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غير مخصص للبيع

التعديل الوزاري خالل أقل من شهر
مرمي بندق

فــي الوقــت الــذي أكدت 
مصادر خاصة لـــ «األنباء»، 
أن التعديــل الوزاري املرتقب 
سيكون محدودا ورمبا يقتصر 
على غير الراغبني في االستمرار 
أكــدت مصــادر  باحلكومــة، 
مطلعة في تصريحات خاصة 
لـــ «األنبــاء» أنــه لــم يتبق 
أمــام احلكومــة احلالية إال ٣ 
اجتماعات اعتيادية فقط قبل 
اإلعالن عن التعديل الوزاري 
الــذي ســيتم خالل أقــل من 

شهر، لتهيئة الوقت املناسب 
للحكومة الستكمال استعدادات 
املشاركة بفاعلية في اجللسة 
االفتتاحية لدور االنعقاد الثاني 
من الفصل التشريعي السادس 
عشر في ٢٦ أكتوبر. وأشارت 
املصادر الى أن ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
عازم علــى إجناز عدة ملفات 
املتبقية  خــالل االجتماعــات 
للحكومــة والتي ســتتخللها 
اجتماعات استثنائية ميدانية، 
مــن أهمها ملف ســد العجز، 
أولويــات احلكومة،  وإقــرار 

والتصنيف االئتماني، واملضي 
قدما في إجراءات العودة للحياة 
الطبيعية واالنتقال إلى املرحلة 
اخلامسة، وبلورة أدوات تنفيذ 
برنامج عمل احلكومة، وعقد 
لقــاءات مع النــواب لتحقيق 
التناغم والتنسيق. على صعيد 
متصل، قالت مصادر أخرى إن 
قانون اخلدمة املدنية ال مينع 
املواطنني العاملني باحلكومة 
مــن العمــل فــي وظيفتــني. 
وأوضحــت ان املوظفــني في 
احلكومــة ميكنهــم العمل في 
القطــاع اخلاص بعــد الظهر 

مبوافقــة الوزيــر املختــص. 
وكشفت عن أن قانون مؤسسة 
التأمينات االجتماعية ال مينع 
املتقاعدين الكويتيني من العمل 
بالقطاع اخلاص صباحا أو بعد 
الظهر. واستدركت قائلة: إنه 
بالتحــاق املتقاعد بالعمل في 
القطاع اخلاص يكون قد انتقل 
تلقائيا من خانة املتقاعد إلى 
خانة املوظــف ويتم في هذه 
احلالة وقف معاشه التقاعدي 
والبــدء باســتقطاع أقســاط 
التأمينات االجتماعية التزاما 

بأحكام القانون اخلاص بها.

«اخلدمة املدنية» ال مينع املواطنني من اجلمع بني وظيفتني  و«التأمينات» تسمح للمتقاعدين بالعمل في «اخلاص» «نفط اخلليج».. تابعةلـ «نفط الكويت»
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن مؤسسة البترول 
تتجه التخاذ قرار بنقل تبعية الشركة الكويتية لنفط اخلليج إلى 
شركة نفط الكويت، على ان تستمر كشركة تابعة وستستمر في 
حمل نفس االســم حفاظا على تاريخها والتزاماتها القانونية في 
إدارة العمليات املشتركة بكل من اخلفجي والوفرة.  وقالت املصادر 
ان انضمام «نفط اخلليج» سيأتي بعد استكمال إجراءات نقل ملكية 
أسهم الشركة من املؤسسة الى نفط الكويت وذلك لنقل الرخصة 
التجارية والترتيبات القانونية. ومتثل هذه اخلطوة مرحلة أولى 
للبدء في عملية الدمج املرتقبة للقطاع النفطي والتي يعمل عليها 

املستشار الفني املكلف من قبل املؤسسة. 

ً هافال جوليون اجلديدة كليا

«ماكفم للسيارات» 
ُتطلق 

«هافال جوليون» 
اجلديدة كليًا 

في الكويت
14

صباح اخلالد: الكويت تدعم التوصل لسالم 
عادل وشامل في مختلف القضايا اإلقليمية 

ممثل صاحب السمو ألقى كلمة الكويت أمام األمم املتحدة

سمو الشيخ صباح اخلالد يلقي كلمة الكويت في األمم املتحدة

ساهمنا بـ ٣٢٩٫٤ مليون دوالر في دعم اجلهود الدولية ملكافحة «كورونا»
وحققنا إحدى أعلى النسب العاملية املسجلة في توفير اللقاحات بـ ٧٢٪ 

ندعو حركة طالبان وكل األطراف إلى ضرورة 
ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنًا 
للدماء وتوفير احلماية الكاملة للمدنيني

جندد الدعوة إليران لتخفيف حدة التوتر 
في اخلليج واحلفاظ على سالمة وأمن 
وحرية املالحة البحرية من أي تهديدات

التفاصيل ص٣

ال متديد لتأجيل أقساط قروض املواطنني
أحمد مغربي

بنهاية شهر سبتمبر اجلاري تنتهي 
مدة ســريان أحكام قانون رقم ٣ لســنة 
٢٠٢١ اخلاص بتأجيل أقســاط القروض 
االستهالكية واملقســطة للمواطنني ملدة

٦ أشهر بدأت في شهر أبريل ٢٠٢١، ووفقا 
ملصادر مسؤولة لـ «األنباء» فإنه لن يتم 
متديد عمل القانون لفترة إضافية، حيث 
ســتبدأ البنوك وشــركات االستثمار في 
عمليات االستقطاع الشهرية اعتبارا من 
رواتب شهر أكتوبر املقبل. وقالت املصادر 
ان الكويت وكمساهمة منها في تخفيف 
األعباء وااللتزامات املالية عن املواطنني 
جــراء جائحــة كورونا، فإنــه مت تأجيل 
أقساط القروض للمواطنني ملدة عام كامل، 
حتملت خاللها البنوك تكاليف التأجيل 
في املــرة األولى، والتي بلغت نحو ٤٠٠ 
مليون دينار، فيما حتملت التكلفة الثانية 
البالغة ٣٧٦ مليون دينار اخلزانة العامة 
للدولــة، أي بإجمالي يبلــغ ٧٧٦ مليون 
دينار. وفي سؤال حول نص القانون بأنه 

يجــوز بقرار من اجلهــات املعنية متديد 
تأجيل األقساط ملدة ٦ أشهر أخرى، قالت 
املصادر: «ال نية لتأجيل إضافي». وذكرت 
املصادر ان تأجيل األقســاط هو مبنزلة 
مد ألجل القرض بأكمله ملدة عام إضافية 
دون حتميل العميل أي رســوم أو فوائد 
إضافية مقابل املدة املضافة، ومن ثم فإنه 
ال يوجــد أي أثر لتأجيل األقســاط على 
سعر الفائدة للقروض املمنوحة. هذا، وقد 
اشترط القانون ضمن مادته الرابعة أن 
تؤخذ األموال الالزمة لتنفيذ القانون من 
اخلزانة العاملة للدولة. وقالت املصادر 
ان إجمالي األقســاط الشهرية للقروض 
االستهالكية واملقسطة اإلسكانية املستحقة 
على املواطنني يبلــغ ١٩٧ مليون دينار، 
بإجمالــي يبلغ ١٢ مليــار دينار من دون 
الفوائد والعوائد، كما يبلغ إجمالي الرصيد 
شــامال الفوائد والعوائد والتي تستحق 
علــى القروض حتى نهايــة آجالها نحو

١٥٫١ مليار دينار، وميثل الفرق البالغ قدره 
٣٫١ مليارات دينار مجموع الفوائد والعوائد 

على الرصيد املذكور لتلك القروض.

البنوك واحلكومة حتملتا التكلفة عاماً كامالً عن املواطنني و٦ أشهر للوافدين بقيمة تناهز ٧٧٦ مليون دينار.. وبدء االستقطاع مع رواتب أكتوبر املقبل

عبدالرحمن املطيري

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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06محليات
مدير إدارة الرقابة في «التجارة» 

عبدالرحمن املطيري لـ «األنباء»: 

ميكنة املخالفات 
التجارية ومحاضر 

الضبط قريبًا ..
وافتتاح مراكز 

لـ «الرقابة» في 
املناطق اجلديدة

شركة مساهمة إلدارة مواقف املركبات الثقيلة

اإلمارات جتري تغييرات وزارية: مكتوم بن محمد 
نائبًا لرئيس احلكومة ووزيرًا للمالية واملهيري للبيئة

محمد بن راشد:  «منهجية جديدة» تأتي مع إجناز رؤية اإلمارات ٢٠٢١

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
اإلماراتيــة  األنبــاء  وكالــة 
التشــكيل  (وام)  الرســمية 
الــوزاري اجلديــد للحكومــة 
االحتادية، وقالت إن صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة اعتمد 
التشكيل اجلديد الذي أعلن عنه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، بعد التشــاور مع 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائد األعلى 
للقوات املســلحة. وتضمنت 
التشــكيلة تعيــني وزيريــن 

بينما جرى تعيني مرمي املهيري 
وزيرة للتغير املناخي والبيئة، 
واحتفــظ ســهيل بــن محمد 
املزروعــي مبنصبــه وزيــرا 
للطاقة، لكنه تولى إلى جانب 
ذلك دور وزير البنية التحتية 
مما يعكس الدمج بني الوزارتني.
وأعلــن صاحــب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد هذه 
التغييرات على «تويتر» إلى 
جانــب عــدد مــن التغييرات 
الهيكليــة، وقــال «املنهجيــة 
اجلديدة تأتي مع إجناز خطتنا 
السابقة، رؤية اإلمارات ٢٠٢١»، 
والتي حققنا خاللها طموحاتنا 

للسنوات العشر السابقة.

جديديــن للماليــة والبيئــة. 
وقالــت «وام» انــه مت تعيني 
الشــيخ مكتوم بن محمد بن 
راشد آل مكتوم وزيرا للمالية 

ونائبا لرئيس الوزراء، كما مت 
تعيني محمد بن هادي احلسيني 
وزيرا للدولة للشؤون املالية 
ليحل محل عبيد حميد الطاير، 

«األنباء» تنشر تقرير «التشريعية» احملال إلى املجلس.. ٢٤٪ للحكومة و٢٦٪ مزايدة علنية و٥٠٪ لالكتتاب العام

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد

رشيد الفعم

أقــرت اللجنة التشــريعية 
االقتراح بقانون بإنشاء الشركة 
الكويتية إلنشاء وإدارة مواقف 
الثقيلــة  املركبــات واملعــدات 
وتخزينهــا واملقدم من النواب 
أســامة املناور وبدر احلميدي 
الديــن ود.حمد  ود.حمد روح 
املطر ومبــارك العرو، واحملال 
بصفــة االســتعجال. وقالــت 
اللجنة في تقريرها، الذي تنشره 
«األنبــاء»، ان االقتــراح ينص 

على ان يعهــد مجلس الوزراء 
جلهة حكومية بتأسيس شركة 
مساهمة إلنشاء وإدارة مواقف 
الثقيلــة  املركبــات واملعــدات 
وتخزينهــا، ويحــدد االقتراح 
بقانون طريقة تخصيص أسهم 
الشــركة أن تكون نسبة ٢٤٪ 
للحكومة واجلهات التابعة لها 
و٢٦٪ تطرح في مزايدة علنية 
تشترك فيها الشركات املساهمة 
املدرجــة فــي ســوق الكويت 
املاليــة والشــركات  لــألوراق 
األجنبية املتخصصة «ويستثنى 

من ذلك شركات املنافسة القائمة 
في تاريخ طرح هذا املزاد»، على 
ان تطرح نسبة ٥٠٪ لالكتتاب 
العــام للكويتيــني. وأضــاف 
االقتــراح: تلتــزم احلكومــة 
بتأسيس الشــركة خالل ستة 
أشهر من تاريخ العمل بالقانون، 
وتقوم بلدية الكويت بالتنسيق 
مع وزارة املالية والهيئة العامة 
حلمايــة البيئــة بتخصيــص 
مســاحات مناســبة للشــركة 
الستخدامها مواقف للمركبات 

واملعدات الثقيلة. د.حمد روح الدينمبارك العرو

مرمي املهيري

١٨٠ فلساً لليتر بنزين ألترا
اعتباراً من مطلع أكتوبر املقبل

تونس: أنصار سعّيد يحرقون الدستور 
واالستقاالت اجلماعية تزلزل «النهضة»

١٢ مركزًا لعمل الـ PCR بدًال من ٦

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصادر نفطية، أن جلنة إعادة دراســة 
مختلف أنواع الدعوم قررت تنفيذ زيادة طفيفة في ســعر ليتر 
بنزيــن التراـ  ٩٨ أوكتــني بواقع ٥ فلوس لليتر الواحد ليصبح 
١٨٠ فلسا بدال من  ١٧٥ فلسا، على ان يبدأ سريانه في ١ أكتوبر 
املقبــل. وقالت املصادر إنــه مت اإلبقاء على نفس ســعر بنزين 
ممتاز البالغ ٨٥ فلسا وبنزين خصوصي عند سعر ١٠٥ فلوس.

عواصم ـ وكاالت: قام عدد من أنصار الرئيس التونســي 
قيس سعّيد بحرق نسخة من الدستور، فيما يتواصل اجلدل 
حول القــرارات «االســتثنائية» التي اتخذها قبل شــهرين، 
وطالت تداعياتها حركة النهضة أكبر احزاب البرملان املجمد 
والــذي تعرض لزلزال كبير أمس باســتقالة العشــرات من 
اعضائهــا. وجتمــع أنصار الرئيس أمام املســرح البلدي في 
شــارع احلبيب بورقيبة بالعاصمة رافعني شــعارات مؤيدة 
للقــرارات التــي أقرها الرئيس في ٢٥ يوليــو املاضي بإقالة 

احلكومة وجتميد البرملان. 
وفي هذه األثناء، أعلن ١١٣ من قياديي الصف األول ونواب 
وأعضاء بحركة النهضة استقالة جماعية بسبب ما اعتبروه 

خيارات سياسية «خاطئة». 
واعتبر املســتقيلون ان تراجع دور البرملان كان «بسبب 
اإلدارة الفاشــلة» لرئيســه ورئيس احلركة راشد الغنوشي 

الذي «رفض كل النصائح».

عبدالكرمي العبداهللا

زادت وزارة الصحة املراكز الصحية املخصصة لعمل فحص 
PCR في املناطق الصحية من ٦ مراكز إلى ١٢ مت االنتهاء من 
جتهيزها. وخصصت الوزارة في العاصمة الصحية مركزين 
وهما: مركز حمد احلميضي وشيخة السديراوي في الشويخ 
السكنية، ومركز سيد عبدالرزاق الزلزلة في منطقة الدسمة. 
أما منطقة حولي، فتم تخصيص مركز الزهراء التخصصي 
ومركــز بيــان. وبالنســبة ملنطقة الفروانيــة مت تخصيص 
مركزي متعب الشــالحي في اشبيلية والعارضية الشمالي 
إلجراء املسحات. أما األحمدي فتم تخصيص ٤ مراكز وهي: 
مركــز صباح األحمد A ـ مركز القرين ـ مركز العدان ـ مركز 
أبوحليفــة، أمــا عن املراكــز املخصصة لعمل املســحات في 
منطقة اجلهراء، فتم تخصيص مركز سعد العبداهللا قطعة 

التفاصيل ص١٦التفاصيل ص١٠٥ ومركز الواحة.

التفاصيل ص١٦
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ممثل األمير: الكويت ساهمت بـ ٣٢٧٫٤ مليون دوالر لتعزيز األمن الصحي العاملي

نيويوركـ  كونا: عاد ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد ســمو الشــيخ 
صبــاح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء والوفد املرافق لسموه 
إلى البــالد بعد أن ترأس وفد 
الكويت املشارك في اجتماعات 
الدورة الـ ٧٦ للجمعية العامة 
لألمم املتحدة والتي عقدت في 
مدينــة نيويــورك بالواليات 

املتحدة األميركية.
وكان في مقدمة مستقبلي 
سموه على أرض املطار نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفــاع الشــيخ حمــد جابــر 
العلي ونائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عبداهللا الرومي ورئيس ديوان 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
عبدالعزيــز الدخيل وعدد من 
كبــار املســؤولني فــي الدولة 
وديوان ســمو رئيس مجلس 

الوزراء. 
وكان ممثل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالــد ألقى 
كلمة الكويت أمام الدورة الـ ٧٦ 
للجمعية العامة لألمم املتحدة 

مبقر املنظمة في نيويورك.
واســتعرض سمو رئيس 
مجلــس الــوزراء فــي كلمته 
مواقف الكويت الداعمة جلهود 
التوصل إلى سالم عادل وشامل 
في مختلف القضايا اإلقليمية، 
مشــددا على ضرورة احلفاظ 
علــى ســيادة الدول وحســن 
اجلــوار واالحتــرام املتبــادل 
مبــا يعكــس تطلعــات األمن 
واالســتقرار لدول وشــعوب 
املنطقــة إضافة إلــى محاربة 
االرهاب بكل أشكاله وصوره.

كما جدد سموه التأكيد على 
موقف البالد املتمسك بالنظام 
الدولي املتعدد األطراف ومبادئ 
وأهداف ميثــاق األمم املتحدة 
مبــا يكفــل تطويــر وتعزيز 
الدوليــة لضمــان  احلوكمــة 
حتقيق رســالتها السامية في 
حفظ الســلم واألمن الدوليني 
وخدمة البشرية جمعاء. وأشار 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
إلــى أبعــاد انتشــار ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
ومــا أحدثه من أضرار مســت 
مختلف مناحي احلياة احلديثة 
والقطاعات احليوية في العالم، 
معربا عن األمل في قدرة املجتمع 
الدولي علــى التعافي من هذه 
األزمة والوصول إلى مستويات 
التحصني الشاملة لكل الشعوب.
وقــال ســموه ان الكويت 
حققت إحــدى أعلى النســب 
العاملية املســجلة فــي توفير 
اللقاحات وذلك بنسبة وصلت 
إلى ٧٢٪ للمواطنني واملقيمني 
على حد السواء وكذلك القدرة 
في احلفاظ على منظومتها من 
التداعي، مؤكدا مواصلة البالد 
تدعيم اجلهود الدولية ملكافحة 

وباء «كوفيد-١٩».
 وفيما يلي نص كلمة ممثل 

صاحب السمو:
مازال عاملنا يصطبغ بألوان 
احلــداد التي خطتهــا جائحة 
«كوفيد-١٩»، هــذا الوباء ذو 
الطابــع العاملي الــذي اتصف 
بالقدرة التدميرية في إحداث 
الضرر وانتفاء االنتقائية في 
حصد أرواح البشر، وفارضا 
موجات متكــررة من الهيمنة 
الطارئة التي أحدثت اهتزازات 
متوالية مست بالصميم أمناط 
احليــاة احلديثــة مبختلــف 
مناحيها اإلنسانية والسياسية 

واالقتصادية والبيئية.
فبمرور عابر على األرقام 
واإلحصائيات الدولية املسجلة 
ســنلحظ حجم الندوب التي 
ستبقى حاضرة وملدة طويلة 
في وجدان الضمير العاملي فمن 
أعداد الضحايا التي جتاوزت 
أكثــر مــن ٤٫٧ ماليني نســمة 
واإلصابات املسجلة ألكثر من 
مائتني وواحد وثالثني مليون 
حالة مؤكــدة، وما حملته من 
أعباء ال تطاق وقعت على كاهل 
القطاعات الصحية والعاملني 
فيها الذين يستحقون منا وقفة 
إجالل وتقدير على صمودهم 
فــي خــط الدفــاع األول، رغم 
األهــوال التي هــددت بانهيار 
العديد من املنظومات الصحية 

حول العالم.
إضافــة إلــى تفاقــم أزمة 
انعدام األمن الغذائي بســبب 
تعثر خطوط اإلمدادات والذي 
أتى كنتيجة متوقعة لالنكماش 
والركود االقتصادي احلاد الذي 
لم يواجهه العالم منذ أكثر من 
تسعني عاما، وتدني اخلدمات 

ولعل من أهم االنعكاسات 
اإليجابية للتغيير والتي عمدت 
اجلائحة على إبرازها متثلت في 
ظهور أمناط حديثة من اإلبداع 
واالبتكار والتكيف ســاهمت 
في خلق اســتجابات سريعة 
وأشكاال متقدمة للتعاون داخل 
املجتمعــات ذاتها أو فيما بني 
الدول، إضافة للطفرة العلمية 
البحثيــة التي جتســدت في 
السباق نحو دحر الوباء عبر 
إنتاج اللقاحات املتعددة والتي 
أثبتــت فعاليتها فــي إحداث 
التحصني املطلوب من الناحية 
التطبيقية بنسب مشجعة، إال 
أن الرهان على قدرة املجتمع 
الدولي في االســتغالل األمثل 
لهذه األزمة إلحــداث التحول 
لألفضل لعاملنا يكمن في السعي 
اجلاد لضمان حتقيق التعافي 
املســتند على أســس منصفة 
ومستدامة ال يتخلف فيها أحد 

عن الركب.
توفير اللقاحات

إن الوصــول إلــى مبتغى 
التعافي يتطلب البدء بخطوات 
عدة من أهمها إيالء االستثمار 
في البنى التحتيــة للبيانات 
واملعلومات أولوية حاسمة ذلك 
ألن توافر األدلة املستندة على 
التقنية الرقمية سيســهم في 
حتسني عمليات اتخاذ القرار 
للبرامج والسياسات الهادفة إلى 
تعبئة املوارد وإعادة البناء بعد 
جتاوز األزمة في سبيل حماية 

إسرائيل سلطة االحتالل عن 
ممارساتها وانتهاكاتها للقانون 
اإلنســاني الدولي املتمثلة في 
بناء املســتوطنات ومصادرة 
األراضــي وإغــالق املناطــق 
واستمرار فرض احلصار على 
غزة وتدنيسها حلرمة األماكن 
املقدسة، مؤكدين على أهمية 
مواصلة بذل اجلهود من أجل 
إعادة إطالق املفاوضات ضمن 
جدول زمني محدد للوصول إلى 
الســالم العادل والشامل وفق 
مرجعيات العملية الســلمية 
الدولية  وقــرارات الشــرعية 
ومبادرة السالم العربية إلنهاء 
االحتــالل اإلســرائيلي وقيام 
الفلسطينية املستقلة  الدولة 
وعاصمتها القدس الشــرقية 
على حــدود ما قبل الرابع من 
يونيو ١٩٦٧ وعودة الالجئني، 
مشيدين في الوقت ذاته باألدوار 
التاريخية لوكالة «األونروا» 
املســاعدات  تقدميهــا  عبــر 
األساســية ملاليــني الالجئــني 
الفلســطينيني، مؤكدين على 
أهمية اســتمرار تقدمي الدعم 

ألعمالها.
إن استمرار األزمة السورية 
والتي دخلت ســنتها احلادية 
عشــرة بكل ما حتمله من آالم 
إنسانية للمواطن السوري في 
الداخــل واخلارج ظل شــاهدا 
على أن غياب اإلجماع واإلرادة 
الدولية مــن جهة والتدخالت 
اخلارجية من جهة أخرى كان 
السبب الرئيسي في إطالة أمد 

مجددين بالوقت ذاته إدانتنا 
جلميع االعتداءات والهجمات 
التــي تعرضت لهــا األراضي 
الســعودية ومؤكديــن دعمنا 
جلميع اإلجــراءات والتدابير 
التي تتخذها اململكة للحفاظ 

على أمنها واستقرارها.
احلوار الليبي

شكل توصل ملتقى احلوار 
السياســي الليبــي مطلع هذا 
العــام إلــى انتخــاب رئيــس 
املجلس الرئاسي ونوابه وكذلك 
رئيس مجلس الوزراء عالمة 
مضيئة حول قــدرة املجتمع 
الدولي ممثال بــاألمم املتحدة 
على إحداث نقلة نوعية على 
طريق الســالم الوعــر والذي 
زاد من منزلقاته شيوع حالة 
االنقسام املؤسسي احلاد منذ 
اكثر من سبع سنوات، والتي 
تفاقمت مؤشــراتها اخلطيرة 
علــى أمــن واســتقرار البالد 
ودول املنطقة، مجددين دعوتنا 
لألشــقاء الليبيــني بضرورة 
تغليب املصالح العليا للبالد 
وكذلك احللول السلمية القائمة 
النابــذة للعنــف وبضــرورة 
االلتزام مبخرجات املؤمترات 
الدولية وقرارات مجلس األمن 
ذات الصلة مبا يضمن االنتهاء 
من كل الترتيبات املطلوبة لعقد 
االنتخابات العامة في موعدها 
املقرر في ٢٤ ديســمبر ٢٠٢١، 
معربني عن تطلعنا أن تؤدي 
تلك اجلهود إلى التوصل إلى 

املجتمعات من أزمات مستقبلية 
مماثلــة، إال أن اخلطوة األبرز 
واألكثر إحلاحا تكمن في إيجاد 
وتيــرة توزيــع عاملــي عادل 
وآمن لــكل الــدول للحصول 
على اللقاحــات للوصول إلى 
مستويات التحصني الشاملة.

وفي هذا الســياق، حققت 
الكويــت إحدى أعلى النســب 
العاملية املســجلة فــي توفير 
اللقاحات وذلك بنسبة وصلت 
إلى ٧٢٪ للمواطنني واملقيمني 
على حد السواء، وكذلك القدرة 
فــي احلفاظ علــى منظومتها 
الصحية من التداعي وتواصل 
بالدي تدعيم اجلهود الدولية 
ملكافحــة وبــاء «كوفيد-١٩»، 
حيث بلغ إجمالي مساهماتها 
حوالــي ثالثمائــة وســبعة 
وعشرين مليونا وأربعمائة ألف 
دوالر كان آخرها تقدمي مبلغ 
أربعني مليون دوالر لتحالف 
«جافــي» ومبــادرة منشــأة 
«كوفاكس»، وذلك سعيا منها 
لتعزيز األمن الصحي العاملي 

وحتصينه.
القضية الفلسطينية

القضيــة  ومازالــت 
الفلســطينية تشــغل املكانة 
املركزية واحملورية في عاملينا 
العربي واإلســالمي، وسيظل 
التوتر وعدم االستقرار سائدا 
في منطقتنا ما لم ينل الشعب 
الفلســطيني كافــة حقوقــه 
السياسية املشروعة، وتتوقف 

هــذا النزاع الدامــي، ومن هنا 
جنــدد قناعتنــا الثابتة بعدم 
وجود حل عسكري لها، وكذلك 
على أهمية العمل للتوصل إلى 
تسوية سياسية وفقا لقرارات 
مجلــس األمــن ذات الصلــة، 
الســيما القرار ألفني ومائتني 
وأربعة وخمسني ومبا يحقق 
ويلبــي تطلعــات وطموحات 

الشعب السوري الشقيق.
أزمة اليمن

وارتبــط اســتمرار األزمة 
في اليمن الشقيق وما حتمله 
من تهديدات متزايدة وخطيرة 
لألمــن واالســتقرار اإلقليمي 
بالواقع املرصود حول كيفية 
التعاطي مع قرارات ومخرجات 
مجلس األمن ذات الصلة، ومن 
هنا جندد موقفنا الراسخ بأن 
احلــل الوحيد لهذه األزمة هو 
احلــل السياســي املبني على 
الثــالث املتفــق  املرجعيــات 
عليها، وهي املبادرة اخلليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مؤمتر احلوار الوطني وقرارات 
مجلس األمن، الســيما القرار 
ألفني ومائتني وســتة عشــر، 
مجدديــن دعمنــا للمبعــوث 
اخلــاص لألمــني العــام إلــى 
اليمن، مرحبــني بالوقت ذاته 
بــاألدوار البنــاءة التي قامت 
بها اململكة العربية السعودية 
الشقيقة من اجل تفعيل تنفيذ 
اتفــاق الريــاض، وكذلك على 
مبادرتها للســالم فــي اليمن 

تدابير ضامنة ألمن واستقرار 
ووحدة ليبيا وتلبي تطلعات 

شعبها الشقيق.
حركة طالبان

لعبت التداعيات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية جراء 
تفشي اجلائحة في شيوع حالة 
من االنكفاء العاملي وبصورة 
عمــدت اجلماعــات اإلرهابية 
واملتطرفة على استغاللها في 
املناطق املنكوبة بالصراعات أو 
تلك التي تعاني من الهشاشة 
األمنيــة، حيــث إن مــا عانته 
منطقة الشرق األوسط بشكل 
خاص مــن تنامــي العمليات 
التخريبية للتنظيمات اإلرهابية 
وعلى رأسها تنظيم «داعش» 
اإلرهابي كان ســببا رئيســيا 
لتكثيــف اجلهود حملاربة هذا 
اخلطر احلقيقي بجميع أشكاله 
وصوره والعمل على جتفيف 
منابعه والقضاء على مصادر 
متويله والعمــل على تفعيل 
االتفاقيات الدولية واإلقليمية 

املعنية مبكافحة اإلرهاب.
وفــي ظل ما تشــهده عدة 
دول في منطقتنا من تنامي هذا 
اخلطر املدمر في كل من اليمن 
وليبيا وســورية والصومال 
والعــراق، فلقد راقب املجتمع 
الدولي وباهتمام بالغ التطورات 
الدقيقة التي شهدتها أفغانستان 
مؤخرا وفي هذا الصدد ندعو 
حركــة «طالبــان» وجميــع 
األطراف إلى ضرورة ممارسة 
أقصــى درجات ضبط النفس 
حقنا للدماء وتوفير احلماية 
الكاملــة للمدنيــني والتقيــد 
بااللتزامات والقوانني الدولية 
واحلفاظ على أمن واستقرار 
البــالد وحقوق ومكتســبات 

الشعب األفغاني الصديق.
وعلى ذات الصعيد اإلقليمي 
ومن املنطلقات املبدئية املتصلة 
بترسيخ قواعد حسن اجلوار 
والواردة في ميثاق األمم املتحدة 
فإننا جندد الدعوة للجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية إلى اتخاذ 
تدابير جادة لبناء الثقة للبدء 
في حوار مبنــي على احترام 
سيادة الدول وعدم التدخل في 
شؤونها الداخلية وتخفيف حدة 
التوتر فــي اخلليج واحلفاظ 
علــى ســالمة وأمــن وحرية 
املالحة البحرية من أية تهديدات 
ومبا يسهم في إرساء عالقات 
قائمة على التعاون واالحترام 
املتبادل ومبا يعكس التطلعات 
املستقبلية جلميع دول املنطقة 
فــي حيــاة يســودها األمــن 
واالستقرار ومبا يحقق الرخاء 

والتنمية لشعوبها.
السالح النووي

ومن القضايا الشائكة ذات 
الطابــع اإلقليمي فلقد شــكل 
تآكل نظام نزع السالح النووي 
حتديا ذو طابع وجودي ألمن 
واستقرار املنطقة ونتطلع في 
هذا الصدد الى تضافر اجلهود 
الدوليــة واإلقليميــة إلجناح 
مقاصد املؤمتر املعني بإنشاء 
املنطقة اخلالية من األســلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل 
األخــرى فــي منطقة الشــرق 
األوســط والــذي ســتترأس 
الكويت دورته الثانية واملقرر 
عقدها في شهر نوفمبر القادم 
في مقر األمم املتحدة بنيويورك.

تغير املناخ

جائحــة  اســتمرار  وإن 
«كورونا» وإمعانها في سلب 
املنجــزات التي حققتها الدول 
للوصول الــى أهداف التنمية 
املســتدامة قــد أظهــرت مدى 
التشابك والترابط بني األبعاد 
املختلفــة لالســتدامة بحيث 
لم تكــن قضية تغيــر املناخ 
والنظم اإليكولوجية املرتبطة 
بها مبنأى عن موجات التأثر 
العاملية وفي هذا الصدد نتطلع 
ألن تفضي نتائج مؤمتر األمم 
املتحدة للتغير املناخي واملقرر 
عقده في مدينة غالســكو في 
شهر نوفمبر القادم إلى إيجاد 
مراجعــة بناءة تكفــل قياس 
التقدم احملرز وإيضاح أوجه 
القصور استنادا ملبدأ املسؤولية 
املشتركة واألخذ بعني االعتبار 
تباين املســؤوليات واألعباء 
ومبــا يحقــق املســاهمة فــي 
وقف التدهــور البيئي والذي 
زاد من حدته االرتفاع امللحوظ 
بدرجات احلرارة وزيادة شدة 
العواصف والفيضانات وتقلص 
املســطحات اخلضــراء جراء 
تكرار ظاهرة حرائق الغابات 
في عدد من دول العالم والتي 
ســيكون لها تداعيــات بيئية 

وخيمة.

أكد في كلمة الكويت أمام الدورة الـ ٧٦ للجمعية العامة لألمم املتحدة مبقر املنظمة تواصل دعم اجلهود الدولية ملكافحة وباء «كوفيد - ١٩»

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد يلقي كلمة الكويت أمام الدورة الـ ٧٦ للجمعية العامة لألمم املتحدة

التي تقدمها القطاعات التعليمية 
وبشكل خاص في الدول النامية 
واألقل منوا وبصورة باتت تهدد 
أكثر من أي وقت مضى بتراجع 
املكاســب احملققــة وشــطب 
اإلجنــازات املســجلة ألهداف 

التنمية املستدامة.
مرآة العالم

واملتتبع لوقائــع التاريخ 
سيجد أن األوبئة رغم جسامة 
آثارها لعبــت أدوارا مفصلية 
باعتبارهــا محفــزا رئيســيا 
للتغيير وإعــادة البناء نحو 
األفضل على املستوى السياسي 
واالقتصــادي واالجتماعــي. 
ومــن هــذا املنطلــق كانــت 
جائحة «كوفيــد-١٩» مبنزلة 
مــرآة للعالم عكســت خاللها 
أوجــه الضعــف، وأظهــرت 
مواطــن اخللــل والتي جتلت 
في مظاهر مزمنــة عدة، منها 
ارتفاع معدالت اجلوع والفقر 
وطول أمد النزاعات والتطور 
غير املنضبــط للتكنولوجيا 
احلديثة وتداعياته على األمن 
السيبراني وتفشي آفة اإلرهاب 
التباين  واســتفحال ظاهــرة 
البنيوي والهيكلي  والتفاوت 
بــني الدول، والذي أســهم في 
اتساع الفجوات بينها كل هذه 
التحديات وأكثر وضعت العمل 
الدولي املتعــدد األطراف أمام 
محــك يتســم باملصيرية بني 
قابلية االســتمرار أو اجلمود 

واالنحسار.

حققنا إحدى أعلى النسب العاملية املسجلة في توفير اللقاحات بنسبة وصلت إلى ٧٢٪ للمواطنني واملقيمني على حد سواء

من أهم االنعكاسات اإليجابية للجائحة ظهور أمناط حديثة من اإلبداع واالبتكار والتكيف وخلق استجابات سريعة وأشكال متقدمة للتعاون داخل املجتمعات
جائحة «كوڤيد - ١٩» عكست أوجه الضعف وأظهرت مواطن اخللل والتي جتلت في مظاهر مزمنة عدة منها ارتفاع معدالت اجلوع والفقر وطول أمد النزاعات

القضية الفلسطينية هي القضية املركزية للعرب واملسلمني وسـيظل التوتر سائدًا في منطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه املشروعة

جندد الدعوة لليبيني بتغليب املصالح العليا لبالدهم واحللول السـلمية النابـذة للعنف وضرورة االلتزام مبخرجات املؤمترات الدولية 
استمرار األزمة السورية شـاهد على غياب اإلجماع واإلرادة الدولية وعلى التدخالت اخلارجية إلطالة أمد النزاع ويجدد قناعته بعدم وجود حل

استمرار األزمة اليمنية ارتبط بكيفية التعاطي مع قرارات مجلس األمن ويجدد موقف الكويت الراسخ بأن احلل الوحيد لهذه األزمة هو احلل السياسي
ندعو حركة «طالبان» وكل األطراف إلى ضرورة ممارسـة أقصى درجات ضبط النفس حقنـًا للدماء وتوفير احلماية الكاملة للمدنيني

وزير اخلارجية: كلمة الكويت تناولت أبرز قضايا املنطقة واإلقليم
نيويورك - (كونا): قال وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد ان كلمة الكويت 
أمام الدورة الـــ ٧٦ للجمعية العامة لألمم املتحدة تناولت ابرز 
القضايا التي تشهدها املنطقة واإلقليم مبا في ذلك جائحة ڤيروس 

(كورونا املستجد - كوفيد ١٩).
وأضاف الشيخ أحمد في لقاء مع تلفزيون الكويت و«كونا» 
ان «العديــد من اجلوانب األخرى تصــدت لها دورة هذا العام 
وأصبحت حتتل ســلم األولويات كالتنمية املستدامة والتغير 

املناخي او الطاقة املتجددة».
وأشار إلى ان دورة هذا العام شهدت مشاركة نحو ١٠٩ من 
رؤســاء الوفود حضوريا وعقدت خاللها العديد من اللقاءات 
واألحداث اجلانبية املكثفة إلى جانب اجتماعات اجلمعية العامة 
على جميع األصعدة والتكتالت اإلقليمية والدولية ومبناح متنوعة 
تناولت اجلوانب األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.

وأوضح ان «اجتماعات هذا العام تناولت الذكاء االصطناعي، 
باإلضافة الى األمن السيبراني»، مشيرا إلى انه ال توجد أي دولة 
محصنة فجميع الدول معرضة لالختراق، األمر الذي يستدعي 

تكاتف اجلهود وتضافرها دوليا للتصدي لهذا األمر.
وبالنســبة الجتماعات ممثل صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
قال الشــيخ أحمد الناصر انه عقد العديد من اللقاءات الثنائية 

وشارك في العديد من األحداث اجلانبية.
وأضاف ان سموه تناول في كلمته أمام اجلمعية العامة العديد 
من اجلوانب التي شابت العالم من أوجه قصور بالتعامل مع جائحة 
ڤيروس (كورونا املستجد - كوفيد ١٩) وأهمية استغالل العبر 
والدروس منها لكي يكون العالم أكثر حتصينا وتعزيزا بالنسبة 
للمنظومات الصحية، مؤكدا أهمية هذا األمر بالنســبة للكويت 
إذ ال توجد دولة محصنة بالكامل ما لم يكن اجلميع محصنني.

ولفت الشيخ أحمد الناصر إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء 
تطرق إلى إرهاصات وتداعيات اجلائحة فيما يتعلق باألمن الغذائي 
والتعليم وتأثيرها السلبي خاصة على الدول التي لديها خدمات 

أقل بتقنية املعلومات.
إلى ذلك، شــارك وزير اخلارجية في حفل استقبال اليوم 

إضافة آلخر التطورات اإلقليمية والدولية.
كما التقى الشيخ د.أحمد ناصر احملمد وزير خارجية جمهورية 
قيرغيزســتان الصديقة رســالن كازاكبيف. ومت خالل اللقاء 
مناقشة مجمل املواضيع املتصلة بالعالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وبحث القضايا ذات االهتمام املشــترك، إضافة إلى 

آخر التطورات اإلقليمية والدولية.
والتقى الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد رئيس اللجنة الدولية 

للصليب األحمر بيتر ماورير.
كما التقى وزير اخلارجية مبعوث الواليات املتحدة األميركية 

اخلاص إلى اليمن تيم ليندركنغ.
وجدد الشيخ أحمد الناصر خالل اللقاء موقف الكويت الثابت 
واملبدئي في دعم جميع املســاعي اإلقليمية والدولية للوصول 
إلى حل سياسي يفضي إلى إعادة األمن واالستقرار إلى ربوع 
اليمن الشقيق، مثمنا اجلهود التي يبذلها مبعوث الواليات املتحدة 

األميركية في هذا الشأن.
والتقى وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم 

املتحدة في سورية غير بيدرسون.
وثمن الشــيخ أحمد الناصر خالل اللقاء املساعي واجلهود 
املقدرة التي يبذلها املبعوث اخلاص لألمني العام الى ســورية 
للوصول إلى حل سياسي يفضي إلى استتباب األمن واالستقرار 

في ربوع سورية.
والتقى وزير اخلارجية مفوض عام وكالة األمم املتحدة لغوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى فيليب الزاريني.

وأعرب الشيخ أحمد الناصر خالل اللقاء عن بالغ شكر وتقدير 
الكويت للجهود املثمنة التــي تبذلها وكالة (أونروا) عبر تقدمي 
خدماتها التعليمية والصحية واإلغاثية لالجئني الفلســطينيني 
لرفع املعاناة عنهم، مجددا دعم ومساندة الكويت لكل األنشطة 

والبرامج التي تقدمها الوكالة.
والتقى كذلك األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي د.يوسف 

بن أحمد العثيمني.
وعبر الشيخ أحمد الناصر خالل اللقاء عن بالغ شكره ألمني 
عام املنظمة للجهود املقدرة التي بذلها خالل فترة توليه ملنصبه.

الوطني الـ ٩١ للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أقيم في 
الواليات املتحدة األميركية - نيويورك.

وعبر وزير اخلارجية خالل مشاركته عن خالص تهانيه للمملكة 
العربية السعودية الشــقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه املناسبة 
العزيزة، متمنيا للمملكة مزيدا من التقدم واالزدهار ودوام األمن 

واالستقرار.
كما التقى وزير اخلارجية مع نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 

في مملكة تايلند الصديقة دون براموديوناي.
ومت خالل اللقاء مناقشــة مجمل املواضيع املتصلة بالعالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها وتنميتها بكل املجاالت 
ومختلف األصعدة، كما مت بحث آخر التطورات اإلقليمية والدولية.

والتقى الشيخ د.أحمد ناصر احملمد وزيرة خارجية جمهورية 
السنغال الصديقة عائشة تال صال.

ومت خالل اللقاء مناقشــة مجمل املواضيع املتصلة بالعالقات 
الثنائية التاريخية املتينة التي تربط البلدين الصديقني واستعراض 
آخر املستجدات على الصعيدين اإلقليمي والدولي وبحث القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
والتقى وزير اخلارجية كذلك وزيــر خارجية نيبال الصديقة 

د.نارايان خادكا.
ومت خالل اللقاء مناقشــة مجمل املواضيع املتصلة بالعالقات 
الثنائية الكويتية - النيبالية وبحث القضايا ذات االهتمام املشترك، 

شارك في حفل استقبال اليوم الوطني الـ ٩١ للسعودية والتقى عدداً من نظرائه في مختلف الدول

وزير اخلارجية خالل مشاركته في االجتماع الوزاري اخلليجي - الروسي

ملشاهدة الڤيديو
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معرفي: الكويت تدعم تسخير الذرة من أجل السالم
ڤييناـ  كونا: أكد ســفيرنا 
لدى النمسا ومندوبها الدائم 
لــدى املنظمــات الدولية في 
ڤيينــا صــادق معرفي جناح 
أعمال الــدورة الـ٦٥ للمؤمتر 
العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية برئاسة الكويت وذلك 
بفضل روح التعاون مع الدول 

الشقيقة والصديقة.
وقال الســفير معرفي في 
تصريح لـ«كونا»: إن «املؤمتر 
العام شكل فرصة جيدة لتبادل 
وجهات النظر وتقييم التقدم 
احملــرز نحو تعزيز وتطوير 
النــووي  واألمــان  األمــن 
الوطني»، مشيدا بجهود املدير 

إجناح وتسيير أعمال الدورة.
وأضاف أن ترؤس الكويت 
لهــذا املؤمتر الدولــي الرفيع 

كما أكــد الســفير معرفي 
استمرار الكويت في التعاون 
مــع الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذرية مشــددا علــى حرص 
الكويــت علــى دعم أنشــطة 
الوكالة وبرامجها ومبادراتها 
الســيما ما يتعلق بتســخير 
الذرة من أجل السالم والتنمية.
بدوره، أشــاد املدير العام 
الدوليــة للطاقــة  للوكالــة 
الذريــة رافائيــل غروســي 
برئاسة الكويت للدورة الـ٦٥ 
للمؤمتر العــام للوكالة التي 
اختتمت أعمالها يوم اجلمعة 
بعد نقاشات مستفيضة على 

امتداد ٥ أيام.

مصدر اعتزاز وفخر، إضافة 
إلــى اعتــزاز الكويــت خالل 
العامني املاضيني مبشاركتها 
بعضويــة مجلــس محافظي 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
الذريــة، مؤكــدا أن الكويــت 
ستبقى بفضل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا 
ورعــاه، وبتوجيهــات وزير 
اخلارجية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد في مصاف الدول 
املتميزة في العمل الديبلوماسي 
سواء على النطاق الثنائي أو 

متعدد األطراف.

