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غير مخصص للبيع

مساع لصدور «العفو».. قبل جلسة الثالثاء
ماضي الهاجري - رشيد الفعم

تتسارع اخلطى بجهود حثيثة إلنهاء قضية «العفو الكرمي» 
قبل جلسة مجلس األمة املقبلة واملقررة الثالثاء املقبل ٢٦ اجلاري 
الفتتاح دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس 
عشر. مصدر نيابي أبلغ «األنباء» ان اجلهات الفاعلة التي تتولى 
القضية تسعى جاهدة إلغالق امللف قبل يوم الثالثاء املقبل إلضفاء 
نوع من االرتياح لدى الشــارع السياسي وتفعيل مبدأ التعاون 
بني الســلطتني على اعتبار ما سيكون في القادم من األيام نحو 
مللمة باقي امللفات التي كانت مدرجة على جدول أعمال «احلوار 
الوطني». وشــدد املصدر على ان صدور «مرســوم العفو» قبل 
اجللسة سيكون له انعكاس إيجابي على خارطة الطريق اجلديدة، 
مستدركا: نعلم ان هناك بعض العوائق اإلدارية والروتني الذي 
من املمكن ان يؤخر صدور املرســوم إال ان االســتعجال وتركيز 
اجلهود على هذا امللف أمر محمود. وأوضح املصدر ذاته ان نسبة 
كبيرة من النواب، الذين وقعوا على بيان التماس العفو الذي رفع 
الى صاحب السمو، يجرون مشاورات مكثفة واتصاالت لتسريع 
اإلجراءات وجتاوز كل العوائق التي قد تطرأ في هذا املسار. من 
جهتها، تعقد كتلة الـ ٣١ األحد املقبل اجتماعا لها في ديوان النائب 
فايز اجلمهور بدعوة منه وذلك للتنسيق حول انتخابات اللجان. 
مصادر نيابية قالت لـ «األنباء» إنه سيتم خالل االجتماع بحث 

ما طرأ بني بعض النواب من خالف.

ً نواب وقَّعوا على بيان االلتماس يجرون مشاورات لتسريع اإلجراءات.. واجلمهور يدعو «كتلة الـ ٣١ » لالجتماع في ديوانه األحد للتنسيق حول اللجان..  و«اخلالف النيابي» حاضرا

«موسم الرياض ٢٠٢١».. 
افتتاح استثنائي بحضور هائل ومتابعة باملاليني 
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«البلدية»: ٢٠ موقعًا للتخييم.. وتخفيض الرسوم أمام «البلدي» اإلثنني
بداح العنزي

أعلنــت جلنــة دراســة وحتديث املواقــع املخصصة 
للتخييــم، عــن حتديــد ٢٠ موقعا للتخييــم إضافة إلى
١٥ موقعا للعربــات املتنقلة لتقدمي اخلدمات لرواد البر 

شمال وجنوب البالد. 
وكانت اللجنة قــد انتهت من حصر تلك املواقع بعد 
مراجعتها من اجلهات احلكومية متهيدا النطالق موسم 
التخييم الذي يبدأ ١١/١٥ ويســتمر حتى ٣/١٥. من جانب 
آخر، ستباشر وزارة الشؤون استقبال طلبات اجلمعيات 
املعنية مبناطق البر التي ترغب في توفير اخلدمة للجمهور. 
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة عن عدم إمكانية 
تطبيق قرار تخفيض رسوم املخيمات نظرا لقرب بداية 
املوسم حيث إن القرار يحتاج إلى موافقة املجلس البلدي، 
وسيعرض على جلسة االثنني املقبل، وفي حال املوافقة 
يحتاج األمر إلى ما يقارب شهرا سواء باملوافقة أو الرفض 

خريطة توضح املواقع املخصصة للتخييم من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية.

«األوقاف» تعمم ضوابط الصالة باملساجد 

  تراص الصفوف وسد اخللل و االلتزام 
بارتداء الكمام و الصالة على سجادة خاصة
مني على التحصني  حث غير املطعَّ
  فتح النوافذ واألبواب قبل األذان 
ثم إغالقها بعد أداء الصالة بـ ١٠ دقائق

 تكرار التنبيه على املصلني بضرورة اتباع 
اإلجراءات االحترازية حرصًا على السالمة
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ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

اقتصاد

اإلميان
علماء الشرع يردون 

على فتوى مدير األبحاث 
الشرعية في مصر

هل تخرج
املسلمة متعطرة؟

وزير النفط: الكويت تهدف 
إلنتاج ٣٫٥ ماليني برميل 

يوميًا بحلول ٢٠٢٥

«S&P»: الكويت تستورد 
البنزين لتعوض النقص 

بعد حريق «األحمدي»
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صاحب السمو امللكي األمير الشيخ سلمان بن حمد لدى استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن
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نائب امللك وولي عهد البحرين: عالقات راسخة تربط اململكة بالكويت 
مرزوق الغامن: قيادتا البلدين تعمالن لصالح الشعبني الشقيقني 

موسكو لإلغالق لوقف أسوأ انتشار لـ «كورونا»

التشغيل الكامل للمطار يقفز 
بالرحالت إلى ٣٠٠ يوميًا

 شركات الطيران تبدأ األسبوع املقبل في تقدمي طلبات 
التشغيل.. والفوزان: «الطيران املدني» مستعدة بكل قطاعاتها

الهند حتتفي بإعطاء مليار جرعة لقاح مضاد للڤيروس

عواصم - وكاالت: احتفلت الهند أمس بإعطاء 
مليار جرعة من اللقاح املضاد لڤيروس كورونا، 
في وقت تواصل روســيا تسجيل أعداد يومية 

قياسية من اإلصابات والوفيات.
وبلغت حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-١٩ 
في الهند امللقبة بـ «صيدلية العالم» مســتوى 
التطعيم مبليار جرعة. ومع ذلك لم يتم تطعيم 
مئات ماليني الهنود الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاما 
ويشكلون ٤٠٪ من السكان. في املقابل، سجلت 

روســيا أمس أرقاما قياســية جديدة للوفيات 
واإلصابات، وبلغت ١٠٣٦ وفاة مرتبطة بڤيروس 
كورونا، فضال عن رصد ٣٦٣٣٩ إصابة جديدة، 
في أســوأ موجة تفش منــذ بدء الوباء، ما دفع 
الســلطات إلى إعادة القيــود الصحية. وأعلن 
رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانني أمس 
إغالق كل اخلدمات غير األساســية في املدينة 
مــن ٢٨ أكتوبر حتى ٧ نوفمبر بهدف احلد من 

انتشار املوجة األكثر فتكا.

أحمد مغربي

في الوقت الذي أعلن املدير العام لإلدارة العامة للطيران املدني 
يوسف الفوزان استعداد اإلدارة بكل قطاعاتها التشغيلية لتطبيق 
قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح مطار الكويت الدولي بكامل طاقته 
االستيعابية اعتبارا من يوم األحد املقبل، توقعت مصادر مسؤولة 
لـ «األنباء» أن تتقدم شركات الطيران احمللية واألجنبية العاملة في 
املطار بطلبات التشغيل إلى الطيران املدني األسبوع املقبل سواء 
بزيادة أعداد الرحالت أو تشغيل وجهات جديدة. وذكرت املصادر 
انه وفقا خلطة تشغيل مطار الكويت الدولي ضمن املرحلة الثالثة، 
فإن عدد الرحالت اليومية يصل إلى ٣٠٠ رحلة (قادمة ومغادرة) 
لنحو ٥٢ شركة طيران وتشمل نقل نحو ٣٠ ألف راكب يوميا، إال 
أن تلك األعداد تختلف حسب مواسم السفر واإلجازات والعطالت، 
وفي املجمل ستشهد ارتفاعا تدريجيا لتصل الى معدالت التشغيل 
الطبيعية قبل تفشي جائحة كورونا. وتوقعت املصادر ان تشهد 
تذاكر السفر انخفاضا كبيرا على بعض الوجهات احليوية خالل 
الفتــرة املقبلة مع إلغاء «كوتا» التشــغيل للرحالت القادمة. إلى 
ذلك، قالت املصادر ان شــركة اخلطــوط اجلوية الكويتية أعلنت 
تشغيل رحلتني في األسبوع إلى مدينة باكو في أذربيجان يومي 
األحــد واخلميس وذلــك اعتبارا من ١٨ نوفمبر املقبل، وتســتعد 
الشــركة إلضافة وجهات جديدة مثل اإلسكندرية وڤيينا وبعض 
املدن في الهند وغيرها، وذلك في اجتماع ستعقده األسبوع املقبل 

لتحديد األولويات.

التفاصيل  ص ١٢

التفاصيل  ص ١٢

فتح باب االستثمار واستحداث أنشطة 
ألول مرة في حديقة احليوان

محمد راتب

أكد مصدر مسؤول في مجلس 
إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية في تصريح خاص 
لـــ «األنبــاء»، أن حديقة احليوان 
وبعد إقفالها ألكثر من عامني بسبب 
جائحة كورونا تستعد الستقبال 
زوارها مــن املواطنــني واملقيمني 
فــور االنتهاء من أعمــال الصيانة 
اجلارية حاليا، وذلك في ظل شح 
األنشــطة الترفيهيــة فــي البالد، 
معلنا في الوقت نفسه أن مجلس 
اإلدارة يستعد لفتح باب االستثمار 
وطرح أنشطة متنوعة ألول مرة منذ 
إنشاء احلديقة، حيث إن ثمة أفكارا 
متنوعة تدور في فلك املجلس من 
ضمنها األنشطة الترفيهية واملطاعم 

والكافيهات وغيرها.

ولفــت املصــدر إلــى أن أعمال 
الصيانة جتــري حاليا لألقفاص 
املتهالكــة وهناك أعمال بســيطة 
بالبنية التحتيــة وتصريف مياه 
املجاري، في حني ســيتم التعاقد 
الشــركات  بشــكل ســنوي مــع 
املتخصصة في الصيانة والتطوير 
لإلبقاء علــى رونق مميز حلديقة 

احليوان طوال أيام السنة.
وأضاف أن الهيئة تعتزم إقامة 
مخيمات خالل موسم الشتاء احلالي 
في كل من العبدلي والوفرة، وذلك 
أسوة ببعض املؤسسات احلكومية 
وشــركات النفــط، الفتــا إلــى أن 
من شــأن ذلك توفير مســاحة من 
الترفيه للموظفــني والعاملني في 
الهيئة املختلفة وتعزيز  قطاعات 
أواصر التواصل وتنظيم األنشطة 

املتنوعة.

التفاصيل ص ٥ 

إزالة عالمات التباعد في املساجد

«تروث سوشل».. شبكة ترامب بوجه «استبداد 
عمالقة التكنولوجيا» وعينه على االنتخابات!

عواصــم - وكاالت: أعلــن 
الســابق  الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب إطالق شــبكة 
خاصة به للتواصل االجتماعي 
«تروث سوشــل» بعد حظر 
مواقــع  علــى  حســاباته 
التواصل االجتماعي «تويتر» 
و«فيسبوك» و«يوتيوب» في 
يناير املاضي بتهمة استخدام 
هــذه املنصــات لتحريــض 
العنــف قبل  مؤيديــه علــى 
الهجوم على مبنى الكونغرس 
(الكابيتول)، وتأتي بعد أيام 
من التعطل الكبير الذي أصاب 
والتطبيقــات  «فيســبوك» 
التابعة لــه. وقال ترامب في 
بيان، إنه أنشأ «تروث سوشل 
للوقــوف في وجه اســتبداد 
عمالقــة التكنولوجيا»، التي 
«استخدمت سلطتها األحادية 
إلســكات األصوات املنشــقة 
في أميركا». واملنصة التابعة 
ملجموعــة ترامــب لإلعــالم 

والتكنولوجيــا تقــدم أيضا 
خدمة ڤيديو حسب الطلب كما 
جاء في البيان. وأضاف ترامب: 
«نعيــش في عالم تتمتع فيه 
حركة طالبان بحضور كبير 
على تويتر بينما يتم إسكات 
رئيسكم األميركي املفضل. هذا 

غير مقبول».

إلــى  ومــن االجتماعــات 
البيانات واآلن الشبكة اخلاصة 
يدعم ترامب املرشحني املوالني 
له في ضوء انتخابات منتصف 
الوالية املقبلة للكونغرس في 
نوفمبــر ٢٠٢٢، مــع التطلع 
إلــى االنتخابــات الرئاســية 

لعام ٢٠٢٤.

شخص يجرب تطبيق «تروث سوشل» الذي أطلقه الرئيس السابق دونالد ترامب    (أ.ف.پ)

ٍ
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سألني حفيدي «يوسف»، وهو يحب 
طرح األســئلة، وهو غير تفكيري متاما، 
وأنا املتهــم دائما بضرورة الوقوف عند 
املسميات هذا شيخ وهذا تاجر وهذا وجيه 
وهذا، وهذا، وهذا.. قالي لي: «بابا عود»، 

شنو يعني لك «التاريخ»؟
قلت له باســما: ما أعظم ما سألت يا 

وليدي.. «التاريخ» مرة وحدة؟
مــاذا أقول لك يا حفيدي وأنت تطرح 
أسئلة لم نكن نطرحها نحن جيل املخضرمني 

في سنك؟
سؤالك عن التاريخ يا «يوسف» سؤال 
صعب اإلجابــة عنه، فأمتنا يــا وليدي 
«تاريخها» جله مزور، ألنه كتب بيد عابثة.. 
يد سفلى طوعت هذا التاريخ حسب «رزم 

املال» التي تقبضها من هنا وهناك!
واهللا يا وليدي إنك ستدخلني «طوفة 

سد» فما أكثر املزّورين!
لقد تعلمنا على أيدي أساتذتنا أن أي 
أمة تريد أن حتفظ ذاتها فعليها أن حتفظ 

تاريخها!
ستقول لي: وكيف ذلك؟

التاريــخ ذكريات محفوظــة، والعمر 
ذكريات مطوية ومن يلتمس اخللود يجده 
في التاريخ وال يجده في العمر، ألن العمر 

ميضي وال يعود!
يا يوسف: أهم شيء في دروس التاريخ 
والتي ال يعيرها عادة الكثير من االهتمام 

هي دروس التاريخ نفسه!
وظل يوســف يناظرني وأنا أضحك 
متعجبا وأنا اقول له: لو كان املوتى يتكلمون 
ملا أصبــح التاريخ مجموعة من األكاذيب 

السخيفة!
بودي يا يوسف أن تعلم ان تاريخ العالم 
كله ميكن تلخيصه في حقيقة واحدة وهي: 
عندما تكــون األمم قوية ال تكون عادلة، 
وعندما ترغب في أن تكون عادلة تكون قد 
فقدت قوتها، انظر في صفحات التاريخ، 
أين الرومان والفرس والتتار والعثمانيون 
والصليبيون وغيرهم أمم سادت ثم بادت.. 

أليس كذلك؟
تاريخهــم كله يُكتب حســب املزاج 
الشخصي وليس العلمي املدقق لألسف.

يا يوسف موضوع  ٭ ومضة: احلروب 
مهم للمؤرخني بينما حقب السالم تبعث 

على امللل في الكتابة!
باختصار.. التاريخ كما قرأته (أنا) هو 

شيء أكثره مزور ويعبّر عن صور عبث 
اإلنســان فكم بطل أخفي ملفه وكم مدٍع 

ظهر في صورة بطل!
هناك يا وليدي قوى خفية حتكمت في 
املاضي وتتحكم في احلاضر ومن يتحكم 
في املاضي واحلاضر يتحكم في املستقبل 

لألسف.
يا وليدي لقد تعلمت درس عمري وهو 
ان اجلغرافيا حتكم التاريخ ال بل تصنع 

التاريخ!
تبقى احلقيقة يا يوسف.. أن التاريخ 
هو حصيلــة دائمة احلدوث والذي ميلك 
القرار ميلي كتابة التاريخ، والتاريخ يعلم 
اإلنسان الدروس ويجعله أكثر وعيا على 
اتخاذ اخلطوات املناســبة نحو احلاضر 

واملستقبل.

٭ آخر الكالم: في األفكار وفي الشيخوخة 
خلود، واحتاد االثنتني يصنع التاريخ يا 

يوسف.. فهل علمت وعرفت؟
اإلنسان مير في فترات زمنية وال ميلك 
احلكمة وال يعرف التاريخ اال في شيخوخته!

٭ زبدة احلچي: يا يوسف.. التاريخ يشرح 
املاضي ويفسر احلاضر وينير املستقبل 
حسب املكتوب أكان بيد أمينة أم مزورة، 
وعليك يا وليدي في مستقبلك القادم، إن 
شاء اهللا، أن تعلم ان األهم صنع التاريخ 

ال كتابته!
النصيحة لــك وجليلك اآلني  وتبقى 
التاريخ  أن تتذكروا دائما:  واملســتقبلي 
عبرة ومدرســة والويل كل الويل إذا كان 

هذا التاريخ مكتوبا لغرض أو هوى!
يجب أن يكون املؤرخون دقيقني أمناء 
شــرفاء غير (مهمزين باملال) وال ينبغي 
للمصلحة اخلاصة أو اخلوف أو احلقد أو 
التهديــد أو العاطفة أن حتولهم عن جادة 

احلقيقة!
رحم اهللا من كتب التاريخ مبداد الصدق 
واحلقيقة.. والوصية أن تكتبوا التاريخ من 
جديد على أيدي مؤرخني يكتبون األحداث 
ويجمعون املعلومات ويفسرونها ويحققونها 
ويزيلون الكذب منها، ألن التاريخ شاهد 
لألحداث دون تزوير وهو فن صادق من 
املهنية، حلفظ ذاكرة الزمن والشــخوص 
ومرجع لألمم واألجيال.. يوســف أتعبت 

جدك.. ربي يحفظك ويحفظ التاريخ!
..في أمان اهللا.

ومضات

التاريخ..!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«البيئة»: زيارات ميدانية ملواقع املخيمات
أكدت الهيئة العامة للبيئة أمس متابعتها 
ملواقع التخييم التي مت حتديدها من البلدية 
واملوزعة على جميع أنحاء البالد على أن تبدأ 
املخيمات الربيعية ملوسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ في 
الفترة من ١٥ نوفمبر حتى ١٥ مارس املقبل.

وقالت املخطط اجلغرافي في إدارة رصد 
السواحل والتصحر بالهيئة طوعة شمساه لـ 
«كونا» إن الهيئة تتعاون مع مختلف جهات 
الدولة وشاركت في جلنة املخيمات الربيعية 
لهذا املوسم برئاسة البلدية لتنظيم نشاط 
التخييم، إذ مت خالل اجتماعات اللجنة االتفاق 
على املواقع املخصصــة للتخييم وحتديد 
مواقع لنقاط أمنية وعربات الطعام املتنقلة 

لتلبية احتياجات أصحاب املخيمات.
وأضافت شمساه أن الهيئة تتولى دراسة 
هذه املواقع وإبداء الرأي فيها في حال وجود 
تعــارض مع منشــآت أو مواقع مخصصة 
ألغراض أو جهــات معينة، مؤكدة االلتزام 
مبا جاء في القرار ٧ لســنة ٢٠١٦ بالالئحة 

التنفيذية حلماية البيئة البرية والزراعية، 
موضحة أن الالئحة تشترط أن تكون مواقع 
املخيمــات بعيدة عن احملميــات الطبيعية 
واملناطق ذات البيئة احلساســة مبسافة ال 
تقل عن ٥٠٠ متر، وكذلك عن خطوط الضغط 
العالي والطرق الســريعة باملســافة ذاتها 
واالبتعاد عن املنشآت العسكرية والنفطية 
مبسافة ال تقل عن كيلومترين وغيرها من 

النظم واالشتراطات الواردة في الالئحة.
وذكــرت ان املواقع التــي حددتها بلدية 
الكويت للتخييم هذا املوســم هي: الصبية 
وكاظمــة واملطــالع واجلهراء واســتراحة 
احلجــاج والنوري وأم صفق وكبد والزور 
والساملي، مبينة أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع 
البلدية في هذا الشأن إذ تتولى آلية استخراج 
التراخيص الالزمة للتخييم، وتكون هناك 
زيارات ميدانية للمواقع أثناء املوسم ملراقبة 
الوضع البيئي ومخالفة كل من يقوم بعمل 
يخالف قانون حماية البيئة واللوائح البيئية.

طالبت بإقامتها بعيداً عن احملميات الطبيعية والطرق السريعة مبسافة ٥٠٠ متر

فريق الغوص يرفع ٦ أطنان من الشباك 
املهملة جنوب جون الكويت

متكن فريق الغوص التابع 
للمبرة التطوعية البيئية من 
رفع شباك صيد مهملة جنوب 
جون الكويت زنتها ستة أطنان 
كانت تشــكل خطــورة على 
القوارب والسفن وتتسبب في 
عرقلة حركــة املوانئ ودمار 

البيئة البحرية وتلوثها.
وقال رئيس الفريق وليد 
الفاضــل لـ «كونــا» أمس إن 
الفريق ســحب هذه الشــباك 
املكونــة من ٢٠ شــبكا خالل 
أيــام حيــث كانــت  خمســة 

موجودة في املمرات املالحية وتسبب خطورة 
على القوارب والسفن بسبب جتمعها بكثافة 
عالية، كما أنهــا ملقاة في جون الكويت الذي 

يعد موطنا لألسماك وموقعا حيويا بيئيا.
وأضاف الفاضل انه مت إجناز هذه العملية 
بالتعاون مع مؤسسة املوانئ الكويتية والهيئة 
العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســمكية، مشــيرا إلى إعداد قوارب 
خاصــة بفريق الغــوص للتمكن من رفع هذه 
الشباك الثقيلة نظرا الحتوائها على العديد من 
األسماك والكائنات البحرية النافقة. وأوضح أن 

بعض هذه الشباك تقع في أماكن عميقة نسبيا 
(١٣ متــرا) وبعضها في أماكــن ضحلة بعمق 
مترين، مبينا أن الفريق يعتمد على حركة املد 
واجلزر النتشال هذه الشباك مع مراعاة األحوال 
اجلوية وارتفاع أمواج البحر. وأعرب عن شكره 
للجهات املساندة والداعمة لهذا املجهود الكبير، 
وأبرزها مؤسســة املوانــئ الكويتية والهيئة 
العامة للبيئة وبورصة الكويت، مشيرا إلى أن 
هذه اجلهود تأتي ضمن احلملة العاملية البيئية 
(بحار نظيفــة) بالتعاون مع املكتب اإلقليمي 

لألمم املتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا.

كانت تشكل خطورة على القوارب والسفن وتتسبب في عرقلة حركة املوانئ

فريق الغوص خالل إزالة عدة شباك مهملة من جنوب جون الكويت

حسن الرميض: فلسفة إيجابية لوجود الصيادلة في وسائل التواصل
أكد الصيدالني والناشط 
في مواقع التواصل االجتماعي 
حســن أنور الرميض أهمية 
استثمار وسائل التواصل في 
توعية الناس صحيا، كما نعلم 
أن الصحــة هي أحد العوامل 
التي بها استقامة حياتنا، هي 
النعمة الكبرى التي من اهللا 
بها علينــا، ينقل ابن عباس 
ے عن النبــي ژ أنه قال: 
«نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس الصحة والفراغ».

ومــن أهــم مــا يقــوم به 
علم الصيدلة هــو احملافظة 
على صحة اإلنسان العقلية 
والبدنية بــل ومحاولة منع 
تدهــور احلالــة الصحيــة 
لإلنســان، كل هــذا يتــم عن 
طريق تقدمي املشورة الدوائية 

الــداء والــدواء  كمــا أن 
صنوان ال يفترقان، فمتى ما 
وجد الداء كان الدواء، والصحة 
هي مفهوم عام شامل لهذين 
املصطلحني، فتكمــن أهمية 
وجــود الصيدلــي بالتوعية 

على صحة املريض قد تؤدي 
الى املوت، ال سمح اهللا.

جميــع  بــأن  وأعتقــد 
املستشفيات مستقبال ستلجأ 
إلى اقناع عامليها من مهنيني 
إلى استخدام رسائل  طبيني 
التواصــل االجتماعي كمنبر 
صحــي توعوي يقــوم على 
تعليــم النــاس وارشــادهم 
طبيــا وصحيا، فالنزول إلى 
امليــدان االلكترونــي لم يعد 
ترفــا بل حاجــة، ألن الناس 
ســيلقون املعلومــة الطبية 
والصحية وهم بأفضل حال 
لهم في البيت وبجانب كوب 
من الشاي، ولن تكون رهبة 
حاضرة من هذا الرداء األبيض، 
لذا فمن املهم اقتناص فرصة 

كهذه.

باألمراض ومسبباتها والوقاية 
منهــا، مع ضرورة اإلســراع 
بالتواصل مــع الصيدلي في 
حــال نســيان املريض طرق 
حساب جرعة معينة من الدواء 
أو طريقة أخذ بعض العالجات 
الدوائيــة، فجدولة وترتيب 
أخــذ العالجات خصوصا إذا 
كانــت polypharmacy أي اذا 
كان املريض يتناول عالجني 
واكثر، وعندما ال يســتطيع 
املريض ترتيب اخذ عالجاته 
في املستشفى ألسباب كثيرة.
الدوائي، ومن هنا  األمان 
نبدأ بتقــومي صحة املريض 
أو على األقل احملافظة عليها، 
وعندما يتبدد هذا املصطلح 
مــن الطبيعي أنه ســيخلق 
العارمة  الفوضــى  نوعا من 

لتقدمي املشورة واملعلومات الدوائية والنصائح العالجية

الصيدالني حسن الرميض

والنصائــح غيــر الدوائيــة 
والنصائــح العالجيــة التي 
تشــمل اجلرعــة الصحيــة 
والوقــت الصحيح ملنع عدم 
أو  العــالج  االســتفادة مــن 
الوقوع في حالة التسمم، ال 

سمح اهللا.
وهنــاك أهميــة لتواجــد 
الصيادلة في وسائل التواصل 
االجتماعــي، فبداية أقول ان 
املجتمع رغم التطور التقني 
والفني إال أنــه مازال يعاني 
مــن ســوء فهــم املعلومــات 
واملصطلحـــــات الطبيــــة 
والصحيــة ولن يــزول ذلك 
إال بنــزول الصيادلة ميدانيا 
والتواصل مع املجتمع بشكل 
دائم حتى يتالشى التباين بني 

العلم واملجتمع.

طلبة اجلامعة لـ «األنباء»: سعداء بالعودة إلى مقاعد الدراسة
آالء خليفة

بعد انقطاع دام نحو عام 
ونصــف العام، يعــود طلبة 
الــى مقاعد  جامعــة الكويت 
الدراسة بكليات اجلامعة يوم 

٢٤ اجلاري.
وقد أجرت «األنباء» عددا 
من اللقاءات مع الطلبة أعربوا 
فيها عــن ســعادتهم البالغة 
بالعودة إلى مقاعد الدراســة 
من جديد وااللتقاء بأساتذتهم 
مــع  والتفاعــل  وزمالئهــم 
احملاضرات الدراسية، مؤكدين 
انهم سيلتزمون بتطبيق كل 
اإلجراءات االحترازية ومنها 
ارتداء الكمــام داخل القاعات 
الدراســية واحلــرص علــى 

التباعد االجتماعي.
في البداية ذكرت الطالبة 
شريفة إبراهيم من كلية اآلداب 
قسم اإلعالم بجامعة الكويت، 
انهــا تشــعر بســعادة بالغة 
بالعودة إلى مقاعد الدراسة بعد 
انقطاع دام نحو عام ونصف 
العام تقريبا بسبب كورونا.

وقالت شريفة: هناك بعض 
املواد سندرسها أونالين ونأمل 
ان تكون الدراســة كاملة في 
اجلامعة نظرا لتحقيق التفاعل 
املطلوب بني الطلبة واألساتذة 
والــذي نفتقــده كثيــرا فــي 

األونالين.
وأفادت بأن االختبارات من 
خالل األونالين كانت صعبة 
بســبب عــدم كفايــة الوقت 

بكلية اآلداب بجامعة الكويت: 
ان العودة الى مقاعد الدراسة 
«محمــودة  عــودة  تعتبــر 
وجميلة»، السيما اننا أصبحنا 
بعيدين عن أساتذتنا وزمالئنا 
لفتــرة طويلة.  احلضور في 
اجلامعة يعتبر أمرا جميال لكل 
طالب ينتمي جلامعة الكويت 
وكنا ننتظــره بفارغ الصبر، 
ونحن سعداء فعال بهذه العودة 
مع األخــذ بــكل االحتياطات 
واالشتراطات الصحية ملواجهة 

الطالبــة شــهد املطيــري: إن 
العــودة إلى مقاعد الدراســة 
مليئــة باملشــاعر الســعيدة 
حضــور  إلــى  واحلنــني 
القاعــات  فــي  احملاضــرات 
الدراسية والسعادة بااللتقاء 
التدريــس  بأعضــاء هيئــة 
وزمالئنا فضــال عن التفاعل 
الذي يحققه احلضور باجلامعة 
والذي كنا نفتقده في الدراسة 

أونالين.
وقالــت املطيــري: بعدما 
الدراســة أونالين  اســتمرت 
نحو عام ونصف العام ها نحن 
نعود بكل نشــاط الى مقاعد 
الدراسة، آملني ان يكون عاما 
مليئا باإلجنازات والنجاحات.

وقالت: شعوري ال يوصف 
باستقبال عام جنني فيه ثمار 
العلــم والتعلم وفيه حتقيق 
ألحالمنا بالنهضة، مؤكدة ان 
العــودة الى مقاعد الدراســة 
ستحسن من العملية التعليمية 
ملا في ذلك من حتقيق التفاعل 
املطلوب بني األستاذ والطالب 
واكتســاب اخلبرات املباشرة 
وســهولة وصــول املعلومة 
واملشاركة مع بعضنا البعض.
وختامــا أعــرب الطالــب 
نايــف الســويط مــن كليــة 
إعــالم»  «تخصــص  اآلداب 
بجامعة الكويت، عن سعادته 
بالعام الدراسي اجلديد، داعيا 
اجلميع إلى االلتزام بتطبيق 
االشتراطات الصحية خاصة 

داخل قاعات الدراسة.

ڤيروس كورونا.
وأفاد العازمي بأن الدراسة 
أونالين كانت لها إيجابياتها 
وســلبياتها أمــا التحصيــل 
العلمــي فكان جيدا، الســيما 
اننــا من خــالل األونالين لم 
ننقطع عن الدراسة ومواصلة 
التعليميــة لكــن  مســيرتنا 
بالنسبة لنا كطلبة فإن العودة 
إلى مقاعد الدراسة كانت أفضل 

خيار لنا.
ومن كليــة التربية، قالت 

يبدأون عامهم الدراسي ٢٤ اجلاري وأكدوا أنهم سيلتزمون باالشتراطات

نايف السويطعبدالرحمن العازميشريفة إبراهيم

حلــل االختبار ومــن ثم يتم 
إغالقه بشــكل ســريع مبا ال 
يتيح للطالب اســتكمال حل 
االختبار ومراجعة إجاباته، كما 
ان بعض االختبارات لم تتح 
فيها خاصية مراجعة اإلجابة 

أو التعديل عليها.
وأكدت انها ســتلتزم بكل 
اإلجــراءات االحترازيــة التي 

وضعتها اجلامعة.
من ناحيته، قــال الطالب 
عبدالرحمن العازمي - طالب 

ضوابط عودة الدراسة «حضوريًا» 
٭ حتديــد آلية التعامل مــع األفراد غير 
احملصنني من منتســبي اجلامعة بتقدمي 
شهادة خلو من ڤيروس «كوفيد-١٩» عن 

طريق عمل مسحة PCR أسبوعيا.
٭ نسبة احملصنني من منتسبي اجلامعة 

بلغت ما يقارب الـ ٩٦٪.
٭ االلتــزام التام بتطبيق االشــتراطات 
الصحية واإلجراءات الوقائية واالحترازية 
املوصى بها من قبل وزارة الصحة لعودة 

الدراسة اآلمنة.

د.أحمد عبدامللك لـ «األنباء»: تضخم الغدد الليمفاوية
 جراء اجلرعة الثالثة من لقاح «كورونا» ال يستدعي القلق

Doua_khattab دعاء خطاب

«اجلرعــة الثالثة».. ضرورة 
أم تــرف؟ كان هــذا الســؤال 
األوســاط  حديــث  محــور 
العلمية واالجتماعية وحتى 
السياسية خالل الفترة املاضية 
بشــأن جدوى إعطاء اجلرعة 
الثالثــة مــن اللقــاح املضاد 
لڤيروس «كورونا»، والسيما 
بعــد حتذيــرات أطلقها كبير 
إدارة  اللقاحات في  مسؤولي 
 ،FDA الغذاء والدواء األميركية
حول املضاعفات التي قد تؤدي 
الى تضخم الغدد الليمفاوية.

«األنباء» بدورها تواصلت مع 
د.أحمد عبدامللك، استشــاري 
طــب العائلة وزميــل الكلية 
البريطانيــة لطــب  امللكيــة 
العائلــة، واحلاصــل علــى 
شهادة دكتوراه االختصاص 
في طب العائلة معهد الكويت 
الطبية ٢٠١٢،  للتخصصــات 
وزمالة طب العائلة من الكلية 
امللكية ألطبــاء العائلة لندن 
 ،٢٠١٢ International MRCGP
الستيضاح األمر فأجاب قائال: 
إنه ال بد أن نعلم أن التطعيم 
باللقــاح املضــاد لڤيــروس 
(كورونا املســتجد)، خاصة 
عندما يتناوله األطفال، فمن 
الطبيعي أن تكون هناك بعض 
األعــراض التــي تعكس ردة 
الفعل املناعية والتي يشــعر 
بها اجلســم إلنتاج األجسام 

املضادة.
كما نفى د.عبد امللك في حواره 
مع «األنبــاء» أن تكون هناك 
أي عالقــة للتطعيــم املضاد 
لڤيروس «كورونا املستجد»، 

وهذا ليس بالشيء اخلطير، 
ألن هذه الغدد  جزء من اجلهاز 
املناعي للجسم، ولذلك تنتفخ 
لفترة مؤقتة ومن ثم تعود إلى 
طبيعتها مرة أخرى، وهذا األمر 
ال يستدعي اخلوف وال القلق، 

وال يستدعي حتى العالج.
وفــي عالــم التطعيمــات من 
املمكن أن حتــدث ردة الفعل 
املناعية هذه، ومنها كما ذكرت 
حــدوث انتفاخ مؤقــت لعدد 
قليل جدا في الغدد الليمفاوية 
املوجودة وراء األذن، ثم يقل 
هذا االنتفاخ خالل أيام قليلة 

من دون عالج.
مسؤولية اللقاح

هناك نساء يشتركن بالشكوى 
من مضاعفات عانني منها بعد 
تلقيهن اللقاح كخلل الهرمونات 
الشهرية وآالم  الدورة  وتأخر 
باملفاصل والروماتويد واالكتئاب، 

ما عالقة كل ذلك باللقاح؟
٭ هذه األعراض ال يوجد أي 
عالقة بينها وبــني التطعيم، 
فالدراسات العلمية لم تقل هذا 
أبــدا، ويجب أن نعلم أن هذه 

كان ڤيــروس «كورونــا» في 
اجلسم، فتأكد أن هناك ماليني 
ومليارات من نسخ «كورونا» 
داخل اجلســم وذلــك بفضل 
التطعيم، ولذلك يقوم اجلهاز 
املناعي بالتعامل مع الڤيروس، 
حيث يكون التطعيم إما نسخة 
ميتــة من الڤيروس، أو جزءا 
من احلمض النووي للڤيروس، 
وذلــك لــن يؤثر على مســار 

املرض، ولن يزيده سوءا.

بعمل  األشخاص  تنصح  هل 
للتأكد  فحص اجسام مضادة 
من إصابتهم سابقا بـ «كورونا»؟
٭ ال توجد هناك أي توصية 
بعمل أجسام مضادة للتأكد، 
ولكن الشــيء الوحيــد الذي 
تنــاول  لتأجيــل  يدفعنــي 
التطعيم، هــو وجود ارتفاع 
في درجة احلرارة، والشعور 

بأعراض املرض.

مع بداية فصل الشتاء، يلجأ العديد 
من االشخاص الى التحصني بأخذ ما 
يطلق عليه االبر الثالثية (مسكن ألم 
ومضاد التهاب وخافض حرارة).. 
هل تنصح بها؟ وما اضرارها؟

٭ ال يوجد ما يســمى بـ «إبر 
البرد»، وهذا الشيء الذي هو 
عبارة عن خلط املسكنات مع 
مضادات االلتهاب، وما هو إال 
تصرف غير معتمد وال يوصى 
به، ولكن لألسف البعض يلجأ 
إلى ذلك ونحن ال نشجع عليه، 
وأعتقد أن الذي يفعل ذلك هو 
ذلك الشخص الذي يبحث عن 
الشفاء السريع، ولكن كل هذه 
األشياء غير معتمدة طبيا، وال 

ننصح بها.

املشاكل موجودة، مثل تأخر 
الدورة الشهرية وذلك يكون 
ألســباب نفسية أو عضوية، 
اللقــاح  ويجــب أال نحمــل 
مســؤولية أي مشكلة حتدث 
فــي اجلســم، ألن الدراســات 
العلمية تقول إن التطعيم ال 
يؤثر علــى اجلهاز الهرموني 
باجلســم، وأيضــا ليــس له 
عالقة مبرض «الروماتويد»، 

وال االكتئاب أيضا.

بعض االشخاص يصابون بأعراض 
«كورونا» وال يقومون بإجراء 
املسحة للتأكد، ما مدى خطورة 
تلقيهم اللقاح دون مرور فترة 

زمنية كافية؟
٭ على الشخص املخالط أو من 
يشعر بأعراض «كورونا» أن 
يتأكد من نفسه، ومن األفضل 
لــه أن يقوم بإجراء املســحة 
حتى يتبني إصابته بكورونا 
من عدمها، ولكن إذا افترضنا 
أن هذا الشخص الذي يشعر 
بأعراض الڤيروس قد حصل 
على التطعيــم، فليس هناك 
خطر، لســبب بسيط ألنه إذا 

FDA بعد التحذيرات التي أطلقها كبير مسؤولي اللقاحات في الـ

تبقى اللقاحات احلل األفضل للتصدي لـ «كورونا»د. أحمد عبدامللك

وتأخر الدورة الشهرية لدى 
النساء والشعور بآالم املفاصل 
واالكتئــاب،  والروماتويــد 
قائال: «يجب أال نحمل اللقاح 
مسؤولية أي مشكلة حتدث في 
اجلسم»، وفيما يلي التفاصيل:

كبير  أطلقها  أثارت حتذيرات 
إدارة  في  اللقاحات  مسؤولي 
 «FDA» الغذاء والدواء األميركية
مخاوف بشأن مضاعفات قد 
تسببها اجلرعة الثالثة من اللقاح 
تؤدي الى تضخم الغدد الليمفاوية 
للنساء، وهل املضاعفات خطيرة؟
٭ البــد أن نعلم أن التطعيم 
باللقــاح املضــاد لڤيــروس 
«كورونا املســتجد»، خاصة 
عندما يتناولــه األطفال فمن 
الطبيعي أن تكون هناك بعض 
األعراض، التــي تعكس ردة 
الفعــل املناعيــة التي حتدث 
في اجلســم إلنتاج األجســام 
املضادة على هيئة ارتفاع قليل 
في درجة احلرارة، والشعور 
باإلرهاق، والصداع، ومن بني 
هذه األعراض قد يحدث انتفاخ 
مؤقت فــي الغدد الليمفاوية، 
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الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ود.جنالء املنقوش وروزماري ديكارلو خالل االجتماع

الكويت تؤيد عقد االنتخابات البرملانية والرئاسية الليبية في موعدها
(كونــا):   - الكويــت 
برئاسة مشتركة بني وزير 
الدولة  اخلارجية ووزيــر 
لشــؤون مجلس الــوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
رئيس الدورة ١٥٦ ملجلس 
جامعة الدول العربية على 
املستوى الوزاري مع وزيرة 
اخلارجية والتعاون الدولي 
بدولة ليبيا د.جنالء محمد 
املنقوش ووكيل األمني العام 
لــألمم املتحــدة للشــؤون 
السياســية وبناء الســالم 
روزماري ديكارلو، عقدت 
أعمال مؤمتر دعم استقرار 
ليبيــا أمــس اخلميس في 

العاصمة طرابلس.
وألقــى الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد كلمة الكويت 
فــي هذا املؤمتر أكد خاللها 
على موقف الكويت الثابت 
واملبدئي في دعم الســلطة 
الليبية املوحدة املتمثلة في 
املجلس الرئاسي وحكومة 
الوحدة الوطنية ودعم كل 
مــا من شــأنه تعزيــز أمن 
واســتقرار ليبيــا ويحقق 

تطلعات شعبها الشقيق.
ودعا األشقاء في ليبيا 
إلى تغليب املصالح العليا 
للبــالد وإيجــاد احللــول 
الســلمية ونبذ كل أشكال 
العنف وضــرورة االلتزام 
األمــن  بقــرارات مجلــس 
ذات الصلــة ومخرجــات 
الدوليــة  االجتماعــات 
ودعم خطــة العمل للجنة 
التــي   ٥+٥ العســكرية 
أقــرت في جنيــڤ إخراج 
جميــع املرتزقة واملقاتلني 
األجانب والقوات األجنبية 
من األراضي الليبية بشكل 
تدريجــي ومتــوازن مبــا 
يضمــن االنتهــاء مــن كل 

وحكومة الوحدة الوطنية 
في مهامها املنصوص عليها 
في خارطة الطريق للمرحلة 
التمهيديــة للوصــول إلى 
البرملانية  عقد االنتخابات 
والرئاســية فــي موعدهــا 
املتفق عليه في ٢٤ ديسمبر 
٢٠٢١ ودعم مبادرة استقرار 

أطيب حتيات صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
إلى رئيس املجلس الرئاسي 
بدولة ليبيا د.محمد يونس 
املنفــي ومتنيــات ســموه 
الصادقة بالتوفيق والسداد 
ملا فيه اخليــر لدولة ليبيا 

وشعبها الشقيق.

