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«احملاسبة» يدقق كشوف الصفوف األمامية في «النفط»
أحمد مغربي

كشــف مصدر نفطي مســؤول لـ«األنباء» عن أن ديوان 
احملاسبة بدأ في تسلم كشوف الصفوف األمامية للعاملني 
في القطاع النفطي لتدقيقها مع مؤسسة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة متهيدا لرفعها الى ديوان اخلدمة املدنية 
العتماد الصرف النهائي. وقال املصدر انه بناء على التوجيهات 
تسلم ديوان احملاسبة ملف التدقيق على األوراق الثبوتية 
اخلاصــة بدوام العاملني وتواجدهــم في مقار عملهم خالل 
فتــرة تعطيــل األعمال فــي الدولة والتي امتدت من شــهر 
مارس  حتى ٣١ مايو ٢٠٢٠ والتي تشــمل كشوف احلضور 
واالنصــراف والتكليف باملهام، حيث مت رفع اجلداول التي 
حتتوي على بيانات املوظف كاالسم والرقم املدني واملرتب 
الشهري وعدد أيام العمل واملكافأة اليومية وإجمالي املكافأة 
املســتحقة. وذكر املصدر ان صــرف قيمة مكافأة الصفوف 
االمامية سيكون خارج ميزانية املؤسسة وشركاتها التابعة 

حيث سيتم الصرف من قبل وزارة املالية.

طلب من «مؤسسة البترول» وشركاتها تزويده مبهام التكليف واللجان واألوراق الثبوتية للحضور

«األوروبي»: الكويت في قائمة «السفر اآلمن»
بروكسلـ  كونا: أعلن االحتاد األوروبي أمس اخلميس أنه أضاف 
الكويت إلى قائمته بشأن «الدول اآلمنة من الناحية الوبائية» من 
غير األعضاء بالكتلة األوروبية. وقال مجلس وزراء االحتاد في 
بيان صحافي إنه قام بتحديث قائمة البلدان التي ينبغي رفع قيود 
السفر املفروضة عليها. وأضاف أنه جرى على وجه اخلصوص 
إضافة كل من الكويت وتشيلي ورواندا إلى هذه القائمة في مقابل 

رفع اسمي البوسنة والهرسك ومولدوڤا منها. 

«األنباء» تنشر قائمة بأعلى وأقل ١٠ مناطق 
في إيجارات الشقق االستثمارية بالكويت 

«البورصة» تواصل الزخم.. وقيمتها تستقر 
فوق ٤٠ مليار دينار

«األنباء» تنشر أسماء ١٥٦٧٠ طالبًا وطالبة 
مت قبولهم في كليات ومعاهد «التطبيقي»
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 «الصحة» تخّفض سعر الـ PCR إلى ١٤ دينارًا اعتبارًا من األحد
 بدر السلمان إليقاف التعاقدات املباشرة مع املستشار األجنبي
 «السكنية» تتخذ إجراءات مشددة ملعاجلة تأخير أعمال البنية 

          التحتية لـ ١٨٥١٩ قسيمة في املطالع

 ميركل تقوم 
بزيارة مفاجئة 

لدائرتها: أردت أن 
أقول وداعًا

 السبيعي لـ «األنباء»: 
عودة  اخلدمة املتنقلة 

لرعاية املسنني قريبًا ت
ليا

مح

ملية
وعا

ية 
عرب

املطر لـ «األنباء»: عدم توافر العمالة مشكلة املدارس ..حاليًا 

سلطان العبدان

اللجنــة  رئيــس  كشــف 
التعليميــة البرملانيــة النائب 
د.حمــد املطــر، عــن وجــود 
مشــكلة لــدى مــدارس وزارة 
التربيــة تتعلق بعــدم توافر 
العمالة، مشــيرا الى ان سبب 

هذه املشكلة يعود ألزمة كورونا 
ثم عدم وجود عقود تشــغيل. 
وقال د.املطر، في تصريح خاص 
لـ «األنباء» عقب اجلولة التي 
قامت بهــا اللجنــة أمس على

٧ مدارس موزعة على محافظتي 
العاصمة واجلهراء، ان بعض 
املدارس مستعدة استعدادا كامال 

والبعــض اآلخــر بدرجــة أقل 
وأخرى بحاجة لدعم لوجستي 
ســريع حتــى تكــون جاهزة، 
وخصوصا موضوع التكييف. 
وأضاف: سنكمل باقي احملافظات 
األسبوع املقبل. وذكر د.املطر 
ان هذه اجلولة  تعد مبادرة من 
اللجنة التعليمية للوقوف على 

بعض املشــاكل التي نستطيع 
من خاللهــا التعاون مع وكيل 
الوزارة د.علي اليعقوب كونه 
جديدا فــي منصبــه ويحتاج 
إلى وقت كبيــر للوقوف على 
االستعدادات وتطوير التعليم 
واخلدمات التي يجب ان تقدم.

د. حمد املطر ود. حسن جوهر وفايز اجلمهور ود. علي اليعقوب وعدد من القياديني خالل اجلولة

0514

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF التفاصيل ص٩ الصفحة

الشايع يطمئن على املخزون السمكي..ويتابع 
تراخيص الصيادين واملعدات املستخدمة

محمد راتب 

بعد ارتفاع أسعار امليد األخير 
وتفاوت أسعار األسماك، قام وزير 
الدولــة لشــؤون البلدية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني شايع الشــايع بجولة 
صبــاح أمس في جــون الكويت 
وامليــاه اإلقليميــة الكويتية قام 
خاللها باملرور على املناطق احملمية 
التي تتكاثر فيها األسماك ومنها 

أسماك امليد بهدف االطالع على املخزون السمكي، كما مت التأكد 
من ســالمة تراخيص بعض الصيادين داخل اجلون واملعدات 
املســتخدمة في الصيد، مثنيا على الدور الذي يقوم به رجال 
الرقابة البحرية العاملون بقطاع الثروة السمكية التابع للهيئة، 
وتعريض أرواحهم للخطر في مطارداتهم ملراكب الصيد املخالفة 

في عرض البحر.

شايع الشايع



02
اجلمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ محليات

«الوصف الوظيفي» و«حتديث مؤشرات 
األداء» للممرضني على طاولة «وكالء الصحة»

عبدالكرمي العبداهللا

الشــيخ  الصحــة  وزيــر  اســتقبل 
د.باســل الصبــاح مديــرة إدارة اخلدمات 
التمريضية ســناء تقدم وعددا من رؤساء 
الهيئــة التمريضية فــي املناطق الصحية 

واملستشفيات ومساعديهم.
وقالت مديرة إدارة اخلدمات التمريضية 
بوزارة الصحة ســناء تقدم إن الهدف من 
الزيارة هو شكر الوزير على جهوده اجلبارة 
التي بذلها حلصــول املمرضني الكويتيني 
على كادرهم املالي، كما شكرت جهود وكيل 
الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل املساعد 

للشؤون الفنية د.عبدالرحمن املطيري.
وذكرت أن الشيخ د.باسل الصباح أكد 
أهمية دور ومهنة التمريض في املنظومة 
الصحية، والتي يضعها ضمن أولوياته في 

دعمهم منذ توليه حقيبة وزارة الصحة.

وبينت أن الوزيــر متنى أن يكون هذا 
الكادر جاذبــا ملهنة التمريض، خاصة من 
الكوادر الوطنية، حيث يسعى الوزير إلى 
زيادة نسبة الكويتيني في مهنة التمريض 
خالل الفترة املقبلة، مشيرة إلى أن الوزير دعا 
إلى تكثيف الدورات التنشيطية والتدريبية 
للممرضني ملواكبة احدث التطورات في مجال 
التمريض. وكشــفت تقدم عن االنتهاء من 
وضع «الوصف الوظيفي» ملهنة التمريض 
حسب التخصص واملسمى الوظيفي يبلغ 
عددهم ٣١ وصفا وظيفيا، وحتديث مؤشرات 
األداء الوظيفي للممرضني، والذي كان آخر 
حتديــث له منــذ العــام ٢٠١٣، فضال دليل 
سياسات اإلجراءات التمريضية والذي يضم 
٥٣٥ سياســة، مشــيرة إلى انــه مت رفعها 
إلى مجلس الوكالء العتمادهم، حيث أبدى 
الوزير الصباح دعمه لكل ما يرتقي مبهنة 

التمريض.

د.باسل الصباح استقبل مديرة اخلدمات ورؤساء الهيئة التمريضية 

الشيخ د.باسل الصباح مستقبال سناء تقدم وعددا من رؤساء الهيئة التمريضية في املناطق الصحية واملستشفيات ومساعديهم

«الصحة» ُتخّفض سعر «PCR» إلى ١٤ دينارًا
عبدالكرمي العبداهللا

خفضــت وزارة الصحة ســعر فحص 
«PCR» ليكون بحد أقصى ١٤ دينارا اعتبارا 
من األحد ٢٦ سبتمبر اجلاري، كما أصدرت 
قرارا بتخفيض سعر فحص األجسام املضادة 
«Antigen-Tests» ليكــون ٣ دنانيــر بحد 
أقصــى. وفــي ســياق متصل، أكــد عضو 
جلنة اللقاحات بالوزارة د.خالد الســعيد، 

أن اإلصابات بڤيروس كورونا لدى األطفال 
في الكويت باآلالف منذ بداية اجلائحة، وقد 

تكون مصدرا ملتحور جديد.
 وذكر الســعيد أن هناك وفيات سجلت 
بــني األطفال، كما أن هنــاك حاالت أدخلت 
العناية املركــزة ومت عمل تنفس صناعي 
 ،ECMO لها، وحالة اســتعدت الســتخدام
 MIS-C باإلضافة الى عشرات احلاالت من

الذي يؤثر على عضلة وشرايني القلب.

د. خالد السعيد: آالف اإلصابات بـ «كورونا» لدى األطفال منذ بداية اجلائحة

احلربي لـ «األنباء»: ٧ خدمات إلكترونية
لتطوير اجلهاز اإلداري في مستشفى الصباح

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن مدير مستشفى الصباح د.نايف الحربي في 
تصريح لـ «األنباء»، عن تدشين ٧ خدمات إلكترونية 

جديدة لتطوير الجهاز اإلداري في المستشفى.
وقــال الحربي إنه يمكــن للموظفين اآلن طلب 
وتنفيــذ اإلجازات المرضيــة، األذونات، اإلجازات 
العرضية، والعرض على لجنة طبية، ورفع مستوى 
وظيفي، طلب تغيير مسمى وظيفي، وطلب تحويل 

اإلجازات المرضية إلى دورية إلكترونيا.

تطعيم «كورونا» يحمي احلوامل وأطفالهن

عبدالكرمي العبداهللا 

دشنت الوكيلة املساعدة لشؤون اخلدمات 
الطبية االهلية والوكيلة املساعدة للتخطيط 
واجلودة باالنابة د.فاطمة النجار أمس احلملة 
التوعوية لالحتفال باليوم العاملي لســالمة 
املرضى في مجمع األڤنيوز نيابة عن وزير 

الصحة الشيخ د.باسل الصباح.
وقالــت النجــار إن وزارة الصحة تهتم 
باالحتفــال بهذا اليــوم كل عام، وحتتفل به 
للسنة اخلامســة على التوالي حتت عنوان 
«حــان وقت العمل من أجــل والدة في كنف 
االمان واالحترام»، ويقصد بسالمة املرضى 
املعافاة اجلسدية والنفسية، فضال عن تسليط 
الضوء على أهمية التطعيم للحوامل حلمايتهن 

واطفالهن من االصابة بڤيروس كورونا.
مــن جانبــه، اعلــن مديــر ادارة اجلودة 
واالعتماد بــوزارة الصحة د.طالل الفضالة 
عن قيــام االدارة بوضع املؤشــرات لقياس 
اداء اقسام النساء والوالدة واالطفال اخلدج 
في املؤسسات الصحية، فضال عن مؤشرات 
لرعاية الصحية االولية للتعرف على سبل 
حتصني جودة اخلدمات لقياس هذه املؤشرات 
ووضع البرامج املناســبة التي تعكس مدى 

تقدم اخلدمات الصحية.
وذكر الفضالة أن «الصحة» حتتفل للسنة 
اخلامســة باليوم العاملي لســالمة املرضى، 
حيث يســلط الضوء على تقدمي خدمة آمنة 
لألمهات واملواليد، الفتا الى ان الوزارة ممثلة 
في ادارة االعتمــاد واجلودة قامت بعدد من 
الفعاليات لالحتفال باليوم العاملي لســالمة 
املرضى، من خالل اقامة ندوات وورش عمل 
وتدشــني «بوث» في مجمع األڤنيوز، وذلك 
اليصال رســالة للمجتمع لتشجيع االمهات 
احلوامل واملرضعات على التطعيم حلمايتها 
وابنائهــا، فضال عن كيفية التعامل من قبل 

االمهات مع املواليد في ظل اجلائحة. 
بدورها، أكدت رئيسة برامج السالمة في 
ادارة اجلودة واالعتماد بالوزارة د.هناء الغامن 
أهمية برامج الســالمة اخلاصة لرعاية االم 
والوليد من ناحيــة التبليغ عن أي حوادث 

عارضة اثناء فترة احلمل أو بعد الوالدة.
وكشــفت الغامن عن قيــام ادارة اجلودة 
واالعتماد من خالل اللجنة الوطنية الدائمة 
ملتابعة سالمة املرضى بتبني اخلطة العاملية 
لسالمة املرضى املنبثقة من منظمة الصحة 
العامليــة والتــي تتناول العديــد من برامج 

السالمة على مختلف املستويات.

«الصحة» دشنت احلملة التوعوية لالحتفال باليوم العاملي لسالمة املرضى

د.فاطمة النجار ود.طالل الفضالة ود.هناء الغامن وعدد من احلضور خالل تدشني احلملة التوعوية (أحمد علي)

العلي تسّلم دعوة للمشاركة في اجتماع «حفظ السالم»

اســتقبل رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشــيخ حمد 
جابر العلــي، مبكتبه صباح أمس، 
ســفير دولة قطر علــي بن عبداهللا 
آل محمود، وذلك مبناســبة تسلمه 
ملهــام عملــه كســفير لبــالده لدى 
الكويت، متمنيا له التوفيق والنجاح، 
وللعالقات األخوية والتاريخية بني 
البلدين الشقيقني املزيد من التطور 
واالزدهار، كما أشــاد الشــيخ حمد 
اجلابر بجهود السفير السابق بندر 

بن محمد العطية، وجهوده في تعزيز 
أواصر التعاون والعمل املشترك بني 

البلدين
كمــا اســتقبل اجلابــر، ســفير 
جمهوريــة كوريــا الصديقــة لدى 
الكويت تشــونغ بيونغ ها، والذي 
قدم إليه دعوة للمشاركة في اجتماع 
األمم املتحدة الوزاري الرابع حلفظ 
السالم املقرر عقده في مدينة سيئول، 
وقد عبر العلي عن شكره وتقديره 
على هذه الدعوة والتي تعكس عمق 

عالقات الصداقة والتعاون املشترك 
بني البلدين، واحلرص على تعزيزها 

وتطويرها في مختلف املجاالت.
واستقبل أيضا، سفير جمهورية 
الســنغال الصديقة إبراهيم اخلليل 
ســيك، وذلك مبناسبة تسلمه ملهام 
عمله كســفير لبالده لدى الكويت، 
التوفيــق والنجــاح،  لــه  متمنيــا 
وللعالقات بــني البلدين الصديقني 

املزيد من التقدم والنماء. 
كما أشــاد الشــيخ حمــد اجلابر 

بجهود الســفير الســابق عبداألحد 
إمباكي وإسهاماته في تعزيز أواصر 

التعاون والصداقة بني البلدين.
كمــا اســتقبل رئيــس مجلــس 
الوزراء باإلنابــة ووزير الدفاع في 
وقت الحق أمس ســفير جمهورية 
النمسا الصديقة لدى الكويت ماريان 
وربــا، حيث مت خــالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية، وبحث سبل تعزيز 
العالقات الثنائية الوثيقة بني البلدين 

الصديقني.

رئيس الوزراء باإلنابة استقبل سفراء قطر وكوريا اجلنوبية والسنغال والنمسا

..ومستقبال سفير النمسا ماريان ورباالشيخ حمد اجلابر مستقبال السفير القطري علي آل محمود

رئيس األركان بحث مع قائد املهام املشتركة 
األسترالية موضوعات عسكرية مشتركة

بحــث رئيــس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد صالح الصباح مع قائد 
قوة املهام املشتركة األسترالية العميد طيار 
ديف باديسون أهم األمور واملوضوعات ذات 
االهتمام املشترك السيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية. وقالت رئاسة األركان في بيان 
صحافي أمــس اخلميس إن الفريق الركن 
الصالح اســتقبل العميد طيار باديســون 
والوفد املرافق له مبناســبة زيارته للبالد 

ومت خــالل اللقاء تبــادل األحاديث الودية 
ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام 
املشترك. وأضافت أن رئيس األركان أشاد 
خالل اللقاء بعمــق العالقات الثنائية بني 

البلدين الصديقني.
حضر اللقاء نائب رئيس األركان الفريق 
الركن فهد الناصر والسفير األسترالي لدى 
البــالد جوناثان غيلبرت وعــدد من كبار 

الضباط القادة باجليش.
الفريق الركن خالد صالح الصباح وقائد قوة املهام املشــتركة األسترالية 

العميد طيار ديف باديسون

السلمان يدعو إلى إيقاف التعاقدات
املباشرة مع املستشار الهندسي األجنبي

«السكنية» تتخذ إجراءات مشددة ملعاجلة تأخير أعمال
البنية التحتية لـ ١٨٥١٩ قسيمة في ضواحي «املطالع»

عادل الشنان

كشفت املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية عن وجود تأخير في نسب 
اإلجناز التعاقدية عن تسلم كافة أعمال 
العقد الثاني إلنشاء وإجناز وصيانة 
أعمال الطرق وشبكات البنى التحتية 
لعدد (١٨٥١٩) قســيمة موزعة على ٨ 
ضواحــي في مدينة املطالع باإلضافة 
إلى محطات الكهرباء الفرعية باستثناء 
خزانات الترشــيح حيث كانت نسبة 
اإلجناز الفعلية ٨٧٫٣٣٪  في حني أنها 
من املفترض تعاقديا أن تكون ١٠٠٪ ، 
وعليه قامت املؤسسة باتخاذ التدابير 

واإلجــراءات الالزمــة جتــاه املتعهــد 
وألزمته بزيادة املعدات وإعداد العمالة 
العاملة في املشــروع لتالفي التأخير 
والبدء فعليا بتطبيق اإلجراءات التي 
فرضتها عليه. وكشف التقرير الشهري 
ألعمال مشاريع املؤسسة حتى نهاية 
أغســطس املاضي عن تأخر مشروع 
إنشاء وإجناز وصيانة أعمال الطرق 
وشبكات البنية التحتية لـ٤٩٩٩ قسيمة 
في الضاحيتني (n١-n٤) باإلضافة إلى 
محطات الكهرباء الفرعية حيث جاءت 
نسب اإلجناز الفعلية ٧٦٫٤٥٪ وكانت 
من املفتــرض أن تكون تعاقديا ١٠٠٪  
وأيضا تأخير مشروع إنشاء وإجناز 

وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية 
التحتية ومحطــات الكهرباء الفرعية 
 n٣-nلـ٤٧٧٠ قسيمة في الضاحيتني ٢
حيث كانت نسبة اإلجناز فعليا   ٩٧٫٤٨٪ 
رغم أنها من املفترض تعاقديا أن تكون 
١٠٠٪ . وبــني التقرير أن التأخير طال 
مشروع إنشاء وإجناز وصيانة املباني 
العامــة بالضاحيــة N١٠ حيث بلغت 
نسبة اإلجناز الفعلية  ٥٩٫٠٢٪ في حني 
انها مــن املفترض أن تكــون تعاقديا 
 ٩٠٫٢٩٪ وموعد تسلم األعمال حسب 
العقد املبرم فــي فبراير ٢٠٢٢ املقبل، 
وتأخر مشروع إنشاء وإجناز وصيانة 
 N٧-Nاملباني العامة في الضاحيتني ٨

وأعمال خدمات البنى التحتية واملباني 
العامة في املركز الرئيســي للضاحية 
N٨، حيث بلغت نسبة إجناز األعمال 
فعليا   ٤٨٫٩٨٪ ومن املفترض أن تكون 
تعاقديا   ٦٤٫٥٢٪ وتســلم األعمال في 
شــهر أبريل ٢٠٢٢ املقبل وأيضا تأخر 
مشروع إنشاء وإجناز وصيانة املباني 
العامة في الضاحية N١١ وأعمال خدمات 
البنى التحتية واملباني العامة في املركز 
الرئيســي للضاحية N١١ حيث بلغت 
نســبة إجناز األعمــال فعليا   ٤٩٫٧٥٪ 
ومن املفترض أن تكون تعاقديا   ٦٣٫٢٤٪ 
وتســلم األعمال في شهر أبريل ٢٠٢٢ 

املقبل أيضا.

املكاتــب  احتــاد  حــث 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية اجلهات احلكومية 
على إيقــاف أي تعاقدات أو 
توجهات لتعاقدات مباشرة 
مــع مكاتب هندســية ودور 
استشارية أجنبية دون وجود 
ضامن محلي، مؤكدا أن مثل 
هذه التعاقدات مع املستشار 
األجنبي بشكل مباشر يرفع 
كلفة هــذه املشــاريع حيث 
تلجأ الكثير من املكاتب غير 
الكويتية إلى التعاقد مع دور 
استشارية ومكاتب محلية من 
الباطن. وقال رئيس االحتاد 
م.بدر السلمان في تصريح 
صحافــي: إننــا جنــدد هذه 
املناشــدة ونأمل أن تسارع 
اجلهات احلكومية إلى وقف 
الكثير من هذه املمارســات، 
الفتــا إلــى أن إعــالن وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
اخلاص برغبــة الوزارة في 
إنشــاء مجمع جديد لإلعالم 
بالتعاون مع مكتب استشاري 
وزارة  ومخاطبــة  عاملــي 
األشــغال إلدراج املشــروع 
االستشــارية  واالتفاقيــة 

وزاد الســلمان أنه يجب 
أيضا على اجلهة املوقعة على 
عقد أي مشروع إخطار جلنة 
املزاولة بنسخة معتمدة من 
العقد توضح نسبة مشاركة 
املكاتــب والــدور احملليــة، 
مضيفــا أن احتــاد املكاتــب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية يؤكد على ضرورة 
االلتزام بالئحة مزاولة املهنة 
حفاظا على املهنة الهندسية 
وحقوق املكاتب الهندســية 
والدور االستشارية الكويتية 
احمللية في أن تكون شريكا 
رئيسيا في مشاريع الدولة.
مــن  الســلمان  وحــذر 

كاهل الدولة ويساهم وبقوة 
فــي حــل مشــكلة العمالــة 

الوهمية.
الســلمان عــن  وأعــرب 
األمل فــي اســتجابة وزارة 
اإلعالم وغيرها من اجلهات 
احلكوميــة لهــذه املناشــدة 
وإيقاف التعاون املباشر مع 
املكاتب األجنبية، مؤكدا أن 
طرح مشاريعنا على املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
احمللية سيوفر في ميزانية 
الدولة ويســاهم وبقوة في 
حل مشكلة العمالة الوهمية 
ويعزز احلركة االقتصادية 

في البالد.

استمرار مثل هذه التوجهات 
لدى بعض اجلهات احلكومية، 
مضيفــا أن الكثير من الدور 
واملكاتــب  االستشــارية 
الكويتيــة ذات  الهندســية 
مكانة إقليمية ودولية ومتتلك 
كوادر وطنية بخبرات رفيعة 
في مجال التصميم واإلشراف 
علــى التنفيذ وكذلــك إدارة 
املشاريع، داعيا إلى ضرورة 
احلفــاظ على هــذه الكوادر 
والكفاءات، وفي حالة احتياج 
أي مشــروع خلبرات عاملية 
ســيتم توفيرها مــن خالل 

املكاتب والدور احمللية.
طــرح  أن  إلــى  ولفــت 
املكاتب  املشــاريع ودعــوة 
االستشــارية  الهندســية 
األجنبية لها دون ذكر املكتب 
الهندسي والدار االستشارية 
الكويتية كشريك باالتفاقية 
االستشارية العاملية مخالف 
لتوجهات خطة التنمية ٢٠٣٥ 
والتي من أحد أهدافها تشجيع 
القطاع اخلاص احمللي لقيادة 
التنمية، ويفتح فرص عمل 
ويشجع على انتقال العمالة 
الكويتية الى العمل بالقطاع 
اخلاص ويخفف العبء عن 

أكد أن اخلبرات الكويتية وصلت إلى العاملية في التصميم والتنفيذ وإدارة املشاريع

م.بدر السلمان

ضمــن ميزانيهــا ومخاطبة 
وزارة املالية لتوفير امليزانية 
الالزمة لالتفاقية، نعتبره أمرا 
مخالفا ألنظمة ولوائح مزاولة 

املهنة الهندسية.
وأضاف السلمان: نبارك 
مثل هــذه اخلطوة إلنشــاء 
مجمع إعالمي متميز يواكب 
التطور الذي تنشده الكويت، 
ونناشد وزير اإلعالم ووزير 
الشــباب إلغاء هــذا التوجه 
البلديــة  املخالــف لقانــون 
وألنظمــة ولوائــح مزاولة 
املهنــة الهندســية وإيقافه، 
وثقتنا كبيرة بحرصه على 
القطــاع اخلاص،  تشــجيع 
مضيفــا أن طرح املشــروع 
على استشــاري عاملي دون 
وجود مكتب استشاري محلي 
يخالف القرار الوزاري بشأن 
الئحة مزاولــة املهنة والتي 
ال جتيز للمكاتب الهندسية 
والدور االستشارية األجنبية 
مزاولة مهنة األعمال الهندسية 
االستشارية داخل الكويت إال 
بعد توقيــع اتفاقية تعاون 
مع أحد املكاتب الهندسية أو 
الدور االستشــارية احمللية 

املرخصة.

نايف احلربي

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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ممثل صاحب السمو بحث مع رؤساء العراق والبرتغال
واملجلس الرئاسي الليبي العالقات الثنائية وسبل تطويرها

نيويــورك ـ كونــا: التقــى 
ممثــل صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد رئيس جمهورية العراق 
الشقيق برهم صالح على هامش 
أعمال اجتماعات الدورة الـ ٧٦ 
للجمعية العامة لألمم املتحدة.
ونقل سمو رئيس الوزراء 
له خالل اللقاء حتيات ومتنيات 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد  جلمهورية 
العراق الشقيق املزيد من التقدم 
واالزدهار. وجرى خالل اللقاء 
اســتعراض العالقات الثنائية 
التي تربط البلدين والتأكيد على 
توطيدها وتطويرها في جميع 
املجــاالت واألصعدة مبا يخدم 

مصالح الشعبني الشقيقني.
كما بحث سموه والرئيس 
برهم صالح عددا من القضايا 
التي تهم املنطقة وفي مقدمتها 
التأكيــد على التعاون من أجل 
حفظ األمن واالســتقرار فيها، 
اضافة الى املســائل االقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك 
واملطروحة على جدول أعمال 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

كمــا التقى ممثــل صاحب 

التي تربط البلديــن والتأكيد 
على تعزيزها في جميع املجاالت 
الشــعبني  مبا يخــدم مصالح 
الشــقيقني، اضافــة الى بحث 
املسائل االقليمية والدولية ذات 
االهتمام املشــترك واملطروحة 
على جــدول أعمــال اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة.
كمــا التقى ممثــل صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمــد، ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
رئيــس جمهوريــة البرتغــال 
الصديقــة مارســيلو ريبيلــو 
دي ســوزا علــى هامش أعمال 
اجتماعات الدورة الـ٧٦ للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
اللقــاء  خــالل  وجــرى 
اســتعراض العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وأوجه 
تعزيزها وتطويرها، إضافة الى 
مناقشة القضايا ذات االهتمام 
املشترك بني البلدين الصديقني 

ووجهات النظر حولها.
اللقــاءات وزيــر  وحضــر 
اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د.احمد 
ناصر احملمد ومندوب الكويت 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
منصور العتيبي والوفد الرسمي 
املرافق لســمو رئيس مجلس 

الوزراء.

التقاهم على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ ٧٦ للجمعية العامة لألمم املتحدة
ممثل صاحب السمو سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد خالل االجتماع مع رئيس املجلس الرئاسي الليبي محمد يونس املنفيممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو الشيخ صباح اخلالد مع رئيس جمهورية العراق الشقيق برهم صالح

الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمــد، ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
رئيس املجلس الرئاسي لدولة 
ليبيــا الشــقيقة محمد يونس 
املنفي، وذلك على هامش أعمال 
اجتماعات الدورة الـ٧٦ للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
ونقل سمو رئيس مجلس 
الوزراء له خالل اللقاء حتيات 
ومتنيات صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
لدولة ليبيــا املزيد من التقدم 
واالستقرار. وجرى خالل اللقاء 
اســتعراض العالقات الثنائية 

املسيلم احتفى بعدد من السفراء والشخصيات

أقام بدر عوض املسيلم 
حفــل عشــاء على شــرف 
ســليمان  ليبيــا  ســفير 
الساحلي بحضور عدد من 

اليمــن د.علــي بن ســفاع 
علي وجمهورية السودان 
األمــني  عبداملنعــم أحمــد 
ووزيــر مفــوض د.محمد 

الرميــك  الضــي وعــواد 
الكعبي  احلميدي وصالح 
ود.فــالح املهــاوش ورواد 

الديوان.

الســفراء وحضور سفراء 
جمهورية اجلزائر عبداملالك 
باهدو وجمهورية إريتريا 
حمــد حالــي وجمهوريــة 

بدر املسيلم وعدد من احلضور

وزير اخلارجية استقبل عددًا من نظرائه
نيويورك ـ كونا: استقبل 
الدولة  وزير اخلارجية ووزير 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد مببنى وفد 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
في نيويــورك وزير دولة في 
وزارة خارجية دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشيخ شخبوط 
بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

وجدد الشيخ د.أحمد ناصر 
لدولة اإلمارات  التهنئة  احملمد 
العربيــة املتحــدة لنيلها ثقة 
الدولي في احلصول  املجتمع 
علــى العضوية غيــر الدائمة 
مبجلس األمــن للفترة ٢٠٢٢-

٢٠٢٣ مبديا اســتعداد الكويت 
الكامل لتقدمي كافة أوجه الدعم 
واملساندة لألشقاء في اإلمارات 
إلجنــاح مهامهم وأعمالهم في 
مجلس األمن والتي ستبدأ مطلع 

يناير ٢٠٢٢.
وأعرب الشيخ شخبوط بن 

ومتت مناقشــة املواضيع 
املتصلــة بالعالقــات الثنائية 
البلدين الصديقني  التي تربط 
واستعراض آخر املستجدات على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
كذلك التقى وزير اخلارجية 
الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
الشيخ د.أحمد ناصر  الوزراء 
احملمد وزيرة خارجية مملكة 
ليســوتو الصديقة ماتسيبو 
موليز راماكو، وبحثا املواضيع 
املتصلــة بالعالقــات الثنائية 
البلدين الصديقني  التي تربط 
التطورات  واســتعرضا آخر 

اإلقليمية والدولية.
 والتقى وزيــر اخلارجية 
الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
الشيخ د.أحمد ناصر  الوزراء 
احملمد أيضــا وزير اخلارجية 
والتعاون الدولي في جمهورية 
مالي الصديقة عبد الالي ديوب.
اللقاءات  وجــرى خــالل 

التي متت علــى هامش أعمال 
الدورة الـــ٧٦ للجمعية العامة 
لألمم املتحدة فــي نيويورك، 
مناقشــة املواضيــع املتصلة 
بالعالقــات الثنائية التي تربط 
البلدين الصديقني واستعراض 
آخر املستجدات على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.
التقى وزير اخلارجية  كما 
الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
الشيخ د.أحمد ناصر  الوزراء 
احملمد مــع وزيــر خارجية 
جمهورية صربيــا الصديقة 
نيكوال سيالكوفيك وذلك على 
هامــش أعمال الــدورة الـ٧٦ 
للجمعيــة العامة لألمم املتحدة 
فــي مدينة نيويــورك، حيث 
ناقشا مجمل املواضيع املتصلة 
بالعالقــات الثنائية الكويتية ـ 
الصربية والقضايا ذات االهتمام 
املشترك إضافة آلخر التطورات 

اإلقليمية والدولية.

أكد استعداد الكويت الكامل لدعم ومساندة األشقاء في اإلمارات إلجناح أعمالهم مبجلس األمن

نهيان عن شكره وتقديره لزيارة 
وزير اخلارجية لوفد اإلمارات 
املتحدة في نيويورك  العربية 
والتقائه بأعضاء البعثة اإلماراتية 
قبل البدء مبهامهم الديبلوماسية 

في مجلس األمن.
وعبر عن تقديــره وثنائه 
للكويت على ما أبدته من تعاون 
تام وتنســيق عالي املستوى 
واالســتفادة من جتربتها في 
مجلس األمن خالل عضويتها 
غير الدائمة عامي ٢٠١٨-٢٠١٩.

التقى وزير اخلارجية  كما 
الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
الشيخ د.أحمد ناصر  الوزراء 
احملمد وزير اخلارجية والتعاون 
املغتربني في  الدولي وشؤون 
جمهوريــة غامبيــا الصديقة 
د.مامادو تانغــارا على هامش 
أعمال الــدورة الـ٧٦ للجمعية 
العامــة لــألمم املتحــدة في 

نيويورك.

ممثل صاحب السمو أثناء االجتماع مع رئيس جمهورية البرتغال الصديقة مارسيلو ريبيلو دي سوزا

اخلبيزي: االرتقاء بالشراكة بني الكويت والصني

أكــد  ـ «كونــا»:  الكويــت 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
أوروبا السفير وليد اخلبيزي 
حــرص الكويت علــى تعزيز 
أواصــر العالقات الثنائية مع 
الشــعبية  جمهوريــة الصني 

الصديقة في شتى املجاالت.
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
اخلبيــزي نيابــة عــن وزير 
الدولــة  اخلارجيــة ووزيــر 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د. أحمد ناصر احملمد في حفل 
االستقبال (االفتراضي) الذي 
نظمته السفارة الصينية لدى 
البالد مبناسبة الذكرى الـ٧٢ 

لتأسيس الصني.
وقال اخلبيزي إن الكويت 
تعتــز بصداقتهــا وعالقاتها 
العميقة واملميزة مع جمهورية 
الصني الشــعبية التي تشهد 
منوا في عدد من املجاالت وأثمر 
عنه قيام شراكة استراتيجية 
بني البلدين السيما بقطاعات 
الطاقة والتجارة واالستثمار 
واملشاريع التنموية الكبرى.

وأعــرب عن التطلــع إلى 
املزيد من التعاون املشترك مبا 
يحقق املصالح العليا للبلدين 
الصديقني، مشــيدا بالتعاون 
املثمــر وتبــادل املعلومــات 

وظلت تتطور بشــكل ســليم 
ومستقر. وأضاف أنه منذ إقامة 
عالقات الشراكة االستراتيجية 
بني البلدين في عام ٢٠١٨ قامت 
الصني والكويت بدفع التعاون 
العملي في كافة املجاالت على 
نحو شامل مع اتخاذ املواءمة 
التنموية  بني االستراتيجيات 
بينهما محورا أساســيا لذلك. 
ولفــت إلى أنــه فــي مواجهة 
تداعيــات جائحــة كورونــا 
بــرزت متانــة  (كوفيــد-١٩) 
العالقات الثنائية بني البلدين 
إذ تضامن وتآزر البلدان بروح 
الفريق الواحد ملكافحة اجلائحة 
وحافظا على استمرار التواصل 

والتعاون في شتى املجاالت.

وأوضح أنه في فترة تفشي 
الشــركات  اجلائحــة تغلبت 
الصينيــة فــي الكويــت على 
صعوبــات عــدة منهــا نقص 
األيدي العاملة، حيث شاركت 
بنشــاط في مشــروع مدينة 
املطــالع الســكني ومشــروع 
مدينة صباح السالم اجلامعية 
ومشروع إنشاء املدرج اجلديد 
فــي مطــار الكويــت الدولــي 
وغيرها مــن املشــاريع التي 

تزيد على ٧٠ مشروعا مهما.
وأشار إلى أن شركة صينية 
ســلمت الى الكويت بسالسة 
ناقلة النفط العمالقة (الصديق) 
التي مت تصميمها وبناؤها من 
قبــل هذه الشــركة فضال عن 
حفــاظ الصني علــى مكانتها 
كأكبــر مصدر للــواردات إلى 
الكويت وأكبر شريك جتاري 

لها في املجال غير النفطي.
وذكر أنه في النصف األول 
من العــام احلالــي بلغ حجم 
التبادل التجاري الثنائي ٩٫٤٣ 
مليــارات دوالر بزيادة قدرها 
٣٢٫٣٪ على أســاس ســنوي 
واستوردت الصني من الكويت 
١٤٫١٨ مليــون طــن من النفط 
اخلام بزيادة قدرها ٥٫٧١٪ على 

أساس سنوي.