مدير عام «الطاقة الذرية» أشاد برئاسة الكويت للدورة الـ ٦٥ للمؤمتر العام للوكالة

السفير صادق معرفي ورافائيل غروسي

العام للوكالة الدولية للطاقة 
رافائيل غروسي والعاملني في 
الوكالــة والدول األعضاء في 

خدمة املرأة لزوجها.. فرض أم تفّضل؟

ليلى الشافعي

أعلن مفتي مصر السابق د.علي جمعة انه يجوز 
للمرأة االمتناع عن خدمة زوجها وأوالدها، مؤكدا انه 
يحق لها ان تطالب بأجر عن إرضاعها ألوالدها. وأضاف 
د.علي جمعــة: الزوجة ال تتزوج لكي تصبح خادمة، 
بل جاءت ملؤانسة زوجها، وعليه نفقتها وجلب خادمة 
لها وأن خدمتها لزوجها تأتي من باب التفضل، وكان 

رد علماء الكويت من خالل هذه السطور: 
عرضنا آراء مفتي مصر السابق على علماء الكويت، 

فكانت هذه ردودهم:
بسام الشطي: ال تستقيم احلياة دون خدمتها

يؤكد د.بســام الشطي ان خدمة املرأة لزوجها من 
باب املعاشــرة باملعــروف والتي ال تســتقيم احلياة 
بغيرها وال تقوم املودة والرحمة والســكينة إال بها. 
وبني ان هناك تفرقة في احلكم بني الواجب والســنة، 
فالزوجة التــي حتب زوجها تبذل جهدها في ترجمة 
احلــب الى العمل تقربا الــى اهللا تعالى، فتؤجر على 
خدمته وخدمة أبنائها، وعلى املرأة ان تنظر في حالة 
زوجها، فلو كل امرأة أبت خدمة زوجها لتعسر الزواج 
وتعقد وتعثر، واألصل التيســير. وأضاف: ومنذ ان 
فتحنــا عيوننا ورأينــا اجلدات واألمهــات واخلاالت 
واجلارات واألهل واألقــارب داخل الكويت وخارجها 

كانت تسعد بهذه اخلدمة، 
بدر احلجرف: يجب على املرأة خدمة زوجها

ويــرى الداعية د.بدر احلجرف ان هذا الكالم غير 
صحيح في أقوال أهل العلم، وأن الصحيح من أقوال 
أهل العلم انه يجب على املرأة ان تخدم زوجها وتربي 

أوالدها وحتفظ بيتها وزوجها، أما ما يشاع اآلن ويقال 
فليس في احلقيقة بشيء، واألدلة كثيرة في ضرورة 
ان تخدم املرأة زوجها ملا جاء في الصحيحني أن فاطمة 
رضي اهللا عنها أتت رســول اهللا ژ تشتكي إليه ما 
تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما، فقّسم النبي 
ژ العمــل بني فاطمة وعلّي (ے)، فاطمة تعمل في 

البيت وعلّي يعمل في اخلارج.
سعد العنزي: نعم الزوجة ليست خادمة

ويرى د.سعد العنزي ان كالم د.علي جمعة صحيح، 
ولكــن ليس على اإلطالق خلــالف الفقهاء في طريقة 
خدمة زوجة لزوجها والتي توســع بها فقهاء املالكية 
دون غيرهــم، لكن يفهم من كالمــه ان يجعل القارئ 
مييــل الى طــرف دون طرف من غيــر إظهار التوازن 
الشــرعي، ورأي أهل العلم في املســألة والكالم بهذه 
الطريقة أعتقد ال تخدم السائل واملتلقي. وأضاف: نعم 
الزوجة ليســت خادمة ولكن من املعاشرة باملعروف 
خدمة زوجها طوعا وليس كرها، وطاعة املرأة لزوجها 
واجبة باملعروف وعصيانها عصيان في الشرع، وإن 
كانــت املرأة ممن تخدم في بيــت أهلها فعلى زوجها 
إحضار خادمة وإن كانت غير ذلك فعليها خدمة نفسها، 
فالعالقة الزوجية ليســت فراشا فقط وإمنا معاشرة 
كاملة باملعروف، ويراد باملعاشرة التعامل والسلوك 

والتعاون بني الزوجني بالعدل والرحمة والتسامح.
عمر الشايجي:  مسألة خالفية بني الفقهاء

يقول د.عمر الشــايجي في وجوب خدمة الزوجة 
لزوجها ان هناك خالفا بني الفقهاء، فقد ذهب اجلمهور 
الــى انه ال يجب عليهــا ذلك، وذهب بعض أهل العلم 
الى الوجوب، واســتدلوا على ذلك بحديث النبي ژ 

عندما قّسم العمل بني علّي وفاطمة رضي اهللا عنهما، 
فجعل عمل البيت من اختصاص فاطمة، والعمل خارج 
البيت على علي. وأضاف الشايجي: لكن اآلن يسقط 
هــذا على واقعنا حيث ان املرأة تعمل والرجل يعمل، 
وبالنسبة لي فرأيي اخلاص من باب العشرة باملعروف 
(وعاشــروهن باملعروف) وقوله تعالى: (وال تنسوا 
الفضل بينكم) وقوله ژ: «استوصوا بالنساء خيرا» 
وقد ذهــب جمهور الفقهاء على انه يجب على الزوج 
ان يخدم زوجته فــي حال مرضها وأيضا إذا لم تكن 
مريضة ولكنها تعودت على أال تخدم نفسها وكان لها 
خــادم في بيت أبيها فإن علــى زوجها في هذه احلال 
ان يحضر لها خادمة واحدة. وأشــار الى ان املرأة في 
عهد النبوة كانت تخدم زوجها كما كانت أسماء بنت 
أبي بكر رضي اهللا عنهما تفعل مع زوجها الصحابي 
الزبير بن العوام، حيث تعلف فرســه وتكفيه مؤنته 
وتسوسه وتدق النوى له وتعلفه وتستقي املاء وتعجن 

وتنقل النوى على رأسها من ثلثي فرسخ.
حمد املزروعي: لتكن خدمتها تفضًال وليس إجبارًا

مــن جانبه قال د.حمد املزروعي ان الزوجة تخدم 
زوجها من باب العشرة باملعروف، ولكن ال جتب خدمته 
جبرا، كما قــال الفقهاء. وأن املرأة إذا لم تكن معتادة 
علــى اخلدمة في بيت أبيها او لعدم قدرتها فال يجوز 
للزوج إجبارها على اخلدمة، بل يأتي لها بخادم، والنبي 
ژ كان فــي خدمــة أهله في بيته، مؤكــدا ان العالقة 
الزوجية مبنية على املودة والرحمة وأن يحســن كل 
منهما لآلخر، وأن ما تقوم به الزوجة بشؤون البيت 
من باب فعل األفضل وليس من الوجوب، وهذه أمور 
تخضع للعرف وما نشأنا عليه ونشأ عليه من قبلنا 

السلف الصالح.

بدر احلجرف د. حمد املزروعيد. بسام الشطي د. عمر الشايجي سعد العنزي

ومضات

«جائحة» ما كان 
يجب أن تظهر!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

سمعتم عن ديبورا ماكنزي؟
تعرفون ماذا قالت عن جائحة كورونا 

(كوفيد - ١٩)؟
قالت: «الوباء الذي ما كان يجب أن 

يظهر وكيف نتجنب الوباء التالي»؟
عملت يبــورا ماكنزي على تغطية 
الناشــئة ألكثــر من ٣٠  األمــراض 
عامــا كصحافية علميــة ملجالت مثل 
نيوساينتس، كتبت أيضا عن (كوفيد 
- ١٩) منــذ البدايــة، وكانت من أوائل 
الصحافيــني الذين حذروا من إمكانية 
حتول الڤيروس إلى جائحة من السارس 

إلى داء الكلب واإلبيبوال واإليدز.
أمضت ماكنزي حياتها املهنية على 
خط املواجهة في الكتابة عن كيفية انتشار 

األوبئة وسبب انتشارها، 
وكيفية إيقافها باإلضافة 
إلى األمــراض املعدية، 
فهــي متخصصة في 
التقارير حول  إعــداد 
التعقيد والتنظيم  علم 
االجتماعي، في عام ٢٠١٠ 
فازت بجائزة اجلمعية 
لعلم األحياء  األميركية 
الدقيقة، وقبل أن تصبح 
باحثة  صحافية عملت 

في الطب احليوي.
القطع  الكتاب مــن 
املتوسط في ٣١٧ صفحة.

وفــي الكتاب القيم 
تشــرح ماكنزي كيف انتقل (كوفيد - 
١٩) من وباء ميكن السيطرة عليه إلى 
جائحة عاملية، وتروي ماكنزي في كتابها 
تاريخ أهم األوبئة األخيرة مبا في ذلك 
السارس وميرس وانفلونزا H١N١ وزيكا 
وايبوال، كما تعطينا دورة مكثفة في علم 
األوبئة.. كيف تنتشر الڤيروسات وكيف 
تنتهــي اجلوائح وحتدد الدروس التي 
فشلت في تعلمها من األزمات السابقة، 
تخبرنا بتفاصيل حية كيف ظهر (كوفيد 
- ١٩) وانتشر، وتوضح اخلطوات التي 
عرفت احلكومات إن كان بإمكانها اتخاذها 
للحؤول دون انتشار الڤيروس أو على 
األقل االستعداد له، أما بالنسبة للمستقبل 
فتقدم ماكنزي حجة جريئة ومتفائلة 
قد تؤدي هذه اجلائحة في النهاية إلى 
حتفيز العالم على أخذ الڤيروسات على 
محمل اجلد، فمكافحة هذا الوباء وجتنب 
الوباء التالي يستلزمان إجراءات سياسية 
متنوعة على مستوى العالم من جانب 
العلمي واألفراد،  احلكومات واملجتمع 

لكن ذلك ليس مستحيال.

٭ ومضة: احلقيقة عزيزي القارئ قرأت 
الكتاب وأنا بحاجة إلى قراءة ثانية متأنية 
ألني أعرف أنه لم يســبق ألحد حتى 
اآلن أن جمع في عمل واحد ما نعرفه 

عن (كوفيد - ١٩) بطريقة شاملة وغنية 
باملعلومات وبأسلوب يسهل فهمه، غير 
أنه ليس من املبكر عرض هذه القصة 
التي عجلت ديبورا ماكنزي في وضعها 
بني أيدينا، بل ان قراءتها واجبة في هذا 
الوقت وما بعده صحيح، إنه من السابق 
ألوانه أن تعرف إلى أين تتجه جائحة 
(كوفيــد - ١٩)، لكن أوان احلديث عن 
األخطاء التــي ترتكب وكيفية جتنبها 

الحقا قد آن منذ زمن.
الكتاب نص مشوق يسهل فهمه على 
املجتمع غير العلمي، تعرض صحافية 
علمية مخضرمة القصة الصادمة لكيفية 
تفشي جائحة الڤيروس التاجي (كوفيد 
- ١٩)، مما يجــب فعله لتجنب حدوث 

ذلك مجددا!

٭ آخر الكالم: إهداء الكتاب 
جميل تقدمه ملجموعة 
من العلماء والصحافيني 
ببالغ االمتنان والتقدير 
للذين يبذلون قصارى 
جهدهــم ملعرفــة ما 
يحدث ومحاولة إنقاذنا 
منه، منتهى اإلنسانية 
والروعــة االعتــراف 

بفضل الغير!

٭ زبــدة احلچي: يضم 
الكتــاب  فهــرس 
موضوعات في ثمانية فصول كما يلي:

١ - هل كان باإلمكان  إيقاف هذه الكارثة 
برمتها من البداية؟

٢ - ما األمراض الناشــئة وملاذا تظهر 
اليوم؟

٣ - سارس، ميرس - بلى قد أتانا نذير.
٤ - ال تلوموا اخلفافيش.

٥ - أما كان يفترض باجلائحة أن تكون 
انفلونزا؟

٦ - إذن ما العمل؟
٧ - العمل يتداعى.

٨ - الوباء الذي ما كان يجب أن يظهر 
وكيف نتجنب الوباء التالي؟

واضح ان التطعيمــات حصن أي 
مجتمع من األوبئة، وإن غضب البعض 

من هذا القول!
إلــى كل قارئ فــي داخل الكويت 
الڤيروســات  وخارجهــا، ال تكترث 
باحلدود أو الهويات أو اجلنسيات أو 
البشرية، بل باخلاليا  األيديولوجيات 
البشرية وهذه هي احلقيقة، فليتكاتف 
العالم كله ملواجهة هذه اجلائحة وغيرها، 
علينا تعلم الدروس من األزمة.. فماذا 

عسانا نحن فاعلون؟
شكرا ملدير التحرير الزميل محمد بسام 

احلسيني على إهدائه الكتاب.
في أمان اهللا..

غالف الكتاب

رسميًا: تشكيل مجلس اإلدارة التأسيسي 
جلامعة عبداهللا السالم

تعيني ٥ مستشارين في محكمة التمييز
صــدر مرســوم رقــم ١٨٣ لســنة ٢٠٢١ 
بتعيينــات قضائية جاء فيــه: ُيعني التالية 

أسماؤهم مستشارين مبحكمة التمييز:
١ ـ ابراهيم مصري محمد مغيب.
٢ ـ هشام السيد سليمان عزب.

٣ ـ ناصر محمد عبداملوجود محمد.

٤ ـ محمد محمد السعيد محمد عوضني.
٥ ـ عاطف سعدي محمد علي. 

وتســري التعيينات املنصوص عليها في املادة 
السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى الكويت. 
وعلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ 

هذا املرسوم وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر مرسوم رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل 
مجلس اإلدارة التأسيســي جلامعة عبداهللا 
الســالم جــاء فيه: ُيشــكل مجلــس اإلدارة 
التأسيسي جلامعة عبداهللا السالم، ملدة سنتني 
قابلة للتجديد ملرة واحدة، على النحو التالي:
١ ـ أ.د. موضي عبدالعزيز ابراهيم احلمود.

٢ ـ أ.د. علي فيصل منوخ املطيري.
٣ ـ أ.د. فواز شخير دبيان العنزي.

٤ ـ د. عادل عبداهللا ناصر احلسينان.
٥ ـ د. مشاري عبدالعزيز علي الناهض.

٦ ـ د. خولة بدر حسني اجلناعي.
٧ ـ د. دمية ناصر الوقيان.

٨ـ  د. أحمد عبداحلميد السيد هاشم احلنيان.
٩ ـ د. عبداحلميد علي غلوم حسني.

وعلى وزير التعليم العالي تنفيذ املرسوم، 
ويعمل به من تاريخ صدوره.

عادل املرزوق: توقعات مبوجة غبار في املناطق املكشوفة
قــال اخلبيــر الفلكي عادل 
املــرزوق إن الكويــت في هذه 
الفتــرة دخلــت فــي فصــل 
اخلريــف بعد ان مــرت بفترة 
األصفــري التــي بهــا أمراض 
البرد واإلنفلونزا مع بدء نوء 
الزبرة «القفال» وهي نهاية فترة 
الغوص في املاضي وكذلك فيه 
نهاية فترة السباحة في البحر.

 وغدا االثنني سيتســاوى 
في الكويت الليل والنهار وكل 
منهما (١٢) ساعة حيث تشرق 
الشــمس وتغرب في الســاعة 

(٥:٣٩) صباحا ومساء.
وأشار الى ان تأثير وجود 
منخفض جوي يســيطر على 
أجــواء منطقة شــبه اجلزيرة 
العربية وان انخفضت تأثيرات 
التي  الهند املوسمي  منخفض 

شبه اجلزيرة العربية. 
وتابــع: يتكــون منخفض 
جوي يسيطر على كامل شبه 
اجلزيــرة العربية فقــوة هذا 
املنخفض اجلــوي في جنوب 
شرق شــبه اجلزيرة العربية 
وحتديــدا في ســلطنة عمان، 
وجنوب اإلمــارات يكون أكثر 
انخفاضــا ويصــل إلــى نحو 
(١٠٠٤) مليبار، وتقل قوة هذا 
املنخفــض اجلــوي ويصبــح 
أكثر ارتفاعا في شــمال غرب 
اململكــة العربيــة الســعودية 
وحتديدا شــمال غــرب مدينة 
تبوك وسواحل خليج العقبة 

إلى نحو (١٠١٤) مليبار.
وأكــد أن هــذا املنخفــض 
سيتســبب فــي هبــوب رياح 
شــمالية غربية تكون نشطة  

شرقية (كوس مطلعي).
ولكن سوف تبقى احلرارة 
وفق املعدل السنوي (٤٢) درجة 
نهارا و٢٨ في الليل ولذلك فإنه 
من املتوقع أن تكون درجة خالل 
األيام املقبلة بني (٣٩-٤١) درجة 
مئوية في النهــار وتكون بني 

(٢٣-٢٥) في الليل.
وتوقــع أن يكــون انســب 
وقت للصيد في الساعة (٦:١٥) 
صباحا مع وقفــة املاية حيث 
ان وقــت أعلى مــد خالل هذه 
الفترة سوف يكون في ساعات 
الفجر األولى. وأما انسب وقت 
للصيد في الفترة املسائية في 
هــذه الفترة فهو في الســاعة 
(٧:٤٠) مســاء مع وقفة املاية 
فاملد الثاني سوف يكون قبيل 

املغرب. 

مبتوسط سرعة بني (١٢-٤٥) 
كم/ساعة خالل اليومني أو األيام 
الثالثة املقبلة ولكن ستستمر 
الرياح الشــمالية الغربية في 
الهبوب علــى منطقة اخلليج 
العربي حتى نهاية هذا األسبوع، 
األمر الذي ســوف يــؤدي إلى 
الرطوبــة  انخفــاض نســبة 
النســبية فتكون فــي منطقة 
شمال اخلليج العربي خالل هذه 
الفترة بــني (١٠-٣٥٪)، وهذه 
الرياح الشمالية النشطة نوعا 
ما سوف تثير الغبار واألتربة 
فــي املناطق املكشــوفة ولكن 
مــن املتوقع أن تخف ســرعة 
الرياح من بعد األربعاء حيث 
تكون ســرعتها بــني (٨-١٥) 
كم/س وحتى األحد ثم يتوقع 
أن تتحول الرياح إلى جنوبية 

أكد أن احلرارة تكون بني ٣٩ و٤١ في النهار و٢٣ و٢٥ في الليل

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

تبدو بصــورة واضحة خالل 
الفتــرة من يونيو حتى أوائل 
أكتوبــر حيــث ان هــذه هــي 
الفترة املطيرة في شبه القارة 
الهندية والتي لها تأثير كبير 
في فصل الصيــف في منطقة 
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«الصحة» تزيد مراكز الـ PCR للطلبة من ٦ إلى ١٢

عبدالكرمي العبداهللا

الصحــة  وزارة  زادت 
املراكــز الصحية املخصصة 
لعمل فحص PCR في املناطق 
الصحية لتصبح من ٦ مراكز 
الــى ١٢ مركز مت االنتهاء من 

جتهيزها.
وخصصت وزارة الصحة 
في منطقة العاصمة الصحية 
مركزيــن صحيــني لعمــل 
مســحات PCR وهي «مركز 
حمــد احلميضــي وشــيخة 
الســديراوي الصحــي فــي 
منطقة الشــويخ الســكنية 
ومركــز ســيد عبدالــرزاق 
الزلزلــة الصحي في منطقة 

الدسمة.
٭ أما منطقة حولي الصحية: 
فقــد مت تخصيــص مركــز 
الزهراء الصحي التخصصي 
ومركز بيــان الصحي لعمل 

.PCR فحوصات
ملنطقــة  وبالنســبة  ٭ 
الفروانية الصحية، فقد مت 
تخصيــص مركــزي متعب 
الشالحي الصحي في منطقة 
العارضية  اشبيلية ومركز 
الشــمالي الصحــي إلجراء 

املسحات.
أمــا منطقــة األحمــدي  ٭ 
الصحية: فقد مت تخصيص ٤ 
مراكز صحية لعمل فحوصات
PCR وهــي «مركــز صبــاح 

املراكــز الصحية املخصصة 
لعمل املســحات في منطقة 
فقــد  الصحيــة،  اجلهــراء 
مت تخصيــص مركز ســعد 
العبداهللا الصحي ق١٠ ومركز 

املراكــز الصحيــة، حيث إن 
مواعيد الفحص متاحة فقط 
لألفراد من الفئة العمرية ١٢ 
حتى ١٨ عاما «طلبة املدارس»

وبالنسبة للمواعيد ألخذ 
املســحات، فهي متاحة فقط 
لغيــر املطعمني أو من تلقى 
جرعــة واحدة فقط، كما انه 
يجب أال تكون نتيجة املسحة 
ايجابية لكوڤيــد-١٩ خالل 
األيام العشرة املاضية وذلك 

حلجز موعد.
عنوان البطاقة

وجــاء فــي اخلطــة أن 
املواعيــد متوافــرة فقط في 
املراكــز الصحيــة احملــددة 
التابعة للمحافظات بناء على 

عنوان البطاقة املدنية.
وتضمنت اخلطة انه في 
حال عدم احلضور في املوعد 
احملدد، فيمكن حجز مواعيد 
التالي  اليــوم  جديــدة فــي 
مباشــرة، علما انه في حال 
اجراء مسحة في السابق، فلن 
يتم التمكن من حجز موعد 
جديد اال بعد مرور ٦ أيام من 

آخر مسحة.
تطبيق مناعة

التــي  وبينــت اخلطــة 
تنشرها «األنباء» أن نتيجة 
اختبار فحص PCR ستكون 
متاحة خالل تطبيق مناعة.

الواحة الصحي.
خطة العمل

وتنشــر «األنباء» خطة 
عمــل فحوصــات PCR فــي 

ً «األنباء» تنشر خطة عمل الفحص للطلبة من الفئة العمرية من ١٢ حتى ١٨ عاما

األحمــد الصحــي A ـ مركز 
القرين الصحيـ  مركز العدان 
الصحــي ـ مركــز ابوحليفة 

الصحي».
٭ اجلهــراء الصحية: وعن 

أسماء املراكز احملددة لفحص PCR  للطلبة
املركز الصحياملنطقة الصحية

مركز حمد احلميضي وشيخة السديراوي الصحي، الشويخ السكنيةالعاصمة
مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي، الدسمة

مركز الزهراء التخصصي الصحيحولي
مركز بيان الصحي

مركز متعب عبيد الشالحي، اشبيليةالفروانية
مركز العارضية الشمالية الصحي

مركز صباح االحمد الصحي Aاألحمدي
مركز القرين الصحي
مركز العدان الصحي

مركز أبو حليفة الصحي
مركز سعد العبداهللا الصحي ق١٠اجلهراء

مركز الواحة الصحي

حفيظ لـ «األنباء»: نشيد مببادرات الكويت لتحسني سالمة املرضى

العويش: ٤٣٫٥٪ من الوفيات بالكويت سببها أمراض القلب
و«السوشيال ميديا» ستكون سالحنا األسرع في التوعية هذا العام

«التعريف باإلسالم»: إشهار إسالم ١٢٧ مهتديًا ومهتدية في أغسطس

عبدالكرمي العبداهللا

أشاد ممثل منظمة الصحة 
العاملية في الكويت د.أســعد 
الكويــت  حفيــظ مببــادرات 
في ســبيل حتســني ســالمة 
املرضى في السنوات السابقة 
مــن خــالل تبنــي العديد من 
االســتراتيجيات واخلطــط 
املتعلقــة بحقــوق املرضــى 
وسالمتهم. وذكر د.حفيظ في 
تصريح لـ«األنباء» أن وزارة 
الصحــة الكويتيــة أصــدرت 
العديــد من القرارات وســنت 
القوانــني والتشــريعات التي 
تعزز من ســالمة املرضى في 
املؤسسات الصحية، باإلضافة 
إلى وضع سياسات وإجراءات 

قال أمني عام جمعية القلب 
د.راشد عبدالعزيز العويش إن 
جائحة كورونا منعت اجلميع 
من االحتفال بيوم القلب العاملي 
العام املاضــي، إال أنها أهدتنا 
فكرة التواصل عبر «السوشيال 
ميديا» ملا لها من أهمية كبيرة 
فــي الوصــول إلى أكبــر عدد 
ممكن للتوعية بأمراض القلب 

وخطورتها.
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
صحافي مبناسبة قرب االحتفال 
بيــوم القلب العاملــي، والذي 
ســتقيمه اجلمعية بالتعاون 
مــع االحتــاد العاملــي للقلب 
والذي يوافق ٢٩ سبتمبر من 
كل عام. وأضاف العويش أن 
هذا العام سنشارك دول العام 
االحتفال، وأن االحتاد العاملي 
هذا العام حرص على أن يكون 

أعلنــت جلنــة التعريــف 
باإلســالم إشــهار إســالم ١٢٧ 
مهتديــا ومهتدية من ضيوف 
الكويت واجلاليات غير املسلمة 
مــن غير الناطقــني بالعربية، 
وذلك خالل شــهر أغســطس 
املاضي. وفيما أعرب مدير عام 
جلنة التعريف باإلسالم إبراهيم 
البدر عن سعادته بهذه البشارة 
أكد أن تواصل اإلقبال على هذا 
الدين العظيم، إمنا يرجع في 
املقــام األول إلــى توفيق اهللا 
ثم إلى جهــود دعاة التعريف 
باإلســالم رجاال ونســاء، كما 
يرجع لتفاعل أهل اخلير الذين 

اجلهود في الدعوة إلى سالمة 
املريض بشكل عام ورعاية األم 
والوليد بشكل آمن، خاصة في 
وقت الوالدة. وأشــار الى أن 
وزارة الصحة في الكويت بهذه 

متثل ١٣٪، وحوادث السيارات 
٦٫٥٪، مشيرا إلى أن هذا يدعونا 
إلى االهتمــام بأمراض القلب 
والتوعية بها، فكلما اهتممنا 
بنشر الوعي الصحيح والسليم 
عن األمراض زاد وعي الناس 
في احلفاظ على صحتهم وهذا 

تقدمــا وتعقيدا»، كمــا «تعد 
سالمة األمهات وحديثي الوالدة 
قضية رئيسية تهم جميع بلدان 
العالــم»، علما انه في البلدان 
ذات الدخل املرتفع إن لم تكن 
تدابير سالمة املرضى صارمة 
مبــا فيه الكفاية فمن احملتمل 
أن يتعرض أي شخص من بني 
كل عشرة مرضى لألذى. ودعا 
د.حفيظ احلكومات وواضعي 
السياسات والعاملني في مجال 
الصحة واملرضى ومجتمعاتهم 
إلى االهتمام باإلجراءات التي 
تقلــل الضــرر الــذي ميكــن 
الرعاية الصحية،  جتنبه في 
وهي اإلجــراءات التي أوصت 
بهــا منظمة الصحــة العاملية 

واجلمعيات الفنية األخرى.

هذا املــرض. وأردف العويش 
أنــه مثال بلــغ عــدد الذين مت 
فحصهم منذ عام ١٩٩٦ إلى اآلن 
نحو ٨٠ ألف شــخص، مؤكدا 
أن الفحوصات كانت تشــمل 
معرفة ضغط الدم، ومستوى 
ومســتوى  الكوليســترول، 
الســكر، وكان يتــم إعطاؤهم 
النصائح واإلرشادات من خالل 
طبيب مختص في هذه السيارة، 
وكانت توزع عليهم الكتيبات 
اخلاصة. وأضاف أن اجلمعية 
كان من ضمن نشاطاتها صقل 
مهــارات األطبــاء املختصــني 
بأمراض القلب، ولذا فقد عقدت 
٥ مؤمترات مع وزارة الصحة 
تتعلــق بأمــراض القلب، ومت 
إحضار العديد من املختصني 
العامليني في هذا املجال إللقاء 

احملاضرات ونقل اخلبرات.

تعليــم اللغــة العربيــة لغير 
الناطقني بها عن بعد، كما أقامت 
٥٥ مسابقة ثقافية متنوعة لغير 

املسلمني واملهتدين اجلدد.
وجدد البدر شكره لكل من 
يساهم في دفع مسيرة العمل 
الدعوي، من خالل تفاعل أهل 
اخلير ممن يحملون هم الدعوة 
والتعريف بهذا الدين العظيم، 
سائال املولى عز وجل أن يدمي 
عطاءهم فــي خدمة هذا الدين 
العظيم، وأن يجعل ذلك العطاء 
في موازين حسناتهم للتواصل 
مع جلنة التعريف باإلســالم 

االتصال على ٢٢٤٤٤١١٧.

املناســبة أكدت على التزامها 
بخطة العمل العاملية لسالمة 
املرضى ملنظمة الصحة العاملية 
٢٠٢١-٢٠٣٠، من خالل مشاركة 
األهــداف الرئيســية وأفضل 
املمارسات املعتمدة في أجنحة 
األمومــة وحديثي الــوالدة»، 
منهــا اســتخدام املضخــات 
الذكية من أجل ضمان سالمة 
الدواء، واحتضان بيئة مواتية 
للرضاعة الطبيعية الناجحة، 
ومراقبــة الرضاعة الطبيعية 
ومؤشرات رعاية التوليد في 
املستشفيات العامة واخلاصة. 
وشدد د.حفيظ على انه يجب 
عــدم الغفــول عــن اعتبارات 
سالمة املرضى، نظرا ألن أنظمة 
الرعاية الصحية أصبحت أكثر 

ما ندعو إليه باجلمعية.
وأكــد العويش أن جمعية 
جمعيــة  الكويتيــة  القلــب 
تطوعية خيرية مت إنشــاؤها 
منــذ ٤٠ عامــا، وحتديــدا في 
عــام ١٩٨٢، ومنذ ذلك التاريخ 
واجلمعية كان لها العديد من 
النشاطات في املجتمع، وكانت 
تشمل جميع قطاعات املجتمع 
مبا فيها كبار السن والشباب 
واملرضى واألطباء، مشيرا إلى 
أن اجلمعيــة كان لها تواصل 
مع الكثير من اجلاليات داخل 
الكويــت، حيــث وفــرت لهم 
جميع وسائل التوعية اخلاصة 
بأمــراض القلــب، وكان منها 
الوحدة املتنقلة، والتي كانت 
عبارة عن سيارة جتوب جميع 
أنحاء الكويت، وكانت تفحص 
املقيمني واملواطنني بخصوص 

حقيبــة دعوية، و٩٩١ نشــرة 
دعوية، إلى جانب توزيع ٧٨١ 
كتيبــا دعويــا، وتوزيع ٢٦٣ 
ترجمــة من ترجمــات معاني 
القرآن للمهتدين، فيما أقام دعاة 
اللجنة أكثر من مائة محاضرة 
لغير املسلمني واملهتدين اجلدد، 
وأكثــر مــن ٩ آالف تواصــل 
عبر الواتســاب، والفيسبوك، 

.Zoom واإلمييل، وبرنامج
ولفت البدر إلى أن اللجنة 
قدمت ٦٢ دورة شرعية متقدمة 
للمهتديــن عــن بعــد خــالل 
أغسطس، ٦٢ دورة قرآن كرمي، 
باإلضافة إلى ١٦ دورة من دورات 

األفــرع ٥٢١ مقابلة دعوية مع 
غير املسلمني.

وتابع البدر: مت توزيع ٤٦٧ 

ممثل «الصحة العاملية» أثنى على قرارات وإجراءات وزارة الصحة لتعزيز السالمة في املؤسسات الصحية

أكد أهمية تغيير منط احلياة باتباع التغذية الصحية وممارسة الرياضة للحفاظ على صحة القلب

د.أسعد حفيظ

راشد العويش

إبراهيم البدر

وبرامج السالمة اتباعا ألفضل 
املمارسات املبنية على البرهان، 
مبــا يتوافــق مــع توجيهات 
منظمة الصحة العاملية والتي 
تضمن للمرضى حقوقهم في 
مختلف املؤسســات الصحية 
ومستويات الرعاية. وعن اليوم 
العاملي لهذا العام، قال د.حفيظ: 
العاملــي لســالمة  اليــوم  إن 
املرضى هــذا العام جاء حتت 
عنوان «العمل من أجل والدة 
فــي كنف األمــان واالحترام» 
هو شــعار خصصته منظمة 
الصحة العاملية لهذا العام، ومت 
االحتفال، بالتعاون مع إدارة 
اجلــودة واالعتماد في وزارة 
الصحة، باليوم العاملي لسالمة 
املرضى، وذلك من خالل توحيد 

شعار يوم القلب العاملي رسمة 
متثل صورة قلب ترســل إلى 
جميع الناس لتوعيتهم بالقلب 
للتذكير بأن احلفاظ على القلب 
شيء مهم، وكيفية التقليل من 
أمراض القلب، والتي منها تغيير 
منط احلياة، والتغذية الصحية، 
وممارســة الرياضة، واإلقالع 
عــن التدخــني، واالبتعاد عن 
املؤثرات اخلارجية والنفسية، 
وكل هذا يساعد على التقليل 
مــن أمراض القلب، وال يخفى 
علــى اجلميع أننا في الكويت 
مثل دول العالم املتقدمة نعاني 
من أمراض القلب، بل وكانت 
آخر إحصائية لعام ٢٠١٩ بينت 
أن هنــاك ٤٣٫٥٪ من الوفيات 
فــي الكويــت كانــت بســبب 
أمراض القلــب، باإلضافة إلى 
األمراض األخرى كاألورام التي 

دائما ما يسهمون بدعمهم الكرمي 
في مساندة مشــاريع اللجنة 

الدعوية.
شــهر  إن  البــدر:  وقــال 
أغســطس تضمــن إجنــازات 
أخــرى منهــا إقامــة عــدد من 
الفعاليات واألنشــطة، والتي 
تنوعت بني دعوية وتعليمية 
وتثقيفيــة، فضال عما يتعلق 
برعاية املهتدين اجلدد. وأضاف 
أن التقرير الشهري أظهر قيام 
دعــاة اللجنــة بـــ ٢١٢ زيــارة 
ميدانية للتعريف باإلســالم، 
وقد استفاد من هذه الزيارات 
١١٤٥ شخصا، كما أجرى دعاة 

«التربية»: ال تعديل على اخلطة الدراسية

عبدالعزيز الفضلي

يكتمــل رباعــي امليــدان 
املــدارس  فــي  التربــوي 
اليوم األحــد بدوام الهيئات 
التعليميــة واإلداريــة فــي 
الثانويــة بعدمــا  املرحلــة 
سبقهم زمالؤهم في مراحل 
رياض األطفــال واالبتدائي 
واملتوسط األسبوع املاضي، 
على أن ينطلق العام الدراسي 
بدوام الطلبة يوم األحد املقبل 
في جميع املراحل الدراسية 

وحسب اخلطة املوضوعة التي تتضمن دوامهم 
«يوم وترك يوم» لفترة مؤقتة وذلك حسب 
تعليمــات وتوصيات الســلطات الطبية في 
البالد حلني استقرار الوضع الصحي وعودة 
احلياة الطبيعية. وفي هذا الســياق، كشفت 
مصادر تربوية مطلعة عن أن وزارة التربية 
واصلــت بقطاعاتها املختلفة االســتعدادات 
للعام الدراسي اجلديد وجتهيزها باملستلزمات 
املطلوبــة كاملعقمــات واألجهــزة احلراريــة 

والكمامات والعمالة، مشيرة 
إلى أنه حتى اآلن لم يطرأ أي 
تعديل على اخلطة املوضوعة 
وأهمها انه لن يسمح بدخول 
املبنى املدرسي غير احملصنني 
أو تقدمي مســحة ال تتجاوز 

مدتها ٧٢ ساعة.
على صعيد متصل، يباشر 
طلبة املدارس األجنبية اليوم 
العام الدراسي اجلديد حسب 
اخلطــة املوضوعــة بنظام 
املجموعتني حضوري وعن 
بعد، حيث قام قطاع التعليم 
اخلاص بقيادة وكيله د.عبداحملسن احلويلة 
مبتابعة استعدادات املدارس واالطمئنان على 
جاهزيتها. من جهة اخرى، أكدت وزارة التربية 
استمرار استقبال املراجعني الراغبني في مقابلة 
وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب في أيام 
العمل الرسمية من األحد إلى اخلميس، وذلك 
من الســاعة ٥٫٣٠  حتى ٧ صباحا، في مبنى 
ديــوان عام الوزارة مبنطقة جنوب الســرة 

والدخول عبر بوابة رقم ٤.

رباعي امليدان التربوي يكتمل اليوم بدوام إدارات املرحلة الثانوية

العيد لـ «األنباء»: تدريب ٦٨٢ معلمًا 
ومعلمة على كيفية استقبال الطلبة

«النجاة»: أكثر من ٢٠ مشروعًا للمجتمعات الفقيرة

عبدالعزيز الفضلي

قال املوجه العام للتربية 
التربية  بــوزارة  الكشــفية 
إبراهيــم العيد لـــ «األنباء» 
إن وزارة التربيــة تواصــل 
استعداداتها للعام الدراسي 
اجلديــد وتعمل على توفير 
املنــاخ املناســب للهيئــات 
التعليميــة وأبنائنا الطلبة 
مبختلف املراحل التعليمية 
لكي تكــون العــودة ملقاعد 
الدراســة آمنة، مشــيرا إلى 

أنــه وبناء على تعليمات مــن وزير التربية 
د.علي املضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب 
والوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة 
فيصل املقصيــد وبالتعاون مع إدارة الدفاع 
املدني مت االنتهاء من عقد دورات تدريبية ملا 

يقــارب ٦٨٢ معلما ومعلمة 
في جميع املناطق التعليمية 
والتعليــم الديني واخلاص 
للمراحــل التعليمية رياض 
األطفال واالبتدائي واملتوسط. 
وأوضح أن الدورة استمرت 
على مدى ٤ أيام قسمت على 
املناطق التعليمية، وذلك عبر 
برنامج «زوم» الفتا إلى أن 
هــذه الــدورة تأتــي تنفيذا 
اللجنة املشــكلة  لتعليمات 
ملتابعة تطبيق االشتراطات 
الصحية وتنسيق التربية مع 
اإلدارة العامة للدفاع املدني ووزارة الصحة 
والتي نهدف من خاللها إلى تدريب املعلمني 
على كيفية اســتقبال الطلبة في بداية العام 
الدراسي اجلديد وخلق بيئة تعليمية جاذبة 

مع االلتزام بالقواعد واإلجراءات الطبية.

ثمن رئيس قطاع املوارد والعالقات العامة 
واإلعالم بجمعية النجاة اخليرية عمر يعقوب 
الثويني تفاعل وتعاون محبي اخلير داعمي 
النجاة اخليرية مــن داخل وخارج الكويت 
الذين أسعدت تبرعاتهم املاليني حول العالم، 
فمنهــا أقيمت اجلامعات واملعاهد واملدارس 
واملساجد ودور حتفيظ القرآن الكرمي، وبناء 
بيوت الفقراء، وكفالة األيتام، وتسيير قوافل 
اإلغاثــة إلــى احملتاجني، وتنفيذ املشــاريع 
االنتاجية التي حتول األســر من االحتياج 
إلى اإلنتاج، يأتي ذلك تزامنا مع اليوم العاملي 
للمســؤولية املجتمعية الذي يوافق ٢٥ من 

سبتمبر من كل عام.
وتابع الثويني أن جمعة النجاة اخليرية 
حترص على االستماع للمتبرعني والتشاور 

معهم ونســتفيد من مالحظاتهم اإليجابية 
التي تهــدف إلى االرتقــاء بالعمل وتنميته 
وندعوهم للمشاركة في الفعاليات واألنشطة، 
ونتشارك في حتديد األولويات ونتبادل معا 
األفــكار، مؤكدا أن هذه األعمال تأتي توافقا 
للرؤية والرسالة واألهداف التي تعمل بهم 
واستراتيجيتها وأهم العمليات التي تقوم بها، 
ومت حتديد أكثر من ٢٠ مشروع محتمال لدعم 
املسؤولية املجتمعية وعقبها قمنا باستطالع 
آراء أصحــاب العالقة ســوءا مــن اجلمهور 
الداخلــي للجمعيــة أو املتبرعني والداعمني 
بجانــب اجلهــات احلكومية واملســتفيدين 
وشــركاء امليــدان مــن رواد العمل اخليري 
وذلك لالرتقاء مبستوى اخلدمات التي تقدمها 
اجلمعية والذي يعود باإليجاب على اجلميع.

تقيمها اجلمعية تزامناً مع اليوم العاملي للمسؤولية املجتمعية

د.علي اليعقوب

إبراهيم العيد

مشاريع «النجاة» تستهدف تنمية املجتمعات احملتاجةعمر الثويني

طالب «األسترالية» تدربوا في بنك اخلليج

مشاركة ناجحة لطلبة الكلية األسترالية 
فــي الكويت في تدريب ميداني خالل شــهر 
أغسطس املاضي باستضافة بنك اخلليج. حيث 
أعطى هــذا التدريب للطالب فرصة متكنهم 
مــن احلصول على خبرة عملية قيمة لبناء 
املهارات األساسية للنجاح في عملهم. وفي 
لفتة مميزة من بنك اخلليج كان لدى الطالب 
فرصة اختيار القســم الذي يرغبون في أن 
يتدربوا فيه. البرنامج التدريبي املقدم من قبل 
بنك اخلليج ميتد على نحو ٥٠ ســاعة عمل 
ويهدف إلى توفير املتدربني فرصة احلصول 
على خبرة عملية حقيقية وقيمة ملساعدتهم 
على التعرف على أساسيات وأسرار النجاح 
خالل مسيرتهم الوظيفية املستقبلية. وفي 

ختام التدريب حصل املتدربون على شهادات 
إمتام وكتب تقدير مقدمة من بنك اخلليج.

وتقديرا على اجلهود املبذولة، وبعد انتهاء 
فترة التدريب أقام بنك اخلليج حفل تكرميي 
للمشــاركني في برنامــج التدريب، وحضر 
احلفل ممثال الكلية كل من د.محمد عبدالنبي، 
عميد كلية الهندســة لدى الكلية األسترالية 
في الكويت، والسيدة/ جمانه تاسي، منسق 
- العالقات الصناعية لدى الكلية، حيث ألقى 
د.عبدالنبي كلمته أثناء احلفل شــاكرا بنك 
اخلليج على الدعم املتواصل وعلى اخلطط 
االســتراتيجية تهــدف إلى متكني املســتمر 
للطالب، وبعد الكلمة مت تكرمي د.عبدالنبي 

بدرع تذكاري تقديرا للتعاون.

لقطة من التكرمي

اجلرعة الثالثة خالل أيام
عبدالكرمي العبداهللا

تســتعد وزارة الصحة ملنــح اجلرعة 
التعزيزيــة الثالثة من لقــاح فايزر املضاد 

لـ«كوفيد-١٩» خالل األيام املقبلة.
وستشمل اجلرعة «املعززة» الثالثة الفئات 

األكثر عرضة لإلصابة بـ «كوفيد-١٩» مثل 
كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة ومن 
الوزارة  املناعة. وانتهت  يعانون من نقص 
الثالثة  من حصر جميع مستحقي اجلرعة 
ممن تلقوا اجلرعتني متهيدا إلرسال رسائل 
نصية لهم مبواعيد اجلرعة الثالثة خالل أيام.

املدنية البطاقة  عنوان  على  بناء  احملددة  املراكز  في  متوافرة  واملواعيد  «مناعة»  تطبيق  على  متاحة  ستكون  النتيجة 
أيام األخيرة أو من تلقى جرعة واحدة ويجب أال تكون نتيجة املسحة إيجابية خالل ١٠  املواعيد متاحة لغير املطعمني 
مسحة آخر  من  أيام   ٦ مرور  بعد  إال  جديدًا  موعد  وال   .. مباشرة  التالي  اليوم  في  أخرى  مواعيد  حجز  ميكن  احلضور  عدم  حال  في 

اليعقوب مستمر في استقبال املراجعني يوميًا من ٥٫٣٠ حتى ٧ صباحاً
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في البداية، حدثنا عن اخلطة املستقبلية 
الدارة الرقابة التجارية.