املشترك في مختلف املجاالت 
احليوية والهامة مبا يعود 
البلديــن  باملنفعــة علــى 

وشعبيهما الشقيقني.
وزيــر  التقــى  كمــا 
الدولة  اخلارجية ووزيــر 
لشــؤون مجلس الــوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
رئيــس وزراء دولة ليبيا 
الشقيقة عبداحلميد الدبيبة.

ونقــل الشــيخ د.أحمد 
الناصر خالل اللقاء أطيب 
حتيات سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
ومتنياته الصادقة بالتوفيق 
والسداد ملا فيه اخلير لدولة 
الشــقيق،  ليبيا وشــعبها 
مجددا دعم الكويت الثابت 
لليبيا وكل ما من شأنه حفظ 
سيادتها وأمنها واستقرارها.

وتنــاول اللقــاء مجمل 
أواصر عالقات األخوة املتينة 
التي تربط البلدين الشقيقني 
وأطر تعزيزها وتنميتها في 
مختلف املجاالت احليوية 

ليبيــا ولتنفيــذ قــرارات 
مجلس األمن ٢٥١٠ و٢٥٧٠ 
و٢٥٧١ ومخرجات مؤمتري 

برلني ١ وبرلني ٢.
إلــى ذلــك، نقــل وزير 
الدولة  اخلارجية ووزيــر 
لشــؤون مجلس الــوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 

جاء ذلك خالل استقبال 
الرئيــس املنفــي للشــيخ 
الناصر مبناســبة  د.أحمد 
الزيارة الرسمية التي يقوم 
بها والوفــد املرافق له إلى 
العاصمة الليبية طرابلس 
للمشاركة في رئاسة مؤمتر 

دعم استقرار ليبيا.
وجدد الشــيخ د.أحمد 
الناصــر بهــذه املناســبة 
الداعــم  الكويــت  موقــف 
لدولة ليبيا الشقيقة وكافة 
ما تتخذه حكومة الوحدة 
الوطنية حلفظ سيادة ليبيا 
وصون أمنها واستقرارها 
وحتقيق تطلعات شعبها 
الشقيق في السلم والتنمية 

واالزدهار.
وتنــاول اللقــاء مجمل 
أواصــر عالقــات اإلخــاء 
الوثيقة التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني وبحث 
ســبل تنميتها وتطويرها 
على كل األصعدة، إضافة إلى 
مناقشة أطر تعزيز التعاون 

والهامة مبا يعود باملنفعة 
علــى البلدين وشــعبيهما 
الشقيقني وبحث كل القضايا 
والتحديات التي تشــهدها 
املنطقــة وآخــر التطورات 
الســاحتني اإلقليمية  على 

والدولية.
الشــيخ  التقــى  كمــا 
د.أحمد ناصر احملمد وكيل 
األمني العــام لألمم املتحدة 
السياسية وبناء  للشؤون 
السالم روزماري ديكارلو 
بحضور املبعوث اخلاص 
لألمني العام لألمم املتحدة 
إلــى ليبيــا يــان كوبيش، 
ومتت مناقشــة مستجدات 
الســاحة  األوضــاع علــى 
الليبية وسبل دعم حكومة 
ألداء  الوطنيــة  الوحــدة 
مهامها نحو ترسيخ دعائم 
األمن واالستقرار في ليبيا 
وحتقيق تطلعات شــعبها 
الشــقيق لعقد االنتخابات 
املقبلة في شهر ديسمبر من 

العام احلالي.

وزير اخلارجية أكد موقف الكويت الثابت في دعم السلطة الليبية املوحدة وكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار ليبيا وحتقيق تطلعات شعبها

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مع رئيس املجلس الرئاسي بدولة ليبيا د.محمد يونس املنفي

الترتيبــات املطلوبة لعقد 
البرملانيــة  االنتخابــات 
والرئاســية فــي موعدها 
املقــرر ٢٤ ديســمبر ٢٠٢١ 
وحتقيق تطلعات الشعب 
الليبي الشقيق مبستقبل 
واســتقرارا  أمنــا  أكثــر 

وازدهارا.
الــدول  وأكــد حــرص 
العربية على أمن واستقرار 
ليبيا وإقرار مجلس جامعة 
الدول العربيــة في دورته 
العادية ١٥٦ في شهر سبتمبر 
املاضــي القــرار رقم ٨٦٧٥ 
الصــادر بتاريخ ٢٠٢١/٩/٩ 
على املستوى الوزاري خالل 

ترؤس الكويت للمجلس.
أهــم مــا  وأضــاف ان 
تضمنه هذا القرار التأكيد 
على االلتزام بوحدة وسيادة 
ليبيــا وســالمة أراضيهــا 
ورفض كل أنــواع التدخل 
اخلارجــي والدعــم الكامل 
للســلطة اجلديدة املوحدة 
املتمثلة باملجلس الرئاسي 

األمير هنأ حاكم عام نيوزيلندا مبناسبة 
تنصيبها وأدائها اليمني الدستورية

بعــث صاحـــــب الســمو األميــر 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية تهنئة 
إلى سينـــــدي ككيــرو حاكـــــم عام 
نيوزيلندا الصديقـــة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة تنصيبها 
حاكمـــا عامـــــا لنيوزيلندا الصديقة 
وأدائهـــــا اليمني الدستورية، متمنيا 
ســموه لها كل التوفيـــــق والســداد 
وموفور الصحة والعافية وللعالقات 
الوطيدة بني البلدين الصديقني املزيد 

من التطور والنماء.

وبعــث ســمو ولــي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمــد ببرقيــة تهنئـــــة إلى 
سيندي ككيرو حاكم عام نيوزيلنـــــدا 
الصديقـــــة ضمنهـــــا ســموه خالص 
تهانيه مبناسبة تنصيبهـــا حاكما عاما 
لنيوزيلندا الصديقـــة وأدائهـــا اليمني 
الدستوريــــة، متمنيا سموه لهـــــا كل 

التوفيـــق والسداد.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد ببرقيــة تهنئة 

مماثلة.

االلتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها ورفض جميع أنواع التدخل اخلارجي والدعم الكامل للسلطة اجلديدة املوحدة

«األسر املتعففة» تدفع الرسوم الدراسية لـ ١٠٠ طالب

«التربية»: ديوان اخلدمة املدنية رفض تعيني ١٦٠مراسًال
عبدالعزيز الفضلي

رفض ديوان اخلدمة املدنية طلب وزارة التربية 
واخلاص بتعيني ١٦٠ مراسال للعمل بديوان عام 
الوزارة. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
عــن ان وزارة التربية خاطبت الديوان للموافقة 
على تعيني املراســلني من أجل رفع احلرج عنها 
بخصوص الرواتب التي تقوم الشركات املعنية 
بتأخير صرفها، مشيرة إلى ان الطلب قوبل بالرفض 
لعــدم وجود درجات. على صعيد متصل، ذكرت 

املصادر ذاتها ان الــوزارة تلقت طلبات أكثر من 
١٥٠٠ متقــدم للعمل في «النظافــة»، وذلك بعدما 
أعلنت عن حاجتها لعمال نظافة لسد النقص الذي 
تعاني منه املدارس، مشــيرة إلى انه متت مقابلة 
ما يقارب ٢٠٠ شــخص من قبــل القطاع اإلداري 
يرغبون بالعمل غير انه مت إيقاف املقابالت لوضع 

آلية وجلنة مختصة في هذا اجلانب.
من جانب آخر، أكــدت وزارة التربية رفضها 
ملــا ورد في املقطع املصور الــذي مت تداوله عبر 
وسائل التواصل االجتماعي إلحدى املدارس والذي 

تظهر فيه احتفالية ال تتعلق بالعملية التعليمية 
والتربوية وال متت لها بصلة،  مشددة على أهمية 
الدور التربوي والتعليمي إلدارات املدارس في غرس 
القيم واملفاهيم واملبادئ السامية والهادفة، مشيرة 
بهذا الصدد إلى انه ســيتم اتخــاذ كل اإلجراءات 
القانونيــة بهــذا الشــأن وإحالة املتســببني الى 

التحقيق.
ودعــت وزارة التربية جميع املســؤولني في 
اإلدارات التعليميــة الــى ضرورة االلتــزام التام 

باللوائح والنظم والقرارات التربوية.

أعلن رئيس مجلس إدارة 
اجلمعيــة الكويتية لألســر 
املتعففــة م.بــدر املبارك عن 
إمتام سداد دفعات أولية من 
الرسوم الدراسية املستحقة 
على الطــالب احملتاجني من 
أبناء األسر احملتاجة واملتعففة 
واملسجلني لدى اجلمعية ممن 
تقدموا بطلبات ملســاعدتهم 
في دفع رســومهم املدرسية 
وحالت ظروفهم دون تسديد 
كامل رسومهم الدراسية للعام 

.٢٠٢١-٢٠٢٢
وقال املبارك ان اجلمعية 
ركزت على سداد مصروفات 
احلاجــات  وذوي  األيتــام 
اخلاصة مــن أبناء املطلقات 

تتبناهــا «األســر املتعففة» 
وتوليها اهتماما كبيرا كونها 
تعنى ببناء اإلنسان وتنميته، 
كما أن املشــروع يهم الكثير 

وذكر أن حجم املنفق من 
األمــوال على مشــروع دفع 
الرسوم للمعسرين بلغ أكثر 
من ٢٠٠٠٠ دينار، وحرصت 
اجلمعيــة على ان يســتفيد 
مــن هذه املبالغ املنفقة اكبر 
عدد ممكن من الطلبة تسهيال 
اللتحاقهم مبدارسهم، داعيا 
أصحاب األيادي البيضاء ملد 
يــد العون لدعــم كل برامج 
األســر احملتاجــة واأليتــام 
تتبناهــا  التــي  والفقــراء 
اجلمعية، الفتا إلى أنها تعمل 
على تقدمي تلك املســاعدات 
بعد استيفاء دراسة حاالتهم 
ووفق اشــتراطات قياســية 

وشفافة.

من األســر احملتاجة وميثل 
هاجسا وحمال ثقيال إذ تأتي 
املصاريف الدراسية كواحدة 
من الهموم الثقيلة على قلوب 
احملتاجني، كمــا قامت بدفع 
الرسوم لهؤالء الطلبة مباشرة 
من مدخالت مشروع «دينارك 
يسوى» الذي خصصت ريعه 
الشــهر املاضي لصالح دفع 
رسوم الطلبة املتعثرين إلى 
املدارس بعد اســتيفاء كامل 
البيانات املتعلقة بهم، وقد بلغ 
عدد املدارس التي استفادت 
من هذه الرسوم ٢٠ مدرسة 
بشــيكات مباشــرة باسمها 
ضمانة إليصال هذه الرسوم 
كاستحقاق في رصيد الطلبة.

من ريع مشروع «دينارك يسوى»

أحالت املتسببني في احتفالية غير تربوية إلى التحقيق

م.بدر املبارك

واألرامــل ومن فــي حكمهم 
بشكل خاص وبصفة عاجلة 
تخفيفــا عنهــم واهتمامــا 
بهم، مبينا أنها ليســت املرة 
األولى التي تبذل فيها جهودا 
استثنائية في ملف التعليم 
وتيسير أمور الطلبة وتيسير 
أمورهم املتعثرة، موضحا أن 
عدد من شملهم دعم الرسوم 
الدراســية أو جزءا منها بلغ 
أكثر من ١٠٠ طالب من مختلف 
املراحــل، حيث مثلــت هذه 
املساهمة بالنسبة لهم مصدرا 

للسعادة والفرح والسرو.
وأشــار إلى أن مشــروع 
التعليم وكفالــة الطلبة من 
املشــروعات األساسية التي 

الكويت تستقبل أول طائرتني من طراز يوروفايتر تايفون
قامت أول طائرتني من طراز 
يوروفايتــر تايفــون متجهة 
إلى القوات اجلوية الكويتية 
(KAF) بــأول رحالتهــا فــي 
١٥ أكتوبــر في مطــار مصنع 
ليوناردو كاسيل بالقرب من 
تورين، في شمال غرب إيطاليا.
وذكر موقع ainonline أنه 
مت طالء كلتا الطائرتني بشارة 
KAF الكاملة، مع شعار سالح 
اجلــو املخفف وعلــم كويتي 
باأللــوان الكاملــة على الذيل 
ولكن مع األرقام التسلسلية 

التجريبية اإليطالية.
واضاف املوقع أن االهتمام 
الكويتي بطائرة يوروفايتر 
تايفــون ظهر في عــام ٢٠١٢ 
عندما مت نشر زوج من طائرات 
التابعة  يوروفايتر تايفــون 
للقــوات اجلويــة اإليطاليــة 

 Finmeccanica طائرة مع شركة
باســم  حاليــا  (املعروفــة 
ليوناردو) فــي أبريل ٢٠١٦. 
وشــمل ذلك البنية التحتية 
املرتبطة في قاعدة علي السالم 

يوروفايتر تايفون بعد اململكة 
املتحــدة وأملانيــا وإيطاليــا 
وإســبانيا والنمسا واململكة 
العربية السعودية وسلطنة 
عمــان، والعميــل الثالث في 

منطقة اخلليج. 
وبــدأ أول تايفون كويتي 
التجميــع النهائي في أكتوبر 
٢٠١٨، وتخــرج أول ســبعة 
طيارين كويتيني من دوراتهم 
التدريبيــة فــي ســالح اجلو 
اإليطالــي في ٥ يوليو ٢٠٢٠. 
وكان من املقرر أن تســتقبل 
الدفعــة األولى من  الكويــت 
طائرات يوروفايتر في الربع 
األخيــر مــن ٢٠٢٠، وكان من 
املقــرر االنتهاء مــن عمليات 
التسليم في عام ٢٠٢٣. وستتم 
اآلن عمليات التسليم األولى 

قبل نهاية هذا العام.

اجلوية، والتدريب، واخلدمات 
أولية  اللوجســتية، وحزمة 

مدتها ثالث سنوات.
الكويت  وبذلك أصبحــت 
ملقاتلــة  الثامــن  العميــل 

من ســرب ٤ ° ســتورمو في 
الكويــت للتقييم. وتبع ذلك 
مذكــرة تفاهم في ســبتمبر 
٢٠١٥ ومت توقيــع عقد بقيمة 
٨٫٧ مليارات دوالر لشراء ٢٨ 

العرادة: تسهيل إجراءات التملك واالستثمار 
في األراضي الزراعية اجلورجية لدول التعاون

اســتقبل النائــب األول لوزيــر البيئة 
والزراعة في جورجيا جيورجي خانيشفيلي 
ممثلي غرفة األعمال في آسيا وبالد اخلليج 

.(BCAGC) العربي
 بحضــور أمــني ســر احتــاد اإلعــالم 
اإللكتروني الكويتي محمد العرادة، ونائب 
رئيس غرفة التجارة اجلورجية آلسيا وبالد 

اخلليج العربي ديڤيد تسيردافا.
وقال جيورجي خانيشفيلي ان املباحثات 
تناولت إمكانات دعــم العالقات التجارية 
بني جورجيا ودول التعاون، مؤكدا حرص 
بالده على التوســع في األسواق التي يتم 

فيها تصدير املنتجات الزراعية. 
وأكــد أن جلورجيــا خبــرة جيــدة مع 
دول اخلليج في تصدير مختلف املنتجات 

الزراعية واحليوانية. 

وأضاف: «أعتقد أننا ســنكون قادرين 
على زيادة وحتســني العالقــات التجارية 

مع الكويت».
مــن ناحيته، أكد العــرادة أن جورجيا 
تتمتع بسوق جتاري حر ذي أسعار مناسبة، 
وطريق يربط بني الشرق والغرب، مشيرا 

الى انها النواة األولى لطريق احلرير.
وقــال انــه بحث مــع املســؤولني في 
جورجيا إمكانية تنويع بعض الصادرات 
من جورجيا لدول اخلليج، باإلضافة إلى 
تسهيل اإلجراءات ملواطني الكويت ودول 
اخلليج العربي بالتملك واالســتثمار في 
األراضي الزراعية اجلورجية، ومتكينهم 
مــن صنع جتــارة حرة مباشــرة تربط 
جورجيا بدول اخلليج ومنطقة الشــرق 

األوسط.

التقى النائب األول لوزير حماية البيئة والزراعة اجلورجي

محمد العرادة خالل اللقاء مع جيورجي خانيشفيلي وديڤيد تسيردافا

«الزراعة» تنفذ احلملة الثانية
من تنظيف مشروع الشهداء

محمد راتب

العامــة  الهيئــة  قامــت 
لشــؤون الزراعــة والثروة 
الســمكية باملرحلة الثانية 
من حملة تنظيف مشــروع 
الشهداء، بحضور مدير عام 
الهيئة الشيخ محمد يوسف 
الصباح، وذلك ضمن موسم 
التخضير الذي اطلقته الهيئة 

للموسم الزراعي احلالي.
وأكد اليوسف ان حملة 
اليــوم - والتــي دعت لها 
الهيئــة لتنظيــف املرحلة 

الثانيــة من مشــروع الشــهداء - حققت 
جناحا كبيرا وإجنازا جلزء واسع من اخلطة 
املسبق وضعها من قبل الهيئة، معلنا انه 
سيتم استكمال اعمال التنظيف في املشروع 
خالل حملة أخرى ومــن بعدها يتم البدء 
في عملية الزراعة والتخضير للمشروع. 

وتوجه اليوسف بالشكر إلى كل املتطوعني 
الذين شــاركوا اليوم في عملية التنظيف 
وكل من ساهم في اجناحها، مثمنا دورهم 
املهم والفاعل في دعم مسيرة الهيئة نحو 
حتقيق هدفها األهم وتخضير أكبر مساحة 

ممكنة من وطننا احلبيب.

جانب من عملية التنظيف
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إقبال كبير على املطاعم في املباركية تفاؤل بعودة احلياة الطبيعية  (أحمد علي)

نشكر جميع اجلهات املعنية خاصة الصفوف 
األولى على جهودهم طوال اجلائحة 

متحمسون جدًا للعودة إلى احلياة دون قيود.. 
والقرارات مستحقة مع أنها تأخرت قليًال

ندى أبونصر

القى إعالن مجلس الوزراء أول 
من أمس العودة الكاملة الى احلياة 
الطبيعية بتطبيق أنشطة املرحلة 
اخلامسة، وتشــغيل املطار بكامل 
طاقته بدءا من األحد املقبل، ومعاودة 
إصدار التأشــيرات وإلغاء التباعد 
في املساجد، وعودة العمل بصاالت 
األفراح واملناســبات االجتماعية، 
مع السماح بعدم ارتداء الكمام في 
األماكن املفتوحة، ترحيبا واســعا 
وسعادة كبيرة في أوساط املواطنني 
واملقيمني، بعد شهور طويلة عاشوا 
خاللها معاناة احلظر الكلي واجلزئي 
وإغالق وتوقف الكثير من األنشطة 

طوال أزمة «كورونا».
«األنباء»، استطلعت آراء بعض 
املواطنني ملعرفة وجهات نظرهم في 
قرارات مجلس الوزراء واستعدادهم 
للعودة الى احلياة الطبيعية، حيث 
عبروا عن مشاعر الفرح والسعادة 
باستقرار الوضع الصحي وانحسار 
وباء «كورونا» عقب زيادة وتيرة 
التطعيم وحتقيق املناعة املجتمعية، 
متقدمــني بالشــكر والتقديــر الى 
القيــادة السياســية على جهودها 

الكبيرة وحرصها على امن واستقرار 
البالد وسالمة املواطنني واملقيمني، 
ونظرتها الثاقبة في معاجلة األزمة، 
وأيضــا ثمنوا عاليــا جهود رجال 
«الصحــة» و«الداخليــة» وجميع 
اجلهات واملؤسســات التي عملت 
بتفان خالل األشهر املاضية ملكافحة 

اجلائحة، وفيما يلي التفاصيل: 
في البداية، قالت أم مبارك إنها 
ســعيدة جدا بالقــرارات األخيرة 
وعودة احلياة إلى طبيعتها، مؤكدة 
ان اجلميع تقريبا قد تلقوا اللقاح 
وهناك انخفاض كبير جدا في حاالت 

اإلصابة بـ «كورونا».
وأضافت أم مبارك: األوالد سعداء 
جــدا بعودتهــم الى املدرســة وأنا 
متحمسة جدا ألن حياتنا ستعود 
مــن دون قيــود ونتمنــى أن تظل 
الكويــت بلد األمن األمان دائما وال 

يصيبنا أي مكروه.
مــن جانبــه، أوضــح عبداهللا 
السعدون انه ســعيد بقرار عودة 
احليــاة ومبــا ان اجلميــع اخــذ 
اللقــاح فنحن في مأمــن ومع هذا 
يجب االلتــزام بوضع الكمامة في 
االماكن املغلقــة ألن هناك فئة من 
الناس وكبار السن مناعتهم ضعيفة 

قيود ولكن االشتراطات الصحية 
ضروريــة وخاصــة فــي االماكن 
املغلقــة واملزدحمــة، ألنــه مازال 
هناك بعض احلاالت وأيضا توجد 
أمراض اخرى قد تنتشر، والوقاية 
ضروريــة للحفاظ على ســالمتنا 

وسالمة غيرنا.
من ناحيتــه، بــني عبدالعزيز 
الرشــيدي ان احليــاة عــادت الى 
طبيعتها بعد سنة ونصف السنة 
من االغالق املتوالي وقد حان الوقت 
لنعود كالســابق فاملدارس فتحت 
أبوابها، وأيضا اجلامعات والطالب 
ســعداء جــدا وحــاالت «كورونا» 
انخفضت كثيرا واحلكومة لم تقصر 
وقامــت بجهود كبيــرة لكي نصل 
لهذه املرحلة، ويحب ان يكون هناك 
وعي ونلتزم باإلجراءات االحترازية 

ليبقى اجلميع في أمان.
في الســياق ذاته، لفــت أحمد 
العازمــي إلى ان القرارات ســليمة 
مع انهــا تأخرت قليــال، فاجلميع 
اخذ اللقــاح واآلن هنــاك اجلرعة 
الثالثة التنشيطية، وان شاء اهللا 
األمــور كلهــا بخيــر واهللا يحفظ 
الكويت وشــعبها مــن كل مكروه 
ويبعد عنا البالء.  وقالت بدور أم 

الود: نتمنى بدايــة انفتاح جديد، 
والصحة والسالمة للجميع فأوالدنا 
يذهبون الى املدارس ونعمل بجميع 
االحتياطات وهذا كاف وبإذن اهللا 
االمور كلها ستكون بخير وستعود 
احلياة مثل السابق وأفضل باإلرادة 

والوقاية والوعي.
واكد سالم بشــير ان القرارات 
التي صدرت من مجلس الوزراء في 
مكانها الصحيح واألوضاع انفرجت 
تدريجيا حتى وصلنا لهذه املرحلة 
واحلياة أصبحت طبيعية في جميع 
اجلهات، واإلجراءات االحترازية فقط 
مؤقتة، ولكن فعليا الوضع اصبح 
مستقرا وآمنا في الكويت ونشكر 
احلكومة على جهودها وإيصالنا الى 
بر األمان. من جانبه، ذكر ابوعبداهللا 
ســعيدون انــه فخــور بإجنازات 
الكويت في مجــال مكافحة الوباء 
ورفع القيود، وهذا عمل مهم وكبير 
ونتمنى من اجلميع احلفاظ عليه 
والتحلي بروح املسؤولية، وااللتزام 
الوقائيــة واالحترازية،  بالتدابير 
ونشــكر جميــع اجلهــات املعنية 
وجنــود خــط الدفــاع األول على 
جهودهــم وتفانيهم في العمل من 

أجل سالمة اجلميع.

واذا حافظ اجلميع على االجراءات 
والنظافة الشخصية ستكون األمور 

على ما يرام. 
بدوره، ذكر عبداهللا السبيعي 

انه مــن الطبيعي ان تعود احلياة 
الى ســابق عهدهــا، وفرحون جدا 
بهذا القــرار ولكن يجــب االلتزام 
باالشــتراطات فاالحتيــاط واجب 

والوقايــة خيــر من العــالج. من 
جهتهــا، قالــت شــهد الصفــار ان 
الطبيعــة  الــى احليــاة  العــودة 
أجمل، حيث نستطيع التنقل دون 

«األوقاف» أزالت عالمات التباعد: تراص الصفوف وفتح النوافذ واألبواب قبيل األذان
أسامة أبوالسعود

أزالــت وزارة األوقــاف 
والشؤون اإلسالمية العالمات 
الفاصلــة بــني املصلني في 
مختلف مساجد البالد للعودة 
لرص الصفــوف ابتداء من 
اليوم اجلمعة، تنفيذا لقرارات 
مجلــس الــوزراء. والتــزم 

املصلون في املساجد بتطبيق 
االحترازيــة  اإلجــراءات 
واالشــتراطات الصحية من 
لبس الكمام وإحضار سجادة 
الصالة وغيرها. وفي سياق 
متصــل، أصدر وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
لشــؤون املســاجد م.بــدر 
العتيبي تعميما إداريا رقم 

١٨ لسنة ٢٠٢١ موجها لألئمة 
واخلطباء واملؤذنني بشــأن 
تقارب املصلني بالصفوف.

وجــاء فــي التعميــم، الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منــه، انه بنــاء علــى قرار 
مجلس الوزراء بشأن خطة 
العــودة التدريجية للحياة 
االلتزام  الطبيعية، يرجــى 

والتقيد مبا يلي:
٭ دعوة املصلني إلى تراص 
الصفوف، وســد اخللل في 
صلوات اجلمعة واجلماعة، 
وذلك اعتبارا من اجلمعة ٢٢ 
أكتوبر. التأكيد على جمهور 
االلتزام  املصلني بضــرورة 
الصحيــة  باالشــتراطات 

التالية:
٭ لبس الكمام.

٭ إحضار ســجادة الصالة 
اخلاصة.

٭ حث غيــر املطعمني على 
التحصــني مــن خــالل أخذ 

اللقاحات املقررة.
٭ فتح النوافذ واألبواب قبيل 
األذان ثــم إغالقهــا بعد أداء 

الصالة بـ ١٠ دقائق.
التنبيــه علــى  ٭ تكــرار 
االلتزام  املصلني بضــرورة 
باالشــتراطات بــني احلــني 

واآلخر.

طالبت األئمة واخلطباء واملؤذنني بتكرار التنبيه على املصلني بضرورة االلتزام بلبس الكمام وإحضار سجادة الصالة والتطعيم

إزالة عالمات التباعد في مسجد سبيكة مبنطقة حولي (ريليش كومار) تقارب صفوف املصلني في املساجد  

مواطنون لـ «األنباء»: حكومتنا «ما قّصرت».. والوقاية خير من العالج
أعربوا عن سعادتهم بقرارات عودة احلياة الطبيعية وطالبوا اجلميع بااللتزام والتحلي بروح املسؤولية

ملشاهدة الڤيديو

أم مبارك

أحمد العازميعبداهللا السعدون

عبداهللا السبيعي

بدور أم الود

عبدالعزيز الرشيدي

شهد الصفار

أبو عبداهللا سعيدونسالم بشير
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شركات الطيران تتقدم بطلبات التشغيل الكامل للرحالت األسبوع املقبل
وأعرب الفوزان عن الشــكر 
العاملــني  واالمتنــان جلميــع 
في مطار الكويــت الدولي على 
جهودهم وتفانيهــم وتعاونهم 
خالل الفترتني السابقة والقادمة، 
داعيا اهللا أن يوفق اجلميع خلدمة 

الكويت.
وكان مجلس الوزراء كلف 
اإلدارة  أمــس  يــوم أول مــن 
العامة للطيران املدني تطبيق 
املرحلة الثالثة من خطة تشغيل 
مطار الكويــت الدولي وعودة 
العمــل باملطار بكامــل طاقته 
االســتيعابية اعتبارا من بعد 

غد األحد.

وقال الفوزان لـ «كونا» أمس 
اخلميس إن مطار الكويت الدولي 
سيشهد تدريجيا تشغيل رحالت 
جتاريــة منتظمة لكل شــركات 
الطيران خالل الفترة املقبلة وفقا 
ملتطلبات واحتياجات املسافرين 
مع ربــط مطار الكويــت بأكبر 

شبكة مطارات عاملية.
وأضاف أن «الطيران املدني» 
جنحت خالل فترة جائحة كورونا 
في التعامل مــع متطلبات هذه 
املرحلــة، داعيا اجلميع ســواء 
شــركات الطيران أو املسافرين 
إلى االلتزام بتطبيق االشتراطات 
الصحية الكفيلة بدخول الكويت.

جزئي للمطارات او حتديد العداد 
القادمني واملغادرين مثل وجهة 
الفلبني التي التزال تلتزم بكوتا 
محددة للطيران الكويتي بواقع 
٥١ راكبا مغادرا و٤٥ راكبا قادما 

في اليوم.
في هــذه االثناء، أعلن املدير 
العــام لإلدارة العامــة للطيران 
املدني يوسف الفوزان استعداد 
اإلدارة بكل قطاعاتها التشغيلية 
لتطبيــق قرار مجلــس الوزراء 
بإعادة فتح مطار الكويت الدولي 
بكامل طاقته االستيعابية اعتبارا 
من بعد غــد األحد كما كان قبل 

جائحة «كورونا».

عن إضافة مدن جديدة في الهند.
وحول تشــغيل رحالت الى 
روما وميالن، قالت املصادر ان 
السلطات في إيطاليا لم توافق 
على تشغيل رحالت من الكويت 
الــى العاصمــة اإليطالية حتى 
اآلن، فيما سيتم تشغيل رحالت 

منتظمة الى ڤيينا.
من جهة ثانية، قالت املصادر 
ان «الكويتية» ســتقوم بإعداد 
جدول تشــغيل لــكل الوجهات 
القدمية التي كانت تعمل عليها 
قبل تفشــي كورونا، شــريطة 
ان تكــون هذه الدول مســموح 
الدخــول اليها وليس بها اغالق 

الطيــران العاملــة فــي مطــار 
الكويت ســتصل إلى ٥٠ أو ٥٢ 
شركة بإجمالي اعداد ركاب يومي 
يتراوح ما بني ٢٥ و ٣٠ ألف راكب.
علــى الصعيد ذاتــه، أعلنت 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
عن تشغيل رحلتني أسبوعيا الى 
مدينة باكو في أذربيجان يومي 
االحد واخلميــس وذلك اعتبارا 

من ١٨ نوفمبر املقبل.
وأشارت الى أن «الكويتية» 
تنوي زيــادة عدد الرحالت الى 
وجهة مصــر والهند، حيث من 
املقرر تشــغيل رحــالت يوميا 
الــى وجهة اإلســكندرية فضال 

أحمد مغربي

قالــت مصادر مســؤولة في 
العامــة للطيران املدني  اإلدارة 
لـ «األنباء» ان شركات الطيران 
احملليــة واألجنبيــة ســتتقدم 
بطلبات تشغيل الرحالت انطالقا 
من مطار الكويت الدولي سواء 
لزيــادة الرحــالت علــى بعض 
الوجهات احلالية أو التشــغيل 
اجلديد للوجهــات التي لم يتم 
التشغيل عليها وتوقفت خالل 
العامني املاضيني تزامنا مع تفشي 

جائحة كورونا.
وذكــرت ان اعــداد شــركات 

«الطيران املدني»: مستعدون إلعادة تشغيل املطار بكامل طاقته االستيعابية اعتباراً من األحد

يوسف الفوزان

«الكويتية» تشغل رحالت إلى أذربيجان واإلسكندرية والكشف عن القائمة قريبًامطار الكويت يستعد لتشغيل ٥٢ شركة طيران بإجمالي ٣٠ ألف راكب يوميًا

صيانة قاعات املناسبات تؤخر عودتها للعمل وخسائرها تتجاوز ٤٫٥ ماليني

محمد الدشيش

«يا فرحة ما متت».. هذا هو حال أصحاب قاعات املناسبات 
التي يبلغ عددها ٦٠ قاعة على مستوى محافظات الكويت، فلم 
يكادوا يفرحون بقرار مجلس الوزراء بإعادة السماح بإقامة 
األفراح واملناسبات في القاعات، إال وصدموا مبا وجدوا عليها 

قاعاتهم من حالة سيئة حتتاج إلى مبالغ ضخمة إلعادة صيانتها 
وجتهيزها للعمل مجددا بسبب التجهيزات التي وضعتها أجهزة 
الدولة املختلفة في هذه القاعات خالل استخدامها محاجر أثناء 
فتــرة اجلائحة. «األنباء» جتولت على عدد من قاعات األفراح 
لرصد ردود افعال أصحابها واستعداداتهم لعودة افتتاحها بعد 
توقف دام ألكثر من ٢٠ شــهرا، ففوجئنا باستيائهم الشديد 

وحزنهم بأن يتم تســليمهم قاعاتهم بهذه احلالة من مجلس 
الوزراء، دون إعادتها إلــى حالتها الطبيعية من أجهزة الدولة 

املختصة.
وقال أصحاب هذه القاعات لـ «األنباء»: بعد اخلسائر التي 
جتاوزت أكثر من ٥٠ ألف دينار لكل قاعة وجدنا أنفسنا أمام 
خســائر أخرى بعد تسلمنا لهذه القاعات من مجلس الوزراء 

ووزارة األشغال وشركة النفط، بســبب متديدات كهربائية 
وجتهيزات خاصة مت وضعها لالستخدامات الصحية، وتقدر قيمة 
هذا التلفيات لكل قاعة بأكثر من ٢٥ ألف دينار، ورغم ضيقهم 
إال أنهم أعلنوها بكل إصرار أنهم سيبذلون كل جهودهم للعودة 
ســريعا وبقوة لفتح هذه الصاالت خلدمة املجتمع ومشاركة 

املواطنني مناسباتهم املختلفة، فإلى التفاصيل:

فرحة أصحابها لم تكتمل بقرار عودة افتتاحها وتسلمهم لها من مجلس الوزراء بعد أن فوجئوا بالتلفيات الكبيرة التي خلفها استخدامها محاجر

عبداهللا العجميسعود العجميعبدالعزيز راشد بورمية

تلفيات كثيرة داخل إحدى القاعات جراء استخدامها كمحجر حتتاج إلى معاجلة

الصاالت في بداية اجلائحة 
قامــوا بالتبــرع وتســليم 
قاعاتهم إلــى أجهزة الدولة 
الستخدامها محاجر صحية، 
لكن بعــد تســلمها فوجئنا 
بالتلفيــات الكبيرة، وكنا ال 
نريــد منهم ســوى إرجاعها 
لنــا كما كانت عليــه، ولكن 
ما نقول إال «اهللا يعوضنا»، 
وقد تعرض أصحاب القاعات 
خالل هذه األزمة إلى ٣ أنواع 
من اخلســائر، وهي خسارة 
اإلغالق، وخسارة إرجاع مقدم 

ألفراحهم، ولكن لم نستطع 
تلبية طلباتهم بسبب أعمال 
الصيانة التي نقوم بها لكي 
نعود كما عودناهم بالسابق 

ولألفضل إن شاء اهللا.
التزامات متعددة

كما التقينا سعود العجمي 
وهو أحد أصحاب القاعات، 
فطلب منا الدخول إلى القاعة 
واالطالع على التلفيات فيها 
بعد استخدامها محجرا، وكان 

حجم هذه التلفيات كبيرا.

غير االلتزامات السابقة من 
إيجــارات مخــازن ورواتب 
موظفني مع استمرار اإلغالق، 
وهذه االلتزامات لم نتوقف 
عن دفعها من جيوبنا اخلاصة 

طوال الفترة املاضية.
رد اجلميل

من جهته، توجه عبداهللا 
العجمي وهو مــن أصحاب 
القاعــات بالشــكر واحلمــد 
إلــى املولى عز وجــل الذي 
أزال عنا هــذا الوباء، وقال: 

التعاقدات ألصحاب املناسبات 
واألفراح، واخلسارة الثالثة 
التلفيات التي وجدناها بعد 
تســلم القاعــات من مجلس 

الوزراء.
ومــع ذلــك أقولهــا عبر 
جريدتكم: نحن عائدون بقوة 
خلدمة املجتمع رغم اخلسائر 
التــي واجهناها وبعد إعالن 
مجلــس الــوزراء عن عودة 
نشاط قاعات األفراح، وقد بدأ 
أصحاب املناسبات واألفراح 
باالتصال علينا حلجز مواعيد 

وذكــر العجمي أن تكلفة 
إصالح هذا التلفيات تتجاوز 
أكثر مــن ٢٥ ألف دينار لكل 
قاعة، ونحن نطمح ألن يقوم 
مجلــس الوزراء بتعويضنا 
واملســاهمة معنا فــي إعادة 
إصالح هذه التلفيات لتعود 
القاعات إلى حالتها كما كانت 
عند اإلغالق، مضيفا ان عددا 
من أصحاب القاعات سيحتاج 
إلى االستدانة لكي يستطيع 
العودة بأسرع وقت ولكي ال 
تتراكم عليه التزامات إضافية 

نحن شــباب كويتــي بدأنا 
بالعمــل وكانت بدايتنا بهذا 
املشروع وهو مشروع خلدمة 
املجتمــع ولتطوير أنفســنا 
والتوســع فــي جتارتنــا، 
واحلمــد هللا، عملنا بكل جد 
واجتهــاد وواكبنــا العصر 
والتكنولوجيا وصممنا أفضل 
القاعات على مستوى اخلليج، 
وأصبحنا مضربا للمثل في 
دول اخلليج، وأصبح جميع 
أصحاب املناسبات يفضلون 
إقامة مناسباتهم في قاعاتنا 

ألنها صاالت فندقية.
وزاد: بعد أن قدمنا قاعاتنا 
للدولــة أثناء اجلائحة دعما 
منا جلهــود مكافحة الوباء، 
فوجئنا بأن يكون رد اجلميل 
من قبل األجهزة املختصة كل 
هذه التلفيات التي وجدناها 
والتي تكلفنا آالف الدنانير، 
وهذه التكاليف كلها قروض 
وديون ومن أموالنا اخلاصة.

انتظار اجلاهزية
كما التقينــا فواز العنزي 

التقينــا ممثــل  بدايــة، 
أصحاب القاعات واملناسبات 
الكويــت  مســتوى  علــى 
عبدالعزيــز راشــد أبورمية 
الــذي قال: احلمــد هللا الذي 
أزال الغمــة عــن هــذه األمة 
وعادت األمور إلى نصابها، 
مضيفا: قلتها في السابق عبر 
جريدتكم الغــراء «األنباء»، 
وأكررها مــن جديد إن أكثر 
من تضرر في الكويت أثناء 
جائحة «كورونا» هم أصحاب 
القاعات وذلك لعدة أسباب، 
منها أن قاعاتنا معروفة على 
مستوى اخلليج مبا متثله من 
متيز وتطور في عالم القاعات 
واألفراح وملا تواكبه من أفخم 
التصاميم واملوديالت، وهذا 
دعا بعض أصحاب القاعات 
في اخلليج إلى االســتعانة 

بخبراتنا لتطوير قاعاتهم.
ومــن األســباب أيضا أن 
هــذه الصــاالت كانــت أول 
نشــاط يتم غلقــه وآخر ما 
ســمح له بعــودة االفتتاح، 
أصحــاب  أن  ننســى  وال 

٦٠ قاعة في مناطق الكويت تكبدت كل منها نحو ٥٠ ألف دينار خسارة اإلغالق و٢٥ ألفًا جراء التلفيات
سعود العجمي: نطمح ألن يتم تعويضنا إلعادة إصالح هذه التلفيات لتعود القاعات إلى حالتها

أبورمية لـ «األنباء»: قلتها سابقًا عبر جريدتكم وأكررها إننا أكثر القطاعات تضررًا من تداعيات «كورونا»
عبداهللا العجمي: قدمنا قاعاتنا للدولة لالستفادة منها في مكافحة الوباء لكن تسلمناها بهذه التلفيات

أدوات وأجهزة كانت معدة للمحاجر لم يتم رفعها من إحدى القاعات   (ريليش كومار)

لقطات
- جميع القاعات أصابتها التلفيات ما بني كبيرة ومتوسطة

- أكثر من ٦٠ قاعة على مستوى محافظات الكويت تعاني 
من اإلتالف

- احليوانات السائبة تتجول وسط القاعات
- األعمال قائمة على قدم وســاق إلعادة إعمار وتأهيل 

هذه القاعات

ملشاهدة الڤيديو

وهو مواطن يستعد ملناسبة 
سعيدة، وكان موجودا باملوقع 
حلجز قاعة وذلك لقرب حفل 
زفاف أحد أبنائهم وكان يبحث 
عن القاعة اجلاهزة ويســأل 
عــن أفضل األســعار، فقال لـ 
«األنبــاء»: أجلت حفل زفاف 
ابني أكثــر من مرة حتى يتم 
افتتاح القاعات ويتم السماح 
بإقامة املناسبات واآلن حضرت 
ألحجــز قاعــة لتحديد موعد 
زفــاف ابنــي، فهــذه القاعات 
كبيرة وتتســع للحضور من 
األهل واألصدقاء وأســعارها 
مناســبة جلميــع الفئات في 
مجتمعنــا، لكــن أحزنني أن 
جميــع القاعات غيــر جاهزة 
وحتتــاج إلــى شــهر تقريبا 
ليتم جتهيزها بشكل مناسب، 
القاعــات  وجميــع أصحــاب 
اعتذروا عن عدم إعطائنا حجزا 
محددا وقاموا بتسجيل اسمائنا 
وأخذ أرقام هواتفنا دون أخذ 
عربون على أن يتم االتصال 
بنا الحقا بعــد أن تكون هذه 

القاعات جاهزة كما قالوا.
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إننــا في ظــل هــذه املعاني 
والصفــات نعيــش تالحم أهل 
الكويت حاكما ومحكوما، فالذي 
يقدمه أهل الكويت وعلى رأسهم 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، وحكومته 
الرشــيدة من تالحم وتعاون في 
احلفاظ على أمنها واستقرارها جهد 
مبارك، وما نلمسه هذه األيام من 
صورة جميلة لألحداث احلالية لهو 
صفة كرميه لذلك الشعب، والفضل 
يعود بعد فضل اهللا إلى ربان هذا 
البلد وبطانته املخلصة، فلله احلمد 

واملنة وألهلنا التوفيق والسداد.

