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الغامن: توجيهات األمير تؤكد سيرة حكام احلكمة والتسامح
العبداهللا: صاحب السمو يكلف رؤساء مجالس األمة والوزراء و«األعلى للقضاء» باقتراح ضوابط «العفو»

الشيخ محمد العبداهللا

وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

احملرر البرملاني

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن «ان 
التوجيهات الكرمية من صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد تؤكد مجددا ما هو مؤكد 
عبر التاريخ وهو أن سيرة حكام الكويت عبر 
القرون هي سيرة احلكمة والتسامي والتسامح، 
وأن ديــدن القيادة السياســية فــي بلدنا كان 
ومــازال إشــاعة أجــواء االســتقرار والوفــاق 

والتعاضد».
 وتقــدم الغامن بالشــكر والثنــاء والتقدير 
الى ســمو األمير على توجيهاته السامية بدءا 
بالدعوة الكرمية للحوار الوطني بني السلطتني،  
مــرورا بدعمه الكرمي ملا متخــض عنه احلوار 
مــن مرئيــات وانتهــاء بقــراره تفعيــل املادة
٧٥ من الدســتور وتكليفه رؤســاء الســلطات 

الثالث باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن 
بعض أبناء الكويــت احملكومني بقضايا خالل 
فترات ماضية متهيدا الستصدار مرسوم العفو. 
وكان وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
محمد العبداهللا صرح بأنه بناء على التوجيه 
السامي لصاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، انطلق احلوار الوطني بني الســلطتني 
التشــريعية والتنفيذية بغية مناقشــة سبل 

حتقيق املزيد من االستقرار السياسي. 
وقد ثمنت السلطتان التشريعية والتنفيذية 
هذا التوجيه، وأعربتا عن تطلعاتهما ألن ينهي 
هذا احلوار حدة االحتقان السياسي في البالد 

متهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما. 
وزاد: حرصــا مــن صاحب الســمو، حفظه 
اهللا، على احملافظة على ما جبل عليه الشعب 
الكويتي الوفي من العادات الكرمية من تسامح 

ومحبة وتسام واحملافظة على الوحدة الوطنية 
ملا فيه مصلحــة الكويت وإزاء ما نقله رئيس 
مجلس األمة وســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الى صاحب الســمو، وبعد اطالع سموه، على 
مناشدة ما يقارب ٤٠ عضوا من أعضاء مجلس 
األمة وتأكيــد حرصهم على التعاون وحتقيق 
االستقرار السياسي وما نقله مستشارو سموه 
بشــأن مــا انتهت إليه جلنة احلــوار، فقد قرر 
صاحب السمو  استخدام حقه الدستوري وفقا 

للمادة ٧٥ من الدستور.
وقــال العبــداهللا: كلف صاحب الســمو كال 
من رئيس مجلس األمة وســمو رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس املجلس األعلى للقضاء باقتراح 
الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت 
احملكومــني بقضايا خالل فترات ماضية متهيدا 

التفاصيل ص ٧الستصدار مرسوم العفو. 

صباح اخلالد: عودة احلياة الطبيعية احلِذرة
وزير الصحة : «املؤسسي» مستمر  للقادمني غير احملّصنني مع الفحوصات .. و٣٫٢ ماليني تلقوا التطعيم .. واملزرم : سعة املطار ٣٠ ألف مسافر  و «األمامية» ستُصرف
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(متني غوزال) تقارب املصلني في املساجد يعود بعد الدخول في املرحلة اخلامسة  

قرارات العودة إلى احلياة الطبيعية
  عودة تقارب املصلني في املســاجد من خالل احلرص على تطبيق 
االشتراطات الصحية واملتمثلة في التطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة 
اخلاصة بكل مصل، وذلك اعتبارا من  يوم غد اجلمعة املوافق ٢٢ اجلاري.

 السماح بإقامة املؤمترات وحفالت الزفاف واملناسبات االجتماعية، على 
أن يقتصر احلضور على احملصنني  متلقي اللقاح فقط وااللتزام بلبس الكمام.

 الســماح بعدم لبس الكمام في األماكــن املفتوحة وااللتزام به 
في املغلقة، والتباعد في األماكن املتعذر فيها كاملطاعم واملقاهي.

 إصدار سمات دخول لدولة الكويت (ڤيزا) بكل أنواعها للمحصنني 
متلقي اللقاح املعتمد لدى دولة الكويت.

 املطار يعمل بكامل طاقته االستيعابية من األحد ٢٤ اجلاري.

مرمي بندق

 أعلن سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
دخول الكويت املرحلة اخلامسة 
من خطة العــودة إلى احلياة 
الطبيعيــة احلــذرة، وإلغــاء 
االحترازات الصحية للمحصنني 
باستثناء املرافق املغلقة، مشددا 
على ان احلكومة ستحقق رفعة 
الكويت وشعبها بعد اجلائحة، 
وقدم سموه كل كلمات الشكر 
والتقدير والعرفان إلى اجليش 
األبيض والوزراء في احلكومتني 

احلالية والسابقة.
وقرر مجلــس الوزراء في 
اجتماعــه االســتثنائي أمــس 
برئاسة ســمو رئيس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد تطبيق 
ما تبقى من األنشــطة، والتي 
بإقامــة  الســماح  تضمنــت 
الزفاف  املؤمتــرات وحفــالت 
واملناسبات االجتماعية، على 
أن يقتصــر احلضــور علــى 
احملصنــني متلقي اللقاح فقط 
وااللتزام بلبس الكمام، وذلك 
بدءا من يوم األحد املقبل املوافق 
٢٤ اجلــاري.  وكلــف املجلس 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة 
اإلســالمية باتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة بعودة تقارب املصلني 
في املســاجد مع احلرص على 
تطبيق االشتراطات الصحية 
املتمثلة فــي التطعيم ولبس 
الســجادة  الكمــام وإحضــار 
اخلاصــة بــكل مصــل، وذلك 
اعتبارا من صالة يوم اجلمعة 

التي تقام غدا.  وخاطب املجلس 
وزارة الداخلية وهيئة القوى 
العاملة مبعاودة إصدار سمات 
الدخول إلى البالد بكل أنواعها 
اللقــاح  للمحصنــني متلقــي 

املعتمد لدى الكويت.
وقرر املجلس السماح بعدم 
لبس الكمام في األماكن املفتوحة 
وااللتزام به في األماكن املغلقة 
وكذلــك االلتــزام بالتباعد في 
األماكن التي يتعذر فيها لبس 
الكمام كاملطاعم واملقاهي، وذلك 
اعتبارا من يــوم األحد املقبل 

املوافق ٢٤ اجلاري.
وأبقى املجلس على الشروط 
والضوابط اخلاصــة بدخول 
القادمني غيــر املطعمني وهي: 
احلجر املؤسسي ملدة ١٤ يوما، 
 ،PCR مع عمــل ٣ فحوصــات
وســمح للمطعمني بلقاح غير 
معتمــد في الكويــت ومعتمد 

مــن منظمة الصحــة العاملية 
بأخذ جرعة من أحد اللقاحات 
املعتمدة. وأصدر املجلس قرارا 
بتكليف اإلدارة العامة للطيران 
املدني بتطبيق املرحلة الثالثة 
من خطة تشغيل مطار الكويت 
الدولي وعودة العمل في املطار 
بكامــل طاقتــه االســتيعابية 

اعتبارا من يوم األحد املقبل.
مــن جهتــه، أعلــن وزيــر 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
ان جائحــة كورونــا مازالــت 
موجودة واحلجر املؤسســي 
مستمر للقادمني غير احملصنني 
مع فحوصات الـ «PCR» حتى 
اســتقرار األوضــاع الصحية 
عامليا، وان االنفتاح واالنتقال 
إلى املرحلة اخلامسة مع تخفيف 
االشتراطات الصحية البد من 
االلتزام بها التي تناســب هذه 
املرحلة لعدم التراجع وحتى ال 

نتخذ إجراءات مشددة، آمال عدم 
دخول أي متحورات جديدة.

وقــال ان نســبة التطعيم 
تــزداد يوميا مع زيادة الوعي 
وان ٣٫٢ ماليني مواطن ومقيم 
اللقــاح مــع  حصلــوا علــى 
أهمية احلصول على اجلرعة 

التنشيطية.
وتوقع الشــيخ د. باســل 
الصبــاح ان حتتاج شــركات 
الوقــت  بعــض  الطيــران 
لالستعداد لتنفيذ القرار، الفتا 
الى ان قرارات االنفتاح تشمل 

املنافذ البرية أيضا.
هذا، وقال املتحدث الرسمي 
باســم احلكومة طارق املزرم 
ان السعة الكاملة تساوي ٣٠ 
ألف مسافر يوميا، وأن مكافأة 
الصفوف األمامية ســتصرف 

بعد إجناز اإلجراءات.
التفاصيل ص٢

تدوير «األشغال»: الغامن وكيًال 
لـ «الهندسة الصحية» والعنزي لـ «املركز 

احلكومي» وبن نخي لـ «اإلنشائية»
أصدرت وزيرة األشغال 
الدولــة لشــؤون  ووزيــرة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات د.رنــا الفــارس 
قرارا بتدوير عدد من وكالء 
«األشغال»، وتكليف بعض 
العناصر الشــبابية ببعض 
الشــاغرة، وذلك  القطاعات 
بعد احالتها بعض القياديني 
في خطوة سعت من خاللها 
الوزيرة لضخ دماء شبابية 
جديــدة مــن ذوي اخلبــرة 
واالختصــاص كقياديني في 
الــوزارة. وتضمن  قطاعات 

القرار تكليــف م.عايد العازمي القيــام مبهام قطاع اجلهاز 
االستشاري، وم.غنيم املطيري القيام بأعمال قطاع التنسيق 
واملتابعة للوزير، وكفاية النجدي القيام بأعمال قطاع الشؤون 
املالية واإلدارية، وعيد الرشيدي القيام بأعمال قطاع التدقيق 
والرقابة. كما تضمن قرار التدوير تعيني م.وليد الغامن وكيال 
لشؤون الهندســة الصحية، وعبداحملســن العنزي لقطاع 
املركز احلكومي، ومحمد بن نخي لقطاع الهندسة اإلنشائية، 
وعبدالعزيز الصباح لهندســة الصيانة، وعبداهللا الصباح 

لقطاع التخطيط.

د.رنا الفارس

بريطانيا تراقب انتشار متحّور متفرع عن «دلتا» 
وبوتني يفرض إجازة أسبوعًا لكبح تفشي «كورونا»

عواصــم - وكاالت: قالت 
السلطات الصحية البريطانية 
أمس إنها تراقــب «عن كثب» 
انتشــار متحور فرعي جديد 
عن املتحور الرئيســي (دلتا) 
من ڤيروس (كورونا املستجد  
كوفيــد ـ ١٩). وذكــرت وكالة 
األمــن الصحــي البريطانيــة 
في بيان أنها رصدت انتشارا 

للمتحور (AY ٤٫٢) حيث أصبح 
يشــكل نحو ٦٪ مــن إجمالي 
حــاالت اإلصابــة بالڤيروس 
في بريطانيا.  هذا، وأكد مدير 
معهد علم الوراثة بجامعة لندن 
فرانسوا بالو أن املتحور الفرعي 
أســرع انتشارا بنحو ١٠٪ من 
«دلتا». وأوضح أنه مت رصده 
فــي الدمنــارك ولكن بنســبة 

ضئيلة مقارنة ببريطانيا بينما 
أحصت الواليات املتحدة ثالث 
حــاالت فقط. إلى ذلــك، أعلن 
الروســي فالدميير  الرئيــس 
بوتني إعطاء إجــازة مدفوعة 
ملدة أسبوع ابتداء من ٣٠ أكتوبر 
في روسيا، وحث سكانها على 
تلقي اللقاح حملاولة كبح املوجة 
املميتة من الوباء الذي يسجل 

ارقاما قياسية في الوفيات منذ 
أيام، حيث بلغــت ١٠٢٨ وفاة 
و٣٤٫٠٧٣ إصابة جديدة أمس. 
وطرح الرئيس الروسي فكرة 
بدء فترة اإلجازة أبكر أو إطالة 
مدتها، على أن تتخذ كل منطقة 
القرار الذي يناســبها بحسب 
مــا يقتضيــه وضــع تفشــي 

الوباء.

مسافرون يرتدي بعضهم كمامات في مترو لندن وسط ارتفاع في إصابات «كورونا»             (رويترز)

التفاصيل ص١٢

الشايع: تشديد الرقابة لرصد 
مخالفات سراديب العقارات

وجه وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتنظيم العمراني ووزير 
الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع األجهزة الرقابية باإلدارات 
املختصة في البلدية بتكثيف اجلوالت امليدانية التفتيشية للكشف 
على ســراديب العقارات التجارية ومدى االلتزام باستخدامها 

مواقف للسيارات حسب التراخيص الصادرة من البلدية.
وأكد الشايع في تصريح صحافي على أهمية تشديد الرقابة 
من قبل األجهزة الرقابية لرصد أي مخالفات تتعلق باستخدام 
األدوار املخصصة ملواقف السيارات في العقارات في غير الغرض 
املرخص له، موضحا أن هذا امللف ستكون له األولوية في املتابعة 
مــن قبله خالل املرحلة املقبلة، الفتا إلى أن معاجلة هذا امللف 
تكون بتفعيل دور األجهزة الرقابية املنوط بها تطبيق القانون 
إليقاف أي جتاوز بتحويل سراديب العقارات أو أجزاء منها إلى 

التفاصيل ص ٣مخازن مؤقتة بخالف اللوائح واألنظمة املتبعة.

مواطنون لـ «األنباء»: 
«املنقف» تتحول إلى «جليب» جديدة!

04محليات

ملشاهدة الڤيديو

غير مخصص للبيع
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اخلميس ٢١ اكتوبر ٢٠٢١ محليات

الكويت تبدأ مرحلة «ما بعد اجلائحة»

أعلن سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
أمس عودة احلياة الطبيعية 
احلذرة في الكويت ودخول 
املرحلة اخلامسة واألخيرة 
من خطة العودة الى احلياة 
الطبيعيــة وإلغاء القرارات 
االحترازيــة ملواجهــة وباء 

(كوفيد- ١٩).
وقال سمو رئيس مجلس 
الوزراء في مؤمتر صحافي 
بشأن آخر تطورات اجراءات 
احلكومة فــي مواجهة وباء 
(كوفيــد- ١٩) «نحن اليوم 
امام مسؤولية جديدة عنوانها 
(الكويت بعد اجلائحة) بدأ 
االعداد واالستعداد لها منذ 
أشــهر وبــإذن اهللا ننهض 
جميعا في الكويت ونحقق 
تطلعات صاحب السمو األمير 
وســمو ولي عهده في رفعة 
الكويت وشــعبها».  وتقدم 
بالشــكر اجلزيــل للجيش 
األبيــض، الذي كان واليزال 
خط الدفاع االول في مواجهة 
األمــراض واألوبئــة، علــى 
الوفــاء بقســمهم والتفاني 
فــي عملهــم واألمانــة فــي 
عطائهــم وجميع املخلصني 
من موظفني ومتطوعني في 
األجهزة احلكومية والقطاع 
اخلاص ومؤسسات املجتمع 
املدنــي ممن واجهوا «العدو 
اخلفي» دفاعــا عن الكويت 

وسكانها.
التوجيهــات  واســتذكر 
السامية لسمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثراه وتوجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولــي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد 
خــالل األزمــة التــي أربكت 
العالــم أجمــع، وحرصهــم 
على توفير الرعاية للجميع 
وتســخير كل االحتياجات 
واإلمكانات لضمان استمرار 
احليــاة الكرميــة واحلفاظ 
على سالمة وصحة أبنائهم 

وبناتهم.
شــهداء  اســتذكر  كمــا 
قدمــوا  الذيــن  الواجــب 
أرواحهم ثمنا ليبقى الوطن 
شــامخا في مواجهة الوباء 
واحملافظة على سالمة ابنائه 
وبناته، ليسطروا بذلك أروع 
الوطنية  التضحيــة  مناذج 

واملسؤولية االنسانية.
التقديــر  وثمــن ببالــغ 
واالعتـــــزاز دور الـــوزراء 
فــي احلكومتني الســابقتني 
واحلكومة احلالية على كل 
ما قدموه من مثابرة وإخالص 

صرح وزير الصحة ووزير 
الدولة  اخلارجيــة ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
الشــيخ د.باســل  باإلنابــة 

الصباح مبا يلي:
ضمن إطار متابعة مجلس 
الوزراء املستمرة ملستجدات 
الوبائــي جلائحة  الوضــع 
كورونــا، ناقــش مجلــس 
الــوزراء توصيــات اللجنة 
الوزاريــة لطوارئ كورونا، 

وقرر اآلتي: 
أوال: تكليــف وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية باتخاذ 
اإلجــراءات الكفيلــة بعودة 
تقارب املصلــني أثناء إقامة 
الصــالة فــي املســاجد من 
خالل احلرص على تطبيق 
االشتراطــــات الصحيــــة 
واملتمثلة بالتطعيم ولبس 
الكمــام وإحضار الســجادة 
اخلاصة بــكل مصل، وذلك 
اعتبــارا من صــالة اجلمعة 

بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٢م.
ثانيا: 

١- تطبيق ما تبقى من أنشطة 
املرحلــة اخلاصــة مــن خطة 
التدريجيــة للحياة  العــودة 
الطبيعيــة والســماح بإقامة 
املؤمتــرات وحفــالت الزفاف 
واملناسبات االجتماعية على 
أن يقتصــر احلضــور لتلــك 
الفعاليــات علــى احملصنــني 

باتخــاذ مــا يلــزم لتنفيذ 
القرار.

رابعا: تكليــف اإلدارة العامة 
للطيــران املدنــي بتطبيــق 
املرحلــة الثالثــة من خطة 
تشغيل مطار الكويت الدولي 
وعودة العمل باملطار بكامل 
طاقته االســتيعابية، وذلك 
اعتبارا من يوم األحد املوافق 

٢٠٢١/١٠/٢٤م.
وقد عبر مجلس الوزراء 
عن عظيم اعتــزازه بالدور 
املميــز الــذي قام به ســمو 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
إدارة هــذه  والــوزراء فــي 
األزمة الصحية االستثنائية، 
بالتعــاون اإليجابي  منوها 
البنــاء والتنســيق الذي مت 
مــع مجلس األمــة لتوحيد 
اجلهــود املبذولــة الحتواء 
هذا الوباء واالنتصار عليه، 
كما عبر عن عظيم الشــكر 
والتقديــر للطاقــم الطبــي 
وعلى رأسهم وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح وكافة 
العاملــني في وزارة الصحة 
واألجهزة احلكومية والفرق 
املكلفــة مبواجهــة ڤيروس 
كورونــا، وكل مــن يقــف 
بالصفوف األمامية ومازالوا 
يقدمون التضحيات الكبيرة 
ويواصلــون الليــل بالنهار 
الحتواء انتشــار الڤيروس 

التخزيــن الغذائي وغيرها، 
بالعــرض  علمــا  وأحيــط 
املرئــي املقــدم بهذا الشــأن، 
وأثنــى مجلس الوزراء على 
اجلهــود التي قــام بها جهاز 
احلكومــي  األداء  متابعــة 
مع اجلهــات احلكومية ذات 
الصلة بشــأن دراسة السبل 
الكفيلــة بتوفيـــــر وإقامــة 
مخازن ومستودعات ألغراض 
التخزيــن وفــق املتطلبــات 
احلالية واملستقبلية للبالد، 
وما أســفرت عنه من نتائج 
وتوصيات تضمنها التقرير، 
وقرر مجلس الوزراء اآلتي: 
التجارة  أوال: تكليــف وزارة 
والصناعــة بدراســة مــدى 
إمكانيــة قيامـهــــا مبهــام 
اإلدارة والتنظيم واإلشراف 
التخزينيــة  املناطــق  علــى 
االســتراتيجية واألراضــي 
املتاحــة واملخصصــة لتلك 
األغراض مبا يساهم بتعزيز 
الغذائي االستراتيجي  األمن 
الغذائيــة  املــواد  وتوفيــر 
األساسية في البالد، وموافاة 
جهاز متابعة األداء احلكومي 
خالل شهر من تاريخه بتقرير 

مفصل بهذا الشأن.
العامة  الهيئــة  ثانيا: تكليف 
لالســتثمار بدراســة مــدى 
اجلدوى من تأسيس شركة 
حكومية مقفلة إلنشاء وإدارة 

متلقي اللقاح املضاد لڤيروس 
كورونا فقط وااللتزام بلبس 
الكمام، وذلك اعتبارا من يوم 

األحد املوافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م.
٢- السماح بعدم لبس الكمام 
في األماكن املفتوحة وااللتزام 
بــه في كافة األماكــن املغلقة، 
وكذلك االلتــزام بالتباعد في 
األماكن التي يتعذر بها لبس 
الكمام كاملطاعم واملقاهي، وذلك 
اعتبارا من يوم األحد املوافق 

٢٠٢١/١٠/٢٤م.
٣- تكليــف اجلهــات املعنية 
باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.

ثالثا: 
١- تكليــف كل مــن (وزارة 
الداخلية، الهيئة العامة للقوى 
العاملة) مبعاودة إصدار سمات 
دخــول للكويت (فيزا) بكافة 
أنواعهــا للمحصنــني متلقي 
اللقاح املضاد لڤيروس كورونا 
املعتمــد لــدى الكويــت وفق 
النظم واللوائــح املعمول بها 
قبل إجراءات احلكومة املتخذة 
ملواجهة ڤيروس كورونا، وذلك 
اعتبارا من يوم األحد املوافق 

٢٠٢١/١٠/٢٤م.
٢- االلتزام بأحكام قرار مجلس 
الــوزراء رقــم (٩٧١) الصادر 
بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٨ بشأن شروط 
وضوابط املسافرين القادمني 

إلى الكويت.
٣- تكليف اجلهات املعنية 

داخــل البــالد ومبــا يحفظ 
املواطنني  ســالمة وصحــة 

واملقيمني.
مشيدا بكفاءة اإلجراءات 
الرادعة  احلازمة والتدابيــر 
التي مت اتخاذهــا منذ بداية 
انتشــار الڤيــروس وحتــى 
تاريخــه للتعامــل مــع هذه 
األزمة الصحية االستثنائية 
والتي حظيت بإشادة دولية 
مستحقة، وكان لها أكبر األثر 
في احلد من انتشــار الوباء 

داخل البالد.
كمــا عبر مجلس الوزراء 
عن تقديره واعتزازه بالتفهم 
والتعــاون الذي أبــداه كافة 
من يعيش على هذه األرض 
الطيبة والذي أسهم في جتاوز 
هذه األزمة، سائال املولى عز 
وجــل أن يحفظ الكويت من 

كل سوء ومكروه.
ثم استكمل مجلس الوزراء 
متابعــة تنفيــذ املشــاريع 
التنمويــة والســبل الكفيلة 
بتذليل كافــة املعوقات التي 
قد تعترضها وتؤخر إجنازها.
وبهــذا الصــدد، ناقــش 
الــوزراء توصيــة  مجلــس 
جلنة اخلدمات العامة بشأن 
تقريــر جهاز متابعــة األداء 
احلكومي بشأن توفير مناطق 
تخزينية استراتيجية إلقامة 
مخازن ومستودعات ألغراض 

وتشــغيل مناطق تخزينية 
عموميــة للمــواد الغذائيــة 
واملســتلزمات  والدوائيــة 
الطبيــة وغيرهــا، وبيــان 
احتياجاتهــا مــن األراضــي 
واملســاحات الالزمة، وكذلك 
كل ما يتعلق بها من خدمات 
لوجســتية وبنيــة حتتيــة 
(الطرق، موانئ، منافذ برية، 
مواقــع خدميــة حكوميــة، 
وغيرهــا)، وموافــاة جهــاز 
متابعة األداء احلكومي بتقرير 
مفصل بهذا الشأن وذلك خالل 

ستة أشهر من تاريخه.
ثالثا: تكليف جهــاز متابعة 
األداء احلكومــي مبتابعــة 
التنسيق مع اجلهات الوارد 
ذكرها أعــاله، وإعداد تقرير 
نهائي يتضمن كافة املتطلبات 
الالزمــة والكفيلــة بتوفيــر 
مناطــق ومواقــع تخزينية 
اســتراتيجية إلقامة مخازن 
ومستودعـــــات ألغــــراض 
التخزيــن بشــتى أنواعهــا، 
وموافاة مجلس الوزراء مبا 

ينتهي إليه األمر.
ثــم اســتعرض مجلــس 
الوزراء توصية جلنة اخلدمات 
العامة بشأن تقرير املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بشأن 
اإلجــراءات التــي قامــت بها 
املؤسسة بالتعاون والتنسيق 
مع اجلهات احلكومية املعنية 
والرقابية وكل ما من شــأنه 
تذليل املعوقات التي تواجه 
املشاريع اإلسكانية في (مدينة 
املطالع، مدينة جنوب سعد 
العبــداهللا، مدينــة جنــوب 
صباح األحمد) والتصورات 
والبدائل املناســبة التي من 
شــأنها دعم جهود املؤسسة 
الرامية إلى تســريع وتيرة 
العمل واإلجناز ملشــاريعها 
اإلســكانية في ظل األوضاع 

االقتصادية الراهنة.
وقــرر مجلــس الــوزراء 
العامــة  تكليــف املؤسســة 
للرعاية السكنية بالتنسيق 
مع اجلهات ذات العالقة التخاذ 
كل ما من شأنه دعم جهودها 
الرامية إلــى توفير الرعاية 
السكنية للمواطنني بالسرعة 
املمكنــة فــي ظــل األوضاع 
الراهنــة فــي  االقتصاديــة 
البالد، واالستعجال في العمل 
على املتطلبات التشــريعية 
التي من شــأنها دعم جهود 
املؤسسة بهذا الشأن، وتذليل 
أي معوقــات التي قد تواجه 
أعمال اخلطط التنفيذية التي 
يتم اعتمادها في هذا الشأن، 
ووضع اجلدول الزمني الالزم 

لتلك األعمال.

رئيس الوزراء: شكراً للجيش األبيض.. والنجاحات في مواجهة األزمة فاقت األخطاء

طارق املزرمسمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي وعبداهللا الرومي خالل االجتماع

في أعمالهم لتجاوز اجلائحة 
بأقل األضرار.

وقال سمو رئيس مجلس 
الوزراء «كانت هناك اخطاء 
في بعــض القرارات وكانت 
هناك آراء لم يؤخذ بها ولعل 
في ذلك دروســا عظيمة لي 
انــا شــخصيا وللحكومــة 
ان  مؤكــدا  والقياديــني»، 
النجاحــات فــي مواجهــة 
األزمة فاقت األخطاء وقللت 
من األضرار «فنحن والعالم 
كنا امام اختبار غير مسبوق 
علــى كل املســتويات وفي 
مواجهة اخطار اقتصادية غير 
متوقعة وأمام حتديات غير 
معروفــة املدى، وهللا احلمد 
أثبت الكويتيون قدرتهم على 
مواجهة الكــوارث والعبور 

بالدولة الى بر االمان».
وبهــذه املناســبة، تقدم  
سمو رئيس الوزراء بالشكر 
اجلزيــل الــى كل املواطنني 
واملقيمــني على هذه االرض 
الطيبــة اللتزامهم بتطبيق 
االشتراطات الصحية واالقبال 
علــى تلقــي اللقــاح املضاد 

للڤيروس.
الــوزراء  وكان مجلــس 
عقد اجتماعا استثنائيا في 
قصر السيف برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، وبعد االجتماع 

السـماح بعدم لبس الكمام في األماكن املفتوحة وااللتزام به في األماكن املغلقـة وااللتزام بالتباعد في األماكن التي يتعذر فيها لبس الكمام كاملطاعم واملقاهي

عـودة تقارب املصلني في املسـاجد مع تطبيق االشـتراطات الصحيـة والتطعيم ولبس الكمام وإحضار السـجادة اخلاصـة بكل مصٍلٍّ اعتبارًا مـن ٢٢  اجلاري 

دراسـة مدى إمكانية قيام «التجـارة» مبهام اإلدارة والتنظيم واإلشـراف على املناطق التخزينية اإلسـتراتيجية مبا يسـهم في تعزيـز األمن الغذائي 
تكليف كل من «الداخلية» و«القوى العاملة» مبعاودة إصدار سـمات الدخول بـكل أنواعها للمحّصنني متلقي اللقاح املضاد لڤيروس كورونا املعتمد 

إقامـة املؤمتـرات وحفـالت الزفـاف واملناسـبات االجتماعيـة ويقتصـر احلضـور علـى احملّصنـني وااللتـزام بلبـس الكمـام اعتبـارًا مـن ٢٤ اجلاري 

اتخـاذ كل ما من شـأنه دعم جهود «السـكنية» الرامية إلى توفير الرعاية السـكنية للمواطنني بالسـرعة املمكنة في ظل األوضـاع االقتصادية الراهنة

(ريليش كومار) عودة التقارب في الصالة مع االلتزام باالشتراطات الصحية  

باسل الصباح: االشتراطات الصحية املتعّلقة بالسفر مازالت كما هي
أكد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
التي تناسب  االلتزام باالشتراطات  ضرورة 
املرحلة اخلامسة من خطة العودة الى احلياة 

الطبيعية.
جاء ذلك فــي مؤمتر صحافي عبر تقنية 
(االتصال املرئي) للشيخ د.باسل الصباح عقب 
انتهاء اجتماع مجلس الوزراء االستثنائي ملتابعة 
وتنفيذ املشاريع احلكومية ومناقشة التقارير 
املتعلقة بشأن ڤيروس كورونا (كوفيد - ١٩) 

ومتابعة االجراءات املتخذة بهذا الصدد.
وقال الشيخ د.باسل الصباح ان تخفيف 

االشتراطات الصحية دون الرجوع الى الوراء 
يعتمــد على مقومني أساســيني هما الوعي 
املجتمعي ومتابعة تطبيق االشتراطات املناسبة 

ملرحلة االنفتاح.
وأضاف ان ما وصلــت اليه الكويت من 
هذه النتائج الطيبة كانت ثمرة ودعم القيادة 
السياسية بدءا من سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، وصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشــعل األحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء.

وأشاد بدعمهم ألبنائهم العاملني في القطاع 
الصحي والصفوف األمامية وثقتهم بهم، ما 
ادى الى جناحهم في مواجهة جائحة (كورونا).

وأوضح ان األرقام تشهد حتسنا مستمرا 
وان الوباء في انحسار ونسبة الشفاء بالبالد 
في ارتفاع، ما يدفعنا الى االنتقال الى مرحلة 
جديدة من االنفتاح وتقليل االشتراطات مع 
التأكيد على ضرورة عدم نسيان التوصيات 
الصحية املصاحبة لهذا االنتقال حتى يستمر 

االستقرار وحتقيق املزيد من االنفتاح.
وردا على ســؤال بشأن الغاء فحص (بي 

سي ار) وإمكانية الغاء احلجر املؤسسي للعمالة 
املنزلية القادمة الى البالد، قال ان االشتراطات 
الصحية املتعلقة بالسفر مازالت كما هي ففي 
حالة دخول املطعمني وغير املطعمني يتم اتخاذ 
اإلجراءات املتبعة من احلجر الصحي، والـ(بي 
ســي ار) اجراء صحي مطلوب مازال العمل 
فيه قائما بهذه املرحلة. وردا على سؤال آخر 
املتحور  بخصوص االستعدادات بعد ظهور 
اجلديد، قال إن اجراءات الســفر مازالت كما 
هي، وذلك حماية مــن دخول اي متحورات 
جديدة حلني وصول العالم الى استقرار أكبر.

أكد أن األرقام تشهد حتسناً مستمراً والوباء في انحسار ونسبة الشفاء في ارتفاع
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ى رئيسة نيبال بضحايا الفيضانات األمير عزَّ
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى بيديا ديفي بهانداري 
رئيســة نيبال الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالــص تعازيــه وصادق مواســاته بضحايا 
الفيضانات جراء األمطار الغزيرة التي اجتاحت 
أجزاء متفرقة من البالد وأسفرت عن سقوط 
عــدد من الضحايــا واملصابني، راجيا ســموه 
للمصابني سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن 
املســؤولون في البلد الصديق من جتاوز آثار 

هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تعزية إلى بيديا ديفي بهانداري رئيسة 
نيبال الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا فيضانات األمطار 
التي اجتاحت أجزاء متفرقة من البالد، متمنيا 

سموه للمصابني الشفاء العاجل.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وزير الدفاع هنأ نظيره القطري 
بتجديد تعيينه في منصبه

بعــث نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدفاع الشــيخ حمد جابر 
العلــي ببرقيــة تهنئة إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
الدفاع بدولة قطر الشقيقة 
د.خالد بــن محمد العطية 
وذلك مبناسبة نيله للثقة 
الســامية بتجديد تعيينه 

في منصبه.
داعيــا املولى عز وجل 
أن يكلل جهوده بالتوفيق 

والنجــاح، وأن يعينه علــى حتمل أعباء هذا 
املنصب الهام، وأن يوفقه للعمل على مواصلة 
مســيرة العطاء والبنــاء والتطــور للقوات 

املسلحة القطرية، ومتمنيا لسعادته موفور 
الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها 

الكرمي املزيد من التقدم والرفعة واالزدهار.

د.خالد بن محمد العطيةالشيخ حمد جابر العلي

الربيع: انطالق املوسم الثالث لدوري 
اإلبداع الستكشاف املوهوبني

العام للهيئة  املدير  أعلن 
العامــة للشــباب د.مشــعل 
الربيــع عن انطالق املوســم 
اإلبــداع  لــدوري  الثالــث 
الشبابي الستكشاف املوهوبني 
الشــباب  مــن  واملبدعــني 
الكويتيني واحتضان طاقاتهم 
مبــا يعــود عليهــم باملنفعة 
والفائدة عبر برامج تدريبية 

وتأهيلية.
وقال الربيع لـ «كونا» إن 
التسجيل للمرحلة األولى من 
الدوري بــدأت أمس حتى ١٣ 

نوفمبر املقبل وتعنى بتدريب الشباب وتأهيلهم 
لدخول مسابقات الدوري، وسيتم عقد الساعات 
التدريبية مبراكز الشباب التابعة للهيئة، في 
حني تبدأ فترة تسجيل مسابقات اجلهات واألفراد 

في ١٤ نوفمبر أيضا حتى ٣١ يناير ٢٠٢٢.

وأضاف أن الدوري يعتبر 
أحد مشــاريع هيئة الشباب 
املدرجة ضمن احملور الثالث 
لبرنامج عمل احلكومة لألعوام 
 ٢٠٢٥/٢٠٢٤  -  ٢٠٢٢/٢٠٢١
واملتعلق بتطوير رأس املال 
البشــري، مبينــا أن الدوري 
يضم سبع مسابقات تنافسية 
لفئــة الشــباب مبســتويات 
مختلفة: املبتدئ واملتوســط 
واملتقــدم مبجــاالت القــرآن 
الكرمي والروبوت والبرمجة 
والرياضيات وفنون الرســم 

والقصة القصيرة إضافة إلى املناظرات.
ودعا الشباب الكويتيني من اجلنسني بني ٧ 
و١٨ سنة إلى التسجيل بالتدريب واملسابقات 
https://www. عبر املوقــع اإللكتروني للهيئة

.ypa.gov.kw

د.مشعل الربيع

ارتفاع حاالت القلق بني األطفال  من ٧ إلى ٣٠٪ بسبب «كورونا»
حنان عبداملعبود

كشــفت استشــارية الطب 
النفســي لألطفــال واملراهقني 
د.بيبــي العميري عــن ازدياد 
حاالت القلق لدى األطفال بسبب 
تداعيات جائحة كورونا، مبينة 
أنه مت عمل استبيان محدود بني 
أن حــاالت القلق التي عادة ما 
تكون نسبتها ٧٪ عند األطفال 
اتضــح أنهــا زادت إلــى ٣٠٪، 
الفتــة الى أن هنــاك زيادة في 
القلق بســبب اإلغــالق لوقت 
طويل والــذي يرصده األطباء 
خالل مراجعات كثيرة حلاالت 
القلق واالكتئــاب، في حني أن 
من كانــوا يعانون اضطرابات 
نفسية أصبحت حاالتهم أكثر 
شدة وأسوأ حاال عن ذي قبل.

العميــري فــي  وأشــارت 

والتعليم معا يشــكالن أهمية 
بشكل كبير للتعلم، مبعنى أن 
التعليم الذي تقدمه املدارس ال 
يحقق التعلم إال بوجود الصحة 
النفسية إلى جانبه، وهذا لتصل 
املعلومات إلى الشخص وتثبت 
عنده ويطور من قدراته الفكرية 

منها صحــة األطفــال، وكذلك 
املبانــي مــن األحيــاء واملــدن 
اجلديدة التــي يجب أن تكون 
على أسس التكافل االجتماعي 
وتشــتمل على أماكن للتجمع 
ومراكز للشــباب بــكل منطقة 
ملمارســة رياضــات وطنيــة 
ميكن لألطفــال الوصول إليها 
وممارســتها، ومــن ثــم نصل 
إلى املدارس، حيث يتم تعزيز 
النفســية للمدرســني  الصحة 
املــدرس بإنتاجيــة  ليعطــي 
وعاطفة لألطفال، ولهذا يجب 
أن تكون مباني املدارس داعمة 
النفســية، وهنــاك  للصحــة 
أيضا التعليم العاطفي، وذلك 
بتعليم النــاس كيف يعبرون 
عن مشــاعرهم وحل املشــاكل 
والتواصل مع اآلخرين، وهذه 

التربية اجلديدة.

ومهاراتــه االجتماعية ويكون 
ناجحــا ومنتجا فــي املجتمع، 
النفســية  ولهذا فــإن الصحة 
أساسية في اخلطة التعليمية 
واملدارس ومن دونها لن يكون 

هناك تعلم.
النفســية  وعــن الصحــة 
للطالب، قالت: تناولنا في الندوة 
تسلســالت الرعايــة الصحية 
النفســية لألطفــال بتعزيــز 
الصحة النفســية للجميع، فال 
نحاول البحث عن األطفال الذين 
لديهــم اضطرابات نفســية أو 
لديهم أعراض، وإمنا يجب أن 
نعزز الصحــة جلميع الطالب 
ليستفيد اجلميع بالقدر نفسه.
وأضافت ان تعزيز الصحة 
النفسية منظومة متكاملة تبدأ 
من الدولة وقوانينها التي تسنها 
لتعزز دور األسرة ويكون الهدف 

العميري أكدت ضرورة تعزيز الصحة النفسية كمنظومة متكاملة بني مختلف األطراف املعنية

د.بيبي العميري

تصريح صحافــي إلى تنظيم 
ندوة حتت رعاية األمم املتحدة 
«اليونيسف» ووزارتي الصحة 
والتربية، حول الصحة النفسية 
فــي املدارس، نظرا ألهمية هذا 
املوضوع، مبينة أن أهمية الندوة 
تكمن في مشاركة تخصصات 
عدة ومنظمات مختلفة وخبراء 
من الكويت وعدد من املدرسني، 
وكان من املهم جمع هذه الشرائح 
املختلفــة ووجــود وزارتــي 
التربية والصحة مع إشــراف 
من املنظمات العاملية للتأكد من 
أن ما تقوم به الوزارتان يتماشى 
مع اإلرشادات والقوانني العاملية، 
باإلضافــة إلى االســتماع إلى 
اخلبرات احمللية ملعرفة أماكن 

القصور ومعاجلتها.
وأوضحت ان من أهم ما متت 
مناقشــته أن الصحة النفسية 

اجلاركي: تدريب ٣٥ طبيبًا على الكشف املبكر  عن «الهشاشة» 

حنان عبداملعبود

مركــز  رئيســة  أعلنــت 
اخلالديــة الصحــي، وعضــو 
الكويتية لهشاشــة  الرابطــة 
العظــام د.فتوح اجلاركي عن 
تدريــب ٣٥ طبيبا مــن أطباء 
العائلة على االكتشاف املبكر 
ملرض هشاشة العظام، وتقدمي 
العالجية  التوعية واخلدمات 
بهذا املرض، مبينة أنه توزيع 
هؤالء األطباء على محافظات 
الكويت، فمنهم ٥ في األحمدي 
و١٩ في العاصمة و٧ في حولي 

و٧ في الفروانية.

سيشــاركون فيهــا وتنظيــم 
العمــل  احملاضــرات وورش 

لتدريبهم.
وعن مرض الهشاشة، قالت 
اجلاركــي: إنــه مــرض مزمن 
وصامــت وال توجــد أعراض 
له، حيث يعلم املريض به بعد 
إصابته بالكسور، حني يصبح 
العظم لديه هشا وقابال للكسر، 
واملريــض حينمــا يعاني من 
الهشاشة تكون املعاناة معنوية 
وصحية واجتماعية ألنه يكون 
عبئا على أسرته واملجتمع من 

حوله مع عدم احلركة.
الهشاشــة  وأضافــت ان 

عوامل تســاعد علــى اإلصابة 
ومنها التاريخ العائلي ووجود 
أمراض مزمنة، مثل الســكري 
والروماتيزم، وإجراء جراحات 

حتويل املسار والتكميم.
العالجــات، قالــت:  وعــن 
الكويــت حترص علــى وجود 
األدوية اجلديــدة التي تواكب 
البروتوكوالت العالجية العاملية، 
وحرصت احلكومة على أن تتاح 
هذه األدوية في املراكز الصحية، 
واألدوية العالجية متنوعة، منها 
األسبوعي والشهري وكذلك التي 
يتــم تعاطيها ســنويا ونصف 

السنوي.

