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١٥٦٠ وظيفة للمواطنني في مستشفى الفروانية اجلديد

مرمي بندق

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ان مشــروع مبنى مستشــفى الفروانية 
اجلديد ســيتم تســلمه مبدئيا أكتوبــر املقبل 
وســيدخل اخلدمة في بداية ٢٠٢٢ ليقدم رعاية 
طبية حملافظة الفروانية التي يبلغ عدد سكانها 
١٫١٨٠ مليون شخص، وأن سعته السريرية تبلغ 
أكثر من ٩٥٠ ســريرا ويحتــوي على ٣١ غرفة 
عمليــات و١٥٦ عيادة أســنان تخصصية. وقد 
علمت «األنباء» ان املستشفى يوفر ١٥٦٠ وظيفة 
للمواطنني. وطمأن اخلالد اجلميع بأن الكويت 
على بعد خطوات من العودة الى احلياة الطبيعية. 
وطالب ســموه بإعداد برنامج توثيقي يسجل 

عمل وتضحيات منظومتنا الصحية وكوادرنا 
الطبية واملســاندة والفنيــة واإلدارية ووضع 
أسماء شهدائنا في هذه األزمة الصحية والكادر 
الطبي في مستشــفى جابر األحمد حتى يخلد 
فعلهم في التاريخ.  هذا، واعتمد مجلس الوزراء 
خالل اجتماعه االستثائي امليداني الذي عقد في 
مستشــفى الفروانية اجلديد مشــروع مرسوم 
بتعيني أعضاء ملجلس اإلدارة التأسيسي جلامعة 
عبداهللا السالم ملدة سنتني قابلة للتجديد. ووجه 
املجلس بتذليل أي عقبات تواجه مشاريع مدينة 
املطالع وجنوب سعد العبداهللا وجنوب صباح 
األحمد السكنية، كما وجه «الزراعة» بالتنسيق 
مع «البيئة» بإعداد التصورات املناســبة حول 

سبل تشجير اجلزر البحرية.

رئيس الوزراء: تسلُّم املبنى في أكتوبر ويعمل بداية ٢٠٢٢ ويخدم ١٫١٨٠ مليون شخص.. وتوثيق أسماء شهداء «كورونا» في مستشفى جابر

«هيئة االتصاالت» تترقب املوافقة على إطالق «العميل اخلفي»

٦ مراكز إلجراء الـ « pcr».. وبدء العمل بها قريبًا

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر 
العامــة  الهيئــة  مطلعــة ان 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 
تترقب أخــذ املوافقة النهائية 
لتوقيع عقد مشروع «العميل 

اخلفي». 
وفي التفاصيل قالت املصادر 
ان العقــد الذي طرحته «هيئة 
االتصاالت» مؤخرا على شكل 
ممارســة تقدم إليهــا عدد من 
شركات األبحاث واالستشارات، 
حيث تتجه الهيئة الى ترسية 
العقد بقيمة ١١٨٫٥ ألف دينار.

العميــل  وتعتبــر خدمــة 
اخلفــي جانبــا مــن جوانــب 
اخلدمــات االستشــارية وهي 
عبــارة عــن تقييم ملســتوى 
اخلدمة املقدمة للعمالء، وقامت 
«هيئة االتصاالت» بتنفيذ هذا 
العقد سابقا ويهدف الى تقييم 
كافة الشــركات واجلهات التي 
تقع حتــت الســلطة الرقابية 
لـ «الهيئة»، وهو ما سيدفع نحو 
مستويات أعلى من اخلدمة التي 
تصــب في صالح العمالء عبر 
االرتقاء مبعايير األداء وتعيني 
مواضع اخللل ومعاجلتها من 

دون تأخير.

٥ نواب: إعفاء ذوي اإلعاقة واملسنني والعجزة من الرسوم القضائية
رشيد الفعم 

قدم النواب أسامة الشاهني 
الصقعبــي  ود.عبدالعزيــز 
ومبــارك  املطــر  ود.حمــد 
احلجــرف والصيفي الصيفي 
اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة 
األولى من املادة ١٤ من القانون 
رقم ١٧ لســنة ١٩٧٣ في شــأن 
الرســوم القضائيــة، ونــص 
التعديل على اآلتي: يعفى من 
الرســوم القضائية من يثبت 
عجــزه عن دفعهــا، كما يعفى 

ذوو اإلعاقة واملسنون من هذه 
الرسوم. وعلل النواب االقتراح 
بأن قانون حقوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وقانون الرعاية 
االجتماعية للمســنني كالهما 
أعفى هاتني الفئتني من الرسوم 
احلكوميــة مقابــل اخلدمــات 
العامة، وكون الرسوم القضائية 
من الرســوم التــي تتقاضاها 
الدولة، فالبــد من النص على 
إعفاء هاتني الفئتني من الرسوم 
أســوة بالــوزارات واجلهــات 

احلكومية. مبارك احلجرف

سمو رئيس الوزراء وعبداهللا الرومي والشيخ د.باسل الصباح يستمعون إلى شرح عن أقسام مستشفى الفروانية اجلديد

التفاصيل ص ٧الصيفي الصيفي

الشيخ د. أحمد الناصر في لقطة تذكارية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون واألمني العام د. نايف احلجرف 
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«البورصة» تواصل حصد املكاسب  
بـ ٣٥٢ مليون دينار..  وقيمتها تتجاوز ٤٠ مليارًا

للباحثني عن السكن اخلاص.. هذه أرخص 
١٠ مناطق سكنية بالكويت .. 

واألسعار تتراوح بني ٢٧٥ و٥٦٣ دينارًا.. 
وفقًا الختالف املساحات واملنطقة عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت وزارة الصحة ٦ مراكز في جميع 
املناطق الصحية إلجراء مسحات الـPCR، وجار 
العمل حاليا على جتهيز تلك املراكز للعمل بها في 
أقرب وقت. وتتمثل املراكز التي مت تخصيصها 

إلجراء املســحات في مركز حمد احلميضي
وشيخة السديراوي الصحي ـ مركز الزهراء 
الصحيـ  مركز متعب عبيد الشالحي الصحي 
ـ مركز سعد العبداهللا الصحيـ  ق ١٠ـ  مركز 
صبــاح األحمــد الصحــي Aـ  مركــز القرين 

الصحي.

الفريق فيصل النواف 
وكيًال لـ «الداخلية»

مرمي بندق

الوزراء في  اعتمد مجلس 
اجتماعه االستثنائي امليداني أمس 
الذي عقد في مستشفى الفروانية 
اجلديد برئاســة سمو رئيس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
مشروع مرسوم بتعيني الشيخ 
فيصل النــواف وكيال لوزارة 
الداخلية بالدرجة املمتازة ورفعه 

إلى صاحب السمو األمير.

الفريق الشيخ فيصل النواف

التفاصيل ص ٢

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص ٢

غير مخصص للبيع



02
اجلمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ محليات

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي والشيخ د.باسل الصباح خالل اجلولة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مترئساً االجتماع بحضور الشيخ حمد جابر العلي وعبداهللا الرومي

رئيس الوزراء: مستشفى الفروانية اجلديد يدخل اخلدمة ٢٠٢٢
 مرمي بندق

اعتمد مجلس الوزراء في 
اجتماعه االستثنائي امليداني 
أمس برئاســة ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
مشروع مرسوم بتعيني الشيخ 
فيصل نواف األحمد الصباح – 
وكيال لوزارة الداخلية بالدرجة 
(املمتــازة)، ورفعــه حلضرة 
صاحب الســمو األمير حفظه 
اهللا ورعاه، متمنيا له النجاح 

والتوفيق.
وأكد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
ان مشــروع مبنى مستشفى 
الفروانيــة اجلديــد املتكامــل 
سيتم تســلمه مبدئيا أكتوبر 
املقبل وســيدخل اخلدمة في 
بداية السنة املقبلة ليقدم رعاية 
طبية حملافظة الفروانية التي 
يبلغ عدد سكانها ١٫١٨٠ مليون 

شخص.
وأوضح، بعد جولة تفقدية 
على املستشفى الذي عقد بها 
االجتماع، أن سعته السريرية 
تبلــغ أكثــر من ٩٥٠ ســريرا 
ويحتوي على ٣١ غرفة عمليات 
و١٥٦ عيادة أسنان تخصصية.
ان  «األنبــاء»  وعلمــت 
املستشفى يوفر ١٥٦٠ وظيفة 

للمواطنني.
وطمأن سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد اجلميع 
بأن الكويت على بعد خطوات 
من العودة للحياة الطبيعية 
التــي تتطلب منا زيادة أعداد 
املطعمني والتقيد باإلرشادات 
الصحية، مجددا التأكيد على 
انخفاض في أعداد اإلصابات، 
وأن نسبة التطعيم وصلت إلى 
٧٠٪ ملطعمني بجرعتني، مضيفا 
أنها نســبة «جيــدة جدا على 
مستوى العالم وفق التطعيمات 

املعترف بها».
وقال ســموه إننــا عندما 
نتواجد في أي مستشــفى أو 
صرح طبي يجب علينا تأكيد 
وجتديد كلمات الشكر والتقدير 
والثناء جلميع الفرق والكوادر 
الطبية التي واجهت بكل قوة 
وتضحية ڤيروس كورونا الذي 
أربك العالم، ورغم ذلك وجدنا 
وهللا احلمــد أن منظومتنــا 
الصحية متماسكة وواصلت 
تقدمي اخلدمات املطلوبة منها 

ملواجهة الوباء.
وأضاف ان تكرمي ومكافأة 
منظومتنا الصحية لن يكون 
بتقدمي املكافآت املالية فقط، بل 
يجب أن يتم التوثيق للتاريخ، 
وهذه مسؤولية وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح ووزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 

املطيري.
وطالــب ســموه بإعــداد 

مساندة ومتريض».
هذا، وعقد مجلس الوزراء 
اجتماعــا اســتثنائيا صباح 
أمس في مقر مشروع توسعة 
مستشــفى الفروانية برئاسة 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد، وبعد 
االجتماع صرح وزير الصحة 
ووزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشئون مجلس الوزراء باإلنابة 
الشــيخ د. باسل الصباح مبا 

يلي:
في ضوء اهتمام وحرص 
مجلس الــوزراء على متابعة 
التنمويــة  تنفيــذ املشــاريع 
الكبرى ووضعها مبوقع التنفيذ 
مبــا يتناســب مــع متطلبات 
البــالد املســتقبلية، وعلــى 
هامش الزيارة التفقدية التي 
قام بها ســمو رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء املعنيني ملوقع 
الفروانية  مشروع مستشفى 
اجلديد، وتنفيــذا لتوجيهات 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، وتقديرا 
للفرق الطبية التي عملت خالل 
انتشار ڤيروس كورونا والفرق 
الطبية والتمريضية والفنية 
واإلدارية التي واصلت عملها 
فــي رعاية املرضــى والتي ال 
ميكــن أن يكتفــي مبكافآتهم 
ماليــا فقط، فقــد قرر مجلس 
الــوزراء تكليف كل من وزير 

الصحة ووزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب، 
بإعداد برنامــج وثائقي يبني 
ويوثق دور اجليش األبيض 
وتضحيات الشهداء والضحايا 
منهم حتــى يحفــظ التاريخ 
بطوالتهم، كما قــرر املجلس 
وضع أسمائهم في أحد األماكن 
البــارزة في مستشــفى جابر 
األحمد، وذلك تكرميا لدورهم 
املقــدرة  الكبيــر وجهودهــم 
القادمــة  وليتذكــر األجيــال 
كل التضحيــات التي قدموها 
للحفاظ على املنظومة الصحية 
في الكويت وسالمة املواطنني 

واملقيمني.
وبهــذا الصــدد، اســتمع 
مجلس الوزراء إلى شرح قدمه 
وزير الصحة الشيخ د. باسل 
الصباح، ووكيل وزارة الصحة 
د. مصطفــى رضــا، والوكيل 
الهندسية  املساعد للشــؤون 
واملشاريع بالتكليف م. إبراهيم 
النهام حول آخر تطورات سير 
العمل ونسب اجناز مراحل هذا 

املشروع احليوي.
وقد عبــر مجلس الوزراء 
عن شــكره وتقديره للجهود 
املخلصة التــي تبذلها وزارة 
الصحة لتنفيذ خطة الوزارة 
ومشاريعها لالرتقاء باخلدمات 
الصحية وتطويرها مبا يحافظ 
على سالمة وصحة املواطنني 

واملقيمني.
ثم اطلع مجلــس الوزراء 
على العرض املرئي املقدم من 
وزير الصحة الشيخ د. باسل 
الصباح حول حملة التطعيم 
الوطنية ضــد (كوفيد- ١٩)، 
تضمن شرحا ملراحل التطعيم 
التي شهدتها البالد والتي بدأت 
بكميات محدودة من الطعوم 
مت فيهــا تطعيم فئات محددة 
ذات أولويــة، ثم مت التوســع 
في األولويات، والتوســع في 
إعطاء الطعوم لقاعدة أوســع 
مــن الناس، لتصل إلى قاعدة 
عريضــة في أماكــن وظروف 
يصعب الوصــول إليها، وقد 
بلغــت نســبة املطعمــني من 
املواطنــني واملقيمني ٧٩٪ ملن 
تلقى جرعة واحدة ونسبة ٧١٪ 
ملن تلقــى جرعتني من اللقاح 
حســب فئات العمر من (١٢) 
سنة إلى ما فوق ٦٠ سنة، كما 
أحاط املجلس علما بالتحديات 
واملعوقات التي واجهت حملة 
التطعيم والتي مت التغلب عليها 
جميعا، باإلضافة إلى اإلجراءات 
التي مت اتخاذها للتدقيق على 
شــهادات التطعيــم الصادرة 
من اخلارج والتي بلغ عددها 
٣٤٥٫٦٠٣ شهادة متت مراجعتها 

من خالل الفريق املختص.
وقد أشاد مجلس الوزراء 
باجلهود الدؤوبة التي بذلتها 

التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة 
بتذليل كل املعوقات التي تواجه 
املشاريع الصحية اإلنشائية، 
واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز 
الفنيــة  كوادرهــا بالطواقــم 
والهندســية الالزمة لتسريع 
وتيرة اإلجناز والتشغيل لتلك 
املشاريع وفق اجلدول الزمني 
املعتمــد لكل منهــا، وذلك مبا 
يساهم في رفع كفاءة املنظومة 
الصحيــة بالكويــت وزيــادة 
السعة السريرية باملستشفيات 
ويلبي االحتياجــات احلالية 

واملستقبلية في البالد.
ثم تدارس مجلس الوزراء 
توصية جلنة اخلدمات العامة 
بشأن جتميل مدينة الكويت، 
وقرر املجلــس تكليف بلدية 
الكويت بالتنسيق مع (الهيئة 
العامة لشئون الزراعة والثروة 
السمكية، الهيئة العامة للبيئة، 
العامة للطرق والنقل  الهيئة 
البري، واجلهــات التي تراها 
مناسبة) الســتكمال األعمال 
املتعلقة بتجميل مدينة الكويت 
وإبــراز معاملهــا احلضارية، 
تــراه  مبــن  واالســتعانة 
مناسبا من أصحاب اخلبرات 
واجلمعيــات  واملبــادرات 
التعاونيــة وجمعيــات النفع 
العام والقطــاع اخلاص بهذا 
اخلصــوص، وموافاة مجلس 
الوزراء بالتصورات املناسبة 

وزارة الصحــة فــي ســبيل 
الســيطرة علــى اجلائحة في 
الكويت، وتنفيذ حملة التطعيم 
حلماية الصحة العامة والعودة 
اآلمنة للحياة الطبيعية، كما 
عبر عن بالغ شكره وتقديره 
للتعاون اإليجابي الذي أبداه 
املواطنون واملقيمون في اإلقبال 
على تلقي اللقاح والذي ساهم 
بشكل كبير في استقرار الوضع 
الصحــي في البالد بعد فضل 

اهللا تعالى.
وفي نطاق استكمال تنفيذ 
املقترحــة  الطريــق  خارطــة 
لسرعة تنفيذ ومتابعة بعض 
املشــروعات، ناقــش مجلس 
الوزراء توصية جلنة اخلدمات 
العامة بشأن املشاريع الصحية 
اإلنشــائية التابعــة لــوزارة 
الصحة، أحيط املجلس علما 
بالعرض املرئي املقدم من وزارة 
الصحة وبإفادة وزارة األشغال 
العامة بشــأن مراحــل تنفيذ 
املشاريع، والوضع احلالي لكل 
مشروع على حدة، والتحديات 
التــي تواجــه كل منها، وقرر 
املجلس تكليف وزارة الصحة 
بسرعة التنســيق مع كل من 
(وزارة املالية، وزارة األشغال 
العامة، وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجــددة، اجلهــاز 
املركــزي للمناقصات العامة، 
اجلهات التي تراها مناســبة) 

فــي هذا الشــأن وذلــك خالل 
أسبوعني من تاريخه.

كما ناقش مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشأن مبادرة 
التشــجير مــع بــدء املوســم 
الزراعي، وأحيط املجلس علما 
بإفادة الهيئة العامة لشــئون 
الزراعة والثروة السمكية بشأن 
اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة 
وباملبــادرات املقدمة لها حول 
أعمال التشــجير في مختلف 
مناطق الكويت، وقرر مجلس 
الوزراء تكليف الهيئة بدراسة 
تلــك املبــادرات بهــدف دعم 
التوســع في نطاق التشجير 
واملساحات اخلضراء بالكويت 
وإضفــاء اجلوانــب اجلمالية 
للبــالد، والتنســيق مــع من 
تــراه من اجلهــات احلكومية 
ذات الصلة وأصحاب املبادرات 
والقطاع اخلاص في هذا الشأن، 
الــوزراء  وموافــاة مجلــس 
املناســبة وذلك  بالتصورات 
خالل أسبوعني من تاريخه.\

ثم تدارس مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشأن تشجير 
اجلزر البحرية، وقرر املجلس 
تكليف الهيئة العامة لشئون 
الســمكية  الزراعــة والثروة 
بالتنســيق مع الهيئة العامة 
التصــورات  للبيئــة إلعــداد 
املناســبة حول سبل تشجير 
اجلزر البحرية بالكويت، مبا 
يحقق إبراز اجلانب اجلمالي 
لتلك اجلزر، وموافاة مجلس 
الــوزراء مبا ينتهي إليه األمر 
وذلــك خــالل أســبوعني من 

تاريخه.
كما اطلــع مجلس الوزراء 
علــى توصية اللجنة بشــأن 
املشــاريع االسكانية، وأحيط 
املجلس علما بالعرض املرئي 
املقدم مــن املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية بشأن مشاريع 
املدن اإلسكانية التالية(مدينة 
املطالع، مدينة جنوب ســعد 
العبداهللا، مدينة جنوب صباح 
األحمد) ونسب اإلجناز اخلاصة 
بها واملعوقات التي تواجه كل 
منهــا. وقرر مجلــس الوزراء 
تكليف املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية بســرعة التنسيق 
مــع جميع اجلهات احلكومية 
املعنيــة والرقابية التخاذ كل 
ما من شــأنه تذليل املعوقات 
التي تواجه املشاريع اإلسكانية 
املشار إليها في البند أوال من 
هذا القرار، ووضع التصورات 
وإيجاد البدائل املناسبة التي 
من شأنها دعم جهود املؤسسة 
الراميــة إلى تســريع وتيرة 
العمــل واإلجناز ملشــاريعها 
اإلســكانية في ظــل األوضاع 
االقتصادية الراهنة، وموافاة 
مجلس الوزراء مبا ينتهي إليه 
األمر وذلك خالل أسبوعني من 

تاريخه.

سموه ترأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة وأكد خالل جولة تفّقد فيها املشروع أن الكويت على بعد خطوات من العودة إلى احلياة الطبيعية

الشيخ د.باسل الصباح يقدم شرحا خالل اجتماع مجلس الوزراء االستثنائيسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد يطلع على جتهيزات املستشفى

برنامج توثيقي يســجل عمل 
وتضحيات منظومتنا الصحية 
الطبية واملســاندة  وكوادرنا 
والفنية واإلدارية ووضع أسماء 
شهدائنا في هذه األزمة الصحية 
والكادر الطبي في مستشفى 
جابر األحمد حتى يخلد فعلهم 

في التاريخ.
ولفت إلى أنه «بعد افتتاح 
مستشفى الشيخ جابر األحمد 
بســعة ســريرية نحــو ١٢٠٠ 
ســرير واملدينــة الطبية في 
اجلهراء التي دخلت اخلدمة منذ 
شهرين بسعة سريرية ١٢٣٤ 
ســريرا فمن املؤكد أن القطاع 
الصحي يشــهد حتديثا كبيرا 
على مستوى املنشآت الصحية 

والطبية».
 وأشاد سمو رئيس الوزراء 
بجهــود العاملني فــي متابعة 
وتنفيذ هذا الصروح الطبية 
الكبيرة، قائال ان «هذه املنشآت 
ســتكمل فــي عمــل متكامــل 
املنظومة الصحية وكل الشكر 
والتقدير على اجلهود الكبيرة 
التــي تبذل مــن قبــل وزارة 

الصحة.
وذكــر أن «هذه املنشــآت 
الطبية تساعد على خلق بيئة 
عمل مريحة للكادر الطبي في 
بلد يســتثمر بأبنائه وبناتها 
بالدراسة والتحصيل العلمي 
ليصبحــوا أطبــاء وخدمــة 

تكليف وزيري الصحة واإلعالم بإعداد برنامج وثائقي يوّثق دور 
اجليش األبيض في مواجهة كورونا وتضحيات الشهداء والضحايا 

ووضع أسمائهم مبكان بارز في مستشفى جابر 
تكليف «الصحة» بسرعة التنسيق مع اجلهات املعنية التخاذ كل 
اإلجراءات الكفيلة بتذليل كل املعوقات التي تواجه املشاريع الصحية

تكليف «السكنية» بسرعة التنسيق مع اجلهات احلكومية املعنية 
والرقابية لتذليل املعوقات أمام مشاريع مدينة املطالع ومدينة 

جنوب سعد العبداهللا ومدينة جنوب صباح األحمد السكنية

تكليف بلدية الكويت بالتنســـيق مع «الزراعة» و«البيئة» 
و«الطرق» باستكمال أعمال جتميل مدينة الكويـــت وإبراز 

معاملها احلضارية
تكليف «الزراعة» بدراسة مبادرات التشجير مبختلف مناطق 
الكويت بهدف دعم التوسع في املساحات اخلضراء وإضفاء اجلوانب 

اجلمالية للبالد
تكليف «الزراعة» بالتنسيق مع «البيئة» بإعداد التصورات املناسبة 

حول سبل تشجير اجلزر البحرية بالكويت

سفيرنا بالنمسا: جهود كويتية كبيرة 
مبجلس محافظي «وكالة الطاقة الذرية»

ڤييناـ  كونا: أكد سفيرنا 
لدى النمسا ومندوبها الدائم 
لدى املنظمات الدولية في 
ڤيينا صادق معرفي أمس 
اخلميس أن الكويت ساهمت 
بالعديد من املبادرات خالل 
عضويتهــا فــي مجلــس 
احملافظني بالوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وقال السفير معرفي في 
كلمة ألقاها مبناسبة انتهاء 
عضوية الكويت باملجلس 
إن الكويت «ساهمت خالل 

عضويتهــا بدعم مبــادرة مكافحة جائحة 
ڤيــروس (كورونا املســتجد ـ كوڤيد ١٩) 

ملساعدة الدول ملكافحة الوباء».
وأضاف أن الكويت ســاهمت أيضا من 
خالل مشــاركتها في اختيــار املدير العام 

اجلديــد للوكالــة رافائيل 
إلــى  إضافــة  غروســي 
مشاركتها بكل فعالية في 
أعمــال مجلــس احملافظني 
واجتماعاته ودعم مبادرة 
(ماري كوري) لتمكني املرأة 
النووية  العلوم  في مجال 
وحتديث ودعم مختبرات 

الوكالة العلمية.
إلى أن عضوية  وأشار 
مجلــس  فــي  الكويــت 
احملافظــني تزامنــت خالل 
العامني املاضيني مع كثير 
من التحديات السيما في ظل جائحة ڤيروس 
(كورونا) التي ألقــت بظاللها على أعمال 
املجلس موضحا أنه بفضل التعاون واجلهود 
«متكنا من االستمرار في أداء أعمالنا بكل 

سهولة ويسر».

السفير صادق معرفي

املسعد لـ «األنباء»: ٥٤٪ نسبة إجناز املطار اجلديد
عاطف رمضان 

قالت مدير مشروع مطار 
الكويــت اجلديد في وزارة 
األشغال العامة م.مي املسعد 
في تصريح لـ«األنباء» إن 
نسبة إجناز املشروع بلغت 
٥٤٪ تقريبا، مشيرة الى أن 
وزارة األشــغال العامة من 

قامت بتنفيذه.
وأضافــت املســعد أن 
مشروع املطار هو واحد من 
أهم مشاريع خطة التنمية 
التي حتقــق رؤية الكويت 
٢٠٣٥ والتي ســتعمل على 
اقتصادية  حتقيــق قفــزة 
للكويت، موضحة أن مبنى 
الركاب ســوف يســتوعب 
طاقة تصل الى ٢٥ مليون 
مسافر ســنويا، وسيتيح 
املجال للعديد من الوظائف 

كســر روتــني الســفر من 
خــالل التجــول داخل هذه 
املناطق وسيكون لها مردود 

اقتصادي للبالد.
ووصفت املسعد زيارة 
سمو رئيس الوزراء الى مقر 
املشروع مؤخرا أنها تعكس 
اهتمام القيادة العليا للدولة 
واحلكومــة بهذا املشــروع 

احليوي.
وقالــت: هــذه الزيــارة 
أعطتنا دافعا أقوى وجعلتنا 
نستشعر باملسؤولية بشكل 
مضاعف للعمــل على قدم 
وساق إلجناز هذا املشروع.
ولفتــت الــى أن املطار 
ســيكون مجهــزا بأحــدث 
التكنولوجيا في كل األمور 
املتعلقــة باملطــار ســواء 
استالم احلقائب او أجهزة 
االتصــاالت او تكنولوجيا 

بشكل كامل، وسيتم العمل 
علــى توفير ســبل الراحة 

للمسافرين.
وزادت قائلة: حاليا عدد 
العمالة لدينا تعدى ٨ آالف 
عامل ونشكر وزارة الصحة 
التي سمحت بتطعيم هذه 
العمالة اخلاصــة باملقاول 
داخل موقع املشروع، خاصة 
أن املوقع مجهــز ويحوي 

أماكن خاصة للتطعيم.
وأشــارت املســعد الــى 
أن مشــاريع مطار الكويت 
الدولــي تتكون من ٣ حزم 
رئيســية، احلزمــة األولى 
تخــص مبنــى T٢ وتضم 
املبنــى وجســورا ثابتــة 
مرتبطــة باملبنى وحتوي 
فندقا لرحــالت الترانزيت 
وقاعــات VIP أو للدرجــة 

األولى.

املعلومات واألجهزة اخلاصة 
بتفتيش الركاب أو األمتعة 
وغيرها. واشارت الى انه مت 
االنتهــاء من البناء وحاليا 
يتم العمل على اســتكمال 
األعمال اخلاصة بالواجهات 
الزجاجية واألرضيات داخل 
املبنــى واألعمــال اخلاصة 
بتجهيــز ســيور احلقائب 
ونظم املعلومات واالتصاالت 
واألعمال اخلاصة بأجهزة 
الــركاب واألمتعة  تفتيش 
وانه ســوف يكــون هناك 
تكثيــف لألعمال إلجنازها 

مع نهاية املشروع. 
املشــروع  إن  وقالــت 
مميز وهو على شكل مثلث 
يتكــون من ٣ واجهات، كل 
واجهة «كيلو و٢٠٠ متر»، 
وفي داخــل املبنى منطقة 
املنتصف وهي انتهت تقريبا 

م. مي املسعد

حيث يتوقع أن يوفر من ١٥ 
الى ٢٠ ألف وظيفية وذلك 
مجرد االنتهاء من املشروع 
وبداية تشغيله، باإلضافة 
الى املساحات التجارية التي 
سيتم اســتغاللها ألقصى 
درجة داخــل املطار لتتيح 
للمســافرين والترانزيــت 

ملشاهدة الڤيديو

تعيني أعضاء مجلس اإلدارة 
التأسيسي جلامعة عبداهللا السالم

تكليفات مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيني أعضاء 
ملجلس اإلدارة التأسيسي جلامعة عبداهللا السالم، ملدة 

سنتني قابلة للتجديد ملرة واحدة، وهم:-
١ـ  األستاذة الدكتورة/ موضي عبدالعزيز إبراهيم احلمود 

٢ ـ األستاذ الدكتور/ علي فيصل منوخ املطيري 
٣ ـ األستاذ الدكتور/ فواز شخير دبيان العنزي 

٤ ـ الدكتور/ عادل عبداهللا ناصر احلسينان 
٥ ـ الدكتور/ مشاري عبدالعزيز علي الناهض 

٦ ـ الدكتورة/ خولة بدر حسني اجلناعي 
٧ ـ الدكتورة/ دميه ناصر الوقيان 

٨ ـ الدكتور/ أحمد عبداحلميد السيد هاشم احلنيان 
٩ ـ الدكتور/ عبداحلميد علي غلوم حسني
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األمير عزى خادم احلرمني بوفاة
والدة األمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
خادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة عبر فيها 
ســموه عن خالــص تعازيــه وصادق 
مواســاته بوفاة والدة صاحب السمو 
امللكي األمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز آل سعود، سائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته 
ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن 
يلهم األسرة املالكة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعــث ســمو ولــي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
خادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعود ملك اململكة 
العربية الســعودية الشــقيقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة والدة صاحب السمو امللكي األمير 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيــس مجلس الوزراء ببرقية تعزية 

مماثلة.
 كمــا بعــث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد ببرقيــة تهنئة 
إلى الرئيس خوان أورالندو هرنانديز 
رئيس جمهورية هندوراس الصديقة 
عبــر فيها ســموه عن خالــص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
هندوراس وشعبها الصديق املزيد من 

الرقي والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوان 
أورالندو هرنانديــز رئيس جمهورية 
هنــدوراس الصديقــة ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، راجيا له وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الــوزراء ببرقية تهنئة 
مماثلة. وبعث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد ببرقيــة تهنئة 
إلــى الرئيس أندريــس مانويل لوبيز 
أوبرادور رئيس الواليات املكســيكية 
املتحدة الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللواليات املكسيكية املتحدة 
وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس 
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس 
الواليات املكســيكية املتحدة الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو 
الشــيخ صباح اخلالــد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ رئيسي املكسيك وهندوراس بالعيد الوطني

وزير اخلارجية تسّلم نسخة
من أوراق اعتماد سفيري مصر وجيبوتي

تسلم وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد نسخة من أوراق اعتماد 
سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة 

لدى الكويت أسامة شلتوت.
ومتنى وزير اخلارجية خالل اللقاء 
الــذي مت صبــاح امس في ديــوان عام 

الوزارة للسفير اجلديد التوفيق والنجاح 
في أداء مهام عمله في البالد وللعالقات 
الثنائيــة املتينة التي جتمــع البلدين 
الشقيقني املزيد من التقدم واالزدهار. 
كما تســلم وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد نسخة من أوراق 

اعتماد سفير جمهورية جيبوتي الشقيقة 
لدى الكويت عبدالقادر حسني عمر.

ومتنى وزير اخلارجية خالل اللقاء 
للســفير اجلديد التوفيق والنجاح في 
أداء مهــام عمله في البــالد وللعالقات 
الثنائيــة املتينة التي جتمــع البلدين 
الشقيقني املزيد من التقدم واالزدهار.

وزير اخلارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير جيبوتي عبدالقادر حسني عمر الشيخ د. أحمد ناصر احملمد يتسلم أوراق اعتماد السفير املصري أسامة شلتوت

الشيخ حمد جابر العلي متوسطا الفريق الركن خالد الصالح والفريق الركن فهد الناصر وكبار قادة اجليش خالل زيارة مدفعية القوة البرية

وزير الدفاع:استعداد وجاهزية قتالية لقواتنا املسلحة
أشاد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمــد جابر العلــي بالروح 
املعنوية العالية واالستعداد 
واجلاهزيــة القتاليــة التي 
يتمتــع بهــا رجــال قواتنا 
املســلحة، مقدرا لهم حجم 
املسؤولية امللقاة على عاتقهم 
والتضحيات التي يقدمونها، 
في سبيل حفظ أمن الوطن 

واستقراره والدفاع عنه.
جاء ذلك في إطار الزيارة 
التفقدية التي قام بها ملدفعية 
القوة البرية، حيث استمع 
في مستهلها إلى شرح قدمه 
آمر املدفعيــة العقيد الركن 
بشــير حمد النهام، أوضح 
فيه طبيعة املهام والواجبات 
املناطــة باملدفعية ونوعية 
التي  التدريبات والتمارين 
تقوم بتنفيذهــا، باإلضافة 
إلــى دورهــا في املشــاركة 
ضمــن قــوات التحالف في 
عملية «إعادة األمل» باململكة 
العربية السعودية الشقيقة.
هذا، وعبر الشــيخ حمد 
جابــر العلي عن ســعادته 
مبــا شــاهده من مســتوى 
عاليــة،  ومهــارة  متميــز 

والعالقــات  التاريخيــة 
التــي جتمع بني  األخويــة 
البلدين الشقيقني، وترسيخا 
العمــل اجلماعــي  ملفهــوم 
املشــترك، وتأكيدا على أن 
أمن واســتقرار اململكة كان 
واليزال جزءا ال يتجزأ من 

أمن واستقرار الكويت.
كمــا نقل خــالل زيارته 
حتيــات وتقديــر صاحــب 
السمو األمير القائد األعلى 
للقوات املسلحة، وسمو ولي 

العهد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء حفظهم اهللا ورعاهم 
ملنتسبي القوة البرية، على 
عطائهم وإخالصهم وتفانيهم 
في خدمة وطنهم وحمايته 

والذود عن ترابه.
رافقه في زيارته كل من 
رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد الصالح، 
ونائب رئيس األركان الفريق 
الركن فهد الناصر، وعدد من 

كبار قادة اجليش.

أكد خالل زيارته مدفعية القوة البرية أن مشاركتها في «إعادة األمل» ترجمة للروابط مع اململكة

الشيخ حمد جابر العلي يستمع إلى شرح حول طبيعة ومهام مدفعية القوة البرية

ملنتســبي مدفعيــة القــوة 
البريــة، نتيجــة عملهــم 
املخلــص وجهدهــم الكبير 
وتدريبهم املســتمر والذي 
مكنهــم مــن أداء واجباتهم 
والقيام مبسؤولياتهم بكل 
كفاءة واقتــدار، مضيفا ان 
مشاركة مدفعية القوة البرية 
ضمن القوات الكويتية في 
عملية «إعادة األمل» باململكة 
الســعودية، تأتي  العربية 
الروابــط  ترجمــة لعمــق 

رئيسة مجلس الشيوخ اإليطالي
تشيد بالعالقات مع الكويت

٥ أعضاء بـ «البلدي» يطالبون بإنصاف املفتشني

«البلدية» تستعرض كيفية إصدار الترخيص

وجه ٥ أعضــاء في املجلس البلدي 
كتابا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني شايع الشايع إلنصاف مفتشي 
البلديــة الذين شــاركوا فــي الصفوف 
األماميــة خــالل أزمــة تفشــي جائحة 

كورونا.

وقال األعضاء عبداهللا احملري، م.مها 
البغلــي، أحمــد هديان، م.عبدالســالم 
الرندي، ومشــعل احلمضان إن هؤالء 
املفتشني كانوا عونا بجانب زمالئهم من 
وزارات الدولة املختلفة، وقد علمنا أن 
فترة تواجدهم وعملهم في امليدان ال تقل 
عن ٧٨ يوما ولكن ما مت احتسابه لهم ٢٧ 

يوما فقط ووضعهم ضمن الفئة الثالثة 
رغم تواجدهم في امليدان خالل اجلوالت 

التفتيشية ونقاط التفتيش األمنية.
وعليه، نطلب رفع الظلم وعدم هدر 
حقوق موظفي البلدية الذين علموا خالل 
جائحة كورونا أسوة مبوظفي وزارات 

الدولة األخرى.

أوضح نائب املدير العام لشؤون قطاع 
البلدية مبحافظتي حولي واألحمدي م.فهد 
حمد الشــتيلي خالل الدورة التدريبية 
ملهندســي إدارة التراخيص الهندســية 
بالقطاع التــي مت عقدها مبكتبه صباح 
امــس أن هذه الــدورة جاءت فــي إطار 
تســريع وتيرة إجنــاز املعامــالت لدى 
الكثير من املهندسني املختصني بإصدار 
التراخيص الهندســية العاملني بلوائح 

البناء والنظم اإللكترونية. وقال إن الكثير 
مــن االستفســارات قــد وردت إلينا من 
املهندسني القائمني على إصدار تراخيص 
البنــاء بخصــوص التعاميم وشــروط 
وإجراءات الترخيص بغرض توحيد كل 
اإلجراءات بني املهندسني، وكذلك اطالعهم 
على كيفية الترخيص بالنظم اإللكترونية 
واالستخدام األمثل خلدمات هذه النظم، 
األمر الذي اســتوجب عقــد عدة دورات 

تدريبية باكورتها دورة مهندســي إدارة 
التراخيص الهندسية لتعريفهم بكيفية 
إصدار الترخيص إلكترونيا وطريقة سير 
املعاملة ملساعدتهم في سرعة إجنازها. 
وأشــار إلى تواصل الدورات التدريبية 
ملهندسي إدارة الرقابة الهندسية، وكذلك 
ملهندسي إدارة السالمة لتعريفهم بكيفية 
اإلجراءات والتعاميــم إلجناز املعامالت 

ومتابعتها وطريقة رصد املخالفات.

رومــا ـ كونا: أشــادت 
رئيســة مجلس الشيوخ 
االيطالي اليزابيتا كازيلالتي 
بالعالقــات املتميــزة مــع 
الكويــت، مؤكدة احلرص 
على تعزيز عالقات التعاون 
البرملاني ودورها في تعميق 

الشراكة بني البلدين.
جاء ذلك خالل استقبال 
كازيلالتي لسفيرنا بروما 
الشيخ عزام الصباح مبقر 

مجلس الشيوخ.
وقال بيان للسفارة ان 
رئيســة املجلس أشــادت 
بالتوافق واالنســجام بني 
ايطاليا والكويت  سياسة 
ومواقفهمــا ازاء القضايــا 
املشــتركة  والتحديــات 
على أســاس قيــم احلوار 

الدميوقراطية والبرملانية 
الكويتية فيما أبدت تطلعها 
األمــة  مجلــس  لزيــارة 
وترحيبهــا بقيــام رئيس 
املجلس مرزوق علي الغامن 
بزيــارة إلــى ايطاليــا في 

الوقت الذي يراه مناسبا.
أشــاد  ناحيتــه،  مــن 
عــزام  الشــيخ  الســفير 
الصبــاح بــدور البرملــان 
مبجلسيه املهم واحملوري 
في احلياة السياســية في 
ايطاليــا، مذكــرا مبوقــف 
البرملان االيطالي احلاسم 
والثابت في مساندة الكويت 
واستقاللها وحرية شعبها 
في مواجهة الغزو العراقي 

الغاشم.
الشــيخ عــزام  وقــال 
الصباح ان حرص البرملان 
اإليطالــي علــى تعزيــز 
وتطوير العالقات البرملانية 
مع مجلس األمة يعكس ما 
يحظــى به من تقدير على 

الصعيد الدولي.

سفيرنا بروما مع رئيسة مجلس الشيوخ اإليطالي اليزابيتا كازيلالتي

والتعــاون،  والتعدديــة 
مؤكــدة مســاندة بالدهــا 
الدائم لدور الكويت املهم في 
ترسيخ االستقرار والسلم.
كازيلالتــي  وأعربــت 
عــن تقديرهــا للتجربــة 

اخلالد سّلم رسالتني من ولي العهد
ووزير الدفاع إلى ولي العهد السعودي

جدة ـ كونا: ســلم سفيرنا لدى اململكة 
العربية الســعودية الشــيخ علــي اخلالد 
رسالتني خطيتني موجهتني من سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد ومن نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشــيخ حمد 
جابــر العلي إلى ولــي العهد نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع الســعودي 

األمير محمد بن سلمان.
وقالت سفارتنا لدى اململكة، في بيان، 
إن ذلك جاء خالل استقبال وزير اخلارجية 
السعودي األمير فيصل بن فرحان للسفير 
الشيخ علي اخلالد الصباح في مقر الوزارة 
بالرياض، حيث تسلم منه الرسالتني نيابة 

عن ولي العهد السعودي.

الشيخ علي اخلالد

ملشاهدة الڤيديو
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ومير الوقــت في حياتك ما بني فرحة 
ودمعة وجناح وإخفاق وكسب وسقوط، 
والعمر ميضي بك إلى منتهاه.. (لكل أجل 

كتاب)!
وفي محطات العمر يحصل لك ما نسميه 

«الزهقان»!
سمعت بالزهقان؟!

إنها «حالة نفسية متر باإلنسان يزهق 
من  كل شيء» إال من رحمة ربه، و«الزهقة» 
أمر مزعج بال شك، وإذا أصابك «الزهقان» 
فإنك حتتاج إلى نصح وإرشاد للتخلص 
من هذه احلالة الطارئة، ويجتهد كل إنسان 
في معاجلة هذا «الزهقان» بالعزلة أو السفر 

أو املزيد من الرياضة!
وأحيانا توصلك «الزهقة» الى مرحلة 
جتد هذه الدنيــا (صغيرة وضيقة) مبا 

رحبت!
«الزهق» في اللغة العربية يعني الضجر 
والســأم من أمر يضايقك وينعكس على 
نفسيتك فيجعلك زاهقا من احلياة وتتمنى 

أن يتالشى ويضمحل ويزهق!
ترى «الزهقة» مرت على الصغار في 
جائحة كورونا ٢٠ - ٢٠٢١ وجعلتهم يزهقون!

قال تعالى في محكم التنزيل: (وقل جاء 
احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) 

اإلسراء: ٨١.
تذكرون دخول رسولنا الكرمي ژ مكة، 
وكان حول البيت ستون وثالثمائة نصب 
وصنــم، فجعل يطعنها بعــود في بيده، 
ويقــول: جاء احلق وما يبدئ الباطل وما 
يعيد، ثم تال قوله تعالى: (جاء احلق وزهق 

الباطل إن الباطل كان زهوقا).
وفي موضع آخر قوله تعالى: (وال تعجبك 
أموالهم وأوالدهم إمنا يريد اهللا أن يعذبهم 
بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) 

التوبة: ٨٥.
وقوله تعالــى: (بل نقذف باحلق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل 

مما تصفون) األنبياء: ١٨.
ميكن هذا جعل الفنان بدر الشــعيبي 

«يغني» زهقه!
وأنا هنا أريد أن أطرح لكم مثال واقعيا 
ألغنية وصلت الى عنان الســماء وفعال 

متثل الزهقة!
كتبها عبداهللا العمانــي وحلنها حمد 
القطان ووزعها مشاري اليتيم، تقول كلماتها 

الواقعية التي متثل الزهقة:

ترى زهقه نويت قلبك احلقه
شــحقه دونــي  تســافر 

سـواك مابـي  ويـاك  أنـا 
تغيــب عنــي شــلون..؟

طبعا هنــا أنانية مطلقة يا أخي: خلها 
تسافر ميكن زهقانة طفشانة!

الزهقة إذا وصلت الى إنسان تقلب حياته 
رأسا على عقب وتضطرب أموره وتتداخل 

وهو حائر صامت ما يعرف ماذا يعمل!