لو كان هذا املجهود على سفوح 
املطالع وأمثالها ســالفة احلصر 
لكانت تنافــس مرتفعات وغابات 
العالــم نضارة وجمــاال للزوار 
والسياح في املواسم لبالدنا! لكن 
«العني  باألمثال  املثال كما قيــل 
بصيرة واليد بصيرة»! أياد تعمر 
ومثلها تدمر زراعة ونضارة دولتنا، 
كما متناها سمو أمير القلوب الراحل 
الشيخ جابر األحمد: «نتمناها واحة 
خضراء»، طيــب اهللا ثراك، ومن 

تبعك قادة ومحكومني.
نقولها: النــزال نأمل الكمال 
للعود األخضر، كما تبناه الراحل 
الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان - رحمه اهللا - وحمايته للعود 
األخضر مبنــع العابثني بثروتنا 
الزراعيــة، أكثر مما يحصل اآلن 
لألشجار املقتولة واقفة شامخة! 
يا عيال احلالل قواريرها والرجال، 

للمرة األلف الزراعة بذمتكم!  

مبنطق احلوار واملناقشة، ومسيرة 
الكويت التاريخية اخليرة ستحفظ 
في سجالتها ناصعة البياض، والتي 
تبغي من ورائها أن يسود العالم 
ثقافة الالعنف والســالم ورخاء 

البشرية.
 لذا علينا احملافظة على سيادتنا 
باألمن واالســتقرار  الوطنيــة 
واألوطان تبنى بســواعد أبنائها 
ومن لهم اخلبرة والكفاءة العالية، 
العاملي  وعلينا املضي مع الركب 
في التطور والتقدم في عالم متغير 
ومتبدل وعازم علــى االعتماد 
التكنولوجي، لنجعل الكويت تتبوأ 
مراكز متقدمة اقتصاديا وجتاريا 
عامليا وتصبح مركزا مشعا على 
جميع دول العالم بالتقدم واالزدهار 

وحتقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥م.

وطمع الطامعني واألمراض وحسد 
احلاسدين كانت حتديات عظيمة 
واجهها شــعب الكويــت األبّي 

فانتصر عليها.

فقد دكت معاول مقاوليها األخضر 
الطرق  واليابس بحجة توســعة 
املتهم  املخنوقة مروريا، والذنب 
الزراعي ضاع بالطوشــة للحجة 
السابقة بإتالف زراعة هذه املواقع 
وأعوادها اخلضــراء والصفراء 
وامللحاء مبوتها بتعطيشــها من 
الزراعي  السقاية واإلهمال  نعمة 
بعد شموخ نخيله وأزهار سدرته 

وخضار شجيراته!

األمني واالستقرار والرخاء في 
املنطقة.

ومــا تتمتع بــه الكويت من 
الطيبة بوصفها وسيطا  السمعة 
دوليا، وسعيها املستمر ومبادراتها 
لفعل اخليــر حلــل اخلالفات 
اإلقليميــة والتحديــات الدولية 

سواء السياسية أو االقتصادية أو 
االجتماعية وغيرها، فمنذ نشــأة 
الكويت في القرن السابع عشر لم 
تسلم من هذه األزمات، فاحلروب 

التخضيرية، ســنوات معدودات 
بنخيلها وسدرها، وشجيراتها، 
وفجأة يتــم تدميرها بعواصف 
مفاجئة من مقاوليها كما مت قبل 
شــهر للطرق الفاصلــة ما بني 
منطقتي الســالم وحطني، بيوم 
الراحلة  الفنانة  وليلة، كما تقول 
وردة، وكمــا حدث فــي تقاطع 
الدائــري اخلامس مع شــارع 
دمشــق للجسر الفاصل بينهما، 

التعــاون الســتعادة احليوية 
اجلماعية في مواجهة الطوارئ.

وكذلــك ال بد مــن التواصل 
باســتمرار مــع دول احللفاء، 
املتحــدة األميركية  الواليــات 
وبريطانيا لترسيخ أواصر الترابط 
ومفاهيم الشراكة لضمان االرتباط 

الطيبة واألخالق  الصفات  هذه 
الكويت  احلميدة تتمثل في شعب 
حتى جعلت أهلها شــعبا متالحما 
بفضل اهللا ومنته يتعاون في السراء 
والضراء، يتصف بصفات اإلسالم 
التي اســتمدها من دينه  الكرمية 

العظيم وتراثه العريق.
واجهــت الكويت عــدة أزمات 
وخاضت أحداثا تعجز عن مواجهتها 
دول عظيمة، فكان صمودها ومتاسك 
شعبها بعد اهللا جل وعال هو الدرع 
الواقية والسد املنيع لتجاوز أزماتها 

واسترداد حقوقها.
املتتبــع لتاريــخ الكويت على 
الســنني يالحظ تلك األزمات  مر 

التحرك الزراعي الوطني بقيادة 
للزراعة والثروة  العامــة  الهيئة 
املعلنة  املالية  السمكية وأرصدته 
تغطــي أدغال أفريقيــا تواصال 
بغابات قارة آسيا! وأحراش أوروبا 
الشرقية والغربية! ميثل هاجس 
اإلحباط للون األخضر عندنا حاجز 
التراجع للثقافة الزراعية للمرتفعات 
الزراعية  واملســاحات والتــالل 
كاملطالع، والطرق الدولية واحلدائق 
العامــة واخلاصة، ومســاحات 
الســاحلية  املناطق  مخططــات 
الســياحية، واجلــزر املهجورة 
املنســية، واالستراحات مبناطق 
الثروة احليوانية، ومساحات تائهة 
باملناطق النموذجية سابقة وحالية، 
وغيرها للطــرق الداخلية محلية 

ودولية!
لو كتبــت لها الســالمة من 
معاول، وآليات عمالقة ملشاريع 
وهمية توسعية ال تستقر زراعتها 

استكماالً ملقالنا املاضي حول 
أهمية األمن الوطني، وتأكيدا على 
ضرورة استيعاب دروس وعبر 
العراقــي، علينا إعطاء  العدوان 
األمن الوطني كل اعتبار بضرورة 
التثقيف األمني اإلســتراتيجي 
باالطالع على الوثائق التاريخية 
التي  املعلومات  للكويت وعلــى 
صــدرت من مراكز الدراســات 
واملذكرات مع من كان لهم شأن 
في العلوم األمنية واإلستراتيجية 
واستخالص الكثير من الدروس 
والعبر بضــرورة اليقظة التامة 
واستدامة احليوية في منظومة 
األمن والدفاع وأن تتواصل الكويت 
باستمرار مع دول اخلليج العربي 
من أجل اســتقرار أمن اخلليج 
ومعاضدة األشــقاء في مجلس 

نقش القلم

األشجار 
ُتعدم شامخة

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

بوضوح

األمن الوطني 
والرؤية 

املستقبلية
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

وقفات

شعب وأخوة

 mqarawi@hotmail.comد.مطلق راشد القراوي

أي كان في الكويت للظلم ويبقى 
وطننا وطن العدالة.

األمر اآلخر الذي نتمناه وهو 
مطلب ملح لنا، فكما أن هناك فئة 
لها مطالب، فنحن أيضا لنا مطالب 
حيث نرغب في تشــريع قانون 
ومنحــه صفة دســتورية مبنع 
استجواب رئيس مجلس الوزراء، 
وهذا له أســباب قانونية كثيرة 
أهمها أنه بالقانون والدستور ال 
يساءل رئيس مجلس الوزراء عن 
أداء وزرائه، فمسؤوليته تنحصر 
بالدرجة األولى في رسم السياسة 
العامة للدولة الداخلية واخلارجية 
وتعيــني الــوزراء، والقيام بكل 
أعباء منصب رئاســة احلكومة، 
أي أن كل ما يثار ويوجه لرئيس 
الوزراء ال يعنيه بصفته بل يعني 
الوزير املختص، ومن هذا املنطلق 
القانوني نرغب في إضافة مادة 
قانونية متنح صفة دستورية مبنع 
استجواب رئيس مجلس الوزراء، 
وال يحاسب متى ما أخطأ إال من 
قبل صاحب السمو، فقط ألن من 
يعني رئيس الــوزراء وحده هو 
سمو األمير بأمر أميري وبإرادة 
منفردة، وعليه فإن هيبة احلكومة 

البد أن حتترم لنستقر.

ضغط على احلكومة ليتم مترير 
املطالب، فالالئحة الداخلية املنظمة 
لألسئلة البرملانية واالستجوابات 
البد أن تعــدل بعد العرض على 
التشــريعية والتأكد من  اللجنة 
سالمتها القانونية بعرضها على 
احملكمة الدستورية حتى يسد باب 
الثغرات القانونية التي مكنت بعض 
النواب من سوء استغالل هذا احلق 

واستخدامه بدوافع شخصية.
فأساس االســتجواب ليس 
الطلبات والضغط  لهدف مترير 
على احلكومة بل الرقابة احلقيقية 
األداء احلكومي والتصدي  على 
للفساد احلقيقي حتى نتمكن من 
محاربة الفاســد في الكويت من 

أجل أن يزدهر وطننا.
فكل ما حدث لسنوات طوال 
أثبــت وجود خلل فــي الالئحة 
الداخليــة ملجلــس األمة يحتاج 
إلى تعديالت سريعة حتى نحقق 
االســتقرار لوطننا وال يتعرض 

مخلصني لوطنهم إال انهم ذهبوا 
ضحية عدم صدور عفو مسبق 
عن مجموعة قليلة في العدد عطلت 
وأضرت مبصالح شعب بأكمله.

فقد نعتت احلكومة من رئيس 
إلى أصغر موظف فيها  وزرائها 
بالفساد، ومت قذف فئات كبيرة من 
املجتمع وغيرها كثير من األمور، 
نســأل اهللا أن يفي املتصاحلون 
بعهودهم ونشهد استقرارا سياسيا 
حقيقيا يعم باخلير على الكويت 

وأهلها باألمن واالستقرار.
فنتمنــى بعد ثبــات براءة 
احلكومــة أال نشــهد تأزميــا 
سياســيا باســتجوابات غيــر 
منطقيــة وشــخصانية هدفها 
دفع احلكومة لالســتقالة، فالبد 
الداخلية  الالئحــة  من تعديــل 
ملجلس األمة حتى ال تســتخدم 
إال في أضيــق احلدود ومتى ما 
دعت احلاجة امللحة لذلك، وليس 
أن تســتخدم االستجوابات أداة 

بداية، نتقدم إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد بجزيل 
الشــكر واالمتنان على تسامحه 
وإصداره ملرســوم العفو، وهذا 
األمــر ليس بغريب على أبناء آل 
الصباح الذين جبلوا على الكرم 
والتسامح والطيبة ما جعل شعوبا 
من العالم تتهاوى إلى الكويت حتى 
يستظلوا حتت راية آل الصباح 

الطيبني.
فال أحد ينكر أن الفرحة ستعم 
بني أطياف كبيــرة في املجتمع 
وخصوصا أن عتق الرقاب أجرها 
عند اهللا كبير، جعلها اهللا في ميزان 
حسنات أميرنا، أطال اهللا في عمره 
ومتعه مبوفور الصحة والعافية.

فاليــوم، الكل بــات يصرح 
برغبته في مصاحلة وطنية مع 
مد جســور تعاون مع احلكومة 
وليس من باب إفساد فرحة أطياف 
املجتمع، إال أن اليوم ستفتح أبواب 
جديدة مع احلكومة بعد صدور 
العفو، ما يثبــت كل ما ذكرناه 
مسبقا عن شخصنة االستجوابات 
التي كانت  وتعسفها واالتهامات 
تتهم بها احلكومة ألكثر من عقد 
من الزمان مع استقاالت حكومات 
متعددة بوزراء، اهللا أعلم، كم كانوا 

ُرفعت اجللسة وثبتت البراءة
عزة الغامدي 

السالم على قائد 
اخلير ومفتاح البركة

م. ٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

احلمــد هللا الذي مــنَّ علينا 
مبحمــد صلى اهللا عليــه وآله 
وســلم، نبي الرحمة، فختم بنا 
رساالت السماء، وجعل املتمسكني 
به وآله الطيبني شهداء على من 
جحد برســالته السمحاء. وفي 
ســعيه لهداية النــاس أجمعني 
عرض نفســه لإليذاء، وأُخرج 
من دياره، وحورب من عشيرته 
اجلاحدين، وقّرب إليه املؤمنني، 
إعزازا لإلسالم، حتى استقوى 
بعون اهللا بأنصاره األبرار، فغزا 
الكافرين في عقر دارهم، حتى 

انتصر، وعلت كلمة التوحيد.
اللهم مبــا كدح فيك فارفعه 
إلى الدرجــة العليا، وعرفه في 
املؤمنني  الطاهرين، وأمته  أهله 
من حسن الشفاعة، انك املتفضل 
العظيم. (من وحــي الصحيفة 

السجادية).
< < <

الصادق  اإلمــام جعفر  قال 
گ: «إنا لو كنــا نفتي الناس 
الهالكني  لكنا من  برأينا وهوانا 
ولكنها آثار من رسول اهللا ژ 
أصول علــم نتوارثها كابرا عن 
كابر نكنزها كمــا يكنز الناس 
ذهبهم وفضتهــم». في ذكرى 
النبــوي، ومولد حفيده  املولد 
اإلمام جعفر الصادق، صل اهللا 

عليه وآله وسلم.

شكرًا «نواف السمو».. 
حفظك اهللا

نبض

S _ alnashwan@hotmail.com
سعد النشوان

أن تكون  الكويت  اعتدنا في 
العالقة بني احلاكم واحملكوم ذات 
رباط وثيق، تلك العالقة السامية 
التــي تعتبر ســمو األمير والد 
اجلميع، وكذلك احترام الدستور 
والقانون، وهذا ما جرت عليه كل 
األحداث واخلالفات التي مرت منذ 
تأسيس البالد قبل ما يقارب ٤٠٠ 

سنة مضت.
فعندما حدث خالف في علم 
الكبير  ١٩١١ بني الشــيخ مبارك 
اللؤلؤ، وعدم دفع  وبعض جتار 
الرسوم املقررة آنذاك، ومت منع 
صيد اللؤلؤ، وهاجر بعض التجار 
إلى البحرين، ســرعان ما جرت 
الدولة في  مصاحلة بــني رأس 
ذلك الوقت الشيخ مبارك وهؤالء 
التجار، ومن ثم العودة مرة أخرى 
للبالد، وكذلك أحداث أخرى رافقت 
املجلس التشريعي عام ١٩٣٨ وكان 

احلل بالتراضي والتفاهم.
إن «العفو» ال يصدر إال من 
رجل عظيم اخللق، عزيز املكارم، 
حليم النفس، وذلك امتثاال حلديث 
النبي ژ: «وما زاد اهللا عبداً بعفو، 
إال عزاً»، وقبل ذلك قول اهللا تعالى: 
(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 

عن اجلاهلني) (األعراف: ١٩٩).
الســمو»  لقد أعطى «نواف 
درســا رائعا لكل ذي مقدرة أو 
حاكم يســود الناس، أن احلكم 
باحلــب والتراضي والتشــاور 
إلى  للوصول  الطريق األســهل 
قلوب الناس، وأن من يريد من 
شــعبه دوام حبه والدعاء له هو 
التواصل املباشر معهم أو ممثليهم 
متثيال حقيقيا، وأعطى رســالة 
مهمة للنــواب واحلكومة ولكل 
من يريد خدمة الوطن واملواطن، 
أن التفاهم هــو طريق اإلجناز، 
وما ال يؤخــذ كله ال يترك جله، 
الكثير  لدينا  الكويت  ونحن في 
من امللفات التي حتتاج إلى حلول 
عاجلة وجذرية ومشاركة اجلميع، 
فالقضية اإلسكانية والتوظيف 
السكانية  و«البدون» والتركيبة 
وغيرها الكثير ميكن حلها بالتفاهم 
وعدم التشنج، مع احملافظة على 

األدوات الدستورية املستحقة.
إن مصلحة الوطن العليا تتطلب 
من اجلميــع، حاكما ومحكوما، 
التفاهــم والتشــاور، ومن ثم 
االنطالق نحو اإلجناز، وهذا ما 
خطه «أمير العفو» سمو الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
الشيخ مشــعل األحمد،  األمني 
حفظهما اهللا ورعاهما، وإن شاء 
اهللا تعود الكويت درة اخلليج كما 
كانت، بــل درة العالم، بقيادتها 

وشعبها واملقيمني على أرضها.

قبل أيام من مغادرته في إجازته اخلاصة املاضية، وجه صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظة اهللا، في بيان صادر من 
وزير شؤون الديوان األميري إلى حوار وطني يجمع السلطتني 
التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة األجواء من أجل توحيد اجلهود 
وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات واإلمكانيات خلدمة الوطن 
العزيز ونبذ اخلالفات وحل كل املشاكل وجتاوز العقبات التي 
حتــول دون ذلك خدمة للمواطنني الكــرام ورفعة راية الوطن 

العزيز ومكانته السامية.
خالل هذه الدعوة السامية والكرمية من أمير العفو والتسامح 
متت دعوة السلطتني ملناقشة امللفات على طاولة النقاش والتي لم 
يستمر حسمها وقتا طويال تلبية لرغبة والد اجلميع في حلها.

اللقاءات عقدت، وناقشــت العديد مــن املواضيع التي كان 
على رأســها العفو الكرمي عن أبناء الكويت احملكومني لرأي أو 

موقف سياسي.
 سموه احتضن أبناءه حتت بشته بدعوته لهذا احلوار الوطني 
الذي نتج عنه هذه املصلحة والعفــو الكرمي الذي جاء بتوافق 
كبير من قبل األطراف املشــاركة حصدت الكويت ثمار نتاجه 

اليوم بتوجيهات سمو اإلنسانية. 
العفو في طريقة لإلقرار بفضل والد اجلميع وتعاون املخلصني 
من أبناء الشعب الذين حملوا على عاتقهم هذا امللف منذ دخولهم 
قاعة عبداهللا السالم ونخص بالذكر النواب املشاركني في احلوار 
الوطني د.عبيد الوسمي ود.حسن جوهر ومهلل املضف، فلهم منا 
كل الشكر وال ننسى خصوصا جهود النائب الوسمي ونتضرع 
إلى اهللا العلــي القدير أن مين اهللا عليه بالصحة والعافية. رغم 
وضعه الصحي بادر باملشاركة حينما متت دعوته، وقدم مصلحة 
الوطن على صحته ونفســة هؤالء أبناء الكويت الذين يجمعهم 

حب الوطن واستقراره.
لــم يتبق على النواب واحلكومة بعد هــذا العفو الكرمي إال 
التعاون والنهوض بالكويت تنمويا واقتصاديا بعد تعطل لعجلة 
التنمية بسبب تلك امللفات التي كانت الشغل الشاغل لنواب األمة 
يجب أن يتم رد التحية باإلجناز والعمل الدؤوب واالبتعاد عن 
التكسبات السياسية في املرحلة املقبلة ومعاجلة جميع القضايا 
وإيجاد احللول املناسبة لها مثل قضايا السكن والتعليم والصحة 
وحتسني دخل املواطن ألن مطلوب من السلطتني االلتفات إلى 

املواطن الكويتي وتلبية احتياجاته.
أخيرا: شكرا من القلب نقولها لشيخنا وأميرنا نواف اخلير 

والكرم 
شكرا من القلب أمير العفو

شكرا من القلب أمير اإلنسانية
شكرا من القلب سمو التسامح 

شكرا من القلب جلمعكم شمل األسر مع أبنائهم
مهما نقل من كلمات شكر فلن توفيك حقك يا كبيرنا وعمود 
بيتنا الكبير الذي يجمعنا جميعا، هنيئا لنا بك أيها الوالد الكرمي.

إطاللة

نواف األحمد..
أمير العفو 

والتسامح واحملبة
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

في العــام ١٩٩٤ وحيث كنت أدرس في كلية الدراســات 
التجارية، سمعت رواية مهمة من دكتور كان يدرسني وكان 
من إحدى اجلنســيات العربية الشقيقة، عنوان هذه الرواية 
أننا بعد خمس أو عشــر سنوات ســنكون في قلب إعصار 
معلوماتي عظيم، ومضمونها بكل إيجاز أنه ستتشكل لدينا 
ثورة في االتصاالت شرســة ومتوحشة وغير مسبوقة في 

وسائل التواصل.
كان يتخيل الشكل القادم لهذا اإلعصار املعلوماتي ولهذه 
الثورة في التواصل واالتصاالت، ولكن عندما أتذكر وصفه 
وخياله أجده منطيا جدا مبــا يتواكب مع تلك الفترة، ورغم 
تبشيره وتنبؤه أيضا لم يصل بتصوره آنذاك لعشر معشار 

ما يحدث اليوم.
< < <

منــذ بداية األلفية اجلديدة ونحن لم نعرف االســتقرار 
املعرفي واملعلوماتي والتقني، في حتول وحتور مستمر وفي 
تسارع علمي مثير لإلعجاز واإلعجاب غالبا ومثير لالشمئزاز 
والقرف أحيانا، مقبول في جوانب كثيرة جدا ومرفوض في 

جوانب كثيرة جدا أيضا.
< < <

الغريب انه كلما توصلنا لنظــام جديد أو طريقة جديدة 
للتواصل واعتقدنا أن العقل والعلم واخليال البشري لن يأتي 
بشيء أفضل مما مت، إذا بنا نتوصل ملا هو أحدث وأفضل مما 
يجعلنا نعتبر ســابقه بدائيا جدا، وهو فعال ما يجعلنا نتأكد 

أننا أمام ثورة معلوماتية اتصاالتية كبيرة جدا.
< < <

كثير من تطبيقات التواصل االجتماعي لدي ولدى غيري 
عليها الكثير من املالحظات، ولكــن أعتقد جازما أن أكثرها 
خطورة على اإلطالق هو تطبيق (كلوب هاوس) الذي أرى انه 
وإن كنا منذ بداية األلفية اجلديدة في ثورة معلوماتية وتقنية 
فان (كلوب هاوس) في اغلبه األعم يعتبر ثورة صوتية مضادة 
وثورة (بالعيميــة) تخريبية حركت كل احملاذير وغيرت كل 
املعايير وكشفت كل بواطن التقصير لدى اجلميع بال استثناء 

متحدثني ومستمعني.
قــد يفهم اتهامي ملتحدثني، ألنهم قد يكونون أخطأوا في 
حديثهم أو حتدثوا مبا ال يليق، ولكن قد يســتغرب اتهامي 

للمستمعني واملتلقني الذين لم ينبسوا ببنت شفة قط.
وهنا أقول إن املتحدثني املسيئني وحتى املتحدثني التافهني ال 
يقلون سوءا وتفاهة عمن يستمع لهم ألن املستمعني هم الذين 
يزيدون أعداد املتابعني في «غرف» هؤالء املسيئني والتافهني، 
بل انهم كمن يزيد أعداد السواد األعظم املؤيد لهم ويضخمون 
يوما بعد يوم جماهيريتهم الضالة واملضلة واملضللة أيضا.

< < <
صحيح أن تطبيق (كلوب هاوس) يعطي املتحدث شعورا 
تفاعليا مباشــرا مع اجلمهور يستطيع من خالله توصيل ما 
يريد بشكل مباشر ويتيح للمتلقي التفاعل أيضا، كما يعطي 
املسرح للفنانني وجلمهورهم ذات املشاعر التي ال توجد في 
شــتى فروع الفن األخرى، لكنه أيضا وسط مفتوح جدا ال 
تستطيع معه حتديد من تريد استقباله ممن ال تريد وكذلك قد 
تنشط بوسط كهذا كثير من طفيليات التخريب واالستهتار 

التي ال تهتم بعلم أو فن أو فكر.
كما أنه تطبيق بال قيود بشــكل مطلق وأيضا الفائدة مما 
يبث به وقتية، ألنه ال توثيق وال تسجيل له غالبا وملا يتم به 

من نقاشات وحوارات.
< < <

وأنــا بكل صراحة ورغم كل ما ذكــرت أجدني متناقضا 
بشأنه، بل انني لم أشكل رأيا قاطعا بشأنه بعد ألنني أجد به 
الكثير من الغث والكثير من السمني أيضا، ومازال عندي حتت 
املجهر والبحث وقيد الدراسة ولم أقرر بعد هل سأستمر به 

أم سأهجره متاما؟

وجهة فكر

«كلوب هاوس» .. 
والثورة املضادة

hmmad _ alnomsy@yahoo.com 
@hammad _ alnomsy

حماد مشعان النومسي
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محمد احلويلة: تعزيز العمل العربي والتفاعل مع البرملانات العاملية
القاهرة - هناء السيد

انطلقــت بالقاهرة مؤخرا 
اجتماعات اللجان الـ ٤ للبرملان 
العربي وشــهدت االجتماعات 
انتخاب رؤساء اللجان، حيث 
متــت تزكية النائــب د.محمد 
احلويلة عضــو مجلس األمة 
عضو البرملان العربي رئيسا 
السياســية  الشــؤون  للجنة 

واخلارجية واألمن القومي.
وثمن احلويلة دور أعضاء 
البرملان العربي من أجل تعزيز 
العمل العربي املشترك وتفعيل 
البرملانيــة  الديبلوماســية 
العربية ومساعيها وتفاعلها 
مع البرملانات العاملية. وأعرب 
النائب احلويلة عن ســعادته 
لهذه التزكية من جانب األعضاء 
باللجنة، مؤكــدا أن هذا األمر 
يأتــي تقديــرا لــدور الكويت 
البارز في دعم القضايا العربية.

وأشار إلى ان هذا االختيار 
«يعد تقديرا للبرملان الكويتي»، 
موضحــا ان اللجنة ناقشــت 
العديــد من القضايا التي تهم 
العالم العربي.وأوضح احلويلة 
أن جلنة الشــؤون اخلارجية 
والسياسية تعتبر من اللجان 
املهمة وتعد العمــود الفقري 
للبرملان العربي، الفتا الى ان 
رئيس اللجنة هو كذلك عضو 

في مكتب البرملان العربي.
وأكــد احلويلــة التضامن 
الكامــل مــع احلــق املصــري 

العامة للبرملان العربي.
وأوضــح احلويلــة أنه مت 
التطــرق الــى قضيــة األمــن 
املائــي خالل اجتمــاع وهناك 
بيــان شــامل ومفصــل حول 
األمر متت املوافقة عليه يؤكد 
على التضامن الكامل مع احلق 
املصري والسوداني في حماية 
أمنهما املائي. وأضاف احلويلة 
ان القضية الفلسطينية القضية 
األولى واملركزية لألمة العربية، 
مشيرا إلى دعم الديبلوماسية 
البرملانيــة العربية من خالل 
البرملــان العربــي والتواصل 
مع كل الكيانات البرملانية في 

املنطقة والكيانات الدولية.
ولفت إلى أن جلنة الشؤون 
اخلارجية والسياسية تكتسب 
أهميــة خاصــة فيمــا يتعلق 

بدراســة كل القضايا العربية 
ومتابعة التطورات السياسية 
واألمنية التي تشهدها الدول 
العربية. وأشار احلويلة إلى 
ان اللجنة وافقت على مشروع 
قانون «حماية وتعزيز األمن 
السيبراني في الدول العربية 
ورفعته إلى اجللســة العامة 
للبرملان العربي باعتباره من 
القضايا املهمة وله أهمية كبيرة 
في دراسة اجلوانب اخلاصة 

بأمن املعلومات.
ولفت كذلك إلى ان اللجنة 
اســتعرضت فــي اجتماعهــا 
التطورات السياسية واألمنية 
في العالم العربي، كما بحثت 
مشروع خطة العمل خالل دور 
االنعقــاد الثاني مــن الفصل 

التشريعي الثالث.

ُزّكي رئيساً جلنة الشؤون السياسية واخلارجية واألمن القومي في البرملان العربي

د.محمد احلويلة وخالد العتيبي وعادل العسومي وخالد احلسيني خالل إحدى جلسات البرملان العربي

حمايــة  فــي  والســوداني 
أمنهمــا املائــي، مشــددا فــي 
الوقت نفسه على دعم وحدة 
واســتقرار ليبيا. وأشار إلى 
انه مت اســتعراض الكثير من 
املشــاريع اخلاصة باألوضاع 
في العالم العربي ومنها احلالة 
الليبية، مشــيرا إلى أنه متت 
مراجعة بيــان يتعلق بليبيا 
واملوافقة عليه، مشــددا على 
تعزيز األمن القومي العربي. 
وأضــاف ان هنــاك مشــاريع 
بيانات أخرى خاصة باحلالة 
اليمنية والوضع في السودان 
واألمن املائي ملصر والسودان 
والوضع في الصومال، مؤكدا 
الدعم لكل هذه الدول ووحدتها 
وأمنها واســتقرارها، وأنه مت 
رفع تلك البيانات إلى اجللسة 

الكويت دائمًا حتتضن املفاوضات
جلمع وتوحيد الصف العربي

القاهرة - هناء السيد

قــال النائــب د.محمــد احلويلــة 
عضو مجلــس األمة ورئيس اللجنة 
اخلارجية والسياسية واألمن القومي 
بالبرملان العربي إن البرملان استعرض 
عــددا من البنــود املتعلقة باحلاالت 
السياسية واألمنية التي تشهدها بعض 
الدول العربية ومنها اليمن والعراق 

والصومال وليبيا. 
جاء ذلك على هامش ختام أعمال 
اجللسة العامة لدور االنعقاد الثاني 
في الفصل التشريعي الثالث للبرملان 
العربي التي عقــدت حضوريا مبقر 

جامعة الدول العربية بالقاهرة. 
وأوضح احلويلة أنه مت كذلك بحث 
قضية األمن املائي ملصر والســودان 
والقانون االسترشادي اخلاص باألمن 
السيبراني إلى جانب مناقشة خطة 
العمل لدور االنعقــاد احلالي للجنة 
الشؤون اخلارجية والسياسية واألمن 
القومي بالبرملــان العربي، مبينا أن 
اللجنة ارتأت أن تؤجل هذا املوضوع 
الى االجتماع املقبل حتى يتم وضع 

سلم ألولوياتها. 

وبني أن اجللســة العامة للبرملان 
العربــي اســتعرضت أيضا عددا من 
التقارير اخلاصة باللجان الرئيسية 
بحضور عدد من الشخصيات البرملانية 
«عالية املنصب» ومنهم رئيس مجلس 
الشــورى اليمني أحمد بن دغر، إلى 
جانــب حضور املدير العــام ملنظمة 
املرأة العربية د.فاديا كيوان، حيث مت 
توقيع اتفاقية تعاون بني منظمة املرأة 
العربية والبرملان العربي، باإلضافة 
إلى البرملان العربي للطفل وأعضائه 
اجلدد واألمني العام للبرملان العربي 

للطفل أمين الباروت.
وحول كلمة رئيس مجلس الشورى 
اليمني أمام اجللسة االفتتاحية لدور 
االنعقاد الثاني التي أشــار فيها إلى 
دور الكويت في استضافة املفاوضات 
اليمنية، قال احلويلة إن «الكويت دائما 
ما تكون حاضرة وحتتضن املفاوضات 
التي جتمع وتوحد الصف العربي»، 
مؤكدا أن «استضافة اإلخوة الفرقاء 
في اليمن سواء السلطة الشرعية أو 
جماعة احلوثي كانت من أجل حتقيق 
الســالم على أرض اليمن الشقيق». 
وأشار احلويلة في هذا السياق أيضا 

إلى جهود الكويت في توحيد األشقاء 
اخلليجيــني، مبينا أن هــذه اجلهود 
حققت أهدافها ومرادها «وكانت وساطة 

خير وأعادت املياه إلى مجاريها».
وكان بــن دغــر رئيــس مجلــس 
الشــورى اليمني قال في كلمة خالل 
مشاركته ضيفا في اجللسة االفتتاحية 
لــدور االنعقــاد الثانــي فــي الفصل 
العربي  الثالث للبرملان  التشــريعي 
إن احلوثيــني أخفقوا مســاعي األمم 
املتحدة في التقدم نحو سالم «عادل 
وشامل ال يستثني أحدا»، كما عملوا 
علــى إخفاق محادثات جنيڤ األولى 
والثانية «ورفضوا توقيع وثيقة كانوا 
قد قبلوها في الكويت». وأوضح بن 
دغر «كان أشــقاؤنا فــي الكويت مبا 
عرف عنهم من صبر وحكمة وأطراف 
أخــرى قد أوجــدوا (مقاربة) حولها 
تضمنت توافقات سياسية واقتصادية 
وعسكرية ثم فجأة تراجع احلوثيون 
عنها في اللحظات األخيرة». وأشار 
بن دغــر إلى أن احلكومة الشــرعية 
اليمنية وقعت تلك الوثيقة «لنثبت 
حسن نياتنا ولنشهد اهللا والعالم على 
صلفهم ورغبتهم في مزيد من الدماء».

نائب امللك وولي عهد البحرين: عالقات راسخة تربط 
اململكة بالكويت على مّر تاريخ البلدين ودعم للتعاون

استقبل نائب جاللة امللك 
ولي العهد مبملكة البحرين 
الشقيقة صاحب السمو امللكي 
األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفة في قصر الرفاع أمس 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن.
اللقاء رئيســة  وحضــر 
مجلــس النــواب البحريني 
فوزية بنــت عبداهللا زينل، 
ورئيس الهيئة العليا لنادي 
راشــد للفروســية وسباق 
اخليــل الشــيخ عيســى بن 
ســلمان بن حمد آل خليفة، 
والشيخ محمد بن سلمان بن 
حمد آل خليفة، ووزير املالية 
واالقتصاد الوطني الشــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة.
وشــدد نائب جاللة امللك 
ولي العهد خالل اللقاء على 
ما يربــط مملكــة البحرين 
بدولة الكويــت من عالقات 
راســخة في تاريخ البلدين، 
مؤكدا احلرص على مواصلة 
دعــم التعــاون الثنائي بني 
البلدين مبا يحقق مصاحلهما 
املشتركة وتطلعات الشعبني 

الشقيقني.
وأكــد نائــب امللــك ولي 

النواب البحريني بالقضيبية. 
املباحثات على  وتركزت 
ســبل دعم مجاالت التعاون 
البرملانــني  بــني  الثنائــي 
الكويتي والبحريني ســواء 
على املستوى النيابي أو على 
مســتوى األمانتني العامتني 

في كال املجلسني. 
كمــا تطرقــت املباحثات 
الى ســبل تنســيق املواقف 
املشتركة ضمن املجموعتني 

البحرينــي بجولة في مبنى 
املجلس حيث وقع كلمة في 
سجل زوار الشرف مبجلس 

النواب البحريني.
وحضر املباحثات سفير 
الكويت لدى مملكة البحرين 
الشــيخ ثامر جابــر األحمد 
الصبــاح وعدد مــن أعضاء 

مجلس النواب البحريني.
من جهتها، أكدت رئيسة 
مجلــس النــواب البحريني 

اخلليجيــة والعربيــة فيما 
يتعلق بالقضايا التي سيتم 
طرحها فــي االســتحقاقات 
القارية والدولية  البرملانية 
املقبلة وعلى رأســها مؤمتر 
االحتــاد البرملانــي الدولــي 
املقرر انعقاده في العاصمة 
أواخــر  اإلســبانية مدريــد 

نوفمبر املقبل. 
وعقب املباحثات قام الغامن 
مبعية رئيسة مجلس النواب 

فوزيــة بــن عبــداهللا زينل 
عمــق العالقــات التاريخية 
الراسخة والروابط األخوية 
الوثيقة التــي جتمع مملكة 
البحرين والكويت الشقيقة، 
التي تشهد املزيد من النماء 
والتطور بشتى امليادين في 
ظل القيادة احلكيمة جلاللة 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البحرين املفدى حفظه 
اهللا ورعــاه وأخيه صاحب 

الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، أمير الكويت حفظه 
اهللا ورعــاه، وذلــك خــالل 
جلســة مباحثات مشــتركة 
بني رئيســة مجلس النواب 
البحريني ونظيرها رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن، 
عقدت في مجلس النواب ظهر 

امس اخلميس.
أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
البحرين إشادة الرئيسة زينل 
بالزيــارة األخويــة لرئيس 
مجلس األمة، مثمنة املردود 
اإليجابي للزيارة على صعيد 
تعزيــز التعــاون البرملاني 
وتبادل اخلبرات والتجارب، 
مبا يسهم في تطوير احلياة 

الدميوقراطية بالبلدين.
وأكدت زينل أهمية الدور 
الذي يقوم به مجلسا النواب 
الكويتي  البحريني واألمــة 
في تقويــة أواصر العالقات 
الكويتيــة   - البحرينيــة 
علــى املســتويني الرســمي 
التنسيق  والشعبي وزيادة 
والتعاون املشترك مبا يخدم 
العمــل البرملانــي ويحقــق 
آمــال وطموحات الشــعبني 

الشقيقني.

كمــا أكــدت زينل حرص 
مجلس النــواب الدائم على 
التنســيق والتعاون  زيادة 
بني الســلطات التشــريعية 
واملجالس النيابية في دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية بهدف دعم املنظومة 
اخلليجية وتوحيد اجلهود 
والعمل اخلليجي املشــترك 
والدفاع عن القضايا اخلليجية 
الهدف  انطالقا مــن وحــدة 
واملصيــر الــذي يجمع دول 
مجلس التعاون وشــعوبها 

الشقيقة.
وقالت زينــل «إن مملكة 
البحريــن، قيــادة وحكومة 
وشــعبا، ال تنســى املواقف 
املشــرفة للكويت الشــقيقة 
جتاه مملكــة البحرين على 
ودور  األصعــدة،  جميــع 
الكويــت الشــقيقة الريادي 
فــي دعــم العمــل اخلليجي 
الكلمة  املشــترك وتوحيــد 
األشــقاء  بــني  واملواقــف 
وخدمــة القضايــا العربيــة 
واإلســالمية وتعزيز العمل 
العربي املشترك واملساهمة 
في حتقيق األمن واالستقرار 

في املنطقة والعالم».

مرزوق الغامن: متيز وخصوصية في العالقات البحرينية - الكويتية وحرص القيادتني على ترسيخها مبا يصب في صالح الشعبني

العهد أهمية مواصلة التعاون 
والتنســيق املشترك لتبادل 
أفضل املمارسات واخلبرات 
البلديــن والشــعبني  بــني 
الشقيقني على كافة األصعدة.
من جهتــه، أعرب رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن 
عن شكره وتقديره لصاحب 
السمو امللكي نائب امللك ولي 
العهد على ما يبديه ســموه 
من حــرص دائــم على دعم 
وتعزيز العالقــات األخوية 
التاريخيــة التــي تربط بني 
البحريــن ودولــة  مملكــة 
الكويت في مختلف املجاالت.
متيــز  الغــامن  وأكــد 
العالقــات  وخصوصيــة 
الكويتيــة   - البحرينيــة 
وحرص القيادتني السياسيتني 
في البلدين على ترسيخها مبا 
يصب في صالح الشــعبني 

الشقيقني.
وفي الســياق ذاته، عقد 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن امس جلسة مباحثات 
رســمية مع رئيسة مجلس 
النــواب مبملكــة البحريــن 
الشقيقة فوزية بنت عبداهللا 
زينــل وذلــك مبقــر مجلس 

الرئيس مرزوق الغامن ورئيسة مجلس النواب فوزية زينل والسفير الشيخ ثامر اجلابر مع اعضاء من مجلس النواب البحريني

الرئيس مرزوق الغامن مع رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينلنائب امللك وولي العهد في مملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة خالل استقباله في قصر الرفاع أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

فوزية زينل: دور ريادي للكويت في توحيد الكلمة ودعم العمل اخلليجي املشترك

رئيس مجلس األمة: للديبلوماسية البرملانية دور كبير في احلفاظ على مصالح الشعوب
أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أهمية املضي 
قدما في تنسيق املواقف وتعزيز الديبلوماسية البرملانية 
مبا يتماشى مع مصالح دول مجلس التعاون اخلليجي.
وذكر الغامن أن للديبلوماســية البرملانية دورا كبيرا 
في التعبير عن سياســة الدول اخلليجية، مضيفا «في 
اخلليج العربي نســتخدم الديبلوماســية البرملانية مبا 
يكرس منطا تعاونيا ينعكس في التنسيق املستمر بني 
الكيانات الدميوقراطية والبرملانية قبل اخلوض في أي 

مناقشات على الصعيد اإلقليمي والدولي».

