثري مسيرة العمل التطوعي في الكويت.
وبينــت د.العقــاب أن اســتقبال وفد من 
«فريق امليســرين لإلســتراتيجية الوطنية 
للعمل التطوعي بالكويت» مبقر اجلمعية هدف 
ملناقشة العديد من احملاور املتمثلة في أهمية 
اإلستراتيجية على املستوى الوطني، ومناقشة 
الفرص املتوقعة واحملتملة آلليات الشــراكة 
بني املنظمات املدنية واملؤسسات احلكومية 
املختلفة في الدولة، ومدى االستفادة من الفرق 
واملبادرات املتخصصة في االعمال التطوعية 
املختلفة، فضال عن احتضان وتشجيع اجلمعية 
للكــوادر واملبادرات املجتمعية، الفتة إلى أن 
«مثل هذه االستراتيجية بعد إمتامها ستكون لها 

القدرة على االستفادة من الشباب املوجه إلى 
األماكن واملسارات التي تستقطب اهتماماتهم، 
وبالتالي االســتفادة القصــوى من مثل هذه 
االمكانيــات»، وأوضحت «قد يكــون أهم ما 
يساعد على جناح مثل هذه االستراتيجيات هو 
وجود بنود تعزز استدامتها، كأن يكون هناك 
مقابل، وكلنا يعرف أن العمل التطوعي بدون 
مقابــل ولكن قد يكون املقابل أدبيا في حفظ 
حقوقهم وكذلك رمزيا في توفير األدوات التي 
تســاعدهم في مثل هذه األنواع من املجاالت 
التطوعية»، مبينة أن «هذه األمور كلها يسعدنا 
كجمعيــة نفع عام أن تكــون لنا يد وفرصة 
تتيحها الهيئة العامة للشباب حيث نتمكن من 
املشاركة في إنتاج هذا النوع من االستراتيجيات 
املهمــة في الكويت»، ولفتت إلى أن االجتماع 
بوفد فريق امليسرين لإلستراتيجية الوطنية 
للعمل التطوعي ناقــش الكثير من اجنازات 
اجلمعية على اكثر من صعيد ومنها التشريعي 
والتعليمي والتوعوي واالعالمي واملجتمعي 
والبيئي على األصعدة احمللية والدولية، مشيرة 
إلى أنه مت أخــذ االحتياطات الالزمة للتباعد 
اجلسدي اثناء االجتماع واتخاذ التدابير الالزمة 

حفاظا على سالمة املشاركني في االجتماع.
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

واإلدارة التنفيذية وگافة العاملني في

�سركــة  ا�سـمــنــت  الكــويــــت
وشركاتها التابعة

يتقدمون من

ال�سيد/ د. عــادل خالــد ال�سبيــح

hال�سيـد/ Wـــارق خالــد ال�سبيــح
بأحر التعازي القلبية وصادق املواساة

لوفاة املغفور لها بإذن اهلل تعالى

hالدJـــــــهــمـــا
گما يتقدمون من

عاFلتي ال�سبيح hالفهد الكـرام
بخالص العزاء في مصابهم اجللل

سائلني الـلـه العلـي القدير أن يتغـمد الفقـيدة بواسع رحمته ورضوانه
ويسگنها فسيح جناته،  ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

ش
م

ك
ع

حظيت في نهاية هذا األسبوع بكتاب 
نوعي أُهدي إليَّ وأنا من الشاكرين، وال 
أُخفي أنني استمتعت بهذا الكسب الثمني 

في الزمن الكوروني، فما هو؟
كلنا نسمع ونقرأ ونرى التطورات 
الهائلة التي شهدتها البيئة الرقمية اجلديدة 
وما فرضته من ثورة تكنولوجية هائلة 
في مجال االتصال بشكل عام وقطاعنا 
اإلعالمي والصحافي بشكل خاص، فقد 
بات من الصعب التنبؤ مبحتوى وشكل 
الشبكة  اليومية، فقد قدمت  الصحافة 
العنكبوتية بكل فروعها خدمة لإلعالم 
املرئي واملقروء واملســموع على مدار 
الساعة، وأصبح اخلبر ينتشر في وقته، 
يسابق الزمن، وليس مثلما كان يحدث 
ســابقا، ينتظر وقته احملتوم! حيث لم 
تعد مجرد آليات حديثة اإلنتاج، وإمنا 
البشرية  األبعاد  مجموعة متكاملة من 
والتشــريعية والتقنية، واتضح أيضا 
حجم األرباح واخلسائر ونوعية اجلمهور 

والشرائح البشرية.
من الزميالت الالتي نعتز بهن ابنة 
«األنباء» د.رشــا فــواز الضامن التي 
قدمــت للمكتبــة الصحافية واإلعالم 
والصحافة بكل أنواعها كتابها اجلديد 
القيم «املؤسســات الصحافية في ظل 
الثورة الرقمية»،  والتي توضح فيه ما 
الراهنة بتكنولوجيا  التطورات  أحدثته 
اإلعالم اجلديد من تأثير ملموس في إدارة 
املؤسسات الصحافية واقتصاداتها، حيث 
استفادت إدارات املؤسسات الصحافية من 
البيئة االتصالية اجلديدة مبا فرضته من 
حتمية تكنولوجية في الساحة اإلعالمية، 
بل أحدثت تغييرات جذرية في كل جوانب 
ومراحل وتقنيــات الصحيفة املتمثلة 
في تقنيات جمع املعلومات من امليدان 
وتوصيلها إلى مقر الصحيفة وتقنيات 
التوثيق الصحافي وتقنيات معاجلة املواد 
الصحافية وإنتاجها، باإلضافة الى نشر 

املواد الصحافية ونقلها وتبادلها.
على مدى ٣ أيام استطاعت د.رشا 
الضامن أن تشدني إلى عناوينها التي 
تهم كل من يعمل في القطاع اإلعالمي 
والصحافي واملواقع اإللكترونية ألنها 
تعطيك مفتاح كل املتغيرات التكنولوجية 
ومعطيات البيئــة الرقمية وأثرها في 
صياغة وتشكيل مالمح البيئة الرقمية 
اجلديدة وتأثير هذه البيئة الرقمية على 
منو مجتمــع املعرفة وصناعة اإلعالم 

وتطور ظاهرة اإلعالم اجلديد.
استطاعت املؤلفة بجدارة أن تشدني 
الى التطبيقات اإلعالمية لشبكة اإلنترنت 
والتحوالت في البيئة الرقمية اجلديدة 
علــى حترير الصحــف وإدارة غرف 
األخبار، وعلى إدارة التحرير واملنصات 
اإلعالمية ودورها في العمل الصحافي، 
خاصــة في عمليات اإلخــراج وإنتاج 
وطباعة الصحف واقتصادات الصحف 

وصناعتها.

في الفصل الثاني من الكتاب القيم 
جالت بنا د. رشا في عالم البيئة الرقمية 
بدولــة الكويــت من خــالل ترابطية 
املعلومــات واالتصاالت  تكنولوجيــا 
واملعرفة واستخدام املواطنني والوافدين 
لتكنولوجيا هــذه التطبيقات وخدمات 
اإللكترونيــة وتكنولوجيا  التجــارة 
املعلومات واالتصاالت وعملية التوظيف 
ودعم التنوع اللغوي والثقافي وإجراءات 
التوثيق في اإلطار القانوني والتنظيمي.

اإلصدار الرقمي (عجيب) فيه إجابات 
لكل تساؤالتك كصحافي حتتاج إلى البيئة 
الرقمية، وقد تناولت د. رشا الضامن في 
كتابها اندماج اإلعالم املطبوع واملرئي 
باملؤسســات اإلعالمية (وكالة  مرورا 
األنباء الكويتية «كونا») واإلعالم الورقي 
واملواقع اإللكترونية للصحف الكويتية 
اليومية ومنصات التواصل االجتماعي 
والتطبيقات الذكيــة وتدريب العنصر 

البشري في الصحف الكويتية.
ما أعجبني في الكتاب القيم فعال أنه 
تنــاول دور جائحة كورونا في تعزيز 
املؤسسات  الرقمية بعمل  البيئة  مكانة 
الصحافية، وقد شاهد قارئ «األنباء» 
مثــال كيف تعاملت «األنباء»، ســابقة 
الزمن، في تطبيق تعزيز موقع التواصل 
اإللكتروني بكل مــا في هذا األمر من 

تطبيقات احترازية.

٭ ومضة: شكرا د.رشا فواز الضامن 
على هذا اجلهــد الصحافي التوثيقي، 
فقد جنحت في تعريف البيئة الرقمية 
وأوضحت مكمــن الثورة الرقمية وما 
صاحبها من تطور ومن دراســة وفهم 
(التعلم عن بُعــد) ودور املنصات وما 
أحدثته البيئة الرقمية من حتمية (تسيد) 
تكنولوجيا البيئة الرقمية اجلديدة على 
العمــل اإلعالمــي والصحافي وإدارة 

مؤسسات الصحافة.

٭ آخر الكالم: استطاعت البيئة الرقمية 
فرض وجودها، خصوصا في جائحة 
كورونا، محتوية كل التغيرات اإلقليمية 
والعامليــة، ومبا يكفل لها لهــا البقاء 

واالستدامة!

٭ زبدة احلچي: استطاعت د.رشا الضامن 
أن تُبرز لنا اخلطوات في عملية (احلوسبة 
الرقمية) بكل مراحلها وميكنتها بشكل 
التي  التكنولوجية  التطــورات  يواكب 
تشــهدها الدول املتقدمة وانعكاساتها 
الورقي واإللكتروني في  على اإلعالم 
خطوات اقتصادية استثمارية تكفل لها 
البقاء والتواصل مع اجلمهور عبر أكثر 
من وســيلة إعالمية من خالل الشبكة 
العنكبوتية.. شكراً د.رشا الضامن.. كتاب 
روعة وأنت األروع منذ كنت محررة، 
واآلن متخصصة بالبيئة الرقمية.. في 

أمان اهللا.

ومضات

الثورة الرقمية

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

العنجري ومفكرون كوريون ناقشوا االستعداد
ملرحلة ما بعد النفط والعالم بعد «كورونا»

عقدت امس ندوة مغلقة 
افتراضية مبســاعدة سفير 
جمهورية كوريا لدى الكويت 
د.هونغ يونغ-غي شــارك 
فيها مؤسس ورئيس مركز 
للبحــوث  ريكونســنس 
عبدالعزيــز  والدراســات 
العنجــري كضيف متحدث 
وعــدة جامعــات كوريــة 
ومعاهد معنية بوضع ورسم 

السياسات ممثلة بكل من:
د. جانــغ جي-هيانــغ، 
مدير مركز الشرق األوسط 
وشمال افريقيا مبركز آسان 

لدراسة السياسات.
د. لي كوان هيونغ، مدير 
عام ادارة سياســة اجلنوب 
اجلديــدة ورئيــس فريــق 
الشــرق األوســط وشــمال 
كوريــا  مبعهــد  افريقيــا 
االقتصاديــة  للسياســات 

الدولية.
د. سونغ ايل كوانغ، زميل 
كبارالباحثني مبركز سوغانغ 
للدراسات االوروبية والشرق 
أوسطية بجامعة سو غانغ.
دو،  هيــون  بــارك  د. 
بروفيســور متخصص في 
أبحــاث العلوم اإلنســانية 
الكوريــة مبعهــد شــؤون 
الشرق األوسط في جامعة 

ميونغ جي.
عبدالعزيــز  وحتــدث 
العنجري خالل مشــاركته 
في الندوة عن أبرز القضايا 
املطروحة في الكويت وكيف 

املعلومــات عــن التجريــة 
الكورية وابدوا استعدادهم 
لفتح أفق التعــاون لتقدمي 
التجرية الكورية الى املفكرين 

والباحثني في الكويت.
وأوضــح العنجــري ان 
العديد من املصادر احمللية 
والدولية تعتقد أن الكويت 

لديه وللمواطنني الكويتيني. 
كما تطرق النقاش الى مرحلة 
ما بعد النفط باالضافة الى 
العالم بعد جائحة كورونا 
عبدالعزيــز  ان  يذكــر 
العنجري سيكون الضيف 
الرئيســي في ندوة منتدى 
جيجو (ويبنار) املقرر عقدها 
في ٨ اكتوبر٢٠٢٠ بتنظيم من 
معهد جيجو للسالم، ومما 
شك فيه ان املشاركني في هذا 
املنتدى سيستفيدون كثيرا 
من معرفته واطالعه الواسع.

وقــد لعــب عبدالعزيــز 
العنجــري دورا مهمــا فــي 
تأسيس مركز ريكونسنس 
للبحوث والدراســات الذي 
يعــد اآلن مركــزا نشــطا 
ومحترفا امتد نشــاطه الى 
دول العالم ونال ثقة كبيرة 

بفضل انشطته املتميزة.

بحاجة الى تطبيق اصالحات 
عاجلة لضمان اســتمرارية 
للشــعب  الرخــاء  حالــة 
الكويتي، مؤكدا ان االجراءات 
التــي مت اتخاذهــا خــالل 
األســابيع املاضية ملكافحة 
الفساد وحتسني األداء بعثت 
حالة من االرتياح والتفاؤل 

بداية سلسلة تعاون بني مركز ريكونسنس ومفكرين كوريني

عبدالعزيز العنجريسفير كوريا د.هونغ يونغ-غي

شعار مركز ريكونسنس شعار السفارة الكورية

ميكن أن تنعكس تأثيراتها 
الكوريــة.  علــى املصالــح 
كمــا قدم العنجري شــرحا 
واضحا ومبسطا عن أهمية 
دور القطاع اخلاص النشط 
وجهــود مكافحــة الفســاد 
وحسن االدارة للمشاركني في 
الندوة الذين بدورهم تبادلوا 

بدء استقبال الراغبني بالعمل في وظائف مبقر األمم املتحدة
أعلنــت األمانــة العامــة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية الكويتية 
الكويتيني  بدء اســتقبال اخلريجــني 
اجلــدد الراغبــني بالعمــل بوظائــف 
مدنيــة دولية مبقــر األمم املتحدة أو 
املنظمــات التابعة لهــا ضمن برنامج 
املهنيــني الشــباب حتــى ٣١ أكتوبــر 
املقبل. وقال املمثل الرســمي حلكومة 
الكويت في االمتحان الوطني للبرنامج 

ومستشار األمني العام للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية فارس العبيد في 
تصريح لـ«كونا» إن البرنامج تنظمه 
األمم املتحدة للســنة اخلامســة على 
التوالــي للراغبــني باالنضمام للعمل 
فيها. وأوضح العبيد أن البرنامج هو 
مبادرة لتوظيف املواهب اجلديدة باألمم 
املتحدة من خالل امتحان قبول سنوي، 
حيث يستقبل الشباب الكويتيني فقط 

في سن ما بني ٢١ و٣٢ سنة شريطة أن 
يكون املتقدم من احلاصلني على املؤهل 
اجلامعي في تخصصات إدارة األعمال 
أو اإلعالم الدولي أو العالقات السياسية 
وحقوق اإلنسان دون شرط اخلبرة.

التســجيل  عمليــة  ان  وذكــر 
https://careers.) ستكون عبر الرابط
والرابــط   (un.org/lbw/Home.aspx
https://inspira.un.org/psp/PUNA١J/)

 (&cmd=login&languageCd=ENG
مضيفا أنه على الراغبني باالستفسار 
التواصــل عبــر البريــد االلكتروني 

.(faris_alobaidgs-scpd.gov.kw)
ولفت إلى أن االختبار سيكون في 
الفترة بني شــهري يناير وأبريل من 
العام املقبل، مبينــا أن إعالن نتائج 
القبــول في الوظيفة ســيكون خالل 

شهري مايو ويوليو املقبلني.

مشاركة طالبية

قانون 
املرافعات

إن مفهوم القضاء 
املستعجل هو القضاء 
بني املتنازعني سريعا 
وذلك خشــية فوات 
اآلوان. وللخشية من 
فوات الوقت مظهران، 
األول: اخلشــية من 
زوال املعالم، والثاني: 
اخلشــية من فوات 
املصلحــة أو ضياع 
الوقت، ولــه أهمية 
للتقدم  تبعــا  كبيرة 
االقتصادي واتساع 
املعامــالت.  نظــام 
وللقضاء املستعجل 
أهداف منها: صيانة 
الطرفــني  مصالــح 
واحترام  املتنازعني 
املتنازعة،  احلقــوق 
وكمــا يجوز أن يتم 
القضية بصفة  رفع 
مستعجلة فإنه يجوز 

الطعن في احلكم.
والشــرط األول 
للقضاء املســتعجل 
طرف االســتعجال، 
والشــرط الثاني أن 
للمطلوب في  يكون 
الدعوى املســتعجلة 
هو إجــراء وقتي ال 
ميس أصــل احلق. 
وتوجد عدة تطبيقات 
للقضاء املســتعجل 
منها: دعــوى إثبات 
احلالة، دعوى حراسة 
قضائية، دعوى سماع 
شاهد يخشى عليه، 
واملنازعات القائمة بني 
املؤجر واملســتأجر، 
وأخيرا دعوى طرد 
الغاصب. وقد جرت 
عمليــات عديدة من 
القضــاء  عمليــات 

املستعجل.

عبداهللا راشد املطيري 
كلية الدراسات التجارية 
تخصص قانون
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انطالق اختبارات طلبة املنازل والدور الثاني: هدوء وانضباط وتباعد
عبدالعزيز الفضلي

انطلقت امس اختبارات 
طلبة املنــازل وكذلك الدور 
الدراســي  للعــام  الثانــي 
٢٠٢٠/٢٠١٩ وسط اجراءات 
اقامتهــا وزارة  احترازيــة 
بالتنســيق  التربيــة 
مــع قطاعاتهــا املختلفــة 
واالدارات املدرسية والتزاما 
باالشتراطات الصحية التي 
اوصت بها السلطات الطبية 
في البالد حيث وفرت املدارس 
الكمامات واملعقمات اضافة 
الى جهاز الفحص احلراري 
لفحص كل من يدخل املبنى 

املدرسي.
وقامت «األنباء» بجولة 
في جلان االختبارات حيث 
ســارت األمور على ما يرام 
ووفــق اخلطــة املوضوعة 
التعليمية  من قبل املناطق 

الدوام والتي حددها الديوان 
وهــي ٥٠٪ متمنيا التوفيق 

والنجاح جلميع الطلبة.

مــن جانبه، قــال الطالب 
علــي الرشــيدي ان اختبــار 
الرياضيات كان في املستوى 

املتوسط ولم نواجه اي مشكلة 
في ذلك مشيدا في الوقت نفسه 
مبا تقوم به االدارة املدرسية 

بتوفيــر االجــواء املناســبة 
للطلبــة ليقدموا اختباراتهم 

على اكمل وجه.

جانب من اإلجراءات األمنية قبل االختباراتأحد الطلبة يؤدي االختبار (ريليش كومار) إحدى اللجان خالل أداء االختبار 

واالدارات املدرســية. وقال 
مدير ثانوية الراعي النميري 
للبنــني صــالح الصانــع 
الطلبــة  انــه مت اســتقبال 
وعددهــم ٤٨ طالبــا لتأدية 
الرياضيــات مــع  اختبــار 
الفصول باملعقمات  جتهيز 
والكمامات اضافة إلى توفير 
اجلهاز احلراري مشيرا الى 
انــه مت توزيع كل خمســة 
طــالب في فصــل واحد مع 
التقيد باالشتراطات الصحية 
اضافة الى وجود مالحظني 
فقط ملتابعة سير االختبار.

واضاف الصانع ان الوضع 
في اليوم األول اتسم بالهدوء 
واالنضباط وال توجد شكوى 
وهللا احلمد في هذا اجلانب 
خاصة وان االختبار قريب 
من مســتوى الطلبة منوها 
الى التزام االدارة بتعليمات 
الوزارة التــي تتعلق بآلية 

استقبال املراجعني على فترتني صباحية ومسائية بـ«التعليم اخلاص»
عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير ادارة التعليم اخلاص ســند 
املطيري في تصريح خاص لـ«األنباء» عن فتح 
باب االدارة خالل الفترة املسائية الستقبال 
املراجعني بدءا من يــوم امس االحد وذلك 
الفترة  لتخفيف الضغط على املوظفني في 

الصباحية.
وقال املطيري ان دوام الفترة املسائية يبدأ 
من الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، مشيرا 

الى انه مت التواصل مــع ادارة امن املنطقة 
حلفظ االمن والنظام في االدارة خاصة في 
ظل االزدحام الشــديد الذي نشهده خالل 

هذه الفترة.
وأوضح ان هناك العديد من املعامالت التي 
يطلبها املراجعون وتنجز في حينها منها معادلة 
الشهادات وشؤون الطلبة والتسلسل الدراسي، 
الفتا الى اننا قررنا العمل خالل الفترة املسائية 
لكي ال تتأخر معامالت املراجعني، داعيا اجلميع 

سند املطيريالى التعاون معنا ملا فيه مصلحة اجلميع.

ملشاهدة الڤيديو

م متفوقي الثانوية السفارة السورية تكرِّ

يوسف غامن

تقديــرا للنتائج املتميزة 
التي حصلوا عليها وللتفوق 
الذي حصدوه وجلهودهم التي 
بذلوها خالل دراستهم، أقامت 
ســفارة اجلمهورية العربية 
الســورية لدى الكويت حفل 
اســتقبال وتكــرمي للطلبــة 
املتفوقني في الثانوية العامة 
مــن أبناء اجلالية الدارســني 
فــي مــدارس الكويــت، مــع 
االلتزام باإلجراءات الصحية 
الوقائية. وفي البداية رحب 
القائم باألعمال في الســفارة 
املستشــار مصطفــى ديوب 
بالطلبــة املتفوقني وبأولياء 
أمورهم، موجها التهنئة إليهم 

وأن نراهــم متميزيــن فــي 
الطبيــة  التخصصــات  كل 
والهندسية واألدبية وغيرها. 
وأشار ديوب إلى أن هذا األمر 
ليــس بغريــب علــى أبنائنا 
املتفوقني، فالسوريون أينما 
كانــوا يعملون علــى تقدمي 
األفضــل ويســعون للتميز، 
مبينا أن للجالية الســورية 
في الكويت بصمات إيجابية 
واضحة في الكثير من املجاالت 
وعلى مختلف الصعد، ونحن 
نشكر الكويت الشقيقة قيادة 
وشعبا على اســتضافتها لـ 
١٥٠ ألفــا مــن أبناء ســورية 
على أراضيها، وعلى ما تقدمه 
لهم من تســهيالت متعددة. 
وأكــد املستشــار ديــوب أن 

أفضل اســتثمار يكــون من 
خالل بناء اإلنســان بصورة 
الشــباب  جيــدة، خصوصا 
الذين يعــول عليهم في بناء 
األوطــان والنهــوض بها من 
خــالل إجنازاتهــم وأعمالهم 
فاملستقبل لهم وبهم. بدورهم، 
شكر الطلبة املكرمون وأولياء 
أمورهم السفارة السورية على 
هذه املبادرة الكرمية، ملا تركته 
من أثر إيجابي في نفوســهم 
ومن تشجيع للمتفوقني على 
استمرار بذل اجلهود للوصول 
إلــى القمة دائمــا، وليكونوا 
قدوة لآلخرين. وفي اخلتام 
قام املستشار ديوب بتسليم 
املتفوقــني شــهادات التكرمي 

والهدايا التقديرية.

القائم باألعمال أشاد بنتائجهم املشرفة ودعاهم إلى االستمرار في التميز

مبناسبة جناحهم وحصولهم 
على هذه النتائج املشرفة.

وقــال ديــوب: باســمي 
وباســم ســفارة اجلمهورية 
لــدى  الســورية  العربيــة 
الكويــت الشــقيقة، نبــارك 
ألبنائنا الطلبة املتفوقني في 
الثانوية  الشهادة  امتحانات 
للعام ٢٠٢٠، ونبارك جلميع 
الطلبة الناجحني وألهاليهم، 
كما أن حصول إثنني من الطلبة 
السوريني على نسبة ١٠٠٪ أمر 
يدعونا للفخر والسرور في 
السفارة وفي أوساط اجلالية 
عمومــا، ونتمنــى جلميــع 
الناجحني مستقبال مشرقا وأن 
يحسنوا اختياراتهم ورغباتهم 
اجلامعية ويستمروا بتفوقهم، 

(متني غوزال) القائم باألعمال وأعضاء السفارة السورية مع الطلبة املتفوقني في الثانوية العامة وأولياء أمورهم في لقطة تذكارية 

«اجلامعة املفتوحة» و«احلرس» يزيدان «التدريبية»

كلية بوكسهل الكويت: استمرار استقبال طلبات 
االلتحاق ببرنامج البعثات الداخلية حتى ٨ أكتوبر

أعلنــت كليــة بوكســهل 
الكويت عن استمرار استقبال 
طلبــات االلتحــاق في خطة 
البعثــات الداخليــة للفصل 
الدراســي األول ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
حتى يــوم اخلميس املوافق 
٨ أكتوبر ٢٠٢٠، علما ان اوقات 
الدوام خالل فترة التسجيل 
ستكون من ٨:٣٠ صباحا إلى 
الســاعة ٥:٠٠ عصــرا ويوم 
الســبت املوافــق ٣ أكتوبــر 
٢٠٢٠ من الساعة ١٠ صباحا 

الى الساعة ٣ عصرا.
وذكرت أن الفئات املشمولة 
بخطــة البعثــات الداخليــة 
هــي: الطالبــات الكويتيــات 
وبنــات الكويتيــات وبنــات 
وذوي  الديبلوماســيني 
االحتياجات اخلاصة، وسيتم 
اســتقبال الطلبــات في مقر 
الكليــة فــي أبوحليفة. علما 
ان النســبة املقبولــة لتقدمي 
البعثــات هي ٧٠٪ لقســمي 
العلمي واالدبي. كما تستقبل 

الكليــة الشــهادات القدميــة 
الطالبــات  الــى  باالضافــة 
الراغبــات فــي  واملوظفــات 
الدراسة املسائية لتخصص 
الداخلي  الديكور والتصميم 
ايضا. تضم كلية بوكسهل عدة 
تخصصات منها ادارة االعمال، 
تخصص التسويق، تخصص 
البنــوك، وكذلك تخصصات 
فنيــة كتخصــص التصميم 
اجلرافيكي والتصميم الداخلي 
وتصميم املواقع االلكترونية.

وتستقبل كلية بوكسهل 
الكويت جميع الطالبات من 
مختلف اجلنسيات واللواتي 
لديهن نســبة ٥٥٪ وما فوق 
في الثانوية العامة للدراسة 
علــى نفقتهــن اخلاصة. وما 
مييــز كلية بوكســهل هو ان 
جميع املناهج الدراسية مناهج 
أكادميية تعتمد على النواحي 
العملية أكثر من النظرية مما 
يجعل مخرجاتها مهيأة لتلبية 

احتياجات سوق العمل.

انطالقًا مــن تطبيق بنود 
بروتوكول التعاون املوقع بني 
احلــرس الوطنــي واجلامعة 
العربية املفتوحة، زار وفد من 
احلرس الوطني يترأسه العميد 
م.عصام نايف املعاون لإلسناد 
اإلداري مقــر اجلامعة، حيث 
اجتمع الوفد بفريق اجلامعة 
املعني برئاسة أ.د.نايف بجاد 
املطيري نائب رئيس اجلامعة 
للشــؤون األكادميية والبحث 
العلمــي ومديــر اجلامعة في 
الكويت وبحضور أ.د.ســعيد 
احلــالق عميد دراســات إدارة 
األعمال ومســؤولي االقســام 

باجلامعة.
مــن جهتــه، رحــب نائب 
رئيــس اجلامعــة للشــؤون 
األكادمييــة والبحــث العلمي 
ومديــر اجلامعة فــي الكويت 
أ.د.نايف بجاد املطيري بوفد 
احلرس الوطني مســتعرضا 
أبرز أوجه التعاون للعديد من 
األنشطة والدورات التدريبية 

أننا نسعى دائما داخل اجلامعة 
ألن نعكس ما حتتويه كوادرنا 
من درجات املهنية واالحترافية 
لتقدمي أرقى اخلدمات في جميع 
املجــاالت وفق أســس علمية 
وأخالقية تتسم باملوضوعية 
والنزاهة والشفافية من خالل 
التزامنا باجلودة ومعاييرها 
وهــذا ما نتفق به مع احلرس 
الوطني الذين يحرصون على 

مواردهــم البشــرية ومواكبة 
التقدم فــي املعرفة ومختلف 
جوانبها وتطورهــا ما يتيح 
تبــادل اخلبــرات والتطويــر 
والتنمية وفق أهداف مشتركة 
بني الطرفــني في إعداد القوى 
البشرية التي تتطلبها التنمية 

املستدامة في بلدنا احلبيب.
هذا، واتفق الطرفان على أهم 
املوضوعات التي مت استعراضها 
واخلروج بتوصيات تنفيذية 
اتفــق منها على زيــادة اعداد 
الدورات التدريبية التي تخدم 
الطرفــني وفقــا لالحتياجات 
واملتطلبات التدريبية وكذلك 
التعاون املشترك الفعال فيما 
يخص البحث العلمي واملكتبات 
وغيرها من املواضيع ذات أهمية 
للطرفــني مع ضــرورة وضع 
جدول وخطة زمنية لكل البنود 
تهدف إلى االستفادة القصوى 
من كال اجلانبني وما يتناوله 
من اجلانب االكادميي والبحثي 

والتدريبي واألمني.

خلدمة الطرفني وتطبيقاً لبنود بروتوكول التعاون وفقاً لالحتياجات واملتطلبات التدريبية

د. نايف املطيري والعميد عصام نايف وعدد من حضور االجتماع

املشــتركة التــي كان لها دور 
كبير في تطويــر بيئة العمل 
املشتركة، مشيرا في الوقت ذاته 
الى بنود بروتوكول التعاون 
املشترك بني اجلامعة واحلرس 
الوطني وتفعيله بشكل أشمل 
بغرض توطيد عالقة الشراكة 
بــني اجلانبــني والعمــل على 
حتقيــق األهداف املشــتركة. 
أ.د.نايــف املطيري  واضــاف 

التواجيه الفنية: نطالب بعدم إقصائنا من تقرير مصيرنا
عبدالعزيز الفضلي

أصــدر جتمــع التواجيه 
الفنية بــوزارة التربية بيانا 
الــوزاري  املقتــرح  حــول 
املتعلق بتعديل اختصاصات 
التوجيه الفني، قال فيه «إن 
جتمع التواجيه الفنية وهو 
يســتقرئ ما تضمنه مقترح 
القرار الــوزاري، ليرفض ما 
يســعى إليه هذا املقترح من 
إقرار وصــف وظيفي خاص 
بالتوجيه الفنــي، ال يتوافق 
كلية مع التعهــدات املتكررة 
لوزير التربية، سواء أكان ذلك 
في لقاءاته مع قياديي التربية، 

من البنود، فإننا نؤكد أن تقييم 
رئيس القسم من قبل املوجه 
الفني بوصفه الرئيس املباشر 
له، لهو حق حتفظه لنا نشرات 
وزارية وقرارات إدارية، ولوائح 
عدة، وفي جتاهل قرار الوزير 
هذا التقييم دق لناقوس اخلطر 
في حتويل دور املعلم من عمل 
فني إلى عمل إداري يتبع مراقبا 
ال يعرف من رئيس القسم إال 

اسمه على ورقة التقييم.
وأضاف: إننا نحن - جتمع 
التواجيــه الفنيــة - نطالب 
الوزير بأن يفي مبا تعهد به، 
وأقسم عليه حتت قبة البرملان، 
كما أقســم أمام سمو األمير، 

كمــا يطالب جهــاز التوجيه 
الفني بعدم إقصائنا من تقرير 

مصيرنا.

أو ممثلــني عــن التجمــع، أو 
مجلس األمة، فلم يأت القرار 
- بكل أسف - وفقا لتعهدات 
الوزير، وال يلبــي تطلعاتنا 
وطموحنا». وأضاف البيان أن: 
مقترح القرار صيغت عباراته 
بطريقة توحــي بالضبابية، 
حيث تتضخم العبارات عند 
املهام التي ال يرغب فيها القطاع 
اإلداري بهيكل الوزارة، بينما 
تكتب على استحياء إذا كانت 
تخص املهام التي يتقاتل من 

أجلها بعضهم معنا.
وتابع: وإذ يرفض التجمع 
ما تضمنه املقترح من إقصاء 
دور املوجه الفني في العديد 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

من جهته، اكــد الطالب 
ان  فيحــان  عبدالرحمــن 
اختبار الرياضيات لم يكن 
صعبا بل في مستوى الطلبة 
ومن داخل املنهج، مشــيرا 
الــى «اننــا نبــذل مجهودا 
ونأمــل مــن اهللا التوفيق 
والنجــاح». بــدوره، قــام 
مدير عــام منطقــة حولي 
التعليمية وليــد بن غيث 
بزيارة تفقديــة الى جلنة 
ثانوية صالح الشهاب وسط 
إجراءات احترازية والتزام 
الصحيــة  باالشــتراطات 
والتباعــد االجتماعي التي 
أوصت بها السلطات الطبية 
في البالد حيث وفرت اللجنة 
الكمامات واملعقمات وجهاز 
الفحــص احلراري لفحص 
كل مــن يدخــل اللجنة من 
الطلبة والهيئة التعليمية.
واطلــع بن غيــث على 

واســتمع  االســتعدادات 
خالل جولتــه للمالحظات 
واالقتراحــات حيث اطمأن 
علــى االجــراءات الصحية 
وشــدد علــى االلتــزام بها 
وتوفيــر االجــواء املريحة 
للطلبه مبديا ارتياحه من 
االلتزام باخلطة املوضوعة 
إلجنــاز فتــرة االختبارات 
الورقيــة لهــذه الفئــة من 

الطلبة.
من جانبه أوضح مدير 
الدويــري  فهــد  ثانويــة 
للبنــني مبنطقــة حولــي 
التعليميــة معــاذ التــوره 
مع بدايــة اختبارات الدور 
الثانوية  الثاني للمرحلــة 
قامت إدارة املدرسة باتخاذ 
جميع اإلجراءات الصحية 
الالزمة مثل  واالحتياطات 
التباعد االجتماعي ولبس 

الكمام وتوفير املعقمات.

٥ طالب في الفصل الواحد و٥٠ طالباً في كل مدرسة وإجراءات احترازية
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عبدالرحمن محمود «٩٩٫٦٤٪»: أنوي دراسة الطب

التوأم رانيا ورمي احلكيم: نهدي تفوقنا لوالدينا

أكد الطالب عبدالرحمن محمود سعد الدين 
من مدرســة النجاة الثانويــة والذي تفوق 
بنسبة بـ٩٩٫٦٤٪ في القسم العلمي أنه يهدي 
جناحه إلى أهله وكل من سانده من األصدقاء 

واملعلمني.
وقال عبدالرحمن إن جتربة التعليم عن 
بعــد كانت في البداية مــن الصعوبات التي 
واجهته هذا العام لكونها جتربة جديدة حتتاج 
إلى تدريب وإعداد، متوجها بالشــكر إلى كل 
من ساعده وســانده في تخطي هذه العقبة 

في البداية.
كما لفت إلى أن التعليم عن بعد كان جتربة 
جيــدة في مجملهــا، معربا عــن أمله في أن 

يلتحق بكلية الطب البشري.

قالــت املتفوقتان التوأم رانيــا ورمي أمين احلكيم انهما 
تهديان جناحهما لوالديهما ومدرستهما.

رانيا ورمي بالقسم العلمي، وقد حققت رانيا نسبة جناح 
بلغت ٩٨٫٣٥٪، كما أن رمي حققت نسبة ٩٦٫٥٩٪، وهما من 

مدرسة االخالص األهلية املشتركة مبنطقة حولي.
اتفقت رانيا ورمي على ان التفوق سببه توفيق اهللا تعالى 
ومســاندة والديهما وتنظيم الوقت. وعن ابرز الصعوبات 
التي واجهتهما قالت رانيا ورمي ان التباعد االجتماعي والبعد 
عــن األصدقاء من الصعوبات التي واجهتهما خالل الســنة 

الدراسية.
كما اتفقت رانيا ورمي على ان جتربة التعليم عن ُبعد كانت 
ناجحة ومفيدة. ونصحت كل من رانيا ورمي طلبة الثانوية 

بتنظيم الوقت وعدم أخذ دروس خصوصية واالجتهاد.
تطمح رانيا بااللتحاق بكلية الهندســة ميكانيكا، كذلك 

رمي تتمنى االلتحاق بكلية الهندسة الكيميائية.

عبدالرحمن محمود مع والده وأخيه                       (أحمد علي)

رانيا ورمي أمين احلكيم مع والديهما

أفنان هشام «٩٨٫٣٢٪»: تنظيم الوقت يحقق التفوق

شهد رمضان «٩٨٫٩٤٪»: تعلمنا من التعليم عن ُبعد الكثير

أكدت الطالبة أفنان هشام عبداهللا أبو العطا 
(مصرية اجلنسية) من مدرسة فجر الصباح 
الثانوية للبنات مبنطقة حولي التعليمية واحلاصلة 
على ٩٨٫٣٢٪ علمي ان اهم اسباب التفوق والنجاح 
تتمثل في تنظيم الوقــت واملذاكرة اوالً بأول 
اضافة الى دعم والداي واملدرســني واملدرسة 
واالجتهاد، واهدت تفوقها الى والدها ووالدتها 
وادارة املدرســة التي لم تأل جهدا في تقدمي 
النصائح للطالبات خالل فترة الدراسة وايضا 
خالل ازمة كورونا، وقالت: كنا نتواصل دوما مع 
املدرسني في املدرسة، حيث قدموا كل الدعم لنا.

وعن الصعوبات التي واجهتها، قالت: الضغوط 

النفسية من ابرز الصعوبات التي واجهتني اثناء 
ازمة كورونا، حيث ان األمور لم تكن واضحة 
منذ البداية بالنسبة لنا، خاصة ان هناك بعض 
الدول بالفعل انهت اختبارات الثانوية العامة وبدأ 
التنسيق معها في الوقت الذي لم ننته نحن من 

العام الدراسي.
واوضحت ان جتربة التعليم عن بُعد كانت 
فيها بعض الصعوبات في بداية األمر، وذلك ألنها 
جتربة جديدة علينا وكان من الصعب ان تكون 
في هذه املرحلة لتقوم بتجربة آلية جديدة للتعليم، 
فقد كانت مختلفة متاما عن التعليم التقليدي، 

مشيرة الى انها تنوي االلتحاق بكلية الطب.

قالت الطالبة شهد رمضان 
عبدالسالم (مصرية اجلنسية) 
احلاصلــة علــى املركز الـ 
١٤ بالقســم األدبي بنســبة 
٩٨٫٩٤٪ من مدرســة النجاة 
إنها تطمح  الثانوية،  األهلية 
إلى االلتحاق بكلية االقتصاد 
والعلوم السياسية وانها تهدي 
جناحها الــى أهلها وأحبائها 
وإدارة مدرســتها ووطنها 
الثاني الكويت ووطنها األول 
مصر. وأضافت شهد أن من 
اسباب التفوق االستعانة باهللا 
تعالــى واملثابرة واحلصول 
على أكبر قدر من املعلومات 

وتوفير سبل الراحة من األهل 
في املنزل.

أبــرز الصعوبات،  وعن 
قالت شهد: الضغوط والتوتر 
النفسية  يؤثران على احلالة 
مما يؤثر سلبا على التحصيل 
العلمي. وعن جتربة التعليم 
عن بُعد، قالــت: حتتاج الى 
متابعــة من قبل الــوزارة، 
وأعتقد انها جتربة مفيدة وقد 
تعلمنا منها الكثير. ونصحت 
شــهد طلبة الثانوية بالعمل 
بجد واحلرص على عدم تراكم 
الدروس والكد واملثابرة لنيل 

النجاح.

الطالبة أفنان هشام أبوالعطا

الطالبة شهد رمضان عبدالسالم مع والدها

عبداهللا خاجة «٩٩٫١٢٪»: والدّي مصدر تشجيعي

مشاري العبدالرحمن «٩٨٫٥٨٪»: طموحي الطب

صالح عبداهللا «٩٦٫٢٪»: أمتنى دراسة الطب

رؤى غزوان «٩٨٫٨٧٪»: أهدي جناحي لوطني الكويت

أهــدى الطالب عبــداهللا علي خاجة من ثانوية فلســطني 
مبنطقة حولي التعليمية واحلاصل على نســبة ٩٩٫١٢٪ في 
القسم العلمي جناحه الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والى ســمو ولي العهد الشــيخ نــواف األحمد وإدارة 
املدرسة خصوصا احسن مندني، كما اهدى جناحه الى والديه 
اللذين كانا قدوة له ومصدر التشــجيع األول لنجاحه. وأكد 
عبداهللا أن سبب جناحه وتفوقه هو والداه ومدرسته وزمالؤه 
املتفوقون وتشــجيعهم املتواصل وكذلك ادارة املدرسة التي 
وفرت البيئة املناســبة لتحقيق هذا النجاح. واشار الى أبرز 
الصعوبات التي واجهته خالل أزمة كورونا تلك الفترة الزمنية 
الطويلــة التــي كان فيها انقطاع عن التعليم والدراســة منذ 
بداية األزمة الى بداية تطبيق نظام التعليم عن ُبعد، وكذلك 

من الصعوبات آلية التعلم اجلديدة.

أهدى الطالب مشــاري العبدالرحمن من 
ثانوية فلســطني مبنطقة حولــي التعليمية 
واحلاصل على ٩٨٫٥٨٪ في القسم العلمي جناحه 
إلى بلده الكويت وإلى أسرته وباألخص الوالدة 
ومعلميه، وبني أن أسباب التفوق والنجاح هو 
دعم الوالدة وأخواته وأصدقائه ومدرســيه. 
وأشار إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهته في 
زمن الكورونا هو أن املستقبل كان مجهوال وانه 

كان يعيش في ارتباك وتوتر. وقال مشاري إن 
جتربة التعليم عن بُعد كانت جديدة وتتطلب 
اجللوس واملذاكرة والدراسة، وان هذه التجربة 
كانت متطورة وأثبتت جناحها. ونصح طلبة 
الثانوية العامة بالدراسة أوال بأول ومواصلة 
اجلد واالجتهاد. ويطمح مشاري أن يدرس 
الطب البشري مثل والده ووالدته، وأن يقدم 

لبلده الكويت شيئا يسهم في تقدمها.

أهدى الطالب صالح عبداهللا صالح (أردني اجلنسية)، من 
مدرسة النجاة مبنطقة حولي التعليمية واحلاصل على نسبة 
٩٦٫٢٪ علمــي، جناحه إلى عائلته خاصــة والدته، وإلى دولة 
الكويت بلده الثاني، موضحا أن أمه وأباه صاحبا الفضل في 
تفوقه بعد اهللا سبحانه وتعالى، حيث هيأت له املناخ املناسب 
للدراسة، مشيرا إلى أن أسباب التفوق والنجاح هو التحفيز 
املســتمر رغم الصعوبات التي واجهته طوال فترة «كورونا» 
واجللــوس في املنزل لفترة طويلــة، ولكن املثابرة واملتابعة 
اجلادة للدروس عن ُبعد كان جيدا جدا، لكن األفضل احلضور 
للمدرســة، ومتابعة املدرس في احلصــة يزيد من التحصيل 
العلمــي، وينصح صالح طلبة الثانوية العامة بأن يبدأوا في 
الدراسة مبكرا وعدم تأجيل الدراسة وقت االختبارات. ويطمح 

صالح لدراسة طب األسنان بأميركا.

اعتبرت الطالبة املتفوقة 
رؤى غزوان احلاصلة على 
املرتبة الـ ١٦ على الكويت 
بنســبة ٩٨٫٨٧ في القسم 
األدبــي أن رضــا اهللا من 
أهم أسباب النجاح ثم دور 
الطالب في اجلد واالجتهاد 
ومتابعة الدروس بانتظام، 
مهديــة جناحها ألســرتها 
ومدرســاتها وإلــى بلدها 

الثاني الكويت.
إن  غــزوان  وقالــت 
التواصــل  االنتقــال مــن 
التواصل عن  إلى  املباشر 
بعد كان من أبرز صعوبات 

واستطاع الطالب تخطي 
صعوباتها، فكانت النتائج 

ايجابية، مقترحة توسيع 
املنصات حيث تســتطيع 
اســتيعاب عــدد أكبر من 
الطلبة لتجنب املشــكالت 
الناجتة عــن التعليم عن 

بعد.
وأعربت عــن طموحها 
بدراسة اآلداب االجنليزية 
وحتصيلهــا فــي جامعة 
الكويت، مقدمة النصيحة 
جلميع الطالب باالجتهاد 
واالســتماع  والدراســة 
لنصائح املدرســني وعدم 
التقصيــر فــي دراســتهم 
ليحصدوا أفضل النتائج.

(قاسم باشا) عبداهللا خاجة مع والده 

صالح عبداهللا مع والده ووالدته

الطالبة رؤى غزوان متوسطة والديها

املرحلة الدراسية األخيرة 
حيث كانت جتربة ناجحة، 

فيصل الشمري «٩٥٫٨٪»: ضرورة متابعة الدروس من بداية العام

فيصل غازي الشمري ووالده

أكد الطالب املتفوق فيصل غازي هبر الشمري الناجح في 
الثانوية العامة بالقسم العلمي بنسبة ٩٥٫٨ ٪ أن هذا التفوق جاء 
كثمرة للجد واالجتهاد طوال فترة الثانوية، حيث كان حريصا 
على استغالل الوقت وعدم إضاعته، إضافة إلى متابعة الدروس 

منذ بداية العام الدراسي وعدم إغفال أي فقرة.
وأشــار فيصل إلى أنه كان يعطي االهتمام جلميع املواد 
الدراسية، وجلميع الدروس والفقرات ضمن كل مادة أيضا، 
متوجها بالشــكر إلى والديه على وقوفهما معه ودعمهما له، 
وإلى جميع أعضاء الهيئتني اإلدارية والتدريســية في ثانوية 
عيسى الهولي على ما قدموه للطلبة خالل األعوام الدراسية 
للوصول إلى هذه النتائج. وقد أهدى تفوقه إلى صاحب السمو 
األمير، حفظه اهللا ورعاه، متمنياً لسموه الشفاء العاجل والعودة 

امليمونة إلى أرض الوطن قريباً بإذنه تعالى.

عشتار املتني «٩٢٫٤٪»: سأدرس طب األسنان
أكــدت الطالبة املتفوقة 
عشتار فيصل املتني، سورية 
اجلنسية، واحلاصلة على 
٩٢٫٤٪ في القســم العلمي 
رغبتهــا فــي دراســة طب 
األسنان في بلدها سورية، 
مشيرة إلى أنها كانت تدرس 
نحو ٤ ســاعات يوميا منذ 
بدء الدراســة في الفصول 

االفتراضية.
ورأت أن جتربة التعليم 
عــن بعــد «جيــدة»، فــي 

ظــل التعامــل مــع جائحة 
«كورونــا» التــي ميــر بها 
العالم أجمع، وأن علينا أن 
نتأقلم مع الظروف ونستغل 
أوقاتنا بأفضل صورة ممكنة 
وننظر إلى املســتقبل بكل 

تفاؤل.
وأهــدت جناحهــا إلــى 
والديهــا اللذيــن كانا نعم 
العــون لهــا خــالل العــام 
الدراســي، حيث لم يدخرا 
جهــدا فــي توفيــر البيئة 

التعليميــة املناســبة لها، 
معربة عن أملها أن تنتهي 
هــذه األزمــة علــى خيــر، 
وشــكرها للكويــت البلــد 
احملبــب إلــى قلبهــا الذي 
عاشت فيه منذ كان عمرها 
ستة شــهور، وإلى جميع 
إداريات ومدرسات مدرسة 
اإلخالص األهليــة على ما 
بذلنــه من جهــود تربوية 
وتعليميــة للوصــول إلى 

شاطئ النجاح والتفوق. عشتار فيصل املتني

مشاري العبدالرحمن

ملشاهدة الڤيديو
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«األشغال» تدرس اعتماد آلية عمل
الختصاصات الوكالء املساعدين

فرج ناصر

أكد مصدر مســؤول في وزارة االشــغال 
أن الوزارة تدرس آلية العتماد اختصاصات 
الوكالء املساعدين بالوزارة بشرط أن يتولى 
الوكيــل إدارة قطاع واحد بالــوزارة وليس 
قطاعني وذلك لتسريع وتيرة العمل وتنفيذ 
املشاريع.  وكشف املصدر أن الوزارة بصدد 
ترشــيح وكالء جــدد الدارة قطاعات جديدة 
مستقبلية والتي تأتي ضمن خطة عمل الوزارة 
املستقبلية وذلك بعد مخاطبة مجلس الوزراء 
وديوان اخلدمــة املدنية العتماد من تنطبق 

عليهم شروط الوكالة ومن لهم االولوية بذلك 
خاصــة أن هناك عددا من الوكالء ســتنتهي 
مدة خدمتهم بالــوزارة خالل الفترة املقبلة، 
وبالتالي فإن الوزارة بحاجة الى وكالء جدد 

لتولي القطاعات الشاغرة مستقبال.
مــن جانب آخر، ذكر املصــدر ان الوزارة 
تــدرس احالة ٢٠٠ موظــف الى التقاعد ممن 
مضى علــى خدمتهم اكثر من ٣٢ عاما وذلك 
وفقــا لقرار مجلــس الوزراء. جديــر بالذكر 
ان كشــف الـ٢٠٠ موظف لم يحسم منذ عام 
تقريبا حيث املخاطبات الروتينية بني الوزارة 

واجلهات املعنية االخرى.

«الرحمة العاملية» تطلق املرحلة الثانية 
من مشروع مجمع القدس الوقفي

أعلنت جمعية الرحمة العاملية عن 
البدء في املرحلة الثانية من مشروع 
«مجمــع القدس الوقفــي» بعد متام 
استكمال املرحلة األولى بأقل من الفترة 
املتوقعــة نتيجة التفاعــل اإليجابي 
الطيب من أهلنــا الكرام في الكويت 

وخارجها.
وفــي هذا الصــدد، توجه رئيس 
مكتب فلســطني في جمعية الرحمة 
العامليــة د.وليد العنجري بالشــكر 
للمتبرعــني، على عطائهم الســخي، 
مؤكدا أن تعزيز ودعم صمود أهلنا 
املقدسيني في أكناف بيت املقدس هو 
واجب شرعي وضرورة إنسانية في 
ظل التهديد الوجودي ملسرى نبينا 

ژ.
وتابع العنجري: ان إطالق هذا املشــروع 
جاء استشــعارا من جمعية الرحمة العاملية 
بحجم التحديات اخلطيرة التي يتعرض لها 
املسجد األقصى املبارك التي يتربع حبه في 
قلب كل مسلم باعتباره أولى القبلتني وثالث 

املساجد التي تشد إليها الرحال.
ونظــرا ملــا تتعرض لــه مدينــة القدس 
مــن محــاوالت متواصلة ومتكــررة لطمس 
هويتها اإلســالمية، وإجبار ســكانها العرب 
على مغادرتها، من خالل هدم بيوتهم، نتيجة 
الغرامــات املاليــة التي يتم فرضهــا عليهم 
الستصدار تراخيص البناء والسكن، ومنع 

التشييد وسحب امللكيات، وإهمال اخلدمات 
األساســية فــي مناطقهم، وتقييــد حركتهم 
وتنقلهم. وأوضح العنجري أن املرحلة الثانية 
تستهدف الوصول إلى مبلغ ٢٥٠ ألف دينار 
كويتــي لبناء هذا العقــار في األردن، بحيث 
يوجه ريع تأجيرها السنوي إلقامة مشاريع 
وخدمات أساسية لسكان القدس كدعم املشاريع 
التعليمية والصحية، ورعاية األطفال واألسر 
املتعففة في املجاالت االجتماعية والصحية.