تصيــب امرأة مــن بني كل ٣ 
نســاء ورجال من بــني كل ٥ 
رجال، وهذه إحصائية عاملية، 
ومن أهم العوامل التي تؤدي 
إلى اإلصابة بالهشاشة تقدم 
العمر، فإذا كان املريض يزيد 
علــى ٥٠ عامــا ولديه عوامل 
خطورة، نقــوم بعمل قياس 
كثافة العظــم ومعرفة ما إذا 
كانــت لديه قابليــة لإلصابة 

بالهشاشة.
وعــن اإلصابة فــي أعمار 
صغيرة، أشارت إلى انه ميكن 
أن حتدث اإلصابة بالهشاشة 
في أعمار صغيرة حال وجود 

أشارت إلى أنه يعرف باملرض الصامت ويصيب امرأة من بني كل ٣ نساء ورجالً بني كل ٥ رجال

البوث التوعوي قدم اإلجابة عن استفسارات رواد «األڤنيوز» حول مرض الهشاشة         (أحمد علي) د.فتوح اجلاركي داخل البوث التوعوي مع بعض أعضاء من الرابطة

وقالت اجلاركي في تصريح 
خاص لـ «األنباء» على هامش 
لليــوم  الســنوي  املعــرض 
العاملي للهشاشة الذي أقامته 
الكويتية لهشاشــة  الرابطــة 
العظــام مبجمع األڤنيوز يوم 
أمــس: قمنا كرابطــة بتدريب 
األطباء وتوفير األدوية وفتح 
العيــادات باملراكــز الصحية، 
وذلك لتسهيل احلصول على 
اخلدمــة باملناطق الســكنية، 
مضيفة أنه سيتم تنظيم دورة 
تدريبية جديدة في يناير املقبل 
ألطباء العائلة أيضا، والرابطة 
في طور تسجيل األطباء الذين 

الظفيري: احملادثات مع اجلانب الروسي صريحة وواضحة 
وتنطلق من أرضية مشتركة أساسها التفاهم والتناغم

موســكو - (كونــا): قــال 
نائب وزيــر اخلارجية مجدي 
الظفيري إنه ســلم رسالة من 
وزير اخلارجيــة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد إلى نظيره 

الروسي سيرغي الڤروڤ.
فــي  الظفيــري  وأوضــح 
تصريــح لـ «كونــا» في ختام 
محادثات أجراها مع نائب وزير 
اخلارجيــة الروســي ميخائيل 
بوغدانوف «ان الرسالة تتضمن 
رؤية الكويت ومنظورها جتاه 
العالقة مع األشقاء واألصدقاء 
في روســيا». وأضاف أن هذه 
العالقــة «قائمــة علــى تاريخ 
مــن الروابط املميــزة والثابتة 
واملســتمرة والتــي متيــزت 
بالتفاهم والتقدير للدور الذي 

لعبته كلتا الدولتني».
وأكد أن الكويت «تثمن هذا 
اإلرث مــن التاريــخ والعالقــة 
املستمرة مع األصدقاء واحللفاء 
في روسيا». ووصف الظفيري 
احملادثــات التــي أجراهــا مــع 
بانهــا  الــروس  املســؤولني 
«صريحة وواضحة تنطلق من 
أرضية مشتركة أساسها التفاهم 
والتناغم في سعي كل منهما في 
دعم االستقرار اإلقليمي». وأشار 
إلى أن احملادثات تناولت سبل 

روســيا رائعة وناجحة في كل 
املجاالت».

من جانبه، أوضح بوغدانوف 
في تصريح مماثل لـ «كونا» ان 
الروسية  الكويتية-  العالقات 
«قائمة على الصداقة التقليدية»، 
معيدا الــى األذهان ان الكويت 
«كانــت اول دولة فــي منطقة 
اخلليج العربــي تقيم عالقات 

ديبلوماسية مع روسيا».
وأوضح ان هــذه العالقات 
تتميــز «بالصداقــة والتفاهــم 
والتعاون القائــم على املنفعة 
املتبادلة في مختلف املجاالت»، 
مؤكدا أهمية احلوار السياسي 

العالقات التجارية واالقتصادية 
واملشاريع االستثمارية والتعاون 
في املجاالت اإلنسانية والتبادل 
الثقافي وإعداد الكوادر باإلضافة 
إلى القضايا اإلقليمية والدولية.

الروســي  وقال إن اجلانب 
مهتــم بالتعــرف علــى تقييم 
الكويتيــني حيــال  األصدقــاء 
التطــورات اجلارية في منطقة 
اخلليج العربي والعالقات بني 

الدول العربية وجيرانها.
وأوضح أن روســيا مهتمة 
باآلراء املتعلقة بســبل إخراج 
بــني  التفاوضيــة  العمليــة 
الفلسطينيني واإلسرائيليني من 
حالة اجلمود، مؤكدا أن «الكويت 
بصفتها عضوا مهمًا في جامعة 
الــدول العربيــة تلعب في هذا 
املضمار دورا رئيسيا على ضوء 
العالقــات القدميــة التي تربط 

الكويت مع الفلسطينيني».
وأكد أهميــة نظرة الكويت 
إزاء التطــورات التي تشــهدها 
املنطقــة مبــا في ذلــك العراق 
والتسوية في سورية وليبيا.

وجدد بوغدانوف دعوة بالده 
«الى ضرورة عودة سورية الى 
العائلة العربيــة ألن هذا األمر 
يتطلب قرارا باإلجماع من جامعة 
الدول العربية والكويت لها دور 

مهم فيها».

املفعم القائم بني البلدين.
وأشار الى أن اجلانبني أجريا 
جولة من املشاورات السياسية 
على مســتوى كبار املسؤولني 
في وزارتــي اخلارجية، مؤكدا 
أن «لدينا قاعدة متينة لالنطالق 
نحو األمام». وبني أن احملادثات 
تناولــت القضايا ذات االهتمام 
املشــترك «وبالدرجــة األولــى 
العالقات الثنائية وتعزيز احلوار 
السياسي وتنسيق اجلهود على 
املســتوى الدولي مبــا في ذلك 
فــي األمم املتحــدة وغيرها من 
املنابر الدولية متعددة األطراف». 
وأشــار إلى أن اجلانبني ناقشا 

سلّم رسالة من وزير اخلارجية إلى نظيره الروسي

جانب من جولة املشاورات برئاسة نائب وزير اخلارجية مجدي الظفيري ونظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف

تطوير العالقات بــني البلدين 
واالرتقــاء بهــا الــى مســتوى 
الشراكة االستراتيجية في جميع 

اجلوانب واألبعاد.
وذكــر أن اجلانب الكويتي 
أعرب مع نظيره الروسي خالل 
احملادثات عن هواجس مشتركة 
«ســيكون لهــا في املســتقبل 
القريــب مشــاورات سياســية 
مكثفة تعزز التفاهم والتناغم 
الكويتــي- الروســي وكذلــك 
الكويتي- اخلليجي- الروسي».

وشدد الظفيري على أن الدور 
الروســي «مطلــوب ومرغوب 
الســيما أن جتربة العالقة مع 

رئيس الوزراء استقبل 
رئيس ديوان احملاسبة

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد في قصر السيف امس رئيس ديوان احملاسبة 
فيصل الشــايع، حيث قدم لسموه نسخة من تقرير 
ديوان احملاســبة عن نتائج الفحص واملراجعة على 
تنفيذ ميزانيات اجلهات املشمولة برقابته وحساباتها 

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله فيصل الشايعاخلتامية للسنة املالية (٢٠٢١/٢٠٢٠).

ملشاهدة الڤيديو

«تيتانوس» اإليطالية تخطط إلنتاج فيلم 
عاملي عن تاريخ الكويت وتطورها احلضاري

روما - (كونا): أبدت شركة «تيتانوس» 
الوطنية لإلنتاج الســينمائي اإليطالية 
العريقة رغبتها في إنتاج فيلم سينمائي 
وثائقي يســرد تاريخ الكويت ومراحلها 
احلضارية منذ نشأتها وصوال الى رؤية 
٢٠٣٥ نحو املستقبل. وذكرت سفارتنا لدى 
إيطاليــا في بيان لـــ «كونا» ان ذلك جاء 
خالل لقاء السفير الشيخ عزام الصباح 
مع الرئيس التنفيذي للشركة ستيفانو 
بيثلني الذي عبر عن اهتمامه بإنتاج فيلم 
توثيقي بالتنسيق مع اجلهات الكويتية 
املختصة يسلط الضوء على تاريخ الكويت 

االستثنائي عبر العصور.
بدوره، قال الشــيخ عزام الصباح ان 
رغبة شركة «تيتانوس» بتاريخها العريق 
في إنتاج فيلم رصني حول تاريخ الكويت 
تتوافق مع اهتمام الدولة الراســخ بدور 
الثقافــة والفنون إلبراز معالم مســيرة 
الكويــت مباضيهــا وحاضرهــا وطريق 

مستقبلها املشرق.
السفير الشيخ عزام الصباح مع الرئيس التنفيذي ملجموعة 

«تيتانوس» اإليطالية للسينما واإلعالم ستيفانو بيثلني

الشايع: تشديد الرقابة لرصد
مخالفات سراديب العقارات

الدولــة  وزيــر  وجــه 
لشؤون اإلسكان والتنظيم 
الدولة  العمرانــي ووزيــر 
لشؤون البلدية شايع الشايع 
األجهزة الرقابية باالدارات 
املختصة في البلدية بتكثيف 
اجلوالت امليدانية التفتيشية 
للكشــف علــى ســراديب 
العقــارات التجارية ومدى 
االلتزام باستخدامها مواقف 
للسيارات حسب التراخيص 

الصادرة من البلدية.
وأكد الشايع في تصريح 
صحافي على أهمية تشديد 
الرقابــة من قبــل االجهزة 

الرقابية لرصد أي مخالفات تتعلق باستخدام 
االدوار املخصصــة ملواقف الســيارات في 
العقــارات في غيــر الغــرض املرخص له، 
موضحا ان هذا امللف ســيكون له األولوية 
في املتابعة من قبله خالل املرحلة املقبلة، 
الفتا الى أن معاجلة هذا امللف بتفعيل دور 
االجهزة الرقابية املنوط بها تطبيق القانون 
إليقاف أي جتاوز بتحويل سراديب العقارات 
أو اجــزاء منها الى مخــازن مؤقتة بخالف 

اللوائح واالنظمة املتبعة.
وجهــت  وأضــاف: 
املســؤولني والقائمني على 
الرقابيــة  عمــل االجهــزة 
اجلــوالت  بتكثيــف 
التفتيشية للكشف عن أي 
مخالفات تتعلق باستخدام 
مواقف ســيارات العقارات 
كمخازن واتخاذ االجراءات 
الرادعــة ملثــل  القانونيــة 
هذه االستخدامات املخالفة 
وإحالــة محاضر املخالفات 
الذيــن  املخالفــني  بحــق 
قاموا باستغالل السراديب 
الــى اجلهــات  للتخزيــن 

املختصة.
وتابع: لن نتوانى في محاسبة أي موظف 
يثبــت تراخيــه أو تقصيــره فــي تطبيق 
القانون بشأن تلك املخازن املخالفة ورصد 
أي مخالفــات تتعلق بهذا امللف ملنع وقوع 
أي حوادث أو حرائق تهدد ســالمة املباني 
والسكان جراء اســتخدام سراديب مواقف 
الســيارات لتخزين املواد بأنواعها حفاظا 

على األرواح واملمتلكات.

وّجه األجهزة الرقابية بتفعيل دورها للحد من استخدامها مخازن مخالفة

شايع الشايع
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مواطنون لـ «األنباء»: «املنقف» تتحول إلى «جليب» جديدة!

بدايــة، جولتنــا كانــت مع 
الـــــذي  العدوانـــي  أبوتركــي 
قـــال لـ «األنباء»: املنقف منطقة 
صغيرة وقدمية وتعتبر قرية من 
قرى الكويت القدمية وتقسيمتها 
عجيبــة، ففيها بيــوت «الدخل 
احملدود» التي مت توزيعها منذ 
منتصف ستينيات القرن املاضي، 
وفيها مجمعات جتارية كثيرة 
وكبيرة، وقــد حتولت املنطقة 
بقــدرة قادر مــن ســكنية إلى 
جتارية، وأصبحت تشكل عبئا 
على املنطقة وتســبب الزحمة، 
وانظروا معــي إلى املنطقة في 
الســاعة ٥ فجــرا والســاعة ٥ 
مساء تشاهدون أن الداخل إلى 
املنطقة مفقــود واخلارج منها 
مولود، حيث انها أصبحت أشبه 
مبنطقة «جليب ثانية» بسبب 
االزدحــام والفوضــى، يا أخي 
العمارات االستثمارية أصبحت 
تؤجر للشركات بالغرفة ويوجد 
أكثر مــن ٣٠٠ عمارة على هذه 
الطريقة، وأناشد أعضاء الدائرة 

الترابية  املهملة في الســاحات 
وعلى جوانب بعض الطرقات.

وقال الشــمري: في موســم 
األمطار تصبح اغلب الساحات 
في املنقف مســتنقعات مائية، 
ونطالب املسؤولني في اجلهات 
املعنية بوضع حلــول ناجحة 
لهــذه الســاحات، إمــا بوضــع 
سواتر ترابية، أو تصريف مياه 
األمطار وهناك الكثير من احللول 

ونتمنى منهم عدم التأجيل.
والتقينــا أيضا مــع محمد 
قــال متســائال:  الــذي  الفايــز 
مــن أين ابدأ ومن أيــن انتهي؟ 
فاملنطقــة تعتبــر مــن أصغــر 
مناطق الكويت وفيها أكثر من 
٦ مدارس كبرى للتعليم اخلاص 
و٥ مدارس حكومية وهذا جزء 
من االزدحام الصباحي واالزدحام 
وقت الظهر وهــو وقت دخول 
وخروج املوظفني نفسه، ناهيك 
عن األعداد الكبيرة من العمالة 
التي يسبب خروجها ودخولها 
إلــى املنطقة شــلال تاما حلركة 

ألخذ املســحات وأصبح سكان 
هذه املنطقة يذهبون إلى املناطق 
القريبة منهم للعالج بسبب إلغاء 

املستوصف اخلاص باملنطقة.
وزاد كرم: على الرغم ان في 
املنطقــة الكثير من املســاحات 
الفارغة إال أنه ال يوجد أي حديقة 
أو مركــز ترفيهــي أو متنفــس 
لســكان هذه املنطقة، وتصدق 
لو قلــت لك ان لدينــا قطعتني 
فــي املنطقة قريبة مــن البحر 
يســكنها أكثر من ١٢٠ جنسية 
من الوافدين، مشيرا إلى انتشار 
الكريهــة ومالحظــة  الروائــح 
اللباس الدخيل على مجتمعنا، 
وأكثــر من مــرة قامــت وزارة 
الداخلية بحمالت تفتيشية ومت 
ضبط أكثر من مصنع للخمور 
في بعض الشقق وضبط أكثر 
من شــقة ملمارســة البغاء فيها 
وبيع املمنوعات وتصور انه منذ 
فترة شهر تقريبا مت سرقة طراد 
و٥ ســيارات في نفس القطعة 
ومن اآلخــر املنقــف واملهبولة 

للمواطنني ولو تقعد ســاعتني 
في املنطقة لتراقب منظرهم وهم 
يتجولون في الشوارع تصيبك 
الرهبة من كثرة العدد، وكيفية 
حتركه وسباقهم للحصول على 

الراكب.
خيام ودوريات

كذلــك حتدث نبيل كرم عن 
مشــكالت املنطقة، فقال: أغلب 
مشاكل املنقف بسبب العمارات 
االســتثمارية، ولكن انا أرى ان 
هناك ســببا آخــر وهو بعض 
مالك السكن اخلاص الذين بدأوا 
يؤجرون بيوتهم للعزاب، وهذه 

هي الطامة الكبرى.
وأضاف كرم: هناك ســاحة 
ترابية في املنطقة مقابل منطقة 
الفحيحيــل كانت تســتخدمها 
مكاتــب األفراح لوضــع خيام 
األفــراح فيهــا، ومنــذ بدايــة 
جائحة «كورونا» أصبحت هذه 
اخليام مهملــة ومرتعا لبعض 
العمالة، وأيضا وملجأ للكالب 

الطرق، وال ينفع مع هذا االزدحام 
أي حلــول ســوى إخــراج هذه 
العمالة مــن املنطقة، والكارثة 
الكبرى أثناء اخلروج والدخول 
من وإلى املنطقة من جهة طريق 
الفحيحيل الســريع عن طريق 
الدوار، حيث إن هذا الدوار يشهد 
خروج أكثر من ألف حافلة في 
اخلامســة صباحــا ودخولهــا 
فــي اخلامســة مســاء، وأغلب 
هذه احلافالت تخــص العمالة 
في شــركات النفــط في منطقة 
األحمدي ومنطقة الشعيبة، وذلك 

بشكل يومي، فهل هذا يعقل؟!
املركز الصحي

من جانبه، قال إبراهيم كرم: 
أبــي أتكلم عن اخلدمــات التي 
يستفيد منها املواطن أوال، وهي 
مســتوصف املنطقة فهو يفتح 
في الساعة ٧٫٣٠ صباحا ويغلق 
عند الساعة ١ ظهرا وفي يومي 
اجلمعة والسبت يكون مغلقا، 
وقد خصص هذا املســتوصف 

أصبحتا «جليب شيوخ» ثانية 
في الكويت.

والتقينا مع محمد راشد املري 
وهو من ســكان منطقة املنقف 
منــذ أكثــر من ٤ عقــود، حيث 
قال لـــ «األنباء»: إن مســببات 
الزحمة ثالثة واملشكلة األولى 
بسبب مضخة املياه والتي تقع 
على الشارع واملدخل الرئيسي 
للمنطقة ومنذ ٢٠ عاما كل وزير 
يتســلم الــوزارة يقــول خالل 
شهرين سيتم نقل هذه املضخة 

من املنطقة وال يتم نقلها.
واملشكلة الثانية أننا كل عام 
تقريبا نشهد بناء مدرسة خاصة 
جديدة في املنطقة حتى وصل 
عددها إلى ٦ مدارس، وكل فصل 
به أكثر مــن ٤٠ طالبا وطالبة، 
وهذا العام ال يوجد نقل جماعي 
والحــظ االزدحام اليومي وقت 

حضور وانصراف الطلبة.
وبني املري أن املشكلة الثالثة 
هي سيارات األجرة التي يفوق 
عددها عدد الســيارات اخلاصة 

الضالــة، والبعض منها اصبح 
ممزقا ومنظرها غير حضاري، 
ونتمنى من البلدية متابعة هذا 
املوضوع وإزالتها بأسرع وقت، 
كما أمتنى مــن وزارة الداخلية 
تكثيف الدوريات وزيادة أعداد 
رجال األمن في املنطقة للحد من 

كثرة السرقات.
وقال كرم: هل تعلم ما املنقف 
سابقا وهو ما سمعناه من كبار 
الســن عن مزارعها التي كانت 
تصدر اخلضراوات الى أسواق 
الكويــت ولغايــة الثمانينيات 
أغلب سكان محافظة األحمدي 
كانوا يكشتون في املنطقة بسبب 
مناظرها اجلميلة، وشــاهد إلى 

أين وصل حالها هذه األيام.
وخالل جولتنــا التقينا مع 
الوافــد العربي أحمد ســليمان 
والذي يســكن في املنطقة منذ 
٢٠ عاما والذي قال لـ «األنباء»: 
املنطقــة صغيرة وعدد العمالة 
فيها يفوق عدد املواطنني، ولو 
نظرنا الى النســبة لوجدنا ان 
نسبة املواطنني ال تصل إلى ١٠٪ 

من سكان املنطقة.
نتمنــى  ســليمان:  وقــال 
املزيد من االهتمام من األجهزة 
احلكومية املختصــة باملنطقة 
مثــل متابعــة أمــور النظافــة 
املــرور فــي  واألمــن وحركــة 
مداخل ومخارج املنقف، والتي 
تسبب العائق األكبر لسكان هذه 
املنطقة، موضحا أن هناك حلوال 
كثيــرة ممكنة كتخصيص أحد 
املداخل واملخارج لسيارات النقل 
الكبيرة من باصات وشاحنات.

سكانها طالبوا اجلهات املعنية بإعطاء املنطقة حقها من االهتمام ومعاجلة مشكالتها املتنوعة من ازدحام كبير و سكن العزاب والنظافة والسيارات املهملة

أحمد سليمانمحمد املريإبراهيم كرممحمد الفايزأبوحمود الشمري

في مجلس األمة وأناشد احلكومة 
وضع حلول لهذه املنطقة وحل 
مشكلة االزدحام ومشكلة العمالة 

املتكدسة باملنطقة.
العدوانــي: أطالب  وأضاف 
بعــدم تأجير العمارات للعزاب 
وإبعادهــم عــن منطقتنــا فهي 
منطقــة عائــالت وبهــا بيــوت 
قدمية وبهــا بيوت مت توزيعها 
حديثــا، وكثــرة العمالــة فــي 
املنطقــة جتعلنا غير آمنني في 
بيوتنــا وحتــى املجمعات فهي 
تفتح على مدار الســاعة وفيها 
محالت للهواتف ومقاهي شعبية 
وأصبحت مكانا لتسكع الشباب، 
التي تتسبب بكثرة املشاجرات 

فيما بينهم باستمرار.
مستنقعات مائية

بــدوره، حتــدث أبوحمــود 
الشمري لـ «األنباء»: نعم وألف 
نعم، املنقف تنقصها أشياء كثيرة 
ويجب على البلدية احملافظة على 
نظافة املنطقة وإزالة السيارات 

باصات وشاحنات في إحدى ساحات منطقة املنقف                             (متني غوزال) خيام مهترئة حتولت إلى مراتع للكالب الضالة

محمد الدشيش

هناك الكثير من املناطق التي تعاني من مشــكالت متنوعة ورمبا 
تختلــف من مكان إلى آخر، «األنباء» تابعت أوضاع بعض تلك املناطق 
وكانــت جولتنا في منطقة املنقف وما تعاني منه خالل هذه األيام من 
شــلل مروري بســبب تكدس العمالة فيها وخروجهم ودخولهم إلى 
املنطقة في نفس الوقت تقريبا، وبســبب إغــالق بعض احلارات في 
الطرق بســبب إجراء أعمال الصيانة واإلصالحات، إضافة إلى وجود 
مضخة املياه ووجود مجمعات جتارية كبيرة، وأيضا وجود العديد من 
املنازل القدمية التي يسكنها العزاب، وخالل جولة «األنباء» في املنطقة 
استطلعنا آراء عدد من سكانها للتعرف على املشكالت التي تعترضهم، 

واحللول املناسبة من وجهة نظرهم، وفيما يلي التفاصيل:

ملشاهدة الڤيديو
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إزالة ٢٤ عائقًا في مدينة املطالع السكنية

احلداد: التهدئة السياسية فرصة
لتطوير التشريعات التجارية واالقتصادية

«السكنية»: منصة إلكترونية الستقبال
طلبات تخصيص «جنوب سعد العبداهللا»

عادل الشنان

أطلقت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
املنصة اإللكترونية اخلاصة بحجز املواعيد 
املسبقة للمواطنني الراغبني في التخصيص 
على مشروع جنوب سعدالعبداهللا واملقيدة 
طلباتهــم حتــى ٢٠٠٠/١٢/٣١ وما قبل، ابتداء 
مــن اليوم اخلميس، وذلك من خالل موقعها 

.www.pahw.gov.kw اإللكتروني
وقالت املؤسســة في بيــان صحافي انها 
ستنشــر أســماء املســتحقني من املواطنني 
للدفعــة االولى والبالغ عددهم ١٢٨ في األول 

من ديســمبر، وذلك لتســلم بطاقات القرعة 
والتي من املقرر أن تعقد في ١٢ منه.

وأكدت املؤسسة أنها ستعلن الحقا عن رفع 
األولوية التاريخية للراغبني في التخصيص 
للسنوات التالية وذلك بشكل تدريجي، مبينة 
أهمية اتباع ضرورة االلتزام بالنظم املعمول 
بها مع االلتزام بالتباعد االجتماعي واالجراءات 
الصحية والضوابــط االحترازية، الفتة الى 
أنها ستنشــر كل ما يتعلق مبشروع جنوب 
سعد العبداهللا تباعا من خالل رسائل إعالمية 
عبر حساباتها الرسمية واملعتمدة على برامج 
التواصل االجتماعي ملعرفة آخر املستجدات 
املتعلقة بعملية التخصيص وإجراءات القرعة.

كشفت إدارة العالقات 
العامة في البلدية عن قيام 
قسم إزالة املخالفات بفرع 
بلديــة محافظة اجلهراء 
تنفيــذ إزالــة ٢٤ عائقــا 
مبدينة املطالع السكنية، 
مشــيرة في هذا الصدد 
التعاون والتنسيق  إلى 
البلديــة واجلهات  بــني 
والهيئات احلكومية إلزالة 
العوائق التي حتول تنفيذ 

املشاريع.
وفــي هــذا الســياق، 

أوضح رئيس قسم إزالة املخالفات بفرع 
بلدية محافظة اجلهراء ســليمان الغيص 
أنه بعد االجتماع مع مدير مشروع املطالع 
اإلسكاني واستعراض حاالت التعدي في 
بعض مواقع مدينة املطالع السكنية والتي 
متثلــت في وجــود ٢٤ عائقا من البقاالت 
املتنقلة واخليام، قام الفريق الرقابي بقسم 

دعا احملامي فهد أنور احلداد 
متخــذي القرار إلــى ضرورة 
اإلسراع في حتسني اإليرادات 
العامــة للدولة في ظل البحث 
عن مصادر متنوعــة لتنويع 
الدخل القومي، مؤكدا أن معظم 
دول العالم والدول اخلليجية 
فرضت الضريبة، إال أن الكويت 
ما زالت تقف عن تطبيق «القيمة 
املضافة» لعدم دخول احلكومة 
في جدل برملاني، مشــيرا إلى 
أن جميع دول اخلليج سارعت 
بتطوير تشــريعاتها وخاصة 

فيما يتعلق بقضايا «غسيل األموال».
وأضاف احلداد خالل ندوة عقدت أول من 
أمــس بعنوان «تطوير التشــريعات ملكافحة 
الفســاد» أن فــرض الضريبــة يســاعد على 
حتقيق نوع من اإلصالحــات املالية وتعزيز 
متطلبات الرفاهية، حيث إن الضرائب تصب 
في مصلحة املواطن كونها تدفع من أجل تطوير 
مجاالت متعددة كالصحة والتعليم واخلدمات، 
السيما ونحن في عالم متسارع بالتكنولوجيا 
وإجناز املعامالت إلكترونيا، مشــيدا بإجناز 
تطبيق «سهل» للمعامالت احلكومية، متمنيا 
تطبيق هذه التطورات لتحسني وتسهيل بيئة 
األعمال في شــتى مجاالتها. وأملح احلداد إلى 
نقص تشريعي في قانون الشركات، وخاصة 
فيمــا يتعلق باإلعالنات والبيع على منصات 
اإلنترنت، وتلك هي مجاالت تتم بها عمليات 
غسيل أموال، حيث ينشر إعالن ملنتج وتصل 
إيرادات إعالن إلى مليون دوالر، مؤكدا أن تلك 
العمليات ال تخرج عن غسيل األموال مما يتطلب 

إزالة املخالفــات بإزالة تلك العوائق على 
مدى يومني.

وأشار الغيص إلى أن الفريق الرقابي ال 
يألو جهدا في التعامل مع أي بالغ أو شكوى 
ترد للقســم بوجود تعديــات على أمالك 
الدولــة وإزالتها بعد اتخاذ كل اإلجراءات 

القانونية.

إعادة النظر في القانون.
وذكــر أن الرقابــة على 
التســوق والتجــارة عبر 
اإلنترنــت ال توجــد عليها 
رقابــة كافيــة، فضــال عن 
أن هنــاك متطلبات عاجلة 
لتطويــر عوامــل التجارة 
والتــداول  اإللكترونيــة 
بالعمــالت، ولذلك لفرض 
الســيطرة على الشــركات 
الوهميــة وعــدم تعــرض 
املواطن لعمليات نصب كما 
حدث في الســابق بتغطية 
حكومية الفتتاح معــارض العقارات الدولية 
والتي تسببت في النصب العقاري التهمت نحو 
١١ مليار دوالر من جيوب املواطنني واملقيمني 
نفذتها ٤٨ شركة متهمة بغسيل األموال، ولم 
يتم رد احلقوق املغتصبة من املتهمني الفارين 

خارج البالد.
ولفت إلى أن تخاذل نواب مجلس األمة عن 
تعديل التشريعات التي تصب في مصلحة البالد 
يطرح العديد من التساؤالت حول من املسؤول 
عن التشريع واإلصالح في الوطن في ظل اجلدل 
والتضارب وعدم التعاون البرملاني احلكومي، 
مؤكدا أن القيادة السياسية بذلت جميع اجلهود 
وقدمت العفو، وهنا نشــيد مببادرة صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد، ويجب 
أن نستقبلها بتصحيح التشريعات وإصالح 
اخللل في املالية العامة واملشــاريع التنموية 
ومحاربة كل أطر الفساد، وهي مطالب حيوية 
ومهمة تقع على عاتق السلطتني التشريعية 

والتنفيذية.

ناشد متخذي القرار سرعة حتسني األوضاع املالية العامة للدولة

الدفعة األولى تشمل ١٢٨ مواطناً وإجراء قرعتهم ١٢ ديسمبر

جانب من إزالة العوائق في مدينة املطالع السكنية

كليات جامعة الكويت استعدت الستقبال العام الدراسي

«التربية»: االلتزام بالدليل اإلرشادي ودوام األحد للمجموعة «أ»

هنأ القائم بأعمال عميد كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت د.محمد زينل الطلبة املستجدين 
واملستمرين مبناسبة بدء العام الدراسي اجلديد 
٢٠٢٢-٢٠٢١ وعودة الدراسة احلضورية، مشيرا 
إلى أن الكلية على أمت االستعداد الستقبال الطالب 
والطالبات ومستمرة في اتباع اإلرشادات الصحية 
والشروط االحترازية الواجبة التي أقرتها وزارة 

الصحة حلصر الوباء والقضاء عليه.
وأوضح زينل أن الكلية خالل فترة اجلائحة 
وحتى تاريخه تقوم بعمل إحصائيات ومقارنات 
بصورة مستمرة، مع وضع األولوية القصوى 
للسالمة الصحية للطلبة ومنتسبي اجلامعة، 
ووجدت أن الدراســة التقليدية تسهم في رفع 
مستوى الطلبة، خاصة أن أغلبية األقسام العلمية 
ليست لديها مشاكل في تغطية الشعب الدراسية 
واحتياجات الطلبة من املقررات الدراسية، فضال 
عن توفير اإلجراءات الوقائية والسالمة جلميع 

الطلبة واألساتذة واإلداريني.
وأشــاد بضــرورة العــودة إلــى التعليــم 

احلضوري بعد حتقيق املناعة املجتمعية ورفع 
نسبة الوعي املجتمعي، متمنيا التوفيق والسداد 
للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأن يكون عاما 

موفقا للجميع.
من جانبه، أعلــن القائم بأعمال عميد كلية 
العلــوم احلياتيــة أ.د.أحمد راشــد الالفي عن 
استعداد الكلية لهذا العام وذلك من خالل جتهيز 
مرافق الكلية كافة وعمل الصيانة الالزمة للقاعات 
والفصول الدراســية واملرافق العامة وجتهيز 
املختبرات العلميــة وتوفير كافة االحتياجات 
اخلاصة بالطــالب والطالبــات وأعضاء هيئة 

التدريس.
بدوره، أعرب القائم بأعمال عميد كلية اآلداب 
أ.د.عبداهللا الهاجري عن سعادته مبناسبة بدء 
العــام الدراســي اجلديد متمنيــا لطلبة الكلية 
وجميع منتسبي جامعة الكويت دوام التوفيق 
والنجــاح، مؤكدا أن كلية اآلداب لن تألو جهدا 
في العودة التدريجية ملقاعد الدراسة مع تطبيق 

االشتراطات الصحية.

عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية االدارات املدرسية إلى االلتزام مبا جاء في 
الدليل االرشــادي فيما يتعلق بــدوام الطلبة بطريقة املجموعتني 

(أ وب). 
وقالــت مصادر مطلعة لـ «األنباء» إن تعليمات صدرت صباح 
أمس للمناطق التعليمية بضرورة إبالغ اإلدارات املدرسية بااللتزام 
باخلطة املوضوعة، مشددة على ضرورة مراعاة تطابق املجموعتني 
في عدد أيام الدوام وعدد احلصص لكل مادة دراسية خالل الفصل 
الدراسي األول، وذلك في جميع األحوال: عطل رسمية، تغييرات في 
اجلدول، غياب معلمني، مؤكدة انه في حال وجود عطلة رسمية تتم 
احملافظة على توالي املجموعتني بالدوام، بحيث ال يكون اليومان 

السابق للعطلة والتالي لها لنفس املجموعة.
وأوضحت املصادر ان دوام أمس للمجموعة (ب) ومبا ان اليوم 

عطلة فسيكون دوام االحد املقبل ملجموعة (أ).

شّددت على تطبيق اإلجراءات الوقائية لسالمة الطلبة واألساتذة واإلداريني

في حال وجود عطلة رسمية تتم احملافظة على توالي املجموعتني بالدوام

التسجيل الختبارات القدرات 
األكادميية لطلبة الـ ١٢ الثالثاء

العنزي مراقبًا 
للخدمات في «التربية»

قالت جامعة الكويت ان موعد التسجيل اإللكتروني 
الختبارات القدرات األكادميية لطلبة الصف الثاني عشر 
سيبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم الثالثاء ٢٦ اجلاري 

حتى ١٢ ظهر يوم االثنني االول من نوفمبر املقبل.
وأشار مكتب مساعد نائب مدير اجلامعة للتقييم 
والقيــاس في بيان صحافي أمس إلى ان االختبارات 
ستكون خالل الفترة من ٨ نوفمبر إلى ٢٢ ديسمبر 

املقبل.
ودعا املكتب الراغبني في تقدمي اختبارات القدرات 
االكادميية من الصف ١٢ او ما يعادله وخريجي الثانوية 
https://portal. :العامة للتسجيل من خالل الرابط التالي

.ku.edu.kw/placement

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب 
قرارا يقضي بنقل مراقب اخلدمات العامة مبنطقة 
حولي التعليمية ســعد العنزي للعمل بوظيفة 
مراقب اخلدمات العامة بديــوان عام الوزارة 

اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

الهولي: ٥ مقترحات إلعادة تنظيم املناهج  الدراسية
يوسف غامن

أكــدت امللحــق الثقافــي 
واشــنطن  فــي  الســابق 
واألستاذة في كلية التربية 
األساســية (مناهــج وطرق 
الهولي  أ.د.عبيــر  تدريس) 
لـ «األنباء» أهمية أخذ فترة 
املــدارس  انقطــاع تالميــذ 
وطلبــة اجلامعــة وكليــات 
ومعاهد الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب عــن 
الدراسة حضورا طوال الفترة 

السابقة بعني االعتبار.
وطالبت د.الهولي بإجراء 
اختبــارات جلميــع الطلبــة 
لتحديد مستوياتهم احلقيقية، 
خصوصا في املراحل الدراسية 
األولــى وذلــك للتعرف على 
قدرات التالميذ، إذ إن بعضهم 
في الصف الثالث االبتدائي أو 
الرابع االبتدائي وال يعرفون 
كتابــة أســمائهم أو تركيب 
الكلمات واجلمل، بينما هناك 
زمالء لهم مســتواهم متميز 

فهذه صفات بشــرية مميزة 
ال متلكهــا اآلالت فــي عالــم 
الذكاء االصطناعي، وبالتالي 
سيبقى االبداع والذكاء الفني 
واإلنساني سلعة مهمة متيزنا 

عن بعضنا.
وتــرى د.الهولــي وجوب 
إعادة تنظيم املناهج الدراسية 
لصنع مستقبل أفضل للوطن 
وألبنائنــا، محــددة خمســة 
مقترحات تعليمية وتربوية 
البــد مــن األخذ بها مــن قبل 

واملهارات والسلوكيات.
إلــى اجلانــب  االلتفــات 
الوطنــي ومراعــاة املجتمع 
وتكوينه، من خالل االنتقال 
من منهج تعليمي من ســن 
٥-١٦ سنة كمستهلك منقول 
عن خبرات لدول أخرى إلى 
منهج كويتي يؤســس على 
مبدأ «التعلــم مدى احلياة» 
ومن أجل حياة أفضل حافلة 
باإلجنازات ليصنع مستقبال 
محليا للوطن غير مستورد 
من اخلــارج، ليكتــب عليه 

«صنع في الكويت».
ومتنــت د.الهولي األخذ 
بهذه التوصيات بأسرع وقت، 
خصوصــا أن األيام جتري 
بسرعة وكل يوم ال يحصل 
فيه األبناء تعليما مناســبا 
وحقيقيــا فإنهــم يفقــدون 
الكثير من القدرات واإلمكانات 
احلقيقية الواجب أن يتمتعوا 
بها ويتم اكتسابها من خالل 
املــدارس مبراحلها املختلفة 
وحتى في الكليات واملعاهد.

وزارتــي التربيــة والتعليــم 
العالي، وهي: ترجمة املعارف 
واملفاهيــم والنظريــات إلــى 
أنشــطة وخبــرات عمليــة 
تطبيقيــة ليتعلــم التالميــذ 
القراءة واحلســاب  مهــارات 
وبرمجيات احلاسوب وإدارة 
النفس والوقت واملال والصحة 

العامة. 
االنتقال من املوضوعات 
فصــول  إلــى  املقســمة 
والتحصيــل املعرفــي إلــى 
ترابط املوضوعات مع التأكيد 
علــى اجلوانــب الوجدانية 
االجتماعيــة  واألخالقيــة 

والفنية احلسية. 
كذلك يجــب التوجه من 
إلــى  التعليمــي  التدريــس 
مهارات التعلم الذاتي، والبحث 
عن املعارف واخلبرات حلل 

املشكالت.
والتركيز أيضا على التحول 
من التعليم األكادميي النظري 
إلى دمج كال اجلانبني من خالل 
التطبيقي للمعارف  التعليم 

د.عبير الهولي

واستطاعوا النجاح والتمكن 
مــن املعلومــات املعطاة لهم 
بشــكل رائــع ويســتحقون 
الصف الذي جنحوا أو انتقلوا 
إليه، وهذا األمر ينطبق على 
معظــم الطلبــة فــي جميــع 
املراحــل ويظهــر جليــا في 
املــواد املترابطــة املعلومات 
والتي تعتمد على تأســيس 
التالميذ بشكل متسلسل، مع 
إقامة دورات وفصول تقوية 
ملن يحتاجــون منعهم وذلك 
لتعويــض الفاقــد التعليمي 
لديهم، وليتمكنوا من مواكبة 
فــي حتصيلهــم  زمالئهــم 

الدراسي.
د.الهولــي  وأوضحــت 
أنــه لكي يزدهر البشــر في 
عصــر اآلالت الذكية، يجب 
اآلالت  مــع  يتنافســوا  اال 
وأن يكونــوا أكثر إنســانية 
ويجب تعزيز الذكاء العاطفي 
االجتماعي والفني واحلسي 
وعقليــة النمــو والتواصل 
والنقــد وريــادة األعمــال، 

سعد العنزي

مت الصبيح: حتّمل مسؤوليته نحو العمل اخليري «الرحمة» كرَّ
ليلى الشافعي

وديــة  أجــواء  وســط 
ومبشاركة عدد من اجلمعيات 
اخليريــة الكويتيــة، كرمــت 
جمعية الرحمة العاملية، املدير 
العــام ملعهد ســعود الناصر 
الصباح الديبلوماسي السفير 
ناصر الصبيح، وذلك تقديرا 
جلهــوده فــي تيســير العمل 
اخليــري اإلنســاني خــارج 
الكويــت، خــالل فتــرة عمله 
مســاعدا لوزيــر اخلارجيــة 
لشــؤون التنميــة والتعاون 

الدولي.
وأقيم احلفل الذي نظمته 
العامليــة» بحضور  «الرحمة 
رئيســها الفخــري د.جاســم 
الياســني، ورئيــس مجلــس 
العقيلــي،  يحيــى  إدارتهــا 
بجمعية اإلصالح االجتماعي، 
مساء الثالثاء بوجود ممثلني 
عن وزارة اخلارجية، ورئيس 
مجلــس إدارة جمعية العون 
املباشر د.عبدالرحمن احمليالن، 
ورئيس جمعية صندوق إعانة 
املرضــى د.محمد الشــرهان، 
ورئيس مركز الكويت لتوثيق 
د.خالــد  اإلنســاني  العمــل 
الشــطي، ومدير عــام الهيئة 
اخليريــة اإلســالمية العاملية 
م.بدر السميط، ونائب رئيس 
مجلس إدارة جمعية اإلصالح 
االجتماعي محمد العمر، ومدير 
إدارة اإلعالم والتنمية الوقفية 
باإلنابــة فــي األمانــة العامة 
لألوقاف وائل الشطي، وعدد 
مــن اجلهــات واملنظمات ذات 

الصلة بالعمل اخليري.