أشاد بالتعاون املثمر بني البلدين في مواجهة جائحة كورونا

السفير لي مينغ قانغوليد اخلبيزي

واخلبرات بني اجلانبني ملواجهة 
اآلثار السلبية جلائحة كورونا 
وجتاوزها بأسرع وقت ممكن.
مــن جهتــه، قال الســفير 
الصينــي لدى البالد لي مينغ 
قانــغ فــي كلمــة لــه إن عام 
٢٠٢١ يعتبر معلما في تاريخ 
العالقات الصينية -الكويتية 
اذ قامــت الكويــت العالقــات 
الديبلوماسية مع الصني قبل 
٥٠ عامــا وأصبحت بذلك أول 
دولــة عربية في دول اخلليج 
العربي تقوم بذلك. وأشار قانغ 
الــى أنه خالل تلك الســنوات 
وقفــت العالقــات الصينية - 
الكويتية أمام اختبار تغيرات 
الدولية  وتقلبــات األوضــاع 

السفير لي مينغ قانغ: عام ٢٠٢١ يعتبر معلمًا في تاريخ العالقات الصينية ـ الكويتية
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«األنباء» في سكراب النعامي.. 
أسعار في املتناول و٧ آالف عامل

كانــت بدايــة جولتنا مع 
ابوسفيان، وهو من اجلنسية 
العربية وميلك محال بالسكراب 
منذ ٥٥ عاما، فقال ان األسعار 
املوجــودة لدينــا أرخص من 
أسعار الشركات لقطع الغيار، 
ونشتري الســيارات والقطع 
بضمير ونبيع بضمير، مضيفا: 
اليابانية  الســيارات  تعتبــر 
األغلى بني جميع الســيارات 
عند شرائها وعند بيع القطع 
للمستهلك ايضا. وعن األسعار 
قال: ال تســألني عن األسعار 
فهي تختلف من كراج إلى آخر، 
والسبب يعود الى ان كل كراج 
السيارة يشتريها بثمن مختلف 
عن اآلخر، كما أن بعض القطع 
االستهالكية بالسيارات عليها 
طلــب وتكون غيــر متوافرة 

بكثرة فترتفع أسعارها.
وتابع أبوسفيان: الكراجات 
مختلفة وأكثرها يبيع القطع 
اليابانيــة، ومنذ ٥٥ عاما وأنا 
أعمل في هذا املجال، وأسعار 
زمان وزبائن زمــان اختلفوا 
الثقة موجــودة واخلير  لكن 

في هذا البلد موجود.
التقينا خــالل جولتنا في 
ســكراب النعــامي مــع ســعد 
املطيري الذي قال عن األسعار: 
واهللا انهم أرخص من شركات 
قطع الغيار، وســأقول لك ما 
حدث معي هــذا اليوم، جئت 
لشــراء قطعتــني مــن إحدى 
الــوزن  الشــركات خفيفتــي 
غاليتي السعر ووصل سعرهما 
إلى ٣٥٠ دينارا وهنا وجدتهما 

إحدى املرات ذهبت إلى إحدى 
شركات قطع الغيار لشراء باب 
لســيارتي فوجدته لدى قطع 
الغيــار بـــ ١٢٠ دينــارا وعند 
توجهي إلى السكراب وجدته 
أغلى من قطع الغيار ووصل 
سعره إلى ١٨٠ دينارا، واملالحظ 
على هذا السوق رغم بعده عن 
الســكن يتواجد بــه اصحاب 
سيارات السبورت فئة الشباب 
والشيء اآلخر ان املسيطر عليه 

جالية واحدة.
خالل اجلولة في السكراب، 
التقينا مــع عامر جاد، عربي 
اجلنســية وهو مسؤول احد 
الكراجات منذ عام ٢٠١٤، فقال: 
إن جميع القطع املوجودة عندنا 
اصليــة واســعارها عندنا ال 
تقارن مع األسعار في األماكن 
األخرى، وهناك فرق في السعر 
في بعــض االحيان يصل إلى 
٨٠٪، وعندنا جميع املوديالت 

حتى موديل ٢٠٢١.
وأضــاف جاد قائــال: احد 
الزبائــن وجــد كمبريســور 

املندوبني الذين يشترون لهم 
القطع ويوصلونهــا لهم إلى 

كراجاتهم.
كذلــك قابلنــا فريد محمد 
سعيد، عربي اجلنسية ويعمل 
منذ ٤٠ عاما في السكراب حتى 
أصبح شريكا في واحد من اكبر 
كراجات السكراب، والذي قال: 
انا اشكر جريدة «األنباء» وهي 
فرصة ألحتدث عن كل ما في 
قلبي بحرية، وأضاف: األسعار 
هنــا هي االرخــص، واعطيك 
امثلة من الســلع واســعارها 
خارج الســكراب، فلدينا مثال 
ماكينــة أحد املوديالت خارج 
الســكراب قيمتها ١٦٠٠ دينار 
وهي األغلى لكن لدينا قيمتها 
من ٤٥٠ إلى ٥٠٠ مع كفاله ملدة 
شهر، متابعا: هل الحظت الفرق 

بالقيمة؟
وتابع ســعيد: ايضا جير 
أحــد املوديالت وهــو االغلى 
ســعره خارج الســوق ١٧٠٠ 
دينار بينما لدينا سعره ٥٠٠ 
دينار مع التركيب ومع كفاله 

لديه جميع االنواع واالحجام 
وجلميــع الســيارات العادية 
والسبورت، ووجدنا به املواطن 
الذي  العدواني  الشاب حسن 
قال: انا من سكان منطقة صباح 
االحمد الســكنية والســكراب 
يبعد عن منطقتي اكثر من ١٥٠ 
كيلو، ولكن بسبب الفرق في 
االسعار تهون املسافات، وانا 
جئت الشتري رنغات لسيارتي 
وجدتهــا خارج الســكراب بـ 
٤٥٠ دينارا وبالسكراب درجة 
اولى ١٣٠ دينارا مع التركيب 

واشتريتها منهم.
وخالل جولة «األنباء» في 
ســكراب النعــامي، التقينا مع 
هالل االفغاني والذي قال: انا 
اعمل في مهنة الســكراب وقد 
ورثتها عن والدي، واملتعارف 
عليه ان السكراب افغانية، وانا 
اقول لك نعــم اغلب العاملني 
بالســكراب هم مــن االفغان، 
ونحن ورثنا هــذه املهنة وال 

نعرف مهنة غيرها.
وأضــاف هالل: اســعارنا 

التكييف لسيارته بـ ٤١٣ دينارا 
خارج السكراب، وعند حضوره 
الكمبريســور  إلينا اشــترى 
االصلي من عندنا بـ ٧٥ دينارا 
مــع الكفالة ٤٥ يومــا، وهكذا 
ميكن مالحظة الفرق واحلكم 

على باقي القطع.
وعنــد ســؤال «األنبــاء» 
هل هناك ســيارات مســروقة 
او لــم يتــم تســقيطها تباع 
فــي كراجات الســكراب، قال: 
غير صحيح، فنحن نشــتري 
السيارات املسقطة من سيستم 
الداخلية او التحويل مباشرة، 
وال نتعامل بالشراء مع اصحاب 
القطــع التــي يحوم شــكوك 
حول مصدرها، والســوق مر 
مبرحلتــني عنــد انتقالنا من 
املكان السابق في امغرة وهي 
االولى بسبب بعد املسافة وقلة 
الزبائن بسبب اجواء املناطق 
الصحراوية والثانية بســبب 
جائحــة كورونا التــي قتلت 
السوق نهائيا، مضيفا ان هناك 
بعض الكراجات يعتمدون على 

ملدة شهر، مضيفا: لدينا جميع 
انواع الســيارات وخصوصا 
اليابانــي وجميــع القطع من 
الدعامية إلى الدعامية، وزبائننا 
من جميع االطياف واجلنسيات 
والطبقات، وايضا منذ ٤٠ عاما 
وانا اعمل في السكراب، ويعتبر 
ســكراب الكويت هو االنظف 
واالرخــص علــى مســتوى 
اخلليــج، وزبائننا من جميع 
دول اخلليج، ولكن هناك بعض 
املشاكل التي نواجهها منذ ان مت 
نقل السكراب من منطقة امغرة 
إلى منطقة النعامي الصحراوية، 
ونحن لم نشاهد النعيم فيها 

ابدا.
وأضاف: كما أن الشــوارع 
كما هو واضــح اغلبها رملية 
وال يوجد اســفلت وهذه اشد 
اليوميــة مــع قلة  معاناتنــا 
الزبائن، وقد اثرت علينا بشكل 

كبير جائحه كورونا.
كمــا دخلــت «األنباء» إلى 
احد الكراجات وهو متخصص 
في بيع الرنغات، حيث توجد 

رخيصــة وننصــح الزبائــن 
ونعطي كفالة على جميع القطع 
الكبيرة والصغيرة، وزبائننا 
من جميع االعمار ومن مختلف 
اجلنسيات، ونعمل في اغلب 
االحيان على الثقة، وفي بعض 
الزبائــن يأتون الينا لشــراء 
بعض القطع واسعارها باملئات 
ولكن ال تتوافر لديهم املبالغ 
ويقولون لنا على املعاش ندفع 
ونسلمهم القطع ويأتون على 
املوعد ويدفعون لنا، وكل هذا 
الثقة املتبادلة بيننا  بســبب 
وبني زبائننا منذ وقت طويل 
منذ ان كنا في منطقة امغرة. 
وتابــع: دائما نســمع مبقولة 
ان الســكراب لالفغانية، وانا 
اقول لك ال االغلب هم افغان، 
ولكن توجد جنسيات اخرى 
ومتلــك شــريحة كبيــرة من 
الكراجــات والكل يترزق اهللا 

في بلد اخلير.
وكان آخر من التقينا بهم 
في سكراب النعامي هو محمد 
علي الذي يعمل بالسوق منذ 
٢٠ عاما وقال: منذ ان انتقلنا 
إلــى منطقــة النعــامي ونحن 
نعانــي، فبعــد ان كنــا نعمل 
من الصبــاح الباكر إلى وقت 
صالة املغرب في منطقة امغرة 
اصبحنا في النعامي جالسني وال 
عمل لدينا اغلب الوقت، وبعد 
أن عوضنــا اهللا بالزبائن من 
دول مجاورة والتي توافد علينا 
مجموعة عدنا بسبب جائحة 
كورونا إلى نقطة الصفر بعد 

اغالق احلدود.

الزبائن من كل الشرائح.. وفروق السعر تهّون املسافات

سعد املطيريراشد الدريعي متحدثا إلى «األنباء» عامر أحمد جادفريد محمد سعيدأبوسفيان

بـ٦٠ دينارا فقط.
وتابــع املطيــري بالقول: 
الســكراب صحيح أنــه بعيد 
عن منطقتي الســكنية ولكن 
عند وصولكم إلى الســكراب 
ال تســتعجل بالشراء، ابحث 
بــني الكراجات حتى ولو كان 
املســيطر على السوق جالية 
واحدة، ولكن ابحث وســتجد 
األنظف واألرخــص، مضيفا: 
الســكراب للجميــع وليــس 
الدخل فالســكراب  لضعــاف 

يشتري منه الغني والفقير.
كذلــك، التقينا مع راشــد 
الدريعــي الذي قــال: نضطر 
الســكراب،  إلــى  للتوجــه 
والســبب يعود إلى ان بعض 
القطع االصلية غير متوافرة 
خارج السكراب بصفة سريعة 
وحتتاج اياما وبعض االحيان 
إلى اسابيع ليتم طلب القطعة 
لك من خارج الكويت، والشيء 
الثانــي أنه أرخص بكثير من 
قطع الغيار وتوجد به مفاجآت.
الدريعــي: فــي  وأضــاف 

منتصف الكويت، فأصبح اآلن في منطقة صحراوية ال يصل إليه فيها إال القلة، لكن على الرغم من املتاعب الناجمة عن بعد املسافة إال انه اليزال يعمل. منتصف الكويت، فأصبح اآلن في منطقة صحراوية ال يصل إليه فيها إال القلة، لكن على الرغم من املتاعب الناجمة عن بعد املسافة إال انه اليزال يعمل. 

٧٠٠٠ عامل يعملون بالسكراب، البعض يسكن بالسكراب والبعض اآلخر في محافظتي اجلهراء والفروانية. وفي السطور التالية مزيد من التفاصيل: عامل يعملون بالسكراب، البعض يسكن بالسكراب والبعض اآلخر في محافظتي اجلهراء والفروانية. وفي السطور التالية مزيد من التفاصيل:

محمد الدشيش

(أحمد علي) هالل األفغاني 

ملشاهدة الڤيديو

املجددي يكشف طرق منع جتمد العسل الطبيعي
قال خبير إنتاج العسل وتربية النحل 
ومدير شركة معجزة الشفاء محمد قاسم 
املجددي خالل تصريح صحافي له عن 
كيفيــة منع جتمــد العســل: إن القيام 
بتصفية العســل مينــع تبلوره، حيث 
يستخدم في حال رغبة البعض في اإلقالل 
من محتواه الرغوي، ويتم ذلك عن طريق 

استخدام مناخل دقيقة للتصفية.
ونصــح املجــددي بتعبئة العســل 
بأوان محكمة اإلغالق بعد عملية فرزه 
وتصفيته وإنضاجه بشــكل مباشــر، 
واحملافظة على نظافته، والســيما عند 
عمليات الفرز واإلنضاج والتعبئة، عالوة 
على ضرورة جتنب تخزين العسل متاما 
في أماكــن تقل درجة احلرارة فيها عن 
٢٢ م، موضحا أن تبلور العسل بشكل 
عام يكون نشطا في درجات احلرارة ما 

بني ١٠ و١٨م.

وأكد أهمية بسترة العسل في حمام 
مائي ساخن عبر طريقتني وهما: وضع 
العســل بأوعية مغلقة ثم تسخينه في 

وعاء مليء باملاء على درجة حرارة ٤٠م 
ملدة ساعتني، حيث إن االنزميات املتواجدة 
فــي العســل ال تتعــرض للتحطيم فال 
تتضرر كثيرا عند درجة احلرارة ٤٠م.

وأشــار إلــى ان بعض املســتهلكني 
للعسل وبعض املنتجني له واملختصني 
الذين يعاجلون بــه بعض األمراض ال 
يفضلــون املبالغــة بتصفية العســل، 
ألنها تقلــل من فعالية حبــوب اللقاح 
املتواجدة في العسل والتي حتتوي على 
الڤيتامينات واألحمــاض النووية ذات 
القيمــة الكبيرة في التداوي. وأفاد بأن 
العسل املستخلص من أقراص شمعية 
استخدمت لعدة مواسم يتبلور بسرعة، 
وذلك للتواجد املسبق لبلورات السكريات 
األولية فيه مقارنة بالعسل املستخلص 
من أقراص شــمعية حديثة يكون فيها 

التبلور بطيئا.

أكد أن املبالغة في تصفية العسل تُقلل من فعالية حبوب اللقاح

 محمد قاسم املجددي

مت عقيل بهبهاني «الصداقة اإلنسانية» كرَّ
أكد خالد محمد بن سبت مدير 
عام جمعية الصداقة الكويتية 
رئيــس  حــرص  اإلنســانية 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة على 
التواصل الدائم واملســتمر مع 
اجلهات الداعمة بشكل ملموس 
من املواطنني واملقيمني وكذلك 
مختلف املؤسســات واجلهات 
الرســمية واألهلية، حيث قام 
أحمد الصــراف رئيس مجلس 
اإلدارة وبن سبت بزيارة عقيل 
يعقوب يوســف بهبهاني أحد 
الداعمــني ألهــداف اجلمعيــة 
لتكرميه لتبرعه السخي والكرمي 
وقدمــا له درعــا تكرميية بهذا 

اخلصوص.

من جهته، أعرب بهبهاني عن 
شــكره وتقديره للصراف وبن 
سبت على هذا التكرمي ومتنى 
لهما وملجلــس اإلدارة النجاح 
والتوفيــق فــي حتقيق أهداف 
اجلمعية اإلنسانية والتي تخدم 
املجتمــع ولكل مــن يقيم على 
أرض الكويت واحة األمن واألمان 
واالســتقرار. وأشــار إلــى ان 
اجلميع يعلم مدى اجلهود التي 
يبذلها القائمون على اجلمعية 
التبرعات ملســتحقيها.  لتصل 
ووجــه بهبهانــي الدعــوة الى 
اجلميع للتبــرع للجمعية من 
خــالل القنوات الرســمية التي 

أعلنت عنها. أحمد الصراف وخالد بن سبت يكرمان عقيل بهبهاني

إلغاء فرق الطوارئ في بلديتي الفروانية ومبارك الكبير
بداح العنزي

في خطوة مفاجئة، ألغى نائب املدير العام 
لقطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير 
عمار العمار جميع قرارات التكليف الداخلي 
للوظائف اإلشرافية في البلدية اعتبارا من 
٢٣ اجلاري، وبناء على هذا القرار سيتم 
إلغاء فرق الطوارئ باحملافظتني، وسيعود 
جميع املوظفــني العاملني بهذه الفرق إلى 
مبنى البلديةإداراتهم السابقة بعد انتهاء تكليفهم بالعمل.
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السبيعي لـ «األنباء»:  عودة اخلدمة املتنقلة لرعاية املسنني 
قريبًا.. وتعاون مع السفارات إلحلاق معلومي الوالدين بأسرهم

بشرى شعبان

رغم الظروف االســتثنائية 
جراء انتشار جائحة كورونا وما 
خلفته من تداعيات على مختلف 
األصعدة، استطاع قطاع الرعاية 
الشؤون  االجتماعية في وزارة 
جتاوز جميع العقبات واحلفاظ 
على سالمة النزالء والعاملني عبر 
تطبيق االشتراطات االحترازية 
املشددة، واستعاض عن األنشطة 
بالبرامج الترفيهية الداخلية، ومع 
الى احلياة  التدريجيــة  العودة 
اســتمر القطاع في اإلجراءات 
االحترازية ولــم يفتح األبواب 
لألنشــطة اخلارجية، بل كانت 
اإلدارات ومع  محصورة داخل 
قرب موعد العودة إلى املدارس، 
واالحتفال باليوم العاملي للمسنني 
أول أكتوبر ولالطالع على خطة 
القطــاع في هذا اجلانب، التقت 
«األنباء» الوكيل املساعد لقطاع 
الرعاية االجتماعية في «الشؤون» 
مسلم السبيعي الذي أكد اجلاهزية 
الكاملة للقطاع ممثال في إدارتي 
احلضانة العائلية واألحداث لعودة 

الطلبة بكل املراحل التعليمية.
وأكــد الســبيعي ان قطاع 
الرعاية االجتماعية باشر جتهيز 
نوادي كبار السن في احملافظات 
الســتقبال روادهــا، كمــا مت 
تخصيص أجنحة للعالج الطبيعي 
في جميع وحدات الرعاية املتنقلة 
باملناطق، كاشفا عن افتتاح قريب 
املتنقلة مبحافظة  ملبنى اخلدمة 
حولي، مبينا ان مجمع األحداث 
مازال في عهدة وزارة األشغال، 
مشيرا الى ان االنتظار الطويل 
الحتضان األطفال يعد مفخرة 
للكويت ويرجع طول املدة الى عدم 
وجود أطفال في سن االحتضان، 
وبعض اإلجراءات الضرورية مثل 

توفير األوراق الثبوتية.
وذكر ان الوزارة تعمل بشكل 
حثيث مع السفارات ملعاجلة وضع 
األبناء معلومي الوالدين وإحلاقهم 
بأسرهم، معلنا عن تسليم ٤ أو 
٥ أبناء من هذه الفئة لسفارات 
بالدهم ومت إحلاقهم بوالديهم، 

وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، حدثنا عن 
حتضيرات قطاع الرعاية 

االجتماعية لعودة األبناء إلى 
املدارس.

٭ كمــا تعلمــون ان هنــاك 
إدارتني في القطاع لديهما أبناء 
يتابعون التحصيل الدراسي 
هما إدارة احلضانة العائلية 
وعدد األبناء الدارسني بها ٢٤ 
ابنا وابنــة مبختلف املراحل 
التعليمية، أما إدارة األحداث 
فلديهــا ٤٦ طالبــا، وعملــت 
الــوزارة علــى توفير جميع 
املســتلزمات لهم من مالبس 
وأدوات مدرســية وأجهــزة 
كمبيوتر، وبفضل اهللا تكللت 
اجلهود خــالل العام املاضي 
بنجاح الطلبة بنسبة جيدة 
ومت تكرميهم من قبل الوزير 
وجــاء هــذا التفــوق بجهود 
اإلدارة والقطــاع عبر تهيئة 

كل ما يدعم رعاية جميع فئات 
املجتمــع وخاصة املســنني، 
العاملــي  اليــوم  ومبناســبة 
للمسنني أول أكتوبر حتتفل 
«الشــؤون» ســنويا بهــذه 
املناســبة إميانا منها بأهمية 
هذا احلدث ولكن نظرا لظروف 
«كورونــا» في آخر ســنتني، 
مت حصــر االحتفــال ببعض 
الفعاليــات اخلاصــة حرصا 
على سالمة أبائنا وأمهاتنا مع 
التركيز على اجلانب اإلعالمي، 
وجودكم معنا باكورة االحتفال 
برنامجــا  اإلدارة  وحــددت 
لالحتفال داخل الدور اإليوائية 
إلدخــال الفرحة على نفوس 
املتواجدين من رجال ونساء 
مبشــاركة موظفــي االدارة 
وضمن االلتزام باالشتراطات 
الصحية، كما ستقوم الفرق 
املتنقلة في محافظات الكويت 
البروشورات  بتوزيع بعض 
والهدايا وبعض املستلزمات 

اخلاصة بكبار السن.
الفرق املتنقلة

متى تعود فرق اخلدمة 
املنزلية الى العمل وما مدى 

جاهزيتها حاليا؟
٭ كما ذكرت فالفرق املتنقلة 
تعتنــي باملســنني داخــل 
منازلهم ومت تخصيص وحدة 
للخدمة في كل محافظة، وقبل 
«كورونــا» كانــت اخلدمات 
تقــدم داخل املنازل ســواء 
الفحــص الطبــي األولي أو 
العــالج الطبيعــي وغيرها 
وخــالل األزمــة مت حصــر 
املتابعة عبر الهاتف حرصا 
على ســالمة املسنني، ومنذ 
فترة بــدء التحضير لعودة 
هذه الزيارات داخل وحدات 
اخلدمة املتنقلة باحملافظات، 
وجار جتهيز الفرق بالتواصل 
مــع وزارة الصحة وغيرها 
من اجلهات لتوفير األطباء 
واملختصــني، باإلضافة الى 
التجهيزات اللوجستية من 
صيانة الســيارات وامللفات 

بصفتــي وكيال لهــذا القطاع 
قمت بزيارة تفقدية له، وهو 
مبنى متكامل وسيشكل نقلة 
نوعية للخدمات املقدمة لفئة 

األحداث. 

هل هناك ورش تأهيلية 
جديدة لفئة األحداث؟

٭ تعتبر الفترة التي يقضيها 
احلــدث فــي إدارة األحــداث 
فترة تقــومي وتأهيل وعالج 
وتصحيح مســار، من خالل 
خطــة واضحة تشــارك فيها 
التوعيــة واإلرشــاد،  إدارة 
لتقوية الوازع الديني وأيضا 
عــالج نفســي واجتماعــي 
للمساهمة في تعديل سلوك 
احلــدث، كمــا اننــا ال نغفل 
اجلانب املهني وشغل األبناء 
مبا يفيــد، ولدينا الكثير من 
الورش منها ميكانيك وطباعة، 
وغيرها حتى يكــون األبناء 

فاعلني في املجتمع.

ما أبرز مشاريع القطاع؟
٭ من أبرز املشاريع كما قلت 
سابقا التجهيز لعودة الفرق 
املتنقلة، وهي من األولويات 
القصوى لدينا، وكذلك افتتاح 
مركز اخلدمة املتنقلة بحولي 
والتوسع في خدمة املسنني، 
ونعمــل على إحلــاق األبناء 
معلومــي األبويــن بأهاليهم 
ونتابع هذا املوضوع بشــكل 
حثيــث مــع الســفارات ومت 
تسليم ٤ او ٥ من األبناء الى 

سفارات دولهم.

ماذا عن التعاون مع اجلمعيات 
التعاونية في دعم فرق اخلدمة 

املتنقلة للمسنني؟
٭ بعض اجلمعيات التعاونية 
مشــكورة قامــت بدعم هذه 
الفرق إميانــا منها بأن هذه 
الفــرق تقــدم خدمــة ألهــل 
املنطقة ومــن ضمن أهداف 
اجلمعيــة خدمتهــم وتقدمي 
الدعم لتغطيــة نفقات هذه 

الفرق داخل املناطق.

للزيارة املنزلية فور صدور 
القرار وقريبا جدا يستأنف 

هذا النشاط.

هل يوجد اختصاصيون 
نفسيون مع الفرق ملعاجلة 

اآلثار التي تركتها األزمة لدى 
كبار السن؟

٭ بالفعل األزمة تركت آثارا 
نفسية واجتماعية الى جانب 
الصحية وضمن الفرق الطبية 
هناك اختصاصيون نفسيون 
واجتماعيون يتابعون هذه 
اآلثار على املسنني، ومت إنشاء 
عدة نواد وسنبدأ جتهيزها 
الستقبال املسنني من جديد.

هناك ناد لكبار السن 
مبحافظة مبارك الكبير وآخر 

في الفروانية، متى سيتم 
التوسع في بقية احملافظات؟

٭ جار حاليا جتهيز النوادي، 
وجتهيــز أكثــر مــن جناح 
للعالج الطبيعي داخل وحدات 
املتنقلة الســتقبال  اخلدمة 
املسنني، وقريبا جدا سيتم 
افتتاح مركز للخدمة املتنقلة 
للمسنني في محافظة حولي 
وهــو من املشــاريع الرائدة 
فــي هــذا اجلانــب وعبارة 
عن مبنــى متكامل يتضمن 
جناحــا للعــالج الطبيعــي 
وصيدليــة توفــر جميــع 
األدوية، وديوانية للمسنني 
وناد خاص لهذه الفئة وكثير 
من االمتيازات ونعمل على 
تطوير املراكز في محافظتي 

اجلهراء والعاصمة.
مجمع األحداث

ماذا عن العمل في مجمع 
األحداث؟

٭ مجمــع األحداث مازال في 
عهدة وزارة األشــغال العامة 
وهنــاك متابعــة مــن قبــل 
«الشــؤون» ومنــذ فترة قام 
الوكيــل املســاعد للتخطيط 
واطلــع  للمجمــع  بزيــارة 
على ســير العمل فيــه، وأنا 

وكيل «الرعاية االجتماعية» أكد اجلاهزية التامة لعودة ٧٠ ابناً من «احلضانة العائلية» و«األحداث» إلى املدارس

مسلم السبيعي متحدثا الى الزميلة بشرى شعبان (ريليش كومار) مسلم السبيعي

املناســبة للدراســة  األجواء 
وخصوصــا ملــن يقضــون 
أحكامــا قضائيــة فــي إدارة 
األحــداث، وبالنســبة ألبناء 
احلضانــة العائلية فهم على 
أمت االســتعدادات وبجاهزية 
تامة لبدء الدراسة، ومت ترتيب 
جــدول لنقلهم الــى املدارس 
ونتمنى لهم عاما موفقا بعد 

انقطاع طويل.

ما أسباب التأخير في طلبات 
احتضان األطفال املقدمة 

ألبناء احلضانة؟
٭ فخــر للكويــت ان يكــون 
هنــاك انتظــار لالحتضــان، 
واحلمد اهللا أهل اخلير وكفلة 
األيتام كثيرون، والكويتيون 
مجبولون علــى حب اخلير، 
والتأخيــر لســببني، األول 
عدم وجود أطفال لالحتضان 
بعمر الرضع، واآلخر خاص 
ببعض اإلجراءات الرســمية 
وعدم وجــود أوراق ثبوتية 
لهؤالء األبناء، والوزارة تسعى 
دائمــا إلى اســتصدار أوراق 
لهم ودمجهم داخل املجتمع، 
ولدينا تشــدد في إخراج اي 
طفل لالحتضــان اخلارجي، 
وذلك حرصا على ان يكون في 
بيئة سليمة ونسلمه لشخص 
أمني وجترى دراسات كثيرة 
على األســرة املتقدمة بطلب 
االحتضان من جميع اجلوانب 

النفسية واالجتماعية.

هل هناك متابعة من القطاع 
لألطفال بعد احتضانهم؟

٭ طبعا اإلدارة املعنية تتابع 
األبنــاء  باســتمرار أوضــاع 
احملتضنــني وترفــع تقارير 

حول أوضاعهم.
رعاية املسنني

أيام معدودة تفصلنا عن 
اليوم العاملي للمسنني ما 
حتضيرات القطاع لهذه 

املناسبة؟
الكويت حريصة على مواكبة 

افتتاح مركز اخلدمة املتنقلة لرعاية املسنني في حولي قريبًا.. و نسعى ليكون محتضن األطفال أمينًا
جتهيز نوادي كبار السن الستقبال روادها وأجنحة للعالج الطبيعي بالوحدات املتنقلة
االنتظار الطويل لالحتضان بسبب اإلجراءات القانونية وعدم وجود أطفال بسن صغيرة

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية د.علي 
املضف قرارا وزاريا بشأن نظام 
العمل والرســوم الدراسية في 
املدارس اخلاصة بكافة أنظمتها 
التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٢-

٢٠٢١، وجاء في القرار:
املادة األولى: تلتزم املدارس 
اخلاصة بكل أنظمتها التعليمية 
الــدوام املدرســي  مبباشــرة 
حضورياً للعام الدراسي ٢٠٢١- 
٢٠٢٢ اعتبــارا مــن ٣ أكتوبر، 
ويجوز للمدارس اخلاصة ذات 

العربية األهلية والنموذجية 
نظام عمل مدارس التعليم العام 

احلكومية.
املــادة الثانيــة: اســتمرار 
سريان أحكام القرار الوزاري 
رقــم ١٠ لســنة ٢٠١٨ الصادر 
في شــأن الرســوم الدراسية 
للمــدارس اخلاصــة، والقرار 
الوزاري رقم ٦١ لســنة ٢٠٢٠ 
الصــادر فــي شــأن الرســوم 
الدراســية للمدارس اخلاصة 
املعنية بــذوي اإلعاقة، وذلك 

للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢.
يفــوض  الثالثــة:  املــادة 

وعلى جهات االختصاص العلم 
والعمل مبوجبه. 

في ســياق مــواز، أصدرت 
وزارة التربيــة اليــوم قــرارا 
بتمديد مواعيد التسجيل برياض 
األطفال للعام الدراســي ٢٠٢١ 
/٢٠٢٢ وقضى القرار الصادر عن 
وكيل الوزارة د.علي اليعقوب 
بتحديد فترة استثنائية لتلقي 
طلبات أولياء األمور لتسجيل 
أطفالهم برياض األطفال بدأت 
أمس األول وتنتهي بنهاية دوام 
يوم اخلميس املوافق الســابع 

من أكتوبر.

للتعليــم  املســاعد  الوكيــل 
اخلــاص والنوعي فــي إصدار 
القــرارات التنفيذية واللوائح 
التنظيمية لهــذا القرار، وعلى 
وجــه اخلصوص نظــام عمل 
املدارس اخلاصة للعام الدراسي 
الدراســة  ٢٠٢١/٢٠٢٢ ونظــام 
والتقومي الدراسي لها، وتنظيم 
وتوقيع اجلزاءات املناسبة على 
املدارس التــي يثبت مخالفتها 
لهــذا القرار والقرارات األخرى 
التي تصدر تنفيذا أو تنظيما له.
املــادة الرابعــة: يعمل بهذا 
القرار اعتبارا من تاريخ سريانه، 

املنهج األجنبي مباشرة الدوام 
املدرســي للطــالب حضوريا 
ســبتمبر   ٢٦ مــن  اعتبــارا 
اجلــاري، ويســمح للمدارس 
اخلاصــة ذات املنهج األجنبي 
بتفعيل التعليم عن ُبعد عبر 
منصات تعليميــة إلكترونية 
تتضمن الفصول االفتراضية 
وكافة مصادر التعلم األخرى 
للعام الدراســي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، 
اعتبــارا من ٢٢/٠٨/٢٠٢١ وفق 
نظــام العمل الذي يقره قطاع 
التعليــم اخلــاص والنوعــي 
ويسري على املدارس اخلاصة 

العازمي لـ «األنباء»: الغامن وعد بصرف 
بدل سهر للمستحقني من موظفي «األشغال»

عاطف رمضان

قال السكرتير املساعد 
بــوزارة  العاملني  لنقابــة 
األشــغال وعضــو احتــاد 
نقابات العاملــني بالقطاع 
العازمي  احلكومي نايــف 
فــي تصريح لـــ «األنباء» 
إن وكيــل وزارة األشــغال 
باإلنابــة م. وليــد الغــامن 
استجاب الستعجال مطالب 
النقابة بصرف بدل ســهر 
ملوظفي الوزارة املستحقني 

لصرف البدل، مشيرا إلى أن وفدا من النقابة 
اجتمع مع الغــامن ووعدهم بصرف البدل 
خالل األيام املقبلة. وأشاد العازمي باجلهود 
املبذولــة والواضحة الذي قــام بها الغامن 
لدعــم مطالب موظفي الوزارة املشــروعة 
واملســتحقة والتــي تتوافق مــع احلقوق 
الوظيفية ملوظفي الوزارة، ومنها استحداث 

بدل سهر املستحقني منهم.

وأفاد بأن النقابة عرضت 
علــى م.الغــامن املزيد من 
املطالبات اخلاصة بحقوق 
موظفي الوزارة ومنها النظر 
في صرف بدالت «التلوث 
ـ  ـ اخلطــر  ـ الضوضــاء 
املناطق  والعدوى»، وبدل 
النائية للموظفني العاملني 
مبحطة كبد، إضافة إلى بدل 

انتقال للقانونيني.
وأضاف أن النقابة طلبت 
من الغامن صرف بدل السهر 
بأثــر رجعي اعتبــارا من 
أبريل ٢٠٢١، الفتا إلى أنه سيتم تخصيص 
ضابطي اتصال من قبل النقابة، وهما رئيس 
مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
للتنســيق مع إدارة الصحة املهنية لعمل 
زيارات ميدانية للمواقع املستحقة لصرف 
البدالت املذكورة، مشــيرا إلــى أن النقابة 
حريصة دائما على مطالب حقوق موظفي 

الوزارة املستحقة والعمل على حتقيقها.

النقابة طلبت النظر في بدالت التلوث والضوضاء واخلطر والعدوى و«النائية»

نايف العازمي

فهاد لـ «املشاريع التربوية» واخلالدي لـ «الصيانة» 
واحليان لـ «اخلدمات» واجلطيلي لـ «التطوير »

عبدالعزيز الفضلي

أصــدر وزيــر التربية د.علــي املضف 
قرارين يقضيان بتثبيت م.محمد فهاد مديرا 
إلدارة املشــاريع بقطاع املنشآت التربوية 
وم.محمد اخلالدي مديــرا الدارة الصيانة 
بقطاع املنشآت التربوية، وقرارا بتثبيت 
فهد احليان مديــرا الدارة اخلدمات العامة 
بعد مرور نحو خمس سنوات على توليه 
املنصــب باالنابة، حيث يعــد احليان من 
القيادات التربوية املتميزة واملخلصة وقد 
انصفه املضف وثبتــه في املنصب بعدما 
رأى جناحــه والتقارير اخلاصة به طوال 

عمله في اإلدارة.
كمــا أصدر املضف قــرارا يقضي بنقل 
مدير إدارة الشؤون اإلدارية والفنية مبنطقة 
مبــارك الكبير التعليميــة بقطاع التعليم 
العام فيصل اجلطيلــي للعمل مدير إدارة 
التطوير والتنمية بقطاع الشؤون اإلدارية 
والتطوير، وأجرى تدويرا بسيطا يتعلق 
مبســؤولي العمــل االداري حيث قرر نقل 
مدير الشؤون االدارية مبنطقة الفروانية 
التعليمية فراس كرتش الى ادارة اخلدمات 
العامة ونقل مديرها الســابق فهد احليان 
الى منطقة الفروانية مديرا إلدارة الشؤون 

اإلدارية.

ضمن قرارات لوزير التربية شملت تثبيت ونقل مديري عدد من اإلدارات

حتويل مبالغ الصندوق املالي إلى املدارس
عبدالعزيز الفضلي

املالية بوزارة  الوكيل املساعد للشــؤون  أصدر 
التربية يوســف النجار نشرة عامة جلميع املدارس 
واملعاهد الدينية وإدارة التربية اخلاصة بشأن اإلجراءات 
التنفيذية لنظام الصندوق املالي خالل العام الدراسي 
٢٠٢١-٢٠٢٢. وأوضحت النشرة الشروط الواجب توافرها 
في فواتير الصــرف من حيث حتويالت الوزارة أو 
املوارد األخرى بحيث يجب أن تكون الفواتير أصلية 
موقعة من البائع ومسجال بها العنوان ورقم التلفون 
والتاريخ وتكون دون شطب أو تغيير أو حتريف وتكون 
األصناف املشــتراة في حدود املصرح بها وبشرط 
توقيع وختم املديــر على جميع الفواتير، وفي حال 
الشراء من اجلمعيات التعاونية يرفق شريط ماكينة 
النقد مع الفاتورة واســتثناء مما سبق تقبل سندات 
الصرف دون إرفاق الفاتورة في حاالت الشراء من 

الشبرة أو سوق السمك أو النقل من املدارس بحيث 
ال يتعدى املبلغ املصروف ٣٠ دينارا.

وجاء في النشرة ضرورة االلتزام باملبالغ اخلاصة 
بحساب حتويالت الوزارة للمدارس التي مت حتويلها 
الى البنوك للصرف منها حتــى تاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١، 
كاآلتي: ٣٤٣٩ دينارا للمرحلة االبتدائية بنني وبنات، 
و٣٦٦٠ دينارا للمرحلة املتوسط بنات، و٣٣٨٦ دينارا 
بنــني، و٣٥٧٨ دينارا للمرحلة الثانوية بنني، و٣٧٩٥ 
دينارا بنات، علــى ان تكون املبالغ املذكورة فقط ال 
غير للصرف منها على اخلبرات التعليمية شــاملة 
احتياجات املوســيقى مع الســماح بشراء الوسائل 
التعليمية والقصص واملجسمات واللوحات املمغنطة 
واأللعاب التربوية بعد موافقة املوجهة الفنية للروضة 
ثم اعتمادها الفواتير مع توقيع املشرفة الفنية وكذلك 
تخصيص مبلغ مائة وخمسني ألف دينار ملادة التقنيات 
التربوية من ضمن الدفعة األولى والرصيد املتبقي من 

الدفعة يكون مسؤولية مديرة الروضة، وقد حتددت 
مجاالت الصرف لباقي املبلغ من مخصصات الصندوق 

املالي املدرسي فيما يلي:
 قرطاسية وأدوات مكتبية، أدوات النجارة، أدوات 
الزراعة، املجالت احملددة بنشرة إدارة املكتبات، حتميض 
أفالم، تصليح أقفال، صيانة آالت التصوير، الطباعة، 
الفاكس، النقل من املدرسة، مصاريف بنكية، براغي، 
ســلندر الغاز، صيانة تعبئة طفايــة احلريق، بذور 
وشتالت، تصوير مستندات، فك وتركيب وصيانة 
األثــاث بأقل تكلفة وفي أضيــق احلدود فضال عن 
مصاريف خاصة برياض األطفال فقط وهي ضيافة، 
حفالت القرقيعان، شراء اسماك للزينة، شراء طيور 
ودواجن، تأجير شخصيات كرتونية، أجور مزارعني، 
علما ان أجرة املزارع قدرها ٣٠ دينارا شهريا، أدوات 
التعقيم واملطهرات ملراعاة تطبيق االشتراطات الصحية 

والتباعد االجتماعي في ظل جائحة كورونا.

من العبــارات املؤملة في احلياة التي 
نســمعها وتلقي بظاللها على اآلخرين 

عبارة: انت فاشل!
ومعلوم ان معنى الفشل هو عجز عن 
بلوغ غاية أو هــدف، انه ضعف وتراخ 
وجنب، واملجال متســع في حال وصمك 
بالفشل.. ولهذا يقولونها فرحني: فشلت 

املؤامرة!
والفشل أنواع، هناك الكارثي واملعقد 
والســهل، هو ليس واحدا ولكنه أنواع 

مختلفة والكل ال يريده لنفسه!
وللفشل مسميات يصعب حصرها 
أبسطها إن لم تخطط لنفسك فأنت فاشل!

من أصعب أنواع الفشل التي قابلتها 
في حياتي ورأيتها وشــعرت بها هي 
(الفشــل الدراسي) وكثير ممن حولي 
رأيتهم حولوا هذا الفشل طريقا للنجاح، 
وهذا هو احلل األمثل للفشل إذا وقعت 

فانهض!
للفشل  نعم.. هناك أســباب عديدة 
أبرزها األســباب النفسية واالجتماعية 

واالقتصادية!
لقد تخطى كثير من الفاشلني فشلهم 

عن طريق:
- خطة خارطة طريق مشوا عليها.

- تنظيم أوقاتهم وأفكارهم وخططهم.
- فعلوا عزميتهم وإصرارهم فحققوا 
ما متنوا (وأن ليس لإلنسان إال ما سعى).

- حددوا أين املشكلة عندهم ووضعوا 
احللول وعاجلوا أنفسهم.

لو راجعت أي فشل في حياتك فستجده 
من اختيارك ال بسبب االختيار اخلطأ!

كثير من حاالت الفشل في حياتنا أو 
التي كنا شهودا عليها ألشخاص لم يدركوا 
كم كانوا قريبني من النجاح عندما أقدموا 

على االستسالم!
ال تقل أبدا أنا ســيئ احلظ ألن كل 
األبواب مســكرة في وجهي إمنا بسمل 
وتوكل على اهللا يا سيئ احلظ وستفتح 

لك كل األبواب!

٭ ومضة: عزيزي القارئ الكرمي في كل 
مكان وزمان، تذكر ان النجاح ال ميكن ان 
يكون مستمرا ونهائيا، أما الفشل فممكن 
جدا ان يالزمك ما دمت لم تغير شــيئا: 
(إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

بأنفسهم) الرعد ١١.
وتبقى احلقيقة ما نسميه (فشال) في 
قاموسنا ليس معناه السقوط ألسفل بل 

معناه البقاء في األسفل!

٭ آخر الــكالم: عزيزي القارئ من منا ال 
يفشل في حياته؟ سنة احلياة أن يكون 
هناك (فاشلون - ناجحون) املهم في هذه 
القضية احلساســة ال تلق باللوم على 

اآلخرين!
األفضل واألسلم ان تقول بكل صدق 

وشفافية: أنا لم أفشل أنا اكتشفت طرقا 
فاشلة!

٭ زبدة احلچي: نحن في زمن فيه مكان 
(للفاشلني) ولم تعد مقولة (رجع بخفّي 

ُحنني) صادقة أبدا!
يقول شكسبير: معاودة النجاح بعد 
الفشل تثبت من أي معدن ُصنع الرجال.

مرة فــي احدى محاضرات د.صالح 
الراشــد قال: كن متقبال للفشل وأطلق 
على كل فشل اسم (جتربة) واعتبر كل 
جتربة درجة على طريق سلم النجاح، وان 
األكثر فشال هو األكثر استعدادا للنجاح.

انني أهمس في أذن كل إنسان مارس 
(النجاح والفشــل) علــى العموم اليوم 
القضية صــارت (فهلوة) وكما يقولون 
في األثر: أسمع جعجعة وال أرى طحنا!.. 
إنها فقاعات وقنابل صوتية للفاشلني نحن 

أجنحناهم لألسف!
عندما سئل توماس أديسون مرة ملاذا 
ال يكف عن محاولة صنع نوع جديد من 
البطاريات الكهربائية بعد فشله تكرارا؟ 
فأجاب: الفشــل؟ أنا لم أفشل، فقد بت 

أعرف خمسني طريقة غير ناجحة!

٭ إجناز في سماء الصحافة الكويتية
سعدت وأنا أتصفح جرائدنا باألمس 
وهي حتتفــي مبرور الذكــرى الـ ٦٠ 
لتأســيس أول جريدة كويتيــة باللغة 
اإلجنليزية خليجيــا، حيث صدر العدد 
األول «كويت تاميز» في ٢٤ ســبتمبر 
١٩٦١ بعد االســتقالل على يد مؤسسها 
أستاذنا املغفور له بإذن اهللا الراحل يوسف 

العليان - رحمه اهللا.
كنت كثيرا ما أمــر عليه في مكتبه 
وأجلــس معه بضعا من الوقت وهو بال 
شك (عود أخضر) يغنيك عمن سواه بحلو 
أدبه اجلم وأسلوبه اللبق وهدوئه وبعد 
نظره وعميق سريرته وحكمته وحنكته.