جاء ذلك في تصريح صحافي لوكالة أنباء البحرين (بنا) 
عقب لقائه رئيسة مجلس النواب البحرين فوزية زينل.
وأشاد الغامن بعمق العالقات الثنائية التاريخية التي 
جتمع بني الكويت وشقيقتها مملكة البحرين، الفتا إلى 
الــدور املميز الذي تقوم به الرئيســة زينل في تعزيز 
التنسيق والتعاون بني مجلس النواب البحريني ومجلس 
األمة الكويتي واألداء الالفت للمجلس خالل فترة توليها 

الرئاسة.
وأعرب الغامن عن فخره واعتزازه مبا حتققه العالقات 

الثنائية بني البلدين الشــقيقني والتي يشهد لها التاريخ 
بالتميز واالزدهار، مضيفا «العالقات بني البلدين متتاز 
بامتدادها التاريخي، وقد أثبتت متانتها على كافة األصعدة 

واملستويات بأننا شعوب متكاتفة ومتالحمة».
وحول أفق التعاون بني املجالس البرملانية، أوضح الغامن 
أن االتصاالت مستمرة ودائمة بني جلان البرملانني، مبينا 
«تشرفت بلقاء رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية واللجنة 
املالية، وسيستمر التعاون وسيتطور لألفضل مبا يخدم 

الرئيس الغامن متحدثاً إلى وكالة األنباء البحرينيةمصالح البلدين والشعبني الشقيقني».
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Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي اإلميـان

قال مدير األبحاث الشــرعية في 
دار اإلفتاء املصرية د.أحمد ممدوح 
انه يجوز للمرأة وضع العطر خارج 
املنزل، شرط أن يكون العطر خفيفا 
وال تقصــد به املرأة إثارة الغرائز أو 
استمالة قلوب الرجال فال حرج فيه ما 
دام العطر غير فواح.. حول حكم تعطر 
املرأة نتعرف على رأي علماء الشرع:

إثارة الفتنة
يقــول د.أحمــد عبدالرحمــن 
الكــوس: لقد صان اإلســالم املرأة 
مــن الفــنت ومنعهــا مــن اخلروج 
متبرجة ومتزينــة، وكذلك منعها 
من التطيب، ملــا في ذلك من إثارة 
الفتنة بخروجها ســواء للعمل او 
دخول األسواق واألماكن املختلطة.
فعن أبي موسى األشعري قال: 
قال رســول اهللا ژ: «أميــا امرأة 
استعطرت فمرت على قوم ليجدوا 
من ريحها فهي زانية». رواه أحمد 
وحسنه األلباني في صحيح اجلامع.
عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اهللا ژ: «أميا امرأة أصابت بخورا 
فال تشــهد معنا العشــاء اآلخرة». 

رواه مسلم.
عــن زينب امــرأة عبد اهللا بن 
مســعود، رضــي اهللا عنها وعن 
زوجها، قالت: قال لنا رسول اهللا 
ژ: «إذا شهدت إحداكن املسجد فال 

متس طيبا» رواه مسلم.
وبــني إذا كان خــروج املــرأة 
للصالة في املسجد متطيبة ال يجوز 
ومحرم، فمن باب أولى خروجها 
لغير املسجد متطيبة أيضا محرم. 
ويجوز للمــرأة التطيب لزوجها 
وفي بيتها وكذلــك عند محارمها 

فال بأس بذلك.
وعلى املرأة املسلمة أن تلتزم 
شــرع اهللا تعالى وتكون متبعة 
للكتاب والسنة، واحلذر من الوقوع 
في احملرمات، وعلى األزواج وأولياء 
األمــور من اآلباء واألمهات تعليم 
النســاء والفتيات أهميــة التزام 
شرع اهللا، وعدم اخلروج متطيبات 

ومتعطرات. واهللا أعلم.
محظورات

من جهته، بني الشيخ د.فرحان 
عبيد الشــمري احلكــم في تعطر 
املرأة فقال: استعمال العطر نوع من 
النظافة التي ترتاح إليها النفوس، 
وكل ما تقبله النفوس على الفطرة 

النقية، ال يتصادم مع الشرع.
وكثيــر مــن الناس يظــن أن 
التعطر للمرأة محرم شرعا على 
اإلطالق، ولكن التحقيق أن العطر 
كغيــره علــى اإلباحة حتــى يرد 

التحرمي.
والوارد في النهي عن التعطر 
للنساء أن يشمه غير احملارم، ولكن 
لها أن يشمها زوجها ومحارمها. 

ولذا جاء النهي في حديث أبي 
موسى األشعري، قال: قال رسول 
اهللا ژ: «إذا اســتعطرت املــرأة، 
فمرت على القوم ليجدوا ريحها، 
فهي كذا وكذا. قال قوال شــديدا». 

رواه أبوداود.
فــإن محظورات تطيــب املرأة 

ثالثة:

أولها: حضور صالة اجلماعة 
في املسجد وهي متطيبة.

ثانيها: خروجها من بيتها يفوح 
منها رائحة العطر.

ثالثها: التبرج وقصد استدعاء 
شهوة الرجال.

فــإذا انتفت هــذه احملظورات 
الثالثة، فال حــرج على املرأة في 
التزيــن بطيب ظهر لونه، وخفي 

ريحه.
فوضــع املــرأة للعطــر يكون 
للزوج وكذلــك للمحارم عند أمن 
الفتنة، وكذلك بني النساء، أو في 
بيتهــا، أما خروج املــرأة بالعطر 
ليشــمها الناس، فهذا منهي عنه، 

باتفاق العلماء.
واستشهد د.الشمري باحلديث: 
عن أبي هريرة ے قال: قال رسول 
اهللا ژ: «طيــب الرجــال ما ظهر 
ريحه وخفي لونه، وطيب النساء 
ما ظهر لونه وخفي ريحه» سنده 

أخرى غير املسجد.
نهي عن التزين

ويقول الشيخ صالح املهيني: هذه 
من القضايا الفقهية التي يجب النظر 
جلميع نصوصها قبل إطالق احلكم 
عليهــا فمن اخلطأ فقهيا احلكم في 
املسألة من خالل نص فقهي واحد 
فقط وهجر بقيــة النصوص دون 

حتقيقها أو النظر لشرحها.
بداية، لم يرد نص قرآني يتكلم 
عن حكم تعطر املرأة.. وإمنا يندرج 
هــذا التصرف في بــاب النهي عن 
التزين بشكل عام والذي جاءت به 
آيات قرآنيــة صريحة بذلك إال أنه 
يجب النظر في السنة كونها شارحة 
ألحكام القرآن ومفصلة ملا فيه من 

املجمل.
وإذا تأملنــا األحاديــث الواردة 
فــي هذا الباب جند أنها تنقســم لـ 

٣ أقسام:

صحيح أحمد وأبوداود.
عن يحيى بــن جعدة: أن عمر 
بن اخلطاب ے خرجت امرأة في 
عهده متطيبة، فوجد ريحها فعالها 
بالدرة، ثم قال: تخرجن متطيبات 
فيجد الرجال ريحكن، وإمنا قلوب 
الرجال عند أنوفهم، اخرجن تفالت. 
سنده صحيح ((تفالت) أي غير 

متطيبات))
عــن عطاء قــال: كان ينهى أن 

تطيب املرأة وتزين ثم تخرج.
عــن أبــي هريــرة ے قــال: 
استقبلته امرأة يفوح طيبها، لذيلها 
إعصار، فقال لها: يا أمة اجلبار أنى 
جئت؟ قالت من املسجد، قال: آهللا 
تطيبت؟ قالت نعم، قال: فارجعي، 
فإني ســمعت حبيبي أبا القاسم 
ژ يقول: ال يقبل اهللا صالة امرأة 
تطيبت لهذا املسجد حتى تغتسل 
كغســلها من اجلنابــة. رواه ابن 
ماجه. فكيف التي تتعطر ألماكن 

قسم ينهى عن التعطر في أوقات 
معينة، وقســم ينهــى عن التعطر 
ألفعال معينة، والثالث قسم يجيز 

للمرأة التعطر لظروف معينة.
وشــرح املهيني كل قســم على 
حدة، وقال: بالنسبة للقسم األول: 
فقد وردت أحاديث تنهى املرأة عن 
التعطر ليال إن كانت ذاهبة لصالة 
العشاء، فقد استقبل أبوهريرة ے 
امرأة متطيبة فقال أين تريدين يا 
أمة اجلبار فقالت املسجد فقال وله 
تطيبت قالــت نعم قال أبو هريرة 
إنه قال أميا امرأة خرجت من بيتها 
متطيبة تريد املسجد لم يقبل اهللا عز 
وجل لها صالة حتى ترجع فتغتسل 
منه غسلها من اجلنابة، وهذا النص 
وإن اختلف في تصحيحه وتضعيفه 
إال أنه خصص النهي في وقت معني 

ولم يطلق النهي.
ولعل النهي هنا بسبب انتشار 
أهل الغواية في هذه الفترة من اليوم، 
فاالسالم اليحب أن يتعرض هؤالء 
الناس للنساء خاصة اذا أردن الصالة 

في املسجد.
أمــا القســم الثانــي: النهي عن 
التطيــب ألفعــال معينــة كالتــي 
تتطيــب بقصد إغواء الرجال، جاء 
في احلديث: أميا امرأة استعطرت 
فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي 
زانية، وكل عني زانية والالم الواردة 
فــي قوله: ليجــدوا ريحها، هي الم 
التعليل أي أنها تعطرت بقصد إغواء 

الرجال وهذا ال شك في حترميه.
والقســم الثالث: أحاديث أمرت 
فيها املرأة بالتطيب جاء في احلديث 
أن امرأة سألت النبي ژ عن غسلها 
من احمليض، فأمرها كيف تغتسل، 
قال: خذي فرصة من مسك، فتطهري 
بها قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري 
بها، قالت: كيف؟ قال: سبحان اهللا، 
تطهري، تقول عائشة: فاجتبذتها 

إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم.
وهنا أمــر صريح للمرأة بإزالة 
أثــر رائحة الدم ملا في ذلك من أذى 
للناس في حال خروجها من البيت 

بدون إزالة هذه الرائحة.
وفي حــال االحرام تقــول أمنا 
عائشة رضي اهللا عنها: كنا نخرج 
مع رسول اهللا ژ إلى مكة فنضمد 
جباهنا باملسك املطيب عند اإلحرام. 
فإذا عرقت إحدانا سالت على وجهها، 
فيراه النبي ژ فال ينهانا ولو تأملنا 
هذا املوضع جند أن في احلج اجتماع 
للناس، ومع ذلك لم مينع النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
النســاء من الطيب، فاإلسالم يأمر 
التنظف والتطيــب في كل موضع 

يكون فيه اجتماع للناس.
وأكد املهيني اننا لو جمعنا بني 
هذه النصــوص جميعا، لفهمنا أن 
االسالم يريد احلفاظ على املرأة بكل 
الطرق التي ال جتعل للرجال طريقا 
إليذائها، ومنها منعها من التطيب في 
أوقات معينة أو ألفعال معينة لكنه 
أيضا ال يريد أن يشتم منها رائحة 
كريهة ملا في ذلك من أذى تســببه 
للناس فالذي يظهر لي واهللا أعلم.. 
أن التعطر إذا لم يكن بقصد اإلغواء 
ولم تكن رائحته فواحة بل كان العطر 
خفيفا مينع ظهور أي رائحة كريهة، 

فال بأس به. واهللا أعلم.

د.صالح املهينيد.أحمد الكوس د.فرحان عبيد الشمري

الكوس: يجوز لها التطيب لزوجها وفي بيتها وعند محارمها 
الشمري: احملظور.. عند ذهابها للمسجد أوخروجها من بيتها 

املهيني: إذا لم يكن يقصد بالتعطر اإلغواء فال بأس به

روائع التاريخ

حديث ومعنى

آيات ومواقففلذات األكباد

مع عمر بن اخلطاب ے

املتنبي والوراق

الظلم ظلمات يوم القيامة

أجمعــت مختلف كتب التاريخ األدبــي أن املتنبي كان في صباه 
يقضي معظم وقته عند الوراقني، وهم من ينسخون الكتب ويقومون 
ببيعها، ومن هناك متكن من اكتســاب علمــه ومعارفه، ويقول عنه 
احد الوراقني: ما رأيت أحفظ من ابن عبدان (عبدان هو لقب ابيه كما 
يدعي الــرواة)، كان عندي اليوم وقد احضر رجل كتابا نحو ثالثني 
ورقة ليبيعــه، فأخذ ابن عبدان ينظر فيه طويال، فقال له الرجل: يا 
هــذا أريد ان ابيع هذا الكتاب وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد 
حفظه فهذا يكون بعد شــهر إن شاء اهللا، فما كان من املتنبي إال ان 
قــال له: فإن حفظته في هذه املدة فما لي عليك؟ قال الرجل: أهديك 
هذا الكتاب، قال: فأخذت الدفتر من يده فأقبل يتلوه حتى انتهى إلى 
آخره، وتقول احلكاية ان املتنبي اخذ الكتاب ومضى مبباركة صاحبه.

عن ابن عمر ے أن رسول اهللا ژ قال: «الظلم ظلماٌت يوم 
القيامة».

شــرح احلديث: حذر احلديث النبوي الشريف املسلم من أن يوقع 
الظلم على الناس، فاملســلم يوم احلســاب يفقد من نور إميانه 
وإســالمه بقدر ما ارتكب من الظلــم في حياته، حتى إذا ما أكثر 

من الظلم فما له من نور يوم القيامة شيء.

فــي إحــدى جلســات محكمــة 
اجلنايات التي شهدتها، وقف املتهم 
أمام القاضــي بتهمة االعتداء على 
ابنه الذي لم يتجاوز التاسعة من 
عمره، وكان املتهم هو (األب)، فوجه 
القاضي له تهمة االعتداء على ابنه 
وفقا لقانون حمايــة الطفل، فقال 
املتهم بصــوت خافت فيه عالمات 
االرتباك والرعشة: حضرة القاضي 
هذا ابني كيف اضربه؟ فقال القاضي: 
انكر التهمــة او اعترف بها، فأنكر 
التهمة، بعدها بدأت محامية املتهم 
باملرافعــة فذكــرت انهــا كانت من 

املؤيدين لقانون حماية الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ اال انها فوجئت 
مــن واقــع احلال بعد إقراره أنه اصبح يســاء اســتخدامه وجعل 
اآلباء واألمهات يساقون حملكمة اجلنايات بتهم كيدية في ممارسة 
العنف جسديا وعاطفيا ضد الطفل، وكأن مرفعتها عزاء ملا كانت 
تدافع عنه، وإذا بالقانون يستغل ابشع استغالل من قبل الزوجني 
فــي حــال انفصام عرى الزوجيــة، ومن يطلع علــى القانون فإن 
نصوصه مثالية كنص املادة ٢٤ التي حتظر استخدام مواد ضارة 
أو أصباغ في املســتحضرات الغذائية املخصصة للطفل وتعاقب 
من يخالف ذلك بالســجن مدة ٦ أشهر واملواد ٦٥ و٦٦ تنص على 
ان الدولة تكفل اشــباع حاجات الطفل للثقافة في شــتى مجاالت 
األدب والفنون ولتحقيق ذلك أوجب على احلكومة إنشاء مكتبات 
للطفل في املناطق الســكنية ونــواد ثقافية، وكل النصوص التي 
تصب في مصلحة الطفل ميتة ال روح فيها وال يعمل بها والعيب 

ليس في القانون وإمنا بتنفيذه.

يقول اهللا تعالى: (إن قارون كان من قوم 
موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن 
مفاحته لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال 
له قومه ال تفرح إن اهللا ال يحب الفرحني).

يحدثنا اهللا تعالى عن كنوز قارون وأن 
مفاتيح احلجرات التي تضم الكنوز حتتاج 
الى مجموعة من الرجال األشداء حلملها، إذا 
كانت هذه هي املفاتيح فكيف كانت الكنوز؟ 
لقد بغى قارون فظلم قومه وغصبهم أرضهم 
وحرمهم حقهم في املال، وقد نصحه العقالء 
من قومه بالقصــد واالعتدال، فحذروه من 
الفرح ونســيان املنعم بهــذا املال داعني له 

بالتمتع باملال في الدنيا وأن يعمل آلخرته 
بهذا املال، فكان رد قارون جملة واحدة حتمل 
شتى معاني الفساد والنكران للجميل (قال 
إمنا أوتيته على علم عندي) لقد فتنه الثراء 
وعماه املال وإنكار الفضل هللا الواحد القهار، 
اذ كان قــارون قد قال هذا، ولكنه نســي ان 
اهللا أهلك من هم اكثر منه قوة وماال وعتادا 

فكان عليه أال يغتر.
فخرج قارون ذات يوم على قومه بكامل 
زينته فطارت قلوب بعضهم ومتنوا ما عنده، 
فخسف اهللا تعالى به وبداره األرض فابتلعته 

في حلظة ولم ينفعه ماله وال جاهه.

كان بــني عبداهللا بن عمر، واملقداد رضي اهللا عنهم شــيء، فنال منه عبداهللا 
ے، فشكاه املقداد إلى أبيه، فنذر عمر ے ليقطعنَّ لسانه.

فلما خاف ذلك من أبيه، جمع له رجاال من الصحابة رضوان اهللا عليهم كلموه 
أن يعفو عنه.

فقال عمر ے: دعوني أقطع لسانه فتكون ُسنة ُيعمل بها من بعدي، ال يوجد 
رجل شتم رجال من أصحاب رسول اهللا ژ إال ُقطع لسانه.

د.خالد املذكور

لم ينفعه ماله وال جاههقانون حماية الطفل نعمة أم نقمة؟

د ابنه عمر ے يتوعَّ

املرض وتكفير الذنوب
األخت فاطمة ج.م تقول في سؤالها: هل في 

املرض تكفير للذنوب؟
٭ نعم يا أختــي، هناك أحاديث صحيحة تبني 
ان املرض يكفر الســيئات وميحو الذنوب وهي 
كثيرة ومنها ما رواه البخاري ومســلم قال: «ما 
يصيب املســلم من نصب وال وصب وال هم وال 
حزن حتى الشــوكة يشاكها اال كّفر اهللا بها من 

خطاياه».
وروى البخاري عن ابن مسعود قال: «دخلت 
على رســول اهللا ژ وهو يوعك «يتألم» فقلت: 
يا رسول اهللا توعك وعكا شديدا، قال: «أجل اني 
أوعك كما يوعك رجالن منكم»، قلت: ذلك ان لك 
أجرين، قال: «أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه 
أذى شوكة فما فوقها اال كّفر اهللا بها سيئاته كما 
حتط الشجرة ورقها»، فهذان احلديثان صريحان 
فــي ان املرض يكفر الذنوب وميحو الســيئات، 
ولكن ينبغي على املريض ان يصبر عند املرض 
حتى يؤجر ويكون خيرا له، فقد روى مسلم عن 
صهيب بن سنان ان النبي ژ قال: «عجبا ألمر 
املؤمــن ان أمره كله له خيــر ـ وليس ذلك ألحد 
إال للمؤمن ـ ان أصابته ســراء شكر، فكان خيرا 

له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له».
بيع الذهب بالذهب

ما حكم من يشتري مصاغ ذهب جديد مبصاغ 
ذهب قدمي مع زيادة نقدية؟ علما ان املصاغني 
متماثالن وزنا؟ واجلاري في جتارة الذهب ان 
التاجر الذي يشتري مصاغا جديدا يدفع فيه 
قيمة وزن الذهب كما هو سعره في السوق، 
وايضا قيمة الصياغة، وهي هنا الزيادة التي 

يأخذها بائع املصاغ اجلديد، فهل هذا البيع جائز 
ام يدخل في النهي الوارد في االحاديث املعروفة 

في هذا الباب؟
٭ إن هذا البيع املشار إليه في السؤال يدخل في 
النهي الــوارد عن بيع الذهب بالذهب متفاضال، 
والطريقة الصحيحة ملثل هذه املبادلة التي يجري 

العمل بها هي:
بيــع الذهب غير املصــوغ بالعمالت النقدية 
ثم شراء الذهب املصوغ بالعمالت النقدية ايضا 
اي البــد من اجراء عقديــن منفصلني، وقد ورد 
في نحو هذه املعاملة في عهد الرســول ژ فقد 
روي ما نصه «ان رسول اهللا ژ استعمل رجال 
علــى خيبر فجــاءه بتمر جنيب، فقال رســول 
اهللا ژ أكّل متــر خيبر هكذا؟ قــال: ال واهللا يا 
رسول اهللا: انا نأخذ الصاع من هذا بالصاعني، 
والصاعــني بالثالثــة، فقال رســول اهللا ژ: ال 
تفعــل، بع اجلميع بالدراهم، ثــم ابتع بالدراهم 
جنيبا» رواه البخاري. واجلنيب: هو الذي اخرج 
منه حشفه ورديئه، وهو الذي ال يخلط بغيره، 
بخالف اجلمع، واجلمع: هو التمر املختلط، والبد 

من التقابض في املجلس، واهللا أعلم.

منصور السويلم

هــل تخــرج
املسلمـة متعطـرة؟

علماء الشرع يردون على فتوى مدير األبحاث الشرعية في مصر
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حداق األسياف سالم املنصور:
السبيطي يكثر لغاية يناير

صيد األسياف أساسه اختيار الوقت املناسب حسب املد واجلزر والييمة تكون متنوعة

بدأت الصيد وتولعت باخليط وأنا بعمر ١٢ عاما مع 
صديقي وكنا نروح الى األسياف القريبة التي بجانب 
منزلنا في منطقة الرميثية وحاليا مكانه شاطئ ريجنسي 
والبدع، وتعلمي ملسكة اخليط كان عن طريق االعتماد 
على النفس وبنفس الوقت كنت أشوف احلداقة شنو 
يسوون وأصنع نفسهم وأيضا أسأل بعضهم عن أمور 
الصيــد حتى عرفت طريقة املوادع والترديع وكيفية 
وضع الييم ومعرفة مواســم األسماك وأشياء اخرى 
كثيرة ومع مرور الوقت كبرت وكبرت هواية احلداق 
معي حتى وصلت الى ما أنا فيه حاليا وما زلت أتعلم 

من البحر ألنه كل يوم هناك معلومة جديدة.
صيد األسياف 

ويضيف: صيد األســياف يعتبر صعب ألنه في 
أوقات معينة يكون فيها الصيد غير متوافر وحق اللي 
يعرف األوقات واألسياف املناسبة ممكن يكون سهل 
عليه الصيد، ومن أساسيات صيد األسياف الوقت 
املناسب يعني على حسب وقت املد واجلزر وعلى 
حسب اذا كان حمل او فساد والزم يكون معاك كذا 
نوع من الييم وغلط انك تعتمد على نوع واحد النه 
كل وقت وله ييم معني، ومن أنواع الييم األساسية 
التي ما أستغني عنها طوال السنة الربيان واخلبز 
اإليراني ويفضل الصيد بالســنارة على األسياف 
عشان موضوع وشيرة اخليط بالصخور وتسهل 

تعاملك في صيدتك للسمچة.
سبيطي السيف يبي هدوء

ويتابع: للفوز بسبيطي السيف أول شي الزم 
تشــوف لك ســيفه هادئة ما فيها ازعاج وطبعا 
على حسب التوقيت والتواريخ القمرية بالشهر 

الهجري. 
وال يوجد شي مستحيل على اخواني احلداقة 
وأنــا عن جتربــة اذا كان حداقــك الفجر وتبي 
ســبيطي ييمتك تكون خثاق، وإذا كان حداقك 
الظهــر او العصر ييمتك خبز ايراني او عجني 
واذا كان حداقك ليل ييمتك زوري او ميد او بياح 
او مصران دجاج، وبالنسبة لألوقات التي يكثر 
فيها صيد السبيطي يكون في شهر أكتوبر الى 
غاية شهر يناير، وطبعا السبيطي موجود على 

مدار السنة لكن الزم حتسب له بالتواريخ القمرية، 
وافضل خيط لصيد السبيطي حجم ٦٠ وميدار ٠٤.

أماكن صيد األسياف
ويقــول: الســمچة بالكويت ترعى بطريقة شــبه 
دائرية وتقريبا كل األسياف يتواجد فيها صيد ولكن 
مبواسم وأوقات معينة ومن اكثر األماكن التي يتواجد 
فيها صيد هي ابراج الكويت وشــاطئ الشويخ واملركز 
العلمي وشاطئ أجنفة وصوب سوق السمك في منطقة 
الفحيحيــل، وافضل األماكــن للصيد في هذه الفترة هي 
املناطق الشمالية مثل سوق شرق واالبراج وشاطئ الشويخ.

الشعم مكانه سوق شرق
ويضيف: الشــعم «ونعم» هذا اسمه املعروف عند اكثر 
احلداقة ولصيده بالوقت احلالي عليك بييم الربيان وأفضل 
مكان لتواجده يكون عند سوق شرق وبكثرة، والصيد على 
السيف يفضل انك تستخدم السنارة ألنها تسهل عليك احلذف 
ملســافات بعيدة وبنفس الوقت تكون نسبة شيرة اخليط 

مقارنة في البكرة العادي افضل بكثير.
ختامية

واختتم املنصور قائال: اكثر األشــياء التي تضايق في 
البحر هي املخلفات التي يتركها او التي يرميها بعض الناس 
من العلب واألكياس الفارغة وهذا الشي قاعد يلوث البيئة 
البحرية ويدمرها، وطبعا التلوث احلاصل للبحر اصبح 
شيئا ال يطاق فحرام اللي قاعد يصير لبحرنا.. ارحموه!
ونصيحــة أقولها لكل حداق ال تيأس وال تقول ما في 
ســمچة ترى البحر متروس بس يقولــك املثل اذا عرف 
السبب بطل العجب فأنت اسأل وتعلم واكتسب معلومات 
زيادة عشان تعرف خطأك وتصلحه وباألول وباألخير 
األرزاق بيد رب العاملني ولكن خذ باألسباب وربي يحفظ 

اجلميع وفالكم االقرع «السبيطي».

األسياف صيدها يحتاج الى خبرة كبيرة وهي من أصعب طرق الصيد ألن فيها فنا وتكتيكا معينا ولها حسبة في الشهر العربي وأهمها 
التنوع بالييم.. صفحة «بحري» تلتقي اليوم حداق األسياف سالم املنصور الذي حدثنا عن بدايات انطالقته الى عالم الصيد وأهم 
أساسيات صيد األسياف، وما املطلوب للفوز بسبيطي السيف، وملاذا يعتبر صيد األسياف األصعب، وما الييم املفضل لسمكة 
السيف، كما اطلعنا املنصور على مكان تواجد الشعم وأفضل أماكن الصيد حاليا وما السمكة احلاضرة فيها، وأكثر األشياء التي 

تضايق أهل البحر واحلداقة والنصائح التي قدمها إلخوانه حداقة السيف، فإلي التفاصيل:

املناطق الشمالية مثل سوق شرق واالبراج وشاطئ الشويخ.

السيف يفضل انك تستخدم السنارة ألنها تسهل عليك احلذف السيف يفضل انك تستخدم السنارة ألنها تسهل عليك احلذف 

حداق األسياف
سالم املنصور
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«S&P»: الكويت تستورد البنزين لتعوض النقص بعد حريق «األحمدي»
إنتاج البنزين واملنتجات األخرى املتعلقة بوحدة إزالة الكبريت تأثرت باإلغالق

تعامالت كبار املالك في «البورصة» تقفز ١٧٨٪ في ٩ أشهر

شريف حمدي

الشرائي  التوجه  سيطر 
علــى تعامالت كبــار املالك 
ببورصة الكويت بشكل الفت 
بنهاية تعامالت الـ ٩ أشــهر 
األولى من ٢٠٢١، متاشيا مع 
النشــاط الصعودي الالفت 
ملجمــل أداء البورصة خالل 
تلك الفتــرة، خاصة القيمة 
السوقية التي حققت مكاسب 
بلغت ٨ مليارات دينار، فضال 
عن ارتفاع مؤشرات السوق 
بنسب تزيد على ٢٣٪، ليحل 
سوق األسهم الكويتي كثالث 
أفضل أداء بني أســواق املال 
اخلليجية منذ بداية العام.

وتبني من إحصاء أعدته 
«األنباء» عن تعامالت الكبار 
في الـ ٩ أشهر األولى من ٢٠٢١، 
ان قيمة التعامالت ارتفعت 
بنســبة ١٧٨٪ ببلوغها ٢٣١ 
مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 
٨٣٫٥ مليون دينار في الفترة 
ذاتها من عام ٢٠٢٠، كما تبني 
من اإلحصاء الذي يعتمد على 
إفصاحات البورصة حلركة 
التغيرات بقائمة كبار املالك 

ما يلي:
٭ جرت تعامالت كبار املالك 
على أسهم ٧٥ شركة من خالل 

٣٠٠ عملية متنوعة.
٭ عزز كبار املالك حصصهم 
مــن خالل ١١٧ عملية شــراء 
متت على أســهم ٤٥ شركة، 
بقيمة ١٣٨ مليون دينار تشكل 

٦٠٪ من اإلجمالي.
٭ تقلصــت حصص الكبار 
بالسوق من خالل ٧٦ عملية 
بيع متت على أسهم ٣٠ شركة 
بقيمة ٩٣ مليون دينار تشكل 

٤٠٪ من اإلجمالي.
٭ متثل عمليات مؤسســة 
التأمينات االجتماعية خالل 
األشهر الـ ٩ األولى من العام 

اللوجستية إلى ١٨٫٦٪ وهي 
ملكية غير مباشرة.

٭ ثانــي أكبر العمليات من 
حيث القيمــة بلغت قيمتها 
١٤٫١ مليون دينار وهي عملية 
شــرائية نفذتهــا مجموعة 
شركة مد البحر القابضة على 
أسهم شــركة أرزان بزيادة 
نسبة امللكية من ١٣٫١٪ إلى 
٣١٫٦٪ كأكبر مالك الشركة.

رفع امللكيات
شهدت فترة األشهر الـ٩ 
األولــى مــن العــام احلالي 
عمليات دخول على ٢٩ شركة 

أعاله، عمليــات تخارج من 
٣٣ شركة متت من خالل ٦١ 
عمليــة، وأصبحت ملكيات 
الكبــار فيهــا أقل مــن ٥٪، 
أبرزهــا تخــارج مجموعــة 
شــركة مجموعــة االمتيــاز 
االســتثمارية مــن شــركة 
هيومن ســوفت، وبذلك لم 
تعــد تظهر االمتيــاز ضمن 
قائمــة كبار مالك الشــركة، 
كمــا قلصت الهيئــة العامة 
لشؤون القصر نسبة ملكيتها 
في شركة الوطنية العقارية 
ولم تعد تظهر ضمن قائمة 

أكبر مالكها.

متــت من خــالل ٣٩ عملية، 
وأصبحــت ملكيــات الكبار 
فيها أكثر من ٥٪، ومن أهم 
هذه العمليات دخول شركة 
أسمنت بورتالند على شركة 
الند العقارية، لتظهر كأكبر 
املــالك بنســبة ٢٠٪، كما مت 
دخول شركة القرين لصناعة 
البترولية على  الكيماويات 
شــركة التقدم التكنولوجي 
لتصبــح أيضا أكبــر املالك 

بنسبة ٢٩٫٥٪.
تقليص النسب

كما شهدت الفترة املذكورة 

ً ٦٠٪ من تعامالتهم جاءت شرائية.. عبر تنفيذ ١١٧ عملية شراء بـ ١٣٨ مليون دينار مقابل عمليات بيع بـ ٩٣ مليونا

احلالي ١٩٪ من اإلجمالي، إذ 
بلغت قيمة هــذه العمليات 
٤٤٫٥ مليون دينار غلب عليها 
الشراء بشــكل الفت، حيث 
نفــذت املؤسســة ١٧ عملية 
منها ١٣ عملية شراء، مقابل 
عمليتي بيع، وعملية واحدة 
تخارج، ومثلهــا تغيير في 
امللكية، وكانت ابرز العمليات 
بيع نسبة ٠٫٧٦٪ من أسهم 
شركة أجيليتي بقيمة ١٥٫٦ 
مليــون دينــار هــي األعلى 
من حيــث القيمة منذ بداية 
تقلصــت  وبذلــك  العــام، 
حصة املؤسسة في الشركة 

٤٤٫٥ مليون دينار تعامالت «التأمينات».. غلب عليها الشراءكبار السوق استهدفوا أسهم ٧٥ شركة بـ ٣٠٠ عملية

«فيتش»: ربحية البنوك اإلسالمية بالكويت ستتحسن في ٢٠٢١
توقعــت وكالة فيتــش للتصنيف االئتماني أن تشــهد 
البنوك اإلســالمية الكويتية حتســنا في ربحيتها في عام 
٢٠٢١، رغم أن األرباح الســنوية لتلك البنوك لن تعود إلى 
مســتويات ما قبل كورونا بسبب انخفاض أسعار الفائدة 
وانخفاض حجم األعمال وارتفاع رسوم قيمة التمويالت.

وقالت الوكالة ان مقاييس جودة أصول البنوك اإلسالمية 
الكويتية ستبقى مرنة وأمامها فرص إلعادة الهيكلة وشطب 
قــروض متعثرة، موضحة أن رســملة البنوك اإلســالمية 
الكويتية ســتظل كافية ومدعومة مــن مخصصات حالية 

مرتفعة ومنو ضعيف للتمويل.
وأكد تقرير «فيتش»، على ضرورة بقاء سيولة البنوك 
اإلســالمية بالكويت قويــة، علما بأنها مدعومــة بالودائع 
الكبيرة واملســتقرة مــن كيانات حكومية (والتي تشــكل 
٣٠٪ من الودائع اإلجمالية للعمالء)، مشيرا إلى أن الكويت 
التزال من بني أكبر أســواق اخلدمات املصرفية اإلسالمية، 
والتي استمرت بالنمو هذا العام بوتيرة أسرع من اخلدمات 

املصرفية التقليدية.
وبينت «فيتش» في التقرير أن أصول البنوك اإلسالمية 
الكويتية شــكلت نحــو ٤٦٪ من أصول القطــاع املصرفي 
الكويتــي اإلجمالي بنهاية النصف األول من ٢٠٢١، وأفادت 
الوكالة بأن االنتعاش االقتصادي املعتدل في الكويت خالل 
النصف األول من ٢٠٢١ أدى إلى مرونة جودة أصول البنوك 
اإلسالمية في البالد، مشيرة إلى أن ربحية تلك البنوك شهدت 
انتعاشــا في العام احلالي إال أنها تبقى دون مستويات ما 

قبل جائحة كورونا.

أصولها تستحوذ على ٤٦٪ من إجمالي موجودات القطاع املصرفي الكويتي

الفارس: الكويت تهدف إلنتاج
٣٫٥ ماليني برميل يوميًا بحلول ٢٠٢٥

كونــا: قال وزيــر النفط 
وزير التعليم العالي د.محمد 
الفــارس أمــس، إن الكويت 
آمنا  كانت ومازالت مــزودا 
وموضع ثقة لتزويد األسواق 
العامليــة بالنفــط، مؤكــدا 
على أنها قــادرة على زيادة 
إنتاجها مبا يتماشى مع اتفاق 

«أوپيك+».
جاء ذلــك فــي تصريح 
صحافــي للفــارس قبيــل 
ترؤســه وفدا كويتيا رفيع 
املســتوى، يضــم الرئيــس 
التنفيذي ملؤسسة البترول 

الكويتية هاشم هاشم، ووكيل وزارة النفط 
الشيخ د.منر الصباح، ورئيس الهيئة العامة 
للبيئة الشيخ عبداهللا الصباح، وذلك للمشاركة 
في منتدى املبادرة السعودية اخلضراء املقرر 
عقده غدا (السبت) في الرياض، حتت شعار 

(مرحلة جديدة من العمل).
وأضاف الفارس أن الكويت كســبت ثقة 
األســواق النفطيــة مــن خالل عملهــا داخل 
«أوپيك» وضمن حتالف «أوپيك+»، إذ حققت 
التزامها جتاه مستويات اإلنتاج املطلوبة خالل 
الســنوات الســابقة، وقد أثبت هذا االلتزام 

أهميته في إعادة التوازن إلى األسواق.
وبــني أن الكويت بــدأت بزيــادة اإلنتاج 
بصورة متناســبة مع اتفاق التعاون لزيادة 
املعروض في السوق مبقدار ٤٠٠ ألف برميل 
يوميا منذ أغســطس املاضي، حسب حاجة 
السوق النفطية، مؤكدا أن لديها القدرة على 
رفع اإلنتاج حسب احتياج السوق وفق آلية 
ضبط التوازن في األسواق لضمان استقرارها 
وضمــن إطار اتفاق «أوپيك +». وأضاف أن 
القطاع النفطي يعمل وفق خطة استراتيجية 

عبــر وضــع االســتثمارات 
الالزمة لزيــادة اإلنتاج مبا 
يتناسب مع مستهدفاته، إذ 
تعد التوجهات االستراتيجية 
اخلاصة بنشاط االستكشاف 
مــن  بالكويــت  واإلنتــاج 
األولويات بهدف رفع القدرة 
اإلنتاجية للنفط اخلام إلى 
٣٫٥ ماليني برميل يوميا في 
٢٠٢٥، و٤ ماليني برميل يوميا 
في ٢٠٣٥، واحملافظة عليها 

حتى عام ٢٠٤٠.
وذكــر أن خطــط رفــع 
املنطقــة  اإلنتــاج تشــمل 
املقسومة، مشيرا إلى أهمية تعويض الكميات 
الهيدروكربونية املنتجة بصورة مســتمرة 
للمحافظة على دور الكويت كعضو فعال في 
منظمة (أوپيك) للمحافظة على أمن املعروض 

وتوازن األسواق النفطية.
وأفاد الفارس بأنه مت حتويل هذه التوجهات 
إلــى خريطة طريق طموحة للقطاع النفطي 
الكويتي تشمل عدة مبادرات وبرامج رأسمالية 
متعلقة بزيــادة إنتاج النفط اخلام لتحقيق 

املعدل املستهدف.
ولفت إلى أن شــركة نفط الكويت تعكف 
حاليا على تنفيذ هذه اخلطة عبر إنشاء عدد 
من مراكز التجميــع ومرافق معاجلة وضخ 
املياه إضافة إلى تنفيذ برنامج حفر متكامل 
مع األخذ بعني االعتبار تطبيق أعلى املعايير 
العاملية للتميز في التشغيل وحتقيق الريادة 

واالستدامة في مجال النفط والغاز.
وثمــن اجلهــود املبذولــة مــن العاملني 
في شــركة نفــط الكويت لتحقيــق األهداف 
االستراتيجية رغم الظروف الصعبة التي مازال 
مير بها العالم وسط جائحة ڤيروس كورونا.

أكد أن البالد تبقى مزوداً آمناً لألسواق العاملية بالنفط

د.محمد الفارس

أرباح «تسال» تتجاوز التوقعات..
وتسجل ١٫٦ مليار دوالر بالربع الثالث

وكاالت: متكنت شــركة تسال من التفوق 
على توقعات أرباح الربع الثالث، على الرغم 
من نقص أشباه املوصالت وحتديات سلسلة 
التوريد التي أعاقت شركات صناعة السيارات 
املنافسة، حيث سجلت الشركة صافي دخل 
بـ ١٫٦٢ مليار دوالر، وهي املرة الثانية التي 
جتاوزت فيها أرباح الشــركة املليار دوالر، 
مقارنــة مع ٣٣١ مليون دوالر بالربع الثالث 
من ٢٠٢٠. وجاءت النتائج القياسية مدفوعة 
بتحسن هوامش الربح اإلجمالية بنسبة ٣٠٫٥٪ 

على أعمال الســيارات و٢٦٫٦٪ بشــكل عام، 
وكالهما ميثل رقما قياسيا في األرباع اخلمسة 
املاضية على األقــل، وارتفعت املبيعات في 
شركة السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، 
التي أسسها إيلون ماسك، بنسبة ٥٧٪ لتصل 
إلى ١٣٫٨ مليــار دوالر، متجاوزة التقديرات 
البالغة ١٣٫٩ مليار دوالر. وقالت شركة تسال، 
إن األرباح وصلت إلى ١٫٨٦ دوالر للسهم على 
أســاس معدل، وقد تفوق ذلك على متوسط 

تقديرات احملللني البالغ ١٫٦٧ دوالر.