وحــث العنجري احملســنني وأهل اخلير 
على التبرع للمرحلة الثانية في هذه احلملة 

لتطبيق شعيرة الوقف.

٥ مشاريع مائية لزيادة املخزون ودعم املناطق اجلديدة
دارين العلي

أكدت مصــادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء حرص الــوزارة على املتابعة احلثيثة 
من خالل االدارات املختصة لتنفيذ املشاريع 
املائية وفقــا للمواعيد التعاقدية املبرمة بني 
الشركات والوزارة وعدم تأخرها لالستفادة 
القصوى منها في زيادة املخزون االستراتيجي 
من املياه العذبة وتوفيرها لسكان املدن اجلديدة 
والنائية وقت احلاجــة ضمن خطة الوزارة 
الرامية للتوسع في مد شبكات املياه العذبة 

وزيادة املخزون االستراتيجي.
وأوضحت املصادر ان الوزارة تعمل حاليا 
على ٥ مشاريع مائية يتم تنفيذها حاليا، حيث 
انتهت من تنفيذ بعضها خالل عام ٢٠١٩ لتطوير 
وحتديث املنشــآت املائية التابعــة للوزارة 
وانشــاء خطوط مياه عذبة جديدة لعدد من 
املناطق اجلديدة لســد احتياجاتها من املياه 
العذبة. وقالت املصادر ان ٣ مشــاريع مائية 
من املشاريع املنجزة خالل عام ٢٠١٩ تختص 
بإنشاء وإجناز وصيانة محطة تعبئة املياه 
العذبة مبنطقة الصليبية وحتتوي على ٢٠ 

مصبا، وكذلك إنشاء وإجناز وصيانة محطة 
تعبئة املياه العذبــة بالعبدلي حتتوي على 
١٦ مصبا، اضافة الى أعمال توصيل وتنفيذ 
خط مياه عذبة لتغذية مشروع مدينة صباح 

السالم اجلامعية.
ولفتت املصادر الى ان املشروعني اجلاري 
تنفيذها حاليا هما إلنشــاء وإجناز وصيانة 
خطــي ميــاه عذبة قطــر ١٢٠٠مم مــن مجمع 
توزيع مياه ميناء عبداهللا اجلديد إلى اجلليعة 
والنويصيــب جــار العمل علــى االنتهاء من 
كذلك مشروع إنشاء خطي مياه رئيسية قطر 
١٢٠٠مم مــن انابيب الدكتايل بطول ٤٧٫٥ كم 
لنقل املياه العذبــة من مجمع ميناء عبداهللا 
اجلديــد إلــى اجلليعــة والنويصيــب كذلك 
إنشــاء وإجناز وصيانــة ٥ خزانات أرضية 
من اخلرسانة املسلحة للمياه العذبة بسعة 
٥٥ مليــون غالــون إمبراطوري مــع األعمال 
امللحقــة مبنطقة املطالع (املرحلــة الثانية) 
كما جار العمل على إنشــاء واجناز وصيانة 
٥ خزانات ارضية من اخلرســانة املســلحة 
لتخزين وتوفير املياه العذبة مبنطقة املطالع 

اجلديدة واملناطق املجاورة لها.

«الكهرباء» أكدت تنفيذها وفقاً للمواعيد التعاقدية املبرمة مع الشركات

«الهيئة اخليرية» افتتحت مجمع «هاريبور» لأليتام بباكستان

افتتحت الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية صباح أمس مجمع هاريبور 
التعليمي لرعاية األيتام في جمهورية 
باكســتان بدعم من احملسن سلمان 
محمــد احلميــدان وأهــل اخلير في 
الكويت، وبالتعاون مع هيئة اإلغاثة 
اإلنسانية التركية ومؤسسة خبيب 
الوزيــر  بحضــور  الباكســتانية، 
الفيدرالي للطاقة بجمهورية باكستان 
اإلســالمية عمر أيوب خــان ووزير 
االتصاالت واألشغال االحتادي األسبق 

يوسف أيوب خان.
وجــرت وقائــع افتتــاح املجمع 
التعليمــي عبــر آلية البث املباشــر 
املشــترك بــني الكويت وباكســتان 
بحضور لفيف من املسؤولني وقيادات 
العمل اخليري من البلدين، واشتمل 
املشــروع على مجموعة من املرافق 
اإليوائيــة والتعليميــة والتدريبية 
والسكنية والصحية واخلدمية التي 
تقدم رعاية مجانية شــاملة لأليتام 
واألطفال الفقراء الذين فقدوا آباءهم 
جراء زلزال باكستان في ٢٠٠٥ وفق 
منهج تربوي موحد على أسس علمية.

رسالة تأهيلية

الهيئــة اخليرية  وقــال رئيــس 
واملستشار بالديوان األميري د.عبداهللا 
املعتوق في كلمته خالل حفل االفتتاح 
إن رســالة هذا املشــروع التعليمي 

النوعي تأهيلية وتعليمية وصحية 
ومعيشــية أليتام منطقــة هاريبور 
الباكستانية وأطفالها الفقراء، الفتا 
إلى أنه يتكون من سكن لـ١٩٠ يتيما، 
ومعهد تدريب مهني لـ١٠٠٠ متدرب، 
ومدرسة تســع ٥٧٦ طالبا وطالبة، 
ووحدة صحيــة ومخبز آلــي وبئر 
ارتوازية، ومحطة طاقة الشمســية 

وخزان مياه خلدمة ١١٢٨ مستفيدا.
وأضاف ان هذا املشروع يأتي في 
إطار التوجه االســتراتيجي للهيئة 
نحو املشاريع التنموية والتعليمية 
التي تسهم في بناء اإلنسان، مشيرا 
إلى ان استراتيجية الهيئة التي متتد 
مــن ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤، وتســعى إلى 
تعظيــم املســار الوقفــي والتنموي 
للهيئة، وتتمحور رسالتها تتمحور 
حول متكني اإلنسان تعليميا وثقافيا 
واقتصاديا، ليكون قادرا على إحداث 
التأثيــر اإليجابي في مجتمعه، عبر 
برامج نوعية عالية اجلودة، وشراكات 

فعالة.
وأشار إلى ان خطة الهيئة تشتمل 
على مجموعة من األهداف التمكينية، 
الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية 
وتطوير شراكات استراتيجية فعالة، 
وصناعة خدمــات ومنتجات نوعية 
مبتكرة، وحتقيــق التواصل الفعال 
حتقيقا لرضا املتبرعني واملستفيدين 
وتعظيمــا لألثــر، موضحــا أن هذه 

األهــداف ترجمــت إلى أكثــر من ٣٠ 
مبادرة استراتيجية، بهدف حتقيق 
األثــر املطلوب ورفع مســتوى أداء 

الهيئة.
ووجــه خالــص الشــكر وعظيم 
االمتنان والتقدير إلى صاحب السمو 
لتوجيهاته الســامية الداعمة للعمل 
اخليري، ســائال املولى عز وجل أن 
مين عليه بالشفاء العاجل، وأن يعود 
بسالمة اهللا وحفظه إلى وطنه وشعبه 
ملواصلــة مســيرة العطــاء الوطني 

واخليري.
 وتابع: إن سعادتنا بافتتاح هذا 
املشروع ال تقل عن سعادة أبناء منطقة 
هاريبور املستفيدين من هذا املشروع، 
موجها الشــكر جلميع من أسهم في 
هــذا اإلجنــاز الكبير مــن متبرعني 
ومتطوعني وعاملني، وعلى رأســهم 
رجل البر والعطاء العم سلمان محمد 
احلميدان، لدعمه السخي لهذا املشروع 
الذي أدخل السعادة على قلوب اآلالف 

من الفقراء واأليتام والطلبة.
كمــا وجــه الشــكر ألهــل اخلير 
واإلحسان في الكويت الذين كان لهم 
الفضل بعد اهللا تعالى في تدشني هذا 
املشروع التعليمي النوعي وغيره من 
املشاريع اإلغاثية والصحية والتنموية 

للهيئة اخليرية.
ومن جهته قال ممثل سفير الكويت 
في باكســتان السفير فهد املزعل في 

كلمته إن مثل هذه املشاريع اخليرية 
تعكس متانة العالقــات الكويتية- 
الباكستانية املشتركة وقوتها، وتعزز 
مســيرتها التاريخية، مؤكــدا أن ما 
يجمع الشعبني الكويتي والباكستاني 
يتجاوز حدود العالقات البروتوكولية 
إلى أواصر األخوة اإلسالمية وروابط 
ننســى  وال  املخلصــة،  الصداقــة 
جلمهورية باكستان وقفتها الشجاعة 
ومناصرتها للحق الكويتي إبان فترة 
االحتالل الغاشم للكويت في أغسطس 
١٩٩٠، ولهذا ســيبقى اسم باكستان 
عنوانا للصداقة واألخوة احلقة في 
قلب كل كويتي لوقوفها مع أشقائها 
في أنبــل مهمة، وهــي رفض الظلم 
والغــدر الذي تعرضت له، وكان من 
نتيجــة مثل هذه املواقــف املنصفة 
عودة الكويت إلى شعبها واستعادتها 

دورها اخليري الريادي في العالم.
وفــي معــرض إشــادته باملجمع 
التعليمــي النوعي لرعايــة األيتام، 
قال إن التشريع اإلسالمي شدد على 
أهمية كفالة األيتام وإحاطتها بالرعاية 
واملودة والرحمة، وأقر لها من احلقوق 
ما يكفل لهــا حياة كرمية، مؤكدا أن 
إقامة هذا املجمع التعليمي هو جزء 
يسير من حقوق هذه الشريحة التي 
حتتاج إلى الرعاية الصحية املستمرة، 
والتوجيــه املســتدام، واإلحســاس 
بالدفء املجتمعي، والتكوين العلمي.

املعتوق: رسالتنا تتمحور حول متكني اإلنسان تعليمياً وثقافياً واقتصادياً ليكون مؤثراً إيجابياً في مجتمعه

السفير فهد املزعل لدى افتتاح املشروع التعليمي مبشاركة وزراء باكستانيني د.عبداهللا املعتوق وم.بدر الصميط يكرمان د.فيصل جنل املتبرع سلمان احلميدان

اختبارات شفهية لشغل 
٢٥ وظيفة إشرافية

دارين العلي

أعلنت مصادر مطلعة فــي وزارة الكهرباء ان وزير 
النفط ووزير الكهرباء واملاء د.خالد الفاضل، أصدر نهاية 
االسبوع املاضي عددا من قرارات تثبيت ملديري إدارات 
ومراقبني ورؤســاء أقسام في عدد من قطاعات الوزارة 
املختلفة بعد اجتيازهم االختبارات التحريرية وجناحهم 

في املقابالت الشفهية.
وقالت املصادر ان جلنــة املقابالت اجرت يوم أمس 
اختبارات شــفهية ألكثر من ٢٥ مرشحا ممن اجتازوا 
االختبارات التحريرية لشغل الوظائف االشرافية الـ ١٥ 
الشاغرة التي ســبق أن مت االعالن عنها مبنصب مدير 
إدارة، والتــي تقدم لها أكثر مــن ٥٨٣ موظفا وبانتظار 

النتائج الصدار قرارات التعيني.

«النجاة اخليرية» وّزعت مياهًا وحلويات 
للقادمني واملغادرين في «النويصيب»

قامــت جمعية النجــاة اخليرية 
بتنفيــذ مبادرة الســتقبال القادمني 
النويصيــب،  واملغادريــن مبنفــذ 
وتأتي هذه املبادرة في إطار الشركة 
والتعاون مع األمانة العامة لألوقاف 
وشــركة نقوة، حيث قامت بتوزيع 
املياه واحللويات للقادمني واملغادرين 
والعاملــني في احلــدود الكويتية - 
السعودية مبنفذ النويصيب، من خالل 

مشروع سقيا املاء.
وأوضــح مدير احلمالت واملوارد 
بجمعية النجاة اخليرية عمر الشقراء 
أن اجلمعية حترص على تنفيذ هذا 

املبــادرات في األماكــن األكثر اســتفادة، لذا 
حرصنا على التواجد في هذا املكان احلدودي، 
وكذلك فرحا واستبشارا بإعادة فتح احلدود 
الكويتيةـ  السعودية البرية، ولم شمل األسر 
وذوي القربى، وتعزيزا لدور ورسالة العمل 
اخليري الكويتي، فما إن تطأ أقدام ضيوفنا 
أرض الكويت، إال ويجدون الكرم والضيافة 
في استقبالهم وهذا ما جبل عليه أهل الكويت، 
ويأتي هذا النشاط كنشــاط اجتماعي عقب 

إجراءات جائحة كورونا.
وأشاد الشقراء بالتعاون والتنسيق الذي 
مت مع مسؤولي ورجال اجلمارك بالنويصيب 

بوزارة الداخلية، في حسن تقديرهم وتعاملهم 
لتنفيذ هذه املبادرة الذي تركت أثرا طيبا في 
نفوسهم، ومتنوا تنفيذها في كل املناسبات 
خاصة في شهر رمضان املبارك، كما طالبوا 
جميع املؤسســات اخليرية بأن حتذو حذو 
جمعيــة النجــاة اخليرية في هذا النشــاط 
املجتمعي داخل الكويت، ملا له من اثر عميق 
في التقارب املجتمعي بني كل مؤسسات الدولة.

وتابع: لقد حثنا رسولنا ژ على التكافل 
والترابط بني أبناء املسلمني السيما ان أشقاءنا 
في دول اخلليج جديرون باالهتمام واالستقبال 

الطيب.

جانب من توزيع املياه

«زكاة سلوى»: كفلنا ١٤٦٥ 
طالب علم داخل الكويت

أكــد رئيس زكاة ســلوى 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية بــدر العقيل حتقيق 
اجنــازات مميــزة مــن خالل 
مشــروع «إحســاس» لكفالة 
طالب العلــم داخــل الكويت 
منها كفالة ١٤٦٥ طالبا في شتى 
املراحــل الدراســية االبتدائي 
واملتوســط والثانوي، وذلك 
منذ تأسيس املشروع في عام 
٢٠١٤، مبينا أن الكفالة تتنوع 
ما بني كفالة كاملة، حيث يقوم 
احملسن بكفالة كامل املصروفات 

املدرسية اخلاصة بالطالب أو بدفع جزء منها، حيث تتفاوت قيمة 
الكفالة حسب املرحلة الدراسية، فاملرحلة االبتدائية تبلغ ٣٨٠ 
دينارا واملتوســطة ٤٥٢ دينارا، واملرحلة الثانوية ٦١٥ دينارا، 
هذا فيما يخص األعوام املاضية، أما في هذا العام وتبعا لقرار 
وزارة التربية فســيتم خصم ٢٥ من قيمة الرســوم املدرسية. 
وفيما يخص الشريحة املستفيدة من املشروع، بني العقيل أن 
األولويــة لأليتام وأبناء املطلقات وضعاف الدخل وغيرها من 
الشرائح املستحقة وجميع الطالب املستفيدين وسيتم إخضاع 
األوراق للبحث الدقيق إلثبات إن كانوا مستحقني املساعدة أو غير 
مستحقني من األوراق املطلوبة مبا فيها مصادر دخل رب األسرة 
وااللتزامات الشــهرية أو املعيشية. وبني أن جائحة «كورونا» 
ضاعفت أعداد املستفيدين، و«زكاة سلوى» لديها اآلن عشرات 
الطــالب الذين ينتظرون من يكفلهم من أهل اخلير ويعيد لهم 
طريق الدارســة، فهناك طالب ليسوا فقط من املتفوقني الذين 
يحققون أعلى الدرجات العلمية بل من النوابغ ولكن ينقصهم 
فقط الدعم املادي حتى يحققوا حلمهم مبستقبل مشرق، موضحا 
أن من طالبنا من يدرس الطب والهندسة والكيمياء والشريعة 
وغيرها من العلوم التي تعمل بدورها على نهضة وريادة األمة.

بدر العقيل



محليات
االثنني ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠

09

في البداية حدثنا عن اختيارك 
في مسابقة «مخترع العرب» 

التي ينظمها برنامج جنوم 
العلوم التابع ملؤسسة قطر 

للتربية والعلوم؟
٭ مت اختيــاري من بني آالف 
املخترعــني لتمثيــل الكويت 
للمنافسة على لقب «مخترع 
العرب» عن اختراعي «فرشاة 
األســنان األوتوماتيكية» في 
كبــرى مســابقات املخترعني 
بالشرق األوسط والتي تنظمها 
مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنميــة املجتمع مــن خالل 
برنامج جنوم العلوم، وهذه 
املسابقة عمرها ١٢ عاما، وتهدف 
لتمكــني املبتكرين العرب من 
تطويــر حلــول تكنولوجية 
ملجتمعاتهم تعود بالنفع على 
صحة الناس، وأساليب حياتهم 

واحلفاظ على البيئة.
ويقوم املتســابقون على 
مــدار ١٢ أســبوعا، بعــرض 
احللــول التي توصلوا إليها، 
ومدى فعالياتها بدعم من فريق 
يضم اخلبــراء واملهندســني 
ومطــوري املنتجــات وتقوم 
جلنــة مــن اخلبــراء بتقييم 
املشاريع في كل أسبوع ضمن 
عدة جوالت من إثبات الفكرة 
املنتــج واختباره  ومنذجــة 
ليبقى فــي نهايــة املطاف ٤ 
مرشــحني يتأهلــون ملرحلة 
النهائية من أجل  التصفيات 
التنافس على اللقب واجلائزة.
وجلنــة التحكيــم تضــم 
بارزيــن  عــرب  أعضــاء   ٣
فــؤاد  البروفيســور  هــم، 
مــراد ويحمــل دكتــوراه في 
الهندســة الكهربائيــة وهــو 
التكنولوجيــات  مســؤول 
املتحــدة  الرائــدة فــي األمم 
الزهيــري،  ود.عبداحلميــد 

اإلعاقة، مما يسبب لهم تسوسا 
والتهابات في العظم ومن هنا 
جــاءت فكرة اختراع فرشــاة 
أسنان أوتوماتيكية مثل القالب 
يلبسها الشخص وتعمل على 
تنظيــف جميع األســنان في 
نفس الوقت من دون استخدام 

األيدي خالل ٢٠ ثانية.
صعوبات وحتديات

ما الصعوبات والتحديات التي 
واجهتك خالل املسابقة؟

٭ الصعوبات التي واجهتني 
هــي منافســة آالف الشــباب 
املبتكر وعلى مســتوى عال، 
فأغلــب املخترعــني من حملة 
الدكتوراه وبعضهم أســاتذة 
جامعــات، واختراعــي يحمل 
جــزءا هندســيا كبيــرا ممــا 
اضطرني للقراءة العميقة في 
مجال الهندســة قبــل التقدم 
للبرنامــج لكــي أكــون ملما 
باجلهاز وأستطيع إقناع جلنة 
احلكــم التي تتمتع بخبرة ١٢ 
عاما ودققت على مئات اآلالف 
من الطلبات لتختار افضلها، 

وأمتنى من اجلمهور ان يدعمني 
من خالل التصويت حتى أحرز 
لقب «مخترع العرب» وامثل 
الكويت في هذا احملفل الدولي.

«صنع في الكويت» 

ماذا ستفعل في حال خروجك 
من التصفيات النهائية؟

٭ بالطبــع، لــن أتوقــف عن 
تطوير هذا اجلهاز وحتسينه 
إلى أن يصل إلى جميع األسواق 
العاملية ليخدم اكبر شــريحة 
مــن الناس، وإن لــم اكمل في 
هذه املســابقة وأحرز اللقب، 
أعدكــم أنكــم ســتجدون في 
القريــب العاجــل منتجا على 
ارفف األسواق في دول أوروبا 
وأميركا مكتوب عليه «صنع 

في الكويت».

كيف ترى مستقبل القطاع 
الطبي في الكويت والعالم؟

٭ ممــا ال شــك فيــه أن أزمة 
«كورونا» التي نتج عنها تباعد 
اجتماعي بــني الناس أظهرت 
احلاجة امللحة الى اختراعات 

ماذا عن دوركم كمخترعني 
وكيف تخدمون الدولة 

باختراعاتكم؟
٭ دور املخترعني في التنمية 
االقتصادية داخل الكويت كبير 
جــدا ألن املخترع في النهاية 
يبتكــر منتجــا يحتــاج الى 
مصانع وشــركات، وبالتالي 
يعمل على إيجاد فرص توظيف 
كثيرة ملختلف التخصصات، 
فعندما جنلب األفكار ونضعها 
في السوق ونخلق فرص عمل 
سوف نخفف على الدولة جزءا 
من األموال التي تدفعها كرواتب 
للموظفني، هذا باإلضافة الى 
جذب املســتثمرين من خارج 
الكويت لالستثمار في السوق 

احمللي.
الدعم احلكومي

كيف ميكن أن تقدم لكم 
احلكومة الدعم الالزم إلجناح 

املشروعات واملبادرات؟
٭ احلكومــة لديهــا الهيئــة 
العامة لالستثمار واستثماراتها 
فــإن  وبالتالــي  باخلــارج، 
فــرص العمــل التــي تقدمها 
ملواطنــي الــدول التــي تقيم 
فيها االستثمارات، واملواطن 
الكويتي ال ميكنه االســتفادة 
من هذه الفرص، والصندوق 
الكويتــي لدعــم املشــاريع 
الصغيرة واملتوســطة يقدم 
دعما ماليا للشباب على شكل 
قــروض، وهو ليس شــريكا 
ويكون الشباب في هذه احلالة 
مدينا، فلذلك نحن بحاجة الى 
مؤسسة اقتصادية حكومية 
تستثمر داخليا في الشركات 
التــي يؤسســها  الكويتيــة 
الشــباب وتكون شريكا معه 
في الربح واخلسارة، فمثل هذه 
املؤسسات تقوم بدراسة االفكار 

فمثل هــذه اللجنة إن لم تكن 
علــى علــم وثقــة بــكل كلمة 
كتبتها وناقشتها، فلن استطيع 

إقناعها.

ماذا عن اخلطوات القادمة 
في املسابقة بعد اختيارك 

للمشاركة؟
٭ خالل األســبوعني املقبلني 
الـــ ٨  ســيتم اإلعــالن عــن 
مخترعني، وبذلك اكون وصلت 
الى عنق الزجاجــة للمرحلة 
النهائية ان مت اختياري بينهم.

كيف ميكن ان يساعدك 
اجلمهور في هذه املسابقة؟

املراحــل  ٭ اآلن نحــن فــي 
األولية من تصفيات املسابقة 
وبإذن اهللا وتوفيقه في حال 
وصلــت للمرحلــة النهائيــة 
بداية نوفمبر ســيكون هناك 
تصويت من خالله أمتكن من 
احلصول على نسبة ٥٠٪ من 
النتيجة عــن طريق أصوات 
اجلمهــور، والـــ ٥٠٪ األخرى 
حســب قرار جلنة التحكيم، 

جديدة والعمل على التطوير 
وإيجاد احللول التي من شأنها 
التخفيف من االزدحامات في 
املستشفيات من خالل أجهزة 
تستخدم في املنزل لتشخيص 
املــرض مثل أجهــزة الضغط 

والسكر.
واختراع فرشــاة األسنان 
يعمل على تنظيف األســنان 
بدقــة فهــذا الشــيء يقلــل 
مســتوى التســوس والتهاب 
اللثة واحلاجة لعالج األسنان 
داخــل عيــادات الطبيب ألننا 
نوفر عالجــا وقائيا متكامال، 
واعتقــد ان العالم مقبل على 
أزمــات صحيــة شــبيهة بـــ 
«كورونــا» ويجــب ان يكون 
لدينا استعداد ملواجهتها بأفكار 
جديدة ومبتكرة، وأدعو العلماء 
للبدء في تسخير اختراعاتهم 

في هذا اإلطار.
نصائح للشباب

مباذا تنصح الشباب من خالل 
خبراتك وجتاربك في احلياة؟

٭ من املهم أن يعمل الشــاب 
في مجال دراســته ويتســلح 
بالعلم ســواء في اجلامعة أو 
الدورات أو القراءة حتى تكون 
اختراعاتهم أو أعمالهم مبنية 
على أســس علمية صحيحة، 
وأنصــح الشــباب الكويتــي 
باملثابــرة والثقة فــي النفس 
وان تكون أعمالهم واخلدمات 
التي يقدمونها عبارة عن حلول 
ملشــاكل حقيقية او منتجات 
تهم السوق واملجتمع وحتسن 
من مستوى معيشة الناس في 
الصحــة والســكن والتعليم، 
حتــى نتوقــف عن اســتيراد 
احتياجاتنا من اخلارج ونبدأ 
بالتفكير في الصناعة احمللية 

واالستدامة.

الواعــدة وتختــار افضلهــا، 
وبالتالــي تعم الفائــدة على 
الشــباب يســتفيد  الطرفني، 
من الشــراكة املالية واخلبرة 
العمليــة التــي تقدمهــا هذه 
املؤسسات، واحلكومة تربح 
ماليا من وراء هذه الشــراكة 

وتخفف العبء عنها.
ومــن اجلديــر بالذكر، ان 
دخول احلكومة كشــريك من 
خالل مثل هذه املؤسسات في 
املشاريع مع الشباب أو القطاع 
اخلاص يعطي للشباب األمان 
للعمــل في القطــاع اخلاص، 
وللحكومة اخليار في إنشاء 
مؤسسات محلية أو جلب دور 
اســتثمارية عاملية لكي تدير 
اســتثماراتها الداخلية، ومن 
الضــروري جدا خلــق بنية 
اقتصاديــة متكاملة  حتتيــه 
والقضــاء علــى الروتني عن 
طريــق النظــام االلكترونــي 
املتكامل لتوفير الوقت واجلهد.

هل من كلمة أخيرة؟
الفتــرة األخيــرة  ٭ خــالل 
وضمن تداعيات أزمة كورونا 
اعتقــد أن الشــارع الكويتي 
مصــاب باإلحبــاط، ونريــد 
أن نفــرح الشــعب، ونعطي 
األمل للشــباب، وأمتنى دعم 
اجلمهور فــي حالة وصولي 
إلى التصفيــات النهائية من 
خالل التصويت في املسابقة 
وســيكون التصويت مجانا، 
من خــالل املوقع االلكتروني 

لبرنامج جنوم العلوم.
التــي أمتنــى  والرســالة 
إيصالهــا أن أبنــاء الكويــت 
لديهم القدرة على املنافسة في 
جميع املجاالت، وان نضع اسم 
الكويت على خريطة االبتكار 

والصناعة في العالم.
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وهو طبيب بشــري ورئيس 
اجلامعة االورومتوسطية في 
ســلوڤينيا، وأستاذ في كلية 
الطب بجامعة القاهرة ود.خالد 
العالي وهــو مهندس فضاء 
وكان يعمل رئيسا تنفيذيا في 
وكالة ناسا الفضائية، ويتم 
حتديــد الفائزين بنــاء على 
قرار جلنة التحكيم وتصويت 

اجلمهور عبر اإلنترنت.
ومن املتوقــع اإلعالن عن 
النتيجة النهائية في ٦ نوفمبر 
املقبل، علمــا بأنني قد قبلت 
في املســابقة مع ٣٠ مخترعا 
وخالل الفترة املقبلة ســيتم 
اختيار ٨ مخترعني منهم على 
أن تتم تصفيتهم الى ٤ خالل 

املرحلة النهائية.

ماذا عن أهمية اختراعك 
اجلديد وكيف ميكن االستفادة 

منه؟
٭ كثير من الناس ال يقومون 
بغســل أسنانهم بدقة، كما ان 
هناك مشــكلة تكمن في هدر 
املياه التي تصــل كميتها الى 
٤ غالونات اذا قام الشــخص 
بغسل أسنانه في املرة الواحدة، 
واختراعي عبارة عن فرشــاة 
أســنان كهربائية تتكون من 
جزأين احدهما يتم وضعه في 
الفم مثل القالب، والثاني يضم 
ثالثــة أنابيب إحداهــا للماء، 
والثانية للمعجون األسنان، 
والثالثــة تســتقبل فضــالت 

تنظيف األسنان.

وهــذه الفكرة جــاءت من 
صميم عملي، فأنا طبيب أسنان 
وبشكل يومي أشاهد أشخاصا 
ال يستطيعون تفريش أسنانهم 
بالطريقــة الصحيحة خاصة 
كبار الســن أو األطفال وذوي 

ميكنة بيانات ٥٠٠ حضانة خالل شهر..وال عودة للعمل بها حتى إشعار آخر

بشرى شعبان

كشف وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
عبدالعزيز شعيب أن الوزارة بشكل خاص 
واجلهاز احلكومي بصفة عامة يعمل على 
معاجلة تداعيات «كورونا» واجلميع يعلم 
أن السلطات الصحية أصدرت تعليماتها 
بإنهاء العام الدراســي منذ شــهر مارس 
املاضي، وبناء عليه أصدرت وزارة الشؤون 
تعميما بإيقاف العمل في دور احلضانات 

اخلاصة. 
جــاء ذلك في تصريــح صحافي على 
هامــش زيارتــه التفقدية ملركــز تنمية 
املجتمع في الزهراء لالطالع على ســير 

العمل في حتديث بيانات دور احلضانة 
اخلاصة خالل فترة شهر بدءا من أمس. 
وأضاف شــعيب: كما هو معلوم منذ 
بداية الشهر اجلاري بدأت األنشطة تعود 
للعمل بالشكل الطبيعي، ومن هذا املنطلق 
ارتأت الوزارة بالنسبة ملوضوع احلضانات 
أن يتم وضع النقاط على احلروف فيه، 
السيما وان القطاع يضم ما يزيد عن ٥٠٠ 
حضانة خاصة، األمر الذي يفرض علينا 
إعادة ترتيب هذا امللف ومعاجلة تداعيات 
ڤيروس كورونا على إغالقه، مشيرا الى 
انــه خالل األزمة قامت الــوزارة مبيكنة 
خدمات هــذه اإلدارة املســتحدثة والتي 
أنشأت عام ٢٠١٩، كاشفا ان مركز تنمية 

املجتمع في الزهراء مت تخصيصه لإلدارة 
ومت إنشــاء برنامج آلــي متكامل إلدخال 
البيانات املرخصة من قبل الوزارة، وذلك 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية والهيئة العامــة للقوى العاملة، 
وحددنا شهرا لتحديث بيانات احلضانات 
املرخصة لتكون ملفاتها مميكنة ومتكاملة 

بشكل سليم.
وبني ان مراجعة املركز تتم عن طريق 
حجز موعد من برنامج «وافي» وبإمكان 
أي صاحــب حضانة ذلــك، كما انه متاح 
ألولياء األمور اذا كان لديهم أي شكوى.

وعن املبنى املخصص، ذكر انه يراعي 
الشــروط الصحية وهو مقسم الى قسم 

لالستقبال وآخر للشكاوى وقسم بحث 
التراخيص، وسيتم حتديث قسم السجل 
العام إلصدار الكتب والتراخيص في املركز 
والهــدف من هذه اخلطوات بشــكل عام 
إدراج كل بيانــات احلضانات الرســمية 
في الكويت وتوحيد تراخيصها في نظام 
موحد ومصدر واحد للقضاء على جميع 

املخالفات أيا كان نوعها. 
وعن استئناف الدوام واستقبال األطفال 
في احلضانات، اكد انه ال دوام حتى إشعار 
آخر، ومت التنســيق مع وزارتي التربية 
والصحة بهذا الشــأن وسيصدر تعميم 
خــالل األيــام القليلة املقبلة باســتمرار 
تعطيــل العمل فــي احلضانــات، وبناء 

على تعليمات السلطات الصحية، كما ان 
«التربية» و«الصحة» أكدتا ان احلضانات 
ال ينطبق عليها «التعليم عن ُبعد» ولذلك 
ارتأت «الصحة» وبالتنسيق مع «الشؤون» 
وقــف العمــل في هــذه احلضانات حتى 
إشعار آخر.  وحول احلضانات املخالفة اكد 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها، مطالبا 
جميع احلضانات املرخصة وغير املرخصة 
مبراجعة املركز وحتديث البيانات ويجب 
على املخالف معاجلة أوضاعه وإال سيتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه، وخالل 
الشهر احملدد نستقبل يوميا ما بني ٢٠ الى 
٣٠ حضانة وبالتالي تستطيع مقابلة ٥٠٠ 
حضانة سواء الـ٣٥٠ حضانة املرخصة من 

الوزارة او غير املرخصة، مبينا ان ميكنة 
خدمــات اإلدارة أتت للمعاجلة الشــاملة 

ألوضاع احلضانات.
بدورها، قالت الوكيلة املساعدة للتنمية 
االجتماعيــة هناء الهاجــري: قمنا بعمل 
حصر جلميع احلضانات على أرض الواقع 
وربطها باألرقام اآللية، حيث إن الوزارة 
تعمــل على وضع قاعــدة معلومات آلية 
تتمكن من خاللها الوزارة من إجراء جميع 
العمليات اخلاصة ونأمل بعد فترة قريبة 
أن يكون هناك ربط مع اجلهات املختصة 
مثل البلديــة ووزارات الصحة والتربية 
والداخلية واإلدارة العامة لإلطفاء للتسهيل 

على أصحاب احلضانات،.

شعيب: حتديث بيانات احلضانات الرسمية وتوحيد تراخيصها في نظام موّحد للقضاء على جميع املخالفات

عبدالعزيز شعيب وهناء الهاجري خالل الزيارة ملركز تنمية املجتمع بالزهراءجانب من حتديث بيانات احلضانات

تدوير «الرعاية االجتماعية»: اخلالدي لـ «املسنني» 
والكندري لـ «األحداث» والطبطبائي لـ «اإلرشاد»

بشرى شعبان

تأكيدا ملا نشــرته «األنبــاء» في عدد 
سابق، أصدر الوكيل املساعد لقطاع الرعاية 
االجتماعية في وزارة الشؤون مسلم السبيعي 
قرارات تدوير ملديري قطاع الرعاية حصلت 
«األنباء» على نســخة منها، حيث شملت 

نقل حمد اخلالدي من ادارة رعاية االحداث 
الى ادارة املسنني ونقل د.اماني الطبطبائي 
من «املســنني» الى ادارة االرشاد النفسي 
االجتماعي، ونقل د.جاسم الكندري من ادارة 
احلضانة العائلية الى ادارة رعاية األحداث 
وعبداللطيف البلوشي من «االرشاد النفسي» 

الى «احلضانة العائلية».

اختيار ٤ مرشحني يتأهلون ملرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على اللقب واجلائزةاملسابقة تقام منذ ١٢ عامًا وتهدف لتمكني املبتكرين من تطوير حلول تكنولوجية للمشكالت

أدعو اجلمهور لدعمي بالتصويت اإللكتروني ألرفع اسم الكويت في احملافل الدولية 

اختراعي سيتوافر بأسواق أوروبا وأميركا قريبًا جدًا ومكتوب عليه «صنع في الكويت» 

الفرشاة مثل القالب يلبسها الشخص وتنظف األسنان في ٢٠ ثانية دون استخدام األيدي

أزمة «كورونا» جعلتنا بحاجة إلى اختراعات جديدة لتخفيف االزدحامات في املستشفيات

املقهوي لـ «األنباء»: مت اختياري
للمشاركة في مسابقة «مخترع العرب»

وإعالن النتائج النهائية ٦ نوفمبر

أعلن اخصائي جراحة اللثة وزراعة األســنان واحلاصل على البورد األميركي من جامعة نيويورك د.محمد فيصل املقهوي عن اختياره للمشاركة 
العرب» التي ينظمها برنامج جنوم العلوم وهو احدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، وذلك عن اختراعه «فرشاة األسنان 

املقهوي احلاصل على ماجستير الدراســات االكلينيكية وآخر في املواد البيولوجية في لقاء مع «األنباء» انه يتوقع اإلعالن عن النتيجة النهائية للمسابقة 
املقبل، داعيا اجلمهور للتصويت له عبر االنترنت حتى يتمكن من احلصول على نسبة ٥٠٪ عن طريق أصوات اجلمهور، ويحرز لقب «مخترع العرب» 
هذا احملفل الدولي، الفتا الى أن اختراعه عبارة عن فرشاة أسنان أوتوماتيكية مثل القالب يلبسها الشخص وتعمل على تنظيف جميع األسنان في 
٢٠ ثانية دون استخدام األيدي، مبينا أن كثيرا من الناس ال يغسلون أسنانهم بدقة، كما أن ٤ غالونات من املاء تهدر إذا قام الشخص بغسل أسنانه 

وان هذا االختراع سيفيد كبار الســن واألطفال وذوي اإلعاقة. وحول مستقبل القطاع الطبي بعد األزمة ذكر ان هناك حاجة الى اختراعات جديدة 
االزدحامات في املستشــفيات عن طريق أجهزة تستخدم لتشخيص األمراض في املنازل مثل أجهزة الضغط والسكري، فالعالم مقبل على أزمات 

«كورونا» ويجب ان يكون لدينا استعداد ملواجهتها بأفكار جديدة ومبتكرة، منوها الى أن السوق احمللي بحاجة الى مؤسسة اقتصادية حكومية تستثمر داخليا في الشركات «كورونا» ويجب ان يكون لدينا استعداد ملواجهتها بأفكار جديدة ومبتكرة، منوها الى أن السوق احمللي بحاجة الى مؤسسة اقتصادية حكومية تستثمر 
الكويتية التي يؤسسها الشباب وتكون شريكا في الربح واخلسارة وتقوم بدراسة األفكار الواعدة وتختار افضلها، وبالتالي تعم الفائدة على الطرفني، وفيما يلي التفاصيل: الكويتية التي يؤسسها الشباب وتكون شريكا في الربح واخلسارة وتقوم بدراسة األفكار الواعدة وتختار افضلها، وبالتالي تعم الفائدة على الطرفني، 

إخصائي جراحة اللثة وزراعة األسنان أكد أن اختراعه «فرشاة األسنان األوتوماتيكية» يوف

عاطف رمضان

ملشاهدة الڤيديو
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«الفنية» أقّرت ترخيص أنشطة متنوعة
مبركز احتاد املزارعني في العبدلي والوفرة

أوصت اللجنة الفنية في املجلس البلدي 
خــالل اجتماعها امس برئاســة د.علي بن 
ســاير باملوافقة على طلــب الهيئة العامة 
للقوى العاملة ترخيص أنشــطة متنوعة 
مبركز االحتاد الكويتي للمزارعني في منطقة 

العبدلي والوفرة.
وقال د.علي بن ساير إن اللجنة وافقت 
على اقتراح العضو محمد الرقيب بشــأن 
تعديل بعض قرارات املجلس البلدي اخلاصة 
باجلمعيــات التعاونية، كما متت املوافقة 
على االقتراح املقدم مــن العضو م.حمود 
العنزي بشأن الترخيص ملراكز ذوي اإلعاقة 
في املبانــي االســتثمارية، واملوافقة على 
االقتراح املقدم من العضو د.حســن ²مال 
بشأن ترخيص البلدية للحدائق املنزلية.

وذكــر انه متت إحالة الكتاب املقدم من 
احتاد العقاريني بشأن املوافقة على إعطاء 
حق اإلدارة والصيانة للقطاع اخلاص خالل 

فترة االستثمار ملواقف السيارات متعددة 
األدوار في مختلف مناطق الكويت وحتفيز 
القطاع اخلاص لبناء مواقف متعددة األدوار 
باملشــاركة مع الدولة إلــى جلنة اإلصالح 
والتطوير، كما متت أيضا إحالة مشــروع 
التقريــر اخلــاص بطلــب الهيئــة العامة 
للصناعة اعتماد املخطط التنظيمي للموقع 
رقم ٢٠ مبنطقة ميناء عبداهللا إلى اجلهاز 
التنفيذي، كما رفضت اللجنة اقتراح العضو 
م.عبد السالم الرندي بشأن الهدم العشوائي 
وتكسير اخلرسانة ورفض الكتاب بشأن 
وضع الئحة خاصة باملداخن املســتخدمة 
في السكن اخلاص. وأوضح انه متت إحالة 
طلب بشأن السماح باألندية الصحية في 
املناطق السكنية إلى اجلهاز التنفيذي إلعداد 
تقرير، واكتفت اللجنة باالطالع على سؤال 
العضو عبدالعزيز املعجل بشــأن أراضي 

مواقف السيارات واملواقف الذكية.

املوافقة على عمل مراكز ذوي اإلعاقة باملباني االستثمارية

د.علي بن ساير مترئسا اجتماع اللجنة الفنية

إغالق ٢٤ محًال مخالفًا في الفروانية
أكــد مديــر فــرع بلدية 
محافظة الفروانية م.محمد 
اجلــوالت  أن  صرخــوه 
امليدانية التي نفذتها الفرق 
اإلدارات  الرقابية مبختلف 
بفرع بلدية احملافظة، خالل 
املاضــي  شــهر أغســطس 
أســفرت عن توجيه ١٤٧٥ 
إنــذارا لبقــاالت بالســكن 
واألســواق  االســتثماري 
املوازية واملطاعم فضال عن 
حترير ٣٧٠ مخالفة، وغلق 

٢٤ محال.
وقــال صرخوه في تصريح صحافي إن 
الفرق الرقابيــة مبختلف اإلدارات في فرع 
بلدية احملافظة كثفت من جوالتها امليدانية 
على مختلف األنشطة التجارية باملجمعات 
والبقاالت واملقاهي واملطاعم للتأكد من التزام 
العاملني بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ 
اإلجراءات والتدابير الوقائية واالحترازية 
بارتداء القفازات والكمامات والتباعد اجلسدي 
لتجنب انتشــار ڤيروس كورونا املستجد، 
فضال عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة 
البلدية، مشــيرا في هذا اخلصوص إلى أن 
املفتشــني بالفريق الرقابي بإدارة التدقيق 
ومتابعــة اخلدمات البلديــة قاموا بتحرير 
١٨٧ مخالفــه، إصــدار ٢٤ أمــر غلق حملالت 
لعدم التزامها باالشترطات الصحية وكونها 

تشكل خطر داهم على صحة 
وسالمة اجلمهور فضال عن 

توجيه ١٤٧٥ إنذارا.
وأوضــح أن املفتشــني 
أعمــال  مبتابعــة  قامــوا 
املتعاقــدة مــع  الشــركات 
البلدية للتأكد من مستوى 
النظافة باحملافظة فضال عن 
غسيل وتعقيم احلاويات، 
مشــيرا في هذا اخلصوص 
إلى غســيل وتعقيم ٧٤٠٢١ 
حاويــة مختلفــة األحجام 
وسالل متحركه فضال عن 
وضع ٦٤١ ملصق إنذار على مركبات مهملة 
ورفع ١٥٣ سيارة، الفتا إلى حترير ١٨٣ مخالفة 
بــإدارة النظافة العامة وإشــغاالت الطرق 
متثلت في ٧٠ مخالفة بائع متجول، ١٣ مخالفة 
إشغال طريق ومخالفات للمرسوم بقانون 
٨٧/٩ بشــأن حظــر بعض األفعــال املضرة 
بالنظافة العامة واملزروعات إلى جانب ٩٤ 
مخالفة لالئحة النظافة العامة ونقل النفايات، 
كما مت إصدار ١٢١ ترخيصا هندســيا للبناء 
ملكاتب هندسية ودور استشارية بعد التأكد 
من استيفائها االشتراطات ومعايير الئحة 
البناء إلى جانب إصدار ٤٣ شهادة أوصاف 
و٥١٢ ترخيصا حملالت فضال عن إصدار ٦٨ 
معاملة إنهاء إشراف وإصدار ٥٩ كتابا لوزارة 

الكهرباء واملاء إليصال التيار لعقارات.

غسيل وتعقيم ٧٤٠٢١ حاوية مختلفة األحجام

م.محمد صرخوه

اجلاسم لـ«األنباء»: منع االستثناءات ووقف مخالفات التشوين

بداح العنزي

وّجه وزير الدولة لشؤون 
الجاســم  البلديــة م.وليــد 
المســؤولين إلى اســتخدام 
التكنولوجيا الحديثة وتبّني 
العمل االلكتروني وتســهيل 
إنجاز معامــالت المراجعين 
في مختلف قطاعات ومراكز 
البلدية، مؤكــدا انه قد حان 
لــم  التغييــر ومــن  وقــت 
يستطيع مواكبة هذا العمل 
فسيتم تغييره. وقال الجاسم 
في تصريح لـ«األنباء» عقب 
جولته علــى بلدية محافظة 
األحمدي صباح أمس والتي 
التقــى خاللهــا بالمراجعين 
بحضــور نائب المدير العام 
لشــؤون بلديتــي حولــي 
واألحمدي م.فهد الشـتـــيلي 
األحمــدي  بلديــة  ومديــر 
م.ســعود الدبوس ومديري 
اإلدارات المختلفــة. إن هذه 
الزيارة تأتي في إطار المتابعة 
وااللتقاء عن قرب بالمراجعين 

ودعا إلى ضرورة التزام 
باإلجــراءات  الموظفيــن 
القانونيــة والعمــل وفــق 
اللوائــح واألنظمــة ومنــع 
االستثناءات والتركيز على 

أي موظف لن يلتزم بالعمل 
المكلــف ويتقاعس عن أداء 
دورهة المطلوب ستتم إحالته 
والمسؤول عنه إلى التحقيق.

وتابــع: ســأراقب العمل 
والمراقبيــن، ولن أتردد في 
محاســبة أي متقاعــس ال 
يقوم بمتابعــة عمله، والبد 
من تفعيل الدور الرقابي في 
كل المناطق، وســيتم خالل 
فتــرة قصيرة ربــط إصدار 
رخص البناء في كل المناطق 
بضرورة إلزام صاحب العقار 
بتوفير حاوية لجمع أنقاض 
البناء اإلنشائية، مشيرا إلى 
المســؤولين  انه بحــث مع 
فــي إدارة النظم الهندســية 
عمليــة تطويــر العمــل في 
اإلدارة، وكذلك عملية الربط 
البلديــة  اإللكترونــي بيــن 
والجهات الحكومية األخرى 
التأخير في  للقضــاء علــى 
إصدار التراخيــص على أن 
تتحمل كل جهة مسؤوليتها 

بعد ذلك.

الســالمة والنظافــة  إدارات 
لوقــف مخالفات التشــوين 
واستغالل أراضي الدولة بدون 
ترخيص وتشديد الرقابة على 
شــركات النظافة، مؤكدا أن 

أكد عقب لقائه املراجعني في بلدية األحمدي ضرورة استخدام التكنولوجيا احلديثة لتسهيل إجناز املعامالت

حديث بني م.وليد اجلاسم وم.فهد الشتيلي وم.سعود الدبوس خالل اجلولة في بلدية األحمدي

لمعرفة المالحظات واالستماع 
للمطالب والشــكاوى بهدف 
تشجيع العاملين على االلتزام 
وشكرهم على دورهم الكبير 

خالل األشهر الماضية.

«العاصمة» تبحث تنظيم منطقة الصوابر اليوم
تبحــث جلنــة العاصمة 
البلــدي خالل  في املجلــس 
اليــوم برئاســة  اجتماعهــا 
عبدالعزيز املعجل االقتراح 
املقدم من نائب رئيس املجلس 
البلــدي عبــداهللا احملــري 
والعضو مشــعل احلمضان 
بشــأن طلب نسخة من قرار 
التخصيص اخلاص مبوقع 
مواقف برج التحرير ونسخة 

من تراخيص البناء.
ويتضمن جدول األعمال 
العضــو  اقتــراح  التالــي: 

عبدالعزيــز املعجل بشــأن 
توســعة مواقــف ســيارات 
مسجد الســدحان واحلديقة 
في قطعة ٧ مبنطقة الفيحاء، 
واقتراح العضو عبد الوهاب 
بورسلي بشأن إعادة تنظيم 
وتطوير منطقــة الصوابر، 
اقتراح العضو د.حسن كمال 
بشأن رؤية البلدية جلزيرة 
فيلكا وكتاب شركة الصاحلية 
العقارية بشأن اعتماد تعدد 
األنشطة التجارية مبشروع 
العاصمــة بــاألدوار العليــا 

واجلمعية للبدء بتنفيذ هذه 
املشروعات وذلك عن طريق 
حتديد املعالم الرئيسية ملدينة 
الكويــت القدمية، واالقتراح 
بشــأن تطوير نفــق دروازة 
العبدالــرزاق، اعتماد ترقيم 
مبنطقــة   ٨  ،٧  ،٦ القطــع 
الشويخ، وتخصيص موقع 
محطة حتويل ثانوية بأبعاد 
١٢٫٥م×١٦٫٥م مبنطقة السرة 
قطعــة رقــم ٤ كبديل ملوقع 
احملطــة القائمــة واملالصقة 

إلحدى القسائم.

التي تلي امليزانني للقسيمة 
املجمــع  الواقــع عليهــا   ٧
التجــاري، وطلــب حتويــل 
قســيمة بالقطعة ٢ مبنطقة 
الشرق من فئة استثماري الى 
جتارى، وطلب الهيئة العامة 
لالتصــاالت زيادة مســاحة 
البناء ملوقع شركة االتصاالت 
«زيــن» مبنطقــة الشــويخ 
اإلداريــة، وكتــاب اجلمعية 
الكويتية للتراث بشأن العمل 
على تشكيل جلنة مشتركة 
من املجلس البلدي والبلدية 

اللجنة تناقش رؤية «البلدية» لتطوير جزيرة فيلكا

عبدالعزيز املعجل

البغلي تسأل عن تنفيذ ١٢ وحدة
ملعاجلة مياه الصرف باجلليب

قدمت عضو املجلس البلدي م.مها 
البغلي سؤاال حول قرار املجلس البلدي 
بتخصيــص ١٢ موقعــا لتنقيــه مياه 

الصرف الصحي في اجلليب.
وقالت البغلي في سؤالها مت صدور 
قرار املجلس البلــدي املتخذ بتاريخ 
٢٠١٨/١١/١٢ والذي ينص على املوافقة 
على الطلب املقدم من وزارة األشغال 

العامــة تخصيــص مواقــع مقترحة 
لوحدات متنقلة لتنقية وملعاجلة مياه 
الصرف الصحي ضمن منطقة جليب 
الشيوخ بحيث يكون عددها ١٢ وحدة 
متنقلة وحيث ان منطقة جليب الشيوخ 
من املناطق التي بها زيادة في الكثافة 
السكانية وضغط كبير على اخلدمات 
وشبكات الصرف الصحي فإنني أتقدم 

باألسئلة التالية:
٭ هل مت تسليم املواقع املقترحة 

لوزارة األشغال العامة؟
٭ هل مت تنفيذ الوحدات املتنقلة 
لتنقية ومعاجلة مياه الصرف الصحي؟ 
واذا كانــت اإلجابــة بنعــم فكــم عدد 
الوحدات التــي مت تنفيذها الى اآلن؟ 
واذا كانت اإلجابة بـ«ال» فلماذا لم تنفذ؟.