أن الســفير ناصــر الصبيح، 
يســتحق التكرمي لــدوره في 
حتمل مسؤوليته جتاه القطاع 
اخليــري، وتكرميــه مبنزلة 
رســالة شــكر ووفاء وتقدير 

من القطاع اخليري.
وأضاف العقيلــي أن أهم 

الســداد والتوفيــق والتميز، 
خللفه الســفير حمد املشعان 
اخلارجيــة  وزيــر  مســاعد 
للتنميــة والتعــاون الدولي، 
لتستمر مسيرة اخلير وتظل 
الكويت مركزا للعمل اخليري 

واإلنساني.
بدوره، أشاد السفير ناصر 
الصبيــح بــدور اجلمعيــات 
اخليرية واملؤسسات الرسمية 
في تعزيز مكانة الكويت لدى 
املجتمع الدولي برعاية صاحب 
الســمو األميــر، موضحــا أن 
شفافية العمل اخليري الكويتي 
حتصنه من الضعف والتشكيك، 
مؤكدا أن الكويت ستظل داعمة 
لإلنســانية، بغض النظر عن 
الدين والعرق واجلنس واللون 
واللغة، مجددا شكره جلمعية 
الرحمة وكل اجلهات اخليرية 
الكويتية على تفهمهم ووعيهم 
بالدور املسؤول لعمل اجلهات 
احلكومية وعلى رأسها وزارة 

اخلارجية.

مــا ميز الصبيــح خالل فترة 
عمله، هــو تفهمــه ملتطلبات 
القطاع اخليري واحتياجاته 
من قبل األجهــزة احلكومية، 
مجددا شكره وتقديره له على 
مجهوداته ومسيرته املباركة 
طوال الفترات املاضية، متمنيا 

العقيلي أكد أنه تفّهم متطلبات العمل اإلنساني خالل توليه منصب مساعد وزير اخلارجية للتنمية والتعاون الدولي

د.جاسم الياسني مكرما السفير ناصر الصبيح بحضور يحيى العقيلي

(متني غوزال) السفير ناصر الصبيح ود.جاسم الياسني ويحيى العقيلي واملشاركون في حفل التكرمي 

وخالل احلفل، أشاد رئيس 
مجلس إدارة «الرحمة العاملية» 
يحيــى العقيلي، بالدعم الذي 
تقدمه الكويت أميرا وحكومة 
وشعبا للعمل اخليري والرعاية 
التي يحظى بهــا من وزارتي 
الشــؤون واخلارجية، مؤكدا 

ملشاهدة الڤيديو

احملامي فهد أنور احلداد

محمد العرادة: ندعو جميع املستثمرين
 من دول اخلليج إلى االستثمار في جورجيا

التقى أمني سر احتاد اإلعالم اإللكتروني 
محمد العرادة نائب الرئيس التنفيذي ملشروع 
جورجيــا الكبير التابع لــوزارة االقتصاد 
والتنمية املستدامة تورنيك زيراكيشفيلي، 
وذلك لالطالع على عرض كامل للمشروع 
الذي سيسهم في نقل جورجيا نقلة نوعية 

خالل الفترة القليلة املقبلة.
ورحــب تورنيــك بزيارة العــرادة إلى 

جورجيا، متمنيا له طيب اإلقامة.
 بدوره، أشاد العرادة بالتطور العمراني 

فــي جورجيا، مؤكــدا دور احلكومة الرائد 
واملســاهم فــي تســهيل كافة اإلجــراءات 
للمســتثمرين العــرب، الســيما مــن دول 
مجلس التعاون اخلليجي. وأضاف العرادة: 
شاهدنا في جورجيا شعبا طيبا، وحكومة 
متعاونة، وتسهيالت متكاملة للمستثمرين، 
متمنيا تطوير هذه الشراكة، وداعيا جميع 
املستثمرين من دول اخلليج إلى االستثمار 
في جورجيا وحتديدا في مدينتي تبليسي 

العاصمة وباتومي الساحلية.

التقى نائب الرئيس التنفيذي ملشروع جورجيا

محمد العرادة خالل اللقاء مع تورنيك زيراكيشفيلي في جورجيا
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stc تطلق حملتها التوعوية للوقاية من السرطان
أطلقت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة - stc الرائــدة في 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
املبتكرة واملنصات  اخلدمات 
املتكاملــة لعمالئهــا في دولة 
الكويــت، حملتهــا التوعوية 
بســرطان الثــدي، تزامنا مع 
الشهر العاملي. وشهدت املبادرة 
العديد من الفعاليات املتواصلة 
طــوال شــهر أكتوبــر، حيث 
نظمت stc عددا من األنشــطة 
التي  الداخليــة واخلارجيــة 
تهدف إلى الوقاية من املرض 
وذلك بالتعــاون مع عدد من 
اجلهات املشاركة واملشاركني.

وتأتي املبادرة التي أطلقتها 
stc حتت شعار «وعيِك أمانِك» 
فــي إطار حملتهــا املتواصلة 
«ألننا نهتم»، بهدف التوعية 
مبخاطر أمراض السرطان، ال 
سيما ســرطان الثدي، وذلك 
انســجاما مــع اســتراتيجية 
الشــركة املستدامة في املجال 
الصحي، ونشر التوعية بشأن 
ســبل الوقايــة مــن أمــراض 
الســرطان مبا يسهم في دعم 

املجتمع الكويتي.
وحول فعاليــات stc التي 
مت اإلعــداد لهــا وتنظيمهــا 
بهذه املناسبة، فقد قام فريق 
عمــل العالقــات العامــة فــي 
الشــركة مبشــاركة اآلنســة 
هديل العبداهللا بإطالق حملة 
توعوية عبر قنوات التواصل 
االجتماعي تضمنت ڤيديوهات 
تثقيفية بالتعاون مع تطبيق 
طبيبي، فضال عن أنشــطتها 

تدعوهن فيه من أجل ممارسة 
متاشــيا  املشــي،  رياضــة 
مــع األفــكار التي تدعــو لها 
الشركة من أجل احملافظة على 
املمارسات الصحية مبا يساعد 
تعزيــز الصحة ويســهم في 
الوقاية من مختلف األمراض 

في ذات الوقت.
وفــي إطــار تعاونهــا مع 
مستشفى عالية الدولي، وفرت 
stc الفرصة ملوظفات الشركة 
للتعــرف علــى ســبل القيام 
بالفحــص الذاتــي مــن خالل 
جناح املستشفى املتواجد في 
مبنى stc الرئيسي لدعم مبادرة 
الشــركة فضال عــن التدريب 
على الفحص الذاتي لسرطان 
الثدي وكذلك فحص معدالت 
الضغــط والســكر، وتوفيــر 
خصم ٥٠٪ لدى القيام بفحص 
الكشف املبكر وتوزيع الهدايا 
املجانية على موظفات شركة 
stc من خالل اجلناح املخصص 

للحملة.

كمــا أطلقــت stc حملــة 
توعويــة تشــمل العديد من 
الطبيــة بشــأن  املعلومــات 
ســرطان الثــدي وذلــك عبر 
الرســمي  الشــركة  حســاب 
واخلــاص باملوظفــني طوال 
شهر أكتوبر، وتضمنت املبادرة 
الداخلية عددا من الڤيديوهات 
التثقيفية، التي مت التجهيز لها 
بالتعاون مع تطبيق طبيبي.

وبهذه املناسبة، أثنت مديرة 
عام إدارة اتصاالت الشركات 
فــي stc دانة فيصل اجلاســم 
علــى املجهــودات املتواصلة 
 stc التي يقوم بها فريق عمل
في ســبيل إبراز دور الشركة 
االجتماعي واملؤثر في التوعية 
بشأن املخاطر الصحية حلماية 
املجتمع الكويتي، كما تقدمت 
بالشكر إلى كافة املشاركني في 
هذه الفعالية مستشفى عالية 
الدولي ونادي REBEL وإدارة 
تطبيق طبيبي على دورهم في 

إجناح هذه املبادرة.

حتت شعار «وعيِك أمانِك» تزامناً مع الشهر العاملي ملكافحة سرطان الثدي

صورة جماعية جلناح مستشفى عالية في مقر stc الرئيسي

REBEL في نادي stc فعالية REBEL للمشاركات في نادي stc د.فريال العوضي خالل أحد الڤيديوهات التوعوية هدايا مقدمة من

شعار حملة «وعيِك أمانِك» عبر قنوات 
التواصل االجتماعي

للفحــص الذاتــي وممارســة 
الرياضة.

وفي اإلطار ذاته، تعاونت 
stc مع مستشفى عالية الدولي 
في سبيل توفير كشف مبكر 
مجانــي ملتابعــي منصــات 
التواصل االجتماعي عبر بوست 
تفاعلي من خالل صفحتها على 
منصة االنستغرام، كما قامت 
stc بتوزيع هدايا تشجيعية 
علــى عمالئها الزائرين ألفرع 
الشركة الرئيسية في مختلف 

أنحاء الكويت.
من ناحية أخــرى، وعلى 
صعيــد حملتهــا التوعويــة 
الداخلية، أقامــت stc فعالية 
ملوظفات الشــركة فــي نادي 
REBEL، أول صالــة ذكيــة 
لرياضــة kickboxing، بهــدف 
التوعية بشأن دور الرياضة 
الهام في تفادي اإلصابة مبرض 

سرطان الثدي.
كما ســتخصص stc يوما 
رياضيــا آخــر للموظفــات 

الكلية األسترالية توّقع مذكرة تفاهم
مع مجلس األعمال الكويتي بدبي واإلمارات الشمالية

وقعت الكلية األسترالية في الكويت 
ومجلــس األعمــال الكويتــي فــي دبي 
واإلمارات الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز 
التعاون والتنســيق بني املؤسســتني، 
وجرت مراسم التوقيع باحلرم اجلامعي 

يوم الثالثاء املوافق ١٢ أكتوبر٢٠٢١.
وتهــدف هذه االتفاقيــة إلى تعزيز 
الترابط والتعاون بني الطرفني والتوسع 
فــي مجــاالت تصــب في خدمــة طلبة 
وخريجي الكلية، وبذلك التوقيع تصبح 
الكلية عضوا مؤسسيا وفاعال للمجلس.
وبهــذه اخلطوة الكرمية ســيتمكن 
الطرفــان مــن احلصــول علــى فرصة 
املشــاركة ضمــن فعاليــات تربويــة 
وخدماتية منسقة بشكل متبادل، وسيتم 
توفير كل الدعم لكافة األنشطة املشتركة، 

إضافة إلى تبادل اخلبرات ذات االهتمام 
املشــترك، وقد مت االتفاق على تكثيف 
الدعــم املقدم من قبــل مجلس األعمال 
الكويتي ملركز االبتكار وريادة األعمال 
لدى الكلية واملساهمة بنموه مبا يصب 
في مصلحة اجليــل الصاعد في مجال 

االبتكار وريادة األعمال.
واجلدير بالذكر أن مجلس األعمال 
الكويتي تأسس في عام ٢٠١٦ حتت مظلة 
غرفة جتارة وصناعة دبي كمنظمة غير 
ربحية مســتقلة، ومــن أهدافه تعزيز 
اخلبــرة والفــرص والعالقــات لرجال 
األعمال والشــركات الكويتية في دبي 
وشمال اإلمارات العربية املتحدة. ويعتبر 
مجلس األعمال الكويتي األول من نوعه 
في مجــال إدارة األعمال خــارج نطاق 

الكويت.
وأما الكلية األسترالية في الكويت، 
فهي من أولى مؤسسات التعليم العالي 
اخلاصة في الكويت. تأسســت في عام 
٢٠٠٤ بهــدف توفير تعليم مبســتوى 
عاملــي في الكويــت. وحتتفــظ الكلية 
بعدد من مذكــرات التفاهم مع عدد من 
مؤسســات التعليــم العالــي والبحث 
العلمي واملنظمات الدولية في مجاالت 
مختلفة بغرض دعم مســيرة التنمية 
بدولــة الكويت، كمــا أن هذا النوع من 
التعاون والتنسيق يعتبر مهمًا لتعزيز 
شبكة عالقات الكلية احمللية والدولية 
وخدمة مباشرة للطلبة واخلريجني، وقد 
بدأ الطرفان في إعداد جدول للنشاطات 
املشتركة للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

زكاة الفحيحيل تدعو إلى مساعدة األسر املتعففة

ع مليون كيس صديق للبيئة على التعاونيات «البيئة» توزِّ

دعا مدير زكاة الفحيحيل 
النجاة  التابعــة جلمعيــة 
الدبوس  ايهــاب  اخليريــة 
اخليرين وأصحاب األيادي 
البيضاء إلى دعم مشــروع 
«املساعدات الشهرية لألسر 
املتعففة» والذي يتم تنفيذه 

داخل الكويت.
فــي  الدبــوس  وقــال 
تصريــح صحافــي: نقوم 
من خالل املشــروع بتقدمي 
املساعدات املالية لـ ٥٣ أسرة 
شهريا، كما قدمنا خالل ٢٠٢١ 
مســاعدات مقطوعة لـ ١٤٩ 
أســرة بعد دراسة احلاالت 
املتقدمة لنا دراســة وافية، 
والتأكد من كافة املستندات 

أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن البدء 
بحملة توزيع مليون كيس صديق للبيئة 
على اجلمعيات التعاونية في محافظات 
البالد الســت وذلك لرفع الوعي البيئي 
وتقليــل اســتخدام البالســتيك الضار 
للبيئــة. وقالت مديــرة إدارة العالقات 
العامة واإلعالم في الهيئة شيخة اإلبراهيم 
لـ «كونــا» أمــس األول إن هذه احلملة 
تأتي ضمن جهود الهيئة املبذولة نحو 
بيئــة أفضل، إذ مت توزيع هذه األكياس 
على مجموعة من اجلمعيات التعاونية 

حســب احملافظات وذلك بدعم وتعاون 
مع صندوق حماية البيئة حلث املواطنني 
واملقيمني على استخدام األكياس صديقة 
للبيئــة واالبتعاد عن البالســتيك وكل 
ما من شــأنه تلويث البيئة. وأوضحت 
االبراهيم أن هذه األكياس حتتوي على 
مادة الكحول (الفينيل) القابلة للذوبان 
كليا باملاء احلار وتستخدم في صناعة 
الــورق، كما أنها تتكون مــن كربونات 
الكالسيوم، وهي مواد أساسية للصخور 
املوجودة بالبحر وليــس لها أي تأثير 

على البيئة. وأضافت أن هذه األكياس ال 
حتتوي على أي مواد بالستيكية وتتميز 
بالقوة واملرونة، إذ يتحمل الكيس الواحد 
١٠ كيلو غرام كما أنها غير سامة وليس 
لها أي ضرر على الكائنات احلية سواء 
في الهواء أو املاء أو التربة وخصوبتها 
وإمنا تعمل على إثرائها. وأكدت حاجة 
الوضع البيئي لزيادة الوعي وحتسني 
السلوك البيئي ليتالءم مع سياسة الدول 
التنموية للمحافظة على البيئة ووقف 

التلوث والتدهور البيئي.

واألسر ضعيفة الدخل التي 
تواجــه صعوبة في توفير 
أساســيات احلياة ألطفالها 
من مأكل وملبس وتعليم.

وتابع: في الفترة األخيرة 
زاد عدد األســر التي تطلب 
املساعدة وذلك نظرا الرتفاع 
إيجارات الســكن، ورسوم 
الدراســة، ونحــاول بقــدر 
املســتطاع أن نغطــي أكبر 
عدد من احلاالت املستحقة.
وفيما يتعلــق بالقيمة 
املطلوبــة للتبــرع أوضح 
الدبــوس أن املســاهمة في 
املشروع مفتوحة، وميكن 
االســتقطاع  أو  التبــرع 
الشــهري بأي مبلغ جتود 

به نفس املتبرع.
وتقدم الدبوس بالشكر 
إلــى احملســنني  اجلزيــل 
واخليريــن الذيــن تبرعوا 
للمشــروع، وكانوا ســببا 
فــي اســتمراره، ودعاهــم 
إلــى مزيد مــن الدعم نظرا 
للحاجــة املتزايــدة، مذكرا 
بقــول اهللا تعالــى: (من ذا 
الــذي يقــرض اهللا قرضا 
حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة واهللا يقبض ويبسط 
وإليــه ترجعــون). وعــن 
طريقــة التبــرع قال ميكن 
االتصال علــى ٢٣٩٢٢٢٦٠/ 
٩٠٠٢٨٣٤٣ أو زيــارة مقــر 

زكاة الفحيحيل.

الدبوس أشار إلى التركيز على االحتياجات املهمة لألسر من إيجار سكن ورسوم مدارس

إيهاب الدبوس

واألوراق الثبوتية.
وبني الدبوس أن الفئات 
املستهدفة من املشروع هي 
األرامل، واملعاقني، واملرضى، 

املشاركون في توقيع مذكرة التفاهم

تزكية سلطان اخلنة رئيسًا لـ «اإلغاثة اإلنسانية»
عقــدت جمعيــة اإلغاثــة 
اإلنسانية اجلمعية العمومية 
العادية املؤجلة بسبب جائحة 
ڤيروس كورونا للعام ٢٠٢٠، 
وتــرأس االجتمــاع رئيــس 
مجلس اإلدارة علي احلسينان، 
بحضور أعضاء مجلس اإلدارة 
وممثلــي وزارة الشــؤون، 
وأعضاء اجلمعية العمومية، 
ومتــت مراعاة االشــتراطات 
الصحيــة والتباعد، حســب 
اإلجراءات التي فرضتها وزارة 
الصحة. وافتتح احلســينان 
االجتمــاع بكلمــة ترحيبية 
شكر فيها احلاضرين، ثم بدأ 
التقريرين اإلداري  مبناقشة 
واملالي للمشــاريع الداخلية 
واخلارجيــة، ومتت املوافقة 
اإلداري  التقريريــن  علــى 
واملالي، بعدما متت مناقشة 
امليزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ 
والتصويت عليها باملوافقة.

عــدد  ان  الــى  وأشــار 
املســتفيدين مــن مشــاريع 
جمعية اإلغاثة اإلنسانية لعام 
٢٠٢٠، نحو مليون و٦٠٠ ألف 
مستفيد، مقسمني على ركائز 
خيرية وإنسانية، الفتا الى انه 

وكذلك ٥٠ ألف مســتفيد من 
مشــاريع اإليواء واملخيمات 
وقرى الالجئني، عالوة على 
الكثير من املشاريع املتعلقة 
باخلدمة املجتمعية وللمساجد 

والصفوف األمامية.
هــذا، وقــد زكــى مجلس 
إدارة اجلمعية لهيئته اإلدارية 
د.ســلطان فهد اخلنة رئيسا 
للمجلس، وعلي احلســينان 
نائبــا للرئيــس وعبــداهللا 
املال أمينــا للصندوق وخالد 
الرشيدي أمينا للسر، كما ضم 

مجلس االدارة كال من محمد 
الربيعان  الدويلة ود.عصام 
ومحمد العليــان ود. فارس 
العجمي وعبدالكرمي الشمري.

وفــي هــذا الصــدد، أكــد 
د.ســلطان فهــد اخلنــة أن 
اجلمعيــة ســتواصل نهجها 
فــي إغاثة املنكوبــني بالدول 
املتضررة، مبينا أن املساعدات 
اإلغاثيــة وإقامــة املشــاريع 
اخليريــة اإلنســانية كانــت 
هي األبرز في عدد من الدول 

املنكوبة.

اعتماد التشكيل اإلداري بعد انعقاد جمعيتها العمومية

جانب من اجتماع اجلمعية العمومية جلمعية اإلغاثة اإلنسانية

على سبيل املثال ال احلصر، 
فإن هناك ١٠٠ ألف مســتفيد 
في مجال التعليم والتدريب، 
و٢٥٠ ألفــا في مجال الرعاية 
واخلدمــات الصحية، و٤٥٠ 
ألفا فــي اإلغاثات والوجبات 
الغذائية، ونصف  والســالل 
مليون مستفيد من مشاريع 
سقيا املاء واآلبار، باإلضافة 
الــى ١٥٠ ألفــا في املشــاريع 
الدعوية وبناء املساجد، و١٠٠ 
ألف مســتفيد من مشــاريع 
الشــتاء،  ودفء  الكســوة 
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مرزوق الغامن: التوجيهات الكرمية لسمو األمير تؤكد مجددًا
أن سيرة حكام الكويت عبر قرون «احلكمة والتسامي والتسامح»

قال رئيــس مجلس األمة 
مرزوق الغامن إن التوجيهات 
الكرمية من صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
تؤكــد مجــددا ما هــو مؤكد 
عبر التاريخ وهو أن ســيرة 
حــكام الكويت عبــر القرون 
هي سيرة احلكمة والتسامي 
والتسامح. وتقدم الغامن في 
سلســلة تغريــدات نشــرها 
عبر حسابه الرسمي مبوقع 
التواصل االجتماعي (تويتر) 
بالشكر والثناء والتقدير لسمو 
األمير على توجيهاته السامية 
بدءا بالدعوة الكرمية للحوار 

عبر القرون هي سيرة احلكمة 
والتسامي والتسامح وأن ديدن 
القيادة السياسية في بلدنا كان 
ومازال إشاعة أجواء االستقرار 

والوفاق والتعاضد».
وسأل اهللا تعالى أن يحفظ 
الكويت وشعبها من كل شر 
ومكروه في ظل قيادة ســمو 

األمير وسمو ولي العهد. 
وفي هذا اإلطار، صرح وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
محمد العبداهللا بأنه بناء على 
الســامي لصاحب  التوجيــه 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد، انطلق احلوار الوطني 

السياســي في البــالد متهيدا 
لتحقيق مبدأ التعاون بينهما. 
وزاد: حرصا من صاحب السمو 
حفظــه اهللا علــى احملافظــة 
على مــا جبل عليه الشــعب 
الكويتي الوفي مــن العادات 
الكرمية من تســامح ومحبة 
وتسام واحملافظة على الوحدة 
الوطنيــة ملــا فيــه مصلحــة 
الكويت وإزاء ما نقله رئيسا 
مجلس األمة ومجلس الوزراء 
لســموه، وبعد اطالع سموه، 
على مناشدة ما يقارب أربعني 
عضــوا مــن أعضــاء مجلس 
األمــة وتأكيــد حرصهم على 

التشــريعية  الســلطتني  بني 
والتنفيذية بغية مناقشة سبل 
حتقيق املزيد من االســتقرار 
السياســي وتهيئــة األجواء 
لتعزيز التعاون بني السلطتني 
وفقا للثوابت الدستورية مع 
التأكيد على مــا نصت عليه 
املــادة ٥٠ من الدســتور على 
قيام نظام احلكم على أساس 
فصل السلطات مع تعاونها. 
وقــد  العبــداهللا:  وأضــاف 
التشريعية  السلطتان  ثمنت 
التوجيــه  والتنفيذيــة هــذا 
وأعربتا عــن تطلعاتهما بأن 
ينهي هذا احلوار حدة االحتقان 

التعاون وحتقيق االستقرار 
السياسي وما نقله مستشارو 
ســموه بشــأن ما انتهت إليه 
جلنة احلوار، فقد قرر سموه 
استخدام حقه الدستوري وفقا 

للمادة ٧٥ من الدستور.
العبــداهللا: كلــف  وقــال 
صاحب السمو كال من رئيس 
مجلس األمة ورئيس مجلس 
الوزراء ورئيس املجلس األعلى 
للقضــاء باقتــراح الضوابط 
والشــروط للعفو عن بعض 
أبناء الكويت احملكومني بقضايا 
خالل فتــرات ماضية متهيدا 

الستصدار مرسوم العفو.

وزير شؤون الديوان األميري: صاحب السمو األمير يكلف رؤساء مجالس األمة والوزراء و«األعلى للقضاء» باقتراح ضوابط العفو عن بعض أبناء الكويت

الشيخ محمد العبداهللامرزوق الغامن

الوطني بني السلطتني مرورا 
بدعمه الكرمي ملا متخض عنه 
احلوار مــن مرئيات وانتهاء 
بقراره تفعيل املــادة ٧٥ من 
الدســتور وتكليفه رؤســاء 
الســلطات الثــالث باقتــراح 
الضوابط والشروط للعفو عن 
بعض أبناء الكويت احملكومني 
بقضايا خالل فترات ماضية 
متهيدا الســتصدار مرســوم 

العفو.
وأضاف ان تلك التوجيهات 
الكرمية من سمو األمير «تؤكد 
مجددا ما هو مؤكد عبر التاريخ 
وهو أن سيرة حكام الكويت 

أسامة الشاهني يستقبل مؤلفي
موسوعة الصحافة الكويتية

«اإلخاء الوطني»: نرحّب بتوجيه األمير
حول استكمال نهج التسامح والعفو

رحبت اجلمعية الكويتية لإلخاء الوطني 
بتكليف صاحب السمو األمير  الشيخ نواف 
األحمد رؤساء مجالس األمة والوزراء واألعلى 
للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو 
عن بعض أبناء الكويت احملكومني بقضايا 
خــالل فتــرات ماضية متهيدا الســتصدار 

مرسوم العفو.
وتؤكد اجلمعية أن التطور الذي يشهده 
الوضــع السياســي في الكويــت ما هو إال 
داللــة على تبني منهج املصاحلة الوطنية 
على أسس وقواعد راسخة طاملا شهد عليها 
التاريــخ فــي مواقف ســابقة، واملصاحلة 
الوطنية ال تأتي إال نتيجة جللسة خاصة 
تبني فيها جميع األطراف سياسة «احلوار 
الوطني» والذي يعني التنازل عن املواقف 
املثيرة لصالح املصلحة العامة واتباع منهج 
مهني علمي لعرض املواقف املختلفة للحد من 
عمق اخلالف، واخلروج بتوصيات مشتركة 
من خالل رأي توافقي يحقق نظرة وطموح 
كل األطراف السياسية، وعليه تترتب نتائج 
إيجابية تنعكس على الوحدة الوطنية التي 

طاملا حرص عليها حكام الكويت.
بــأن االختــالف  نحــن نعلــم ونعــي 
التيــارات  بــني  األيديولوجــي والفكــري 
السياســية أمر طبيعي وســمة من سمات 
املجتمعــات التــي اتخــذت الدميوقراطية 
منهجــا لهــا وهو مــا يخلق لــدى أفرادها 

قناعات متعددة ال منلك إال احترامها وفهمها، 
فإعادة بناء قواعد سياسية جديدة ملرحلة 
تتطلب املصاحلة احلقيقية حتى نستطيع 
االبتعاد عــن الصراعات الداخلية وجتنب 
االضطرابات واالنقســام الذي قد يؤثر في 
وحــدة املجتمع داخليــا، ونعمل على دفع 
عجلة التقدم والتطور على مختلف األصعدة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية نظرا 
ملا حتمله التغيرات العاملية واإلقليمية من 

تطورات البد من مواكبتها.
إن الرعاية الســامية لسمو أمير البالد 
املفدى الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، 
حفظــه اهللا ورعاه، للمصاحلــة الوطنية 
واحلوار الوطني ما هي إال استكمال لنهج 
التســامح والعفو الذي جبــل عليه حكام 
الكويت وعرفــه املجتمــع الكويتي مؤكدا 
على ثوابت دســتورية جرى العمل عليها 
لتحقيق االستقرار السياسي املنشود، وإننا 
باســم اجلمعية الكويتية لإلخاء الوطني 
ال منلك إال أن نشــيد وندعــم هذه املبادرة 
الوطنيــة النبيلة، آملني أن يشــمل العفو 
الكــرمي كافة أبناء الكويت لضمان حتقيق 

الوحدة الوطنية.
 سائلني املولى القدير أن يحفظ الكويت 
من كل مكروه في ظل قيادة صاحب السمو 
أمير البالد وسمو ولي عهده األمني، حفظهما 

اهللا ورعاهما.

استقبل مراقب مجلس األمة النائب أسامة 
الشاهني مبكتبه أمس الباحثني في التاريخ 
الكويتي صالح املسباح، وفهد العبد اجلليل، 
ونداء الرفاعي مبناســبة صــدور مؤلفهم 

اجلديد موسوعة الصحافة الكويتية.
وأثنى الشــاهني في بيان صحافي على 
اإلصــدار الذي يوثــق لتاريــخ الصحافة 

الكويتية منذ نشأتها حتى عام ١٩٩٠، مضيفا 
أنه يؤكد حب الكويتيني للصحافة والثقافة 

والتعبير منذ بداية نشأتها.
وفي نهاية اللقاء كرم الشــاهني مؤلفي 
املوسوعة، معربا عن تطلعه إلى استمرار 
جهودهم الستكمال سلسلة اإلصدارات التي 

تؤرخ للصحافة الكويتية.

أسامة الشاهني مع صالح املسباح وفهد العبداجلليل ونداء الرفاعي

احلويلة يثّمن مبادرات البرملان العربي ويشيد
بتكرمي غال املطيري: كفاءات شبابية مشّرفة

القاهرة - هناء السيد 

أشــاد عضو مجلس األمة 
رئيس جلنة الشؤون السياسية 
واخلارجيــة واألمــن القومي 
د.محمد احلويلة بدور البرملان 
العربي وجهــوده واجنازاته 
لدعم القضايا العربية وخدمة 
املصالح العليا لألمة العربية، 
الديبلوماســية  مــن خــالل 

البرملانية العربية.
 جــاء ذلك خالل مشــاركة 
احلويلــة فــي افتتــاح أعمال 
اجللسة األولى من دور االنعقاد 
الثاني من الفصل التشريعي 
الثالث برئاسة عادل العسومي 
رئيس البرملان العربي وأعضاء 
البرملان وألول مرة مشــاركة 
البرملان العربي للطفل وكذلك 
حضــور د.أحمــد عبيــد بــن 
دغر رئيس مجلس الشــورى 
العباســي  اليمنــي وريتــاج 
رئيس البرملان العربي للطفل 
واألمني العــام أمين الباروت. 
كما أشاد بالبنود التي نوقشت 
خالل اجللســة العامة وكذلك 
إجنازات البرملان العربي التي 
مت استعراضها خالل اجللسة 
العامة وكذلك تقارير اللجان 

االربعة للبرملان العربي. 
كما ثمن مبادرات البرملان 
العربي وإطالق عدة مراكز منها 
مركز الديبلوماسية البرملانية 
العربــي  العربيــة واملرصــد 
حلقــوق اإلنســان وتدشــني 
املركز العربي ملكافحة اإلرهاب 
والفكر املتطرف، لدعم اجلهود 

وهم عمــاد املســتقبل والغد 
املشرق للكويت، مثمنا اهتمام 
الدولــة بأبنائها، وقال ان غال 
من العناصر الشبابية الوطنية 
املشــرفة. من جانبها، أعربت 
غال املطيري فــي تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» عن سعادتها 
لتكرميهــا من رئيس البرملان 
العربي عادل العسومي ومبقر 
األمانــة العامة جلامعة الدول 
العربية، وقالت أشعر بالفخر 
كونــي كويتية يتــم تكرميي 

بحضور البرملانيني العرب.
وأشــادت بــدور البرملــان 
العربي للطفل وجهود صاحب 
السمو الشــيخ د.سلطان بن 
محمد القاسمي عضو املجلس 
األعلى حاكم الشارقة ودعمه 

واملطــارات املدنية في اململكة 
العربية السعودية.

البرملان  وطالــب رئيــس 
العربي خالل كلمته في افتتاح 
اجللسة العامة األولى من دور 
االنعقــاد الثاني مــن الفصل 
التشــريعي الثالــث، املجتمع 
الفــوري  الدولــي بالتحــرك 
والعاجل وحتمل مسؤوليته 
القانونية واألخالقية، لوقف 
هــذه اجلرائم، وإنهاء الوضع 
املأساوي الذي يعيشه األشقاء 
فــي مدينــة مــأرب ومديرية 
العبدية، محذرا في الوقت ذاته 
من أن استمرار حالة الصمت 
الدولــي جتــاه هــذه اجلرائم 
ستشجع هذه امليليشيا على 
التمادي في جرائمها اإلرهابية.

وجدد العسومي تأكيده على 
دعم البرملــان العربي الثابت 
والدائم للقضية الفلسطينية، 
املركزية  القضيــة  باعتبارها 

واألولى للشعب العربي.
العســومي أن  وأوضــح 
العربــي يواصــل  البرملــان 
التحرك الدولي في دعم القضية 
الفلسطينية مبخاطبة األمني 
العام لألمم املتحدة، ومفوض 
األمم املتحدة السامي حلقوق 
اإلنســان، ورئيــس االحتــاد 
الدولي، ورؤســاء  البرملانــي 
البرملانــات اإلقليمية، ومدير 
عام اليونسكو، بشأن اجلرائم 
واالنتهــاكات املمنهجة للقوة 
القائمة باالحتالل في املسجد 
املبــارك واحلــرم  األقصــى 

اإلبراهيمي الشريف.

الالمحــدود للبرملــان العربي 
امــارة  للطفــل واســتضافة 
الشــارقة للمقــر وكذلك دعم 
األمني العــام للبرملان العربي 
للطفل أمين الباروت واهتمامه 
وتوفير كل الطاقات واالهتمام 

بقضايا الطفل العربي. 
مــن جانبه، أكــد عادل بن 
عبدالرحمن العسومي رئيس 
البرملان العربي أن ميليشــيا 
احلوثي اإلرهابية تتمادى في 
ارتكاب جرائمها ضد اإلنسانية 
وجرائم احلرب التي ترتكبها 
ضــد أبنــاء شــعبنا اليمني، 
وخاصة األبرياء من النســاء 
واألطفال، وكذلــك اعتداءاتها 
املستمرة ضد األعيان املدنية 
االقتصاديــة  واملنشــآت 

د.محمد احلويلة مكرماً غال املطيري وتبدو الزميلة هناء السيد

البرملانية فــي مجال مكافحة 
اإلرهاب والفكر املتطرف.

وذكر احلويلة اننا نعمل من 
خالل البرملان العربي لنحقق 
آمــال وطموحــات الشــعوب 
العربية وأن يكون هناك عمل 
تشريعي نقدم من خالله قوانني 
استرشادية يتم تبنيها من قبل 
البرملانــات العربيــة، وكذلك 
زيادة الديبلوماسية البرملانية 
العربية للبرملان خالل حضوره 
العديــد من احملافــل الدولية 
وامللتقيات البرملانية. وأعرب 
احلويلة عن سعادته لتكرمي 
ابنــة الكويت النائــب الثاني 
لرئيس البرملان العربي للطفل 
غال املطيري، مؤكدا أن الكويت 
لديها كفاءات شبابية مشرفة 

عبداهللا الطريجي يقترح استحداث 
«الداخلية» تأشيرة رياضية مؤقتة 

النائب د.عبداهللا  تقدم 
الطريجــي باقتراح برغبة 
يقضي باســتحداث وزارة 
الداخلية تأشيرة رياضية، 
مينــح خاللهــا املدربــون 
احملترفــون  والالعبــون 
وأطباء الرياضة وأخصائيو 
العالج الطبيعي القادمون 
إلــى الكويــت للعمــل في 
واالحتــادات  األنديــة 
الرياضية إقامة مؤقتة ملدة 
٦ أشــهر، وفي حالة اتفاق 
العقود  الطرفني وتوقيــع 

حتول اإلقامة مــن مؤقتة إلى إقامة عادية 
دون احلاجــة إلــى خــروج املتعاقد معهم 

من البالد.

اقتراحــه  ان  وأوضــح 
يأتي بســبب مــا تتضمنه 
عقود العاملني في الوسط 
الرياضي من فترة جتربة 
من قبل األندية واالحتادات 
الرياضيــة ملدة تتراوح ما 
بني ٣ و ٦ أشهر، يتم خاللها 
تقييمهم وإجراء الفحوصات 
الطبيــة وتوقيــع العقود 
بعــد االتفــاق، إال ان هــذا 
يتسبب في معاناة األندية 
الرياضيــة  واالحتــادات 
مــن تأخر صدور ســمات 
الدخول بالتأشيرة التجارية وغيرها، وهي 
مخالفة لطبيعة ونشاط هذه الشريحة من 

الرياضيني.

ُمتنح للمدربني والالعبني األجانب اجلدد

د.عبداهللا الطريجي

مؤمتر «تطوير الشأن الرياضي»: تطبيق االحتراف
الكلي وفتح باب االستثمار يحققان نقلة نوعية

ناقش مؤمتر سبل تطوير 
الشــأن الرياضــي وتطبيــق 
االحتــراف الذي يســتضيفه 
مجلس األمة حتت رعاية رئيس 
مجلــس األمة مــرزوق الغامن 
النائــب د.عبداهللا  وإشــراف 
الطريجــي فعالياته بحضور 
عــدد مــن مســؤولي األندية 
واالحتادات الرياضية واملهتمني 
بالشأن الرياضي احملور األول 
للمؤمتر قضية تطوير األندية 
واالحتادات الرياضية، وحتدث 
من خالله كل من رئيس النادي 
العربي الرياضي عبد العزيز 
عاشور ورئيس نادي كاظمة 
الرياضي أسعد البنوان وأمني 
سر االحتاد الكويتي لكرة اليد 

قايد العدواني.
 وقــال النائــب د.عبداهللا 
الطريجي في مستهل املناقشة 
إن احلضور هم أهل امليدان من 
رؤســاء األندية، مؤكدا أهمية 
شفافية الطرح للوصول إلى 
نتائج سيتم نقلها إلى أعضاء 

مجلس األمة.
 من جهتــه، أعرب رئيس 
النادي العربي الرياضي عبد 
العزيز عاشور عن متنياته أن 
تعود الريادة للكويت خليجيا 
وآســيويا، وأن يصدر القرار 
الذي يشكل منعطفا تاريخيا 
وهــو إقرار االحتــراف الكلي 

لالعبني.
وأشار عاشور إلى وجود 
اســتراتيجيات فــي الكويت، 
لكن املشكلة في بطء التطبيق 
والذي ميتد إلى سنوات، مشيرا 
إلــى أن اســتراتيجية الهيئة 
العامــة للشــباب والرياضة 

«ممتازة جدا».

حتــى تصــل الرياضــة إلــى 
مســتوى االحتراف، مبينا أن 
الكويــت لديهــا القــدرة على 
أن تكــون مركــزا للريادة في 

الرياضة.
وقــال البنــوان إن األندية 
الرياضيــة واجهــت حتديات 
عدة منهــا االهتمام بالعنصر 
إلــى أن  البشــري، مشــيرا 
الرياضة أصبحت قطاعا جتاريا 

أكثر من كونها ترفيهية.
وقــال إن األنديــة حتتاج 
إلــى تعديل التشــريعات مبا 
يساعد في حتويل الرياضة إلى 
االحتراف، كما حتتاج إلى الدعم 
املالي، مشيرا إلى أن امليزانية 
التي تقدم للنادي كانت بحدود 
٤٠٠ ألف دينار بينما اإلنفاق 
يصل إلى ٦٠٠ ألف دينار وفي 
الوقت احلالي وصل إلى ٦٥٠ 

ألف دينار.
ولفــت إلــى أنه مــن غير 
املتوقــع أن حتصــل األنديــة 
على مليوني دينار من األراضي 
الفضاء التي منحتها احلكومة 

العام لهيئة الشباب والرياضة 
د.حمــود فليطــح إن الهيئــة 
ترصــد امليزانيات لالحتادات 
الرياضية بناء على األنشطة 
واملشاركات واملنشآت املطلوبة.

وطالب فليطح مجلس األمة 
بتشكيل جلنة خاصة للشباب 
الشــأن  والرياضــة ملتابعــة 
الرياضــي ودعــم الرياضيني 
واملســاهمة فــي وضع حلول 

ملشاكلهم.
كما حتدث مشــاركون في 
املؤمتر بعد فتح باب النقاش 
من ممثلي األندية واالحتادات، 
مؤكدين أنه في ظل عدم وجود 
خطــة واضحــة لــن يتحقق 
النجاح مهما بلغت قيمة الدعم 

املادي.
كمــا أوضحوا احلاجة إلى 
تطويــر منشــآت االحتــادات 
الرياضيــة، متمنــني تضافر 
اجلهــود داخل مجلــس األمة 
ملعاجلة املشــاكل التي تواجه 

الرياضة الكويتية.
وأكدوا أهمية الدور الكبير 
ملجلس األمة في إزالة العقبات 
التــي تواجه األندية في جلب 
الالعبني األجانب في ظل تعقيد 
اإلجــراءات واإلقامــات ومنح 

تأشيرات دخول البالد.
ودعا عدد من احلضور إلى 
إيجاد توافق بني هيئة الرياضة 
الكويتية  واللجنة األوملبيــة 
للتوصــل إلى حلول ملشــاكل 

امليزانيات والدعم املالي.
كما دعوا إلى إشراك القطاع 
اخلاص في اســتغالل مباني 
التربيــة  وزارة  ومنشــآت 
لالستغالل الرياضي في القترة 

املسائية.

لألندية الستثمارها، ولذلك فهي 
حتتاج إلى الدعم املادي.

