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غير مخصص للبيع

«التنسيقي» السبت.. والنواب حلكومة متجانسة مع املجلس
رشيد الفعم

د.حمــد  النائــب  حســم 
املطــر اجلــدل حــول مــكان 
وموعد عقد االجتماع النيابي 
التنسيقي املعتاد الذي يكون 
دائمــا قبيل بدايــة كل فصل 
تشــريعي بتوجيــه الدعــوة 
للنواب لالجتماع في ديوانه 
ظهر غد الســبت فــي منطقة 
القادســية. وقال د.املطر، في 
تصريح خاص لـــ «األنباء»، 
انه دعــا النواب إلــى ديوانه 
للتباحث حــول أمور نيابية 
عدة قبل جلسة االفتتاح املقررة 
الثالثاء املقبل، مشيرا إلى ان 
الهدف األساسي من اللقاء هو 

التشاور حول اللجان البرملانية 
التنســيق قبــل  وضــرورة 
الدخول في اجللســة، مشددا 

النيابي-  التنســيق  على ان 
النيابــي أمر مهم قبــل البدء 
فــي العمل من أجــل التفاهم 
والتركيز على القوانني املهمة. 
وعلــى صعيــد احلكومة 
وبعــد صدور األمــر األميري 
بتعيني ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيسا 
الــوزراء وتكليفــه  ملجلــس 
بترشــيح أعضــاء احلكومة 
اجلديدة، وبعد صدور املرسوم 
األميري بتشكيلها، طالب نواب 
بضرورة اختيار وزراء أكفاء 
قادرين على تلبية طموحات 
املواطنني، وأن تكون تركيبة 
احلكومة اجلديدة متماشية مع 
مخرجات العملية االنتخابية 

التــي جــرت مؤخــرا. وقــال 
تصريحــات  فــي  النــواب، 
صحافيــة، إن هناك متســعا 
من الوقت إلعــادة النظر في 
أعضــاء التشــكيل احلكومي 
واختيار رجال دولة قادرين 
بالكويــت  النهــوض  علــى 
ووضعها في مصــاف الدول 
املتقدمة، ولديهم برامج ورؤى 
تخدم الدولــة.  وأكد النواب 
على ضرورة أن يكون الفريق 
احلكومي قادرا على االنسجام 
مع اختيارات الشعب وتلبية 
طموحاتــه، مطالبــني بإعادة 
النظر في التشكيلة «فمازال 

هناك متسع من الوقت».

للتباحث في انتخابات اللجان وتوزيع املناصب واالتفاق على القوانني املهمة

د.حمد املطر

«نفط الكويت»: «املناقصات» يحسم ترسية
وطرح ٤ مناقصات بقيمة ١٢١ مليون دينار

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية، 
أن شــركة نفط الكويت حصلت على 
عدد من املوافقات الرســمية لترسية 
وطرح عقود جديدة بقيمة تقدر بنحو 
١٢١ مليون دينار. وفي التفاصيل قالت 
املصــادر ان الشــركة حصلت على 
موافقة اجلهــاز املركزي للمناقصات 
على ترسية عقد إنشاء خطوط تدفق 
أنابيب احلقن في شمال الكويت بقيمة 

٣٦ مليون دينار، فيما قررت ترسية 
خدمات متريض مستشفي األحمدي 
بـ ١٥ مليون دينار. وجلهة طرح العقود 
اجلديدة، فإن «نفط الكويت» حصلت 
على موافقة طرح مناقصة إنشاء شبكة 
الكهرباء للمضخات الكهربائية الغاطسة 
في شمال الكويت، وذلك بقيمة تقديرية 
تزيد على ٤٠ مليون دينار، فيما مت أخذ 
املوافقات على طرح مناقصة الصيانة 
الشــاملة ملرافق الغاز بقيمة تقديرية 

تتراوح بني ٢٥و٣٠ مليون دينار.
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«بيتك» يقرع جرس إدراج وبدء اق
تداول أسهمه في بورصة البحرين

حمد املرزوق: اإلدراج املتعدد لسهم 
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حمد املرزوق وزايد الزياني يقرعان جرس التداول بحضور عبدالوهاب الرشود ومسؤولني وقياديني في «بيتك»
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عواصم - وكاالت: أثارت 
سلسلة من اإلخفاقات والهزائم 
التي تكبدتها القوات الروسية 
في أوكرانيا غضبــا متناميا 
لدى النخبة الروسية التي وان 
كانت التزال داعمة للغزو، إال 
أنها ذهبت بعيدا في التعبير 
عن امتعاضها إلى حد اقتراح 
أن يواجه قادة اجليش فرقة 

إعدام.
وقال رئيس جلنة الدفاع في 
مجلس النواب اجلنرال السابق 
أندريه كارتابولوف إن اجليش 
يجب أن «يتوقف عن الكذب»، 
مــع اإلعــالن فــي اإليجــازات 
اليومية عن إنزال خسائر فادحة 
بالقوات األوكرانية بدون أي ذكر 

النسحابات روسية.
وأضاف في برنامج يبث على 
اإلنترنت يقدمه النجم فالدميير 
سولوفيوف وهو قومي متطرف: 
«الشــعب يــرى أننــا ال نريد 
إخباره ولو جزءا من احلقيقة». 
وذهب سولوفيوف أبعد من ذلك 
حني قال إن «مسؤولني كبارا من 
أصحاب الرتب العليا في اجليش 
يســتحقون أن يعدمــوا رميا 
بالرصاص». في املقابل، أعلنت 

زيلينسكي أعلن كذلك السيطرة 
قــرى جديــدة فــي هذه  علــى ٣
املنطقة هي نوفوفوسكريسنسكي 
ونوفوغريغوريفكا وبتروبافليفكا.
إلى ذلك، عقد قادة ٤٤ دولة في 
براغ أمــس اجتماعا هو األول 
في إطار «املجموعة السياسية 

إنه «يشــكل رسالة عن وحدة 
أوروبا». وأضاف ان «املجموعة 
أكبر  السياســية األوروبيــة» 
بكثيــر من االحتــاد األوروبي، 
حيث دعيت ١٧ دولة باإلضافة 
إلى البلدان الـ ٢٧ األعضاء في 

التكتل.

األوروبيــة»، فــي صيغة غير 
مسبوقة تشكل أيضا رمزا قويا 
بعد سبعة أشهر على بدء الغزو 

الروسي ألوكرانيا. 
وقــال الرئيــس الفرنســي 
إميانويل ماكــرون الذي أطلق 
فكرة التجمع في مايو املاضي 

رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران التي سببها القصف الروسي على زابوريجيا           (أ.ف.پ)

أوكرانيا أمس أن جيشها استعاد 
أكثــر مــن ٤٠٠ كيلومتر مربع 
في جنوب منطقة خيرســون 
في أقل من أسبوع، بعدما وقع 
الرئيــس الروســي ڤالدمييــر 
بوتني رسميا قرار ضمها.وكان 
الرئيس األوكراني فولودميير 

قادة ٤٤ دولة يجتمعون في براغ ملواجهة الغزو وأزمة الطاقة

النخبة الروسية إلعدام قادة اجليش «ميدانيًا» بسبب اخلسائر الكبرى النخبة الروسية إلعدام قادة اجليش «ميدانيًا» بسبب اخلسائر الكبرى 
وأوكرانيا تستعيد أكثر من وأوكرانيا تستعيد أكثر من ٤٠٠٤٠٠ كم كم٢٢ جنوب خيرسون جنوب خيرسون

معاجلة أزمة التشكيل ُترفع إلى القيادة

مرمي بندق 

أكدت مصــادر خاصة في 
تصريحــات لـ «األنبــاء» أن 
الوزراء سمو  رئيس مجلس 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصبــاح قادر علــى معاجلة 
األزمة التــي اعترضت تأدية 
اليمــني  احلكومــة اجلديــدة 
الدســتورية بســبب إعــالن 
النائب احمللل رفضه االنضمام 
للفريق الــوزاري، إلى جانب 
التحفظات الواسعة من أغلب 
النــواب املنتخبــني. وبينت 
إيجــاد مخــرج  أنــه ســيتم 

القيادة  إلى  دســتوري يرفع 
السياســية، مشــيرة إلى انه 
ال مواءمــة الجتمــاع مجلس 
الــوزراء بحكومــة تصريف 
العاجل، وأن اجتماع املجلس 
بحضور احلكومة اجلديدة غير 
دســتوري. وذكرت أن إحدى 
القواعد الدستورية األساسية 
أن احلكومة ال تكتمل إال بوجود 

احمللل، وهذا األحوط. 
 وردا على سؤال عن احلل 
في حال رفض جميع النواب 
مبدأ التوزير، أجابت املصادر: 
توجد عدة آراء ولم يستقر على 
رأي معني. وفي ظل تضارب 

املعلومــات حــول اســتقالة 
واعتذار بعض الوزراء وصمت 
املصادر الرســمية، أوضحت 
املصادر أن احلكومة اجلديدة 
لم تقســم اليمني الدستورية 
ولم ينشــر مرسوم تشكيلها 
في اجلريدة الرسمية (الكويت 
اليوم)، لذا فإن رفض أي وزير 
االنضمــام أو تغييــر أي من 
الــوزراء بعد إعالن مرســوم 
تشكيلها رسميا ال يحتاج إلى 
تقدمي استقالة بل يأتي حتت 
بند االعتــذار والذي ال يبطل 
مرسوم التشكيل. وأشارت إلى 
ان حكومــة تصريف العاجل 

من األمور هــي املعنية حتى 
اآلن بتصريــف األمور. وردا 
علــى ســؤال حــول حتفــظ 
أغلــب النــواب علــى بعض 
الوزراء، أجابت املصادر: على 
املتحفظني التنازل نسبيا عن 
تشــددهم، ألن التحفظ على 
التشكيل مبالغ فيه خصوصا 
ان احلكومــة ســحبت طلــب 
«املزمع»، على أن تتم التسوية 
حتى تدور عجلة اإلجناز، وفي 
الوقــت نفســه علــى الطرف 
احلكومي أن يتجاوب اذا رأى 
أن «الــرأي املتحفــظ عارم»، 
فعليــه ان يتجاوب والكويت 

بلد والدة وتتوافر فيها كفاءات. 
وقالــت مصــادر مطلعــة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
إن احلكومة أمامها حالن: إما 
االســتجابة للمطالــب بصفة 
عامة أو اختيار نائب ليكون 
الوزير احمللل ومن ثم تؤدي 
القسم الدستوري. واستذكرت 
املصادر التعهــد بعدم تدخل 
احلكومة في انتخابات رئيس 
مجلس األمة، ولفتت إلى أنه 
حتــى اآلن مســتبعد تأجيل 
اجللســة االفتتاحية ملجلس 
األمة احملددة مبرسوم الثالثاء 

املقبل.

رئيس الوزراء قادر على التعامل مع التداعيات وفي طريق إيجاد مخرج .. وإحدى القواعد الدستورية أن احلكومة اجلديدة ال تكتمل إال بوجود احمللل

التفاصيل ص ١٦

سيولة «البورصة» ملستوى قياسي عند ٢٤٢ مليون دينار
شريف حمدي

حظيت بورصة الكويت أمس بسيولة قياسية 
تخطت ٢٤٢ مليون دينار على وقع تدفقات اجنبية 
 «MSCI» مــن قبل مؤسســة مورغــان ســتانلي
استهدفت ســهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
الذي اســتحوذ على ٢٠٧٫٤ ماليني دينار، حيث 
تشكل ٨٥٪ من إجمالي السيولة املتدفقة للسوق 
امس. وجاءت هذه الســيولة الكبيرة بالتزامن 
مع إدراج سهم «بيتك» في بورصة البحرين، 
علما بأن جلسة امس شهدت أول تداول ألسهم 
«بيتك» اجلديدة بعد إمتام االستحواذ على اهلي 
متحد البحرين، وعلى إثر هذه السيولة الكبيرة 
في جلســة امس قفزت احملصلة االســبوعية 
للبورصة بنســبة ١١٢٪ بإجمالي ٥٠٦ ماليني 
دينار مقارنة بـ ٢٣٨ مليون دينار في األسبوع 

املاضي. 

٨٨٪ من قيمة تداوالت السوق بجلسة أمس ذهبت لسهم «بيتك» بـ ٢٠٧٫٤ ماليني دينار

التفاصيل ص ٩التفاصيل ص ١٣

العضيد احلكيمالعضيد احلكيم
بتقدير وفخر واعتزاز حتتفل الكويت اليوم بالذكرى الثانية لتبوؤ سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مقاليد منصبه الوطني ليكون العضد املتني والناصح األمني 

ألخيه صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد.
فالكويت في فرح اليوم ملا لسمو الشيخ مشعل األحمد من مكانة رفيعة ومحبة 

كبيرة في النفوس.
فسموه وطوال مســيرته بذل الغالي والنفيس في سبيل مصلحة الكويت فبنى 
وأسس ودافع وطور في الكثير من مرافق الديرة فأصبح أحد قادة الكويت البارزين 

والذي نذر نفسه لتحقيق طموحات وتطلعات الكويت وشعبها.
فسموه صاحب البصمات الراسخة في مسيرة النهضة والتنمية، ورجل اجلهد 
املخلص والعطاء الصادق الذي جنح بكل منصب تواله أو مهمة كلف بها خلدمة 

وطننا احلبيب.
وسموه صاحب األيادي البيضاء، الساعي دوما إلحقاق احلق وتطبيق القانون ملا 

فيه مصلحة الكويت ورفعتها ولتبقى دائما وأبدا أغلى األوطان.
وبهذه املناسبة العزيزة ندعو اهللا أن يوفق سمو ولي العهد وأن يسدد خطاه ملا فيه 
مصلحة وطننا وأن تنعم كويتنا الغالية باألمن واالستقرار حتت ظل قيادتنا احلكيمة.

اليوم مع «األنباء»  
إصدار خاص  مبناسبة 
الذكرى الثانية لتزكية

سمو الشيخ 
مشعل األحمد

وليًا للعهد

البصيري لـ «األنباء»: تطوير اخلدمات 
مبراكز الرعاية في« مبارك الكبير الصحية»

عبدالكرمي العبداهللا

قــال مديــر منطقــة 
الكبيــر الصحية  مبارك 
د.وليــد البصيــري، انه 
مت نقل تبعيــة ١٤ مركزا 
صحيــا للمنطقة «إداريا 
وفنيا» من مناطق حولي 
واألحمدي الصحية بهدف 
الطبية  تغطية اخلدمات 
الفعلية  وفقا للحاجــات 

للمناطق السكنية.
وكشــف د.البصيري 
في تصريح لـ «األنباء»، 

عــن توجيه رؤســاء األقســام الطبية في 
مستشــفى جابر األحمد إلعداد تصور في 
تطوير اخلدمات الصحية مبراكز الرعاية 
الصحيــة األوليــة التابعــة ملنطقة مبارك 
الكبيــر الصحية عبر اســتحداث عيادات 
تخصصية مبختلف التخصصات الستيعاب 
أكبر عدد من احلاالت لتخفيف الضغط عن 

مستشــفى جابر األحمد. 
وبني د.البصيري أن هذا 
يأتي لالرتقــاء وتطوير 
اخلدمات الصحية املقدمة 
في الكويت ومنطقة مبارك 
الكبير الصحية، مشــيدا 
بتجاوب رؤساء الرعاية 
الصحيــة األوليــة فــي 
منطقتي حولي واألحمدي 
الصحيــة لنقــل تبعيــة 
املراكز الـ١٤ بأسرع وقت 
إلى منطقة مبارك الكبير 

الصحية.
هذا، وحــددت وزارة 
الصحــة تبعية ١٤ مركــزا صحيا «إداريا» 
و«فنيــا» ملنطقة مبــارك الكبير الصحية، 
وهي: الشهداءـ  الزهراءـ  السالمـ  الصديق 
ـ مبارك احلســاوي الصحي ـ عبدالرحمن 
الزيدـ  مشرفـ  بيانـ  املسايلـ  أبوفطيرة 
الســكني ـ الفنيطيس ـ العــدان الصحي ـ 

العدان التخصصي - القرين.

حتديد تبعية ١٤ مركزًا صحيًا للمنطقة

مصادر خاصة لـ «األنباء»: على املتحفظني التخفيف نسبيًا ألن احلكومة سحبت طلب «املزمع»
وعلى الطرف احلكومي التجاوب إذا وجد أن «الرأي املتحفظ عارم» والكويت بلد وّالدة وتتوافر فيها كفاءات 

ال مواءمة الجتماع مجلس الوزراء بحكومة «تصريف العاجل».. وعقده بحضور احلكومة اجلديدة غير دستوري 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت
PDF الصفحة

د.وليد البصيري

جثة مطلق النار بانيا خمراب داخل كيس في مستشفى نا كالجن             (رويترز)
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اجلمعة ٧ أكتوبر ٢٠٢٢ محليات

اليعقوب يدعو قياديي «التربية» إلى تقدمي إقرار الذمة املالية
عبدالعزيز الفضلي

التربية د.علي  دعا وكيــل وزارة 
اليعقوب جميع قياديــي الوزارة الى 
تقدمي إقرار الذمة املالية جتنبا للمساءلة 
القانونية. جاء ذلك في تعميم أصدره 
املختلفة  الوزارة  لقطاعات  د.اليعقوب 
التعليمية، وتلقت «األنباء»  ومناطقها 

نسخة منه، وجاء فيه: 

الوزارة من  نهيب بجميع موظفي 
الوظائف القيادية ومن هم مبســتوى 
مدير إدارة وأعلى الى ضرورة تقدمي 
إقرار الذمة املالية في النماذج املخصصة 
لذلك على موقع الهيئة العامة ملكافحة 
الفســاد، مضيفا أنه خلطوات التقدمي 
واحلصول على منــوذج إقرار الذمة 
املالية ميكن الدخول على موقع الهيئة 

.(www.kancor.gov.kw) اإللكتروني

وتضمن التعميم أيضا ضرورة قيام 
املشمولني بالتوقيع على منوذج رقم (١) 
إقرار وتعهد بتقدمي إقرار الذمة املالية 
األول وحتديثه اخلاص بتولي الصفة 
عند التعيني وعند الترقية أو الندب أو 

من زالت عنهم الصفة،
آملني من جميع املشمولني في تقدمي 
إقــرار الذمة املالية جتنبا للمســاءلة 

القانونية.

«التقدم العلمي» تعلن أسماء الفائزين بجائزة الكويت ٢٠٢١
الكويت  أعلنت مؤسســة 
للتقدم العلمي أسماء الفائزين 
بجائزة (الكويت لعام ٢٠٢١) 
التي متنحها املؤسسة سنويا 
للعلمــاء العــرب املتميزيــن 
ممــن حققوا إجنــازات بارزة 
فــي  اصيلــة  ومســاهمات 

مسيرتهم البحثية.
وقال املدير العام للمؤسسة 
د.خالــد الفاضــل فــي بيــان 
صحافــي أمــس اخلميس إن 
إعالن أسماء الفائزين بجائزة 
الكويــت جاء بعــد اعتمادها 
من مجلــس إدارة املؤسســة 
وتوصيات مجلس اجلوائز في 
املؤسسة وكذلك جلان حتكيم 

اجلائزة.
وأعرب الفاضل عن متنياته 
للفائزيــن بتحقيق املزيد من 
النجاح البحثي الذي يعكس 
الصــورة املشــرفة للباحثني 
املتميــز  العــرب وعطاءهــم 
ودورهــم في إثــراء العلم في 
مختلف مجاالته. وأفاد البيان 
بأن قيمة اجلائزة تبلغ ٤٠ ألف 
دينــار كويتي (نحو ١٣٢ ألف 
دوالر أميركي) لكل مجال من 

مجاالتها األربعة.
وأضاف أن جائزة العلوم 
األساسية مبجال علوم الفيزياء 
في تخصص (فيزياء احلالة 
املكثفــة) منحت مناصفة بني 
العالــم الســعودي د. عثمان 
بكــر والعالم املصري د. عمر 
اللذين يعمالن  عبدالصبــور 
معا بقســم العلوم والهندسة 
الفيزيائيــة في جامعة (امللك 
عبــداهللا للعلــوم والتقنيــة 
العربية السعودية)  باململكة 

تطوير أدوية جديدة وفعالة 
لعالج ارتفاع الكوليسترول.

وبني أنه في مجال العلوم 
االقتصادية واالجتماعية عن 
موضــوع (العلوم التربوية) 
فاز باجلائزة العالم اللبناني 
د. فؤاد عبداخلالق الذي يشغل 
منصب عميد كلية التعليم في 
جامعة نورث كارولينا (تشابل 
هــل) فــي الواليــات املتحدة 

األميركية.
وأشار إلى أن أبحاثه تركزت 
في العديد من املواضيع التي 
تخــص مجال تعليــم العلوم 
وتعلمها مع التركيز على أهمية 
ادخال منهج STEM (العلوم-
ســة  لهند ا - جيا لو لتكنو ا
الفصول  -الرياضيات) فــي 
الدراسية لصقل مهارات الطالب 

وتطوير مهاراتهم.
وأضاف أنه مبجال العلوم 
اإلنســانية والفنون واآلداب 
عن موضوع (علم اللغويات 
تخصص اللسانيات املعجمية 
والنحو العربي) فاز باجلائزة 
العالم اللبناني د.رمزي بعلبكي 

الــذي يشــغل منصب رئيس 
دائرة اللغــة العربية ولغات 
الشــرق األدنــى باجلامعــة 

األمريكية في بيروت.
وأوضح أن أبحاثه تركزت 
في مجال اللسانيات املعجمية 
ولــه العديد من املنشــورات 
البحثيــة والكتــب احملــررة 
الســنوات  والقواميس خالل 

العشرين املاضية.
وتهــدف املؤسســة مــن 
خــالل جوائزها املتنوعة الى 
حتقيــق أهدافهــا املتمثلة في 
حتفيز ودعم القدرات البشرية 
واالســتثمار في تنميتها عبر 
مبادرات تساهم في بناء قاعدة 
صلبة للعلــم والتكنولوجيا 
البيئــة  واالبتــكار وتعزيــز 
الثقافية املمكنة لذلك، ويقوم 
على إدارة اجلائزة مجموعة من 
الكــوادر الكويتية التي تقوم 
الباحثني وتعزيز  بتشــجيع 
العلمــي  العطــاء واإلنتــاج 
املتميز على الصعيدين الوطني 
والعربي، ودفع عملية التنمية 

في أرجاء الوطن العربي.

متنحها املؤسسة سنوياً للعلماء العرب املتميزين أصحاب اإلجنازات البارزة مبسيرتهم البحثية

د. خالد الفاضل

تركزت أبحاثهما على استخدام 
مــادة (البيروفســكايت) في 
تطبيقــات الطاقة الشمســية 
وكذلك مستشعرات اإلشعاعات 

عالية الطاقة.
وأوضــح أنــه فــي مجال 
العلوم التطبيقية عن موضوع 
(العلــوم التطبيقية الطبية) 
فــاز فيهــا مناصفــة كل مــن 
العالم املصري د. نبيل صيدح 
الذي يشــغل حاليــا منصب 
مديــر مختبر الغــدد الصماء 
العصبيــة البيوكيميائية في 
معهد البحوث الســريرية في 
مونتريال كندا والعالم اللبناني 
د.علــي طاهــر الذي يشــغل 
منصب أستاذ بوحدة أمراض 
الدم واألورام في قســم الطب 
الباطني ومديــر معهد نايف 
باسيل في اجلامعة األمريكية 

في بيروت.
وذكــر البيان أن موضوع 
أبحاثهما وجتاربهما العالجية 
قاد الــى آفاق جديــدة لعالج 
الــدم  اضطــراب  مرضــى 
(الثالســيميا) باإلضافــة الى 

أستاذ في اجلامعة األمريكية ينشر بحثًا عن قيود 
استخدام تطبيقات االجتماعات االفتراضية

نشــر األســتاذ الدكتور 
في قسم هندسة الكمبيوتر 
ونظم املعلومات باجلامعة 
AUK األمريكية في الكويت

إيــاد أبــودوش بحثــا فــي 
International Journal مجلة
of Universal Access in
 ،the Information Society
الباحــث أحمــد  مبشــاركة 
اجلاراهللا والباحثة نانسي 
العجارمــة والباحثــة مرمي 
النفيعــي، بعنوان: «ميزات 
التعليــم وقيــود الوصول 
في تطبيقــات االجتماعات 
االفتراضية: هل مت تهميش 
اإلعاقــات  ذوي  األفــراد 

البصرية؟».
وقد تناول ملخص البحث 
إســهام أزمة كوفيد-١٩ في 
زيادة االعتماد على تطبيقات 

الدروس املنعقدة عن بعد.
ويهدف البحث إلى حتديد 
قيــود الوصــول إلــى هذه 
التطبيقات وامليزات املتوافرة 
للتعليم فــي اثنني من أكثر 
التطبيقات استخداما وهما 
زووم ومايكروسوفت تيمز، 
وقد مت تقييم التطبيقات من 
خــالل اخلبراء ومســتخدم 
يعاني من اإلعاقة البصرية 
باستخدام «إرشادات الوصول 
حملتــوى الويــب ٢٫١»، كما 
درس البحث تطبيقات أخرى 
مبيــزات تعليميــة إضافية 
قائمة على إرشــادات إتاحة 
Universal) التعليم للجميع

.(Design for Learning
كما مت وضع مجموعة من 
املقترحات لتطوير تطبيقات 
االجتماعــات االفتراضيــة 

املرئية بحيث تصبح مالئمة 
لألفــراد الذيــن يعانون من 
اإلعاقــات البصريــة، حيث 
إن األفكار املقدمة في البحث 
ميكن تطبيقها لتعزيز جتربة 
التعليم لألفراد املكفوفني أو 
الذين يعانون من مشكالت 

بصرية.
أ.د.إيــاد  وقــد حصــل 
درجــة  علــى  أبــودوش 
الدكتوراه مــن جامعة نيو 
مكسيكو بالواليات املتحدة 
األميركية عام ٢٠٠٩، وانضم 
الى اجلامعــة األمريكية في 
الكويت عام ٢٠١٦، كما شارك 
في برنامج الزمالة بجامعة 
دارمتوث عــام ٢٠١٨، حيث 
ارتكزت أبحاثه على تعزيز 
خوارزميــات األجهزة حلل 
املشكالت احلياتية املعاصرة.

األستاذ الدكتور إياد أبودوش

االجتماعــات االفتراضيــة 
التعلــم،  املســتخدمة فــي 
مبينــا أن هــذه التطبيقات 
التعليميــة  امليــزات  ذات 
من املمكــن أن تفيد األفراد 
الذين يعانون من املشكالت 
البصرية عند املشاركة في 

«الرسالة اإلنسانية» تستعرض سبل تعزيز التنمية البشرية
 واالرتقاء بدور املرأة في العملية الدميوقراطية

أقامت جمعية الرســالة اإلنسانية 
الوطنية، مساء أمس األول في مقرها 
الكائن مبنطقة القادسية، ندوة اجتماعية 
حتت عنوان «انطالقة وطن»، شارك فيها 
أمني سر اجلمعية أحمد القالف، وعضوة 
البورد العربي للتنمية البشرية إلهام 
اللنقاوي، واستشاري التدريب والتنمية 

البشرية حميد أسد القالف.
وخالل الندوة، أكد أمني سر جمعية 
الرســالة اإلنســانية الوطنيــة أحمد 
القالف، أن الندوة ارتكزت على ٣ محاور 
رئيســية (التنمية البشرية، املواقف 
النبيلة للمرأة في املجتمع، وتوجهات 
وطنية في انطالقة وطن)، مشيرا إلى 
ان مجلس إدارة اجلمعية برئاسة عماد 
بوخمسني يسعى إلى حتقيق األهداف 
التي تصب في صالح الوطن واملواطن 
عن طريــق إقامة البرامج واألنشــطة 
الهادفة املعتمدة مــن اللجان الثقافية 
واالجتماعية واإلعالمية وشؤون املرأة 
باإلضافة إلى جلنة الشباب والرياضة.
وشــدد القالف على االهتمام بدور 
املــرأة فــي تنميــة املجتمــع ودورها 
اإليجابي في الدميوقراطية الكويتية، 
عالوة علــى تنفيذ البرامــج الثقافية 
لتنمية اجلوانب األخالقية والسلوكية، 
إلــى جانب تقدمي البرامــج الترفيهية 
والفكريــة وورش العمل لتأهيل أفراد 

املجتمع مبا يخدم البالد والعباد.
مــن جانبها، أكــدت عضوة البورد 
العربي للتنمية البشرية إلهام اللنقاوي، 
أهمية الســعي ملستقبل جديد للوطن 
طاقات إيجابية للمستقبل، مشيرة إلى 
أهمية دور املرأة االيجابي نحو احداث 
التغيير املنشــود والكفيل في حتقيق 
النقلة النوعية ملستقبل الوطن وتعزيز 

احلياة الكرمية ألهل الكويت.

وذكــرت أن دور املــرأة الكويتيــة 
محوري وفعال جدا في املجتمع الكويتي 
قدميا وحديثا ومازال حضورها الفتا 
جدا وطاغيا في مختلف املجاالت العملية 

إلى جانب حياتها االسرية.
وأضافت: «كما يقال إن املرأة نصف 
املجتمع للدور واملهام التي تقوم فيها 
كونها متلك الطاقات اإليجابية وكذلك 
املوارد الشــخصية من حيث متكينها 
في التعليم والفكر والثقافة واالجتاه، 
غير أنه كيف من املمكن توظيف كلمة 
«املرأة نصف املجتمع» حتى ال نخسر 
هــذه الطاقــات اإليجابيــة، وبالتالــي 
نكون خســرنا نصــف الطاقات لبناء 
املجتمع، ما يتوجب مســاندة النساء 
حتــى يتمكن مــن توظيــف طاقاتهن 
اإليجابية وترجمتها على ارض الواقع 
دون أن تتعــرض للتجميد، من خالل 
التحفيز والتشــجيع والدعم الســيما 
أنها املســاعد األول للرجل في احلياة 

األسرية واالجتماعية والعملية.

بدورها، قال استشــاري التدريب 
والتنمية البشرية حميد اسد القالف: 
انه «بعد اخلطاب السامي قبل العرس 
الدميوقراطــي، القــوى العاملــة في 
الســاحة الوطنيــة أخرجــت من هذا 
اخلطاب توجهات مستقبلية، وجمعية 
الرسالة كانت بينها وبادرت في اقتناص 
التوجــه اجلديد، حيث اجتمعت عبر 
جلانهــا واتفقت علــى تنظيم ملتقى 
مع اجلمهور وإطالق شعار «انطالقة 
وطن» منبثقا عن جلان اجلمعية بعد 

االتفاق باإلجماع.
وأوضــح القــالف أن توجــه إدارة 
مجلس جمعية الرســالة ينســجم مع 
اخلطاب الســامي في إطالق مشــاريع 
حتت العنوان سالف الذكر، فكل مهتم 
مبسيرة التنمية املجتمعية والوطنية 
القادمة سيأخذ ما يهمه من هذا اخلطاب 
من هذا التوجــه بحيث يبادر معا مع 
كل التجمعات والتوجهات نحو رسم 

مستقبل واعد.

خالل ندوة «انطالقة وطن» التي أقامتها في مقرها بالقادسية وتناولت ٣ محاور

أحمد القالف وإلهام اللنقاوي وحميد القالف خالل الندوة

«لوكل فليفر» تطلق «الصندوق األصفر» للحّد من االزدحام

أعلنت شــركة «لوكل فليفر للدعاية 
واالعــالن» عــن إطالقها حملــة وطنية 
لنشــر ثقافــة «الصنــدوق األصفر» في 
الكويت، وهو منطقة التقاطع املشتركة 
عنــد اإلشــارات الضوئية حيث يســهم 
في انســيابية حركة الســير في جميع 
االجتاهات ويؤدي الدخول فيه في حال 
االزدحام املروري إلى عرقلة حركة السير 
التي تؤدي إلى احلــوادث وهي مخالفة 
يعاقب عليها قانون املرور الكويتي مادة 
٣٤ ويسري ذلك على جميع التقاطعات.

و أكد مدير عام اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعــالم األمني بوزارة الداخلية اللواء 
توحيد عبداهللا الكندري حرص املؤسسة 
األمنية علــى تقدمي كل أوجــه التعاون 
مع املبادرات التي تهدف إلى املســاهمة 
في القضــاء على االختناقــات املرورية 
وتعزيز انسيابية حركة السير في جميع 

مناطق البالد.
وأشــاد الكنــدري مببــادرة شــركة 
«لــوكل فليفر» التي تعمــل على إطالق 
حملة لنشــر ثقافة كيفيــة التعامل مع 
«الصندوق األصفر»، هذا املســمى الذي 
يطلق علــى منطقة التقاطع املشــتركة 

عند اإلشارات الضوئية، حيث يسهم في 
انسيابية حركة السير.

من جانبه، قال الوكيل املساعد لقطاع 
هندســة الصيانــة في وزارة األشــغال 
العامــة عبدالعزيز الصبــاح أن الوزارة 
تبذل قصارى جهدها للحد من االزدحام 
املروري مــن خالل تقدمي يد املســاعدة 
والعــون إلــى اإلدارة العامة للمرور في 
وزارة الداخلية، مؤكدا أن املشاكل املرورية 
في الكويت حتتاج الى تكاتف اجلميع.

هذا وقــدم تطبيق «دبــدوب» دعمه 
لرعايــة حملــة «لــوكل فليفر» لنشــر 
ثقافــة «الصندوق األصفر» وذلك ضمن 
أهدافــه الرامية للمشــاركة االجتماعية 
وحتديدا في البرامج التوعوية الهادفة، 
معتبرا أن احلملة وســيلة من وســائل 
رفع مستوى املســؤولية لدى اجلميع، 
مؤكدا أن القضاء على احلوادث املرورية 
لن يأتي إال باستشعار اجلميع لواجبهم 
وعلى رأســهم املسؤولون في القطاعات 
املختلفــة وجهات النفع العــام، كما أنه 
لــن يتحقق إال بتكثيف حمالت التوعية 
املرورية والتي منها حملة «لوكل فليفر».

إلى ذلك، أشاد مدير التسويق والعالقات 

العامة في شركة وفرة لالستثمار الدولي 
عبداللطيــف شــاكر العثمــان باحلملة 
الوطنية لشــركة لوكل فليفــر للدعاية 
واإلعالن لنشر ثقافة «الصندوق األصفر»، 
مبينا ان «الصندوق األصفر» يهدف إلى 
تسيير«تسهيل» احلركة املرورية وليس 
عرقلتها، رغم أحقية قائد الســيارة في 
السير لوجود اإلشــارة اخلضراء، لكن 
عند حدوث ارتباك أو عرقلة عند اإلشارة 
اخلضراء يجب عليه رغم األولوية له في 
احلركة أن يقف عند اإلشــارة وال يدخل 

في الصندوق األصفر.
إلى ذلك، قال مدير شــريك في شركة 
«لــوكل فليفر للدعايــة واإلعالن» خالد 
الســاير أن حملة «الصنــدوق األصفر» 
تســتهدف ضمان عدم تأثيــر االزدحام 
عند التقاطعــات وعدم وقوع اختناقات 
مرورية خاصة في أوقات الذروة وبالتالي 
املساهمة في انسيابية احلركة املرورية 
واحلد مــن آثار إغالق الطرق الناجت من 
االزدحام، مشيرا إلى أن احلملة تستهدف 
إلزام الســائقني بعدم دخول التقاطعات 
برغم أولوية العبور في حال كانت اإلشارة 

أخضر.

مقدم عثمان غريب يتوسط فريق حملة «الصندوق األصفر»

مجلس جامعة الكويت: دراسة إنشاء فرع للجامعة 
في مدينة امللك عبداهللا االقتصادية بالسعودية

آالء خليفة

ترأس مدير جامعة الكويت د.يوسف 
الرومــي اجتماع مجلــس اجلامعة رقم 
(٢٠٢٢/٥) أمــس اخلميــس والذي عقد 
في قاعــة اجتماعات مجلــس اجلامعة 
باخلالديــة، بحضــور أعضــاء مجلس 
اجلامعة. وفي تصريح له عقب االجتماع 
ذكــر أمني عام جامعــة الكويت باإلنابة 
واملتحدث الرسمي باسم اجلامعة د.محمد 
زينل بأن مجلس اجلامعة قد ناقش في 
اجتماعــه البنود املدرجــة على جدول 
أعماله، حيث صدق املجلس على محضر 
االجتماع رقم (٢٠٢٢/٤) الذي عقد بتاريخ 
٢٠٢٢/٧/٤، كما اطلع على تقرير متابعة 
قــرارات مجلس اجلامعــة في اجتماعه 

رقم (٢٠٢٢/٤).
وأفاد د.زينل بــأن مجلس اجلامعة 
صدق على قرار جتديد انتداب كل من:

د.فهد وليد املضف ملحقا ثقافيا في لندن 
باململكة املتحدة.

د.عادل حســني مال اهللا رئيس املكتب 
الثقافي بسفارتنا في واشنطن بالواليات 

املتحدة األميركية.
د.يعقوب ثامر الشمري رئيسا للمكتب 
الثقافي في باريس في جمهورية فرنسا.

وصدق مجلس اجلامعة على اقتراح 
مشروع ميزانية جامعة الكويت للسنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ووافق املجلس على 
احلســاب اخلتامي ملصروفات ميزانية 
جامعة الكويت للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وذكر د.زينل أن املجلس قد وافق من 
حيث املبدأ على تقرير اللجنة املشكلة 
لدراسة ووضع قواعد قبول الطلبة ذوي 
اإلعاقة بجامعة الكويت املقدم من مكتب 
نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية، 
وذكــر أن مجلس اجلامعــة أقر تكليف 
كل من قطاع الشــؤون العلمية وقطاع 
التخطيط بدراســة املقتــرح املقدم من 
وزارة التعليم العالي في شأن استقطاب 
مدينة امللك عبداهللا االقتصادية باململكة 
العربية السعودية الشقيقة للجامعات 
املتميزة بالكويت، واقتراح إبداء الرغبة 
في إنشاء فرع جلامعة الكويت في مدينة 

امللك عبداهللا االقتصادية.
وأضاف أن املجلس أقر تكليف اجلهات 
ومراكــز العمل املعنية بتشــكيل فريق 
عمل لكل عنصر من العناصر الرئيسية 
ملبادرة (التوســع في االنتــاج البحثي 
لتعزيز املشــاركات البحثيــة جلامعة 
الكويت ضمن قواعد بيانات املؤسسات 
البحثية العاملية) وإدخال التعديل عليه.

وأشار إلى أن املجلس قد وافق على 
املنهجيات التي انتهى إليها فريق عمل 
مبــادرة (املنهجيــة املتكاملــة بتجهيز 

د.نورة طه العومي - كلية احلقوق 
د.أنــس عبــداهللا محمد أحمــد - كلية 

الشريعة 
د.سندس عادل العبيد - كلية الشريعة 
د.راشد سعد الهاجري - كلية الشريعة 
د.مرمي أحمد الكندري - كلية الشريعة 
د.وســن سعد فالح الرشــيدي - كلية 

الشريعة 
د.مهــا ســعد الفــرج - كليــة العلــوم 

االجتماعية 
د.هدى عباس املؤمن - كلية التربية 

د.ذياب مبارك حامد البريعص - كلية 
اآلداب 

الكليات العملية

أوال إلى درجة أستاذ
د.اديت اكبنيوجن اودو - كلية الطب 

د.مي عبدالصمد املغربي - كلية الطب 
د.حمدي يحياوي -كلية العلوم 

د.ميثم عباس خاجة - كلية الصيدلة 
د.بدر شــفاقة العنــزي - كلية العلوم 

احلياتية 
ثانيا: درجة أستاذ مشارك

د.أحمد أياد السري - كلية الطب
د.صالح خالد الوهيب - كلية الطب
د.جاسم يوسف العباد - كلية الطب

د.علي شــعيب عبداهللا شعيب - كلية 
الطب 

د.ميسون رشود الرشود- كلية الطب 
د.عبداحلميد محمد عبده - كلية العلوم 
د.عبدالعزيز سليمان السنافي - كلية 

العلوم 
د.مبخــوت محمــد الدوســري - كلية 

الهندسة والبترول
د.نورة محمد املشعان - كلية الهندسة 

والبترول
د.هنوف محمد احلميدي - كلية الهندسة 

والبترول 
د.ياسر محمد عبدالرحيم - كلية الهندسة 

والبترول

وافق خالل اجتماعه برئاسة الرومي على احلساب اخلتامي مليزانية ٢٠٢٢/٢٠٢١

د.يوسف الرومي مترئسا اجتماع مجلس اجلامعة

البيانات واملؤشرات املطلوبة من قطاع 
التخطيط).

وذكر د.زينل أن مجلس اجلامعة قد 
وافق علــى قائمة التخصصات النادرة 
املقترحــة واملكافــآت املالية املخصصة 
لهــا في جامعة الكويت للعام اجلامعي 

.٢٠٢٢/٢٠٢٣
وأشــار إلى أن مجلــس اجلامعة قد 
وافق على اقتراح بعض الكليات ترقية 
(٤٠) عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ 
وأســتاذ مشــارك من مختلف الكليات، 
(٢٤) من الكليات اإلنســانية و(١٦) من 
الكليات العملية، وذلك على النحو التالي:

الكليات اإلنسانية

أوال إلى درجة أستاذ
د.تركي بادي الشــمري - كلية العلوم 

اإلدارية
د.علــي راشــد محمد املطيــري - كلية 

العلوم اإلدارية 
د.ثقل سعد العجمي - كلية احلقوق
د.علي سيف النامي - كلية احلقوق

د.خالد عبداهللا أبا الصافي املطيري - 
كلية الشريعة 

د.عبدالرحمن حمــود املطيري - كلية 
الشريعة 

د.جاسمية محمد شمس الدين - كلية 
الشريعة 

د. فيصل مخيط أبو صليب املطيري - 
كلية العلوم االجتماعية 

د.نداء عبدالرزاق اخلميس - كلية التربية 
ثانيا إلى درجة أستاذ مشارك:

د.حسني يوسف اليوسف - كلية العلوم 
اإلدارية 

د.يوســف جاســم عبدالســالم - كلية 
العلوم اإلدارية 

د.بندر ماجد املطيري - كلية احلقوق 
د.محمد إبراهيم الوسمي - كلية احلقوق 
د.مشعل جوهر حياة - كلية احلقوق

د.محمد ناصر التميمي - كلية احلقوق 
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األمير عّزى ملك تايلند بضحايا حادث إطالق 
النار في حضانة لرعاية األطفال

ولي العهد عّزى ملك تايلند بضحايا حادث 
إطالق النار في حضانة لرعاية األطفال

رئيس الوزراء عّزى 
ملك تايلند

بعــث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى امللك ماها 
فاجيرالونكورن ملك مملكة 
تايلند الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا 
حادث إطالق النار الذي وقع 
في حضانة لرعاية األطفال 
شمال شرقي تايلند وأسفر 
عن ســقوط العشرات من 
الضحايا، راجيا سموه ألسر 
ضحايا هذا العمل اإلجرامي 
الشنيع الذي يتنافى مع كل 
املبادئ والقيم اإلنســانية 
حســن العزاء وللمصابني 

سرعة الشفاء والعافية.

بعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقيــة تعزية إلى امللك 
ماها فاجيرالونكورن ملك 
مملكة تايلنــد الصديقة 
ضمنهــا ســموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته 
بضحايــا حــادث إطالق 
النار الذي وقع في حضانة 
لرعايــة األطفال شــمال 
شــرقي تايلند، وأســفر 
عــن ســقوط العشــرات 
من الضحايا واملصابني، 
متمنيا سموه للمصابني 

الشفاء العاجل.

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى امللك ماها فاجيرالونكورن 
ملك مملكة تايلند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا حادث إطالق النار الذي وقع 

في حضانة لرعاية األطفال شمال شرقي تايلند. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

محافظ األحمدي هّنأ ولي العهد 
بالذكرى الثانية لتولي مهام والية العهد

سفير املكسيك: ملتزمون بالعمل مع الكويت 
مبا يعود باملصلحة املشتركة على البلدين

تقدم محافــظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد الى سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
التهاني  األحمــد بخالــص 
والتبريكات، قائال: يشرفني 
الذكرى  ومبناســبة حلول 
السعيدة الثانية لتولي سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد مهــام والية العهد، 
أن أرفــع إلى مقام ســموه 
أسمى آيات التهاني القلبية 
والتبريكات، مقرونة بأصدق 
معانــي الــوالء واالنتمــاء 

والوفاء، واألمنيات القلبية بالصحة والعافية 
وطول العمر.

وأضاف اخلالد: نســتحضر بكل الفخر 

واالعتزاز اجلهود اجلبارة 
املشهودة والعطاء الالمحدود 
لســموه على مدى العامني 
املاضيــني، ســائال املولــي 
سبحانه لســموه التوفيق 
والســداد في مواصلة أداء 
رســالته الســامية كخيــر 
عضــد وســند، لصاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد في قيادة مســيرة 
اخلير والعطاء والنماء في 
كويتنا الغالية على الصعد 
كافة. مبتهلني اليه سبحانه 
ان يحقــق لوطننا العزيز املزيد من التقدم 
واالزدهار والرخاء ألهله وأن يدمي عليه املولى 

جل وعال نعمة األمن واألمان واالستقرار.

هنأ سفير املكسيك لدى 
البالد السفير ميغيل أنخيل 
الســمو  إيســيدرو صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
الثانية  الذكــرى  مبناســبة 
لتولي ســموه سدة احلكم، 
وإلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد مبناســبة 
الثانية  الســنوية  الذكــرى 

لتولي سموه والية العهد.
وأعرب السفير املكسيكي 
عن متنياته لسموهما بدوام 
مســاعيهما  فــي  النجــاح 

الرشيدة. مشيرا إلى ان احلكومة املكسيكية 
ملتزمة بالعمل عن كثب مع حكومة الكويت 
مبا يعود باملصلحة املشــتركة على البلدين 
والشعبني. وأضاف السفير إيسيدرو قائال: 
«علــى مــدى ٤٦ عامــا مضت، دأبــت كل من 
الكويــت واملكســيك على بنــاء دعائم قوية 

التفاهــم ترتكــز على  مــن 
أوجه التشــابه العديدة بني 
الثقافتني. فاملكســيك دولة 
تتمتع بإمكانــات هائلة في 
مجــال الثقافة. وهذا ما أدى 
إلى تيسير العمل الترويجي 
الذي ظلت الســفارة تؤديه 
على مدى السنوات املاضية 
فــي الكويت. وقــال انه من 
خالل مختلف األنشطة، مثل 
إقامــة املعــارض واحلفالت 
املوسيقيـــة واملعـــــارض 
الغذائيــة، أصبح من املتاح 
للمكســيك أن تعرض أفضــل ما لديها، األمر 
الذي أدى بدوره إلى رفع درجة االهتمام لدى 
السائحني الكويتيني». كما تقدم السفير بأطيب 
متنياته مبوفور الصحة والسعادة لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد، متمنيا لهما 

املزيد من النجاح في مساعيهما اجلليلة.

أكد أن البلدين حريصان على بناء دعائم قوية من التفاهم

الشيخ فواز اخلالد

ميغيل انخيل ايسيدرو

«الصيدلة خير أدويتك» في مستشفى الفروانية

جورج: زيارة ٣ سفن هندية داللة على الشراكة الثنائية املتنامية

احتفــل قســم الصيدلــة في مستشــفى 
الفروانية مبناســبة يــوم الصيدلي العاملي 
حتت شعار «الصيدلة خير أدويتك» برعاية 

الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية د.فرح دشتي 
وبحضور مديــر منطقة الفروانية الصحية 
د.محمد الرشيدي ومدير مستشفى الفروانية 

د.علــي املطيــري ورئيس مكتــب اخلدمات 
الصيدالنيــة د.نوير البطاح ورئيس قســم 

الصيدلة د.رشا املهنا.

أسامة دياب

جدد السفير الهندي لدى البالد سيبي 
جورج التأكيد على قوة العالقات بني 
بالده والكويت، الفتا إلى أنها أصبحت 
على مر السنني شراكة ديناميكية طويلة 
األمد تضم العديد من أصحاب املصلحة 
مثل الوكاالت احلكومية واملؤسســات 
التجاريــة واملجموعــات الصناعيــة 
العلــوم  ومؤسســات  واجلامعــات 

والتكنولوجيا واألكادمييني والعلماء 
والطالب ومؤسسات االبتكار والبحث.

وأضاف جورج في كلمته التي ألقاها 
خالل حفل اســتقبال على منت سفينة 
البحريــة الهنديــة «تيــر» أن الكويت 
تعــد جزءا من جوار الهند املمتد وهي 
شريك رئيسي في تقدمنا االقتصادي، 
السيما في مجال أمن الطاقة والرعاية 
الصحيــة، مبينــا انه علــى الرغم من 
الصعوبــات والتحديات العديدة التي 

سببتها «كورونا»، استمرت عالقتنا في 
النمو خالل السنوات األخيرة، كما عزز 
تعاوننا الثنائي في مكافحة اجلائحة 
شراكتنا. واستذكر الزيارة التي قامت 
بها ســفن حربية هنديــة إلى الكويت 
العــام املاضي والتي عــززت تعاوننا 
الثنائي، مشيرا إلى أن زيارة هذه السفن 
الثالث «تير» و«سوجاتا» برفقة سفينة 
حرس السواحل الهندي إلى الكويت تدل 
على قوة الشراكة الثنائية املتنامية بني 

البلدين في جميع القطاعات، الســيما 
في مجال التعاون الدفاعي، إضافة الى 
التــزام الهند بإقامة شــراكة تعاونية 
مع الدول الصديقة في منطقة احمليط 
الهندي وخارجهــا ملواجهة التحديات 
البحرية معا، معربا عن سعادته برؤية 
اإلجنازات املهمة التي حققتها الهند في 
بناء بحرية قوية للغاية، والتي تساهم 
بشــكل كبير في ضمان ســالمة وأمن 

واستقرار احمليط الهندي وما وراءه.