وقد تولى األســتاذ يوسف العليان 
رئاستها منذ تأسيسها وحتى وفاته في 

ديسمبر ٢٠٠٧.
تقلد يوسف العليان مناصب كثيرة منها 
رئاسة جمعية الصحافيني على فترتني، 
األولى منذ عام ١٩٧٨ الى ١٩٨٥ والثانية 

من عام ١٩٩٠ حتى ١٩٩٢.
واكب أحداثا كثيــرة وكانت جريدة 
(كويت نيوز) شــاهدة على عصر بداية 

اإلجنازات ما بعد االستقالل.
رحم اهللا أستاذنا القدير يوسف العليان 
ودعــاء الى اهللا عز وجل ان يوفق جنله 
عبدالرحمن في استكمال مسيرة والده 
الوطني احملب للكويت وشعبها، ومثلما 
نفخر بها ككويتيــني يفخر ويعتز بها 
أهلنا في دول اخلليج العربية كونها أول 

جريدة باللغة اإلجنليزية.
في أمان اهللا..

ومضات

أنت فاشل!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

ملشاهدة الڤيديو

«التربية»: ال زيادة في رسوم املدارس اخلاصة
٣ أكتوبر بدء دوام املدارس اخلاصة «حضوريًا»  والسماح لـ «األجنبية» بتفعيل منصات التعليم عن ُبعد
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سرقة ١٩ رأس غنم 
بعد تقطيع الشبك

وفاة وافد اصطدم 
بـ ٣ مركبات

عبداهللا قنيص

انتقل عدد من رجال األدلة 
اجلنائيــة الــى مزرعة مواطن 
فــي العبدلــي ق ٥ لرفع اآلثار 
التي ميكــن ان يكون لصوص 
مجهولون قد خلفوها وراءهم، 
وجاء اإلجراء عقب تقدم مواطن 
الى مخفر شرطة اجلهراء وسجل 
قضية حملت عنوان سرقة عن 
طريق اســتعمال وسيلة غير 
عاديــة. وذكــر فــي أقواله ان 
مجهولني قطعوا الشبك اخللفي 
للمزرعة وســرقوا من داخلها

١٩ رأس غنم.

سعود عبدالعزيز

توفي وافد باكســتاني (٢٦ 
عاما) متأثرا بإصابات حلقت به 
جراء اصطدامه بـ ٣ مركبات في 
جمعية السرة. وبحسب مصدر 
امني، فإن عمليات الداخلية ابلغت 
عــن مركبة تصطــدم مبركبات 
داخــل املواقــف، ولــدى انتقال 
رجال االمن تبني ان قائد املركبة 

باكستاني وفي حال حرجة.

إرجاء استئناف املتهم بقتل «فرح» إلى األسبوع املقبل
عبدالكرمي أحمد

عقدت محكمة االستئناف 
أمس أولى جلسات استئناف 
املواطــن «ف.ص» املتهــم 
بجرميــة قتــل املواطنــة 
«فرح أكبر»، حلكم محكمة 
القاضــي فــي  اجلنايــات 
السادس من يوليو املاضي 

بإعدامه شنقا.
وقررت الدائرة اجلزائية 
الثانية برئاسة املستشار 
نصر آل هيد، إرجاء الدعوى 
إلــى ٣٠ ســبتمبر اجلاري 

لالطالع والتصوير وإحضار 
شهود من الشرطة، بعدما 
حضر وكيل املتهم احملامي 
دوخــي احلصبــان وطلب 
أجال. ويعترض استئناف 
املتهم علــى احلكم األولي 
الذي أدانه بسبع تهم هي: 
اخلطف عن طريق القوة ـ 
القتل عمدا مع سبق اإلصرار 
ـ خطف قاصر بالقوةـ  تهديد 
بإحلــاق الضــرر ـ إتــالف 
مركبة عمدا ـ الســير على 
رصيــف املشــاة ـ الدخول 

عكس السير.
املتهماملستشار نصر آل هيد

احملامية ايالف الصالح

إلزام هيئة ذوي اإلعاقة بدعم شهري 
ملعاق بصري منذ ٢٠٠٨

سعود عبدالعزيز

أيدت محكمة االستئناف دائرة جتاري 
مدني حكومة حكم إلزام مدير الهيئة العامة 
لشــؤون ذوي اإلعاقــة بصــرف ٥٠ دينارا 
شهريا وبأثر رجعي من تاريخ العمل بقانون 
٢٠٠٨/٢٧. وتتلخص الدعوى املرفوعة من 
احملامية ايالف الصالح بصفتها وكيلة عن 

املدعــي أن األخير يعاني من إعاقة بصرية 
دائمــة مــدى احلياة، وكانت املــادة األولى 
مــن القانون ٢٧/ ٢٠٠٨ قد أعطته احلق في 
احلصــول على ٥٠ دينارا شــهريا، بيد أن 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة امتنعت 
عن صرفها دون مسوغ قانوني. وجاء احلكم 
بعدما قدمت احملامية ايالف الصالح حافظة 

مستندات.

ضبط ١٢٢١ كيلو متباك صيني في ميناء الشويخ
محمد اجلالهمة

متكن رجال جمارك ميناء 
الشويخ من ضبط كمية كبيرة 
من التمبــاك تقدر بطن و٢٢١ 
كيلوغراما، كانت مخبأة داخل 
باخرة قادمــة من احد موانئ 

دولة خليجية.
وفــي تفاصيل الضبطية، 
التي جــاءت ثمــرة للتعاون 
بــني إدارة البحــث والتحري 
ومستودعات منطقة الدوحة 
التخزينية، أن باخرة قادمة من 
إحدى الدول اخلليجية، جتزئة 
من ميناء الشويخ إلى مستودع 
منطقة الدوحة التخزيني مت 
االشــتباه بها مــن قبل رجال 
إدارة البحث والتحري، وبناء 
عليه قام املفتشون اجلمركيون 
باملســتودع بتفتيشها، وعثر 
بداخلها على ٨١٤ كيسا مخبأة 
في ٣ طبليات، وبالتدقيق فيها 

وحذرت اإلدارة العامة للجمارك 
كل من تسول له نفسه تهريب 
املواد املمنوعة واحملظورة بكل 
البالد،  إلى  أشكالها وأنواعها 

مشــددة على أنه ســيعرض 
نفســه للمســاءلة القانونية 
واتخــاذ اإلجراءات اجلمركية 

بحقه.

املضبوطات داخل ميناء الشويخ

تبــني احتواؤها علــى متباك 
صيني املنشــأ، بــوزن ١ طن 
و٢٢١ كيلوغرامــا، فتــم عمل 
اإلجــراءات الالزمة واملتبعة. 

حملة ملباحث شؤون اإلقامة على إسطبالت 
استغلت كورش لألثاث واخلياطة

محمد اجلالهمة

شن رجال اإلدارة 
العامـــة ملباحـــث 
شــــؤون اإلقامــــة 
مــن  وبتعليمــات 
وكيل القطاع اللواء 
أنــور البرجس في 
ســاعة متأخرة من 
امــس األول  يــوم 
حملة موسعة على 
اسطبالت الفروانية 
وخـــالل احلملــــة 
تكشــــف لرجـــال 

املباحث اســتعمال عــدد من االســطبالت كورش 
لتصنيــع األثــاث واخلياطــة، الــى جانب ضبط 
٣٤ وافــدا تبني مخالفتهم لقانــون اإلقامة والعمل 
يستغلون أماكن عملهم كمبيت، وقال مصدر امني 
ان احلملة كشــفت ايضا عن استغالل االسطبالت 
كأماكن للسكن، مؤكدا ان حمالت جميع أجهزة وزارة 
الداخلية ستســتمر ملالحقــة املخالفني واحلد من 

املخالفات.

ضبط بداخلها ٣٤ مخالفاً أقاموا فيها بشكل دائم

ورش خياطة داخل أحد اإلسطبالت

..وأخرى استبدل نشاطها مبنجرة

اللواء أنور البرجس

عدل ومحاكم

وكيل الداخلية لدى زيارته املؤسسات اإلصالحية والى جواره اللواء طالل معرفيالفريق الشيخ فيصل النواف مستقبالً الفريق متقاعد جنيب العثمان

فيصل النواف: دور املؤسسات اإلصالحية ليس عقابيًا

اســتمراراً جلوالته علــى جميــع 
قطاعــات املؤسســة األمنيــة، قــام 
وكيل وزارة الداخلية الفريق الشــيخ 
فيصل النواف امس بزيارة إلى قطاع 
املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام، 
وكان في اســتقباله الوكيل املســاعد 
لشؤون املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحــكام اللواء طــالل معرفي ومدير 
عام املؤسسات اإلصالحية اللواء علي 
املعيلي ومدير عام تنفيذ األحكام العميد 

ناصر اليحيى، وقيادات القطاع. 
وفي بدايــة الزيارة، نقل   الشــيخ 
فيصل النــواف  حتيات وتقدير وزير 
الداخلية الشــيخ ثامــر العلي إلى كل 
منتسبي قطاع املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ االحكام، مثمنًا اجلهود الكبيرة 
لكل العاملني في القطاع  من عسكريني 
ومدنيني ومهنيني ملا يقدمونه من خدمات 
لنــزالء املؤسســات االصالحية حتى 
يعودوا إلى املجتمع افراداً صاحلني. 

واطلع الفريق الشيخ فيصل النواف 
علــى الرؤيــة احلالية واملســتقبلية 
للقطاع، واإلجراءات املتبعة في حاالت 
الطــوارئ وبرامج اإلعاشــة والرعاية 
واألنشطة اليومية املقدمة للنزالء، كما 
اطلــع على اجلانب الصحي والوقائي 
املطبق في املؤسسات اإلصالحية في ظل 
الظروف االستثنائية التي متر بها البالد 

في مواجهة ڤيروس كورونا املستجد، 
وكذلك اجلانب االجتماعي املتمثل في 
بيت العائلة املخصص للتواصل العائلي 
من خالل الزيارات املقررة وفق اللوائح 

والنظم املتبعة في هذا الشأن. 
وأكد الشيخ فيصل النواف أن دور 
املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ االحكام  
املقــام األول إصالحــي وليــس  فــي 
عقابيًا، والبد من توفير الرعاية الكاملة 
للنزيل نفســيا وصحيــا وعالجيــا 

وتعليميا وغذائيا.
وطالب بضــرورة مواصلة العمل 
على تأهيل وتدريب العنصر البشري 
مــن العاملني داخل قطاع املؤسســات 
اإلصالحيــة على كيفيــة التعامل مع 
النــزالء وفــق االشــتراطات املقــررة 
باملواثيق واملعاييــر الدولية حلقوق 
اإلنسان، واالستفادة من التكنولوجيا 
احلديثة ونقل خبرات الدول املتقدمة في 
املجال األمني من خالل تبادل الزيارات 

والدورات املشتركة . 
وشدد على ضرورة مواصلة تلمس 
احتياجــات النزالء بشــكل مســتمر، 
والتعامــل الراقــي معهــم، وتطبيــق 
البرامج احلديثة في تأهيلهم وتدريبهم 
ليصبحوا أفرادا صاحلني في املجتمع، 
وتشديد االجراءات األمنية والتفتيشية، 
وتدارك األخطاء باإلمكانيات املتوافرة 

وعدم التأثر بالشائعات والتعامل معها 
بعقالنية.

من جهــة أخرى، اســتقبل الفريق 
الشــيخ فيصل النــواف مبكتبه امس 
االمني العام باالنابــة للجهاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية الفريق متقاعد جنيب العثمان.

ورحب الفريق الشيخ فيصل النواف 
بالعثمــان، مثمنا اجلهــود التي يقوم 
بها اجلهاز املركزي للمقيمني بصورة 
غيــر قانونية ومــا يقدمه من خدمات 
وتســهيالت لهــذه الفئــة فــي جميع 

املجاالت.
وقدم الفريق متقاعد جنيب العثمان 
التهنئــة الــى الفريق الشــيخ فيصل 
النواف مبناسبة توليه مهام منصبه 
اجلديد وكيال لوزارة الداخلية، مؤكدا 
أن الفريق الشــيخ فيصل النواف من 
القيادات األمنيــة املتميزة التي لديها 
خبــرات أمنية كبيرة من خالل توليه 
العديد من املناصب في وزارة الداخلية، 
متمنيا له التوفيق والسداد في احلفاظ 

على أمن وامان الوطن.
من جانبه، شــكر الفريــق متقاعد 
جنيب العثمان وكيل وزارة الداخلية 
على حسن االستقبال، مؤكدا ان رجال 
االمــن هم العــني الســاهرة على أمن 

واستقرار الوطن.

وكيل الداخلية استقبل جنيب العثمان: جهود مشكورة جلهاز املقيمني بصورة غير قانونية
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سلطنة حرف
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طارق بورسلي

مــع تزاحم الشــهور واألعوام والعصــور، تتواصل األخبار 
والتضحيات للوطن والعطاء، لكي ال تنسى األجيال ممن توسموا 
الشهادة للوطن، والتضحية ألجله مبيادين الشرف واإلخالص ال 
مبال معدود، وال وصية معهود، وال منصب مطرود، لكنها بالروح 
والدم والعقل امللزم لإلجناز والتميز املبدع كما هي حاالت الشهيدة 
أسرار القبندي، والشهيدة وفاء العامر، وقوافل شهداء الوطن الذين 
ضحوا من أجله خالل محنة اســتباحة أرضه، واملساس بعرضه، 

حتى مت تطهيره بطرد الغادر البعثي الشمالي! 
وملن أطفأ لهيب ٧٠٠ بئر بترول التي أشعلها بناره، بجهود الكثير 
من املخلصني ومعهم فارسة هذا امليدان أخت الرجال زمالء امليدان 
البطلة ســارة أكبر، قائدة فريق اإلطفاء التاريخي للقرن املاضي 
١٩٩٢م، ملحمة إطفاء نيران تعدى دخانها قارات الزمان ألواســط 
الصني، وكانت عنوان رسالة إبليس اللعني حاكم بلده العربي املسلم 
واملواطن املسيحي األمني عبر السنني، ليتركه حطاما للذئاب اللئام 
ليتكالبــوا على تاريخه وحضارته وثرواته، عراق األنهر والنخيل 

والثروات الطبيعية من املشرق لشمس األصيل.
وقد سطرت مجموعة فاضالت الكويت ملحمتها بالروح والدم 
واإلبداع من قوارير الوطن، الصغير مبساحة الكبير بعنوان الوفاء 
والعطاء، بقوافل الشهداء كما اخترناها بأبرز األسماء شهادة وتضحية!

ولإلجناز املبهر للعالم بإطفاء آبار بترول احلقد واحلسد وتناولوه 
دمــارا لهم ومناصبهم وأحزابهم، بتتويــج انتصار الكويت نورا 
لألوطان مهما توسع الدمار، فلله الشكر واحلمد، والدعاء لشهدائنا 
وشهيداتنا األبرار، اكدوها يا شبابنا األبرار بأوسمة سارة أكبر، ووفاء 
العامر، وأسرار القبندي، ومن مت تناقل أسمائهم من قوافل األبرار 
براية االنتصار اليوم ودوم يا أقوياء، لعزوم حكام ووفي محكوم.

رد وزارة الداخلية

ورد من وزارة الداخلية رد على مقال «مواقف مستباحة باملناطق 
وكل مســاحة» والذي نشر يوم ٦ سبتمبر اجلاري، جاء فيه: تود 
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني أن تتقدم بكل معاني الشكر 
والتقدير إلى كاتب املقال على تلمســه للحقوق اإلنســانية لذوي 

اإلعاقة واخلاصة باملواقف املخصصة لهم.
ونوضــح أن اإلدارة العامة للمرور أفــادت في ردها على ما 
تناوله املقال من نقاط عدة بأنها تقوم بتشديد اإلجراءات اخلاصة 
مبخالفــة الوقوف في مواقــف ذوي االحتياجات اخلاصة بإحالة 
الشخص املخالف وامللف اخلاص باملخالفة فور حتريرها لإلدارة 
العامة للتحقيقات التخاذ اإلجراء الالزم بها مبوجب املادة ٦٣ من 
القانون رقم ٢٠١٠/٨ بشأن حقوق ذوي اإلعاقة والذي ينص على 
«يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز شــهرا أو بغرامة مالية ال تتجاوز 
١٠٠ دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل شخص يستخدم املواقف 
اخلاصة بذوي اإلعاقة دون وجه حق»، باإلضافة إلى تفعيل املادة 
٢٠٧ من الالئحة التنفيذية لقانون املرور بحجز املركبة شــهرين 

في كراج احلجز.
وأضافت اإلدارة العامة للمرور أنها وبالتعاون مع اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني تقوم بتنفيذ حمالت توعوية مســتمرة 
ونشر البوســتات والڤيديوهات التوعوية عبر القنوات الرسمية 
وذلك لزيادة الوعي املــروري والقانوني لدى املواطنني واملقيمني 
وإلقاء الضوء على العقوبات املترتبة على استخدام املواقف اخلاصة 

بذوي اإلعاقة.
وإذ تؤكد اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني أن احلمالت 
املرورية واألمنية مســتمرة على مدار الساعة وعلى جميع أنحاء 
البالد للتصدي للمخالفات املرورية خاصة املتعلقة بحقوق ذوي 
اإلعاقة، كما أنها تتلقى أي اقتراحات أو شكاوى عبر رقم الواتساب 

٩٩٣٢٤٠٩٢ وتتفاعل فورا مع ما يتم تسلمه.

التزال حركة الشعر في الدول العربية بطيئة التنامي بشكل كبير، 
فهي لم تعد كسابق عهدها على الرغم من توافر كل اإلمكانيات إال 
أن إيقاع احلياة اليوم هذا فضال عن إهمال جانب الشعر والثقافة 
من قبل الدول العربية كان له أثر كبير في التأثير ســلبا بوجدان 

الشعراء، فنجد انهم غالبا محبطون وال يبدعون كما في السابق.
فالشاعر واألديب بحاجة إلى تشجيع املجتمع له وتفاعلهم معه 
حتى يتمكن من اإلنتاج، فال أحد ميلي على الشــاعر أبياته بل هو 
يتحدث بوجدانه ومبا يشعر به ومن نسيج خياله، فتجد ان مشاعر 
الشــاعر واألديب غالبا ما تظهر في إنتاجهم الفكري، فإذا غضبوا 
يكون الغضب واحلزن مســيطرا على مشاعرهم وإذا أحبوا ظهر 

احلب في قصائدهم وهكذا.
واليوم أولى أساســيات إعادة ثقافة احلب والتفاهم والتسامح 
والتقارب بني شعوب العالم والتوليف بينهم ونبذ الشحناء والبغضاء 
وتهدئة النفوس ليســتقر العالم، هي بإعادة الدور البارز للشعراء 
واألدباء ألنهــم هم في احلقيقة من لهم التأثيــر في فكر األفراد 

أينما وجدوا.
وقد يكون ذلك األمر ممكنا من خالل تأسيس مجلس للشعراء 
واألدباء مقره في بغداد ألنها صاحبة الريادة في األدب والشــعر 
منذ قدمي الزمان، هذا فضال عن أنه ال أحد ينافس شــعراء العراق 
في شــعرهم فهم مبدعون وكلماتهم تصل إلى القلب مباشرة، فال 
أحد يهز وجدان املتلقي كما يهزه شعراء العراق بشعرهم، فالشاعر 
العراقي يعرف كيف يعبر في شعره عن أمله وحزنه والعواصف التي 
جتول في قلبه بكلمات أشــبه بالسحر على من يسمعها أو يقرأها 
فهم األفضل في الوطن العربي، وعليه كل ما نحتاجه هو أن يعمم 
شــعراء العراق جتربتهم وتكون لهم الريادة في هذا اجلانب حتى 
يتأثر بهم بقية شعراء العرب وتنهض احلركة الشعرية واألدبية لدينا.
فكثيرا مــا نتحدث عن ضرورة دعم الشــعراء بصورة أكبر 
مما هي عليه اليوم، ألن القصيــدة مؤثرة في كل جوانب حياتنا، 
فهي تؤثر في كل املجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية، فمن 
ينسى قصائد املتنبي وأبومتام وكتابات اجلاحظ وتأثيرها على كل 

اجلوانب في ذلك العصر.
فاليوم نريد أن تنعم مجتمعاتنا باألمن واالســتقرار مع نزع 
بذور العنف واجلرمية التي تفشت في مجتمعاتنا وذلك بأن نحدث 
العقل والوجدان وان يلهب الشــعراء قلوب األفراد بكلماتهم التي 

تزرع الرحمة واألمل والطمأنينة في قلب املتلقي.
وقد تكون أول املجتمعات التي تعاني من العنف وإسالة الدماء 
واجلرمية هو املجتمع العراقي، فكــم عانى العراقيون من العنف 
واجلرمية حتى ان ما يحدث لديهم بات يصدر لدول اجلوار وهذا 

أمره خطير.
فنحن بحاجة لرســم البهجة والفرح إلعادة ثقافة احلب، فهل 
يعقل أن جند أزواجا يقتتلون ويسيلون دماء بعضهم البعض، هذا 
فضال عن احملاكم والقضايا وكشــف عورات األســر أمام الغرباء 

وافتقاد اللهفة واحلب بني الزوجني.
كل هذا اجلفاء وكل هذا الشر الذي بات يسكن في قلوب األفراد 
لن يداويه ســوى األدباء والشعراء ألنهم سيشجعون الناس على 
احلب والشوق والغزل، وهذا بالتأكيد سيعيد استقرار األسر فتقل 

معدالت اجلرمية والطالق.
من جانب آخر، إشــعال احلماس الوطني والغزل باألوطان ال 
يقدر عليه ســوى األدباء والشعراء، لنعلم األجيال كيف يكون لهم 
والء لدولهم فتقل معدالت اخليانة التي مع األسف نخجل أن نقول 
إنها بازدياد، فقيم كثيرة نحن بحاجة ألن نربي األجيال عليها؛ علّنا 

ننقذ ما نتمكن من إنقاذه ونعيد البهجة إلى شعوبنا.

أبــارك للمعلمني واملعلمات 
العودة إلى احلاضنة التربوية ـ 
التعليمية في  املدارس واملراكز 
الكويت، راجيا  الوطن احلبيب 
من اهللا تعالى أن يكلل املسيرة 
التربوية بالتقدم والنجاح، لكن 
وعلــى الرغم من طمأنة وزارة 
التربيــة ملعلميهــا وجاهزية 
البدء  الدراســية قبل  خططهم 
بالعام الدراسي، وتسليط اإلعالم 
على جاهزيــة املدارس بتوزيع 
املناهج التربوية ألغلبية املدارس.. 
ومواكبة العودة امليمونة للمعلمني 
واملعلمات باالشتراطات الصحية 
اآلمنة.. ومع األصوات التي لها باع 
طويل في وزارة التربية والتعليم 
العالي في الكويت والرؤى التي 
تنطلق من تلك القيادات التي أكن 
لها كل التقدير واالحترام.. إال أن!
الكويت  الترند فــي  أن  إال 
اإللكترونية ناشطا  بدأ حمالته 
على «تويتر» بوســوم مختلفة 
تعارض جملة من القرارات التي 
التربية والتعليم  أقرتها وزارتا 
العالي حــول التعاطي أوال مع 
املعلمــني واملعلمات، وأشــير 
هنا إلــى منع بعــض املعلمني 
واملعلمات من الدخول حتى مع 
حصولهم على اجلرعة األولى 
للتطعيم نقــال عن أصوات من 
أمام املــدارس ووزارة التربية 
لم  اإلرادة.. طبعا ومن  وساحة 
يأخذ اللقاح من الطاقم التعليمي 
لن يدخل أيضا إلى مدرســته، 
الدراسي  العام  انطلق  إذن ملاذا 
للمعلمني واملعلمات؟ وهل كانت 
التوصية من قبل وزارة التربية 
ووزارة الصحــة أن يكون كل 
املعلمني واملعلمات قد حصلوا 
اللقاح؟ ذلــك مبا يتنافى  على 
وحق االختيار للقاح السيما مع 
إعالن وزارة الصحة أن الكويت 
شارفت على املناعة املجتمعية.. 
وتلك الوقفات للمعلمني واملعلمات 
كيف ســتتعامل وزارة التربية 
معها هذه األيام التي يعطل بها 
املعلم أو املعلمة.. ما اإلجراءات 
اإلدارية في املدرسة؟ هل حتسب 
مرضية للمعلــم أو املعلمة؟ أم 
تعطيل.. أم اعتصامات ستحول 
إلى حتقيق إداري أم ماذا؟ ناهيك 
عن الشكاوى التي نتابعها على 
وسائل التواصل االجتماعي بعدم 
الدراسية من  الفصول  جاهزية 
النظافــة وغيرها،  عدة نواح، 
الفصول  ووجود مســتلزمات 
من الداخــل، وضمان الصيانة 
للتكييف والتدفئة وغيرها، ونحن 
على بعــد أيام من دخول العام 
الدراسي وشهر لدخول فصل 

الشتاء.
هل هناك خطة مدروســة 
بالتعاون مع وزارة الصحة في 
اإلعالن املباشــر عن إجراءاتها 
جتــاه الطلبــة والطالبات غير 
املطعمني من أبنائنا بدورية فحص 
الـ PCR أسبوعيا، وهل روعي 
باإلجراء قانونيا ما يالزم موافقة 
ولي األمر باإلجراءات املعلن عنها 
السيما جانب الوعي بالدراسات 
األخيرة التي تشير إلى سلبية 
دورية هذا الفحص أســبوعيا، 
فأين وزارة التربية من حق ولي 
األمر في املوافقة والرفض؟ وأين 
وزارة التربية من حق الطالب؟ 
عليها أن تتابع آخر الدراســات 
ألن صحة أبنائنا أمانة في أعناق 
كل القائمني على العملية التربوية 

والصحية في البالد.
وحتى ال أكون في مقالي هذا.. 
قد جتاهلت الواقع الذي انطلق 
به العام الدراسي اجلديد، قمت 
باستبيان أطلقته على «تويتر»، 
جاءت ردود األفعال باختيار «عدم 
جاهزبة املدارس للعام الدراسي» 

إلى جانب «أنها ليست آمنة».
وأقولها بصراحة.. ال أختلف 
مع القائمني على العملية التربوية 
القيــادات علــى ضرورة  من 
الدراســة،  إلى مقاعد  الرجوع 
ولكن أختلف مع اآللية التي ال 
تتناسب ورأي الشارع الكويتي، 
وال يوافق أحد منا على انطالق 
العام الدراسي اجلديد بجملة من 
التربوية من قبل  االعتصامات 
املعلمني واملعلمــات، ومن قبل 
أولياء األمور، لقد كفل الدستور 
الكويتي للمواطن حق االختيار 
وعدم اإلجبــار على اإلجراءات 
التي فرضت برسم االحترازات 
واالشتراطات الصحية مكرهني 
أبناءنا عليهــا تزامنا مع إعالن 
وزارة الصحة العامة أن الكويت 
وصلت إلــى املناعة املجتمعية 
بل إن لم تكن قاب قوســني أو 
أدنى.. وأكاد أجزم أن اعتصامات 
املعلمني، ولن أمتثل وغيرها من 
الوسوم.. لألسف رسمت مالمح 

العام الدراسي اجلديد.

شئت فسوف يأتيني خراجك» مخاطباً 
السحابة وهي متر فوقه.

ونحن أهل اخلليج حني يقام أي 
مشــروع أو مصنع نقول: في أي 
مكان تكون «بدول مجلس التعاون» 
سيأتينا خيرك، ونستشعر جميعا 
بالفــرح والفخر، كأنــه ملك لكل 
فرد فينا، كذلــك نفضل ما تنتجه 
أرض اجلزيــرة العربية من زراعة 
التفضيل فطري ال  وصناعة وهذا 
مجاملة فيه، اليوم أفراحنا خضراء 
ســعودية، وبعدها أفراحنا عمانية 
في ١٨ نوفمبــر، تليها إمارات العز 
(٢ ديســمبر) ثم بحرين احملبة (١٦ 
ديســمبر) وبعدها بيومني أفراحنا 
عنابية قطرية يوم ١٨ ديسمبر، ثم 
«هال ٢٥ فبراير» الكويتي، جعل اهللا 
كل أيامنا أعيادا للمحبة، ووفاء للوطن، 
وجتديدا لوالئنا ألوطاننا وقادتنا، 
حفــظ اهللا أوطاننا وصانها من كل 

عدو وحاسد.

اآلن وأنت مسؤول في الصحة أو 
في التربية وتسمع وتقرأ هذه األخبار، 
ما هو تفسير إصرارك على دوام طلبة 

االبتدائي غير املطعمني حضوريا؟
الفطن الذي يستفيد من جتارب 
غيــره، خاصة وهو يراها رأي العني 

ولم ينقلها أحد له.
طلبة املتوسط والثانوي مت بعد اهللا 
حتصينهم بالتطعيم مرتني وبإذن اهللا 
أمورهم طيبة بس مشكلة املشاكل هو 
طلبة االبتدائي غير احملصنني، وخاصة 
مع إقبال موسم اإلنفلونزا املوسمية، 
حيث ستمتلئ عيادات طوارئ األطفال 
في كل املستشفيات واملستوصفات 
يختلط احلابــل بالنابل ال تعلم هذا 
الطفل فيه كورونا أم انفلونزا موسمية.
٭ نقطــة أخيرة: القــرار احلصيف 
واملنطقــي والعاقل هو حتويل طلبة 
بُعد أضعف  للتعليم عــن  االبتدائي 
اإلميــان في الفصل األول. غير ذلك 
سيكون الوضع كما قلت في عنوان 
الدعســة باجتاه  املقالة رايحني حد 

الطوفة. اهللا يحفظنا بحفظه.

إن القيادي الذي يتشاور مع العقالء 
ميكنه تصحيح مساره إن كان مخطئا 
وإن اهللا ســبحانه وتعالى دعانا إلى 
الشــورى وأن يكون نظاما ومنهجا 
ودستورا للجميع وال يجب أن ينفرد 
أي شخص برأيه، قال تعالى (والذين 
اســتجابوا لربهم وأقامــوا الصالة 
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 

ينفقون ـ الشورى: ٣٨).
فلذلك إنني أدعو كل قيادي وكل 
مسؤول في موقعه أن يتابع ما يطرح في 
مواقع التواصل االجتماعي والصحف 
اليومية لتصويب اآلراء وعدم االنفراد 
بأي رأي إال بعد احملاورة مع من ميكنه 
ذلك من ذوي االختصاص وعدم متابعة 
التواصل االجتماعي ملالحقة  وسائل 
كل من يطرح رأيه فيها إن كان مخالفا 

ملا يقوم به.
وال ننسى أن اإلعالم هو سالح 
ذو حدين فعند استخدامه االستخدام 
الصحيح ســيجعلك تقــوم مبا هو 
مطلــوب لتحقيق التنمية الشــاملة 

للوطن.

بصورة مباشرة نفس عمال النظافة.. 
الخ.

هذه «املشكلة» لها آليات للتعامل 
معها واحلد من انتشارها، خاصة أن 
وجودها بهذه الطريقة ليس وجودا 
«بيئيا طبيعيا» بل هو بسبب «إهمال 
الناس» وهو مشكلة «متراكمة» من 

صنع «البشر».
من هذا كلــه ننطلق إلى الدعوة 
لوضع خطة تنسيق بني أجهزة الدولة 
وكذلك جمعيــات النفع العام وباقي 
النشطاء املهتمني باملوضوع، خاصة 
أن هناك العديد من املقترحات اجليدة 
بهذا األمر: ومنهــا احلد من تواجد 

احليوانات داخل املناطق السكنية.
إذن، هناك مشكلة وهناك مقترحات 
للحل، والباقي هو «احلركة في خط 
التطبيق» إلزالة املشكلة، وفي رأس 
احلربة في املواجهة هم الهيئة العامة 
للزراعــة، حيث كانوا في الســابق 
يستخدمون بنجاح طرق القتل الرحيم 
للحيوانــات الضالة دون تعذيبها أو 
إحساسهم باأللم وعلينا التفكير في 
إعادة تفعيل تلك املســألة، فالصحة 
العامة وأمــن املجتمع الصحي خط 

أحمر.

القرآن، وسنة خير األنام.
نحن شعوب دول اخلليج خصنا 
اهللا بنعمة احملبة واأللفة فيما بيننا، 
نسعد لســعادة أحدنا، ونفرح حني 
يفرح شقيقنا، ونفخر حني ينتصر 
أخونا، ال نتحاسد، وال نعرف احلقد، 
نؤمن بأن «األيام دول» اليوم لك وغداً 
ألخيك، أو كما قال اخلليفة هارون 
الرشيد جملته املأثورة «امطري حيث 

باالشتراطات الصحية في مدارسنا؟!
تغريــدة د.خالد الســعيد كانت 
باألمس، أما اليوم فقد نقلت صحيفة 
هيرتز اإلسرائيلية عن مصدر صحي 
أن األطفــال غير املطعمني إصاباتهم 
أنهكــت النظام الصحــي. تصوروا 
السجل األفضل  إســرائيل صاحبة 
في العالم في مكافحة كورونا تعاني 
زيادة مفرطة في حاالت اإلصابة بني 
أطفال املدارس، لدرجة أنها شارفت 

على إنهاك نظامها الصحي.

مهمتها نشر األخبار ونقل املعلومات 
باإلضافة إلى الترفيه والتسلية ووسائل 
اإلعالم هي السلطة الرابعة لتأثيرها 
العميق والواســع على كل ما يجري 
من حولنــا، وإن القيادي الناجح هو 
من يتفاعل مع اإلعالم باالســتفادة 
مما يطرح من أفكار وآراء ونصائح 
وأال يكون فــي موقع املتربص لكل 
من يدلي برأيه في وسائل التواصل 
االجتماعي وكأنه يقول لهم امتنعوا 

عن احلديث وال أريد سماع آرائكم.

«داء املقوسات» وهو منتشر بكثرة 
في القطط الضالة ويصيب اإلنسان 
وفي الغالب تكــون اإلصابة خفيفة 
باألصحاء ولكن يشكل املرض خطرا 
على احلوامل وكبار السن واألطفال 
وقد يظل هذا املرض لسنوات عديدة 
في جســم اإلنسان دون معرفته به 
وبوجوده ويكون خامال في جسمه 
لسنوات، ولكن قد يعود املرض بقوة 
عند أي خلل في جهاز مناعة اإلنسان، 
وطبعا هناك حاجة لدراسات إحصائية 
محكمة ملعرفة مقدار وحجم انتشار 
داء املقوسات باحليوانات الضالة في 
الكويت والفئــات التي تتعامل معها 

واحلمد هللا الذي فضلنا باإلسالم 
على كثير من خلقه، وفضل اجلزيرة 
العربية على غيرها، وجعل بيته احلرام 
ومهبط وحيه، وجعل خامت أنبيائه، 
في تلك األرض الطاهرة، وسخر لهذا 
الوطن، قــادة كراما حملوا األمانة، 
وأدوا واجبهــم كما يجب، فرزقهم 
ربهم اخلير الوفير وحبب عباده بهم، 
فعّم األمن واألمان، وطبقت أحكام 

الذي يحذر  السعيد  الفاضل د.خالد 
فيها من قدوم موجة أخرى من الوباء 
االلتزام باالشتراطات  في حال عدم 
الصحية في املدارس. قلت له دكتور 
اآلن بريطانيا أم اإلتيكيت واحلضارة 
والوعي الصحي واملدارس منخفضة 
الكثافة لم تستطع فرض االشتراطات 
الصحية في مدارسها تريدنا نحن، 
الكثافة واخللل  املدارس عالية  حيث 
املوجــود فــي مناقصــات النظافة 
أن نلتزم  الطلبــة،  والصيانة ونقل 

أن التواصــل له اجتاهان والتواصل 
ليس بالتواصل االجتماعي ملالحقة أو 
ترهيب أي معارض في الرأي ولكن 
التواصل يجب أن يكون باالستفادة 
مما يتم طرحه من آراء حتى ال يقعوا 
في معارك خاسرة في ساحات التواصل 

االجتماعي.
إن اإلعالم هــو مصطلح يطلق 
على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو 
مؤسسة جتارية أو أخرى غير ربحية 
عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية 

والطفيليات، ومن أهمها داء «الكلب» 
والذي يعتبر مــن أخطر األمراض 
املعديــة وال يوجد له عالج «دوائي» 
وتصل نســبة الوفاة فيه إلى ٩٩٪ 
ويتطلب تدخالً «وقائياً سريعاً» من 
خالل اللقاح «اخلاص» به ملنع حدوث 
اإلصابة القاتلة، وهذا به ضغط على 
النظام الصحي من خالل تكلفة «اللقاح 
الوقائي» وزيــادة اإلنفاق الصحي، 
مع اإلشارة الى انه كلما زادت أعداد 
احليوانات الضالة ازدادت معها نسبة 
البشرية، وعلينا اإلشارة  اإلصابات 
املهمة إلى زيادة نسبة إصابة «األطفال» 
وزيادة اخلطر عليهم، وهناك كذلك 

يوم ٢٣ سبتمبر هنيئاً لهذا اليوم 
مبسماه «اليوم الوطني السعودي» 
يوم مبــارك، نرفع به آيات التهاني 
والتبريكات للسعودية الوطن، وطن 
احلرمني األشرفني، قبلة املسلمني، 
وقبلة على جبني خــادم احلرمني 
الشريفني مهنئني ومباركني، وسائلني 
املولى عز وجل أن يعينه ويقويه في 
حمل هذه األمانة، داعني أن ميتعه اهللا 
بالصحة والعافية، وينصره ويوفقه 
ملا يحبه ويرضــاه، وأن يعني ولي 
عهده ويوفقه ويجعل على يديهما 
رخاء وازدهــار اململكة، راجني من 
اهللا سبحانه وتعالى أن يحمي اململكة 
وشعبها وأن يدمي عليهم نعمه الكثيرة، 
وأن يبعد عنهم ويحميهم من وساوس 
الشــيطان وحزبه، (وإن وسواس 
الشــيطان آلدم وإخراجه من اجلنة 
لعبرة ملن يطيع أحزاب الشياطني). 
اللهم أدم علينا نعمتك وامنعها من 

الزوال، وأبعد عنا شياطني اإلنس.

الذي قال هذا الــكالم التالي هو 
شــخص ليس عاديا، بل هو د.خالد 
السعيد عضو جلنة اللقاحات وعضو 
اللجنة االستشارية ملكافحة «كورونا» 
وأنا شخصيا أعتبره «أنتوني فاوتشي» 
الكويتي بســبب علمه وتصاريحه 
بداية وبــاء كورونا.  التوعوية منذ 
وهو مشارك أساسي في صنع صياغة 
سياســة الدولة جتاه كورونا. طيب 
ماذا قال د.خالد السعيد؟ سأنقل لكم 
تغريدته بالضبط نظام قص ولزق لن 

أنقص أو أزيد فيها حرفا:
الكورونا بــني األطفال  «حاالت 
إحصائيات مــن بريطانيا من بداية 
اجلائحة إلى يوم ١٧ أغسطس (سنة 
ونصف تقريبا) ٤٠ ألف حالة، وخالل 
شهر من بداية املدارس ٤٠ ألف حالة 
خالل شــهر..  االلتزام باالحترازات 
باملدارس وتشجيع التطعيم مهم جدا 

لتفادي املوجة القادمة لدينا». 
انتهت تغريدة د.خالد الســعيد. 
وأنا في حســابي في تويتر عّقبت 
على اجلزء األخير من تغريدة العالم 

يعكس كتاب األعمدة بالصحف 
اليومية من آن آلخر قضايا واقتراحات 
تتطلب التفاعل وإجراء احلوار بشأنها، 
وما يتطلــع إليه كاتــب الزاوية أو 
العمود هو أن يجد الصدى املناسب 
واالهتمام من اجلهات املختصة، وآخر 
ما يتصوره أن يكون الصدى هو صمت 
القبور املقيت الذي يكشف عن خلل 
في املتابعة أو التعامل مع ما ينشــر 
بالزوايا واألبواب واألعمدة الصحافية 

بال اكتراث أو مبطاردة البعض. 
وأرجــو من اجلهات املســؤولة 
عــن تعزيز التواصــل اجلماهيري 
أال تنســى أن ما يطرح في وسائل 
اإلعالم عن اقتــراح أو قضية فإنها 
غالبا تكــون نتيجة جلمع املعلومات 
أن  البنــاء ولكن  للحوار  واالنتظار 
تكون لبعض اجلهات «أذن من طني 
وأذن من عجني» فهذا معناه احلاجة 
امللحة إلى فحص األذن والتشخيص 
والعالج ولو بزراعة القوقعة أو إعادة 
تأهيل ســمع من أسندت إليهم مهام 
التواصل اجلماهيري فنسوا أو تناسوا 

حل املشاكل ليس فقط بـ «الشكوى 
الصوتية» وتفريغ «الغيظ النفسي»، 
بل هو عن طريق النقاش املوضوعي 
الساعي إلى احلل ضمن أدوات الواقع 
وما هو «ممكن» وما هو «متاح» وضمن 
إرادة تريد «العمل» وال تتهرب منه، 
وهنــا «اإلرادة احلقيقية» ملن يريد 
«اإلجناز» بعيداً عن «االستعراض» 
املجامالت»  الدعاية» و«بحر  و«وهم 
واستبدال «العمل امللموس» بـ «ثقافة 
مانشــيتات» ليس لها واقع ملموس 
التطبيق، ما  ومحسوس على أرض 
يزيد اإلحباط ويراكم االحتقان ويخلق 

الضرر القادم ال محالة.
تنتشر ظاهرة «احليوانات الضالة» 
في جميع مناطق الكويت الســكنية 
والنائية وتترافق معها مضايقة الناس 
في الشــوارع واملمشى والساحات 
التابعة للمناطق الســكنية وخاصة 
ملمارســي الرياضة وما يترافق مع 
املتعلقـــة  املظاهر غير احلضارية 
بـ «فضالتها» املنتشرة هنا وهناك.

