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«التربية» : التقرير النهائي لالختبارات الورقية اليوم 
واملدارس بحاجة إلى ٦١٢ ممرضًا وممرضة

عبدالعزيز الفضلي

تسابق وزارة التربية الزمن 
في االستعداد الختبارات الثانوية 
العامة واملقرر عقدها اعتبارا من

 ٣٠ الشهر اجلاري، حيث تقوم 
اإلدارات املدرســية في املرحلة 
اخلطــة  وحســب  الثانويــة 
املوضوعة اليوم األحد بتقدمي 
النهائــي بخصوص  التقريــر 
اســتعداداتها ومــا مت إجنــازه 
من عمل فيما يتعلق بالتجهيز 
لالمتحانات. وكشفت مصادر 
تربويــة مطلعة لـــ «األنباء»، 
ان «التربية» تأمل االنتهاء من 
االســتعدادات امليدانيــة خالل 
األسبوع اجلاري، مشيرة إلى 
انه فيما يتعلق باجلانب الطبي 
فذلــك مــن اختصــاص وزارة 
الصحة التي ستقوم بتوفيره. 
وأضافت ان املدارس بحاجة الى 
ما يقارب ٦١٢ ممرضا وممرضة 

ذلك في احلسبان.
من جانب آخر، قام عدد من 
طلبة الثانويــة العامة بوضع 
كراسي خالية في ساحة اإلرادة 
وكتبوا عليها «حياة أهلنا أهم 

من الشــهادة ١٢»، معبرين عن 
رفضهم لالختبــارات الورقية 
املقــرر إقامتهــا اعتبارا من ٣٠ 
اجلــاري فــي قســميها األدبي 

والعلمي واملعهد الديني.

طلبة وضعوا كراسي خالية في ساحة اإلرادة: «حياة أهلنا أهم من الشهادة ١٢»

عدد من طلبة الثانوية العامة قاموا بوضع كراسي خالية في ساحة اإلرادة احتجاجا على االختبارات الورقية 

يتــم توزيعهم علــى املدارس 
التي ســتقام فيها االختبارات 
وعددهــا يقــارب ٣٠٦ مدارس 
بواقع ممرضني لكل مدرســة، 
داعية وزارة الصحة الى وضع 

مليونا مستفيد من البطاقة 
التموينية بكلفة ٢١٠ ماليني دينار

طارق عرابي

إدارة  كشــفت مديــرة 
التجارة  التموين بوزارة 
والصناعة دالل الشــمري 
لـــ «األنبــاء»، أن إجمالي 
األفراد املسجلني عبر نظام 
البطاقة التموينية بلغ نحو 
مليوني فــرد، فيما تصل 
التكلفة اإلجمالية السنوية 
التي تتحملها الدولة نتيجة 
الدعــم املقــدم للمواطنني 
علــى كل املــواد الغذائية 

والتموينية واإلنشائية املدعومة، إلى ٢١٠ ماليني دينار، 
مشــيرة إلى أن «التجارة» تقــوم بدعم ٩ مواد متوينية 
غذائية أساســية، أما بخصوص املواد اإلنشــائية التي 

تدعمها فهي عبارة عن ٦ مواد أساسية و٧ اختيارية.

دالل الشمري           (أحمد علي)

مرمي بندق

مــع اقتــراب نهايــة شــهر 
رمضان، يترقــب اجلميع قرار 
مجلس الوزراء في شأن احلظر 
اجلزئي سواء إنهاؤه أو متديده 
وتغيير مدته بعد أن تبلور جلنة 
طوارئ «كورونــا» توصياتها 
اليــوم فــي ظل رصــد منحنى 
االصابــات بڤيــروس كورونــا 

والعوامل االخرى.
وقالت مصادر لـ «األنباء»: 
لقد أوشكنا على عبور منحنى 
اإلصابات غير احملدودة، فثبات 
اإلصابات يحسب لوزارة الصحة، 
وعلى الرغم من ان القرار األقرب 
واملتوقع واملنتظر انتهاء احلظر، 
بالنظــر إلى فوائــده اقتصاديا 
ونفسيا واجتماعيا، إال ان متخذ 
القــرار عليه ان يقــدم مجهودا 
مضاعفا للتشجيع على التسجيل 
وتلقي اللقاح، لذلك قد يكون من 
املفيد ان يتم النظر بالتوســع 

«هويتي».. لدخول املرافق احليوية واملطاعم بعد أن مت تفعيله وإدخال بيانات شهادة التطعيم مع بيانات البطاقة املدنية
مصادر حكومية: ال تعديل آللية مكافأة الصفوف األمامية.. و «الصحة» وضعت آلية تنفيذ قرار التطعيم للمسافرين

سامح عبداحلفيظ

البرملانية  التشــريعية  اللجنة  أقرت 
االقتراح بقانون املقدم من نائب رئيس 
مجلس األمة أحمد الشحومي لتعديل قانون 
األشخاص ذوي اإلعاقة. وورد في تقرير 
اللجنة الذي حصلت «األنباء» على نسخة 
منه ان اقتراح الشحومي يقضي بأن يتولى 
تقدمي الرعاية لذوي االعاقة الشديدة فردان 
معا، وتراعي احملكمة املختصة ذلك عند 
تكليفها من يتولى من االقارب او غيرهم 
رعاية ذي اإلعاقة في حال لم يتم االتفاق 

ولم يتقدم احد لتولي الرعاية.
كما نص االقتراح على إلزام هيئة ذوي 
االعاقة بإصدار وثائق تأمني لألشخاص 
حاملي بطاقة اعاقة دائمة متوســطة او 
شديدة من شــركات التأمني تكفل لهم 
تغطية تأمينيــة جلميع انواع اخلدمات 

العالجية والتأهيلية الطبية، وعدم جواز 
اجلمع بني وثيقة التأمني املمنوحة لذوي 
اإلعاقة من الهيئة وأي وثيقة تأمني متنح 
من اي جهة اخرى، على ان يســتثنى 
من ذلك ذوو اإلعاقــة الذين يتمتعون 
بتغطية تأمينية عائــدة لهم من وثائق 

تأمني مستحقة لذويهم. 
كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون 
آخر قدم من النواب أســامة الشــاهني 
ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.حمد املطر 
ومبارك احلجــرف والصيفي الصيفي 
اإلعاقة،  يقضي مبنح األشخاص ذوي 
والذي تقرر اللجنة الفنية املختصة ان 
إعاقتهم تستوجب االستعانة بسائق او 
الهيئة وفقا  خادم، مقابال ماديا حتدده 
للشروط والضوابط التي تضعها لذلك، 

على أال يقل عن ٢٠٠ دينار.
التفاصيل ص٨

٢٠٠ دينار.. معونة للمعاقني

«األنباء» تنشر تقرير «التشريعية» عن إصدار وثائق تأمني صحي 
لذوي االحتياجات اخلاصة تغطي جميع اخلدمات العالجية 

اآلالف يتحدون االحتالل 
وُيحيون ليلة القدر في «األقصى»

عواصم - وكاالت: رفعت ســلطات 
االحتالل حالة التأهب في القدس وباقي 
األراضــي احملتلــة ملواجهــة الغضــب 
الفلسطيني املتصاعد رفضا لإلجراءات 
التعسفية بحق سكان حي الشيخ جراح 
فــي القــدس. ودفعت شــرطة االحتالل 
بتعزيزات كبيرة في محاولة ملنع مئات 
احلافالت التي أقلت فلسطينيني توجهوا 

إلحياء ليلة القدر في املســجد األقصى، 
من دخول املدينة لكن اآلالف متكنوا من 
دخولها سيرا على األقدام أو بالسيارات 
اخلاصة لالنضمام للمرابطني هناك، وقد 
أصيب العشرات بجراح وحاالت اختناق 

في مواجهات مع قوات االحتالل.
كما عزز اجليش اإلسرائيلي قواته في 
الضفة الغربية وبالقرب من قطاع غزة، 

حيث أرسل فلسطينيون بالونات حارقة 
عبر احلدود ما أدى إلى اشتعال حرائق 
في األراضي اإلسرائيلية. ومن املتوقع 
أن تســتمر االحتجاجــات اليوم وغدا، 
حيث ستعقد احملكمة العليا اإلسرائيلية 
جلســة إلصدار قرارها حول طرد أكثر 
من ٥٠٠ فلســطيني من نحو ٦٠ منزال 

في حي الشيخ جراح.

(وفا) اآلالف يحيون ليلة القدر في املسجد األقصى رغم تضييق وانتهاكات سلطات االحتالل  

األحمد: إعادة تدوير اإلطارات 
املنقولة للساملي
دارين العلي

أثنى مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد 
على جهود الشركات العاملة على نقل إطارات أرحية إلى موقعها 
اجلديد في منطقة الســاملي، حيث قامت حتى اآلن بعمل كبير 
حتى يتم تسليم املوقع للمؤسسة العامة لإلسكان في أغسطس 
املقبل. وأضاف األحمد في تصريح صحافي، أن احلرائق التي 
حتدث في موقع اإلطارات مبنطقة الساملي تتم بفعل فاعل، وهو 
خارج املكان املخصص لهيئة البيئة، مبينا أن ســيتم التغلب 
على األمر من خالل عدة إجراءات، وذلك حفاظا على املال العام.
وأكد األحمد أن خطة العمل مع اإلطارات املنقولة إلى الســاملي 
لــن تكــون بالتخزين، كما مت فــي أرحية، حيث ســتتم إعادة 
تدويرها واالســتفادة منها في صناعات أخرى وذلك لتحقيق 

التفاصيل ص ٢االستدامة ومنع تكدسها. 

التفاصيل ص ١٦

تطعيم «فايزر» في ٥ مراكز اعتبارًا من اليوم
عبدالكرمي العبداهللا

تبدأ املراكز الصحية الـ ٥ وهي: الصديق ـ 
الشعب ـ متعب الشالحي ـ املسايل ـ النسيم، 
والتي خصصتها وزارة الصحة التطعيم بلقاح 
«فايزر» عملها، وذلك ابتداء من اليوم األحد على 
فترتني صباحية ومسائية. وبدأت الوزارة بإرسال 
رســائل نصية للمسجلني عبر منصة التطعيم 
وذلك لتلقي اللقاح في املراكز اخلمسة حسب 

املنطقة. وبينت املصادر أنه من املتوقع تطعيم
 ٥٠٠ شــخص يوميــا بكل مركــز، بواقع

٢٥٠٠ شخص، مشــيرة إلى أن تلك املراكز 
ستخفف الضغط عن مركز الكويت للتطعيم 

وستسهم في زيادة وتيرة التطعيم.
في السياق ذاته، فاق عدد متلقي اللقاحات في 
الكويت املليون ونصف املليون شخص، حيث 
وصل إلى مليون و٥١١ ألفا و٤٢٢ من املواطنني 

واملقيمني بنسبة ٣٥٫٤٪.

املساعدات االجتماعية
 في حسابات املستفيدين اليوم

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون 
ان مخصصات املساعدات االجتماعية ستكون في حسابات 

ما يقارب الـ ٤٤ ألف مستفيد اليوم األحد.
وأكدت املصادر ان جلنة املساعدات التي مت تشكيلها 
جتتمع أسبوعيا وتنظر في احلاالت املقدمة باإلضافة إلى 

تقييم التقارير املرفوعة من الوحدات املختلفة.

في مقترحات املختصني والتي 
مني  منها انتهاء احلظــر للُمطعَّ
فقط، الذين حّصنوا انفسهم من 
اإلصابة، التــي حتى إن حدثت 
فــإن أعراضهــا تكــون خفيفة

وال تقاس باألعراض نفسها التي 
تصيب من لم يتلق اللقاح حتى 
بني كبار السن ولديهم أمراض 

مزمنة، أو ان يتم انتهاء احلظر 
للجميع وان يقتصر الدخول إلى 
مني  املطاعم واملقاهي على املُطعَّ
فقــط حتى ان اقتصر ذلك على 
عطلــة العيد منعــا للتجمعات 

وحماية لصحة اجلميع.
املصــادر  وأعلنــت  هــذا، 
أن تطبيــق «هويتــي» األقرب 

املرافــق  مــني  اُملطعَّ لدخــول 
احليوية واخلدماتية واملطاعم 
مت  ان  بعــد  الســينما  ودور 
تفعيله وإدخال بيانات شهادة 
التطعيم عليه رسميا للكويتيني 
والوافدين بجانب بيانات البطاقة 
املدنيــة، الفتــة إلــى ان وزارة 
الصحة وضعت آلية تنفيذ قرار 

ربــط الســفر بالتطعيم والذي 
ســتعرضه على جلنة طوارئ 
كورونا قبل تعميمه على اجلهات 
املختصة. وتوقعت املصادر ان 
يحسم املجلس ضوابط املغادرين 
والقادمني وهل يستمر تطبيقها 
أو يخفف منها، والفئات املؤجل 
تطعيمها بسبب املرض أو العمر 
أو أي ســبب آخر للســماح لها 

بالسفر. 
هذا، وكشفت مصادر حكومية 
رفيعة فــي تصريحات خاصة

لـ «األنباء» انه ال تعديل على قرار 
مجلس الوزراء املتضمن حتديد 
آلية صــرف مكافــأة الصفوف 
األماميــة. وأكدت املصــادر ان 
الفئات الثالث التي عمل أصحابها 
أثناء اجلائحة تعرضوا خلطر 
بالڤيــروس وعرضوا  اإلصابة 
حياتهم للخطر، وأصحاب الرداء 
األبيض من األطباء خصص لهم 
٨٠٪ من الفئة األولى لشريحة 

األعلى خطورة.
التفاصيل ص٢

«األوقاف» ُتطلق مصحف القراءات 
العشر: هدية لقّراء الكويت 

والعالم اإلسالمي
أسامة أبوالسعود

دشن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية عيسى الكندري 
أول مصحف للقراءات بالكويت واألول من نوعه على مستوى 
العالم الذي تقوم بطباعته هيئة حكومية، وهي الهيئة العامة 
للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما.

وقال الوزير عيسى الكندري: «نبارك جلميع قراء الكويت 
بشكل خاص وقراء العالم اإلسالمي بشكل عام تدشني مصحف 

الكويت للقراءات العشر».
من جهته، قال املدير العام للهيئة العامة للعناية بطباعة 
ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما د.فهد الديحاني 
لـ «األنباء»: ان هذا اإلجناز الكبير تقدمه الكويت هدية للعالم 
اإلسالمي بعد عام كامل من العمل بإشراف نخبة من العلماء 

الكويتيني املتخصصني منذ بدء التكليف بإعداده.
وتابع د.الديحاني قائال: «واحلمد هللا خرج مصحف الكويت 
للقراءات بطريقة جديدة وفريدة من نوعها، ومتت مراجعته 
من قبل مجموعة من علماء العالم اإلسالمي املتخصصني في 

القراءات».
التفاصيل ص ٢

التفاصيل ص ٢٠
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وزير األوقاف يطلق مصحف دولة الكويت للقراءات العشر
أسامة ابو السعود

دشــن وزيــر األوقــاف والشــؤون 
اإلسالمية عيسى الكندري اول مصحف 
للقراءات في دولة الكويت، والذي يعتبر 
األول من نوعه على مستوى العالم تقوم 
بطباعته هيئة حكوميــة وهي الهيئة 
العامة للعناية بطباعة ونشــر القرآن 

الكرمي والسنة النبوية وعلومهما.
وبهذه املناسبة، قال الوزير الكندري: 
«نبارك جلميع قراء دولة الكويت بشكل 
خاص وقراء العالم اإلسالمي بشكل عام 
تدشني مصحف دولة الكويت للقراءات 

العشر».
من جهته، قــال املدير العام للهيئة 
العامة للعناية بطباعة ونشــر القرآن 
الكــرمي والســنة النبويــة وعلومهما 

د.فهــد الديحاني لـ «األنبــاء»: ان هذا 
اإلجناز الكبير تقدمه دولة الكويت هدية 
للعالم اإلسالمي بعد عام كامل من العمل 
بإشــراف نخبة من العلماء الكويتيني 
املتخصصني منذ بدء التكليف بإعداده.

وتابع د.الديحاني قائال: «احلمد هللا 
خرج مصحف دولة الكويت للقراءات 
بطريقــة جديــدة وفريدة مــن نوعها، 
ومتــت مراجعته من قبل مجموعة من 
علماء العالم اإلسالمي املتخصصني في 

القراءات».
وعن اهم ما مييز مصحف القراءات 
بدولة الكويت قال د.الديحاني: «يتميز 
هــذا املصحف بذكــر جميــع القراءات 
الصحيحة بالرسم العثماني، كما يتميز 
بجدول يبــني فيه جميع مناهج القراء 
في االصول والفرش، وبألوان واضحة 

يفهمها كل مــن يقرأ في هذا املصحف، 
ويستطيع اي قارئ استخراج اي قراءة 
او اي شــاهد من نفــس الصفحة، كما 
متيز هذا املصحف بذكر األدلة الواردة 
فــي القراءات مــن الشــاطبية والدرة، 
موضحــا أن هذه هــي اول مرة يطبع 
فيها مصحف القراءات برعاية حكومية 

من دولة الكويت - حفظها اهللا».
وأعلــن د.الديحانــي فــي ختــام 
تصريحاته انه يتم حاليا االعداد لتطبيق 
الكتروني خاص بالهيئة العامة للعناية 
بطباعة ونشــر القرآن الكرمي والسنة 
النبوية وعلومهما «ابليكيشن» سيتم 
مــن خاللــه حتميل مصحــف الكويت 
للقراءات ليسهل للمتخصصني وعامة 
قراء املصحف الشريف بالوصول اليه 

بطريقة ميسرة بإذن اهللا تعالى.

ألول مرة في العالم برعاية حكومية كهدية لقّراء الكويت والعالم اإلسالمي

د. فهد الديحاني عيسى الكندري غالف املصحف

د.فهد الديحاني لـ «األنباء»: مت إجناز املصحف بعد عام كامل بإشراف نخبة من املتخصصني الكويتيني في القراءات وسيتم توزيعه في الكويت والعالم

ملشاهدة الڤيديو

نقص مياه الري يهدد محاصيل املنطقة الغربية
عبر عدد من املزارعني عن خشيتهم 
من ارتفاع درجات احلرارة وقلة توافر 
مياه الري وتضرر محاصيلهم الزراعية 
في املنطقة الغربية، وأكد املزارع محمد 
األحمد ضرورة أن تقدم الدولة املزيد من 
املزارع كون منتجاتهم  الدعم ألصحاب 
تساهم بشكل كبير بدعم األمن الغذائي 
في البالد وتعتبر مصدرا أساسيا لتزويد 
التســوق  التعاونية ومنافذ  اجلمعيات 
باملنتجــات الزراعية املتنوعة، وليتمكن 
املزارعون من االستمرار بالعطاء واالنتاج.

كذلك قال بسام، الذي يعمل مزارعا 
في إحــدى املزارع املتضــررة من قلة 
املياه، إن محاصيل هذا املوســم مهددة 
بالضياع إذا لم تستجب اجلهات املعنية 

إلى مطالب املزارعني وتوفر لهم كميات 
املياه املناسبة لري مزروعاتهم، مؤكدا أن 
املنتجات الزراعية وحتى احليوانية التي 
تنتجها تلك املزارع مهددة بالضياع، وإذا 
لم يتم تدارك األمر فسيسبب ذلك خسائر 
فادحة للمزارعني من جهة وللدولة ككل 
حيث سنفقد كميات كثيرة من املنتجات 
التي كانت ستســد احتياجات املواطنني 
من اخلضــار والفواكه التي يتم انتاجها 

لهذا املوسم.
بدوره أكد ممثل احتاد املزارعني أهمية 
الوقوف إلى جانب جميع املنتجني حتى ال 
تتضرر مزروعاتهم، مشيرا إلى التواصل 
مع اجلهات املســؤولة لتأمني مياه الري 

بأسرع وقت.

كذلك حتدث مسؤول الري عن مشكلة 
نقص املياه اخلاصة بــري املزروعات، 
مؤكدا أن ذلك يعود إلجراء بعض أعمال 
الصيانة والتي سينتهي املقاول منها خالل 
أسابيع، مبينا أن التأخير كان بسبب نقص 
بعض املستلزمات الضرورية والتي يتم 
اســتيرادها من اخلارج، واعدا بتسريع 
العمل للوصول إلى النتائج املطلوبة ومنع 
وقوع أي أضرار للمزارعني في هذه الفترة 
خصوصا أنه مت تأمني العديد من التناكر 
لنقل املياه لري املزروعات بشــكل آني 

حتى يتم حل املشكلة.
الطالب: مسفر نواف احليان 
كلية اآلداب – قسم اإلعالم
تخصص إعالم وعالقات عامة

املزارعون طالبوا بإنقاذ مزروعاتهم واملسؤولون وعدوا بحل املشكلة

مشاركة طالبية

تطعيم ٢٥٠٠ شخص يوميًا بـ «فايزر» في ٥ مراكز صحية

عبدالكرمي العبداهللا

تبدأ املراكــز الصحية الـ٥ 
عملها، وهي: الصديقـ  الشعب 
ـ متعب الشــالحي ـ املسايل ـ 
النسيم والتي خصصتها وزارة 
الصحة في كل محافظة كمراكز 
للتطعيم بلقاح «فايزر»، وذلك 
ابتــداء من اليــوم األحد على 

فترتني صباحية ومسائية.
وذكرت مصادر صحية في 
تصريح لـ «األنباء» أن وزارة 
الصحة بدأت بإرسال رسائل 
نصية للمسجلني عبر منصة 
التطعيم، وذلك لتلقي اللقاح 
فــي املراكز اخلمســة حســب 

املنطقة.
وبينــت املصــادر انه من 
املتوقع تطعيم ٥٠٠ شــخص 
يوميا بكل مركز، بواقع ٢٥٠٠ 
شخص، مشــيرة إلى ان تلك 
املراكــز ســتخفف الضغــط 
على مركــز الكويت للتطعيم 
وستســاهم في زيادة وتيرة 

التطعيم.
في السياق ذاته، فاق عدد 
متلقــي اللقــاح فــي الكويت 
املليون ونصف املليون حيث 
(مليــون و٥١١ ألفــا و٤٢٢ من 
املواطنني واملقيمني) بنســبة 
٣٥٫٤٪. هــذا، وأعلن املتحدث 
لــوزارة الصحــة  الرســمي 
الســند تســجيل  د.عبــداهللا 
١٠٩٥ إصابة جديدة بڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩) 
في الســاعات الـ ٢٤ املاضية، 
ليرتفــع بذلــك إجمالــي عدد 
احلاالت املســجلة فــي البالد 
إلى ٢٨٤٠٧٦، فيما ســجلت ٧ 
حاالت وفاة ليصبح مجموع 

خالل الفترة نفسها بلغ ٧٧٤٧ 
الفحوصات  ليصبح مجموع 
٢٣٩٦٥٣٢، مشيرا إلى أن نسبة 
اإلصابات لعدد هذه املسحات 

بلغت ١٤٫١٣٪.
وجــدد د.الســند الدعــوة 
ملداومة األخذ بســبل الوقاية 
وجتنــب مخالطــة اآلخريــن 
واحلرص على التباعد البدني، 
موصيا بزيارة حسابات وزارة 
الصحــة واجلهات الرســمية 
بالدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
اإلســهام في احتواء انتشــار 

الڤيروس.

هذا، وأكــد رئيس اللجنة 
االستشارية ملواجهة كورونا 
د.خالد اجلاراهللا انه ال جدوى 
من رفع نسب التطعيم بلقاحات 
غيــر فاعلة في ظــل موجات 
التفشي وحتوراتها املستجدة.

 مــن جانــب آخــر، أكدت 
احصائيــة ملجلــس الصحــة 
العربيــة أن  لــدول اخلليــج 
الكويــت حتــل فــي املرتبــة 
الرابعة بنسب الشفاء بني دول 
اخلليج من كوفيد-١٩ بنسبة 
٩٤٫٢٪. وذكــرت االحصائيــة 
أن االمــارات العربية املتحدة 
هي االولــى خليجيا بنســب 
الشفاء من كوفيد-١٩ بنسبة 
٩٦٫٣٪ ثم يليها اململكة العربية 
السعودية بنسبة ٩٦٪، وحتل 
دولــة قطر في املرتبة الثالثة 
بنسبة ٩٤٫٩٪ وأشارت الى أن 
بعد الكويــت والتي حتل في 
املرتبة الرابعة بنسب الشفاء 
مــن كوفيــد-١٩ حتــل مملكة 
البحرين في املرتبة اخلامسة 
بنسبة ٩٣٫١٪، وسلطنة عمان 
في املرتبة السادسة واألخيرة 

بنسبة ٩١٫١٪.

اُملطعَّمون فوق املليون ونصف املليون في الكويت بنسبة ٣٥٫٤٪

حاالت الوفاة املسجلة ١٦٣٥.
وأضاف د.السند لـ «كونا» 
انه مت أيضا تسجيل ١٣٩٩ حالة 
شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
إلــى ٢٦٨٣١٦ حالة،  املتعافني 
مبينا أن نسبة مجموع حاالت 
الشفاء من مجموع اإلصابات 

بلغت ٩٤٫٤٥٪.
وذكــر أن عدد مــن يتلقى 
الرعاية الطبية بأقسام العناية 
املركزة بلغ ٢١٠ وأن املجموع 
الكلــي للحــاالت التــي ثبتت 
إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة ١٤١٢٥.وأفاد بأن 
عدد املسحات التي مت إجراؤها 

املرزوق: «فلكيًا» رمضان ٣٠ يومًا.. والعيد اخلميس
وثالثني دقيقة

مدينة جدة: ســوف يغرب القمــر في هذا 
اليــوم فــي الســاعة (٦:٤١) مســاء أي 
الساعة «(٣:٤١) بتوقيت جرينتش» ثم 
تغرب الشمس بعده مبدة مقدارها (١٢) 
دقيقة، حيث تغرب الشمس في الساعة 
(٦:٥٣) مساء أي الساعة «(٣:٥٣) بتوقيت 
جرينتش» أي أن والدة الهالل تكون بعد 
غروب الشمس في مدينة جدة بحوالي 

(٣:٠٧) ثالث ساعات وسبع دقائق.
مدينة القاهرة (مصر): سوف يغرب القمر في 
هذا اليوم في الســاعة (٦:٢٦) مساء أي 
الساعة «(٤:٢٦) بتوقيت جرينتش»، ثم 
تغرب الشمس بعده مبدة مقدارها (١٣) 
دقيقة، حيث تغرب الشمس في الساعة 
(٦:٣٩) مساء. أي الساعة «(٤:٣٩) بتوقيت 
جرينتش»، أي أن والدة الهالل تكون بعد 
غروب الشمس في مدينة القاهرة بحوالي 
(٢:٢١) ساعتني وإحدى وعشرين دقيقة.

مدينة تونس (تونس): سوف يغرب القمر في 
هذا اليوم في الســاعة (٧:٠٦) مساء أي 
الساعة «(٥:٠٦) بتوقيت جرينتش»، ثم 
تغرب الشمس بعده مبدة مقدارها (١١) 
دقيقة، حيث تغرب الشمس في الساعة 
(٧:١٧) مساء أي الساعة «(٥:١٧) بتوقيت 
جرينتــش»، أي أن والدة الهــالل تكون 
بعد غروب الشــمس فــي مدينة تونس 
بحوالــي (١:٤٣) ســاعة واحــدة وثالثة 

وأربعني دقيقة.
مدينة الرباط (املغرب): ســوف يغرب القمر 
في هذا اليوم في الســاعة (٦:١١) مساء 
ثم تغرب الشــمس بعده مبدة مقدارها 
(٩) دقائــق، حيث تغرب الشــمس في 
الساعة (٦:١٩) مساء وهو نفس توقيت 
جرينتش. أي أن والدة الهالل تكون بعد 
غروب الشمس في مدينة الرباط بحوالي 

(٠:٤١) واحد وأربعني دقيقة. 
فجميــع هذه املــدن ال تنطبق عليها 
الشروط الشرعية لرؤية الهالل الرؤية 
الشــرعية الصحيحــة ومبوجــب هذه 
األوقات فلن يتمكن أحد من رؤية الهالل 
الرؤية الشرعية املطلوبة، حيث إن الهالل 
في كل هذه املدن سوف يغرب قبل غروب 
الشمس والهالل سوف يولد بعد غروب 

الشمس.  
وعليه ووفقا ملا ذكرناه في األســطر 
السابقة هنا، فإن احتمال شهر رمضان 
أن يكمل (٣٠) يوما هو احتمال كبير جدا 
وهذا االحتمال يترتب عليه أن يكون يوم 
اخلميس املوافق ٢٠٢١/٥/١٣ هو أول أيام 
عيــد الفطر، وبالتالــي فإن صالة العيد 
سوف تقام في الساعة (٥:١٢) صباحا. 
وإجــازة العيد مدتها ٥ أيام ســوف 
تبتدئ في يوم األربعاء ٢٠٢١/٥/١٢ وهي 
عطلة اليوم (٣٠) من شهر رمضان حيث 
يكــون الدوام بــإذن اهللا تعالى في يوم 

االثنني ٢٠٢١/٥/١٧، واهللا تعالى أعلم.

تشير إلى أن هالل العيد لن يرى مع أن 
هناك من أشار إلى إمكانية رؤية الهالل 
علــى املناطق التي تقع على ســواحل 
البحر األحمر في غرب اململكة العربية 

السعودية؟
فقلــت لــه ردا على عتبــه: إنني ما 
زلت عند كالمي الذي ذكرته ولم يتغير 
وان عيد الفطر ســوف يكون في يوم 
اخلميس املوافــق ٢٠٢١/٥/١٣ كما أنني 
سوف أبني لك هنا وقت اقتران األرض 
والقمــر والشــمس عندما تكــون هذه 
األجرام الســماوية على خط مستقيم 
واحــد، والذي يعرف عند عامة الناس 
بوالدة الهالل، والذي سوف يكون حتديدا 
في متام الساعة (١٠:٠٠:٢٨) مساء حسب 
التوقيت احمللي لدولة الكويت وكذلك 
في اململكة العربية السعودية أي الذي 
سوف يكون في متام الساعة (٧:٠٠:٢٨) 
مســاء بالتوقيت الدولي (جرينتش) 
ووقت حــدوث االقتران أو ما يســمى 
بوالدة الهالل يحدث في وقت واحد في 

جميع أنحاء العالم. 
كما سوف أبني هنا على سبيل املثال 
ال احلصــر مواقيت غروب القمر والذي 
يليه بعدة دقائق غروب الشمس وذلك 
في يوم الثالثاء ٢٩ رمضان ١٤٤٢ املوافق 
٥/١١/ ٢٠٢١ في عدة مدن عربية وإسالمية 
وحسب التوقيت احمللي وكذلك التوقيت 
بالزمن الدولي والــذي يعرف بتوقيت 
(جرينتش) في كل مدينة من هذه املدن 

وهي:
مدينــة الرياض: ســوف يغــرب القمر في 
هذا اليوم في الســاعة (٦:١٤) مساء أي 
الساعة «(٣:١٤) بتوقيت جرينتش» ثم 
تغرب الشمس بعده مبدة مقدارها (١٣) 
دقيقة، حيث تغرب الشمس في الساعة 
(٦:٢٧) مساء أي الساعة «(٣:٢٧) بتوقيت 
جرينتــش» أي أن والدة الهــالل تكون 
بعد غروب الشمس في مدينة الرياض 
بحوالــي (٣:٣٣) ثالث ســاعات وثالثة 

قال اخلبير الفلكي عادل املرزوق إن 
شهر رمضان هذا العام سيكمل مدته ٣٠ 
يوما، مشيرا إلى ان أول أيام عيد الفطر 
سيكون اخلميس املقبل ١٣ مايو اجلاري.

وتابع املرزوق: بادئ ذي بدء مبناسبة 
قرب حلول عيد الفطر الســعيد أعاده 
اهللا على اجلميع باخلير والبركات أرفع 
إلى مقام حضرة صاحب الســمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، والى ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد، حفظــه اهللا، وإلــى 
احلكومة الرشــيدة والشعب الكويتي 
الطيب وكل املقيمني الكرام أسمى آيات 
التهاني والتبريكات، ضارعا الى املولى 
عز وجل أن يجعــل بلدنا هذا دار امن 
وأمان ودار ســخاء ورخاء، وأن يرفع 
عنــا هذه الغمة من وباء وبالء، ويبعد 
عنا كل الشرور والفنت ما ظهر منها وما 
بطن، وأن يرحمنا برحمته فهو ارحم 
الراحمني. فبعد أيام قليلة جدا عزيزي 
القارئ سوف ينتهي هذا الشهر الفضيل 
وعساكم إن شــاء اهللا من عواده. فقد 
سبق لي أن ذكرت لكم في مقال كتبته في 
«األنباء» في يوم األحد املوافق ٢٠٢١/٤/١٨ 
أن املوعد احملتمل للعيد سوف يكون يوم 
اخلميس ٢٠٢١/٥/١٣ فقد ذكرت باحلرف 

الواحد في هذا املقال ما يلي: 
إن شهر رمضان هذه السنة سوف 
يكمل مدته وهي ٣٠ يوما، موضحا أن 
والدة هالل شهر شوال سوف تتم في 
يــوم الثالثاء ٢٩ رمضان ١٤٤٢ املوافق 
٢٠٢١/٥/١١ في متام الساعة (١٠:٠٠:٢٨) 
مساء، أي أن والدة الهالل سوف تكون 
بعد غروب شمس يوم ٢٩ رمضان ١٤٤٢ 
مبدة ٣ ســاعات ونصف تقريبا، حيث 
ستغرب الشــمس في الساعة (٦:٣٠) 
مســاء من هذا اليوم وأن هناك ركنني 
أساسيني يشترط توافرهما لرؤية الهالل 
الرؤية الشرعية الصحيحة لوالدة الشهر 
الهجري والتي ســبق لنــا أن ذكرناها 

مرات عديدة من قبل وهي:
١ـ  أن تكون والدة الهالل قبل غروب 
الشمس في آخر يوم من الشهر الهجري.

٢ـ  أن يكون غروب الهالل بعد غروب 
الشمس مبدة زمنية تسمح لرؤيته.

وحيث إن هذين الشرطني لن يتوفرا 
في والدة هالل شــهر شوال، فإن شهر 
رمضان املبارك هذه السنة سوف يتّم 
مدته وهــي ٣٠ يوما.وهكــذا فإن يوم 
اخلميــس املوافق ٢٠٢١/٥/١٣ ســيكون 
أول أيــام عيد الفطــر، أعاده اهللا على 

اجلميع باخلير واملسرات.
ولكن جاءتني قبل أيام قليلة مكاملة 
هاتفية من أحــد األصدقاء فيها بعض 
العتب علي قائال: عرفنا أن حســاباتك 
الفلكية فيها الدقة وتوقعات كانت دقيقة 
سواء كانت في الطقس أو الفلك فكيف 

أكد أن والدة هالل شوال ستكون مع غروب شمس الثالثاء بـ ٣ ساعات ونصف الساعة

عادل املرزوق

عبداهللا األحمد: حرائق إطارات «الساملي» عبداهللا األحمد: حرائق إطارات «الساملي» 
بفعل فاعل وليست في موقع «البيئة»بفعل فاعل وليست في موقع «البيئة»

دارين العلي

أثنــى مدير عــام الهيئة 
الشــيخ  للبيئــة  العامــة 
عبــداهللا األحمد على جهود 
الشــركات العاملة على نقل 
إطارات «ارحية» إلى موقعها 
اجلديد في منطقة الساملي، 
حيث قامت حتى اآلن بعمل 
كبيــر ليتم تســليم املوقع 
العامة لإلسكان  للمؤسسة 
في أغسطس املقبل. وأضاف 
األحمد، في تصريح صحافي، 
ان احلرائق التي حتدث في 
موقع االطــارات في منطقة 
الساملي تتم بفعل فاعل وهو 
خارج املكان املخصص لهيئة 

أن خطة العمل مع االطارات 
املنقولــة إلــى الســاملي لن 
تكون بالتخزين كما مت في 
ارحية، حيث ســيتم إعادة 
تدويرها واالســتفادة منها 
فــي صناعات أخــرى وذلك 
لتحقيــق االســتدامة ومنع 

تكدسها.
وأشار إلى أن هناك خطة 
أخرى ســتقوم عليها هيئة 
البيئة من خالل نقل اطارات 
الساملي الواقعة خارج حدود 
املنطقــة املخصصــة لنقل 
االطارات من منطقة ارحية 
مبجرد االنتهــاء من عملية 
النقل بالتعاون مع اجلهات 

احلكومية.

وقال: ان الهدف األساسي 
توفيــر األراضي في جنوب 
ســعد العبــداهللا وتســليم 
موقع االطارات للمؤسســة 
الســكنية  العامــة للرعاية 
لتخصيصهــا للمواطنــني 
ومن ثم مباشــرة العمل مع 
الشركات املؤهلة في مشروع 

الساملي.
ولفــت األحمــد الــى ان 
الشــركات العاملة على نقل 
االطارات من ارحية ستستفيد 
في إقامة املصانع في الساملي 
وتدوير االطارات وحتقيق 
االستدامة ومواد اخرى من 
خاللها دون أن تكون هناك 

اي تكلفة على املال العام.

الشيخ عبداهللا األحمد

البيئــة، مبينــا أنه ســيتم 
التغلب على األمر من خالل 
عدة إجــراءات وذلك حفاظا 
على املال العام. وأكد األحمد 

١٠٩٥ إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء ١٣٩٩ و٧ حاالت وفاة

د.عبداهللا السند

أكد أن الكميات املنقولة لن تخّزن في املنطقة بل ستتم إعادة تدويرها
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وزير اخلارجية سلم رسالتني من األمير إلى العاهل املغربي 
والرئيس املوريتاني حول العالقات الثنائية

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برسالة خطية إلى أخيه 
الرئيس محمد ولد الشــيخ الغزواني 
رئيس اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 
الشقيقة تتصل بالعالقات التاريخية 
األخوية الوثيقــة التي تربط البلدين 
الشقيقني وسبل تعزيزها وتنميتها في 
مختلف املجاالت وعلى جميع األصعدة.
الرســالة وزيــر  وقــام بتســليم 
اخلارجيــة ووزيــر الدولــة لشــؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد وذلك في إطار الزيارة الرسمية 
التي يقوم بها إلى عاصمة اجلمهورية 
الشــقيقة  املوريتانيــة  اإلســالمية 

نواكشوط.
كما التقى وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمــد ناصــر احملمد الوزيــر األول 
باجلمهوريــة اإلســالمية املوريتانية 
محمد ولد بالل، وذلك في إطار الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة 

نواكشوط.
ومت خالل اللقاء استعراض أواصر 
العالقات املميزة والوثيقة التي تربط 
البلدين الشقيقني وبحث سبل تنميتها 
وتطويرها على كل األصعدة، باإلضافة 
إلى مناقشة أطر تعزيز التعاون املشترك 
في مختلف املجاالت احليوية واملهمة مبا 

يعود باملنفعة على البلدين وشعبيهما 
الشقيقني. 

وكان صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد بعث برسالة خطية إلى 
أخيــه جاللــة امللــك محمد الســادس 
ملك اململكة املغربية الشــقيقة تتصل 
بالوشائج واألواصر التاريخية األخوية 
بني البلدين والشعبني الشقيقني وسبل 
تعزيز الترابط املتني القائم بينهما في 
مختلف املجاالت وعلى كافة األصعدة.

قام بتسليم الرسالة وزير اخلارجية 
وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد إلى صاحب 
الســمو امللكي األمير موالي رشيد بن 
احلسن الثاني وذلك في إطار الزيارة 
الرســمية التي يقــوم بها إلى عاصمة 

اململكة املغربية الشقيقة الرباط.
إلى ذلك، قال الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد ان «تســليم الرســالة مت خالل 
لقاء صاحب السمو امللكي األمير موالي 
رشــيد بن احلســن الثاني وتضمنت 
اإلشــادة بالعالقات املتينــة الوطيدة 
والطيبة والتاريخية والعريقة املمتدة 

بني البلدين الشقيقني».
وأوضح الشيخ أحمد الناصر خالل 
مؤمتر صحافي أجراه في إطار الزيارة 
الرســمية أن هذا العام ميثل مرور ٦٠ 
عاما من بداية العالقات الديبلوماسية 

بني الكويت واململكة املغربية الشقيقة.
وأضــاف ان هناك رؤى وتوجهات 
مشتركة للقيادة السياسية في البلدين 
الشــقيقني بأن تنطلق في هــذا العام 
منصة أخــرى لعالقات أعمــق وآفاق 
أخصــب أمال فــي «منعطــف مفصلي 
إيجابي آخر» تناقش فيه مجمل األمور 
بهدف تعزيــز وتوطيد العالقات على 

جميع املستويات وكافة املجاالت.
وعن لقــاء نظيــره املغربي وزير 
الشؤون اخلارجية والتعاون األفريقي 
واملغاربــة املقيمــني باخلــارج ناصر 
بوريطة قال ان اللقاء سيتضمن مناقشة 
االســتعدادات والتحضيــرات القائمة 
لألعمــال اللجنــة املغربيــة الكويتية 
املشــتركة العليا والتي من املفترض 
أن تلتئم هذا العام في العاصمة املغربية 

الرباط.
وأكد أن اللجنة املشتركة العليا التي 
تضم قطاعات مختلفة ستعطي روحا 
جديدة وزخما مضاعفا يتم فيه تضخيم 
املصالح وتعظيم القواسم املشتركة.

وأضــاف أن اللقاء يتنــاول كذلك 
الدروس املستفادة للبلدين من جائحة 
كورونــا ومنهــا تعزيــز املنظومــات 
الصحية في البلدين الشقيقني وتعزيز 
األمن الغذائي وتبادل اخلبرات إلى جانب 
مناقشة مجمل القضايا والتطورات على 

الساحتني العربية واإلقليمية وكذلك 
الشأن الدولي.

واســتذكر بهذه املناســبة املواقف 
املغربيــة «التاريخيــة واملشــرفة» 
مبحطاتهــا البارزة املدونة بالســجل 
اجلميل للعالقات الكويتية - املغربية 
ومنها زيارة امللك الراحل محمد اخلامس 
للكويت في يناير ١٩٦١ أي قبل االستقالل 
بنحو ٦ أشهر، حيث أعرب الراحل عن 

دعمه التام الستقالل البالد.
وذكر أن األمر لم يقف عند هذا احلد 
إذ بعد استقالل الكويت كانت اململكة 
املغربيــة الداعــم األول مللف عضوية 
الكويت في اجلامعة العربية إلى جانب 
املوقف احلازم للعاهل املغربي الراحل 
امللك احلسن الثاني جتاه الغزو العراقي 
الغاشــم للكويــت ودعمه للشــرعية 
الكويتيــة في موقف راســخ بوجدان 

الشعب الكويتي قاطبة.
كما استذكر تسجيل العاهل املغربي 
امللك محمــد الســادس ملواقف أخرى 
ودعمــه لسياســة الكويت ومســاعي 
املغفــور لــه األميــر الراحل الشــيخ 
صبــاح األحمــد - طيــب اهللا ثراه - 
والتي استكملها صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد في رأب الصدع 
فــي األزمة اخلليجيــة وإعادة اللحمة 

للجدار اخلليجي.

أكد وجود رؤى وتوجهات مشتركة للقيادة السياسية في البلدين

الرئيس املوريتاني يتسلم رسالة األمير من الشيخ د.أحمد ناصر احملمدالشيخ د.أحمد ناصر احملمد يسلم رسالة األمير إلى األمير موالي رشيد بن احلسن الثاني

«األنباء» تنشر قرارًا ُينظم عرض أسعار املشغوالت الثمينة
أصدر وزير التجارة والصناعة 
د.عبداهللا الســلمان قــرارا وزاريا 
رقم ٩٧ لســنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم 
عرض أسعار المشغوالت الثمينة 

والمجوهرات جاء فيه:
مادة أولى: تلتزم محالت تجارة 
المشغوالت الثمينة والمجوهرات 
قبل عرضها للجمهور باإلعالن عن 
أسعار هذه المـشـــغوالت وفق ما 

يلي:
٭ المشغوالت الذهبية:

- ملصق على كل قطعة يحتوي 
على البيانات التالية:
١ - اسم الشركة.

٢ - الرقم التسلســلي للقطعة 
(الباركــود) مرتبــط بنظام البيع 

اإللكتروني.
٣ - عيار ونوع المعدن.

٤ - وزن المشغول.
٥ - قيمة المصنعية.

٦ - وزن الفصوص ونوعها.
٭ المشغوالت الفضية والبالتينية:

- ملصق على كل قطعة يحتوي 
على البيانات التالية:
١ - اسم الشركة.

٢ - الرقم التسلسلي (الباركود) 
للقطعــة مرتبــط بنظــام البيــع 

اإللكتروني.
٣ - وزن المشغول.

٤ - عيار ونوع المعدن.
٥ - وزن الفصوص ونوعها.

٧ - السعر اإلجمالي للمشغول.

المجوهرات الثمينة:

- ملصق على كل قطعة يحتوي 
على البيانات التالية:
١ - اسم الشركة.

٢ - الرقم التسلســلي للقطعة 
(الباركــود) مرتبــط بنظام البيع 

اإللكتروني.
٣ - مواصفات الحجر (وزن - 

لون - قطع - جودة).
٤ - عيار ونوع المعدن ووزنه.

مادة ثانية: بالنسبة للمشغوالت 
التــي تبــاع بالقطعــة لطبيعتها 
الخاصة فإن المحالت تلتزم بما يلي:

١ - وضع القطع بمكان منفصل 
بالمحل وواضح للجمهور.

٢ - تحمــل كل قطعــة ملصق 

يبين فيه:
- اسم الشركة.

- الرقم التسلسلي (الباركود) 
للقطعــة مرتبــط بنظــام البيــع 

اإللكتروني.
- وزن القطعة.
- نوع المعدن.

- مواصفــات الحجر أو الفص 
إن وجد.

ويكون سعر هذه القطعة ثابتا 
ال يتغير ويسجل في سجل المحل 

التجاري.
مادة ثالثة: على المســؤولين، 
كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار 
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر 
في الجريدة الرســمية، ويلغى كل 

ما يخالف أحكامه.

سعر القطعة ثابت ال يتغير ويُسجل في سجل احملل التجاري

«انهضي يا بيروت» مشروع مستدام وشامل جتاوز أهدافه
 وعوائل املستفيدين انضمت إلى عائلة «لوياك»

بعد ٨ أشــهر مــن العمل 
الــدؤوب، تواصــل وتطور 
جمعية لويــاك لبنان حملة 
«انهضــي يا بيــروت» التي 
مت إطالقها بعد انفجار مرفأ 
بيــروت لترميــم وتأهيــل 
الوحدات السكنية املتضررة، 
حيث جنحت «لوياك» بترميم 
١٥٣ وحدة سكنية وبتغيير 
حيــاة أكثر من ٦١٢ فردا إلى 

األفضل. 
انطلقت حملة «انهضي يا 
بيروت» من خالل تقييمات 
ميدانيــة قام بهــا متطوعو 
لويــاك، وبعــد ٨ أشــهر من 
املتواصلة، حتولت  اجلهود 
اخلطــة التــي بــدأت ببضع 
مكاملــات هاتفيــة إلى حملة 
جنحت في حتويل املأســاة 

والدمار إلى قوة ووحدة.
ولم تقتصر احلملة على 
أهدافها األولى، بل جتاوزتها 
وقامت بترميم عدد إضافي من 
الوحدات السكنية ليصل إلى 
١٥٣ وحدة سكنية و١٧ وحدة 
سكنية حتت الترميم وأعمال 
اإلصالح تتراوح بني اإلصالح 
اجلذري واملتوسط واحملدود 
بالزجاج ولكن ركزت احلملة 
على املناطق األقرب واألكثر 
دمارا واألشــد احتياجا. كما 
رأت «لويــاك» أن تســليط 

عاطف رمضان

قالت مصادر في الهيئة العامة للطرق 
والنقــل البــري في تصريح لـــ «األنباء»، 
إن نســبة اإلجناز الفعلي ملشروع خيطان 
اجلنوبــي بلغــت ٦٣٫١٩٪ مقارنة بنســبة 
اإلجناز التي يفترض حتقيقها وهي ٦٠٫٩٩٪، 
مما يشــير إلى أن الهيئة تسبق البرنامج 
الزمني للمشــروع. وأضافــت املصادر أن 

املشروع عبارة عن إنشاء وإجناز وصيانة 
طرق ومجاري أمطــار في منطقة خيطان 
قطعتي ٣ و٤. ويهدف املشروع إلى تطوير 
شــبكة الطرق في املنطقــة بطول كلي ٣٥ 
كيلومترا من خالل توسعة الطرق، وذلك 
من طريق مزدوج الى طريق ذي اجتاهني 
لكل اجتاه وإنشاء دوارات مبنطقة خيطان 
اجلنوبي وإنشاء عدة مرافق تخدم العديد 
من املرافق املستقبلية والقائمة في املنطقة.

وبالتالي مع مــرور الوقت، 
تشــكل رابطــا مميــزا بــني 
اجلمعيــة وهــذه العائــالت 
التــي أصبحــت فــردا مــن 
عائلــة «لويــاك»، فتواصل 
«لوياك» توزيع املؤن الغذائية 
واالحتياجــات األساســية 
للعائالت، وقد اســتضافت 
«لوياك» احتفاال في عطلتني 
متتاليتــني خــالل ينايــر، 
لالحتفال بالعيــد وأجوائه 
الفرحــة مع أطفال العائالت 
املستفيدة من حملة انهضي 
يا بيروت، كما نظم متطوعو 
«لوياك» العديد من األنشطة 
الترفيهية مــع األطفال، كما 
قدمــوا لهــم الغــداء وقاموا 

الدعــم  النفســي باعتبــار 
النفسي عنصرا مهما للتغلب 

على تداعيات االنفجار. 
وتقــول املتطوعة زينب 
مروة: «كانت رحلة احلملة 
مليئــة بالتحديــات، ولكــن 
متكنا من مواجهة املصاعب 
بإصرار واستعداد، فالتطوع 
بهذه احلملة رحلة من العطاء 
للنفس وللمجتمع». كما أن 
للحملة رؤيــة طويلة األمد 
تهدف إلى متكني املتطوعني 
الشباب ودعمهم على الصعيد 
النفسي واالجتماعي، إضافة 
إلى متكني املجتمع اللبناني 
ككل وإعادة الروح واحلياة 

إلى شوارع بيروت.

