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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

ال ضرائب أو تخفيض مزايا في ميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٠
«األنباء» تنشر محاور متويل العجز.. ومجلس الوزراء يعتمد سعر برميل النفط مليزانية الدولة بعد تخفيضها ٢٠٪ ويحيلها إلى البرملان

احلكومة تتحمل تخفيض 
راتب الكويتي في «اخلاص»

«التعليم العالي» تعتمد «التعليم عن ُبعد» 
جلميع الطلبة مبختلف دول االبتعاث

ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ  سلطان العبدان - بدر السهيل 

أقرت جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل أمس 
مشروع قانون معاجلة اآلثار الناجمة عن جائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد على سوق العمل، على أن يعمل به بأثر 

رجعي من تاريخ ١٢ مارس املاضي. 
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد امس إن القانون 
ينص على أن  «يزداد الدعم املقرر للعمالة الوطنية مبقدار 
الفرق بني األجر الفعلي املستحق عند تطبيق هذا القانون 
واألجر بعد تخفيضه لتتولى الدولة دفع الفرق «أي يتقاضى 
املواطن راتبه كامال» حيث متت حماية الكويتي من تخفيض 

راتبه». 
من جانبه، قال رئيس جلنة شــؤون التعليم والثقافة 
واإلرشاد النائب د.عودة الرويعي، إن اللجنة توصلت الى 
الصيغة النهائية لقانون املرئي واملسموع، متمنيا االنتهاء 
من تعديالت القانونني اليوم ورفعهما إلى مجلس األمة. 

من جانب آخر، قال د.الرويعي إن اللجنة ستجتمع اليوم 
مع وزيــر التربية ووزير التعليم العالي د.ســعود احلربي 
ملناقشــة جميع ما يتعلق باألوضــاع التربوية والتعليمية 
واألكادميية، خاصة ما يتعلق بشهادات «البدون»، كما ستتم 

مناقشة املنصة التعليمية واخلطة الدراسية.

أعلنــت وزارة التعليــم 
العالــي عن اســتثناء فصل 
اخلريف من العام اجلامعي 
(٢٠٢٠-٢٠٢١) من عدد املواد 
املسموح بدراستها وفق نظام 
(التعليم عــن بعد) جلميع 
مبتعثيهــا، وكذلــك للطلبة 
الذيــن ســيتقدمون الحقــا 

بطلــب معادلة شــهاداتهم. 
الرســمي  الناطــق  وقالــت 
البعثــات واملعادالت  وكيل 
والعالقــات الثقافية فاطمة 
الســنان لـ «كونا» إن جلنة 
معادلة الشهادات العلمية ما 
بعد مرحلة الثانوية العامة 
قررت في اجتماعها املنعقد 

اخلميــس املاضــي املوافقة 
على استثناء فصل اخلريف 
القادم من عدد املواد املسموح 
للدراسة بها بنظام (التعليم 

عن بعد).
أن  الســنان  وبينــت 
املقتــرح املرفــوع من قطاع 
إلى  (البعثات واملعــادالت) 

جلنة املعــادالت جــاء بناء 
على إفادات املكاتب الثقافية 
فــي دول االبتعاث بتحويل 
العديد من اجلامعات إلى نظام 
(التعليم عــن بعد) حتقيقا 
ملصلحة املبتعثني والدارسني 

على نفقتهم اخلاصة.

مرمي بندق

قال مصدر حكومي لـ «األنباء»: إن امليزانية العامة للدولة للسنة 
املالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١ املخفضة ٢٠٪ أصبحت جاهزة بالتعاون بني وزارة 
املالية واجلهات احلكومية، وال تتضمن فرض ضرائب أو تخفيض 
مزايا، متوقعا أن يحسم مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد سعر برميل 
النفط في امليزانية واحملدد قبل انخفاض األسعار إثر أزمة كورونا 
بـ ٥٥ دوالرا، متهيدا إلحالة امليزانية إلى مجلس األمة. وأشــار 
املصدر إلــى أن أهم مقترحات متويل عجز امليزانية ســتبدأها 
احلكومة بنفسها، وتتضمن عدة محاور على مستوى اإليرادات 
وهــي: إعادة النظر في بنود إنفــاق اإليرادات النفطية، وضبط 
اإلنفــاق العام وخفض املصروفات اجلارية، وترشــيد النفقات 
احلكومية، ودمج اجلهات احلكومية املتماثلة، وعدم التوســع 
مســتقبال في الهياكل احلكومية. واســتطرد: هذا باإلضافة إلى 
حتسني نظام املشــتريات احلكومية مبا يحقق مركزية الشراء 
لتخفيض التكاليف، وضبط امليزانيات التشغيلية والرأسمالية 
للمشــروعات العامة، وقانــون الدين العام. أما على مســتوى 
اإليرادات غيــر النفطية فاحملاور متعــددة أيضا، وأهم خطوة 
تطبيــق أدوات حديثــة في حتصيل مســتحقات احلكومة لدى 
اجلهات احلكومية واألفراد وإعادة النظر في قيم إيجارات اإلراضي 
التي متتلكها الدولة وفق آلية الســوق من خالل املزادات وبيع 
األصــول العقارية احلكومية التي ال حتتاج اليها احلكومة مثل 
مباني اجلهات احلكومية القدمية التي نقلت إلى مبان حديثة.