بالتأكيد أن هذا األمر هو «مشكلة» 
ضارة للفــرد واملجتمع، وقد تكون 
مصدرا لنشــر األمراض املعدية من 
األمــراض البكتيرية والڤيروســية 

نقش القلم

أسرار ووفاء وسارة..
في اإلبداع شهادة 

وعبادة
محمد عبداحلميد الصقر

نطالب بتأسيس مجلس للشعراء 
واألدباء العرب مقره بغداد

عزة الغامدي

في الصميم

رايحني
حد الدعسة 

باجتاه الطوفة
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

ألم وأمل

التواصل الفعال 
مع نبض اإلعالم

د.هند الشومر

وقفة

احليوانات 
«الضالة»

قنبلة موقوتة
د.عادل رضا

ملن يهمه األمر

يوم السعودية.. 
يوم وطني لكل 

خليجي
s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي
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«اللوڤر أبوظبي» و«ريتشارد ميل» يعلنان أسماء جلنة 
التحكيم لـ«فن احلني ٢٠٢١» و«ريتشارد ميل للفنون»

برج الصاحلية يشّع بنور «التعريف باإلسالم» للجاليات

لولو هايبر ماركت ُتطلق مهرجان الطعام ٢٠٢١

كشف متحف اللوڤر أبوظبي والعالمة 
التجارية السويسرية لصناعة الساعات 
ريتشــارد ميل عن أسماء جلنة حتكيم 
الــدورة االفتتاحية ملعــرض «فن احلني 
٢٠٢١» وجائزة ريتشارد ميل للفنون في 
متحف اللوڤر أبوظبي. تضم اللجنة أربعة 
أعضاء من مجاالت فنية متنوعة، مبا في 
ذلك التقييم الفني والعمارة واملؤسسات 
املتحفية، وهم سمو الشيخ زايد بن سلطان 
بن خليفة آل نهيان، رئيس منصة «أ.ع.م 
الالمحدودة» وأحد كبار جامعي األعمال 
الفنية ورعاة مركــز بومبيدو واملتحف 
البريطاني ومؤسســة الشارقة للفنون 
والراعي الفخري آلرت دبي، باإلضافة إلى 
كريستني ماسل، الناقدة الفنية وكبيرة 
أمناء املتحف الوطني للفنون احلديثة في 
مركز بومبيدو. وكذلك املهندسة املعمارية 
مؤسســة مكتب «إتش دبليو» املعماري 
وشريكة جان نوفيل التي قادت مشروع 
اللوڤر أبوظبي م.هال ورده، ومديرة إدارة 
املقتنيات الفنية وأمناء املتحف والبحث 
العلمي في اللوڤر أبوظبي د.ثريا جنيم.

ســتختار اللجنة في املرحلة األولى 

عددا من الفنانني الذين تقدموا بطلبات 
للمشــاركة في املعرض، أما في املرحلة 
الثانية، ومع افتتاح املعرض، فستمنح 
جلنة التحكيم الفائز جائزة ريتشارد ميل 

للفنون وقدرها ٥٠ ألف دوالر أميركي.
في هذا الســياق، قالت د.ثريا جنيم 
مديــرة إدارة املقتنيــات الفنيــة وأمناء 
املتحــف والبحــث العلمــي فــي اللوفر 
أبوظبــي: «يبث معرض فن احلني ٢٠٢١ 
روحــا جديدة في اللوڤــر أبوظبي، إذ ال 
يحتفي فقط باملاضي، بل يضرب جذوره 
في احلاضر من خالل تقدمي الفن املعاصر 
عبــر التفاعل مع الفنانــني املعاصرين. 
ويســعدنا فــي متحف اللوڤــر أبوظبي 
بالتعاون مع ريتشــارد ميل إطالق هذا 
الفصل اجلديد في مسيرة املتحف املستمرة 
نحو التوسع في مجال الفن املعاصر ودعم 
املواهب الفنية احمللية. كما يسعدنا في 
الــدورة األولى أن نحظــى بدعم أعضاء 
جلنة التحكيم الدولية احملترمني، الذين 
أكدوا من خالل مشاركتهم مدى التزامهم 
املستمر جتاه املتحف واهتمامهم باملشهد 

الفني احمللي املعاصر».

وسيعرض الفنانون الذين تختارهم 
جلنة التحكيم أعمالهم في معرض «فن 
احلني ٢٠٢١» الذي سيقام في رواق اللوڤر 
أبوظبي من ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ إلى ٢٧ مارس 
٢٠٢٢، وهي مساحة مخصصة للتفاعل 
والنقاش حول الفن املعاصر في املتحف، 
ومن ثم ستختار اللجنة فائزا واحدا من 
ضمن الفنانني العارضني للفوز بالنسخة 
األولى من جائزة ريتشارد ميل للفنون.

وكان املتحف قد دعا الفنانني املقيمني 
في دولة اإلمــارات العربية املتحدة، في 
دورة املعــرض االفتتاحية بعنوان «في 
الذاكــرة والزمــان واملــكان»، الى تقدمي 
عروضهم التي تتمحور حول املوضوع 
املطروح، حيث يسلط املعرض واجلائزة 
الضــوء على املواهب احملليــة في إطار 
االحتفاالت بالذكرى اخلمسني لتأسيس 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
ملزيــد مــن املعلومات حــول جائزة 
ريتشــارد ميــل للفنــون ومعرض «فن 
احلــني» فــي اللوڤــر أبوظبــي، يرجــى 
اإللكترونــي املتحــف  زيــارة موقــع 

www.louvreabudhabi.ae

افتتحت جلنــة التعريف 
باإلسالم أول بوث دعوي لها في 
برج الصاحلية، وذلك لتعريف 
ضيوف الكويــت واجلاليات 
غير املسلمة باإلسالم. وشارك 
باالفتتاح رئيس مجلس إدارة 
جلنة التعريف باإلسالم فيصل 
الزامل ومدير إدارة العالقات 
العامة واملوارد باللجنة عمار 
الكندري ودعــاة من اللجنة، 
وذلك بحضور صاحب املبادرة 
رجل األعمال مبارك العثمان.
وهنأ رئيس مجلس إدارة 
التعريــف باإلســالم  جلنــة 
فيصــل الزامــل العاملني في 
التعريــف باإلســالم  جلنــة 
بافتتاح البوث اجلديد. وأكد 
أن هــذا البــوث املبارك هدفه 
الوصول إلــى اجلاليات غير 
املســلمة مــن غيــر الناطقني 
العربيــة، وتعريفهم  باللغة 
باإلسالم من خالل تواجدهم 
في األسواق. وأوضح الزامل 
أن البــوث يتضمن مجموعة 
الكتيبات واملنشــورات  مــن 
الدعويــة بعدد مــن اللغات، 
فيما جــار إضافــة مجموعة 
من املواد املرئية التي تساعد 
على إيصال الرسالة بأفضل 

الطرق وأيسرها.
مــن جانبه، أعــرب رجل 
األعمــال مبــارك العثمان عن 

أطلقت لولو هايبر ماركت، 
أكبــر متاجــر التجزئة في 
املنطقة واملصنفة بني أقوى 
جتــار التجزئة فــي العالم، 
«مهرجــان لولــو للطعــام 
٢٠٢١» ملدة أسبوع، في جميع 

منافذها في الكويت.
ويســتمر هذا املهرجان 
مــن األربعــاء ٢٢ ســبتمبر 
إلــى الثالثاء ٢٨ ســبتمبر، 
ســنوي  احتفــال  وهــو 
بأفضــل األطعمة من جميع 
أنحــاء العالم، وقــد افتتح 
احلدث في ٢٢ ســبتمبر في 
فــرع لولــو هايبــر ماركت 
الفحيحيل، من قبل م.فيصل 
املدير  ســعود احلســاوي، 
العام ورئيس مجلس إدارة 
العامــة لشــؤون  الهيئــة 
الزراعة والثروة السمكية، 
مع االلتــزام الكامل بجميع 
البروتوكــوالت الصحيــة 
وأفضل املمارسات اخلاصة 

بالوقاية من كوفيد-١٩.
متيــز االفتتــاح املتألق 
للمهرجــان مبجموعــة من 
أكشاك الطعام، وكاونترات 
تــذوق عينــات الطعــام، 
الطهــي احلــي،  وأكشــاك 
ومحالت البقالة ذات الطراز 
التقليدي، والديكورات التي 
أضافــت إلى جــو مهرجان 

الطعام.
الذي  ويقــدم املهرجــان 
يســتمر ملــدة ســبعة أيام 
للمتسوقني عروضا مذهلة 
علــى مجموعة واســعة من 
املنتجات في جميع الفئات، 
مبا في ذلك البقالة واألطعمة 
الطازجة واملجمدة واللحوم 
واألسماك، باإلضافة إلى املواد 
غيــر الغذائيــة ومنتجــات 

فائقــة تتراوح من ٢٥٪ إلى 
٧٥٪ على أســعار مجموعة 
متنوعــة مــن املنتجات في 
األزيــاء واألحذية وحقائب 
اليد النسائية وأكسسوارات 
األطفال والنظارات، ونظرا 
لالندفاع نحو املنتجات بهذه 
األســعار املخفضة للغاية، 
فقــد مت متديــد تخفيضات 
نهاية املوسم من ١٥ سبتمبر 
إلى ١٢ أكتوبر، حتى يتمكن 

املتســوقون من شراء هذه 
العناصر ذات القيمة الرائعة 

في أوقات فراغهم.
يعتبــر مهرجــان لولــو 
للطعام ٢٠٢١، الذي يحتفل 
باألطعمــة واملأكــوالت في 
جميــع أنحــاء العالم، رمزا 
لقيم لولو هايبر ماركت في 
تزويــد املتســوقني بأفضل 
العاملية بأســعار  املنتجات 

تنافسية بشكل مذهل.

األعمال التي ستختارها اللجنة ستعرض من ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ إلى ٢٧ مارس ٢٠٢٢

اللجنة افتتحت أول بوث دعوي لها في العاصمة مببادرة من مبارك العثمان

يحتفي بأفضل األطعمة من جميع أنحاء العالم وميتد خالل الفترة من ٢٢ إلى ٢٨ اجلاري

م.هال ورده د.ثريا جنيمكريستني ماسل سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة

فيصل الزامل يفتتح البوث الدعوي في برج الصاحلية

البوث الدعوي في برج الصاحلية يعد إضافة نوعية لعمل اللجنة

جولة بني املنتجات املشاركة في املهرجان

املهرجان يستعرض أفضل األطعمة من كل أنحاء العالم مجموعة كبيرة من أفضل املنتجات الغذائية

م.فيصل سعود احلساوي وعدد من قيادات «لولو هايبر ماركت» خالل االحتفال باملهرجان

سعادته بهذا االفتتاح، شاكرا 
اهللا عز وجل أن سخره لهذه 
البادرة الطيبة، ومؤكدا أن هذا 
العمل هو بــذرة خير بذرتها 
جلنة التعريف باإلسالم، سائال 
اهللا أن يكتب له أجر املساهمة 

في هذا العمل الطيب.
وفي اخلتــام، تقدم مدير 
إدارة العالقات العامة واملوارد 
باللجنة عمار الكندري، نيابة 
عن أسرة «التعريف باإلسالم» 
بالشــكر الــى العثمــان على 
مبادرتــه الكرميــة املتمثلــة 
في إقامة هــذا البوث مبجمع 
الصاحلية، معربا عن أمله في 
أن نشهد مثل هذه البادرة من 
كل رجــال األعمال وأصحاب 
املجمعات في عموم الكويت.

التجميــل واإللكترونيــات 
والثالجات ومكيفات الهواء. 
كما سيتم تقدمي خصومات 
خاصة على مجموعة كبيرة 
ومتنوعة من أفضل العالمات 

التجارية لألطعمة.
تخفيضــات  وكانــت 
نهايــة املوســم عامل جذب 
خــاص خالل مهرجان لولو 
للطعــام ٢٠٢١، والذي يقدم 
خصومــات  للمشــترين 

تعاونية النسيم: «تخفيضات سبتمبر» تصل إلى ٥٠٪
محمد راتب

أعلن رئيس مجلــس إدارة جمعية 
النسيم التعاونية حمد ناصر الظفيري 
إطالق تخفيضات شهر سبتمبر، مشيدا 
بالتطــور امللحوظ واالســتمرارية في 
التقدم، الذي شهدته اجلمعية في اآلونة 
األخيرة، وتسارع وتيرة اإلجنازات فيها، 
لتحتل مكانة مميــزة بني مثيالتها من 
اجلمعيــات األخرى، مجددا العزم على 
مواصلة العمل نحــو حتقيق األهداف 

املرجوة.
وأعــرب خالل إطــالق التخفيضات 
بحضــور كل من نائــب رئيس مجلس 
اإلدارة سامي غازي الظفيري ورئيس 
جلنة املشتريات خالد سميحان العنزي 
وأمني الصندوق سلطان املطيري ومدير 
اجلمعيــة فــالح الرجعــان عن حرص 
مجلس اإلدارة توفير الســلع بأســعار 
تنافســية، ودعم األنشــطة واخلدمات 
االجتماعية للمساهمني، وقد متثل ذلك 
في إطالق مهرجانات تسويقية متواصلة، 
تتســم بكثرة العروض وارتفاع نسبة 
التخفيضات على السلع ليستفيد منها 

املساهمون وجميع أهالي املنطقة.
وبدوره، قال رئيس جلنة املشتريات 
فــي اجلمعية خالد ســميحان العنزي 
إن إطــالق تخفيضات شــهر ســبتمبر 

سيســتمر حتى ٥ أكتوبر املقبل وذلك 
ملدة أسبوعني في األسواق املركزية دون 
انقطاع ألي صنف من السلع املشمولة 
بالتخفيضات، مشيرا إلى أن املهرجان 
يشــمل أكثر من ٣٥٠ صنفــا من املواد 

الغذائية واالستهالكية.
وشــدد على حــرص اجلمعية على 
تنظيم املهرجانات التســويقية بشكل 
املــواد  مســتمر وتخفيــض أســعار 
االستهالكية والضرورية بنسب تصل في 
بعض األحيان إلى ٥٠٪ وأكثر، موضحا 
أن األصناف التي يتم تخفيض أسعارها 
لم يسبق لها من قبل، حيث شملت العديد 

من املواد الغذائية التي يحتاجها األهالي، 
وذلــك بالتعــاون مع كبرى الشــركات 
املوردة للمواد الغذائية واالستهالكية 
واملنظفات التي تورد للجمعية نحو ٢٠٠ 
صنف، وقد مت خفض أسعار السلع بكل 

األسواق املركزية والفروع.
مــن  بالعديــد  مبشــرا  واختتــم 
التخفيضات واملهرجانات واألنشــطة 
والعــروض واخلدمات واملفاجآت التي 
ســتقدمها جمعية النسيم خالل العام 
٢٠٢١، والتــي ستشــكل نقلــة نوعيــة 
استمرارا للعمل الكبير واجلهود املتميزة 

التي أجنزت خالل هذا العام.

تشمل أكثر من ٣٥٠ صنفاً من كبرى الشركات وتستمر ألسبوعني

حمد الظفيري وأعضاء مجلس اإلدارة خالل افتتاح مهرجان تخفيضات سبتمبر

الزامل: عمل مبارك يستهدف 
تعريف غير املسلمني باإلسالم

الكندري: نأمل أن نشهد مثل هذه 
البادرة من كل أصحاب املجمعات
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الغامن يستقبل سفيرنا لدى إيطاليا 
والسفير القطري في الكويت

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه أمس سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ 
عزام الصباح. كما استقبل الغامن سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبداهللا آل محمود.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح

الرئيس الغامن اثناء استقباله السفير القطري علي بن عبداهللا آل محمود

مبارك العرو: كم عدد األراضي الفضاء أو املقار
املسّلمة من البلدية و«املالية» لوزارة التربية؟

وجه النائب مبارك العرو 
٣أســئلة إلــى كل مــن وزير 
التربية د.علي املضف، ووزير 
التجارة والصناعة د.عبداهللا 
السلمان، وطالب بتزويده في 
السؤال األول املوجه إلى وزير 

التربية باآلتي:
- كم عدد األراضي الفضاء 
أو املقــار املســلمة من بلدية 
الكويت ووزارة املالية لوزارة 
التربية خالل السنوات الـ ١٠ 
األخيرة؟ وكيف مت التصرف 
فيها؟ مــع تزويدي بكشــف 
يوضــح أســماء اجلهــات أو 
املــدارس اخلاصــة التــي مت 
تخصيــص مقــار أو أراضي 
فضــاء لهــا خالل الســنوات 
العشــر األخيــرة، مــع بيان 
األراضي أو املقار املتاحة حاليا 

ولم يتم التصرف فيها.

بصــورة ضوئيــة مــن قرار 
التعيني الصادر لــكل منهم، 
وبيان القضايا املرفوعة طعنا 
علــى قــرار تعيــني أي منهم 
في تلك الوظائــف واألحكام 
الصادرة بإلغاء القرار الصادر 

لكل حالة على حدة.

عملية تسليم املواد التموينية 
ألفرع اجلمعيات والذي سوف 
يكــون لــه بالــغ األثــر على 
استحقاقات املواطنني من تلك 

املواد التموينية؟
٢- ما آلية تعامل الوزارة 
مع طلبات مســتوردي املواد 
الغذائيــة برفع أســعار بيع 
الســلع واملنتجــات الغذائية 
وتأثيــر ذلــك علــى احلالــة 

االقتصادية للمواطنني؟
٣- ما أسباب تزايد عمليات 
غش وتزوير معدن الذهب في 
األسواق وزيادة حاالت تزوير 
الذهب في اآلونة األخيرة؟ وما 
إجــراءات املراقبة والتفتيش 
التي اتخذتها الوزارة للقضاء 
على هــذه الظاهرة وتأثيرها 
على ثقة اجلمهور في التعامل 

مع عمليات البيع والشراء؟

وقال في مقدمة الســؤال 
املوجــه إلــى وزيــر التجارة 
والنصاعة، طالعتنا الصحف 
بقرار وزارة التجارة والصناعة 
املــواد  عــن وقــف صــرف 
التموينيــة في بعــض أفرع 
التعاونية، وذلك  اجلمعيات 
بســبب مخالفة االشتراطات 
الصحية واشتراطات التخزين، 
وجاء الوقف حتى إشعار آخر، 
لذا يرجــى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما دور فرق التفتيش 
التابعة للوزارة واملســؤولة 
عن تســليم املواد التموينية 
ألفرع اجلمعيــات التعاونية 
والتأكد مــن مالءمة املخازن 
الناحيــة  وصالحيتهــا مــن 
الصحية للتخزين وأســباب 
القصــور الذي أدى إلى وقف 

مبارك العرو

وطالب في السؤال الثاني 
بتزويده مبا يلي:

١- كشــف بجميــع عقود 
اإلنشاءات الهندسية والصيانة 
القائمــة في قطاع املنشــآت 
التربويــة والتخطيــط فــي 
التربيــة، مــع بيــان  وزارة 
أسماء الشركات التي توقفت 
عن التنفيذ، ومــا اإلجراءات 
التــي اتخذت ضدهــا؟ وهل 
وقعت أي عقود صيانة باألمر 
املباشــر؟ مع تزويدي ببيان 
لتلك العقود، وقيمتها، والسند 
القانوني في التعاقد املباشر.
٢- جميع شاغلي وظيفة 
مدير إدارة في قطاع املنشآت 
التربويــة والتخطيــط فــي 
الــوزارة، مــع بيــان كيفيــة 
ومعايير اختيارهم، والسيرة 
الذاتية لكل منهم، مع تزويدي 

«التعليمية» تفقدت جاهزية «التربية» الستقبال العام الدراسي
سلطان العبدان

قامت جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد البرملانية 
أمس بجولة ميدانية مفاجئة وعشــوائية لعدد من مدارس 
وزارة التربيــة في محافظتــي العاصمة واجلهــراء، وذلك 
للوقــوف علــى اســتعدادات وزارة التربية قبــل بدء العام 
الدراســي اجلديد. وســتقوم اللجنة كذلك بزيارات ميدانية 
أخرى مفاجئة وعشــوائية خالل األسبوع املقبل الستكمال 

باقي زياراتهم للمدارس في احملافظات األخرى.
ومثل اللجنة التعليمية في اجلولة امليدانية رئيس اللجنة 
النائــب د. حمد املطــر وعضواها النائبان د.حســن جوهر 
وفايز اجلمهور، برفقة وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب 
والوكيل املساعد للمنشــآت التربوية والتخطيط م.ياسني 
الياسني. يذكر أن جولة اللجنة على عدد من املدارس جاءت 
انطالقا من تكليف مجلس األمة في جلسته املعقودة في ٣٠ 
مارس ٢٠٢١، بدراســة اإلجراءات االحترازيــة التي اتبعتها 
اجلهــات التعليمية ملواجهة جائحة كوفيد-١٩ ومدى تأثير 

هذه اإلجراءات على مستوى التعليم في الكويت.

قامت بجولة ميدانية مفاجئة وعشوائية لعدد من مدارس محافظتي العاصمة واجلهراء

أعضاء اللجنة التعليمية خالل اجلولة التفقدية د.حمد املطر ود.حسن جوهر وفايز اجلمهور أثناء جولة اللجنة التعليمية على املدارس

جانب آخر من اجلولة تفقد أحد الفصولأعضاء اللجنة مع العاملني ومعهم وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب والوكيل املساعد م.ياسني الياسني في إحدى املدارس

عبداهللا الطريجي: ما اإلجراءات حيال 
«عصابة» تسديد ديون املواطنني؟

النائــب د.عبداهللا  وجه 
الطريجي ســؤاال إلى وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي 
استفسر فيه عن اإلجراءات 
التي اتخذتها الوزارة حلماية 
املواطنني من أعمال الشروع 
في النصب واالحتيال التي 
يجــري التمهيد لها من قبل 
عصابــة تزعــم أنهــا تقوم 
بسداد ديون الكويتيني الذين 
يتقدمون لديها بطلب في هذا 
الطريجي:  الشأن. وتساءل 
هــل قامــت وزارة الداخلية 

بالتحقيق مع القائمني على هذه العملية؟ وما 
النتائج التي انتهت إليها في هذا اخلصوص؟ 

وهل تشرف وتطلع الوزارة 
بشــكل مباشــر على أعمال 
املجموعة واختراقها للقانون 
أم أن هذه املجموعة تتواصل 
مع املواطنني مباشــرة دون 
الداخليــة؟  وزارة  رقابــة 
وشدد الطريجي في تصريح 
مقتضب على اضطالع وزارة 
الداخلية بدورها في تطبيق 
القانون واحلد من التصرفات 
التــي يقــوم بهــا أفــراد أو 
القانون  مجاميــع تتحــدى 
ورقابة اجلهات املعنية، وقد 
تكون لهــا ارتباطات خارجية بهدف زعزعة 

األمن واالستقرار في البالد.

د.عبداهللا الطريجي

أسامة الشاهني: ما سبب عدم
صرف املعاش اإلضافي في «النفط»؟

وّجه النائب أسامة الشــاهني سؤاال إلى وزير النفط 
ووزيــر التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته: 
بتاريخ 11 مارس 2020 صدر قرار مجلس الوزراء الذي 
يقضــي بتعطيل العمــل بجميع الوزارات واملؤسســات 
احلكوميــة، كما صدر قــرار آخر لتمديــد العمل بالقرار 
السابق الستمرار ظروف جائحة ڤيروس كورونا املستجد.

(COVID-19) وطالب تزويده وإفادته باآلتي:
  ملــاذا لم يتم صرف املســتحقات املاليــة - املعاش 
اإلضافي - للعاملني في مؤسسات وشركات القطاع النفطي 
اخلاص اخلاضعة إلشراف «مؤسسة البترول الكويتية» 
خالل فترة كورونا أســوة بالعاملني مبؤسسة البترول 

أسامة الشاهنيالكويتية والشركات احلكومية التابعة لها؟

حسن جوهر: ما  املؤسسات والهيئات واملراكز 
واملجالس واللجان املعنية بتطوير التعليم؟

وجه النائب د.حسن جوهر 
سؤاال إلى وزير التربية د.علي 
املضف قــال فــي مقدمته: ملا 
كان مــن أهم متطلبات خطط 
التنمية االعتمــاد على العمل 
املؤسسي ومعايير احلوكمة، 
التعليــم بأركانــه  وملــا كان 
التنفيذية  املختلفة وأجهزته 
واملؤسسات املشرفة على رسم 
استراتيجياته العامة وحتديد 
أهدافه وغاياته وسبل تطويره 
وتقييمــه من أهم مؤشــرات 
التنميــة وخاصة االســتثمار 
في املورد البشري، وملا كانت 
مستويات التعليم في الكويت ال 
ترتقي إلى الطموح املنشود في 

أجلها.
أعضائهــا  أســماء  ـ   ٢
ومسمياتهم وسيرتهم الذاتية 

مؤشراته وقياس مدى جناح 
وزارة التربية في تنفيذ اخلطط 
القائمة، ومــا أهم التوصيات 
أو الدراسات أو القرارات التي 
قامت بها، وفي حال وجود مثل 
هذه التوصيات أو الدراسات 
فهل مت األخذ بها وتطبيقها من 
أجل تطوير وإصالح املنظومة 

التعليمية؟
٦ـ  موقفها وقراراتها بشأن 
رفــع كفــاءة جــودة التعليم 
وتصوراتها بشــأن حتســني 
مراكز الكويت في املؤشــرات 
الدولية للتعليم وفي اختبارات 
التعليــم العاملية وفي تقارير 

التنافسية العاملية.

العلميــة  واختصاصاتهــم 
وسنوات خبرتهم منذ إنشائها 

حتى تاريخ ورود السؤال.
٣ـ  النفقات املالية السنوية 
من امليزانية العامة للدولة التي 
مت صرفها عليها منذ إنشائها 
متضمنــة املكافــآت واألجور 

واملهام الرسمية ألعضائها.
٤ـ  عدد اجتماعاتها وتواريخ 
انعقادها وجداول أعمال تلك 
االجتماعات والقرارات الصادرة 
عنها وذلك منذ ٢٠١٠/١/١ حتى 

تاريخ ورود السؤال.
٥ ـ هل مت تكليفها بدراسة 
التعليــم  تدهــور  أســباب 
ومتطلبات تطويره ومراجعة 

استفسر عن أسباب تدهور العملية التعليمية 

د.حسن جوهر

ظل استمرار تراجع مؤشرات 
مخرجاته إقليميا وعامليا على 
الرغــم من وجــود العديد من 
األجهــزة والهيئــات املعنيــة 
بتطويــر التعليــم ومواجهة 
العقبــات والتحديــات التــي 
تواجه مسيرته، فانني أطالب 
بإفادتــي بجميع املؤسســات 
والهيئات واملراكز واملجالس 
واللجان العليا املعنية بتطوير 
وتقييــم وقيــاس مــا يتعلق 
بالشــأن التعليمــي والتابعة 
لوزيــر التربية، مــع بيان ما 

يلي لكل منها:
١ـ  تاريخ إنشائها واألهداف 
أو األغراض التي أنشئت من 

حمد روح الدين يطلب من وزير النفط أسماء
مكاتب احملاماة املتعاقدة مع شركة البترول

وجه النائب د.حمد روح 
الدين سؤاال إلى وزير النفط 
وزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس. ونص السؤال على 
ما يلــي: منى إلــى علمي أن 
الوطنيــة  البتــرول  شــركة 
الكويتيــة التابعة ملؤسســة 
البترول الكويتية تتعامل مع 
مكاتب محاماة إلدارة القضايا 
املرفوعــة منها أو ضدها، لذا 
إفادتــي وتزويــدي  يرجــى 
باآلتي: كشف بأسماء مكاتب 
احملامــاة التــي تعاقــدت مع 
الوطنيــة  البتــرول  شــركة 
الكويتية بعقود محددة املدة 
خالل الفتــرة من ٢٠١٨ حتى 

طريق هذه العقود وما املزايا 
املالية التي يحصلون عليها؟ 
وهــل وضع إعــالن توظيف 

احلاصلني على صفة محامي 
قلم للشركة؟ وما دور مكاتب 
احملاماة في ظل وجود إدارة 
قانونيــة ومحامــي قلم لدى 
الشــركة؟ وكم عدد القضايا 
أمــام  العماليــة املنظــورة 
احملاكــم؟ وكم عــدد األحكام 
النهائية الصادرة ضد الشركة 
وذلــك منــذ عــام ٢٠١٨ حتى 
تاريخ هذا السؤال؟ وما آلية 
تقدمي املستندات املطلوبة من 
قبل احملكمة أو إدارة اخلبراء؟ 
وما سبب التأخير الدائم في 
تقــدمي هــذه املســتندات ما 
يتسبب في تعطيل اجللسات 

وتأجيلها؟

لهــذه التعيينــات؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجــى 
تزويــدي بصــورة ضوئية 
مــن هــذه اإلعالنــات، وكــم 
عدد العمالة؟ وعدد القضايا 
املرفوعة ضد الشركة منذ عام 
٢٠١٨ حتــى تاريخ ورود هذا 
السؤال؟ مع تزويدي بكشف 
بنوعية هــذه القضايا. وكم 
عدد املوظفني القانونيني في 
اإلدارة القانونية للشركة؟ وما 
األقسام التي تتبع اإلدارة؟ وما 
مؤهالت املوظفني القانونيني 
فــي اإلدارة القانونية؟ وكم 
القانونيني في  عدد األجانب 
اإلدارة؟ وكم عــدد املوظفني 

د.حمد روح الدين

تاريخ ورود هذا السؤال. ومدة 
وقيمة كل عقــد من العقود، 
كل علــى حدة، مــع تزويدي 
بصورة ضوئية من كل عقد 
منذ تاريخ ٢٠١٨ حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال. وكيف يتم 
اختيار مكاتب احملاماة؟ وعلى 
أي أساس يتم االختيار؟ وهل 
هناك موظفون قانونيون أو 
غير قانونيــني معينون عن 
طريق عقود احملاماة املوقعة 
مع املكاتب خالل الفترة منذ 
٢٠١٨ حتــى تاريخ ورود هذا 
الســؤال؟ إذا كانــت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
بأســماء جميع املعينني عن 
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من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

أبرز تفشي وباء كورونا 
دور العلمــاء فــي مواجهة 
وســائل  عبــر  األزمــات 
التواصــل االجتماعي، فما 
الــدور املطلوب مــن علماء 
الشــريعة والدعــاة بعــد 
اجنالء الغمة وعودة احلياة 
الطبيعية الى البالد بفضل 

اهللا تعالى ومّنته؟
البدايــة، يحدثنــا  فــي 
لكليــة  الســابق  العميــد 
والدراســات  الشــريعة 
االسالمية د.عجيل النشمي 
فيقول: وباء كورونا استنفر 
بأســرها،  العالــم  دول 
بعلمائها ومعاملها الصحية 
والتعليميــة واالجتماعية، 
والعالم االسالمي اهتم بهذا 
الوبــاء كغيره مــن الدول، 
ونحــن هنــا فــي الكويت 
دول  احــدى  باعتبارنــا 
العالم االسالمي استنفرت 
الدولة كل اجلهات الصحية 
والتعليميــة واالجتماعية 
الدولــة  وزارات  وســائر 
املعنيــة، واخصهــا وزارة 
االوقاف، وكان محور نشاط 
الدولــة يدور حــول حفظ 
صحة املواطنني واملقيمني.

وتابــع: وظهــر واضحا 
الــى جانب اهتمــام الناس 
اهتمامهــم  بصحتهــم 
مبعرفة االحكام الشــرعية 
التي استلزمتها التعليمات 
الصحيــة، فــكان البــد من 
معرفة احكام مهمة وغريبة 
وغير معهودة لدى الناس، 
خاصــة فــي األيــام األولى 
النتشار الوباء، مثل تعطيل 
صــالة اجلمعــة واجلماعة 
ووقتها كانت األســئلة في 
رمضان حول صالة التراويح 
والقيام، فكانت الفتاوى في 
جواز تعليقها، وجاءت فترة 
عصيبة على الناس حني كان 
املنع كليا عن اجلمعة وصالة 
اجلماعة، بل وصل األمر الى 
منــع الصالة فــي احلرمني 
الشريفني، وألول مرة يسمع 
النــاس بعــد األذان «صلوا 
في بيوتكــم»، او «الصالة 
الرحــال»، وكانت هذه  في 
االحكام حتتاج الى اجتهاد 
فردي وجماعي، فوقع عبء 
كبيــر على اهــل العلم من 
الفقهاء والدعاة في كل بلد، 
وكان موقف مشايخ الكويت 
مواكبــا لهذه املســتجدات، 
وكانت اجتهاداته قد سبقت 
العديــد مــن الــدول، ولــم 
يقفوا عند الفتاوى الفردية 
وفتاوى هيئة الفتوى بوزارة 
االوقاف، بل عقدت الندوات 
الشرعية والصحية، وعقدت 
كلية الشريعة مؤمترا علميا 
كبيــرا بهــذا اخلصــوص، 
وصدرت الفتاوى املهمة في 
شــأن العديد من القضايا، 
وفــي اجلانــب اآلخــر كان 
الجتهادات املجامع الفقهية 
اهمية كبيرة، فكانت محل 
التقديــر واالتباع، وامللفت 
هنا ان االحــكام والفتاوى 
التــي صــدرت مــن جهات 
ودول متعددة كانت متوافقة 
ومتناسقة ولم نلحظ فيها 

والتعــارض  االختــالف 
واحلمــد هللا، ولــم تكــن 
املســألة احكاما ثابتة لكل 
القضايا، ولكن صعوبتها في 
تتبعها وتغير احكامها تبعا 
لتغير التوجيهات الصحية 
في البالد، فكلما حدث تغير 
وصدرت احصــاءات كانت 
االحكام الشــرعية تتســع 
الســتيعاب كل املستجدات 
في التوسعة او التضييق، 
فكانت فتاوى املشايخ وهيئة 
الفتوى عونا اساسيا ومهما 
لتجاوب الناس مع املتطلبات 
الصحيــة، حتــى وصلنــا 
واحلمد هللا الــى قرب رفع  
احكام التباعد في الصلوات.

وأضاف د.النشمي: اعتقد 
الدعــاة والفقهــاء  ان دور 
لم ينتــه بعد كمــا ان دور 
االطباء واجلهات الصحية 
واالجتماعية والنفسية لم 
ينته، بل رمبا احلاجة اكبر 
للحــذر والوقاية من جتدد 
دخول هذا الوباء بتحوراته 
التي بدأت تظهر في بعض 
الدول، كمــا ان من االهمية 

الكبيرة متابعة اآلثار التي 
خلفها وباء كورونا واهمية 
اآلثار النفسية والتعليمية 
واالقتصادية، فدور الدعاة 
والفقهاء يجب ان يتواصل 
مع دور اجلهات املعنية بهذه 
اآلثار البليغة على املواطنني 
واملقيمني، والدور الشرعي 
فــي تطمني النــاس اميانيا 
وتثبيتهم وتقوية توجههم 
هللا تعالى مع االخذ بأسباب 
الوقاية والسالمة الصحية 
والنفســية واالجتماعيــة، 
وهــذا يحتاج الى تنســيق 
اجلهود من جديد بني وزارة 
اليوم  األوقــاف باعتبارها 
جهــازا إعالميــا وتوعويــا 
مهما ال تستغني عنه اجلهات 
املعنية في الدولة من وزارتي 
الصحة واالعالم وغيرهما.

اغتنام الوقت

من جهتــه، قال د.محمد 
ضاوي العصيمي: في ازمة 
كورونا كان للدعاة الى اهللا 
عز وجل واملصلحني تأثير 
في مواقــع التواصل وعلى 

املنابــر كان دورهــم كبيرا 
جدا في تبصير الناس بأمر 
دينهم، سواء من خالل بيان 
االحكام الشــرعية املتعلقة 
بأزمة كورونا او من خالل 
ربطهم باجلانــب االمياني 
باهللا عز وجل وماذا يجب 
ان يكون عليه املسلم، وهذا 
الدور يجب أال يتوقف وامنا 
واجبهــم بعد اجنــالء هذا 
الوباء وذهاب هذا الداء عدة 
امور منهــا تعليق القلوب 
بــاهللا عز وجــل والتعرف 
عليــه ســبحانه بأســمائه 
وصفاته، ولذلك وقف العالم 
كله مذهــوال من هذا الوباء 
الذي حصل، وانقطعت اليوم 
البشــرية وبقي  االمكانات 
األمــر أوال وآخــرا بيد اهللا 
عز وجل، وهــذا يبعث في 
االنسان عدم التعويل على 
االمكانات البشرية واحلسية 
واملادية والتعلق مبن بيده 
ســبحانه تصريــف الكون 

وتوجيهه حيث اراد.
الثاني، أكد  وعن األمــر 
د.العصيمي وجوب مراجعة 

النــاس لعالقتهم باهللا عز 
وجل من خالل فعل الواجبات 
وترك احملرمات، وجند كثير 
من الناس زادهم هذا الوباء 
اقباال وبعض الناس لألسف 
زادهم الوباء اعراضا وادبارا، 
وهؤالء يصــدق فيهم قول 
اهللا عز وجــل (أوال يرون 
أنهم يفتنون في كل عام مرة 
أو مرتني ثم ال يتوبون وال 
هم يّذكرون)، فبعض الناس 
ال يتأثر مبا يحصل من هذه 
األوبئة بل تزيدهم اعراضا 
وادبارا، واألمر الثالث وجود 
العبرة والعظة، وكان بعض 
السلف يقول: ومن اكثر من 
ذكر املوت أكرم بثالثة اشياء: 
تعجيل التوبة وقناعة القلب 
ونشــاط العبــادة، فيتذكر 
االنســان صغر هذه الدنيا 
وصغر حجمها وقلة قيمتها 
امام ما يرى االنســان فيما 
يحصل ميينا وشماال، فعليه 
ان يأخذ العظة والعبرة من 

ذلك.
وأضــاف: ايضــا علــى 
اإلنســان ان يغتنــم وقته 

وعمــره وحياتــه كمــا قال 
النبي ژ: اغتنم خمسا قبل 
خمس، وذكر منها صحتك 
قبل سقمك، فاإلنسان الذي 
رزقــه اهللا تعالــى العافية 
والصحة عليه ان يستفيد 
من هذه العافية والصحة، 
فيغتنــم ما يســتطيع من 
الطاعات حتى اذا جاء زمن 
املرض والقعود والعجز كان 
عنده من العمل الصالح ما 
ينفعه يوم القيامة، وكذلك 
وجوب شكر اهللا على نعمه 
العظيمة وآالئه اجلسيمة، 
فإذا نظــر اإلنســان حوله 
شرقا وغربا رأى ذلك العوز 
والعجز في مقابل ما نعيش 
فيه في بلد تتوافر له فيها 
االمكانات الصحية وغيرها، 
وشكر اهللا عز وجل على هذه 
النعم سبب لدوامها (ولئن 
شكرتك ألزيدنكم)، وشكر 
اهللا يكون باللسان ويكون 
باجلوارح على االســتقامة 
على الطاعة وبالقلب بنسبه 

الفضل الى اهللا تعالى.
الصبر والتربية

بدوره، يوضح د.بسام 
الشطي دور العلماء بعد ان 
انقشعت اجلائحة قائال: بعد 
أن من اهللا علينا بانقشاع 
جائحة كورونا، فإن للعلماء 
دورا كبيرا، كما كان دورهم 
اثناء اجلائحــة من توعية 
الناس ألهمية حسن االعتقاد 
واالتباع والتصفية والتربية 
والصبــر والشــكر هللا عز 
وجل أن مّن علينا بالعودة 
حلياتنا الطبيعية والصالة 
املســاجد والعبــادة  فــي 
والعــودة حللقــات القرآن 
العلــم واالميان  وحلقــات 
بالقضــاء والقــدر، ومــن 
واجبنــا نحو مــن فقدناه 
بســبب كورونــا ورعايــة 
األيتام واألرامل، مؤكدا على 
ضرورة الشكر لوالة امورنا 
الذين بذلوا ما في وسعهم 
من اجل راحتنا وسعادتنا 
ووقايتنــا مــن االمــراض 
وحتمــل خســائر كثيــرة 
بســبب تعطيل املؤسسات 
جبــرا، كما ان مــن واجبنا 
شكر الصفوف االمامية الذين 
بذلوا جهودا مضنية وايضا 
العلماء ومؤسسات االفتاء 
في الدولة على ما قدموه من 
دور كبير في تثبيت الناس 
ونزع فتيل األزمات وطمأنة 
الناس وتقدمي الفتاوى التي 
واكبت األزمة، واآلن دورهم 
يستمر في التوعية واالرشاد 
وذكــر ما مــر بنــا للعبرة 
واالتعــاظ والعمــل علــى 
اصالح النفس وتثبيتها على 
الصبر والتحمــل والتأقلم 
مع األزمات مبرونة واميان 
والتحلــي بالثقــة بالنفس 
بالقــدر والتأكيد  واإلميان 
علــى ســّنة االبتــالء مــن 
األولني واآلخرين، وتوضيح 
الوعظي بيســر  اخلطــاب 
ووســطية مع بيان ســنة 
وقدر اهللا واالستعداد للموت 

باألعمال الصاحلة.