٭ تســعى اإلدارة خالل الشــهور 
املقبلة للتجهيــز لبرنامج امليكنة 
اجلديد الذي سيتم من خالله حتويل 
املخالفــات او محاضر الضبطيات 
من ورقية الى الكترونية، وتخزين 
القرارات الوزارية في قاعدة بيانات 
حتمل عبر األجهزة الذكية اخلاصة 
باملفتشني ويشمل البرنامج جميع 
االجــراءات والقوانني التي تخص 
باالدارة مما يسهل اعداد املخالفة، 
الــى حفــظ شــكاوى  باالضافــة 
املستهلكني وتسهيل وصولها الى 

احملكمة.
وبرنامج امليكنة ينقسم الى قسمني، 
االول يختص بإعداد احملاضر وضبط 
املخالفات التجارية، التي مت ربطها 
مع اكثر من جهة مثل «املعلومات 
املدنية»، وقطاع الشركات بالوزارة، 
للحصول على معلومات عن رخصة 
املخالــف، والثاني يتعلق بتســلم 
شــكاوى املســتهلكني من خالل ٣ 
قنوات: التطبيقات الذكية وموقع 
الوزارة االلكتروني ومركز االتصال، 
حيــث يتمكن املفتش من اســتالم 
الشــكوى من خــالل القنوات عبر 

األجهزة الذكية.
ويستطيع املستهلك متابعة الشكوى 
اخلاصة به وآخر اجراء مت عليها من 
خالل هذا النظام عن طريق موقع 
الوزارة االلكتروني، وذلك بإدخال 

الرقم املدني اخلاص به في قســم 
الشكاوى.

ما مميزات نظام امليكنة اجلديد؟
٭ سيتم من خالل النظام اجلديد 
ارسال احملاضر الى النيابة الكترونيا 
حيث كان يتم ارسالها سابقا عبر 
املراسلني، وكذلك اغالقات احملالت 
سوف تتم آليا وستنتهي املعامالت 
الورقيــة مما ســيؤدي الختصار 
الوقت وتقليل الدورة املستندية، 
كمــا ان النظام ســيفيد االدارة في 
االحصائيات التي ســيتم اعدادها 

بطريقة تلقائية.

هل مت تدريب املفتشني على استخدام 
النظام اآللي اجلديد؟

٭ مت تدريب املفتشني واملفتشات 
باالدارة على نظام امليكنة اجلديد، 
فبإمكانهم إعــداد محاضر الضبط 
والشكاوى من خالل األجهزة الذكية.

ماذا عن املراحل التي متر بها شكاوى 
إعدادها حتى  بداية  املستهلكني من 

وصولها الى النيابة التجارية؟ 
٭ متر الشكوى بإدارة الرقابة، ثم 
اللجان املتخصصة حتى تصل الى 

القضاء. 

حدثنا عن كيفية تقدمي الشكوى عبر 
اخلط املباشر ١٣٥.

٭ يقوم املوظف باستقبال الشكوى 

من املستهلك وتســجيل البيانات 
التــي يجب توافرها ثــم حتويلها 
الى املراقب املســؤول عن املنطقة 
الكائــن فيهــا احملل املشــكو عليه 
وذلك الستكمال اإلجراءات، واملراقب 
بدوره يقوم بتحويل الشكاوى الى 
املركز التابع حســب عنوان احملل 
واستدعاء صاحبه في مقر املركز، 
ولذلك أنصح املستهلك بأن يحتفظ 
بفاتــورة الشــراء ويتصل باخلط 
املباشر لالستفسار عن أقرب مركز 
من مكان احملل، ويراجعه فورا عند 
حدوث حاالت غش علما بأن املراكز 
التابعة لالدارة تعمل على فترتني 

صباحية ومسائية.

حدثنا عن آخر احصائية معدة مبحاضر 
الضبط لدى «الرقابة التجارية».

٭ عدد محاضر الضبط من تاريخ ١ 
يناير ٢٠٢١ حتى تاريخ ٦ سبتمبر 
اجلاري ١٩٢٨ محضر ضبط، وعدد 
اغالقات احملالت خالل نفس الفترة 
٩٩ محــال، واجلوالت التفتيشــية 
٢٥٨١٠ واملكاملات املتسلمة من اخلط 

املباشر ٤٩١.

مباذا تنصح املستهلكني حتى ال يكونوا 
ضحايا لعمليات الغش التجاري؟

٭ أنصــح اجلميــع بالشــراء من 
احملالت املرخصــة، واالبتعاد عن 

الشــراء مــن الباعــة املتجولني او 
املواقع االلكترونية الوهمية.

ما مكونات الهيكل التنظيمي الدارة 
الرقابة التجارية؟

٭ ادارة الرقابــة التجاريــة تضم 
٦ مراقبــات هي: العاصمة وحولي 
واجلهراء والفروانية ومبارك الكبير 
واالحمدي، وكل مراقبة تتبعها مراكز 

يبلغ عددها ١٩ مركزا.

هل سيتم افتتاح مراكز جديدة تابعة 
لالدارة خالل الفترة املقبلة؟ 

٭ نعم، سيتم افتتاح مراكز باملناطق 
الســكنية اجلديــدة خــالل الفترة 

املقبلة، وذلك حتى تتم تغطية جميع 
مناطق الكويت، واالدارة حريصة 
على تكثيف جوالتها التفتيشــية 

بكل احملافظات.

مع بدء موسم املدارس، ماذا عن خطة 
االدارة للرقابة على أسواق القرطاسية 

واملستلزمات الدراسية؟
٭ تقوم اإلدارة مبراقبة االسواق من 
خالل مفتشيها خاصة بالتزامن مع 
املواســم مثل عودة املدارس حيث 
يتواجــدون فــي مختلــف مناطق 
الكويت، وتعمل املراكز التابعة على 
فترتني صباحية ومســائية خالل 
االســبوع، كما ان فــرق الطوارئ 
تعمل خالل العطل الرسمية، ونقوم 
بعمل مسح ميداني، وجوالت مكثفة 
ملراقبة األسواق املركزية واجلمعيات 
التعاونية ومراكز التموين بهدف 

ضبط السوق بشكل يومي.
الضبطيات القضائية 

حدثنا عن أوضاع الضبطية القضائية 
للموظفني في «الرقابة التجارية».

٭ ســيتم جتديد صفة الضبطية 
القضائيــة ملوظفــي االدارة خالل 
الفترة املقبلــة، ومن مهامم إثبات 
املخالفــات وفقا الحكام املرســوم 
بقانــون ١٠ لســنة ١٩٧٩، بشــأن 
اإلشــراف علــى االجتار بالســلع 
واخلدمــات واألعمــال احلرفيــة 
وحتديد أســعار بعضهــا واملعدل 

بالقانون ١١٧ لسنة ٢٠١٣ والئحته 
الوزارية  التنفيذيــة، والقــرارات 

املنظمة لضبط السوق.
ووفقا لهذا القــرار، مينح موظفو 
اإلدارة احلــق في ضبــط واثبات 
املخالفــات فــي محاضر رســمية، 
ولهم احلق في دخول مقار الشركات 
واملكاتب واحملال التجارية، وطلب 
املعلومات التي تساعدهم على أداء 

مهامهم.

حتدثنا عن إجراءات خطة استخدام 
األنظمة الذكية في تسجيل املخالفات، 
ولكن أين دور التاجر والبائع في حماية 

املستهلك؟
٭ وزارة التجارة تولي ممارســي 
النشــاط التجــاري اهتماما كبيرا 
لدورهم البارز واألساسي في توفير 
السلع، ولذلك من اخلطط التي بدأتها 
في األونة األخيرة توعية وتثقيف 
التاجــر والبائــع بأهميــة حماية 
املســتهلك حيث قامت باستخدام 
«املفتــش املــدرب» والــذي يقوم 
خالل جولته التفتيشــية بتوعية 
وتنبيه الباعة باملخالفات املوجودة 
وضرورة تعديلها وبذلك نكون قد 
منعنا وقوع املخالفة قبل حدوثها 
ويعد ذلك همزة وصل بني املستهلك 
والتاجر، ومن خطط الوزارة التي 
تعمــل عليهــا أيضــا عمــل قائمة 
باللوائح التجارية وســوف تطبع 

مع الرخص.

(متني غوزال) عبدالرحمن املطيري متحدثا إلى الزميل عاطف رمضان  

عبدالرحمن املطيري لـ «األنباء»: عبدالرحمن املطيري لـ «األنباء»: 
ميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريبًا ..ميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريباميكنة املخالفات التجارية ومحاضر الضبط قريبا

وافتتاح مراكز لـ «الرقابة» في املناطق اجلديدةوافتتاح مراكز لـ «الرقابة» في املناطق اجلديدةوافتتاح مراكز لـ «الرقابة» في املناطق اجلديدةوافتتاح مراكز لـ «الرقابة» في املناطق اجلديدةوافتتاح مراكز لـ «الرقابة» في املناطق اجلديدةوافتتاح مراكز لـ «الرقابة» في املناطق اجلديدةوافتتاح مراكز لـ «الرقابة» في املناطق اجلديدةوافتتاح مراكز لـ «الرقابة» في املناطق اجلديدةوافتتاح مراكز لـ «الرقابة» في املناطق اجلديدةوافتتاح مراكز لـ «الرقابة» في املناطق اجلديدةوافتتاح مراكز لـ «الرقابة» في املناطق اجلديدةوافتتاح مراكز لـ «الرقابة» في املناطق اجلديدة

 وعمل  محالً وعمل ٢٥٨١٠٢٥٨١٠ جوالت تفتيشية منذ  جوالت تفتيشية منذ ١١ يناير حتى  يناير حتى  يناير حتى  يناير حتى  يناير حتى  سبتمبر

أجرى اللقاء: عاطف رمضان 

امليكنة تشمل إعداد احملاضر واملخالفات واستقبال الشكاوى عبر التطبيقات الذكية واملركز 
إدارة الرقابة التجارية تضم ٦ مراقبات موزعة على مختلف احملافظات ويتبعها ١٩ مركزًا باملناطق

النظام سيسهل إرسال احملاضر إلى النيابة ويقلل الدورة املستندية وينهي املعامالت الورقية
أنصح اجلميع بالشراء من احملالت املرخصة وجتنب الباعة اجلائلني أو املواقع الوهمية

«األشغال»: املوافقة على إضافة ٢٥٪ لعقد إزالة الرمال
عاطف رمضان

ان  «األنبــاء»  علمــت 
وزارة األشغال حصلت على 
موافقة من اجلهــاز املركزي 
للمناقصات بخصوص األمر 
التغييــري بإضافة ٢٥٪ من 
قيمة العقد اخلاص مبشروع 
إزالة الرمال عــن الطرق في 
محافظات حولي واألحمدي 

ومبارك الكبير.
وأضافت املصادر ان العقد 
الــذي يحمل رقم ق ص/ ط/ 
٣٨٧ لــم يتم إصدار أي أوامر 
تغييريــة باإلضافــة له من 
قبل، وان الهدف من إصداره 
هو اســتمرار األعمال وحلني 
املباشرة بالعقد اجلديد املماثل 
وما يتضمنه من أعمال إزالة 
وترحيــل وتنظيــف للرمال 
واملخلفات من مواقع شبكات 
الطرق واألرصفة والساحات 
ومن داخل وخارج الوزارات 

واستجابتهم لتنفيذ املشاريع 
للصالح العام.

وفــي هــذا الســياق، قال 
املهندس املشــرف على عقد 
إزالة الرمال عــن الطرق في 
محافظات حولي واألحمدي 
ومبارك الكبير بإدارة العمليات 
في قطــاع الصيانــة بوزارة 
األشــغال م.فواز اخلالدي لـ 
«األنبــاء» ان موجــة الغبار 
وســرعة الريــاح التي مرت 
على البالد أدت لزحف الرمال 
وجتمعهــا بكميــات كبيــرة 
على الطــرق اخلارجية مثل 
الساملي والصبية والعبدلي 
وكبد والوفرة، مشيرا إلى انها 
تســببت في اغالق بعض أو 

كل املسارات تقريبا.
انــه  وأضــاف اخلالــدي 
مت اتخــاذ الــالزم ومراعــاة 
اشتراطات السالمة من خالل 
وضع عالمات إرشادية ألخذ 
احليطة واحلذر والتنســيق 
مع الدوريات املرورية لسالمة 
الطريق واملركبات،  مرتادي 
وقمنــا علــى الفــور بإزالــة 
الرمال وتوفير املعدات الالزمة 
لتســيير حركة العمل وفتح 
الطــرق املتضــررة بأقصــى 
ســرعة ممكنــة، حيــث يتم 
توزيع فرق الطوارئ ويكون 
العمــل متواصال علــى مدار 
الســاعة حتى انتهــاء أعمال 

إزالة الرمال.
وعن املواقع األكثر تضررا 

بسبب موجة الغبار، أفاد بأنها 
تتمثل فيما يلي:

٭ طريــق كبد - الوفرة: من 
دوار كبــد حتــى دوار قاعدة 
أحمد اجلابر ومن دوار قاعدة 
أحمد اجلابر إلى دوار طريق 
ميناء عبداهللا الوفرة، مشيرا 
إلى ان الرمال تترسب بشكل 
كبير بجانب احلاجز احلديدي 
بطول الطريق وبعرض حارة 
في بعض األماكن وحارتني في 
أماكن أخرى ممــا يؤدي الى 
إغالق الطريق بشــكل كامل 

باالجتاهني.
٭ طريــق الصبيــة: تتراكم 
الرمال بشكل كبير علي طريق 
الصبية من الكيلو ٥٩ حتى ١١٦ 
باالجتاهني مع مداخل ومخارج 

اجلسور.
٭ طريق بحيث - العبدلي: 
تتجمع الرمال بشكل سريع 
من جسر طريق الصبية الى 
طريق العبدلي بجانب احلاجز 
احلديدي باالجتاهني بعرض 
حارة ميــني الطريق وأخرى 

يسارها.
٭ طريــق الســاملي: تتجمع 
الرمــال وتترســب بكميــات 
كبيرة من الكيلو ٦٠ إلى ٢٢ 
باجتاه اجلهراء بعرض حارة 
في بعــض األماكن وحارتني 
وأكثر في أخرى مما يؤدي إلى 
إغالق الطريق بشــكل كامل، 
ومن الكيلو ٢٢: إلى ٤٠ باجتاه 

الساملي.

ً اخلالدي لـ «األنباء»: طرق الوفرة وكبد والصبية والعبدلي والساملي والسادس األكثر تضررا

م.فواز اخلالدي

واملؤسسات احلكومية وإنشاء 
مصدات للرمال ملواقع مختلفة 
وألعمال عاجلة، الســيما ان 
أعمال العقد متعلقة بأحوال 
الطقس املتغيــرة، الفتة إلى 
انه سيتم االنتهاء من األعمال 
باألمــر التغييــري بانتهــاء 
مدة العقد األصلية، مشــيدة 
بجهــود مســؤولي اجلهــاز 
املركزي للمناقصات لتعاونهم 

«وجيه اجلهراء محمد السعيد العيار».. 
توثيق لسيرة حياة حافلة بالعطاء

صدر حديثا عن دار اآلثار لألعمال التاريخية كتاب بعنوان 
«وجيه اجلهراء محمد حمد السعيد العيار - سيرة حياة»، حامل 
صك اجلهراء، املرســل له من قبل الشــيخ أحمد اجلابر قبل 
استحداث نظام املختارية بالكويت، وأحد أبرز مقاتلي اجلهراء، 
وأحد خيرة الشباب الذين حملوا سالح الدفاع عن وطنهم، حني 
قام حاكم العراق السابق عبد الكرمي قاسم مبحاصرة الكويت، 
وغير ذلك مما يشهد له - رحمه اهللا - بالرأي السديد، ومواقف 
وطنية بطولية جتمع وال تفرق، وما كان يتصف به من محاسن 
األفعال، وطيب الشمائل وخصائل الكرم والوفاء وقضاء حوائج 
الناس، وجاللة قدر ووجاهة اجتماعية وعالقات صداقة وأخوة 
ومحبة مع حكام الكويت الذين كانوا يعرفون له قدره ومنزلته، 
ومنهم الشيخ عبداهللا السالم، والشيخ دعيج السلمان، والشيخ 
عبداهللا املبارك، رحمهم اهللا، وغيرهم من وجهاء وكبار العائالت 
والشخصيات من أهل الكويت. وخير ما أسترسل في القول به 
في تقدمي الكتاب جنله ناصر العيار الوكيل املساعد للهيئة العام 
للشباب والرياضة السابق، أن «وجيه اجلهراء» لطيف في حجمه، 
نفيس في بابه، جمع فيه أخونا الباحث في تاريخ الشخصيات 
واألسر والقبائل عبدالعزيز العويد جانبا يسيرا مما بقي محفوظا 
في بعض الكتب والذاكرة عن مسيرة الوالد محمد حمد العيار - 
طيب اهللا ثراه-، وقد ساهمت في عرض ما يحضرني مما يصلح 
للذكر في مسيرته، لعلها تكون برا وصلة له، وتوثيقا ملسيرة أحد 
رجاالت الكويت ممن لم ينصفهم التاريخ حق اإلنصاف، داعيا 
جهات االختصاص إلى القيام مبثل هذه األعمال التوثيقية املهمة 
لرجال الكويت الســيما ممن حوت مسيرتهم جوانب تاريخية 
تستفيد منها أجيال احلاضر واملستقبل. وتضمن الكتاب لقب 
ونسب وجذور آل السعيد العيار وهجرة جدهم األكبر عبداهللا 
عثمان احلر من مدينة أشيقر في جند باململكة العربية السعودية 
الشقيقة عام ١٨٥٢ واستقراره مبنطقة القبلة ثم انتقاله لالستقرار 
مبنطقــة اجلهراء الى أن توفاه اهللا جل وعال، كما تناول الكتاب 
تقدمي معلومات بالغة األهمية عن مدينة اجلهراء التاريخ واملكانة، 

وعن أعالم ووجهاء أسرة العيار

غالف اإلصدار

«ذوي اإلعاقة»: إغالق باب استقبال 
امللفات التعليمية اجلديدة

بشرى شعبان

كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، 
عن إغالق باب استقبال امللفات التعليمية اجلديدة للعام احلالي. 
وبني املصدر أن الهيئة لن تقبل أي طلب للنقل إليها من مدارس 
التربية اخلاصة لذوي اإلعاقة، وذلك القتراب بدء االنتظام في 
املدارس وانطالق العام الدراسي. وأكد املصدر ان الهيئة تعمل 
على إصدار القرارات التعليمية جلميع الطلبة املســجلني حتت 
مظلة الهيئة لاللتحاق باملؤسســات التعليمية مع بداية انتظام 
الطلبة باحلضور ووفق االشتراطات الصحية املعتمدة من وزارة 
الصحة. وأكد املصدر ان فرق التفتيش تقوم بعملها للتأكد من 
مدى التزام املؤسســات التعليمية التي حتت مظلتها بالشروط 
والضوابط احملددة باإلضافة إلى تطبيق دليل االشتراطات الصحية.
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كلنا يود أن يرضى عنه الناس ويكون محبوبا ومقبوال 
من اجلميع، ولكن ال ســبيل لذلك، فيبدو أن ذلك ضربا من 

ضروب املستحيل:
يريــد املــرء أن يعطــى مناه

أرادا مــا  إال  اهللا  ويأبــى 
 ومن احلكم السائرة، قول حكيم العرب أكثم بن صيفي 
«رضا الناس غاية ال تدرك» وهذا املثل واقع ملموس، وحقيقة 
ال شك فيها، فلن يستطع أحد كسب رضا الناس كلهم مهما 
فعل، ومهما قدم لهم، حتى لو أعطيتهم ماء عيونك، فالناس 
بــني حامد وذام منذ خلقت الدنيا، ولكي تســير في طريق 
السالمة عليك أن تسعى جاهدا إلرضاء ضميرك، وتكل الناس 
خلالقهم، ومن العجيب حقا أن بعض الناس يســعون سعيا 
حثيثا في رضا الناس أكثر من سعيهم في رضا اهللا تعالى، 
وهذه القسمة الظاملة والرأي الدبري، والرأي األعوج: فرضا 
الناس غاية ال تدرك، ورضا اهللا غاية ال تترك، فلنترك ما ال 
يدرك ألجل ماال يترك، يقول الشيخ علي الطنطاوي، رحمه 
اهللا، في هذا املعنى: كلنا أشــخاص عاديون في نظر من ال 
يعرفنا، وكلنا أشــخاص مغرورون في نظر من يحسدنا، 
وكلنا أشخاص رائعون في نظر من يفهمنا، وكلنا أشخاص 
مميزون في نظر من يحبنا، وكلنا أشخاص سيئون في نظر 
من يحقد علينا، لكل شخص نظرته فال تتعب نفسك لتحسن 
صورتك عند اآلخرين، يكفيك رضا اهللا عنك، ومما أوصى 
به اإلمام الشافعي ے صاحبه الربيع بن سليمان: يا ربيع، 
رضــا الناس غاية ال تدرك، فعليك مبا يصلحك فالزمه فإنه 
ال ســبيل إلى رضاهم، فلم جنعل الناس سببا في سعادتنا 
وتعاســتنا؟ فهل من احلكمة أن أرضي الناس على حساب 
نفسي، ولنا مبن ســبقنا العظة واحلكمة، فالناس لم ترض 
على أنبياء اهللا الذين بعثوا لهدايتهم وتوجيههم لسبل اخلير 

والرشاد، فحاربوهم ونابذوهم وقتلوا بعضهم.
حتى انتصــر احلق على الباطل، فكيــف لك أن حتوز 
رضاهم؟ فإن كنت تريد أن تعيش مرتاح البال فعليك بذات 
نفســك واترك اخللق للخالق فليس إلى السالمة من الناس 

سبيل، فلندعهم وما هم فيه، وهللا در القائل:
ضحكــت فقالوا أال حتتشــم

تبتســم أال  فقالــوا  بكيــت 
بســمت فقالــوا يرائــي بها

عبســت فقالــوا بدا مــا كتم
اللســان صمت فقالــوا كليل 

الكلم نطقــت فقالــوا كثيــر 
حلمــت فقالوا صنيــع اجلبان

ولــو كان مقتــدرا ال نتقــم
أرد مهــا  أنــي  فأيقنــت 

أذم أن  النــاس البــد  رضــا 
وقد استفحل في مجتمعنا داء استرضاء الناس واستشرى 
حتى أصبح سمة بارزة، ووصل األمر بهؤالء الناس بتقدمي 
تنازالت على حساب أنفسهم من أجل نيل رضاء هذا وذاك، 
ســعيا وراء املصالح، وقد روي عن النبي ژ أنه قال: «من 
التمس رضا اهللا بســخط الناس كفاه اهللا مؤنة الناس ومن 
التمس رضا الناس بسخط اهللا وكله اهللا على الناس» (رواه 

الترمذي) ..ودمتم ساملني.

أعلن النائب د.عبدالكرمي الكندري عن توجيه أسئلة إلى كل 
مــن وزراء اخلارجية واملالية والتجارة عن العقوبات األميركية 
األخيرة التي طالت مواطنني كويتيني بتهمة االرتباط بشبكة غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب وكيفية نفوذ هذه العمليات واختراقها 
للمؤسسات الكويتية املالية والرقابية دون كشفها ومحاسبتها.

ال شك أن العقوبات األميركية ضد املؤسسات احلكومية املالية 
ذات الصلة بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب لهي اتهام صادم ضد 
الكويت، حيث إن هذا االتهام يلقي بالالئمة وتوجيهات عقوبات 
على املؤسسات الكويتية يدخل الكويت ضمن الدول التي متارس 
أعماال إرهابية بتمويلها ماليا للجهات واملنظمات اإلرهابية وأن 
هذه االتهامات حتمل الكويت مسؤولياتها بالضلوع للمنظمات 
اإلرهابية. ويتطلب من املسؤولني في احلكومة الكويتية اتخاذ 
إجراءات صارمة والبد من محاســبة تلك اجلهات التي سهلت 
متويل املنظمات اإلرهابية. لقد حافظت الكويت على حياديتها 
وعدم تأييد أي جهات إرهابية في عهد األمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمد وكان من املفروض أن يحافظ على االستمرار بهذه 
السياســة وحيادية املواقف جتاه مختلف القضايا، ال نريد أن 
منس أي اجتاه أو دولة ولكن يجب على الدولة االلتزام باحليادية 
التي حافظت على احترام الدول حليادية الكويت وامتناعها عن 

تأييد أي عناصر إرهابية.
إن الكويت ليست بحاجة ألن تساند أي توجه يضر بسمعة 
الكويت والبد أن نســلك سياسة احلياد وهذه مما دفع بالدول 
العامليــة ألن تثق مبواقف الكويت احليادية وإشــراكها في أي 
محادثات لبحث خالفات بني الدول.. وكلنا يذكر موقف األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد في اخلالف اخلليجي، حيث وقف 
على احلياد وبذل جهدا كبيرا إلزالة اخلالف بني األشــقاء وها 
هي دول اخلليج تقطف ثمار تلك اجلهود التي أسفرت عن إزالة 
اخلالف وإعادة أجواء املصاحلة بني دول اخلليج العربي.. النائب 
أسامة املناور أيضا قرر توجيه األسئلة حول هذا املوضوع للوزراء 
الثالثة ذوي الصلة بقضية غســيل األموال ومتويل اإلرهاب 
وكيفية معاجلة العقوبات التي تنوي الواليات املتحدة توجيهها 
ملؤسسات مالية كويتية، والنائبان يسعيان لتتبع ما ستقوم به 
احلكومة للرد على العقوبات األميركية والبد أن يحاســب من 
قام باستغالل املؤسسات احلكومية املالية لدعم منظمات إرهابية، 
وذلك للمحافظة على املوقف السياسي الكويتي التي دائما وأبدا 

تصدر بيانات تستنكر األعمال اإلرهابية.
لقد آن األوان للتصدي لهؤالء البعض الذين يريدون توريط 
الكويــت بأعمال إرهابية وهذا ما يتنافى مع سياســة الكويت 
احليادية.. وأمتنى أن نرى مســلكا جديدا ملجلس األمة لتبني 
القضايا السياســية احليادية والبد من محاسبة من قام بهذه 
األعمال بتمويل اإلرهاب ومحاســبة من ســهل ألن تنفذ هذه 
العمليات عبر املؤسسات الكويتية املالية وعدم العودة إلضاعة 
وقــت املجلس في خصومات وإدانات مــا بني األعضاء والتي 
ليســت لها أي عالقة مبسؤوليات املجلس األساسية، والبد من 
اتخاذ قرارات حملاسبة املوظفني الذين ساهموا في تسهيل متويل 
اإلرهاب، ويفضل اســتبعادهم عن وظائفهم وجتميد حسابات 

هؤالء الذين أساءوا لسمعة الكويت.
من أقوال سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد - طيب 
اهللا ثراه-: «حافظوا على ســفينة الكويت، فنحن جميعا نرى 
العاصفــة من حولها وال عاصم لها بعــد اهللا تعالى من ذلك إال 

بالوالء واإلخالص والتفاني والشعور باملسؤولية».
واهللا املوفق.

ما أحلى العودة إلى احلياة الطبيعية، 
بعد مرارة إجراءات التحرز من «كورونا». 
ومن ذلك العودة إلى املدارس، لكن مما 
يكدر اخلواطر أن أطفاال يعيشون بيننا، 
ولكن ستغلق األبواب في وجوههم ألن 
آباءهم من فئــة البدون غير احلائزين 
البطاقة األمنية املشروطة بإقرار قسري.
صحيح أن احلكومة استثنت فئات 
العسكريني، ووفقت على  منهم كأبناء 
إنشاء الصندوق اخليري للتعليم «عام 
٢٠٠٤» الذي يهدف إلى دفع رســوم 
الذين يســجلون في  البدون  الطالب 
املدارس األهلية اخلاصة، وال نعلم هل 
مســتمر أم توقف بســبب توجيهات 
رســمية ملزمة للمؤسسات احلكومية 
وللجمعيات التعاونية وشركات القطاع 
اخلاص وجلان الزكاة واجلمعيات اخليرية 
واألوقاف بعدم تعيينهم وعدم مساعدتهم 
من أموال الزكوات وتبرعات الصاحلني 

ما لم يقدموا بطاقة أمنية مجددة!
يعني ال ترحم، وال تســمح ألحد 
بأن يرحمهم، مما يهدد بتفشي األمية 
بني هؤالء األطفال ومخالفا لالتفاقيات 
اإلنســانية في منع املســاس بحقوق 

األطفال.
األمنية  أن نتخيل األخطار  وعلينا 
واالجتماعية فــي مجتمعنا من وجود 
شباب جهلة ميلكون طاقات عالية، تقع 
فريسة ملن يستغلهم في اخلراب، في 
الوقت التي تتسابق الدول في استثمار 
هؤالء الشباب لتأهيلهم تعليميا، وآخرها 
اجلامعة القاسمية في الشارقة التي فتحت 
أبواب التســجيل للطالب من أي دولة 
مجانا مع راتب وســكن وتأمني طبي 

وتذكرة سفر كل سنتني.
على األقل لنعتبرهم خطة ولو بعيدة 
املدى، إلحاللهم كعمالة متعلمة ومتدربة 
ومنتجة ومتعايشة مع تقاليد املجتمع 
الكويتــي، بدال من العمالة الهامشــية 
األجنبية السائبة التي تشكل عالة وعبئا 
ثقيال على التركيبة السكانية الكويتية.

< < <
من أقوال اإلمام الرضا (ع): 

«اتقــوا اهللا أيها الناس في نعم اهللا 
عليكم فال تنفروها عنكم مبعاصيه بل 
استدميوها بطاعته وشكره على نعمه 

وأياديه».
«احرصوا على قضاء حوائج املؤمنني 
وإدخال السرور عليهم ودفع املكروه 

عنهم».
(ذكرى استشــهاد اإلمام علي بن 
موســى الرضا گ ١٧ صفر ٢٠٣هـ 

على يد اخلليفة العباسي املأمون)

تزامنا مع قرار وزارة التربية امللزم 
للعاملني في املدارس مبسحة أسبوعية 
لغير احملصنــني بالتطعيم، اعتصمت 
جموع أمام مبنــى الوزارة معبرة عن 
رفضها لقرار املسحة معللني رفضهم 
لعدة أسباب، أبرزها رغبتهم في مباشرة 
عملهم دون تطعيم أو مسحة أسبوعية 

أسوة بوزارات الدولة املختلفة.
وعند تفحص املشهد بزاوية منفرجة 
من الصفوف اخللفيــة تبرز لنا عدة 
حقائق تبدأ بأن نســبة ليست بقليلة 
من احملصنني غير مقتنعني بالتطعيم، بل 
يؤمنون إميانا كامال بنظريات املؤامرة، 
النظريات  بتلك  ولكنهم برغم إميانهم 
لبوا نداء الواقع الذي يفيد بأن التطعيم 
هو الطريق شبه الوحيد لعودة احلياة 
الطبيعية، وهذا ما سمح لهم وألبنائهم 
بالسفر والترحال واللعب والتجوال، كذلك 
من يعمل باملدارس عليه مسؤولية تربوية 
قبل املسؤولية الصحية باحلرص على 
صحة املتعلمني وتوفير البيئة الصحية 
املناسبة لهم، بجانب ان يكون خير مثل 
وقــدوة باالمتثال لكل ما يصب برافد 

الصالح العام.
لذلك كان على املعنيني في التربية 
والصحة توضيح أهمية التحصني على 
مستوى أنشطة وقطاعات الدولة والتعامل 

بتقدير مع رافضي التطعيم.
فلقد بينت كثير من اإلحصائيات أن 
السبب الرئيسي للرافضني الرعب من 
املجهول واتباع دون إدراك احلسابات 
واملواقع املشبوهة معتقدا انه اذا وجد من 
يؤيده فإنه يطمئن، ولكن احلقيقة يزداد 
رعبا، ما يؤدي إلى زيادة التمسك برؤية 
الرافض املصحوب بخوفه املســتمر، 
ســواء كنت مع التطعيم أو ضده وهو 
حق تكفله قوانني الدولة. يجب ان نعي 
حقيقة ان عودة احلياة مرتبطة ارتباطا 

وثيق بالتطعيم.
على الهامش: العاقل من أبدل أحالم 

يقظته بتعايشه مع واقعه.

اآلخرين ورفعــة النفس والدفاع 
عــن الــذات، وإذا تنوعت أدوات 
الفســاد دمر البالد وهزم العباد 
ودامت احلروب وضيعت الدروب 
فتساوى اإلنســان مع مخلوقات 
الرحمن، فال العقل ينفع وال التفكير 
يردع. حتى يصبح اإلنسان عدوا 

لنفسه ولآلخرين.
لقد ارشــدنا اهللا عز وجل إلى 
البشر  وسائل حكيمة تنظم حياة 
مبا يرضاه خالق البشــر بصورة 
جمالية تضفي حياة ســعيدة بني 
أرواحهم وتربط كل معاني اخلير 
فيما بينهم الســتكمال مسيرتهم 
الدنيوية والوصول إلى حياة اخللد 

الكرمية.

دون التشكيك بها أو بالطالب.
تضخم الدرجات فرصة لالنتقام: ورأت جهة 
اإلدارة أن ظاهرة تضخم الدرجات 
العلماء  فرصة لالنتقام من بعض 
ومن بعض األساتذة الذين يكنون 
لهم البغضــاء والكراهية والغيرة، 
فأخذوا يصطادون في املياه العكرة، 
ويقرون بــأن تضخم الدرجات ال 
بــد أن يعاقب عليه القانون، حيث 
تتــم معاقبة األســتاذ املغضوب 
عليه، وتشكيل جلنة غير حيادية، 
وذلك إلثبات التهمة على األســتاذ 
بأي طريقة، ويتحد أعضاء اللجنة 
والصوت لألغلبية ليرصدوا قرارهم 

في معاقبة هذا األستاذ.
موت الضمائر: عندما متوت الضمائر 
الفساد اإلداري وينتصر  ينتشر 
الظلم، ويدفن العلماء أحياء ويكبلون 
بالتهم وهم عنها براء، وعندما يصل 
الظلم لهؤالء العلماء ولهؤالء األساتذة 
ولهــؤالء املعلمني فقد ضاع البلد، 
فموت الضمائر يعني موتا لألوطان.

إن املعلم هو عماد األوطان وهو 
صانع األجيال، وقد قال النبي ژ: 
«إن اهللا ومالئكته ليصلون على معلم 
الناس اخلير حتى النملة في جحرها 

واحلوت في البحر».

مضمونه ويسبب احلرج للمتقاعدين 
في مواقف كثيرة من املخجل تركهم 

أو ترك ذويهم أن يتعرضوا لها.
ويبقى السؤال عن اجلهة الفنية 
املرجعية التي يجب أن تتحمل أمانة 
إدارة هذا املشــروع وتوجيهه إلى 
أن  املســار الصحيح وخصوصا 
التأمني الصحي لن يتوقف  قطار 
عند «عافية» بوضعه احلالي املليء 
املراجعة املوضوعية  إن  بالثغرات. 
التغطية  واملتخصصــة لنطــاق 
التأمينية بوثيقة «عافية» يجب أن 
تتم دوريا باستقاللية ومهنية كاملة 
ولتكن من جهات استشارية محايدة 
املتقاعدين،  حفظا حلقوق وكرامة 
ولنبحث عن الثغرات األخرى في 
اإلنفاق على الرعاية الصحية بعيدا 
عن استحقاقات املتقاعدين ووثيقة 
«عافية» التي لم نحســن إدارتها 
وتوجيهها حتى اآلن. ولنعمل جميعا 
على حفظ حقــوق املتقاعدين في 
العالج وعدم بخس حقوقهم وذلك 
عرفانــا وامتنانا ملا قدموه للوطن 
من خدمات أثناء مسيرتهم العملية.

فالروح وحدها هي من جتعلك 
إما أن تكون أنيقا وناصعا في أعني 
الناس، أو دميمــا وكريها، وهى ما 
جتعلك فائق احلسن جميال، أو إلى 
اقل درجات اجلمال تهبطك، فيضطر 
كل من يراك بأن يصفك بكلمة الباري 
سبحانه وتعالى، لم يخلق هيئتنا عليها 
«القبح»، ونحن منها براء، لكنك انت 
من وضعت نفسك في هذا املوضع، 
بتدني أخالقك، وسوء روحك وطباعك.

اختر مــن إذا ســكنت روحه، 
سيســكنك فيها بصدق، دون كلل 
منك او ملل، اختر من سيكون معك 
في اخليبــة والضرر، قبل التوفيق 
واليسر، سواء في تكوين صداقاتك 
او في دائرة عالقاتــك او معارفك 

االجتماعية واصحابك.
وكن على يقني تــام، بأن كلما 
تعمقت نظرتك التي ترغبها وتصبو 
إليها، على تلك النقطة بصورة اكبر، 
وجتاهلــت في املقابل عن كل ماهو 
اهم وأقيم، ستعرف مع مرور األيام 
كم هي ســطحية نظرتك! والتي لن 

جتديك نفعا أبدا.

والفرقة عذاب.
إننا نحتاج املصداقية في القول 
والعمل، فعصرنــا احلالي مليء 
بالفساد األخالقي والتفضيل على 

املقابل هناك  وفي  إن بعض الظن إثم: 
فئة من الطلبة املتفوقني الذي درسوا 
وكافحوا وأجابوا عن األسئلة في 
االختبارات دون مســاعدة ودون 
غش. وهنا ال ميكن أن يحكم األستاذ 
أو املعلم على الطلبة بعدم اعتماد 
درجة التيمز بحجة الغش ألن هناك 
فئة من الطلبة لم تعتمد على الغش 

إطالقا.
يبقى ديننا احلنيف هو املرجع 
(إن بعض الظن إثم) ومبا أن األستاذ 
لم يشاهد بعينه الغش ولم يالحظ أي 
فعل غريب يدل على أن الطالب قد 
غش فعال، فعليه أن يرصد الدرجات 
كما وصلت إليه عبر برنامج التيمز 

من حياتهم بال مبرر منطقي. وإنني 
أدعو املتقاعدين املتمتعني مبشروع 
عافية للتأمني الصحي وأدعو كذلك 
مؤسســة التأمينــات االجتماعية 
الى  املالية واملتخصصني  ووزارة 
إجراء دراسات علمية بالتعاون مع 
العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسســة 
إللقاء الضوء على سلبيات التطبيق 
وكيفية جتاوزها بإدارة رشيدة تعيد 
توجيه دفة املشروع ليحقق الهدف 
القانون بعيدا عن االجتهادات  من 
القانون من  التي تفرغ  العشوائية 

اجلمال وال في الذكاء والنقاء.. ألن 
كل االرواح اجلميلة البد وان تكون 

ذكية ونقية من تلقاء نفسها».
فكم من الرائع لو عودنا أنفسنا بأن 
نحكم على غيرنا عن طريق مخبرهم 
ال جمالهم وال جمال مظهرهم، واال 
يقع اختيارنا لألشخاص على محور 
واحد فقط، ذلــك ألننا لم نخترهم 
لنتمنظر بهم، او لنسد فراغا اجتماعيا 
من خاللهم! بل من املفترض أن ينبع 
اختيارنا في األساس على روحهم 

ودماثة طباعهم.

وتعني على ذوبان الكراهية واحلقد 
واحلسد وتســاهم باالقتراب عن 
االبتعاد فهي أســلوب خير، وإذا 
كانت غيــر ذلك فالعواقب عظيمة 

الكاميرا ومن جهاز ثان يفتح ولي 
األمر االختبار ويحل ويرسل اإلجابة.

أمــا إذا كان ولــي األمر غير 
متعلم فيســتعني الطالب باملدرس 
اخلصوصي أو بالقروب اجلماعي مع 
زمالئه الطلبة، ويتناقلون اإلجابات 
النتيجة حصول  بالقروب وتكون 
جميع الطلبة على الدرجة النهائية 

الكاملة في االختبار.
يكون هــدف الطالب أن يرفع 
معدله وأن يتخرج حتى وإن لم يفهم 
شيئا، فاحلياة كفاح وهو غير قادر 
على هذا الكفاح، وقد وهبت كورونا 
الفرصة السانحة للغش ولرفع معدله 
ولنجاحه بتفوق دون أن يبذل اجلهد.