استثناء فصل اخلريف املقبل من عدد املواد املسموح بدراستها وفق نظام «التعليم عن بُعد» جلميع املبتعثني

اقتصاد

عبدالوهاب الرشود

أنس الصالح والفريق عصام النهام خالل االجتماع 

د.فايز الظفيري

السفير إس إم أبو الكالم

«التأمينات» استقبلت مراجعيها مع اتخاذ جميع 
اإلجراءات الوقائية               (متني غوزال)

محمد الياسني

«بيتك» يحصد املركز 
األول في إصدارات 

برنامج «السيولة 
الدولية» لسوق 

الصكوك األولية 
لعام ٢٠١٩

الظفيري لـ «األنباء»: 
استئناف الدراسة 

بجامعة الكويت 
٩ أغسطس ودّربنا

٣٥ ألف طالب و٢٠٠٠ 
عضو هيئة تدريس على 

«التعليم عن ُبعد»

الياسني لـ «األنباء»: 
٧٢٪ نسبة

الشباب الكويتي.. 
وجناح رؤية ٢٠٣٥ 

قائم على استثمار 
العنصر البشري

الفضالة لـ «األنباء»: استقبال مراجعي التأمينات 
مبواعيد مسبقة من موقع املؤسسة

سفير بنغالديش 
لـ «األنباء»: ٦٠٠٠ 

بنغالي غادروا 
الكويت.. ٤٦٠٠ 

منهم من مخالفي 
اإلقامة

ل  «التجارة» ُحتوِّ
خدماتها «أونالين»

.. وُتنجز املعامالت 
عبر بوابة استقبال 

طلبات املراجعني 
ملشاهدة الڤيديودون احلضور 
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م. أحمد املنفوحي وقيادات البلدية خالل اجلولة التفقدية في سوق املباركية                (محمد هنداوي)

املنفوحي تفّقد «املباركية»: ٧٥٪ نسبة التزام املجمعات 
واملطاعم باالشتراطات.. واألمور مشّجعة

ملشاهدة الڤيديو

04

التفاصيل ص ٩

التفاصيل ص ٧

وزير الداخلية: تسوية ٨٠٪ من مالحظات «احملاسبة» 
و٢٠٪ جزئيًا.. وإحالة ٥ مناقصات إلى النيابة العامة

تأجيل أقساط «املتعثرين» و«األسرة».. وطرح 
دراسة لشركة متويل للمتقاعدين وفق الشريعة

«اإلدارية» تلغي قرارات تعيني ٥٤٨ محاميًا 
في «الفتوى».. ومصدر في اإلدارة لـ «األنباء»: 

مت استئناف احلكم إللغائه

أكد نائب رئيس مجلس 
الداخلية  الــوزراء ووزيــر 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح أمس 
األحــد تســوية ٨٠ ٪ مــن 
مالحظات ديوان احملاســبة 
بشأن السنة املالية املاضية، 
الفتــا إلــى إحالــة خمــس 
النيابــة  الــى  مناقصــات 
العامــة. وقــال الصالح في 
تغريدات عبر موقع التواصل 
االجتماعي (تويتر) إنه متت 
تســوية جزئية لنحو ٢٠ ٪ 

من املالحظات الرقابية.
أنــه إحلاقــا  وأوضــح 
الجتماع ســابق التقى أمس 
برئيــس ديوان احملاســبة 
فيصل الشايع ونائبه عادل 

الصرعاوي وسلمهما تقرير 
إجــراءات وزارة الداخليــة 
حول مالحظــات «الديوان» 

عن السنة املالية املاضية.
الشــكر  عــن  وأعــرب 

والتقدير على اجلهود التي 
يبذلها ديوان «احملاســبة»، 
مثنيا على دور أعضاء جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
البرملانية ومالحظتهم على 

ميزانية «الداخلية». وأشاد 
الصالــح بالتــزام رجــال 
الداخلية واتخاذ اإلجراءات 
الالزمــة ملا جاء فــي تقرير 

«احملاسبة».