بتوزيع هدايا العيد عليهم.
وتشــير فاطمة الســبع، 
وهــي متطوعــة فــي غرفة 
«إن  باحلملــة:  العمليــات 
العالقــات التــي بنيناها مع 
العائــالت ثمينة جــدا، فهم 
ليسوا مستفيدين فحسب، 
بل أصبحوا جزءا من عائلة 
هذه اجلمعيــة، وذلك يثبت 

استدامة هذه احلملة».
عمليــات  إلــى  إضافــة 
اإلصالح والترميم، تواصل 
إدارة  ببرنامــج  لويــاك 
الصدمات الذي يؤمن الدعم 
النفســي واملعنــوي ألفراد 
لويــاك مــن خــالل الفنون 
العالج  (املسرح) وجلسات 

احلملة بدأت بعد انفجار املرفأ بساعات ومازالت مستمرة

مصادر لـ «األنباء»: ٦٣٫١٩٪ نسبة اإلجناز 
في صيانة طرق خيطان اجلنوبي

«هيئة الطرق» تسبق البرنامج الزمني للمشروع

فريق «لوياك» يوزع السالل الغذائيةاملتطوعون خالل احلملة

متديدات شبكة الصرف

الضوء ودعم املناطق املهملة، 
يقع على عاتقها اإلنســاني، 
فأقدمت املؤسسة على شمل 
مناطــق أكثر والتركيز على 
املناطــق املهملــة كمنطقــة 

النبعة وغيرها.
وتقــول مديــرة احلملة 
اآلن  «إلــى  فــرج:  ضحــى 
جنحــت احلملة فــي متكني 
٢٥٠ متطوعــة، ودعــم ٧٥٠ 
فردا في كافة مناطق بيروت 
وضواحيها، ومازالت احلملة 

مستمرة في مهمتها».
كما تطــورت احلملة من 
خالل توســيع نطاق العمل 
حيث تهــدف أيضا إلى دعم 
العائالت من مختلف الطرق 

الكويت تدين املمارسات اإلسرائيلية
في القدس الشرقية من تهجير

 أعربت وزارة اخلارجية في بيان لها  عن 
إدانة واستنكار الكويت الشديدين الستمرار 
إسرائيل في بناء املستوطنات وما متارسه من 
عمليات تهجير وإخالل في القدس الشرقية 

والسيما في (الشيخ جراح).
وأكــدت الــوزارة خطــورة عمليــة بناء 
املستوطنات واالستمرار فيها ملخالفتها مبادئ 
القانون الدولي ونســفها للجهــود الدولية 
الراميــة إلى الوصول حلــل نهائي للصراع 
الدائر في الشرق األوسط إضافة إلى تهديدها 

لالستقرار في املنطقة.
ورحبت في هذا الصدد  بالبيان الصادر عن 
مجموعة من الدول األوروبية (بريطانيا - 

أملانيا - فرنسا - إيطاليا - إسبانيا) والذي 
دعت فيــه قوات االحتالل اإلســرائيلية إلى 
تعليق قرارها املضي قدما في بناء املستوطنات 
وإنهاء سياسة توسيع املستوطنات في الضفة 
الغربيــة احملتلــة ووقف عمليــات اإلخالل 
والتهجير في القدس الشــرقية والسيما في 
(الشــيخ جراح). واختتمت  بيانها بالتأكيد 
على ضرورة مضاعفة جهود املجتمع الدولي 
حلمل إسرائيل على وقف مثل هذه القرارات 
األحادية وتهيئة األجواء الستئناف مباحثات 
السالم وصوال إلى احلل النهائي القائم على 
قرارات الشــرعية الدولية ومبادرة الســالم 

العربية وحل الدولتني.

تعيني ٥ أعضاء في مجلس إدارة بيت الزكاة
صدر قرار رقم ٤٨٩ لسنة ٢٠٢١ بتعيني 
أعضاء من  ذوي اخلبرة والكفاءة في مجلس 

إدارة بيت الزكاة جاء فيه:
مادة أولى: يعني عضوا في مجلس إدارة 
بيت الزكاة من ذوي اخلبرة والكفاءة، ملدة 
٣ سنوات قابلة للتجديد، ملرة واحدة، وذلك 

اعتبارا من ٢٠٢١/٥/٢١ كل من:
١ - عدنان عبداهللا عبداللطيف العثمان.

٢ - شــريفة عبدالكرمي علي احلســن 
اإلبراهيم.

٣ - أحمد حمرة أحمد الفيلكاوي.
٤ - خالد علي جاسم جعفر الكندري.

٥ - حنان السيد طالب الرفاعي.
مادة ثانية: على وزير األوقاف والشؤون 
اإلســالمية، تنفيذ هذا القرار، وينشر في 

اجلريدة الرسمية.

العتل: ندعو إلحالة قادة زعماء الكيان 
الصهيوني إلى محكمة اجلنايات الدولية

احتــاد  رئيــس  أكــد 
العرب ورئيس  املهندسني 
جمعية املهندسني الكويتية 
العتــل  م.فيصــل دويــح 
تضامن ووقوف املهندسني 
العــرب والكويتيــني مــع 
الشعب الفلسطيني الشقيق 
فــي مواجهــة محــاوالت 
الصهاينــة واملســتوطنني 
االستيالء على حي اجلراح 
الشــرقية،  القــدس  فــي 
مستنكرا وبشدة قيام قوات 
االحتالل الصهيوني باقتحام 

املسجد األقصى وقصف املصلني بالرصاص 
املغلف باملطاط والقنابل املســيلة للدموع 
واستفزازات الصهاينة واليهود ألشقائنا 
الفلسطينيني. وقال العتل في بيان: إن قيام 
قوات االحتالل الصهيوني باقتحام املسجد 
األقصى حتد سافر ملشاعر كل املسلمني في 
هــذه األيام الفضيلة، وإننا ندعو إلى دعم 
اخوتنا املقدسيني وإحالة قادة وزعماء الكيان 
الصهيونــي إلى محكمة اجلنايات الدولية 

والتحرك أمميا حلفظ حقوق 
املقدسيني في حي اجلراح 
ووقــف انتهــاكات اليهود 
الصهاينــة واملســتوطنني 
حلــرم املســجد األقصــى 
ومحاوالت االستيالء على 

منازلهم في القدس.
ودعــا العتل إلى حترك 
عربي - أممــي لوقف هذا 
العدوان وبشــكل ســريع 
وتقدمي كل وســائل الدعم 
املتــاح ماديا ومعنويا إلى 
إخواننا املرابطني في القدس 
واملسجد األقصى، سائلني اهللا عز وجل أن 
يرحم شهداءهم بواسع رحمته وأن يثبتهم 
وينصرهم بوجه اليهود والصهاينة الذين 

عاثوا في األرض فسادا.
ودعا رئيس احتاد املهندسني العرب إلى 
موقف إسالمي وعربي عملي بحشد طاقات 
األمة وعدم مهادنة الصهاينة ومن يواليهم 
فالذود عن املقدســات اإلسالمية شرف لن 

يناله اال أصحاب الهمم العالية.

أعرب عن استنكار «املهندسني العرب» القتحام املسجد األقصى من قوات االحتالل

م. فيصل العتل

تعيني الصانع وكيًال مبحكمة االستئناف  
وترقية اجلسار إلى وكيل محكمة بـ«الكلية»

صدر مرسوم رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢١ بتعيني 
وكيل مبحكمة االستئناف جاء فيه: 

مــادة أولــى: يعــني املستشــار عبداهللا 
محمد عبداهللا الصانع - املستشار مبحكمة 
االستئناف - وكيال مبحكمة االستئناف - 

وذلك اعتبارا من ٢٠٢٠/١٢/١.
مــادة ثانية: على نائــب رئيس مجلس 
الوزراء والــوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا 

املرسوم، وينشر في اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢١ بنقل 
رئيس نيابة (ب) إلــى احملكمة الكلية جاء 
فيه: ينقل محمد السيد إسماعيل الشربيني 
- رئيس نيابة (ب) - للعمل باحملكمة الكلية 

بدرجة قاض من الدرجة األولى.

مــادة ثانية: على نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا املرســوم، 
ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشــر في 

اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرســوم رقم ١٠١ لســنة ٢٠٢١ 
بترقيــة قاض من الدرجة األولى الى درجة 

وكيل محكمة باحملكمة الكلية جاء فيه:
مادة أولى: يرقى عبداهللا عبدالعزيز علي 
اجلســار - قاض من الدرجة األولى - الى 
درجة وكيل محكمة باحملكمة الكلية، وذلك 

اعتبارا من ٢٠٢٠/٥/١.
مــادة ثانية: على نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا املرســوم، 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

نقل الشربيني للعمل باحملكمة الكلية
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«إتيكيت التعامل مع احلياة»..
ولد من رحم املرحلة

دارين العلي

«كل كلماتــي كتبتهــا بقلب متواضع، وســطرتها بعقل 
ناضج، وبلغة تعلن في كل تفصيل من تفاصيلها عن ســر 
من أســرار وجمال شخصية اإلنســان وروحه، وذلك فقط 

ألنني متكنت من التعامل مع احلياة بإتيكيت».
هكذا خلصت خبيرة اإلتيكيت والبروتوكول الدولي لطيفة 
اللوغاني املسيرة التي خاضتها إلصدار آخر مؤلفاتها الذي 
ولــد من رحم الظروف التي متر بهــا حياتنا حاليا ليكون 
كدســتور للتعامــل مع هذه احلياة حتت مســمى «اتيكيت 

التعامل مع احلياة».
ظروف احلياة

وقالت اللوغاني ان هذا الكتاب تأخر صدوره مدة سنة 
كاملة إذ اعتادت منذ ٢٠١٦ على إصدار كتاب ســنويا إال ان 
ظــروف اجلائحة حالــت دون ذلك العام املاضــي ولكن ما 
مررنا به جميعا خالل فترة جائحة كورونا وما رافقها من 
مستجدات على حياتنا ومن تغيير للمفاهيم في أمور كثيرة 
منر بها، هيأت الظــروف خلروج كتاب جديد حتت عنوان 
«إتيكيت التعامل مع احلياة»، معتبرة ان العنوان مناسب 

جدا لهذه املرحلة بكل تفاصيلها.
ولفتــت إلى ان الكتاب موجه للجميع وغير محدد بفئة 
معينــة او مجموعة إذا يتناول األســاليب فــي التعامل مع 
احلياة ألي إنســان او شــخصية مهمــا اختلفت او تنوعت 

األهواء والطبائع.
جتارب واستفسارات

وأوضحت ان الكتاب عبارة عن مجموعة من الهمســات 
وعدد من املقاالت وقصص «إتيكيتية» حقيقية حصلت معها 
ومع متدربيها باإلضافة الى جتارب استفاد منها املتدربون 
جمعت كلها في كتاب واحد كهدية مرسلة للجميع لالستفادة 

منها في مواقف مختلفة.
ولفتــت إلى ان الكتاب يتضمن عددا من االستفســارات 
اإلتيكيتية وإظهــار اخلطأ والصواب في بعض التصرفات 

التي يلتبس على البعض مدى صحتها من عدمه.
قصص حقيقية

واعتبرت اللوغاني ان كتاب إتيكيت التعامل مع احلياة 
يعطينا رؤية واضحة لألمور تثنينا عن الوقوع في املشاكل 
واملواقــف احملرجة من خالل عرض جتارب واستفســارات 

معظــم جتاربها وقصص متدربيها واستفســاراتهم 
عــن التعامل مع الكثير من املواقــف التي تخضعنا 
لها احلياة بأسلوب سلس ومتميز يصل الى القارئ 

بسهولة ودون تعقيد.
وقد جاء الكتاب في مقدمة حتدثت فيها اللوغاني 
عن أهداف اإلصدار وإهداء الى كل من يريدون تأسيس 

عالقات اجتماعية مع اجلميع دون إثارة غضبهم.
همسات

وتضمن الكتاب عددا من الهمسات أولها همسات 
إتيكيت الروح وهي مجموعة من التعليقات التي تدعونا ألن 
نحب أرواحنا ونقدرها لنحافظ على رقيها وبقائها في القمة.
وفي همسات البلوك العقلي تركز اللوغاني على جتاهل 
األصوات الســلبية لعزلها وعدم التأثر بها عبر سلســلة 
مــن املقتطفات التــي حتفز على االبتعاد عن األشــخاص 
السلبيني وتعليقاتهم. وفي همسات كرامة حب تدعو الى 
احلب بكرامة والتنبه مــن العالقات غير املتكاملة والتي 
يجب ان يحافظ فيها الشريكان على كرامتهما واحترامهما 
فأرواحنا تستحق عالقات سهلة تفرحنا وتسعدنا وليس 
عالقات صعبة حتزننا وجترحنا. أما همسات الصباحات 
فهي مزيج من الطاقة اإليجابية مع نفحات الثقة بالنفس، 
والدعوة للتفاؤل والتعامل برقي مع الروح ومع اآلخرين.
وفــي همســات إتيكيت احلب حتــث اللوغاني على 
العيش بحب والتعامل بحب وطغيان ثقافة احلب على 

ما سواها.
قصص إتيكيتية

ويتضمن الكتاب مجموعة من القصص اإلتيكيتية 
التي تتحدث عن جتارب واقعية وأحداث حقيقية وكيفية 
التعامل مع املواقف التي مر بها أصحابها بأسلوب راق 
سواء بني األب وابنه أو الرجل وزوجته واألم وابنتها 
او األصدقاء وغيرها الكثير من القضايا عبر رسائل 

مميزة تصل مباشرة الى وجدان القارئ.
استفسارات إتيكيتية

وفي هذا القســم من الكتاب تذكر اللوغاني عددا 
من املواقف واالستفسارات وكيفية التصرف خاللها 
كالتعامل مع املائدة على اختالفها وكيفية التعامل مع 
األطفال، باإلضافة الى استفسارات حول الشخصية 

القوية واملؤثرة وغيرها الكثير.

خبيرة اإلتيكيت والبروتوكول الدولي لطيفة اللوغاني تطرح إصدارها املتميز كدستور للتعامل مع الظروف

إتيكيت الروح وهي مجموعة من التعليقات التي تدعونا ألن 
نحب أرواحنا ونقدرها لنحافظ على رقيها وبقائها في القمة.
وفي همسات البلوك العقلي تركز اللوغاني على جتاهل 

يجب ان يحافظ فيها الشريكان على كرامتهما واحترامهما 
فأرواحنا تستحق عالقات سهلة تفرحنا وتسعدنا وليس 
عالقات صعبة حتزننا وجترحنا. أما همسات الصباحات 
فهي مزيج من الطاقة اإليجابية مع نفحات الثقة بالنفس، 
والدعوة للتفاؤل والتعامل برقي مع الروح ومع اآلخرين.

فهي مزيج من الطاقة اإليجابية مع نفحات الثقة بالنفس، 
والدعوة للتفاؤل والتعامل برقي مع الروح ومع اآلخرين.

فهي مزيج من الطاقة اإليجابية مع نفحات الثقة بالنفس، 

التي تتحدث عن جتارب واقعية وأحداث حقيقية وكيفية 
التعامل مع املواقف التي مر بها أصحابها بأسلوب راق 

وقصــص حقيقيــة صادفتها ومتدربيها تســاعد على عدم 
التورط في املشاكل وصغائر األمور بل جتعلنا اكثر اتزانا 
وهدوءا وراحة. وأعربت عن رؤيتها ان اإلنسان الواثق من 
نفسه ويحبها ال يحتاج لرقيب على تصرفاته وسلوكياته 
وبالتالي فهو يتميز بوجود رقيب داخلي يصحح مســاره 

وهو املعبر عنه باإلتيكيت.
لغة بسيطة

وقالت ان اللغة التي تســتخدمها في كتبها ســهلة جدا 
وبسيطة ومفهومة وبعيدة عن النظريات العمالقة املعقدة 
التــي جندها عند البعــض، بل هي حكايات بســيطة بلغة 
مشوقة بكلمات تشعر اجلميع بأن احلياة أبسط مما نراه.

ولفتت الى ان ما يتضمنه الكتاب من جتارب تســاعدنا 
على ترك انطباعات جميلة لدى اآلخرين، ونشعرهم بأننا 
مريحني وخفيفي الظل ونستقبل اجلميع بحفاوة ونتواصل 
مــع اجلميع بأســلوب بارع وامتالك القــدرة إلدراك أمزجة 
اآلخرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم وهذا ما يعرف 

بالذكاء االجتماعي.
عالقتي باحلياة جميلة

وعــن عالقتهــا مع احلياة قالت إن هــذه العالقة جميلة 
جدا حيث وقفت بجانبها ودعمتها لكي تكون أفضل، الفتة 
إلى ان شــعارها في احلياة هو عدم التمسك مبعتقد خاطئ 
ألن هذا التمســك هو اخليط الذي يربطنــا بواقع ال نريده 

ونريد التخلص منه.
وقالت انها تعلمت من خالل عالقتها مع احلياة انه مهما 
كلــف األمر يجــب التحرر من األفكار اخلاطئة وبأي شــكل 
من األشكال ألننا بذلك نتحرر ونعيش حياة أفضل وتكون 

عالقتنا باحلياة عالقة جيدة.
ردود «أتيكيتية» ذكية

ووجهت نصيحة للمتابعني والقراء بالتصرف بذكاء في 
املواقف احملرجة واتخاذ القرارات املهمة في حياتنا بأنفسنا، 
والتمتــع ببشاشــة احترافية وحضــور ناضج وخفة ظل، 
وامتالك ردود إتيكيتية ذكية، والتميز باحلزم دون قسوة 
وباللــني دون ضعــف، والتمتــع بنوع مميز من الوســامة 

واحلضور وهذا هو بالتحديد هدف الكتاب.
تفاصيل اإلصدار

ويتألف الكتاب مــن ٢٩٣ صفحة جمعت فيها اللوغاني 

همسات متنوعة واستفسارات من جتارب شخصية وواقعية بلغة بسيطة وسلسة

وقد جاء الكتاب في مقدمة حتدثت فيها اللوغاني 
عن أهداف اإلصدار وإهداء الى كل من يريدون تأسيس 

إتيكيت الروح وهي مجموعة من التعليقات التي تدعونا ألن إتيكيت الروح وهي مجموعة من التعليقات التي تدعونا ألن 



محليات
االحد ٩ مايو ٢٠٢١

05

قضاء العيد في املنزل ال يعني أن نحرم أفراد األسرة كبارًا وصغارًا من مظاهر فرحته«مالبس العيد» لألطفال حتظى باإلقبال األكبر على الشراء رغم احلذر واإلجراءات الوقائية 

بداية، قال أبومحمد إن الناس 
اعتادت في العيد شراء كل جديد، 
ملا تبعثه األشياء اجلديدة من 
فرح وبهجة في نفوس أصحابها 
خصوصا األطفال الذين ال ذنب 
لهم ويجب أن يشعروا بالعيد 
حتى ولو بأقل التفاصيل التي 

ممكن أن تفرحهم
من جانبها، تقول موضي 
املســلم إن من حق األسرة أن 
تفرح بالعيــد، فالفرح مكانه 
القلــب، وهــو قــرار يتخــذه 
اإلنسان من تلقاء نفسه، وإن 
الظرف احلالي يجب أال مينع 
من احلرص على إدخال الفرح 
والسرور على قلوب األطفال، 
وأهل البيت، سواء مبا اعتادت 
عليه بعض األســر من تزيني 
املنزل في العيد أو لباس العيد 
أو تقــدمي احللوى واالحتفال 
بهذه املناسبة وان شراء مالبس 
العيد لألطفال شيء البد منه 
ألن فرحــة األطفال في لباس 
العيد ويحب أال يتغير عليهم 

شيء.
من جانبه، يقول أبو مشاري: 
إن التســوق قبل العيد شــيء 
أساســي باألخص ملــن لديهم 
أطفال، ونحن متفائلون باخلير 
إن شاء اهللا وأن تنتهي األزمة 
قريبا، ولكن األوضاع بحاجة إلى 
احلذر واالنتباه حتى ال نتسبب 

مالبس العيد، فاحلياة قصيرة 
ويجب أن نفرح حتى بالتفاصيل 

الصغيرة التي نعيشها.
وقــال صاحب أحــد احملال 
التجارية بأحد املجمعات أحمد 
املســلم إن اإلقبال علي شــراء 
املالبس اجلديدة احتفاال بالعيد 
عادة تــزداد في األيام األخيرة 
من شهر رمضان نظرا النشغال 
املواطن بالطعــام خالل األيام 

األولى منه.
وأكــد ان أســواق املالبس 
تنتعش خالل هذه األيام املقبلة 
خاصــة بعد فتــرة طويلة من 
الركود، موضحــا أن عمليات 
الشراء لم تزد على نحو ٢٠٪ 
من املبيعات املســتهدفة حتى 
اآلن ولكننا متفائلون باخلير.

بدورها، قالت أم مشاري إن 

لأللبسة أحمد محمد إن اإلقبال 
خفيف وليس مثل الســنوات 
الســابقة فاألغلــب يشــتري 
«أونالين» واألسعار لم تختلف 
ودائما توجد خصومات جميلة 
للزبائن ونتمنى أن تكون الفترة 
القادمــة أفضــل علــى جميع 
األصعدة وأن تتحسن األمور.

ومــن جهتــه، قال مشــعل 
االســتعدادات  إن  الهاجــري 
جيدة ولكن األســواق ليســت 
متل السابق ألنه بسبب اجلائحة 
خففنا من النزول إلى األسواق 
ولكــن قبــل العيــد التســوق 
ضــروري باألخــص لألطفال، 
مضيفا: أن األسعار مرتفعة عن 
قبل بشكل كبير في كل شيء.

وبــدوره، قــال أبــو عبــد 
الرحمن العنزي إن األســواق 

ونزول األسواق يحتاج للكثير 
مــن االحتياطــات للوقاية من 
العدوى واصبحنا نعتمد على 
الشراء «أونالين» اكثر، ولكن 
متفائلــون بأن األيــام القادمة 
افضــل وان حتمــل كل اخلير 

للجميع.
ومن جانبهــا، قالت أمينة 
حسني العجمي فرحني بقدوم 
العيــد ونزلت مع أمي لشــراء 
مالبس العيد ألن اآلن ليس مثل 
قبل كنا في السابق نذهب لكي 
نعايد األقــارب واألصدقاء أما 
اآلن فقط باملنزل مع أهلنا ولكن 
نفرح بلباس الثياب اجلديدة 
واكل حلويات العيد وندعو اهللا 
أن تنتهي كورونا وتعود احلياة 

مثل السابق.
مــن جهتها، قالت أمل داود 
العيد ليــس كالســابق ولكن 
ضروري شــراء مالبس العيد 
ولكن أصبحت اقصد األسواق 
مبفردي من غير أوالدي ألنني 
أخــاف عليهــم كما أكــدت انأ 
األسعار مرتفعة بشكل مبالغ بها 
باألخص لثياب األطفال، ولكن 
على الرغم من كل شيء يضطر 
األهالي أن يقصدوا األســواق 
لشــراء املالبــس ألوالدهم ألن 
فرحة األوالد بالثياب اجلديدة.
وقال سعد احلربي: نحاول 
أن نتأقلم مــع الوضع احلالي 

اإلقبال على الشراء ليس كبيرا 
فأغلب الناس بســبب تخوفها 
تشتري «أونالين» وأنا اشتري 
ألطفالــي «أونالين» أكثر وفي 
حال قررت النزول للتسوق ال 
أصطحب أوالدي معي حرصا 
على سالمتهم ولكن ال نستطيع 
أن مير العيد بدون شراء مالبس 
لهم لنشعرهم ولو قليل بفرحة 

العيد.
ومن جانبــه، قال صاحب 
محل في مجمع جتاري عدنان 
املوســوي إن احلركة واإلقبال 
أفضل من السنة املاضية ونسبة 
املبيعــات أفضل علــى الرغم 
من أن بعض الناس تشــتري 
«أونالين» ولكن هذا ال يغنيها 

كليا عن النزول للتسوق.
بدوره، قال مسؤول في محل 

هادئة واألقبال ضعيف للشراء 
بســبب احلجر وعدم الســفر 
وعــدم اخلروج مــن املنزل إال 
بشــكل قليل ومتنى أن حتمل 
األيام القادمة كل اخلير للكويت 
وشــعبها ولكل بلــدان العالم 
وتزول اجلائحة وان يعيده اهللا 
على اجلميع باخلير والبركة.

من جانبها، قالت أم محمد: 
نحن متفائلون باخلير واحلركة 
جيدة مع اقتراب العيد في جميع 
املجمعات ولدينا أمل مع وجود 
اللقاحات أن تنتهي قريبا أزمة 
كورونا ويتوقف احلظر وفي 
حال اســتمر منضي العيد مع 
عائالتنــا وأهلنــا ونحاول أن 

نشعرهم بفرحة العيد قليال.
وأكــد محســن إبراهيم أن 
الوضع مع «كورونا» مأساوي 

وان نفــرح األوالد بالتفاصيل 
الصغيرة كشراء املالبس لهم 
ولكن اصبح النزول للســوق 
الضــرورة،  علــى  يقتصــر 
واألســواق بشــكل عام هادئة 
ليســت مثل قبل ولكن ممكن 
أنه قبل أيام العيد تزدحم قليال 
ونأمل خيرا، ومع وجود اللقاح 
تعود احلياة قريبا مثل السابق.

وبــدوره، قــال عبدالفتاح 
الصلخدي صاحب محل جتاري 
ان احلركة قليلة وهناك تخوف 
عند الناس واصبح أن الناس 
تشتري «أونالين» أكثر ألنها 
ترى أن الشراء أونالين يسهل 
عليها ويجنبها النزول لألسواق 
في هذه الظــروف ولكن نأمل 
خيــرا في القريب العاجل وان 

تعود احلياة كالسابق.
من جهتها، أشارت عائشة 
احلمــدان إلــى أن احلركة في 
األسواق قليلة ولكن قبل العيد 

قد تزداد.
وقالــت نحــن ال نخرج إال 
للضرورة خصوصا لألسواق، 
ولكن قبل العيد اجلميع يحتاج 
للتســوق لشــراء حاجاتنــا 
ونتمنى مــن اجلميع احلرص 
واإلقبال على أخذ اللقاح ألنه 
احلل الوحيد لكي تعود احلياة 
مثل قبل من دون خوف وقلق 

من العدوى.

محسن إبراهيم أم مشاري عواطف الوهيب

أبو عبد الرحمن العنزيأمل داود

أمينة حسني العجمي

عدنان املوسوي

أحمد محمد

عبد الفتاح الصلخدي

عائشة احلمدان

سعد احلربي

أم محمد مشعل الهاجري

في إطالة هذه األزمة، فإنه ميكن 
التواصل في هذا العيد من خالل 
وســائل التواصل االجتماعي، 
ألن املصلحة العامة واحلرص 
على إجــراءات الســالمة فيها 
حتقيق ملصلحة الفرد واملجتمع، 
ومن املمكــن أن يتم التواصل 
الشخصي بالزيارات في األيام 
الالحقة، مع مراعــاة إجراءات 
التباعد اجلسدي واختصار وقت 
الزيارة واقتصارها على حاالت 
محددة كالوالدين واألرحام من 

الدرجة األولى.
بــدوره، ذكر أبو راشــد أن 
تقضي عيد الفطر في منزلك ال 
يعني ذلك أن حترم نفسك ومن 
يســكن معك من أسرتك كبارا 
أو صغارا فرحة العيد. اخلقوا 
الفرح والسرور لهم وألبسوهم 

(ريليش كومار) فرحة األطفال بقرب العيد تنعش حركة األسواق 

مجموعة املرأة الدولية نظمت «رمضان حول العالم»

ندى أبونصر

املرأة  احتفلــت مجموعــة 
الدوليــة بالكويــت من خالل 
املنصة االفتراضية ومبشاركة 
اإلدارة،  مجلــس  عضــوات 
عضــوات املجموعة وعقيالت 
السفراء املعتمدين لدى الكويت 
بشــهر رمضان الفضيل حتت 
شعار «رمضان حول العالم».

في بداية احلدث ألقت أمبرين 
مصطفــى، رئيســة املجموعة 
وحرم السفير الباكستانى لدى 
الكويت كلمة ترحيبية رحبت 

فيها بجميع املشاركات.

بإرشــادات اجلهــات املختصة 
في دولة الكويت ملكافحة هذه 
اجلائحة حتى نتمكن من العودة 
الطبيعية مجددا  إلى احليــاة 

واملضي قدما.
وتفضلــت رميا اخلالدي، 
نائبة رئيسة املجموعة وحرم 
سفير دولة فلسطني بالكويت 
بتقدمي برنامج هذه الفعالية 
وقالــت: مــع تنــوع ثقافات 
الــدول العربية واإلســالمية 
خالل شــهر رمضــان املبارك 
يوجــد الكثيــر مــن العادات 
الرمضانيــة املختلفة والتي 
تعبر عــن ابتهاج هذه الدول 

محمد اشــيكوزمان، وعقيلته 
ناهد نياز، الســفارة األردنية 
ومثلتها منار كريشــان، حرم 
سفير اململكة األردنية، السفارة 
املاليزية ومثلتها شــربية أب 
رامان، حرم السفير املاليزي، 
ســفارة باكســتان ومثلتهــا 
حــرم  مصطفــى،  أمبريــن 
الباكســتاني، سفير  الســفير 
دولة فلســطني رامي طهبوب 
وحرمه رميا اخلالدي، عائشة 
هالل كويتاك، ســفيرة تركيا 
لدى الكويت، وســفارة عمان 
ومثلتها كاذية اخلروصي، حرم 

السفير العماني.

بالشهر الكرمي بعادات وتقاليد 
متنوعة بني الدول، وأضافت: 
لقد شاركت بعض السفارات 
املوقرة بالكويت بهذه الفعالية 
مرئيــة  عــروض  بتقــدمي 
اســتعرضت فيهــا العــادات 
والتقاليد واالحتفاالت اخلاصة 
بكل دولة، ومن ثم قدموا أطيب 
التهانــي وأخلــص األمنيات 
بحلول شهر رمضان املبارك 
أعــاده على اجلميــع باخلير 

واليمن والبركة.
شــاركت فــي هــذا احلدث 
كل مــن ســفارة بنغالديــش 
اللــواء  بالســفير  متمثلــة 

البدر هنأت اجلميع بالشهر الكرمي وحثت على ضرورة االلتزام باإلرشادات حتى نتمكن من العودة إلى احلياة الطبيعية

جانب من املشاركني في فعالية مجموعة املرأة الدولية آمبرين مصطفى ورميا اخلالدي الشيخة هنوف البدر

وبهــذه املناســبة، تقدمت 
الرئيســة الفخرية للمجموعة 
وحرم وزير اخلارجية الشيخة 
بــدر احملمــد خــالل  هنــوف 
كلمة تســجيلية بالتهنئة إلى 
املشــاركات، معربة عن أطيب 
متنياتهــا باخليــر للجميــع، 
وأضافت: شهر رمضان املبارك 
يحمل معــه الرحمة والغفران 
والبركات قي كافة ربوع األرض، 
ونوهت إلى أن مجموعة املرأة 
الدوليــة أخــذت علــى عاتقها 
زمام املبــادرة خلدمة املجتمع 
واالرتقاء باملسؤولية، وناشدت 
اجلميــع على أهميــة االلتزام 

«الُقّصر»: إيداع مستحقات العيد لـ ٨٦٠ أسرة
ليلى الشافعي

أكدت الهيئة العامة لشؤون 
القصر تواصــل جهودها في 
مجال تطوير اخلدمات املقدمة 
للمشمولني برعايتها من القصر 
والفئات األخرى خالل الفترة 
املقبلة، عبر منظومة متكاملة 
من اخلدمات سواء اإللكترونية 
باحلضــور  املباشــرة  أو 
الشــخصي ومراجعة إدارات 
الهيئــة املختلفــة مــن خالل 
نظــام املواعيــد، مــع مراعاة 
االشــتراطات الصحيــة وفي 

والوقائية املعمول بها بالدولة.
وتقــدم البرجــس بأطيب 
التهاني والتبريكات لصاحب 
الســمو األميــر وســمو ولي 
العهد ولكل العاملني بالهيئة 
والقائمني عليها واملشــمولني 
برعايتها مبناسبة حلول عيد 
الفطر السعيد، داعيا اهللا عز 
وجل بزوال هذه الغمة ورفع 
الوبــاء وأن يحفــظ وطننــا 
الكويت من كل مكروه، مؤكدا 
أن رواتب الُقّصر واملشمولني 
بالرعاية ســيتم إيداعها قبل 

حلول العيد.

ووسائل التواصل االجتماعي 
والواتســاب، وذلك للرد على 
استفساراتهم وتلبية طلباتهم.
مــن جهــة أخرى، كشــف 
البرجــس عن انتهــاء الهيئة 
مــن إيــداع مســاعدات عيــد 
الفطر للمستحقني من القصر 
واملشــمولني برعايــة الهيئة 
والبالغ عددهم ٨٦٠ أسرة تضم 
٢٥١٣ مســتفيدا ممن تنطبق 
الشــروط والضوابط  عليهم 
فــي حســاباتهم املصرفيــة، 
وذلك بالرغم من ظروف العمل 
احلالية واإلجراءات االحترازية 

البرجس أشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها وحتويل املساعدات ملن تنطبق عليهم الشروط

عبداللطيف البرجس

ضوء االلتزام بدوام ٣٠٪ من 
العاملني.

وقال املديــر العام للهيئة 
باإلنابة م.حمــد عبداللطيف 
البرجــس ان الهيئــة أجنزت 
العديــد مــن برامــج تطوير 
آليــات  خدماتهــا وتســريع 
العمل بالتركيز على اخلدمات 
األكثر طلبا من قبل املشمولني 
برعايتها مع تفعيل املزيد من 
اخلدمات اإللكترونية وتعزيز 
التواصل مــع املراجعني عبر 
وســائل االتصــال املختلفــة 
والتي تشمل املوقع اإللكتروني 

أن تكون أيام العيد هذا العام أكثر هدوءا مثل أيام شــهر رمضان التي مرت من دون حفالت إفطار عائلية أو جتمعات اجتماعية كما هو متعارف خالل هذا الشهر املبارك. ومع اقتراب عيد الفطر املبارك 
شهدت األسواق احمللية إقباال متوسطا من املواطنني واملقيمني في ظل استمرار التعليمات بالتزام اإلجراءات االحترازية والوقائية من ڤيروس كورونا املستجد في الكويت، مقارنة باالزدحامات التي كانت 
تشهدها األسواق خالل مثل هذه األيام قبل «كورونا»، فيما كانت املجمعات التجارية تشهد إقباال جيدا على عدد من احملال التجارية، وخاصة محال بيع مالبس األطفال. «األنباء» تواجدت في املجمعات 

التجارية لرصد آراء املواطنني واملقيمني حول استعدادهم لعيد الفطر خالل األيام املقبلة ومدى التزامهم بتطبيق االجراءات االحترازية.

حتقيق: ندى أبو نصر

العيد ينعش حركة البيع في املجمعات واألسواق
مهما كانت التحديات والظروف االستثنائية فإن فرحة العيد تبقى محفزاً على شراء اللوازم الضرورية لهذه املناسبة السعيدة

«يوم أوروبا» وعام آخر من العالقات
األوروبية - الكويتية القوية

إلى التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد -١٩ والعمل 
مع الكويت على التحــول األخضر والتحول 
الرقمي وفي هذا الســياق قمنا بعقد ندوات 
افتراضية في ابريل فيما يتعلق باملباني اخلالية 
من الكربون والطاقة املتجددة علما أن هذا النهج 
يعكس سياسة االحتاد األوروبي لتحقيق صفر 

انبعاثات كربون بحلول سنة ٢٠٥٠.
إن هناك حقيقة واضحة بالنســبة جلائحة 
كوفيد-١٩ وهي انه ال يوجد شــخص آمن ما 
لم يتمتع اجلميع باألمان وعليه يعمل االحتاد 
األوروبي بجد واجتهاد من اجل تسريع التوزيع 
ضمن االحتاد األوروبي للقاحات كوفيد-١٩ وفي 
الوقت نفسه يساهم االحتاد األوروبي بالفعل 
وبشــكل كبير جدا في حملة التطعيم العاملية 
وذلك من خالل التصديــر ومبادرة كوفاكس 
العاملية وبهذه الطريقة يساعد االحتاد األوروبي 
الدول محدودة ومتوسطة الدخل على تطعيم 
سكانها. عندما نتكلم عن جائحة كوفيد-١٩ فإن من 
األهمية مبكان أن نوجه التحية للعاملني الصحيني 
في جميع أنحاء العالم ومبــا في ذلك أوروبا 
والكويت على جهودهم اجلبارة في التصدي 
لهذه اجلائحة. ونحن نحتفل بيوم أوروبا لهذا 
العام خالل شهر رمضان املبارك، أرغب في ان 
أغتنم هذه الفرصة ألبعث بأطيب التحيات بهذه 
املناسبة لصاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
وجميع املسلمني في الكويت وخارجها ورمضان 
كرمي. أدعوكم لالطالع على فعالياتنا االفتراضية 
مبناسبة يوم أوروبا وذلك من خالل زيارة موقع 
بعثة االحتاد األوروبي في الكويت على وسائل 
التواصل االجتماعي EUinKuwait@ باالضافة 
 @cristianTudorEU إلى حسابي على االنترنت
كما أتطلع قدما للمزيد من التعاون بني الكويت 

واالحتاد األوروبي لسنوات عديدة قادمة.

إن يــوم أوروبا في التاســع من مايو هو 
مناسبة لالحتفال بالسالم والوحدة في أوروبا 
وهذا العام نحتفل بالذكرى احلادية والسبعني 
إلعالن شومان وهو إعالن قوي اطلق عملية 
االندماج األوروبي وأطول مشــروع للسالم 
على مر التاريخ كما نحتفل هذا العام بالذكرى 
العاشرة للســلك الديبلوماسي التابع لالحتاد 
األوروبي وهو دائرة العمل اخلارجي األوروبية. 
ان إطالق هذه الدائرة في األول من يناير سنة 
٢٠١١ كان خطوة رئيســية في عملية االندماج 
األوروبية حيث تهدف إلى املزيد من التجانس 
والتعاون والتنســيق في السياسة اخلارجية 

لالحتاد األوروبي.
ان العالقــة بني دولة الكويــت واالحتاد 
األوروبي هي عالقة فريدة بحق، فالكويت هي 
أول دولة خليجية توقع على ترتيب التعاون مع 
االحتاد األوروبي والذي يعتبر حجر األساس 
في عالقاتنا الثنائية حيث نتج عن هذا الترتيب 
أيضا عقد أول اجتماع لكبار املسؤولني من كال 
الطرفني في نوفمبر ٢٠١٨ والذي كان أول اجتماع 
من هذا النوع على مســتوى مجلس التعاون 
اخلليجي. لقد مهد ترتيب التعاون هذا الطريق 
لكال الطرفني من اجل تعزيز احلوار والدخول 
في مناقشات مفصلة في العديد من املجاالت 
ومن بينها التجارة واالســتثمار واالقتصاد 
وحقوق اإلنســان واألمن والتعاون في مجال 

املساعدات اإلنسانية والتنمية.
بالنسبة حلقوق اإلنسان فإن دولة الكويت 
واالحتاد األوروبي لديهما فرصة لتبادل اآلراء 
بشكل سنوي ضمن إطار اجتماعات حوار حقوق 
اإلنســان. إن آخر جولة لذلك احلوار عقدت 
افتراضيا في مــارس ٢٠٢١ علما أنه كمتابعة 
للحوار الذي عقد في سنة ٢٠٢٠ قمنا بتنظيم 
ندوة افتراضية عن تعزيز املشاركة السياسية 
للمرأة في الكويت وذلك قبل االنتخابات البرملانية 

بالتعاون مع السلطات احمللية.
لقد استضافت الكويت واالحتاد األوروبي معا 
في املاضي العديد من مؤمترات اجلهات املانحة 
واملساعدات اإلنسانية بالنسبة لسوريا والعراق 
وشعب الروهينغا وفي مارس استضاف االحتاد 
األوروبي املؤمتر اخلامس لدعم مستقبل سوريا 
واملنطقة وذلك من اجل حتقيق تقدم في عملية 
السالم وإنهاء األزمة اإلنسانية باإلضافة إلى 
إيجاد حل سياسي مستدام بعد ١٠ سنوات من 
الصراع في سوريا. لقد مثل الكويت في ذلك 
املؤمتر معالي وزير اخلارجية الشيخ الدكتور 
احمد ناصر الصباح والذي أعاد التأكيد على 

دعم الكويت القوي للشعب السوري.
إن بعثة االحتاد األوروبي لدى دولة الكويت 
حريصة على الترويج للعالقات بني الشعوب 
وذلك كعنصر مهم لتطوير عالقات قوية وطويلة 
األمد بني االحتاد األوروبي والكويت وفي هذا 
السياق نعمل مع منظمات املجتمع املدني في 
الكويت مثل لوياك واجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان. يولي االحتاد األوروبي أهمية كبيرة 

بقلم: د.كريستيان تيودور
سفير االحتاد األوروبي لدى الكويت

ملشاهدة الڤيديو
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داهم رجال مديريــة امن حولي في 
ساعة متقدمة من فجر اجلمعة احد اكبر 
مصانع اخلمور احمللية املتخصصة في 
جتهيز اخلمور بصورة تبدو كاملستوردة.  
وضبــط بداخل املصنــع وهو مقام 
داخل ٥ شــقق على كميات ضخمة من 
اخلمور اجلاهزة للبيع والترويج ونحو 
٤٠٠ جركــن معبأة باخلمور الى جانب 

١٠٠٠ قنينــة معبــأة وأدوات تصنيــع 
وتعبئة ومــن بني تلــك االدوات جهاز 
لكبــس األغطية، وضبــط داخل الوكر 
٤ رجال وامرأة جميعهم من اجلنســية 

اآلسيوية.
واستنادا الى مصدر امني لـ«األنباء» 
فإن معلومات وردت الى مدير عام مدرية 
امن حولــي اللواء عبــداهللا العلي عن 
اســتغالل ٥ شــقق في بناية لتصنيع 
اخلمور وعليه مت عمل مزيد من التحريات 

وبعد ثبوت اســتغالل تلك الشقق في 
تصنيــع اخلمــور جرى اخطــار وكيل 
الوزارة املساعد لشؤون االمن العام اللواء 
فراج الزعبي والذي وجه رجال مديرية 
امن حولي باملداهمة وضبط القائمني عليه 
وهم وافدون من اجلنســية الهندية و٣ 
وافدين من اجلنسية  النيبالية ومنهم 
امرأة ومت ا لتحفظ على الشقق متهيدا 
إلتالف املضبوطات بعد حترير محضر 

ضبط.

 «فّول» بـ ١٣٫٨٥٠ 
دينارًا وهرب

محاولة انتحار فتاة 
قاصر بجرعة حبوب

مواطن يتهم شقيقه 
بحرق منزل العائلة

..وانتحار جديد لهندي

تصادم ثالثي وهروب

سرقة مركبة من كراج

أمير زكي 

وجه محقق مخفر شــرطة 
جابر االحمد بتســجيل قضية 
سرقة ضد مجهول بعدما تقدم 
وافد هندي يعمل في محطة وقود 
وأبلغ عن ان مجهوال  يســتقل 
سيارة فارهة دخل الى احملطة 
في التاسعة صباحا وطلب منه 
تعبئة سيارته، مشيرا الى انه 
عبــأ الســيارة مببلــغ ١٣٫٨٥٠ 
دينارا وعقب ذلك فوجئ بقائد 
السيارة يهرب بسرعة وفشل 
في اللحاق به. وكان نشطاء على 
التواصل وثقوا قيام  وســائل 
الوافد مبالحقة قائــد املركبة، 
وقال مصدر امنــي لـ«األنباء» 
ان السيارة الفارهة موديل ٢٠١٣ 

ومت حتديد اوصافها.

محمد اجلالهمة 

أسعفت فتاة (١٧ عاما) الى 
مستشــفى العدان وأجريت لها 
عملية غسيل معوي بشكل كامل، 
وذلك عقب إقدامها على االنتحار 
بتناول كمية من احلبوب. وقال 
مصدر أمني ان عمليات الداخلية 
أبلغت عن واقعة االنتحار، وعلى 
الفور مت إرسال سيارة إسعاف 
ونقل الفتاة من منزل أسرتها، 
وســجلت قضيــة شــروع في 
االنتحار. ومن املقرر التحقيق 
مع الفتاة عقب تعافيها للوقوف 

على أسباب ما أقدمت عليه.

مبارك التنيب 

انتقــل فريــق مــن األدلة 
اجلنائية الى منزل في منطقة 
صبــاح الناصر لرفــع اآلثار 
مــن داخلــه عقب بــالغ تقدم 
به مواطن قال فيه ان شقيقه 
أضرم النار داخل غرفته بقصد 
حريق منزل العائلة عمدا وجار 
ضبــط وإحضار املدعى عليه 
والذي هرب مــن املنزل عقب 
ارتــكاب الواقعــة. وبحســب 
مصدر امني فــإن مواطنا في 
العقد الرابع مــن عمره تقدم 
الى مخفر الشرطة وأبلغ بأن 
شقيقه قام بإشعال النار داخل 

غرفته بشكل متعمد.

مبارك التنيب

أقدم وافد هندي يعمل في 
منزل مواطن على االنتحار شنقا 
داخل غرفة ملحقة مبنزل كفيله 
فــي منطقة الصديق. ومت نقل 
جثة الوافد الى الطب الشرعي 
وفتــح حتقيــق فــي الواقعة 
وتســجيل قضيــة بتصنيف 

جنايات بعنوان انتحار.

مبارك التنيب

ســجلت في مخفر شرطة 
الصليبية قضية حملت عنوان 
حادث تصادم ثالثي وإصابة، 
وقال مصدر أمني لـ«األنباء» 
ان بالغــا ورد عن حادث على 
طريق الدائري اخلامس مقابل 
السجن املركزي، ولدى توجه 
الدوريــات تبــني ان احلــادث 
تسبب في إصابة وافد هندي 
وأن املركبات الثالث متوقفة، 
إال ان قائــد إحــدى املركبــات 
هرب من موقــع احلادث، هذا 
ولــم يعــرف أســباب هروب 
الشــخص الثالث وإذا ما كان 
في حالة غير طبيعية دفعته 

الى الهرب.

سعود عبدالعزيز 

تقــدم مواطن الــى مخفر 
شرطة الشويخ وأبلغ عن سرقة 
سيارته اليابانية موديل ٢٠١٧، 
مشــيرا الى ان واقعة ســرقة 
املركبة حدثت مقابل كراج في 
منطقة الشويخ، وذكر املبّلغ 
ان السيارة لم تكن في وضعية 
تشغيل وأن الواقعة حدثت في 
الساعة الثانية عشر ظهرا، هذا 
ولم يوضح املبلغ وهو مواطن 
فــي العقد الرابع من عمره اذا 
ما كان مفتاح السيارة بداخلها 
وهو ما مكن اللص املجهول من 

إمتام عملية السرقة.

مخالفان للحظر إلى «املكافحة» 
حليازة مخدرات ومقاومة األمن

محمد اجلالهمة 

اقتيد مواطن وخليجي الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات للتحقيق معهما في قضية 
حيازة مــواد مخدرة ومعرفــة مصدر املواد 
املخدرة التي مت العثور عليها بحوزتهما وذلك 
بعدما حررت لهما قضية اخرى بعنوان كسر 
حظر التجول ومقاومة رجال األمن. واستنادا 
الى مصدر امني لـ«األنباء» فإن دورية اوقفت 
مركبة  لالشتباه في احدى املناطق الداخلية 
في محافظة االحمدي، وبسؤال شخصني كانا 
على متنها عن تصريح التجول اثناء احلظر 
نفيا وجود تصريح بذلك، وأنهما في طريقهما 
الى املستوصف إال أن رجلي األمن الحظا ان 
الشــخصني في حالة ارتباك وفي حالة غير 

طبيعية ايضا، وعليه مت الطلب منهما النزول 
اال أن الشخصني أبديا مقاومة عنيفة ليتم طلب 
اسناد وإحكام السيطرة عليهما وتبني ان االول 
خليجي وال يحمل اثبات شــخصية والثاني 
مواطن من مواليد ١٩٩٦ وبتفتيشهما احترازيا 
عثر معهما علــى كيس به مخدر الكيميكال.   
مــن جهــة أخــرى، أعلنــت وزارة الداخلية 
عن ضبــط ١٥ مخالفا حلظــر التجول خالل 

الـ ٢٤ ساعة املاضية منهم ١١ مواطنا.
وبحســب بيــان لــوزارة الداخليــة فإن 
املخالفني ضبطوا بواقع ٧ في محافظة حولي 
و٥ في محافظة العاصمــة، ومخالفني اثنني 
فــي الفروانيــة ومخالف في اجلهــراء، فيما 
لــم يضبط أي مخالفني في محافظتي مبارك 

الكبير واألحمدي.

تشميع مقهيني بـ «األحمر» 
لتقدمي الشيشية في «احلظر»

عبداهللا قنيص 

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
أن قطــاع األمن العــام ممثال في 
مديرية أمن محافظة مبارك الكبير 
وبرفقــة بلديــة محافظة مبارك 
الكبير قامــت بحملة أمنية على 
أسواق القرين، ومتكنت خاللها 
من مداهمة مقهيني يقومان بتقدمي 
الشيشــة للزبائــن أثنــاء فترة 
احلظر اجلزئي، مخالفني قرارات 
مجلس الوزراء القاضي بفرض 
االشتراطات الصحية ومنها غلق 
احملالت واملقاهي ومنع التجمعات. 
وتؤكد اإلدارة أنه مت إغالق املقهيني 
بالشمع األحمر من ِقبل البلدية 
ومخالفة العاملني بهما، وضبط 
جميع الزبائن املوجودين فيهما، 
وإحالتهم إلى اجلهات املختصة 
الالزمة التخاذ اإلجراءات القانونية 

إغالق املقهيني بالشمع االحمرالالزمة بحقهم.

الوافدة برفقة شركائها اآلسيويني جهاز الكبس

املتهم اخلامس الى جواره خمور جاهزة اللواء فراج الزعبي

ساتر ترابي دفع مجهوًال لالصطدام بدورية في «احلظر»

أمن حولي يداهم أحد أكبر مصانع اخلمور املقّلدة

محمد اجلالهمة 

ســجلت قضية في مخفر 
شــرطة كبــد حتــت عنــوان 
اصطدام وهروب وإتالف مال 
الدولة، وجار ضبط املتهم في 
الواقعة، حيث تشير بيانات 
املركبة التي ارتكب بها احلادث 

الــى انهــا تعود الــى مواطن 
ثالثيني. وبحسب مصدر امني 
فإن عريفا في وزارة الداخلية 
ابلغ املخفر بأنه ولدى تنظيم 
حملة تفتيش على طريق كبد 
فوجئ وزمالؤه مبركبة حتاول 
جتاوز النقطة األمنية واملكلفة 
بتنفيذ احلظر من السير في 

البر مشيرا الى ان قائد السيارة 
وجد ســاترا ترابيا حال دون 
البر،  استمراره بالســير في 
وهــو ما دعــاه الــى محاولة 
الهــروب مــن رجــال النقطة 
األمنيــة واصطــدم بالدورية 
من جهة اليمني وأتلف بابها.