الطبية الفنية على تطبيق مشروع 
عافية حتول إلى كيان مشوه وغابت 
األطراف صاحبة املصلحة عن إدارته 
ملصلحــة املتقاعدين وأعني بذلك 
مؤسســة التأمينــات االجتماعية 
ووزارة املالية إلى جانب كيان فني 

مستقل للتأمني الصحي.
ووسط هذه السلبيات يتم من 
آن إلى آخر التلويح بخفض ميزانية 
املشروع أو إجراء املزيد من التقليص 
على التغطية التأمينية أو سلب املزيد 
من حقوق املتقاعدين في هذه الفترة 

نحكم على هذا الشخص من مظهره 
فقط، وركنــا متاما اخالقه، روحه، 

صفاته، طباعه، باطنه وجوارحه.
واجلمال ليس فقط جمال الوجه 
أو اجلسد، او حتى جمال ما يقتنيه 
الشخص ويلبس، بل اجلمال هو ذلك 
الذي ينبع من الــروح التي تعكس 
على صاحبها ومن حوله، وكما قيل: 
«رمبا يبعث الضياع صورة اجلمال 
القدمي الــذي كانت العني غافلة عنه 
واألصل قائــم»، وقيل ايضا «واما 
تتنافس في  ان  األرواح فيستحيل 

تتحرك في نفس اإلنسان مشاعر 
وأحاسيس تدعو إلى إرضاء اآلخر 
ســواء بالفعل أو القول، وهذا ما 
يسمى باملجاملة، واملجاملة غالبا ما 
يطغى عليها عدم املصداقية والكذب 
أحيانا بل إنها وسيلة لتدمير العالقة 

واخلوض مبا ال ينفع.
كثير من الناس يســتخدمون 
مصطلح املجاملة ليظهروا شعورا 
مصطنعا وأحاسيس مقلوبة تساعد 
على حتسني الصورة غير الواقعية 
والكسب املادي، هذا إذا كانت النية 

غير صافية والطريقة مدمرة.
املجاملة أســلوب خير ومنهج 
شــر، فإذا كانت املجاملة صادقة 
تتحلى مبعاني احلــب لآلخرين 

الدرجات  باتت ظاهرة تضخم 
ظاهرة عامة عبر جائحة كورونا، 
وهي ليست مقصورة على مرحلة 
دون مرحلــة أخــرى، فتضخم 
الدرجــات ظاهرة أخذ يعاني منها 
جميع املعلمني والتربويني واألساتذة 
جلميع املراحل الدراسية من املرحلة 

االبتدائية حتى املرحلة اجلامعية.
الضوء على  األسباب: لن نســلط 
األسباب، فالكل يعترف بأن ظاهرة 
تضخم الدرجات ظاهرة جديدة على 
التعليم في جميع أنحاء العالم العربي 
التعلم  والغربي واألميركي نتيجة 
عن بُعد بعد أن احتاجت «كورونا» 

كوكب األرض.
األجمل اعترافات ولي األمر: واألجمل في 
املوضوع أن ولي األمر نفسه يعترف 
بأن تفــوق ابنه يعود إلى كورونا، 
وإلى التعلم عن بُعد، خاصة إذا كان 
ابنه غير متفوق في السنوات التي 

سبقت كورونا.
واملبكــي أن ولي األمر املثقف 
املتعلم يقــوم بحل االختبار نيابة 
عن ابنــه بطرق مختلفة، فبرنامج 
التيمز يســمح للطالب بأن يضع 
إمييله (بريده اإللكتروني) على أكثر 
من جهاز، فالطالب في االختبار يفتح 

أهدت الدولة مواطنيها املتقاعدين 
التأمني الصحي «عافية» مبوجب 
القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٤ وهذا 
حق من حقوقهم التي كفلها الدستور 
لهم ولكن تطبيق القانون كان من 
خالل الئحة تنفيذية حددت احلاالت 
املشمولة واحلاالت التي ال يغطيها 
التأمني الصحي للمتقاعدين ولم نر 
أي متابعة فنية متخصصة لضمان 
حصولهم على كامل حقوقهم وعدم 
وضعهم في مواقف محرجة بسبب 
عدم تغطية الوثيقة لبعض احلاالت 

أو تغطية جزئية فقط.
ومن املنطق أن احلاالت املرضية 
الشــائعة احلدوث بني املتقاعدين 
التغطية  تكون على رأس قائمــة 
التأمينيــة مثل حــاالت الزهامير 
الشــيخوخة والرعاية  وخــرف 
التلطيفية والسرطان ولكن سامحه 
اهللا من قام بوضــع قائمة طويلة 
من احلاالت التي ال يغطيها التأمني 
الصحــي فكانت النتيجة ســلب 
حقــوق املتقاعديــن وفتح أبواب 
خلفية للتحايل وفي غياب الرقابة 

هناك مقولة نتذرع بها دائما، أال 
وهي «إن اهللا جميل يحب اجلمال»، 
وعادة وبشكل عام، ان أراد الناس أن 
يصفوا شخصا ما، اما ان يصفوه 
بجمال شكله أو العكس، وهنا وفى 
كلتا احلالتني نحن نتحدث فقط على 
ما نراه بأعيننا، اي حني نتكلم عن 
اجلمــال ونصفه، يعتبر كالمنا عن 
هذا اجلمال بأنه شيء نسبي ال غير، 
فليس كل ما يلقى إعجابنا بالضرورة 
بأن يعجب غيرنا، وليس بالضرورة 
بأن يكون هذا اجلمال ظاهرا وباطنا، 
لذلك الزال  او شــكال وموضوعا! 
مفهوم اجلمال لدى االغلبية مبنيا 

على مقياس خاطئ.
املقولة  فيجــب عندما تتذكــر 
اعاله، علينا أن نقرنها ايضا بـ (لقد 
خلقنا اإلنســان في أحسن تقومي)، 
وهنا يخبرنا اهللا عز وجل في آيته 
أننا جميعا خلقنا وبال استثناء في 
أحســن تقومي، إذن ما الذي يجعل 
البعض يصف غيره بوصف ال يليق 
ويجرحه؟! او يهيم بجمال شخص 
آخــر وبكلماته يفرحه؟! فنحن هنا 

كلمات ال تنسى

رضاء الناس 
غاية ال تدرك

مشعل السعيد

املوقف السياسي

غسيل األموال 
ومتويل 
اإلرهاب

عبداحملسن احلسيني

تطوير التعليم

تضخم 
الدرجات 

بسبب «كورونا»
د.نورة املليفي

ألم وأمل

حقوق 
املتقاعدين

في العالج
د.هند الشومر

في سياق احلياة

مبنى ومعنى!
فاطمة املزيعل

وقفات

املجاملة 
والعالقة 

اإلنسانية
mqarawi@hotmail.comد.مطلق راشد القراوي
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مساعد العارضي: ما أسباب التأخير في تسلم
«السكنية» ملنطقة جنوب سعد العبداهللا؟

النائــب مســاعد  وجــه 
العارضي ٣ أسئلة إلى وزير 
الدولة لشؤون البلدية ووزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
العمراني شــايع  والتطوير 

الشايع، جاءت كما يلي:
األول  الســؤال  نــص 
على مــا يلي: أعلــن الوزير 
عن تشــكيل جلنــة حلصر 
األراضي الصاحلة للســكن 
في املناطق احلضرية وأعلن 
عن عــدد يفوق الـــ ٣٠ ألف 
وحدة سكنية، علما أن إجراء 
احلصــر ســبق أن اتخذ من 
عدة وزراء  إال أننا لم نشهد 
أي حترك فعلي لالســتفادة 
من تلك األراضي، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- تقريــر جلنة احلصر 

املشكلة من الوزير.
٢- هل حترك جديا بعد 
إجــراء احلصــر؟ إذا كانــت 
اإلجابــة باإليجاب، فما نوع 

هذه التحركات؟

باإليجاب، فيرجى تزويدي 
بتلك املخططات، وإذا كانت 
اإلجابة بالنفي، فيرجى ذكر 
األسباب، وما املوعد احملدد 

إلجناز تلك املخططات؟
ونص السؤال الثاني على 

ما يلي:
أحــال املجلــس البلــدي 
وبالتعــاون مــع جمعيــة 
اقتراحــات  املهندســني 
لتخصيــص موقــع جنوب 

فــي منطقــة جنوب ســعد 
العبداهللا ولم نسمع بعدها 
أي تصريــح من املؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
بتســلم املنطقة، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- مــا أســباب التأخير 
في تسلم املؤسســة العامة 
الســكنية ملنطقة  للرعايــة 
جنوب سعد العبداهللا حتى 

اآلن؟
٢- ما الذي مينع املؤسسة 
مــن توزيــع املنطقــة على 
أصحاب الطلبات على الورق 
حيث مــن املعلوم أنه ليس 
هناك حاجة للتمويل قبل أن 

تنتهي البنية التحتية؟
٣- بعــد إزالــة املعــوق 
املتمثل باإلطارات،  الرئيس 
ما الذي مينع املؤسســة في 
البدء في فتح باب التخصيص 
تزامنا مع إزالة ما تبقى من 
أنقاض املعوقات السابقة التي 
مت التصريح بها من قبلكم؟

غــرب  وكذلــك  القيــروان 
القيروان الستغاللها مناطق 
سكنية توزع على أصحاب 
الطلبات اإلسكانية، وحيث 
الوزيــر فــي هــذا  إن دور 
اخلصوص هو حتويلها الى 
املكتب الفني للمجلس البلدي 
أو إحالتها الى جلنة اخلدمات 
في مجلــس الوزراء في مدة 
أقصاها ٣ أشــهر، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما أسباب عدم اتخاذ 
بلدية الكويت اإلجراء املتبع 

في هذا اخلصوص؟
البلديــة  ٢- مــا خطــة 
للتعامــل مــع تلــك املناطق 
ومتى املوعد احملدد لتسليمها 
إلى املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية؟
ونص السؤال الثالث على 

ما يلي:
أعلنــت الهيئــة العامــة 
للبيئة عن االنتهاء من إزالة 
اإلطارات وهي أحد املعوقات 

استفسر عن تقرير جلنة حصر األراضي الصاحلة للسكن في املناطق احلضرية

مساعد العارضي

٣- ما اإلجراءات املرتقبة 
لالســتعجال في تخصيص 
هــذه األراضــي ألصحــاب 

الطلبات اإلسكانية؟
٤- ما املوعد احملدد للبدء 
في تخصيص اجلاهز من تلك 

األراضي للمواطنني؟
٥- منى إلى علمي وجود ٤ 
مناطق جاهزة للتوزيع وليس 
بهــا معوقات وهــي جنوب 
وغــرب القيــروان، جنــوب 
منطقة علي صباح السالم، 
غرب وشمال اجلهراء وجنوب 
مدينــة جابر األحمد، يرجى 
إفادتي مبا هو جاهز من تلك 
املناطق وما خطة املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية فيها، 
مع ذكر األسباب املانعة من 
تخصيصها (إن وجدت) كما 
يرجى ذكر األسباب واخلطط 
املطروحة حللها -إن وجدت.
٦- هل أجنزت املؤسسة 
مخططات ألي من هذه املدن 
املذكــورة؟ إذا كانت اإلجابة 

عبداهللا املضف: هل توجود مصلحة للقياديني
األعضاء في مجالس عليا مع شركات للدولة؟

وجه النائب عبداهللا املضف 
٤ أسئلة إلى كل من نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي، ووزير 
الداخلية الشــيخ ثامر العلي 
الصباح، ووزير املالية وزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار خليفــة حمادة، 
ووزيــر التجــارة والصناعة 
د.عبداهللا السلمان، جاءت كما 
يلي: طالــب بتزويده وإفادته 
في سؤال مشترك إلى وزيري 

الدفاع والداخلية باآلتي:
- هل توجــد أي مصلحة 
مباشــرة أو غير مباشرة ألي 
عضــو مجلس إدارة أو عضو 
فــي مجلــس أعلــى أو عضو 
في اللجــان املكلفــة من هذه 
املجالــس مبا في ذلك اجلهات 
أو  امللحقــة  امليزانيــات  ذات 

مباشــرة أو غير مباشرة ألي 
عضــو مجلس إدارة أو عضو 
فــي مجلــس أعلــى أو عضو 
في اللجــان املكلفــة من هذه 
املجالــس مبا في ذلك اجلهات 
أو  امللحقــة  امليزانيــات  ذات 
املستقلة والشركات اململوكة 

عضــو مجلس إدارة أو عضو 
فــي مجلــس أعلــى أو عضو 
في اللجــان املكلفــة من هذه 
املجالــس مبا في ذلك اجلهات 
أو  امللحقــة  امليزانيــات  ذات 
املستقلة والشركات اململوكة 
للدولــة التابعة لهذه اجلهات 
في املناقصات أو املمارســات 
أو  قانونيــة  عقــود  أي  أو 
استشــارية أو غيــر ذلك من 
العقود في داخــل الكويت أو 
خارجهــا ســواء كان ذلك مع 
وزارة التجــارة والصناعة أو 
مع أي من الشركات اململوكة 
للدولة التابعة لهذه اجلهات؟ 
إذا كانــت اإلجابــة باإليجاب، 
فيرجــى تزويــدي بأســماء 
األعضاء، وتاريــخ تعيينهم، 
وتاريخ إبرام العقد أو ترسية 

املناقصة -إن وجدت.

للدولة التابعة لهذه اجلهات في 
املناقصات أو املمارسات أو أي 
عقود قانونية أو استشارية أو 
غير ذلك من العقود في داخل 
الكويــت أو خارجهــا ســواء 
كان ذلك مــع وزارة املالية أو 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية أو مع أي 
من الشركات اململوكة للدولة 
التابعة لهذه اجلهات؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، فيرجى 
تزويــدي بأســماء األعضاء، 
وتاريخ تعيينهم، وتاريخ إبرام 
العقد أو ترسية املناقصة -إن 

وجدت.
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة

إفادتــي وتزويدي  يرجى 
باآلتي: هل هناك أي مصلحة 
مباشــرة أو غير مباشرة ألي 

عبداهللا املضف

املستقلة والشركات اململوكة 
للدولــة التابعة لهذه اجلهات 
في املناقصات أو املمارســات 
أو  قانونيــة  عقــود  أي  أو 
استشــارية أو غيــر ذلك من 
العقود في داخــل الكويت أو 
خارجهــا ســواء كان ذلك مع 
وزارتــي الدفاع والداخلية أو 
مع أي من الشركات اململوكة 
للدولة التابعة لهذه اجلهات؟ 
إذا كانــت اإلجابــة باإليجاب، 
فيرجــى تزويــدي بأســماء 
األعضاء، وتاريــخ تعيينهم، 
وتاريخ إبرام العقد أو ترسية 

املناقصة -إن وجدت.
سؤال إلى وزير املالية

إفادتــي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

- هــل هنــاك أي مصلحة 

حمود مبرك: ما معايير وضوابط ترشيح
القياديني لدى «الصحة» واجلهات التابعة؟

وجه النائب د.حمود مبرك سؤاال إلى 
وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، طالب 

فيه بتزويده وإفادته مبا يلي:
١ـ  ما معايير وضوابط ترشيح القياديني 
مثل الــوكالء والوكالء املســاعدين لدى 

وزاراتكم واجلهات التابعة لكم؟
٢ـ  هل جميع الوكالء والوكالء املساعدين 

احلاليني لدى الوزارات واجلهات التابعة لكم 
مستوفون شروط شغل املناصب القيادية 
احملددة من مجلس اخلدمة املدنية؟ إذا كانت 

اإلجابة بالنفي، فيرجى ذكر األسباب.
٣ـ  هل استثني أي وكيل أو وكيل مساعد 
من الشروط املشار إليها أعاله؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب فيرجى تزويدي باألسباب.

٤ ـ صورة ضوئية من نتيجة اجتياز 
الدورة التدريبية جلميع الوكالء والوكالء 
املساعدين احلاليني لدى الوزارات واجلهات 

التابعة لكم.
٥ـ  عدد القياديني في الوزارات واجلهات 
التابعة لكم، وصورة ضوئية من مؤهالتهم 

العلمية.

د.حمود مبرك

أسامة الشاهني ما أسباب عدم صرف 
دعم العمالة للتخصصات التربوية؟

وجه النائب أسامة الشاهني سؤاال إلى وزير التجارة 
والصناعة د.عبداهللا السلمان جاء كالتالي: منى إلى علمي 
خصم مبالغ مالية (٥٠ دينارا شهريا) من مخصصات دعم 
العمالة الوطنية للكويتيني العاملني في القطاع النفطي 
اخلاص بداعي املسمى الوظيفي، على الرغم من أن املبالغ 
املخصصــة للعاملني فــي القطاع اخلــاص غير النفطي 
تصرف كاملــة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: ملاذا 
يصرف مبلغ دعم العمالة حلملة التخصصات التربوية 
للعاملــني فــي القطاع النفطــي بقيمة أقل مــن نظرائهم 
العاملني في القطاعــات اخلاصة األخرى على الرغم من 
أن املبلــغ مخصص للمؤهل وليس للمســمى الوظيفي، 

اسامة الشاهنيوما السند القانوني لذلك؟

مهلهل املضف: ما جهات إعطاء 
موافقات مظالت انتظار الباصات؟

..ويسأل وزير التجارة عن أسباب
استقالة بعض الوكالء املساعدين

وجه النائب مهلهل املضف 
ســؤاال إلــى وزيــر الدولــة 
لشؤون البلدية شايع الشايع، 

طالب فيه بتزويده باآلتي
١ ـ ما اجلهات املســؤولة 
عــن إعطاء موافقــات البناء 
ملظــالت انتظــار الباصات؟ 
وما السند القانوني املخول 
لهذه اجلهات إعطاء املوافقات؟ 

وما مسؤولياتها؟
ـ ترخيــص مظــالت   ٢
االنتظار في البلدية وأسباب 
وجودهــا، وفــي حــال عدم 

وجود مظالت، ما أسباب ذلك؟
٣ـ  معايير األمن والسالمة ملظالت االنتظار 
وسباب وجودها وفي حال عدم وجود معايير، 

ما أسباب ذلك؟
٤ـ  ما آخر مشروع لتطوير مظالت االنتظار؟ 

وما نتيجته؟
٥ ـ ما معاييــر الصيانة 

املتبعة ملظالت االنتظار؟
٦ ـ هل هنــاك جهات من 
العــام واخلاص  القطاعــني 
تقدمــت لتطويــر مظــالت 
االنتظــار؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فمــا نتيجة هذه 
املبادرات، وما أسباب قبولها 

أو رفضها؟
٧ ـ ما التسهيالت املقدمة 
ملستخدمي املظالت؟ وما دور 

البلدية في الصيانة؟
٨ ـ هــل تعد موافقة شــركة النقــل العام 
ضرورية في حال صيانة وبناء مظلة جديدة 
وتطويــر مظلــة قائمة وإعادة بنــاء مظالت 
االنتظــار؟ إذا كانــت اإلجابــة باإليجاب، فما 

السند القانوني.

وجه النائب مهلهل املضف ســؤاال إلى 
وزير التجارة والصناعة د.عبداهللا السلمان 
قال في مقدمته: منى إلى علمي استقالة عدد 
من الوكالء املســاعدين في وزارة التجارة 

والصناعة.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١ ـ ما األســباب التي أدت إلى اســتقالة 
املذكورين أعاله؟ كما يرجى تزويدي بصورة 
ضوئية عن الطلب املقدم من املستقبل نفسه 

سواء وكيل أو وكيل مساعد.
٢ ـ صــورة ضوئيــة عن قــرار صدور 

االستقالة.

مهلهل املضف

بدر املال: ما آلية استقدام
العمالة املنزلية من اخلارج؟

وجه النائب د.بدر املال سؤاال إلى وزير املالية خليفة 
حمادة، قال في مقدمته، منى إلى علمي أن شــركة الدرة 
للعمالة بصدد إبــرام عقد مع أحد مكاتب اخلدم احمللية 
الستجالب العمالة املنزلية من اخلارج. لذا، يرجى تزويدي 
وإفادتي باآلتي: هل مت اإلعالن عن هذا التعاقد؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي باإلعالن وجميع أسماء 
مكاتب العمالة التي تقدمت للشركة وآلية اختيار املكتب 
الذي ستتعاقد الشركة معه. وما اآللية التي سيتم جلب 
العمالة بهذا العقد؟ ويرجى تزويدي بنســخة من العقد 
محل البحث. وبحكم أن شركة الدرة شركة حكومية، ملاذا 
لم تتجه الشركة للتعاقد مع جهات االختصاص في بلد 

د.بدر املالاملنشأ وليس عن طريق وسيط؟ 

حمدان العازمي يسأل عن أعضاء
هيئة التدريس في «الشريعة»

النائــب حمــدان  وجــه 
العازمي ســؤاال إلــى وزير 
التعليــم العالــي د.محمــد 
الفارس، عــن أعضاء هيئة 
التدريس ومقررات التعليم 
في كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية خصوصا في قسم 
الفقــه وأصــول الفقــه في 

جامعة الكويت.
ونص السؤال على ما يلي:
منــى إلــى علمــي وجود 
مخالفات في كلية الشريعة 
اإلســالمية  والدراســات 

وخاصة في قســم الفقه وأصــول الفقه في 
جامعة الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  كشف بأسماء جميع املنتدبني ندبا كليا 
سواء كانوا مدرسني أو مدرسني مساعدين إلى 
قسم الفقه وأصول الفقه في الكلية مع بيان 
اجلهة املنتدبني منها وصورة ضوئية من قرار 
كل منتدب وشهاداته اجلامعية واألكادميية 
وشهادات اخلبرة احلاصل عليها مع بيان إذا 
كان أحدهم قد عني في القسم من عدمه وذلك 
منذ عام ٢٠١٧ حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
٢ـ  كشف بعدد إعالنات التوظيف بالقسم 
العلمي بقســم الفقه وأصول الفقه منذ عام 

٢٠٠٨ حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
٣ ـ كشــف بعــدد أعضاء القســم العلمي 
بقســم الفقه وأصول الفقه وكشف بأسماء 
كل عضــو هيئــة تدريس مقرونــا بالدرجة 
العلمية والتخصص الدقيق وتاريخ التعيني.
٤ ـ كشف بعدد الذين أنهيت خدماتهم في 
القسم العلمي لقسم الفقه وأصول الفقه مع 

ذكر األسباب والتاريخ.
٥ ـ كشــف بعدد إعالنــات التوظيف لكل 
وظيفة أكادميية وأكادميية مساندة في القسم 
العلمي لقسم الفقه وأصول الفقه مع تزويدي 

بصورة ضوئية من كل إعالن.

بأســماء  كشــف  ـ   ٦
أعضاء هيئــة التدريس في 
جلنــة التعيينــات فــي كل 
إعالن وشــهاداتهم العلمية 
الليســانس  وتسلســلها، 
واملاجستير والدكتوراه في 

قسم الفقه وأصول الفقه.
٧ـ  كشف بأسماء املتقدمني 
للوظائــف املعلن عنها لكل 
إعالن، سواء كانت أكادميية 
أو أكادمييــة مســاندة مــع 
وتسلســلها،  شــهاداتهم 
واملاجســتير  الليســانس 

والدكتوراه في قسم الفقه وأصول الفقه.
٨ ـ كشــف بأســماء من رشحوا من جلنة 
التعيينات في القســم العلمي لقســم الفقه 
وأصــول الفقه وجلنة الكلية واعتماد عميد 
الكلية لكل إعالن أكادميي أو أكادميي مساند.

٩ ـ صورة ضوئية من قرارات اللجان في 
القســم العلمي الفقه وأصــول الفقه وجلنة 
الكلية وجلنة الشؤون التعليمية لكل إعالن.

١٠ ـ كشف بأســماء من انتدب إلى القسم 
العلمي لقسم الفقه وأصول الفقه خالل الفترة 
من ٢٠١٠ حتى تاريخ ورود هذا الســؤال مع 
تزويدي بالشهادات العلمية والدرجة الوظيفية 
وجنســية كل منتدب، وجــدول العمل لكل 

مدرس منتدب.
١١ ـ كشــف بعدد املقررات التي تطرح في 
قسم الفقه وأصول الفقه لطلبة التخصص 
وطلبة الكلية وعدد الطلبة املســجلني فيها، 
وهل هناك مقررات تطرح من القسم للكليات 
األخرى؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فما مدى 
حاجــة الكليات األخرى لهــذه املقررات مثل 
مقررات القسم في مساند تخصص شريعة، 
وما مدى إقبال الطلبة على التســجيل فيها، 
وكم عدد طلبة املساند وأسماء من يدرسون 
هذه املقررات وذلك منذ عام ٢٠١٠ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال؟

حمدان العازمي

حمد املطر: ما عدد طالب الدراسات العليا 
«ماجستير ودكتوراه» في البعثات اخلارجية؟

وجــه النائب د.حمد املطر 
٤أسئلة إلى كل من نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير العدل 
وزير الدولة لشــؤون تعزيز 
النزاهة عبداهللا الرومي، ووزير 
النفط وزيــر التعليم العالي 
د.محمد الفارس، ووزير التربية 
د.علي املضف، جاءت كما يلي:

سؤاالن إلى وزير العدل

الســؤال األول: فــي ظــل 
اتباع الدولة ترشــيد اإلنفاق 
وتوفير امليزانية واتباع معظم 
وزارات الدولة لهذه السياسة 
ومــع ذلك جنــد وزارة العدل 
تصرف مكافأة شهرية وسنوية 
مببالغ كبيرة لوكيل الوزارة 
مــن دون مراعــاة لضوابــط 
الصــرف واجلمع بــني جميع 
هذه املكافــآت من دون مبرر، 
لذا يرجى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١- جميع املجالس واللجان 
وفرق العمل التي شارك فيها 
وكيل وزارة العدل منذ تاريخ 
شــغله الوظيفة حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
٢- بيان باملكافأة الشهرية 
التي يتقاضاهــا وكيل وزارة 
العدل عــن املجالس واللجان 

التي اتبعــت لتعيني اخلبراء 
اجلــدد؟ وهل راعــت الوزارة 
قواعــد املفاضلة فــي اختيار 

املعينني؟
٣- كم عدد اخلبراء املعينني 
على إعالن عام ٢٠٢٠ وسبب 
مضاعفة العــدد وتعيني ألف 
خبير؟ وهل روعي االحتياج 
والتنســيق مع اإلدارة العامة 
للخبراء من عدمه؟ مع تزويدي 

باملستندات الدالة على ذلك.
٤- كشف بأسماء املعينني، 
وصــورة ضوئيــة من جميع 
قرارات التعيني الصادرة لتعيني 
اخلبــراء اجلــدد ومؤهالتهم 

العلمية وخبراتهم العملية.
وبيانــات  أســماء   -٥

ودكتوراه) في جامعة الكويت 
الذيــن لم يتمكنــوا من إكمال 
برنامجهم الدراسي ضمن املدة 
احملددة منذ بدء جائحة كورونا 
حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

سؤال إلى وزير التربية

مــع بداية العام الدراســي 
وبدء دوام العاملني ثم الطلبة، 
لوحظ أن أغلب املدارس تعاني 
من انعــدام النظافــة وتراكم 
األتربة في الساحات والغرف 
بســبب إغالق املدارس خالل 
فترة الصيف، ما يستدعي أن 
جتــري أعمال نظافة بشــكل 
جــذري مــن خــالل األجهزة 
واملعــدات، لذا يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- جدول توضيحي يبني 
اآلتي (اسم املدرسة - احملافظة 

- جاهزية املدرسة).
٢- كشف بأسماء الشركات 
القائمة على التنظيف حسب 

كل محافظة.
٣- صــورة ضوئيــة من 
الشــركات واملراسالت  عقود 

التي متت لتنظيف املدارس.
تفصيلــي  جــدول   -٤
النظافــة اخلاصة  مبيزانيــة 

باملدارس.

وأعضــاء  رؤســاء  جميــع 
جلان االختبــارات واملقابالت 
ومســمياتهم  الشــخصية، 
الوظيفة ومؤهالتهم العلمية، 
مع تزويدي بصورة ضوئية 
من قرارات تشكيل هذه اللجان.

سؤال إلى وزير التعليم العالي

أثرت جائحة كورونا على 
الطالب املبتعثني في اخلارج 
وطالب الدراســات العليا في 
جامعة الكويت نتيجة إعالن 
حاالت الطــوارئ في الكويت 
وفي جميع دول العالم، وأدت 
فــي كثيــر مــن احلــاالت إلى 
عدم متكــن الطالب من إكمال 
برنامجهم الدراسي خالل املدة 
احملــددة، لــذا يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- كشــف بعــدد طــالب 
الدراســات العليا (ماجستير 
البعثــات  فــي  ودكتــوراه) 
اخلارجية الذين تقدموا بطلبات 
لتمديد املدة احملددة في قرار 
االبتعــاث إلكمــال برنامجهم 
بــدء جائحة  الدراســي منــذ 
كورونــا حتى تاريــخ ورود 

هذا السؤال.
٢- كشــف بعــدد طــالب 
الدراســات العليا (ماجستير 

استفسر عن املكافأة الشهرية للقياديني

د.حمد املطر

وفرق العمل منذ عام ٢٠١٩ حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال، مع 
تزويدي بصورة ضوئية من 

قرارات صرف هذه املكافأة.
٣- بيان باملكافأة السنوية 
التي يتقاضاهــا وكيل وزارة 
العدل عــن املجالس واللجان 
وفرق العمل منذ عام ٢٠١٩ حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال، مع 
تزويدي بصورة ضوئية من 

قرارات صرف هذه املكافأة.
٤- إجمالي املكافأة السنوية 
والشهرية التي يتقاضاها وكيل 
وزارة العدل منذ عام ٢٠١٩ حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
السؤال الثاني:

التمييز  أصدرت محكمــة 
٢٠١٩ حكمهــا  عــام  أواخــر 
ببطــالن تعيينــات وظائــف 
اخلبراء ونفذت وزارة العدل 
احلكم وأبطلت تعيينات أكثر 
مــن (٥٠٠) خبيــر، ثــم أعلن 
مرة أخرى عن هذه الوظائف 
وتعيــني ما يقارب ألف خبير 
جديــد، لــذا يرجــى إفادتــي 

وتزويدي باآلتي:
١- صورة ضوئية من إعالن 
الوزارة عــن وظائف اخلبراء 

عام ٢٠٢٠.
٢- ما اإلجــراءات واآللية 
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االحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ اقتصـاد

القيمة السوقية لألسهم القيادية قفزت ٦ مليارات دينار
بارتفاع ٢٤٪ منذ بداية العام احلالي حتى ٢٢ اجلاري.. لتصل قيمة ٢٥ شركة بالسوق األول إلى ٣٠٫٥ مليار دينار

احمللل املالي

حققت القيمة الســوقية 
لألسهم الـ ٢٥ املدرجة ضمن 
الســوق األول في بورصة 
الكويت، قفزة كبيرة بقيمة ٦ 
مليارات دينار وبنسبة ٢٤٪، 
وذلك منذ بداية العام احلالي 
وحتــى ٢٢ اجلــاري، حيث 
بلغــت القيمة الرأســمالية 
للتلــك األســهم ٣٠٫٥ مليار 
دينــار، ما يعــادل ٧٦٪ من 
القيمة الســوقية اإلجمالية 
للبورصة الكويتية، كما في 
٢٢ سبتمبر ٢٠٢١، البالغة ٤٠ 

مليار دينار.
وتتزامن هذه القفزة في 
الســوقية لألســهم  القيمة 
القيادية منذ بداية العام، مع 
األداء اجليد لبورصة الكويت 
واالرتفاعــات الكبيرة التي 
الســوقية،  حققتها قيمتها 
عالوة على النتائج اجليدة 
الشــركات  التــي حققتهــا 
املدرجة في البورصة خالل 
النصــف األول مــن العــام 
احلالي، والتي أعادت لألذهان 
مســتويات ما قبل جائحة 

«كورونا».

أســهم الســوق األول ٥٫٦٤ 
مليــارات دينــار وبالتالي 
شــكلت ٦١٪ مــن ســيولة 
البورصــة الكويتيــة التي 
سجلت ٩٫٢ مليارات دينار، 
وذلك بعد توجه جزء مهم من 
السيولة الى أسهم السوق 

القياديــة ودعامة  األســهم 
البورصة من حيث السيولة 
والقيمــة  واألساســيات 
السوقية، حيث استقطبت 
منــذ ١ أبريل ٢٠١٨ (تطبيق 
التقســيم اجلديد) سيولة 
إجماليــة بلغت ٢٣٫٦ مليار 

السوق العام، لتتراكم أرباح 
مؤشــر الســوق األول منذ 
انطالقــه الــى ٥٠٪ وأرباح 
مؤشــر الســوق العام ٣٧٪ 

خالل الفترة ذاتها.
الســوق  مؤشــر  أمــا 
الرئيســي فلم يستطيع ان 
يجاري أداء الســوق األول، 
حيث ربح منذ انطالقه ١١٪ 
وسط سيولة متوسطة على 
معظــم أســهمه وبســيولة 
إجمالية منذ انطالقه بلغت 
٧٫٥٤ مليارات دينار ما يعادل 
٢٤٪ من ســيولة البورصة 

الكويتية.
األداء املالي

بعد فترة من االرتفاع في 
تقييمات أسهم السوق األول 
خــالل ٢٠٢٠، حيث تأثرت 
النتائــج املالية للشــركات 
سلبا نتيجة تداعيات جائحة 
كورونــا وارتفــاع أســعار 
األســهم في النصف الثاني 
من العام املاضي، فقد بدأت 
تقييمات معظم أسهم السوق 
األول باالنخفاض والعودة 
الى مستويات مناسبة خالل 
٢٠٢١ نتيجــة األداء املالــي 

الرئيسي بنحو ٣٫٥٤ مليارات 
دينــار القتنــاص الفــرص 
االســتثمارية علــى بعض 
الشركات القيادية في السوق 

الرئيسي.
وأثبتت اســهم شركات 
الســوق األول الـــ ٢٥ انهــا 

دينار أي ما يعادل ٧٦٪ من 
سيولة البورصة التي بلغت 
٣١٫١ مليار دينار خالل الفترة 

ذاتها.
وقد ربح مؤشر السوق 
األول ٢٣٫٦٪ منذ بداية عام 
٢٠٢١، مقابل ٢٣٫٤٪ ملؤشــر 

اجليد لشركات السوق األول.
وقد ارتفعت أرباح أسهم 
السوق األول املجمعة بنسبة 
١٠٤٪ في النصف األول من 
٢٠٢١ الى ٧١٨ مليون دينار 
(وشكل صافي أرباح شركات 
السوق األول ٧٣٪ من صافي 
األرباح املجمعة للشــركات 
املدرجة في بورصة الكويت 
للنصف األول من عام ٢٠٢١).
حقــوق  وســجلت 
مليــار   ١٤٫٣ مســاهميها 
دينار أي مــا يعادل ٥٩٫٦٪ 
من حقوق املساهمني جلميع 
الشركات املدرجة التي بلغت 
٢٤ مليار دينار نهاية يونيو 
٢٠٢١ وبالرغم من االرتفاع 
امللحــوظ في معظم أســهم 
الســوق األول منــذ بدايــة 
الســنة احلاليــة. فقــد بلغ 
متوســط مكــرر الربحيــة 
Trailing P/E Ratio للسوق 
األول على أساس أرباح فترة 
الـ ١٢ شهرا املنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢١ نحــو ٢٣ مرة 
نزوال من ٣٠ مرة في السنة 
املاضية بينما بلغ متوسط 
مضاعف السعر الى القيمة 

الدفترية ٢٫١٥ مرة.

كمــا دعــم أداء األســهم 
العــام  خــالل  القياديــة 
ارتفــاع أســعار  احلالــي، 
النفط وجتاوزها بشكل كبير 
التداعيات السلبية جلائحة 
العــام  «كورونــا» خــالل 
املاضي، حيــث بلغت أعلى 
مســتوياتها منذ ٣ سنوات 
خالل العام احلالي، وقد أدت 
هــذه املؤشــرات اإليجابية 
الى تعزيز ثقة املستثمرين 
احملليــني واألجانــب فــي 
الســوق الكويتي، وتعزيز 
مشــترياتهم فــي األســهم 

الكويتية.
أداء األسهم القيادية

وبحــســــــب رصــــــد 
لـ«األنباء»، فقد استحوذت 
الشــركات املدرجــة ضمن 
السوق األول في البورصة 
على نحو ٦٦٪ من إجمالي 
االرتفاع الذي حققته القيمة 
السوقية لبورصة الكويت 
منذ بداية العــام  حتى ٢٢ 
اجلاري، والبالغ ٩ مليارات 

دينار.
أما منذ بداية عام ٢٠٢١، 
فقد بلغــت الســيولة على 

١٠ أسهم تستحوذ على ٥١٪ من سيولة «البورصة» في ٢٠٢١
شريف حمدي

فــي ظل ما تنعم بــه بورصة الكويت 
من مقومات جذب للمســتثمرين احملليني 
واألجانب، خاصة األسهم القيادية ذات القيم 
السعرية املرتفعة، شهدت السيولة املتدفقة 
لسوق األسهم ارتفاعات الفتة منذ بداية العام 

حتى آخر إقفال اخلميس املاضي.
إذ بلغ إجمالي ما مت ضخه في أكبر وعاء 
استثماري بالكويت نحو ٩٫٣ مليارات دينار 
وهي قيمة كبيرة مقارنة بتم ضخه خالل 
العام املاضي بأكمله، حيث بلغت سيولة عام 
٢٠٢٠ نحو ٩٫٧ مليارات دينار، بذلك يتوقع 
أن تتخطى معدالت السيولة في العام احلالي 

معدالت العام املاضي بنسبة كبيرة نظرا ألنه 
يتبقى ٣ أشهر كاملة خالل العام احلالي.

وتظل األســهم القياديــة املالذ اآلمن 
للمستثمرين سواء كانوا مديري صناديق 
ومحافظ أو أفرادا، حيث كان اإلقبال على 
هذه األسهم الفتا منذ بداية العام خاصة منذ 
ترقية البورصة الكويتية ملؤشر MSCI نهاية 
نوفمبر من العام املاضي. وجتلى هذا اإلقبال 
في استحواذ على هذه النوعية من األسهم 
على النصيب األكبر من السيولة املتدفقة 
للسوق، وفي هذا السياق، رصدت «األنباء» 
أكثر ١٠ أسهم استحواذا على السيولة، حيث 

تبني ما يلي:
٭ استحوذت ١٠ اسهم منها ٤ أسهم بنكية 

على أكثر من نصف السيولة بنسبة ٥١٪ من 
إجمالي السيولة البالغة ٩٫٣ مليارات دينار 

منذ بداية العام احلالي.
٭ تصدر سهم بيتك األسهم املدرجة على 
مستوى األكثر نشــاطا من حيث القيمة 
املتداولة، وذلك بـ ٨٧١ مليون دينار تشكل 
٩٫٣٪ مــن اإلجمالي منذ بداية العام وحتى 

نهاية جلسة ٢٣ اجلاري.
٭ تاله سهم الوطني بـ ٧٨٠ مليون دينار 
تشكل ٨٫٣٪ من إجمالي السيولة، وبذلك يكون 
السهمان استحوذا على ١٧٪ من اإلجمالي.

٭ حل ثالثا، سهم أهلي متحد البحرين بنحو 
٧١٠ ماليني دينار منذ بداية العام متثل ٧٫٦٪ 

من اإلجمالي.

٭ تاله سهم أجيليتي في املرتبة الرابعة بـ 
٥١١ مليون دينار تشكل ٥٫٤٪ من السيولة.

٭ حل سهم اخلليج خامسا بسيولة تقدر بـ 
٤٣٤ مليون دينار تشكل ٤٫٦٪ من اإلجمالي.
٭ فيما حلت ٥ أســهم أخرى من املرتبة 
السادســة  حتى العاشرة من حيث األكثر 
استحواذا على الســيولة منذ بداية العام 
احلالي، كما يظهر من اجلدول املرفق، وهي 
زين بـ ٣٤٩ مليون دينار تشــكل ٣٫٧٪، 
والوطنية بـ ٣٠٨ ماليني دينار بنسبة ٣٫٣٪، 
وشــركة أعيان بسيولة ٢٩٤ مليون دينار 
تشــكل ٣٫١٪ من اإلجمالي، ثم صناعات بـ 
٢٨٢ مليون دينار بنسبة ٣٪، باإلضافة إلى 

أرزان بـ ٢٥٤ مليون دينار بنسبة ٢٫٧٪.

 أكثر ١٠ أسهم استحواذًا على سيولة البورصة منذ بداية العام احلالي

قيمة التداولالسهم
(باملليون دينار)

النسبة من 
اإلجمالي

آخر سعر تداول
(بالفلس)

٨٢٥٪٨٧١٩٫٣بيتك
٩٦٠٪٧٨٠٨٫٣الوطني

٢٨٧٪٧١٠٧٫٦أهلي متحد - البحرين
٩٨٩٪٥١١٥٫٤أجيلتي
٢٣٦٪٤٣٤٤٫٦اخلليج

٦٠٢٪٣٤٩٣٫٧زين
١٩٥٪٣٠٨٣٫٣الوطنية
١٥٩٪٢٩٤٣٫١أعيان

٢٤٥٪٢٨٢٣٫٠صناعات
١٦٧٪٢٥٤٢٫٧أرزان

-٪٤٫٧٩٣٥١٫٠اإلجمالي

٥٫٦ مليارات دينار السيولة املتدفقة على ٢٥ سهم بالسوق األول.. تعادل ٦١٪ من سيولة السوقالقيمة السوقية لـ «البورصة» قفزت ٩ مليارات دينار بالعام احلالي.. ٦٦٪ نصيب السوق األول منها

أرباح أسهم السوق األول املجمعة قفزت ١٠٤٪ بالنصف األول لتبلغ مستوى ٧١٨ مليون دينارأسهم السوق األول استقطبت منذ تدشني السوق في ١ أبريل ٢٠١٨ سيولة بلغت ٢٣٫٦ مليار دينار

«مكاتب السياحة» لـ «األنباء»:  ٧٠٪ هبوط 
بأسعار التذاكر لضعف اإلقبال على السفر

باهي أحمد

قال عضو مجلس ادارة 
احتــاد مكاتب الســياحة 
والســفر ورئيس اللجنة 
االعالمية لالحتاد حسني 
الســليطني، في تصريح 
خــاص لـــ «األنبــاء»، ان 
اإلقبــال على الســفر من 
الكويت أصبح أقل بسبب 
بدء العام الدراسي، مشيرا 
إلــى أن وجهــات تركيــا 
ومصــر ولنــدن مازالــت 

األكثر طلبا من قبل املسافرين.
وأوضح السليطني أن أسعار التذاكر 
خــالل الشــهر املقبل ستشــهد انخفاضا 
بعد وصولها إلى أسعار قياسية بالفترة 
املاضية، حيث ســتتراوح ســعر وجهة 
«الكويت ـ القاهرة» ذهاب وعودة ما بني 
١٣٠ و١٦٠ دينارا، ما يعني انخفاضها بنسبة 
٧٠٪ بعــد أن وصلت إلــى ٥٠٠ دينار مع 
بداية فتح الرحالت املباشرة بني البلدين.

أما فيما يتعلق برحلة العودة فقط من 
القاهرة إلى الكويت، فقال السليطني إنها 
ستتراوح بني ٢٠٠ و٣٢٠ دينارا باملتوسط، 
مشيرا إلى أن سعر تذكرة «الكويتـ  دبي» 

سيتراوح بني ١٩٠ و٢١٠ دينار.
وذكر السليطني أنه حتى اآلن لم تعد 

أسعار التذاكر إلى وضعها 
الطبيعي، مرجعا ذلك إلى 
حتديد السعة التشغيلية 
للقادمني إلى مطار الكويت 
الدولي بـ ١٠ آالف مسافر 
يوميا من جميع الوجهات، 
األمر الذي يقلص السعة 
املقعديــة املتاحة جلميع 
شركات الطيران، وبالتالي 
يؤدي في بعض الوجهات 
إلى ارتفاع أسعار التذاكر.

وحول القــرار األخير 
الصادر من وزارة األوقاف 
بشــأن منع بعــض املكاتب مــن إصدار 
إعالنات خاصة برحالت العمرة، أوضح 
الســليطني أن مكاتب السياحة والسفر 
لهــا تراخيــص خاصة بها صــادرة من 
وزارة التجارة والصناعة واالدارة العامة 
للطيران املدني حلجز الفنادق ورحالت 
الطيران مبختلف أنواعها وعلى مستوى 
جميــع دول ومدن العالــم ومنها فنادق 
مكة املكرمة والرحالت إلى جدة، فمكاتب 
السياحة والسفر ال تعمل بنظام املجاميع 
وال تعمل بنظام احلمالت سواء للعمرة 
أو احلج، والشركات التي تعمل بهذا األمر 
لديها تراخيص محددة من وزارة األوقاف، 
وليس ملكاتب السياحة والسفر أي عالقة 

بهذا األمر.

حسني السليطني

٢٨٢ مليار دوالر االستثمارات العاملية بالطاقة املتجددة
محمود عيسى

قــال تقريــر صــادر عــن 
شركة بيزنس ريسيرتش، ان 
االستثمارات العاملية املتزايدة 
من اجلهات احلكومية ساهمت 
في منو ســوق توليد الطاقة 
الكهربائية من الشمس، حيث 
حتسن الســوق بفضل زيادة 
اإلنفاق احلكومي على أبحاث 
وتطويــر األلواح الشمســية 
املتقدمة. فعلى ســبيل املثال 
املنتــدى  لتقريــر  وطبقــا 
االقتصادي العاملي لعام ٢٠٢٠، 
فقد بلغ االستثمار العاملي في 
الطاقة املتجددة ٢٨٢٫٢ مليار 
املاضــي، وقــد  العــام  دوالر 
املتزايدة  وفرت االستثمارات 
للحكومات ومؤسســاتها في 
البحــث والتطويــر لتوليــد 
الكهربــاء مــن خــالل الطاقة 
الشمسية زخما كبيرا للسوق.
وتوقع التقريــر أن ينمو 
حجم ســوق الكهرباء املولدة 
من الشــمس حول العالم من 
٣٤٫١٨ مليــار دوالر فــي عــام 
٢٠٢٠، إلى ٣٧٫٥٣ مليار دوالر 
في ٢٠٢١ مبعدل منو ســنوي 
مركب قدره ٩٫٨٪، حيث يرجع 
الفضل في هذا النمو بشــكل 
أساســي إلــى إعــادة ترتيب 

الكهرباء الشمســية  بســوق 
التكنولوجيا  العاملي حســب 
أنظمــة  إلــى  املســتخدمة 
كهروضوئيــة، وأنظمة طاقة 
شمســية مركزة عــن طريق 
وحــدة شمســية إلــى خاليا 
أحاديــة البلوريــة، متعــددة 
كادميــوم  الكريســتاالت، 
تيلورايد، خاليا سيليكون غير 
متبلورة، كما يتم تقســيمها 
وفقا للمســتخدم النهائي من 
سكني إلى جتاري وصناعي.

وقال التقرير ان استخدام 
التعلم اآللي من خالل وحدات 
التحكم في الشبكات الصغيرة 

الطاقة الشمسية.
ومــن األمثلــة علــى ذلك 
اســتخدام املؤسسة الوطنية 
لتحويل الهند فــي عام ٢٠١٩ 
اســتراتيجية وطنيــة للذكاء 
باعتبارهــا  االصطناعــي 
إحــدى التقنيــات التي ميكن 
أن تســتخدمها الدولة لتبني 
الطاقة املتجددة بطريقة فعالة 
من حيث التكلفة وزيادة كفاءة 
الطاقــة الشمســية  مصــادر 

احلالية.
وتشمل قائمة كبار الالعبني 
على ســاحة صناعة الكهرباء 
العاملية شــركات  الشمســية 
عامليــة منهــا شــركة اينيل، 
اكســيلون كورب، دومنيون 
انيرجي، شــركة كندا للطاقة 
الشمسية، شارب كوربوريشن 
وغيرها. ويغطي تقرير سوق 
الكهرباء الشمسية التوقعات 
بحجم السوق ومنوه بأكمله، 
الكهربــاء  وقطاعــات ســوق 
الشمسية، واملناطق اجلغرافية، 
واجتاهــات ســوق الكهربــاء 
بالطاقة الشمسية، ومحركات 
ســوق الكهربــاء الشمســية، 
املنافسني  والقيود، وإيرادات 
العامة  الرئيســيني، واملالمح 
للصناعة، واحلصص السوقية 

للشركات املنتجة.