٭ ومضة: قيل في األثر ملن وصل ملرحلة 
الزهقان والضجــر والضيق «صلّوا وال 

متلّوا»!
يقول الشاعر زهير بن أبي سلمى:

سئمت  تكاليف احلياة ومن يعش
ــأم ــك يس ــا ل ــوال ال أب ــني ح ثمان

ويرد الشاعر جميل الزهاوي:
سئمــــت كل قــــدمي

ــي ــي حيات ــه ف رأيتــ
إن كان عنــدك شــيء

ــاِت ــد فه ــن اجلدي مــ

٭ آخر الكالم: كلنا بعد اخلمسني يكثر بنا 
الزهقان لهذا قيل إن اإلنسان في اخلمسني 
يزهق من العالم، وفي الستني يبدأ العالم 

بالضجر منه!

٭ زبدة احلچي: وأنت تسير في احلياة 
ال بد من إميان يرشدك إلى اهللا بال حدود 
وعقل يقــودك إلى نصف صبر ونصف 

شكر، وهنا أنت تتوازن!
الزهقان في احلياة أكثر من نوع، ولكل 

زهقة حالة وعالج!
الزهقان القريب من ربه يردد: (ال تقنطوا 
من رحمة اهللا..) الزمر: ٥٣ يقرؤها ويتدبرها 

ويستوعبها فيتوازن!
الكبير جبران خليل  لبنان  شــاعر 
جبران يقول: املرء إن لم حتبل به الكآبة، 
ويتمخض به اليأس، وتضعه احملبة في 
مهد األحالم، تظل حياته كصفحة بيضاء 

في كتاب الكيان.
عزيزي القارئ، في كل مكان وزمان: 
حتما ستمر يوما بالزهقان، إياك واليأس 
من نفسك فإن الزهق يسقط همتك ويهدر 

كرامتك!
عزيــزي القارئ الكــرمي: الزهقان 
واليأس مهواة عميقة ال يقع فيها واثق 
القدم، وقــال تعالى: (.. ومن يقنط من  
رحمة ربه إال الضالون) سورة احلجر: ٥٦.

تبقى احلقيقة:

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها
فرجـت وكنت أظنها ال تفرج

٭ إصدار جديد.. وشكر
تسلمت بيد الشكر والثناء والعرفان 
من أخي د.أحمد بــراك الهيفي وكيل 
الوزارة املساعد لقطاع البحوث ونظم 
الدولة لشؤون  املعلومات مكتب وزير 
القيم  األمة اإلصــدار اجلديد  مجلس 
«املنتقــى من الطعون املباشــرة أمام 
الدستورية بعــدم دستورية  احملكمة 
بعض القوانني».. اجلزء األول، ويضم 
مجموعة من أحكام احملكمة الدستورية 
بعدم دستورية بعـض مــواد القوانني 
والتي تعتبر مرجعا مهما للســلطتني 
التشريعيــة والتنفيذية واملهتمني بالشأن 
الدستوري والبرملاني والباحثني وأهل 

االختصاص.
كل الشــكر والتقدير والثناء ألخي 
وأستاذي د.أحمد براك الهيفي الذي له 
جهود كبيرة في إعمار املكتبة البرملانية 
بكل ما هو جديد ويسد ثغرا في مكتبتنا 
القادمة  العامرة، وفي االنتظار األجزاء 

إن شاء اهللا.. مشكورين.
في أمان اهللا..

ومضات

«الزهقة»!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

املضف: تطبيق االشتراطات الصحية لضمان سير العملية التعليمية

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  تــرأس وزيــر 
اجتماعــا  املضــف  د.علــي 
حــول اســتعدادات العــودة 
الى املدارس للعام الدراســي 
٢٠٢١- ٢٠٢٢ حيث مت عرض 
املــدارس  تقاريــر جاهزيــة 
ونسب اإلجناز فيها من قبل 
مديــري املناطــق التعليمية 
الذين قدموا شــرحا مفصال 
عما مت إجنازه من جتهيزات 
واســتعدادات للعام اجلديد. 
 وأكد املضف ضرورة مراعاة 
تطبيق االشتراطات الصحية 
الواجب اتباعها لضمان سير 
العمليــة التعليميــة خــالل 
استقبال الطلبة والطالبات. 
 كما ناقش االجتماع الصعوبات 
املــدارس  واجهــت  التــي 
التعليمية  املناطق  مبختلف 
أثنــاء التجهيــزات والعمــل 
على إيجاد احلول الســريعة 
واملناسبة لها، حضر االجتماع 

وكيــل وزارة التربية د.علي 
اليعقوب والوكالء املساعدون 
فــي الوزارة ومديــرو عموم 

املناطق التعليمية.
مــن جهــة اخــرى، ومع 
اقتــراب بدء العام الدراســي 
والذي ســينطلق يوم األحد 
املقبل بعودة اإلدارات املدرسية 
ملقــار أعمالهــم، توصلــت 
وزارة التربية إلى اتفاق مع 
احتــاد اجلمعيات التعاونية 

للمساهمة في دعم ومساندة 
املدارس لتحقيق العودة اآلمنة 
للطلبة وتوفير املناخ املناسب 
لهــم، حيث كشــفت مصادر 
تربوية مطلعــة لـ «األنباء» 
ان آلية التعاون ستكون عن 
طريــق مدير املدرســة الذي 
ســيقوم مبخاطبة اجلمعية 
التعاونية ملســاعدة املدرسة 
فيما  يحتاجه املبنى املدرسي 
بقدر املستطاع، مشيرة الى ان 

مدير املدرسة سيرسل نسخة 
مــن الكتاب ايضا الى مراقب 
املرحلة في املنطقة التعليمية 

لالطالع على فحواه.
وأوضحــت املصــادر ان 
«التربية» بقطاعاتها املختلفة 
تعمل جاهــدة على ان تكون 
انطالقة العام الدراسي سليمة، 
مثمنة في الوقت نفسه اجلهات 
احلكومية واألهلية التي تبذل 
جهودا كبيرة للمساهمة في 

إجناح عملية العودة للدراسة.
وعلى صعيد متصل، بدأت 
التعليمية بتوزيع  املناطــق 
املســتلزمات الطبيــة علــى 
املدارس من كمامات وأجهزة 
حراريــة ومعقمــات، والتي 
تسلمتها من وزارة الصحة، 
حيث قامت مراقبة اخلدمات 
التعليمية  العامة باملناطــق 
املــدارس  بتوزيعهــا علــى 
مبراحلها الدراسية املختلفة.

وزير التربية اطلع على نسب اإلجناز في االستعدادات للعام الدراسي باملناطق التعليمية

توزيع املستلزمات الطبية على املدارسد.علي املضف ود.علي اليعقوب خالل االجتماع

الهاجري: «كورونا» لم تثِن علماء «اآلداب» عن حتقيق اإلجنازات

ثامرالسليم

أكد عميد كلية اآلداب في جامعة 
الهاجــري أن  الكويــت د.عبــداهللا 
جائحة «كورونا» لم تثن علماء كلية 
اآلداب من حتقيق اإلجنازات ونشر 
الثقافة والوعي في املجتمع من خالل 
نشاطها الفعال في تنظيم الفعاليات 
الثقافية واملؤمترات العلمية والندوات 
التوعوية. وقال د.الهاجري في حفل 
الكلية والذي اقيم مبناسبة حصولها 
على املركز األول في األنشطة الثقافية 
على مستوى جامعة الكويت، نبارك 
ألنفسنا هذا اإلجناز املتميز وحصول 
قسم التاريخ على املركز األول على 
مســتوى الكلية، والشكر والعرفان 
لك األقسام العلمية املختلفة لعملها 

في الفترة املاضية.
وأضاف أن كليــة اآلداب هي من 
أقدم الكليات التي أنشئت في جامعة 
الكويت وعنيت في تخريج مجموعة 
كبيرة من العقول التي تقود املجتمع 

والتي سيكون لها دور فاعل فيه.
ولفــت د.الهاجري إلــى إن كلية 
اآلداب خــالل الفتــرة املاضية وفي 

ظل جائحة «كورونا» استطاعت أن 
تثري النشــاط الثقافي وهو نشاط 
جدا مهم وفيه حياة لألمم والشعوب، 
وفي ظل اجلائحة استطاعت الكلية 
أن تســتخدم مرافقهــا وإمكاناتهــا 
اإللكترونيــة وطورت مــن قدراتها 
إليصــال رســالتها الهادفة ونشــر 
الثقافة واملعرفة باستخدام الوسائط 

التكنولوجية.
وتابــع د.الهاجــري: وخالل هذه 
املنافسة بني األقسام الست استطاع 

قسم التاريخ أن يحصل على املركز 
األول في استفتاء جمعية اإلعالميني 
الكويتية فقسم التاريخ من األقسام 
النشطة جدا واستطاع أن يقيم مؤمترا 
في عز األزمــة حتت عنوان «تاريخ 
األوبئــة عبر العصور» شــارك فيه 
اكثر من ٧٢ باحثا من كل دول العالم، 
وأنشأ مدونة أكثر من رائعة لتكون 
مخزنا معرفيا ملن أراد أن يســتزيد 

في هذا األمر.
قــال رئيــس جمعيــة  بــدوره، 

اإلعالميني الكويتية يوسف اخلليفة: 
إننــا نبارك لعميد كليــة اآلداب هذا 
اإلجناز املتميز والذي أثبتت الكلية 
من خالله أنها رقم واحد في املنطقة 
والرقم الصعب، وهي الوحيدة على 
مســتوى املنطقــة اإلقليميــة التي 
فعلت األنشطة والفعاليات العلمية 

والثقافية في ظل أزمة «كورونا».
وأضاف اخلليفة: وهذه اإلجنازات 
الكبيرة بقيادة عميد الكلية د.عبداهللا 
الهاجري تقود هذا التقدم والنجاح.

من جهته، قال رئيس قسم التاريخ 
فــي كليــة اآلداب بجامعــة الكويت 
د.خالــد النــوري: ال شــك أن إجادة 
التخصص الدقيق للعلماء املبدعني 
أمر هام وجامعتنا شــجعت البحث 
العلمي ونشر املعرفة التخصصية، 
وكليــة اآلداب رائدة فــي هذا املجال 
من خــالل الندوات واملؤمترات التي 
أقيمت بتشجيع القائم بأعمال العميد، 
وكان قســم التاريــخ ســباقا بهمم 
اعضائه الذين قاموا باالعداد للندوات 
واملؤمترات وكان للقســم االسبقية 
في العالم بإقامة مؤمتر عن بعد في 
جائحة «كورونا» في فبراير ٢٠٢٠.

الكلية احتفلت بحصولها على املركز األول في األنشطة الثقافية على مستوى جامعة الكويت

د.عبداهللا الهاجري مكرما د.بشاير العتيبي  (متني غوزال)

د.عبداهللا الهاجري ويوسف اخلليفة وجراح القزاع .. ودرع تكرميية

ملشاهدة الڤيديود.عبداهللا الهاجري ود.خالد النوري يسلمان د.رمي الرديني شهادة تقدير

بدء  توزيع املستلزمات الطبية على املدارس وفتح خط بني مديري املدارس و التعاونيات لتوفير احتياجات املبنى املدرسي

«التربية» تعّدل خطة العام الدراسي وتصدر الدليل اإلرشادي
عبدالعزيز الفضلي

أصــدرت وزارة التربية الدليل اإلرشــادي للعام 
الدراسي اجلديد والذي سينطلق األحد املقبل بدوام 
الهيئات التعليمية بينما يعود الطلبة ملقاعد الدراسة 

يوم ٣ أكتوبر املقبل.
 وتضمن الدليل اإلرشــادي الذي تلقت «األنباء» 
نسخة منه تعديال على اخلطة لليوم الدراسي، حيث 
مت حتديد فرصة واســتراحة لطلبــة جميع املراحل 
التعليميــة، وخصصــت ٤٥ دقيقــة فرصة لرياض 
األطفال وربع ساعة لطلبة االبتدائي وفرصتني لطلبة 
املرحلتني املتوسطة والثانوية تتخللهما صالة الظهر، 
كما سيتم الســماح بخروج الطلبة وفقا لإلجراءات 
االحترازية لالماكن التالية (املسجد، املكتبة املختبرات، 
الســاحات). وبينت في الدليل اإلرشادي أن حرص 
أولياء األمور على سالمة أسرهم ووقايتهم من مخاطر 
اجلائحة واجب أساســي، وأمر بالغ األهمية لسالمة 

املجتمع، وعلى املدرسة إعالمهم للقيام مبا يأتي:
- مراعاة ســالمة األسرة وعدم تعريض أفرادها 
خلطــر انتقال العدوى، وااللتزام بتعليمات اجلهات 
الصحية فــي الدولة، وإبالغ املدرســة عند اإلصابة 
املؤكــدة أو املخالطة حلالة مؤكدة أو ظهور أعراض، 

التخاذ التدابير السليمة.
كما تقوم املدرسة برصد حاالت املتعلمني مبختلف 
أنواعهــا ومســتوياتها وتتابعها، وتقدم املســاعدة 

للمتعلمني وفقا ملا يأتي:
- رصد ومتابعة احلاالت املرضية القدمية واملستجدة.
- رصد واكتشــاف احلاالت النفسية (االضطرابات 
النفسية، صعوبات التعلم، بطيئي التعلم... إلخ).

- العمل مع حاالت صعوبات النطق.
- رصــد الفئة األكثر تأثرا من خالل رصد األعراض 
املرضيــة املزمنــة واالضطرابات النفســية كالقلق 

االجتماعي وغيرها.
- حتديد ودعم املتعلمني الذين تعرضوا لإلصابة أو 
أحد أفراد أسرهم، ومن تعرض منهم للحجر املنزلي 

باملستشفيات أو وفاة أحد األقارب.
- توفير إمكانية الوصول الســريع إلى كل متعلم، 

وتقدمي املساعدة الفورية له.

وتنفذ املدرسة برامج أو مشروعات تستهدف بث 
الطمأنينة وتقدمي الرســائل التوعوية واإلرشــادية 
للعودة اآلمنة للدراســة، وتوجه أولياء األمور نحو 
االستفادة من منصة «استشير» التابعة إلدارة اخلدمات 

االجتماعية والنفسية على موقع وزارة التربية.

كمــا تقوم وزارة الصحــة بتدريب أعضاء غرف 
العمليات املشــتركة، حيث تشــرف غرفة العمليات 
علــى ما يقــع ضمن حدودها اجلغرافيــة من معاهد 
التعليم الديني واملدارس التابعة للتعليم اخلاص.

إغالق مواقع ووقف أنشطة
وبينت أنه ســيتم إغالق املقاصف املدرســية مع 
إمكان السماح باملقاصف اإللكترونية (أجهزة البيع 
اآللي)، وعدم استعمال برادات املياه (ويفضل إحضار 
عبوة ماء من املنزل) وعدم استقبال من ظهرت عليه 
األعراض ولم يحضر مسحة PCR بنتيجة سلبية خالل 
٤٨ ساعة (في هذه احلالة يستمر زمالؤه الطالب في 
الدراسة). إغالق الفصل إذا مت التأكد من وجود إصابة 
طالب أو معلم في هذا الفصل، وإغالق الصف الدراسي 
بجميع فصوله في حال وجود أكثر من إصابة (يتم 

إبالغ املدرسة بذلك في حينه).
ويســمح بإخراج عدد محدود مــن الفصول إلى 
املواقع واألماكن اآلتية بشرط التنظيم اجليد وتطبيق 
اإلجراءات االحترازية (املسجد، املكتبة، املختبرات، 
الساحات)، باإلضافة إلى السماح للمعلمني بتصحيح 

دفاتر الطلبة وأوراق العمل.
ويتم إنشاء «إمييل» موحد لكل منطقة تعليمية 
الســتقبال التقارير واملعلومــات اخلاصة باحلاالت 
من برنامج «كورونا» (وزارة الصحة)، وهذا يساعد 
علــى تزويد وزارة التربية بأعداد املطعمني وحاالت 
اإلصابة واملخالطة من خالل اإلمييالت التي سترسل 

بشكل يومي وفي مواعيد محددة ومبكرة.
خطة تعويض الفاقد التعليمي

وتعمل الوزارة علــى تعويض الفاقد التعليمي، 
حيث تنطلــق من خطة إجرائية توضــع بالتعاون 
مــع التوجيه الفني، وتكــون وفقا لتحليل احملتوى 
التعليمي للمادة الدراســية التي حــدث فيها الفاقد 
التعليمي، وقد يســتغرق تعويض الفاقد التعليمي 
زمنا أطول من املتوقع او املخطط له، وهنا يأتي دور 
البرامج العالجية التي تعمل املدرسة على توفيرها، 
بدعم من املنطقة التعليمية، وإعالنها ألولياء األمور 

واملتعلمني.

السماح للطلبة باخلروج للمسجد واملختبرات والساحات وإغالق املقاصف
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تعاونية الروضة وحولي احتفلت 
مبوظفيها حتت شعار «بكم نفتخر»

احتفلــت جمعيــة الروضــة وحولــي 
التعاونية مبوظفيها من اإلدارة التنفيذية، 
وتخلل احلفل تكرمي أعضاء مجلس اإلدارة، 
في لفتة تعكس تقدير املجلس احلالي جلهود 
ومتيز موظفيه، وما وصلت إليه اجلمعية 
من جناحات متتالية وصدارة تعاونية في 
كل عــام ونتائج غير مســبوقة في تاريخ 

العمل التعاوني.
واستعرض رئيس مجلس اإلدارة خالد 
الســداني ما مت إجنازه في الفترة احلالية 
والنتائــج التي حتققت بواســطة اخلطة 
االستراتيجية للجمعية وصدارتها بأعلى 
املبيعات واألرباح، وتطرق إلى أن هذا النجاح 
ما هو إال ثمرة مجهودات سنوات سابقة من 
مجالس اإلدارات، وكل مجلس يؤدي دوره 
خلدمة املســاهمني وأبناء املنطقة، كما أن 
أنشطة اجلمعية ومهرجاناتها التسويقية 
وخدماتهــا نالت استحســانا وشــكرا من 

اجلهات والوزارات احلكومية وعلى رأسها 
وزارة الشؤون.

من جانبه، أشاد املدير العام بسام البدر 
في كلمته التي ألقاها باحلفل نيابة عن اإلدارة 
التنفيذية، والتي بدأها بالشكر اجلزيل للفتة 
الطيبة للمجلس احلالي بهذا التكرمي، والى 
املبادرة والفكرة التي نفذها واشرف عليها 
بنجاح كبير ومتميز من نائب املدير العام 

للقطاع اإلداري واملالي عبداهللا الشراح.
وقال إن اجلمعيات وقت األزمات أثبتت 
أنها صمام األمان للبلد وللمواطن، كما أثنى 
على جهود املسؤولني في اإلدارة ورؤساء 
األقســام واملوظفني على التطور والنجاح 
في املبيعات واألرباح باجلمعية، الفتا إلى 
انه نتاج عمل وجهد مشــترك من اجلميع 
وبدعم من مجلس اإلدارة، متمنيا للجميع 
مواصلــة التميز والنجــاح التي تفخر بها 

جمعية الروضة وحولي التعاونية.

ملا حققته اجلمعية من نتائج وأرقام تتصدر بها تاريخ العمل التعاوني

جانب من التكرمي

مجلس االدارة وعدد من املكرمني

«السالم» تفتتح معرض «األسر املتعففة»
ليلى الشافعي

تستعد جمعية السالم 
لألعمال اإلنسانية واخليرية 
الفتتاح معرضها السنوي 
املتعففة وأبنائهم  لألســر 
الطلبــة لتوفيــر حقيبــة 
الطالــب والزي املدرســي 
ورســوم الدراســة داخــل 

الكويت.
وبهــذه املناســبة، قال 
مدير عام اجلمعية د. نبيل 
العون إن املعرض ســيتم 

افتتاحه إن شاء اهللا في ٢٠ سبتمبر اجلاري 
في صالة الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
باجلهراء، كأحد املشروعات املوسمية التي 

تنفذها اجلمعية محليا.
وأضاف العون إن املشروع سيستفيد 
منه نحــو ١٥ ألف طالب وطالبة، ومتوقع 
أن تصل تكلفته إلى نحو ٢٥٠ ألف دينار.
وأشــار إلى ان املعرض يوفر احلقيبة 
الطالب املدرسية الشاملة بكل مستلزماتها 
مــن الدفاتر واألقالم واألدوات الهندســية 
والقرطاســية املختلفة، كما يوفر املالبس 
املدرســية املختلفة مبــا يتوافق مع الزي 
املدرسي اخلاص مبدارس الكويت ملختلف 
املراحل الدراســية ويشمل كل األعمار من 

اجلنسني.
وتابــع العون إن املعــرض يوفر أيضا 
خدمة سداد املصروفات الدراسية املستحقة 
على الطالب من أبناء األسر املتعففة لصالح 
املدارس الكويتية، وذلك انطالقا من حرص 
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية 

على القيام بدورها اخليري 
الذي تأسســت مــن أجله 
لتحقيق التكافل االجتماعي 

وتوطني العمل اخليري.
وأكد أن اجلمعية تنفذ 
مشاريعها املختلفة لتحقيق 
مســؤوليتها االجتماعيــة 
جتــاه وطننــا احلبيــب، 
وتنفيذا ألهداف برنامج األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة 
فــي إطار ســعي اجلمعية 
ألن تكــون ضمن أفضل ٥ 
منظمات في العالم، خاصة 
بعد انضمامها الشهر املاضي لعضوية سوق 
األمم املتحدة UNGM وحتالف مكتب األمم 
للتعاون بني دول اجلنوب والتعاون الثالثي 
UNOSSC. ودعا العون املتبرعني الكرام إلى 
دعم مشروع معرض األسر املتعففة لتوفير 
احتياجات الطــالب املختلفة، موضحا أن 
تكلفة احلقيبة الواحدة الشــاملة تبلغ ١٥ 
دينارا وتكلفة الزي املدرسي تبلغ ٢٠ دينارا، 
أما السهم الواحد لسداد الرسوم الدراسية 
فيبلــغ ٥٠ دينارا، مــن خالل رابط التبرع 
املباشــر عبر املوقع اإللكتروني للجمعية 
أو عبر الرابط املباشــر ٣npjX٥w/bit.ly أو 
بزيــارة مقر اجلمعية في منطقة العديلية 
والتبرع عبر أجهزة الكي نت، أو التواصل 

عبر اخلط الساخن ١٨٥٨٥٥٥.
وختاما، أعرب عن شكره لكل متبرعي 
اجلمعية الكرام ملساعدتها في القيام بواجبها 
املجتمعي ومشــاريعها اخليرية املختلفة، 
داعيا العلي القدير أن يجعل تبرعاتهم في 

ميزان حسناتهم.

لتوفير احلقيبة والزي املدرسي واملصروفات الدراسية في ٢٠ اجلاري

د. نبيل العون

محمد راتب

كشف رئيس مجلس إدارة 
جمعية إشبيلية التعاونية 
بســام فهــاد املطيــري عن 
حتقيق اجلمعيــة مبيعات 
جتاوزت ١٥ مليــون دينار 
في ميزانيــة ٢٠٢٠ -٢٠٢١، 
مشيرا إلى أن صافي األرباح 
بلــغ ١٫٧٣٣ مليون ســيتم 
توزيــع ١٫١٥٥ مليــون منها 
على املســاهمني، مع زيادة 
الوديعــة مببلــغ ٢٠٠ ألف 
دينار لتبلغ مليوني دينار، 
موضحــا أنه متت مخاطبة 
الشؤون للســماح بتوزيع 
١٢٪ أرباحا. وذكر املطيري 
في لقاء خاص مع «األنباء» 
أنه يتــم حاليــا التحضير 
لبناء فــرع ق٢ مبواصفات 
عصرية ومبساحة ٤٠٠ م٢، 
مشيرا إلى استمرار املهرجان 
التسويقي ٣ أيام أسبوعيا 
بالتزامن مع مهرجان البحر 
والســحب علــى ســيارة 
مرســيدس ٢٠٢١. «األنباء» 
التقت رئيس مجلس إدارة 
جمعية إشبيلية التعاونية 
بســام فهاد املطيري وفيما 

يلي التفاصيل:

في بداية اللقاء، حدثنا عن 
املركز املالي وحجم املبيعات 

وصافي األرباح والنسبة 
املقرر توزيعها في جمعية 

إشبيلية التعاونية؟
٭ املركــز املالــي للجمعية 
في حالة جيدة، وقد شهدت 
ميزانية ٢٠٢٠ زيادة قدرها 
٤٠ ألف دينار عن ٢٠١٩، حيث 
حققنا مبيعات وصلت إلى 

١٥٫٠٣٠ مليون دينار.
أمــا بخصــوص صافي 
األرباح فقد بلغ ١٫٧٣٣ مليون 
دينار، وسيتم توزيع ١٫١٥٥ 
مليون منها على املساهمني.

هل ترى أن حتقيقكم 
لزيادة ٤٠ ألفا خالل عام 

واحد إجنازا يحسب ملجلس 
اإلدارة؟

٭ بالطبع، فالزيادة حتققت 
في الفترة التي تلت انتهاء 
حالة االســتنفار واحلجر، 
وانخفاض مستوى املبيعات 
عموما في مختلف اجلمعيات 
التعاونيــة لضعف اإلقبال 
املســتهلكني  قيــام  بعــد 
باحلصول على كميات كبيرة 
والتخزين لفترات طويلة.

ماذا بشأن نسبة األرباح 
القابلة للتوزيع على 

املساهمني، وحجم الوديعة؟
٭ نحــن أول جمعية أعلنا 
عــن توزيــع ١٢٪ بعد قرار 
الــوزارة رفع احلد األقصى 
من األرباح، وقد مت احتسابها 
في ميزانيتنا ونحن بانتظار 
اعتمادهــا من الــوزارة. أما 
الوديعة فقد زادت ٢٠٠ ألف 

وبأســعار منافسة، إضافة 
الشــهرية،  املهرجانات  إلى 
واملوسمية كمهرجان شهر 
رمضان والعودة للمدارس 

ومهرجان البر.
هــذه  إلــى  وإضافــة 
املهرجانات نظمنا مهرجانا 
خاصــا بألعــاب األطفــال 
اشتمل على تشكيلة واسعة 

ومميزة.
الوقــت احلالــي  وفــي 
تنظــم اجلمعيــة مهرجانا 
على منتجات شركة البحر 
التــي تتجــاوز ٣٠٠ منتج 
وقدمت جائــزة عبارة عن 
سحب على سيارة مرسيدس 

التصميــم واإلشــراف بعد 
أن قدمنا الطلبات للمكاتب 
الهندســية حول مــا نريده 
لتنفيذ املشــروع بالصورة 
املناسبة لنا. كما نقوم أيضا 
مبتابعــة احلصــول علــى 
املوافقــات الالزمة إلنشــاء 
فرع للوازم العائلة مبساحة 

٤٠٠ م٢.
وأما بخصوص اإلنشاءات 
التي متت في الســابق فقد 
جرى افتتاح فرع البنشــر 
الــذي يقــوم بإدارتــه أحد 
إلى  املســتثمرين، إضافــة 

تطوير الفروع بالكامل.

ماذا بخصوص األنشطة 
االستثمارية هل هناك طرح 

مستقبلي لبعض احملال؟
٭ لدينا ٥ محالت في مركز 
الضاحية سيجري طرحها 
نلجــأ  وقــد  لالســتثمار، 
مســتقبال لتغييــر توزيع 
احملــالت، فهنــاك محــالت 
للحلويات والزهور والعطور 
وحالق الرجال واملصبغة.

يرقب املساهمون بفارغ 
الصبر األنشطة االجتماعية، 

ما الذي قمتم به خالل 
الفترة املاضية؟

٭ ال شــك أن أزمة كورونا 
تســببت بتوقــف تنظيــم 
االجتماعيــة  األنشــطة 
الوقائية  بســبب الظروف 
ولكننا وفرنا تذاكر مدعومة 

لألنشطة الترفيهية.

بعد قرار إعادة العمرة 
والشاليهات ما استعداداتكم 

لتنظيم الرحالت؟
٭ نحن من أشــد الداعمني 
العمــرة  لعــودة رحــالت 
ونتمنــى  والشــاليهات 
االستعجال في منح املوافقات 
مــن قبل الشــؤون إلطالق 
الرحالت وعودة األمور إلى 

طبيعتها.

هل تعانون من أي مشاكل 
بسبب موقعكم اجلغرافي 

بالقرب من بعض الوزارات 
احلكومية؟

٭ ال توجد أي مشاكل تذكر 
مع اجلهات احلكومية على 
الذي  الزحــام  الرغــم مــن 

يسببه املراجعون.

هل تقومون بالتحضير لعقد 
العمومية وتوزيع األرباح؟

٭ نحــن بانتظــار كتــاب 
الشــؤون للســماح بعقــد 
العمومية، فهناك قرابة ٣٣ 

جمعية بانتظار ذلك.

هل من كلمة أخيرة؟
٭ نحن في مجلس اإلدارة 
بجمعيــة إشــبيلية نعمل 
كفريق عمــل واحد لتقدمي 
خدمــات جيدة ملســاهمينا 
ورواد اجلمعيــة ونطمــح 

لألفضل دائما.

٢٠٢١، حيث يحصل كل من 
يشتري بقيمة ٥ دنانير من 
منتجات البحر على كوبون 

للسحب.
وبخصوص السالل فقد 
قنا بتوزيع سلتني فقط، هما 
السلة الغذائية في رمضان 
على ٣ آالف عائلة، والسلة 
الوقائية على ٢٥٠٠ عائلة.

هل ملستم إقباال كبيرا 
من رواد اجلمعية على 

املهرجانات التسويقية التي 
تنظمونها؟

٭ ال أكشــف ســرا إن قلت 
إن عــدد رواد اجلمعية من 
اخلــارج كبير جــدا، حيث 
جند إقباال من الداخل ومن 
املناطق املجاورة، فعملنا ال 
يقتصر على مساهمينا فقط 
وإمنا على مختلف روادنا 

من جميع املناطق.

اإلنشاءات عصب عمل 
اجلمعيات التعاونية، فكلما 

زاد عدد الفروع زادت 
اإليرادات، ما جديدكم في 

اجلانب اإلنشائي؟
٭ نزف البشرى ملساهمينا 
الكــرام بأنه يجــري العمل 
حاليا علــى التجهيز لبناء 
فرع في ق٢ مبســاحة ٤٠٠ 
م٢ مكون من سرداب ودور 
أرضي، ومجموعة من احملال 
املستثمرة، ونحن بانتظار 

دينار ليصبــح اإلجمالي ٢ 
مليون دينار.

لنتحدث عن املهرجانات 
التسويقية والعروض 

املقدمة والسالل املوزعة؟
٭ نحــن حريصــون على 
توفيــر األصنــاف وخفض 
األسعار من خالل العروض 
املقدمة على جملة واســعة 
من املنتجات بالتعاون مع 
الشركات، وهناك مهرجان 
أربعــاء  كل  أســبوعي 
وخميــس وجمعــة علــى 
جملة واســعة من الســلع 
األساســية واالســتهالكية 

بسام فهاد املطيري متحدثا إلى الزميل محمد راتب                            (أحمد علي)

جهود مجلس اإلدارة أثمرت زيادة وديعة جمعية إشبيلية بقيمة ٢٠٠ ألف دينار املهرجانات التسويقية تلبي حاجة رواد تعاونية إشبيلية بأفضل األسعار

«الشؤون»: آلية لتمكني املواطن من االطالع على املعلومات والوثائق
بشرى شعبان

قال وكيل وزارة الشؤون 
إن  شــعيب  عبدالعزيــز 
القانــون رقــم ١٢ لســنة 
٢٠٢٠ بشــأن حــق االطالع 
على املعلومات يعزز مبدأ 
الشفافية واحلوكمة الرشيدة 
في عمل اجلهات احلكومية 
وعالقتها باملواطن الذي يعد 
التنموية،  العمليــة  محور 
موضحا انه أصدر تعميما 
إداريــا ينظــم آليــة تنفيذ 
أحــكام القانــون ويوضح 
اتباعها  الواجب  اإلجراءات 
مــن قبــل إدارات الــوزارة 
لتمكني املواطن من االطالع 

وأضــاف شــعيب فــي 
تصريح صحافي انه مبوجب 
هــذا التعميــم نؤكــد على 
ضرورة قيام إدارة احلاسب 
اآللي بالوزارة بإنشاء سجل 
إلكتروني تقيد فيه الطلبات 
املقدمــة وأرقامهــا وتاريخ 
البــت  تقدميهــا ونتيجــة 
فيهــا، والتظلمــات املقدمة 
بشأنها ونتيجتها، وتوقيع 
الشخص مبا يفيد حصوله 
على املعلومــات والوثائق 
محل الطلب، كما مت تكليف 
إدارة خدمة املواطن بوضع 
دليل استرشــادي ســيتم 
نشــره في القريب العاجل 
على املوقع الرسمي للوزارة 

لتسهيل معرفة اإلجراءات 
الواجب اتباعها من املواطن 
لتقدمي طلبات االطالع على 
املعلومات واحلصول على 
الوثائــق اخلاصــة بوزارة 
الشــؤون، ومت إصدار قرار 
اللجنــة  بإعــادة تشــكيل 
املختصــة بالنظــر والبت 
فــي طلبــات حــق االطالع 
على املعلومات واحلصول 
على الوثائق بالوزارة ومت 
منح اللجنة كل الصالحيات 
الالزمــة للبحث والوصول 
الــى املعلومــة املطلوبــة 
وتقدميها ملن يطلبها وفقا 
للقانــون بالتنســيق مــع 

مختلف إدارات الوزارة.

تكليف «خدمة املواطن» باستقبال الطلبات و«احلاسوب» بإنشاء سجل إلكتروني لها

عبد العزيز شعيب

على املعلومات واحلصول 
علــى الوثائــق التي يجوز 
اطالعه عليها طبقا للشروط 

والضوابط.

فريق عمل ملتابعة العقود املتعثرة
بشرى شعبان

أصدر وكيل وزارة الشــؤون االجتماعية عبدالعزيز شعيب قراراً إدارياً 
بتشــكيل فريق عمل ملتابعة العقود املتعثرة برئاسة مراقب احلاسب اآللي 
وعضوية كل من فوزية املســاعيد - نائبا للرئيس، ومنى الشــرهان، وليد 
عبدالهادي، ونورة الرشــيدي، وسلوى امللعبي، ولطيفة الفرحان، وعذاري 

عاشور، وحصة فهد، ودالل الرشيدي، وبتول القالف. 
وحدد القرار، الذي حصلت «األنباء» على نســخة منه، عمل الفريق في 
تقييم أداء املقاولني فنياً، والتعرف على كل جوانب القصور في املشــاريع 
ميدانيا، والتواجد في موقع العمل أثناء التركيب، ومعاجلة املالحظات الفنية 
الواردة في تقرير ديوان احملاسبة، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 

صدوره وملدة ثالثة أشهر وعلى جهات االختصاص تنفيذه.

١٫٧٣٣١٫٧٣٣ مليون دينار صافي أرباح.. وزيادة الوديعة إلى مليونني مليون دينار صافي أرباح.. وزيادة الوديعة إلى مليونني

املطيري لـ «األنباء»: أكثر من املطيري لـ «األنباء»: أكثر من ١٥١٥ مليون دينار  مليون دينار 
مبيعات تعاونية إشبيلية في مبيعات تعاونية إشبيلية في ٢٠٢٠٢٠٢٠

نحن أول جمعية أعلنا عن توزيع ١٢٪ أرباحًا بعد موافقة وزارة الشؤون
نعمل على بناء فرع ق٢ مبساحة ٤٠٠ م٢.. وإنشاء فرع للوازم العائلة

مخصص مالي لصيانة مدارس املنطقة.. 
وملتزمون بالعروض الثالثة

خالل اللقاء وجهنا سؤاال لرئيس مجلس 
إدارة جمعية إشبيلية التعاونية بسام املطيري 
حول قرار قيام اجلمعيات بصيانة املدارس 
فذكر أننا في مجلــس اإلدارة نرحب بهذا 
القرار الصائب، وسنخصص مبلغا من بند 
اخلدمــة االجتماعية لصيانة جميع املدارس 

في املنطقة بنظام العروض الثالثة وذلك بعد 
موافقة الوزارة.

وأشــار إلى أن اجلمعيات مهتمة بدعم 
العملية التعليمية وخصوصا التي لديها مركز 
مالي قوي، موضحا أنه ال مانع من دعم املدارس 

مبخصصات ال تؤثر في امليزانية العامة.

ملشاهدة الڤيديو

بسام فهاد املطيري
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هنادي بورحمةأم محمدأم حسني أديبة سباام حمدأم علي  (ريليش كومار)

هناك اشتراكات شهرية وجداول أسبوعية للسيدات في صالونات التجميل«السوشيال ميديا» لها دور كبير في حدوث «هوس» اقتناء منتجات التجميل
لكل مكان زّيه ومكياجه اخلاص واملناسب واالعتدال جميل في كل شيءأغلب الفتيات لديهن ولع بالتجميل وشراء املاركات والتباهي بها وتقليد املشاهير

قالــت  البدايــة،  فــي 
أديبة ســبا مديــر عام أحد 
الصالونات ان املرأة الكويتية 
متتاز بأناقتهــا واهتمامها 
بنفسها وال يقتصر املوضوع 
على مستحضرات التجميل 
بل يشمل كل ما هو جديد في 
عالم املوضة واألزياء ومواد 
العناية بالبشــرة ونالحظ 
هذا من خالل االشــتراكات 
الشهرية في الصالون، حيث 
يوجد جدول أسبوعي لكل 
زبونة يشمل العناية بالشعر 
والبشــرة واألظافر وكل ما 
يخص اجلمــال ومن خالل 
عملــي في هذا املجــال أكاد 
أجــزم بأن املــرأة الكويتية 
من أكثر النســاء العربيات 
دراية وثقافة بهذه األمور، 
فهي على اطــالع دائم على 
املنتجــات وتهتــم  أفضــل 
بأســماء الشركات املنتجة، 
لذلك أرى ان الكويتية تعد 

مثاال لألناقة واجلمال.

جمالية معينــة مثل خافي 
عيــوب ومطيــل الرمــوش 
وغيرهــا، فاجلميــع يريــد 
اجلمال والكمال وباألخص 
املرأة الكويتية ويرجع ذلك 
للبيئــة التــي نشــأت فيها 

سيدات الكويت.
بدورهــا، قالــت هنادي 
 Makeup artist بورحمــة 
ميديــا»  «السوشــيال  ان 
والدورات التدريبية اخلاصة 

مستحضرات التجميل.
مــن جانبهــا، أكــدت أم 
«السوشــيال  ان  محمــد 
ميديا» لعبت دورا قويا في 
الترويج لتلك املنتجات من 
خــالل العارضــات اللواتي 
يقدمن إعالنات للعديد من 
املاركات وطرق استخدامها 
التقليد  وأصبحنا نالحــظ 
األعمى في هذا الشأن، وفي 
رأيــي ان هــذا املوضوع قد 

على نفسية املرأة وتألقها، 
وأؤيــد ان تهتــم الســيدة 
بجمالها بغــض النظر عن 
عمرها وان تواكب املوضة 

في كل شيء.
في الســياق ذاته، بينت 
ام علــي ان أغلــب البنــات 
أصبح لديهن هوس باقتناء 
مســتحضرات التجميل او 
اي مــاركات يتــم عرضهــا 
بغــض النظر عــن قدرتهن 

بكيفية وضع مستحضرات 
التجميل خطوة بخطوة على 
اليوتيــوب واالنســتغرام 
وغيرها شــجعت السيدات 
على شــراء واستخدام تلك 
املستحضرات أكثر وبالتالي 
الشــرائية  القيمــة  زادت 
وأصبحت املرأة على دراية 
تامة بجميع خطوات وضع 
املكيــاج ووصــل البعــض 
حلــد الهــوس فــي اقتنــاء 

ازداد بشــكل كبيــر ويجب 
ان يكون هنــاك اعتدال في 

استخدام تلك املنتجات.
من جهتها، لفتت أم حمد 
إلى ان التجميل شــيء مهم 
جدا للمرأة ومينحها الطاقة 
اإليجابية، فهي حتب دائما 
التغيير ومتابعة اي كل ما 
يبرز جمالها، وليست هناك 
سن معينة لذلك فاالعتناء 
بالصحة واجلمال ينعكس 

املادية، فاملهم ان تشــتري 
«براندات» معينة وتتباهى 
بها وتقلد املشاهير وأصبح 
شراء الكماليات اكثر ضرورة 
من األساســيات، وفلم يعد 
هناك جمال طبيعي في رأيي 
القناعة والوسطية واالعتدال 

بالشراء أفضل دائما.
ام  وبدورهــا، أشــارت 
حسني إلى ان جميع البنات 
اصبحن مثل بعضهن وهذا 
ان  وأرى  كبيــر،  هــوس 
اجلمال الطبيعي أفضل، وأن 
تستخدم الفتاة تلك املنتجات 
بشــكل معقول، وكل مكان 
لــه زّيــه ومكياجه اخلاص 
الــذي يناســبه، ولألســف 
هناك بعض الفتيات يضعن 
مستحضرات التجميل وهن 
ذاهبات الى التسوق وكأنهن 
في سهرة وهذا شيء مبالغ 
فيه ويجب أنا حتافظ الفتاة 
على جمالها الطبيعي بشيء 
قليل من تلك املستحضرات.

وأضافت: ال شك ان هناك 
فئــات عمرية معينة يكون 
لديهــن هــوس بــكل جديد 
التجميل  من مستحضرات 
وذلك يرجع لوسائل اإلعالم 
وطرق الترويج املشوقة لهذه 
املنتجات وتأثير مشــاهير 
«السوشيال ميديا» في ذلك 
وال ننسى اننا في تطور دائم 
ومخيف وكل يوم يظهر لنا 
منتــج جديد حلل مشــكلة 

اقتناء مستحضرات التجميل.. اقتناء مستحضرات التجميل.. اقتناء مستحضرات التجميل.. اقتناء مستحضرات التجميل.. اقتناء مستحضرات التجميل.. اقتناء مستحضرات التجميل.. اقتناء مستحضرات التجميل.. اقتناء مستحضرات التجميل.. اقتناء مستحضرات التجميل.. اقتناء مستحضرات التجميل.. اقتناء مستحضرات التجميل.. اقتناء مستحضرات التجميل.. 
ضرورة أم «هوس» ؟!ضرورة أم «هوس» ؟!ضرورة أم «هوس» ؟!ضرورة أم «هوس» ؟!ضرورة أم «هوس» ؟!ضرورة أم «هوس» ؟!ضرورة أم «هوس» ؟!

خبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقاتخبيرات جتميل ومواطنات لـ «األنباء»: املرأة الكويتية متتاز بأناقتها واهتمامها بجمالها في مختلف الظروف واألوقات

لطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح لطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح ن بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد لطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح لطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدلطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدلطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح لطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النسالطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح نسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في لطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح صحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النسالطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النسالطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح إلنسان لطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح ملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم لطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح هتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد إلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النسالطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح متميزا، لطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح هتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النسالطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح لعناية مبظهره وصحته واقتناء كل لطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح قد تفوقت لطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذلطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذا االهتمام وأصبح لطاملا اهتم اإلنسان بجماله وأناقته، وسعى دائما إلى العناية مبظهره وصحته واقتناء كل ما يلزم ليبدو متميزا، وقد تفوقت النساء في هذ
الترويج لها لديهن شغف كبير باقتناء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتي تلقى رواجا كبيرا خالل األيام احلالية، وخاصة بعد ان كثرت  احلالية، وخاصة بعد ان كثرت  تلقى رواجا لديهن شغف كبير باقتناء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتي تلقى رواجا كبيرا خالل األيام احلالية، وخاصة بعد ان كثرت والعناية بالبشرة والتي تلقى رواجا كبيرا خالل األيام احلالية، وخاصة شغف كبير باقتناء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتي تلقى رواجا كبيرا خالل األيام احلالية، وخاصة بعد لديهن شغف كبير باقتناء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتي تلقى رواجا كبيرا خالل األيام احلالية، وخاصة بعد ان كثرت مستحضرات التجميل شغف كبير باقتناء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتي تلقى رواجا كبيرا خالل األيام احلالية، وخاصة بعد ان باقتناء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة شغف كبير باقتناء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتي تلقى رواجا كبيرا  بالبشرة والتي تلقى رواجا والعناية بالبشرة والتي تلقى رواجا كبيرا خالل األيام احلالية، لديهن شغف  التجميل والعناية بالبشرة والتي تلقى رواجا كبيرا خالل األيام احلالية، وخاصة بعد ان كثرت لديهن شغف كبير باقتناء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتي تلقى رواجا كبيرا خالل كبير باقتناء مستحضرات التجميل  لديهن شغف كبير باقتناء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتي تلقى رواجا كبيرا خالل األيام احلالية، وخاصة بعد ان كثرت طرق الترويج لها لديهن شغف 

وأحدث متخصصوها الذين يقدمون العديد من املقاطع املصورة التي توضح طرق استخدامها وأحدث ما املصورة التي توضح طرق استخدامها وأحدث ما وصلت واصبح لها متخصصوها الذين يقدمون العديد من املقاطع املصورة التي توضح طرق عبر «السوشيال ميديا»، واصبح لها متخصصوها الذين يقدمون العديد من املقاطع املصورة التي توضح طرق استخدامها وأحدث ميديا»، واصبح لها متخصصوها الذين يقدمون العديد من املقاطع املصورة التي توضح طرق استخدامها وأحدث ما وأحدث ما وصلت املقاطع املصورة التي توضح طرق استخدامها وأحدث ما وصلت متخصصوها الذين يقدمون العديد من املقاطع املصورة متخصصوها الذين يقدمون العديد من املقاطع املصورة التي توضح طرق استخدامها عبر «السوشيال ميديا»، واصبح لها متخصصوها الذين يقدمون العديد من املقاطع املصورة التي توضح طرق استخدامها وأحدث ما وصلت  عبر «السوشيال ميديا»، واصبح لها متخصصوها الذين يقدمون العديد من املقاطع املصورة التي توضح طرق استخدامها وأحدث ما وصلت إليه، وغدت توضح طرق استخدامها عبر «السوشيال ميديا»، واصبح لها متخصصوها الذين يقدمون العديد من املقاطع املصورة التي توضح طرق استخدامها وأحدث التي توضح طرق استخدامها وأحدث ما وصلت ميديا»، واصبح لها متخصصوها الذين يقدمون العديد من املقاطع املصورة التي توضح طرق استخدامها وأحدث ما «السوشيال ميديا»، واصبح لها متخصصوها الذين يقدمون العديد من املقاطع املصورة التي توضح طرق استخدامها وأحدث عبر «السوشيال ميديا»، واصبح لها متخصصوها الذين يقدمون العديد من املقاطع املصورة التي توضح طرق استخدامها واصبح 
لها جمهورها الذي ينتظر بتلهف أحدث ما أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، وللوقوف على أسباب ذلك االستخدام املتزايد لتلك املنتجات لها جمهورها الذي ينتظر بتلهف أحدث ما أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، وللوقوف لها جمهورها الذي ينتظر بتلهف أحدث ما أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، وللوقوف على أسباب ذلك االستخدام املتزايد جمهورها الذي ينتظر بتلهف أحدث ما أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، وللوقوف على أسباب ذلك االستخدام املتزايد جمهورها الذي ينتظر بتلهف أحدث ما أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، وللوقوف على أسباب ذلك االستخدام املتزايد جمهورها الذي ينتظر بتلهف أحدث ما أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، وللوقوف على أسباب ذلك االستخدام املتزايد أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، وللوقوف على أسباب ذلك االستخدام جمهورها الذي ينتظر بتلهف أحدث ما أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، وللوقوف على أسباب ذلك االستخدام جمهورها الذي ينتظر بتلهف أحدث ما أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، لها جمهورها الذي الذي ينتظر بتلهف أحدث ما أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، وللوقوف على أسباب ذلك االستخدام املتزايد أحدث ما أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، وللوقوف على أسباب ذلك االستخدام ذلك االستخدام ينتظر بتلهف أحدث ما أنتجت األسواق العاملية الذي ينتظر بتلهف أحدث ما أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، وللوقوف على أسباب ذلك االستخدام املتزايد املتزايد لها جمهورها الذي ينتظر بتلهف أحدث ما أنتجت األسواق العاملية في هذا املجال، وللوقوف على أسباب ذلك االستخدام املتزايد 

اســتطلعت «األنباء» آراء بعض املواطنات واخلبيرات في هذا املجال حول مدى إقبالهن على شراء تلك املستحضرات ومعرفة ما إذا كان االقتناء قد ومعرفة ما بعض املواطنات واخلبيرات في هذا املجال حول مدى إقبالهن على آراء بعض املواطنات واخلبيرات في هذا املجال حول مدى إقبالهن على شراء تلك املستحضرات ومعرفة ما إذا على شراء تلك املستحضرات ومعرفة ما إذا اســتطلعت «األنباء» آراء بعض املواطنات واخلبيرات في هذا املجال حول مدى إقبالهن على شراء تلك املستحضرات ومعرفة ما اســتطلعت «األنباء» آراء بعض املواطنات واخلبيرات في هذا املجال حول مدى إقبالهن على شراء تلك املستحضرات ومعرفة اســتطلعت «األنباء» آراء بعض املواطنات واخلبيرات في هذا املجال حول مدى إقبالهن على شراء تلك املستحضرات ومعرفة ما إذا «األنباء» آراء آراء بعض املواطنات واخلبيرات في هذا املجال حول مدى إقبالهن على شراء تلك املستحضرات ومعرفة إقبالهن على اســتطلعت «األنباء» آراء بعض املواطنات واخلبيرات في هذا املجال حول مدى إقبالهن على شراء تلك املستحضرات ومعرفة اســتطلعت «األنباء» آراء بعض املواطنات واخلبيرات في هذا املجال حول مدى إقبالهن على شراء تلك املستحضرات ومعرفة ما اســتطلعت «األنباء» آراء بعض املواطنات واخلبيرات في هذا املجال حول مدى إقبالهن على شراء تلك املستحضرات ومعرفة «األنباء» آراء بعض املواطنات واخلبيرات في هذا املجال حول مدى إقبالهن على شراء تلك املستحضرات هذا املجال اســتطلعت «األنباء» آراء بعض املواطنات واخلبيرات اســتطلعت «األنباء» آراء بعض املواطنات واخلبيرات في هذا املجال حول مدى إقبالهن على شراء تلك املستحضرات ومعرفة ما إذا 

ملشاهدة الڤيديو

ندى أبونصر

RM ٠٧-٠١ كلرد سيراميكس: 
حتفة إبداعية نابضة باأللوان من ريتشارد ميل

-٠٧ RM تواصل مجموعة
٠١ من ســاعات ريتشــارد ميل 
النســائية إحداث ضجة الفتة 
مع كل اصدارة جديدة من هذه 
املجموعــة األيقونية األنثوية 
دار  ُتبدعهــا  التــي  الفريــدة 
الساعات الفاخرة، التي طرحت 
ثالثة طرز جديــدة في إصدار 
محدود، جــاءت مصنوعة من 
السيراميك املتقدم تقنيا ومزدانة 
مبوانــئ مــن مــواد متعــددة 
ونقــوش بنمط «غيلوشــيه» 
الزخرفي البهيج، في أســلوب 
ال يقبل املســاومة على نواحي 
اجلمال واألداء، ولطاملا صممت 
مجموعة RM ٠٧-٠١ وفق أعلى 
مستويات الصناعة امليكانيكية، 
وأعلى معايير الهندسة في نظم 
احلركــة، وأرقى التشــطيبات 
الزخرفية. وتتميز الطرز الثالثة 
فــي مجموعة RM ٠٧-٠١ كلرد 
ســيراميكس اجلديدة بألوانها 
املختلفة والعناصر الزخرفية 
الرسومية على موانئها، وتأتي 
بإصدار محدود بـ ٥٠ ساعة لكل 
 Pastel Blue ٠٧-٠١ RM ،طراز
و  Pastel Pink  ٠٧-٠١  RMو
 ،Pastel Lavender ٠٧-٠١ RM
والتي تعــد صورا مــن بهجة 
الصيف، مؤطرة في هياكل من 
السيراميك وتشغلها منظومات 
 CRMAحركة قائمة على كاليبر ٢
األوتوماتيكــي الــذي طورتــه 
ريتشــارد ميــل. وقــد ُجمعت 
لويحات امليناء املركزية املجزأة 
من قطع الســيراميك واملطاط 
املنقوش هندســيا، بأســلوب 
«غيلوشيه» الزخرفي اليدوي 
الذي يعد األول من نوعه لدى 

ريتشارد ميل.
 Guilloche «ويعد «غيلوشيه
حرفة زخرفية ترجع أصولها 
إلــى القــرن الســادس عشــر، 
ويتكــون مينــاء الســاعة في 
أكثر أشكاله أصالة من خطوط 
فردية مكررة تتقاطع وتتداخل 
إلنشاء رسم زخرفي ُينقش على 
امليناء مبخرطة يدوية. يذكر أن 
ممارسي هذا الفن، الذين ُيطلق 
عليه اسم «خبراء الغيلوشيه»، 
قد يواصلــون التدريب لعقود 
قبل أن يعتبروا أساتذة في هذه 

احلرفة املعقدة.
اإلبــداع  مديــرة  وكانــت 
والتطوير في ريتشــارد ميل، 
سيسيل غينات، قررت اعتماد 
أســلوب «غيلوشــيه»، الــذي 
ُيشــاهد اليــوم في الســاعات 

ثنائية اللون تكملة مثالية.
وتأتــي ســاعات مجموعة 
RM ٠٧-٠١ كلدر ســيراميكس 
بتشــكيلة مــن ثالثــة ألــوان: 
سيراميك TZP باللون الزهري 
وبحــزام مــن املطــاط باللون 
الليلكــي املزرق، وســيراميك 
TZP بلون اخلزامى من املطاط 
باللونني املرجاني والبرتقالي 
احملمر، وســيراميك TZP أزرق 
بحــزام مــن املطــاط باللونني 
الزيتونــي واألزرق  األخضــر 
املائي. وعملت غينات وفريقها، 
عند اتخاذ القرار بشــأن تنوع 
األلوان وامللمس في هذه الطرز 
اجلديدة، على إصدارات متعددة 
قبل الوصول الــى التكوينات 
النهائيــة، وتقــول املصممــة 
االبداعية بهذا الشأن: «ألهمتني 
الهندســة املعمارية املستلهمة 
من حقبة الـ «آرت ديكو» التي 
ميكن للمرء أن يراها في ميامي، 
والتي تضج بألوان الباستيل 
واألمناط اجلريئة املميزة القادرة 
على نقل مثل املظهر احلماسي 

واألسلوب الرائع».
وجاء استخدام السيراميك 
TZP امللون اجلديد في أوســع 
-٠٧ RM مجموعة من ساعات

٠١، ليبعــث بالبهجة وينبض 
يرتكــز  ولكنــه  باحليويــة، 
أداء االســتثناء  كذلــك علــى 

لهذا الســيراميك بوصفه مادة 
هيكلية تتميز باخلفة واملتانة 
وبكونها مضادة للحساســية 
ومقاومة للخدش، وذلك بفضل 
تركيبتها املكونة من الزركونيا 
(أكسيد الزركونيوم) وعملية 
تصنيعها القائمة على ما ُيعرف 
بالتلبيد أو التصليد احلراري. 
ويتوافق هذا املستوى من األداء 
 CRMAتوافقا تاما مع الكاليبر ٢
الــذي طورته  األوتوماتيكــي 
ريتشارد ميل، واملصنوع من 
التيتانيــوم املعالــج بالنفــث 
الدقيق واملطلي بطريقة البالزما 
الكهربائية، والذي يستمد قوته 
مــن دوار (روتــور) متغيــر 
هندســيا مصنوع مــن الذهب 
األحمر ٥N يحافظ على التعبئة 

املثلى للساعة دائما.

تنطوي على التقاليد العريقة لصناعة الساعات السويسرية الفاخرة

الكالسيكية، وإدخاله في ساعات 
ريتشــارد ميل، ولكن بطريقة 
جديدة وفريدة من نوعها، لذلك، 
ُطبــق هذا األســلوب الزخرفي 
العريق، الذي يعود الى قرون 
خلت، في طرز ريتشــارد ميل 
RM ٠٧-٠١ اخلزفيــة امللونة، 
وذلك بطرق ابداعية ُتظهر قدرة 
العالمــة علــى االتيــان بأفكار 
إبداعية حتدث ثورة في املفاهيم 

الراسخة.
املينــاء  ويشــكل عنصــر 
املصنوع مــن الذهــب األحمر 
املطلي بالروديوم، والواقع في 
وســط كل ســاعة من ساعات 
RM ٠٧-٠١، جــزءا مــن منــط 
أكبر يتألف من منوذج بعضه 
زخرفي نباتي مكون من ســتة 
أضــالع، وبعضــه شــعاعي 
شمسي، وبعضه من فن حقبة 
الـ «آرت ديكو»، لكنه جميعه من 
إبداع ريتشارد ميل، وتنسجم 
اخلطوط الزخرفية مبهارة مع 
عالمات الســاعة العائمة على 
احلافة املصنوعة من التيتانيوم 
الدقيــق،  بالنفــث  واملعاجلــة 
وحتيط عناصر هندسية أخرى 
من السيراميك واملطاط باجلزء 
املزيــن بخطوط «غيلوشــيه» 
لتعزز فكرة احلداثة املمزوجة 
الهيــكل  بالتقاليــد، وتكمــل 
اخلزفــي، واألحزمــة املطاطية 

«اسباير زون» و«ضوى إليادة» نظما 
«حمامة السالم» لتنمية مهارات األطفال

ندى أبو نصر

أعربت نائب رئيس مركز 
«ضوى إليادة» التطوعي وفاء 
البكر عن سعادتها بالتعاون مع 
نادي «اسباير زون» التثقيفي 
لالطفال وذلك من خالل رحلة 
تثقيفية في جمعية املرشدات 
الكويتيــة بعنــوان «حمامــة 
السالم»، مؤكدة ان ذلك يهدف 
خللــق شــراكة مجتمعية بني 
فريقني لتبادل االفكار وتالقي 
االهداف والــرؤى عبر ورش 
وفعاليــات تصقــل وتعــزز 
املهارات املجتمعية واحلياتية 
والصحية والنفسية لألطفال.

وأوضحــت البكــر خــالل 
الرحلة ان ذلك ليس التعاون 
االول بــني املركــز و«اســباير 
زون» وسيكون لدينا مشاركات 
اخــرى ومتكررة مــع النادي 
والهدف مــن الفعالية تعزيز 
االنتماء وحب الوطن ونشــر 
احملبة والســالم بني االطفال، 
مشيرة الى ان «ضوى إليادة» 

الفكــري، واخترنــا  االبــداع 
فلســطني واملســجد االقصى 
لنعــرف االطفــال علــى ذلك 
املســجد وقبة الصخرة وهذه 
مســؤولية مجتمعيــة ومــن 
الضروري ان يكونوا اطفالنا 
ملمني بهذه املعلومات القيمة.

وذكرت الرويــح ان أعمار 
االطفال املشاركني في الرحلة 
تتراوح بني ٤ الى ١١ عاما، وفي 
الورشــة التثقيفيــة اخلاصة 
بفلسطني سيشــارك االطفال 
فوق ٧ ســنوات أمــا من عمر 
٤ الى ٦ ســنوات سيكون لهم 
أنشطة خاصة تناسب أعمارهم، 
مبينة ان النادي ســينظم كل 
يوم اربعاء رحالت ذات طابع 
تثقيفــي وترفيهــي، كمــا ان 
الرحلة خالل االسبوع القادم 
ســتكون فــي مركــز عبداهللا 
السالم الثقافي وهي عبارة عن 
ورشة في متحف جسم االنسان 
وعالم الديناصور وغيرها من 
األمور التي جتمع بني اجلانب 
التثقيفي والترفيهي، ونسعى 

من خالل تلك الرحالت لغرس 
العديد من القيم لدى االطفال 
كاالحتــرام والتعاون وحتمل 
املســؤولية وبناء شــخصية 

الطفل بالشكل الصحيح.
وتابعت: ســيكون للنادي 
قريبا تعاون مع نادي القادسية 
البرنامــج ورش  وســيتخلل 
لتعليم لغة االشــارة وعرض 
خاص للتراث الكويتي بطريقة 
مبتكرة، ومع مع اقتراب عودة 
الدراسة سنقوم بطرح العديد 
من القصــص والورش حول 

التنمر.
مــن جانبه، قــال عبداهللا 
بو حســن مــن شــركة القمم 
لاللعاب التربوية والتعليمية: 
بالتعاون مع نادي «اســباير 
زون» لالطفــال اقمنــا فعالية 
جميلة لتمنية القدارات العقلية 
والفكرية لالبناء، وقدمنا لهم 
العديد من االلعاب ومنها لعبة 
منجم الذهب التي تســاعدهم 
على كسر حاجز اخلجل وتنمية 

قدراتهم العقلية والفكرية.

الرويح: تنظيم رحالت ذات طابع تثقيفي وترفيهي يوم األربعاء من كل أسبوع

(متني غوزال) طيبة الرويح مع األطفال خالل الفعالية  

مركــز أسســه مجموعــة من 
التربويــني املتقاعديــن يهتم 
باملوروث الكويتي وخاصة لدى 
الطفــل والعمل على ان تكون 
لهم أنشــطة مجتمعية ألنهم 
ميلكون طاقات تفوق الشباب، 
واذا عودناهم منذ الصغر على 
االهتمام باالنشــطة والتطوع 
واالنتماء إلى هذا الوطن فإنهم 
يشــبون على ذلــك، ناصحة 
أولياء األمور بضرورة اختيار 
افضــل االماكــن التــي جتعل 
االبنــاء فاعلــني ومؤثرين في 

املجتمع.
بدورها، قالت صاحبة نادي 
«اسباير زون» التثقيفي طيبة 
الرويح ان هذا النشــاط يأتي 
مشــاركة مــن مركــز «ضوى 
إليادة»، من خالل رحلة تثقيفية 
بعنوان «حمامة السالم» تدمج 
الثقافة مــع الترفية وحتدثنا 
من خالل هذه الرحلة عن دولة 
فلسطني واملسجد االقصى كما 
تخللهــا العديد من االنشــطة 
الفنية التي تعزز لدى الطفل 

أنشطة ترفيهية متنوعة لألطفال

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

«معجزة الشفاء»: وصول طرود نحل جديدة إلنتاج العسل احمللي
أعلنت شــركة عسل معجزة الشــفاء عن وصول طرود نحل 
جديدة بحاله ممتازة إلى الكويت، في إطار االستعداد السنوي من 
الشركة إلنتاج عسل النحل الكويتي، وخاصة عسل السدر الكويتي 
الذي سيتم قطفه خالل األسابيع القادمة. وقال خبير إنتاج العسل 
وتربية النحل ومدير شــركة معجزة الشفاء محمد املجددي أنه مت 
جتهيز مواقع املناحل في املزارع والبيوت مبنطقتي العبدلي والوفرة 
بالقرب من أشــجار السدر وفي حدائق منزلية مبناطق داخلية في 
الكويت كعادة كل عام مع بداية موسم زهور أشجار السدر. وأضاف: 
متتاز شــركة معجزة الشفاء بأنها تستورد أكبر كميات من النحل 
إلى الكويت سنويا، حيث تعتبر هي املصدر الرئيسي إلنتاج عسل 
السدر الكويتي. وأردف: يرجع اهتمام الشركة بإنتاج عسل السدر 
ألنه النوع املرغوب لدى املواطن الكويتي وأنه منتج وطني من نفس 

جانب من طرود النحل الظروف البيئية ملعيشتهم
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نواب سابقون: أي حوار وطني يجب أن يسبقه
تفاهم حول ملف العفو الكرمي دون مزايدة

أصدر النواب السابقون مسلم 
البراك ود.جمعان احلربش ومبارك 
الوعــالن وســالم النمــالن وخالد 
الطاحوس ومعهم مشعل الذايدي 
وناصر املرداس ومحمد البليهيس 
وعبدالعزيــز جــاراهللا بيانا جاء 

كالتالي:
احلمد هللا والصالة والسالم على 

رسول اهللا وبعد،
إيضاحا حلقيقة موقفنا وحتى 
ال يفسر صمتنا بأي اجتاه مغاير 
وبعد ان أوصلنا رأينا بشكل مباشر 
جلميع من تواصل معنا من اإلخوة 
النواب طوال دور انعقاد كامل فإنه 
من حق أبناء الشــعب أن يطلعوا 
على رأينا بشكل مباشر وصريح 
فــي إدارة اإلخوة نــواب األغلبية 

للموقف النيابي.
لقــد كان األجدر باإلخوة نواب 
األغلبية الدخول للقاعة والتصويت 
على قانون العفو الشــامل بعد ان 
جنحت احلكومة بتوفير األغلبية 
الالزمة النعقاد اجللسة وأداء القسم 
الدســتوري وإعــالن خلــو مقعد 
د.بــدر الداهوم خاصــة ان قضية 

العفو الشــامل هــي القضية التي 
تعهــد بها الكثير من النواب خالل 
حمالتهم االنتخابية وبأن تكون هي 
القضية األولى التي حتدد العالقة 

مع السلطة التنفيذية.
كمــا اننــا حتفظنا علــى اآللية 
التي واجه فيها النواب القرار غير 
الدستوري بتأجيل االستجوابات 
املزمع تقدميها للرئيس عن طريق 
منعهم انعقاد اجللسات في الوقت 
الذي يدعون فيه جللسات خاصة مع 
احلكومة ذاتها، األمر الذي أضعف 
رسالتهم السياسية وأدى في نهاية 
األمر عمليا لتحصني جميع الوزراء 
حتى انتهى األمر إلقرار امليزانيات 
بهذه الطريقة وفض دور االنعقاد.
 لقــد منــى لعلمنا مؤخــرا ان 
هناك مقترحا للحوار الوطني بني 
السلطتني حتت رعاية سمو األمير 
قدمــه النواب من األغلبية، وعليه 
نؤكــد ان اي حــوار وطني يكون 
برعاية سمو األمير هو أمر محمود 

وكرمي فهو والد اجلميع.
مع تأكيدنا بأن هذا احلوار من 
الواجب ان (يسبقه) التفاهم حول 

ملف العفو الكرمي دون مزايدة من 
اي طرف وصوال ملصاحلة وطنية 
أشمل، كما ان هذا التفاهم يجب أال 
يكون على حساب الدستور باإلقرار 
او القبول بتأجيل االســتجوابات 
املزمع تقدميها، ومن ثم وضع جميع 
القضايا اخلالفية على جدول احلوار 
واجللوس حولها والتفاهم بشأنها.
لقــد آثرنا فيما ســبق الصمت 
وإبــداء الــرأي والنقــد مــن خالل 
التواصل املباشر مع النواب كي ال 
نضعف موقف األغلبية السياسي 
(وتقديــرا ملــن التــزم بتعهداتــه 
بجعل العفو هــو األولوية) لكننا 
اليوم جند انه أصبح من الواجب 
إيضــاح موقفنــا ألبنــاء الشــعب 
الكويتي فهو صاحب احلق األصيل، 
ولقطع الطريق أمام اي مغالطات 
او مزايدات ســواء كانت بحســن 
نيــة او بغير ذلك، حــول مواقفنا 
الثابتة وكراماتنــا ومبادئنا التي 
دفعنا ومازلنا ندفع أثمانها والتي 
نحرص عليها كحرصنا على حياتنا 

وعلى كرامة وحب شعبنا.
واهللا الهادي إلى سواء السبيل.

٥ نواب يقترحون:  إعفاء ذوي اإلعاقة واملسنني ومن يثبت
عجزه من دفع الرسوم القضائية أسوة باجلهات احلكومية

تقدم النواب أسامة الشاهين 
ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.حمد 
الحجــرف  ومبــارك  المطــر 
والصيفي الصيفــي باالقتراح 
بقانــون بتعديل الفقرة األولى 
من المــادة ١٤ من القانون رقم 
١٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم 
القضائية، ونصت مواده على 

ما يلي:
المــادة األولــى: يســتبدل 
بنص الفقرة األولى من المادة 
١٤ مــن القانون رقم ١٧ لســنة 
١٩٧٣ المشار إليه النص التالي: 
«يعفى من الرســوم القضائية 
من يثبت عجزه عن دفعها، كما 
يعفى ذوو اإلعاقة والمســنون 

من هذه الرسوم».
المادة الثانية: يلغى كل حكم 

قدمه الشاهني والصقعبي واملطر واحلجرف والصيفي بهدف حفظ حقوقهم

مبارك احلجرفد.حمد املطر د.عبدالعزيز الصقعبيالصيفي الصيفيأسامة الشاهني

يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المــادة الثالثة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 

ونصت المذكرة االيضاحية 
لالقتراح بقانون بشأن تعديل 
بعــض أحــكام قانــون رقم ١٧ 

بشــأن حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، كما صدر القانون رقم 
١٨ لســنة ٢٠١٦ بشــأن الرعاية 

فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

لسنة ١٩٧٣ في شــأن الرسوم 
القضائيــة علــى اآلتــي: صدر 
القانــون رقــم ٨ لســنة ٢٠١٠ 

االجتماعيــة للمســنين، وكال 
القانونين أعفى هاتين الفئتين 
من الرســوم الحكومية مقابل 

الخدمات العامة.
وكون أن الرسوم القضائية 
إحدى الرسوم التي تتقاضاها 
الدولــة، فكان البــد من النص 
علــى إعفــاء هاتيــن الفئتيــن 
من الرسوم أســوة بالوزارات 

والجهات الحكومية.
لذلك جاء هذا االقتراح بقانون 
باستبدال نص الفقرة األولى من 
المــادة ١٤ مــن القانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٧٣ المشار إليه بالنص 
التالــي: «يعفــى من الرســوم 
القضائية من يثبت عجزه عن 
دفعهــا، كما يعفى ذوو اإلعاقة 
والمسنون من هذه الرسوم».

بدر احلميدي: ما خطة «القوى العاملة»
لتوظيف املواطنني حديثي التخرج؟

وجه النائب بدر احلميدي 
ســؤاال إلــى وزيــر التجارة 
والصناعة د.عبداهللا السلمان، 
قال في مقدمته: تشكل نسبة 
الشباب من حديثي التخرج 
واخلبرة في املجتمع الكويتي 
أكثر من ثلثي عدد املواطنني 
وهــذا النمــو يتطلــب على 
الدولة تأمني وظائف مالئمة 
لهم تتناسب مع تخصصاتهم 
العلمية مبا يتماشى مع سوق 

العمل.
وبنــاء على ذلــك يرجى 

إفادتي باآلتي:

١ ـ فــي ظــل االســتعانة 
باملقيمني بنســبة كبيرة في 
الوظائف احلكومية، ما خطة 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
نحو إيجاد فــرص وظيفية 
للمواطنني من حديثي التخرج 

واخلبرة من الشباب؟ 
٢ ـ مــا خطــة احلكومــة 
في حتديد القادمني من غير 
الكويتيني للعمل حسب حاجة 

سوق العمل؟
٣ـ  هل مت عمل دراسة من 
قبل املختصــني حول حجم 
العمــل الــذي حتتــاج اليه 

الدولــة وخاصــة أن العديد 
من املشاريع توقفت أو على 

وشك اإليقاف؟
٤ ـ هــل مت أخذ اقتراحنا 
جميــع  تكــون  أن  حــول 
الوظائف القيادية واملتوسطة 

للمواطنني فقط؟
٥ ـ هــل مت أخذ اقتراحنا 
حــول أن يحــل الكويتيون 
محل جميع املستشارين غير 
الكويتيني في ديوان اخلدمة 
املدنيــة وال يســمح بتعيني 
أي مستشار من املقيمني في 

ديوان اخلدمة املدنية؟

استفسر عن إحالل املستشارين الكويتيني في ديوان اخلدمة ناقشت تلوث شاطئي الفحيحيل والشويخ.. ووجهت الدعوة لرئيس الوزراء

بدر احلميدي

«البيئة»: إنقاذ اجلون مشروع وطني
واللجنة تلتقي احلكومة ٢٩ اجلاري

ناقشــت جلنة شــؤون 
البيئة فــي اجتماعها أمس 
تكليــف املجلــس اللجنــة 
البيئــي  لبحــث الوضــع 
الراهــن، بحضــور ممثلني 
عن وزارة األشغال والهيئة 

العامة للبيئة.
وقــال رئيــس اللجنــة 
النائــب د.حمــد املطر في 
تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة إن اللجنــة 
ناقشت استمرار تلوث جون 
الكويت، واملشاكل الكثيرة 
التي تظهر على الســطح، 
مبينا أن إنقاذ جون الكويت 
يعتبــر مشــروعا وطنيــا 
أنــه احملضــن  خصوصــا 

البحري اخلامس بالعالم.
وكشــف املطر عــن أن 
الدعوة  اللجنــة ســتوجه 
الــوزراء  لرئيــس مجلس 
إلى اجتمــاع يعقد يوم ٢٩ 
اجلــاري أو تفويض نائب 
الــوزراء ووزيــر  رئيــس 
الدفــاع بصفتــه رئيــس 
املجلــس األعلــى للبيئــة 
ملناقشة ســبل إنقاذ جون 
الكويت مــن التلوث الذي 
يؤثر علــى الصحة العامة 

بشكل مباشر.
وأوضح أن آخر املشاكل 
املرتبطــة بهــذا املوضوع 
مخاطبــة الهيئــة العامــة 
للبيئة مجلس الوزراء بأن 
شاطئي الفحيحيل والشويخ 
ال ميكــن الســباحة فيهما 
بســبب مكبــات الصــرف 
الصحي املتكررة في جون 
الكويت ومــع ذلك مجلس 
الــوزراء لــم يتخذ قــرارا 
بإيقــاف اســتخدام هذين 

الشاطئني.
وبني أنــه بناء على هذا 
اخلطــاب فإن مــن ميارس 
الســباحة فيهما يتعرض 
لتلوث بيولوجي بســبب 

األحمدي الصناعية وأمغرة، 
وزارة  اكتشــفت  حيــث 
األشــغال وجــود تلــوث 
كيميائي وسموم كيميائية 
تلقى فــي مجارير األمطار 

ومنها إلى البحر.
وبــني املطــر أنــه مــن 
املفتــرض أن تكــون املواد 
الدهنيــة صفــرا في جون 
الكويت ولكنها تصل إلى ١٥ 
و١٨و ٢٠ مبخالفة املقاييس 
التي يجب التعامل فيها مع 
الصرف الصحــي، معتبرا 

أن «قضية جــون الكويت 
أصبحت كاجلمرة يتم رميها 

من جهة إلى جهة». 
وقــال املطــر إن حضور 
وزراء املالية، النفط، الكهرباء، 
األشغال ومدير الهيئة العامة 
للبيئة بوجود رئيس مجلس 
النائــب األول  أو  الــوزراء 
فــي اجتمــاع األربعــاء ٢٩ 
اجلاري مهم لوضع النقاط 
على احلــروف وإنقاذ جون 
الكويت من التلوث ومحاسبة 

املتسبب فيه.

د.حمد املطر ومبارك العرو أثناء اجتماع اللجنة

مكبــات الصــرف الصحي 
املربوطة مبجرور األمطار 
خصوصا بالقرب من مجمع 

«الكوت» في الفحيحيل.
وأكد املطر أنه ال يجوز 
اســتخدام هذين الشاطئني 
بعد حتذيــر الهيئة العامة 
للبيئــة، مســتغربا عــدم 
حترك احلكومة أو صدور 
قرار مبنــع مرتادي البحر 

من السباحة.
وأشار إلى وجود مشكلة 
تلوث كبيــرة في منطقتي 

الشيخ عبداهللا األحمد حاضرا االجتماع

قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقانون الرعاية االجتماعية للمسنني كالهما أعفى الفئتني من الرسوم احلكومية مقابل اخلدمات العامة

ملشاهدة الڤيديو
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النواف: دراسة مواد في قانون املرور إلعادة النظر في العقوبات والغرامات
قال وكيل وزارة الداخلية 
الفريق الشيخ فيصل النواف 
ان تفاقم املشكلة املرورية يعود 
إلى زيادة عدد املركبات نتيجة 
إصدار املزيد من رخص القيادة، 
مشــددا على ضرورة االلتزام 
بتقدمي ما يثبت ان الراتب ٦٠٠ 
دينار وتطبيق كافة الشروط.

وأشاد بجهود قطاع املرور 
والعمليات في فرض سيطرة 
القانــون وضبــط املخالفــني 
واملستهترين من خالل احلمالت 
املرورية واألمنية املســتمرة، 
مشــيرا الى ضــرورة تطبيق 
قــرارات عدم رمــي املخلفات 
من املركبة واشتراطات األمن 
والسالمة، وتوقيع العقوبات 
املترتبة على ذلك والتي تصل 
الــى إلغاء تراخيص املركبات 
املتهالكة. مشددا على ضرورة 
آليــة ربــط رجــل  حتديــث 
املرور املتواجد بالشــارع مع 
غرفــة التحكــم املركزي حلل 
االختناقــات املرورية بشــكل 
ســريع، موضحــا ان التحكم 
املركزي يعمل بــكل إمكاناته 

العامة لشرطة النجدة اللواء 
عبدالعزيــز الهاجــري، وعدد 
من قيادات القطاع ان الوزارة 
تقوم على إعادة دراسة بعض 
مواد قانون املرور وخاصة تلك 
املتعلقة بغرامــات وعقوبات 
املخالفــات، مطالبــا بتطبيق 
اشــتراطات األمن والســالمة 
أثنــاء الفحــص الفنــي للحد 

لبسط مظلة األمن واألمان.
وأشــار الــى ضــرورة ان 
تتضمــن احلمــالت األمنيــة 
واملرورية متابعة مدى التزام 
سائقي التاكسي اجلوال بقوانني 
وقواعد املرور وتطبيق القانون 

على املخالفني.
وأضــاف الفريق الشــيخ 
فيصــل النــواف ان قرار منع 
سير الدراجات النارية لطلبات 
التوصيل للمنازل على الطرق 
الرئيسية واحملاور والذي يتم 
تطبيقه مطلع الشــهر املقبل 
يساهم في احلد من احلوادث 
املأساوية، وأشار إلى ضرورة 
تسخير اإلمكانات وتذليل كل 
املعوقات لتأمني حركة السير 
واحلد من الكثافــة املرورية، 
الفتــا إلى ان التزام القطاعات 
األمنيــة واملروريــة باخلطط 
املوضوعــة وتنفيذهــا علــى 
أرض الواقع، والتواجد امليداني 
النشــط للقيــادات امليدانيــة 
يســاهم الى حد كبير في حل 

املشكلة املرورية.
ووجه بضرورة عقد دورات 

تدريبية لرجال املرور وصقل 
مهاراتهــم وخبراتهم من أجل 
سرعة التصرف والعمل على 
حل مشكالت احلوادث البسيطة 
جتنبا لعرقلة احلركة املرورية. 
داعيا إلى قيام رجال مباحث 
املــرور برصــد املخالفني مع  
تثبيــت دوريات فــي األماكن 
التي تتم فيها أعمال الرعونة 
واالســتهتار، وتنفيذ حمالت 
على الكراجات التي تقوم على 

إصالح تلك املركبات.
تلــك  كل  ان  وأضــاف 
اإلجراءات يجــب ان يتواكب 
التوعويــة  معهــا احلمــالت 
والتثقيفية واملرورية لزيادة 
ثقافة اجلمهور أمنيا للحد من 
املشكلة ومعرفته باملخالفات 

التي تستوجب العقوبة.
وشدد الفريق الشيخ فيصل 
النواف على ضرورة ان تكون 
الدورية املروريــة أو األمنية 
مزدوجة لسرعة التعامل في كل 
الظروف واحلاالت، مع حتلي 
رجل املرور بالضبط والربط 

العسكري وسعة الصدر.

من ظاهرة املركبات املتهالكة 
املخالفة للقوانني.

الــوزارة  وأثنــى وكيــل 
بالتكليــف بجهــود شــرطة 
النجدة فــي االنتشــار، وبث 
روح الطمأنينــة فــي نفوس 
املواطنــني واملقيمني وفرض 
القبضة األمنية، موجها بتعزيز 
الدوريــات على جســر جابر 

شدد خالل لقائه مع قيادات قطاع املرور على ضرورة االلتزام بتقدمي ما يثبت أن راتب الوافد ٦٠٠ دينار

الفريق الشيخ فيصل النواف مترئسا االجتماع بحضور اللواءين جمال الصايغ وعبدالعزيز الهاجري

وطاقاتــه ملراقبة الطرق جوا 
ومشاركة قطاع املرور والنجدة 
للوقوف على حركة املرور عن 

كثب.
خــالل  النــواف  وذكــر 
اجتمــاع أمني ومــروري مع 
الوكيــل املســاعد لشــؤون 
املرور والعمليات اللواء جمال 
الصايغ، واملدير العام لإلدارة 

الزعبي لـ «األنباء»: ال إشكالية في استقبال نظارات «الداخلية» املخالفني.. 
وحديثو املخالفة يحالون إلى مباحث اإلقامة لتعديل أوضاعهم القانونية

أمير زكي

أكد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام 
اللواء فراج الزعبي أن الوزارة 
مصممة علــى التخلص من 
مخالفي قانون اإلقامة، مشيرا 
الى أنه مت اإليعاز لكل مديرية 
أمن بصورة دورية على حدة 
إقامة حمالت أمنية موسعة 
فــي أماكن مختارة ومباغتة 
حلصــد أكثــر عــدد ممكــن 
مــن املخالفني، الفتــا الى أن 
املخالفني تتــم إحالتهم إلى 
إدارة اإلبعــاد مبا ال ميكنهم 

من دخول البالد مجددا.
وقال اللــواء الزعبي في 
احلملة التي رافقه فيها مدير 
عام مديرية امن حولي اللواء 
عبداهللا العلي و«األنباء» في 
رد على ســؤال حــول مدى 
الداخلية   استيعاب نظارات 
اعدادا كبيــرة يتم ضبطها؟ 
قــال ان هنــاك نظــارة فــي 
االبعاد اإلداري تستوعب نحو 
١٠٠٠ شــخص، كما أن هناك 
نظارات في املخافر وأخرى 
تابعة ملباحث الهجرة، ونقاط 
االحتجــاز تلــك تســتوعب 
االعــداد التي يتــم ضبطها، 
مؤكدا أن هناك خططا لتسريع 
مغادرة املخالفني بالتنسيق 
مع مكاتب السفر على أن يتم 
التوسع في مالحقة املخالفني 
بعــد انتظام حركــة املالحة 

وعلــى صعيد ذي صلة، 
قــال مدير عــام مديرية أمن 
محافظة حولي اللواء عبداهللا 
العلــي إن احلملــة التــي مت 
تدشــينها أمس تأتي اتساقا 
مع تعليمات وتوجيهات وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي 
ووكيل الوزارة الفريق الشيخ 

فيصل النواف.
وأكد ان مديرية أمن حولي 
بصدد تكثيف احلمالت بعد 
دراسة كل منطقة من احملافظة 
على حدة وتوزيع القوة على 
املنافذ التي ميكن للمخالفني 

أن ينفذوا منها.
ولفــت الــى أن احلمالت 
داخل نطاق محافظة حولي 
ســيراعى فيها عدم تسببها 

في اختناقات مرورية. 
وردا علــى ســؤال عــن 

للمعلومات بشكل دوري بني 
قطاع األمن وبقية القطاعات 

األخرى.
وجــدد اللــواء عبــداهللا 
العلي التأكيد على ان حملة 
مساء امس األول  واحلمالت 
املســتقبلية تعد لها بشكل 
جيد ويجري فرز املوقوفني 
والتأكد من صالحية إقامتهم 
وكونهم غير مطلوبني، داعيا 
إلــى  ملواطنــني واملقيمــني 
التعــاون مع رجــال األمن، 
إلى اســتعداد مديرية  الفتا 
امن حولي على التجاوب مع 

جميع البالغات.
وعلــى صعيد ذي صلة، 
ذكرت االدارة العامة للعالقات 
بــوزارة  واالعــالم االمنــي 
الداخليــة ان حملة مديرية 
امن محافظــة حولي والتي 

اقيمــت امس االول بحضور 
وكيــل القطاع اللــواء فراج 
الزعبــي ومدير عام مديرية 
امــن حولي اللــواء عبداهللا 
العلي اسفرت عن ضبط عدد 
(١١٨) شخصا، منهم عدد (٢) 
مخدرات، و(١) سكر، و(١٢) 
انتهــاء اقامــة، و(٩) إلقــاء 
قبض، و(١) تشبه باجلنس 

اآلخر، و(٩٣) بدون اثبات.
وأضاف بيان «الداخلية» 
انه مت تطويق منطقة النقرة 
وعمــل مفــارز امنيــة على 
املداخل واملخارج، وانتشار 
دوريات راجلة للتدقيق على 
هويات االشخاص، ومت عمل 
بصمة اثبات شخصية لهم، 
وإحالتهم جلهة االختصاص 
التخاذ االجراءات القانونية 

الالزمة.

الوضع األمني داخل محافظة 
حولــي، قــال اللــواء العلي 
الســكانية  الكثافة  إنه رغم 
الكبيــرة اال ان قطــاع األمن 
العام حريص أشد احلرص 
على نشــر الدوريات في كل 
املناطق لضبط املشتبه بهم 
وحتقيق األمن، مؤكدا على ان 
االنتشار األمني املنظم كان 
أحــد مطالب وكيــل الوزارة 
الفريــق فيصــل النواف في 
اجتماعه مع قيادات القطاع، 
وجار تنفيذ تلك التعليمات 

بدقة شديدة.
وأضاف: إن اجلرائم التي 
تشهدها محافظة حولي في 
الطبيعيــة وهذا  معدالتهــا 
يرجح إلى االنتشار والتنسيق 
األمني بني قطاعــات وزارة 
الداخلية املختلفــة وتبادل 

مدير أمن حولي اللواء العلي أكد أن احلمالت يعّد لها جيداً ويُفرز املوقوفون للتأكد من كونهم غير مطلوبني

اللواء عبداهللا العلياللواء فراج الزعبي متحدثاً لـ«األنباء» ً وكيل قطاع األمن العام ومدير أمن حولي تابعا احلملة ميدانيا

(زين عالم) مدير أمن حولي يدقق على هوية أحد الوافدين في أحد نقاط التفتيشاللواءان فراج الزعبي وعبداهللا العلي يتابعان مراحل االنتشار في حملة حولي أول من أمس 

بصورة كاملة.
وحــول وضعية حديثي 
املخالفة ألســباب متنوعة، 
أكد اللواء فــراج الزعبي ان 
املخالفني يرسلون الى مباحث 
شــؤون اإلقامة وهناك يعاد 
التدقيق في وضعهم القانوني 
وإذا تبني جدية وقانونية دفع 
الغرامــات وتعديــل وضعه 
يســمح باخلــروج وتعديل 
الوضــع، أمــا مــا دون ذلك 
فســوف يتم ابعادهم ألنهم 
لــم يراعــوا قوانــني الدولة 
ويلتزموا بوجودهم القانوني.
وحــول املخالفــني الذين 
يختفــون داخل مســاكنهم 
أو لدى أســر ومــزارع، قال 
اللواء الزعبي إن لدينا خططا 
وترتيبات سوف يعلن عنها 

في حينها.