وقــدم املبلغ رقــم لوحة 

املركبــة وهــي يابانية ولدى 
االستعالم عن املركبة الهاربة 

تبني انها تعود الى مواطن.
هذا، وقال مصدر امني ان 
اجلزم بأن صاحب املركبة هو 
مــن ارتكــب الواقعة مرهون 
باستدعاء الشخص وقد تكون 

املركبة مبلغا عن سرقتها.

في ٥ شقق مبجمعني وبإدارة ٤ رجال وامرأة

ملشاهدة الڤيديو
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الوداع يا رمضان

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

الثقافة القانونية 
لألطباء

ألم وأمل

د.هند الشومر

ليس ثمة أحد في هذه الدنيا العريضة خال من العيوب، 
فالكمال هللا وحده، والرجــل العاقل ال يفتش في عيوب 
الناس، وال يعيب الناس ويذكر ســقطاتهم، وقد علمتنا 
احلياة والتجربة الطويلة أن أكثر الناس عيبا للناس ذوو 
العيوب، ومن يذكر عيوب الناس يدخل في الغيبة والنميمة، 
وكفاه بذلك ذنبا، وقد قال حسان بن ثابت شاعر النبي ژ:

ً ِإنَّ ِامَرأً أَمســى َوأَصبََح ســاِملا
ِمــَن الناِس ِإّال ما َجنى ِلَســعيُد

وال يعني ذلك أال تذكر لصاحبــك عيوبه، ويذكر لك 
عيوبك، فهذا أمر آخر، ذكر ابن عون أن محمد بن سيرين 

مر بقوم، فقام اليه رجل منهم فقال:
يا أبا بكر إنا قد نلنــا منك فحللنا، فقال: إني ال أحل 
ما حرم اهللا عليكم، أما ما كان لي فهو لكم. وذكر صاحب 
«عيون األخبار» أن رجال عاب رجال عند أحد األشراف، 
فقال له الشريف: قد استدللت على كثرة عيوبك مبا تكثر 
من عيب الناس، ألن الطالب للعيوب إمنا يطلبها بقدر ما 

فيه منها، وفي ذلك يقول الرجل احلكيم خالد صفوان:
وأجرأ مــن رأيــت بظهر غيب

على عيــب الرجال ذوو العيوب
وقــال اإلمام أحمد بن حنبل ے: ما رأيت أحدا تكلم 

في الناس وعابهم إال سقط، وما أحسن قول القائل:
إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا

عليك وأبدوا منك ما كان يستر
وقد قال في بعض األقاويل قائل

لــه منطق فيــه لســان محبر
إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم

فال عيــب إال دون ما فيك يذكر
فإن عبت قوما بالذي ليس فيهم

أكبر فذلك عنــد اهللا والنــاس 
وإن عبت قوما بالذي فيك مثله

فكيف يعيب العور من هو أعور؟
واحلقيقة أنه لو أبصر املرء عيوب نفسه النشغل بها 
عن عيوب الناس، وقد قال النبي ژ: «يبصر أحدكم القذى 
في عني أخيه وينســى اجلذع في عينه». وأجمل ما قيل 

في هذا اجلانب قول اإلمام الشافعي ے:
لســانك ال تذكر به عورة امرئ

فكلــك عورات وللناس ألســن
وعينــاك إن أبدت إليــك معايبا

فدعها وقل يــا عني للناس أعني
أترككم في رعاية اهللا.

اقض بعضا من وقتك مع نفسك، وحتقق بشكل منتظم 
من أفــكارك وجميع أمورك، وحتقق منها وكأنك تتحدث 
ألقرب صديق لك، تثق به ويثق بك، وتناقش معه أحاسيسك 
وهمومك، وأيضــا طموحاتك وأهدافك، أي كل ما يختلج 

داخل صدرك.
ومن خالل تلك احملادثة التي ستدور بينك وبينه، عليك 
أال تنسى ما هو أهم من ذلك وهو مغادرتك جميع األجواء 
الســلبية احملبطة واملشحونة من حولك، وأن تسعى قدر 
اإلمكان االبتعاد عنها، وعن كل ما يشــوب عقلك وذهنك، 
وخاصة تلك األمور التي أبعدتك عن معظم آمالك وأحالمك.

انفض أيضا كل طاقة مثقلة مبشاعر اليأس واإلحباط 
والبــؤس منك لتبطل مفعولها بكالم تشــجيعي ترغيبي 

وحتفيزي إلى األعالي قد يرفعك.
يقول مصطفى الغالييني: 

أنفســنا فــي  لآلمــال  إن 
 لــذة تنعــش منهــا مــا ذبل

لــذة يحلو بهــا الصبــر على
غمرات العيــش واخلطب اجللل
فكثيرا ما متر علينا أيام باهتة بال طعم، بال نكهة، بال 
رائحة، وكثيرا ما تنقضي علينا ســنون وأعوام وكأنها 
ثوان، دون أن نستشعر لها أي جدوى ومنفعة، فتطحننا 
الذكريات هنا وهناك، بــني تناقضاتها وتخبطاتها إلى أن 
تغرقنا، فيتقدم بنا العمر ويقتات من طموحاتنا وأفكارنا 
وآمالنا، فيجعلنا نثبط مــن عزميتنا، ويبعدنا في احلياة 

عن استمراريتنا.
وكما قال املتنبي:

ال تلــق دهــرك إال غير مكترث
ما دام يصحب فيه روحك البدن

فما يدوم ســرور ما سررت به
وال يــرد عليــك الفائت احلزن

 لذلك تعود أن تكون في هذه احلياة أنت الصديق املخلص 
الصادق لنفسك، لذاتك، لكيانك، الصديق الذي دائما ما يذكرك 
بــكل ما يجب عليك فعله، كما يذكرك أيضا بأهم صفاتك 
وقدراتك وروعة إيجابياتك، كونه اعتاد وبشــكل دائم أن 
يرشدك، وإلى الطريق الصحيح الذي من املفترض عليك 
أن تســلكه يخبرك، لتتمعن أكثر بكل ما يتعلق بك، وكي 
تتضح فيما بعد وبشكل جلي شخصيتك وأجمل ميزاتك.

كما ال تنس أيضا أن تسلط الضوء على قائمة أولوياتك، 
وبعضا من تلك اللحظات الســعيدة التي مرت عليك في 
حياتك، لتعرف كم كانت تلك اللحظات لها أثر كبير عليك، 
وكم كانت محفزة لك، في تشــجيعك ومساعدتك، كونها 
تريــك على الدوام كل ما حتب، وكل ما يجب عليك القيام 

به، وفي  الوقت نفسه تبهجك.
تأكد أن من بعدها ميكنك إجراء كل التغييرات املفرحة 
على يومياتك، والتي ستنعكس بطريقة مذهلة على حياتك، 
ومبا يتماشى مع كل تطلعاتك وسمو طموحاتك، حتى تصل 
إلى سعادتك وراحة بالك. وذلك بدال من تلك اإلستراتيجيات 
التي كنت تتبعها أو تســتخدمها مبعنى أصح، حلصولك 

على أشياء ال فائدة وال طائل منها.
في النهاية يبقى القرار برمته بني يديك، إما ان تتجاوز 
وبصدر رحب أي فشــل مررت به، وتتخطى كل األشياء 
التي أوجعتك وتركتك وتخلت عنك، أو تبقى واقفا جامدا في 
مكانك، ذلك ألنها وحدها خطواتك هي التي ستضيف القيمة 
واملغزى واإلبداع إلى كل ما ستفعله وستقوم به، وكن واثقا 
أنه حتى أنت جدير بالتقدير واالحترام لشخصك مبا فيه.

ولست بحاجة أبدا ألن تغير من معاييرك أو مبادئك من 
أجل اشياء معينة او أشــخاص معينني لتعجبهم، ولكنك 
بحاجــة ألن متأل وقتك مبا يعــود عليك مبردود مرض، 
إيجابي ورائع، مردود قد حتصده الذات اإلنســانية جيد 

ونافع، فكما تزرع يثمر لك، وإياك والتراجع.
يقال: عليك أن تؤمن بنفسك وذاتك عندما ال يؤمن بك 

أي شخص آخر، فهذا ما سيجعلك الفائز حاال.

زماننــا ونحن صغــار كان 
يحسســنا أهلنــا كأن رمضان 
شخص عزيز علينا، فنجلس في 
العواير (وهي زوايا البيت اخلارجية) 
ندعو أن يعيده اهللا علينا بالرحمة 
والبركة، ونقول بلحن: الوداع يا 
رمضان شهر الطاعة واإلحسان، 
وذلك تقديرا لهذا الشهر الفضيل، 
مع أننا ال نصوم لصغر ســننا، 
لكن آباءنا زرعوا في قلوبنا حب 
هذا الشهر الفضيل، وكان ذلك في 

آخر يوم منه.
وبعد أن تغيب الشــمس ذلك 
اليوم يدخل علينا أول شوال، وهو 
يوم عيــد الفطر الذي نلتمس به 
الفرحة والسرور، وننتظر العيادي 
ونلبس اجلديد الذي أعد لهذا اليوم.

إن لرمضان حبا تعلق في قلوبنا 
منذ الصغــر، وعرفنا هذا احلب 
عندما كبرنا فتعلمنا من رمضان 
الشيء الكثير مثل زيادة احلسنات 
ونزول الرحمات وغفران السيئات.
هذا مــن اجلانب الروحي، أما 
اجلوانب األخرى فتعلمنا الصبر 
وصلة الرحم ومساعدة احملتاجني 
والفقراء وطيــب الكالم وإطعام 

الطعام.
إن رمضــان مدرســة تربى 
النفــوس والقلوب وتقوم  فيها 
بها األخالق والســلوك، كما أنه 
نعمة من اهللا يهذب بها املسلمون 
ويرسخ إميانهم حتى يبدأوا بعده 
بقلوب مليئة باإلميــان وعقول 
يديرها اإلحسان، فيجددوا إميانهم 

ويحصنوا إسالمهم.

مهنة الطب هي مهنة إنسانية 
وتهدف خلدمة اإلنسان وتخفيف 
آالمه وميارس األطباء وأعضاء 
الفريــق الصحي بتخصصاتهم 
املختلفة مسؤولياتهم في ظروف 
تختلف من حالة إلى أخرى ومن 
وقت آلخر، وأحيانا يفاجأ البعض 
بأنهم موضع مساءلة قانونية عن 
أمور قد تكون بسبب ضعف الثقافة 
القانونية أو ظروف طارئة إلنقاذ 
حياة، ولكن اإلجراءات قد تكلف 
الطبيب الكثير ليدافع عن موقفه 

أمام مراحل التقاضي املختلفة. 
ومنذ حوالي ســتة أشــهر 
وبالتحديد في ٢٥ أكتوبر املاضي 
نشرت اجلريدة الرسمية القانون 
اجلديد رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن 
مزاولة مهنة الطب واملهن املساعدة 
لها وحقوق املرضى واملنشــآت 
الصحية وقد صدر هذا القانون 
بعد اجتماعات شاركت فيها اجلهات 
املختلفة ومن الطبيعي أن يحيط 
بصدور القانون تســاؤالت من 
املخاطبني بــه ومن حقهم إيجاد 
الردود عليها لتحقيق الهدف منه. 
وال نتوقــع أن كل طبيب أو 
مزاول املهنة قد قرأ وفهم حقوقه 
وحقوق املرضــى ألن الثقافات 
القانونية مختلفة ومن حق الطبيب 
أن ينال القسط الكافي من الثقافة 
القانونية حــول القانون اجلديد 
من خــالل برامج توعية تنظمها 
اجلمعيات والروابط الطبية ويقوم 
القانون  بها املتخصصــون في 
وذوي اخلبرة واالهتمام وبعيدا 

عن اإلجراءات الروتينية. 
الطب  وأمتنــى من كليــات 
والعلوم الطبية أن تستحدث برامج 
ثقافة قانونية لطالبها في املراحل 
املهنة  املختلفة لتحصني مزاولة 
بالثقافة القانونية وعدم ترك تطبيق 
القانون لتفســيرات واجتهادات 
شخصية وخصوصا أنه يشتمل 
على مواد مختلفة تتناول العديد 

من األمور. 
البــد أن يحــاط كل طبيب 
له من  الواقية  القانونية  بالثقافة 
بالقطع في غنى  تداعيــات كان 
عنها وخاصة عند إجراء أي عمل 
حلالة طارئة من باب حسن النية. 
املثال فإن قرارات  وعلى سبيل 
املوافقــة من املرضى قبل إجراء 
العمليات اجلراحية والتداخالت 
قد أثير حولها الكثير من اجلدل 
قبل صدور القانون ومازال األطباء 
يطرحون التساؤالت بشأنها ومن 
الثقافة  لديهــم  أن تكون  حقهم 

القانونية.

وتربية ورعاية األجيال القادمة.. كذلك 
نحن بحاجة ألن نهتم باملســتوى 
االقتصادي للبالد وعدم التمادي في 
فوضى املصروفات ودفع املستوى 
االقتصادي في البالد إلى االنهيار 
والتعــرض للعجز املالي.. هذه هي 
القضايا التــي يجب أن يتفرغ لها 
أعضاء املجلس وأن ما يحدث في 
املجلــس من حوارات ال تصب في 
مصلحة الوطن فهي تتســبب في 
التمادي بالفوضى ومتدد الفســاد 

في كل مؤسسات الدولة.
إن صاحب الســمو وضع في 
خطابه كل تطلعاتــه لبناء الكويت 
وضرورة االبتعاد عن أجواء التوتر 
والوقوف في وجه اإلشاعات ولنقف 
صفا واحدا متعاونني للمحافظة على 
مسيرة التنمية في مختلف املجاالت 
حتى نحقق ما يرجوه كل مواطن 
يحب الكويت ويحرص على مصلحة 

املواطنني.
من أقوال صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد: «متمسكون 
الدميوقراطي وملتزمون  بالنهــج 
باحلــوار الهادئ والهــادف دون 
جتريح أو اتهــام لتفويت الفرصة 
على املتربصــني للنيل من ثوابتنا 

الوطنية».
واهللا املوفق.

تردد مقبال على اإلنسان ليرفع الظلم 
والقهر واجلهل عن بني اإلنسان. 

لقــد كان في الليــل يخرج إلى 
اخللوة بربه يعانق املناجاة والتهجد 
ثم يعرج على املعوزين والفقراء ليقدم 
لهم ما يستعينون به على دنياهم، 
ثم يكمل مساره نهارا في خدمة اهللا 

على كل نحو. 
لقد كان وســيظل علي بن أبي 
طالب نادرة ال تتكرر ونبراسا للمتقني 

وإماما لكل من لم تغره الدنيا. 
لقد تــرك گ تراثا عظيما من 
احلكمة ومن حكمــه اخلالدة قوله: 
«من حاســب نفسه ربح ومن غفل 
عنها خسر ومن خاف أمن ومن اعتبر 
أبصر ومن أبصــر فهم ومن فهم 
علم»، وقال أيضا: «ليس من العدل 
القضاء على الثقة بالظن». إنها رسالة 
إلى مجتمع اليوم الذي أنهكه اإلعالم 
السلبي وشائعات الشبكة العنكبوتية. 
هناك الكثير لنستلهمه من سيد 

احلكماء والبلغاء گ.

وغيرها من املتغيرات وتساعد على 
التعليم والتعلم  حتســني عمليتي 
وقياس درجة إتقان الطالب للمهارات 
الدراسي  التقدم  األساســية ومدى 
لهم، وحتديد أنواع صعوبات التعلم 
وحتديد الطلبة املتأخرين دراســيا 
وحتديد املستوى املعرفي للطالب. 

أنــواع االختبــارات  وأكثــر 
التحصيلية استخداما هي اختبارات 
املقال وهي أسئلة مفتوحة يعبر فيها 
الطلبة عن ميولهم واجتاهاتهم وقياس 
مدى فهمهم وتنمية مهارات الكتابة 
وتنظيم أفكارهم وتعبيرهم اللغوي 
وحل املشكالت، وهناك االختبارات 
باملوضوعية  املوضوعية وســميت 
ألن درجة التقدير تكون واحدة إذا 
صححها أكثر من مصحح، وهي أسئلة 
قصيرة تتطلب إجابات محددة وتقدير 
صحتها أو خطئها يكون بدرجة عالية 
من الدقة، ومن األسئلة املوضوعية 
الصواب واخلطأ، واالختيار  أسئلة 
من متعدد، وأسئلة التكملة واملزواجة 

أو التوفيق وأسئلة حل املشكالت.
وجميع اختبارات التقييم والقياس 
حتدد املســتوى املعرفي واملهاري 
الفهم والتعبير  الطالب على  وقدرة 
بأسلوبه اخلاص وتشخيص صعوبات 
التعلم عند بعض الطالب مما يساعد 

على حسن توجيههم وإرشادهم.

وفي مقدمة هذه القضايا الفســاد 
املؤسسات احلكومية  املتفشي في 
والبد أن يســعى مجلس األمة الى 
وقف الواســطات التي يســتغلها 
البعض إلجنــاز معامالت املقربني 
وتعيني مــن ال تتوافر فيه الكفاءة 
في وظائف قيادية.. وهذا ما تسبب 
في إشاعة الفوضى وعدم االلتزام 
بالقوانني، البد أن يشــعر أعضاء 
مجلس األمة واحلكومة بأن املساواة 
والعدالة من الضروريات التي يجب 
أن نتمسك بها بني املواطنني.. وهناك 
أيضــا قضايا ذات أهمية في إطار 
التنمية والنهوض مبرافق  سياسة 
الدولة إلجناز احتياجات املواطنني، 
العام من أساسيات  التعليم  ويأتي 
النهوض باملســتوى العام للتعليم 

وال مجاملة بل كان مثاال لسمو العدل 
ومكارم األخــالق، لقد كان محاربا 
شرسا لكنه ما ضرب ضربة إال هللا 
وفي سبيل اهللا ســبحانه، وعندما 
وقع سيف الغدر واخليانة على رأسه 
الشريف رفع صوته عاليا قائال: فزت 

ورب الكعبة. 
نعم قالها وبكل ثقة وإميان ألن 
قلبه كان مطمئنا بحب اهللا ومعرفته 
وكان صادقا في نهجه في احلياة دون 

فيها خصائص فنية أساسية أهمها: 
الثبات والصدق، وإعداد االختبارات 
إعدادا جيدا بطريقة واضحة ومحددة، 
وأخذ احليطــة واحلذر في صياغة 
األســئلة لتكون خاليــة من اللبس 

والغموض.
التحصيلية هي  واالختبــارات 
األكثــر شــيوعا واســتخداما في 
املؤسسات التربوية، وهي اختبارات 
تشير إلى درجة مستوى النجاح الذي 
يحرزه الطالب في مجال دراسي مثل 
اكتساب املعارف واملهارات والقدرة 
على استخدامها وتوظيفها في مواقف 
تعليمية جديدة، وتساعد على التعرف 
على الفــروق الفردية بني التالميذ 
وقياس مدى االختالفات القائمة بينهم 
في التحصيل الدراسي وفي االجتاهات 

الكويتية شــديد احلــرص على 
النفوس وإشاعة  ضرورة تصفية 
روح التعــاون بني الكويتيني، وقد 
أكد سموه على النهج الدميوقراطي 
وضرورة التمسك به وأشار أيضا إلى 
ضرورة احلوار الهادئ في مجلس 
األمة وأال يخرج النقاش عن االهتمام 
مبصلحة الكويت والكويتيني.. والبد 
من جتنب اجلدل الذي ليس له أي 
هدف سوى إثارة الفوضى والشغب، 
البد أن يكــون احلوار داخل قاعة 
عبداهللا السالم حوارا وطنيا للمصلحة 
العامة.. البد أن يشعر اجلميع بأن 
الكويت أمانة فــي أعناقنا كما أكد 

عليها سمو األمير.
هناك عدة قضايا بحاجة إلى تركيز 
حوارات ومناقشات داخل املجلس 

واجتهاد وعفة وسداد كما قال في 
إحدى خطبه. 

لقد سخر إمامنا علي بن أبي طالب 
گ الدنيا لتتمحور حول رضا اهللا 
وكان رفيقه فــي ذلك التقوى التي 
كانت ومازالت منهجا حقيقيا محددا 
فلقد انطلق في كل مواقفه من خالل 
الوضوح واليقــني وهو القائل «لو 
كشــف لي الغطاء ما ازددت يقينا» 
ولذلك لم تكن سياسته سياسة نفاق 

املختلفة وتكون  وحتسني جوانبها 
طريقــة تطبيقية ومواده وتعليمات 
إجابته وطريقــة تصحيحه موحدة 
جلميع املختبرين، وهي اختبارات 
جماعية تطبق على مجموعة كبيرة 
من الطلبة في وقت واحد وتعتمد على 
الورقة والقلم، وقد تقيس االختبارات 
التي تتطلب الكتابة على الورقة والقلم 
مثل االختبارات التحصيلية اجلوانب 
املعرفية والوجدانية واملهارات وهي 
جوانب متكاملة للسلوك اإلنساني.

وهذه االختبارات لها زمن محدد 
ودقيق وتساعد على توحيد أسس 
تقدير الدرجات التحصيلية للطالب 
مما يســاعد على حتقيــق العدالة 
عند املقارنة بــني أدائهم. وصياغة 
االختبارات والقياس يجب أن تتوافر 

الســمو األمير  أكد صاحــب 
الشيخ نواف األحمد متسكه بالنهج 
الدميوقراطي واحلوار الهادئ وذلك 
في خطابه الذي وجهه يوم األربعاء 
املاضي، وأشار سموه إلى أن الكويت 
أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من 
كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها.. 
كما دعا سموه املواطنني إلى ضرورة 
الوقوف متكاتفني متضامنني لنقف 
صفا واحدا وسدا منيعا للدفاع عن 
الكويت وعن مكتســبات وحقوق 

املواطنني.
وأكد سموه في حديثه للمواطنني 
أن التعاون بني السلطات ومؤسسات 
الدولة هو األساس حلماية وطننا، 
وحذر من عدم الســماح لعناصر 
الشغب والفوضى وتفويت الفرصة 
حملاوالت النيل من ثوابتنا الوطنية.
إن حديث صاحب الســمو كان 
دعوة لكل املواطنني ألن يكون والؤنا 
للكويت، فهي الوطن والبيت والبد 
من توحيد الصفوف ملنع محاوالت 
البعض إلثارة الفتنة وأن يشــعر 
اجلميع بأن مسؤولية حماية الوطن 
هي مسؤولية كل مواطن وأال نسمح 
العبث والفوضى بعرقلة  ملن يريد 

مسيرة البناء والتنمية.
إن صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد بصفته رب األسرة 

هل هناك مفهوم وماهية متعددة 
حلياة اإلنسان تتعدد وتختلف من 
إنسان إلى آخر؟ نعم أيها األحبة، فإن 
حياة علي بن أبي طالب تختلف عن 
حياتي وحياتــك، ويجب أن نعرف 
موارد التميز ومواطن التمايز لكي 
نستطيع فهم حقيقة احلياة ونحدد 
ماهية وجودنــا وحياتنا على هذه 
األرض وأحيانا فإننا نعرف ماهية 
احلياة من خالل خامتة هذه احلياة، 
وبالنسبة ألمير املؤمنني علي بن أبي 
طالب گ فإن حياته كانت ملحمة 
عظيمة ال توصف فلقد كانت مسيرة 
طويلة من مواقف القسط والعدل ضد 
الباطل ومن تعليم الكتاب واحلكمة 
ومن قيادة اإلنســان نحو املعرفة 
اليقينية التي خلقت مناذج ال تتكرر 

ويندر وجود مثيل لها. 
الدنيا بعد أن  وقد فارق احلياة 
عرف اجلميع بحقيقتها وتعامل معها 
كما ينبغــي فهي دار ممر لنا وهي 
اختبارنا الذي لن جنتازه إال بورع 

للتعليم أهميــة كبيرة في تقدم 
الشعوب ورقيها، والهدف من التعليم 
هــو إعداد أجيال للحيــاة من أجل 
أجيال قادرة  مستقبلهم وأوطانهم، 
على قيادة نهضة وطنهم ومجتمعهم، 
أجيال واعية علميــا وثقافيا مليئة 

بالطموحات.
التعليم هي  العظمي من  والغاية 
املتعلم وما يجــب أن يتمتع به من 
األخالق احلميدة ومــا ميتلكه من 
املعارف واملعلومات واملهارات املفيدة 
وقدرته علــى التكيف والتعامل مع 
تكنولوجيا العصر وتطوراتها العلمية. 
القياس فإن  أو  التقييــم  وعند 
االختبارات تعد احملك األساسي ملعرفة 
مدى حتقيق األهداف املنشودة من 
عملية التعلم، والتعرف على جوانب 
القصور ومواطن القوة في جوانب 
العملية التعليمية لتحســني املوقف 
مستقبال، وعلى ضوء نتائج التقييم 
املقياس ميكن تعديل  واالختبارات 
املســار وإصالح األخطاء، وهدف 
التعليم تهيئة املتعلم لكى يتعلم تكوين 
سلوك أو تغيير سلوك بعد مروره 
بخبرات وأنشــطة تعليمية تهيأ له، 
ونتائج العملية التعليمية أن يتعلمها 

وأن ميارسها. 
واالختبارات املقياس املقنن تفيد 
في دفــع عجلة العمليــة التربوية 

كلمات ال تنسى

ذوو العيوب 
أكثر الناس 
عيبًا للناس

مشعل السعيد

في سياق احلياة

غمرات 
العيش

فاطمة املزيعل

احلكمة سراج العطاء

علي.. إمام 
املصلحني

الشيخ أحمد حسني محمد

بوضوح

االختبارات الورقية 
مقياس حقيقي ملدى 

تعلم املتعلم
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

املوقف السياسي

حقًا.. 
الكويت أمانة 

في أعناقنا
عبداحملسن احلسيني



مجلس األمة
األحد ٩ مايو ٢٠٢١

08

«التشريعية»: فردان لرعاية ذوي اإلعاقة الشديدة
ووثائق تأمني للمعاقني جلميع اخلدمات العالجية

سامح عبداحلفيظ

أقرت اللجنة التشريعية 
البرملانية اقتراحني بقانون 
لتعديل القانون رقم ٢٠١٠/٨ 
في شــأن حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
وورد فــي تقرير اللجنة 
الذي حصلت «األنباء» على 
االقتــراح  ان  نســخة منــه 
نائــب  مــن  املقــدم  األول 
رئيس مجلــس األمة أحمد 
الشــحومي يقضي بإضافة 
فقرة اخيرة الى املادة ٢٥ من 
القانون رقم ٨ لســنة ٢٠١٠ 
في شــأن حقوق االشخاص 
ذوي االعاقة، تنص على ان 
يتولى تقدمي الرعاية لذوي 
االعاقة الشديدة فردان معا، 
وتراعي احملكمــة املختصة 
ذلك عند تكليفها من يتولى 
من االقارب او غيرهم رعاية 
ذي االعاقــة في حال لم يتم 
االتفاق ولم يتقدم احد لتولي 

الرعاية.
االقتــراح  نــص  كمــا 
بقانــون على اضافة مادتني 
جديدتني برقمــي ٤٦ مكررا 
و٤٦ مكــررا أ تقــرران الزام 
هيئــة ذوي االعاقة بإصدار 
وثائــق تأمــني لألشــخاص 
حاملي بطاقــة اعاقة دائمة 
متوســطة او شــديدة مــن 
شــركات التأمــني تكفل لهم 
تغطية تأمينية جلميع انواع 
اخلدمات العالجية والتأهيلية 
الطبية، وعدم جواز اجلمع 
بني وثيقة التأمني املمنوحة 
لذوي االعاقة من الهيئة واي 
وثيقــة تأمني متنــح من اي 
جهة اخرى، على ان يستثنى 
من ذلــك ذوو االعاقة الذين 
يتمتعون بتغطية تأمينية 
عائــدة لهم من وثائق تأمني 

مستحقة لذويهم.
وأضافت: يهدف االقتراح 
بقانون الى معاجلة القصور 
واجلوانب السلبية والثغرات 
التي كشــف عنها التطبيق 
العملي ألحكام القانون رقم 
٨ لســنة ٢٠١٠ املشــار إليه، 
والذي أحلــق أضرارا بالغة 
بذوي االعاقة الذين اصبحت 
حاجتهم ملحة الى ان يتولى 
رعايتهم فردان معا، فضال عن 
منح ذوي االعاقة مزيدا من 
الرعايــة الصحية من خالل 
اصدار وثيقة تأمني لتغطية 
جميــع اخلدمــات العالجية 

والتأهيلية.
وعــن االقتــراح بقانون 
الثانــي املقــدم مــن النواب 
اسامة الشاهني ود.عبدالعزيز 
الصقعبــي ود.حمــد املطر 
ومبارك احلجرف والصيفي 

تكفــل الدولــة املعونــة 
حالــة  فــي  للمواطنــني 
الشــيخوخة او املــرض او 
العجز عن العمل. كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
االجتماعيــة  واملعونــة 

والرعاية الصحية.
كما أبــدت اللجنة بعض 
املالحظــات على االقتراحني 

بقانون على النحو اآلتي:
االقتراح بقانون األول:

بعض النصوص حتتاج 
الــى ضبــط فــي الصياغة 
التشــريعية، ومنهــا حذف 
عبارة (ممن عددتهم الفقرة 
األولى وفق الترتيب الوارد 
املــادة  الــواردة فــي  بهــا) 
األولى من االقتراح بقانون، 
وإعادة صياغتها وفقا ملا يلي 
(ويتولى تقدمي الرعاية لذوي 
االعاقة الشديدة فردان معا 
وفقــا للترتيب الــوارد في 
الفقرة األولى على ان تراعي 

السالف بيانها.
واللجنة تقــدم تقريرها 
الى املجلــس املوقر التخاذ 
ما يراه مناســبا بصدده في 
ضوء ما تقضي به املادة ٩٨ 

من الالئحة الداخلية.
الشــاهني  اقتــراح 
والصقعبي واملطر واحلجرف 

والصيفي
املــادة األولى: يســتبدل 
بنص املادة ٤٥ من القانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ املشار إليه 
النص اآلتي: «مينح الشخص 
ذو اإلعاقة الذي تقرر اللجنة 
الفنية املختصــة ان اعاقته 
توجب االســتعانة بســائق 
أو خــادم - مقابــال ماديــا 
حتدده الهيئة وفقا للشروط 
والضوابط التي تضعها لذلك 
على اال يقل عن ٢٠٠ دينار».
املــادة الثانية: يلغى كل 
حكم يتعارض مع احكام هذا 

القانون.
املادة الثالثة: على رئيس 
الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.
املذكرة اإليضاحية لالقتراح

القانــون رقــم ٨  جــاء 
لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق 
األشخاص ذوي االعاقة بدولة 
الكويت ليمنح ذوي االعاقة 
احلقــوق واملميــزات التــي 
تعكس مــدى اهتمام الدولة 
بهــذه الشــريحة املهمة في 

املجتمع.
وجاءت املادة ٤٥ لتمنح 
احدى هــذه املميــزات، فقد 
منحت الشــخص ذا اإلعاقة 
مقابــال ماليا في حال قررت 
اللجنــة الفنيــة ان اعاقتــه 
توجب االستعانة بسائق او 
خادم، لذا مت صرف مبلغ ١٥٠ 
د.ك لذوي االعاقة الشــديدة 
لــذوي االعاقــة  و١٠٠ د.ك 

املتوسطة.
ويعاني الكثير من ذوي 
االعاقة واملكلفــني بالرعاية 
من الزيادة في اسعار جلب 
العمالة املنزلية، خاصة من 
اصحاب املهــن املتخصصة 

كاملمرضني.
لذا جــاء التعديــل لرفع 
قيمة املنحة على اال تقل عن 
٢٠٠ د.ك للمساهمة في رفع 
معاناة ذوي االعاقة واملكلفني 
بالرعاية من زيادة اســعار 

مكاتب جلب العمالة.

احملكمــة املختصــة ووفقــا 
للحاالت املنصــوص عليها 
في الفقــرة ٢ من هذه املادة 
تكليف فردين لتولي الرعاية 

لذوي االعاقة الشديدة).
االقتراح بقانون الثاني:

فــي  الــوارد  التعديــل 
االقتراح بقانون يرتب كلفة 
مالية، ومن ثــم يترك األمر 
فيه للجنة املختصة لتبحثه 
مع اجلهات ذات االختصاص.
رأي اللجنة (التصويت):

بعد املناقشة وتبادل اآلراء 
انتهت اللجنة إلى اآلتي:

١ - بالنســبة لالقتــراح 
بقانون األول: املوافقة بإجماع 
آراء احلاضرين من اعضائها 
مع االخذ باملالحظة السالف 

بيانها.
٢ - بالنســبة لالقتراح 
املوافقــة  الثانــي:  بقانــون 
بإجماع آراء احلاضرين من 
اعضائها مع االخذ باملالحظة 

«األنباء» تنشر تقرير اللجنة عن اقتراحي الشحومي والشاهني والصقعبي واملطر واحلجرف والصيفي

الصيفي الصيفي مبارك احلجرف د. عبدالعزيز الصقعبي د. حمد املطر أسامة الشاهني أحمد الشحومي

الصيفي ينص على:
يستبدل بنص املادة ٤٥ 
مــن القانــون رقم ٨ لســنة 
إليــه نصــا  ٢٠١٠ املشــار 
يقضــي مبنــح األشــخاص 
ذوي االعاقــة والــذي تقرر 
اللجنــة الفنية املختصة ان 
إعاقتهم تستوجب االستعانة 
بسائق او خادم مقابال ماديا 
حتدده الهيئة وفقا للشروط 
والضوابط التي تضعها لذلك، 
على ان ال يقل عن ٢٠٠ دينار 
وأضافــت: يهــدف االقتراح 
بقانون - حســبما جاء في 
مذكرتــه االيضاحية - الى 
املساهمة في رفع معاناة ذوي 
اإلعاقة واملكلفــني بالرعاية 
الذين يعانون من الزيادة في 
أسعار جلب العمالة املنزلية 
وخاصة مــن أصحاب املهن 

املتخصصة كاملمرضني.
عرض عمل اللجنة:

بعد البحث والدراسة تبني 
للجنة ان نصوص االقتراحني 
بقانون تخلو من شبهة عدم 
الدســتورية وجاءت متفقة 
وأحكام املادة ١١ من الدستور 

التي تقضي بأن:

قراءة في تقرير ديوان 
احملاسبة بشأن 

مصروفات وباء «كورونا»

أجنز ديوان احملاسبة تكليفه بفحص 
ومراجعة جميع املصروفات واإلجراءات 
احلكومية اخلاصة باستخدام األموال العامة 
املخصصة ملواجهة أزمة وباء كورونا، وهذا 
التقرير في رأيي ميثل وثيقة ذات أهمية 
استثنائية تتعلق بتقييم أداء اإلدارة املالية 

العامة للدولة أثناء هذه األزمة.
ومبا أن «الديوان» قد أحال هذا التقرير 
إلى مجلس األمة ومت إدراجه بجدول أعماله، 
إذن سيتبني لنا دور مجلس األمة الرقابي 
بشأن ما جاء في هذا التقرير من مالحظات 
التي شابت مصروفات اجلهات احلكومية 
ملواجهة أزمة كورونا، خاصة في ظل أحكام 
القانون رقم ١ لســنة ١٩٩١ بشأن حماية 
األموال العامــة املنوط مبجلس األمة إلى 

جانب ديوان احملاسبة.
ومن املالحــظ في هــذا التقرير أن 
«الديوان» قد واجه حتديات في ســبيل 
قيامــه بتنفيذ مهامه، حيث عانى الديوان 
من تأخر بعض اجلهات احلكومية املعنية 
بالرد على استفساراته ومتطلباته، ومن 
عدم تزويده بالبيانات واملستندات املتعلقة 
مبوضوع هذا التكليــف من قبل بعض 
اجلهات احلكوميــة املعنية، علما أن تلك 
التحديات تصنف كمخالفات مالية والتي 
تستوجب املساءلة القانونية وفقا ألحكام 

قانون ديوان احملاسبة.
من جانب آخر، أشــار «الديوان» في 
تقريره إلى حجم املصروفات التي أنفقت 
في مواجهة أزمة كورونا خالل نطاق زمني 
حدده الديوان، وهو األول من شهر مارس 
٢٠٢٠ حتى منتصف شهر سبتمبر ٢٠٢٠، 
أي خالل ستة أشهر ونصف الشهر، والتي 
قدرت بـ ٧٩٦٫٧ مليون دينار منها ٦٩٫٥٪ 
صرفت على حساب العهد (٥٥٤٫٥ مليون 
دينار)، وتتضمن العهد مببلغ ٢٤٠٫٤ مليون 
دينار صرفت كدعم للعمالة الوطنية من 
قبل الهيئة العامة للقوى العاملة أي ما ميثل 
٤٣٫٣٪ من إجمالي املنصرف على حساب 
العهد، إال أنه مــن الغريب أن الديوان لم 
يشر بشــكل أو بآخر إلى أن اإلنفاق مت 
مبا ال يتسق مع أحكام املادتني ١٤٦ و١٤٧ 
من الدستور، وذلك باإلنفاق خارج نطاق 

اعتمادات أبواب امليزانية (العهد).
كما أشــار «الديوان» إلى عدم وجود 
قوانني واضحة لتحديــد آلية التعاقدات 
وأشكالها في حاالت الطوارئ، إال أنه في 
رأيي أن ديوان احملاســبة قد غاب عنه ما 
جاء في هذا الشأن بالقانون رقم ٤٩ لسنة 
٢٠١٦ بشأن املناقصات العامة وتعديالته، 
والذي تناول ضمن أحكامه ما يتعلق بتنظيم 
التعاقدات في حاالت الضرورة القصوى 

(األعمال الطارئة والكوارث).
وقد ختم الديــوان تقريره بعدد من 
اتخــاذ كل اإلجراءات  التوصيات كطلب 
القانونية الالزمة بشأن املالحظات الواردة 
بتقرير مصروفات أزمــة كورونا، وهنا 
برأيي أن على الديوان أن يتابع تنفيذ تلك 
التوصية مباشــرة طاملا له األسبقية في 
كشفها، واتخاذ اإلجراءات التأديبية جتاه 
املسؤولني املتســببني في إحلاق الضرر 

اجلســيم باألموال العامة، سواء كان ذلك 
ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظائفهم، 
أو كان نتيجة إخالل بواجباتهم وإســاءة 
استعمال الســلطة، وذلك مبا يتسق مع 

قانون حماية األموال العامة.
كما تضمنت التوصيــات طلب إعادة 
النظر في التشــريعات السابقة الصادرة 
ملواجهة الكوارث واألزمات، واالســتفادة 
من اخلبرات واملعلومــات التي تنتج من 
خالل إدارة األزمات، وجتدر اإلشارة الى 
أن وزارة املالية في إطار تبنيها لإلصالحات 
املالية بالتنســيق مع البنــك الدولي قد 
أصدرت دليال إرشاديا ملؤشرات تقييم أداء 
 Public) اإلنفاق احلكومي واملساءلة املالية
 Expenditure and Financial Accountability
PEFA) في عام ٢٠١٤، والذي يتضمن مؤشرا 
يقيس مدى مراعاة امليزانية لنفقات الطوارئ، 
وفي رأيي كان من احلصافة أن تتم مراعاة 
هذا املؤشر منذ ذلك الوقت والذي يأتي في 

سياق اإلصالحات في املالية العامة.
إمكانية  املتعلقة بدراسة  التوصية  أما 
إنشــاء صندوق نقدي حلاالت الطوارئ، 
فيتم متويله ســنويا من إيرادات الدولة 
لتسهيل إجراءات الصرف وعدم اإلخالل 
مبيزانية الدولة وخطتها الســنوية، ففي 
رأيي أن الديوان قد جانبه الصواب، فالنظام 
املالي للدولة يستوعب مثل تلك االحتياجات 
املالية، حيث متتلك الدولة احتياطي عام، 
الغرض منه حماية املركز املالي للدولة من 
أي طارئ ينتــج عن ظروف خارجة عن 
اإلرادة ولم تكن الدولــة تتوقعها كأزمة 
كورونا، وقد نظم املرســوم بقانون رقم 
٣١ لســنة ١٩٧٨ بقواعد اعداد امليزانيات 
العامة والرقابة عليها واحلساب اخلتامي 

إجراءات ذلك.
ختاما.. في رأيي أن ديوان احملاســبة 
قد بذل جهــدا كبيرا في هذا التقرير في 
ظل تلك األزمة، وإن كنت أرى أنه قد أغفل 
جانبني مهمني فــي تقريره: األول يتعلق 
في دوره باالســتيثاق من كفاية األنظمة 
والوســائل املتبعة لصون األموال العامة 
ومنع العبث بها خالل هذه األزمة، سواء 
كانت األنظمة داخلية كالتدقيق الداخلي أو 
أنظمة خارجية كجهاز املناقصات، ووزارة 
املالية، وجهاز املراقبني املاليني، لبيان دورها 
في تلك املالحظات، خاصة أن هناك استياء 
كبيرا من قبل الرأي العام بشأن دور وفاعلية 
األجهزة الرقابية في ظل استمرار املالحظات 

واملخالفات املالية كظاهرة عامة.
أما اجلانب اآلخر فهو يتعلق بنطاق تكليفه 
الصادر من مجلس األمة واملتعلق بإعداد تقرير 
بشأن جميع املصروفات وإجراءات احلكومة 
اخلاصة باستخدام األموال العامة، حيث إن هذا 
النطاق مرتبط بانتهاء أزمة كورونا، وبالتالي 
كان على الديوان أن يستمر في تقدمي تقارير 
دورية بشأن هذا التكليف حلني انتهاء أزمة 
كورونا، حيث إن تقرير الديوان لم يشمل 
جميع املصروفات، سواء ما مت صرفه أو ما 
سيتم صرفه بعد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠، ومنها 
مكافــآت العاملني خالل أزمة كورونا حتت

ما يسمى بـ «الصفوف األمامية».

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني 

بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com

االقتراح املقدم من نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي
املادة األولى: تضاف فقرة اخيرة الى 
نص املادة ٢٥ ومادتان جديدتان برقمي 
٤٦ مكررا و٤٦ مكررا أ الى القانون رقم ٨ 
لسنة ٢٠١٠ املشار إليه نصوصها كاآلتي:

املادة ٢٥ فقرة اخيرة: «ويتولى تقدمي 
الرعاية لذوي االعاقة الشديدة فردان معا 
ممن عددتهم الفقرة األولى وفق الترتيب 
الوارد بها، وتراعي ذلك احملكمة املختصة 
املنصوص عليها بالفقرة (٢) عند تكليفها 
من يتولى من األقارب او من غيرهم رعاية 
ذي االعاقة فــي حال لم يتم االتفاق ولم 

يتقدم احد لتولي الرعاية».
املــادة ٤٦ مكررا: «مــع مراعاة احكام 
املــادة ٤٦ مكررا أ تلتــزم الهيئة باتخاذ 
اإلجراءات الالزمــة إلصدار وثائق تأمني 
لألشــخاص حاملي بطاقــة اعاقة دائمة 
متوســطة او شديدة من شركات التأمني 
تكفل لهم احلصول على تغطية تأمينية 
جلميع أنواع اخلدمات العالجية والتأهيلية 
الطبية، على أن يتم ذلك خالل ستة اشهر 

من تاريخ العمل بهذا القانون».
مادة ٤٦ مكررا أ:«ال يجوز لألشخاص 
ذوي االعاقة اجلمع بني وثيقة التأمني التي 
متنحها لهم الهيئة وبني اي وثيقة تأمني 
متنح لهم من اي جهة اخرى، ويتم العمل 
بالوثيقة التي تكفل لهم التمتع بتغطية 

تأمينية افضل.
ويســتثنى من أحكام الفقرة السابقة 
األشــخاص ذوو االعاقة الذين يتمتعون 
بتغطيــة تأمينية عائــدة لهم من وثائق 

تأمني مستحقة لذويهم».

املــادة الثانيــة: على رئيــس مجلس 
الوزراء والــوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.
املذكرة اإليضاحية للقانون:

كشف التطبيق العملي ألحكام القانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق األشخاص 
ذوي االعاقة عن قصور وجوانب سلبية 
وعن ثغرات أحلقت أضرارا بالغة بشريحة 
من شرائح املجتمع الكويتي خاصة شريحة 
«ذوي االعاقــة الشــديدة» التي أصبحت 
حاجتها ملحة الى ان يتولى رعايتها فردان 
معا ممن عددتهم الفقرة األولى من املادة 
٢٥ وفق الترتيب الوارد بها، على ان تراعي 
احملكمة املختصة املنصوص عليها بالفقرة 
٢ من املادة املشــار إليها عند تكليفها من 
يتولــى من األقارب او من غيرهم رعاية 
ذوي االعاقة في حــال ما لم يتم االتفاق 

ولم يتقدم احد لتولي الرعاية.
ونصــت املــادة الثانية مــن االقتراح 
بقانون على الزام الهيئة اتخاذ االجراءات 
الالزمة إلصدار وثائق تأمني لألشخاص 
حاملي بطاقة اعاقة دائمة متوســطة او 
شــديدة من شــركات التأمــني تكفل لهم 
احلصول على تغطية تأمينية جلميع انواع 
اخلدمات العالجية والتأهيلية الطبية، على 
ان يتم ذلك خالل ســتة اشهر من تاريخ 
العمل بهذا القانون، وذلك تخفيفا عليهم 
من املواعيــد الطبيــة الطويلة ومنحهم 

املزيد من الرعاية الصحية.
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بنك اخلليج يدعم املفوضية السامية لشؤون الالجئني
ضمن التزامه باالستدامة 
املجتمعية، ومساندة اجلهود 
الدوليــة نحو حتقيق أهداف 
التــي  املســتدامة  التنميــة 
وضعتها األمم املتحدة، ساهم 
بنك اخلليج في شهر رمضان 
الدعــم للمفوضيــة  بتقــدمي 
السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، لتوفير املساعدات 
واحلاجات األساسية واليومية 
لالجئــني. ويغطــي دعم بنك 
اخلليج التكاليف األساســية 
على أســر الالجئــني، مبا في 
ذلــك إيجار الســكن، واألكل، 
واخلدمــات الصحية، إضافة 
إلى تســديد الديــون. وحول 
هذه املشــاركة، قالت مساعد 
املدير لالتصاالت املؤسســية 
في بنك اخلليج، جلني القناعي: 
«ال ميكن أن مير شهر رمضان 
دون أن مند يد العون الخوتنا 
الالجئني. نقدر جهود املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئــني، ونحرص في بنك 
التواصــل  علــى  اخلليــج 
واملساعدة، النتهاز كل الفرص 

نفسها. وتساعد الالجئني في 
إمتــام عودتهــم االختياريــة 
إلى أوطانهم، أو االندماج في 
املجتمعات املستقبلة، أو أعادة 
التوطــني لبلــد ثالثة. وتأتي 
هذه املبــادرة ضمن مبادرات 
التي  االســتدامة املجتمعيــة 
ينظمهــا ويشــارك فيها بنك 
اخلليج، خصوصا خالل شهر 
رمضان املبارك، حيث نظم بنك 
اخلليج أيضا عــدة مبادرات 
محليــة، منهــا دعــم جمعية 
الهالل األحمر لتقدمي األجهزة 
الكهربائية لألســر احملتاجة 
واملتعففة في الكويت، إضافة 
إلى تقدمي أنشــطة وفعاليات 
ترويحية خالل ساعات املشي 
في املناطق السكنية، انطالقا 
مــن مســؤوليته االجتماعية 
وحرصــه علــى التواجد بني 
الناس والترويــح عنهم قدر 
املســتطاع. وقــد واصل بنك 
اخلليج خالل العام، وفي العام 
املاضي التزامه القوي ببرنامج 
االســتدامة، على املستويات 
واالقتصاديــة  املجتمعيــة 

والبيئية، عبر املبادرات التي 
مت حتديدها استراتيجيا لتعود 
بالنفع على البالد وعلى بنك 
اخلليــج. وتأتــي مبــادرات 
املسؤولية االجتماعية لبنك 
اخلليــج مســاندة للجهــود 
الدولية ومتوافقة مع أهداف 
التنميــة املســتدامة، وهــي 
مجموعة من ١٧ هدفا وضعت 
من قبل منظمة األمم املتحدة 
في عام ٢٠١٥، للتصدي للفقر 
وحلماية األرض والتأكد من أن 
جميع األفراد يتمتعون بالسالم 
واالزدهار، بحلول عام ٢٠٣٠.

للمزيد من املعلومات حول 
أنشطة بنك اخلليج املختلفة، 
ميكن للعمالء زيــارة املوقع 
اإللكتروني للبنك على العنوان 
www.e-gulfbank. :التالــي

com، كما ميكنهم اســتخدام 
خدمــة الـ «واتــس آب» على 
الرقم ١٨٠٥٨٠٥ لالستفســار 
والتواصل الفوري مع ممثلي 
بنك اخلليج، أو االتصال مبركز 
خدمة العمالء على نفس الرقم 

للحصول على املساعدة.

بتوفير العون واحلاجات اليومية األساسية لالجئني خالل رمضان

جلني القناعي

املتاحة لدعم الفئات احملتاجة، 
لنضمن توفير واستدامة األمن 
والسالم». املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
هي منظمة عاملية تكرس عملها 
إلنقاذ األرواح وحماية احلقوق 
وبناء مستقبل أفضل لالجئني 
النازحة قســرا  واملجتمعات 
واألشخاص عدميي اجلنسية. 
وهي إحــدى منظمــات األمم 
املتحدة. أنشأت بهدف حماية 
ودعــم الالجئــني، بطلب من 
حكومة ما، أو من األمم املتحدة 

الرئيس التنفيذي لبنك اخلليج وممثلو املفوضية السامية لألمم املتحدة لشٔوون الالجٔيني

الكلية األسترالية توزع وجبات اإلفطار على املتعففني
انطالقا من ترسيخ القيم 
التكافــل  اإلنســانية وروح 
االجتماعي خالل شهر رمضان 
املبارك، نظم فريق العالقات 
العامة والتسويق لدى الكلية 
األسترالية في الكويت حملة 
إفطــار صائــم. إذ مت توفير 
وتوزيع وجبات اإلفطار لألسر 
املتعففة والعمال في املناطق 

الصناعية.
في نفس السياق وخالل 
املاضيــة، نظمت  الســنوات 
الكليــة مبــادرات ســنوية 
إلفطــار الصائمني في شــهر 
رمضان املبارك، حيث شارك 
كل مــن الطــالب وموظفــي 
الكلية، ولكن نظرا للظروف 
الصحيــة وبســبب جائحــة 
كوفيــد-١٩ فــي هــذا العــام 
اقتصر متطوعو الكلية على 

في الكويت مي املسلم، الضوء 
على ضرورة وقفة الشركات 
مــع األفــراد والعطــاء خالل 
الشــهر الفضيل، مشيرة إلى 
أن الكليــة تظل وفية لقيمها 
األساسية املتمثلة في مساعدة 
املجتمع حتى في هذه الظروف 

الراهنة.