خالل حفل استقبال أقيم على منت سفينة البحرية الهندية «تير» مبناسبة زياتها للبالد

(أحمد علي) مشاركة في االحتفال  د.رشا املهنا د.نوير البطاح

السفينة الهندية «تير» لدى وصولها إلى البالد السفير الهندي سيبي جورج متحدثا       (محمد هاشم)

املفوضية األممية لالجئني: الكويت تدعمنا «في أصعب الظروف»
جنيــڤ - كونا: أشــادت 
املتحــدة  األمم  مفوضيــة 
الســامية لشــؤون الالجئــني 
بوقوف الكويــت إلى جانبها 
ودعم عملياتها اإلنسانية في 
«أصعب الظروف» السيما في 
االزمة الســورية وغيرها من 

األزمات اإلقليمية.
وأكد مندوبنــا الدائم لدى 
واملنظمــات  املتحــدة  االمم 
الدوليــة االخرى فــي جنيڤ 
السفير ناصر الهني أنه التقى 
مبفوض األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني فيليبو غراندي مبقر 
املفوضية فــي مدينة جنيڤ 
لبحث مجمل القضايا املتعلقة 

وأضاف الســفير الهني أن 
املفــوض الســامي أعرب عن 
التقديــر الكبير الــذي توليه 

أعمــال اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة في نيويورك األسبوع 
املاضي. وأكد السفير الهني عمق 
العالقات التي جتمع بالده مع 
مفوضية األمم املتحدة السامية 
لشؤون الالجئني مشددا على 
حرص الكويت على توســيع 
أفــق التعــاون فــي املجاالت 

اإلنسانية التي تضطلع بها.
حــرص  عــن  وأعــرب 
الكويت على تقوية العالقات 
مع املفوضية الســامية من 
خالل حــوار مثمر وتعاون 
بنــاء نظرا ملا تقــوم به من 
دور نبيل في خدمة اإلنسانية 

أينما كانت احلاجة.

األمم املتحدة للكويت لوقوفها 
إلى جانب املفوضية السامية 
الســيما أنها كانت خير معني 
في مواجهة األزمة اإلنسانية 
الناجتة عن النزاع املسلح في 
ســورية وغيرها من األزمات 

اإلقليمية والدولية.
وأوضح أنه نقل للمسؤول 
األممــي تقدير الكويت لكل ما 
يقوم به من جهود إنســانية 
لرعاية الالجئني حول العالم 
رغم تصاعــد حتديات العمل 
اإلنساني، مشــيرا الى اللقاء 
الــذي جمع وزيــر اخلارجية 
الشيخ د.أحمد الناصر احملمد 
واملفوض السامي على هامش 

السفير ناصر الهني خالل استقبال فيليبو غراندي

بالعمــل اإلنســاني واألعمال 
اإلغاثيــة الســيما مــع تزايد 
األزمات على الساحة الدولية.

«السكنية»: أجنزنا ٥٧٫١٦٥ معاملة 
عبر «سهل» خالل ٣ أشهر

عاطف رمضان

أظهــرت إحصائية للمؤسســة العامة 
للرعايــة الســكنية، أن إجمالــي خدمات 
املؤسســة التي متت عبر تطبيق ســهل 
اإللكتروني خالل فترة ٣ أشهر من يوليو 
حتى سبتمبر املاضي بلغ ٥٧٫١٦٥ معاملة.

ووفق اإلحصائية التي اطلعت عليها 
«األنباء»، فإن هذه املعامالت موزعة فيما 

يلي:
١٠٨٣٩ حتديــث أرقام الهواتف، و٤٥٧
طلب فروقات صرف بدل اإليجار، و٩٧٠
طلب إعادة صرف بدل اإليجار، و٣٤٨٩٣

شهادة ملن يهمه األمر، و٢٩٤ طلب إيصال 

تيار كهربائي، و٤٣ طلب فتح ملف إسكاني، 
و٤٤٩٥ طلب تخصيص وحدة ســكنية، 
و١٥ إلغاء طلب رعاية سكنية، و٤٤ طلب 
جتديد كتب توثيق بيوت وشقق، و٤٥٧
طلب فروقات البدل مقدم من خدمة، و١٦
إعادة قيد طلب رعاية سكنية، و٨٠ طلب 
جتديد كتب توثيق قسائم، و٤٢٠٤ طلبات 
تسليم إذن البناء، و١٢ طلب توثيق بيت 
حكومي، و٢١ طلب توثيق قسائم مع سداد، 
و٤٣ إعادة تفعيل ملف إســكاني مع بدل 
إيجــار، و٦٧ طلب توثيــق بيت حكومي 
مــع الرهن، و٢١٠ طلبات توثيق قســائم 
مع الرهن، و٥ إعادة تفعيل ملف إسكاني 

بدون بدل إيجار.

الفوزان: اتفاق مع «إيكاو» لتطوير منظومة الطيران املدني
العامــة  اإلدارة  أعلنــت 
للطيــران املدنــي تنظيمهــا 
ورشــة عمــل خاصــة بأمن 
الطيران املدني بدءا من األحد 
املقبل حتى ١٣ أكتوبر اجلاري 
بالتعاون مع املنظمة الدولية 

للطيران املدني (إيكاو).
وقال املدير العام للطيران 
املدنــي يوســف الفــوزان لـ 
«كونــا» أمــس إن الورشــة 
تأتي دعما للجهود اإلقليمية 
الدوليــة للطيران  للمنظمة 
املدني وإبرازا لدور الكويت 

مبجال الطيــران املدني وما 
يتصل بترخيص الشــركات 
والعاملني فــي أمن الطيران 

املدني.
أن  الفــوزان  وأوضــح 
الورشة ستعقد في مقر إدارة 
الطيران املدني مبشــاركة ٦

دول إقليميــة هــي: الكويت 
واألردن  وعمــان  وقطــر 
والسعودية والسودان، عالوة 
علــى جميع اجلهات العاملة 
فــي مطــار الكويــت الدولي 
وهي: وزارة الداخلية وشركة 

الفــوزان إن الطيران املدني 
وقعــت أخيرا عقــد خدمات 
استشارية مع املنظمة الدولية 
للطيران املدني (إيكاو) على 
هامــش االجتماع الســنوي 
للــدول األعضاء املقام حاليا 

في مدينة مونتريال بكندا.
العقــد مدتــه  أن  وذكــر 
خمس ســنوات ويهدف إلى 
تقدمي الدعم واإلسناد لإلدارة 
العامة للطيران املدني عالوة 
على تطوير منظومة الطيران 
املدني على نحو آمن ومنظم.

اخلطوط اجلويــة الكويتية 
وطيــران اجلزيرة وشــركة 

«ناس».
الورشــة  أن  وأضــاف 
بإشــراف املنظمــة الدوليــة 
(إيــكاو) وســيتم خاللهــا 
استعراض آخر ما مت التوصل 
لــه بشــأن تراخيــص أمــن 
الطيــران والقوانني الدولية 
املدنــي  الطيــران  وجتربــة 
الرائــدة فــي ترخيــص أمن 

الطيران املدني.
علــى صعيد، آخــر، قال 

مطار الكويت الدولي يستضيف ورشة مبشاركة ٦ دول واجلهات العاملة فيه دعماً للجهود اإلقليمية للمنظمة

يوسف الفوزان

«االئتمان»: إجناز ٢٩٫٦ ألف معاملة 
بقيمة ٧٫٨ ماليني دينار خالل أسبوع

عاطف رمضان

كشــفت إحصائية لبنك االئتمان عن أن 
إجمالي املعامالت التي أجنزها البنك خالل 
أسبوع من ٢ إلى ٦ أكتوبر اجلاري بلغ ٢٩٫٦٨٨
معاملة مبصروفات بلغت ٧٫٨ ماليني دينار.

ووفــق اإلحصائية التــي اطلعت عليها 
«األنبــاء»، فإن هذه املعامــالت موزعة كما 
يلي: عدد دفعات القروض احملولة إلكترونيا 
بلغ ١٢٤٨ دفعة، وعدد املستفيدين من إنشاء 
حســاب من خــالل تطبيــق هويتــي ٣٦٥
مســتفيدا، وعدد الكشوفات الهندسية ١١٧١

كشــفا، وعدد املكاملات التي مت اســتقبالها 
من خالل مركز االتصال ١٨٦٧ مكاملة، وعدد 
االستفسارات التي مت الرد عليها من خالل 
مواقع التواصل االجتماعي ٤٠ استفســارا، 
وعدد املستفيدين من خدمة القرض االجتماعي 
الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي ٢٩ عميال، 
وعدد القرارات الصادرة من البنك ٦٠٢ قرار، 
وعدد املستفيدين من خدمة القرض العقاري 

بتقنية الذكاء االصطناعي عميالن، وإجمالي 
املستفيدين من خدمات البنك اإللكترونية 
٥٩٤٤ مســتفيدا، وعــدد طلبــات اخلدمات 
اخلاصة بالبنك واملقدمة من خالل تطبيق 
ســهل ١٦١٠ طلبات، وعدد املســتفيدين من 

منحة ذوي اإلعاقة الذكية ٧ عمالء.

ملشاهدة الڤيديو
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سوق السمك.. أسعار احمللي مقبولة وامليد صعب املنال
محمد راتب

شهد سوق السمك عصر 
أمس توافرا لألسماك احمللية 
وخصوصا الروبيان الكويتي 
بكميات كبيرة، حيث يتراوح 
سعر السلة بني ٦٠ و٧٠ دينارا 
للكبير، والشحامية من ١٢ إلى 
١٧ دينارا، وعلى البسطات ٣
كلــغ مقابل ١٠ دنانير، و٣٫٥

دنانير للكيلــو الواحد، مع 
ارتفاع في أسعار املستورد 
وخصوصا التركي فالسيباس 
الكيلو منه يباع بـ ٤٫٥ دنانير 
والوسط ٤ دنانير، ونصف 

كيلو ٣٫٥ دنانير.
أما الســلمون النرويجي 
فقد انخفــض إلى ٤ دنانير، 
مع توافر الزبيدي والشعوم 
الباكستاني، وقلة اإليراني، 
إلــى جانــب تواجد أســماك 
خاصة باجلالية اآلســيوية 
التــي تعتبر األكثر حضورا 
وتواجدا للشــراء من سوق 

السمك.
«األنباء» جالت في سوق 
الســمك ورصدت متلمال من 
املواطنني الذين لم يحصلوا 

عالء خواجه لـ «األنباء» إن 
اإلقبال على ســوق الســمك 
ضعيف جدا، وهذا ليس وليد 
اللحظة، وإمنا هو مستمر منذ 
٣ أشهر، مشيرا إلى أن أسعار 
الروبيان الكويتي مناســبة 

مقارنة بحجمها.
املواطنــني  وخاطــب 
وعشاق السمك باالبتعاد عن 
الشراء على األونالين وعلى 

تشديد من الثروة السمكية 
بخصوص الصيــد في تلك 
املنطقة، فــي حني تنخفض 
كميــات امليــد فــي املنطقــة 

املخصصة للصيد.
وبني أن امليد متوافر في 
البحر، ولكــن الصيادين ال 
إليه،  يستطيعون الوصول 
وهنــاك طلــب كبيــر عليه 
حيث يقوم بتشغيل ٩٠٪ من 
املطاعــم ما تســبب في رفع 
ســعره، إضافة إلى مخاوف 
الصياديــن من االقتراب من 
املنطقة احملظورة، مؤكدا أنه 
في حال السماح ولو بالصيد 
لســاعة واحــدة يوميا فإن 
أسعار سلة امليد ستنخفض 

إلى ١٠ أو ٧ دنانير فقط.
ارتفاع  وحــول أســباب 
أسعار البســطات أشار إلى 
أن الصياديــن متواجــدون 
من شــهر أبريل ومت جتهيز 
الشبك من شهر مايو للصيد 
ألن السماح يبدأ شهر يونيو، 
مشيرا إلى أن الثروة السمكية 
كانت ســمحت في الســابق 
بالصيــد لكنهــا حاليا متنع 

وحتظر ذلك حاليا.

السوشــيال ميديا والعودة 
للسوق والشراء املباشر األمر 
الذي رفع األسعار إلى ضعفني 

وقلل اإلقبال.
وراء  الســبب  وحــول 
االرتفاع في أسعار امليد قال 
خواجة ان الســبب هو عدم 
الســماح بصيــده في جون 
الكويــت الــذي يتوافر فيه 
امليد بشــكل كبيــر، وهناك 

ً الروبيان الكويتي متوافر بكميات كبيرة حيث يتراوح سعر السلة بني ٦٠ و٧٠ ديناراً ..والشحامية من ١٢ إلى ١٧ دينارا

كميات قليلة من امليد

الروبيان الكويتي متوافر في السوق (قاسم باشا) جانب من املزاد في سوق السمك 

توافر السمك احمللي

هذا املوسم على ما يريدون 
من أسماك امليد أسوة باألعوام 
املاضية بسبب قلته وارتفاع 
أسعاره، مع مطالبات للهيئة 
الزراعــة  العامــة لشــؤون 
والثروة السمكية بالسماح 
بالصيد في اجلون، قبل هجرة 
امليد وإلقاء بيضه خالل هذا 

الشهر.
وخالل اجلولة، قال البائع 

أسعار السمك اخلميس
٭ النويبي الكويتي ٣٫٥ دنانير.

٭ الشعم الكويتي ٥ دنانير.
٭ الشعوم الكويتي ٢٫٥ دينار.
٭ البالول الكويتي ٨٫٥ دنانير.
٭ الهامور الكويتي ٥٫٥ دنانير.
٭ النقرور الكويتي بني ٥ و٦ دنانير.

٭ الزبيدي ١٤ دينارا احلبة نصف 
كيلو.

٭ والباكستاني بني ٣٫٥ و٤ دنانير
واإليراني ٧ دنانير.

الوسط ٥ دنانير.
٭ امليد الكويتي ٣٫٥ دنانير والسلة 

٦٥ دينارا.
٭ القبقب الكويتي ١ دينار والسلة 

١٠ دنانير.
أما احلبة ٧٠٠ أو ٨٠٠ غرام فبسعر 

١٧ دينارا.

ملشاهدة الڤيديو

«منصتي» ُتدشن عملياتها في السعودية نهاية العام
أكدت شركة «منصتي»، 
املتخصصــة فــي احللول 
التسويقيــــة  الرقميـــــة 
املتكاملة أهمية مواكبـــة 
التطــورات فــــي جميــع 
املجــاالت، معلنة تدشــني 
التشــغيلية  العمليـــــات 
للشركة في اململكة العربية 
الســعودية بنهايــة العام 
اجلــاري ضمــن خطتهــا 
للتوسع االقليمي، بالتزامن 
مــع االحتفــال مبــرور ٣

سنوات على التأسيس.
وقال املؤسس الشريك 
والرئيــــــس التنفــيـــذي لـ 
«منصتي» عبداهللا ابوزيد: 
جنحت شركة منصتي منذ 
تأسيســها بالكويت نهاية 
عــام ٢٠١٩ في خلق وبناء 
ثقافــة متطــورة ومرنــة 
لعالم التجارية االلكترونية 
املفاهيــم املرتبطــة  وكل 

وقطــر لتختتــم الشــركة 
عامها الثالــث بانضمام ٣
آالف عميــل الــى تطبيقها 
وسوقها املعروف وحتقيق 
املائــة  تفــوق  مبيعــات 
مليــون دوالر مبجــاالت 
متنوعة منها على ســبيل 
املثال ال احلصر املنتجات 
الغذائية واملطاعم وااللبسة 
السلع  واحلقائب وبعض 
والبضائع املتخصصة التي 
يتــم اضافتها باســتمرار. 
وأوضح أبوزيد أن اخلدمات 
التــي تقدمهــا «منصتي» 
لعمالئها تعزز االستمرارية 
في جنــي األرباح والقدرة 
املنافسة واالستدامة  على 
في انسيابية األعمال وهو 
ما ينعكــس ايجابــا على 
املتوازن للمشاريع  النمو 
واملتوســطة  الصغيــرة 
التي تعتمد على التقنيات 

الرقمية لتسويق منتجاتها، 
مشــيرا الى أبرز اخلدمات 
التي تقدمها واملتنوعة بني 
تطوير الســحابة وانشاء 
املواقـــــــع االلكترونيـــة 
وتطبيقـــــات الهواتـــــف 
الذكية وحمالت التسويق 
واملبيعــات عبــر منصات 

التواصل.
وأشــار أبوزيد الى أن 
دخول «منصتي» السوق 
الســعودي ضمــن خطــة 
توسع العمليات التشغيلية 
إقليميــا سيشــكل نقلــة 
نوعية في مكانة الشركة، 
الفتــا الى عوامــل اجلذب 
التــي متيزه عن غيره من 
األسواق في املنطقة بحسب 
االحصائيات والدراســات 
التي تؤكد حتقيق التجارة 
اإللكترونية في السعودية 

أرقاما مذهلة مؤخرا.

بالتزامن مع احتفالها مبرور ٣ سنوات على التأسيس ودعماً للمشروعات الصغيرة

عبداهللا أبو زيد

بــه، ومتيــزت «منصتي» 
مبستوى وجودة خدماتها 
التي فاستقطبت عددا كبيرا 
من العمالء داخل الســوق 
الكويتي الذي شكل نقطة 
االرتكاز للتوســع بأعمال 
الشركة، وخالل أقل من عام 
التأسيس في أسواق  بعد 
خليجية أخرى كاإلمارات 

«الكهرباء»: القيام ببعض األعمال في الشبكة املائية 
مبحطة ضخ الشويخ اليوم

الكهربــاء  أعلنــت وزارة 
واملاء والطاقة املتجددة، عن 
القيــام ببعــض األعمال في 
الشبكة املائية في محطة ضخ 
الشــويخ اليوم اجلمعة من 
الساعة ٧ مساء وملدة ١٢ ساعة، 
مما يترتب عليه ضعف املياه 
العذبة عــن املناطق التالية: 
الشويخ السكنيةـ  الشاميةـ  
كيفانـ  مدينة الكويتـ  النزهة 

ـ الشعبـ  القادسيةـ  الدسمة 
ـ ضاحيــة عبداهللا الســالمـ  
الدعية ـ املنصورية ـ الدعية 
الساحلي ـ الشعب الساحلي 
ـ بنيد القار. وشكرت الوزارة 
العمالء علــى تعاونهم أثناء 
فترة األعمال، ونبهت الى انه 
في حال حدوث انقطاع للمياه 
يرجى االتصال مبركز االتصال 

املوحد: ١٥٢.

يترتب عليه ضعف املياه في ١٤ منطقة ملدة ١٢ ساعة
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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

«البلدي» يبحث تشكيل جلنة لتحرير األراضي وحّل االختناقات املرورية.. اإلثنني
بداح العنزي

يبحــث املجلس البلدي 
في جلسته العادية برئاسة 
عبداهللا احملري االثنني املقبل 
الطلب املقدم من األعضاء: 
عبداهللا احملـــــري، خالــد 
املطيري، فهد العبداجلادر، 
عبداهللا العنزي، عبدالطيف 
الدعي، إسماعيل بهبهاني، 
ناصر الكفيف، ناصر مرضي 
اجلدعان بشأن تشكيل جلنة 
حترير األراضي السكنية.

ويتضمن جدول األعمال 
الــرد على االقتــراح املقدم 
من العضــو ناصر مرضي 
اجلدعان بشــأن االختناق 
املروري الواقع في مداخل 

ومخارج منطقة سلوى.
الكتاب املقدم من العضو 
بشــأن  الكفيــف  ناصــر 
اقتراحات واســئلة اعضاء 

املجلس البلدي.
طلب فتح باب املناقشة 
بشأن احلضانات في السكن 

اخلاص
الرد على السؤال املقدم 
من العضو فهد العبداجلادر 
بشــأن جتاوزات وقصور 
قطاع املشاريع بشأن عقود 

اخلاص مبجمع السيمفوني 
جهة شارع اخلليج العربي.

طلب الديــوان االميري 
ضم املواقع اخلدمية لقصر 
بيــان واعتمــاد املخطــط 
النهائي لقصر بيان العامر 

مبنطقة بيان قطعة ١٣.
طلــب وزارة االوقــاف 
والشؤون الرسالمية توسعة 
مســجد نــورة التويجري 
الكائن في منطقة الســالم 

قطعة رقم ٤.
طلــب وزارة االوقــاف 
االســالمية  والشــؤون 
تخصيــص موقع مســجد 
ومواقــف ســيارات ضمن 
القطعــة رقــم ١٦ مبنطقة 

الرقعي.
العامــة  الهيئــة  طلــب 
للعنايــة بطباعــة ونشــر 
الكــرمي والســنة  القــرآن 
النبويــة وعلومهمــا نقــل 
تبعية مركز السيرة النبوية 
واحلديث الشريف بجنوب 
العبــداهللا اجلابر  مبــارك 

لصاحلها.
املباني التاريخية التابعة 
للمجلــس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.
املقــدم مــن  االقتــراح 

الرفاعي).
االقتراحان املقدمان من 
العضو م. عبداللطيف الدعي 
األول بشــأن عمل أرشيف 
البدي  الكتروني للمجلس 
الدراســة  بشــأن اعتمــاد 
املرورية قبل رفع املعاملة 

للمجلس البلدي.
االقتراحان املقدمان من 
العضو ناصر الكفيف األول 
بشــأن اســتحداث مخرج 
ملنطقة صباح السالم قطعة 
(١) وآخر بشأن استحداث 
مخــرج ملنطقة فهد األحمد 

قطعة (١).
االقتراح املشترك واملقدم 
من االعضاء: خالد املطيري، 
فهــد العبداجلــادر، ناصر 
الكفيف، نصار العازمي، م. 
علياء الفارسي، م. شريفة 
الرومي،  الشلفان، م. فرح 
م. منيــرة األمير، عبداهللا 
العنــزي، م.عبداللطيــف 
الدعــي بشــأن ترخيــص 
مراكز لتأهيل ذوي اإلعاقة 

في املناطق السكنية.
االقتراح املقدم من العضو 
م. علياء الفارســي بشــأن 
احلمايــة من اإلشــعاعات 

النووية.

البغلــي،  األعضــاء م.هــا 
مشــعل احلمضان، بشــأن 
اعتمــاد املخطــط الهيكلي 

الرابع لدولة الكويت.
االتفاقية االستشارية

اخلدمات االستشــارية 
لدراسة وتصميم واإلشراف 
علــى حتصني أداء الطريق 
الرابع بخصوص  الدائري 
طلب موافقة املجلس البلدي 

وتثبيت حرم الطريق.
االقتراحان املقدمان من 
العضــو عبــداهللا العنزي 
األول بشأن الطريق الرابط 
بني مدينة ســعد العبداهللا 
وأمغرة الصناعية (شارع 
ضبيب عمــش الصويحة 
الشــمري) وآخــر بشــأن 
تخصيص أرض في مدينة 
جابر األحمد لغرض انشاء 
صالة اجتماعيــة متعددة 

األغراض.
املقــدم مــن  االقتــراح 
العضــو فهــد العبداجلادر 
بشــأن حتويــل روضــة 
القــدس مبنطقــة الروضة 
قطعة (٢) الى حديقة عامة 
واقتطاع جزء منها كطريق 
خلدمة مسجد (سيد أحمد 

عبداهللا احملري

منطقة سوق املباركية.
الرد على السؤال املقدم 
من العضو فهد العبداجلادر 
بشــأن عمــا مت اتخاذه من 
اجــراءات بشــأن احلــادث 
الــذي وقع لبعض موظفي 
البلدية مــن ادارة النظافة 
في بلدية اجلهراء واسئلة 

اخرى بذات الشأن.
الرد على السؤال املقدم 
من العضو م.منيرة االمير، 
بشأن اسئلة اضافية حول 
تفاصيل وآليــات ومراحل 
عمليات نظافة املدن وطبيعة 

عمل عقودها.
بناء وتنفيذ مبنى مواقف 
الســيارات متعــدد االدوار 

الكفيف: «أمانة البلدي» ال تتعاون
مع األعضاء في توفير املعلومات

أكد عضو املجلس 
البلدي ناصر الكفيف 
عدم تعــاون األمانة 
العامــة للمجلس مع 
األعضاء فــي توفير 
املعلومــات ومتابعة 

االقتراحات.
الكفيـــــف  وقــال 
الــذي  كتابــه  فــي 
ســيبحثه املجلــس 
باإلشــارة  االثنــني: 
إلى املوضوع، حيث 
إن للمجلــس البلدي 

أمانــة عامة تختــص بتقدمي الدعم 
الفنــي واإلداري له، وهذا ما نصت 
عليه املادة ٣٠ من قانون البلدية رقم 
٢٠١٦/٣٣، وحيث ان لعضو املجلس 
البلدي حقا منحه إياه القانون بتقدمي 
االقتراحات واألســئلة وبالتالي ال 
بــد مــن متابعــة تلــك االقتراحات 
واألسئلة ومعرفة دورتها املستندية، 

إال أن األمانــة العامة 
البلــدي  للمجلــس 
تقــف دون هذا احلق 
وتلك املتابعة، وذلك 
بعــدم تعاونها معنا 
في توفير املعلومات 
املطلوبــــة بتلـــــك 
االقتراحات واألسئلة، 
وذلــك فيمــا يتعلق 
بتوفير نسخ من كتب 
اإلحــاالت إن وجدت، 
والــذي من املفترض 
أن تقوم األمانة العامة 
للمجلس البلدي بتوفيرها وبشكل 
دوري للســادة أعضـــــاء املجلس 

البلدي.
لــذا، يرجــى اإليعــاز ملــن يلزم 
بتوفير طلبنــــا اخلــــاص بجميع 
االقتراحــــــات واألسئلــــــة التــي 
سبـــــق ان تقدمنـــــا بها وبشــكل 

دوري.

في كتاب رفعه إلى احملري أكد فيه عدم متابعة اقتراحات وأسئلة األعضاء

ناصر الكفيف

إزالة ٣٨٥ إعالنًا عشوائيًا وحترير ١٩ مخالفة في «مبارك الكبير»
كشفت إدارة العالقات العامة في 
البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير تكثيف 
جوالتــه امليدانيــة بجميــع مناطق 
احملافظــة علــى احملــالت التجارية 
املركزيــة واجلمعيــات  واألســواق 
التعاونية ورصد القســائم املخالفة 
الشتراطات البلدية فضال عن رصد 
اإلعالنات العشــوائية في الشوارع 
وامليادين وإزالتها، مشــيرة إلى أن 
هذه اجلوالت قد أسفرت عن توجيه 

٣٥ إنذارا هندسيا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق 

الطوارئ بفرع بلدية احملافظة ناصر 
الهاجري حرص الفريق الرقابي على 
التأكد من التــزام احملالت التجارية 
العقــارات بالشــروط  وأصحــاب 
والضوابط املعمول بها في البلدية، 
مشيرا إلى أن اجلوالت امليدانية التي 
مت تنفيذها خالل شهر سبتمبر املاضي 
قد أسفرت عن رفع وإزالة ٣٨٥ إعالنا 
عشوائيا مختلف األحجام باملخالفة 
لالئحة اإلعالنات ٢٠٠٦/١٧٢ يشــوه 
املنظــر اجلمالي ويعوق الرؤية عن 
قائدي املركبات وحترير ١٩ مخالفة 
حملــالت جتاريــة تضمنــت حترير 

٥ مخالفــات إقامــة إعــالن من دون 
ترخيــص، مخالفتــني إضافة إعالن 
من دون ترخيص، مخالفة فتح وإدارة 
محل من دون ترخيص و٣ مخالفات 
لعدم جتديد ترخيص اإلعالن، مخالفة 
تشــغيل عمال قبــل احلصول على 
شــهادة صحية، حترير ٤ مخالفات 
استغالل مســاحة أمام احملل بدون 
ترخيــص، مخالفــة لعــدم االلتزام 
بنظافة الساحات واملمرات املالصقة 
للمحل وحترير مخالفتني لعدم تغطية 
صندوق الشاحنة ملنع تطاير احلصى 
إلى جانب توجيه ٣٥ إنذارا لتعديات 

على أمالك الدولة وإنذارات هندسية 
لعقــارات وجتــري متابعتها وذلك 
من خــالل طلب مراجعــة وإحضار 
الهندسية واملخططات،  التراخيص 
توجيه ٣ تنبيهات سالمة فضال عن 

اغالق محل إداريا.
ودعا الهاجري أصحاب العقارات 
واحملــالت التجاريــة الــى االلتــزام 
بالقوانني واألنظمة املعمول بها في 
البلدية جتنبــا للمخالفة والغرامة، 
مؤكــدا عدم تهــاون الفريق الرقابي 
في اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية 

بحق املخالفني.

توجيه ٣٥ إنذاراً لتعديات على أمالك الدولة

حترير إحدى املخالفات

عادل املرزوق: دخول «الوسم» ١٦ اجلاري

قال اخلبير الفلكي عادل املرزوق إنه من 
احملتمل جــدا أن تهب اليــوم اجلمعة رياح 
شمالية غربية خفيفة السرعة تتراوح سرعتها 
بني ٥ و٢٥ كم/س جتعل اجلو صحوا وخاليا 
من الغيوم، ثم تتحول في الفترة املســائية 
الى رياح جنوبية شــرقية «كوس مطلعي» 

خفيفة السرعة.
وأضاف املرزوق: تستمر «رياح الكوس» 
حتــى صباح يوم الثالثاء، حيث تعود مرة 
أخرى الريــاح الشــمالية الغربية اخلفيفة 

الســرعة التي تستمر حتى نهاية األسبوع، 
مشيرا إلى أن احلرارة بصفة عامة لن تزيد 
على ٤٠ درجة مئوية خالل هذه الفترة كما 
أن الرطوبة النســبية ســتكون خفيفة جدا 

ولن تزيد على ٣٥٪.
وذكر انه في يوم األحد ١٦ أكتوبر اجلاري 
ســتدخل املنطقة في موســم األمطار، وهي 
«فترة الوســم» والتي تبلغ مدتها ٤٠ يوما 
وستستمر حتى يوم ٦ ديسمبر، حيث ينتهي 

«الوسم» وتدخل «املربعانية».

أكد أن احلرارة لن تزيد على ٤٠ درجة مئوية والرطوبة النسبية على ٣٥٪

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

مجموعة املرأة الدولية اطلعت
على أنشطة املجلس الوطني للثقافة

قام وفد من مجموعة املرأة الدولية أول من أمس بزيارة 
إلى املجلــس الوطني للثقافة والفنــون واآلداب، وضم كال 
من رئيســة مجلس إدارة املجموعة وحرم سفير جمهورية 
مصر العربية غادة شــوقي، ونائبة الرئيسة وحرم سفير 
فلسطني رميا اخلالدي ونائبة الرئيسة وحرم سفير املكسيك 

باتريشيا كامبوس.
واستقبل الوفد أمني عام املجلس الوطني للثقافة واآلداب 
والفنون بالتكليف عيسى األنصاري ومدير إدارة العالقات 
الثقافية اخلارجية محمد بن رضا، حيث أطلعهم على نشاطات 
املجموعة وفعالياتها، كما استمع الوفد لشرح حول أنشطة 
املجلس والفعاليات الكبيرة التي يقوم بها والتي تلعب دورا 

مهما في ربط الثقافات بني الدول.
ومت االتفاق على إقامة فعاليات مشــتركة بالتعاون بني 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ومجموعة املرأة 

غادة شوقي مكّرمة د.عيسى األنصاريالدولية في املستقبل القريب.

ترقية استثنائية ألحد منتسبي احلرس الوطني 
تقديرًا لدوره في مساعدة اجلهات األمنية

أصدر وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
م.هاشم الرفاعي قرارا بترقية وكيل ضابط 
مبارك عبداهللا جاسر ترقية استثنائية ومنحه 
شارة اإلدارة العسكرية، تقديرا جلهوده في 

مساعدة إخوانه بوزارة الداخلية.
وأشــاد الرفاعــي بحضــور كبــار القادة 
والضبــاط مبــا قام بــه الوكيــل أول مبارك 
عبداهللا من جهود في خدمة اجلهات األمنية 
واإلسهام في حفظ األمن العام، مشددا على 
أهمية أخذ احليطة واحلذر خالل أوقات العمل 
الرســمية وخارجها جتســيدا للدور املنوط 
بجميع منتســبي احلرس الوطني والقوات 
الفريق الركن م.هاشم الرفاعي خالل ترقية وكيل ضابط مبارك عبداهللاألمنية في حفظ األمن واألمان بالوطن الغالي.

اجلو اليوم صحو ومن املتوقع هبوب رياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بني ٥ و٢٥ كم/س
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في البدايــة، التقينا مع 
املواطنــة وداد اخلالــدي 
التي قالت لـ «األنباء»: منذ 
٥٣ عامــا وأنــا من ســكان 
منطقة الصباحية، واليوم 
لــدي أحفــاد مــن مواليــد 
هذه املنطقــة، موضحة أن 
الصباحيــة اآلن ماهي مثل 
الصباحية في السابق، حيث 
ان السكان في السابق كانوا 
معروفــني، ولم تكــن فيها 
بيوت لإليجــار وال عزاب، 
واليوم أصبحت الصباحية 
منطقة منكوبة، ولو تشوف 
الشوارع محفرة من سنتني 
ولــم يتم إصالحها إلى هذا 
اليوم، وحديقة الصباحية 
الشــهيرة منذ ٣٢ ســنة لم 
يتم تطويرها ولم يتم حتى 
وضع ألعاب جديدة لالطفال، 
باالضافة إلى املالحق املؤجرة 
فــي البيــوت للخادمات او 
إلى  الســائقني، باالضافــة 
الساحات الترابية التي من 
املفترض ان تكون متنفسا 
ألهالي املنطقة، بل اصبحت 
مصدر ازعاج ألهالي املنطقة 
الشاحنات  بســبب تكدس 
فيهــا من وقــت توقفها في 
الساعة اخلامسة مساء إلى 
وقت خروجها في الســاعة 
٦ صباحا، مما تســبب في 
تكسير الشوارع واالرصفة، 
منطقــة  اهالــي  وقالــت: 
الصباحية يعانون معاناة 
كبيرة في فصل الشتاء ومن 
االمطار بشكل خاص وذلك 
بسبب قيام مجموعة كبيرة 
من الشــباب باالستعراض 
بالسيارات واغالق الشوارع 
رقيــب  او  دون حســيب 
ونتمنــى مــن احلكومــة 
االهتمــام باملنطقــة ألنهــا 
منطقــة قدميــة ومحتاجة 

إلى رقابة وخدمات.
اخلدمات العامة

والتقينــا مــع مصبــح 
العازمــي الــذي قــال: تعد 
منطقة الصباحة من مناطق 
الكويت القدمية، وتوزعت 
بيوتها على املواطنني على 
فترات وذلك في أعوام ١٩٦٨
وبداية ١٩٧٠ وآخرها قطعة ٣

في عام ١٩٧٨، واملنطقة تضم 
مواطنني من أبناء الكويت 
على اختــالف أطيافهم من 
قبائل وعائالت منذ نشأتها، 

بعض اجلهات اخلدمية تعود 
بعد فتره قصيرة للحفر في 
نفس املــكان لالصالح مرة 
اخرى، وال نعرف ما االسباب 
وملاذا ال يكون هناك تنسيق 
بينهم خالل تنفيذ األعمال 
توفيرا للوقت واجلهد وملنع 

هدر األموال؟
وزاد العازمي: نحن اآلن 
في بداية املوســم الدراسي 
اجلديد والطريق بني منطقة 
الصباحيــة ومنطقــة فهد 
األحمــد ال يتطلــب ســوى 
٥ دقائــق لكن اآلن بســبب 
الزحمــة اصبح الشــخص 
بحاجة إلى اكثر من نصف 
ســاعة، ونناشــد اعضــاء 
كان  ايــا  األمــة  مجلــس 
توجههم وكذلك املسؤولني 

اخــرى قبل الغــروب، مما 
يســبب ازدحامات شديدة 
في املنطقة واغالقا للشوارع.

 وأوضح الشــمري أنه 
يوجد في منطقة الصباحية 
صالتان لألفراح، ولكن بكل 
اسف في الوقت احلالي مت 
اغالقهمــا وال تقــام فيهمــا 
املناسبات، ومت تخصيص 
احــدى هاتــني الصالتــني 
لتوزيع «متوين الصفوف 
االمامية» والصالة االخرى 
مــا تزال مغلقة، وال نعرف 

ما االسباب.
للخدمــات  وبالنســبة 
الصحيــة، قــال الشــمري: 
استبشرنا خيرا عند افتتاح 
املســتوصف الغربــي بعد 
توقف دام نحو ٤ سنوات، 

وعند خروجنا منها ستجد 
الروائح الكريهة حتاصرنا 
من كل اجتاه، وبكل اســف 
ان «الصباحيــة» تغيــرت 
تركيبتها السكانية بشكل 
كبير، وفي كل عام يزداد هذا 
التغيير بسبب دخول العديد 
من أبناء اجلاليات األخرى 
للســكن فيها، غير اهاليها 
الســابقني وخصوصــا من 
اآلسيويني، فال يكاد يخلو 
شــارع من بيــت او بيتني 
يكون املستأجرون فيه من 

هذه العمالة اآلسيوية.
 وحتــدث العنزي أيضا 
عــن حديقــة الصباحيــة 
وشوارعها، قائال: ان احلديقة 
فــي نهاية االســبوع وأيام 
العطل جتــد العوائــل بها 

عــن الــوزارات واجلهــات 
يحضــروا  أن  اخلدميــة 
للمنطقة ملشــاهدة املشاكل 
املتعددة التي يواجهها اهالي 
الصباحيــة، والتي حتتاج 
إلى حلول عاجلة لتخفيف 

معاناة الناس.
دوار ومستوصف

أما فايز الشــمري فقال 
لـــ «األنبــاء»: لعــل اكبــر 
مشكلة نواجهها في منطقة 
الصباحية هي دوار املنقف 
«اللي كنا نريده عونا وأصبح 
علينا فرعون» بسبب كثرة 
العمالة اخلاصة بالشركات 
وخروجهم مــن هذا الدوار 
مع وقت خروجنا للدوامات 
او للمدارس وعودتهم مرة 

ولكن هذه البشــرى ذهبت 
أدراج الرياح بســبب كثرة 
املشاكل في هذا املستوصف 
من نقص لألطباء والكوادر 
الصحيــة مــن ممرضــني 
وفنيــني، ونقــص العمالة 
ونقــص األدويــة ايضــا، 
وكل ذلك يؤثر ســلبا على 
صحــة النــاس ومســتوى 
اخلدمــات الطبيــة املقدمة 
لهم مما يضطرهم للذهاب 
إلى املستشــفيات واملراكز 

األخرى.
نفضة شاملة

كذلــك التقينا مع محمد 
العنزي الذي قال: الصباحية 
حتتاج إلى نفضة شــاملة، 
وها نحن اآلن في اجلمعية 

قليلني جدا وجتد اآلسيويني 
ميألون أرجاءها بشكل كبير، 
امــا الشــوارع والطرقــات 
فحدث وال حــرج، واقولها 
بصرخة عالية «يا حكومة 
اهتمــوا بالصباحية واهل 
الصباحية وتراهم مواطنني 
مثل اهالي املناطق األخرى».

توفير األفضل

من جهتها، قالت ام مطلق 
العازمي: واهللا حرام ان تكون 
هذه الشوارع وهذا اخلدمات 
في منطقة الصباحية، ففرق 
األشغال يعملون في منطقة 
الصباحيــة منذ عامني ولم 
يتــم االنتهــاء مــن العمل، 
واملنطقة ال يتجاوز طولها 
كيلومتــر وال نعــرف مــا 
اســباب التأخير في اجناز 
اعمال الطرق في منطقتنا.

وأشــارت أم مطلق إلى 
أن منطقــة الصباحية زاد 
فيها عــدد القســائم خالل 
آخر ٧ سنوات بعد توزيع 
القطعة ٤ وازداد عدد السكان 
وتردت اخلدمات، وكل هذا 
«امــام عيون النــواب اللي 
البرملان»  إلــى  وصلناهــم 
ونناشــد املســؤولني بحل 
جميــع مشــاكل منطقــة 
الصباحية من طرق ونقص 
خدمــات وتوفيــر األفضل 
النــواب وجهود  مبتابعــة 
اجلهات اخلدمية من وزارات 

وهيئات ومؤسسات.
بدوره، قــال عبدالعزيز 
العتيبي لـ «األنباء»: نحن 
نعاني في هذه املنطقة من 
عدة مشــاكل وال ادري من 
أيــن ابدأ ولكــن باختصار 
عندنا جميعة أغلى من كل 
اجلمعيات، وعندنا مشاكل 
في أعــداد احلفــر الكثيرة 
الشــوارع  املوجــودة فــي 
منذ عامــني وأكثر ولم يتم 
اصالحها، وعندنا مشــكلة 
قلــة النظافة والتي حتتاج 
إلــى توجيــه شــديد مــن 
املسؤولني ألن اغلب النفايات 
تبقى فــي احلاويات لوقت 
طويل حتى تتم ازالتها من 
سيارات البلدية مما تتسبب 
بروائــح كريهة فــي اغلب 
الشــوارع وهذا قد يســبب 
انتشار األمراض واحلشرات 
آثار  والقوارض ولكل ذلك 
سلبية على صحة السكان.

شاحنات في الساحات الترابية  (زين عالم)

عبدالعزيز العتيبيمحمد العنزيفايز الشمريمصبح العازمي

أهالــي املنطقــة  وجميــع 
يعرفون بعضهم البعض إلى 
حد ما، ولكن اخلدمات العامة 
في املنطقة صارت تتراجع 
بشكل تنازلي وال تشهد أي 
تطور أو حتسن، وبكل اسف 
في كل فترة نفتقد خدمة أو 
ميزة في منطقة الصباحية 
مما يتطلب منا التوجه إلى 
املناطق املجاورة للحصول 

عليها.
وأضاف العازمي: من اهم 
املشاكل التي نواجهها سوء 
أحوال الطرق، ولو تشاهد 
بعينــك ان كل شــارع فيه 
حفرة أو أكثر منذ ســنتني 
ولــم يتم اصالحها إلى هذا 
اليوم، وحتى بعض احلفر 
التي يتم اصالحها نالحظ أن 

«الصباحية» تطلب العون.. «الصباحية» تطلب العون.. «الصباحية» تطلب العون.. «الصباحية» تطلب العون.. «الصباحية» تطلب العون.. «الصباحية» تطلب العون.. «الصباحية» تطلب العون.. «الصباحية» تطلب العون.. «الصباحية» تطلب العون.. «الصباحية» تطلب العون.. «الصباحية» تطلب العون.. 
إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات إهمال للمرافق وغياب للخدمات 

وتوطني لـ«العزاب»وتوطني لـ«العزاب»وتوطني لـ«العزاب»وتوطني لـ«العزاب»وتوطني لـ«العزاب»وتوطني لـ«العزاب»وتوطني لـ«العزاب»وتوطني لـ«العزاب»وتوطني لـ«العزاب»وتوطني لـ«العزاب»
 قطع، 

األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:األساسية والترفيهية أيضا، خصوصا أنها كانت من املناطق املميزة، فإلى التفاصيل:

سكانها ناشدوا عبر «األنباء» احلكومة واجلهات املعنية االلتفات إلى املنطقة وحل

مواطنون لـ«األنباء»: «الصباحية» من أقدم مناطق الكويت لكن التطوير غائب عنها فشوارعها ومرافقها من حدائق وأرصفة ومراكز خدمية بحاجة إلى صيانة وجتديد

جمعية الصباحية التعاونية تقدم خدماتها لسكان املنطقة

ملشاهدة الڤيديو

احلربي لـ «األنباء»: شرب دم الضب جنون سببه اخلرافات.. ويؤدي للوفاة
قالت خبيرة علم احلشرات 
واألســتاذة املســاعدة بقسم 
العلــوم فــي الهيئــة العامة 
للتعليــم التطبيقــي د.جنان 
احلربي إن كثيــرا من الناس 
يقومون بتناول دم الكائنات 
احلية مثل الضب والسحالي 
والســلحفاة والبقــر اعتقادا 
الصحيــة  بفائدتهــا  منهــم 
للحياة اجلنسية وصحة البدن 
«يذبحوهم ويشربوا دمهم».

وأضافــت احلربــي فــي 
تصريــح لـ «األنبــاء»: أكدت 
جميع البحوث العلمية في هذا 
املجال أن األضرار الناجمة عن 
شرب دم الكائنات احلية بسبب 
ما يحويه الــدم من جراثيم، 
وعناصر شديدة السمية غاية 
في الضرر. فاإلقدام على تناوله 
مجازفة كبيرة وإلقاء النفس 

احلالة املرضية بصورة أسوأ. 
أمر طبيعي أال يصاب بضرر 
بالغ عند تناول كمية ضئيلة 
من الدم، مثله كباقي السموم، 
ولكن كلما زاد استهالك للدم 
اقتــرب أكثر من املوت، وذلك 
بسبب أن الدم غني باحلديد، 

اذا كان هنــاك أي  وعمــا 
فائــدة مــن هذه املمارســات، 
قالت احلربي: ال توجد فائدة 
أبــدا من شــرب دم الضب أو 
فــي اســتخدامه للعالجــات 
اجللدية أو في عالج أعراض 
الربو، بــل له أضرار خطيرة 
قد تقتل اإلنســان. تناول دم 
الضب يتسبب في حدوث داء 
الثانوي  الدمــوي  االصطباغ 
وتلف الكبد والبنكرياس بل 
تتسبب زيادة احلديد في ضرر 
بالــغ للقلب، وفشــل عضلة 
القلب. يتسبب شرب دم الضب 
أيضا في جتمع املاء في الرئتني 
الذي يزيد من صعوبة التنفس 
وتســوء حالة من يعاني من 
الربو، واألهم أنه يقلل القدرة 
اجلنسية لدى الرجل ويقطع 

الطمث عند األنثى.

وتناول الــدم بكميات كبيرة 
يؤدي إلى خطر زيادة نسبة 
احلديد وترســبه في أنسجة 
االعضاء، وخاصة في القلب، 
والكبــد، والبنكريــاس، مما 

يؤدي إلى التسمم والوفاة.
وأوضحــت: نحــن لســنا 
خفافيــش أو مصاصــي دماء 
فأجســامنا ال تطــور آليــات 
الفائض  الســتخراج احلديد 
كمــا لــدى تلــك احليوانات، 
مضيفــة: حذرت مســبقا من 
تنــاول ذيــل الضــب كونــه 
يحتوي على مستويات عالية 
مــن الكوليســتيرول تفــوق 
اللحــوم احلمــراء والبيضاء 
بثالثــة أضعــاف، ولكــن ال 
حياة ملن تنادي. وهذه األيام 
تتردد أخبار عن فوائد شرب 

دم الضب.

د.جنان احلربي

في التهلكة، فضال عن حرمته 
دينيا.

وتابعت: حرم اهللا تعالى 
شــرب الدم على العباد نفس 
حترمي احليوان امليت، وحلم 
اخلنزير، حيث جاءت احملرمات 
حلكمــة عنــد هللا، ومن أجل 
جتنب األذية والشر لإلنسان 
(حرمت عليكــم امليتة والدم 
وحلــم اخلنزيــر). ويتمثــل 
شرب الدم في أضرار خطيرة 
واإلصابــة بأمــراض كثيــرة 
ويؤدي أيضا إلى فساد البدن 
وظهــور رائحة نتنة من الفم 
وقســوة قلب اإلنسان، وقلة 

الرحمة.
وزادت احلربــي: ذكــر لى 
بعض املتابعني أنهم شــربوا 
دم الضــب واســتخدموه في 
عالج األكزميــا ولكن رجعت 
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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

في البداية.. ما فكرة مشروع كبار 
العلماء - الدعوة اإللكترونية؟

٭ منذ عشــر ســنوات بــدأت الفكرة 
بسيطة ثم أصبح املشروع عامليا لنشر 
دين اهللا تعالى في العالم عبر جميع 
وسائل التواصل االجتماعي واملواقع 
اإللكترونية، وقد بذلت جهود كبيرة من 
اجلمع والتوثيق والتصنيف والترتيب 
لنشــر العلوم الشــرعية املبنية على 
الكتاب والسنة وفهم سلف األمة للعلماء 
واملشايخ ومنهم السعدي، ابن باز، ابن 
عثيمــني، األلباني رحمهم اهللا، صالح 
الفوزان، صالح آل الشيخ، عبداهللا بن 
حميد، صالح اللحيدان - حفظهم اهللا، 
وبعض مشايخ من الكويت منهم الشيخ 
عبدالرحمن عبدالصمد، وليد العلي - 
رحمهم اهللا، عثمان اخلميس - حفظه 
اهللا وغيرهم من اهل العلم وإدارة هذا 

العمل من الكويت.

ما هدفكم من املشروع؟
٭ أن يتم جمع املواد العلمية اخلاصة 
بأهــل العلم مــن مصادرهــا املختلفة 
واملتنوعة ونقوم بتقطيعها وفهرستها، 
ليتم الوصول اليها بسهولة واالستفادة 
منها، ومت عمل رابط مستقل لكل شيخ 
مت جمــع كل مــواده العلمية في مكان 

واحد.

ما خطتكم لتنفيذ هذا العمل الكبير؟
٭ يتــم تنفيــذ العمل مــن قبل فريق 
مشروع كبار العلماء على عدة مراحل 
أولها يتم تعيني أشــخاص مختصني 
للقيــام باألعمــال الفنيــة وعنــد بدء 
العمل مع شيخ جديد يتم فتح حساب 
التواصل بنفس االسم ثم يقوم الفريق 
بجمع املــواد الصوتيــة والبحث في 
االنترنت عن أجود اصداراتها والبحث 
عن االشرطة من طلبة العلم ثم يقوم 
الفريق بتحويلها ثم نقلها الى املواقع 
اإللكترونية املختلفة، بعدها يتم إنتاج 
املادة الصوتية ومعاجلتها وحتســني 
صوتها بإزالة التشــويش والفراغات 
مع إضافة مقدمــات لها وكذلك ترقيم 
لكل الدروس ثم بناء فهرسة للدروس 
بتحديد اول ما قرئ من املنت في بداية 
الدرس وكذلك في آخره، كما يتم تصميم 
خلفية الدرس التي حتتوي على اسم 
الكتاب ومؤلفه ورقم الدرس او كتابة 
على التصميم او كتابة اآليات وغيرها 
من الفوائد. بعدها يتم إنتاج املادة إنتاجا 
مرئيا بدمج الصوت واخللفية، ومثال 
على ذلك قام فريق العمل بتسجيل كامل 

ليلى الشافعي

أكد املشرف العام على مشروع كبار العلماء ورئيس جمعية إحياء التراث 
- الرميثية - وليد الصالح ان املشروع علمي هدفه نشر دين اهللا تعالى 
تعليما وتبليغا ودعوة يستفيد منه املسلمون حول العالم من باب (وعلم 
ينتفع به) يتم فيه جمع املواد العلمية اخلاصة بأهل العلم من مصادرها 
املختلفة واملتنوعة ليتم الوصول اليها بسهولة واالستفادة منها. ولفت 
الصالح الى ان عدد املشاهدات بلغ اكثر من ٣٤٤ مليون مشاهدة وأن 
عدد املتابعني اكثر من ٥٫٥ ماليني متابع وبلغ عدد الڤيديوهات التي مت 
رفعها على قنوات اليوتيوب فقط اكثر من ١١٠ آالف مقطع غير املقاطع 
التي تنشر على تويتر وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي 

وللتعرف على هذا املشروع الكبير فإلى نص احلوار:

لكتب الشيخ الســعدي وعمل مكتبة 
صوتية شاملة ثم رفعها على اليوتيوب 
واملواقع اإللكترونية، ثم يتم انشــاء 
موقع إلكتروني لكل شيخ مستقل مثال 
على ذلك مت العمل على أعمال الشيخ 
صالح الفوزان والشــيخ ابن عثيمني 
والشيخ السعدي، وقام الفريق بجمع 
كل املواد برابط واحد وإضافة مواقع 
التواصل االجتماعي والكتب اخلاصة 
بكل شــيخ وحفظها على السيرفرات 
mp٣ وملف word لسهولة الوصول الى 
املعلومة، واستخراج الفتاوى والفوائد 
من الــدروس وفهرســتها وتصنيفها 
تصنيفا تسلســليا علميا، ثم النشــر 
يكون بعنونة الدروس بذكر رقمها واسم 
الكتاب املشروح مع تصنيفه العلمي 
اضافة الى كتابة الوصف املختصر لكل 
درس ثم نشــرها في قنوات التواصل 
االجتماعي الذي وصل حتى اليوم اكثر 

من ٩٠٠٠٠ مقطع.