رغم نقص أشباه املوصالت وحتديات سالسل التوريد العاملية

محمود عيسى

ذكرت وكالة ستاندرد اند بورز العاملية 
للتصنيف االئتماني (S&P)، إن وحدة إزالة 
الكبريت مبصفاة ميناء األحمدي قد توقفت 
عن العمــل بعد اندالع حريــق يوم االثنني 
٢٠ أكتوبر اجلاري في الوحدة وتأثر إنتاج 
البنزين وزيت الغاز حسب ما ذكرته مصادر 

في مؤسسة البترول الكويتية للوكالة.
ونقلت الوكالة عن مصادر لدى املؤسسة 
قولها إن عمليات مصفاة األحمدي التي تبلغ 
طاقتها اإلنتاجية ٣٤٦ ألف برميل يوميا لم 
تتأثر باحلريق، وانه متت الســيطرة على 
احلريق فيما تبذل اجلهود احلثيثة الستئناف 

عمليات اإلنتاج في الوحدة.
قالت املصادر إن وحدة إزالة الكبريت لم 
تتأثر ولكن مت إيقافهــا من قبيل االحتياط 
باإلضافة الى وحدات أخرى، ونتج عن ذلك 
تأثر إنتاج بعض املشتقات النفطية كالبنزين.
وأضافــت املصــادر انه ســيترتب على 
احلريق والنقص اجلزئي للبنزين، استيراد 
ما يتراوح بني ٣٠ و٤٠ ألف طن من البنزين، 
عالوة علــى مواجهة بعض الصعوبات في 

توفير زيت الغاز، ولكنها أكدت أن املشكلة 
صغيــرة وســيجري حلها على املســتوى 
الداخلــي مــع قســم املبيعــات انطالقا من 
حرص املؤسسة على العمل لتجنب أحداث 

أي اضطراب في السوق.
جتدر االشــارة الى أن الوحــدة املعنية 
متثــل واحدة من ثــالث وحدات في مصفاة 
األحمدي وتبلغ طاقتها اإلنتاجية نحو ١٨٠ ألف 
برميل يوميا، وقد يحتاج األمر ملدة أسبوعني 
قبل أن تعود الى العمل من جديد مع العلم 
أن الوحدات الثالث تضم وحدتني كبيرتني 
طاقة الواحدة منهما ١٨٠ ألف برميل يوميا، 
باإلضافة الى وحدة ثالثة صغيرة بطاقة ٢٤ 
ألف برميل يوميا مخصصة للنفط الثقيل.

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة ستاندرد 
آند بورز غلوبال بالتس عن مصدر آخر في 
مؤسسة البترول الكويتية تأكيدها أن انتاج 
البنزين واملنتجات األخرى املتعلقة بوحدة 

إزالة الكبريت قد تأثرت فعال باإلغالق. 
وأبلغ مصدر ثان الوكالة بقوله إن إيقاف 
هــذه الوحدة بذاتها عن العمل ســيتمخض 
عن تأثير على كافة العمليات التي تتبعها، 
وأضــاف منوها أن املؤسســة نتيجة لذلك 

بصدد اســتدراج عروض الستيراد شحنة 
تتــراوح بني ٣٠ و٤٠ ألــف طن من البنزين 
من درجة (RON ٩٥) على أن يتم التســليم 

بني يومي ٥ و٦ نوفمبر املقبل.
من جانبها، أبلغــت العضو املنتدب في 
«فاكتس غلوبال انرجي إميان ناصري، وكالة 
ستاندرد آند بورز، بقولها إن مؤسسة البترول 
الكويتية كانت تعمل بنصف طاقتها اإلنتاجية 
أو رمبا أقل من ذلك قبل اندالع احلريق، وإنها 
مضطرة اآلن للتوجه لألسواق للتعويض عن 
نقص البنزين نظرا للمشكالت التي تواجه 
مشروع الوقود البيئي»، حيث كانت هناك 
تعقيدات في أعقاب تشغيل املشروع املذكور 
اضطرت املؤسسة لتشغيل املصفاتني بأقل 
من طاقتهما التكريرية، ما من شأنه التأثير 
على حجم اإلنتاج، ودفع املؤسسة للتوجه 

الى األسواق لتعويض النقص.
ولكن ناصري استدركت بالقول إنه نظرا 
لوجود طاقة إنتاجية زائدة لدى املؤسســة 
والتشغيل مبعدالت انتاج أدنى، فإنها تعتقد 
أن التأثير على السوق سيكون في حدوده 
الدنيا، مع التوقعات بأن تلجأ املؤسسة لشراء 

كميات من السوق لسد النقص.
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من منطلق اهتمامها برصد الواقع االقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث واالستشارات» مؤشرا شهريا لثقة املستهلك بالتعاون مع جريدة 
«األنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة املستهلك» املؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس 

وتصوراتهم عن الوضع االقتصادي احلالي واملستقبلي، وتوقعاتهم ألوضاعهم املالية. ويرتكز املؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من ٥٠٠
شخص، موزعة على املواطنني واملقيمني العرب في مختلف احملافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خالل اتصاالت عشوائية، ومتت 
مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من املؤشرات الست باالعتماد على إجابات أفراد العينة 

التي يحددها االستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم حتديد نتائج املؤشرات في الشهر األساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكني في 
الكويت، وهي تساوي ١٠٠ نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم ١٠٠) احلد الفاصل بني التفاؤل والتشاؤم لدى املستهلكني.

التغلب على «كورونا» ُيحلق بثقة املستهلكني ألعلى مستوياتها منذ سنوات
للبحــوث  آراء  شــركة  أصــدرت 
واالستشارات التسويقية مؤشرها لثقة 
املستهلك في الكويت لشهر سبتمبر ٢٠٢١ 
بالتعاون مع جريدة «األنباء» وبرعاية 
«لكزس»، حيث ارتفع معدل املؤشر العام 
الى ١٧٠ نقطة، هو األعلى منذ سنوات 
متقدمــا ٤ نقاط خالل شــهر و٥ نقاط 
على أســاس سنوي، ويتضمن ارتفاع 
مستوى الثقة في أوساط املستطلعني 

على مدلوالت عدة أبرزها:
١- التغلب الثابت والتدريجي على 
انتشــار الوباء في الكويــت، تقليص 
تداعياته السلبية على الدورة االقتصادية 
وتخفيض مهم في النفقات املتعددة التي 

فرضها هذا الوباء.
٢- النمو والتعافي االقتصادي في 
معظم القطاعات االقتصادية الكويتية 
والقطاعات التي أغلقت سابقا أو تعرضت 

لالنكماش خالل انتشار كورونا.
وال شك أن امتداد التعافي االقتصادي 
على املســتوى الدولي وارتفاع الطلب 
على النفط والغاز ساهم في ثبات ثقة 
املســتهلكني في الدول املنتجة للنفط. 
مبا فيها الكويت، فقد ارتفعت أســعار 
النفط بخطى ثابتة مع توقعات باملزيد 
من تعزيز األسعار في األشهر املقبلة، 
وضمن هــذه األجــواء املؤاتية عبرت 
أكثريــة وازنة من مكونات البحث عن 

رضاها وثقتها باألوضاع الراهنة.
هذا بالرغم من مواجهة عجز موازنة 
السنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ الذي ارتفع الى 
ما يوازي ١٠٫٨ مليارات دينار وشــكل 
عبئــا ماليا ضاغطا نتيجــة تداعيات 
ونفقات اجلائحــة واالنخفاض احلاد 
بأسعار النفط وانخفاض الطلب عليه، 
فضال عــن التقلص احلــاد في الدخل 
الوطني الكويتي كسائر دول العالم في 

مواجهة هــذه التحديات. وبالرغم من 
ذلك قررت املراجع الكويتية توســيع 
االستثمار في املشاريع الكبيرة، السيما 

النفطية منها.
في إطــار املســتجدات واملتغيرات 
الطارئة الســيما منها ارتفاع أســعار 
النفط وتعافي االقتصاد والعجز غير 
املســبوق فــي موازنة الســنة املالية 
املنصرمــة واحلد من تداعيات الوباء، 
منح املواطنني املؤشر العام معدل بلغ 
٩٩ نقطة معززين رصيدهم الشــهري 
بخمس نقاط، بينما ارتفع هذا املعدل 
في أوساط املقيمني العرب الى ١١٢ نقطة 
بإضافة نقطتني على رصيدهم السابق. 
أما على صعيد املناطق، فســجلت 
محافظــة اجلهراء قفزة في مســتوى 
الثقة مضيفة ٢٧ نقطة الى مســتواها 
السابق، وكذلك العاصمة رفعت رصيدها 
بزيادة ١٦ نقطة مقارنة بشهر أغسطس 
املنصرم، وهــذه النماذج عــن نتائج 
البحــث تشــير الى حتســن ملموس 
في مســتوى ثقة املستهلكني وتعكس 
املتغيرات اإليجابية على مختلف الصعد 

االقتصادية واملالية والصحية.
ثقة املستهلك بالعاصمة 

سجل مؤشر آراء للوضع االقتصادي 
احلالــي معدال بلــغ ٩٢ نقطة بإضافة 
نقطتني خالل شــهر، معززا مســتواه 

السنوي بخمس نقاط.
والالفت في هذا املجال رفع مكونات 
البحث في العاصمة معدلهم الشهري 
الســابق ملؤشــر الوضــع االقتصادي 
احلالي ٢٠ نقطة، ومعدل مؤشر الوضع 
االقتصادي املتوقع مستقبال ٣٠ نقطة 
مقارنــة بنتائج املعدلني خالل شــهر 
أغسطس املنصرم، وقد عكس ارتفاع 

مســتوى الثقة باألوضاع االقتصادية 
عكسها جملة من االجنازات نشير إلى 

بعض عناوينها ومنها:
١- التعافي االقتصادي.

٢- ارتفاع أسعار النفط واستقرار 
قانون العــرض والطلب معتمدا على 
القــرارات املتخــذة مــن قبــل منظمة 

«أوپيك».
٣- انكفاء تداعيات كورونا.

باإلضافة الى االجنازات احملققة منذ 
بداية العام وبشكل مستمر في نشاط 
بورصــة الكويت وحتقيــق جملة من 

املكاسب على كل الصعد.
هذا فضال عــن املتابعة الرســمية 
لالســتثمار في مشــاريع عــدة، أجنز 
بعضها وبعضها اآلخــر قيد االجناز، 
علما ان ميزان املدفوعات حقق مكاسب 

منذ بداية العام حتى اآلن.
كذلك انتعاش القطاع العقاري وقطاع 
البنــاء وعودة النشــاط إلــى مختلف 
القطاعات التي توقفت عن العمل جزئيا 

أو كليا من خالل انتشار الوباء.
هــذه اإليجابيــات رجحــت الثقــة 
فــي األوضــاع االقتصاديــة مــن قبل 

املستطلعني.
لقد تباينت معدالت محافظات بحيث 
ارتفع معدل محافظة اجلهراء ٢٧ نقطة 
والعاصمة ١٦ نقطة بينما تراجع املعدل 
في احملافظات االخرى بني خمس نقاط 

ونقطة واحدة.
املالحظ ارتفاع مســتوى ثقة لدى 
ذوي الدراسة الثانوية بنسبة ٢٤ نقطة 
بينما تراجعت في أوساط الفئات ذات 

الوظائف املرتفعة بـ ٢٤ نقطة.
من الطبيعي أن تتباين مستويات 
رضا املستهلكني نظرا لتباين مستوى 

النمو في مختلف القطاعات. 

مؤشر «آراء» بالتعاون مع «األنباء» وبرعاية «لكزس»

تعافي سوق العمل.. وزيادة الوظائف املتوافرة ارتفاع تكاليف السفر.. يقلصانتعاش قطاعي العقار والبناء
إنفاق املواطنني االستهالكي سجل مؤشر آراء للوظائف املتوافرة في السوق 

حاليا، قفزة نوعية، حيث ارتفع معدله الى مستوى 
١٦٩ نقطة، معززا رصيده الشهري ١٧ نقطة، ومتجاوزا 
رصيده السنوي املسجل خالل شهر سبتمبر في 
العام املاضي ٤٨ نقطة، عاكســا بذلك نسبة تعافي 

احلركة االقتصادية في مختلف قطاعاتها.
والالفت تعبير األكثرية الساحقة من مكونات البحث 
املناطقية واالجتماعية عن رضاها مبستوى الوظائف 

املتوافرة، رافعني معدالتهم بنسب غير مسبوقة.
إن أســباب توافر الوظائف وارتفاع الطلب على 
العمالة يندرج ضمن مروحة واسعة من األسباب ومنها:

١- إن مــا يزيد على ١٩٠ ألف موظف وعامل من 
الوافدين غادروا الكويت بسبب انتشار جائحة كورونا. 

٢- عودة القطاعات االقتصادية التي أغلقت جزئيا 
أو كليا خالل انتشار الوباء الى العمل.

٣- تعافي القطاع العقاري وصناعة البناء.
٤- املشاريع احلكومية التي أجنزت أو التي هي 
قيد االجناز والقائمة في عدة ميادين السيما القطاع 

النفطي.
هذه العوامل وغيرها رفعت بشكل ملحوظ مستوى 
الطلب على القوى العاملة مبا في ذلك القطاع النفطي، 
الذي يعرض على املواطنني املؤهلني، وظائف فنية، 
االنضمام إلى العمل في القطاع حاال، ألنه بحاجة فورية 
الى ١٤٩١ موظفــا للعمل في نفط الكويت والبترول 
الوطنيــة، بهدف رفع مســتوى التكويت في إطار 
البرنامج املرعي اإلجراء من قبل السلطات الرسمية.

سجل مؤشر الدخل الفردي احلالي ١٠٢ نقطة معززا رصيده السابق 
بـ ١٧ نقطة خالل شهر ويبدو أن مستوى رضا معظم املستطلعني 
ارتفع بنسب جيدة معبرا عن ارتفاع الطلب على العمالة من جهة وعلى 
انتعاش نسبي ملختلف القطاعات االقتصادية، السيما قطاع البناء 
والعقارات. هذا االنتعاش ينعكس إيجابا على املداخيل الفردية على 
قاعدة العرض والطلب في سوق العمل. على صعيد املناطق ارتفع 
رصيد معدل مكونات البحث في العاصمة ٢٥ نقطة، وفي محافظة 
مبــارك الكبير ١٧ نقطة وفي محافظة حولي ١٤ نقطة والفروانية ١٢ 
نقطة بينما قفز معدل هذا املؤشــر في محافظة اجلهراء ٤٦ نقطة 
خالل شهر. الالفت ارتفاع هذا املعدل على أساس سنوي ١٤ نقطة. 
يبدو أن سوق العمل بحاجة الى املزيد من العمالة ذات الكفاءات 
العلمية املتوسطة وما دون، حيث ارتفعت معدالت هذه الفئات ما بني 

١٩ إلى ٤٥ نقطة خالل شهر. 

بعكس امليل اإليجابي وارتفاع ثقة املستطلعني مبختلف مؤشرات البحث، 
فقد بينت املعطيات تراجعا ملستوى اإلقبال على الشراء من معظم مكونات 
البحث الســيما منهم املواطنني، حيث سجل مؤشر شراء املنتجات املعمرة 
خالل شهر ســبتمبر ٨٨ نقطة متراجعا ١٥ نقطة خالل شهر، ومتخلفا ٣٤ 

نقطة على أساس سنوي.
قد تكون النفقــات التي تكبدوها خالل فصــل الصيف، فرضت على 
بعضهم تخفيض مســتوى اإلنفاق، مع اإلشــارة الى ارتفاع غير مسبوق 
ألسعار بطاقات الســفر الذي جتاوز أحيانا ٦٦٪ في الربع األول من السنة 
الراهنة كما ارتفعت بدالت اإليجار السكني مبا يتجاوز ١٨٪، لعل هذه العوامل 

ساهمت أيضا في تقليص اإلنفاق.

التشكيل الوزاري لعام ٢٠٢١، والذي 
تم في مارس الماضي غير مناسب والبد 
من تعديله ليتناسب مع الفترة المقبلة من 
التطوير اإلداري واإلصالح االقتصادي 
والمالي وتنفيذ المشاريع وقمت بتحليل 
الوزارات على  المعلومات من توزيــع 
الوزراء الحاليين، حيث اتضح أن هناك 
١٥ وزيرا مقابل ٢٢ وزارة ومن بينهم ٨ 
وزراء عندهم وزارتان وهذا غير الهيئات 
والمؤسسات التي يشرفون عليها، وهذا 
يعتبر حمال كبيرا ومســؤولية تحتاج 
إعادة النظر في التشكيل الوزاري المقبل.

وعليه اقترح التالي: وزير العدل تكون 
هيئة النزاهة تحت اشرافه، دمج شؤون 
مجلس الوزراء ومجلس األمة في وزارة 
واحدة، ألن هذه المجالس تهتم فقط بما 
يتعلق بهاتين المجلسين وليس بتقديم 
للمواطنين والمقيمين والبنية  خدمات 

التحتية للبالد مثل باقي الوزارات.
وزير المالية تكون الشؤون االقتصادية 
واالستثمار تحت اشرافه وليست وزارة، 
وزير االعالم والثقافة تكون شــؤون 
الشباب تحت اشرافه وليست وزارة، دمج 
وزارة التربية مع التعليم العالي بوزارة 
واحدة كما كانت ســابقا، كما أن وزير 

النفط ليست له عالقة بالتعليم العالي.
الكهرباء والماء والطاقة فقط  وزير 
بدون وزارة الشؤون ألن ليست هناك 
اعمال ومهام لها عالقــة بينهم، تغيير 
مســمى وزارة الشــؤون االجتماعية 
الى وزارة الموارد البشــرية والشؤون 
االجتماعية بإضافة هيئة القوى العاملة 

وديوان الخدمة المدنية تحت اشرافه.
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 

لوزير بدون إضافة وزارة أخرى، باقي 
الوزارات كمــا هي الدفاع – الداخلية – 
الخارجية – الصحة – النفط – األشغال 
– التجارة والصناعة – األوقاف والشؤون 
اإلسالمية – وشؤون البلدية واإلسكان.
وهذا يعنــي أن اإلجمالي أصبح ١٧ 
وزارة مقابل ١٥ وزيرا ولهذا هناك وزارتان 
يجب أن يتوالهما وزراء باإلضافة الى 
الوزارة التي تم ترشيحهم بها واقترح 
ترشــيح وزير التربية والتعليم العالي 
يتولى وزارة الموارد البشرية والشؤون 
االجتماعيــة لما لهم عالقة باإلنســان 
الكويتي وكذلك اقترح وزير األشــغال 
أن يتولى وزارة شؤون البلدية واإلسكان 
لما لهم من عالقة بالبنية التحتية وتطوير 

األراضي ومشاريع الدولة.
وينص دســتور الكويت على أن ال 
يزيد عدد الوزراء على ثلث عدد نواب 
مجلس األمــة وهو ١٦ وزيرا مقابل ٥٠ 
عضوا منتخبا، ولكـن الواقع في التشكيل 
الوزاري أرى ١٥ وزيرا فقط وليس ١٦ 
لماذا؟ وهل يعتبر رئيـس الوزراء ضمن 
١٦ وزيرا وهذا غـــير مـــفهوم وغير 

منطقي.
لذلك، اذا يمكن في التشكيل الوزاري 
القادم إضافة وزير حتى يصبح عددهم 
١٦ وزيرا غير رئيس الوزراء وبالمقارنة 
هناك دول أخرى أكبر حجما وعدد سكان 
مثل الواليــات المتحدة األميركية عدد 
وزرائها ١٥ وعدد ســكانها ٣٣٣ مليون 
نسمة تقريبا، وهناك دول أخرى اقل أو 
نفس عدد وزراء الكويت ولكن مساحة 
وحجم بلدهم وعدد سكانها أكبر بكثير 

من الكويت.

املستشار الكويتي

عدد الوزارات املناسب 
للكويت.. باملرحلة املقبلة

د.عبداهللا فهد العبداجلادر 
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

املباركي: «املؤمتر االفتراضي الثاني لدعم منظومة االبتكار» 
يركز على املناهج االبتكارية لتدريس ريادة األعمال

حتت رعاية وزير النفط 
ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفــارس، تواصــل شــركة 
ايكوسيســتم لالستشارات 
اإلدارية اســتعداداتها لعقد 
العاملي  املؤمتر االفتراضــي 
منظومــة  لدعــم  الثانــي 
االبتكار والذكاء االصطناعي 
وريــادة  والتكنولوجيــا 
األعمال، وذلك خالل الفترة من 
١٦ إلى ١٨ نوفمبر املقبل، من 
الساعة ٣ إلى ١٢ مساء، عبر 
الــذكاء االصطناعي،  منصة 
مبشــاركة عاملية وخليجية 
وعربيــة واســعة لتبــادل 
والرؤى املستقبلية التجارب 

العاملية الناجحة.
وفــي هذا الســياق، قالت 
رئيسة املؤمتر واملؤسس شركة 

القيادية، ثم بعد ذلك يبدأ كبار 
اخلبراء واملمارسني وراسمي 
السياســات العليا في تقدمي 
اســتراتيجيتهم وخبراتهــم 

الناجحة واملتنوعة.
الثالــث  اجلــزء  أمــا 
فهــو العــروض التقدمييــة 
لالقتصاديــني والشــركات 
التمويليــة  واملؤسســات 
والبحثية واملبتكرين في مجال 
ريادة األعمال والتكنولوجيا 
والذكاء االصطناعي واالبتكار 
املؤسســي، وآخر ما توصل 
اليــه العالم مــن االبتكارات 
واالختراعــات فــي املجاالت 
املتعددة مثل الصحة والتعليم 
واالقتصــاد والتكنولوجيــا 

والصناعة. 
وركــزت املباركــي علــى 

ابتكاريــة وإداريــة متميزة 
وحتقيــق الربحيــة. حيــث 
يعد االبتكار في التعليم من 
الوسائل الرئيسية لتحسني 
جودته، واالرتقاء باملنظومة 
التعليمية للوصول للمقاييس 

العاملية.
تعــرف  حــني  فــي 
اســتراتيجيات االبتكار في 
التعليم عبر تقدمي منتجات 
وخدمــات جديــدة من خالل 
املؤسســات التعليمية، مثل 
املناهــج احلديثــة والكتــب 
املدرسية املطورة، كما تقدم 
لنــا العديــد مــن العمليات 
اجلديدة مثــل خدمة التعلم 
وتطبيقــات  اإللكترونــي 
وتقنيات الذكاء االصطناعي 

في التعليم التكنولوجي.

استخدام املناهج االبتكارية 
فــي تدريس ريــادة األعمال 
واإلبداع، وهــو أحد احملاور 
املهمة للمؤمتــر، كما ذكرت 
أن اليونســكو بينت وجود 
العديد مــن األبعاد لالبتكار 
في التعليم، والتي مت التركيز 
عليهــا فــي القــرن الواحــد 
والعشرين، ومن ضمن تلك 
األبعــاد مهــارات االتصــال 
البنــاء، وتنمية  والتعــاون 
ثقافــة االبتــكار بعبــارات 
بســيطة داخل املؤسســات 

التعليمية.
وأوضحــت أن مــا يهدف 
إليه تطوير منهجية االبتكار 
التعليمية   فــي املؤسســات 
مساعدة الشركات والوزارات 
واملنظمات على إنشــاء نظم 

تنظمه «إيكوسيستم لالستشارات».. حتت رعاية وزير النفط ووزير التعليم العالي محمد الفارس

د.هنادي املباركي

ايكوسيســتم لالستشــارات 
اإلدارية د.هنادي املباركي، في 
تصريــح صحافي إن املؤمتر 
ينقســم إلى ٣ أجزاء يبدأ من 
حفل االفتتاح الذي يشــارك 
بــه الــوزراء والشــخصيات 

أضخم صندوق سيادي بالعالم يربح ٣٫٧ مليارات دوالر في ٣ أشهر
وكاالت: سجل صندوق الثروة السيادي 
النرويجي عائدا هامشيا في الربع الثالث 
من العام احلالي، مع تراجع أداء األســهم، 
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة أمس، 
حقق الصندوق الــذي يدير أصوال بقيمة 
١٫٤ تريليون دوالر عائدا ٠٫١٪ خالل الربع 
الثالث من العام احلالي، لتصل أرباحه عند 
٣١ مليــار كرونة نرويجيــة (٣٫٧ مليارات 

دوالر).
وسجلت محفظة األسهم خسائر ٠٫١٪، 
فيما بلغ عائد أدوات الدخل الثابت مستوى 

٠٫١٪، بينما حققت محفظة األصول العقارية 
غير املدرجة عائدا ٣٫٦٪.

وأوضح البيان أن ٧١٫٥٪ من استثمارات 
الصنــدوق كانــت لصالــح األســهم، فيما 
اســتحوذ الدخــل الثابت علــى ٢٥٫٩٪ من 
االستثمارات، واألصول العقارية غير املدرجة 

على ٢٫٥٪.
وشدد نائب املدير التنفيذي للصندوق 
«تروند جراندي» على أن زخم سوق األسهم 
استمر حتى أغسطس، لكنه تراجع طفيفا 

في النصف الثاني من الربع الثالث.

Abumishari1@yahoo.com



12
اجلمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ عربية وعاملية

أردوغان يهّدد بطرد سفراء ١٠ دول 
بينها أميركا وفرنسا وأملانيا

«تروث سوشل».. شبكة ترامب للتواصل 
االجتماعي والهدف االنتخابات

عواصم - وكاالت: شــن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان هجوما الذعا على سفراء 
١٠ دول، مــن بينها الواليــات املتحدة وأملانيا 
وفرنسا، مهددا بطردهم بعدما طالبوا باإلفراج 
عن رجل األعمال التركي املعارض عثمان كافاال.

ونقلــت وكالة «األناضــول» التركية عنه 
القول: «قلت لوزير خارجيتنا إننا ال نستطيع 
أن نســمح ألنفسنا باســتقبالهم في بالدنا»، 
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تصريحات 
أردوغان ستقود الى طرد الديبلوماسيني الـ ١٠. 
وأضــاف أردوغــان: «ملاذا يدلي الســفراء 
العشرة مبثل هذا التصريح؟ كيف يتجرؤون 
على (محاولة) تعليم تركيا مثل هذا الدرس؟» 
مشيرا إلى بيان صدر االثنني املاضي دعا فيه 
سفراء كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدمنارك 
وأملانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد 
والواليات املتحدة إلى «تسوية عادلة وسريعة 
لقضية» عثمان كافاال الذي تتهمه الســلطات 
مبحاولة زعزعة استقرار تركيا. وشدد أردوغان 

على أن القضاء في تركيا «مستقل».
واســتطرد بالقــول للصحافيني على منت 
طائرتــه في رحلة العودة من جولة أفريقية: 
«هل تطلقون ســراح القتلــة واإلرهابيني في 
بلدكــم؟ ال أميــركا وال أملانيا.. من منهما فعل 

مثل هذا األمر قبل ذلك؟».
وقد اســتدعت وزارة اخلارجيــة التركية 
الســفراء وأبلغتهم برفض بيانهم املشــترك، 
ووصفته بأنه «غير مســؤول». واعتبرت أن 

البيان «ازدواجية في املعايير».
في ســياق آخــر، نقلــت «األناضول» عن 

أردوغان قوله إنه يعتقد أن تركيا والواليات 
املتحدة ستحرزان تقدما في احملادثات اخلاصة 
ببيع مقاتالت إف-١٦، وان أنقرة سوف تستعيد 
١٫٤ مليار دوالر دفعتها لشراء طائرات إف-٣٥ 

التي منعت من احلصول عليها.
وقال الرئيس التركي: «سنستعيد مبلغ ١٫٤ 
مليار دوالر اخلــاص بنا بطريقة أو أخرى»، 
مضيفا أن وزيــري الدفاع التركي واألمريكي 

سيبحثان األمر.
في شأن تركي آخر، ذكرت قناة «تي.آر.تي» 
أن محكمــة أمرت بحبس ٦ مشــتبه بهم، من 
بينهم ٤ روس، متهمني بالتجسس بعد اعتقالهم 
لالشتباه في حتضيرهم لشن هجمات مسلحة 

على معارضني شيشان.
وقالت إن الشــرطة التركية اعتقلتهم في 
الثامــن مــن أكتوبر فــي عملية ركــزت على 
إســطنبول ومدينــة أنطاليــا الســاحلية في 
اجلنوب، مشيرة إلى أنهم ٤ روس وأوكراني 

وأوزبكي.
وفي السياق نفسه، ذكرت الوكالة التركية أن 
السلطات األمنية فككت شبكة مكونة من ١٥ فردا 
يشتبه فيهم بالتجسس ملصلحة االستخبارات 
اإلسرائيلية. وأضافت الوكالة أنه مت القبض 
على املشــتبه فيهم بعملية ســرية نفذت في 
السابع من أكتوبر اجلاري بعد متابعة ورصد 

من املخابرات التركية.
وأشارت إلى أن النيابة العامة في إسطنبول 
وجهت تهما للمشتبه فيهم بالتجسس وجمع 
املعلومات والوثائق والتواصل مع االستخبارات 

اإلسرائيلية.

عواصم - وكاالت: أعلن الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب إطالق شبكة خاصة به 
للتواصــل االجتماعي «تروث سوشــل» بعد 
حظر حساباته على مواقع التواصل االجتماعي 
«تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» في يناير 
املاضي بتهمة استخدام هذه املنصات لتحريض 
مؤيديــه على العنف قبــل الهجوم على مبنى 
الكونغــرس (الكابيتــول)، وتأتــي بعــد أيام 
من التعطــل الكبير الذي أصاب «فيســبوك» 

والتطبيقات التابعة له.
وقال ترامب في بيان إنه أنشأ «تروث سوشل 
للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا»، 
التي «اســتخدمت ســلطتها األحادية إلسكات 

األصوات املنشقة في أميركا».
واملنصــة التابعة ملجموعة ترامب لإلعالم 
والتكنولوجيا تقدم أيضا خدمة ڤيديو حسب 

الطلب كما جاء في البيان.
وأضاف دونالــد ترامب: «نعيش في عالم 
تتمتــع فيه حركة طالبان بحضور كبير على 
تويتر بينما يتم إســكات رئيســكم األميركي 

املفضل. هذا غير مقبول».
حتــى من دون االســتعانة مبوقع تويتر، 
أطلق امللياردير اجلمهوري بسرعة حملته منذ 
مغــادرة البيت األبيض. ومن االجتماعات إلى 
البيانات، يدعم املرشحني املوالني له في ضوء 
انتخابات منتصف الوالية املقبلة للكونغرس 
فــي نوفمبر ٢٠٢٢، مع التطلع إلى االنتخابات 

الرئاسية لعام ٢٠٢٤.
وســيكون ذلك مناسبة له ملواصلة تكرار 
الدميوقراطيــني  مزاعمــه بشــأن «ســرقة» 

لالنتخابات عام ٢٠٢٠.
وقــال البيان إن شــبكة «تروث سوشــل» 
ســتكون متاحة في مرحلة جتريبية مبوجب 
دعــوة اعتبارا من نوفمبر املقبل قبل اإلطالق 
املعمم في الربع األول من عام ٢٠٢٢، ما يشير 
إلى أن التطبيق بات متاحا للطلب املسبق على 

متجر التطبيقات.
وصرح ترامب الــذي كان لديه ٣٥ مليون 
متابع على فيسبوك و٢٤ مليونا على انستغرام 
قبل حظره «أنا متحمس لبدء مشاركة أفكاري 

على تروث سوشل قريبا».
من جهته، قال جيســون ميلر املستشــار 
الســابق لترامــب والذي يشــغل اآلن منصب 
رئيس شــبكة محافظــة للتواصل االجتماعي 
تدعــى «غيتر» في بيــان «تهانينا». وأضاف: 
«اآلن سيفقد فيسبوك وتويتر حصة أكبر من 
الســوق» على الرغم من النمو املطرد في عدد 

مستخدمي الشبكتني.
وكانت شبكات التواصل االجتماعي العمالقة 
الثالث فرضت حظرا على امللياردير اجلمهوري 
في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنه جمع من 
أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من 
يناير في محاولة ملنع الكونغرس من املصادقة 

على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

السلطات التركية تفكك شبكتي جتسس روسية وإسرائيلية

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في طريق العودة من جولته األفريقية              (االناضول)

أمير قطر ووزيرة اخلارجية البريطانية يبحثان امللفات اإلقليمية

الهند حتتفي بإعطاء مليار جرعة لقاح مضاد لـ «كورونا»
و«فايزر- بايونتيك»: اجلرعة الثالثة فعالة بنسبة ٩٥٫٦٪

الدوحة - وكاالت: استقبل 
أمير قطر ســمو الشيخ متيم 
بــن حمد آل ثاني فــي مكتبه 
بالديــوان األميــري بالدوحة 
امس وزيرة اخلارجية والتنمية 
إليزابيث تراس  البريطانيــة 
والوفد املرافق لها مبناســبة 

زيارتهم للبالد.
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
القطرية الرســمية «قنا» في 
بيان امس إنه مت خالل املقابلة 
استعراض العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وآفاق 

تعزيزها وتطويرها.
كمــا اجتمع نائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
القطــري الشــيخ محمــد بن 
عبدالرحمن آل ثاني مع وزيرة 
اخلارجية والتنمية البريطانية 

مبناسبة زيارتها للبالد.
وجــرى خــالل االجتمــاع 
اســتعراض عالقات التعاون 
الثنائي بني البلدين وعدد من 
القضايــا اإلقليمية والدولية، 
إضافة إلى سبل تعزيز التعاون 
الثنائي في املجاالت االقتصادية 

واالستراتيجية.
وأفادت وكالــة «قنا» بأن 
كل مــن دولة قطــر واململكة 
املتحــدة أعلنتا عــن عزمهما 

عواصم - وكاالت: بينت 
دراســة جديــدة أن فعاليــة 
اجلرعــة الثالثــة مــن لقاح 
«فايــزر- بايونتيك» املضاد 
لڤيــروس كورونــا تتجاوز 
٩٥٪، في وقت احتفلت الهند 
أمــس بإعطاء مليــار جرعة 
من اللقــاح املضاد لڤيروس 
كورونا، فيما تواصل روسيا 
تسجيل أعداد يومية قياسية 
مــن اإلصابــات والوفيــات. 
وأفادت دراسة أجراها مختبرا 
فايــزر وبايونتيــك نشــرت 
نتائجها أمس أن جرعة ثالثة 
مــن لقاحهما ضد كوفيد-١٩ 
فعالة بنسبة ٩٥٫٦٪ ملكافحة 

املرض املصحوب بأعراض.
وجاء في بيان أن التجارب 
السريرية للجرعة الثالثة التي 
شملت «١٠ آالف شخص تزيد 
أعمارهم على ١٦ عاما» أظهرت 

«فعالية وسالمة عالية».
إلى ذلك، وبعد بداية بطيئة 
فــي منتصف ينايــر، بلغت 
حملــة التطعيــم ضد مرض 
كوفيد-١٩ فــي الهند امللقبة 
بـ «صيدلية العالم»، مستوى 
التلقيح مبليار جرعة لتصبح 
التي تتجاوز  الثانية  الدولة 
هذه النسبة بعد الصني التي 
أعطت أكثر من ٣٫٢ مليارات 
جرعة بحسب بكني، وأشادت 
احلكومــة الهنديــة باإلجناز 
عن طريق أغان وتسجيالت 
مصــورة على الرغــم من أن 
التراجع فــي الفترة األخيرة 
في وتيرة التطعيم يثير قلق 

مقدمي اخلدمات الطبية.
وغطــت حملــة التطعيم 
ثالثــة أربــاع البالغــني مــن 

للمصــل واللقاح الذي ينتج 
نســخا مصرح بها من لقاح 
املعهــد  أســترازينيكا. وزاد 
طاقته اإلنتاجية إلى أكثر من 
٣ أمثالهــا منذ أبريل وميكنه 
اآلن إنتاج ٢٢٠ مليون جرعة 

شهريا.
واســتأنف املعهــد ببطء 
التصدير ألول مرة منذ أبريل 
عندما منعــت احلكومة بيع 
اللقاحــات للخــارج لتلبيــة 
الطلب احمللي مع ارتفاع حاد 

في حاالت اإلصابة.
وهنــأت منظمــة الصحة 
العاملية، التي تعتمد بدرجة 
كبيــرة على الهند في توفير 
اللقاحات لبرنامج كوفاكس، 

نيودلهي على هذا اإلجناز.

إطالق حوار استراتيجي سنوي 
بني البلدين، حيث اتفقا على 
عقد احلوار االستراتيجي األول 
في الربع األول من عام ٢٠٢٢ 

في لندن.
جاء ذلك في أعقاب االجتماع 
الذي جرى بــني نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
القطــري ووزيــرة اخلارجية 

والتنمية البريطانية.
وبدأت تراس جولة خليجية 
مؤخــرا زارت خاللها اململكة 
العربية السعودية قبل زيارتها 
قطر، حيث أعلنت قبيل قدومها 
إلى املنطقة انها تستهدف إقامة 
عالقات شراكة جديدة للتوصل 
إلى «صفقة رابحة للجميع».

إلــى  تــراس  ووصلــت 
السعودية امس االول والتقت 
وزيــر اخلارجية الســعودي 
األمير فيصل بن فرحان، حيث 
ناقشــا التعــاون الثنائي في 
مجال األمن اإلقليمي والتنمية 
ومكافحة اإلرهاب وسبل تعزيز 
البلدين العالقات االقتصادية، 
كمــا تناولــت املباحثات آخر 
مســتجدات االتفــاق النووي 
اإليرانــي مع القــوى الكبرى 
واملفاوضات املتوقع استئنافها 

قريبا في هذا الصدد.

كورونــا، فضــال عــن رصد 
٣٦٣٣٩ إصابة جديدة في أسوأ 
موجة تفش منذ بدء الوباء، 
ما دفع الســلطات إلى إعادة 
فرض بعض القيود الصحية.
وأعلــن رئيــس بلديــة 
موسكو إلزام كبار السن ممن 
جتــاوزت أعمارهــم ٦٠ عاما 
ولم يتلقــوا اللقــاح املضاد 
ملــرض كوفيــد-١٩ بعــدم 
مغادرة منازلهم ملدة ٤ شهور، 
ووافقت احلكومة على تعطيل 
العمل ملدة أســبوع ملكافحة 
زيادة ســريعة في اإلصابات 
قال الكرملني إن سببها بطء 

حملة التطعيم.
وأعلــن رئيــس بلديــة 
موسكو ســيرغي سوبيانني 
أمس إغالق كل اخلدمات غير 
األساســية في املدينة من ٢٨ 
أكتوبر حتى ٧ نوفمبر بهدف 
احلد من انتشار املوجة األكثر 

فتكا لكوفيد-١٩.
وقال: «خالل هذه الفترة، 
ســيتعني على كل الشركات 
فــي موســكو  واملنظمــات 
التوقف عن العمل»، مشــيرا 
إلــى أن أماكــن «بيع األدوية 
واملواد الغذائية والضروريات 
األساسية» معفاة من القرار.

وستبقى املسارح واملتاحف 
مفتوحة في هذه الفترة ولكن 
بسعة ٥٠٪ وبشرط أن يبرز 

الزوار شهادة صحية.
ســوبيانني:  وأضــاف 
«أظهــرت لنــا التجــارب أن 
أيام التوقــف عن العمل هي 
الوســيلة األفضل للتخفيف 
من عدد اإلصابات والوفيات».