م.مها البغلي

ربط إصدار رخص البناء بكل املناطق بإلزام صاحب العقار بتوفير حاوية جلمع األنقاض اإلنشائية



مجلس األمة
االثنني ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠

11

«التشريعية» حتيل إلى «الداخلية» اقتراحات تعديل أوضاع «البدون» 
رشيد الفعم

أحالــت جلنــة الشــؤون 
التشريعية والقانونية مؤخرا 
تقريرها السادس واألربعني إلى 
جلنة «الداخلية والدفاع» الذي 

تنشره «األنباء» عن:
١ - االقتراحني بقانونني في شأن 
املقيمني بصورة غير قانونية.

٢ - االقتراحني بقانونني بشأن 
إنهاء اوضاع عدميي اجلنسية 

بدولة الكويت.
٣ - االقتراح بقانون في شأن 
معاجلة غير محددي اجلنسية 
داخل الكوتيــت (اثنان منهما 
محاالن بصفة االستعجال) وجاء 
التقرير الذي كان ممهورا بتوقيع 

املقرر محمد الدالل كالتالي: 
١ - االقتراح بقانون في شــأن 
املقيمني بصورة غير قانونية، 
املقدم من النواب مرزوق علي 
الغامن، عبداهللا يوسف الرومي، 
راكان يوســف النصف، صفاء 
الهاشــم، عمــر  عبدالرحمــن 
عبداحملسن الطبطبائي، (احملال 
بصفــة االســتعجال بتاريــخ 

.(٢٠١٩/١٠/٣١
٢ - االقتراح بقانون في شأن 
املقيمني بصورة غير قانونية، 
املقدم من النواب مرزوق علي 
الغامن، عبداهللا احمد الكندري، 
احمد نبيــل الفضل، يوســف 
صالح الفضالة (احملال بتاريخ 

.(٢٠١٩/١٠/٣١
٣ - االقتراح بقانون بشأن إنهاء 
أوضاع عدميي اجلنسية بدولة 
الكويت، املقدم من النائب ثامر 
سعد الظفيري (احملال بتاريخ 

.(٢٠١٩/١١/١١
٤ - االقتراح بقانون بشأن إنهاء 
أوضاع عدميي اجلنسية بدولة 
الكويت، املقدم من النائب صالح 
احمد عاشــور (احملال بتاريخ 

.(٢٠١٩/١١/١١
٥ - االقتراح بقانون في شأن 
معاجلة أوضــاع غير محددي 
اجلنسية داخل الكويت، املقدم 
من النواب عبداهللا فهاد العنزي، 
نايــف عبدالعزيــز املــرداس، 
عدنان ســيد عبدالصمد، خالد 
محمد العتيبي، شعيب شباب 
بصفــة  (احملــال  املويــزري 
االستعجال بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٤).
رئيــس  أحــال  اإلحالــة: 
إلــى جلنــة  األمــة  مجلــس 
الشؤون التشريعية والقانونية 
االقتراحــات بقوانــني املشــار 
إليهما حســب تواريخ اإلحالة 
املبــني قريــن كل منهــا، وذلك 
لدراستها وتقدمي تقرير بشأنها 
الى املجلس. وقد سقطت صفة 
االستعجال عن االقتراح بقانون 
الثاني بعد استبعاد اسم مبارك 
سالم احلريص لتعيينه وزيرا.

- منــح عدد مــن املميزات ملن 
يقــوم بتصحيــح اقامتــه في 
الكويــت وجعلهــا مشــروعة 
تتوافــق والنظــم املرعية في 

البالد.
- إنشاء جلنة للتظلمات تشكل 
بقرار من مجلس الوزراء تتولى 
فحص ودراســة التظلمات من 
القرارات الصادرة وفقا ألحكام 

هذا القانون.
يهدف: االقتراحان بقانونني 
- حســبما ورد مبذكرتيهمــا 
االيضاحية - الى معاجلة ملف 
املقيمني بصــورة غير قانونية 
بعد ان اســتفحلت اشكالياتها 
القانونية واالجتماعية وأصبحت 
عبئا على االمن الوطني، فجاءت 
املعاجلة الشتريعية مبنية على 
اســس قانونيــة يراعــى فيها 
القانونية واملصلحة  اجلوانب 
الوطنيــة مع االخــذ باالعتبار 
اجلوانب االنسانية للمخاطبني 

بأحكام هذا القانون.
االقتراحان بقانونني الثالث 

- حتديــد آليــة الطعــن فــي 
القرارات الصادرة تنفيذا ألحكام 

هذا القانون.
يهدف االقتراحان بقانونني 
ـ حســبما ورد مبذكرتيهمــا 
اإليضاحيــة ـ إلــى طــرح حل 
جذري ملشكلة عدميي اجلنسية 
بدولــة الكويــت تراعــى فيــه 
الدولــة والظــروف  مصلحــة 
اإلنســانية للمخاطبني بأحكام 
القانون بحيث يبنى احلل على 
أسس واضحة املعالم ضمن مدى 
زمني محدد يستهدف إنهاء هذه 
املشكلة بشكل كامل ومينع زيادة 
أعداد هذه الفئة بســبب هجرة 
بعــض األشــخاص إلــى دولة 

الكويت.
االقتراح بقانون اخلامس:

جاء االقتراح بقانون بـ(١٤) 
مادة، أهم ما جاء بها من أحكام 

على النحو التالي:
ـ تعريفــات خاصة لغرض 

تطبيق أحكام هذا القانون.
ـ إعــداد الوزيــر املختــص 

واملواثيق الدولية.
عرض عمل اللجنة

بعد البحث والدراسة تبني 
للجنــة ان فكــرة االقتراحــات 
بقوانني جميعها تعالج موضوع 
املقيمــني فــي الكويت بصورة 
غير قانونية، الذي جرى العمل 
على تسميتهم (البدون)، وقد 
آن االوان ملواجهة هذا املوضوع 
بعالج حاســم يراعي الظروف 
االنسانية ألفراد هذه الفئة دون 
تأثير على امن وسيادة الكويت 
واســتقرارها. وقــد تدارســت 
اللجنــة نصوص املواد في كل 
من االقتراحات بقوانني اخلمسة 
املقدمة، وأعد املكتب الفني للجنة 
جــدال توضيحيــا باملالحظات 
اجلوهرية للنواحي الدستورية 
والقانونية واملالءة والصياغة 
التشــريعية، وقد راعت حكم 
محكمة التمييــز واملقيد برقم 
(٢٠١٤/٤٠٤٣)، لتكون جميع هذه 
املالحظات حتــت نظر اللجنة 

والرابــع: االقتراحان بقانونني 
متطابقان فــي مجمل موادهما 
مع وجود اختالف بسيط، حيث 
جاء االقتراح بقانون الثالث بـ 
١١ مادة فــي حني جاء االقتراح 
بقانون الرابع بـ ٩ مواد، اهم ما 
جاء بهما من احكام على النحو 

التالي:
- تعريفــات خاصــة لغرض 

تطبيق احكام هذا القانون.
- تقسيم عدميي اجلنسية الى 
ثالث فئــات لكل فئة شــروط 
خاصة بها، يتــم على ضوئها 
انهاء حاالت انعدام اجلنسية.

- حتديد فترة انتقالية إلنهاء 
موضــوع عدميــي اجلنســية 
مبنحهم جميعا بطاقات مدنية 
وفق االحصــاءات واملعلومات 
والبيانات املتوفرة لدى االجهزة 
املعنية، تعتمد في كافة وزارات 
الرســمية  الدولــة واجلهــات 
التابعــة لها، وتنتهــي بانتهاء 
حالة انعدام اجلنسية وفق هذا 

القانون.

كشــوفا باملســتوفني لشروط 
استحقاق اجلنسية.

ـ أحــكام منــح الترخيص 
باإلقامة القانونية ومنح احلقوق 
واملزايا ملن لم يستوف الشروط 
واملعاييــر املطلوبة للحصول 

على اجلنسية الكويتية.
ـ حتديــد آليــة الطعــن في 
القرارات الصادرة تنفيذا ألحكام 

هذا القانون.
يهــدف االقتــراح بقانون ـ 
حسبما ورد مبذكرته اإليضاحية 
ـ إلــى معاجلــة أوضــاع غيــر 
محددي اجلنسية، وذلك ملا آلت 
إليه أوضاعهم املعيشــية وما 
حلق بهم من ضغوطات نفسية 
واجتماعية فضال عن املالحقة 
القانونية والتقييد االداري حتى 
تقطعت بهم سبل العيش الكرمي 
وحرم أغلبهم من احلقوق املدنية 
واالنسانية االساسية، األمر الذي 
يتنافى مع أسس وتعاليم الدين 
اإلسالمي وأبسط مبادئ حقوق 
اإلنســان وتعهدات االتفاقيات 

البرملانيــة املختصة. كما رأت 
اللجنة ان االقتراحني بقانونني 
االول والثاني هما االنسب في 
معاجلة موضــوع املقيمني في 
الكويت بصورة غير قانونية، 
حيث خال االقتراحان من املثالب 
الدستورية وجاءا متوافقني مع 
النظرية العامة للجنسية التي 
تقرر دورا للسلطة في منحها من 
عدمه. وذلك بخالف االقتراحات 
بقوانني األخرى والتي تتضمن 
مثالب وشبهات دستورية وذلك 
مبخالفة نصوص املواد (٢٩، ٥٠، 
١٦٦) من الدستور، عالوة على 
مخالفة مبــدأ محكمة التمييز 
الــذي يقرر بأن القيود األمنية 
من أعمال الســيادة، فضال عن 

تداخلها مع قانون اجلنسية.
وقــد أوردنــا جميــع هذه 
املالحظات بالتفصيل في اجلدول 
التوضيحي مرفق بهذا التقرير.

رأي اللجنة (التصويت)

بعد املناقشة وتبادل اآلراء 
انتهت اللجنة الى اآلتي:

١ ـ املوافقــة علــى االقتراحــني 
بقانونني األول والثاني بأغلبية 
آراء احلاضريــن من أعضائها 
(١:٣) مع األخذ باملالحظات املشار 

إليها باجلدول التوضيحي.
٢ـ  عدم املوافقة على االقتراحني 
بقانونني الثالث والرابع (٢:٢) 
الرئيــس  جانــب  بترجيــح 
وفق املــادة (١٨٠) من الالئحة 

الداخلية.
٣ ـ عدم املوافقة على االقتراح 
بقانــون اخلامس بأغلبية آراء 
احلاضرين من اعضائها (١:٣).

رأى األقلية

انبنــى رأي األقليــة غيــر 
املوافقة على االقتراحني األول 
والثاني على أنهما لم يضعا حال 
جذريا ملشكلة املقيمني بصورة 
غيــر قانونيــة حيــث اخرجا 
عــدة فئات مــن أحكامهما مثل 
من ليس لديــه احصاء ١٩٦٥، 
والبدون غير املقيدين في اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غيــر قانونية. فضال 
عــن أن االقتراحــني بقانونني 
يحرم املخاطبــني بأحكامه من 
إمكانيــة الطعن علــى قرارات 
جلنة التظلمات الواردة في املادة 
(٧) منهما. وانبنى رأي األقلية 
املوافقة على االقتراحات بقوانني 
الثالث والرابع واخلامس على 
أنهــا تعالج جميــع فئات غير 
محــددي اجلنســية، وحتقــق 
الصالح العــام. واللجنة تقدم 
تقريرهــا الى املجلــس املوقر 
التخاذ ما يراه مناسبا بصدده 
في ضوء ما تقضي به املادة (٩٨) 

من الالئحة الداخلية.

اجتماع اللجنة: عقدت اللجنة 
لهــذا الغرض عــدة اجتماعات 
بتواريخ ٢٠٢٠/٨/٢٤، ٢٠٢٠/٩/٦، 
٢٠٢٠/٩/٧، ٢٠٢٠/٩/٢١ حضــر 
جانبا منها العضو عبداهللا فهاد 

العنزي.
موضع االقتراحات بقوانني:
االقتراحان بقانونني األول 
والثاني: االقتراحان بقانونني 
متطابقني، وتضمنا (١٠) مواد، 
اهم ما جاء بهما من احكام على 

النحو التالي:
- تعريف املصطلحات الواردة 
باالقتراحني بقانونني، وحتديد 
املخاطبــني بأحكامــه ونطــاق 

تطبيقه.
- إعداد اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمــني بصورة غير 
قانونيــة كشــوفا باحلــاالت 
املستوفية للشروط والضوابط 
متهيدا الستصدار مرسوم مبنح 
اجلنسية الكويتية وفق أحكام 
البنــود اوال وثانيا وثالثا من 

املادة ٥ من قانون اجلنسية.

جدول توضيحي بالرأي القانوني
٭ االقتراح بقانون في شأن املقيمني بصورة غير قانونية املقدم 
من النواب مرزوق علي الغامن، عبداهللا يوسف الرومي، راكان 
يوسف النصف، صفاء عبدالرحمن الهاشم، عمر عبداحملسن 

الطبطبائي (احملال بصفة االستعجال).
٭ االقتراح بقانون في شأن املقيمني بصورة غير قانونية، 
املقدم من النواب مرزوق علي الغامن، عبداهللا احمد الكندري، 

احمد نبيل الفضل، يوسف صالح الفضالة.
٭ االقتراح بقانون بشأن إنهاء أوضاع عدميي اجلنسية بدولة 

الكويت، املقدم من النائب ثامر سعد الظفيري.
٭ االقتراح بقانون بشأن إنهاء أوضاع عدميي اجلنسية بدولة 

الكويت، املقدم من النائب صالح احمد عاشور.
٭ االقتراح بقانون في شــأن معاجلة أوضاع غير محددي 
اجلنسية داخل الكويت، املقدم من النواب عبداهللا فهاد العنزي، 
نايف عبدالعزيز املرداس، عدنان سيد عبدالصمد، خالد محمد 
العتيبي، شعيب شباب املويزري (احملال بصفة االستعجال).

الهدف من االقتراح بقانون األول والثاني:
يهدف االقتراحان بقانونني - حســبما ورد مبذكرتيهما 
اإليضاحية - إلى معاجلة ملف املقيمني بصورة غير قانونية 
بعد ظهور إشكالياتها القانونية واالجتماعية وأصبحت عبئا 
على األمن الوطني فجاءت املعاجلة التشريعية مبنية على أسس 
قانونية تراعى فيها اجلوانب القانونية واملعاجلة الوطنية مع 
األخذ باالعتبار اجلوانب اإلنسانية للمخاطبني بأحكام القانون.

موضوع االقتراحني بقانونني األول والثاني:
جاء االقتراحان بقانونني متطابقني، حيث جاءا بـ ١٠ مواد، 

اهم االحكام التي جاء بهما كالتالي:
- تعريف املصطلحات الواردة باالقتراحني بقانونني، وحتديد 

املخاطبني بأحكامه ونطاق تطبيقه.
- إعداد كشوف باحلاالت التي تتوافر فيها الشروط والضوابط 

متهيدا الستصدار مرسوم مبنح اجلنسية الكويتية.
- منح عدد من املميزات ملن يقوم بتصحيح إقامته في الكويت 

وجعلها مشروعة تتوافق والنظم املرعية في البالد.
- إنشاء جلنة للتظلمات تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى 

فحص ودراسة التظلمات من القرارات.

الرأي القانوني:
- من الناحية الدستورية: يخلو االقتراحان بقانونني من مخالفة 

احكام الدستور.
- من الناحية القانونية والصياغة واملالءمة: بعض املالحظات 
نوردها حسب تسلســل املواد وذلك في اجلدول التوضحي 

على النحو اآلتي:
الهدف من االقتراح بقانون الثالث والرابع:

يهدف االقتراحان بقانونني - حســبما ورد مبذكرتيهما 
اإليضاحية - إلى طرح حل جذري ملشــكلة عدميي اجلنسية 
بدولة الكويت يراعى فيها مصلحة الدولة والظروف االنسانية 
للمخاطبني بأحكام القانون بحيث يبنى احلل على اسس واضحة 
املعالم ضمن مدى زمني محدد يستهدف إنهاء هذه املشكلة 
بشكل كامل ومينع زيادة اعداد هذه الفئة بسبب هجرة بعض 

األشخاص الى دولة الكويت.
موضوع االقتراحني بقانونني الثالث والرابع:

جاء االقتراحان بقانونني متطابقني في مجمل موادهما مع 
وجود اختالف بســيط في بعض املواد، حيث جاء االقتراح 
الثالــث بـ ١١ مادة اما االقتراح الرابع بـ ٩ مواد، اهم االحكام 

التي جاء بهما كالتالي:
- تعريفات خاصة مبا نص عليها هذا القانون.

- تقسيم عدميي اجلنســية الى ثالث فئات لكل فئة شروط 
خاصة على ضوئها تتم انهاء حاالت انعدام اجلنسية.

- حتديد فترة االنتقال إلنهاء موضوع عدميي اجلنسية مبنحهم 
جميعا بطاقات مدنية وفق اإلحصاءات واملعلومات والبيانات 

املتوفرة لدى األجهزة املعنية.
- آلية الطعن في القرارات الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون.

الرأي القانوني:
- من الناحية الدستورية: يتضمن االقتراحان بقانونني شبهة 

مخالفة احكام املادة ٢٩، ٥٠، ١٦٦ من الدستور.
- من الناحية القانونية والصياغة واملالءمة: بعض املالحظات 
نوردها حسب تسلســل املواد وذلك في اجلدول التوضحي 

على النحو اآلتي:
الهدف من االقتراح بقانون اخلامس:

يهدف االقتراح بقانون - حسبما ورد مبذكرته اإليضاحية - 
الى معاجلة أوضاع غير محددي اجلنسية ملا آلت إليه أوضاعهم 
املعيشــية وما حلق بهم من ضغوطات نفســية واجتماعية 
فضــال عن املالحقة القانونية والتقييد اإلداري حتى تقطعت 
بهم ســبل العيش الكرمي وحرم اغلبهــم من احلقوق املدنية 
واإلنســانية األساسية، األمر الذي يتنافى مع أسس وتعاليم 
الدين اإلســالمي وأبســط مبادئ حقوق اإلنسان وتعهدات 

االتفاقيات واملواثيق الدولية.
موضوع االقتراح بقانون اخلامس:

جاء االقتراح بقانون بـ ١٤ مــادة اهم األاحكام التي جاء 
بها كالتالي:

- تعريفات خاصة مبا نص عليها هذا القانون.
- يعد الوزير املختص كشوفا باملستوفني لشروط استحقاق 

اجلنسية.
- أحــكام منح الترخيص باإلقامــة القانونية ومنح احلقوق 
واملزايا ملن لم يستوف الشروط واملعايير املطلوبة للحصول 

على اجلنسية الكويتية.
- آلية الطعن في القرارات الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون.

الرأي القانوني:
- من الناحية الدســتورية: يتضمن االقتراح بقانون شبهة 

مخالفة أحكام املادة ٢٩، ٥٠ من الدستور.
- من الناحية القانونية والصياغة واملالءمة: بعض املالحظات 
نوردها حسب تسلسل املواد وذلك في اجلدول التوضيحي 

على النحو اآلتي:
رأي املكتب الفني للجنة:

األخذ مبا جاء بأحكام االقتراحني بقانونني األول والثاني، 
ذلك انهما األنسب من الناحية القانونية والصياغة واملالءمة 

لألسباب التالية:
- االقتراحات بقوانني األخرى تتضمن مثالب دستورية وتتداخل 

مع قانون اجلنسية الكويتية.
- يتضمن االقتراحني بقانونني األول والثاني احلل األنســب 
والعملي الذي يبنى على أسس قانونية تراعى فيها اجلوانب 

القانونية.

الغامن: جلستان خاصتان الثالثاء واألربعاء ملناقشة القوانني 
والتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس احلكومة

قال رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن إنه سيوجه يوم غد 
دعوة لعقد جلستني خاصتني يومي الثالثاء واألربعاء ملناقشة عدد 
من القوانني والتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس احلكومة، 
الفتا إلى أن جلســة اخلميس املوافق ١ أكتوبر ســتكون اجللسة 
اخلتامية وموعد فض دور االنعقــاد. وأوضح الغامن في تصريح 
صحافي مبجلس األمة أمس أنه تقرر االستعاضة عن اجللسات التي 
مت تأجيلها األسبوع املاضي بجلسات خاصة، مضيفا «سنحاول أن 

ننتهي من أكبر قدر ممكن من القوانني أو التقارير املستعجلة».
وأضاف الغامن «وفق املادة (٧٢) سأوجه يوم غد دعوة لعقد جلسة 
خاصة يوم الثالثاء وستتضمن املداوالت الثانية لقانوني اإلفالس 
وهيئة شؤون الزراعة إضافة إلى قوانني اإلدارة العامة للتحقيقات 

واخلطوط اجلوية الكويتية (كاسكو) والتركيبة السكانية واملعاقني».
وأشار الغامن إلى أنه سيوجه الدعوة يوم غد وليس اليوم وذلك 
انتظارا الجتماع اللجنة املالية التي من املمكن أن تنتهي من قانون 
الضمان بالنسبة للمشــاريع الصغيرة واملتوسطة حيث سيدرج 

أيضا على جدول أعمال اجللسة اخلاصة يوم الثالثاء.
وذكر الغامن أن اجللسة اخلاصة يوم األربعاء ستكون للتصويت 
على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد احلمد الصباح وعلى بعض الطلبات أو القوانني األخرى.
وأضاف الغامن «إذا لم ننته من بعض القوانني خالل جلســتي 
الثالثاء واألربعاء فلدينا مجال يوم اخلميس صباحا قبل اجللسة 
اخلتامية، وإذا انتهينا سيكون يوم اخلميس للجلسة اخلتامية فقط».

وقال الغامن ردا على سؤال صحافي «نتمنى الشفاء العاجل لكافة 
املصابني، ووجهت طلبا إلى وزارة الصحة وخاطبني وزير الصحة 

الشيخ الدكتور باسل احلمود الصباح بكتاب رسمي».
وأكد الغامن «كل النواب الذين حضروا اجللسة املاضية مت فحصهم 
اليوم، أما النواب الـ ١٢ الذين كانوا مصابني فوزارة الصحة تتعامل 

معهم حالة بحالة ألن أوقات وتواريخ مسحاتهم مختلفة».
وأشــار الغامن إلى أنه سيتسلم يوم غد كتابا من وزير الصحة 
يفيد بأسماء احلضور ومن ال يجب عليهم احلضور بسبب إصابتهم 

أو عدم استكمالهم للمدد الطبية املطلوبة.
وأضاف الغامن «املجلس أو وزارة الصحة هي من ستبلغ اإلخوة 

ملشاهدة الڤيديورئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامنالذين ال يستطيعون حضور هذه اجللسات».

العدساني: السلطتان تتحمالن مسؤولية تدهور االقتصاد
كشــف النائــب ريــاض 
العدســاني ان الكويــت هي 
دولة غنية وفيها وفرة مالية 
لم تستغل بالشكل الصحيح.
وأضــاف العدســاني في 
تصريح صحافي في مجلس 
االمة انني أكدت املتانة املالية 
فــي اســتجوابني  للدولــة 
قدمتهمــا لوزيــر املالية عن 
واحلســابات  امليزانيــات 
اخلتامية وكيفيــة معاجلة 

اإلخفاقات واملالحظات.
وأشــار العدســاني الــى 
ان الطريقــة املثلى لالبتعاد 
عــن الدين العــام من خالل 
تعديل مرســوم التحاســب 
الذي يوفر ما يقارب املليار 
دينــار في الســنة وحتويل 
االرباح احملتجزة ومعاجلة 
العهــد والديــون  حســاب 
املستحقة التي تبلغ قيمتها 
املليــار و٣٠٠ مليون دينار 
التــي يجــب حتصيلها من 

الكويــت  االئتمانــي اال أن 
انخفــض تصنيفها بســبب 
عــدم وضع خطط لالصالح 

االقتصادي.
وأشار الى ان وزير املالية 
قدم وثيقة للمــس بجيوب 
املواطنني اال انه مت ســحبها 
ومت تقدمي استحوابني لعدم 
املســاس بجيوب املواطنني، 
مؤكدا ان الهدف من الوثيقة 
هو رفع االسعار ورفع قيمة 
الكهرباء واملاء والديزل، وفي 

النهاية مت سحبها.
وأكد العدســاني ان وزير 
املالية قــدم اســتقالته التي 
تصــرف  حتــت  اآلن  هــي 
رئيس مجلس الوزراء، الفتا 
الــى اننا نعاني في األشــهر 
الستة املاضية من االخفاقات 
وانخفاض التصنيف االئتماني 
الــوكاالت  الــذي أكدتــه كل 

االئتمانية.
وأوضح العدســاني ان 

يفتــرض ان يتــم إقراضه 
من خالل صندوق االجيال 
القادمة والتفكير في مصلحة 
الدولة وأال يتم التفكير في 
االمــور الشــخصية مثلما 

يفكر البعض.

املجلس واحلكومة يتحمالن 
تدهور اقتصاد البلد، حيث 
النــواب  ان البعــض مــن 
وقــف معــه واالســتبدال 
الربــوي مــازال كمــا هــو 
باالضافة الى عدم االنتعاش 
االحتياطــي  لصنــدوق 
العــام، هــذا باالضافة الى 
مــا حــدث فــي الصندوق 
املاليزي وااليرباص ومدير 
الهارب وغيرها  التأمينات 
مــن االخفاقــات املتتالية، 
مؤكدا ان الهدف االساســي 
من استجواباته هو حتقيق 
املصلحــة العامة، مخاطبا 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
بضرورة حتقيق املصلحة 
العامــة خاصــة ان الوزير 
اليــوم شــبه مجمــد، وان 
جميــع التصنيفــات أكدت 
الوقوف على ارض صلبة 
على الرغم من وجود نقص 
فــي االحتياطي العام الذي 

أكد أن الكويت دولة غنية ذات وفرة مالية

رياض العدساني

الــوزارات املختلفــة. وبــني 
العدســاني ضــرورة وضع 
خطة اقتصادية اسوة بدول 
اخلليج، مشيرا الى ان الكويت 
لديها وفرة مالية ولديها نفس 
املشاكل التي تعاني منها دول 
اخلليج التي ثبت تصنيفها 

ملشاهدة الڤيديو
شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

الدالل يطلب إعالن «توظيف اإلمامة»
وجه النائب محمد الدالل 
سؤاال إلى وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
د. فهــد العفاســي: مــن أهم 
الوظائف في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وظيفة 
اإلمامة، ملا إلمام املســجد من 
دور توجيهــي ووعظــي في 
املجتمع، وقد كثرت الشكاوى 
مؤخرا من املتقدمني لوظيفة 
اإلمامة بســبب عدم وضوح 
آليات القبول والتوظيف في 
الوزارة وعدم وجود ضوابط 

محكمة للتعيني، بل ينقل عن عدد من املتقدمني 
أن ردود بعض املسؤولني في الوزارة متضاربة 
وغير واضحة، ومن ذلك االرتكان إلى رأي جهات 
أخرى كــوزارة الداخلية، وبعد التحقق تنفي 
وزارة الداخليــة أي تدخــل لها في التوظيف، 
وهو ما يجعل األمر مســتغربا من املسؤولني 
في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. وطالب 
بإفادتــه وتزويده بالتالي: ١- يرجى تزويدي 
باإلعالن أو طلب التوظيف في وظائف اإلمامة 
التي صدرت مؤخرا من وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية مع ارفــاق الشــروط املطلوبة من 
املتقدمــني ومواعيد التقــدمي، ورجاء تزويدي 
بأسماء جلنة الوزارة أو اجلهة املختصة بإجراء 
االختبارات واملقابالت، وما اجلهة أو الشخص 

املسؤول النهائي عن القبول من عدمه.

٢- افادتي عن عدد املتقدمني 
لوظيفــة اإلمامــة مــع ذكــر 
ومؤهالتهــم  جنســياتهم 
وعدد من مت اختباره واجتاز 
االختبــار أو املقابلــة من كل 
اجلنسيات وعدد من لم يجتز 

االختبار.
٣- من هم األطراف املسؤولة 
أو اجلهة احملددة املســؤولة 
عن التواصل مــع املتقدمني، 
وهل هي كجهة أو أشــخاص 
لهم صالحية التواصل، وهل 
الرسائل التي تصل للمتقدمني 
متفق عليها، وملاذا يعتمد التواصل الشفوي مع 
املتقدمني، وملاذا ال توجد آلية للتواصل احملدد 
باملراسالت املكتوبة (مسجات) أو خالفه منعا 

للبس أو سوء الفهم.
٤- هل تقوم الوزارة أو أي مسؤول فيها بأخذ 
موافقة أو رأي أي جهة أخرى في الدولة بشأن 
التوظيف لديها بشكل عام وباألخص في وظائف 
اإلمامــة، يرجى تزويــدي باجلهات احلكومية 
األخرى التي يؤخذ رأيها في شأن املتقدمني مع 
بيان أسباب االستعانة باجلهات ومبررات ذلك 
وخصوصا في التوظيف األخير لوظيفة اإلمامة.

٥- مــا توجهــات وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلسالمية بشأن تكويت وظيفة اإلمامة، ومتى 
يتوقع أن يتم البت في قبول طلبات التوظيف 

لإلمامة األخيرة.

محمد الدالل

اخلميس اجللسة اخلتامية وفّض دور االنعقاد
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اقتحام مطعم شهير للوجبات 
السريعة وإلقاء مكائن

الكاشير في الساحة
محمد اجلالهمة

انتقــل فريق من الفنيني التابعني لألدلة اجلنائية 
الى مطعم شهير للوجبات السريعة بقصد رفع اآلثار 
مــن داخله واالطالع على الكاميرات والتي من املؤكد 
ان تكون قد وثقت اللص الذي اقتحم احملل فجر أمس 
وسرقة مكائن الكاشير وكسرها في الساحة اخللفية 

للمطعم وسرقة ما بداخلها.
هذا، ومت إخطار مباحث الفروانية إلجراء ما يلزم 

في القضية واستدعاء املشتبه بهم.
واستنادا الى مصدر امني فإن وافدا مصريا بصفته 
املمثــل القانوني إلحدى شــركات مطاعــم الوجبات 
السريعة ابلغ عمليات الداخلية بتعرض احد الفروع 

للسرقة.
وعلــى الفــور، انتقل الــى موقع البــالغ مبنطقة 
الفروانية ملعاينة موقع السرقة، حيث كشفت املعاينة 
األولية ان اجلاني كسر الزجاج األمامي للمحل، ومن 
ثــم قام بنزع عدد ٣ مكائن كاشــير، كما تبني لرجال 
االمن خالل متشيط موقع املطعم ان املكائن ملقاة في 
ســاحة ترابية بعد اتالفها بأدوات حادة وخلوها من 

أي مبالغ مالية.

الصوت الناعم والهدايا املجانية توّرط 
مواطنًا في قضية ومنع سفر

سرقة وافد ٢٠ دينارًا باإلكراه 
ومواطن يبلغ عن  ٧٠ دينارًا سرقتهاخادمة

وفاة مصري في سقوط من علو بـ«املطالع»

حبس حتفظي لـ ٥٦ شخصًا خالل حترير ٢٥ ألف مخالفة

محمد الدشيش

«كل مــا فعلته ان اســتلمت هدايا يفترض 
الهدايــا والتــي  ان  اعلــم  انهــا مجانيــة، ال 
جــاءت بعد إحلــاح من صاحبة صــوت ناعم
رقيق ستورطني في قضية ومتنعني من السفر».

هــذا، ما ذكره مواطن في بالغ تقدم به الى 
احد مخافر محافظة االحمدي، وبحسب مصدر 
امني فإن مواطنا طلب تســجيل قضية نصب 
ضد احدى الشركات، وقال في العام ٢٠١٦ تلقيت 
اتصاال من سيدة عربية ابلغتني بأسلوب رقيق 
بأن احلظ قد ابتســم لي وهناك هدايا عليه ان 

يأتي لتسلمها دون اي مقابل.
وأضاف حتت إحلاح ذهبت الى مقر الشركة 
في العاصمة وتسلمت الهدايا وأتذكر ان ثمنها ال 
يتعدى ٢٠ دينارا، الفتا الى ان الشركة عرضت 
عليه التوقيع على تعاقدات تتعلق باحلصول 
على اسابيع في فنادق ومنتجعات، ولكنه رفض 
فأصرت مندوبة الشركة على تسلم الهدايا مقابل 
التوقيع على اوراق تفيد بتسلمي الهدايا، مشيرا 
الى انه فوجئ مؤخرا بوجود قضية عليه وأنه 
مطلوب لسداد مبلغ ٢٢٠٠ دينار قيمة العقود 
رغم انه لم يوقع ســوى على ايصال بتســلم 
الهدايا على حسب قوله، ومت تسجيل قضية.

سعود عبدالعزيز

تقدم وافد مصري إلى مخفر شرطة اجلابرية 
مبلغا عن تعرضه للضرب العنيف والســلب 
بالقوة من قبل شخصني مجهولني، وذكر املبلغ 
والــذي يعمل في أحد أفــرع جمعية اجلابرية 
انه وفيما يتوجه إلى مســكنه قام شــخصان 
باعتراضه وضربه وسرقته ٢٠ دينارا ورخصة 
قيادة وبطاقته املدنية وبطاقة البنك، مشــيرا 
إلــى أن املدعى عليهمــا يتحدثان لهجة أخرى 
غير اللهجة الوطنية وســجلت قضية ســرقة 

عن طريق استخدام العنف.

من جهة أخرى تقدم مواطن الى مخفر شرطة 
الواحة وأبلغ بأن خادمته اآلسيوية سرقت ٧٠ 
دينــارا وهربت الى جهة غيــر معلومة، وقدم 
املبلغ كل التفصيل املتعلقة باخلادمة وسجلت 

قضية سرقة.
علــى صعيــد آخر، تقدم مواطــن يقيم في 
النزهة ويعمل في أحد البنوك الوطنية ببالغ 
الى مخفر شــرطة الفيحــاء وأبلغ عن تعرض 
منزله للســرقة عن طريق التسور ليال حيث 
متكن اجلاني من سرقة جهاز ريسفر، وسجلت 
قضية ومت إبالغ االدلة اجلنائية لرفع البصمات 

من داخل منزل املواطن.

سعود عبدالعزيز

توفــي وافد مصــري يعمل 
في مشــروع املطالع الســكني 
إثر سقوطه من علو. وبحسب 
مصدر أمني، فإن الوافد ســقط 
من علو أثناء قيامه مبهام عمله 
ليلقــى حتفه علــى الفور، ومت 
إخطار األدلة اجلنائية التي قامت 
بنقل اجلثة الى الطب الشرعي 
واإليعــاز للجهــات املختصــة 
التحريــات متهيدا  باســتكمال 

لتسجيل قضية.

سعود عبدالعزيز 

كشفت احصائية صادرة 
عــن االدارة العامــة للمرور 
وحتصلــت «األنبــاء» علــى 
نسخة منها عن حترير ٢٥٨٢٢ 
مخالفة في الفترة املمتدة من: 
٢٠٢٠/٩/١٩ وحتى: ٢٠٢٠/٩/٢٥.
وتضمــن االحصــاء قيام 
بتحريــر  العمليــات  ادارة 
 ٣ وحجــز  مخالفــة   ٤٨٩٤
مركبات واحالة ١٢ مخالفًا الى 
نظارة مرور وضبط مركبتني 

مطلوبتني وحدثني بال رخصة 
سوق ومتعاط.

اما مرور العاصمة فحرر 
٥٢٥٥ مخالفــة وحجــز ٣ 
مركبات واحــال ٣ مخالفني 
الــى نظارة املــرور وضبط 

حدث بال رخصة سوق.
أما دوريات مرور حولي 
فقــام منتســبوها بتحرير 
٤٣٧٥ مخالفة واحالة مخالف 
للنظارة وضبط متعاط وآخر 
مطلــوب ومركبــة مطلوبة 
ايضا فيما حرر رجال مرور 

الفروانيــة ٢٨٥٥ مخالفــة 
متت احالة مخالف للنظارة 
وضبط مطلوب وآخر متعاط.
امــا درويــات االحمــدي 
فحرر منسبيها ٢٧٦٢ مخالفة 
وضبطوا ٢٥ مخالفا لالستهار 

ومت ايداعهم النظارة.
فيمــا حــررت دوريــات 
اجلهراء ٣٤٦٢ مخالفة وضبط 
٣ ارتكبوا مخالفات جسيمة 
واحالوهم الى النظارة وضبط 
٣١ حدثًا. واســفر االنتشار 
لرجال مــرور مبارك الكبير 

عــن حتريــر ١٢٧٨ مخالفــة 
ومخالفتني للنظارة اما سرية 
املهام فحرر منتسبوها ٩٤١ 

مخالفة وضبطوا مطلوبا.
ذات  صعيــد  وعلــى 
صلة ذكــرت اإلدارة العامة 
للعالقــات واإلعــالم األمني 
بوزارة الداخلية أنه استمرارا 
للحمالت املرورية واألمنية 
النظــام وتطبيــق  حلفــظ 
القانــون إن االدارة العامــة 
للمــرور شــنت العديد من 
احلمــالت املروريــة خــالل 

الفترة من ١٩/٩/٢٠٢٠ أسفرت 
هذه احلمالت عن تســجيل 
عدد ٢٥٨٢٢ مخالفة مرورية 
وحجز عدد ٦ مركبات بكراج 
احلجز، باإلضافة الى إحالة 
عدد ٥٦ شخصا الى احلبس 

التحفظي.
واهابــت اإلدارة العامــة 
للعالقــات واإلعــالم األمني 
باملواطنني واملقيمني التعاون 
مع رجــال األمــن وااللتزام 
بالقوانني حفاظا على الصالح 

العام للبالد.

«االستئناف»: نشر املقارنات مبمارسة 
الطقوس دون مساس باملذاهب.. مباح

عبدالكرمي أحمد

أكدت محكمة االستئناف أن نشر املقارنات 
مبمارسة الطقوس الدينية يأتي ضمن آراء 
ضاربة في عمق التاريخ اإلسالمي يتفق أو 
يختلف بشأنها الفقهاء والتزال قيد البحث 
والدراسة وتدور في فلك حرية الرأي والفكر 

طاملا أنها ال متس بأي مذهب.
جاء ذلك بحيثيات حكم أصدرته احملكمة 
وانتهت فيه إلى تأييد براءة داعية إسالمي 

من اإلســاءة إلى أحد املذاهب الدينية عبر 
وضع مقارنة بني طقوس املذاهب اإلسالمية 

والدين اليهودي خالل شهر احملرم.
وذكرت احملكمة أن الدســتور الكويتي 
يحظــر محاكمة أصحــاب الفكر والتعبير، 
مشــيرة إلــى أن املتهــم لــم يعــني أي فرد 
باسمه ولم يتناول في حديثه إثارة مشاعر 
الكراهيــة جتاه أفراد أيــة طائفة في البالد 
أو الطعــن بعقيدتهــا أو مذهبها أو العيب 

مبعتقداتها.

سرقة مبالغ مالية 
من أرصدة مواطنني 

بـ «القادسية» و«الروضة»
سعود عبدالعزيز

في قضيتني متشابهتني سجلتا في مخفري القادسية 
والروضة وتعلقتا بسرقة ارصدة بنكية من مجهولني 
بطريقة جار الوقوف عليهــا، وفي تفاصيل القضية 
األولــى فقــد تقدم مواطن مــن مواليــد ١٩٦٩ ويعمل 
في وزارة املواصالت وأبلغ عن ســحوبات متت على 
حسابه البنكي بقيمة ٥٦٣ من نقاط متفرقة، مؤكدا ان 
العمليات اجريت رغم وجود البطاقة البنكية بحوزته 

وعدم معرفة أي شخص للرقم السري اخلاص بها.
أما فــي الروضة فقد تقدم مواطــن ولديه توكيل 
رســمي لوالده املســن وأبلغ بأن مجهوال ســرق من 
رصيد والده البنكي ٤٠٠ دينار بواقع عمليتني بواسطة 
مكينات الـ ATM وأن العمليات التي اجريت متت داخل 

منطقة الروضة.
هذا، ولم يحدد املبلغ ما اذا كانت البطاقة البنكية 
قد قام االب بتسليمها الى احد ما لسحب مبالغ مالية 

ام ال، وجار فتح حتقيق في الواقعتني.

«ريحان» ُيحِدث ٤ غرز مبصري ومواطنه 
«هاريس» يتعرض للضرب بالفحيحيل

سعود عبدالعزيز

سجلت قضيتان حملت عنوانا مشتركا 
أال وهــو اعتداء بالضرب واتهم في القضية 
األولى والتي سجلت في مخفر اجلليب وافد 
بنغالــي يدعى (ريحان) اما القضية الثانية 
والتي ســجلت في مخفر شرطة الفحيحيل 
فكان املجني عليه وافدا بنغاليا ايضا ويدعى 

(هاريس). 
وحــول قضية اجلليب، قال مصدر امني 

ان وافدا مصريا من مواليد ١٩٩١ قدم تقريرا 
طبيــا يفيد بوجــود كدمة بالعني اليســرى 
وجــرح باحلاجب يحتاج الــى ٤ غرز، الفتا 
الى ان االصابات التي حلقت به جراء تعرضه 
للضــرب من قبــل بنغالي يدعــى (ريحان) 
وآخرين مجهولني. اما قضية الفحيحيل فقال 
املجني عليه ويدعى (هاريس) ان شــخصا 
يســتقل مركبة يابانية قام بضربه خلالف 
مروري وقدم املدعي الى جانب تقرير طبي 

رقم املركبة التي يستقلها املدعى عليه.

مواطنة تتهم حماها بضربها

خليجية تسجل قضية عنف أسري 

سائق يبتز كفيله وينتقم منه بطريقة غريبة

سعود عبدالعزيز

رفضت مواطنة مساعي أمنية للحيلولة 
دون تســجيلها قضيــة اعتــداء بالضرب 
بحق حماها ونظرا إلصرار الســيدة على 
تسجيل قضية حدث لها ما أرادت، وبحسب 
مصدر أمني فإن مواطنة في العقد اخلامس 

أبلغت العمليات بأن والد زوجها املتوفى 
اعتدى عليها بالضــرب مقابل منزلها في 
الصليبخات، ولدى انتقال ضباط املخفر 
عــرض عليهــا الصلــح ولكنهــا رفضت 
فتــم الطلــب منهــا مراجعة املستشــفى
إلحضــار تقرير طبــي الرفاقــه في ملف 

القضية.

سعود عبدالعزيز

تقدمت ســيدة خليجية في العقد الثالث 
الى مخفر شــرطة صباح األحمد الســكنية 
برفقة محامية عن ســفارة بلدها وســجلت 
قضية عنف أسري (اعتداء بالضرب) وقالت 

املجني عليها ان زوجها املواطن اعتدى عليها 
بالضرب العنيف، وأرفقت تقريرا طبيا يفيد 

بكدمات في أنحاء جسدها.
الــزوج والتحقيــق وجــار اســتدعاء 

معه بشــأن االتهامات التــي ذكرتها الزوجة 
في بالغها.

محمد اجلالهمة

«ال أعلم ماذا افعل، فالسائق الذي يعمل 
لدي يقوم بابتزازي وينتقم مني بطريقة 
غريبــة». بهذه الكلمات تقدم مواطن لديه 
مكتب للتاكسي اجلوال ومقره اسواق القرين 
الى مخفر شرطة مبارك الكبير متهما وافدا 
باكســتانيا كان يعمل لديه سائق تاكسي 
بابتزازه ورفضه االفصاح عن مكان سيارة 
كانت بعهدته طالبا منه حتويل مبلغ مالي 
يقــدر بـ ٢٠٠٠ دينار فــي حالة رغبته ان 

يحدد له مكانها.

وبحسب ما جاء في القضية فإن املبلغ 
قال انه فوجئ باختفاء ســائق كان يعمل 
لديــه لفتــرة طويلة وبعد نحو ٣ اشــهر 
من االختفاء تلقى رســائل عبر الواتساب 
ابلغه بأنه غادر الى موطنه بشكل نهائي، 
وإذا اراد ان يرشــده عــن مكان الســيارة 
فعليــه ان يدفع ٢٠٠٠ دينار، الفتا الى ان 
السائق ابلغه بأنه يضع املركبة في مكان 
آمــن يســتحيل العثور عليهــا وأنه كلف 
احد (غاسلي) السيارات بتنظيفها بشكل

دائم حتــى ال حتيلها بلديــة الكويت الى 
الكراج.

«أنا ما أشوفكم شي.. انتو مو رجاجيل».. رسالة
على جروب واتساب تدفع إلى تلقني مرسلها «كفخة»

مجهول التقط «السويتش»
بعد السقوط وهرب بـ«رباعية»

مبارك التنيب

خلصت التحريات التي تعلقت بقضية اعتداء 
بالضرب سجلت في مخفر شرطة ميدان حولي 
الى ان املجني عليه استفز املدعى عليهم بعبارات 
ورســائل كان يرسلها على جروب للواتساب 
وجراء االستفزاز تعرض للضرب ومت تلقينه 

علقة ساخنة. 

وفي التفاصيل أن مواطنا في العقد الرابع 
تقدم إلى مخفر ميدان حولي، مشــيرا الى انه 
تعــرض للضرب من قبــل ٣ مواطنني يعرف 
منهم شخصني، وعقب تسجيل قضية والتي 
أرفــق فيها تقريرا طبيــا احيلت إلى املباحث 
وباســتدعاء املدعى عليهم أفادوا بأن الشاكي 
مشترك معهم في جروب على الواتساب وانه 
يوم الواقعة أرســل رســالة قــال فيها «أنا ما 

أشوفكم شي.. انتو مو رجاجيل»، وأنهم قاموا 
مبعاتبته على ما أرسله مساء ذلك اليوم فقام 
بدفع أحــد املدعى عليهم وهو ما دعاه إلى رد 

االعتداء وحدث تشابك باأليدي. 
وأكد تقرير املباحث ان املجني عليه يتحمل 
جزءا من املشكلة بالرسائل التي قام بإرسالها 
والتي من شــأنها التقليل من شــأن زمالء له 

اضافة لقيامه بدفع أحد املدعى عليهم.

محمد الدشيش

«أعتقد أن «السويتش» سقط مني أثناء 
توجهي إلى مستشفى خاص والتقطه لص 
وهــرب مبركبتي الرباعيــة الى جهة غير 
معلومة» هذا ما ذكره مواطن لـ «األنباء» 
داعيا املواطنني واملقيمني إلى إبالغ عمليات 

الداخلية في حال شاهدوا املركبة.
املواطن تقدم إلى مخفر حولي وأعاد ما 

ذكره لـ «األنباء»، مشيرا الى انه توجه إلى 
مستشفى خاص، وحينما بحث عن مفتاح 
املركبة في مالبســه لم يجده فسارع إلى 
املركبــة فلم يجدها، الفتا إلى ان املســافة 
التي سقط فيها املفتاح تبعد عن املستشفى 

أقل من ١٠٠ متر.
هذا، وسجلت قضية سرقة مركبة ومت 
تعميم أوصافها ورقم لوحتها على عموم 

قوة الشرطة مع أمر بضبطها.

حتريات املباحث: «املطقوق» استفزَّ املدعى عليهم

املركبة املسروقة

مطلوب البتزاز على «التواصل» يتلف دوريتني عمدًا في سلوى
عبداهللا قنيص

اصطحب رجال إدارة اجلرائم 
االلكترونية مواطنا في العقد الثالث 
إلى مخفر سلوى لتسجيل قضية 
بحقه حملت عنــوان «إتالف مال 
الدولة واالصطدام العمد»، وذلك 
قبل أن يتم نقله الى مقر اإلدارة في 

االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
للتحقيق معه في قضايا متعلقة 
بإساءة اســتخدام الهاتف النقال 
والتشهير بفتاة وابتزازها. وبحسب 
مصدر أمني، فإن قضية سجلت في 
إدارة اجلرائم االلكترونية وتعلقت 
بإساءة مواطن الستخدام الهاتف 
وابتزاز فتاة، وعليه مت التواصل 

مع الشاب للحضور للتحقيق معه 
في الدعوى املسجلة بحقه، وقال 
مصدر أمني: جتاهل املدعى عليه 
اتصاالت املباحث ورفض احلضور، 
وعليــه مت إخطــار النيابة العامة 
والتي منحت إذنا لضبط الشاب. 
وأضاف املصدر: مت حتديد مقر 
ســكن الشــاب في منطقة سلوى 

ولدى خروجه من منزله قام رجال 
املباحث مبحاولة توقيفه والتسكير 
علــى ســيارته فقــام باالصطدام 
العمدي مبركبتني تابعتني إلدارة 
املباحث االلكترونية، واســتطاع 
رجال املباحث السيطرة على املتهم 
متهيدا ملباشرة االجراءات القانونية 

في حقه.

                                                                            حمالت مرورية أرشيفية

مشروع املطالع سبق وشهد حادث انهيار قبل أشهر
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نفسية مضطربة 
وشعور حزين لقرار 

إبعاد الوافدين

عماريات

د.ناصر أحمد العمار

األوطان تهرم كاألبدان!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

ما عندي عمارات ســكنية 
أقــوم بتأجيرها على الوافدين 
وال مواد اســتهالكية برحيلهم 
تنهار جتارتي (وتخيس بضاعتي) 
أو تتلف، وال أنا من املتاجرين 
بالبشر أســتنفع بهم وأخاف 
برحيلهم ينهار دخلي املالي حتى 
أضطر لكتابــة مقال ثان حول 
قرار ترحيل الوافدين ممن بلغ 
مــن العمر (٦٠ عاما) بل أنا من 
عشاق هذا الوطن، يرتعش قلبه 
خوفا من فقد موقعه بني هامات 
السحب، املتربع في سماء املجد، 
وأدرك جيدا ما حققته الكويت من 
جناح ومكانة دولية غير مسبوقة 
في العمل اإلنساني والسياسي 
العالم أجمع على احترام  أجبر 
نهجه وفلســفته في النهوض 
إلنقاذ البشرية في مستنقعات 
الفقر واملرض واخلوف والذل 
والهوان، فهذا اإلجناز عصي على 
عظمة كثير من الدول، واحملافظة 
عليه تتطلب رؤى واعدة، ال قرار 
يهز عرش تربعنا كقرار ترحيل 
الوافدين هذا، فهم بشر سلمناهم 
بنا وكلفناهم  كل شيء يتعلق 
بالقيام عنا في كثير من متطلبات 
نهضتنا، وعليه أقول: هناك ثالث 
فئات ميسهم القرار: أبدأ بالفئة 
الذين  الوافــدون  الثالثة وهم 
ســيحضرون للعمل مستقبال 
ومدركني للقــرار اجلديد.. فال 
خوف منهم أو عليهم ملعرفتهم 
مبوعد رحيلهم وبذلك متهيئني له.