جرائم حولي في معدالتها الطبيعية ويرجع الفضل إلى االنتشار والتنسيق بني القطاعات وتبادل املعلومات بشكل دوري

قاتل شقيقه من أعلى كرسي 
متحرك بطلق ناري: 

امليراث هو السبب
محمد اجلالهمة ـ مبارك التنيب

اعترف مواطن من مواليد ١٩٨٧ انه قتل شقيقه بطلقات 
نارية فــي منطقة الرقة بســبب خالفات علــى امليراث، 
فيما رجح مصدر امني ان تصنف اجلرمية باعتبار انها 
قتــل عمد مع ســبق االصرار، خاصــة ان اجلاني ضغط 
مبسدســه املســتخدم في الواقعة على كرسيه املتحرك 

وارتكب اجلرمية.
وبحســب مصدر امني، فإن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت ظهر امس بالغا بوقوع مشــاجرة واطالق نار في 
منطقــة الرقة، ولدى انتقال رجال األمن شــوهد مواطن 
مصاب بطلق ناري وشوهد في املوقع ذاته شقيقه اجلاني 
وهو معاق وبحوزته سالح ناري. وعلى الفور مت اسعاف 
املجني عليه الى العالج في مستشفى العدان ولكنه لفظ 
انفاسه االخيرة، واعترف اجلاني بارتكابه اجلرمية وعثر 

بحوزته على ٩ طلقات تستخدم للسالح ذاته.

العامل املخالف مبتور 
األصابع لـ «األنباء»: ال أعلم 

كيف أنفق على أسرتي

قال وافد مصري يدعى «أمجد» بعدما أجريت له عملية 
جراحية حالــت دون بتر يده بالكامل، وبذل األطباء في 
مستشفى الرازي جهودا كبيرة لتقتصر اإلصابة على فقد 
اصبعني فقط قال إنه ال يعلم كيف ســينفق على أسرته 
بعدما أصيب بعاهة مســتدمية حتول دون مقدرته على 

الوفاء بالتزاماته حيال اسرته وابنيه. 
وأضاف لـ «األنباء» حاولت خالل عام تعديل وضعي 
القانوني ولكن دون جدوى واضطررت للعمل في مطبعة، 
ويــوم الثالثــاء املاضي وخالل أدائي ملهــام عملي بترت 

أصابعي متاما.
وقال: علمت انه سيتم إبعادي وكل ما اطمح إليه هو 
أن أحصــل على حقوقي وحقوق ابنائي، مشــيرا الى أن 

الشركة التي يعمل بها ليس مؤمنا عليه فيها.

الوافد املصري في مستشفى الرازي

السيطرة على حريق انتشر 
في بناية من ٣ طوابق بخيطان

متكنت فرق اإلطفاء مساء امس من إخماد حريق منزل 
في منطقة خيطان، وذكر بيان أن غرفة العمليات وجهت 
فرق اإلطفاء من مراكز الفروانية وصبحان للتعامل مع 
احلريق الذي نشــب في منزل مكــون من ٣ أدوار بعدما 
كانت النيران منتشرة إلى سطح املنزل، وقد عملت الفرق 
علــى مكافحة احلريق وإنهاء احلادث من دون وقوع أي 

إصابات بشرية.

رجال وآليات اإلطفاء خالل تعاملهم مع احلريق

ملشاهدة الڤيديو
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من إعداد: ليلى الشافعي اإلميـان

قال اهللا عز وجل: (ولكم 
في القصــاص حياة يا أولي 
القصاص  األلبــاب)، شــرع 
ملكافحة جرمية القتل وصيانة 
املجتمــع مــن الفســاد وقد 
انتشرت في اآلونة األخيرة 
هذه اجلرائم.. فكيف واجهت 
الشريعة اإلسالمية اجلرمية؟ 
وكيف عاجلتها؟ وما أسباب 
ازديادها؟ هذا ما يجيب عنه 
أهل االختصــاص من رجال 

الشرع والنفس والقانون.
يقــول د.عــبدالرحـــمن 
اجليران: في اآلونة األخيرة 
ازدادت جرائم القتل مبعدالت 
تفوق املعدالت الطبيعية، وقد 
واجه اإلســالم هذه اجلرائم 
بـ٣ أعمدة هي ركائز في الفقه 
اإلسالمي جاءت في نصوص 
الكتاب والسنة بتحرمي الدماء 
وحترمي العدوان على النفس 
البشــرية، أما العمود الثاني 
فهو ســد الذريعة والذريعة 
كل ما يتوصل به الى الشيء 
املمنوع املشتمل على مفسدة. 
والعمود الثالث فلسفة احلدود 
في اإلسالم، وأنواع العقوبات، 
اما ان تكون جوابر او زواجر.
ان  وأضــاف د.اجليــران 
مواجهــة اي جرميــة تكون 
بطريقتني: األولى قبل وقوع 
اجلرمية، يأتي دور املؤسسات 
اإلصالحية الذي ينظمه قانون 
الســجون، وكم هــي جهود 
طيبة في الكويت يعملون بها، 
ثم يأتي احلق العام وهو حق 
املجتمع في حماية الثوابت، 
وقد نص الدستور الكويتي 
في مواده التي لو طبقت نصا 
وروحا لكانت كفيلة بالقضاء 

على اسباب اجلرمية.
ويرى د.اجليــران أيضا 
الســلطة  ان احللــول بيــد 
التشريعية والقضائية وكذلك 
وزارة التربية والتعليم واحلل 
يكمــن في تنظيــف احمليط 
األسري وإزالة شوائب البيئة 
التي خرج منها املجرم. مؤكدا 
ان علماء النفس واالجتماع 
يقولون اذا وقعت جرمية في 

املجتمع ففتش عن األسرة.
ومن احللــول ايضا اكثر 
من محور مهم وقائي وعالجي 
والالحق وأيضا دور وزارة 
اإلعالم املطالبــة اليوم أكثر 
مــن أي وقت مضــى بوضع 
أنظمــة وتطبيقــات وبرامج 
للحد من هذا الفضاء املفتوح 
وتفعيــل الرقابــة علــى من 
يتعدى او يخــرق القانون، 
وكذلك هناك الوقاية العامة 
من خــالل األجهــزة األمنية 
ومؤسســات املجتمع املدني 
واملسجد واملدرسة واألسرة، 
وهناك وقاية خاصة من خالل 
شــعار رفعه الراحل الشيخ 
سعد العبداهللا - رحمه اهللا 

- كل مواطن خفير.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
العامــة واإلعالم  العالقــات 
مجلــة  حتريــر  ورئيــس 
الفرقان ســالم الناشــي: ان 
وسائل اإلعالم لها دور كبير 

عبداحلميد بن عبدالعزيز الصانع ولد عام ١٨٨٨م 
بفريج العدساني في مدينة الكويت.

ختم القرآن الكرمي وعمره لم يتجاوز الثانية عشرة 
على يد مطوعة من عائلة العمر املشهورة آنذاك ببروز 
العديد من املطوعات فيها. من الوطنيني الذين ضحوا 
بوقتهم وجهدهم في سبيل بناء الوطن في مرحلة 
حتول مهمة في تاريخ الكويت، كما انصرف جهده 
أيضا إلى اعمار بيوت اهللا والى نشر العلم والثقافة 

بني أبناء وطنه وكان عمله بدون مقابل مادي.
بدأ عمله رئيس قســم اجلمرك البري ثم عمل 
مديرا للشركة الكويتية جللب املياه من شط العرب، 
وفي عام ١٩٤٧م عمل في القضاء مع الشيخ عبداهللا 
اجلابر الصباح ثم مديرا للبلدية، ثم مدير عام ادارة 
الصحة العامة وعضو مجلس املعارف وكان الصانع 
عضوا بارزا في جلنة اعداد كتابة تاريخ الكويت مع 

بعض اخوانه الكويتيني.
مارس مهنة الصحافة وكان صاحب امتياز مجلة 

كاظمة.
قام احملســن عبداحلميد الصانع ببناء مسجد 
الصانــع عام ١٩٤٠ في منطقة حولي القبلية وأنفق 

على بنائه الكثير من ماله اخلاص.
شيد روضة لالطفال بجوار مسجده مساهمة منه 
في نشر بذرة التعليم الصاحلة بني األطفال الذين هم 
شباب املستقبل. ساهم في تأسيس املكتبة األهلية 
وهي أول مكتبة عامة في تاريخ الكويت باالشتراك 
مع فضالء آخرين من أهل الكويت يلتجئ اليها األدباء 
وطلبة العلم وكانت منتدى فسيحا للبحث واملطالعة.
يشهد له العديد من الذين عاصروه في عضوية 
اللجان واملجالس التي شــارك فيها انه كان حازما 
دقيقا في العمل، وصريحــا واضحا خالل تناوله 
لألمور دون مجاملة ألحد، فقد كان يعتقد أن اإلنسان 

يجب ان يكون صاحب عقيدة ومبدأ.
كما يشهد له د.عبداحملسن اخلرافي في موسوعته 
«مربون من بلدي» بقوله: «كان يرحمه اهللا تقيا كرميا 
حافظا للقرآن الكرمي، قدم لوطنه خدمات جليلة في 

التربية والتعليم وغيرها من املجاالت».
(توفي رحمه اهللا في عام ١٩٧٦ عن عمر يناهز التسعني)، 
رحمه اهللا رحمة واسعة وجعل أعماله في ميزان حسناته.

وفعال في احلــد من ظاهرة 
انتشــار اجلرمية، وذلك من 
الرســالة اإلعالميــة  خــالل 
التــي تبثهــا الــى اجلمهور 
من برامج واعيــة متطورة، 
فاإلعــالم ميكــن ان يســهم 
بنصيب وافر في الوقاية من 
اجلرمية ومكافحتها، وذلك من 
خالل حتصني أفراد املجتمع 
من السلوك اإلجرامي واحلد 
من آثاره السلبية على الفرد 

واملجتمع.
وإذا أردنــا ان نوجز أهم 
النقاط األساسية التي ينبغي 
على اإلعــالم التركيز عليها 
لكي يكون لها دور في مكافحة 
الظواهر السلبية جندها في 
أهميــة بث الوعي لدى أفراد 
املجتمــع بالقيم االجتماعية 
والدينية، وكذلك عمل ندوات 
ومؤمترات لعلماء االجتماع 
والتربيــة وعلمــاء النفــس 
وعلمــاء الدين وحــث أفراد 
املجتمع بأهمية غرس القيم 
في نفوس األفراد للوقاية من 
ارتكاب اجلرائم، وأيضا أهمية 
تســليط الضوء على الدور 
اإليجابي للمؤسسة التربوية 
واملدارس واملراكز الشبابية 
في حمايتهــم ووقايتهم من 
الوقــوع في براثن اجلرمية، 
وإظهار بشاعة اجلرائم واآلثار 
املترتبــة عليهــا بالوســائل 

والسبل املتاحة.
أسباب نفسية

وحول األسباب النفسية 
اجلرميــة،  ارتــكاب  فــي 
يقــول مديــر مركــز العون 
لالستشارات النفسية د.عماد 
العون ان تتمثل في: ضعف 
مستوى التدين لدى مرتكب 
الســلوك اإلجرامــي، وأيضا 
تفكك العالقات العائلية وعدم 
اإلشباع العاطفي لدى أفراد 
األســرة، واالختيار الســيئ 
لألصدقــاء، وكذلــك الفــراغ 
النفسي وإثبات الذات السلبية 
لدى املراهقني والكبار، وذلك 
من خالل السلوك العدواني، 
باإلضافة الى تشــوه بعض 
املفاهيم لــدى املراهقني مثل 
مفهــوم القــوة والشــجاعة 
املفاهيــم  هــذه  وترجمــة 
بسلوكيات عدوانية خاطئة.

ومن األسباب أيضا األلعاب 
اإللكترونية العنيفة، واإلدمان 
على املواد ذات التأثير النفسي، 
والرغبة في االنتقام والثأر، 
والرغبــة في حتقيق كســب 
سريع دون بذل اي مجهود، 
وكذلك اضطراب الشخصية 
وخاصة الشخصية املضادة 
للمجتمــع، أمــا عــن دوافع 

ارتــكاب اجلرمية فيعود الى 
عدة أسباب، يذكرها د.العون 
في: حب االنتقام والسيطرة 
والسعي نحو املغامرات غير 
اآلمنــة، والوصول الى حالة 
من اإلحباط الشديد من الواقع 
الذي يعيشه مرتكب اجلرمية، 
وأيضــا الهروب مــن الواقع 
املظلــم الــذي يــراه صاحب 
الســلوك العدواني، وضعف 
إرادة التغيير نحو األفضل.

أما عن طرق العالج فيؤكد 
د.العون انه يكمن في عالج 
السلوك العدواني لدى األطفال 
واملراهقني، وتعديل املفاهيم 
املشوهة لدى أفراد املجتمع 
القوة والشــجاعة  ملفاهيــم 
والتحــدي، وأيضا التدريب 
على التعبير عن املشاعر لدى 
الفرد، وطلب املســاعدة من 
اجلهــة املعنية عند احلاجة، 
وزيادة الوعي الديني بني أفراد 
املجتمــع مع زيــادة املراقبة 
علــى األلعــاب اإللكترونية، 
الســلوكيات غير  ومراقبــة 
املسؤولة ملشاهير السوشيال 
ميديا، مع تفعيل دور مراكز 
الشباب في املناطق السكنية 
وضرورة تفعيل دور مختار 
املنطقة، والعمل على تكامل 
األدوار لدى اجلهات احلكومية 
واخلاصــة، وعمل دراســات 
ميدانية حول أسباب ونوع 
اجلرمية في املجتمع الكويتي.
احملامــي  ويــرى  هــذا، 
منصور السويلم ان اجلرمية 
فــي الكويــت يعزى ســبب 
انتشــارها الى عدة أسباب، 
منها قانونية وأخرى تعزى 
الى تهاون السلطات العامة 
في ممارسة دورها احلقيقي 
فــي منــع وقــوع اجلرمية، 
وأخــرى راجعة الى إســاءة 
فهم النصوص فهما صحيحا، 
وذلك لعــدم أخــذ البالغات 
بجدية مــن قبل الســلطات 
العامــة، فكثير مــن بالغات 
بقضايــا اخلطــف والتهديد 
بإحلــاق األذى والقتــل قبل 
وقوع اجلرمية تلقته اجلهات 
األمنيــة وتهاونت في اتخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة التي 
حتول دون وقوع اجلرمية، 
فاملادة ٤٠ من قانون اإلجراءات 
اجلزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ 
قــد أوجبــت على الشــرطة 
تلقــي البالغــات وفحصهــا 
وجمــع املعلومــات املتعلقة 
بهــا للحيلولــة دون وقوع 

اجلرمية.
املــادة ١٤٥  كمــا أعطــت 
للجهات األمنيــة حق تقدمي 
شكوى ضد من يقوم بتقدمي 
بالغ كاذب للموظف املختص.

أمــا الســبب الثاني، فإن 
مة  النصوص القانونية املجرِّ
لبعض اجلرائم الواقعة على 
النفس عقوبتها الغرامة ١٥٠ 
دينــارا او احلبس ســنتني، 
كما في جرمية الضرب على 
نحو محسوس في املادة ١٦٠ 
من قانون اجلزاء، األمر الذي 
يحرض األفراد على املساس 
بجسد اإلنسان الذي صانته 
الدساتير والشرائع السماوية، 
فيتعني تعديل مبلغ الغرامة 
ليصل الى ٤ آالف بدال من ١٥٠ 
دينارا، حتــى يتحقق الردع 
والزجر العام، كما هو احلال 
في قانــون مكافحة اجلرائم 
اإللكترونية رقم ٦٣ لســنة 
٢٠١٥ في املادة ٣، حيث تصل 
عقوبــة الغرامة الى ١٠ آالف 

دينار.
بعــض  هنــاك  وكذلــك 
النصــوص كنص املادة ١٥٩ 
مــن قانــون اجلــزاء والتي 
حترض األم على قتل ولدها 
املولود سفاحا - دفعا للعار - 
وذلك مبعاقبتها إما باحلبس 
٥ ســنوات او بالغرامة وهي 
عقوبــة مخففــة باملقارنــة 
بالعقوبــة احلقيقيــة للقتل 
التي تصل لإلعدام او املؤبد.

وكذلــك نص املــادة ١٥٣ 
مــن قانــون اجلــزاء الــذي 
ُيســاء فهمه وتفســيره من 
قبل األفراد فيقتلون دون ان 
يكون هناك عنصر (املفاجأة 
والتلبس بالزنا او باملواقعة) 
ظنا منهم بأنهم سيستفيدون 
من العــذر القانوني املخفف 
للعقوبة وهي احلبس مدة ال 
تقل عن ٣ سنوات مبا يسمى 
«جرائم الشــرف» فاملشــرع 
اشترط املعاصرة بني املفاجأة 
والقتل حتى يتمتع الزوج او 
األب او األخ بالعذر القانوني 
املخفف، فليس كل قتل بدافع 
الغيرة او الشرف يعتبر عذرا 
مخففا يطبق عليه نص املادة 
١٥٣ فيمكن القول ان إســاءة 
فهم النصوص القانونية قد 
يكون ســببا يعــزى لكثرة 
انتشــار اجلرميــة وحتديدا 

جرائم الشرف.
والســبب الثالــث هو أن 
بطء العدالــة يضعف إميان 
األفراد بالضمانات القانونية، 
فيجعلهم يقومون باملقاومة 
الشخصية للثأر ألنفسهم دون 
اللجوء للشرطة او القضاء، 
فبعض قضايا اجلنح تصل 
الى احملكمة بعد سنتني الى ٣ 
سنوات من تاريخ الشكوى، 
فــال يتحقق الزجــر والردع 
للجانــي وال يشــفي غليــل 

املجني عليه املظلوم.

اإلعالمي سالم الناشي احملامي منصور السويلمد.عبدالرحمن اجليران د.عماد العون

ازدياد جرائم القتل.. كيف نواجهه؟

اجليران: احللول للحّد من اجلرمية وقائية وعالجية والحقة
الناشي: اإلعالم له نصيب وافر في احلّد منها 

العون: ضعف التدين وتفكك األسرة  سببان للسلوك اإلجرامي
السويلم: لدينا إساءة فهم للمادة ١٥٣ من قانون اجلزاء

من أعالم الكويت

حديث ومعنى

روائع التاريخ اإلسالمي

حق املرأة في اختيار زوجها

اخلليفة والقاضي

عن ابن عباس، رضي اهللا عنهما، ان 
النبــي ژ قال: «األمي أحق بنفســها من 
وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها 
صماتها». دل احلديث على ان الثيب احق 
بنفسها من وليها في االذن، اي ال يزوجها 

حتى تأذن له بالنـــــطق، ألنها احق منه 
بالعقد، فإن لم ترض فلــــيس للولي مع 
الثيب امر، والبكر البالغ يستــــأذنها وليها 
في تزويجها، وإذنها سكوتها، وســــكوتها 

اقرارها وال يجوز إجبارها.

طلــب أحــد اخللفاء مــن رجاله أن 
يحضروا له الفقيه إياس بن معاوية، 
فلما حضر الفقيه قال له اخلليفة: إني 
أريد منك أن تتولــى منصب القضاء. 
فرفض الفقيه هذا املنصب، وقال: إني 
ال أصلــح للقضــاء. وكان هذا اجلواب 
مفاجأة للخليفة، فقال له غاضبا: أنت 

غير صادق. فرد الفقيه على الفور: إذن 
فقد حكمت علي بأني ال أصلح.
فسأله اخلليفة: كيف ذلك؟

فأجاب الفقيــه: ألني لو كنت كاذبا 
ـ كما تقـــــول ـ فأنا ال أصلح للقضاء، 
وإن كنــت صادقا فقــد أخبرتك أني ال 

أصلح للقضاء.

احلــوار بــني األب وأبنائه أســلوب مهم 
للتربيــة، والقرآن الكرمي مليء باآليات التي 
قامت على احملاورة واملناقشة كقوله تعالى 
(أليس ذلك بقادر على أن يحيي املوتى) ومن 
أســاليب احلوار قال الرســول ژ: «أتدرون 
مــن املفلــس؟ قالوا: املفلس مــن ال درهم له 
وال دينار، قال: إن املفلس من أمتي من يأتي 
يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأتي وقد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم 
هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حســناته، 
فإذا فنيت حســناته قبل أن يقضي ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
النــار» وهذا احلوار يعطــي الفرصة لألبناء 

بتصحيح أخطائهم وأفكارهم وإصالح حياتهم وحتصينهم من األفكار الهدامة 
واآلراء الطاحلة والسلوك املنحرف. فاحلوار من أحسن الوسائل املوصلة الى 
تعديل ســلوك األبناء إلى األفضل ألن احلوار يروض النفوس على التخفيف 
من مشاعر عدائية أو مخاوف او قلق يعتري األبناء، بأن يبدأ الوالدان حديثهما 
مبشــاعر احلب واحلنان والعطف مما يســاعده على منوه النفسي السليم مع 
احلرص على عدم اســتعمال كلمات استهزاء أو عدائية حتى ال يؤدي ذلك إلى 
نفور االبن ويحدث له اضطراب نفسي. فاحلوار يبني العالقات االيجابية بني 
األبناء والوالدين وبني األبناء وزمالئهم في املدرسة من جهة أخرى انه يعزز ثقة 
األوالد بأنفسهم وينمي استقالليتهم ويدربهم على تقبل االختالف مع اآلخرين.

د.محمد احلمود النجدي

عبداحلميد عبدالعزيزالصانع
بذل جهده في سبيل بناء الوطن

التواصل واحلوار مع األبناء ضرورة
آيات ومواقف

مع عمر ے

أنزل اهللا عز وجل هذه اآلية بعد قول أم املؤمنني عائشة، 
رضي اهللا عنها، في وصف أخالق النبي ژ، وانه كان احسن 
الناس ُخلقا وما دعاه احد إال وأجابه، فقد جاء أحد الصحابة 
يسأل عائشة أم املؤمنني، رضي اهللا عنها، عن أخالق النبي 
ژ «سألت عائشة عن خلق رسول اهللا ژ فقالت: لم يكن 
فاحشــا وال متفحشــا وال صخابا في االســواق وال يجزئ 
بالســيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، فقد كان النبي ژ 
علــى خلق ودين عظيمني، وكان خلقه القرآن» كما وصفته 

بذلك عائشة أم املؤمنني، رضي اهللا عنها.

كان رجــل يكثر غشــيان باب عمر ے لينال شــيئا من 
الطعام واملال، فقال له عمر ے: اذهب فتعلم كتاب اهللا.

فذهــب الرجل، وانقطع عن الوقوف بباب عمر ے، وملا 
لقيه عاتبه النقطاعه عنه، فقال الرجل: وجدت في كتاب اهللا 

ما أغناني عن باب عمر.

(وإنك لعلى خلق عظيم)

تعّلم كتاب اهللا

مسابقات الهاتف
هل املشاركة في مسابقات الهاتف والفوز 

فيها حرام أم حالل؟
٭ املسابقات التي جترى عن طريق الهواتف 
النقالة برســائل قصيرة، والتي يدفع فيها 
املشترك اكثر من قيمة الرسالة العادية، مع 
احتمال الربح او اخلســارة املادية، فإما ان 
يربح اجلائزة واما يخســر تكلفة الرســالة 
هي من صور امليسر املعاصرة، ومن القمار 
احملرم، الذي ورد حترميه في الكتاب العزيز 
والســنة النبوية، وعــده العلماء من كبائر 
الذنوب، وذلك في قول اهللا عز وجل (يا أيها 
الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليســر واألنصاب 
واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون إمنا يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في اخلمر وامليسر 
ويصدكــم عــن ذكر اهللا وعــن الصالة فهل 
أنتــم منتهون ـ املائــدة: ٩٠ و٩١)، والقاعدة 
الشــرعية ان كل معاملة يكون فيها املعامل 
اما غامنــا رابحا او غارما خاســرا، انها من 

امليسر، فال جتوز.
فالشــريعة االســالمية حتــرم كل صور 
املعامالت القائمة على امليسر، سواء اقترنت 
مبسابقة او بغيرها، وامنا حرمت الشريعة 
القمار ألنه سبيل ألكل اموال الناس بالباطل، 
وقد قال اهللا (وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
ـ البقــرة: ١٨٨)، وأكل املــال بالباطــل يكون 
بالسرقة أو باخليانة أو بالغش أو بالغصب، 
أو املعاوضة احملرمة، كالربا والقمار والرشوة، 
كما أن هذا سبيل جلمع وصرف األموال فيما 
ليس فيه نفع لألمة وطريق من طرق افساد 

املجتمعات املسلمة وإهالك ثرواتها.

زكاة األرض
هل على األرض التي اشتريتها بنية بيعها في 

املستقبل زكاة؟
٭ إذا كان الغرض من شراء األرض املذكورة، 
حفظ املال فيها لوقت معني ثم تباع، فتجب 
الــزكاة في قيمتها عند مــرور حول عليها، 
لوجود نية البيع عند شرائها، ودخولها في 

عروض التجارة.
وإن لم توجد نية البيع عند الشراء، فال 
زكاة فيها، ألنه يشترط لوجوب زكاة األرض: 
أن تشــترى ألجل البيع والتجارة، وإال فال 
جتب فيها الزكاة، ســواء اشــتريت لغرض 
حفــظ املال أو غيره، فإن األصل في األرض 
ونحوهــا من العروض: االقتناء، وال يخرج 
عن ذلك األصل إال بنية التجارة عند التملك.

واهللا تعالى أعلم.

سليمان الرومي

فلذات األكباد
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عموميات التعاونيات
و«الفال» للتأمينات

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

املختار املميز

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

منذ أكثر مــن ١٥ عاما تقريبا كتبت مقالة بعنوان «الوداع 
الكبير»، وقد تســاءل عدد من األصدقاء وقتها عن املقصود 
من هذا العنوان، كما فسرها كل منهم حسب مزاجه ورؤيته، 

رغم أنني قصدت ما قصدته حينها.
لكن السؤال الذي لم يعد األصدقاء طرحه علي بعد مضي 
كل هــذه األعوام هو هل تغير هــذا املفهوم عندي، أو حتى 

بالنسبة ملن سألني عنه حينها وتفسيره ملا رآه أو اعتقده.
وأنا قصدت ما قصدته يومها حيث كانت هناك عدة أمور 
وشجون تشغل بالي، لكن العالم كله تغير وهناك العديد من 
أشياء طارئة ومستجدة حدثت وحتدث حسب مجريات احلياة 
وتأثر الناس بها، وكما يقال «كل يغني على لياله» ويفســر 

األشياء كما يشاء.
وأقــول إن من حق اجلميع إبداء ما يراه وفقا ملســتوى 
تفكيره، ألن لألســماء أو العناوين معاني متعددة وتفاسير 
مختلفة، واملفردات حتمل املعاني على اختالفها ســواء كانت 
بالفصحى أو العامية الدارجة، فلو قلنا «جمال الصحراء» فقد 
يفسرها البعض باجلمال املرتبط باحلسن واألناقة والرقة، أو 
جمال الوجه والعينني، ورمبا يقول آخرون أن املعنى «جمال 
الصحراء» بكسر اجليم ليفسرها بسفينة الصحراء أو البعير، 
كذلك «املصباح» فقد يكون مصباح اإلنارة أو الكوكب، وأيضا 
«هدى» التي تعني الهداية إلى اإلميان وهناك أسماء لها كثير من 
املعاني التي تتالقى ورمبا تختلف حسب موقعها من الكالم.

وحقيقة أن كلماتي تلك كانت ردا غامضا على من سألوني 
عن مغزى «الوداع الكبير» وال أقول لهم سوى أن «املعنى في 

بطن الشاعر».
٭ احلياة عبارة عن مسرحية، وكلنا ممثلون فيها يؤدي كل 
منا الدور املرسوم له فيصفق له اجلمهور وفق أدائه، فهناك 
من يحسن عمله وهناك آخرون مصيرهم الفشل واخلذالن 
وذلك أتعس ما ميكن أن يكون في هذه املسرحية ملن لم يلق 
استحســان ورضى اجلمهور أو املتفرجني وال حتى أرضى 
نفســه ألن دوره لم يعجبه، أو ألنه لم يتقنه لســبب ما هو 

يعرفه أكثر من اآلخرين.
معروف أن احلياة جتارب، واأليام كفيلة بتعليم اجلاهل، 
ألنه كلما عشنا أكثر وعانينا أكثر كلما تعلمنا أكثر، ولكن البد 
من أن نخطئ ونتعلم أن «ما يقع إال الشــاطر»، ومنا إلى كل 
«الشطار» الذين وقعوا ولم تفدهم جتارب احلياة، أقول إن حسن 
الظن وطيبة القلب والنية الصافية هي التي أوقعتكم، وحتى 
لو اختلف الكثيرون معنا بهذه اجلزئية، وأنهم لم يستفيدوا 
من جتاربهم، أو لــم تنفعهم عواطفهم البد عليهم من وضع 
القلب والعاطفة نصب العني لنكون ســاملني من مغبة الوقوع 

بأخطاء ناجمة عن طيبة القلب وحسن النية.
احلياة قصيرة جدا والعمر مير بلمح البصر كاحللم، لذلك 
علينا أال نعيش ضغوط احلياة وعلينا االبتعاد عما يعكر صفو 
األيام ولنترك املشاحنة واخلصام واحلقد والكراهية بني األهل 
واألحبة واألصدقاء فال نعلم متى نغمض عيوننا وال نفتحها 
ثانية وقت ال ينفع عتب وال حتسر على ما فات، فلنعش حياتنا 
ونستمتع بلحظاتها اجلميلة ولنكن واقعيني في تعاملنا فاأليام 

متشي، واحلياة قصيرة فلنتسامح مع بعضنا.
آخر الكالم..

كثيرة هي معاني احلياة ومؤثراتها كالوداع، العتب، احلب، 
العشرة، التقدير، االحترام، وجميعها حتمل قيما يجب احملافظة 
عليها وتعكس طبيعة معدن اإلنسان، واملعادن أنواع منها الغالي 
ومنها الرخيص، هناك الالمع وهناك املنطفئ، فكن غاليا المعا.

ودمتم ساملني.

سيدي الرئيس، أكتب لك من اخلليج العربي، أكتب لك من 
الكويت، أكتب لك من احلليف األول للواليات املتحدة األميركية، 

أكتب لك من بلد اإلنسانية وإليك حتياتي.
بداية، سيدي الرئيس أتقدم لكم بأحر التعازي القلبية ملرور 
الذكرى املشؤومة على العالم أجمع ذكرى حادثة «١١ سبتمبر» 
التي هزت أرجاء العالم فلم تكن احلادثة تعني الواليات املتحدة 
األميركية وحدها، بل تعني كافة شعوب العالم حيث نزعت الثقة 

والطمأنينة من نفوس األفراد.
وكيف ال؟ وقد مت قتل أبرياء في مواقع عملهم دون رحمة 
ودون أدنى إنسانية، فمن قتل في أميركا في ذلك اليوم املشؤوم 
كان من املمكن أن يكون أي كان في مكانه ســواء أميركان أو 
غيرهم، فأنــاس يعملون في مقار عملهم أتتهم هجمة غريبة 
تطايرت فيها الرؤوس وقطعت بها األجساد وتساقطت األرواح 

من أعالي السماء.
حقيقه يقال إن هناك إجراما وجرمية يعرفهما القانونيون 
مجتمعون ولكن ال جرمية وال إجرام شهده العالم مثل ما شهدته 

الواليات املتحدة األميركية في ذلك اليوم املشؤوم.
حقيقه ال زلت أتذكر ذلــك اليوم حينها كنت صغيرة جدا 
مازلت طالبة جامعية وأعمل في إحدى اجلرائد اليومية لم أكن 
على قدر من العلم واملعرفة حتى أنني لم يكن لدي توجه بأي 
شيء، فقط طالبة وتعمل في الفترة املسائية كل شغلها الشاغل 
أن تتعلم ولكنني ما زلت أذكر أن شاشــات التلفاز في مكاتب 
املســؤولني في اجلريدة كانت تضع على القنوات اإلخبارية 
حيث مت نقل احلادثة، ففي البداية توقعت أنهم يشاهدون فيلما 
لهوليوود من األفالم التي ال أحبها فلم أسأل ماذا تشاهدون، 
بل كنت منغمسة في أعمالي بعدها بدأت تأتيني اتصاالت من 
صديقاتي هل علمت ماذا حــدث في أميركا؟ حينها من هول 
الصدمة لم أستوعب ولم أصدق، ولكن عاما تلو اآلخر، وذلك 
املشهد املشؤوم بات يؤرقني ويؤملني كلما كبرت استشعرت 
أكثر بشــاعة احلدث كيف ألناس يعملون فــي مقار عملهم 

ويتطايرون بهذه الطريقة التي ال تعرف لإلنسانية طريقا.
إال أنني مها حتدثت أو كتبت فلن أستطيع وصف بشاعة 

احلادثة التي نسأل الرب بصلواتنا أن يشملهم برحمته.
ســيدي الرئيس إن الدور الذي تقوم به الواليات املتحدة 
األميركية فــي مكافحة اجلرمية واإلرهاب دور جليل وكبير، 
ولكنهــا تقوم به منفردة وهذا ما جعل مكافحة اإلرهاب حول 
العالم بالغة الصعوبة ألن أميركا تقوم بها دون مســاعدة في 
ظل جماعات مدعومة هدفها زعزعة األمن حول العالم وإضعاف 
القوى األميركية ولكن بتكاتف اجلهود وتوطيد العالقات من 
املمكن أن نصل ملعاجلة القضية، وذلك من خالل األمم املتحدة 
بوضع حد لإلرهاب ونزع السالح واالختراقات األمنية بصورة 
اكبر إال أن األمم املتحدة وعلى الرغم من وجودها في أميركا، 
إال أن أمني عام األمم املتحدة ال نشهد له اثرا وصدى دوليا حتى 
أننا لم نشهد له معاجلة أو تسوية ألزمة كورونا التي اجتاحت 
العالم ونتمنى أن يعطى صالحيات اكبر مما هي عليه اليوم.

وأخيرا لدي مطلب نتمنى من فخامتكم أن تقبلوه بســعة 
صدر، فنتمنى أن تعالج مشــاكل الرئيــس دونالد ترامب مع 
شــركات التواصل االجتماعي فجمهوره حول العالم يشتاق 
إليه، هذا فضال عن انه رئيس سابق ألميركا، وليس من املقبول 
أال يحترم أو يســاء احترام جمهوره من شتى أنحاء العالم، 
فهناك أناس كثر يرغبون بالتواصل معه وعليه نتمنى أن نصل 

لتسوية عادلة وباألخص أن هذا حق أصيل له.

قرار وزير الشؤون األسبوع املاضي 
باإلفراج عن عموميات اجلمعيات التعاونية 
جاء إيجابيا العتماد التقارير املالية واإلدارية 
السنوية لهذه اجلمعيات بحضور مندوبي 
الوزارة املعنية، بعد توقفها لفترة طويلة 

بسبب ظروف كورونا.
وقد أسعد هذا القرار آالف املساهمني 
لالنتفاع بعوائدها املالية واستغاللها في 
تيسير أمورهم األسرية تزامنا مع عودة 
املــدارس وطالبها واألســرة التعليمية، 
والهيئات اإلدارية والفنية للقيام بواجباتها 

املطلوبة.
كما أن هذا القرار العملي املنطقي بالذات 
إلثبات وتأكيد بصمــات جهود مجالس 
املتميزة  التعاونيات  إدارات اجلمعيــات 
واملنتجة، املعهودة الســتثمار مداخيلها 
املالية السنوية ملا فيه الصالح العام وخدمة 
مساهميها، وفي املقابل محاسبة املجالس 
املقصرة غير املتميزة مبجالسها السلبية 
وبروز متالعبيها، من خالل متابعة قطاع 
التعاون وتعديل مسار هؤالء املقصرين 
جتاه حقــوق الدولة وجتاه مســاهمي 
جمعيتهــم في هذا امليدان البارز تعاونيا 
بالكويت منذ االستقالل في ستينيات القرن 
املاضي، وجناحها البارز بكل معاني العمل 

التعاوني رسميا وشعبيا.
وبعد سعادة األسرة التعاونية بهدوء 
متاشــيا مع قرار وزير الشؤون، ننتظر 
أن يأتي الدور على التأمينات االجتماعية 
املتتالية حول مردود عائداتها  ووعودها 
املاليــة للمتقاعدين مــن مخصصاتهم 
والعمل على تنميتها عبر شركات وبنوك 
ومؤسسات عمالقة، ليت مؤسسة التأمينات 
تسير على الدرب وتوزع عائدات مماثلة على 
متقاعديها من مردود أموالهم وحساباتهم 
ســنويا فيما يعينهم علــى االنتفاع بها 
ألمورهم املعيشية مما يغنيهم عن سطوة 
القروض أو تركيع هذه الفئة حتت وطأة 
الكفاالت لشــركات األجهزة والسيارات 
والعالج والتعليم املتردي واإلسكان وغيرها 
من مناحي احلياة، والسعي لتوفير احلياة 
الكرمية لهم مبا يســد حاجتهم من عائد 
التأمينات ومداخيلها الســنوية الرهيبة 
امليزانيــات تكونت من دنانير  ملليارات 
للمتقاعــد بعرق جبينه  معدودة أصلها 
طوال حياته الوظيفية... ومنكم نستفيد 

اإلجابة املطلوبة يا نواب األمة.

اختاره املولى القدير ليلحق بالرجال 
الصاحلني إلى جنة اخللد، إنه املختار النشط 
واملميز عبدالعزيز ثنيان املشاري، الذي 
رحل عن دنيانا إلى عالم اخلالدين، فهو إن 
رحل بجسده إال أنه سيبقى معنا مبا تركه 
من إرث مميز فهو الذي عمل على تطوير 
كل اخلدمات في اليرموك، لقد حرص منذ 
توليه بعد أخينا الكبير علي البكر املختار 
الســابق على أن يواصل مسيرته نحو 
التقدم ودعم كل املؤسسات اخلدمية في 
منطقة اليرموك، وكان من أبرز إجنازاته 
أن ساهم في جعل منطقة اليرموك منطقة 
صحية عامليــة ومن اليرموك بدأت خطة 
وزارة الصحة إلنشاء مراكز صحية عاملية 

أسوة مبنطقة اليرموك.
عبدالعزيز املشاري بحق كان مختارا 
مميزا، ملا قام به من إجنازات جلعل منطقة 
اليرموك مبنزلة مدينــة متطورة، جعل 
من حديقتها مثاال للحدائق اجلميلة التي 
تتوافر فيها كل األلعاب املســلية ألطفال 
اليرموك، وحرص على جعل شــوارعها 
جميلة وخضرة، ولم يكن من طبيعته الرد 
على الذين يحاولون اإلساءة ملا يقوم به 
املختار، بل كان رده مبا يقوم من حرص 
على مســاعدة أهالي اليرموك في نظافة 
املنطقة وجعلها مبنزلــة حديقة جميلة، 
وكان متعاونا مع جمعية اليرموك لتقدمي 
أفضل اخلدمات ألهالي اليرموك، وهذا ما 
جعله شخصية محبوبة لدى أهالي اليرموك 
كذلك يتمتع بعالقات طيبة مع كل زمالئه 
مختــاري املناطق، وكان دائما يبحث مع 
زمالئه املختارين لتبني مشاريع تنموية 

لتطوير اخلدمات في مختلف املناطق.
لقد عاش عبدالعزيز املشاري املختار 
النشــط محبوبا من قبل أهالي اليرموك 
وزمالئــه والكل يذكــره باخلير والعمل 
الصالح، لقد رحل األخ والصديق العزيز 
عبدالعزيز عن هذه الدنيا، ليصعد إلى حياة 
اخلالدين في جنات اخللد.. والكل يتضرع 
إلى املولى أن يرحمه بواسع رحمته وأن 
يغفر له، وإننا سنظل نتذكر جميل صنعه 
ونرجو من املولى القدير أن يلهمنا وأهله 

جميل الصبر.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

آيــة كرمية: (فأما الذيــن آمنوا باهللا 
واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً).

عن كل ذلك، نقول ان ما حتقق طوال 
فترات تولي سمو الشيخ صباح اخلالد 
زمام املسؤولية كان إجنازات ال حصر 
لها، ابتداء من أهم القضايا احلساسة 
العامة  للنيابة  الفاسدين  مثل حتويل 
مهما كان شأنهم، فقد كان قرار سموه 
هنا مغلبا ملصلحــة البالد ووضعها 
فــوق أي مصلحة أخرى آنية هنا أو 
هناك، إضافة إلى األرقام واإلحصاءات 
اإليجابيــة التي أوردناها في مقاالت 
سابقة وهي الفيصل األكيد على جناح 

أداء حكومات صباح اخلالد.
من هنا ومن هذا املنطلق.. نقول 
ان حتقيق اإلجنازات ليس هو احلبر 
املمهور على الورق كما جرت العادة 
لدى نظرة العامــة، ولكن اإلجنازات 
التي نراها واقع ملموس على أرض 
احلقيقة ويستفيد منها صاحب الشأن 
وهو املواطن الذي ملس جزءا من تلك 
اإلجنازات والقرارات التي متت إبان 
مسؤولية صباح اخلالد خالل الفترات 

املاضية.
واهللا املوفق.

األجواء املضطربة.
إن معظمنــا عــاش آالم ومعاناة 
الفقد في هذه الفترة، على املســتوى 
الشخصي أنا فقدت ثالثة من أقاربي 
وأبناء عمومتي األعزاء والغالني على 
نفسي وفقدنا أيضا أصدقاء وجيرانا 
في وقت كان الوباء فيه منتشرا واملقابر 
وأماكن العــزاء مغلقة ومينع الدخول 
لها وحتى لو دخلت ال تســتطيع أن 
تقدم واجب العزاء أو تتلقاه عن قرب 
تكتفي بالنظر أو باإلشارة، ونحن هنا 
ال نعتــرض على إرادة اهللا، وال نقول 
إال «ال حــول وال قوة إال باهللا»، ولكن 
تبقى بالنفس غصة واأللم ال ميكن أن 
يتالشى سريعا، إال انه ليس بإمكاننا 
إال الدعاء لهم بالرحمة واملغفرة، ونسأله 
جلت قدرتــه أن يزيل عن بالدنا هذا 
الوباء عاجال غير آجل، ويحفظ اجلميع 

من كل مكروه.

ننتظرها بشغف الغيرة على املال العام. 
فلو استمرت سياسة األبواب املغلقة 
بحجة التطعيم فهذا يعني اإلشــارة 
اخلضراء ملن يتجاوزون على املال العام، 
بينما اإلشارة حمراء أمام املبلغني الذين 
حتملوا املشقة ألداء األمانة وإبالغ قادة 
الديوان عن شبهات الفساد والتعدي 

على املال العام.
ولو أوصــدت أبواب احملاكم أمام 
املتقاضــني لتعطلــت العدالة وضاع 
احلق ولو أوصدت أبواب املخافر أمام 
الشاكني لسادت الفوضى ولو أوصدت 
أبواب املستشفى أمام املرضى الرتفعت 
معدالت الوفيات واملضاعفات لذلك فإن 
األبواب املغلقة تعني التراجع السريع 

ملؤشرات التنمية املستدامة.
وأمتنى أن تفتح األبواب أمام اجلميع 
ألن سياسة الباب املفتوح هي األفضل 
ألي إدارة حيث إنها تزيل القيود لنقل 
املعلومات وتضاعف اإلجنازات املطلوبة 

ومن ثم تعود فوائدها على اجلميع.