وقالــت بونــام كيترابال 
اإلقليميــة  املديــرة  ســينغ، 
ملنظمة الصحــة العاملية في 
جنوب شــرق آسيا، «التقدم 
الذي أحرزته الهند يجب أن 
ينظر إليه في ســياق التزام 
الدولــة وجهودهــا اجلديرة 
بالثنــاء لضمــان توافر هذه 
اللقاحات املنقذة للحياة على 

مستوى العالم».
ومع ذلك، لم يتم تطعيم 
مئات ماليني الهنود الذين تقل 
أعمارهم عن ١٨ عاما ويشكلون 

٤٠٪ من السكان.
في املقابل، سجلت روسيا 
أمس أرقاما قياســية جديدة 
للوفيات واإلصابات، وبلغت 
١٠٣٦ وفاة مرتبطة بڤيروس 

الدوحة ولندن تطلقان حواراً إستراتيجياً بينهما في الربع األول من ٢٠٢٢

موسكو تفرض إغالقاً جديداً مع استمرار تسجيل وفيات وإصابات قياسية

أمير قطر سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني مستقبال وزيرة اخلارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تراس في الدوحة أمس (قنا)

أعضاء طاقم طبي بأحد مستشفيات باجنالور يحتفلون بإجنار مليار جرعة من التطعيم ضد «كوفيد-١٩» امس       (ا.ف.پ)

السكان وعددهم ٩٤٤ مليون 
شخص من سكانها املقدرين 
بـــ ١٫٣ مليار، بجرعة واحدة 
على األقل لكن نسبة ٣١٪ فقط 
منهم تلقت اجلرعتني. وتريد 
احلكومــة اســتكمال تطعيم 
جميع البالغني بحول نهاية 

العام.
وكتــب رئيــس الــوزراء 
علــى  مــودي  نارينــدرا 
تويتــر يقــول: «الهند تكتب 
التاريخ.. نشهد انتصار العلم 
واملؤسســات الهندية وروح 
العمل اجلماعي بني ١٫٣ مليار 

هندي».
وجــاء نحــو ٩٠٪ مــن 
اللقاحــات املســتخدمة فــي 
البالد من معهد سيروم الهندي 

الشارع السوداني ينقسم.. مظاهرات مؤيدة ومعارضة للحكم املدني
اخلرطوم - وكاالت: تظاهر عشــرات 
اآلالف من أنصار احلكم املدني في السودان 
في شوارع العاصمة اخلرطوم امس وسط 
أجواء متوتــرة، حيث يعتصــم مؤيدون

لـ «حكومة عسكرية» يقولون إنها وحدها 
قادرة على إخراج البالد من أزمتني اقتصادية 

وسياسية متفاقمتني.
واختار احملتجون يوما له رمزية كبيرة 
في السودان إذ يصادف ذكرى أول انتفاضة 
شعبية في البالد في ٢١ أكتوبر عام ١٩٦٤ 
التي أطاحت بحكم اجلنرال ابراهيم عبود 
ومجلسه العســكري. وانتشرت الشرطة 
حلماية املباني احلكومية، فيما أغلق اجليش 
كل الطرق احمليطة مبقر قيادته في وسط 
اخلرطوم بوضع حواجز أسمنتية ونشر 
جنود يحملون بنادق كالشينكوف، وفقا 

لصحافي في وكالة فرانس برس.
ورفع مئات الشــباب املؤيدين للحكم 
املدني أعالم السودان هاتفني: «املدنية.. خيار 
الشعب»، و«ثوار.. أحرار.. حنكمل املشوار». 
كما رفعوا شــعار «الردة مستحيلة»، في 
إشــارة الــى رفضهــم العودة الــى احلكم 
العســكري أو النظام اإلسالمي الذي حكم 

السودان على مدى ثالثني عاما بقيادة عمر 
البشير الذي أطيح به حتت ضغط انتفاضة 
شــعبية عارمة في أبريل ٢٠١٩ كما شهدت 
مدن بورتسودان (شرقا على البحر االحمر) 

وعطبرة ومدني تظاهرات مماثلة.
ونظم عشرات من الصحافيني مسيرة 
رافعني الفتات كتب عليها «السلطة للشعب».

وارتفعت شــعارات مناهضة لرئيس 
املجلس الســيادي االنتقالــي الفريق أول 
عبدالفتــاح البرهان وســط أنصار احلكم 
املدنــي، وهتف املتظاهرون «ســلم ســلم 

(السلطة) يا برهان».
وقدرت «رويترز» عدد املشاركني مبئات 
اآلالف، ممــا يجعلها أكبــر مظاهرة خالل 

فترة االنتقال.
كما نزل متظاهرون آخرون الى الشارع 
في مدن سودانية أخرى. وأطلقت الشرطة 
الســودانية الغــاز املســيل للدمــوع على 
متظاهرين يدعون الى تســليم الســلطة 
حلكومة مدنية أمام مبنى البرملان مبدينة 
أم درمان التوأم للعاصمة اخلرطوم، وفق ما 
أفاد شهود وصحافي في وكالة فرانس برس. 
فــي املقابل، ســار مؤيــدو اجليش من 

جهتهــم على أحد اجلســور في اخلرطوم 
وهــم يرفعون الفتات حتمل صور رئيس 
 (X) الــوزراء عبداهللا حمدوك مــع عالمة
عليها، في إشارة الى مطلبهم حل حكومته.
وقال حمــاد عبدالرحمن ذو الســبعة 
وثالثــني عاما الذي يشــارك فــي اعتصام 
املؤيدين حلكومة عسكرية وقد ارتدى زيا 
سودانيا تقليديا «الناس الذين يتظاهرون 
حقهــم أن يعبروا، لكننا نؤمــن بأننا في 

املوقف الصحيح».
وعقــد الطرفان املتظاهران امس االول 
مؤمترين صحافيني في وقت متزامن تقريبا، 
وقال أحد قادة املعتصمني مني مناوي «٢١ 
أكتوبر هو يوم للتسامح مع اجلميع وليس 
للتحريض». ويرأس مناوي حركة حترير 
السودان، وهو حاليا محافظ والية دارفور.
في غضون ذلك، دعت سفارة الواليات 
املتحدة باخلرطوم املتظاهرين الى احلفاظ 

على الطابع «السلمي» لالحتجاج.
 وقالت السفارة في بيان امس «نشجع 
املتظاهرين على السلمية ونذكرهم بالدعم 
األميركي القوي لالنتقال الدميوقراطي في 

السودان».

السلطات تفرق محتجني بالغاز املسيل في أم درمان ..واجليش يؤّمن مقر قيادته باخلرطوم والشرطة تنتشر حلماية املنشآت احلكومية

مؤيدون للحكومة السودانية يرفعون الفتة تدعم احلكم املدني خالل تظاهرات باخلرطوم أمس    (ا.ف.پ)
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أنباء لبنانية

أنباء سورية أنباء مصرية

سورية تعدم ٢٤ شخصًا بتهمة إشعال حرائق
العام املاضي التهمت آالف الهكتارات من األحراج

واشنطن تتوعد بالرد على «هجوم مدروس» 
بالطائرات املسّيرة استهدف قاعدتها في «التنف»

عواصم - وكاالت: أعدمت احلكومة 
الســورية ٢٤ شــخصا بدعوى تورطهم 
بإشعال حرائق اجتاحت مناطق عدة في 
البالد نهاية الصيف املاضي وقضت على 
مساحات حراجية واسعة، وفق ما أفادت 

وكالة األنباء الرسمية (سانا).
وأعلنت وزارة العدل الســورية عبر 
صفحتهــا على «فيســبوك» أنه مت يوم 
أمــس األول «تنفيذ حكم اإلعدام بأربعة 
وعشرين مجرما وذلك الرتكابهم أعماال 
إرهابية أدت إلى الوفاة واإلضرار بالبنى 

التحتيــة للدولــة واملمتلــكات العامــة 
واخلاصة باســتخدام املــواد احلارقة». 
وقالــت إن تنفيــذ حكم اإلعــدام مت بعد 
تصديق احلكم من محكمة النقض وصدور 
رأي جلنة العفو اخلاص بوجوب تنفيذ 
احلكــم باحملكــوم عليهــم. كمــا تضمن 
احلكم معاقبة ١١ آخرين باألشغال الشاقة 
املؤبدة الرتكابهــم أعماال «إرهابية جنم 
عنها تخريب املنشآت العامة واخلاصة 
واألراضي الزراعية واحلراج عن طريق 
إضرام النار باملواد احلارقة وفقا ألحكام 

املادة ١/٧ مــن قانون مكافحة اإلرهاب». 
وكذلك احلكم على أربعة باألشغال الشاقة 
املؤقتة للتدخل باألعمال اإلرهابية. وبلغ 
إجمالي عدد احلرائق التي طالت محافظات 
الالذقية، طرطوس، حمص وحماة العام 
املاضي ١٨٧ حريقا، طال ٢٨٠ قرية وبلدة. 
وأكلــت النيران حينهــا أكثر من ١٣ ألف 
هكتــار مــن احملاصيــل الزراعيــة فيها 
آالف األشجار من الزيتون واحلمضيات 
والتفاح. والتهمت احلرائق ١١ ألف هكتار 
من األراضي احلراجية، بحسب الوزارة.

وكالــت: توعــدت الواليــات املتحدة 
األميركية أمس، بالرد على االســتهداف 
«املنســق واملدروس» بطائرات مسيرة، 
الذي طال قاعدتها العسكرية في منطقة 
«التنف» قرب املثلث احلدودي مع األردن 

والعراق جنوب شرقي سورية.
وقالت القيادة األميركية الوسطى إنها 
«حتتفــظ بحق الرد علــى الهجوم الذي 
استهدف قاعدة التنف في الزمان واملكان 
املناسبني»، مؤكدة أن الهجوم على القاعدة، 
متعمد ومت بطائرات مسيرة، مضيفة أنها 

جتري حتقيقا في الواقعة حاليا.
وكانت القاعدة األميركية، تعرضت ليل 
أمس األول، لهجوم شنته طائرات مسيرة 
«درونز» انطلقت من األراضي السورية. 
وأكدت وزارة الدفاع األميركية «الپنتاغون» 
في وقت الحق الهجوم، موضحة أن الهجوم 

مت عبر مسيرات وبنيران غير مباشرة، 
وال يوجد إصابات في صفوف األميركيني. 
وفرضــت القوات األميركية حظرا جويا 
في سماء منطقة القاعدة ومحيطها، كما 
سجل استنفار جلنود «التحالف الدولي»، 
وفق الوكالة. مــن جانبها، قالت القيادة 
املركزية األميركية «سنتكوم» إن الهجوم 
الذي تعرضت له قاعدة التنف «منســق 
ومــدروس عبر مســيرات ونيــران غير 
مباشرة، بحسب التقارير األولية»، وفق 
ما نقلت قناة «احلرة» األميركية. وأوضح 
املتحدث باسم القيادة املركزية بيل أوربان 
أنه ال إصابات في صفوف األميركيني، في 
حني يتم التواصل مع الشركاء ملعرفة ما إذا 
كانت هناك إصابات لديهم. وأضاف البيان 
أن «القوات األميركية حتتفظ باحلق في 
الدفاع عن النفس وبحق الرد في الزمان 

واملكان اللذين تختارهما».
من جهة أخرى، نقلت قناة «روســيا 
اليوم» عن مصادر أمنية عراقية مرتبطة 
بـ «التحالف الدولي»، قولهم إن ٥ طائرات 
مســيرة ملغمة استهدفت قاعدة التنف، 
موضحة أن الهجوم نفذ من داخل األراضي 
السورية وليس العراقية. وأكدت املصادر 
أن «قــوات التحالف الدولي كانت متتلك 
معلومات عن هذا الهجوم».  وتقع قاعدة 
التنف العسكرية في املنطقة ٥٥، بالقرب 
مــن مثلث احلدود الســورية مع األردن 
والعراق جنوبي سورية، أنشأها «التحالف 
الدولي»، الذي تقوده الواليات املتحدة في 
العــام ٢٠١٦، في إطــار حربه ضد داعش 
وبات يعد ضمن االستراتيجية األميركية 
األوســع الحتواء املد العسكري اإليراني 

في املنطقة.

القاهرة: قادرون على تأمني مقدراتنا بـ«املتوسط»
القاهرة - خديجة حمودة
وناهد إمام وهالة عمران 

أكد قائد القوات البحرية 
الفريق أحمد خالد، أن مصر 
متتلك قــوة بحرية حديثة 
وذات كفــاءة عاليــة مبــا 
يعــزز مــن األمــن البحري 
واالســتقرار فــي املنطقة. 
وقــال الفريق أحمــد خالد 
خــالل املؤمتــر الصحافــي 
الذي عقده مبناسبة االحتفال 
بالعيــد الرابع واخلمســني 
للقــوات البحرية امس إنه 
«نتيجة لتزايد االكتشافات 
للثــروات الطبيعة ملصادر 
الطاقة بقاع البحر بشــرق 
البحر املتوسط قامت القوات 
البحرية باتخاذ العديد من 
اخلطــوات التي من شــأنها 
احلفاظ علــى تأمني ثروات 
ومقدرات الدولة املصرية في 
املياه االقتصادية اخلالصة 
القوات  متثلت في توزيــع 
على املســرحني (املتوسط 
- األحمر) لضمان ســرعة 
رد الفعل في اجتاه التهديد 
بإنشاء أسطولني (شمالي- 
جنوبي) وثالث قواعد بحرية 
جديدة (برنيس- جرجوب 
- شرق بورسعيد)، واعتناق 
الديناميكية  املنــاورة  مبدأ 
بالقوات من مسرح عمليات 
آلخر حسب اجتاه التهديد، 
وتدبير وحدات بحرية حديثة 
ومتطورة بالتعاون مع الدول 
الصديقة، والتعاون الوثيق 
في مجال التصنيع املشترك 
البحريــة، مــع  للوحــدات 

قدراتنا اإلنتاجية وتوسيع 
القاعدة التصديرية، وتعزيز 
القوة التنافسية للمنتجات 
املصرية في األسواق العاملية.

وقال غتوري على هامش 
مشاركته مبنتدى اجلمارك 
الدولي الذي عقد في موسكو 
امس إنه سيتم االنتهاء من 
ربط جميع املوانئ املصرية 
إلكترونيــا عبــر املنصــة 
القومية  املوحدة للتجــارة 
«نافذة» في ديسمبر املقبل، 
التــي تغطي حتى اآلن ٩٥٪ 
من صادرات وواردات مصر، 
من خالل اســتحداث املراكز 
اللوجســتية، إضافــة إلــى 
الفحص  استكمال منظومة 
باألشــعة لتغطــي ٨٥٪ من 

املنافذ اجلمركيــة، وتوفير 
والتقنيــات  التجهيــزات، 
احلديثة األخرى املســاعدة 
فــي منظومة حوكمة العمل 
من كاميرات املراقبة، وأجهزة 
التتبع اإللكترونية، ونظام 
األقفــال الذكية، مبا يضمن 

تعزيز احلوكمة.
الى ذلــك، تقدمت مصر 
ضمــن مؤشــر مؤسســة 
«إرنست آند يوجن» الدولية 
حول الــدول األكثر جاذبية 
في قطــاع الطاقة املتجددة، 
لتســتحوذ علــى املركز الـ 
١٩ مــن إجمالي ٤٠ دولة في 
أكتوبــر ٢٠٢١، كما شــغلت 
الثاني على مستوى  املركز 
الدول العربية بعد املغرب.

االنتهاء من ربط جميع املوانئ املصرية إلكترونياً في ديسمبر املقبل

القوات البحرية احتفلت بعيدها الـ ٥٤ بتنفيذ عدد من التشكيالت البحرية واجلوية على كل االجتاهات االستراتيجية

العنصر  االرتقاء مبستوى 
البشرى بالقوات البحرية.

علــى صعيــد آخــر، أكد 
رئيــس مصلحــة اجلمارك 
الشــحات غتوري الســعي 
لتحويل مصــر إلى منطقة 
لوجستية عاملية متطورة، 
ترتكز على التوظيف األمثل 
للتكنولوجيــا احلديثة في 
تعظيم االستفادة من املوقع 
اجلغرافي املتفرد، وتسهيل 
حركــة التجــارة الداخليــة 
واخلارجية وخفض تكلفة 
عملية االستيراد والتصدير، 
باالعتمــاد علــى املنصــة 
اإللكترونية املوحدة «نافذة»، 
على نحو يتسق مع جهود 
حتفيز االستثمار، وتعظيم 

اجتماع بعبدا لم يكسر حظر اجتماعات احلكومة.. ودعوات للعصيان
بيروت - عمر حبنجر 

ومنصور شعبان

ملجلــس  اجتماعــات  ال 
الوزراء، قبل تنفيذ شــروط 
ثنائي أمل وحزب اهللا بـ«قبع» 
احملقق العدلي طارق بيطار، 
على الرغم من مساعي رئيس 
احلكومــة جنيــب ميقاتــي، 
معهما من جهة، ومع رئيس 
اجلمهورية ميشال عون الذي 
التقاه أمــس من جهة ثانية، 
من أجل عقد جلســة ملجلس 
الــوزراء، بهــدف مواجهــة 
التي  القضايــا االجتماعيــة 
أحرقها االرتفاع غير املسبوق 
ألسعار احملروقات. بل أضاف 
الثنائي شــرطا آخر يتناول 
الوقوف على نتائج حتقيقات 
اجليش في حادثة إطالق النار 
على متظاهريــن في أحداث 

الطيونة األسبوع املاضي.
وعرض الرئيســان عون 
وميقاتي األوضاع العامة في 
البالد، في ضــوء التطورات 
األخيرة على مختلف األصعدة.
وتناوال بالبحث ضرورة 
اإلســراع في إطالق البطاقة 
التمويلية فــي ضوء ارتفاع 
أسعار احملروقات وانعكاسها 
على أســعار الســلع واملواد 
الغذائية. وفي هذا الســياق، 
مت التطرق إلى مصير القرض 
من البنك الدولي بقيمة ٢٤٦ 
مليــون دوالر واملعاجلــات 

اجلارية في شأنه.
كذلك بحث الرئيسان في 
نتائج الزيارات التي يقوم بها 
عدد مــن املوفدين الدوليني، 
ومســتجدات التفــاوض مع 
صندوق النقد الدولي، إضافة 
إلــى درس عدد مــن احللول 
ملعاجلــة أوضــاع موظفــي 
العــام فــي ضــوء  القطــاع 
الظروف االقتصادية واملالية 
الصعبة التي متر بها البالد.
اتصــاالت ميقاتــي مــع 
الثنائي أعقبــت إعالن وزير 
الثقافة محمد مرتضى التراجع 
عن مقاطعة مجلس الوزراء 
وإبدائــه اســتعداد الثنائــي 
حلضور جلســات احلكومة 
بيد أن ميقاتي، طلب ضمانات 
لعدم مفاجأته بطرح قد يفجر 
اجللسة واحلكومة على غرار 
ما حصل في اجللسة السابقة 

للحكومة.
في املقابــل، تابع ميقاتي 
الوزارية وترأس  اجتماعاته 
أمس اللجنة الوزارية املكلفة 
بدرس تداعيات األزمة املالية 
علــى ســير املرافــق، جــراء 
االرتفاع اجلنوني في أسعار 

مستشاري وزارة اخلارجية 
األميركية ألمن الطاقة، آموس 
هوكشتاين الوسيط اجلديد 
فــي عملية التفــاوض حول 
احلدود البحريــة بني لبنان 
وإسرائيل سلسلة لقاءات مع 
رؤساء اجلمهورية واملجلس 
واحلكومة ومع وزارة الطاقة 
ووزارة اخلارجية، حيث جرى 
التأكيــد على «اتفاق اإلطار» 
الذي أعلن في أكتوبر املاضي. 
ومــن بني األفــكار املطروحة 
اســتثمار نفطي مشترك في 
املنطقــة املتنــازع عليها بني 
لبنان وإسرائيل، عبر شركة 

أميركية وسيطة.
النواب  رئيــس مجلــس 
نبيه بري، اعتبــر ان لبنان 
أمام فرصة أخرى الستئناف 
املفاوضات في الناقورة، مع 
املساعي األميركية اجلديدة، 
وقــد أثار مســألة اســتثناء 
لبنــان مــن ضوابــط قانون 

ألــف ليرة، وذلــك ابتداء من 
أمــس اخلميــس. وقــد دعا 
الوطنــي لنقابــات  االحتــاد 
العمــال واملســتخدمني فــي 
لبنان (FENASOL) «العمال 
واملزارعني والفقــراء وذوي 
الدخــل احملدود الــى جيش 
العاطلني واملعطلني عن العمل 
في لبنان»، إلى «النزول إلى 
الشــوارع أكثر مــن أي وقت 
مضى والى العصيان املدني 
أن رفعــت  بعــد  الشــامل، 
احلكومــة الدعــم الكلي عن 

شعب بأكمله».
وأصاب الشــلل الطرقات 
الدوليــة انطالقا من بيروت 
الى طرابلس شــماال وصيدا 
بســبب  فالبقــاع،  جنوبــا 
احلواجز املتنقلة التي أقامها 
سائقون غاضبون احتجاجا 
على االرتفاع اجلنوني ألسعار 
احملروقات، ولعدم اســتقرار 

سعر صرف الدوالر.
احلركــة  واســتهلت 
باعتصــام  االحتجاجيــة 
صاخب أمــام وزارة الطاقة، 
وحتول الــى حواجز متنقلة 
بواسطة السيارات في مختلف 
شوارع العاصمة ومنها تقاطع 
الصيفي - بيروت (ســاحة 
الرينــغ  الشــهداء) وجســر 
والقاعدة البحرية وكورنيش 
املزرعة وجادة كميل شمعون 

(املدينة الرياضية).
وكذلــك جتمــع مالكــو 
وسائقو الباصات العمومية 
في الشمال عند نقطة الباملا 
في طرابلس، وفي صيدا حيث 
أعلــن الســائقون انهم باتوا 
عاجزين عــن العمل وركنوا 

سياراتهم وسط الشوارع.

قيصر األميركي في موضوعي 
اســتجرار الغــاز مــن مصر 

والكهرباء من األردن.
الوسيط األميركي  وأبلغ 
ان  اللبنانيــني  املســؤولني 
وزارة اخلارجيــة األميركية 
اســتثناء  علــى  ســتعمل 
لبنــان من عقوبــات قيصر. 
وقال هوكشــتاين ان القرار 
األميركي يتضمن تسهيالت 
محددة تسمح ملصر ولبنان 
باالتفاق سريعا إليصال الغاز 

إلى لبنان.
وفيما واصل امس دوالر 
الســوداء  الســوق  الســوق 
حتركه عند محور الـ ٢٠ ألف 
ليرة للدوالر الواحد، قرعت 
أسعار البنزين باب ٤٠٠ ألف 
ليرة. وحلق املازوت اإليراني 
باحملروقــات األخرى، حيث 
رفعت «شركة األمانة» التابعة 
حلزب اهللا ســعر الصفيحة 
مــن ١٧٠ ألف ليــرة إلى ٢٤٣ 

رسالة دعم من ماكرون للبنان.. «الثنائي» يضيف إلى شرط «قبع» القاضي بيطار.. رئيس احلكومة يعقد لقاءات وزارية مصغرة ملعاجلة األمور املستعجلة

(محمود الطويل) رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مترئسا االجتماع  الوزاري الثاني للجنة معاجلة تداعيات األزمة املالية 

احملروقات، حيــث تعاظمت 
حاالت الشغور في مؤسسات 
الدولــة، وقــد شــارك وزراء 

الثنائي في هذا االجتماع.
وتستبعد املصادر املتابعة 
اتخاذ أي قرار حول اجتماع 
مجلس الوزراء، قبل الوقوف 
على ما سيقوله األمني العام 
حلــزب اهللا الســيد حســن 
نصراهللا في إطاللته اجلديدة 

مساء اليوم اجلمعة.
وفي األثناء، تلقى الرئيس 
عون رسالة شفهية من الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون، 
نقلتها  السفيرة الفرنسية في 
بيــروت آن غريو، جدد فيها 
«تأكيد بــالده الوقــوف الى 
جانب لبنان رئيسا وحكومة 
وشــعبا، واملســاعدة في كل 
اللبنانيني  املجاالت لتمكــني 
من مواجهة الظروف الصعبة 

التي يعيشونها».
في غضون ذلك، أجرى كبير 

القاضي بيتر جرمانوس: حزب اهللا
انتقل من مرحلة النفوذ إلى ابتالع الدولة!

دعاوى جديدة ضد احملقق بيطار
أمام الهيئة العامة حملكمة التمييز

ارة بيروت - زينة طبَّ

اجلبهــة  عضــو  رأى 
القاضــي بيتــر  الســيادية 
جرمانوس، ان صراخ األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصراهللا، وتهديداته املبطنة 
والعلنيــة، مجــرد صــدى 
لصــراخ الفصائل اإليرانية 
املسلحة في الداخل العربي، 
فمن بغداد الى صنعاء، مرورا 
بدمشق وبيروت، ال تنكفئ 
تلك التنظيمات اخلارجة عن 

الشــرعية والقوانني، عن توجيه الرســائل 
النارية الى الــدول العربية والغربية، وذلك 
عبر التصعيد سياسيا وأمنيا، وعبر تهديد 
الناس واألحزاب املناهضة ألجندنها وبرنامجها 
السياســي. ولفت جرمانوس في تصريح لـ 
«األنباء» إلى ان الطريق الى القاضي العدلي 
طارق بيطار، ال متر في شوارع عني الرمانة 
وفرن الشباك، إال ان أمر العمليات الصادر عن 
القيادات اإليرانية، رسم سيناريو الطيونة، 
كرسالة ساخنة للدول العربية وكل املجتمع 
الدولي، بان الفريق املسيحي السيادي املتمثل 
بالقوات اللبنانية، بات بعد إضعاف الطائفة 
السنية، وترعيب وترهيب الطائفة الدرزية، في 
مرمى النيران السياسية والعسكرية اإليرانية.

وأردف: «حــزب اهللا مبا 
ميلك من مراكــز قوة داخل 
الدســتورية  املؤسســات 
واإلداريــة واالقتصاديــة، 
يســعى لتطويــع مــا تبقى 
فــي الدولــة العميقــة، من 
قوى سياســية ومؤسسات 
دستورية ال تدين له بالوالء 
األعمــى، وفــي طليعتهــا 
مؤسستا القضاء واجليش، 
مشــروعه  ضمــن  وذلــك 
الدولــة  الفارســي بقضــم 
اللبنانيــة، ومن ثم اإلطباق 
عليها وابتالعها. من هنا نفهم حاجته الدائمة 
إلى اختالق عدو وهمي حمليطه وبيئته، ولم 
يبق أمامه في امليدان، سوى القوات اللبنانية 
كحزب سيادي منظم، وكقوة سياسية وشعبية 
ونيابيــة كبيرة، لإلجهاز عليهــا وتفكيكها، 
«حزب اهللا انتقل من مرحلة النفوذ في الدولة 

إلى مرحلة ابتالع الدولة».
وبناء على ما تقدم، طالب جرمانوس الدول 
العربية بالعودة إلى لبنان، ألن انكفاءها عنه، 
أدى إلى إضعاف الطائفة الســنية، وإسكات 
الدروز، األمر الذي سهل على حزب اهللا محاولة 
االستفراد بالقوات اللبنانية، حملاصرتها كآخر 
معقل ســيادي حر يقاوم االحتالل اإليراني، 

ويدافع عن الدولة.

بيروت - يوسف دياب

لم يسبق لقاض بتاريخ لبنان أن واجه 
احلــرب التي يواجههــا احملقق العدلي في 
جرمية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، 
إذ لــم تتعب القوى السياســية املتضررة 
مــن محاولة محاصرته، ســواء بالدعاوى 
القضائية الهادفة إلى عزله، أو بالتهديدات 
األمنية املباشــرة أو بتحركات في الشارع 
كالتــي حصلــت فــي الطيونــة وأدت إلى 
اشتباكات دامية، في محاولة منها إلقصائه 
عن التحقيق في امللف وتعيني قاض بديل 

يكون طيعا إلرادة هذه املنظومة.
فبعد رفض ثالث دعاوى قدمها النواب 
املدعــى عليهم: علي حســن خليل وغازي 
زعيتر ونهاد املشــنوق والوزير الســابق 
يوسف فنيانوس، ضد البيطار أمام محكمة 
االستئناف وغرفتي التمييز املدنية ومحكمة 

التمييز اجلزائية، علمت «األنباء» أن النائب 
نهاد املشــنوق، تقدم عبر وكيله القانوني 
احملامــي نعوم فرح، بدعــوى أمام الهيئة 
العام حملكمة التمييز التي يرأسها رئيس 
مجلس القضاء األعلى القاضي سهيل عبود، 
ملخاصمة الدولة عما أسماها «األخطاء التي 
ارتكبها البيطار». وأوضح مصدر قضائي 
مطلــع أن هذه الدعوى «تعلق التحقيقات 
وكل اإلجراءات التي يتخذها البيطار فور 
تبلغــه مضمونها، وذلــك إلى حني صدور 
القرار عن هذه الهيئة بقبولها أو رفضها».

وال تقــف املواجهة عنــد هذا احلد، فقد 
أكــد مرجع قانوني لـ «األنباء»، أن النواب 
خليل وزعيتر واملشنوق يستعدون لتقدمي 
مراجعــة قانونية صباح اليــوم اجلمعة، 
أمام الهيئــة العامة حملكمة التمييز أيضا، 
يطلبون فيها «حتديــد املرجع الذي تقدم 

أمامه دعاوى الرد ضد البيطار.

اعتبر في تصريح لـ «األنباء» أن سيناريو الطيونة رسالة إلى املجتمع الدولي

بيتر جرمانومس

وزير الداخلية: معنيون بسالمة وأمن الدول العربية
بيروت - أحمد منصور 

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام املولوي 
أن «مطار بيروت الدولي هو بوابة لبنان إلى 
اخلارج ومن خالله نعطي الصورة احلضارية 
للبلد والتي نريد من اجلميع التعاون إلظهارها». 
ولفت في تصريح خالل جولة تفقدية للمطار، 
أمس، إلى «أننا نحن معنيون بسالمة وأمن 
وأمان الدول الصديقة والشــقيقة والسيما 
الدول العربية، ونحن مسؤولون أمام ضمائرنا 
للعمل على منع دخول املمنوعات واألسلحة 
إليها عبر كل املعابر احلدودية، ومسؤوليتنا 

أمام ضميرنا وحماية لسمعة لبنان، ليس فقط 
باملطار بل بكل املعابر احلدودية، فهذه املعابر 
هي سمعتنا ووجه لبنان ونحن معنيون باألمن 

املجتمعي لكل الدول وخصوصا العربية».
وشــدد مولوي على «ضبط كل املعابر 
ملنع أي أذى ممكــن أن يصدر من لبنان»، 
قائال: «أمتنى من الدول العربية أن تنظر بعني 
املصلحة للجهد الذي سنضاعفه أكثر وأكثر 
خصوصا أن هذه الدول كانت داعمة للبنان، 
كما نطلب منها احلرص على مصالح اللبنانيني 
في االغتراب، وأنا خصوصا سأتولى املراقبة 

بشكل يومي».



تسالي
اجلمعة ٢٢ اكتوبر ٢٠٢١

14

١٣٥
٩٢٦
٥٧٦٢٨

٣٧
٥٨٢٧٦

٤١
٥٨٩
٦٩٤٢

٣٩٢١

٦٨١٤٢
٧٥٤
١٣٢٩
٢٣٤

٧٣٦١٨
٤٧١٢٣
٨٢٩٧٦٥

٨٤
٤٥٨

٨٢١٣٦
٤٦٣

٢٩
٣٦٨٤٥
٤٨

٧٢١
٢

٧٣١
١٦٤

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

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

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

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

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

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

شخصية يهودية ذكرت في القرآن الكرمي من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

السامري

عبير أحمد

ماسةةمعنرا

رلمرسامححا

تجنحلاهامل

بنومولعلةر

سالارلجاقو

ةدحقدغتيلض

ببارةةراية

همراانمملا

ارللمالهةك

رياارتلمنم

لبحلايلمقا

ازعلاحرمأل

١ ـ في الصحراء ـ مصفد بالسالسل، ٢ ـ نسبة ألرمينيا 
(معكوسة)، ٣ ـ لصناعة الثياب ـ أحصنة (معكوسة)، ٤ ـ 
حيـ  منخفض من األرض، ٥ـ  تناورـ  للنصب، ٦ـ  قطع 
ـ ضمير منفصل (معكوسة) ـ للمساحة (معكوسة)، ٧ ـ 
عالمة موسيقية ـ مرض، ٨ ـ إعادة وتكرار، ٩ ـ دعائي 
اليومي ـ منفردة، ١٠ ـ إجابات ـ دقة اجلرس (معكوسة).

الروضة
أكمال
منل

احلب
الراحلون

مر
حماس

هل
الراهبة

قمل

حيتان
االرقام

وردة
سم

اللغة

األيام
رحمة
مرتب
العز

اجلنادب

حرة
نعمة

مرجتعة
قليلة

أمر

١ ـ يشمها األنف ـ مكشوف، ٢ ـ مركبي ـ 
جواب، ٣ ـ زجاج عاكس ـ ضد صديق، ٤ ـ من 
تقسيمات الزمن ـ من األطراف، ٥ ـ ....، ٦ ـ 
عالمة موسيقيةـ  نأمله، ٧ـ  بيت الدجاجـ  عشق 
ـ تشتاق، ٨ ـ يعبئان ـ للنوم، ٩ ـ علم مذكر ـ 

نوم، ١٠ ـ من أقاربي ـ طلب منها.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ رمال ـ مقيد، ٢ ـ أرمني (معكوسة)، ٣ ـ أقمشة ـ خيل 
(معكوسة)، ٤ ـ حارة ـ وادي، ٥ ـ تراوغ ـ لن، ٦ ـ بتر ـ 
هن (معكوسة)ـ  آر (معكوسة)، ٧ـ  سيـ  سقم، ٨ـ  اجترار، 

٩ ـ وردي ـ وحيدة، ١٠ ـ ردود ـ رنة (معكوسة).

١ـ  رائحةـ  سفور، ٢ـ  قاربيـ  رد، ٣ـ  املرأةـ  
عدو، ٤ـ  شهورـ  يد، ٥ـ  ....، ٦ـ  ميـ  نرجوه، 
٧ ـ قن ـ وله ـ حتن، ٨ ـ ميآلن ـ سرير، ٩ ـ 

دريد ـ رقاد، ١٠ ـ أخي ـ آمرها.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم الصحة

اكتشافات واختراعات

خوذة تعالج «الزهامير»
وصلت دراسة بريطانية إلى أن جهازا مت 
تطويره بتقنية تعتمد على األشعة حتت 
احلمراء، يساعد في عالج مرض اخلرف 

أو «الزهامير».
فقد طور باحثون بجامعة «دورهام» 
خوذة رأس تبث أضواء مباشرة على منطقة 
الدماغ، وقد خلصت التجارب التي أجريت 
على ١٤ شخصا، أن ارتداء اخلوذة مرتني 
يوميا ملدة ٦ دقائق، يسهم في تعزيز الذاكرة 
والوظائف احلركية ومهارات معاجلة الدماغ 

لدى البالغني األصحاء.
وأوضح العلماء أن تكرار حتقيق ذات 
النتائج عند جتربة اجلهاز على مصابني 
باخلرف سيكون مبنزلة «تغيير لقواعد 
اللعبة» في مكافحة هذا املرض املستعصي. 
وتعمل اخلوذة التي تبلغ قيمتها ٧٢٥٠ جنيها 
إسترلينيا خالل عملية تسمى «التعديل 
احليوي للصور»، حيث يتم توجيه األشعة 
الدماغ. واجلهاز  إلى عمق  حتت احلمراء 
ابتكار جوردون دوجال، طبيب عام  من 

مبقاطعة دورهام.

ما الوجبة اخلفيفة التي يسهم تناولها 
يوميًا في خفض الكوليسترول؟

من خالل تغيير نظامك الغذائي ومنط 
حياتك، ميكنك تقليل خطر اإلصابة بارتفاع 
التي  الوجبة اخلفيفة  الدم. فما  ضغط 
يجب أن تتناولها كل يوم خلفــــض 

ضغـــط الدم؟
الفستق له آثار مفيدة في إنقاص الوزن 
وخفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول 
الدموية.  واحلفاظ على صحة األوعية 
وجزء من الفستق هو وجبة خفيفة غنية 
بالبروتني ومنخفضة السعرات احلرارية، 

حتى أكثر من املكسرات األخرى.
ويعرف ضغط الدم بأنه قياس القوة 
التي تتعرض لها األوعية الدموية واألعضاء 

أثناء ضخ الدم في أنحاء اجلسم.
ووجدت مراجعة لـ ٢١ دراسة أن تناول 
الفستق قلل من الرقم االنقباضي (الرقم 
الدم) مبقدار  األعلى في قراءة ضغط 
االنبساطي  والرقم  زئبق،  ملم/   ١٫٨٢
(السفلي) مبقدار ٠٫٨ ملم/ زئبق. فقط 
تأكد من اختيارك للفستق غير اململح: 
يجب جتنب امللح عند اتباع نظام غذائي 

خلفض ضغط الدم.
 ،L-arginine ويعد الفستق غنيا أيضا بـ
إلى أكسيد  أميني يتحول  وهو حمض 
النيتريك عند تناوله، وهو ضروري 
لعملية تسمى توسع األوعية الدموية، 

حيث تتمدد ما يزيد من تدفق الدم.
التي ميكن  الطرق  املزيد من  وهناك 
أن تقلل بها هذه املكسرات اخلضراء 
اللذيذة من خطر اإلصابة بأمراض القلب: 
إلى خفض  الفستق أيضــــا  ينســـــب 

الكوليســــترول.
ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت 
على ٣٢ رجال تناولوا ٢٠٪ من سعراتهم 
احلرارية اليومية من الفستق، أن مستويات 
الكوليسترول لديهم انخفضت بنسبة 

هائلة بلغت ٢١٪.

عن «اكسبريس البريطانية»

عن «ديلي ميل»
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سعد الفرج: أحب الكويت
وأحب كل من يحبها

عبداحلميد اخلطيب

«أنــا ال أحقد على أحد، أو عدو ألحد، 
ولكنني رجل أحب الكويت وأحب كل من 
يحبها، واكره كل من يعمل ضدها أو يحاول 
هدمها واالساءة اليها، هذا مبدأي وهدفي 
وغايتي في حياتي كلها» بهذه الكلمات التي 
خرجت من القلب أكد الفنان القدير سعد 
الفرج ان رسالته هي وطنه الكويت ورفعته، 
لذلك يحرص خالل أعماله املسرحية على 
مناقشــة قضايا مجتمعية هدفها نهضة 

الوطن.
وشدد الفرج على انه ال توجد أزمة كتاب 
للنصوص املسرحية السياسية، وأوضح: 
األزمة كانت أزمة رقابة، ومن اجلميل أن 
قام وزير االعالم بإلغائها، حيث أصبحت 
الرقابة فقط على العرض املشاهد وهذا هو 
املطلوب، مستدركا: في بداية التسعينيات 
قدمت في قطر مسرحية «عنبر و١١ سبتمبر» 
ولم مير نصها على أي رقابة، من الكاتب 
الى خشبة املسرح، ومنذ هذا الوقت صار 
املسرح «جمهورية مســتقلة»، الفتا الى 
انه يؤيد وضع غرامات على املخالفني في 

أعمالهم املسرحية حتى تنضبط األمور.
القدير  الفنان  في السياق نفسه، قال 
سعد الفرج، في لقاء مع برنامج «املسرح»: 
شاركت مجموعة من الشباب في جتربة 
مسرحية عرضت في دار األوبرا الكويتية، 
وكانت بذرة لعودة املسرح السياسي، وهذه 
التجربة من املمكــن أن تتطور الن فيها 
مساحة من احلرية، وأردف: املسرح بالنسبة 
لي هو احلياة، أستمد منه نشاطي «واحس 
اني شــاب»، واشتاق اليه حتى لو قدمت 

بعض التنازالت.
جدير بالذكر أن الفنان القدير ســعد 
الفرج انتهى خالل الفترة القليلة املاضية 
من تصوير مسلسل «بتوقيت مكة» والذي 
يجمعــه بالفنانة القديرة حياة الفهد، بعد 
آخر عمل جمعهما وهو مسلسل «سوق 
املقاصيص» الذي عرض في رمضان عام 
٢٠٠٠ وكان مــن إنتاج تلفزيون الكويت، 
والعمــل اجلديد من إخراج مناف عبدال، 
الكاتب عبداحملسن  وســيناريو وحوار 
الروضان، ويشارك فيه عدد من املمثلني، 
إشراف عام محمد حسني، وإنتاج شركة 

«ابيز برودكشنز» لإلنتاج الفني.

بيروت - بولني فاضل

انضمت املمثلة فيفيان أنطونيوس إلى فريق مسلسل «عروس 
بيــروت» الذي يصور حاليا متهيدا للبدء بعرضه منتصف نوفمبر 
املقبل. ونشــرت فيفيان صورا من الكواليس جمعتها بكل من تقال 
شــمعون وكارمن بصيبص ورانيا ســلوان، علما بأنه من األسماء 
اجلديدة املنضمة أيضا إلى اجلزء الثالث كارمن لبس في دور عمة 
األبناء ضاهر واملمثل السوري خالد القيش واإلعالمية التلفزيونية 

نوال بري في أول جتربة متثيلية لها.

بنات النجوم لم يصلن للنجومية.. وال يشعرن بالظلم!

القاهرة - محمد صالح

فجأة اقتحمت العديد من بنات الفنانني الوسط 
الفني وحتولن إلى ممثالت، ولكن املالحظ أنهن 
يعتمــدن علــى موهبتهــن فقط، لذا لــم يصلن 
للنجومية أو االنتشار الفني واكتفني باالستمتاع 
بأداء أعمال مميزة رغــم أنهن بنات جنوم كبار 
وأصحــاب أســماء رنانة، و«األنبــاء» ترصدهم 

باألسماء في السطور التالية:
مؤخرا التحقت اإلعالمية زينب يوسف شعبان 
مبجال التمثيل للمرة األولى من خالل مشاركتها 
في مسلسل يحمل اسم «ديوانية احلب»، وتقدم 
فيه دورا بســيطا لكنه محوري، وأكدت أنها لن 
تتــرك مجال اإلعــالم في حال جناح مسلســلها 
وستستمر بالتمثيل إلى جانب عملها كإعالمية، 
حيث تعتبر أن اإلعالم هو أساسي بالنسبة لها.