من ناحيته، اعتبر أمني سر 
االحتاد الكويتي لكرة اليد قايد 
العدواني أن معظم االحتادات 
الرياضية ورؤساء االحتادات 
لديها مشاكل وتعاني من عدم 
وجود املنشآت وال امليزانيات 
الكافيــة للتطوير، مضيفا أن 
«الرياضة ال تنحصر في كرة 

القدم».
وأوضح أن الرياضة صناعة 
واحترافية، وتطويرها يتطلب 
شــراكة مع القطــاع اخلاص، 
مؤكــدا أن دخول االســتثمار 
اخلــاص مطلــب مهــم لدعم 
الرياضة وال ميكن أن تتطور 

من دون ذلك.
التنــس  وأكــد أن احتــاد 
بالشراكة مع القطاع اخلاص 
حقــق نتائج تعتبــر مفخرة، 
متمنيــا مســاهمة التجار في 
إنشــاء مجمعــات جتاريــة 

لالحتادات الرياضية.
وفي تعقيب له، قال املدير 

أسعد البنوان ود.عبداهللا الطريجي وقايد العدواني وعبدالعزيز عاشور

وحــدد عاشــور مشــاكل 
الرياضــة الكويتية في أربعة 
موضوعات تتعلق باملنشآت 
الرياضية ونظــام االحتراف 
ورعاية املوهوبني واستقاللية 
االحتادات واألندية، الفتا إلى 

سهولة حل تلك املشكالت.
أنــه بالنســبة  وأوضــح 
ملشكلة املنشآت واملالعب فإن 
مالعــب التدريــب هي مالعب 
املباريات، وهذا أمر ال يحصل 
إال فــي الكويت، مبينا أن حل 
هــذه املشــكلة بســيط بعدم 
اســتخدام الســتادات إال فــي 
إقامــة املباريات عليها، ومنح 
تراخيص مؤقتة إلقامة املالعب 
التدريبية في الساحات الترابية 
الكبيرة الفارغة بإشراف هيئة 
الرياضة، إضافة إلى استخدام 
ســتاد جابر إلقامة املباريات 
وتــرك األنديــة للتدريبــات 

الرياضية.
بــدوره، أكــد رئيس نادي 
كاظمة الرياضي أسعد البنوان 
احلاجة إلى تعديل التشريعات 
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املصاحلة الوطنية عهد عرفه أهل الكويت، حكاما ومحكومني، 
من أيام بالبيعة املباركة األولى قبل ٤٠٠ عام عندما بايع شعب 
الكويت باإلجماع الشيخ صباح بن جابر الصباح «األول» حاكما 
عليهم عام ١٧٥٢ ميالدية من هنا كان هذا اإلجماع من الشيوخ 
وكبار األسر الكويتية آنذاك ومؤازرة الشعب الكويتي املتسامح 
العظيم، وصارت البيعة كما التصالح بني الشعب واحلكام على 
إدارة الدولة وشــؤونها السياســية واملعيشية واالقتصادية 

واالجتماعية والقضائية.
ومن ذلك الوقت غرس الكويتيون في ضمائرهم روح التكافل 
والتسامح والتصالح وكانوا يلجأون حلكامهم للفصل باخلالفات 
واملنازعات فيما بينهم واستمروا على هذه احلال رغم الظروف 
املعيشية الصعبة متسامحني ومتحابني ومتعاونني فيما بينهم، 
مبباركة سامية من حكامهم باحلكمة والعقالنية التي أنارت لهم 
الطريق تبركا عبر تلك الســنون الصعبة جتاوز أهل الكويت 
األحداث التي وقعت لهم بسالم، بل كانوا متمسكني بشرعيتهم 

ومبادئ بيعتهم األولى على قلب رجل واحد.
جتاوزا أخطر األحداث التي واجهتهم بالســراء والضراء 
وانتهجوا الشــورى بينهم للتوافق والتصالح وحسم األمور 
واألحداث واملواقف بروح األسرة الواحدة املتضامنة من أجل 
أن تبقى الكويت وطن األمن واالســتقرار والتصالح الوطني 

جيال بعد جيل!
نعم، بهذه الروح الوطنية عبر أهل الكويت أزمة تلو أزمة 
منتصرين دائما لوطنهم ومبادئهم الثابتة والتي هي بال شك 
مدرسة زعيمهم الشــيخ صباح األول الذي غرسها بحكمته 
وعقالنيته وبعد نظره في إدارة احلكم والتي ســار عليها من 

بعده كل حكام الكويت الكرام األشراف.
نعم، هذه هي الكلمة الطيبة التي غرست فينا نحن شعب 
الكويت عبر ٤٠٠ عام، وتناقلها اآلباء عبر األجداد ويورثونها 
لألبناء جيال بعد جيل لتظل سمة املصاحلة الوطنية جتسيدا 
للمثل الشعبي املعروف عند أهل الكويت حني تصفو النفوس 
بينهم ويعم الوفاق ويسود التصالح والتسامح ويسمو التكافل 
بينهم، يقولون «طاح احلطب» وتعني زالت املشكلة وعّم التوافق 

وانتهت املعضالت.
نعم، بيان املصاحلة الوطنية والذي تاله النائب عبيد الوسمي 
بتكليف من رئيس مجلس األمة ونيابة عن زمالئه النواب هو 
الدليل القاطع بأن «احلطب طاح» واملصاحلة سادت بني اجلميع 
ومن أجل الكويت ووحدتها الوطنية التأمت اجلروح وسقطت 
كل أسباب اخلالفات السياســية لنبدأ صفحة العهد اجلديد 

بروح وحكمة وعقالنية.
«أمير العفو واملصاحلة» وعضيده األمني اللذان ترسخت 
في جوارحهما ومبادئهما روح آبائهم وأجدادهم حكام الكويت 
األخيار من صباح األول، رحمه اهللا، إلى نواف األول، حفظه 
اهللا ورعاه، وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل، رعاه اهللا.
وبحمد اهللا وعونه ستبقى صفحات الكويت دائما مضيئة 
بأنوار املصاحلة الوطنية ألن تاريخها التليد ســيبقى يحمل 
مشــعل النور واالســتقرار الذي حبانا اهللا به عبر كل هذه 
الســنوات بحمد اهللا وتوفيقه استقرت سفينة اخلير املباركة 
على شواطئ الشرق وضفاف جبلة وستبقى الراية خفاقة على 
قمة املرقاب، وستكون الكويت بصفاء النفوس زاهية إلى األبد 

بإذن اهللا وتيسيره.. نعم «طاح احلطب» بحمد اهللا ونعمته.

قد ال ترقى عبــارة «خو ما نطرده» إلى املثل إال أنها تعبر 
عن امتعاض «املعزب» من قدوم ضيف غير مرغوب به فاألصل 
إكرامه، أما عدم اســتقباله فيلحق باملعزب ســمعة سيئة، لذا 
يســتخدم «تكنيك» عدم تلبية «مواجيبه» فإن طلب شاي أو 
قهوة اعتذر بعدم توافره، وما إلى ذلك إلى أن «يقص الضيف 

احلق من نفسه» فلم يطرده ولكنه لم يعطه حقه.
نســيت هذه املقولة حتى قامت وزارة األشــغال بالتعاون 
مع جامعة الكويت بإجراء اختبار للمتقدمني لشــغل الوظائف 
اإلشرافية، باإلضافة إلى من تقدم من املهندسني الراغبني في 

العمل كمهندس مشروع أو نائب مهندس.
 ومت تقســيم االختبار إلى ٣ أقسام، هي لغوي (اجنليزي) 
وإداري وتخصصي وكون الشيطان يكمن بالتفاصيل فسأسرد 
لكم مثالب االختبار كما جاءتني، وإذا تكلمنا عن اختبار اللغة 
االجنليزية للمتقدمني فهذا حق للوزارة أن تشــغل الشواغر 
مبوظفني قادرين على التواصل مع املقاولني واالستشــاريني 
احملليني والعامليني ولكن جاء مســتوى االمتحان ركيكا عائما 
ال يتضمن أي تعبير لغوي يســتخدم فيه موظفو األشــغال 
ومهندســوها املصطلحات الدارجة في عملهم اليومي إطالقا 

وسأقف عند هذا احلد. 
والقسم الثاني من االمتحان كان عن اجلانب اإلداري واالختبار 
كان طامة بجميع املقاييس، فمن وضعه غفل عن كون املتقدمني 
موظفي قطاع عام وليسوا موظفي شركات خاصة وشتان في 
آليــة اتخاذ القرار بني القطاع العام واخلاص، فهل من املعقول 
أن يتم ســؤال موظفي األشغال عن اجلمعية العمومية وتدرج 
القرار بني إدارة الشركة وموظفيها وما يدور بهذا الفلك، فمثل 
هذه األسئلة توجه الى طالب العلوم اإلدارية وليس الى موظفي 
األشــغال، وكان األجدر ســؤالهم عن قوانني اجلهاز املركزي 
للمناقصات أو قوانني ديوان احملاســبة والعمل مبوجبها أو 
التعامل مع اللوائح التي حتكم املوظف ورئيسه والصادرة عن 
ديوان اخلدمة املدنية أو على األقل عن الوثائق التي حتكم املالك 
(وزارة األشــغال) مع مقاول العقد أو االستشاري كالشروط 
العامة واخلاصة وغيرها من وثائق العقد أو حتى طريقة تقدمي 
الدفعات أو األوامر التغييرية وال يســتقيم أن تسألهم خالف 

ذلك وسأقف هنا وأترك لكم التعليق. 
أما اختبار التخصص فقد مت تقســيمه حسب تخصصات 
املتقدمني، وهنا أسأل قياديي الوزارة الذين ال يساورني شك 
في حســن نواياهم، وأقول: هل كنتم على دراية بأن الكثير 
ممن تقدموا لالختبار مضى على تخرجهم ١٠ سنوات أو أكثر 

عملوا وأبدعوا في مجال غير مجال تخصصهم؟
أليس من املنطقي أن تكــون االختبارات مختصة بطبيعة 
عمل الوظيفة الشاغرة وليس تخصص املتقدم لها حتى تتبني 

كفاءته اإلدارية والفنية؟ 
هل من املعقول أن يتم تقدمي نفس االختبار جلميع املستويات 
من مدير ورئيس قسم ومهندس مشروع أو نائبه على حد سواء؟ 
هل قدم من تواصل مع جامعة الكويت الشــرح الكافي عن 
طبيعــة عمل الوزارة؟ ألن الواضح لــدي أن مادة االختبار ال 

تدل على ذلك.
وبالنهاية أقولها لكم لقد أحرجتم أنفسكم وأحرجتم اجلامعة 
وأحرجتم موظفيكم وســيكون ذلك جليــا عند تلقيكم نتائج 

االختبارات. 
أدام اهللا من اختار الشخص املناسب للمكان املناســـــب 
وال أدام من تالعب مبصائر املوظفني بطريقة احملاولة واخلطأ.

الكويت بفترة  مررنا في 
القلق بني  عجاف، ساد فيها 
املواطنــني، وكادت احلركة 
التنمويــة تتوقــف، نتيجة 
االحتقان الشديد بني احلكومة 
واملجلــس. وإن كان ظاهره 
مطالب كثيرة، لكن أساســه 
هو الضغط لطلب العفو عن 
املهجرين إلى تركيا! وها هي 
اليوم رايات املطالبة بـ «العفو» 
تطغى علــى املطالب األخرى 
التي طاملا ضجت بها املعارضة! 
ولذلك، وصف البعض «احلوار 
الوطني» بأنه تسوية سياسية 
بني املعارضة واحلكومة، وأنه 

حوار «سيب وأنا أسيب»!
إن املصاحلة الوطنية ينبغي 
أن تشمل إصالح جميع امللفات، 
وطلب العفو ينبغي أن ينعم 
بظله جميع أبناء الكويت، من 
«العبدلي» إلى «تركيا» و«لندن» 
مرورا «بإيران»، ومن غيرهم 

في سجن الصليبية. 
فكلهــم يشــتركون في 
أن  القانــون، ودون  مخالفة 
يتورطــوا في ســفك دم أو 
انتهاك عرض أو نهب مال - 
إال أن يعفــوا األولياء - وهو 
أساس دستوري قوامه العدل 

واملساواة وتكافؤ الفرص.

(وليعفوا  تعالــى:  قــال 
وليصفحــوا أال حتبون أن 
يغفر اهللا لكم) النور: ٢٢. وقال 
تعالى: (وإن تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا فإن اهللا غفور رحيم) 
التغابن: ١٤. وقال تعالى: (فمن 
عفا وأصلح فأجره على اهللا) 

الشورى: ٤٠.
العفو عند  هذا هو جزاء 
اهللا فهو باب عظيم من أبواب 
اإلحسان وإن كان العفو بيد 
احلاكم فهو يعني معاني أخرى 
فإن احلاكم عندما يقرر العفو 
فإنه يقرره وهو قادر ويعفو 
إلى  املقدرة واهللا يهديه  عند 
طريق العفو ليزداد حب الرعية 
له وتتوحد الصفوف وتكون 
األمة خلف احلاكم سندا وعونا 

ملا فيه اخلير للبالد.
واحلاكم هــو ولي األمر 
الراعي الذي تتعلم منه الرعية 
العفو والتسامح، فكم  ثقافة 
من ولي أمر قدم العفو ابتغاء 
رضا اهللا وكــم من عفو في 
عصرنا احلديــث في دول 
أخرى أصبحت مثاال للحاكم 
واألمة، وإن شــاء اهللا نتعلم 
جميعا الدرس فمن العفو يتعلم 
الكثيرون ممن لم يفهموا هذا 

الدرس جيدا.
أن  التاريــخ  وســيكتب 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد قد ضرب مثاال 
حيا في العفو والتسامح ليس 
عن ضعف ولكــن عن قوة 
اإلميــان وابتغاء مرضاة اهللا 
في سعيه وفي وطنه، فالعفو 
املقدرة صفة عظيمة ال  عند 
يتحلى بهــا إال من كان مع 
اهللا دائما في ســعيه وقراءة 
ما يدور حولنا من حتديات 
تتطلب االعتصام باهللا جميعا، 
قال تعالى: (واعتصموا بحبل 
اهللا جميعا وال تفرقوا واذكروا 
نعمت اهللا عليكم إذ كنتم أعداء 
فألف بني قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا) آل عمران: ١٠٣.
إن الكويــت مثــال أمام 
بأن حاكمها ســمو  اجلميع 
الشيخ نواف األحمد  األمير 
قد أطلق بشجاعة العفو الكرمي 
من حاكم كرمي إلى شعبه فهم 
إخوانه وأبناؤه وأهله وجتمعهم 
عالقات فريدة حتسدنا عليها 
الدول والشعوب  الكثير من 
وجتلت في مواقف كثيرة ال 
تعد وال حتصى. أطال اهللا في 
عمر أميرنا القائد الشيخ نواف 
األحمد، حفظــه اهللا ورعاه، 
وأطال اهللا في عمر ولي عهده 
األمني حفظه اهللا، وأدعو اهللا 
أن يدمي علينا هذه العالقة بني 
احلاكم والرعية، عالقة احلب 
والوفاء واإلخالص وأن يدمي 
على بالدنا األمن واألمان دائما.

األمير الشيخ نواف األحمد جاءت 
في الوقت املناســب لتلقي بظاللها 
على نفسية املواطن الكويتي وترفع 
من معنوياته وتبشــره بغد أفضل 

وأكثر استقرارا.
وحتــى إن كانت هناك خالفات 
سابقة بني أي طرف كويتي وآخر، 
فقد آن األوان لطــي صفحة هذه 
اخلالفات الشخصية مقابل املصلحة 
للكويت وأميرها وشــعبها  العليا 

وألجل عني تكرم مدينة.
الشكر والتقدير لصاحب  وكل 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، على ما قدمه من 
عفو شامل ألبنائه، وأسأل اهللا عز 
وجل أن ميده بوافر الصحة والعافية 

ويطيل بعمره.

أجنبية مأخوذة من لغات أخرى.
إننــا نتخوف من عــدم اكتراث 
األجيال بها، والتســاهل في كتابتها، 
وتســطيحها، إلى درجة أن األخطاء 
الشــائعة أصبحت هي القاعدة، حتى 

في وسائل اإلعالم.
إن لغة األمة هــي عنوان ثقافتها 
وحضارتها، لذلك تعمل األمم املتحضرة 
- جاهدة - مــن أجل احملافظة عليها 
واالرتقاء مبستوياتها، ولقد متكنت 
اللغة العربية، بتاريخها الطويل، وتراثها 
األدبي والعلمي الضخم، من أن تصبح 
إحدى اللغات التي تكتب بها وثائق األمم 
املتحدة، كما أنها - بفضل استمرارها 
وتطورها - أسهمت في خلق جماعات 

مستقرة في أنحاء الوطن العربي. 
إضافة إلى أنها لغــة الدين الذي 
تعتنقه الغالبية العظمى من أبناء الوطن، 
لذلك فقد اكتسبت قدسية في نفوس 
املتكلمــني بها، جعلتهم أحرص األمم 
على احملافظة عليها وصونها من كل 
حلن، أو خطأ قد يتسرب إلى أي من 
مستويات بنائها: الصوتي، والصرفي، 

والنحوي، والداللي.

مع منظومة القيم والعادات والتقاليد، 
تقوم ببناء شخصيتهم وتشكل وعيهم 

وأفكارهم.
 ولذلك تتطلب مجابهة ذلك التحدي 
الشــباب فكريا،  تثقيف وحتصني 
مناقشــة قضايا وشواغل الشباب 
واملراهقني، توعية املراهقني بنشــر 
ثقافة االنتقاء واالختيار ملا يتناسب 
مع قيمنا وديننا وأخالقياتنا واحلذر 
من املضامني التي حتوي أفكارا غريبة 
على املجتمع، على أن يكون االنفتاح 
على الثقافات املختلفة بطريقة آمنة.

هناك موجــة جديدة من العوملة 
األخالقية واالستعمار الثقافي يقودها 
منــوذج «نتفليكس» والذي يكرس 
ويرسخ لثقافة جديدة أحادية عاملية 

باستخدام التعددية الثقافية. 
عز الكالم:

ال يحتاج املرء أن يكون حاصال 
على الدكتوراه فــي علم النفس أو 
االجتماع أو خبيــرا باإلعالم حتى 
الذي يحصل هنا من  يستوعب أن 
عملية غرس منظم لقيم موجهة، تتمثل 
بإغراق املشاهد بسيل من اللقطات 
الصادمة واألفكار الشاذة حتى يتطبع 
عليها، ويصبح املمنوع مســموحا، 
وانهيار منظومة القيم في ظل غياب 
املضمون في زمن العوملة الرقمي...

والقادم اعظم!

وهذا التعاون ســينعكس على 
جودة بناء الكويت على أساس الروح 
الوطنية التــي يضمن املواطن من 
خاللها املساهمة في ازدهار هذا البناء 
اجلديد ولعل مبادرة صاحب السمو 

الذي - لألســف - لم نأخذ بأسبابه، 
واجنرفنا خلف نتائجه، التي رمبا تؤدي 

إلى التقليل من شأن لغتنا العربية.
اللهجات  إننــا ال نتخوف مــن 
املنتشرة في مختلف األقطار العربية، 
على مستقبل اللغة العربية، ألنها في 
حقيقة األمــر نتيجة لعوامل طبيعية 
للتطور الذي أحدثه الزمن، واالحتكاك 
الفتوحات اإلسالمية،  الذي جنم عن 
ولكننا نتخوف من تلك اللهجات التي 
تستغني بشكل أو بآخر عن مفردات 
كثيرة عربية، وتستعيض عنها مبفردات 

املجتمــع البحثــي واألكادميي 
مفكرينا ومثقفينا أين أنتم من منصات 
احملتوى املفتوح و«عوملة القيم» في 
مجتمعنا ووعي شبابنا ومراهقينا 

وانعكاسها على سلوكياتهم؟!
منصات محتواها خال من الرقابة 
تقدم أفكارا مختلفة عما يقدم باإلعالم 
التقليدي، عبــر عناصر اإلبهار في 
الصورة، وخصوصية املشاهدة على 
الهاتف أو جهاز الكمبيوتر الشخصي 
كانت من عوامل جذب املراهقني ملتابعة 

مثل هذه املنصات.
األمر يســتلزم وعيا من جانب 
كل مؤسســات التنشئة االجتماعية 
خلطــورة تعــرض املراهقني لذلك 
احملتوى وما يتضمنه من رســائل 
ضمنية تعلق في األذهان وتتعارض 

ولكن بعــد خلق روح التعاون بني 
جميع األطــراف واجللوس على 
الصــادق ومن ثم  التعاون  طاولة 
وضع خارطة طريق واضحة للجميع 

ألجل حل جميع املشاكل.

الباحثون  إنــه تخــوف يبثــه 
واملتخصصون حــول اللغة العربية، 
حينما يرون أن األجيال اجلديدة تسعى 
جاهدة ألن تفهــم وتقدر قواعد لغة 
أجنبية، واحلــرص على التحدث بها 
بطالقة ونطق سليم، في الوقت الذي 
ال تعنيه فيه لغته، التي ال يتمكن حتى 
من صياغة جملــة قصيرة من دون 

أخطاء فاضحة. 
هذا التخوف يزداد حدة، في العصر 
الراهن الذي نعيشــه، حيث املواقع 
التكنولوجي،  اإللكترونية، والزحف 

بيوتنا خالل أزمة كورونا، مكتبة ال 
لها من األفالم واملسلسالت  حدود 
والبرامج شجعت على اتخاذها بديال 
عن القنوات التلفزيونية من جهة وعن 
املواقع األخــرى التقليدية. وتعتبر 
الدراما من أهم األشكال البرامجية التي 
جتذب إليها عددا كبيرا من اجلماهير 
وخاصة من فئة املراهقني والشباب، 
ولكنها قد تقدم بعض األعمال التي 
حتوي أفــكارا وقيمــا غريبة عن 
املجتمع، بل وفي بعض األحيان تكون 
قيما منافية لألخالق واآلداب العامة 
مــن دون حذف رقابي ألي جزء قد 
يحتوي على أمور ال تناسب أخالقيات 
وقيم وتقاليد املجتمع. عوملة املشاهدة 
هي أيضا عوملة قيم، وهكذا ستحرر 

«نتفليكس» املشاهدة واإلبداع.

فيما مضى من الوقت كان حديث 
الشارع الكويتي يتمحور حول البحث 
عن مخرج مناسب للكثير من األمور 
التي متس املواطن وتؤرقه بصورة 
مباشرة وبشكل يومي ومنها السكن 
الرأي والتصادم  والتعليم وحرية 
املســتمر بني السلطتني، باإلضافة 
إلى األوضاع الصحية الناجمة عن 

جائحة كورونا.
ارتفاع نســبة  إلى  وأدى ذلك 
الطالق ونقص فــي أعداد املواليد 
وارتفاع معــدل اجلرمية، وكذلك 
ارتفاع نســبة متعاطي املخدرات، 
إال أن هــذا ال يعني اليأس املطلق 
من إيجاد حل لهذه السلبيات على 
العكس  الكويتي، بل على  املجتمع 
من ذلك فاحللول موجودة ومتعددة 

اللهجة.. هي امتداد لغوي ال يقل 
أهمية عن الفصحى في أدبها وفنونها، 
كما أن لها مكانة بني الفنون واآلداب، 
لذا فإن دراستها تعطي كما من التراث 

اإلنساني الذي نحتفظ به.
والسؤال: هل للهجات املنتشرة في 
مختلف األقطار العربية اآلن - في عصر 
الفضاء اإللكتروني الواســع - تأثير 
مدمر على بنية ومكانة ومستقبل اللغة 

العربية الفصحى (األم)؟
الباحثون  سؤال دائما ما يطرحه 
في دراساتهم، ويشغل أذهان العاشقني 
للغتهم العربية، الذين يراودهم اخلوف 
من أن يأتي اليوم الذي نبحث فيه عن 
الفصحى فنجدها مشردة بني لهجات 

مختلفة. 
إن بعض األجيال اجلديدة، ال يرى 
في تراجع اللغة العربية - أمام زحف 
لغات أخرى - خطرا يهدد كيان أمتنا 
باملسؤولية جتاه  بأكملها، وال يحس 
مســتقبلها القريب والبعيد، ومن ثم 
فإنه يندفــع اندفاعا ملحوظا إلتقان 
لغة أجنبية يستشرف فيها املستقبل، 
وفي املقابل إهمال لغته، كتابة وحتدثا.

سّرع وباء «كورونا» رقمنة العالم، 
فمكنت أي إنسان في أي مكان في 
العالم من حتميل منصة أو تطبيق 
ويتعامل معه مباشرة في زمن العوملة 
الرقمية التــي وفرت لألفراد مزيدا 
من وقت الفراغ الذي يســتهلكونه 
في املشاهدة، واملزيد من املشاهدة 
املؤثرة، وهكذا تتم عوملة املشاهدة 
على منصة رقمية عابرة للحواجز، 
ومــا ميكن أن تســببه من تدهور 
السلوك في املجتمعات، األمر الذي 
الوقوف حلظة ملعرفة  استدعى منا 
أبعاد ومخاطر هذه الصدمة احلضارية 
اجلديدة، في أكثر مظاهرها تطرفا، 
وتداعياتها خطورة على الهوية الثقافية 

واخلصوصية احلضارية.
وما يجري على هذا املســتوى 
من تنميط القيم بــات معروفا وله 
رموز ومؤسسات إعالمية وسينمائية 
مختلفة تتوجه إلى مراحل العمر كافة 
وليس إلى مرحلة محددة فقط، وقد 
زاد من فاعلية هذه املؤسسات التطور 
الهائل في وسائل االتصال وسهولة 
استخدامها. وهنا البد من توضيح 
أهمية القيم األخالقية، ودورها في 
املنعطف احلضاري الذي دخلت فيه 
احلياة املعاصرة إزاء العوملة وحتدياتها 
وتأثيرها على قيم املجتمع وهويته.

 «نتفليكس» وجدت طريقها إلى 

مساحة للوقت

مصاحلة وطنية.. 
بالكويتي «طاح 

احلطب»
طارق إدريس

رماح

«خو ما نطرده»
بندر املعطش

رؤى

«العربية الفصحى»... بني 
تعدد اللهجات والفضاء 

اإللكتروني (١ ـ ٢)
د.ليلى خلف السبعان

جوهر احلديث

املصاحلة 
الوطنية 
الشاملة

مفرح النومس العنزي

عز الكالم

في بيتنا 
«نتفليكس»

 Nesaim.alewan@gmail.comعبير مبارك
@Nesaimallewan

تغطي ســماء الدائري السادس بل 
وحتتاج إلى خريطة «جوجل» لتصل 
إلى وجهتك سواء كنت داخل منطقة 

جنوب السرة أو خارجا منها!
٭ القصد: نتمنى ونقترح على املعنيني 
واملســؤولني وعلى رأسهم مجلس 
الوزراء التخطيط إلنشاء مستشفى 
جديد ال يقل ضخامــة وإمكانيات 
ليكون موقعه  عن مستشفى جابر 
قرب املستشــفى العسكري بعيدا 
عن الزحام في جنوب السرة، ويتم 
جتاوز أي أخطاء وعقبات تعترض 
املشروع اجلديد، على أن يتم حتويل 
إلى معهد علمي  «مستشفى جابر» 
دولي لدراســات أمراض السرطان 
ومركز عالجي متخصص حلاالت 
بأنواعه على غرار مركز  السرطان 

دسمان للسكر.

مناسب ومن دون دراسة!
كان بإمكان املسؤولني تقليل حجم 
اخلسارة بتبني فكرة بناء مستشفى 
آخر بجانب املستشــفى العسكري 
يغني عن هذا الكم الكبير من اجلسور 
واخلرسانة املســلحة التي صارت 

املوقع كان  بأن اختيار  املسؤولون 
خطأ! واجتمع املسؤولون فتفتقت 
فكرة جهنمية بإنشاء ناطحات من 
اجلسور العمالقة والتي كانت كلفتها 
على ميزانية الدولة الشــيء الكثير 
فقط لتغطي كارثة اختيار موقع غير 

في سنة ٢٠٠٦/ ٢٠٠٧ مت توقيع 
إنشاء مستشــفى جابر، ومت  عقد 
ليكــون في منطقة  املوقع  اختيار 
جنوب السرة، وبالفعل مت ذلك وبدأ 

املشروع الضخم.
الكثيرون عن جدوى  تســاءل 
اختيار املسؤولني املعنيني لهذا املوقع 
(جنوب السرة)! ملاذا جنوب السرة؟ 
ملاذا لم يقع االختيار بجانب املستشفى 
العســكري مثال؟ خاصة أن جنوب 
السرة أصبحت «موال حكوميا كبيرا» 
لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها، اآلن 
وقد زاد الوضع احتقانا، وفي غمضة 
عني تغيــر احلال إلى حال وصارت 
منطقة جنوب السرة مكانا مزدحما 
مكتظا بسيارات املوظفني واملراجعني 
وسيارات شركات املقاوالت، وسيارات 
سكان املنطقة وغيرها الكثير، وتفاجأ 

القصد

مستشفى جابر
http://www.ahmadalkhateeb.blog.comأحمد طاهر اخلطيب
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١٦٨٫١ مليون دينار أرباح «بيتك» في ٩ أشهر.. بنمو ٦٦٫١٪

أعلن رئيــس مجلس إدارة بيــت التمويل 
الكويتــي «بيتك» حمد املــرزوق، عن حتقيق 
البنــك صافــي ارباح للمســاهمني حتى نهاية 
الربع الثالث من ٢٠٢١ بلغ ١٦٨٫١ مليون دينار، 
بنســبة منو ٦٦٫١٪ مقارنــة بنفس الفترة من 

العام املاضي.
وأوضح املرزوق في بيان صحافي، أن ربحية 
الســهم بلغت حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٫٠٨ 
فلسا، بنمو ٦٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 
املاضــي، وبلــغ صافي إيــرادات التمويل ٤٤٣ 
مليون دينار، بنســبة انخفــاض ١٫٧٪ مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضي.
املؤشرات املالية

وذكر املرزوق أن صافي إيرادات التشغيل 
بلغت ٣٦٤٫٣ مليون دينــار حتى نهاية الربع 
الثالث من العام احلالي ٢٠٢١، بنسبة انخفاض 
بلغــت ٩٫٣٪ مقارنــة بنفس الفتــرة من العام 
املاضي متأثرا باالنخفاض في ايرادات االستثمار 

مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.
وارتفع رصيد مديني التمويل بنهاية الربع 
الثالث من ٢٠٢١ ليصــل الى ١١٫٣ مليار دينار، 
بزيادة قدرها ٥٩٧٫٢ مليون دينار، وبنسبة زيادة 
٥٫٦٪ عــن نهاية العام املاضي، كما بلغ رصيد 
االستثمار بالصكوك بنهاية الربع الثالث ٢٫٧ 
مليــار دينار، بانخفاض ٠٫٣٪ عن نهاية العام 
املاضي. وبلغ رصيد إجمالي املوجودات ٢١٫٩٧ 
مليار دينار بنهاية الربع الثالث من ٢٠٢١، بزيادة 
قدرهــا ٤٦٩ مليون دينار، وبنســبة ٢٫٢٪ عن 
نهاية العام املاضي، وزادت حسابات املودعني 
في نهاية الربع الثالث من ٢٠٢١ لتبلغ ١٦ مليار 
دينار، بزيادة ٦٩٢ مليون دينار، وبنسبة ٤٫٥٪ 

عن نهاية العام املاضي.
وبلغت حقوق املســاهمني ١٫٩ مليار دينار 
بنهاية الربع الثالث من ٢٠٢١، عند نفس املستوى 
كما في نهاية العام املاضي، باإلضافة إلى ذلك 
بلغ معدل كفاية رأس املال ١٨٫٠٧٪ متخطيا احلد 
األدنى املطلوب من اجلهات الرقابية، وهي النسبة 
التي تؤكد على متانة املركز املالي لـ «بيتك».

أشــار املرزوق الى ان «بيتك» ســجل منوا 
في جميــع املؤشــرات املالية األساســية، كما 
حافــظ على معدالت جيدة جلهــة العائد على 
متوسط املوجودات والعائد على متوسط حقوق 

املساهمني، ومصاريف التشغيل، والتمويالت 
غيــر املنتظمــة ومعدالت تغطيــة الديون من 
املخصصات، ومختلف املؤشرات املالية، وذلك 
بفضل كفاءة األداء التشغيلي ومرونة منوذج 
أعمال البنك والتنفيذ املنضبط الستراتيجيته 
التــي من أهم محاورهــا التركيز على حتقيق 

النمو املستدام.
وذكر ان «بيتك» وبفضل نهجه وحصافته 
في اإلدارة الفعالة للمخاطر، استطاع ان يتعامل 
مع أزمة جائحة كورونا ويتكيف مع تداعياتها 
مبرونة عالية، حيث متكن من مواصلة التزاماته 

جتاه عمالئه ومجتمعه.
وأعرب املرزوق عن تفاؤله بتحسن البيئة 
التشغيلية، مبينا ان انحسار اجلائحة وارتفاع 
اسعار النفط الذي يدعم ميزانية الكويت عوامل 
من شأنها ان متنح زخما للنشاط االقتصادي 
وثقة أكبر ملناخ األعمال، مؤكدا في الوقت ذاته 
أهمية تعزيز جهــود اإلصالحات االقتصادية 

والوصــول إلى ميزانية متحــررة من تقلبات 
أسعار النفط.

«الصكوك اخلضراء» 

أكد املرزوق دور البنك في االســتدامة عبر 
«الصكوك اخلضراء»، مشيرا الى جناح ترتيب 
عملية إصدار صكوك االستدامة لصالح «بيتك 
تركيا» بقيمة ٣٥٠ مليون دوالر، وهو اإلصدار 
األول من نوعه لصكوك مســتدامة مت إصداره 
من قبل مؤسسه مالية إسالمية، واألول عامليا 
لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس املال.

وفي سياق متصل، أشار املرزوق إلى جناح 
عملية اصدار صكوك مضاربة للشريحة األولى 
من رأس املال لـ «بيتك» بقيمة ٧٥٠ مليون دوالر، 
مبينــا ان اإلصدار تاريخي ويعتبر األكبر من 
حيث احلجم على مستوى الكويت، حيث بلغ 
حجم الطلبات على اإلصــدار نحو ٣ أضعاف 

احلجم املستهدف، متجاوزا ملياري دوالر.

وأكــد املــرزوق مواصلة الــدور الرائد في 
املســؤولية االجتماعيــة في جوانــب األعمال 
املجتمعية واإلنسانية، واالستثمارات املسؤولة، 
واألنشــطة البيئيــة والصحيــة والتعليمية، 
واالهتمام بالقوى العاملة، ودعم الشباب ورواد 
األعمال، والتعامل مع املجتمع كحجر الزاوية 

والبوصلة في رسم استراتيجيات البنك. 
نتائج قوية

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي ملجموعة 
«بيتك» بالتكليف - عبد الوهاب عيسى الرشود، 
الى ان «بيتــك» جنح في حتقيق نتائج مالية 
قوية خالل فترة التســعة أشــهر املنتهية في 
٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، رغم التحديات التي أفرزتها 
تداعيات جائحة كورونا على البيئة التشغيلية 
محليا وعامليا. وأكد ان «بيتك» يتمتع بنسب 
سيولة عالية وقاعدة رأسمالية متينة تدعم منو 
األعمال وااللتزام باملتطلبات الرقابية، منوها 
بأهمية مواصلة حتسني جودة االصول وتطوير 
سياسات املنح االئتماني ونظم احلوكمة ضمن 

افضل املمارسات. 
وأشار الرشود الى أن «بيتك» يواصل تدعيم 
قاعدة رأس املال لتنويع مصادر التمويل وزيادة 
قدرات البنك التمويلية واالستثمارية والتوسع 
في دعم مشــاريع البنية التحتية والقطاعات 
االقتصادية املختلفة في الكويت والبلدان التي 
تعمل بها بنوك املجموعة في تركيا والبحرين 

وأملانيا وماليزيا والسعودية.
جدوى اإلستراتيجيات واألعمال

قال الرشــود إن «بيتك» حصد العديد من 
اجلوائز العاملية التي تؤكد املصداقية واملكانة 
املرموقة التي يتمتع بها البنك على املستويني 
اإلقليمي والدولي، وقوة وضعه املالي وسالمة 
اإلجراءات والتوجهات، وجدوى االستراتيجيات 

واألعمال. 
ومن هذه اجلوائز: «أفضل بنك اسالمي في 
العالم» لسنة ٢٠٢١ من مجلة «غلوبال فايننس» 
العامليــة، و«أفضل بنك محلي لعام ٢٠٢١» من 
«آسيا موني» Asiamoney، كما جاء «بيتك» في 
املركز األول خليجيا ألكثر البنوك اإلســالمية 
أمانا لعام ٢٠٢١ ضمن تصنيف «غلوبل فايننس» 

ألكثر البنوك أمانا على مستوى العالم. 

٢٠٫٠٨ فلساً ربحية السهم الواحد.. و٢١٫٩٧ مليار دينار إجمالي املوجودات

عبد الوهاب الرشودحمد املرزوق

حمد املرزوق: «بيتك» سجل منوًا في جميع املؤشرات املالية بفضل كفاءة األداء التشغيلي 
متفائلون بتحسن البيئة التشغيلية.. وانحسار اجلائحة وارتفاع النفط يدعمان امليزانية والزخم االقتصادي 

عبدالوهاب الرشود: «بيتك» يتمتع بنسب سيولة عالية وقاعدة رأسمالية متينة تدعم منو األعمال
نواصل تدعيم قاعدة رأس املال لتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية واالستثمارية

دور رائد في متويل املشاريع

١١٣ مليون عملية مصرفية إلكترونية

كفاءات وطنية شابة ومتميزة

أكد املرزوق على املضي قدما في الدور الوطني الرائد 
عبر دعم ومتويل املشاريع احلكومية التنموية، وتقدمي 
مجموعة واسعة من احللول املصرفية والتمويلية للشركات 
واألفراد وقطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة، الفتا إلى 
أن احملفظة التمويلية لـ «بيتك» تتميز بتنوعها لتشمل 
قطاعات حيوية مختلفة، مبا فيها الطاقة واملاء والكهرباء 

والبنية التحتية واإلنشاءات.

قال الرشود ان «بيتك» يعزز من إستراتيجية االبتكار 
في احللول املصرفية، مبينا أن عدد العمليات املصرفية 
 (KFHonline) االلكترونية التي نفذها عمالء «بيتك» عبر
على املوقع اإللكتروني أو عبر تطبيق املوبايل جتاوز 
١١٣ مليــون عملية مصرفية خالل فترة الـ ٩ أشــهر 
األولى من ٢٠٢١، وبنسبة منو بلغت ٢٦٪ مقارنة بنفس 
الفترة من العام املاضــي، مبينا أن اإلقبال الكبير من 
العمالء لالستفادة من خدمات «بيتك» الرقمية يؤكد أن 
«بيتك» سباق رقميا ومتميز في تنويع حلوله ومواءمتها 

الحتياجات العمالء.

لفت الرشود إلى أن «بيتك» نال تقديرات محلية رسمية 
لدوره في جهود تدريب وتوطــني العمالة ودعم الطلبة 
والشباب واستقطاب اخلريجني املتميزين بالشراكة مع 
اجلامعات واملؤسسات األكادميية، مبينا أن «بيتك» حقق 
تقدما ملحوظا في تأهيل جيل متميز من الكفاءات املصرفية 

الوطنية الشابة. 
وثمن الرشود ثقة املساهمني والعمالء ودعم مجلس 
اإلدارة، وأثنى على دور اجلهات الرقابية وجهود املوظفني 
وكل الشركاء وأصحاب املصلحة، مؤكدا املضي قدما في 
تعزيــز ريادة «بيتك» العاملية في صناعة اخلدمات املالية 

اإلسالمية.
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«بيتك» ُيعلن الفائزين بالذهب ضمن حساب «الرابح»
أعلــن بيــت التمويــل 
الكويتــي (بيتك) أســماء 
العمالء الفائزين بالسحب 
الربــع الســنوي «ســحب 
الثالــث» بجائــزة  الربــع 
عبــارة عــن ٣ كيلــو مــن 
ذهــب «بيتــك» لــكل فائز 
وهم: أحمد عدنان اخللف، 
أنــور حســن االنصــاري، 
وأماني عبداحلميد ابوقماز، 
والفائزين بالسحب الشهري 
حلساب «الرابح» بجائزة 
عبارة عن ١ كيلو من ذهب 
«بيتــك» لــكل فائــز وهم: 

عائشة محمد البديوي، محمد حسني الكندري، 
ومحمــد عبدالرحمن البيدان وذلك عن شــهر 

سبتمبر.
وجرى السحب في املقر الرئيسي لـ «بيتك» 
حتت إشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

ويقدم «بيتك» من خالل حســاب «الرابح» 
مجموعة جوائز تصل الى ٧٧ كلغ من الذهب، من 
خالل مجموعة سحوبات شهرية وربع سنوية 
وسنوية، تتيح الفرصة لـ ٤٥ من عمالء حساب 
الرابــح للفوز باجلوائز التي تتراوح بني ١ و٣ 
كلــغ من الذهب على مدى عام كامل، باإلضافة 
إلى السحب السنوي بجائزته الكبرى ١٢ كلغ 
من الذهب.  وتســتهدف اجلوائز جميع عمالء 
حساب «الرابح» احلاليني واجلدد، الذين ال تقل 
رواتبهم عن ٥٠٠ دينار. فعند حتويل رواتبهم 
إلى حساب «الرابح»، سيتمكنون من الفوز بباقة 
من اجلوائز غير املســبوقة من خالل املشاركة 
في الســحوبات، وهي: سحب شهري مبعدل ٣ 
فائزين شهريا في كل سحب بـ ١ كلغ من الذهب 
ماعدا شهر ديسمبر، وسحب ربع سنوي مبعدل 
٣ فائزين في كل سحب بـ ٣ كلغ من الذهب لكل 

فائز (ما عدا السحب الربع األخير فهناك فائز 
واحد فقط). كما يجري ســحب سنوي مبعدل 
٣ فائزيــن، وفائز يكون مــن نصيبه اجلائزة 
الكبرى، وهي عبارة عن ١٢ كلغ من ذهب «بيتك» 
للفائــز األول، ٣ كلغ من الذهب للفائز الثاني، 
و٢ كلــغ من الذهب للفائز الثالث وبذلك يكون 
مجموع الفائزين ٤٥ عميال، مجموع جوائزهم 

يصل الى ٧٧ كلغ من الذهب.
ويفتح حســاب «الرابح» بالدينار لألفراد، 
ويشترط حتويل الراتب كشرط أساسي لدخول 
السحب، واستمرار حتويله في احلساب. وفيما 
يخص شروط وأحكام اجلوائز والسحب، فهي 
ان يتم حتويل الراتب لكل شــهر خالل األشهر 
الثالثة التي تسبق السحب، وأال يقل الرصيد 
األدنى للحساب عن ٥٠ دينارا في نهاية كل شهر 
خالل األشهر الثالثة التي تسبق السحب، حيث 
إن كل ٥٠ دينــارا، إضافية في احلســاب تزيد 
فرص العميل في الربح، وبذلك يعتبر حساب 
«الرابــح» مبزاياه وجوائزه، مناســبا للعمالء 
الراغبني في حتويل رواتبهم، وإدارة حساباتهم 

الشخصية، مع إمكانية االدخار واالستثمار.