أما الفئة األولى فيختلف األمر 
معهم، هناك من بلغ من العمر ٦٠ 
عاما فاستوجب حتضير شنطهم 
للرحيــل وال حول وال قوة إال 
باهللا، وآخرون ستصل أعمارهم 
٦٠ بعد سنة أو أكثر واليزالون 
مســتمرين في العطاء والعمل 

بالقطاع اخلاص.
أما الفئة الثانية فهم الوافدون 
بالكويت  العهد  الشباب حديثو 
والعمل بها واليزالون. الفئتان 
(األولى والثانية) يعملون عندنا 
أو معنا أو لنا ونأمرهم بتطبيق 
مبادئ حتقيق النجاح والتحلي 
بأوصاف شخصيه مثل األمان، 
املثابرة، االستقامة،  اإلخالص، 
احلماس، الثقة بالنفس، الكفاءة... 

الخ.
وعليه نوجه تساؤلنا ألصحاب 
القرار: سيطل علينا (بعبع) اسمه 
االضطراب النفسي سيصاب به 
املستهدفون من القرار وتخيم 
عليهم أجواء احلزن والكآبة، وأن 
نهاية عهدهم ليست بالعمل بل 
الكويت قد دبــر والفراق  في 
النفسي  الضرر  قد أزف! وأن 
واالجتماعي واالقتصادي ميسهم 
وأسرهم بعد أن اختطت خارطة 
طريق نهايتهم ال محالة! فما هي 
التي ستطرأ وتسيطر  األجواء 
على أمثالهم أثناء تأدية عملهم 
حتى املغادرة؟ فشبح ترحيلهم 
سيالزمهم، كيف ألرباب عملهم 
مطالبتهم بتطبيق ميثاق شرف 
املهنة وباإلنتاجية والوالء للشركة 
بها و(بالكويت)؟  التي يعملون 
وكيف لنا كمجتمع أن نطالبهم 
باملشاركة في حتقيق متطلبات 
التنمية وأن نزهو باقتصادنا؟! 
باعتناق  الفئتني  هل نطالب 
أبســط مبادئ اإلدارة والعمل 
الناجح؟ ماذا عــن مصير كل 
ببنائه،  بأيديهم كلفوا  مشروع 
تشــخيصه، عالجــه تقييمه، 
تعليمــه.. الخ، ســنكذب على 
أنفسنا لو أنكرنا هذا اجلانب.
بلغوا  للفئة األولى (ممن  أعود 
٦٠ عاما) منذ أن اختطت شهادة 
ميالدهــم على أرض اســمها 
الكويــت، فمكونــات تركيبة 
نشأتهم النفسية واالجتماعية هي 
من معاني حروف الكويت ومن 
ألوان علمها، لقد تنفسوا هواءها 
وتوســدوا خيراتها وتلحفوا 
بترابها، هناك عالقة تأسست - 
رغما عنه وعنا - بعد أن أدركوا 
ألوان قوس قزح الكويتي لتصبح 
عالقتهم باحلجر وحبات رمال 
البحر عالقة وجدانية ال مهنية 
بالــروح واملعنى،  املقصد بل 
تؤكدها نظريات علم االجتماع، 
ال كاتب السطور وامتدت لتالمس 
فكره وثقافته ثم حتولت لبذرة 
حب وعشق تلتصق مكوناتها 
باالنتماء لألرض دون أن يدركها، 
فيأتي قرار ترحيلهم ويدخلون 
مرحلــة الصدمة ويعيشــون 
املأســاوية وتختط  مراحلهــا 
حروف هذا القــرار املتعارض 
التي  بلد اإلنسانية  مع مفاهيم 
يحكمها أمير لإلنســانية، فهل 
نحن مستعدون لتلقي نتائجها 
العكسية وإســقاطات وافدين 
يعيشــون اضطرابات نفسية 
وشعورا حزينا لقرار ترحيلهم 

كوافدين؟!

تلك مقولة عالم االجتماع العربي املسلم ابن خلدون 
قبل٨٠٠ عام، مبوقعه اجلغرافي في شمال أفريقيا 
للخارطة العربية اإلسالمية ما بني تونس اخلضراء 
واملغرب العربي قلعة الفاحتني عربا وأعاجم فرسانا 
لإلسالم هناك ودولة املسلمني حتى انكسارها بعد 
زحف فتوحاتها ألواســط أوروبا، وإدارة شؤونها 
وبسط قوس ســلطتها، ال تسلطها، عليهم بنشر 
العلوم والفنون والثقافة والهندسة بأنواعها معمارا 
وطرقا، وجسورا وســدودا وتربية وتعليما وطبا 
بأنواعه وفلكا وكيمياء وزراعة وصناعة راقية تشهد 
لهــا وعليها آثارهم وبصماتهــم وتداخل ثقافتهم 
وثقافات تلك الدول باقتباس أفضل أنواع شؤون 
احلياة ببصمات عربية إسالمية تعميرا للحياة دون 
تدمير للراغب في املزيد مراجعة «جوجل» ساحر تلك 
األمور ومكتبتها العامرة باملعلومات وثروتها الغزيرة 
أسماء ومسميات تزين طرقها وشوارعها ومدارسها 
ومتاحفهــا وغير ذلك فنون البر والبحر والنجوم 

واجلبال والشجر ملسافاتها على امتداد البصر.
من تلــك املقدمة نتوقف عند العنوان:(األوطان 
تهرم كاألبدان وتضعف وتشيخ) ما لم جتدد عقولها 
ودماءها، وأوصالها، وتركيبة مجتمعاتها تعليما وتربية 
ألجيالها واالنتفاع من كل قواها مدنية وعسكرية، 
رجالها ونساؤها، شبابها وأطفالها العلم حزامهم، 
والتعليم قلعتهــم، واالبتكار منهجهم، وكتاب اهللا 
دستورهم، والتسامح شيمتهم، وكل األديان السماوية 
منهاجهم، والسبات العميق والكسل خطهم األحمر 
لعدم ضياع متيزهم وقوتهم، وخبرة ســابقيهم 
بال غرور وال ترفع عن االســتفادة من كل جتارب 
اآلخرين ســند ورصيد وعزوة للقاصي والداني 
بجوارهم، واحلذر واحلرص واالنتباه إلى ما يدور 
داخل مجتمعها، وخيانة أطراف حاقدة حاســدة 

ألمنهم وأمانهم!
عد ذلك ناقوسا للخطر بضعف الدولة وانهيار 
أركانها وبعثرة إجنازاتها وبذر الفتنة داخلها وحولها 
واجلدل والشقاق وانحطاط األخالق بداية نهايتها 
بتربص عدوها داخلها وخارجها واالنقضاض عليها 
وحتطيمها ومتكن عدوها من ابتالعها ومسح وجودها 
عن خارطة قوتها وقدرتها مزاولة حياتها وإشهار 
وفاتها لدفن تراثها بعد متكن هرمها وعجزها تالفي 
كل مقوماتها وعناصر حياتها بالذات لقيادات مترهلة 
ال تعي وال تعني خطرها ســابق اإلشارة إليه بأن 
حتذيرها بالعجز والهرم نهاية الغافلني بجمع املال 
العقيم وتطاول الرويبضة مناصبها، وتدني قوة بدنها 

كدولة عاجزة عن دفاعها عن حقوقها املشروعة!
راجعوا مقدمة ابن خلدون «باب األوطان تهرم 
كاألبدان» تتعلمون كثيرها وتتحاشــون خطيرها 
لو كنتم حترصون على دفع اخلطر عن أوطانكم، 

بسالمتكم وهدي خالقنا العظيم سبحانه.

فيمن يفهم ويلعــب دور الغبي أو انه 
يستغبي أو يحاول أن يستغبي اجلمهور، 
ورمبا كانت ممارســاته «االستغبائية» 
ســتنجح لو انــه كان يعيش في زمن 
السبعينيات والثمانينيات أيام محدودية 
مصادر املعلومات، أما اليوم في ظل ثورة 
املعلومات فمحاوالته «االستغبائية» ما هي 
سوى ارتكاب الغباء نفسه، ألنه ميارس 
الدجل السياسي أمام جمهور واع ومدرك 
أو على األقل تصله املعلومة احلقيقية ولو 
بعد حني، وسيكتشف الدجل بسرعة بل 
ويكشف الدجال ومن يقف وراءه ومن 
يصفق له، فتوقفوا عن ممارسة الغباء.

< < <
التحــركات  وإلــى كل رافضــي 
اإلصالحيــة، توقفــوا عن ممارســة 
«االســتذكاء» وتوقفوا عــن التمحك 
بالوطنية والوطنية منكم براء، واكشفوا 
أوراقكم أمام املأل، واكشــفوا تبعيتكم 
السياسية ملن، حتى على األقل يحترمكم 

املتابع البسيط.
< < <

توضيح الواضح: أوضح من كده مفيش.

اليابانية الناطقة باللغة اإلجنليزية وهي 
لسان حال احلكومة اليابانية، وكل فترة 
يضعون تقريرا عن حالة اخلدمات التي 
متــس املواطن مثــل النظافة والصحة 
والتعليم والطرق. شــيء فوق اخليال 
أساسه إتقان كل مواطن عمله، جتد حتى 
عامل النظافة له مهام واضحة ومحددة 
تتم مراجعتها يوميا من مشرفيه من خالل 
نظام (checklists) املكون من عدة نقاط 
أساسية حتدد هل قام بعمله أم ال. ويتم 
هذا األمر بشكل يومي وبصورة دقيقة 
وتبعات هــذا األمر أن اجلميع يقومون 
بعملهم على أكمــل وجه وينعكس هذا 

بدوره على جميع اخلدمات.
٭ نقطة أخيرة: نظام الرقابة على مستوى 
اخلدمات يجب أن يكون صارما وحاضرا 
كل يوم وغير مقبول مستوى الكثير من 
اخلدمات في الكويت الذي أهم أســبابه 
عدم قيام الكثير من املواطنني (أنا وأنت) 

بواجبهم بكل إخالص وأمانة.

كيف تنطلي مثل هذه االدعاءات على 
الشارع الكويتي.

إن الرجال املخلصني ال يصلون إال 
بإخالصهم إلى املراكز القيادية ومواقفهم 
مشهود لها باإلجنازات، وهذا مشهود لكل 
األشخاص املنتمني للقضاء ضد احلملة 
الباطلة التي جاءت لتضرب ثوابت القول 
الفصل، لذلك قال سمو األمير حفظه 
اهللا تعالى وأطال لنا املولى في عمره: 
«عليكم مسؤولية كبيرة للتصدي لهذه 

احلملة الظاملة واالدعاءات الباطلة».
وأنا أضيف وأكرر بشدة» «القضاء 
خط أحمر» ونزيه وعادل وإن شككنا في 
القضاء والقائمني عليه، كيف ستستمر 
مسيرتنا في مكافحة الفساد والفاسدين 

في بلدنا الكويت؟.
إذن يجب أن ننال من رموز الفساد 
وليس من أسماء من اتسموا بالنزاهة.. 

فالقضاء نزيه ومحظور.
كلمة: حفظ اهللا صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، ومتعه بالصحة 

وطول العمر على طاعته.. آمني.

اكثرها الوعود ومغرياتها لتشتتكم عن 
املعنى احلقيقي لهذا العرس الدميوقراطي 
او رمبا مبجرد وصول البعض يحصل 
الطالق بينه وبني ناخبيه وحينها ال ينفع 
الندم الذي قد يســتمر ملدة ٤ سنوات 

وإثارة تستمر ألكثر من ذلك.
تخيل أنك متلك أن تختار هذه الرحلة 
واجتاهها وأهدافها ونتائجها مسبقا، ثم 
تلعن هذا وتشتم ذاك واحلقيقة التي لن 

تتقبلها أنها من صنع «يدك».
اقتربت الرحلة القادمة، فهل اخترت 
التجربة وبعد  الواجهة اجلديدة بعــد 
انغماســك في رحلتنا االفتراضية في 

عقلك الباطن!
باملختصر: النظام الدميوقراطي يســير 
في مراحــل إذا حدث خلل في إحداها 

تضرر اجلميع. 
رسالة: إذا كانت تقسيمة املقاعد في كل 
دائرة حسب ما هو متعارف عليه فهذا 
بيع بالتجزئة للدميوقراطية، فهل سيتغير 
نظام االنتخابات مستقبال بشكل يجعلنا 
لسنا بحاجة لألموال أو تأييد املجاميع 
أو التيارات ويكون املستحق فقط من 

ميثل األمة؟. 

< < <
دعوا الناس تتقدم برؤيتها وتطرح 
رؤاها على السلطة وفق ما كفله الدستور 
والقانون والعــرف، أم ألنهم «مو من 
ربعكم» وال ممــن هم حتت «ظاللكم» 
ترفضونهم وتهاجمونهم وتشــككون 
في نواياهم وتقولون فيهم ما لم يقل 

مالك في اخلمر.
< < <

مشــكلتنا ليست في ســوء الفهم 
السياســي لدى البعض، بل مشكلتنا 

وأخوك وأختك وأبناء عمك وأبناء عمي.. 
باختصار نحن احلكومة، هل قمنا جميعا 

بعملنا بإخالص وأمانة؟
إذا كانت اإلجابة نعم، فجميع اخلدمات 
تكون ممتازة وليس هناك مبرر للتذمر؟ 
أما إذا كان أغلبنا مقصرا ومهمال في عمله 

فال نلوم إال أنفسنا.
 NHK أدمنت منذ فترة مشاهدة قناة

عن أبيه نوح ســلطان بورسلي الذي 
بفقده فقدت الكويت عقلية اقتصادية 
كبيرة، وهو أحد أقطاب آل بورســلي 
الكرام والذي استمد منه بو بدر ما اتسم 
به من حســن اخللق وطيب السمعة، 
فما يضر أصحاب األســماء املجهولة 
أن يضربوا بنزاهة من عملوا بســلك 
القضاء ومناصب أخرى واإلتيان بأسماء 
شباب يعملون على خدمة الكويت، وأين 
التوريث في هذا، ادعاء باطل وال أدري 

ميلك املؤهالت العلمية العليا واملمارسة 
الفعلية واخلبرة العملية في مجال أو عدة 
مجاالت جعلتك على يقني من اختيارك 
لترشــحه بالفوز باملقعد األخضر من 
ضمن خمسني مقعد؟! أو ألنه من العائلة 
أو اجلماعة؟! او بسبب طائفي او قبلي؟ او 
ألنه اجنز لك معاملة أو وعدكم باحلصول 
على مقاعد ضمــن املقبولني باجليش 
والشرطة واإلطفاء والبعثات الدراسية 
الديبلوماســية والتعليمية  والبعثات 
والصحيــة ومعامالت للعالج باخلارج 
وتعيني أبنائكم سكرتارية في مكتبه؟! وما 

لتلك املجاميع السياســية التي تقدمت 
مبا تقدمت به سواء كان وثيقة أو بيانا 

أو تصريحا مكتوبا.
< < <

املستفيدون من بقاء احلال على ما هو 
عليه، ال شك أن من مصلحتهم الهجوم 
قوال وكتابة وتصريحا وتلميحا ضد كل 
من يتقدم مببادرة لتغيير الوضع احلالي، 
وال ألومهم خاصة إذا كان مستفيدا من 
الوضع احلالي بأي طريقة كانت، وإذا 

ما كان التغيير سيطير به.

مقابل أداء تلك اخلدمة، لكن بسبب نوم 
هذا األخ الصارخ فالشركة مهملة جدا وال 

تقوم بعملها إال باحلد األدنى.
األمثلــة على صاحبنا هــذا كثيرة، 
اجلميع يطالب باإلصالح واجلميع ينتقد 
احلكومة على ســوء أدائهــا في مجال 
اخلدمات، لكن عمركم ما سألتم أنفسكم 
من هي احلكومة؟ احلكومة هي أنا وأنت 

الفساد وتوصياته مجتمعة اجلهود، إمنا 
هنا وفي هذا املقال املقتضب هي احليدة 
للحق األبلج، والرد على تغريدة تناقلتها 
وسائل التواصل االجتماعي طالت أحد 
رموز السلطة القضائية وهو املستشار 
سلطان نوح بورسلي وعددا من أقاربه.

ويأتي ردي على هذه التغريدة دفاعا 
عن نزاهة القضاء أوال، ودفاعا عن بو 
بدر وال نزكي على اهللا أحدا، ألنه شخص 
مشهود له بالنزاهة ومخافة اهللا، فضال 

دون أن يستشــير األهل واألقارب أو 
يأخذ اإلذن للسماح له أن يستخدم حقه 
املكتسب كونه أحد أفراد هذا املجتمع 

الدميوقراطي!
هذه كلمــات موضوعية صحيحة، 
ولكن في احلقيقة انــك رمبا اخترت 
على أســاس مغاير متاما وانت متلك 
اإلجابة في داخلك فعال، تذكر ذلك اليوم 
حني اصطحبت معك اجلنسية الكويتية 
وتوجهت ملركز االقتراع التابع لك وبعد 
بالقلم عالمة  الورقة وضعت  تسليمك 
«صح» لذلك االســم، فهل اخترته ألنه 

الرافضون ألي حترك أو سعي نحو 
اإلصالح ســيكونون بالضرورة أحد 
شخصني إما مستفيدا من حالة الفساد 
التي يواجهها أصحاب السعي اإلصالحي 
أو أنه جاهل بأسلوب العمل السياسي.
واالثنان أسوأ من بعضهما، فاألول 
سبب رئيسي للفساد والثاني جهله سبب 

في استمرار تفشي الفساد.
< < <

املاضيني تقدم  خالل األســبوعني 
عدد من الشخصيات والقوى السياسية 
السياسي، بعضها مت  برؤى لإلصالح 
تقدميه كوثيقة وأخرى كبيانات وجميعها 
تنشــد اإلصالح على األقل من وجهة 
نظر أصحابها، وهي مشروعة سياسيا 
ودستوريا وقانونيا، وال يوجد مسوغ 
للدخــول في نوايا املتقدمني بها إال إذا 
كنــت تعاني من خلل كبيــر في فهم 
الدســتور أو انك مستفيد من الوضع 
احلالي وتريد أال يتم اإلصالح أو على 
األقل أال يتم تغيير الوضع الذي تستفيد 
منه ببقاء االعوجــاج احلاصل فيه، ال 
ثالث حلالتك كرافض  يوجد تفســير 

تدخل ديوانية بعد السالم والتحيات 
والقهوة والشاي تنتبه ألحد األشخاص 
في طرف الديوانية صوته يلعلع وفاحت 
فمه على اآلخر حتى أنكتري كم حشوة 
في أسنانه. تركز الكتشاف (شفيه هذا). 
تسمع كلمات الفساد واإلصالح ويجب 
علينا كذا وكذا والشــخص الفالني هو 
سبب كل املشــاكل واحلكومة مقصرة 

في كذا وكذا.
بعد أن تتفرس جيدا في وجهه تتعرف 
عليه، فالن الفالني مدير أو مسؤول إحدى 
الوزارات اخلدمية،  اخلدمات في إحدى 
والكارثة أنك كل يوم ترى بعينك مدى سوء 
هذه اخلدمة بحكم سكنك ومنطقتك التي 
يشرف هذا (الصارخ) على خدمتها تلك.
ال متلك إال أن تســأل نفسك كيف 
لهذا الشخص وجه أن ينتقد أي شخص 
في العالم وهو املسؤول األول عن خدمة 
سيئة وعن تقصير الرقابة على شركات 
(هرفت) من املال العام عشرات املاليني 

إن قول والدنا صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا، هو 
القول الفصل، شاء من شاء وأبى من 
أبى وبال منازع، والبد أن نســير على 
أقوال سموه، أعاده اهللا إلى أرض الوطن 
ساملا غامنا في شــتى جوانب احلياة 
لتوحيد جهودنا الوطنية، أبدأها بتزكية 
القضاء الكويتي وإعالء شأن نزاهته، 
هي مقولة ســموه في محاربة الفساد 
كما قالها: حاربوا الفساد بكل أشكاله 
إلى القضاء دون  وأحيلوا كل متورط 
تردد. كما أؤكد على قول سموه «لدينا 
قضاء عادل مشهود له بالنزاهة ومحل 

إشادة من اجلميع».
ومما دعاني لكتابة هذا املقال ليس 
الفزعة العائلية آلل بورسلي، وال احلديث 
عن شبهة التعيينات في املناصب القيادية، 
ولقد سطرت كثيرا في مقاالتي السابقة، 
احلديث عن مكافحة الفساد وعن دور 
صاحب الثوب النظيف ســمو رئيس 
الشيخ صباح اخلالد،  الوزراء  مجلس 
ومتابعة الشيخ ناصر صباح األحمد مللف 

أعزائي القراء واملتابعني يسرني أن 
أصطحبكم معــي في جولة افتراضية 
واجهتهــا العقل الباطن لنكتشــف ما 
بداخلكم من حقيقــة واعترافات رمبا 
تتطابــق مع الواقــع أو تتعارض معه 
نظرا ألسباب اجتماعية أو سياسية أو 
طبقية أو عرفية تكون سببا في بقائها 
بداخلكم دون إمكانية التعبير احلقيقي 
عنها فيسير اجلميع كمجموعة مؤلفة 
من أفراد مختلفني متاما في قناعاتهم!

ارتفاع رحلتنا «العقل الباطن» محددة 
فعال من خالل عدد من املواد والقوانني 
وعددها «١٨٣ مادة» في خمس فصول في 
كتاب اسمه «الدستور الكويتي» يحمل بني 
ضلوعه الكثير والكثير، ولكن نعمل به 
بالقليل القليل أو بعبارة أخرى وضعناه 
حتت تصرفنا ومصاحلنا وجردناه من 
قوته التي لو بسطت بالشكل املطلوب 
جلعلتنا ننتقل ملرحلة «االختيار لألفضل» 

والبقاء لألصلح.
يا ترى كم شــخصا منا قادر على 
االختيار «احلر» بني أن يكون في أحد 
الدميوقراطية  االجتاهني في مفهــوم 
وحــق االنتخاب أو الترشــيح؟ طبعا 

في الصميم

«ال تلوم احلكومة 
لوم ولد عمك»
@ghunaimalzu٣byم. غنيم الزعبي

سلطنة حرف

القضاء نزيه 
ومحظور

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

هنا الكويت

جولة 
دميوقراطية

في عقلك الباطن
جاسم احلمر

احلرف ٢٩

«االستذكاء» 
و«االستغباء»

 waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

السيرة الذاتية.. خدعة كبرى!

ألم وأمل

د.هند الشومر

عندما يتقدم أي شخص للعمل بأي وظيفة أو 
يتم ترشــيحه ملهمة أو ملنصب أو يكلف بأداء أي 
نشــاط فإن أول ما يطلب منه هو السيرة الذاتية، 
حيث إن السيرة الذاتية هي الوثيقة التي حتتوي على 
ملخص خبرات ومؤهالت الفرد ووظائفه السابقة 
ومستواه التعليمي، باإلضافة إلى اهتماماته الشخصية 
واألبحاث واملنشــورات العلمية واجلوائز واملنح 
ومراتب الشرف، فهي شاملة لتاريخ الفرد األكادميي 
واملهني خالل الفترة الزمنية السابقة ويتم ترتيبها 

طبقا للتسلسل الزمني.
الذاتية بطريقة مالئمة للجذب  وتعد الســيرة 
للوظيفة، والبد أن تكون واضحة وموجزة. ونالحظ 
أن اجلميع يكتبها بنمط تقليدي إذ إنه عند االطالع 
عليها ال ميكن التمييز بني شخص وآخر سواء في 
املؤهل أو اخلبرة، حيث إن كل شخص يحرص على 
كتابتها بنفس الطريقة ومبجاملة لشخصه للتأثير 
على صاحب العمل ليعتقد أنه أمام شخصية فذة 

ال مثيل لها.
وفي بعض األوقات جتد البعض يكتب سيرته 
الذاتية بتجرد وموضوعية، ولكن ذلك قد يؤثر على 
تعيينه وخاصــة أن هناك من يكتبها بطريقة غير 
محايدة ويتفنن في كتابتها مما يجعله أكثر قبوال 
للوظيفة، وبعد ذلك تتضح الرؤية اخلاطئة عندما 

يتم قبوله للعمل بناء على السيرة الذاتية له.
ولكن هل حرص أي شخص على كتابة سيرته 
الذاتية لتكشف عن شخصيته سواء كان انطوائيا أو 
محبا للمال بغض النظر عن مصدره، أو أنه يتدخل 
فيما ال يعنيه دائما، أو أنه يحب إشعال الفنت وتأجيج 

اخلالفات وغير ذلك من األمور؟!
واآلن ونحن على أبواب انتخابات تشــريعية 
جديدة فالبد أن نفكر معا بطريقة جديدة مبتكرة 
لكتابة السيرة الذاتية والتحقق مما حتتويه لتكون 
متسمة بالصدق واملوضوعية بعيدا عن التضليل 
واخلداع، فقد تكون السيرة الذاتية أكبر كذبة وخدعة 
لآلخرين، خصوصا ان كانت الشهادات التي كتبت 
في السيرة الذاتية مزورة أو كان تاريخ امليالد الفعلي 
يختلف عن املدون فيها، أو كان سبب تركه العمل 
الســابق أخالقيا وال توجد أي إشارة لذلك، حيث 
إن العمل السابق مكتوب بقصد اإليحاء باخلبرات 
السابقة فقط. فالبد من التحقق من محتوى السيرة 
الذاتية قبل انتخاب أي شخص ليصبح عضوا في 
البرملان وميثل الشــعب، فإن متثيل الشعب يجب 
أن يكون ملن يستحق ذلك سواء من خالل سيرته 
الذاتية أو عبر ممارساته في املجتمع أو من حرصه 
على سيادة الوطن ومصاحله، ألننا اآلن أمام حقبة 
جديدة يحرص اجلميع فيها على مكافحة الفساد 
بكل أنواعه حتى يسود األمن واالستقرار في بالدنا 

وتنعم أمتنا باخلير.
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للحصول على البكالوريوس بعد الدبلوم

توقيع اتفاقية تعاون بني

 AUMو ACM

في خطوة داعمة ملستقبل طالبها 
وحتفيزهم على التطور املستمر، وقعت 
 (ACM) كلية الشرق األوسط األمريكية
 «Articulation Agreement» اتفاقية تعاون
مع جامعة الشرق األوسط األمريكية 
(AUM)، تتيــح الفرصة أمام خريجي 
دبلوم ACM الســتكمال بكالوريوس 
 ،AUM في الهندسة وإدارة األعمال في
وذلك بعد إنهاء عامني دراسيني فقط 
في AUM، حيث يتــم حتويل جميع 
الوحدات الدراسية املجتازة في برامج 

الدبلوم من الكلية الى اجلامعة. 
وتفتح هذه االتفاقية آفاقا واســعة 
للطلبة الراغبني في استكمال تعليمهم 
العالي ويطمحون للحصول على درجة 
البكالوريوس التي تؤهلهم الستكمال 
املاجستير والدراسات العليا واحلصول 

على فرص وظيفية مختلفة.
الشــرق  ويعد خريج دبلوم كلية 
األوســط األمريكية مؤهال للبدء في 
للـ التحويل  التقدمي علــى  إجراءات 

AUM بعــد التخرج من الكلية بدرجة 
دبلوم مباشــرة، وهو بذلك يكون قد 
أنهى عاميني دراسيني في الكلية، وتتم 
معادلتها بالكامل، ليتبقى له عامان آخران 
فقط للتخرج بدرجة بكالوريوس من 

 .AUM جامعة

االتفاقية تشمل حتويل
 كل الوحدات الدراسية 

ACM وبرامج دبلوم
تضمــن االتفاقية حتويل جميــع الوحدات 
الدراسية التي أمتها الطالب في برنامج الدبلوم 
في الكلية، والتي تشــمل برامج قسم الهندسة 
والتكنولوجيا: تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية، 
تكنولوجيا الهندسة الصناعية، تكنولوجيا هندسة 
الكمبيوتر، تكنولوجيا الهندسة الكهربائية، وقسم 
إدارة األعمال عن برامج: احملاسبة، وإدارة املوارد 
البشرية، والتســويق، والتمويل، بحيث يتاح 
لهم مسار سلس الستكمال حتصيلهم العلمي، 
واملتمثل في حصولهم على شهادة البكالوريوس 
في AUM من خــالل التحويل الكامل للوحدات 

التي اكتسبوها في تخصصاتهم.
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حصول برامج دبلوم ACM على اعتمادات دولية

خريج دبلوم ACM يحصل على بكالوريوس 
AUM بعد دراسة سنتني في

يستطيع خريج دبلوم كلية 
الشــرق األوســط األمريكية 
استكمال دراســته اجلامعية 
في جامعة الشــرق األوســط 
األمريكية واحلصول على شهادة 

البكالوريوس. 
املثال خريج  فعلى ســبيل 
ACM الــذي يحمــل دبلــوم 
تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية 
ميكنه احلصول على شــهادة 
الهندســة  بكالوريــوس في 
امليكانيكيــة بعــد التحويــل 
والدراسة ملدة عامني فقط في 
AUM، وذلك وفقا للشــروط 
الذي  املتبعة، األمر  األكادميية 
يعد فرصة متميزة أمام خريجي 
دبلوم ACM لالرتقاء مبستواهم 

التعليمي.

وتقدم ACM برامج تعليمية تستوفي املعايير 
العاملية جلودة التعليم، بحيث حازت كل برامج 
تكنولوجيا الهندسة على االعتماد األكادميي الدولي 
 (ABET) من مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا
والذي مقره في الواليات املتحدة األميركية، وهو 
أعلى هيئة معترف بها عامليا العتماد برامج الكليات 
واجلامعات في العلوم التطبيقية، واحلوســبة، 
والهندسة، والتكنولوجيا. كما حصل برنامج إدارة 
األعمال في كل تشعباته على االعتماد الدولي من 
مجلس االعتماد لكليات وبرامج إدارة األعمال 
(ACBSP)، والذي مقره فــي الواليات املتحدة 
األميركيــة، وهو من أعلى الهيئات املعترف بها 
عامليا والتي تقدم اعتمــادا متخصصا ببرامج 
إدارة األعمال على كل املستويات األكادميية من 
درجة الدبلوم وصوال إلى الدكتوراه. ويعد هذان 
االعتمادان الدوليان تأكيدا على نوعية التعليم 
الذي يتلقاه طالب ACM، وعنصرين أساسيني 

داعمني لعملية التحويل بني الكلية واجلامعة.
ويعكس هذا التعاون الفلسفة التعليمية التي 
تنتهجهــا ACM والتي تتمحــور حول الطالب 
واحتياجاته، والتي حترص على تزويده مبستوى 
تعليمي عالي اجلودة يلبي طموحاته ويخلق له 
املزيد من الفرص للنجــاح والتقدم في حياته 

الشخصية واملهنية.
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من كتاب: أعالم ومفاهيم ـ د.أحمد بالل

من كتاب: موسوعة هل تعلم؟! ـ عالء العموش
أفقياً:

شجرة تستخدم في صناعة الشوكوالتة من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku أعالم ومفاهيم

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

جسم االنسان

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

٭ االحمرار في وجه املغمى عليه يدل على انه اغماء 
سكري او ضربة شمس، اما ابيضاض الوجه عند املغمى 
عليه فيكون بسبب النزيف او االصابات، واذا كان املغمى 
عليه يتنفس بسرعة ونفسه ليس عميقا فيكون االغماء 

نتيجة لصدمة ما.
٭ االختناق هو توقف التنفس لوجود عائق في مجرى 
التنفس، او تسمم الهواء بتسرب مواد ضارة فيه، وتكون 
اسباب االختناق بانسداد مجرى التنفس او غازات سامة 
وادخنة، او بشلل عضالت التنفس او بثقب في جدار 
الصدر، واهم اعراضه: صعوبة في عملية التنفس وعدم 
القدرة على الكالم وسعال حاد ثم احمرار بالوجه وتهيج 

واخيرا االغماء.
٭ االنسان يستطيع ان يتحمل دون تنفس بني ٣ و ٧ 
دقائق فقط، فإذا زادت على ذلك يجب فحص مجرى 
التنفس ومحاولة حتريره من اي عائق، فاذا مت كل ذلك 
وبقيت عملية التنفس متوقفة يجب اللجوء عندها الى 

اجراء عملية تنفس اصطناعي.
٭ كسور العظام تعود السباب عدة منها: ضعف وراثي 
بالعظم، اصابة مرضية، حوادث مختلفة، والكسور تصيب 
االنسان بانواع عدة منها البسيط والشرخ واملضاعف 
واملفتوح، ويعاني املصاب بكسر ما من ألم شديد وتورم 
في مكان الكسر او التواء واحيانا نسمع صوت احتكاك 
العظم، والغاية من اسعاف الكسور تكون ملنع املزيد من 

الضرر وتخفيف حدة األلم ومعاجلة الصدمة.
٭ احلروق التي تصيب االنسان هي على ثالث درجات: 
درجة اولى حروق سطحية، درجة ثانية حروق متوسطة، 
درجة ثالثة حروق عميقة، ولكل من هذه الدرجات طريقة 
خاصة باملعاجلة، فالدرجة الثانية ينظف احلرق مباء معقم 
ومطهر ثم تقص الزوائد ويوضع شاش مشبع ويضمد 
اجلرح، اما الدرجة الثالثة فتعالج حروقه بإسعاف الصدمة 
وتخفيف األلم عن املصاب وتتبع احتياطات الطهارة وينقل 
املصاب الى املستشفى، اما املصاب بالدرجة االولى من 
احلروق وهي االخف فيصب عليها املاء البارد ثم تطهر 

وتدهن مبرهم للحروق.
٭ احلرق يكون خطيرا اذا شمل حوالي ١٥٪ من مساحة 
جسم الكبير او ١٠٪ من جسم الطفل الصغير، اما اذا 
امتد احلرق من ثلث الى نصف مساحة اجلسم فيعتبر 
خطيرا جدا، ويعاني املصاب من عدة امور: صدمة 
عصبية كبيرة، ثم دوران، ثم يصاب بالتسمم املجرثم بعد 
التلوث، ولهذا فإن االسعافات االولية للمصاب باحلروق 
تكون اهدافه االولى تخفيف حدة حرارة اجللد وتخفيف 
األلم وتعويض خسارة السوائل ومنع التلوث ومعاجلة 

الصدمة التي اصابته.

الكاكاو

هبة الطوجي

البيئة (علم)

بالفرنسية Ecologie وباالجنليزية Ecology، علميا 
البيئة هي دراسة العالقات التي متارسها الكائنات احلية 
التأقلم مع هذا الوسط.  مع وسطها الطبيعي، وأهمها 
كيف تتأقلم هذه الكائنات مع وسطها وتقيم معه نوعا من 
التوازن؟ كيف تسهم في تعديل هذا الوسط؟ وكيف يتفاعل 
الوسط ليطورها؟ تدرس البيئة سلوكيات املجموعات 
احليوانية والنباتية بهدف حتديد اخلصائص والسلوكيات 
الوسطية واالنحراف (او عدم التناظر) حول هذا الوسط، 
بالنسبة لهذا الوسط وبعضها بالنسبة لبعض، ما يعني ان 
طرق الدراسة تستخدم االحصاء واملنطق للجمل املعقدة.
اذ كيف  العلم،  على ان هناك صعوبات في هذا 
ميكن مراقبة او اخذ عينات ممثلة لتجمعات من نوع 
الثعالب واالرانب والسناجب والدالفني التي ال تقترب 
منا بسهولة؟ كيف ميكن اخذ عينات واجراء قياسات 
للعديد من االنواع او من البكتيريا من االشنيات من 
الفطور حيث ان التجارب املخبرية ال تطبق: يجب مراقبة 

الطبيعة وفهمها، وانشاء مناذج وتقييمها.
على الصعيد السياسي، قامت حركات بيئية بالدفاع 
عن التوازن الطبيعي ومحاربة تخريب االنسان للبيئة 
باالعتماد على  بنفسه، وذلك  االنسان  ما قد يضر 
دراسات علمية جدية اكدت ان االنسان، من خالل 
انشطته الصناعية، يدمر التوازن الطبيعي، يدمر التوازن 
بالتلوث  الكربون  احلراري لالمتوسفير بتحرير غاز 
الرصاص،  السيارات احلاوي على  بالرصاص، بوقود 
بتلوث البحار بالهيدروكربونات واالفراط في الصيد، 
النووية املخزنة كيفما كان، فنجحت  املخلفات  خطر 
اذ استطاعوا  العملية،  اكثر من  البيئية  هذه احلركات 
ان يشعروا املسؤولني السياسيني باخلطر اجلاثم على 

التوازن الطبيعي.

لايدمحالاا

الةيبارلاك

اقةحبارملا

لبسودرفلاا

ماقتسفلاال

رءقنورلالم

تلعيرسلاقح

زجةلبقلالا

قزةيكذلايص

ةاةيقشلالص

اءةنرلاكةة

ورةيقبتملا

١ ـ الغيث ـ أصل، ٢ ـ عكس شدة ـ عكس البيع، ٣ ـ 
ال يسمعون ـ قمح ـ للنفي، ٤ ـ فرق ـ مراكب، ٥ ـ 
تيقظ ـ وطن، ٦ ـ البحر (معكوسة) ـ عكس بارد، ٧ 
ـ من االطراف ـ عكس اظلم، ٨ ـ للتوجع (معكوسة) 
ـ للنصب (معكوسة) ـ قوي، ٩ ـ والدة (معكوسة) ـ 
عكس يوافق، ١٠ـ  من األلوانـ  أماكن قروية (معكوسة).

االحمدي
املتبقية
القبائل
القبلة
الرابية

احملاصصة
جزائر

الرونق
املرابحة
القليلة

الرنة
الفستق

الفردوس
املرتزقة
الشقية

السريع
الذكية

١ـ  منطقة كويتية، ٢ـ  من احلمضياتـ  مظلم، ٣ـ  
للنصب ـ نكمل ـ للعطف، ٤ ـ منطقة كويتية، ٥ ـ 
ممثل كويتي كوميدي، ٦ـ  للتعريفـ  وديانـ  جتنب 
السوء، ٧ـ  عكس خير (معكوسة)ـ  رتبة عسكرية، 
٨ ـ عكس خسر ـ غني، ٩ ـ املصيبة (معكوسة) ـ 

عكس ينفع، ١٠ ـ مل وضجر ـ من الفاكهة.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ االمطار ـ اس، ٢ ـ لني ـ الشراء، ٣ ـ صم ـ بر ـ لم، ٤ ـ 
بون ـ قوارب، ٥ ـ انتباه ـ بلد، ٦ ـ اليم (معكوسة) ـ حار، 
٧ ـ يد ـ اعدل، ٨ ـ آه (معكوسة) ـ لن (معكوسة) ـ وثيق، ٩ 

ـ ام (معكوسة) ـ يعارض، ١٠ ـ اسود ـ ارياف (معكوسة).

١ ـ الصباحية، ٢ ـ ليمون ـ دامس، ٣ ـ ان ـ نتم 
ـ او، ٤ ـ بيان، ٥ ـ طارق العلي، ٦ ـ ال ـ وهاد ـ 
عَف، ٧ ـ الشر (معكوسة) ـ لواء، ٨ ـ ربح ـ ثري، 

٩ ـ البالء (معكوسة) ـ يضر، ١٠ ـ سئم ـ دراق.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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اجليران: «زبانية» يستهدف تفكيك املجتمع الكويتي!
بشار جاسم 

بعد جناح فيلمهما وعرضه 
على اليوتيوب، يستعد املنتج 
واملمثــل عبــداهللا اجليران 
واملخرج محمد صالح املجيبل 
خلوض جتربة جديدة تتمثل 
بإنتاج فيلم جديد، حيث قررا 
االثنان إنتاج وتصوير فيلم 
جديد بعنوان «زبانية» وهو 
عبارة عن فيلم روائي جديد 

باملضمون والشكل.
وعن قصة الفيلم، يقول 
اجليران لـ «األنباء»: الفيلم 
يتحدث عــن عصابة عاملية 
محترفة تسعى لدمار العالم 
وتستهدف الكويت وتسعى 
لتفكيــك املجتمــع من خالل 
نشــر الفســاد بــني الناس، 
يناقــش الفيلــم الكثير من 
القضايا االجتماعية املهمة 

واحلساســة وهــو مــن 
محمــد  وإخــراج  تأليــف 
صالح املجيبل ويشــاركني 

الفرحان واملخرج املنفذ باسم 
العبيد  سامي ومكياج شهد 
ومن إنتاج فريق وجهة نظر 

والفيلم حتت إشرافي. 
عــن  قائــال:  وأضــاف 
نفسي فخور جدا بالتعاون 

القرن، احتفل صح» وغيرها 
مــن اعمال وهــذه التجربة 
راح تكــون مختلفة، حيث 
انهــا جتربة لفيلــم روائي 
طويل وأنا سعيد جدا جدا 
بهــذا التعــاون مــع فريق 
«وجهة نظر» وافتخر بأني 
احد أعضائه، وكل الشــكر 
جلريدة «األنباء» على دعمها 

للتجارب الشبابية.
ومن جهته، قال املخرج 
محمد املجيبل: هذه تعتبر 
التجربــة الثانية لي كفيلم 
روائــي طويــل بعــد فيلم 
«صحــوة» احلاصــل على 
الكويت  جائــزة مهرجــان 
الســينمائي الثانــي، وأنــا 
سعيد جدا بالعمل مع فريق 
«وجهة نظر» وفخور لكوني 
احــد أعضــاء هــذا الفريق 
الشبابي الهادف، والشكر بعد 
اهللا موصول لك اخوي بشار 
وجلريدة «األنبــاء» الداعم 

األول لنا منذ البداية.

والتعامــل مع اخواني اللي 
معــاي بالعمــل وهــذه مو 
التجربــة األولى لي معاهم 
كانــت لنــا جتــارب بأفالم 
قصيــرة عديدة وفالشــات 
منهم «انــت عمري، صفقة 

املخرج محمد املجيبل الفنان عبداهللا اجليران

فــي بطولته كل مــن محمد 
الشــايجي وداود اشــكناني 
ومحمــد احلربــي ورانيــة 
وعبدالعزيــز  البراهيمــي 
بوكبر، بينما يتكون فريقه 
الفني من مدير التصوير علي 

حضور كثيف في مراسم تشييع املنتصر باهللا
على الرغم من االحترازات الصحية 
للحد من انتشار ڤيروس كورونا، إال أن 
الكثير من الفنانني حرصوا على حضور 
مراسم تشــييع جثمان الفنان الكبير 
املنتصر باهللا بكنيسة الشهيد أبو سيفني 
باملهندســني، وقد تقدم الفنانني نقيب 
الفنانني د.أشرف زكي واملخرج محمد 
العدل الشــهير «ماندو» والفنان أحمد 
بدير، ومنير مكــرم عضو نقابة املهن 
التمثيلية، على أن تتلقى أسرة الراحل 
العزاء مساء اليوم وغدا بكنيسة السيدة 
العذراء بشارع املرعشلي بالزمالك، وذلك 

حسب موقع «اليوم السابع».
من جانب آخر، كشــف نقيب املهن 
التمثيلية ورئيس أكادميية الفنون في 
مصر د. أشرف زكي عن األيام األخيرة 
من حياة الفنــان الراحل، وأوضح في 
مداخلة هاتفية مع برنامج «املساء مع 

قصواء» املذاع عبر قناة TeN، أن املنتصر 
باهللا انتقل إلى املستشفى العسكري في 
اإلســكندرية، ثم جاءته مكاملة هاتفية 

من أســرته أبلغوه بوفاته، وذلك قبل 
إبالغ زوجة الفنان الراحل، حتى يتسنى 
للنقابــة القيام باإلجراءات الالزمة من 

أجل دفنه، الفتا الى أنه من املقرر إقامة 
عــزاء الفنان املنتصر باهللا، بكنيســة 

املرعشلي بالزمالك غدا الثالثاء.
وقال نقيب املهن التمثيلية: «األسرة 
الفنية أســرة صغيرة، وعارفة بعض 
كويس، وملا حــد بيحصله حاجة كله 
بيعرف»، وتابع: «املنتصر باهللا، عمره 
مــا طلب حاجة من حد، وحالته كانت 
مســتورة، الفنان أكرم حسني أكد أن 
البعض عرض املســاعدة على أســرة 

الفنان الراحل لكنهم رفضوا».
وحول الشائعات التي يتعرض لها 
الفنانون، قال أشرف زكي: «الفنانني 
مش ملطشــة عشان كل شوية يطلع 
شائعة على حد»، وأردف: «بلغنا النائب 
العــام على الشــائعات الكثيرة، ولن 
نســكت عن تعرضنا للشــائعات من 

حني إلى آخر».

ً صالة اجلنازة والدفن ّمتا أمس في القاهرة والعزاء اليوم وغدا

الفنان الراحل املنتصر باهللاد. أشرف زكي

زوجة املنتصر باهللا: ٣ فنانات 
تواصلن مع زوجي بشكل دائم

كان الفنان الراحل املنتصر باهللا محبوبا بأدائه البسيط واملميز الذي كان 
يظهر من خالله للمشاهدين، كما أنه استطاع أن يصنع االبتسامة على وجوه 
محبيه في الوطن العربي، وبســبب مشاغل احلياة على كل الناس فقد عانى 
املنتصر باهللا من جتاهل الوسط الفني، وعدم تواصل الكثير من الفنانني معه، 
فدوامة احلياة تخطف اإلنسان إلى طريق طويل، ولكن لم يكن الوسط الفني 
بهذا اجلحود وهناك ٣ فنانات كن دائمات السؤال عنه وعلى صحته هاتفيا، 
ولكنهن ســبقنه إلى الرحيل في نفس هذا العام ويبدو أن املنتصر باهللا قرر 

أن يلحق بهن إلى العالم اآلخر.
وقد أكدت زوجته عزيزة كساب، أن الفنانات نادية لطفي ورجاء اجلداوي 
وشويكار كن دائمات السؤال عنه هاتفيا، وقد رحلن في نفس العام، وكانت 
الفنانة نادية لطفي دائمة الســؤال عنه حتى انها في ذات مرة بعد خضوعها 
لعمليــة اتصلت به واطمأنت عليه بنفســها، وقد رحلت في فبراير املاضي 
بعد صراع مع املرض. كما أن الفنانة رجاء اجلداوي كانت دائمة السؤال عنه 
بشــكل متواصل ومســتمر، ورحلت عن عاملنا في شهر يوليو املاضي بعد 
معانــاة كبيرة مع ڤيروس كورونا، وكشــفت زوجة املنتصر باهللا أيضا أن 
الفنانة شــويكار والتي رحلت بعد انفجار املرارة داخل إحدى املستشفيات 
أغســطس املاضي، كانت دائمة السؤال عنه رغم أنها كانت حتتاج ملن يسأل 

عنها، على حسب قولها.

جانب من التشييعمن املراسمجثمان الفنان املنتصر باهللا

املقلة: ال أفّضل املغامرة بالتصوير في الوقت الراهن
سماح جمال 

كشف املخرج أحمد يعقوب املقلة 
لـ«األنباء» أنه اليزال في مرحلة البحث 
واالختيــار لعملــه القــادم، واوضح 
قائــال: عادة أفضل تقــدمي عمل واحد 
في العــام وحتى اآلن قــرأت ما يزيد 
على ١٠ أعمال بعضها مقرر عرضه في 
املوسم الرمضاني القادم أو مع بداية 
العام ولكنني اعتذرت عنها جميعا. 

وتابــع قائــال: التواجــد بصــورة 

مســتمرة ليــس باألمر الذي يشــغل 
تفكيــري أو احرص عليــه، ففي عام 
٢٠١٨ لم اقدم عمال ألنني لم أجد العمل 
املناسب وعدت في ٢٠١٩ بعمل مقتنع به. 
وحول إذا كانت الظروف احمليطة 
والتداعيــات اخلاصــة بـ«كوفيدـ١٩» 
كانــت من العوامل التــي ترجئ قرار 
املباشرة بتصوير عمل، قال: شخصيا 
ال أفضل املغامرة باملباشرة بتصوير 
عمل في الوقت الراهن وأرى ان التريث 
حاليا أفضل، ومن ضمن األعمال التي 

عرضت علي كان هناك عمل من املقرر 
تصويره حاليا وكان عدم اتفاقنا على 
موعد التصوير هو سبب اعتذاري عن 
املسلسل، كون التصوير حاليا سيكون 
مبنزلة مغامرة مــن ناحية التصوير 

وجتمعات املمثلني والفنيني. 
وبسؤاله عما إذا كان في النصوص 
التي عرضــت عليه أعمــال تناولت 
قضايا خارج اإلطار الذي اعتدنا عليه، 
قال: لألســف أن أغلبها اليزال يدور 

في نفس الفلك.

كشف لـ «األنباء» عن أنه اليزال في مرحلة اختيار عمل «الناجية الوحيدة» يجمع هدى وهيا

«حيلة» ياسمني.. غير كافية !

الثالثــة، يتجــدد  للمــرة 
التعــاون مجــددا بــني جنمة 
اخلليج هدى حسني وشركة 
املنتــج جمــال   Eagle Films
ســنان، في مسلسل بعنوان 
«الناجيــة الوحيــدة»، وهــو 
التعاون األول الذي سيجمع 
هدى باملخرجة هيا عبدالسالم.
العمــل اخلليجــي يطرح 
قصة اجتماعية مشوقة جدا، 
وستنطلق الشركة بتصويره 
قريبــا جــدا، فــي الكويــت، 
ويشارك في املسلسل عدد كبير 
من جنوم الدراما اخلليجية.