من جانبهــا، أكدت اميي طلعت زكريا أن من 
قدمهــا للفن ليــس والدها ولكن الراحل ســمير 
غــامن، وان الفــن ليس به مجامــالت وان كانت 
تسعى الستعادة ما فقدته خالل الفترة املاضية 
بابتعادهــا عــن األعمال الفنيــة بإرادتها أحيانا 

ورغما عنها أحيانا أخرى.
ورفضــت ميريت ابنــة الفنــان الراحل عمر 

احلريــري أن الفــن موهبة فقط، والواســطة ال 
تصلح معــه، وقالت: الفنان لــو لم يكن ميتلك 
املوهبة والقدرة على تنميتها، لن يحقق النجاح، 
مشــيرة الى أنها دخلــت الفن منذ فترة قصيرة 
بعد ان وجدت ان لديها رغبة في خوض التجربة.

وقالت مرمي اجلندي ابنة الفنان الراحل محمود 
اجلندي ان والدها لم يساعدها في احتراف التمثيل، 
ولكنه طلب منها دراسته والتأكد من رغبتها في 
العمل بالفن، وبالفعل حصلت على ورش متثيل، 
ملمحــة الى أنه منحها نصيحة مهمة وهي عدم 

وجود دور صغير، لكن هناك ممثلني صغار.
وتســير مرمي ابنة الفنان صبري عبداملنعم 
وحفيدة الراحــل عبداملنعم إبراهيــم ألمها، في 
خطواتها الفنية بهدوء، وتبحث عن أعمال مميزة، 
وليــس عن االنتشــار ومعرفة الناس باســمها، 
وتركز أكثر على املســرحيات، وقدمت «مجانني 

هيبتا» و«أليس في بالد العجائب».
وأكدت الفنانة الصاعدة بســنت صيام ابنة 
الفنان أحمد صيام والفنانة رانيا فتح اهللا أنها 
تستشير والديها في كل أدوارها، وتستفيد من 
خبراتهما في مجال التمثيل، ولم تشعر يوما أن 
هناك مجاملة لها أو ترشــيحها من مخرج ألنها 

ابنة أحمد صيام.

بسنت ووالدها الفنان أحمد صيام زينب مع والدها الفنان الراحل يوسف شعبانإميي ووالدها الراحل طلعت زكريا

مرمي ابنة الفنان صبري عبداملنعم

مرمي ووالدها الفنان الراحل محمود اجلندي

 «موسم الرياض ٢٠٢١»
افتتاح استثنائي بحضور هائل ومتابعة باملاليني

كونا: انطلقت فعاليات «موسم الرياض ٢٠٢١» 
مساء أمس االول مبسيرة استعراضية تضم اكثر 
من ١٥٠٠ مؤد بأزياء تنكرية وأكثر من ٢٥٠٠ طائرة 
مسيرة، باإلضافة الى عروض مخصصة لفن السامري 
وســط حضور جماهيري كبير جتــاوز ٧٥٠ ألف 

شخص.
وترافق مع انطالق فعاليات املوســم هذا العام 
الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه السعودية بشعار 
«تخيل اكثر» حفل غنائي للفنان العاملي بيتبول. كما 

شــهدت سماء العاصمة السعودية الرياض عرضا 
ضخما لأللعاب النارية في ستة مواقع.

وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه 
الســعودي تركــي آل الشــيخ في كلمــة مقتضبة 
باالفتتاح: ان املوســم األول كان شــعارنا «تخيل» 
واملوسم الثاني شعارنا «تخيل اكثر» ولدينا قيادة 
ملهمة دفعت كل سعودي ليرتفع عنده حد الطموح 

ويحقق االحالم.
وينتظــر زوار «موســم الريــاض ٢٠٢١» خالل 

مدة املوســم الذي يســتمر ســتة اشــهر ما يقارب 
٧٥٠٠ فعالية متنوعة موســيقية وفنية ورياضية 
وســياحية موزعة على ١٤ منطقة. وتضم مناطق 
املوسم األخرى فعاليات متنوعة من املطاعم واملقاهي 
واملتاجر العاملية واأللعاب االلكترونية والرياضية 
وهي منطقة كومباتفيلد وونتر وندرالند وواجهة 
الرياض واملربع ورياض سفاري والعاذرية وأوايسس 
الريــاض وذا جروفز ونبض الرياض وقرية زمان 

(أ.ف.پ)وشجرة السالم وخلوها. ألعاب نارية تزين سماء الرياض 

جانب من حفل االفتتاحإحدى الفقرات االستعراضية املبهرة تفاعل جماهيري كبير

فيفيان مع «عروس بيروت»
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ثالثيني بعد ضبطه مبواد مخدرة إثر مخالفة «عكس السير»:
«توني طالع من املركزي مابي مشاكل وهذي كل اللي عندي»

ر جلسات أرضية على الشواطئ ضبط آسيوي يؤجِّ

٢٠ رأس غنم ُسرقت من مزرعة مواطن بعد قطع السور
عبداهللا قنيص 

تقــدم مواطــن ببالغ إلــى مخفر 
القشعانية يفيد فيه بسرقة عدد كبير 
مــن رؤوس األغنام مــن مزرعته في 

منطقة العبدلي. 
ووفق ما ذكر مصدر أمني لـ«األنباء» 
فإن املواطن أبلغ عن سرقة ٢٠ رأس 
غنــم من داخل مزرعتــه الواقعة في 
منطقــة العبدلــي، وذلك عــن طريق 
قطع الشبك اخلارجي للمزرعة، قبل 
أن يقوم اللص بقطع السور اخلاص 

بحظيرة األغنام. 
وتابع املصدر: مت تسجيل قضية 
حتت عنوان «سرقة عن طريق القطع 
- جنايات القشعانية» وانتداب األدلة 
اجلنائية وإحالة القضية إلى النيابة.

مبارك التنيب

بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي، وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق 
الشــيخ فيصل النواف بتنفيذ احلمالت األمنية 
على الشــواطئ للحفاظ على املظهر احلضاري 
والتصدي ألي مظاهر سلبية وإزالة املخالفات، 
قامت مديرية امن األحمدي، بإشراف مدير األمن 

اللــواء ركن صالح مطر وبالتنســيق مع بلدية 
األحمــدي، بحملــة أمنية تفقدية على شــواطئ 
الفنطاس وابو حليفة، والشريط الساحلي ملنع 
أي جتاوزات على الشواطئ، حيث متت ازالة عدد 
من اجللسات األرضية مت وضعها بقصد التأجير، 
كما مت ضبط مقيم آسيوي يقوم بتأجيرها وقامت 

البلدية بتنظيف الشاطئ.
وأكدت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 

بوزارة الداخلية استمرار احلمالت األمنية على 
الشــواطئ والشــريط الســاحلي للبالد واتخاذ 
االجــراءات القانونيــة الالزمــة والفورية جتاه 
املخالفــني، مهيبة باالخــوة املواطنني واملقيمني 
الى التعاون مع رجــال األمن وعدم التعامل مع 
هؤالء الذين يستغلون الشواطئ مبخالفة القانون 
واإلبالغ عن أي مظاهر تسيء الى املظهر احلضاري 

للبالد.

محمد اجلالهمة

لــم يكــد مواطــن يغادر 
أسوار السجن املركزي بعد 
قضاء عقوبتــه حتى قادته 
املخــدرات إلــى مصيــر من 
يخالف القانون بعدما ســار 

«عكس السير». 
وفي التفاصيل كما رواها 
مصدر أمني لـ «األنباء» فقد 
متكن رجال األمن من ضبط 
ثالثيني «مثير للريبة» بعدما 
رصدوا سير مركبته في اجتاه 
معاكس لســير الطريق في 
منطقة كيفــان، بينما كانت 
خلفــه مركبــة تقودها فتاة 
أسفر التفتيش عن اكتشاف 
كوكتيل من املخدرات واألموال 
النقدية التي يشتبه في كون 

بعضها مزورا.
وقد بدأت أحداث القضية، 
وفق املصدر، في الرابعة فجر 
أمس عندمــا رصدت إحدى 
أثنــاء  الدوريــات األمنيــة 
جتولهــا في منطقــة كيفان 
ملتابعة حفظ األمن مركبتني 
تعرقالن حركة السير بسبب 
سيرهما في االجتاه املعاكس، 
فقام رجال األمــن بإيقافهما 
ليتبني أن قائد املركبة األولى 
مواطــن ثالثيني تبدو عليه 
عالمات الشــك والريبة، كما 
كان يتلفظ بكلمات جزء منها 
غير مفهوم واجلزء اآلخر منه 

مــن املركبــة ومت تفتيشــه 
احترازيــا وطلب منه إخالء 
جيبــه للركوب إلى الدورية 
فأخرج منه مواد يشتبه بأنها 
مخدرة، ليتــم نقله والفتاة 

إلى املخفر.
وأوضــح: مت تفتيــش 
مركبة الفتاة احترازيا أمام 
املخفر وكانت املفاجأة أنه 
مت ضبط ٣٧ كيســا شفافا 

وردية اللون يشتبه في أنها 
مؤثرات عقلية.

وتابع املصــدر: كما عثر 
أيضــا فــي مركبتهــا علــى 
أدوات للتعاطــي و٢ ميزان 
حســاس ومبلــغ مالــي من 
ضمنــه ١٠ دنانيــر كويتية 
يشتبه بأنها مزورة، مشيرا 
إلى إحالة املتهمني إلى جهات 

االختصاص.

توجــد فيها مــادة بيضاء 
و٣ أكيــاس شــفافة توجد 
فيها مادة عشــبية، وكيس 
صغير به مادة عشبية و٤ 
أكياس توجد بها مادة داكنة 
يشــتبه فيها جميعا بأنها 
مواد مخدرة، كما عثر على 
سيجارة ملفوفة لم تستخدم 
و٦ حبات بيضاء اللون و٢ 
حبة صفراء اللون و٢ حبة 

مركبة فتاة تسير خلفه عثر بداخلها على كوكتيل مخدرات وُعملة مزّورة

خالل حملة نفذتها مديرية أمن األحمدي في الفنطاس وأبو حليفة والشريط الساحلي

املادة العشبية املضبوطة مع املتهمة

إحدى آليات البلدية لدى نقل اجللسات األرضية بعد إزالتهااجللسات األرضية بعد إزالتها في إحدى مركبات البلدية

كوكتيل املواد املخدرة وحبوب املؤثرات العقلية

مثير للدهشة واالستغراب.
وتابع املصدر: ولدى سؤال 
األمنيــني لــه عــن مخالفته 
لعرقلــة حركة الســير قال: 
«أنا توني طالع من املركزي 
ومابي مشاكل وهذه كل إللي 
عندي»، بينما أشار بيده إلى 
املقعد املجاور لسائق املركبة 
األمامي، مضيفا: طلب رجال 
األمــن من املخالــف النزول 

رفض دعوى مواطن طالب «الصحة» 
بتعويضه لوفاة توأميه خالل والدتهما

عبدالكرمي أحمد

رفضت دائــرة جتاري 
ومدنــي كلــي حكومة في 
اإلداريــة دعوى  احملكمــة 
أقامها مواطن طالب بإلزام 
وكيل وزارة الصحة ومدير 
أحد املستشفيات احلكومية 
بصفتيهما و٤ من األطباء 
متضامنــني  واملمرضــني 
بــأن يؤدوا لــه مبلغ ٥٠٠١ 
دينار كتعويض مؤقت عن 
األضرار التي حلقت به جراء 

وفاة طفلتيه التوأم خالل توليدهما.
وكان املدعــي قد بــني بدعواه أنه خالل 
شهر سبتمبر من العام ٢٠١٩ أجنبت زوجته 
توأما في املستشفى احلكومي، وقد أخبره 
الطبيب بأن األول توفي أثناء الوالدة والثاني 
ال أمل بحياته، وفي صباح اليوم التالي مت 
االتصال به لتسلم اجلثتني، ولدى حضوره 
وتسلمه تصريح الدفن فوجئ بأنهما على 
قيد احلياة وطلب رؤيتهما فتبني له أنهما 
دون أدنــى رعاية, وعلــى ضوء ذلك أصر 
علــى نقلهما إلى العنايــة املركزة إال أنهما 

توفيا هناك بعد ســاعات، 
مشــيرا إلــى أن ذلــك يعد 
إهماال ورعونة وتفريطا في 
إسعافهما وتزوير تصريح 

الدفن.
وأكــد وكيــل األطبــاء 
واملمرضني احملامي ناهس 
العنزي أن موكليه تعاملوا 
مع عملية التوليد حســب 
البروتوكــوالت احملليــة 
والعاملية ملثل هذه احلاالت، 
مشددا على أن األوراق خلت 
من خطأ ميكن نسبه إليهم، 
السيما ان االعتقاد بوجود اخلطأ حلدوث 

الوفاة ال يعني عدم بذل العناية الالزمة.
وأضاف العنزي انه لكي يتحمل الطبيب 
املســؤولية عن خطئــه أن يثبت بصورة 
أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن 
جهــل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة 
وقواعده العلمية األساسية، مبينا ان ذلك لم 
يثبت في األوراق التي خلت أيضا من إثبات 
صحة التزوير وتصريح الدفن، وعليه فإن 
الدعوى قائمة على غير ســند صحيح من 
الواقع والقانون، ما دعا احملكمة إلى رفضها.

العنزي: لم يثبت مخالفة األطباء أصول الفن الطبي وقواعده العلمية

احملامي ناهس العنزي

حريق شاليه «سكن عمال» 
في الوفرة.. وال إصابات

عبداهللا قنيص 

متكنت فرقــة إطفاء 
مركــز الوفــرة صبــاح 
أمــس اخلميــس مــن 
إخماد حريـــــق اندلــع 
في شاليــــه بإحــــدى 
املزارع في منطقة الوفرة 
الزراعية من دون وقوع 

أي إصابات.
وكانــــــت غرفــــــة 
العمليات قد تلقت بالغا 
في وقت سابق من أمس 
يفيد بنشوب حريق في 
شاليه يســتخدم سكنا 

للعمال.

جانب من مكافحة رجال اإلطفاء للحريق

خسائر احلريق اقتصرت على املادية

مواطن تعرض للنصب مببلغ ٦٦ ألف دينار 
بعد خديعة من معلوم مبشروع طبي

سعود عبدالعزيز 

سجل مواطن قضية نصب في مخفر 
الصاحلية بعد ان فقد األمل في استرجاع 

املبلغ الذي دفعه الى شخص يعرفه. 
ووفق ما ذكر مصدر أمني لـ «األنباء» 
فإن املواطن سلم مبلغا ضخما إلى الشخص 
املعلوم في مواقف سوق املباركية وبعد 
ذلك حاول االتصال به عدة مرات اال انه 

لم يرد على أي من اتصاالته. 
وأضــاف املصــدر ان بالغــا تقدم به 
املواطن وهو من مواليد ١٩٦٧ الى مخفر 
الصاحليــة يفيد بأنه اتفق مع شــخص 

تربطــه به ســابق معرفــة وزود رجال 
الداخليــة ببياناته على إقامة مشــروع 
طبي، وبناء على االتفاق تسلم منه مبلغ 
٦٦ ألف دينار بقصد شراء معدات طبية 

من أجل إقامة هذا املشروع. 
واســتطرد: قام املواطن الشاكي بعد 
ذلك باالتصال على الشخص الذي تسلم 
املال منه أكثر من مرة، ومنذ فترة تقترب 
من الشــهر، إال انه لم يســتجب ألي من 
اتصاالته التلفونية أو يعيد املبلغ الذي 
دفعــه املواطن، مــا اضطره إلــى القيام 
بتسجيل قضية، وجار اتخاذ اإلجراءات 
القانونية للوقوف على مالبسات القضية.
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«األوملبي» يتدرب اليوم.. ويغادر إلى أوزبكستان غدًا

عبدالعزيز جاسم

لــم يتغيــر مركــز منتخبنــا 
الوطنــي األول لكــرة القــدم في 
التصنيف الشــهري الصادر من 
االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، 
حيث واصل األزرق احتالل املركز 
الـ ١٤٢ عامليا وذلك لعدم خوضه 
أي مباراة ودية خالل فترة التوقف 

الدولي «فيفا دي» بالشهر اجلاري، 
كما لم تتقدم املنتخبات التي خلفه 

في التصنيف.
كمــا يحتــل األزرق املركز الـ 
٢٥ آسيويا والـ ١٩ عربيا، وهناك 
فرصة لرفع تصنيفه عندما يواجه 
منتخبي التشــيك وليتوانيا في 
مواجهتني وديتني نوفمبر املقبل 
في حــال حتقيق نتيجة إيجابية 

كونهما يسبقانه بالتصنيف.
إلى ذلك، يغادر في اخلامسة من 
مســاء الغد السبت وفد منتخبنا 
الوطني األوملبي إلى أوزبكستان، 
وذلك للمشــاركة في منافســات 
تصفيات آسيا املؤهلة إلى نهائيات 
البطولة القاريــة حتت ٢٣ عاما، 
حيث تضم مجموعة األزرق الرابعة 
منتخبات بنغالديش والسعودية 

وأوزبكستان وسيواجهها تواليا 
أيام ٢٧ و٣٠ الشــهر اجلاري و٢ 

نوفمبر املقبل.
إلــى ذلك، ســيخوض األزرق 
األوملبــي تدريبــا وحيــدا في الـ 
٦ مــن مســاء اليوم علــى ملعب 
عبدالرحمن البكــر باحتاد الكرة 
حتت قيــادة املــدرب اإلســباني 

كارلوس غونزاليس.

ً األزرق في املركز ١٤٢ عاملياً و٢٥ آسيويا

«يد األصفر» للعودة إلى االنتصارات أمام كاظمة
يعقوب العوضي

تتجه أنظــار محبي كرة 
اليد الكويتية إلى صالة مجمع 
الشيخ ســعد العبداهللا في 
الـــ ٥٫٣٠ غدا الســبت حيث 
القادســية (نقطتان)  لقــاء 
مع كاظمــة (٥ نقاط) ضمن 
منافسات اجلولة الرابعة من 
الدوري املمتاز، كما يلتقي في 
الـ ٧٫٣٠ القرين (بال رصيد) 
مع الفحيحيل (نقطة واحدة).
وميــر األصفــر بوقــت 
عصيب على مستوى النتائج 
إذ لم يجمع ســوى نقطتني 
من ٤ مباريات، وعليه اليوم 
أن يحقــق نتيجــة إيجابية 
واخلروج بنقطتي اللقاء دون 
االلتفات ألي حسابات أخرى، 
وميلك اجلهاز الفني لألصفر 
بقيادة املدرب الوطني وليد 
ساملني واملدرب الوطني أمجد 
مقبل عدة أســماء من شأنها 

حارس املرمى فهد صلبوخ 
واحملترفان البحرينيان محمد 

حبيب وأحمد املقابي. 
وفــي املقابل، قدم كاظمة 
مســتويات مميــزة، لكنــه 

مــروان رجب علــى كل من 
احملترفــني بــالل بــن حمام 
وعلــي عبدالقادر إلى جانب 
إبراهيم األمير، وإســماعيل 
اخلزعل، وعبدالعزيز جنيب، 
ومحمد متعب، وفي حراسة 
املرمى تركي اخلالدي، سعد 

احليدري ومحمد مراد.
القريــن والفحيحيل  أما 
فالفــوز وال شــيء غيــره 
ســيمنحهما أولى اخلطوات 
في حتســني الترتيب العام 
والهروب من مركزي الهبوط، 

والوصول الى بر األمان.
الدرجــة األولــى  وفــي 
تقــام مباراتان علــى صالة 
الشــهيد فهــد األحمــد مبقر 
االحتاد في الدعية يلعب في 
األولى اجلهراء (٤ نقاط) مع 
الصليبخات (٨ نقاط) في الـ 
٥٫٣٠، وفــي الثانية يتواجه 
النصر (٤ نقاط) مع الساحل 

(بال رصيد) في الـ ٧٫٣٠.

تعثر أمام الكويت بخسارة 
الفحيحيــل بتعادل  وأمــام 
ويســعى اليوم الســتئناف 
نتائجه اإليجابية والنهوض 
من جديــد، ويعــول مدربه 

حتقيــق املطلــوب، ومنهــم 
حارس املرمى سلمان املزعل، 
مبارك اخلالدي، عبدالعزيز 
ساملني، سعود اجلريد، محمد 
البلوشــي، محمد اليحيوح، 

بداية قوية لـ «سلة» الكويت واجلهراء

وجاءت املباراة الثانية أكثر إثارة وندية 
بني القادسية واجلهراء، وتبادل الفريقان 
األفضليــة، الربــع األول خــرج بأفضلية 
«جهراوية» وبفارق ٤ نقاط (٢٠-١٦)، لكن 
األصفر عاد في الربع الثاني مقلصا الفارق، 
ومنهيــا النصــف األول ملصلحته ٣٦-٣٥ 
نقطة. استمرت اإلثارة والندية بني الفريقني 
في الربع الثالث والرابع تواليا، لكن الكلمة 
العليا دانت للجهراء الذي متكن من حسمهما 

ملصلحته ١٧-١٥ و١٦-١٤ تواليا.

هادي العنزي

بدأ الفريق األول لكرة 
الســلة بنــادي الكويــت 
ونظيره اجلهراء بأفضل 
طريقة ممكنة مشوارهما 
في الدوري املمتاز، بعدما 
جتــاوز األبيــض نظيره 
القرين بنتيجة ١١٨-٧٨، 
فيما صدم اجلهراء نظيره 
القادسية بفارق ٣ نقاط 
وبنتيجة ٦٨-٦٥ نقطة، 
ليسجال أول فوز لهما في 
البطولــة، فــي املباراتني 
اللتني أقيمتا على صالة 
االحتاد في مجمع الشيخ 

سعد العبداهللا.
جاءت املباراة األولى، 
بأفضليــة للكويت على 
مدار أشــواطها األربعة، 
تفوق حامل لقب الدوري 
في الربــع األول ٣٤-٢٣ 
نقطــة، وواصــل بطــل 

اخلليج ســيطرته على مجريات املواجهة 
منهيا النصف األول منها بفارق ٢٠ نقطة 
(٥٧-٣٧)، ومــع بداية النصف الثاني زاد 
العبــو الكويــت مــن وتيــرة األداء دفاعا 
وهجوما، ليزداد فارق النقاط بني الفريقني 
ملصلحة «العميد» الذي سجل ٣٦ نقطة، فيما 
لم يسجل العبو القرين سوى ١٩ نقطة فقط. 
ولم يكن الربع األخير بأفضل من سابقيه، 
وإن ســعى العبو القرين لتقليص الفارق 

لكن األفضلية بقيت لألبيض (٢٥-٢٣).

كيكانوڤيتش يسجل «دنك» في القرين        (املركز اإلعالمي بنادي الكويت)

برقان يبرم أربع صفقات محلية

الفريق لدى احتاد الكرة، وذلك لعمل نوع 
من االســتقرار في الفريق الذي يعاني من 

كثرة التنقالت بني موسم وآخر.

يحيى حميدان

جنحــت إدارة نــادي 
برقــان فــي التعاقــد مع 
الرباعــي فالــح العجمي 
وعبداهللا التويتان وبدر 
اخلــزمي وعلي االســتاذ، 
لتدعيــم صفوف الفريق 
االول لكــرة القــدم قبــل 
انطالق املوســم اجلديد 
في أواخر نوفمبر املقبل.

وتأتي هذه الصفقات 
التي  التشــكيلة  لتعزيز 
أنــور  املــدرب  ميتلكهــا 
يعقوب، ما مينحه خيارات 
أوسع في اختيار أساليب 

اللعب املناسبة. وفضلت إدارة برقان التوقيع 
مع العبني لفترات طويلة تتعدى املوســم 
الواحــد أو التســجيل النهائي فــي قائمة 

مدير فريق برقان مصطفى عزيز إلى جانب عبداهللا التويتان

«األبيض» أمام احملرق.. «توقعنا منك أكثر»
ناصر العنزي

اتفق معظم احملللني واملتابعني 
على أن خسارة الكويت من احملرق 
البحريني في املباراة النهائية لكأس 
االحتاد اآلسيوي «منطقة الغرب» 
بهدفني دون رد أول من امس كانت 
مستحقة بعدما أكد املضيف احملرق 
تفوقه طوال الشوطني، وكان الطرف 
األفضل تكتيكيــا وهجوما، وهدد 
مرمى حارس الكويت حميد القالف 
كثيرا بفضل حيوية العبيه في خط 
الوسط، وحتديدا األردني محمود 
املرضــي الذي ســجل هدفــا وكاد 
يضيف هدفني آخرين في الشــوط 

الثاني.
وبرز معــه النيجيري موزيس 
الذي وقف باملرصاد لكل محاوالت 
االختراق من العبي الكويت وكان 
مثل «الدينامو» في حتركاته، كما 
برز املهاجم البرازيلي فالفيو وسجل 
هدفا بعدما أزعج مدافعي األبيض. 
وتعود خسارة الكويت إلى عدم قدرة 

املدرب فتحي اجلبــال على إيقاف 
تقدم اخلصم طوال الشوطني فترك 
امللعب ملنافسه دون ان يحرك ساكنا 
ويغير في حركــة الالعبني واحلد 
من انطالقــات مصــادر اخلطورة 
في احملرق وهمــا الثنائي املرضي 
وفالفيــو، لذلك وضع فريقه حتت 
تهديد متواصل مما أوقع الربكة في 
صفوفه. ويتحمل أيضا الالعبون 
جزءا كبيرا من اخلسارة وحتديدا 
العناصر التي يعول عليها املدرب 
وفي مقدمتهم احملترفان جون ميكيل 
واملهدي برحمة والعبو اخلبرة مثل 
فيصل زايد ويوسف ناصر، حيث 
كانوا في حالة غياب تام عن املباراة 
مما جعل كرة «األبيض» تدور حول 

نفسها بال هدف.
عمومــا ضاعت علــى األبيض 
فرصة املنافســة علــى لقب كأس 
االحتــاد اآلســيوي، وعلــى إدارة 
الفريــق معاجلــة أوجــه القصور 
وتقييــم احلالة الفنيــة لكل العب 

ومنح الفرصة ملن يستحقها.

يعقوب العوضي

تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح 
السالم انطالق موسم الكرة الطائرة اليوم، حيث ستقام مباراة 
الســوبر التي جتمع القادســية بطل الدوري مع الكويت بطل 

الكأس في املوسم املاضي، وذلك في الـ ٦٫٠٠ مساء.
ويســعى الفريقان الى حتقيق بداية جيدة للموسم والفوز 
بأول األلقاب وإثبات الهيمنة على اللعبة محليا، وميلك مدرب 
القادســية البحريني علي رضا مجموعة من النجوم القادرين 
على حتقيق طموحاته ومنهم راشد عنبر، وبدر جوهر وناصر 
عبدالصمد واحملترف البرازيلي ديالما، فيما يعول مدرب الكويت 
األرجنتيني داميون على كل من عبداهللا جاسم، وعامر السليم، 
وعبدالرحمــن العتيبــي وعبداهللا بوفتني الــى جانب احملترف 
الكوبي سبيدا. وقد استعد الكويت في تركيا بأربع مباريات ودية، 
أما القادسية فاكتفى مبعسكر داخلي وبعض املباريات الودية.

القادسية والكويت في «سوبر الطائرة» اليوم

«أزرق الكريكيت» يباشر تدريباته في الدوحة

وعــن جتهيــزات «األزرق» خلــوض 
التصفيــات، قــال مدير املنتخــب: خضنا 
معســكرا تدريبيــا في الكويــت، حيث لم 
نستطع إقامة معسكرات خارجية، وبدأنا 
التحضيــرات بتواجــد ٥٠ العبــا، ومتــت 
تصفيتهم إلى ١٨ العبا، منهم ١٤ أساســيا 
و٤ عناصــر على قائمة االحتياط في حال 

حصول أي مستجدات أو إصابات.
مــن جهته، قال قائد «أزرق» الكريكيت 
محمــد أســلم: جميــع الالعبــني جاهزون 
للتصفيــات اآلســيوية النهائيــة املؤهلة 
لبطولة العالم في أســتراليا، وســنحاول 
تقدمي مستويات مميزة للوصول للمونديال.

الدوحة - فريد عبدالباقي 

باشر منتخبنا الوطني 
تدريباته في قطر استعدادا 
بتصفيــات  للمشــاركة 
النهائيــة  اآلســيوية 
املؤهلة إلى بطولة العالم 
للكريكيت في أســتراليا 
يلعــب  حيــث   ،٢٠٢٢
التصفيات  «األزرق» في 
اآلسيوية التي تستضيفها 
العاصمة القطرية الدوحة 
خالل الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ 

اجلاري بجانب منتخبات قطر والسعودية 
والبحرين واملالديف. وســتقام املنافسات 

باملدينة اآلسيوية في الدوحة.
من جانبه، أعرب مدير منتخب الكويت 
للكريكيت ورئيس الوفد محمود عبداهللا، 
عن ســعادته الكبيرة بالتواجــد في بلده 
الثاني قطر خلوض التصفيات اآلسيوية 
النهائية املؤهلة لــكأس العالم للكريكيت 

في أستراليا ٢٠٢٢.
وقال: نتمنــى أن تكون الدورة ناجحة 
ونحن هدفنا الفوز في جميع املباريات التي 
سنخوضها أمام قطر والبحرين والسعودية 

واملالديف.

منتخب الكويت للكريكيت

احلمادي تتوج بلقب سيدات «البولينغ»
هادي العنزي

الالعـبـــــة  أحــــرزت 
اإلماراتيــة هنــد احلمادي 
املركز األول لفئة السيدات 
في بطولة الكويت املفتوحة 
للبولينغ، وفازت البحرينية 
الســلطان باملركــز  نــورا 
الثاني، فيما ذهبت امليدالية 
الثالث  البرونزية واملركز 
إلى الالعبة الكويتية روان 

الباتل.
وتختتم غدا منافسات 

الرجــال (كالس ايه) فــي بطولة الكويت 
املفتوحة للبولينــغ، والتي ينظمها مركز 
نادي البولينغ الكويتي بالساملية، مبشاركة 
واسعة من دول مجلس التعاون اخلليجي.
الدولــي  وســيقوم رئيــس االحتــاد 
واآلســيوي والكويتي للبولينغ الشــيخ 
طالل احملمد، وبحضــور عدد من ضيوف 
الكويت، بتتويج االبطال الذين تنافســوا 
على مدار أســبوعني في مســابقة جمعت 
األسرة اخلليجية في احلفل اخلتامي، وقد 
جاءت البطولة خير استعداد لبطولة العالم 

التي تستضيفها مدينة دبي 
باالمارات منتصف نوفمبر 

املقبل.
من جانبــه، أكد رئيس 
املنظمــة للبطولة  اللجنة 
خالــد حبيــب ان البطولة 
جنحــت فــي اســتقطاب 
أبطال اخلليج، اســتعدادا 
العاملي  ملنافســات احلدث 
املقبل في االمارات، مضيفا 
ان البطولة أخرجت نخبة 
مــن الالعبــني اخلليجيني 
الواعدين، وحققت مبتغاها 
من ناحية اكتساب اخلبرة وتبادل االحتكاك، 
وكانــت فرصة جيدة لالعبــني الكويتيني 
فــي التنافس مع نظرائهم اخلليجيني، في 

مختلف املراحل السنية.
وذكر خالد حبيب أن مستوى منافسات 
السيدات شهد اثارة كبيرة وندية عالية في 
اليومــني األخيرين، متوقعا األمر ذاته في 
منافسات الرجال، بوجود نخبة من ابطال 
الكويت واخلليج، مشيدا بالدعم الذي تلقاه 
«البولينغ» في الكويت واخلليج، من قبل 

الشيخ طالل احملمد.

خالد حبيب
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«خليجية اإلسكواش» تنطلق األحد في أربع فئات

وليد الصميعي

يســتضيف مركز الشيخ سالم 
الصباح الدولي لالسكواش في منطقة 
جنوب السرة بطولة اخلليج لالسكواش 
والتي تنطلق األحد املقبل وتستمر حتى 
٣٠ اجلاري، وتشهد البطولة املنافسة 
في ٤ فئات هي العمومي وحتت ١٩ و١٧ 
و١٥ سنة مبشاركة منتخبات الكويت 
والسعودية والبحرين وقطر وعمان.
التنظيمية  اللجنــة  وأكد رئيس 
ومدير البطولة وليد الصميعي ان وفود 

املنتخبات املشاركة ستبدأ بالوصول 
اعتبارا من اليوم اجلمعة وغدا السبت، 
مشيرا إلى ان اجتماع اللجنة الفنية 
سيعقد مساء غد في فندق إقامة الوفود 
على ان تنطلق البطولة مبســابقات 
الفردي لفئتي حتت ١٩ و١٥ سنة، فيما 
العمومي وحتت ١٧  تنطلق مسابقتا 
سنة األربعاء املقبل، على ان تختتم 
البطولة السبت املوافق ٣٠ اجلاري، 
مضيفا ان اللجنة التنظيمية ستجتمع 

على هامش البطولة الثالثاء املقبل.
وســيمثل الدول يوسف املالكي 
(قطر) وخالد الســعد (الســعودية) 
وإسماعيل الكندري (عمان) وسوسن 
حاجي (البحرين)، كما سيتم طرح عدة 
مواضيع في جدول األعمال تهم اللعبة 
وتهدف إلى تطويرها ووضع أجندات 

املسابقات في املستقبل.
من جانب آخر، وصل امس األول 
للعمومي قادما من  الكويت  منتخب 

معسكره في القاهرة والذي امتد الى 
١٢ يوما أجريت خالله تصفيات الختيار 
٤ العبني من أصل ١٠ للمشاركة في 

البطولة.
وتعتبر منتخبات الكويت بجميع 
فئاتها األبرز للمنافسة على األلقاب في 
الفرق وسيحدد اجلهاز الفني الالعبني 
املشاركني في البطولة بالفئات السنية 
غدا السبت على أن يشارك ٤ العبني 

بكل فئة.

فرنسا تتقدم في تصنيف «فيفا»
وتونس ٢٧ عامليًا

عاد منتخب فرنسا للمراكز الثالثة األولى في تصنيف 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد فوزه بلقب دوري 

األمم األوروبي قبل نحو ١٠ أيام.
وتقــدم منتخــب «الديوك» من املركــز الرابع للمركز 
الثالث في التصنيف العاملي الصادر امس، خلف بلجيكا 

املتصدر والبرازيل الوصيف.
وحافــظ منتخب بلجيــكا على موقعه فــي الصدارة 
بفارق ١٢ نقطة فقط عن البرازيل رغم خسارته في مباراة 
حتديد املركز الثالث لدوري األمم األوروبي أمام إيطاليا 

التي تقدمت للمركز الرابع.
وتراجع منتخب إجنلترا من املركز الثالث إلى اخلامس 
وتقدم منتخب إســبانيا مركزا واحدا ليصبح في املركز 
السابع خلف منتخب األرجنتني صاحب املركز السادس.

وحل منتخب البرتغال في املركز الثامن يليه املكسيك 
في املركز التاسع ثم الدمنارك في املركز العاشر.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب 
اليابان ثم أستراليا ثم كوريا اجلنوبية ثم قطر.

وتصدر منتخب السنغال تصنيف قارة أفريقيا يليه 
منتخب تونس ثم املغرب ثم اجلزائر ثم نيجيريا.

الى ذلك، تقدم املنتخب املصري ٤ مراكز عن التصنيف 
الشهري األخير لـ «فيفا»، حيث كان في املركز الـ٤٨ عامليا، 
وشــهد التصنيف حفــاظ مصر على مركزها الســادس 

افريقيا والرابع عربيا.
ويحتل املنتخب السنغالي املركز األول على املستوى 
اإلفريقي والـ٢٠ عامليا، يليه املنتخب التونسي في املركز 
الثانــي والـ٢٧ عامليا، ثــم املنتخب املغربي والذي يحتل 

املركز الـ٢٩ عامليا.

الزمالك وتوسكر يفتتحان الرباعية املصرية - األفريقية اليوم
القاهرة - سامي عبدالفتاح

يفتتح اليوم الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الزمالك رباعية األندية 
املصرية في بطولتي دوري األبطال 
والكونفيدرالية االفريقيتني، والتي 
تقــام اليوم وغــدا ما بــني القاهرة 
واالســكندرية، حيــث يســتضيف 
الزمالــك مبلعب ســتاد القاهرة في 
لقاء اإلياب لدور الـ٣٢ لبطولة دوري 
األبطال نظيره توســكر الكيني في 
الـ ٧ مساء اليوم بتوقيت الكويت.

فيما تقام غدا الســبت املباريات 
الثالث األخرى، حيث تبدأ باستضافة 

املصري البورسعيدي لفريق سلطات 
املــوارد االوغندي في الـــ ٤ عصرا 
بتوقيت الكويت على ملعب ستاد برج 
العرب، ضمن جولة اإلياب لدور الـ٣٢ 
األول للبطولة الكونفيدرالية، وتتبعه 
في الـ ٧ مساء املواجهة املرتقبة بني 
األهلي وبطل النيجر احلرس الوطني 
مبلعب ســتاد الســالم، وهو اللقاء 
الذي تنتظره جماهير األهلي لتقييم 
أداء الفريق ومدربه موسيماني، بعد 

التعادل ١-١ في مواجهة الذهاب.
ويختتم الظهور الرباعي لألندية 
املصريــة في الـ ١٠ مســاء بتوقيت 
الكويــت، مبباراة جتمــع بيراميدز 

وعــزام يونايتد االوغنــدي، ضمن 
لبطولــة  الـــ٣٢  دور  مواجهــات 
الكونفيدراليــة، وذلــك على ملعب 
الدفــاع اجلــوي، وكان انتهــى لقاء 

الذهاب ٠-٠. 
إلى ذلك، وقبل انتخابات النادي 
األهلي، منح محمود اخلطيب رئيس 
النادي األهلي، القالدة الذهبية لرئيس 
االحتاد الدولي لكرة اليد د. حســن 
مصطفى، ورئيس األهلي األســبق 
حســن حمدي، وذلك بعد ٤٨ ساعة 
من مؤمتر استعرض خالله اخلطيب 
اجنازات املجلس احلالي، وبرنامج 

املجلس القادم.

اتفاقية شراكة بني «أبوت» 
وريال مدريد

وّقعت شــركة «أبوت» اتفاقية شراكة مع نادي ريال 
مدريــد لكرة القدم، ومؤسســة ريال مدريــد، ملدة ثالث 
سنوات، لتصبح شريكا عامليا في مجال تقدمي خدماتها 
املتخصصــة في علوم الصحة والتغذيــة، وتعزيز قيم 

وأخالقيات الرياضة لألطفال على مستوى العالم.
وتهدف هذه الشراكة التي ستستمر حتى نهاية موسم 
٢٠٢٣-٢٠٢٤، إلى تعزيز قيم وأخالقيات الرياضة لألطفال، 
ودعم برامــج التعليم والرياضــة والرعاية االجتماعية 
لألطفال املعرضني للخطر في ٨٠ دولة، باإلضافة إلى الدعم 
الغذائي لفرق الرجال والنساء وأكادميية الكرة، وابتكار 
منتجات جديدة وتطويرها، بحيث تشمل االتفاقية، العمل 
مع مدارس الرياضة االجتماعية التابعة ملؤسســة ريال 
مدريد في ١٢ دولة، لتوفير خدمات فحص سوء التغذية، 
والتعليم، والدعم الغذائي، مع دعم االحتياجات الغذائية 

لعيادات مؤسسة ريال مدريد في ٤٢ دولة.
وبصفتها الشريك في مجال علوم الصحة والتغذية، 
ستعمل «أبوت» على تطوير البحوث الغذائية املوجهة 
لدعم الرياضيني بفرق ريال مدريد األولى للرجال والنساء 
واألكادميية، والتعاون مع مدارس الرياضة االجتماعية 

التابعة ملؤسسة ريال مدريد حول العالم.