ً جوائز تصل إلى ٧٧ كيلو من الذهب سنويا

«املركزي» يكّرم «الوطني» على جهوده 
املميزة في دعم حملة «لنكن على دراية»

قام بنك الكويت املركزي 
بتكرمي بنك الكويت الوطني 
وذلــك تقديرا لدوره املتميز 
وإســهاماته الفاعلة في دعم 
التوعيــة املصرفية  حملــة 

«لنكن على دراية».
وفي حفــل عقد بحضور 
البنــك ترأســه  وفــد مــن 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عصام 
الصقــر، أثنــى محافظ بنك 
املركــزي د.محمد  الكويــت 
يوســف الهاشل على جهود 
البنــك فــي توفيــر كافــة 
اإلمكانات لدعم احلملة التي 
استهدفت زيادة الوعي ونشر 
الثقافــة املاليــة لــدى كافة 

شرائح املجتمع.
وأشاد محافظ بنك الكويت 
املركــزي على هامش احلفل 
بالدور اإليجابي لبنك الكويت 
الوطنــي في ســبيل إجناح 
احلملة وانتشــارها ألوسع 
شــريحة من عمــالء القطاع 

املصرفي الكويتي.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
إدارة  مســاعد مديــر عــام 
التواصــل في بنــك الكويت 
الوطني عبداحملسن الرشيد: 

املالي واالقتصادي في الكويت 
باإلضافة إلى رفع مســتوى 
الوعي املالي ونشر التوعية 

املصرفية بني املجتمع.
وأكــد أن البنــك وعلــى 
مــدى قرابــة عــام ســخر 
كافــة إمكاناتــه لدعم حملة 
«لنكــن على درايــة» وذلك 
عبر نشــر املــواد التثقيفية 
واحملتــوى التوعــوي مــن 

توعية املجتمع بكافة القضايا 
التي تهم القطاع املصرفي، كما 
يعمد إلى تنظيم العديد من 
الدورات التدريبية ملوظفيه 
لرفــع خبراتهــم فــي مجال 
عمليات االحتيال ومكافحة 

اجلرائم املالية.
جديــر بالذكــر أن حملة 
«لنكن على دراية» التوعوية 
تهدف إلــى تعزيــز الثقافة 
االئتمانية واملالية واملصرفية 
لدى عمالء القطاع املصرفي 

واملجتمع ككل.
وتشمل احلملة العديد من 
املواضيع كعملية االقتراض 
املصرفيــة  والبطاقــات 
والتوعية بحقوق العمالء منذ 
ذوي االحتياجات اخلاصة، 
كما تتناول النصائح املتعلقة 
باألمن الســيبراني وحماية 
احلسابات املصرفية وصوال 
إلــى توضيح آليــات تقدمي 
الشــكوى وحمايــة حقوق 
العمــالء مع التعريف مبهام 
القطاع املصرفي ودوره في 
حتفيز االقتصــاد وتنميته 
لتكون كافة شرائح املجتمع 
باملعامــالت  درايــة  علــى 

املصرفية واملالية.

خالل كافة منصات التواصل 
االجتماعيــة وجميع قنوات 
البنــك اإللكترونية لتعزيز 
التوعيــة املرتبطة بالعمالء 
وتنمية مهاراتهم ومساعدتهم 
على اتخاذ قرارات مدروسة 

في تعامالتهم املالية.
هــذا، ودأب بنك الكويت 
الوطني على تنظيم مختلف 
الفعاليــات التي تســهم في 

تقديراً لدوره الفاعل في تعزيز الثقافة املالية لدى كل شرائح املجتمع

د.محمد الهاشل مكرما عصام الصقر بحضور الشيخ أحمد الدعيج وعبداحملسن الرشيد

نفخر في بنك الكويت الوطني 
بهــذا التكــرمي الــذي يأتــي 
تتويجا جلهود البنك الرامية 
إلى زيادة مستويات الشمول 
املالي باعتباره عامال رئيسيا 
في حتقيق التنمية املستدامة.

وأضاف أن الوطني يعد 
شــريكا أساســيا فــي كافة 
املركــزي والتــي  مبــادرات 
تهدف إلى تعزيز االستقرار 

أجواء «العفو» ُتنعش «البورصة» بـ ٥٩٢ مليون دينار
شريف حمدي

تعيــش بورصــة الكويــت 
حالــة مــن التفــاؤل فــي هذه 
اآلونــة علــى وقــع العديد من 
املقومــات اإليجابية التي تدعم 
مســيرتها في االجتاه الصاعد، 
وهو ما جتلى في االرتفاع في ٧ 
جلسات متتالية، لتنهي تعامالت 
األسبوع اجلاري بنهاية تعامالت 
امــس على حتقيــق العديد من 
املكاسب على مستوى املتغيرات 

واملؤشرات.
ومن أبرز املقومات التي تدعم 
مســيرة البورصة وتشير إلى 
استمرار احلالة اإليجابية ما يلي:
املشــهد  تطــورات  ألقــت  ٭ 
السياسي بظاللها اإليجابية على 
البورصة والنشاط االقتصادي 
بشــكل عام، في ظــل إعالن ٤٠ 
نائبا التماسهم من صاحب السمو 
األمير التكرم باملوافقة على البدء 
بأولى خطوات املصاحلة الوطنية 
الشاملة بإقرار «العفو» عن أبناء 
الكويت احملكومني بسبب رأي 

أو موقف سياسي.

املهمة التي حتسم إلى حد كبير 
النتائج اخلتاميــة للعام املالي 

احلالي.
٭ استمرار ارتفاع أسعار النفط 
الكويتي الذي بلغ مستويات غير 
مسبوقة منذ سنوات بتخطيه 
مستوى ٨٥ دوالرا للبرميل، وهو 
عامل ايجابي يدعــم البورصة 

بشكل كبير.
وبنهاية تعامالت األسبوع 
التي اقتصرت على ٤ جلســات 

دينار مبحصلة أســبوعية ٢٢١ 
مليــون دينــار وهــي أقــل من 
محصلة األسبوع املاضي البالغة 
٢٦١ مليون دينار نظرا القتصار 
األسبوع احلالي على ٤ جلسات 

بسبب العطلة.
وأنهت البورصة تعامالتها 
األسبوعية على ارتفاع جماعي 
ملؤشــراتها، وذلــك على النحو 

التالي:
٭ ارتفع مؤشــر السوق األول 
بنســبة ١٪ بإضافــة ٧٦ نقطة 
ليصل املؤشــر الذي يضم أكبر 
٢٥ شركة مدرجة إلى ٧٥٣٧ نقطة 

ارتفاعا من ٧٤٦١ نقطة.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي 
مكاســب الفتــة بنســبة ٢٫٢٪ 
مضيفــا ١٢٨ نقطــة ليصل إلى 
٥٩٠٠ نقطــة ارتفاعا من ٥٧٧٢ 
نقطة، وبذلــك يكون قريبا من 
مالمســة ٦٠٠٠ نقطة ألول مرة 

منذ إطالقه.
٭ ارتفع مؤشــر السوق العام 
بنسبة ١٫٣٪ من خالل ٩٠ نقطة 
مكاسب ليصل إلى ٦٩٧٦ نقطة 

ارتفاعا من ٦٨٨٦ نقطة.

بســبب تعطــل الســوق اليوم 
ذكــرى  مبناســبة  اخلميــس 
املولد النبوي الشريف، حققت 
البورصة مكاســب أســبوعية 
بنسبة ١٫٥٪ بإضافة ٥٩٢ مليون 
دينار مكاســب ســوقية لتصل 
القيمة اإلجمالية إلى ٤٠٫٧٩ مليار 
دينار ارتفاعا من ٤٠٫١٩ مليارا 
بنهاية تعامالت األسبوع املاضي.
الســيولة  وارتفــع معــدل 
اليومي ليصل إلــى ٥٥ مليون 

السوق واصل االرتفاع لـ ٧ جلسات متتالية.. والقيمة السوقية بلغت ٤٠٫٧٩ مليار دينار

٭ بــدء اإلفصاح عــن النتائج 
املاليــة لفترة التســعة أشــهر 
األولى من العام احلالي بإعالن 
بنك بوبيان عــن منو باألرباح 
احملققة بنســبة ٣٧٪ بإجمالي 
أرباح ٣١٫٩ مليون دينار، وكذلك 
بنك الكويت الوطني الذي كشف 
عن منو بنســبة ٥١٪ بإجمالي 
أرباح ٢٥٥ مليون دينار، ويترقب 
املتعاملــون بالســوق نتائــج 
إيجابية فــي هذه الفترة املالية 

«إيه إم بست» ُتثبت تصنيفات القوة 
املالية لـ «اخلليج للتأمني»

أعلنت مجموعة اخلليج 
للتأمــني عــن قيــام وكالة 
التصنيــف االئتماني «إيه 
إم بست» بتثبيت التصنيف 
املاليــة  بالقــوة  اخلــاص 
 A) للمجموعة عند املستوى
ممتاز)، مع تعديل النظرة 
املســتقبلية للتصنيفــات 
االئتمانية من ســلبية إلى 
مســتقرة، وجــاء تثبيــت 
التصنيف وتعديل النظرة 
املستقبلية للمستقرة بعد 
إعالن املجموعة عن إمتام 

صفقة االستحواذ على عمليات شركة أكسا 
مبنطقة اخلليج.

وتطرقــت الوكالة إلى اســتفادة املركز 
املالــي للمجموعة بعد االســتحواذ، حيث 
سيصبح رأس املال املعدل املقابل للمخاطر 
على املستوى القوى، مدعوما بزيادة رأس 
املــال بـ ٥٠ مليون دينــار، لتمويل صفقة 
االستحواذ جزئيا، وأضافت أن املجموعة 
لديها برنامج إعادة تأمني شامل، ومدعوم 
مبعيدي تأمني ذوي التصنيف اجليد، إلى 
جانب إســتراتيجية االســتثمار احملافظة 

نسبيا.

أن  الوكالــة  وأكــدت 
مجموعــة اخلليج للتأمني 
تعتبر من أكبر مجموعات 
التأمني وأكثرها تنوعا في 
الشــرق األوســط  منطقة 
أفريقيا، وتتمتع  وشــمال 
مبكانــة رائــدة بالســوق 
واألردنــي  الكويتــي 
والبحرينــي، مــع وضــع 
تنافســي قوي فــي مصر 
وتركيــا واجلزائــر، وبعد 
الدمج الكامل لعمليات شركة 
أكسا مبنطقة اخلليج، من 
املتوقع أن تصل أقساط املجموعة ملا يقرب 

من ٢٫٥ مليار دوالر في ٢٠٢٢.
وبهذه املناســبة، قــال املدير التنفيذي 
ملجموعة اخلليج للتأمني خالد السنعوسي: 
«نحن سعداء بالنتيجة املميزة لتصنيف 
القوة املالية للمجموعة والصادرة من وكالة 
التصنيف العاملية إيه إم بست، وذلك بفضل 
إطار عمل إدارة املخاطر املؤسسية الشامل 
والراسخ مع األدوات والتقنيات املناسبة، 
التي تســاعد في حتديد املخاطر وقياسها 
وإدارتهــا بشــكل مناســب على مســتوى 

املجموعة».

تعديل النظرة املستقبلية إلى مستقرة.. بدعم من استحواذ املجموعة على «أكسا» باخلليج

خالد السنعوسي

«صندوق النقد»: اإلصالحات املالية بالكويت .. ستستغرق عدة سنوات
أصدر بنك الكويت املركزي 
بيانا صحافيا مبناسبة انتهاء 
زيارة بعثة خبراء صندوق 
النقــد الدولــي للبالد خالل 
الفترة من ٢٦ ســبتمبر إلى 
١٠ أكتوبــر ٢٠٢١، وذلــك في 
إطار املشاورات الدورية لعام 
٢٠٢١، مبوجب املادة الرابعة 

التفاقية إنشاء الصندوق.
وقــد اجتمعــت البعثــة 
مــع محافــظ بنــك الكويت 
املركــزي وكبار املســؤولني 
فــي البنــك املركــزي، حيث 
متت مناقشة املواضيع ذات 
الصلــة باهتمامــات البنــك 
املركزي في مجالي السياسة 
النقدية والرقابة واإلشراف 
على وحدات القطاع املصرفي 

واملالي. 
وأكــد البيــان اخلتامــي 
خلبراء الصنــدوق على أن 
تنفيذ اإلصالحات املالية من 
املرجــح أن يســتغرق عدة 
ســنوات، ولذا فهناك حاجة 
إلــى إطــار مالــي متوســط 
األجل لدعم صنع السياسات 
الســليمة والتقييم الصارم 

خليارات اإلصالح. 
وعالوة على ذلك، وبالنظر 
إلى حساســية امليزان املالي 
الرئيسي ألسعار النفط، فإن 
هدف امليزان األولي الهيكلي 
غير النفطي - الذي سيكون 
قويا بالنسبة ألسعار النفط 
والتقلبات الدورية - ميكن 
أن يتمثل في إرســاء دعامة 
مالية مناســبة لدعم جهود 
ضبط أوضاع املالية العامة. 

حتديات هيكلية 

وفي هــذا الســياق، قال 
محافظ بنك الكويت املركزي 

فقد مت تطعيم نحو ٨٠٪ من 
السكان املستهدفني باجلرعة 
األولى ومت تطعيم أكثر من 
٧٠٪ بجرعتــني اعتبــارا من 
منتصــف ســبتمبر ٢٠٢١، 
وتباطــأت وتيــرة اإلصابة 

املباشــرة جلائحة ڤيروس 
النشــاط  علــى  كورونــا 
االقتصادي، مع االنخفاضات 
احلــادة فــي أســعار النفط 
والتخفيضات في إنتاج النفط 
اتفاقية (أوپيك+)  مبوجب 

غير النفطية بنســبة ٧٫٥٪، 
وانكمــاش القطــاع النفطي 
بنسبة ٩٫٨٪) في عام ٢٠٢٠. 
كمــا توقعــت أن ينمــو 
ناجت القطاعات غير النفطية 
بنحو ٣٪ في ٢٠٢١، مع تعافي 
النشاط االقتصادي تدريجيا 
وحتسن البيئة العاملية، وأن 
ينمو بنحو ٣٫٥٪ على املدى 

املتوسط. 
ومــن املتوقــع كذلــك أن 
ينتعــش إنتــاج النفــط مع 
مراجعة احلصص وفق اتفاق 
(أوپيك+). وبشكل عام، فمن 
املتوقع أن ينمو الناجت احمللي 
اإلجمالي بنحــو ٢٫٧٪ على 
املــدى املتوســط. وأن يبلغ 
متوســط التضخم السنوي 
نحو ٣٫٢٪ في عام ٢٠٢١ نظرا 
للزيــادات في أســعار املواد 
الغذائية وتكاليف اخلدمات 
املتصلة بالســفر وأن يبقى 
عنــد نحــو ٣٪ علــى املدى 

املتوسط.
رقابة وحصافة

املالــي  القطــاع  اجتــاز 
بشــكل  األزمــة  الكويتــي 
جيد، مستفيدا من التنظيم 
احلصيف والرقابة اللصيقة 
لبنك الكويت املركزي عليه، 
وذلــك إضافة إلــى املصدات 
القويــة لديــه قبــل دخول 
األزمة. وأشارت البعثة إلى 
أن التدابير التي اتخذها بنك 
الكويت املركزي قد ساعدت 
على دعم النمو في االئتمان 
الســنوي بنســبة ٣٫٦٪ في 

نهاية عام ٢٠٢٠. 
فالبنوك تتمتع برسملة 
جيدة وســيولة عالية. وفي 
عام ٢٠٢١، بلغ معيار صافي 

بشــكل كبيــر، ممــا ســمح 
بانتعاش النشاط االقتصادي.

توقع خبراء الصندوق أن 
يتعافى االقتصــاد الكويتي 
تدريجيــا من هذه اجلائحة، 
التــي ترافقــت فيهــا اآلثار 

وتبعــات ذلك علــى القطاع 
النفطي. 

وتوقعت البعثة أن يسجل 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
احلقيقــي انكماشــا بنحــو 
٨٫٩٪ (انكمــاش القطاعــات 

التمويل املستقر لدى البنوك 
نحو ١١٠٪ ومعيــار تغطية 
السيولة نحو ١٧٤٫٥٪. وبلغ 
معدل كفاية رأس املال لدى 
البنــوك نحــو ١٨٫٧٪، وهو 
ما يفوق بشــكل كبير احلد 
األدنــى املطلــوب. كمــا بلغ 
صافي القروض غير املنتظمة 
مــن املخصصــات احملــددة 
نحو ١٫٧٪، وســجل مجموع 
املخصصات إلجمالي القروض 
غير املنتظمة مستوى مرتفعا 

بلغ نحو ١٩٥٪. 
آفاق النمو

أما فيمــا يتعلــق بآفاق 
النمــو فتحيط بها حالة من 
عدم اليقــني، مع ميل ميزان 
املخاطر إلى اجلانب السلبي، 
حيث أشارت البعثة إلى أن 
استمرار أمد اجلائحة قد يؤثر 
على االنتعــاش االقتصادي 
املتوقع. وقد يؤدي التأخير 
فــي تبني إصالحــات مالية 
وهيكلية إلى تفاقم املخاطر 
املرتبطة بالسياسات املالية 
املواكبة للدورات االقتصادية، 
وتقويض ثقة املستثمرين، 
وعرقلة التقدم نحو مزيد من 
التنويع االقتصادي وزيادة 
القدرة التنافسية، وسيكون 
لتقلبات أسعار النفط تأثير 
كبير على التوقعات وموازين 

االقتصاد الكلي. 
وفي املقابل، فإن انتعاش 
النشــاط العاملــي بأكثــر مما 
كان متوقعــا ميكــن أن يعزز 
اإليرادات النفطية، فيما ميكن 
أن يؤدي حل اجلمود السياسي 
والضبط القوي ألوضاع املالية 
العامة إلى حتسني معنويات 

املستثمرين إلى حد كبير.

ضمن البيان اخلتامي لبعثة الصندوق بالبالد: تعافي االقتصاد الكويتي من اجلائحة سيكون بشكل تدريجي

د.محمد الهاشل إن البيان أبرز 
طبيعــة التحديات الهيكلية 
املاثلة أمام االقتصاد الكويتي 
وسبل مواجهتها، حيث رحب 
بيــان البعثــة بجهــود بنك 
الكويــت املركــزي لتعزيــز 
متانة القطاع املصرفي واملالي 

وزيادة حتصينه.
أن  احملافــظ  وأوضــح 
البيان اخلتامــي للبعثة قد 
جــاء ضمن خمســة محاور 
رئيسية، تشــمل التطورات 
األخيرة والتوقعات واملخاطر 
الكويت، والسياســات  فــي 
قصيرة األجل لدعم التعافي 
االقتصادي، والسياسة املالية 
لتعزيــز االســتدامة املالية، 
وتعزيز النمو في القطاعات 
غيــر النفطيــة والتوظيف، 
والسياسات النقدية واملالية 

حلماية االستقرار املالي. 
استجابة سريعة

ومع ذلك، فقد رأت البعثة 
أن الســلطات الكويتيــة قد 
اســتجابت بســرعة وحزم 
ألزمة جائحة كورونا، حيث 
أشارت البعثة إلى أن التدابير 
الصارمــة الحتواء اجلائحة 
والدعــم الصحي خففت من 
حاالت اإلصابــة والوفيات، 
وقد ساهمت مختلف تدابير 
الدعم املالــي والنقدي التي 
اتخذتهــا احلكومــة وبنــك 
الكويت املركزي في تخفيف 
األعبــاء على كل من األســر 
والشــركات والقطاع املالي، 
مما قلص من األضرار الناجمة 

عن اجلائحة. 
وبفضل اجلهود احلثيثة 
الســلطات  بذلتهــا  التــي 
الكويتية في توزيع اللقاحات، 

٦٤ ألف وظيفة مطلوبة باملدى املتوسطالضرائب أحد حلول ضبط املالية العامة
على صعيد السياسة املالية لتعزيز االستدامة املالية، يرى 
خبراء الصندوق أن االســتدامة املالية وإعادة بناء املصدات 
الوقائية تستوجب إطالق خطة طموحة ذات مصداقية لضبط 

أوضاع املالية وأن تكون مالئمة للنمو على املدى املتوسط.
كما ذكرت البعثة أن مسار التعديل احملتمل الذي من شأنه 
أن يســد فجوة املدخرات بني األجيال ويقلل من احتياجات 
التمويل يتطلب إصالحات في اإليرادات واإلنفاق العام، وميكن 
أن تشتمل التدابير على جانب اإليرادات العامة إدخال ضريبة 
القيمة املضافة بنسبة ٥٪، وضرائب على التبغ، وتوسيع ضريبة 
الشركات لتشمل الشركات احمللية، وتنفيذ ضريبة املمتلكات.

أشار البيان اخلتامي خلبراء الصندوق إلى اإلصالحات 
املطلوبة بشكل عاجل لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، 
وبالنظر إلى التركيبة السكانية في الكويت فإنه من املتوقع 
دخول أكثر من ١٠٠ ألف شــاب إلى سوق العمل على املدى 
املتوسط، ومع مراعاة حاالت التقاعد سيتعني على احلكومة 
توفير نحو ٦٤ ألف فرصة عمل جديدة على املدى املتوسط. 
وأشارت البعثة إلى أنه ومع الضغوط املالية التي حتد من 
التوظيف في القطاع العام، يجب أن يتضاعف منو القطاعات 
غير النفطية لتوفير فرص كافية في القطاع اخلاص للباحثني 

عن العمل.
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«روما».. على شوارع الكويت
سيارة «فيراري» التي جتمع بني التفاصيل اجلمالية املتقنة والقوة اجلبارة واملرونة العالية

«كايكو ـ الشايع والصقر» تنظم الفعالية السنوية
لدّراجي رويال إنفيلد في الكويت

نظمت الشــركة الكويتية 
السيارات (الشايع  الستيراد 
الرســميني  الوكالء  والصقر) 
الفعاليــة  إنفيلــد  لرويــال 
السنوية ملالكي رويال إنفيلد 

في الكويت.
هذه الفعالية التي انطلقت 
فــي أبريــل ٢٠١١ قبــل عشــر 
ســنوات، بدأت كأول نســخة 
لتتحــول اآلن إلى احدى أكبر 
الرحالت االحتفالية السنوية 
إنفيلــد في  لعشــاق رويــال 

الكويت.
وألن العالم يتغير بشكل 
كبير، وهو بحاجة ألن نكون 
أكثر وعيا، تعمل رويال إنفيلد 
على حتويل ركــوب الدراجة 
من مجرد جولــة للمتعة إلى 
ما هو أقرب لقيادة مبسؤولية 
والدعــوة لاللتــزام به، وهذه 
اخلطــوة ســتكون دافعا لكل 
التجاريــة  العالمــة  عشــاق 
اكتشــاف  فــي  لالســتمرار 
املســاحات التي يجدون فيها 
الطاقة واجلمال، حيث ميكن 
ملجتمع قادة رويال إنفيلد في 
أي جولة أن يحشــدوا قوتهم 
لقيادة هذا التغيير نحو «السفر 
املسؤول» من خالل لعب دورهم 
في وضع بصمتهم بكل مكان.

وخالل هذه الفعالية، أطلق 
مدير عام كايكو أشيش تاندون 
عرضا خاصا جديدا للمشاركني 
يتضمن حزمة اخلدمة املجانية 
ملدة عامني وكوبونات خاصة 
علــى اكسســوارات ومالبس 
رويال إنفيلد الرسمية املتاحة 

جلميع املالكني اجلدد. 
حضــر احلفــل مدير قطع 
الغيــار منير محمــد، واملدير 
التنفيــذي األول خلدمــات ما 
بعــد البيع محمــد أبوالعون، 
ومسؤول التواصل االجتماعي 
أحمــد زكــي، كمــا قــام مدير 
التســويق عيســى عبد وهو 
سائق دراجات نارية شغوف، 
بتوثيــق احلــدث والتقــاط 
اللقطات أثنــاء ركوبه رويال 
إنفيلــد كونتيننتــال جي تي 

كافي رايسر.
وأعلنــت كايكو عن توافر 

دراجــة رويال إنفيلد ميتيور 
٣٥٠ اجلديدة كليا الرائدة في 
فئتها والتي تعد األفضل على 
الطــرق الســريعة املفتوحة، 
نظرا ملــا تتميز به من محرك 
وشاسيه يلهمان الثقة ويقدمان 
مستويات جديدة من الكمال، 
إضافة إلى جهاز املالحة اجلديد 
كليا رويال إنفيلد تريبر والذي 
يرافق الدراج خطوة بخطوة 
لالجتاهات احلينية، واملصمم 
بواسطة منصة جوجل ماب، 
وهو متوافر في ٧ ألوان حتت 
٣ إصــدارات مميــزة - فايــر 
بال وستيلر وســوبرنوفا - 
مــع ٨ ألــوان إضافيــة قابلة 
للتخصيص باستخدام تطبيقة 

رويال إنفيلد اإللكترونية.
أما إطــالق توينــس ٦٥٠ 
فــكان مبنزلــة فصــل جديد 
لشركة رويال إنفيلد ولقطاع 
النارية متوســطة  الدراجات 
احلجم، فالنجاح العاملي لهذه 
الناريــة على مدار  الدراجات 
العامني املاضيني كان هائال مع 
زيادة في مبيعات إنترسبتر 
فئة ٥٠٠ سي سي بأكثر من ٤ 
مرات في الهند، وأصبحت أيضا 
الدراجة النارية األكثر مبيعا 
في الفئة متوسطة احلجم في 

اململكة املتحدة عام ٢٠٢٠.
Make- وأدى تقدمي تطبيق

It-Yours اإللكتروني إلى تعزيز 
إمكانات التخصيص واجلاذبية 
العامة لهذه الدراجات النارية، 
حيــث يفتــح آالف خيــارات 
التخصيص ويسهم في تغيير 
قواعد اللعبة في رويال إنفيلد، 
فاأللوان التي مت طرحها حديثا 
في إنترسبتر ٦٥٠ وكونتيننتال 
جي تي ٦٥٠، إلى جانب خيارات 
 MiY التخصيص الفريدة عبر
ستقطع شوطا طويال في جذب 
املزيد من املتحمسني حتت راية 

العالمة التجارية.
أما كافي رايسر كونتيننتال 
جي تي ٥٣٥ ســي سي والذي 
كان جنــم احلدث فهو متوافر 
اليوم بسعر خاص، وتأتي هذه 
الدراجــة النارية املمتعة ذات 

التســارع املذهل بثالثة ألوان 
مثيــرة تتألــف مــن األخضر 
البريطانــي مــع مقاعــد مــن 
اجللد البني، واألحمر ومارك 
ثري بــالك، واملقعــد الفردي 
الكالســيكي ذو الطراز القدمي 
هو جتربة مثالية جلعل وقت 
فراغك وقتــا ممتعا في رحلة 
ســريعة، حيــث تزيــد هــذه 
الدراجة النارية شعور االهتزاز 
الطبيعــي ثنائــي األشــواط 
وتثبت شعار «رويال إنفيلد 

مصنوعة كالبندقية».
أيضا، فتحت دراجة رويال 
إنفيلد هيمااليــن فئة جديدة 
ضمــن جــوالت املغامــرات 
العامليــة، وقــد جنحــت فــي 
ترسيخ مكانتها كدراجة نارية 

عامليــة حقيقيــة، وكانت من 
بني الدراجــات النارية األكثر 
رواجا لشركة رويال إنفيلد عبر 
العديد من املناطق، «هيماالين» 
التــي مت تطويرها في األصل 
عــام ٢٠١٦ كانت دراجة نارية 
متعددة االستخدامات وميكن 
الوصول إليها بسهولة. وعلى 
مر الســنني، قمنا باســتمرار 
بتطوير هذه الدراجة ســواء 
من ناحية التصميم والوظائف 
الركــوب  وحتســني جتربــة 

الشاملة.
ولعشاق املغامرة في جميع 
أنحاء العالم، ستتوافر رويال 
إنفيلد هيماالين اجلديدة بثالثة 
ألوان جديدة: جرانيت أسود 
والفضي الســرابي واألخضر 

الصنوبر.
الدراجات  ومستوحاة من 
النارية التي مت إطالقها حديثا، 
وفــرت رويــال إنفيلــد أيضا 
مجموعة جديدة من املالبس. 
حتتوي املجموعة أيضا على 
مجموعة عصرية، تتكون من 
جاكيــت خفيــف مــع جيوب 
مدرعة على الكتفني واملرفقني 
ومجموعة منسقة من القمصان 
والبلــوزات وأغطيــة الرأس، 
ستكون هذه املجموعة متاحة 
عبر وكالء رويــال إنفيلد في 

الكويت.

صورة جماعية لدراجي رويال إنفيلد الكويت قبل االنطالق في اجلولة

توخى مركز فيراري للتصميم عند تصميم 
الهيكل اخلارجي لسيارة فيراري روما تبني 
نهج ركز بالدرجة األول على إبراز التفاصيل 
الواضحة وحتقيق تناغم مطلق بني عناصرها 
املختلفة وفق نسب وأبعاد متناسقة وأنيقة. 
وتزدان السيارة بخطوط طويلة وأنيقة للغاية 
تنساب من غطاء احملرك األمامي حتى القسم 
اخللفي، لتعكس بذلك التفاصيل اجلمالية الكاملة 
لألجنحة ونهاية الســقف املنحني ملقصورة 
القيادة املدمجة. وبهدف إبراز اللمسات اجلمالية 
الدقيقة، حرص املصممون على إزالة جميع 
التفاصيل غير الضرورية. فعلى سبيل املثال، 
متتاز مقدمة السيارة بشبك ديناميكي فريد 

يتوضع ضمن سطح متجانس وميتاز بأجزاء 
تفتح تلقائيا عند الضــرورة، وهو ما ميثل 
مفهوما جديدا كليا في تصميم الشبط األمامي 
من فيــراري. كما تتقاطع املصابيح األمامية 
املتكيفة بالكامل من نوع (LED) مع خط ضوئي 
أفقي يتماهى بانسجام مع الهيكل املوجود أسفل 
السيارة، مما يضفي شعورا مفعما بالسحر 
واألناقة على كامل محيط السيارة. ويشتمل 
الزجاج اخللفي ذو التصميم امللتف على جهاز 
هوائي نشط للحفاظ على نقاء الزجاج، بينما 
متتاز مجموعة اإلضــاءة اخللفية املزدوجة 
بتصميم يحاكي شكل جوهرة نفيسة تتكامل 
مع التفاصيل اجلمالية لتصميم القسم اخللفي.

 (V٨) زودت السيارة مبحرك مكون من ثماني أسطوانات
ذي قوة جبارة تصل إلى ٦٢٠ حصانا عند ٧٥٠٠ دورة في 
الدقيقة، مما يجعلها األقوى ضمن فئتها، وميتاز هذا احملرك 
بنظام «إدارة التسارع املتغير» الذي يضمن استجابة فورية 
عند تعديل قوة العزم بشكل يتناسب مع السرعة. وبفضل 
استخدام فالتر لتصفية جسيمات البنزين، حظيت سيارة 
«فيراري روما» بتركيز دقيق جلهة تعزيز الصوت املهيب 
لنظام العادم، والــذي مت إعادة تصميمه بالكامل، مع إزالة 

كامتات الصوت وإدخال صمامات التفافية جديدة.
كما زودت السيارة بعلبة تروس جديدة مدمجة بثماني 
سرعات مع قابض مزدوج DCT، وهي أخف مبقدار ٦ كغ 

عن سابقتها ذات السبع سرعات. 

حــرص مصممو مركز فيراري للتصميم على تبني تصميم عملي جديد كليا، يهدف 
إلى ابتكار خليتني منفصلتني لكل من السائق والراكب، وهو ما يعكس تطورا الفتا ملفهوم 
قمرة القيادة املزدوجة الــذي يتماهى مع كامل مكونات املقصورة بدال من لوحة القيادة 
كما كان احلال في النســخ السابقة. ويستمد التصميم الداخلي روعته من إعادة تصميم 
واجهة التحكم التفاعلية بني اإلنسان واآللة، لتكون محصلة ذلك حتقيق تطور نوعي في 
هذا اإلطار، حيث يشــمل ذلك عجلة القيادة اجلديدة املستوحاة من فلسفة السالمة على 
الطريق، والتحكم الكامل بعجلة القيادة، مما ميكن الســائق من استخدام جميع عناصر 

التحكم اللمسية للسيارة، ويحول دون إبعاد يديه عن عجلة القيادة. 

تتضمن الســيارة شاشــة بقياس ١٦ بوصة تضم مجموعة العدادات الرقمية التي تزود 
الســائق بجميع املعلومات الضرورية، في حني توفر شاشــة التحكــم العمودية قياس ٨٫٤ 
بوصات وشاشــة العرض اجلديدة املخصصة للركاب جتربة استخدام مبسطة وسهلة. كما 
يســمح مفتاح فيراري اجلديد املزود بنظام الدخول املريح بفتح السيارة عن طريق ملس زر 
بجوار املقبض اجلديد في الباب. عالوة على ذلك، تقدم السيارة جتربة قيادة ممتعة ومريحة 
للغاية في الرحالت اليومية والرحالت الطويلة، بفضل تزويدها مبصابيح أمامية متقدمة بتقنية 
Matrix LED وأنظمة فيراري املتقدمة ملســاعدة السائق، التي تتوافر بشكل اختياري، والتي 

تشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي.

البطاقة التقنية

التصميم اخلارجي

مقصورة عصرية بتقنيات جديدةالقوة احملركة

هــذه هــي «رومــا» التــي جــرى 
تطويرها في مصنع «فيراري» مبدينة 
مارانيللو اإليطالية، سيارة جتمع بني 
التفاصيــل اجلماليــة املتقنة والقوة 
اجلبارة واملرونــة العالية، ما مينح 
الســائقني جتربة قيادة اســتثنائية 
وممتعة، وهي جتســد أرقى مفاهيم 
التصميم اإليطاليــة العريقة، لتقدم 
صورة معاصــرة وحقيقية عن منط 
احلياة الهادئ والراقي الذي متيزت به 
مدينة روما في خمسينيات وستينيات 
القرن العشرين، وهو ما منح السيارة 

تسميتها املميزة.. روما!

مع التفاصيل اجلمالية لتصميم القسم اخللفي.

«املتحد» يعلن رابحي «احلصاد» األسبوعي

«التجاري» يواصل تقدمي خدماته خالل العطلة

قــام البنك األهلي املتحــد أمس بإجراء 
الســحب األســبوعي على جوائز احلصاد 
اإلســالمي، حساب الســحب على اجلوائز 
اإلســالمي األول في الكويــت والذي يقدم 
ما يزيد على ٧٥٠ جائزة ســنويا، وينفرد 
بالعديد من املميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل 
برنامج ادخــار والذي يقدم أكبر قيمة من 
اجلوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضال 
عن ميزة فتح احلساب عبر اإلنترنت بكل 
ســهولة ويســر مع ميزة اإليداع الفوري 

في احلساب.
وأسفر الســحب عن حصول ٢٠ عميال 
على ١٠٠٠ دينار لكل منهم، وهم: دالل عادل 
اخلضر، خيراهللا رهيف جعاز، عيسى عادل 
العيسى، سالم عبداهللا الراشد، غادة حمزة 
العيسى، جاسم محمد القطان، عقيل أحمد 
علي، أحمد علي الشمالن، عبداإلمام جاسم 
عبداهللا، عبدالرؤوف راضي عيسى، محمود 
أحمد الرضوان، أمير صاحب سيد ساالر، 
عفيفة يوسف شعبان، عبداحلكيم إبراهيم 
مبــارك، عبد اللطيف عدنان احلملي، أمير 
عبداحلميد الصايغ، منال محمد الكندري، 
ياسمني حسن الصادق، عبدالعزيز إبراهيم 

علي، دالل هباس السهلي.
وتتضمن سحوبات احلصاد العديد من 
اجلوائــز، من بينها جائزة بقيمة ١٠٠ ألف 
دينار في كل من عيد الفطر وعيد األضحى 
وتبقى اجلائــزة الربع الســنوية الكبرى 
بقيمــة ٢٥٠ ألف دينــار أهم ما يطمح إليه 
العمــالء لتحقيق تطلعاتهــم. كذلك تقدم 

أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار 
تقدمي خدماته املصرفية للعمالء خالل عطلة 
املولد النبوي، من خالل فرع مطار الكويت 
الدولي (T١ قاعة الوصول) على مدار الساعة، 
باإلضافة إلــى فرع األڤنيوز من الســاعة 
١٠:٠٠ صباحا الى الساعة ١٠:٠٠ مساء، ما 
عدا يوم اجلمعة من الســاعة ٤:٠٠ عصرا 

الى الساعة ١٠:٠٠ مساء.
كما ميكن للعمالء احلصول على اخلدمات 
املصرفيــة من خالل فروع اخلدمة الذاتية 
التي توفر أفضل اخلدمات املصرفية للعمالء 
على مدار الساعة في: الفرع الرئيسي، فرع 
حولي شــارع بيروت، فرع اجلهراء، فرع 
خيطان، فرع الســاملية، األڤنيوز، الدائري 

السادس، املطار وفرع أجيال.
وأعلن البنك أيضا استمرار تقدمي خدماته 
على مدار الساعة عبر القنوات اإللكترونية 
خدمة الڤيديو املباشــر عبر تطبيق البنك 
www. واملوقــع اإللكترونــي CBK mobile
cbk-online.com، والتواصــل عبر خدمة 
الواتساب على رقم ٥٠٨٨٨٢٢٥، إضافة إلى 
مركز خدمة العمالء ٨٨٨٢٢٥-١، الذي يستقبل 

جوائز احلصاد ٢٠ جائزة أسبوعية بقيمة 
ألف د.ك لــكل رابح. وكذلك، ألول مرة في 
الكويت، مت تقدمي «سحب األفضلية» الربع 
السنوي بقيمة ٢٥ ألف دينار حصريا للعمالء 
الذين لــم يحالفهم احلظ من قبل بأي من 
جوائز احلصاد اإلســالمي خالل السنوات 
الـ ٥ األخيرة بشــرط مرور عام على فتح 
حساباتهم وتتيح كل ٥٠ دينارا في حساب 
العمــالء ضمن هــذه الفئة فرصــة واحدة 

للدخول في السحب.
وباإلضافة إلى هذه الباقة من اجلوائز 
املميــزة، يحظــى العمالء بأرباح ســنوية 
متوقعة على أســاس عقــد الوكالة ضمن 
هذا احلساب، وهو ما يجعل حساب احلصاد 
اإلسالمي فريدا من نوعه وجذابا لكل أفراد 
املجتمــع الراغبــني في التوفيــر من خالل 
حتقيقــه للعديد من املميزات ســواء على 

املدى القصير أو  املدى الطويل.

اتصاالت العمالء على مدار الساعة، ويقوم 
بالرد علــى استفســاراتهم وخدماتهم في 

أسرع وقت، من خالل فريق عمل مؤهل.

احملــرك: ثماني األســطوانات V٨ ٭ 
توربو مزدوج

السعة: ٣٫٩ ليترات٭ 
القوة: ٦٢٠ حصانا٭ 
العزم: ٧٦٠ حصانا٭ 
التســارع: من ٠ إلــى ١٠٠ كلم/س ٭ 

في ٣٫٤ ثوان
السرعة القصوى: ٣٢٠ كلم/س٭ 
ناقل احلركة: أوتوماتيكي ٨ سرعات ٭ 

DCT مع قابض مزدوج
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مسؤولون أميركيون وبريطانيون يبحثون «نووي إيران» في الرياض
الرياض - واس: استقبل 
وزيــر اخلارجية الســعودي 
األمير فيصل بــن فرحان في 
الرياض، امس وزيرة اخلارجية 
والتنمية البريطانية إليزابيث 

تروس.
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الســعودية الرسمية «واس» 
فــي بيــان أنــه جــرى خالل 
االستقبال، استعراض العالقات 
السعودية - البريطانية املتينة 
والتاريخية، وفرص تعزيزها 
فــي املجاالت كافة، كما ناقش 
اجلانبان جهــود البلدين في 
إرســاء دعائم السالم واألمن 
واالســتقرار مبنطقة الشرق 

األوسط والعالم.
وتطرق اجلانبان إلى جهود 
اململكــة ومبادراتها للوصول 
إلى حل سياســي فــي اليمن 
الشــقيق مبــا يدعــم التنمية 
اليمني  واالستقرار للشــعب 
الشقيق، باإلضافة إلى مناقشة 
أبرز املســتجدات بشأن امللف 
النووي اإليراني واملفاوضات 
اجلاريــة في هذا الشــأن، كما 
تبــادل اجلانبــان اآلراء حول 
العديد من املسائل ذات االهتمام 

املشترك.
وفي سياق ذي صلة، بحث 
وزيــر اخلارجية الســعودي 
األميــر فيصل بن فرحان، مع 
املبعــوث األميركــي اخلاص 
لشــؤون إيــران روبرت مالي 
الثنائي بشأن امللف  التعاون 
النووي اإليراني واملفاوضات 

الدولية اجلارية بهذا الشأن.
وذكــرت وكالة (واس) أن 
اجلانبني ناقشا تكثيف اجلهود 
املشتركة للتصدي لالنتهاكات 
اإليرانية لالتفاقيات واملعاهدات 
الدوليــة، كمــا تنــاوال أهمية 
تعزيز العمل املشترك لوقف 
الدعم اإليراني للميليشــيات 

باليســتي أطلقــه احلوثيون 
باجتاه مدينة (جازان) جنوب 
السعودية، مجددا تضامن دول 
مجلــس التعاون مــع اململكة 
ضــد كل مــا يســتهدف أمنها 
واستقرارها وسالمة أراضيها.