د.محمد ضاوي العصيميد.عجيل النشمي د.بسام الشطي

ما دور العلماء والدعاة بعد اجنالء
غّمة «كورونا» وعودة احلياة الطبيعية؟

النشمي: دور الدعاة لم ينته بعد واحلاجة أكبر للحذر والوقاية والتواصل مع اجلهات املعنية
العصيمي: ما حدث يبعث على عدم التعويل على اإلمكانات البشرية والتعلق مبن بيده الكون
الشطي: التأكيد على سنة االبتالء في األولني واآلخرين والتصفية والصبر والشكر هللا عز وجل

روائع التاريخ اإلسالمي

مع عمر بن اخلطاب ے

آيات ومواقففلذات األكباد

حديث ومعنى

هذا هو الشافعي

صوٌت من القبر

كان اإلمام أحمد كثيرا ما يحدث ابنته عن فضل 
اإلمام الشافعي وعلمه وتقواه فدعاه اإلمام احمد 
يوما لزيارته.. فلما تناول طعام العشاء توجه 
اإلمام الشافعي الى فراشه واستلقى عليه ونام، 
فقالت بنت اإلمام أحمد: يا أبتاه أهذا هو الشافعي 
الذي كنت حتدثني عنه؟ فقال لها: نعم. فقالت: 
لقد الحظت عليه ٣ أمور انتقدته فيها: انه عندما 
قدمنا له الطعام أكل كثيرا، وعندما دخل الغرفة 
لم يقم ليصلي قيام الليل والتهجد، وقد صلى بنا 
الفجر من غير أن يتوضأ، فذهب اإلمام أحمد الى 
اإلمام الشافعي مستفسرا عن هذه األمور، فقال 

له الشافعي: يا أحمد لقد أكلت كثيرا ألنني أعلم 
أن طعامكــم من حالل وأنت كرمي وطعام الكرمي 
دواء وطعام البخيل داء وما أكلت ألشــبع وإمنا 
أكلت ألتداوى بطعامك.. وأما أنني لم أقم الليل، 
فألني عندما وضعت رأسي ألنام نظرت كأن كتاب 
اهللا وســنة نبيه أمام عيني فاستنبطت اثنتني 
وسبعني مسألة فقهية ينتفع بها املسلمون فلم 
يكن هناك فرصة لقيام الليل، وإما انني صليت 
بكــم الفجر بغير وضوء فــواهللا ما ذاقت عينّي 
النوم حتى أجدد الوضوء فلقد بقيت طوال الليل 

يقظانا فصليت بكم الفجر بوضوء العشاء.

ذات يوم مرَّ أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب 
ے ببقيع الغرقد مدفن أهل املدينة.

فقال: السالم عليكم يا أهل القبور، أخبار 
ما عندنا: أما نســاؤكم فقد تزوجت، ودوركم 

قت. قد سكنت، وأموالكم قد فرِّ
فأجابه هاتف: أخبار ما عندنا: أن ما قدمناه 
وجدناه وما أنفقناه ربحناه، وما خلفناه فقد 

خسرناه.

يعاني الكثير من أبنائنا الطلبة 
مــن قلــق العــودة إلــى صفوف 
املدرســة وخصوصا بعــد فترة 
انقطــاع دامــت اكثر من ســنتني 
كانــت هذه الفترة ســببا للعزلة 
الوجدانيــة واالنفعالية والكثير 
من األمراض النفســية، ومن هنا 
يأتي دور االستشاري النفسي في 
تهيئة القاصر لكسر حاجز اخلوف 
والرهبة لالندماج مع أقرانه الطالب 
والتغلب على املشاكل واملعوقات 
التي ميكن أن يتعرض لها الطالب 
خالل العام الدراسي. كما ان عودة 

األطفال للمدارس وحماسهم الستئناف الدراسة يشعرهم بالقلق 
واخلوف بعد جائحة كورونا والبد من تقدمي املعونة النفسية 
لهم وتأهيلهم وتشجيعهم للذهاب للمدرسة واالندماج في عاملها 
دون خوف ومن املهم أن نتحاور مع أبنائنا وتوعيتهم بالشكل 
الذي يناســب كل عمر وكل عقليــة وأن نطمئنهم بأن ڤيروس 
كورونا يتالشى إذا التزمنا باإلجراءات القانونية مع أهمية أال 
ينقل اآلباء مشاعر القلق ألطفالهم وأن يذكروهم بأنه قدر اهللا 
وأن اإلميــان وااللتزام بديننا احلنيف فينجينا من كل ســوء، 
وبذلك يتأهل االبن نفسيا للعودة للمدرسة والدراسة ويشعر 
أن املدرسة هي املكان الذي سيتحقق فيه ذاته مستقبال وبذلك 
يتهيأ نفســيا وتكون لدى الطالب الرغبة في التفوق والنجاح 

والدراسة.

جاءت خولة بنت ثعلبة تشــتكي الى رسول اهللا ژ 
ما فعل زوجها حيث دخل عليها فكلمها في أمر ما، فردت 
عليه وغضب منها فقال لها: أنت علّي كظهر أمي، ثم عاد 
مرة أخرى وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته فرفضت 
ذلك وذهبت الى رســول اهللا ژ تستفتيه فنزلت اآلية 
(لقد سمع اهللا قول التي جتادلك في زوجها وتشتكي إلى 
اهللا)، واآليات تنهي عن الظهار وتبني كفارته وهي عتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكينا.

قال ژ: «الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا املرأة الصاحلة».
من فوائــد هذا احلديــث الترغيب في اختيــار املرأة 
الصاحلة ألنها عون للزوج على طاعة ربه وأن خير متاع 
الدنيا ما كان فــي طاعة أو أعان عليها، فالدنيا مبا فيها 
شيء يتمتع به االنسان حينا من الوقت ثم يزول، ولكن 
أفضل متاع هذه الدنيا الزائلة املرأة الصاحلة التي تعني 
على اآلخرة. وقال ژ: «تنكح املرأة ألربع: ملالها وحلسبها 

وجلمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك».

د.ناظم املسباح

امرأة سمع اهللا جدالها للنبي ژفوبيا العودة إلى املدارس

املرأة الصاحلة

زوجي ال يؤدي شيئًا من العبادات
ما حكم الزوج الذي ال يصلي وال يفعل شيئا من 
العبادات؟ وماذا أفعل معه وأنا زوجته وأنا ملتزمة 

بالعبادات واحلمد هللا وأريد من يشجعني عليها 
أكثر؟

٭ اجلــواب: احلمــد هللا رب العاملــني والصالة 
والســالم على أشرف املرسلني محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعني وبعد:
فتارك الصالة له حالتان:

٭ األولى: أن يكون جاحدا لها منكرا لفرضيتها، 
ومن كان كذلك فهو كافر بإجماع املســلمني ألن 
املنكر ألمر معلوم من الدين بالضرورة، تطبق 
عليه أحكام املرتد يســتتاب ثالثة أيام فإن تاب 

وإال قتل كفرا.
٭ الثانية: ان يكون مقرا بفرضيتها لكنه متكاسل 
عن أدائها بالكلية او يصلي بعضا ويترك بعضا 
عمدا، وهــذا مختلف في حكمه فمن العلماء من 
حكم بكفره وقتله ردة بعد ان يستتاب ويدعى 
الى الصالة، مســتدلني بقول النبي ژ: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر» 

وغيرها من األدلة.
وذهــب بعضهم إلى عدم كفــره لكنه ارتكب 
ذنبــا عظيما هو دون الشــرك وأكبــر الذنوب، 
فيقتل حدا أي أن حكمه بعد املوت حكم املســلم 
فيغســل، ويصلى عليه، ويدفن مع املســلمني، 
لقــول النبي ژ: «أمــرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا 
ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم 

وحسابهم على اهللا».
وقوله ژ: «خمس صلوات كتبهن اهللا على 
العبــاد فمــن جاء بهــن لم يضيع منهن شــيئا 
استخفافا بحقهن كان له عند اهللا عهد ان يدخله 
اجلنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اهللا عهد 
ان شاء عذبه وان شاء أدخله اجلنة» أخرجه أبو 

داود بسند صحيح.
فلو كفر لم يدخل حتت املشــيئة، وأنا أميل 

إلى هذا القول إن شاء اهللا تعالى.
وعليــه فواجبك نحو زوجــك هو النصيحة 
باحلسنى وعدم اليأس من ذلك والدعاء له بالهداية، 
لكن يجوز لك ان تطلبي الطالق من زوجك بسبب 
تركه هــذه الفريضة، بل قد يجب عليك ذلك ان 
خفت على نفســك تــرك فرائض الديــن، وذلك 
حفظا لدينك فإن امتنع عن الطالق رفعت أمره 
للحاكم ليفســخ النكاح منه، حلديث: «ال ضرر 

وال ضرار» واهللا أعلم.

د. كوثر الياقوت
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إعداد: هادي العنزي

أكبر البلوشي

«بحر لؤلؤة» هي بداية االنطالقة إلى عالم الصيد، عشق اخليط وتولع ببحر الشمال وسمچتة، 
جرب الصيد بالطريقة التقليدية «اخليط» والتشخيط واجلق واكتسب خبرة كبيرة قل نظيرها 
ومقولته الشهيرة «مهما كانت خبرتك بالبحر تقول أنا فاهم قول قاعد أتعلم»، صفحة «بحري» تلتقي 
اليوم باحلداق أكبر البلوشي الذي حدثنا عن بداياته، وأماكن صيد النويبي والييمة املفضلة له، 
وأفضل مايات السبيطي، وأوقات تكاثر الهامور، وأماكن تواجد الشيمة ومواسم صيدها وييمتها 
املفضلة، كما اطلعنا البلوشي على أماكن البالول، وخط سير األسماك، وما هي «أقواع احلمرا» 
وســر جناح الصيد فيها وأكثر ما يضايق احلداقة في البحر والنصائح التي قدمها إلخوانه هواة 

الصيد، وإليكم التفاصيل.

بداياتي في الصيد كانت سنة ١٩٨٥ على األسياف مع 
األصدقاء برأس الساملية، وكنا نسمي املكان «بحر لؤلؤة» 
وخيوطنــا ننزلها بني الصخر وصيدنا بواليل وهوامير 
وبالســنانير كنا نصيد اســماكا متنوعة من الســبيطي 
والشيم والنويبي والشعوم، وبعد اكتساب اخلبرة الوافية 
والكافيه اشــتريت طرادا في ســنة ١٩٨٩م نوعه «براق» 
وكنت اطلع فيه مع صديقي عباس بومحمد إلى الركسة 
والونانــة والدردور وقوعة الدعية واجلزيرة اخلضراء، 

والسمكة كانت حاضرة بكل انواعها.
بعدها تعلمت طريقة الصيد بالتشخيط من صديقي 
علي كرم «بوشاهني» وذلك لصيد سمكة الچنعد وتفوقت 
فيها وقد دخلنا مسابقة وأخذنا املركز األول بـ ٤٠ سمكة 
چنعــد من االحجام الطيبة وايضا تعلمت طريقة اخرى 
بالصيــد ويلقبهــا الكثيرون بـ «الصيــادة» وهي اجلق، 
وقد ابهرت عشاق الصيد بكثرة صيدها وتنوع اسماكها، 
وبعدها اجتهت إلى صيد اجلنوب لصيد البواليل واحلمرا 
باألحمدية فوق قاروه ما يســمى بـ «أقواع احلمرا» وهي 
ليســت بأقواع ولكنهــا قطع الزم تقــف فوقها بالضبط 
ومايتك من ١٠٠ الى ١٢٠ قدما، اآلن اختلف الوضع فأصبح 
الصيد «تالقيط» والســمچة شــبه نــادرة والبحر صار 
يضيق اخللق بســبب التلوث احلاصل وتسكير اجلون، 
والبحر مهما كنت ذا خبرة وصارت معاك مواقف ال تقول 

انك فاهم البحر، قول انا قاعد اتعلم.
النويبي تصيده باجلق

ويضيف: النويبي بالدفان واحليشان والدوحة والركسة 
وعوهة، والييم املفضلة العوم والزوري، وحاليا أفضل 
صيده باجلق، وبالنسبة للشعم كنت أروح له اكثر شيء 
في احليشــان والرشــدان والدوحة وعوهة والفنطاس، 
والييمــة املفضلة الشــريب ومصران الدجــاج والربيان 

االخضر الزراعي.
ركة طويلة للسبيطي

ويتابع: السبيطي من أذكى أنواع األسماك وموجود 
صيفا وشتاء ويحتاج لصيده صبرا وطول بال وحسبة 
مايــة والزم تكــون الترديعة ركة طويلــة، في الصيف 
حتصله على األسياف وإذا صار اجلو باردا يترك األسياف 
ويدور الدفء وتصيــده على الرقوق بداية ثبر وبداية 
ســـــجى، وأفضـــــل ييم استخدمته انا هو أنني أخلط 
عجــني مع طحني النخــي (احلمص) مــع بيض وايضا 

مصران الدجاج والزروي وامليد واليواف.
الهامور والشيم

ويضيف: بالنســبة للهامور يعتبر من الســمچ غير 
املهاجر، وتشوفه على مدار السنة وبالذات تكاثره في شهري 
اكتوبر ونوفمبر، وتعتبر األيام الباردة األفضل لصيده 
ويتواجــد في األماكن الصخريــة واألقواع والطبعانات، 
وييمته املفضلــة ميد ـ يواف ـ چموم ومصران الدجاج، 

وحتط برابيج بطريقة حلقات بالدرية أو راس خثاق.
وبالنسبة للشيم، يدور املاي احلامي وتصيده بالدردور، 
ومعبرها بالتيارات الشــديدة ألنها من األسماك القاعية، 
وبالنسبة لي أنا اعتبرها هي مع الهامور أفضل االسماك 
لــي من حيث الطعم واللذة، وموســمها في ابريل لغاية 
يونيو، وبدايات موسمها حتصلها عند العارض بعوهة، 
ويفضــل صيدهــا بخيط ٩٥ وامليــدار ٩/٠ و١٠/٠ والييم 
زوري أو مييام محياة وشــهر مايو ينصاد صوب فيلكا 

وصوب بر قضي وباحليشان.
عبور األسماك

ويقول: بالنسبة لألسماك طبعا تأتي من الهند ودخولها 
بحــر اخلليج باجتاه ايــران الى خور عبــداهللا ومن ثم 
دخولهــا ما بني الفــاو وجزيرة وربــة وتعبر بخور بني 
بوبيان والصبية وخروجهــا الى معبرين ومنهما معبر 
باجتاه عوهة ويسمونها «السمكة الفالتة» ومنها من رأس 
احلمارة دخولها إلى جون الكويت وتبيض بطّخة املاية 
باجلــون، ومن ثم تكون عابرة، ردتها من اجتاه الدردور 
الشمالي الغربي صوب ابراج الكويت الى كسرة الدردور 
الشــمالي في رأس األرض بالســاملية ومن ثم الى اجتاه 

املايات اجلنوبية من البالجات الى املناطق اجلنوبية.
ختامية

واختتم البلوشي قائال: أكثر ما يضايقني بالبحر هو 
رمي املخلفات من العلب واالكياس الفارغة واالخشاب التي 
تسبب خطورة على الطراريد، وايضا ما يقوم به بعض 
الشــباب باملرور بسرعة عالية ما بني الطراريد الطارحة 
دون احترام ألحد، وايضا ما يقوم به بعض احلداقة برمي 
املشابك وتركها وتصبح مقبرة لألسماك، ويزعجني الذين 
يحدقون من غير ليتات والبعض اآلخر ميشي في البحر 
بسرعة ليال من غير ليتات وهذا فيه خطورة عليه وعلى 
اآلخرين، وربي يحفظ اجلميع ويرزقهم بالصيد الطيب.

 البواليل واحلمرا في اجلنوب باألحمدية والنويبي 
بالدفان واحليشان والسبيطي «يبي صبر»

البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. البلوشي: الصيد «تالقيط».. 
والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر والسمچة نادرة والبحر 

صار يضيق اخللقصار يضيق اخللقصار يضيق اخللقصار يضيق اخللقصار يضيق اخللقصار يضيق اخللقصار يضيق اخللقصار يضيق اخللقصار يضيق اخللقصار يضيق اخللقصار يضيق اخللقصار يضيق اخللقصار يضيق اخللق
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باألرقام.. هذا ما فعلته «كورونا» بإيجارات شقق الوافدين!

طارق عرابي

العقار االســتثماري  يرتبط 
بشــريحة  وثيقــا  ارتباطــا 
املقيمني في الكويت من مختلف 
اجلنســيات، إلى جانب نســبة 
ال بأس بهــا من املواطنني الذين 
جلأوا إلى الشقق االستثمارية في 
بعض املناطــق حلني حصولهم 
على خدمات الرعاية الســكنية 

واحلصول على بيت العمر.
وفي الوقت نفسه، فإن العقار 
االســتثماري كان وما زال محط 
اهتمام كبير من قبل جتار العقار 
من جهة، واملواطنني والوافدين 
من اجلهــة االخرى، فبالنســبة 
للتجار جلأت شريحة كبيرة منهم 
إلى العقار االســتثماري كبديل 
استثماري جيد يدر عليهم عائدا ال 
يقل عن ٧٫٥٪ في ظل ندرة الفرص 
االستثمارية االخرى، وبالنسبة 
للوافدين ميثل العقار االستثماري 
حاجة ماسة للسكن واالستقرار 

طوال وجودهم في الكويت.
ومع انتشار جائحة ڤيروس 
كورونا نهاية العام ٢٠١٩ و٢٠٢٠، 
بدأت املخاوف تسيطر على جتار 
ومستثمري العقاري االستثماري، 
خاصة بعد أن فقدت شريحة ال 
بأس بها من الوافدين وظائفهم 
ومصادر دخلهم بسبب اإلغالق 
الطويل الذي شهدته البالد وما 
تبعه من تزعزع أوضاع بعض 
الشركات التي اضطرت لالستغناء 
عــن أعداد كبيرة مــن موظفيها 

بسبب تلك اجلائحة.
وأظهر تقرير عقاري أصدره 
بيت التمويــل الكويتي «بيتك» 
انخفاضــا في متوســط القيمة 
اإليجاريــة للشــقة املكونة من 
غرفتــني وصالة مســاحة ٦٠ م 
بنســبة تتــراوح بــني ٢٪ و٤٪ 
وتصل إلى ٦٪ في بعض املناطق 
خــالل الربــع األول مــن ٢٠٢٠، 
في أغلب املناطق االســتثمارية 
مبحافظة العاصمة باستثناء بنيد 
القار التي تراجع فيها متوسط 

القيمة اإليجارية ٤٪ على أساس 
سنوي.

كذلك انخفض متوسط القيمة 
اإليجاريــة للشــقة فــي منطقة 
الساملية إلى ٢٨٥ دينارا بنسبة 
٣٪، وفي منطقة حولي إلى ٢٦٣ 
دينارا بنســبة ٤٪ على أســاس 
سنوي، وفي اجلابرية إلى حدود 
٢٩٨ دينارا بنسبة ٢٪ على أساس 
ســنوي، كمــا تراجعــت القيمة 

اإليجارية في محافظة الفروانية 
إلى نحو ٢٧٤ دينارا بنسبة ٣٪ 
على أساس سنوي وربع سنوي.
الفروانيــة  وفــي منطقتــي 
وخيطــان تســجل ٢٧٤ دينــارا 
منخفضة ٤٪ على أساس سنوي، 
وفــي الرقعــي إلــى ٢٧٤ دينارا 
منخفضة ٣٪ على أساس سنوي، 
بينمــا تراجعــت فــي محافظة 
األحمدي إلى ٢٤٤ دينارا بنسبة 

٤٪ عــن الربــع الرابــع وبنفس 
النسبة على أساس سنوي.

ومــع تراجع أغلــب مناطق 
الفنطــاس  منهــا  احملافظــة 
وأبوحليفة وتصل فيها إلى ٢٤٠ 
دينارا منخفضة ٣٪ وفي املهبولة 
بلغت ٢٣٠ دينارا بنسبة ٦٪ على 
أساس سنوي، كما انخفضت في 
محافظة مبارك الكبير مســجلة 
٢٧٨ دينارا، وفي منطقة صباح 

السالم بنسبة ٣٪، وفي محافظة 
اجلهراء إلى حــدود ٢٧٣ دينارا 
بنسبة ٤٪ عن الربع األول ٢٠٢٠.
للمناطــق  بالنســبة  أمــا 
االستثمارية األغلى فإن متوسط 
القيمة االيجارية للشقة املكونة 
من غرفتني وصالة مســاحة ٦٠ 
مترا مربعا لهذا النوع من الشقق 
بلغ أسعارا تتراوح بني ٢٩٥ و٣٢٠ 
دينارا في مناطق (شرقـ  القبلة 

ـ املقوع الشرقي ـ دسمان) وبني 
٢٩٠ و٣١٠ دنانيــر فــي مناطــق 
الشعب وبنيد القار، فيما تراوح 
السعر بني ٢٨٥ و٣١٠ دنانير في 
اجلابرية، و٢٧٠ و٣٠٠ دينار في 
كل من الساملية والرقعي، وبني 
٢٧٠ و٢٨٥ دينــارا فــي صبــاح 

السالم.
جير بالذكر أن احتاد العقاريني 
كان قد أعد دراسة ميدانية كشفت 

عــن أن إجمالي عــدد الوحدات 
الشاغرة في القطاع االستثماري 
بلغ نحو ٦١ ألف شــقة من أصل 
اإلجمالي كما في أبريل ٢٠٢١، أي 
أن متوسط نســبة اإلشغال في 
القطاع االستثماري بلغ ٨٤٫٦٪.

وبنــاء على هذه املؤشــرات، 
رصــدت «األنبــاء» قائمــة بأقل 
القيــم االيجاريــة ألرخــص ١٠ 
مناطق استثمارية في الكويت، 
وذلك بناء على معدالت االيجار 
احلاليــة التي نتجت بعد ظهور 
جائحة كورونا، وضمت القائمة 

املناطق التالية:
١ـ  املهبولة بني ٢٢٠ و٢٤٠ دينارا.

بــني ٢٣٠ و٢٥٠  الفنطــاس  ـ   ٢
دينارا.

٣ ـ أبوحليفــة بــني ٢٣٠ و٢٥٥ 
دينارا.

٤ـ  املنقف بني ٢٤٠ و٢٥٥ دينارا.
٥ ـ الفحيحيــل بــني ٢٥٥ و٢٦٥ 

دينارا.
٦ـ  حولي بني ٢٥٥ و٢٧٠ دينارا.

٧ـ  جليب الشيوخ بني ٢٥٥ و٢٧٠ 
دينارا.

٨ ـ الفروانيــة بــني ٢٦٥ و٢٨٠ 
دينارا.

٩ـ  خيطان بني ٢٦٥ و٢٨٠ دينارا.

١٠ـ  اجلهراء بني ٢٦٥ و٢٨٠ دينارا.
أما األعلى مــن حيث القيمة 
االيجاريــة ألغلــى ١٠ مناطــق 
اســتثمارية فــي الكويت، وذلك 
بناء على معدالت االيجار احلالية 
فقد ضمت القائمة املناطق التالية:
١ ـ شرق بني ٢٩٥ و٣٢٠ دينارا.
٢ ـ القبلة بني ٢٩٥ و٣٢٠ دينارا.

٣ـ  املقوع الشرقي بني ٢٩٥ و٣٢٠ 
دينارا.

٤ـ  دسمان بني ٢٩٥ و٣٢٠ دينارا.

٥ـ  الشعب بني ٢٩٠ و٣١٠ دنانير.
٦ ـ بنيــد القــار بــني ٢٩٠ و٣١٠ 

دنانير.
٧ـ  اجلابرية بني ٢٨٥ و٣١٠ دنانير.
٨ـ  الساملية بني ٢٧٠ و٣٠٠ دينار.
٩ـ  الرقعي بني ٢٧٠ و٣٠٠ دينار.

١٠ـ  صباح السالم بني ٢٧٠ و٢٨٥ 
دينارا.

«األنباء» تنشر قائمة بأعلى وأقل ١٠ مناطق في إيجارات الشقق االستثمارية بالكويت

املهبولة األقل بإيجارات الشقق غرفتني وصالة مبتوسط شهري بني ٢٢٠ و٢٤٠ دينارًا
العقار االستثماري يبقى مطلبًا للمستثمرين واملقيمني كأداة استثمارية وحاجة للسكن

شرق األعلى بإيجارات الشقق غرفتني وصالة مبتوسط شهري بني ٢٩٥ و٣٢٠ دينارًا
كثيرون جلأوا لالستثمار العقاري لندرة الفرص البديلة ولعوائده السنوية البالغة ٧٫٥٪

«البورصة» تواصل الزخم.. وقيمتها تستقر فوق ٤٠ مليار دينار
شريف حمدي

استمرت ارتفاعات مؤشرات 
البورصة الكويتية لألسبوع 
الثاني على التوالي مبعدالت 
طفيفــة، مــع عــودة التوجه 
الشرائي بعد عمليات تصريف 
ســريعة جلنــي األربــاح من 
األسهم التي حققت ارتفاعات 

سعرية مؤخرا.
البيــع  وكانــت عمليــات 
أثــرت على القيمة الســوقية 
للبورصــة خــالل تعامــالت 
األســبوع، حيــث انخفضت 
في نهاية جلسة الثالثاء عن 
مستوى ٤٠ مليار دينار، ولكن 
مع التحسن النسبي في أداء 
السوق من خالل عودة الشراء 
مجددا أنهت البورصة تعامالت 
األسبوع على ارتفاع فوق هذا 
املســتوى بإضافة ٣٧ مليون 
دينار ليصل اإلجمالي إلى ٤٠٫١ 
مليار دينار ارتفاعا من ٤٠٫٠٧ 
مليار دينار األسبوع املاضي 
بنسبة ٠٫٩٪. وشهدت السيولة 
املتدفقة للسوق حتسنا نسبيا 
هــي األخرى بنســبة ارتفاع 
١٤٪ مبحصلة أسبوعية ٢٥٢ 
مليون دينار مبتوسط يومي 
٥٠ مليــون دينار ارتفاعا من 
٢٢١ مليون دينار مبتوســط 

التداول  وارتفعت أحجام 
بنسبة ٣٣٪، إذ بلغت كميات 
األســهم املتداولة ١٫٤٢ مليار 
ســهم ارتفاعا من ١٫٠٧ مليار 
سهم األسبوع املاضي، وأنهت 
البورصة تعامالت األســبوع 
على ارتفاع طفيف للمؤشرات، 

وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول 
بنسبة ٠٫٠٦٪ بإضافة ٥ نقاط 
فقط ليصل إلى ٧٥١٦ نقطة من 
٧٥١١ نقطة األسبوع املاضي.

الســوق  ارتفــع مؤشــر  ٭ 
الرئيســي مكاســب بنســبة 

واملتحــد، واألهلــي، بينمــا 
انخفضــت نســب ملكيــات 
األجانــب فــي ٤ بنــوك هــي 
اخلليج، وبنك الكويت الدولي 
«KIB»، وبرقان، ووربة، فيما 
اســتقرت فــي بنــك الكويت 

التجاري.
ووفقا إلحصائية البورصة 
حول نسب امللكيات األجنبية 
في البنوك الكويتية بتاريخ 
٢٢ اجلــاري، فقد بلغت قيمة 
ملكيات األجانب في الـ ١٠ بنوك 

الكويتية ٢٫٤ مليار دينار.
وارتفعت ملكية األجانب 
فــي البنــك الوطني بنســبة 
٠٫١٢٪ ليصــل اإلجمالــي إلى 
٢٠٫٨٩٪ بقيمــة ١٫٤٣١ مليــار 
دينــار محافظا على صدارته 
بني البنــوك الكويتية كأعلى 
قيمــة مللكيــات األجانب، كما 
ارتفعت في بيتك بنسبة ٠٫٠٨٪ 
لتصل إلــى ١١٪ بقيمة ٧٦٤٫٢ 
مليون دينــار. وارتفعت في 
بوبيان بنسبة ٠٫٠٣٪ لتصل 
إلى ٥٫٢٥٪ بقيمة ١٢٨ مليون 
دينار، وفي بنك املتحد بنسبة 
٠٫٠٢٪ لتصل إلى ٠٫٣٨٪ بقيمة 
٢٫٦ مليون دينار، كما ارتفعت 
نسبة ملكية األجانب في األهلي 
بـ ٠٫٠٢٪ ليصل اإلجمالي إلى 
٠٫٣٧٪ بقيمة ١٫٣ مليون دينار.

٠٫١٦٪ بارتفاع ٩ نقاط ليصل 
املؤشــر إلــى ٥٦٠٩ نقاط من 

٥٦٠٠ نقطة.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ٠٫١٠٪ مبكاسب بلغت ٧ 
نقاط ليصل إلى ٦٨٧٦ نقطة من 
٦٨٦٩ نقطة األسبوع املاضي.
مــا زال التوجه الشــرائي 
لتعزيز امللكيات سمة تعامالت 
األجانــب على أســهم البنوك 
الكويتيــة خــالل تعامــالت 
األسبوع، حيث رفع األجانب 
ملكياتهــم في أســهم ٥ بنوك 
هي الوطني، وبيتك، وبوبيان، 

٣٧ مليون دينار مكاسب سوقية أسبوعية و٢٫٤ مليار دينار ملكيات األجانب في البنوك

البورصة تواصل حتقيق املكاسب لألسبوع الثاني على التوالي  (محمد هاشم)

يومي ٤٤ مليون دينار األسبوع 
املاضي.

ويترقــب ســوق األســهم 
الكويتــي بدء اإلفصــاح عن 
النتائــج املالية للربع الثالث 
لتكتمــل نتائج األشــهر الـ ٩ 
األولــى مــن العــام وتتبلور 
معها مالمح النتائج اخلتامية 
للعام املالــي احلالي، ليتثنى 
املراكــز  بنــاء  للمتعاملــني 
االستثمارية اجلديدة في ضوء 
هذه النتائج، وســيكون ذلك 
أكبر دوافع السوق خالل الفترة 

املقبلة للتحسن في األداء.

«مؤسسة البترول»: ١٫٥ مليون دينار عقد 
استشاري لدعم قطاع التخطيط واملالية

أحمد مغربي

كشفت مصادر نفطـــية مســـؤولـــة 
لـ «األنباء» أن مؤسسة البترول الكويتية 
تتجه لتوقيع عقد إطاري خاص باخلدمات 
االستشارية لدعم قطاع التخطيط واملالية 
 ،(Call-off Agreemen) باملؤسسة على نهج
وذلــك بقيمة تصل إلى ١٫٥ مليون دينار 
مع إحدى الشركات العاملية املتخصصة 

في هذا املجال.
وقالــت املصادر إن املستشــار الفني 
سيســهم بشــكل رئيســي فــي اعتمــاد 
التوجهات االستراتيجية ملؤسسة البترول 
الكويتية حتى عام ٢٠٤٠ ومتابعة اخلطة 
االستراتيجية احملدثة لتلبية احتياجات 

الطاقة في الكويت وإعداد اخلطة اخلمسية 
النفطــي ومراجعــة اخلطــط  للقطــاع 
االستراتيجية احملدثة للشركات والقطاعات 

التابعة ملؤسسة البترول.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد 
دعت ٩ شــركات عاملية في شــهر أبريل 
املاضــي للدخول في املمارســة اخلاصة 
بالعقــد املذكــور وهــذه الشــركات هي: 
مجموعة بوسطن االستشارية، استراتيجي 
آند الشــرق األوسط، شــركة أكسنتشر 
الشرق األوسط، إيه تي كيرني احملدودة، 
مكنزي وشركاؤه، شركة أوليفر واميان، 
ديلويت، شركة بني آند كومباني الشرق 
األوســط، باإلضافة إلى شــركة إرنست 

ويونغ.

مع إحدى الشركات العاملية املتخصصة

«كيبك»: نقل وتدوير ٣ رؤساء فرق
أحمد مغربي

أصدر الرئيــس التنفيذي بالوكالة في 
الشــركة الكويتية للصناعــات البترولية 
املتكاملة (كيبك) وليد البدر تعميما يقضى 
بنقل وتدوير ٣ رؤســاء فرق في الشــركة 

اعتبارا من األحد املقبل.
وجاء فــي التعميم الذي حصلت عليه 
«األنبــاء»، انه مت نقــل عبدالوهاب محمد 

الكندري إلى وظيفة رئيس فريق عمل إدارة 
املكاتب وصيانة املباني ويكون مســؤوال 
أمام مدير مجموعة اخلدمات العامة، ونقل 
عادل عباس أحمد إلى وظيفة رئيس فريق 
عمل ضمان اجلودة ويكون مســؤوال أمام 
مديــر املجموعــة التجارية، ونقل جاســم 
عبداهللا الدريس إلى وظيفة رئيس فريق 
عمل العقود - ١ ويكون مسؤوال أمام مدير 

املجموعة التجارية.

«S&P»: «الوطني» و«بيتك» بني أفضل
بنوك الشرق األوسط مبؤشر التكلفة إلى الدخل

محمود عيسى

ضمن مجموعة مختارة من قائمتها 
التي تضمنت أكبر ٣٠ مصرفا في الشرق 
األوسط وأفريقيا من حيث األصول لعام 
٢٠٢١، والتــي أصدرتها في ٢٩ أبريل 
املاضي، تناولت وكالة ستاندارد آند بورز 
للتصنيف االئتماني أداء مجموعة من 

هذه البنوك من حيث مؤشر التكلفة الى 
الدخل في الربع املنتهي في ٣٠ يونيو 
املاضي، وقد حل بنك الكويت الوطني 
في املركز ١١ بني البنوك املختارة، حيث 
بلغت نسبة املؤشر ٣٨٫١١٪، وتاله بيت 
التمويل الكويتــي «بيتك» في املركز 
١٢ بنسبة ٣٨٫٧٩٪. وذكرت الوكالة أن 
مصرفني قطريني تصدرا القائمة، حيث 

سجال أدنى نسب التكلفة إلى الدخل في 
نهاية يونيو وهما بنك قطر اإلسالمي 
الذي بلغت نسبة التكلفة الى الدخل لديه 
١٨٫٠٢٪ والذي سبق أن حتدث عن تعزيز 
كفاءة األداء لديه على أساس سنوي من 
خالل فرض ضوابط صارمة على التكلفة 
وحتقيق إيرادات تشغيلية أعلى، ثم بنك 
قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الشرق 

األوسط، الذي بلغت النسبة لديه ٢٢٫٧٤٪. 
وتبعهما بنك دبي اإلسالمي بنسبة ٢٦٫٤٪ 
ثم بنك الراجحي بنســبة ٢٧٫٣٪، فيما 
بلغت النســبة لدى بنك أبوظبي األول 
وبنك أبوظبي التجاري ٢٧٫٩٤٪ و٣٣٫٤١٪ 
على التوالــي، ثم مجموعة من البنوك 
السعودية بنسب تراوحت بني ٣٤٫٠٧٪ 

و٣٥٫٧٧٪.
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الكندري: «أجوان» أزالت املخالفات املتسببة بإيقاف السهم
طارق عرابي

عقــدت شــركة أجــوان 
اخلليــج العقاريــة اجتماع 
العادية  العمومية  اجلمعية 
أمس بنسبة حضور ٥٩٫٧٪، 
حيث ناقشت العمومية قرار 
هيئة اسواق املال بإلغاء ادراج 
اسهم الشــركة من بورصة 
الكويــت، والتدابير التي مت 
اتخاذها الســتيفاء أســباب 
االيقاف إلعادة أسهم الشركة 

للتداول.
وفي هــذا الســياق، قال 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي لشــركة أجــوان 
اخلليــج العقاريــة منصور 
العموميــة  أن  الكنــدري، 
العادية ناقشــت قرار هيئة 
أسواق املال إلغاء ادراج اسهم 
الشركة من بورصة الكويت، 
ما لــم تقم الشــركة باتخاذ 
التدابيــر الالزمة الســتيفاء 
أسباب اإليقاف إلعادة اسهم 
الشركة للتداول خالل مدة ٣ 
أشهر، اعتبارا من صدور قرار 
مجلس املفوضني بتاريخ ٨ 
يوليو ٢٠٢١، والذي مت تسلمه 
من الشركة بتاريخ ١١ يوليو 

٢٠٢١ واملتمثلة باآلتي:
١ ـ تزويــد الهيئــة ببيانات 
القيمــة  تعكــس  ماليــة 
العادلــة لالصــول الــواردة 
فيهــا، وتصويب املالحظات 
والتحفظات الواردة بتقرير 
مراقــب احلســابات علــى 
البيانات املالية املنتهية في 

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢ـ  معاجلة املتطلبات الالزم 
استيفاؤها نتيجة التفتيش 

امليداني على الشركة.
تصحيح املخالفات

لفــت الكنــدري إلــى ان 
الشــركة قامــت بتصحيــح 
وإزالة املخالفــات التي أدت 
إلى قرار الهيئة وقف تداول 
أسهمها في بورصة الكويت 
لألوراق املاليــة، وهو األمر 

امليدانــي على الشــركة، فقد 
قامت الشركة مبعاجلة تلك 
األوضاع وقامت بتعيني مدير 
مالي أصيــل، فضال عن أنها 
بصدد تفادي أيــة مخالفات 
أخــرى مت ذكرهــا في تقرير 
التفتيش امليداني في القريب 
العاجــل، خاصــة وأن أزمة 
كورونا تســببت في إحلاق 
الضرر بالشركة كون نشاط 
املطاعــم يعــد مصــدر دخل 
ومــورد أساســي، وفي ظل 
أزمة كورونا التي تســببت 
في إحلاق خسائر فادحة في 
هذا القطاع ناجت عن قرارات 
االغالق الصادرة عن احلكومة.

مالحظات «أسواق املال»

وفيمــا يتعلــق بتزويد 
الهيئة ببيانات مالية تعكس 
العادلــة لألصــول  القيمــة 
الواردة فيها ومراعاة تصويب 
والتحفظــات  املالحظــات 
الــواردة في تقريــر مراقب 
البيانات  احلســابات علــى 
املاليــة، لفت الكنــدري إلى 
قيام الشــركة ببذل العناية 
الواجبــة في عمــل التقييم 
الستثمار الشركة في شركة 
القابضة،  لندن للمنتجعات 
والذي ميثل النســبة األكبر 

٢٠٢١ واملنتهية في ٣٠ يونيو 
٢٠٢١ من خالل ما يلي:

ـ اعتمــاد مجلــس اإلدارة   ١
للتوصيــة املرفوعة من قبل 
جلنتــي التدقيــق واملخاطــر 
ألخــذ مخصــص بكامل قيمة 
االســتثمار في شــركة لندن 
للمنتجعــات القابضــة، ومت 
أخذ موافقة اجلهات الرقابية 
على عقد جمعية عمومية غير 
عادية ملناقشة أخذ املخصص 
لالســتثمار وعرضــه علــى 
اجلمعية العمومية غير العادية 

ألخذ موافقة املساهمني.
٢ ـ مت تالفــي الكثيــر مــن 
التحفظات من خالل البيانات 
املالية للفترة املنتهية في ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢١، وذلك بالعمل 
على إعــداد البيانات املالية 
للشــركات التابعــة من قبل 

مدقق خارجي.
٣ـ  مت احلصول على مصادقة 
رصيد حســاب أطراف ذات 
صلــة، وبالتالــي مت إزالــة 
التحفــظ الوارد فــي تقرير 
املاليــة  مدقــق احلســابات 
الســابقة من خالل البيانات 
املالية للفترة املنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢١.
واختتــم الكنــدري قائال 
إنه وبناء على ما تقدم ذكره 
ينتفي ســبب ايقاف الهيئة 
ألسهم الشركة لتالفي املشاكل 
التي أدت إلى إيقاف االسهم 
القــرار  إلغــاء  وبالتبعيــة 
بإلغاء إدراج أســهم شــركة 
العقارية،  أجــوان اخلليــج 
كون الشركة قامت بتصويب 
اجلزء االكبر من املخالفات.

علــى ذات الصعيــد، حال 
عــدم اكتمــال النصــاب دون 
عقد اجلمعية العمومية غير 
العادية لشركة اجوان اخلليج 
العقارية، والتي كان مقررا لها 
أن تناقش تخفيض رأســمال 
الشركة من ٢١ الى ١١٫٢ مليون 
دينار عن طريق إطفاء اخلسائر 
املتراكمة كما في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٠ مببلغ ٩٫٧ ماليني دينار.