كم بلغ عدد املشاهدات وكم يستفيد 
من هذا املشروع؟

٭ عدد املشاهدات اكثر من ٣٤٤ مليون 
مشاهدة ويســتفيد من هذا املشروع 
املاليني من املسلمني حول العالم، كما 
بلغ عدد املتابعني اكثر من ٥٫٥ ماليني 
متابع وعدد الفيديوهات التي مت رفعها 
على اليوتيوب فقط اكثر من ١١٠ آالف 

مقطع.

ما رؤيتكم لهذا املشروع العاملي؟
٭ بدأنــا بالعمــل على إنشــاء منصة 
تعليمية باســم جامعة العلماء تضم 
منهجــا علــى اربــع ســنوات مبــواد 
مرتبة يتــم اختيار املواد العلمية من 
السنة األولى حتى آخر سنة دراسية 
تعليميــة ليتمكن اي طالب في انحاء 
العالم الدراسة عن بعد، دراسة مجانية 
مميزاتهــا ان يختار الــدارس األوقات 
املناسبة له في اليوم والليلة، وأن تكون 
هذه املنصة جامعة لكل مشايخ الدعوة 
السلفية الذين يحملون اإلرث السلفي 
في دول العالم وتكون بطريقة مرتبة 

وميسرة للكبار والصغار.

ما ردود الفعل التي وجدمتوها؟
٭ بحمد اهللا رأينا جناحا واضحا لهذا 
املشروع وانتشارا له في جميع وسائل 
التواصل االجتماعي وقد القى املشروع 
قبوال واسعا في اغلب دول العالم وقد 
ملسنا رغبة كبيرة من مواقع االتصاالت 
العديدة والتعليقات واالستفســارات 

التــي تصلنا بشــكل يومــي والثناء 
على القائمني والداعمني لهذا املشروع 
ويرغبون املواصلة فيه لكي تعم الفائدة 
وينتشر العلم الشرعي الصحيح النقي 

من البدعة واخلرافة والتطرف.

ما أبرز الصعوبات التي واجهتكم خالل 
عملكم في مشروع كبار العلماء؟

٭ كما تعلمــون ال يخلو أي عمل من 
عقبات وصعوبــات ومن الصعوبات 
التي واجهتنا احلاجة الى وقت طويل 
للحصول على املواد الكاملة الصافية 
ألهل العلم وصعوبة احلصول على أيد 
عاملة محترفة بالعمل لتصفية املواد 
ونقلهــا من صيغة الى اخرى، وكذلك 
ضعف التبرعات الداعمة للمشروع مما 

يجعلنا نتأخر برفع املواد العلمية.

كم تبلغ ميزانية املشروع؟
٭ ميزانية املشــروع الســنوية تزيد 
عن ٢٤٠٠٠ دينــار لتغطية مصاريف 
ملدة عام واحد وهذه التكلفة تغطي كل 
مصاريف املشروع التي تشمل جهود 
جمــع ومعاجلة املــواد العلمية لكبار 
العلمــاء وتهيئتها للنشــر واملونتاج 
للمــواد العلمية اجلديــدة وإخراجها 
وأيضا الترجمة إلى اللغة اإلجنليزية، 
ومصاريف إضافة لغة اإلشارة للصم 
ورفع املقاطع علــى يوتيوب ومواقع 
التواصــل وأيضــا صيانــة ومتابعة 
وجتديد اشتراكات السيرفرات للمواقع 
اإللكترونيــة اخلاصة بكبــار العلماء 
وغيرها من املصاريف املستمرة التي 
تبلــغ فــي مجموعهــا ٢٠٠٠ دينار او 
اكثر شهريا، وهذه التكلفة وان كانت 
بسيطة العداد املستفيدين حول العالم 
مــن املــواد العلمية املنشــورة الذين 
بلغوا مئات املاليني بفضل اهللا تعالى 
واملشــروع مســتمر وينمو ويتطور 
ويكثر املســتفيدون منه حول العالم 
وخيــر ما بذلت به األنفس هو نشــر 

دين اهللا تعالى.

كلمة أخيرة؟
٭ نأمــل أن تعــم االســتفادة من هذا 
املشروع لكل مسلم حول العالم وخير 
ما بذلت به األنفس طلب العلم ورفع 
اجلهــل ونشــكر الداعمني للمشــروع 
مــن أصحاب األيــادي البيضاء داخل 
وخــارج الكويــت حيث إن مشــروع 
كبار العلماء مدعوم من جمعية إحياء 
التراث اإلســالمي ومــن متبرعني لهم 

اليد البيضاء.

سورة «ص» سورة مكية، ابتدأت بالقسم بالقرآن 
الكرمي املعجز «والقرآن ذي الذكر»، اهللا عز وجل ينتصر 
لكتابه، والواو حرف من حروف القسم، والقرآن الذي 
يحتوي على الذكر، والذكر مبعنى الشرف والرفعة، 
ويأتي مبعنى التذكير (بل الذين كفروا في عزة وشقاق)، 
يقسم اهللا عز وجل بالقرآن الذي يذكر الناس مبا هم 
عنه غافلون، ولكن الكافرين مســتكبرون متكبرون 
عن احلق مخالفون له، يعجب اهللا عز وجل فيقول (كم 
أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا والت حني مناص)، اال 
يتعظون حني أهلك اهللا من قبلهم فاستغاثوا حني رأوا 
العذاب ونادوا (والت حني مناص) نادوا بالتوبة وليس 
الوقت وقت قبول توبتهم وليست الساعة ساعة ندم. 

عجب الكفار.

ثم يحكــي اهللا عز وجل عجب هــؤالء الكافرين 
(وعجبوا أن جاءهــم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب)، انكروا محمدا ژ الذي كانوا يسمونه 
الصادق األمني، وعجب هؤالء الكفار من أن بعث اهللا 
اليهم بشرا منهم ليدعوهم الى اهللا ويخوفهم عذابه، 
وقالوا: انه ليس رســوال بل كاذب في قوله، ساحر 
لقومه، عندما يفلس االنسان الى احلجة يأتي باالدعاء 
الكاذب، فقالوا على رسول اهللا ژ ساحر وقالوا كذاب، 
ولزيادة عجبهم قالوا (أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا 
لشيء عجاب)، هذا ديدن أهل الكفر، وقالوا كيف يصير 
اآللهة الكثيرة إلها واحدا ان هذا شيء يدعو للعجب.

(وانطلق املأل منهم) يخبرنا اهللا تعالى ان القادة في 
هذا املجتمع أمروا بقية الضعفاء والتابعني ان يستمروا 
على دينهم ويحرضوهم على الشرك وعلى تعدد اآللهة 
(ما ســمعنا بهذا في امللة اآلخرة إن هذا إال اختالق)، 
قالوا ما سمعنا مبا يدعو اليه ال في دين آبائنا وال في 

النصرانية إن هذا اال كذب وافتراء.
(أءُنزل عليه الذكر من بيننا)، وتساءلوا أخّص محمد 
بنزول القرآن عليه مــن دوننا (بل ملّا يذوقوا عذاب) 

ألنهم لم يذوقوا عذاب اهللا.
(أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب)، من 
اكبر النعم على االنسان الرسالة، وهؤالء املشركون 
هل عندهم خزائن فضل ربــك العزيز الوهاب الذي 
يهب من يشــاء من رزقه وفضله من خزائنه التي ال 

تنضب الذي يعطي عطاء بال حدود.
(أم لهم ملك السموات واألرض وما بينهما فليرتقوا 
في األســباب)، هؤالء من أي منطلق يتكلمون؟ هل 
عندهم خزائن رحمة اهللا؟ هل ميلكون شيئا فيعطوا 
ويعينوا؟ فليأخذوا باألسباب املوصلة لهم الى السماء.

(جند ما هنالك مهزوم من األحزاب) انظر الى تاريخ 
البشرية وشواهد تدل على هؤالء اجلند املكذبني هؤالء 
اجلند جند مهزومون كما هزم غيرهم من االحزاب قبلهم.

عاقبة التكذيب

السورة تتحدث عن ثالثة انبياء استسلموا هللا تعالى 
فقوم نوح وعاد وفرعون كذبوا رســلهم فاستحقوا 
عــذاب اهللا وحل بهم عقابه، فذكــر اهللا تعالى بعض 
املكذبني والكالم كان لقريش مع العزة التي كانوا فيها 
(كذبت قبلهم قوم نــوح وعاد وفرعون ذو األوتاد)، 
وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب األشجار والبساتني 
وهم قوم شــعيب، أولئك األمم الذين كذبوا الرسل 
وكفروا باحلق، فاســتحقوا عــذاب اهللا وعقابه (وما 
ينظر هؤالء إال صيحة واحدة ما لها من فواق)، نغمة 
واحدة ما لهم من رجوع فما ينتظر هؤالء املشركون 
حللول العذاب عليهم اذا استمروا على شركهم، ومن 
استهزائهم قالوا (وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم 
احلساب)، قالوا: ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في 

الدنيا قبل يوم القيامة.
ثم يخاطب اهللا عز وجل نبينا ژ فيقول (اصبر 
على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا األيد إنه أواب)، 
يحكي اهللا عز وجل قصة نبيه داود ونبيه ســليمان 
وهي عنوان رحمــة اهللا واختصاص العزيز الوهاب 

يهدي برحمته من يشاء من عطاء ال ينضب.
تسلية الرسول ژ

(عبدنا) العبد هنا غاية التشريف قرن بنون العظمة 
فيمتدح اهللا تعالى عبــده داود ذا األيدي، دليل على 
القــوة في العبادة وامللك، والصبر على طاعة اهللا انه 

تواب كثير الرجوع الى اهللا.
ألقيت احملاضرة في مسجد فاطمة اجلسار مبنطقة الشهداء

وليد الصالح

وجدنا انتشارًا واسعًا فـي دول العالـم للمشروع لنشره 
العلم الشرعي الصحيح النقي من البدعة واخلرافة والتطرف

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

لنحيا بالقرآن

فتنة الضالل بعد اإلميان

فضيلة الصمت

آتاه اهللا عز وجل من العلم ما ال يحصى وال 
يعد، وهذا من فضل اهللا عليه ومن تلك اآليات 
التي أعطاها اهللا له أنه كان مجاب الدعوة، فأي 
دعوة كان يتوجه بها بلعام إلى أبواب السماء كان 
يحققها له اهللا سبحانه وتعالى، عاش في زمن 
موسى عليه السالم، ولكن بلعام كفر وضل عن 
طريق احلق بعد أن كان من املؤمنني (فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان)، قال اإلمام السعدي: أي 
انسلخ عن اإلنصاف احلقيقي بالعلم بآيات اهللا 
فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا مبكارم 
األخالق ومحاســن األعمال ويرقى إلى أعلى 

الدرجات، فتــرك هذا الكتاب وراء ظهره ونبذ 
األخالق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع 
الناس فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي: تسلط 
عليه حني خرج من احلصن احلصني فآزه إلى 
املعاصي آزا (فكان من الغاوين) بعد ان كان من 
الراشدين املرشدين وما جرى بلعام من إضالل 
اهللا إياه وإبعاده عن رحمته بسبب أنه استعمل 
نعمة اهللا عليه في تعليمه االســم األعظم الذي 
إذا ســئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في غير 
طاعة ربه، بل دعا به على حزب الرحمن وشعب 

اإلميان وكليم اهللا موسى بن عمران.

عن عبداهللا بن عمــرو - رضي اهللا عنهما 
- قال: قال رسول اهللا ژ: «من صمت جنا».

يقصد الرسول ژ بالصمت هنا أي الصمت 
عن التكلم في الشر، فإن حفظ اللسان عن الكالم 
في الشــر ينجي املؤمن من ضرر قد يلحق به 
فــي الدنيا أو في اليوم اآلخر، وهذا ألن خطر 

اللسان عظيم، ففيه الكذب والرياء والنفاق والغيبة 
والنميمة واملراء واخلطأ واخلوض في الباطل 
وتضييع األوقات ومدح النفس، ومن هذه األشياء 
ما متيل النفس إليه مع معرفتها بسوئه لذا كانت 
السالمة في الصمت كما ان فيه وقارا وفرصة 

للدوام على الذكر والتفكر والعبادة.

عن أنس ے أن امرأة كان في عقلها شــيء، 
فقالت: يا رســول اهللا إن لي إليك حاجة فقال: يا 
أم فالن! انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك 
حاجتك فخال معها في بعض الطرق حتى فرغت 
من حاجتها وهذا من حلمه وتواضعه وصبره على 
قضاء حوائج ذوي االحتياجات اخلاصة. وهذا داللة 
شــرعية على وجوب تكفل احلاكم برعاية ذوي 
االحتياجات اخلاصة صحيا واجتماعيا واقتصاديا 

والعمل على قضاء حوائجهم وسد احتياجاتهم.
ولقد استجاب اخلليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز 
لهذا املنهج النبوي السمح فأصدر قرارا إلى الواليات: 
أن ارفعوا إلــى كل أعمى في الديوان أو مقعد أو 
من به فالج أو من به شيء يحول بينه وبني القيام 

إلى الصالة، فرفعوا إليــه، وأمر لكل كفيف مبوظف يقوده ويرعاه، وأمر لكل اثنني 
من ذوي االحتياجات اخلاصة بخادم يخدمهما ويرعاهما. وعلى الدرب نفســه سار 
اخلليفة األموي الوليد بن عبدامللك، فهو صاحب فكرة إنشاء معاهد أو مراكز رعاية 
لذوي االحتياجات اخلاصة فأنشأ مؤسسة متخصصة في رعايتهم، وظف فيها األطباء 
واخلدام وأجرى لهم الرواتب، ومنح راتبا دوريا لذوي االحتياجات اخلاصة، وقال لهم: 
«ال تســألوا الناس» وبذلك أغناهم عن سؤال الناس، وعّني موظفا خلدمة كل مقعد أو 
كســيح أو ضرير. وقد جتلت رحمة النبي ژ بذوي االحتياجات اخلاصة في عفوه 
عن جاهلهم وحلمه عن سفيههم، ففي معركة أحد ملا توجه الرسول ژ بجيشه صوب 
أحد وعزم على املرور مبزرعة لرجل منافق ضرير كان يســب النبي ژ وينال منه 
وأخذ في يده حفنة من تراب وقال للنبي ژ: واهللا لو أعلم أني ال أصيب بها غيرك 
لرميتك بها حتى هّم أصحاب النبي ژ بقتل هذا األعمى فأبى النبي ژ وقال: دعوه.

فكان املجتمع النبوي يتضافر في مواساة ذوي االحتياجات اخلاصة اقتداء مبنهج 
نبي الرحمة ژ مع ذوي االحتياجات اخلاصة.

(احلمد هللا الذي أنزل 
على عبــده الكتاب ولم 

يجعل له عوجا).
ســورة الكهف من 
القصصية في  السور 
الكرمي، حتتوي  القرآن 
على خمــس قصص 
الكهــف ـ  (أصحــاب 
أصحاب اجلنتني ـ آدم 
وإبليس ـ ذي القرنني)، 
وجميعها تتمحور حول 
موضــوع تصحيــح 
العقيدة والفكر والقيم.

يقول ســيد قطب في ظالله: أمــا احملور املوضوعي 
للسورة التي ترتبط به موضوعاتها ويدور حوله سياقها، 
فهو تصحيح منهج النظر والفكر، وتصحيح القيم مبيزان 

العقيدة.
بدأت السورة باحلمد اجلميل وان اهللا سبحانه وتعالى 
هو املستحق للحمد على أنه أنزل القرآن الكرمي على عبده 
ورسوله محمد ژ، ولم يجعل فيه خلال وال ميال عن احلق 

والصواب وال اختالال في اللفظ واملعنى.
يقول الشــيخ محمد بن عبدالوهاب في تفسيره: وان 
إمتام االنــزال على عبده، فيه بطــالن مذهب النصارى 
واملشركني، وفيه نعمته عليهم حيث أنزل على رجل منهم.

قبس هذه اآلية: الثناء اجلميل على اهللا الذي أنزل القرآن 
على عبده محمد ژ ولم يجعل له ميال عن احلق والصواب.

الشيخ سعد الشمري

سورة «ص»

ثناء اهللا على عبده محمد ژرعاية الرسول ژ لذوي االحتياجات اخلاصة

سؤال امليت
هل امليت يُسأل أول ما ميوت أم بعد دخوله 

القبر؟
٭ جاء في احلديث الصحيح انه ّيسأل إذا وضع في 
قبره ودفن فيأتيانه ملكان منكر ونكير فيقعدانه 
ويسأالنه عن ربه ودينه ونبيه صلى اهللا عليه 
وآله وسلم، فاملؤمن يقول: ربي اهللا وديني االسالم 
ونبي محمد صلى اهللا عليه وآله وســلم، آمنت 
به وصدقته.. فهذه االسئلة الثالثة هي االصول 
الثالثــة التي يعجز عن اإلجابة عنها املنافق في 
قبره، واحلاصل ان املرء يعد لهذه االسئلة جوابا 
في قبره باإلميان والعمل الصالح ويطهر نفسه 

من أدران النفاق. واهللا املستعان.
الشك في الصالة

إذا صليت ثم شككت في عدد الركعات أهي 
األولى أم الثانية ونحو ذلك، فما احلكم؟

 ٭ إذا شــك أحدكم في عدد الركعات فلينب على 
ما استيقن، واليقني هو األقل، مبعنى: لو صلى 
ثم شــك في الركعة أهي الثالثة أم الرابعة مثال 
فليجعلها الثالثة ألنها مستيقنة ثم يكمل صالته 
ويسجد سجدتني للسهو كذلك لو شك أركع مرة 
أو مرتني او سجد سجدة واحدة ام سجدتني فإنه 
يبني على األقل بأنه ركع ركوعا واحدا وســجد 

سجدة واحدة. واهللا أعلم.
ألم الركبة

ركبتي تؤملني فأضعها على مخدة أثناء السجود، 
فما احلكم في ذلك؟

٭ ال بأس بذلك اذا مكنت ركبتك عليها بحيث ال 
يكون مجرد وضع بل البد من التمكني، ولكن لو 
لم تقدر على متكينها فليس عليك شــيء لقوله 

تعالى: (فاتقوا اهللا ما استطعتم) واهللا أعلم.
نسيت قراءة بعد الفاحتة

نسيت أن أقرأ سورة بعد الفاحتة، فهل علي 
شيء؟

٭ الصالة صحيحة حتى لو كان تركك للقراءة 
بعــد الفاحتة عمدا ألنك تركت ســنة، واألفضل 
عدم ترك القراءة بعد الفاحتة سورة أو آيات في 
الركعتــني األوليني أما الركعــة الثالثة والرابعة 

فيقتصر على الفاحتة. واهللا أعلم.
أكل اجليالتني

ما حكم اكل اجللي الذي يحتوي على اجليالتني؟
٭ إذا كان اجليالتني نباتيا او من حيوان يباح أكله 
وقد ذبح ذبحا شرعيا فال حرج فيه. واهللا أعلم.

ال شيء عليها
صديقتي عندها قطة احضرتها وعمرها شهر ثم 

رمتها في الشارع بعد أن كبرت ثم ماتت، فهل 
عليها شيء؟

٭ يظهر أنه ال شيء عليها. واهللا أعلم.

خليل الشطيسليمان الرومي

وليد الصالح: «إحياء التراث» تنفذ مشروع 
كبار العلماء لنشر الدين تعليمًا وتبليغًا ودعوة

املشرف العام أكد متابعة أكثر من ٥٫٥ ماليني وحيازته على أكثر من ٣٤٤ مليون مشاهدة
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نواب يطالبون بحكومة تواكب مخرجات االنتخابات 
وتلبي طموحات الشعب قادرة على حتقيق التنمية

سامح عبداحلفيظ

بعد صدور األمر األميري 
بتعيــني رئيــس مجلــس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمــد الصبــاح 
رئيســا ملجلــس الــوزراء 
وتكليفه بترشــيح أعضاء 
احلكومة اجلديــدة، وبعد 
صــدور املرســوم األميري 
بتشــكيلها، طالــب نــواب 
مجلــس األمــة باختيــار 
وزراء أكفــاء قادرين على 
تلبية طموحات املواطنني، 
وأن تكــون متماشــية مع 
مخرجات العملية االنتخابية 

التي جرت مؤخرا.
وقـــال النــــواب فــــي 
تصريحــات صحافية، إن 
هناك متســعا مــن الوقت 
إلعــادة النظر فــي أعضاء 
التشكيل احلكومي واختيار 
رجــال دولــة قادرين على 
النهوض بالكويت ووضعها 
في مصاف الدول املتقدمة، 
لديهم برامج ورؤى تخدم 

الدولة.
وأكد النواب على ضرورة 
أن يكون الفريق احلكومي 
قــادرا على االنســجام مع 
اختيارات الشعب وتلبية 
طموحاته، مطالبني بإعادة 

النظر في التشكيلة.
وقال رئيس مجلس األمة 
األسبق احمد السعدون: «إن 
الكويتي  الشــعب  تفاعــل 
إيجابـيــــا مــــع اخلطــاب 
التاريخي لصـاحــب السمـو 
األمير وتنادى لتصحـيــح 
املســار السيــاسي فأحسن 
االختيار (باالنـتـخـاب)، أما 
اختيار سمو رئيس الوزراء 
(بالتعيني) لبعض وزرائه 
الذين ســكتوا عــن انتهاك 
الدســتور فــي موضــوع 
(املزمــع)، فقد جــاء خالفا 
الختيار الشــعب، وهو ما 

يستدعي التصحيح».
من ناحيته، قال النائب 
املويــزري: «أنــا  شــعيب 
املواطن شــعيب املويزري 
أحــد أبنــاء الشــعب ومن 
يحتــرم الشــعب وحقوقه 
أحترمــه ومــن ال يحتــرم 

الشعب لن أحترمه».
النائب  من جهته، بــني 
صالح عاشــور أن رئيس 
احلكومة كان يجب ان يعمل 
على تشــكيل حكومة على 
مســتوى حتديات املرحلة 
املقبلــة، لذلــك نقــول ان 
التشكيل ليس على مستوى 
الطموح، مستدركا بقوله: 
الرئيــس ميديــك  «ســمو 

تعدل».
من ناحيته، قال النائب 
أحمد الري: «التفاؤل احلذر 
الذي كنا نتحدث عنه أثناء 
انتهــى بعــد  االنتخابــات 

التشكيل احلكومي».
النائب  بدوره، أوضــح 
خليل الصالح أن «اختيار 
الوزراء األكفاء، ركن أصيل 
فــي بناء عالقة ســوية مع 
مجلس األمة، وثقتنا كبيرة 
بقدرة سمو رئيس الوزراء 
على تصحيح خلل التركيبة 
الوزارية لالنطالق ببداية 
تتسق مع تطلعات املواطنني 
في تدشني مرحلة يسودها 
التعاون البناء بني املجلس 
واحلكومة في سبيل حتقيق 
مصلحة الوطن واملواطن».
النائــب مرزوق  وقــال 
احلبينــي هــذه احلكومــة 
مشروع أزمة، تلقي بظالل 
الشك على مستقبل العالقة 
بني الســلطتني، والشــعب 
لم يعد يحتمــل مزيدا من 
التجارب، والكويت لم تعد 

تتحمل أي تراجع».
وأكد النائب د.عبدالكرمي 
الكنــدري «أنــه تشــكيل 
حكومــي ال يليــق بنتائج 
حجــم  وال  االنتخابــات 
الشــعب، و قلتها  تطلعات 
في الندوة االنتخابية نحن 
شعب صحح مساره في كل 
انتخابــات لكــن كان هناك 
من يختطف هذه النتائج، 

ولم يدرسوا تاريخ الوزراء، 
يا حكومة لقد أحسن الشعب 
االختيار ولكن لألســف لم 
حتسنوا االختيار، نصيحة 
يا حكومة مازال في الوقت 

متسعا».
ثامــر  النائــب  وقــال 
السويط إن الرسالة الشعبية 
في غاية الوضوح، والقراءة 
الصحيحــة لها هــي احلد 
األدنى للتعــاون والتفاهم 
على املرحلة املقبلة، وهذا 
مــا ال يبــدو في التشــكيل 
املعلن، واإلصالح احلقيقي 
برنامــج متكامــل وتغيير 
جذري، وليست معاجلات 
ارجتاليــة وتغييــر بعض 
الوجــوه ومتريــر أخرى، 
االســتدراك أو الدخول في 

النفق مرة أخرى».
وقــال النائــب أ.د.حمد 
املطــر: «الشــعب أحســن 
االختيــار وبداية حلكومة 
خيبــت اآلمــال اآلن لديكم 
فرصة أخرى الستعادة ثقة 
األمة بكم وإال.. إما اإلجناز 

أو احملاسبة».
النائــب د.محمد  وأكــد 
احلويلة أن الشعب أحسن 
قــراءة مضامــني اخلطاب 
السامي وترجمتها اإلرادة 
الشــعبية فــي تاريــخ ٢٩

سبتمبر، «ومازال في الوقت 
متسعا».

النائــب د.عادل  وذكــر 
الدمخي ان «اعتذار النائب 
عمــار العجمــي عــن عدم 
املشاركة في احلكومة اعتذار 
تاريخي ورسالة مدوية في 
احترام اخليار الشعبي في 
اإلصالح وحسن االختيار».
النائــب عالية  وقالــت 
اخلالد: «على احلكومة إعادة 
النظر فــي تشــكيلها قبل 
جلسة القســم انطالقا من 

وقال النائب أسامة الزيد 
مخاطبــا رئيس الــوزراء: 
«استبشــرنا بكــم خيــرا 
ومازال األمل معقودا عليكم 
لتقــومي اعوجــاج احلقبة 
الســابقة، عليكــم قــراءة 
اإلرادة الشعبية ٢٩ سبتمبر 
وإعادة التشكيل احلكومي 
من جديد، نهــج حكومتك 
ونصوص الدستور هي احلد 

الفاصل بيننا وبينكم».
وذكر النائب هاني شمس 
أنه على رئيــس احلكومة 
اختيــار حكومــة تواكــب 
تطلعــات الشــعب وقادرة 
على النهوض بالكويت في 
الفترة املقبلة، واألهم تغيير 
منهجيــة العمــل ال تغيير 

األسماء فقط».
وأكد النائب مهند الساير 
أنه مازال في الوقت متسع يا 
سمو رئيس الوزراء، حكومة 
ال تلبي الطموح وال حتترم 
التوجه الشعبي الذي عبروا 
عنه بالصناديق، مشكلتنا 
كانت مع النهج وليس مع 
شــخص ودعمنا لنهجك ال 
مع شخصك فال تخسر هذا 

الدعم».
وقــال النائــب د.فــالح 
الهاجــري إن «التشــكيل 
الــوزاري مخيــب لآلمال، 
وبيننــا وبينكــم اإلجناز، 

وإال فاحملاسبة قادمة».
النائــب  ولفــت 
د.عبدالعزيــز الصقعبــي 
إلــى ان الشــعب الكويتي 
«صحح املسار».. واحلكومة 
أخطــأت االختيــار، فــأول 
اختبار حقيقي جلدية النهج 
اإلصالحي هو في التشكيل 
الــوزاري وال ميكن تصور 
تفاهم برملانــي - حكومي 
حقيقــي إال باختيار وزراء 
قادرين علــى التعاطي مع 

وال متنياته، وكنا نأمل في 
بداية ال تشوبها أي شائبة،
لذا يجب علــى اجلميع أن 

يتحملوا مسؤولياتهم».
وأكــد النائــب شــعيب 
شــعبان أن «األمــة مصدر 
الســلطات جميعــا قالــت 
كلمتهــا بــكل وضــوح في 
٢٩-٩ وكان لزاما على سمو 
رئيس احلكومة أن يستعني 
بعناصر على قدر عال من 
الكفاءة والنزاهة تتسق مع 
املخرجات، أما استمرار نفس 
النهج في بعض االختيارات 
ممن فشلوا مبكافحة الفساد 
وكانوا ســببا في التجاوز 
على الدســتور، فهذا ما لم 

ولن نقبل به».
وأوضحت النائب د.جنان 
بوشهري أن «استقالة األخ 
الوزير احمللل النائب عمار 
العجمــي بعد ســاعات من 
التشكيل  توقيع مرســوم 
الــوزاري، تؤكد أن ســمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الشيخ أحمد نواف األحمد 
أمام أزمة ســتلد أزمات إن 
لم يتدارك األخطاء، وأولها 
أن يكون اختيــار الوزراء 
عــن قناعة ال عــن فرض، 
والواجب اآلن إعادة النظر 

في التشكيل الوزاري».
النائــب فــارس  وقــال 
«الشــعب  إن  العتيبــي 
أحسن االختيار والتشكيل 

احلكومي مخيب لآلمال».
النائــب خالــد  وشــدد 
العتيبي على أن «الشــعب 
يحسن االختيار واحلكومة 
تفشل والوقت يهدر ليعود 
النهــج مــن جديــد،  ذات 
والتــأزمي يبــدأ من ســوء 
التشكيل والتعاون ينطلق 

من حسن االختيار».
مبــارك  النائــب  وبــني 

دستورنا الذي ميثل نهجنا 
ومنهجنا ومرتكزنا وال نقبل 
املساس به، كما أمتنى من 
التحلي  اخواني األعضــاء 
التعاون،  باحلكمة وتقدمي 
حيث إن الشــعب الكويتي 
يتطلع إلينــا وينتظر منا 

الكثير ملعاجلة مشاكله».
أما النائــب حمد املدلج 
فقال مخاطبا سمو الشيخ 
أحمد النواف األحمد الصباح: 
«استبشرنا خيرا بتكليفك 
رئيســا للوزراء وقراراتك 
اإلصالحيــة، واآلن وبعــد 
اخلطاب السامي واستجابة 
األمــة لهذا النداء، عليك أن 
تصحــح املســار وتختــار 
أسماء قادرة على خلق حالة 
التوافق لتحقيق اإلجناز».
من جانبــه، قال النائب 
خالــد العميــرة: يا ســمو 
الــوزراء،  رئيــس مجلس 
البــد من ترجمــة اخلطاب 
الســامي من خــالل تعديل 
الــوزاري التشــكيل  هــذا 
املخيب لآلمــال الذي نرى 
أنه لم يتوافق مع املخرجات 

الشعبية.
بدوره، قال النائب عبداهللا 
جاسم املضف: «كيف ميكن 
تلبية تطلعات أبناء الشعب 
الكويتي واستيعاب نتائج 
االنتخابات األخيرة بتشكيل 
حكومــي ال ينم عن اجلدية 
في تغيير النهج الســابق، 
اليزال الوقت بيدكم واحلفاظ 
على الغطاء الشعبي هو قوة 

الدفع نحو اإلجناز».
وبــني النائــب عبــداهللا 
األنبعي «أن مسؤولية اختيار 
الــوزراء تقــع علــى رئيس 
الوزراء وعلى رئيس الوزراء 
حتمــل نتائج خياراته، فإما 
تعاون أو تصادم، والشعب 

قد قال كلمته».

احلالة التوافقية اجلديدة».
النائــب مهلهــل  وقــال 
املضف مخاطبا سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح: 
«الكويت لم تعد متلك الوقت 
حتى تضيعه، ومجامالتك 

غير مقبولة».
من جهته، قــال النائب 
د.خليل أبل: «نوجه عنايتكم 
يا ســمو الرئيــس بأن من 
أقترح عليكم هذه احلكومة 
ال يريــد لكــم اخليــر كان 
األجــدر أن تتواصلــوا مع 
النــواب واألخذ بآرائهم أو 
على األقل االستماع لهم».

بدوره، شدد النائب د.بدر 
املــال على أنه مــازال هناك 
وقت قبل جلســة االفتتاح 
لتالفي االختالالت احلقيقية 
التشــكيل  التــي رافقــت 
احلكومي مبا يؤكد تغيير 
النهج الســابق، واخلروج 
من احلالة السابقة السيئة 
ال تتطلب أنصــاف حلول 
بــل تتطلب توافقا تاما مع 
ما ورد في اخلطاب السامي 
وانعكاســاتها على نتائج 

االنتخابات».
النائــب أســامة  وبــني 
التشــكيل  أن  الشــاهني 
احلكومي محبــط، آمال أن 
نخرج جميعا من هذا الوضع 
ســريعا، بتشكيل حكومي 
أفضــل، وتنســيق نيابــي 
أمثــل، يتفق مع توجيهات 
سمو أمير البالد، وطموحات 
أبناء الوطن كي نعيد البناء 

ونستعيد السيادة».
من جهته، قــال النائب 
د.مبارك الطشة: «لقد أحسن 
الشــعب في ٢٩ ســبتمبر 
االختيار وحتمل املسؤولية 
تفاجأنــا  لألســف  لكــن 
الذي  الوزاري  بالتشــكيل 
لم يرق لطموحات الشعب 

احلجــرف: «بعد أقــل من ٢٤
ساعة من التكليف أتت احلكومة 

بفريق مترهل لألسف».
مــن ناحيتــه، أوضــح 
النائــب ماجــد املطيــري 
أنه «لــم متر ســاعات من 
تهنئتنــا للنــواف بثقــة 
القيادة السياسية، وقدمنا 
بحســن  النصيحــة  لــه 
االختيار، غير أن ما وجدناه 
في التشــكيل الوزاري من 
أسماء لم يوفق في تقديرها 
ووضعهــا فــي حكومتــه 
الثانية جعلتنا نستاء من 

االختيار».
وأكــد النائب د.حســن 
جوهر أنها «حكومة ســوء 

االختيار».
وخاطب النائب عبداهللا 
فهاد العنزي ســمو رئيس 
مجلس الوزراء قائال: «قلناها 
في السابق أنت بيدك تختار 
أغلبيتك إن اخترت معسكر 
اإلصالح، لن نحرج في مد 
يــد التعاون معك، ومبا أن 
التشكيل احلكومي هو أولى 
خطوات التعاون! وبوجود 
عناصر التأزمي في التشكيل، 
الذي أتى مخيبا لآلمال، فإنك 
لم تقرأ ما عبرت عنه األمة 
في يوم ٢٩ سبتمبر، بيدك 

تدارك األمر».
وذكر النائب حمد العبيد 
«حتدثــت في الســابق أن 
أول حتد لرئيــس الوزراء 
هــو االختيــار الصحيــح 
املأمــول  للــوزراء، وكان 
أن يكون منهج التشــكيل 
مغايــرا ملنهــج احلكومات 
السابقة، غير أن التشكيل 
الــوزاري كان مفاجئــا، إذ 
خرج بســرعة حامال معه 
بعض األسماء التي كانت من 
أسباب اخلالف في املجلس 

السابق».
من جهتــه، بــني النائب 
أن  العيســى  عبدالوهــاب 
«أولــى خطــوات رد التحية 
للشعب الذي أحسن االختيار 
هو التشكيل احلكومي الذي 
يجب ان يتناسب معه، لكن 
ولألسف فإن التشكيل املعلن 
جاء مخيبا لآلمال، تشــكيل 
باهت ومشــروع أزمة ما لم 

تتداركه عاجال».
النائــب ســعود  وقــال 
العصفور: «يبدو أن رئيس 
احلكومة املكلف لم يقرأ جيدا 
رسالة الشعب التي كتبها في 
٢٩ سبتمبر، وهذه التشكيلة 
التي ضمت أســماء وزارية 
مرفوضة شعبيا هي وصفة 
جاهزة للتــأزمي ويبدو أنها 

دعوة لذلك».
النائــب حامــد  وقــال 
البذالــي إن الوطن بحاجة 
لتشــكيل حكومــي يحقق 
الشــعب ويصحح  رغبات 
املســار بنهج جديد وخطة 
حكوميــة واضحــة حتــى 
تنطلــق عجلــة التطويــر 
التجربــة  أثبتــت  حيــث 
التشــكيالت  عــدم فاعلية 
احلكومية السابقة ونتطلع 
من ســمو رئيــس مجلس 
الــوزراء اختيار وزراء من 
ذوي الكفــاءة والتخصص 
لتحقيــق ازدهــار الكويت 

واستقرارها».
من جانبــه، قال النائب 
د.محمد املهان إن الشــعب 
احسن االختيار ورد التحية 
للقيــادة وترجــم خطــاب 
الســمو فــي ٢٩ صاحــب 

سبتمبر.
وكان النائب عمار العجمي 
قد اعتذر عن عدم املشاركة 
في التشكيل احلكومي وقال: 
«خدمة أهل الكويت شــرف 
مرتبــط بفريــق متجانس 
صادق يتحمل املســؤولية 
ويحترم الدستور، وملا كان 
الفريــق احلكومي يحتوي 
على بعــض العناصر التي 
الشــعبية  الثقــة  خســرت 
انهــا ال حتتــرم  ومتيقــن 
الدســتور فإنــي أعتذر عن 
العمل معها كفريق واحد علما 
بأني سبق وطلبت األسماء 

وحجبت عني».

قالوا إن هناك متسعًا من الوقت إليجاد عناصر لديها برامج ورؤى تسهم في النهوض بالبالد

وأن احلكومــة هــي التــي 
يجب أن تصحح مســارها 
بحسن اختيارها للوزراء، 
وفي ٢٩ ســبتمبر أحســن 
الشــعب االختيــار وفي ٥
أكتوبر لم توفق احلكومة 

في االختبار».
النائب  من جهته، بــني 
الصيفي مبارك الصيفي أنه 
«تشكيل حكومي ال يعكس 
الشــعب ونتائج  تطلعات 
االنتخابــات وبكل تأكيد ال 
ينسجم مع النطق السامي».
فيصــل  النائــب  أمــا 
الكنــدري فقال: «يا ســمو 
الرئيــس فرضــت واقعــا 
تفاءل منه الشعب الكويتي 
بقرارات إصالحية ونأمل أن 
تعيد النظر في التشــكيل 
الــوزاري وقــراءة نتائــج 
االنتخابــات التي فرضتها 

إرادة األمة».
النائب حمدان  وخاطب 
العازمي سمو رئيس مجلس 
الوزراء قائــال: «مازال في 
الوقــت متســع لتصحيح 
وزراء  واختيــار  املســار 
قادرين على تنفيذ تطلعات 

الشعب».
وأكد النائب محمد هايف 
أن احلكومة اجلديدة أقل من 
الطموح الشعبي والنيابي، 
الشــعب متثلت  ورســالة 
باستقالة األخ النائب عمار 
العجمي وهو من الكفاءات 
الوطنية املشهود له باجلدية 
بالعمــل، وكان املالئــم في 
تشكيل احلكومة أن تكون 
بعيدة كل البعد عن أي وزير 
يحمل ملفات فيها الكثير من 
املالحظات، بعد أن أحسن 

الشعب االختيار.
النائــب محمــد  وذكــر 
املطير «واضح من التشكيلة 
احلكومية أنهم لم يبحثوا 

خليـل الصالـح: اختيار الـوزراء األكفـاء ركن أصيل فـي بناء عالقة سـوية مـع مجلس األمة
حمـدان العازمي: مازال في الوقت متسـع الختيار وزراء قادرين على تنفيذ تطلعات الشـعب
األفـراد فقـط  وليـس  النهـج  تغييـر  هـو  احلكومـي  التشـكيل  عنـد  املهـم  شـمس:  هانـي 

فيصـل الكنـدري: نتمنـى إعادة النظـر في التشـكيل وقـراءة نتائـج االنتخابـات التي فرضتهـا األمة
محمـد احلويلة: الشـعب أحسـن قـراءة مضامـني اخلطـاب السـامي وترجمتهـا اإلرادة الشـعبية
حامـد البذالـي: الوطـن بحاجـة إلـى تشـكيل حكومـي يحقـق رغبـات الشـعب ويصحح املسـار

عاليـة اخلالـد: علـى احلكومـة إعـادة النظـر فـي تشـكيلها قبـل جلسـة القسـم انطالقـًا مـن دسـتورنا الـذي ميثـل نهجنـا ومرتكزنا
عبدالوهـاب العيسـى:  أولـى خطـوات رّد التحيـة للشـعب الذي أحسـن االختيـار هو التشـكيل احلكومـي الذي يجـب أن يتناسـب معه

عبـد الكـرمي الكندري: الشـعب صحح مسـاره فـي كل انتخابـات واحلكومة هـي التي يجـب أن تصحح مسـارها بحسـن اختيارهـا للوزراء
محمـد هايـف: كان املالئـم فـي تشـكيل احلكومة أن تكـون بعيـدة عن امللفـات التي فيهـا كثير مـن املالحظـات بعد أن أحسـن الشـعب االختيار
فقـط ارجتاليـة  معاجلـات  وليـس  جـذري  وتغييـر  متكامـل  برنامـج  فـي  احلقيقـي  اإلصـالح  السـويط:  ثامـر 

أحمـد السـعدون: تفاعـل الشـعب الكويتـي إيجابيًا مـع اخلطـاب التاريخي لصاحـب السـمو األمير وتنـادى لتصحيح املسـار السياسـي فأحسـن االختيـار «باالنتخاب»
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النطق السامي لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، لدى استقباله سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، إلحاطة 
سموه باألمر األميري بإعادة تعيني سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيسا 
ملجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء 
الوزارة اجلديدة، ال يخرج عن كونه خارطة 
طريق للمستقبل أوجزت في كلمات من 
ذهب، تفضل بها سموه وتشكل خارطة، 
ومــن الطبيعي أن نتوقف أمامها ســواء 
مواطنون أو أعضاء في احلكومة أو نواب 
األمة؛ ألنها بإذن اهللا تضع أبناء هذا الوطن 
وترسخ لبداية عهد جديد ومرحلة البناء 
لكويت املستقبل كويت حافلة باإلجنازات. 
ســمو أمير البالد، حفظه اهللا، حينما 
تطرق إلى املرحلــة املقبلة حدد مالمحها 
بضرورة اإلصالح ال الهدم، محددا السبيل 
نحو حتقيق ذلك بالعمل املخلص واجلاد 
بعيدا عن التشويش وإحباط الهمم بالتشكيك 

تارة والتشويش تارة.
املرحلة املاضية كانت عليها مالحظات 
وقد حددها سيدي سمو ولي العهد، حفظه 
اهللا، في خطاب املصارحة بأغسطس املاضي، 
حينما ذكر ســموه أن حل البرملان يأتي 
السياسي وما فيه  للمشــهد  «تصحيحا 
من عدم توافق وعدم تعاون واختالفات 
وصراعات وتغليب املصالح الشــخصية 
وعدم قبول البعض للبعض اآلخر»، ولوجود 
«ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية 
وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره املصير 
واالمتداد والبقاء والوجود»، أما اآلن فقد 
جتاوزنا ذلك بحكومــة جديدة ومجلس 
اختاره الشعب مبا يتسق مع تطلعات القيادة 

السياسية وآفاق أرحب.
لدينا يقني بأن رئيس مجلس الوزراء 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
رجل إصالحي بكل ما تعنيه الكلمة، وقد 
شــاهدنا وملسنا ذلك، وبالتالي، يجب من 
اجلميــع أن يتعاون مع احلكومة، وأيضا 
نحن بالعمل علينا ان نلفظ كل محاوالت 

التشويش والتشكيك.
ونحن نقدر عاليا أمر صاحب السمو 
األمير، حفظه اهللا، بأن تعمل احلكومة على 
تنفيذ متطلبات الشعب، وفي املقابل نردد 
«سمعا وطاعة يا صاحب السمو»، وسنكون 
بإذن اهللا داعمني لها، ونقول لسموك شكرا 

على هذا االهتمام الذي عاهدناه.
أثلج صدورنا نطق سموكم حول املواطن 
حينما تفضلتم بالقول« أنا يهمني املواطن 
وراحته» و«أن النظام اجلديد جاء على أساس 
ينظم حال ويســاعد كل محتاج من شعبه 
واإلصالح اللي يبي يقدمه لشــعبه» نقول 
لسموكم جزاك اهللا خيرا وهذا عهدنا بسموكم.
سيدي سمو ولي العهد حينما رد على 
النطق السامي، فقد عبر عنا جميعا بالقول: 
«السمع والطاعة ثم السمع والطاعة مني 
ومن احلكومة ومن شعبك األصيل الوفي 
ومن اخواني الذين جنحوا نوابا عن األمة 
في مجلس األمة ما نقول إال السمع والطاعة 
وستسمع إن شاء اهللا ما يسرك من تعاون 
بني عيالك الوزراء وسمو رئيسهم واخوانك 
وأبنائك أعضاء املجلس الذين اختارتهم األمة 
وصلتهم أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة».

٭ آخر الكالم: أهنئ سمو الشيخ أحمد نواف 
الثقة األميرية  األحمد الصباح بتجديــد 
الســامية بإعادة تكليفه رئيســا ملجلس 
الوزراء، وقد أجنز سموه في الفترة املاضية 
عدة ملفات مهمة، ونسأل اهللا أن يعينه على 
حمل هذه املســؤولية واألمانة والنهوض 

ببلدنا الغالي.

نافذة على األمن

النطق السامي
خارطة طريق

الفريق م. طارق حمادة

الشاحنة وقد التهمت النيران حمولتها

كفالة «توهق» مغردًا بإهانة رجال أمن في نيابة اإلعالم
عبداهللا قنيص

أحال رجال إدارة اجلرائم 
إلــى مخفــر  اإللكترونيــة 
الشــامية مغــردا  شــرطة 
كويتيا (م.ع) على خلفية 
تهمــة إهانــة رجــال األمن 
والســب والقــذف بحقهم، 
كمــا أرفق في ملف اإلحالة 

ومن ثــم إحالته إلى نيابة 
اإلعالم.

وأضــاف املصــدر: بعــد 
حتقيقــات اســتمرت نحــو 
ساعتني من قبل وكيل نيابة 
اإلعالم قرر ان يطلق سراح 
املتهم بكفالة مالية قدرها ٣٠٠

دينار على ذمة القضية احملال 
إليها. وأردف املصدر بالقول: 

الــى  وأشــار املصــدر 
ان املتهــم اقتيــد مــن مقر 
املباحث إلى مخفر شــرطة 
الشــامية للحقيق معه في 
قضية جديدة تتعلق بإهانة 
رجال األمن، مرجحا ان يتم 
احتجاز املتهم على خلفية 
الكفالة التي لم يقم املغرد 

بتسديدها أوال.

بعد خروج املتهم من غرفة 
وكيل النائب العام والطلب 
منــه ســداد الكفالــة التي 
اعتمدها وكيل نيابة اإلعالم 
أخذ يكيل الســباب ويهني 
رجــال املباحث باعتبارهم 
الســبب فــي إحالتــه إلى 
النيابــة في قضية ال ترقى 

للتجرمي، حسب اعتقاده.

أطلق سراحه مقابل ٣٠٠ دينار فثار بحضور كاتب احملضر

اسماء شــهود للواقعة من 
بينهم كاتب نيابة اإلعالم.

واستنادا الى مصدر امني 
فــإن بالغا تقدم به مواطن 
اتهم فيه املغرد باإلساءة إليه 
عبر تغريدات نشرها على 
مواقع التواصل االجتماعي 
تويتر وعليه مت التحقيق مع 
املدعى عليه من قبل املباحث 

احتجاز «بدون» جاهر ببيع اخلمور في «الويك إند» على «سنابشات»
عبد اهللا قنيص 

اإلدارة  رجــال  متكــن 
العامــة للمباحــث اجلنائيــة 
من ضبط شــخص مــن غير 
محددي اجلنسية على خلفية 
اجتاره باملشروبات الروحية 
املســتوردة، وضبــط املتهــم 
«البدون»، وهو في العقد الثالث 
من عمره، عقب استدراجه لبيع 
٢ زجاجة خمر مستوردة مقابل 
١٥٠ دينارا من قبل مصدر في 

املباحث.
الــى مصــدر  واســتنادا 
امني، فــإن رجــال اجلرائم 
االلكترونية رصدوا حسابا 
علــى سنابشــات لشــخص 
يــروج للخمــور فــي عطلة 
نهاية االسبوع ويعرض نوع 
املشروب الذي يبيعه، وعليه 
مت االيعــاز لرجــال املباحث 
بضبطه ليتم التواصل معه 

عليه مبوجب اذن من النيابة، 
تبــني انه من غيــر محددي 
اجلنســية، ومت احتجــازه 

أمنــي ان يقوم وكيــل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء عبداهللا الرجيب 
بإبعاد ٤ وافدين مت ضبطهم في 
وكر لتصنيع اخلمور احمللية 
مــع مصــادرة املضبوطــات 
والتي متثلت في ٤٠٠ زجاجة 
خمر محليــة وكميات أخرى 
من اخلمور اجلاهزة للتعبئة 
وأدوات تصنيع تلك اخلمور 
ومواد متنوعة وبكميات كبيرة 

تدخل في اإلعداد.
أمنــي إن  وقــال مصــدر 
شــكوى وردت إلــى عمليات 
األمن العام عن استغالل أحد 
املخازن في منطقة بر كبد في 
تصنيع اخلمور وعليه مت عمل 
حتريات خلصت إلى استغالل 
املصنــع في تصنيع وترويج 
اخلمــور ليتــم مداهمة الوكر 
وضبط القائمني عليه وبقية 

املضبوطات السابق ذكرها.