وقالت املســلم: إن الكلية 
األسترالية في الكويت أسست 
علــى ثقافــة الرعاية، ونحن 
نؤمن ككلية بأن مســؤولية 
الرعاية ال تقتصر فقط على 
طالبنــا، بــل علينــا رعايــة 
احملتاجــني فــي املجتمع قدر 

استطاعتنا.

عدد من طاقم العمل على توزيع وجبات اإلفطار

عدد قليل من املوظفني فقط، 
وقــام املتطوعــون بتقــدمي 
الوجبات مع اتخاذ اإلجراءات 
االحتــرازات الصحيــة تبعا 
إلرشادات اجلهات الرسمية.

وتعليقا على هذه املبادرة، 
سلطت - مدير أول العالقات 
العامة لدى الكلية األسترالية 

«اإلغاثة» وّزعت ٣٤ ألف وجبة بدعم «أمانة األوقاف»
أعلن أمني الصندوق مجلس 
جمعيــة اإلغاثــة اإلنســانية 
عبــداهللا املــال عن اســتمرار 
اجلمعية في توزيع الوجبات 
الساخنة اجلاهزة على العمالة 
املتضررة في منطقة خيطان، 
حيــث مت توزيــع مــا يقارب 
٣٤ ألــف وجبــة صائــم منذ 
بداية رمضان إلى يومنا هذا 
بالتعاون مــع األمانة العامة 
لألوقاف ضمن حملة «شركاء 
باخليــر»، معربا عن خالص 
شكره اجلزيل ألمانة األوقاف، 
ومثمنا دورها الفعال في دعم 
هذا املشروع اإلنساني خالل 

شهر رمضان املبارك.
وأضاف انه بجهود األمانة 
العامة لألوقاف ودورها الرائد 
في ظل األوضاع التي خلفتها 
اجلائحة ومساهماتها املختلفة 
فــي مشــروعات اجلمعيــة، 
والتي يأتي خصوصا في دعم 
حملة «إفطــار صائم» كجزء 

ألف وجبة مع نهاية هذا الشهر 
املبــارك مبعــدل ١٣٠٠ وجبة 
يوميا، الفتا إلــى أن الوجبة 
تتكون من عيش ودجاج ولنب 
ومرق وسلطة، الفتا إلى انه 
نظرا للظروف الصحية التي 
حالت دون تنفيذ مشروع إفطار 
صائــم في املســاجد كما كان 
في السابق دفعنا إلى تطبيق 
نظام الوجبات الفردية نظرا 

لتطبيق التعليمات الصحية 
واالشــتراطات الوقائية التي 

فرضتها أزمة كورونا.
وذكــر املــال أن اجلمعيــة 
تســتقبل تبرعات أهل اخلير 
على مدار الســاعة عن طريق 
املوقع اإللكتروني اخلاص بها 
www.hrskw.org أو من خالل 
التواصل عبر اخلط الساخن 

للجمعية ٩٨٧٨٧٨٤٤.

املال أشار إلى أنها تركزت على العمالة املتضررة منذ بداية رمضان ومستمرة إلى نهايته

فريق عمل جمعية اإلغاثة اإلنسانيةعبداهللا املال

منها سعيا ملســاعدة الفئات 
املســتهدفة خاصة في شــهر 
رمضان، مؤكدا أن املشــروع 
من شأنه تعزيز صور التكافل 
االجتماعي بصورته اإلسالمية 
التــي تتحقق عبــر تخفيف 

معاناة الفقراء واحملتاجني.
وأشار إلى أن التوزيع بدأ 
منــذ أول رمضان ومســتمر، 
حيــث نهدف إلــى توزيع ٤٠ 

«تنمية» تنتهي من مشروع رعاية املرضى املعسرين
أعلنت اجلمعية اخليرية 
العاملية للتنميــة والتطوير 
االنتهــاء من مشــروع رعاية 
املرضى املعسرين، بدعم كرمي 
من األمانــة العامة لألوقاف، 
مشيرة إلى أنه «اشتمل على 
زراعة قوقعة لـ ٥ أشخاص، 
وتركيب سماعات لـ ٤٧ حالة 
مرضيــة، إضافة إلى عدد من 
التنفس والكراســي  أجهــزة 
املتحركــة، وأجهــزة فحــص 

مرضى السكري».
وقالــت «تنمية اخليرية» 
إنهــا حتــرص علــى وصول 
هذه املســاعدات ملستحقيها، 
من خالل ضوابط وشــروط 
يتم التأكد منها عبر مستندات 
تقــدم للجمعيــة وتدقق من 

ألف دينار، واملخصص لدعم 
مرضى الفشل الكلوي وكفالة 
مصروفــات عمليــة الغســل 
الكلوي األسبوعي، لتخفيف 

العبء عنهم.
وأشادت «تنمية اخليرية» 
بالــدور الكبير الــذي تقدمه 

األمانــة العامــة لألوقاف من 
دعم للمشروعات اخليرية وفق 
الشــرعية للوقف،  املصارف 
ومدى احلــرص على وصول 
هذه املســاعدات ملستحقيها، 
من خالل ضوابط وشــروط 

هذه املصارف.
وبينت اجلمعية استمرارها 
فــي تلقــي وجمــع الزكوات، 
الفتة إلــى أهميتها كفريضة 
وركن أساسي من أركان الدين 
احلنيف، مناشدة أهل اخلير 
البيضاء  األيــادي  وأصحاب 
واحملســنني إخــراج الــزكاة 
بأنواعها سواء كانت زكاة املال 
أو الذهب أو غيرها، الســيما 
أن الكثير من املسلمني حول 

العالم ينتظرونها.

تعاون «مثمر» بني تنمية واألمانة العامة لألوقاف في رعاية املرضى

قبــل باحثيهــا، مبينــة أنها 
تنفذ عددا من املشاريع التي 
تخدم املرضى، منها مشروعها 
الــذي تعمل مــن خالله على 
كفالــة ٥ أشــخاص ســنويا 
بتكلفة ٥٠٤٠ دينارا للحالة، 
مببلــغ إجمالــي يقــدر بـ ٢٥ 

Ooredoo الكويت تدعم مشاريع «النجاة»

استمرارا جلهودها اإلنسانية احلثيثة 
التي تبذلها خالل شهر رمضان املبارك، 
أعلنت شركة Ooredoo لالتصاالت، أول 
شــركة اتصاالت تقدم اخلدمات الرقمية 
املبتكرة في الكويت، عن دعم مشــاريع 
جمعيــة النجاة اخليريــة التي تطرحها 
على احملســنني في العشــر األواخر من 
الشــهر الفضيل. وقال مديــر أول إدارة 
العالقات العامة واالتصــاالت الداخلية 
والرعايات واملسؤولية االجتماعية لدى 
Ooredoo الكويت، فاطمة دشتي: «متتاز 
النجاة اخليرية بالتنوع في مشــاريعها 
اإلنســانية التي تطرحهــا والتي تخدم 
شــريحة كبيرة من املســتفيدين داخل 
وخارج الكويت، مما يحقق بدوره رؤية 
Ooredoo الكويت في نشر رسالة العمل 
اخليري وتعزيز ثقافة العطاء والبذل لدى 
أطياف املجتمع، وترســخ دورها الرائد 
جتاه املسؤولية املجتمعية والذي بدوره 
ينعكس على توفير احلياة الكرمية آلالف 
األسر املتعففة». من ناحيته، بني رئيس 
قطاع املوارد والعالقات العامة واإلعالم 
بالنجاة اخليرية، عمــر الثويني، قائال: 
«إن اجلمعيــة تكثــف حمالتها اخليرية 
في العشــر األواخر، موضحــا أن أولى 

هذه احلمالت مت طرحها ليلة ٢١ رمضان 
وهي «علمني اإلسالم» والتي تهدف إلى 
تعليم ٤٠٠٠ مهتد ومهتدية داخل الكويت 
مبادئ اإلسالم واللغة العربية والعلوم 
الشــرعية وغيرها من العلوم التي تهم 
املسلم اجلديد». وأضاف الثويني: «كذلك 
طرحت النجاة اخليرية على أهل اخلير 
يــوم الثالثــاء املاضي املوافــق ليلة ٢٣ 
رمضان «قرية الكويت اإلنسانية بتشاد» 
حتت شعار «أجرك ال ينقطع» حيث نطمح 
من خاللها إلنشاء قرية متكاملة األركان 
تضم جميــع املرافق األساســية وتوفر 
احليــاة الكرميــة للمســتفيدين. ونقيم 
بالقرية مشــاريع إنتاجية حتول األسر 
املتعففة من السؤال واالحتياج إلى ميدان 
العطاء واإلنتاج». وتابع قائال: «لدينا يوم 
اخلميس القادم املوافق ليلة ٢٥ رمضان 
حملة كبرى خاصة برعاية وكفالة األيتام 
حتت شعار «رعايتهم لك أجر ولهم حياة» 
وتســتمر هذه احلملة ملدة ٣ أيام، حيث 
تبلغ قيمة كفالة اليتيم الشهرية ١٥ دينارا 
كويتيا ونســعى لكفالة عدد ٣٥٠ يتيما 
في شتى الدول الفقيرة. وتقدمي الرعاية 
الكاملة لهم». وأضاف الثويني يوم االثنني، 
املوافق ليلة ٢٩ رمضان نقدم للمحسنني 

حملة «عالجهم لك أجر ولهم حياة» والتي 
نطمــح من خاللها إلى «تركيب األطراف 
الصناعية» لضحايا احلروب واحلوادث 
من األطفال الصغار والشباب وغيرهم من 
شتى الشرائح املستفيدة. كما نسعى من 
خالل هذا املشروع اإلنساني إلى تغير واقع 
حياتهم لألفضل وحتويلهم من أشخاص 
يحتاجون إلى مســاندة ومســاعدة من 
اآلخرين باستمرار إلى أشخاص فاعلني 

وقادرين على االعتماد على أنفسهم».
وأوضح أن النجاة اخليرية تطرح عبر 
موقعها اإللكتروني مشــروع «٧ سنابل 
تقبل الزكاة» وميتاز هذا املشروع النوعي 
بأنه من خالل تبرع واحد يكون املتبرع 
ساهم معنا في ٧ مشاريع خيرية متنوعة 
جتوز فيها الزكاة، فيكون بذلك مساهما 
فــي الكثيــر من أبواب اخليــر من خالل 

تبرع واحد فقط.
وختاما، تقدم الثويني بشكر شركة 
Ooredoo الكويت مثمنا تعاونها ودعمها 
الالمحدود ملشــاريع وحمالت وأنشطة 
النجاة اخليرية، مؤكدا أن هذه الشراكة 
املميزة تســاهم بشكل فعال في حتسني 
واقع حياة اآلالف من األسر املتعففة داخل 

الكويت وخارجها.

منها الثقافية والطبية واالجتماعية ورعاية األيتام خالل العشر األواخر من رمضان

عمر الثويني فاطمة دشتي

«النجاة» وّزعت ٩٢٩٨ سلة غذائية رمضانية بالكويت

أعلن مدير إدارة املساعدات 
بجمعية النجاة اخليرية محمد 
اخلالدي عن توزيع عدد ٩٢٩٨ 
سلة غذائية رمضانية داخل 
الكويت على األسر املتعففة، 
وذلــك بالتعــاون مــع «بيت 
الزكاة» ودعم «األمانة العامة 
لألوقاف»، حيث يهدف املشروع 
إلى سد االحتياجات الضرورية 
من املواد الغذائية لألسر األكثر 
احتياجا، ومساعدة أفراد األسر 
املتعففــة التــي تعيش داخل 

الكويت.
وقــال اخلالدي: يســتفيد 

والشــعرية والعدس وبعض 
أنــواع املعلبــات، باإلضافــة 
إلى الشــاي والســكر وامللح 
وغيرهــا مــن االحتياجــات 
الضرورية األخرى، باإلضافة 
إلى كوبونات اللحوم. وتابع 
اخلالــدي: وقد حرصنا خالل 
تعبئة وتوزيع هذه الســالل 
علــى مراعــاة وتطبيــق كل 
اإلجراءات االحترازية والتباعد 
اجلسدي، للوقاية من ڤيروس 
كورونا، وحفاظا على سالمة 
اجلميع، وذلك عن طريق وضع 
حواجز مرورية تسمح فقط 

مبرور املستفيدين بسياراتهم 
دون احلاجة إلى نزولهم، ويتم 
وضع السالل داخل السيارة.

وختامــا، تقــدم اخلالدي 
بجزيل الشكر وعظيم االمتنان 
إلى بيت الزكاة واألمانة العامة 
لألوقاف، مثمنا التعاون املميز 
والكبيــر القائم بــني النجاة 
اخليرية وبيت الزكاة واألمانة 
العامــة لألوقاف، والذي يعد 
منوذجا يحتذى في الشراكة 
واالحترافيــة  املؤسســية 
والســرعة والدقــة في تنفيذ 

األعمال.

بالتعاون مع «بيت الزكاة» ودعم «األمانة العامة لألوقاف»

مراعاة اإلجراءات االحترازية أثناء تعبئة وتسليم الساللمحمد اخلالدي يشارك في توزيع السالل الغذائية

من هذه السالل الغذائية عدد 
٣٩٢٨ أسرة، فقد راعينا عدد 
أفــراد األســرة خــالل عملية 
التوزيع، فيتم توزيع عدد ٢ 
ســلة غذائية لألسرة املكونة 
من ٤ أفراد فأقل، أما األســرة 
التي تتكــون من ٥ أفراد وما 
فوق نوزع عليها عدد ٣ سالل 
غذائية، وحتتوي كل سلة على 
١٨ صنفا من أجود أنواع املواد 
الغذائية التي حتتاجها األسرة 
مشتملة على األرز والدجاج 
والتمــر والزيــت والطحــني 
واحلليب البودرة واملعكرونة 

«إحياء التراث» ُتطلق حملة إنسانية لكفالة ١٦٢٢ يتيمًا
أعربــت جمعيــة إحيــاء 
التراث اإلسالمي عن أملها أن 
يتم كفالة ١٦٢٢ يتيما مت توفير 
استمارات الكفالة اخلاصة بهم 
لدى إدارة اجلمعية، وذلك من 
خالل حملتها اخليرية لكفالة 
األيتام واليتيمات ومن أبناء 
وبنات املســلمني في الكويت 
وفي العديد من مناطق العالم.

وفي تصريح له قال الشيخ 
د.أحمد اجلســار إن مشاريع 
األيتام حتظى بإقبال كبير من 
املتبرعني وأهل اخلير ملا فيها 
من أجور عظيمة، وقد حرصت 
إدارة اجلمعية أن تطرح العديد 
من املشاريع لصالح هذه الفئة 
الضعيفــة فــي املجتمع. وقد 

اســتمارة الكفالة لهم، وهذه 
الكفالة ستضمن لهم إن شاء 
اهللا اإليواء واإلطعام والتعليم 
والرعاية، فكم من يتيم ويتيمة 

اجتمــع عليهم اليتــم والفقر 
والكثير منها حاالت مأساوية 

وقفنا عليها بأنفسنا.
من جهــة أخــرى، أعلنت 
اجلمعية عن جنــاح حملتها 
إلنشاء (املزارع الوقفية) حول 
العالم من خالله شراء أراض 
زراعية فــي آســيا وأفريقيا 
ودول البلقان ووقفها ليصرف 
ريعها على املشاريع اخليرية، 
وقد بلغت املساحة اإلجمالية 
التي مت اعتماد متويلها أكثر 
مــن ٨٠٠ ألف متــر مربع مع 
اســتمرار سعي إدارة احلملة 
لتوفيــر التمويل الســتكمال 
مســاحة مليون متر مربع إن 

شاء اهللا.

تفقد األراضي الزراعية إلنشاء املزارع الوقفية

اخترنا ليلة ويوم ٢٧ رمضان 
إلطالق حملة إنسانية مباركة 
لكفالة ١٦٢٢ من األيتام الذين 
متت دراسة حالتهم واعتماد 

«السالم» تستقبل زكاة الفطر عبر وسائلها اإللكترونية
ليلى الشافعي

أعلنت جمعية السالم لألعمال اإلنسانية 
واخليرية استقبالها لزكاة الفطر النقدية فقط 
دون العينية، تطبيقا الشــتراطات السلطات 
الصحية في الكويت للحد من انتشار ڤيروس 
كورونا املستجد. وبهذه املناسبة، قال عضو 
مجلس إدارة اجلمعية ونائب املدير العام ضاري 
البعيجان إن اجلمعية تستقبل زكاة الفطر من 
احملسنني الكرام من أهل الكويت واملقيمني على 
أرضهــا عبر وســائلها االلكترونية من خالل 

املوقــع االلكتروني للجمعيــة او عبر الرابط 
املباشر ar.alsalamkwt.org/v/product/١٨٣ او 
بزيــارة مقــر اجلمعية في منطقــة العديلية 
والتبــرع عبــر أجهــزة الكي نــت، كما ميكن 
التواصــل مع اجلمعية عبر اخلط الســاخن 
وخدمة الواتساب على الرقم ٩٤٧٧٠٥٥٢ وأضاف 
البعيجان أن استقبال زكاة الفطر من احملسنني 
الكرام مســتمر حتى ليلة العيد، وبعد تلقي 
تبرعاتهم يتم حتويلها مباشــرة إلى شــراء 
املــواد العينية إلغاثة املخيمات في ســورية 

ضاري البعيجانواليمن والتي يزيد عددها عن ٢٨٠٠ مخيم.



د.عبداهللا الشريكة

مع قدوم شــهر رمضان جند املتســولني في األسواق 
وأمام املساجد وعند إشارات املرور بحجة البيع، واألسوأ 
أنهم يدفعون أطفالهم للقفز بني السيارات ويتعرضون 
للخطر من أجل السؤال، فيما يعطي صورة غير حضارية 
في مجتمع تنتشر فيه اجلمعيات اخليرية التي تساعد 
كل محتاج في هذا البلد الكرمي.. فماذا يقول رأي الشرع 

في ذلك؟
عن موقف اإلســالم من التسول يقول الشيخ د.ناظم 
املسباح: ال يوجد مجتمع من املجتمعات يخلو من وجود 
املتسولني، لكن ظاهرة التسول تتفاوت من مجتمع إلى 
آخر فتنخفض في بعض املجتمعات وترتفع في أخرى.
وأضاف: وقد وضع اإلســالم عالجــا جذريا لظاهرة 
التســول، فأوجب حقا معلوما للفقراء من مال األغنياء، 
وهــو ما يعــرف بالــزكاة لقوله عز وجــل: (والذين في 
أموالهم حق معلوم للسائل واحملروم) بل رغب اإلسالم 
في الصدقة املستحبة للتوسيع على اآلخرين، حيث يقول 
الرســول ژ في معنى احلديث: «ما من يوم ينشق نور 
الفجــر إال وينــادي ملكان يقــول األول اللهم أعط منفقا 

األطفال املتســولني تنشط في شــهر رمضان الرتباطها 
مبعانــي اإلنفاق والرحمــة والعطف ولتأجج املشــاعر 
الدينية والتنافس الشديد من أجل البذل والعطاء. وبني 
د.الشويت ان هؤالء األطفال الذين يدفعهم أولياء أمورهم 
للتسول معرضون ملخاطر صحية ونفسية واجتماعية 
كثيرة ومنها القلق واحلقد على املجتمع والعصبية مع 

شعورهم بعدم األمان.
وحذر الشويت من مخاطر التسول عبر السيارات من 
حيث اإلصابات التي من املمكن ان يتعرض لها الطفل من 
حوادث السيارات او التحرشــات، إضافة الى السخرية 
من البعض، إضافة الى مشــاكل سلوكية أخرى كالكذب 
والسرقة والتحايل. موضحا ان هؤالء املتسولني يدخلون 
البالد بڤيزا زيارة ليقضوا شهر رمضان للتسول وجمع 
التبرعات واألموال من أمام املساجد وفي األسواق. وأكد 
الشــويت انها لم تعــد ظاهرة اجتماعية فحســب وإمنا 

أصبحت  تخفي خلفها مخاطر أمنية.
وزاد: ما أكثر اجلمعيات اخليرية التي تساعد الفقراء 

في الكويت بلد اخلير، فلماذا يقومون بالتسول؟

خلفــا ويقول اآلخر اللهم أعط ممســكا تلفا»، وهذا فيه 
حث على اإلنفاق.

ويرى املسباح أن للقضاء على ظاهرة التسول يجب أن 
نحث الناس على العمل من خالل وسائل اإلعالم وخطب 
اجلمعة واجلمعيات اخليريــة في الكويت ال تتأخر عن 
أي فقير يعيش في هذا البلد الكرمي وبيت الزكاة وغيره 
يقف معهم. وهناك فرق بني السؤال والتسول، فالسؤال 
في حد ذاته ليس محرما إذا كان اإلنســان بحاجة لســد 
ضروراتــه لكن يجب ان يكون بعدم إحلاح وإن كان من 
األفضل أال يسأل أحد الناس (يحسبهم اجلاهل أغنياء من 
التعفف ال يسألون الناس إحلافا) أما املتسول فهو الذي 
يأتي يوم القيامة وحلم وجهه يتســاقط مما اقترفه من 
التسول بغير حاجة فإنه أيضا يحرم املتعففني املستحقني 
من حقهم في مال األغنياء. فال يجوز ألحد أن يسأل دون 

وجه تفتيرا وأكال ألموال الناس بالباطل.
مخاطر أمنية

ويرى االخصائي النفســي د.صالح الشويت ان فئة 

ما حكم إخراج زكاة الفطر ماال؟
٭ النبي ژ أمر بإخراج زكاة الفطر طعاما من قوت 
أهل البلد وذهب جمع من العلماء الى مشروعية إخراج 
القيمــة مــن زكاة الفطر، وهو الذي أفتــت به الهيئة 

الشرعية لبيت الزكاة وغيرها من الهيئات.

هل يجوز دفع زكاة الفطر لغير املسلمني لتأليف قلوبهم؟
٭ يشــرع دفع زكاة املال لغير املســلمني من املؤلفة 

قلوبهم، أما زكاة الفطر فقد أجاز دفعها كذلك.

هل يجوز دفع زكاة الفطر في أول رمضان؟
٭ األفضل أن يكون إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم 
أو يومني، وقد أجاز كثير من الفقهاء إخراجها قبل ذلك.

هل أحمر الشفاه يفسد الصيام إذا مت بلع شيء منه؟
٭ األفضل واألحوط للمسلمة أن تتجنب أحمر الشفاه 
حال الصيام خشية ابتالع شيء منه، وقد أمرنا النبي 
ژ باالحتياط ألمر الصيام، فقال: «وبالغ في االستنشاق 

إال أن تكون صائما».

هل يجوز أن يبل الصائم شفتيه اجلافة بريقه؟
٭ يجوز للصائم ان يبل شفتيه عند جفافهما بريقه 

وال حرج في ذلك.

هل الذنوب تتضاعف مثل احلسنات في شهر رمضان؟
٭ الذنــوب ال تتضاعــف ال في زمان وال مكان، لكنها 
تعظم في بعض األزمنة واألمكنة واألحوال، فالذنوب 
في نهار رمضان ليست كالذنوب في غيره، والذنوب 
في بيت اهللا احلرام ليست كالذنوب في غيره، والذنوب 
حال اإلحرام بحج أو عمرة ليست كالذنوب في غيره 

من األحوال.

د.صالح الشويت د.ناظم املسباح

املسباح: املتسول يأتي يوم القيامة وحلم وجهه يتساقط 
مما اقترفه من التسول.. ويجب حث الناس على العمل

الشويت: لم تعد ظاهرة اجتماعية فحسب وإمنا تخفي 
خلفها مخاطر أمنية وصحية ونفسية واجتماعية

 قوت أهل البلد

 الزكاة لغير املسلمني

 زكاة الفطر

 أحمر الشفاه

 بل الشفايف

تضاعف الذنوب

ملاذا تزدهر ظاهرة التسول في شهر رمضان؟

احرص على صحبة األتقياء والصاحلني، احرص 
على صحبة من إذا رأيته ذكرك باهللا عز وجل، فإن 
هذا خير األصحاب، أما الباقي فإنه يتحول الى 
عداوة، يقول عز وجل: (األخالء يومئذ)، األخالء 
في الدنيا، خليل يعني أشــد من احملبة أشد من 
الصداقة، مليء القلب مبحبة هذا اإلنســان في 
الدنيا فأصبح خليله مالئ قلبه، يقول: (األخالء 
يومئذ بعضهــم لبعض عدو)، قال: (إال املتقني)، 
هؤالء أحباب، املتقني يوم القيامة حالهم مختلف، يا 
رب صاحبي، أنت في درجة عالية وصاحبك أدنى 
تشفع  فيه يا رب صاحبي، يا رب خليلي أريده 
معي ترفعه في الدرجات في اجلنة وتشــفع له، 
هذه من كرامة احملبة في اهللا عز وجل، فاملؤمنون 
بفضل اهللا يشفع بعضهم لبعض، يقول اهللا عز 
وجل عن التقوى واملتقني، لهم مقام أمني وجنات 
وعيون، قال عز وجل: (إن املتقني في مقام أمني 
في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق 
متقابلني كذلك وزوجناهم بحور عني يدعون فيها 
بكل فاكهة آمنني ال يذوقون فيها املوت إال املوتة 
األولى ووقاهم عذاب اجلحيم) هذه الغاية نعيم 

مقتطفات من محاضرات القيت  في مسجد فاطمة اجلسارال ينقطع وال ينقضي أبد اآلبدين.

الوجــه يقصد  طالقة 
بها البشاشة والسرور 
لقاء  الذي يتجلى عند 
الناس بعضهم لبعض، 
ومن األدلة النقلية على 
النبي  القيمة قول  هذه 
ژ: «ال حتقــرن من 
املعروف شيئا ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طلق»، 
فطالقة الوجه من حسن 
اخللــق ومــن أخالق 
التي ينبغي ان  املسلم 
يتحلى بها بشاشة الوجه 
وانبساطه وطالقته، وقد 
كان رسول اهللا ژ مع 
أصحابه على هذا اخللق، 
وكان ژ أكثــر الناس 
تبســما وضحكا في 
وجوه أصحابه ولرمبا 
ضحــك حتــى تبدو 
نواجذه، وقد عّد رسول 
اهللا ژ تبّسم املسلم في 
وجه أخيه من الصدقة 
التي يثــاب املرء عليها 
وهذا من باب الترغيب 
في حسن اخللق، كما 
الوجه من  ان طالقــة 
أهم وسائل نشر احملبة 
بني الناس فيأنســون 
ويتحابون،  ويتآلفون 
الوجه أيضا  وطالقــة 
من املبشــرات بقضاء 
احلوائج وفيها مرضاة 
تأٍس  هللا تعالى، وفيها 

برسولنا الكرمي ژ.

فضائل ليلة القدرطالقة الوجه
عن أبي هريرة ے عن النبي ژ قال: «من 
قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه، ومن صام رمضان إميانا واحتســابا 

غفر له ما تقدم من ذنبه».
يؤخذ من احلديث: من قام بالطاعة ليلة القدر 
تصديقا بأنه حق واحتسابا له ال يقصد رؤية 
الناس له وال غيــر ذلك مما يخالف االخالص، 
فإن املرجو من اهللا تعالى ان يغفر له ما تقدم 

من ذنوبه.

قرآن نزل فيهم

ِذيــَن آَمُنوا َال َتْرَفُعوا  َها الَّ قــال تعالى (َيا أَيُّ
َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل  ِبيِّ َوَال َجتْ أَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ
َبَط أَْعَماُلُكْم َوأَنُتْم  َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض أَن َحتْ
َال َتْشــُعُروَن) ســبب نزول هذه اآلية اختالف 
الصحابيني أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب 
رضى اهللا عنهما، فارتفعت أصواتها أمام النبي 

ژ.
جاء فــي احلديث الذي يرويــه عبداهللا بن 
الزبير «أنه قدم ركب عن بني متيم على النبي 
ژ فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرازه 
قال عمر: بل أمر األقرع بن حابس قال: ما أردت، 
قــال عمر: ما أردت األخالف، قال عمر: ما أردت 
خالفك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت 

في ذلك: ( يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا).

عبداهللا بن عمرو بن حرام
كان شــغف عبــداهللا بن عمرو بــن حرام باملوت في ســبيل اهللا منتهى أمانيه، 
ولقد أنبأ رســول اهللا ژ عنه بعد استشــهاده يوم أحد نبأ عظيما يصور شــغفه 
بالشهادة فقالـ  عليه الصالة والسالمـ  لولده جابر يوما: (يا جابر: ما كلم اهللا أحدا 
قط اال من وراء حجاب، ولقد كلمه كفاحا ـ أي مواجهة ـ فقال له: ( يا عبدي، سلني 
أعطك) فقال: يا رب. أســالك أن تردني إلى الدنيا، ألقتل في ســبيلك ثانية) قال اهللا 
له: ( إنه قد ســبق القول مني: أنهم اليها ال يرجعون) قال: ( يا رب فأبلغ من ورائي 

مبا أعطيتنا من نعمة).
ِ أَْمَواًتــا َبْل أَْحَياٌء ِعنَد  يِل اهللاَّ ِذيَن ُقِتُلوا ِفي َســبِ َّ الَّ َســنبَ فأنــزل اهللا تعالى: (َوَال َحتْ
ِذيَن َلْم َيْلَحُقوا بِِهْم ِمْن  ُ ِمْن َفْضلِِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَّ ا آَتاُهْم اهللاَّ ِهْم ُيْرَزُقوَن، َفِرِحَني ِمبَ َربِّ
َ ال  ِ َوَفْضٍل َوأَنَّ اهللاَّ َخْلِفِهْم أَالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن َيْسَتْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمْن اهللاَّ

ُيِضيُع أَْجَر اْملُْؤِمِنَني( آل عمران ١٦٩ - ١٧١).

صحبة االتقياء الصاحلني
اإلتقان في رمضان

دعاء

(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)

 اللهم اهد شباب املسلمني وفتيات 
املسلمني ونساء املسلمني، اللهم من كان 
منهم عاقا لوالديه أو تاركا للصالة أو 
عاكفا على املنكرات أنزل عليه هدايتك.
د.عمر الشايجي

(وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه)
ليــس املقصود املــال فقط، بل 
حتى علمك وجاهك ووقتك وخلقك 

ومشاعرك.. كلها سيخلفها اهللا لك.
سورة سبأ (٣٩)

بطاقات تدبرية

إعداد: ليلى الشافعي
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املقادير :
٣ مالعق كبيرة زبدة

٧ حبات جزر مقطعة مكعبات صغيرة

٢ كوب بصل مقطع ناعم

ملح حسب الرغبة

ملعقة زجنبيل طازج مبشور

٢ كوب مرق دجاج

٢ كوب ماء

قشر برتقال مقطع إلى شرائح.

املقادير :
١ كلغ كوسا متوسطة احلجم

٥ فصوص ثوم مقشر ومطحون

ملح وفلفل حسب الرغبة

٤ علب لنب زبادي صغيرة

زيت للقلي

٢ ملعقة طحني

١ ملعقة زيت زيتون.

الشيف خضر
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إعداد: حنان عبداملعبود

ضعي الزبدة في وعاء على نار متوسطة
أضيفي البصل واجلزر وحركي حتى يزبل البصل

أضيفي املرق وامللح وقشر البرتقال والزجنبيل
اتركي املزيج يغلي حتى ينضج
ارفعي املزيج وتخلصي من قشر 

البرتقال واطحني املزيج في 
اخلالط حتى يتماسك
قدمــي الشــوربة في 

وعاء التقدمي.

اغسلي الكوســا ثم نظفيها وقطعيها الى 
شرائح طويلة كبيرة

تبليها بامللح والفلفل ورشــي عليها قليل 
من الطحني

اقلي شرايح الكوسا حتى تاخذ لونا ذهبيا
اهرسي الكوسا بالسكني ثم أضيفي امللح 

والثوم والزبادي
اخلطــي اخلليــط جيــدا باملضــرب حتى 

يتجانس اخلليط
قدميها في وعاء التقدمي.

ضعي السميد والفستق احللبي في مقالة على نار هادئة مع التحريك ملدة ٥ دقائق ثم 
نضيف الزبدة والسكر بودرة مع خلطها حتى تذوب الزبدة ويتماسك اخلليط ويضاف 
القطــر وماء الــورد ويحرك ملدة ٥ دقائق حتى يصبح عجينة متماســكة ومن ثم يرفع 

عن النار ويترك حتى يبرد.
متد املفروكة في وعاء وتغطى بالقشطة وتزين باملكسرات وتقدم باردة مع القطر على 

جنبها.
لتحضير القطر: ضعي املكونات على النار لتغلي مدة ٣ دقائق ثم ارفعي عن النار

فّتتي التوست في صينية واسقيه بالقطر الساخن واتركي القليل من القطر للتقدمي.
لعمل القشــطلية: ضعي احلليب والكرمية والسكر والنشاء في قدر على النار واخفقي 
جيدا إلى أن متتزج املكونات وضعيه على نار متوســطة مع االســتمرار باخلفق إلى أن 

يشتد املزيج.

انقعي الفريك في املاء ملدة ١٢ 
ساعة

ضعي الزيت على النار في وعاء 
وأضيفي البصل واللحم حتى 

ينضج
أضيفي الفريك وقلبي ومن ثم 
أضيفي امللح والبهار والكمون 

واتركيه على نار هادئة
حمــري البصل مــع اللوز في 
الزيت حتى يصبح لونه بنيًا

قومي بحشو احلمام ثم ضعيه 
في صينية وأدخليه الفرن حتى 

ينضج
ضعيه في وعاء التقدمي.

شوربة 
الجزر والزنجبيل

سلطة 
الكوسا 

باللبن

حمام 
بالفريك طريقة التحضير:

طريقة التحضير:

طريقة التحضير:

طريقة التحضير: املقادير :
٥٠٠ غ من احلمام الطازج

٢ حبة بصل

٣٠٠ غ لوز مقشر

٢٠٠ غ فريك

٢٠ غ زيت زيتون

٢٠ غ صنوبر

ملح وفلفل وكمون

٢ ليتر ماء.

مفروكة
املقادير :

كوب من السميد الناعم
كوب من الفستق احللبي

١/٢ كوب من الزبدة

كوب سكر بودرة

١/٢ كوب من (لوز مقشر-فستق مطحون-صنوبر محمص)

ملعقة كبيرة ماء الورد

ممكن استبدال القشطلية بالقشطة الطازجة.

للقطر:
٢ كوب سكر ابيض

كوب ماء

ملعقة عصير الليمون

ملعقة كبيرة ماء الورد.

للقشطلية:
٤ أكواب من احلليب السائل

كوب من الكرمية السائلة

٢ ملعقة كبيرة ماء الورد

٢ ملعقة كبيرة من السكر

٤ مالعق كبيرة من النشا

فستق حلبي وجوز للزينة حسب الرغبة.
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حياة الفهد: تشبيهي في «مارغريت» 
بامللكة إليزابيث شيء يفرح

ياسر العيلة

من األشياء الالفتة للنظر في مسلسل «مارغريت» أناقة النجمة القديرة حياة 
الفهد، حيث أعرب عدد كبير من املتابعني للعمل عن إعجابهم الشديد مبظهر 

وأزياء أم سوزان، ووصل األمر الى أنهم شبهوها بامللكة إليزابيث الثانية ملكة 
بريطانيا على مستوى فخامة األزياء أو حتى على طريقة مشيتها.

«األنباء» هاتفت أم سوزان لتحدثنا عن هذا األمر، وعن ردود االفعال التي 
تسمعها حول العمل، كما حتدثت عن عالقتها بزمالئها الفنانني والفنانــات 

والذين شاركوها في املسلسل، والتفاصيل في السطور التالية:

وقته وقيمته، ومشكلتنا اننا كشرقيني 
غير معتادين على النظام.

 
كواليس تصوير العمل حسبما عرفت 

من فنانني كثيرين معك في املسلسل أنها 
كانت جميلة جدا وكلهم أشادوا باحتوائك 

لهم واعتبروك األم احلنون لهم في هذا 
العمل، فما تعليقك؟

 ٭ أنــت تعرف جيــدا ان بعض الفنانني 
يبكون عندما يطلعون من لوكيشــنات 
التصويــر معي، وهــؤالء الفنانون لهم 
قيمتهم واحترامهــم، «يعني مو معقول 
التعامل معهم وكأنك متفضل عليهم، بل 
هم املتفضلــني انهم قبلوا بالعمل معنا، 
وأجورهم بيأخذوها أول بأول مبعنى انهم 
مرتاحني من كل النواحي واحلمد هللا». 

أم سوزان لقد احترنا معك في املسلسل.. 
هل أنت طيبة أم شريرة؟

٭ «مارغريت» ليســت شــريرة مبعنى 
شريرة، ولكن الظروف والقدر وضعاها 
في هذا املكان بأن تكون شــريرة، وفيها 
جانب إنساني، مرات تتأثر وتبكي على 
احلــاالت التي تشــاهدها، ولكــن مقابل 
مصلحتهــا ومصلحــة بناتهــا تفعل أي 
شــيء، مستعدة ترتكب جرمية أو تقدم 
رشوة وحتارب حتى تصل لهدفها، لكن 
في النهاية هي مزيج من املشاعر املختلطة 
لو أخذنا بعني االعتبار ظروفها الشخصية 
والتفكك األسري عندها بجانب املشاكل 
التي حتيطهــا من كل جانــب، وبالرغم 
من هذا كلــه هي حريصة على ان تظهر 
مبظهرهــا هذا، فهذا يعني انها إنســانة 
تعاني مــن عقدة نقص داخلها وحتاول 
ان تغطي ذلك النقص باملظهر اخلارجي، 

وأنا اعتبرها إنسانة مريضة.

أكدت لـ«األنباء» أنها تفضل أن تكون بسيطة وطبيعية في حياتها اخلاصة والفنية

الفهد تتوسط الفنانات الدري وارحمه وسبت بناتها في العمل

امللكة اليزابيث الثانية حياة الفهد في «مارغريت»

في البداية، كيف شاهدت ردود األفعال 
حول مسلسل «مارغريت» حتى اآلن؟

٭ احلمد هللا رب العاملني، ردود األفعال 
جميلة.

ما رأيك فيما يقوله الناس في «السوشيال 
ميديا» إنه يوجد تشابه بني حياة الفهد 
في «مارغريت» وامللكة إليزابيث الثانية 

ملكة بريطانيا من حيث أناقة األزياء 
التي ترتديها في املسلسل وأيضا طريقة 

املشي؟
 ٭ شيء مفرح انهم يشبهوني مبلكة، وكما 
هو معروف فإن اخلليجيني والكويتيني 
بشــكل خاص ميوتون علــى بريطانيا؛ 
ألننا عشــنا فترة طويلة مــع اإلجنليز 
ونحبهــم، وأنا واحدة من عشــاق لندن 
الصراحة، وأعشــق العادات اإلجنليزية 
والريــف اإلجنليزي وكل ما ميت بصلة 

لالجنليز.

 هل حالة إعجاب الناس بأزيائك ألنهم لم 
يعتادوا أن يشاهدوك وأنت «بهالكشخة» 

في أعمالك الفنية لكون طبيعة االدوار 
التي قدمتيها لم تكن تتطلب ذلك؟ 

 ٭ أنا في حياتي الطبيعية أو حياتي الفنية 
ال أحب إال البســاطة وأن أكون طبيعية 
حتى بيتي بسيط بدون أي بهرجة، وأنا 
رأيت الكثيرات من النساء الكويتيات من 
زوجات الديبلوماســيني اللواتي عشــن 
فــي لندن فترة طويلــة هناك، وغيرهن 
فتطبعن بطباع االجنليز وعادتهم،  ولي 
أكثر من صديقة هناك مازلن متمسكات 
بهذه العادات، فالنوم له وقته، واألكل له 
وقته، وممنوع دخول الطعام داخل غرف 
النوم، وهذا أسلوب نظامي ألنه احترام 
الوقــت واحترام النعمة، فكل شــيء له 

مايا دياب: «النسيان» نعمة
بيروت - بولني فاضل

حتدثت مايا دياب عن العديد من األمور احلياتية التي 
تعرضت لها ألول مرة، وقالت: «في الفترة األخيرة اتعلمت 
أحكي ألختي إحساســي جتاه أي شخص، وبطلب منها 
تفكرنــي باالنطباعات دي اللــي غالبا بتكون صح، وأنا 
ضد الربط بني التخطيط ألي حاجة وبني بداية األسبوع 
أو الشهر، اللي عايز يعمل حاجة يعملها فورا، مجرد ما 

بفكر في حاجة أنفذها».
وأضافت مايا، في تصريحات إذاعية: «أنعم اهللا علينا 
بنعمة النسيان.. عدم تذكرنا للتفاصيل البشعة يساعدنا 
على احلياة بإيجابية وإزاحة حمل وذكريات مؤملة، وأؤمن 
بأهميــة مقولتني «انظر لألشــياء كأنك تراها ألول مرة» 

و«عيش يومك كأنه آخر يوم».
وأوضحت مايا: «أول مشروب في يومي قهوة تركي، 
وأول حــد بكلمه هــي بنتي وأقولهــا أن لوالها مكنتش 
هعيــش، وفــي حب بيعلق في حياة اإلنســان بس مش 
شــرط يكون األول، السن والنضج بيكبروا القدرة على 
اســتيعاب الناس وده بيخلينا نكتشف تفاصيل عالقة 

احلب األول».
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زاوية تسلط الضوء على األعمال الدرامية اخلليجية والعربية والبرامج املنوعة 
املعروضة في شهر رمضان ننقدها أو نعلق عليها سواء باإليجاب أو السلب.

رميوت كنترول

أقوال درامية

مخازز..!

ديروا بالكم!

وين اجليران؟!

مصداقية

هذا املشــهد من مسلسل «مطر صيف»، بيبي (روان 
العلــي) تعترف ألهل شــيخة (دالل عقيــل) انها كانت 
تنقــل أخبارها مع يوســف (مشــاري املجيبل) الى بدر 
(عبداهللا بهمن) مقابل انها تنجح في اجلامعة وتتخرج 
وانها متحسفة على اللي سوته بشيخة ويوسف وطلبت 
منهم ان يبعدوا بدر عن شيخة ألنه خبيث، حوار جميل 
واعتراف حلو، بس لألسف الشديد ان روان العلي تقول 
هاحلوار بطريقة عادية وكأنه مشهد والسالم، واألدهى 
ردة فعل أهل شــيخة بعدما ســمعوا هالكالم كانت ردة 
فعل عادية بس «مخازز» وعدوا املوضوع وانتهى املشهد، 
مثل هاملشــاهد يسمونها «املاســتر سني» اللي يلخصك 
لك العمل وأحداثه أحيانا في مشــهد واحد، بس لألسف 
هاملشهد مر مرور الكرام ألن مخرج العمل ما تعامل معاه 

بالصورة املطلوبة.. ميكن املخرج عنده رؤية ثانية!

شي حلو ان ناصر القصبي يعطي فرصة للفنانني 
املشــاركني معه في «ممنوع التجول» للقيام ببطولة 
بعض احللقات مبفردهم دون ان يشــاركهم الظهور، 
لكن في حلقة «أبو نسب» اللي قام ببطولتها حبيب 
احلبيب شعرنا بأهمية وجود القصبي في العمل، ألن 
احللقــة كانت مملة وما فيها اي رســالة تذكر، حلقة 
واحدة ممكن تخرب سالفة املسلسل كله.. ديروا بالكم!

املتابع ملسلســل «شليوي ناش» الزم يالحظ راعي 
البقالة اللي چدام بيت ناشي (يعقوب عبداهللا) في أغلب 
مشاهده ما عنده زبائن، كله فقط يقدم بارد لـ«شليويح» 
و«ناشي» وما في أحد غيرهما، ال وهم الفريچ اللي فيه 
«ناشي» تقريبا خال من السكان وما له جيران، واملصيبة 

في احلوار يقولون اجليران واجليران..
وين اجليران اهللا يعلم؟

رغم األداء التمثيلي املتميز واحلوار املتماسك الذي 
يقدمــه خالد الصاوي في «اللــي مالوش كبير»، لكن 
مشــهد انتحاره افقد العمل مصداقيته، خصوصا ان 
شخصية عابد تيمور التي يجسدها في املسلسل محبة 
للحياة بصورة كبيرة ولديها نفوذ، ومن املســتبعد 

انتحارها ملجرد انه طلق زوجته..
نبي نعرف شسالفة هاملسلسل؟!

٭ «اهللا خلق الناس علشــان يتعارفون.. والبعيد 
يصير قريب».

- أماني (مرام) - «شليوي ناش».

٭ «الزم تكون حاسس بالشي اللي بتعمله لحتى يوصل 
حلو وحقيقي.. اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب».

- هند (أمل بوشوشة) - «على صفيح ساخن».

٭ «ال الزعــل يدوم.. وال الفرح يــدوم.. ما يدوملك 
إال أهلك».

- طيبة (هيا عبدالسالم) - «نبض مؤقت».

٭ «الوفا يجرك حق ربعك جر».
- ناشي (يعقوب عبداهللا) - «شليوي ناش».

«الوصية الغائبة».. طيبة أهل الكويت
مفرح الشمري
@Mefrehs

يعتبر مسلسل «الوصية 
الغائبة» من األعمال الدرامية 
املهمــة التي تعــرض حاليا 
في شــهر رمضان ألنه عمل 
تستنشق من خالله «ريحة 
الكويــت  أهــل  وطيبــة» 
التجاريــة  فــي تعامالتهــم 
واالجتماعيــة، ومثــل هذه 
األعمال وجودها ضرورة في 
الوقت احلالي في ظل التطور 
الــذي نعيشــه واملتغيرات 
التــي طــرأت علينــا، لذلك 
من الضروري وجود أعمال 
اجتماعية حتاكــي ماضينا 
اجلميــل حتى يتعرف عليه 

اجليل احلالي.
الــذي كتبــه  املسلســل 
وأنتجــه مشــاري حمــود 
العميــري وأخرجه حســني 
أبل وجسد بطولته الفنانون: 
جاسم النبهان، عبدالرحمن 
عرفــات،  زهــرة  العقــل، 
عبداالمــام عبــداهللا، عبير 
الراحل مشــاري  اجلنــدي، 
البالم، محمد الصيرفي، محمد 
العلوي، إســماعيل الراشد، 
عبــداهللا اخلضــر، خلــود 
محمــد، غدير زايــد، زينب 
كرم، عبــداهللا هيثم، فاطمة 
الفريح  الدمخــي، عبــداهللا 
وآخرون، وتصــدى ألغنية 
املقدمة الغنائية الفنان الكبير 
عبدالكرمي عبدالقادر، وهي من 
أحلان جاسم اخللف وكلمات 
مشــاري العميري، واملقدمة 
الغنائية كانت متماشية مع 
أجواء هذا املسلسل التراثي 
من خالل كلماتها املعبرة التي 
تتحدث عــن القيم واملبادئ 

اإلنسانية.
تنطلق أحداث املسلســل 
فــي حقبــة اخلمســينيات 
الســبعينيات  إلــى  وصوال 
وثقها بدقة املؤلف مشــاري 
العميــري ونقلهــا في قالب 
درامي مشوق للجيل احلالي 
ليتعرفوا على عادات وتقاليد 
وطيبة أهل الكويت في تلك 
احلقــب الزمنية مــن خالل 
التاجــر «بومنصور»  قصة 
(جاســم النبهان) واخلالف 
الدائم الــذي بينه وبني ابنه 
«أحمد» (محمــد الصيرفي) 
لشــعور أحمد بأن شــقيقه 
العلوي)  «منصور» (محمد 

شــخصيات كويتية رفيعة 
مت ذكرها في ســياق احلوار 
ألنها عايشــت تلــك الفترة 
التي تدور أحداث املسلســل 
فيهــا باإلضافة إلــى إعطاء 
املشاهد معلومات تاريخية 
عــن إجنازات الشــخصيات 
الكويتية بشكل دقيق جدا، 
لذلك نحن نحتاج مثل هذه 
األعمال التي تزخر بالعديد 
من القيم املجتمعية في فترة 
زمنيــة لم تعشــها األجيال 
احلالية، خصوصا ان املشاهد 
حاليا يبحث عن األعمال التي 
تقدم لــه قيمة وتضيف إلى 
معلوماته ليتعرف من خاللها 

على وطنه ورجال وطنه.
املمتــع فــي هــذا العمل 
األداء التمثيلــي الذي يفوق 
مــن  الوصــف خصوصــا 
القديرين جاســم  الفنانــني 
النبهان وعبدالرحمن العقل 

البحرينية زهرة  والنجمــة 
عرفات والراحل مشاري البالم 
وعبير اجلندي والفنان محمد 
العلــوي والفنــان عبــداهللا 
اخلضر ومحمــد الصيرفي، 
أداء جميــل ومعبر وتلوين 
في احلوار بينمــا اآلخرون 
حواراتهم كانت عادية وكانوا 
بحاجــة إلــى تكثيــف أكثر 

لنطقها بالشكل الصحيح.
اجلهد املبذول من مخرج 
العمل حسني أبل جهد يستحق 
عليه الشــكر لنقل الصورة 
التقريبية حلقب املسلســل 
من موقع التصوير التراثي 
الــذي يشــكر عليــه املنتج 
مشاري حمود العميري على 
توفيره حتى نعيش أجواء 
حقبة اخلمسينيات وصوال 
إلى أجواء السبعينيات من 
خالل األزياء واالكسسوارات 

والسيارات وغيرها.