الفنانــة ياســمني  أرادت 
عبدالعزيز استعراض رشاقتها 
وأناقتها في مقطع ڤيديو لم 
يستغرق ثواني معدودة، لكن 
تســببت حركة عفوية منها 
في جتدد شائعات حملها في 
طفلها األول من زوجها احلالي 
الفنان أحمد العوضي، بعدما 
تعمدت إخفاء بطنها بحقيبة 
اليد، وهو ما اعتبره جمهورها 

«حيلة غير كافية».
وظهرت ياسمني في الڤيديو 
بوزن مثالي مع بروز بسيط 
في البطن بســبب الفســتان 
أبرز  الــذي  األســود الضيق 
مفاتنهــا بوضــوح، ولكــن 
متابعوها كالعادة اســتغلوا 
العفويــة، عندمــا  حركتهــا 
وضعــت حقيبــة اليــد على 
بطنها، وأكدوا أنها مجرد حيلة 
إلخفاء احلمل، بينما أشادت 
التعليقات باستعادتها  بقية 

إطاللتها املميزة.

جنمة اخلليج هدى حسني واملخرجة هيا عبدالسالم

يوسف مصطفى: شغلتني اإلدارة
واملنصات اإللكترونية توازي وتغلب

 أميرة عزام
@amira٣zzam

رغــم انقطاعه ســنوات 
كثيــرة عن التقــدمي املرئي 
لــم يســتغرب  واالذاعــي، 
الشــارع الكويتــي عودتــه 
ولو الكترونيا إلميان اجلميع 
بأنه خلــق ليكــون مذيعا، 
اإلعالمي يوسف مصطفى بعد 
اعالنه عن تقدميه لبرنامجه 
أمــة»،  االلكترونــي «ارادة 
«األنباء» التقته فقال: «خلقت 
لكي أكون باإلعالم، والوطن 

له حق علينا كبير جدا ولن أتخلى عن رسالتي 
اإلعالمية بوطني احلبيب الكويت وجتاه إنسان 
الوطن سواء كان من املواطنني أو من املقيمني 
الشــرفاء. وانا لــم أنقطع كليــة عن اإلعالم 
ولكنني متواجد خاصة في املناسبات، ولكن 
العمل القيادي كما تعلمون كان يستحوذ على 
كل الوقت، واآلن هي فرصة وجتربة نخوضها 

على السوشيال ميديا وهي 
اآلن متتلــك منصــات قوية 
ومتابعــة وميكن ان توازي 
التقليــدي اآلن إن  اإلعــالم 
لم تغلب وتتفوق عليه في 
املواقــع، فنتمنى ان  بعض 
ننشر ثقافة جديدة للناخب 
واملوضوع ببســاطة انه مت 
عرض الفكرة علي وانا قبلتها 
ورحبــت بهــا بعدمــا نالت 
اعجابي، أما إذاعة البرنامج 
اهللا ســتكون  فــإن شــاء 
عبر املنصــات االلكترونية 
االجتماعــي  للتواصــل 
واحلقيقة الفكرة مشتركة بيني وبني آخرين، 
عدت للتقدمي ألني أنا دائما متفائل بالكويت 
الوطن وباملواطن ونعول على ثقافة املواطن 
الختيار األصلح وسأحرص على ان أستضيف 
األوفر حظا للوصول لقبة البرملان والبرنامج 

مجهزة له استعدادات كبيرة».
وشكرا لك ولقراء جريدة «األنباء».

عاد للتقدمي بعد سنوات طويلة من االنقطاع

نادين جنيم: أحب الرجل
الذي يشبهني ١٠٠٪

للمرة األولى تطل الفنانة نادين نسيب 
جنيم على جمهورها بعد األزمة التي مرت 
بها خالل الفترة األخيرة، وذلك من خالل 
وجودها كضيفة أولى ضمن حلقات برنامج 
«قعدة رجالة» مبوسمه الثالث مع قيس جنيب 
ونيقوال معوض وخالد سليم، وهي احللقة 
التي سجلتها قبل انفجار املرفأ بأيام قليلة.
وعن أسباب االنفصال وأسرار حياتها 
خالل فترة كورونا وعن حياتها اخلاصة، 
كشــفت نادين نسيب جنيم آراءها للمرة 
األولى، وبدأت باحلديث عن احلياة الزوجية 
وأسباب االنفصال بني الرجل واملرأة في 
الســنوات األخيرة، واعترفت بأنها حتب 
مبدأ العدل واملساواة بني الرجل واملرأة في 
كل شيء، وكشفت عن مواصفات الرجل 
الذي ميكنها العيش معه من دون أن تشعر 
مبلل، وهو أن يشبهها ١٠٠٪، يحب األشياء 

التي حتبها، ويحب مميزاتها وعيوبها أيضا، 
وأن يكون لديه شــخصية مرحة وحنونا 

وأن تشعر بأنه صديقها املفضل.
ورأت نادين نفســها أنها شخصية ال 
حتب الدراما في احلياة، لكنها مبجرد أن 
تبدأ بالبكاء ال ميكن السيطرة على مشاعرها، 
مشيرة الى أنها استمتعت بفترة كورونا 
ورأتها من أفضــل العطالت التي قضتها 
مع ولديها، وقالت إنها حتب املطبخ كثيرا 
هي وأشــقاؤها وتهوى إعداد العديد من 

الوصفات الشهية.
وتعد هذه احللقات هي األولى من برنامج 
«قعدة رجالة» التي تصور في بيروت بعد 
تقدمي مواسمه األولى في مصر قبل أعوام، 
ومن املنتظــر أن تطل الفنانة نيللي كرمي 
كضيفة احللقة الثانية من البرنامج خالل 

األسبوع املقبل.
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«KIB» ُيطلق حملة «ال تتعنى» الداعمة 
إلستراتيجية التحول الرقمي اجلديدة

التطــور  ضــوء  فــي 
التكنولوجــي األخيــر الذي 
يشهده بنك الكويت الدولي 
يتضمــن  والــذي   ،«KIB»
بــدء مرحلة تطبيــق خطة 
التحول الرقمي االستراتيجية 
اجلديدة، أطلق البنك مؤخرا 
حملة «ال تتعنى» اإلعالمية 
بهدف تســليط الضوء على 
البديلــة  مختلــف قنواتــه 
املبتكرة وخدماته املصرفية 
اإللكترونيــة املتطورة التي 
تلبــي احتياجــات العمــالء 
مبنتهى الراحة واألمان دون 
احلاجة لزيارة الفرع. ومن 
املقــرر أن يتم إطــالق هذه 
احلملة اإلعالمية الشاملة عبر 
التواصل االجتماعي  مواقع 
املختلفــة اخلاصــة بالبنك، 
كما أنها تتضمن ڤيديوهات 
ومحتــوى رقميا توضيحيا 
يهدف إلى شرح خدمات البنك 
اإللكترونية وحلوله املبتكرة 
ألكبــر شــريحة ممكنة من 
العمالء احلاليني واحملتملني، 
كما يشجعهم على استخدام 
هذه اخلدمات الرقمية اآلمنة 
التي توفر وقتهم وجهدهم.

ومن جانبه، صرح املدير 
العــام للخدمــات املصرفية 
لألفــراد في البنــك، عثمان 
توفيقي، قائال: لطاملا وضع 
«KIB» فــي مقدمة أولوياته 
راحة العمالء ومنحهم حلوال 
ســهلة ومريحــة، ولذلــك 
يســعى اليوم إلــى تطبيق 
استراتيجية التحول الرقمي 
اجلديدة التي وضعها قبل ٥ 
سنوات، والتي تتماشى مع 

تســاهم الفــروع الذكية 
KFH Go التــي انفــرد بيــت 
التمويــل الكويتي «بيتك»، 
بتقدميهــا علــى مســتوى 
الســوق، بتلبية احتياجات 
العمــالء املتزايدة واملواكبة 
ألحــدث التقنيات العصرية 
وأعلى معايير اجلودة، األمر 
الذي يؤكد على ريادة البنك 
في التحــول الرقمي وتبني 
االبتــكار في طــرح احللول 
املصرفيــة واملالية الرقمية، 
مبا يســاهم بإضافــة قيمة 
الــى جتربة العمــالء الذين 
خدمــات  الــى  يتطلعــون 

مصرفية سريعة وسهلة.
ويحرص «بيتــك» على 
تعزيز انتشار فروعه الذكية 
«KFHGo» التي يبلغ عددها 
حاليــا ٩ فروع متوزعة في: 
األڤنيوز، جمعية اشبيلية، 
جمعية اجلابريــة، جمعية 
املنقــف، معرض الشــويخ، 
جمعية صباح االحمد، جمعية 
السالم، جمعية ابو فطيرة، 
فرع ضاحية عبداهللا السالم. 
ويواصل «بيتك» جهوده في 
تعزيز قنوات تقدمي اخلدمة 
ســواء عبر KFHGo، أو عبر 
 ،KFHonline تطبيق املوبايل
التواصــل  وعلــى قنــوات 
االجتماعي، وعبــر تقنيات 
الروبوت، والذكاء االصطناعي 
وغيرها الكثير من القنوات 
البديلة عن القنوات املصرفية 
الفرع  التقليديــة. ويعكس 
الذكي الذي يعمل بشكل آلي 
بالكامل على مدار الســاعة، 
التطور امللحوظ الذي يشهده 
قطــاع اخلدمــات املصرفية 

كافــة معامالتهــم املصرفية 
عبــر اإلنترنت من أي مكان 
وفــي أي وقــت. مضيفا أن 
هــذه احلملــة تتزامن أيضا 
مع حرص البنك على تعزيز 
إجراءات التباعد االجتماعي 
خالل الفتــرة الراهنة نظرا 
للظروف الصحية التي متر 
بهــا البــالد والعالــم أجمع 
بسبب استمرار تفشي جائحة 
ڤيروس كورونا (كوفيد-١٩). 
وأن «KIB» ملتزم بتطبيق كل 
اإلجراءات الصحية الوقائية 
داخل فروعه وإداراته، وذلك 
حرصــا منــه علــى صحــة 
وســالمة موظفيه وعمالئه 
علــى حــد ســواء. ومن بني 
هذه اإلجراءات قياس درجة 
احلــرارة والتأكد من ارتداء 
إلى  الكمامــات والقفــازات، 

مــن ٣٠ خدمة، مبــا في ذلك 
السحب النقدي دون بطاقة 
من خــالل «QR Code» عبر 
البطاقة املدنية أو رقم الهاتف.  
باإلضافة إلى ما سبق، يوفر 
الفرع الذكي KFH Go خدمات 
تتيح للعمالء إنشاء املعامالت 
التجارية «املرابحة» وطلب 
البطاقات االئتمانية ومسبقة 
الدفــع وحتديــث البيانــات 
الهاتــف، وتفعيــل  ورقــم 
البطاقــات املصرفية وفتح 
الودائع واحلسابات وغيرها 
مــن اخلدمــات املصرفيــة 
والتمويليــة التي تغني عن 
زيــارة الفــرع أو التعامــل 

املباشر مع املوظفني.
من جانب آخر، وفي إطار 
تطبيق شعار «جيل جديد من 
اخلدمات املصرفية السهلة»، 
بإمــكان العميل الــذي يود 
إجراء عملية شــراء سبيكة 
ذهــب (١٠ غرامــات)، زيارة 
 KFH أقــرب فرع من فــروع
Go الذكية، واستخدام اخلدمة 

جانــب االلتزام بدخول عدد 
محدود من العمالء إلى الفرع 
وتوفير خدمة حجز املواعيد 
واالنتظار في الســيارة، مع 
اليديــن  توفيــر معقمــات 
وتعقيــم املباني واألســطح 
وأجهزة السحب اآللي بشكل 
مســتمر مما يضمــن خدمة 
العمالء بأسلوب آمن وأكثر 
سالسة. كما أفاد بأن حملة «ال 
تتعنى» تسلط الضوء على 
القنــوات املصرفية البديلة 
التي يقدمها «KIB»، حيث قام 
البنك مؤخرا بإطالق مجموعة 
جديدة من اخلدمات املصرفية 
اإللكترونية، إلى جانب تعزيز 
وتطويــر خدماتــه احلالية 
وتزويدها بتقنيات التشفير 
واألمان عالية املستوى، مما 
يضمن للعميل إمكانية إجناز 
معامالته املصرفية على مدار 
الساعة طوال أيام األسبوع 
دون احلاجــة لزيارة الفرع 
واالنتظار مطوال. وتشمل هذه 
اخلدمات على ســبيل املثال 
ال احلصــر حتويــل األموال 
عن طريق تطبيق الهواتف 
الذكيــة، حتصيــل األمــوال 
 ،KIBPay عن طريق خدمــة
طلب متويل عبــر االتصال 
بخدمة العمالء، فتح وديعة 
أو حساب عن طريق اخلدمة 
الهاتفية املرئية، إصدار بطاقة 
مســبقة الدفــع أو ائتمانية 
وطلب مرابحة عبر اخلدمة 
الهاتفية، هذا إلى جانب توفير 
خدمة توصيل البطاقات إلى 
باب العميل ليقوم بتوقيعها 

مبنتهى الراحة والسهولة.

الذاتية من خالل إدخال بطاقة 
الصراف اآللي واختيار خدمة 
شراء سبيكة الذهب، أو عبر 
خدمــة املكاملــة الهاتفية مع 
موظف «بيتك» وطلب شراء 
سبيكة الذهب. بعدها، يتسلم 
العميل سبيكة الذهب بشكل 
فــوري. ومن أبــرز احللول 
املالية الرقمية التي يوفرها 
«بيتك» على تطبيق املوبايل: 
خدمة Skiplino حلجز املواعيد 
في الفــروع الكترونيا عبر 
الهواتــف الذكيــة، وخدمــة 
متابعة التحويالت املصرفية 
 «SWIFT GPI» بنظام سويفت
 ،KFHOnline الكترونيا عبر
وخدمة ربط احلساب برقم 
التداول مع شــركة املقاصة 
التحويل  الكويتية، وخدمة 
الى حســاب بيتك للتداول، 
وديعــة،  إنشــاء  وخدمــة 
وفتــح حســاب مصرفــي، 
وفتح حســاب الذهب وبيع 
وشراء الذهب الكترونيا عبر 
«KFHonline» وعرض الرقم 
الســري اخلاص بالبطاقات 
االئتمانية وبطاقات السحب 
اآللي، والتحويل الى البطاقة 
االئتمانية، وإيداع الشيكات 
عبر املوبايل، وحتديث كامل 
لطلــب «اعــرف عميلــك»، 
علــى  االطــالع  وخدمــة 
التمويلية وعدد  االلتزامات 
األقســاط، وإجراء عمليات 
النقدي بني عمالء  التحويل 
«بيتك»، وحلسابات في بنوك 
محلية وكذلك التحويل لبنوك 
خارجية، وغيرها الكثير من 
اخلدمات الرقمية ذات الكفاءة 

العالية.

في إطار حرصه على سالمة وراحة عمالئه

التطــور التكنولوجي الذي 
يشــهده القطاع املالي حول 
العالــم، إلى جانــب التغير 
في منط حياة األفراد الذين 
أصبحــوا يفضلــون إمتــام 

لألفراد، في الوقت الذي يزداد 
فيه توجه املتعاملني بصورة 
متناميــة نحــو اســتخدام 
التكنولوجيا للحصول على 
خدمــات مصرفية ســريعة 
تتسم بكفاءة عالية. ويوفر 
«بيتــك» من خــالل فروعه 
 KFHGo الذكية اإللكترونية 
املنتشرة في أنحاء الكويت، 
إمكانيــات تتيــح للعمــالء 
االســتفادة من مجموعة من 
اخلدمــات املصرفيــة علــى 
مدار الساعة، وخارج أوقات 
العمل الرسمية للفروع، مبا 
يزيد على ٨٠٪ من اخلدمات 
واألعمال التي تقدمها الفروع 
 KFH التقليدية. ويضم فرع
GO الــذي ال يوجــد فيه أي 
موظفــني، أحــدث اجهزة الـ 
XTM التــي تتيــح التواصل 
املباشر بالصوت والصورة 
مع موظفي اخلدمة الهاتفية، 
الى جانب أجهــزة الصرف 
اآللي وجهاز إيداع نقدي، كما 
يستطيع العميل إجراء أكثر 

«بيتك»: خدمة العمالء بتكنولوجيا عصرية
عبر فروع KFH Go الذكية

٩ فروع منتشرة في محافظات مختلفة

عثمان توفيقي KFH Go جانب من افتتاح أحد فروع

«املتحد» يرعى ورشة عمل
لتدريب أعضاء صناع التقنية النسائية في الكويت

«األهلي» ينظم سحب «حول راتبك وابتسم»

في إطــار حرصــه على 
تعزيــز التوعيــة الرقمية، 
أعلــن البنك األهلــي املتحد 
عن رعايته لورشــة العمل 
لتدريــب أعضــاء صنــاع 
مــن  النســائية  التقنيــة 
مجموعة مطوري جوجل فرع 
الكويت والتي أقيمت مؤخرا 
«online»، حيث قامت ورشة 
العمل على تدريب وتثقيف 
املشــاركات حول أساسيات 
تطوير البرمجيات والبرمجة 
مــع التركيــز بوجه خاص 
على عدد مــن األدوات مثل 
الذكاء االصطناعي وحتليل 

البيانات.
وفي هذا الصدد، تقدمت 
ســحر دشــتي مديــر عــام 
العمــالء ورئيــس  حمايــة 
فريق املسؤولية املجتمعية 
بالبنك األهلي املتحد بالتهنئة 
جلميــع املشــاركات الالتي 

األهلــي  البنــك  أعلــن 
الكويتي (ABK) عن أسماء 
الفائزين في السحب الشهري 
ســبتمبر حلملــة  لشــهر 
«حــول راتبــك وابتســم» 
لعــام ٢٠٢٠، والــذي نظــم 
بتاريخ ١٧ ســبتمبر ٢٠٢٠، 
حتت إشراف وزارة التجارة 
والصناعــة، وهــذه احلملة 
متاحة لكافة عمالء البنــــك 
من املواطنني والوافدين الذين 
قاموا بتحويل رواتبهم إلى 
حســاباتهم من فئة «إليت» 
أو «بريستيج» أو «الرائد».
مــن  كل  حصــل  وقــد 
الفائزين: جيسيمول ماثيو 
جوزيــف، ســراج ثوفاثارا 

املتحــد مثــال واضــح على 
ذلك، حيث تتضمن ثروتنا 
البشرية العديد من السيدات 
املتميزات والناجحات والالتي 
يعملن لسنوات طويلة في 
مختلف اإلدارات وفي اإلدارة 

التنفيذية العليا للبنك.
وأكدت: لقد أصبح التحول 
الرقمــي أمرا بالــغ األهمية 
لالستفادة من قوة التقنيات 
الرقمية للمساعدة في حتسني 

في حني أن الســحب األخير 
ســيقام بتاريخ ١٠ ديسمبر 
٢٠٢٠. وللتأهل لالشــتراك 
في السحب وفرصة الفوز، 
ينبغي على العمالء حتويل 
رواتبهــم إلــى البنك خالل 

آفاق التطور الوظيفي، وقد 
تأكد هــذا األمر فــي الوقت 
احلالــي فــي ظــل تداعيات 
جائحة كورونا والتي أبرزت 
احلاجــة إلــى إدارة األعمال 
عن بعد من خالل الوســائل 

الرقمية.
وأضافت: أن البنك األهلي 
املتحد مســتمر في حرصه 
على املشاركة في الفعاليات 
الرائــدة وخاصة مــا تدعم 
تطوير املرأة وتأهيلها ملواكبة 
كل مــا هو جديد فــي عالم 
التكنولوجيــا التي بدورها 
تعكس اســتراتيجية البنك 
الرقمي  الشــاملة للتحــول 
والذي أصبح أحد أهم الركائز 
في جوهر عمليــات البنك، 
فرفع مستوى الوعي حول 
أهمية اعتماد حلول رقمية 
يعــد جزءا مــن املبــادرات 

املجتمعية املختلفة.

شــهر واحد على األقل قبل 
موعد الســحب. وباإلضافة 
إلــى هــذا الســحب، توفــر 
حملة «حول راتبك وابتسم» 
الترويجية لعمالء حســاب 
الراتب مجموعة من املكافآت 
االستثنائية، حيث ميكنهم 
احلصول على جائزة نقدية 
قــد تصل قيمتهــا إلى ١٠٠٠ 
دينار، بشــرط أال تقل قيمة 
الراتب احملول عن ٥٠٠ دينار 
وفضال عن ذلك، فإن العمالء 
الكويتيني مؤهلون للحصول 
على قرض بدون فائدة يصل 
لغاية ١٠٠٠٠ دينار، فيما تبلغ 
قيمة القرض للوافدين ٥٠٠٠ 

دينار.

اســتكملن التدريب في هذه 
الورشة التي ميكن أن متثل 
نقلة حقيقية في مستقبلهن 
الوظيفــي، مؤكــدة لهن أن 
توســيع دائــرة معارفهــن 
إجنــازا  يعــد  وتنويعهــا 
بحد ذاتــه. كما أن النســاء 
يتميزن باإلصرار واملثابرة 
ويستطعن إثبات جدارتهن 
من خــالل العمــل الدؤوب، 
ونحــن فــي البنــك األهلي 

اشــوكوتي، علــى جائــزة 
الســحب الشــهري وهي ما 
يعــــادل راتبا شــهريا لكل 

فائز.
وســيقام السحب القادم 
بتاريــخ ١٥ أكتوبــر ٢٠٢٠، 

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

«التجاري» يعلن الفائزين في سحبي «النجمة» 
األسبوعي وحملة «أكثر من راتب»

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزيــن فــي الســحوبات 
اليومية على حساب يومي، 
وقــد فــاز كل واحــد منهــم 
بجائــزة ٥٠٠٠ دينار، وكان 
احلظ في هذه الســحوبات 
من نصيــب: محمد عبداهللا 
علي، ثمر عزيزي بروجردي، 
هويــده مبارك الفي الهديه، 
بشــار محســن عبدالرضــا 
عوض، انتصار علي حسن 
املوســى. وباإلضافــة إلــى 
السحب اليومي، يوفر بنك 
برقان ســحبا ربع ســنوي 

أجــرى البنــك التجاري 
سحوباته على حساب النجمة 
وحملــة «أكثر مــن راتب»، 
وقد مت إجراء الســحب يوم 
األحــد املوافق ٢٧ ســبتمبر 
البنــك  مبنــى  فــي   ٢٠٢٠
الرئيســي، بحضــور ممثل 
التجــارة والصناعة  وزارة 
عبدالعزيــز اشــكناني، مع 
باالشــتراطات  االلتــزام 
الصحية والوقائية املتمثلة 
في التباعد االجتماعي. وقد 
قام البنك بتغطية السحوبات 
مباشرة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، حيث أعلن عن 
فوز مرمي أحمد امبارك بنتوه 
بجائزة نقدية بقيمة ٥ آالف 
دينــار فــي ســحب النجمة 
األسبوعي، أما جائزة سحب 
حملة «أكثر من راتب» فكانت 
من نصيب منى محمد السبع. 
وأوضح البنك أن حملة «أكثر 
من راتــب» موجهة للعمالء 
الكويتيــني الذيــن يقومون 
بتحويل رواتبهم البالغة ٥٠٠ 
دينــار أو أكثر علــى البنك، 

ممــن  واجلــدد  احلاليــني 
يقومــون بتحويل رواتبهم 
على البنك لربح مبلغ يعادل 
راتب واحد من الرواتب التي 
يتقاضونها شهريا. كما ميكن 
للعمالء الكويتيني املتقاعدين 
باإلضافة إلى املقيمني الذين 
يقومون بتحويل مديونيتهم 
البالغة ١٠٠٠٠ دينار وما فوق 
الى البنك احلصول على هدية 
نقديــة قدرها ١٪ مــن قيمة 
املديونيــة احملولة.  ويذكر 

حلســاب «يومــي» للفــوز 
بجائزة نقدية بقيمة ١٢٥ ألف 
دينار، وللتأهل للسحوبات 
ربــع الســنوية يتعني على 
العمالء أال يقل رصيدهم عن 
٥٠٠ دينار ملدة شهرين كاملني 
قبل تاريخ السحب، كما أن كل 
١٠ دنانير متثل فرصة واحدة 
لدخول الســحب، وإذا كان 
رصيد احلســاب ٥٠٠ دينار 
وما فوق فسيكون صاحب 
احلساب مؤهال للدخول في 
كل من السحوبات اليومية 

وربع السنوية.

أن جوائز «حساب النجمة» 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز 
املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها 
طوال السنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة 
٥٠٠٠ دينار، وشهرية بقيمة 
٢٠٠٠٠ دينار، باإلضافة الى 
جائزة نصف سنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحساب مصرفي في 
العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.

وبصفة خاصة العاملني في 
القطاعني احلكومي والنفطي 
والشــركات املدرجــة لــدى 
البنك، واالستفادة من مزايا 
هذه احلملة واحلصول على 
هديــة نقديــة فوريــة تبلغ 
قيمتها مــن ٢٥٠ دينارا إلى 
٥٠٠ دينــار أو قــرض مــن 
دون فائدة بقيمة ٥ أضعاف 
الراتــب وبحد أقصى ١٠٠٠٠ 
دينار، وسيكون هناك سحب 
أسبوعي للعمالء الكويتيني 

«اإلمارات للشحن اجلوي» تواصل نقل إمدادات اإلغاثة إلى بيروت
تواصــل طيران اإلمارات، بعد مرور أكثر من 
شــهر على االنفجار الهائــل الذي ضرب بيروت 
وأدى إلى أضرار جسيمة، دعم جهود اإلغاثة على 
األرض ومســاعدة املتضررين من خالل حتويل 
تبرعات العمالء السخية من جميع أنحاء العالم 
إلى شــحنات إمدادات إنســانية. واليزال عمالء 
الناقلة يتبرعون بأميال ســكاي واردز، داعمني 
جهود اإلمارات للشحن اجلوي في حشد املوارد 

وتوفير جسر جوي حيوي بني دبي ولبنان.
وقدم ١٢ ألف متبرع من ١٤٠ دولة مساهمات 
تنوعت بني النقد أو أميال سكاي واردز، من خالل 
بوابة مخصصة وآمنة وســهلة عبر «مؤسســة 
طيران اإلمارات اخليرية» واملوقع الشبكي لطيران 
اإلمارات. وتصدر قائمة الدول التي ساهمت بأكبر 
تبرعات كل من اململكة املتحدة والهند وأستراليا 

وأملانيا والواليات املتحــدة األميركية وإيطاليا 
ونيوزيلندا وتايوان واليابان وجنوب أفريقيا.

وأظهر عدد من أعضاء ســكاي واردز طيران 
اإلمارات كرمهم الكبير وحرصهم على دعم جهود 
اإلغاثــة في بيروت من خالل مســاهمات فردية 
وصلت إلى حوالي ٢٥٠ ألف ميل لكل منهم. وبلغ 
إجمالي التبرعات ١٢٠ مليون ميل، ستخصصها 
الناقلة ملساعدة جهود إغاثة بيروت خالل الشهرين 

املقبلني.
وســاهمت التبرعات في توفير ســعة شحن 
للمنظمات اإلنســانية لنقــل املعدات واإلمدادات 
الطبية ومواد اإلغاثة الطارئة األخرى مباشــرة 
إلى بيروت عن طريق «اإلمارات للشحن اجلوي»، 
التي توفر بدورها خصما بنسبة ٢٠٪ من رسوم 

الشحنات املعتمدة.

ونقلــت اإلمــارات للشــحن اجلــوي، منذ ١٣ 
أغسطس ١٦٠ ألف طن من اإلمدادات الطبية واملواد 
الغذائية على عدة رحالت إلى بيروت، وتعاونت 
مع املنظمات غير احلكومية احمللية والدولية التي 
تتولى اجلهود اإلنسانية للمجتمعات املتضررة. 
وتخطط الناقلة لست رحالت أخرى إلى بيروت 
في األسابيع القليلة املقبلة لنقل اإلمدادات الطبية 
واملــواد الغذائية غير القابلــة للتلف واملالبس 
ومعدات احلماية الشخصية ومستلزمات النظافة 

واملستلزمات البيطرية.
وتلتــزم طيران اإلمــارات بخدمة املجتمعات 
التــي تعمل فيهــا، وتدعم من خالل «مؤسســة 
طيران اإلمارات اخليرية» أكثر من ٣٠ مشروعا 
إنســانيا فــي ١٨ دولة، منها ٤ دول في الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
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«كاش» الشركات الكويتية.. يتناقص
أكبر ٥٠ شركة مدرجة بالبورصة فقدت ١٩٢ مليون دينار في ستة أشهر

«نفط الكويت»: ربط ٥٦ بئرًا جديدة ملشروع خط أنابيب في حقل «برقان»

سيجارات متوسط استهالك املدخن بالكويت في ٢٠٣٠!

محمود عيسى

توقعت شركة غلوبل داتا، في تقرير حتليلي 
حول سوق السجائر بالكويت، ان يتراجع متوسط 
استهالك الفرد السنوي من السجائر بحلول ٢٠٣٠ 
بنسبة ٣٠٪ ليصل الى ١٤٨٣ سيجارة سنويا، مبعدل 
٤ سجائر يوميا للفرد املدخن، وذلك باملقارنة مع 
معدل ٢٣١٥ سيجارة سنويا في ٢٠١٧، أي مبعدل 
٦ سجائر يوميا للفرد املدخن، وهو معدل يعتبر 

مرتفعا وفقا للمعايير اإلقليمية.
ويغطي تقرير «جلوبل داتا»، حجم الســوق 
وهيكلتــه جنبــا إلــى جنب مــع نصيــب الفرد 
واالستهالك الكلي، باإلضافة إلى التركيز على بيانات 
العالمة التجارية وأســعار التجزئة والتوقعات 
للمبيعات واالستهالك في السوق الكويتي حتى 

عام ٢٠٣٠.
وجاء فــي التقرير ان الكويــت من بني دول 
اخلليج االخرى التي سجل فيها سوق السجائر 
منوا قويا خالل السنوات األخيرة، حيث بلغ حجم 
االســتهالك احمللي من الســجائر ٦٫٦٥ مليارات 

سيجارة في ٢٠١٧، بزيادة ٢٩٨٫٣٪ عن املستويات 
التي كانت سائدة مطلع تسعينيات القرن املاضي، 
على الرغم من ان القيود املتزايدة على استهالك 
الســجائر ورفع األســعار ســاعد على تقليص 

املبيعات في ٢٠١٨.
وقالت شــركة غلوبل داتا ان سوق السجائر 
الكويتي يعكس االصناف والعالمات املميزة من 
السجائر التي يفضلها املستهلكون في باقي دول 
مجلس التعــاون، مع تركيز قوي على األصناف 
األميركية، وفي غياب االنتاج احمللي، قالت الشركة 
إن احتياجات املستهلكني من السجائر في الكويت 

يتم استيرادها بالكامل من اخلارج.
وتتصدر قائمة املوردين شركة فيليب موريس 
إنترناشــونال االميركية التي استحوذت على ما 
نســبته ٦٠٪ من املبيعات في الســوق الكويتي 
 ،BAT خالل ٢٠١٩، ومن بني الشركات االخرى شركة
وشــركة التبغ اليابانية العامليــة جابان توباكو 

انترناشونال.
ووفقا لبيانات منظمة الصحة العاملية، جاءت 
لبنــان في املرتبــة الثالثة عامليــا واألولى عربيا 

من حيث استهالك الفرد للسجائر سنويا، وذلك 
مبتوسط استهالك ٣٠٢٣ سيجارة سنويا للشخص 
الواحد، وحلت األردن في املرتبة الـ١٦ عامليا بـ١٨٥٥ 

سيجارة سنويا للشخص الواحد.
وتشير البيانات الى أن التدخني يحتوي على 
العديد من املكونات مثل النيكوتني، والتبغ، وهذه 
املكونات تشكل خطرا على الصحة وتؤثر عليها 
سلبا، حيث حتتوي السيجارة الواحدة على ٦٠٠ 
مكون مختلف، وعند احتراق هذه املكونات يحدث 
تفاعل ينتج أكثر من ٧٠٠٠ مادة كيميائية بشكل 
عام منها ٦٩ مادة مسرطنة، وال تختلف السجائر 
عن الشيشــة، فكالهما لديه مستويات عالية من 

مسببات السرطان والسموم.
كما يتسبب التدخني في تقلص شرايني الساقني 
وشرايني الذراعيني، وهي الظاهرة املعروفة باسم 
«أمراض األوعية الدموية»، وتشــمل فئة الناس 
األكثر عرضة ملخاطــر اإلصابة بأمراض األوعية 
الدموية احمليطية، الكثير من املسنني واملدخنني، 
الذين يزيدون مــن مخاطر إصابتهم بهذا املرض 

أو أمراض القلب.

أحمد مغربي

علمت «األنباء» ان شركة 
نفط الكويت حصلت على 
موافقــة اجلهــاز املركــزي 
العامــة على  للمناقصــات 
العقــود  ترســية بعــض 
واصــدار اوامــر تغييريــة 

لعقود اخرى.
وفــي التفاصيل، طلبت 
شــركة نفط الكويت اعادة 
النظر بقرار اجلهاز املركزي 
للمناقصــات على ترســية 
مناقصــة تركيب مشــعب 
رئيسي جديد للغاز منخفض 
الضغــط واالعمال االخرى 
املرتبطــة بهــا فــي منطقة 
الشــعيبة الصناعيــة على 
شركة كي دي دي بي للتجارة 
العامة واملقاوالت التي حازت 
أقــل االســعار بقيمــة ٦٫٦ 
ماليني دينــار، وقرر جهاز 
املناقصات عدم املوافقة على 
الترسية وذلك وفقا ألحكام 
املــادة رقــم ٤٠ مــن قانون 
العامة والطلب  املناقصات 

نسبة ١٤٫٦٪ على قيمة عقد 
املناقصــة اخلاصة بإنشــاء 
خطوط انابيب تدفق النفط 
اخلام واإلشغال املتصلة بها 
فــي منطقة جنوب وشــرق 
الكويت (حقل برقان الكبير) 
املبرم مع شــركة الهندســة 

الوقائيــة ملرافق االنتاج في 
مناطق جنوب وشرق الكويت 
املبرم مع شركة املير للخدمات 
الفنية ملدة سنة على أن تكون 
الـ ٦ أشهر االولى متواصلة 
والـــ٦ أشــهر املتبقية على 
أساس شهر بعد شهر اعتبارا 
من ١ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى ٣٠ 
نوفمبر ٢٠٢١ ومببلغ اجمالي 
قدره ٥٫٤ ماليني دينار وذلك 
الستمرار اخلدمات املذكورة 
دون انقطاع وحلني االنتهاء 
من اجراءات طرح املناقصة 
اجلديدة والتي لم يتم رفعها 
للجهاز حتى تاريخه، وذلك 
لتحضيــر متطلبات اجلهاز 
بشأن قائمة الشركات املدعوة 
حتت الفئة التخصصية رقم 

.٥١
ووافق اجلهــاز املركزي 
للمناقصات على طلب اصدار 
االمر التغييري االول بزيادة 
مبلــغ ٢٫٧ مليــون دينار ما 
يعادل نسبة ٢١٫٦٪ على قيمة 
عقد تشغيل صيانة منشأة 
صيانة ضغط وارة في مناطق 

جنوب وشرق الكويت املبرم 
مع شركة اخلدمات املتكاملة 
للمقاوالت امليكانيكية واآلالت 
الدقيقة وذلك لتغطية تكاليف 
متديــد العقد ملدة ١٢ شــهرا 
اعتبارا مــن ١ أكتوبر ٢٠٢٠ 

حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.
ومتــت املوافقــة علــى 
طلب اصدار االمر التغييري 
اخلامــس بــدون اي تكلفــة 
إضافية حيث ستتم تغطية 
تكاليف التمديد من املبلغ غير 
املستخدم والبالغ ١٫٦ مليون 
دينار ما يعادل ١٫٩٧٪ لعقد 
املناقصــة اخلاصة بإنشــاء 
خطوط انابيب تدفق النفط 
اخلام واالشغال املتصلة بها 
فــي منطقة شــمال الكويت 
واملبرم مع شركة املجموعة 
املشــتركة للمقاوالت، وذلك 
لتغطية التمديد ملدة ١٢ شهرا 
اعتبارا من ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠ 
حتى ٩ سبتمبر ٢٠٢١ واضافة 
عدد ٢٢ بنــدا جديدا نتيجة 
حتســني تصميم موصالت 

حقن املياه.

امليكانيكية واملقاوالت وذلك 
لتغطية تكاليف ربط ٥٦ بئرا 
جديدة وحلــني االنتهاء من 
طرح املناقصة للعقد البديل.
 كمــا وافــق اجلهاز على 
متديــد عقد مناقصة مراقبة 
الصيانــة  وتقــدمي  حالــة 

بقيمة ٨٫٥ ماليني دينار واملوافقة على إصدار األمر التغييري

ً «غلوبل داتا»: الكويت تستورد ٦٫٦ مليارات سيجارة.. واستهالك الفرد ٢٣١٥ سيجارة سنويا

من املناقصني متديد التأمني 
الشــركات  االولــي جلميع 

املشاركة باملناقصة.
الــى ذلــك وافــق اجلهاز 
على اصدار االمر التغييري 
االول بزيــادة مبلــغ وقدره 
٨٫٥ ماليــني دينار ما يعادل 

صناعة السجائر غائبة بالكويت ما يدفع الستيراد جميع االستهالك.. مع التركيز على األصناف األميركية
٤

«هيئة االستثمار» تشتري 
حصة في شركة هندية

محمود عيسى

ذكـــرت صحيفــة «ايكونوميك تاميز» الهندية أن 
الهيئة العامة لالستثمار - اقــــدم صناديق الثروة 
السيادية في العالم - قد اشترت يوم اجلمعة املاضي 
وضمن الصفقات الكبرى في ســوق األوراق املالية 
الهندية ما يصل إلى ١٫٤٥ مليون سهم في شركة اريس 
للعلوم احلياتية والصيدالنية - بســعر يبلغ ٥٤٠ 
روبية هندية للســهم، فيما باعت شركة هيمانشو 
جايانبهاي شــاه ١٫٨ مليون سهم من اسهم الشركة 

املذكورة بسعر ٥٤٠٫٠٥ روبية للسهم.

ل إلى مشاكل باملالءة املالية في حال استمراره السيولة حتسنت لدى القطاعات اخلدمية رغم األزمة.. والبنوك واالستثمار األكثر تأثرًاتداعيات جائحة كورونا تهّدد بشح سيولة قد يتحوَّ

احملرر االقتصادي

أطلقت النتائج املالية للشركات الكويتية في 
النصف األول من العام احلالي جرس إنذار، حيث 
أظهرت تأثر مستويات السيولة لدى الشركات 
بتداعيات جائحة كورونا، فقد انخفضت مستويات 
السيولة بقائمة املركز املالي لدى أكبر ٥٠ شركة 
مدرجة بالبورصة الكويتية بنهاية يونيو املاضي 
بنســبة ١٫٥٪ مقارنة مبســتوياتها نهاية العام 
املاضي، حيث فقدت خزائن تلك الشــركات من 
الكاش لديها واملودع منه في البنوك ١٩٢ مليون 

دينار (ما يقرب من ٦٣٠ مليون دوالر).
ومن خالل رصد لـ «األنباء» في تفاصيل هذه 
التراجعات، يالحظ أن التأثير بدأ مع اإلجراءات 
املرتبطة بانتشار الڤيروس في النصف الثاني 
من شهر مارس وامتد حتى نهاية يونيو، حيث 
متت اآلثار اإليجابية خالل الربع األول وما قبلها.
وفــي رصد للفترة املقارنة، يالحظ أيضا أن 
هذه املؤسسات سعت إلى مراكمة السيولة لديها، 
حيــث متكنت فــي زيادة الســيولة لديها خالل 
النصف الثاني من العام املاضي بقيمة ١٫٢٥ مليار 

دينار بزيادة تبلغ نسبتها ١١٫٣٪.
وتبلغ مستويات الكاش لدى تلك الشركات 
اخلمسني ١٢٫١ مليار دينار (أي ما يتخطى نحو 
٤٠ مليــار دوالر) بنهاية يونيو املاضي مقارنة 
مبستواها البالغ نحو ١٢٫٣ مليار دينار في نهاية 
العــام ٢٠١٩ (علما أن مســتويات الكاش بنهاية 
يونيــو من العام املاضي كانــت قد بلغت ١١٫٠٤ 

مليار دينار). 
مالءة مالية

وال يعد تناقص مســتويات الســيولة لدى 
الشركات والبنوك مشكلة رئيسية، ولكن األخطر 
أن يتحول تناقص السيولة إلى مشكلة في املالءة 
املالية لتلك الكيانات االقتصادية، حيث سيؤدي 
عــدم قدرتها على ســداد التزاماتها بســبب هذا 
النقص الى مشاكل في االقتصاد بسبب االرتباطات 
الكثيرة بني الشــركات الكبيــرة وامتدادها بني 

القطاعات االقتصادية املختلفة.
وقد حذر محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد 
الهاشل مطلع األزمة في أبريل املاضي من حتول 
نقص السيولة ملشاكل مالءة مالية، مشيرا إلى 
تركيــز القــرارات التي مت اتخاذهــا على تفادي 

حدوث ذلك.
وتعني مشــاكل املــالءة املالية عــدم القدرة 
على سداد االلتزامات ألطراف عدة من املوردين 
واملشروعات الصغيرة واملتوسطة ما يخلق بدوره 
مشكلة أكبر لدى تلك الكيانات األصغر، إضافة 
إلى عدم سداد التزامات الديون والقروض ما قد 
يهدد ســالمة القطاع املالــي الذي ميثل الركيزة 

األساسية لالقتصاد.
سيولة مصرفية

ويبــدو أن القطاع املصرفي كان األكثر تأثرا 
بتناقص السيولة لديه نتيجة تداعيات جائحة 
كورونا، حيــث تناقصت الســيولة لديه خالل 
الســتة أشهر األولى من هذه السنة نحو ٢٤٣٫٥ 
مليون دينار ومبا نسبته ٢٫٧٥٪، بعدما وصلت 
إلى ٩٫٢٢ مليارات دينار بنهاية يونيو املاضي. 
وكانت السيولة وصلت الى مستويات بلغت في 

نهاية العام املاضي ٩٫٤٦ مليارات دينار.
وقد بادرت البنوك الكويتية إلى اتخاذ إجراءات 
من تأجيل األقســاط وغيرها ما اثر بشدة على 
مستويات السيولة لديها، حيث تدخل بنك الكويت 
املركزي عبر تخفيف القيود الرقابية، ما ساهم في 
توفير ٥ مليارات دينار الستخدامها في تعويض 

نقص السيولة وزيادة قدرتها على اإلقراض.
قطاعات دفاعية

وعلــى الرغم من تراجع ســيولة ٢١ شــركة 
مدرجــة فقــط مقارنة بزيادتها لدى ٢٩ شــركة 
مدرجــة خالل النصف األول مــن العام احلالي، 
إال أن اكثــر الشــركات غير املصرفيــة التي زاد 
الكاش لديها تنتمي لقطاعات خدمية لم تتوقف 
خدماتهــا أو تتأثر بتداعيــات اجلائحة، بل زاد 

بعضها من نشاطه.
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(زين عالم) سوق الذهب يشهد تذبذبا بني البيع والشراء بسبب ارتفاع األسعار 

نار األسعار.. تقفز ببيع الذهب ٥٠٪ وتهوي بالشراء ٢٠٪
باهي أحمد

يبقى املعدن األصفر هو 
املالذ اآلمــن للمســتثمرين 
واألفــراد في وقــت األزمات 
االقتصاديــة، حيــث جلــأ 
العديد من املســتثمرين الى 
شــراء الذهب خــالل األزمة 
التي  االقتصاديــة احلاليــة 
جــاءت نتيجــة النتشــار 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
املستجد حول العالم، وأدى 
هذا اإلقبال الكبير على املعدن 
األصفر الى ارتفاع األسعار 
بشكل غير مسبوق ووصولها 
ملســتويات تاريخيــة، وهو 
ما ألقى بظالله على السوق 
الكويتي، حيث بدأت عمليات 
شراء الذهب تتراجع مقابل 
البيــع  ارتفــاع بعمليــات 
لتحقيق املكاسب من ارتفاع 

األسعار غير املسبوق.
«األنبــاء» قامــت بجولة 
ميدانية على أسواق الذهب 
واألملاس ملعرفة ما وصل إليه 
الوضع فــي الوقت احلالي، 
حيث أجمــع البائعون على 
وجــود حركــة ملحوظــة 
بالســوق، إال أنهــا لم تصل 
إلى نفس املستوى مقارنة مبا 
قبل جائحة «كورنا»، حيث 
مازالت حركة شــراء الذهب 
ضعيفة بانخفاضها ٢٠٪، أما 
فيما يتعلق بعمليات البيع 
فقد ارتفعت بنســبة ال تقل 
عن ٥٠٪، وذلك بسبب ارتفاع 
أســعار الذهــب فــي الفترة 
احلاليــة ما دفــع العديد من 
املواطنني واملقيمني لبيع ما 
لديهم من ذهب بهدف حتقيق 

ربح كبير.
الــى  البائعــون  وأشــار 
أنه في ظــل االرتفاع الكبير 
باألسعار في الوقت احلالي، 
جلــأ املشــترون الى شــراء 
األوزان اخلفيفة أو ما يسمى 
بـ «النواعم» بهدف تخفيض 
ميزانياتهم املخصصة لشراء 
الذهب، باالضافة الى ارتفاع 

منذ زمن طويــل يفضلونه 
على أية سلعة أخرى، وأنه 
ليس متاحا للجميع خاصة 
ذوي الدخل احملدود والذين 
قد ال يســتطيعون اقتناءه، 
حيث يفقد األملاس نحو ٢٥٪ 
مــن فاتورته عند البيع بعد 
شرائه.. وفيما يلي التفاصيل:

األوزان اخلفيفة

في البداية، أكد مســؤول 
املبيعــات محمــد حنش، أن 

كبيــرا على بعــض األنواع 
مثل «الشبكات»، وهي األطقم 
الكاملــة والدبــل اخلاصــة 
بحفالت الــزواج، أمــا فيما 
يتعلق باملناسبات األخرى، 
الزبائــن على وزن  فيبحث 
خفيف كاألســاور واخلوامت 
وهي ما يطلق عليه «النواعم» 

نظرا لوزنها اخلفيف.
وأشار إلى أن الذهب عيار 
٢١ هو األكثــر طلبا من قبل 
اجلماهير، حيث يبلغ سعر 

النواعــم بشــكل كبير من 
قبل اجلماهير، وهي القطع 
ذات الوزن اخلفيف والتي 
يتراوح وزنها ما بني ٥ إلى 
٤٠ غرامــا، أما فيما يتعلق 
باألطقــم الكبيــرة فالطلب 
عليها بات قليال جدا ان لم 

يكن معدوما.
وأشــار الى أن الســوق 
بشــكل عام يشــهد مرحلة 
كبيــرة مــن التذبذب وعدم 
االســتقرار ما بني عمليات 
البيــع والشــراء، فقد جتد 
نشــاطا ملحوظــا بحركــة 
البيع والشراء خالل أسبوع 
أو أسبوعني، وفترة أخرى 
جتــد خاللها عمليات البيع 
والشــراء معدومــة وغيــر 
مســتقرة، ولكــن األزمــة 
األخيرة أكــدت للجميع أن 
املعدن األصفر هو املالذ االمن 
لالستثمار، لذلك اجته العديد 
للشراء خالل اجلائحة خاصة 
بعــد ارتفاع ســعر الذهب 

ووصوله ألرقام قياسية.
تراجع املبيعات

مــن جهتة، قال ســامي 
الزعبي من شركة العريس 
امللكــي ان املبيعات هبطت 
أزمــة  مقارنــة مبــا قبــل 

اإلقبال على شراء الذهب يكون 
خالل عــدد من املناســبات، 
التخــرج والزواج  كحفالت 
وهو ما أنعش السوق قليال 
خــالل الفتــرة احلالية، كما 
أن ســعر الذهب قبــل أزمة 
«كورونــا» كان منخفضــا 
مقارنة بســعره اليوم، مما 
أدى إلى زيادة عمليات البيع 
مقارنة بعمليات الشراء من 

قبل الزبائن.
وأضاف أن هنــاك اقباال 

الغرام في الوقت احلالي ١٦٫١٣ 
دينارا، أما فيما يتعلق بشراء 
األملاس فيجب أن يكون الذهب 
املستخدم من عيار ١٨ وذلك 
كون هذا العيار هو األفضل 
للحفاظ علــى قطع األملاس 

والتصاقها معه بشدة.
ولفت حنــش الى وجود 
اقبال طفيف على أطقم األملاس 
خاصة من قبل املقبلني على 
الــزواج وتقدميــه كشــبكة 
للعروس، حيث يبدأ ســعر 
الطقم من ٣ آالف دينار ليصل 
في بعض األحيان إلى ٢٠ ألفا، 
وما يحدد ذلك هو حجم قطع 
األملاس والقيراط في الوزن.

إقبال محدود

ومن جانبه، قال مرتضى 
سيد ان ارتفاع أسعار الذهب 
ساهم في االقبال على شراء 

«كورونا» بنســبة تتراوح 
بــني ١٥ إلــى ٢٠٪، كمــا أن 
األســواق بشــكل عــام بها 
البيــع  ضعــف لعمليــات 
والشــراء، خاصة أن هناك 
تخوفــا كبيــرا مــن قبــل 
اجلماهير لذلك ال يوجد اقبال 
كبير على عمليات الشــراء 
اضافة إلى ارتفاع األسعار.
إلــى أن عــدم  وأشــار 
السماح باقامة حفالت زفاف 
في ظــل األوضاع الصحية 
التي تشهدها البالد نتيجة 
ألقــى  جائحــة كورونــا، 
بظالله على ســوق الذهب 
ودفع اجلماهير لالقبال على 
شراء أنواع معينة كالنواعم، 
وذلك بسبب وزنها البسيط 
واالبتعاد عن األطقم الكبيرة 
اخلاصة بحفــالت الزفاف، 
مشــيرا إلى أن االقبال على 
الذهب االســتثماري مازال 
مســتمرا خاصــة عيار ٢٤ 
كالسبائك وبعض الليرات.

مبيعات األملاس

بدوره، قال حسني علي 
بائع املجوهرات من شركة 
اجلوادين، ان عمليات البيع 
اخلاصــة بأطقــم األملــاس 
لم تعــد مثل الســابق قبل 
اجلائحــة، حيث انخفضت 
بشكل كبير كما أن اجلماهير 
تقبل على بيع الذهب بشكل 
كبير بعد ارتفاع األســعار 
وهو ما يختلف عن األملاس، 
حيث ان األملاس سعره ثابت 
كمــا أن البضاعــة تكــون 
مكفولة لفترة تصل إلى ١٠ 
سنوات كما أن ٢٥٪ من قيمة 
الفاتورة تخصم عند البيع 
من قبــل الزبائن، الفتا إلى 
أن النواعم هي األكثر طلبا 
من قبل اجلماهير كاخلوامت 
وغيرهــا ودبــل اخلطبــة، 
مشيرا إلى أن هناك تخوفا 
مــازال من قبــل اجلماهير 
للشــراء وهو ما يؤثر على 
مبيعات السوق بشكل كبير.