السمعة الطبية، كما أنه سينال عند اهللا 
عز وجل املكانة العالية.

وكي ال تفسح لهم املجال أيضا بأن 
يلفون ويدورون وبكالمهم يكذبون، 
فتجدهم مرة يحترمون هذا ويهمشون 
ذاك، ومرة أخرى جتدهم يقدرون ذاك 
ويحتقرون ويسفهون هذا! وهكذا هي 
حياتهم، وكم أستغرب صراحة منهم 
حني يبهرونني ويلفتون انتباهي حني 

أسمع أحاديثهم املنافية لتصرفاتهم!
وبالرغم من ذلك أيضا يحاولون أن 
يجدوا ألنفسهم حصانة من نوع خاص! 
حصانة يســتخدمونها كمخرج لهم، 
ذلك فقط كي ال تسألهم، أو تناقشهم 
أو حتى تواجههم. فالناس سواسية يا 
سادة، لذلك كان ويكون لزاما علينا أن 
نعامل الغير كما نحب أن يعاملونا به، 
لنحقق صحيح توازننا، وان اختلفت 

مشاكلنا، وتعددت ردود أفعالنا.
يقول اإلمام علي بن أبي طالب كرم 

اهللا وجهه:
ً ُكن ابَن َمن ِشــئَت واكتَسْب أدبا

النّســِب يُغنيك َمحمــوُدُه عِن 
فأفعالك وحسن تعاملك هو الذي 
يحدد مصيــرك عند النــاس احلية 
ضمائرهم، فقــط احلية ضمائرهم ال 
غير، فال تصبح مكروها، بغباء تصرفاتك 

وسطحية فكرك. 

صباح األحمــد، طيب اهللا ثراه، وقد 
كان الشخصية املناسبة ألي مسؤولية 
يتوالها بكل ما تعنيه الكلمة، فحاز ثقته 
الكبيرة، وتلك الثقة ال ينالها أي كان، 
إن لم يكن فــي محل تلك الثقة التي 
منحها إياه األمير الراحل، وبناء على 
ثقة األمير الراحل، جاءت ثقة صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمد، بأن هذه الشخصية هي الرجل 
املناسب في املكان املناسب بحق، وبعيدا 

أو غيرها من األسباب التي تصادفت مع 
هذا الوباء. ال شك أن الظرف كان مختلفا 
واملشاعر متذبذبة والقلوب مكتئبة ألن 
الناس كانت في بداية األزمة تعيش في 
قلق وتشنج خوفا من املجهول بسبب 
وسائل اإلعالم والشائعات في تلك الفترة 
التي ساعدت كثيرا على خلق كل هذه 

اخلجل من التعدي على املال العام من 
الكثيرين وقد تساعدهم احلواجز على 

أبواب الديوان من احلساب احملتوم.
ومع إعجابي الشــديد بإجنازات 
ديوان احملاسبة والتقارير املهمة التي 
الفساد واملفسدين،  يفصح فيها عن 
إال أن سياسة القيود على أبوابه بحجة 
التطعيم ستكون لها تداعياتها السلبية 
علــى أعمال وتقاريــر الديوان التي 

واألهــم من ذلك، هــو أن جنتهد 
نحن بتقدميــه ملن يســتحقه حقا، 
ونقوم بالتجاهل واالبتعاد عن كل من 
ال يســتحقه، نصد عنه وعن كل من 
يقلل من قيمتنــا، ولم يفكر في يوم 

من األيام أن يضع اعتبارا لنا.
فتقديرك ألشخاص كهؤالء سيزيد 
من تعاليهم وكبريائهم، ما سيجعلهم 
يأخــذون مقلبــا كبيرا بأنفســهم، 
وسيســتمرون بعدم مراعاة مشاعر 
باعوجاجهم  غيرهم، فدعهم يعمهون 
ونقصهم، الذي جعلهم يوهمون ذواتهم 

الفانية بـ (األنا)!
ناسني أو متناســني بأنه من أهم 
األخالق التي يجب أن يتحلى بها كل 
فرد، ملا يكسبه من حب الناس له بخالف 

األكبر في جناح أداء احلكومة، وبالتأكيد 
البد لنا هنا أن نقول ان التفات سموه 
لالنتقاد البناء كان له دور كبير وحيز 
مهم فــي أولوياته على أســاس أن 
االنتقادات ليســت كلها شخصية أو 
لنقل كيدية على أضعف تقدير.. وهنا 
يكمن سر مهم لنجاح سموه بتحقيق 

اإلجنازات واألداء الطيب للحكومة.
من جانب آخر، يتوجب أن نذكر 
أن سمو الشيخ صباح اخلالد يسير 
الراحل  على نهج مدرســة األميــر 

تعايشنا مع كل جوانبها وظروفها من 
حجر وحظر وفتح وإغالق وغيرها ال 
شك أنها تركت أثرا كبيرا في نفوس 
الكثيرين وخصوصا الذين فقدوا آباءهم 
أو أمهاتهم أو أقرباءهم أو أصدقاءهم 
سواء كان بسبب الڤيروس اخلبيث أو 
بسبب أمراض أخرى أو حوادث طرق 

التعليمات أال يســمح بدخول املبنى 
من دون التطعيم، وهذا املوقف كنت 
شاهدة بنفسي عليه ولم تنشره وكالة 
يقولون وشكراً لكل من حاول التدخل 
لوقف هذه املمارسات الغريبة على أبواب 
الديوان والتي بال أدنى شك ستكون لها 
تأثيراتها على الثقة باألجهزة الرقابية 
لها وخدماتها  التي تتضاعف احلاجة 
يوماً بعد يوم وسط أجواء اختفت حمرة 

فالعالقــات التي جتمــع بعضنا 
البعض، يتم قياســها غالبا من خالل 
التعامل بالتقدير، ملا له من تأثير مباشر 
علــى حياتنا، كونه يولــد في النفس 
اإلنسانية ثقة كبيرة جدا، فهو أمر فطري 
ينمو معنا ونكبر معه، وباالعتياد عليه، 
ستصبح على ما يرام جميع أمورنا في 
جميع عالقاتنا، ألنه سيعمل على حتسني 
ســلوكنا وتصرفاتنا، كي ال يتقلص 
شعورنا شيئا فشيئا، بسبب إفراطنا 
بآالف األفكار التي متر علينا، السيئة 
منها أو احلزينة، إلى أن نصل ملرحلة 
«االحتضار» ! حيث نظل نفكر ونفكر 
ونفكر.....إلخ، حني نواجه العكس، ذلك 
ألن اجلميع يحبون أن يشعروا بالتقدير 

ممن حولهم.

الكثيرون من املراقبني  اليختلف 
السياســي  السياســيني للمشــهد 
واحلكومي في البالد على أن اإلجنازات 
التي حتققت على يد ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
واألداء العام للحكومة من قبل ومن 
بعد، كانت إجنازات رائعة ولم تشهد 
البالد مثيال لها بالنظر للظروف التي 
مر بها العالم ومنطقة الشرق األوسط 
حتديدا خالل السنوات املاضية وعلى 
األخص خالل جائحة «كورونا» التي 

أملت بالعالم.
بأداء  النجــاح  ونقول ان ســر 
احلكومات التي توالها ســموه كان 
أساسه الصدق مع النفس في خدمة 
البالد والعباد وخلق كل ما من شأنه 
أن يسهم في خدمة املواطن من قرارات 
وتعليمات وسعي متواصل لتحقيق 
هذه الغاية على الرغم من االنتقادات 
التي لم تتوقف يوما على األداء العام.

وهنا البد لنــا من القول ان عدم 
التفات سموه ألي انتقاد غير بناء أو 
غير واقعــي ومنطقي كان له التأثير 

ڤيروس كورونا الذي اجتاح العالم 
وخلف مئات املاليــني من اإلصابات 
والوفيــات في مختلف الدول، وهبت 
احلكومات ملواجهة ومقاومة هذا الوباء 
من خالل التطعيمات املضادة للمرض 
واالشتراطات الصحية والتنسيق مع 
باملطارات  الدول األخرى فيما يتعلق 
وإجراءات السفر من تقليل أو زيادة 
للمسافرين حســب أوضاع كل دولة 
وإمكانياتها ونسبة تفشي املرض فيها.

وفي الكويت وهللا احلمد نشهد هذه 
األيام انفراجة كبيرة بعد إقبال الناس 
التطعيم وااللتــزام باإلجراءات  على 
والتعاليم وما صاحبها من انخفاض كبير 
في أعداد اإلصابات، وهذا اإلجناز لن يتم 
إال بجهد كبير من كل اجلهات احلكومية 
وعلى رأسها وزارة الصحة وأطقمها 
الطبية والتمريضية التي أبلت بالء حسنا 
طوال هذه الفترة، في هذه األزمة التي 

لدينا في الكويــت أجهزة رقابية 
متميزة تسهر على حماية املال العام 
وهو مال الشعب ويشهد لها القاصي 
والداني ولكن فتح أبواب هذه األجهزة 
الرقابية على مصراعيه هو حتد كبير 
املبلغــني عن أي  لتشــجيع وجذب 
جتاوزات وبناء جســور الثقة معهم 
ضــرورة ملحة. ويجب أن نفرق بني 
أبواب ثكنة عسكرية حيث يتم تطبيق 
القيود على الدخول وبني أبواب األجهزة 
الرقابية مثل ديوان احملاسبة، فال يجب 
أن توصد األبواب أمام املراجعني بحجة 
الطعــوم ألن عدم أخذ الطعوم له في 
معظم األوقات أسباب شخصية تتعلق 
باخلصوصية وهي حق دستوري ألي 

إنسان ويعلو غيره من احلقوق.
وأمتنى من قيادات ديوان احملاسبة 
مراجعة سياسة أبواب الديوان وأال تغلق 
أمام من أراد الوصــول إلى قياداتها 
لتوصيل رسالة مهمة تتعلق مبكافحة 
الفســاد وصون املال العــام، ولكن 

يقول الشاعر:
ومن قّدرك … البد تعطيه تقديـر

وال تعّده شي … مـــن ال يعّدك
لذلك كثيرا ما يدفن إحساسنا، ويقتل 
مشاعرنا ويغيرها أحيانا، هو عدم تقدير 
البعض لنا، باألخص أولئك الذين تشربت 
أرواحنا حبهم، وفــي صميم قلوبنا 
ميلكون مكانة كبيرة لهم، ومن حسن 
ظننا بهم توقعنا بأننا منلك نفس املكانة 
في قلوبهم، لنكتشف فيما بعد بأننا 

قد أخطأنا في ظننا نحوهم!
فلقد اصبح التقدير ذا مفهوم شائع 
وبكثرة في زمننــا احلالي، ذلك كون 
األغلب صار يبحث عنه، متعطشا إليه، 
ألنه يعتمد اعتمــادا كليا على حتديد 
مصداقية املشاعر بني اآلخرين وبيننا، 
كما يبني لنا مكانتنا احلقيقية لديهم، 
ويشعرنا بقيمتنا بالنسبة لهم، وباحملبة 
لكنه لألســف صار  واأللفة يغمرنا، 

كالعملة النادرة في وقتنا!
وعلى مدى قدرة األشخاص على 
التعامل بدقة به، على قدر ما ستنساب 
الكلمات واملعاملة اللطيفة تلقائيا معه، 
كما سينساب معها االحترام أيضا من 
قلوبنا إلــى كل من حولنا، فيكفي أن 
من خالله ستشعر وكأن حبات املطر 
تتساقط على الغير، لتترك أثرا جميال 

في نفوسهم طيبا.

آخر الكالم

«خواطر 
مستمرة»

masoud٦٥@hotmail.comمسعود مشعل العنزي

رسالة إلى الرئيس األميركي
جو بايدن
عزة الغامدي

كلمات

أحبابنا 
لن ننساكم

zaben٩٠٠@hotmail.com زبن حمد البذال

ألم وأمل

افتحوا أبواب 
األجهزة 

الرقابية
د.هند الشومر

في سياق احلياة

حصانة 
«نوع خاص»!

فاطمة املزيعل

من الواقع

صباح اخلالد
«مسيرة عطرة»

ونهج من صباح األحمد
Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري
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عشقت البحر والصيد 
منــذ الصغر وأنا في عمر 
٨ ســنوات، وكان والــدي 
يأخذني معه خالل رحالت 
صيده، وقــد تعلمت منه 
كل شــيء يخــص البحر 
املــوادع  مــن  والصيــد 
والترديع وحسبة املايات 
ومعرفة مواســم األسماك 
وأهم أماكن الصيد وأشياء 

أخرى كثيرة بالبحر. 
موسم السبيطي والنقرور

الشــيمة  ويضيــف: 
متتــاز بقوتهــا وأماكــن 
صيدها تكون في تيارات 
املياه القوية وتنشط في 
بعــض الطبعانــات التي 
تقع شمال جزيرة عوهة 
وموســمها في أغلب أيام 
الســنة، وبالنســبة الــى 
النقرور أفضل موســم له 
شهر أبريل وأماكن صيده 
داخل اجلون، السبيطي من 
الذكية واملمتعة  األسماك 

فــي الصيــد ومن أفضل طــرق صيده طريقــة احملاياة 
بالســمك احلي وأيضــا اجلق ويجب معرفة «الســجي 

والثبر» املد واجلزر.
الچنعدة غرامها سمكة احلمام

ويتابع: أفضل موسم لسمكة الچنعد يكون في فصل 
الشــتاء ومــن أفضل طرق صيدها التشــخيط واحملاياة 
وغرامها سمكة احلمامة تضرب عليها «عمياني»، والشعم 
من األسماك املتواجدة بكثرة على مدار السنة، ولكن تكبر 
وتكثر عندما يبرد اجلو تقريبا من شهر أكتوبر لغاية شهر 
مارس وتتواجد بكثرة في شمال اجلون وأيضا في اجلنوب 
وتتميز بشكلها اجلميل وطعمها اللذيذ والرائع واحملببة 

لــدى الكثير مــن احلداقة 
وفي السنوات األخيرة بدأ 
الشباب يصيدونها بطريقة 

اللفاح واجلق.
أماكن الهامور والبالول

ويقول: أفضل مواســم 
الهامــور والبالول  صيــد 
يكون خالل شهري أبريل 
وأكتوبر، ومايتها وصيدتها 
بوقفــة املايــة ما بــني املد 
واجلــز، ومن أفضل طرق 
صيدهــا (احملاياة) الطعم 
احلــي ومكانهــا، طبعانة 
األبراج وشـــيب أم الفحم.

اجلق حديث وصياد
ويضيــف: اجلــق مــن 
طــرق الصيــد احلديثــة 
ومتــت معرفتها بالكويت 
قبــل ٨ ســنوات تقريبــا 
وبــدأت النــاس تتجه الى 
اجلق لسهولة الصيد فيه 
ونتائجه اجلميلة وأصبح 
اآلن ال يوجد قارب صيد ال 
يحتوي على اجلق، ال يوجد موســم للجق وفي الصيف 
تكون حركة الصيد باجلق متعبة ومرهقة بسبب حرارة 
اجلو، ولكن في الشتاء يكون اجلق من أمتع طرق الصيد 

بسبب سهولته وفعاليته في الصيد.
ختامية

واختتم احلماد قائال: من أكثر األشياء التي تضايقني 
وتضايق احلداقة الدمار احلاصل لبحرنا بسبب املخلفات 
التي ترمى به كل يوم بسبب بعض احلداقة أو املصانع، 
ونصيحتي للشباب اللي حاب يجرب الصيد باجلق ترى 
املوضوع ســهل وممتع، وأمتنى من كل الشباب التوجه 

إلى هذه الطريقة اجلميلة والسهلة في الصيد.

احلماد: الشيمة 
مكانها «طبعانة» 

شمال عوهة

متتاز بقوتها وتنشط في التيارات املائية الشديدة

البحرية مع والده وهو في عمر ٨ سنوات، وأفضل مواسم صيد السبيطي 

والنقرور، ومكان ووقت سمكة الچنعد، ومتى تكثر وتكبر أسماك الشعم، 

وما طريقة صيد الهامور والبالول، كما أطلعنا احلماد على طريقة الصيد 

احلديثة التي بدأ احلداقة ميارسونها ولها نتائج ممتازة في عملية الصيد 

ألغلب أنواع األسماك، وأكثر األشياء التي تضايق احلداقة في البحر والنصائح 

التي قدمها لهم، فإلى التفاصيل.
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اجلمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ اقتصـاد

للباحثني عن السكن اخلاص.. هذه أرخص ١٠ مناطق سكنية بالكويت
متوسط سعر متر األرض يتراوح بني ٢٧٥ و٥٦٣ ديناراً.. وفقاً الختالف املساحات واملنطقة

الدائري األول والرابع، إلى مناطق 
الدائري اخلامس والسادس أيضا، 
حيث أصبحت اسعار االراضي في 
بعض هــذه املناطــق ومنها على 
سبيل املثال (مناطق جنوب السرة 
واملسايل وأبو احلصانية) تصل 
إلى نصف مليون دينار في الكثير 
من االحيان، خاصة بعد أن انتشرت 
ظاهرة التأجير في املناطق السكنية 

خالل السنوات االخيرة.
وفيما يلي قائمة بأسعار أقل 
١٠ مناطق سكنية بالكويت، بدءا 
من االقل وصوال إلى االعلى، وذلك 

على النحو التالي:
١ ـ مدينــة اخليران الســكنية ـ 
أرض مساحة ٤٠٠ متر داخلي ـ 
متوسط سعر املتر ٢٧٥ دينارا.
ـ أرض  النعيــم (قســائم)  ـ   ٢
مساحة ٤٠٠ متر داخليـ  متوسط 

سعر املتر ٤١٣ دينارا.
٣ ـ القصــر (بيت قائم) ـ أرض 
مساحة ٦٠٠ متر داخليـ  متوسط 

سعر املتر ٤٥٠ دينارا.
٤ ـ الفنطــاس الزراعية ـ أرض 
ـ  مســاحة ١٠٠٠ متــر داخلــي 
متوسط سعر املتر ٤٥٠ دينارا.

٥ـ  النعيم (بيت حكومي)ـ  أرض 
مساحة ٤٠٠ متر داخليـ  متوسط 

سعر املتر ٤٨٨ دينارا.
٦ـ  جليب الشيوخـ  أرض مساحة 
٥٠٠ متر داخليـ  متوسط سعر 

املتر ٥٠٠ دينار.
٧ ـ هديــة ـ أرض مســاحة ٧٥٠ 
مترا داخلياـ  متوسط سعر املتر 

٥١٣ دينارا.
٨ـ  الرابيةـ  أرض مســاحة ٥٠٠ 
متر داخليـ  متوسط سعر املتر 

٥٥٠ دينارا.
٩ـ  سعد العبداهللاـ  أرض مساحة 
٤٠٠ متر داخليـ  متوسط سعر 

املتر ٥٦٣ دينارا.
١٠ ـ النســيم (بيــت حكومي) ـ 
أرض مســاحة ٤٠٠ متر مربع ـ 
متوسط سعر املتر ٥٦٣ دينارا.

حتى أصبحت أســعار االراضي 
والقسائم في الكثير من املناطق 
الداخليــة القريبة من العاصمة 

«مليونية».
ولفت املراقبون إلى أن عدوى 
االرتفــاع فــي أســعار االراضــي 
الســكنية قد انتقلت من املناطق 
الداخلية التي كانت تنحصر بني 

القريبة من العاصمة في الكويت 
أصبحت شــبه مكتملــة العدد، 
لذا بدأت اســعار هــذه املناطق 
باالرتفاع طبقا لنظرية العرض 
والطلب، مبعنى أن العرض في 
هذه املناطق أصبح شحيحا جدا، 
وذلك فــي الوقت الــذي يرتفع 
فيه الطلب بشــكل كبيــر جدا، 

معظم دول العالم، حيث تزدحم 
مدن العالم كافة بالسكان الراغبني 
بالسكن قريبا من أعمالهم ولو في 
مجمعات أو شقق سكنية، في حني 
يعرض البعض عن السكن في 
مناطق أخرى بعيدة عن املناطق 

احلضرية.
وأضافوا أن املناطق السكنية 

والشركات الرئيسية التي تضم 
مقار أعمالهم، ويبتعدون عن باقي 
املناطق التي تعتبر مناطق غير 

مفضلة بالنسبة لهم.
ورأى املراقبون أن هذا االمر 
ليس بغريب، مبعنى أن الرغبة 
في السكن بالقرب من العاصمة 
ومراكز االعمــال موجودة لدى 

التي تتمتع بها هذه احملافظات، 
وبعدهــا عــن العاصمــة ومقار 
الوزارات احلكومية والشركات 
الرئيســية، مؤكديــن أن هــذه 
االسباب جعلت الكثيرين يبحثون 
عن السكن في املناطق الداخلية 
القريبة من مدينة الكويت التي 
تتركز فيها معظم وزارات الدولة 

طارق عرابي

مازال موضــوع بيت العمر 
يشغل بال شــريحة كبيرة من 
املواطنني الكويتيني، خاصة في 
ظل االرتفاع املتواصل في أسعار 
االراضي والعقارات السكنية في 
مختلف مناطق الكويت، وعجز 
شريحة كبيرة من املواطنني عن 
شــراء بيت العمر أو احلصول 
عليه من خالل املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية.
ومــع االرتفاع املســتمر في 
أسعار االراضي السكنية، خاصة 
فــي املناطق الداخليــة، لم يعد 
أمــام املواطــن الكويتي ســوى 
انتظار دوره في طابور الرعاية 
السكنية، خاصة بعد أن وصلت 
االراضي في الكثير من املناطق 
السكنية ألســعار تبدأ من ٣٠٠ 
ألــف دينار وتصــل إلى نصف 
مليون دينــار ببعض املناطق، 
وذلــك تبعا للموقع واملســاحة 

وباقي املميزات االخرى.
ومــن هــذا املنطلــق، بــدأت 
«األنباء» في البحث عن أسعار 
أرخص املناطق الســكنية التي 
ميكن للمواطن الباحث عن السكن 
اخلاص التملك فيها، خاصة وأن 
هناك مناطق مازالت أســعارها 
في متناول شريحة ال بأس بها 
مــن املواطنــني، حيــث تبني أن 
أرخص االســعار مازالت تتركز 
في محافظات الفروانية واالحمدي 
واجلهراء، وذلك بعد أن اتسعت 
الفجوة بني أسعار هذه احملافظات 
وباقي محافظات الكويت االخرى، 
وخاصــة محافظــات العاصمة 

وحولي ومبارك الكبير.
وأرجع مراقبــون عقاريون 
رخــص أســعار االراضــي فــي 
محافظات الفروانية واألحمدي 
واجلهراء إلى عوامل عديدة أهمها 
املساحات الشاسعة من االراضي 

الكويت رابع أفضل املدن 
في مجال التكنولوجيا املالية خليجيًا

زيادة الكفاءة إلى أقصى حد عندما يتعلق 
األمر بتلقي املدفوعات عبر اإلنترنت. ويوفر 
احللول والبوابات والروابط املتعلقة بالدفع 

واملستندة إلى الفواتير.
وتســهل التكنولوجيا الذكية للشركة 
على املستخدمني إصدار الفواتير وحتصيل 
املدفوعات، كما يساعد وقت اإليداع السريع 
من خالل جميع البنوك الكبرى في حتسني 

التدفق النقدي أيضا.
«Tap»

 «Tap» وفيما يخص الشركة الثالث، فهي
التي تعمل على تبسيط املدفوعات للشركات 
من خــالل تقدمي بوابات الدفع للشــركات 
وتطبيق دفع الفواتير للمستهلكني، وتقدم 
بوابة دفع ميكن للشركات من خاللها قبول 
مدفوعات البطاقات. باإلضافة إلى ذلك، فإنها 
توفر لوحة معلومات للشركات لعرض سجل 

املعامالت وحتليالت الدفع اخلاصة بهم.
وتعمل «Tap» أيضا على توسيع منصة 
«goCollect» اخلاصة بتحصيل مدفوعات 
للشــركات إلنشــاء فواتيــر مخصصــة 
ومشــاركتها مع العمــالء من خالل قنوات 
مختلفة مثل «واتساب»، والبريد اإللكتروني 

وما إلى ذلك.
وقال املؤشر انه ملا كانت التكنولوجيا 
املاليــة او ما يعرف بعبارة «FinTech» قد 
أصبحــت كلمة رنانة كبيــرة في كل دول 
مجلــس التعاون اخلليجــي، فقد وضعت 
الدول أهدافا نحو التنويع واحلصول على 
موطئ قدم في هذه الصناعة الديناميكية 

اجلديدة.
وتهــدف الكويت أيضا إلــى أن تصبح 
العبا رئيسيا في مجال التكنولوجيا املالية، 
حيث أصبح قطاع التمويل في البالد راسخا 
مقارنة بدول اخلليج األخرى، ويعطي قوة 
دفع لصناعة التكنولوجيا املالية املزدهرة.

محمود عيسى

حّلت مدينة الكويت باملرتبة التاســعة 
كأفضــل وجهــة للتكنولوجيــا املالية في 
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا، ورابع 
أفضل الوجهات اخلليجية بعد دبي واملنامة 
والريــاض، وذلك لعام ٢٠٢٠ على مؤشــر 
.«Global Fintech التكنولوجيا املالية «٢٠٢٠
وقال موقع «أي بي إس انتلجنس» عن 
نتائــج املؤشــر، إنه مع دخــول املزيد من 
الشركات في مجال التكنولوجيا املالية فإن 
ثمة ٣ شركات كويتية أحدثت ثورة مبجال 
التكنولوجيا املالية، حيث يجدر االهتمام بها 
.«Tap»و ،«MyFatoorah»و ،«FinFirst» وهي

«FinFirst»
وأوضــح املوقع أن املنصــات الرقمية 
لشــركة «FinFirst»، توفــر جتربة رقمية 
لقروض السيارات والقروض الشخصية 
واالستهالكية والتأمني على السيارات، وتقدم 
املنصة أيضــا قروضا للرعايــة الصحية 
وقروض التعليم وقروض الرهن العقاري.
وعالوة على ذلك، تقدم املنصة قروضا 
جتاريــة مثــل رأس املــال العامل ومتويل 
األصول ومتويل تسديد الفواتير، ومتتلك 
«FinFirst» العديد من املنتجات املصرفية 
مبا في ذلك صناديق االستثمار كالصناديق 
املشــتركة وصناديق األسهم والصناديق 
العقارية واحلســابات املصرفية وحتليل 
الودائع الثابتة واالئتمان، وحتليل كشف 

احلساب املصرفي، وحتليل املخاطر.
«MyFatoorah»

وأشار املوقع إلى ان الشركة الثانية هي 
«MyFatoorah»، حيث متثل هذه الشركة حال 
جديدا ومبتكرا للدفع عبر اإلنترنت، وميكن 
الشركات الكويتية من جميع األحجام من 

«Global Fintech حلّت باملرتبة التاسعة بالشرق األوسط.. وفقاً ملؤشر «٢٠٢٠

٣ شركات كويتية أحدثت ثورة بالتكنولوجيا املالية.. هي: 
«Tap»و «MyFatoorah»و «FinFirst»

«بورصة الكويت» تواصل حصد املكاسب بـ ٣٥٢ مليون دينار
شريف حمدي

الشــرائي  التوجــه  عــاد 
للبورصــة الكويتيــة خــالل 
تعامالت األسبوع، وذلك بعد 
موجــة قصيرة مــن عمليات 
البيــع بهــدف جنــي األرباح 
الســريعة مــن األســهم التي 
حققــت مســتويات ســعرية 
مرتفعة خالل فترة النشــاط 
التي سبقت األسبوع املاضي.

وعلى إثر عودة النشــاط 
اإليجابي للبورصة، شــهدت 
جميــع املؤشــرات ارتفاعات، 
خاصة مؤشــر السوق األول 
الــذي يضــم أكبر الشــركات 
املدرجــة والتــي كانــت اكثر 
عرضة للبيع األسبوع املاضي 
مقارنة بأسهم السوق الرئيسي 
الــذي يحافــظ علــى وتيــرة 
االرتفاعات منذ بداية تعامالت 

الشهر اجلاري.
وتأتــي العودة الســريعة 
للتوجه الشرائي في ظل تفاؤل 
باملرحلة املقبلة والتي ستشهد 
بدء اإلفصاح عن النتائج املالية 
لفترة األشهر الـ ٩ األولى من 
العام احلالي، والتي يتوقع لها 
ان تكون اســتكماال ملا حتقق 
خالل النصف األول مع عودة 
احليــاة لطبيعتهــا ومــن ثم 
استئناف األنشطة االقتصادية.

كما يعزز حالة التفاؤل التي 
تســود بني أوساط املتعاملني 
بسوق األسهم الكويتي، حتسن 
أسعار النفط بالسوق العاملي 
مع وجود تقارير عاملية تشير 
إلى اســتمرار ارتفاع األسعار 

خالل الفترات املقبلة.
وألول مرة منذ فترة طويلة 

مليون دينار، وكانت جلســة 
ختام األسبوع امس هي األعلى 
بقرابة ٧٥ مليون دينار، وهو 
مســتوى غــاب عن الســوق 
خالل األســبوعني األخيرين. 
التــداول  وارتفعــت أحجــام 
بنسبة ٣٫٧٪، إذ بلغت كميات 
األســهم املتداولــة ١٫٠٧ مليار 
سهم ارتفاعا من ١٫٠٣٣ مليار 
سهم األسبوع املاضي، وأنهت 
البورصة تعامالت األســبوع 
علــى ارتفاع أداء املؤشــرات، 

وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول 
بنسبة ٠٫٩٪ وذلك بإضافة ٦٩ 
نقطة ليصل إلى ٧٥١١ نقطة من 
٧٤٤٢ نقطة األسبوع املاضي.
ارتفــع مؤشــر الســوق  ٭ 
الرئيسي مكاسب بنسبة ٠٫٧٪ 
بارتفاع ٤١ نقطة ليصل املؤشر 

الفترة األخيرة.
إلحصائيــــــة  ووفقــــا 
البورصة حول نسب امللكيات 
األجنبية في البنوك الكويتية 
بتاريــخ ٨ ســبتمبر اجلاري، 
بلغــت قيمة ملكيات األجانب 
في الـ ١٠ بنوك الكويتية ٢٫٤٣ 
مليــار دينار، ارتفاعا من ٢٫٤ 

مليار األسبوع املاضي.
وارتفعــت ملكية األجانب 
فــي البنــك الوطني بنســبة 
٠٫١١٪ ليصــل اإلجمالــي إلــى 
١٫٤١١ مليــار  ٢٠٫٧٧٪ بقيمــة 
دينار ليحافــظ الوطني على 
الصدارة من حيث القيمة، كما 
ارتفعت في بيتك بنسبة ٠٫٠٣٪ 
لتصل إلى ١٠٫٩٢٪ بقيمة ٧٦٢٫٣ 
مليون دينــار. وارتفعت في 
برقــان بنســبة ٠٫٠١٪ لتصل 
إلى ٢٫٧٢٪ بقيمة ١٦٫٧ مليون 
دينار، وفي بنك وربة بنسبة 
٠٫٠٢٪ لتصل إلى ٤٫١٩٪ بقيمة 
١٧٫٣ مليون دينار، كما ارتفعت 
نسبة ملكية االجانب في بنك 
املتحد بـ ٠٫٠١٪ ليصل اإلجمالي 
إلى ٠٫٣٦٪ بقيمة ٢٫٥ مليون 
دينار. واستقرت نسبة ملكيات 
األجانب في بنك التجاري عند 
٠٫٦٪ بقيمة ٦٠٩ آالف دينار، 
وفي بنــك األهلي عند ٠٫٣٥٪ 
بقيمة ١٫٢ مليون دينار، كذلك 
اســتقرت فــي بنــك الكويت 
الدولي «KIB» عند ٤٫٦٨٪ بقيمة 
١١٫٨ مليــون دينار، وفي بنك 
بوبيان بنســبة ٥٫٢٢٪ بقيمة 
١٢٨٫٥ مليون دينار، وانخفضت 
نسبة ملكيات األجانب في بنك 
اخلليج بنسبة ٠٫٢٥٪ لتصل 
إلى ١٠٫٥٦٪ بقيمة ٧٦٫٩ مليون 

دينار.

إلى ٥٦٠٠ نقطة من ٥٥٥٩ نقطة.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ٠٫٠٩٪ مبكاسب بلغت 
٦٠ نقطــة ليصــل إلــى ٦٨٦٩ 
نقطة من ٦٨٠٩ نقاط األسبوع 

املاضي.
من جهة اخرى، اتسـمـــت 
تعـامـــالت األجانب على أسهم 
البنوك الكويتية خالل تعامالت 
األسبوع بالشــراء، من خالل 
رفع ملكياتهم في اسهم ٥ بنوك 
هي الوطني، وبيتك، وبرقان، 
ووربة، واملتحد، بينما استقرت 
نســب ملكيات األجانب في ٤ 
بنوك هــي التجاري واألهلي، 
 ،«KIB» وبنك الكويت الدولي
خفضــوا  فيمــا  وبوبيــان، 
ملكياتهم في اسهم بنك اخلليج 
في ظل تراجع الفت في نسب 
ملكيات األجانب للبنك خالل 

قيمتها السوقية تتجاوز حاجز ٤٠ مليار دينار.. و٢٢١ مليوناً محصلة السيولة األسبوعية

الســوقية  القيمــة  تتخطــى 
للبورصة مســتوى ٤٠ مليار 
دينار، وذلك من خالل إضافة 
٣٥٢ مليــون دينــار بنهايــة 
التعامالت األسبوعية لتصل 
إلى ٤٠٫٠٧ مليار دينار ارتفاعا 
من ٣٩٫٧ مليار دينار األسبوع 
املاضي بنســبة ارتفاع بلغت 

.٪٠٫٩
وانعكس التحسن النسبي 
علــى  الســوق  ملؤشــرات 
املتغيــرات، حيــث جتلى في 
عودة الســيولة تدريجيا إلى 
ســوق األسهم خالل تعامالت 
األســبوع، إذ ارتفع متوسط 
التداول اليومي إلى ٤٤ مليون 
دينار مبحصلة أسبوعية ٢٢١ 
مليون دينــار ارتفاعا من ٣٤ 
مليون دينار كمتوسط يومي 
األسبوع املاضي مبحصلة ١٧٠ 

فائض الكويت التجاري مع اليابان يقفز ٢٩٣٪ إلى ٤٨٢ مليون دوالر
كونا: أظهــرت بيانات حكومية 
يابانية أمــس، أن الفائض التجاري 
للكويت مع اليابان تضاعف أربع مرات 
تقريبا في شهر أغسطس املاضي، 
وذلك بفضل األداء القوي للصادرات، 
حيث ذكرت وزارة املالية اليابانية في 
تقرير أولي أن الفائض ارتفع بنسبة 
٢٩٢٫٧٪، مقارنــة بنفس الفترة من 

العام املاضي ليصل الى ٥٢٫٨ مليار 
ين ياباني (٤٨٢ مليون دوالر).

وأوضحت أن هذا التوســع في 
الفائض يعد اخلامس على التوالي، 
مشيرة الى أن فائض الكويت التجاري 
مع اليابان ظل بذلك ايجابيا ملدة ١٣ 

عاما وسبعة اشهر.
الصادرات  أن إجمالي  وأضافت 

الكويتية الى اليابان ارتفع في الشهر 
املاضي للمرة اخلامسة على التوالي 
بنسبة ٢٠٩٫٣٪ على أساس سنوي 
ليصل الى ٦١٫٥ مليار ين ياباني (٥٦٢ 
مليون دوالر)، فيما ارتفعت الواردات 
من اليابان أيضا للمرة السادسة على 
التوالي بنسبة ٣٥٫١٪ لتصل الى ٨٫٧ 
مليارات ين ياباني (٨٠ مليون دوالر).

أن فائض  الى  الوزارة  وأشارت 
الشرق األوسط التجاري مع اليابان 
املاضي بنسبة  الشــهر  ارتفع في 
١٥٣٫٦٪ ليصل الى ٦٩٢٫٣ مليار ين 
ياباني (٦٫٣ مليارات دوالر) بفضل 
اليابان  الى  املتجهة  الصادرات  منو 
من املنطقة بنســبة ١٢٢٫٧٪ مقارنة 

بالعام السابق.

تضاعف ٤ مرات خالل أغسطس املاضي.. للشهر اخلامس على التوالي



اقتصـاد
اجلمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١

13

«بيتك»: خصائص متنوعة خلدمة «رقابة احلواالت عبر سويفت»

«فوربس»: «املركزي» الكويتي قفز باحتياطياته األجنبية 
٥٫٥ مليارات دوالر منذ بداية «كورونا»

«رقابــة  خدمــة  تتيــح 
احلواالت عبر شبكة سويفت» 
التــي أطلقهــا بيــت التمويل 
الكويتــي «بيتــك» مؤخــرا، 
خصائص متنوعة وفق أعلى 

معايير األمان واجلودة.
إمكانية  وتوفــر اخلدمــة 
تتبع مسار التحويالت املالية 
بشــكل مباشــر فــي الوقــت 
احلقيقي مع خاصية التنبيه 
وحظــر املدفوعــات املرســلة 
مع تزويد املستخدم بتقارير 
يومية عن حالة العملية. كما 
تركز اخلدمة على املدفوعات 
الصادرة من خالل املســاعدة 
في تقليل الهجمات االحتيالية 
عبر اكتشاف املدفوعات عالية 
املخاطر ومنعها ودعم عمليات 

االسترداد.
وتتميز اخلدمــة اجلديدة 
بالعديــد مــن اخلصائــص، 
مبا في ذلــك وقف املدفوعات 
عاليــة املخاطر مباشــرة في 
الوقــت احلقيقــي، واملراقبة 
«أثنــاء الرحلــة» فــي الوقت 
الفعلي للدفعات التي ترسلها، 
واالعتمــاد علــى تكنولوجيا 
ذكية تتعلم األمناط السلوكية 
مبرور الوقت، وتدعم التحسني 

قالــت مجلــة فوربــس الشــرق 
األوســط، فــي تقرير حــول الوضع 
االقتصــادي لدول اخلليــج، إن بنك 
الكويــت املركــزي متكن مــن زيادة 
احتياطياتــه من العمــالت األجنبية 
بنحو ٥٫٥ مليارات دوالر منذ بداية عام 
٢٠٢٠، وحتى نهاية النصف األول من 
٢٠٢١، أي منذ بداية تداعيات جائحة 
«كورونا» بالكويت، حيث قفزت ٤٠٫٢٥ 
مليار دوالر إلــى ٤٥٫٧ مليار دوالر، 

بارتفاع نسبته ١٣٫٥٪.
وأشار تقرير املجلة، إلى أنه على 
الرغم من تأثير اجلائحة على أسعار 
النفط، حافظت الكويت على فائض 
في ميزان املدفوعــات العام املاضي، 
حيث ســجلت فائضا بقيمة ١١ مليار 
دوالر العام املاضي، بحســب تقرير 

بنك الكويت الوطني.
الســياحة اخلارجيــة  وشــهدت 

وحتويالت العاملني إلى خارج البالد 
تراجعا خالل الفترة نفسها، ما عوض 
جزئيا أثر انخفاض عائدات صادرات 

النفط على ميزان املدفوعات، ومع ذلك 
انخفضت االحتياطيات الرسمية للبالد 
مبقدار ٣ مليارات دوالر من ٤٨٫٧ مليار 

دوالر إلــى ٤٥٫٦ مليــار دوالر خالل 
النصف األول من ٢٠٢١.

وفي ٢٣ أغســطس املاضي، ضخ 
صندوق النقد الدولي ما يعادل ٦٥٠ 
مليار دوالر، في أكبر تخصيص حلقوق 
الســحب اخلاصة للبلــدان األعضاء 
فيه، حيث يهدف هذا التخصيص إلى 
تعزيز احتياطيات العمالت األجنبية 
ومساعدة الدول على التعامل مع تأثير 
أزمة «كورونا»، وحصدت السعودية 
أعلى حصة بني دول اخلليج، إذ بلغت 

قيمتها ١٣٫٧ مليار دوالر.
وتلقت اإلمارات ٣٫٢ مليارات دوالر، 
والكويت ٢٫٦ مليار دوالر، وقطر مليار 
دوالر مــن حقوق الســحب اخلاصة 
على التوالي، وفي غضون ذلك، منح 
صندوق النقد الدولي سلطنة عمان 
٧٤٠ مليــون دوالر، وخصــص ٥٤٠ 

مليون دوالر للبحرين.

الشــخصي والتوقيــع عليها 
إلكترونيا سواء عبر تطبيق 
«بيتك» علــى املوبايل أو من 
خالل Desktop من أي مكان دون 
احلاجة لزيارة الفروع، وكذلك 
أطلق خدمة «األسعار املباشرة 
 ،Live FX Pricing «للعمــالت
وخدمة التحويل الفوري الى 
«بيتك تركيا» باستخدام شبكة 
RippleNet، وخدمة «احملافظ 
الرقميــة» عبر أجهزة الهاتف 
النقال والساعات الذكية التي 
توفر أحــدث أســاليب الدفع 
الرقمية الذكية بأعلى معايير 
األمان املتطورة بالتعاون مع 

.Samsungو Fitbitو Garmin
 KFH ولدى «بيتك» فروع
Go الذكية التي تتيح للعمالء 
اجراء باقة متنوعة من اخلدمات 
املصرفيــة التفاعلية، ومنها: 
إنشــاء املعامــالت التجاريــة 
«املرابحــة»، وطلب البطاقات 

نتج عنها إطالق نظام النماذج 
الــذي يحــول  االلكترونيــة 
النمــاذج املصرفية التقليدية 
إلى مناذج إلكترونية آمنة يتم 
التحقق من صحتها بشكل آلي.

ويوفــر «بيتــك» لعمالئه 
خدمــة متابعــة التحويــالت 
 «SWIFT GPI» املصرفيــة 
الكترونيا للعمالء، التي تتيح 
للعمالء متابعــة حتويالتهم 
حتى وصولها الى حســابات 
املســتفيدين الكترونيــا عبر 
املوقــع  علــى   KFHonline
اإللكترونــي أو عبــر تطبيق 
املوبايل بنظامي IOS وآندرويد، 
ecorp.kfhonline. وكذلك عبر 

.com
ويواصل «بيتك» ريادته في 
تقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات 
املصرفية اإللكترونية لعمالئه 
ضمن أعلى معايير الســرعة 
واألمان واجلودة، مع التركيز 
على أمــن البيانــات وتعزيز 
استراتيجية األمن السيبراني، 
ضمــن اســتراتيجية التحول 
الرقمــي، وحتقيق الريادة في 
اخلدمات املصرفية االلكترونية، 
ومواصلة التميــز في تعزيز 

جتربة العميل املصرفية.