«بوسالم» عبدالرحمن العقل

«بومنصور» جاسم النبهان و«أحمد» محمد الصيرفي و«بوسالم» عبدالرحمن العقل و«الشيخ معجب» عبداإلمام عبداهللا

«منيرة» زهرة عرفات

قريــب من والــده، وبالتالي 
األموال بيده ليظهر بعد ذلك 
دور «بوسالم» (عبدالرحمن 
العقل) وكيفية الوقوف مع 
صديقه بومنصــور بعد ان 
تعرضت جتارته للخسارة 
بســبب اخلالفات األســرية 
بني األشقاء، كما ان املسلسل 
يسلط الضوء على عالقة أهل 
الكويت مع بعضهم البعض 
في املاضي وكيف يســعون 
ملساعدة الضعفاء في الفريج، 
وهذا ظهر في املسلســل من 
خــالل شــخصية «الشــيخ 
معجب» (عبداالمام عبداهللا) 
الذي يحث أهل الفريج على 
العلــم والتعلم والتماســك 

واحلب مهما حدث.
اجلميــل فــي «الوصيــة 
الغائبــة» انــه تنــاول مــن 
خالل أحداثه بأدلة مباشرة 
وواقعيــة متثلــت بأســماء 
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«التجاري» يدعم إطالق تطبيق «عيديتي»
بإصداره الثاني

شاحنة فورد F-150 اجلديدة كليًا..
تثري شغف املغامرة

«أرزان» نظمت برنامجًا تدريبيًا 
لعدد من حديثي التخرج

«أودي الكويت» تفوز بجائزة «أفضل فريق مبيعات»

نظرا لقــرب حلول عيد 
الفطر الســعيد وما يتصل 
بذلك من تبادل «العيادي» في 
هذه املناسبة، ومببادرة من 
بنك الكــويـــــت املركزي، مت 
إطــالق تطبيــق «عيديتي» 
الثاني مــن خالل  بإصداره 
تطبيق إلكتروني بالتعاون 
الكويتيــة  البنـــــوك  مــع 
وشركة اخلدمات املصرفية 
اآللية املشتركة (كي- نت) 
مبــا يتيــــــح للجمهــــور 
إرسال واســتقبال العيادي 
بشــكل إلكتروني، علما بأن 
هذا التطبــيق يعتبـــر األول 
من نوعه على مستــــــوى 

املنطقة.
وفي هذا السياق، صرح 
عبدالعزيز الزعابي مدير عام 
بالوكالــة - قطاع اخلدمات 
املصرفيــة لألفــراد قائــال: 
جــاءت هــذه املبــادرة مــع 
بنــك الكويت املركــزي في 
التي  إطــار االســتراتيجية 

تواصل سلسلة شاحنات 
فورد F-Series تربعها على 
عــرش املركبات املخصصة 
للعمل واملغامــرة والقيادة 
املمتعة منذ 40 عاما وأكثر، 
ويأتــي طــراز العــام 2021 
اجلديــد كليــا منهــا معززا 
بباقة مــن املزايا احلصرية 
فــي فئتها لتتيــح للمالكني 
حتقيق االستفادة القصوى 
من شــاحناتهم أكثر من أي 
وقت مضى. وفي واقع األمر، 
 F-150 يأتي جناح شاحنات
وجميع مركبات فورد ثمرة 
للجهود احلثيثة التي تبذلها 
الشــركة ملعرفة ما يتوقعه 
املالكــون مــن شــاحناتهم 
واســتخدام مزايا التصميم 
التي تركز على العمالء أوال 
لدفــع عجلــة االبتــكار في 

املنتجات.
وفي هــذا الســياق، قال 
إيهاب قاعود، كبير مصممي 
لشاحنات فورد: ندرك متاما 
أن عمالءنا يفضلون امتالك 
شــاحنات متميزة تتجاوز 
مفهــوم البيــك أب املصممة 
ألداء املهام الشاقة ويرغبون 
في شاحنة توفر أفضل املزايا 
على كافة املستويات، األمر 
الذي تطلب من فرقنا كثيرا 
من التفكير لفهم تطلعاتهم 
وطريقـــــــــة اســتخدامهم 
ملركباتهم وكيفية مساعدتهم 

على حتقيق أهدافهم.
وفي إطار عملية تطوير 
شــاحنات F-150 اجلديدة 
كليــا، أمضى فريــق قاعود 
مئات الســاعات مع العمالء 
ملعرفة تطلعاتهــم وكيفية 
استخدامهم لشاحناتهم في 
حياتهــم اليومية. وســجل 
الفريــق 600 ســاعة مــن 
الڤيديو، والتقــط أكثر من 

فــي إطــار اهتمــام 
املالية  أرزان  مجموعــة 
بتدريب وتطوير الطاقات 
الكويتيــة  الشــبابية 
وإميانها بأهمية التعليم 
واالســتثمار بالعنصر 
البشري وتناقل املعرفة 
واخلبرات، قامت «أرزان» 
باســتضافة عــدد مــن 
حديثي التخرج من قبل 
الهيئة العامة لالستثمار 
حتت برنامــج تدريبي 
بإشراف مجموعة أرزان 
املاليــة على مدار شــهر 

الكويــت،  أودي  فــازت 
املمثلة بشــركة فؤاد الغامن 
وأوالده للسيارات، بجائزة 
أفضل فريــق مبيعات لعام 
٢٠٢٠ في الشرق األوسط من 
أودي الشرق األوسط. حيث 
يعتبر مركز أودي الكويت أحد 
أكبر مراكز أودي في العالم، 
ويشمل الســيارات اجلديدة 
والسيارات املستعملة ومركز 
صيانة. ويتم اختيار أفضل 
وكيل فــي املنطقة من خالل 

التمويــل  يوفــر بيــت 
الكويتــي (بيتــك)، خدمــة 
الفطــر» عبــر  «دفــع زكاة 
أجهزة الصرف اآللي بطريقة 
سهلة وســريعة، وذلك في 
إطار الســعي لطرح أفضل 
اخلدمــات واحللــول املالية 
لعمالئه عبر قنواته املصرفية 

واإللكترونية املختلفة.
وميكن لعمــالء «بيتك» 
االســتفادة من هذه اخلدمة 
والقيــام بعمليــة دفع زكاة 
الفطر بأقــل من دقيقة عبر 
إدخــال البطاقــة املصرفية 
في أجهزة الصرف اآللي او 
باســتخدام تقنية االتصال 
قريــب املــدى (NFC)، ثــم 
الضغــط على خيــار «زكاة 
املبلغ،  الفطــر»، واختيــار 
واحلســاب، وبعد ذلك يتم 
االنتهاء من عملية دفع الزكاة 
بنجــاح، والتي تتحول الى 

شــخص، من خالل تطبيق 
العيدية  «عيديتي»، إرسال 
وبخطــوات  إلكترونيــا 
سريعة ومرنة بحيث ميكن 
استخدام التطبيق بسهولة 
من الشــرائح العمرية كافة 
دون اإلخالل باالشــتراطات 

الرقابية واألمنية.
وأوضح أنه ال تشــترط 
هذه اخلدمــة أن يكون لدى 
من يتسلم العيدية حساب 
مصرفي، حيث ميكن ملرسل 
العيدية إرسال العيادي ألي 
رقم هاتف نقال مسجل داخل 
دولة الكويت، كما تشــتمل 
اخلدمة مجموعة أخرى من 
املزايا اجلديدة مثل متابعة 
حالــة العيديــة مبــا ميكن 
املرســل التحقق من احلالة 
والتأكــد من وصــول املبلغ 
مــن عدمه ملتلقــي العيدية، 
إضافة إلى إمكانية إرســال 
رسالة خاصة ملتلقي العيدية، 
وغيرها من املزايا واحلوافز 

املقاعد. وبهدف تطوير نظام 
املقاعد اجلديد، قام مهندسو 
فورد بتحديد أفضل جتربة 
لالستخدام وأكثرها بساطة، 
ثم ابتكروا مناذج باألحجام 
املفهوم.  الطبيعية لتطوير 
الغراء  الفريــق  واســتخدم 
الساخن والرغوة والدبابيس 
لتثبيــت املكونات وإرفاقها 
بإطار املقعد القياسي الختبار 
مفاهيــم متعــددة. وبعــد 
التوصل إلى أفضل تصميم 
واعد، قــام الفريق بتطوير 
منوذج أولــي معدني يعمل 
بالكامــل لتحســني احلركة 
وتعزيز الراحة التي يوفرها 
املقعد، ثم بدأ بإنتاج القطع.
ومــن خــالل املقابــالت، 
اكتشــف فريق قاعود أيضا 
العمــالء  اســتخدامات  أن 
لشاحناتهم تتجاوز التنقل 
مــن وإلــى موقــع العمل أو 
التخييــم أو أخــذ قيلولــة 
أثنــاء اســتراحة  قصيــرة 
الغداء، إذ وجدوا أن العمالء 
يستخدمونها كمكاتب متنقلة 
يتفقــدون فيهــا بريدهــم 
اإللكترونــي أو فواتيرهــم. 
يســتخدمون  أنهــم  كمــا 
الطعام  الشــاحنة لتنــاول 

للسيارات هذه اجلائزة بفخر 
وبتميزنا في الشرق األوسط 
لعــام ٢٠٢٠. وقد مت حتقيق 
هذا اإلجناز نتيجة عمل وأداء 
فريق املبيعات بكل إخالص 
واهتمــام خاصــة خالل عام 
اتسم بالتحديات واملنافسة، 

وهذا يعتبر اجنازا كبيرا. 
وبينمــا يســتمر منــو 
عامليــا،  أودي  وازدهــار 
وخصوصــا فــي الكويــت، 
بزيادة عدد العمالء، نفتخر 

يذكر أن «بيتك» قد أطلق 
خدمة «دفع زكاة الفطر» ألول 
مرة في الكويت سنة ٢٠١٥، 
وقــد القت إقبــاال وترحيبا 
كبيرين مــن العمالء، وذلك 
لدورها في تلبية احتياجاتهم 
وتطلعاتهم باحلصول على 

خدمات عصرية وسهلة.
كمــا يوفــر «بيتك» عبر 
أجهزة الصرف اآللي وعلى 
مدار السنة امكانية التبرع 
لعدد من اجلهــات اخليرية 

األخرى.
وميتلك «بيتك» شــبكة 
واســعة من أجهزة الصرف 
اآللي منتشــرة في مختلف 
أنحاء الكويــت، الى جانب 
 KFH Go شــبكة من فــروع
الذكية التي تغطي مختلف 
احملافظات. ويوفر «بيتك» 
خدمات متكاملة والتي منها 
اخلدمة اجلديدة واألولى من 

النقديــة والعينية لكل من 
العيدية ومتلقيها،  مرســل 
علما بأنه ميكن التعرف على 
التفاصيل األخرى املرتبطة 
بهذه اخلدمة من خالل حتميل 
تطبيــق «عيديتي» املتوافر 
علــى كل من «أبل ســتور» 

و«بالي ستور».
الزعابي حديثه  واختتم 
مهنئنا اجلميع مبناسبة قرب 
حلول عيد الفطر الســعيد، 
وكاشــفا أنه ميكــن لعمالء 
التجاري واجلمهور بشــكل 
عام التعرف على املعلومات 
اخلاصة باستخدام تطبيق 
«عيديتــي» من خالل زيارة 
للبنــك  الرســمي  املوقــع 
مــن  أو   ،www.cbk.com
خــالل االتصال علــى الرقم 
(٢٢٢٥٥٤٨٤) اخلاص بشركة 
اخلدمــات املصرفيــة اآللية 
املشــتركة (كي- نت) للرد 
على استفســارات اجلمهور 

في هذا الشأن.

واالسترخاء أثناء استراحة 
الغداء، وتدوين املالحظات 
ووضع اخلطــط. وأوضح: 
حرصنا علــى إيجاد أفضل 
السبل ملساعدتهم على إجناز 
كافة املهام، وملسنا بوضوح 
احلاجة إلى توفير سطح عمل 
قابل للطي والتخزين، وكان 
املكان  املركزي  الكونســول 

األمثل لذلك.
وأضاف قاعــود: يفضل 
احلركــة  ناقــل  عمالؤنــا 
الكبير الذي يتيح لهم إراحة 
أيديهم أثناء القيادة، ولطاملا 
أعجبتهــم نواقــل احلركــة 
كبيــرة احلجم التــي متثل 
إحدى مزايــا تصميم فورد 
املتني. وعوضا عن استبداله 
بقــرص أو ذراع نقل حركة 
مثبت على عجلة القيادة أو 
أزرار تشــبه املوجــودة في 
طرازات لينكون، قام الفريق 
ببساطة بابتكار ناقل حركة 
مزود بنظام كهربائي وميكن 
طيه في الكونسول املركزي 
إلفساح املجال لسطح العمل.

وقد حرص الفريق على 
اختبــار أدق التفاصيل في 
املقصورة الداخلية لشاحنات 
F-150 اجلديدة كليا، آخذا 
بعــني االعتبــار احتياجات 
وتطلعــات العمالء ومالكي 
الشاحنات. وأثمر ذلك ابتكار 
مقصــورة داخليــة بألوان 
ومواد أكثر رقيــا وتطورا، 
فأصبحت تضــم مزيدا من 
مساحات التخزين والراحة 
والكثيــر من املزايا العملية 
املفيدة علــى أرض الواقع. 
العــدادات  وتضــم لوحــة 
اجلديــدة شاشــة بقياس 8 
بوصات، كما تتوافر شاشة 
مركزية ملونة تعمل باللمس 

بقياس 12 بوصة.

كامــل، حيث قام كل من 
املتدربــني ناصر امللحم 
وعبداهللا السعيد وفاطمة 
الكندري، بدراسة أسس 
االســتثماري  القطــاع 
والتحليل املالي وريادة 
األعمــال واالطالع على 
مهام العديد من القطاعات 
في الشركة مما يجعلهم 
أكثر معرفة ويكســبهم 
العمليــة فــي  اخلبــرة 
الكويتــي  الســوق 
واألســواق املماثلــة في 

املنطقة.

أيضا باحتفاظنا بأكبر نسبة 
من عمالئنا الســابقني. وفي 
شــركة فؤاد الغامن وأوالده 
للســيارات نضمــن جلميع 
عمالئنا جتربة فاخرة بجميع 
مراحل امتالك سياراتهم مع 
أودي الكويت. كما يشــرفنا 
الفوز بهذه اجلائزة واحلصول 
على إجناز آخر. ونتطلع إلى 
ســنوات عديدة من النجاح 
املســتمر مــع عمالئنــا فــي 

الكويت».

نوعها فــي العالم من خالل 
 Hybrid) التقنيــة اجلديــدة
تتيــح  والتــي   (Solution
للعمــالء إمكانيــة الطباعة 
الفوريــة لبطاقــة الصرف 
اآللي، وكذلك السحب النقدي 
 QR» دون بطاقــة من خالل
Code» أو عبر البطاقة املدنية 
أو رقم الهاتف، وخدمة طباعة 
الشــيكات الفورية وشــراء 
ســبائك الذهــب وتســلمها 
 XTM فورا من خالل أجهزة
املوجودة في الفروع الذكية 
(KFH Go) البالغ عددها ١٠ 
فــروع واملنتشــرة بأماكن 
مختلفة في الكويت مبا فيها 
مطار الكويت الدولي والتي 
تتيح خدمات مصرفية ذات 
كفــاءة عالية مبا يزيد على 
٨٠٪ من اخلدمات واألعمال 
التي تقدمها الفروع مبفهومها 

التقليدي. 

تهــدف إلــى التحــول نحو 
اخلدمــات الرقميــة وتبني 
التكنولوجيــا احلديثة في 
تطوير مناذج أعمال وخدمات 
الدفع والتحويل اإللكتروني 
وتسخيرها لتوفير خدمات 
مرنة وآمنة وسريعة جلمهور 

العمالء.
وأشار الى أنه ميكن ألي 

18000 صورة وجمع 1800 
صفحة من املالحظات أثناء 
متابعته لكيفية اســتخدام 
العمالء ملركباتهم واملشاكل 
التي تصادفهم في املنتجات، 
ســواء التــي يتحملونها أو 
يبتكــرون ســبال مختلفــة 
للتعويض عنهــا. وأضاف 
قاعود: قبل الشروع برسم 
التصاميم، رغبنا أوال بفهم 
كيفيــة اســتخدام العمــالء 
للشاحنة على أرض الواقع، 
ومتثل التحدي الذي اعترضنا 
فــي فهــم هــذه املعلومــات 
وحتويلها إلى شيء ملموس.
وأشــار قاعــود إلــى ان 
الســيارات يبــدأ  تصميــم 
بتجربة السائق أوال، وأضاف: 
تبدأ مرحلــة التصميم بعد 
جلوس الســائق فــي مكان 
مريــح فــي موقــع القيادة. 
فتجربة الســائق هي نقطة 
البدايــة، وبعدها تأتي كافة 
املراحل األخرى. واستلهمت 
املزايــا  فــورد كثيــرا مــن 
احلصرية ضمــن فئتها في 
 F-150 طراز 2021 من شاحنة
اجلديدة كليا من املالحظات 
التــي جمعها الفريــق، مبا 
في ذلــك احلد األقصى لطي 

برنامــج خــاص مبني على 
مؤشرات أداء رئيسية وأهداف 
محددة. وتضم مؤشرات األداء 
عــدة معايير منها مســتوى 
رضاء العمالء وجودة األداء 
واخلدمــة املقدمة، باإلضافة 
إلــى جتاوز حجــم املبيعات 
مقارنة بالعام السابق. وبهذه 
املناسبة، قال رئيس شركة 
فؤاد الغامن وأوالده للسيارات 
خليفة فؤاد الغامن: «تستلم 
شــركة فؤاد الغامن وأوالده 

اجلهات املعنية املعتمدة من 
وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل لتسليمها ملستحقيها 
في موعدها مبا يتوافق مع 
أحــكام ووقت إخــراج زكاة 

الفطر. 

«بيتك» يوفر خدمة «دفع زكاة الفطر» 
عبر أجهزة الصرف اآللي

زكاة الفطر خالل أجهزة «بيتك»
عبدالعزيز الزعابي

املتدربون اجلدد مع شهادات التقدير

خليفة فؤاد الغامن في لقطة جماعية مع فريق مبيعات أودي الكويت

«الشايع والصقر» تبهر زوار «األڤنيوز» بأحدث طرازات «مازدا» ٢٠٢١

ضمن احتفالهــا بإطالق 
أحدث طرازاتها وموديالتها 
املميــزة لعــام 2021، قامت 
الكويتية الستيراد  الشركة 
الســيارات كايكــو الشــايع 
والصقــر املــوزع احلصري 
لســيارات مازدا في الكويت 
بعــرض أحــدث طــرازات 
مــازدا فــي األفنيــوز خالل 
شــهر رمضان الكرمي وذلك 
بحضور أشيش تاندون املدير 
العــام، ونــادر ســاملة مدير 
أول مبيعات الســيارات، ما 
وفر فرصة حملبــي وعمالء 
السيارات بشكل عام ومازدا 
بشــكل خــاص أن يتعرفوا 
على مفهوم مــازدا للفخامة 

والتحديثات اجلديدة.

واستخدام أفضل مواصفات 
الســالمة، واالهتمام الكبير 
باألداء. وأعرب أشيش تاندون 
املدير العام لدى «كايكو» عن 
فخره بإطالق أحدث سيارات 
العام 2021 من مازدا لتصبح 
مبتناول العمالء في صاالت 
العرض في الكويت، متوقعا 
أن حتقــق هــذه املجموعــة 
جناحا كبيرا على مســتوى 
املركبــات العصرية، والتي 
تزخــر بالكثيــر مــن املزايا 
التقنية الذكية، وتقدم صورة 
حيويــة مفعمــة بالنشــاط 
الشباب  وجذابة للســائقني 
والشابات ولألسر الصغيرة.

وبهذه املناسبة، قال نادر 
ساملة، مدير تنفيذى أول - 

موديــالت مازدا، فهي األكثر 
اناقــة بفضــل تصميمهــا 
الديناميكي، كما انها سيارة 
الصالون الرياضية املجهزة 
بــكل مــا يلــزم فــي قمــرة 
القيادة، والتي مت تخصيصها 
ملســاعدتك على االستمتاع 
برحلتك. ومت تزويد «مازدا 
6» مبحــرك البنزيــن عالي 
الكفــاءة SKYACTIV-G ذات 
احلقن املباشر والذي يحقق 
كفاءة في اســتهالك الوقود 
تصل لغاية 14 كم/ ليتر، إلى 
جانــب جتهيزها مبجموعة 
متطــورة من أنظمــة األمان 
تشمل نظام مراقبة السائق، 
املســاعدة علــى البقــاء في 
املســار، ونظام التنبيه عند 

والتصميم الرياضي املنحوت، 
باإلضافة الى مجموعة كاملة 
.SKYACTIV من تكنولوجيا

مازدا CX-9...الفخامة 
مبفهوم جديد

املركبــة  هــذه  جتســد 
اجلمــال احلقيقــي ملفهــوم 
الكثير»،  «القليــل يعطيــك 
مبنحنيات انسيابية وأسطح 
متموجة، مع أبعاد رشــيقة 
وجريئة ترفع من املعنويات 
وتبــث روح احليوية فيها، 
وفــي الداخل جند مقصورة 
مصنوعــة من أفخــر املواد 
وبحرفيــة فائقــة على نحو 
مــدروس. وتتألــق ســيارة 
مازدا CX-9 اجلديدة بالعديد 

مبيعات مازدا: كايكو تسعى 
دائما لتقدمي أحدث الطرازات 
اليابانية  من سيارات مازدا 
وإلرضــاء عمالئنــا قمنــا 
بإطالق طرازين مختلفني من 
مازدا دفعة واحدة، وأضاف 
املثلــى الختيار  «الطريقــة 
سيارة لك ولعائلتك واالقتناع 
بأنها السيارة املثالية هي أن 
جتربها بنفسك، وتقودها على 
طريقتك، ولذلك قمنا بإتاحة 
الفرصــة للحجــز املســبق 

لتجربة القيادة».
مازدا 6 اجلديدة.. تصميم عصري 

وقيادة ممتعة
املوديــل  تعــد مــازدا 6 
صاحب الريادة في تصميم 

اخلروج من املســار ونظام 
مراقبة النقطة العمياء لضمان 
سالمة أحبائك خالل القيادة، 
بينمــا مت تزويــد املقصورة 
MZD CON- الداخلية بنظام
NECT الــذي مينحك اتصاال 
متفوقــا باإلنترنــت ونظام 
مالحة متطور ونظام رؤية 

360 درجة.
وحتافــظ مــازدا علــى 
تقاليدها الراسخة بأن تكون 
من بني السيارات القالئل التي 
مازالت تصنــع بالكامل في 
اليابــان، حيث اســتطاعت 
الشــركة تطويــر ســيارتها 
«مازدا 6» لتصبح واحدة من 
أفضل سيارات الصالون التي 
جتمع بني ميزة املظهر الفاخر 

من املواصفات، مبا في ذلك 
تقنيــة التعطيل القياســية 
لألســطوانات التي ميكن أن 
تغلق األسطوانات عندما ال 
تكون هناك حاجة لزيـــادة 

كفاءة استهالك الوقود.
وتأتــي CX-9 اجلديــدة 
مبحرك SKYACTIV-G وهو 
محرك 4 ســلندرات بســعة 
2.5 لتــر توربــو بقوة 231 
حصانا مرتبط بناقل حركة 
أوتوماتيكي من 6 سرعات، 
 KODO كمــا يبعث تصميــم
املذهل ملازدا CX-9 اجلديدة 
كليا حيوية خالصة وصالبة 
ترفعها إلى منزلة تستحقها 
والتي متيز ســيارات الدفع 

الرباعي.

مازدا اليابانية اجلديدة بفخامة أوروبية

مازدا CX-9مازدا ٦مازدا 6 وCX-9 خالل عرضهما في األفنيوز مقصورة عصرية وأنيقة

ودعــت هــذه االحتفالية 
جميــع متابعــي وعشــاق 
مازدا ليكونــوا ضمن أوائل 
العمالء الذين يحظون بفرصة 
التعرف على سيارات مازدا 
6 ومازدا CX-9.  ومع إطالق 
هذيــن الطرازين، فإن مازدا 
تضيف على تشــكيلتها من 
السيارات متنوعة األحجام 
لديهــا  فمــا  والتصاميــم، 
من طــرازات جديــدة يعزز 
التنوع عندها، ويقدم أحدث 
املوديالت العصرية، وتعتبر 
هذه السيارات اجلديدة التي 
تقدمها مازدا األحدث واألفضل 
مبــا تعكســه من إبــداع في 
التصميم، وتوظيف ألحدث 
التكنولوجيــا،  تطبيقــات 
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«بورصة الكويت» في ٢٠٢١.. أداء قوي مبكاسب ٣٫٥ مليارات دينار
احمللل املالي

شــهدت بورصة الكويــت بداية قوية 
خالل العام احلالي، وخاصة شــهر أبريل 
املاضي، وذلك في ظل تغير كبير بسلوك 
املســتثمرين وتفاؤلهم باملرحلة املقبلة، 
األمل بنهاية جائحة كورونا في املستقبل 
القريــب وعودة الــدورة االقتصادية الى 
طبيعتها، وبالتالي عبور الشركات املدرجة 
لهذه االزمة غير املسبوقة بأقل كلفة ممكنة 
وعودة التوازن الى األوضاع املالية واألداء 

املالي للشركات.
ومن بني العوامــل التي عززت تفاؤل 
املستثمرين، عودة أسعار النفط للتعافي 
واالرتفاع التدريجي في ظل اإلجراءات التي 
تنفذها حتالف «أوپيك +» لدعم األسعار 
وتعافي السوق، حيث ارتفعت بنسبة ٢٧٪ 
منذ بداية ٢٠٢١، لتبلغ مستوى ٦٥ دوالرا 
للبرميل خــالل أبريل املاضي، مع وجود 
توقعات بارتفاع الطلب على النفط خالل 

عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
وعالوة على ذلك، جاءت نتائج الشركات 
املدرجة خالل الربع األول من العام احلالي 
مبشــرة، حيث جاءت لغالبية الشركات 
والبنــوك املعلنة حتى اآلن مبســتويات 
جيــدة، بل تعيــد لألذهان أربــاح ما قبل 
زمن كورونا، وذلك بعد ان تأثرت غالبية 
الشــركات باألزمــة خالل العــام املاضي 
وتراجعــت أرباح جزء كبيــر منها، فيما 
سجل الكثير خسائر خالل العام املاضي.

وباإلضافة الى ذلــك، كان هناك عامل 
آخر محفز لثقة وتفاؤل املستثمرين بسوق 
األسهم، وهو تسريع عملية التطعيم في 
الكويت ليتخطى عدد الذين تلقوا اللقاح 
ضد ڤيروس كورونا املليون شخص، والتي 
تعتبر مــن املتطلبات الرئيســية لعودة 

النشاط االقتصادي الى طبيعته.
وهناك مؤشــر آخــر مطمئن الندفاعة 
البورصة الكويتية، وهو عودة السيولة 
بقوة الى األســهم املدرجة، حيث تخطت 
السيولة مستوى ٨٣ مليون دينار خالل 
شــهر أبريل املاضي، فيما ارتفعت القيمة 
الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت خالل 
أبريــل ٢٠٢١ بحوالــي ٢٫٣٦ مليار دينار، 
مما رفع أرباحها منذ بداية السنة الى ٣٫٥ 
مليارات دينار بارتفاع ١١٪، لتسجل بنهاية 
أبريل املاضي مستوى ٣٥٫٩ مليار دينار.

أداء قطاعات البورصة
وعلى صعيد القطاعات في الســوق، 
فقد توزعت أرباح القيمة الســوقية على 
معظم القطاعات القيادية وخاصة قطاع 
البنوك، الذي ربح خالل شهر أبريل ٢٠٢١ 
حوالي ٩٥٨ مليــون دينار لترتفع أرباح 

قيمته السوقية الى ١٫٥٦ مليار دينار منذ 
بداية الســنة لتسجل ٢٠٫٢٢ مليار دينار 
أي ما يعادل ٥٦٫٥٪ من القيمة الســوقية 

االجمالية للبورصة. 
أيضــا قطاع الصناعــة كان الرائد في 
األرباح الســوقية (بقيادة اجيليتي التي 
ارتفعت قيمتها السوقية منذ بداية السنة 
بحوالي ٦٣٠ مليون دينار)، حيث ارتفعت 
قيمته السوقية خالل شهر ابريل بحوالي 
٦٢٣ مليون دينار وبالتالي ارتفعت قيمته 
الســوقية منذ بداية السنة بحوالي ٧٣٣ 

مليون دينار لتسجل ٣٫٨٥ مليارات دينار. 
كذلك بالنسبة لقطاعي اخلدمات املالية 
والعقار، حيث ربحت قيمتهما الســوقية 
خالل شهر ابريل حوالي ٣٩٢ مليون و٢٦٤ 
مليون دينار لتســجل ٣٫١ مليارات و٢٫٤ 

مليار دينار على التوالي.
أداء املؤشرات 

وفيما يخص أداء مؤشــرات السوق 
منذ بداية العام احلالي، فقد ارتفع مؤشر 
السوق العام بنسبة ١٠٫٥٥٪ منها ٦٫١٥٪ 

خالل شهر أبريل ٢٠٢١، بينما ارتفع مؤشر 
الســوق األول بنســبة ١٠٪ منها ٥٫٢٨٪ 

خالل شهر أبريل ٢٠٢١.
أما الســوق الرئيســي وبعد ان كان 
اداؤه منذ بداية اعتماده من قبل بورصة 
الكويت في ابريل ٢٠١٨ ضعيفا وســط 
ســيولة شــحيحة، فقد كان اداؤه جيدا 
منذ بداية الســنة احلالية حيث ســجل 
ارتفاعات قوية بنسبة ١٢٫١٣٪ منها ٨٫٩١٪ 
خالل شــهر أبريل ٢٠٢١ بدعم من تدفق 
السيولة الى أسهمه، حيث من املالحظ 
توجه جزء كبير من سيولة البورصة الى 
اسهم السوق الرئيسي فقد بلغت حصته 
من سيولة البورصة منذ بداية عام ٢٠٢١ 
حوالي ٣٥٪ بعد ان كانت حصته ١٦٫٥٪ 

خالل عام ٢٠٢٠. 
وبلغت قيمة تداوالت اسهم السوق 
الرئيســي منذ بداية الســنة ١٫٢٦ مليار 
دينــار، باملقارنة مــع ٢٫٣١ مليار دينار 
ألسهم السوق األول، أما املعدل اليومي 
للســيولة لبورصة الكويــت منذ بداية 
السنة فقد سجل ٤٥ مليون دينار افضل 
من السنوات السابقة، بينما بلغ املعدل 
اليومي لســيولة الســوق الرئيسي ١٦ 
مليون دينــار مقابل ٢٩ مليــون دينار 

ألسهم السوق األول.

خالل أول ٤ أشهر من العام احلالي.. ومدعومة بتفاؤل املستثمرين بتخطي الشركات املدرجة األزمة احلالية.. واألمل بانتهاء «كورونا» وعودة احلياة االقتصادية لطبيعتها

(محمد هاشم) البورصة تستهل عام ٢٠٢١ بأداء قوي ومكاسب سوقية جيدة مدعومة بتفاؤل وثقة املستثمرين بعودة احلياة لطبيعتها 

مؤشر السوق األول قفز ١٠٪ خالل ٤ أشهر.. و٢٩ مليون دينار متوسط سيولته اليومية١٫٥٦ مليار دينار مكاسب قطاع البنوك منذ بداية العام.. لتقفز قيمته السوقية إلى ٢٠٫٢ مليارًا

«الوطنية ملشاريع التكنولوجيا»: نقل التقنيات العاملية للكويت
أحمد مغربي

كشفت الشركة الوطنية 
ملشــاريع التكنولوجيا في 
مخاطبــة رســمية حصلت 
انهــا  «األنبــاء»  عليهــا 
جنحــت في نقل العديد من 
العامليــة  التكنولوجيــات 
املطــورة، بــل ان الشــركة 
عمــدت إلــى تقــدمي إضافة 
نوعيــة ومتفردة فــي هذا 
الشــأن تتمثــل فــي توفر 
خدمــة االســتضافة والتي 
يتم من خاللها توفير ممثلني 
ومتخصصني مــن اجلهات 
املنتجــة للتكنولوجيــات 
العامليــة فــي الكويت تقيم 
لفتــرة محــدودة فــي مقر 
الشركة الوطنية لتقدمي أي 
مساعدة فنية للتكنولوجيات 
املنقولة والتي حتتاج أحيانا 
الــى تطويــر كــي تتوافق 
مع طبيعــة البيئة احمللية 
وحاجات اجلهات املستفيدة.

وتعتبر الشركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا احدى 
التابعة  الشــركات احمللية 
العامة لالســتثمار  للهيئة 
وتندرج حتتها مجموعة من 
الشركات التابعة واململوكة 
لها بالكامل، ومنذ تأسيس 
الشركة ســعت الى توفير 
الرائــدة  التكنولوجيــا 
القطاعــني احلكومــي  فــي 
واخلــاص وذلــك من خالل 
تطبيق منوذج أعمال مبتكر 
ومرن يستوعب من خالله 
تطوير مشاريع التكنولوجيا 
واالستثمارات التكنولوجية 
واخلدمــات االستشــارية 
وبرامج التدريب والتطوير.
نقــل  ان  وذكــرت 
يعنــي  ال  التكنولوجيــا 
تكــون  ان  بالضــرورة 
التكنولوجيــا ذات طبيعة 
مادية بحتة وإمنا قد تدخل 

وخالفــه، وهنــاك بعــض 
التي ميكن  التكنولوجيات 
استخدامها مباشرة ورؤيتها، 
وقــد عمــدت الشــركة الى 
بالتكنولوجيات  االستثمار 

املعرفــة  تلــك  اســتخدام 
تكنولوجيــات  لتطويــر 
محلية وإقليمية، ويتم نقل 
التكنولوجيات املستثمر بها 
والغيــر مســتثمر بها عبر 
العديد من اآلليات التعاقدية 

وغير التعاقدية.
ورصــدت الشــركة أهم 
التكنولوجيات التي عملت 
على نقلها محليا وإقليميا 

كالتالي:
- تكنولوجيات عديدة 
في مجال الطاقات املتجددة 
عبر مشاريع شركة انرتك 
انرتــك  التابعــة ومركــز 
للتدريــب علــى الطاقــات 
املتجددة التابع لها ومقره 
معهــد الكويــت لألبحــاث 

العلمية.
تكنولوجيــات   -
عديــدة في مجــال العلوم 
احلياتية واملجاالت الطبية 
 Medain كتكنولوجيــا 
الفرنسية الكتشاف مرض 

السرطان.
املعلومــات  نظــم   -
واالتصاالت عبر مشــاريع 
التابعــة  امبلــس  شــركة 
مشــروع  كتكنولوجيــا 
نقــل االرقام لصالح وزارة 

املواصالت.
- تكنولوجيــا شــركة 
StemCyte األميركية وهي 
شركة متخصصة في جمع 
وجتهيز واختبار وتخزين 
وحدات دم احلبل الســري 
اخلاصــة والعامة على حد 
سواء وتطبيقاتها العالجية 
اخلاليــا  يســمى  مــا  أو 

اجلذعية.
- تكنولوجيــا شــركة 
البريطانيــة   Palringo
وهي عبــارة عــن برنامج 
أو تطبيــق للهاتف النقال 
متعدد املســارات يستخدم 
إلرسال الرســائل الفورية 

بني مجموعة من املشاركني 
ويشــابه عملــه تطبيــق 
WhatsApp وقــد أسســت 
الشركة مقرا لها في مدينة 
دبي فــي عــام ٢٠١٣، ولها 
وجود قوي في املنطقة، وقد 
بلغ إجمالي عدد املشتركني 
في تطبيق Palringo حول 
العالم ٣٥ مليون مشترك، 
منهم ١٦٫٣ مليون مستخدم 

من الشرق االوسط.
- تكنولوجيــا شــركة 
Friendi Mobile البريطانية، 
هي شركة متتلك تكنولوجيا 
مشــغلة لشــبكة االتصال 
علــى   MVNO احملمــول 
املستوى االقليمي مشابهة 
فــي عملها ما كان يســمى 
محليــا شــبكة Ezee ولها 
عمليات في الشرق االوسط 
وجنوب شرق آسيا وشمال 
افريقيــا، حاليا بــدأت في 
ســلطنة عمــان، واألردن، 
واململكة العربية السعودية، 
بالشراكة مع شــركة زين 

السعودية.
- تكنولوجيــا شــركة 
Heliocentris األملانية، وهي 
شركة متخصصة في إدارة 
الطاقة  الطاقــة وتخزيــن 
الهجينة عبر تكنولوجيات 
الطاقة املتجــددة ومت نقل 
تكنولوجياتها ملعهد الكويت 

لألبحاث العلمية.
- تكنولوجيــا شــركة 
وهــي  األميركيــة،   Alien
شركة متخصصة بتطوير 
خدمــات ومنتجات خاصة 
تعمــل بتــرددات الراديــو 
احملددة للهوية RFID تساهم 
في إدارة جتــارة التجزئة 
االســتهالكية،  والســلع 
التصنيــع، الدفــاع، النقل 
اللوجســتية  واخلدمــات 
الدوائيــة  والصناعــات 

وغيرها من الصناعات.

التــي تنطبــق عليهــا كلتا 
احلالتني باإلضافة الى نقل 
معرفــة تلــك التكنولوجيا 
ان لــم يتــم التمكــن مــن 
نقلهــا فعليــا، وذلك بهدف 

جنحت في توفير تكنولوجيات الطاقة املتجددة واكتشاف السرطان وتطبيقات عالج اخلاليا اجلذعية

التكنولوجيا املنقولة ضمن 
حلول تكنولوجية متعددة، 
منهــا تطبيقــات الهواتــف 
احملمولة وأجهزة طبية تكون 
التكنولوجيا املنقولة ضمنها 

٥ مهام للشركة 
ذكرت الشــركة الوطنية ملشــاريع 
التكنولوجيا انه يقع ضمن مهامها التالي: 
١- تعريف الشــركة املســتثمر بها 
أو التكنولوجيا ذات العالقة بشــركات 
ومؤسســات محليــة وإقليمية بهدف 
التوفيق بني اجلهتــني للعمل معا نحو 

تسويق التكنولوجيا بها.
٢- تعريف الشــركة املستثمر بها أو 
التكنولوجيا ذات العالقة بإمكانيات السوق 
احمللي واإلقليمي وحتفيزها على الدخول 
بهذه االســواق عبــر تزويدها ببيانات 
ومعلومات محلية تشير الى إمكانية جناح 
تلك التكنولوجيا باملنطقة مع ترك حرية 
الدخول للشركات املستثمر بها عبر اآلليات 
والقنوات التي تراها الشركة املستثمر بها 
أو التكنولوجيا ذات العالقة مناسبة مع 

تزويدها بأسماء انسب الشركاء.

٣- ربط بعض التكنولوجيات املستثمر 
بها أو التكنولوجيا ذات العالقة مبؤسسات 
بحثية بهدف نقل التكنولوجيا لتجربتها 
والتــدرب عليها من قبل اجلهة البحثية 
لتناسب  التكنولوجيــا  وبالتالي تعديل 
البيئة واألجواء احمللية وبالتالي يسهل 

تسويقها.
٤- نقل التكنولوجيا للمستثمر بها أو 
التكنولوجيا ذات العالقة عبر مشــاريع 
تكنولوجية تعمل على تطويرها الشركة 
الوطنيــة ملشــاريع التكنولوجيــا مع 
مؤسسات وشركات محلية وإقليمية تكون 
التكنولوجيا املستثمر بها أو التكنولوجيا 
ذات العالقة ضمن احتياجات تلك املشاريع.

٥- التعاقد املباشر مع الشركة املستثمر 
بها أو التكنولوجيــا ذات العالقة لنقل 

وتوطني التكنولوجيا.

«النفط الكويتي» بـ ٦٧٫٣ دوالرًا

كونا: انخفض سعر برميل النفط الكويتي ١٫٢٤ دوالر 
ليبلــغ ٦٧٫٣١ دوالرا في تداوالت نهاية األســبوع مقابل 
٦٨٫٥٥ دوالرا في تداوالت اخلميس، وذلك وفقا للســعر 

املعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األســواق العاملية ارتفعــت العقود اآلجلة خلام 
برنت في ختام التداوالت ١٧ ســنتا لتبلغ ٦٨٫٢٨ دوالرا 
للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط األميركي 

١٩ سنتا ليبلغ ٦٤٫٩٠ دوالرا.

«بنوك أميركا» تسمح لعمالئها 
بتداول «بيتكوين» عبر حساباتهم

ألول مرة، سيتمكن عمالء بعض البنوك األميركية 
قريبا من شراء عملة بيتكوين واالحتفاظ بها وبيعها 
من خالل حساباتهم احلالية، وفقا لشركة حفظ العمالت 

.«NYDIG» املشفرة
وأبرمت الشركة، وهي شركة تابعة ملدير األصول ستون 
ريدج ومقرها نيويورك، شراكة بقيمة ١٠ مليارات دوالر، مع 
شــركة فيديليتي خلدمات املعلومات الوطنية العمالقة في 
مجال التكنولوجيا املالية لتمكني البنوك األميركية من تقدمي 
عمالت بيتكوين في األشــهر املقبلة، وفقا لبيان الشركتني، 
والذي نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وفي هذه األثناء، مت تســجيل مئــات البنوك بالفعل في 
البرنامج، وفقا لباتريك سيلز، رئيس احللول املصرفية في 
«NYDIG»، وبينما جتري الشركة مناقشات مع بعض أكبر 
البنــوك األميركية، فإن العديد مــن املقرضني الذين وافقوا 
على املشــاركة هم مؤسسات أصغر مثل «Suncrest»، وهو 

بنك مجتمعي مقره كاليفورنيا وله ٧ فروع.
وقال سيلز: «ما نقوم به هو تسهيل األمر على األميركيني 
والشــركات حتى يتمكنوا من شراء بيتكوين من خالل 
عالقاتهم املصرفية احلالية، وإذا كنت استخدمت تطبيق 
الهاتــف احملمول اخلاص بــي للقيام بجميــع اخلدمات 
املصرفية، فأنا اآلن لدي القدرة على شراء وبيع واالحتفاظ 

بالبيتكوين عبر نفس التطبيق».

أين تكمن الفرص االستثمارية 
في األسهم الكويتية؟

على الرغم من تسجيل العديد 
من الشركات املدرجة في البورصة 
الكويتية أرباحا ســنوية عن العام 
٢٠٢٠، إال أن تراجع تلك الربحية في 
عام كورونا أثر بالسلب على بعض 
املؤشرات املهمة التي حتكم القرار 
االستثماري، وأبرزها مكرر الربحية. 
لـ «األنباء»،  وبحســب رصد 
فقد بلغ مكــرر الربحية آلخر ١٢ 
شهر للشركات التي حققت ربحية 
فقط، ٢٣ مرة باملقارنة مع مضاعف 
الربحية في نفس الوقت تقريبا من 
العام املاضــي والبالغ وقتها ١٢٫٧ 
مرة، ويقيــس مكرر الربحية عدد 
املرات (الســنوات) التي يحتاجها 
نصيب السهم من األرباح وصوال 
إلى القيمة السوقية، ولذلك كلما زاد 
مكرر الربحية كان مؤشرا سلبيا، 
وكلما انخفض كان إيجابيا، إال ان 
كافة املؤشرات اإليجابية التي حملتها 
املالية اجليدة للشــركات  النتائج 
والبنوك في الربع األول من ٢٠٢١ 
يشير الى ان هناك العديد من الفرص 
الكويتية  االستثمارية في االسهم 
القرار  أصبحت ســانحة وتنتظر 

االستثماري.
تأثير مزدوج

ويبدو أن السبب خلف التأثير 
السلبي ملكرر الربحية على مدار ١٢ 
شهرا ناجت عن تراجع األرباح نتيجة 
تداعيات جائحة كورونا، مقابل ارتفاع 
األسهم خالل تلك الفترة، حيث تأتي 
املقارنة على أساس سنوي بشهر 
مارس ٢٠٢٠ والذي شهد تراجعات 
حادة ألســعار األسهم في املرحلة 

األولية لتفشي ڤيروس كورونا. 
وقد أعلنت ٦٨ شــركة مدرجة 
عن أرباحها السنوية للعام ٢٠٢٠، 
والتي وصلت إلى ٩٩١ مليون دينار 
بتراجع ٤٥٪ على أســاس سنوي 
العــام ٢٠١٩، وقد  بأرباح  مقارنة 
ارتفعت أرباح ١٧ شركة فقط، مقابل 
تراجع أرباح ٥١ شركة، فيما لم يتم 
احتســاب نتائج ٢٢ شركة اعلنت 

عن خسائر. 

وبتحليــل مكــررات الربحية 
لألسهم املدرجة بكل قطاع، يتضح 
تباين بني القطاعات بشكل يعكس 
مدى تأثر النشاط التشغيلي في كل 
قطاع على حدة وانعكاس ذلك على 
ربحية القطاع، ويظهر تغير واضح 
في مكررات ربحية ٩ بنوك أعلنت 
عن تسجيل أرباح عن العام ٢٠٢٠، 
منها ٥ بنوك تراوحت بني ١٧ و٣٨ 
مرة، فيما فاق مكرر ربحية البنوك 

األربعة األخرى ٥٠ مرة. 
أما قطاع التأمني فسجل مكررات 
جذابة خلمس شركات، أعلنت عن 
تسجيل أرباح تتراوح مكرراتها بني ٧ 
و ١٦ مرة، فيما شهد القطاع العقاري 
أداء متباينا ملكرر ربحية األســهم 
املدرجة بالقطاع، حيث تراوحت بني 
١١ الى ٣٦ مرة لـ ١١ شركة سجلت 
أرباحــا، بينمــا زاد مكرر ربحية 

شركتني عن ٥٠ مرة. 
الصناعة واالتصاالت 

العديد من  ورغــم تســجيل 
الشــركات خلســائر في القطاع 
الصناعــي، إال أن مكــرر ربحية 
الشركات التي سجلت أرباحا كان 
إيجابيا، حيث جاء املكرر أقل من ١٨ 
مرة لستة شركات، وتراوح بني ٢٥ 
و ٣٠ مرة لشركتني وفاق ٥٠ مرة 

لشركتني أخريني. 
أما قطاع االتصاالت فقد سجلت 
شركتان مكرر ربحية يتراوح حول 
١٤ مرة، وشركة ثالثة فاق ٥٠ مرة، 
بينما ســجلت الرابعة خســائر، 
وانقسم قطاع النفط والغاز بني ثالث 
شركات تراوح مكرر الربحية بني ١١ 
و ١٧ مرة ما يعد مستويات جيدة. 
وعلــى صعيد مكــرر القيمة 
الدفتريــة، والذي يقيس نســبة 
الســعر إلى القيمة الدفترية (التي 
متثل نصيب كل سهم من إجمالي 
حقوق املســاهمني)، فقد بلغ في 
املتوسط ١٫٤٤ مرة، وهو ما يعكس 
صالبة مستويات الرسملة للعديد 
من األســهم املدرجة في البورصة 

الكويتية.
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نسبة الدوالر باالحتياطيات العاملية تهبط ألدنى مستوياتها في ٢٥ عامًا
محمود عيسى

قال صندوق النقد الدولي في حتليل نشــره 
مؤخرا، إن نسبة الدوالر االميركي في االحتياطيات 
العاملية لدى البنوك املركزية تراجعت بالربع االخير 
من ٢٠٢٠ لتبلغ نســبة ٥٩٪، وهو أدنى مستوى 
على مدار ٢٥ عاما، وذلك اســتنادا للمسح الذي 
أجــراه الصندوق عن تكوين احتياطيات العمالت 

األجنبية الرسمية.
ونشــر الصندوق على موقعه على االنترنت 
حتليال بقلم سيركان أرسالن ألب وشيما سيمبسون-
بــل، جاء فيه ان بعض التحليــالت تفيد بأن هذا 
التراجع يعكس جزئيا تدني دور الدوالر في االقتصاد 
العاملي في مواجهة املنافسة من العمالت األخرى 
التي تستخدمها البنوك املركزية في إجراء املعامالت 
الدولية، وإذا كانت التحوالت في احتياطيات البنوك 
املركزية كبيرة بالقدر الكافي، فمن املمكن أن تؤثر 

على أسواق العمالت والسندات.
تقلبات ملحوظة

ويستدل من بيانات الصندوق أن األصول املقومة 
بالدوالر من احتياطيــات البنوك املركزية هبطت 
نســبتها من ٧١٪ إلى ٥٩٪ أي بنحو ١٢٪، في ظل 
إطالق اليورو خالل عام ١٩٩٩، بالرغم مما يتخلل 
ذلك من تقلبات ملحوظة، وفي الوقت نفسه تذبذب 

نصيب اليورو بنســبة ٢٠٪ تقريبا، بينما زادت 
عمالت أخرى، منها الدوالر األســترالي والدوالر 

الكندي واليوان الصيني، إلى ٩٪.
وأشارت التحليالت الى إمكانية تأثير تقلبات 
أسعار الصرف بصورة كبيرة على تكوين عمالت 
محافظ االحتياطيات لدى البنوك املركزية، كما ان 
التغيرات في القيم النسبية ملختلف األوراق املالية 

احلكومية ميكن أن تؤثر أيضا.
وأضاف الصنــدوق ان نصيب الدوالر مقابل 
العمالت الرئيسية األخرى ينخفض أثناء فترات 
ضعفه عموما من االحتياطيات العاملية نظرا لزيادة 
القيمة الدوالرية لالحتياطيات املقومة بعمالت أخرى 

(والعكس صحيح في فترات قوة الدوالر).
وبدورها، ميكن أن تتأثر أسعار صرف الدوالر 
بعدة عوامل، منها تباعد املسارات االقتصادية بني 
الواليات املتحدة واالقتصادات األخرى، والفوارق 
السياسات النقدية وسياسات املالية العامة، وكذلك 
مبيعات ومشــتريات البنــوك املركزية من النقد 

األجنبي.
ثبات قيمة الدوالر

وأوضح الكاتبان أن قيمة الدوالر األميركي مقابل 
العمالت الرئيسية ثبتت دون تغيير بوجه عام على 
مــدار العقدين املاضيني، غير أن تقلبات ملحوظة 
حدثت في تلك األثناء، وهو ما ميكن أن يفسر حوالي 

٨٠٪ من التباين قصير املدى (ربع الســنوي) في 
العاملية  الدوالر األميركي من االحتياطيات  حصة 
منذ عام ١٩٩٩. أما التباين املتبقي بنسبة ٢٠٪ على 
املدى القصير فيمكن تفســيره في األساس من 
خالل قرارات البيع والشــراء النشطة التي قامت 

بها البنوك املركزية لدعم عمالتها.
أما عن العام املاضي، فبمجرد احتســاب أثر 
حتركات أسعار الصرف، يتبني أن نصيب الدوالر 
األميركي من االحتياطيات ظل مستقرا بوجه عام. 
ولكن على املدى البعيد، يتضح عدم حدوث تغير 
ذي أهمية في قيمة الدوالر األميركي، مع انخفاض 
نصيبه من االحتياطيات العاملية، مما يشير إلى أن 
التحول تدريجيا  البنوك املركزية تواصل بالفعل 

عن العملة األميركية.
ويتوقع البعض أن يســتمر انخفاض نصيب 
الدوالر من االحتياطيات العاملية مع سعي البنوك 
الصاعدة  اقتصــادات األســواق  املركزية فــي 
واالقتصادات النامية إلــى مزيد من التنويع في 
تكوين احتياطي العمالت لديها. وهناك بضعة بلدان، 
مثل روسيا، أعلنت بالفعل عن نيتها القيام بذلك.

ورغم التحــوالت الهيكلية الكبرى في النظام 
النقدي الدولي على مدار العقود الســتة املاضية، 
فاليزال الدوالر هو العملة املسيطرة على االحتياطيات 
الدولية، ويرى الصندوق أن أي تغييرات في وضع 
الدوالر األميركي قد تظهر في احلسابات بعيدة املدى.