ملجموع استثمارات الشركة، 
وذلك عن طريق مكتب بيكر 
تيلي (الكويت ولندن) بشأن 
احلصول على القيمة العادلة 
حلقــوق امللكيــة في أســهم 
شــركة لنــدن للمنتجعــات 
القابضة احملــدودة، كما هو 
ثابت في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وكذلك مت احلصول على 
ســند ملكية أســهم شــركة 
أجــوان اخلليــج العقاريــة 
في مشــروع شــركة «لندن 
للمنتجعات القابضة» موثق 
ومعتمد مــن غرفة التجارة 
البريطانية، وترى  العربية 
إدارة الشركة أن سبب إيقاف 
الهيئة ألســهم الشــركة عن 
التــداول قد انتفــى مع قيام 
الشــركة ومدقق احلسابات 
اخلارجي بتالفي التحفظات 
مــن خالل أخــذ مخصصات 
ومعاجلة املشــاكل األخرى، 
مــا دعا املدقق اخلارجي إلى 
إزالة حتفظه بعدم إبداء الرأي، 
باإلضافة إلى حتفظات أخرى، 
وهــو األمر الثابت من خالل 
تقريــر مراقــب احلســابات 
املســتقل وتقريــر املراجعة 
عن املعلومات املالية املرحلية 
املكثفــة املجمعــة للبيانات 
املالية املنتهية في ٣١ مارس 

عقدت جمعيتها العمومية العادية.. وتأجيل العمومية غير العادية ليوم اخلميس املقبل
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الثابت في البيانات املالية عن 
الفترة املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠ والفتــرة املنتهية في 
٣١ مارس ٢٠٢١، حيث انتهى 
فيها مكتــب الواحة لتدقيق 
احلسابات إلى أن املعلومات 
املاليــة املرحليــة املكثفــة 
املجمعة متفقة مع ما هو وارد 
في دفاتر الشركة األم، خالل 
فترة الثالثة أشــهر املنتهية 

في ٣١ مارس ٢٠٢١.
وأوضــح أنه لــم حتدث 
أي مخالفــات ألحكام قانون 
الشــركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦ 
وتعديالته والئحته التنفيذية 
أو العقد التأسيسي للشركة 
األم، على وجه كان من املمكن 
أن يؤثــر ماديا علــى املركز 
املالــي للمجموعــة أو على 
نتائج أعمالها، أو أي مخالفات 
ألحكام القانون رقم ٧ لسنة 
٢٠١٠ في شــأن هيئة اسواق 
املــال والتعليمــات املتعلقة 
به خالل الفترة املنتهية في 
٣١ مارس ٢٠٢١ على وجه قد 
يكون له تأثيــرا ماديا على 
نشــاط الشــركة أو مركزها 

املالي.
وأضــاف أنه فيما يتعلق 
مبعاجلــة املتطلبــات الالزم 
استيفاؤها نتيجة التفتيش 

«املتحد» يعلن رابحي سحب «احلصاد اإلسالمي» األسبوعي

«وربة» أعلن فائزي سحب «السنبلة» األسبوعي الـ ٣٣

قام البنك األهلي املتحد يوم األربعاء املوافق 
٢٢ ســبتمبر، بإجراء السحب األسبوعي على 
جوائز احلصاد اإلسالمي، حساب السحب على 
اجلوائز اإلسالمي األول بالكويت والذي يقدم ما 
يزيد عن ٧٥٠ جائزة سنويا، وينفرد بالعديد 
من املميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج 
ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من اجلوائز إلى 
أكبــر عدد من الفائزيــن، فضال عن ميزة فتح 
احلساب عبر االنترنت بكل سهولة ويسر مع 
ميزة اإليداع الفوري في احلساب. وأسفر السحب 
عــن حصول ٢٠ فائــزا علــى ١٠٠٠ دينار لكل 
منهم، وهم: معصومة جراق درويش، وحسان 
عبدالســالم، ومحمد عقيل خان، وسمر محمد 

وليــد، وأحمد صالح الدعيــج، وأنيتا بخاري 
طيب، ومحمد إبراهيم العبودي، وفيصل حماد 
الكفيف، ومصبح مطلق العازمي، وحمد عبداهللا 
الدبوس، وجهان علي أحمد، وحلوة علي عباس، 
وعبداهللا منصور الفريح، وسالمة سعد العنزي، 
وأحمد مليح الرشيدي، وخاتون طاهر الدالل، 
ونوريــة أحمد الفهد، وبطحاء باهج النومس، 
وســارفان كومار رام، وميسر محمد الرواس. 
وتتضمن سحوبات احلصاد العديد من اجلوائز، 
مــن بينها جائزة بقيمة ١٠٠ ألف دينار في كل 
من عيد الفطر وعيد األضحي وتبقى اجلائزة 
الربع ســنوية الكبرى بقيمــة ٢٥٠ ألف دينار 
أهم ما يطمح إليه العمالء لتحقيق تطلعاتهم.

أعلن بنــك وربــة، البنك 
اخلدمــات  فــي  األفضــل 
املصرفيــة لقطاع الشــركات 
واخلدمــات املصرفية لقطاع 
االستثمار في الكويت، أسماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األســبوعية، حيث سيستمر 
بنك وربة بإجراء السحوبات 
لعشــرة رابحني أســبوعيا، 
بحضــور ممثــل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 
بنك وربة. وبالنسبة للعمالء 
الذين حالفهــم احلظ خالل 
سحب الســنبلة األسبوعي 

وربة حصــل كل منهم على 
١٠٠٠ دينار، وهم: عبدالرحمن 

عوائــد مالية مناســبة على 
أرصدتهم في الوقت نفســه 
باإلضافة إلــى فرص للفوز 

بجوائز نقدية طوال العام.
وحول الشروط، يتطلب 
اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية 
والســحوبات الكبرى، علما 
بــأن العميــل ال زال يحصل 
علــى فرصة واحــدة مقابل 
كل ١٠ دنانير في احلســاب، 
الفرص حتتسب على حسب 
أدنى رصيد في احلساب خالل 

الشهر.

بــداح فريج املطيــري، والء 
البرقــاوي، ومحمد  خلدون 
مــرزوق صنيــدح العازمي، 
ومحمــد مفيــد خالــد عيد، 
وبــدر هادي عيــد العازمي، 
واحلميــدي نــواف محمــد 
القحطاني، وحنان ناصر نافع 
الرشيدي، وعبداللطيف ناجي 
عبداللطيف اخلليفة، ومحمد 
حمــدان هدمــول العدواني، 
وخالص عبيد سالم الشمري.
وميثل حســاب السنبلة 
اخليــار األمثل لكل الراغبني 
بتوفيــر األمــوال وحتقيق 

الثالــث والثالثني، فقد توج 
١٠ رابحــني من عمــالء بنك 

«حماية املنافسة» نّظم ندوة لتنمية أداء موظفيه

علي بن سبت: «أوابك» حريصة على حتقيق 
التكامل بني معاهد التدريب بالدول األعضاء

أداء  حرصا على تنمية 
املوظفني وإملامهم بدورهم 
الوظيفي، نظم جهاز حماية 
املنافســة نــدوة توعويــة 
بعنوان «املناصرة وأجهزة 
املنافسة» على مدى يومي 
الثالثاء واألربعاء املاضيني، 
حيــث حاضر فــي الندوة 
املستشــار طــارق الدعيج 
متحدثا عن مفهوم املناصرة 
ودورهــا لتعزيــز وحماية 
املنافســة مــن املتغيــرات 
واختالالت األسواق، موضحا 

دور املناصرة بالقانون وما هو املطلوب من 
اجلهات احلكوميــة وتعامالتها مع أجهزة 

املنافسة ملناصرة املنافسة.
وقدم الدعيج، في الندوة التي حضرها 

اختتمت أعمال االجتماع 
التنسيقي التاسع ملسؤولي 
معاهــد التدريــب النفطيــة 
فــي الدول األعضاء مبنظمة 
العربيــة املصدرة  األقطــار 
للبتــرول (أوابــك)، والذي 
يعقد للمرة األولى عبر تقنية 
االتصال املرئي يومي ٢١ و٢٢ 
سبتمبر اجلاري، مبشاركة ٤٠ 
من مديــري معاهد التدريب 
النفطية واملختصني في مجال 
التدريب في الدول األعضاء 
مبنظمة «أوابك». وقال األمني 

العام ملنظمة أوابك علي بن سبت خالل افتتاح 
االجتماع ان «أوابــك» حريصة على توثيق 
وتنمية عالقاتها مع مختلف الهيئات العلمية 
ومراكز التدريب واألبحاث البترولية العربية، 
بهدف اإلطالع على أحدث التطورات العلمية 
والتقنية في مجال الطاقة وإمكانية االستفادة 
منها، كما تتعاون املنظمة مع مراكز التدريب 
واألبحاث واجلامعات الدولية ذات االهتمام 
بصناعة الطاقة. وأكد بن سبت على أن تبادل 
اخلبرات في مجال التدريب ميثل حجر الزاوية 

موظفو اإلدارات باجلهــاز، أمثلة لتجارب 
برامج إصــالح أجنبية وعربيــة ومحلية 
ملناصرة املنافســة في بعــض الدول منها 

أستراليا ومصر والكويت.

في صناعة النفط والغاز، مشددا على حرص 
املنظمة على املضي قدما في حتقيق التكامل 
بني معاهد التدريب في الدول األعضاء، ومبا 
يحقق االستفادة املثلى من اإلمكانات املتاحة.

وكذلك إتاحة املجال للتعرف على إمكانات 
وقدرات الدول األعضاء في املنظمة في مجاالت 
التدريب املختلفة. وتوثيق التعاون والتنسيق 
بني معاهد ومراكز التدريب النفطية في الدول 
األعضــاء، وتبادل املدربــني واملتدربني فيما 

بينها.

جانب من الندوة

جانب من االجتماع الذي عقد عبر تقنية االتصال املرئي

نشرت صحيفة محلية على مدى يومني 
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ واألحد ١٩ سبتمبر 
٢٠٢١ خبر تفاصيل أضخم عملية إعادة هيكلة 
حكومية بتاريخ الكويت تبدأ مطلع عام ٢٠٢٢ 
حتى نهاية ٢٠٢٥ من مصادر مسؤولة حسبما 
متت كتابته في اجلريــدة، ولكن املفروض 
يصدر تصريح رســمي من احلكومة بهذا 
اخلبر، وذلك لنتأكــد أن خطة إعادة هيكلة 
احلكومة جادة وجاءت بعد سنوات من نشرنا 
نحن لنفس املوضوع أكثر من مرة، وتضمن 
نصائح للحكومة قبل البدء فيها حتى تضمن 
حتقيق أهدافها، ولهذا سننتظر من احلكومة 
ردها وتصريحها على ما مت نشره بتفاصيل 
دقيقة وإذا هناك ما يخالف ما مت نشره أم هذا 
يعتبر جس نبض الشارع الكويتي أم ماذا. 
وهناك مالحظات وآراء ونصائح للحكومة فيها 
اإليجابية والسلبية، وسأوضح بعضها لعل 
احلكومة تأخذها في االعتبار قبل اعتمادها 
ونشر تصريحها الرسمي بهذا الشأن ومنها 

على سبيل املثال:
أوال ـ السلبيات:

٭ استحداث وزارات وهيئات ومؤسسات 
حكومية جديدة.

٭ دمج هيئات ومؤسسات ومراكز ومجالس 
حكومية في وزارة أو كيان حكومي ليست 

له عالقة بعملها.
٭ استحداث شــركات حكومية حتتاج إلى 
هيكل تنظيمي وميزانية ذات جدوى اقتصادية.

٭ خصخصة جهــات حكومية حتتاج إلى 
مراعاة العاملــني الكويتيني فيها وأن تكون 

شراكة بني احلكومة واخلاص.
ثانيا ـ اإليجابيات: 

إلغاء ودمج بعض الــوزارات والهيئات  ٭ 
واملؤسسات احلكومية.

٭ إلغاء مجلس األعلى للتخطيط وجهاز متابعة 
أداء احلكومة وحل بعض اللجان احلكومية.
٭ إدراج وضم هيئات ومؤسسات حكومية 

في وزارة وحتت سقف واحد.
النصيحة للحكومة وهي أن إعادة هيكلة 
اجلهاز احلكومي حتى تتحقق األهداف املرجوة 
منهــا، ويجب أن يؤخذ في االعتبار تقليص 
التضخم في اجلهاز احلكومي وليس التوسع 
وحل مشكلة تشابك وازدواج االختصاصات، 
وأن تكون الوزارات حســب عدد الوزراء ١٥ 
وزارة وحتتاج إلى فريق متخصص من الكفاءات 
الكويتية فــي إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي 
يحقق لها أهدافها وحتديثها وصيانتها، واقترح 
استحداث وزارة جديدة تسمى وزارة التخطيط 
واملوارد البشرية تضم قطاع التخطيط وقطاع 
هيئة القوى العاملة وقطاع ديوان اخلدمة املدنية 
على أن تكون ضمــن ١٥ وزارة، واملهم في 
النهاية أال يتسبب إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي 
في زيادة عجز امليزانية وال يشــكل مشكلة 
للمواطنني ســواء في التوظيف أو اخلدمات 
التي تقدمها لهم وحتل الكثير من املشــاكل 

احلالية اقتصاديا وماليا وإداريا.

املستشار الكويتي

إعادة هيكلة 
اجلهاز احلكومي

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

«بيتك»: مليار دينار ودائع غادرت القطاع املصرفي خالل عام
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي «بيتك»، إن 
ودائع القطاع اخلاص شهدت 
بنهاية يوليو املاضي انخفاضا 
ســنويا مدفوعــة بانخفاض 
الودائــع ألجل برغــم زيادة 
ملحوظة للودائع االدخارية 
وزيادة الودائع حتت الطلب 
بشكل محدود، في حني ارتفعت 
الودائع بالعملة األجنبية، كما 
تراجعــت الودائع احلكومية 
للشهر اخلامس على التوالي. 
وقــد يســاهم تواصــل 
العوائد  انخفــاض معــدالت 
االستثمارية في توجه بعض 
األفراد إلى استثمار مدخراتهم 
في قنوات بديلة، وهو ما قد 
يؤدي آلثار إيجابية وتنشيط 
بعض القطاعات االقتصادية 
التي اجتذبت هذه السيولة، 
فقد انخفض حجــم الودائع 
بنســبة ٢٫٢٪ علــى أســاس 

من ٤٣٫٩ مليــار دينار، فيما 
ســجل االئتمان منوا سنويا 
نســبته ٣٫٥٪ فــي يوليــو، 
التســهيالت  وبلغت أرصدة 
االئتمانية ٤٠٫٩ مليار دينار. 

حقق العقار مستويات فاقت ما 
قبل أزمة كوفيد- ١٩، مسجلة 
٤٠٧٫٤ ماليني دينار في يوليو 
إال أنها انخفضت بنسبة ١٫٤٪ 
على أساس شهري، في حني 

شهري فيما تعد أعلى بنسبة 
٤٢٫٢٪ عن يوليو ٢٠٢٠. 

التراجــع  بلغــت قيمــة 
السنوي إلجمالي الودائع نحو 
مليار دينار، مع تراجع ودائع 
القطاع احلكومي ٧٫٨٪ (٥٨٣ 
مليون دينار)، فيما انخفضت 
ودائع القطاع اخلاص بشكل 
طفيف ١٫١٪ (٤٢١ مليون دينار) 
بعدما سجلت معدالت زيادة 
في الشهور األخيرة من ٢٠٢٠.

وعند املقارنة على أساس 
شــهري فــي يوليــو ٢٠٢١، 
انخفض إجمالي الودائع ٠٫٦٪ 
بنحو ٢٥٣ مليون دينار بعدما 
سجلت زيادة شهرية محدودة 
فــي يونيــو، مــع انخفاض 
طفيف لودائع القطاع اخلاص 
بنســبة ٠٫٨٪ أي ٣٠١ مليون 
دينار، بينما ارتفعت الودائع 
احلكومية على أساس شهري 
٠٫٧٪ الى ٦٫٩ مليارات دينار 

 وبالنسبة للقطاعات التي 
يتوقــع ان تكون قد توجهت 
اليها الســيولة مــن البنوك 
الكويتيــة، مثــل التــداوالت 
العقاريــة والبورصــة، فقد 

ارتفعت إلى أكثر من ضعف 
قيمتها على أســاس سنوي. 
فيما تقترب تداوالت بورصة 
الكويت من ٧٥٢ مليار دينار 
منخفضة ٤٧٫١٪ على أساس 

بنهاية يوليو. في الوقت الذي 
ارتفع فيــه االئتمان املمنوح 
علــى أســاس شــهري ٠٫٤٪ 

بحوالي ١٤٨ مليون دينار.
الودائع  اســتقرت حصة 
للقطاع اخلــاص عند ٨٤٫٢٪ 
في يوليــو مقابل ٨٤٫٤٪ من 
إجمالي الودائــع في يونيو، 
وهي أعلى من حصة ٨٣٫٣٪ 
في يوليو ٢٠٢٠، بينما مثلت 
حصة ودائع القطاع احلكومي 
١٥٫٨٪ في يوليو مقابل ١٥٫٦٪ 
من إجمالي الودائع في يونيو، 
وهي مستويات أقل من حصتها 
البالغة ١٦٫٧٪ في نفس الفترة 
مــن العام املاضــي، مدفوعة 
الودائــع احلكومية  بتراجع 
وودائع القطاع اخلاص بنسبة 
محدودة على أساس سنوي.

مع تراجع ودائع احلكومة بقيمة ٥٨٣ مليون دينار.. وانخفاض ودائع «اخلاص» ٤٢١ مليون دينار

ســنوي للشــهر الرابع على 
التوالــي فــي يوليــو، مقابل 
تراجع ســنوي نسبته ١٫٩٪ 
فــي يونيو، وتقترب أرصدة 
الودائع فــي البنوك احمللية 

٦٫٩ مليارات دينار ودائع احلكومة
ذكــر تقرير «بيتك» أن ودائع القطاع احلكومي في 
البنوك الكويتية انخفضت إلى ٦٫٩ مليارات دينار في 
يوليو بنســبة ٧٫٨٪ بعدما تراجعت ســنويا ٥٫٥٪ في 
يونيو، فيما شهدت حتسنا شهريا طفيفا بنسبة ٠٫٧٪ 

أي ٤٨ مليون دينار بنهاية يوليو ٢٠٢١.
ويشير توزيع ودائع القطاع احلكومي وفقا آلجالها 
إلى أن ودائع القطاع احلكومي ألجل متثل اجلانب األكبر 
من ودائع القطاع احلكومي بحصة ٩٥٫٧٪ منخفضة عن 
حصتها في يونيو البالغة ٩٥٫٩٪، ودون تغير أســاس 
سنوي، بينما تشكل الودائع احلكومية حتت الطلب ٤٫٣٪ 
في يوليو ولم تشهد حصتها تغيرا عن نفس الشهر ٢٠٢٠.

باقي التفاصيل على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw

ملشاهدة الڤيديو
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احتدام السباق االنتخابي بني األحزاب األملانية
وميركل تزور دائرتها آلخر مرة: أردت أن أقول وداعًا

برلنيـ  وكاالت: تطوي أملانيا بعد غد 
األحد صفحة املستشارة أجنيال ميركل 
بعــد ١٦ عاما في احلكم، في انتخابات 
تشريعية تبقى نتائجها مشرعة أكثر 
من أي وقت مضى على كل االحتماالت، 
ما ينذر بأشهر طويلة من املفاوضات 

لتشكيل حكومة جديدة.
ويفتح رحيل املستشارة التي حتكم 
منذ العام ٢٠٠٥، حقبة سياسية جديدة 
في أملانيــا. وهي املرة األولى منذ عام 
١٩٤٩ التي ال يترشــح فيها املستشار 

إلى االنتخابات.
واحتدم السباق اخلاص باالنتخابات 
األملانيــة مــع تقلــص تقــدم احلزب 
الدميوقراطي االشتراكي املنتمي ليسار 
الوســط على احملافظني الذين تنتمي 
لهم ميركل إلى أربع نقاط فقط أمس.

وكشف استطالع أجرته شركة كانتار 
أن نســبة تأييد احلزب الدميوقراطي 
االشتراكي، الذي يرشح أوالف شولتز 
نائــب املستشــارة ووزيــر املالية في 
ائتــالف ميــركل ملنصب املستشــار، 

انخفضت نقطة واحدة إلى ٢٥٪.
وزادت نســبة تأييد حتالف حزب 
االحتاد الدميوقراطي املسيحي وحزب 
االحتــاد االجتماعي املســيحي، الذي 
اختار آرمني الشــيت مرشحا ملنصب 
املستشــار، نقطــة مئوية إلــى ٢٢٪، 
فــي حني انخفضت نســبة دعم حزب 
اخلضر إلى ١٦٪ وظلت نســبة تأييد 
حزب الدميوقراطيني األحرار عند ١١٪.

وتعتزم ميركل، التي تتولى السلطة 
منذ ٢٠٠٥، ترك منصبها بعد االنتخابات. 
وشولتز هو املرشح األكثر شعبية بني 

األملان لتولي منصب املستشار.
وتتركــز أنظار الــدول األوروبية 
املجــاورة ألملانيــا علــى هــذا احلدث 
االنتخابــي، إذ إن تأثيــر برلــني على 
سير شؤون االحتاد األوروبي يعتبر 

أمرا حاسما.
وقد قامت ميــركل بزيارة مفاجئة 
فــي مدينــة  االنتخابيــة  لدائرتهــا 
جرايفسفالد شمال شرق البالد أمس.

وخالل جولتها في سوق أسبوعي 

باملدينة، قالت ميركل لبائعة ورد «أردت 
أن أقول الوداع مرة أخرى».

وسبق ذلك قيام ميركل بالتجول في 
منطقة املشاة وزيارة محالت بصحبة 
جيورج جونتر الذي سيخلفها كمرشح 
مباشر للبرملان االحتادي عن احلزب 
املسيحي الدميوقراطي في هذه الدائرة 
االنتخابيــة وبصحبــة ميشــائل زاك 
املرشــح الرئيســي للحزب املسيحي 
النتخابات برملــان والية مكلنبورغ-

فوربومرن.
وخالل اجلولــة أحاط املارة الذين 
فوجئوا بالزيارة باملستشارة األملانية 
التــي توقفت مــرارا اللتقــاط الصور 

الذاتية.
وانتهزت ميركل الفرصة لتلفت نظر 

وقــال جيورج ماســن فــي مقابلة 
مصورة له نشرتها الصحيفة األسبوعية 
األملانية احملافظة «يوجنه فرايهايت» 
أمــس «إننا على قناعة تامة أنه يجب 
أال تراقــب هيئة حماية الدســتور أي 

حزب في أملانيا».
وأشار إلى أن ذلك ال يعد عرفا لدى 
أي أجهزة استخبارات أوروبية داخلية، 
وأضاف أنه يرى أنه «من غير الصائب 
أن يتــم مراقبة أحزاب سياســية مثل 

حزب البديل».
يذكر أن حزب البديل توجه بشكل 
احترازي فــي يناير املاضي للمحكمة 
اإلداريــة مبدينــة كولونيــا مــن أجل 
احليلولة دون احتمالية تصنيفه كحالة 
اشتباه من قبل االستخبارات الداخلية.

املواطنني إلى جونتر الذي ســيخلفها 
في انتخابات الدائرة للبرملان االحتادي 
حيث إنها لن تخوض سباق االنتخابات 

مرة أخرى.
جتدر اإلشارة إلى أن ميركل كانت 
تفوز بشــكل دائم مبقعــد الدائرة في 

البرملان االحتادي منذ عام ١٩٩٠.
ومن املقــرر أن جترى االنتخابات 
البرملانية احمللية في والية مكلنبورغ-
فوربومرن نفس يوم إجراء انتخابات 

البرملان االحتادي االحد املقبل.
إلى ذلــك، انتقد الرئيس الســابق 
للهيئــة االحتادية حلماية الدســتور 
بأملانيا (االستخبارات الداخلية) تعامل 
الهيئة حاليا مع حزب البديل من أجل 
أملانيا (إيه إف دي) اليميني املتطرف.

 الرئيس السابق لالستخبارات الداخلية يعارض وضع حزب البديل اليميني حتت املراقبة

«األوروبي» يرى «تطورًا إيجابيًا» في العالقة مع واشنطن
عقب حّلها للخالف مع باريس حول «الغواصات» 

عواصــم - وكاالت: قــال االحتــاد 
األوروبي إنه يرى «تطورا إيجابيا» على 
صعيد العالقات مع الواليات املتحدة 
عقب اخلالف الذي نشب بشأن اتفاقية 
(أوكوس) األمنية الثالثية بني أستراليا 
واململكــة املتحــدة والواليات املتحدة 
وتسبب في أزمة ديبلوماسية كبيرة 
مع فرنسا، التي خسرت عقدا ملياريا 
لتصنيع غواصات لكانبيرا، واعتبرته 

باريس خيانة للثقة بني احللفاء.
وقــال املتحــدث باســم املفوضية 
أريــك مامير في مؤمتــر صحافي انه 
عقب االتصاالت املكثفة بني املفوضية 
والبيت األبيض األميركي أطلقت رئيسة 
املفوضية أورسوال فون دير الين شراكة 
مشتركة بني االحتاد األوروبي والواليات 
املتحدة بشأن توفير اللقاحات وإنشاء 

آلية لألمن الصحي في العالم.
كمــا أعربت عــن ترحيبها بالبيان 
املشترك بني فرنسا والواليات املتحدة 
عقب االتصال الهاتفي بني الرئيســني 
اميانويل ماكرون واألميركي جو بايدن 
«والذي اظهر استعادة قنوات االتصال» 
واتفقا مبوجبه على عقد اجتماع الشهر 
املقبل، واعادة الســفير الفرنسي إلى 
واشنطن. ورحب مامير «أيضا بإدراج 
اســتراتيجية االحتاد األوروبي بشأن 
منطقــة احمليط الهنــدي والهادئ في 
البيان (الفرنســي األميركي) وتأكيد 
أهمية وجود دفاع أوروبي أقوى وأقدر 
فضــال عن التــزام الواليــات املتحدة 

أخــرى أننا لم نرتكب خطــأ». وتابع 
«هــذه من احلــاالت التي نــص عليها 
العقد وســيترتب عنها دفع التكاليف 
التي تكبدناها والتكاليف املقبلة على 
ارتباط بالتفكيك الفعلي للبنى التحتية 
واملعلوماتية وإعادة نشر املوظفني.. 

سوف نطالب بكامل حقوقنا».
وبلغت قيمة العقــد اإلجمالية ٥٠ 
مليار دوالر أسترالي (٣١ مليار يورو) 
عند توقيعه، ما يوازي ٩٠ مليار دوالر 
حاليا بعد األخذ بالتضخم على طول 
مدة البرنامج مع تخطي حد التكاليف.

وكان هذا أضخم عقد حول معدات 
دفاعية ســواء بالنسبة ألي مجموعة 
صناعية فرنسية أو ألستراليا، ووصفته 

فرنسا بأنه «عقد القرن».
هذا، وأعلن الناطق باسم احلكومة 
الفرنســية غابريــال أتال أن فرنســا 
«ليست قلقة» بشأن صناعتها الدفاعية، 
بعدما فسخت أستراليا العقد. وأوضح 
أتال إلذاعة «فرانــس إنتر» أن األزمة 
الديبلوماسية بني باريس وواشنطن 
التي نتجت عن فسخ العقد وعن إعالن 
الشراكة اإلستراتيجية الثالثية ملنطقة 
احمليطــني الهندي والهادئ، «ليســت 
أزمــة جتارية وصناعيــة بقدر ما هي 
أزمة سياســية واستراتيجية»، وعند 
سؤاله عما إذا كان بإمكان الهند شراء 
الغواصــات التي لن تســلم لكانبيرا، 
أكد أتال ببساطة أنه ليس «قلقا حيال 

صناعة الدفاع» في فرنسا.

األصدقــاء واحللفاء فــي صنع القرار 
ومناقشة القضايا مبجرد اإلعالن عنها».

وفي سياق متصل، تعتزم مجموعة 
«نافال غروب» الصناعية الفرنســية 
إرســال «عرض مفصل باألرقام» إلى 
استراليا لـ «الكلفة التي تكبدتها والكلفة 
املقبلة» بعد فسخها العقد الضخم لشراء 
١٢ غواصة فرنسية، على ما أعلن رئيس 
مجلس إدارة املجموعة بيار إريك بومليه 

لصحيفة لو فيغارو.
وقال بومليه إن «أستراليا فسخت 
العقد ألن هذا يالئمها ما يعني من جهة 

رئيسة املفوضية األوروبية ا,رسوال فون در اليني تتحدث إلى مفوض العدل األوروبي ديديه رينديريس (أ.ف.پ)

وفرنســا املشــترك باألمن في منطقة 
الساحل اإلفريقية».

ولفت البيــان األوروبي إلى إجراء 
مناقشات «جيدة ومكثفة» بني املمثل 
األعلى للسياســة اخلارجية واألمنية 
لالحتاد األوروبي جوزيب بوريل ووزير 
اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن في 
نيويورك، إضافة إلى املناقشــات بني 
املفوضية األوروبية وكبار املسؤولني 

في البيت األبيض في واشنطن.
وبني أن «هذه التطورات تتماشــى 
مع رأي فون دير الين بضرورة إشراك 

مدير «موديرنا» يتوقع انتهاء اجلائحة خالل عام
والصني تعتزم اختبار «بخاخ أنف» مضاد لـ«كورونا»

أحزاب تونسية تشّكل جبهة مضادة لقرارات 
الرئيس وتعتبرها انقالبًا على الدستور

الدفاعات السعودية تدمر «باليستيًا»
و٣ مسّيرات أطلقها احلوثيون جتاه اململكة

وكاالت: توقع ســتيفان بانسل، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة موديرنــا للتكنولوجيا 
احليوية انتهاء اجلائحة التي سببها انتشار 
ڤيــروس كورونا، في غضون عام، في وقت 
ترتفــع فيه نســبة مــن تلقــوا التطعيمات 
وزيادة عدد اجلرعات ودخول أنواع جديدة 

من اللقاحات.
وقال بانســل لصحيفة نويه تســورخر 
تسايتونغ السويسرية إنه يعتقد أن جائحة 
كورونــا قد تنتهي في غضون عام مع زيادة 
إنتاج اللقاحات مبا يوفر إمدادات عاملية كافية.

وأوضح في مقابلة مع الصحيفة «بالنظر 
إلى التوسع في قدرات اإلنتاج بهذا القطاع على 
مدى الشهور الستة املاضية، فإن جرعات كافية 
ستكون متوافرة بحلول منتصف العام املقبل 
بحيث ميكن تطعيم جميع سكان العالم. ومن 
احملتمل أيضا توافر جرعات معززة باحلجم 
املطلــوب». وأضاف بانســل أن التطعيمات 
ستكون متاحة في وقت قريب حتى للرضع.

وقال «الذين لن يتلقوا اللقاح سيكتسبون 
املناعة بشكل طبيعي ألن الساللة دلتا شديدة 
العدوى. وبهذه الطريقة ســنجد أنفسنا في 
نهاية املطاف في وضع شــبيه باإلنفلونزا. 
فإما أن تتلقى اللقاح وحتظى بشتاء جيد أو 
ال تفعل وتخاطر بأن تصاب باملرض واحتمال 

أن ينتهي بك األمر إلى املستشفى».
وردا على سؤال بشأن ما إن كان هذا يعني 
العودة إلــى األوضاع الطبيعية في النصف 
الثانــي من العام املقبل قال «بدءا من اليوم، 

أفترض أن يكون ذلك في غضون عام».

وخلصت مجموعــة اخلبراء التي ضمت 
متخصصني فــي التلقيح واألمراض املعدية 
وعلماء أوبئة إلى أن توازن الفوائد واألخطار 
يختلف لدى فئة الشباب، السيما الذكور الذين 
هم أكثر عرضة لإلصابة بالتهاب عضلة القلب.

إلى ذلك، كشــف ســجل جتارب سريرية 
أن شــركة بكني وانتــاي الصينية للصيدلة 
احليوية تعتزم بدء جتربة كبيرة في الشهر 
املقبل للقاحها املضاد ملرض كوڤيد-١٩ وهو 

على هيئة بخاخ لألنف.
ووفقا لبيان منشور على سجل التجارب 
الســريرية الصيني أمس األول فإن الشركة 
تسعى لالستعانة مبتطوعني يبلغ عددهم ٤٠ 
ألفا من البالغني للمشاركة في جتارب املرحلة 
الثالثة السريرية. وذكر السجل أنه سيجري 
تطعيم املشاركني بجرعتي اللقاح املختبر أو 
لقاح وهمي بفارق أسبوعني بني اجلرعتني.

ولم يذكر البيان عدد البلدان التي ستختبر 
فيها الشــركة لقاحها، لكنهــا قالت إن جلنة 
أخالقيات في الفلبني وافقت على الدراسة، مما 
يزيل بعض العقبات وميهد الطريق إلجراء 

جتربة هناك.
وقال ممثل لشركة بكني وانتاي إن التسجيل 
ال يعني أن الشركة بدأت رسميا جتارب املرحلة 
الثالثة، مضيفا أنها تنتظر املزيد من الوثائق 

من السلطات لكنه لم يذكر من أي بلد.
وهذا اللقاح بديل للقاحات الشائعة التي تؤخذ 
عن طريق احلقن. وميكن للقاح البخاخ أن ينتج 
رد فعل مناعي في الشعب الهوائية عن طريق 

محاكاة العدوى الطبيعية بڤيروس تنفسي.

عواصــمـ  وكاالت: شــكلت اربعة احزاب 
تونسية جبهة مضادة لقرارات الرئيس قيس 
سعيد معتبرة انه فقد شرعيته، ودعت ملواجهة 

«االنقالب على الدستور».
ويأتي موقف أحزاب التيار الدميوقراطي 
وآفاق تونس والتكتل الدميوقراطي واحلزب 
اجلمهوري بعد يوم من اتخاذ سعيد تدابير 
اســتثنائية تتعلق مبواصلــة تعليق جميع 
اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة 
رفع احلصانة البرملانية عن جميع أعضائه»، 
فضال عن «التدابير اخلاصة مبمارسة السلطة 
التشــريعية» و«التدابير اخلاصة مبمارسة 

السلطة التنفيذية».
وقالــت األحزاب األربعة في بيان إن هذه 

اخلطوة تكرس االنفراد املطلق باحلكم.
كما اعتبــرت، في بيان مشــترك، أن هذا 
األمر الرئاسي «خروجا على الشرعية وانقالبا 
على الدستور الذي أقسم رئيس اجلمهورية 
على حمايتــه ودفعا بالبالد نحو املجهول»، 
وأن رئيــس اجلمهوريــة «فاقدا لشــرعيته 
بخروجه عن الدســتور وأن كل ما بني على 
هذا األساس باطل وال ميثل الدولة التونسية 
وشعبها ومؤسساتها»، وحملته «مسؤولية 
كل التداعيات املمكنة لهذه اخلطوة اخلطيرة».

ورفضت األحــزاب املوقعة علــى البيان 
«اســتغالل رئيــس اجلمهوريــة لإلجراءات 
االستثنائية ملغالطة التونسيات والتونسيني 
وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع 
وذلك على حساب األولويات احلقيقية وعلى 

رأســها مقاومة الفســاد ومجابهة التحديات 
االجتماعية واالقتصادية واملالية والصحية».

بدوره، سارع حزب التيار الدميوقراطي 
املعارض إلى رفض خطوة سعيد بإلغاء العمل 
مبعظم فصول الدستور واحتكار السلطات، 
متهيدا إلصالحات سياسية واسعة، معتبرا 
ذلك خطرا داهما على الدولة والدميوقراطية 

الناشئة في تونس.
وقــال النائب غازي الشواشــي أمني عام 
احلزب، الذي ميثل الكتلة الثالثة في البرملان 
املجمد منذ إعالن التدابير االستثنائية في ٢٥ 
يوليو املاضي باعتماد املادة ٨٠ من الدستور، 
إن الرئيس ســعيد خرج عن الشــرعية وإن 
احلزب وقــوى أخرى معارضــة لن ترضى 

بدستور على املقاس يخيطه الرئيس.
وقال الشواشي في حوار مع وكالة األنباء 
األملانية (د.ب.أ) في مكتبه بالعاصمة تونس 
«أبدى احلزب تفهمه لقرارات الرئيس في ٢٥ 
يوليو املاضي ألنه لم يكن متاحا أن تستمر 
األوضاع مثلما كانت في السابق، كان الهدف 
من الدعم أن يبدأ الرئيس بتصحيح املســار 
ومكافحة الفســاد والبقاء في إطار الدستور 

والدخول في حوار تشاركي».
وأضاف الشواشي «نحن نرفض تعليق 
العمــل بالدســتور، ال نعتقــد التعليق أو 
التعديــل أولوية ملواجهة األزمــة املركبة 
التي تعيشــها البالد، الفصل ٨٠ ال يسمح 
للرئيس بإلغاء الدستور، والتعديل سيزيد 

من تعميق األزمة».

الدفاعــات  ـ وكاالت: دمــرت  عواصــم 
السعودية امس ٣ طائرات مسّيرة مفخخة 
أطلقتها امليليشيات احلوثية باجتاه اململكة، 
كمــا اعترضت ودمرت صاروخا باليســتيا 
أطلقته ميليشيات احلوثي باجتاه جازان.

وأعلن حتالف دعم الشرعية في اليمن 
أن هناك تصعيدا حوثيا متعمدا الستهداف 
أمن اململكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، 
مضيفا أن كفاءة الدفاعات اجلوية السعودية 
أحبطت كل احملاوالت العبثية مليليشيات 

احلوثي.
وأضاف: نتابع النشاط احلوثي العدائي 

وســنتخذ اإلجراءات العملياتية املناســبة 
حلماية املدنيني واألعيان املدنية.

يأتي ذلــك بعدمــا كانت قيــادة القوات 
املشــتركة للتحالف عرضــت لقطات توثق 
عمليــة تدميــر زورقــني مفخخــني يتبعان 
مليليشيات احلوثي االثنني املاضي في منطقة 

الصليف مبحافظة احلديدة في اليمن.
وأوضح التحالــف أن العملية متت بعد 
مراقبة استخبارية، وقبل تنفيذ عملية الهجوم 
الوشيك من قبل ميليشيات احلوثي الستهداف 
طرق املالحة البحرية والتجارة العاملية في 
مضيق باب املندب وجنوب البحر األحمر.

ً الواليات املتحدة جتيز إعطاء جرعة ثالثة من «فايزر» ملن جتاوز ٦٥ عاما
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

اتفاق مصري - أميركي لإلعداد اجليد جلولة حوار إستراتيجي

وزيرة الصحة: استقبلنا ٢٫٣ مليون جرعة لقاح
مضادة لـ«كورونا» بدعم أملاني

القاهرة ـ ناهد إمام

قالت وزيرة الصحة والسكان د.هالة 
زايد، إن التعاون بني مصر وأملانيا في 
املجال الصحي يعد انعكاســا للعالقة 
الوطيدة بني القيادتني السياسيتني في 
البلدين، والتــي كان لها أثر كبير في 
دعم أملانيا للقطاع الصحي في مصر، 

ســواء في مجال توفيــر اللقاحات أو 
التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية 
من خالل الشركات األملانية املتخصصة، 
فضال عن تبادل اخلبرات مع اجلانب 
األملانــي فــي القطاع الصحــي والتي 
توصلــت إلــى الكثير مــن النجاحات 
خالل الفترة املاضية. وأضافت وزيرة 
الصحة والسكان، خالل مؤمتر صحافي 

مشترك مع السفير األملاني لدى مصر 
فرانك هارمتان امس، الستعراض سبل 
التعاون بــني مصر وأملانيا في املجال 
الصحــي وتوفيــر لقاحــات ڤيروس 
«كورونا» أن التعاون بني مصر وأملانيا 
يعد إحدى نتائج ثمار العالقات القوية 
بــني الرئيــس عبدالفتاح السيســي، 

واملستشارة األملانية أجنيال ميركل.

ووجهــت الوزيرة الشــكر باســم 
احلكومــة والشــعب املصــري، الــى 
احلكومــة األملانية والســفير األملاني 
لدى مصر والشعب األملاني لدعم مصر 
بـ٢٫٣ مليون جرعة من لقاحات ڤيروس 
«كورونا» على مدار اليومني املاضيني، 
مؤكدة أن هذا الدعم أحد أمثلة التضامن 

الدولي بني الشعوب في األزمات.

القاهرة - خديجة حمودة

اتفق وزير اخلارجية سامح شكري 
ووزير اخلارجية األميركي أنتوني 
بلينكن، على أهمية العمل على اإلعداد 
اجليد لعقد اجلولة القادمة للحوار 
االستراتيجي بني البلدين في املستقبل 
القريــب. جاء ذلك خالل اللقاء الذي 
عقده الوزيران أمس األول على هامش 
أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ، املتحدث 
الرسمي باسم وزارة اخلارجية، إن 
اللقاء تضمن مناقشــة أبرز األوجه 
السياســية واألمنيــة واالقتصادية 
بالعالقات الثنائية في إطار ما يجمع 
كل من مصر والواليات املتحدة من 
عالقات تاريخية ومتشعبة وطيدة 

املقبلة من أجل مواصلة الدفع قدما 
بتعزيز مجاالت التعاون املشــترك 
فــي القطاعــات ذات األولويــة، مع 
العمــل على تذليــل أي عقبــات قد 
تقــف أمــام حتقيق ما يتطلــع إليه 
اجلانبان من دعم وتعزيز واالرتقاء 
بتلك العالقــات الوطيدة نحو آفاق 
جديدة. وأوضح املتحدث الرســمي 
باسم وزارة اخلارجية أن املباحثات 
تناولت القضايا واألوضاع اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك. كما 
عقد شــكري، جلســة مباحثات مع 
نظيره الروســي ســيرغي الڤروڤ. 
وقال حافظ إن اللقاء تناول العالقات 
الثنائية اإلستراتيجية بني البلدين 
والقضايــا اإلقليمية والدولية محل 

االهتمام املشترك.