الســتكمال التحقيقات معه 
وضبط داخل منزله ٤ كراتني.

من جهة اخرى، رجح مصدر 

وكر اخلمور وتبدو بداخله كميات كبيرة من مواد التصنيع

والطلــب منه عدد ٢ زجاجة 
في منطقة الســاملية، ولدى 
وصول املتهــم ألقي القبض 

ضبط ٣ شباب تخصصوا في النصب بالدوالرات على «التواصل»
محمد اجلالهمة - سعود عبدالعزيز

ألقى رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية القبض 
على ٣ شباب امتهنوا النصب 
علــى املواطنــني واملقيمني 
وخداعهم بوجود دوالرات 
بحوزتهــم واســتعدادهم 
العملــة  مقابــل  لبيعهــا 
الوطنيــة مــع تخفيضات 
تصل إلى ٣٠٪، وما ان يقع 
في شــباكهم أحد الضحايا 
حتــى يقومــوا بتســليمه 
أوراقــا بيضــاء باعتبارها 
الدوالرات ثم يهربون بعد 

مــن قيمتها بنحو ٣٠٪ على 
وسائل التواصل مقابل العملة 
الوطنيــة، وانهــم حتصلوا 
علــى هــذه األمــوال بطرق 

الظــرف الذي بداخله أوراق 
بيضاء، ولــدى قيامه بفتح 
الظرف لالطمئنان على العملة 
بحوزتهم يقوم أفراد العصابة 
يســتطيع  وال  بالهــروب 

الضحية أن يلحق بهم.
ويأتــي ضبــط العصابة 
اجلديــدة رغــم العديــد من 
القضايا املشابهة وحتذيرات 
بهــذا  الداخليــة  وزارة 
اخلصوص وتوقيف أكثر من 
عصابة تعمل في هذا النشاط، 
وتبني من التحقيقات فيها ان 
الرأس املدبر يعمل من دولة 

عربية.

غير مشــروعة ومضطرون 
لتقــدمي هذه التنــازالت في 
الســعر وتزامــن ذلــك مــع 
بالغات عن تعرض مواطنني 
ومقيمني للنصب، وعليه قام 
رجــال املباحــث بالتواصل 
مع العصابــة واالدعاء أنهم 
يرغبون فــي التعامل معهم 
ومــن ثــم جــرى ضبطهم، 
وبالتحقيق معهــم اعترفوا 
بأنهم يستغلون رغبة البعض 
في الثراء ويقومون بخداعهم 
وأنهم يتعمــدون أن يلتقوا 
بالضحية فــي أوقات ذروة 
بحيــث يقومون بتســليمه 

أفراد العصابة الثالثة قبل اإلحالة إلى النيابة العامة

ســلب العملــة الوطنيــة. 
وقــال مصدر أمني ان رجال 
املباحث رصدوا قيام أشخاص 
بعرض دوالرات للبيع بأقل 

حريق محدود في مخزن تعاونية 
والنيران تلتهم شاحنة مواد غذائية

مبارك التنيب

متكن رجال مركزي الشويخ 
الصناعية والشهداء عصر أمس 
من السيطرة على حريق اندلع 
في مخزن مساحته ٢٠٠ متر مربع 
تقريبــا تابع جلمعيــة الفيحاء 

التعاونية.
هذا، وباشرت فرق التحقيق 
بعملها ملعرفة أسباب احلادث.

من جهة أخرى، تعامل رجال 
إطفاء مراكز مشرف والقرين مع 
حريق اندلع في شاحنة قاطرة 
ومقطورة محملة مبواد غذائية 
علــى طريق الدائري الســادس 
باجتاه مدينة اجلهراء، واقتصرت 
األضــرار فقــط على اخلســائر 

رجال إطفاء يعاينان حريق مخزن «اجلمعية»املادية.

«دليڤري ترامادول الفنادق» في قبضة أمن العاصمة
محمد اجلالهمة

أحال رجال أمن محافظة العاصمة وبإيعاز 
من وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء عبــداهللا الرجيب وافدا مصريا 
من مواليد ١٩٩٨ الــى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات عقب العثور بحوزته على كمية من 
حبوب الترامادول واعترافه بأنه كان بصدد 
توصيــل تلك الســموم إلى نزيــل في فندق 
٣ جنوم في منطقة بنيد القار على ان يكشف 
مصدره من هذه احلبوب أمام رجال املكافحة.
وقــال مصــدر امني: أثناء جتــول دورية 
مخفر الدسمة بقيادة املقدم حمدان العجمي 
متت مشــاهدة مركبة متوقفــة مقابل فندق 
معروف، وعليه طلب املقدم العجمي من قائد 
املركبــة تقدمي هويته ورخصــة القيادة وإذ 
يسقط من جيبه كيس به حبوب حمراء عقب 
ارتباكه من الصدمة التي عاشها عندما شاهد 
دوريــة األمن، حيث وجد بداخله ١٠ حبوب، 

وبســؤاله عما إذا كان يحــوز حبوبا أخرى 
أخرج ١٧ حبة. وأكد انه كان سيســلمها الى 

أحد قاطني الفندق.
من جهــة أخرى، ألقى رجــال أمن حولي 
القبض على مواطن عثر بحوزته على اصبعني 
مــن مخدر احلشــيش وكمية مــن احلبوب، 
وذلــك بعد ان رصدت إحــدى دوريات األمن 
مركبة يتعرج قائدها بها وبعد ان مت توقيف 
الشخص تبني انه مواطن وبحالة غير طبيعية 
وبتفتيشــه عثر معه على املخدرات السابق 
ذكرهــا وأدوات تعاط، كما ألقــى رجال امن 
اجلهراء القبض على شخص من غير محددي 
اجلنسية في منطقة القصر وعثر معه على 
أدوات تعاط وعدد من أظرف الشبو، كما ألقى 
رجال أمن االحمدي القبض على خليجي عثر 
معه علــى ٣٠ حبة كبتاغــون، ومتت احالة 
املتعاطني الثالثة (املواطن والبدون واخلليجي) 
إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات للتحقيق 
احلبوب التي ضبطت بحوزة «الدليڤري»ومعرفة مصدر املخدرات واحلبوب املضبوطة.
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مسامرات - ٢٢

األسد في التراث العربي

تختلف هذه احللقة من مسامراتنا عن 
غيرها من احللقات، فهي تتحدث عن حيوان 
من حيوانات الغابة؛ شــديد البطش يهابه 
الناس، ويخشون ُعنفه.  هذا احليوان هو 
األسد الذي أُطلق عليه لقب «ملك الغابة»، 
ألنــه كان مهابا عند النــاس جميعا وعند 
احليوانات األخرى كذلك. واألسد نوع من 
السباع، قال محمد بن مكرم ابن منظور في 

كتابه «لسان العرب»:
ــُبع يقع على َماَله ناب من  «ولفظ السَّ
الســباع، وهو يعدو على الناس والدواب 
فيفترسها، مثل األسد والذئب والنمر وما 
وا األرض التي تكثر فها السباع:  أشبهها. وَسمَّ

َمْسَبَعة».
وُسميت الســباع أيضا باسم آخر هو: 
الوحوش، وقد ذكر اهللا ســبحانه وتعالى 
في كتابه العزيز مشاهد يوم القيامة، فكان 
منها مشهُد حشر الوحوش، وذلك في قوله 

عز وجل في أول سورة التكوير:
ُجوُم انَكَدَرت،  َرت، َوإَِذا النُّ ْمُس ُكوِّ (إَِذا الشَّ
َلت، َوإَِذا  َرت، َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعطِّ َباُل ُسيِّ َوإَِذا اْجلِ
اْلُوُحوُش ُحِشــَرت). إلى آخر هذه السورة 

الكرمية.
وميكن الرجوع إلى تفسير هذه األيات 
في كتاب «تفســير القــرآن العظيم» البن 

كثير، ج٤ ص٤٧٦.
أما قوله تعالى: (وإذا الوحوش ُحشرت) 
فقد جاء الفصل في معناه في كتاب التفسير 
املذكــور، وهو أن ُحِشــرْت تعني: ُجمعت، 

وذلك في يوم القيامة.
وفي سورة املدّثر من كتاب اهللا العظيم 
بيــان حال املؤمنني واملكذبني بالدين حيث 
يعترف أهل النار بأنهم لم يكونوا مؤمنني 
حقــا، وكانــوا يخوضون مــع اخلائضني، 
ُبــوَن بيوم الدين حتــى أتاهم اليقني  َوُيَكذِّ

فصاروا وقوداً للنار.
إنهم كانوا كحمير الوحش الهاربة من 
أســد مخيف ال تستطيع له دفعا، بينما ما 
كان قــد عرضه عليهم رســول اهللا ژ لم 
يكــن إال الهدى والنــور، ولكنهم فروا منه 
فرارهم من األسد (القسورة). ولذا فإن ما 
جــاء في هذه الســورة الكرمية من اآليات 
رقم ٤٩ و٥٠ و٥١ تنص على قوله تعالى: 
(فمالهم عــن التذكرة معرضني، كأنهم 

ُحُمٌر مستنفرة، ّفرت من قسورة)
وصدق اهللا العظيم.

وممــا ورد فيه ذكر األســد في االخبار 
ذات االتصال مبا جرى في بداية الدعوة إلى 
اإلسالم حني َصَدَع بها رسول اهللا ژ ما يلي: 
تال الرسول الكرمي على َجْمٍع من قريش 
اآلية الكرمية: (والنجم إذا هوى) فقال عتبة 
ابن أبي لهب عن نفسه (كفرُت برب النجم) 
فقال الرسول الكرمي: «اللهم سلِّط عليه كْلبا 

من ِكالبك ينهشه».
فخرج عتبة مع بعض أصحابه – فيما 
بعد – ضمن قافلة إلى الشام حتى إذا كانوا 
بالزرقاء (املكان املعروف اآلن في األردن) 
سمعوا زئير أسد، فجعل عتبة يرتعد خوفا، 
فقال لــه أصحابه: من أيِّ شــيء ترتعد؟ 
فواهللا ما نحن وأنت إال ســواء، فقال: إن 
، وواهللا ما اَظلَّت الســماء  محمداً دعا عليَّ
من ذي لهجة أصدق من محمد. ثم وضعوا 
عشاءهم، فلم يشــاركهم، ولم ُيْدِخْل يده 
فيه، ثم جاء وقت النوم، فحاطوا أنفسهم 
مبتاعهــم، وجعلوا عتبــة بينهم وناموا، 
فجاء األسد يشم كل واحد منهم حتى انتهى 
إليه، فضغطه ضغطه واحدة خرجت بها 
روحه، وقد سمعه أصحابه يقول وهو في 
آخــر رمق: ألم أقل لكــم إن محمداً أصدُق 
الناس. كما ورد في احلديث الشــريف ما 
يدل على شراســة األسد، وحرص الناس 
على الهروب من أمامه خوفا منه، فجاء في 
حديث نهايته قوله ژ: «َوِفّر من املجذوم 

ِفرارك من األسد».
<<<

لألســد ذكر في ُكُتب التــراث العربي، 
وبخاصة منها ما اختــص بذكر احليوان. 
ومن أهم هذه الكتب ثالثة كانت لها ُشْهَرة 
واسعة في هذا الباب، جنمل احلديث عنها 
فيما يلــي: ١- كتاب احليــوان، وهو أكبر

وأوسع كتاب في هذا املوضوع، كتبه عمرو 
بن بحر اجلاحظ، وهو مطبوع في ســبعة 
مجلدات في ســنة ١٩٦٥م بتحقيق شيخي 
األســتاذ عبدالسالم محمد هارون. ويكفي 
أن نعرف كتابــا صادراً من حتقيقه؛ حتى 
نعرف مدى إتقان التحقيق والطبع، وذلك 
ما تعودنا عليه في كل إنتاجه. رحمه اهللا.
بدأ االستاذ عمله بوضع مقدمه شاملة 
عــن الكتاب وعن مؤلفــه، وأوضح طريقة 
العمل الذي قام به، والنســخ اخلطية التي 
اعتمد عليها، في التحقيق، ثم بدأ في عرض 
الكتاب، وفق نص املؤلف. وللجاحظ كتب 
كثيرة متنوعة املوضوعات، ومنها ما يأخذ 
فيه باجلد، ومنها مــا يهتم فيه بالطرافة، 
وما حتلو للناس قراءته من املَُلح والنوادر.

ومن هذا النوع بعض ما ذكره من كتبه 
في مقدمة كتاب احليوان، ومثالها: كتاب حَيل 
اللصوص، وكتاب ِغش الصناعات، وكتاب 
البجالء، وكتاب الزرع والنخيل والزيتون 
واألعناب، وكتاب الصرجاء والهجناء، وغير 

ذلك كثير....
ورجــل يهتم بــكل هــذه املوضوعات، 
ويحتج لنفسه حني يعترض عليه معترض 
عيا تفاهة تلك االختيارات، فيرى أن ما  ُمَدّ
ق إليه  قد قام بتأليفه في أي موضوع َتَطرَّ
إمنا هو تأليف مفيد البد فيه من نفع. وهذا 

يدلنــا على أنه يــرى أن كتابه «احليوان» 
الذي قدم له بهذا التقدمي إمنا هو كتاب مهم 
وشامل لكل ما يحتاج املرء إلى معرفته عن 
هذه املخلوقات. وكان حديث اجلاحظ شامال 
جلميــع أنواع احليوانات، بل إنه لم ينس 
الطير فكتب عنه وعن أنواعه وأحواله. ولم 
يترك احلديث عن حيوان البحر فكتب عن 
األســماك وأنواعها وأحجامها، ولم يغادر 
احلديــث عن الوحوش الضواري كاألســد 
والذئــب والنمر حتى كتــب عن الزواحف 
واحلشرات. وخالصة القول أن هذا الكتاب 
جامع لــكل ما يحتاج القــارئ إليه إلدراك 
عالــم احليوان الواســع.  أما التحقيق فقد 
ع من احملقق،  كان على مســتوى عال متوقَّ
َب الكتــاب إلى قارئه بُِحْســِن الترتيب  َقرَّ
وبالهواش والتحقيقات، والداللة على املراجع 
األخري مما زاد في قيمة ما اجنزه صاحب 
الكتــاب االصيل. حتدث اجلاحظ في كتاب 
«احليوان» عن األسد حديثا طويال مبثوثا 
في جميع جوانب الكتاب، ولم يترك جانبا 
يتعلق بهذا احليــوان دون ان يذكره ومن 

ذلك خالصته.
ه وحشي،  «إن األسد هو سيد السباع، وإنَّ
شبيُه بالكلب، له مخالب تختفي مبا يشبه 
األكمام، وله أنياب ُمِخيَفُة، وُعُنُق من عظم 
واحد، ِجلُده واسع، وعيناُه حمراوان، وهو 
أســرُع احليوان جريًا، وأكله ُمقتصر على 
اللحوم، ولذته فــي لعق الدماء، ولذا فإنه 
ال ُيقبُل إال على أكل ما يفترسه لنفسه، له 
عضة مخيفة وقاتله، وصوت شديد مزلزل.
٢- كتاب: حياة احليوان الكبرى، وهو 
من تأليف الشــيخ كمال الديــن الدميري، 
وقد ُطبع في مجلدين خالل ســنة ١٩٥٤م، 
وجاء في هاِمِشِه كتاب: «عجائب املخلوقات 
واحليوانات وغرائب املوجودات» الذي ألفه 

زكريا بن محمد القزويني.
بدأ الدميري كتابه ببيان سبب تأليفه له، 
وقد أوضح أن ذلك كان قد جرى الختالف 
مت فــي زمنه حول بعض احليوانات، دعاه 
إلى االســتغراق في البحــث، وتتبع كل ما 
يتصل بهــا. وخرج من بحثــه هذا بكتابه 
الذي نتحدث عنه هنا. وعلى خالف كتاب 
اجلاحــظ فإن هذا الكتــاب غير محقق، بل 
هو مطبوع على ِعالَّته، وليست له مقدمات 
توضيحيه، وال هوامش شارحة. ومياثله في 
كل هذا كتاب القزويني املطبوع على هامشه. 
اتبع الدميري في تأليفه احلروف األبجدية 
بترتيبها املألوف لكي ُيقدم ما أراد أن يذكره 
عن احليوانات التي تضمنها الكتاب، ولذا 
فإن القارئ يستطيع أن يصل بسهولة إلى 
مــا يريد أن يعرفه عــن أي حيوان مبجرد 
الرجوع إلى الفهرس امللحق بآخر الكتاب، 
َوِوْفَق احلرف األول من اسم احليوان املطلوب 
العلم به يستطيع أن يتعرف موضوع ذلك، 
غيــر أن املؤلف خرج عن موضوع الكتاب 
اعتبــاراً من الصفحة رقم ٤٧ إلى الصفحة 
رقم ١٠٤ من اجلزء األول، إذ نراه قد خصص 
هذه الصفحات لذكر تاريخ الدولة اإلسالمية 
منذ عهد رســول اهللا ژ إلى عهد اخلليفة 
العباسي املستكفي باهللا ( ه م )، وهذا أمر 

خارج عن منهج الكتاب.
هذا هو ما يتعلق مبــا كتبه الدميري، 
أما كتاب ابن الوردي املطبوع على الهامش، 
فليس خاصا باحليوان وإن كان قد حتدث 
في قســم كبيــر منه عن هــذه املخلوقات، 

ونحن نكتفي بهذا.
٣- نذكر هنا كتابا ثالثا هو: «املستطرف 
فــي كل فــن ُمســتظرف» حملمد بــن احمد 
األبشيهي املتوفى في سنة ٨٥٠ هـ (١٤٤٩م) 
وهــو وإن لم يكن كتابا مختصا باحليوان 
كالكتابني الســابق ذكرهما؛ فإنه أفرد بابا 
جعله بعنوان: «في ذكر الدواب والوحوش 
والطير والهوام واحلشرات وما اشبه ذلك».
وقــد ذكر األســد في هــذا الباب ضمن 
حيوانات أخرى، فوصفه وصفا تاما، وبني 
كثيراً من األمور املتعلقة بأسلوب معيشته، 
وكل ذلك فيما ال يخرج عما ُذِكَر في الكتابني 

السابقني.
<<<

ونتساءل بعد ل ذلك: هل لألسد ذكر في 
الشعر العربي؟ وسوف تكون اإلجابة بنعم، 
ألننا وجدنا ما يدل على ذلك وعلى األخص 
في النموذجني اللذين سوف نذكرهما أدناه. 
- أما النموذج األول وهو منوذج قدمي 
نســبيًا، فهو ذكر الشــاعر الذائع الصيت 
ابو الطيب املتنبي لألســد في قصيدة من 
أجمل وأقوى قصائــده، هي التي قالها في 
أحــد ممدوحيــه، وهو بدر بــن عمار، وقد 
جاء في ديوان الشــاعر أن هذا املمدوح قد 
علم بوجود أســد في اجلوار يؤذي الناس 
في أنفســهم وفي ممتلكاتهم من املواشي، 
فخرج له، ولكن األســد هرب من لقائه. ثم 
علم بوجود أسد آخر كان قد افترس بقرة 
وأكل قطعــا كثيــرة من حلمهــا، مما أثقله 

وأعجزه عن الفرار، وعندما رأى األسد هذا 
الفارس قادمًا إليه وثب إلى مؤخرة فرسه 
مما أعجله عن أن َيْســَتلَّ سيفه من غِمِده، 
فضرب الفارس األسد بالسوط إلى أن أحاط 
به اجليش املرافق. ومما قاله املتنبي في ذلك:

ر الليث الهزبر بسوطه َأُمَعفَّ
خرت الصارم املسلوال      ملن اَدّ

ٌة وقعت على األردن فيه بليَّ
لـوال ـُ      ُنضدت بها هام الرفاق ت

ورٌد إذا ورد البحيرة شاربًا
   ورد الفراَت زئـيـرُة والـنيـال

ب بدم الفوارس البس ُمَتخضِّ
  في غيـلـه من لبدتـيـه غيـال

َغُه بالتراب، الهزبر: االســد،  َرُه: مَرّ (عفَّ
الصارم: السيف القاطع، قوله: وقعت على 
األردن دليل على مكان احلادث، الورد: األسد 
لــه لون مائل إلى احلمــرة، والبحيرة: هي 
ع على  بحيرة طبرية. اللبدة: الشعر املتجمَّ
كتفيه، الغيل: شــجر الغابة الكثيف حيث 
يعيش األسد).ثم يصف املتنبي األسد فيقول: 
ان في الليل كالنار املوقودة،  إن عينيه َتِشعَّ
وأنه يعيش وحيــداً كأنه راهب، ولكنه ال 
يعرف احلالل من احلرام. ومضى الشاعر في 
وصف املعركة التي دارت بني األسد والبطل، 

وفي املقارنة بينهما، فقال: 

 َسَبَق التقاِئكُه بوثبـة هاجـم
لو لم تهاِجْمُه جلازك ميـال    

ُتُه وقد كاَفحـّتـُه  خذلته قوَّ
فاستنصر التسليم والتجديـال  

(سبق التقاءك: اعجلك، جازك: جتاوزك. 
خذلته قوته: خانته، ولم ُتفدُه، فســلَّم لك 

قوط). وسقط أمامك،التجديل: السُّ
ثم ذكر األسد األول الهارب بقوله:

ِه  ـِ سمع ابن عمته به وبحال
فنجا ُيهروُل أمس منك َمُهوال  

وأمــر مما فر منه ِفراُرُه
وكقتلـه أن ال ميـوت قتيـال  

إلى نهاية القصيدة وهي طويلة يكفينا 
ما اخذنــاُه منها. وقبل االنتقــال إلى بيان 
ر  النموذج الثاني، فإن من املناسب أنه نذكَّ
هنا بأبيات قيلت في احلجاج بن يوســف 
هْت إليه على سبيل الهجاء  الثقفي التي ُوجِّ
إثر خروجه من إحدى املعارك العنيفة التي 
كان يخوضها ضد اخلوارج الذين كان لهم 
نشــاُط يعادي الدولة في ذلك الوقت،وقد 
ُضِرَب املثل باألسد في هذه األبيات وقورنت 
قوته بضعف النعامة. يقول الشاعر معرضا 

باحلجاج:
 أسد عليَّ وفي احلروب نعامـٌة 

       َفْتخاُء تنفر من صفير الصاِفـِر
هالَّ برزَت إلى غزالَة في الوَغَى 

     بل كان قلبَك في مخالِب طائِر

 (فتخــاء: لينة اجلناحــني. غزالة: هي 

غزالة احلرورية، وكانت زعيمة في جماعة 
احلروريني من اخلوارج). أما النموذج الثاني، 

فهو ما سوف يرد في الفصل اآلتي:
<<<

ُذِكــَر األســد كثيرا فــي األدب املكتوب 
لألطفــال، فهــو فــي احلكايات التــي تقدم 
لهم، وفي األشعار التي تتضمنها األناشيد 
واحملفوظات التي يدرسونها في مدارسهم. 
ولعل من أهم ما متكن اإلشارة اليه ما كتبه 
أمير الشعراء أحمد شوقي في هذا املجال، 
وجعلــه فــي نهايــة ديوانه: الشــوقيات، 
حتــت عنوان: احلكايــات، وقد وجدنا فيه 
خمس مقطوعات حتدث فيها الشــاعر عن 
دة، أمامنا  األســد، وذلك في أشــكال ُمَتَعــدَّ
منهــا مقطوعة: «األســد والضفدع»، وهي 
ذات هدف أراد أمير الشــعراء أن ُيْثِبَتُه في 
أذهان األطفال حتى يكون ماثال لهم عندما 
يكبرون، وهو أن يتمثلوا دائمًا: التواضع 
والعفو عند املقدرة. ذلك أن ملك الغابة األسد 
ضاق ذرعًا بنقيق ضفدع كانت َتنقُّ ليال إلى 
جــوار عرينه، فمر عليه الليل وهو يعاني 
من السهر، وعندما أصبح الصباح، وجلس 
في مجلس ُحْكِمِه أمر بإحضار هذه املزعجة 
لكي يعاقبها، فأحضرها جنوده، وقالوا له: 
ها هي ذي فاعمل بها ما تريد جزاء إيذائها 
لألذن السلطانية. ولكن وزيرہ (الفيل) ان 
حكيما، فأدلى برأيه في هذا قائال: أيها امللك 
إن مــن كان في قدرتــك، وعزك ال ميكن أن 

يؤثر فيه نقيق ضفدع بائسة مثل هذه.
فقرر األسد العفو عنها، ومنحها األمان، 
وزاد على ذلك بأن جاَد لها مبســتنقع ماٍء 

تعيش فيه. ومن هذا النص:

قالوا ِاسَتوى الَليُث َعلى َعرِشِه 
َفجيَء في اَملجِلِس ِبالِضفـَدِع  

تــي   َوقيَل ِللُسلطــاِن َهذي الَّ
ِباَألمــِس آَذت عـاِلَي املسَمِع  

ٍة  ـَ ُتَنـقِنـــُق الَدهـَر ِبال ِعـّل
عـي عي في املاِء ما َتدَّ َوَتــدَّ  

َفانُظر ِإَليَك اَألمُر في َذنِبـهـتا 
ُقها ِمـَن اَألرَبـــِع ر ُنَعلِّ ـُ َومــ  

ال  ـُ َفَنَهــَض الفيــُل َوزيُر الع
َوقـــاَل يا ذا الَشَرِف اَألرَفِع  

ِه  ال َخيَر في املـُتلِك َوفي ِعــزِّ
ِإن ضاَق جاُه الَليِث ِبالِضفـَدِع  

َكـَتَب الَليـُث َأمــانًا َلها  ـَ ف
ســَتنَقـِع َوزاَد َأن جــاَد ِمبُ  

وأتى إلينا شاعر كويتي ِمبثِل هذا الذي 
قدمه – من قبل- أحمد شوقي، فكتب عدة 
مقطوعات خصَّ بها الصغار، وكانت كلها 
ذات طابــع قصصــي جميل، وقد نشــرها 
مركز البحــوث والدراســات الكويتية في 
نة التي  ة بالصور امللوَّ طبعات أنيقة محالَّ
حتبب الصغار في قراءتها هذا الشاعر هو: 
محمــد أحمد املشــاري الــذي كان من أبرز 
شعرائنا،وكانت له صالت طيبة مع كثيرين 
من ابناء املجتمع الكويتي، وبخاصة من لهم 
اهتمام باألدب والشعر، ولذا فقد كان وثيق 
الصلة باألستاذ عبداهللا زكريا األنصاري، 

وله معه تبادل في األشعار، جتد آثاره في 
ديوان لٍّ منها.

 كان الشــاعر محمد املشاري من رجال 
َد عدة  الديبلوماســية الكويتية، وقــد َتَقلَّ
مناصب فــي اخلارج، وفي ديــوان وزارة 
اخلارجية هنا. وتوفي – رحمه اهللا - في 
اليوم الثالث والعشــرين من شهر يونيو 
لسنة ٢٠٠٠ م. ولكن آثاره املكتوبة التزال 
ُحتيي ذكره، كما أَنَّ سمعته الطيبة، وخلقه 
القدمي،وحسن تعامله مع جميع الناس مما 

يزيد بقاء هذا الذكر العاطر.
للشــاعر ضمن املقطوعات التي كتبها 
للصغار مقطوعة بعنوان: «الليث وصاحباه» 
والليث - كما هو معروف - هو األسد، أما 
صاحباه في هذه األبيات فهما ذئٌب وثعلب. 
وقد جرت للثالثة حكاية رواها لنا الشاعر 
في عدة أبيات، فبنيَّ لنا أن الثالثة خرجوا 
ٍن من  إلى الغابــة، وعادوا بصيد ثمني ُمَكوَّ
حمارة وظبية و أرنب. وجلسوا لهذا األمر. 
فقال األســد للذئب: قم فاقسم الصيد فقال 
الذئب: لك احلمــار، ولي الغزال، وللثعلب 
األرنب. فلم يكد الذئب أن ينهي كالمه حتى 
نال من األسد صفعة أسالت دمه. ثم التفت 
إلى الثعلب وقال له: اقسم انت. فرد الثعلب 
قائــال: احلمار لغدائك، والغزال لعشــائك، 
أما األرنب فهو لفطورك. َفُســرَّ األسد بهذه 
القسمة، وابتسم، ثم توجه إلى الثعلب سائال: 
من علمك هذه القسمة؟ فقال الثعلب دون 
تردد: لقد علمني إياها هذا الدم املسكوب. 

وتبدأ املقطوعة هكذا:

في غابة كثيـفة األشجــار
مـليئة بالوحِش واألطيـاِر  

ان قد خرج الليث العظيم الشَّ
يصحُبُه في الصيِد صاحبـاِن  

إلى أن يقول:

فابـتسـم الهزبُر في انشراِح 
وقـل حكـم عـادُل يا صـاِح  

َمْك ـَ لكن أفد باهللا من ذا عّل
مك عدالة احلكم ومن ذا فهَّ  

َفَقْهَقَه الثعلب حتى استلقـى 
وقال: إني سوف أْحكي الّصدقا  

الدرس قربي ها هنا َمـْكتوُب
وأنُه هذا الدُم املْســكـوُب  

<<<
وإضافة إلى ذلك فإننا نذكر كتابني آخرين 
اهتم مؤلفاهما بالكتابة عن احليوان وال سيما 
املتوحش منها كاألســد الذي هو موضوع 

حديثنا، وهذان الكتابان هما:
أ  - كتاب املعاني الكبير، وهو يتضمن 
األبيــات التي فيها بعض املعاني التي يهم 
القارئ أن يعرف مدلوالتها ومعانيها. ومؤلف 
هذا الكتاب هو عبداهللا بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري، وهو عالم كبير له عدة مؤلفات، 
منها هذا الكتاب، ومنها كتاب تأويل مشكل 
القرآن، وقد َدَرْسنَاُه في معهد الكويت الديني 
على محققه شيخنا األســتاذ السيد أحمد 

صقر، رحمه اهللا.
ولد ابن قتيبة في سنة ٢١٠ هـ ،وصار 
بعد أن استكمل دراسة العلم على أيدي علماء 
عصره إماما في النحو والتفسير واألدب. 
وقد توفي في ســنة ٢٧٠ هـــ، رحمه اهللا. 
من األمور التــي أوردها في كتابه املذكور 
مــا جاء في ص ١٨٧ من اجلزء األول حتت 
عنــوان: «أبيات املعاني في األســد» وهذا 
هو مــا يعنينا هنا وما نــودَّ طرحه. يبدأ 
هــذا الفصل من كتاب ابن قتيبة بأن ينقل 
أبياتًا قالها الشــاعر أبــو ُزبيد الطائي في 

األسد وهي:

ِبِثني القرينيــن له عيـال
بنوه و ُمَلمُع َنَصُف َضـُروُس  

ُعِذيَن بكل ُمنَعِفٍر َســليـب
ُيجاءبه وقد نسـل الدريـُس  

رآى باملستوى سفرًا وعيرًا
ُه الَغِمـيُس ـُ تـ أصيال ًال َوُجنَّ  

ى هجرًا وقالوا تواصوا بالرُّ
عـوش إذا ما اْبَتزَّ امركم النُّ  

فإياكم وهذا العرُق واسُمـوا
ملومـاٍة مأخذها ملـيـُس  

وا بالرحال على املطايا  َوُحفُّ
وا اكلَّ ذي قرني وكيسوا وُضمُّ  

بسمر كاحملـالق في ُفُتوٍح 
ة االرض الدخـيُس يقيها قضَّ  

كأن بنحـره ومبنكبيـــه
عـبيرًا بات تعــبؤُه َعُروُس  

ويبدو أن هذا الشاعر كان يعيش بالقرب 
َض في أسفارة  من مسبعة أو أنَّ الشاعر َتَعرَّ
إلى ويالت سببتها له األسود ولذا فإننا نرى 
له ثالث مقطوعات في وصف األسد ونحن 
إذ نكتفــي مبا ذكرناه آنفا، فإننا نعود إلى 

شرح بعض ما غمض من األبيات:
يقول الشاعر:

عند املرتفع القريب أسد له أشبال، وله 
ًة َفِتيةَّ وهو  أُْنثَاُه اللبؤة التي لم تكن شــابَّ
عضوض قويُّ األنياب، وقد غذيت اســرة 
ها من صيد  هذا األســد مبا يجلبــه إليها ربُّ
ر بالتــراب ممزق كأنه الثياب البالية،  معفَّ
رأى على األرض املنبسطة أمام املرتفع الذي 
هو فيه جماعة من املسافرين مع جمالهم في 

العشية وقد ستره الظالم عنهم.
وهؤالء كانوا قد تواصوا منذ الصباح 
أن يحفظوا أنفسهم من األسد الذي قد ُيغير 
عليهم ليــال، وكانوا يقولــون: ليكن الذي 
يحرسكم منتبها فال يأخذه النعاس، وسيروا 
في أرض منبسطة ال مرتفعات فيها بحيث 

يظهر لكم كل ما هو أمامكم.
كونوا متنبهني أذكياء اجمعوا الرجال 
ماة على املطايا التي يركبونها، وليمسكوا  الرُّ
بحبال ابلهم، وأن يجهزوا سهامهم لإلطالق 
عند أول خطر. وألن اخلوف عليكم من األسد 
وارد، فســوف يأتيكم مبخالبه الســمراء، 
تها، وهو  التي تشبه األمواس من حيث جدَّ
يسير في استرخاء ولني تقيه من احلصى 
الصغار الذي ينتشــر في طريقة أن له في 
كل كف ما يقيه ذلك. ثم يصف األسد فيقول 
ُؤُه  إن لونه أحمر يشبه الزعفران حني ُتَهيَّ

العروس ليلة عرسها.
ب  - أمــا الكتــاب الثانــي فهــو كتاب 
«محاضرات اُألدباء، ومحاورات الشــعراء 
والُبلَغاء» وهو من تأليف احلسني ابن محمد 
املعــروف بالراغب األصفهانــي. ويتكون 
الكتــاب من مجلدين كبيريــن ضما كثيراً 
مما يحتاج املرء إلى قراءته، فيجد فيه فوائد 
جمة، وقد قسمه املؤلف إلى فصول كل فصل 
تناول موضوعــات، ومن هذه الفصول ما 
خص به احليوانات، وقســمه إلى أقســام 
كان ذكر األسد واحداً منها. وقد جاء بداية 
حديثة من هذا الوحش الكاســر أنه ســيد 
الســباع، وأن نسله قليل، ثم ذكر أنه ذكر 
في الشعر كثيراً، وأورد لذلك أمثله لشعراء 
منهم املتوكل الليثي، واملتنبي، والفرزدق، 

وإبراهيم بن هرمه.
ولكن من أهم ما قاله في شــأن األســد 

رواية تقول:
«استوصف عبد امللك ( بن مروان) أبا 
زبيد أَْن يذكر األسد نثراً بعد أن وصفه شعراً 
في األبيات التي ذكرناها قبل قليل، فقال له: 
ور، كأمنا ُنِقراَ  نُّ عينان حمراوان مثل وهج التَّ
باملناقير، في عرض حجر، لونه ورد، وزئيرة 
َرْعد، هامته عظيمة، وجبهته شتيمة، ناُبُه 
ُه عتيد، إذا استدبرته: قلت افرع،  عنيد، وشرُّ
وإذا استقبلته قلت أقرع، إذا مشي تبهنس، 
ْس». وإذا أتى الليل اعلنكس، تبوأ وجتسَّ

فقال عبــد امللك بن مــروان ( اخلليفة 
األموي): َحْسُبَك فقد وصفته بصفه خْلُتُه 

يثب علي.
(تبهنس: ســار متمهال لكي يبحث عما 

يريد، اعلنكس: أظلم).
والراغب األصفهاني من العلماء الذين 
برزوا في عصره في مجالي اللغة واملباحث 
الدينية، فله إضافة إلى هذا الكتاب خمسة 
كتــب مطبوعة، وخمســة أخــرى ال تزال 
مخطوطة ومن املطبــوع كتابه: «املفردات 

في غريب القرآن».
توفي في سنة ٥٠٢ هـ (١١٠٨م). 

وقبل أن ننهي حديثنا عن هذين الكتابني 
فإن من املهم أن نشير إلى ما أشار إليه ياقوت 
احلموي في كتابه «معجم البلدان»، وهو أن 
مما ُذكر في السيرة النبوية الشريفة مكان 
اسم حمراء األسد. وهو على مسافة ثمانية 
أميال من املدينــة املنورة، وقد انتهى إليه 
رسول اهللا ژ يوم أحد في طلب املشركني. 
وكان املســلمون قد عادوا مــن غزوة أحد 
ر ان  مصابني ومعهم رسول اهللا ژ وقد قدَّ
محاربيه باألمس سوف يعودون إذا رأوا أنهم 
انتصروا، فعزم على املسلمني الذين حضروا 
غزوة أحد أن يخرجوا لقتال عدوهم وخرج 
معهم على الرغم من إصابته، وأرسل طالئع 
أخبرته بأن األعداء يتآمرون على العودة، 
وانحاز رسول اهللا ژ إلى حمراء األسد التي 
وصفناها، وكان املســلمون يوقدون هناك 
في تلك الليالي خمسمائة نار حتى ترى من 
مكان بعيد، وذهب صوت معسكرهم إلى كل 
مكان، فكبت اهللا سبحانه وتعالى عدوهم، 
وعاد املسلمون بقيادة الرسول الكرمي إلى 
املدينة وكان ما صنعه املسلمون سببا في 
هروب أعدائهم. وأخيراً فإننا نالحظ فيما 
مر بنا من أخبار متصلة باألسد تكرر ذكر 
السباع مبختلف أنواعها في جزيرة العرب 
وما حولها من البلدان، وهذا ذكر مستفيض 
في كثير من الكتب التي يرجع إليها الباحثون 
وفي شعر الشعراء األوائل. وفي كل ذلك ما 
يدل على تواجد هذه األنواع من احليوانات 
املتوحشة املفترسة في املناطق التي وردت 
أســماؤها عند ذكر األحداث التي مرت بها. 
وقد جاء في الشعر الذي اخترناه واألخبار 
التــي أوردناها أســماء أماكن هــي الزرقاء 

واألردن وبحيرة طبرية. 
وقــد قيــل إن الوحوش أو الســباع لم 
تنقطع عن اجلزيرة العربية وما حولها إال 
بعد افتتاح قناة الســويس مبصر في عهد 
حاكمها ســعيد باشا منذ سنة ١٨٥٩م حتى 
سنة ١٨٦٩م. فصارت هذه القناة حاجزاً يحول 
دون انتقال هذه املخلوقات، فانقطعت عن 
أماكنهــا العربية مبرور الزمن. وقد يكون 

هذا صحيحًا. 

بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

اجلاحظ والدميري وّثقا عجائب املخلوقات واحليوانات وغرائب املوجودات واستغرقا في البحث عن كل حيوان وخصوصًا األسد

األسد ُذكر كثيرًا في األدب املكتوب لألطفال واحلكايات املقدمة لهم وشوقي ختم به ديوانه بخمس مقطوعات توّثق التواضع والعفو عند املقدرة

الشاعر محمد املشاري أحد رجال الديبلوماسية الكويتية كتب مقطوعة «الليث وصاحباه» يحكي قسمة الثعلب الذكية املنجية له من بطش األسد

غالف كتاب احليوانأالستاذ عبد السالم محمد هارونٔاحمد شوقي غالف كتاب حياة احليوان الكبرىالشاعر محمد ٔاحمد املشاري غالف كتاب املُستطرف

أقدم اعتذاري إلى عالمة الكويت الشيخ عبداهللا اخللف الدحيان وهو 
فــي مقامه األخير وإلى القراء الكرام بســبب اخلطــأ الذي حدث في آخر 
اسم الشيخ ضمن احللقة رقم ٢١ من املسامرات. وهو خطأ لم تره العني 

في حينه ولكنَّ القلب رآه. رحم اهللا شيخنا وأثابه.

اعتذار
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بدايات صيده على أسياف الفنطاس لصيد الشــعم األزرق، فأصبح اخليط ال يفارقه، وتطور بهوايته وأتقن التشخيط واللفاح واجلق، صفحة «بحري» 
تلتقي اليوم احلداق أحمد البالول الذي حدثنا عن قواعد وأصول اجلق واللفاح، وأفضل أوقات «مجابل» السبيطي، وما هي السمكة احلاضرة اآلن، وفوزه 
بأكبر سمكة «جي تي» عمانية، وما الطريقة اجلديدة لتشخيط الچنعد، ومتى يبدأ موسم تشخيط البالول وأماكنه، كما أطلعنا البالول على مكان وييمة 
الشيمة، وأسرار صيد سمكة الشماهي على الطبعانات، والنصائح التي قدمها إلخوانه احلداقة عن كيفية اختيار مكان جديد للصيد، وأكثر هموم أهل 

البحر والرسائل التي وجهها إلى املسؤولني وحثهم على سن قوانني تصب في صالح الرياضات البحرية وحماية البيئة البحرية، فإلى التفاصيل:

البالول: صيد «الشماهي»
على الطبعانات «سماري»

فــي البداية يقول احلداق أحمــد البالول: تولعت 
بحب البحر واحلداق منذ الصغر وأنا في عمر ١١ عاما، 
وقد تعلمت أصول احلداق من الوالد وخوالي، خاصة 
خالي فهد املسبحي، واملرافق الدائم لي بدشاتي للبحر 
أخوي فهد العمر من الصغر، البداية كان صيدنا على 
األســياف خالل فصل الشــتاء على ســيف الفنطاس 
لصيد الشعم األزرق ومنها أصبح اخليط ال يفارقني، 
ومــع مرور الوقت كبرنا وتطورت معي طرق الصيد 
من حداق وتشــخيط ولفاح، بعدهــا أصبحت أغلب 
طلعاتنــا إما لفاح أو جق حتى خــارج الكويت ومن 
املناطــق أو الدولة التــي اجتهنا لهــا للصيد منطقة 
اجلبيل في اململكة العربية السعودية وُعمان، حتديدا 
الشوميية وجزيرة احلالنيات، والصيد كان بطريقة 
اللفاح واجلق، وهناك توفقت بصيد اكبر سمچة وهي 
تسمى جي تي وزنها تقريبا ٦٠ كيلو بطريقة اللفاح. 
كذلك مسقط لصيد التونة وأيضا اإلمارات مدينة كلباء 
لصيد سمكة املاهي ماهي والتونة، وهناك كانت أول 

تونة صدتها وزنها ٤٣.
ابذل األسباب واعرف املايات

ويضيف البالول: ال يوجد شيء اسمه افضل مكان 
أو خيط أو عدة وبالنســبة للمكان الزم تعرف مايته 
وييمته وســمچته وموســمها، لذلك أنصح احلداقة، 
خاصة اجلدد، عدم االستعجال «ويداوس» على املكان 
ويروحله في كل األوقات واملايات ويســجل عشــان 
يعــرف للمــكان، وأقصد فيه التكــرار لنفس األماكن 
بأوقات ومايات مختلفة واسأل أهل اخلبرة، أما الدشة 
العشوائية ممكن تستمر سنني ولم تكون عندك فكرة 
كافية عن محادقك وال ماياتها فيجب أن تبذل األسباب 
وتتعب اشــوي، أما بالنســبة لصيد هذه األيام، فبدأ 
موسم التشخيط للبالول على األسياف اجلنوبية من 
الفنطاس إلى أسياف الزور واخليران وأيضا دخل موسم 
الچنعد ويبدأ من أســياف املسيلة تشخيط بوردات 
وقفاش، وهذه افضل طريقة لصيد الچنعد وبكميات 
تتفوق على التشــخيط بامليرور، وكذلك الســبيطي 
متوافر اآلن والشيمة تضرب على اجلق في الشمال.

جابل السبيطي شهر مارس

ويتابع: الســبيطي موجود طول الســنة لكن في 
أوقات يكون على الســيف وأخرى بحر وأطيان وفي 
وقت حتى تشخيط تصيده، املهم انك تبذل األسباب 
وحتــرص على املايات واألوقات اخلاصة في محدقك 
سواء بحر أو سيف شمال أو جنوب طبعانات أو أطيان 

أو رقــوق مثل احليشــان املهم حتدد املرعى الذي في 
املكان وحترص انك جتابل السبيطي من شهر مارس 
وييمتك سمجة حية «محاياة» وغالبا زورية أو سلس 
أو ميدة على حسب املكان وحترص على شقت النور 
والغروب، وطبعا ينصاد باللفاح بس تختار امليارير 

املناسبة من حيث الوزن والشكل وينصاد باجلق.
موسم تشخيط البالول

ويضيف: البالول بلش موســمه خاص تشخيط 
من آخر شــهر أغسطس على أسياف الفنطاس لغاية 
اخليران وحوالني اجلزر كلهــا أماكن تواجد البالول 
والهامور، واحرص على وقفة املاية والفسادة وبنك 
الفساد ال تطوفه، بشكل عام يبدأ يدش البالول من شهر 
مارس وحتصله بالطبعانات جنوب وشمال والييمة 
املفضلة محاياة جم شــعري شعم مجوه طبعا خيط 
عود وخرواش، وفي أماكن حتتاج متسك الركة عشان 
مــا يلحف مثل طبعانة عوهة إذا حلف يقص خيطك 
على طول، ومتواجد في االطيان وأهل الغوص باجلزر 
وأسياف اجلليعة الشقوق، وألهل اللفاح القصاصير 

بس الغالب بواليل صغار.
طريقة جديدة لتشخيط الچنعد

ويقول البالــول: الچنعدة يبدأ دخولها من البحر 
املفتوح صــوب الدوحة وتتواجد بداية من أســياف 
املســيلة إلى أســياف الفنطاس والزور واخليران ثم 
تتجــه إلى اجلزر أم املرادم وأقواع قاروه ومن افضل 
طرق صيدها التشــخيط بالبــورد وتصيد كميات ال 
تقارن باجلق واحلداق والتشخيط بامليرور، وهناك 
طريقة أخرى شفتها املوسم الذي طاف أو الذي قبله 
وهي التشــخيط بســمچة حية نوعهــا حمام بحجم 
مناسب ويشكونها بأكثر من ميدار ويشخطون فيها 
وهــذه وحدة بوحــدة للچنعدة، واعتقد هل املوســم 
راح تنتشــر اكثر، أما باجلــق فيفضل بقرصة البرد 
في شــهر يناير ومنتصفه صوب اجلزر مثل جزيرة 
كبر، وباللفاح في عدة أماكن أســياف شمال وجنوب 
ولها أوقــات تدخل خوارير اخليــران وتنصاد لفاح 

مبيارير مناسبة لها.
الشيمة تبي ماية حامية

ويؤكد البالول أن الشيمة مكانها في الدردور وميتها 
املفضلــة مييامة حيــة وصيدها باجلــق تفوق على 
اخليط اآلن الشيمة تنصاد طول السنة، وبعدة أماكن 
وبكميــات عندك الدردور وحواليــه والطبعانة التي 

فوق الدردور وحواليها والركســة الشمالية وصوب 
جسر جابر، الشيمة تبي مايه حامية، وأقول حق اللي 
يدور على الشيمة عينك على السونار «البالد» تري 
راس الشيمة يبني وواضح وبكميات وإذا شفته خلك 

«سماري» ونزل جقك واستمتع.
اجلق واللفاح قواعد وأصول

واكــد ان اجلق واللفاح رياضــة عاملية لها قواعد 
وأصول وهي في تطور مستمر، وأقول للشباب الراغبني 
هذا املجال ان كل هواية لها طرق ملمارســتها تعلمها 
مــن أصحابها بعدها انــت كيفك عدل وغيــر مثل ما 
تبــي، ولكن تبدأ غلط وبعديــن تقول اللفاح واجلق 
ما يصيد، باجلق الزم تاخذ قصبة مناســبة لبحرنا 
وخيط مناسب واوزان مناسبة، جهز عدتك بالطريقة 

الصحيحة تعطيك نتيجة طيبة.
صيد الشماهي حتدي

ويضيف: الشماهي السمچة العنيدة التي ال تستسلم 
بسهولة وتصل أوزانها إلى ٣٠ كيلو وميكن اكثر وتباع 
بأسعار مرتفعة تصل أحيانا قرابة ٣٠٠ دينار أو أكثر، 
ســمچة موجودة شمال وجنوب وبعوهة، أنا أتعنى 
لهــا باجلنوب، خاصة عنــد الطبعانات، صيدها فيه 
شيء من التحدي بطريقة اجلق، اما باحلداق فييمتها 
املفضلة الربيانة اجلامبو، أصيدها من شــهر مارس 
لغاية شــهر يوليو وصدتها مبايات احلمل والفساد 
واحرص على الوقفة ميكن تختلف احلسبة بالنسبة 
حلداق اخليــط، مالحظة مهمة الصيد على الطبعانة 
باجلق يبيله صبــر والزم تراعي جرة املايه واجتاه 

الهواء والزم تغطي الطبعانة وانت سماري.
ختامية

واختتــم البالــول قائال: أكثر شــيء يضايقني ما 
يقــوم به البعض من رمــي العلب واألكياس الفارغة 
فــي البحر، فيجب احملافظة على البيئة البحرية هذا 
املكان الــذي متارس فيه هوايتك، ورســالتي األولى 
إلخواني احلداقة ومرتادي البحر بشكل عام االهتمام 
بالســالمة أوال وثانيــا وثالثــا ماكو شــي أغلى منك 
فــي البحر وال تركب طــراد ما في أغراض الســالمة 
من إســعافات واليف جكت وطفاية حريق، الرسالة 
الثانية للمعنيني من املســؤولني االهتمام بالرياضة 
البحرية مبختلف نشــاطاتها وسن القوانني التي في 
صالح البيئة واملرتادين من احلداقة وغيرهم، وربي 

يحفظ اجلميع.