والــذكاء االصطناعــي يعتبر 
من أحــدث حلول تكنولوجيا 
الطاقة الشمسية التي تساعد 
على التكيف مع االحتياجات 
املتزايدة لألنشطة مع استمرار 
هــذه التقنيــات فــي التطور 
الطاقــة  لتلبيــة متطلبــات 
الشمســية، وباتت الشركات 
تســتخدمها كمصدر موثوق 

لترشيد استهالك الطاقة.
وباإلضافة إلى ذلك، تساعد 
التطورات البرمجية اجلديدة 
في تشكيل مستقبل الشركات 
التي تطبق الذكاء االصطناعي 
والتعلم اآللي في تكنولوجيا 

«بيزنس ريسيرتش»: حجم سوق توليد الكهرباء من الشمس سيقفز إلى ٣٧٫٥ مليار دوالر خالل ٢٠٢١

الشركات لعملياتها والتعافي 
مــن تأثيــر جائحــة كورونا، 
والتــي أدت في وقت ســابق 
إلى فــرض إجــراءات احتواء 
تقوم على التقييــد والتباعد 
االجتماعــي والعمــل عن بعد 
وإغالق األنشطة التجارية، وقد 
خلقت تلك اإلجراءات حتديات 

تشغيلية بالغة الشدة.
وتوقع التقريــر أن يصل 
إلــى ٥٨٫٦٤ مليــار  الســوق 
دوالر فــي عــام ٢٠٢٥ مبعدل 
منو سنوي مركب قدره ١٢٪.

وقســمت شــركة بيزنس 
ريسيرتش تقريرها اخلاص 

«املناقصات» ميدد تقدمي عروض «اجلوراسي» إلى ٦ أكتوبر املقبل
محمود عيسى

علمت مجلة ميد ان اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة بالكويت مدد املوعد 
النهائي لتقدمي العطاءات ملشاريع منشآت 
اإلنتاج اجلوراسي التابعة لشركة نفط 
 JPF-و ٥ JPF-الكويت واملعروفة باسم ٤
الى ٦ أكتوبر املقبل. وأشارت املجلة إلى 
ان شركة نفط الكويت تستخدم نظام 
املمارســة في عملية تقدمي العطاءات 

ملشاريع اإلنتاج اجلوراسي.

ويعمل النظام كمزاد عكسي بعدة 
جوالت تقوم الشركات مبوجبه بخفض 
قيمة عروضها أو االحتفاظ بالســعر 
نفسه لكل جولة، ومن ثم يكشف النقاب 
عن جميع األسعار ملقدمي العروض بعد 
كل جولة، ومع تقلص العطاءات، تنسحب 
بعض الشركات املقدمة للعروض حتى 
تبقى شــركة واحدة لكل عقد. وتقدر 
القيمة اإلجمالية ملشــروعي املرفقني 
٤-JPF و ٥-JPF بأكثر من ٩٨٠ مليون 

دوالر.

وكان اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة قد أكد مبوجب بيانات رسمية 
مت نشرها أن شركة سبيتكو الكويتية 
قدمت العرض األدنى لكال العقدين في 
اجلولة األولى من العطاءات في شهر 
مايو املاضي، وذلك بعد أيام من إعالن 
ميد حصريا عن األسعار التي قدمتها 
شركات املقاوالت املعنية باملشروعني.

ومع ان شــركة سبيتكو الكويتية 
قدمت أقل ســعر لكال املشروعني في 
اجلولة األولى من العطــاءات، إال انه 

من املســتبعد أن حتصل من شركة 
نفط الكويت على كال العقدين، حيث 
ذكرت الشركة أن كال من املشروعني 
ستتم ترسيته على مقاول مختلف عن 

املقاول الفائز باملشروع اآلخر.
ويبدو ان شركة خدمات حقول النفط 
الصينية Jereh، التي لديها اتفاقية مع 
الوكيل احمللي شركة نابكو، هي صاحبة 
ثاني أقل عطاء بالنسبة لكل من املرفقني 
٤-JPF و ٥-JPF ويبدو من احملتمل أنها 

قد تفوز بأحد العقدين.
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«ذا كونفرنس بورد» يطلق أول 
مجلس نظراء مبنطقة اخلليج

باريس وواشنطن تدعمان 
مشروع إصالح ضريبي

على الشركات العاملية

ضمن أنشــطته الهادفة 
إلى تقدمي كل ما من شــأنه 
املساعدة على تطوير وتنمية 
اقتصاد الــدول اخلليجية، 
أعلــن مركــز ذا كونفرنس 
بــورد اخلليــج للبحــوث 
االقتصادية والتجارية عن 
النظراء  إطــالق «مجلــس 
للقيادة واملواهب والتطوير 
التنظيمي اخلليجي»، وعقده 

ألول اجتماعاته.
التنفيذي  املديــر  وذكر 

ملركــز ذا كونفرنس بورد اخلليــج د.مهدي اجلزاف في 
بيان صحافي، أن منظمة ذا كونفرنس بورد العاملية تدير 
أكثر من ١٥٠ مجلســا للنظراء حول العالم، وأن مجلس 
القيادة واملواهب والتطوير التنظيمي اخلليجي هو أول 

مجلس نظراء يتم إطالقه في منطقة اخلليج.
وأضــاف أن اختيار أعضاء مجالس النظراء يتم من 
قياديي الشركات اخلاصة من ذات الوظيفة بعناية فائقة 
لتنظيم استفادتهم، وذلك عبر مناقشة القضايا الساخنة 
التي يواجهونها في شركاتهم وحتليل مسبباتها ومناقشة 
طرق حلها. ويعقد مجلس النظراء ثالثة اجتماعات سنوية 
رئيســية، بينما يســتمرون في التباحث والتشاور في 
اجتماعات افتراضية طوال العام. يقوم مركز ذا كونفرنس 
بورد اخلليج بإدارة املجلس وتوفير خبير عاملي متخصص 
في كل مجلس ويزود املشاركني بالدراسات واالحصائيات 
التي تساعدهم. ويضم مجلس النظراء للقيادة واملواهب 
والتطوير التنظيمي اخلليجي في عضويته حاليا ثمانية 
أعضاء مؤسسني، ميثلون قطاعات التجزئة، والضيافة، 
والطيران، والنفط والغاز، واألغذية. ومتت مناقشة العديد 
من املواضيع املهمة لهذه القطاعات ملواكبة االحتياجات 
العاملية ملرحلة ما بعد جائحة كوفيد-١٩، وأهمها التحول 
الرقمي وتطوير املوارد البشرية. واختتم اجلزاف تصريحه 
بأنه يتم حاليا العمل على إطالق مجلسي نظراء جديدين 
مت اختيارهما بعناية وبعد دراســة احتياجات األسواق 
اخلليجيــة، ونتيجة حلوارات متعــددة عقدها مركز ذا 
كونفرنس بورد اخلليج مع العديد من الشركات والوزارات 
والهيئات اخلليجيــة. مركز ذا كونفرنس بورد اخلليج 
للبحوث االقتصادية والتجارية الذي يتخذ من الكويت 
مقرا إقليميا له، تابع ملنظمة ذا كونفرنس بورد العريقة 
التي أنشــأت في ١٩١٦، وهي منظمة غيــر هادفة للربح 
ومستقلة في أعمالها عن فكر وآراء األحزاب السياسية 
ومقرها الرئيسي مبدينة نيويورك في الواليات املتحدة 
األميركيــة، وتضم في عضويتها أكثر من ١٢٠٠ شــركة 
ومنظمــة مــن ٦٠ دولة. بــدأ املركز أعماله فــي الكويت 
في ٢٠١٨ وفقا لقانون تشــجيع االســتثمار املباشــر في 
الكويــت، وبدعم من مؤسســة الكويــت للتقدم العلمي 

واحتاد مصارف الكويت.

أ.ف.پ: اتفقت وزيرة اخلزانة األميركية، جانيت يلني، 
ووزير االقتصاد الفرنسي برونو لومير على «أهمية املضي 
قدمــا نحو تطبيق» احلد األدنى مــن الضرائب العاملية 
على الشركات املتعددة اجلنسيات، كما أعلنت الوزارتان.

ومشروع اإلصالح هذا الذي أعلن أوائل يونيو املاضي، 
والذي مت التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية 
فــي امليدان االقتصــادي، صادقت عليــه دول مجموعة 

العشرين في يوليو.
وفي املجموع، يدعم ١٣٤ بلدا هذا اإلصالح الذي يقترح 
فرض ضريبــة ال تقل عن ١٥٪، ومن ناحية أخرى، فإن 
ايرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبيا 
يبلغ ١٢٫٥٪ وكذلك املجر وإستونيا، لم تعط موافقتها.

وقالت وزارة االقتصاد واملال الفرنسية في بيان عقب 
اجتماع املسؤولني الهاتفي إن جانيت يلني وبرونو لومير 
«اتفقنا على ضرورة التوصل بســرعة إلى اتفاق بشأن 
املعايير الرئيسية ألسس هذا اإلصالح»، وباإلضافة إلى 
فرض حد أدنــى للضريبة، ينص اإلصــالح على تبني 
طريقــة توزيع أكثــر إنصافا حلقوق فــرض الضرائب 

على هذه الشركات.
من جهتها، شــددت الوزيــرة األميركية على «أهمية 
التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على اخلدمات 
الرقمية» الذي تبنته فرنسا في يوليو ٢٠١٩ بسبب عدم 
وجــود اتفاق عاملي فــي منظمة التعــاون والتنمية في 

امليدان االقتصادي.

مهدي اجلزاف

«A٣٢٠neo» اجلزيرة» تتسلم طائرة جديدة»
تواصــل شــركة طيــران 
اجلزيــرة التقــدم فــي خطط 
توسعها، حيث تسلمت أحدث 
طائراتها من طــراز «إيرباص 
A320neo»، وذلك من الشركة 

املصنعة في تولوز، فرنسا.
وقالت الشــركة فــي بيان 
صحافي، إن الطائرة اجلديدة 
وصلت إلى مطار الكويت الدولي 
يوم اجلمعة 24 اجلاري في متام 
الساعة 4:50 مساء بالتوقيت 
احمللي، ليرتفع عدد الطائرات 
في أسطولها إلى 16 طائرة لدعم 
التوسع في شبكة وجهاتها إلى 
أكثــر من 50 وجهة خالل عام 

.2022
وفــي هــذا الســياق، أكــد 
الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
اجلزيرة روهيت راماشاندران 
أن طيــران اجلزيــرة لــم تقم 
مبراجعة طلبها على طائرات 
جديدة بسبب تداعيات اجلائحة، 
بل وحافظت على طلبها ترقبا 
لعودة الطلب على السفر إلى 

مستويات ما قبل اجلائحة.
وقال راماشاندران: «تقوم 
طيران اجلزيرة باالســتثمار 
 A320neo في طائرات من طراز
لتتمكــن من توســيع شــبكة 
وجهاتهــا وتســيير رحــالت 
تبعــد عن مقرهــا في الكويت 
مبسافة 6.5 ساعات، إذ يخدم 

الكويت ودول أخرى، في حني 
حتافظ الشــركة على منوذج 
أعمال مرن ميكنها من مواجهة 
التحديات وتخطيها. واليوم، 
بــدأت الشــركة فتــح فــرص 
وظيفيــة جديــدة للطياريــن 
واملهندسني وطواقم الطائرات 
وكذلك فرص شراكة مع شركات 
محليــة. وفي هذا الصدد، فان 
لطيــران اجلزيرة تأثيرا قويا 
مضاعفا على االقتصاد الكويتي، 
فكل دينار واحد يتم استثماره 
من قبل الشركة يتضاعف إلى 
11 دينارا يصــب في مصلحة 
الكويت، وعبر كل ذلك، تواصل 
طيران اجلزيرة احلفاظ على 
حقــوق عمالئها واملســاهمني 

واملجتمع».

تشــغل طيــران اجلزيرة 
اليوم أســطوال مكونــا من 16 
طائــرة إيربــاص، 8 منها من 
طــراز A320 و8 مــن طــراز 
A320neo. ومــن املخطــط أن 
تتسلم الشركة طائرة جديدة 
من طراز A320neo خالل العام.

 A320neo تتميز طائــرات
بكونهــا حتقــق وفــورات في 
حجم استهالك الوقود، وتخدم 
نطــاق طيران أطــول، وتوفر 
سعة حمولة إضافية، وتساعد 
علــى انخفاض الضوضاء من 
احملركات، وتخفض التكاليف 
تشغيلية. ومت جتهيز الطائرة 
بتصميــم مقصــورات طيران 
اجلزيرة التي تنفرد مبقاعدها 

املصنوعة من اجللد.

لتواصل توسعها في أسطولها بوصوله إلى ١٦ طائرة

فريق طيران اجلزيرة خالل تسلم الطائرة اجلديدة من مصنع إيرباص في فرنسا

هذا التوسع الطلب القوي على 
الســياحة، وأيضا الطلب من 
قبل املقيمني في دول الشــرق 
األوسط الذين يبحثون دائما 
عن القيمة التنافسية، وقامت 
طيــران اجلزيرة فعال بإطالق 
عدد من الوجهات اجلديدة هذا 
العام التي تعطي املســافرين 
خيارات مميزة الستكشــافها. 
وتترقب الشركة إطالق املزيد 
من الوجهات خالل العام املقبل 
فيما يتعافى العالم من تأثير 

اجلائحة».
وأضاف: «تســاهم طيران 
اجلزيرة بفضل حجم عملياتها 
في دعم االقتصاد احمللي، حيث 
تقــوم بخلق فــرص وظيفية 
وتدعم التبــادل التجاري بني 

«التجاري» يرعى تكرمي رجال اإلطفاء في اجلهراء

فــي إطــار برنامــج املســؤولية 
االجتماعيــة للبنك التجاري الكويتي 
ومســاهماته ورعايتــه للفعاليــات 
املجتمعيــة التي تقوم علــى رعايتها 
مؤسســات املجتمــع املدنــي، ومنهــا 
محافظات الكويت الســتة، قام البنك 
باملساهمة في رعاية فعالية تكرمي قوة 
اإلطفاء في محافظــة اجلهراء تقديرا 
للدور الفاعل الذي قاموا به خالل جائحة 
.COVID-19 ڤيروس كورونا املستجد
وكانــت محافظة اجلهراء قد قامت 
بتنظيم هذه الفعالية برعاية وحضور 
محافظ اجلهراء ناصر فالح احلجرف، 
والذي أشاد مببادرات البنك التجاري 
الكويتي الهادفة إلى تقدمي جميع سبل 

الدعم والرعاية للفعاليات املجتمعية 
والتربوية والصحية التي تقوم على 
تنظيمها محافظة اجلهراء ومنها هذه 
الفعاليــة التــي مت تنظيمهــا تقديرا 
لــدور رجال اإلطفاء فــي التعامل مع 
تبعات اجلائحة كونهم ضمن الصفوف 

األمامية.
وفي هذا السياق، قالت نائب املدير 
العام - قطاع التواصل املؤسسي أماني 
الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي 
على تقدمي كل أشكال الدعم والرعاية 
جلميع الفعاليات ومنها بالطبع رعايته 
لفعالية تكرمي رجال اإلطفاء بالتنسيق 
مع محافظــة اجلهراء، وذلك في إطار 
الترتيبات التي ينظمها البنك التجاري 

مع محافظة اجلهراء لتقدمي كل سبل 
الدعم واملساندة للعديد من األنشطة 
االجتماعية خلدمة أفراد املجتمع، الفتة 
إلى أن االحتفال بتكرمي رجال اإلطفاء 
ميثــل عرفانا وتقديرا للدور احليوي 
واملميــز الــذي يؤديه رجــال اإلطفاء 
بصفــة عامة وخــالل جائحة كورونا 

بصفة خاصة.
وفي ختام هــذه الفعالية، تقدمت 
إدارة محافظة اجلهراء بجزيل الشكر 
والتقدير إلدارة البنــك على رعايتها 
لهذا احلــدث، متمنية للبنك التجاري 
الكويتي التوفيق والنجاح في مساعيه 
النبيلة وعمله الدؤوب خلدمة كل فئات 

املجتمع.

لتفانيهم ودورهم خالل تفشي جائحة كورونا

محافظ اجلهراء ناصر احلجرف وأماني الورع مع املكرمني
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KIB يحصد جائزتي «أفضل صكوك بنكية»
و«أفضل صكوك رأسمالية بنكية»

بنــك  صفقــات  مازالــت 
الكويت الدولي KIB املتميزة 
ومعامالته املالية البارزة في 
مجال التمويل اإلسالمي جتني 
ثمارها وحتقق للبنك مزيدا من 
النجاح وتكســبه التكرميات 
البارزة، حيث أعلن KIB مؤخرا 
عن فوزه بجائزتني جديدتني 
 The) «من مجلة «ذي أســيت
Asset) العاملية ضمن برنامج 
جوائزها للتمويل اإلســالمي 
 ،(Triple A) «بعنوان «تريبل أي
والتي نال فيها جائزة «أفضل 
صكوك رأسمالية بنكية» عن 
إصداره صكوكا ضمن الشريحة 
الثانية بقيمة ٣٠٠ مليون دوالر 
أميركي، وكذلك جائزة «أفضل 
صكوك بنكية» عن مشاركته 
كمدير رئيسي مشترك إلصدار 
صكوك بنك بوبيان بقيمة ٧٥٠ 

مليون دوالر أميركي.
ويذكــر أن برنامج جوائز 
Triple A يعــد واحــدا من بني 
أكبر البرامج العاملية املرموقة 
البنوك واملؤسســات  لتكرمي 
املاليــة التي تعمــل في مجال 
التمويــل اإلســالمي، والــذي 
مينــح جوائــزه ألفضل وأهم 
الصفقات املالية في هذا القطاع 
كل عام. وقد مت اختيار صفقتي 
KIB للفوز بتلك اجلوائز بعد 
ترشــيحهما بنــاء علــى عدة 
معايير خاصة بكل فئة منهما، 
ومبنهجية تعتمد على تقييم 
كل صفقة وفقا لعدة أســس، 
منها أهمية تلك الصفقة وكيفية 
ابتكارها، ومدى تأثيرها على 
تطويــر أســواق رأس املــال 
اإلسالمية، وسرعة استجابة 
السوق واملستثمرين لها. علما 
أن البنك كان قد حصل سابقا 
علــى جائزتني ضمــن جوائز 
The Asset Triple A للتمويــل 
اإلســالمي للعام ٢٠١٩، وهما 

والصفقات التي تعكس التزام 
البنك باملســاهمة فــي النمو 
املســتدام والتطوير املستمر 
لسوق االستثمار اإلسالمي على 

املستوى احمللي واإلقليمي.
البــراك أن  كمــا أوضــح 
ترشيح صفقة إصدار صكوك 
KIB للقــب «أفضــل صكــوك 
رأســمالية بنكية للعام» جاء 
نظــرا لكونهــا أول صكــوك 
ضمــن الشــريحة الثانية من 
قاعدة رأس املال تصدر محليا 
بالدوالر األميركي ومتوافقة مع 
معيار كفاية رأس املال (بازل 
٣)، ومت إدراجها لتكون متاحة 
للتداول خارج الكويت، مفيدا 
بأن جلنة حتكيم برنامج جوائز 
Triple A قــد الحظت حتقيق 
الصفقة أفضل تسعير في دول 
الشــرق األوســط، إلى جانب 
اإلقبــال الكبير عليها من قبل 
املستثمرين، حيث مت تسعير 
هــذه الصكــوك مبعــدل ربح 
ســنوي ٢٫٣٧٥٪، وقــد وصل 
مجموع املشاركة فيها ما يقارب 
٢٫٧ مليار دوالر أميركي، أي ما 
ميثل ٩ أضعاف حجم الصكوك 

املصدرة.
أما عن جائزة «أفضل صكوك 

بنكية للعام»، الذي نالها البنك 
عن مشــاركته كمدير رئيسي 
مشترك إلصدار صكوك الوكالة/

املرابحة لبنــك بوبيان بقيمة 
750 مليون دوالر أميركي، لفت 
البراك الى أنه قد مت ترشــيح 
KIB لهــذا اللقب من قبل جلنة 
التحكيــم بناء علــى االكتتاب 
القوي للصكوك، واســتقطاب 
طلبــات بقيمــة 4.6 مليارات 
دوالر أميركــي تقريبــا، حيث 
أدى الطلب القوي من تشــديد 
األسعار مبقدار 30 نقطة أساس 
من السعر املبدئي إلى التسعير 
النهائــي. واختتــم البراك: إن 
االعتــراف بتلــك الصفقــات 
وتكرميهــا بجوائــز تقديرية 
علــى املســتوى الدولــي مــن 
قبل بعض أبرز املنصات على 
مستوى العالم، مبا فيها مجلة 
Islamic Finance News (IFN)

 ،Asian Banking & Finance (ABF)و
يعتبــر إشــارة واضحة على 
جناح مســيرة البنك وخططه 
االستراتيجية املتعلقة بتنويع 
وتنمية محفظته االستثمارية، 
والتي ستساعده على ترسيخ 
مكانته التنافســية في أسواق 

رأس املال اإلقليمية.

من مجلة The Asset عن صفقات ومشاركة إصدار الصكوك األخيرة

جائزتا مجلة «ذي أسيت» جمال البراك

جائزة «أفضل صكوك رأس مال 
بنكية فــي الكويت» إلصداره 
صكوكا ضمن الشريحة األولى 
اإلضافية لراس املال حســب 
معيار كفاية رأس املال (بازل ٣) 
والتي قام بطرحها وتسعيرها 
بقيمة ٣٠٠ مليون دوالر أميركي 
وجائرة «أفضل صكوك رأس 
مــال بنكية في قطــر»، وذلك 
عن مشــاركته كمدير رئيسي 
مشــترك وحافــظ ســجالت 
مشترك للصكوك التي أصدرها 
بنك قطــر الدولي اإلســالمي 
دوالر  مليــون   ٣٠٠ بقيمــة 
أميركي ضمن الشريحة األولى 
اإلضافيــة لرأس املــال، وهي 
صكوك غير قابلة لالسترداد 

ملدة ٥ سنوات.
وفي هذه املناسبة، قال مدير 
 ،KIB عام إدارة االستثمار في
جمال البــراك: إنه ملن دواعي 
فخرنا وســرورنا في KIB أن 
تواصل صفقات الصكوك حصد 
مزيــد مــن اجلوائــز العاملية 
واالعتــراف بهــا دوليا، فذلك 
يدفعنا إلى املزيد من االبتكار 
والتوسع. وفي إطار خططنا 
االســتراتيجية، نحن نسعى 
إلى املشاركة في أبرز املعامالت 

فروع «الوطني» اجلاهزة الستقبال ذوي االحتياجات 
اخلاصة تنتشر بكل محافظات الكويت

«األهلي» يقدم مستلزمات مدرسية مجانًا لعمالئه

الكويــت  يلتــزم بنــك 
الوطنــي بدعــم متطلبــات 
ذوي االحتياجات اخلاصة، 
حيــث يوفر البنك عددا من 
فروعــه اجلاهــزة بــكل ما 
يلزم الستقبالهم، وذلك في 
إطــار حرصه علــى القيام 
مبســؤولياته االجتماعيــة 
جتــاه كل شــرائح املجتمع 
وذلــك بالتزامن مع تكثيف 
جهــود البنك لدعــم حملة 
التوعيــة املصرفية «لنكن 
علــى دراية» التــي أطلقها 
بنك الكويت املركزي والتي 
تســتهدف حتقيق الشمول 

املالي.
يحــرص الوطنــي على 
تهيئــة عــدد مــن فروعــه 
الستقبال العمالء من ذوي 
االحتياجــات اخلاصة وقد 
عمد البنك إلى إدخال العديد 
من التعديالت على املرافق 
واملعدات وكذلك اإلجراءات 
الالزمة لتوفير كل اخلدمات 
واملنتجات املصرفية للعمالء 
االحتياجــات  ذوي  مــن 

اخلاصة.
ويوفر الوطني في تلك 
الوطنــي  الفــروع أجهــزة 
للســحب اآللــي مــع لوحة 
مفاتيــح بريل وســماعات 
العمــالء  لــألذن ملســاعدة 
املكفوفني على سحب األموال 
بســهولة وأمــان وكذلــك 
إمكانية الطباعة بلغة برايل، 

قدم البنك األهلي الكويتي 
عرضا خاصا بالتعاون مع 
املقهوي للتجهيزات املكتبية 
في منطقة شــرق مبناسبة 
عودة الطــالب إلى املدارس 
بعــد غيــاب طويل بســبب 

اجلائحة.
ويهدف هذا التعاون الى 
إســعاد األطفال ومســاعدة 
أولياء األمور على حد سواء 
من خــالل تقــدمي صندوق 
البنك األهلي للمســتلزمات 
املدرســية املجانيــة وذلــك 
جلميع عمالء البنك األهلي 

الكويتي.
وقــد صرحت ياســمني 
السالم مديرة التسويق في 
البنك األهلي الكويتي قائلة: 
لقد كان وقتا صعبا للغاية 
على األطفال وأولياء األمور 

نلتزم بأداء واجبنا الوطني 
ومسؤوليتنا الراسخة جتاه 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتلبيــة كل احتياجاتهــم 
مــن خالل تطويــر خدمات 
مخصصة لهم وتهيئة الفروع 
مبا يسمح باستقبالهم بكل 

راحة وسهولة.
وأشــار املال إلى حرص 
الوطني على أداء مسؤولياته 
جتاه كل شــرائح املجتمع، 
والتــي يأتــي فــي مقدمتها 
ذوو االحتياجات اخلاصة، 
وذلــك انطالقــا مــن مكانة 
أداء  فــي  الرائــدة  البنــك 
االجتماعيــة  مســؤوليته 
والتي تعد ركيزة أساسية 
لتحقيق استراتيجيته جتاه 

االستدامة.
وأكــد املال علــى توفير 
الوطني لكل إمكاناته الهائلة 
فــي التواصل مــع العمالء 
وجميع قنواته اإللكترونية 
التــي حتظــى مبتابعة هي 
األكبر على مستوى البنوك 
الكويتية لدعم حملة جهود 
بنــك الكويــت املركزي في 
حماية العمالء واالقتصاد.

جديــر بالذكــر أن بنــك 
الوطنــي يتبــع  الكويــت 
سياســة خاصــة لتوظيف 
فئات من ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وذلك بالتعاون مع 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة والهيئة العامة للقوى 

جهدا هائال في التعليم عبر 
اإلنترنت، ولتهنئة األطفال 
علــى جهودهــم واالحتفال 
بالعودة إلى املدرسة، يسر 

العاملة.
ويعــد الوطنــي داعمــا 
وشريكا رئيسيا لكل حمالت 
الكويــت  ومبــادرات بنــك 
املركــزي التــي تهــدف إلى 
رفع مســتوى الوعي املالي 
التوعية املصرفية  ونشــر 
بــني شــرائح املجتمع، وقد 
دأب البنــك بصفتــه أكبــر 
املؤسسات املالية في الكويت 
واملنطقة على تنظيم مختلف 
التي تساهم في  الفعاليات 
توعية املجتمع بكل القضايا 
التي تهــم القطاع املصرفي 
وتنظيم الفعاليات والدورات 
التدريبية في مجال مكافحة 
عمليات االحتيال واجلرائم 

املالية.
الكويــت  بنــك  وكان 
املركزي قد بادر إلى إطالق 
حملــة التوعيــة املصرفية 
«لنكن على دراية» بالتعاون 
مع البنوك الكويتية، لنشر 
الثقافة املالية وتعزيز الوعي 
لدى عمالء البنوك بحقوقهم 
السبل  وواجباتهم وأفضل 
لالســتفادة مــن اخلدمــات 
املصرفيــة وتعزيــز ثقافة 
واالســتثمار،  االدخــار 
وغيرهــا من املواضيع ذات 
الصلــة، وذلــك عبر نشــر 
مجموعة متنوعة من املواد 
التوعوية التي تقدمها احلملة 
واملعلومــات ذات الصلــة 

بالثقافة املالية.

البنك األهلي الكويتي أن يقدم 
صندوق هدايا خاصا جلميع 
عمالء البنك، نتمنى للجميع 

عاما دراسيا ناجحا.

البنك يواصل دعمه حلملة «لنكن على دراية» والتزامه بتحقيق الشمول املالي

بالتعاون مع «املقهوي للتجهيزات املكتبية»

علي املال

ياسمني السالم

وفريق متخصص مت تدريبه 
على استخدام لغة اإلشارة 
للتواصل مع العمالء ذوي 
اإلعاقة السمعية إلى جانب 
توفيــر أجهزة ســحب آلي 
مزودة بتعليمات صوتية. 
كذلــك يوفر البنــك أجهزة 
لوحية «iPad» مع خاصية 
حتويــل الــكالم إلــى نص 
مكتوب للعمالء املكفوفني.

وفي إطــار تهيئة البنك 
الفــروع مت تصميم  لتلــك 
مدخل خاص لتسهيل حركة 
الكراسي املتحركة واملتوافرة 
الفروع، باإلضافة إلى  بكل 
حتديــد مواقــف خاصــة 
للعمالء من ذوي االحتياجات 
اخلاصــة وتوفير صناديق 
أمانات يسهل الوصول إليها.

وبهذه املناسبة، قال مدير 
إدارة الفروع احمللية في بنك 
الكويــت الوطني علي املال: 

بسبب تفشي اجلائحة، لم ير 
العديد من األطفال أصدقاءهم 
لفترة طويلة ولم يكن لديهم 
تواصل منتظم سواء كان ذلك 
في الفصل أو أيام اللعب أو 
األنشطة الرياضية، كما ترتب 
على اآلبــاء أيضا أن يبذلوا 

املال: نلتزم بأداء واجبنا الوطني ومسؤوليتنا جتاه ذوي االحتياجات اخلاصة وتلبية احتياجاتهم

٧٠ مليار دوالر االستثمارات اخلليجية
في البنية التحتية الرقمية بحلول ٢٠٢٤

نّظم حتالف إديسون التابع 
للمنتــدى االقتصادي العاملي 
ندوة حــول تعزيز الشــمول 
الرقمــي وتوســيع نطاقــه، 
حيــث عقــدت النــدوة علــى 
خلفية حتدي حتالف إديسون 
«١ Billion Lives»، وهــو حتــد 
لتحسني حياة مليار شخص 
على مستوى العالم بحلول عام 
٢٠٢٥ مــن خالل حلول رقمية 
متاحة وميسورة التكلفة.  ومع 
وجود ما يقدر بنحو ٤٧٪ من 
األشــخاص في جميــع أنحاء 
العالم دون اتصال باإلنترنت، 
مــا يعادل نحــو ٣٫٨ مليارات 
شخص، وجتاوز تكلفة النطاق 
العريــض لالنترنــت حــدود 
اإلمكانيــات املاليــة فــي ٥٠٪ 
من البلــدان املتقدمة، أكد بدر 
جعفر بصفته أحد قادة حتالف 
إديسون املعينني، أن الشمول 
الرقمي هو وســيلة لتحقيق 
غايــة، حيث قــال ان معاجلة 
التحديات العاملية التي تواجهها 
البشرية وبيئتنا هي بالطبع 
الهدف األساسي، والتكنولوجيا 
هي وسيلة لتحقيق هذه الغاية، 
ال عامل التغيير. ووفقا لتقرير 
حديث صادر عن معهد الشرق 
األوســط، كان من املتوقع أن 
يبلغ اإلنفاق على تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت في دول 
اخلليــج نحو ٧٠ مليار دوالر 
بحلول عــام ٢٠٢٤، حيث من 
املتوقع إنفاق اململكة العربية 
السعودية نحو ٣٧ مليار دوالر، 
واإلمارات ٢٣ مليار دوالر، وقطر 
نحو ٩ مليارات دوالر. وتعليقا 
على مناذج االستثمار املبتكرة 
الالزمــة لتحقيــق الشــمول 
الرقمي، أوضح جعفر أن أهمية 
توفير إمكانية االتصال الرقمي 
ملن يفتقرون له حقيقة دامغة 
ال جدال فيها، إذ سيرتبط ٧٠٪ 
من القيم اجلديدة في االقتصاد 
والقدرة على االســتفادة منها 
على مدى العقد املقبل مبنصات 

تقتضي االتصال الرقمي.
مــع  «اليــوم،  وأضــاف: 
تريليونــات الــدوالرات مــن 
رؤوس األموال التي تســعى 
وراء حتقيــق العوائــد بــال 
معدالت فوائد، أصبحت فرص 
االســتثمار املســتقرة طويلة 
األجل القائمة على التعريفة، 
مثل البنية التحتية الرقمية، 
مغرية للغايــة. ويبقى علينا 
النظر في كيفية ضمان أن تكون 
األطر التنظيمية واالستثمارية 
واضحة وشفافة ومقنعة مبا 
يكفي لتسريع هذا االستثمار».

جديــر بالذكــر، أن نــدوة 
حتالف إديسون لتعزيز الشمول 

٣٫٨ مليارات شخص حول العالم يعيشون دون اتصال باإلنترنت

الرقمي قد عقدت ضمن املنتدى 
االقتصادي العاملي االفتراضي 
لقمة تأثير التنمية املستدامة 
لعام ٢٠٢١، حيث اســتضافت 
القمة بالتــوازي مع اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، قادة العالم 
عبر القطاعات والتخصصات 
واملناطــق اجلغرافية لتبادل 
املعرفة والنهج املبتكرة واألفكار 
الواعدة لتسريع التعافي بعد 

اجلائحة.
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النفط الكويتي يقفز إلى  ٧٧٫١٨ دوالرًا للبرميل
واصــل ســعر برميل النفــط الكويتي 
مساره الصاعد خالل األيام املاضية، حيث 

ارتفع ٦٧ ســنتا ليبلغ مســتوى ٧٧٫١٨ 
دوالرا للبرميل، وذلك في تداوالت يوم 
اجلمعة املاضي، مقابل ٧٦٫٥١ دوالرا في 

تداوالت يوم اخلميس املاضي، وفقا 
للسعر املعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية أمس.
وفي األسواق العاملية ارتفعت 
العقود اآلجلة خلام برنت ٨٤ سنتا 

لتبلغ عند التسوية بنهاية تعامالت 
األسبوع املاضي مســتوى ٧٨٫٠٩ دوالرا 

للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس 
الوســيط األميركي ٦٨ سنتا ليبلغ ٧٣٫٩٨ 

دوالرا.

«برقان» يطلق عرض العودة إلى املدارس بالتعاون مع «دبدوب»
أعلن بنك برقان عن إطالق حملة 
حصرية خاصة مبناســبة العودة 
إلــى املدارس بالتعاون مع تطبيق 
دبدوب تأكيدا اللتزامه باالستمرار 
في توفير عروض مميزة لعمالئه 
علــى مــدار العــام باإلضافــة إلى 
احلمالت املوســمية اخلاصة. هذه 
احلملة جزء من استراتيجية البنك 
الرامية إلى ضمان جتربة مصرفية 
استثنائية لعمالئه من خالل توفير 
املزايــا والعــروض  العديــد مــن 
احلصريــة املســتمرة. اعتبارا من 
٢٦ سبتمبر، سيتمكن أول ١٠٠ عميل 
من عمالء برقان يستخدمون رمز 
اخلصم اخلاص من االستفادة من 

خصم حصري بقيمة ١٠ دنانير على 
مشترياتهم من تطبيق دبدوب عند 
استخدام أي من بطاقات بنك برقان. 
ويشمل العرض صناديق القرطاسية 
املتوافرة على تطبيق دبدوب التي 
حتتــوي علــى اللوازم املدرســية 
األساســية. كمــا ســيفاجئ بنــك 
برقان عمالءه بهدية خاصة مع كل 
عملية شراء عبر اإلنترنت احتفاال 
بالعودة إلى املدرسة. يحرص بنك 
برقان على تنظيــم احلمالت التي 
تتالءم مــع احتياجات عمالئه في 
مختلف األوقات واملناسبات. ومع 
بداية الســنة الدراســية اجلديدة، 
سعى البنك إلى مشــاركة عمالئه 

في اســتعدادات العودة املدرسية 
واالحتفال بهذا املوسم اخلاص من 
العام مع أوليــاء األمور واملعلمني 
والطالب. تؤكد هذه الشــراكة مع 
تطبيق دبدوب، أكبر متجر إلكتروني 
في الكويت يقدم مجموعة واسعة 
من األلعاب واملستلزمات املدرسية 
مــن أفضــل العالمــات التجارية، 
تركيــز بنك برقان االســتراتيجي 
على تقدمي جتربــة غنية لعمالئه 
العــروض اخلاصــة  مــن خــالل 
واحلصرية املتنوعة بالشراكة مع 
أشــهر وأرقى احملــالت والعالمات 
إلــى أفضل  التجاريــة باإلضافــة 

اخلدمات واملنتجات املصرفية.

«املتحد»:  توعية العمالء بحقوقهم ضمن «لنكن على دراية»
يواصــل البنــك األهلــي املتحد تقــدمي التوعية 
املصرفية للعمالء واجلمهور ضمن حملة «لنكن على 
دراية» التي انطلقت مببادرة من بنك الكويت املركزي 
وبالتعاون مع البنوك الكويتية بهدف نشر الثقافة 
املالية لدى أوسع شريحة من املجتمع، وزيادة الوعي 
لدى اجلمهور بحقوقهم وواجباتهم وكيفية االستفادة 
من اخلدمات املتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه 
األمثل وكذلك التوعية بطرق وآليات مكافحة عمليات 
االحتيال واجلرائم املالية وحث العمالء على اإلبالغ 

عن أي عمليات احتيال يتعرضون لها.
وفي هــذا اإلطار، أكــد البنك األهلــي املتحد في 
بيان صحافي حرصه على أهمية رفع وعي العمالء 
بحقوقهم وحمايتهم ومعرفة اإلجراءات التي ميكنهم 
اتباعها للتأكد من حماية حقوقهم، حيث تعد حماية 
العمالء وضمان اتباع أفضل املمارسات في القطاع 

املصرفي صمام أمان للعمل املصرفي.
وفي تعليقها، قالت مدير عام حماية العمالء بالبنك 
األهلي املتحد سحر دشتي: نحرص في البنك األهلي 
املتحد على االهتمام بجودة اخلدمة املقدمة لعمالئنا، 
وفي هذا الصدد، قام البنك بإطالق نظام تقييم جتربة 

العميل الذي يتيح للعمالء مشــاركة البنك آراءهم، 
ومالحظاتهم واقتراحاتهم حول اخلدمات واملنتجات 
املقدمة من البنك فور تلقيهم تلك اخلدمات واملنتجات، 
من خالل نظام ديناميكي متطور يقوم على تعزيز 
الروابط املصرفية للعمالء، مما يســاعد البنك على 
اتخــاذ اإلجراءات الالزمــة ملزيد من تطوير خدماته 

وكسب رضاء عمالئه، كذلك استطاعت وحدة جودة 
اخلدمة بالبنك أن تقوم بتوسيع أدوات قياس جودة 
اخلدمة الداخلية للبنك من خالل نظام رقمي مباشر 
يشــمل إدارات البنك كلها للوصــول إلدارة اجلودة 
املتكامل وخلق ثقافة التميز والتطوير املستمر مع 
األخذ في االعتبار اتباع أفضل األساليب في هذا الصدد.

وأضافت: نثمن جهود حملة «لنكن على دراية» في 
توعية العمالء بحقوقهم ونصحهم باتباع اخلطوات 
الســليمة للتقدم بالشكوى في حال عدم الرضا عن 
أي منتــج أو خدمة مقدمة لهــم من قبل البنك الذي 

يتعاملون معه.
وأكدت: يهتم البنك األهلي املتحد للغاية بأي شكوى 
تقدم من عمالئه ويعمل من خالل وحدة الشــكاوى 
بالبنــك على حل جميع الشــكاوى بكفاءة، وتقدمي 
املشورة للعمالء من أصحاب الشكاوى ومساعدتهم 
لفهم اإلجراءات املتعلقة بشكاواهم، على أن يتم حل 
جميع الشكاوى في الوقت احملدد، حيث يقوم البنك 
باحلرص على أن يتــم الرد على العميل في الوقت 
املتفق عليه ومتابعة جميع اإلجراءات التصحيحية 
املطلوبة حتى التنفيذ والوصول الى رضاء العمالء.

السفير األوكراني: بالدنا غنية بفرص االستثمار اجلاذبة للكويتيني
يوسف غامن

أكد ســفير أوكرانيا لدى 
د.أوليكســاندر  الكويــت 
باالنوتســا عمــق العالقــات 
الثنائيــة التــي تربــط بــني 
بــالده والكويــت، وحــرص 
القيادتني في البلدين الصديقني 
علــى تطويرهــا فــي جميع 
السياســي  التعاون  مجاالت 
والتجــاري  واالقتصــادي 
والثقافي والسياحي، إضافة 
إلى التنســيق املشــترك في 
القضايــا ذات  الكثيــر مــن 

االهتمام املتبادل.
وأشار باالنوتسا إلى أهمية 
املنتدى االقتصادي االفتراضي 
الذي تنظمه سفارة أوكرانيا 
لــدى الكويت بالتعــاون مع 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
يوم ٢٨ اجلاري حتت عنوان 
«الدعم احلكومي لالستثمارات 

االســتثمار صالح الســلمي، 
وممثل الهيئة العامة لالستثمار 
يوســف املذكور، إضافة إلى 
العديــد من ممثلي شــركات 
ومســتثمرين  اســتثمارية 
من املهتمني باالســتثمار في 
الكثير من القطاعات احليوية 
التــي تتيحهــا أوكرانيا أمام 

املستثمرين األجانب.
ورحــب الســفير بجميع 
املستثمرين الكويتيني والعرب 
الراغبــني في االســتفادة من 
الفرص االستثمارية الكبيرة 
التــي تتمتــع بهــا أوكرانيا، 
مشيرا إلى أنه سيتم في إطار 
هذا املنتدى االفتراضي تقدمي 
الهيئة احلكومية األوكرانية 
لتشجيع االستثمار «أوكراين 
إينفســت» وصندوق ملكية 
الدولة األوكراني للعروض عن 
التسهيالت واإلعفاء الضريبي 
للمستثمرين طبقا للقوانني 

الزراعيــة اخلصبة  األراضي 
وكذلك فيها معــادن متنوعة 
بكميات كبيــرة وفيها عوائد 
استثمارية مميزة، كما متتلك 
كبيــرة  خبــرات  أوكرانيــا 
ومتطــورة وكفــاءات علمية 
وعملية من الشباب القادرين 

على اإلجناز واإلبداع.

األوكرانية اجلديدة املشجعة 
لالســتثمار، كما ســيتحدث 
الفــرص  عــن  املشــاركون 
التــي حتصل  االســتثمارية 
على الدعم احلكومي، والقوانني 
التــي حتمــي املســتثمرين 
وضمــان حقوقهــم، حيث مت 
تعديــل الكثير مــن القوانني 

لصالح املستثمرين.
وأشــار د.باالنوتســا إلى 
أن هنــاك الكثيــر من الفرص 
االستثمارية الواعدة بانتظار 
الراغبني باالستثمار في بالده 
الســيما في مجــاالت الزراعة 
والصناعة والتجارة والعالج، 
وكذلك في مجاالت السياحة، 
حيث تتمتــع أوكرانيا ببنية 
حتتيــة متكاملــة من شــبكة 
طرقــات ومطــارات وموانــئ 
وأنهــار تشــكل عوامل جناح 
وحتفيــز ألي مشــروع، كمــا 
متتلك مســاحات واسعة من 

السفارة ستعقد منتدى «الدعم احلكومي لالستثمار في أوكرانيا» بالتعاون مع غرفة التجارة ٢٨ اجلاري

د.أوليكساندر بالنوتسا

في أوكرانيا».
د.باالنوتســا  وأوضــح 
أن نائــب وزيــر اخلارجيــة 
األوكرانــي دميترو ســينيك 
سيشارك في هذا املنتدى مع 
كل من النائب الثاني لرئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
فهد يعقوب اجلوعان، ورئيس 
مجلس إدارة احتاد شــركات 
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«ماكفم للسيارات» ُتطلق «هافال جوليون» اجلديدة كليًا في الكويت
كشفت شركة ماكفم للسيارات، 
الوكيل احلصري لسيارات هافال 
وجريت وول في الكويت، رسميا 
عن سيارة هافال جوليون اجلديدة 
كليا، الطراز اجلديد األنيق من 
عالمة السيارات الرياضية متعددة 
االستخدام SUV األولى في الصني.
ومت تطوير هافال جوليون 
باالرتكاز على الهندسة التراكبية 
 L.E.M.O.N DHT املجزأة الذكية
من شركة جريت وول، لتقدم بذلك 
مرونة وأداء وسالمة أفضل في 
طراز خفيف الوزن، مع ابتكارات 
التصميم واملساحة  جديدة في 
الداخلية، فتشكل بذلك إضافة 

عالية التنافسية في فئتها.
وصرح محمد الغامن، مدير عام 
املجموعة لشركة ماكفم للسيارات، 
قائال: ترتكز هافال جوليون اجلديدة 
 JOY كليا على مفهوم متعة احلياة
LIFE ON لتمنح املستخدم جتربة 
ممتعة بكل جوانبها. ومع تصميم 
أنيق وجذاب يضم مصابيح أمامية 
بتكنولوجيا LED وشكل «املطرد» 
وشبكا أماميا فاخرا، تتمتع هذه 
السيارة الرياضية متعددة االستخدام 

SUV بديناميكية عالية، وبطابع 
يعكس روح الشباب واملغامرة، 
بينما تضمن التكنولوجيا الذكية 
وقدرات االتصال فيها جتربة قيادة 

متفوقة.
التراكبية  الهندسة  وبفضل 
املــجــزأة واملــرونــة في منصة 

L.E.M.O.N DHT، تتميز هافال 
جوليون بقاعدة عجالت طويلة 
تبلغ ٢٫٧٠٠ ملم وما يصل إلى 
٢٦ مساحة تخزين في املقصورة. 
وبفضل هيكلها األكثر متانة، 
ازدادت الصالبة اجلانبية بنسبة 
١٥٪ ودقة التوجيه بنسبة ١٦٪ 

وانخفضت الكتلة املركزية للسيارة 
مبقدار ٣٠ ملم لتحسني القدرة 
على احلركة والتحكم والراحة.