وأضــاف حافظ أنه برز خالل اللقاء 
أهمية استمرار التنسيق والتشاور 
الوثيــق بني البلديــن خالل املرحلة 

شكري بحث مع نظيره الروسي العالقات اإلستراتيجية والقضايا محل االهتمام املشترك

وزير اخلارجية سامح شكري مع نظيره األميركي أنتوني بلينكن

وشراكة اســتراتيجية وثيقة، ومبا 
يحقق األهداف واملصالح املشــتركة 
للبلديــن والشــعبني الصديقــني. 

دمشق تفقد مكتباتها..
ومثقفون ينعون «نوبل» العريقة

سقوط «درون» إسرائيلية في األراضي السورية

وكاالت: أثــار خبــر تداولتــه صفحات 
التواصــل االجتماعي حــول إغالق مكتبة 
«نوبل» العريقة بعد نصف قرن من إنشائها، 
شجون واستياء مثقفي سورية في الداخل 
واخلارج، خصوصا أنها ليست أولى املكتبات 
العريقة التي تغلق بعد كساد سوق الكتب 
ألسباب عدة تبدأ بالغالء املعيشي وال تنتهي 
عند عزوف السوريني عن القراءة، خصوصا 
مع انتشار األجهزة الذكية ومواقع التواصل. 
وأصبحــت املكتبــة التي أنشــئت في 
ســبعينيات القرن املاضــي، أحدى معالم 
دمشــق الثقافية وكان لهــا دور كبير في 
تنشــيط الثقافة والقراءة، وكانت مقصدا 
ملئات املثقفني واألدباء والفنانني من مختلف 
امليول واالجتاهات الفكرية والثقافية خالل 
خمســة عقود، وجاء قرار اإلغالق مبنزلة 
صدمة بالنسبة لهم وللكثيرين من روادها، 
ولكنه كان متوقعا في مجتمع طغت عليه 

ثقافة االستهالك.
ونعى عدد من املثقفني ممن كانوا روادا 
دائمني للمكتبة التي جتاور فندق «الشام»، 
وقالــت الصحافيــة رواد صبحي إبراهيم 

في منشــور على صفحتها الشخصية في 
«فيســبوك»، مضيفــة أن «مالمح شــارع 
ميسلون تغيرت بغياب هذه املكتبة وغياب 

إدمون وجميل نزر» صاحبي املكتبة.
وعلق الروائي خليل صويلح: «إن دمشق 
باتــت بال مكتبــات بعــد أن أغلقت مكتبة 
ميسلون أبوابها لتتحول إلى مركز صرافة، 
ثــم مكتبة اليقظة التي حتولت إلى متجر 
أحذية، ثــم مكتبة الزهراء، وتســاءل عن 

مصير مكتبة نوبل بعد إغالقها اليوم».
وفيما أشيع عن أن املكتبة ستتحول إلى 
مطعم نفى مالكها «أدمون نزر» ما أشيع في 
تصريح لتلفزيون «اخلبر»، مشيرا إلى أن 
إغالقها كان ألسباب شخصية وال صحة ملا 

يشاع عن حتويلها إلى مطعم.
واشار «نزر» الى أنه بإمكان زبائن املكتبة 

التواصل معه لتأمني الكتب كما املعتاد.
وعقب الكاتب فؤاد حميرة: «وأخيرا مت 
إغالق مكتبة نوبل في دمشق.. وهكذا أيها 
الســادة تقل محالت الكتب لتكثر محالت 
األحذية فينقرض املثقفون وتكثر األحذية 

امللمعة».

وكاالت: أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي 
سقوط طائرة استطالع مسيرة إسرائيلية 
«درون» في األراضي السورية خالل عملية 
وصفها بـ «الروتينية»، للمرة الثانية خالل 

أقل من شهر ونصف الشهر.
وقال اجليش اإلسرائيلي في تغريدة 
نشرها عبر «تويتر»، إنه في اآلونة األخيرة 
ســقطت طائرة مســيرة إســرائيلية في 
األراضي اإلســرائيلية بسبب عطل فني، 

ويجري التحقيق في احلادث.
وكان املتحدث باسم اجليش اإلسرائيلي 
أفيخاي أدرعي أعلن في تغريدة نشــرها 
عبــر «تويتر» منتصف الشــهر املاضي، 
أنه «خالل نشاط روتيني سقطت طائرة 
مسيرة من نوع راكب السماء داخل األراضي 
السورية نتيجة خلل فني. ال توجد خشية 
من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في 

احلادث».

عون يتحدث لألمم املتحدة.. وميقاتي يلتقي ماكرون الستعادة أموال «سيدر»
بيروت - عمر حبنجر

يطــل رئيــس اجلمهورية 
ميشــال عــون متحدثــا أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
«عن بعد» اليوم اجلمعة، تزامنا 
مع اجتمــاع رئيس احلكومة 
جنيــب ميقاتــي بالرئيــس 
الفرنســي إميانويل ماكرون، 
فيمــا يســتعد قائــد اجليش 
اللبناني العماد جوزف عون 
للقيام بزيارة خاطفة الى تركيا 
للقاء نظيره التركي، من أجل 
تعزيز التعاون العمالني بني 
اجليشني، وطلب دعمه باملعدات 
اللوجيستية، في حني وصلت 
سفينة أميركية للنقل السريع 
الى بيروت بزيارة هي األولى 
لســفينة حربية أميركية الى 
قاعدة بحرية لبنانية «تأكيدا 
علــى الشــراكة القويــة مــع 
اجليــش اللبناني» وفق بيان 

بهذا اخلصوص.
الرئيس عون ســيكرر في 
كلمته أمام األمم املتحدة متسك 
لبنان بالقرارات الدولية، وفي 
طليعتهــا القــرار ١٧٠١ الــذي 
يفرض سلطة الدولة على كامل 
أراضيها في اجلنوب، وينوه 
بــدور األمم املتحــدة وقواتها 
العاملــة ضمن حدود القواعد 

املعتمدة.
أما لقاء رئيــس احلكومة 
اللبنانية، بالرئيس الفرنسي 
اليوم، فهو حــدث مهم بنظر 
املصادر احلكومية بالنســبة 
للبنان، الذي بات يحتاج، بعد 
تشكيل احلكومة، الى استعادة 
ثقة املجتمعني العربي والدولي 
بهــا، كــي تنطلق فــي عملية 
النهــوض االقتصادي واملالي 

وعلى كل صعيد.
ومــن هنــا كانــت زيــارة 
ميقاتي لفرنسا التي ساهمت 
في إخراج حكومته إلى النور، 
متجاوزا الكباش احلاصل بني 
واشــنطن وباريس. وواضح 
ان الرئيس الفرنســي يحتاج 
الى كل عنصر ضاغط لتعزيز 
موقفه أمام استحقاقاته املقبلة.

ويحمل ميقاتي إلى باريس 
خطة تبدأ مبحاولة إعادة إحياء 
مؤمتــر «ســيدر» وملياراته 
املرصودة للبنان، واملعروف 
ان مليارات «سيدر» عربية ما 
يقتضي إقناع الدول الشقيقة 
بأن ظاهر األوضاع في لبنان 
غير باطنهــا. وتكثيف العمل 
الداخلي للمشروع بالتفاوض 
الدولي،  النقــد  مع صنــدوق 
وبالتالــي معاجلــة األزمــات 
الكبــرى فــي املــاء والكهرباء 
والوقــود والصحة والتربية، 
التي باتت الهم األول للبنانيني 
مع بدء العام الدراسي اجلديد، 
إضافة إلى إعــادة إعمار مرفأ 
احلمايــة  وتأمــني  بيــروت 
االجتماعيــة للبنانيني الذين 
وجدوا أنفسهم عالقني بني رفع 

الدعم وغالء األسعار.

دار الفتــوى، ليضع املقام في 
مواجهــة مــع القضــاء، ومن 
على منبــر دار اإلفتاء، طالب 
بتحقيق دولي باالنفجار. لكن 
كلما أراد املشنوق الهروب الى 
األمام، ورط دار الفتوى، حيث 
اعلنها عنوانا لرئيس احلكومة 
السابق حسان دياب، ملن يشاء 

بتبليغه أي أمر!
التهديــد، بالقضــاء على 
القضاء املســتقل، مرفوض 
دوليــا، وهــذا أول اشــتباك 
مباشــر وفعلي بــني قاضي 
املولــج بكشــف  التحقيــق 
املســؤولني عن تفجير مرفأ 
بيــروت، وبــني املنظومــة 
التي  السياســية احلاكمــة، 
استنفرت كل الطرق القانونية 
للتشــكيك بعمــل القاضــي 
البيطــار، وغيــر القانونية 

بالتهديد والوعيد.
الــدورة  انتهــاء  ومنــذ 
االســتثنائية ملجلس النواب، 
وانتفاء احلصانة عن النواب 
املدعــى عليهم وهم يوســف 
فنيانوس وعلي حسن خليل 
وغازي زعيتر ونهاد املشنوق، 
والشغل شغال على فتح دورة 

واالرتبــاط في «حــزب اهللا» 
وفيق صفا، وقال: «نحمل هذه 
املنظومــة ومن خلفها «حزب 
اهللا» ومــن أمامهــا الرؤســاء 
الثالثة ومجالسهم التسووية 
اخلاضعة، مســؤولية عرقلة 
التحقيق ومســار احملاسبة». 
في حني حذر املكتب السياسي 
للكتائب من ان حزب اهللا بدأ 
تكريس دولته املوازية، فيما 
رئيس احلكومة ال ميلك سوى 
احلــزن ورئيــس اجلمهورية 
الــذي خــاض أعتــى املعارك 
للحفاظ على صالحياته، تخلى 
عن أهمها وهي قسمه بصون 

سيادة البلد وقراره احلر.
على صعيد أزمة احملروقات، 
فقد خفت الزحمة أمام محطات 
البنزين بعد تسعير الصفيحة 
بـــ ١٤ دوالر او ما يوازي ٢١٠ 
آالف ليرة، بينما بقي تسعير 
املازوت بالدوالر فقط، البنزين 
يغطيــه البنــك املركــزي، أما 
الشــركات  املــازوت، فشــأن 
واملســتهلكني، مــا يجعل من 
املــازوت اإليرانــي، جزءا من 
الســوق احلــر، ودوالره من 

السوق السوداء.

اســتثنائية ملجلــس النواب، 
بالتشاور مع رئيس املجلس 
نبيه بري والرئيس ميقاتي، 
بغية جتنب سقوط احلصانات 
عن املدعى عليهم، وهنا يطرح 
الســؤال الكبيــر: هــل يوقع 
الرئيــس عون مرســوم هذه 
الدورة النيابية لينقذ النواب 
املالحقــني؟ وهــو األدرى بأن 
توقيعــه يعني وضع نفســه 
في مواجهة مع أهالي ضحايا 

االنفجار وجرحاه.
فإذا كانــت هــذه البداية، 
واحلكومــة لــم تبــدأ عجلــة 
التفاوض الرسمي مع اجلهات 
الداعمة، فكيف سيكون ختامها، 
سوى ان يضيف ميقاتي الى 
أحزانه خرق استقاللية القضاء، 
بعــد حزنه، على خرق النفط 
اإليراني للســيادة اللبنانية، 
كما ترى إذاعة «صوت لبنان» 

الكتائبية.
الكتائــب  رئيــس حــزب 
ســامي اجلميــل توقــف أمام 
«الســكوت املريب» للرؤساء 
والوزراء والنواب عن التهديد 
الــذي تلقــاه احملقــق العدلي 
مــن رئيس وحدة التنســيق 

مؤمتر للداعمني في أكتوبر لتوفير ٣ مليارات دوالر.. وتساؤالت ما إذا كان الرئيس سيوقع مرسوم الدورة االستثنائية إلضفاء احلصانة على النواب املدعى عليهم

رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون مترئسا اجتماعا مع الوفد اللبناني في املفاوضات غير املباشرة لترسيم احلدود البحرية اجلنوبية    (محمود الطويل)

ونقلت مواقع التواصل عن 
مصادر حكومية في بيروت، 
توقعها ان تدعو فرنســا الى 
مؤمتــر لدعــم لبنــان مطلع 
أكتوبر املقبل، وذلك لتأمني ٣ 
مليارات دوالر، وفقا للخطط 
التي ستتم مناقشتها اليوم مع 
رئيس احلكومة ميقاتي وفي 
طليعتها ملف الكهرباء وربطه 

بأنابيب الغاز.
في هذه األثنــاء تواصل 
املرفــأ،  االهتمــام بانفجــار 
حيــث بــدا احملقــق العدلي 
طارق البيطار محاصرا من 
املنظومــة السياســية التي 
تخترع الفتــاوى القانونية 
للتهرب من املسؤولية، تارة 
باتهامه بالتسييس، وأخرى 
باالستنســابية وذهبوا الى 
حد املطالبة بتغييره، بإقامة 
دعــاوى االرتياب املشــروع 
بحقه، وأخيرا التهديد «بقبعه 
بالقانون او بسواه» من جانب 
مسؤول في حزب اهللا وفيق 

صفا، الذي لم ينف ذلك.
وتوقفت قنــاة «اجلديد»، 
أمــام جلــوء وزيــر الداخلية 
الســابق نهــاد املشــنوق الى 

النائب فؤاد مخزومي لـ «األنباء»: 
احلكومة امتداد حلكومة ٢٠١١

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى رئيس حزب احلوار الوطني نائب 
بيروت املستقل فؤاد مخزومي ان احلكومة 
سقطت مرتني في االيام االولى من والدتها 
القيصرية، مشيرا في تصريح لـ«األنباء» الى 
ان السقطة االولى جتلت في اكتفاء رئيس 
احلكومة جنيب ميقاتي باإلعراب عن حزنه 
االيرانية ســيادة  النفط  النتهاك صهاريج 
لبنان، دون ان يتخذ ولو اجراء يتيما يترجم 
رفضه ورفض حكومتــه لهذا التعدي على 
السيادة اللبنانية، خصوصا انه رئيس السلطة 
التنفيذية، وتخضع إلمرته كل السلطات االمنية 
املوجلة ضبط احلدود، معتبرا بالتالي ان في 
خلفية هذا احلزن، اعترافا صريحا وواضحا 
من الرئيس ميقاتــي، بأن حزب اهللا، عراب 
احلكومة، واملشرف على سياستها، واملالك 
للثلثني املعطلني فيها، هو من ينتهك السيادة 
اللبنانية بدعم إقليمي معروف، مســتغربا 
بالتالي ان يكون الرئيس ميقاتي مزعوجا من 
شركائه في احلكومة، ولم يعترض مباشرة 
امامهم على تصرفاتهم املقيدة لشرعية الدولة 

واملتجاوزة لدور املؤسسات الدستورية.
اما الســقطة الثانية، فقد جتلت بالتزام 
احلكومة الصمت القاتل امام رسالة التهديد، 
التي وجهها مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق 
في حزب اهللا وفيق صفا الى القاضي طارق 
البيطار، خصوصا انه ال حزب اهللا نفى اخلبر، 
وال وزيــر العدل هنري خوري أصدر بيانا 
البيطار،  القاضي  اثر استيضاحه األمر من 
يؤكد فيه عدم صحته، ما يعني ان رســالة 
التهديد صحيحة، وان احلكومة رئيسا ووزراء، 
غيبت نفسها عن هذه احلقيقة الفتنوية، التي 
استباحت اجلســم القضائي، بهدف اخفاء 
احلقيقــة وحماية من اشــير اليهم بأصبع 
االتهــام، ما يعني من وجهة نظر مخزومي، 
ان صمت حكومة الرئيس ميقاتي عن هذين 
احلدثني اخلطيرين، ان دل على شيء، فعلى 
شــراكتها الكاملة في عملية انتهاك سيادة 
لبنان، وفي استباحة التحقيق العدلي وكامل 

اجلسم القضائي.
وعليه، أكد مخزومي ان هذه احلكومة، 

ليست سوى امتداد حلكومة ٢٠١١، فحزب اهللا 
لم يسم خالل مسيرته احلزبية، اي رئيس 
حكومة، سوى جنيب ميقاتي مرتني، االولى 
في العام ٢٠١١، والثانية في العام ٢٠٢١، وما 
يقــال بالتالي عن عدم وجــود ثلث معطل 
ألي جهة سياســية، ذر للرماد في العيون، 
فالتيار الوطنــي احلر، وحزب اهللا، وحركة 
امل، واملردة، واحلزب القومي، كلها باجتاه 
سياسي واحد، معتبرا بالتالي، انه لم يعد وفقا 
لهذه املعادلة احلكومية، من جدوى للبحث عن 
مكمن القوة داخل احلكومة، فالقاصي والداني 
يدرك ان حزب اهللا يحكم البالد، ويسيطر 
على مفاصل الدولة، وان هذه احلكومة أتت 
لتسكير ملف التحقيق اجلنائي، وملف انفجار 
مرفأ بيروت، ولضرب عملية اعادة الهيكلة في 
املصارف، وخلطف اموال املودعني، وبالتالي 
إلنقاذ منظومة الفساد واالجرام من املساءلة 

واحملاسبة والعقاب.
وختم مخزومي مشيرا الى ان ما لم يتنبه 
اليه الرأي العام، هو ان مشــاركة لبنان في 
إعادة إعمار سورية حتتاج الى وجود نظام 
مصرفي كامل متكامل، اال ان املنظومة احلاكمة، 
تتجاهل هــذا االجراء الوطني والضروري، 
بهدف إفساح املجال امام ايران وفرنسا كي 

حتتكرا اعادة اإلعمار في سورية.

اعتبرها سقطت مرتني في األيام األولى من والدتها القيصرية

النائب فؤاد مخزومي

ر مؤسسة كهرباء لبنان ُحتذِّ
من انقطاع كامل للتيار بحلول نهاية سبتمبر

بيروت - رويترز: حذرت مؤسسة كهرباء لبنان أمس 
من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البالد بحلول نهاية 
سبتمبر اجلاري مع انخفاض مخزوناتها من احملروقات.
وذكرت الشركة في بيان أنها تستطيع توليد أقل من 
٥٠٠ ميغاواط من الكهرباء باســتخدام زيت الوقود الذي 

حتصل عليه مبوجب اتفاقية تبادل مع العراق.
وأضافت الشــركة ان مخزوناتها من زيت الوقود من 
الدرجتني (إيه) و(بي) وصلت ملستويات حرجة ونفدت بالفعل 
في بعض احملطات التي توقفت حاليا عن إنتاج الكهرباء.

وقالت في البيان: «خالل األســبوعني األخيرين فقط 

تعرضت الشبكة الكهربائية إلى ما يزيد على ٧ انقطاعات 
عامة على كامل األراضي اللبنانية، وإنه إذا ما اســتمرت 
األمور على حالها فهنالك مخاطر عالية من الوصول إلى 

االنقطاع العام والشامل أواخر شهر سبتمبر اجلاري».
ووقع العراق اتفاقا في يوليو يسمح للحكومة اللبنانية 
التي تعاني من شح السيولة بسداد قيمة مليون طن من 

زيت الوقود الثقيل ملدة عام بالسلع واخلدمات.
وزيت الوقود الثقيل ليس مناســبا لالســتخدام في 
لبنان، وبالتالي يتم استبداله في مناقصات بنوع مناسب 

من الوقود.

املنسقة األممية تشدد على أهمية اإلصالح 
واستئناف املفاوضات مع صندوق النقد

بيــروت ـ د.ب.أ: أكدت املنســقة اخلاصة 
لألمم املتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على 
أهمية تنفيذ اإلصالحات املالية واســتئناف 

املفاوضات مع صندوق النقد الدولي
وقالت فرونتسكا، بعد لقائها وزير املالية 
اللبناني يوسف اخلليل: «أود أن أعبر كالعادة 
عــن دعم األمم املتحدة للبنان، وأن أؤكد في 
الوقت نفســه على أهمية تنفيذ اإلصالحات 
املالية التي نعتبرها في غاية األهمية باإلضافة 
إلى اســتئناف املفاوضات مع صندوق النقد 

الدولــي». وأضافت: «تطرقنــا إلى موضوع 
حقوق السحب اخلاصة وآلية التصرف بها 
وموضوع اإلصالحات االقتصادية بشكل عام، 
ولــدي اآلن تصور واضــح»، واصفة أجواء 

االجتماع بأنها «مثمرة للغاية».
وأعربت عن أملها في «أن يتم تنفيذ خطة 
اإلصالح الطموحة للغاية ألن املهم بالنسبة لنا 
هو ملس التقدم والتخفيف من قسوة احلياة 
املؤملة على الناس خاصة فيما يتعلق بقطاع 

الكهرباء واحملروقات».
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متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

منطقة زراعية كويتية من ٦ 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

الوفرة

هيفاء علي

ساارويغلاا

دحنخدامعلل

يرتسحسسناس

موخااعحملا

يفارءاررمم

دجباردرمتي

يرثتوحارجا

حرشحنذلقوت

مغنبرارطلق

معنةبءقىوب

سءارشةمنلا

مةنيفسيغدء

١ - نيران مشتعلة - مسؤول احلي أو القرية، ٢ - في 
الفم - متشابهة، ٣ - جرى املاء (معكوسة) - فضة، 
٤ - عكس خائن - نسبة لبلد أوروبي، ٥ - البحر، 
٦ - حزب هتلر - كهف، ٧ - مخلوق نوراني - والد، 
٨ - فائدة محرمة - جواهر، ٩ - مجهول - متشابهة، 

١٠ - مدينة أردنية - أتوقع (معكوسة).

الساميات
سدميي
املتجول

سعاد
حذاء

غنى
انتخاب

نعم
جد
ولد

قباء
مرقط
الغيور

حائرون
بر

شراء
خسارات

شرح
حر
منر

عماد
سحر

الرقمي
سفينة

حبة

نغم
ثرى
سم

١ - عكس حرم - للتعريف - وقف بامليناء، ٢ - مكاتيب 
- علل وفسر، ٣ - من الزهور، ٤ - بيت الدجاج - من 
الطيور - من األطراف، ٥ - للنصب - أخطأ، ٦ - سهل 
أخضر - ساحات، ٧ - صوت املاء - جواد، ٨ - تنظر 
- عكس شر (معكوسة)، ٩ - للمساحة - عكس ضراء، 

١٠ - متشابهان - مالح.

أفقياً: عموديًا:
١ - حريق - مختار، ٢- لسان - ر ر ر ر ر، ٣ - سال 
(معكوسة) - جلني، ٤ - أمني - روسي، ٥ - اليم، 
٦ - نازي - غار، ٧ - مالك - اب، ٨ - ربا - درر، ٩ - 
سر - ي ي ي ي ي، ١٠ - أريد - اخمن (معكوسة).

١ - حلل - ال - رسا، ٢ - رسائل - برر، ٣ - ياسمني، 
٤ - قن - ميام - يد، ٥ - لن - زل، ٦ - مرج - ميادين، 
٧ - خرير - كرمي، ٨ - ترنو - خير (معكوسة)، ٩ - أر 

- سراء، ١٠ - ر ر - ربان.

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

إعداد: عروبة حجازي

شؤون علمية

كيف تتشكل احلرارة؟

إن أي مادة - من تلك املواد التي نراها 
أو نعرفها - تتكون من جزيئات، وعندما 
تتحرك تلك اجلزيئات تنشأ احلرارة، ولنأخذ 
مثاًال لتوضيح ذلك: إذا وضعنا وعاء به ماء 
فوق موقد مشتعل، فالذي يحدث أوال هو 
اللهب  أن اجلزيئات السفلى والقريبة من 
تسخن وتبدأ في التحرك واالهتزاز بعنف، 
ثم تصطدم هذه اجلزيئات السريعة بالبطيئة 
التي جتاورها، فتجعلها تتحرك بسرعة أكبر، 
وبالتالي تصطدم تلك اجلزيئات األخيرة 
بجزيئات أخرى، حتى تعم احلرارة جميع 
محتويات الوعاء، واملواد الصلبة هي أجود 
املواد توصيال للحرارة، إذ إن جزيئاتها محكمة 
التعبئة، وهذا يعمل على زيادة عدد التصادمات، 
ما يزيد في سرعة انتقال احلرارة، أما الغازات 
فهي أردأ املواد توصيال للحرارة، ألن جزيئاتها 
بعيدة جدا عن بعضها بعضا، أما السوائل 
فهي وسط بني املواد الصلبة والغازية، سواء 
في قيمة املسافات التي تفصل بني جزيئاتها 
او في قدرتها على توصيل احلرارة، ويتخذ 
الهواء عادة كمعيار للمقارنة بني التوصيل 
احلراري للمواد املختلفة، وعلى هذا األساس 
يبلغ التوصيل احلراري  للفضة (مثال) ١٩٣٠٠ 
ضعف التوصيل احلراري جلسم مساو لها 

من الهواء.
من كتاب: املوسوعة ـ مجدي سيد عبدالعزيز

عالم التغذية

ملاذا يجب االستغناء عن غسل الدجاج واللحوم قبل الطبخ؟

يستمر اجلدل احلاصل بشأن غسل الدجاج 
واللحوم قبل طبخها من عدمه، وسط حتذيرات 
اخلبراء املتجددة من خطورة فعل ذلك، ألسباب 
عدة أبرزها املخاوف من انتشار أي بكتيريا ضارة.

فقد أكدت اختصاصية التغذية السريرية في 
مؤسسة «مايو كلينيك»، أنيا هيل، أن بعض 
الناس يعتقدون أنه من املفترض أن يغسلوا 
أنها  اللحوم والدجاج قبل الطهو. وأضافت 
توصي بعدم فعل ذلك، ألنه يعرضنا خلطر 

انتشار البكتيريا في املطبخ ومن حولنا.
إلى ذلك، يكمن القلق األكبر عند غسل الدجاج 
النيء من زيادة خطر انتشار األمراض املنقولة 
بالغذاء حيث ميكن للدجاج النيء وعصائره أن 
حتمل بكتيريا ضارة مثل العطيفة أو الساملونيال، 
وكالهما ميكن أن يسبب األمراض التي تنقلها 

األغذية.
وعندما تغسل الدجاج حتت املاء اجلاري، 
هناك خطر تناثر املاء الذي يحمل هذه العصائر 
وبالتالي البكتيريا حول احلوض وأدوات املائدة 
والطعام القريب، إال انه ميكن تقليل تلك العصائر 
قبل الطهي، إذ ميكن تنشيف الدواجن النيئة 
مبنشفة ورقية طاملا يتخلص منها بشكل صحيح.
كذلك، أوصى املوقع التابع لعيادة كليفالند 
البكتيريا  بعدة خطوات تقلل خطر انتشار 
النيء، ومنها  الدجاج  الضارة عند حتضير 
النيئة املخزنة في  االحتفاظ دائما بالدواجن 

أدنى رف في الفريزر أو الثالجة.
وبهذه الطريقة، ال ميكن ألي من العصائر 
البكتيريا الضارة أن  التي يحتمل أن حتمل 
العبوة وعلى األطعمة األخرى.  تتساقط من 
اليدين جيدا قبل  التأكد من غسل  كما، يجب 
وبعد التعامل مع الدواجن النيئة، واستخدام 

لوح تقطيع منفصل للدواجن.
وعند طهي الدواجن، ميكن استخدام مقياس 
حرارة نظيف للتأكد من نضج اللحم عند درجة 
١٦٥ فهرنهايت على األقل وفقا لتوصيات إدارة 

الغذاء والدواء.

عن موقع «ميديكال إكسبرس»
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هنادي الكندري لـ «األنباء»: لست منافقة!
دعاء خطاب

Doua_khattab

الكنــــــدري  «هنــــادي 
تثيــر اجلدل بهديــة لعامل 
النظافة».. كان هذا العنوان 
متصدراً في عــدد كبير من 
املواقــع ومحــركات البحث 
األيام املاضية، وتلقت على 
إثره هنادي تعليقات عديدة 
تلومهــا علــى نشــر مقطع 
مصور تقوم فيه بتقدمي هدية 
لعامل بسيط واتهامها بأنها 
تستفز املتابعني، وال يجوز 
أن تنشر ما تقوم به من خير 

ترجو منه رضا اهللا.
النجمة  التقت  «األنباء» 
اجلميلة هنادي وسألتها عن 
هذا التصرف الذي وضعها 
في مرمى نيــران املتابعني، 
فأجابت: اجلميــع يعلم أنه 
في عالم «السوشيال ميديا» 
يتم اجتزاء الڤيديو وتصيد 
مقاطع لتبدو مثيرة للجدل، 
ما حدث هو أنني كنت أحتدث 
عبر بث مباشر مع متابعيني، 
وتوقفت فجأة عندما رأيت 
هــذا العامل ألننــي معتادة 
على رؤيته أمام منزلي من 
وقت الدراسة حتى أن أبنائي 
يعرفونــه ويضحكون معه 
دائما، وقد اختفى منذ بداية 
جائحة كورونا، لذا كانت ردة 
فعلي بها حماس ألنني كنت 
أنوي تقدمي هدية ألي شخص 
يظهر أمامي، وسبحان اهللا 
الذي يسر هذا املوقف لتكون 
الهدية من نصيبه هو، ورأيت 
سعادته مبا قدمته له، وهي 
عبــارة عن مروحة صغيرة 
ميكــن تركيبها فــي منطقة 
الرقبة لتقلل من حرارة اجلو، 
وبعدها توقف البث وحتدثت 
معه واطمأننت عن أحواله.

وعــن ســبب تصويرها 
هــذا املقطــع الــذي عّرضها 
لالنتقادات، قالت: يتابعني 
الكثيرون، وبينهم شريحة 
كبيرة من الشباب واملراهقني، 
وأحببــت أن أوضح لهم أن 
تقدمي الهدية للبســطاء أمر 
جميل وله فضل على نفس 
مــن يتلقى منــا الهدية وال 
يشــترط أن نشــعره بأنها 
«صدقة»، وأضافت: استشرت 
شيخ دين فيما حدث، وقال 
لي إنني لم أخطئ طاملا نيتي 

من املتابعني عــن تكرارهم 
نفس التصرف وعما شعروا 
به من ســعادة وقد اقشعر 
بدني مما قرأت ورأيت، لكنني 
لم أرغب في نشره ليؤجروا 

املتابعني  لكسب استعطاف 
وزيادة املشــاهدات ولكنني 
بعيــدة كل البعــد عن ذلك. 
وحول جديدها فــي الفترة 
املقبلة، ردت: منشغلة بقراءة 
عدد كبيــر مــن النصوص 
هــذه الفتــرة، ووجــدت أن 
علــى مســتوى  جميعهــا 
عال لكننــي أختار املختلف 
النســبة لي، فأنا أفّضل أن 
أطل على جمهوري في شهر 
رمضان بشــيء مختلف من 
حيث الشكل واحملتوى. أما 
عــن نيتها للســفر، فقالت: 
ذهبــت فــي رحلــة قصيرة 
إلــى مصر وزرت األهرامات 
واملتحف املصــري اجلديد، 
وكنت سعيدة مبا رأيته من 
تطور فــي البنيان والطرق 
واجلسور واملدن، وفعال مصر 
«أم الدنيا»، ولدي نية للسفر 
مــع زوجــي الفنــان محمد 
احلداد لالســتجمام وقضاء 
عطلة قبــل البدء في أجواء 

التصوير.

عنه. وأكملــت: كثيرون في 
ال  ميديــا»  «السوشــيال 
أريــد أن أطلــق عليهم لقب 
«منافقني»، لكنهم يتعمدون 
تصويــر مثل هذه املشــاهد 

بعد تصوير ڤيديو تقدميها هدية لعامل نظافة عّرضها للهجوم

الزميلة دعاء خطاب مع هنادي الكندري                                      (أحمد حافظ)

مــع اهللا كانت صادقة، وأنا 
ال أجهر مبــا أقدمه من خير 
ألنه أمر خــاص بيني وبني 
ربــي، وواصلت: تلقيت في 
اليوم التالي رســائل كثيرة 

مع زوجها الفنان محمد احلداد

منشـغلة بقـراءة عـدد مـن النصـوص.. وفعـًال مصـر «أم الدنيا»

ملشاهدة الڤيديو

«مراحب» ألهالي «األحمدي».. «نبيك سالم»
مفرح الشمري

بحضور محافظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد، والوكيل 
اإلذاعــة  لشــؤون  املســاعد 
بالتكليف ســعد الفندي، قام 
البرنامــج اإلذاعــي «مراحب» 
ببث احدى حلقاته اخلارجية 
مــن مقــر محافظــة األحمدي 
وذلك بهدف تســليط الضوء 
على رؤى احملافظة ومساعيها 
لالرتقاء بالعمل املجتمعي وآلية 
تعاملها مع جائحة كورونا من 
خالل تقدمي العديد من األنشطة 
والفعاليات واملشاريع واخلطط 
الصحية والتربوية والتعليمية 
والتطوعيــة  والتثقيفيــة 
واإلنســانية للقاطنــني فــي 
مناطق احملافظة طوال الفترات 
املتزامنة مع انتشــار جائحة 
كورونا وأيام احلظر اجلزئي 

والكلي.
وأشــار اإلعالمي يوسف 
برنامــج  مقــدم  جوهــر 
«مراحب»، عقب انتهاء احللقة 
لـ «االنباء»، الى أن البرنامج 
يســعى في خطــة تطويره 
احلاليــة الى احلفــاظ على 

مختلف املجاالت وبثها عبر 
أثير املستمعني.

كما قال اإلعالمي يوسف 
جوهــر ان احللقــة تطرقت 
إلــى ثالثة محــاور بصحبة 
الضيــوف املوجوديــن من 
التميــز والفــرق  أصحــاب 
التطوعيــة، ومنهــم معلــم 
اللغــة العربيــة محمد علي 
الذي اســتعرض  العازمــي 
مجريات ملتقى األحمدي عن 

جــاءت املداخلــة الثالثة مع 
مدير املكتب الفني مبحافظة 
إبراهيــم خليــل  األحمــدي 
الفــودري الــذي حتدث عن 
مشروع «محافظتي أجمل» 
ذي املسارات اخلمسة ودور 
احملافظة في االرتقاء بأبنائها 
والوافدين علــى أرضها من 
خالل إقامة فعاليات متعددة 

في جميع جوانب احلياة.
وشــهدت احللقة تكرميا 
متبادال بني احملافظ والوكيل.

يذكر ان برنامج «مراحب» 
من اعداد هاني املخيال ومحمد 
السبيعي، ومن تقدمي فريدة 
دهــراب ويوســف جوهــر، 
والتنسيق واملتابعة سوسن 
بوشهري، والهندسة اإلذاعية 
نــور األنصــاري، والتنفيذ 
يوسف بودريد، والبرنامج 
عبدالوهــاب  إخــراج  مــن 
الصالحــات، وتكــون فريق 
هندســة النقل اخلارجي من 
يوسف الطويل، عبدالعزيز 
العجيل، محمد القطان، جعفر 
الفيلي، حسني شاه، حسني 
البلوشــي،  الصفــار، كوثر 

وحوراء معرفي.

بعد ضمــن رؤى وتطلعات 
الطاقة  التعليم واســتغالل 
الطالبية واالحتفاظ بلياقتها 
واحتواء أزمة كورونا، وقد 
اســتضاف البرنامــج أيضا 
موجهة التربيــة الفنية في 
منطقــة األحمدي التعليمية 
منال حســن الغضبان التي 
بينت بدورها دور احملافظة 
في إعداد املسابقات التوعوية 
بعنوان «نبيك سالم»، بينما 

في حلقة خارجية بّثت على الهواء عبر األثير بحضور احملافظ الشيخ فواز اخلالد

اإلعالمية فريدة دهراب واإلعالمي يوسف جوهر في فقرات البرنامج

فريق العمل في صورة تذكارية مع محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد

محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد مكرما وكيل اإلذاعة سعد الفندي

ريادته املهنية عبر توجيهات 
الوكيــل املســاعد لشــؤون 
اإلذاعة ســعد الفندي وهمة 
فريــق العمل بقيادة املخرج 
عبدالوهــاب الصالحات، ملد 
جســور التواصل مع جميع 
اجلهات احلكومية ومؤسسات 
املجتمــع املدني ضمن رؤية 
الــوزارة اإلعالميــة ملواكبة 
األحداث ونقل الصور املشرقة 
من عطاءات أبناء الوطن في 

ثرى الكويت احتضن
«الطيب» محمد الرويشد

مفرح الشمري

ووري جثمان امللحن 
القديــر املغفور له بإذن 
اهللا تعالى محمد الرويشد 
الثــرى عصــر امس في 
الصليبخــات،  مقبــرة 
بعدما وافته املنية أول من 
أمس عن عمر يناهز الـ 
٦٥ وذلك بحضور شقيقه 
عبداهللا الرويشد وعادل 
الرويشــد واهله وذويه 

واالصدقاء واالقارب.
وكان كثيرون من املعزين توافدوا إلى 
املكان، قبل وصول جثمان «ابواحمد»، 
مستذكرين مآثره وطيبته مع اجلميع وما 
قدمه للحركة الفنية الكويتية، سائلني 
اهللا ان يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح 

جناته.
من جانب آخر، نعى املجلس الوطني 
للثقافــة والفنون واآلداب ببالغ احلزن 
واألســى املغفــور له بــإذن اهللا تعالى 
الفنان امللحن محمد الرويشد بعد مسيرة 
حافلة بالعطاء واإلجناز في املجال الفني 

فــي الســاحة الكويتية 
واخلليجية.

ونقل الناطق الرسمي 
للمجلــس واألمني العام 
املســاعد لقطاع الثقافة 
األنصــاري  د.عيســى 
تعــازي وزيــر اإلعــالم 
والثقافــة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب ورئيس 
املجلس الوطني للثقافة 
والفنــــــــــون واآلداب 
عبدالرحمــن املطيــري 
وأمني عام املجلس كامل 
العبداجلليل وكل العاملني فيه ألســرة 

الفقيد ولألسرة الفنية.
وقال د.عيسى األنصاري: ان امللحن 
الرويشــد، رحمــه اهللا، قــدم  محمــد 
العديد مــن األحلان لكبار الفنانني، كما 
ســاهم في العديد من األعمال الدرامية 
واملسرحيات، ويعد امللحن الرويشد من 
امللحنني املميزين في حقبة الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن املاضي، وغنى 
من أحلانه العديد من املطربني في الكويت 

واخلليج والوطن العربي.

الراحل محمد الرويشد

املطربة فطومة في البرنامج التراثي «البوشية»

التلفزيون في أكتوبر «غير» شكًال ومضمونًا
مفرح الشمري

يستعد القائمون في تلفزيون الكويت 
لتحد جديد في ظــل التنافس املوجود 
بــني القنوات التلفزيونيــة في تطوير 
برامجها من ناحية الشــكل واحملتوى 
حتى تتماشى مع العصر الذي نعيشه 
والــذي يتطلب أفكارا جديــدة تتوافق 
مع «رؤية كويت ٢٠٣٥» واستراتيجية 

وزارة اإلعالم ٢٠٢٦/٢٠٢١.
هذا التحدي سيبصر النور في دورة 
أكتوبر املقبلة، حيث ســيالحظ املتابع 
واملشــاهد في الداخل واخلــارج تغيرا 
شامال شكًال ومضمونًا في عملية اختيار 
البرامج بحيث تكون هناك برامج للفترة 
الصباحيــة ومن ثــم للظهيرة وصوال 
للفترة املســائية، وهــذه البرامج متت 

دراستها بشكل واسع كبير ومت اختيار 
فرقها العاملة بشكل يتناسب مع افكارها 
والتي سيكون تنفيذها بأسلوب جديد 
بعيدا عن التقليدية التي كانت في بعض 
البرامج التي يبثها التلفزيون في وقت 

الذروة.
ومن البرامــج اجلديدة التي تصور 
لــدورة اكتوبر حاليا في اســتديوهات 
التلفزيون البرنامج التراثي «البوشية» 
من تقدمي النجمة منى شداد التي تعود 
للتقــدمي بعد البرامــج التي قدمتها في 
فترة ســابقة، وحققت جناحا ومتيزا. 
البرنامج مــن اخراج عادل الرشــيدي 
وخالــد بوحيمد، وتتم فيه اســتضافة 
عدد من املطربني الذين يتغنون بالتراث 
الكويتــي العريق، باالضافة الى بعض 

املختصني بالتراث.