وصفها بـ «العنيدة».. ووزنها يصل إلى 
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«هيئة أسواق املال» اطلعت 
على جتربة اململكة املتحدة في «الفنتك» 

اســتقبل رئيس مجلس 
مفوضي هيئة أســواق املال 
التنفيــذي د.أحمد  واملديــر 
امللحــم وفدا برئاســة عمدة 
احلي املالي ملدينة لندن اللورد 
فينسينت كيفني ووفدا من 
الســفارة البريطانية، وذلك 
في مقر الهيئة يوم األربعاء 

املاضي.
وأوضحت الهيئة في بيان 
صحافــي، أن هــذه الزيارة 
تأتــي ضمن جولة لعدد من 
املؤسسات املالية في الكويت 

وكبار املسؤولني االقتصاديني، وهي امتداد 
للعالقــات التــي تربــط البلديــن في عدة 
مجاالت، وفرصة للتباحث حول العديد من 
املشاريع املستقبلية بني البلدين واملتعلقة 
باالستثمار املستدام، ومجاالت التعاون بني 
الهيئة ومكتب اللورد فينسينت كيفني في 
بناء قدرات الكوادر العاملة وتعزيز التعاون 

 .FCA بني هيئة أسواق املال والـ
كمــا مت التباحث حــول جتربة اململكة 

املتحدة في الفنتك واالختراعات ومناقشة 
إبرام مذكرة تفاهم مع fca. وتطرق االجتماع 
الى إمكانية إرسال الطلبة في برنامج حديثي 
التخرج إلحدى اجلامعات املرموقة باعتبار 
لندن من املراكز املالية البارزة عامليا كأحد 
اخليارات املتاحة للهيئة مع جامعة هارفارد، 
وذلك في إطار السعي الدائم لتعزيز وتطوير 
العالقــات بشــتى مجاالتهــا االقتصاديــة 

واالستثمارية بني البلدين.

خالل استقبالها عمدة حي لندن املالي

«الغرفة»: الكويت لديها فرصة 
لتطوير احملاكم التجارية

اختتــم مركــز الكويت 
التابع  التجاري  للتحكيم 
لغرفــة جتــارة وصناعة 
الثالثــاء  الكويــت يــوم 
املاضي البرنامج التدريبي 
«إعداد املوفقني واحملكمني» 
واملخصص ألعضاء إدارة 
الفتوى والتشريع مبجلس 
الوزراء والــذي عقد على 
مدار ثالثة أسابيع في إطار 

اتفاقية التعاون بينهما.
وصـــــرح عبـــــداهللا 
الشــايع -  عبداللطيــف 

رئيس مجلس إدارة املركز بأن املشاركة في 
هذا البرنامج بلغت حوالي ثالثني مشاركا 
من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع ما بني 
مستشارين ووكالء ومحامني، مضيفا أن 
البرنامج هدف إلى التدريب على تقنيات 
بناء الدعوى القضائية/التحكيمية، وإثراء 
النقاش والتطرق ألبرز املشكالت في مجال 
التحكيــم، ليكون هناك كــوادر قانونية 
مؤهلة متتلك مهارات العصر وقادرة على 
حتويــل التحديات إلى فــرص للتغيير 
والتطوير، ويصقل خبراتهم للتعامل مع 
القضايا (التحكيمية الدولية)، ومواكبة 
التطــور احلاصــل فــي الفكــر القانوني 
التحكيمي، وهو الدور احملوري واألساسي 
الــذي يضطلع بــه القائمــون على إدارة 
الفتوى والتشريع، وهو ما حرص عليه 
املركز من خالل هذا البرنامج، خاصة في 
ظل حتديات التحكيم ومســتجداته على 

الصعيدين احمللي والدولي. 
وأضاف الشايع أن البرنامج قد غطى 
اجلانبني العلمي واملهاري من خالل الدراسة 
النظرية والعملية التي تتضمن مناقشات 
مفتوحة وتطبيقات عملية وورش عمل 
مصغرة، كما تضمن العديد من احملاضرات 
واحللقات النقاشية التي حاضر فيها نخبة 
مــن احملكمني وأســاتذة القانــون محليا 
ودوليا، واشتملت على العديد من احملاور 
عن مفهوم الوسائل البديلة حلل املنازعات 
وأهميتها وأنواعها، وكذلك تخلل البرنامج 
شــرح واف لشــرط التحكيم وصياغته 
وإجراءات تشكيل هيئة احملكمني وإجراءات 

ســير الدعوى وعوارضها، منتهيا بحكم 
التحكيم وبياناته الشكلية واملوضوعية.
وأفاد الشايع بأن البرنامج التدريبي 
قد استعرض مناذج تشريعات التحكيم 
مبنطقــة اخلليــج مــع اســتلهام قانون 
األونســتيرال وإضافــة الرؤيــة احمللية 
للمشرع من خالل أربع زوايا هي الثوابت 
واالستحداث واالبتكار والطموحات، كما 
لفت احملاضرون خالل إلقاء محاضراتهم 
إلى أن البيئة اإللكترونية قد أحدثت آثارا 
واســعة علــى العالقــات القانونية بني 
األفــراد، كما أثارت جملــة من التحديات 
واملشاكل القانونية التي تتطلب تنظيما 
قانونيــا متخصصا وعاجــال يتعلق في 
مجمله بإعادة تقييم جادة للقواعد القائمة 
لتتواءم مع الطبيعة اخلاصة لتطبيقات 

العصر الرقمي. 
كما أشــار إلــى القصور فــي القانون 
الكويتي وعدم تطوره، حيث إن الكويت 
هي الدولة اخلليجية الوحيدة التي مازالت 
تنظم نصوص التحكيم مع قانون املرافعات 
دون أن تفــرد له قانونا مســتقال، مؤكدا 
أن الكويت لديها فرصة حقيقية وكبيرة 
لتطوير احملاكم التجارية لديها من خالل 
حتديث البنية التشريعية بإضافة قوانني 
جديدة ملواكبة التطورات املتسارعة في 
مجال التحكيم، وهو ما سيؤدي بالتالي 
إلــى تخفيف العبء عــن محاكم الدولة، 
خاصة مع ازدياد أهميته في املستقبل مع 
الزيادة املطردة في االستثمارات التجارية 

وما ينشأ عنها من منازعات.

اختتمت برنامجاً تدريبياً بعنوان «إعداد املوفقني واحملكمني»

جانب من البرنامج التدريبي

شركة هندية تفوز بعقد الربط الكهربائي
بني الكويت والسعودية بـ ١٢٠ مليون دوالر

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة 
KEC انترناشــنال الهنديــة 
فازت بعقد من مشروع شبكة 
الكهربائي اخلليجية  الربط 
ويقضي مبد ٢٥٥ كيلومترا 
من خطــوط نقــل الكهرباء 
العلوية البالغة  طاقتها ٤٠٠

كيلوفولت.
وعلمــت املجلــة أن هيئة 
لــدول  الكهربائــي  الربــط 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
أرســت على الشركة الهندية 
مشروع اخلط الذي يربط بني 
احملطات الفرعية في منطقتي 
الوفــرة الكويتية والفاضلي 
الســعودية، وباالضافــة الى 
متديد خطوط النقل العلوية، 
فــإن املشــروع يتضمن بناء 
مراكز التحكم ومحطات النقل 

السعودية.
ويحتــوي اخلــط علــى 
وصلــة ربــط وســيطة في 
الفاضلي مع احملطات الفرعية 
املرتبطة به والتي اكتملت في 
عام ٢٠٠٩ كجزء من املرحلة 
األولــى مــن شــبكة الربط 

الكهربائي اخلليجية.
وفي مارس املاضي، وقع 

بدء تشغيل الشبكة في عام 
.٢٠٠٩

الوفورات مع  وتتوافــق 
انخفاض في نفقات التشغيل 
والصيانة والتكاليف املتعلقة 
الطاقــة وانبعاثات  بــإدارة 
الكربون وإنشــاء شــبكات 

األلياف الضوئية.
ولم يتم الكشف عن احلجم 
الفعلي لتجارة الطاقة في دول 
مجلــس التعاون اخلليجي، 
على الرغــم من أن البيانات 
املوجــودة في املجــال العام 
تشــير إلى نطاقات الترابط 
بــني ٥٠٠ ميجــاوات و٦٠٠

ميجاوات، وختمت ميد بالقول 
إن الربط الكهربائي اخلليجي 
يلبي بشكل أساسي مشاركة 
الطوارئ واالحتياطيات من 
خالل العقود الثنائية بني دول 

املجلس.

الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية اتفاقية 
متويل بقيمة ٣٥ مليون دينار 
(١١٥ مليون دوالر) مع شبكة 
الربط الكهربائي اخلليجية، 
علما بأن تبادل الكهرباء على 
الشبكة بني دول املجلس ينمو 
مبعدل يتراوح بني ١٥-٢٠٪ 

سنويا.
التناســبي  الوفر  وبلــغ 
لدى الدول األعضاء حوالي 
١٩٢ مليــون دوالر فــي عام 
٢٠٢١، مقارنــة بـ ١٨٢ مليون 
دوالر فــي عــام ٢٠٢٠، وفقا 
لتقرير إعالمــي محلي نقال 
عن الرئيس التنفيذي ملجلس 
التعــاون اخلليجــي أحمــد 
اإلبراهيم، بينما حققت دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
الســت وفــورات تراكميــة 
قيمتها ٣ مليارات دوالر منذ 

ضمن أعمال شبكة الربط الكهربائي اخلليجية.. وامتداد األعمال بالعقد حتى ٢٠٢٥

وأعمال حتسني العزل األرضي.
وأضافت أنه من املتوقع أن 
يكتمل املشروع املقدرة قيمته 
بنحو ١٢٠ مليون دوالر خالل 
عام ٢٠٢٥، وهو ميثل امتدادا 
خلط مزدوج الدائرة بطاقة 
٤٠٠ كيلوفولت، والذي يصل 
بني منطقة الزور في الكويت 
إلى غونان في اململكة العربية 

«البورصة» حتّلق بسيولة قياسية عند ٢٤٢ مليون دينار

شريف حمدي

حظيت بورصة الكويت 
امس بسيولة قياسية تخطت 
٢٤٢ مليون دينار على وقع 
تدفقــات اجنبية مــن قبل 
مؤسســة مورغان ستانلي 
MSCI استهدفت سهم بيت 
التمويــل الكويتي «بيتك» 
الذي اســتحوذ على ٢٠٧٫٤

ماليني دينار تشكل ٨٥٪ من 
إجمالي الســيولة املتدفقة 
للسوق امس، وجاءت هذه 
السيولة الكبيرة بالتزامن 
مع ادراج سهم «بيتك» في 
بورصة البحرين، علما بأن 
جلســة امس شــهدت اول 
تداول ألسهم بيتك اجلديدة 
بعد امتام االســتحواذ على 

اهلي متحد البحرين.
وعلى إثر هذه السيولة 
الكبيــرة في جلســة امس 
قفزت احملصلة االسبوعية 
للبورصــة بنســبة ١١٢٪ 
بإجمالي ٥٠٦ ماليني دينار 
مقارنة بـ ٢٣٨ مليون دينار 

في األسبوع املاضي.
ورغم جنوح مؤشــرات 
الســوق للتراجع أمس، إال 
ان القيمة السوقية ارتفعت 
بنهاية التعامالت االسبوعية 
بنســبة ١٪ بإضافــة ٤٨٠

مليون دينار مكاسب ليصل 
اإلجمالي إلى ٤٥٫٩٣٩ مليار 
دينــار ارتفاعا من ٤٥٫٤٥٩
مليار دينار األسبوع املاضي.
التعامــالت  وشــهدت 
األسبوعية تباينا في األداء، 
حيث استهل السوق تعامالته 

فيما انهت البورصة جلسة 
ختام االســبوع امس على 
تراجع جــراء عمليات بيع 

واسعة.
وعلى مســتوى احجام 
التداول، فســجلت ارتفاعا 
بنسبة ٦٧٪ مبحصلة تداول 
١٫٢٧٥ مليار سهم ارتفاعا من 
٧٦٤ مليون سهم األسبوع 
املاضي، اغلبهــا متت على 
سهم بيتك الذي كان يتصدر 
قيمة وكمية التداول يوميا 

بسوق األسهم الكويتي.
البورصــة  وأنهــت 
التعامالت األسبوعية على 

وتترقب بورصة الكويت 
بدء االفصاح عــن النتائج 
التســعة  لفتــرة  املاليــة 
أشــهر األولــى مــن العــام 
احلالي، حيث ستكون هذه 
االفصاحات مبنزلة القاطرة 
التــي تقود الســوق خالل 
الفترة املقبلــة في االجتاه 
الصاعد، هذا باإلضافة إلى 
التحسن النسبي في اسعار 
النفــط الكويتــي بعد قرار 
منظمــة «أوپيك+» خفض 
اإلنتــاج بـ ٢ مليون برميل 
يوميــا ابتداء مــن نوفمبر 

املقبل.

ارتفاع جماعي للمؤشرات، 
بواقع ١٫١٪ ملؤشــر السوق 
األول الذي اضاف ٩١ نقطة 
للمكاسب الســابقة ليصل 
إلــى ٨٠٤٠ نقطــة ارتفاعا 
من ٧٩٤٩ نقطة، كما ارتفع 
الرئيسي  مؤشــر الســوق 
بنســبة ٠٫٧٪ مبكاسب ٣٧
نقطــة، ليصــل إلــى ٥٣٧٥
نقطــة ارتفاعــا مــن ٥٣٣٨

نقطة، وعلى إثر ذلك ارتفع 
املؤشر العام للسوق بنسبة 
١٪ جراء حتقيق مكاسب ٧٥

نقطة ليصل إلى ٧١٨٠ نقطة 
ارتفاعا من ٧١٠٥ نقاط.

٨٨٪ من قيمة تداوالت السوق في جلسة أمس ذهبت لسهم «بيتك» بـ ٢٠٧٫٤ ماليني دينار

بتراجع كبير على مستوى 
كل املؤشرات جراء تطورات 
االحداث اجليوسياسية في 
روســيا بضم ٤ أقاليم من 
اوكرانيا، فضال عن تراجع 
اسعار النفط، فيما بدأ املسار 
يتجه لالرتفاع منذ جلسة 
االثنــني حتــى االربعاء من 
خالل زخم شرائي طال كل 
األسهم القيادية، فضال عن 
بعض األســهم املتوســطة 
والصغيرة مما ادى إلى قفزة 
الفتة على مستوى القيمة 
السوقية وصلت لـ٢٫١ مليار 
دينار في ٣ جلسات متتالية، 

«ميد»: «ميد»: ٤٠٩٤٠٩ ماليني دوالر مشاريع الكويت غير النفطية ماليني دوالر مشاريع الكويت غير النفطية
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن قيمة املشروعات غير 
النفطية القائمة لدى الكويت اقتصرت على 
٤٠٩ ماليني دوالر، منها مشاريع بقيمة ٣٣٩
مليون دوالر في مرحلة التنفيذ، مقابل ٧٠

مليون دوالر ملشاريع في مرحلة الدراسة، 
وحلــت بالتالي في املركــز اخلامس وقبل 
األخير على قائمة مجلة ميد للمشروعات غير 
النفطية في دول مجلس التعاون اخلليجي.
وفي التفاصيل، قالت املجلة إن اململكة 
العربية السعودية تصدرت القائمة، حيث 
حلت في املركز األول مبشروعات جتاوزت 
قيمتها اإلجمالية في جميع املراحل ٤٠ مليار 
دوالر، وتلتها دولة اإلمارات في املركز الثاني 
مبشاريع جتاوزت قيمتها ٨ مليارات دوالر.

ثم جاءت عمان في املركز الثالث مبشاريع 
قيمتها ٣٫٥٨٢ مليارات دوالر وقطر في املركز 
الرابع مبشاريع قيمتها ١٫٥٩٧ مليار دوالر 
ثم الكويت والبحرين في املركزين اخلامس 
والسادس بعقود قيمتها ٤٠٩ ماليني دوالر 

و١٠ ماليني دوالر على التوالي.
وأضافت انه كجزء من اســتراتيجيات 
التنميــة االقتصاديــة غيــر النفطية، فإن 
احلكومــات اإلقليميــة تركــز علــى دعــم 
الصناعات غير النفطية كاألملنيوم والصلب 

والصناعــات املعدنية األخــرى فضال عن 
تصنيع املعدات الصناعية.

وفي هذا الســياق، تسعى دول مجلس 
التعاون اخلليجي الى تنفيذ مشــاريع من 
شانها توسيع قاعدة اقتصاداتها غير النفطية 
وتعزيز توطني الصناعات واإلنتاج بدال من 

االستيراد من اخلارج.
ولم تتخــل احلكومــات اخلليجية عن 
جهودها الهادفة للتنويع االقتصادي على 
الرغم من حتقيق منو اقتصادي قوي وبناء 
فوائض مالية في امليزانية نتيجة الرتفاع 

أسعار النفط.
وخالفــا للماضي فإن الــدورة احلالية 
ألســعار النفط املرتفعة تشــهد مســاعي 
احلكومات احلثيثة لزيادة االســتثمار في 
تعزيز إمكانات إنتاج الهيدروكربون لديها 
بينما تعمل في نفس الوقت للوصول إلى 

أهداف التنويع االقتصادي اخلاصة بها.
وفي تعقيبه على هذا املوضوع، يقول 
الشــريك في قسم الشرق األوسط لشركة 
االستشارات اإلدارية بني آند كومباني حسام 
اجلميلي ان العديد من اقتصادات دول مجلس 
التعاون اخلليجي جتتاز نقطة حتول اليوم 
انطالقا من اعتقادها أن االعتماد على عائدات 
النفط واإلنفاق العام للنمو ليس مستداما.
وعلــى صعيد ذي صلــة، كان االرتفاع 

العاملي ملحوظا في مضمار إقامة املناطق 
االقتصادية اخلاصة والتي تشــمل املراكز 
التجــارة احلــرة  اللوجســتية ومناطــق 
والتجمعــات الصناعية. ففــي ثمانينيات 
القــرن املاضي كان عدد هــذه املناطق أقل 
مــن ٢٠٠ منطقة في جميع أنحــاء العالم، 
ولكنه اليوم يتجاوز ٧ اآلف منتشــرة في 

أكثر من ١٤٠ دولة.
وكانت دول مجلس التعاون اخلليجي 
فــي طليعة هــذا النمــو بســبب احتدام 
املنافســة العامليــة جلذب الشــركات إلى 
املناطق االقتصادية اخلاصة، لكن امليزة 
اجلغرافية التي تتمتــع بها دول مجلس 
التعاون اخلليجي في العالقة بني الشرق 
والغرب التزال قويـــــة كمـــــا كانت منذ 

قرون.
ومع وجود أكثر من ٧٠ منطقة اقتصادية 
خاصة في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
أي ما يقارب ١٠٪ من إجمالي عدد املناطق 
اخلاصة في العالم، فقد سيطرت اإلمارات 
وحدها على ٤٧ منطقة، وتلتها السعودية 
وسلطنة عمان بواقع ١٠ مناطق لكل منهما، 
فيما كان نصيب الكويت ٤ مناطق، والبحرين 
٣ مناطق وقطر منطقتني على التوالي، لكن 
اخلطط الطموحة ســتؤدي إلى زيادة عدد 

هذه املناطق في املستقبل.

مقّسمة على مقّسمة على ٣٣٩٣٣٩ مليون دوالر مشاريع مبرحلة التنفيذ.. و مليون دوالر مشاريع مبرحلة التنفيذ.. و٧٠٧٠ مليوناً قيد الدراسة مليوناً قيد الدراسة

د.أحمد امللحم مهديا اللورد فينسينت كيفني هدية تذكارية

األسـبوع بنهايـة  دينـار  مليـار   ٤٦ تالمـس  والقيمـة  سـوقية..  مكاسـب  دينـار  مليـون   ٤٨٠
٥٠٦ ماليـني دينـار إجمالي السـيولة األسـبوعية املتدفقة إلى السـوق بنسـبة ارتفاع ١١٢٪
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«املتحد» في خدمة عمالئه خالل العطلة «وربة» يعلن فائزي سحوبات «KIB»«BLOOM»: خدماتنا إلكترونيًا في عطلة املولد النبوي
أعلن بنــك الكويــت الدولــي (KIB) انه 
ومبناســبة ذكرى املولد النبوي الشــريف 
لعــام ١٤٤٤ هجريا، ســيقوم البنك بتعطيل 
أعمالــه يوم األحد املوافــق ٩ أكتوبر ٢٠٢٢، 
باعتبــاره يوم راحة، واعتبار يوم الســبت 
املوافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٢ عطلة رسمية مبناسبة 
ذكرى املولد النبوي الشريف لعام ١٤٤٤هـ، 
على أن يستأنف الدوام الرسمي للبنك يوم 
االثنــني املوافــق ١٠ أكتوبــر ٢٠٢٢. علما أن 
البنك ســيواصل تقدمي خدماتــه املصرفية 
لعمالئه على مدار الساعة خالل هذه العطلة 
عبر قنواته ومنصاته اإللكترونية املختلفة.

كما يهنئ KIB جميع عمالئه بهذه املناسبة، 
مــع متنياته لهم بقضاء وقت ســعيد خالل 
العطلــة، مشــيرا إلــى حرصه علــى تلبية 
احتياجاتهم ومساندتهم في جميع األوقات، 
ومتكينهم من متابعة أعمالهم املالية وإجناز 
معامالتهم املصرفية دون تعطيل ومبنتهى 
الكفاءة، حيث سيستمر KIB بتقدمي خدماته 
املصرفية أثناء العطلة إلكترونيا على مدار 
٢٤ ســاعة، وتتمثل هذه اخلدمات املتنوعة 
في كل من: خدمة مركز االتصال، سواء على 
١)، أو على  ٨٦٦ هاتــف البنك احمللــي (٨٦٦
٢٢٩٥٧٣٠٠)، وكذلك  الرقــم الدولــي (+٩٦٥
خدماته املتاحة علــى منصاته اإللكترونية 

أعلــن بنــك وربــة عن 
 «Bloom» فائزي سحوبات
األسبوعية، وهو احلساب 
اخلــاص بالشــباب الذين 
تتــراوح أعمارهــم ما بني 
١٥ و٢٥ سنة. حيث يجري 
البنك ســحبا أسبوعيا كل 
يوم أربعاء طوال العام على 
Bloom جميع عمالء شريحة

وممن لديهم حصالة رقمية 
سارية طوال الشهر األسبق 
للســحب، ويتم الســحب 
بحضور ممثــل عن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 
بنك وربة لتتويج ٥ رابحني 

بـ ١٠٠ دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة 
في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل 
ســحب خاص لعمالء Bloom ممــن قاموا 
بتحويل املكافأة الطالبية التي يتسلمونها 
من الدولة إلى بنك وربة لتتويج ٥ رابحني 

شهريا مببلغ ٢٠٠ دينار لكل منهم.
وفيما يلي أســماء الفائزين في سحب 
 ،Bloom احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء»
وهم: ميان مؤمتن محمد اجلاهوش، خالد 
فهد سالم العجمي، رغد فايز فالح العازمي، 

مبناســبة حلــول 
ذكــرى املولد النبوي 
للســنة  الشــريف 
الهجرية ١٤٤٤، أعلن 
البنــك األهلي املتحد 
انــه ســوف يغلــق 
جميــع فروعــه يوم 
٠٩ املوافــق  األحــد 
أكتوبــر اجلاري على 
أن يســتأنف الــدوام 

الرسمي يوم اإلثنني املوافق ١٠ أكتوبر.
وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه ميكن للعمالء خالل 
فترة العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات اإللكترونية، 
والتي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خالل 
 ،(www.ahliunited.com.kw) موقع البنك على شبكة اإلنترنت
وخدمــة حياكم التي تعمل على مدار ٢٤ ســاعة يوميا على 
الرقــم ١٨١٢٠٠٠ لتلبية كل االحتياجات واخلدمات واإلجابة 
عن استفسارات العمالء، كذلك ميكن لعمالئنا إجراء جميع 
عملياتهم املصرفية من خالل أجهزة السحب اآللي املنتشرة 
في مختلف مناطق الكويت. وبهذه املناسبة يتقدم البنك إلى 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، 
والــى الكويت حكومة وشــعبا واملقيمني فيها، بأطيب التهاني 
والتبريكات، داعني املولى القدير أن يعيده على األمة اإلسالمية 

باليمن والبركات.

املبتكرة، مبا يشمل خدمات تطبيق الهواتف 
الذكيــة «KIB Mobile»، التــي تتيح للعميل 
إمكانيــة إجراء معظم العمليــات املصرفية 
األساسية، وكذلك خدمة «KIB دايركت» من 
الهاتف النقال دون إنترنت. كما يقدم البنك 
خدمتي: «Live Chat»، و«KIB أونالين» على 
 ،www.KIB.com.kw موقع البنك اإللكتروني
إضافة إلى اخلدمة الهاتفية املرئية عبر تطبيق 
KIB موبايــل»، ذلك فضال عــن خدمة KIB»

عبــر تطبيق «WhatsApp»، لالستفســارات 
العامة عن املنتجات واخلدمات، من خالل رقم 
١). كما أكد KIB على  ٨٦٦ البنك احمللي (٨٦٦
جاهزية أجهزة الســحب اآللي ATM التابعة 
للبنك الستيعاب الطلب على عمليات السحب 
النقدي املتوقعة خالل هذه العطلة، وذلك من 
خالل توفير السيولة الكافية في األجهزة في 

مختلف املناطق في الكويت.

عبدالعزيز هيثم عبدالعزيز 
التركيت، عبداهللا إسماعيل 

علي األنصاري.
أما الفائزون في سحب 
«املكآفات الطالبية الشهري» 
لعمالء Bloom فهم كل من: 
منيرة حمد ناصر اجلاهلي، 
ألطاف بدر شريدة العازمي، 
نورة سالم راشد الشمري، 
أحمد غالي عايض العازمي، 
عبــداهللا  مســفر  نــورة 

القحطاني.
مــن جانــب آخــر أكــد 
عبــداهللا الشــعيل ـ مدير 
إدارة أول الفروع للمجموعة 
املصرفية لألفراد فــي بنك وربة أن البنك 
يقدم مكافــأة تقديرية للطــالب املتفوقني 
واحلاصلني على معدل فصلي ٣٫٥ أو أكثر 
مــن أصل ٤ نقاط مببلــغ ٥٠ دينارا تودع 
على هيئة نقاط في برنامج الوالء «املخبة» 
املتوافرة على تطبيق بنك وربة، باإلضافة 
VISA إلى إصدار وجتديــد مجاني لبطاقة

مســبقة الدفع بنسبة اســترجاع ٣٪ بحد 
اســترجاع شــهري بقيمة ١٥٠ دينارا على 

هيئة نقاط في «املخبة».

عبداهللا الشعيل

الهيكل التنظيمي ألي جهة عمل سواء 
حكومية أو خاصة أو برملانية أو قضائية 
حتتاج إلى مراجعة وحتديث بعد سنوات 
من تشكيلها، وذلك بسبب وجود تغييرات 
وتعديالت ضمن اختصاصاتها وأهدافها 
ووحداتها التنظيمية سواء بدمج أو بإلغاء أو 
باستحداث مهام ومسؤوليات هذه الوحدات 
وهذه اخلطوة واالجراء ضروريان حتى 
تتناسب هذه التغييرات مع الهيكل التنظيمي 
اجلديد وجتنب املشاكل االدارية والقانونية 

واملالية.
ومجلس األمة الكويتي منذ ســنوات 
لم يتم مراجعة وحتديث هيكله التنظيمي 
وخاصة بعد األحداث والتطورات التي حدثت 
منذ ثماني سنوات وحتى اآلن واألخص 
بعد خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد باإلصالح وتصحيح املسار وبعد 
ظهور نتائج اختيــار اعضاء مجلس أمة 

٢٠٢٢ وذلك ليتواكب مع هذه التغييرات.
ولذلك أقترح على رئيس واعضاء مجلس 
األمة أن يهتموا بهذا املوضوع ويبدأوا في 
التعاقد مع مستشارين كويتيني ذوي خبرات 
وكفاءة في هذا املجال، وهناك الكثير منهم 
وخاصة من قام بإعادة هيكلة املجلس سابقا 
وأنصح األمانة ملجلس األمة بأن تبدأ كذلك 
بتعديل وحتديث قرار وإجراء االستعانة 
باملستشارين الكويتيني وخاصة املتقاعدين 
ليكونوا دعما ومساعدة للمجلس في تقدمي 

التي يحتاجون  االستشارات والدراسات 
إليها في املجال االداري واملالي والقانوني.
وكذلك تعديل قرار وإجراء االستعانة 
باملستشــارين الكويتيــني فــي اللجان 
البرملانية، حيث تكون مرنة ومشجعة لهم 
على احلضور واملكافأة املالية تتناسب مع 
خبراتهم وكفاءتهــم ألن القرار واإلجراء 

احلالي غير مشجع وال داعم لهم.
ولدي مالحظة ونصيحة ملجلس األمة 
بأن يتم مراجعة وحتديث موقعهم الرسمي 
في االنترنت، حيــث حاولت البحث عن 
موقع لــه ووجدته، ولكن لألســف غير 
آمــن حيث يبدأ بـ http وليس https، كما 
أنه ال يشــمل الهيــكل التنظيمي والذي 
يتضمن القطاعات واإلدارات واألقســام 
واختصاصاتها واملفروض يتم مراجعته 
وحتديثه، ألن هناك جهات ومؤسســات 
وهيئات حكومية لديها موقع رسمي وآمن 

ويتضمن هيكلها التنظيمي.
وأخيرا، أرجو مــن مجلس األمة عند 
تشكيل جلانه البرملانية أن تكون اللجان 
تهدف إلى تصحيح املســار وتتواكب مع 
األولويات املهمــة للوطن واملواطن وعند 
تأسيس جلنة للموارد البشرية أن تكون 
جلنة أساسية وليس مؤقتة وتسمى بلجنة 
التطوير اإلداري واملوارد البشرية لتشمل 
جميع االختصاصات واملهام املهمة للوطن 

واملواطن.

فورد موستاجن اجلديدة كليًا تعيد تعريف حرية القيادة

تستقطب فورد من جديد 
عشاق السيارات الرياضية في 
جميع أنحاء العالم مع طرح 
سيارة فورد موستاجن اجلديدة 
كليا وهي من اجليل السابع 
األكثر إثارة وحماســة حتى 
اآلن، والتي تتميز مبقصورة 
قيادة رقمية مســتوحاة من 
الطائرات املقاتلة باإلضافة إلى 
احملركات اجلديدة املتطورة 
والتي تعمل بشاحن توربيني 
مع سحب الهواء الطبيعي عبر 
هيكلها اخلارجي األكثر حداثة 
والذي ال يتأثر مبرور الزمن.
الظلية  وخلف الصــورة 
اخلارجية احملفــورة للجيل 
السابع من موستاجن، توجد 
مقصورة القيادة األكثر تقدما 
مــن الناحيــة التكنولوجية 
مقارنة بأي نسخة من سيارات 
موستاجن الســابقة كما أنها 
تتمحور كليا حول السائق. 
توفر املقصورة املســتوحاة 
من الطائرات املقاتلة للسائق 
شاشتني متدفقتني ومنحنيتني 
ميكــن تخصيصهما بشــكل 
منفصــل بســرعة إلظهــار 
املعلومات التي يريد السائق 

أو يحتاج إلى رؤيتها.
Unreal مــع تبنــي أدوات

٣D املســتخدمة فــي  Engine
ألعاب الڤيديو احلديثة، ميكن 
تخصيص مجموعة األدوات 
الرقمية للسيارة مقاس ١٢٫٤

بوصــة لعــرض تصميمات 
متحركة مختلفــة ومرئيات 

جديدة تناسب وضع القيادة.
وحتــول إعــداد مقيــاس 
العــدادات االفتراضــي فــي 
موســتاجن من درجات اللون 
والرمــادي  البــارد  األزرق 
الفاحت التقليديــة إلى مظهر 
حديث للغاية ومظهر نحاسي 
تتــم مشــاركته أيضــا مــع 
Mustang Mach-E، وميكــن 
التحكم بكل شيء تقريبا في 
شاشات العرض باإلضافة إلى 
اإلضاءة الداخلية احمليطة مع 
أنغــام محددة، بينما تتكيف 
مجموعات العدادات مع اختيار 
وضع القيادة. ويضيف اجليل 
السابع مظهرا منحوتا حديثا 
إلى تصميمه املستوحى من 

التراث، ليســتهدف بشــكل 
موســتاجن،  عمــالء  أكبــر 
حيث يؤكــد احلاجب األفقي 
املنخفض عبــر املقدمة على 
العرض األمامي الكلي، بينما 
يتأثر شكل تصميم الشبكة 
العلويــة بالتصميم األصلي 
فــي الســتينيات. وتســتمر 
املصابيــح األماميــة بتقنية 
إبــراز  فــي   Tri-Bar LED
بصمة موستاجن الكالسيكية 
لإلضــاءة، فــي حني تشــير 
اخلطوط اخللفية املوسعة إلى 
القوة على العجالت بأسلوب 

موستاجن احلقيقي.
وتزود Mustang GT، اآلن 
مبحــرك Coyote V٨ متطور 

ســعة ٥٫٠ لتــرات. مت إعداد 
اجليل الرابع سعة ٥٫٠ لترات 
لتوفير القوة احلصانية األكثر 
استنشاقا بشكل طبيعي من 
أي موستاجن جي تي بفضل 
صندوق سحب الهواء املزدوج 
املبتكر وتصميم اجلسم ثنائي 
العادم، ما يساعد على تقليل 
فقدان احلث من خالل متكني 

معدالت تدفق هواء أعلى.
قامت شركة فورد بتوفير 
ناقل احلركــة اليدوي جليل 
Vجديــد، ويســتمر محرك ٨

ســعة ٥٫٠ لتــرات في تقدمي 
ناقــل حركة يدوي قياســي 
من ٦ ســرعات، كمــا يتوافر 
ناقل احلركــة األوتوماتيكي 

املتطور بعشــر سرعات من 
فورد، ليعيد تشــكيل أمناط 
نقل احلركة على الفور تقريبا 
لتتناســب مع وضع القيادة 

احملدد.
وميكن للعمالء االستمتاع 
بالقيادة مع كفاءة اســتهالك 
الوقــود مــن خــالل اختيار 
طــراز EcoBoost، املدعــوم 
مبحرك جديد بالكامل رباعي 
األســطوانات مزود بشاحن 

توربيني سعة ٢٫٣ لتر. 
الشــعور باحلرية  يزداد 
والثقة الذي تغرسه موستاجن 
في سائقيها عندما يتحكمون 
في ســلوك الســيارة. فعلى 
طريق ملتوي أو حلبة سباق 
ميكن للســائق ضبــط جهد 
التوجيه واســتجابة احملرك 
وإعدادات التحكم اإللكتروني 
في الثبات بسرعة من خالل 
ســتة أوضاع قيادة متوافرة 
إلنشــاء ســيارة موســتاجن 

املثالية في أي وقت.
إعــدادات  ويشــمل ذلــك 
عادية، ورياضية، وإعدادات 
االنزالق، والسحب، واملضمار 
باإلضافــة إلــى إعــداد قابل 
للتخصيــص مــع مــا يصل 
إلــى ســتة ملفــات تعريــف 
فرديــة، مصممــة لتناســب 
رؤية الســائق. وعند حتديد 
كل وضع، تعمل الرســومات 
عالية الدقة في لوحة العدادات 
الرقمية على إضفاء احليوية 

على الوضع.

املستشار الكويتي

إعادة هيكلة
مجلس األمة ..

برملانيًا وإداريًا!
Abumishari١@yahoo.com

د. عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

طالل اجلري لـ «األنباء»: العقار السكني متماسك.. رغم ارتفاع الفائدة
طارق عرابي

قــال عضــو غرفــة جتــارة 
الكويــت طــالل  وصناعــة 
خليفة اجلري، إن كثيرا من 
املستثمرين العقاريني حتولوا 
من القطاع «االستثماري» إلى 
«السكني»، وذلك لالستفادة 
من عوائد إيجاريــة بتكلفة 
أقل من خالل شــراء قسائم 
شــقق  إلــى  وحتويلهــا 
واستديوهات وإعادة تأجيرها 
دون مراعــاة خصوصيــة 
املناطق النموذجية وعادات 

وتقاليد املجتمع الكويتي.
وأشــار اجلري فــي لقاء مع 
«األنباء» إلى أنه من الطبيعي 
أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة 
إلى هبوط أسعار العقار، لم 
يكن لهــذا االرتفاع أي تأثير 
يذكــر على العقار الســكني 
كونــه مــازال ميثــل حاجة 
مستمرة لدى شريحة كبيرة 
من املواطنني، ناهيك عن الشح 
احلالي في االراضي السكنية.

هل ترى أن السكن اخلاص 
اصبح يشكل مالذا آمنا 

مراعاة اجليــران واخلدمات 
املقدمــة للمنطقــة، والتــي 
أصبحت ال تتماشى مع االعداد 

املتزايدة من السكان.
 وفي نهاية األمر، املســتفيد 
الوحيــد مــن ذلك كلــه هو 
املستثمر الذي اصبح يتملك 
العقــار الســكني بقيمة أقل 
العقــار  بكثيــر مــن قيمــة 

االســتثماري، ولذلك حتول 
املستثمرون واملضاربون من 
«االستثماري» إلى «السكني»، 
إضافة إلى أن كثرة املخالفات 
شجعت على حتويل املناطق 
النموذجيــة والســكنية إلى 

مناطق تأجيرية.

هل أثر ذلك األمر على 

ال يعــرف جــاره، وتباعدت 
األسر الكويتية عن بعضها 
البعض، إذ دخل تلك املناطق 
أشــخاص مــن جنســيات 
مختلفــة بعــادات متباينــة 
قد ال تتماشــى مع الطبيعة 
الكويتي  اخلاصة للمجتمع 

وعاداته وتقاليده.
ويجب أن ننتبه إلى أن هناك 
فرقا بني العائالت الكويتية 
التي تسكن املناطق السكنية 
وبــني اجلنســيات االخرى 
التــي بدأت تتغلغل في هذه 
املناطق، خاصــة وأن هناك 
أبعادا سلبية لدخول عادات 
وتقاليــد جديدة في املناطق 
السكنية قد تؤثر على عادات 
وتقاليــد املجتمــع الكويتي 

احملافظ واملتماسك.
ولــك أن تتخيــل أن بيوتــا 
مؤلفة من أدوار متعددة في 
مناطق السكن اخلاص وقد مت 
تقسيمها إلى شقق صغيرة 
وستوديوهات، حتى أن بعض 
هذه البيوت اصبحت تضم 
٤٠ و٥٠ ستوديو، وأن هذه 
البيوت أصبحت تسكن من 

االستثماري، ويحقق عوائد 
تأجيريــة قريبــة جــدا من 
مردود العقار االســتثماري، 
واالستفادة في الوقت نفسه 
من انخفاض تعرفة الكهرباء 
واملاء في العقار السكني والتي 
ال تزيد عــن ٢ فلس للكيلو 
واط، مقارنــة بـــ ٣٨ فلســا 
للكيلو واط الواحد في العقار 

التركيبة السكنية في املناطق 
النموذجية؟

٭ أدى اتساع نشاط التأجير 
في السكن اخلاص إلى اختالف 
فــي التركيبــة االجتماعيــة 
للمناطق السكنية، خاصة بعد 
أن اختلطت األمور ببعضها، 
وذلك بسبب اختالف العادات 
والتقاليد، حتى أصبح اجلار 

قبل جنســيات متعــددة، ما 
جعلهــا ظاهــرة بحاجة إلى 

حلول عاجلة.

هل ترى ان االرتفاع 
املتواصل في أسعار الفائدة 
سيكون له أثر على أسعار 

السكن اخلاص؟
٭ مــن الطبيعــي أن يؤدي 
ارتفــاع أســعار الفائدة إلى 
هبوط أســعار العقار، لكن 
مــا الحظنــاه فــي الكويــت 
مختلــف متاما، حيث شــهد 
العقار االستثماري انخفاضا 
طفيفا جدا في أسعاره، بينما 
لم يكن لهذا االرتفاع أي تأثير 
يذكر على العقار الســكني، 
لسبب بسيط، وهو أن السكن 
اخلاص مــازال ميثل حاجة 
كبيرة لدى شريحة كبيرة من 
املواطنني، ناهيك عن الشح 
احلالي في االراضي السكنية، 
كما أن ظاهرة االستثمار في 
السكن اخلاص هي ما جتعل 
القطاع الســكني متماســكا 
وغير قابل للتأثر بالعوامل 

االقتصادية االخرى.

عضو مجلس إدارة «الغرفة» أكد أن بيت العمر ميثل حاجة مستمرة لدى شريحة كبيرة من املواطنني وسط شّح األراضي

طالل اجلري متحدثا إلى الزميل طارق عرابي                (ريليش كومار) طالل اجلري

للمستثمرين العقاريني؟ 
٭ بالتأكيد، حيث رأينا بالفعل 
حتول الكثير من املستثمرين 
من االســتثمار فــي القطاع 
االستثماري إلى «السكني»، 
إذ باعوا عقاراتهم االستثمارية 
ليشــتروا قســائم ســكنية، 
ويعيدوا بناءها وحتويلها إلى 
شــقق واستوديوهات بدون 

تريليون دوالر تبّخرت من احتياطيات 
العمالت األجنبية العاملية!

تراجع االحتياطيات العاملية من العمالت 
األجنبية بأسرع وتيرة على اإلطالق، وسط 
تدخل البنوك املركزية من الشرق إلى الغرب 

لدعم عمالتها.
جمعتهــا  التــي  للبيانــات  ووفقــا 
«بلومبيرغ»، فقد انخفضت االحتياطيات 
بنحو تريليون دوالر، أو ٧٫٨٪، هذا العام 
إلى ١٢ تريليون دوالر، وهو أكبر انخفاض 
منــذ أن بدأت في جتميع البيانات في عام 
٢٠٠٣، وفقا ملا اطلعت عليه «العربية.نت».

ويرجع جــزء كبير من االنخفاض إلى 
تغييرات التقييم، فمــع قفزة الدوالر إلى 
أعلى مستوياته في عقدين من الزمن مقابل 
العمالت االحتياطية األخرى، مثل اليورو 
والني، قلل الدوالر بالتالي من قيمة ممتلكات 
هذه البنــوك من العمالت بالــدوالر، لكن 
االحتياطيات املتضائلة تعكس أيضا الضغط 
في سوق العمالت الذي يجبر عددا متزايدا 
من البنوك املركزية على اللجوء ألصولها 

من العمالت لدرء االنخفاض.
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«بيتك» يقرع جرس إدراج وبدء تداول أسهمه في بورصة البحرين

قــرع رئيس مجلــس إدارة 
بيت التمويل الكويتي (بيتك)، 
حمد عبداحملسن املرزوق، جرس 
إدراج وبدء تداول أسهم «بيتك» 
فــي بورصة البحريــن، وذلك 
بعد تلقي موافقة هيئة أسواق 
املال علــى اإلدراج في بورصة 
البحرين، وتلقي نتيجة نسبة 
القبول اإلجمالية ملستند العرض 
من مقاصتي الكويت والبحرين 
ووكالء االســتالم، ضمن إطار 
جناح استكمال صفقة استحواذ 
«بيتــك» على ١٠٠٪ من أســهم 
البنك األهلي املتحد البحريني.

وأقيم حفل قرع جرس إدراج 
وبــدء تــداول أســهم «بيتك»، 
بحضور وزير املالية واالقتصاد 
الوطني مبملكة البحرين الشيخ 
ســلمان بن خليفــة آل خليفة، 
ووزيــر الصناعــة والتجــارة 
والرئيــس التنفيذي لبورصة 
البحرين الشيخ زايد بن راشد 
الزيانــي، ومحافــظ مصــرف 
البحرين املركزي رشيد محمد 
املعراج، إلى جانب عدد كبير من 
الرؤساء التنفيذيني للعديد من 

الشركات املدرجة، ومسؤولني 
ورجال أعمال ومستثمرين.

وأعرب املرزوق عن سعادته 
بنجاح إدراج أسهم «بيتك» في 
بورصة البحرين، مشيرا إلى ان 
اإلدراج املتعدد لســهم «بيتك» 
بورصــة  فــي   Cross-listing
البحريــن الى جانــب بورصة 

الكويت يحمل العديد من املنافع 
التي تعود على املساهمني وعلى 
املؤسسة، فهو يعزز السيولة 
في السوق ويساهم في تعزيز 
النشاط اإليجابي للبورصتني.
اإلدراج  «يتيــح  وتابــع: 
مــن  املزيــد  إلــى  الوصــول 
املســتثمرين احملتملــني نظرا 

لتداول السهم في اكثر من سوق 
مالي، ما يعني حتسني الفرص 
الرأسمالية للمؤسسة، مشيرا 
الى أنه من املتوقع أن يتم توجيه 
سيولة جيدة لسهم «بيتك» بعد 
تداول األسهم املصدرة اجلديدة، 
وذلك نظرا لزيادة وزن «بيتك» 
مبؤشــر MSCI، ما يعني قيام 

املســتثمرين األجانب بتعديل 
محافظهم على أســاس النسبة 

اجلديدة».
وأضــاف أن اإلدراج املتعدد 
لســهم «بيتك» يســاعد أيضا 
على حتســني هيــكل احلوكمة 
الــذي يعمــل علــى توجيــه 
تعليمات وأهداف املؤسسة، كما 

يلعب دورا فــي زيادة الفرص 
الستقطاب افضل املواهب للقيام 
بدورها في سوق األسهم وخدمة 

العمالء.
وتابع املــرزوق: ان من بني 
مميزات اإلدراج املتعدد للسهم 
Cross-listing، تعزيز ســمعة 
املؤسسة وانتشارها، مبينا انه 

ميكن االســتفادة مــن ذلك في 
اســتراتيجية اإلعالن من قبل 
الشــركات متعــددة اإلدراجات 
الستقطاب املستثمرين األجانب.

وثمن املرزوق ثقة املساهمني 
واألوساط االستثمارية من أفراد 
وشــركات ومؤسسات، وكذلك 
توجــه بالشــكر لبورصتــي 
الكويــت والبحرين ومقاصتي 
الكويــت والبحريــن وهيئــة 
أسواق املال، وجلميع اجلهات 
الرقابية الكويتية والبحرينية 
املختلفة التي منحت موافقاتها 

على عملية االستحواذ.
وكذلك ثمن جهود املستشارين 
احملليــني والعامليــني وشــركة 
املاليــة واالســتثمار  األوراق 
«ســيكو». وأثنى علــى جهود 
فريق العمل وكافة اجلهات التي 
ساهمت في إمتام هذا االستحواذ 
العابر للحدود الذي يزيد القاعدة 
الرأسمالية للبنك إلى أكثر من 
١٠ مليارات دوالر، والذي يعزز 
مكانة الكويت والبحرين كمراكز 
مالية مرموقة في منطقة اخلليج 

العربي. حمد املرزوق ملقياً كلمته خالل احلفل شادي زهران وعبدالوهاب الرشود وعلي فردان وعبداحلكيم اخلياط

حمد املرزوق ووزير الصناعة والتجارة زايد الزياني يقرعان جرس التداول بحضور الرئيس عبدالوهاب الرشود ومسؤولني وقياديني في «بيتك»

حمد املرزوق متحدثا خالل احلفل بحضور عبدالوهاب الرشود وشادي زهران وعلي فردان وعبداحلكيم اخلياط

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة وجنالء الشيراوي والشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة وحمد املرزوق

حمد املرزوق وعبدالوهاب الرشود يتوسطان فريق مجموعة «بيتك» في احتفال قرع جرس التداول

من اليمني: عبداحلكيم اخلياط وزايد بن راشد الزياني ومراد علي مراد وحمد املرزوق ود.وحيد القاسم

جانب من احلضور خالل حفل إدراج سهم بيتك في بورصة البحرين

حمد املرزوق: اإلدراج املتعدد لـ«بيتك» بالكويت والبحرين يعزز السيولة والنشاط اإليجابي للسوقني

التواجد بأكثر من سوق يزيد فرص استقطاب افضل املواهب مبجال األسهم وخدمة العمالء

اسـتحواذ «بيتك» العابـر للحدود يعزز من مكانـة الكويت والبحرين كمراكـز مالية في اخلليج

نثمن ثقة املساهمني ونشكر اجلهات الرقابية الكويتية والبحرينية ملوافقاتها على االستحواذ

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة والوزير زايد بن راشد الزياني وعبدالكرمي بوجيري ورئيس مجلس إدارة «بيتك» حمد املرزوق
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أوكرانيا تستعيد أكثر من ٤٠٠ كلم مربع جنوب خيرسون
وقادة ٤٤ دولة يجتمعون في براغ ملواجهة الغزو وأزمة الطاقة

مجزرة في حضانة أطفال بتايلند واملنفذ يقضي على عائلته وينتحر

الصدر يجّمد فصائله املسلحة في احملافظات العراقية عدا «صالح الدين»
بغداد - وكاالت: أعلن زعيم التيار الصدري في 
العراق مقتدى الصدر جتميد الفصائل املســلحة 
التابعة لتياره في جميع احملافظات، مبا فيها «سرايا 
السالم» باستثناء صالح الدين (سامراء وما حولها).
وقال املتحدث باســم التيار الصدري، صالح 
محمد العراقي، املعروف بـــ «وزير القائد» في 
بيان صحافــي أمس: «نعلن جتميد كل الفصائل 
املســلحة - إن وجدت - مبا فيها (سرايا السالم) 
ومنع استعمال السالح في جميع احملافظات عدا 
صالح الدين (سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات 

وأوامر القائد العام للقوات املسلحة احلالي».
وأضاف أنه «بخالف ذلك، ســنتخذ إجراءات 

أخرى الحقا.. فترهيب وإخافة املدنيني أمر محرم 
وإرعابهم أمر محرم وممنوع.. واالقتتال الداخلي 

محرم وممنوع».
من جهة اخرى، أكــد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي أن احلل السياسي يتمثل في 
العودة إلى طاولة احلوار والنقاش ووضع اخلالفات 
جانبا واحلديث بكل صدق وأمانة للخروج بحلول 

واقعية تنهي هذه األزمة السياسية.
وقال الكاظمي في بيان نقلته قناة (السومرية 
نيوز) العراقية امس إن «هذه احلكومة رغم الظروف 
السياسية الصعبة والظروف االقتصادية األصعب 
ورغــم غياب املوازنة مضت بثبــات في رؤيتها 

وتغلبت على كثير من العراقيل، وهي مســتمرة 
في ذلك دون كلل أو ملــل»، الفتا إلى أن العراق 
بحاجة إلى حكومة وإلى موازنة، ومن غير املقبول 

غيابها كل هذه املدة.
إلى ذلك، قالت مبعوثة األمم املتحدة في العراق 
جنني بالسخارت إن الوضع السياسي متوتر وعلى 

حافة الهاوية.
وحذرت املبعوثة األممية في إحاطة لها في مجلس 
األمن الدولي حول الوضع السياسي في العراق، من 
عواقب االنسداد السياسي واستمرار اخلالفات، 
داعية القوى السياسية جميعا وكل األطراف بال 

استثناء للجلوس إلى طاولة حوار حقيقي.