ويشكل الذكاء والسالمة عاملني 
أساسيني في هافال جوليون، مع 
مزايا مثل النظام الذكي النشط 
للتحكم بالسرعة، والكبح التلقائي 

عند الطوارئ للمركبات واملشاة 
والدراجني، واالبتعاد عن املسار 
Lane Departure ونظام املساعدة 
 Lane على احلفاظ على املسار
Keep Assist، وغيرها من األنظمة 
الذكية واملتقدمة للمساعدة على 
القيادة، مما يعزز من مستويات 

السالمة ويسهل القيادة.
الراحة، تضم  وعلى صعيد 
السيارة مزايا فاخرة منها شاشة 
LED ذكية قياس ١٢٫٣ بوصة 
تعمل باللمس، وشحنا السلكيا 
للهواتف مع تطبيقي آبل كاربالي 
وآندرويد أوتو، ونظام ركن السيارة 

بشكل آلي بلمسة واحدة، ودخول 
السيارة بدون مفتاح وتشغيل 
السيارة بدون مفتاح. وتعرض 
الذكية كاملة  الشاشة األمامية 
األلوان للسائق معلومات مهمة 
عن السيارة من دون أن يضطر 
إلى أن يبعد نظره عن الطريق.

وللتحكم الكامل في مختلف 
ظروف القيادة، تضم هافال جوليون 
جهازا الختيار أمناط القيادة مع 
أربعة أمناط: النمط القياسي، والنمط 
الرياضي، والنمط االقتصادي، 
ومنط السير على الثلج. وبإمكان 
هذا النمط األخير تفادي االنزالق 
على الطريق، فيما مينح النمط 
الرياضي جتربة قيادة حماسية مع 
تسارع وديناميكيات قيادة أفضل. 
في املقابل، يخفف النمط االقتصادي 
فورا من استهالك الوقود لتحسني 
الكفاءة. وقد مت جتهيز جوليون 
مبحرك قوي سعة ١٫٥ ليتر مع 
شاحن توربو وناقل حركة رطب 
من اجليل الثاني بقابض ثنائي 
وسبع سرعات، لتكون النتيجة 
قوة قصوى قدرها ١٤٨ حصانا 

و٢٢٠ نيوتن متر من العزم.

السيارة الرياضية متعددة االستخدام املتطورة مبنية على هندسة التراكبية املجزأة الذكية واملبتكرة
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محمد بن راشد يعلن تغييرات وزارية و«منهجية جديدة» للحكومة
عواصــمـ  وكاالت: اعتمد 
صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
االمــارات العربيــة املتحدة، 
التشــكيل الــوزاري اجلديد 
للحكومــة االحتادية، والذي 
أعلــن عنه صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، بعد التشاور مع صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائــد األعلى للقوات 

املسلحة.
وبحســب وكالــة االنباء 
االماراتية «وام» أعلن الشيخ 
محمد بن راشد عن منهجية 
جديــدة للعمــل احلكومــي، 
بالتزامن مع التشكيل الوزاري 
اجلديد، وذلك بهدف تسريع 
املنجزات، وحتديد األولويات، 
مؤكــدا أن احلكومة اجلديدة 
ستعمل باملنهجية اجلديدة، 
وستركز على األولويات التي 
اعتمدها صاحب السمو رئيس 
الدولة ضمن مبادئ اخلمسني.

وقال الشيخ محمد بن راشد 
خالل اإلعالن عن التشــكيل 
احلكومي اجلديد، ان احلكومة 

السابقة،  العشــر  للسنوات 
اليــوم تتصــدر  اإلمــارات 
العالم في ١٠٠ مؤشر تنموي 
وتتصــدر املنطقــة في ٤٧٠ 
مؤشــرا حكوميا واقتصاديا 
وتقنيــا، وندخل اخلمســني 
اجلديدة بطموحــات عاملية 

مختلفة.
وتابــع، نحــن بحاجــة 
لتغيير أدوات التغيير التي 
نستخدمها، املنهجية اجلديدة 
لعمل احلكومة سنعتمد عليها 
لتسريع املنجزات، وحتديد 
األولويات، واعتماد املشاريع 
وامليزانيــات. وطالب جميع 
املؤسسات االحتادية بالعمل 
بها وااللتزام بالتحول نحوها.

وتهدف املنهجية اجلديدة 
للعمل احلكومي، إلى تغيير 
أدوات التغييــر، واالنتقــال 
إلى عمل حكومي أســرع من 
الواقع،  إلى  السابق، وأقرب 
وأكثــر مواكبــة للمتغيرات 
العاملية، حيث تقوم املنهجية 
اجلديــدة علــى ٥ محــددات 
العمــل  رئيســية تشــمل، 
احلكومي في الفترة القادمة 
ستقوده املشاريع التحولية 
الكبرى وليس فقط اخلطط 
االستراتيجية طويلة األمد.

ملكافأة الفرق املتميزة.
واضاف: املنهجية اجلديدة 
تأتي مع إجناز خطتنا السابقة 
«رؤية اإلمارات ٢٠٢١» والتي 
حققنــا خاللهــا طموحاتنــا 

ستعمل باملنهجية اجلديدة، 
وستواكب املرحلة القادمة بكل 
متغيراتها وحتدياتها وسرعة 
تطوراتهــا.. لتحقيق أهداف 
املرحلــة القادمة من رحلتنا 

التنموية.
التشــكيلة  وأضــاف أن 
احلكومية اجلديدة تضمنت 
تعيــني الشــيخ مكتــوم بن 
محمد بــن راشــد آل مكتوم 
نائبا لرئيس مجلس الوزراء 
وزيــرا للماليــة، ومحمد بن 
هادي احلسيني وزير دولة 

للشؤون املالية.
وأعلن الشــيخ محمد بن 
راشــد عن تغييرات وزارية 
العــدل  فــي كل مــن وزارة 
واملوارد البشرية والتوطني، 
حيث قال: ونعلن أيضا عن 
تعيني عبداهللا بن سلطان بن 
عواد النعيمي وزيرا للعدل.. 
وتعيني د.عبدالرحمن العور 
البشــرية  وزيــرا للمــوارد 

والتوطني.
وفي السياق نفسه، أعلن 
عــن نقل ملف األمن الغذائي 
واملائي لوزارة التغير املناخي 
والبيئة، وتعيني مرمي املهيري 
املناخــي  للتغيــر  وزيــرة 
والبيئة، وتعيني عبداهللا بن 

مهير الكتبي وزيرا لشؤون 
املجلس األعلى لالحتاد.

واعتبر رئيس احلكومة 
ان املنهجية اجلديدة للعمل 
احلكومــي، والتــي تقــوم 

على تغييــر منهجية العمل 
احلكومي اجلديدة واالنتقال 
إلى دورات حتولية قطاعية 
قصيــرة املــدى تعتمد على 
الكبرى وحتقيق  املشــاريع 

امليدانية، واالنتقال  النتائج 
املنفــردة  مــن املســؤولية 
للــوزارات إلــى املســؤولية 
املشتركة لفرق العمل، وتغيير 
أنظمــة احلوافــز احلكومية 

وان تكون دورات التغيير 
القادمة مرنة وســريعة، من 
٦ أشــهر إلى عامني، بعكس 
االســتراتيجية  الــدورات 
السابقة والتي كانت تتراوح 

من ٥ إلى ١٠ سنوات.
وان يتم حتديد أولويات 
قطاعيــة، يتبعهــا حتديــد 
مشــاريع حتولية واضحة، 
وتشــكيل فرق عمل وزارية 
املشــاريع،  هــذه  لتنفيــذ 
الكــوادر  واالعتمــاد علــى 
الوطنية ممن لديهم فهم عميق 
للميدان وآليات التغيير في 
حتديد األولويات احلكومية 

اجلديدة.
وكذلــك، االنتقــال مــن 
املسؤولية املنفردة للوزارات 
إلى املسؤولية املشتركة لفرق 
العمل امليدانية وتوقيع عقود 
أداء مــع هذه الفــرق لتنفيذ 
املشــاريع ومتابعتهــا مــن 

مجلس الوزراء.
ووضــع ســلم احلوافــز 
والترقيــات بنــاء علــى أداء 
الفــرق التنفيذيــة وقدرتها 
على إجناز املشاريع التحولية 
املعتمدة من مجلس الوزراء 
وحتقيق التكامل والتنسيق 

فيما بينها.

تشمل تعيني مكتوم بن محمد نائباً لرئيس احلكومة ووزيراً للمالية ومرمي املهيري وزيرة للبيئة

آل نهيــان رئيــس الشــيخ خليفــة بــن زايــد  الســمو  صاحــب 
دولة اإلمارات العربية املتحدة

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس االمارات
ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

حركة «النهضة» التونسية تتعرض ألخطر انشقاق
واستقالة عشرات األعضاء احتجاجًا على قيادة الغنوشي

وكاالت:   - عواصــم 
النهضــة  حــزب  تعــرض 
اإلسالمي التونسي النتكاسة 
كبيــرة أمس هي اخلطر منذ 
تأسيس احلركة، حيث استقال 
العشــرات مــن أعضائه من 
بينهم نواب ووزراء سابقون 
وقيــادات من الصــف األول 
أمــس، احتجاجــا علــى أداء 
القيادة في أكبر ضربة للحزب 
الذي يواجه انقســامات غير 
مسبوقة، أججتها اإلجراءات 
التي اتخذهــا الرئيس قيس 
ســعيد قبــل نحو شــهرين 
وتقضــي بحــل احلكومــة 
وجتميد عمــل البرملان الذي 
حتظى النهضة بأكبر حصة 

من املقاعد فيه.
وأعلــن ١١٣ مــن قياديــي 
ونــواب وأعضــاء بحركــة 
استقالة جماعية من احلزب 
بســبب ما اعتبروه خيارات 

سياسية «خاطئة».
وكتب املستقيلون في بيان 
«لقد أدت اخليارات السياسية 
اخلاطئة لقيادة حركة النهضة 

الى عزلتها وعدم جناحها».
ودعــوا في البيــان الذي 
نشروه على موقع فيسبوك 
أن تتحمــل «القيادة احلالية 
النهضة املســؤولية  حلركة 
الكاملة فيما وصلت إليه من 
عزلة وقدرا هاما من املسؤولية 
فيما انتهى إليه الوضع العام 

في البالد من ترد».
االســتقاالت  وجــاءت 
اثر إصــدار ســعيد األربعاء 

اللطيــف ونســيبة بن علي، 
وعدد مــن أعضــاء املجلس 
الوطني التأسيسي مثل آمال 

عزوز.
واعتبــر املســتقيلون ان 
البرملــان كان  تراجــع دور 
الفاشــلة»  «بســبب اإلدارة 
لرئيسه راشد الغنوشي الذي 

«رفض كل النصائح».
وكان الغنوشــي رئيــس 
احلركــة ورئيــس البرملــان 
املجمد أقر في مقابلة مع وكالة 
فرانــس برس مبســؤوليات 
حزبه في األزمة السياســية 

في البالد.
بالتأكيد  وقال: «نتحمــل 
النهضــة لم  (املســؤولية)، 
تكن فــي احلكم ولكن دعمنا 

مزيد من ضرب املصداقية اذ 
دفعت للمصادقة على قوانني 

حتوم حولها شبهات».
وبالعــودة إلــى قــرارات 
سعيد، كان االحتاد التونسي 
التجمعــات  أكبــر  للشــغل 
املهنية، أكد ان احتكار الرئيس 
الدســتور  ســعيد تعديــل 
والقانون االنتخابي خطر على 
الدميوقراطيــة. وحذر بيان 
لالحتــاد مــن مخاطر حصر 
السلطات في يد الرئيس في 

غياب الهياكل الدستورية.
وأعرب االحتاد عن رفضه 
استمرار التدابير االستثنائية 
الرئيــس  اتخذهــا  التــي 

وحتويلها إلى حالة دائمة.
أنــه ال يوجــد  وأضــاف 
حل لألزمة في البالد ســوى 

باحلوار.
مــن جانبــه، قــال فريق 
الرئيس التونســي إن البالد 
متر اآلن مبرحلة استثنائية، 
وليســت في نظام رئاســي، 
الدســتور  إلــى أن  مشــيرا 
ســينقح إلصــالح اخللل في 

توزيع السلطات.
هــذا، ووصفــت منظمــة 
«هيومــن رايتــس ووتش» 
 (Human Rights Watch)
احلقوقية قرار سعيد احلكم 
عبر املراسيم بأنه يشكل أخطر 
تهديد مؤسسي للدميوقراطية 
بالبالد.وقالت إن دميوقراطية 
تونــس البالغة من العمر ١٠ 
سنوات تعيش أكثر حلظاتها 

خطورة.

احلكومة رغم مآخذنا عليها 
قبل ٢٥ يوليو».

ودعا الغنوشــي ردا على 
قرارات ســعيد إلى «النضال 
السلمي» ضد «احلكم الفردي 
املطلــق الذي قامــت الثورة 

ضده».
وانتقــد املســتقيلون من 
احلركــة «انفــراد مجموعــة 
من املوالني لرئيسها بالقرار 
داخلها ولم يبق شأنا حزبيا 
داخليــا بــل كان رجع صداه 
قرارات وخيارات خاطئة أدت 
الى حتالفات سياسية ال منطق 

فيها».
وأضافــوا ان باإلضافــة 
إلى ذلك «ساهمت التحالفات 
البرملانية غير الســليمة في 

صورة تداولتها وسائل إعالم تونسية ألنصار الرئيس قيس سعيد في جتمع مؤيد أحرقوا خالله الدستور

املاضي أمرا رئاسيا أصبحت 
مبقتضاه احلكومة مسؤولة 
أمامه في حني يتولى بنفسه 
إصدار التشريعات عوضا عن 
البرملــان الذي جمدت أعماله 
قبل شهرين. وأقال الرئيس 
حينها رئيس احلكومة هشام 

املشيشي.
وبــني املســتقيلني مــن 
قيادات الصف األول الوزيران 
ديلــو  ســمير  الســابقان 
وعبداللطيف املكي، ومحمد 
بن سالم و٨ نواب فضال عن 
أعضــاء مبجلــس الشــورى 
وأعضاء من مكاتب احملافظات، 
وعــدد مــن أعضــاء البرملان 
املعلقة مثل جميلة الكسيكسي 
والتومــي احلمروني ورباب 

ميركل تدعم مرشح حزبها حتى النهاية: من أجل أملانيا مستقرة
عواصم - وكاالت: حضت 
املستشــارة األملانيــة أجنيال 
ميــركل الناخبــني أمس، على 
التصويت ملرشح حتالفها أرمني 
الشيت لتشكيل مستقبل أملانيا، 
في محاولة أخيرة لدعم حملته 
قبل ســاعات من بدء االقتراع 
الــذي تغــادر بعده الســلطة 
منهية ١٦ عامــا في حكم أكبر 

االقتصادات األوروبية.
ويحل الشيت (٦٠ عاما) في 
املرتبة الثانية خلف منافسه 
االشتراكي الدميوقراطي أوالف 
شــولتز للفوز باملستشارية، 
رغم أن االستطالعات النهائية 
تشــير إلى أن الفــارق بينهما 
يقتصــر على هامــش اخلطأ، 
مــا يجعل االنتخابــات األكثر 

غموضا منذ سنوات.
وخططت ميركل لالبتعاد 
عــن األضــواء فــي املعركــة 
االنتخابية في وقت تســتعد 
الســاحة  مــن  لالنســحاب 
السياســية، لكنهــا وجــدت 
نفسها مضطرة للدخول على 

توجهــت إلــى بلــدة الشــيت 
ودائرتــه االنتخابيــة آخــن، 
وهي مدينة منتجع تقع قرب 
حدود أملانيا الغربية مع بلجيكا 
وهولندا، حيث ولد املرشــح 

ومازال يعيش.

املناخ ستكون التحدي األبرز 
أمام احلكومــة املقبلة، لكنها 
أكــدت أن ذلــك لــن يتحقــق 
عبر «القوانــني والقواعد بكل 

بساطة».
وأفــادت بأن الشــيت هو 

أنه «مرشح االستمرارية» بعد 
ميركل بدال من الشيت.

كمــا دعا خــالل حملة إلى 
«بداية جديدة ألملانيا» و«تغيير 
احلكومة» بعد ١٦ عاما من حكم 
ميركل. وبينما يوصف بأنه ذو 
إمكانيات رغم اعتباره شخصية 
مملة، تفوق شــولتز مرة تلو 
األخرى على الشيت بأشواط 

من ناحية الشعبية.
وقلص احملافظون بزعامة 
الشــيت الفارق، حتى أن أحد 
االســتطالعات أشــار إلــى أن 
الفارق بينهم وبني االشتراكيني 
الدميوقراطيــني (٢٦٪) بــات 

نقطة مئوية واحدة.
وخــاض الشــيت املعركة 
االنتخابية من أجل املستشارية 
متضــررا بشــدة مــن معركة 
للفــوز  خاضهــا  صعبــة 
بتسمية احملافظني له مرشحا 

للمستشارية.
لكــن حزبــه تقــدم علــى 
االشــتراكيني الدميوقراطيني 

مع دخول فصل الصيف.

وقالــت: «يتعلــق األمــر 
مبستقبلكم ومستقبل أطفالكم 
ومستقبل آبائكم»، داعية إلى 
تعبئــة قوية لصالح حتالفها 

احملافظ.
وشــددت علــى أن حماية 

«باني اجلسور الذي سيتمكن 
من إقناع الناس» في تشكيل 
أملانيا مبا يتوافق مع مواجهة 

هذه التحديات.
ونــزل مئــات اآلالف إلــى 
الشوارع أمس األول مطالبني 
بالتغيير وبحماية املناخ بشكل 
أفضل، فيما وصفت ناشــطة 
بــارزة االقتــراع بانتخابــات 

«القرن».
ومــع بــدء العد العكســي 
لالنتخابات، بقي شولتز أيضا 
قريبا من مسقط رأسه سعيا 

لكسب األصوات.
وأجرى شولتز «حوارات 
بشأن املستقبل» مع الناخبني 
في دائرته االنتخابية بوتسدام، 
وهي مدينة على أطراف برلني 
تشتهر بقصورها التي كانت 

مقرا مللوك بروسيني.
وجتنب شولتز، وزير املال 
احلالــي فــي حكومــة ميركل 
االئتالفية، ارتكاب أي أخطاء 
خالل احلملة االنتخابية، وكسب 
دعما واسعا إذ طرح نفسه على 

إال أن الشيت شوهد يضحك 
خلف الرئيــس األملاني فرانك 
فالتــر شــتاينماير بينما كان 
األخير يلقــي خطابا تكرمييا 
لضحايا الفيضانات املميتة التي 
اجتاحت أملانيا في يوليو، في 
لقطة أحدثت حتوال في املزاج 

العام حياله وحيال حزبه.
وبينما كشفت االستطالعات 
بــأن الفــارق يــزداد لصالــح 
االشتراكيني الدميوقراطيني، ما 
كان للمحافظني إال أن جلأوا إلى 
أهم شخصية لديهم - ميركل 
- التي التزال حتظى بشعبية 
واسعة. وقال احمللل السياسي 
أوسكار نييديرماير من جامعة 
برلني احلرة إن االعتماد على 
املستشــارة ال يأتــي من دون 

مخاطر.
ميــركل  «التــزال  وأفــاد 
السياسية األكثر شعبية. لكن 
ظهورهما معا بشكل متكرر قد 
يتحول إلى مشــكلة بالنسبة 
لالشيت إذ ســتجري املقارنة 

فورا بينهما».

ضحكة الشيت في حفل تأبني ضحايا الفيضانات تهدد مصيره السياسي في أكثر االنتخابات غموضاً منذ سنوات

(رويترز) اجنيال ميركل وأرمني الشيت مرشح حزبها في مدينة آخن لدعم ترشيحه في االنتخابات 

خط برنامج حملة زعيم حزبها، 
الشيت الذي ال يحظى بشعبية 

واسعة.
وفي آخر أسبوع من احلملة 
االنتخابيــة، رافقــت ميــركل 
مرشــح حزبهــا إلــى دائرتها 
االنتخابيــة املطلــة على بحر 
البلطيق فيما كانت أمس األول 
على رأس جتمع ختامي شاركت 
فيه كبرى الشخصيات احملافظة 

في ميونيخ.
وفي مناشــدة موجهة إلى 
الناخبني الذين يهيمن عليهم 
كبار السن دعت ميركل أمس 
األول، إلى إبقاء احملافظني في 
السلطة من أجل االستقرار الذي 

لطاملا ميز أملانيا.
وقالــت: «مــن أجــل إبقاء 
أملانيــا مســتقرة، يجــب أن 
يصبح أرمني الشيت املستشار 
وينبغي أن يكــون (حتالف) 
االحتاد املسيحي الدميوقراطي 
واالحتاد االجتماعي املسيحي 

القوة األكبر».
وقبل يوم من االنتخابات، 

الفلسطينيون يحثون السودان على 
تسليم أصول مصادرة منسوبة حلماس

بغداد تعلن رفضها «القاطع» الجتماعات 
أربيل الداعية للتطبيع مع إسرائيل

عواصمـ  وكاالت: حثت السلطة الفلسطينية 
احلكومة السودانية على تسليم أصول صادرتها 
منسوبة حلركة حماس، في إطار حملة استهدفت 
عمليات تتخذ من الســودان مقرا لها لتمويل 
احلركة. وظل السودان حليفا حلماس لفترة 
طويلة في عهد الرئيس السابق عمر البشير 
لكن بعد اإلطاحة به في عام ٢٠١٩، ســيطرت 
السلطات السودانية على استثمارات وشركات 
تقول إنها كانت حتول أمواال حلماس لسنوات. 
وقال حسني الشيخ املسؤول الفلسطيني الكبير 
القريب من الرئيس محمود عباس على تويتر 
«نتمنى على دولة الســودان الشــقيقة التي 
كانت دوما شعبا وحكومة مع شعب فلسطني 
أن تسلم األموال املنقولة وغير املنقولة التي 
متت مصادرتها إلى دولة فلسطني وحلكومة 
فلسطني، الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون 
لهــذه األموال وحتديدا شــعبنا العظيم الذي 
يرزح حتت احلصار في غزة». وقالت حماس 

أمس األول إنها ليســت لها عالقة بالشركات 
واألفراد التي استهدفتها احلملة في السودان 
وإن مســتثمرين ورجال أعمال فلســطينيني 
ميتلكون األصول املصادرة. وفي اخلرطوم، 
لم يرد مســؤول كبير في قوة مهمات تشرف 
على العمليات التي تقودها احلكومة ملصادرة 
األصول على طلب تعليق. وقالت قوة املهمات 
إنها ال تصادر ممتلكات خاصة مشروعة وإمنا 
تســترد ممتلكات عامة اختلست خالل فترة 
حكم البشير الطويلة. وحثت حماس رئيس 
مجلس الســيادة السوداني، الفريق أول عبد 
الفتــاح البرهــان، ورئيس مجلــس الوزراء 
عبداهللا حمدوك، على التدخل شخصيا إليقاف 
حاالت التعرض للفلســطينيني في السودان 
عبر مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم 
الشخصية وشــركاتهم، التي حققوها بطرق 
قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية 

وموافقتها.

عواصم - وكاالت: أعربت احلكومة العراقية 
عن رفضها «القاطــع» ملؤمتر التطبيع الذي 
عقد في اربيل أمس األول مبشاركة أكثر من 
٣٠٠ عراقي مبن فيهم شيوخ عشائر دعوا إلى 
التطبيع بني العراق وإسرائيل، في أول نداء 
من نوعه أطلق خالل مؤمتر عقد حتت عنوان 
«السالم واالسترداد» رعاية منظمة أميركية.

ووصفت احلكومة االجتماعات بانها «غير 
قانونية». وذكرت في بيان «ان هذه االجتماعات 
ال متثل أهالي وســكان املدن العراقية وأنها 
متثــل مواقف من شــارك بها فقط فضال عن 
كونها محاولة للتشويش على الوضع العام 

وإحيــاء النبرة الطائفية فــي البالد في ظل 
استعداد البالد خلوض االنتخابات النيابية».

وأكد البيــان ان «طرح مفهــوم التطبيع 
مرفوض دســتوريا وقانونيا وسياسيا في 
الدولة العراقية وان احلكومة عبرت بشــكل 
واضح عن موقف العــراق التاريخي الثابت 
الداعم للقضية الفلسطينية العادلة والدفاع 
عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها 
حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف 
ورفــض كل أشــكال االســتيطان واالعتداء 
واالحتالل التي متارسها إسرائيل ضد الشعب 

الفلسطيني».
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يوّجه بالتوسع في االستثمارات بقطاع البترول

احلكومة تنفي نقص املستلزمات الوقائية باملستشفيات
القاهرة - هالة عمران

نفــى املركــز اإلعالمــي ملجلــس 
الوزراء ما انتشــر من أنباء بشــأن 
نقص املستلزمات الوقائية مبختلف 
املستشــفيات احلكومية تزامنا مع 

املوجة الرابعة لڤيروس كورونا.
وأوضح املركز اإلعالمي ملجلس 

الــوزراء في بيان له امــس، أنه قام 
بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، 
والتــي نفت تلك األنبــاء، مؤكدة ال 
صحة لوجود أي نقص باملستلزمات 
الوقائية باملستشــفيات احلكومية 
تزامنــا مع املوجة الرابعة لڤيروس 

كورونا.
وشددت على توافر كل املستلزمات 

الطبيــة والوقائية، وكذلــك أدوية 
الطــوارئ بشــكل طبيعي مبختلف 
املستشفيات احلكومية على مستوى 
اجلمهوريــة، وأن هنــاك متابعــة 
مستمرة ملوقف توافرها، مع احلرص 
على توفير كميات إضافية منها قبل 
نفادها، مشــيرة إلى توافر مخزون 
اســتراتيجي كاف من املســتلزمات 

الطبيــة والوقائيــة الالزمة خلطة 
التأمني الطبي للتصدي ألي ڤيروسات 
وبائيــة، مع تقدمي كل ســبل الدعم 
للفرق الطبية الستمرار تقدمي أفضل 

خدمة طبية للمرضى.
وفي سياق متصل، مت اتخاذ العديد 
من اإلجراءات االستباقية استعدادا 
للموجة الرابعة من ڤيروس كورونا.

القاهرة ـ خديجة حمودة

وجه الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي، باالســتمرار فــي 
رفع كفاءة منظومة اخلدمات 
واملنتجات البترولية، والتوسع 
في االستثمارات اخلاصة بقطاع 
البترول بهدف تعزيز قدرة هذا 
املجال االســتثماري الهام في 
دعم االقتصاد الوطني وتأمني 

احتياجات السوق احمللي.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
السفير بسام راضي بأن ذلك 
جاء خــالل اجتمــاع الرئيس 
السيسي امس مع د.مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء 
وعدد من الوزراء واملسؤولني.
وقال راضي، إن االجتماع 
تناول متابعة تطورات عدد من 
مشــروعات قطاع الصناعات 
البتروليــة علــى مســتوى 
اجلمهورية. وقد شهد االجتماع 
اســتعراض أبرز مســتجدات 

مــن جهــة اخــرى، بحث 
مــع  السيســي  الرئيــس 
الرئيس االوكراني فولودميير 
زيلينســكي، ســبل تعزيــز 
العالقــات الثنائيــة، خاصــة 
االقتصاديــة واالســتثمارية 
والتجارية، وكذا دفع التعاون 
األمني بني البلدين مبا يخدم 
املصالح املشتركة، باإلضافة 
إلى استعراض تطورات عدد من 

الفتــرة األخيــرة للعالقــات 
الثنائية بني مصر وأوكرانيا، 
مؤكــدا التطلع لالرتقــاء بها 
لتشمل مختلف أوجه التعاون 
املمكنــة، خاصــة الصناعات 
القمــح  الغذائيــة وصوامــع 
واملوانئ والطاقة والسياحة، 
فضــال عــن إقامــة مشــاريع 

استثمارية مشتركة.
الرئيس  أكــد  من جهتــه، 
علــى  احلــرص  األوكرانــي 
مــع  والتشــاور  التنســيق 
الرئيس السيسي في مختلف 
املجاالت مــع التطلع لتعزيز 
عالقــات التعاون بني البلدين 
الصديقــني، خاصــة فــي ظل 
الدور احملــوري ملصر بقيادة 
الرئيــس السيســي إلرســاء 
دعائم االســتقرار واألمن في 
منطقة الشرق األوسط والقارة 
األفريقية، وكذلك جهود مصر 
الناجحة واملقــدرة في إيقاف 
خطر الهجرة غير الشرعية عبر 

أراضيها وإلى أوروبا.

القضايا اإلقليمية والسياسية 
ذات االهتمام املتبادل.

الرسمي  وصرح املتحدث 
باسم رئاسة اجلمهورية، بأن 
ذلك جاء خالل اتصال هاتفي 
تلقــاه الرئيس السيســي من 

نظيره االوكراني امس.
وقــال راضــي إن الرئيس 
السيسي أشاد، خالل االتصال، 
بقــوة الدفع املكتســبة خالل 

استعرض مع نظيره األوكراني تطورات عدد من القضايا اإلقليمية والسياسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل اجتماعه مع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء واملسؤولني

املشــروعات البتروليــة على 
مستوى اجلمهورية، خاصة ما 
يتعلق مبوقف التعاون احلالي 
مع شركات البترول العاملية، 
فــي مجال البحــث والتنقيب 
واالكتشافات اجلديدة في مجال 
الطاقة، باإلضافة إلى اجلهود 
املســتمرة لتوفيــر املنتجات 
البترولية الالزمة لدفع عجلة 

اإلنتاج والتنمية في الدولة.

تضاعف عدد طالبي اللجوء ألوروبا 
والسوريون في املقدمة

بيع املياه املعدنية عبر »البطاقة الذكية«

وكاالت: ارتفع عدد طالبي اللجوء إلى دول 
االحتاد األوروبي في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ 
بنسبة ١١5%، وفقا لتقرير نشرته املديرية 
العامة للمفوضية األوروبية »يوروسات«.

ويظهر التقرير بحسب موقع »عنب بلدي« 
تقدم حوالي ١٠4 آالف شخص بطلب جلوء إلى 
دول االحتاد في أشهر أبريل ومايو ويونيو 
من هذا العــام، مقابل حوالي 48 ألف طلب 

في الفترة نفسها من العام املاضي.
ويأتــي الســوريون في مقدمــة طالبي 
اللجوء، بـ ٢٠ ألفا و٦4٠ طلبا خالل 3 أشهر، 

أي مبا يشكل خمس الطلبات الكلية.
ويليهــم األفغان بـ ١3 ألفــا و8٦٠ طلبا، 
ثم الباكستانيون بـ 4 آالف و43٠ طلبا، ثم 

العراقيون والبنغال واألتراك.
وشــكلت أملانيا القبلة األولــى لطالبي 
اللجوء، إذ جتاوز عدد الالجئني إليها خالل 
الفترة نفســها ٢9 ألف الجئ، تليها فرنسا 

بـ٢٢ ألف طلب، ثم إسبانيا بـ ١٢ ألفا.
ويظهر التقرير أيضا ازدياد عدد الالجئني 
القصر غيــر املصحوبني بعائالتهم، ليصل 
إلــى 4٢4٠ الجئا، اختــار معظمهم بلجيكا 

والنمسا وأملانيا وبلغاريا.
ويظهر رسم بياني شاركته »يوروستات« 
علــى موقعها، وصول تدفــق الالجئني إلى 
ذروته في أواخــر عام ٢٠١5، فيما انخفض 
إلى أدنى مســتوياته في الربــع الثاني من 
عام ٢٠٢٠. وتأتي اإلحصائية بعد أيام على 
إعــالن االحتاد األوروبي عن خطة إلصالح 
قواعد الهجرة غير الشرعية وتوفير استقبال 
أفضل لالجئني الفارين من الشرق األوسط 
وأفريقيا. وتشــمل اخلطة إجراءات تتعلق 
بضبط احلدود اخلارجية لالحتاد، وتسريع 
البت بطلبات اللجوء، وإعادة غير املستحقني، 
والتعاون مع الدول التي »تصدر« املهاجرين 

والدول الشريكة.

وكاالت: بدأت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية املستهلك أمس بيع املياه املعدنية 
ضمن صاالت املؤسسة السورية للتجارة 
عبر البطاقة اإللكترونية »البطاقة الذكية« 

دون تسجيل طلب مسبق عليها.
ونقلت وكالة النباء السورية »سانا« 
عن الوزارة توضيحها أن مخصصات كل 
شــخص تبلغ بطاقة جعبتي مياه قياس 
كبير )صندوقني( كل صندوق فيه ســت 

عبوات سعة ١.5 ليتر للعبوة وجعبة مياه 
قياس صغير فيها ١٢عبوة سعة نصف ليتر 
كل أسبوعني، وميكن للمستهلك شراؤها 
دفعة واحــدة أو كما يرغب من مجمعات 
املؤسســة الســورية للتجارة وصاالتها 

ومنافذ بيعها.
ويباع صندوق العبوات الكبيرة بسعر 
3١5٠ ليــرة وجعبة العبــوات الصغيرة 

بسعر 4٢٠٠ ليرة.

يشكلّون ُخمس املتقدمني يليهم األفغان

 ١٢ عبوة سعة ١٫٥ ليتر كل أسبوعني

اخلبير الدستوري سعيد مالك لـ »األنباء«: 
ما ينطبق على اغتيال احلريري في العام 

٢00٥ يتكرر اليوم مع انفجار املرفأ
بيروت ـ زينة طبارة

القاضي  الداخلية والبلديات  قرر وزير 
بســام مولوي، عدم تبليغ رئيس احلكومة 
السابق حسان دياب، والوزراء السابقني نهاد 
املشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، 
دعوتهم للمثول أمام احملقق العدلي القاضي 
طارق البيطار، مستندا بذلك الى املادة 210 
من قانون تنظيم قوى األمن الداخلي، وقد 
ابلغ املولوي قــراره لكل من االمانة العامة 
ملجلس الوزراء، واالمانة العامة ملجلس النواب، 

والنيابة العامة التمييزية.
وبنــاء عليه، رأى اخلبير الدســتوري 
والقانوني د. سعيد مالك في حديث لـ»األنباء«، 
أنه من الثابت وعمال بأحكام املادة 210 من 
قانون رقــم 17 املتعلق بتنظيم قوى األمن 
الداخلي، أن لوزير الداخلية الصالحية بتقدير 
ما اذا كانت هناك من ضرورة لتكليف قوى 
األمن الداخلي بإجراء التبليغات، اال ان املادة 
املشــار اليها اعاله، قد استثنت اوال: حالة 
النقص في عدد املباشرين في احملاكم العدلية 
واجلزائية، وثانيا: الدواعي األمنية التي حتول 
دون تكليف مباشرين، وهنا يكمن ما رمى 
اليه املشــرع في عبارة »الدواعي األمنية«، 
حيــث كان يدرك أنه في بعض احلاالت قد 
يتعذر على املباشرين القيام بالتبليغ نظرا 
لظروف خاصة خارجية تفوق قدرتهم، وهذا 
ينطبق على ملف دقيق متفجر سياســيا 
وشعبيا وحتى مناطقيا، مثل ملف انفجار 
املرفأ الذي حتيط بــه محاذير أمنية جمة، 
إضافة الى أن املطلــوب إبالغهم يتمتعون 
بحماية أمنية ومرافقة شــخصية قد تعيق 
قيام املباشرين مبهامهم، معربا بالتالي عن 
خشيته، من ان يكون قرار وزير الداخلية، 
وبالرغم من صحة استناده الى نص قانوني 
والى صالحياته، يخفي في طياته نوعا من 
التلكؤ والعرقلة في سير التحقيقات، ووضع 
العصي في دواليب احملقق العدلي، متاشيا 
مع سياســة بعض من في السلطة، لطمس 

احلقيقة وعدم حتقيق العدالة.
وفي ســياق متصل، أكد مالك أن هناك 
فارقا ما بــني اإلجراء الذي تقدم به الوزير 
السابق نهاد مشنوق جلهة رد احملقق العدلي، 
واإلجراء الذي تقدم به الوزير السابق يوسف 
فنيانوس جلهــة نقل الدعــوى لالرتياب 
املشروع، فبالنسبة الى مراجعة نقل الدعوى، 
وعمــال بالفقرة 6 من املادة 340 من قانون 
اصول احملاكمــات اجلزائية، يبقى احملقق 
العدلي واضعا يده على الدعوى، ويبقى سائرا 
بالتحقيقات واالجراءات، إال اذا ارتأت محكمة 
التمييز خالف ذلك، أما بالنسبة الى مراجعة 
كف اليد التي تقدم بها الوزير املشــنوق، 
فعمال باملادة 125 من قانون األصول املدنية، 
مبجرد أن يتبلغها احملقق العدلي، يقتضي 
عليه وقف السير بالدعوى حتى البت بطلب 
الرد، وبالتالي، وبغض النظر عن عدم جدية 

طلب الرد بعد اإلطالع على مضمونه، نرى 
ان الهدف منه، رفع يد القاضي بيطار حتى 
نصل الــى العقد العادي الذي يصادف في 
الثالثاء األول بعد 15 اكتوبر، أي بتاريخ 19 
منه، حيث تعود احلصانات الى ما كانت عليه.
أما جلهة رســالة التهديــد التي وجهها 
مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق في حزب 
اهلل وفيق صفا للقاضي البيطار، أكد مالك، 
أن األمر ال يقتصر فقط على موقف شاجب 
من هنا ومندد من هناك، فاملادة 14 أصول 
احملاكمات اجلزائية، واضحة وال لبس فيها 
جلهة صالحية ووجوب مطالبة وزير العدل، 
النيابة العامة التمييزية بفتح حتقيق، وإجراء 
االستقصاءات الالزمة حاملا يتصل الى علمه 
أن جرمية طالت قاضيا من اجلسم القضائي، 
وذلك حماية حلصانــة القاضي والقضاء، 
وصوال الى االدعاء على كل فاعل أو شريك 
أو محرض او متدخل، ما يعني من وجهة نظر 
مالك، أن وزير العدل، الذي لم يشجب تهديد 
صفا للقاضي البيطار، ولم يطلب من النيابة 
العامة التمييزية فتح حتقيق باملوضوع، قد 

خالف املادة 14 املذكورة أعاله.
وردا على سؤال، حول رؤيته ملا سينتهي 
اليه مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، 
قال مالك: »عندما طالبنا بلجنة حتقيق دولية، 
كنا ندرك اننا ســنصل الى ما وصلنا اليه 
اليوم، هناك ولألسف استحالة بالوصول الى 
احلقيقة، ألنه ليس من مسؤول في السلطة، 
سيرضى بتحميله مسؤولية انفجار بهكذا 
حجم، وبالتالي ما ينطبق على اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري في العام 2005، نراه 
يتكرر اليوم، في لبنان جهاز قضائي ممتاز، 
وقضاة مميزون، مقابل سلطة فاسدة متنع 
بشتى الوسائل والطرق، اجلهاز القضائي من 
الوصول الــى احلقيقة، لذلك أنا ال أرى أن 
مسار التحقيق احمللي، سيصل الى كشف 
احلقيقة، وبالتالي إن لم نتمكن من جتاوز 
العقبات، تصبح هنــاك ضرورة قصوى، 
للذهاب الى املجتمع الدولي، ومطالبته بلجنة 

تقصي حقائق دولية«.

اخلبير الدستوري سعيد مالك

ميقاتي من باريس إلى لندن.. وملفات أساسية بانتظاره على طاولة مجلس الوزراء
بيروت - عمر حبنجر

كــرر الرئيس الفرنســي 
إميانويل ماكرون، شــروط 
املجتمع الدولي على لبنان، 
بإجراء اإلصالحات البنيوية، 
وقابله رئيس الوزراء جنيب 
ميقاتي بتكرار التزام لبنان، 
بإجــراء تلــك اإلصالحــات، 
انطالقــا من التفــاوض مع 
صندوق النقد الدولي، وإجراء 

االنتخابات النيابية.
االلتزام اللبناني بالتعهدات، 
أصبح معطوبــا، منذ تخلف 
حكومة حسان دياب عن سداد 
سندات اليورو بوند، واألمل 
ان ينجح ميقاتي، بعد الزيارة 
االفتتاحية التــي قام بها الى 
باريس، ومعاملة رئيس دولة، 
التي خصه بهــا ماكرون، في 
إصالح هذا العطب، عبر إقناع 
اآلخرين بتجــاوزه، وإضفاء 
طبيعته املتسمة بااللتزام، على 
مجمل املواقف التي تتطلبها 

عملية اإلصالح.
وبحسب املصادر املتابعة، 
فــإن الرئيس ماكرون يدرك 
أهمية لبنان، بالنسبة لفرنسا 
وأوروبا، والذي كان واليزال 
الفرانكوفوني  البــاب  ميثل 
الواسع، على املشرق العربي. 
ومن هنا قولــه مليقاتي: أنا 
إلى جانبكم، لن أترك لبنان 
ولن أخذله مهما كان الطريق 

صعبا.
بــدوره، الرئيس ميقاتي 
ال يقل إدراكا بكون فرنســا 
هي عماد أوروبا، مع أملانيا، 
وخلفهمــا أوروبا واملجتمع 
الدولــي، ولئــن كان بعض 
اللبنانيني يأخذ على الرئيس 
ماكرون، عدم استقراره على 
رأي فــي بعــض احلــاالت، 
خصوصا في هــذه املرحلة 

االنتخابية الشاغلة للبال.
وقد أعد ماكرون خريطة 
طريق سماها »أجندة محددة« 
وأبلغ ميقاتــي بأن املجتمع 
الدولي لن يقدم مســاعدات 
الــى لبنان، مــن دون إجراء 
إصالحــات، وبالتحديــد في 
قطــاع الطاقــة والكهربــاء، 
وفي مكافحة الفساد والبنى 
التحتيــة، والتغذيــة، دون 
إشارة منه الى انفجار مرفأ 
بيروت وتداعياته املستمرة 
والسياســة  األمــن  علــى 

والقضاء، خصوصا.
الرئيــس ميقاتــي انتقل 
من باريــس الى لندن حيث 
الدولــة  وزيــر  اســتقبل 
البريطاني لشــؤون الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا 
جيمس كلفرلي صباح أمس 
في لندن، في حضور سفير 
لبنان لــدى اململكة املتحدة 

رامي مرتضى.