عودة منى شداد في «التراث الغنائي»
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القادسية يجّهز املطوع لقمة كأس األمير
عبدالعزيز جاسم 

يسعى اجلهاز الطبي في الفريق األول 
لكرة القدم في القادســية، إلى جتهيز 
جنم الكرة وقائد «األصفر» بدر املطوع 
ملباراة القمــة املرتقبة مع الغرمي 
التقليــدي العربــي في نصف 
نهائي كأس سمو األمير املقرر 
لها االثنــني املقبل والتي 
ستقام على ستاد جابر، 
حيث من املقرر أن ينتظم 
املطــوع فــي التدريبات 
اعتبارا من اليوم بشكل 
انفرادي، على أن يكون 
النهائي لقدرته  التقييم 
علــى اللعــب مــن عدمهــا 
من خــالل دخولــه التدريبات 
اجلماعية وكذلك من خالل التقرير األخير 
للجهاز الطبي الذي سيحرص على سالمة 
الالعب أوال خوفا من تفاقم إصابته العضلية 

التي حرمته من املشاركة في الدورين التمهيدي 
وربع النهائي وغاب على أثرها عن التدريبات 

طوال الفترة املاضية.
وميثــل املطوع عنصر قوة لـ«األصفر» من 
ناحيــة القيادة واملهــارة واخلبرة الكبيرة في 
مثل هذه املباريات لذلك سيكون تواجده إضافة 

كبيرة للفريق.
إلى ذلك، قام اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
اجلزائري خير الدين مضوي بإبالغ اجلهاز 
اإلداري بضــرورة التعاقد مــع محترف في 
مركز وسط امللعب «ارتكاز» لتعويض رحيل 
العبي الوســط سلطان العنزي إلى العربي، 
ورضا هاني إلى كاظمة. ولم يكن «األصفر» 
يفكر في التعاقد مــع محترف خامس رغبة 
في االكتفاء بـ٤ محترفني إال أن رحيل الثنائي 
جعلهــم يعيدون النظر مــرة أخرى ولديهم 
حاليا أكثر من سيرة ذاتية لعدد من احملترفني 
سيستقر على أحدهم اجلهاز 
الفنــي بعــد االنتهــاء من 

مواجهة «األخضر».

يبحث التعاقد مع محترف خامس بوسط امللعب لتعويض رحيل العنزي وهاني

العربي مكتمل الصفوف بعودة خلف
مبارك اخلالدي

يواصل الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته استعدادا 
ملواجهة الغرمي التقليدي القادسية اإلثنني املقبل في نصف نهائي بطولة 
كأس سمو األمير، حيث اكتملت صفوفه باجلاهزية الكاملة لنجم الفريق 
علي خلف الذي غاب عن مباراة «األخضر» أمام اجلهراء بداعي اإليقاف 
وتبقى مشاركته ضمن خيارات املدرب الكرواتي انتي ميشا الذي يشعر 
باالطمئنان لقوة دكة بدالء الفريق فضال عن جاهزية القائمة األساسية 
لالعبني. وفي شأن متصل، التزال إدارة الفريق في انتظار الكتاب الرسمي 
حول جاهزية ســتاد جابر إلجراء حصة تدريبية قبل املباراة املرتقبة، 
إذ يفضل اجلهاز الفني التدرب على امللعب السيما أن عددا من الالعبني 

اجلدد لم يسبق لهم اللعب عليه من قبل.

إجراء قرعة الدوري املمتاز غدًا
مبارك اخلالدي

أعلن احتاد كرة القدم 
عن إقامــة قرعة الدوري 
املمتــاز والدرجة األولى 
للموســم اجلديد ٢٠٢١-
٢٠٢٢ غــدا الســبت فــي 
مقر االحتــاد بالعديلية، 
حيث من املقرر أن تنطلق 
اجلولة األولى من البطولة 
٣ نوفمبر املقبل، على أن 
ينطلــق دوري الدرجــة 
األولى في ٦ نوفمبر، كما 
كشــفت جلنة املسابقات 
عــن انطــالق البطولــة 
التنشيطــيـــة (كــــأس 
االحتاد) فــي ٤ أكتوبر، 

حيث قسمت الفرق إلى ٣ مجموعات بواقع 
٥ فــرق فــي كل مجموعة، وذلك بحســب 
ترتيب الفرق في بطولة الدوري في املوسم 

املاضــي، على أن يتأهل أصحــاب املراكز 
األولى وصاحب أفضل مركز ثان إلى الدور 

النصف النهائي.

«تنشيطية» كأس االحتاد تنطلق ٤ أكتوبر

«األوملبي» أعلن قائمة «غرب آسيا»

مبارك اخلالدي

أعلــن اجلهاز الفنــي ملنتخبنا األوملبي 
عــن قائمة األزرق خلوض االســتحقاقات 
املقبلة وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا املقرر 
إقامتها في الدمام ٤ أكتوبر وأيضا استضافة 
مجموعة األزرق في تصفيات كأس آســيا 
حتت ٢٣ سنة املقررة للفترة من ٢٣ أكتوبر 
وحتــى ٣١ منه، حيث ضمت القائمة: فواز 
مبيلش وجاســم عتيق وســلمان البوص 
وحمــد القــالف ومبارك الفنينــي ومحمد 
الهويدي ومهدي دشــتي وبندر الســالمة 
وحسني أشــكناني وخالد الفضلي وخالد 
وليد الفضلي وراشد الدوسري وعبدالعزيز 
البحر وعيد الرشــيدي ويوســف احلقان 

وطالل القيسي وعبداهللا اجلزاف وعثمان 
الشمري وناصر فالح وعبدالرحمن كميل 
وعبدالعزيز ناجي وفواز الصعب ويوسف 

الرشيدي وعلي عبدالرسول.
وكان احتــاد الكرة قد خاطــب األندية 
الرياضية رسميا مساء أمس األول بقائمة 
املنتخب ومحددا الساعة التاسعة من صباح 
غدا السبت إلجراء املسحات الطبية للكشف 
عن ڤيروس كورونا قبل سفر البعثة الى 
عمان، كما أرفــق برنامج إعداده املتضمن 
احلصة التدريبية األولى له االثنني املقبل 
على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر باحتاد 
الكرة خلوض منافسات غرب آسيا وخوض 
مباراتني وديتني في قطر خالل الفترة من 

١٣ حتى ١٩ من الشهر املقبل.

يجري املسحات السبت استعداداً لودية ُعمان

العدواني: الفحيحيل إلى تركيا األحد
هادي العنزي

الفحيحيل  أكــد مــدرب 
ظاهر العدواني لـ «األنباء»، 
أن الفريق ســيغادر مكتمل 
الصفوف األحــد املقبل إلى 
بندك في مدينة اســطنبول 
التركيــة، بعدمــا تأجلــت 
مغادرته التي كانت مقررة 
أمس اخلميس بسبب عدم 
االنتهــاء مــن اإلجــراءات 
املتعلقة ببعض احملترفني، 
الفتا إلى أن اجلهازين الفني 

واإلداري ارتأيا مغادرة الوفد مكتمل الصفوف 
عوضا عن املغادرة أمس بتخلف العب أو أكثر، 
على أن يعود وفد الفريق ١٠ أكتوبر املقبل.
وذكر العدواني أن املعسكر التدريبي 
سيشهد إقامة ٣ وديات مع أندية تركية 
متفاوتة املستوى الفني لتحقيق أقصى 
اســتفادة من املرحلة اإلعدادية األخيرة 

املمتاز، مضيفا:  للدوري 
«أنهينــا املرحلــة األولى 
واألهم من اإلعداد محليا، 
وسيـكـــــون املعـســكر 
التركي لوضع اللمســات 
األخيرة على الشكل العام 
واألســلوب الذي سيتبع 
مع الفريق في منافســات 
الــدوري املقبلة، وصوال 
ألفضــل توليفــة ممكنة 
للفريــق، علــى ان نأخذ 
املباريــات الوديــة علــى 
درجة عالية من األهمية، 
مــع جتربة عدد من العناصر الشــابة». 
وأشاد بالدور الكبير الذي قام به رئيس 
مجلــس إدارة الفحيحيل حمد الدبوس، 
وحرصه على متابعة كل التفاصيل وتذليل 
جميع العقبات، وقد تغلب الفحيحيل على 
اليرموك ٣-١ في آخــر مبارياته الودية 

المحلية منتصف األسبوع الجاري.

ظاهر العدواني

ختام دورة املنسق اإلعالمي

اختتمت أمس دورة املنسق اإلعالمي 
لألندية للموســم الرياضي ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
التــي أقيمــت في قاعــة املؤمتــرات في 
ســتاد جابر الدولي، مبشــاركة ممثلني 
عن مختلف األنديــة واالحتادات، حيث 
قــام بإلقــاء احملاضرات رئيــس اللجنة 
اإلعالمية باالحتــاد الكويتي لكرة القدم 
الزميل سطام السهلي، ومت التركيز فيها 
على آخر التعديالت والتطورات في مهمة 

املنسق اإلعالمي.
هذا، وحضر ختام الدورة األمني العام 
الحتاد كرة القدم صالح القناعي، حيث 
قام مع السهلي بتوزيع شهادات التخرج 
على املشاركني، كما وجه شكره إلى جميع 
املشــاركني فــي الــدورة وحرصهم على 
مواكبة آخر املســتجدات في هذا املجال، 
متمنيا منهم مواصلة املشاركة في ورش 

العمل والدورات التي ستقام مستقبال.

القالف: «سلة» اليرموك 
باملجموعة األقوى في البطولة العربية

هادي العنزي

أبــدى مــدرب الفريــق 
األول لكرة الســلة بنادي 
القــالف  اليرمــوك خالــد 
رضاه عن ســير معســكر 
الفريــق في القاهرة، الذي 
يأتي حتضيرا للمشــاركة 
في بطولة األندية العربية 
الـ٣٣ لكرة الســلة، والتي 
يستضيفها نادي االحتاد 
السكندري خالل الفترة من 
٢٩ سبتمبر اجلاري وحتى 

٩ أكتوبر املقبل.
وذكر املدرب الوطني خالد القالف أن «أبناء 
مشــرف» لعبــوا ٣ مباريات وديــة مع فرقا 
مصرية متميزة، مضيفا لـ«األنباء»:«التقينا 
بأنديــة الشــمس، اجلزيــرة، والزمالك بطل 
أفريقيا، وجاء معدل التسجيل مرضيا بدرجة 
كبيرة، ومبا ال يقل عن ٧٠ نقطة في كل مباراة، 
وذلــك رغم اإلصابات التــي داهمت ٣ العبني 
من أعمدة الفريق، وهم محمد احلداد، محمد 
الدخيل، وفيصل ذياب، باإلضافة إلى غياب 
قائد الفريق محمد دشتي، وعدم انضمام العب 
القادسية بنظام اإلعارة حسن دشتي ألسباب 
مجهولــة إال أن الفريق أظهر مســتوى جيدا 
يعكس الروح العالية، واحلرص على الظهور 
بأفضل صورة ممكنة في البطولة العربية».

وأكد القالف أن القرعة وضعت اليرموك 
في مجموعة صعبة بالبطولة العربية، مضيفا 

ان هناك ٤ أندية قوية في املجموعة الثانية، 
منهــم فريــق الزهراء التونســي الذي يعد 
مرشحا فوق العادة للظفر بلقب البطولة، 
ملا يضمه من محترفني متميزين سبق لهم 
اللعب فــي الدوري األميركي لكرة الســلة 
(NBA)، فيما يعد فريق اليونان السوداني 
مــن بني أكثر الفرق املشــاركة طوال، حيث 
يبلــغ معدل طول الالعبني ١٩٠ ســم، بينما 
توج الشارقة اإلماراتي ببطولة أخيرة في 
اإلمارات، وأيضا الوكــرة القطري املتطور 
علــى الدوام، وعليه فإن مجموعة اليرموك 
تعد من بني األقوى في البطولة، ورغم ذلك 
نســعى للتأهل إلى الدور ربع النهائي على 

أقل تقدير.
يذكر أن وفد اليرموك برئاسة نائب رئيس 
مجلس اإلدارة يوسف الطاهر، ويضم خالد 
صالح إداريا، ومحمد بوعباس مساعدا للمدرب.

خالد القالف يوجه العبي اليرموك في مباراة سابقة           (ريليش كومار)

«سلة» اجلهراء تهزم الشمس
هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة 
السلة بنادي اجلهراء على 
نظيــره الشــمس املصري 
٧٩-٧٨ في املباراة الودية 
الفريقــني  التــي جمعــت 
بالقاهــرة ضمن املعســكر 
اإلعدادي الذي يقيمه الفريق 
حاليــا في مصر، حتضيرا 
لدوري الدرجة املمتازة الذي 

ينطلق ٣ أكتوبر املقبل.
وأشاد رئيس جهاز كرة 

الســلة بنادي اجلهراء سعد العدواني، في 
تصريح لـ«األنباء»، بالتزام العبي الفريق 

أثناء التدريبات واملباريات 
الوديــة، مضيفا: «يســير 
املعســكر التدريبــي وفق 
اخلطة الفنية املعدة من قبل 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
التونســي منعم احلبيب، 
ويتقدم بشكل مضطرد من 
الناحيتني الفنية والبدنية، 
ونأمل الوصول إلى افضل 
جاهزية ممكنة قبل انطالق 
املمتاز،  الدوري  منافسات 
خاصة أن املباراة االفتتاحية 
القادســية،  أمام  ســتكون 
ونسعى إلى املنافســة على املراكز األولى 

في البطولة».

سعد العدواني

سيدات «اليد» عاشر «اآلسيوية»

يعقوب العوضي 

احتل منتخبنا الوطني لكرة اليد للسيدات املركز العاشر 
في البطولة اآلسيوية الثامنة عشر للسيدات واملقامة حاليا 
في األردن، وذلك بعد خســارته من سنغافورة بنتيجة 
٢٤-١٥، في املبــاراة التي دارت بينهما أمس ضمن أدوار 
التصنيف في البطولة، إذ تعتبر مشاركة سيدات األزرق 
تاريخية حيث إنها الثانية رسميا والتي شهدت فوز أول 
ووحيد له على حســاب فلسطني بنتيجة ٢٨-٢٠ في دور 

املجموعات. 
وكان اإلعداد للبطولة جيدا إذ انطلق محليا بتدريبات 
بدنية لتعويض فترة التوقف الطويلة عن خوض املباريات 
في البطولة احمللية الوحيدة ممثلة في دوري الســيدات 
العام، والذي نال لقبها فريق القرين، حيث احتاج مدرب 
املنتخب األملاني أبوبكر زرماني ومســاعده نصاف بنت 
محمد للكثير من املقومات إلعادة الالعبات إلى حالة جيدة 
من اجلاهزية البدنية، ثم انتقل املنتخب الى البوسنة وخاض 
عدة مباريات جتريبية لترسيخ اجلانب البدني والتكتيكي 
وخلق االنسجام بني تشكيلة الفريق، والتي تتراوح األعمار 

فيها بني ١٦ و٢٢ سنة.
وأعربت رئيس اللجنة النسائية باالحتاد الكويتي لكرة 
اليد د.اجلازي املونس عقب املباراة عن الرضا باملستوى 
العام الذي ظهر به «أزرق السيدات» في أول بطولة رسمية 
دولية له، مشيدة في الوقت ذاته بالروح العالية التي لعبت 
بها الالعبات وجهودهن املبذولة طوال أيام املنافسات إلى 

جانب منتخبات متطورة فنيا ومتقدمة في التصنيف.
وجددت اجلازي تأكيدها أن الهدف الرئيس من املشاركة 
في البطولة احلالية هو اكتساب اخلبرة واالحتكاك وإعداد 
قاعدة لفريق املستقبل والبناء عليها «لذلك مت اختيار العبات 
يافعات تتراوح أعمارهن بني ١٦ و٢٣ عاما قادرات على العطاء 
لسنوات»، مشيرة إلى أن الطاقم الفني للمنتخب وجد في 
الفريق عناصر مؤهلة وقادرة على قيادة املنتخب مستقبال.

وأشارت املونس إلى مالمح من هذه االستراتيجية تضم 
خططــا وبرامج إعدادية وتدريبية محلية على مدار العام 
تتخللها اقامة مباريات ودية إلى جانب محاولة استقطاب 

املواهب الشابة في املرحلة املقبلة.

التناك يجلس خلف مقود سيارة فورد في مشاركة سابقة

التناك يشيد بجهود نادي «باسل الصباح»
أسامة املنصور

أشــاد املتســابق املخضرم مزهر التناك 
باجلهود التي تبذلها إدارة نادي باسل سالم 
الصباح لسباق السيارات والدراجات نحو 
تفعيل األحــداث الرياضية املعنية برياضة 
السيارات والدراجات النارية على املستوى 
احمللــي وكذلك اإلقليمي، مشــيرا في الوقت 
ذاتــه إلــى أن إدارة النادي كانــت وما زالت 
تلعب دورا محوريا في السعي نحو االهتمام 

برياضة السيارات والدراجات وتطويرها.
وعن جاهزيته خلوض غمار البطوالت، 

أفــاد بأن فريــق Q٨٠ بقيادة الشــيخ دعيج 
الفهد يعتبر من الفرق احملترفة وله سلسلة 
من اإلجنازات باسم الكويت خاصة في تلك 
املنافســات الدولية التي أقيمــت بالواليات 
املتحــدة، موضحا أنه يجلــس خلف مقود 
ســيارة من نوع فورد تنافس ضمن فئة الـ 
Super Street V ٨ ذات احملرك املتطور الذي 
يعمل بنظام Turbo وبحجم مكينة يصل الى 
Cid ٦٠٠ مت جتهيزه من خالل Pro Line وهي 
من إحدى الشــركات املشــهود لها في مجال 
جتهيز السيارات، آمال أن نشهد موسم حافل 

باإلجنازات الكويتية.
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«اليوڤي» يعود لسكة االنتصارات.. واختباران متفاوتان ملتصدري «الكالتشيو» غدًا
وليون مع لوريان، وباريس سان 

جرمان مع مونبلييه.
أملانيا 

يبحث بايــرن ميونيخ حامل 
اللقــب واملتصدر عن فوز جديد 
حني يفتتح اليوم املرحلة السادسة 
من الــدوري األملاني في ضيافة 
املتواضــع غرويتر فورث، وذلك 
تزامنا مع ما أملح إليه هدافه روبرت 
ليڤاندوفســكي بشأن رغبته في 
الدفاع عن ألوان النادي الباڤاري 

حتى اعتزاله.
وبعدما ورد اسمه في العامني 
املاضيني في صفقة انتقال محتملة 
إلى ريال مدريد اإلسباني، طمأن 
بايرن بعد  ليڤاندوفسكي عشاق 
تسلمه جائزة احلذاء الذهبي ألفضل 
هداف فــي الدوريات األوروبية، 
بالقول إنــه «ال أحتاج الى اثبات 

نفسي في دوري آخر».
وسيكون بوروسيا دورمتوند 
بقيــادة املاكينة التهديفي هاالند، 
صاحب ١١ هدفا حتى اآلن في جميع 
املسابقات، متربصا لثنائي الطليعة 
الذي يتقدم عليه بفارق نقطة فقط، 
إال أنه يخوض غدا السبت مواجهة 
صعبة خارج الديار أمام بوروسيا 

مونشنغالدباخ.
وفي بقية مباريات الغد، يلعب 
ليڤركوزن مــع ماينتس،  بايــر 
وآينتراخت فرانكفورت مع كولن، 
وهوفنهــامي مع ڤولفســبورغ، 
واليبزيغ مع هرتا برلني، ويونيون 

برلني مع أرمينيا بيليفيلد.

وفاز ليون على تروا ٣-١، وليل على 
رميس ٢-١، وموناكو على سانت إتيان 
٣-١، ونانت على بريست ٣-١، ورين 
على كليرمــون فوت ٦-٠، وتعادل 
مرسيليا مع أجنيه ٠-٠، ومونبلييه 

مع بوردو ٣-٣. 
هــذا وتفتتح غدا منافســات 
املرحلة الـ٨ من املســابقة بإقامة 
٤ لقاءات، إذ يلعب ســانت إتيان 
مع نيس، وستراسبورغ مع ليل، 

بتسجيله هدفي فريقه (٥ و٩٠+٢)، 
فيما أحرز هدف ميتز بوباكار كوياتي 

 .(٣٩)
ورفع باريس سان جرمان رصيده 
إلى ٢١ نقطــة في صدارة الترتيب، 
فيما جتمد رصيد ميتز عند ثالث 
نقاط في املركز العشرين واألخير.

املباريــات، فاز  وفــي باقــي 
ستراسبورغ على مضيفه لنس ١-٠، 
فيما تغلب لوريان على نيس ١-٠، 

وتقام غدا ايضا مباراة اخرى 
جتمع بني جنوى وهيالس فيرونا.

فرنسا

عــزز باريس ســان جرمان 
صدارته للدوري الفرنســي بعد 
فوزه على مضيفه ميتز ٢-١ ضمن 

منافسات املرحلة السابعة.
وتقمص املغربي أشرف حكيمي 
دور البطولة في باريس سان جرمان 

بعدما فشل في حتقيق الفوز 
خالل املراحــل األربع األولى في 
ســيناريو لم يحصــل معه منذ 
موسم ١٩٦١-١٩٦٢، تنفس يوڤنتوس 
الصعداء بتحقيقه فوزه األول وجاء 
بصعوبة بالغة على حساب مضيفه 
سبيتسيا ٣-٢ بعدما كان متخلفا 
١-٢، فيما حلق ميالن بجاره إنتر 
حامل اللقب الى الصدارة بفوزه على 
فينيتسيا ١-٠ في املرحلة اخلامسة 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

اللقاء األول، سجل ثالثية  في 
«اليوڤي» كل من مويس كني (٢٨) 
وفيديريكو كييزا (٦٦) وماتيس 
دي ليخت (٧٢)، فيما أحرز هدفي 
ســبيتزيا إميانويل جياسي (٣٣) 

ويانيس انتيستي (٤٩). 
وفي اللقاء الثاني، سجل هدفي 
ميالن كل من إبراهيم دياز (٦٨)، 

وثيو هرنانديز (٨٢).
إلى ذلك، يخــوض متصدرا 
«الكالتشــيو» إنتر ميالن وجاره 
أمام  ميالن مواجهتني متفاوتتني 
أتاالنتا وسبيتزيا على التوالي غدا 
السبت في افتتاح املرحلة السادسة.
«النيراتــزوري»  ويحتــل 
و«الروسونيري» صدارة الترتيب 

برصيد ١٣ نقطة لكليهما.
ويســعى إنتر ميالن لتفادي 
التعثر أمام أتاالنتا «القوي» والذي 
الرابــع برصيد ١٠  املركز  يحتل 
نقاط، فيما يبدو ميالن مرشــحا 
لتجــاوز خصمه «الســهل على 
الورق» ســبيتزيا صاحب املركز 

الـ١٧ برصيد ٤ نقاط.

حكيمي يقود باريس إلى هزمية ميتز.. وبايرن ملواصلة رحلته الرائعة أمام غرويتر فورث

جنوى في عهدة األميركان
أعلن جنوى، أحد أقدم أندية كرة القدم في إيطاليا، عن انتقال 
ملكيته إلى صندوق األسهم األميركي «٧٧٧ بارتنرز» في صفقة 
قدرت بقرابة ١٥٠ مليون يورو (١٧٥ مليون دوالر)، لتنتهي بذلك 
حقبة استمرت طيلة ١٨ عاما مع رجل اإلعمال اإليطالي أنريكو 

بريتسيوزي. 
وقال البيان إن «املجموعة املالكة اجلديدة التي ستستحوذ 
على ٩٩٫٩٪ من أسهم جنوى، ستضخ رأسمال جديدا في النادي 

وستتحمل بعض االلتزامات ذات الصلة».

أنشيلوتي عقب اكتساح مايوركا: هذه عالمة جيدة جدًا

أعرب املدير الفني لريال مدريد، اإليطالي 
كارلو أنشيلوتي، عن سعادته بالفوز (٦-

١) على ريال مايوركا في املرحلة السادســة 
من الدوري االسباني لكرة القدم «الليغا».

وقال أنشيلوتي خالل تصريحات نقلتها 
صحيفة ماركا اإلسبانية: «لقد بدأنا بشكل 
جيد، الالعبون الذين لم يلعبوا كثيرا كانوا 
جاهزيــن، وهذه عالمة جيــدة جدا للفريق 
بأكمله». وتابع: «هناك العديد من الالعبني 
الذين ميكنهم القيام بأكثر من دور، واملستوى 
الدفاعي لكاسيميرو هو األعلى، لكن ال غنى 
عنه بجانب كامافينغا وكروس وڤالڤيردي، 

لكن ال مثيل لكاسيميرو فيما يتعلق بتقدمي 
األدوار الدفاعية».

وأردف: «أسينسيو ميكن أن يظهر بشكل 
جيــد للغاية، ودوره بني اخلطوط يســبب 
الكثير من الضرر للخصم، بالنظر إلمكانياته 
العالية: يسدد بشكل جيد للغاية، ويتعاون 

مع املهاجمني».
وعــن كــرمي بنزميا، أوضــح: «هو جيد 
للغاية، وسجل ٨ أهداف وكامل في كل شيء، 
واليوم الذي سيكون فيه مرهقا سأضع بدال 
منه يوفيتش، فهو يقوم بعمل جيد للغاية، 

ولدينا منافسة كبيرة».

وتقدم «امللكي» مبكرا بهدف من بنزمية 
فــي الدقيقــة الثالثة من زمن املبــاراة فيما 
أضاف ماركو أسينسيو ثالثية (هاتريك) في 
الدقائق ٢٤ و٢٩ و٥٥، قبل أن يعزز بنزمية 
بهدف رابع (٧٨)، ويختتم الدولي إيســكو 

بهدف سادس وأخير (٨٤).
وعلى اجلانب الثاني سجل «لي كانغ ان» 
الهدف الوحيــد لفريق مايوركا في الدقيقة 
٢٥ مــن عمر اللقاء الــذي أجري على ملعب 

(سانتياغو برنابيو).
وحصد ريال مدريد نقاط املباراة الثالث 
رافعا رصيده إلى ١٦ نقطة ليستعيد صدارة 

ترتيب املســابقة متقدما بفارق نقطتني عن 
أقرب مالحقيــه أتلتيكو مدريد، فيما جتمد 
رصيــد مايوركا عند ٨ نقاط في املركز الـ١٠ 

بالترتيب.
وفي مباريات أخرى، فاز إشــبيلية على 
ڤالنســيا ٣-١، وڤياريال على إلتشي ٤-١، 

وإسبانيول على ديبورتيفو أالفيس ١-٠.
هذا، وتنطلق غدا السبت مباريات املرحلة 
السادسة من املسابقة، حيث يلتقي أالڤيس مع 
أتلتيكو مدريد، وڤالنسيا مع أتلتيك بلباو، 
وإشــبيلية مع إسبانيول، وريال مدريد مع 

ڤياريال في مباراة منتظرة.

كاناڤارو يترك تدريب قوانغتشو
ذكرت وســائل إعالم محلية أن اإليطالي فابيو كاناڤارو 
ترك تدريب قوانغتشو إف.سي بطل الدوري الصيني املمتاز 

لكرة القدم ٨ مرات.
وقالت عدة وسائل إعالم، إن املدرب البالغ عمره ٤٨ عاما 
لن يعود إلى النادي الصينــي بعدما حصل على اجازة في 

منتصف املوسم وقرر فسخ عقده مع بطل آسيا مرتني.
وذكرت وكالة أنباء الصني اجلديدة (شينخوا)، أن قوانغتشو 

لم يعلق بعد على هذه التقارير.
وقالت تقارير إعالمية، إن تشــينغ تشــي قائد الصني 
وقوانغتشو السابق سيتولى تدريب الفريق عند استئناف 

املسابقة مطلع ديسمبر.

 برنامج املباريات بتوقيت الكويت
اليوم اجلمعة

أملانيا (املرحلة ٦)
٩:٣٠فورث – بايرن ميونيخ

غدا السبت
إجنلترا (املرحلة ٦)

١ ٢:٣٠beIN sports PREMIUMتشلسي – مان سيتي
٢ ٢:٣٠beIN sports PREMIUMمان يونايتد – أستون ڤيال

٢ ٥beIN sports PREMIUMإيڤرتون – نوريتش
١ ٥beIN sports PREMIUMليدز – وست هام

٣ ٥beIN sports PREMIUMليستر سيتي – بيرنلي
١ ٥beIN sports XTRAواتفورد – نيوكاسل
١ ٧:٣٠beIN sports PREMIUMبرينتفورد – ليڤربول

إسبانيا (املرحلة ٦)
١ ٣beIN sportsأالفيس – أتلتيكو مدريد

١ ٥:١٥beIN sportsڤالنسيا – بلباو
١ ٧:٣٠beIN sportsإشبيلية – إسبانيول
١ ١٠beIN sports PREMIUMريال مدريد – ڤياريال

إيطاليا (املرحلة ٦)
٤سبيتزيا – ميالن

٧إنترميالن – أتاالنتا
٩:٤٥جنوى – هيالس

فرنسا (املرحلة ٨)
٢ ٦beIN sportsسانت إتيان – نيس
٢ ٨beIN sportsستراسبورغ – ليل

٣ ١٠beIN sportsليون – لوريان
٢ ١٠beIN sportsباريس – مونبلييه

أملانيا (املرحلة ٦)
٤:٣٠ليڤركوزن – ماينتس
٤:٣٠آينتراخت – كولن

٤:٣٠هوڤنهامي – ڤولفسبورغ
٤:٣٠اليبزيغ – هرتا برلني
٤:٣٠يونيون – بيليفيلد

٧:٣٠مونشنغالدباخ – دورمتوند

«األتلتي» يراقب وضع الكازيت
يأمل أتلتيكو مدريد اإلســباني في االستفادة من توقف 
املفاوضات بني أرسنال ومهاجمه الفرنسي ألكسندر الكازيت، 

وفقا ملا أكدته تقارير صحافية.
وينتهي عقد الكازيت مع «املدفعجية» نهاية يونيو ٢٠٢٢، 

وميكنه ترك ستاد اإلمارات مجانا إذا اختار إنهاء عقده.
وذكر موقع «Le ١٠ Sport» الفرنســي، أن بطل إسبانيا 
بتمتع بعالقة جيدة مع ممثلي الكازيت، وميكن أن يوفر له 

مخرجا من أرسنال.

قمة صاخبة بني مان سيتي وتشلسي غدًا
قرعة الدور ثمن النهائي في كأس الرابطة اإلجنليزية تسفر عن مواجهات متوازنة

يلتقي تشلسي، بطل أوروبا، مع مان سيتي، حامل لقب الدوري اإلجنليزي 
املمتــاز، في «ســتامفورد بريدج» غدا الســبت ضمن اجلولة السادســة من 

«البرميييرليغ»، في إعادة لنهائي دوري األبطال املوسم املاضي.
وعندما فاز «البلوز» في بورتو على فريق املدرب بيب غوارديوال في 
مايو املاضي اعتبر البعض أن النتيجة مفاجئة، حيث كان «الســيتي» 

مرشحا حلصد لقبه األول في دوري األبطال.
لكن بعد ٤ أشــهر ســيدخل فريق املدرب توماس توخيل القمة 
وهو املرشح األكبر للفوز باللقب احمللي بعد بداية قوية للموسم. 
وسيلعب ليڤربول بقيادة املدرب يورغن كلوب مباراة 
محفوفــة باملخاطر في ضيافة برانتفورد، بينما يلعب 

مان يونايتد على أرضه مع أستون ڤيال.
وفي بقية مباريات الغد، يلتقي إيڤرتون مع نوريتش 
سيتي، وليدز يونايتد مع وست هام، وليستر سيتي 

مع بيرنلي، وواتفورد مع نيوكاسل.
كأس الرابطة

الى ذلك، أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي 
مســابقة كأس رابطة األندية اإلجنليزية 
احملترفة مان سيتي في مهمة صعبة أمام 
وست هام. ولن تكون مهمة تشلسي سهلة 
عندما يواجه ساوثهامبتون، واألمر نفسه 

الــذي يالقي بيرنلي. ويحتاج آرســنال إلى جهد ينطبق على توتنهام 
مضاعــف عندما يلتقي ليــدز يونايتد، فيما يخــوض ليڤربول مباراة 

سهلة أمام بريستون. 
ووضعت القرعة كوينز بارك رينجرز أمام سندرالند، وستوك سيتي 

أمام برينتفورد، وليستر سيتي امام برايتون.

وستلعب مباريات الدور ثمن النهائي يوم ٢٦ أكتوبر املقبل.  
هذا، وودع مان يونايتد مبكرا املســابقة عقب خسارته ٠-١ أمام 
ضيفه وســت هام يونايتــد في الدور الثالث للمســابقة. وعلى 
ملعب (أولد ترافورد) معقل يونايتد ارتدى األرجنتيني مانويل 
النزيني ثــوب اإلجادة في اللقاء عقب تســجيله هدف الفريق 
اللندني الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليقوده نحو التأهل للدور 

الرابع في البطولة.
وقادت ركالت الترجيح تشلســي ملواصلة مســيرته في 

البطولة على حساب ضيفه أستون ڤيال.
وتعادل الفريقان ١-١ في الوقت األصلي من عمر املباراة 
التــي أقيمــت مبلعب (ســتامفورد بريدج) فــي العاصمة 
البريطانية لندن، حيث بادر تيمو فيرنر بالتسجيل لتشلسي 
فــي الدقيقة ٥٤، غيــر أن كاميرون آرتشــر أدرك التعادل 
ألســتون ڤيال (٦١)، ليحتكــم الفريقان في النهاية لركالت 

الترجيج التي ابتسمت للفريق األزرق. 
وانطبق األمر ذاته على توتنهام، الذي تأهل للدور التالي، 

بعد فوزه ٣-٢ على مضيفه وولڤرهامبتون، حيث انتهى الوقت األصلي بالتعادل 
٢-٢، لتمنح ركالت الترجيح بطاقة الصعود للفريق اللندني. 

وتأهل أرسنال للدور الرابع في البطولة بفضل فوزه الكبير ٣-٠ على ضيفه 
آي إف سي وميبلدون، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية اإلجنليزي (ليغ وان). 
وافتتح أليكسندر الكازيتي التسجيل ألرسنال في الدقيقة ١١ من ركلة جزاء، 
فيما أضاف زمياله إمييل سميث روي وإيدي نيكيتاه الهدفني الثاني والثالث 

في الدقيقتني ٧٧ و٨٠ على الترتيب.
وصعد ليستر سيتي للدور ذاته، إثر تغلبه ٢-٠ على مضيفه ميلوال، الذي 

يلعب بدوري الدرجة األولى (تشامبيون شيب).
وحلق برايتون بركب املتأهلني عقب تغلبه ٢-٠ على ضيفه سوانسي سيتي.
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اجلمعة

واحد أبواللطف

«املوبايل» سيعرف متى 
تكون مكتئبًا أو قلقًا.

«الصحة» تخفض أسعار فحص 
PCR إلى ١٤ دينارًا اعتبارًا 

من األحد.

   كان الزم من زمان.    أصًال األسرار كلها في املوبايل!

٤:١٨الفجر
٥:٣٧الشروق

١١:٤٠الظهر
٣:٠٧العصر

٥:٤٣املغرب
٧:٠٠العشاء

أعلى مد: ١:٢٣ ص ـ ٢:٠٤ م
أدنى جزر: ٨:٠٥ ص ـ ٨:١١ م

العظمى:  ٤٠          الصغرى:  ٢٢

أبعد من الكلمات
«أقمنا حائطًا حدوديًا ألميال بالسيارات» 
كريــغ أبــوت، حاكم والية 
تكساس، يشــكر قوات األمن 
بالوالية لرص السيارات بطول 
أميال علــى حدود الوالية، ملنع 

املهاجرين القادمني من هايتي.

«البد أن حتتوي على بعد فني فيها كي 
أفعلها»

ماثيــو ماكوناهــي، املمثل 
األميركي، يقول إنه يريد الترشح 
كحاكم لوالية تكســاس، لكن 
أن يكون فيها  للوظيفة  ينبغي 

بعد فني.

«توفيت بكوفيد خلوفها من تأثير اللقاح 
على اخلصوبة»

ســامنثا ويندل، ٢٩ سنة، 
توفيــت بعد تأجيلهــا اللقاح، 
الزواج واإلجناب،  لرغبتها في 

وفقا ملجلة هيلث األميركية.

«ال أشاهد أفالم رايان رينولدز»
املمثــل  باتلــر،  جيــرارد 
األسكتلندي، يقول إنه ال يحب 
أفالم احلركة التي ميثلها رينولدز.

«أحب أن أشاهد تفتح املواهب كبراعم، 
وأساعدها على النضج»

املغنية  أريانــا غرانــدي، 
األميركية، تتحدث عن انضمامها 

لبرنامج ذا فويس.

البقاء هللا

محمد عبدالرحمن محمد الرويشــد: ٦٧ عاما ـ ت: ٩٧٨٥٢٠٠٠ ـ 
٦٠٩٠٨٠١١ ـ شيع.

أحمد طاهر حسني اجلعفر: ٦٣ عاماـ  ت: ٩٩٥٦٩٦٩٦ـ  ٩٧٢٩٧٦٠٩ـ  شيع.
محمد علي محمد كرميي: ٧٢ عاما ـ ت: ٦٧٠٠٠٢٠٦ ـ شيع.

ليلى علي إبراهيمي عسكري: زوجة محمد أحمد عباس أصغر: ٥٤ عاما 
ـ ت: ٩٠٠٧٣٧٢٨ ـ ٥٠٠١٦٧٠٠ ـ شيعت.

زعفران سعد بخيت: ٨٢ عاما ـ ت: ٩٥٥٦٢٤٨٨ ـ ٦٦٣٩٠٠٨٤ ـ شيعت.
ليلى فرحان سمير الفضلي: زوجة محمد سوباط ظاهر الفضلي: ٨٠ عاما 

ـ ت: ٦٦٧٢٦٦٧٧ ـ شيعت.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
 فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

ليلة «تاريخية» في 
مقديشو.. السينما 
تعود بعد ٣٠ عامًا

مقديشــو - (أ.ف.پ): 
متكن سكان مقديشو مساء 
األربعاء من الغوص مجددا 
في عالم الفن السابع بفضل 
أول عــرض ســينمائي في 
املدينــة منذ ثالثــني عاما، 
فــي حدث ثقافــي أقيم في 
ظل تدابير أمنية مشــددة 
شهدتها العاصمة الصومالية 

املضطربة. 
ويشــهد تاريخ املسرح 
الوطنــي الصومالي، الذي 
شــيد كهديــة مــن الزعيم 
الصينــي ماو تســي تونغ 
سنة ١٩٦٧، على عقود من 
االضطرابــات في هذا البلد 
الواقــع بالقــرن األفريقي. 
وشهد املوقع الذي استضاف 
العرض السينمائي ملناسبة 
إعــادة افتتاحه في املاضي 
انتحاريــة كمــا  هجمــات 
استخدمه زعماء حرب قاعدة 
لهــم. وكان مدير املســرح 
عبدالقادر عبدي يوسف أكد 
في وقت سابق أن هذا احلدث 
سيشــكل «ليلــة تاريخية 

جلميع الصوماليني».

الكاتبة واملمثلة الصومالية كايف جاما 
(أ.ف.پ) قبيل العرض  

مت التقاط هذه الصورة مبناسبة بلوغ 
األميرة النرويجية مارثا لويز يوم األربعاء 

سن اخلمسني.
وكان البــالط امللكــي النرويجــي أعلن 
في نهاية ٢٠١٩ أن األميرة مارثا ســتتوقف 
عن اســتخدام لقبهــا امللكي، فيمــا يتعلق 
باملشــروعات التجارية، بعد ان اتفقت مع 
العائلة املالكة على أنها ستســتخدم لقبها 

فيما يتعلق بالواجبات الرسمية والتعامالت 
اخلاصة، وأنها ستستخدم اسم مارثا لويز 
فحســب فيما يتعلق باملشــاريع التجارية 
الترفيهية. وقد جاء ذلك بعد بعض االنتقادات 
الســتخدام لقبهــا فــي جولــة محاضرات 
بالدمنــارك والنرويج مع شــريكها اجلديد 
الوسيط الروحي والناشط احلقوقي دوريك 
فيريت، حملت عنوان «األميرة والكاهن».

(أ.ف.پ) األميرة النرويجية مارثا لويز بلغت سن اخلمسني  

األميرة النرويجية مارثا لويز «خمسينية»

ال باملا (إسبانيا)ـ  رويترز: 
قذف بــركان كومبري فييخا 
على جزيرة ال باملا، إحدى جزر 
الهواء،  الكناري، احلمم فــي 
محدثا انفجارات مدوية صباح 
امس اخلميس، في حني كسا 
الرماد السام املنطقة احمليطة 
به. وظلت احلمم تتدفق على 
سفح البركان لليوم اخلامس 
علــى التوالي لتســقط على 
منازل ومدارس ومزارع، وإن 
كان بســرعة أبطــأ من األيام 
الســابقة. وقالــت نانســي 
صاحبة متجر مجوهرات في 
املنطقة «كل ما بدأ يوم األحد 
كأمر غيــر مألوف، كمشــهد 
جميل ممتع، حتول إلى مأساة 
في اليوم التالي». ويتقدم سيل 
احلمم السوداء ببطء باجتاه 
الغرب منذ يوم األحد حارقا كل 
ما مير به مبا في ذلك مساكن 
ومدارس ومزارع موز، والذي 
يعد سلعة التصدير الرئيسية 

باجلزيرة.

رماد سام وانفجارات مدوية بسبب بركان الكناري

06أمنية 07آراء
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