وأكد ضرورة اتخاذ املجتمع 
الدولي إجراءات ومواقف فورية 
وحاســمة لوقف هذه األعمال 
التــي تســتهدف  العدوانيــة 
املنشــآت احليويــة واملدنية 

وأمن اململكة.
كما أدان األمني العام ملنظمة 
التعاون اإلسالمي د.يوسف بن 
أحمد العثيمني، بأشد العبارات 
محاولــة االعتــداء اجلديــدة 
مليليشــيا احلوثي اإلرهابية، 
الســتهداف املدنيني واألعيان 
املدنيــة فــي مدينــة جــازان 

بصاروخ باليستي.
وأشــاد العثيمــني - فــي 

فــي اليمن قد أعلــن في بيان 
مقتضب في وقت سابق امس 
اعتــراض وتدميــر صــاروخ 
باليســتي أطلقته ميليشيات 
احلوثــي اإلرهابيــة باجتــاه 
(جازان). وأعلن حتالف دعم 
الشــرعية في اليمن مقتل ٨٢ 
مــن ميليشــيات احلوثي في 
غارات جوية خالل ٢٤ ساعة 
على منطقتني قرب مدينة مأرب 

االستراتيجية.
وقــال التحالف فــي بيان 
منفصل نشرته وكالة «واس» 
امــس إنــه نفــذ «٢٦ عمليــة 
اســتهداف» في الكسارة على 
بعد نحو ٣٠ كلم شمال غرب 
مأرب وفــي اجلوبة على بعد 
نحــو ٥٠ كلم جنــوب املدينة 
وبحسب التحالف، مت «تدمير 
١١ من اآلليات العسكرية ومقتل 
أكثر من ٨٢ عنصرا إرهابيا».

تصريح صحافي وفقا لوكالة 
«واس» امس - بكفاءة ومهارة 
الدفاعات اجلوية السعودية، 
التــي متكنــت مــن اعتراض 
الصــاروخ وتدميــره قبــل 
الوصول إلى هدفه، مشددا على 
أن املنظمة تدين املمارســات 
اإلرهابية التي ترتكبها ميليشيا 
احلوثــي، ومن يقــف وراءها 
وميدها باملال والسالح، واصفا 
تلك األفعال بـ «جرائم حرب».

وأكد تأييد منظمة التعاون 
اإلســالمي، ومســاندتها لكل 
اإلجراءات التي تتخذها اململكة 
العربية السعودية للتعامل مع 
ممارسات ميليشــيا احلوثي 
اإلرهابية في ســبيل احلفاظ 
على أمنها واستقرارها وسالمة 
املواطنــني واملقيمــني علــى 

أراضيها.
وكان حتالف دعم الشرعية 

إدانات الستهداف احلوثيني «جازان» بصاروخ باليستي اعترضه «التحالف»

وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان مستقبال وزيرة اخلارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس أمس  (واس)

اإلرهابيــة التــي تهــدد أمــن 
الشــرق  واســتقرار منطقــة 

األوسط والعالم.
علــى صعيــد آخــر، دان 
األمني العــام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.نايف 
احلجرف اســتمرار ميليشيا 
احلوثــي اإلرهابية في إطالق 
صواريــخ باجتــاه اململكــة 
العربيــة الســعودية بشــكل 
ممنهــج ومتعمــد مســتهدفة 
املدنيــني اآلمنــني واملنشــآت 
املدنيــة فــي انتهــاك صارخ 

لألعراف والقوانني الدولية.
وأشــاد احلجرف في بيان 
بثته وكالة األنباء السعودية 
الرسمية «واس» امس بالكفاءة 
العاليــة واليقظة املســتمرة 
الدفاعــات اجلويــة  لقــوات 
الســعودية التــي متكنت من 
اعتــراض وتدميــر صــاروخ 

بوتني يفرض تعطيًال عامًا ألسبوع لكبح تفشي كورونا
ومتحّورة متفرعة عن «دلتا» تنتشر في دول أوروبية

عواصــم - وكاالت: وافق 
الرئيــس الروســي ڤالدميير 
بوتني، على فرض اإلغالق العام 
في أماكن العمل ملدة أســبوع 
في مستهل نوفمبر املقبل، في 
محاولــة لكبح املوجة املميتة 

من وباء «كوفيد -١٩».
وأعلن الكرملني ان الرئيس 
يدعــم «اقتراح إعــالن الفترة 
من ٣٠ أكتوبر حتى ٧ نوفمبر 
إجازة مــن العمل»، مناشــدا 
الــروس غيــر املتعاونــني أن 
يتلقــوا اللقاح ملكافحة زيادة 
مقلقة في الوفيات واإلصابات. 
وخالل اجتماع بثه التلفزيون 
مــع مســؤولي احلكومة، قال 
بوتني: إن فترة تعطيل العمل 
قد تبدأ في وقت يســبق ذلك 
أو متــدد في مناطــق معينة. 
واتخذت الســلطات في أنحاء 
البالد خطوات ملكافحة تفشي 
«كورونا»، ما يعكس احلاجة 
امللحة لذلك فــي ظل مواجهة 
عزوف شــعبي واسع النطاق 
عن تلقــي لقاح (ســبوتنيك 
ڤي) روسي الصنع، وتسجيل 
روسيا وفيات قياسية يومية 
خالل األسبوع املاضي، أعالها 
أمس، حيث أبلغ عن ١٠٢٨ وفاة 
مرتبطــة بڤيــروس كورونا 

و٣٤٠٧٣ إصابة جديدة.
فــي غضــون ذلــك، قالت 
السلطات الصحية البريطانية 
إنها تراقب «عن كثب» انتشار 
متحور فرعي جديد عن املتحور 

تسببه في زيادة عدد اإلصابات 
بالڤيروس.

وأوضح بالــو أن املتحور 
(ايــه واي ٤٫٢) مت رصــده 
في وقت ســابق في الدمنارك 
ولكن بنســبة ضئيلة مقارنة 
ببريطانيــا بينمــا أحصــت 
السلطات الصحية في الواليات 
املتحــدة ٣ حــاالت فقط منه، 
معتبــرا أن الوضــع بحاجــة 
إلى دراســة أكثر عمقا ملعرفة 
سبب انتشار هذا املتحور في 

بريطانيا.
من جهته، دعا مسؤول في 
قطاع الصحة العامة البريطاني 
احلكومــة، إلى إعــادة فرض 

احتاد «ان اتش اس» الذي يضم 
العديد مــن منظمات الصحة 
العامة لشبكة ســكاي نيوز: 
«نحــن فــي وضــع حيث من 
احملتمــل أن تتدهــور األمور 
فــي غضــون أســبوعني أو ٣ 
أسابيع، لذلك يجب أن نتحرك 

على الفور».
ورصــدت إســرائيل على 
أراضيها أول إصابة مبتحورة 
جديدة للڤيروس متفرعة عن 
املتحورة دلتا وتنتشر بالفعل 
في عدة دول أوروبية، وفق ما 

ذكرت وزارة الصحة.
وذكرت الــوزارة في بيان 
«مت رصد املتحورة (ايه واي 
 ((AY٤٫٢) -فور بوينت تــو
املســجلة بعدة دول أوروبية 
في إسرائيل». ظهرت املتحورة 
الفرعيــة لدى فتــى يبلغ من 
العمر ١١ عاما قادم من أوروبا. 
ومت التعرف عليه في مطار بن 
غوريون في تل أبيب ووضع 

باحلجر الصحي.
ويثير ظهور هذه املتحورة 
اجلديدة، على الرغم من العدوى 
الشديدة التي تسببها املتحورة 
دلتا، املخاوف من إمكانية تفش 

أكبر للفيروس.
ويــرى مديــر معهــد علم 
الوراثة في جامعة كاليفورنيا 
فرانسوا بالو، أن هذه املتحورة 
اجلديــدة التــزال نــادرة وال 
يبدو أنها تشكل املخاطر التي 

تطرحها املتحورات األخرى.

قيــود جديــدة فــي مواجهــة 
ارتفاع عدد اإلصابات بڤيروس 
كورونا والتي ميكن ان تغرق 
اقتــراب  املستشــفيات مــع 
الشــتاء، وهو خيار مستبعد 
في الوقــت الراهن. اإلصابات 
اجلديدة، وهي بني األعلى في 
أوروبا، تقترب من مستويات 
الشتاء املاضي وبلغت ٥٠ ألفا 
االثنني املاضي. وتبقى الوفيات 
ودخول املستشفيات أقل مع 
اإلعالن عن ٢٢٣ وفاة وهو أعلى 
مســتوى منذ مارس ما يرفع 
احلصيلة اإلجمالية إلى حوالي 

١٣٩ ألف وفاة.
وقال ماثيو تايلور رئيس 

(أ.ف.پ) عامل يقوم بعمليات التعقيم في محطة بيلروسكي للقطارات في موسكو 

الرئيســي (دلتا) من ڤيروس 
(كورونا املستجد - كوفيد ١٩).
األمــن  وكالــة  وذكــرت 
الصحي البريطانية في بيان، 
أنها رصدت انتشــارا ملتحور 
 ،«٤٫٢ A» فرعي وضع حتت رمز
حيث أصبح يشكل حوالي ٦٪ 
مــن إجمالي حــاالت اإلصابة 

بالڤيروس في بريطانيا.
علــى صعيد متصــل، أكد 
الوراثــة  مديــر معهــد علــم 
بجامعة لندن فرانسوا بالو في 
تصريح صحافي، أن املتحور 
الفرعي أسرع انتشارا بحوالي 
١٠٪ مقارنــة باملتحور (دلتا) 
األصلــي األمــر الــذي يرجح 

العراق: تواصل االعتصامات الرافضة لالنتخابات 
في بغداد وتظاهرات في بابل وذي قار وديالى

بغــداد - وكاالت: دعــا زعيــم حتالف 
«الفتح» في العراق هادي العامري املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات إلى النظر بجدية 
بكافــة الطعون املقدمة لها من أجل طمأنة 

اجلميع وإثبات حياديتها الكاملة.
وقال العامري في بيان صحافي امس: 
«مما ال شك فيه ان املطالبة باحلقوق بالطرق 
الســلمية واحلضارية ووفــق اإلجراءات 

األصولية حق كفله الدستور».
وأضاف: أتقدم بالشــكر والتقدير لكل 
االخوة املتظاهرين حلرصهم على سلمية 
املظاهــرات ولتعاملهم العالي مع األجهزة 
األمنية حماة الوطن وأملي بهم االستمرار 
بهذا النهج الســلمي وإنهــاء ظاهرة حرق 
اإلطارات وقطع الطرق بالســرعة الالزمة 

فهذه األمور يجب مراعاتها بكل دقة».
مــن جهتهــا، أعلنت املفوضيــة العليا 
لالنتخابات أنها أغلقت عملية تسلم الطعون 
والشكاوى ضمن املهلة القانونية لالعتراض 
على النتائج األولية لالنتخابات البرملانية، 
مبينة أن الهيئة القضائية شرعت بالنظر بـ 
١٣٨١ طعنا ومن املنتظر حسمها في غضون 

١٠ أيام.
جاء ذلــك فيما تواصلت أمــام بوابات 
املنطقة اخلضراء احلكومية وسط بغداد، 

اعتصامات أنصار األحزاب الشيعية، التي 
فقــدت الكثيــر مــن مقاعدها فــي البرملان 
العراقــي بعد االنتخابــات البرملانية التي 
جرت في العاشر من الشهر اجلاري، ويطالب 
املعتصمــون بإعادة العد والفــرز لنتائج 
االنتخابات يدويا ومعاجلة حاالت التزوير 

التي رافقت عملية التصويت.
وانطلقــت امس مظاهــرات مماثلة في 
محافظات بابل وواســط وذي قار وديالي 

مرددة نفس املطالب.
وأغلق املعتصمون في بغداد إحدى الطرق 
الرئيســية املؤدية إلــى املنطقة اخلضراء 

بنصب عشرات اخليم والسرادقات.
وأجمــع متظاهــرون لوكالــة األنبــاء 
األملانيــة (د.ب.أ) أن الوقفــة االحتجاجية 
واالعتصام ســتبقى مستمرة حلني إعالن 
مفوضيــة االنتخابات إعــادة العد والفرز 
يدويا «وكشــف حاالت التزوير والتالعب 
التــي رافقت العمليــة االنتخابية وطمأنة 
جمهور األحزاب ومعرفة مصير أصواتهم».

ونشــرت السلطات العراقية املئات من 
عناصر قوات األمن لتعزيز احلماية ملكان 
االعتصام والطرق املؤدية إليها وفي البوابة 
املؤدية للمنطقة اخلضراء من جهة اجلسر 

املعلق في حي الكرادة ببغداد.

حتالف «الفتح» يطالب مفوضية االنتخابات بإثبات حياديتها الكاملة

طالبان حتّث على االعتراف بحكومتها 
و«الترويكا املوسعة» تدعوها لاللتزام بتعهداتها

«النواب األميركي» ُيالحق قضائيًا 
ستيف بانون حليف ترامب

عواصم - وكاالت: حثت طالبان املجتمع 
الدولي مجددا على االعتراف بحكومتها، فيما 
دعا وزير اخلارجية الروسي سيرغي الڤروڤ 
إلى بذل املزيد من اجلهود لتحقيق سالم دائم 

في أفغانستان.
جــاء ذلك، في مؤمتر «صيغة موســكو» 
الدولــي اخلاص بأفغانســتان الــذي نظمته 
روسيا مبشاركة ١٠ دول إضافة الى طالبان، 
فيما تعتزم إيران استضافة مؤمتر آخر حول 
أفغانستان األسبوع املقبل. واقترحت الهند 

أيضا اجتماعا ثالثا في نوفمبر.
وقال الڤروڤ إن «اجلماعات اإلرهابية مثل 
تنظيم داعش وتنظيم القاعدة حتاول استغالل 
التوتر القائم في أفغانســتان من أجل شــن 
هجمات في مناطق مختلفة». وطالب الڤروڤ 
احلركة بعدم الســماح باســتخدام األراضي 
األفغانية منطلقا للعمل ضد الدول املجاورة.

وفــي الوقت نفســه، أعــرب الڤروڤ عن 
ارتياحه ملستوى التعاون مع السلطات اجلديدة 
في أفغانســتان، األمر الذي يضمن ســالمة 
املواطنني الــروس العاملني هنــاك وانتظام 
عمل الســفارة الروســية في كابول وغيرها 

من سفارات الدول األجنبية.
وعلى جانب آخر، أعرب وزير اخلارجية 
الروســي عن أسفه لعدم مشــاركة الواليات 
املتحدة للمرة الثانية في اجتماع (الترويكا 
املوســعة) التي ضمت وفــودا متثل ١٠ دول 
هي الصني والهند وباكستان وطاجيكستان 

وقيرغيزستان وكازاخستان وتركمانستان 
وأوزبكســتان وإيران وروســيا، إضافة إلى 
وفد أفغاني برئاســة نائب رئيس احلكومة 
املؤقتة عبد السالم حنفي ووزير اخلارجية 

في هذه احلكومة أمير خان متقي.
بدوره، طالــب مبعــوث الكرملني حركة 
طالبــان بالوفاء بتعهداتها في مجال احترام 
حقوق اإلنســان والتعددية السياســية لكي 

تتمكن من نيل اعتراف املجموعة الدولية.
وقال زامير كابولوف في ختام احملادثات: 
«لقــد قيل هذا األمر الى الوفد األفغاني، هذه 
اللحظة لن تأتي إال حني يبدأ في الوفاء بالقسم 
األكبر من توقعات املجموعة الدولية بشــأن 

حقوق اإلنسان والطابع الشامل» للنظام.
وأضاف ان الدول الـ ١٠ دعت األمم املتحدة 
الى تنظيم «مؤمتر دولي للمانحني» في مواجهة 

مخاطر وقوع أزمة إنسانية.
وفي مســتهل احملادثات، قال رئيس وفد 
طالبان إن حكومته «شــاملة في األســاس». 
وأضاف باالجنليزية «لسنا بحاجة ملساعدة 
عســكرية أجنبية، نحن بحاجة الى دعم من 
أجل السالم في أفغانستان، نحن بحاجة الى 

إعادة إعمار وجتدد».
ودعا قادة طالبان مجددا الواليات املتحدة 
إلى اإلفراج عن أكثر من ٩ مليارات دوالر من 
احتياطــي البنك املركزي األفغاني احملتجزة 
خارج البالد وحذروا من أنهم لن يبرموا أي 

صفقات حتت ضغط.

واشــنطن - وكاالت: أيــدت جلنــة 
حتقيق برملانية أميركية إطالق إجراءات 
قضائية بتهمة «عرقلة عمل الكونغرس» 
ضد ســتيف بانون املستشــار السابق 
لدونالد ترامب الذي يرفض املشاركة في 
التحقيقات في االعتداء على الكابيتول.

وقال الدميوقراطي بيني تومســون 
رئيس هذه اللجنة التي انتقدها دونالد 
ترامــب وحلفاؤه إن بانــون: «يجب أن 
يلتــزم بتحقيقنــا أو يواجــه عواقب» 

رفضـــه.
وأضاف قبل تصويت األعضاء التسعة 
باإلجمــاع لصالح احملاكمــة «ال ميكننا 
السماح ألي شــخص بأن يصبح عقبة 
في طريق عمل اللجنــة اخلاصة بينما 

نعمــل على إثبات احلقائق»، مؤكدا أنه 
«ببساطة، الرهانات كبيرة جدا».

وقالــت اللجنــة إن بانــون وعلــى 
الرغم من أنه لم يكن يشغل أي منصب 
رســمي في ٦ يناير، حتــدث مع ترامب 
عن التظاهرة في األيــــام التي ســبقت 

الهجــوم.
وكان بانون استدعي األسبوع املاضي 
للمثول أمام هذه اللجنة اخلاصة ملجلس 
النــواب التــي حتقق فــي دور الرئيس 
اجلمهوري السابق في الهجوم الذي شنه 
أنصاره على مقر الكونغرس في السادس 
من يناير املاضي بينما كان البرملانيون 
يصادقون على فوز جو بايدن بالرئاسة، 

لكن بانون لم يحضر.

«صيغة موسكو» تطالب األمم املتحدة بعقد مؤمتر للمانحني
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي لـ «الشرطة»: كونوا قدوة في معاملة املواطنني
القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام

الرئيــس عبدالفتاح  أكد 
السيسي، أن رجال الشرطة 
وأســرهم قدمــوا تضحيات 
كبيــرة حلفظ أمــن الوطن 
فــي مرحلة دقيقة، مشــددا 
على أننا «لن ننسى أبناءنا 
وبناتنا الذين قدموا أرواحهم 
وحياتهم لتصبح مصر في 
تلــك املكانة التي نشــهدها 

حاليا».
وقال الرئيس السيسي 
في كلمتــه خالل حضوره 
حفل تخريج دفعة جديدة 
من طلبــة كلية الشــرطة 
وقسم الضباط املتخصصني 
والذي أقيم مبقر أكادميية 
الشرطة بالقاهرة اجلديدة، 
امــس إنه يجب أن «نتذكر 
دائما أن اجليش والشرطة 
مــازاال يقدمــان شــهداء»، 
التحيــة والتقدير  موجها 
واالحترام باســمه وباسم 
كل املصريني ألسر الشهداء 
واملصابــني مــن اجليــش 
والشرطة والقضاء وطوائف 

املجتمع املختلفة.
ووجه الرئيس السيسي 
التهنئة للضباط واخلريجني 
اجلدد، قائال: «خلوا بالكم من 
أنفسكم، وزمالئكم وكونوا 
دائما مثــال عظيمــا ورائعا 
للناس في الشــارع وفي كل 
مكان»، مشددا على  أن «كافة 
قطاعات وزارة الداخلية التي 
تتعامل مــع اجلمهور يجب 
أن تكون قدوة ومثال ينبغي 
احلفــاظ عليــه، وهــذا هو 
التطور الذي نتحدث عنه».

وتضمــن حفــل تخريج 
دفعــة جديدة مــن أكادميية 
الشرطة قيام طلبة الكلية من 
الدراسية  السنوات  مختلف 
بتقدمي عروض قتالية تظهر 

تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ 
البرامج العملية والتعامل مع 
مختلف الظروف التي ميكن 
أن يتعرضــوا لها أثناء أداء 
املهام التي يتم تكليفهم بها.
وعلى صعيد آخر، أبقت 
وكالة «فيتــش» للتصنيف 

تواصلها السلطات، وأيضا 
اقتصادها الكبير، مشيرة إلى 
أن استمرار النمو االقتصادي 
الدعــم اخلاصــة  وحزمــة 
بڤيروس «كورونا» حدت من 
تأثير اجلائحــة على املالية 

العامة ملصر.

االئتمانــي، تصنيــف مصر 
عند +B، مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.
امــس  الوكالــة  وقالــت 
إن تصنيــف مصــر يدعمه 
ســجلها مــن اإلصالحــات 
التي  املاليــة واالقتصاديــة 

«فيتش» تثبّت تصنيف مصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي متحدثاً في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط املتخصصني أمس

مهاراتهم الفائقة في التعامل 
مع مختلف األهداف، ســواء 
فــي الرمايــة أو االشــتباك 
ومنــاذج  املطــاردات،  أو 
عملية علــى كيفية مواجهة 
اجلرمية، باإلضافة إلى عدد 
من الفقــرات األخــرى التي 

تشريع لـ «فّض االشتباك» بني اجلهات املعنية بالصناعة
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قال م.معتز محمود رئيس جلنة 
الصناعة مبجلس النواب، إن اللجنة 
تسعى إلصدار قانون الصناعة املوحد 
خالل عامني على األقل، مشيرا إلى أن 
اللجنة رصدت ٧ قوانني أساسية مت 
تعديلها ما بني ٣٠و٤٠ مرة األمـــر 

الذي جعـــل هناك ٢٨٠ قانونا يحكم 
الصناعة لكن بهـــا عــــوار واضح 

البد من حله.
وأوضح أن جلنــة الصناعة في 
النواب شكلت جلنة داخلية  مجلس 
من أجل العمــل على القانون بحيث 
يتم فض االشــتباكات بني الوزارات 
املختلفة خاصة فيما يتعلق باألراضي، 

إذ إن هناك تداخال بني وزارة التجارة 
والصناعة واالستثمار وهيئة املجتمعات 
العمرانية واحملليات، األمر الذي يتطلب 
وجود كيان واحد يتمثل في شــباك 
واحد حقيقي، مؤكدا ضرورة وجود 
خريطة صناعية حقيقية تقوم على 
الواقعية  السوق  توضيح احتياجات 

من الصناعات املختلفة.

قتلى وجرحى في تفجير «مبيت» بدمشق 
ومستودع ذخيرة بحماة وقصف على أريحا

عواصم - رويترز - أ.ف.پ: تسبب تفجير 
عبوتني ناسفتني استهدف حافلة عسكرية في 
قلب العاصمة الســورية دمشق في مقتل ١٤ 
شــخصا، وفق االعالم الرسمي، في حصيلة 
دموية هي األعلى في العاصمة منذ سنوات، 
تزامنا مع مقتل ٦ من عناصر الدفاع الوطني 
في انفجار مســتودع ذخيرة في حماة، فيما 
قال مســعفون إن قصفا على محافظة إدلب 
التي تسيطر عليها املعارضة أودى بحياة ١٣ 

مدنيا على األقل.
ونقلت وكالة األنباء الســورية الرسمية 
(سانا) عن مصدر عسكري قوله إن «حافلة 
مبيت عسكري» تعرضت لالستهداف بعبوتني 
ناســفتني مت لصقهما مسبقا بها بالقرب من 

جسر الرئيس في قلب دمشق. 
وأدى التفجير إلى مقتل ١٤ شخصا وإصابة 
آخريــن، وفق املصدر، الذي أفاد بأن وحدات 
الهندســة فككــت «عبوة ثالثة ســقطت من 

احلافلة».
وأظهــرت صور نشــرتها وكالة (ســانا) 
عناصر من الدفــاع املدني يخمدون احلريق 
في احلافلة املتفحمة، فيما كان يتصاعد منها 
الدخان قرب اجلسر الذي يقع في وسط دمشق 
في منطقة غالبا ما تشهد اكتظاظا خالل النهار 

كونها تشكل نقطة انطالق حلافالت النقل.
واعتبــر وزير الداخلية الســوري اللواء 
محمــد الرحمون، أن الهجوم جرى بعد دحر 

اإلرهاب من غالبية األراضي السورية، موضحا 
أن من جلأ وخطط لهذا األسلوب كان يرغب 

في أن يؤذي أكبر عدد ممكن من املواطنني.
وأوضــح الوزير - وفقــا لوكالة األنباء 
الســورية - أنه لن يتم التخلي عن مالحقة 
اإلرهاب، مؤكدا أنه ستتم مالحقة اإلرهابيني 
الذين أقدموا على هذه اجلرمية النكراء أينما 

كانوا.
وفي حماة، أفاد املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان بأن ستة على األقل من عناصر قوات 
الدفاع الوطني املوالية قتلوا، وأصيب سبعة 
آخرون بجروح، جراء انفجار داخل مستودع 
ذخيرة تابع لها في ريف احملافظة اجلنوبي 

على طريق حمص.
وأمس أيضا قتل نحو ١٣ مدنيا بينهم أطفال 
في قصف على منطقة مكتظة في مدينة أريحا 
مبحافظــة إدلب، وتعد من بني األكثر دموية 
في املنطقة منذ سريان هدنة برعاية روسية 
- تركية مت التوصل إليها في مارس ٢٠٢٠.

وقالــت منظمــة األمم املتحــدة للطفولة 
(يونيســف) في بيان إن أربعة أطفال قتلوا 
بينما كانوا في طريقهم للمدرسة في هجوم 
إدلــب. وجاء في البيــان «أحداث العنف هي 
تذكرة أخرى بأن احلرب في سورية لم تطو 
صفحتها بعد. املدنيون، ومن بينهم األطفال، 
اليزالون يدفعــون الثمن األكبر في الصراع 

الوحشي املستمر منذ عقد».

وزير الداخلية السوري: سنالحق اإلرهابيني أينما كانوا

(رويترز) الدخان يتصاعد من حافلة «املبيت» التي استهدفها هجوم بعبوتني في دمشق 

سكون سياسي العتبارات خارجية وداخلية.. و«مساومات» حول البيطار
بيروت - عمر حبنجر

تخيم حالة من الســكينة 
األجــواء  علــى  السياســية 
اللبنانية منــذ ما بعد حديث 
األمني العام حلزب اهللا السيد 
حسن نصر اهللا عن املائة ألف 
مقاتــل، بانتظار ما ســيقوله 
رئيس حزب القوات اللبنانية 
د.ســمير جعجع، جوابا على 
توصيفات نصراهللا له ولقواته 
بـ«العدو»، عبر قناة «أم تي في» 

مساء اليوم اخلميس.
وســكون ما فــوق العادة، 
مــردود الى جملــة اعتبارات 
منهــا، اخلارجيــة املتشــعبة 
االرتباط الســيما املفاوضات 
ايــران والغرب،  النووية بني 
ومنها احملليــة البحتة حيث 
ســجلت سلســلة تراجعــات 
سياسية، قابلها ارتفاع هائل 
في أسعار احملروقات، كنتيجة 
لتحليــق الدوالر فوق ســقف 
العشــرين ألفا، ما جعل احلد 
األدنى لألجور في لبنان يوازي 
قيمة أربع صفائح بنزين، أي 
٨٠ ليترا، بحسب ممثل موزعي 
احملروقات في لبنان فادي أبو 
شقرا. وفي السياق عينه، الحظ 
عضو نقابة محطات التوزيع 
جــورج البراكــس، ان ارتفاع 
أسعار البنزين واملازوت، قابله 
هبوط بحجم املبيعات بشكل 
كبير. وقد دعا رئيس االحتاد 
العمالي العام بشــارة األسمر 
الــى اجتماع طارئ، لدراســة 
الوضع املعيشي، الفتا الى ان 
احلكومة حاضرة غائبة، ولم 

تباشر العمل بعد.
أما التراجعات السياسية، 
فتمثلت بإنــكار وزير الثقافة 
القاضي محمد مرتضى، تهديده 
لوزير الداخلية، في حال قرر 
تبليغ نواب الثنائي الشيعي 
دعوتهم الــى احملقق العدلي، 
وتراجــع وليد جنبــالط عن 
اتهــام بعض الــدول العربية 
في أحداث «الطيونة». وحده 
رئيــس التيــار احلــر النائب 
جبــران باســيل لــم يتراجع 
عن مســألتني: النواب الستة 
للمغتربني، وموعد االنتخابات 
الذي يصر عليه في مايو، ال في 
مارس، متذرعا بحالة الطقس 
العاصف في مارس، وبالصوم 
لدى الطائفة الكاثوليكية، مهددا 
بالطعن في قرار املجلس أمام 

التــي  احلصانــات للنــواب 
عقدهــا املجلس أمــس األول، 
وحدت صفوف الكتل النيابية 
مبواجهة قانــون االنتخابات 
فقربــت موعدها من مايو الى 
مارس وأبعدت جيل الشباب، 
وحولــت «كوتا» النســاء الى 

مقبرة اللجان.
ومبرر تقريــب املوعد هو 
حلول شــهر رمضــان املبارك 
فــي مايو، ما قلص املســاحة 
الزمنيــة بني حتديــد املوعد، 
وحلــول املوعد الى ١٥٦ يوما، 
ســتكون حافلــة بالقضايــا 
وامللفات، من وضع احلكومة 
املعلقة جللساتها حتت ضغط 
شروط حركة أمل وحزب اهللا، 
بإطاحــة احملقــق العدلي في 
جرميــة تفجير مرفــأ بيروت 

طارق البيطار. 
وهنــا تتحــدث املصــادر 
املتابعة عن مساومات جتري 
على حســاب احملقــق العدلي 
اجلســور، ليكون ثمن إبعاده 
عن هذا امللف، وعد من القوى 
الضاغطــة ضــده، بـ«اجلنــة 

من دون غيرهم من املرتكبني، 
والتنكيــل بهــم فــي الفتــرة 
الفاصلة عن االنتخابات، التي 
في بعدها مصيرية بالنســبة 

لتياره، والشواهد جلية.
في املقابل الرئيس ميقاتي، 
ليــس فــي وارد التخلــي عن 
القاضــي البيطــار، جتنبــا 
ملواجهة املوقف األميركي الداعم 
لتحقيقاته في جرمية تفجير 
املرفــأ. وهو في ذات الوقت ال 
يستطيع الدفاع عنه، حتى ال 
يغضــب حزب اهللا، الواســع 
السيطرة داخل احلكومة التي 
متثــل احلصص السياســية 

للتيارات واالحزاب.
بــدوره، رئيــس مجلــس 
القضاء األعلى القاضي سهيل 
عبود قال في اجتماع املجلس، 
انــه ال ميكن قانونــا، تنحية 
القاضــي البيطــار، وال حتى 

إقناعه بتعديل آلية عمله.
وباملناســبة، نفت مصادر 
قريبة من القاضي البيطار نيته 
املغادرة الى فرنسا، وقالت انه 
مستمر في عمله وحتقيقاته.

الرئاســية للنائــب جبــران 
باســيل»، األمر الــذي حتول 
العقوبات األميركية على باسيل 
دونه، حتى اآلن، بدليل التحذير 
األميركي املباشر، من التعرض 

لهذا القاضي او لتحقيقاته.
هــذا، وتعتبر مصــادر أن 
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي 
هــي اآلن أقرب الــى تصريف 
األعمــال منهــا الــى احلكومة 
احلاكمــة، وقــد تســتمر على 
هذا احلال، طاملا بقي «الثنائي» 
مصرا على إبعاد البيطار عن 
التحقيق بجرميــة املرفأ، ألن 
ميقاتي ال يبدو مستعدا لتوجيه 
الدعوة الى املجلس لالنعقاد، 
حتــى ال يتفجر مــن الداخل، 
اســتنادا ملا حصل في جلسة 
الثالثاء ما قبل املاضي. املصادر 
القريبة من رؤســاء احلكومة 
السابقني حتمل الرئيس ميقاتي، 
جانبا من املسؤولية عما يجري 
إلعطائــه رئيــس التيار احلر 
جبران باســيل الثلث املعطل 
في احلكومــة، وضمنه وزارة 
العدل، ليفتح ملفات معارضيه، 

مصادر لـ «األنباء» تتحسب من عملية اغتيال إلطالق شرارة ثورة جياع.. وتوقع رد رئيس اجلمهورية قانون االنتخاب وإعادة املجلس النيابي القانون إليه لتطيير االنتخابات

املجلس الدستوري.
لكــن املصــادر املتابعــة، 
اســتبعدت ان يطعن باســيل 
املجلــس  امــام  بالقانــون 
الدســتوري، ألنه يســتطيع 
رده من خــالل امتناع رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون 
عن توقيعه، وبالتالي رده الى 
املجلس النيابي إلعادة النظر.

املصادر توقعت لـ«األنباء» 
رد الرئيس عون للقانون في 
أواخر مهلة الشهر املعطاة له، 
في حني يتهيأ املجلس للرد على 
الرد املتوقع، بإعادة مناقشــة 
وإقرار القانون نفســه ليرده 
الرئيس مجددا، ومعنى ذلك ال 
انتخابات، بسبب ضياع املهل..

املصادر ذكــرت أن احداث 
١٩٧٥، بــدأت باغتيــال نائــب 
صيدا معروف سعد، بينما كان 
يتقدم تظاهرة مطلبية لصيادي 
األســماك، وحذرت من عملية 
اغتيال في هذه املرحلة، مقدمة 
لثورة جياع وفوضى يبدو انها 

ليست بعيدة.
اعــادة  جلســة  وكانــت 

النائب علي درويش لـ «األنباء»: 
املعاجلات قائمة لعودة جلسات احلكومة

بيروت - احتاد درويش 

أكــد النائــب عــن كتلة 
«الوســط املســتقل» علــي 
درويش أن املعاجلات قائمة 
والتــزال إليجــاد احللــول 
واملخــارج مــن أجــل عودة 
احلكومــة الــى العمــل بعد 
الطيونــة، متوقعا  أحــداث 
أن تتبلــور صــورة احلــل 
باالســتناد الــى املؤشــرات 
التــي جنمــت عن اجللســة 
النيابية العامة األخيرة التي 

لم تقارب فيها األطراف السياسية املواضيع 
ذات االشتباك احلاد إلدراكها وتلمسها خطورة 
ما حصل اخلميس املاضي، فجرى تخفيض 
الســقوف واخلطابات العاليــة النبرة، الفتا 
الى ان الرئيــس جنيب ميقاتي اخذ املبادرة 
وأجــرى عدة اتصاالت ولقــاءات مع اغلبية 
القيــادات األساســية لرأب الصــدع وعودة 

جلسات احلكومة.
وقال درويش في تصريح لـ «األنباء» انه 
أصبح واضحــا للجميع أن الرئيس ميقاتي 
لن يتدخل فــي عمل القضاء وأن من يطالب 
بإقالة احملقق العدلي في انفجار املرفأ طارق 
بيطار عليــه ان يطالب القضاء ألنه جســم 
مســتقل وهو من يتخذ القرارات التي يراها 
مناســبة وهذا األمر ليس من عمل احلكومة 
التي هي اليوم ضرورة وحاجة أساسية في 
هذه املرحلة. ولفت الى أن اشتباكات الطيونة 
األليمة باتت في عهدة املكان الصحيح الذي 
هو القضاء، وفي عهدة االجهزة األمنية خاصة 
اجليش اللبناني بانتظار تبيان ما حصل. وهو 
من شــانه أن يخفف التكهنات والدخول في 
التحليالت لوضع ما جرى في اإلطار الصحيح.

وأعرب درويش عن اعتقاده انه ال مصلحة 
ألحد وال للبنان من تصدع احلكومة، وان اي 
اشتباك عالي الوتيرة سينعكس على االرض 
وهذا ما رأيناه، مشيرا الى ان لبنان محكوم 
بالتوازنات وهو ال يحسد اليوم على وضعه 
الضعيــف الذي ال ميكن لنــا نكرانه، مؤكدا 
ان األوضاع السياســية حتتاج الى مالمسة 
دقيقة وإال فإن لبنان سوف يتشلع ويتشتت 

أكثر مما هو.
ورأى درويــش أن كل الناس وقفت على 
رؤوس اقدامها خوفا من اســتعادة مشهدية 
حــرب ١٩٧٥ ملا لهذه املنطقة من حساســية، 
الفتا الى أن ما حصل قد حصل وهو ليس بيد 

احلكومــة بل بيد من افتعل 
اجلرمية، مؤكدا أن ما من شك 
أن احلادثــة شــكلت صدمة 
ســلبية للحكومة وبالتالي 
يجــب جتاوز األمــر وإعادة 
تفعيل عمــل احلكومة التي 
يحرص رئيسها على التوافق 

فيما بني اعضائها.
وأكــد درويش أن الزخم 
السياسي الداخلي واخلارجي 
للحكومــة لم ينتــه وأن ما 
يحصــل مــن لقــاءات عند 
الرئيــس ميقاتي تعكس أن 
هذا الزخم للحكومة ال بأس به، خاصة فيما 
يتعلق بامللفات التي تعنى بها، مشــيرا الى 
ان الزيارات التي قام بها رئيس احلكومة الى 
اخلارج، اضافة الى زيارات املوفدين األجانب 
الى لبنان تعكس ان لبنان أعيد وضعه على 
خــط احلضور اإلقليمــي والدولي، الفتا الى 
ضــرورة االفادة وتثميــر هذا احلضور على 
مســتوى برامج ومساعدات للبنان للخروج 
تدريجا من املشاكل التي يعانيها، معتبرا انه 
ال ميكن للبنان النهوض خالل فترة قصيرة 
من أزماته امنا من خالل اإلصالح والتخفيف 
مرحليا من وطأة األزمة املعيشية واحلياتية 
للبنانيني ومن ثم االلتفات الى اخلطط الطويلة 
األجل إلعادة األمور الى نصابها وهذا ال شك 

يستغرق وقتا طويال.
ورأى درويــش ان لبنــان يعانــي أزمات 
اقتصادية ومالية واجتماعية وال ميكن اجتراح 
حلول جذرية لها إمنا باإلمكان حتسني الواقع 
احلياتي القائــم، الفتا الى املســاعدات التي 
خصصت للمدارس الرسمية التي هي بحدود 
الـ٧٠ مليون دوالر ســاعدت في هذا القطاع، 
اضافة الى موضوع البطاقة التمويلية التي 
ستوضع في حيز التنفيذ وموضوع الكهرباء 
واستجرارها من األردن والغاز املصري، وأكد 
أن هــذه املعطيات وخالل فتــرة قصيرة او 
متوسطة ستؤدي لتحسن الواقع الذي نحن 

عليه.
واعتبر درويش أن املفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي لم تبدأ حتى اللحظة بالشــكل 
الرســمي، الفتا الى أن اللجنة التي شــكلت 
للتفــاوض مــن وزراء وخبــراء باتت لديهم 
مسودة جدول أعمال وعند بداية املفاوضات 
وبالشكل الرسمي ستكون هناك أرقام موحدة 
وجاهــزة لوضعها علــى الطاولــة من أجل 

التفاوض خالل فترة أسابيع.

أكد أن األوضاع السياسية حتتاج إلى مالمسة دقيقة وإال فلبنان يتشلع ويتشتت أكثر

النائب علي درويش
الوسيط األميركي لترسيم احلدود جال على القيادات

بيروت - داود رمال

جال كبير مستشاري وزارة اخلارجية 
األميركية ألمن الطاقة والوسيط األميركي 
اجلديد في عملية التفاوض غير املباشر 
في شأن ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية 
اموس هوكشتاين في حضور السفيرة 
األميركية في بيروت دوروثي شــيا، 

على الرؤساء الثالثة ميشال عون ونبيه 
بري وجنيب ميقاتي، كما التقى وزير 
اخلارجية واملغتربني عبداهللا بوحبيب 
وقائد اجليش العماد جوزاف عون، ومت 
عرض مسار عملية التفاوض في شأن 
ترســيم احلدود البحرية والتوجهات 

املقبلة في هذا امللف.
وأوضــح مصــدر واســع االطالع 

لـ«األنباء» ان «أجواء لقاءات هوكشتاين 
والقيــادات اللبنانية كانت ايجابية، وهو 
أبلغهم بأنه سينتقل الى اسرائيل لالطالع 
النظر االسرائيلية وملناقشة  على وجهة 
ملف ترسيم احلدود البحرية على ان يعود 
في االيام املقبلة لعرض وجهة نظره بعدما 
يكون كون صورة واضحة حول املوقفني 

اللبناني واإلسرائيلي».

رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون مستقبال أموس هوكشتاين الوسيط األميركي اجلديد في املفاوضات غير املباشرة لترسيم احلدود   (محمود الطويل)

ملشاهدة الڤيديو
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أفقياً:

من أنواع الطيب من ١٣ حرفًا

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

العود الكمبودي

كندا حنا

اايلارتساا

لبااحااااا

راللاللللل

ارركلزشبعت

وعاومامربو

ياقالئعيور

وليكعريةرا

ربةبةرءاحة

مااردلمرلا

اسلاقاسلاا

حقمحلامعلا

يةرةدوبمكل

١ـ  من الزهور، ٢ـ  استجابوا للنداءـ  الورع (معكوسة)، 
٣ـ  في الوجه (معكوسة)ـ  خبير باألمر (معكوسة)، ٤ 
ـ علم مذكرـ  عليه اللوم، ٥ـ  نقاش عقيم (معكوسة) 
ـ جنمع (معكوسة)، ٦ـ  قطـ  عكس قادح، ٧ـ  يقتلون 
ـ اتركي، ٨ ـ اتنبهوا ـ حجر قاس، ٩ ـ متشابهة ـ 

للنفي، ١٠ ـ للتعريف ـ املجهول.

الراوي
استراليا

العمال
املر

الساق

العبور
حالم

التوراة
الباسقة
الكواكب

الرمل
البرية
الزائر
رماح
بارع

الراقية
راحة

حائرة 
الشمعي

١ـ  أول حرف هجاءـ  سكني (معكوسة)، ٢ـ  من مشتقات 
احلليبـ  متشابهة، ٣ـ  عكس أواخرـ  عالمة موسيقية، 
٤ـ  نصف قاسمـ  رقدوا، ٥ـ  ساحةـ  والد (معكوسة)، 
٦ ـ للتهديد ـ من األقارب ـ مرتفع، ٧ ـ لبث ـ دروب 
(معكوسة)، ٨ ـ ندرس ـ في العروق، ٩ ـ للتعريف ـ 

سباحة، ١٠ ـ علم مذكر ـ في اجلسم.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  االقحوان، ٢ـ  لبواـ  التقي (معكوسة)، ٣ـ  أنف (معكوسة) 
ـ عالم (معكوسة)، ٤ ـ هاني ـ مالم، ٥ ـ جدال (معكوسة) ـ 
نلم (معكوسة)، ٦ـ  هرـ  مادح، ٧ـ  يردونـ  دعي، ٨ـ  دروا 

ـ جلمود، ٩ ـ ب ب ب ـ ما، ١٠ ـ ال ـ السر.

١ ـ الف ـ مدية (معكوسة)، ٢ ـ لبنة ـ ررر، ٣ ـ أوائل 
ـ دو، ٤ ـ (قا) ـ ناموا، ٥ ـ ميدان ـ أب (معكوسة)، ٦ ـ 
ويلـ  جدـ  جبل، ٧ـ  اقامـ  سبل (معكوسة)، ٨ـ  نتعلم 

ـ دم، ٩ ـ ال ـ عوم، ١٠ ـ امين ـ يدان.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم الصحة

سؤال وجواب

ماذا يحدث عندما يأخذ الطفل أنفاسه األولى؟

في غضون ثوان من الوالدة، يأخذ الطفل األوكسجني 
اخلاص به ألول مرة. ولكي يحدث ذلك، يجب أن 
الدموية خالل  الدورة  الدقيقة ونظام  تتغير رئتاه 
ثوان. إذن، كيف ميكن لإلنسان الصغير أن يتنفس 
ما ميكن أن يكون أكثر أنفاسه حتديا في حياته بعد 

ثوان فقط من الوالدة؟.
ال توفر الرئتان األوكسجني للجنني أثناء احلمل. 
أثناء  بالسائل  تنهار جزئيا ومتتلئ  وبدال من ذلك، 
الطفل على األوكسجني عبر  النمو بينما يحصل 
احلبل السري من املشيمة، وفقا ملعهد تكساس للقلب.

وقال د.جاي كيم، طبيب حديثي الوالدة ومدير 
طب األطفال حديثي الوالدة في مستشفى سينسيناتي 
لألطفال، على عكس قلب البالغني، «عندما يخرج اجلنني، 
يكون اجلانب األمين من القلب هو املسيطر». وهذا 
ألنه يضخ الدم املؤكسج من خالل هاتني التحويلتني 
املؤقتتني إلى اجلسم بأكمله. ولكن بعد الوالدة، يعاد 
تنظيم الدورة الدموية، ويصبح البطني األيسر هو 
املسيطر، واملسؤول عن إرسال الدم إلى جميع أنحاء 
املهمة اجلديدة  البطني األمين  بينما يتولى  اجلسم، 
املتمثلة في إرسال الدم الذي يفتقر إلى األوكسجني 
إلى الرئتني، وفقا لتقرير صدر عام ٢٠٠٢ نشر في 

دورية أرشيف األمراض في الطفولة.
ويحدث هذا التحول في سلسلة من التغييرات 
السريعة بعد الوالدة مباشرة. أوال، تبدأ اخلاليا املسؤولة 
عن إفراز السوائل في رئتي اجلنني بامتصاص السوائل 
مبجرد والدة الطفل، وإزالة السائل إلفساح املجال 
لألوكسجني الوارد. وتنتقل الرئتان على الفور إلى أن 
متتلئ بالهواء. وقال كيم إن هذا التنفس األول ميكن 
أن يكون قويا ومثيرا لدرجة أنه، في بعض احلاالت، 

يؤدي إلى إحداث ثقب في رئتي الطفل الوليدتني.

عالمات يشير ظهورها إلى تدهور الرؤية وتقهقر البصر

أنه ال ينبغي على اإلطالق إهمال  يؤكد اخلبراء 
البصر، ومن الضروري زيارة الطبيب عندما تشهد 
ما يشير إلى أن األمر يتجه نحو األسوأ، ومن هذه 

العالمات:
األضواء الساطعة والعوائم: عوائم العني هي البقع 
العني.  الرؤية، والتي تطفو عند حتريك  الداكنة في 
انهيار طبيعي في مادة  وعادة ما تكون ناجمة عن 
تشبه الهالم داخل العني تسمى اخللط الزجاجي. ومع 
العوائم، خاصة  إذا الحظت زيادة مفاجئة في  ذلك، 
إذا كانت مصحوبة بومضات من األضواء في رؤيتك 
احمليطية، فمن املهم أن ترى طبيب عيون على الفور.

ظهور خطوط مستقيمة متموجة: يطلق على اخلطوط 
 metamorphopsia املستقيمة التي تظهر متموجة اسم
التحول  وهي ليست شيئا يجب جتاهله. ويحدث 
عندما تشرد طبقات الشبكية وهذا ميكن أن يكون 

عالمة على الضمور البقعي املرتبط بالعمر.
بقعة عمياء مفاجئة في عني واحدة: قد تكون 
البقعة العمياء املفاجئة في عني واحدة ناجتة عن ثقب 
بقعي، وهو ثقب يظهر في اجلزء األوسط من شبكية 
الصفراء. وفي معظم األحيان،  البقعة  العني يسمى 
يكون سبب هذه الثقوب غير معروف، لكنها تصيب 
في الغالب النساء فوق سن الستني. فقدان البصر 
املفاجئ: أي فقدان مفاجئ للرؤية سواء كان عابرا أو 
مستمرا يحتاج إلى فحص طبي عاجل. وهناك العديد 
من األسباب لفقدان البصر املفاجئ، لكن بعضها يهدد 
البصر والبعض اآلخر قد يهدد احلياة. وميكن أن 
يحدث الفقد املفاجئ للرؤية في عني واحدة بسبب 
الصداع النصفي الشبكي، والذي قد يكون مصحوبا 
أو ال غير مصحوب بصداع. فقدان تدريجي للرؤية: 
يعد الفقد التدريجي للرؤية أمرا شائعا جدا وقد يتطلب 
نظارات جديدة فقط. وسيحدد اختصاصي العيون ما 
إذا كانت هذه هي احلالة أم ال، وإذا لم تعمل النظارات 
اجلديدة على حتسني الرؤية، فقد يكون السبب هو 
العني. عني مؤملة وحمراء: يجب دائما  إعتام عدسة 
فحص العني املؤملة، حيث توجد العديد من األسباب 
التي تتراوح من األمراض البسيطة إلى األمراض التي 
قد تهدد احلياة. وعادة ما تكون العني املؤملة ناجتة عن 
إصابة أو عدوى أو التهاب. ومن احملتمل أن يكون 
جفاف العني السبب األكثر شيوعا أللم العني، وميكن 

أن يتسبب أيضا في تذبذب رؤية املريض.

 عن «إكسبريس البريطانية»

عن «اليف ساينس»
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كاظم الزامل.. 
عّظم اهللا أجرك

تتقدم «فنون األنباء» بأحر التعازي 
واملواساة إلى الفنان واملخرج واملنتج 
القدير كاظم الزامل لوفاة زوجته، سائلني 
املولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته ويدخلها فســيح جناته ويلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

الديهان: «بيت املوسيقى» حاضنة للفنانني والفرق الغنائية
مفرح الشمري

وفقا لالشتراطات الصحية 
املعمول بها في البالد، يفتتح 
وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب رئيس 
الوطنــي للثقافــة  املجلــس 
والفنون واآلداب عبدالرحمن 
املطيري األحــد املقبل «بيت 
املوســيقى واملعــرض الدائم 
التشــكيلية»، وذلك  للفنون 
في مقر متحف الفن احلديث 
بحضور العديد من الفنانني 
والفرق الغنائية والشــعبية 
ووســائل اإلعــالم املختلفة، 
حيث ستحيي حفل االفتتاح 
فرقة الليوان املوسيقية بقيادة 
املايسترو أحمد العود والتي 
ستقدم عددا من أغاني الفنون 
الغنائيــة الكويتية بأصوات 
شبابية، وذلك تشجيعا ودعما 
لهــم، باإلضافة إلــى املطرب 

د.محمد الديهان في تصريح 
صحافي ان من أهداف مشروع 
بيــت املوســيقى أن يكــون 
حاضنة للموسيقيني والفنانني 
والفــرق الغنائية الشــعبية 
بإقامة حفالت منظمة للفرق 
الغنائية الشعبية، وذلك وفقا 

لرزنامة بيت املوسيقى.

التي  النــدوات  العديــد مــن 
يحاضر بها نخبة من األساتذة 
املتخصصني والفنانني وأيضا 
سيكون هناك ورش عمل آللتي 
القانون والكمان، وورشة عمل 
عــن صناعة الكمــان والعود 
وكيفية اختيار اآللة، وورشة 
عمــل بعنــوان إيقاعــات من 

التراث الكويتي.
وذكر ان بيت املوســيقى 
سيشــتمل أيضــا علــى دار 
الكتاب وهي مكتبة ســتكون 
متخصصــة فــي املوســيقى 
للباحثني والراغبني في املعرفة، 
ودار الفنون الشــعبية وهي 
تشمل تاريخ الفرق الغنائية 
الشعبية املعتمدة في املجلس 
الوطني وعرض بعض اآلالت 
املستخدمة في الفرق الغنائية 
الشــعبية، كما سيتم عرض 
بعض اآلالت املوسيقية لبعض 
الدول اآلسيوية واألفريقية.

وأضاف الديهــان: ان هذا 
البيت سيكون وجها لعشاق 
املوســيقى ليتعلموهــا وفق 
عليهــا  يشــرف  مناهــج 
أكادمييــون مختصــون فــي 
بعض اآلالت املوسيقية، مثل 
البيانــو والعــود والكمــان، 
وســيحتضن بيت املوسيقى 

يُفتتح األحد املقبل حتت رعاية وحضور وزير اإلعالم والثقافة و«الشباب»

الوزير عبدالرحمن املطيري

متحف الفن احلديث

املايسترو أحمد العودد. بسام البلوشيد. محمد الديهان

جاسم بن ثاني.
حفــل  ســيتضمن  كمــا 
االفتتاح تدشــني كتاب منهج 
«خليــل كارادومــان» آللــة 
القانون للدكتور بسام غازي 

البلوشي.
وفي هذا الصدد، قال عضو 
اللجنة العليا لبيت املوسيقى 

بدر بورسلي: محظوظ لتعاملي مع مدارس فنية كبيرة
عبداحلميد اخلطيب

كشف الشاعر الكبير بدر بورسلي 
أثناء استضافته في برنامج «فالت مع 
بشار» سر الشباب الدائم في كلماته 
قائال: أنا أسمع للشباب جيدا، وأتابع 
طريقة تفكيرهم، وأحاول أن أتعلم من 
كل واحــد فيهم، مؤكدا أنه ال يكابر 
في «الشغل» أو يفرض كلمات على 
املطربــني، موضحا: ال ميكن إرغام 
مطرب علــى غناء كلمات ال يحبها، 
ألن ذلك ســيؤثر على صوته، ولن 
يغني من قلبه وإحساسه، فالشاعر 
إذا لم يستطع أن يتواصل بطريقة 
صحيحة مع املطرب فهو اخلسران.
وتابع بورســلي: أنــا محظوظ 
ألنني تعاملت مع مدارس فنية مثل 
ســعود الراشد، عبداحلميد السيد، 
غنام الديكان، يوسف املهنا، عبدالرب 
إدريس، واآلن مع مشــعل العروج 
الشــطي وأحمد خورشيد  وبشار 
وغيرهم، مشددا على أن الفن الكويتي 
ينقصــه حاليا الرعايــة واالهتمام 
باملبدعني، واســتطرد: «حسســوا 
املطربني الشباب بأنهم موجودون»، 
البيت يؤلف  فأغلبهم يجلس فــي 
ويلحن ويغني على جهاز، ويطرح 

بورسلي: شرف كبير لي أن أكون 
كاتب هذه األغنية، وشرف لعبدالكرمي 
عبدالقادر الذي غناها ولسليمان املال 
في التلحني، وقد كافأ الوطن هذا اجلهد 

أعماله عبر «يوتيوب» ويسمعه ماليني، 
ولم يفكر أحد في أن يساعد هؤالء 

أو يحتضنهم.
وعن أغنيــة «وطن النهار»، قال 

الثالثي بان يكون اسمه «وطن النهار» 
وهذه مكافأة عظيمة لم نكن نحلم 
بها، مشــيرا الى أن أغنية «غريب» 
من األغاني التي أتعبته عند كتابتها، 
مضيفا: «غريب» شكلت نقطة حتول 
في حياتــي فهي التي جعلت الناس 
تعرف اسمي كشاعر لألغنية، ونسيت 

التعب عندما جنحت بني اجلمهور.
وتطرق بورسلي الى كتابة أغاني 
لندن» وتعاونه  باي  مسرحية «باي 
الراحل عبداحلســني  الفنــان  مع 
عبدالرضا، قائال: بوعدنان مدرسة، 
ومن صفاته انه كان دقيقا جدا في 
«شــغله» ويهتم بأصغر التفاصيل، 
انه ليس  وكان صريحا، واكتشفت 
همه فقط ان يصعد على املســرح 
و«يقول أي كالم»، لكن همه الرسالة 
التي يريد إيصالها الى الناس وتقدمي 
األفكار بضحكة وابتسامة، فبوعدنان 
الفكاهة على املسرح وحولها  طوع 
الى رسائل اجتماعية جميلة خفيفة، 
مؤكدا أن الفنان سعد الفرج يختلف 
عن عبداحلســني عبدالرضا بحسه 
الفرج  السياســي، وأردف: ملعب 
وملعب عبدالرضــا مختلفان، لكن 
عندما يجتمع االثنان في عمل واحد 

كانا «يدمران الدنيا».

أكد أن الشاعر إذا لم يستطع التواصل بطريقة صحيحة مع املطرب فهو اخلسران!

«بني اثنني».. فكرة جديدة
وضيوف من مجاالت متعددة

القاهرة - محمد صالح

قالت املطربة والفنانة شذى حسون إنها 
قررت االبتعاد عن احلب والتركيز في الفن، 
وأنه ال يوجد شيء يشغلها حاليا سوى عملها 
فقط، حيث ترى نفسها أنها دخلت مرحلة 
النضج، وأن العمل فقط هو ما يشغلها حاليا 
وتريد التركيز على تطوير نفسها وتقدمي 

أعمال تنال إعجاب اجلمهور.
وأضافت شذى عندما حلت ضيفة على 
برنامج «راجل و٢ ستات»: أنا اختفيت فترة، 

فمنــذ أن تخرجــت في ســتار أكادميي عام 
٢٠٠٧ وأنا أعمل ملدة ١٠ ســنوات لم أتوقف 
عن العمل، ثم جاءت لي فترة شعرت بأنني 
غير مهتمة بنفسي روحيا وال أهتم بنفسي 
شخصيا. وتابعت: كنت أريد أن أستقر وأريد 
أن أعمل عائلة وزوج وأوالد، وكانت محاولة 
ولكن لم تكتمل، وكنت أرى حينها ضرورة 
أن أهتم بنفســي أكثر، وشــعرت بعد ذلك 
بأنني أضيع نفسي وأضيع عملي وبالتالي 
قررت أن أهتم بالفن وأعتزل احلب، ونحن 

كلما نكبر ننضج أكثر.

مفرح الشمري

مــن البرامج اجلديدة عبــر أثير محطة 
صــوت الشــباب ٩٣٫٩ ofm برنامــج ««بني 
اثنني» الذي يبث كل خميس الساعة العاشرة 
مساء، وهو من إعداد وتقدمي الزميل بشار 
جاسم ود.سعود بوشهري وبقيادة املخرج 

املميز جاسم محمد.
فريــق عمل «بني اثنــني» يحاولون قدر 
استطاعتهم أن تكون املدة املمنوحة لهم حتمل 
بني طياتها الفائدة للجميع سواء للمواطنني 
أو املقيمني، خصوصا بعدما تنفس اجلميع 
الصعداء في ظل انحســار جائحة كورونا 

والعودة التدريجية حلياتنا الطبيعية.
البرنامج مسجل وفكرته جديدة وتتماشى 
مــع توجهات وزارة اإلعالم احلريصة على 

دعم الشخصيات املميزة من دكاترة ومبدعني 
شباب باإلضافة الى الفنانني واملخرجني من 
الكبار والشباب الذين حققوا إجنازات من 
خالل أعمالهم املعروضة على الشاشة حاليا 
أو في فترات ســابقة. وفي حلقته السابقة 
استضاف  البرنامج الفنانة هيا الشعبي التي 
حتدثت عن العديد من مشــاريعها املقبلة، 
مؤكدة حبها الكبير للشعب السعودي الذي 

حتترمه وتقدره.
 مــن جهتها، ثمنت إدارة البرنامج الدور 
الذي يقوم به الوكيل املساعد لشؤون قطاع 
اإلذاعــة بالتكليف ســعد  الفندي جلهوده 
املبذولة في مواكبة وتغطية أهم األحداث التي 
حتدث من حولنا، فكل الشكر لـ «بوراشد» 
حلرصه على تقدمي األفضل إلذاعة الكويت 

من خالل محطاتها املختلفة.

الفنانة هيا الشعيبي وشقيقها ثامر مع د. سعود بوشهري وبشار جاسم واملخرج جاسم محمد

وكيل اإلذاعة سعد الفندي

شذى حسون: قررت اعتزال احلب

مسرحية «من هوى األندلس» في رسالة دكتوراه مصرية
بعد ســبع ســنوات على 
النجاح الذي حققته مسرحية 
«من هوى األندلس» للكاتبة 
الســقاف، رئيســة  فارعــة 
مجلس إدارة «أكادميية لوياك 
للفنون األدائية - البا»، عادت 
املسرحية األندلسية الكويتية 
إلى الواجهة من خالل اختيارها 
إلى جانب مسرحية مصرية 
ومسرحيتني إسبانيتني، لنيل 
شــهادة الدكتــوراه من كلية 
اآلداب في جامعة االسكندرية 
حتت عنــوان «املنصور بن 
أبي عامر بني املسرح العربي 
واإلسباني- دراسة مقارنة» 
دعــاء  املصريــة  للباحثــة 

عبدالفتاح فليفل.
ومن خالل مقارنة بني أربع 
مسرحيات عربية وإسبانية: 
«من هوى األندلس» للكاتبة 
فارعة الســقاف من الكويت، 
مســرحية «وداعــا قرطبة» 
للكاتــب محمــد عبداحلافظ 
ناصف مــن جمهورية مصر 
العربية، مسرحية «املنصور 
بن أبي عامر» للكاتب أنطونيو 
جاال ومسرحية «أطفال الرا 
الســبعة» للكاتب خوان دي 
كويبــا، اختــارت د.فليفــل 
شــخصية ملــك األندلــس 

تأثرت بشــخصية املنصور 
بن أبي عامر. وقالت: «أعجبت 
بطموحــه، لكنني لــم أحب 
انتهازيته، فمن املهم أال نكون 
انتهازيــني من أجل الوصول 
إلى أهدافنا، وأال نسفك الدماء، 
بل أن نعتمد الطرق السلمية 

املشروعة».
هــوى  «مــن  وجنحــت 

والفنون واآلداب»، باإلضافة 
إلى عرض فــي بيروت على 
مســرح اجلامعــة اللبنانية 
األميركية بدعوة من املهرجان 
الدولي للمســرح اجلامعي. 
ومتيــز العــرض املســرحي 
بأنه قــدم بـ «دبل كاســت»، 
وهي تقنية فريدة لم يسبق 
اعتمادها في الكويت حينها.

األندلس»، التي كتبتها فارعة 
الســقاف وأخرجتها شيرين 
حجــي، فــي جتســيد قصة 
احلب واخليانة والصراع على 
الســلطة. وكانت قد عرضت 
عــام ٢٠١٤ فــي الكويت على 
مدار أربع ليال حاشــدة على 
مسرح «الدسمة»، بالتعاون 
مع «املجلس الوطني للثقافة 

بعد النقلة النوعية التي أحدثتها أكادميية «البا» منذ سبع سنوات

الباحثة املصرية دعاء عبدالفتاح فليفل مع جلنة املناقشة

أبــي عامــر،  بــن  املنصــور 
وتعمقــت في كيفيــة تعامل 
املسرحني العربي واإلسباني 
على حد سواء مع شخصيته، 
موضحة أن املقارنة اقتصرت 
علــى النصوص املســرحية 
وكيفية كتابة الشخصية، ولم 
تتطرق إلى العرض املسرحي. 
وكشــفت فليفل عن أنها 
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هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..  
وهي مقدمة  للقارئ بشكل مختصر ألكبر قدر  من االستفادة.

       Yakuza Princess

    Minamata

Antlers

في إطار من التشــويق، جتمع 
الوريثة لعصابة «ياكوزا» ما تبقى 
من األعضاء غير املنشقني، وتقيم 
حتالفا مع شخص غريب فاقد 
للذاكرة على أمل التصدي للنصف 
اآلخر املنشق من العصابة وإعادة 

األمور إلى نصابها السليم. 
الفيلم من إخراج فنسنت أمورم 
ومن بطولة جوناثان ريز مايرز، 
املقرر  إيهارا، ومن  تسويوشي 
عرضه على شاشات «سينسكيب» 

اليوم ٢١ اجلاري.

يسافر «يوجني سميث»، مصور 
الــى مدينة  تغطيــة احلروب، 
«ميناماتا» اليابانية لتغطية كارثة 
تلوث املجتمعات الساحلية بسم 
الزئبق وانتشار األمراض املميتة 
وحاالت الوفاة. الفيلم من إخراج 
ليفيتاس وبطولة جوني  آندرو 
ديب، بيل ناي، هيرويوكي سانادا، 
تادانوبــو أســانو، ومن املقرر 
عرضه على شاشات «سينسكيب» 

في ٢٨ اجلاري.

في إطار من الغموض والرعب، 
تعيش معلمة وشــقيقها ضابط 
الشرطة احمللي في مدينة صغيرة، 
حيث يكتشــفان وجود طالب 
غامض وخطير، يحمل سرا غريبا 
بعواقب مخيفة على اجلميع في 
املدينة. الفيلم من إخراج سكوت 
كوبر ومن بطولة دوريان كينجي، 
دندري تايلــور إميي ماديغان، 
ومن املقرر عرضه على شاشات 

«سينسكيب» في ٢٨ اجلاري.

BLACK

WIDOW 
.. جاسوسية مليئة باإلثارة واألكشن والتشويق

ميثل «Black Widow» توجها مختلفا 
قليــال عن أفالم «مارفل»، حيث يقدم 
جتسســا مليئا باإلثارة يضيف عمقا 
مأساويا على قصة «ناتاشا رومانوف»، 
فمن بني جميع أفراد املنتقمني األساسيني 
كانت «بالك ويدو» أو «األرملة السوداء» 
هي األكثر غموضا، وهنا تتجاهل أفالم 
«مارفل» القاتلة الروسية املدربة «ناتاشا 
رومانوف» والتي ترتدي لباسا تكتيكيا 
أسود وبتصفيفة شعر متغيرة باستمرار، 
وبســهولة تتنقــل بني هويتهــا األولى 
والثانية، مع شــعور بالذنب يســتحوذ 
 Black» عليها حول حياتها السابقة، ومع
Widow»، قامت «مارفل» أخيرا بالتعمق 
أكثر في ذاك املاضي الغامض، لتعطي األنثى 
الوحيدة فــي فريق «األفينجرز» األصلي 

وقتا طال انتظاره حتت دائرة الضوء.
تدور أحــداث الفيلم في الفترة ما بني 
 «Captain America: Civil War» فيلمــي
و«Avengers: Infinity War»، عندما أجبرت 
اتفاقيات ســوكوفيا الفريق على االنقسام 
وإعــادة التقييــم، لكــن بالطبــع يعــرف 
املشــاهدون أن الفريــق يجتمع مرة أخرى 
(مع بقاء ناتاشــا عضوا ثابتــا)، ويطمس 
«Black Widow» الفجوة بني «ناتاشا» عندما 
كانت أقرب للمرتزقة، وبني املرأة التي رمت 
نفسها من أعلى اجلرف لكي ينجو «هوك 
آي»، فيعرفنــا علــى عائلتها، بعد 
مهمتها لتدمير الغرفة احلمراء، 
حيــث يتــم تدريــب فتيــات 
«البالك ويدو»، ويوضح لنا 
كيف أنها لطاملا كانت تشــعر 
بتأنيــب الضمير حول كونها 
قاتلة مدربة، فبعد كل شيء، 
لم يكن أمامها خيار آخر.

لــو كان يجب وصف 
الفيلم بكلمة واحدة، فهي 
أنه «طمــوح»، إنه فيلم 
بطلة خارقــة لكنه أيضا 

فيلم جاسوســية مليء باألكشن والتشويق، ودراما 
عائلة مفككة، وعمل مؤثر حول التعافي من التعرض 
لإلساءة، فهو ال يبدو في غالبيته كما لو أنه من أفالم 
«مارفــل» على اإلطالق، وذلــك بفضل التوجه األكثر 
سوداوية لسرد قصة برنامج روسي يعمل على خطف 
الفتيات اليافعات ويدربهن ليصبحن قاتالت محترفات. 
ال يوجد هناك حدث كارثي يعطي «ناتاشا» قوى 
خارقة، فليست هناك عضة عنكبوت أو قنبلة غاما، فـ 
«ناتاشا» انضمت بالفعل إلى «S.H.I.E.L.D»، بالرغم 
من أن املشاهدين سيتعرفون على سبب انضمامها في 
املقام األول، ويركز الفيلم على تأكيد سبب استمرارها 
في طريق البطولة، متجاوزا مجرد الهروب من قيود 
حياتها املاضية، وبالرغم من أنه ينتهي نهاية مفعمة 
باألمل، إال أنه يترك مذاقا مرا من املأساة الكبيرة ألحد 
«اآلفينجرز» األساسيني في كون مارفل السينمائي.

«ناتاشا» ليست بطلة خارقة بل هي نسخة محسنة 
لإلنسان بأفضل حاالتها، وعندما تتلقى لكمة ما نشعر 
أنها تؤلم للغاية، فعندما تقاتل «تاسك ماستر»- الذي 
يبدو بشريا خارقا بفضل أسلوبه القتالي املبني على 
تقليد حركات اخلصم- يكون هناك شــعور باخلطر 
 Black» احلقيقــي، ويكمن جــزء من متعة مشــاهدة
Widow» فــي التعرف علــى أي من «اآلفنجرز» يقوم 
«تاسك ماستر» بتقليده، ابتداء من درع «كابنت أميركا»، 
ووصوال إلى وقفة تي تشاال (Black Panther) الشهيرة، 
والنتيجة هي ظهور فيلم «مارفل» نادر، ويبدو مرضيا 
بطريقة تشبه مسلسل «جيسيكا جونز»، وفي نفس 
الوقــت يحافظ على النطاق الكبير وعناصر األبطال 

اخلارقني الكالسيكية. 
يكــون «Black Widow» في أوجــه عندما تتقاتل 
«ناتاشا» وشقيقتها الصغرى «يلينا بيلوفا»، سواء 
ضد بعضهما البعض أو سوية ضد آخرين، حيث تقدم 
فلورنس بيو أداء رائعا بدور «يلينا» وحسها الفكاهي، 
والتي هي أيضا «بالك ويدو»، في حني تكيفت «ناتاشا» 
مع ظروفها عبر التحول إلى شــخص بارد التعبير، 
كمــا أنه من الرائع رؤية نوع أفالم كالســيكي يضم 
عددا أكبر من النساء املقاتالت، فمن النادر االستمتاع 
برؤية «بيو» تقوم بتشغيل مروحية بشكل عشوائي 
في حني تشق جوهانسون طريقها بحركات الباركور 
على األقدام، وتكمل ريتشــل فايس الثالثي النسائي 

بدور املخططة للعملية.
يســهم أداء ديڤيد هاربور وريتشــل فايس بدور 
الوالديــن املترددين بتمكني الدراما بعواطف بشــكل 
مؤثــرة وغير متوقــع، خاصة هوس هاربــور بأيام 
مجده الســابقة في حياته املهنية كجندي سوفييتي 
خارق يســمى «ريد غارديان»، والتضحية املطلوبة 
لتربية األبناء، ويركز الفيلم على األعباء التي ترافق 
العائالت، فيبطئ أثناء صعوده نحو املواجهة األخيرة 
بني «ناتاشــا» وهدفها وهــو الرجل خلف برنامج 

«بالك ويدو».
يكــرم «Black Widow» شــخصية «ناتاشــا 
رامانــوف» ويصورهــا كبطلــة قوية وشــجاعة 
للغايــة ومتلك قلبا صافيا، فقد حتملت ســنوات 
من التعذيب، وخاطرت بحياتها بعد الهروب، قبل 

أن تضحي بنفسها من أجل صديق.

 Venom:» وصف املخرج آندي سيركيس فيلم
Let There Be Carnage» بأنــه ميثــل قصة حب 
بني إيدي بروك (توم هاردي) وبني فينوم (توم 
هاردي أيضا)، وتنعكس هذه الفكرة بإبداع من 
خالل الســيناريو السلس واخلالي من احلشو 
وخيارات اإلخراج، حيث يعطينا سيركيس جزءا 
ثانيا مع مشاهد أكشن مسلية وطابع شخصي 
أكبــر والكثير من الضحكات ومواجهة ختامية 
مثيرة بني أيدي (فينوم) وكليتوس كاســادي/ 

كارنيج (وودي هاريلسون).
يكمل «Venom: Let There Be Carnage» أحداثه 
بعد مرور فترة من الزمن، متيزت بقصة شعر 
«كاسادي» األنيقة اجلديدة، ويقدم شريرا مختال 
بدوافع انتقامية يقودها األلم، بعدما يلملم «إيدي» 
وشريكه احملقق أجزاء كثرة القتل خاصته- التي 
ظهــرت فــي «٣ Spider man» الــذي عرض منذ 
نحو ١٤ عاما، حني استحوذ «فينوم» تلك املادة 
الســوداء اللزجــة على «بيتر باركــر»، وحوله 
مــن شــاب متواضع وبطل خارق إلى شــخص 
ال يكترث ألي شــيء وغير أخالقي، حيث نرى 
ابتعادا كبيرا عــن مؤامرة اخليال العلمي التي 
كانت في اجلزء األول من «Venom» وتوجه نحو 
عمل يشبه أفالم القصص املصورة التي جتمع 
مزيجا من أفالم القتلة املأجورين والسفاحني.

يقدم الفيلم مزيجا غريبا من أفالم الوحوش 
والقتــل، لكن املخرج ســيركيس يوازن بكفاءة 
بني األنواع املختلفة واملشاهد البصرية واألداء 
الفكاهــي جلعله ينجح بشــكل مدهش، ومتاما 
كمــا يفعل «إيدي» يطلق الفيلم العنان جلانبه 
غريب األطوار، ويحصل السيمبيوت (تلك املادة 
الفضائية السوداء اللزجة) على وقت أكثر للتألق، 
حيث تتخلل عبارات «فينوم» املضحكة اللحظات 
املليئة بالتوتر لتضفي طابعا فكاهيا على املشهد، 
بشكل يشــبه مزيجا بني شــخصيات من كون 
«DC» السينمائي وأخرى من كون «مارفل»، لكن 
األشخاص من حوله يهتمون بهذا العمالق القاتل، 
ويوفرون نسيجا ممتازا يجمع بني الشخصيات. 
نحصــل في هــذا الفيلم علــى طاقم ممثلني 
مســاعدين أصغر بكثير لكن يتم اســتخدامهم 
بفعالية رائعة، مثل احملقق موليغان (ســتيفن 
غراهــام) وآن (ميشــيل ويليامــز) ودان (ريد 
سكوت)، وحتى السيدة تشني (بيغي لو)، فكل 
هذه الشــخصيات تتفاعل مــع بعضها البعض 

على مدار العمل، مع نطاق وعالم أصغر للتنقل 
فيه، باإلضافة إلى تهديد شخصي أكثر لدائرة 

«إيدي» االجتماعية.
 Venom:» نقطة القــوة األكبر التــي يقدمها
Let There Be Carnage» هي أشراره «كاسادي» 
و«كارنيج» وشــرك (ناعومي هاريس)، إنهم 
أشــرار يقدمون أســلوبا رائعا ومتعة كبيرة 
تفتقــر لها العديــد من أفالم مارفــل، والذين 
يستمتعون بالكارثة التي يخلفونها في أعقابهم، 
فـ «كاســادي» يسعى لقتال األنظمة املسيئة 
ملاضيه، وعندما يجتمع مع شخص يشبهه من 
حيث الذكاء والوحشية وعدم الرحمة، يظهر 
االنسجام بينهما على الفور، وهنا يصبح من 
الصعب أال تشعر باالهتمام نحوهما عندما 
يحرقان كل شــيء عن بكرة أبيه، حتى أننا 
وفي خضم إعجابنا بالفوضى التي يحدثونها، 

نقول «إنهم مروعون، ولكن نحبهم!».
مثــل العديد من العالقات املشــؤومة، 
يواجه «إدي» و«فينوم» الكثير من مشاكل 
في التواصل بينهما، وهو ما يوقعهما في 
هذه الفوضى مع «كارنيج»، فباملقارنة مع 
مدى سرعة تعاون «كاسادي» و«كارنيج» 
مع بعضهما البعــض، يبدو أن «إيدي» 
و«فينوم» لن يتفقا على نفس الشــيء 
يومــا، في حني يدرك كالهما في النهاية 
أنهما بحاجة إلى بعضهما البعض وأن 
عليهمــا التنازل إليقاف رجل شــرير، 
فيبنيــان عالقة تكافليــة من املفترض 
أن تكون مستدامة، لذلك نحن نتعاطف 
مع هذين الطفلــني املجنونني ليجعال 

األمور تنجح!
بعدمــا ذكرنــا كل ما ســبق، فإنه 
 «Let There be Carnage» بالرغم من أن
يقدم حبكة جيدة تهدف إلعادة توجيه 
السلسلة، إال أنه يبقى اقل مستوى من 
أفالم األبطال اآلخرين، فهو يبتعد عن 
املخاطرة، وال يقدم التقلبات اخلطيرة 
واملثيرة التي رأيناها في أفالم مثل 
 Shang-Chi»أو «The Suicide Squad»
 ،«and the Legend of the Ten Rings
فالفيلم تقليدي الى حد بعيد ويتبع 
قصة رحلة البطل مع قلة التركيز 

على العثور على جوهره.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

VENOM: LET THERE BE CARNAGE

.. سيناريو سلس وخاٍل من احلشو وخيارات اإلخراج
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كأس «الصاالت» بني القادسية والساملية
يحيى حميدان

حتتضن صالة نــادي الكويت املباراة 
النهائيــة لكأس كــرة الصاالت للموســم 
القادســية  ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتــي ســتجمع 
والســاملية عند الســاعة الـ ٦ مساء اليوم 
برعاية وحضــور رئيس اللجنة االوملبية 
الكويتيــة الشــيخ فهد الناصــر. ووصل 

«األصفر» إلى املبــاراة النهائية بعد فوزه 
على كاظمة ٤-٣، فيما تغلب «السماوي» 
على التضامن ٣-١ في الدور نصف النهائي 
للمسابقة. ويدير املباراة احلكم البحريني 
حسني البحار والدولي الكويتي عبدالعزيز 
الصراف. وقد خصص احتاد الكرة مكافأة 
مالية تقدر بـ ٦ آالف دينار للفائز في النهائي، 
فيما يحصل الوصيف على ٣ آالف دينار.

األزرق يخوض تصفيات آسيا يونيو ٢٠٢٠ بنظام التجمع
عبدالعزيز جاسم 

قرر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم تغيير نظام 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى نهائيات كأس 
آســيا في الصني ٢٠٢٣ من نظام الذهاب واإلياب 
فــي مجموعات تضم كال منهــا ٤ منتخبات إلى 
نظام التجمع بدولة واحدة من دور واحد فقط، 
يتأهل من خاللها منتخبان من كل مجموعة إلى 

النهائيات.
وسيجبر هذا التغيير منتخبنا الوطني على 
وضــع خطة ورزنامة خاصــة في فترة التوقف 
الدولي «فيفا دي» والتي تصادف شهري فبراير 
ومارس املقبلني، لذلك سيبحث األزرق عن عدد 
من املباريات الدوليــة الودية خالل هذه الفترة 

بعد أن كانت مقررة إلقامة التصفيات.
وأشــار االحتاد اآلســيوي الى ان هذا القرار 
جاء بعد األخذ بعني االعتبار التحديات احلالية 
التي تفرضها جائحة كورونا، مع منح األولوية 
لصحة وسالمة كل األطراف املعنية قبل نهائيات 

البطولة التي تقام في الصني خالل الفترة من ١٦ 
يونيو ولغاية ١٦يوليو ٢٠٢٣.

ومت االتفاق على إقامة منافسات كل مجموعة 
مــن ثالث جوالت أيــام ٨ و١١ و١٤ يونيو ٢٠٢٢، 
حيث سيتم اإلعالن في الوقت املناسب عن فتح 
باب تقدمي طلبات استضافة مباريات تصفيات 

املجموعات جلميع االحتاد الوطنية املشاركة.
وسيتم وضع مجموعة من املتطلبات من أجل 
اســتضافة مباريات التصفيات، وبشكل مماثل 
لتقدمي طلبات استضافة البطوالت بنظام التجمع 
لعام ٢٠٢٢، وذلك من أجل ضمان توفير تطبيق 
أفضل معايير وبروتوكوالت الصحة والسالمة.

وتتضمن هذه املعاييــر تطبيق احلد األدنى 
من قيود السفر واحلجر جلميع الفرق املشاركة، 
وســهولة الرحالت اجلوية إلــى البلد املضيف، 
والوضــع الصحي في الدولــة املضيفة، وتوافر 
مالعب كافية، وسيكون فحص كوفيد-١٩ إلزاميا 

جلميع الالعبني واملسؤولني.
وقد يتم تعديل البرنامج اجلديد للمباريات عند 

احلاجة، وذلك بحسب التعديالت على تعليمات 
بطوالت االحتاد اآلسيوي.

وبعد إقامة مباريات ملحق تصفيات كأس آسيا 
٢٠٢٣ في الصني، وذلك في وقت سابق من الشهر 
اجلاري، حصلت إندونيسيا وكمبوديا على آخر 
بطاقتني في الدور النهائي من التصفيات، بعد ما 
كان ٢٢ منتخبا حصلت على مقاعدها في الدور 
النهائي بعد نهاية دور التصفيات من التصفيات 

اآلسيوية املشتركة.
األوملبي يغادر السبت

إلى ذلك، سيغادر وفد منتخبنا األوملبي لكرة 
القدم إلى أوزبكســتان السبت املقبل للمشاركة 
في تصفيات آسيا املؤهلة إلى نهائيات البطولة 
القارية حتــت ٢٣ عاما، حيث ســيخوض أولى 
مبارياته يوم ٢٧ اجلاري أمام بنغالديش، ومن 
ثم سيواجه املنتخب السعودي ٣٠ منه، قبل أن 
يختتم مواجهاته أمــام البلد املنظم للتصفيات 

والنهائيات أوزبكستان في ٢ نوفمبر.

األخضر والصليبخات يقصان شريط سلة «األولى»
هادي العنزي

بعد تأجيل لثالثة أيام، ينطلق في الـ ٥٫٣٠ 
من مساء اليوم دوري الدرجة األولى لكرة 
السلة للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ مبباراة جتمع 
العربي والصليبخات، على صالة االحتاد 
مبجمع الشيخ ســعد العبداهللا للصاالت، 
وتتبعها مواجهة منتخب الشــباب (حتت 
١٩ سنة) ونادي الشباب في ٧٫٣٠ مساء، 
على ذات الصالة. وقد اســتعد األخضر 

للموســم اجلديد بتعاقــده مع ٨ العبني 
محليني، ومحترفني أميركيني، بينما تعاقد 
الصليبخات مع األميركيني تري والتون، 
وستافون بلير، ليكونا آخر تعاقدات الفريق 
بعــد انضمام عدد من احملليني من بينهم 
سلمان السهو، وفيصل ضاري، ويوسف 
عقاب، وحمد العلي، وستكون أولى مواجهات 
دوري الدرجة األولى محلية الطابع «فنيا» 
بني مدرب األخضــر طالل بالل، وزميله 

مدرب الصليبخات خالد املسافر.