باريس، توقفت أمام حفاوة 
االستقبال، متمنية ان تبقى 
وعــود الدعــم علــى حالها، 
وكذلــك مطالبــة احلكومــة 
البــدء ســريعا  اللبنانيــة، 
باملفاوضات مع صندوق النقد 
والقيام باإلصالحات. »املنار« 
خلصت إلى القول: »لكن على 
ضرورتهــا، فقد كانت زيارة 
بنتائج معنويــة، أكثر منها 

عملية«.
بدوره، نائب األمني العام 
حلــزب اهلل الشــيخ نعيــم 
قاســم أبلغ »املنــار« انه إذا 
عملت احلكومة بشكل فعال 
فــإن األمل باإلنقاذ ســيكون 
موجــودا. وقال قاســم: منذ 
8 أشــهر وفريقنا يعمل على 
لوائح الشطب )القيد( وتوزيع 
الدوائر ووضعنا آليات إلدارة 
االنتخابات وكل حتضيراتنا 
باتت جاهزة. وحول مخاطر 
عدوان إسرائيلي على لبنان، 
قال قاسم: »أي اعتداء سيقابله 
رد من حــزب اهلل، حتى لو 

جر إلى حرب«.
علــى أي حــال، األنظــار 

املصانع اللبنانية؟ غريب هذا 
التعتيم على هذا املوضوع. قد 
يكون من املفيد لألمن العام 
اللبناني أن يرســل وحداته 
اخلاصــة للبحث عن مصير 
الشاحنات بني األنبار ودير 

الزور«.
وأضــاف: »طرحــت هذا 
السؤال ألن حكومة الكاظمي 
النفــط وألن  وعــدت بهــذا 
األمــن العــام اللبناني يبدو 
تولــى املفاوضــات. طرحت 
هــذا الســؤال ألن مصلحــة 
كهرباء لبنان أعلنت انه في 
آخر سبتمبر ستحل الظلمة 
الكاملــة لنفــاد الفيــول من 
احملطات. انني استفسر فقط 

فهل من مانع؟«.
ملــف  أيضــا  وهنــاك 
وزارة  فــي  التشــكيالت 
اخلارجيــة، وأبرزهــا وضع 
األمني العام هاني شــميطلي 
بالتصــرف، وتعيــني بديل 
له. وكذلك ملــف مفاوضات 
ترسيم احلدود املائية جنوبا، 
وإقرار مرسوم تعديل احلدود 

وتوسيعها.

تتجــه إلــى جلســة مجلس 
الوزراء األربعاء املقبل، حيث 
ان بعــض امللفات املطروحة 
بــدءا  االنقســامات،  تثيــر 
التفاوض مع  من موضــوع 
صندوق النقد، الذي يرفض 
حــزب اهلل ان يكــون وفــق 
»أجندة« الصنــدوق، وأزمة 
الكهربــاء العالقة بني النفط 
العراقــي املــوكل تكريره او 
اســتبداله الى شــركة، بدت 
عليهــا بصمــات سياســية 
لبنانية محددة، وبني استجرار 
الغاز املصري، والعتمة املقبلة 
في نهاية سبتمبر اجلاري، ما 
لم تعط كهرباء لبنان سلفة 
خزينة جديدة لشراء الفيول، 
تضاف الى السلفات الكثيرة 
الســابقة، التي لم تسدد الى 

خزينة الدولة الفارغة.
وهنا يقول رئيس احلزب 
التقدمــي االشــتراكي وليــد 
جنبالط فــي تغريــدة على 
»تويتر«: »أين أصبح النفط 
العراقي؟ ومن هي الشركات 
املكلفة باســتبداله بالفيول 
من أجل إنتــاج الكهرباء في 

جنبالط يسأل: أين أصبح النفط العراقي؟.. ونعيم قاسم: أي اعتداء إسرائيلي سنرّد عليه حتى لو جّر  إلى حرب!

)محمود الطويل( مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان مستقبالً في دار الفتوى وزير الداخلية القاضي بسام املولوي 

وقد جــرى خــالل اللقاء 
بحــث العالقات الثنائية بني 
البلدين وحاجات لبنان في 
هذه األوقات الصعبة ودور 
بريطانيا في دعمه ومساندته، 
ومواكبتهــا خلطة النهوض 
االقتصادي التي تعمل عليها 

احلكومة.
على اجلانب األميركي، ال 
يبدو ان ثمة مــا يقلق، بعد 
مطالبة رئيــس اجلمهورية 
ميشــال عــون باســتئناف 
املباشــرة  املفاوضــات غير 
لترســيم احلــدود البحرية، 
مــع الطرف اآلخر. وذلك في 
كلمته املنقولة عبر الڤيديو 
في افتتاح الــدورة اجلديدة 

لألمم املتحدة.
يضاف الــى هذا االعتبار 
األجــواء اإلقليميــة املائلــة 
نحو التهدئة، ودليلها توجه 
الواليات املتحدة وإيران الى 
ڤيينا الستئناف املفاوضات 

النووية قريبا.
قنــاة »املنــار« الناطقــة 
بلســان حــزب اهلل، وفــي 
تقييمهــا لزيارة ميقاتي الى 

املولوي من دار الفتوى: ملتزمون كحكومة بإجراء االنتخابات
بيروت - خلدون قواص

أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بســام املولوي أن 
العسكر والضباط يقومون بخدمة وليس بعمل، وهم يخدمون 
املجتمع وأهلهم، ولن يترك وسيلة ميكن القيام بها لتحسني 
أوضاعهم لوجستيا وماديا ومعنويا واجتماعيا وهذا حقهم، 
وان الوضع العام بأجمله غير مريح وســيقوم بالعمل الذي 
يقدر عليه. ورأى بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف 
دريان أن الوضع األمني في لبنــان مقبول ومرض وليس 
ممتازا. وقال: أتابع التقارير األمنية حلظة بلحظة وســاعة 

بساعة ويوما بيوم ونعالج كل ما يطرأ فورا مع فريق العمل 
املســاعد لي، وعن غياب حواجز قوى األمن الداخلي على 
الطرقات فإن هذا يكون بحسب الوضع اللوجستي من جهة 

وحتقيق األمن من دون إزعاج املواطنني من جهة ثانية.
وأضاف: أخذنا بتوجيهات سماحته مبا فيه تأمني حقوق 
املواطنني واحلفاظ على األمن واالستقرار، وأكد املفتي دريان 
على إجراء االنتخابات ووعدناه أننا كحكومة ملتزمون في 
البيان الوزاري بهذا األمر وان سالمة املواطنني وامنهم من 
أول واجباتنا ورسالتنا وسيكون لنا لقاءات عديدة مع سماحته 

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

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

دولة أوروبية من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

البرتغال

بشرى

لاماشعاررا

صلنلمطلقيا

ععانراخمغل

بهـهـسةءايلا

ةدلقربمعام

اوججغتسنةس

لرهـرراةايا

ردداملمدلل

جءتونسومام

ااوبلمساخط

ءتيلاكمللر

لشبالمرساا

١ ـ من األقارب ـ رقد ـ شكر، ٢ ـ علم مؤنث ـ في 
فمي، ٣ ـ والدة ـ من األقارب ـ أوانه (معكوسة)، 
٤ ـ مل ـ خراب (معكوسة)، ٥ ـ والدة، ٦ ـ يقعد ـ 
متشابهان، ٧ـ  عاشقـ  املنع، ٨ـ  أملي (معكوسة) من 
املخلوقات، ٩ ـ يضرب بالسوط، ١٠ ـ ولد ـ ثوني.

األمس
اخلامسة

شتاء
الرجاء
اخلالية

عطاء
رقمي
 املطر
شمرة
بيوت

سالم
ورد
عناد
جهد
رمل

البوارج
الغير

موسم
السمك
النمر

النسق
مناهل
العهد

صعبة

١ ـ كبار ـ من أقاربي، ٢ ـ مساندة ـ والد، ٣ ـ ندميي 
ومساهري، ٤ـ  دعاءـ  حسن وبهاء، ٥ـ  كسل وتقاس، 
٦ ـ ملس ـ من أدوات النجار، ٧ ـ مجرى مائي ـ فضاء، 
٨ ـ في البحر ـ نستورد، ٩ ـ انهض ـ أقري، ١٠ ـ علم 

مذكر ـ حرف هجاء.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ جد ـ نام ـ حمد، ٢ ـ سعاد ـ سني، ٣ ـ أم ـ أخ 
ـ وقته (معكوسة)، ٤ ـ سئم ـ دمار (معكوسة)، ٥ ـ 
أم، ٦ ـ يجلس ـ س س، ٧ ـ مغرم ـ النهي، ٨ ـ مناي 

(معكوسة) ـ جان، ٩ ـ يجلد، ١٠ ـ ابن ـ روبي.

١ ـ جسام ـ عمي، ٢ ـ دعم ـ أب، ٣ ـ سميري، ٤ 
ـ نداء ـ جمال، ٥ ـ خمال، ٦ ـ مس ـ مسامير، ٧ ـ 
نهر ـ جو، ٨ ـ حيتان ـ جنلب، ٩ ـ قم ـ سهادي، 

١٠ ـ داود ـ سني.

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

إعداد: عروبة حجازي

مصطلحات ومعان

Sandwich ساندويتش

تنسب هذه الكلمة الشهيرة إلى أحد النبالء 
 John Montagu Earl of اإلجنليز الذي يدعى
Sandwich والذي ولد عام ١٧١٨ وتوفي عام 
١٧٨٢.. وقصة هذه التسمية أن هذا النبيل كان 
مقامرا مدمنا، ويقال إنه من شدة انغماسه 
في اللعب كان يطلب من خدمه أن يأتوا إليه 
بشرائح اخلبز احملشو حلما، والتي ميكنه 
أن يتناولها بسرعة دون ضياع وقت اللعب!

وقد اشتهر هذا النوع من الطعام فأطلق على 
أي خبز وحلم يتم إعدادهما بهذه الطريقة.. 
ثم أطلق لفظ Sandwich على كل الشطائر 

التي حتشى باللحم أو بغيره.
هجوم القرش

القرش سمكة قوية تهاجم اإلنسان في املاء، 
وهو من أشد األسماك شراسة وخطورة، وقد 
يصيبه ـ بأسنانه احلادة ـ بجروح خطيرة، 
وقد مييته.. هذا ومن أكثر األماكن، أو البالد، 
الناس في  القرش  التي يهاجم فيها سمك 
املياه: الواليات املتحدة (وخاصة هاواي)، ثم 
أستراليا، ثم جنوب أفريقيا، ثم البرازيل، ثم 
بابوا (أو غينيا اجلديدة)، ثم نيوزيلندا، ثم 

املكسيك، ثم إيران، ثم جزر البهاما.
طائر القطرس

طائر (القطرس) الضخم الذي يشبه النسر 
ميكنه أن يظل طائرا في اجلو طوال يوم كامل 
دون أن يرفرف بجناحيه مرة واحدة (أي يظل 

يفردهما على اتساعهما دون أن يضمهما).

من كتاب: املوسوعة الثقافية الكبرى ـ  مجدي عبدالعزيز

عالم التجميل

أتعاني من الشيب املبــكر؟ نقص هذا الڤيتامني 
قد يكون السبب

إلى  الكثيرون من تسلل الشيب  يعاني 
الشعر في سن مبكرة، قد تبدأ في بعض 
التفريق ما  العشرينيات، دون  األحيان من 
بني الرجل أو املرأة، مما قد يتسبب بإحراج 
كبير، ورمبا يظهر الشخص بعمر أكبر من 

عمره احلقيقي.
الرمادي من أكثر  فتحول الشعر للون 
العالمات املزعجة التي تؤرق الكثيرين، وتكون 

من بني مقدمات مرحلة الشيخوخة.
 Times News فعلى ذمة تقرير نشره موقع
Express، فإن الشعر الرمادي ميكن أن يكون 
الڤيتامينات.  ناجتا عن نقص بعض أنواع 
حيث يعد نقص ڤيتامني B١٢ أحد األسباب 
األكثر شيوعا لشيب الشعر قبل األوان، ألنه 
من بني الڤيتامينات الضرورية للحفاظ على 
الدم واخلاليا العصبية في اجلسم،  صحة 

وميكن أن يحمي شعرك من الشيب.
وأظهر اخلبراء أن نقص املغذيات ميكن 
أن يكون له تأثير كبير على شعرك، لذا البد 
أن يحرص األشخاص على احلصول على 
اجلرعات الالزمة لڤيتامني B١٢، حتى يتم تفادي 
هذه احلالة، حيث يساهم هذا الڤيتامني في 
مساعدة اجلسم على تكوين خاليا الدم احلمراء 
واحلفاظ على صحة اجلهاز العصبي، كما 
يستخدمه اجلسم إلطالق الطاقة من الطعام.

وأوصى اخلبراء بضرورة تناول األطعمة 
التي متنحك اجلرعات التي يحتاجها جسمك 
من هذا الفيتامني املهم، والتي تشمل تناول 
إذ ال  اللحوم واألسماك ومنتجات األلبان. 
يوجد هذا الڤيتامني بشكل طبيعي في األطعمة 
مثل الفاكهة واخلضراوات واحلبوب، لذلك قد 
يكون النباتيون أكثر عرضة لإلصابة بنقص 

هذا الفيتامني.
كما ميكن أن يؤدي نقص ڤيتامني B١٢ إلى 
فقر الدم، ومن املعروف أن البالغني، الذين 
تتراوح أعمارهم بني ١٩ و٦٤ عاما، يحتاجون 

إلى حوالي ١٫٥ ميكروغرام يوميا منه.

موقع «تاميز نيوز إكسبريس»
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@ Mefrehs مفرح الشمري

«إكسبو ٢٠٢٠» الذي تنطلق انشطته مطلع 
الشهر املقبل وتستمر حتى احلادي والثالثني 
من مارس ٢٠٢٢، يعتبر أول األحداث العاملية 
الضخمة التي تقام في دبي منذ انتشار جائحة 
كوفيد-١٩، يدعو القائمون عليه ماليني الزوار 
الى املشاركة في صنع عالم  جديد  من خالل 
االحتفــاالت املبتكــرة التي تقدمهــا ١٩١ دولة 
تشــارك في هذا احلدث العاملي الذي خصص 
له القائمون عليه اغنية رسمية بعنوان «هذا 
وقتنا» باللغتني العربية واالجنليزية يشدو 
بها كل من سفير «اكسبو ٢٠٢٠» النجم حسني 
اجلســمي وترافقه املطربة اإلماراتية الشابة 
أملاس، التي أدرجتها منصة «سبوتيفاي» في 

قائمتها ألفضل املواهب النســائية في الشرق 
األوسط، إلى جانب املطربة اللبنانية األميركية 

املرشحة لنيل جائزة الغرامي، ميسا قرعة.
«األنباء» تواصلت مــع املطربة االماراتية 
الشــابة أملــاس وهنأتهــا على اختيــار جلنة 
«اكســبو٢٠٢٠» لها لتغني االغنية الرســمية 
لهذا احلدث العاملي بجانب النجم الكبير حسني 
اجلسمي واملطربة املميزة ميسا قرعة، حيث 
عبرت أملاس عن ســعادتها باملشاركة في هذا 
احلدث العاملي من خالل غناء اغنيته الرئيسية 
التــي حملت عنــوان «هذا وقتنا» مع ســفير 
«إكســبو ٢٠٢٠» حســني اجلســمي واملطربة 
املرشحة جلائزة الغرامي ميسا قرعة. وقالت: 
«أنــا فخورة جدا بكونــي إماراتية ولدي دور 
في حلظة ســتبقى إلى األبــد جزءا من تاريخ 

بالدي وهذه األغنية جتسيد لألمل واليقني بأن 
التعاون سيسفر عن مستقبل أفضل للجميع 
خصوصا ان اغنية (هــذا وقتنا) جمعت بني 
املاضي واحلاضر واملستقبل وانا أشكر إدارة 
إكســبو٢٠٢٠ ملشــاركتي في اداء هذه االغنية 
اجلميلة وهو امر مشــرف جدا لي وملسيرتي 
الفنيــة القصيرة خصوصا ان كلمات االغنية 

تدعو اجلميع الى التفاؤل باملستقبل.
وأشــارت املطربة االماراتية الشابة أملاس 
فــي حديثها مــع «األنباء» الى انها ستشــدو 
باالغنيــة «اليف» مــع النجم الكبير حســني 
اجلسمي واملطربة املميزة ميسا قرعة في حفل 
افتتاح اكسبو ٢٠٢٠ الرسمي، متمنية جلميع 
املشــاركني التوفيق ولوطنها الكبير االمارات 

كل تقدم وازدهار.

حسني اجلسمي يتوسط أملاس وميسا قرعة في تصوير أغنية إكسبو ٢٠٢٠ الرسمية «هذا وقتنا»

اإلماراتية أملاس: مشاركتي 
في «هذا وقتنا» شرف لي

بعد اختيارها لغناء أغنية «إكسبو ٢٠٢٠» الرسمية بجانب اجلسمي وميسا

ملشاهدة الڤيديو

«على درجة رجال األعمال».. جديد الشعالن
بعد غياب عن البرامج التلفزيونية، 
يعــود اإلعالمــي مبــارك الشــعالن 
للشاشة من خالل برنامجه االقتصادي 
الذي يحمل اســم «على درجة رجال 
األعمال» ويبث كل يوم ســبت على 
شاشــة قناة atv، حيث يســتضيف 

مــن خالله عــددا من الشــخصيات 
االقتصاديــة واإلعالميــة املرموقــة 
فــي البــالد. البرنامج يعتبــر أكبر 
جتمع لرجال املال واالعمال ويتوقع 
لــه النجاح خلبــرة اإلعالمي مبارك 

الشعالن مبثل هذه البرامج.

احتفاًال باليوم السعودي..
نوال غّنت على «اليوتيوب» .. «البيارق عالية»

عبداحلميد اخلطيب

توقع الكثيرون ان تكون «القيثارة» نوال 
الكويتية جنمة احدى حفالت اليوم الوطني 
الســعودي الـ ٩١، وان تقف أمام اجلمهور 
على املسرح تشدو بأجمل أغنياتها، السيما 
أنها أعلنت منذ أيام عبر حسابها الرسمي 
بـــ «تويتر» أنها ستشــارك اململكة فرحة 
هذه املناسبة العزيزة، حيث غردت وقتها: 
«حبايبي جمهوري اللي اشــتقت له وايد، 
مشاركتي بتكون اهداء مني لوطني الثاني 
في يومها الوطني الـ ٩١، عسى اهللا يحفظكم 
ويحفــظ بلدكــم من كل شــر»، لكن خالفا 
للتوقعات جاءت مشــاركة نوال من خالل 
طرح أغنية وطنية على قناتها الرســمية 
في «اليوتيوب» حملــت عنوان «البيارق 
عالية»، من كلمات خالد املريخي، وأحلان 

مشعل العروج ومشــاري اليتيم، ومكس 
ماســتر جاســم محمد، وهندسة الصوت 

محمد عصمت وسعيد العمودي.
وحتصــد االغنية منــذ طرحها إعجاب 
اجلمهور مــن جميع دول اخلليج، وتقول 
كلماتهــا: «البيارق عاليــة والراس عالي.. 
والســعودي قدها واقــدود دامي.. غالية يا 
اململكــة أول وتالي.. ما لنا مبحبتك يا دار 
المي.. من جنوب العز حلدود الشمالي.. وانت 
بني أهل املعزة العزامي.. ما نبالي بالشدايد 
ما نبالي.. العظيم بعينه اتهون العظامي.. 
وجهنا ابيض يومها ســود الليالي.. كيف 
يــوم ان القدر زف الغنامي.. ســيفنا عادل 
ونخلتنا ظاللي.. ومن طمع في حقنا ذاق 
الهزامي.. دارنا ربي خلقها للمعالي.. الفخر 
هامي بها واملجد هامي.. الوطن غالي وبيت 
اهللا غالي.. كيف ال صار بوطنك البيت قامي».

الشربيني.. تتخلى عن البطولة املطلقة
القاهرة - محمد صالح

وجدت الفنانة دينا الشربيني نفسها في 
أزمة صعبة عقب انتهاء عقد مع MBC الذي 
نص على أن تقدم ٣ مسلســالت هي «زي 
الشمس» في ٢٠١٩، و«لعبة النسيان» في 
٢٠٢٠، و«قصر النيل» العام احلالي، والذي 
لم حتقق من خالله النجاح اجلماهيري أو 
نســب املشاهدة التي كانت متوقعة، لذلك 
أعاد املنتجون والقنوات الكبرى حساباتهم 

في تقدميها كبطلة مطلقة، خاصة أن أعمالها 
في الســينما وآخرها فيلم «ثانية واحدة» 
خرج سريعا من الســباق، ورفعته أغلب 
دور العرض لصالح فيلمي «أحمد نوتردام» 
و«ديدو». وتفكر دينــا بجدية في العودة 
مرة أخــرى للبطولة الثانيــة والعمل مع 
جنوم كبار حتى تضمن تواجدها في أعمال 
ناجحة تعيدها إلــى دائرة جنمات الصف 
األول بعد فترة، وأقرب األعمال املرشــحة 

لها مسلسل محمد رمضان املقبل.

مفرح الشمري

تداول عدد من مواقع التواصل االجتماعي 
أغنيــة «ال ال يا بو اجلدايل» الشــهيرة التي 
كتبها الراحل سلطان عبداهللا السلطان وحلنها 
املوسيقار يوسف املهنا وغناها املطرب القدير 
عبداحملســن املهنا بالشــكل غيــر املتعارف 
عليــه في الكويت، حيث كانت بنمط تراثي 
شــبابي معاصر، وبصوت وأداء موسيقيني 
من الكويت وأميركا أثارا إعجاب الكثير من 
عشــاق املوســيقى واألغاني التراثية، لكن 
تلــك املواقع قلمــا تعرف قصة هــذا النمط 
وهذا التوزيع اجلديد لألغنية الشهيرة التي 
انطلقت في الســتينيات مع بداية العالقات 

بني الكويت وأميركا، وهي فترة كانت تشهد 
الكويــت خاللها نهضة فنية غير مســبوقة 

في املنطقة.
القصة ان هذه األغنية التي دخلت القلوب 
بدايــة ســتينيات القــرن املاضــي بصوت 
الفنــان القديــر عبداحملســن املهنــا، أعادت 
أكادميية «لويــاك للفنــون األدائية» (البا) 
إحياءهــا وإطالقها من جديــد بالتعاون مع 
السفارة األميركية في الكويت وذلك احتفاال 
مبرور٦٠ عاما من العالقات الديبلوماسية بني 
الكويت وأميركا، لذلك اجتمع موســيقيون 
من أوركســترا أكادميية «البا» وأوركسترا 
نيويورك العربية على إجناز هذا العمل الذي 
مت تسجيله وتنفيذه بني استديوهات والية 

نيوجيرسي في الواليات املتحدة األميركية 
واستديوهات الكويت، وأعاد توزيعه مايسترو 

«البا» يوسف بارا.
الالفت في هذا العمل املوسيقي املشترك، 
أن إعادة التوزيع حافظت على قالب األغنية 
التراثي لكنها أضافت اليه اللمســة الغربية 
املعاصرة بأسلوب محبب وذكي دون املساس 
بهوية األغنية الشرقية الكويتية، األمر الذي 
قلمـــا جنـــده في اإلنتاجات املوسيقية التي 
تعيد جتديد األغاني القدميــــة، وهذا ليس 
بجديد على أكادميية «البا» التي دوما حترص 
على التعريـــــف باملــوروث الفني الكويتي 
والعربي بأسلوب تتواصـــل معـــه األجيال 

كافـــة.

أعادتها «البا» بنمط معاصر  احتفاالً مبرور ٦٠ عاماً على العالقات الكويتية ـ األميركية

جانب من العازفات املشاركات في العمل املوزع املوسيقي يوسف بارا

«ال ال يا بو اجلدايل» الكويتية.. بأداء أميركي
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النواف ملنع جلوس العسكريني في املطاعم 
بالزي الرسمي والتجول بالقهوة

مبارك التنيب

قال مصدر أمني إن وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل 
النواف طالب في تعميم شفهي وجه إلى الوكالء املساعدين بالتعميم 
على رجال األمن عدم اجللوس في املطاعم بزيهم الرسمي، مشيرا 
إلى ان التعميم ال يحظر على رجال األمن شــراء الوجبات وإمنا 
ميكنهم شــراء ما يرغبون والتوجه به إلى مكاتبهم، كما تضمن 
التعميم منع رجال األمن من التجول في األســواق وفي أيديهم 
أكواب من القهوة أو املشــروبات، ومتى مــا رغبوا في ذلك أن 

يفعلوا ذلك في مكاتبهم، إلى جانب االلتزام بالزي الشرطي الكامل 
خالل قيامهم بدوريات راجلة في املجمعات. ويأتي تعميم الفريق 
الشيخ فيصل النواف في إطار سياسة الضبط والربط العسكري 
ومبــا يحافظ على هيبة رجل األمن ويحول دون تعرضهم ألي 
انتقادات. من جهة أخرى، نفت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية ان يكــون مقطع الڤيديو املتداول على 
وسائل التواصل ويظهر احتفاال كبيرا تشارك فيه أعداد كبيرة 
من املواطنني واملقيمني بأنه حديث، وذكرت في بيان نشرته على 

موقعها «تويتر» ان املقطع قدمي ويعود للعام ٢٠١٨.

الفريق الشيخ فيصل النواف

«اجلرمية القانونية» منوذج مكتمل لألدب البوليسي العربي
في تطبيق القانون» 

تدور احداث الروايــة حول جرمية مروعة ذهب 
ضحيتها احمد زوج اميمة التي وجهت اصابع االتهام 
لها بسبب تناقض رواياتها امام احملقق فواز.. فضال 
عن بواعث محتملة ناجتة عن خالفات زوجية وطمع 
بثــروة وتناقض العادات.. وما عزز ذلك ادلة متمثلة 
في وجود آثار دماء في ســيارة اميمة وعجزها عن 
اقناع احملقق مبكان وجودها وقت اجلرمية بعدما نفى 

حبيبها راكان وجودها عنده حلظة اجلرمية!
وقاد التحقيق الى عدة فرضيات وعدد من املشتبه 
بهم امثال سارة عشــيقة احمد.. وسعود الذي هدد 
احمد في ذات مرة بالقتل. وبعد التحقيقات والتحريات 
أدينت اميمة على الرغم من اتصالها، وهي موقوفة، 
براكان وطلبها منه قــول احلقيقة انها كانت عنده.. 

بعدما طلبت من اختها ادخال التلفون خلسة!
ويبدو ان اجلرمية حتولت الى قضية رأي عام بعدما 
نشر ابو احمد اخلبر على «تويتر» وتفاعل معه الناس.

وأخيرا، ادينت اميمة واعدمت بعدما توسلت قائلة 
«ال تقتلوني.. لم أفعل شيئا يستحق القتل» (ص١٢٩).
ظن احملقق فواز انه انتصر وحقق العدالة.. لكن 
وا أســفاه.. لقد وقع في فخ «املجرم» الذي التقى به 
في سلوك مرضي غريب، وأقر له بجرميته.. وكيف 
انه اســتثمر حيلة قانونية تعد سر الرواية.. حينها 
قال له «كل ما شاهدته ايها احملقق.. قمت به متعمدا 

كي تشك في اميمة».

يعد األدب البوليسي أو األدب «اجلنائي» مبنزلة 
قصــة او رواية قوامها اكتشــاف رجل البوليس او 
احملقــق او التحّري جرمية تبــدو وكأنها «كاملة».. 
حيث يصل املؤلف الى «احلّل» بطرائق مشوقة تثير 
فضول القارئ، وحتبس انفاسه وتستثير عنده ملكة 
حل األلغاز.. وهذا بالفعل ما نلمسه في رواية حيكت 
في غاية االتقان مســرحها الكويت، وحتمل عنوانا 
مثيرا «اجلرمية القانونية» للروائي سليمان يعقوب 
احلشاش.. وصادرة عن دار املواسم، لبنان، العام ٢٠٢١.

فمنذ بدايتها حتى ما بعد تنفيذ حكم االعدام بأميمة 
املتهمة ظلما بقتل زوجها.. وعلى مدار ١٤٣ صفحة من 
احلجم املتوسط.. يحبس الروائي انفاس املتلقي بلغته 
اآلسرة واســلوبه احملبك.. وسرده املشوق وحواره 
الغزير.. مستعينا بلعبة األلغاز والغموض والفرشيات 
واخليوط ملعرفة اجلاني الذيـ  يا للمفارقةـ  قد أفلت 
مــن يد العقاب مع انه اقر للمحقــق فواز في نهاية 
الرواية بفعلته السادية املتمثلة بقتل احمد زوج اميمة 
وتقطيع جثته إربا إربا.. مع سبق االصرار والترصد!

ولم يترك الروائي العنوان من دون تشويق وإثارة.. 
إذ يطرح القارئ منذ البداية الســؤالني اآلتيني: كيف 
جلرمية ان تكون قانونية؟ وهل من جرمية غير قانونية؟

ولعل اإلجابة جاءت على لسان احملقق فواز الذي 
عجز قانونيا عن توقيف املجرم على الرغم من اعترافه.. 
يقول فواز «اجلرمية القانونية هي يدان فيها البريء 
ويبرأ فيها املجرم بسبب غياب ادلة كان سببها ضعفا 

بقلم: أ.د.أنور عبداحلميد املوسى
اجلامعة اللبنانية ـ بيروت

الشــرطي  بالعمل  املــرأة  التحاق 
انطلق من إميان راسخ بقدرة وكفاءة 
املرأة الكويتية واالستفادة من نصف 
املجتمع وصوال الى اكتفاء وطني في 
جهاز الشرطة يعوض أي نقص قد ينتج 

عن عزوف شباب عنه.
وزير الداخلية الشــيخ ثامر العلي 
ووكيل الوزارة الفريق فيصل النواف 
هما األقرب لكل مــا حتتاجه الوزارة 
خاصة القوة البشرية، لذا خص وزير 
الداخلية معهد الشرطة النسائية بزيارة 
الشــهر املاضي واعرابــه عن الفخر 
بالفتيات الكويتيــات لالرتقاء بالعمل 
األمني، لذا وجب ترجمة هذا االهتمام 
سواء من قبل قطاع التدريب الشرطي 
بفتح مزيد من الدورات لقبول النساء 
في العمل الشرطي وان متنح الشرطيات 
الضابطات مناصب إشراقية وقيادية 
تشــجع فتيات الكويت على تفضيل 

العمل الشرطي.
تابعت في اآلونــة األخيرة جهود 
مالحقة مخالفي قانون اإلقامة وترجمة 
تعليمات وكيل الوزارة الفريق الشيخ 
فيصل النواف في هذا الشــأن ولكن 
املالحــظ افتقاد احلمــالت للعنصر 
النسائي، وأمتنى ان اكون مخطئا، مع 
العلم ان املخالفني ليســوا من الذكور 
دون االناث ونعلم احلرج الذي يتعرض 
له رجل األمن من توقيف فتاة أو امرأة 
وبالتالي من املهم وجود عناصر نسائية.

افضل وأهم مرفق شرطي وجب ان 
تتواجد فيه الشرطة النسائية هو قطاع 

األمن العام، خاصة املخافر.
والتي تضم نظارات خاصة بالنساء 
ووجود شرطيات يشرفن عليها يشكل 
ضمانة ويحول دون اي قضايا اعتداء 
أو االفتراء على رجال شــرطة، ايضا 
املخافر تســتقبل بالغات من سيدات 

يردن اإلبالغ عن قضايا محرجة ووجود 
نساء يستمعن إلهني مهم لتجنب احراج 

يقعن فيه بشرح وقائع تعرضن لها.
ايضا، فإن وجود شرطيات باملخافر 
سيسهم في التجاوب بشكل سريع مع 
مهام تفتيش نسوة أو فض مشاجرات 
نسائية، وسينعكس حتما على السلوك 
العام لقوة املخفر وتعاملهم مع اآلخرين 
ايضا فــإن مهام تأمني منشــآت في 
مناسبات دينية ووطنية من قبل األمن 
العام يســتلزم وجود شرطة نسائية 
بأعداد كافية وهو ما يحدث فارقا كبيرا 
وآمل ان اسمع قريبا عن ضابطة وقد 

عينت كرئيس مخفر او قائد منطقة.
القيــادة الواعدة والتي نرغب فيها 
تلك التي ترصد ما هو في فكر القيادة 
العليا وتترجمه على ارض الواقع ومن 
هنا وجب ان تسعى قطاعات الوزارة 
ذات الصلة اوال بالبحث عن اســباب 
تدني معدالت وجود النساء في الشرطة 
وجتاوزها حتى وان استحدثت امتيازات 
مغرية بحيث نرى في املنظور القريب 
دوريات امن عام وجندة ومرور ومباحث 
جتوب شوارع الديرة بها شرطيتني او 

ضابطة وشرطية.
آخر الكالم

األمة  مقترح معالي رئيس مجلس 
مرزوق الغامن بشأن منح اقامة مميزة 
لـ «١٥ عاما» واولوية التجنيس ملن يبرز 
جنسيته، حل ممتاز وجب دعمه ومتى ما 
اتفق عليه وظهرت اجلدية في التطبيق 
ســنصل الى حل مهم في هذه امللف، 
مهلة عام لتعديل الوضع مناسبة وكافية 
ليظهروا جنسياتهم وهي معلومة لدى 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية وفي هذه املناسبة 
أبارك لألخ صالح الفضالة إعادة تعينه.

الشرطة النسائية
ورؤية الوزير العلي

الفريق متقاعد طارق حمادة

االمتناع عن عقاب فنانة مشهورة
 لنشر ڤيديو إباحي في «سناب»

محمد اجلالهمة

أيدت محكمة االستئناف 
برئاســة املستشار نصر 
سالم آل هيد حكم االمتناع 
عن النطــق بعقاب فنانة 
كويتية مشهورة عن تهمة 
مخالفة اآلداب العامة عن 
نشــر ڤيديــو إباحي في 
سناب شــات في شكوى 
إدارة مكافحــة اجلرائــم 

اإللكترونية.
وفيما أنكــرت املتهمة 
ما وجه إليها من اتهام مت 
حجزها في النيابة وإخالء 

سبيلها بعدها بكفالة مالية ٢٠٠٠ دينار في 

أكتوبر من العام املاضي، 
وأمام محكمــة اجلنايات 
أخلي سبيلها بكفالة مالية 
أيضــا، وقضــت احملكمة 
النطــق  باالمتنــاع عــن 

بعقابها. 
وذكــرت املتهمــة أن 
حســابها مت تهكيــره في 
سناب شات وانها لم تنشر 
الڤيديو اإلباحي، مطالبة 
بالبــراءة وإلغــاء احلكم 
املستأنف، بيد أن محكمة 
االستئناف رفضت طعنها 
وأيدت حكم االمتناع عن 
النطــق بعقابهــا ومحــو 

الڤيديوهات ومصادرة الهاتف.

منع سفر مواطنة رفضت إجراءات التفتيش
مبارك التنيب

منعت مواطنة من السفر الى خارج البالد 
ومتت احالتها الــى مخفر اجلليب التهامها 
بإهانة عدد من رجال األمن في مطار الكويت 
الدولي، وازاء ترجيح املدعني بأن املواطنة 

في حالة غير طبيعية متت احالتها الى الطب 
الشرعي، وقال مصدر امني ان السيدة وخالل 
توجههــا الى خارج البالد رفضت اجراءات 
التفتيش واخــذت تتلفظ على رجال األمن 
بعبارات غير الئقة وعليه صدرت التعليمات 
مبنع سفرها جراء ما احدثته في مرفق املطار.

املستشار نصر سالم آل هيد

الزجاجة املشبرة ضبطت من قبل جندة حولي

ضبط غير طبيعيني في غرب مشرف وحولي
 بـ «ُبطلي» خمر مستورد و«مشبر»

أحمد خميس

اقتيد مواطنان إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
على خلفية ضبط األول داخل منطقة مشرف عقب 
مطاردتــه والثاني ضبط بعد االشــتباه فيه. وقد 
عثــر بحوزة األول على زجاجة خمر مســتوردة، 
فيما عثر بحوزة الثاني على زجاجة خمر مشبرة.
وقال مصدر أمني أن إحدى دوريات محافظة 
مبارك الكبير خالل جولة لها شاهدت مركبة يقودها 
شــاب مقابل منطقة مبارك الكبير وهي تصطدم 

مبركبة فيها سيدة ويهرب قائدها بسرعة كبيرة 
لتتم مطاردة الشــاب حتى غرب مشرف، وتبني 
ان قائدهــا مواطن في حالة غير طبيعية، ولدى 
الطلب منه الدخول الى الدورية رفض وقاوم رجال 
األمن، لتتم الســيطرة عليه، وبتفتيش السيارة 
عثــر على زجاجــة خمر مســتورد. وفي حولي 
رصدت دورية جنــدة مركبة يتعرج قائدها بها، 
ليتم توقيفه، وتبني انه شــبه فاقد للوعي، ليتم 
ادخاله إلى دورية النجدة وبتفتيش سيارته عثر 

بداخلها على زجاجة خمر مستوردة.

«اجلنائية» تغلق ملف ٢٦ قضية سرقة مركبات في ٦ محافظات
عبداهللا قنيص

متكن رجــال قطــاع األمن 
اجلنائــي ممثال في إدارة بحث 
وحتري مكافحة الفروانية من 
إغالق ملفات ٢٦ قضية سرقة 
مركبات اميركية الصنع، وذلك 
بضبط وافدين اعترفا بسرقة 
املركبــات وإعــادة بيعهــا بعد 
«التشــليح» كقطع غيار وذلك 

ادمانهما للمواد املخدرة واالنفاق 
الســاقطات وان لديهما  علــى 
شــقة في منطقة الساملية لهذا 
الغرض. وأضــاف املصدر: مت 
اســتصدار إذن نيابي وضبط 
املتهمني في منزلهما في منطقة 
جليب الشويخ ومبواجهتهما 
بالتحريــات أقــرا بأنهما وراء 
ســرقة ٢٦ مركبــة أغلبها كانا 
يقومان بسرقتها خالل توقفها 

دون أخــرى مبا ال ميكن رجال 
األمن من ضبطهما، الفتا الى ان 
رجال املباحــث بصدد توقيف 
الذيــن اعتــادوا  االشــخاص 
شراء قطع املركبات املسروقة 
للتحقيق معهم ومعرفة ما إذا 
كانوا على علــم بأن األغراض 
املبيعة مسروقة أم ال، مرجحا 
إبعــاد وافديــن تعاملــوا مــع 

اللصني.

في وضعية تشغيل ومركبات 
أخرى سرقاها باستخدام مفاتيح 
مصطنعة. وتابع املصدر بالقول: 
اعترف املتهمان بأنهما يقومان 
بتفكيك املركبات في كراج يعود 
إلى أحدهما ويقع داخل منزله 
ومن ثم يقومان ببيع املركبات 
املسروقة كقطع غيار، مؤكدين 
أن نطاق سرقاتهما لم يقتصر 
على محافظة بعينها أو منطقة 

بضبط عربيني «يشلحان» املركبات ويبيعانها قطع غيار

لالنفاق على تعاطي املخدرات 
واالنفاق على الساقطات.

أمنــي  وبحســب مصــدر 
لـ«األنباء» فإن معلومات وردت 
إلى رجال مباحث الفروانية بأن 
وراء سرقة العديد من املركبات 
في عــدة محافظات ســوريني 
يقيمان في منطقة اجلليب وعليه 
مت عمل فريق من التحريات اال 
ان الوافديــن ومعروف عنهما 
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املزيدي: العربي جاهز لـ «الديربي».. ونتمنى رفع نسبة دخول اجلماهير
مبارك اخلالدي

عبــر أمــني الســر العــام 
بالنــادي العربي عن شــكره 
وتقديره للجماهير العرباوية 
التي زحفت صباح امس إلى 
النــادي للحصول على تذاكر 
دخــول مبــاراة الفريــق أمام 
القادسية غدا االثنني في نصف 
نهائي بطولة كأس سمو األمير.
وقــال املزيدي لـ «األنباء: 
«نقدم حتية تقدير جلماهيرنا 
الوفيــة التي حضرت بكثافة 
للحصــول على تذاكر دخول 
الديربي املرتقب وهو مؤشر 
علــى رغبــة اجلماهيــر فــي 
الوقوف خلف الفريق ومؤازرة 
العبيــه في هــذه اللقاء املهم 
وهذا األمر ليس باملستغرب 
علــى جماهيرنــا املخلصة»، 

مضيفا: «نتمنى زيادة نسبة 
احلضور اجلماهيري أو فتح 
البوابات بالكامل مع االلتزام 
بالشروط الصحية وذلك أسوة 
بالــدول األخــرى واعتقد أن 
جماهير الكويت لديها الوعي 
الكافي لاللتــزام بالتعليمات 

الصحية».
وعن استعدادات «األخضر»، 
قال املزيدي: «نشعر بثقة عالية 
وباطمئنــان كبيــر جلاهزية 
الالعبــني والفريــق خلوض 
املبــاراة وكل مــا نتمنــاه أن 
يحالف احلظ العبينا لعبور 
هذه احملطة املهمة للتأهل إلى 
النهائي ســعيا للحفاظ على 

لقب هذه البطولة الغالية».
إلــى ذلــك، وجــه احتــاد 
كــرة القدم خطابا إلى إدارتي 
القادســية والعربــي طرفــي 

املباراة املرتقبة غدا يتضمن 
التعليمــات الواجــب اتباعها 
للدخــول الــى ســتاد جابر، 
حيــث مت حتديــد البوابات ٥ 
و٦ لدخــول جماهير العربي 
فيما مت حتديد دخول جماهير 
القادسية من ٧ و٨، كما شدد 
االحتاد على منع دخول غير 
املطعمــني باســتثناء الفئات 
املســتثناة بقــرارات وزارة 
الصحــة مــع التقيــد بلبس 
الكمام وعــدم اجللوس على 
 (X) املقاعد امللصق بها عالمة
وااللتزام بعدم التدخني، كما 
لفت االحتاد فــي خطابه الى 
انــه وفــي حــال مخالفة تلك 
التعليمات فســتتخذ اللجان 
الداخليــة  املنظمــة ووزارة 
اإلجراءات املنوطة بها للحفاظ 

على سالمة اجلماهير.

جماهير «األخضر» تدخل من بوابات ٥ و٦.. والقادسية من ٧ و٨

إقبال كبير من جماهير «العربي» على شراء تذاكر لقاء القادسية

خيطان يالقي التضامن وديًا غدًا

يحيى حميدان

يواصل فريــق الكرة بنادي خيطان تدريباته اليومية حتت 
قيادة املدرب هاني الصقر استعدادا للمشاركة في دوري الدرجة 
األولــى املقرر انطالقه في ٦ نوفمبــر املقبل، وذلك بصفوف 

مكتملة دون وجود غيابات. 
ويخوض «األحمر واألسود» مباراة جتريبية أمام التضامن 
غدا االثنني، والتي تأتي بسبب خروج الفريقني من كأس سمو 
األمير وابتعادهما عن املباريات الرسمية حتى أوائل نوفمبر املقبل. 
ويبحث خيطان عن مباراة جتريبية أخرى خالل الفترة املقبلة، 
وذلك قبل املشاركة في كأس االحتاد التنشيطية والتي ستكون 
بداية الفريق من خاللها مبواجهة اليرموك يوم ١٢ أكتوبر املقبل. 
ويعمل اجلهاز اإلداري في «األحمر واألسود» على االنتهاء 
من توقيع عقود العبيــه للحفاظ عليهم، علما بأن هناك إقباال 
كبيرا لدى الالعبني للتوقيع معهم خالل املرحلة املقبلة، فيما أجل 
املهاجم الدولي فواز املبيلش مسألة التفاوض مع ناديه خيطان 
إلى حني انتهاء مشاركته مع املنتخب األوملبي في بطولتي غرب 

آسيا وتصفيات البطولة القارية.

(محمد هاشم) الصقر يوجه العبي خيطان في مناسبة سابقة  

عبدالعزيز جاسم

وضــع مدرب الفريق األول لكرة القدم في 
القادسية خير الدين مضوي ملساته األخيرة 
على الفريق في تدريبات أمس ملواجهة العربي 
غدا في نصف نهائي كأس سمو األمير، حيث 
ســيعلن من خالل تقسيمه اليوم بشكل غير 
رســمي عــن التشــكيلة التي ســتدخل لقاء 
«األخضــر»، وذلك لكي تتــم تهيئة الالعبني 
نفســيا لهــذه القمة املرتقبة والتي ستشــهد 
حضورا جماهيريا يقارب الـ ٢٥ ألفا، ما يعني 
أن املواجهة حتتاج إلى التركيز الذهني والبدني 

للخروج من ضغط املباراة واجلماهير.
ويعلم مضوي أن عدم حتديد مصير مشاركة 
جنم الفريــق وقائده بدر املطــوع حتى اآلن 
سيربك حســابات الفريق، السيما أن املطوع 
يعتبر من أهم الركائز في خط املقدمة وقيادة 
الفريق، لذلك سيكون القرار النهائي للجهاز 
الطبي للقادســية بعد تدريبات اليوم بشأن 
املطوع، وسيكون بني ٣ خياريات كالعب أساسي 
أو بديل أو يتم اســتبعاده من القائمة، وهي 
أمور جتعل جمهور «األصفر» يضع يده على 
قلبه حتى مساء الغد بانتظار القرار اخلاص 

بنجمهم.