االئتمانيــة واملســبقة الدفع، 
البيانــات ورقــم  وحتديــث 
الهاتــف، وتفعيــل البطاقات 
الودائــع  املصرفيــة، وفتــح 
واحلســابات، وطباعــة دفتر 
الشــيكات الفوري، والطباعة 
الفوريــة للبطاقات املصرفية 
بدون طلب مســبق، واستالم 
ســبائك الذهب (١٠ غرامات) 
وفتح حساب (الذهب، التوفير، 
الرابح، اخلدمة اآللية)، وكذلك 
بيع وشراء الذهب، والسحب 
النقــدي مــن دون بطاقة عن 
طريق املوبايل من خالل الرمز 
التعريفي QR code أو من خالل 
البطاقة املدنية أو رقم الهاتف، 
وغير ذلك الكثير من اخلدمات 

التمويلية واملصرفية.
ويعزز «بيتك» التعاون مع 
شركات الـFintech، حيث وقع 
 Aion» مؤخرا اتفاقية مع شركة
Digital»، املنصة املتخصصة 
باخلدمات املصرفية الرقمية، 
بهدف رقمنة جميع اخلدمات 
املصرفيــة التي يقدمها البنك 
لألفــراد والشــركات، وكذلك 
اتفاقيــة تعــاون مع شــركة 
ProgressSoft الرائدة في مجال 
رقمنة اخلدمات املصرفية التي 

اخلدمة تتيح تتبع مسار التحويالت بشكل مباشر مع خاصية التنبيه وحظر املدفوعات املرسلة

بارتفاع نسبته ١٣٫٥٪ لتبلغ مستوى ٤٥٫٧ مليار دوالر بنهاية النصف األول من ٢٠٢١

املستمر، كما تعتبر خدمة آمنة 
بواسطة SWIFT بدون تأثيرات 
بيئية، وبنظام تشغيل فوري.
وتــزود خدمــة «رقابــة 
احلواالت عبر شبكة سويفت» 
املســتخدم بتقارير احترافية 
وســهلة االســتخدام تغطــي 
املدفوعات املرسلة واملستلمة، 
وميكن تصميمها بسهولة من 
قبــل املســتخدمني، كما توفر 
اخلدمة إمكانية إدارة املدفوعات 
املجمدة، وتقوم بتقليل مخاطر 
االحتيال وبناء مستقبل أكثر 
أمانا، وحتسن ســرعة الدفع 
والشــفافية واملوثوقيــة، مع 
تغطية التنبيه لرسائل الدفع 
الرئيسية MT١٠٣ وMT٢٠٢ و

.MT٢٠٢COV
ويوفر «بيتك» باقة متكاملة 
من اخلدمات املصرفية الرقمية، 
حيــث أطلــق مؤخــرا خدمة 
اســتكمال معامــالت التمويل 

البرتغال تنظم منتدى دوليًا لوزراء
وهيئات السياحة العاملية لبحث مواجهة «كورونا»

فــي أجــواء منفتحــة بحــذر 
شديد على وباء «كورونا»، بدأت 
في مدينة إيفــورا التاريخية في 
البرتغال، جلســات مؤمتر دولي 
ملؤسســات وهيئات السياحة في 
العالم، وذلك حتت عنوان «عالم 
مــن أجل الســفر»، وهــو منتدى 
دولــي ينعقد دوريــا منذ عامني، 
لكنــه ينعقد ألول مــرة بحضور 
فعلي لغالبية املشاركني في مكان 
واحد وكان االختيار ملدينة إيفورا 

التاريخية في البرتغال.
وقد افتتح املؤمتر برعاية وزيرة 
السياحة البرتغالية، والتي حتدثت 
في كلمتها الترحيبية عن ضرورة 
التكاتف العاملي من أجل مواجهة 
الوباء باستراتيجيات تنقذ قطاعات 
السياحة والسفر في دول العالم، 
مؤكدة ضــرورة اخلروج بخطط 
عمل حقيقية وجادة في مواجهة 
حتديات وبــاء «كورونا» وإعادة 
حرية التنقل والسفر ضمن معايير 

قصوى تضمن سالمة اجلميع.
ويناقش املؤمتــر، الذي يعقد 
على مــدار يومي ١٦ و١٧ اجلاري، 
التحديــات التي تواجــه صناعة 
الســياحة وقطاع السفر بالعالم 
أمام وباء كورونا، حيث انطلقت 
فعاليات املؤمتر بوصول مجموعة 
من أبطال رياضة ركوب الدراجات 
الهوائية الذين انطلقوا من مدينة 
نانت الفرنسية إلى نقطة الوصول 
في أيفورا البرتغالية على امتداد 

أكثر من ١٤٠٠ كيلومتر.
استراتيجيات إنعاش السياحة

وفــي كلمته االفتتاحية والتي 
جاءت في مؤمتر صحافي، أشــار 
الرئيس التنفيذي ملنتدى عالم من 
أجل السفر فريدريك فان هاوته، إلى 
أهمية املؤمتر وضرورة التعاون 
الدولي بــني دول العالــم لوضع 
التنفيذ  اســتراتيجيات موضــع 
والتطبيق في مواجهة وباء كورونا 
وإنعاش قطاع السياحة في العالم 
ضمن منظور مختلف يتغلب على 

معوقات السفر والسياحة بسبب 
الوباء.

من جانبه، شدد السكرتير العام 
للمنتدى كريستيان ديلوم، على 
أن الوقت حان للعمل ال للحديث 
فقط، وأن املنتدى يجب أن يخرج 
بخطط عمل حقيقية تنعش قطاع 
السياحة في العالم وبإرادة دولية.

ضرورة تسريع اللقاحات
فيما حتــدث وزير الســياحة 
فــي جامايكا إدموند بارتليه، عن 

سلسلة معوقات أثرت على قطاع 
السفر وبالتالي على السياحة بدءا 
من أحداث سبتمبر اإلرهابية عام 
٢٠٠١ ثــم وبــاء ســارس وانتهاء 
بالوباء األكثر خطورة الذي خلق 
حالة إربــاك نوعية ومختلفة في 
قطاعات السفر على مستوى العالم.
وأشــار بارتليه إلى أثر الوباء 
باألرقام على القطاعات االقتصادية 
في دول العالم، وأنه من الضرورة 
التعافي عامليا بالتوازي مع خطط 
التعافي صحيا، مشيرا إلى أهمية 

التلقيح وأهمية خطط الوصول إلى 
اللقاح، واعتبر الوزير اجلامايكي 
أن اللقاح والوصول إليه ضرورة 
حيويــة للعالم للخروج من أزمة 

الوباء بنجاح.
التحرك الفوري

بدوره، أكد رئيس املركز العاملي 
إلدارة األزمــات د.طالب الرفاعي، 
ضــرورة التكاتــف العاملــي بــني 
احلكومات للخروج من أزمة الوباء 
العاملية، مشــددا على أن التحرك 
يجــب أن يكــون فوريــا وعاجال 
للخروج باستراتيجيات وحلول 
عاملية في مواجهة الوباء، ووضع 
خطط لتسهيل السفر مع احلفاظ 

على السالمة الصحية.
من جهته، شــدد رئيس هيئة 
السياحة البرتغالية لويس أراجيو، 
وفي كلمته القصيرة واملكثفة، على 
ضرورة تغيير بنية قطاع صناعة 
الســياحة واالنتباه إلــى القطاع 
مبوارده البشــرية األكثر فعالية 
وحتديدا البنية التحتية للقطاع 
من عاملني في أسفل هرم الصناعة 

خصوصا في اللوجستيات.

بعنوان «عالم من أجل السفر».. لبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة وقطاع السفر بالعالم

جانب من فعاليات املؤمتر

املستشار الكويتي

قبل تأهيل القيادات 
احلكومية.. هناك 

خطوات واجبة!
Abumishari١@yahoo.com

د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

اهتمام احلكومة الكويتية بتنمية وتأهيل 
املوظفني الذين يشــغلون وظائف إشرافية 
وقيادية مبهارات تؤهلهم ملمارسة وأداء عملهم 
مبستوى أفضل، حسب املهام والصالحيات 
املوكلة لهم، يؤدي الى حتسن أداء وإنتاجية 
األجهزة احلكومية، خاصة أن الكويت مقبلة 
على إعادة هيكلة وإصالح اقتصادي وحتكم 
في امليزانية، حسب اإليرادات املتوافرة وحسب 
املصروفات التي ترى احلكومة تتضمن تقشفا 

حلل مشكلة العجز املالي املستمر.
وحسب ما مت رصده من اخبار إعالمية 
وصحافية عن هذه التوجهات، فهناك املشروع 
الوطني إلعداد القــادة، والذي من املتوقع 
ان يطلق ٢٤ برنامجا تدريبيا إلعداد القادة 
مبختلف التخصصات ملدة ٦ أشهر، وذلك 
استجابة لتوجهات ورؤى سمو رئيس مجلس 
الوزراء، لتطوير مهارات املوظفني، وتأهيل 
املرشــحني للمناصب القيادية واإلشرافية، 
مشــيرا إلى أنه مت تدريب ١٠٠ متدرب من 

مختلف القطاعات احلكومية.
ويهدف هذا املشروع إلى تأهيل القيادات 
القطاعني احلكومي واخلاص،  الشــابة في 
بأساليب القيادة احلديثة، لتمكينهم من قيادة 
خطة التنمية من خالل برنامج تدريبي وعملي، 
كما أن هناك اتفاقا بني األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط واملعهد العربي للتخطيط الذي 

عقد في املعهد، وذلك في إطار تعزيز التعاون 
املشــترك بينهما إلطالق برنامج «القيادات 
التنموية»، حتت شعار «نحو قيادي تنموي 
وطني» لصالح األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية.
هذه املبادرات والتوجهات جيدة وتؤدي 
الى حتقيق اهداف تنموية وتطويرية للكويت 
بوجود قيادات ذات كفاءة ومت تأهيلها مبهارات 
لتحقيق خطة التنمية وجهاز حكومي ذي أداء 
متميز، وهذا لن يتحقق إال إذا مت اتخاذ خطوة 
مسبقة وهي اختيار وترشيح موظفني في 
وظائف قيادية وإشرافية ذوي كفاءة وأداء 
وإنتاجية مت تقييمها مــن قبل جلنة تقابل 
وتختبر وترشح من لديه االستعداد والقابلية 
وله تاريخ وظيفي ممتاز ولديه التزامات جتاه 
عمله وجهة عمله حسب القانون والقرارات 

وسجله نظيف.
وإذا حدث ذلك، أتوقع أن حتقق احلكومة 
الهدف من تنميــة وتأهيل هؤالء القياديني 
واإلشرافيني حلكومة جديدة ذات أداء وإنتاجية 
التنمية ومشاريعها  متميزة وحتقق خطط 
بصورة افضل واذا لــم تتم هذه اخلطوة 
قبل دخول القياديني واإلشرافيني في هذه 
البرامج فأعتقد لن يغير بعض أو أغلب هؤالء 
من سلوكهم وأدائهم السابق ولن يتحقق ما 

تفكر فيه احلكومة وتهدف إليه.

..«WATCH 3 Pro» ساعة هواوي
«eSIM» ذكية فائقة األناقة ومزودة بخاصية

«وربة» يعلن فائزي سحب «احلصالة» األسبوعي

«املتحد» يعلن رابحي سحب «احلصاد اإلسالمي»

رمبا تكون قد سمعت 
حملــة عامــة عن ســاعة 
 HUAWEI WATCH 3 Pro
األكثــر األناقــة واملزودة 
بخاصيــة eSIM مجهزة 
بعمر بطارية أطول، متزج 
أحدث ساعة ذكية رائدة 
بــني تكنولوجيا هواوي 
والتصميــم  املبتكــرة 
الذي  املتميز  الكالسيكي 
ينبض باألناقة من جانب 

إلى آخر.
مع هذه الســاعة الذكية، ال داعي للقلق 
إذا تلقيت مكاملة أو رسالة نصية أثناء عدم 
وجــود هاتفك معك ألنه ميكنك ببســاطة 
إجراء املكاملــات وتلقيها، وحتى الرد على 
الرسالة مباشرة من معصمك بسهولة، حيث 
تدعم الساعة نظام االتصال املستقل الذي 
يسمح لك بالبقاء على اتصال حتى عندما 

أعلــن بنك وربة عن فائزي ســحوبات 
«Bloom» األسبوعية، وهو احلساب اخلاص 
بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بني ١٥ و٢٥ 
سنة. حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل 
يوم أربعاء طوال العام على جميع عمالء 
شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية 
سارية طوال الشهر األسبق للسحب، ويتم 
السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعــة وموظفي بنك وربة لتتويج ٥ 
رابحني بـــ ١٠٠ دينار لكل منهم. كما يقوم 
بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل 
 Bloom شهر، بعمل ســحب خاص لعمالء
ممن قاموا بتحويل املكافأة الطالبية التي 
يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 
٥ رابحني شهريا مببلغ ٢٠٠ دينار لكل منهم.

كمــا يبــارك بنك وربة لفائزي ســحب 
 Bloom احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء»
الرابع والعشــرين لهذا العام، وهم: محمد 
فيصل عبداهللا الدوســري، محمد حســان 
علــي، رمي بســام أحمد لبــده، هاجر علي 

مروي املطيري، محمد فؤاد حميد مظفر.
جدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة 

قام البنك األهلي املتحد يوم 
األربعــاء ١٥ اجلــاري، بإجراء 
السحب األسبوعي على جوائز 
احلصــاد اإلســالمي، حســاب 
السحب على اجلوائز اإلسالمي 
األول في الكويت والذي يقدم 
ما يزيد عن ٧٥٠ جائزة سنويا، 
وينفرد بالعديد من املميزات، 
ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج 
ادخــار والذي يقدم أكبر قيمة 
مــن اجلوائز إلى أكبر عدد من 
الفائزين، فضال عن ميزة فتح 
احلســاب عبــر االنترنت بكل 
سهولة ويسر مع ميزة اإليداع 

الفوري في احلساب.
وأسفر السحب عن حصول ٢٠ فائزا على 
١٠٠٠ دينار لكل منهم، وهم: بدرية ســليمان 
الشايجي، سارة عبداللطيف الصالح، ونافع 
حوري الظفيري، وباسل علي الصانع، وعايد 
فهد املطيري، وسارة عذل ماجد، وصبيح محمد 
عمر، وحســني علي جواهري، وعبدالرحمن 
مهدي املطيري، وخالد سامي الفرحان، وطارق 
خالد املكي، وجاسم محمد الدوسري، ومجاهد 
محمــد اجلــش، محمد عبدالرحيــم الصفار، 
وعبــداهللا محمــود البســتان، وعبدالرحيم 
عبدالكرمي عبدالغفار، وفاطمة همالن الهمالن، 
وعدوية حسني اإلبراهيم، وبدر حبيب العوض، 

وأمين أحمد احلكيم.
وتتضمن ســحوبات احلصاد العديد من 

تكــون خــارج األنشــطة اخلارجية أو في 
األوقات التي جتد فيها أنه من غير املناسب 
 eSIM حمل هاتفك، ومبجرد تفعيل خدمة
على هاتفكم الذكي، ميكنكم احلصول على 
 ،WATCH 3 نفس رقم الهاتف على ســاعة
واالستمتاع بنفس باقات البيانات والصوت 
كما هو احلال على الهواتف الذكية لديكم.

عمالء Bloom بتجربــة مصرفية رقمية 
فريــدة مــن نوعها ترتقــي لطموحاتهم 
وتوجهاتهم التي تعتبره ركيزة التطور 
من خالل تطبيق مصرفي خاص واألول 
من نوعه ليس في الكويت فحسب، بل في 
املنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات 
وســائل التواصــل االجتماعــي، األكثر 
اســتخداما من حيث تصميم والواجهة 
وطرق التصفح واختيار األلوان خصيصا 

للشباب.

اجلوائز، من بينها جائزة بقيمة ١٠٠ ألف دينار 
في كل من عيد الفطر وعيد األضحي وتبقى 
اجلائزة الربع ســنوية الكبــرى بقيمة ٢٥٠ 
ألف دينار أهم ما يطمح إليه العمالء لتحقيق 
تطلعاتهــم. كذلك تقدم جوائــز احلصاد ٢٠ 
جائزة أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل رابح. 
وكذلك، ألول مرة فــي الكويت، مت تقدمي 
«سحب األفضلية» الربع سنوي بقيمة ٢٥ ألف 
دينار حصريا للعمالء الذين لم يحالفهم احلظ 
من قبل بأي من جوائز احلصاد اإلسالمي خالل 
السنوات اخلمس األخيرة بشرط احلفاظ على 
رصيد حســابهم ملدة عام على األقل، وتتيح 
كل ٥٠ دينارا في حســاب العمالء ضمن هذه 

الفئة فرصة واحدة للدخول في السحب. 

جانب من إحدى جلسات املؤمتر
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معاهدة «أكوس» تثير غضب احللفاء واخلصوم.. وفرنسا أكبر اخلاسرين

م مليار شخص وتعتزم إعطاء «املعززة» الصني ُتطعِّ
عواصم - وكاالت: أعلنت 
الصني امس، ان أكثر من مليار 
شخص اكملوا تطعيمهم بأخذ 
جرعتني من اللقاحات املضادة 
لڤيروس (كورونا املستجد 
كوفيــد - ١٩) فــي مختلف 

أنحاء البالد.
وقال املتحدث باسم اللجنة 
الوطنية للصحة بالصني مي 
فنغ في مؤمتر صحافي انه مت 
تطعيم اكثر من مليار شخص 
في البالد بلقاحات (كورونا) 
أي ما يزيد على نحو ٧٠٪ من 
عدد الســكان البالغ عددهم 

نحو ١٫٤ مليار نسمة.
أكثــر مــن  ان  وأوضــح 
٩٥ مليــون صينــي تتراوح 
أعمارهم بني ١٢ و١٧ عاما مت 
تطعيمهم بأخذ جرعتني من 
اللقاحات املضادة لڤيروس 
(كورونا) وان أكثر من ٢٠٠ 
مليون شخص تبلغ أعمارهم 

٦٠ عاما وما فوق أكملوا كذلك 
تطعيمهم ضد الڤيروس.

وأفــاد تقريــر إخبــاري 
صيني بأن البالد تعتزم البدء 
في إعطاء جرعات معززة من 
اللقاحات املضادة لڤيروس 
كورونا ملجموعــات محددة 

من السكان.
ونقلــت صحيفة «خنان 
ديلــي» عن اجتمــاع عقدته 
احلكومــة احملليــة ملقاطعة 
خنــان بوســط الصــني أن 
إعطاء اجلرعات سيبدأ خالل 
ســبتمبر اجلاري ويستمر 

حتى نوفمبر.
البرنامــج  ويســتهدف 
األفــراد الذيــن مت تلقحيهم 
بصورة كاملة قبل األول من 
مايو، وفقا ملــا نقلته وكالة 

«بلومبرغ» لألنباء.
من جهة أخرى، قال وزير 
الفرنسي أوليفييه  الصحة 

فيران امس، إن وضع كورونا 
في فرنســا «حتسن بشكل 
كبيــر»، الفتــا الــى أنــه إذا 
استمرت «هذه الديناميكية»، 
«ميكننا البدء في التفكير في 
تخفيف بعض اإلجراءات».

وأضاف فــي تصريحات 
إلذاعة «آر تي إل» الفرنسية: 
انه اليزال هناك نحو ١٠ آالف 
إصابة بكورونــا في اليوم، 
الوباء لم ينته بعد من ناحية 
أخرى، نحن نســير مبعدل 
انخفاض ال يقل عن ٣٠٪ في 
أسبوع واحد، مشيرا إلى أن 
الضغط على املستشــفيات 
في املدن يتناقــص. وتابع: 
هنــاك أقل من ٢٠٠٠ مريض 
في العناية املركزة. نحن في 

املسار السليم.
وأوضــح وزيــر الصحة 
الفرنسي أن الوضع حتسن 
بشــكل كبير بفضــل حملة 

التطعيم الضخمة للفرنسيني، 
واحلفــاظ على اإلجــراءات 
الوقائية، ويقظة الفرنسيني 
واألدوات الثمينة مثل الشهادة 

الصحية.
وقال فيــران: مــع ذلك، 
لســنا فــي وضــع يســمح 
بتقليــل «تدابير الســيطرة 
الوباء»، والتي تعتبر  على 
الشهادة الصحية جزءا منها، 
بــل قد يكــون الوقت مبكرا 

جدا.
وتابع: مع ذلك، إذا واصلنا 
الديناميكيــة، فيمكننا  هذه 
البــدء في النظر فــي تقليل 
بعض التدابير. هل سيحدث 
ذلك عبر الشهادة الصحية؟ 
سوف نرى، مشيرا:  سنكون 
قادرين على تخفيفها تدريجيا 
في األقاليم التي سيقل انتشار 
الڤيروس فيها، وسنفعل ذلك 

في الوقت املناسب.

عواصمـ  وكاالت: أثار اتفاق 
الشــراكة األمنية األميركي - 
البريطانــي - األوســترالي 
اجلديــد املســمى «اكــوس»، 
الفعــل  عاصفــة مــن ردود 
بــني احللفاء قبــل اخلصوم، 
فاعتبرته فرنســا «طعنة في 
الظهر» ونددت به بكني املعنية 

املباشرة بتداعياته.
فقد أطلقت الواليات املتحدة 
شراكة أمنية واسعة النطاق مع 
أستراليا وبريطانيا في منطقة 
احمليطــني الهنــدي والهــادئ 
في مواجهــة الصني، تتضمن 
تســليم غواصــات ذات دفــع 
نووي الستراليا التي اعلنت 
بالتالي فسخ واحدة من اكبر 
الصفقات الدفاعية في العالم 

أبرمتها مع فرنسا في ٢٠١٦.
الــوزراء  رئيــس  وقــال 
األسترالي سكوت موريسون 
خــالل مؤمتــر عبــر الفيديو 
اســتضافه الرئيس األميركي 
جو بايدن في البيت األبيض 
وشــارك فيــه أيضــا رئيس 
البريطاني بوريس  الــوزراء 
جونســون، إن «أول مبــادرة 
كبيــرة فــي إطــار (شــراكة) 
أوكــوس ســتكون حصــول 
أســتراليا علــى أســطول من 
بالدفــع  تعمــل  غواصــات 

النووي».
وأوضــح رئيــس الوزراء 
األســترالي أن «القــرار الذي 
اتخذنــاه بعدم إكمــال طريق 
حيازة غواصات من فئة أتاك 
وسلوك هذا الطريق اآلخر ليس 

بيان مشــترك إنه «باالستناد 
املشــترك  تاريخنــا  إلــى 
بحريــة،  كدميوقراطيــات 
فإننا، نلتزم بدعم أســتراليا 
في احلصــول على غواصات 

تعمل بالدفع النووي».
البيــان أن مــا  وأوضــح 
ســتحصل عليه أستراليا هو 
غواصات تعمل بالدفع النووي 
وليســت مــزودة بالســالح 
النــووي. وفي وقت ســابق، 
قال مســؤول كبير في البيت 
األبيض إن معاهدة «أوكوس» 
تنص أيضــا على تعاون بني 

احلرب الباردة» وباســتخدام 
األســلحة النوويــة ألغراض 
جيوسياســية. لكــن رئيس 
الوزراء البريطاني اعتبر أمس 
أن اقتناء أســتراليا غواصات 
تعمل بالدفع النووي «سيساعد 
في احلفاظ على السالم واألمن 
في منطقــة احمليطني الهندي 
والهادئ». وقال جونسون إن 
هذه اخلطوة «لم يكن املقصود 
منها أن تكون معادية ألي قوة 
أخرى». ولم يأت بيان القادة 
الثالثة األميركي واألسترالي 
والبريطاني على ذكر الصني 

دوالر) نــص علــى شــراء ١٢ 
غواصة تقليدية (غير نووية) 
لطاملــا عدته «صفقــة القرن» 
للصناعة الدفاعية الفرنسية.

واتهمت باريس بايدن أمس، 
بطعنها في الظهر والتصرف 
مثل سلفه دونالد ترامب. ولم 
تفلــح محاوالتــه تطمني هذا 
احلليف «الناتو» وتأكيده أن 
فرنسا التزال «شريكا رئيسيا».
وقــال وزيــر اخلارجيــة 
الفرنسي جان إيف لو دريان في 
تصريحات بثتها إذاعة فرانس 
إنفو «هذا القرار اجلائر األحادي 

الدول الثالث في مجاالت الدفاع 
السيبراني والذكاء االصطناعي 

والتقنيات الكمومية.
ونددت الصــني بالصفقة 
«غيــر املســؤولة إطالقــا». 
وقــال املتحدث باســم وزارة 
اخلارجيــة الصينيــة تشــاو 
ليجيــان، إن التعاون الثالثي 
«يزعزع بشكل خطير السالم 
واالستقرار االقليميني، ويكثف 
سباق التسلح ويقوض اجلهود 
الدولية باجتاه إزالة انتشــار 
األسلحة النووية». واتهم الدول 
الثالث بالتصرف وفق «ذهنية 

واكتفى باإلشارة إلى «السالم 
واالستقرار في منطقة احمليطني 
الهندي والهادئ»، لكن مما ال 
شــك فيه أن التحالف اجلديد 
يهدف قبل كل شيء إلى مواجهة 

الطموحات اإلقليمية لبكني.
وفــي محاولــة لتخفيــف 
الغضب الصيني وجه رئيس 
الــوزراء األســترالي، دعــوة 
مفتوحة للحوار إلى الرئيس 
شي جينبينغ. وتعتبر فرنسا 
أكبــر اخلاســرين، بعد اعالن 
سكوت فســخ عقد بقيمة ٩٠ 
مليار دوالر أسترالي (٦٦ مليار 

وغير املتوقــع يذكرني كثيرا 
مبا كان يفعله السيد ترامب».
وأضاف «أشعر بالغضب 
واملرارة. هذا أمر ال يحدث بني 
احللفاء». واعتبــر لو دريان 
«أنها طعنة في الظهر. أسسنا 
عالقة قوامها الثقة مع أستراليا 

وهذه الثقة مت انتهاكها».
وعلى غــرار بايدن، أرادت 
بريطانيا أن تطمئن فرنســا. 
فقــال وزير دفاعها بن واالس 
«ليست لدينا نية فعل أي شيء 
ميكن أن يغضب الفرنسيني».
أعلــن االحتــاد  بــدوره، 
األوروبــي أنه بصــدد تقييم 
األمنيــة  املعاهــدة  تبعــات 
اجلديدة. وقال املتحدث باسم 
االحتاد بيتر سانتو في مؤمتر 
صحافي «ان االحتاد األوروبي 
لــم يبلــغ بهــذا املشــروع أو 
املبادرة ونحن على اتصال مع 
أطرافه للوقوف على معلومات 
اكثر، وبالتالي مناقشته على 
صعيد االحتاد األوروبي ودوله 
األعضاء لتقييم تبعات اإلعالن 
عنــه». وفــي املقابــل، أعلــن 
االحتاد األوروبي استراتيجيته 
اجلديــدة اخلاصــة مبنطقــة 
احمليط الهندي-الهادئ أمس.

من جهتها، أعلنت نيوزيلندا 
أن احلظر الســاري منذ ١٩٨٥ 
علــى دخول أي قطعة بحرية 
تعمــل بالدفع النــووي مياه 
بالدها سيسري على الغواصات 
التي تعتزم جارتها وحليفتها 
األوثــق أســتراليا احلصول 

عليها.

باريس تتهم بايدن بطعنها في الظهر على غرار ترامب.. وأستراليا تفسخ معها «صفقة القرن» لشراء غواصات نووية أميركية.. وبكني حتّذر: تؤجج سباق التسلح

الوضع الوبائي في فرنسا يتحسن بشكل كبير

الرئيس األميركي جو بايدن متحدثاً في االجتماع االفتراضي مع رئيسي وزراء أستراليا سكوت موريسون وبريطانيا بوريس جونسون (أ.ف.پ)

تغييرا فــي الرأي، إنه تغيير 
في االحتياجات».

من جهته، قال جونســون 
الــذي حقــق بهــذا التحالــف 
نصــرا ديبلوماســيا كبيــرا 
الستراتيجيته الرامية لتجنيب 
بــالده عزلــة دوليــة بعدمــا 
خرجت من االحتاد األوروبي 
إن املعاهدة «ستربط بني اململكة 
املتحدة وأستراليا والواليات 
املتحدة بشكل وثيق أكثر، مما 
يعكس مســتوى الثقة بيننا 

وعمق صداقتنا».
وإثر القمــة الثالثية، قال 

بايدن ينسى اسم رئيس الوزراء األسترالي 
على الهواء: «ذلك الصديق هناك»

وكاالت: تعــرض الرئيس األميركي جو بايدن ملوقف محرج خالل املؤمتر 
الصحافي االفتراضي مع رئيس الوزراء األسترالي سكوت موريسون، ورئيس 
وزراء بريطانيا بوريس جونسون خالل اإلعالن عن معاهدة «أكوس» األمنية. 
وخالل املؤمتر اخلاص بالكشف عن حتالف «أكوس»، بدا بايدن أنه نسي اسم 
رئيس الوزراء األسترالي. وحتدث موريسون أوال في املؤمتر، وتبعه جونسون، 
ثم اعتلى بايدن املنصة وشكر رئيس وزراء اململكة املتحدة على تقدميه، قائال 
«شــكرا لك بوريس». لكن عندما التفت إلى رئيس الوزراء األسترالي سكوت 
موريسون، بدا أن بايدن نسي اسمه، وأشار إليه قائال: «ذلك الصديق هناك».

وانتشــرت لقطات تلك اللحظة احملرجة على نطاق واســع على وســائل 
التواصل االجتماعي.

ومتت مشــاهدة املقطع آالف املرات على «تويتــر»، حيث أصبحت جملة 
#ThatFellaDownUnder التي استخدمها بايدن عندما نسي االسم وسماً على 

مواقع التواصل.

«طالبان»: ال اقتتال داخل احلركة
من أجل السلطة أو املناصب

سيئول وواشنطن الستئناف احلوار مع بيونغ يانغ

عواصمـ  وكاالت: نفى نائب رئيس وزراء 
حركة «طالبان» بأفغانستان املال بردار أخوند 
صحة التقارير اإلعالمية التي حتدثت إصابته 

أو مقتله في اقتتال داخل احلركة.
وقــال بــردار فــي حــوار مقتضــب بثه 
التلفزيون الرسمي مساء أمس األول إنه في 
رحلة ملكان خارج كابول، وليس لديه أي نوع 
من وســائل االتصال للتواصل مع اآلخرين 

وطمأنتهم بأنه بخير.
وأضاف «هناك بعض التقارير تفيد بأن 
بعض وســائل االعالم ذكرت أن هناك «قتاال 
داخليا»، هذه التقارير ليست حقيقية. شكرا 
هللا. هناك رحمة وتعاطف بيننا ال ميكن حتى 

وجودهما داخل أي أسرة».
وشــدد علــى أن أفــراد حركــة طالبان ال 
يقاتلون بعضهم البعض من أجل الســلطة 
أو املناصــب، ولكنهم يقاتلون فقط من أجل 

إنهاء احتالل أفغانستان.
وكانت تقارير قد أشــارت مؤخرا إلى أن 
قيادة حركة طالبان غير راضية بصورة غير 
رسمية عن تشكيل مجلس الوزراء، حيث مت 
منح مزيد من السلطات لشبكة حقاني، مما 
أدى النــدالع صراعــات داخليــة، كما وردت 

تكهنات بأن بردار قتل أو أصيب.
فــي غضون ذلــك، التقــت مبعوثة لألمم 
املتحــدة مع وزير الداخلية األفغاني اجلديد 
ســراج الديــن حقانــي املدرج منذ ســنوات 
على قائمة الواليات املتحدة ألبرز املتطرفني 

املطلوبني في العالم.
وقال سهيل شاهني املتحدث باسم طالبان 
في بيــان على تويتر امس إن االجتماع ركز 

على املساعدات اإلنسانية.
وأضاف أن حقاني «شــدد على أن بوسع 
األفراد التابعني لألمم املتحدة ممارسة عملهم 
دون أي معوقات، وتقدمي املساعدات احليوية 

للشعب األفغاني».
من جهته، قال األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيوغوتيريش إن أي إشارة إلى أن املنظمة 

الدولية ميكنها حل مشكالت أفغانستان «ضرب 
مــن األوهام» وإن قدرتها على التوســط من 

أجل تشكيل حكومة أكثر شموال محدودة.
واضاف غوتيريش خالل مقابلة مع رويترز 
ردا على ســؤال عما إذا كان يشعر بالضغط 
ملســاعدة ذلــك البلد في محنتــه «من يظن، 
في ظل فشــلهم في حل مشكالت أفغانستان 
رغم كل هذه املوارد، أن بوسعنا اآلن، ودون 
تلك القوات واألموال، حل املشكالت التي لم 
يتمكنوا من حلها خــالل عقدين فهو واهم» 
مؤكدا«ال تنتظروا املعجزات»، مشــددا على 
أن األمم املتحدة قد تتحاور مع طالبان، لكن 
احلركة لن تقبل مطلقا أن يكون للمنظمة دور 

في تشكيل حكومة أفغانية جديدة.
مــن جهته، قال املمثــل األميركي اخلاص 
للسالم في أفغانســتان زملاي خليل زاد، إن 
الشعب األفغاني نفسه تسبب في وجود هذا 
الوضع فــي البالد، متهما الرئيس الســابق 

أشرف غني بعرقلة االنتقال السلمي.
وأضــاف أنه ال ينبغــي حتميل الواليات 
املتحدة مسؤولية فشل احلكومة األفغانية الفتا 
إنــه وفقا للمخطط احملدد، كان من املفترض 
أن يبقى أشرف غني في أفغانستان كرئيس 

للبالد لكنه لم يفعل ذلك.
بدوره، وصف الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني انســحاب قوات التحالف الغربي من 
األراضي األفغانية باخلطوة املتسرعة، مؤكدا 
ضرورة تنســيق وتوحيــد اجلهود لضمان 
أمن دول منظمة معاهدة األمن اجلماعي على 

خلفية األوضاع في أفغانستان.
وقال بوتني، خالل كلمة أمام قمة زعماء دول 
منظمة األمن اجلماعي املنعقدة في العاصمة 
الطاجيكية امس: «بعد االنســحاب املتسرع 
للقوات األميركية وحلفائها من أفغانســتان 
وقــدوم حركــة طالبان إلى الســلطة، تبادل 
الزعماء في قمة اســتثنائية ملنظمة معاهدة 
األمن اجلماعي اآلراء بشأن املخاطر املتعلقة 
بالتغير اجلذري في األوضاع في ذلك البلد».

عواصــم ـ وكاالت: كشــفت وزارة 
اخلارجية الكورية اجلنوبية عن اتفاقها 
مــع الواليات املتحدة األميركية، على 
ضرورة السرعة في استئناف احلوار 
مع كوريا الشمالية، خالل محادثاتهما 
على مســتوى العمل، بعد أن أطلقت 
بيونغ يانــغ صاروخني باليســتيني 

امس االول.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته 
وكالة األنباء الكورية اجلنوبية امس 
أنــه مت تبادل التقييمــات مع اجلانب 
األميركــي للوضــع األخير في شــبه 
اجلزيــرة الكورية، مبا في ذلك إطالق 
كوريا الشمالية لصواريخ قصيرة املدى، 
ومت االتفــاق على ضرورة اســتئناف 
احلوار في وقت مبكر وإحراز تقدم في 
مفاوضات نزع السالح النووي، وكذلك 
مواصلة تعزيز التعاون بشكل وثيق 
لتحقيق هدف نزع السالح النووي في 

شبه اجلزيرة الكورية.
مــن جهــة اخــرى، أكــدت كوريا 
اجلنوبية، تطويــر وإطالق صاروخ 

فضائي محلي يعمل بالوقود الصلب 
بحلــول ٢٠٢٤، وذلــك بعــد اختبــار 
االحتراق الناجح للمحرك الذي مت في 
يوليو املاضي، وتخطط البالد إلطالقه 
من مركز نارو الفضائي في غوهينغ، 
على بعد ٤٧٠ كيلومترا جنوب سيئول.
الكوريــة  الدفــاع  وقالــت وزارة 
اجلنوبيــة في بيــان، أوردتــه وكالة 
األنبــاء الكوريــة اجلنوبية، امس إن 
وكالة تطوير الدفاع احلكومية أجرت 
بنجاح اختبار احتراق محرك الوقود 
الصلــب لصواريخ الفضاء في موقع 
االختبــار فــي مدينة تايــان الغربية 
فــي ٢٩ يوليو املاضــي، ومت تصميم 
احملرك اجلديد لوضع أقمار صناعية 
صغيرة فــي مدار أرضــي منخفض، 
والــذي من املتوقــع أن يطور قدرات 

املراقبة العسكرية.
وأضافــت أنــه مت إجــراء اختبــار 
احملرك بعد عام من اتفاق بني سيئول 
وواشنطن على رفع القيود املفروضة 
منــذ عقــود علــى اســتخدام كوريــا 

اجلنوبيــة للوقــود الصلــب إلطالق 
صواريخ فضائيــة، مبوجب مراجعة 
«إرشــادات الصاروخيــة»، ومت رفــع 
املبادئ التوجيهيــة بالكامل في مايو 
املاضــي، ما مهد الطريــق أمام كوريا 
لتطوير وامتالك صواريخ باليستية 
مبدى أقصى يزيد على ٨٠٠ كيلومتر.

وتستعد كوريا اجلنوبية حاليا إلطالق 
أول صاروخ فضاء محلي باسم «نوري» 
باستخدام احملركات السائلة الشهر املقبل.

الى ذلــك، أكدت كوريا الشــمالية 
إطالق صاروخني من قطار الى البحر في 
اثناء اجراء وحدة صاروخية محمولة 
على السكك احلديدية تدريبات امس.

وذكــرت وكالــة االنبــاء املركزية 
الكورية الشمالية الرسمية في تقرير 
امس ان «وحدة الصواريخ احملمولة 
علــى الســكك احلديدية شــاركت في 
التدريبات مبهمة لضرب منطقة الهدف 
على بعد ٨٠٠ كيلومتر من موقعها بعد 
انتقالها الى املنطقة اجلبلية الوسطى 

فجر امس االول».

كوريا اجلنوبية تطلق أول صاروخ فضائي محلي يعمل بالوقود الصلب بحلول ٢٠٢٤

«الوزاري اخلليجي» يبحث دعم وتعزيز مسيرة العمل املشترك
وكاالت:   - الريــاض 
عقدت األمانة العامة ملجلس 
لــدول اخلليــج  التعــاون 
العربية امس، اجتماع الدورة 
الــوزاري،  ١٤٩ للمجلــس 
وذلك مبقر األمانة بالرياض 
بحضــور أصحاب الســمو 
واملعالي والســعادة وزراء 
بــدول مجلس  اخلارجيــة 
التعــاون، برئاســة وزيــر 
خارجيــة مملكــة البحرين 
الــدورة احلاليــة  رئيــس 

د.عبداللطيف الزياني.
وزيــر  تــرأس  وقــد 
اخلارجيــة ووزيــر الدولة 
الــوزراء  لشــؤون مجلس 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
وفد الكويت الذي شارك في 

أعمال االجتماع الوزاري.
االجتمــاع  خــالل  ومت 
مناقشة كل البنود املدرجة 
على جدول األعمال والقرارات 
والتوصيــات املعنية بدعم 
العمــل  وتعزيــز مســيرة 
اخلليجــي املشــترك فــي 
مختلف املجاالت السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية 
وما تضمنته كذلك من قضايا 
ومواضيع تتعلق بالتطورات 

الراهنة في املنطقة.
مــن جهتــه، أكــد وزير 
البحرينــي،  اخلارجيــة 
عبداللطيف الزياني، امس، 
أن قمــة العــال، التي عقدت 
فــي يناير املاضي، شــكلت 
محطمــة مهمة في مســيرة 
مجلس التعاون اخلليجي.

وأضــاف خــالل أعمــال 

منفصلــني مع كل من وزير 
اخلارجيــة اليمنــي أحمــد 
عوض بن مبــارك، ووزير 
خارجية العراق فؤاد حسني.
من جانبه، أشــار وزير 
خارجية اليمن، أحمد عوض 
بن مبارك، إلى أن االنقالب 
احلوثي تســبب فــي أزمة 
إنسانية خطيرة في اليمن.
ودعا إلى تبني املجلس 
الدعوة للدول األعضاء لعقد 
مؤمتر طارئ لتقدمي الدعم 

االقتصادي لبالده.
الســياق، أوضــح  فــي 
وزير خارجيــة العراق أن 

وحدة الصف وتكاتف دول 
اخلليج في وجه التهديدات 

والتدخالت.
كما شدد بيان العال حينها 
علــى طي صفحــة املاضي، 
مبا يحفظ أمن واســتقرار 
اخلليج، وقد مت االتفاق على 
عدم املساس بسيادة وأمن 
أي دولــة، وعلى تنســيق 
السياسية لتعزيز  املواقف 
دور مجلس التعاون، وكذلك 
مكافحة اجلهات التي تهدد 
أمــن دول اخلليج، وتعزيز 
مكافحــة  فــي  التعــاون 

التنظيمات اإلرهابية.

بالده تســعى للتوازن في 
عالقاتها اخلارجية، مرحبا 
مجلــس  مبــادرات  بــكل 
التعــاون اخلاصة باحلوار 

االستراتيجي.
ولفــت إلــى أن العــراق 
يتطلع إلــى االرتقاء بخطة 
العمل املشتركة مستقبال إلى 
مستوى اتفاقية استراتيجية 
كاملــة كخطــوة لتعزيــز 
التعاون في جميع املجاالت 
العالقات وتعزيز  وتوطيد 

املصالح املشتركة.
يذكر أن قمة العال عقدت 
في يناير املاضي، وأكدت على 

أحمد الناصر يترأس وفد الكويت في االجتماع الـ ١٤٩ بالرياض

األوضــاع  أن  االجتمــاع 
اإلقليمية مقلقة، ما يتطلب 
من الــدول األعضاء تعزيز 
تعاونها املشــترك ملواجهة 
التحديات والتنســيق على  

األصعدة كافة.
وقــال إن احلفــاظ على 
مجلس التعاون كيانا راسخا 
ثابتا، يتطلــب العمل على 
تنفيذ ما صدر في قمة العال، 
وما أكدت عليه من ضرورة 
باملبــادئ  الــدول  التــزام 
واألهداف التي تضمن متاسك 

املجلس وتعزيز مسيرته.
اجتماعــني  عقــد  ومت 

(كونا) وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر مترئسا وفد الكويت في االجتماع 
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احلكومة ُتقّر البيان الوزاري «معدًال» وعون العتماد هذا النمط في العمل والتعاون
بيروت ـ عمر حبنجر - داود رمال

الــوزراء في  أقر مجلس 
جلسته التي عقدها بعد ظهر 
أمس في القصر اجلمهوري 
واستمرت ســاعتني، البيان 
الوزاري بإجماع الوزراء مع 
إدخال تعديالت طفيفة على 
الصياغة وحتديدا فيما خص 

البنود االقتصادية.
ومــن أبــرز التعديــالت 
إضافــة عبــارة علــى البند 
املتعلــق بإصــالح القطــاع 
املصرفــي بحيــث أصبحت 
«إصــالح القطــاع املصرفي 
وإعادة الهيكلة حيث يلزم، 
وأيضــا إضافــة عبــارة في 
البند املتعلق بالتفاوض مع 
صندوق النقد الدولي وهي 
«التفــاوض مــع صنــدوق 
النقــد الدولي مبــا يقتضيه 
وفقــا لألولويات واملصلحة 
الوطنيــة»، كما أكــد البيان 
على التعــاون بني احلكومة 
واملجلس النيابي فيما يتعلق 
مبعرفة احلقيقة في انفجار 
مرفأ بيروت، وذلك في النقطة 

املتعلقة باحلصانات».
كمــا طالــت التعديــالت 
شعار احلكومة ليصبح «معا 
لإلنقــاذ» عوضا عن «العزم 

والعمل».
الرئيس ميشــال  وقــال 

إعــادة هيكلــة هــذا القطاع 
تعني خسارة أموال املودعني 
وتفليــس البنوك. أما خطة 
الكهرباء فلم تعرض كاملة، 
وحكي عن ضرورة إنشــاء 
معامل الطاقــة التي حتتاج 
اليهــا البــالد، مــع جتنــب 
التحديد، حتى ال مير معمل 
ســلعاتا الذي يريده جبران 
باسيل ويرفضه وزراء حركة 
أمل، على أساس انه لزوم ما 
ال لزوم، مــع وجود املعامل 

املواطنني اللبنانيني مبقاومة 
االحتــالل اإلســرائيلي ورد 
اعتداءاته واسترجاع األرض 
احملتلة»، مع التمسك باتفاق 
الهدنــة مع إســرائيل للعام 
١٩٤٨، إضافــة إلــى تعزيــز 
العالقات مع الدول العربية.