محالت الذهب لـ «األنباء»: اإلقبال على شراء األوزان اخلفيفة لتخفيض فاتورة الشراء.. والبعد عن عيار ٢٤ الرتفاع سعره

نســب اإلقبــال على شــراء 
الذهــب عيــار ٢١ كونــه أقل 

سعرا من عيار ٢٤.
وخــالل اجلولــة لوحظ 
وجــود إقبال على الســوق 
خالل الفترة احلالية، حيث 
أرجع أصحاب احملالت ذلك 
الى شراء الهدايا التذكارية من 
أولياء األمور ملتفوقي الثانوية 
العامة، أما فيما يتعلق بحركة 
ســوق باألملــاس، فأكدوا أن 
األملاس لديه زبائن خاصني 

سوق الذهب الكويتي بشكل عام يشهد مرحلة من التذبذب بني عمليات البيع والشراء

منع إقامة حفالت زفاف ألقى بظالله على السوق ودفع لإلقبال على شراء «النواعم»
الهدايا التذكارية ملتفوقي الثانوية العامة تنعش حركة الشراء قليًال في الوقت احلالي

طقم األملاس يتراوح بني ٣ و٢٠ ألف دينار.. ويفقد ٢٥٪ من فاتورته عند البيع

أسعار الذهب 
بالسوق الكويتي

٭ عيــار ٢٤.. ســعر 
الغرام عند ١٨٫٤ دينارا.
٭ عيــار ٢٢.. ســعر 
الغرام عند ١٦٫٩ دينارا.

٭ عيار ٢١.. سعر الغرام 
عند ١٦٫١ دينارا.

٭ عيار ١٨.. سعر الغرام 
عند ١٣٫٨ دينارا.

الســعر  ٭ األونصة.. 
عند ٥٧٣٫٢ دينارا.

قانون املناقصات بني الواقع واملأمول

٭ ان ســماح التعليمات الصادرة من وزارة املالية بالتنازل 
لطرف آخر مبوافقة وكيل اجلهة املختصة حســب ما ورد 
باملادة ١٣٥ من تعميــم وزارة املالية ٢٠١٧/٢، يخالف أحكام 
القانون والئحته التنفيذية بهذا الشأن، وال يتسق مع قواعد 
احلوكمــة، األمر الذي قد يفتح بابا للفســاد من خالل بيع 
املناقصات وشــرعنته، وهذا ليس الهدف من القانون طاملا 

انه يسمح للمقاول بالتعاقد مع مقاولني بالباطن.
٭ مــن غير الواضــح معرفة دور وزارة املالية في شــأن 
األحكام الواردة بالقانون والتي متت اإلشــارة فيها لوزارة 
املاليــة، فهل وزارة املالية مفوضة من قبل جهاز املناقصات 
العامة في حدود االحكام؟ ام القانون أحال لوزارة املالية هذا 
االختصاص بالكامل؟ علما بأن املادة ٩١ من القانون قد نصت 
بشكل صريح على ان تتولى وزارة املالية اصدار التعليمات 
مبا ال يتعارض مع القانون، هذا تســاؤل مســتحق ملعرفة 
دور اجلهاز في اإلشــراف على ما تصدره وزارة املالية من 
تشريعات في هذا الشأن والتحقق من مدى اتساقها مع أحكام 
القانون، حيث تبني عدم وجود اتساق بني القانون والئحته 
التنفيذية من جهة، وأحكام التعميم الصادر من وزارة املالية 

رقم ٢٠١٧/٢ بشأن الشراء.
 فعلى سبيل املثال هناك اختالف في التعريفات واالحكام 
في املواد وفي نطاق تنفيــذ القانون الواردة بالتعميم وبها 
استزادة في بعض األحيان وتعارض في بعض األحيان، وهذا 
يدلل على ان تعميم نظم الشراء ٢٠١٧/٢ لم يعرض على جهاز 
املناقصات العامة، حيث ان وزارة املالية استندت على املادة 
١٩ من القانون عند إصدارها للتعميم، في حني كان الواجب 
االستناد على املادة ٩١ ألن إصدار التعليمات يكون في حدود 
أحكام القانون والالئحة، وعليــه يتطلب األمر إعادة النظر 
في احكام التعميم املشار اليه من قبل اجلهاز وإجازته منه.

٭ تطــرق القانون الى تنظيم بعض التعامالت االلكترونية، 
فقد نظم بعضها وترك بعضها، وعلى سبيل املثال موضوع 
الشراء االلكتروني حيث لم يتم تنظيمه بالقانون، وهو مطلب 
مهم في ســبيل تســهيل اإلجراءات املتعلقة بتوفير السلع 
واخلدمــات، علما بأن القانون أناط هذا االمر الى إدارة نظم 
الشراء في وزارة املالية، وفقا للفقرة (د) من املادة ٩، والتي 
شملت تطوير الوسائل لتحسني عمل نظام الشراء العام، مبا 
في ذلك استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في 
عمليات الشــراء، اال انه لم يتبني من أحكام التعميم وجود 

تنظيم واضح بهذا الشأن.
٭ وجود فراغ تشريعي لعدم استكمال تنفيذ أحكام املادة ٨٦ 
من القانون واملتعلقة بالعقد النموذجي وعقد الشراء، حيث 

انه لم يتبني تنفيذ أحكام هذه املادة بشكل كلي.
لذلك نرى من األهمية إعادة دراسة القانون ٤٩ لسنة ٢٠١٦ 
بشأن املناقصات العامة بهدف معرفة ما هو املأمول من هذا 
القانون وفقا للغايات التي من اجلها صدر مثل هذا التشريع.
كما نرى من األهمية أن إعادة دراســة مثل هذا القانون 
ال جتدي إال إذا متت دراسته بشكل فني وموضوعي وعلى 
مستوى املختصني في جميع األجهزة املعنية، وفي مقدمتها 
األجهزة الرقابية للخــروج بتصورات ومرئيات تخدم مثل 

هذا التشريع.

تأسيس القانون جاء حلماية املال العام 
استنادا الى ما ورد باملذكرة اإليضاحية 
ووفقا للقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ الوارد 
بديباجة القانون، حيث ان األموال العامة 
تشمل األموال التي تدار من قبل الدولة 
وتشرف عليها وليس بالضرورة مصدرها 

امليزانية العامة للدولة.
٭ أضاف القانون نطاق أعمال لم تكن 
واردة في التشريع السابق، او لم تكن 
واضحة سابقا، وهي اخلدمات مبطلقها 
والتي تشمل كل اعمال اخلدمات مثل 
االستشارات واإليجارات وغيرها، ومبا ان بعض اجلهات بقانون 
إنشائها كانت تناط بها بعض تلك اخلدمات، وعلى سبيل املثال 
التدريب لدى ديوان اخلدمة املدنية، فأصبح من غير الواضح 
مدى مركزية اجلهاز في طرح تلك اخلدمات مبناقصة عامة.

٭ عدم وضوح دور جهاز املناقصات فيما يتعلق بالشــراء 
اخلارجي تعاقدا وتنفيذا، فالقانون لم يغط الثغرة في القانون 
السابق، فتوفير السلع واخلدمات للوحدات اإلدارية اخلارجية 
التابعة للجهات العامة ال يغطيها القانون او الالئحة التنفيذية، 
وتعميم وزارة املالية الصادر بهذا الشأن ٢٠٠٧/٢ غطى ذلك 
في حدود ٥٠٠٠ دينار فقط، وهو ذات القصور في القانون 
الســابق، فالفقــرة ٣ من املادة ٢ من القانــون فيما يتعلق 
باستثناء مؤسسة البترول الكويتية من النصاب أشارت الى 
ان اجلهاز يختص بعقود الشــراء التي تنفذ داخل الكويت 
والتــي تزيد على ٥ ماليني دينار، وفي الفقرة ٢ من املادة ٤ 
إشــارت الى أنه تسري أحكام طرح املناقصات على العقود 
التي تتم داخل الكويت بشــأن اعمــال تتبع جهة عامة في 
دولة أجنبية سواء كان املتقاعد كويتيا أو أجنبيا، واملادة ٤١ 
حددت الشــروط العامة التي تتوافر في املتعاقد، ومنها ان 
يكون مسجال بالسجل التجاري وسجل املوردين واملقاولني، 
أما املادة ٧٨ من تعميم وزارة املالية فنظمت الشراء من قبل 
الوحدات اإلدارية باخلــارج في حدود ٥٠٠٠ دينار وما زاد 
على ذلك في حدود ٧٥٠٠٠ دينار فهو غير منظم، وهو ذات 

القصور في القانون السابق.
٭ عالج القانون جانبا مهما يتعلق باحلاالت الطارئة نتيجة 
ظروف غير متوقعة والكوارث، كما سمح القانون للجهات 
العامــة باتخاذ إجراءات أولية ويتم إخطــار اجلهاز بها مع 
املســتندات املتعلقة بها، لكن هذا األمــر يتطلب مزيدا من 
التنظيم خاصة لعدم وضوح مدى حدود السلطة التقديرية 
للجهات العامة في هذا الشأن، كما انه من غير الواضح سلطة 
اجلهات العامة في تنظيم الشــراء في ظل احلاالت الطارئة، 
حيث تضمن تعميم وزارة املالية في هذا الشأن ذات األحكام، 
لكن من غير الواضح فيما اذا كان جائزا لها تنظيم هذا األمر 

دون الرجوع الى جهاز املناقصات العامة.
٭ عدم وضوع هدف ومضمون املادة ٩ من القانون بشأن 
االتفاق بني اجلهات احلكومية، فيما إذا كان القصد املعامالت 
املتبادلة بني اجلهات العامة واســتثنائها من القانون ودور 
الوزراء في هذا الشأن، حيث لم يتضمن القانون أي أحكام 

توضيحية بهذا الشأن.

املناقصات العامة فقط، وهو تشــريع 
هجني بني املناقصات العامة واملشتريات 
العامة، ويتبني ذلك جليا من خالل االطالع 
على احكام الفصل األول (أساليب التعاقد) 
والفصل الثالث (أساليب أخرى للشراء). 
٭ كون هذا القانون يعتبر من القوانني 
الفنية التي تنظم إجراءات توفير املواد 
واالعمال واخلدمــات، وبالتالي أصبح 
جهاز املناقصــات العامة هو املرجعية 
الفنيــة والقانونية املتعلقة بأي خالف 
او تفسير ملواده، لكن نرى ان املشرع 

قد أغفل هذا االمر، لذا قد يكون من شــأن ذلك ان يفتح الباب 
أمام االجتهادات والتفســيرات من قبل جهات غير مختصة، 
علما بأن هناك ممارسة جيدة في هذا الشأن، فوفقا للمرسوم 
بقانون ١٥ لســنة ١٩٧٩ في شأن نظام اخلدمة املدنية، قد اناط 
املشرع ملجلس اخلدمة املدنية دون غيره مسؤولية تفسير كل 
ما يتعلق بتشريعات شؤون التوظف، مما حدد املشرع مرجعية 

واضحة بشأن املرسوم.
٭ يهــدف هذا القانون الى ضمان احلفاظ على األموال العامة 
الى جانب حتقيق املرونة للجهــات العامة، الى جانب حتقيق 
احلوكمة في نظام الشــراء في اجلهات العامة، وسبق للسلطة 
التشــريعية ان ألغت كافة النصوص املانعة من خضوع بعض 
الهيئات العامة واملؤسسات العامة من رقابة ديوان احملاسبة او 
قانون املناقصات العامة، وذلك مبوجب القانون رقم ٦٦ لسنة 

١٩٩٨ الوارد في ديباجة القانون ٤٩ لسنة ٢٠١٦.
إال أن القانون اجلديد لم يحدد موقفه بشأن إلغاء النصوص 
املانعة، وان كنا نرى أن إلغــاء النصوص يجب ان يرد أيضا 
في هذا القانون، وان أي اســتثناء يجب ان ينص عليه بشكل 
صريح في هذا القانون، وان يكون االستثناء موضوعيا وليس 
استثناء على مســتوى اجلهات، ألننا اآلن أمام قوانني خاصة 
مت إلغاء النصوص املانعة الواردة فيها، وهي القوانني الصادرة 
حتى صدور القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٩٨، وأمام قوانني خاصة 
وردت احكام خاصة نصت على االســتثناء بشكل واضح بعد 
صدور القانون املشار اليه، وأمام قوانني أيضا لم تنص صراحة 
على االســتثناء، لكن أوردت احكام في هذا الشأن تفتح باب 
االجتهاد في التفســير فيما اذا كانت تعتبر احكاما استثنائية 
من عدمه، وقد يزيد باب االجتهاد في التفسيرات خاصة ان ما 
ورد في املادة ٢ من القانون ٤٩ يساعد على ذلك، حيث نصت 
علــى اآلتي (.... وفي جميع األحوال تطبق احكام هذا القانون 
والئحته فيما لم يصدر بشــأنه نص خاص في شأن عمل كل 

من هذه اجلهات العامة).
ومن جانب آخر، لــم يتبني في القانون والئحته التنفيذية 
مبررات استثناء الشركات اململوكة بالكامل للمؤسسات املستقلة، 
وقصر نطاق تطبيق أحكام القانون على الشــركات اململوكة 

بالكامل ملؤسسة البترول الكويتية. 
٭ وفقا للمادة ٣٣ و٣٦ من القانون واملادة ٢ من الالئحة التنفيذية، 
فإن أحكام تلك املواد قد حددت نطاق تطبيق القانون على أوجه 
الشراء واخلدمات التي يكون مصدرها اعتمادات ميزانية اجلهات 
العامة فقط، مما يعتبر القانون معيبا في هذا الشأن، خاصة ان 

جاء القانون ٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشــأن املناقصات العامة بعد 
فترة طويلة من صدور التشريع السابق القانون رقم ٣٧ لسنة 
١٩٦٤ أي بعد ما يزيد على خمسة عقود، جاء نظرا لوجود حاجة 
ملحة إلعادة النظر في التشريع ليتناسب مع الواقع العملي وفقا 
للتطورات احلديثة إلجراءات الشراء وأيضا للحاجة الى نظام 

شراء يتسم بالشفافية واحلوكمة.
القانون جاء أيضا لسد الفراغ التشريعي في التشريعات، 
واملتعلق بتنظيم الشراء، حيث ان التشريع السابق لم ينظم 
إجراءات الشراء للحدود التي تقل عن نصاب جلنة املناقصات 
املركزية، األمر الذي اضطرت اليه وزارة املالية في ذلك الوقت 
لسد هذا الفراغ من خالل إصدار تنظيم خاص بالشراء في 
تلك احلدود (التي تقل عن النصــاب)، على الرغم من عدم 
وجود تأسيس قانوني ميكن وزارة املالية من تنظيم مثل هذا 
األمر، ال من خالل املرســوم في شأن وزارة املالية الصادر 
في ١٩٨٦، وال من خالل املرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ 
بقواعــد إعداد امليزانيات العامة والرقابة عليها واحلســاب 
اخلتامي، إال انه من وجهة نظرنا ان تدخل وزارة املالية هذا 
وان كان من غير ســند قانوني، إال انه كان محمودا إلحكام 

الرقابة على نظم الشراء.
وقبل التطرق الى قراءتنا التحليلية لقانون املناقصات املركزية، 
نود اإلشارة الى انه ترجع أسباب وجود بعض القصور واملثالب 
في بعض التشــريعات بوجه عام، الى أن أي مشروع قانون 
يصاغ من قبل املشرع برؤية وروحية يهدف منها املشرع الى 
حتقيق املستهدفات التي من اجلها يتم إصدار مثل هذا التشريع.

لكن في معظم األحيان ونتيجة لكثرة االجتهادات في جهات 
النظر في التشريعات من قبل أطراف عديدة يترتب عليه صدور 
التشريع بشكل قاصر ومعيب في معظم األحيان، االمر الذي 
يؤثر على تطبيق مثل هذا القانون من حيث اجلوهر واالهداف، 
واجزم بأن هذا التشريع من ضمن تلك التشريعات التي شابها 

مثل هذا القصور.
فعلى ســبيل املثال ال احلصر، الفقــرة أوال من املادة ٢ من 
القانون حددت نطاق القانون من حيث االعمال ومنها اخلدمات 
بشكل مطلق دون حدود، ثم جاء القانون بالفقرة ثانيا ونص على 
أن تسري أحكام هذا القانون على عقود خدمات استيراد البرامج 
اإلذاعية والتلفزيون، وفي املادة ١ اخلاص بالتعريفات عرف املشرع 
اخلدمات بأنها العناصر القابلة للشراء من غير السلع واملقاوالت 
وتضم منافع األشــياء واألشخاص التي ميكن أن تقيمها ماليا، 
ويجوز ان تكون محــال للتعامل مبا في ذلك خدمات النقل، من 
ثم نرى كيف عرف القانون اخلدمات بشكل مختلف في مواقع 
مختلفة من القانون مما يفتح الباب لالجتهاد والتفسيرات، وهذا 

يسري على بعض اجلوانب األخرى أيضا من القانون.
ومن أبرز ما مت رصده من مالحظات على القانون والئحته 

التنفيذية اجلوانب التالية:
٭ ان لكل تشــريع غاية وهدفا لكن مــن غير الواضح ماهية 
فلسفة القانون ٤٩ لســنة ٢٠١٦، فهل نحن أمام قانون ينظم 
املناقصات العامة؟ أم أمام قانون ينظم الشراء بوجه عام؟ والذي 
يتم بعدة وسائل من ضمنها املناقصة العامة، الن هذا القانون 
نظم كل أساليب الشراء من مناقصة وممارسة واالمر املباشر.

ونعتقد أننا أمام تشريع ينظم الشراء بكافة أساليبه وليس 

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقا)

baderalhammad.com

ملشاهدة الڤيديو

جاء قانون املناقصات العامة اجلديد نظرًا لوجود حاجة 
ُملّحة ولسد الفراغ التشريعي في التشريع السابق

القانون لم يحدد موقفه بشأن إلغاء النصوص املانعة
وأن أي استثناء يجب أن ينص عليه بشكل صريح وموضوعي

ضرورة إعادة دراسة قانون املناقصات بشكل فني 
وموضوعي للخروج بتصورات ومرئيات تخدم املوضوع

من غير الواضح معرفة دور وزارة املالية في شأن األحكام 
الواردة بالقانون والتي متت اإلشارة فيها للوزارة
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«موديز»: التصنيف االئتماني لـ «الوطني» 
على نفس اجلدارة االئتمانية للكويت

«الوطني»: الدوالر أفضل عمالت املالذ اآلمن

الروضان يفتتح مركز الكويت لرواد األعمال

قامــت وكالــة موديــز 
للتصنيف االئتماني بإصدار 
تقريرهــا حــول التصنيف 
االئتمانــي لبنــك الكويــت 
الوطني، حيث اكدت انه في 
سابقة هي األولى من نوعها 
حافــظ البنك فــي تصنيفه 
االئتماني على نفس اجلدارة 

االئتمانية للكويت.
وقــال «الوطنــي» فــي 
افصــاح نشــر علــى موقع 
البورصة ان تخفيض الوكالة 
للتصنيف االئتماني للبنك 
يعكس التأثيــر الناجم عن 
تخفيض التصنيف السيادي 

.Aإلى ١ Aaللكويت من ٢
وأضاف ان الوكالة قامت 
بتغيير النظرة املستقبلية 
لتصنيفات الودائع طويلة 
االجل لبنك الكويت الوطني 
إلى مستقرة ومبا يتماشى 
النظــرة املســتقبلية  مــع 
للتصنيــف  املســتقرة 

السيادي للكويت.
وأوضح البنك ان «موديز» 
أكــدت علــى أن التصنيــف 
املستقل لبنك الكويت الوطني 
يدعمه املالءة املالية القوية 

قــال تقريــر صــادر عن 
بنــك الكويــت الوطنــي ان 
األســبوع املاضي لم يشهد 
احداثا تذكــر على الصعيد 
االقتصادي وكان اســبوعا 
هادئــا على غير املعتاد، في 
حني احكمت مخاوف تفشي 
موجهــة ثانية مــن جائحة 
كوفيــد-١٩ قبضتهــا على 
مســار األســواق. وكان هذا 
األمــر واضحا منذ فترة، إال 
انه بدأ اآلن في دفع احلكومات 
لالستجابة بفرض قيود أكثر 
صرامــة. وعلــى الرغم من 
ذلك، شهد الدوالر األميركي 
ارتفاعا واسع النطاق خالل 
املاضــي مقابــل  األســبوع 
املالذات اآلمنة األخرى (الني 
الياباني والفرنك السويسري 
والذهب). ويبدو أن العوامل 
التي حترك األسواق ليست 
مرتبطة بعدد حاالت اإلصابة 
بفيــروس كوفيــد-١٩، بل 
التــي  اجلديــدة  بالقيــود 
تفرضهــا الــدول الحتــواء 

اجلائحة. 
انه في  التقرير  واضاف 
الوقــت الــذي تفــرض فيه 
أوروبــا قيــودا مشــددة، ال 
تفكر الواليــات املتحدة في 
وضــع أي قيود على حرية 
احلركة وأنشطة األعمال. وقد 
ارتفع الدوالر األميركي إلى 
أعلى مستوياته املسجلة في 
شهرين، وصوال إلى ٩٤٫٧٤٢ 
مقابــل ســلة مــن العمالت 
ارتفــاع بنســبة  ليســجل 
١٫٩١٪ على أساس أسبوعي. 
ارتفعــت حــاالت  وعندمــا 
اإلصابة بفيروس كوفيد-١٩ 
في مارس املاضي وفرضت 
الــدول عمليــات اإلغــالق، 
ارتفع الدوالر إلى مستويات 
قياسية. وهنا نتساءل: هل 

سيعيد التاريخ نفسه؟ 
ســتريت،  وول  وفــي 
تراجع اداء مؤشرات األسهم 
الرئيســية الثالثــة بشــكل 

التجــارة  دّشــن وزيــر 
والصناعــة خالد الروضان 
مركز الكويت لرواد األعمال، 
وذلــك ضمن خطــة وزارة 
التجــارة الســتكمال رؤية 
وأكــدت   .٢٠٣٥ الكويــت 
«التجارة» في بيان صحافي، 
ان اخلدمات التي يقدمها مركز 
الكويت لــرواد االعمال هي 
تأسيس الشركات، باإلضافة 
الى توثيق العقود، موضحة 
أن املراجعة ســتكون وفقا 
لنظام املواعيد املسبقة عبر 

.kbc.gov.kw
إنهــا  الــوزارة  وقالــت 
تستمر في تسهيل املراجعة 
على رواد األعمال من خالل 
توفير نقاط ومراكز خدمة 
إلميانها بدورها الرئيســي 
في التطور التجاري وبيئة 
العمل التجاري واالستثماري 
املعنيــة  اجلهــة  لكونهــا 
بإصدار التراخيص ومراقبة 
األنشطة واألعمال التجارية، 
مشددة على ان فتح مراكز 
عبــر  للعمــالء  اخلدمــة 

معدل التغطية ٢٥٠٪ يوفر 
مصدات كبيرة ويدعم املالءة 
املالية للبنوك، حيث يدعم 
التنظيمي احلصيف  النهج 
املركــزي  الكويــت  لبنــك 
اســتقرار النظــام املصرفي 
ومواءمتــه مــع متطلبــات 
الدولية، باإلضافة  املعايير 
إلــى أن «موديــز» لــم تبد 
أي تخــوف جتــاه تطبيــق 
معايير احلوكمة في البنوك 

خالل األسبوع املاضي حيث 
سيطرت معنويات االبتعاد 
عــن املخاطــر علــى كافــة 
األسواق. وانخفض كال من 
الدوالر االسترالي والدوالر 
النيوزيلندي بنسبة ٣٫٦٧٪ 
٣٫١٨٪ علــى التوالــي مقابل 
الــدوالر األميركــي. ويأتي 
تعثــر الــدوالر االســترالي 
فــي ظــل تزايــد التوقعات 
بشأن خفض وشيك لسعر 
الفائدة في أكتوبر، بينما أكد 
مسؤولو السياسة النقدية في 
نيوزيلندا أنهم في طريقهم 
لتطبيق املزيد من سياسات 
التيسير النقدي، مبا في ذلك 

أسعار الفائدة السلبية.
االقتصاد األميركي 

تراجعت أنشطة األعمال 
هامشــيا هــذا الشــهر فــي 
الواليات املتحدة، وســجل 
قطاع الصناعات التحويلية 
مكاســب قابلها ضعف أداء 
قطاعات اخلدمات. وانخفض 
مؤشــر مديري املشــتريات 

التطور الكبير في خدمات 
الكويــت لألعمــال  مركــز 
(النافــذة الواحــدة) منــذ 
انطالقته في فبراير ٢٠١٧، 
وإطالق البوابة االلكترونية 
الوزارة كنموذج  ملراجعي 
متقــدم ومتطــور، الفتــة 
التطورات  الــى مواصلــة 
املتالحقة في البنية التحتية 

الكويتية.
وقال البنك ان «موديز» 
ظــروف  أن  علــى  أكــدت 
االقتصــاد الكلي تظل قوية 
ومدعومة مبواصلة اإلنفاق 
احلكومي وذلك على الرغم 
من ضعــف الوضــع املالي 
للحكومة وهو ما يساهم في 
دعم القطاع غير النفطي الذي 
تتركز فيه غالبية أنشــطة 

وعمليات البنوك.

املركــب ٠٫٢ نقطــة فقــط 
ليصــل إلــى ٥٤٫٤، في حني 
تراجــع مؤشــر اخلدمــات 
من ٥٥ إلــى ٥٤٫٦. من جهة 
أخرى، قفز نشاط املصانع 
إلى أعلى مستوياته املسجلة 
على مدار ٢٠ شهرا، وصوال 
إلــى ٥٣٫٥. وبالنظــر إلــى 
الصــورة الشــاملة، نلحظ 
حتســن أنشــطة األعمــال 
بشــكل كبير مقارنة بحالة 
التراجع احلاد الذي شهدناه 
خــالل الربــع الثانــي اثناء 
ذروة تفشي اجلائحة حيث 
يستمر املصنعون في التفوق 
علــى مقدمي اخلدمــات. أما 
بالنســبة آلفاق النمو، فمن 
املتوقــع أن يتعافــى الناجت 
احمللــي اإلجمالــي إلى ٣٢٪ 
على أساس سنوي في الربع 
الثالث بعد انخفاضه مبعدل 
٣١٫٧٪ في الربع الثاني عندما 
سجل أسوأ أداء على اإلطالق 
منــذ أن بــدأت احلكومة في 
االحتفاظ بتلك السجالت في 

العام ١٩٤٧.

وبتكنولوجيــا املعلومات 
عبر اخلدمات التي تقدمها 
البوابــة االلكترونية  فــي 
للعميل وللمبادر وللتاجر 
وللمســتهلك، مــن أجــل 
تقــدمي خدمــات بســهولة 
وسرعة تواكب التطلعات، 
وتطبيق منوذج في خدمة 
بيئة األعمال داخل الكويت.

في سابقة هي األولى من نوعها

ارتفع ألعلى مستوياته املسجلة في شهرين

ضمن خطة «التجارة» الستكمال رؤية «كويت ٢٠٣٥»

الروضان في حديث مع املوظفني باملركز

ومستويات السيولة العالية 
للبنك، كما حافظت الوكالة 
على نظرتها لصالبة ومتانة 
أوضــاع البنــوك الكويتية 

وأدائها املالي.
وأكد «الوطني» أن النهج 
املتحفــظ وإرشــادات بنــك 
الكويت املركزي في جتنيب 
مخصصات احترازية تتجاوز 
املعيار احملاسبي الدولي رقم 
٩، واستمرار تخطي متوسط 

جماعي، حيث سيطرت حالة 
االبتعــاد عن املخاطرة على 
معنويات السوق. كما يبدو 
أن املستثمرين بدأوا يفقدون 
األمل في توصل الكونغرس 
إلى اتفاق بشأن تقدمي املزيد 
من برامج التحفيز االقتصادي 
الرئاســة  انتخابــات  قبــل 
األميركية وذلك على الرغم 
من حتذير محافظي البنوك 
املركزية األميركية من حدوث 
تباطــؤ اقتصادي ما لم يتم 
إقرار جولة جديدة من الدعم 
املالــي. وقد تراجع مؤشــر 
ستاندرد أند بورز من أعلى 
مستوياته املســجلة خالل 
الشــهر والبالغــة ٣٫٥٨٨٫١١ 
نقطة وخســر أكثر من ٨٪ 
من قيمتــه، في حني تراجع 
مؤشر داو جونز بحوالي ٧٪ 
من أعلى مستوياته املسجلة 

خالل الشهر اجلاري.
أما على صعيد أســواق 
العمــالت األجنبيــة، كانت 
تذبذبــا  األكثــر  العمــالت 
وعمالت الســلع األسوأ أداء 

مختلف املنصات التقليدية 
وااللكترونيــة يحدث نقلة 
نوعية في القطاع التجاري 
بالكويــت، مشــددا على أن 
هذه التوســع والتطور هو 
العربة التي جتر قطار تنمية 
البيئة التجارية وبيئة رواد 

األعمال.
وأشارت «التجارة» الى 

العجيل: رفع التصنيف السيادي للكويت 
مشروط بتعاون السلطتني

«الغرفة» ُتطلق برنامجًا تدريبيًا 
حول «مكافحة غسيل األموال»

أوضــح املستشــار املالي 
واخلبيــر االقتصــادي خالد 
عبدالعزيز العجيل أن تخفيض 
السيادي للكويت  التصنيف 
مــن قبل وكالة «موديز» اخذ 
جانبا من التهويل والترويع 
والتخويــف من قبل البعض 
الكويــت  مســتقبل  جتــاه 
االقتصادي، مطمئنا املجتمع 
بــأن الوضع املالــي للكويت 
أن  بالقــوة، بدليــل  يتمتــع 
التقرير لم يشر إلى أن مستقبل 

الكويت مظلما أو سيئا.
فــي  العجيــل  وأضــاف 
تصريــح صحافــي، أن هناك 
للتصنيــف  وكاالت  ثــالث 
الســيادي لدول العالم وهي 
وكالة «موديز» و«ســتاندرد 
آنــد بــورز» و«فتــش» وهي 
معنية بتقييم تصنيف الدول، 
موضحا أن وكالة موديز أكثر 
الــوكاالت حتفظــا وتشــددا 
فــي تقاريرها مــن الوكالتني 
األخريني، وهو ما حدث فعليا 
مع عدة دول إقليمية وعاملية، 
منوها الى أن تصنيف الكويت 
مــازال عاليا حســب وكالتي 
«ستاندرد آند بورز» و«فتش».

وشــدد على ضــرورة أن 
تؤخذ خطوة خفض التصنيف 
بصورة مسؤولة إلعادة النظر 

أطلقــت غرفــة جتــارة 
وصناعة الكويت أمس ممثلة 
مبركــز عبدالعزيــز الصقــر 
للتنمية والتطوير برنامجها 
التدريبــي املتخصــص عبر 
املنصة اإللكترونية «زووم» 
حول موضوع «مكافحة غسيل 
األمــوال»، وذلــك بالتعــاون 
مع االحتــاد العاملي لاللتزام 
مانشســتر  وجامعــة   ICA
الغرفة  البريطانيــة. وقالت 
في بيان صحافي إن البرنامج 
يهدف إلى إكســاب املتدربني 
الفهم للقوانني املطبقة محليا 
ودوليا في مجال مكافحة غسيل 
األموال، والفهم للسياق الدولي 
بخصــوص مكافحة غســيل 
األموال وعالقته باملمارسات 
املاليــة املتطــورة، والوعــي 

االقتصاديــة  لإلصالحــات 
ومنهــا االقتــراض اخلارجي 
مــن األســواق العاملية أو من 
الصندوق السيادي لسد العجز 
املالي السنوي وعدم االعتماد 
علــى االحتياطي العام، الفتا 
إلى أن رفع التصنيف يتطلب 
سرعة تعديل التشريعات مبا 

يحقق تلك األهداف.
إلــى أن  العجيــل  ونــوه 
من يقــرأ تقرير الوكالة بتأن 
وحتليل يدرك أن وكالة موديز 
وغيرها من وكاالت التصنيف 
العاملية قد حــذرت في وقت 
سابق من ان عدم التوافق بني 
السلطتني منذ عدة سنوات كان 
له األثر في تراجع التصنيف 
بينما لو اتخذت تلك اإلرشادات 
بجدية لتجاوزت الكويت هذا 
املوقــف، مناشــدا بضــرورة 
تكاتــف الســلطتني بالعمــل 
جنبا إلى جنب إلصالح الوضع 

االقتصادي.
وأفــاد بــأن الكويت متلك 
كل املقومات األساسية لقيام 
اقتصــاد صناعــي وزراعــي 
منتج يعظم إيرادات الدولة، 
فضال عن العمل على إصدار 
تشريعات جلذب االستثمارات 
األجنبية، األمر الذي يساهم 
فــي خلــق فــرص وظيفيــة 

ومنتجــات مالية معينة ذات 
عالقة بجرمية غسيل األموال، 
والفهم اجليد لشروط العناية 
الواجبة جتاه العمالء بشكل 
عملي، وتعزيــز القدرة على 
إدراك وتقييــم والتعامل مع 
املعامالت والعالقات املشبوهة. 
كما يهدف البرنامج كذلك إلى 
تعزيز الوعي باألنظمة الفعالة 
ملكافحة غسيل األموال داخل 
مؤسســات اخلدمــات املالية 
وفهم تقييمات املخاطر لغسيل 
األمــوال ومتويــل اإلرهاب. 
واجلديــر بالذكــر أن هــذا 
البرنامج من البرامج املعتمدة 
عامليا والــذي ينتهي بتقدمي 
املشــاركني اختبــارا يؤهلهم 
الشــهادة  للحصــول علــى 
الدولية في «مكافحة غسيل 

جديــدة ومســتقبل أفضــل 
لشباب الكويت الذي يحتاج 
لفتح املجال له ليكون أساسا 
لتلك التحوالت املستقبلية في 

االقتصاد الكويتي.
العجيــل أســباب  وعــزا 
الســيادي  التصنيف  خفض 
للكويــت نتيجــة ملجموعــة 
اختــالالت مزمنــة مت إهمالها 
من قبل الدولة لسنوات طويلة 
وسياسات اقتصادية منحرفة 
تعالــج النتيجــة ال الســبب 
وانفالت في النفقات، مشيرا 
الى أن ما حدث من آثار جائحة 
كورونا وما تبعها من انخفاض 
ألســعار النفــط كان مجــرد 
كاشف عن أمراض االقتصاد 

وليس سببا لها.
وطالــب بضــرورة دعــم 
القطاع اخلاص املنتج واتخاذ 
قــرارات ملعاجلــة االقتصــاد 
الوطني باالستعانة باخلبرات 
والكفاءات االقتصادية الوطنية 
القطاعــات املتنوعــة،  فــي 
موضحــا أن هنــاك ضرورة 
عاجلة لوضع خارطة طريق 
لإلصالح االقتصادي باتخاذ 
قرارات تعالج الوضع احلالي 
واملستقبلي للكويت شريطة 
أن تخــدم شــبابها وأجيالها 

املستقبلية.

األموال»، وهي من الشهادات 
املهنية املرموقة في هذا املجال. 
هــذا ويشــارك فــي الــدورة 
احلالية للبرنامج كمتدربني، 
أفــراد أو منتســبو القطــاع 
اخلاص واحلكومي كالبنوك 
وشركات االستثمار والهيئات 
املتخصصة ذات العالقة. يذكر 
أن مركــز عبدالعزيــز حمــد 
الصقــر للتنميــة والتطوير 
بغرفة جتارة وصناعة الكويت 
دأب على تقدمي هذا البرنامج 
سنويا خالل السنوات األربع 
املاضية من أجل تلبية حاجة 
ســوق العمــل احمللــي لهذه 
املهارة املعرفية املتخصصة، 
حيث يحرص املركز على تقدمي 
أفضل املمارسات العاملية بهذا 

الشأن.

طالب بإعداد خارطة طريق لإلصالح االقتصادي ملعاجلة الوضع احلالي واملستقبلي

خالد عبدالعزيز العجيل

في اقتصاد البالد والبدء في 
وضــع اســتراتيجية وطنية 
إلعــادة هيكلة االقتصاد على 
املديــني املتوســط والبعيد، 
موضحا أن تلك االستراتيجية 
تتطلب االستعانة باخلبرات 
الوطنية االقتصادية للبدء في 
وضــع خطط قابلــة للتنفيذ 
الفــوري لتحفيــز االقتصاد 
املتنوع وذلك بتسهيل إجراءات 
اتخــاذ القرارات التي تتطلب 
ســرعة البت في التشريعات 
املتعلقة بهذه االستراتيجية.

وأملح إلى أن التقرير ذكر 
التصنيف  أســباب تخفيض 
وأهمها عدم اتفاق السلطتني 
ملعاجلة الوضــع االقتصادي 
أو وجــود برنامــج فعلــي 

بخصائص وأساليب غسيل 
األمــوال، والوعــي مبســائل 
وقطاعــات مكافحــة غســيل 
األموال الناشئة واملستحدثة، 
والفهم لنظم متويل اإلرهاب 
وعقوبــات التمويل، والوعي 
بنقاط الضعــف في خدمات 

خالد الروضان في لقطة جماعية مع موظفي ومسؤولي مركز الكويت لرواد األعمال

نشاط املصانع في الواليات املتحدة يقفز ألعلى مستوياته في ٢٠ شهرًا
توقعات بتعافي الناجت احمللي اإلجمالي األميركي إلى ٣٢٪ بالربع الثالث

قطاع الصناعة في «اليورو» 
ألعلى مستوياته بعامني

تباطؤ وتيرة االنتعاش االقتصادي 
في اململكة املتحدة 

قال تقرير «الوطني» ان املؤشرات األولية الصادرة 
عن منطقة اليورو لشهر سبتمبر أظهرت تباينا واضحا 
بني أداء قطاعــي الصناعة واخلدمات، حيث انخفض 
مؤشر نشاط قطاع اخلدمات في السوق املوحدة متراجعا 
ملستويات االنكماش من ٥٠٫٥ إلى ٤٧٫٦ نقطة، في حني 
ارتفع مؤشر القطاع التصنيعي متخطيا أعلى مستوياته 
املســجلة في عامني، حيث بلغ ٥٣٫٧ نقطة مقابل ٥١٫٧ 
نقطة، في حني تراجع مؤشر مديري املشتريات املركب، 
الذي يشــمل كال القطاعني مــن ٥١٫٩ إلى ٥٠٫١، حيث 
تراجع قطاع اخلدمات األكبر حجما إلى منطقة النمو 
الســلبي. وصرح كبير االقتصاديني التجاريني لدى 
IHS Markit أن «شــركات خدمات التعامل املباشر مع 
املستهلكني على وجه اخلصوص قد تضررت من جراء 
تزايد مخاوف تفشي اجلائحة».  وبالنظر إلى أداء قطاع 
الصناعات التحويلية األملاني، نلحظ ارتفاع املؤشر إلى 
أعلى مستوياته املسجلة منذ ٣١ شهرا، حيث بلغ ٥٦٫٨ 
نقطة مع إعالن املصانع عن منو اإلنتاج وسط زيادة 
الطلب، خاصة من أســواق التصدير. وبصفة عامة، 
جتاوز إجمالي حاالت اإلصابة بكوفيد-١٩ في أوروبا 
٥ ماليني حالة، وارتفعت اعداد الوفيات إلى ٢٢٧٫١٣٠. 
ويبدو أن املوجة الثانية التي كانت األسواق املالية قلقة 
بشأنها قد بدأت بالفعل، ومع أخذ ذلك في االعتبار، قد 
يظل قطاع اخلدمات ضعيفا دون حاجز ٥٠ نقطة حتى 
يتم السيطرة مجددا على حاالت اإلصابة بالڤيروس. 

ذكر تقرير «الوطني» ان التعافي االقتصادي في اململكة املتحدة فقد 
زخمه خالل الشهر كما يتضح من مؤشرات مديري املشتريات، حيث 
انخفض مؤشر مديري املشتريات املركب إلى أدنى مستوياته املسجلة في 
٣ أشهر وصوال إلى مستوى ٥٥٫٧ في سبتمبر مقارنة بأعلى مستوياته 
املسجلة في ٦ سنوات التي وصلها في أغسطس عند مستوى ٥٩٫١، حيث 
فقد مؤشر اخلدمات ٣٫٧ نقاط وتراجع إلى مستوى ٥٥٫١ نقطة، في حني 
تراجع املؤشر التصنيعي ٠٫٩ نقطة إلى ٥٤٫٣. وقد ظلت املؤشرات فوق 
حاجز ٥٠ نقطة مبا يدل على التوســع في كال القطاعني، وبذلك تكون 
أرقام مؤشر مديري املشتريات في اململكة املتحدة أفضل من تلك التي 
شــهدتها منطقة اليورو. وعلى الرغم من البيانات اإليجابية إلى حد ما، 
فإن تراجع املؤشرات يشير إلى أن وتيرة االنتعاش قد بدأت بالفعل في 
التباطؤ. وخالل األسبوع املاضي، صرح رئيس الوزراء بوريس جونسون 
بأن اململكة املتحدة وصلت إلى «نقطة حتول خطيرة» وذلك أثناء اعالنه 
عن تطبيق إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي اجلائحة. وتتوقع 
احلكومة أن تبقى اإلجراءات اجلديدة سارية حتى شهر مارس من العام 
املقبل مبا قد يؤدي إلى انتكاسة التعافي االقتصادي ويدفع باالقتصاد 
نحو الركود. وقد يتســبب إعادة وضع القيود على عدد ساعات العمل 
وإجبار املوظفني على العمل من املنــزل مرة أخرى في تعطيل وتيرة 
االنتعــاش االقتصادي متاما في الربع الرابع. إال أن اخلطر الرئيســي 
يكمن في أن احلكومة يجب عليهــا تطبيق إجراءات أكثر صرامة. من 
جهة أخرى، انخفض الناجت احمللي اإلجمالي للمملكة املتحدة بأكثر من 
٢٠٪ في الربع الثاني، فيما ميثل اعلى معدل تراجع ألي من اقتصادات 
مجموعة الدول السبع، ويتوقع بنك إجنلترا أن يتباطأ منو الناجت احمللي 

اإلجمالي في الربع الثالث ٧٪ عن مستويات ما قبل اجلائحة.

املركز اجلديد يقدم خدمات تأسيس الشركات وتوثيق العقود.. واملراجعة مبوعد مسبق
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ُنذر حرب شاملة بني أذربيجان وأرمينيا.. وحترك دولي ملنعها
بــدت  ـ وكاالت:  عواصــم 
باكــو ويريڤــان على وشــك 
االنخــراط في حرب شــاملة 
الحــت اجواؤهــا فــي األفق، 
بعدما اندلعت مواجهات عنيفة 
امس بني اجليش األذربيجاني 
واالنفصاليــني األرمينيني في 
منطقة ناغورني قره باغ أدت 
إلى سقوط عسكريني ومدنيني 
من اجلانبني، بينهم طفل على 

األقل.
وزادت أسوأ اشتباكات منذ 
العام ٢٠١٦ احتمال اندالع حرب 
واسعة النطاق بني أذربيجان 
وأرمينيا اللتني انخرطتا على 
مدى عقود في نزاع للسيطرة 

على ناغورني قره باغ.
وفــي خطاب متلفز لألمة، 
تعهــد الرئيــس األذربيجاني 
إلهام علييف باالنتصار على 
القــوات األرمينيــة، وقال ان 
«قضيتنا عادلة وسننتصر».

وتابع علييف: إن «اجليش 
األذربيجاني يقاتل على أرضه»، 
مضيفا «اجليش األذربيجاني 
يشــن هجوما مضادا ناجحا، 
أسفر عن تكبيد العدو خسائر 

األحــكام العرفيــة» وتعبئــة 
جميع األفــراد القادرين على 
اخلدمة العسكرية والذين تبلغ 

أعمارهم أكثر من ١٨ عاما.

ستيباناكرت، في عملية أسفرت 
عن مقتل امرأة وطفل.

بدوره، أشــار أمني املظالم 
في قره باغ أرتــاك بغالريان 

خــط التمــاس بــني الطرفني 
وأهدافــا مدنية، مبــا في ذلك 

ستيباناكرت.
وأكدت وزارة الدفاع التابعة 
لالنفصاليني أن قواتها أسقطت 
مروحيتــني تابعتني للجيش 
األذربيجانــي وثالث طائرات 
مسيرة، األمر الذي نفته وزارة 
الدفــاع فــي باكــو، وقالت ان 
قواتها كانت ترد على هجوم 

من قبل أرمينيا.
وأشــار حاجييــف إلى أن 
القوات األرمينية في قره باغ 
«انتهكت بشكل صارخ نظام 
وقــف إطــالق النار وشــنت 
باستخدام أسلحة ذات العيار 
الثقيــل وقاذفــات ومدفعيات 
هجومــا علــى مواقــع لقوات 
أذربيجان املسلحة على طول 

خط التماس».
النقــل  وزارة  وذكــرت 
فــي أذربيجــان أنهــا فرضت 
«قيودا علــى اإلنترنت» ملنع 
«االستفزازات األرمينية»، واتهم 
تعهــد الرئيــس األذربيجاني 
أرمينيا بتقويــض محادثات 

السالم املرتبطة بقره باغ.

وأفادت أرمينيا بأن قوات 
أذربيجــان هاجمــت مناطــق 
مدنية فــي ناغورني قره باغ 
مبا في ذلــك عاصمة املنطقة 

إلى سقوط «ضحايا مدنيني» 
من سكان املنطقة.

واتهمــت رئاســة قره باغ 
أذربيجان بأنهــا بدأت قصف 

وعلى الفور، توالت ردود 
االفعــال الرامية الــى التهدئة 
بني البلديــن، حيث دعت كل 
من روسيا وفرنسا واالحتاد 
األوروبي إلى وقف إطالق النار.

وقالــت وزارة اخلارجيــة 
الطرفــني  الروســية «ندعــو 
للوقــف الفوري إلطالق النار 
وبدء محادثات إلعادة االستقرار 

إلى الوضع».
مــن جانبــه، دعــا رئيس 
املجلس األوروبي شارل ميشال 
إلى وقف القتال و«العودة فورا 
إلى املفاوضات»، وقال ميشال 
على تويتــر «على التحركات 
العســكرية أن تتوقف بشكل 
عاجل ملنع مزيد من التصعيد».

لكن تركيا حملت يريڤان 
العنــف  انــدالع  مســؤولية 
وتعهــدت بدعم باكــو، وقال 
الناطق باسم الرئاسة التركية 
إبراهيــم كالــني علــى تويتر 
«ندين بشــدة اعتداء أرمينيا 
على أذربيجان، خرقت أرمينيا 
وقف إطالق النار عبر مهاجمتها 
مواقع مدنية»، معربا عن دعم 

بالده «الكامل» لباكو.

ضحايا مدنيون بني اجلانبني..  وأنقرة تتعهد بدعم باكو

(أ.ف.پ) صورة من مقطع ڤيديو لتدمير آليات عسكرية أذربيجانية 

فادحة في األرواح والعتاد، إلى 
جانب حترير عدد من البلدات».
كما أعلنــت وزارة الدفاع 
أنهــا أطلقــت  األذربيجانيــة 
«عملية مضادة لكبح أنشطة 
القتــال األرمينيــة وضمــان 
ســالمة الســكان» باستخدام 
الدبابات والصواريخ واملدفعية 
والطيران العسكري والطائرات 

املسيرة.
وأكد املتحدث باسم الرئاسة 
األذربيجانية حكمت حاجييف 
في بيان «وجــود تقارير عن 
ســقوط قتلــى وجرحــى في 
صفوف املدنيني والعسكريني».
فــي املقابل، أعلنت كل من 
أرمينيا ومنطقة ناغورني قره 
باغ األحكام العرفية والتعبئة 
العامة، وقــال رئيس الوزراء 
األرمينــي نيكول باشــينيان 
«اســتعدوا للدفاع عن أرضنا 

املقدسة».
وقال رئيس قره باغ أرايك 
هاروتيونيــان خالل جلســة 
طارئة للبرملان في ستيباناكرت 
(خانكندي بحســب تسميته 
«أعلنــت  األذربيجانيــة) 

األمم املتحدة تعلن اتفاقًا لتبادل األسرى 
بني احلكومة اليمنية واحلوثيني

«كورونا».. املوجة الثانية أسرع من املتوقع
وارتفاع اإلصابات يبدد نظرية «مناعة القطيع»

عواصــم ـ وكالت: أعلــن مبعوث األمني 
العام لألمم املتحدة اخلــاص لليمن، مارتن 
غريفيــث، توصل وفــدي احلكومة اليمنية 
واحلوثيني اللذين تفاوضا على مدى ١٠ أيام 
في سويســرا إلى اتفاق لتبادل ١٠٨٠ أسيرا 
ومحتجــزا مرتبطا بالنــزاع، ووفقا لقوائم 

األسماء املتفق عليها.
وقال غريفيثـ  في مؤمتر صحافي عقده 
واملديــر اإلقليمي للجنــة الدولية للصليب 
األحمر للشرق األوســط واألدنى فابريزيو 
كاربونــي، في منطقة جليون السويســرية 
اجلبلية امس إن تنفيذ اتفاقية تبادل األسرى 
يبنى على خطة اإلفــراج التي توصل إليها 

الطرفان في عمان في ٢٨ فبراير املاضي.
وأضــاف أن وفــدي احلكومــة اليمنيــة 
واحلوثيني جددا التزامهما وفق اتفاقهما في 
ســتوكهولم لعــام ٢٠١٨ باإلفراج عن جميع 
األســرى واملعتقلني واملفقودين واملعتقلني 
تعسفيا واملختفني قسرا واحملتجزين جبريا، 
كمــا اتفقا على عقــد اجتماع الحــق للجنة 
اإلشــراف بهدف تنفيذ ما تبقــى من نتائج 

اجتماع عمان الذي عقد في فبراير٢٠٢٠.
وأشار املبعوث اخلاص لألمم املتحدة إلى 
أن الطرفــني التزما ببذل كل اجلهود إلضافة 
أرقــام جديــدة بغــرض اإلفراج عــن جميع 
الســجناء واحملتجزين مبا في ذلك األربعة 
املذكورين واملشمولني بقرارات مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة، وفقا التفاقية ستوكهولم، 
ومن خالل العمل مع جلنة اإلشراف. ووجه 
الشكر ألطراف التفاوض على جتاوز خالفاتهم 
والتوصل إلى ترتيبات من شــأنها أن تفيد 
اليمنيــني، كما حثهم علــى املضي قدما على 
الفــور في اإلفراج وعــدم ادخار أي جهد في 
البناء على هذا الزخم للموافقة بسرعة على 
إطالق سراح املزيد من املعتقلني، مشيرا إلى 
أنهم بذلك سيفون بالتزاماتهم التي قطعوها 
على أنفسهم في ستوكهولم ويضعون حدا 
لبــؤس العديد مــن العائــالت اليمنية التي 

تنتظر أحباءها.
من جانبه، قال فابريزيو كاربوني املدير 
اإلقليمــي للجنة الدوليــة للصليب األحمر 
ملنطقة الشــرق األدنى واألوسط إن االتفاق 
بني األطراف اليمنية هو خطوة إيجابية ملئات 
املعتقلني وعائالتهم في اليمن والذين انفصلوا 
منذ سنوات وسيتم لم شملهم قريبا، مشيرا 

إلى أن االتفاق ميثل بداية العملية فقط.
ودعــا جميــع األطــراف إلى االســتمرار 
بنفس السرعة نحو االتفاق على خطة تنفيذ 
ملموسة بحيث ميكن لهذه العملية أن تنتقل 
من التوقيعات على الورق إلى أرض الواقع.