مضوي يضع اللمسات األخيرة

(املركز اإلعالمي بالقادسية) مضوي يوّجه الالعبني خالل التدريبات  

شكوك حول مشاركة املطوع مع «األصفر»
«طائرة» برقان تضم املال

يعقوب العوضي 

تعاقدت إدارة نادي برقان مع عبداهللا املال رســميا لتدعيم 
صفوف الفريق األول للكرة الطائرة ملنافسات املوسم املقبل، 
حيث أقيمت مراسم التوقيع في مقر النادي مساء أمس األول 
بحضور رئيس اجلهاز اإلداري محمد العسكر ومدرب الفريق 
األرجنتيني جوليان ألفاريز. ويسعى برقان لتحسني عناصر 
الفريق بهدف املنافســة على منصــات التتويج املختلفة من 
خالل بعض التعاقدات اجلديدة والوصول بها إلى افضل حالة 

من اجلاهزية.

الدوري املمتاز ينطلق مبواجهة «البطلني».. ولقاء «الغرميني» في اجلولة الثانية
عبدالعزيز جاسم

ســحبت مساء أمس قرعة 
دوري stc بدرجتيــه املمتازة 
واألولــى مبقــر احتــاد الكرة 
بحضور عضو مجلس اإلدارة 
نائب رئيس جلنة املسابقات 
الرشــيدي  ســالم ســعدون 
ومدير جلنة املسابقات د.حامد 
الشيباني ومدير جلنة التطوير 
والتدريب عبدالعزيز حمادة 

وممثلي األندية.
وشهدت مباريات اجلولة 
األولــى مــن الــدوري املمتاز 
الذي ســينطلق في ٣ نوفمبر 
مواجهات حامل اللقب العربي 
التضامــن بطــل دوري  مــع 
الدرجة، فيما يلتقي الكويت مع 
اليرموك وكاظمة مع الفحيحيل 

مواجهة الكويت مع القادسية 
في اجلولة الثالثة، بينما تشهد 
اجلولة التاسعة لقاء العربي 

والكويت.
كما أسفرت مباريات دوري 

الدرجة األولي الذي سينطلق ٦ 
نوفمبر، عن مواجهتي الساحل 
والصليبخــات، وخيطان مع 
اجلهراء، فيما سيكون برقان 

راحة.

سالم سعدون ود.حامد الشيباني وعبدالعزيز حمادة خالل سحب القرعة

والنصر مع الساملية والقادسية 
مع الشباب. وحسب القرعة، 
ســتقام مباراة «الديربي» بني 
الغرميني العربي والقادسية في 
اجلولة الثانية، فيما ستكون 

كاظمة8:00 الكويت
كويت سبورت

ناصر العنزي

يتحدد مساء اليوم الطرف األول للمباراة النهائية لكأس سمو 
األمير في املواجهة التي ستجمع الكويت وكاظمة على ملعب علي 
صباح السالم بنادي النصر بانتظار الطرف الثاني الذي سيتحدد 
غدا في مواجهة «الديربي» بني العربي حامل اللقب والقادســية، 
علمــا أنه مت حتديد يوم ٢٣ نوفمبر املقبل موعدا إلقامة املباراة 

النهائية برعاية سامية من سمو األمير.
وبلغ الفريقان املربع الذهبي بعد فوز الكويت على الساحل 
وخيطــان وتخطي كاظمة كال من الســاملية والنصر، وعيه فكل 
فريق يســعى اليوم الستغالل الفرصة لالقتراب بقوة من منصة 
التتويج، الســيما أن «األبيض» اعتــاد  الفوز في البطوالت فيما 
غاب «البرتقالي» طويال عن البطوالت اذ آخر لقب حققه في بطولة 

كأس سمو األمير كان موسم ٢٠١٠-٢٠١١.
وأكمل «األبيــض» جاهزيته ملواجهة 
اليوم، حيث يستند مدربه التونسي فتحي 
اجلبال الى مجموعة متميزة من الالعبني 
القادرين علــى جتاوز هذه املهمة بأمان، 

وصحيح ان الفريق يحظى بنسبة جيدة من الفوز لكن يعتمد ذلك 
على أداء الالعبني واســتغاللهم الفرص املتاحة للتسجيل، وكان 
«األبيــض» قد خاض مباراة آســيوية الثالثاء املاضي جتاوز بها 
الســلط األردني بهدفني نظيفني ليصل إلى نهائي منطقة (غرب) 
لكأس االحتاد اآلسيوي ولذلك فهو مطالب اليوم بأن يقدم أفضل 
ممــا كان عليــه خصوصا أن صفوفه تضم العبــني محترفني من 
الطراز الرفيع وفــي مقدمتهم النيجيري جون ميكيل واملغربي 

املهدي برحمة.
مــن جانبه، فــإن كاظمــة بقيــادة مدربه البوســني داركو 
نيســتروڤيتش متكن من فرض نفســه في املربع الذهبي رغم 

صعاب اإلعداد وعدم تواجد كامل محترفيه، إال أن داركو جنح في 
تخطي املباراتني السابقتني بثبات وبعناصر محلية أمام خصمني 
عنيديــن هما الســاملية والنصر، وقد اطمأن اجلهــاز الطبي على 
سالمة املهاجم شبيب اخلالدي إذ تأكدت مشاركته اليوم، وتدعيما 
لصفوف «البرتقالي» هذا املوسم فقد مت 
التعاقد مع مهاجمني هما البرازيلي مايكون 
سانتانا وقبل أيام قليلة مع األردني أحمد 

العرسان قادما من الفيصلي األردني.

العرسان ثالث محترفي «البرتقالي»

الكويت وكاظمة.. 
َمن يتأهل إلى نهائي «أغلى الكؤوس»؟

عبدالعزيز جاسم

أعلن نادي كاظمة عن ثالث صفقاته هذا 
املوسم بالنسبة حملترفي الفريق األول لكرة 
القدم بتعاقده مــع املهاجم األردني أحمد 
العرسان (٢٦ عاما)، وسبق للعرسان أن مثل 
أندية (بن حسن، منشية، شباب 

العقبة، الفيصلي في األردن).
وعقب التعاقد معه رسميا، قال العرسان: 
«فــي البداية أود أن أشــكر إدارة النادي 
الفيصلي وإدارة نادي السرحان على تسهيل 
مهمتــي لالنتقال الى االحتراف اخلارجي 
والوقوف بجانبي ودعمكم في البطوالت 

القادمة».
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ابنة بيليه: «أبوي بخير»

قطع أســطورة كرة القدم البرازيلي بيليه «خطوات عدة» 
في مرحلة التعافي باملستشفى بعد عملية جراحية الستئصال 
ورم في القولون قبل ثالثة أسابيع، بحسب ما كتبت ابنته على 

حسابها في إنستغرام.
وقالت كيلي ناســيمنتو في رسالة مرفوقة بصور عدة لها 
ولوالدها يلعبان الورق «في هذه األيام األخيرة، قطع خطوات عدة».
وبدا بطل العالم ٣ مرات مبتسما وفي حالة جيدة بالصور.

وكانت كيلي نشرت مقطع ڤيديو يظهر فيه بيليه وهو يغني 
نشيد ناديه املفضل ســانتوس الذي تألق معه في الفترة بني 
١٩٥٦ و١٩٧٤، قبل أن ينضم إلى فريق كوســموس نيويورك 

األميركي في نهاية مسيرته الكروية.
كما قام بيليه بحســه الفكاهي املعتاد بنشر مقطع ڤيديو 

يظهر فيه وهو يجري التمارين على دراجة هوائية.
وكتب بيليه البالغ ٨٠ عاما في صفحته على «إنســتغرام»: 
«أصدقائي، أرســل هذا الفيديو الذي صورته زوجتي من أجل 
مشاركة فرحتي معكم. أنا محاط بالعاطفة والتشجيع ما يجعلني 
أشــعر بتحســن قليل كل يوم. من خالل ممارستي رياضة 
الدراجات الهوائية، وبهذه الطريقة سأعود قريبا إلى سانتوس» 

في ساو باولو حيث يقطن.
وظهر «امللك» بيليه في الشريط املصور على دراجة، بينما 
يهتف له اثنان من الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين، 
في حني قال أحدهما «حسنا، هذا كل شيء أيها البطل! ممتاز! 
أكثــر من ذلك بقليل»، ليرد بطــل العالم ٣ مرات ممازحا مبد 

لسانه كأنه منهك.

إيقاف كومان مباراتني
أوقف املدرب الهولندي لنادي برشلونة رونالد 
كومان ملباراتني بسبب طرده في مباراة فريقه ضد 
مضيفه قادش ٠-٠. وفرضت جلنة املســابقات، 
الهيئة التأديبية التابعة لالحتاد اإلســباني للعبة، 
أدنى عقوبة متوقعة لالحتجاج، عقب تقرير احلكم.
وأوضــح حكم املباراة كارلوس ديل ســيرو 
غراندي، أنه مت طرد كومان بســبب «االحتجاج 
على احلكم الرابع، برفع ذراعيه في الهواء، ورفع 
صوته قبل مغادرة املنطقة الفنية وهو يقول: يجب 
علــى احلكم أن يصفر، يجب على احلكم يصفر، 
يجب عليه أن يصفر! في وقت سبق للحكم الرابع 
أن طلــب منه التوقف عن االحتجاج على قرارات 

احلكام».
وطــرد املدرب الكاتالوني في الدقيقة األخيرة 
من املباراة بعد احتجاجــه على تواجد كرة ثانية 

على أرض امللعب.
وقال كومان «في هذا البلد، يتم طردنا دون أن 
نقوم بأي شــيء»، موضحا أنه كان يريد «إخبار 
احلكم الرابع بوجود كرة ثانية على أرض امللعب، 

وعليه أن يوقف اللعب».

واصــل بايرن ميونيخ الســاعي إلى لقبه العاشــر 
تواليــا انتصاراته املتتالية عندمــا تغلب على ضيفه 
غرويتر فورث الوافــد حديثا إلى دوري األضواء ٣-١ 
في افتتاح املرحلة السادســة من الدوري األملاني لكرة 
القدم. وسجل توماس مولر (١٠) ويوزوا كيميش (٣١) 
وسيباســتيان غرييشبيك (٦٨ خطأ في مرمى فريقه) 
أهداف بايرن ميونيخ الذي لعب أغلب فترات الشــوط 
الثاني بـ ١٠ العبني اثر طرد مدافعه الدولي الفرنســي 
بنجامان بافار، فيما ســجل السويسري سيدريك إينت 
هدف الشــرف ألصحــاب األرض (٨٧).وانفــرد بايرن 
ميونيــخ بالصدارة برصيد ١٦ نقطة. وتختتم املرحلة 
اليوم بلقاءي بوخوم مع شتوتغارت، وفرايبورغ مع 

أوغسبورغ.
اليبزيغ يكتسح برلني بسداسية

اكتسح اليبزيغ ضيفه هيرتا برلني بسداسية نظيفة 
في اللقاء الذي جمع الفريقني أمس السبت على ملعب 
«ريد بــول أرينا»، حيث أنهى اليبزيغ الشــوط األول 

متفوقا بثالثية نظيفة عن طريق كريستوڤر نكونكو، 
يوسف بولسن ونوردى موكيلى، سجلت بالدقائق ١٥ 
و٢٣ والثالثة من الوقت بدل من الضائع، وفي الشوط 
الثاني ضاعف أصحاب األرض النتيجة بإضافة ٣ أهداف 
أخرى عبر إمييل فورسبيرغ من ركلة جزاء، كريستوڤر 
نكونكو وأمادو هيدارا بالدقائق ٦٠ و٧٠ و٧٧ من زمن 
املباراة.  وجاءت باقي نتائج املباريات التي أقيمت في 
التوقيت نفسه بفوز باير ليڤركوزن على ماينز بهدف 
نظيف، وبالنتيجة ذاتها فاز يونيون برلني على أرمينيا 
بيليفيلــد، فيما فاز هوفنهامي ٣-١ على ڤولفســبورغ، 

بينما تعادل فرانكفورت كولن بنتيجة ١-١.
فرنسا

يحل اليوم لنس ضيفا على مرســيليا في مواجهة 
قوية باجلولة الثامنة من الدوري الفرنســي بني رابع 

وثاني الترتيب حاليا.
ويلعب رين مع بورد، وبريست مع ميتز، وتورا مع 
اجنيه، ورميس مع نانت، كليرمون فوت مع موناكو.

البرازيل تستعيد 
جنوم «البرميييرليغ»

استدعى مدرب املنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي العبي 
الوسط احملترفني في فرنسا جيرسون (مرسيليا) ولوكاس باكيتا 
(ليون) إلى تشــكيلة من ٢٥ العبا مدعوة إلى خوض املباريات 
املقررة في أكتوبر املقبل ضمن تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة 
لكأس العالم ٢٠٢٢ والتي ستشهد عودة احملترفني في اجنلترا.

وحرم تيتي من ٩ العبني محترفني في الدوري اإلجنليزي 
املمتاز خالل مباريات ســبتمبر، منعوا مــن قبل أنديتهم من 
السفر، بسبب بروتوكول ڤيروس كورونا الذي يفرض عليهم 

عزال صحيا ملدة عشرة أيام عند عودتهم إلى بريطانيا
واستدعى تيتي ثمانية العبني من التسعة هم أليسون وفابينيو 
(ليڤربول) وإيدرسون وجيزوس (مان سسيتي) وتياغو سيلفا 
(تشلسي) وفريد (مانشســتر يونايتد) وإميرسون (توتنهام) 
ورافينيا (ليدز)، فيما يغيب مهاجم إيفرتون ريشارليسون بسبب 
اإلصابة. وستواجه البرازيل، املتصدرة بالعالمة الكاملة في ثماني 
مباريات، ڤنزويال فــي ٧ أكتوبر في كاراكاس، ثم حتل ضيفه 
على كولومبيا في العاشر منه في بارانكويال، قبل أن تستضيف 

األوروغواي في الرابع عشر من الشهر ذاته في ماناوس.

ألڤيش: «ما عندي نادي»!
قــال املدافع الدولي البرازيلي املخضــرم داني ألفيش، 
الالعب األكثر تتويجا باأللقاب في تاريخ كرة القدم، إنه لن 
يوقــع مع أي ناد حتى نهاية العام، وذلك بعد أيام قليلة من 

إعالن رحيله عن ساو باولو.
ووضع ألڤيش، البالغ من العمــر ٣٨ عاما، بهذا اإلعالن 
حدا للشائعات التي رشــحته لالنضمام إلى أندية برازيلية 
مختلفة بينها فلومينينزي وفالمنغو وأتلتيكو باراناينسي.

وأملح ألڤيش إلى أنه ال ينوي االعتزال من خالل الكلمات 
التي حرص على إضافتها إلى رســالته: «األمر لم ينته بعد 

وسأعود».
وانتهت فترة االنتقاالت في البرازيل، فيما أغلقت فترة 

االنتقاالت األوروبية نهاية الشهر املاضي.
وترك ألڤيش نادي ســاو باولو بعد خالف على األجور 

بني الطرفني.
وذكرت الصحافة البرازيلية أن ساو باولو يدين أللڤيش 

بـ ١١ مليون ريال برازيلي (قرابة ١٫٨ مليون يورو).

ثأر مان ســيتي نســبيا 
خلســارته أمام تشلسي في 
نهائي دوري أبطال أوروبا في 
كرة القدم، وتغلب عليه في 
عقر داره ١-٠ بهدف البرازيلي 
غابريــال جيزوس أمس في 
املرحلة السادسة من الدوري 
اإلجنليزي لكرة القدم، رافعا 
رصيده إلــى ١٣ نقطة، فيما 
بقي تشلســي على رصيده 

السابق ١٣ نقطة أيضا.
صــدم  تشلســي  وكان 
«الســيتي» الذي هيمن على 
الــدوري احمللــي املوســم 
املاضي، متغلبا عليه بهدف 
في نهائــي البطولة القارية 

العريقة.
وســقط «البلوز» للمرة 
األولى هذا املوســم مثل مان 
يونايتد الذي صدمه ضيفه 
أستون ڤيال ١-٠ في مباراة 
درامية في دقائقها األخيرة.

ولم يخسر سيتي في ٤٤ 
مباراة سجل فيها جيزوس 
(٤٢ فوزا وتعادالن)، رافعا 
رصيــده إلــى ٥٢ هدفــا مع 
الدوري،  «الســيتيزنز» في 
ورفع جيــزوس (٢٤ عاما) 
رصيده في آخر سبع مباريات 
في الدوري إلى ٣ أهداف و٤ 

متريرات حاسمة.
وفــي املبــاراة الثانيــة، 
دانــت األفضلية في شــوط 
أول حماسي للضيوف على 

وفي الدقيقــة األولى من 
الوقــت البــدل عــن ضائع، 
حصــل يونايتد علــى ركلة 
جزاء اثر ملسة يد على هوز 
أهدرهــا فرنانديــش قويــة 
فوق العارضة، ليحصد فيال 
فوزه األول على يونايتد منذ 

ديسمبر ٢٠٠٩.
وفي باقي نتائج مباريات 
اجلولــة، متكن إيڤرتون من 
جتــاوز نوريتــش ســيتي 

وهــو يالقــي جــاره 
أرسنــــال صـاحــــــب 

السيناريو املختلف. فبعد 
ثالث خسارات لتشكيلة 
املدرب اإلســباني ميكل 
أرتيتــا، حقــق فوزين 
ضروريني ليرتقي إلى 

املركز الثالث عشر.
اليــــوم  ويلتـــقي 

سـاوثـمـبـتـــــــون مــــع 
ولڤرهامبتون.

بهدفــني دون رد، وســقط 
ليستر ســيتي بفخ التعادل 
مــع بيرنلي بنتيجــة ٢-٢، 
وحقــق وســت هــام الفوز 
على ليــدز ٢-١، فيما اكتفى 
فريقا واتفورد ونيوكاســل 

بالتعادل ١-١.
من جهة اخــرى، يبحث 
توتنهــام عن وقــف نزيف 
النقاط، فبعــد ٣ انتصارات 
افتتاحية مني بخســارتني، 

حساب مان يونايتد، فأهدروا 
فرصة ذهبية ملــات تارغت 
(١٦)، في ظل انعدام خطورة 
النجــم البرتغالي ليونايتد 

كريستيانو رونالدو.
وفي الشوط الثاني، أبقى 
ڤيــال علــى فرصــه، ومتكن 
كورتني هوز من اســتثمار 
ركلة ركنيــة لعبها قوية ال 
ترد إلى ميــني احلارس دي 

خيا (٨٨).

الدولية  النافذة  الدوري، وتستمر بعد 
املخصصة للمنتخبات الوطنية مبواجهة 
ڤالنســيا وريال مدريد فــي الدوري، 
وبينهما دينامــو كييڤ األوكراني في 

دوري األبطال.

املعنويات، الســيما في ظل ما ينتظر 
الفريق من اختبارات شاقة في األسابيع 
القليلة املقبلة يبدأها األســبوع املقبل 
بلقاءين خارج ملعبه ضد بنفيكا البرتغالي 
في دوري األبطال وأتلتيكو مدريد في 

سقط أتلتيكو مدريد في فخ اخلسارة 
أمام مضيفــه ديبورتيڤو أالڤيس ٠-١، 
خالل املباراة التي جمعت بني الفريقني 
أمس في اجلولة الســابعة من الدوري 
اإلسباني. ويدين أالڤيس بالفضل في 
هذا الفوز لالعبه فيكتور الكوارديا الذي 
سجل هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
الرابعة. وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد 
عند ١٤ نقطة في املركز الثاني، ليفشل 
في انتزاع صدارة الدوري ولو بشكل 
مؤقــت، فيما حصد أالڤيس أول ثالث 
نقاط له في الدوري هذا املوسم محتال 

املركز التاسع عشر قبل األخير.
وهذه هي اخلسارة األولى ألتلتيكو 
مدريد في الدوري هذا املوسم مقابل الفوز 
في أربع مباريات والتعادل في مباراتني، 
فيما أصبح هذا الفوز هو األول ألڤيس 

مقابل اخلسارة في خمس مباريات.
من جهة اخرى، يدخل برشــلونة 
اليوم على أرضه ضد ليفانتي الذي لم 
يذق طعم الفوز حتى اآلن، وهو يدرك 
أنه ال بديل عن الفوز من أجل استعادة 

ميالن ينجو من فخ سبيتزيا.. وروما والتسيو يشعالن العاصمة الليلة
واستهل مورينيو مشواره مع «جالوروسي» بطريقة 
مثالية من خالل الفوز باملباريات الست األولى، بينها 
ثالث في املسابقة القارية اجلديدة «يوروبا كونفرنس 
ليــغ»، قبل أن يتلقى الهزمية األولى في املرحلة قبل 

املاضية على يد هيالس فيرونا.
إال أن نادي العاصمة استعاد توازنه سريعا بفوزه 
على أودينيزي رافعا رصيده الى ١٢ نقطة في املركز 
الرابــع بفارق ثالث نقاط عــن نابولي املتصدر الذي 
ميني النفس مبواصلة بدايته الرائعة مع مدربه اجلديد 
لوتشيانو سباليتي من خالل حتقيقه فوزه السادس 

تواليا اليوم على حساب ضيفه كالياري.
وعلــى «أليانز ســتاديوم»، يأمل يوڤنتوس أن 
يكــون الفوز الذي حققــه األربعاء بصعوبة بالغة 
علــى مضيفه سبيتســيا ٣-٢ بعدمــا كان متخلفا 
١-٢، مفتــاح البداية الفعلية ملوســمه احلالي حني 

يستضيف سمبدوريا.
وبعدما فشــل في حتقيق الفــوز خالل املراحل 
األربع األولى في سيناريو لم يحصل معه منذ موسم 
١٩٦١-١٩٦٢، تنفس يوڤنتــوس الصعداء األربعاء 

بتحقيقه فوزه األول.
كما يلتقي ساسولو مع ساليرنيتانا، وأودينيزي 

مع فيورنتينا، إمبولي مع بولونيا.

تفادى ميالن الوقوع في احملظور بعدما حقق فوزا 
صعبا على حساب سبيتزيا ٢-١ في املرحلة السادسة 

من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وتقــدم دانييل مالديني بهــدف مليالن في الدقيقة 
٤٨، لكن دانييلي فيردي أدرك التعادل لسبيتزيا في 
الدقيقة ٨٠، وقبل أربع دقائق من نهاية املباراة أحرز 

إبراهيم دياز هدف الفوز مليالن.
الفوز رفع رصيد ميالن في الصدارة إلى ١٦ نقطة، 
وتوقف رصيد ســبيتزيا عند أربــع نقاط في املركز 

السابع عشر.
قمة العاصمة

وتتجــه األنظار اليوم إلى امللعــب األوملبي حيث 
يتواجه روما مع «مضيفه» التســيو في دربي يجمع 
املدربني اجلديدين لناديي العاصمة البرتغالي جوزيه 
مورينيو وماوريتسيو ساري اللذين تشاركا جتربة 

اإلشراف سابقا على تشلسي.
ويقدم روما بداية قوية جدا بقيادة مورينيو الذي 
يخوض جتربته اإليطالية الثانية بعد تلك التي قضاها 
مع إنتر بــني ٢٠٠٨ و٢٠١٠ حني قاده في عامه األخير 
الــى الثالثيــة التاريخية (الدوري والــكأس ودوري 

أبطال أوروبا).

«السيدة العجوز» ملواصلة النهضة على حساب سامبدوريا.. ونابولي لضرب كالياري

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إجنلترا ـ املرحلة الـ ٦

٤beIN SPORTS Premium١ساوثمبتون ـ ولڤرهامبتون

٦:٤٠beIN SPORTS Premium١ارسنال ـ توتهام

إسبانيا ـ املرحلة الـ ٧

٣beIN SPORTS HD١ريال مايوركا ـ أوساسونا

٥:١٥beIN SPORTS HD١برشلونة ـ ليڤانتي

٧:٣٠beIN SPORTS HD١ريال سوسييداد ـ إلتشي

٧:٣٠beIN SPORTS HD٥رايوڤاليكانو ـ قادش

١٠beIN SPORTS HD١ريال بيتيس ـ خيتافي

إيطاليا ـ املرحلة الـ ٦

١:٣٠يوڤنتوس ـ سامبدوريا

٤ساسولو ـ ساليرنيتانا

٤أودنيزي ـ ڤيورنتينا

٤إمبولي ـ بولونيا

٧التسيو ـ روما

٩:٤٥نابولي ـ كالياري

أملانيا ـ املرحلة الـ ٦

٤:٣٠بوخوم ـ شتوتغارت

٦:٣٠فرايبورغ ـ أوغسبورغ

فرنسا ـ املرحلة الـ ٨

٢beIN SPORTS HD٢بوردو ـ رين

٤beIN SPORTS HD٢بريست ـ ميتز

٤beIN SPORTS Premium٢تروا ـ اجنيه

٤beIN SPORTS HD٢رميس ـ نانت

٦beIN SPORTS HD٢كليرمون فوت ـ موناكو

٩:٤٥beIN SPORTS HD٢مرسيليا ـ لنس

بايرن ال يتوقف ويحتفظ بالصدارة

أالڤيس يصدم «األتلتي».. و«البرسا» لتصحيح املسار 

«السيتي» يقهر «البلوز».. وسقوط مفاجئ لـ «الشياطني»
تعادل ليستر مع بيرنلي.. وإيڤرتون يعبر نوريتش.. وأرسنال إلكمال االنتفاضة في مواجهة توتنهام
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«يد» القرين ضمت املال والعنزي
يعقوب العوضي

ضمت إدارة الفــرق األول لكرة اليد في نادي القرين 
الثنائي فواز املال ومبارك العنزي رسميا في صفقة انتقال 
حر تدعيما لصفوف الفريق اســتعدادا ملنافسات املوسم 
املقبل والتي تنطلق بفعالية الدوري بقسميه (املمتاز والدرجة 

األولى) األربعاء املقبل.
وكانت جلنة املسابقات قد أصدرت جدول البطولة قبل 
أيام، إذ يدشن القرين مشواره أمام كاظمة في الـ٧٫٣٠ مساء 
األربعاء، حيث تقام جميع مباريات املمتاز على صالة الشيخ 
سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم بينما تقام مباريات 
دوري الدرجة األولى على صالة مركز الشهيد فهد األحمد 

مبقر االحتاد في الدعية.
وفنيا أعد القرين عدتــه خلوض البطولة املرتقبة عبر 
إعداد محلي خاض خالله بعــض املباريات الودية بقيادة 
مدربه اجلديد راتكو، حيث أكد مســاعد مدير اللعبة حامد 
مزعل في وقت ســابق أن التدريبات تسير حسب اخلطة 
املرسومة وأن اجلهاز الفني يتطلع خللق املزيد من االنسجام 

حامد مزعل ومبارك العنزيوالتفاهم بني الالعبني خاصة في ظل التعاقدات اجلديدة.

«أزرق» الدراجات املائية غادر إلى «أريزونا»
للمشاركة في اجلولة الثانية من بطولة العالم

وفد املنتخب الكويتي للدراجات املائية قبيل مغادرته إلى أريزونا

غــادر البالد متوجهــا إلى والية 
أريزونــا األميركيــة وفــد املنتخب 
الكويتــي للدراجات املائية املشــكل 
مــن قبل النادي البحــري الرياضي 
الكويتي للمشاركة في اجلولة الثانية 
من بطولة العالــم للدراجات املائية 
٢٠٢١ التــي ينظمهــا االحتاد العاملي 
للدراجات املائية خالل الفترة من ٢ 
إلــى ١٠ أكتوبر املقبــل، حيث يرأس 
الوفــد عبدالوهاب العمر فيما يضم 
عبداهللا إبراهيم بوربيع مديرا، و١٥ 
العبا من بينهم عدد من أبطال العالم 
يتقدمهم املتألق محمد إبراهيم بوربيع 
ومحمد جاســم البــاز وعبدالرحمن 
غازي العمر إلى جانب ســالم أمين 

املطوع وعبداهللا رائد الغامن وعبداهللا 
علــي مندني وقاســم محمد حســن 
وســعود عبدالرزاق الوزان ومحمد 
خالد الزيد وراشــد عبداهللا الراشد 
ويوسف عبداحملسن البصيري ووليد 
مصطفى العدســاني وعهدي سهيل 

العيسى.
وأشــار العمــر الــى أن املنتخب 
سيقيم معسكرا تدريبيا، وأن اآلمال 
كبيرة في اســتكمال اإلجناز الكبير 
الذي حققه فــي بطولة أوروبا التي 
أقيمت فــي يوليو املاضــي بپولندا 
كجولة أولى من بطولة العالم وفاز 
فيها بطل أبطال العالم وحامل اللقب 
محمد بوربيع باملركز األول في فئة 

(برو جي بي) لكبار احملترفني، معربا 
في الوقت نفسه عن تقديره وشكره 
وأعضــاء الوفد للدعــم الذي حظي 
بــه املنتخب من قبــل الهيئة العامة 
للرياضة ومن اجلهات الراعية: بيت 
التمويل الكويتي (بيتك) وشركة زين 
لالتصاالت وشركة كيو إيت والشركة 
املتحــدة لصناعــة احلديــد (كويت 
ســتيل) وشــركة اخلليج للكابالت 
والصناعــات الكهربائيــة وشــركة 
برورايدر إلى جانب االهتمام الكبير 
الــذي يوليــه رئيس النــادي واألب 
الروحي جلميع الالعبني اللواء فهد 
الفهد بالفريق ونائبه م.أحمد الغامن 

وأمني السر العام خالد الفودري.

كيروش يعلن اليوم قائمة «الفراعنة» ملواجهتي ليبيا
القاهرة - سامي عبدالفتاح

يعلن اليوم البرتغالي كارلوس كيروش 
املدير الفني اجلديد ملنتخب مصر، أسماء 
العبي املنتخب الذين سينضمون ملعسكر 
برج العرب اعتبارا من الغد، والذي تتخلله 
مبــاراة جتريبية أمام منتخــب ليبيريا 
اخلميــس املقبل، قبــل مواجهة املنتخب 

الليبي في ٨ أكتوبر املقبل، ضمن اجلولة 
الثالثة لتصفيات افريقيا املؤهلة لكأس 
العالم قطر ٢٠٢٢، على أن يتواجها مجددا 
ضمن اجلولة الرابعة في ١١ أكتوبر مبدينة 

بنغازي.
ويتصدر املنتخــب الليبي املجموعة 
السادســة في هذه التصفيات برصيد ٦ 
نقاط، يليه منتخب مصر برصيد ٤ نقاط.

وحرص كيروش على حضور مباراة 
بيراميدز وســموحة مساء أول من أمس 
في دور الـ ١٦ ملسابقة كأس مصر والتي 
جنــح بها بيراميدز في تخطى ســموحة 

بنتيجة ٣-١ ليتأهل إلى ربع النهائي.
إلى ذلــك، تقرر بصفــة نهائية إقامة 
مبــاراة املنتخب مع نظيره الليبي بدون 

جمهور.

العصيمي: مجموعة صعبة لـ «األبيض» بـ «عربية السلة»
هادي العنزي 

أشاد نائب رئيس مجلس 
إدارة نادي الكويت ورئيس 
جهاز كرة السلة بدر العصيمي 
الفريــق  العبــي  بالتــزام 
باملعسكر التدريبي املقام حاليا 
في صربيا حتضيرا ملنافسات 
البطولة العربية الـ٣٣ لكرة 
الســلة، التي تنطلق في ٢٩ 
سبتمبر اجلاري وتستمر حتى 
٩ أكتوبر املقبل، ويستضيفها 
نــادي االحتــاد الســكندري 

مبصر.
وأكد العصيمي لـ«األبناء»، 
«العميــد»  مجموعــة  أن 
فــي البطولــة العربيــة تعد 

أن البطولة تشــهد مشاركة 
أفضــل األندية العربية بكرة 
الســلة، ولها تاريــخ طويل 
وحافــل باإلجنــازات علــى 
مستوى مشــاركاتها احمللية 
واخلارجية، سواء من لبنان، 
وتونس، واجلزائر، واملغرب، 
فضال عــن مشــاركة فريقي 
األهلي واالحتاد الســكندري 
من مصر، باإلضافة إلى األندية 
اخلليجية الساعية دوما إلى 

املنافسة.
أما فيما يتعلق بـ«العميد» 
فاملســؤولية عليه مضاعفة، 
لكونــه حامل لقــب البطولة 
اخلليجية لألندية في نسختها 
األخيرة، ونسعى دائما لتقدمي 

مستويات تليق بكرة السلة 
الكويتية.

هــذا، وتقــام منافســات 
البطولــة العربيــة فــي دور 
املجموعــات بنظــام الدوري 
من دور واحد، ويتأهل األول 
والثانــي عــن كل مجموعة، 
فيما تقام منافسات الدور ربع 
النهائي بنظام املقص، بحيث 
يلعــب األول فــي املجموعة 
األولى مع الثاني في املجموعة 
الثانيــة، وثانــي املجموعــة 
األولى مــع بطــل املجموعة 
الثانية، وأول املجموعة الثالثة 
مــع رابع املجموعــة الرابعة 
وبطــل املجموعة الرابعة مع 

ثاني املجموعة الثالثة.

بدر العصيمي

األقــوى حيــث تضــم نادي 
بيروت بطل لبنان، البطائح 
اإلماراتي، املنامة البحريني، 
والغرافــة القطري، موضحا 

األوملبياد اخلاص الكويتي ينّظم اليوم 
دورة أساسية في رياضة ألعاب القوى

ينظم األوملبياد اخلاص الكويتي، 
بالتعــاون مــع الرئاســة اإلقليميــة 
لألوملبيــاد اخلــاص ملنطقة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا ومركز عبداهللا 
السالم إلعداد القادة، الدورة األساسية 
إلعــداد مدربي األوملبيــاد اخلاص في 
رياضة ألعاب القوى وذلك خالل الفترة 
من ٢٦ إلى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ يحاضر 
فيهــا د.عاطــف عبدالفتــاح احملاضر 
الدولي في احتاد ألعاب القوى وأستاذ 
ألعــاب القوى بكليــة تربية رياضية 
بجامعــة مدينة الســادات وذلك على 

تطبيق «زووم».
هذا، ويحصل املشــارك في الدورة 
على شهادتني بعد اجتياز االمتحان من 
مركز عبداهللا السالم إلعداد القادة ومن 

األوملبياد اخلاص الكويتي.
وتقــام احملاضرة خالل الفترة من 
الساعة ٦ إلى ٨ مساء. وسيتم تسجيل 
احلضور خالل الدورة عن طريق البريد 
االلكتروني. ويتم تســليم الشهادات 
بعد االنتهاء من الدورة من مقر نادي 
الطموح الكويتي الرياضي وبالبريد 
ملن هم خارج الكويت. رابط املشاركة:
h t t p s : / / u s ٠ ٢ w e b . z o o m .
u s / w e b i n a r / r e g i s t e r / W N 
fLqArWVETayBmGBi٠mgryA
٩٤٨٠ ٥٧٠٠ ٨٧٩ :Meeting ID أو

اجلدول الزمني للدورة األساسية إلعداد مدربي ألعاب القوى لألوملبياد اخلاص 
خالل الفترة من ٢٦ ـ ٢٠٢١/٩/٢٩م

األحد املوافق ٢٠٢١/٩/٢٦م

احملاضراملوضوعالتوقيت
األوملبياد اخلاص الكويتياالفتتاح٠٦:٠٠ ـ ٠٦:١٠

د. شريف الفوليمقدمة عن األوملبياد اخلاص٠٦:١٠ ـ ٠٦:٤٠

د. عاطف سيداملسابقات الرسمية في ألعاب القوى٠٦:٤٠ ـ ٠٨:٠٠

االثنني املوافق ٢٠٢١/٩/٢٧م
د. عاطف سيداملسابقات الرسمية في ألعاب القوى٠٦:٠٠ ـ ٠٧:٠٠
د. عماد محيي الدينالتقسيم في األوملبياد اخلاص٠٧:٠٠ ـ ٠٨:٠٠

الثالثاء املوافق ٢٠٢١/٩/٢٨م
د. عماد محيي الدينالرياضات املوحدة٠٦:٠٠ ـ ٠٧:٠٠
د. عاطف السيدأسس التدريب الرياضي في ألعاب القوى٠٧:٠٠ ـ ٠٨:٠٠

األربعاء املوافق ٢٠٢١/٩/٢٩م
د. عاطف سيدأسس التدريب الرياضي في ألعاب القوى٠٦:٠٠ ـ ٠٧:٠٠
أسئلة٠٧:٠٠ ـ ٠٨:٠٠

اخلتام
يحصل املشارك على شهادتني بعد اجتياز االمتحان من:

١ ـ مركز عبداهللا السالم إلعداد القادة
٢ ـ األوملبياد اخلاص الكويتي



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

 ١٩Sunday September 26, 2021 - Issue No.16282 من صفر ١٤٤٣ املوافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ 

األحد

واحد أبواللطف

االحتاد األوروبي: شاحن 
واحد جلميع أنواع الهواتف 

الذكية.

كلمة الكويت في األمم 
املتحدة: ندعم السالم في 

مختلف القضايا اإلقليمية.

    اقتراح جيد لكن.. القرار في 
أميركا!

   وراح ْنِتْم چذي.. في بلد 

اإلنسانية.

٤:١٩الفجر
٥:٣٨الشروق

١١:٤٠الظهر
٣:٠٥العصر

٥:٤٠املغرب
٦:٥٧العشاء

أعلى مد: ١:٥٨ ص ـ ٣:٢٩ م
أدنى جزر: ٩:٠٧ ص ـ ٨:٥٩ م

العظمى:  ٤٠          الصغرى:  ٢٣

أبعد من الكلمات
«نعم بكيت، ألننا منحنا إسرائيل القدرة 

على انتهاك حقوق الفلسطينيني» 
أليكساندرا أوكازيو كورتيز، 
النائبة األميركية بالكونغرس، 
تفســر بكاءها حلظــة موافقة 
الكونغرس األميركي على مليار 

دوالر لـ«إسرائيل».

«منذ أغلقت تويتر شعرت براحة البال»
يــارا شــهيدي، املمثلــة 
األميركية، عن جتنبها وسائل 

التواصل االجتماعي.

«كنت أرجتف أمام امللكة، بينما مثلت 
هي دورها بكل ثقة»

املمثــل  كريــغ،  دانيــل 
البريطاني، عن مشهد يجمعه 
مبلكة اجنلترا في فيلم جيمس 

بوند اجلديد.

«قطع أيدي السارقني ضرورة أمنية»
موال نورالدين ترابي، أحد 
مؤسسي طالبان، في تصريح 

لألسوشيتد برس.

البقاء هللا

فاطمة مبارك غامن الشمري: ٣٦ عاماـ  ت: ٩٩٩٢٢٩٥٥ـ  ٩٩٣٧٨٨٧٢ 
ـ ٦٥٨٤٤٤٤٥ ـ ٩٠٩٠٩٠٣١ ـ شيعت.

مبارك طرجم هادي الودهان السعيدي: ٨٠ عاما ـ ت: ٩٧٧٩٧٧٩٦ 
ـ ٦٦٦٦٦٨٢٢ ـ شيع.

هود ياسني مبارك: ٧٨ عاماـ  ت: ٥١٢١١٢٢٦ـ  ٩٨٩٩٥٦٣٣ـ  شيع.
صادق مختار صادق حسن: ٦٢ عاما ـ ت: ٩٩٨٠٣٤٧٠ ـ ٩٥٥٢٢١١٢ 

ـ ٩٩٠٨٣٥٠٠ ـ شيع.
عبداهللا سلطان سعود السبيعي: ٢٧ عاماـ  ت: ٩٠٠٠٩٧٥٥ـ  شيع.
مكية مبارك عبداهللا: ٧٤ عاما ـ ت: ٩٨٥٩٨٥٨٨ ـ ٩٩١٨٧٠٧٣ ـ 

٩٤٠٦٦٠٥١ ـ شيعت
ماجدة ابراهيم السيد علي املصري، زوجة ابراهيم محمد احلجي: 

٧٢ عاما ـ ت: ٩٩٠٩٧٧٠٠ ـ ٦٦٨٧٩٣٩٣ ـ شيعت.

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

بركان الكناري يدخل أعنف مراحله ويغلق املطار
ال باملــا ـ وكاالت: تدفقــت 
أنهار من احلمم من داخل بركان 
كومبري فييخا واندفعت من 
فوهته مساء في جزيرة ال باملا 
اإلسبانية، وأغلقت السلطات 
املطار مع زيادة شدة الثوران 
الذي دخل أعنف مراحله حتى 
اآلن. ومنذ أن بدأ ثوران البركان 
السبت قبل املاضي تدفقت آالف 
األطنان من احلمم منه ودمرت 
مئات املنــازل وأجبرت قرابة 
ستة آالف شخص على النزوح.
وقالت السلطات أمس إنه 
لن يتسنى لنحو ١٦٠ شخصا 
أجلتهم من ثالث بلدات أخرى 
اجلمعة من العودة إلى منازلهم 
جلمع متعلقاتهم بسبب «تطور 
املتعلقــة  الطارئــة  احلالــة 
بالبــركان». وقال خبــراء إن 
البركان دخــل مرحلة انفجار 
جديدة. وقالت شــركة «آينا» 
املشــغلة للمطــار اململوك من 
الدولة إن «املطار مغلق بسبب 

تراكم الرماد».

السكان بسبب الثوران احلالي»، 
وفق احلكومة احمللية، صدرت 
أوامر بإخالء العديد من املناطق.

ومبوجب تلك األوامر، ارتفع 

عدد األشخاص الذين أجبروا 
على مغادرة مساكنهم ومكان 
إقامتهم حتــى اآلن إلى ٦٢٠٠ 

بينهم ٤٠٠ سائح.

تزايد سحب الرماد املتصاعد من البركان سبب إغالق مطار جزيرة الباملا           (أ.ف.پ)

«عمليــات  أن  وأضافــت 
التنظيــف بــدأت لكن الوضع 
ميكن أن يتغير في أي حلظة».

و«نظرا لتزايد املخاطر على 

هاتف بريتني سپيرز وغرفة نومها خضعا للمراقبة ٩ سنوات
اعترف أليكس فالسوف، املوظف السابق 
بالشركة األمنية «بالك بوكس»، بأن الشركة 
عملت مدة ٩ سنوات، في مهمة مراقبة موبايل 
بريتني سپيرز، بتكليف من والدها جاميي 
سبيرز، والوصي عليها في ذاك الوقت. وأكد 
أليكس فالســوف، ان الشــركة كانت تقوم 
بنســخ كل مــا يــدور على موبايــل املغنية 
بريتنــي، من خــالل برنامــج يعكس كل ما 
يدر على موبايلها، من رســائل وتطبيقات، 
على برنامج خاص يصور كل ما يحدث على 
موبايلها، لينعكس في ذات اللحظة على جهاز 
آيباد بالشركة األمنية، عبر اختراق حساب 
ايكالود اخلاص بهــا. كذلك اعترف املوظف 
األمني بزرع أجهزة تنصت في غرفة نومها. 
وجاءت اعترافات املوظــف األمني في فيلم 
وثائقي انتجتــه صحيفة النيويورك تاميز 
بعنوان: السيطرة على بريتني سپيرز. كما 
قال املوظف أليكس ان كل ما حدث وقتها كان 
قانونيا بسبب الوصاية على بريتني سپيرز.

ملشاهدة الڤيديو

سرقة لوحتني لڤان جوخ 
و«هالس» تسجن هولنديًا ٨ أعوام

أمستردام - (د.ب.أ): قضت محكمة هولندية بسجن 
رجل ٨ أعوام اجلمعة إلدانته بســرقة لوحتني لفنسنت 

ڤان جوخ وفرانس هالس.
وقالت احملكمة إن الرجل سرق اللوحتني من متحفني 
العام املاضي، ولم يتم العثور على أي منها حتى اآلن.

وكانت للوحتني قيمة مرتفعة للغاية. وقدرت احملكمة 
قيمة لوحة فرانس هالس بـ ١٦ مليون يورو(١٨٫٧ مليون 

دوالر).
وقالــت احملكمة إن «هاتني اللوحتني جزء من التراث 
الثقافي للبالد، وهما مهمتان لألجيال احلالية واملستقبلية».
وكشــفت اختبارات احلمض النــووي أن الرجل كان 
فــي موقعي اجلرميتني، مما يثبت أنه كان مســؤوال عن 

السرقتني.
يذكر أن الرجل لديه سجل جنائي لسرقة أعمال فنية 

مماثلة، إال أنه نفى االتهامات املوجهة إليه.

لوحة ڤان جوخ املسروقة
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