هل لنا أن نتعرف على دور 
إدارة التموين بوزارة التجارة 

والصناعة؟
٭ تعتبر إدارة التموين إحدى أهم 
اإلدارات العاملــة بالوزارة، حيث 
تعتبر املسؤولة عن توفير وتدفق 
السلع واملواد الغذائية واإلنشائية 
إلــى الســوق احمللــي، وتوفيرها 
للمواطنني بأسعار ومواد مدعومة 

ومخفضة وبشكل دائم.
ومنذ تأسيســها لعبــت إدارة 
التموين دورا رئيســيا في تأمني 
احتياجــات املواطنني من الســلع 
الضروريــة  الغذائيــة  واملــواد 
وتوفيرها لهم بأســعار مدروسة، 
وذلــك بهــدف تخفيــف األعبــاء 
احلياتيــة واملعيشــية عــن كاهل 

املواطنني الكويتيني.

ما هو إجمالي أعداد املستفيدين من 
البطاقة التموينية، وكم تبلغ التكلفة 
اإلجمالية السنوية للمواد املدعومة؟

٭ يبلــغ إجمالــي أعــداد األفــراد 
املســجلني عبــر نظــام البطاقــة 
التموينية أكثر من ٢٫٠٩٣ مليون 
فرد، فيما تصل التكلفة اإلجمالية 
الســنوية التــي تتحملهــا الدولة 
نتيجة الدعم الذي تقدمه للمواطنني 
على كل املواد الغذائية والتموينية 
واإلنشــائية املدعومــة نحــو ٢١٠ 

ماليني دينار.

حدثينا عن املخزون االستراتيجي 
للمواد الغذائية الواردة إلى الكويت، 

وكم يبلغ حجمها؟
٭ فــي احلقيقة سياســة الكويت 
الغذائية تعتمد على تأمني مخزون 
إستراتيجي كبير من املواد الغذائية 
والسلع األساسية في مخازنها ملدة 
تتجاوز العام لبعض السلع ومدة 
ال تقل عن ٤ أشــهر لسلع أخرى، 
مع احلفــاظ على التدويــر الدائم 
للمخزون الغذائي من خالل عمليات 
البيع التي تتم بشكل شهري عبر 
أفرع التموين املنتشرة في جميع 

أنحاء البالد.

سمحت وزارة التجارة باستبدال 
قيمة املواد االختيارية ضمن دعم 

املواد اإلنشائية ملواد البناء لصاحب 
القرض اإلسكاني اجلديد مع 

زيادة كمية احلديد أو اخلرسانة 
والتكييف، ما تأثير هذا القرار على 

املواطن؟ 
٭ ال شك أن مثل هذه القرارات إمنا 
تهدف إلى التسهيل على املواطنني 
في بناء منازلهم أو ترميمها وتوفير 
أقصى أشــكال الدعــم املمكن لهم، 
حيث ســمح هذا القــرار لصاحب 
العالقــة باســتبدال قيمــة املــواد 

االختياريــة لــه مع زيــادة كمية 
احلديد أو اخلرســانة والتكييف، 
إذ مبوجــب القــرار يســتطيع كل 
مواطن مستحق للدعم اإلسكاني من 
قرض البناء أن يختار الكمية التي 
يحتاجها من احلديد واخلرســانة 
والتكييف ضمن املواد االختيارية 
(الطابوق اجليري وسيجما وعازل 
مائي وعازل حراري وأطقم صحية 
والسيراميك والبورسالن وأسالك 
الكهرباء)، والتي تعادل ما قيمته 

١٨٠٠ دينار.
أما الشريحة املستفيدة من القرار، 
فهي شريحة املواطنني املقبلني على 
البنــاء ألول مــرة وخاصة أولئك 
الذيــن حصلــوا علــى تراخيص 
البنــاء فــي املناطــق اإلســكانية 
اجلديدة مثل منطقة غرب عبداهللا 

املبارك واملطالع، أو حتى 
املواطنــني الراغبــني في 
ترميم منازلهم وفق قانون 
وقروض الترميم، حيث 
القيمة املخصصة  زادت 
لقرض الترميم من الدعم 
االختياري إلى ١٥٠٠ دينار 

جلميع املساحات.
وميكــن القــول إن هذا 
قبــوال  القــى  القــرار 
واستحسانا لدى شريحة 
كبيــرة مــن املواطنني 
الذين قاموا باســتبدال 
املواد اإلنشائية التي ال 
إليها مبواد  يحتاجون 
يحتاجونها، األمر الذي 
خفف عنهم أعباء البناء 

وتفعيــل احلســاب بالدخول إلى 
البريد اإللكتروني، ومن ثم الدخول 
عن طريق املصادقــة عن تطبيق 
«هويتي»، واختيار إدارة التموين 
(قسم البطاقة التموينية - املواد 

اإلنشائية) وحتميل املستندات.
ومبجــرد انتهــاء املواطن من 
إدخال البيانات املطلوبة منه يقوم 
الــوزارة بالتدقيق على  موظفــو 
املعاملة والرد عليها خالل فترة ال 
تتجاوز دقائــق معدودة، ومن ثم 
يتم حتويله إلى الشركة الكويتية 
للتمويــن للحصــول علــى املواد 
املتاحة له بعد احلصول على موعد 
لتفــادي االزدحــام، وذلك تطبيقا 
لالشتراطات الصحية املوصى بها 
مــن قبل مجلس الــوزراء ووزارة 

الصحة العامة.

والترميم على حد سواء.

ما هي آلية استقبال طلبات 
املواطنني الراغبني في احلصول 

على مواد البناء واملواد اإلنشائية 
في ظل الظروف احلالية؟

٭ كمــا هو معروف، فقــد أعلنت 
إدارة التمويــن في وزارة التجارة 
والصناعــة، عــن عدم اســتقبال 
املراجعــني الراغبني في احلصول 
على مواد البناء واملواد اإلنشائية 
منذ بداية جائحة فيروس كورونا 
املســتجد(كوفيد- ١٩)، حيــث مت 
اإلعــالن عــن اســتقبال طلبــات 
البوابــة  املواطنــني كافــة عبــر 
اإللكترونية اخلاصة بالوزارة من 
www.moci.) خالل موقع الوزارة

gov.kw) فقط.

اشترطت وزارة التجارة والصناعة 
لدعم التموين املخصص للعمالة 
املنزلية أن يكون العامل مسجال 

على البطاقة املدنية األصلية 
للكفيل، هل هناك إحصائية بأعداد 

ما مت إلغاؤه من العمالة غير 
املسجلة؟

٭ بالفعــل مت تطبيق هــذا القرار 
منذ بدايــة العام احلالي، حيث مت 
ربط النظام احلالي لوزارة التجارة 
والصناعة مع كل من النظام اآللي 
لوزارة الداخليــة والهيئة العامة 
للمعلومات املدنية، ومن ثم حتديث 
بيانات املواطنني املستحقني للمواد 

التموينية املدعومة.
وبعــد تفعيل الربــط اآللي مع 
اجلهــات احلكوميــة املذكورة، مت 
إلغــاء أكثــر من ٦٠ ألف شــخص 
العمالــة املنزليــة  مــن 
غيــر املســتحقة للمواد 
التموينيــة والتي كانت 
البطاقات  مســجلة على 
ملواطنــني  التموينيــة 
كويتيني دون أن يكونوا 
على كفالتهــم، علما بأن 
النظــام اآللي يعمل على 
حتديث هــذه املعلومات 
بشــكل أوتوماتيكي مع 
نهايــة كل شــهر للتأكد 
من ســالمة بيانات كافة 
املواطنــني املقيديــن في 
النظام التمويني بالكويت.

أعلنت وزارة التجارة 
والصناعة زيادة قيمة 

الدعم على مغذيات وحليب األطفال 
تخفيفا على املواطنني، وإدراج 

 «LED» املصابيح املوفرة للطاقة
ضمن املواد اإلنشائية املخفضة، ما 

الهدف من وراء هذا القرار؟
٭ يهدف قرار زيــادة قيمة الدعم 
على مغذيات وحليب األطفال هو 
مــن مبــدأ العدالة واملســاواة بني 
الشركات املوردة لتلك املواد، حيث 
كانت في الســابق تتفاوت نسبة 
الدعم املقدمة لهم، ومت حتقيق مبدأ 
العدالة بينهم مع االستفادة بتقليل 
سعر بيع مادتي حليب ومغذيات 
األطفال للمستفيدين من البطاقات 

التموينية.
أما فيما يتعلق بإدراج املصابيح 
املوفــرة للطاقة، فقــد جاء القرار 
للتخفيف على املواطنني املقبلني 
علــى البنــاء مــن جهــة، ولدفع 
املواطنني للتوجه نحو اعتماد هذه 
املصابيح فــي منازلهم لتخفيف 
الكهربائيــة  الطاقــة  اســتهالك 
من اجلهــة االخرى، ومبــا يعود 
بالنفع على وزارة الكهرباء واملاء 
ومبا يســهم في تخفيف األحمال 
الكهربائية لدولة الكويت بشــكل 
عام، علما بأن هذه املواد املخفضة 
تقدم إلى جانب مبلغ الدعم املقدم 
ملستفيدي القروض العقارية للبناء 
اجلديــد دون دعم أو تكلفة مالية 

من الدولة.

كم يبلغ إجمالي عدد املواد 
التموينية واإلنشائية املدعومة من 

قبل وزارة التجارة؟
٭ تقوم وزارة التجارة والصناعة 
بدعم ٩ مواد متوينية أساسية هي 
األرز والسكر والعدس وزيت الذرة 
وحليب البودر وحليب ومغذيات 
األطفــال (٢١ نوعــا) ومعجــون 
الطماطم (صنفان) والدجاج املجمد 

(٢٠ نوعا).
أما بخصوص املواد االنشائية 
املدعومــة فهي عبــارة عن ٦ مواد 

أساسية و٧ مواد اختيارية.

هل هناك دراسة إلضافة مواد 
أخرى على البطاقة التموينية على 

املدى املنظور؟
٭ فــي احلقيقة أن إدارة التموين 
لديها دراسات مستمرة يتم تقدميها 
دائما مبا يتناســب مع احتياجات 
املواطنني، حيث تهتم الدراســات 
بالتعــرف علــى مــا يحتــاج اليه 
املواطن للعمــل على توفيره عبر 
أفرع التموين املختلفة، كما تقوم 
الدراسات كذلك بالتعرف على املواد 
التي ال يقبل عليها املواطن ومن ثم 
رفعها مــن البطاقة التموينية في 

حال عدم احلاجة لها.

وال شــك أن هــذه اخلطــوة 
قد ســهلت كثيرا علــى املواطنني 
الراغبني في احلصول على موادهم 
االنشائية، إذ بات بإمكانهم الدخول 
إلى اخلدمــات اإللكترونية، وذلك 
من خالل بوابة استقبال املراجعني 
االلكترونية، وإنشاء حساب جديد، 

دراسة إلنشاء مركز 
للبيع باجلملة

عدم االعتماد على املقاولني 
لتسلم مواد البناء

كشفت دالل الشمري أن هناك دراسة 
إلنشاء مركز متوين للبيع بأسعار اجلملة 
يكون مقــره منطقة حيوية ولتكن منطقة 
الري (مبدئيا)، لكن هذا املقترح ما زال قيد 
الدراسة حيث أدت جائحة فيروس كورونا 
إلى تعطيل هذه الدراسة التي لم تنته بعد، 
ومبجرد أن يتم االنتهاء منها سيتم االعالن 

عنها بشكل فوري.

نصحت دالل الشمري املواطنني 
الكويتيني املقبلني على بناء قسائمهم 
اجلديدة مبتابعة طلبات احلصول 
على مواد البناء بشــكل شخصي 
واحلــرص على هذه املواد، وعدم 
االعتماد على املقاولني أو تفويضهم 

لتسلم مواد البناء اخلاصة بهم.
وقالت الشمري: تردنا بني احلني 

واآلخر شــكاوى من قبل بعض 
املواطنني من تعرضهم ملشاكل مع 
مقاوليهم عند تسلم املواد اإلنشائية 
ومواد البناء، لذلك نحث املواطنني 
على متابعة هذا األمر بأنفسهم وعدم 
االعتماد على غيرهم في مثل هذه 
األمور حتى ال يكونوا عرضة للغش 

أو النصب ال قدر اهللا.

«التجارة»: مليونا مستفيد من البطاقة التموينية 
بتكلفة سنوية ٢١٠ ماليني دينار

مديرة إدارة التموين في الوزارة دالل الشمري أكدت أن الكويت تؤّمن مخزوناً إستراتيجياً لبعض السلع في مخازنها ملدة تتجاوز العام

إلغاء الدعم عن أكثر من ٦٠ ألفًا من العمالة املنزلية غير املستحقة للمواد التموينيةالوزارة تدعم ٩ مواد غذائية متوينية رئيسية و٦ مواد إنشائية أساسية و٧ اختيارية
السماح باستبدال قيمة املواد االختيارية املدعومة يهدف لتوفير أقصى أشكال الدعم للمواطننيلدينا دراسات مستمرة للتعرف على كل ما يحتاجه املواطن وتوفيره عبر أفرع التموين

أكدت مديرة إدارة التموين بوزارة التجارة والصناعة دالل الشمري عدم تأثر املخزون االستراتيجي للسلع واملواد الغذائية االساسية ال سيما وأن سياسة الكويت الغذائية تقوم على تأمني مخزون 
إستراتيجي كبير من املواد الغذائية والسلع االساسية في مخازنها ملدة تتجاوز العام لبعض الســلع ومدة ال تقل عن ٤ أشهر لسلع أخرى، مع احلفاظ على التدوير الدائم للمخزون الغذائي من 
خالل عمليات البيع التي تتم بشكل شهري عبر أفرع التموين املنتشرة في جميع أنحاء الكويت. وأضافت الشمري في حوار خاص مع «األنباء» أن إدارة التموين بوزارة التجارة والصناعة لعبت منذ 
تأسيسها دورا رئيسيا في تأمني احتياجات املواطنني من السلع واملواد الغذائية الضرورية وتوفيرها لهم بأسعار مدروسة، وذلك بهدف تخفيف االعباء احلياتية واملعيشية عن كاهل املواطنني 
الكويتيني.  وكشفت عن أن إجمالي أعداد األفراد املسجلني عبر نظام البطاقة التموينية بلغ نحو مليوني  فردا، فيما تصل التكلفة االجمالية السنوية التي تتحملها الدولة نتيجة الدعم الذي تقدمه 
للمواطنني على كل املواد الغذائية والتموينية واالنشائية املدعومة إلى ٢١٠ ماليني دينار، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بدعم ٩ مواد متوينية غذائية أساسية، أما بخصوص املواد 

االنشائية التي تدعمها فهي عبارة عن ٦ مواد أساسية و٧ اختيارية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

طارق عرابي

(أحمد علي) دالل الشمري 
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«االستثمارات الوطنية».. مكانة راسخة 
باملسؤولية االجتماعية ورعاية العمل اإلنساني

شركــــــة  حتــــــرص 
االســتثمارات الوطنيــة على 
ترســيخ دورهــا فــي خدمــة 
املجتمع والقيام مبسؤوليتها 
االجتماعيــة بصفتهــا إحدى 
الشــركات االستثمارية  أكبر 
فــي الكويت، وعلى الرغم من 
الظروف التي مازالت متر بها 
الكويــت جــراء تفشــي وباء 
كورونــا واآلثــار املعيشــية 
الناجمة عنه، إال أن االستثمارات 
الوطنية رسخت مكانتها في 
مجال املسؤولية االجتماعية 
وتقدمي الرعاية واملشاركة في 
شتى مجاالت العمل اإلنساني 

واالجتماعي واخليري.
وفي معرض احلديث عن 
البرامــج وخطط املســؤولية 
االجتماعيــة لعام ٢٠٢١، قالت 
نائــب رئيــس أول- قطــاع 
التسويق واالتصال املؤسسي 
ابتهاج الرومي،  في الشــركة 
املســؤولية  فعاليــات  إن 
االجتماعية التي تطلقها شركة 
االستثمارات الوطنية كل عام 
تتجلى فيها صور االنســجام 
والتالحــم املجتمعــي، حيث 
كثفت االســتثمارات الوطنية 
جهودهــا االســتراتيجية في 
مجال املسؤولية االجتماعية 
كجزء من برنامجها السنوي، 
تلبيــة  علــى  ركــزت  كمــا 
احتياجات ومتطلبات من هم 
بحاجة للدعم واملساندة من باب 
التكافل االجتماعي ومن منطلق 
احلس الوطني واالستشــعار 

باملسؤولية االجتماعية.
وأضافت الرومي: أن شركة 
«االستثمارات الوطنية» حققت 
خالل السنوات األخيرة قفزة 
نوعية في خططها االجتماعية، 

البيضاء  األيــادي  أصحــاب 
لترك بصمة العطاء على قلوب 
اجلميع، والتي كان من ضمن 
هذه املشاريع ماجلة رمضان، 

السحور وكسوة العيد.
أن  الرومــي  وتابعــت   
أنشــطة الشــركة فــي هــذا 
الشــأن تواصــل جناحاتهــا 
خالل هذا العام عبر حتقيق 
املأمولــة بإدخــال  األهــداف 
مفاهيــم االســتدامة البيئية 
واالجتماعيــة واالقتصادية 
املــوارد  تنميــة  وبالتالــي 
البشــرية، ومراعــاة معايير 
األمن والســالمة، واملشاركة 

املجتمعية املتنوعة.
الرومي: خالل  وأضافــت 
العــام املاضي قمنــا بتعزيز 
مختلــف  فــي  مســاهمتنا 
القطاعــات ألننــا نتوجــه 
برســالتنا االجتماعية نحو 
مختلف املجاالت مع التركيز 
التي متكننا  على اجلوانــب 
من االستثمار فيها بالتنمية 
وضمان اســتدامتها وميكن 
إيجاز ذلك على سبيل املثال 
في الصحة والتعليم، حيث 
قامت الشركة برعاية فعاليات 
املسؤولية االجتماعية خالل 
فتــرة كوفيد ١٩ والتي كانت 
متفرعة لتشــمل العديد من 
املبادرات االجتماعية، حيث 

شــملت تعاون الشــركة مع 
النجــاة اخليريــة  جمعيــة 
لتوزيــع الســلة الرمضانية 
خــالل الشــهر الفضيل على 
مستحقيها من األسر املتعففة 
واحملتاجني، وإلى جانب ذلك 
توزيع الهدايا في محجر منتزه 
الوطنيــة لدعــم معنويــات 
املنتــزه،  احملجوريــن فــي 
إضافة لرعاية الشركة لبعض 
البارزة والسنوية  األنشطة 
التي تقــوم بها ومن ضمنها 
رعاية حفظــة القرآن الكرمي 
لعام ورعاية مجموعة فوزية 
السلطان الصحية عبر توفير 
أجهزة ومواد التعقيم ومعدات 
احلماية الشخصية ملكافحة 
ڤيروس كورونا. وقد حصلت 
الشركة خالل عام ٢٠٢٠ على 
جائزة أفضل مبــادرة جتاه 
املسؤولية االجتماعية خالل 
جائحة كوفيد- ١٩ مقدمة من 
.٢٠٢٠ The Global Economics
وفي نهاية احلديث، أكدت 
االســتثمارات  أن  الرومــي 
الوطنية سباقة في اتخاذ جميع 
إجراءاتها االحترازية في ظل 
هذه الظروف العصيبة بهدف 
استمرارية العمل في الشركة 
وخدمة الوطن واملواطن، وكذلك 
مؤسســات العمل االجتماعي 
ومؤسســات املجتمــع املدني 
انطالقا مــن إميانهــا بأهمية 
تضافر اجلهود لتحقيق التنمية 
املســتدامة من خالل تكريس 
مفهوم املسؤولية االجتماعية 
املؤسسية بأسلوب يخدم كل 
شرائح املجتمع، كما ندعو اهللا 
أن يرفع الغمة عن العالم أجمع 
ويحفــظ الكويــت وأهلها من 

كل مكروه.

رغم الظروف التي متر بها الكويت جراء تفشي «كورونا» واآلثار املعيشية الناجمة عنه

حيث تعتبر ذلك واجبا ميليه 
عليها حسها الوطني للمساهمة 
في التنمية االقتصادية، وكشكل 
من أشكال رد اجلميل للمجتمع 
الذي أسهم في تطور أعمالها 
وتشكيل أرباحها. ولذلك فإن 
الوطنية تركز  االســتثمارات 
على املبادرات واملشاريع التي 
حتدث تأثيرا طويل املدى في 
املجتمــع مبجــاالت الصحــة 
والتعليم والتنمية االجتماعية 

والبيئية والتوعوية.
وفي هــذا الصــدد وبناء 
على خطط عــام ٢٠٢١ خالل 
شــهر رمضان املبارك جتاه 
املسؤولية االجتماعية، قامت 
شركة االستثمارات الوطنية 
وبالتعاون مع جمعية النجاة 
اخليريــة برعايــة لبعــض 
البارزة والسنوية  األنشطة 
التي تقــوم بها مع اجلمعية 
ومــن ضمنهــا رعاية حفظة 
القرآن الكرمي للعــام الثاني 
علــى التوالي، وذلك لتحفيز 
التطويــر  املشــاركني علــى 
والعطاء وخاصة خالل شهر 
رمضان املبارك، وأيضا قامت 
الشــركة بالتعاون مع البنك 
الكويتــي للطعــام واإلغاثة 
برعاية املشاريع الرمضانية 
املنوعــة فــي شــهر العطاء 
واملــكارم، حيــث يتهافــت 

٤٫٥ ماليني دينار أرباح «التسهيالت» في الربع األول.. بنمو ١٦٢٪

أعلنت شركة التســهيالت التجارية عن نتائجها املالية 
لفترة الثالثة أشهر املنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١، حيث حققت 
صافي أرباح ٤٫٥٤ ماليني دينار مقابل صافي خســارة ٧٫٣٢ 
ماليــني دينار فــي الربع األول من العــام ٢٠٢٠ بارتفاع في 

األرباح بلغت ١٦٢٪ عن نفس الفترة من العام املاضي.
وفــي تعليقه على النتائــج املالية للشــركة، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي عبداهللا ســعود 

احلميضي، ان نتائج الشركة حتولت من خسارة في الربع 
األول مــن العــام املاضي إلى أرباح فــي الربع األول من هذا 
العام على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا، حيث 
يرجع السبب في ذلك إلى عكس مخصصات خسائر االئتمان 
والزيادة في األرباح االستثمارية واحلمالت التسويقية التي 
قامت بها الشركة التي كان لها دور في احملافظة علي إيرادات 

التسهيالت االئتمانية.

وأضاف احلميضي أن مجلس اإلدارة يتطلع إلى الفترة 
القادمــة بنظرة إيجابية، حيث اعتمد خطة عام ٢٠٢١ للنمو 
في حجم العمل وتخفيض املخصصات، مما سيحقق نتائج 

إيجابية تعيد الشركة إلى وضعها الطبيعي.
اجلدير بالذكر انه في ٨ ابريل ٢٠٢١ عقدت الشركة جمعيتها 
العمومية الســنوية وحصلت على موافقة املساهمني على 

توزيع أرباح نقدية بواقع ١٠٪ (أي ١٠ فلوس لكل سهم).

اعتمدت خطة ٢٠٢١ للنمو في حجم العمل وتخفيض املخصصات

عبداهللا سعود احلميضي

«الكويت للتأمني» حتصد جائزتي «أفضل شركة 
تأمينات عامة» و«األكثر ابتكارًا في التأمني على احلياة»

حــازت شــركة الكويت 
 The Global» للتأمــني مــن
املؤسســة   ،«Economics
املتخصصــة فــي إطــالق 
التصنيفــات الســنوية في 
مجاالت االقتصاد واألعمال، 
جائزة «أفضل شركة تأمينات 
عامة في الكويت لعام ٢٠٢١»، 
وعلى جائزة «الشركة األكثر 
ابتكارا في التأمني على احلياة 
لعــام ٢٠٢١»، وذلك تقديرا 
ملبادراتها في تقدمي منتجات 
تأمينيــة منوعة وســعيها 
املســتمر في تعزيز حزمة 
املبتكرة  خدماتها وحلولها 
وعروضها التنافسية خلدمة 
التي تعتبر  قاعدة عمالئها 
األكبر فــي الكويت، والتي 
أحرزت فيها تقدما كبيرا على 

مستوى التحول الرقمي.
وأعرب ســامي شــريف 
الرئيس التنفيذي لشــركة 
الكويــت للتأمني عن فخره 
وسعادته معلقا بقوله: يعزز 
فوزنــا بهاتــني اجلائزتــني 
سجلنا احلافل بالنجاحات 
واإلجنــازات العديــدة، كما 
الدؤوبة  يعكــس اجلهــود 
الــذي  والتفــوق املســتمر 
حققته الشركة خالل الفترة 
املاضية، مؤكدا ريادة وتفوق 
شــركة الكويت للتأمني في 
إضفــاء قيمــة مضافة على 
كل منتجاتهــا وخدماتهــا 

املتنــوع، والوضــع القوي 
للشركة في ســوق التأمني 
احمللــي، وإدارة املخاطــر 
واألزمات، وتطوير األفراد، 
وتطوير املنتجات التأمينية 
مبا يتناســب مع متطلبات 
العمالء، باإلضافة إلى إطالق 
خطــة التكنولوجيا مؤخرا 
والتــي متكــن العمــالء من 
التأمينية  العمليــات  إمتام 
بســهولة دون احلاجة إلى 

زيارة الفروع.

وختم شريف تصريحه 
بالقــول: يبرر هذا التتويج 
 Global» املميز من مؤسسة
ريــادة   «The Economics
الكويــت للتأمــني  شــركة 
في جميع أوجــه عملياتها 
التشــغيلية التــي تطبقها، 
سواء من ناحية اإلبداع في 
التأمينية،  تقدمي املنتجات 
أو من ناحية قاعدة العمالء 
واإليــرادات واحلصـــــــة 

السوقية.

«The Global Economics» من

التأمينيــة بخبرة جتاوزت 
الـ ٦٠ عاما.

وذكر أن تصميم اجلوائز 
مت بشفافية ورؤية حقيقية 
لتكــرمي الشــركات األفضل 
واألكثر ابتكارا، وأن شركة 
الكويت للتأمني قد استوفت 
جميع املعايير التي وضعت 
 Global» من قبل جلنة حتكيم
The Economics» الختيــار 
الفائزيــن، والتي تضمنت 
إدارة األصول، واالستثمار 

دبي تتحول إلى مالذ لألثرياء.. طلب كبير على العقارات الفاخرة
حتولــت عقــارات دبــي 
الفاخــرة إلــى مــالذ ألثرياء 
العالم، بعد أن عطلت اجلائحة 
أعمالهــم نتيجــة اإلغالقات 
بلدانهــم،  فــي  والتشــديد 
ومــا حققتــه دبي مــن تقدم 
ملموس عامليا فــي مواجهة 
وحصــار اجلائحة وتطبيق 
مالئم لإلجراءات االحترازية، 
بالتوازي مع وصول اإلمارات 
ودبــي إلــى مراتــب متقدمة 
عامليا في معدل التطعيم ضد 

«كوفيد-١٩».
وقفزت مبيعات العقارات 
الفاخرة في دبي بنحو ٢٣٠٪ 
خالل الربــع األول من العام 
احلالي، فيما ارتفعت األسعار 

عامليــة الضــوء علــى تزايد 
جاذبية عقارات دبي ألثرياء 
العالــم، موضحــة أن تنوع 
الفــرص وتعــدد اخليارات، 

خاصة في الڤلل والشقق 
والعائــدات  الفاخــرة، 
التدفقات  املجزية تدعــم 
إلى عقارات  االستثمارية 
اإلمــارة وتزيدهــا تألقا، 

بحسب «العربية.نت».
وكالـــــة  وأشــــارت 
إلــى  أسوشــيتد بــرس 
االرتفاع الكبير في مبيعات 
العقارات الفاخرة في دبي، 
مع حتول املدينة إلى مالذ 
آمن لألثرياء، مؤكدة قفزة 
املبيعات بنحو ٢٣٠٪ خالل 
الربع األول. وقال رئيس 
مجموعــة متتلك عقارات 
تكنولوجيــا  وشــركات 
مالية كريستوف رايش: 
«هنــا فــي دبــي توجــد 
استراتيجية واحدة فقط: 
التجارة كاملعتاد. الفلسفة 
بسيطة: تأكد من تطعيم 
اجلميع واحتفظ بكل شيء 

مفتوحا».
أنــه «مــع  وأضــاف 
تواصــل حملــة توزيــع 
اللقاحات ضد (كوفيد-١٩) 
بقوة فــي اإلمارات، فيما 
تتزايــد موجات العدوى 
فــي العالــم التــي جتبر 
البلدان على توسيع نطاق 
الرقابة وعمليات اإلغالق، 
يتدفق املشترون األجانب 
العقــارات  إلــى ســوق 
عالية اجلــودة في دبي، 
أحد املــالذات القليلة في 
العالم.. إنها حتطم الرقم 
القياســي للڤلل الفاخرة 
والبنتهاوس التي سترفع 
األسعار في هذه السوق 

املزدهرة».
 Real وبحســب شركة
 Estate Consulting Property
Surveillance، مت تداول ٩٠ 
عقارا بقيمة ١٠ ماليني درهم 
الشهر املاضي، متجاوزة 
التي مت  أعلى املستويات 

تسجيلها في مارس.
وقــال ماثيــو كــوك، 
الشــريك في شركة نايت 
فرانك االستشــارية: «بدأ 
املشــترون فــي اقتناص 
املنازل بأســعار منافسة، 
فيمــا يقــول احملللــون 
إن ذلــك سيســتمر حتى 
ترتفع األسعار بشكل كبير 

للغاية».

فــي املناطق الراقية بنســب 
تصل إلى ٤٠٪ بدعم من الطلب 

الكبير.
وسلطت تقارير صحافية 

عبداهللا احلميضي: مجلس اإلدارة يتطلع إلى الفترة القادمة بنظرة إيجابية لتعود الشركة إلى وضعها الطبيعي 
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«الوطني»: األسواق اخلليجية تتفوق في أدائها على نظرائها العامليني
قــال تقرير صــادر عن 
بنــك الكويــت الوطني إن 
أســواق األســهم العامليــة 
واصلت رحلة صعودها في 
الربــع األول من عام ٢٠٢١، 
لتبلغ العديد من املؤشرات 
الرئيسية أعلى مستوياتها 
على اإلطــالق، وذلك بدعم 
من حزم التحفيز الضخمة، 
والسياسات التيسيرية التي 
تبنتهــا البنــوك املركزية، 
باإلضافــة إلــى التطورات 
اإليجابية على صعيد برامج 
اللقاحات، وحتسن بيانات 

االقتصاد الكلي.
وفي ذات الوقت، تفوقت 
أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجــي فــي أدائها على 
نظرائهــا العامليــني، وذلك 
بدعــم من عدد من العوامل 
اإلضافية مبا في ذلك ارتفاع 
أســعار النفــط وتخفيــف 
املرتبطة باجلائحة  القيود 
في بعض الدول وذلك على 
الرغم من إعادة فرض القيود 
في دول أخرى. واستمر هذا 
االجتاه اإليجابي حتى أبريل، 
إذ سجل مؤشــر ستاندرد 
أند بورز ٥٠٠ أقوى مكاسب 
شهرية (٥٫٢٪) منذ نوفمبر 
٢٠٢٠ وجاء ذلك على الرغم 
من تزايــد حــدة التقلبات 
وضعف أدائه نهاية الشهر 
فيمــا يعزى إلــى حد كبير 
إلى املخاوف املتعلقة بتزايد 
معــدالت التضخــم في ظل 
حتسن مستويات االنتعاش 
االقتصادي وإمكانية تشديد 
السياسات، هذا إلى جانب 
حالة عدم اليقــني املرتبط 

باجلائحة.
ومستقبليا، يتمثل اخلطر 
األكبر الذي يواجه استمرار 
ارتفــاع أســعار األســهم 
واالنتعاش االقتصادي في 
حالة عــدم اليقني املرتبطة 
باجلائحــة، خاصة في ظل 
عــودة ظهور الفيروس في 
بعض دول أوروبا وآسيا. 
إضافة لذلــك، فإن مخاوف 
استمرار السياسات املالية 
التيســيرية قد  والنقديــة 
تؤدي إلى تزايد الضغوط 
التضخميــة مبســتويات 
أعلى من املتوقع، (وبالتالي 
إمكانية رفع أسعار الفائدة) 
مما ميثــل مخاطر إضافية 

على أسواق األسهم.
تفوق األسواق اإلقليمية 

أن  التقريــر  وأضــاف 
أسواق دول مجلس التعاون 

١٧٪ و١٤٪ على التوالي. أما 
في بورصــة الكويت، فقد 
العام ٤٫١٪  ارتفع املؤشــر 
على أســاس ربع ســنوي، 
ممــا ســاهم فــي وصــول 
القيمة الســوقية إلى أعلى 
مستوياتها املسجلة في ١٥ 
شــهرا (٣٤ مليــار دينار). 
وســاهمت األسهم املدرجة 
ضمن السوق األول (+٤٫٥٪) 

من تباطؤ صافي التدفقات 
األجنبية الوافدة إلى حوالي 
٦ ماليــني دينــار في الربع 
األول من ٢٠٢١ فيما يعزى 
إلى حــد كبير إلــى توقف 
التدفقات املرتبطة بترقية 
السوق في ٢٠٢٠.  وتشير 
التوقعات املســتقبلية إلى 
أن تراجع املخاوف املتعلقة 
بالڤيــروس فــي ظل طرح 

برامج اللقاحات وحتســن 
االقتصاديــة  التوقعــات 
اإليجابية قد تساهم في دعم 
معنويات السوق اإلقليمية. 
إال أن تلك األسواق ستظل 
تتأثر بأسعار النفط ووتيرة 
الهيكليــة  اإلصالحــات 
والعوامل اجليوسياســية 
املرتبطــة  والتطــورات 

باجلائحة.
نظرة إيجابية مشوبة بعدم 

اليقني
وقال التقرير إن انخفاض 
معدالت الفائدة ملستويات 
قياسية، ومواصلة البنوك 
املركزية اتباع السياســات 
وتزايــد  التيســيرية، 
اإلشارات الدالة على التعافي 
االقتصادي ستســاهم في 
تقدمي الدعم الالزم لألسواق 
خــالل ٢٠٢١. وســينعكس 
هذا االجتاه الصعودي في 
األسهم العاملية التي تواصل 
تســجيل أعلى مستوياتها 
علــى اإلطــالق، مع ضعف 
الطلــب على أصــول املالذ 
اآلمن مثل الذهب والدوالر 
آفــاق  أن  إال  األميركــي. 
منو األســواق على املديني 
القصيــر واملتوســط قــد 
تتعــرض بدرجة ملحوظة 
إلى بعض املخاطر الناجمة 
عن احلالة الضبابية جتاه 
اجلائحة واجتاهات التضخم 
والسياسات املتبعة (تخفيف 
برامــج التحفيز تدريجيا، 
الفائدة)،  وارتفاع أســعار 
وهي عوامل أدت إلى زيادة 
تقلبات السوق كما شهدنا 

في اآلونة األخيرة.
إضافة لذلك، فإن اقتراح 
إدارة الرئيس بايدن فرض 
زيادة ضريبــة على أرباح 
رأس املــال فــي الواليــات 
املتحــدة، قــد تثقــل كاهل 
إذا  األميركيــة  األســواق 
متت املوافقة عليها بشكلها 
احلالي. كما قد نشهد بعض 
الريــاح املعاكســة نتيجة 
ارتفــاع عائــدات  لعــودة 
السندات األميركية، وإن كان 
من املمكن إبقــاء الزيادات 
احملتملــة حتت الســيطرة 
من خالل عمليات الشــراء 
املســتمرة التي يقــوم بها 
الفيدرالــي،  االحتياطــي 
واستمرار إصدارات سندات 
اخلزانة والتدفقات األجنبية 
الوافــدة نظــرا النخفاض 
العائــدات في أماكن أخرى 

من األسواق املتقدمة.

في تعزيز أداء املؤشر العام 
إلى حد كبير، بقيادة أسهم 
التكنولوجيــا  قطاعــات 
والعقار واخلدمات املالية. 
قيمــة  متوســط  وبلــغ 
التداوالت اليومية ٣٩ مليون 
دينار، ممــا يعكس اإلقبال 
املستمر على األسهم احمللية 
واملســتوى اجليد ألنشطة 
الســوق، وذلك على الرغم 

١٢٫٦٪ ارتفاعاً مبؤشر مورجان ستانلي اخلليجي على أساس ربع سنوي

اخلليجــي تفوقــت علــى 
نظيراتها العاملية، إذ ارتفع 
مؤشــر مورجان ســتانلي 
اخلليجي بنسبة ١٢٫٦٪ على 
أساس ربع سنوي بدعم من 
ارتفاع أسعار النفط، وطرح 
برامج اللقاحات وحتســن 
توقعــات املاليــة العامــة. 
وجاءت أبوظبي والسعودية 
في مركز الصــدارة، بنمو 

أوروبا تقود مكاسب األسواق العاملية
ذكر تقرير «الوطني» أن أداء األسواق العاملية كان إيجابيا 
بصفــة عامة في الربع األول من ٢٠٢١، إذ ارتفع مؤشــر 
مورجان ســتانلي العاملي ٥٫٥٪ على أساس ربع سنوي، 
بدعم من األسهم األوروبية (سجل مؤشر يورو ستوكس 
٥٠ منوا ١٠٫٣٪ على أســاس ربع سنوي)، في حني ارتفع 
كل من مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد أند بورز 
٥٠٠ بنسبة ٨٪ و٦٪ على التوالي. ومن املتوقع أن تستفيد 
األســواق األوروبية، التي تعرضت في وقت سابق ملوجة 
ثانية من تفشي اجلائحة وإعادة فرض القيود، من االنتعاش 
االقتصادي املتوقع، خاصة وأن تقييمات األسهم األوربية ال 
تزال جذابة باملقارنة مع التقييمات العالية لألسهم األميركية.

كما قد يعزى أيضا األداء األقل قوة لألسواق األميركية 
مقارنة باألســواق األوروبية إلى االرتفاع احلاد لعائدات 
الســندات األميركية، مما أدى إلى تقليص عالوة املخاطر 
األميركية وإثارة بعض املخاوف في صفوف املستثمرين. 
كما تأثر أداء األسهم األميركية أيضا باملخاوف التضخمية 

الناجمة عن االنتعاش االقتصــادي والقلق جتاه إمكانية 
قيام االحتياطي الفيدرالي برفع أســعار الفائدة في وقت 
أقــرب مما كان متوقعا، وذلك على الرغم من تراجع حدة 
تلك املخاوف الحقا بعد أن أعاد االحتياطي الفيدرالي تأكيد 

موقفه التيسيري. 
ومن املمكن أن حتقق أسواق األسهم أداء جيدا نسبيا 
في ٢٠٢١ في ظل انحســار مخاطر الڤيروس، واستمرار 
االنتعاش االقتصادي.  التيسيرية وحتســن  السياسات 
إال أنه على الرغم مــن ذلك، ال تزال هناك بعض املخاطر 
التي تتمحور بصفة عامة حول ضبابية األوضاع املتعلقة 
بالڤيروس مما قد يؤثر على التوقعات االقتصادية. وبالنسبة 
للواليات املتحدة على وجه اخلصوص، تشير التقديرات إلى 
أن املخاطر الرئيسية تتمثل في االرتفاع النسبي لتقييمات 
األسهم األميركية، وتزايد توقعات ارتفاع معدالت التضخم، 
وإمكانية إنهاء سياســات التيسير النقدي في وقت أقرب 

مما كان من متوقعا.

املستثمرون األفراد اشتروا أسهمًا 
بـ ١٫٦ مليار دينار في ٤ أشهر

أشار تقرير «الشال» إلى أن األفراد اليزالون أكبر 
املتعاملني ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 
٤٤٫١٧٪ من إجمالي قيمة األسهم املبيعة (٣٧٫٨٪ للثلث 
األول ٢٠٢٠) و٤٤٫١٥٪ من إجمالي قيمة األسهم املشتراة 
(٣٩٫١٪ للثلث األول ٢٠٢٠). وقد باع املســتثمرون 
األفراد أسهما بقيمة ١٫٦٢٣ مليار دينار، بينما اشتروا 
أســهما بقيمة ١٫٦٢٢ مليار دينار، ليصبح صافي 
تداوالتهم بيعا وبنحو ٥٦٧ ألف دينار، حسب تقرير 
الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول للسوق 
الرسمي وفقا جلنسية وفئة املتداولني» للفترة من 

١ يناير٢٠٢١ إلى ٣٠ ابريل ٢٠٢١.
ووفقا للتقرير، فإن ثاني أكبر املساهمني في سيولة 
السوق هو قطاع املؤسسات والشركات، ونصيبه 
إلى انخفاض، فقد استحوذ على ٢٦٫٨٪ من إجمالي 
قيمة األســهم املبيعة (٢٩٫٣٪ للفترة نفسها ٢٠٢٠) 
و٢٦٫١٪ من إجمالي قيمة األســهم املشتراة (٢٩٫٨٪ 
للفترة نفســها ٢٠٢٠). وقد باع هذا القطاع أسهما 
بقيمة ٩٨٣٫٤٦ مليون دينار في حني اشترى أسهما 
بقيمة ٩٥٨٫٠٧٩ مليون دينار، ليصبح صافي تداوالته 

األكثر بيعا وبنحو ٢٥٫٣٨ مليون دينار.
أما ثالث املساهمني فهو قطاع حسابات العمالء 
(احملافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 
٢٥٫٣٪ من إجمالي قيمة األسهم املشتراة (٢٦٫١٪ للفترة 
نفسها ٢٠٢٠) و٢٤٫٩٪ من إجمالي قيمة األسهم املبيعة 
(٢٥٫٢٪ للفترة نفسها ٢٠٢٠). وقد اشترى هذا القطاع 
أسهما بقيمة ٩٣٠٫٨٩ مليون دينار في حني باع أسهما 
بقيمة ٩١٤٫٠٣ مليون دينار، ليصبح صافي تداوالته 

األكثر شراء وبنحو ١٦٫٨٦ مليون دينار.
وآخر املساهمني في ســيولة السوق هو قطاع 
صناديق االســتثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد 
استحوذ على ٤٫٤٪ من إجمالي قيمة األسهم املشتراة 
(٥٪ للفترة نفســها ٢٠٢٠) و٤٫٢٪ من إجمالي قيمة 
األسهم املبيعة (٧٫٧٪ للفترة نفسها ٢٠٢٠). وقد اشترى 
هذا القطاع أســهما بقيمة ١٦٣٫٢٦ مليون دينار في 
حني باع أسهما بقيمة ١٥٤٫١٧ مليون دينار، ليصبح 

صافي تداوالته شراء وبنحو ٩٫٠٨ ماليني دينار.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها 
بورصة محلية، فقد كان املســتثمرون الكويتيون 
أكبر املتعاملني فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة ٣٫٠٨ 
مليارات دينار مستحوذين بذلك على ٨٤٪ من إجمالي 
قيمة األسهم املشتراة (٧٦٫٩٪ للفترة نفسها ٢٠٢٠)، 
في حني باعوا أســهما بقيمة ٣٫٠٦ مليارات دينار 
مستحوذين بذلك على ٨٣٫٣٪ من إجمالي قيمة األسهم 
املبيعة (٧٥٫٦٪ للفترة نفســها ٢٠٢٠)، ليبلغ صافي 
تداوالتهم األكثر شراء بنحو ٢٥٫٥٤٧ مليون دينار.

وبلغت نســبة حصة املستثمرين اآلخرين من 
إجمالي قيمة األسهم املشــتراة نحو ١٣٫٦٪ (١٧٫٤٪ 
للفترة نفسها ٢٠٢٠) واشتروا ما قيمته ٤٩٩٫٧٨٢ 
مليون دينار، في حني بلغت قيمة أســهمهم املبيعة 
نحو ٤٨٨٫٦٨ مليون دينار أي ما نســبته ١٣٫٣٪ من 
إجمالي قيمة األســهم املبيعة (١٩٫٥٪ للفترة نفسها 
٢٠٢٠)، ليبلغ صافي تداوالتهم شراء بنحو ١١٫٠٩٧ 

مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة املستثمرين من دول مجلس 
التعاون اخلليجي من إجمالي قيمة األســهم املبيعة 
نحو ٣٫٤٪ (٤٫٩٪ للفترة نفسها ٢٠٢٠) أي ما قيمته 
١٢٤٫٢٦ مليون دينار، في حني بلغت نسبة أسهمهم 
املشتراة نحو ٢٫٤٪ (٥٫٨٪ للفترة نفسها ٢٠٢٠) أي 
ما قيمته ٨٧٫٦٢ مليون دينار، ليبلغ صافي تداوالتهم 

الوحيدين بيعا وبنحو ٣٦٫٦٤٤ مليون دينار.

«ميزان القابضة» توّقع اتفاقية تصنيع مشترك مع «مختبرات أبوت»
أسامة دياب

وّقعت «مختبرات أبوت» 
العامليــة املتخصصــة فــي 
الطبيــة والرعاية  األجهزة 
الصحيــة، اتفاقية تصنيع 
مشترك مع الشركة الكويتية 
للصناعــات  الســعودية 
الدوائية، إحدى الشــركات 
القابضة،  التابعــة مليــزان 
بهــدف توطــني صناعة ٢٦ 
منتجا مبتكرا في الكويت، 
وذلك خالل مؤمتر افتراضي 
األعمــال  نظمــه مجلــس 

األميركي بالكويت.
وتعد هذه الشراكة أول 
استثمار من نوعه في الكويت 
لشركة عاملية متخصصة في 
تصنيع األدوية، ويعود هذا 
النجاح إلى الدعم الذي قدمته 
الكويتيــة  وزارة الصحــة 
وغرفة التجــارة األميركية 
من أجل تسهيل اإلجراءات 
الالزمة لالمتثال للمتطلبات 
الصحية واحمللية، حيث من 
املخطط طرح أول مجموعة 
من املنتجات املصنعة محليا 
خالل الربــع األول من عام 

.٢٠٢٢
الشــراكة  وتعنــي هذه 
توطــني صناعــة املنتجات 
املتفــق عليها، األمــر الذي 
سيمكن الكويت من توفير 
هذه األدوية بشــكل أسرع 
الســوق  طلــب  لتلبيــة 
احمللي، وكذلك االســتفادة 
مــن التكنولوجيا واملعرفة 
التي ستتم ممارستها محليا، 
باإلضافة إلى توفير فرص 
عمل محلية وبرامج تدريبية 
على أحــدث التقنيات التي 
سوف تقدمها هذه الشراكة.
وقام بتوقيــع االتفاقية 
رئيــس  نائــب  مــن  كل 
«مختبرات أبــوت» ملنطقة 

التــي تقــوم بتوفيرها في 
الكويــت، ناهيك عن تأمني 
جميع االحتياجات احمللية 
من منطلق حرص الوزارة 
بالدرجة األولى على حتقيق 
الصحة والســالمة. إن هذا 
االســتثمار مينــح الكويت 
املنتجــات  مــن  مخزونــا 
اجلــودة  ذات  املبتكــرة 
العاليــة واملعتمــدة عامليا 
التي توفرها أكبر الشركات 
في قطــاع تصنيع األدوية، 
فيما أن هذا االســتثمار هو 
أيضا اســتثمار في املعرفة 

من السفيرة رومانوفسكي 
الشــيخ ســالم  والســفير 
هــذا  بأهميــة  الصبــاح 
تعزيــز  فــي  االســتثمار 
العالقات االقتصادية الثنائية 

بني البلدين.
وتعتبر هذه الشراكة بني 
«مختبرات أبوت» والشركة 
الســعودية  الكويتيــة 
للصناعات الدوائية التابعة 
لشــركة ميــزان القابضــة 
مبنزلة خطــوة أولى نحو 
جذب املزيد من االستثمارات 
مختلــف  فــي  األجنبيــة 

محليا وإقليميا. واستثمرت 
الشركة الكويتية السعودية 
الدوائيــة في  للصناعــات 
الســنوات األخيــرة فــي 
خطوط تصنيع متخصصة 
جديدة، ومنشآت التصنيع، 
باإلضافة الى قيامها بعمليات 
استحواذ وشراكات لتوسيع 
نطاق املنتجات التي تقوم 
بتصنيعهــا ضمن محفظة 
التــي تشــمل  منتجاتهــا 
اليوم ١٢٠ منتجــا توفرها 
في السوق الكويتي وأنحاء 
الشــرق األوســط، هادفــة 
مواصلة االســتحواذ على 
عالمات أدويــة ذات جودة 

عالية.
تعزيز الرعاية الصحية

من جهته، قال د.راشــد 
خزعــل: «نحــن فخــورون 
جدا بإبرامنا هذه الشــراكة 
مــع مختبرات أبــوت التي 
تعــد إجنــازا ليــس فقــط 
بــل للكويــت،  لشــركتنا، 
حيث تتمتع «أبوت» مبكانة 
عامليــة مرموقة فــي ابتكار 
املنتجــات ذات اجلودة. إن 
هــذه الشــراكة هــي نقطة 

والتكنولوجيا التي ستحظى 
بها الكويت ليساهم ذلك في 
تنوع اقتصاد البالد ومنوه 
مبا يحقق عــددا من ركائز 
رؤيــة كويت جديــدة لعام 
٢٠٣٥. بالنيابــة عن وزارة 
الصحــة، لنــا الفخر في أن 
نكون داعما لهذه الشــراكة 
مــع  والواعــدة  املثمــرة 
الشركة الكويتية السعودية 

للصناعات الدوائية».
تعزيز العالقات االقتصادية

مــن ناحيتهما، أثنى كل 

القطاعــات، وحتديدا قطاع 
الرعايــة الصحيــة، حيــث 
الكويت اســتثمار  تواصل 
جهودها في حتســني بيئة 
األعمــال احملليــة جلــذب 

االستثمارات األجنبية.
الشـــــــــركة  وستقوم 
الســعودية  الكويتيــة 
للصناعات الدوائية بتصنيع 
٢٦ منتجا متتلكها «مختبرات 
أبــوت». وتتمتع الشــركة 
بسجل حافل من اإلجنازات 
على مدى ١٥ عاما في تصنيع 
وتوزيع املنتجات الدوائية 

بداية لعالقــة طويلة األمد 
ستســهم من دون شك في 
تطوير قدراتنا التصنيعية 
وكذلــك النهوض في قطاع 

األدوية في الكويت».
الشــراكة  وتعليقا على 
والــدور الــذي قامــت بهــا 
املؤسســات احلكومية في 
تســهيل هــذا االســتثمار، 
أكد ستيف لوتس، أن هذه 
االتفاقية مهمة جدا لكل من 
الكويت و«مختبرات أبوت»، 
وســيكون لها أثــر إيجابي 
فــي تعزيز قطــاع الرعاية 
الصحية احمللــي بدعم من 
اجلهود املبذولة خللق بيئة 
أعمال جاذبة لالستثمارات 
اجلديدة. كمــا تعكس هذه 
االتفاقية التزام «مختبرات 
أبوت» جتاه الكويت ورفاهية 
شعبها. وأنتهز هذه الفرصة 
ألعرب عن فخرنا في انضمام 
«مختبرات أبوت» كعضو في 
مجلس إدارة مجلس األعمال 
األميركي فــي الكويت، مما 
ســاعد «أبوت» على إعطاء 
العالقــة  األولويــة لهــذه 

الثنائية.
من جهته، أكد عبدالكرمي 
تقي، أن صناعة األدوية هي 
ركيزة وطنية أثبتت أهميتها 
بعــد عــام مــن اجلائحــة. 
وأضــاف: «ال ميكن التنازل 
بــأي شــكل كان فــي كل ما 
يتعلــق بصحــة الشــعب، 
وأظهرت اجلائحة أهمية دعم 
صناعة األدوية في الكويت 
بعدما شهد العالم شحا في 
توريدها. نثمن هذا االستثمار 
لشركة عاملية مثل «مختبرات 
أبوت» وســتحرص الهيئة 
على توفير كامل دعمها مبا 
يحقق األهداف احمللية لبناء 
مركزا صناعيا تنافسيا في 

الكويت».