«اليد» يعلن قائمة األزرق لبطولة قطر
يعقوب العوضي

أعلــن احتــاد كــرة اليــد 
عن قائمــة املنتخب الوطني 
التي ستشــارك فــي بطولة 
قطــر الدوليــة الوديــة التي 
ستقام في األول من نوفمبر 
املقبل ولغاية الســابع منه، 
اذ وقع اختيار اجلهاز الفني 
بقيــادة املدرب الســلوفيني 
دينيتــش بوريــس على ١٩ 
العبا هم: صالح املوســوي، 
ابراهيــم األميــر، عبــداهللا 
الغربللــي، صقر الفهد، فواز 
عبدالهادي، عبداهللا اخلميس، 
محمــد عامر، حيدر دشــتي، 
عبدالعزيز الشــمري، مبارك 

اخلالدي، عبدالرحمن البالول، 
عبدالعزيز ســلطان، حسن 
صفر، محمد بو يابس، سيف 
العدواني، يوســف ضايف، 
فــواز املشــاري، عبدالعزيز 

ساملني وفواز عبداجلليل.
وأكــد مديــر املنتخبــات 
الوطنيــة محمد اخلميس أن 
املشاركة في البطولة ستعود 
بالفائــدة على الالعبني، وقد 
خاض الالعبون أربع جوالت 
فــي بطولــة الــدوري العام 
باإلضافــة إلــى املعســكرات 
التدريبية للمنتخبات الوطنية 
التي أقيمــت مؤخرا وهو ما 
سيســهم في تقــدمي صورة 
مميزة للمنتخب في البطولة.

املال: تعطيل املسابقات احمللية ال يفيد أحدًا
يحيى حميدان

رأى رئيس جهاز الكرة 
بنادي خيطان محمد المال 
أن تأجيل انطالقة الموسم 
الجديــد حتــى ٢٠ نوفمبر 
المقبل ال يخــدم الالعبين 
أو االنديــة أو المنتخبات، 
مشيرا الى أن إفساح المجال 
أمــام الالعبين للمشــاركة 
مع أنديتهم في المسابقات 
المحليــة أفضل مــن إقامة 

معسكرات تدريبية وخوض 
مباريات تجريبية أقل حدة 

من المباريات الرسمية. 
وأضاف املــال في حديث 
خاص مع «األنباء» أن إقامة 
املســابقات احملليــة تتيــح 
لألجهزة الفنية للمنتخبات 
الوطنية اختيار العبني أفضل، 
إذ قد يبرز العبون جدد على 
عكــس الالعبني الذين كانوا 
متألقــني مثــال في املوســم 
املاضــي، وهذا األمــر يعود 

ألميدا بتســجيله ٣ أهداف 
مرمــى  فــي  «هاتريــك» 
الســالمية مســاء أول من 
امــس فــي كأس االتحــاد 
«التنشــيطية»، منوها في 
ذات الوقت بجهود الالعبين 
الفنــي بقيــادة  والجهــاز 
المدرب هانــي الصقر بعد 
تحقيقهم الفوز الثاني على 
التوالي بعد اقتناص النقاط 
الثــالث أمــام اليرموك في 

الجولة السابقة.

بالفائدة علــى «األزرق» في 
مختلف فئاته العمرية.

وبــني أن خيطــان حاليا 
برنامــج  معرفــة  ينتظــر 
املباريــات في الفترة املقبلة 
سواء عبر إقامة كأس االحتاد 
أو إفســاح  «التنشــيطية» 
املجال لنا خلوض مباريات 
جتريبية مع مختلف الفرق 

احمللية.
وأشــاد المال بمــا قدمه 
المهاجــم البرازيلي ويلبر  محمد املال

عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي

متكن النصر من التغلب على الفحيحيل 
٢-١ في املواجهة التي جمعتهما على ملعب 
ستاد ناصر العصيمي بنادي خيطان، وذلك 
ضمن منافســات املجموعة الثانية ببطولة 
كأس االحتاد التنشيطية، ليرفع «العنابي» 
رصيده إلى ٦ نقاط، فيما بقي الفحيحيل على 
رصيده السابق بنقطة واحدة، وسجل هدفي 

الفائز محمد خالد، ومشعل فواز.
وفي مبــاراة ثانية، وبتألق محمد عبيد، 

وثالثية «هاتريك» املهاجم البرازيلي ويلبر 
أمليدا، تغلب خيطان على الساملية ٣-٢ في 
املواجهة التي جمعت الفريقني على ستاد نايف 
الدبوس بنادي الفحيحيل، ضمن منافسات 
اجلولــة الثالثة للمجموعــة الثالثة، ليرفع 
الفائــز رصيــده إلى ٦ نقاط، متســاويا مع 

اخلاسر بذات الرصيد.
وقد تأجلــت املباراة الثالثة والتي كانت 
مقررة بني الكويت واليرموك إلى ٢٥ أكتوبر، 
بسبب تأهل األبيض إلى الدور النهائي لكأس 

االحتاد اآلسيوي عن منطقة غرب آسيا.

خيطان يفاجئ الساملية.. و«العنابي» يتخطى الفحيحيل

الكندري بطل «بولينغ الناشئني»
هادي العنزي

تختتم اليوم مرحلة نظام احملاوالت في 
فئــة الرجال (ايه بالس) في بطولة الكويت 
املفتوحــة للبولينــغ، التــي ينظمهــا مركز 
نادي البولينغ الكويتي في الساملية، والتي 
تختتم بعد غد السبت، وسط مشاركة واسعة 
مــن دول مجلس التعــاون اخلليجي. وتبدأ 
اجلــوالت النهائية الرســمية للبطولة، بعد 

انتهــاء «احملاوالت»، حتى موعد اخلتام مما 
يعد مبستوى مرتفع من قبل جميع الالعبني 
في املراحل املقبلة، سعيا للظفر بأحد املراكز 
الثالثة األولى. وقد اختتمت منافسات فئتي 
الناشئني واألشبال والتي جتري على هامش 
فعاليــات الكبــار، حيث متكــن عبدالرحمن 
الكندري من الفوز بلقب الناشئني (حتت ١٨ 
سنة)، وفي منافسات األشبال (حتت ١٥ سنة) 
متكن يوسف فرج من الفوز باملركز االول.

مؤمتر صحافي لـ «الطائرة» اليوم
يعقوب العوضي

يعقد احتاد الكــرة الطائرة في الثانية 
عشرة ظهر اليوم مؤمترا صحافيا لبطولة 
كأس السوبر للموسم الرياضي ٢٠٢١ -٢٠٢٢ 
التي ســتقام بني فريقي القادســية «بطل 

الدوري» والكويت «بطل الكأس» في مقر 
االحتاد مبجمع صاالت الشيخ سعد العبداهللا 

في صباح السالم.
وقــد انطلقــت اســتعدادات الفريقــني 
للمواجهة اذ خاض األصفر حصة تدريبية 
مكثفة مساء أول من أمس متهيدا للمباراة.

«هارد لك ياألبيض».. احملرق إلى نهائي كأس االحتاد اآلسيوي

ناصر العنزي

خرج الكويت من املنافسة على لقب كأس االحتاد اآلسيوي 
بعد خســارته من احملرق البحريني في نهائي منطقة «الغرب» 
باملواجهة التي جمعتهما في املنامة أمس وانتهت بفوز املضيف 
بهدفني مقابل ال شــيء، وســيلتقي احملرق مع ناساف األوزبكي 
الذي تغلب على لي مان من هونغ كونغ في نهائي املسابقة يوم ٥ 
نوفمبر املقبل. وفاجأ الكويت املتابعني بعرض هزيل في الشوط 
األول وتلقت شباكه هدفني بعدما كثرت الثغرات في صفوف خط 
دفاعه املكون من ســامي الصانع وفهد حمود واألسترالي رايان 
ماكجوان، كما لم يقم خط الوسط بواجباته وترك عناصر اخلصم 
ميرون من دون رد منهم.  ولم تكن لألبيض هجمات منظمة في 
الشوط األول وعجز العبوه عن تهديد مرمى احلارس البحريني 
محمد جعفر، وسنحت فرصة وحيدة لألبيض لكن أضاعها فهد 
الهاجــري ومرت الكرة من أمامه وهو قريــب من املرمى «٣٩»، 
وبالفعل كان أداء محيرا لألبيض فلم تكن خطوطه الثالثة على 
اتصــال مع بعضها البعض وظهــر كأن كل العب يلعب وحده. 
أما احملرق فقد كان األفضل واألخطر وســجل هدفني عن طريق 

األردني محمود املرضي «٢٠» والبرازيلي فالفيو«٤٥»، وأحسن 
مدرب احملرق عيســى السعدون في توظيف العبيه فكانت لهم 
الغلبة والتفوق، وسنحت لهم أكثر من فرصة للتسجيل. وفي 
الشوط الثاني أدخل مدرب الكويت فتحي اجلبال الالعب أحمد 
الزنكي لتنشيط الهجوم، وقام العبو األبيض مبحاوالت لتعديل 
النتيجة لكن لم تكتمل هجماتهم بســبب التعجل في الوصول 
ملرمى اخلصم وفقدان التركيز، وأجرى اجلبال تبديال آخر بإدخال 
يوســف الرشيدي لكن لم يتغير من احلال شيء، فلم تكن كرة 
األبيــض في حالة تعينه على إدراك التعادل في حني اســتحق 
احملــرق الفوز بعدمــا حافظ على توازنه دفاعــا وهجوما. هذا، 
وأدار املباراة احلكم الســعودي محمد الهويش الذي أحسن في 
إدارتها. وقد مثل الكويت: حميد القالف، سامي الصانع، ماكجوان، 
فهــد حمود، فهد الهاجري، طــالل الفاضل، جون ميكيل، املهدي 
برحمة، عبداحملسن تركماني، يوسف ناصر، فيصل زايد، أحمد 
زنكي، يوســف الرشــيدي، ابراهيم كميل، فيما مثل احملرق كل 
من: محمد جعفر، راشــد احلوطي، وليد احليام، أمني بن عدي، 
محمد البناء، نور ووابدة، موزيس، محمود املرضي، عبدالوهاب 

املالود، فالفيو، وأحمد شروقي.
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

الدوري األوروبي (املرحلة ٣)

HD Premium ٣ ٧:٤٥beIN SPORTSفنربخشة – رويال انتويرب

٢ ٧:٤٥beIN SPORTS HD Xtraريال بيتيس – باير ليڤركوزن

٧:٤٥لودوغوريتس – سبورتينغ براغا

٧:٤٥ميتيالند – سرفينا زفيزدا

١ ٧:٤٥beIN SPORTS HD Xtraالتسيو – مارسيليا

١ ٧:٤٥beIN SPORTS HDرابيد ڤيينا – دينامو زغرب

English ٢ ١٠:٠٠beIN SPORTS HDسبارتا براغ – ليون

٢ ١٠:٠٠beIN SPORTS HD Xtraغالسكو رينجرز – بروندبي

١ ١٠:٠٠beIN SPORTS HD Xtraآيندهوڤن – موناكو

HD Premium ٢ ١٠:٠٠beIN SPORTSشتورم غراتس – ريال سوسييداد

١٠:٠٠فرانكفورت – أوملبياكوس 

١٠:٠٠نابولي – ليجيا وارسو

وست هام يونايتد – كي آر سي 
HD Premium ١ ١٠:٠٠beIN SPORTSجينك

HD Premium ٣ ١٠:٠٠beIN SPORTSلوكوموتيڤ موسكو – غلطة سراي

دوري املؤمتر األوروبي (املرحلة ٣)

٣ ٧:٤٥beIN SPORTS HDفينورد – يونيون برلني

HD Premium ٢ ٧:٤٥beIN SPORTSبودو – روما

٢ ٧:٤٥beIN SPORTS HDمورا – رين

HD Premium ١ ٧:٤٥beIN SPORTSفيتيسه – توتنهام

٣ ١٠:٠٠beIN SPORTS HDكلوج – آلكمار

٢ ١٠:٠٠beIN SPORTS HDبازل – اومونيا

XCAT زورق الكويت ينافس في الـ

فضال عن ضرورة القيام بالتجارب الفعلية 
على أداء الزورق والتأكد من سالمة اجلسم 
اخلارجي له باإلضافة إلى أجهزة املالحة.

جتدر اإلشــارة الى أن امــارة الفجيرة 
ستشــهد هذه االنطالقة في أواخر نوفمبر 
املقبل، حيث سيقوم نادي الفجيرة الدولي 
للرياضات البحرية باستضافة هذا احلدث 
ومن املعــروف أن نادي الفجيــرة يتمتع 
بخبرة جيدة في هذا املجال، حيث استضاف 
العديد من البطوالت الدولية املعنية برياضة 

احملركات البحرية.

أسامة املنصور

يستعد زورق الكويت 
١٧ بقيــادة عبداللطيــف 
العماني ومالحه مصطفى 
دشــتي خلــوض العديد 
بطولــة  جــوالت  مــن 
العالم للزوارق السريعة 
الـــ ٢٠٢١ XCAT والتــي 
تندرج حتت مظلة االحتاد 
الدولي للرياضات البحرية 
الـــ UIM، وتعود جوالت 
البطولــة بعد توقف دام 

موســمني وذلك بســبب تداعيات جائحة 
كورونا.

مــن جانب آخر، بــات الفريق الكويتي 
الوحيــد الذي ينافس بهــذه البطولة منذ 
انطالقتها في جاهزية تامة وهذا ما أكده قائد 
الزورق عبداللطيف العماني لـ «األنباء»، 
فــي تصريح قال فيه: لم يكن التوقف عن 
املشاركة بسبب اجلائحة عائقا أمام الفريق 
بأن يكون جاهزا رغم الظروف امليكانيكية 
التي تعرض لها الفريق، فالكل يعلم أن األداء 
امليكانيكي يحتاج إلى متابعة شبه يومية 

زورق الكويت بقيادة عبداللطيف العماني ومالحه مصطفى دشتي

ضرب مبرح ملشجع «ستيني»!

روما وتوتنهام في مهمة خاصة بـ «املؤمتر األوروبي»

يســعى روما اإليطالي لالقتراب خطوة 
مــن األدوار اإلقصائية للمســابقة القارية 
املســتحدثة املؤمتر األوروبي «كونفرنس 
ليــغ»، عندما يتوجه الــى الدائرة القطبية 
الشمالية ملواجهة بودو- غليمت النرويجي 
ضمن منافســات اجلولة الثالثــة من دور 
املجموعــات اليــوم، فيمــا يأمــل توتنهام 
اإلجنليزي مواصلة صحوته وحتقيق الفوز 

الثاني تواليا.
ويبــدو فريق املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو الى جانب فريقه السابق توتنهام، 
املرشــحني األبرز للفوز باللقب االول لهذه 
البطولة التي تؤهــل فائزها خلوض غمار 

الدوري األوروبي.
ويدخل فريق العاصمة اإليطالية املباراة 
بعد ســقوطه أمام مضيفــه يوڤنتوس في 
تورينو ضمن املرحلة الثامنة األحد، كانت 
الثالثة له في «سيري أ» هذا املوسم مقابل 

خمسة انتصارات.
ورغم أنــه ال يتوقع أن يكــون الطقس 
شــديد البرودة في بلــدة بودو الواقعة في 
شمال النرويج، إذ تبلغ املعدالت في أكتوبر 

ســت درجات مئويــة، إال أن روما قد يرى 
أمورا غير مألوفة، يشتهر مشجعو النادي 
املضيــف بالتلويح بفرش أســنان عمالقة 

صفراء اللون خالل املباريات.
فــي املجموعة الســابعة، يأمل توتنهام 
أن يواصــل صحوته بعد فــوزه ٥-١ على 
مورا السلوڤيني في اجلولة الثانية بعد أن 
اكتفى بالتعادل ٢-٢ في اجلولة االفتتاحية 
مع رين الفرنسي، عندما يحل على فيتيس 

الهولندي في أرنهيم.
لــم يشــرك املــدرب البرتغالــي نونــو 
إســبيريتو ســانتو مهاجمه الفتاك هاري 
كاين أساســيا في املباراة القارية األخيرة، 
معتمدا أكثر على تشكيلة رديفة، إال أنه دفع 
به بعد مرور ساعة على انطالق اللقاء عندما 
كان فريقه متقدما ٢-١ قبل أن يسجل الدولي 

االجنليزي هاتريك في غضون ١٩ دقيقة.
وتبرز مواجهة بارتيزان بلغراد الصربي 
مــع غنت البلجيكي على صدارة املجموعة 
الثانيــة بعدمــا حقق كل منهمــا الفوز في 
اجلولتــني األوليــني علــى حســاب فلورا 

اإلستوني وأنارتوزيسس القبرصي.

الفودري والشمالي استقبال «الزوارق السريعة»
عاد إلى البالد صباح 
امس قادما من إسبانيا وفد 
املنتخب الوطني للزوارق 
السريعة الذي توج بطال 
ملنافسات املرحلة الثانية 
مــن  الثانيــة  للجولــة 
العالــم للزوارق  بطولة 
القدرة  السريعة (سباق 
والتحمــل) التــي نظمها 
الدولي للزوارق  االحتاد 
السريعة UIM بإسبانيا، 
وكان في استقبال املنتخب 
أمني السر العام بالنادي 

البحــري خالــد الفــودري ورئيس جلنة 
الزوارق السريعة والويك بورد في النادي 

علي الشمالي وعدد من األهالي.
وكان املنتخب قد ســجل إجنازا جديدا 
لصالــح الرياضة البحريــة الكويتية من 
خالل حتقيق الزورق (كويت B١٢) بقيادة 
مصطفى دشتي ومساعده أحمد أبل املركز 
األول، وحقق الزورق (كويت B٢٤) بقيادة 

بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي 
املركــز الرابع، فيما كانــت نتائج املرحلة 
األولى قد جاءت بتحقيق دشتي وأبل املركز 
الثاني، والدوسري والعيسائي املركز الرابع، 
وبهذه النتيجة حصل املنتخب على املركز 
الثاني في مجموع الترتيب العام للبطولة 
التي ستختتم منافساتها ١٥ نوفمبر املقبل 

في مدينة ملقا االسبانية.

خالد الفودري وعلي الشمالي يتوسطان وفد املنتخب

واصل ليڤربول اإلجنليزي وأياكس أمســتردام الهولندي بدايتهما اجليدة في 
دور املجموعات ملسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بتحقيقهما الفوز الثالث 
تواليا، واستعاد ريال مدريد اإلسباني ومان سيتي االجنليزي توازنهما، فيما أنقذ 
األرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جرمان الفرنسي من اخلسارة أمام 

اليبزيغ األملاني.
وأوقف إنتر ميالن اإليطالي فورة شــيريف تيراســبول املولداڤي عندما تغلب 
عليه ٣-١، وأنعش سبورتينغ البرتغالي آماله بفوز كبير على مضيفه 
بشــيكتاش التركي ٤-١، فيما استمرت محن ميالن اإليطالي 
بتلقيه اخلســارة الثالثة تواليا إثر سقوطه أمام مضيفه 

بورتو البرتغالي.
وقاد الدولي املصــري محمد صالح فريقه ليڤربول 
إلى الفوز الثالث تواليا وكان ثمينا على حساب مضيفه 
أتلتيكو مدريد اإلســباني ٣-٢ بتســجيله ثنائية في 
مبــاراة أكملهــا أصحاب األرض بـــ ١٠ العبني إثر طرد 
جنمهم الفرنسي أنطوان غريزمان صاحب ثنائية أيضا.

وفي ملعب «واندا ميتروبوليتانو» تقدم ليڤربول 
باكرا بهدفني لصالح املتألق بشــكل هائل هذا املوسم 
(٨) والغانــي نابي كيتا (١٣)، قبل أن يرد أتلتيكو بقوة 
بهدفني لغريزمان (٢٠ و٣٤)، إال أن األخير طرد مباشرة 
إثر تدخل بقدمه على وجه البرازيلي فيرمينو بداية الشوط 

الثاني (٥٢).
وحســم صالح الفــوز بركلة جــزاء (٧٧)، علما أن 
أصحــاب األرض حصلــوا على أخرى قبــل أن يبدل 
احلكم قــراره بعد العودة إلى تقنيــة حكم الڤيديو 

املساعد «ڤار».

ورفع فريق املدرب األملاني يورغن كلوب رصيده إلى ٩ نقاط بالعالمة الكاملة 
أمام أتلتيكو مدريد (٤) ومثلها لبورتو البرتغالي الثالث الذي أسقط ضيفه ميالن 

اإليطالي ١-٠.
وأشاد املدرب األملاني لليڤربول يورغن كلوب بصالح قائال: «إنه العب مذهل، 
يثبت ذلك على أرض امللعب دائما، يسجل أهدافا جميلة، وليس فقط أهدافا سهلة، 

ولكنه يساعد أيضا فريقه كثيرا. يساعد دفاعيا ويلعب من أجل الفريق».
وفي املباراة الثانية، سقط ميالن أمام مضيفه بورتو بهدف للكولومبي لويس 
ديــاس (٦٥) ليتلقــى الهزمية الثالثة له في مجموعة «املــوت» الثانية وأصبحت 

مهمته صعبة جدا في بلوغ الدور املقبل.
وأفلت باريس ســان جرمان من خســارة مفاجئة أمام ضيفه اليبزيغ معوضا 
تأخره الى فوز ٣-٢ بفضل ميسي مسجل ثنائية ضمن منافسات اجلولة الثالثة 
من املجموعة األولى التي شــهدت اكتســاح مان ســيتي اإلجنليزي مصيفه كلوب 

بروج البلجيكي ٥-١.
ورفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده الى ٧ نقاط من فوزين وتعادل، متقدما 
بنقطة على «السيتي» و٣ عن بروج، فيما مني اليبزيغ باخلسارة الثالثة تواليا.
واكتســح مان سيتي مضيفه كلوب بروج ٥-١ بينها ثنائية للدولي اجلزائري 
رياض محرز، وسجل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو (٣٠)، محرز (٤٣ من ركلة 
جزاء و٨٤)، كايل ووكر (٥٣) والبديل الشــاب كــول باملر (٦٧)، فيما أحرز القائد 

هانس فاناكني الهدف الشرفي ألصحاب األرض (٨١).
فيما استعاد ريال مدريد توازنه بفوزه الكبير على مضيفه شاختار دانيتسك 
األوكراني ٥-٠، وأوقف إنتر ميالن فورة شــيريف تيراســبول املولداڤي، مفاجأة 

املسابقة هذا املوسم، عندما تغلب عليه ٣-١ في منافسات املجموعة الرابعة.
كما تابع أياكس أمستردام بدايته اجليدة وحقق فوزه الثالث تواليا عندما أكرم 
وفادة ضيفه بوروسيا دورمتوند األملاني برباعية نظيفة ضمن املجموعة الثالثة.

وأنعش سبورتينغ آماله بفوزه الكبير على مضيفه بشيكتاش ٤-١.

الهالل يطيح بالنصر ويبلغ نهائي أبطال آسيا

مــرات آخرهــا عــام ٢٠١٩، أول فريق يتأهل 
لنهائي دوري أبطال آسيا أربع مرات منذ عام 
٢٠٠٣، حيث خسر عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤، ُمنهيا 
الشراكة مع مواطنه احتاد جدة والعني االماراتي 
وأوراوا ريد داميوندز الياباني وتشــونبوك 

الكوري اجلنوبي.

بلغ الهالل الســعودي 
النهائية ملســابقة  املباراة 
دوري أبطال آســيا بفوزه 
على مواطنــه النصر ٢-١ 
على ملعب مرســول بارك 
فــي الريــاض فــي الدور 
نصــف النهائي. وســجل 
املالي موسى ماريغا (١٧) 
الدوســري (٧١)  وســالم 
هدفــي الهالل، والبرازيلي 
انردســون تاليسكا (٥٠) 
هــدف النصر الــذي لعب 
بعشرة العبني منذ الدقيقة 
٤٥ اثر طرد مدافعه محمد 

علي الجامي. ويلتقي الهالل في املباراة النهائية 
٢٣ نوفمبر املقبل، مع بوهاجن ستيلرز الكوري 
اجلنوبي بعدما تغلب على أولسان هيونداي 
٥-٤ بالضربات الترجيحية إثر انتهاء الوقتني 

األصلي واإلضافي ١-١ .
وأصبح الهالل، املتوج بلقب املسابقة ثالث 

ثنائيات ميسي وصالح ومحرز.. حاسمة في «األبطال»

نابولي وليون ملواصلة التفوق.. 
والتسيو ومرسيليا في قمة «يوروبا ليغ»

يجد نابولي متصدر الدوري اإليطالي نفسه 
أمــام منعطف مهم فــي مشــوارهما بالدوري 
األوروبي (يوروبا ليغ)، عندما يخوض اجلولة 
الثالثة من دور املجموعات باحثا عن أول فوز 
له على حســاب ليغيا وارسو الپولندي، فيما 
يأمل ليون الفرنســي مواصلــة بدايته القوية 
وسط ترقب مباراة التسيو وضيفه مرسيليا.

ويخوض نابولي مباراته على ملعب «دييغو 
أرمانادو مارادونا» اليوم أمام ضيفه الپولندي 
على وقــع نتائج مثالية في الــدوري احمللي، 
وســيفتقد الفريق اجلنوبي الى جهود الظهير 
البرتغالي ماريــو روي الذي طرد بعد نصف 

ساعة من املباراة ضد سبارتاك.
وفي املجموعة اخلامسة، تبرز مباراة التسيو 
اإليطالي وضيفه مرســيليا الفرنســي والتي 
ستشكل استعدادا مهمًا لألخير قبل مواجهته 
املرتقبة ضد باريس سان جرمان املتصدر في 

الدوري احمللي األحد.
ويدخل فريق العاصمــة اإليطالية املباراة 
مبعنويات عالية بعد فوز رائع ٣-١ على اإلنتر 
بطل الدوري السبت بقيادة املدرب مارويتسيو 
ساري الذي حقق لقب «يوروبا ليغ» عام ٢٠١٩ مع 
تشلسي اإلجنليزي، ليتقدم الى املركز اخلامس.

وسيعتمد التســيو على مهاجميه تشيرو 
إميوبيلي والبرازيلي فيليبي أندرسون باإلضافة 
الــى العب الوســط املتألق الصربي ســيرغي 

ميلينكوڤيتش - سافيتش.
أمــا مرســيليا بقيادة املــدرب األرجنتيني 

خورخي ســامباولي القادم من انتصار كبير 
٤-١ على لوريان األحد وضعه في املركز الثالث 
فــي ترتيب الدوري احمللــي، فيأمل أن يرتقي 
مهاجمه الپولندي أركاديوش ميليك واملتألقان 
دمييتري باييت وماتيو غيندوزي الى مستوى 

التطلعات.
وفي املجموعة األولى، سيسعى ليون 

املتصدر الى مواصلة بدايته القوية عندما 
يحل على سبارتا براغ التشيكي الثاني 
(٤ نقــاط) بعد أن حصد ســت نقاط 
مــن فوزين علــى بروندبي الدمناركي 

ورينجرز اإلسكتلندي في أول جولتني 
واللذين يلتقيان في غالسكو.

وفي الرابعة، يحل أوملبياكوس اليوناني 
املتصــدر بالعالمــة الكاملــة ضيفا على 
أينتراخت فرانكفورت األملاني الثاني (٤) 
فيما يلتقي فنربغشة التركي (نقطة) مع 
ضيفه أنتويرب البلجيكي خالي الرصيد.
أما وست هام يونايتد االجنليزي 

فإنه يطمح للبقاء بالعالمة الكاملة 
عندما يســتقبل على ملعب «لندن 
البلجيكــي (٣  ســتاديوم» غنــك 
نقاط)، في حني يلتقي دينامو زغرب 

الكرواتي (٣) مع مضيفه رابيد ڤيينا 
النمساوي املتذيل من دون نقاط.

وتبرز مواجهة آيندهوڤن الهولندي مع 
ضيفه موناكو الفرنسي على صدارة املجموعة 

الثالثة.

بدأت صباح أمس في فرساي محاكمة الدولي الفرنسي كرمي 
بنزمية بغيابه عن اجللسة بتهمة التواطؤ مبحاولة االبتزاز بشريط 
جنسي عام ٢٠١٥ لزميله السابق في املنتخب الوطني ماتيو فالبوينا. 
ولم يكن النجم العائد ملنتخب «الديوك»، الذي لعب مساء الثالثاء 
في أوكرانيا مع ريال مدريد اإلســباني فــي دوري أبطال أوروبا، 
حاضرا في بداية اجللسة، على عكس صاحب الشكوى فالبوينا، وفق 
ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. ويتهم بنزمية بتحريضه فالبوينا على 
دفع مبلغ من املال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن ڤيديو حميمي لألخير.

يتواجد أحد مشجعي مان سيتي في املستشفى بحالة 
حرجة بعد تعرضه لالعتداء من خمسة أشخاص مت توقيفهم، 
بعد فوز الفريق اإلجنليــزي على مضيفه كلوب بروج 
البلجيكي في دوري أبطال أوروبا. وتعرض مشجع لسيتي 
من اجلنسية البلجيكية للضرب املبرح. وقالت الشرطة إنها 
ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد الشجار الذي بدأ 
داخل متجر واستمر خارجه. وذكرت في بيان ان «حياته 

في خطر، الضحية رجل يبلغ ٦٣ عاما».

محاكمة بنزمية في قضية ابتزاز



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
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اخلميس

واحد أبواللطف

تعطيل أسبوع في روسيا 
وبريطانيا تراقب «متحورة» 

متفرعة من «دلتا».

االنتقال إلى املرحلة اخلامسة 
واحلياة الطبيعية اعتبارًا من 

األحد املقبل بحذر.

   اهللا يستر!
  هم ديروا بالكم.

٤:٣٣الفجر
٥:٥٣الشروق

١١:٣٣الظهر
٢:٤٦العصر

٥:١٢املغرب
٦:٢٩العشاء

أعلى مد: ٢:٠٤ ص - ٣:٣٧ م
أدنى جزر: ٩:٠٧ ص - ٩:٠٣ م

العظمى:  ٣٥           الصغرى:  ١٩

البقاء هللا

عبدالرحمــن أحمد علي الكندري: ٧٥ عاما - ت: ٩٧٩٠٥٠٢٠ - 
٩٩٨٣٨٩٨٢ - شيع.

طيبة عيسى محمد العون: ٧٧ عاما - ت: ٩٩٩٩٣٠٨٨ - ٩٩٣٧٦١٧٧ 
- شيعت.

سهام نفاع فرج العنزي: ٦١ عاما - ت: ٦٦٦٦٥٥٤٥ - ٩٩٣٦٨٧٦٨ 
- شيعت.

سارة فهد محمد اخلالد العنزي: أرملة خلف عيد محمد اخلالد 
العنزي: ٧٢ عاما - ت: ٦٦٠٥٠٤٠١ - شيعت.

ليلى يوسف محمد اجلوعان: أرملة سالمة محمد بن سالمة: ٦٣ 
عاما - ت: ٦٧٦٢٢٢٩٢ - ٩٩٤٤١٥٤٣ - ٦٦٦٩٩٢٣٣ - شيعت.

فاطمة رشم عواد الضفيري: أرملة منجل خلف اخلالدي: ٨٦ 
عاما - ت: ٩٧٧٧٧٩٨٠ - شيعت.

خالد علي محمد بوعركي: ٧٤ عاما - ت: ٦٦٠٩٨٦١٨ - ٥٥٣٣٣١١٨ 
- شيع.

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

أبعد من الكلمات
«في ســن الـ ٨٤، ما زلت أقود ســيارتي 

الكورفيت، ألذهب للمستشفى»
بــاول، وزير  اجلنــرال كولن 
اخلارجية األميركي األســبق، قبيل 
وفاتــه بكوفيــد-١٩، متحدثــا إلى 

الصحافي بوب وودوارد.

«إيلون ماسك سيصبح تريليونيرًا»
إيلون ماســك مرشح لتصنيف 
تريليونير، بفضل شركته اجلديدة 
ســبيس أكس، وفقا ألدم جوناس، 

محلل البيانات مبورغان ستانلي.

«أنهيت آخر مشاهدي في سلسلة املرتزقة»
املمثل  سيلفســتر ســتالون، 
األميركي، يعلن خروجه من سلسلة 
أفالم املرتزقة، ويعهد بها إلى ممثل 

األكشن جيسون ستاثام.

«٣٢ مليون دوالر لشراء نصيب يي في منزل 
األسرة»

كيم كارديشيان، تسدد نقدا نصف 
قيمة املنزل الــذي يحوي أطفالها، 
للمغني كانييه ويست الذي غير اسمه 
الى يي، وذلك لشــراء نصيبه منه، 
ليصبح ملكا لها بالكامل بعد الطالق.

امللكة إليزابيث ترفض جائزة «عجوز العام» 
وتذعن «على مضض» لنصيحة أطبائها بالراحة

لندن - (أ.ف.پ): امتثلت امللكة إليزابيث 
الثانية (٩٥ عاما) «على مضض» لنصيحة 
أطبائها بالراحة لبضعة أيام، ما اضطرها 
إلى إلغاء زيارة أليرلندا الشمالية، على ما 

أفاد قصر باكنغهام أمس األربعاء.
وأوضح القصر فــي بيان قصير أن 
«امللكة قبلت على مضض برأي طبي يحضها 

على الراحة في األيام القليلة املقبلة».
وأكد البيــان أن «جاللة امللكة ال تزال 
في حــال معنوية جيدة وتشــعر بخيبة 
أمــل ألنها لن تتمكن من زيــارة أيرلندا 
الشمالية، حيث كان من املقرر أن تشارك 

في سلســلة من األنشطة يومي األربعاء 
واخلميس»، مضيفا أنها «تتطلع إلى القيام 
بهذه الزيارة مستقبال». وأشارت وكالة «بي 
إيه» البريطانية لألنبــاء إلى أن إليزابيث 
الثانية تخضع للراحة في قلعة وندسور 
بالقرب من لندن، حيث قضت فترات احلجر 
املتتاليــة، وحالتها غير مرتبطة بڤيروس 
كورونا، علما أنها تلقت اللقاح املضاد له.

وكانت امللكة إليزابيث رفضت أول من 
أمس قبول جائزة مخصصة لكبار السن 
أرادت مجلــة بريطانيــة منحها إياها، إذ 
اعتبرت صاحبة التاج البريطاني أنها غير 

مطابقة للمعايير، مشــددة على أن «عمر 
الشــخص هو ذاك الذي يشعر به»، وفق 
ما أفادت الثالثاء املطبوعة التي حتمل اسم 

«ذي أولدي».
وكشفت هذه املجلة التي تعتبر أنها توفر 
البديل «اخلفيف» من الصحافة «املهووسة 
بالشباب واملشاهير» أنها اقترحت على قصر 
باكنغهام تقدمي جائزتها «ذي أولدي أوف 
ذي يير» (مسن العام) إلى امللكة اجلالسة 

على العرش منذ نحو ٧ عقود.
ونشرت املطبوعة الثالثاء رسالة الرفض 

امللكة إليزابيث وبوريس جونسون خالل حفل استقبال أقيم الثالثاء (أ.ف.پ)التي تلقتها في ٢١ أغسطس املاضي.

والد ميغان البنته وزوجها: تهتمان باملال فقط
لندن - (أ.ف.پ): ناشد توماس ماركل ابنته 
ميغان وصهره األمير هاري الســماح له برؤية 
حفيديه، داعيا إياهما في مقابلة مع قناة «اي تي 
في» إلى املصاحلة مع اتهامهما بأنهما ال يهتمان 

إال باملال.
وقال توماس ماركل (٧٧ عاما) في مقابلة مع 
برنامــج «غود مورنينغ بريتان» من املكســيك: 
«علينــا كالنا أن ننضج قليال ونتكلم مع بعض 
ونتصالح من أجل مصلحة األطفال ومن أجلنا».

وعــن حفيديه آرتشــي (ســنتان) وليليبت 
(أربعة أشهر)، قال توماس ماركل املقيم في مدينة 
روزاريتو املكسيكية «لديهما عائلتان محبتان، 
وجدة والدهمــا هي ملكة إجنلترا... ســيكبران 

وسيرغبان في معرفة املزيد» عن جديهما.
ابتعدت ميغان ماركل عن والدها قبل زواجها 
فــي مايو ٢٠١٨، وهو حــدث تغيب عنه توماس 
ماركل بسبب مشكالت صحية. وقد ظهر سابقا 
في صور مدفوعة لصيادي صور مشاهير، وهو 

ما لم يرق للزوجني.
ولم يلتق توماس ماركل يوما باألمير هاري أو 
بحفيديه. واتهم توماس ماركل الزوجني اللذين 
اســتقال ماليا عن العائلة امللكيــة ووقعا عقودا 
مببالغ طائلة للمشاركة في وثائقي أو في مدونات 

صوتية، بأنهما «ال يكترثان إال للمال». األمير هاري وميغان

موقع ذا فيرج: «فيسبوك» 
ستغير اسمها األسبوع املقبل

رويترز: تعتزم شركة فيسبوك، عمالق شركات التواصل 
االجتماعي، تغيير اسمها واستبداله  باسم جديد األسبوع 
املقبل مبا يعكس تركيزها على البناء في العالم االفتراضي، 
حســبما ذكر موقع ذا فيرج يوم الثالثاء مستشهدا مبصدر 
على معرفة مباشــرة باألمر. وقــال موقع ذا فيرج إن مارك 
زكربيــرغ رئيس فيســبوك التنفيذي يعتــزم التحدث عن 
تغيير االســم في مؤمتر (كونيكت) الســنوي الذي تقيمه 
الشــركة في ٢٨ أكتوبر، وإن ظل هناك احتمال للكشف عن 
املســألة في موعد أقرب. وأضاف املوقع أن إعادة التسمية 
ســتضع تطبيق فيسبوك على األرجح كواحد من منتجات 
عديدة لشــركة أم ستشرف على مجموعات مثل إنستغرام 
وواتساب وأوكيوالس وغيرها. من جهتها، قالت فيسبوك 

إنها ال تعلق على شائعات أو تكهنات.

ابن شاروخان باٍق في السجن

 نيودلهي - (د.ب.أ): رفضت مجددا محكمة في مومباي 
أمس األربعاء خروج اريان خان ابن املمثل الهندي شاروخان 
من الســجن، بعدما مت إلقاء القبض عليه في الثالث من 

الشهر اجلاري في قضية مخدرات.
وذكرت شــبكة «ان دي تي فــي» أن اريان (٢٣ عاما) 
«املتهم رقم واحد» في القضية متواجد في الســجن منذ 

٨ اجلاري.
وسيعمل محامو آريان اآلن على التقدم بطلب لإلفراج 

عنه بكفالة أمام محكمة مومباي العليا.
وكان أفــراد مكتب مكافحة املخدرات قد ألقوا القبض 
على آريان وآخرين أثناء حضورهم حفال فاخرا على منت 
ســفينة في مومباي في ٢ اجلاري، كان يتم فيه تعاطي 
املخــدرات. ومنذ ذلك احلني، ارتفع عدد املقبوض عليهم 

إلى ٢٠ شخصا.
وقــال محامو آريان في احملكمة إنــه لم يكن بحوزة 
موكله مخدرات. ومع ذلك، قال مكتب مكافحة املخدرات 
إن هناك أدلة قوية من محادثات تطبيق واتساب لهاتف 

آريان تشير إلى صلته بعصابة دولية.

شاروخان وابنه آريان أخبار أمنية

«شؤون اإلقامة» تضبط ٢٠ 
مكتب خدم وهميًا و٦٠ مخالفًا

مبارك التنيب 

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية أنه اســتمرارا للحمــالت التي يقوم بها قطاع 
شــؤون اإلقامة لضبط مخالفي قانون اإلقامة، ومكاتب 
اخلدم الوهمية، وبتوجيهات مباشــرة من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون اإلقامة اللواء أنور البرجس، 
متكنــت اإلدارة العامــة ملباحث شــؤون اإلقامة (إدارة 
متابعة املخالفني) من ضبط مقيم آســيوي يدير مكتب 

خدم وهميا مبحافظة حولي.
وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات إلى اإلدارة العامة 
ملباحث شؤون اإلقامة تفيد بقيام آسيوي بإدارة مكتب 
خــدم وهمي، ويأوي عمالــة مخالفة وهاربة ومتغيبة، 
ويقوم بتشغيلهم بنظام العمل املؤقت، وأكدت التحريات 
صحــة املعلومات، وبعد اســتصدار اإلذن القانوني مت 
ضبــط ١٠ من الرجال والنســاء، منهــم من ال يحمل أي 
إثبــات، وآخرون مادة (٢٠) ال يعملــون لدى كفالئهم، 
ومتت إحالة شخص منهم الى املباحث اجلنائية لوجود 

طفل حمل سفاح.
اجلديــر بالذكر أن إحصائيــة اإلدارة العامة ملباحث 
شؤون اإلقامة في مجال ضبط املكاتب الوهمية والعمالة 
املخالفــة لقانــون اإلقامة خالل شــهر أكتوبر اجلاري، 
أعلنــت عن ضبــط ٢٠ مكتبا وهميــا للعمالة املخالفة، 

و٦٠ مخالفا لقانون اإلقامة.

جانب من املخالفني

«الداخلية»: إزالة اجلزء السفلي 
من «دفتر السيارة» ليست مخالفة

سعود عبدالعزيز

قالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني في وزارة 
الداخليــة إن مقطع الڤيديو املتــداول على بعض مواقع 
التواصل االجتماعي حول مخالفة من يقوم بقطع اجلزء 

السفلي من ترخيص املركبة قدمي. 
وأكدت اإلدارة أن املقطع يعود إلى شهر يناير ٢٠٢٠، 
مشــددة على أن إزالة اجلزء السفلي من رخصة تسيير 

املركبة (دفتر السيارة) ال تعتبر مخالفة مرورية.
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