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
أوكرانيــا أمــس أن جيشــها 
استعاد أكثر من ٤٠٠ كيلومتر 
مربــع فــي جنــوب منطقــة 
خيرسون في أقل من أسبوع، 
بعدما وقع الرئيس الروســي 
ڤالدميير بوتني رســميا قرار 
ضمها الــى جانب زابوريجيا 
إلى  ولوغانســك ودونيتسك 

االحتاد الروسي.
وقالت الناطقة باسم القيادة 
العســكرية اجلنوبية ناتاليا 
غومنيــوك، فــي بيــان علــى 
القوات  االنترنــت، «حــررت 
املســلحة األوكرانية أكثر من 
٤٠٠ كيلومتر مربع من منطقة 
خيرسون منذ مطلع أكتوبر».
وكان الرئيــس األوكراني 
زيلينســكي  فولودمييــر 
األول  أمــس  مســاء  أعلــن 
الســيطرة علــى ثــالث قرى 
جديــدة فــي هــذه املنطقــة 
هــي نوفوفوسكريسنســكي 
يفــكا  ر يغو غر فو نو و

وبتروبافليفكا.
مــن جهتــه، أكــد اجليش 
الروســي في تقريره اليومي 
أنــه «مت إبعاد العدو عن خط 
دفــاع القوات الروســية» في 
املنطقــة نفســها. وأضاف أن 
القــوات األوكرانيــة نشــرت 
أربــع كتائــب تكتيكيــة على 
هذه اجلبهة، أي مئات الرجال 
و«حاولت عدة مرات اختراق 
الروســية» قــرب  الدفاعــات 
وســوخانوفي  دودتشــاني 

وسادوك وبروسكينسكوي.
وبعدمــا اســتعاد القســم 
األكبــر من منطقــة خاركيف 
في شــمال شرق البالد، يشن 
اجليش األوكراني هجوما في 
الشــرق حيــث أطلــق عملية 
حترير لوغانسك بعد حتريره 
مدينة ليمان االســتراتيجية، 
وفي اجلنوب حيث يهدف الى 
السيطرة على مدينة خيرسون.
فــي ســياق متصــل، نفى 
«الكرملــني» أمس تقارير عن 
فرار ٧٠٠ ألف روسي من البالد 

عواصــم - وكاالت: أقدم 
ضابط شــرطة ســابق على 
اقتحــام حضانــة أطفال في 
شمال تايلند امس وقتل ٣٥
شخصا على األقل معظمهم 
أطفال قبل ان ينتحر ويقتل 
عائلتــه، فيمــا أمــر رئيس 
الوزراء برايوت تشان اوتشا 
بفتح حتقيق بعد هذه املجزرة 

«الرهيبة».
فتــح املهاجم الــذي كان 
يحمل سالحا ناريا ومسدسا 
وسكينا، النار على احلضانة 
في إقليم نونغ بوا المبو قبل 
ان يفر من املوقع بشاحنة.

وقال الكولونيل في شرطة 
االقليم جاكابات فيجيترايثايا 
إن الشــرطي الســابق بانيا 
خمراب البالغ من العمر ٣٤
عامــا عاد إلــى منزله وقتل 
زوجته وطفله بعد الهجوم. 
وأوضح فيجيترايثايا لوكالة 
فرانــس بــرس أن حصيلة 
املذبحة ٣٥ قتيال و١٢ جريحا 
بينهم ثالثة إصابتهم خطيرة.

وقال متحدث باسم مكتب 
الشؤون العامة اإلقليمي، إنه 
مت تأكيد وفاة اطفال ومعلمني 

وضابط شرطة.
وبحسب تقارير إعالمية 
تايلندية، اســتخدم املسلح 
أيضا سكاكني في الهجوم ثم 
فر من املبنى. أظهرت صور 
جثتني على األقل على أرضية 
املركز مغطاة مبالءات بيضاء.
الــوزراء  وكتــب رئيس 
التايلندي على حسابه على 
فيسبوك «بخصوص احلادث 

أكثــر اخلطوات التي لم حتظ 
بشــعبية منذ بــدء الصراع. 
وكانت التعبئة قد تسببت في 
احتجاجات في مدن ومناطق 

في أنحاء روسيا.
مــن جهــة أخــرى، وبعد 
تهديدات من كبار املســؤولني 
الروس يتقدمهم بوتني نفسه، 
بالدفاع عــن املناطق احملتلة 
بشتى الوسائل دون استبعاد 
االسلحة النووية، قالت وزارة 
اخلارجية الروسية إن موسكو 
التــزال «ملتزمة متاما» مببدأ 
عدم السماح أبدا بقيام حرب 
نووية.  وذكرت املتحدثة باسم 
وزارة اخلارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا في إفــادة صحفية 
أن موقف موسكو، وهو عدم 
خوض حــرب نووية أبدا، لم 
يتغير. إلى ذلك، عقد قادة ٤٤

دولة في بــراغ أمس اجتماعا 
هو األول في إطار «املجموعة 
السياســية األوروبيــة»، في 
صيغة غير مســبوقة تشكل 
أيضــا رمزا قويا بعد ســبعة 
أشهر على بدء الغزو الروسي 

ألوكرانيا.
وتهدف «الصورة العائلية» 

برس «حاول صدم أشخاص 
آخرين على الطريق. اصطدم 
بدراجــة ناريــة وأصيــب 
شــخصان. هرعــت بعيدا». 
وأضافــت «كان هنــاك دماء 

في كل مكان».
وكانت احلصيلة األولية 
اشارت الى سقوط ٢٠ قتيال 
علــى األقــل قبــل أن تبــدأ 

باالرتفاع تدريجيا.
وتايلند هــي واحدة من 
دول العالــم التي لديها أكبر 

عدد من األسلحة املتداولة.
ووقــع إطالق نــار نفذه 

بينهــم عدد كبيــر يرغب في 
احلصول على عضوية التكتل.

وفي إشــارة إلــى احلرب 
الروســية على أوكرانيا، أكد 
شولتس «من الواضح جدا أن 
جميع املجتمعني هنا يدركون 
أن هذا الهجوم الروســي على 
أوكرانيــا هو انتهــاك صارخ 
لنظام السلم واألمن الذي كان 
لدينــا في أوروبــا في العقود 

األخيرة».
الــوزراء  رئيــس  وقــال 
البلجيكي ألكســندر دي كرو 
لــدى وصولــه إن «القــارة 
األوروبيــة بأكملهــا جتتمــع 
هنا باستثناء دولتني: روسيا 
وبيالروسيا. وهذا يوضح مدى 

انعزال هذين البلدين».
الصيغــة  هــذه  وتثيــر 
اجلديدة أســئلة عديدة حول 
دورها وخصوصا استدامتها. 
فــوراء هذا التجمــع، خالفات 
كامنة وبلدان تتبع مســارات 
مختلفة جذريا حيال االحتاد 
األوروبــي، مــن النرويج إلى 
أوكرانيا وسويســرا وتركيا 
وبريطانيا ومولدافيا وصربيا 

وأذربيجان.

تكون هــذه آخر مرة حتدث 
فيها مثل هذه األزمة».

وكان سرجنت-ميجور 
فــي اجليــش امللكــي أيضا 
وراء عمليــة إطــالق نار في 
موقع عســكري في بانكوك 
في سبتمبر ما أدى الى مقتل 

عنصرين من اجليش.
وعلقت رئيســة الوزراء 
البريطانيــة ليز تراس على 
تويتــر قائلــة «لقد صدمت 
باألحداث املروعة في تايلند. 
أفكاري مع هؤالء املتضررين 

ورجال اإلنقاذ».

التي التقطها الزعماء في قلعة 
براغ املهيبة التي تشرف على 
البلدة القدمية إلى إحياء الروح 
املعنوية بينمــا يلوح بوتني 
مجــددا باســتخدام الســالح 
النــووي وتواجه القارة أزمة 

غير مسبوقة للطاقة.
وقــال الرئيس الفرنســي 
إميانويل ماكرون الذي أطلق 
فكرة التجمع في مايو املاضي 
إنه «يشكل رسالة عن وحدة 
أوروبا»، وأضاف أن «املجموعة 
السياســية األوروبيــة» أكبر 
بكثير من االحتــاد األوروبي 
حيث دعيت ١٧ دولة باإلضافة 
إلى البلدان الـ ٢٧ األعضاء في 

التكتل.
ورحب املستشــار األملاني 
أوالف شــولتس بـــ «ابتــكار 
عظيم»، واعتبره بدوره جيدا لـ 
«السالم» و«األمن»، و«التنمية 
االقتصاديــة». وعلى هامش 
اجتماع املجموعــة اجلديدة، 
السياســي االشــتراكي  قــال 
الدميوقراطي، أمس أن االحتاد 
األوروبي ميكنه أيضا من خالل 
هذه املجموعة حتسني العالقات 
مع جيرانه الذيــن يوجد من 

ضابــط باجليش في فبراير 
٢٠٢٠ فــي تايلنــد في مركز 
جتاري في ناخون راتشاسيما 
ما أدى إلى مقتل ٢٩ شخصا. 
قتل مطلق النار وهو ضابط 
يبلــغ مــن العمــر ٣١ عاما، 
برصــاص قــوات األمن بعد 
١٧ ســاعة على فعلته. وكان 
بدأ بإطــالق النار إثر خالف 

مع املسؤول عنه.
وأعلــن رئيس الــوزراء 
التايلنــدي برايوت تشــان 
اوتشــا آنذاك «هذا أمر غير 
مسبوق في تايلند، وأريد أن 

روسيا ُجتدد متسكها بعدم خوض حرب نووية

(أ.ف.پ) «صورة عائلية» لقادة الدول الـ ٤٤ خالل قمة براغ  

(رويترز) جثة مطلق النار بانيا خمراب داخل كيس في مستشفى نا كالجن 

منــذ أن أعلــن بوتني الشــهر 
املاضي عن حملة لتعبئة ٣٠٠

الف عسكري احتياطي.
وفــي إفــادة للصحافيني، 
قال املتحدث باسم «الكرملني» 
دميتري بيســكوف إنه ليس 
أرقــام دقيقــة لعــدد  لديــه 
األشخاص الذين غادروا البالد 
منذ إعالن «التعبئة اجلزئية» 
فــي ٢١ ســبتمبر، لكنه اعتبر 
عندما سئل عن هذه التقارير 
أنه ال يجب «أخذ هذه األرقام 
بجدية». ومضى قائال «ليس 
لدي أرقام دقيقة لكنها (األرقام 
الدقيقة) بعيدة بطبيعة احلال 

عما يزعم. 
وفــر عشــرات اآلالف من 
الــروس، معظمهــم في ســن 
البــالد فــي  التجنيــد، مــن 
محاولة لإلفالت من استدعائهم 
للخدمة في أوكرانيا. وأعلنت 
وجورجيــا  كازاخســتان 
ومنغوليا، وهي دول لها حدود 
برية مع روسيا، عن قفزة في 
عدد املسافرين من نقاط العبور 

بعد قرار بوتني.
وأثبتــت حملــة التعبئــة 
التي قررها بوتني أنها إحدى 

الرهيــب في إقليم نونغ بوا 
المبو، أود أن أعبر عن حزني 
الشديد وأقدم تعازي لعائالت 
االشــخاص الذيــن قتلوا او 

اصيبوا».
وكان مطلــق النار بانيا 
خمــراب أقيــل مــن منصبه 
بصفــة لفتانت-كولونيــل 
السنة املاضية بسبب مشاكل 

مرتبطة باملخدرات.
الشــاهدة باوينا  وقالت 
بوريشــان (٣١ عامــا) التي 
كانــت على دراجتها النارية 
قرب محلهــا لوكالة فرانس 

محكمة أميركية جتمد برنامج «احلاملني» 
في انتكاسة جديدة للمهاجرين غير الشرعيني

إيران تبث «اعترافات» لفرنسيني موقوفني.. 
وباريس: «مسرحية غير الئقة ومثيرة لالشمئزاز»

ـ وكاالت: قضــت محكمــة  واشــنطن 
اســتئناف اميركية بعدم قانونية برنامج 
بارز منذ عهد الرئيس األسبق باراك اوباما 
يحمي «احلاملني»، وهم األشــخاص الذين 
وصلوا بشــكل غير شــرعي الى الواليات 
املتحــدة حني كانوا قاصريــن، في قرار ال 

يسحب حقوق املستفيدين حاليا منه.
وثبت القضاة االميركي قرارا من احملكمة 
االبتدائية يحــد من أبعاد هــذا البرنامج، 
ويجمد بالتالي أي طلب جديد لكنه يبقي 
وضع نحو ٦٠٠ ألف شاب يستفيدون منه، 

على حاله.
وأعادت محكمة االســتئناف احلكم الى 
محكمــة الدرجة األولى وخصوصا لدرس 
النسخة اجلديدة التي صاغتها إدارة الرئيس 
جو بايدن في اغســطس املاضــي من هذا 

البرنامج.
وعبر بايدن عــن خيبة أمله في القرار 
اجلديد الذي يعني أن «حياة احلاملني تبقى 
معلقة»، وقال في بيان إن «قرار احملكمة هو 
نتيجة جهود مســتمرة من ممثلي واليات 
جمهوريــة حلرمــان املســتفيدين من هذا 
البرنامــج من احلمايــة وإذن العمل الذي 
بات كثيرون ميلكونه منذ أكثر من عقد».

وأضاف «لقد حــان الوقت لكي يعتمد 
الكونغــرس اجراءات دائمــة للحاملني مبا 

يشمل الطريق نحو املواطنة».

ويهدف «برنامــج احلاملني» الذي طبق 
في عام ٢٠١٢ في عهد الرئيس الدميوقراطي 
باراك أوباما الى حمايــة املهاجرين الذين 
دخلوا بشكل غير قانوني خالل طفولتهم 
الى الواليات املتحــدة، حيث يقيمون منذ 

ذلك احلني، من الطرد.
ومينع هذا البرنامج املســتفيدين منه، 
من ان يتم ترحيلهم ويعطيهم رقم ضمان 
اجتماعي ضــروري للعمــل أو القيادة أو 

الدراسة في الواليات املتحدة.
لكن الرئيس السابق دونالد ترامب ألغاه 
اعتبارا من ٢٠١٧ ما فتح فترة من عدم اليقني 
لهؤالء الشــباب الذين تقل أعمارهم عن ٣٠

عاما. وفي يونيــو ٢٠٢٠ أحلقت به احملكمة 
العليا نكسة عبر مصادقتها على هذا البرنامج.

على صعيد آخر، أكد الرئيس الســابق 
دونالد ترامب أنه تعرض لالضطهاد خالفا 

للرؤساء السابقني لبالده.
ونفى ترامب، في تصريحات مساء امس 
االول ارتــكاب أي مخالفات، وقــال «إنهم 

يستهدفونني من أجل إسكاتي».
وانتقد التفتيش الذي أجراه ممثلو مكتب 
التحقيقــات الفيدرالــي «إف بــي آي» ملقر 

إقامته في فلوريدا في أغسطس املاضي.
لكن ترامب قال ساخرا إن هذا التحقيق 
أكسبه الكثير من الدعاية املجانية ملنتجعه 

تقدر بنحو ٥ مليارات دوالر.

عواصم - وكاالت: بث موقع قناة العالم 
التلفزيونية الرسمية الناطقة بالعربية، امس 
ما وصفه بأنه «اعترافات» بالتجسس أدلى 
بها على حد قوله فرنسيان اعتقال في مايو 

في ايران.
وســارعت باريــس الــى التنديــد بهذه 
اخلطوة معتبرة انها «مســرحية غير الئقة 
ومثيرة لالشمئزاز» وأشارت الى ان املوقوفني 
الفرنسيني في إيران يعتبران «رهينتي دولة».

وأعلنت وزارة اخلارجية الفرنسية امس 
أن بث إيــران ما وصفته بأنــه «اعترافات» 
بالتجسس هو «مسرحية غير الئقة ومثيرة 
لالشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون 
الدولي». وأضافت الوزارة في بيان أن «هذه 
املهزلة تكشف عن ازدراء السلطات اإليرانية 
للكرامة اإلنسانية» مطالبة بـ«اإلفراج الفوري» 

عن الفرنسيني سيسيل كولر وجاك باري.
وفي التســجيل الذي نشــر امس، قالت 
املــرأة إنها وزوجها كانا فــي إيران «لتهيئة 
الظروف للثورة وإسقاط النظام اإليراني». 
وكانا، بحسب تصريحاتها املسجلة، ميوالن 
اإلضرابــات والتظاهرات بل ويســتخدمان 

السالح «إذا لزم األمر حملاربة الشرطة».
وأوضــح الرجل الذي ظهر فــي الفيديو 
وحتدث بالفرنسية أيضا أن املديرية العامة 
لألمــن اخلارجي تهدف إلــى «الضغط على 

احلكومة» اإليرانية.
سبق أن بث التلفزيون االيراني «اعترافات» 

موقوفني الســيما الصحافي فــي نيوزويك 
مزيار بهاري الذي قال الحقا في كتاب نشره 
في اخلارج انه أرغم خالل اعتقاله في ٢٠٠٩

على القيام بذلك.
وكانــت إيران أعلنت في ١١ مايو توقيف 
أوروبيني «دخال البالد بهدف إثارة الفوضى 
وزعزعة استقرار املجتمع». ودانت السلطات 
الفرنسية اعتقال الفرنسيني معتبرة أنه «ال 
أساس له» وطالبت «باإلفراج الفوري عنهما».

واعتقل الفرنسيان في وقت كانت إيران 
تشهد تظاهرات معلمني يطالبون بإصالحات 
متعلقة باألجــور ورواتب التقاعد ويدعون 
لالفراج عن زمالء لهم أوقفوا خالل تظاهرات 

سابقة.
من جهة اخرى، دعا البرملان األوروبي امس 
بروكسل إلى فرض عقوبات على مسؤولني 
إيرانيني ضالعني في وفاة الشابة مهسا أميني 
وفي قمع االحتجاجات التي أشعلتها وفاتها في 
ايران. في نص مت التصويت عليه برفع األيدي، 
طالب النواب األوروبيون الذين اجتمعوا في 
ستراسبورغ بإضافة «مســؤولني إيرانيني 
السيما كل املرتبطني بشرطة (األخالق) الذين 
يثبت تآمرهم أو مسؤوليتهم في وفاة أميني 
وأعمال العنف بحق املتظاهرين»، الى الالئحة 

السوداء لالحتاد االوروبي.
هذه الالئحة تشمل «أشخاصا يخضعون 
الجراءات مقيدة بســبب انتهــاكات خطيرة 

حلقوق االنسان في ايران».

ترامب: التحقيق الفيدرالي بشأن الوثائق السرية أكسبني دعاية بـ ٥ مليارات دوالر

البرملان األوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولني ضالعني في قمع االحتجاجات

بيونغ يانغ تطلق «باليستيني» جديدين وترسل 
١٢ مقاتلة للتحليق فوق احلدود بني الكوريتني

عواصــم - وكاالت: صعــدت كوريــا 
الشــمالية من منســوب التوتر في شــبه 
اجلزيرة الكورية امس وأطلقت صاروخني 
باليستيني قصيري املدى جديدين باجتاه 
البحر، وأرسلت ١٢ مقاتلة للتحليق شمال 
احلــدود اجلوية بني الكوريتني، مؤكدة أن 
جتاربهــا الصاروخية هذه هــي «اإلجراء 
املناســب للرد» على املناورات العسكرية 
املشــتركة بني كوريا اجلنوبية والواليات 

املتحدة.
وقالت الوزارة الكورية الشــمالية في 
بيان اخلميس إن عمليات اإلطالق هذه هي 
«إجراءات الرد الصحيحة للجيش الشعبي 
الكوري على املناورات العسكرية املشتركة 
بني كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة التي 
تؤدي إلى تصعيد للتوتر العســكري في 

شبه اجلزيرة الكورية».
وقطع الصــاروخ األول ٣٥٠ كيلومترا 
وحلــق على ارتفاع أقصــى يبلغ نحو ٨٠
كيلومترا، حســب حتليل اجليش الكوري 
اجلنوبي. وحلــق الصــاروخ الثاني ٨٠٠

كيلومتر على ارتفاع ٦٠ كيلومترا.
وأجرت ١٢ مقاتلة كورية شــمالية هي 
ثماني مقاتــالت وأربع قاذفات «طلعة في 
تشكيل شمال احلدود اجلوية بني الكوريتني 
ويقدر أنها قامت بتدريبات على إطالق نار 
جو-أرض»، وفق ما قالــت هيئة األركان 

املشتركة في سيئول.
ودان رئيــس الــوزراء الياباني فوميو 
كيشــيدا إطالق هذين الصاروخني، مؤكدا 
أن هذه التجربة السادسة من نوعها خالل 

أسبوعني «غير مقبولة إطالقا».
وجــاء إطــالق الصواريــخ الكوريــة 
الشمالية غداة إعادة نشر حاملة الطائرات 
األميركيــة التي تعمــل بالطاقة النووية 
رونالــد ريغــان في بحر اليابــان إلجراء 

تدريبات مشتركة.
وبالتــوازي، أجــرت اليابــان وكوريــا 
امــس،  املتحــدة،  اجلنوبيــة والواليــات 
تدريبات مشتركة للكشف عن الصواريخ 
الباليستية، في رد واضح على استفزازات 

كوريا الشمالية العسكرية.

(أ.ف.پ) كوريون جنوبيون يتابعون لقطات تلفزيونية إلطالق بيونغ يانغ صاروخني باليستيني جديدين 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

مدبولي: نستهدف زيادة مساهمة 
القطاع اخلاص في النشاط االقتصادي

سحب كراسات شروط وحدات «سكن 
لكل املصريني ٣» مستمر حتى ٢٧ أكتوبر

شركة روسية تقيم مشروعًا سياحيًا
في الالذقية بـ ١٥٠ مليار ليرة سورية

القاهرة - هالة عمران

 أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة 
القطاع اخلاص في النشاط االقتصادي، من 
خــالل العمل على جتــاوز نصيب القطاع 
اخلاص نسبة الـ٦٠٪ من إجمالي االستثمارات 
الكلية على مدار السنوات الثالث القادمة، 
مشــيرا إلى أننا نســعى من خالل املؤمتر 
االقتصادي، وبالتوافق مع القطاع اخلاص 
نفســه، للوصــول إلى كيفيــة حتقيق هذا 
الهدف وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على 
التحديات التي من املمكن أن تواجه عمليات 
التنفيــذ على أرض الواقع، وطرق التغلب 
عليها، وذلك من خالل االتفاق على عدد من 
الرؤى واخلطوات الواجب تطبيقها من جانب 

احلكومة، وصوال لتحقيق االهداف املرجوة.
وذكر البيان الصادر عن املكتب اإلعالمي 
ملجلــس الــوزراء أن ذلــك جاء خــالل رد 
رئيــس مجلس الوزراء علــى ما طرح من 
تساؤالت خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده 
امس االول، حــول أجندة ومحاور املؤمتر 
االقتصــادي الذي تعقــده احلكومة تنفيذا 
لتكليفــات الرئيس عبدالفتاح السيســي، 

رئيس اجلمهورية، في هذا الصدد.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن احلكومة 
ســتقوم على الفور بتنفيذ مــا يصل إليه 

املؤمتر االقتصادي من توصيات.
قائال: «بالتأكيد اذا تضمنت التوصيات 
ما يستدعي إصدار تشريعات، فسيتم على 
الفور صياغــة هذه التشــريعات، واتخاذ 

إجراءات إصدارها».

القاهرة - ناهد إمام

أكــدت الرئيســة التنفيذيــة لصنــدوق 
اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 
مي عبداحلميد أن ســحب كراسات الشروط 
وسداد املقدمات للطرح اجلديد ضمن املبادرة 
الرئاسية «سكن لكل املصريني ٣» للمواطنني 
منخفضي ومتوســطي الدخل، مستمر حتى 
يوم ٢٧ أكتوبر اجلاري جلميع املواطنني مبن 

في ذلك املواطنون ذوو االحتياجات اخلاصة.
وقالت رئيس صندوق اإلسكان االجتماعي- 
في بيان، امس- إنه ال داعي لتزاحم املواطنني 
أمــام مكاتب البريد، للحصول على كراســة 
الشــروط، موضحة أنــه ال توجد أولوية أو 
أفضليــة للمواطنني الذيــن يحصلون على 
كراســة الشــروط في موعد مبكر من طرح 
اإلعــالن، وأن هناك قواعد محــددة لتطبيق 

األفضلية على املتقدمني.

وكاالت: توقع رئيــس مجلس الوزراء 
السوري حسني عرنوس انتعاش القطاع 
السياحي في سورية مجددا. وقام عرنوس 
أمس بوضع حجر األساس ملشروع إشادة 
مجمع سياحي في موقع جول جمال على 
شــاطئ مدينة الالذقيــة. ونقل عنه موقع 
جريدة «الوطن» اشارته إلى أهمية املشروع 
السياحي التنموي الذي يؤمن نحو ١٣٠٠

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة 
إلــى تأمني زيادة بإيــرادات مجلس مدينة 

الالذقية. 
واملشــروع الذي تنفذه شركة «سينارا 

انت» الروسية يقدر بحوالى ١٥٠ مليار ليرة 
سورية من مستوى ٤ جنوم، وأكد عرنوس 
أن هنــاك عزما وإصــرارا من الروس على 
املشاركة في إعادة اإلعمار. وقال «نسابق 
الزمن في إنهاء هذه املشــاريع ملا فيها من 

خير للمحافظات كافة». 
ويتألف املشروع من قسمني ميتدان على 
مساحة تصل إلى ٧٠ دومنا، منها شاليهات 
ومسابح ومالعب أطفال وملعب كرة شاطئية 
وملعب ميني كولــف، إضافة إلى خدمات 
ترفيهيــة ونقطة معاجلة فيزيائية رقمية 

ومواقف سيارات وباصات.

السيسي: حرب أكتوبر ستظل نقطة حتول في تاريخنا املعاصر

أول إنزال جوي أميركي في مناطق سيطرة احلكومة بالقامشلي

القاهرة - خديجة حمودة

عبدالفتــاح  الرئيــس  أكــد 
السيسي أن حرب أكتوبر املجيدة 
ستظل نقطة حتول في تاريخنا 

املعاصر.
وقال الرئيس السيسي - في 
تدوينة على صفحته الرســمية 
على مواقع التواصل االجتماعي 
مبناسبة الذكرى ٤٩ لنصر أكتوبر: 
«إن حرب أكتوبر املجيدة ستظل 
نقطة حتول في تاريخنا املعاصر، 
اســتردت فيها قواتنا املســلحة 
شــرف الوطن وكبرياءه ومحت 

وصمة االحتالل عن أراضيه.
وتابع الرئيس السيسي: «وفي 
الذكرى التاسعة واألربعني للنصر 
العظيم، الذي نحتفل به، أتوجه 

بالتحية للشعب املصري ولقواتنا 
املســلحة الباســلة، لشجاعتهم 
وبطوالتهم، ولشــهدائنا األبرار 
الذين جاهــدوا بأرواحهم حتت 

راية هذا الوطن.
وتوجه الرئيس السيسي في 
ذكرى هذا النصر املجيد، بتحية 
ســالم إلــى روح بطــل احلرب 
والســالم، الرئيس الراحل أنور 
السادات، الذي خاض احلرب واثقا 
باهللا وبعزمية بني وطنه، ليحقق 
نصرا عظيما سيظل برهانا على 
إرادة وصالبة املصريني ومتسكهم 
بســيادة الوطــن وكرامته». في 
سياق متصل، أكد السفير أحمد 
أبوزيد املتحدث الرســمي باسم 
وزارة اخلارجية أن يوم السادس 
من أكتوبر يجسد اإلرادة املصرية 

التي تقهــر التحديــات وحتقق 
املعجزات عبر العصور.

وكتــب أبوزيد - في تدوينة 
عبر حسابه على موقع التواصل 
االجتماعــي (تويتر) مبناســبة 
٤٩ الـــ  بالذكــرى  االحتفــال 
النتصــارات أكتوبــر - «لطاملا 
حفرت في ذاكرة الشــعوب أيام 
حتيط بها مشاعر املجد والعزة 
واالفتخــار.. ســيبقى يــوم ٦
أكتوبــر أبرز هــذه األيام لكونه 
يجسد اإلرادة املصرية التي تقهر 
التحديات وحتقق املعجزات عبر 

العصور».
وتابع: «حتية إجالل وتقدير 
مــن وزارة اخلارجيــة املصرية 
جليش مصــر العظيــم وقائده 

األعلى بهذه الذكرى العطرة».

بيروت - عمر حبنجر

ضمــن مســاعيه لتذليل 
العقبــات مــن أمام تشــكيل 
احلكومــة، وانتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، زار رئيس 
احلكومــة جنيــب ميقاتــي 
املاروني بشــارة  البطريرك 
الراعــي صبــاح امــس فــي 
بكركي، عارضا معه اجلهود 
املتوالدة  املبذولة والعقبات 
بوجــه حكومتــه، داعيا الى 
التضامن الوطنــي من أجل 

اجتياز هذه املرحلة.
وبعد اللقاء، قال ميقاتي: 
تركز احلديث على التحديات 
التــي منــر بهــا، وموضوع 
ترسيم احلدود البحرية، الذي 
بات على مشــارف االجناز، 
وذلك قبــل صــدور املوقف 
االســرائيلي املعترض على 

التحفظات اللبنانية.
وأضاف: تطرقنا ايضا الى 
ملف تشكيل احلكومة، وأكدت 
انني شــخصيا آخر شخص 
يتحدث عن الطائفية وأنني 
مؤمن بلبنان ووحدته وبناء 
الدولــة. وبجــب ان نتفادى 
احلديث اليــوم عن اي امور 
تؤدي الى مزيد من الشرذمة، 
وعلينا التحدث مبا يقرب بني 
جميع اللبنانيني وال يبعدهم 

عن بعضهم البعض.
إلى ذلك، يقول متابعون 
إن فــي خلفية عرقلة رئيس 
التيار احلر جبران باســيل، 
تأليف ميقاتي حلكومته، من 
خالل شروطه «املسكوبية» 
املتوالــدة يوميــا، ســببني: 
األول، وعــد قطعــه علــى 
نفســه وأمام محازبيه، يوم 
استشــارات التكليــف، حني 
سمي ميقاتي مكلفا بتشكيل 
احلكومــة، رغــم معارضــة 
باســيل، حيــث قــال يومها: 
«اهللا ال يخلينــي اذا خليتو 
يألفهــا»، والثانــي، املماطلة 

وكاالت: الثابت املتفق عليه هو تنفيذ 
القوات االميركية التي تقود التحالف 
الدولي ضد تنظيــم «داعش»، عملية 
انزال جوي في مناطق تسيطر عليها 
حكومة دمشق للمرة األولى في شرق 
سورية، لكن املختلف عليه كان هدف 

هذه العملية. 
فقد نقلت «رويترز» عن مصدرين 
أمنيني وآخر اميركي أن القوات االميركية 
نفذت غارة نادرة على قرية ملوك سراي 
بريف القامشــلي وهي احــدى القرى 
القليلــة التي تســيطر عليها حكومة 
دمشق، فيما تسيطر ميليشيات قوات 
سوريا الدميوقراطية «قسد» املدعومة 

من التحالف على باقي محافظة احلسكة.
وأكد التلفزيون السوري عبر قناته 
على تيليغرام، أن «االحتالل األميركي 
نفــذ عملية إنزال عبر عدة مروحيات 
في قرية ملوك سراي بريف القامشلي 
اجلنوبي وقام بقتل شخص»، من دون 

إضافة أي تفاصيل. 
وذكــر عــدد مــن ســكان املنطقــة 
لـ«رويتــرز» أن طائــرات هيليكوبتر 
أميركية هبطت في القرية بعد منتصف 
الليل قبل املاضي وطلبت من السكان 
عبر مكبرات الصوت البقاء في منازلهم 
وإطفــاء األنوار. وأضــاف أن العملية 
استمرت عدة ساعات ولم يحدث تبادل 

إلطالق النار مع القوات األميركية.
وقالت إذاعة «شــام إف أم» املقربة 
من احلكومة، ان عملية اإلنزال أسفرت 
عــن مقتــل مدني مــن رعــاة األغنام، 
وإصابة آخرين. وأشارت إلى أن القوات 
األميركية اعتقلت شــخصني أحدهما 

سوري واآلخر عراقي اجلنسية.
فــي املقابــل، قال موقــع تلفزيون 
«سوريا» نقال عن مصادره، إن القوات 
األميركيــة اعتقلت قياديــا وعناصر 
موالني للحكومة مرتبطني بـ «احلرس 
الثوري» اإليراني، بعملية إنزال جوي 
في قرية «ملوك سراي» بريف القامشلي.

وأضافت املصادر أن ثالث مروحيات 

أميركية نفذت إنزاال في القرية، وطلبت 
مــن األهالي عبــر مكبــرات الصوت، 
التزام منازلهم وعدم اخلروج، تزامنا 
مع مداهمة القوات األميركية اخلاصة 
مقر ميليشيا «أنصار األمن العسكري» 

في القرية.
واندلعت اشــتباكات بــني القوات 
األميركية وعناصر ميليشيا «أنصار 
األمن العســكري»، ما أسفر عن مقتل 
عنصر لألخير وإصابة آخرين، انتهت 
باعتقال القوات األميركية لقائد امليليشيا 
املقربة من «احلرس اإليراني» وســتة 
عناصر آخرين، إضافة العتقال ثالثة 

مدنيني.

اعالنه مع رفع حالة التأهب 
في الشمال. حيث قال مكتب 
وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي 
فــي بيــان، إن الوزير بيني 
غانتــس أصــدر تعليماتــه 
للجيــش باالســتعداد لــكل 
السيناريوهات، بعد ان أجرى 
تقييمــا للوضــع مع رئيس 
هيئة األركان العامة للجيش 
العام  اإلســرائيلي واملديــر 
لوزارة الدفاع ورئيس مديرية 
عمليات اجليش. وأشار البيان 
إلــى أن غانتــس أمر القوات 
باالســتعداد  اإلســرائيلية 

الدفاعي والهجومي.
ورد مصدر لبناني مسؤول 
عبــر رويتــرز، بــأن لبنان 
بانتظار تسلم الرد االسرائيلي 
رسميا عبر الوسيط وملعرفة 
ما اذا كان الرفض نهائيا، او 

ميكن التفاوض بشأنه.
وفي الســياق عينه، قال 
مصــدر لبنانــي آخــر لقناة 
«احلرة» األميركية، انه سيتم 
التشاور مع الوسيط االميركي 
هوكشــتاين، علــى ضوء ما 
ســيتبلغه لبنــان رســميا، 
حول املوقف االسرائيلي، في 

شــرط التوافق الذي طرحه 
سابقا لتحديد موعد اجللسة.

وال يبدو ان اختيار بري 
لهذا النهار بالذات مصادفة... 
ففي ١٣ اكتوبر من العام ١٩٩٠، 
جرى اخراج العماد ميشــال 
عون من القصر اجلمهوري 
في بعبــدا بالقوة من جانب 
الســوري، متكينا  اجليــش 
لرئيس اجلمهورية املنتخب 
الياس الهراوي من تسلم زمام 

األمور.
الســابق  الوزير  واعتبر 
مروان شــربل ان حتديد هذا 
املوعــد سيســتفز مشــاعر 
التيــار، وكأنه يدعو النواب 
العونيني الى عدم احلضور.
وفــي تقديــر املصــادر 
املتابعــة، ان حتركا اميركيا 
ميكن أن يعيد الترسيم الى 
مساره تسهيال لتمرير حكومة 
«الفــراغ الرئاســي اآلتــي»، 
مبعزل عن اعتراضات أطراف 
لبنانية معنية، على ما شاب 
الترسيم املطروح من تنازالت 
لبنانية عن مساحات قاربت 
الـــ ١٤٠٠ كيلومتــر جنوبــا 
لصالح اسرائيل، وقبلها ٢٣٠٠
كيلومتر غربا لصالح قبرص!
النظــر عــن  وبصــرف 
املقــررة فــي ١٣ اجللســة 

أكتوبــر، فــان االنطباعات 
السياسية والديبلوماسية 
تشــير الــى انه لــن يكون 
هناك رئيس جديد يتسلم 
املقاليــد من الرئيس عون، 
قبل أن يغادر بعبدا منتقال 
الى منزلــه في الرابية، وال 
انعقاد مؤمتر للحوار  قبل 
الوطنــي تقــرر عقــده في 
سويســرا هذه املــرة، كما 
قــال نائــب بيــروت نبيل 
بدر، رمبا على غرار مؤمتر 
«الدوحة» عام ٢٠٠٨، الذي 
كانت نتيجته التوافق على 
العمــاد ميشــال  انتخــاب 
سليمان رئيسا للجمهورية.

حني اعتبر مصــدر لبناني، 
لقناة «احلــدث» ان الرفض 
انتخابي،  االسرائيلي «كالم 
وحلفــظ مــاء الوجــه فقط، 
والتوقيــع ســيحصل دون 

اشكاالت».
املوقــف  هــذا  وتزامــن 
االســرائيلي مع اعالن موقع 
«مكان» العبري عن اكتشاف 
كمية كبيــرة مــن الغاز في 
حقل «هرمس» الواقع ضمن 
املياه االقليمية االسرائيلية 
يحتــوي على مــا بني ٧ و١٥

مليار متر مكعب من الغاز، ما 
يوحي بإمكان االستغناء عن 
املفاوضات اجلارية مع لبنان.
مجــرد  انهــا  والراهــن 
علــى  شــكلية،  حتفظــات 
حتفظات شكلية.. كما تقول 
املصادر املتابعة في بيروت، 
اال انهــا ســتعوق تشــكيل 
احلكومــة، املرتبــط تأليفها 
بعملية الترسيم الى حد بعيد. 
ومثله أيضا انتخاب رئيس 
اجلمهورية، الذي حدد رئيس 
املجلس نبيه بري موعدا ثانيا 
له يوم اخلميــس املقبل في 
١٣ أكتوبــر اجلاري متجاوزا 

«اخلارجية»: «٦ أكتوبر» يجسد اإلرادة املصرية التي تقهر التحديات وحتقق املعجزات عبر العصور

صورة لتدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

(محمود الطويل) البطريرك بشارة الراعي مستقبالً  في بكركي رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 

في املوضوع احلكومي حتى 
انتهاء املهلة الدستورية، آمال 
أن يحشــر املعنيون الى حد 
القبول بهذه الشــروط التي 
بلغــت «١٥ شــرطا»، ومآلها 
الدفة في  االحتفاظ بتســلم 
التركيبة احلكومية اجلديدة، 
لكن ميقاتي الشهير بالقدرة 
علــى تدوير الزوايا، لم يأبه 
للعــب باســيل علــى حافة 
الهاوية، في معرض ســعيه 
لضمانات سياسية، قبل طي 
صفحة عهد الرئيس ميشال 
عون، مع قناعة باســيل بأن 
القبول بأي حكومة، أقرب الى 

االنتحار بالنسبة له..
وقياســا على مستجدات 
الرافض  املوقف االسرائيلي 
للتعديالت اللبنانية الرسمية 
على مقترح الوسيط االميركي 
اخلــاص بترســيم احلــدود 
البحريــة جنوبــا عامــوس 
هوكشتاين، يبدو ان الوقت 
الترســيمي يعمــل لصالــح 
باســيل، ولــو مؤقتــا. فقــد 
أعلن رئيس حكومة اسرائيل 
يائير البيــد رفض حكومته 
للتحفظات اللبنانية، وتزامن 

النائب غسان سكاف لـ «األنباء»: نعم لرئيس 
توافقي سيادي وال لرئيس من نادي الهواة

بيروت ـ زينة طباره

النائب املســتقل  رأى 
غســان ســكاف، أن عدم 
توافــق املعارضــة حتى 
الســاعة علــى مرشــح 
موحد لرئاسة اجلمهورية 
املســاعي  يفرمــل  لــن 
للوصول خالل األسابيع 
األربعة املتبقية من والية 
الرئيس ميشال عون، إلى 
قاسم مشترك تولج منه 
إلــى املعركة  املعارضــة 

االنتخابية مبرشح موحد، على أن يكون 
ســياديا يوحي بالثقة للشعب اللبناني 
وللمجتمعــني العربــي والدولي، ولديه 
برنامج واضح قــادر على إطالق عجلة 
اإلصالح، مشيرا إلى أن األيام املقبلة قد 
حتمل بشــائر خير في هذا اخلصوص، 
السيما أن كال من أطراف املعارضة لديه 
اإلرادة والنوايا الصادقة إلخراج البالد 
من مستنقع الوحول التي أغرقت فيه.

وأكد سكاف في تصريح لـ «األنباء»، 
أنه ال مشــكلة لدى القوى املستقلة مع 
املرشــح ميشــال معــوض، إال ان نقطة 
البحث األساسية التي على قوى املعارضة 
االنطالق منها هي اختيار مرشــح قادر 
على تأمــني نصاب الثلثــني (٨٦ نائبا) 
جللســة انتخــاب الرئيس، مؤكــدا انه 
حتى الســاعة لم يتم التوصل الى بديل 
عن معوض، اال ان السقف الذي وضعه 
األخير كبرنامج رئاسي، قد يكون االساس 
النطالق املفاوضات في البحث عن مرشح 
توافقي يؤمن النصاب املطلوب، ويخرج 
االستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة.
وأكد اســتطرادا أن القوى املســتقلة 
متمسكة بلبننة االســتحقاق الرئاسي، 
أي برئيس صنع في لبنان، وليس نتاج 

تفاهمات إقليمية دولية، 
وتعمــل على عدم حتول 
الى مبارزة  االســتحقاق 
بني مرشحني متناقضني 
سياســيا، يتســلل منها 
الشغور إلى موقع الرئاسة 
األولــى، علما أن البعض 
يعــول على الفــراغ، إما 
لتمرير مصاحلهم احلزبية 
والشــخصية والفئوية، 
الوقــت  لكســب  وإمــا 
الظروف  بانتظار تبــدل 
واملعطيات، إال أن ما فات 
هؤالء أو تعمدوا نســيانه هو ان الفراغ 
في رئاســة اجلمهورية بحر واســع من 
املشاكل واألزمات، نعرف اين يبدأ، لكننا 

جنهل أين وكيف ينتهي.
وردا على سؤال، أكد سكاف أن املرشح 
التحدي ال يؤمن النصاب جللسة انتخاب 
الرئيس، ال بل ان التمسك به يزيد األمور 
تعقيدا ويرمي باالستحقاق الرئاسي في 
املجهول، واملطلوب بالتالي رئيس توافقي 
يكون رجل دولة بكل ما للكلمة من معنى، 
ويحمل املواصفات املطلوبة سياديا إلنقاذ 
البالد، رئيس يضع نفسه فوق املصالح 
الشخصية والعائلية واحلزبية، يصالح 
اللبنانيني مع بعضهم، ويستعيد عالقات 
لبنــان مع الدول العربيــة والغربية، ال 
رئيســا وســطيا من نادي الهواة او من 
محافل اجلهل السياسي، يحمل مواصفات 
«أبو ملحم» وفاقد احلول والقوة، وذلك 
العتبــاره ان األزمة فــي لبنان من ألفها 
الى يائها سياسية بامتياز، ومن هنا أتت 
سلة األسماء الختيار مرشح رئاسي منها 
يثق به اجلميع، ويكون الضمانة لتوافق 
اللبنانيني سياســيا، امنا حتت ســقف 
الدولة والشــرعية والدستور والقانون 

واملؤسسات.

أكد أن القوى املستقلة متمسكة بـ«لبننة االستحقاق الرئاسي»

غسان سكاف

الرفض اإلسرائيلي لتعديالت لبنان يؤخر «الترسيم» ومعه تأليف احلكومة
إسرائيل تتأهب «دفاعيًا وهجوميَا» ومعلومات عن كشف حقل غاز جديد قد يغنيها عن التفاوض مع لبنان.. وبري يحدد ١٣ أكتوبر اجلاري جللسة االنتخاب الرئاسية الثانية

اتفاق مصري - قطري على تبادل اخلبرات في املجال الصحي
ناهد إمام

بحــث وزيــر الصحــة والســكان 
املصــري د.خالــد عبدالغفــار، مــع 
نظيرتــه القطرية د.حنــان الكواري، 
ســبل تعزيــز التعاون بــني الدولتني 
الشــقيقتني، وذلك على هامش انعقاد 
مؤمتر القمة العاملي لالبتكار في الرعاية 

الصحية، بالعاصمة القطرية الدوحة. 
بدأ عبدالغفار، حديثــه خالل لقائهما 
امس، بتهنئة وزيرة الصحة القطرية 
على جناح مؤمتر القمة العاملي لالبتكار 
في الرعاية الصحية، والذي يعقد كل 
عامني، وعلى حسن اختيار املوضوعات، 
واحملــاور، واملناقشــات الثرية. وقال 
املتحــدث الرســمي لــوزارة الصحــة 

والسكان د.حسام عبدالغفار إن اجلانبني 
توافقا على تبادل اخلبرات في املجال 
الصحــي، بحيث تســتعني دولة قطر 
باخلبرة املصرية من مختلف املبادرات 
الصحية، لعمل دراسات ومسوح لعدد 
من األمراض مثل ڤيروس سي، وسرطان 
الثدي، بينما تستفيد مصر بالتجربة 
القطريــة في مجــال تطبيــق التأمني 

الصحــي الشــامل والرقمنة. وأضاف 
عبدالغفــار، إن اجلانبــني اتفقــا على 
تشكيل فريق عمل في عدد من القطاعات 
املعنيــة باملجال الصحــي، والبدء في 
عقد اجتماعات عبــر تقنية «الڤيديو 
كونفرانــس» يليهــا تبــادل الزيارات 
للتعرف على اإلمكانيات املتاحة لدى 

اجلانبني وحتديد مجاالت التعاون.
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زحمة يا ديرتنا زحمة

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

عالج الزحمة

حديث اجلمعة

محمد العويصي

احلمد هللا الذي مد في عمري فعشت دهرا عاصرت 
خالله الكويت في زمنني، حكمنا خاللها عدد من أمراء 
الكويت بدءا بحكم سمو الشيخ صباح السالم، ومن 
بعده سمو الشيخ جابر األحمد، وسمو الشيخ سعد 
العبداهللا، ثم سمو الشيخ صباح األحمد، رحمهم اهللا 
تعالى جميعا، وها أنا ذا أعاصر حكم صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد مده اهللا بالصحة والعافية، 
وكلهم كان محبا لشعبه حريصا على وطنه، فاحتا 

قلبه لهموم مواطنيه، لم نر منهم إال اخلير.
نعم لقد عاصرت كل هؤالء احلكام بكل األحداث 
التي مرت بها الكويت في عهودهم، وهناك أحداث 
مؤملة رمبا ال يعرفهــا أبناء هذا اجليل بدءا بحادثة 
«الصامتة» التي الزالت عالقة في ذهني، ثم خطف 
الطائرات الذي اســتمر لسنوات، فالتفجيرات التي 
طالت كل مكان في الكويت حتى املقاهي الشــعبية 
والصحف، ثم احملاولة اآلثمة املتمثلة مبحاولة اغتيال 
أمير القلوب الراحل الشــيخ جابر األحمد، وجناته 
منها بأعجوبة، ثم الطامة الكبرى واملصيبة العظمى 
وهي الغزو الصدامي البغيض للكويت، ذلك الغزو 
اآلثم الذي جثم على صدورنا شــهورا عدة، وكأننا 

ال نتنفس الهواء.
ال تزال كل هذه األحداث راسخة في الذاكرة ال 
ميكن نسيانها، أحداث عانى منها وطني وأبناء وطني، 
واحلق أن كل مــدرك وواع يعلم متام العلم أن كل 
هذه األحداث املزلزلة تغلبت عليها الكويت بجدارة، 
وانتصرت بتفوق، ذهبت تلك األحداث مبا فيها من 
آالم ومآس وعادت الكويت أقوى وأفضل مما كانت 
عليه بفضل من اهللا تعالى أوال ثم حســن نية والة 
أمورنا ثانيا، ومتسك الشعب الكويتي بقيادته ثالثا، 
وأعمال اخلير التي دأب أهل الكويت على فعلها بكل 
زمان ومكان، فال تصدقوا كائنا من كان يقول غير ذلك.
ولن يأتينا أشد من الغزو البغيض على اإلطالق، 
إال إذا وقع بأســنا بيننا، وأخاطب هنا عقالء القوم 
أصحاب العقول الراجحة، أما املجانني فمصرح لهم 
أن يقولوا ما شــاءوا، فالقلــم مرفوع عنهم، ومن 
يصدقهم فهو مثلهم، والكويت محفوظة بإذن اهللا 
بقيادتها وأهلها وسياســتها املتزنة، وأعمال اخلير 
التــي وصلت العالم كله، فال نبطر هذه النعمة التي 
حبانا اهللا بها، ولنحمــد اهللا حمدا كثيرا عليها كي 

تدوم وتستمر.
واحلقيقة أن مظاهر البطر عندنا كثيرة جتدها 
في كل مكان في امللبس واملأكل وحتى وصل البطر 
إلى التفرد بالرأي عند البعض، والعناد األعمى، حتى 
أنهم يوحون لنا بأنه ال رأي إال رأيهم هم اجلهابذة 
في كل شيء، أما آراؤنا فهي ضعيفة سخيفة، ال مكان 
لها من اإلعراب عندهم، إن الكبر والبطر كثرا عندنا 
وبشكل ملحوظ دون النظر لعواقبهما، وقد حذرنا 
اهللا تعالى منهما أشد التحذير وبني لنا سوء عاقبتهما، 
وإذا بطر املرء نسي اهللا فأنساه اهللا نفسه ومد له في 
طغيانه، والهالك عاقبة بطر النعمة، فلنحمد اهللا على 
نعمه التي ال تعد وال حتصى ولنتبع سبيل الرشاد.