ويبدو ان رفع احلصانات 
عــن النــواب والــوزراء في 
انفجار املرفأ مرشح للمزيد 
من اجلدل أمام مجلس النواب، 
في ظل متسك رئيس مجلس 

مجلــس النــواب، ومن هنا 
كانت زيارة للنائب املالحق 
نهاد املشنوق إلى دار الفتوى 
يوم األربعاء، ووضعه املفتي 
الشيخ عبداللطيف دريان في 

هذا اجلو.
في هــذا الســياق، تلقى 
رئيس مجلس النواب نبيه 
بري اتصاال هاتفيا من مفتي 
لبنــان الشــيخ عبداللطيف 
دريان جــرى خالله التأكيد 
على ضرورة تطبيق القانون 
والدستور حفاظا على الوحدة 

الوطنية.
وربطت مصــادر متابعة 
لـ «األنباء» هذا االتصال مبا 
أصــدره احملقــق العدلي في 
جرمية انفجار مرفأ بيروت 
القاضي طارق بيطار، مذكرة 
إحضار بحق رئيس احلكومة 
السابق حسان دياب وأحالها 
الى النيابة العامة التمييزية 
لتنفيذهــا، في حــني أعطى 
الدستور اللبناني للمجلس 
النيابــي صالحيــة قضائية 
تتمثل بتوجيه االتهام لكل من 
رئيس اجلمهورية ورئيس 
مجلس الوزراء والوزراء، على 
أن تتــم احملاكمة أمام قضاء 
خــاص هو املجلــس األعلى 
حملاكمة الرؤساء والوزراء.

وســتتم مناقشــة هــذا 
املوضــوع فــي االجتمــاع 

األخرى القائمة.
وفي بند احملكمة الدولية، 
أبقى البيان على ما ورد في 
بيانات احلكومات الســابقة 
من االلتزام باملضي باحملكمة 
إلى حني انتهاء قضية الشهيد 

رفيق احلريري.
وفي البند املتعلق بحزب 
اهللا واملقاومــة، اســتعارت 
حكومة ميقاتي من حكومة 
دياب واحلريري النص ذاته، 
من حيث التأكيد على «حق 

النواب نبيه بري مبرجعية 
املجلــس األعلــى حملاكمــة 
الرؤساء والوزراء، مقابل نفي 
الفريق الرئاســي صحة هذا 
القول، مادام اجلرم احلاصل 
ال يقع فــي خانة صالحيات 

هذا املجلس.
وثمة عامل إضافي ميكن 
ان يدخــل على خــط تعقيد 
هذه املسألة يتعلق بالنواب، 
الذين يفقدون حصاناتهم بعد 
١٥ أكتوبر مــع انتهاء دورة 

املرتقب للمجلس الشــرعي 
اإلسالمي األعلى الذي سيعقد 
يوم غد السبت في دار الفتوى 
برئاسة املفتي دريان، ومن 
املتوقــع حضــور رئيــس 
احلكومــة جنيــب ميقاتــي 
العضو الطبيعي في املجلس 
وإصدار بيان يتضمن قضية 
املذكرة بحق الرئيس دياب.
وكان ميقاتــي اســتبق 
اجللسة بلقاء وفد من تكتل 
«اجلمهوريــة القويــة» ضم 
النواب زياد احلواط وشوقي 
الــدكاش وجوزيف اســحق 
قبــل اجللســة احلكوميــة، 
تناول موضوع إعطاء الثقة 
للحكومة في مجلس النواب، 
حيث ربط الوفد ذلك بالبيان 
الوزاري وأن التكتل سيجتمع 
ويتخذ القرار في هذا الشأن.

وأبدى النواب مليقاتي عدم 
ثقتهم بالثنائي الذي يحكم 
البالد منذ أعوام والذي أوصل 
الوضــع إلــى ما هــو عليه، 
وبالتالي من أغرق البلد في 
املشــاكل ال ميكنــه إخراجه 

منها.
ومتنى الوفد أن تستطيع 
احلكومة اجلديــدة في هذه 
انتشــال  القصيــرة  املــدة 
البالد من أزماتــه احلياتية 
واملعيشية واألهم التحضير 
لالنتخابات النيابية املقبلة.

ميقاتي استعار من حكومتي احلريري ودياب بند احلق مبقاومة االحتالل اإلسرائيلي

عون في مســتهل اجللســة 
اللجنــة  أعضــاء  «أشــكر 
الوزارية املكلفة صوغ البيان 
الوزاري على عملهم الدؤوب 
وتعاونهــم إلجناز مســودة 
البيــان والســرعة تعكــس 
اجلديــة واملثابــرة لتنفيــذ 
املهــام املطلوبة، أمتنى على 
اجلميع اعتماد هذا النمط في 
العمل واإلنتاجية والتعاون، 
وهو من أول أسباب النجاح، 
خصوصــا أن األوضاع جد 

ضاغطة والوقت ثمني».
وبحسب بيان عن رئاسة 
فــإن رئيــس  اجلمهوريــة، 
احلكومة جنيب ميقاتي ركز 
على جو التعاون الذي ساد 
بني أعضاء اللجنة الوزارية 
التــي تولت صوغ مســودة 
الــوزاري، مذكــرا  البيــان 
باحلاجة الدائمة إلى التضامن 
لتحقيق اإلنتاجية املطلوبة 
للحكومة، ومتنى بدوره أن 
تســود هذه الروح دائما من 

أجل مصلحة لبنان.
اللجنــة الوزارية املكلفة 
بصياغة البيان كانت أقرت 
سلســلة بنود أساســية من 
بينهــا إجراء االنتخابات في 
موعدها، واستئناف التفاوض 
مع صندوق النقــد الدولي، 
ولم يتطرق الوزراء إلى إعادة 
هيكلة القطاع املصرفي، ألن 

الصهاريج احململة باملازوت اإليراني تدخل األراضي اللبنانية قادمة من سورية  (محمود الطويل)

«املازوت» اإليراني يدخل لبنان عبر سورية
بيــروت - وكاالت: دخلــت طالئع املازوت 
اإليراني إلى لبنان، بدءا من صباح أمس، تنقلها 
قوافل صهاريج سورية ولبنانية وعراقية تابعة 
حلزب اهللا العراقي قادمة من بانياس، ومبعدل 
٢٠ صهريجا في كل قافلة، ليبلغ مجموعها ١٠٢ 
صهريج أفرغت حمولتها في أماكن محددة تابعة 

حلزب اهللا في منطقة الهرمل.
وكان األمني العام حلزب اهللا الســيد حسن 
نصراهللا ألغى االســتقباالت اجلماهيرية، التي 
أعدها احلزب لهذه الصهاريج، العتبارات أمنية، 
كما قال، لكن هذا لم مينع بعض املناصرين من 
إطالق النار فــي الهواء ابتهاجا بوصول قوافل 

املازوت.
ومع وصول طالئع املازوت اإليراني، قررت 
وزارة الطاقة ان يبقى الدعم احلكومي للمحروقات 
حتى نهاية شهر سبتمبر، طبقا ملا أعلنه حاكم 
مصرف لبنان رياض ســالمة بعد اجتماعه إلى 

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي األربعاء.
وبدا هذا اإلجــراء مرتبطا بوصول املازوت 
اإليراني، بغض نظر من الســلطات الرسمية، 
وبالسعر الذي ســيحدده السيد نصراهللا، كما 
لقرار رفع الدعم، في خطوة حكومية مدروسة 
بحيث مع انخفاض الدوالر إلى ما دون ١٤ ألفا، 
يصبح ثمن صفيحة البنزين ٢٠٠٠٠٠ ليرة بدال 
من ٣٠٠٠٠٠ وفق ســعر الدوالر املرتفع، وبعد 
رفع الدعم واعتياد الناس على األسعار اجلديدة 

يعاود الدوالر ارتفاعه.
النائب بيار بوعاصي، عضو كتلة اجلمهورية 
القوية، غرد سائال الرئيس ميشال عون «فخامة 
الرئيس انت شو بتعمل بالضبط؟ لقد أقسمت 
يوما باهللا العظيم ان حتترم دستور األمة اللبنانية 
وقوانينهــا، فأيــن انت من دخــول صهاريج 
احملروقــات إلى لبنان دون أي احترام لألنظمة 

والقوانني وما هو موقفك؟».

وأضاف «من سيخزن هذه احملروقات ويستفيد 
مــن األموال الناجتة عن البيع؟ وما الرابط بينه 

وبني املالية العامة والضرائب؟».
من جهته، غرد نائب رئيس التيار احلر منصور 
فاضل قائال «املزعوج من املازوت اإليراني أمامه 
ثالثة حلول: ان يقاطع هذا املازوت، ان يبكي، ان 

يقاطع ويبكي..!».
أما رئيس التيار احلر النائب جبران باسيل 
فتنــاول بواخر املازوت اإليرانيــة، في مقابلة 
تلفزيونيــة، بصيغة تبريرية، حيث قال «إذا مت 
اإلصرار على حرمان اللبنانيني من احملروقات، 

فيحق لهم أن يحصلوا عليها من أي مكان».
وبالتزامن، وصلت الشحنة األولى من الفيول 
العراقي أمس إلى لبنان، وقد أجري اختبار ملطابقة 
مواصفات الفيول وأتت النتيجة إيجابية، على ان 
تصل الشحنة الثانية من الفيول grade B األسبوع 

املقبل كما كان مقررا في السابق.

قمة مصرية - بحرينية لبحث العالقات الثنائية
القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي اعتــزاز مصــر 
بالروابــط التاريخيــة التي 
جتمعها والبحرين والشعبني 
الشــقيقني وحرصهــا على 
االستمرار في تعزيز التعاون 
الثنائــي مــع البحريــن في 
مختلف املجاالت، مبا في ذلك 
تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات 
الثنائية بني كبار املسؤولني 
من البلدين بصورة دورية 
للتنسيق احلثيث واملتبادل 
التطــورات املتالحقة  جتاه 
التي تشهدها حاليا منطقة 
الشــرق األوســط، وتعزيز 
وحدة الصف والعمل العربي 
واإلســالمي املشــترك فــي 
التحديات  مواجهة مختلف 

اإلقليمية.
جاء ذلك خالل استقبال 
الرئيــس السيســي امــس، 
مبدينة شرم الشيخ، العاهل 
البحرينــي امللــك حمــد بن 
عيسى آل خليفة، ملك مملكة 
البحرين، حيث مت عقد جلسة 
مباحثات موسعة بحضور 

وفدي البلدين.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
الســفير بســام راضي بأن 
الرئيــس السيســي رحــب 
بأخيه العاهل البحريني في 

بلده الثاني مصر.
من جانبه، أعــرب امللك 
حمد بن عيسى عن خالص 
تقديره حلفاوة االستقبال من 
الرئيس السيسي، مشيدا مبا 
تتسم به العالقات املصريةـ  
البحرينية من أخوة صادقة 
ووثيقة، مؤكــدا أن زيارته 
احلالية ملصر تأتي استمرارا 

وتفعيل اإلرادة احلرة للشعب 
الليبي الشقيق.

جاء ذلك خالل استقبال 
الرئيــس السيســي امــس، 
عبداحلميــد الدبيبة رئيس 
حكومــة الوحــدة الوطنية 
الليبيــة، وذلــك بحضــور 
د.مصطفــى مدبولي رئيس 
مجلس الوزراء، وعباس كامل 
رئيس املخابرات العامة حيث 
مت التباحث حول مستجدات 
األوضــاع علــى الســاحة 

الليبية.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
بأن الرئيس السيسي رحب 
بالدبيبة في زيارته إلى مصر 
للمشــاركة فــي اجتماعات 
اللجنة العليا املصرية الليبية 
املشــتركة، مؤكدا األولوية 
القصوى التي توليها مصر 
لعودة االستقرار إلى ليبيا 
ومتكينها من استعادة دورها 

إقليميا ودوليا.
وشــدد السيســي علــى 
موقــف مصــر الثابت جتاه 

باعتبارها خطوة مهمة على 
صعيد تنفيذ اســتحقاقات 
خارطــة الطريق التي أقرها 
إلــى  الليبيــون، وصــوال 
البرملانية  عقد االنتخابــات 
والرئاسية في موعدها احملدد 

بنهاية العام احلالي،.
مــن جانبه، أكــد رئيس 
حكومــة الوحــدة الوطنية 
التقديــر واالعتزاز  الليبية 
الشديدين من قبل بالده على 
املستويني الرسمي والشعبي 
للدور املصري البالغ األهمية 
بقيــادة حكيمة من الرئيس 
السيســي في تثبيت السلم 
واالستقرار في ليبيا، وذلك 
فــي ظل العالقــات األخوية 
والتاريخية التي تربط بني 
البلدين الشــقيقني، السيما 
فيما يتعلق بدعم املؤسسات 
الليبيــة، ونقــل  الوطنيــة 
اخلبرات املصرية ذات الثقل 
فــي مجاالت إعــادة اإلعمار 
والتنميــة لليبيا، مبا يلبي 
تطلعات الشعب الليبي نحو 

احلياة اآلمنة والكرمية.

احتــرام الســيادة الليبيــة 
واحلفاظ على وحدة أراضيها، 
ورفض كافة أشكال التدخالت 
اخلارجية في الشأن الداخلي 
الليبــي، فضال عــن تعزيز 
متاسك املؤسسات الوطنية 
الليبيــة وتوحيــد اجليش 
الليبــي حلمايــة  الوطنــي 
الليبــي  الشــعب  مقــدرات 
الشــقيق وتفعيــل إرادتــه 

احلرة.
وأشاد الرئيس السيسي 
مبساعي حكومة الدبيبة على 
املســتوى الداخلي لتحسني 
األوضاع املعيشية للمواطن 
الليبي، معربا عن ثقته في 
قدرة الشعب الليبي الشقيق 
علــى التغلــب علــى كافــة 
التحديات اآلنية التي تواجهه 
وصوال إلى إعادة بناء دولة 
حديثة قوية تتمكن من إرساء 
دعائم األمن واالستقرار في 

كافة أنحاء ليبيا.
وثمن السيســي صدور 
قانــون االنتخابــات مؤخرا 
عــن مجلس النواب الليبي، 

السيسي يؤكد رفض التدخالت اخلارجية في ليبيا

ملسيرة العالقات التاريخية 
واملتميزة التي تربط البلدين 
حكومة وشعبا وما يجمعهما 
من مصير ومستقبل واحد، 
ودعمــا ألواصــر التعــاون 
الثنائي على جميع األصعدة.

وأوضح املتحدث الرسمي 
أنه مت استعراض آخر تطورات 
قضية سد النهضة في ضوء 
البيان الرئاسي األخير الصادر 
عن مجلس األمن الدولي بشأن 
السد، حيث جدد ملك البحرين 
موقف بالده املتضامن والداعم 
ملصر والسودان، وتأييد كل 
ما يحفظ حقوقهما املشروعة 
وأمنهما املائي في نهر النيل، 
فضال عن دعم اجلهود الرامية 
للتوصل إلى اتفاق ملزم عادل 
وشامل بشأن ملء وتشغيل 
سد النهضة، مبا مينع الضرر 
ويعــود بالنفــع علــى كافة 
األطراف اتســاقا مــع قواعد 

القانون الدولي.
إلى ذلــك، أكــد الرئيس 
السيسي أهمية االنتخابات 
الليبيــة القادمة في احترام 

األمم املتحدة: االحتياجات اإلنسانية
في سورية أكبر مما كانت عليه في أي وقت

٤٠٠ مليون يورو..  صادرات  سورية في ٧ أشهر

وكاالت: حذر منسق الشؤون اإلنسانية 
فــي األمم املتحدة، مارتن غريفيث، من أن 
سورية، بعد أكثر من عقد من احلرب، «ال 
تزال عالقة في دوامة من التدهور السريع، 
وســتظل مكانا للبائســني، طاملا اســتمر 
الصراع»، مشيرا إلى أن الواقع أشد وطأة 

مما تصفه األرقام».
وفي إحاطة لــه في مجلس األمن عقب 
انتهاء جولته على الدول املضيفة لالجئني 
السوريني الشــهر املاضي، سلط املسؤول 
األممي الضوء على االحتياجات املتزايدة، 
واملشكالت املستمرة في الوصول إلى املناطق 
التي يصعب الوصول إليها، واحلاجة إلى 

التمويل الكافي لالستجابة اإلنسانية.
وأوضح غريفيث ملجلس األمن مســاء 
امــس األول، أن زيارته أتاحت له الفرصة 
إلجراء «مناقشات صريحة وبناءة، مبا في 
ذلك في دمشق مع وزير اخلارجية فيصل 
املقداد ونائبه، وفي أنقرة مع املتحدث باسم 
الرئاسة ونائب وزير اخلارجية التركية»، 

مشيرا إلى أن استنتاجه الرئيسي كان أن 
«االحتياجات اإلنســانية في سورية أكبر 

مما كانت عليه في أي وقت مضى».
وتقــدر األمم املتحدة بــأن حوالي ١٣٫٤ 
مليون شــخص في جميع أنحاء ســورية 
يحتاجون إلى مساعدات إنسانية - وهي 
زيادة بنســبة ٢١٪ مقارنة بالعام السابق، 

كما تعد النسبة األعلى منذ عام ٢٠١٧.
وأشــار املسؤول األممي إلى أنه حتدث 
مع نساء ورجال وأطفال عن اآلثار العميقة 
ألكثر من ١٠ سنوات من الصراع. وقال إن 
األطفال طلبوا املساعدة في التعلم واحلصول 
على الرعاية الصحية والوقود للبقاء على 

قيد احلياة في الشتاء املقبل.
وتعــد خطــة االســتجابة اإلنســانية 
لســورية، التي تبلــغ ٤٫٢ مليارات دوالر 
سنويا، األكبر واألغلى في العالم، ولم متول 
إال بنســبة ٢٧٪ فقط من قيمتها. ما يكفي 
لسد حاجة أكثر من ربع احملتاجني بقليل 

عبر هذه العملية اإلنسانية.

وكاالت: بلغ إجمالي الصادرات السورية 
منذ بداية العام احلالي حتى نهاية شــهر 
يوليو ١٫٢٠١ مليون طن بقيمة قاربت ٤٠٠ 

مليون يورو.
وأوضــح تقريــر صــادر عــن وزارة 
االقتصاد والتجارة اخلارجية نقلته عنه 
وكالة األنباء الرسمية (سانا) أن إجمالي 
عدد الدول التي يتم تصدير السلع السورية 
إليها وصل خالل األشــهر السبعة األولى 

من هذا العام إلى ١١٠ دول.
وأشــار التقرير إلــى أن قيم صادرات 
األشهر الســبعة األولى من العام احلالي 
تشكل ما نسبته ٦٤٪ من إجمالي صادرات 
العام املاضي، حيث بلغت الصادرات خالل 
الفترة نفسها ٥٧ مليون يورو محققا زيادة 
قدرها خمسة ماليني يورو عن العام السابق.

ومن بني ادول ملقصد تصدرت العراق 
املرتبــة األولــى حيــث جتــاوزت قيمــة 

الصادرات الســورية إليها خــالل الفترة 
ذاتها الـ ٧٩ مليون يورو، ومن بينها أيضا 
ولبنان ٥٩ مليون يورو واألردن ١٣ مليون 
يورو، اضافة الى عدد آخر من الدول العربية 

واألجنبية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات 
الســورية إلى دول املقصد بلغ نحو ٢٨٧ 
مليون يورو وهو ما يشكل نسبة ٧٢٪ من 
إجمالي الصادرات خالل األشــهر السبعة 

األولى من هذا العام.
ووفق التقرير، فإن أهم املواد املصدرة 
إلى الدول املستوردة هي ألبسة وتوابعها، 
فواكه وخضار مشكلة، مصنوعات غذائية، 
منظفات، قوارير زجاجية، زيت زيتون، 
مصنوعات مطاطية، مشــروبات غازية، 
زهورات، ألبان وأجبان ومشتقاتها، أحجار 
بناء، فســتق حلبي، أدوية، توابل وتربة 

غضارية.

ملشاهدة الڤيديو

(محمود الطويل) جانب من اجتماع احلكومة في بعبدا القرار البيان الوزاري 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة



تسالي
اجلمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١

16

٩٣٨
٧٢٥٣٨
٦٤١

٦٤٧
١٨٤٩

٦٥٢
١٥٨٦

٨١٧٤٩
٧

١٣٦٨٧
٣١

٥٨١٢٣
٨٦٢٩٤

٧٥٦
٩٨

٤٨٩٣
٩٢٣٧٥

٧3٩٥١

٢٤٣٩
٦٤١٢

٩٤
٨٤١

٥
٢١٥٧

٢
٥٨١

٨٧٢٣

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

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

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

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:

نهر ينبع من لبنان ويصب في سورية من ٩ 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

نهر العاصي

ذوالفقار خضر

رهاىسرمانن

ادلحادكلاا

لعخملراشول

غالااوفرسن

ربييزبيقاي

يتجةقاهيال

قلينةعلةلب

ااايساةحرو

رقلديلقضقا

اامااعيايب

ءقعيحدرربة

جززمةلعةيص

١ - عكس اخلطأ - عالمة موسيقية - تعب، ٢ - إحدى 
املهن - من أنواع البلح (معكوسة)، ٣ - منخفض - علم 
مذكر، ٤ - قطع - من ثمارهم، ٥ - عكس عطشى، ٦ - 
البشر (معكوسة)، ٧ - نسل - أرق، ٨ - أحد األصغرين 
(معكوسة) - منطقة كويتية، ٩ - توالد - كشفا األعماق 

(معكوسة)، ١٠ - نحمي - أسدد ما علي (معكوسة).

مرسى
كافيه
بوابة

األزقة
ميادين

سياحة
النيل

اخلليجي
زقاق
املعز

الشرقية
أسوان
الرقيب
دروب

حضارة

عريقة
العدل
حماية
رائج

الغريق

التباعد

١ - أبكي - قاتل (معكوسة) - للنصب، ٢ - من أنواع احلمام 
(معكوسة) - املخدر، ٣ - قنص - يبجالنه (معكوسة)، ٤ - من 
األقمشة - القطران، ٥ - خاصته، ٦ - قاسى الصعوبات، ٧ 
- يضعن حملهن - خيال (معكوسة)، ٨ - من املجاري املائية 
- للكتابة (معكوسة)، ٩ - حديثي - عزة وأنفة (معكوسة)، 
١٠ - أشجار البلح (معكوسة) - يصنع من العنب أو التمر.

أفقياً: عموديًا:
١ - الصح - ري - كل، ٢ - جنار - خالل (معكوسة)، ٣ 
- وادي - عدنان، ٤ - حز - رمانهم، ٥ - ريا، ٦ - األنام 
(معكوسة)، ٧ - ساللة - سهاد، ٨ - قلب (معكوسة) - مرقاب، 
٩ - إجناب - سبرا (معكوسة)، ١٠ - جنير - أوفي (معكوسة).

١ - أنوح - سم (معكوسة) - ان، ٢ - زاجل (معكوسة) - البنج، 
٣ - صاد - يجالنه (معكوسة)، ٤ - حرير - ألقار، ٥ - له، ٦ - 
عانى، ٧ - يلدن - فارس (معكوسة)، ٨ - أنهر - ورقة (معكوسة)، 

٩ - كالمي - إباء (معكوسة)، ١٠ - نخل (معكوسة) - الدبس.

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

إعداد: عروبة حجازي

الثقافة واألدب

خيري شلبي

روائي مصري (١٩٣٨ - ٢٠١٢)، ولد بكفر الشيخ 
ألسرة فقيرة، عمل في مهن عديدة إلعالة نفسه بنفسه، 
خبراته زاخرة، عمل بالصحافة، رأس حترير مجلة 
الشعر، هو أحد أبرز الروائيني املصريني والعرب، 
حصل على جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية، 
ووسام العلوم والفنون، وجوائز أخرى عديدة، من 
رواياته: وكالة عطية، صالح هيصة، السنيورة، 
األوباش، نسف األدمغة، زهرة اخلشخاش، من باب 
العتب، من قصصه: الدساس، املنحنى اخلطر، صاحب 

السعادة، اللص.

حنا مينه

روائي سوري (١٩٢٤ - ٢٠١٨)، ُولد بالالذقية، ، لم 
يتلق تعليما منتظما لظروفه الفقيرة، عمل في مهن 
عديدة، إنتاجه األدبي غزير، أولى رواياته: املصابيح 
الزرق عام ١٩٥٤، ومن رواياته األخرى: املستنقع، حكاية 
ار، املرفأ البعيد، الوالعة، النجوم حتاكم القمر،  بحَّ
الياطر، بقايا صور، القطاف، الرحيل عند الغروب، 
ومن قصصه: األبنوسة البيضاء، ونال عدة جوائز.

أبو حيان التوحيدي

ب بفيلسوف  أديب (٣١٠ هـ - ٤١٤هـ)، ُولد ببغداد، ُلقِّ
األدباء وأديب الفالسفة، كانت أسرته فقيرة، ثقف 
نفسه بنفسه، تتلمذ على أبي سليمان السجستاني، 
تقرب الى الوزراء واألمراء، لكنه لم يشتهر في زمنه، 
فكان ناقما ومتشائما، وأحرق كتبه آخر حياته، له: 

الصديق، الهوامل والشوامل، املقابسات.

من كتاب: املوسوعة الثقافية الكبرى ـ مجدي عبدالعزيز

عالم الصحة

فحص سهل بحركة اليد يكشف املخاطر الصحية التي حتدق بنا

يعتقد كثيرون أن تشخيص االضطراب في 
صحة القلب، يتطلب معدات مهمة، وهذا صحيح 
الى حد كبير، لكن الفحوص ميكن إجراؤها في 

قلب البيت، عن طريق حركة بسيطة باليد.
وبحسب  صحيفة «صن» البريطانية، فإن 
فحصا شائعا وبسيطا عن طريق اصبع اإلبهام 
ميكن ان يكشف ما اذا كان الشخص معرضا 
القلب. وال يتطلب  ملخاطر كبيرة في صحة 
هذا الفحص، سوى القيام بحركتني بسيطتني، 
وعندئذ، تظهر النتيجة، وميكن للشخص أن 
يطمئن، أو أن يجد نفسه في حاجة إلى ارتياد 

املستشفى من أجل إجراء فحوص أكثر دقة.
اخلطوة األولى هي أن تقوم ببسط يدك كاملة 
أمامك، على أن تكون راحة اليد مقابلة لوجهك، 

ثم يأتي دور اخلطوة الثانية.
واخلطوة الثانية هي إدارة اإلبهام إلى داخل 
راحة اليد، وحينها، انظر املدى األقصى الذي 
وصل إليه األصبع، ألن هذه النقطة هي املؤشر.

في حال وصل اإلبهام إلى منتصف راحة اليد 
فقط فذاك معناه أن صحة القلب عادية وليس 

فيها ما يدعو إلى القلق.
إلى أقصى نقطة، أي  اإلبهام  إذا وصل  أما 
نهاية راحة اليد، فإن ذلك يعني وجود مخاطر 

على مستوى صحة القلب.
وعندما يكون الشخص قادرا على حتريك 
اإلبهام، إلى نقطة بعيدة في راحة اليد، فإن ذلك 
ارتخاء في نسيج وعضالت  إلى وجود  ينبه 

اجلسم.
ويقول اخلبراء إن هذا االرتخاء يشكل مؤشرا 
على عدد من االضطرابات في اجلسم، مبا في 
ذلك مشاكل الشريان األبهر وهو أكبر شريان في 
جسم اإلنسان ألنه ميتد من القلب إلى املعدة.

عن «سكاي نيوز»
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«غيبوبة» العونان تنقذ «العجيرب» من كيد ياسمني عبدالعزيز!
أما الفنان شــهاب جوهر، الذي حضــر العرض برفقه 
زوجته الفنانة إلهام الفضالة، فقال: اســتمتعنا بحضور 
العــرض اخلــاص للفيلم وهــو ذو طابــع فكاهي خفيف، 
ونتمنى التوفيق لكل النجوم املشاركني فيه، فيما أشادت 
الفنانة الفضالة بالعمل، قائلة: أهنئ صناع الفيلم على هذا 
املجهود، فكما نرى السينما الكويتية تشهد انتعاشة غير 
مسبوقة واكتســاحا نتمنى أن يتوج بسلسلة من األفالم 

الناجحة واملميزة.
بدوره، قال الفنان خالد بوصخر: نحن مستمتعون بهذه 
احلالة من النشــاط في صناعة السينما الكويتية، خاصة 
أن الفيلــم كوميــدي وضم مجموعة كبيرة من الشــباب، 
«ومــو غريب على الفنانني»، واألهم من ذلك أننا أصبحنا 
نالحظ كل أسبوع وجود عمل جديد كويتي، وهذا مؤشر 
جيد لصناعة الســينما احملليــة، وهو ما ينذر ببادرة أمل 
خالل العامني املقبلني بأن الكويت ستتبوأ مقعدها وحتجز 
لنفســها مكانة، خاصة في صناعة السينما على مستوى 

الوطن العربي.
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شــخصية 
«عبيد» التي يجسدها الفنان خالد العجيرب ببراعة وبساطة 
شــديدة، ويقوم بدور كومبارس بسيط وطيب القلب في 
الوســط الفني، يعانده احلــظ ويحول بينه وبني حتقيق 
حلمه، فكلما دنا من حلظة جناح، ســاقته األقدار لغير ما 
يتمنى، إلى أن التقى بـ «ياسمني عبدالعزيز»، التي جتسد 
شخصيتها الفنانة ذات احلضور الالفت والكاريزما القوية 
رانيا شــهاب، وهي طبيبة جميلة لكنها حتب املال وجتد 
مبتغاها في «عبيد» وتتزوجه لتكتشف الحقا أنه بسيط 
احلال، والده رجل ثــري لكنه بخيل يضيق عليهم احلال 

واملسكن ليزيد من رصيده البنكي.
أما شــخصية «أبوصالح»، التي يقدمها الفنان شــهاب 
حاجية، فهو ذلك اجلار الذي يعد مبنزلة األخ، فتراه يشد 
األزر في املواقف الصعبة وأول املهنئني في املسرات واألفراح، 
وهــي من الفضائل التي أصبحنا نفتقدها في هذا الزمان، 
وجتمعهم املواقف الكوميدية التي ال تخلو من «القطات» 

املضحكة والتي تخرج بعفوية وسالسة.
أما الوالد «بوعبيد»، الذي يلعب دوره الفنان املخضرم 
أحمد العونان، فهو رجل بخيل دائم التذمر والشكوى حتى 
أنه يبخل على صحته باألدوية فُيغشى عليه ويدخل في 
«غيبوبة» كانت هي السبب في زواج ابنه بالطبيبة الطماعة، 
وإنقــاذه في النهاية، فضال عن ســيطرته على حياة ابنه 
حتى يفيض الكيل بزوجته وتفكر في حيلة للحصول على 
أموالــه فال يجد األب حًال غير الزواج من املمرضة «هبة» 
التي كانت تتابع حالته في املستشفى وتقوم بدورها هبة 
عبسي وهي فنانة كوميدية رنانة الضحكة وعالية اإليقاع 

يضفي حضورها على الشاشة حالة من البهجة.
من األوراق الرابحة في الفيلم اختيار ضيوف الشرف 
بذكاء وهو ما يحســب لصناع العمل الســتقطاب جمهور 
أكبر، خاصة أنهم ظهروا بأسمائهم احلقيقية، فكانت البداية 
مــع الفنان خالد مظفر، عبداإلمام عبداهللا، بالل الشــامي، 
عبداهللا احلمادي، ومســك اخلتام مع الفنان طارق العلي، 
كمــا أن األغنية التي أهدى كلماتها الشــيخ دعيج لصناع 
العمل وغناها مجموعة من الشباب كانت في محلها وأضافت 

مزيدا من احلماس للفيلم.

الفيلم يلف العالم كله واجلميع يشاهدونه.
بدورها، قالت هبة العبسي إنها سعيدة بإسناد البطولة 
للمــرة الثانية لها في فيلم «غيبوبة» والذي جتســد فيه 
شخصية ممرضة مصرية حتب الضحك والكوميديا تدعى 
«هبــة»، وأيضــا تهتم باحلالــة الصحية للوالــد بوعبيد 
(الفنان أحمد العونان)، وتقدم املساعدة للطبيبة «ياسمني 
عبدالعزيــز» التي كانت تعتبرهــا أختًا لها في العمل كما 

هي احلقيقة.
حضور خاص للفنانني

من جانبه، قال املنسق اإلعالمي الزميل نايف الشمري: 
«غيبوبة» هو فيلم كويتي اجتماعي كوميدي ويشارك فيه 
كوكبة من الفنانني الكوميديني جتمعهم مواقف كوميدية، 
لكنها حتمل رســائل عديدة للمشــاهد، ونحــن اليوم في 
االحتفال بالعرض اخلاص إيذانا ببدء طرحه في جميع دور 
السينما، ونبارك لصناع العمل على هذا احملتوى، ونشد 
على أيديهم، وفي انتظار العديد من األفالم واألعمال املشرفة.
في الســياق ذاته، قال الفنان عبدالرحمن العقل: أتقدم 
بالشكر اجلزيل ملنتجي فيلم «غيبوبة» على دعوتي حلضور 
العرض اخلاص، وأمتنى أن يكون لدينا دعم للفنانني، سواء 
كان تلفزيونيًا أو مســرحيًا أو ســينمائيًا، واآلن السينما 
حتتــاج إلى الكثير من الدعم، فالشــباب اآلن يعملون من 
أنفســهم وينتجون بأنفســهم، وهذا شــيء خطير، ولكن 
عندما يشــعرون بأن هنــاك دعمًا من احلكومة بشــروط 
معينة، سيضطرون إلى العمل وفق قواعد ونسق معني.

وحول فيلم «أوســكار»، رد العقل: سيكون هذا الفيلم 
بصمة كبيرة بالنســبة لي، مضيفا: مع األسف ومع حبي 
لكل األفالم التي اشــتغلت فيها فأنا أتعامل مع «أوسكار» 
علــى أنه أول فيلم فــي حياتي، مؤكدا أن هــذا الفيلم هو 
اخلطوة األولى لــه، وأن دوره فيه جميل ويرصد معاناة 

الفنان ومعاناة اإلنسان.

بطولة. وأردف: «أنا مؤمن بها، والزم تكون معي في أي 
عمل ألني صرت أتفاءل بها».

وحول وجه الشــبه الذي ظهر على بطل الفيلم وبني 
شــخصية النجــم املصــري محمد رمضان في مسلســل 
«األسطورة»، أكد العجيرب أن هذا ليس مقصودا. وقال: 
«الفنــان محمد رمضان من النجوم الذين نتشــرف حني 
نقلدهم، والشيء احللو عادي نقلده ولكن الفكرة بعيدة».

من جهته، قال الفنان شهاب حاجية عن دوره في الفيلم: 
أحمل رســالة مهمــة اصبحنا نفتقدها فــي حياتنا وهي 
«اجلار قبل الدار»، وفي العمل من كثرة اهتمامي بجاري 
الفنان أحمد العونان يعتبرني «ملقوف». واستطرد: في 
السابق كانت روابط اجليرة أقوى، حتى ان اجلار اذا سافر 
يتــرك مفتاح بيته جلاره لالطمئنان، لــذا أحببت الدور 
الذي أقدمه، وأمتنى أن تصل هذه الرســالة الى املشاهد، 
وأتوجه بالشكر للقائمني على العمل والى الروح الطيبة 

التي حتلوا بها والتي الحظها اجلمهور على الشاشة.
من جانبها، كشفت الفنانة رانيا شهاب عن دورها في 
«غيبوبة»، مؤكدة أنها تلعب دور طبيبة، وتعجب بأحد 
األشــخاص، كما أن شــخصيتها في الفيلم فتــاة مادية، 
وتابعت شهاب في حديثها لـ «األنباء»: ستحدث في الفيلم 
مغامــرات بني تلــك الطبيبة وحبيبها، حيث ســيمرض 
حبيبها، ويخضع للعالج لديها، وحتدث فيما بينهما بعد 
ذلك قصص ومغامرات، وال أريد أن أحرق األحداث، لكن 
الفيلــم بشــكل عام هو كوميدي وأيضا يتضمن رســالة 

نريد أن تصل إلى اجلمهور.
كما كشفت عن مشاركتها في فيلم آخر وهو «الغابة»، 
مشيرة إلى أنه عمل رعب، تدور قصته حول فتاة تائهة 

في الغابة برفقة صديقها.
وعن مشــاركتها في األعمال الســينمائية، أكدت أنها 
كانــت متخوفة كثيرا من جتربتها األولى من خالل فيلم 
«غيبوبة»، قائلة: السينما غير الدراما، حيث إن بالسينما 

دعاء خطاب 
@Doua_khattab

برعاية وحضور الشيخ دعيج اخلليفة، وتواجد الفت 
لعدد كبير من جنوم الفن وأهل الصحافة واإلعالم، حضرت 
«األنباء» العرض اخلــاص بالفيلم الكوميدي «غيبوبة» 
بسينما سينسكيب في «مجمع ٣٦٠» إيذانا ببدء عرضه 
في جميع دور العرض مســاء أمــس، من انتاج وبطولة 
الفنــان خالد العجيرب وتأليف الكاتــب محمد الكندري 
وتصدى إلخراجه عمار املوســوي، ويشــارك فيه جنوم 
الكوميديا املتميزون وأحمد العونان وشهاب حاجية ورانيا 
شهاب وهبة العبسي، وشهد العرض اخلاص الذي تولى 
تنسيقه إعالميا الزميل نايف الشمري، حضور عدد كبير 
مــن النجوم والفنانني الذين حرصوا على تقدمي التهنئة 
ألســرة العمل ومنهم الفنان القديــر عبدالرحمن العقل، 
عبدالعزيز املســلم، إلهام الفضالة، شــهاب جوهر، أحمد 

إيراج، وخالد بوصخر.
في البداية، أشاد الشيخ دعيج اخلليفة، الذي حرص 
علــى التواجد قبل بدء العرض اخلــاص، بجهود صناع 
العمل، وقال خالل حديثــه لـ «األنباء»: الفيلم كوميدي، 
ونحن في حاجة شديدة لذلك، بعد عام ونصف العام من 
جائحــة ڤيروس كورونا املســتجد، خاصة أن اجلمهور 
الكويتــي والعربي مييــل إلى الكوميديا أكثر شــيء في 
هذه الفترة، ولذلك إن شــاء اهللا سوف يحوز هذا الفيلم 
إعجاب اجلمهور، كما أنه سيكون في جميع دور السينما 
الكويتية اعتبارا من ١٦ اجلاري، وبدعم اجلمهور سيلقى 

الفيلم النجاح إن شاء اهللا.
وأضــاف اخلليفة أنه منذ ٢٧ عاما وهو عضو مجلس 
إدارة واملتحدث باسم شركة سما الكويتية الوطنية. وتابع: 
كمتحدث رسمي باسم شركة سما الوطنية الكويتية، أنا 
دائما داعم لألفالم الكويتية واخلليجية والعربية، وخالل 
الفترة املقبلة سنرى كل شهرين أو ٣ أشهر فيلما كويتيا 
أو خليجيا أو مصريا، حيث وضعنا خطة تســتمر حتى 
٢٠٢٥، وذلك ألننا منذ عام ٢٠١٤ نحصل على أفضل شركة 
عربية تقدم خدمات للجمهور، وحاليا نخوض منافســة 
مع شركات أخرى. وأكمل: احلمد هللا في فيلم «غيبوبة» 
عملت أغنية يغنيها مجموعة الشــباب كإهداء مني لهم، 

وهم يستحقون ذلك.
لعبة اإلنتاج

بدوره، أعــرب املنتج والفنان خالــد العجيرب خالل 
حديثه مع «األنباء» عن سعادته بخروج فيلم «غيبوبة» 
إلى النــور، مؤكدا أن اخلوف في مجــال اإلنتاج «لعنة» 
موجودة منذ زمن، مشيرا إلى أن الفيلم بالنسبة للمنتج  
عبارة عن «حســبة» ورقم معني. وقال: من املفترض أال 
نتجاوز هذا الرقم، في حني علينا اختيار ممثلني محبوبني 
لدى اجلمهور، وهذا الذي يحقق النجاح، واألمر كله توفيق 
من عند اهللا، والفيلم القى أصداء جميلة وإن شــاء اهللا 

يكسر الدنيا.
وعن مشــاركة هبة العبسي في الفيلم، أكد العجيرب 
أنها ليســت املرة األولى التــي يتعاون فيها معها، مؤكدا 
أنه تعاون معها أيضا في إحدى املسرحيات وأعطاها دور 

«األنباء» تواجدت في العرض اخلاص بالفيلم بحضور الشيخ دعيج اخلليفة وجنوم الفن
(متني غوزال) راعي احلفل الشيخ دعيج اخلليفة في لقطة جماعية مع احلضور واملشاركني في الفيلم   مشهد من فيلم «غيبوبة»

دعيـج اخلليفة: نحـن بحاجة إلى جرعات مـن الكوميديـا.. واألغنية إهداء منـي للجمهور
خالـد العجيـرب: تقليـد النجـم محمـد رمضان لـم يكـن مقصـودًا.. واخلوف مـن اإلنتـاج «لعنة»

عبدالرحمن العقل: السينما بحاجة إلى مزيد من الدعم.. وأعتبر «أوسكار» أول فيلم في حياتي
نايف الشـمري منسـق العمـل: فيلم اجتماعـي كوميدي.. يطـرح في جميـع دور العرض

املنتج والفنان خالد العجيرب متحدثا للزميلة دعاء خطاب

مفرح الشمري 
@Mefrehs

وجه امللحــن القدير أحمد 
الشكر جلميع اهل  خورشيد 
الكويــت علــى دعائهم له في 
الطويلة على  العالجية  رحلته 
مدار ٢٥ عامــا، داعيا اهللا لهم 
بالصحة والعافية وان يحفظهم 
من كل مكروه. وثمن «بوشهاب» 
تواصــل الفنانــني الكبار من 
ملحنني وشعراء ومطربني، مؤكدا 
لـ«األنباء» ان هذا التواصل رفع 
من معنوياته كثيرا في رحلته 
العالجية التي أجرى من خاللها 
العديد من العمليات اجلراحية 
بعــد إصابته مبرض بالدم في 
نهاية التســعينيات من القرن 

املاضي.
امللحن القدير أحمد خورشيد لم ينس «األنباء» الذي وجه لها 
كلمة شكر على اهتمامها بأوضاع املنتسبني للحركة الفنية بشتى 
مجاالتها ومتابعة أخبارهم في األفراح واألتراح، مؤكدا ان هذا ليس 

بغريب على «األنباء» الذي متنى لها كل تقدم وجناح وازدهار.

كشف «بوشهاب» لـ«األنباء» 
ان يوم ٢٣ اجلاري ســيدخل 
مجددا إلى قاعة العمليات إلجراء 
عملية جراحية دقيقة ومعقدة 
العمليات» ألنها  بـ«أم  وصفها 
كبيرة جــدا، متمنيا ان تتكلل 
بالنجاح كسابقاتها بفضل اهللا 
ثم بفضل أهل الكويت الطيبني 
الذين ال يحرمونه من دعائهم 
اجلميــل بأن متر هذه العملية 
بســالم وجناح. وأكد امللحن 
القدير أحمد خورشيد ان في 
جعبته الكثير من األحلان والتي 
سيعلن عنها قريبا، مؤكدا انه 
ال ينسى فضل الشاعر الغنائي 
القدير علي املعتوق عليه ألنه 
هو السبب في اعادته للتلحني 
بعد مرضه، وهو الذي عمل له 

«ابديت»، كما يقول، ليتعاون مع الكثير من املطربني. 
وأضاف: الشــاعر علي املعتوق مهما اقول عنه ال أوفيه حقه، 
ألنــه اعطاني معنويات قوية بالعودة إلــى التلحني وقدمت معاه 
اجمل األعمال مثل «موبس وطن انت»، اهللا يوفقه ويحفظه ويبعد 

عنه كل مكروه.