هذا واشارت مصادر األطراف اليمنية التي 
شــاركت في املؤمتر الصحافي إلى أن تنفيذ 
عملية تبادل األسرى التي مت االتفاق عليها 

ينتظر أن تبدأ في ١٥ أكتوبر املقبل.

عواصم ـ وكاالت: فيما يحتدم السباق 
نحو اللقاح ضد وباء «كوفيد-١٩» استحوذت 
كل من الواليات املتحدة وفرنسا واليابان 
على أكثر من نصف اجلرعات التي ستكون 
متاحــة في مرحلة أولــى. في هذه االثناء، 
حذرت شخصية طبية بارزة في فرنسا من 
أن البالد ستواجه تفشيا لڤيروس كورونا 
يســتمر شهورا ويستنفد نظامها الصحي 

في حال لم يتغير شيء ما.
وقال باتريك بويت رئيس اللجنة الوطنية 
في نقابة األطباء لصحيفة «لوجورنال دو 
دميانش» إن «املوجة الثانية آتية بأسرع 

مما اعتقدنا».
وأكد أنه لن تكــون هناك طواقم طبية 
متوافرة لتقدمي التعزيزات، والنظام الصحي 
في فرنسا لن يكون قادرا على تلبية جميع 

املطالب.
وأضاف أن العمال الصحيني املسؤولني 
عن «معجزة» الربيع لــن يكونوا قادرين 
على ســد هذه الفجوات، متوقعا أن يكون 

«الكثير منهم في حالة إنهاك وصدمة».
فــي الســياق، أغلقت مدينــة ماناوس 
البرازيليــة احلانات والشــواطئ النهرية 
الحتواء طفرة جديدة في اإلصابات، وهو 

اجتاه قد يبدد النظريات القائلة بأن املدينة، 
وهــي أكبر مــدن منطقة األمــازون، كانت 
واحدة من أوائل األماكن التي حتقق املناعة 
اجلماعية أو ما يعرف مبناعة القطيع على 

مستوى العالم.
وقــال باحثون من جامعة ســاو باولو 
إن انخفاضا حادا في الوفيات الناجمة عن 
كوفيــد-١٩ في ماناوس أشــار إلى وجود 
مناعة جماعية، إال أنهم يعتقدون أيضا أن 
األجسام املضادة للمرض بعد اإلصابة قد 

ال تستمر ألكثر من بضعة أشهر.
إلــى ذلــك، أعلن وزيــر فــي احلكومة 
اإليطالية في مقابلة أن متديد حالة الطوارئ 

أمر «حتمي ال مفر منه».
وقال وزير الشؤون اإلقليمية فرانشيسكو 
بوتشيا لصحيفة ال ستامبا: «يجب أال يكون 
هناك جدال... سنجري مناقشة في البرملان، 

لكن يبدو لي أن التمديد أمر حتمي».
ويرفع حظر التجول في ملبورن، ثاني 
أكبر مدن أستراليا، اليوم بعد شهرين من 
فرضــه. ولم تســجل إال ١٦ إصابة جديدة 
وحالتي وفاة فــي الوالية أمس، فيما بات 
عدد احلاالت النشطة دون ٤٠٠ للمرة األولى 

منذ ٣٠ يونيو.

السعودية تفّعل تطبيق «اعتمرنا» استعدادًا لعودة العمرة
عواصــم - وكاالت: بدأت 
وزارة احلج والعمرة السعودية 
امس تفعيل تطبيق «اعتمرنا»، 
العــودة  بــدء  مــع  تزامنــا 
التدريجية للعمرة يوم الرابع 

من أكتوبر املقبل.
وقالت وزارة احلج والعمرة 
«التطبيــق  إن  الســعودية 
ســيمكن الراغبني فــي زيارة 
مكــة املكرمة واملدينة املنورة 
والصالة في احلرمني الشريفني، 
من تنظيم أوقات أدائهم للنسك 
والتخطيط املســبق للرحلة، 
وحجز اخلدمات االختيارية، 
مبا يضمن تطبيق الضوابط 
االحترازيــة  واإلجــراءات 
والوقائيــة للمحافظــة علــى 

الصحة العامة».
الــوزارة علــى  وشــددت 
أن تنظيم دخــول املعتمرين 
واملصلني والزوار سيكون عبر 
التطبيق فقط، الذي مت تطويره 
بالتعاون مع الهيئة السعودية 

للبيانات والذكاء الصناعي.
وأعلنت السعودية، األربعاء 
املاضــي، أنها ستســمح بأداء 
مناســك العمــرة مــن داخــل 
الشــهر  اململكــة، اعتبارا من 
املقبل، حيث ستســمح لستة 
آالف مــن املواطنني واملقيمني 
في الســعودية بــأداء العمرة 
يوميــا، وهو عــدد ميثل ٣٠٪ 

بأداء املناســك ابتداء من أول 
نوفمبر املقبل، لتكتمل طاقة 
االســتيعاب، كما جرت طوال 

السنوات السابقة.
وفي سياق متصل، تضع 
العامــة لشــؤون  الرئاســة 
املســجد احلــرام واملســجد 
النبوي اللمسات األخيرة على 
خطتها للعودة التدريجية التي 

الكاميــرات احلرارية املطورة 
التــي تعمل من خــالل أنظمة 
رصد متطورة ذات دقة عالية 
علــى إصــدار تنبيهــات عند 
تسجيل ارتفاع في درجة حرارة 
أي من زوار وقاصدي املسجد 
التعامل  احلــرام، مــا يتيــح 
الســريع مع احلاالت املشتبه 
في إصابتها بڤيروس كورونا 
واتخاذ كل اإلجراءات الوقائية 
واالحترازية املتبعة، بحسب 
ما أوردت صحيفــة «عكاظ» 
موقعهــا  علــى  الســعودية 

االلكتروني أمس.
من جهة اخرى، قال وزير 
الســياحة الســعودي أحمــد 
اخلطيــب إن اململكــة تعتزم 
اســتئناف إصدار التأشيرات 
السياحية بحلول مطلع العام 
اجلديد وذلك بعد شــهور من 
التعليق وسط قيود حكومية 
مشددة ملكافحة انتشار ڤيروس 

كورونا.
واضاف الوزير السعودي 
فــي مقابلة عن بعد مع وكالة 
رويترز نشرتها امس«بالنسبة 
للتأشيرة السياحية حتى اآلن 
نتحدث عن مطلع العام املقبل. 
إذا حتسنت األمور أو إذا ظهرت 
تطورات إيجابية فيما يتعلق 
بوجــود لقــاح فمــن احملتمل 

التسريع وتبكير (املوعد)».

ستتضمن عددا من اإلجراءات 
الوقائيــة واالحترازيــة مبــا 
يضمن سالمة قاصدي احلرمني 
الشــريفني وتهيئة كل السبل 
لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر 

مبا يحقق التباعد. 
العــام  الرئيــس  وأطلــق 
الشــيخ  لشــؤون احلرمــني 
عبدالرحمن الســديس أخيرا 

وزير السياحة: اململكة تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع ٢٠٢١

من طاقة اســتيعاب تبلغ ٢٠ 
ألفــا، وذلك ملراعاة اإلجراءات 

الصحية االحترازية.
وأشارت إلى أن تلك النسبة 
ســترتفع إلــى ٧٥٪ مــن هذه 
الطاقة في يوم ١٨ من الشــهر 
املقبل، بينما ســيتم السماح 
للمعتمريــن مــن دول معينة 
تعتبــر آمنة في وجــه الوباء 

ترامب «االستعراضي» وبايدن «السهل االستفزاز»..
وجهًا لوجه غدًا ألول مرة

عواصم - وكاالت: تدخل 
االنتخابات األميركية مرحلة 
جديدة حتتدم فيها املنافســة 
عندما يجري الرئيس األميركي 
دونالد ترامــب وخصمه جو 
بايــدن أول مناظــرة بينهما، 
فــي عــرض تلفزيوني يتيح 
أخيرا لألميركيني متابعتهما 

في مواجهة مباشرة.
ويدخــل ترامــب املناظرة 
حامال ملف مرشــحته لشغل 
املقعد الشــاغر فــي احملكمة 
العليــا القاضيــة إميي كوني 
يرفــض  والتــي  باريــت، 
الدميوقراطيون البت فيه قبل 

انتهاء االنتخابات. 
ويركــز الدميوقراطيــون 
بشــكل خاص علــى التهديد 
الذي قالوا إنه سيشكله على 
برنامــج الرعايــة الصحيــة 
ملاليني األميركيني واملعروف بـ 
«أوباما كير» الذي يريد ترامب 
اسقاطه، وتنتقده باريت. ومن 
املقرر أن تنظر احملكمة العليا 
فــي القضية في العاشــر من 
نوفمبر.  وقال بايدن: «دستور 
الواليــات املتحدة يســتهدف 
منح الناخبني فرصة لسماع 
أصواتهم بشأن من يخدم في 
احملكمة. لقد حان الوقت اآلن 
ويجب سماع صوتهم»، داعيا 
مجلس الشيوخ الى عدم البت 
في التعيني قبل معرفة نتائج 

االنتخابات.
ويتصدر بايدن (٧٧ عاما) 

استعراضية ماهرة ونقاشاته 
احلامية، يأمل ترامب أن تدفع 
به املناظرة التي ستجري في 

كليفالند ليتصدر النتيجة.
ونظــرا للقيود املفروضة 
جراء وباء كوفيد-١٩، وفرض 
إجراء معظم الفعاليات عن بعد، 
تكتسب أول مناظرة من ثالث 
تتواصــل كل منها ٩٠ دقيقة، 
أهمية خاصة حيث سيقارن 
عشــرات ماليــني األميركيني 
بني املرشــحني اللذيــن يتهم 
كل منهما اآلخر بأنه يشــكل 

تهديدا للواليات املتحدة.
ويرى ترامب أن ترشيحه 

العالم، لكــن لدى ترامب ثقة 
كبيرة ببراعته على املسرح.

وبخالف التودد الذي يقابل 
به في اتصاالته األســبوعية 
مع «فوكس نيوز» أو األجواء 
التجمعــات  فــي  الداعمــة 
االنتخابيــة، ســيجد نفســه 
مبواجهة خصــم يصفه علنا 

بـ«السام».
وقال اخلبير االستراتيجي 
اجلمهوري ســتيف شميدت 
الــذي ال يخفــي معارضتــه 
لترامب على شــبكة «إم إس 
ان بي ســي»: «عندما يصعد 
جو بايدن إلى مسرح املناظرة 
ستكون تلك أول مرة منذ أربع 
ســنوات يحظى األميركيون 
فيها بفرصة ملواجهة دونالد 

ترامب على ما قام به».
أما بايدن، فسيكون عليه 
الثبــات فحســب باعتبــاره 
متقدما في االستطالعات، لكنه 
سيواجه خصما يصفه كثيرون 
باألكثر استفزازا على الساحة.
وقال مدير مركز دراسات 
الكونغــرس والرئاســة فــي 
اجلامعــة األميركيــة ديڤيــد 
باركر: «ال يوجد شك فعليا في 
أن ترامب سيحاول اإليقاع به».
بايــدن  وأضــاف: «لــدى 
تاريخ طويل كشخصية يسهل 
اســتفزازها، وجــاءت معظم 
زالته التي ميكن تذكرها عندما 
كان يرد على سؤال أو تعليق 

استفزه».

أميــي كونــي باريــت لتكون 
قاضيــة في احملكمــة العليا، 
وهــو أمــر ســيدفع بالهيئة 
للميل باجتاه اليمني لسنوات 
قادمة، سيوفر دفعة إلى األمام 
حلملته للفوز بوالية ثانية. 
لكن يصعــب التكهن بنتائج 
املناظــرة التــي ســتبث على 

الهواء مباشرة.
وســيكون علــى ترامــب 
اإلجابــة عــن أســئلة تتعلق 
ألــف شــخص  بوفــاة ٢٠٠ 
أصيبــوا بكورونا وتداعيات 
الوباء االقتصادية التي جلعت 
أميركا البلد األكثر تضررا في 

(رويترز) املرشح الدميوقراطي جو بايدن لدى وصوله كنيسة القديس جوزيف في ديالوير بواشنطن 

استطالعات الرأي على صعيد 
البالد كما في معظم الواليات 
املتأرجحة التي تبدل والؤها 
بــني احلزبــني اجلمهــوري 
والدميوقراطي وتعد حاسمة 
بالنسبة لنتيجة االنتخابات 

في ٣ نوفمبر.
لكــن ترامــب (٧٤ عامــا) 
يخــوض حملتــه االنتخابية 
بشراســة، إذ يتنقل بني هذه 
الواليــات على مــنت طائرته 
الرئاسية «اير فورس وان» في 
وقت يتبع بايدن استراتيجية 

أهدأ. 
ومع تاريخه كشــخصية 

ملشاهدة الڤيديو

ملك األردن يحل البرملان بعد انتهاء فترته
عواصــم ـ وكاالت: أصدر امللك األردني 
عبــداهللا الثاني أمرا بحــل مجلس النواب 

(البرملان) بعد انتهاء فترته.
وقالت وكالة االنباء الرســمية (بترا) : 
«صدرت اإلرادة امللكية السامية بحل مجلس 

النواب» اعتبارا من أمس.
وجاء في األمر امللكــي: «نحن عبداهللا 
الثاني ابن احلســني، ملك اململكة األردنية 
الهاشمية، مبقتضى الفقرة الثالثة من املادة 
(٣٤) من الدســتور، نصدر إرادتنا مبا هو 
آت: يحل مجلس النــواب اعتبارا من يوم 
األحد، املوافق للسابع والعشرين من شهر 

امللك عبد اهللا الثانيأيلول سنة ٢٠٢٠ ميالدية».
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مقتل ١٥ مسلحًا بعملية أمنية في «الفرض».. واستشهاد جنديني بثكنة «عرمان»
بيروت ـ أحمد منصور

طغت األحداث األمنية املتنقلة في منطقة شمال لبنان وصوال 
حتى عكار على مجمل األوضاع العامة واملشهد السياسي في لبنان، 
حيث انشغلت احلكومة والقوى السياسية واألمنية والسلطة مبتابعة 
مجريات تلك األحداث، والتي أسفرت عن مواجهة ضارية بني عدد 
من املسلحني التابعني ملجموعة تنفيذ جرمية كفتون وعناصر من 
القوة الضاربة في فرع املعلومات، وتزامنت مع قيام مســلحني 
كانا يستقالن دراجة نارية بإطالق النار على حرس ثكنة عرمان 
التابعة للجيش اللبناني، ما أدى إلى استشــهاد عسكريني وقتل 
احد املسلحني ويدعى عمر بريص والذي كان موقوفا في سجن 
رومية ملدة ســت سنوات، وقد كان مزنرا بحزام ناسف، وحاول 
الدخول إلى الثكنة لتفجير نفسه داخلها، فيما متكن مسلح آخر 

من الفــرار. وقامت عناصر من اجليش والقوى األمنية مبداهمة 
وتفتيش في منطقتي املنية ودير عمار بحثا عن املسلح الفار.

من جهة ثانية، نفذت القوة الضاربة في فرع املعلومات عملية 
أمنية في خراج بلدة الفرض في وادي خالد في عكار في شمال 
لبنان ومبؤازرة قوة كبيرة من اجليش، حيث أفيد بأن مسلحني 
ينتمــون ألكثر من خلية إرهابية كانــت تتمركز في احد املنازل 
املعزولة، فأطبقت عليهم القوة الضاربة، فعمد اثنان منهم الى تفجير 
انفســهما إلحباط العملية ومتكني باقي افراد املجموعة املسلحة 
من الفرار، اال ان احملاولة باءت بالفشــل، واستمرت االشتباكات 
لساعات طويلة استخدمت فيها االسلحة الرشاشة والصاروخية، 

واسفرت عن وقوع ١٥ قتيال من املسلحني.
وفــي معلومات اولية أفيد عن توقيف ٢٠ شــخصا، ١٦ لدى 

اجليش و٤ لدى فرع املعلومات.

أنباء لبنانية

أديب إلى أملانيا.. واحلريري: لن أكون رئيسًا للوزراء ولن أسمي أحدًا
بيروت ـ عمر حبنجر

اعتذر مصطفــى أديب عن 
عدم املتابعة في مسار تشكيل 
احلكومة اللبنانية، ليظهر ما 
بعد االعتذار ان املشكلة ليست 
في متســك الثنائي الشــيعي 
بوزارة املال، اخفاء ملمارسات 
ســابقة، أو طموحــا للمزيــد 
منهــا الحقا، امنا هــي الرياح 
االقليمية التي هبت من طهران 
مرورا بعواصم أخرى، تعطي 
الفرنســية من طرف  املبادرة 
اللسان حالوة، وتراوغ منها كما 
يروغ الثعلب. ففي لقاء وزير 
الروســية سيرغي  اخلارجية 
الڤروڤ مع وزير خارجية ايران 
محمد جواد ظريف، نقل الڤروڤ 
رغبة باريس تشكيل «حكومة 
مهمــة» في بيــروت، وكان رد 
ظريف «يجب ترك اللبنانيني 
يعاجلون أمورهم بأنفسهم».

ووصلــت الرســالة الــى 
بيروت بوضــوح تام، وكان 
التمسك بوزارة املال وبتسمية 
الوزراء ليس من جانب الثنائي 
وحــده، امنا من جانب فريق 
املمانعة بأكمله، مع االحتفاظ 
الفرنسية بالطبع!  باملبادرة 
لكن متســك الرئيس ميشال 
عــون والرئيس نبيــه بري 
وباقي فريق ٨ آذار باملبادرة 
الفرنســية طرح تســاؤالت 
حول ما اذا كان ذلك سيترجم 
باستشــارات نيابيــة عاجلة 
الختيار من يشكل احلكومة 
أم مجــرد تغطية  العتيــدة، 
للمســؤولية عــن دفع رجل 
هذه املبــادرة مصطفى أديب 
لالعتذار، كمــن يقتل القتيل 

وميشي في جنازته؟
بيــد انــه كان الفتــا أمس 

لم تسمه في املرة األولى. لكن 
مصطفى أديب حتدث عن عودته 
خالل يومني الى ســفارته في 
برلني «ألخدم بلدي من هناك، 
فأنا أتيت على أساس تسهيل 

هي ترجمة أساســية ملســعى 
الرئيس الفرنسي ماكرون وفق 

تصريح لقناة «اجلديد».
من جهته، استبعد الرئيس 
سعد احلريري أي كالم أو إيحاء 

مهمــة تشــكيل احلكومة، ألن 
لبنان يحتاج الى العمل، ال الى 
تضييع الوقت. وأنا آسف لفشل 
اجلهود التي بذلتها لتشــكيل 
حكومة اختصاصيني»، والتي 

أو ســوء تفســير، بقوله عبر 
صحيفة «الشرق األوسط»: «لن 
أكون رئيسا للوزراء ولن أسمي 
أحدا لتولي رئاســة احلكومة 
ونقطــة على الســطر». وعاد 
احلريري وغرد مؤكدا انه غير 
مرشح لرئاسة احلكومة، اال انه 
يبقى على موقفه الداعم ملبادرة 
ل لكل  الرئيس الفرنسي واملُسهِّ
ما من شأنه اجناحها بصفتها 
الفرصــة األخيــرة والوحيدة 

لوقف انهيار لبنان.
من جهته، أكــد البطريرك 
املارونــي بشــارة الراعــي في 
قداس االحد من الدميان امس 
أن البطريركية املارونية تنطلق 
دائما من أركان الدولة الثالثة: 
الدســتور وامليثــاق ووثيقــة 
الوفاق الوطني، داعيا الى عدم 
تخصيــص اي حقيبة وزارية 
ألي فريق او حــزب او طائفة 
او مذهب بشكل دائم، واعتماد 

املداورة الوطنية.
بــدوره، رأى مفتــي لبنان 
الشــيخ عبداللطيف دريان ان 
ل  اعتذار الرئيس املكلف شــكَّ
خسارة كبيرة وإضافية وتسبب 
بتداعيات جديدة على الساحة 

اللبنانية.
الــى ذلــك، أعلنــت قوات 
االمم املتحــدة املؤقتــة فــي 
لبنان- اليونيفيــل في بيان 
أنــه «وبنــاء على طلــب من 
القــوات املســلحة اللبنانية، 
نشــرت قــوة األمم املتحــدة 
املؤقتة في لبنان- اليونيفيل 
امس مفرزة تضم قوة متعددة 
اجلنسيات في بيروت ملساعدة 
السلطات اللبنانية في جهودها 
اآليلــة للتعامل مــع تداعيات 
االنفجــارات املأســاوية التي 

وقعت في ٤ أغسطس».

«القوات» تطرح إمكانية إعادة تسمية الرئيس «اُملعتذر».. والراعي: ال يجوز تخصيص أي وزارة ألي طائفة أو حزب.. وقوة من األمم املتحدة تنتشر في بيروت 

حديــث نائــب رئيــس حزب 
النائــب  اللبنانيــة  القــوات 
جــورج عدوان عــن األمل بأن 
تسمي «القوات» مصطفى أديب 
انها  لتشــكيل احلكومة، رغم 

باسيل يحجر نفسه عقب إصابته 
بـ«كورونا» ويتمنى على كل اللبنانيني 

أخذ األمر على محمل اجلّد
بيروت ـ منصور شعبان

أصدر املكتب اإلعالمي 
لرئيــس «التيار الوطني 
اللبناني  النائــب  احلر» 
جبران باسيل بيانا أعلن 
فيه إصابتــه بڤيروس 

كورونا.
وجاء فــي البيان أن 
الوزير الســابق وصهر 
اللبناني ميشال  الرئيس 
عون «اكتشف البارحة أنه 
مصاب بڤيروس كورونا، 

وقد اســتكمل كل الفحوص الالزمة بعد منتصف ليل أمس 
االول ليتبني أن حجم اإلصابة ال يزال منخفضا ومقبوال».

ولفت البيان، الذي نقلته الوكالة الوطنية لإلعالم اللبنانية، 
إلى أن باسيل وجه بإصدار هذا البيان «إلبالغ كل من خالطهم 
أخيرا إذ ال ميكن االتصال بهم فرادى، ولالعتذار منهم أيضا 

لعدم معرفته باألمر قبل ذلك».
وأضاف البيان أن «باسيل سيحجر نفسه حلني تغلبه 
على الڤيروس بإذن اهللا، وسيتابع عمله كاملعتاد من خالل 
الوســائل التقنية الكثيرة املتوافرة، كما يشــكر باسيل 
مســبقا كل من يرغب في االطمئنان عليه  وهو ال يريد 
ان يزعج أحدا، ويؤكد أنه  بحالة صحية جيدة وســيلتقي 

الكثيرين إلكترونيا».
وحث باسيل «كل اللبنانيني على االلتزام بوسائل احلماية 
والعالج من كورونا، وأخذ األمــر على محمل اجلد، ملا لهذا 

الڤيروس من قدرة فتاكة على ضرب املجتمع وشله». 
إلى ذلك، كان الوزير السابق غسان عطاهللا أعلن عن اصابته 
بالڤيروس، ومت عزل ثالث بلدات: عرمون (جنوب شرق بيروت) 

والقبيات وفنيدق (عكار شمال لبنان).
أما عن عدد اإلصابات فقد سجلت، خالل ٢٤ ساعة املنصرمة، 
إصابة ١٢٨٠ ومجموع اإلصابات حتى تاريخه بلغ ٣٥٢٢٨ إصابة.

جبران باسيل

السيسي: الوجه احلقيقي لدعاة التغيير 
هو تدمير الناس والدول بدعاوى كاذبة زائفة

خديجة حمودة

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي امس أن محاوالت 
تزييــف الوعــي تهــدف إلى 
إحباط جهود التنمية والبناء، 
مشــددا علــى أن اإلعالم أداة 
التنوير احلقيقية لفهم الناس 

وتوعيتها.
الرئيس عبدالفتاح  وقال 
السيســي، تعقيبا على فيلم 
تســجيلي حلقوق اإلنســان 
مبفهومها الشامل خالل افتتاح 
مجمع التكسير الهيدروجيني 
مبسطرد، إن الوجه احلقيقي 
لدعــاة التغييــر هــو تدمير 
الناس والدول بدعاوى كاذبة 
زائفة، مضيفــا أنه لن تقوم 
دول حتى علــى منهج ديني 
حقيقي يكون أساسها مبنيا 

على خراب وتدمير.
الرئيس السيسي  ووجه 
حديثه إلى اإلعالم قائال: «أنتم 
أداة التنويــر احلقيقية لفهم 
النــاس ووعيها»، مضيفا أن 
التعليم سواء كان أساسيا أو 
جامعيا هو األساس احلقيقي 
في فهم أبنائنا وبناتنا في كل 
مراحلة التعليم، مشيرا إلى 
ضرورة حتصني الشباب من 

أجل الدولة واملستقبل.
وتابــع ان هنــاك دولــة 
ـ لــم يســمها ـ طلبــت وفقا 
لتقريــر األمم املتحــدة ٤٤٠ 
مليــار دوالر ليس للتطوير 

فنحن نفذنا تلك املشروعات 
إلراحــة املواطنــني بحركــة 
مرورية ســهلة وبتكلفة أقل 
في الوقت والوقود املستعمل. 
وأشار إلى أن اخلطط التي يتم 
وضعها حلل املشكالت ال يدفع 
ثمنهــا إال الدولة، والشــعب 
شريك أساسي في إجناز تلك 
املشــروعات ألن الدولــة هي 
الشعب، كما أن شعب مصر 
حتمل الكثير من أجل وطنه. 
وتابع السيسي قائال: أنا دائم 
الرهان علــى املصريني، لكن 
اليوم أنا أشكر املصريني، الفتا 
إلى أن جماعات الشــر ظلت 
خالل األيام املاضية تســعى 
إلشعال نار الفتنة مستغلني 
املواقــف الصعبــة التي متر 
بها مصر للتشكيك في قدرة 
الدولة، لكن املصريني قابلوا 
تلــك الدعوات بوعــي وفهم 
وإدراك لطبيعــة الظــروف. 
وأكــد الرئيــس عبدالفتــاح 
السيسي أن الشعب والدولة 
شيء واحد، وال يستطيع أحد 
التدخل بينهما، مشددا على أنه 
يراهن دائما على املواطنني، 
وكان الرهان طوال السنوات 
املاضية رابحا لسببني، أولهما 
أننــا نصلح فــي األرض وال 
نفسد، ثانيا: ألنه ال يستطيع 
أحد خداع املواطنني بالكالم. 
وقال الرئيس السيسي: إننا 
نسير في مسار إصالح وبناء 
وتنميــة وتعمير وســنظل 

كذلك دائما ألن بلدنا حتتاج 
هــذا، واملواطــن يتفهم ذلك 
ويتحمل تكلفته، مشيرا إلى 
أن اإلصالح االقتصادي عانى 
منه عدد كبير من املواطنني، 
ولكن استطعنا اجتياز هذه 
املرحلــة وحققنــا إجنــازات 
يتحدث عنها العالم، فاجلميع 
يقفون منبهرين مبا أجنزناه 
ويتســاءلون كيف ملصر أن 
حتقق كل هذه اإلجنازات في 
ظل الظروف احلالية وآخرها 
تداعيات ڤيروس (كورونا)، 
ففــي الوقت الــذي تأثر فيه 
اقتصاد العالم وتعسرت حركة 
الســياحة والتجارة الدولية 
ظلت مصر بخير، ألن شعبها 
متحمل املسئولية. وأضاف: 
أن مجمع مســطرد هام جدا 
وســيعود على مصر بفوائد 
كثيــرة فــي مجال الســوالر 
والبنزيــن، مشــيرا إلــى أن 
العمل في هذا املشروع توقف 
نتيجة أحداث ٢٠١١ أي ما يقرب 
من ١٠ ســنوات، بسبب عدم 
االستقرار وقتها مما أدى إلى 
حرمان الدولة من مكتسبات 
اقتصادية كبيرة جدا، كما أن 
هناك مشاريع كثيرة انهارت 
وتوقفت أو دخلت في مرحلة 
خسارة واتخصمت من الناجت 
احمللي للدولة، وتعمل الدولة 
حاليا على حل هذه املشكالت، 
لذلك فإننا نؤكــد دائما على 

أهمية االستقرار.

«الشعب والدولة شيء واحد وال أحد يستطيع التدخل بينهما.. وأراهن دائماً على املواطنني»

الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل افتتاحه امس مصفاة الشركة املصرية للتكرير البترول مبسطرد

بل إلعادة الشــيء الى أصله 
بســبب التدميــر والتخريب 
حتت شــعار التغيير، داعيا 
املصريني إلى عدم االنسياق 
وراء دعــاة التغيير حلماية 

البالد من التدمير.
إلــى ذلــك، أكــد الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي أن أي 
إزالــة تتم من أجــل املنفعة 
العامــة يتــم نقــل مالكيهــا 
ألماكن أكثر تطورا. واضاف 
«إن ما يتم من إزاالت ال يحدث 
بشكل عشوائي وإمنا يكون 
مخططا له وللصالح العام وال 
حتدث أي إزالة على حساب 
املواطنني، بــل يتم تعويض 
املالكني بنقلهم إلى أماكن أكثر 
تطــورا مبا يحفــظ كرامتهم 
وحقهــم فــي ســكن مالئم»، 
مشددا على أنه يجدد احلديث 
في هذا الشــأن لكي ال يترك 
املجال ملن يحاولون «الصيد 

في املاء العكر».
وأضاف الرئيس السيسي 
أنه عند البدء في مشروعات 
تطوير شرق العاصمة بالكامل 
زعم بعض الناس أن هذا األمر 
يتــم تنفيذه لصالــح مدينة 
نصــر ومصر اجلديدة فقط، 
متابعا: أن خطة تطوير شرق 
العاصمــة فــي صالح جميع 
املواطنني، ألنــه بالنظر إلى 
احلركــة املوجــودة في تلك 
الكتلة يوميا نرى أنها من ٢ 
إلى ٣ ماليني ســيارة يوميا، 

مراسم تكرمي جثماني شهيدي اجليش في ثكنة بهجت غامن في القبة بعد نقلهما من مستشفى اخلير في املنية  (محمود الطويل)

ماكرون: أخجل مما يقوم به قادة لبنان
وحزب اهللا و«أمل» ال يريدان التسوية

ولفت الى اننا ال نخشى من وقوع حرب 
أهليــة، والعقوبات ال تبــدو لي اخليار 
املناسب حاليا وال تستجيب الى احلاجة، 
وما علينا القيام به هو ممارسة الضغط 
السياسي، بل رأى أن العقوبات األميركية 
التــي فرضــت أخيرا على شــخصيات 

لبنانية «وترت األجواء في لبنان».
وتابع: سننظم في نهاية أكتوبر مع 
األمم املتحدة مؤمترا جديدا حلشد الدعم 
للبنان. وأعلن عزمه عقد اجتماع «خالل 
٢٠ يومــا مع مجموعة االتصال الدولية 
للبنان لبحث اخلطوات التالية»، مشددا 
على ان املرحلة اجلديــدة التي ندخلها 
ليست خطيرة بالنسبة للبنان فقط ولكن 
لبقية املنطقة، لقد ضاع شهر واملخاطر 

تزعزع استقرار املنطقة حاليا.
ونفى ماكرون أن تكون ايران قد لعبت 

دورا في تعطيل تشكيل احلكومة.
وأكد ماكرون أن امام القادة اللبنانيني 
«فرصة اخيرة» للوفاء بالتعهدات التي 
اعلنوها بداية ســبتمبر بهدف تشكيل 
حكومة مهمة واحلصول على املساعدة 
الدوليــة. وقــال انــه ســيمهل الزعماء 
اللبنانيني من أربعة إلى ســتة أسابيع 
أخرى لتنفيذ املبادرة الفرنسية إلنقاذ 
لبنــان من االنزالق إلــى الفوضى. ولم 
يستبعد التفكير في العقوبات في مرحلة 

الحقة بالتشاور مع آخرين.
وقــال إن «خارطــة الطريــق (التي 
اعلنــت) في االول من ســبتمبر باقية، 
إنها املبادرة الوحيدة التي اتخذت على 
الصعيد الوطني واالقليمي والدولي، لم 
يتم سحبها من الطاولة، ولكن يعود اآلن 
الى املسؤولني اللبنانيني أن ينتهزوا هم 

هذه الفرصة االخيرة».

واحدة»، وقال انه «أخطأ بإضافة املعيار 
الطائفي في توزيع احلقائب الوزارية»، 
وأكــد انــه «لــم يكــن هناك أي شــرط 
طائفي في تشكيل احلكومة في الورقة 

اإلصالحية».
وســمى ماكرون «الثنائي الشيعي» 
حتديــدا، وقال «ال حزب اهللا وال حركة 
أمل يريدان تسوية، لذا قررا بأنه ال شيء 
يجب أن يتغير، وقاالها بوضوح إنهما 
يريدان تسمية الوزراء الشيعة، وحزب 
اهللا مسؤول ألنه لم يحترم وعده لي»، 
وأضاف ان «حزب اهللا ال ميكنه أن يكون 
جيشا محاربا إلسرائيل وميليشيا الى 
جانب سورية وحزبا سياسيا محترما 
في لبنــان»، محذرا «على حزب اهللا أال 

يعتقد أنه أقوى مما هو».
وأكد ماكرون انه يجب علينا ممارسة 
الضغط السياســي وال خيار لدينا اآلن 
سوى العمل على جمع الفرقاء في لبنان، 

  إذا لم يحصل أي تقدم 
في لبنان فسنكون مضطرين 

لسلوك خيار آخر إلعادة 
تشكيل طبقة سياسية جديدة

   احلريري أخطأ بإضافة 
املعيار الطائفي في توزيع 

احلقائب الوزارية

الفرنســي   الرئيــس  وكاالت: شــنَّ 
اميانويــل ماكــرون هجوما حــادا على 
الطبقــة السياســية اللبنانيــة، متهما 
اياهــا بالتخلي عــن التزاماتها من أجل 
مصاحلها الشخصية على حساب مصالح 
البلد، وقال «أخجل مما يقوم به القادة 

اللبنانيون».
وفي  مؤمتر صحافي  خصصه لتشريح 
مآل الوضع في لبنان بعد انهيار محادثات 
تشكيل احلكومة واعتذار الرئيس املكلف 
مصطفى أديــب، قال ماكرون ان القوى 
السياسية اللبنانية رفضت «بكل وضوح 
احتــرام االلتزام أمام  فرنســا  و املجتمع 
الدولي  وقــرروا خيانة التعهد». ومنح 
ماكرون السياسيني مهلة «من اآلن وحتى 
٦ اسابيع»، مهددا «اذا لم يحصل اي تقدم 
في لبنان فســنكون مضطرين لسلوك 
خيار آخر إلعادة تشكيل طبقة سياسية 
جديدة، والشــهر املقبل سيكون اساس 

العمل».
بيــد أن الرئيــس الفرنســي اكد أن 
مبادرته االنقاذية لم تسحب عن الطاولة، 
وعلى املسؤولني اللبنانيني انتهاز فرصة 
تأليف حكومة إنقاذ، الفتا الى ان خارطة 
الطريق تتضمن إصالحات الزمة، وهي 
شرط حتى يتمكن لبنان من احلصول 

على مساعدات إلعادة اإلعمار.
وبخصوص معرقلــي املبادرة، قال 
«أراد البعــض تعزيز قوة معســكرهم 
وليس قوة لبنان بجعل تشكيل احلكومة 

قضية طائفية».
كمــا انتقــد مبــادرة الرئيس ســعد 
احلريري التي اعلنها قبل انهيار محادثات 
تشكيل احلكومة وإعالن قبوله أن يكون 
وزير املال من الطائفة الشيعية و«ملرة 

أكد أن املبادرة لم تُسحب عن الطاولة.. ونفى عرقلة إيران للحكومة

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون يتحدث خالل مؤمتر صحافي حول الوضع السياسي واالقتصادي في لبنان      (أ.ف.پ)
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الساملية يهزم الصليبخات وديًا 
بخماسية نظيفة

هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية على نظيره 
الصليبخات ٥-٠ في املباراة الودية التي جمعت الفريقني مساء 
أمس األول، ضمن حتضيراتهما املشتركة لبدء انطالق دوري 
التصنيف املقرر في ١٥ أكتوبر املقبل، حيث سجل خماسية 
«السماوي» نايف زويد، والبرازيلي باتريك فابيانو (هدفني)، 

وحسني املوسوي، وفهد الرشيدي.
وقد شارك في املباراة العبي «السماوي» مبارك الفنيني، 
أحمد عــادي، فواز عايض وحمد القــالف قبل انضمامهم 
لتدريبــات «األزرق»، وكذلك العبي املنتخب األوملبي مهدي 

دشتي ومحمد الهويدي.
وذكر مدير الســاملية بدر اخلالدي لـ «األنباء» أن غياب 
العبي «األزرق» و«األوملبي» عن التدريبات واملباريات الودية 
املقبلة للساملية لن يكون له تأثير سلبي، بل سيكون فرصة 
ملشــاركة من لم يلعب في املباريات السابقة، وكذلك جتربة 
مهمة لعدد من الالعبني الشباب، واكتشاف األدوار التي من 
املمكن أن يقوموا بها مع الفريق في الفترة املقبلة، الفتا إلى 
غياب احلارس سطام احلسيني واملهاجم نايف زويد بسبب 

اختبارات اجلامعة.
وقال إن الفريق ســيلعب مباراة ودية اجلمعة املقبلة مع 
التضامن، على أن يتبعها لقاء جتريبي أخير لم يحدد موعده 

بعد، قبل انطالق دوري التصنيف.

الكندري يخلع قفازه نهائيًا
يحيى حميدان

كشف حارس مرمى نادي الكويت واملنتخب الوطني سابقا مصعب 
الكندري عن اتخاذه قرار االعتزال النهائي بعد مسيرة حافلة باالجنازات 

مع «األبيض».
وجاء إعالن الكندري لهذا القرار عبر حسابه الشخصي في «تويتر» 
حيث كتب: «لكل بداية نهاية واليوم (السبت) أعلن اعتزالي كرة القدم 
بعد مشوار حافل مع نادي الكويت حققت فيه كل ما أطمح اليه كالعب 
من إجنازات وبطوالت على مدى ١٥ سنة وهي ٣٣ بطولة محلية وقارية».

وأردف الكنــدري: «كنت ومازالت وســأبقى فخورا بأنني من أســرة 
نادي الكويت عميد األندية الكويتية.. وال يســعني إال أن أشكر جمهور 
العميد الراقي والوفي الذي ســاندني طوال مسيرتي الكروية والرئيس 
الفخري مرزوق الغامن ورئيس نادي الكويت خالد الغامن ورئيس النادي 
الســابق عبدالعزيز املرزوق وامني الصندوق فهد الغامن وجميع أعضاء 

مجلس اإلدارة.
كما أشــكر جميع األجهزة اإلدارية وعلى رأســهم عادل عقلة وجميع 

األجهزة الفنية والطبية والعاملني في النادي».
وختم الكندري رســالته: «أشــكر الالعبني الذيــن زاملتهم في نادي 
الكويت وأمتنى لهم التوفيق دائما وسأبقى قريبا من الكل وأول مشجع 
للعميد في جميع االستحقاقات، وال يسعني إال أن ألتمس العذر عن أي 
خطأ صدر مني أو تقصير من غير قصد أو عمد خالل مسيرتي الكروية 

سواء مع النادي أو املنتخب الوطني».

اليوم سحب قرعة ربع نهائي «أبطال آسيا»
الدوحة - فريد عبدالباقي

حجــز فريقــا أهلــي جــدة الســعودي 
وباختاكور طشقند األوزبكي بطاقة العبور 
إلى ربع النهائي لدوري أبطال آســيا لكرة 
القدم واملقامة حاليا في العاصمة القطرية 
الدوحة ألندية غرب القارة، بنظام التجمع 
حتــى ٣ أكتوبر املقبل، حيــث تقام مباراة 

نصف النهائي.
فقد متكن أهلي جدة من جتاوز شــباب 
األهلي دبي اإلماراتي بركالت الترجيح ٤-٣، 
وذلك بعد انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي 
بالتعادل اإليجابي ١-١، خالل املواجهة التي 
جمعت الفريقني مســاء أول من أمس على 

ستاد اجلنوب في انطالق مباريات دور ثمن 
النهائي ليبلغ ربع النهائي للمرة اخلامسة 

في تاريخه واألولى منذ ٢٠١٧
وشهد اللقاء مشاركة تاريخية للمخضرم 
حسني عبدالغني (٤٣ عاما) بالدقيقة (٦٨).

وفــي مبــاراة ثانيــة، تغلــب باختاكور 
األوزبكي على استقالل طهران اإليراني ٢-١، 
فــي املواجهة التي جرت بينهما على ســتاد 
اجلنوب، حيث كان الفريق اإليراني البادئ 
بالتسجيل عن طريق العبه علي كرميي في 
الدقيقة (٣٢)، بينما سجل باختاكور (هدفني) 
بواسطة دراجان ســيران وصابر خدجيف 
ساردور في الدقيقتني (٤٣ و٤٧). وسيعرف 
فريقا أهلي جدة وباختاكور منافسيهما في 

الدور ربع النهائي بعد سحب القرعة اليوم.
قرعة الكأس الذهبية

في شأن آخر، يترقب منتخب قطر األول 
لكرة القدم فجر الغد (الثالثاء) سحب قرعة 
بطولة كأس دول أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبــي (الكونكاكاف) وذلك في مدينة 
ميامي بوالية فلوريدا األميركية والتي تشهد 
مشاركة ١٦ منتخبا بطولة الكأس الذهبية 

وستجري القرعة (Online) عن ُبعد.
ومت وضــع منتخب قطر في املســتوى 
الرابع في البطولة مع ثالثة منتخبات أخرى، 
حيث سيتم تقسيم املنتخبات املشاركة في 
البطولة علــى ٤ مجموعــات كل مجموعة 

تضم ٤ منتخبات. وستكون البطولة مبنزلة 
فرصة ذهبية ملنتخــب قطر للوقوف على 
مستواه وجتهيزه قبل املشاركة في مونديال 
قطر ٢٠٢٢ بوقت كاف، وكذلك البطولة تقام 
بعــد بطولة كوبا أميركا والتي ســتقام في 
كولومبيا واألرجنتني، ويشارك فيها العنابي 
فــي املجموعة التي ســتلعب مبارياتها في 
كولومبيا. ويعتبر منتخب قطر هو سابع 
منتخب من خارج الكونكاكاف يشــارك في 
البطولة، حيث شاركت البرازيل وشاركت في 
٣ نسخ أعوام ١٩٩٦ و١٩٩٨ و٢٠٠٣ وكولومبيا 
في نســخ ٢٠٠٠ و٢٠٠٣ و٢٠٠٥ وبيرو في 
نسخة عام ٢٠٠٠ واإلكوادور في نسخة ٢٠٠٢ 

وجنوب أفريقيا في نسخة ٢٠٠٥.

أهلي جدة وباختاكور «يطيحان» شباب األهلي واالستقالل

العربي يقترح متديد فترة القيد والتسجيل

الكويت وبرقان 
يدشنان «ممتاز اليد»

مبارك الخالدي

يحل الفريق االول لكرة القدم بالنادي 
العربي ضيفا في السابعة مساء اليوم على 
فريق الشباب في مباراة ودية هي االولى 
لالخضر عقب تتويجه بلقب بطولة كأس 
االمير. وســتقام المباراة دون حضور 
جماهيري اتباعا لالجراءات االحترازية. 
وفي جانب آخر اقترح مجلس ادارة النادي 
على اتحاد الكرة تمديد فترة قيد وتسجيل 
الالعبين استعدادا للموسم الجديد وذلك 
حتى نهاية اكتوبر، مشيرا الى صعوبة 
اصدار التأشيرات للمدربين والالعبين 

المحترفين، فضال عن تداخل الموسم المنقضي مع الموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وتضمن مقترح العربي السماح لالعبين الناشئين بالمشاركة مع الفريق االول 
وذلك لتوقف المســابقات الخاصة بالمراحل الســنية، كمــا تضمن زيادة مقاعد 
الالعبين من مواليد الكويت وغير محددي الجنسية توافقا مع تعديالت كونجرس 

«فيفا» مؤخرا.

يعقوب العوضي

أصدر احتاد كرة اليد جدول مباريات الدوري املمتاز، والذي 
تنطلق منافساته بعد غد األربعاء على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا في ضاحية صباح السالم، ويفتتحها الكويت مع برقان 
في الـ٤٫٣٠، ويليه لقاء العربي مع الساملية في الـ٦٫١٥، وتختتم 
منافسات اليوم األول مبواجهة القادسية مع كاظمة في الـ٨٫٠٠.

وتأهل كل من الكويت، والساملية، والقادسية، وكاظمة، والعربي 
وبرقان الى الدوري املمتاز، وحصلت الفرق الثالثة األولى على 
نقاط االفضلية، حيث تأهل الكويت برصيد ٣ نقاط كونه املتصدر، 
بينما حصل الوصيف الساملية على نقطتني، فيما حتصل القادسية 
على نقطة، بينما لم متنح فرق كاظمة والعربي وبرقان اي نقاط.
وتلعب منافسات الدوري املمتاز بنظام دوري ذهاب وإياب 
ويحصل الفريق االكثر جمعــا للنقاط على لقب البطولة، وفي 
دوري الدرجة االولى سيتأهل أصحاب املركزين االول والثاني 
الى الدوري املمتاز في املوسم املقبل. وتقضي الئحة املسابقات 

بأن يلعب دوري الدرجة االولى من دور واحد.
إلى ذلك، تستمر جهود االحتاد في تعقيم صالتي الشهيد فهد 
األحمد مبقرهما في الدعية وصالة مجمع الشيخ سعد العبدهللا 
بصورة يومية قبل املباريات واثناء فترات االستراحة بني األشواط 
وعقب املباريات مع التشــديد على دخول املعنيني الى املباريات 

بوجود شهادة خلو من اإلصابة بعدوى ڤيروس كورونا.

وصول محترف الفحيحيل اإليڤواري جاكوب
هادي العنزي

اســتقبل مدير الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الفحيحيل جنم العنزي في ساعة مبكرة 
مــن صباح أمس العب الوســط االيڤواري 
جاكوب، ليدخــل احلجر املنزلي ملدة أسبوعني 
قبل االنضمام إلى تدريبات «االشاوس» بقيادة 
املدرب الوطني ظاهر العدواني، حيث تنتظر 
إدارة الفحيحيــل وصول خامس احملترفني 
البرازيلــي لويز فرناندو القــادم من نادي 

ديبورتيڤو أفيس البرتغالي خالل أيام.
الفحيحيل مباراتني وديتني،  وسيخوض 
حيث يلتقي الســاحل في األول من أكتوبر 
املقبل، فيمــا يلعب مع برقان في الثامن من 
ذات الشــهر، وذلك حتضيرا للمشاركة في 

منافسات دوري التصنيف املقرر ١٥ أكتوبر املقبل، وقد عزز اجلهاز اإلداري للفحيحيل 
صفوف الفريق بأربعة تعاقدات محلية حيث ضم سليمان بورمية، وجاسم كرم، وأحمد 

عتيق، وأحمد الصقر.

جنم العنزي مستقبال االيڤواري جاكوب

«الصحة» رفضت استثناء األزرق من احلجر.. وإلغاء معسكر اإلمارات وارد
عبدالعزيز جاسم 

خاص منتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم تدريبه األول مساء أمس 
على ملعب املرحــوم عبدالرحمن 
البكــر بقيــادة املدرب ثامــر عناد 
بحضور ٢٧ العبا، وذلك استعدادا 
خلــوض مباراتــني وديتــني أمام 
منتخبي اإلمارات وسورية يومي 

الفنيــة خالد الشــمري ان االحتاد 
تلقى كتابا من قبل وزارة الصحة 
يفيد برفض استثناء العبي االزرق 
مــن احلجــر الصحــي املنزلي في 
حال العودة من معسكر االمارات، 
وبالتالي هناك احتمال كبير إللغاء 
املعسكر إذا لم يحل ذلك االمر خالل 

االيام املقبلة.
وبني الشمري ان هناك اجتماعا 

مخاطبة منتخبات فسنتجه ملواجهة 
اندية محلية. وتأتي االستعدادات 
احلالية حتضيرا لتصفيات آسيا 
املشتركة املؤهلة الى نهائيات كأس 
العالم في قطر ٢٠٢٢ ونهائيات كأس 
آسيا في الصني ٢٠٢٣ والتي تقرر 
تأجيلهــا إلى مارس ٢٠٢١ حســب 
بعض التقارير االعالمية ولم يعلن 

عنها بشكل رسمي إلى اآلن.

للجنة الفنية ســيحدد من خالله 
اكثر من ســيناريو في حال إلغاء 

املعسكر بشكل رسمي.
من ناحيته، قال مدير املنتخب 
فهد عوض ان هناك خطتني بديليتني 
في حال إلغاء املعسكر منها دخول 
االزرق في معسكر داخلي ومخاطبة 
اكثــر مــن منتخــب ملواجهته في 
الكويت، وفــي حال لم نتمكن من 

منتخبنا تدرب بحضور ٢٧ العباً.. وغياب املطوع وبورسلي والصانع

٨ و١٢ أكتوبر املقبل في أبوظبي. كما 
سيخوض االزرق مواجهتني وديتني 
في نوفمبر مع ارمينيا وعمان يومي 
١١ و١٦ منه. وغاب عن التدريب كل 
من بدر املطوع وبندر بورسلي لعمل 
املسحات وسامي الصانع حلضوره 

مراجعة طبية.
من جهته، قــال عضو مجلس 
إدارة احتاد الكرة ورئيس اللجنة 
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بداية، أكد رئيس جهاز الكرة بنادي 
الشباب جابر الزنكي أن االحتاد الدولي 
رفع احلرج عن االحتاد، مضيفا: «عملت 
خــالل عضويتي في االحتاد على زيادة 
عدد الالعبني «البدون» سواء في املراحل 
السنية أو الفرق األولى، لكوننا نعدهم من 
أبنائنا، وهم أيضا ميثلون إضافة مهمة 
للمنتخب، وعلى سبيل املثال «األزرق» 
يعاني في مركز الظهير األيسر، وبذات 
الوقت هناك عناصر متميزة من الالعبني 
«البدون» في هــذا املركز حتديدا أمثال 
مشــاري غنــام، وفهد صبــاح، ومحمد 
املوسوي، وأمتنى أن أراهم في املنتخب 
قريبا». وقال إن «النادي سيخاطب االحتاد 
قريبا بضرورة معاملتهم معاملة الالعب 
الكويتي، والســماح مبشاركة ٣ العبني 
على األقل في كل مرحلة سنية، واثنني 
إلــى ثالثة فــي الفرق األولــى»، آمال أن 
تقر التعديالت قبل بداية املوسم املقبل.