بكل الطرق والشــوارع واجلادات 
واألرصفة والســاحات والشــواطئ 
واملجمعات، وغير ذلك مبعظم األوقات 
قبل وبعد وباء «كورونا»، وخاصة بعد 
ســيطرة الدولة بكل مؤسساتها على 
الوباء، وهللا احلمــد، وعودة وافديها 
ومواطنيها من ســفراتهم إلى خارج 

البالد!
تبرز اليوم إشكالية حتركات املركبات 
كبيرها وصغيرها في كل األوقات، رغم 
نظام مرورنــا وحتذيرات الكثير من 
الكتاب إلى الداخلية واإلعالم والصحة 
والبلدية من ذروة االختناقات املرورية 
تزامنا مــع عودة قوافل الدراســات 
الرسمية واألهلية عامة وجامعية تشكل 

أكبر اإلشكاالت!
ولهذه احلالة بال شك أسباب غابت 
عن بال أصحاب القرارات بكل مؤسساتها 
لضبط وربط املشكلة وحزم وعزم تفعيل 
قوانينها ودقة تطبيقها لتخفيف تصاعد 
هذه االختناقات، ونحن ال نســتطيع 
اتهــام طرف دون آخر في التســبب 
باملشكلة وتفاقمها مع تداخل القرارات، 
وهنا نطرح منوذج لهذه املشــكلة أو 
شريحة منها عن كل احملافظات، ولنأخذ 
مثال محافظة حولي، وحتديدا إحدى 
ضواحيها السكنية النموذجية «ضاحية 
الشيخ مبارك عبداهللا اجلابر الصباح - 
غربي مشرف»، والتي حتيط بها مناطق 
منوذجية جديدة التاريخ والسكن، وهذه 
املناطق توســعت باملساكن والسكان 
وزادت خدماتها في جنوب السرة، وقد 
تسارعت احلياة العامة في تلك املناطق 
بضبط خدماتها األساسية تعليما وعالجا 
وأمنا غذائيا وأســواقا تعتبر مثالية، 
لكن الضاحية املظلومة مبثل ســابق 
الضواحي ملبارك العبداهللا رغم أسبقية 
تاريخها السكني ال يتمتع أبناء سكانها 
بوجود مدرسة حكومية بكل مراحلها، 
فقط كليات ومعاهد أهلية يعلم بذلك 
وزراء ونــواب أفاضل علم اليقني من 
قبل سنوات، وقد حاول بعضهم حتريك 
اإلشكالية والسعي حللها، لكن املشكلة 
أكبر بال قرار والبديل من الوزارة املعنية 
هو حتويل قوافل طالب املنطقة ألكثر 
من ١٠ آالف أسرة إلى مناطق مشرف 
وصباح السالم وبيان، بكل مراحلها مما 
أثناء  تسبب باختناقات مؤملة للجميع 

وقبل وبعد بداية دوامهم!
زاد علــى ذلك وجــود أخطاء في 
تنفيذ دوار رئيســي بشارع الغوص 
مع تقاطع املنطقة الديبلوماسية ووجود 
عدة سفارات، وقطع ٧ و٤ و٢ و٦ من 
منطقة مشــرف بالذات في منتصف 
النهار ومغرب كل يوم من جسر الدائري 
السادس، جتاه مشرف وبيان، وفترة 
بداية دوام املدارس للمناطق املذكورة 
وألهالــي ضاحية املغفور له بإذن اهللا 

الشيخ مبارك عبداهللا اجلابر.
نأمل أن يكون هناك حترك بتفعيل 
اجلواب واتخاذ القرارات املطلوبة لعالج 
هذه املشــكلة وأمثالها في محافظات 
ومناطق أخرى تواجه ذات االختناقات 

املرورية، واهللا املستعان.

يشتكي «كل» قائدي املركبات من 
املــروري «اخلانق» والذي  االزدحام 
بسببه يفقد بعضهم أعصابه، ويحصل 
ما ال حتمد عقباه. االختناق املروري 
يبدأ عادة مع بداية كل عام دراسي جديد 
الدراسية. اشتكى لي  املراحل  جلميع 
صديق يقطن منطقة حولي من معاناته 
مع االزدحــام قائال: «أذهب لتوصيل 
أوالدي إلى مدارســهم من حولي إلى 
الساملية» يستغرق الوقت ٢٠ دقيقة وذلك 
قبل بدء دوام طلبة املدارس احلكومية... 
أما اآلن فيستغرق مني الوقت لتوصيل 

أوالدي ساعتني»!
أخبرني ولدي عبدالرحمن عن شركة 
بوينغ للطائرات األميركية، يعمل فيها 
٥٠٠٠ موظف، ويبدأ الدوام من الساعة 
٩ صباحا إلى الساعة ٥ مساء، في نهاية 
الدوام يعانون من االزدحام املروري، 
فكر مدير الشركة وقرر تقسيم العمل 

على ثالث فترات:
األولى من ٧ صباحا إلى ٣ مساء.
الثانية من ٨ صباحا إلى ٤ مساء.
الثالثة من ٩ صباحا إلى ٥ مساء.

ومنا إلى الوكيل املســاعد لإلدارة 
العامة للمرور اللواء جمال الصايغ لألخذ 
بالتعاون مع ديوان  باحلل األميركي، 
اخلدمة املدنية، والبد أن تكون شوارع 
الكويــت طبقات، بعضها فوق بعض، 
إلى استخدام وسائل  وأنفاقا، إضافة 
النقل اجلماعي خاصة لطلبة املدارس.
٭ آخر املقال: ما البلد الذي عدد سيارته 

يفوق عدد ساكنيه؟!

الغمندة

عهد اإلصالح

malmoasharji@gmail.comمزيد مبارك املعوشرجي

ألم وأمل

اليوم العاملي 
للصحة النفسية

د.هند الشومر

لنحمد اهللا على النعمة

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

وجهة نظر

مباحث اإلقامة
 توهج مقدر

aljalahmahq٨@htmail.comمحمد اجلالهمة

يومي املخالفني بحمالت مكثفة واألوكار 
املشبوهة والتي تعد اوكارا لنقل االمراض 
شديدة اخلطورة سواء في اجلليب او 
في املهبولة والســاملية وميدان حولي 
اعمال  بفاعلية في  وغيرها، وتشارك 
اللجنة الثالثية وتالحق املكاتب الوهمية 
وتتصدى لتجارة االقامات، ووضعت 
حدا ملكاتب اخلدم الوهمية والتي تعتمد 
على تهريب العمالة املنزلية من منازل 
كفالئهم وإعادة تشغيلهم باليومية او 
بالساعة فنجد انها داهمت على مدار 
األشهر االخيرة مئات من تلك املكاتب، 
وهذا امللف على وجه التحديد له تأثير 
كبير على سوق العمالة املنزلية وتأثر 

املواطنني في املرتبة االولى .
املهام والظواهر التي تقوم بها هذه 
اإلدارة حساسة لعالقتها بأوضاع محلية 
واخرى دولية وهو ما يستلزم التعامل 
وفق أسس قانونية وبالتالي فهي بحاجة 
الى ادارة واعية مدركة لطبيعة عملها، 
اللواء الطــراورة اختيار موفق للغاية 

وأمتنى له التوفيق.

الطيران ليعيق مالحقة  وقف رحالت 
مخالفي قانون االقامة والعمالة السائبة 
والظواهر السلبية األخرى ولكن بعد 
انتهاء اجلائحة عاد البريق اليها وظهر 
معدن منتسبيها واألداء الفائق وتتصدر 
االدارات التي ملعت وتوهجت عن جدارة 
في اآلونة األخيرة االدارة العامة لشؤون 
االقامــة بقيادة اللــواء وليد عبداهللا 
الطراورة والتي أضحت ادارة من نار 
في االشهر املاضية فها هي تالحق بشكل 

االدارات وزيارته امليدانية والتي تصب 
في حتفيز منتســبي وزارة الداخلية 
وتشــجيع التنافس فيما بينهم وبني 
العاملني فيها وهو ما يصب في احملصلة 
وينعكس على هذا اخلدمات التي تقدم 
للمواطن والوافد على حد سواء ويصب 

في حماية املجتمع.
الشك ان جائحة كورونا تسببت في 
حالة من التراخي لبعض االدارات في 
وزارة الداخلية فعلى سبيل املثال جاء 

ال يختلــف اثنان علــى ان جميع 
الداخليــة  قطاعــات وإدارات وزارة 
حدث بها تغير في األداء بنســبة ١٨٠
درجة منذ ان تولــى وزارة الداخلية 
رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نواف األحمــد الصباح «وقبل 
ان يكلف مبهام مجلس الوزراء وفي 
هذه املناسبة أبارك لسموه ثقة صاحب 
السمو وسمو ولي عهده بإعادة تكليفه 
وإدارة املرحلة املقبلة وتشكيل احلكومة 
اجلديدة»  حيث احدث سمو الشيخ احمد 
نواف األحمد الصباح ما ميكن وصفه 
تنافسا محمودا بني تلك اإلدارات فأخذت 
تتبارى بعضها البعض خاصة االدارات 
ذات طبيعة العمل املتشابه مثل املباحث 
اجلنائية ومباحث شؤون اإلقامة بقيادة 
اللواء وليد الطراروة واستمر هذا األداء 
الرفيع إلدارات الداخلية مع تولي الشيخ 
طالل اخلالد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع وزارة الداخلية بالتكليف 
وال ميكن ان نتجاهل ايضا متابعة وكيل 
الوزارة الفريق أنور البرجس جلهود 

عماريات

اجلس واشرب 
شاي مع خدم 

بيتك
د.ناصر أحمد العمار

٭ ابحث عــن مهاراتهــم وخبراتهم 
احلياتية، هل هي جيدة، معدومة، متطورة، 

أم سيئة؟
٭ اسألهم عن مشــاكلهم العامة التي 
يعانون منها سواء مدرسية، سلوكية، 
أسرية، أو مشاكل أنت سبب في أحدها؟

٭ دقق جيدا في األمراض التي قد يعانون 
منها سواء عقلية، انفعالية، نفسية، أو 

صحية؟
٭ هذا قليل من كثير ال يســع املقال 
لذكره حول شؤون بيتك، قد تصل إليه 
في جلسة شاي مع عاملة املنزل، هذا في 
حال جناحك في استخراج سيئ املعلومات 
من صندوق اخلدم املليء بأسرار بيتك 
التي ال متلك ربع كميتها! بعد أن تركنا 
لهم القيام باحتالل مواقعنا فأصبحوا 
ميلكون زمام أمور بيوتنا ومعرفة كل 
ما يدور في البيت، وما تتضمنه خزائن 
حفظ أسرارنا العينة واملنقولة والثابتة 
منها، لنسمح لهم - بإرادتنا - مشاركتنا 

أدق تفاصيل حياتنا. 
املضحك املبكــي أن أمثال زوجات 
أولئك ال يعرفن حتى قياس األلبســة 
ألزواجهن وأبنائهن ومكان حفظها، مثل 
ما تتقنه عاملة املنزل! وهذا ليس بالغريب 

على مجريات حياة بعض األسر!.

أو تدنيها لدى عيالك؟
٭ دقق في قضية ضمائرهم احلية، هل 
لديهم إحساس بالذنب في فعل اخلطأ 
أم أنه معدوم، هل الشعور بهذا اجلانب 

ظاهر أم خفي؟
٭ اسألهم عن مدى توافقهم االجتماعي، 
خاصة فيما يتعلق بالغير، هل يعتبر جيدا 

أم يتطور، أو ينحدر لألسوأ؟
٭ اسألهم عن إدراك أبنائك نحو حقوقهم 
وواجباتهم جتاه أنفسهم، وجتاه الغير، 

وبحقك وحق أسرتك؟
٭ اسألهم عن مدى تبصرهم مبشاكلهم، 
هل يدركون حجمها، أبعادها، خطورتها 

…. إلخ؟

٭ اسألهم عن التغيرات التي طرأت على 
أبنائك حول مدى التوافق الشــخصي 
خاصة فيما يتعلق مبفهوم الذات لديهم 
«متدن أم عال، واقعي أم غير واقعي، 

أو ما حل بذواتهم املسلوبة»؟
٭ ابحث معهم عن حالتهم االنفعالية: 
مستقرة، أم غير مستقلة، مضطربة أم 

غير، متأرجحة أم ماذا؟
٭ حتقق منهم عن انتمائهم لك ووالئهم 
لوطنهم، هل مازال قائما، جيدا أم ضعيفا؟
٭ اســألهم عن درجة انبساطهم في 
حياتهم، هل يعتبر جيدا أم متوسطا أم 

منحدرا ضعيفا؟
٭ حتّر جيدا عن قوة اإلرادة وضعفها 

«اقعد» مع عامالت املنزل «اخلدم»، 
واشرب شاي معاهم حتى تتعرف على 
أحوال «عيالك» وشؤون وشجون بيتك.
- أنصت واستمع لهم جيدا لعلك تصل 
إلى نتائج وأســرار ومعلومات لم تكن 
تعرفها يوما عن أســرتك وأهل بيتك، 
وولدك العود أو األوسط أو حتى بنتك!

- حاور اخلدم كي تستجديهم املعلومة 
تلو األخرى، اســألهم.. «شلون» ينام 
ولدك «اجلعده» في فراشه ومتى ترجع 
بنتك البيت وما مستوى عالقتها بأمها 

وببقية إخوتها؟.
- افهم منهم ملاذا تغلق بنتك الصغيرة 
باب غرفتها لســاعات طويلة دون أن 
تعرف أمها أسباب إدمانها على اجللوس 
والنوم في غرفتها والعزوف عن مخالطة 

أمها وإخوتها في البيت!
- اســأل اخلدم ليش تدخل أنت البيت 
وتخرج دون أن يستقبلك أحدهم، تأكل 
وتنام وتعاود اخلروج غريبا، نظرات 
عينك تسترق زوايا بيتك الكئيب علك 
ترى أحدهم، تطمــع بقبلة من هذا أو 

سالم وحتية من ذاك!
٭ اسألهم عن هروب هيبتك، وانحدار 
حشمتك، وسقوط درجات ومعاني األبوة 
فيك، وبرود مشاعرك، وتشتت أفكارك؟

فيه وتطويره ورفع كفاءته، وتقدمي كامل 
الدعم واالهتمــام لالقتصاد الوطني 
وإشراك القطاع اخلاص في التنمية، 
السياســية  وإبعاده عن الصراعات 
واملصالح الفردية، عهد جديد ومرحلة 
سياسية حساسة حتتاج من اجلميع الى 
التكاتف حول القيادة السياسية ومتابعة 
أداء وتصاريح نواب األمة، ومحاسبتهم 
على أي تقصير في محاسبة املقصرين 
في حــق الوطن، وعلى عدم تعاونهم 
مع من يريد العون في حتقيق التنمية 
واإلصالح للبلد، عهد جديد ال نريد أن 
يكون للفاسدين مكان فيه، حيث ان أي 
تهاون أو مجاملة أو استثناء سيفتح 
الباب من جديد للوقوع في شــباك 
املفسدين، حيث إن اإلصالح احلقيقي 
ال يتحقق بتغييــر األفراد فقط.. بل 
بتغيير النظام العام والبيئة املفسدة، 
وتطبيق القانون على اجلميع من دون 

أي استثناء أو مماطلة.

من يتلقى ذلك أنه فاقد لقواه العقلية أو 
على وشك ذلك، وأمتنى للجميع موفور 
الصحة والعافية بأبعادها املختلفة مبا 
فيها البعد النفسي الذي يجب التعامل 
معه بتغيير أسلوب احلياة والتعامل مع 
أسباب العنف والتوتر وإدخال البهجة 

والسرور في حياتنا.
وال ننسى أن القرآن الكرمي والصالة 
وذكر اهللا في كل وقت قد تزيل التوتر 
والقلق وحتســن الصحة النفسية (أال 
بذكر اهللا تطمئن القلوب)، وكذلك فإن 
للفن دورا في هذا الشــأن سواء عن 
طريق الرســم أو التلوين أو التمثيل، 
أدوات ملطفة للصحة  فهي جميعهــا 
النفسية، وقد تثبت فاعليتها في إزالة 

التوتر خصوصا أوقات األزمات.
ويتوســع اليوم العاملــي للصحة 
النفسية ليشمل مصطلح الرفاهية، فهو 
يعبر عن شعور الفرد بالرضا والسعادة 
نتيجة جودة احلياة، والذي يشكل أحد 
أهداف التنمية املســتدامة التي يسعى 

اجلميع لتحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠.

على حســاب الوطن واستقراره، بل 
بقيادة املشهد مبد يد التعاون وإعطاء 
الشــارع االطمئنان على تنمية البلد 
ثقته في  املجاالت، وتعزيز  مبختلف 

الدميوقراطية.
عهد جديــد نتمنى أن يكون عهد 
اإلصالح ننتظر فيــه االهتمام التام 
بالعنصر البشري وتنميته واالستثمار 

أمراض القلب والسرطان والسكري. وإذا 
فكرنا جيدا فسنجد أن موضوع الصحة 
النفسية يحتاج إلى ما هو أكثر من يوم 
عاملي ألن التحديات مستمرة ومتزايدة 
بسبب ضغوط احلياة التي جتعل اجلميع 
يتعرض لتأثيرات على الصحة النفسية، 
والتي ميكن عالجها والتصدي لها من 
خالل تعديل أمناط احلياة وإزالة التوتر 
من حياتنا. وال يجب اخلجل من تلقي أي 
استشارة في الصحة النفسية دون وصم 

من ناحية أخرى، نتمنى من اإلخوة 
النواب وضع أجندة تعاون مع احلكومة 
التــأزمي والتزمت في  واالبتعاد عن 
اتخاذ املواقف، وإعطاء الوزراء الوقت 
الكافي للتقييم واحملاســبة، والتدرج 
في تقدمي امللفات التي قد تتسبب في 
صدام مع احلكومة، وعدم االجنرار 
التام ملطالب الشــارع التي قد تكون 

وعي واهتمام بالصحة النفســية، فال 
ينظر إلى من يراجع اختصاصي الصحة 
النفسية على أنه مختل عقليا أو يجب 

إدخاله إلى مستشفى الطب النفسي.
ويجــب تعميم خدمــات الصحة 
النفسية وإتاحتها للجميع دون حواجز 
أو وصمة ســواء كانت لكبار السن أو 
للمراهقني أو لضحايا العنف أو للحوامل 
أو ضمن خدمات الفحص قبل الزواج 
أو إلى جانب عالج األمراض املزمنة مثل 

بعد أن أدى أبناء الشعب الكويتي 
الدور املتوقع منهم في أداء األمانة يوم 
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ في انتخاب أغلبية 
إصالحية لكراسي مجلس األمة، انتظر 
الشــعب من احلكومة رد التحية في 
اختيار أعضاء احلكومة مبا يتوافق 
مع نتائج االنتخابات، وها هي احلكومة 
تقدم استقالتها بعد أقل من ٢٤ ساعة 
على صدور أســماء السادة الوزراء 
وقبل أدائهم القســم الدستوري، في 
موقف شجاع ونبيل عبر عن االستجابة 
للرغبة الشعبية والعدول عن الوقوع 
في احملظور واملضي مبكابرة مع وجود 
أسماء غير مرغوبة من الشعب، وهو 
يعتبــر موقفا يعبر عن اإلحســاس 
باملســؤولية والقوة في حتمل اتخاذ 
القرار.. ال الضعف، وفرصة للتباحث 
والتشاور ال االستعجال واملجاملة على 
الوطن واالستقرار  حساب مصلحة 

السياسي له.

شعار اليوم العاملي للصحة النفسية 
لهذا العام والذي يوافق العاشر من أكتوبر 
النفسية والرفاهية  هو «جعل الصحة 
للجميع أولويــة عاملية»، وذلك ليكون 
انطالقة جديدة لرؤية ملهمة وهي جعل 
الصحة النفسية ورفاهية أفراد املجتمع 
أولوية يسوق لها ويحميها اجلميع سواء 

األفراد أو املنظمات.
إن الصحة ليست مجرد اخللو من 
األمراض واإلعاقات وعدم تعاطي أدوية 
بانتظام لكنها حالة من الكمال والتمتع 
التام بالعافية من اجلوانب اجلســدية 
والنفسية واالجتماعية والروحانية، ومن 
املهم النظر إلى الصحة النفســية دون 
وصمة أو متييز ألنها مرتبطة بظروف 
احلياة وتختلف من وقت آلخر، إذ تشمل 
الصحة النفسية حماية الفرد وعالجه من 
األمراض النفسية مثل االكتئاب والقلق 

وغيرها.
ومما ال شــك فيــه أن التحديات 
تختلف حسب اجلنس والفئة العمرية 
وظروف احلياة ويجب أن يكون لدينا 

إضاءات طبية
في صحة العيون (١٧)

رأي طبي

د.يوسف الظفيري
استشاري طب وجراحة العيون

أعزائي القراء سنتحدث اليوم عن موضوع شائق 
وهو «مراحل تطور جراحات تصحيح البصر».

بداية فإن أول من ابتدع هذا الفن هو البروفيسور 
ساتو sato من اليابان، وهو أول من الحظ إجراء شقوق 
طولية بالقرنية، وهو ما يسمى اآلن بالتشريط، الحظ أن 
مع إحداث هذه الشقوق، فإن حتدب القرنية يقل، ومن 
ثم أصبح من املمكن أن يعالج حاالت قصر النظر فقط.

وتطور هذا العلم بعد ســاتو في موســكو عند 
البروفيسور فيودروف الذي طور املوضوع بشكل 
أفضل، ووضع املعايير للتصليح حلاالت قصر النظر 
املختلفة، ثم تدخل العالم الغربي ملثل هذه العمليات، 
ووضع جدوال ونظاما يحدد عدد الشقوق واجتاهها 
وطولها لتصليح احلــاالت املختلفة من قصر النظر 
فقط، وكانت هناك محاوالت لتصحيح طول النظر، 

إال أنها لم توفق.
ومع الوقت وجد أن عالج قصر النظر بواســطة 
هذه الشقوق له محدودية فقط، فال يستطيع تصليح 
أكثــر من درجات معينة من قصر النظر، كذلك وجد 
أن هذه الشقوق ال تلتئم أبدا، وقد يتعرض املريض 
إلى ضعف بالقرنية، مما يؤدي إلى تعرضها لإلصابة 

أو الضربات ألنها هشة.
فيما بعد ظهر ما يسمى بالليزر وفكرة «اإلكزامير 
ليزر» الذي يؤدي إلى تغيير سطح القرنية إلى حتدب 
أقل من الوضع للعني، ومن ثم فتح مجال تصليح لطول 
وقصر النظر معا، وهذا ما يســمى بالليزر العادي 
«prk»، وكانت له نتائج رائعة جدا، واستطاع األطباء 
أن يصلحوا العديد من احلاالت بجميع أنحاء العالم، 
ولكن وجــدوا أن هناك بعض العيوب في الليزر في 
فترة النقاهة ما بعــد الليزر، فاملريض يحتاج من ٤

إلى ٥ أيام فترة نقاهة يعطى عدسة الصقة للحماية، 
ويعطى أدوية لتقليل أي التهابات، ومن ثم بعد التئام 
اجلرح تتم إزالة هذه العدسات، ومن عيبه أيضا وجد أن 
احتمال التراجع فيه يصل من ١٠ إلى ١٥٪ من احلاالت.

وفي هذا الوقت ظهــرت طريقة أخرى، وهي ما 
تسمى بـ «الكيراتو ميليوزس» في كولومبيا عن طريق 
البروفيسور براكييه والفريق الطبي التابع له، وهذه 
الطريقة تعتمد على قطع شريحة من القرنية باإلزالة 
أو باإلضافة بحسب ما هو مطلوب للتصحيح، ثم إعادة 
الغطاء إلى مكانه، وقد يحتاج إلى بعض الغرز لتثبيته.

وفي املقال القادم سنتعرف على بقية التطورات 
في علــم تصحيح البصر، ومــاذا ظهر بعد ذلك إن 

شاء اهللا تعالى.
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عبداللطيف البناي..
عظم اهللا أجرك

تتقدم أسرة «األنباء» بأحر التعازي 
واملواساة إلى الشــاعر الغنائي القدير 
عبداللطيــف البنــاي لوفــاة شــقيقه 
(عبدالرحمــن)، ســائلني العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون)

غافل فاضل: أبحث عن الكيف ال الكم
أحمد الفضلي

يبحث املخرج غافــل فاضل عن إمكانية 
املشاركة في الدراما الرمضانية في رمضان 
املقبل من خالل عمل تلفزيوني، حيث يقوم 
حاليا بقراءة مجموعة من النصوص اخلاصة 
بأعمال تلفزيونية متنوعة بني الدراما املودرن 
والتراثية الختيار األفضل من بينها وتنفيذها 
فــي األيام املقبلة ليكون جاهزا للعرض في 

السباق الرمضاني املقبل.
مــن جانبه، أكد فاضل لـ«األنباء» انه كان 
واليزال في مبدأ احملافظة على الكيف ال الكم، 
وهــذا ما كان وراء ابتعاده عن املشــاركة في 
األعمال الرمضانية على امتداد العامني املاضيني، 
موضحا ان هناك كما كبيرا من املخرجني يحرص 
علــى التواجد في كل عام، وإن كان من خالل 
عمل ذي نص متواضع، وســبق أن قدمت لي 
نصوص متواضعة قمت برفضها، فيجب على 
املخرج النظر أوال وبتمعن للنص املقدم ومن 

ثم اجلودة اإلنتاجية وكذلك األسماء املشاركة 
فــي العمل، وهذه األمور هي التي تخلق عمال 

ذا قيمة يحصد النجاح.

فايز السعيد: عندي ٤٠٠٠ حلن واجلسمي واملاجد غنولي ٤٠٠ أغنية
دبي - بشار جاسم

من أبرز امللحنني على الساحة 
الفنية وأعماله دائما تترك بصمة، 

خصوصا في زمن ما قبل «السوشال 
ميديا» أو «التريند» وما زال طبعا، حيث 
قدم أشهر االغاني الناجحة سواء من 
أحلانه أو غنائه، حيث إنه بدأ مشوار 
النجاح في عام ١٩٩٦ وقدم أجمل 
األحلان لكل املطربني تقريبا.. فايز 

السعيد فنان ذكي وصاحب حلن 
مميز.. «األنباء» التقته في دبي فكانت 

هذه الدردشة: 

فايز.. وينك غايب عن الساحة؟
٭موجود وعندي عدة أحلان.

أقصد كمطرب واحلفالت الغنائية؟
٭ واهللا مثل ما انت عارف األحلان 
خذتني من احلفــالت، خصوصا 
بالســنوات االخيــرة وحاس إني 
باألحلــان ملم أكثر أو فــي إبداع 
اكثــر من الغنــاء وبالنســبة لي 
األحلان فيها فكر اكثر ألن الغناء 
بالنسبة لي مجرد انك تغني اللحن 
ال اكثر، لكن اللحن انك تبتكر شي 

مو موجود.

يعني نقدر نقول انك اعتزلت الغناء؟
٭ ال ما اقدر اعتزل.. حاليا أجهز 
«ميني ألبوم» وهو عبارة عن اربع 
أغنيات منها أغنية تونســية من 
إشــراف الفنانــة الكبيرة لطيفة، 
كلمات وأحلان وتوزيع أمني وأغنية 
لبنانيــة كلمات مصطفى وأحلان 
مــازن، وأغنية «قمــر ١٤» كلمات 
تركي الشــريف واللحن سعودي 
وأغنيــة «صح» كلمات ســلطان 

مجلي وأيضا حلن سعودي.

وشنو جديدك كملحن؟
٭ مؤخــرا كان عندي تعاون مع 
الفنانــة الكبيرة أصالة في أغنية 
«الصورة» وحسني اجلسمي في 

اكثر من أغنية منها «تعبت» وأيضا 
مع الفنان فؤاد عبدالواحد في أغنية 
«من انت» كلمات الشاعر السعودي 

سبيت.
والفنانة يارا في أغنية غال روحي 
كلمــات الشــاعر خافــق وهم من 
توزيــع نور هاشــم وقبل يومني 
طرحــت الفنانة داليــا أغنية ليل 
املفــارق كلمــات خافــق وتوزيع 
نور هاشــم وأيضــا عندي أغنية 
مع الفنان القطري ناصر الكبيسي 
من كلمات خافــق وعندي أغنية 
مع فنان العرب محمد عبدة وهي 
من كلمات فزاع وأيضا مع راشــد 
املاجد أغنية بعنوان مزهرية أيضا 
من كلمات فزاع، وعندي أعمال مع 
راغب عالمة وماجد املهندس وأروى 

وملياء جمال وبلقيس.

نالحظ أن أغلب تعاوناتك مع فزاع، 
هل هو االقرب لك؟

٭ طبعا أنا وفــزاع لنا تعاونات 
وجناحات اكثر من ٢٢ سنة ومحمد 
عبده وابو بكر سالم، وباملناسبة 
عندنا اكثر من ســتة اعمال لـ أبو 
بكــر لم تطــرح إلى اآلن وراشــد 
املاجــد وعبداملجيــد وبيني وبني 

فزاع تقريبا ١٠٠٠ أغنية.

ما شاء اهللا وجم حلن عندك؟

٭ عنــدي اكثــر مــن ٤٠٠٠ حلن 
وحلنت تقريبــا ٨٠٪ من مطربي 
الوطن العربي وأغلب األغاني وهللا 

احلمد ناجحة.

أشهر األحلان بالنسبة لك؟
٭ «روح وروح» أصالة و«تبقالي 
ورعاك اهللا وأبشــرك» للجسمي 
و«مرت سنة وأحيان افكر» وكثير 

من األحلان.

اكثر املطربني اللي تعاونت معاهم؟

٭ راشد املاجد وحسني اجلسمي 
وكل منهما مو اقل من ٢٠٠ أغنية 

تقريبا.

في  االستديوهات  بكثرة  شرايك 
الوطن العربي؟

٭ أنــا أشــوفها ظاهــرة صحية 
للجميــع مــن ملحنــني ومطربني 
وموزعني، ولكل منهم االقرب لبلده 
والتكلفة ألن معظم املوزعني صار 
عندهم ستديو خاص فيهم، وكلنا 
في دبي صرنا جيران يعني ستديو 

حسني اجلســمي وحامت العراقي 
الشــامي وعلــي اخلوار  ووليــد 
وحسان العبيدلي ومحمد األحمد 

قراب مني.

كلمنا عن ذكريات في استديوهات 
الكويت «النظائر» و«دن دون» وغيرها؟
٭ مــن اجمل االيام في «النظائر» 
و«دن دون» واحنا ترعرعنا وتربينا 
فيهما وانطالقتنا كانت من الكويت.

وأنا أجتول باالستديو اخلاص فيك 
الحظت عدة غرف ومكاتب عليها 

أسامي موزعني؟
٭ فعال باالستديو اخلاص فيني 
أو ستديو فايز السعيد عندي ٧

موزعني وكل موزع له طعم ولون، 
مثال لون كويتــي، لون اماراتي، 
لون عراقي، لون ســعودي، لون 
لبناني، وكان عندي موزع يوزع 
أغاني أجنبية وعازفني من مصر 
وأكثر من بلد، فالهشي شكل لنا 
فرقة موســيقية كاملــة وخالنا 
نســجل بنفــس االســتديو بدل 
السفر الى تركيا ومصر، وطبعا 
ما نستغنى عن مصر وتركيا، ألن 
كل بلد منهما له طابع خاص، وفيه 
أغنيات معينة الزم يتم تسجيلها 
ســواء مبصر أو تركيــا أو لندن 

أو أميركا.

ر ميني ألبوم وأغنية من إشراف لطيفة التونسية يُحضِّ

فايز السعيد مع حسني اجلسمي

الزميل بشار جاسم مع امللحن فايز السعيد

.. ومع لطيفة التونسية

من أجمل األيام
في «النظائر»
و«دن دون»..
ترعرعنا وتربينا
فيهما

بدر الطيار بـ «اإلسعاف»
إلى تايلند للعالج

مفرح الشمري 

بعد املعاناة التي عاشــها خــالل االيام 
املاضية اثر العارض الصحي الذي تعرض 
له وســلطت «األنباء» الضوء عليه، غادر 
الفنان القدير بدر الطيار مساء امس البالد 
متوجها الى احد مستشفيات مملكة تايلند 
وذلك الستكمال عالجه هناك بعد ان خاطب 
ذووه عــددا من املستشــفيات التي تعالج 

حالته املرضية بأحدث الطرق العالجية.
مغادرة الطيار «شــافاه اهللا» كانت من 
مستشفى جابر حيث نقل بسيارة اسعاف 
الى املطار ويستقبل في مطار مملكة تايلند 
ايضا بسيارة اســعاف تنقله مباشرة الى 
املستشفى الذي ســيعالج حالته الصحية 
بأحدث األجهزة الطبية خصوصا ان الفنان 
القدير بدر الطيار مير حاليا بحالة صحية 

صعبة، جعلت بعض أجهزة اجلسم تتأثر، 
باإلضافــة الى فقده الســمع بإحدى أذنيه 
وتعرض نظره للضعف الشديد وعدم قدرته 
على املشي، كل هذه املشاكل الصحية التي 
يعانــي منها «بو يوســف» دفعت اســرته 
الى التعجيل بسفره للخارج للعالج دون 
انتظار انتهاء إجراءات كتاب وزارة االعالم 
املوجه لوزارة الصحة لالستعجال في سفر 
الطيار وذلك بســبب التأخير احلاصل في 
تشــكيل احلكومة اجلديدة، فقررت اسرته 
سفره للعالج بعد ان زادت حالته الصحية 

والنفسية سوءا.
الفنــان القدير بدر الطيار«بويوســف» 
حاليا ال يريد اال الدعاء بأن يلبسه اهللا ثوب 
الصحة والعافية وان يتم عليه الشفاء عليه 
ويبعد عنه كل مكروه ليعود من رحلة عالجه 
الى وطنه وأسرته ساملا معافى.. اللهم آمني.

بعدما سلطت «األنباء» الضوء على حالته الصحية

نبيلة عبيد عن خالفها مع نادية اجلندي: «وّقعوا بينا»

القاهرة - محمد صالح

حتدثت الفنانة نبيلة عبيد عن 
حقيقــة اخلالف الذي وقــع بينها 
وبني الفنانة نادية اجلندي في فترة 
سابقة. وقالت إنها لم تعلم أي شيء 
عن هذا اخلالف، حتى جاءت إليها 
إحدى الصحافيات في مجلة قدمية 

جتري معها مقابلة، وسألتها عن هذا 
اخلالف، متابعة: «قولت لها (خالف 
ايه؟ أنا معرفش حاجة) وبدأت أبحث 
عن املوضوع حلد ما عرفت إن هي 
كان عندهــا فيلــم معرفش حصل 
فيه أيه، والناس بدأت توقع بينا، 
وملا جت والدتها توفيت طلبت من 
املوسيقار جمال سالمة كان صاحبها 

وجارها إنه يستأذنها أروح أعزيها 
معاه وبالفعل عملت كدا».

خــالل  نبيلــة  أشــارت  كمــا 
اســتضافتها في برنامــج «صدى 
املالعب» إلى أنها كانت حتب لقب 
«غول متثيل» وأنه كان يســعدها 
بشــدة، موضحة أن أكثــر األعمال 
التي كانت األقرب لقلبها العمل على 

رواية «وسقطت في بحر العسل»، 
قائلة: «أنا عملت أكثر من ٩٠ فيلما 
كل واحد بشخصية مختلفة، لكن 
رواية (وسقطت في بحر العسل) ملا 
رشحها إحسان عبدالقدوس عشان 
أقراهــا كنــت أمر بحالة مشــابهة، 
وحكايــة انتهــت بأوجــاع عايزه 

أنساها».

صابرين ليست في «سهل حشيش»

قدمــت الفنانة صابرين اعتذارها الى 
صناع فيلم «مهمة في ســهل حشــيش» 
الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، 
عن عدم املشــاركة في بطولته رغم بدء 
التصوير، وهو مــا وضع القائمني على 

الفيلم في موقف صعب.
وذكرت مصادر صحافية أن سبب اعتذار 

صابرين عن عدم العمل في فيلم ليلى هو 
مشاركتها في بطولة فيلم «مرزوق وإيتو»، 
الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان 
ويعود به إلى شاشــة السينما بعد غياب 
دام أكثــر من أربع ســنوات، وتشــاركهما 
البطولة: ميرنا نور الدين، وهو من تأليف 

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

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

معلم سياحي في اإلمارات من ١٤ حرفا

عموديًا:

SudokuSudoku

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

القرية العاملية 

داليدا خليل

لدعاسملاةا

مةلجارلالر

ربسكقلمححا

اركبيرمرنح

قراصقلاجةل

بلئامشةرلة

ماوعلااااس

اعلقيناخصل

لروسجلالاي

يضايرلاالم

الاسطولماة

ةراكتبالاي

١ـ  من احلشراتـ  وعاء الطبخ، ٢ـ  حقودـ  الغاية، 
٣ـ  شاكران، ٤ـ  قاتلـ  عالمة موسيقيةـ  ظهر، 
٥ ـ عكس خير ـ ضمير منفصل، ٦ ـ العسل ـ 
غزة، ٧- يعفو، ٨ ـ يستوعب ـ اجلور والظلم، 

٩ ـ كثير ـ خاصته، ١٠ ـ بقايا بالية ـ امليثاق.

راحلة
االصالة
اخلارج
مراقب

حمل
شمائل
كسب

االسطول

اجلسور
أنيق
نحلة

الراجلة

القصار
االبتكار

بكر
الرياضي

العوام
املساعد
سليمة

مر

الزواج ـ سحب، ٢ ـ مركب كيميائي  أنواع  ١ ـ من 
(معكوسة) ـ وجه، ٣ ـ بعد رمضان ـ متشابهان، ٤ ـ 
من احلبوب ـ قط (معكوسة) ـ يجمع، ٥ ـ والدة، ٦

ـ معمرة ـ للنداء، ٧ ـ في الفم (معكوسة)، ٨ ـ مركب 
ـ انتقص (معكوسة)، ٩- جواهر ـ البارحة، ١٠ ـ نبلغ 

(معكوسة) ـ أوالد االبناء.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ عقرب ـ قدر، ٢ ـ لئيم ـ االرب، ٣ ـ 
مادحان، ٤ ـ سم ـ مي ـ بان، ٥ ـ شر ـ 
هن، ٦ـ  الشهدـ  اباء، ٧ـ  يسامح، ٨ـ  يعي 
ـ العسف، ٩ ـ جم ـ له، ١٠ ـ رميم ـ العهد.

١ـ  املسيارـ  جر، ٢ـ  ماء (معكوسة)ـ  ميم، ٣ـ  عيدـ  ش 
ش، ٤ ـ قمح ـ هر (معكوسة) ـ يلم، ٥ ـ ام، ٦ ـ بانية ـ 
يا، ٧ ـ لسان (معكوسة)، ٨ ـ قارب ـ عاب (معكوسة)، ٩

ـ در ـ االمس، ١٠ ـ نخبر (معكوسة) ـ أحفاد.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

تناول الطعام في هذا الوقت يزيد اجلوع ويقلل من حرق 
السعرات احلرارية

عادة ما يحذر األطباء من تناول الوجبات اخلفيفة 
في منتصف الليل منذ سنوات، ألننا ليس لدينا فرصة 
حلرقها قبل النوم. واآلن أظهر باحثون من جامعة 
هارفارد أن لهذه املمارسة تأثيرا غير مباشر على 
اجلسم في اليوم التالي، حيث تبني أن األشخاص 
الذين تناولوا وجبتهم األخيرة في الساعة ١٠ مساء 
كانوا يحرقون سعرات حرارية أقل في اليوم التالي، 
ولديهم مستويات أعلى من هرمونات اجلوع مقارنة 
مبن تناولوا العشاء في الساعة الـ ٦ مساء، ولديهم 
أيضا مستويات أقل من املواد الكيميائية في اجلسم 
التي جتعلهم يشعرون بالشبع والرضا بعد الوجبات، 

وكانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن.
وفحص الباحثون من مستشفى بريغهام والنساء 
وكلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة شيكاغو ١٦

بالغا، تتراوح أعمارهم بني ٢٠ و٦٠ عاما يعانون من 
زيادة الوزن أو السمنة أثناء اتباعهم خلطتي وجبات 
ملدة ستة أيام ، واحدة مع وجبة اإلفطار في الساعة 
١٠ صباحا، والغداء في الساعة ٢ مساء، والعشاء في 
الساعة ٦ مساء، واألخرى مع وجبات مجدولة بعد 
أربع ساعات من خطة الوجبات األولى، بينما كانت 
النتائج أن املشاركني  الوجبات متطابقة. ووجدت 
كانوا أكثر عرضة للجوع مبقدار الضعف خالل 
املتأخرة، وكانت لديهم مستويات  الوجبات  خطة 
اللبتني، وهو هرمون يشير إلى  أقل من هرمون 
أن  الطعام، وفقا للبيانات. كما  الشبع بعد تناول 
الطعام في وقت متأخر  الذين تناولوا  األشخاص 
يحرقون نحو ٦٠ سعرة حرارية أقل كل يوم، مقارنة 
مبن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم. وكشفت 
النتائج أيضا أن تناول الطعام في وقت الحق من 
اليوم يبدو أنه يزيد من العمليات اخللوية لتخزين 
الدهون، ويبطئ العمليات املرتبطة بحرق الدهون. 
وكتب الباحثون أن النتائج تشير إلى أن األكل في 
وقت متأخر قد يكون مرتبطا بتغيرات في اخلاليا 
الرغم من أن  الدهنية، على  تعزز زيادة األنسجة 
هناك حاجة ملزيد من البحث لتأكيد ذلك. وميكن أن 
تساعد النتائج في تفسير سبب ربط األدلة السابقة 
بني تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وزيادة 

خطر اإلصابة بالسمنة، وفقا للباحثني.

ما الفرق بني العدوى الڤيروسية والعدوى البكتيرية؟

«بالطبع، ميكن أن يضعف البرد منظومة مناعة 
اجلسم، ما يجعل اجلسم غير قادر على مقاومة 
العدوى املرضية. ولكن مع ذلك البرد ال يكفي وحده، 
بل ال بد من وجود ڤيروس أو بكتيريا، فهي املسببات 
احلقيقية لألمراض. لذلك يجب معرفة االختالف في 
أعراضهما من أجل وصف العالج الصحيح للمريض».

من بني السمات املميزة للعدوى البكتيرية: احلمى 
واإلفرازات القيحية من األنف (وعلى سطح اللوزتني 
الديناميكيات اإليجابية ملدة ٥-٧ وبلغم)، وغياب 
أيام. باإلضافة إلى ذلك، تتميز هذه العدوى مبوجة 
ثانية من املرض: فقد يصبح املريض أفضل، ولكن 
فيما بعد تظهر األعراض مرة أخرى بشدة مضاعفة.

«أما أعراض العدوى الڤيروسية فتختلف: سيالن 
ألم والتهاب في احللق وسعال  من األنف، عطس، 
جاف وحرارة في اجلسم ال ترتفع أعلى من ٣٨ درجة 
مئوية، ما يعني أن منظومة املناعة تقاوم، وعادة 
تكفي ٣-٥ أيام لعالج اإلصابة والعودة إلى احلياة 
الطبيعية». واإلنفلونزا بسبب شدة مسارها تعتبر 
مرضا منفصال، مع أنها من أمراض التهاب اجلهاز 
التنفسي. وميكن تشخيص اإلصابة باإلنفلونزا، 
إذا مرض الشخص وارتفعت درجة حرارته بسرعة 
إلى ٣٩ - ٤٠ درجة، ويشعر بقشعريرة وآالم في 
اجلسم. هناك صداع وغثيان وحتى قيء واحتقان 

في األنف والتهاب في احللق.
كما ميكن تشخيص العدوى البكتيرية والڤيروسية، 
على سبيل املثال، باستخدام حتليل الدم العام، حيث 
تتميز األمراض البكتيرية بزيادة في اخلاليا املعتدلة 
والكريات البيض، في حني تقل اخلاليا الليمفاوية. 
إذا كان هناك ڤيروس في اجلسم، فيزداد عدد  أما 
الكريات  الليمفاوية، مقابل انخفاض عدد  اخلاليا 

البيض واخلاليا املعتدلة.

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»

املصدر: «بزنس إنسايدر»
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ناصر العنزي

الســاحل بصالبة  خطــف 
دفاعه نقطة ثمينة من العربي 
بعدما تعادل معه سلبيا ضمن 
السادســة  منافســات اجلولة 
لــدوري زيــن املمتــاز، وبهذه 
النتيجة أصبــح لـ «األخضر» 

٧ نقاط والساحل نقطتان.
علــى  العربــي  وســيطر 
مجريــات الشــوط األول لكنه 
ضــل الطريق إلــى املرمى ولم 
يتمكــن من هز شــباك حارس 
اخلصــم حمد اخلالــدي بعدما 
فقد العبوه التركيز في التعامل 
مع اللمســة األخيــرة، كما ان 
استبسال مدافعي الساحل حال 
دون تســجيل هدف، وقد لعب 
«األخضر» بضغط هجومي مبكر 
عبر محمد صولة والسنوسي 
الهادي في األطراف وكينغسلي 
ايدو وعلي فريدون في املقدمة، 
الكــرة عبر  وتناقــل العبــوه 
التمريــرات القصيرة والكرات 
العرضية، وكاد سلطان العنزي 
يفتتح األهداف بعدما سدد الكرة 
بكعــب قدمه ومرت إلى جانب 

املرمى (٣٠)، وتقــدم الصولة 
قريبــا من منطقة اجلزاء لكنه 
سدد كرته فوق العارضة (٣٩)، 
ولم يأت استحواذ العربي على 
الكرة كما أراد مدربه وعجز عن 

تسجيل هدف.
الســاحل فقــد دافــع  أمــا 
مســتميتا عن مرمــاه بوجود 
حمزة بن عبــده وعبدالرحمن 
الديحاني وناصر سالم وطارق 
عجون وخرج بشباك نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل 
العربي هجومه والساحل دفاعه، 
وأجرى مدرب العربي تغييرات 
بإشراكه سيف احلشان وبندر 
السالمة، وأهدر النيجيري ايدو 
فرصة ثمينة بعدما أبعد حمزة 
بن عبــدة الكرة قبــل دخولها 
املرمى (٨٥)، واعتمد الســاحل 

على املرتدات ولم جتد نفعا.
أدار املباراة احلكم مصطفى 
الشطي وجاءت قراراته سليمة.

هذا، وتدخل فرق دوري زين 
للدرجة املمتازة في اختبارات 
جديدة من أجــل الصراع على 
املقدمــة والهــروب مــن القاع، 
وتقــام اليــوم مباراتان جتمع 

األولــى بني الفحيحيل برصيد 
٦ نقاط مع التضامن بـ ٥ نقاط 
على ملعب نادي الشباب، وفي 
الثانية يستضيف اجلهراء وله 
٧ نقاط على ملعبه مبارك العيار 

النصر الذي ميتلك ٥ نقاط.
املواجهة األشد  وســتكون 
والتــي تتجه إليها األنظار غدا 
الســبت في قمة الصراع على 
الصدارة بني الكويت املتصدر بـ 
١٢ نقطة وكاظمة الثاني برصيد 
١١ نقطــة على ســتاد الصداقة 
والسالم، ويشهد اليوم نفسه 
مواجهة القادسية الذي جمع ٧

نقاط والساملية بـ ٨ نقاط على 
ملعب محمد احلمد.

وفي مباراتي اليوم تسعى 
الفــرق األربعــة إلى حتســني 
مراكزها، ففي مباراة الفحيحيل 
والتضامــن فــإن األول واصل 
عروضه اجليدة رغم خسارته 
من الكويت «١-٢» في اجلولة 
املاضية، أما التضامن فتعادل 
مع الســاحل، لكنه مــازال في 
ترتيــب غيــر مطمئــن، فيمــا 
يسعى اجلهراء في مباراته مع 
النصر إلى تعويض خسارته من 

العربي، كما سيسعى العنابي 
إلــى جتــاوز مضيفــه لزيادة 
نقاطه. سيكون ستاد الصداقة 
والسالم مسرحا ملواجهة قوية 
غدا الســبت، فإمــا أن يواصل 
الكويــت صدارتــه أو يخطفها 
كاظمــة منه، والفريقــان يكاد 
يكــون مســتواهما واحدا من 
حيث جودة العناصر والقيادة 
الفنية اجليدة، واألبيض ميتلك 
كل مقومــات الفــوز ملا يضمه 
مــن عناصر أساســية وبديلة 
متميزة، وهذا مــا أكده مدربه 
الكرواتي رادان، بأن البدالء كانوا 
الورقة الرابحة في الفوز على 
الفحيحيل باملباراة الســابقة، 
فيما ظهر بشكل مميز املهاجم 
ياســني اخلنيســي متصــدر 
الهدافني بســبعة أهــداف.  من 
جانبه، فإن «البرتقالي» فرط في 
الصدارة بعد تعادله مع الساملية 
١-١ وهو مؤهل لتجاوز ضيفه 
لكــن عليــه أال يكــرر أخطاءه 
الدفاعية كما حدث في املباراة 
املاضية، وهي بالطبع ال تخفى 

على مدربه ماركوف.
أما فــي مواجهة الســاملية 

والقادسية، فإن األول لم يستقر 
على مستوى ثابت، لكنه فرض 
نفسه في املراكز الثالثة األولى، 
وغدا ســيواجه مدربــه محمد 
إبراهيم والعبوه اختبارا صعبا، 
وهو قادر على جتاوزه اذا أحسن 
اســتغالل فرصه بوجود قوة 
هجومية تضم جمعة ســعيد 
وأسو رستم ومبارك الفنيني.
أما القادسية فمازال بعيدا 
عــن مســتواه منــذ انطالقــة 
الــذي أغضب  الــدوري، األمر 
جماهيــره، وعندمــا جاءتــه 
الفرصــة فــي مبــاراة النصر 
فرط فيها وتعادل ســلبيا بعد 
أن لعب خصمه بعشرة العبني 

فترة طويلة.

«األزرق» مستقر عند املركز الـ ١٤٩ عامليًا
اســتقر منتخب الكويت في التصنيف 
العاملي لالحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، 
الصادر أمس لشهر أكتوبر عند املركز الـ١٤٩
عامليا والـ ٢٧ آسيويا والسادس خليجيا.

وأقيمت العديد من املباريات الدولية بني 
رسمية وودية في مختلف قارات العالم خالل 
شهر سبتمبر املاضي غير أن «األزرق» لم 
يشارك في أي منها وهو األمر الذي انعكس 
عليه بعدم احلصول على أي نقاط إضافية 

تساهم في حتسني مركزه ولو قليال.
فــي غضون ذلك، تصدر منتخب إيران 
تصنيف منتخبات آســيا والـــ ٢٠ عامليا، 

تاله منتخب اليابان ثــم كوريا اجلنوبية 
فأســتراليا ثم قطر والســعودية والعراق 

واإلمارات وسلطنة عمان.
وعربيا تقدم املنتخب السعودي مركزا 
واحدا (٥١ عامليا والسادس آسيويا)، رفقة 
منتخب العراق الذي ارتقى إلى املرتبة الـ 
٦٨ علــى الصعيد العاملي والســابع قاريا، 
واحتــل املنتخب اإلماراتي املركــز الـ ٧٠، 
كما شــهد التصنيف تقدم منتخب املغرب 
(٢٢) واجلزائــر (٣٧) ومصــر (٣٩) بينما 
احتفــظ املنتخب التونســي باملركز الـ ٣٠

على الصعيد العاملي.