من خالل شركتها التابعة «الكويتية السعودية للصناعات الدوائية».. وبهدف توطني صناعة ٢٦ منتجاً مبتكراً بالكويت

السفيرة األميركية بالكويت ألينا رومانوسكي ونائب رئيس مجلس إدارة «ميزان القابضة» محمد جاسم الوزان خالل املؤمتر االفتراضي الذي نظمة مجلس األعمال األميركي بالكويت لتوقيع االتفاقية

الشــرق األوســط وتركيــا 
وأفريقيا وباكستان عاصم 
ســيفتر، ورئيــس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في 
الشركة الكويتية السعودية 
للصناعات الدوائية د.راشد 

خزعل.
وحتــدث خــالل املؤمتر 
كل مــن ســفيرة الواليــات 
املتحدة لــدى الكويت ألينا 
رومانوسكي، وسفير الكويت 
لدى الواليات املتحدة الشيخ 
ســالم الصبــاح، والوكيل 
الرقابة  املســاعد لشــؤون 
الدوائية والغذائية بوزارة 
الصحة الكويتية د.عبداهللا 
البــدر، ومدير عــام الهيئة 
العامة للصناعة عبدالكرمي 
تقي، ونائب رئيس مجلس 
إدارة شركة ميزان القابضة 

محمد جاسم الوزان.
استثمار نوعي

هــذا  علــى  وتعليقــا 
االستثمار النوعي اجلديد، 
قال د.عبداهللا البدر: «تولي 
الكويتيــة  وزارة الصحــة 
أهمية كبرى جلودة األدوية 
الصيدالنيــة  واملنتجــات 

االتفاقية تتضمن نقل التكنولوجيا وتبادل املعرفة بالتعاون مع «الصحة»طرح أول مجموعة من املنتجات املصنعة محليًا بالربع األول من ٢٠٢٢

محمد الوزان: «ميزان» تواصل توسيع محفظتها بشركات رائدة محليًا وعامليًا
قال محمد جاســم الوزان ان جناح هذه الشراكة 
برهــان على أن ميزان القابضة قامت باالســتثمار 
الصحيح عند اســتحواذها على الشــركة الكويتية 
الســعودية للصناعات الدوائيــة، كما أنها تؤكد من 
جديد على قوة الشــركة في تصنيع منتجات ذات 
مستوى عاملي، فضال عن القيمة التي تساهم بها في 

االقتصاد الكويتي.
وأضــاف: «تفخر اليوم شــركة ميزان القابضة 

بالشــراكات الوطيدة التي حافظت عليها طوال ٧٥ 
عاما، إذ تواصل توسيع محفظتها من خالل شراكات 
مع عالمات رائدة محليــا وإقليميا وعامليا كالتي مت 
إبرامها اليوم عبر هذا االستثمار الذي نحن على ثقة 
بأنه سيأتي بنتائج إيجابية وملموسة في املستقبل 
القريب، تبقى ميزان القابضــة ملتزمة بدعم بلدنا 
الكويت في تلبية احتياجات الشعب من خالل توجهها 

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

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

مبنى حكومي يقع في الكويت العاصمة من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

قصر العدل

طارق العلي

راءااصاصبق

سلاجلرموكم

فرفوصيوغرو

نمشادحالما

االءفاجالس

لياةالةاام

تةايلانلرف

مرلبلليماي

رحرهـطشداحص

ةبمذيامءمل

علالففليلا

لاحاةياةاد

١ - من األوقات - بور وقحل، ٢ - يفك (معكوسة) - عكس 
مزايا ومحاسن، ٣ - مستهزئ - أباح، ٤ - أسقام - آلة 
موسيقية، ٥ - يرشد (معكوسة)، ٦ - عبرا - نصف 
عامل - حرف هجاء (معكوسة)، ٧ - متشابهان - الرجاء 
العني (معكوسة) - بيت  (معكوسة)، ٨ - رأى بطرف 

األسد، ٩ - الالئم - متشابهان، ١٠ - جنمع - صحراء.

الرماح
الرماية
سفن

الصيف
املدينة

الذهبية
أمواج

الشافي
احملار
التمرة

الغوص
الصدف

البحر
املائية
أجواء

اللطيفة
ريح

املركب
مواسم
الشفاء

١ - منطقة حدودية كويتية، ٢ - قصاب - نبات عطري، 
٣ - عكس الغالي (معكوسة) - ضجر، ٤ - منزل (معكوسة) 
- من األقارب، ٥ - فقد شيئا، ٦ - اللوم، ٧ - مالمح - 
عقد اتفاقا (معكوسة)، ٨ - الوالدة (معكوسة) - حرف 
هجاء (معكوسة)، ٩ - محافظة كويتية - آلة موسيقية، 

١٠ - للنفي - رفض (معكوسة) - للتوجع.

أفقياً: عموديًا:
١ - الصبح - محل، ٢ - يحل (معكوسة) - مساوئ، ٣ - 
ساخر - حلل، ٤ - أمراض - ناي، ٥ - يدل (معكوسة)، 
٦ - مرا - عا - باء (معكوسة)، ٧ - ي ي - األمل (معكوسة)، 
٨ - ملح (معكوسة) - عرين، ٩ - العاتب - ا ا، ١٠ - نلم - بادية.

١ - الساملي، ٢ - حلام - ريحان، ٣ - الرخيص (معكوسة) 
- ملل، ٤ - دار (معكوسة) - العم، ٥ - ضيع، ٦ - العتب، 
٧ - سحنة - أبرم (معكوسة)، ٨ - األم (معكوسة) - ياء 
(معكوسة)، ٩ - حولي - الناي، ١٠ - ال - أبى (معكوسة) - آه.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

سؤال وجواب

شخصيات في التاريخ

نابليون وأقراص السوس!

إمبراطور فرنسا وصاحب االنتصارات 
املتعددة وأعظم عبقرية عسكرية عرفها 
التاريخ. لم يكن يشرع في رسم أي خطة 
حربية إال وهو ميتص أقراص السوس. 
كما كان خطه في الكتابة رديئا جدا، حتى 
إن البعض ظن رسائله رموزا أو خرائط 
حربية. وقال عنه املقربون إليه انه كان 
القلب حتى إن أي  غريب األطوار طيب 

إنسان يستطيع خداعه.

ألكسندر دوماس واحلمار واحلصان!

ذهب كاتب شاب إلى الروائي الفرنسي 
ألكسندر دوماس مؤلف رواية  املشهور 
الفرسان الثالثة وغيرها، وعرض عليه 
أن يتعاونا معا في كتابة إحدى القصص. 
وفي احلال أجابه (دوماس) في سخرية 
وكبرياء: «كيف ميكن أن يتعاون حصان 
وحمار في جر عربة واحدة». على الفور 
رد عليه الشاب: «هذه إهانة يا سيدي، 
كيف تسمح لنفسك أن تصفني بأنني 

حصان؟!.

سر زواج أجاثا كريستي!

عندما سئلت الكاتبة اإلجنليزية أجاثا 
كريستي ملاذا تزوجت واحدا من رجال 

اآلثار؟
قالت: ألني كلما كبرت ازددت قيمة عنده!

كيف تؤثر طبقة األوزون على جلد اإلنسان؟

بعد أن أكد العلماء املختصون أن طبقة 
األوزون الفضائية قد نقصت بنسبة ٢٪ 
خالل السنوات الـ ١٠ األخيرة، وتوقعهم 
انخفاضا آخر بالنسبة نفسها خالل السنوات 
الدراسات ان هذه  أثبتت  املقبلة،  الـ ١٠ 
الظاهرة العلمية اخلطيرة لها أهمية طبية 
كبيرة، حيث ان وجود طبقة األوزون 
في اجلو يساعد على امتصاص أشعة 
الشمس احلارقة، ومن أهمها األشعة فوق 
البنفسجية التي يتم امتصاص معظمها 

قبل ان تصل الى األرض.
كما تسمح طبقة األوزون مبرور األشعة 
فوق البنفسجية ذات األطوال التي ال تسبب 
ضررا باجللد. ولذا أشار العلماء الى ان 
تقص األوزون بنسبة ٢٪ يسبب زيادة 
في مرض سرطان اجللد بحوالي ١٠ آالف 
حالة جديدة، وأنه حتى لو مت تعويض ذلك 
النقص بشكل أو بآخر - فإن تأثير نقص 
األوزون السابق قد يستمر الى حوالي ١٠٠ 
عام مقبلة، وأوضحت تلك الدراسات ان اي 
زيادة في كمية األشعة البنفسجية تؤثر 
تأثيرا ضارا على اجللد، خصوصا اجللد 
األبيض واألشقر، أما اجللد األسمر فقد زوده 
اهللا تعالى مبادة «امليالنني» التي حتمي 
اجللد من تأثير األشعة الضارة التي قد 
تسبب أمراضا خطيرة، مثل مرض الذئبة 
احلمراء، وحساسية الشمس، واحلزاز 
اجللدي امللون، والزوائد اجللدية الدهنية، 
ومرض البورثيريا، وآخرها سرطان اجللد 

بأنواعه املختلفة.
من كتاب: ثبت علميًا ـ  محمد كامل عبدالصمد

من كتاب: أغرب الشخصيات في التاريخ ـ   رمزي املنياوي
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آالف الفلسطينيني يتحدون االحتالل ويحيون ليلة القدر في «األقصى»
واتهمتها بإطالق العنان لـ«اإلرهاب» 

ضد الفلسطينيني.
وقال املتحدث باســم الرئاسة 
التركية إبراهيم قالني على تويتر 
«عار على إســرائيل ومــن يلتزم 
الصمت في وجه الهجمات املشينة».

عامليا، اعربت الواليات املتحدة 
عن «قلقها الشديد» إزاء ما يحصل، 
وأكدت وزارة اخلارجية األميركية 
انه «من الضروري جدا أن متارس 
كل األطــراف ضبــط النفس وأن 
متتنع عن األعمال والتصريحات 
االســتفزازية، وأن حتافــظ على 
الوضع التاريخي للحرم الشريف 

وجبل الهيكل، بالقول والفعل».
وأضاف البيان «إننا قلقون جدا 
إزاء احتمال طرد عائالت فلسطينية 
في حيي الشيخ جراح وسلوان في 
القدس، ال سيما أن عددا منها عاشت 
في هذه املنازل على مدى أجيال».

ودعا االحتاد األوروبي السلطات 
االســرائيلية الى التحرك «بشكل 
عاجل» خلفض التوتر في القدس.
«العنــف  بيــان  فــي  وقــال 
مقبولــني»،  غيــر  والتحريــض 
مضيفا أن «على القادة السياسيني 
والدينيني وفي املجتمع من جميع 
األطيــاف التحلــي بضبط النفس 
واملســؤولية والقيام بــكل ما هو 
ممكن لتهدئة هذا الوضع املتفجر».

وفي عمان، قال املتحدث باسم 
وزارة اخلارجيــة األردنية ضيف 
اهللا الفايــز في بيــان ان «اقتحام 
احلرم واالعتداء على املصلني اآلمنني 
انتهــاك صارخ وســافر وتصرف 

همجي مدان ومرفوض».
اخلارجيــة  وزارة  وأعربــت 
إدانتهــا  «بالــغ  عــن  املصريــة 
واســتنكارها»، مؤكــدة «ضرورة 
الســلطات اإلســرائيلية  حتمــل 
ملســؤوليتها وفق قواعد القانون 
الدولــي لتوفير احلمايــة الالزمة 
للمدنيني الفلسطينيني وحقهم في 

ممارسة الشعائر الدينية».

«بأي إجــراءات أحاديــة اجلانب، 
وألي انتهاكات لقرارات الشرعية 
الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص 
اســتئناف عملية السالم لتحقيق 

األمن واالستقرار في املنطقة».
من جانبها، أعربت اإلمارات عن 
«قلقها الشديد إزاء أحداث العنف 
التــي شــهدتها القدس الشــرقية 
احملتلة»، مؤكدة أنها «تدين بشدة 
اقتحام املســجد األقصى الشريف 
وتهجيــر عائالت فلســطينية من 

حي الشيخ جراح».
وأعربت قطر عن «إدانتها بأشد 
العبارات اقتحــام قوات االحتالل 
اإلسرائيلي باحات املسجد األقصى 
املبارك واعتدائها الوحشــي على 

املصلني».
كذلك، انتقدت تركيا إســرائيل 

الذي وصفه االحتاد األوروبي بأنه 
«متفجر».

الدوليــة  االدانــات  وجتــددت 
والعربية لالعتداءات على املقدسيني 
ومحاوالت تهجير ســكان املدينة 
واجراء تغيير دميوغرافي بفرض 

سياسة األمر الواقع.
ودانــت الســعودية واإلمارات 
وقطر والكويت والبحرين بشدة 
التعامل اإلسرائيلي مع الفلسطينيني 

في املسجد األقصى.
اخلارجيــة  وزارة  وأكــدت 
السعودية في بيان رفض اململكة 
«ملــا صــدر بخصــوص خطــط 
وإجراءات إسرائيل إلخالء منازل 
فلسطينية بالقدس وفرض السيادة 

اإلسرائيلية عليها».
وشدد البيان على تنديد الرياض 

الدول العربية، عقد دورة طارئة 
ملجلــس اجلامعة على مســتوى 
املندوبني الدائمني غدا، حضوريا 
برئاســة قطــر الرئيــس احلالي 
ملجلس اجلامعة، بناء على طلب 
دولة فلســطني وأيدتــه عدد من 
الدول العربيــة، لبحث اجلرائم 
اإلســرائيلية واالعتــداءات على 
املصلــني فــي املســجد األقصى 
املبــارك، إضافة إلــى مخططات 
االســتيالء على منازل املواطنني 
املقدسيني، خاصة في حي الشيخ 
جراح في محاولة لتفريغ املدينة 

من سكانها وتهجير أهلها.
وبعد دعوة إلى ضبط النفس 
املتحــدة،  الواليــات  وجهتهــا 
حضت روسيا وأوروبا إسرائيل 
والفلسطينيني على تهدئة الوضع 

للقــوات املوجــودة في شــوارع 
القدس احملتلة.

ان تتــواصـــــل  ويتـوقـــــع 
االحتجاجات اليــوم وغدا موعد 
للمحكمــة  اجللســة اجلديــدة 
االســرائيلية التــي تنظر قضية 
طرد نحو ٦٠ عائلة فلســطينية 
يقدر افرادها بنحو ٥٠٠ شخص من 
منازلهم في الشيخ جراح ملنحها 
ملستوطنني يهود متطرفني يدعون 

احقيتهم بها. 
ويســتخدم جنــود االحتالل 
قنابــل الصــوت والغاز املســيل 
للدمــوع والرصــاص املطاطــي 
الذي أوقع عدة اصابات خطيرة، 
حيث يوجهه احملتلون إلى وجوه 

وصدور الفلسطينيني العزل.
أعلنت األمانة العامة جلامعة 

آخرون مشيًا على االقدام للمسجد 
األقصى، ووقعت مواجهات عنيفة 
استخدمت خاللها قوات االحتالل 
الغاز املســيل للدمــوع والقنابل 
الصوتية ما اسفر عن وقوع عدة 

اصابات.
وســمحت قــوات االحتــالل 
بإدخــال ٥ آالف وجبــة إلفطــار 
الصائمــني في املســجد األقصى 
املبــارك، فيما منعــت إدخال ٢٥ 
ألــف وجبة أخــرى كانت أعدتها 
األوقاف االسالمية لتوفير االفطار 

لضيوف املسجد األقصى.
وقــال الناطق باســم اجليش 
اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي ـ في 
تغريــدة له على موقــع تويتر ـ 
إن رئيس األركان أفيف كوخاف 
أوعز بإرســال تعزيزات إضافية 

ـ وكاالت: شــارف  عواصــم 
رمضــان على نهايتــه لكن عداد 
اإلصابات في صفوف الفلسطينيني 
بنيران قــوات االحتالل يواصل 
تسجيل املزيد من املنتفضني على 
قرارات التهجير القســرية التي 
تتخذها قوات االحتالل، الســيما 
ضــد ســكان حي الشــيخ جراح 
بالقدس احملتلة، في حني تواصلت 
ردود الفعــل العربية واإلقليمية 
والدوليــة املنــددة باالقتحامات 

اإلسرائيلية.
وبعد ســقوط أكثــر من ٢٢٠ 
جريحــا فــي ليلة داميــة بأولى 
القبلتني، اقتحمت فيها الشرطة 
االسرائيلية باحات األقصى بعد 
االفطار وصالة التراويح أول من 
أمس، اســتنفرت قوات االحتالل 
بكل ما اوتيت من اسلحة ملواجهة 
حشود غفيرة من الفلسطينيني 
تداعوا من جميع االراضي احملتلة 
للتوجه الى القدس إلحياء ليلة 

القدر أمس.
واستبقت ســلطات االحتالل 
وصــول املصلــني الــى املســجد 
األقصى املبارك، وبدأت منذ صباح 
أمــس حملــة اعتقاالت واســعة 
بني اســتهدفت أكثر من ٢٥ شابا 
وجميعهم أسرى سابقون تعرضوا 
لالعتقال املتكرر على مدار سنوات، 
وبينهم قياديون من حركة «فتح»، 
بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.
وقد حاولت قــوات االحتالل 
أمــس منع احلافــالت التي تنقل 
مئــات الفلســطينيني مــن باقي 
القــدس  املناطــق مــن دخــول 
واحتجزت العشــرات منها قرب 
معسكر، ورغم ذلك وصل اآلالف 
من أراضي الـــ ٤٨، ومتكنوا من 
الدخــول إلــى القدس واملســجد 

األقصى إلحياء ليلة القدر.
وتوجــه مئــات املقدســيني 
بســياراتهم اخلاصــة لنقــل كل 
من تقطعت بهم الســبل وتوجه 

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث االعتداءات اإلسرائيلية غدًا وتنديد دولي ودعوات خلفض التوتر

العالم يعيش «أزمة لقاحات مزمنة» وسجال أوروبي ـ أميركي حول تصديرها
بتصدير اللقاحات ومكوناتها.

وقالــت ميــركل فــي مؤمتــر 
صحافي «آمــل اآلن، بعدما تلقى 
قسم كبير من الشعب االميركي 
اللقــاح، أن نكــون قادرين على 
(تأمــني) تبــادل حــر للمكونات 

وأيضا فتح سوق اللقاحات».
في غضون ذلك، سجلت الهند 
أمــس أعلى حصيلــة وفيات في 
يوم واحــد على اإلطــالق بينما 
استمر عدد اإلصابات في االرتفاع 
وفرضت الواليات إجراءات عزل 

عام أشد صرامة.
وسجلت وزارة الصحة الهندية 
٤١٨٧ وفــاة بالڤيروس خالل ٢٤ 
ســاعة ليقترب العــدد اإلجمالي 
للوفيــات مــن ٢٤٠ ألفــا كما مت 
تسجيل أكثر من ٤٠١ ألف إصابة 
ليرتفع العدد الكلي إلى نحو ٢٢ 

مليون منذ بدء اجلائحة.
وقالــت واليــة تاميــل نادو، 
املعروفــة بتصنيعها لســيارات 
منها «بي.إم.دبليــو» و«داميلر» 
و«هيونداي» و«فورد» و«نيسان» 
و«رينــو»، إنهــا ســتنتقل مــن 
مستوى العزل العام اجلزئي إلى 
املستوى الشامل يوم غد إذ سيتم 
إيقاف وسائل النقل العام وإغالق 
متاجر بيع املشروبات الكحولية 

التابعة للدولة.

فون دير اليــني إن االقتراح «لن 
يوفر لقاحات في األشهر املقبلة، 
وال حتى في العام املقبل، في حني 

ثمة حاجة إلى لقاحات اآلن».
وأكدوا أن االحتاد األوروبي هو 
«املنطقة الدميوقراطية الوحيدة» 
التي تصدر هذا الكم من اللقاحات، 
البريطانيــون  اختــار  بينمــا 
واألميركيون تخصيص إنتاجهم 

لسكانهم.
ومن أصل ٤٠٠ مليون جرعة مت 
إنتاجها في االحتاد األوروبي، صدر 
نحو النصف إلى ٩٠ دولة، بحسب 
ما أوضحت رئيسة املفوضية التي 
أعلنت أيضا إبرام عقد جديد مع 
حتالف «فايزرـ  بيونتيك» لتوفير 
ما يصل إلى ١٫٨ مليار جرعة، وهو 
رقــم يتجاوز بكثيــر احتياجات 

االحتاد األوروبي.
الفرنســي  الرئيــس  ودعــا 
إميانويــل ماكــرون «الواليــات 
املتحدة بوضوح شديد إلى إنهاء 
حظر التصدير ليس فقط للقاحات 
ولكن أيضا ملكونات تلك اللقاحات 
التــي متنــع اإلنتــاج». متابعــا 
«ارفعوا احلظر على التصدير».

وكررت املستشــارة االملانية 
أجنيــال ميــركل معارضتها رفع 
براءات االختراع، داعية الواليات 
املتحدة الى فتح «السوق» للسماح 

األميركــي، واعتبــروه مبنزلــة 
حيلة إعالميــة. وأعلنوا بصوت 
عال أنهم يتبنون السياسة األكثر 
سخاء دوليا فيما يتعلق بتصدير 
اللقاحات، ودعوا واشــنطن إلى 
االقتــداء بهــم. وقالــت رئيســة 
املفوضيــة األوروبية أورســوال 

لرفع براءات اختراع اللقاحات ضد 
كورونا من أجل تسريع إنتاجها 
وتوزيعها على الــدول الفقيرة، 
إلى تغييــر برنامج قمــة الدول 
األوروبية التي اســتمرت يومني 
فــي بورتو. وطرحت الــدول الـ 
٢٧ شــكوكا كبيرة إزاء االقتراح 

إلى رفع براءات اختراع اللقاحات 
املضادة لڤيــروس كوفيد، داعيا 
واشــنطن إلى تقدمي «اقتراحات 
ملموســة» وإنهــاء حظرها على 

تصدير اللقاحات ومكوناتها.
وأدى اإلعــالن املفاجئ لدعم 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 

الصحافــي ذاتــه عــن القلق ألن 
الڤيروس التاجي لديه قوة هائلة 
لالنتقــال وينبغي إبطاء ســيره 
عبر تغيير ســلوك البشر وقبل 
ظهور متغيرات جديدة له على حد 
تعبيره. كما أعطت منظمة الصحة 
العاملية الضــوء األخضر للقاح 
«سينوفارم» الصيني لالستخدام 

لالستعماالت الطارئة.
وذكرت املنظمــة في بيان ان 
لقــاح «ســينوفارم» ال يتطلــب 
شروط تخزين معقدة ما يجعله 
املناطــق  مناســبا للغايــة فــي 
املــوارد املخصصــة  منخفضــة 
للتخزيــن حتت شــروط حرارة 
معينة. وأوصت املنظمة باللقاح 
للبالغني الذين تزيد أعمارهم على 
١٨ عامــا، موضحــة أنه يجب ان 
يأخذه الفرد على جرعتني تفصل 
بينهمــا مدة قدرها مــن ٣ إلى ٤ 

أسابيع.
وأشــارت في الوقت ذاته الى 
انه مت تسجيل عدد قليل جدا من 
البالغني األكبر سنا (فوق ٦٠ عاما) 
في التجارب السريرية لهذا اللقاح 
«ولذلــك ال ميكن تقدير الفعالية 

في هذه الفئة العمرية».
وفي غضون ذلك، أعاد االحتاد 
األوروبــي أمس الكرة إلى ملعب 
الواليــات املتحدة، بعــد دعوتها 

ـ وكاالت: حــذرت  عواصــم 
منظمة الصحة العاملية من «أزمة 
لقاح مزمنة»، في وقت يســتمر 
اجلدل فيه حــول ضرورة الغاء 
براءات اختراع اللقاحات املضادة 
لڤيروس كورونا املستجد لدعم 
جهود حمــالت التطعيم العاملية 

ووقف جهود وقف الوباء.
وقــال املدير العــام للمنظمة 
تيدروس ادهانون غيبريسوس 
«إن حاالت اإلصابة مبرض «كوفيد 
ـ ١٩» سجلت رقما قياسيا إذ ميوت 
ما يقرب من ١٠٠ ألف انسان على 
مســتوى العالم كل أســبوع في 
الوقت الذي نعاني فيه من أزمة 

لقاح مزمنة».
وأكد غيبريسوس في مؤمتر 
املنظمــة تواصــل  أن  صحافــي 
استكشــاف كل الســبل لزيــادة 
فرص احلصول علــى اللقاحات 
على مستوى العالم، مؤكدا «اننا 
في الوقت احلالي نشهد ان حجم 
اللقاحات وتوزيعها غير كافيني 
إلنهاء جائحــة «كوفيد ـ ١٩» من 
دون التطبيق املستدام واملخصص 
لتدابير الصحة العامة التي نعلم 

أنها فعالة».
من جانبه، أعرب مدير برنامج 
الطــوارئ فــي منظمــة الصحة 
العاملية د.مايكل رايان في املؤمتر 

«الصحة العاملية» تعتمد «سينوفارم» الصيني.. والهند تواصل تسجيل وفيات وإصابات قياسية جديدة

شبان يحتفلون بانتهاء االغالق بعدما سمحت السلطات بفتح املساحات اخلارجية للمطاعم واملقاهي في بروكسيل         (رويترز)

روحاني يعلن االتفاق على رفع كل العقوبات «تقريبًا»
عواصم - وكاالت: أعلن 
الرئيــس اإليرانــي حســن 
روحاني أنه «مت االتفاق على 
رفــع كافة العقوبات تقريبا 
عن طهران»، مشيرا إلى أن 
«مفاوضات ڤيينا مســتمرة 
لبحــث بعــض التفاصيل» 

الستكمال املسار.
وخالل اجتماع مبسؤولني 
فــي وزارة الصحــة، قــال 
روحاني: «يدرك األميركيون 
واألوروبيــون أنــه ال خيار 
أمامهم سوى رفع العقوبات 
والعودة لالتفــاق النووي، 
بــكل  وأعلنــوا عــن ذلــك 

صراحة».
وقــال: «مت االتفاق على 
رفع كافة العقوبات تقريبا، 
ومفاوضات ڤيينا مستمرة 
التفاصيل.  لبحــث بعــض 
نتطلع إلى رفــع العقوبات 

جدية طهران في احملادثات 
بشأن االتفاق.

وأضاف ظريف على تويتر: 
«مع محاولتنا إلحياء االتفاق 
النووي فــي ڤيينا علينا أن 
نتذكر كيف بدأ كل شيء. قبل 
٣ سنوات، خرق مهرج مطرود 
(الرئيس األميركي الســابق 
دونالــد ترامــب) التزامــات 
الواليــات املتحــدة. «اليوم، 
يتعني علــى الرئيس بايدن 
أن يقرر ما إذا كانت الواليات 
املتحدة ســتواصل اخلروج 
علــى القانــون أو االلتــزام 
بالقانــون. املســؤولية تقع 
على عاتق الواليات املتحدة 

وليس إيران».
من جهــة اخــرى، أطلق 
املسؤول السابق في احلرس 
الثوري العميد سعيد محمد 
أمــس حملتــه لالنتخابــات 

اخلالف املستمر الذي يتسبب 
بتــآكل البــالد مــن الداخل: 
احلديث عن اليسار واليمني، 
اإلصالحيني واحملافظني، هذه 

كلها أمور تضر بالبالد».
وتولى محمد قيادة «مقر 
خامت األنبياء» حتى مارس، 
قبــل أن يعلــن اســتقالته 

خلوض االنتخابات.
من جهته، أكد احلرس في 
بيــان تعيني بديل منه، على 
أن يبقى هو ضمن الهيكلية 
العسكرية كمستشار لقائده 

اللواء حسني سالمي.
وردا علــى ســؤال عــن 
خلفيته العسكرية وعما إذا 
كانت إيران حاليا في حاجة 
الــى رئيس من هذا املســار، 
رأى محمــد أنه مــن األجدى 
التركيز على مسيرة املرشح 

بدال من خلفيته.

الرئاسية اإليرانية قبل أيام 
من فتح باب الترشح رسميا، 
مدرجــا خطوتــه فــي إطار 
«التغيير» والوعد بحكومة 

«قوية».
وأعلــن محمــد ترشــحه 
رســميا في مؤمتر صحافي 
امتد لنحو ساعتني عقده في 

طهران.
وقــال «قــررت الترشــح 
ألنني شعرت بأن القائد األعلى 
(املرشــد األعلى للجمهورية 
اإلسالمية علي خامنئي) دعا 
لتغييــر وحتــول في اجليل 
اإلداري للجمهورية اإلسالمية، 

وطلب ذلك مرارا».
وأضاف «لسنا مرتبطني 
بأي حركة أو طرف أو فصيل، 
ولــم جنلس مع أي أحد ولم 
نعــد بشــيء»، معارضا أي 
«استقطاب في املجتمع، هذا 

مسؤول في احلرس الثوري أول املترشحني للرئاسة

قبــل نهاية عمــر احلكومة 
احلالية».

وتابــع: «فــرض العــدو 
عقوبــات واســعة النطــاق 
على بالدنا بهدف جعل إيران 
تعاني من املجاعة والفوضى، 
ولكــن بجهــود املســؤولني 
في البالد وعلــى الرغم من 
ارتفاع األســعار الذي حدث 
والضغــط على املواطن، لم 
نســمح بحدوث مجاعة في 

البالد».
مــن جهتــه، قــال وزير 
اخلارجيــة اإليرانــي محمد 
جواد ظريف، إن على الواليات 
املتحدة التزاما باملساعدة في 
إحياء االتفاق والذي تخلت 

عنه واشنطن.
تأتي هــذه التصريحات 
بعــد أن قــال الرئيــس جو 
بايــدن إنه لــم يتضح مدى 

االستقالليون االسكتلنديون يفوزون 
في االنتخابات ويتعهدون بإجراء استفتاء ثاٍن

في البرملان. وقالت ستورجن لتلفزيون هيئة 
اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «في العملية 
الدميوقراطية الطبيعية، يكون على األحزاب 
التي تعد بشــيء وتنتخــب أن تعمل لتنفيذ 

تلك االلتزامات».
ومضت تقول «من السخف أن تكون هناك 
أحزاب أخرى في اســكتلندا مصرة على سد 
الطريق أمام احلزب أو األحزاب التي حصلت 

على التفويض».

عواصمـ  وكاالت: فازت 
األحزاب املؤيدة الستقالل 
اســكتلندا بأغلبية مقاعد 
البرملان بعــد االنتخابات 
مبا مينحهــا دفعة إلجراء 
استفتاء ثان على اخلروج 

من اململكة املتحدة.
وأظهرت نتائج أعلنت 
امــس حصــول احلــزب 
القومي االسكتلندي وحزب 
اخلضر االسكتلندي على 
٦٥ من بني ٨٧ مقعدا أعلنت 
نتائجها من إجمالي مقاعد 

البرملان وعددها ١٢٩.
وقالت زعيمة احلزب القومي االسكتلندي 
نيكوال ســتورجن امس إنها ســتمضي قدما 
بخطط إجراء استفتاء جديد على االستقالل 
بعد أن أظهرت النتائج أن حزبها يتجه للفوز 

بانتخابات اسكتلندا.
وتعنــي نتائــج االنتخابــات أن احلــزب 
القومي االسكتلندي سيحوز مع حزب اخلضر 
االسكتلندي أغلبية كبيرة مؤيدة لالستقالل 

زعيمة احلزب الوطني االسكتلندي نيكوال ستورجن حتتفل بالفوز    (أ.ف.پ)

(رويترز)قوات االحتالل تعتقل فلسطينية خالل احتجاجات داعمة ألهالي حي الشيخ جراح  (أ.ف.پ) سيدات فلسطينيات يحيني ليلة القدر في املسجد األقصى   
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

إجراءات احترازية جديدة بجميع املنافذ للقادمني 
من الدول التي ظهر بها حتور لـ «كورونا»

القاهرة - ناهد إمام 

أعلنت وزيــرة الصحة 
والسكان د.هالة زايد اتخاذ 
إجراءات احترازية إضافية 
ملكافحة ڤيروس (كورونا 
املســتجد - كوفيــد ١٩) 
باحلجــر الصحــي بجميع 
منافذ دخول مصر (البرية 
البحريــة - اجلويــة)   -
بالتزامن مع ظهور حتورات 
جديدة للڤيروس بعدد من 

دول العالم.
املتحــدث باســم  وذكــر 
الوزارة د.خالــد مجاهد في 
بيــان امــس، أن ذلــك جــاء 
فــي أثنــاء اجتمــاع عقدته 
الوزيــرة زايد، عبــر تقنية 
(كــول كونفرانــس) وعدد 
من قيادات الوزارة باحلجر 
الصحــي والطــب الوقائــي 
ملراجعة اإلجراءات الوقائية 
لڤيــروس  واالحترازيــة 

إجــراءات احترازية إضافية 
باحلجر الصحي بجميع منافذ 
دخول البالد تتضمن إجراء 
(فحــص احلمــض النووي 

للمصريني أم غير املصريني.
اإلجــراءات  أن  وأكــدت 
واالحترازيـــــة  الوقائيــة 
االستباقية التي اتخذتها مصر 
بجميع منافــذ دخول البالد 
«فور» حتذير منظمة الصحة 
العاملية باإلضافة الى االلتزام 
الكامل بتطبيق قرار رئيس 
مجلس الوزراء «ساهما بشكل 
كبيــر فــي خفــض معدالت 
اإلصابــة وحماية مصر من 
دخول أي حتــورات جديدة 

للڤيروس».
وشــددت على استمرار 
تطبيــق جميع إجــراءات 
الوبائي لڤيروس  الترصد 
(كورونا) باحلجر الصحي 
بجميع منافذ دخول البالد 
وكذلــك اســتمرار إجــراء 
جميع الفحوصات املعملية 
واإلكلينيكيــة للوافديــن 
الى مصر مــن جميع دول 

العالــم.

السريع) جلميع الوافدين الى 
البالد ســواء للمصريني أو 
غير املصريني من الدول التي 
ظهرت بها حتورات للڤيروس 
باإلضافة الى فحصهم ظاهريا 
وتوقيع الكشف الطبي عليهم 

وفقا للبيان.
وأشــارت الى أن فحص 
احلمــض النووي الســريع 
يعد إحدى التقنيات احلديثة 
التي تتميز بالسرعة والدقة 
في الكشــف عــن اإلصابات 
في مدة ال تتجاوز ١٥ دقيقة 
فقط، مؤكدة استمرار تطبيق 
قرار رئيس مجلس الوزراء 
بشأن  الضوابط واإلجراءات 
الصحيــة  واالشــتراطات 

للوافدين الى البالد.
وأوضحــت زايــد أن هذه 
الضوابط وهــي عدم دخول 
البــالد إال بعد احلصول على 
شهادة (بي سي آر) تفيد اخللو 
من ڤيروس (كورونا) سواء 

فحص احلمض النووي للوافدين من املصريني وغير املصريني

وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد

(كورونا) التي يتم تطبيقها 
في احلجــر الصحي بجميع 

منافذ دخول البالد.
وأكــدت الوزيرة تطبيق 

منحة بـ ١٦ دوالرًا للعاملني في الدولة

روسيا تدعو إلنقاذ أطفال مخيم «الهول»

وكاالت: أصدر الرئيس بشــار األســد، 
مرســوما بصرف منحة ماليــة، للعاملني 
املدنيني والعسكريني وأصحاب املعاشات 

التقاعدية من مدنيني وعسكريني.
وجاء في نص املرســوم الذي نشرته 
وكالة األنباء الرسمية «سانا» أمس: «تصرف 
منحة ملــرة واحدة مببلغ مقطوع ٥٠ ألف 
ليرة سورية جلميع العاملني في الدولة» 
وكذلك في القطاع املشــترك، وتقدر بـ ١٦ 
دوالرا تقريبا، وتأتي مبناسبة عيد الفطر.

ويشمل املرسوم، جميع أنواع التعاقدات، 
ولكل من العاملني املدنيني والعســكريني 
في الوزارات واإلدارات واملؤسسات العامة 

وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات 
ووحدات اإلدارة احمللية والعمل الشعبي 
والشركات واملنشآت املصادرة واملدارس 
اخلاصة املســتولى عليها استيالء نهائيا 
وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام 
وكذلك جهات القطاع املشترك التي ال تقل 
مســاهمة الدولــة عن ٧٥٪ من رأســمالها 

واملجندين.
بينما تبلغ املنحــة اخلاصة بأصحاب 
املعاشات التقاعدية من العسكريني واملدنيني 

٤٠ الف ليرة، معفاة من ضريبة الدخل.
وتعيش املناطق اخلاضعة للنظام ازمة 
اقتصادية حادة وارتفاعا جنونيا باألسعار.

عواصم - وكاالت: دعت روسيا املجتمع 
الدولــي إلنقــاذ األطفال من مخيــم الهول 
للنازحــني الذي يديره املســلحون األكراد 
في محافظة احلسكة شمال شرقي سورية.

وقال نائب املندوب الروسي الدائم لدى 
األمم املتحدة غينادي كوزمني خالل جلسة 
غير رســمية ملجلس األمن الدولي «ندعو 
املجتمــع الدولــي التخاذ خطــوات عملية 

حلماية األطفال األبرياء».
وتابع قائال: «نود التذكير بأنه مبوجب 
القانــون الدولي، مبا فيــه اتفاقية حقوق 
الطفل، الــدول ملتزمة بإعــادة مواطنيها 

واتخاذ اخلطوات الالزمة ملنع حتول أطفال 
مواطنيها ألشخاص بال جنسية».

وأشار إلى أنه على الرغم من الصعوبات 
املتعلقة بوباء ڤيــروس كورونا، عاد إلى 
روسيا خالل العام األخير ١٤٥ طفال روسيا، 
ومنذ عام ٢٠١٧، متت إعادة ٢٧٤ طفال تقل 
أعمارهم عن ١٦ سنة، ١٢٢ منهم من العراق 

و١٥٢ من سورية.
وكانت األمم املتحدة قد أعلنت أن مخيم 
الهول في سورية اليزال يأوي نحو ٦٠ ألف 
شــخص، مبن فيهم أكثــر من ٣١ ألف طفل 

حتت سن الـ١٢ عاما.

معيط: استمرار ثقة املؤسسات الدولية في االقتصاد على التعامل اإليجابي مع «كورونا»
القاهرة - ناهد إمام

أكد د.محمد معيط وزير املالية، أن قرار مؤسسة 
«ستاندرد آند بورز» باإلبقاء على التصنيف االئتماني 
ملصر بالعملتني احمللية واألجنبية كما هو دون تعديل 
عند مستوى «B» مع اإلبقاء أيضا على النظرة املستقبلية 
املستقرة لالقتصاد املصري «Stable Outlook»، للمرة 
الثالثة علــى التوالي منذ بداية أزمة كورونا، يعكس 
استمرار ثقة املؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف 
االئتماني في صالبة االقتصاد املصري وقدرته على 
التعامل اإليجابي املرن مع تداعيات «اجلائحة»، مقارنة 
بالــدول ذات التصنيف االئتماني املماثل أو األعلى، 
في الوقت الذي تدهورت فيه األوضاع االقتصادية 

مبعظم الدول النظيرة والناشئة.
وأشــار معيط إلى أن االقتصاد املصري، وفقا 
لتقديرات مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها 

األخير، يستطيع جتاوز التداعيات السلبية الناجتة عن 
اجلائحة بسبب حتسن املؤشرات االقتصادية الرئيسية 
مثل استقرار أوضاع املالية العامة، ووجود احتياطي 
نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار احلكومة 
في تنفيذ اإلصالحات املالية واالقتصادية والهيكلية 
التي من شأنها حتسني بيئة تشغيل األعمال وضمان 

استدامة أوضاع املؤشرات االقتصادية.
وأوضح الوزير أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند 
بورز» باإلبقاء على التصنيف االئتماني ملصر للمرة 
الثالثة على التوالي منذ بداية اجلائحة وللمرة األولى 
منذ بداية عام ٢٠٢١، يعكس اســتمرار رصيد الثقة 
املتولد لدى احملللني بها بسبب اإلصالحات االقتصادية 
واملالية الكبيرة املنفذة خالل الســنوات املاضية، ما 
أعطى قدرا كافيا من املرونة لالقتصاد املصري على 
متويل احتياجاتــه بالعملتني احمللية واألجنبية رغم 
تدهور األوضاع االقتصادية واملالية العاملية مؤخرا، 

كما يعكس توازن السياســات االقتصادية واملالية 
التي تنتهجها احلكومة ووزارة املالية خالل السنوات 
املاضية وخالل فترة التعامل مع اجلائحة، ما أسهم في 
أن يكون االقتصاد املصري واحدا من االقتصادات 
احملدودة جدا على مســتوى العالم التي حتقق منوا 
وحتسنا في معدالت البطالة خالل عام ٢٠٢٠، حيث 
سجل االقتصاد املصري معدل منو بلغ ٣.٦٪ خالل 
العام املالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ومن املتوقع أن يحقق ٢.٨٪ 
خالل العام املالي احلالي، نتيجة املساهمة اإليجابية 
واملرتفعة لعدة قطاعات وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا 
املعلومات وقطاع الصحة واخلدمات احلكومية وقطاع 
جتارة اجلملة والتجزئة وقطاع الزراعة، وقد أسهم 
األداء القوى ومنو هذه القطاعات في احلد من التأثير 
السلبي للجائحة على عدد من القطاعات االقتصادية 
مثل قطاع السياحة والطيران والصناعات التحويلية 

والبترول والثروة املعدنية.

(محمود الطويل) جانب من تكرمي «تيار املستقبل» أعضاء هيئة مكتب ومجلس منسقية بيروت  

حذر لبناني حيال املناورات اإلسرائيلية وتقييم متفاوت لزيارة لودريان
بيروت - عمر حبنجر

حتولت األجواء التحذيرية 
في لبنــان، اعتبارا من نهار 
«املنــاورة  الــى  اجلمعــة، 
التي  الكبــرى»  العســكرية 
ســتبدأ بها اســرائيل اليوم 
األحد. والتي استبقها األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصــر اهللا بتوجيه حتذير 
مباشــر الــى اســرائيل من 
مغبة أي تفكيــر خاطئ، او 
اي مغامرة غير محســوبة، 

ضد احلزب في لبنان.
وفــي كلمــة له بـــ «يوم 
القــدس العاملــي» نبه نصر 
اهللا الــى مغبة املس بقواعد 
االشــتباك خالل مناوراتها، 
موضحــا ان حزبــه، وفــي 
موضوع ترسيم احلدود، لن 
يتدخل ولم يتدخل، واملسألة 

عند الدولة اللبنانية.
وزاد من منســوب القلق 
حيال املناورات العســكرية 
االســرائيلية املقررة اليوم، 
تصريــح متلفز جلان عزيز 

في ضخ األوكســيجني برئة 
حكومة جديــدة، فرجع الى 
بالده خائبا من سلطة الهية 
وال جدوى منها، فاحتا باب 
العقوبات بدءا من منع دخول 
معرقلي احلكومة الى فرنسا، 
اضافة الى خطــوات اخرى 

الفرصة األخيرة التي اعطتها 
باريس الى القوى السياسية 
اللبنانية املتشابكة، رغم علم 
الفرنسيني بأنها قد ال حتدث 
اي خــرق، في ضــوء حتكم 
االيقــاع االميركــي، باللعبة 
االقليميــة، وأن الزيارة كان 

االلتــزام بوعودهم للرئيس 
الفرنسي اميانويل ماكرون، 
وفــي طليعــة من شــملهم 
مقاطعــة لودريــان رئيــس 
التيار احلر جبران باســيل، 
الذي يبدو انه سعى للقائه 
عبر وسطاء خابت جهودهم.
وثمــة التباس رافق لقاء 
لودريان مع الرئيس املكلف 
سعد احلريري، الذي «بلع» 
دعوة االخير اليه وإصراره 
على لقائه اســوة باآلخرين 
في «قصر الصنوبر» متخطيا 
كونه رئيسا مكلفا بتشكيل 
حكومة وفق مقاييس املبادرة 
الفرنسية، وكان رد احلريري 
على موقف لودريان، قارصا، 
فقد ذهب اليه، لينهي االجتماع 
به، ومبغادرة قصر الصنوبر 
اعتراضا على تعميم االتهامات 
بعرقلة تشكيل احلكومة، علما 
انه اودع التشكيلة احلكومية 
جانب رئاسة اجلمهورية منذ 

اشهر عدة. 
في املقابل، رئيس حزب 
الكتائب ســامي اجلميل اكد 

يجري تنسيقها مع االحتاد 
األوروبــي، الذي ســيجتمع 
وزراء خارجيته في بروكسل 

غدا االثنني.
الفرنسيــــة،  املصـــادر 
تــرى أن زيــارة لودريــان 
الى بيــروت، كانــت مبثابة 

ميكــن جتنبهــا، واالكتفــاء 
بتغريدة لودريان التحذيرية 
لهذه القوى. لكنه اصر على 
املجيء، وعلى مقاطعة القوى 
احلزبية والسياســية، التي 
يعتبرها مسؤولة عن عرقلة 
تشكيل احلكومة، وعن عدم 

حاجة لبنان لدعم اصدقائه 
ســواء في اوروبــا او البالد 
العربية، مجددا التأكيد على 
أن الشــعب اللبناني رهينة 
السالح والطبقة السياسية 
الفاســدة. ونوه بلقاء وزير 
اخلارجية الفرنسي مع القوى 
الشعبية السيادية، وباعترافه 
الصريح بالرهان عليها، وهذا 
الــى االمام.  نعتبره خطوة 
وقال نائب كسروان املنشق 
عن تكتل لبنان القوي نعمة 
افرام، ان لودريان يعرف ان 
الشعب اللبناني رهينة سلطة 
مرتهنــة وقد أتــت املبادرة 

الفرنسية لتحرره. 
وفي معلومات وصلت الى 
بيروت ان مدير دائرة الشرق 
االوسط وشمال افريقيا في 
أن  الفرنســية  اخلارجيــة 
لودريان سيتوجه الى طهران 
االسبوع املقبل، ضمن جولة 
تشمل العراق، ممهدا جلولة 
الفرنســي  مرتقبة للرئيس 
ماكرون تشــمل السعودية 

والكويت واالمارات وقطر.

نصراهللا ينبه إسرائيل من مغبة اخلروج عن قواعد االشتباك .. ملاذا أنهى احلريري لقاءه مع الوزير الفرنسي في قصر الصنوبر؟

املستشــار االعالمي السابق 
لرئيس اجلمهورية، حتدث 
فيه عن قرار دولي بتوجيه 
ضربــة للبنان على غرار ما 
فعلت اســرائيل عــام ١٩٨٢ 
مــن اجتياح انهــى الوجود 
العســكري ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، متوقعا مشاركة 
اكثر من جهة بهذه العملية، 
وليست اسرائيل بالضرورة.
وتأتــي هذه املنــاورات، 
الوســاطة  فشــلت  فيمــا 
األميركية في ترسيم احلدود 
املائيــة اجلنوبية بني لبنان 
واســرائيل، وتبعتها فشــل 
املبادرة الفرنسية على صعيد 

تشكيل احلكومة.
فقــد توقفــت مفاوضات 
الترسيم في مقر األمم املتحدة 
في الناقورة، من دون حتديد 
موعد جديد بعد رفض لبنان 
الشــروط األميركية الداعية 
اخلبيــر  بخــط  لاللتــزام 
األميركــي «هــوف». ولــم 
تنفع زيارة وزير اخلارجية 
الفرنسي جان ايف لودريان، 

دعوات لوقف شراء الدوالر لدعم الليرة
وكاالت: دعت غرفة جتارة دمشق إلى 
دعم الليرة الســورية، مــن خالل وقف 
شــراء الدوالر لنهاية الشهر احلالي من 
جميع املنافذ وشــركات الصرافة، وذلك 
بعــد التســهيالت التي قدمتهــا حكومة 
النظام للتجــار والصناعيني للحصول 

على الدوالر. 
وأصــدرت «الغرفــة» تعميمــا عبــر 
صفحتهــا في «فيســبوك» قالت فيه إن 
«التداول من املخالفات التي تضر بالوطن 

واالستقرار االقتصادي».
العمــالت  النظــام تــداول  ومينــع 
األجنبيــة ويجرم التعامــل بغير الليرة 
وفق املرســومني ٣ و٤ الصادرين في ١٨ 
مــن يناير ٢٠٢٠، الذين يقضيان بفرض 
عقوبات اعتقال وسجن مع أشغال شاقة 
وغرامات مالية على املتعاملني بغير الليرة 

السورية ووجود مطالبات بتعديلهما.
وقــال الباحث االقتصادي واألســتاذ 
اجلامعــي الدكتور مخلــص الناظر، إن 
عمليات شراء الدوالر ستؤدي إلى انخفاض 
الليرة في حال استمرت من دون تغطية 
من املصرف املركزي للطلب املتزايد من 
الــدوالر، وهذا هو الدافــع وراء مطالبة 
«غرفة جتارة دمشق» بالتوقف عن شرائه.
وأضاف الباحث أنه ال توجد سياسة 
نقدية فعالة لضبط سعر صرف الليرة 
في الوقت احلالي، وهذه عملية تتطلب 
إعادة تدوير عجلــة االقتصاد وحتقيق 
منو حقيقي في الناجت احمللي اإلجمالي.