تعديل الئحة املسابقات

من جهته، كشف رئيس جهاز الكرة 

بنادي الساحل جمال العتيبي أن ناديه 
بصدد مخاطبة احتاد الكرة بشأن إجراء 
تعديالت على الئحة املسابقات تضمن 
معها معاملة الالعبني «البدون» معاملة 
الالعــب الكويتــي، ومضيفــا: «نأمل 
وبالتعاون مع جميع األندية أن تكون 
تعديالت «فيفا» األخيرة بداية ملشاركة 
واسعة لالعبني غير محددي اجلنسية 
وبعدد مفتوح، مبا يعود بالفائدة على 
اجلميع من أندية ومنتخبات، وليس 

هناك من أي جوانب سلبية».
موهوبون ومستواهم يؤهلهم

مــن جانبــه، ذكــر مديــر الكــرة 
بنــادي الصليبخات ماجــد عناد أن 
االحتــاد الدولي فتــح الباب لالعبني 
البــدون، فيجب أن ننظر إليهم على 
أنهم أخوة وشركاء معنا في الوطن، 
وعلى اجلانب الرياضي فنحن بحاجة 
لهم، فهم أبناء النادي وقد تدرجوا في 
مختلف املراحل السنية، ولديهم من 
املستوى الفني واملوهبة اخلالصة ما 

يؤهلهم للمشاركة مع فرقهم وبجدارة، 
ولكن وبحسب اللوائح املنظمة احلالية 
فإنه يصعب قيدهم في كشوف الفريق، 
وعليــه نأمل من االحتاد تعديل تلك 
اللوائح مبا يضمن مشاركة أكبر عدد 
مــن املوهوبني، وقد أثبتت التجارب 
الســابقة جودتهم الفنية، متسائال: 
هل علينا أن نكرر أخطاءنا مرة تلو 
األخرى؟!، باألمس الالعب سعود غامن 
مثــل منتخب قطر وحقق اإلجنازات 
وكنــا األولــى بتلــك املوهبــة، لكنه 
ولألســف لم مينح الفرصة لتمثيل 
الكويت، متمنيا أن يسمح بتسجيل 
٨ في كشوفات كل مرحلة سنية على 
حــدة، ومــا ال يقل عن ٥ فــي الفرق 

األولى.
اجلودة تفرض نفسها

هذا، وأشــار عضــو مجلس إدارة 
نادي التضامن ورئيس جهاز الكرة فهد 
دابــس إلى أنه كان من أول املبادرين 
بضرورة تعديل الئحة املسابقات في 

احتاد الكرة بعدما أقر «فيفا» تعديالته 
األخيرة على الئحة تسجيل الالعبني، 
موضحا:«بعيدا عن العاطفة، أصبح 
املجال مفتوحا بصيغة دولية واضحة 
ومعلومة، ملشاركة الالعبني «البدون» 
سواء مع األندية أو املنتخبات ودون 
حتديد عدد بعينه، وعليه، فإن املجال 
أصبح مفتوحا أمــام االحتاد بتغيير 
الئحة تســجيل الالعبــني عوضا عن 
املعمــول بهــا حاليــا والتي تســمح 
بتســجيل ٣ منهم والســماح بتواجد 
العب واحد فقط في امللعب، ونقترح أال 
يتم حصر عدد بعينه، ومساواة الالعب 
«البدون» بنظيره املواطن، واجلودة 
تفرض نفسها في امللعب وخير دليل 
املهاجم مشعل الشمري»، مشددا على أن 
اللوائح التي حرمت الالعبني املميزين 
يجب أال تستمر، وأال نتأخر بتغييرها 

أو تأجيلها للموسم املقبل.
والء وعطاء كبيران

بدوره، أكد مدير الفريق األول لكرة 

القدم بنادي السالمية بدر الخالدي أن 
هناك العديد من الالعبين «البدون» 
ساهموا في إنجازات الكرة الكويتية 
ســابقا، ويعملــون بجــد واجتهاد 
مــع إخوانهم وأقرانهــم الكويتيين 
حاليا، ومضيفا: ال أســتطيع إال أن 
أقول بأنهــم كويتيو الروح والقلب 
والعطاء، وهم أبناء البلد وعطاؤهم 
في مختلف الميادين بما فيها المجال 
الرياضي، ونأمــل أن تتاح الفرصة 
كاملة لتسجيلهم سواء في المراحل 
الســنية، تمهيــدا لتغذيــة الفــرق 
األولــى بالمواهــب المتميزة منهم، 
وبعــد تعديــالت «فيفــا» يجب أال 
نواجه ذات المشــكلة التي تعرض 
لها العديد منهم في الســابق، وعلى 
ســبيل المثــال تــم شــطب الالعب 
نايف حميد من كشوفات السالمية 
لمحدودية العدد قبل ٥ أعوام، ثم برز 
فــي دوري الوزارات، لينتقل بعدها 

للنادي العربي.
ورفــض الخالدي عدم مســاواة 

«البدون» مــع الالعبين من مواليد 
الكويت.

مظلة قانونية دولية

إلى ذلك، قــال رئيس جهاز الكرة 
بنادي النصــر فيصــل العدواني إن 
المالعــب الكويتيــة شــهدت العديد 
مــن المواهــب الفــذة مــن الالعبين 
«البدون» على مدى العقود األخيرة، 
بــدءا من بدر الشــمري ومرورا بفهد 
العنزي، ونايف زويد، ومحمد دحام، 
واألخويــن يوســف وســعد فرحان 
وعبداهللا الظفيري، ومحمد عبدالهادي 
وغيرهــم كثير، وال يوجــد من مانع 
لفتــح التســجيل بالعدد المناســب 
الذي يراه كل ناد، في ظل وجود قرارات 
واضحة من االتحــاد الدولي، تعطي 
االتحــاد المحلــي المظلــة القانونية 
المطلوبة، والجميع سيخدم المنتخب 
فــي نهاية المطاف، كمــا يجب علينا 
النظر من جهة إنسانية وليس رياضية 

فحسب.

بدر اخلالدي جمال العتيبي يوسف دابسماجد عناد فيصل العدواني جابر الزنكي

العتيبي: نطلب سرعة تعديل الئحة املسابقات فاجلميع مستفيد من القرارالزنكي: «فيفا» رفع احلرج عن االحتاد.. ومشاركتهم تسد النقص في «األزرق»
دابس: اللوائح التي حرمت املتميزين يجب أال تستمر وأال نتأخر في تغييرهاعناد: أعداد املوهوبني «البدون» كبيرة.. ونحتاجهم في املراحل السنية واملنتخبات

العدواني: مظلة قانونية دولية الحتاد الكرة وعلينا النظر إنسانيًا ورياضيًا لألمراخلالدي: الالعبون «البدون» كويتيو الروح والقلب.. والتاريخ يشهد بعطائهم

إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب إداريون لـ «األنباء»: افتحوا الباب 
ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»ملشاركة واسعة لـ «غير محددي اجلنسية»

مطالب مبشاركة مطالب مبشاركة مطالب مبشاركة ٣٣ العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول العبني على األقل في كل مرحلة سنية واثنني إلى ثالثة في الفريق األول

أجرى التحقيق: هادي العنزي

فتح االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الباب واسعا ملشاركة الالعبني غير محددي اجلنسية (البدون) مع املنتخب مبختلف مراحله السنية، بعدما أقر عدة تعديالت على 
الئحة تسجيل ومشاركة الالعبني في اجتماع اجلمعية العمومية الـ ٧٠ والذي عقده «أونالين»، وشارك فيه رئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي الشيخ احمد اليوسف. وقد 
اشترط «فيفا» أال يكون الالعب يحمل أي جنسية، ومضى على تواجده في البلد الذي يرغب بتمثيل منتخبه ٥ أعوام، وأن يكون قد مت قيده ضمن كشوف أحد األندية احمللية 
لذلك االحتاد، وشارك في مسابقاته خالل تلك الفترة، كما أقر االحتاد الدولي في اجتماعه األخير السماح لالعب مزدوج اجلنسية بتغيير البلد الذي ميثله وفق آلية محددة. 

«األنباء» طرحت التعديالت األخيرة لـ «فيفا» على مسؤولي عدد من األندية، ملعرفة آرائهم وتوصياتهم بهذا الشأن.. وكان هذا التحقيق:

األهلي بطل دوري زين البحرين للسلة

املنامة - ناصر محمد

طار النســر األهالوي بلقب دوري زين 
ألندية الدرجة األولى البحريني لكرة السلة، 
وذلك بعد أن كرر انتصاره في النهائي الثاني 
على حساب فريق املنامة بنتيجة ٨٨/٩٩، في 
املباراة التي أقيمت على صالة االحتاد البحريني 
لكرة السلة مســاء السبت، ليستعيد األهلي 
نغمة التتويج بعد آخر بطولة حققها منذ قرابة 
عشر ســنوات، حيث جنح األهلي في فرض 

سيطرته على املباراة.
وتوج رئيس االحتاد البحريني لكرة السلة 

طالل كانو فريق األهلي بالكأس وامليداليات 
الذهبية، في حني تقلد العبو املنامة امليداليات 
الفضية باحتاللهم املركــز الثاني، فيما آلت 
امليداليات البرونزية لفريق احملرق الذي فاز 

أمس األول على الرفاع.
وبرز احملترف األميركي لألهلي براندون 
براون بتسجيله ٣٠ نقطة كأبرز مسجلي األهلي، 
وتبعه مواطنه دومينيك ساتون بتسجيل ٢٢ 
نقطة، ثم ميثم جميل ١٩ نقطة. في حني كان 
احملترف الپولندي المبيه أبرز مسجلي املنامة 
بـ ٣١ نقطة، تاله محمد حسني كمبس ١٥ نقطة، 

ثم حسن نيروز ١٠ نقاط.

الصايغ في ذمة اهللا
شيع الوسط الرياضي امس رئيس قسم الرياضة 
للجميع بالهيئة العامة للرياضة الفقيد احمد الصايغ 
إلى مثواه األخيــر. وكان الصايغ من أوائل العاملني 
بالهيئة ومتيز بالنشاط والهمة ودماثة اخللق وحسن 
التعامل مع اجلميع، وقد شارك في العديد من األنشطة 
والندوات، فضال عــن اللجان العاملة في االنتخابات 
اخلاصة باألندية الشاملة واملتخصصة وكان مراقبا لعدد 
من اجلمعيات العمومية العادية، كما كانت له مواقف 
طيبة مع اجلمهور الرياضي من مرتادي الســاحات 
الرياضية ومراكز الشباب.. «األنباء» تتقدم من أسرة 

هيئة الرياضة ومن أسرة الفقيد بخالص العزاء.

األنصار يحرز كأس «محمد عطوي» على حساب النجمة
بعدما كسر مصيدة التسلل. 

وأجريت مراسم التتويج لالنصار 
في حضور رئيس اللجنة التنفيذية 
لالحتاد اللبناني لكرة القدم م.هاشم 
حيدر وعائلة الالعب عطوي، وسلم 
حيــدر كأس البطولــة الــى كابــنت 

االنصار معتز باهللا اجلنيدي. 
وقد شاركت ٨ فرق في البطولة 
التنشــيطية، التي كانت النشــاط 
الكروي األول في املالعب اللبنانية 
بعــد توقــف فرضتــه تداعيــات 
احتجاجــات ١٧ أكتوبــر ٢٠١٩ غير 
املســبوقة في تاريخ البالد، فضال 
عن أزمة كورونا التي أغلقت املالعب 

الرياضية.  
هذا، وســينطلق الــدوري العام 
اللبنانــي الـ٦١ في ٢ أكتوبر املقبل، 
مبرحلة ذهاب ثــم مبرحلة واحدة 
من مجموعتني لفرق الصدارة الستة 
األولى، وفرق القاع في القسم الثاني 
من الئحــة الترتيب، حيث تقتصر 
املشــاركة في دوري هذا العام على 

الالعبني اللبنانيني فقط.

بيروت ـ ناجي شربل

أحرز االنصار كأس بطولة الالعب 
الراحل محمد عطوي في كرة القدم 
التي نظمها نادي العهد على ملعبه 
على طريق املطار، بفوزه على غرميه 
التقليــدي النجمــة ٢-١ في املباراة 
النهائيــة التي جريت بينهما خلف 
أبواب موصــدة في وجه اجلمهور، 
وبثــت وقائعهــا تلفزيونيا وعبر 
منصــات علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعي.
وسجل لالنصار حسن شعيتو 
«موني» بكرة ســددها مــن حافة 
المنطقة الى الزاوية العليا اليمنى 
لمرمى الحارس احمد تكتوك، وعادل 
محمود سبليني للنجمة في الشوط 
الثانــي بكــرة رأســية الــى يمين 
الحارس نزيه أسعد، ليتوج سبليني 
هدافا للــدورة برصيد ٦ إصابات، 
ثم حســم احمد حجازي النتيجة 
في مصلحة الفريق االخضر بكرة 
أحمد حجازي ٩٩ مسجال هدف الفوز لألنصار في مرمى النجمةســاقطة من فوق الحارس تكتوك 

«الطاولة» تعاود نشاطها ١٠ أكتوبر.. واملنافسات في ٦ أندية
هادي العنزي

تستأنف منافسات كرة 
الطاولــة بإقامــة بطولتي 
الكأس للسن العام والشباب 
(١٨ سنة) للموسم الرياضي 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ فــي ١٠ و١١ 
المقبــل تواليــا،  أكتوبــر 
بمشاركـة ١٤ ناديـا، وذلك 
بعد انقطاع اســتمر ألكثر 
من ٨ أشهر بسبب جائحة 
كورونــا، علــى أن تختتم 
بطولة الســن العــام التي 
يحمل الفحيحيل لقبها في 
١٨ من الشهر ذاته، علما أن 

والفحيحيــل، والشــباب، 
وخيطان، والساحل. 

وبهذه المناســبة، أشاد 
رئيس مجلس إدارة اتحاد 
كرة الطاولة علي الدبوس 
بتعــاون جميــع األنديــة، 
خاصة التي وفرت صاالتها 
إلقامــة الــكأس، مضيفــا: 
«نثمــن التلبية الســريعة 
لطلــب االتحــاد مــن قبل 
إدارات األنديــة  مجالـــس 
الســتة، والموافقــة علــى 
توفير الصاالت المخصصة 
لتدريب العبي األندية ألجل 
إقامة بطولتي الكأس عليها، 

العاملــة  اللجــان  جميــع 
اتخــاذ كل  باالتحــاد مــن 
التدابير التي تضمن معها 
أفضــل بداية ممكنــة، كما 
تــم التشــديد علــى اتباع 
الوقائيــة  كل اإلجــراءات 
واالحتــــرازات الصحيـــة 
المنصوص عليهــــا فــــي 
البروتوكول الصحي الصادر 
مــن اللجنــة الثالثية قبل 
بداية أي مباراة، باإلضافة 
إلى تحقيق التباعد المطلوب 
بين الالعبيـــن والمدربين 
واإلدارييــــن حرصا على 

سالمة الجميع.

ونشكر لهم التعاون الكبير، 
العامة  المصلحة  وتغليب 
على الخاصة»، والفتا إلى أن 
االستعانة بصاالت األندية 
ســيكون لفتــرة محدودة، 
لحيــن االنتهاء من تجهيز 
الصالة التي ستقام عليها 
جميع المسابقات ولمختلف 
المراحل الســنية للموسم 

.٢٠٢٠ - ٢٠٢١
وشــدد الدبــوس علــى 
أن االتحــاد بجميع لجانه 
حريص على عودة مثالية 
وآمنــة لمنافســات كــرة 
الطاولــة، مضيفــا: انتهت 

الدبوس: نشكر األندية على تعاونها واملوسم اجلديد في صالة االحتاد

علي الدبوس

المنافسات تقام على صاالت 
أندية القادسية، والكويت، 

نايف زويد العب الساملية أحد املواهب 
التي تنتظر فرصتها مع املنتخب بالفترة 

املقبلة (األزرق. كوم)
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املقبل في الدور الرابع.
في املقابل، اســتهل ليڤربول حملة 
الدفاع عن لقبه بتحقيق فوزين على ليدز 
يونايتد ٤-٣ الصاعد الى الدرجة املمتازة 

هذا املوســم، وعلى تشلسي ٢-٠ في عقر 
دار األخير ملعب «ستامفورد بريدج» علما 

بأن الفريق اللندني لعب بعشــرة أفراد طوال 
الشــوط الثاني بعد طرد مدافعه الدمناركي 

اندرياس كريستنسن.
وبغــض النظر عن النتيجة، 

فإن احد الفريقني سيخسر 
سجله املثالي منذ انطالق 
املوســم احلالــي، ورمبا 
انتهاء  االثنني في حــال 

املباراة بالتعادل. 

اللقب مسرحا ألول اختبار حقيقي لصاحبه هذا املوسم 
عندما يستقبل ارسنال الطموح اليوم في ابرز مباريات 
املرحلــة الثالثة من الدوري االجنليــزي لكرة القدم، 
كما يستضيف فولهام نظيره استون فيال ضمن ذات 
املرحلة اليوم. يأمل ارسنال في فرض أفضليته على 
ليڤربول للمرة الثالثة تواليا، الن فريق شــمال لندن 
تغلب على منافسه أواخر املوسم املاضي في الدوري 
احمللــي ٢-١ بعد ان كان ليڤربــول ضمن اللقب، قبل 
ان يهزمه بركالت الترجيح في مســابقة درع املجتمع 
التي تســبق انطالق املوسم الكروي في اجنلترا. كما 
أن ارســنال يريد البناء على فوزيه على فولهام ٣-٠ 
وعلى وســت هام ٢-١ في املرحلتني االولني باالضافة 
الى انتصار ثمني خارج ملعبه على ليستر سيتي ٢-٠ 
في كأس الرابطة منتصف االســبوع، ليضرب موعدا 
مع ليڤربول بالذات على ملعب انفيلد أيضا االسبوع 

سقط مان سيتي ســقوطا مدويا على أرضه أمام 
ليستر سيتي ٢-٥ بفضل ثالثية لهدافه جيمي فاردي 
ضمــن مباريــات املرحلة الثالثة مــن بطولة الدوري 
االجنليزي، وتابع ليستر انطالقته القوية هذا املوسم 
بعد فوزه على وســت بروميتش البيون ٣-٠ وعلى 

بيرنلي ٤-٢، ليبقى في الصدارة بالعالمة الكاملة.
ومرة جديدة أكد مهاجم ليســتر املخضرم جاميي 
فاردي (٣٣ عاما) انه مازال قادرا على ممارسة هوايته 
التهديفية، فبعد هدفني في املرحلة االفتتاحية سجل 
ثالثية بينها ركلتا جزاء في مرمى سيتي. وبدا واضحا 
افتقاد ســيتي ملهاجم قناص ينهي الهجمات ال ســيما 
في غيــاب هدافه التاريخي االرجنتيني اغويرو الذي 

يتعافى من عملية جراحية في ركبته.
إلــى ذلك، تعــادل توتنهام هوتســبير مع ضيفه 

نيوكاسل يونايتد ١-١.
من جهــة اخرى، حقق ليدز يونايتــد فوزا ثمينا 
متأخرا على شيفيلد يونايتد ١-٠ في عقر دار األخير 
ضمن مباريات املرحلة الثالثة من بطولة اجنلترا لكرة 
القدم ملحقا مبنافسه خسارته الثالثة تواليا منذ مطلع 
املوسم. ورفع ليدز يونايتد العائد إلى دوري األضواء 
بعد غياب ١٦ عاما رصيده الى ٦ نقاط في املركز السادس، 
علما بأنه خسر أمام ليڤربول بطل املوسم في اجلولة 
االفتتاحيــة ٣-٤ ثم فاز بالنتيجة ذاتها على ڤولهام. 
أما شيفيلد يونايتد فحقق مفاجأة املوسم املاضي بعد 
صعوده إلى الدرجة املمتازة ومنافســته على املقاعد 
األوروبية حتى األمتار األخيرة، فمني بخسارته الثالثة 
منذ مطلع املوسم احلالي من دون أن يسجل أي هدف 
أيضا، كما أن اخلسارة هي السادسة تواليا لشيفيلد 
منذ املوســم املاضي في الدوري. وسجل مهاجم ليدز 
باتريك بامفورد هدف املباراة الوحيد قبل نهاية املباراة 
بدقيقتني بكرة رأسية ليصبح بالتالي ثالث العب في 
صفوف ليدز يسجل في املراحل الثالث األولى في دوري 
النخبــة منذ ٥٢ عاما. وتألق في صفوف ليدز حارس 
مرماه الفرنسي ايالن ميسلييه الذي تصدى حملاولتني 
خطيرتني جلون لوندسترام (٢٩) وجورج بالدوك (٤٠). 
وسيكون ملعب «انفيلد» اخلاص بنادي ليڤربول حامل 

ركلة جزاء متنح الفوز لـ «امللكي».. وبداية مبهرة لسواريز مع أتلتيكو
حقــق أتلتيكــو مدريد فوزا 
ســاحقا علــى ضيفــه غرناطة 
٦-١في املباراة التي جمعتهما على 
ملعب «وانــدا ميتروبوليتانو» 
ضمن منافسات اجلولة الثالثة 
من الدوري االسباني، وشهدت 
املباراة تألق الوافد اجلديد املهاجم 
األورغويانــي لويس ســواريز 
حيــث لعب في آخــر ٢٠ دقيقة 

وجنح في احراز هدفني.
أتلتيكــو مدريــد  واكتفــى 
بهــدف مبكر في الشــوط األول 
سجله دييغو كوستا في الدقيقة 
التاســعة، وأهــدر له ســاوول 
نيغويس ركلة جزاء في الدقيقة 
١٦، لكنه ضرب بقوة في الشوط 
الثاني وســجل خمســة أهداف 
الدولــي االرجنتيني  اســتهلها 
أنخل كوريا (٤٧) وعززها الدولي 
البرتغالي جواو فيليكس (٦٥) 

وماركوس يورنتي (٧٣).
مــن جهة أخــرى، جنا ريال 
مدريد حامل اللقب من خســارة 
كانت وشيكة وحول تأخره أمام 

(٣٧) هدفــي صاحــب األرض، 
واألورغويــانــــي فيديريكــو 
ڤالڤيــردي (١٤) والبرازيلــــي 
إمييـرســون (٤٨ خطأ في مرمى 
فريقه) وسيرخيو راموس (٨٢ 

سوســييداد األســبوع املاضي، 
وغــاب البلجيكــي إديــن هازار 
عن تشــكيلة ريــال مدريد على 
الرغم من استئنافه التدريبات، 
لكــن يبــدو ان مــدرب الفريق 

الفرنسي زين الدين زيدان فضل 
إراحته أسبوعا جديدا للتأكد من 
جاهزيته بشكل كامل خوفا من 
جتدد إصابته. إلى ذلك، فاز ريال 
سوسييداد بثالثية نظيفة على 
التشي العائد إلى الدرجة األولى 
للمرة األولى منذ ٢٠١٥، ليرتقي 
سوســييداد إلى املركــز الثالث 
علــى الئحــة الترتيــب بخمس 
نقــاط من فوزين وتعادل، فيما 
يتذيل التشي الترتيب من دون أي 
نقطة بعد ثالث خسارات. وسقط 
ڤالنسيا في فخ التعادل ١-١ أمام 
ضيفه هويســكا الوافد اجلديد 
أيضــا، ورفع ڤالنســيا رصيده 
إلى اربع نقاط في املركز الرابع، 
مقابل نقطتني لهويسكا الذي بات 
عاشــرا، كما تعادل أالڤيس مع 
ضيفــه خيتافي ســلبا. وحول 
ليفانتي تأخره بهدف أمام مضيفه 
اوساسونا إلى الفوز ٣-١ أمس 
في املرحلة الثالثة من الدوري، 
كما تغلب اتلتيــك بيلباو على 

مضيفه إيبار ٢-١.

من ركلة جزاء) أهداف ريال.
وهــو الفــوز األول للفريق 
امللكي في املوسم اجلديد بعدما 
كان اســتهل حملــة الدفاع عن 
لقبــه بتعادل ســلبي مــع ريال 

مضيفه ريال بيتيس ١-٢ إلى فوز 
صعب ٣-٢، ضمن املرحلة الثالثة 
من الدوري اإلسباني لكرة القدم. 
وسجل اجلزائري عيسى مندي 
(٣٥) والبرتغالي وليام كارفالو 

اكتسح نابولي جنوى بسداسية نظيفة 
في املباراة التي جمعتهما في اجلولة الثانية 
من منافسات الدوري االيطالي، ورفع الفائز 
رصيده إلى ٦ نقــاط في الصدارة فيما بقي 
اخلاســر على رصيده الســابق بـــ ٣ نقاط، 
كما حقق ميالن فوزا على كورتوني بهدفني 
دون رد ورفع رصيده الى ٦ نقاط بينما بقي 
كورتوني بال رصيد. وســجل مليالن فرانك 
كيســي من ركلة جزاء (٤٥)، وعزز ابراهيم 

دياز تقدم امليالن بالهدف الثاني (٥٠).
كما فاز ساسوولو على مضيفه سبيتسيا 
الصاعد حديثا الى مصاف اندية الدرجة االولى 
٤-١ ضمن منافســات املرحلــة الثانية أمس، 
وسجل للفريق الضيف فيليب ديوريتشيتش 
(١٢)، ودومينيك بيراردي (٦٤ من ركلة جزاء)، 
والفرنسي غريغوار ديفيرل (٦٦) وفرانشيسكو 
كابوتو (٧٦)، فيما سجل هدف سبيتسيا أندري 
غاالبينوف (٣٠)، ليرفع ساســوولو رصيده 

إلى أربع نقاط.

هــذا وأعلن أتاالنتا عن نفســه بقوة منذ 
البداية، بعدما خرج منتصرا من مباراته األولى 
للموسم اجلديد من الدوري اإليطالي لكرة القدم 
بفوز مستحق خارج ملعبه على تورينو ٤-٢ 
في املرحلة الثانية، فيما بدأ إنتر ميالن وصيف 
املوسم املاضي حلمه باحراز اللقب األول منذ 
٢٠١٠ بفوز صعب قاتل على فيورنتينا ٤-٣.
وجد أتاالنتا نفسه متخلفا منذ الدقيقة ١١ 
بهــدف ألندريا بيلوتي من زاوية صعبة بعد 
متريرة بينية من الفنزويلي توماس رينكون، 
لكن رد رجال غاسبيريني جاء قاسيا بثالثة 
أهداف كان بطلها األرجنتيني أليخاندرو غوميز 
الذي احتفل بأفضل طريقة مبباراته املئتني في 

الدوري اإليطالي بقميص النادي.
وعادل غوميز النتيجة بتســديدة بعيدة 
(١٣)، ثــم مرر كرة هدف التقــدم للكولومبي 
لويس مورييل (٢١) وكرة الهدف الثالث الذي 
ســجله الهولندي هانز هاتيبوير (٤٢)، فيما 

سجل مارتن دي رون الهدف الرابع.

وخالفا ألتاالنتا الذي كان فارضا هيمنته 
علــى مباراته وتورينو، بــدا إنتر في طريقه 
خلسارة مباراته األولى للموسم بعد أن كان 
متخلفا على أرضه أمام فيورنتينا حتى الدقائق 

الثالث األخيرة.
إال أن فريــق املدرب أنتونيو كونتي الذي 
أشرك في اللقاء العديد من العبيه اجلدد مثل 
الصربي ألكسندر كوالروف والتشيلي أرتورو 
فيدال واملغربي أشرف حكيمي (نزال في الشوط 
الثاني)، لم يستسلم وجنح في قلب الطاولة 
بفضل البلجيكــي روميلو لوكاكــو واملدافع 

دانيلو دامبروزيو.
وعلــى غــرار أتاالنتا وإنتر، بدأ التســيو 
موســمه بفوز خــارج قواعده علــى مضيفه 
كاليــاري بهدفــني نظيفني ســجلهما مانويل 
التزاري (٤) وهداف الدوري املوســم املاضي 
وصاحب احلذاء الذهبي األوروبي (٣٦ هدفا) 
تشــيرو إميوبيلــي (٧٤) بعــد متريرتني من 

املونتينيغري آدم ماروزيتش.

«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني«اإلنتر» يخطف فيورنتينا..  ونابولي وميالن يحققان الفوز الثاني

البايرن يتجرع اخلسارة باألربعة.. وشالكه يخسر ويقيل مدربه
أذاق هوفنهامي بطل أوروبا وحامل لقب الدوري األملاني 
بايرن ميونخ خسارة مرة بعدما تغلب عليه ٤-١ في املواجهة 
التي جمعتهما مساء أمس على ملعب راين ارينا، ليرفع 
الفائــز رصيده إلى النقطة السادســة من ثالث مباريات، 

فيما بقي بطل أوروبا على نقاطه الثالث من مباراتني.
متكن هوفنهامي من التسجيل مبكرا ارمني ليساكسيتش 
(١٦)، وضاعف النتيجة عبر مويس دبور (٢٤)، فيما جاء 
هدف التعزيز بواســطة انريغ كراماريتش (٧٧)، وسجل 
وسجل الهدف الرابع اندريغ كراماريتش ضربة جزاء (٩٠)، 

وسجل هدف البايرن الوحيد جوشوا كيميتش (٣٦).
كما مني بروســيا دورمتوند بهزمية مفاجئة على يد 
مســتضيفه أوغســبورغ ٢-٠ في أولى مفاجآت املوسم 
اجلديد من الدوري األملاني لكرة القدم، ليحقق ڤولفسبورغ 
فوزه الثاني تواليا، فيما تلقى دورمتوند ضربة معنوية 
قاســية قبل املواجهة الصعبة التي تنتظره األربعاء في 

كأس السوبر األملانية ضد غرميه بايرن ميونيخ.
ولــم تكن حــال اليبزيغ أفضل بكثيــر من دورمتوند 
لكنه لم يعد خالي الوفاض من ملعب باير ليڤركوزن، إذ 

تعادل معه بهدف للســويدي إميل فورسبرغ (١٤) مقابل 
هدف للتركي كرمي دميريباي (٢٠).

وحصل مونشــنغالدباخ على نقطته األولى للموسم 
اجلديــد بتعادله مع ضيفــه أونيون برلــني ١-١، وحقق 
شتوتغارت العائد للعب بني الكبار بعد موسم في الدرجة 
الثانيــة، فوزه األول وجاء بنتيجــة كبيرة على مضيفه 
ماينز ٤-١ في لقاء أكمله صاحب األرض بعشــرة العبني 
في ربع الساعة األخير بعد طرد الفرنسي موسى نياكات.

وبعد هزمية مذلة بثمانية أهداف نظيفة في االفتتاح 
على ملعب بايرن ميونيخ تخلف شــالكه بثالثية نظيفة 
سجلها نيكالس فولكروغ، في لقاء طغت عليه اإلنذارات 
وطــرد التركي أوزان كاباك قبل نهاية املباراة، لكن مارك 
ألكسندر أوث متكن من خطف الهدف الشرفي لفريق املدرب 
دافيد فاغنر في الدقيقــة الثالثة من الوقت بدل الضائع، 
ليلعن بعدها شالكه اقالة مدربه دافيد فاغنر بعد سلسلة 
من ١٨ مباراة من دون فوز في «البوندسليغا»، واستغنى 
الفريــق «األزرق» عن خدمــات مدربه بعد ١٥ شــهرا من 

تعيينه في منصبه.

رين يعتلي القمة مؤقتًا

واصل رين بدايته الرائعة للموســم اجلديد من الدوري 
الفرنسي لكرة القدم، وذلك بتحقيقه فوزا رابعا تواليا وجاء 
بنتيجة ٢-٠ على حساب سانت إتيان في ملعب األخير للمرة 

األولى منذ ٢٠١١ وذلك في املرحلة اخلامسة للدوري.
ولم يكن الفوز الرابع عاديا، على فريق كان يتشارك معه 
صدارة الترتيب بعد أربع مراحل، ورفع رين رصيده الى ١٣ 
نقطة في الصدارة بفارق نقطتني عن ليل، فيما تراجع سانت 
إتيــان الى املركز الثالث مؤقتا بعد أن جتمد رصيده عند ١٠ 

نقاط بتلقيه هزميته األولى للموسم.
وكانت هناك إمكانية أن يجد رين نفسه على املسافة ذاتها 
من مرسيليا لو جنح األخير في الفوز على ضيفه متز، لكنه 

خرج متعادال ١-١.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إجنلترا (املرحلة الـ ٣)
٧:٤٥beIN sports HD١فولهام ـ أستون ڤيال
١٠beIN sports HD١ليڤربول ـ أرسنال

إيطاليا (املرحلة الـ ٢)
٩:٤٥beIN sports HD٤بولونيا ـ بارما

بوتاس بطًال 
جلائزة روسيا الكبرى

أحرز ســائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس فوزه 
الثاني على حلبة سوتشي التي استضافت سباق جائزة روسيا 
الكبرى، املرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورموال واحد 
األحد، فيما حل زميله البريطاني لويس هاميلتون الساعي 
ملعادلة الرقم القياســي لعدد انتصارات األسطورة ميكايل 

شوماخر (٩١) في املركز الثالث بسبب نيله عقوبة.
وجاء الهولندي ماكس فيرشــتابن (ريد بول) في املركز 
الثاني، وكان الوحيد القادر على تهديد زعامة «األسهم الفضية».

وهو الفوز السابع تواليا ملرســيدس في سوتشي منذ 
انضمام اجلائزة إلى روزنامة البطولة عام ٢٠١٤، ليصبح أول 

فريق يحقق هذا اإلجناز.

سقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخرسقوط مدٍو ملان سيتي أمام ليستر.. وتوتنهام يتعادل مع نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب شيفيلد بفوز متأخر



أبعد من الكلمات
«أزمة المناخ أخطر من ڤيروس كورونا»

األمير البريطاني تشالز يدعو إلى خطة 
عسكرية على غرار خطة مارشال لعالج 

أزمة املناخ.

«لن أعدك بأال أضربك مجددًا»

مقطع صوتي مسرب تهدد فيه املمثلة 
أمبير هيرد زوجها السابق جوني ديب.

«ماء الدش أصبح كقبالت من السماء»

املمثلة األميركية تيفاني هاديش (٤٠ 
عاما) تفتخر بطلّة جديدة قامت فيها 

بإزالة كامل شعر رأسها.

«سمة مؤيدي ترامب أنهم ال يرتدون كمامات»

الروائي األميركي ســتيفن كينغ 
منتقدا احلمالت االنتخابية للرئيس 

ترامب.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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٥:٤٠الشروق

١١:٣٩الظهر
٣:٠٤العصر

٥:٣٩املغرب
٦:٥٥العشاء

العظمى: ٣٩
الصغرى: ٢٣

أعلى مد: ٠٨:٥٩ ص ـ ١٠:٥٢ م
أدنى جزر: ٠٣:٠٥ ص ـ ٠٤:٢٩ م

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

البقاء هللا

مفلح فالح طالب الرشيدي: ٦٤ عاماـ  ت: ٦٦١١١٢٢٨ـ  ٩٨٠٠٠٧٥٣ 
ـ ٩٨٧١٠٣٩٨ ـ ٦٧٦٢٢٢٦٨ ـ شيع.

عبدالعزيز مؤيد سعيد القريشي: ١٦ عاماـ  ت: ٩٨٧٨٩٤٦٧ـ  شيع.
وضحة منصور ظافر القحطاني، زوجة فايز محمد املطيري: ٣٥ عاما 

ـ ت: ٥٥٩٧٧٧٧١ ـ ٦٦٨٨٨٤٦٤ ـ شيعت.
لولوه عبد الرزاق بدر اجلناعي: ٩٠ عاماـ  ت: ٥٠٣٣٥٢٥٥ـ  شيعت.
محمد يعقوب صالح اجلحيل: ٧٧ عاما ـ ت: ٩٠٠٣٩٦٥٥ ـ شيع.
أحمد يوسف عيسى الصايغ: ٥٧ عاما ـ ت: ٩٩٦٠٧٣٢٣ ـ شيع.

حليمه غلوم شاه موسى، زوجة مسيب عباس علي عزيز: ٧٧ عاما 
ـ ت: ٩٩٤٦٩٤٥٣ ـ ٦٦١٥٠٩٠٩ ـ شيعت.

حكم ياســر مانع، زوجة حامد كميل الفضلي: ٥٨ عاما ـ ت: 
٥٠٦٢٢١٢٢ ـ ٩٠٩٠٠٠٨٤ ـ شيعت.

عبداهللا محمد عبداهللا القفاص: ٧٤ عاماـ  ت: ٩٩١٧٠٢٢٠ـ  شيع.
ضمد خلف عبيد محمــد العنزي: ٧٥ عامــا ـ ت: ٩٩٦٣٧٨٩٩ ـ 

٩٩٤٣٣٥٤٣ ـ شيع.
عائشه سعد هبر الفضلي، زوجة خامت ناصر عبداهللا مشوط العجمي: 

٦٢ عاما ـ ت: ٩٩٩١٩٣١٣ ـ شيعت.
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تابعونا وتواصلوا معنا
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بطل أوملبي يتحول سباحًا ينقذ حياة العشرات

كندي «ُيزيِّف» لنفسه ماضيًا إرهابيًا!

شــنغهاي ـ أ.ف.پ: يخدم 
السباح الصيني جيانغ هايكي 
بالده بطريقة مختلفة.. بعدما 
فــاز مبيداليــة برونزيــة في 
أوملبيــاد لنــدن ٢٠١٢، حتول 
إلى شــرطي يعمل على إنقاذ 
النــاس الذين يســقطون في 
مياه شنغهاي من الغرق. مازال 
هايكي يرجتف عندما تعود به 
الذاكرة إلى إجناز املركز الثالث 
الذي احتله في سباق البدل في 
االلعاب االوملبية في لندن عام 
٢٠١٢ إلــى جانب زميله املثير 
للجدل سون يانغ. ولكن منذ 
عامني، استبدل بذلة السباحة 

ببذلة زرقاء تابعة للشرطة.
في سن الـ ٢٨ عاما، يقوم 
هايكي صاحب القامة الكبيرة 
الفــارع (٨٨ كلــغ  والطــول 
و١٫٩٩م)، بدوريــات على منت 
قارب في بحيرة هوانغبو التي 
تعبر شنغهاي امام ناطحات 
الســحاب العصريــة وجادة 

«بوند» التاريخية.
مهمته االساسية: مساعدة 

أ.ف.پ:  ـ  مونتريــال 
الكندية  الشــرطة  أعلنــت 
االحتادية السبت املاضي أن 
كنديا سبق أن أكد انضمامه 
إلى تنظيم داعش ومشاركته 
في أعمــال إرهابية، أوقف 
ووجه إليه االتهام باختالق 

تلك القصة.
وقالت الشــرطة الكندية 
امللكية في بيان إن االتهامات 
املوجهة لشــرهوز شودري 
مستمدة من عدة تصريحات 
إلى اإلعالم، ادعى فيها الرجل 
البالــغ مــن العمــر ٢٥ عاما 
«ذهابه إلى ســورية في عام 
٢٠١٦ لالنضمام إلى التنظيم 
اإلرهابي (داعش) وارتكابه 

أفعاال إرهابية».
واتهــم شــودري، الــذي 
يقطن فــي بورلينغتون في 

شخصا يسقطون في املياه كل 
عام، إن كان بســبب االسراف 
في شرب الكحول أو اللتقاط 

صورة عند حافة البحيرة.
ومتكن الرياضي الســابق 
وزمالؤه في الشرطة من إنقاذ 
رجــل كاد يغرق عــن طريق 

وأعلــن املفــوض األعلى 
كريستوفر ديغال واملسؤول 
عــن الفريق املعنــي باألمن 
القومي في الشــرطة امللكية 
ان «األكاذيب ميكن أن تخلق 
شــعورا مــن اخلــوف بــني 

إنعاشــه بجهــاز الصدمــات 
الكهربائية.

وال تغيب هذه احلادثة عن 
ذاكرة السباح الصيني السابق، 
إذ يقــول «أنقذنــاه وهو على 
شفير املوت. هي حادثة أثرت 

بي كثيرا».

الســكان وتثيــر الوهم بأن 
تهديدا محتمال يطال الكنديني 
في حني أن األمر ليس كذلك. 
بالنتيجة، فإن الشرطة امللكية 
تأخذ االدعاءات املماثلة على 

محمل اجلد إلى حد كبير».
وأضــاف أن مثــل تلــك 
االدعــاءات تشــتت املــوارد 
عــن  واملاليــة  البشــرية 

«أولويات أخرى».
وأعلن شرهوز شودري 
الــذي يســتخدم لقــب أبــو 
حذيفة، لعدة وســائل إعالم 
منذ عام ٢٠١٦ بأنه كان منتميا 
لشرطة تنظيم «داعش» في 
ســورية، وأن بودكاســت 
أعدتــه  الــذي  «اخلالفــة» 
صحيفة «نيويورك تاميز» 
األميركية كان يتناوله، وفق 

موقع «غلوبال نيوز».

السباح الصيني جيانغ هايكي

شرهوز شودري

الناس التي تسقط في املياه، 
والتعامل مع أي نشــاط غير 
قانوني، على غرار عدم احترام 

قوانني الصيد.
وال يتذكــر هايكــي عــدد 
االشخاص الذين انقذهم، ولكن 
تشير االرقام إلى أن معدل ٣٠ 

مقاطعــة أونتاريــو «بعــد 
حتقيق مطول»، بـ«التحريض 
على إثارة اخلوف من وقوع 
أنشطة إرهابية» وميثل أمام 
احملكمة في ١٦ نوفمبر، وفق 

الشرطة.
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف
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بحث كويتي يعزز فهم العالقة
بني «السكر» ومضاعفات «كورونا».

   أين ما يسمى  يستحق الدعم واالهتمام.
         بـ «منظمة الصحة العاملية»؟!

«وكاالت»: املوجة الثانية من 
«كورونا» أسرع من املتوقع وارتفاع 

اإلصابات يبدد آمال «مناعة القطيع».

نداء إلى املواطن

(١)
يــا أخــي إن َحــلَّ كرٌب 

مـــحزٌن ال تـتـشــــاَءْم
َيْبَقى ُكلُّ ضيــٍق حــني 

َيَتَفاَقــْم فــي احلنايــا 
بســاط الـــدنيا  هــذه 

آدْم واســٌع مــن عهــِد 
عليــه النــاُس  عـــبر 

تزاَحــْم وبــه اخللــُق 
ومضــى الــكٌل ســريعا

عاملــا مــن بعــد عاَلــْم
بعضهم كــــان ســعيداً

َيَتَعاظــْم فــي ســرور 
البعض َتعيســًا وبــدا 

َيــَتَفـــاهْم ُمـْطـبِـــقًا ال 
ليس في أيــدي البرايا

أن ُيزيلــوا مــا تراكــْم
الليالــي مــن عقابيــل 

ُكّلمــا اإلنســاُن قــاَوْم
ليــس إال الصبــر َحــلٌّ

َخــاَمتْ فيــه للمهمــوم 
* * *

يــا أخــي إنــا جميعــا
َنَتَفاَهــْم أْن  ينبغــي 

كــي يعيــش الــُكلُّ منا
تتناَغــْم حــــياٍة  فــي 

داٍر أبـنـــــاُء  كلــــنا 
مــن زمــاٍن قــد تقــاَدْم

دهـــانــــا أمـــــٌر  وإذا 
نتــواءْم أن  ينبغــي 

الشــرَّ وُنقِصي ندحــر 
كلَّ من عــادى وَخاَصْم

جميعــا ــا  ُكنَّ أســرة 
نتراحــْم دهــر  منــذ 

خــــــــالف دب  وإذا 
نتفاهــْم قريــٍب  عــن 

حســوٌد ْقَنــا  ُيَفِرّ لــم 
يتالطــْم مــوج  مثــُل 

(٢)
يــا بــالد اخليــر دامت

الكرائــْم أفعــال  منــك 
َحَفــُظوِك بـــرجــــــاٍل 

ُعنــوًة واجلــوُّ غائــْم
دعــوِت يــوَم  وقفــوا 

وُمَســاِهْم منــاٍد  مــن 
ــا ِمنَّ اإلخــالُص  فَلــٍك 

ومــن احلكــم دعائــْم
الـــــعدل طريــٌق لُهــُم 

ويعــــافـــــون املظالِْم
نحــن أمضينــا قرونــًا

وتالُحــْم إخــاء  فــي 
وداٌد الشــمُل  يجمــُع 

ليــس يفنــى وتراحــْم
َلعــُدوٍّ اســتمعنا  مــا 

َيْبَتلــيـــــَنا بـــــاملزاعْم
ا َفْلَيَنــْل مــن رام شــّرً

الهزائــْم وقــَع  دائمــا 
ِعــزٍّ رايــة  َوْلـــَتــــُدْم 

بارتفــاع فــي املواســْم
كلُّ مــن أضمــر فيهــا

األعاظــْم نــال  ُه  َشــرُّ
عمــاٌد احلكــِم  ســدة 

عالئــْم ــْت  دلَّ ولهــا 
والكويــت اليوم حصٌن

فوقــه تشــدو احلمائْم
(٣)
ــى َأَمتنَّ كــم  موطنــي 

املغــاْمن ُكلِّ  مــن  َلــَك 
تســبق اَخللَق ومتضي

ُقُدمــًا، واخلصــم راغْم
دمــت فــي عــزٍّ تليــٍد

راســخ، للدهــر باســم
وصدى صيتك يســري

بــَك فــي ُكلِّ العواصــُم

شعر: د.يعقوب يوسف الغنيم

كالب البوسنة تكشف األلغام في الشرق األوسط

فوغوشغشاـ  أ.ف.پ: ال تكتفي الكالب 
املدربة في البوســنة مبهام الكشف عن 
ألغام زرعت خالل احلرب التي شهدتها 
يوغوســالفيا السابقة، بل يستعان بها 
كذلــك في مهمات خطرة فــي كل أنحاء 
العالم، فتنقذ األرواح فيما ال يعدو األمر 
بالنســبة إليها كونه لعبة. فبعد مقتل 
١٠٠ ألــف شــخص، انتهــى الصراع في 
البوسنة العام ١٩٩٥ لكن مناطق بكاملها 
بقيت مزروعــة باأللغام والذخائر غير 
املتفجرة. وقد ســاهمت هذه الكالب في 

تسريع عملية إزالة األلغام بشكل كبير 
بعد افتتاح مركزين للتدريب قبل ١٥ عاما 
بفضــل متويل نرويجــي وأميركي. في 
البداية، كانت مهمة الكالب جعل البوسنة 
والدول اليوغوسالفية سابقا التي مزقتها 
الصراعات في تسعينيات القرن املاضي 
أكثر أمانا، لكن ســرعان مــا بدأت هذه 
الكالب املتخصصة تسافر حول العالم. 
وقالت غوردانا ميدوجنانني وهي إحدى 
املسؤوالت ان الكالب التي مت تدريبها في 
مركز التدريب العاملي ملساعدة الشعب 

النرويجي الواقع قرب سراييڤو، تشارك 
حاليا «في ســتة برامــج إلزالة األلغام 
ملصلحة منظمات غير حكومية في العراق 
ولبنان والصومال وزميبابوي وكمبوديا 
والبوسنة». وأضافت أن هناك ٧٠ كلبا من 
فصيلة «بيرجيه مالينوا» التي تتميز بـ 
«قدرتها على الصمود وحيويتها ونشاطها 
وقابليتها على التكيف». كما أن ثمة ٤٠ 
منها تخضع لعملية ترويض، وأخرى 

تستمع بـ «تقاعد مستحق».

(أ.ف.پ) جانب من تدريب الكالب على الكشف عن األلغام  

تقــول عاملــة النفس لــورا بارك من جامعــة بوفالو 
األميركيــة ان الذين يجدون قيمتهم الذاتية في النجاح 
املالي يشعرون بالضغوط واالفتقار الى االستقالل الذاتي. 
ونقل موقع «ميل أونالين» عن بارك قولها ان هذه املشاعر 
ترتبــط بنتائج اجتماعية ســلبية. وقالت عاملة النفس 
ديبورا وارد في الدراسة التي شاركت بإعدادها مع زميلتها 
بارك «ان الشعور بالضغط لتحقيق أهداف مالية يعني 
اننا نكرس أنفسنا للعمل على حساب متضية وقت مع 
أحبائنا. وهذا االفتقار للوقت الذي منضيه مع القريبني 
منا يرتبط مبشاعر الوحدة واالنفصال». وأشرك فريق 
البحث أكثر من ٢٥٠٠ شــخص في دراسات الستكشاف 
العالقة بني ترابط القيمة الذاتية ماليا مع عدد من العوامل 
األخرى. ومن هذه العوامل، الزمن الذي ميضيه املشاركون 
في التواصل االجتماعي مع اآلخرين اضافة الى مشاعر 

الوحــدة واالنفصال االجتماعي. وطلب من املشــاركني 
تدوين مذكرات يومية على مدى أســبوعني يســجلون 
فيها كمية الوقت الذي أمضوه في النشاطات االجتماعية 
ومشــاعرهم حول أهميــة املال، وتقول البروفيســورة 
وارد «لقــد وجدنا روابط ثابتة بــني إعطاء قيمة للمال 
في حتديد ماهية الشــخص وبني النتائــج االجتماعية 
السلبية لذلك مما جعلنا نتساءل عن سبب وجود هذه 
الروابط. وقدمت لنــا نتائج البحث دالئل اضافية على 
ان الذيــن يســتقون قيمتهــم الذاتية من املــال هم أكثر 
احتماال بأن يشــعروا بالضغــط لتحقيق النجاح املالي 
وهذا يؤثر بدوره علــى عالقاتهم باآلخرين». وتضيف 
وارد ان «الروابط االجتماعية مهمة لكي نشــعر باألمان 
والصحة العقلية والســعادة، ولكن الكثير من النجاح 

الكثير من النجاح املالي يأتي على حساب األسرة واألصدقاءاملالي يأتي على حساب أسرتنا وأصدقائنا».

هل يؤدي التركيز على النجاح املالي للشعور بالوحدة؟

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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