أحمد خورشيد مع الشاعر علي املعتوق

ملشاهدة الڤيديو

خورشيد: عمليتي املقبلة معقدة.. وما أنسى فضل املعتوق
شكر أهل الكويت للدعاء له في رحلة عالجه بأميركا

منى تشارك 
في دراما رمضان املقبل

حســمت الفنانــة منــى زكي مشــاركتها في موســم 
املسلســالت املصريــة لرمضــان ٢٠٢٢، وقررت خوض 
املنافسة للعام الثاني على التوالي ألول مرة مبشوارها 
الفني، كما قررت التعاون للمرة األولى مع ورشة كتابة 
السيناريســت مرمي نعوم بعد جناح األخيرة في خطف 
األنظار مبسلسالت «ليه أل٢» و«خلي بالك من زيزي».

واملسلســل لم يتم االســتقرار على اسمه حتى اآلن، 
وسيتم التعاقد مع أبطاله بعد انتهاء ورشة الكتابة من 
تقدمي احللقات األولى، ومن املقرر حسم كل تفاصيله قبل 

انتهاء منى من تصوير فيلمها اجلديد «اجلواهرجي».
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قطبا الكرة لبلوغ املربع الذهبي في «أغلى الكؤوس»
ً حامل اللقب العربي يلتقي اجلهراء اليوم.. والقادسية لتحسني صورته الفنية أمام برقان غدا

دخول اجلماهير باملجان
عدل االحتاد الكويتي لكرة القدم من قراره 
الصادر قبل يومني بخصوص دخول اجلماهير 
ملباريات بطولة كأس سمو األمير بتذاكر اعتبارا 
من الدور ربع النهائي، حيث أعلن رئيس مجلس 
إدارة االحتاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد 
اليوسف الصباح أن دخول اجلماهير ملباريات 
البطولة سيكون باملجان، مضيفا أن االحتاد ملتزم 
بقرار مجلس الوزراء والقاضي بدخول اجلماهير 
إلى املالعب بنســبة ال تتجاوز ٣٠٪، مع تطبيق 

كل االشتراطات الصحية، مبا فيها ما يثبت تلقي 
اللقاح وإبراز أحد تطبيقي هويتي أو مناعة، معربا 
عن أمنياته بضرورة التزام اجلماهير الرياضية 
بقرارات وتوصيات مجلــس الوزراء والتعاون 
مع املنظمني، وتطبيق اإلجراءات واالشتراطات 
الصحية ملا يضمن سالمة اجلميع في مختلف 
املســابقات احمللية، مؤكدا أن التزام اجلماهير 
بهذه التعليمــات والقرارات يصب أوال وأخيرا 

في املصلحة العامة.

مباراتا الدور ربع النهائي لكأس سمو األمير
مباراة اليوم اجلمعة

كويت سبورتالصداقة والسالم٨:٠٠العربي - اجلهراء
مباراة الغد السبت

كويت سبورتعلي صباح السالم٨:٠٠برقان – القادسية

ناصر العنزي

يخــوض العربــي حامل اللقــب أول مهمة له 
اليوم أمام اجلهراء على ستاد الصداقة والسالم 
في الدور ربع النهائي لكأس سمو األمير، بحضور 
جماهيره الغفيرة املتطلعة إلحراز اللقب الثاني 
تواليــا بعدما عاشــت فرحة الفــوز في الدوري 

املمتاز للموسم املاضي.
وكثف «األخضر» من جهوزيته لهذه البطولة 
وأيضا للموسم اجلديد بعدما خاض عدة مباريات 
ودية اطمئن خاللها مدربه الكرواتي إنتي ميشا على 
عناصره األساسية واالحتياطية، حيث مت تدعيم 
صفوف الفريق بعناصر محترفة ومحلية والتي 
كان من أبرزها انضمام العبي القادسية سلطان 
العنزي وسيف احلشــان إلى جانب التعاقد مع 
املدافع التونسي أمين محمود الذي سيكون عونًا 
لدفاع «األخضر»، وبات مبقدور ميشــا املنافسة 
في كل البطوالت احمللية بعدما أحسن في عمله 
باملوسم املاضي وتوج بطال للدوري املمتاز بعد 
غيــاب طويل عن اللقب بفضل حســن اختياره 
للتشكيلة األساسية وزجه بعناصر شابة أكدت 
جدارتهــا في حمل لواء الفريق إلى جانب جناح 
إدارة الفريق في جتهيز الفريق معنويا وماديا.

من جانبه، فإن اجلهراء قد تخطى الشــباب 
في الدور التمهيدي بركالت الترجيح بعدما تألق 
حارسه بدر الصعنون في التصدي لركلتي جزاء، 
وعليه يسعى أبناء اجلهراء مع مدربهم الوطني 
ماهر الشــمري اليوم إلــى ترك انطباع جيد في 
هــذه البطولــة واللعب نحو الفــوز إذ ال مجال 

للتعويض.
القادسية وبرقان غدًا

وفي ثالث مباريات الدور ربع النهائي، يلتقي 
غداً السبت القادسية مع برقان على ملعب علي 
صبــاح الســالم، حيــث ترجح التوقعــات كفة 
«األصفر» للفوز لكنها بالطبع غير كافية إلسعاد 
جماهيره التي ستحضر ملؤازرته بقوة أمًال في 

حتقيق اللقب.
وكان «األصفر» قد تخطى التضامن في الدور 
التمهيــدي بهدف ملهاجمــه اجلامايكي روماريو 
ولكن عليه اليوم حتقيــق الفوز ممزوجا بأداء 
فني مرتفع إلشباع غرور جماهيره واملتابعني، 
أما برقان فقد جنح في التأهل لربع النهائي على 
حســاب الصليبخات ومهمته بال شــك ستكون 
صعبــة أمام خصم متمرس وسيشــاركه اليوم 
ثالثية البرازيليني هينريك ورودريغيز وبوالكو.

سحب قرعة «التنشيطية» للمراحل السنية
ســحبت مســاء األربعاء 
التنشــيطية  البطولة  قرعة 
للفئات العمرية (شــباب - 
ناشــئني - أشبال) للموسم 
الـريــاضـــــي ٢٠٢١-٢٠٢٢، 
الكويتــي،  مبقــر االحتــاد 
وذلك بحضــور مدير جلنة 
املســابقات باالحتاد د.حامد 
اللجنة  الشــيباني، ومديــر 
الفنية والتطوير عبدالعزيز 
وأعضــاء جلنــة  حمــادة، 
املسابقات ومراقبي املباريات، 

وممثلي األندية.
البـطــــولة  وتنطـلـــــق 
التنشيطية للشباب يوم ٢٣ 
اجلاري، حيث قسمت الفرق 
إلــى ٣ مجموعــات، ضمــت 
أنديــة الصليبخات،  األولى 
السـاحـــــل،  القادسيــــة، 
العربــي وكاظمــة، وضمت 
أنديــة  الثانيــة  املجموعــة 
خيطان والشباب واليرموك 
والكويــت والنصر، في حني 
ضمت املجموعة الثالثة كال 

الفحيحـيـــل والقادسـيـــة 
واجلهــراء والســاملية، فيما 
تنطلق بطولة األشــبال ٢٤ 
اجلاري، حيث قسمت الفرق 
الى ٣ مجموعات، ضمت األولى 
أنديــة النصــر والقادســية 
واجلهراء وبرقان والعربي، 
فيما ضمت املجموعة الثانية 
الشــباب والفحيحيل  أندية 
وخيطان واليرموك والساملية، 
فــي حني ضمــت الثالثة كال 

من أندية الســاحل وكاظمة 
والصليبخات والكويت.

عمومية غرب آسيا 
الــى ذلــك، عقــدت أمس 
اخلميس اجلمعية العمومية 
العادية الحتاد غرب آسيا لكرة 
القدم «اونالين» ، مبشاركة 
نائــب رئيس مجلــس إدارة 
االحتاد الكويتي أحمد عقلة 
العنزي، واألمني العام لالحتاد 
صالح القناعي، باإلضافة إلى 

ممثلي االحتادات.
ومت في االجتماع اعتماد 
جدول األعمال، تعيني عضوين 
لتدقيــق احملاضــر، تعيــني 
مراقبني حلســاب األصوات، 
اعتمــاد محضــر اجتمــاع 
العموميــة الســابق، اعتماد 
القوائم املالية وتقرير املدققني 
لالحتــاد فــي ٢٠٢٠، اعتماد 
مســودة النظــام االنتخابي 
لالحتــاد، وأخيــرا اعتمــاد 

تشكيل جلنة االنتخابات.

جانب من سحب قرعة البطوالت التنشيطية للمراحل السنية

مــن أندية برقان والســاملية 
واجلهراء والفحيحيل.

كما تنطلق بطولة الناشئني 
في ٢٦ سبتمبر، حيث قسمت 
الفرق إلى ٣ مجموعات، ضمت 
األولى أندية الكويت وكاظمة 
واليرموك والنصر والساحل، 
الثانيــة  فــي حــني ضمــت 
العربي والصليبخات  أندية 
وخيطــان وبرقــان، فيمــا 
ضمــت الثالثة كال من أندية 

تصنيف «األزرق» ثابت عند ١٤٢ عامليًا
عبدالعزيز جاسم

حافظ منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم على تصنيفه في املركز ١٤٢ عامليا 
فــي التصنيف الشــهري الصــادر من 
االحتاد الدولي لكرة القدم، على الرغم 
من خســارة األزرق في مبــاراة دولية 
ودية أمام املنتخب البوسني بهدف دون 
رد في ٤ الشهر اجلاري، إال أن تصنيف 
منتخبنا لم يتأثر بسبب فارق املراكز 
والنقاط الكبير بني البوسنة واألزرق.

وعلى مستوى آسيا يحتل منتخبنا 
املركز الـ ٢٥ وهو مركز يعتبر متأخرا 

حاله حال التصنيف العاملي، لكن جاء 
هذا التراجع بسبب التوقف الكبير سابقا 
وهو ما يسعى إلى تداركه القائمون على 
«األزرق» فــي الوقت احلالي من خالل 
خوض مواجهات مع منتخبات تفوقنا 
بالتصنيــف. ولن يخض «األزرق» أي 
مباراة خالل التوقف الدولي في أكتوبر 
وسيكتفي بإعداد املنتخب األوملبي الذي 
بات هو رسميا املنتخب األول مطعم بـ٥ 
العبني من أصحاب اخلبرة، وســيعود 
منتخبنا للعب مرة أخرى أمام منتخبي 
التشــيك وليتوانيا في ١١ و١٥ نوفمبر 

املقبل.

بومرزوق: فوجئت مبستوى 
سيدات «اليد» أمام سورية

يعقوب العوضي

خســر منتخبنا الوطني للسيدات لكرة اليد من سورية 
٣٢-٢٨ في املباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن 
إطار منافســات اجلولة األولى من البطولة اآلسيوية املقامة 
حاليا في األردن، ورغم اخلسارة فإن سيدات األزرق قدمن 
مباراة كبيرة وتنافسية ضد أحد املنتخبات القوية في البطولة، 
علما أنها املشــاركة الثانية لألزرق في تاريخ البطولة والتي 

استعد لها بإقامة معسكر في البوسنة.
وفي الســياق ذاته، أشاد رئيس االحتاد الكويتي الفريق 
ركن متقاعد ناصر صالح بومرزوق باملســتوى الفني الذي 
قدمتــه العبات األزرق، قائال: «حرصنا على املشــاركة في 
آسيوية السيدات وتفعيل الدور النسائي الرياضي من خالل 
املنتخب الوطني ورغم تكون منتخبنا منذ ما يقارب الشهرين 

فإن السيدات ظهرن بصورة مبشرة».
وأضاف أن معدل أعمار الالعبات يتراوح بني ١٦ سنة و٢٣ 
ومقارنة باملنتخبات األخرى ال ميلكن اخلبرة الكافية، موضحا: 
«فوجئت باملستوى الفني لالعباتنا إذ ظهرن بصورة مشرفة 

رغم صعوبة املواجهات وحداثة تكوين أزرق السيدات».

االحتادات تشيد بإستراتيجية 
الهيئة لتطوير الرياضة

أشــادت االحتادات الرياضية ببادرة وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري بإطالق العمل 
لوضع اســتراتيجية للهيئة العامة للرياضة، مؤملني أن حتمل 
مخرجاتها ما يؤهل الرياضة للتحضير واالستعداد املثالي ألوملبياد 
باريس ٢٠٢٤. وطرح ممثلو االحتادات خالل احللقات النقاشية 
مع صناع االســتراتيجية عددا من التحديات والصعوبات كان 
أبرزها ضرورة إعادة النظر في امليزانيات والدعم املالي لتمكني 
االحتادات من استقطاب مدربني ذوي كفاءة عالية ومنح الفرصة 
لالعبني وتهيئتهم من خالل معسكرات طويلة وتوفير التفرغات 
والدعم املادي واملعنوي للمشاركة في البطوالت الدولية للحصول 

على تصنيف دولي يؤهلهم للمشاركة في األوملبياد.

شباب «السلة» وصل إسطنبول.. و يلعب ٥ مباريات ودية

البنوان يشيد بعطاءات 
الراحل عبدالعزيز املشاري

أكد رئيس مجلس إدارة 
نادي كاظمة أسعد البنوان 
أن احلركة الرياضية والنادي 
فقدا هامــة كبيرة برحيل 
رئيس اللجنــة االنتخابية 
في النادي العم عبدالعزيز 
املشــاري الذي انتقل الى 
تعالــى، بعد  رحمــة اهللا 
مسيرة عطاء كبيرة على 

جميع الصعد.
وقال البنوان إن املشاري 
الذي يعد من كبار رجاالت 
كاظمة، خدم النادي والبالد 

من جميع املواقع التي شغلها، وترك بصمة ال متحى، وبرحيله 
خسر النادي «البرتقالي» احد أركانه ورجال فاضال ما عرف 
عنه إال العطاء والتفاني واإلخالص واحليادية والعمل بصمت.
وأضاف: «انها ُســنة احلياة وعلينا التسليم بقضاء اهللا 
وقدره ونحن نودع هامة كبيرة من الصعب تعويضها. وندعو 
الباري عز وجل أن ينعم على الراحل بواسع الرحمة واملغفرة»، 
متقدما بخالص العزاء الى أســرة وذوي الفقيد وأبناء نادي 
كاظمة، راجيا من اهللا تعالى أن يلهم اجلميع الصبر والسلوان.

أسعد البنوان

الصليبخات يلعب ٣ وديات 
بالقاهرة.. ويجرب ٥ محترفني

هادي العنزي

يواصــل فريــق الكرة 
بالصليبخات تدريباته اليومية 
على فترتني صباحية ومسائية 
في معسكره املقام حاليا في 
القاهرة، واملمتد ألسبوعني، 
حيث ســيخوض «األحمر» 
٣ وديات مع أندية مصرية، 
الفني  بحسب طلب اجلهاز 
بقيادة ناصر العمران، على 
أن تشمل مستويات مختلفة، 
النسق  ومبا يتناســب مع 

التصاعدي للمعســكر اإلعدادي. وأكد العمران لـ «األنباء» أن 
املعســكر يســير وفق البرنامج املعد من قبل اجلهاز الفني، 
واملعتمد من قبل اجلهاز اإلداري للفريق، مشيدا بدعم مجلس 
إدارة النادي برئاسة سعد عناد واجلهاز اإلداري للفريق، والتزام 
الالعبني في التدريبــات اليومية، وحرصهم على الوصول إلى 
أفضل جاهزية ممكنة، قبل اســتئناف النشاط الكروي. وذكر 
أن الهدف من إقامة املعسكر التدريبي يتمثل في إعداد الفريق 
للمنافسة على حجز إحدى البطاقات املؤهلة للدوري املمتاز نهاية 
املوسم احلالي، وكذلك جتربة احملترفني اخلمسة (٣ من ساحل 
العاج وبرازيليان) الذين سيشاركون مع الفريق، والوصول الى 

أفضل توليفة مناسبة للفريق.

ناصر العمران

خللق مزيد من االنسجام والتجانس 
بني الالعبني، واملعسكر التركي ملنتخب 
الشباب يهدف إلى حتضير الفريق 
للمشاركة في الدوري الذي ينطلق ٤ 
أكتوبر، وكذلك بطولة اخلليج املقبلة 

املؤهلة لنهائيات آسيا».
ولفت إلى أن منتخب الشباب يضم 
٥ عناصر من منتخب الناشئني الذي 
حل ثانيا في البطولة اخلليجية التي 
أقيمت مؤخرا في البحرين، وتأهل 
علــى إثرها لنهائيات كأس آســيا، 
مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة 
الكبير ملنتخبات الســلة، وحرصها 
على الدفع بجميع املنتخبات لألمام 

لتحقيق أفضل النتائج.

طويلة املدى لتطوير جميع املنتخبات، 
مضيفا: «منتخب الشباب سيشارك 
في منافسات دوري الدرجة األولى، 

والبدنية للفريق.
أن  إلى  العتيبي  وأشــار غازي 
مجلــس إدارة االحتــاد أعد خطة 

منتخبنا الوطنــي ٥ مباريات ودية 
خالل املعسكر التركي بحسب االتفاق 
مع املتعهد، لرفــع اجلاهزية الفنية 

هادي العنزي

وصل وفد منتخبنا الوطني لكرة 
السلة للشباب (حتت ١٨ سنة) أمس 
إلى مدينة اسطنبول التركية، للدخول 
في معسكر تدريبي ألسبوعني ينتهي 
٢٩ سبتمبر ألجل إعداد األزرق الشاب 
للمنافسات الدولية املقبلة، حيث يرأس 
الوفد عضــو مجلس اإلدارة وأمني 
الصندوق غــازي العتيبي، ويضم 
فــي عضويته محســن املطيري، 
ووليد الشــمري اداريني، واملدرب 
ســلمان رمضان، ومساعده جاسم 
االرملي، واختصاصي العالج الطبيعي 
جهاد الغالي، و١٨ العبا، وســيلعب 
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«الريدز» و«امللكي» ُيسقطان قطبي ميالن في «األبطال»
ميسي يفشل في قيادة باريس لالنتصار.. وسيتي يزيد من أوجاع اليبزيغ بالستة

 مباريات اليوم بتوقيت الكويت
إجنلترا ـ املرحلة الـ ٥

١٠beIN SPORTS Premium١نيوكاسل ـ ليدز

إسبانيا ـ املرحلة الـ ٥
١٠beIN SPORTS HD١سلتاڤيغو ـ قادش

إيطاليا ـ املرحلة الـ ٤
٩:٤٥ساسولو ـ تورينو

أملانيا ـ املرحلة الـ ٥
٩:٣٠هيرتا برلني ـ غرويتر فورت

فرنسا ـ املرحلة الـ ٦
١٠beIN SPORTS HD٢ستراسبورغ ـ ميتز

غدا السبت
إجنلترا ـ املرحلة الـ ٥

٢:٣٠beIN SPORTS Premium١ولڤرهامبتون ـ برينتفورد

٥beIN SPORTS Premium١ليڤربول ـ كريستال باالس

٥beIN SPORTS Premium٢مان سيتي ـ ساوثمبتون

٥beIN SPORTS Xtra١نوريتش ـ واتفورد

٥beIN SPORTS Premium٣بيرنلي ـ أرسنال

٧:٣٠beIN SPORTS Premium١أستون ڤيال ـ إيڤرتون

إسبانيا ـ املرحلة الـ ٥
٣beIN SPORTS HD١رايو ڤاليكانو ـ خيتافي

٥:١٥beIN SPORTS HD١أتلتيكو مدريد ـ أتلتيك بلباو

٧:٣٠beIN SPORTS HD١إلتشي ـ ليڤانتي

١٠beIN SPORTS HD١آالڤيس ـ أوساسونا

إيطاليا ـ املرحلة الـ ٤
٤جنوى ـ فيورنتينا

٧انترميالن ـ بولونيا

٩:٤٥ساليرنيتانا ـ أتاالنتا

أملانيا ـ املرحلة الـ ٥
٤:٣٠أرمينيا بيليفيلد ـ هوفنهامي

٤:٣٠أوغسبورغ ـ مونشغالدباخ

٤:٣٠ماينز ـ فرايبورغ

٤:٣٠بايرن ميونيخ ـ بوخوم

٧:٣٠كولن ـ اليبزيغ

فرنسا ـ املرحلة الـ ٦
٦beIN SPORTS HD٢لنس ـ ليل

١٠beIN SPORTS HD٢سانت إيتيان ـ بوردو

الرابعة على ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميالنو.
وقال أنشــيلوتي: «كانت (علــى األرجح) أصعب 
مبــاراة في هــذه املجموعة. عانينــا لتحقيق الفوز، 
حافظ اإلنتر على وتيرة عالية جدا في الشوط األول، 
وسيطرنا على الشــوط الثاني بشكل أفضل. نحن 
الفريقان املرشحان، نعم، وجنحنا في أخذ األفضلية». 
وضمن املجموعة ذاتها، دشن شيريف تيراسبول 
املولدوفي املغمور مغامرته القارية بفوز تاريخي 
على ضيفه شاختار دانييتسك األوكراني بهدفني 
نظيفني سجلهما املالي أداما تراوريه (١٦) والغيني 

مومو يانسان (٦٢) الهدفني.
رباعية تاريخية

وضرب بوروسيا دورمتوند األملاني وأياكس 
أمســتردام الهولندي بقوة في بداية مشوارهما 
عندما تغلبا على مضيفهما بشــيكتاش التركي 

٢-١ وسبورتينغ لشبونة البرتغالي ٥-١.
في املباراة األولى على ملعب «فودافون أرينا» 
في إسطنبول، يدين دورمتوند بفوزه إلى العبيه 
الواعدين االجنليزي جود بيلينغهام والنرويجي 
إرلينغ هاالند، حيث افتتح األول التســجيل 
(٢٠)، وسجل الثاني هاالند الذي واصل هوايته 
التهديفيــة في مســابقته املفضلة (٤٥+٣). 
وسجل اإلسباني فرانشيسكو مونتيريو هدف 
الشرف لبشــيكتاش (٩٠+٤). وعلى ملعب 

«جوزيه ألفاالده» في لشبونة، فرض املهاجم 
الدولي العاجي سيباســتيان هالير نفســه جنما 

للمباراة بتســجيله رباعية «ســوبر هاتريك». وبات 
هالير ثاني العب يسجل رباعية في أول ظهور له في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا، واألول منذ الهولندي ماركو فان باسنت 
في نوفمبر ١٩٩٢ (ميالن اإليطالي ضد غوتبورغ السويدي).

اكتفى النجم األرجنتيني ليونيل ميســي في 
مباراته الرسمية األولى أساسيا في صفوف فريقه 
اجلديد باريس سان جرمان الفرنسي بالتعادل مع 
كلــوب بروج البلجيكي املتواضع ١-١ في اجلولة 
األولى من منافسات املجموعة األولى ضمن دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم. وخاض الثالثي الرهيب 
ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي 
أول مباراة معا في صفوف باريس ســان جرمان 
منذ انتقال األول قادما من برشلونة اإلسباني في 
صفقة حرة. وخاض ميســي مباراتــه الـ ١٥٠ في 
املســابقة القارية وبات ثالــث العب ميدان يحقق 
هذا اإلجناز بعد البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
(١٧٧ وهو رقم قياسي) واإلسباني تشافي (١٥١).

وافتتح ســان جرمان التســجيل بعد مجهود 
فردي رائع ملبابي تخطى فيه مدافعني على اجلهة 
اليســرى ومرر كرة زاحفة داخــل املنطقة تابعها 
اإلسباني اندير هيريرا بيسراه داخل الشباك (١٦).

وعلى الرغم من الهجمات املتكررة لسان جرمان، 
شــكل كلوب بروج خطورة عبر الهجمات املرتدة 
وجنح مــن إحداها في إدراك التعــادل عبر قائده 

هانــس فاناكان (٢٧). وفي املجموعة ذاتهــا، وعلى ملعب االحتاد في 
مدينة مانشستر، حقق مان سيتي الوصيف فوزا مثيرا على اليبزيغ 

األملاني ٦-٣.
وخــاض صانع األلعاب البلجيكــي كيفن دي بروين اول مباراة له 
أساســيا في صفوف ســيتي بعد أن تعافى من إصابة تعرض لها في 
كأس أوروبــا األخيرة. ســجل للفائز ناتان اكــي (١٦) والعب اليبزيغ 
موكييلــي خطأ مبرمــاه (٢٨) ورياض محــرز(٤٥+٢) من ركلة جزاء 
وجاك غريليش (٥٦) وجواو كانسيلو (٧٥) وغابريال جيزوس (٨٥).
وسجل لاليبزيغ الفرنسي كريستوفر نكونكو «هاتريك» (٤٢ و٥١ ٧٣).
واكمل اليبزيغ الدقائق الـ ١١ األخيرة بعشرة العبني اثر طرد العبه 

اإلسباني انخلينو.
قمة «األنفيلد»

وعلــى ملعب أنفيلد، حقق ليڤربول فــوزا صعبا على ميالن ٣-٢ 
ضمن املجموعة الثانية في مباراة كان ميكن ان يحســمها في الشوط 
األول نظرا لســيطرته املطلقة وإضاعته الفرصة تلو األخرى قبل أن 
يجد نفســه متخلفا فيه ١-٢. وأثمر ضغــط ليڤربول املبكر هدفا أول 
عندما سار الظهير األمين ترنت الكسندر ارنولد وتوغل داخل املنطقة 
قبل ان يسددها اصطدمت باملدافع االجنليزي فيكايو توموري وحتولت 
خطــا داخل مرمى فريقه (٩). واحتســب احلكم ركلة جزاء انبرى لها 
املصري محمد صالح لكن مايك مينيان جنح في التصدي لها (١٤). بيد 
أن ميالن وخالفا ملجريات اللعب جنح في تسجيل هدفني في الدقائق 
الثالث األخيرة من الشوط األول، حيث أدرك ريبيتش التعادل (٤٢)، 
قبل أن مينح اإلسباني إبراهيم دياز التقدم للفريق اللومباردي (٤٥). 
وعوض صالح إضاعة ركلة اجلزاء بإدراكه التعادل عندما كسر مصيدة 
التسلل إثر تلقيه كرة من أوريغي وغمزها داخل الشباك (٤٩). ومنح 
القائد جوردان هندرســون التقدم لليڤربــول (٦٩). على ملعب واندا 
متروبوليتانو في مدريد، تعادل أتلتيكو مدريد وبورتو ســلبا ضمن 

املجموعة ذاتها.
قــاد البديل البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد إلى خطف فوز 
قاتل من مضيفه إنتر ميالن بتسجيله الهدف الوحيد في قمة املجموعة 

نيوكاسل وليدز يفتتحان املرحلة اخلامسة من «البرميييرليغ».. 
وليڤربول لتفادي مفاجآت كريستال باالس غدًا

تنطلق مســاء اليوم مباريــات املرحلة 
اخلامسة من الدوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم بإقامة لقاء وحيد يجمع بني نيوكاسل 
وليــدز على ملعب ســانت جيمــس بارك، 
وتتواصل مباريات املرحلة غدا السبت، حيث 
يلتقي ولڤرهامبتون مع برينتفورد، وبيرنلي 
مع أرسنال، وليڤربول مع كريستال باالس، 
ومان ســيتي مع ســاوثمبتون، ونوريتش 
سيتي مع واتفورد، وأستون ڤيال مع إيڤرتون.

ويسعى «الريدز» إلى جتنب السقوط أمام 
كريستال باالس واحملافظة على البقاء قريبا 

من املتصدرين بفارق األهداف، إذ يحتل حاليا 
املركز الثالث برصيد ١٠ نقاط بالتساوي مع 

مان يونايتد وتشلسي وإيڤرتون.
هذا، وحذر جنم ليڤربول السابق، مايكل 
أويــن، من أزمة مرتقبة قد تواجه «الريدز» 

خالل السنوات القليلة املقبلة.
وقــال أوين فــي تصريحــات لقناة «بي 
تي سبورت» اإلجنليزية: «أعتقد أن مصدر 
القلق األكبر لليڤربول هو أن جميع العبيه 
سيصبحون من كبار السن في نفس الوقت، 
انظروا إلى الثالثي الهجومي فيرمينو وصالح 

وماني، جميعهم في أواخر العشرينات».
وأضاف: «خالل ٣ أو ٤ سنوات سيتقدمون 
بالعمر معا، وسيتعني على النادي استبدال 
اثنني منهم، وأعتقد أن هذا هو اخلطر احمليط 

بالفريق».
من جهته، يطمح مان سيتي لتجاوز عقبة 
ساوثمبتون واحلفاظ على فارق النقطة عن 
رباعي الصدارة، وذلك رغم صعوبة املباراة 
أمام منافسه «العنيد» غدا، ويتسلح «السيتي» 
بكوكبة من النجوم الرائعني يتقدمهم رياض 

محرز وجاك غريليتش.

«إنتر» للنهوض أمام بولونيا
تبدأ مساء اليوم منافســات املرحلة الرابعة من الدوري 
اإليطالي، حيث يحل تورينو ضيفا على ساســوولو، فيما 
تستكمل مباريات املرحلة غدا السبت بإقامة ٣ لقاءات، إذ يلتقي 
جنوى مع فيورنتينا، وإنتر ميالن مع بولونيا، وسالينرتانا 
مع أتاالنتا. ويدخل «النيراتــزوري» بكل ثقله أمام بولونيا 

لتفادي التعثر في املباراة الثالثة على التوالي.

رجال سيميوني خلطف صدارة «الليغا» 
تنطلــق اليوم مباريات املرحلة اخلامســة من الدوري 
اإلســباني لكرة القدم مبواجهة جتمع فريقي ســلتا ڤيغو 
وقــادش، ويواجه أتلتيكو مدريد غدا ضيفه أتلتيك بلباو 
اخلامــس والصاعــد بقوة بفوزين متتاليــني بعد تعادلني 
متتاليني. ويأمل رجال املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني 
في طي صفحة التعادل السلبي املخيبة أمام ضيفهم بورتو 
البرتغالي، وحتقيق الفوز الرابع هذا املوسم لضمان البقاء 
في الريادة وسعيهم إلى االحتفاظ باللقب. ويلتقي غدا أيضا 
رايوفاليكانو مع خيتافي، والتشي مع ليفانتي، وأالفيس 

مع أوسوسانا.
أملانيا

رغــم أن فريق بايرن ميونيخ ال يتصدر جدول ترتيب 
الدوري األملاني لكرة القدم حاليا في ظل احتالل ڤولفسبورغ 
للصدارة، إال أنه يتطلع للحفاظ على حماسه للعودة للصدارة 
عندما تنطلق مباريات اجلولة اخلامسة اليوم مبواجهة جتمع 
هيرتا برلني مع غرويتر فورت، ويستضيف بايرن ميونيخ 
صاحب املركز الثاني بفارق نقطتني خلف ڤولفسبورغ، فريق 
بوخوم غدا. ويعود اليبزيغ، أحد ممثلي «البوندســليغا» 
في دوري أبطال أوروبا، للمنافسات احمللية مبواجهة كولن 
غدا، وذلك بعد اخلســارة ٣-٦ أمام مان سيتي. وفي بقية 
املباريات غدا، يلعب ماينز مع فرايبورغ، وأوغسبورغ مع 
بوروسيا مونشنغالدباخ، وأرمينيا بيلفيلد مع هوفنهامي.

فرنسا
وتفتتح اليوم مباريات اجلولة السادســة من الدوري 
الفرنسي مبواجهة جتمع ستراسبورغ مع ليل، فيما ستقام 
غدا مباراتان بني بطل الدوري املوسم املاضي ليل ومنافسه 
لنس، واألخرى يستضيف من خاللها سانت إيتيان نظيره 

بوردو.

غوريتسكا ُيجدد مع ميونيخبايرن للقضاء على بوخوم والوصول إلى القمة
وّقع العب الوسط الدولي ليون غوريتسكا على جتديد 
عقده مــع بايرن ميونيخ حتى ٢٠٢٦، ملتحقا بزميله يوزوا 
كيميش امللتزم بعقد جديــد مع حامل لقب الدوري األملاني 

لكرة القدم في آخر ٩ سنوات.
وكان عقد غوريتسكا ســينتهي في ختام هذا املوسم، 
لكن العب الوســط التزم بعقد طويل بعد أسابيع من متديد 

كيميش عقده حتى ٢٠٢٥.
وفي ظل هذا التمديد، يكون بايرن قد حافظ على معظم 
جنومه للســنوات املقبلة. تنتهي عقود القائد مانويل نوير، 
توماس مولر، الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي، سيرج غنابري 

والفرنسي كينغسلي كومان في ٢٠٢٣.
أما الفرنسيان بنجامان باڤار ولوكاس هرنانديز فينتهي 
عقديهما في ٢٠٢٤، ولوروا سانيه والكندي ألفونسو ديفيس 

في ٢٠٢٥ والواعد جمال موسياال في ٢٠٢٦.
وفي نهاية املوســم احلالي، ينتهي عقدا العب الوســط 

الفرنسي كورنتان توليسو واملدافع نيكالس زوله.

إجنلترا ثالث «التصنيف»
خطف املنتخب اإلجنليــزي وصيف بطل أوروبا املركز 
الثالث من فرنســا في تصنيف االحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) ملنتخبات الرجال الصادر أمس، فيما بقيت بلجيكا في 

الصدارة وخلفها البرازيل.
وفي حني حافظت فرنســا على املركز الثالث بعد انتهاء 
البطولة القارية التي خرجت منها من الدور الـ ١٦ أمام سويسرا، 
إال أنها خســرت املركز الثالث في التصنيف الدولي بسبب 
نتائجها املتواضعة األخيرة في التصفيات القارية املؤهلة إلى 

كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر مقابل تألق إجنلترا.
وحافظت إيطاليا بطلة أوروبا واألرجنتني حاملة لقب كوبا 

أميركا على املركزين اخلامس والسادس تواليا.
وتقدمت البرتغال إلى املركز السابع على حساب إسبانيا 
فيما دخلت الدمنارك قائمة الـ ١٠ األوائل على حساب الواليات 

املتحدة التي تراجعت إلى املركز الثالث عشر.



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.
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١٥٦٠ وظيفة للمواطنني في 
مستشفى الفروانية اجلديد.

  شي طيب ونبي زود.  الكل باالنتظار!

أبعد من الكلمات
«الزميل اآلخر في المنطقة تحت»

الرئيــس األميركي جو بايدن، 
عندما نســي اســم رئيس وزراء 
أستراليا، سكوت موريسون، لبرهة 

خالل اجتماع متلفز.

«بلدنا سيضيع خالل ٣ سنوات»

الرئيس السابق، ترامب، منتقداً 
اإلدارة احلالية خالل حوار هاتفي 

مع شبكة «نيوز ماكس».

«أتهم النظام الذي سمح بوقوع االنتهاكات 
التي حدثت لي»

ســيمون بايلز، العبة اجلمباز 
األميركية، في شهادتها أمام مجلس 
الشيوخ عما حدث لها على يد طبيب 

فريق الفتيات.

«الجو يمتلئ بالكراهية ألن كل مغن يحيط 
به متعصبون له»

املغني األميركي  إد شــيران، 
يصف اجلــو املخيم على حفالت 
توزيع جوائز املوســيقى والغناء 

األميركية.

«أعتذر عما قلت، فأنا لم أقصد سوى سعادة 
الجميع دون أي سلبيات»

أوكتافيــا سبنســر، املمثلــة 
األميركية، تعتذر عن اقتراحها بدفع 
خطيب بريتني سپيرز لتوقع اتفاقية 

قبل الزواج.

البقاء هللا

منى علي محمد الشراح، زوجة فيصل محمد إبراهيم قبيل: ٦١ 
عاما ـ ت: ٩٩٥٩٨٦٩٨ ـ ٩٩٣٤٤٨٩٠ ـ ُشيِّعت.

رقية ناصر عبداهللا احلامد، أرملة فهد عبداهللا العناز: ٧٨ عاما ـ 
ت: ٩٥٥٥٥٩٢٩ ـ ُشيِّعت.

شتات ذياب اجلاسم، أرملة عبداهللا حسني حمود الشمري: 
٦٦ عامــا ـ ت: ٦٦٥٠٦٠٢١ ـ ٥٥٥٥٥٨٩٣ ـ ٩٧٧٩٤٧٧٧ ـ 

٥٥٧٤٤٤٧٧ ـ ُشيِّعت.
سهام عبداملجيد سلطان، أرملة علي مراد الشطي: ٧٧ عاما ـ 

ت: ٥٥٧٣٧٨٨٨ ـ ٦٦٤٤٥٤٧٩ ـ ُشيِّعت.
أحمد عامر عبدالرحمن العامر: ٨٨ عاماـ  ت: ٩٧٨٩١٦٩٢ـ  ٩٩٧٨١١١٢ 

ـ ُشيِّع.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
 فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

٤:١٤الفجر
٥:٣٣الشروق

١١:٤٣الظهر
٣:١٢العصر

٥:٥١املغرب
٧:٠٩العشاء

أعلى مد: ٧:١١ ص ـ ١٠:٢٥ م
أدنى جزر: ١:٣٣ ص ـ ٣:٤٢ م

العظمى: ٤٢            الصغرى:  ٢٥

كلينت إيستوود التسعيني.. على حصان الويسترن مجددًا

سياح «سبايس إكس» بدأوا رحلتهم التاريخية مبدار األرض

قراصنة يسرقون نتائج ١٫٤ مليون اختبار «كورونا» في فرنسا
باريس ـ د.ب.أ. قال مسؤولون إن 
قراصنة استهدفوا دائرة الصحة العامة 
في منطقة باريس الكبرى وســرقوا 
نتائــج ١٫٤ مليون اختبــار لڤيروس 
كورونا. ومت تقدمي شكوى جنائية إلى 
املدعى العــام، وفقا ملا ذكرته اخلدمة 
الصحية مبستشفيات باريس في وقت 
متأخر أمس األربعاء. وأثر الهجوم على 

منطقة تخــزن فيها بيانات مختبرية 
لنقلهــا إلى شــركات التأمني الصحي 
والسلطات الصحية لتتبع املخالطني.
كما أثرت البيانات املسروقة على 
أشــخاص من منطقة باريس الكبرى 
مت اختبارهم للكشــف عــن إصابتهم 
بڤيروس كورونا في الصيف. وشمل 
ذلك أسماء املتضررين ورقم تأمينهم 

الصحي ونتائج االختبار.
وكشــفت التحقيقــات األولية عن 
نقطة ضعف في نظم تخزين البيانات 
في النظام الصحي. والتزال التحقيقات 
جارية للكشــف عن مصــدر الهجوم 
وخلفيته. واعتذرت الهيئة الصحية 
للمتضررين من القرصنة، قائلة إنه 

سيتم إبالغهم بشكل فردي.

 - أجنيليــس  لــوس 
«أ.ف.پ»: ليــس االعتــزال 
واردا فــي نظــر كلينــت 
إيستوود، فنجم هوليوود 
األســطوري لــم يكتف في 
احلادية والتسعني من العمر 
بإخراج فيلم جديد هو «كراي 
ماتشــو» بل إنــه ميثل فيه 
ويركب حصانا ويسدد أيضا 

ضربة باليد.
ويندرج «كراي ماتشو» 
الذي يبــدأ عرضه اجلمعة 
في الصــاالت األميركية في 
سياق أفالم الويسترن التي 
حقق املمثل جنومية بفضلها. 
ويؤدي فيه كلينت إيستوود 
دور بطل الروديو الســابق 
مايك ميلو الذي يكلف مبهمة 

أخيرة.
وينبغي مليلو أن يسافر 
إلى املكسيك ويعثر على ابن 
مديره السابق رافو ويعلمه 

أصول امتطاء اخليل.
وكشــف إيســتوود أن 
«فكرة هذا الفيلم تعود إلى 
نحو أربعني سنة». وهو لم 
يكن وقتذاك متقدما في السن 
مبــا فيه الكفاية لتأدية هذا 

مركز كينيــدي الفضائي 
بــدأ ٤ ســياح  - (أ.ف.پ): 
أميركيــني األربعــاء رحلــة 
تاريخيــة في الفضــاء على 
منت كبســولة تابعة لشركة 
«سبايس إكس» ستدور بهم 
حول األرض على مدى ثالثة 
أيام، في أول رحلة في تاريخ 
البشرية تقتصر على ركاب 
عاديني ليــس بينهم أي رائد 

فضاء محترف.
وفي الوقت احملدد في متام 
الســاعة ٢٠:٠٢ (١٢:٠٢ ت غ 
اخلميــس) انطلقــت املركبة 
الفضائيــة (فالكــون ٩) من 
منصة اإلطالق األســطورية 
كينيــدي  مركــز  فــي   ٣٩A
الفضائي التابع لوكالة الفضاء 
األميركية (ناسا) في فلوريدا 
من حيــث انطلقــت رحالت 

أبولو إلى القمر.
ووسط كرة لهب أضاءت 
عتمة الليل، ارتفعت احملركات 
الفضائية  التســعة باملركبة 

وقــال تيم مــور املنتج 
الــذي غالبا ما تعــاون مع 
إيستوود في تصريح أدلى 
له قبــل مدة خالل فعاليات 
مهرجان «ســينماكون» في 
الس فيغاس «يحب اجلميع 
رؤية كلينت معتمرا قبعة 
راعي البقر وراكبا حصانا. 
وهــو لم ميتــط دابــة منذ 

مهمة إيصال الكبســولة إلى 
املــدار. وبعــد ١٢ دقيقــة من 
اإلقالع انفصلت الطبقة الثانية 
عن الكبسولة دراغون، ليبدأ 
بذلــك الســياح دورانهم في 
مدار األرض، بحسب لقطات 
بثتهــا الشــركة اململوكة من 
إيلون ماسك. وقال امللياردير 

«أنفورغيفن»»، في إشــارة 
إلى فيلم الويسترن الشهير 
املتوج بجوائز «أوســكار» 

عدة.
وأخبر مور أن «احلماسة 
كانت شــديدة في أوســاط 
الطاقم في اليوم األول الذي 
امتطــى فيه اخليل. وكانت 

تلك فعال حلظة خاصة».

جاريد إيزاكمان، قائد املهمة 
الذي استأجر هذه الرحلة إن 
«قلة ذهبوا من قبل وكثيرين 
سيتلون. الباب يفتح اآلن. إنه 
أمر مدهش حقا». وسيستغرق 
دوران الــركاب األربعة حول 
األرض ٣ أيام في مدار يتجاوز 
مدار محطة الفضاء الدولية.

كلينت إيستوود عاد لتأدية دور البطل في فيلم «كراي ماتشو» بعد عقود من تأليفه

(رويترز) حلظة انطالق «إنسبيريشن٤»  

الــدور، فاقترح على املنتج 
«إخراج الفيلم واالستعانة 
بروبرت ميتشــوم في دور 

البطولة».
إال أن املشروع لم يبصر 
النور، وبعــد بضعة عقود 
بات املمثل يعتبر أنه نضج 
مبــا فيه الكفاية لتأدية هذا 

الدور بنفسه.

فــي مهمة أطلق عليها اســم 
«إنسبيريشن٤».

ومــا هــي إال دقائق حتى 
انفصلــت الطبقة األولى من 
املركبة الفضائية وعادت من 
دون أي مشــاكل إلى األرض 
حيث ســيعاد اســتخدامها، 
لتترك بذلــك للطبقة الثانية 
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