وكان النظام قد سمح لشركات الصرافة 
املرخصة في مناطق ســيطرته بتسليم 
حــواالت بالدوالر للتجــار والصناعيني 

فقط دون إعالن رسمي.
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أغيال: مالكمو الكويت احملترفون 
محل ترحيب في إسبانيا

هادي العنزي

أكد السفير اإلسباني 
بالكويت ميغيل خوسي 
اغيال سعادته بأن تكون 
بــالده محطــة انطالق 
مالكمني كويتيني وعرب 
نحــو االحتراف العاملي 
للعبــة، وذلك من خالل 
مشاركتهم في البطولة 
العامليــة للمالكمة التي 
تســتضيفها الكرونيــا 
اإلسبانية في ١٧ يوليو 
املقبل. جــاء ذلك خالل 
اســتقبال ميغيل اغيال 

 (WBC) ملمثــل املجلس العاملي للمالكمة
في الكويت واخلليج، وصاحب شــركة 
الترويج الرياضي (KSP) مشعل الفجي 
في مقر السفارة اإلسبانية، حيث أكد أن 
العالقات اإلسبانية -الكويتية متقدمة جدا 
بالعديد من املجاالت، وتعد الرياضة من 
بني املجاالت التي تشهد تعاونا كبيرا بني 
البلدين، من خالل تولي املدرب اندريس 
كراســكو اإلدارة الفنية للمنتخب األول 
لكرة القدم، كما توجد أكادميية رافائيل 
نادال العاملية للتنس، وهذا تأكيد للعالقات 
الرياضية املتقدمة بني الكويت وإسبانيا، 
مضيفا: «التقيت وزير اإلعالم وزير الدولة 

لشــؤون الشــباب عبدالرحمن املطيري 
األســبوع املاضي وتناقشــنا في ســبل 
تطوير التعــاون الرياضي فــي زيارته 
املتوقعة إلســبانيا، فضــال عن التعاون 
الوثيق بني اللجنتني األوملبيتني اإلسبانية 

والكويتية».
من جهته، أشــاد مشعل الفجي بدعم 
الســفير اإلســباني، مضيفــا: «نواصل 
التنســيق مع املجلس العاملي للمالكمة 
املشرف على البطولة العاملية واالحتاد 
اإلسباني الشمالي ملالكمة احملترفني، لكل 
ما من شأنه تقدمي أبطال العرب بأفضل 

صورة ممكنة».

السفير اإلسباني ميغيل اغيال مستقبال مشعل الفجي

«يد» الفحيحيل لم جتدد للعتيبي
يعقوب العوضي

انتهى عقد مدرب حراس مرمى فريق اليد األول في نادي 
الفحيحيل ناصر العتيبي ولم يصل الطرفان الى صيغة لتجديد 
العقد، وفي السياق ذاته، قال العتيبي: جنحنا في الوصول إلى 
الهدف املنشود من املشاركة بدوري الدرجة األولى والتأهل 
إلى املمتاز وجاء ذلك بجهود اجلميع.هذا، وتلقى العتيبي عدة 

عروض من األندية احمللية للتعاقد معه للموسم املقبل.

الليلة.. «كالسيكو» في كأس أمير قطر
الدوحة- فريد عبدالباقي

سيكون عشاق وجماهير 
الكرة القطرية على موعد 
مع «سهرة رمضانية» خالل 
لقاء الكالسيكو الذي يجمع 
بني الســد «حامل اللقب» 
والعربي في الـ ١٠:٠٠ مساء 
اليوم بتوقيت الكويت على 
ستاد جاسم بن حمد بنادي 
الســد، في إطــار مباريات 
الــدور قبــل النهائــي من 
بطولة كأس أمير قطر لكرة 
القدم في نســختها الـ ٤٩. 
وسيكون لقاء اليوم ثأريا 

لفريق العربي الذي خســر نهائي النســخة 
املاضية أمام الســد ١-٢، فــي املقابل يتطلع 
السد إلى إضافة لقب جديد بعد أن حسم لقب 

دوري جنوم QNB لكرة القدم هذا املوسم.
وأما الدحيل فيلتقي مع الريان مساء الغد 

على ستاد البطوالت بنادي السد.
وأعلن االحتاد القطري عن إقامة املباراة 
النهائيــة للبطولة مســاء اجلمعة املقبل من 

دون حضور جماهيري.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر خاصة لـ 
«األنباء» عن وجود رغبة قوية من إدارة نادي 
األهلي القطري فــي ضم صانع ألعاب نادي 
الزمالك املصري يوســف إبراهيم الشهير بـ 
«أوباما» خالل فترة االنتقاالت الصيفية القادمة 

ملدة موســم واحد على سبيل اإلعارة.. ومن 
املقرر أن يرسل األهلي فاكسا رسميا إلى إدارة 
الزمالك بذلك بناء على رغبة املدرب األسبق 
لنادي الزمالك واألهلي احلالي املونتينيغري 
نيبويشــا يوفوفيتــش الذي أنهــى الدوري 

القطري في املركز السادس.
من جانب آخر، يدخل منتخب قطر األوملبي 
حتــت ٢٣ عاما في معســكر تدريبي مســاء 
اليــوم ويســتمر حتى ٨ يونيــو املقبل، في 
إطار حتضيراته خلوض التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس آسيا حتت ٢٣ عاما التي ستقام 

أواخر أكتوبر املقبل.
واختــار املــدرب التشــيلي ملنتخب قطر 

األوملبي نيكوالس كوردوفا ٢٦ العبا.

األهلي يطلب استعارة أوباما من الزمالك

ناصر العنزي ـ مبارك اخلالدي  
يحيى حميدان ـ هادي العنزي

اقترب العربي من حتقيق 
لقب الدوري املمتاز بعد تخطيه 
الساملية بثالثة أهداف مقابل 
هدفــني ليرفع رصيده إلى ٣٧ 
نقطة متربعا علــى الصدارة 
بفارق ٥ نقاط عن القادســية 
الثاني، وتبقت له ٣ مباريات 
أمــام الفحيحيــل والســاحل 
وخيطان، فيما بقي الســاملية 

على ١٧ نقطة.
ســجل أهداف «األخضر» 
علي خلف (٥) واملتألق عدي 
الدباغ هدفني (٤٢ و٥٢)، وسجل 
للساملية أليكس ليما وباتريك 

فابيانو.
واســتحق العربــي الفوز 
بعدمــا أحســن فــي تنظيــم 
الهجمات وتهديد مرمى حارس 
الساملية أحمد العيدان، وشكل 
الثنائــي السنوســي الهــادي 
وعدي الدباغ ثنائيا خطرا وكانا 
في أفضل حاالتهما الفنية، فيما 
ظهر دفاع الساملية مفككا وسهل 
اختراقه لكنه رد سريعا وسجل 
هدفني مستغال عدم التركيز في 

دفاع العربي.
أدار املباراة احلكم يوسف 
نصار واحتســب هدفــا غير 
صحيــح للســاملية (األول)، 
وطرد مدافع «السماوي» حمد 

القالف (٨٨).
كاظمة والفحيحيل

وفي مباراة أخرى، رفض 
كاظمة اخلســارة على ملعبه 
من الفحيحيل ليخرج متعادال 
٢-٢ في املواجهة التي جمعتهما 
مساء أمس على ستاد «الصداقة 

عقيــل الهزمي متكن من إدراك 
التعادل ثانية (٧١).

القادسية وخيطان
القادســية  بــدوره حافظ 
علــى تواجــده فــي الوصافة 
خلف العربي املتصدر بعدما 
حقق فوزا صعبا على خيطان 
صاحب املركز األخير بهدفني 
مقابــل هدف، ليرتفع رصيده 
إلى ٣٢ نقطة، فيما بقي خيطان 

على نقاطه الـ ٧.
وسجل أهداف املباراة كل 
من بدر املطوع من ركلة جزاء 
«٢٤» ثم أدرك مهاجم خيطان 
جيمي التعادل من ركلة جزاء 
أيضا «٣٧» وفي الركلتني عاد 
احلكــم في قراره لـــ «الڤار». 
ومتكن عدي الصيفي من خطف 
هدف الفوز بضربة رأسية بعد 
تلقيــه كرة عرضيــة من بدر 

البديل عبداحملسن  للشــباب 
التركمانــي (٨٨) ولــم يظهر 
الكويــت مبســتواه املعهــود 
ومتيز باالســتحواذ السلبي، 
وفي املقابل أجاد الشباب تنظيم 
الصفوف واعتمد على الكرات 
املرتــدة وهدد مرمى احلارس 
عبدالرحمن كميل في أكثر من 

مناسبة.
النصر والساحل

وعلى ســتاد «علي صباح 
الســالم»، حقق الساحل فوزا 
غاليا على حساب مستضيفه 
النصر بهدف نظيف ســجله 
املهاجــم فيصــل عجــب (٧)، 
ليرفع الفائــز رصيده إلى ١٣ 
نقطــة ويرتقي ملنطقة األمان 
فــي املركز الثامــن، فيما بقي 
«العنابي» على رصيده السابق 
بـ ١٩ نقطة في املركز اخلامس.

املطوع «٦١». وواجه األصفر 
صعوبة مــن مضيفه خيطان 
حيــث بادله الهجمــات وهدد 
مرمى حارسه مبارك احلربي 
الذي لعب أساسيا مكان خالد 
الرشيدي. أدار املباراة احلكم 
علــي عباس وأشــهر البطاقة 
احلمراء لالعب القادسية محمد 

خليل للخشونة «٨١».
الكويت والشباب

امــا الشــباب ففرض على 
ضيفــه الكويــت التعادل ١-١  
وبهذا التعادل عقد الشباب من 
فرصة األبيض في املنافســة 
علــى اللقــب بعــد ان أصبح 
رصيده ٢٨ نقطة، فيما ارتقى 
رصيد الشباب إلى النقطة ٢٤. 
سجل للكويت جمعه سعيد في 
الوقت بدل الضائع من الشوط 
األول (٤٧)، فيما أدرك التعادل 

القادسية حافظ على الوصافة بفوز صعبالكويت فقد نقطتني أمام الشباب

والســالم»، ليصل كاظمة إلى 
النقطة ٢٣، فيما رفع الفحيحيل 

رصيده إلى ١٢ نقطة.
بداية هادئة شهدها الشوط 
األول مــع أفضليــة ميدانيــة 
نسبية لكاظمة، لكنها سرعان 
مــا تغيــرت بعدمــا أشــهرت 
البطاقة احلمراء في وجه مهاجم 
«البرتقالي» بندر بورسلي (٢١) 
بعــد الرجوع لـــ VAR، حيث 
استعاد «األحمر» األفضلية من 
املتألق لويز  خصمه، ومتكن 
فرنانديز من التسجيل (٤٦). 
وجاء الشــوط الثاني مغايرا 
وحافال باإلثارة، حيث فرض 
الفحيحيل أفضليته في دقائقه 
األولى، لكن كاظمة متكن من 
معادلة النتيجة بواسطة البديل 
عمر حبيتر (٥٩)، وجاء الرد 
ســريعا مــن الفحيحيل عبر 
محمــد عبدالهادي (٦٤)، لكن 

العربي يقترب من لقب «املمتاز».. وكاظمة يرفض اخلسارة
القادسية عبر خيطان بصعوبة.. والشباب يفرض التعادل على الكويت.. وفوز غاٍل للساحل

فرانكو: املتعة مفقودة مع ضغط املباريات

الزنكي: الشباب كان ندًا.. واملدرب موجود

الشمري في جتربة «ريانية»

عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق األول 
القادسية  لكرة القدم بنادي 
بابلو فرانكو أن الفوز على 
خيطــان ٢-١ أول من امس 
 stc ضمن اجلولة ١٥ لدوري
املمتــاز كان صعبا، وقال لـ 
«األبنــاء»: توقعنا أن يقدم 
خيطان أفضل ما لديه، ألنه 
يقاتــل من أجــل البقاء في 
الدوري، وما زاد األمر صعوبة 
اننا لم نبدأ بالشكل املطلوب 

في الشوط األول. وأضاف ان جميع الفرق ال 
تقدم أفضل ما لديها بسبب ضغط املباريات، 
وتقارب املستويات، فبعد مرور ١٠ أشهر وقرب 
انتهاء الدوري الثاني في املوسم احلالي وبطولة 
كأس األمير، وفي ظل عدم وجود نظام احتراف 

لالعبني أعتقد أن هذا األمر 
مبنزلة فوضى عارمة، وليس 
من املنطق لعــب هذا العدد 
الكبير من املباريات، لذلك لن 
تكون هناك متعة لكرة القدم، 
باإلضافة لكونه أمرا صعبا 
ذهنيا وبدنيا على الالعبني. 
وأشار فرانكو الى أن مواجهة 
الكويت املقبلة في اجلولة الـ 
١٦ ســتكون كعادتها دائما 
تنافسية وندية، الفتا الى أن 
بطل الدوري املوسم املاضي ال 
يقدم املستوى املتوقع منه في 
املوسم احلالي، لكنه يبقى دائما فريقا قويا، ميتاز 
بتوافر الكثير من احللول، وبالتأكيد يرغب في 
الفوز على القادسية، وعيلنا باملقابل توقع مدى 
صعوبة املباراة التي تنتظرنا، واحملاولة بالتمسك 

بآمالنا حتى املرحلة األخيرة للفوز بالدوري.

مبارك اخلالدي

نفى عضو مجلس ادارة 
نادي الشباب ورئيس جهاز 
الكرة جابر الزنكى ما تردد 
حول اقالة املدرب الصربي 
مارجان جيبكوفيتش، وقال 
في تصريحات اعالمية عقب 
التعادل مع الكويت ١-١ اول 
من امس ضمن اجلولة ١٥ 
لبطولة الدوري ان املدرب 
غاب عن آخــر مباراتني 
مؤخرا بسبب عقوبة ادارية 

وهي االيقاف من قبل جلنة االنضباط ولكن 
لم تتــم اقالته ومن يقود الفريق حاليا هو 

مساعد املدرب مالك جون 
ويعقوب سعد.  وعن مباراة 
الكويــت لفت الزنكي الى 
انها كانــت صعبة ألنها 
امام فريق قوى ومنافس 
وله صوالت وجوالت في 
البطــوالت، وقــد قدمنا 
مستوى طيبا وكانت هناك 
ندية بني الفريقني وإضاعة 
فرص، وفي العشر الدقائق 
األخيرة جازفنا بفتح اللعب 
ودفعنا بخمسة مهاجمني 
حتى أدركنا التعادل، ونحن 
راضون عن فريقنا لكن مازالت املهمة صعبة 

جدا وكل مباراة لها حساباتها.

يحيى حميدان

أعلن مهاجم التضامن مشعل الشمري عن 
خوضه لفترة جتربة مع الريان القطري اعتبارا 

من رحلة اإلعداد للموسم املقبل.
وسيدخل الشمري (٢١ سنة)، وهو من فئة 
غير محددي اجلنسية، فترة التجربة للوقوف 

على مســتواه بشكل أقرب قبل تسجيله في 
كشوفات «الرهيب» لدى االحتاد القطري لكرة 

القدم كالعب مقيم.
ويلعب الشمري في مركز اجلناح الهجومي 
األمين وتألق مع «العنيد» في املواسم األربعة 
األخيرة بشكل الفت رغم صغر سنه وصعوده 
بشكل مبكر للفريق األول بسبب تألقه الالفت.

اليرموك ينفرد بوصافة «األولى».. وبرقان يكتسح اجلهراء
عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان - هادي العنزي

انفرد اليرموك باملركز الثاني في 
ترتيب دوري stc للدرجة األولى عقب 
فوزه على الصليبخات بهدف نظيف 
سجله التونسي وسام اإلدريسي (٤٧) 

ضمن اجلولة الـ ١٦ من املسابقة.
ورفع «اليرامكة» رصيدهم إلى ٢١ 
نقطة، فيما بقي «األحمر» على رصيده 
السابق بـ ١٨ نقطة في املركز الرابع.
كما ارتقى برقان للمركز الثالث 
بتغلبه على اجلهراء بثالثية نظيفة 
سجلها كل من البرازيلي جيوفاني 
سيلفا (٤٢ و٩٠) ومحمد الربيع (٧٢)، 
ليصبح رصيد الفائز ١٩ نقطة، ويبقى 
اخلاســر على رصيده السابق بـ ٦ 
نقاط في املركــز اخلامس واألخير. 
وأشــهر احلكــم مصطفى الشــطي 
البطاقة احلمراء لالعب برقان ضاري 

الرقم.
حيدر: اليرموك قدم مباراة بطولية

إلــى ذلــك، قدمــت إدارة نــادي 
اليرموك مكافأة مالية لالعبي الفريق 
األول لكــرة القدم بعد الفوز الثمني 
على الصليبخات بهدف نظيف مما 
ســمح بفض شــراكة املركز الثاني 

املؤهل للدوري املمتاز.

وقال مدرب الفريق أحمد حيدر ان 
الالعبني قدموا مباراة بطولية بقيادة 
الكابنت هاشــم عدنان خصوصا ان 
املباريات وصلت مراحلها النهائية 
في القسم الرابع واألخير من الدوري، 
ومشيرا الى ان املواجهة لم تكن حتمل 
القسمة على اثنني ودخلناها من أجل 
حتقيق الفوز وال شيء غيره ومتكنا 

من حتقيق ذلك.
وأضــاف ان مبــاراة «العنيــد» 
املقبلة شــبه حاســمة وســندخلها 

بشــعار «نكــون أو ال نكون» إال أن 
املنافس سيدخلها دون مجهود بدني 
بعــد إراحته في هــذه اجلولة لذلك 
أقولها حقيقة أن اجلدول لم يخدمني 
ألن الوقــت الذي يرتاح فيه الفريق 
يصادف راحة جلميع الفرق إما بسبب 
التوقــف الدولي او لظروف جائحة 

كورونا.
العمران: حظوظ صعود الصليبخات قائمة

من جهتة اخــرى، أبدى مدرب 

الصليبخات ناصر العمران اعتزازه 
وتقديــره جلميع العبــي فريقه، 
وذلك رغم اخلسارة من اليرموك، 
وتراجع ترتيبه إلى املركـــز الرابع 
بـــ ١٨ نقطة، قائـــــال لـ «األنباء»: 
«يقدم العبـــــو الفريق أفضل ما 
لديهم فــي جميــع املباريات، بغض 
النظر عن نتيجتهـــــا، ويقاتلون 
حتى اللحظات األخيرة، وهذا محل 
تقدير لدينا، وذلــك رغم اإلجهاد 
الــذي يعانــي منه أغلــب أعضاء 
الكبير  الفريق، نتيجــة للضغط 
الذي يسببه تتابع املواجهـــات في 
الــدوري، واإلصابات التي حرمت 
الفريق مـــن جهود عدد غير قليل 
من الالعبيـــــن خاصة احملترفني 

منهم».
العمــران أن حظــوظ  وأكــد 
الصليبخات فــي التأهل للدوري 
املمتــاز للموســم املقبــل التــزال 
قائمـــــة، قائــال: التــزال هناك ٣ 
مواجهات مصيرية مقبلة، وعلينا 
احلصــول علــى نقاطهــا كاملة، 
وننتظــر النتائج األخرى، ولكن 
بالدرجــة األولى يجب الفوز على 
برقان في مواجهة غد االثنيــن وهي 
مبنزلة «أكون أو ال أكون»، ونأمل 

التفوق لعبا ونتيجة.

اليرموك قدم مباراة كبيرة أمام الصليبخات

بابلو فرانكو

مالك جون

معسكر روسي للغوص و«الزعانف»
عقد مجلس إدارة النادي الكويتي للغوص واإلنقاذ اجتماعه 
بحضور رئيس مجلس إدارة النادي م.طالل السرحان وذلك 
التخاذ عدد من القــرارات املعروضة على جدول األعمال، 
وبعد االجتماع صرح أمني السر العام محمد الصرعاوي بأن 
املجلس وافق على إقامة معســكر تدريبي خارجي ملنتخب 
سباحة الزعانف ومنتخب الغوص الرياضي مبدينة تومسك 
الروســية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام 
في ذات املدينة بشهري يونيو ويوليو املقبلني، مشيرا إلى 
النادي اعتمد تشكيل رئاسة الوفدين مع اجلهازين اإلداري 

والفني والالعبني.
وأضاف الصرعاوي أنه خالل االجتماع قرر املجلس املوافقة 
على تأجيل املعسكر اخلارجي ملنتخب رماية األهداف حتت 
املاء املقرر في بيروت إلى وقت الحق وذلك بســبب تأجيل 
بطولة الصيد الرمحي في كرواتيا وبطولة الرماية حتت املاء 
في فرنســا. وأكد أنه ستتم مخاطبة الهيئة العامة للرياضة 
واللجنة األوملبية بشــأن حتديث جدول البطوالت احمللية 

واخلارجية وكذلك املعسكرات جلميع األلعاب.

«األخضر» اقترب من لقب الدوري بفوز مستحق على «السماوي»
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أرجأ تشلسي تتويج مان سيتي بلقب الدوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم بفوز قاتل ٢-١ في 
عقر داره على ملعب «االحتاد» في مباراة شكلت 
«بروڤة» لنهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك ضمن 

منافسات املرحلة اخلامسة والثالثني.
وافتتح رحيم ستيرلينغ التسجيل ألصحاب 
األرض فــي الدقيقة ٤٤، قبل أن يهدر أســطورة 
الفريق األرجنتيني سيرخيو أغويرو ركلة جزاء 
مع نهاية الشوط األول، فيما سجل الدولي املغربي 
حكيم زياش هدف التعادل (٦٣)، قبل ان يخطف 
اإلسباني ماركوس الونسو الفوز في الوقت بدل 
الضائــع (٩٢). وجتمد رصيد ســيتي، الذي كان 
بحاجــة إلى الفوز للظفر بلقبــه الثالث في آخر 
أربعة مواســم، عند ٨٠ نقطــة مبتعدا بفارق ١٣ 
نقطــة عن أقــرب مالحقيه جــاره يونايتد الذي 
لعب مباراتني أقل، فيما ارتقى تشلسي إلى املركز 
الثالث مستفيدا من سقوط ليستر سيتي، معززا 
حظوظه في بلوغ دوري األبطال املوســم املقبل 

في حال لم يتوج به.
وبدد ليــدز يونايتد «نظريــا» حلم توتنهام 
باملشاركة في دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، 

بفوزه عليه ٣-١
وبقــي رصيــد توتنهام ٥٦ نقطــة في املركز 
الســادس كمــا أن مطارديه ليڤربــول وإيڤرتون 
يبتعــدان عنه بفــارق نقطتني و٤ نقــاط تواليا 

ولكل منهما مباراتان.
وتعرض ليستر سيتي الثالث والساعي الى 
انتزاع إحدى البطاقات املؤهلة الى دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل خلسارة قاسية على أرضه 

أمام نيوكاسل ٢-٤.

وفشل ليستر سيتي في تضييق اخلناق على 
مــان يونايتد الثاني وبقي على بعد ٤ نقاط منه 
علمــا أن األخير لعــب مباراتني أقل، كما انه بات 
يواجــه خطر عــدم التأهل الى املســابقة القارية 
العريقة ألن وســت هام يســتطيع االقتراب منه 
بفــارق نقطتــني فقط وليڤربول بفــارق ٣ نقاط 
كونه خاض مباراتني أقل منه، وذلك قبل ٣ مراحل 
من نهاية املوســم. ويلتقي اليوم الوصيف مان 
يونايتد مع مضيفه أستون ڤيال وميلك يونايتد 
مبــاراة مؤجلة مع ليڤربول بســبب احتجاجات 
جماهيره املعترضة على سياسة إدارته األميركية.
ويبدو مشوار وســت هام قبل نهاية املوسم 
سهال، ويســتهله مستضيفا إيڤرتون الثامن في 

ملعب «لندن ستاديوم» في شرق العاصمة.
وفــي القاع، تبدو املنافســة أقل بكثير، فبعد 
هبوط شيفيلد يونايتد، وست بروميتش سيهبط 
أيضا بحال فشــله بتحقيق الفوز على حســاب 

أرسنال.
ويلتقي ولڤرهامبتون مع برايتون.

وأحرز ســاديو ماني هدفــا بضربة رأس في 
الشــوط األول وهز تياغو الكانتارا الشــباك في 
الدقائــق األخيــرة ليفــوز ليڤربــول ٢-٠ علــى 
ساوثمبتون ويحافظ فريق املدرب يورغن كلوب 

على آماله في انهاء املوسم باملربع الذهبي.
وكان ليڤربــول بعيــدا للغايــة عــن افضــل 
مستوياته، تدخل احلارس أليسون إلنقاذه عدة 
مرات، لكــن االنتصار رفع رصيده الى ٥٧ نقطة 
من ٣٤ مباراة في املركز السادس، بفارق ٦ نقاط 
خلف ليستر سيتي صاحب املركز الرابع وتتبقى 

له مباراة اضافية.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املرحلة الـ ٣٥)

١ ٢:٠٠beIN Sports Premiumولڤرهامبتون ـ برايتون
١ ٤:٠٥beIN Sports Premiumأستون ڤيال ـ مان يونايتد

١ ٦:٣٠beIN Sports Premiumوست هام ـ إيڤرتون
٢ ٩:٠٠beIN Sports Premiumأرسنال ـ وست بروميتش

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٥)
١ ٣:٠٠beIN Sports HDخيتافي ـ إيبار

١ ٥:١٥beIN Sports HDڤالنسيا ـ بلد الوليد
١ ٧:٣٠beIN Sports HDڤياريال ـ سلتا ڤيغو
١ ١٠:٠٠beIN Sports HDريال مدريد ـ إشبيلية

٣ ١:٣٠beIN Sports HDجنوى ـ ساسولو
٣ ٤:٠٠beIN Sports HDباوما ـ أتاالنتا

٤ ٤:٠٠beIN Sports HDڤيرونا ـ تورنيو
٦ ٤:٠٠beIN Sports HDبينفينتو ـ كالياري
٣ ٧:٠٠beIN Sports HDروما ـ كروتوني

٣ ٩:٤٥beIN Sports HDيوڤنتوس ـ ميالن

٢:٣٠كولن ـ فرايبورغ
٤:٣٠انتراخت فرانكفورت ـ ماينز

٧:٠٠هيرتا برلني ـ أرمينيا بيليفيلد

٢ ٢:٠٠beIN Sports HDسانت إيتيان ـ مرسيليا
٧ ٤:٠٠beIN Sports HDميتز ـ نيم

٢ ٤:٠٠beIN Sports HDاجنبه ـ ديغون
٥ ٤:٠٠beIN Sports HDستراسبورغ ـ مونبلييه

٢ ٤:٠٠beIN Sports Premiumنيس ـ بريست
٢ ٦:٠٥beIN Sports HDاميس ـ موناكو

٢ ١٠:٠٠beIN Sports HDرين ـ باريس سان جرمان

«البرسا» وأتلتيكو تعادل «ُمــّر».. و«امللكي» القتناص الفرصة
وخاض النادي الكاتالوني املباراة بغياب مدربه الهولندي 
رونالد كومان املوقوف ملباراتني بسبب طرده في اخلسارة أمام 
غرناطة لـ «عدم احترام احلكم»، وغاب عن الفوز ضد ڤالنسيا 

نهاية األسبوع املاضي.
ورغم أن مصير لقب الليغا بات بني يدي ريال مدريد، إال ان 
املنافسة ستبقى محتدمة حتى االمتار االخيرة، إذ يبدو مسار 
برشلونة االسهل على الورق كونه يتواجه في املراحل الثالث 

األخيرة مع ليڤانتي وسلتا ڤيغو وإيبار.
أما أتلتيكو، فيصطدم بريال سوسييداد اخلامس في أصعب 

مباراة له على ان يلتقي بعدها أوساسونا وبلد الوليد.
أما ريال في حال تخطيه عقبة اشبيلية الرابع مع ٧٠ نقطة، 
وبعد لقاء غرناطة الثامن في املرحلة املقبلة، ســينتقل رجال 
املدرب الفرنسي زندين زيدان الى الباسك ملواجهة أتلتيك بلباو.

إصابة جديدة لراموس
تلقى ريال مدريد صدمة إثر تعرض قائد الفريق سيرخيو 
راموس إلصابة في الفخذ، قد تبعده عن املالعب خالل املراحل 

املتبقية من الدوري الذي يحتدم الصراع على لقبه.
وذكــر النادي ريال مدريــد، أنه بعد الفحوص التي أجريت 
لســيرخيو راموس من جانب اجلهاز الطبي، جرى تشخيص 
احلالة وتبني إصابته في عضالت الفخذ اليسرى، وسيتواصل 

التقييم لعملية تعافيه.

أسدى برشلونة وأتلتيكو مدريد خدمة كبيرة الى غرميهما 
ريال مدريد خلطف صدارة الدوري االســباني لكرة القدم، بعد 
أن اكتفيا بالتعادل الســلبي في كتالونيا في املرحلة اخلامسة 

والثالثني.
وفشــل أتلتيكو فــي تعزيز صدارته وحســم القمة ما كان 
ســيقربه أكثر من لقبه االول في الليغا منذ العام ٢٠١٤، ال، بل 
أسدى خدمة كبيرة الى جاره ريال الذي سيخطف الصدارة قبل 
ثالث مراحل من النهاية في حال حسمه املواجهة الصعبة ضد 
ضيفه اشبيلية الرابع اليوم على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو».

ورفع فريق املدرب االرجنتيني دييغو ســيميوني رصيده 
الــى ٧٧ نقطة بفــارق نقطتني عن برشــلونة وثالث عن ريال 
مدريد، إال ان االخير سيتصدر في حال فوزه غدا نظرا لتفوقه 

في املواجهتني املباشرتني على جاره (فوز وتعادل).
وفشل أتلتيكو في إبقاء مصيره بني يديه باكتفائه بالتعادل، 
علما انه لم يخســر امام برشــلونة منذ ديسمبر ٢٠١٩ (فوزان 
وتعادالن) وتفوق بهدف نظيف على منافســه في اول مباراة 
جمعتهمــا هذا املوســم، بعــد أن بدا مع بداية العــام في موقع 
مؤات نحو حتقيق اللقب بابتعاده بفارق اكثر من تســع نقاط 

عن اقرب منافسيه.
وكان برشلونة أهدر فرصة انتزاع الصدارة وأخذ األفضلية 
في الســباق حني خسر على أرضه أمام غرناطة ١-٢ االسبوع 

الفائت في مباراته املؤجلة من املرحلة الثالثة والثالثني.
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أكد نابولي مجددا أن الصراع على املشاركة في دوري 

أبطال أوروبا املوســم املقبل سيكون محتدما حتى 
الرمق األخير، وذلك بصعوده الى الوصافة 

مؤقتا بفوزه على ضيفه سبيتزيا ٥-١ 
في املرحلة اخلامســة والثالثني 

مــن الــدوري اإليطالي لكرة 
القــدم. وتقــدم نابولــي 
بفضل ثنائية النيجيري 
فيكتــور أوســيمني (٢٣ 
و٤٤) وهــدف للپولندي 
بيوتر زيلينســكي (١٥). 
وبعدمــا قلــص روبرتــو 

بيكولــي الفــارق ألصحاب 
األرض فــي الدقيقة ٦٤ أعاده 

املكسيكي البديل هيرفينغ لوسانو 
الى ما كان عليــه بعد دقائق معدودة 

من دخوله وإثر متريرة من أوسيمني (٧٩). 
ورفع فريق املدرب جينارو غاتوزو رصيده الى ٧٠ نقطة 
فــي املركز الثاني بفــارق نقطة عن كل مــن أتاالنتا الذي 
يلتقي مع مضيفه بارما الهابط الى الدرجة الثانية اليوم، 

ويوڤنتوس وميالن.

ويبــدو يوڤنتوس أمام املهمة األصعب، ألنــه بعد أن يلتقي ميالن اليوم 
يحل ضيفا على ساسوولو ثم يستضيف غرميه إنتر البطل قبل أن يختتم 

املوسم في ملعب بولونيا.
واحتفل إنتر ميالن باللقب بفوزه على سمبدوريا ٥-١ في أول 
مباراة على ملعبه بعد التتويج الذي طال انتظاره. وبسبب 
هامشــية املباراة قرر كونتي أن مينح هدافه البلجيكي 

روميلو لوكاكــو فرصة اللتقاط أنفاســه وأبقاه 
على مقاعد البدالء، مانحا الفرصة للتشيلي 

أليكسيس سانشيز للعب أساسيا وكان 
موفقا في قراره إذ سجل األخير ثنائية 
(٢٦ و٣٦) وروبرتــو غالياردينــي 

الهدف األول (٤)، 
لينتهي الشوط 
لصالــح  األول 
«نيراتزوري» بنتيجة 

٣-١ بعدما سجل السنغالي 
كيتا بالدي الفارق للضيوف (٣٥). 

وواصل إنتر اندفاعه في الشوط الثاني وأضاف 
هدفني آخريــن عبر البديل أندريــا بينامونتي 

(٦٢) واألرجنتينــي الوتــارو مارتينيس (٧٠ من 
ركلة جزاء).
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«باريس» يقطع الطريق 
ويحتفظ بنيمار حتى ٢٠٢٥

مدد النجم البرازيلي 
ناديه  نيمار عقده مع 
احلالي باريس ســان 
جرمان لـ ٣ ســنوات 
إضافية حتى عام ٢٠٢٥، 
كما أعلن نادي العاصمة 

الفرنسية رسميا.
وكان نيمــار (٢٩ 
عاما) انتقل الى صفوف 
سان جرمان في أغلى 
صفقة انتقال في تاريخ 
القدم بلغت ٢٢٢  كرة 

مليون يورو في أغســطس عام ٢٠١٧ قادما من برشــلونة 
اإلسباني.

قال الالعب الذي أحرز في صفوف سان جرمان لقب الدوري 
٣ مرات: «يسعدني متابعة مغامرتي في باريس سان جرمان».
تابع صاحب املراوغات اجلميلة في بيان: «أنا سعيد جدا 
في باريس، وفخور لكوني أحد أفراد هذه التشكيلة، العمل 
مع هؤالء الالعبــني ومدرب رائع وأن أكون جزءا من تاريخ 

هذا النادي».
بدوره، قال رئيس النادي القطري ناصر اخلليفي: «تكمن 
نقطة ارتكاز برنامجنا الطموح لرفع باريس سان جرمان، في 

قلب، موهبة واملشاركة التامة لالعبينا».
بدوره، قال البرازيلي: «هنا تطورت كإنسان والعب أيضا.. 

آمل في إحراز الكثير من األلقاب».

.. ويلماز يقّرب ليل من اللقب
وضع املهاجم الدولي التركي املخضرم براق يلماز فريقه ليل 
على مشارف اللقب الرابع في تاريخه واألول منذ عام ٢٠١١ بتسجيله 
ثنائية في الفوز على مضيفه لنس ٣-٠ في «دربي الشمال» في 
افتتاح املرحلة السادسة والثالثني من الدوري الفرنسي في كرة 
القدم. وسجل املخضرم يلماز (٣٥ عاما) الهدفني في الدقيقتني 
الرابعة من ركلة جزء و٤٠ رافعا رصيده الى ١٥ هدفا في الدوري 
هذا املوسم فارتقى الى املركز اخلامس على الئحة الهدافني خلف 
مهاجمي باريس سان جرمان كيليان مبابي املتصدر (٢٥ هدفا) 
وموناكو وسام بن يدر وليون الهولندي ممفيس ديباي (١٩ لكل 

منهما) وموناكو االملاني كيفن فوالند (١٦).
وعــزز الكندي جوناثان ديڤيد تقدم ليل بالهدف الثالث في 

الدقيقة ٦٠.
وهو الفوز الثالث تواليا لليل والثالث والعشرين هذا املوسم 
فعــزز موقعه في الصدارة برصيد ٧٦ نقطة قبل مرحلتني من 
نهاية املوســم بفارق ٤ نقاط مؤقتا عن مطارده املباشر باريس 
سان جرمان حامل لقب املوسم املاضي والذي يختم املرحلة في 

ضيافة رين اليوم.
وأنعش نانت حظوظه في البقاء أو أقله خوض امللحق الفاصل 
مع ثالث الدرجة الثانية، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث تواليا وجاء 
بنتيجــة كبيرة على ضيفه بــوردو ٣-٠. وعزز ليون حظوظه 
باملشــاركة املوسم املقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القــدم بصعوده مؤقتا الى املركز الثالث، وذلك بفوزه الصريح 

على ضيفه لوريان ٤-١.

«ويفا» ألندية دوري «السوبر»: سنهتم بكم الحقًا!
فتحــت صفحــة مواجهــة جديدة بني 
األندية املتبقية من مؤسسي الدوري السوبر 
االنفصالي واالحتاد األوروبي لكرة القدم، بعد 
دفاع برشلونة وريال مدريد ويوڤنتوس عن 
مزايا املسابقة، مستنكرين تهديدات «ويفا».

ولم تستســلم األندية الثالثة بعد نحو 
٣ أســابيع من اندثار مشروعها إثر أقل من 
٤٨ ســاعة على إطالقه، في ظل احتجاجات 
دولية وسياسية وجماهيرية. ورغم انسحاب 
تســعة أندية من أصل ١٢ أسست مشروع 
الدوري السوبر في أبريل املاضي مبواجهة 
دوري األبطال، تعتزم أندية برشلونة وريال 
مدريد ويوڤنتوس «املثابرة في السعي إليجاد 
حلول مناسبة، رغم الضغوط والتهديدات غير 
املقبولة من قبل ويفا»، بحسب بيان مشترك 
نشرته األندية الثالثة على مواقعها الرسمية.

وقالت األندية في بيانها إن الدوري السوبر 
أطلق: «بهدف توفير حلول للوضع احلالي 

غير املستدام في صناعة كرة القدم».
وكان «ويفا» أعلن عن عقوبات مادية خفيفة 

بحق أرسنال، تشلسي، مان يونايتد، توتنهام، 
مان سيتي وليڤربول، باإلضافة إلى ميالن 
وإنتر واتلتيكو مدريد التي «وافقت مجتمعة 
على دفع مبلغ ١٥ مليون يورو (١٨٫٢٥ مليون 
دوالر أميركي) والتخلي عن ٥٪ من إيراداتها 
على مدى موســم بالكامل»، ليخصص هذا 
املبلغ للناشئني واجلذور في أوروبا. ووضع 
االحتاد القاري غرامة قدرها ١٠٠ مليون يورو 
في حال كررت هذه األندية فكرة االنضمام 
مجددا إلى مســابقة غير مسموح بها، و٥٠ 
مليون يورو في حال التراجع عن التزاماتها.

وقال رئيس االحتاد األوروبي السلوڤيني 
الكسندر تشيفيرين في بيان: «اعترفت هذه 
األندية بخطئها بسرعة واتخذت إجراءات لكي 

تؤكد التزامها جتاه كرة القدم األوروبية».
وأضــاف: «لكن هذا األمــر ال ينطبق 
على األندية األخــرى التي ال تزال ملتزمة 
بالدوري الســوبر» وهي برشلونة وريال 
مدريد ويوڤنتوس، مشــيرا إلى أن «ويفا 

سيهتم بهذه األندية الحقا».

ال جديد.. بايرن بطل أملانيا للمرة التاسعة تواليًا
موسم ١٩٧١-١٩٧٢. وحسم بايرن الفوز 
في الشــوط األول الــذي أنهاه متقدما 
برباعية نظيفة بدأها ليڤاندوفســكي 
منذ الدقيقة الثانية وعزز توماس مولر 
تقدم أصحــاب األرض في الدقيقة ٢٣ 
وأضاف ليڤاندوفسكي الثالث (٣٤) قبل 
أن يوجه الفرنســي كينغسلي كومان 
الضربة القاضية للضيوف بتسجيله 
الرابع (٤٤)، قبل أن يكمل ليڤاندوفسكي 
ثالثيته من ركلة جزاء في بداية الشوط 
الثاني (٦٥) ورغم اضطرار بايرن الى 
إكمال اللقاء بـ ١٠ العبني بعد طرد البديل 
الفرنسي الشاب تانغي نيانزو (١٨ عاما) 
بعد ٥ دقائق على دخوله (٧٥)، أكمل 
البديل اآلخر لوروا ســانيه املهرجان 

بإضافته الهدف السادس (٨٥).
وفقد بايرن ليڤركوزن األمل نهائيا 
باملشــاركة في دوري األبطال املوسم 
املقبل بعدما بات متخلفا بفارق ٧ نقاط 
عن املركز الرابع نتيجة تعادله السلبي 
مع فيردر برمين الذي اليزال في دائرة 

خطر الهبوط.

ثم أضاف ثالثية عزز بها به صدارته 
لترتيب الهدافني برصيد ٣٩ هدفا.

وتبقى مباراتان أمام ليڤاندوفسكي 
حملاولة الوصول الى الرقم القياســي 
ألكبــر عدد أهــداف في موســم واحد 
واملســجل باســم «مدفعجــي» بايرن 
غيرد مولر الذي سجل ٤٠ هدفا خالل 

وبعد هذه الهديــة من دورمتوند، 
احتفل بايرن بهدوء أعصاب على أرضه 
وحسم مواجهة مع مونشنغالدباخ في 
مبــاراة ثأرية للنــادي الباڤاري الذي 

خسر ذهابا ٢-٣ في يناير.
وعاد هداف بايرن ليڤاندوفســكي 
ليضرب مجددا في اخلسارة أمام ماينز، 

حسم بايرن ميونيخ لقبه التاسع 
تواليا قبل مباراته وضيفه بوروسيا 
مونشــنغالدباخ التي استعرض فيها 
٦-٠ بفضل ثالثية الپولندي روبرت 
ليڤاندوفسكي، وذلك بخسارة مالحقه 
أمــام مضيفــه بوروســيا  اليبزيــغ 
دورمتونــد ٢-٣ في املرحلــة الثانية 
والثالثني من الدوري األملاني لكرة القدم.

وحســمت لصاحله قبل أن يدخل 
لقاءه ومونشــنغالدباخ مبــا أنه بقي 
متقدما بفارق سبع نقاط على اليبزيغ، 
بفضل هدية غرميه دورمتوند وهدفني 
من اإلجنليزي جايدون سانشو، ثانيهما 
في الدقيقة ٨٧ حني كان التعادل سيد 
املوقف ٢-٢ بعدما كان الوصيف متخلفا 

.٠-٢
لكن النادي الباڤــاري الذي يودع 
في نهاية املوســم مدربه هانزي فليك 
ليحل بدال منه مدرب اليبزيغ يوليان 
ناغلسمان، أكد أحقيته بالتتويج بفوز 
اســتعراضي علــى مونشــنغالدباخ، 
موسعا الفارق في الصدارة الى ١٠ نقاط.
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خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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واحد أبواللطف

واشنطن تنضم إلى 
التحرك الدولي ملكافحة 
التطرف عبر اإلنترنت بعد 

عامني من رفض ترامب.

إقامة صالة التهجد 
في املساجد واملنازل 

أمس التماسًا لليلة القدر.
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أبعد من الكلمات
«كنت أظن األمومة هي قمة الرومانسية»

درو بارميور، املمثلة الشــهيرة، 
تؤكد أن األمومة في املمارسة ليست 

رومانسية.

«السياح سيحصلون على تطعيم جونسون اند 
جونسون مجانا»

بيل ديبالســيو، عمدة نيويورك، 
يقرر تطعيم السياح إلى مدينته مجانا.

«الزحام في الهند يحرمهم رفاهية التباعد االجتماعي».

كالريسا وارد، املراسلة الصحافية، 
تخبر بانعدام رفاهية التباعد االجتماعي 

في مستشفيات الهند.
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

مشعل أحمد عجيمان العجيمان: ٢٥ عاما - ت: ٥٠٨٩٩٩٩٣ - ٥٦٦٦٦٣٤١ 
- ُشيع.

عبدالرضا خليل أحمد مشاري: ٨١ عاما - ت: ٩٩٠٣٧٧٢٣ - ُشيع.
مبارك مضحي زيد املطيري: ٦٧ عاما - ت: ٩٩٨٩٦٩٢٥ - ٥٠٠١١٤٤٤ - ُشيع.
ســمية يوسف جاســم احلجي: ٥٧ عاما - ت الرجال: ٩٧٨٨٢١٣٣ - 

٩٩٠٦٢١٩٧، ت النساء: ٦٦١٤٠٨٦١ - ٩٩٧٨٢٣٠٣ - ُشيعت.
فهد حراس مجبل الديحاني: ٩٠ عاما - ت: ٥١١١٨٧٨٠ - ٩٩٤٧٤٤٧٤ - ُشيع.
عبداهللا شاكر احلميدان: ٦٨ عاما - ت: ٩٦٦٤٤٨٦٧ - ٦٧٧٥٥٦٢٣ - 

٩٩٤٤٤٣٢١ - ُشيع.
فاطمة حاجيه محمد حســن: ٥٨ عاما - ت: ٩٩٠٦١٠٨٦ - ٦٦٧٧١٤١٦ 

- ُشيعت.
صالح محمد عبداحملسن اخلشرم: ٧٥ عاما - ت الرجال: ٦٦٦٣٢٤١٧، 

ت النساء: ٩٨٩٣٣٦٠٦ - ٩٩٦٢٥١٦٨ - ُشيع.
طارق فاضل حميد العطار: ٤٣ عاما - ت الرجال: ٥٥٠٣٢٢٧٧ - ٩٤٩٧٤٤٤٧، 

ت النساء: ٩٩١٢٣٥٩٠ - ُشيع.
شقحه شريد متعب الشقيحي: أرملة ســرحان عبيد الشقيحي: ٨٠ 

عاما - ت: ٦٦٨٢٢٣٤٤ - ٩٩٢٠٢١٢٠ - ُشيعت.

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

هولندا: النحل يكشف عن «كورونا»
أمستردام - (رويترز): درب باحثون هولنديون مجموعة 
من النحل، الذي ميلك حاسة شم قوية، للكشف عن عينات 
مصابة بڤيــروس كورونا، وذلك في اكتشــاف يقولون إنه 
ســيقلص فترات انتظــار نتائج الفحوص إلــى ثوان فقط. 
ولتدريب النحل، أعطى الباحثون مبعمل األبحاث البيطرية في 
جامعة فاخننجن مياه محالة بالسكر مكافأة لها بعد عرضها 
على عينات ملوثة بكوفيد-١٩. وفي املقابل، مت حرمان النحل 
من املكافأة بعد عرضها على عينات غير مصابة بالڤيروس. 

نيبالي يتسلق أعلى قمة في العالم ٢٥ مرة!
كامتانــدو - أ.ف.پ: جنح 
النيبالــي كامي ريتا شــيربا 
اجلمعــة للمــرة اخلامســة 
والعشــرين فــي بلــوغ قمة 
جبل إيفرســت، محطما رقمه 
القياســي ألكبر عدد عمليات 
تســلق ألعلى قمة في العالم 

على علو ٨٨٤٨ مترا.
وقــال مينغما شــيربا من 
وكالة «سفن ساميت تريكس»، 
املنظمة ملهمات التسلق اجلبلية 
لوكالــة فرانــس بــرس، إن 
«كامي ريتا حقق رقما قياسيا 
جديدا مع تسلقه القمة للمرة 
اخلامسة والعشرين». وكان 
شــيربا ضمــن فريــق من ١٢ 
عضوا كانــوا يضعون حباال 
ثابتة على املسار نحو القمة، 
وهــو أول فريــق يتجه نحو 
اإليڤرســت في موسم الربيع 
احلالي، فيما ُيتوقع أن يحذو 

١٩٩٤ فيمــا كان يعمل ملواكبة 
بعثة متســلقني، ومــذاك دأب 
على تســلق «ســقف العالم» 
بصورة شبه ســنوية. وكان 
املتسلق النيبالي يعتزم حتقيق 
هذا اإلجنــاز األخير في ٢٠٢٠ 

ملناسبة عيد ميالده اخلمسني، 
غير أن أزمة كوفيد-١٩ حالت 
دون ذلك. وأوضح ريتا شيربا 
لوكالة فرانس برس، من مخيم 
القاعــدة قبــل بــدء التســلق 
«الهــدف ليس حتطيــم أرقام 
قياسية... كنت أريد االحتفال 
بعيدي اخلمسني من خالل بلوغ 
القمة (إيفرست) ٢٥ مرة سنة 
٢٠٢٠ في ســن ٥٠ عاما، غير 
أن كوفيــد حال دون ذلك، لذا 
حققت هذا احللم هذه السنة».

وفي رصيد هذا املتســلق 
املخضــرم جناحــات أخــرى 
متثلت بتسلق قمم عدة يفوق 
علوهــا ٨ آالف متر، بينها كي 
٢، ثاني أعلى قمم العالم، في 
باكســتان. وكان كامــي ريتا 
شيربا تسلق إيفرست مرتني 
فــي ٢٠١٩، محققا في كل مرة 

رقما قياسيا جديدا.

كامي ريتا شيربا لدى تسلقه «إيفرست»  (ا.ف.پ)

مئات الطامحني لتسلق القمة 
حذوهم األسابيع املقبلة. وكان 
كامي ريتا شــيربا (٥١ عاما)، 
املرشــد اجلبلي احملترف منذ 
أكثر مــن عقدين، قد بلغ قمة 
إيفرســت للمرة األولى سنة 

ملشاهدة الڤيديو

املرزوق: «فلكيًا» 
رمضان ٣٠ يومًا.. 
والعيد اخلميس

عادل املرزوق 02

كشف أول تسجيل صوتي لـ «إجنينيويتي» على املريخ

واشنطن ـ أ.ف.پ: نشرت وكالة الفضاء األميركية 
(ناسا) للمرة األولى اجلمعة تسجيال لصوت شفرات 
مروحية «إجنينيويتي» املصغرة التي قامت برحلتها 
اخلامسة فوق املريخ، والذي التقطه الروبوت اجلوال 
«بيرســيفيرنس». ونشرت «ناســا» على حسابها في 
«تويتر» صورا جديدة التقطها الروبوت ذي العجالت 
الست من رحلة «إجنينيويتي» في ٣٠ أبريل، مصحوبة 

هذه املــرة مبقطــع ڤيديو مع صــوت. يبدأ 
الڤيديو، الذي تبلغ مدته نحو ثالث دقائق، 
بالرياح التي تهب فوق فوهة جيزيرو حيث 
هبط «بيرسيفيرنس» في ١٨ فبراير في مهمة 
للبحث عــن آثار احلياة القدميــة. ثم تطير 
«إجنينيويتي» بعيدا ويسمع صوت شفراتها 

وهي تدور بســرعة تبلغ نحو ٢٤٠٠ دورة في الدقيقة 
لرحلة ذهابا وإيابا تبلغ مسافتها اإلجمالية ٢٦٠ مترا. 
ولم يكن مهندســو «ناسا» متأكدين مما إذا كان ميكن 
تســجيل الصوت أم ال، إذ كان «بيرســيفيرنس» على 
مســافة حوالــى ٨٠ مترا من موقع اإلقــالع والهبوط. 
وتبلغ كثافة الغالف اجلوي للمريخ، املكون من ٩٦٪ من 
ثاني أكسيد الكربون، ١٪ فقط من كثافة الغالف اجلوي 
لكوكب األرض، ما يجعل الضوضاء غير 
مسموعة بشكل كبير. وقال داڤيد ميمون، 
أستاذ أنظمة الفضاء وعلوم الكواكب في 
املعهد العالي للمالحة اجلوية والفضاء في 
تولوز  جنوب غرب فرنسا، «إنها مفاجأة 

جميلة جدا». ملشاهدة الڤيديو
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