«الناشئني» يواجه السعودية بحسابات معقدة
مبارك اخلالدي

يختتم منتخبنا الوطني للناشئني حتت 
١٧ ســنة لكــرة القدم اليوم مشــاركته في 
منافسات املجموعة الرابعة من التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا ٢٠٢٣، وذلك 
عندما يواجه املنتخب السعودي املستضيف 

مبدينة اخلبر.
ويخوض منتخبنا املباراة وفي رصيده 
٦ نقاط من ٣ مباريات بينما ميتلك األخضر 
الســعودي ٦ نقاط مــن مباراتني. ووضع 
األزرق نفســه في حســابات معقــدة بعد 

خسارته أمام الهند ٣ - ٠ في املباراة التي 
جمعتهما مساء األربعاء ضمن اجلولة الثالثة 
والتي شهدت اكتساح السعودية ملنتخب 
جزر املالديف بنتيجة ٩ - ٠ ليعتلي صدارة 
املجموعة بفارق األهداف عن منتخب الهند.

ويبقى تأهل األزرق مرهونا بفوزه اليوم 
على شقيقه الســعودي وانتظار النتائج 
األخرى. اجلدير بالذكر ان أصحاب املركز 
األول من املجموعات العشــر على صعيد 
القارة يتأهلون بشكل مباشر الى النهائيات 
إضافة إلــى أفضل ٥ منتخبــات حلت في 

املركز الثاني.

رسميًا.. العزب مدربًا لبرقان
يحيى حميدان

توصلت إدارة نادي برقان لتسوية مع مدرب الفريق 
األول لكرة القدم، البرازيلي إميرســون ألكانتارا، لفسخ 
التعاقد معه وتعيني املدرب الوطني محمد العزب بدال منه.

وجاءت رغبة إميرسون بسبب ظروف عائلية جتبره 
على السفر إلى بالده البرازيل خالل الفترة املقبلة.

ويعتبر هذا االختبار األول للمدرب العزب على صعيد 
فرق الكبار بعدما سبق له العمل مدربا ملنتخبنا الوطني 
للناشئني، وكذلك كمساعد مدرب ملنتخبي الشباب واألوملبي.
ويقبع برقان في املركز اخلامس واألخير في ترتيب 
دوري «زين» للدرجة األولى برصيد نقطة يتيمة، وسجل 

محمد العزب«الذهبي» هدفا وحيدا واستقبل ٦ أهداف في شباكه.

بداية مثالية ملمثلي الكويت في البطولة.. و١٢ مباراة اليوم وغداً السبت

افتتاح مميز لـ «عربية السلة».. والناصر: اجلميع فائز

جنحت الفرق الكويتية في حتقيق نتائج إيجابية 
بافتتاح منافسات بطولة األندية العربية الـ ٣٤ لكرة 
السلة للرجال التي يستضيفها نادي الكويت، ومتتد 
منافساتها حتى ١٥ أكتوبر اجلاري، على صالتي احتاد 
كرة السلة بضاحية صباح السالم، ونادي الكويت 
بكيفان، إذ متكن «األبيض» وصيف النسخة السابقة 
من التغلب على نظيره أهلي بنغازي الليبي ٧٦-٦٠

باملجموعة األولى، كما ســجل كاظمة فوزا مستحقا 
على البشــائر العمانــي ٩٩-٨٠ باملجموعة الثالثة، 
وفي املجموعة الرابعة جتاوز اجلهراء منافسه دجلة 

اجلامعة العراقي بنتيجة ٧٢-٥٧.
وفي باقي نتائج اليوم االفتتاحي للبطولة، تغلب 
األهلي املصري بطل النســخة السابقة على امليناء 
اليمني ١٣٠-٥٣، كمــا تفوق األهلي البحريني على 
الســد القطري ٦٩-٦٠، فيما فاز االحتاد السكندري 
علــى أهلي حلب الســوري بنتيجة ٩٩-٥٢، وبذلك 
وضعــت الفرق الفائزة أول نقطتــني في رصيدها، 

فيما نالت الفرق اخلاسرة نقطة واحدة.
إلى ذلك، شــهدت البطولة في يومها األول حفل 
افتتاح مبســط ومتميز فــي صالة االحتاد، تخللته 
عــروض فنية بأضــواء الليزر، وأغنيــة ترحيبية 
باألشــقاء العرب في وطنهم الثانــي الكويت قدمها 
الفنان بشار الشطي، وعرضا لطابور الوفود العربية 
املشاركة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة 

األوملبية الكويتية الشــيخ فهد الناصر، ومدير عام 
الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل، والسفير 
املصري أسامة شلتوت، ونائبي رئيس االحتاد العربي 
لكرة السلة مجدي ابو فريخه، وعبدالرحمن املسعد، 
ورئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة الســلة 
رشيد العنزي، ورؤساء الوفود العربية، وعدد من 
القيادات الرياضية في األندية واالحتادات، وقد حظي 

احلفل بإشادة واسعة من قبل احلضور.
وفي هذا الصدد، أكد الشيخ فهد الناصر أن البطولة 
فرصة لتعزيز الروابط بني العرب، ولتبادل اخلبرات 
الفنية واإلدارية، مضيفا: «أهال وسهال باألشقاء في 
بلدهم الثاني الكويت، وطن الصداقة والسالم، ونأمل 
لهم طيــب اإلقامة، وكل التوفيــق، وحتقيق أقصى 
درجات االستفادة من هذا التجمع العربي املميز»، كما 
أشاد بحسن التنظيم الذي تشهده البطولة، آمال كل 
التوفيق ملمثلي كرة السلة الكويتية، وتقدمي مستويات 
فنية تظهر معها التطور امللحوظ في األعوام األخيرة 

للعبة، وكذلك جلميع األندية العربية املشاركة.
مباريات اليوم وغدًا

هذا، وتنطلق اليوم منافسات اجلولة الثالثة من 
البطولة بإقامة ٦ مواجهات، حيث تشهد صالة نادي 
الكويــت مواجهتني في املجموعة الرابعة يلتقي في 
األولى اجلهراء مع وداد بوفاريك اجلزائري عند الـ 

٣ عصرا، تليها في الـ ٥ مساء مباراة دجلة اجلامعة 
العراقي مع بيروت اللبناني، وفي الـ ٧ مساء كاظمة 
يالقى نظيره السد القطري ضمن مواجهات املجموعة 
الثالثة، وعلى صالة االحتاد بضاحية صباح السالم، 
يلتقي عنــد الـ ٣ عصرا الغرافة القطري مع األهلي 
املصري فــي املجموعة الثانية، تليها مباراة امليناء 
اليمني مع الرياضي اللبناني ضمن املجموعة ذاتها، 
بينما يلتقي أهلي حلب الســوري مع أهلي بنغازي 
الليبي في الـ ٧ مساء ضمن مباريات املجموعة األولى.

وتقام غدا السبت ٦ مباريات أيضا ضمن مواجهات 
الدور التمهيــدي للبطولة، حيث يلعب على صالة 
االحتــاد نــادي الغرافة القطري مــع امليناء اليمني 
فــي الـ ٣ عصرا في املجموعــة الثانية، تليها في ٥
مســاء مواجهة جتمع األهلي املصري مع الرياضي 
اللبناني ضمــن املجموعة األولــى، وفي املجموعة 
الثانية يلتقي االحتاد الســكندري بنظيره الكويت 
مســتضيف البطولة عند الـ ٧ مســاء، وعلى صالة 
نادي الكويت بكيفان يواجه األهلي البحريني نظيره 
البشــائر العماني عند الـــ ٣ عصرا، وفي املجموعة 
الرابعة، يتبعها لقاء يجمع وداد بوفاريك اجلزائري 
مــع دجلة اجلامعــة العراقي في الـ ٥ مســاء ضمن 
مباريات املجموعة الثالثة، فيما يواجه اجلهراء ثاني 
مبارياته في البطولة بلقاء بيروت اللبناني في الـ٧

مساء في املجموعة الرابعة.

الفنان بشار الشطي مؤدياً وصلته الغنائيةمن مواجهة كاظمة والبشائر العماني

ختام «آسيوية الصاالت» السبت
«طائرة» العربي تعبر اجلهراء

تختتم غدا السبت بطولة 
كأس آسيا لكرة الصاالت التي 
تستضيفها منذ ٢٧ سبتمبر 
املاضي على مجمع الشــيخ 
ســعد العبــداهللا للصــاالت 

مبشاركة ١٦ منتخبا. 
وسجلت الكويت جناحا 
باهــرا في تنظيــم البطولة 
القارية على الصعيد التنظيمي 
والفنــي واجلماهيري، بعد 
اجلماهيــر  اســتمتعت  أن 
القوية واملثيرة،  باملباريات 
فــي الوقت الــذي أثنى فيه 

مسؤولو املنتخبات املشــاركة على التنظيم 
املميز وأشادوا بجهود اللجنة املنظمة احمللية.
وأكد مدير ادارة مســابقات كرة الصاالت 
فــي احتاد الكرة، عضو جلنة املســابقات في 
اللجنة املنظمة، فراج الفراج جناح البطولة، 
قائــال: «نظمنــا بطولة من أجنــح البطوالت 
مقارنة بنظيراتها السابقة على مستوى آسيا 
لتظهر بشكل استثنائي، فجميع اللجان العاملة 
بذلت جهودا كبيرة لتنظيم بطولة استثنائية، 
حيث مت توفير كل اإلمكانات لتحقيق النجاح 
التنظيمي للحدث القاري ومن جميع اجلوانب، 
ونحــن هنا البد لنــا أن نثمن الــدور الكبير 

لــوزارات الدولــة في تذليل 
الصعــاب وخدمــة العاملني 
في البطولة إلجناحها ألنها 
في النهاية تعتبر دعما للعبة 

على الصعيد احمللي».
وأضاف: «النقطة الوحيدة 
على البطولة هي أننا كنا منني 
النفس بذهاب منتخبنا بعيدا 
في املنافســة كبلــوغ الدور 
نصف النهائــي أو النهائي، 
لكنــه واجــه منتخبــا قويا 
هو األوزبكســتاني املصنف 
ضمن أفضل ثالثة منتخبات 
في القارة واخلسارة أمامه لم تكن مفاجئة». 
واســتطرد: «البطولة لم تشــهد أي مفاجآت 
كبيرة باستثناء خروج املنتخب اللبناني من 
الدور األول، في حني يعتبر األخضر السعودي 
الرقم الصعب بعد تغلبه على اليابان املصنفة 
ثانيــة قاريا ضمن منافســات املجموعة قبل 
خروجــه منها بفارق األهداف لصالح ڤيتنام 

والساموراي».
ولفــت الفراج إلى أن اللجنــة املنظمة لم 
تتلــق أي احتجاج من أي منتخب مشــارك، 
وهذا من عالمات النجاح ودليل على حســن 

التنظيم وسير البطولة.

يعقوب العوضي

فــاز فريق الكرة الطائــرة بنادي العربي 
على اجلهــراء بنتيجة ٣-٢ في املباراة التي 
جمعتهما مساء أول من أمس على صالة احتاد 
الكرة الطائرة مبجمع الشيخ سعد العبداهللا 
في افتتاح منافســات بطولــة االحتاد للكرة 
الطائــرة، ليظفر األخضر بــأول نقطتني في 
مشــواره، بينما ربح اجلهراء أول نقطة في 
رصيده. وفي السياق ذاته أصدر االحتاد جدول 

مباريات البطولة التي تنطلق جولتها الثانية 
اإلثنني املقبل مبواجهة برقان مع اجلهراء في 

الـ ٥٫٠٠ مساء على صالة االحتاد.
وكان اليرمــوك والتضامــن قد انســحبا 
رسميا من البطولة لعدم جهوزيتهما، وألغيت 
جميع مبارياتهما في البطولة، وقد كان مقررا 
للقادســية ان يلتقي التضامن مساء أول من 
أمس. ويتطلع االحتاد الى تنشيط الفرق قبل 
اقامة بطولة الدوري العام بقســميه املمتاز 
والدرجة األولى عبر بوابة بطولته التنشيطية.

الفراج: تنظيم استثنائي للحدث القاري الكبير أشاد به اجلميع

فراج الفراج

انطالق بطولة «جوجيتسو» غدًا
حتتضن الكويت غدا السبت  أكبر بطولة جوجيتسو 
من دون بدلة في الشرق األوسط مبشاركة أكثر من ١٠٠
العــب والعبة من دول اخلليــج واملنطقة باإلضافة إلى 

العبني عامليني.
وتعد هذه البطولة الثانية بعدما نالت النسخة األولى 
منها استحسان املشــاركني واجلمهور، والتي تقام في 
مقر اللجنة األوملبية مبنطقة الدوحة حتت رعاية اللجنة 
األوملبية وشركة ريبل ورعاية رسمية ملالبسها من شركة 

«بورن برمييتف الشرق األوسط».

محمد الصولة يحاول املرور محمد الصولة يحاول املرور 
من العب الساحل حمزة بن عبدة من العب الساحل حمزة بن عبدة 

(متني غوزال)(متني غوزال)

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٥:٥٥الشبابالفحيحيل ـ التضامن

كويت سبورت٨:١٥مبارك العياراجلهراء ـ النصر
مباراتا الغد

كويت سبورت٥:٥٥الصداقة والسالمكاظمة ـ الكويت
كويت سبورت٨:١٥محمد احلمدالقادسية ـ الساملية

الساحل ُيجبر العربي على التعادل «السلبي»..وقمة «الصدارة» بني الكويت وكاظمةالساحل ُيجبر العربي على التعادل «السلبي»..وقمة «الصدارة» بني الكويت وكاظمة
الفحيحيل واجلهراء يلتقيان التضامن والنصر في دوري «زين» اليوم.. والقادسية في مواجهة الساملية غدًا
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(ريليش كومار)       جيمس هولتسنايدر وبلسم األيوب وكريستي واتكنز ومارتن ولقيموث ودانييل سانتور يتوسطون املشاركني في اليوم الرياضي 

نادي الكويت والسفارة واجليش األميركيان نادي الكويت والسفارة واجليش األميركيان 
يحتفالن بـ «اليوم العاملي للسالم»يحتفالن بـ «اليوم العاملي للسالم»

هادي العنزي

نظم نادي الكويت الرياضي ومشروع 
«كوني قوية» يومــا رياضيا وبطولة 
صداقة لكرة الطائرة للسيدات بني فريق 
نادي الكويت لكرة الطائرة للســيدات 
وفريق اجليش األميركي لكرة الطائرة 
للسيدات، وكانت املشاركات من كل من 
معســكر عريفجان، ومعسكر االديرع، 
وقاعدة الشــيخ علي السالم الصباح، 
وكان في مقدمة احلضور القائم بأعمال 
السفارة األميركية في الكويت جيمس 
هولتســنايدر، ومستشــارة العالقات 
العامة والشؤون الثقافية في السفارة 
األميركية كريستي واتكنز، وقائد معسكر 
عريفجان العقيد مارتن ولقيموث، وقائد 
معســكر علي الســالم العقيــد دانييل 
ســانتورو، وقائد «بيورنغ») االديرع 

املقدم كريستوفر نولي.
وشــمل اليــوم الرياضــي إقامــة ٣

مباريات ودية، مبشاركة فرق مختلطة 
مــن العبات نــادي الكويــت الرياضي 
والعبات اجليش األميركي، واختتمت 
الفعاليــة مببــاراة بني نــادي الكويت 
الرياضي واجليــش األميركي، وحقق 
فيهــا فريق اجليــش األميركــي الفوز 

بنتيجة ٢٥-٢٣.
وفي ختام اليوم الرياضي مت تكرمي 
الالعبــات املشــاركات وجلنــة احلكام 
املشــاركة مــن االحتــاد الكويتي لكرة 
الطائرة، وهن: نوف العريني، وفاطمة 
الكنــدري، وأســماء العبيــد، وفاطمة 
الشطي، وقد قمن مبجهود رائع، وإدارة 

متميزة للمباريات.
وبهذه املناســبة، قال القائم بأعمال 
السفارة األميركية في الكويت جيمس 
هولتســنايدر: «إننــي ســعيد برؤية 
هــذه الكوكبة من الســيدات الرائعات 
ميارسن الرياضة، ويساهمن بإيصال 
رسائل جميلة وهي الرياضة والسالم، 
انه ليس فقــط يوما رياضيا، انه يوم 
نركز فيه على مفاهيــم مختلفة وإننا 
فخورون بأن نكون شركاء في هذا احلدث 
املميز الذي يســتضيفه نادي الكويت 
الرياضي، بإشراف عضو مجلس إدارة 
نادي الكويت بلسم األيوب، ويعد نادي 
الكويت مهما في البرامج الهادفة والفعالة 

املجتمعية منها والتنموية».
مبادرة التبادل الثقافي

من جانبها، ذكرت مستشارة العالقات 
العامة والشؤون الثقافية في السفارة 
األميركية كريستي واتكنز، ان مبادرة كل 
جندي سفير تعزز من تبادل الثقافات بني 
املجتمع األميركي واملجتمع الكويتي، وان 
وجود شركاء مثل نادي الكويت الرياضي 
و«كوني قوية» مــع البطلة الرياضية 
بلســم األيوب يعكس حتما أبعاد هذا 
التعاون، ومنها متكني املرأة، والعمل من 
أجل السالم، واستخدام الرياضة كأداة 
للتنميــة والشــراكة االجتماعية، وفي 
املجمل لقد كان يوما جميال استمتعنا 
بكل حلظة، ونتطلع للمزيد من التعاون 
في شراكاتنا املختلفة مع نادي الكويت 

الرياضي.
املعاني السامية للسالم

بدورهــا، قالت عضــو مجلس إدارة 
نادي الكويت بلسم األيوب: «فخورون 

بتنظيــم هــذا احلدث العاملــي اجلميل، 
ومبشاركة شركائنا من اجليش األميركي 
والسفارة األميركية في الكويت، هذا اليوم 
الذي نحتفل به مبعاني ســامية ضمن 
اليوم العاملي للسالم واليوم العاملي ال 
للعنف، ويسهم في نشر مفاهيم رياضية 
واجتماعية وتنموية، ونحن ال نركز في 
نادي الكويت الرياضي فقط على اجلانب 
الرياضي التنافسي البحت، لكننا أيضا 
نؤمن بأن اجلانب االجتماعي والثقافي 
للنــادي مهم جدا، والشــراكات الدولية 
تثري كافة املجاالت، في هذا اليوم نركز 
علــى جوانب عــدة منها متكــني املرأة، 
واملســاواة بني اجلنســني، ودور املرأة 
في عمليات السالم ومتكني املجتمع، ومن 
خالل الرياضة وأهداف التنمية املستدامة 
لألمم املتحدة نســتطيع حتقيق الكثير 
إذا اســتخدمنا الرياضة كأداة لتحقيق 

كل ما سبق ذكره».
دور رائد للكويت

وأكدت األيوب بقولها: إذا عدنا للتاريخ 
فإننا جند أن الكويت كانت دائما سباقة 
في نشر السالم واملفاهيم اإلنسانية من 
خــالل الرياضة، مضيفــة والدليل هي 
بطولــة الصداقة والســالم التي أطلقها 
الشهيد الشيخ فهد األحمد الصباح في 
عام ١٩٨٩، وكنت أنا شخصيا من الطلبة 
والطالبات املشــاركني فيهــا باللوحات 
اخللفيــة، وأن هــذه التجربة غرســت 
باملجتمــع معايير أساســية عن الدور 
الذي تلعبه الكويت في تعزيز السالم، 
وإذا طرحنا جتربة عاملية تاريخية فإننا 
نستذكر الدور الرائد الذي قام به الرئيس 
اجلنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديال، 
عندما وحد الشــعب اجلنــوب أفريقي 
من خالل بطولة الركبي عام ١٩٩٥، تلك 
البطولة التي استخدمها الزعيم نيلسون 
مانديال لتوحيد الشعب اجلنوب أفريقي 
بعد سنوات من الفصل العنصري، والتي 
قال فيها: «نحن لم نلعب فقط من أجل 
٦٠ ألف مشــجع، لقد لعبنا من أجل ٤٣

مليون من الشعب اجلنوب أفريقي.. نحن 
شعب واحد»، وحتديدا في نادي الكويت 
الرياضي نحن نحرص على تعزيز دور 
الفعاليات العاملية والتوعية االجتماعية 
والشراكات األممية والتي تسهم في نشر 
املفاهيم والتغيير اإليجابي االجتماعي.

يذكر أن بلسم األيوب أسست مشروع 
«كوني قوية» لتمكــني املرأة في ٢٠١٥

عندمــا أطلقتــه بالتعاون مــع احلملة 
العاملية لألمم املتحدة إلنهاء العنف ضد 
املــرأة، وقدمت منوذجا فريدا لبرنامج 
تدريب الدفــاع عن النفس للســيدات 
والفتيات في الكويت، وشهد البرنامج 
جناحــا منقطع النظير، كما اســتمرت 
في عمــل الــدورات وورش العمل منذ 
ذلك احلــني، وحصل مشــروع «كوني 
قوية» على شــراكات عامليــة، واليوم 
مــن أجــل تفعيل مفهوم املســاواة بني 
اجلنسني أطلقت بلسم األيوب «كن قويا» 
للرجــل كذلك، وهي تقوم بعمل برامج 
تدريبية رائعة، وأيضا «كن قويا» لألوالد 
و«كوني قوية» للفتيات، والذي يركز 
على التوعية مبكافحة التنمر باإلضافة 
إلــى البرامج االجتماعيــة والرياضية 
الهادفة، ويعتبر نادي الكويت الرياضي 
شريكا فعاال لهذه املبادرات وهو يقدم 

منوذجا فريدا في الكويت.

بالشراكة مع مشروع «كوني قوية».. ومشاركة ٥٠ العبة من فريق كرة الطائرة

خطوة فعالة في الرياضة النسائية
ذكرت بلسم األيوب، أن نادي الكويت الرياضي حرص على أن 
يعلن رســميا عن تأســيس فريق كرة الطائرة للسيدات في حدث 
مهــم كهذا، وقالت: «لقد قمنــا بعمل خطة عمل لفريق كرة الطائرة 
للســيدات منذ العام املاضي، وتأســس الفريق رســميا في مارس 
مــن هذا العام، وفعليا قمنا بإعداد فريق رائع من العبات مميزات، 
ونتطلع لتحقيق اإلجناز ومتثيل نادي الكويت الرياضي رســميا 
في دوري الســيدات لكرة الطائرة»، مضيفــة: نحن فخورون جدا 
باملســتوى الفنــي العالي الذي قدمتــه العباتنا، والوعــي الثقافي 
املميز، والروح الرياضية العالية ونتطلع أن نشــهد معهن جناحا 

مميزا في هذا املوسم.
وأكــدت األيوب أن مفهوم متكني املــرأة في الرياضة ال ينحصر 
فقط في اجلانب الرياضي والبدني، بل يتعداه إلى الدور االجتماعي 
الذي نعززه من خالل الرياضة، مضيفة اننا نؤسس جيال واعدا من 
السيدات الشابات امللهمات لتكن قيادات رياضية مستقبلية يقدن 
حركة الرياضة الكويتية إلى جنب الرجل ويكونوا جميعا شركاء 

في التنمية الوطنية.

ملشاهدة الڤيديو
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«اجلمباز الفني للناشئني» بطًال للعرب

انطالق مهرجان أبوظبي للصيد والفروسية

انتــزع املنتخب الكويتــي للجمباز الفني 
للناشئني الصدارة في البطولة العربية للناشئني 
والناشئات التي اختتمت أمس األول في وهران 
اجلزائرية، بحصد ٨ ميداليات بواقع ٧ ذهبيات 
وفضية واحدة، فيما نال املنتخب اجلزائري املركز 

الثاني، واحتل املنتخب القطري املركز الثالث.
وفرض عبداهللا مقداد نفسه بطال على اجلميع، 
بحصده منفردا ٦ ذهبيات في كل من مسابقات 
الفردي العام، احلركات األرضية، حصان احللق، 
القفز، املتــوازي والعقلة، فيما جاءت  حصان 
الذهبية السابعة في مسابقة الفرق، بينما أحرز 
موســى الصحاف فضية جهاز احللق، ليرتفع 
رصيــد املنتخب الكويتي مع ختام البطولة إلى 
١٤ ميدالية (بواقع ٧ ذهبيات ومثلها من الفضة)، 
بعد أن حقق منتخب الناشئات الثالثاء املاضي 

٦ فضيات.
من جانبه، عبــر رئيس االحتادين الكويتي 
والعربي للعبة ورئيس وفد املنتخب الوطني فهد 
الصولة عن سعادته البالغة باإلجنازات التي حققها 
أبطال املنتخب، مضيفا أن املشــاركة الكويتية 
كانت ناجحة بجميع املقاييس بعد أن طوق العبو 
والعبات املنتخــب الوطني أعناقهم بامليداليات 
الذهبية والفضية. وأكد الصولة أن النتائج الرائعة 

انطلــق معرض أبوظبــي الدولي للصيد 
والفروسية في حدث سنوي مهم يعتبر األكبر 
من نوعه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، 
إذ أصبح منصة عاملية مرموقة تتيح للمشاركني 
حتديد املوزعني والشركاء، وتوسيع أعمالهم، 
وإطالق أحدث املنتجات والترويج لها، باإلضافة 
إلى دورها الرئيسي في تعزيز التراث الثقافي 

واحلفاظ عليه.
واحتضن املهرجان الــزوار من مختلف 
أنحاء العالم، وقســم املهرجان أيام األسبوع 
بالكثير من الفعاليات والعروض واملشاركني 
واشتمل على قســم يخص األسلحة وآخر 
يخص الرحالت جتلت في مشــاركة معرض 
«كشتة» نظم بســواعد أبناء اإلمارات، وقد 
استقطب عددا من الصقارين وعشاق الصيد 
والفروسية وكبار املشترين وكبار الشخصيات، 
كما حظي باهتمام كبير من أصحاب السمو 

الشيوخ واألمراء وكبار الشخصيات واملسؤولني 
في دولة اإلمــارات العربية املتحدة ومنطقة 

اخلليج العربي.
وتنوعت األنشطة والفعاليات التي تخص 
السعودية في جناح محمية امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، منها مشــاركة الفرق املوسيقية 
األفريقية وكذلك القسم اخلاص بشرطة أبوظبي، 
اخليول واملسابقات بها والرماية بالسهام، كما 
حرص معرض أبوظبي للصيد والفروســية 
على إبراز العالقة الوثيقة بني الشعر من جهة 
والصقارة والفروسية من جهة أخرى، فتصدرت 
أروقة املعرض مكعبات خشبية باللون األسود 
خطت عليها أبيات شعرية شهيرة، وكان من 
الالفت أيضا املباني والفنادق التي تصورت في 
هيئة حتف معمارية تبعث السعادة والسكينة 
وال نغفل النافورة الراقصة التي تســتقطب 

الكبار والصغار.

التي ســجلها ناشئو وناشئات الكويت في هذا 
احملفل العربي هي ثمرة جهد وعمل حقيقي لالعبني 
والالعبات وألعضــاء األجهزة الفنية واإلدارية 
طيلة فترة اإلعداد، منوها بأن االحتاد الكويتي 
حرص خالل الفتــرة املاضية على إعداد خطة 
مدروسة لتطوير مستويات املنتخبات الوطنية 
من خالل إقامة معسكرات تدريبية خارجية في 
دول أوروبية وآسيوية متقدمة في اللعبة، مؤكدا 
أن االحتاد ماض في خططــه للنهوض بألعاب 

اجلمباز الفني واإليقاعي والباركور.

عبداهللا مقداد حصد منفردا ٦ ذهبيات

في أكبر حدث من نوعه مبنطقة الشرق األوسط

 برنامج املباريات بتوقيت الكويت 

اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة الـ ٨)
١ ١٠beIN sportsأوساسونا – ڤالنسيا

أملانيا (املرحلة الـ ٩)
٣ ٩:٣٠beIN sportsهوفنهامي – برمين

فرنسا (املرحلة الـ ١٠)
٢ ١٠beIN sportsليون – تولوز

غدًا السبت

إجنلترا (املرحلة الـ ١٠)
١ ٥beIN sports XTRAبورمنوث – ليستر

٢ ٥beIN sports PREMIUMتشلسي – ولڤرهامبتون
١ ٥beIN sports PREMIUMمان سيتي – ساوثمبتون
٣ ٥beIN sports PREMIUMنيوكاسل – برينتفورد

٢ ٧:٣٠beIN sports PREMIUMبرايتون – توتنهام

إسبانيا (املرحلة الـ ٨)
١ ٣beIN sportsأمليريا – رايو فايكانو

١ ٥:١٥beIN sportsأتلتيكو مدريد – جيرونا
١ ٧:٣٠beIN sportsإشبيلية – بلباو

١ ١٠beIN sports PREMIUMخيتافي – ريال مدريد

إيطاليا (املرحلة الـ ٩)
٤starzplay APPساسوولو – إنتر

٧starzplay APPميالن – يوڤنتوس
٩:٤٥starzplay APPبولونيا – سمبدوريا

أملانيا (املرحلة الـ ٩)
٤:٣٠أوغسبورغ – ڤولفسبورغ

٣ ٤:٣٠beIN sports ENGLISHليڤركوزن – شالكه
٤ ٤:٣٠beIN sportsبوخوم – فرانكفورت
٣ ٤:٣٠beIN sportsماينتس – اليبزيغ

١ ٧:٣٠beIN sports PREMIUMدورمتوند – بايرن ميونيخ

فرنسا (املرحلة الـ ١٠)
٢ ٦beIN sportsمرسيليا – أجاكسيو

٢ ١٠beIN sportsرينس – باريس

«امللكي» و«السيتي» يضربان بقوة.. و«البلوز» يصدم «الروســــونيري»«امللكي» و«السيتي» يضربان بقوة.. و«البلوز» يصدم «الروســــونيري»
بات ريال مدريد اإلسباني حامل اللقب ومان سيتي اإلجنليزي 
على مشارف ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزهما 
على شاختار دانييتسك األوكراني ٢-١ وكوبنهاغن الدمناركي 

٥-٠ في اجلولة الثالثة.
وحقق تشلســي االجنليزي ويوڤنتوس اإليطالي فوزهما 
األول في دور املجموعات عندما تغلب األول على ضيفه ميالن 
اإليطالي ٣-٠، والثانــي على ضيفه ماكابي حيفا ٣-١، واألمر 
ذاته لاليبزيغ األملاني بتغلبه على سلتيك االسكوتلندي ٣-١، 
فيما انتهت قمة بنفيكا البرتغالي وضيفه باريس سان جرمان 

الفرنسي بالتعادل ١-١.
فــي املباراة األولى علــى ملعب ســانتياغو برنابيو، حقق 
ريال مدريد األهم بفوزه على ضيفه شاختار دانييتسك بهدفني 
للبرازيليني رودريغو (١٣) وفينيسيوس جونيور (٢٨) مقابل 

هدف أللكسندر زوبكوف (٣٩).
وحقق «امللكي» فوزه الثالث تواليا ورفع رصيده إلى ٩ نقاط 

في صدارة املجموعة السادسة بفارق ٥ نقاط أمام شاختار.
وأنعش اليبزيغ آماله، أقلها املنافســة على البطاقة الثانية 
للمجموعة عندما تغلب على ضيفه سلتيك االسكوتلندي ٣-١ في 
اليبزيغ. وسجل الفرنسي كريستوفر نكونكو (٢٧) والبرتغالي 
أندريه سيلفا (٦٥ و٧٧) أهداف اليبزيغ، ومواطن األخير جواو 
فيليبي «جوتا» (٤٧) هدف ســلتيك. وتخلص الفريق األملاني 
من املركز األخير رافعا رصيده إلى ٣ نقاط بفارق نقطتني أمام 

سلتيك صاحب نقطة وحيدة.
وفي املباراة الثانية على ملعب االحتاد في مدينة مانشستر 
واصل املهاجم الدولي النرويجي هوايته التهديفية بثنائية من 

خماسية الفوز على كوبنهاغن ٥-٠.
وجاءت خماســية «الســيتي» عن طريق هاالنــد (٧ و٣٢) 
ودافيت خوتشوالفا باخلطأ في مرمى فريقه (٣٩) رياض محرز 

من ركلة جزاء (٥٥) وجوليان ألفاريس (٧٦).
وهــو الفوز الثالث تواليا ملان ســيتي فــي املجموعة فعزز 
موقعه فــي الصدارة برصيد ٩ نقاط وبــات بحاجة الى نقطة 
واحدة لضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي. ويتفوق «السيتي» 
بفارق ٣ نقاط أمام بوروسيا دورمتوند الذي قسا على مضيفه 
اشــبيلية االســباني ٤-١ معززا موقعه في املركز الثاني، فيما 
جتمد رصيد كل من كوبنهاغن واشبيلية عند نقطة واحدة في 
املركز األخير. ســجل أهداف الفريق األصفر واألســود كل من 
البرتغالــي رافايل غيريرو (٦) واالجنليــزي جود بيلينغهام 
(٤١) وكــرمي أدييمي (٤٣) ويوليــان براندت (٧٥)، فيما أحرز 
هدف «أبناء األندلس» مهاجمه املغربي يوسف النصيري (٥١).

وانتهــت قمة املجموعــة الثامنة بني بنفيكا وضيفه ســان 
جرمان بالتعادل ١-١.

ســجل باريس أوال عبر جنمه األرجنتيني ليونيل ميســي 
(٢٢)، لكــن تعادل بنفيكا عبر دانيلو بيريرا باخلطأ في مرمى 

فريقه (٤١).
وواصل الفريقان صدارتهما للمجموعة برصيد ٧ نقاط لكل 
منهما، بفارق ٤ نقاط أمام يوڤنتوس الفائز على مكابي حيفا ٣-١.
وأحرز ثالثية يوڤنتوس كل من الفرنسي أدريان رابيو (٣٥

و٨٣) والصربي دوسان فالهوفيتش (٥٠).
وسجل يوڤنتوس بالتالي نقاطه الـ ٣ األولى ومتركز ثالثا 

في املجموعة.

واستغل تشلسي بطل النسخة قبل األخيرة عاملي األرض 
واجلمهور واصطاد ضيفه ميالن صاحب ثاني أفضل سجل في 
املســابقة (٧ ألقاب) عندما تغلــب عليه بثالثية نظيفة وخلط 
أوراق املجموعة اخلامسة التي بات نادي سالزبورغ النمساوي 
في صدارتها بفوزه علــى دينامو زغرب الكرواتي ١-٠، ضمن 

منافسات اجلولة الثالثة من دور املجموعات.
وتنــاوب على تســجيل ثالثية «البلوز» كل من الفرنســي 

ويسلي فوفانا (٢٤)، الغابوني بيار-إمييريك أوباميانغ (٥٦) 
وريس جيمس (٦٢). وهو الفوز األول للنادي اللندني الذي 
رفــع رصيده إلى ٤ نقاط في املركز الثاني، بفارق األهداف 
واملواجهة املباشرة عن «الروسونيري» الثالث، فيما تصدر 
ســالزبورغ بـ ٥ نقاط وتذيل دينامــو زغرب املجموعة بـ 
٣. واعتلى ســالزبورغ الصدارة بفوزه على زغرب بهدف 

سجله السويسري نواه أوكافور من ركلة جزاء (٧١).

باريس يخرج بتعادل من أرض بنفيكا في اجلولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

سامباولي مدربًا إلشبيليةغوارديوال يحسم جدل هاالند
نفى املدير الفني ملان سيتي اإلجنليزي، بيب غوارديوال، 
التقارير التي تشير إلى وجود شرط جزائي في عقد املهاجم 

النرويجي إيرلينغ هاالند يتيح له الرحيل. 
وتابع غوارديوال: «ال يوجد لديه شرط جزائي ميكن ريال 
مدريد أو أي ناد من التعاقد معه، الشــائعات واألشخاص 
يتحدثون، وال ميكننا التحكم في هذا. أقلق دائما بشــأن 

األمور التي ميكننا التحكم فيها».
وأفادت تقارير في إســبانيا بأن هناك شرطا جزائيا 
فــي عقد هاالند مينح ريال مدريد حــق التعاقد معه في 
عام ٢٠٢٤، لكن غوارديوال قال إن هذا األمر غير صحيح.

عني نادي إشبيلية اإلسباني األرجنتيني خورخي 
سامباولي مدربا له، خلفا خلولني لوبيتيغي املقال عقب 
اخلسارة أمام ضيفه بوروسيا دورمتوند األملاني ١-٤

في دوري أبطال أوروبا.
وأوضح النادي األندلسي في بيان «وقع سامباولي 
حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وسيقود مترينه األول هذا املساء 

(أمس اخلميس) الساعة ١٨:٣٠».
ويعود سامباولي إلى مقعد إشبيلية بعد توليه هذا 
املنصب خالل موسم ٢٠١٦-٢٠١٧، قبل ان ينتقل لتدريب 

منتخب األرجنتني.

مان سيتي يتحدى ساوثمبتون غدًا

ريال مدريد لتفادي مفاجآت خيتافي

يخوض مان سيتي اختبارا سهال على الورق 
عندما يستقبل ساوثمبتون غدا السبت ضمن 
املرحلة العاشرة من الدوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد ٢١ نقطة، 
متقدما على «السيتي» بفارق نقطة وحيدة، فيما 
يحتل توتنهــام املركز الثالث برصيد ١٧ نقطة، 

ويأتي برايتون في املركز الرابع بـ ١٤ نقطة.
وتدرك الفرق االجنليزية وجماهيرها أن مان 
سيتي هذا املوسم ال يقهر وعليه فاجلميع يتهيب 
لقاءه، وسيكون مبقدور الفريق األزرق، الوحيد 
الذي حافظ على سجله خاليا من الهزمية انتزاع 
الصدارة ولو مؤقتا، عندما يستقبل ساوثمبتون 
سادس عشر الترتيب والذي خسر في اجلوالت 
الـ ٣ املاضية، وحقق «السيتي» العالمة الكاملة 

على أرضه بـ ٤ انتصارات وسجل العبوه خاللها 
٢٠ هدفا، في حني سجل ضيفه فوزا يتيما خارج 

ملعبه مقابل ٣ هزائم.
ويخوض برايتون مباراة قمة أمام توتنهام 
فرضها بحضوره فــي مربع الكبار وبفارق ٣

نقاط عــن ضيفه، علما أنه لعب مباراة أقل من 
ثالثي املقدمة، وســجل الفريق اجلنوبي الذي 
يخوض موسمه اخلامس في «البرميييرليغ» نتائج 
جيدة، ومنها فوزه على مان يونايتد وتعادله مع 
ليڤربول، فيما قدم «السبيرز» نفسه كمنافس 
رئيسي على اللقب قبل أن يخسر للمرة األولى 

في الديربي أمام أرسنال.
وفي بقية اللقاءات، يلعب غدا أيضا تشلسي 
مع ولڤرهامبتون، ونيوكاســل مع برينتفورد، 

وبورمنوث مع ليستر سيتي.

يسعى ريال مدريد لتفادي مفاجآت خيتافي 
عندما يحل ضيفا عليه غدا السبت ضمن املرحلة 

الثامنة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ويتشارك «امللكي» مع برشلونة في صدارة 

ترتيب «الليغا» برصيد ١٩ نقطة لكليهما.
ويحاول ريال مدريد دخول «كالسيكو األرض» 
لـ «البارسا» بالصدارة  بعدها بأسبوع شريكا 
على األقل، وعليه يريد الفريق امللكي الفوز على 
مضيفه خيتافي في أحد ديربيات العاصمة وهي 

البروڤة احمللية األخيرة قبل القمة.
وخسر الريال تقدمه على برشلونة بعد تعادله 
املخيب مع أوساســونا ١-١ في املرحلة املاضية، 
بينما يحتل أزرق العاصمة اإلســبانية املركز 
الرابع عشر برصيد ٧ نقاط، وسبق له تسجيل 
فوز وتعادل وهزميتني على أرضه، بينما حصد 
ريال مدريد العالمة الكاملة خارج ملعبه وأمامه 
فرصة لوضع برشلونة حتت الضغط هذه املرة 
والسيما أن األخير سقط أوروبيا للمرة الثانية 

باخلسارة من إنتر ٠-١.

من جهته، يحاول أتلتيــك بلباو االحتفاظ 
مبركزه الثالث عندما يحل ضيفا على إشبيلية 

املتراجع كثيرا هذا املوسم.
وفي بقية لقاءات الغد، يلتقي أمليريا مع رايو 
ڤايكانو، وأتلتيكو مدريد مع جيرونا، فيما تفتتح 

املرحلة اليوم بلقاء أوساسونا مع ڤالنسيا.

قمتان ناريتان في «الكالتشيو» و«البوندسليغا» غدًا
تتجه أنظار عشــاق كــرة القدم 
صوب قمة الكرة اإليطالية بني ميالن 
وضيفه يوڤنتوس غدا السبت على 
ســتاد ســان ســيرو ضمن املرحلة 

التاسعة من «الكالتشيو».
وتبــدو املواجهــة بينهما فرصة 
مناســبة ملواصلة التقدم في جدول 
الترتيب، حيث يحتل «الروسونيري» 
املركز اخلامس برصيد ١٧ نقطة، فيما 
يأتــي «اليوڤي» في املركز الســابع 
برصيد ١٣ نقطــة، وإذا كانت نتائج 
ميــالن بــدوري األبطال جيــدة فإن 
يوڤنتــوس كان أكثــر ســوءا عقب 
خســارتيه من باريس سان جرمان 
وبنفيكا، وحتوم شكوك كبيرة حول 

مســتوى الفريق منذ عــودة املدرب 
الشــهير ماســيمليانو أليغــري مع 
وجود أصوات تطالــب بإقالته. في 
املقابل، أثبت املدرب ستيفانو بيولي 
كفاءته مع ميالن فأعاده إلى منصات 
التتويج بعدما قاده إلى دوري األبطال 
مسترجعا األيام اخلوالي عندما كان 
عنصــرا ثابتا في البطولــة القارية 
األهم. ويتواجه غدا كذلك ساسوولو 
مع إنتر، وبولونيا مع سامبدوريا.

أملانيا

البوندسليغا»  يقام «كالســيكو 
غــدا بني دورمتوند وبايرن ميونيخ 
ضمن املرحلة التاســعة من الدوري 

االملانــي في توقيت مهــم للجانبني، 
فاألول خسر اجلولة املاضية وابتعد 
عن الصــدارة، بينما التقط العمالق 
الباڤاري أنفاسه بالكاد بعد سلسلة 

سلبية امتدت ألربع جوالت.
ويتســاوى العمــالق الباڤــاري 
مــع دورمتوند نقاطا (١٥ نقطة) في 
املركزين الثالث والرابع. ويلتقي غدا 
ماينتس مع اليبزيغ، وأوغسبورغ مع 
ڤولفسبورغ، وبوخوم مع آينتراخت 
فرانكفــورت، وبايــر ليڤركوزن مع 
شالكه، فيما يقص شريط منافسات 
املرحلــة هوفنهامي وڤيــردر برمين 
اليــوم اجلمعة. هذا وأكد اإلســباني 
تشابي الونسو أنه مستعد حملطته 

األولى في منصب املدير الفني بدوري 
األضواء، حينما يبدأ مشواره مع باير 
ليفركوزن األملاني. وقال ألونسو خالل 
مراسم تقدميه «كنت انتظر اللحظة 
املناسبة وأعتقد أن هذه هي اللحظة 
املناسبة، لدي طموح كبير وحماس 

ملساعدة النادي».
فرنسا

تنطلق مســاء اليوم منافســات 
املرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي 
بإقامة لقاء وحيــد يجمع بني ليون 
وتولوز، على أن يلعب غدا الســبت 
مرسيليا مع أجاكسيو، ورينس مع 

باريس سان جرمان.
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

دخول فترة الوسم 
١٦ اكتوبر اجلاري.

٨ كويتيني يشاركون في برنامج 
عباقرة شباب العرب.

عساه خير َوْبرَكْه.يستحقون الدعم والتشجيع.

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

البقاء هللا

الرجال:  ١٦ عاما -  صالح مطلق محمد الرشيدي:
العزاء فــي املقبرة فقط - ت: ٦٠٣٣٩٩٩٩ - 
النساء: العزاء عبر االتصال - ت: ٦٥٩٥٥٩٧٧

- شيع.
٥٨ عاما - الرجال:  عبداللطيف أحمد محمد املانع:
العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٥٦٦٤٤٩٥ النساء: 
عبداهللا املبــارك - ق٦ - ش٦٠٦ - م٣ - ت: 

٩٩٠٢٧٠٧٨ - شيع.
٨٦ عاما  عبدالرحمن محمــد العبداللطيف البناي:
- الرجــال: العديلية - ق١ - شــارع عبداهللا 
الهاجري - م١٧ - ت: ٩٤٤٣٠٣٤٠ - ٦١٠٠٢٠٢٢
- ٩٩٨٨٤٤٨٧ - النساء: السالم - ق١ - ش١٢٣

- م٢٣ - ت: ٩٠٩٩٣٣٧٧ - ٦٦٦٠١٦٢٨ - الدفن 
بعد صالة العصر.

«أنت متنمر»
جيجــي حديــد، املوديــل 
األميركية، ترد على كاني ويست، 
انتقاده  املغني األميركي، بعــد 
محررة أزيــاء أميركية، وصفت 
البيض  ارتداءه كلمــات: «حياة 
مهمة»، على قميصه، بأنه تصرف 

غير مسؤول.

«تسوية الستمرار فيلم راست»
أليك بالدوين، املمثل األميركي، 
يعلن التوصل إلى اتفاق مع أسرة 
هالينا هاتشنز(٤٢ سنة) املخرجة 
املقتولة خطأ، أثناء تصوير فيلم 
راست، مبا يؤدي إلى منع محاكمته 

واستمرار الفيلم.

«هذه خياراتك لالستثمار»
روبرت كيوساكي، املستثمر 
واملليونيــر األميركي، يتنبأ 
بانهيــار اقتصــادي قريب، 
وينصح متابعيه باالستثمار 
في العقارات والذهب والعمالت 
االفتراضيــة عندمــا تهبط 

أسعارها ألدنى مستوى.

أبعد من الكلمات

٤:٢٥الفجر
٥:٤٤الشروق

١١:٣٦الظهر
٢:٥٧العصر

٥:٢٧املغرب
٦:٤٤العشاء

العظمى:  ٣٧

الصغرى: ٢١

مصرية تعود ألهلها بعد غياب ٥٠ عامًا.. 
بسبب «فيسبوك»!

في قصة أشبه بالروايات وحكايا األفالم السينمائية، جنحت 
امرأة مصرية في العثور على أســرتها التي فقدتها في عمر لم 
يتجاوز اخلامســة، وذلك بعد أن تخطت سن الـ٥٠، وتزوجت 
ورزقــت من األوالد بـ ٥. وقد انتشــرت مبواقــع التواصل في 
مصر قصة رضا عبدالرحيم التي تسبب فضولها ورغبتها في 
االطالع على القطار من الداخل في أن تفقدها والدتها لينتقل بها 
القطــار إلى محافظة املنيا جنوبا ثم تعاود التنقل بعد مكوث 
دام نحو ١٠ ســنوات إلى عدة أماكن قبل أن يســتقر بها املقام 
في محافظة األقصر أقصــى اجلنوب، حيث تزوجت وأجنبت 
أوالدها. وقد استطاعت الســيدة رضا التعرف على ذويها في 
محافظة بني ســويف، حيث كانت فقدتها أمها في أحد أسواق 
مدينة الفشــن القريبة من السكة احلديد، وذلك بعدما نشرت 
قصتها على موقع «فيســبوك» لتعود إلى والدتها وذويها بعد 

رضا عبدالرحيمغياب دام نحو ٥٠ عاما.

ستوكهولم - (أ.ف.پ): 
منحت جائــزة نوبل لآلداب 
اخلميس للروائية الفرنسية 
أني إرنــو، وفق مــا أعلنت 
األكادميية السويدية، وهي 
كاتبــة معروفــة مبؤلفاتها 
ذات األسلوب السهل املمتنع 
واملســتوحاة مــن جتربــة 
الطبقة والنــوع االجتماعي 
الشــخصية. وعللــت جلنة 
إرنــو  اختيارهــا  نوبــل 
البالغة ٨٢ عاما مبا أظهرته 
مــن «شــجاعة وبراعة» في 
«اكتشــاف اجلــذور والبعد 
والقيــود اجلماعية للذاكرة 

الشخصية». ووصفت إرنو فوزها باجلائزة بأنه 
«شرف كبير» وكذلك «مسؤولية كبيرة» أعطيت 
لها للشهادة من أجل «اإلنصاف والعدالة». وقالت 
للتلفزيون السويدي «أعتبر أنني أعطيت شرفا 
كبيرا، وبالنسبة لي في الوقت نفسه مسؤولية 
كبيــرة، وهي مســؤولية أعطيت لــي من خالل 
منحي جائزة نوبل». وأضافت: «يعني ذلك إعطاء 
شهادة عن شكل من أشكال اإلنصاف والعدالة فيما 
يتعلق بالعالم». ويحصل الفائزون بجائزة نوبل 
في كل فئة على ميدالية وعشــرة ماليني كرونة 

سويدية (نحو ٩١١٤٠٠ دوالر)، تتم مقاسمتها في 
حالة فوز أكثر من شخص. وفاز باجلائزة العام 
املنصرم الكاتب املولــود في تنزانيا عبدالرزاق 
قرنح الذي تركز أعماله على محنة الالجئني وعلى 
االســتعمار والعنصرية. وباتت إرنو التي كان 
اســمها مطروحا منذ سنوات للجائزة املرموقة، 
املرأة الســابعة عشــرة التي حتصل عليها، من 
أصل ما مجموعة ١١٩ فائزا بفئة اآلداب منذ منح 
جائــزة نوبــل األولى عــام ١٩٠١. كذلك أصبحت 
الفائز الفرنسي السادس عشر في تاريخ نوبل.

الروائية الفرنسية أني إرنو                                                                  (رويترز)

«نوبل اآلداب» للفرنسية أني إرنو ملا أظهرته 
في كتاباتها من «شجاعة وبراعة»

أعلى مد: ٠٩:٣٤ ص ـ ١٠:٥٢ م
أدنى جزر: ٠٣:٣١ ص ـ ٠٤:٣٤ م

ملشاهدة الڤيديو
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