بنك الكويت الوطني ُيطلق سباق اجلري ٤ ديسمبر
يطلق بنك الكويت الوطني 
ســباق اجلــري الســبت ٤ 
ديسمبر املقبل، ويأتي إطالق 
سباق الوطني للجري بعد ٢٥ 
عامــا دأب خاللها على إطالق 
ســباق املشــي. وتأتــي هذه 
اخلطوة اجلديدة إلضافة مزيد 
من االستمتاع واحلماس على 
السباق وتغطية شريحة أكبر 
من الرياضيــني والهواة على 
حد ســواء، إلى جانب جعله 

حدثا عائليا بامتياز.
ويقدم الســباق هذا العام 
فرصــة جلميــع املشــاركني 
للدخول في السحب اخلتامي 
للفوز بسحب اجلائزة الكبرى 
وهو سيارة نيسان اكستيرا 
الشــريك  ٢٠٢١ مقدمــة مــن 
االستراتيجي للسباق مجموعة 
البابطني، إضافــة إلى مكافأة 
أول ستة متســابقني بجوائز 

نقدية قيمة.
كما يتضمن احلفل اخلتامي 
للسباق العديد من الفعاليات 
والنشــاطات واملفاجآت. وقد 
خصص بنك الكويت الوطني 
على هامش السباق مجموعة 
النشــاطات واأللعــاب  مــن 

وفي تعليقها، قالت مساعد 
مدير عام إدارة العالقات العامة 
في بنك الكويت الوطني منال 

بقــدر مــا انتظرتــه الكويت 
بعد توقفه بســبب الظروف 
التــي  الصحيــة والوبائيــة 
اســتجدت. وعندمــا أخذنــا 
قــرار العودة ارتأينا أن نقدم 
من خالل هذا الســباق شيئا 
جديدا ومختلفا ليكون مكانا 
تســتمتع فيــه جميــع أفراد 
العائلة من مختلــف األعمار 
وهذا ما نستحقه جميعا بعد 

كل هذا االنتظار».
وأكدت املطر أن التزام بنك 
الكويت الوطني بإطالق هذا 
السباق هو جزء ال يتجزأ من 
مســاهماته املتنامية لتعزيز 
االســتدامة، داعيــة اجلميــع 
ليكون شريكا في هذا احلدث 
الرياضــي فــي الرابــع مــن 
ديســمبر للجري واملنافسة 

واالستمتاع.
ولفتت املطــر إلى أن هذا 
املهرجان الرياضي واالجتماعي 
لطاملا كان حدثا غير مسبوق 
فــي كل مــرة ينطلــق، نظرا 
للمشاركة الشعبية الضخمة 
والزخــم  تواكبــه  التــي 
اجلماهيري الذي يســتقطبه 
ســنويا. وأضافــت: نحــن 

متحمسون ألن تكون انطالقة 
النسخة اجلديدة للجري من 
هذا السباق مثل سابقها للمشي 

ال بل أكثر حماسة وزخما.
وتبلــغ مســافة الســباق 
١١ كيلومتــرا، حيث ســتكون 
نقطة انطالق السباق للنساء 
والرجال من اجلزيرة اخلضراء 
في متام ٨:٣٠ صباحا واالنتهاء 
في حديقة شاطئ الشويخ على 
شارع اخلليج العربي بجانب 
مبنــى الـــ KPC ذهابا باجتاه 
الســباق  واحد فقط. ويفتح 
مجال املشاركة من عمر ١٥ عاما 

وما فوق.
الوطنــي  ويأتــي ســباق 
للمشــي فــي إطار املبــادرات 
االجتماعية التــي دأب البنك 
الوطني على تنظيمها سنويا 
تأكيــدا علــى نهجــه الثابت 
في تنمية املجتمع. وتشــمل 
مبــادرات الوطنــي مختلــف 
الفعاليـــــات االجتـمـــاعــية 
واإلنسـانـيــــة واخليريـــــة 
والتعليمـــيـــة والــرياضية 
والبيئية التي تسعى إلى خدمة 
املجتمع واملساهمة في تنميته 

على نحو أفضل.

املطر: «كنا نتطلع بفارغ الصبر 
لعودة هــذا احلدث الرياضي 
الضخم الذي انتظرناه نحن 

بعد ٢٥ عاماً على انطالقه يعود بشكل مختلف

منال املطر

الرياضية جلميع أفراد العائلة. 
nbk. بإمكانكم التسجيل بزيارة

.com/nbkrun

نيكس يتفوق على سلتيكس

قاد يوليوس راندل والوافد اجلديد الفرنســي إيڤان 
فورنييه فريقهما نيويورك نيكس للفوز على بوســطن 
سلتيكس ١٣٨-١٣٤ بعد شوطني إضافيني، فيما ثأر دنفر 
ناغتــس من فينيكس صنــز بفوزه عليــه ١١٠-٩٨، في 
مستهل منافسات دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.

على ملعب ماديســون ســكوير غاردن، سجل راندل 
٣٥ نقطة وأضاف فورنييه في ســلة فريقه السابق وفي 
أول مباراة له في عقر دار فريقه اجلديد بعد انتقاله إليه 
في أغسطس، ٣٢ نقطة، منها ثالثية حاسمة في الدقيقة 
األخيرة من الشوط الثاني اإلضافي، إلى جانب ٦ مرتدات 

و٤ سرقات، في فوز دراماتيكي لنيكس.
وفــي فينيكس، قاد أفضل العب في الدوري املوســم 
املاضــي الصربي نيكوال يوكيتــش فريقه دنفر ناغتس 
للفوز على فينيكس صنز ١١٠-٩٨، بتســجيله ٢٧ نقطة 

والتقاطه ١٣ مرتدة.
وسجل الكاميروني جويل إمبيد ٢٢ نقطة وقاد فريقه 
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز الذي بدا واضحا انه ال يبالي 
باجلدل الدائر حول العبه األسترالي بن سيمونز، للفوز 

على نيو أورليانز بيليكانز ١١٧-٩٧.
في املقابل، أحرز كارل-أنتوني تونز من الدومينيكان 
٣٠ نقطة لفريقه مينيسوتا متبروولفز الفائز على هيوسنت 

روكتس ١٢٤-١٠٦، فيما أضاف أنتوني إدواردز ٢٩.
واســتهل يوتا جاز، أفضل فريق في الدوري العادي 
في املوســم املاضي، حملته بفوز ســهل على أوكالهوما 

سيتي ثاندر ١٠٧-٨٦.

نهائي كأس قطر يدّشن ستاد «الثمامة» املونديالي
الدوحة- فريد عبدالباقي

يفتتح أمير دولة قطر الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني اليوم ســتاد الثمامة، 
أحد مالعب مونديال قطر ٢٠٢٢، والذي 
سيحتضن لقاء السد والريان في نهائي 
النسخة الـ ٤٩ من بطولة كأس أمير قطر 
لكرة القدم ملوسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ املقررة 

إقامته في الـ ٧ مساء اليوم.
ويعد ســتاد الثمامة ضمن املالعب 
الثامنة التي تستضيف مباريات كأس 
العــرب ٢٠٢١، وكأس العالم ٢٠٢٢، إلى 
جانب مالعب خليفة الدولي، واجلنوب، 
واملدينــة التعليميــة، وأحمد بن علي، 
وراس أبوعبود، والبيت، وأخيرا لوسيل.
ومن املقرر أن يشهد حفل االفتتاح 
الثمامــة املونديالــي حضــور  ســتاد 

شــخصيات كرويــة مرموقــة، أبرزها 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس 
االحتاد اآلسيوي سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة، باإلضافة إلى رؤساء االحتادات 
الوطنية، ويتســع ستاد الثمامة لـ ٤٠ 
ألف مشجع، وميتاز بتصميمه الفريد 
املســتوحى من «القحفيــة» أو القبعة 
العربية التقليدية التي يرتديها الرجال 

في أنحاء العالم العربي.
هذا، وأكد جنما كرة القدم األوروبية 
اإلســباني تشــاڤي هيرنانديز، مدرب 
الســد، والفرنســي لوران بالن، مدرب 
الريان، تطلعهما الى نهائي كأس أمير 
قطر، حيث حرص تشاڤي وبالن على 
زيارة ستاد الثمامة، وقد أعرب مدرب 
الريان عن أمله في حتقيق لقبه األول مع 

نادي الريان، وإضافة اللقب السابع في 
البطولة إلى رصيد «الرهيب»، والتتويج 
بــأول بطولة له خارج فرنســا، بينما 
أكد تشاڤي خالل الزيارة على جاهزية 
الســد ملواجهة اليوم، وانتــزاع اللقب 
للعــام الثاني على التوالي، والـ ١٨ في 

تاريخ النادي.
إلى ذلك، أعلن االحتاد الدولي لكرة 
القدم «فيفا»، إقامة قرعة مونديال قطر 
٢٠٢٢ في العاصمــة القطرية الدوحة، 
يوم ٣١ مــارس املقبل، جاء ذلك، خالل 
كونغرس «فيفا»، والذي أكد فيه رئيس 
«فيفا» مجددا، دعمه لفكرة تنظيم كأس 

العالم كل عامني.
وستقام نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ 
في الفترة بني ٢١ نوفمبر و١٨ ديسمبر 

في قطر مبشاركة ٣٢ منتخبا.

ختام بطولة «الترايثلون» اليوم
تختتم في الـ ٧ من مســاء اليوم، بطولة الكويت للترايثلون 
للصغار على صاالت ومالعب اللجنة األوملبية الكويتية، في مدينة 
جابر األحمد، والتي ينظمها االحتاد الكويتي للترايثلون وتشمل 
اجلري والدراجات الهوائية والسباحة، وذلك بحضور وزير اإلعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشــؤون الشباب عبدالرحمن املطيري، 
وحمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة، ونائبيه د.صقر 
املال ود.علي مروي، وكذلك رئيس اللجنة األوملبية الشــيخ فهد 
الناصر، وأعضاء اللجنة الشيخ مبارك الفيصل وفاطمة حيات. 
وكانــت بطولة الكويت للترايثلون قد انطلقت يوم اجلمعة قبل 
املاضي، عبر إقامة ســباق االكواثلون، واستكملت يوم اجلمعة 
املاضي بتنظيم سباق «الداوثلون»، على ان يكون اخلتام اليوم.

من جانبه، تقدم راشد الكندري رئيس نادي احتاد الترايثلون، 
بالشكر للوزير عبدالرحمن املطيري، على اهتمامه ودعمه الكبير 
للهيئــات الرياضية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وكذلك 

للهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية الكويتية.
وأكد الكندري ان االحتاد سينظم سباقات الدراجات الهوائية 
لكبار الشخصيات التي ســتحضر اليوم، وهو سباق ترفيهي 
يســبقه بدء منافســات الترايثلون من الرابعة حتى السادسة 

والنصف مساء، على ان يقام حفل اخلتام في السابعة مساء.

املال يؤكد دعم النادي البحري

أبو القاسم، وفيصل القصير وعلي الشمالي وحسين 
دشتي، وتم من خالله استعراض احتياجات النادي 

وما يتطلبه العمل خالل الفترة المقبلة.

أكــد نائب المديــر العام 
للهيئــة العامــة للرياضــة 
الرياضية  الهيئات  لشؤون 
د.صقــر المــال حرصه على 
توفير الدعم الكامل للنادي 
البحري الرياضي الكويتي، 
وسعيه الجاد إلعادة النظر 
في ميزانيته السنوية بهدف 
تطويــر منشــآته ومرافقه، 
وخططه وبرامجه، إلى جانب 
دعمــه في تنظيم البطوالت 
العالمية ومشاركة فرقه في 
البطوالت الخارجية، مشيدا 
بالدور الكبيــر الذي يقدمه 
النادي لالرتقاء بالرياضات 
البحرية وتحقيق البطوالت 

العالمية. 
جاء ذلك خــالل الزيارة 
التــي قــام بها أمــس األول 
للنــادي، والتــي اســتهلها 
بجولة تفقدية لمرافق النادي، 

أعقبها لقاء إيجابي جمعه برئيس النادي اللواء فهد 
الفهد بحضور أمين السر العام خالد الفودري وأعضاء 
مجلس اإلدارة علي القبندي ومحمد حمزة ومحمود 

د.صقر املال يتوسط اللواء فهد الفهد وخالد الفودري وأعضاء مجلس اإلدارة
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رصيده إلى ٩ نقاط بالعالمة الكاملة 
في الصدارة، فيما جتمد رصيد زينيت 

عند ثالث نقاط في املركز الثالث.
أما تشلسي، الذي أسداه يوڤنتوس 
خدمة كبيرة، فعوض خسارته أمام 
الفريق اإليطالي في اجلولة السابقة، 
باكتساح ضيفه السويدي على ملعب 

ستامفورد بريدج ٤-٠. 
وســجل رباعية «البلوز» كل من 
الدمناركي أندرياس كريستينسن (٩) 
واإليطالــي جورجينيو (٢١ و٥٧ من 
ركلتي جزاء) واألملاني كاي هافيرتس 

.(٤٨)
ورفع تشلســي رصيده إلى ست 
نقاط في املركز الثاني، فيما بات ماملو 

متذيال من دون نقاط.
وفــي مباريــات أخــرى، عــزز 
النمســاوي صدارتــه  ســالزبورغ 
للمجموعة الســابعة بعد فوزه على 
ضيفــه ڤولفســبورغ األملانــي ٣-١ 

وشارف على التأهل للدور التالي.
ورفــع ســالزبورغ رصيــده في 
الصــدارة إلــى ٧ نقــاط مــن فوزين 
وتعادل، متقدمــا بفارق ٤ نقاط عن 
وصيفه إشبيلية اإلسباني الذي سقط 

في فخ تقاسم 
النقاط للمرة 
الثالثة تواليا 

بعــد  وذلــك 
تعادله السلبي 

أمام ليل الفرنسي، 
في حني صعد األخير للمركز الثالث 
برصيد نقطتني وبفارق األهداف عن 
ڤولفســبورغ الــذي تراجــع للمركز 

االخير.

روبرت ليڤاندوفســكي (٨٢)، رافعا 
رصيــده إلــى ٥ أهداف في املســابقة 

القارية هذا املوسم.
وحقــق يوڤنتوس اإليطالي فوزا 
في الوقت القاتل على مضيفه زينيت 
سان بطرسبرع الروسي بهدف نظيف 
ضمن منافسات املجموعة الثامنة، التي 
شهدت استعراضا لتشلسي اإلجنليزي 
على ضيفه ماملو الســويدي برباعية 

نظيفة.
ديــان  الســويدي  وســجل 
كولوسيڤســكي هدف اللقاء الوحيد 
فــي الدقيقــة ٨٦، ليرفــع «اليوڤي» 

بطاقة التأهل إلى الدوري التالي بتخليه 
عن قاع الترتيب لدينامو كييڤ بالذات، 
بعدما رفع رصيده إلى ٣ نقاط متأخرا 
بفارق نقطة عن بنفيكا الذي ســقط 
برباعيــة نظيفة أمــام ضيفه بايرن 
متصدر املجموعــة بالعالمة الكاملة 

مع ٩ نقاط من ٣ انتصارات.
وفي املبــاراة الثانية باملجموعة، 
تابع بايــرن العالمة الكاملة برباعية 
سجلها في الشــوط الثاني، وتناوب 
عليها لوروا سانيه هدفني (٧٠ و٨٥)، 
والبديل البرازيلي إيڤرتون سيبولينا 
خطأ في مرمى فريقه (٨٠) والبولندي 

كييڤ األوكراني ١-٠ ضمن منافسات 
املجموعة اخلامسة.

ويدين النادي الكاتالوني بالنقاط 
الثالث إلى احلرس القدمي مدافعه جيرار 
بيكيه الذي سجل هدف الفوز اليتيم 

في الدقيقة ٣٦.
وبات بيكيه في ســن الـ ٣٤ عاما 
و٢٦٠ يومــا أكبر هداف لبرشــلونة 
في املســابقة القارية، كما عادل رقم 
البرازيلــي روبرتو كارلــوس كأكثر 
املدافعني غــزارة لألهــداف قاريا مع 

١٦ هدفا.
وعزز برشــلونة آمالــه في حجز 

حقــق مــان يونايتــد اإلجنليزي 
«رميونتــادا» ثمينــة أمــام أتاالنتــا 
اإليطالــي بعدما قلــب تأخره بهدفني 
إلى فوز ٣-٢، ضمن منافسات اجلولة 
الثالثة في دوري أبطال أوروبا، التي 
شــهدت عودة الروح إلى برشــلونة 
اإلسباني بفوز أول هزيل ولكنه مهم 
على حساب دينامو كييڤ األوكراني 

.١-٠
وفــي مباريات أخــرى، حقق كل 
مــن يوڤنتوس اإليطالي وتشلســي 
اإلجنليزي فوزين على زينيت الروسي 
١-٠ وماملــو الســويدي ٤-٠ تواليا، 
فيما دك بايرن ميونيخ األملاني شباك 
مضيفــه بنفيــكا البرتغالي برباعية 

نظيفة.
ويدين «الشياطني احلمر» بفوزهم 
املهــم إلى أهــداف الثالثــي ماركوس 
راشفورد (٥٣)، هاري ماغواير (٧٥)، 
والبرتغالــي كريســتيانو رونالــدو 
صاحب هدف الفوز (٨١)، فيما أحرز 
الكرواتــي ماريــو باســاليتش (١٥) 
والتركــي ميريح دميرال (٢٩) هدفي 

أتاالنتا.
وبالتالــي، تصــدر «اليونايتــد» 
مجموعته مع ســت نقــاط من ثالث 
مباريــات، وخلفه أتاالنتــا مع أربع 
نقاط بفارق هدف وحيد عن ڤياريال 
اإلســباني الذي حقق فوزه األول في 
املســابقة على حســاب يونــغ بويز 

السويسري ٤-١.
وقال مدرب مان يونايتد النرويجي 
أولي غونار سولشاير لقناة «بي تي» 
الرياضية «أعتقد أننا لعبنا بشــكل 
جيد في الشوط األول، ولكن تعرضنا 

لفرصتني ودخل هدفان مرمانا».
وأضاف «الالعبون لم يتوقفوا عن 
اإلميان، لقد حاولوا دائما كل شيء»، 
مثنيا على رونالدو بقوله «إنه جيد 
جدا أمام املرمى وإذا أراد أي شخص 
أن ينتقده بســبب عمله أو ســلوكه، 
فدعه يشاهد هذه املباراة، كما لو كان 

يجري في كل مكان».
صحوة برشلونة 

وأحيا برشلونة آماله بالتأهل من 
دور املجموعــات بعدمــا حقق فوزه 
األول وجاء على حساب ضيفه دينامو 

سولشاير يتغزل في رونالدو بعد جتاوز أتاالنتا
«احلرس القدمي» يعيدون برشلونة لسكة االنتصارات.. والبايرن يكتسح بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

كافو: اجلماهير تشتاق 
لكأس العالم كل ٤ سنوات

اعتبــر البرازيلي كافو، بطل العالــم مرتني في ١٩٩٤ 
و٢٠٠٢، أن إقامة كأس العالم لكرة القدم مرة كل سنتني 
«فكرة سيئة للغاية». وقال كافو (٥١ عاما)، أحد سفراء 
مونديــال قطر ٢٠٢٢ أمس خالل لقاء مع الصحافيني في 
الدوحة «إقامة كأس العالم مرة كل ســنتني فكرة سيئة 
للغاية. اجلماهير تشتاق لكأس العالم مرة كل ٤ سنوات. 
منذ مونديال روسيا ٢٠١٨ واجلميع يتحدث عن مونديال 

قطر ٢٠٢٢، التصفيات، االستعدادات واملالعب».

التقــى جنــم ليڤربــول 
اإلجنليزي واملنتخب املصري 
لكــرة القــدم محمــد صالح 
بشبيهه بالشمع في عرض 
خاص مبتحف «مدام توسو» 
في لندن، ووصف العمل بأنه 

ال يصدق.
وقال صالح: «إنها نعمة 
يجب أن يتــم االعتراف بها 
وتخليدها بهذه الطريقة، لم 
أستطع تصديق ذلك عندما 
إلى جانب شــبيهي،  وقفت 
كان األمر أشــبه بالنظر إلى 

انعكاسي في املرآة».
ويرتــدي متثــال صالح 
البدلة الكرميية التي ارتداها 
على غالف مجلــة جي كيو 
الشرق األوسط، وسيتمكن 
املعجبون من مشاهدة التمثال 
اعتبارا من اليوم اجلمعة، إلى 
جانب ديڤيد بيكام املفضل في 
القائمــة األولى، ودام هيلني 
ميرين وبراد پيت، وفقا ملوقع 

«إنفليد أندبندنت».
من جانبه، قال املدير العام 

ونشر احلساب الرسمي 
للمتحــف علــى «تويتــر» 
صورا لصالح بجانب متثاله 
الشــمعي، مع كتابــة: «ملك 

مصر قد وصل».

شخصية مدام توسو لندن».
وكشــف متحــف مــدام 
توســو لتماثيل الشمع، في 
العاصمة البريطانية لندن، 

أمس عن متثال صالح.

في متحف «مدام توسو» تيم 
ووترز: «محمد صالح هو أحد 
عظماء اللعبة، وميكن القول 
إنه األفضل في العالم حاليا، 
ويســتحق بشكل ال يصدق 

أوساسونا في ضيافة غرناطة
وميالن يالقي بولونيا

يســعى أوساســونا إلى مواصلة صحوته واالنفراد 
باملركز الثاني عندما يستضيف غرناطة اليوم في افتتاح 

املرحلة الـ ١٠ من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
ويحتل أوساســونا املركز اخلامس برصيد ١٧ نقطة 
بفارق األهداف خلف أندية ريال مدريد وإشبيلية وأتلتيكو 

مدريد التي لعبت مباراة أقل.
ويأمل أوساســونا في حتقيــق فوزه الرابــع تواليا 
والســادس هذا املوسم، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام 
غرناطة املنتشــي بفوزه األول هذا املوسم عندما تغلب 

على جاره إشبيلية ١-٠ في الثالث من الشهر اجلاري.
ويدخل أوساسونا املباراة مبعنويات عالية بعد فوزه 
الثمني على مضيفه ڤياريال ٢-١ اإلثنني في ختام املرحلة 

التاسعة.
وتستكمل املرحلة غدا السبت، حيث يلتقي ڤالنسيا مع 
ريال مايوركا، وقادش مع ديبورتيفو أالفيس، وإلتشي 

مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع ڤياريال. 

إيطاليا
يسعى ميالن إلى مواصلة نتائجه املميزة في الدوري 
اإليطالي عندما يحل ضيفا على بولونيا غدا ضمن املرحلة 

الـ ٩ من املسابقة.
ويلعب غدا أيضا ساليرنيتانا مع إمبولي، وساسوولو 
مــع فينتزيا، فيما تفتتح املرحلة اليوم بلقاءي تورينو 

مع جنوى، وسامبدوريا مع سبيتزيا.

فرنسا
تنطلق منافســات املرحلة الـ ١١ من الدوري الفرنسي 
مســاء اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع بني سانت إيتيان 
وأجنيه، فيما تستكمل مباريات املرحلة غدا مبواجهتي 

نانت مع كليرمون، وليل مع بريست.
أملانيا 

تنطلق منافسات املرحلة الـ ٩ من الدوري األملاني مساء 
اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع بني ماينتس وأوغسبورغ، 
فيما يلعب غدا أرمينيا بيليفيلد مع بوروسيا دورمتوند، 
وبايرن ميونيــخ مع هوفنهامي، واليبزيــغ مع غرويتر 
فورث، وڤولفســبورغ مع فرايبــورغ، وهرتا برلني مع 

بوروسيا مونشنغالدباخ. 
وســيكون بايرن ميونيــخ املتصدر برصيد ١٩ نقطة 
مرشــحا لتجاوز عقبة هوفنهامي صاحب املركز التاسع 

برصيد ١١ نقطة.

لقاء اجلريحني بني أرسنال وأستون ڤيال اليوم
نوريتــش ســيتي صاحب 

املركز األخير غدا السبت.
ومينــي الفريق اللندني 
النفــس باســتغالل القمــة 
النارية التي تنتظر مطارده 
املباشر ليڤربول أمام غرميه 
التقليــدي مضيفــه مــان 
يونايتــد األحــد فــي ختام 
املرحلة لتوسيع فارق النقطة 

الوحيدة بينهما.
ويتربــص مان ســيتي 
الثالث بفارق نقطتين خلف 
تشلسي ونقطة واحدة خلف 
ليڤربــول، باألخيــر عندما 
يحــل ضيفا علــى برايتون 
في مباراة لن تكون ســهلة 
على رجال المدرب اإلسباني 
جوسيـــــب غوارديـــــوال، 
خصوصا أن أصحاب األرض 
يحتلون المركز الرابع بفارق 

نقطتين خلفهم.
ويلعــب غــدا الســبت 
أيضــا ســاوثمبتون مــع 
بيرنلــي، وإيڤرتــون مــع 
واتفورد، وليدز يونايتد مع 
ولڤرهامبتون، وكريســتال 
باالس مع نيوكاسل يونايتد.

أمام توتنهام وولڤرهامبتون، 
وذلك بعد فوزين غاليني على 

إيڤرتون ومان يونايتد.
ويبدو تشلسي مرشحا 
فــوق العــادة للحفاظ على 
الصدارة عندما يستضيف 

نقاط، فرصة ملعانقة الفوز.
ويأمل مدرب «املدفعجية» 
اإلسباني ميكيل أرتيتا في 
استغالل املعنويات املهزوزة 
لالعبي أســتون ڤيال عقب 
خسارتهم املباراتني األخيرتني 

النفــس  مينــي أرســنال 
بالعودة إلى سكة االنتصارات 
عندمــا يســتضيف أســتون 
ڤيال اليوم في افتتاح املرحلة 
التاسعة من الدوري اإلجنليزي 

لكرة القدم.
وفشل الفريق اللندني في 
حتقيق الفوز في مباراتيه 
األخيرتــني بســقوطه فــي 
فــخ التعادل أمــام مضيفه 
برنتفــورد ٠-٠ وضيفــه 
وجــاره كريســتال باالس 
٢-٢ عندمــا أنقذه مهاجمه 
البديل الفرنســي ألكسندر 
الكازيت من اخلســارة في 
الدقيقة اخلامســة األخيرة 

من الوقت بدل الضائع.
املدفعجية  وبعدما ظــن 
أنهــم عــادوا إلــى الســكة 
الصحيحة بثالثة انتصارات 
متتاليــة بعد ثــالث هزائم 
متتالية في بداية املوســم، 
انتكسوا مجددا ليتراجعوا 
إلــى املركــز الثانــي عشــر 
برصيــد ١٠ نقاط، وبالتالي 
ستكون اســتضافة أستون 
ڤيال الثالث عشر برصيد ٨ 

تشلسي مرشح للحفاظ على الصدارة عندما يستضيف نوريتش.. ومان سيتي يالقي برايتون

«كورونا» يباغت ناغلسمان توخيل بعد إصابة لوكاكو وفيرنر: علينا إيجاد حلول
أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم 
عن إصابة مدربه اجلديد يوليان ناغلســمان 
بڤيروس كورونا رغم تلقيه اللقاح املضاد، بعد 
يوم من غيابه عن مباراة الفوز على مضيفه 
بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة ضمن اجلولة 
الثالثة من منافسات املجموعة اخلامسة لدوري 

أبطال أوروبا. وأوضــح بطل أملانيا في 
املواسم التسعة املاضية على «تويتر» أنه 
«أثبت اصابة ناغلسمان بڤيروس كورونا 
رغم حصوله على اللقاح بالكامل. سيعود 
إلى ميونيخ بشكل منفصل عن الفريق 

على منت طائرة طبية».

دعا املدير الفني لتشلسي اإلجنليزي، األملاني 
توماس توخيل، العبيه إلى حتمل املسؤولية 
في أعقاب إصابــة البلجيكي روميلو لوكاكو 

واألملاني تيمو فيرنر.
وتعرض لوكاكو لإلصابة في الكاحل، فيما 
عاني فيرنر من إصابة في أربطة الساق خالل 

الشوط األول من املباراة التي فاز فيها «البلوز» 
على ماملو السويدي ٤-٠ في املجموعة الثامنة 
لدوري أبطال أوروبا. وقال توخيل لشبكة «بي 
تي ســبورت»: «روميلو عانى من التواء في 
الكاحل، فيما تعرض تيمو إلصابة في األربطة، 

لذا سيغيبان لعدة أيام».

برنامج املباريات بتوقيت الكويت
اليوم (اجلمعة)

اجنلترا (املرحلة ٩)
١ ١٠:٠٠beIN sports PREMIUMأرسنال – أستون ڤيال

إسبانيا (املرحلة ١٠)
١ ١٠:٠٠beIN sportsأوساسونا – غرناطة

إيطاليا (املرحلة ٩)
٧:٣٠تورينو – جنوى

٩:٤٥سامبدوريا – سبيتزيا

أملانيا (املرحلة ٩)
٩:٣٠ماينتس – أوغسبورغ

فرنسا (املرحلة ١١)
٢ ١٠:٠٠beIN sportsسانت إيتيان – أجنيه

غدا (السبت)
اجنلترا (املرحلة ٩)

١ ٢:٣٠beIN sports PREMIUMتشلسي – نوريتش
١ ٥:٠٠beIN sports XTRAساوثمبتون – بيرنلي
٣ ٥:٠٠beIN sports PREMIUMإيڤرتون – واتفورد
٢ ٥:٠٠beIN sports PREMIUMليدز – ولڤرهامبتون
١ ٥:٠٠beIN sports PREMIUMكريستال – نيوكاسل
١ ٧:٣٠beIN sports PREMIUMبرايتون – مان سيتي

إسبانيا (املرحلة ١٠)
١ ٣:٠٠beIN sportsڤالنسيا - مايوركا

١ ٥:١٥beIN sportsقادش – أالڤيس
١ ٧:٣٠beIN sportsإلتشي – إسبانيول

١ ١٠:٠٠beIN sports PREMIUMبلباو – ڤياريال

إيطاليا (املرحلة ٩)
٤:٠٠ساليرنيتانا – إمبولي
٧:٠٠ساسوولو – فينتزيا 

٩:٤٥بولونيا – ميالن

أملانيا (املرحلة ٩)
٤:٣٠بيليفيلد – دورمتوند

٤:٣٠بايرن ميونيخ – هوفنهامي
٤:٣٠اليبزيغ – فورث

٤:٣٠ڤولفسبورغ – فرايبورغ
٤:٣٠هرتا برلني – مونشنغالدباخ

فرنسا (املرحلة ١١)
٢ ٦:٠٠beIN sportsنانت – كليرمون
٢ ١٠:٠٠beIN sportsليل – بريست

صالح عن متثاله في متحف توسو: كأني أنظر للمرآة
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اجلمعة

واحد أبواللطف

علــم  خبيــرة  قالــت 
احلشرات واألستاذ املساعد 
بقســم العلوم فــي الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
د.جنان احلربي، إنه مع بداية 
العام الدراسي والرجوع إلى 
املدارس واحلضانات يشعر 
غالبية األهالي باالرتياح لكن 
الكثير منهــم يغفلون عن 
أمر مهم يحتاج إلى توعية 
متكررة وهو انتشار القمل 

والنظافة الشخصية.
وأضافت د.احلربي: قمل 

الرأس هي حشرات صغيرة متطفلة تعيش في الشعر وتتغذى 
عن طريق امتصاص الدم من فروة الرأس. تضع األنثى البيض 
الذي يعرف بالصئبان (الصيبان) بالقرب من منابت الشعر 

خاصة في األماكن الدافئة الحتضان بيضها.
وأوضحت أن الصئبان لونه أبيض تلصقه أنثى القمل مبادة 
صمغية يصعب على اإلنسان التخلص منه بسهولة. وبعدما 
يفقس البيض تخرج اليرقات لتتغذى على دهون الفروة، وأيضا 
تقوم بامتصاص الدم تاركة قشرات البيض الفارغة ملتصقة 
بالشــعر. وتابعت: ال ميكن لقمل الرأس الطيران أو القفز أو 
السباحة لكنها تنتشر عن طريق التسلق من رأس إلى رأس 
بســبب االتصال والتقارب اجلسدي. وتفضل القملة البالغة 
شعر الطفل في عمر ٤ إلى ١١ سنة، وحتى الشعر النظيف ال 
ينجــو منه. وبينت د.احلربي أن األطفال معرضون لإلصابة 
بالقمل بنسبة أكبر من الشخص البالغ بسبب حركتهم الكثيرة 
وتقاربهم مع زمالئهم في املدرسة، خاصة عند تبادل األدوات 
املكتبية وفرشــاة الشعر أوالكراســي أو حتى أثناء التقارب 
عنــد اســتخدام اآليباد أو تصوير الســيلفي. ويشــكل أيضا 
تبادل القبعات وســماعات الرأس أو تعليق السترات بالقرب 

من بعضها البعض في احلضانات خطرا كبيرا.
وفحص شعر الطفل هو من مسؤولية األمهات خاصة عندما 
تالحظ أن طفلها يعاني من حكة مســتمرة في الرأس بسبب 
حركة احلشرة أو نتيجة خلدشها فروة الرأس، فبإمكان األم 
اكتشاف تواجد القمل عن طريق متشيط الشعر الرطب بشكل 
جيد بواسطة مشــط األسنان الدقيقة. وهناك عالمات أخرى 
قــد تدل على وجود اإلصابة بالقمــل مثل ظهور طفح جلدي 
على الرقبة عند نهاية الشعر من اخللف أو على منابت الشعر 
أعلى اجلبهة أوخلف األذنني، وذلك بسبب تراكم فضالت هذه 
احلشــرة. وقالت: للعلم، اإلصابة الشــديدة بالقمل ممكن أن 
تتســبب في التوعك والضعف العام، حيث أثبتت الدراسات 
أنهــا ميكن أن تؤدي إلى األنيميا وأيضا الى مرض التيفوس 
اخلطير. وتعتبر بعض العامالت مصدرا للقمل، فيجب فحص 
شعرهن من قبل املراكز الصحية أو من ربة املنزل للتأكد من 

خلوه من هذه احلشرة قبل البدء في أعمال املنزل.
وللتعامل مع عدوى قمل الرأس يجب القيام بالتمشــيط 
الرطب أو استخدام اخلل أو الزيوت العطرية مع وضع كاب 
بالســتيكي أو استخدام مســتحضرات حتتوى على مبيدات 
للقمل ولكن بحذر. وأيا كان اخليار، فمن املهم أن ندرك أن أي 
عالج لن يحمي من العدوى املتكررة إذا كان هناك في الفصل 

طفل واحد مصاب بالعدوى.

٤:٣٤الفجر
٥:٥٤الشروق

١١:٣٣الظهر
٢:٤٦العصر

٥:١١املغرب
٦:٢٨العشاء

أعلى مد: ٠٠:١٩ ص - ١:٣٢ ظ
أدنى جزر: ٧:١٩ ص - ٧:١٥ م

العظمى:  ٣٤           الصغرى:  ١٩

البقاء هللا

تقيه جدوع القطيم اجلوهر، أرملة سعد علي فارس الدبوس: ٩٦ 
عاما - ت: ٩٠٠١٨٧٠٠ - ٦٦٣٤٤٩٢٢ - ٩٩٤٧٦٧٧٩ - ٩٩٦٥٢٠٦٨ 

- شيعت.
ناصر عبداهللا صقر العجمي: ٥٦ عاما - ت: ٩٩٨٢٢٦٥٦ - شيع.

آمال عفيفي عفيفي سليمان، أرملة خالد مجبل قحيصان العازمي: 
٧٠ عاما - ت: ٦٠٠٢٧٢٦٩ - ٦٧٧٤٤٤١٧ - شيعت.

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

أبعد من الكلمات
«قبل أن يقع فــي حبها، كان يدخن 

ويشرب بشراهة»
 كيتي كوريك، املذيعة األميركية، 
في مذكراتها الصادرة مؤخرا، 
األمير هاري قبيل تعرفه  عن 

إلى ميغان ميركل.

الكائن هــذا  لوجــود  «ممتنــة 
اخلير في حياتي»

روز ماكجوان، املمثلة األميركية، 
تقول إن وجود كلبها اجلديد 
في حياتها قلل عدد الكوابيس 

الليلية التي تعاني منها.

«لم يكن له هم، قبل الرئاســة، سوى 
مطاردة الفتيات»

جورج كلوني، املمثل األميركي، 
عن معرفته الســابقة بالرئيس 
األميركي ترامب قبيل ترشحه 

للرئاسة.

ترامب يطلق شبكة تواصل 
اجتماعي خاصة «تروث سوشل» 

وعينه على االنتخابات.

البلدية حتدد ٢٠ موقعًا 
للتخييم.

   عدنا من جديد!
ْجها اهللا.. ما بغينا.   َفرَّ

عراقي يربي ٧٦ أفعى في بيته:
جلدها وحلمها يعاجلان القولون والربو

(رويترز): حقا للناس فيما يعشقون مذاهب.. ففي محافظة 
دهوك بشمال العراق يعيش عبدالستار أمني مع أكثر من ٧٠ 
أفعى في بيته ويستخدم جلدها في إنتاج عالجات تقليدية 

ويعتقد أنه يجب احلفاظ على الثعابني بدال من قتلها.
ومبساعدة أسرته يربي الرجل، وهو كردي عراقي عمره 
٦٠ عامــا، األفاعي منــذ أكثر من ٣ عقود، ويقول إن بعضها 

سام لكن معظمها غير سام.
وقال عبدالستار أمني: «قبل كنت أربي عديدا من احليوانات 
مثل القطط واحلمام والحظت أن كل الناس يربون احليوانات، 
فقط األفعى بالنسبة لهم عدو، ويعلمون أطفالهم هذا النهج، 
لذلك السبب ربيت األفاعي وحتى اآلن أنا مستمر في تربية 

األفاعي في البيت».
وأضــاف: «عدد األفاعي ٧٥ إلى ٧٦، املوجودة في بيتي، 
وأنواع األفاعي هي األفعى الســوداء واألفعى شهمار وهذه 

األنــواع ال تضر أحدا ســواء كان طفــال أو رجال، وهي مثل 
األصدقاء تعيش معنا».

وتغير أفاعي عبدالستار جلدها كل عام في فصل اخلريف، 
السيما في أكتوبر ونوفمبر، فيجمعه الرجل ويضغطه في 

صورة كبسوالت صغيرة.
ويقول إن كبسوالت جلد الثعبان تعمل كعالج طبيعي 

للبواسير ومشكالت القولون وأمراض املعدة األخرى.
وأضاف: «سنة ٢٠٠٦ فكرت في أن نصنع بعض احلبوب 
من جلد األفعى، مثل ما أجرينا هذه العملية قبل قليل، أعطيها 
للناس دون مقابل لعالج البواسير، القولون، أمراض املعدة، 
وهذا العالج نسبة شفائه ٩٥٪»، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
أن جلد األفاعي يســتخدم لعالج القولون والبواسير، وفي 
الوقت نفسه فإن حلمها طري مثل السمك إذا أكله اإلنسان 

فهذا أكبر عالج للربو.

يجمع جلدها ويضغطه في صورة كبسوالت صغيرة لعالج «البواسير»

مارين شاركت 
في قمة قادة أوروبا

شــاركت أمس رئيســة وزراء فنلندا 
سانا مارين في قمة دول االحتاد األوروبي 

في بروكسل.
ولم تكــن مارين عنــد اختيارها من 
قبل احلزب االشتراكي في فنلندا رئيسة 
وزراء للبالد أصغر رئيســة حكومة في 
تاريخ فنلندا، بــل تعد أيضا من أصغر 

قادة الدول في العالم.

فريدا بينتو تكشف 
عن زواجها أثناء إغالق«كورونا»

إقبال كبير على سوق السمك.. 
واألسعار في «املتناول»

لــوس أجنيليس - (د.ب.أ): كشــفت املمثلة الهندية 
فريدا بينتــو (٣٧ عاما) أنها تزوجت من خطيبها كوير 

تران خالل فترة اإلغالق بسبب جائحة كورونا.
وأجابت بينتو لدى سؤالها في برنامج املغنية كيلي 
كالركســون عــن خططها حلفل الزفــاف «نحن تزوجنا 

بالفعل».
وقالــت: «عندما متت خطوبتنا اعتقدنا أننا ســنقيم 
حفل الزفاف األكثر روعة، ولكن ظهرت جائحة كورونا 
ومازالت موجودة، وأدركنا أننا سنستمر في التخطيط 

لذلك طوال حياتنا ولن ننفذه».
ونقلت صحيفة «ديلــي ميل» البريطانية عن بينتو 

القول: لذلك قررنا الزواج.
وكانــت العالقة بني بينتــو وتران بدأت عــام ٢٠١٧، 
ولكنهما ظهرا معا للمرة األولى علنا خالل بطولة أميركا 

املفتوحة للتنس عام ٢٠١٨.
ومتت خطوبتهما عام ٢٠١٩، وكشفت بينتو هذا الصيف 

عن نبأ حملها في طفلها األول.

عبدالستار أمني مع احدى افاعيه االليفة

فريدا بينتو

محمد راتب

شهد سوق السمك مبنطقة شرق نشاطا غير مسبوق 
وحضورا جماهيريا كبيرا ألول مرة منذ أيام ما قبل أزمة 
كورونا، حيث أرجعت مصادر أســباب هذا النشاط إلى 
حدوث ارتياح كبير من قبل املواطنني واملقيمني بعد إعالن 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد عودة 
احلياة في البالد إلى طبيعتها في ظل االنحســار الكبير 

بأعداد اإلصابات والوفيات بسبب كورونا.
وتزاحم محبو املأكــوالت البحرية على مزاد العصر 
أمس ألخذ نصيبهم من سالل امليد الكويتي الذي يحوز 
مع قرينه «الروبيان» احمللي جنومية املوســم من حيث 
اإلقبال الكبير على شرائهما، حيث تراوح سعر سلة امليد 
الكويتي بني ٢٥ و٣٠ دينارا حســب احلجم، في حني أن 
الروبيان بيعت الســلة منه بـــ ٦٠ دينارا لـ «أم نعيرة» 
و٢٥ دينارا لـ «الشحامية»، فيما بلغ سعر كود الشعوم 
٢٥ دينارا، وكود النويبي ٢٠ دينارا وكيلو الروبيان ٣٫٥ 
دنانير وكيلو النويبي ٢ دينار وكيلو الزبيدي الكويتي ١٤ 
دينارا والباكستاني بني ٤٫٥ و٦ دنانير والبلطي ١ دينار 
والســبيطي ٣٫٥ دنانير والهامور اإليرانــي ٣٫٥ دنانير 
والبالــول اإليراني ٤ دنانير والســيباس الكبير من ٣٫٥ 

إلى ٤ واخلثاق دينار وربع الدينار.

ملشاهدة الڤيديو

احلربي لـ «األنباء»: طرق للحماية 
من القمل مع عودة املدارس

ملشاهدة الڤيديوزحام كبير في سوق السمك أمس

د.جنان احلربي
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