كونا: أصدر وزير املالية براك 
الشــيتان أمــس قــرارا بتأجيل 
حتصيل األقساط املستحقة على 
عمالء صندوقي املتعثرين ودعم 
األسرة. وقال الشيتان في تصريح 
لـ «كونا»: إن «هــذا القرار أوكل 
إلى إدارة احلســابات العامة في 
وزارة املالية بالتنسيق مع الهيئة 
العامة لالستثمار والبنوك املديرة 
رد املبالغ السابق حتصيلها من 
عمالء صندوقي املتعثرين ودعم 
األسرة اعتبارا من ابريل ٢٠٢٠ إلى 

حســابات العمالء البنكية». من جهة أخرى، قال الشيتان إنه 
اعتمد طرح عمل دراســة جدوى لشــركة تقدم خدمة التمويل 
وفق احتياجات املتقاعدين طبقا ألحكام الشــريعة اإلسالمية 

ضمن كيان مستقل مماثل لنظام االستبدال.

عبدالكرمي أحمد

أصــدرت الدائرة اإلدارية باحملكمــة الكلية حكما بإلغاء 
قرارات إدارة الفتوى والتشريع اخلاصة الصادرة خالل أبريل 
مــن العام ٢٠١٩ بقبول وتعيني ٤٤٣ متقدما و١٠٥ متظلمني، 

بوظيفة محامي «ب» لديها. 
وذكــرت احملكمــة في حيثيات حكمها انهــا كلفت اجلهة 
املدعــى عليها وعلى مدار جلســات عدة بتقدمي املســتندات 
الالزمة للفصل بالدعوى، إال أنها لم تبادر بتنفيذ قرار احملكمة 
ونكلت عن تقدمي املستندات املطلوبة. وأضافت احملكمة ان 
الثابــت باألوراق ثبوت عدم مشــروعية العديد من قرارات 
التعيني في الوظيفة محل التداعي وعدم استيفاء الصادرة 
لهم شــروط شغل الوظيفة محل التداعي، ما اضطرت معه 
اجلهة اإلدارية إلى التدخل بســحبها، وهو ما تتزعزع معه 
قرينة الصحة التي يفترض لها أنها مالزمة للقرارات اإلدارية 
املطعون فيها، وعليه تكون تلك القرارات فيما تضمنته من 

تخطي املدعية بالتعيني جديرة باإللغاء. 
من جانبــه، ذكر مصدر في إدارة الفتوى لـ «األنباء» أن 
اإلدارة قامت باستئناف احلكم أمام محكمة االستئناف طلبا 
إللغائه، مشيرا إلى أنها كسبت سابقا عدة أحكام من محكمة 

االستئناف أيدت قراراتها بالقبول والتعيني.

براك الشيتان

جانب من افتتاح الرئيس املصري عبد الفتاح السيســي 
مشروع اسكان «االسمرات ٣»

الرئيس األميركي دونالد ترامب مرتديا الكمامة 
خالل زيارته مستشفى والتر ريد  (أ.ف.پ)

السيسي: مت إنفاق ٢٨٠ مليار جنيه 
لتحسني احلياة بالقاهرة في ٦ سنوات

ترامب يرضخ ويرتدي الكمامة.. والدميوقراطيون:
19أهدر ٤ أشهر في جتاهل توصيات اخلبراء 18
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إخالء سبيل املتهمني الرئيسيني بـ «الصندوق املاليزي»

النيابة تستمر بحجز قيادي «الداخلية» إلى اليوم بقضية النائب البنغالي

«الصحة» ترفع ملجلس الوزراء توصية حول 
طلب استعجال إعادة فتح بعض األنشطة

عبدالكرمي أحمد

أمرت النيابة العامة أمس بإخالء سبيل 
املتهمني الرئيسيني بقضية غسيل األموال 
املعروفة شعبيا باسم «الصندوق املاليزي» 
بكفالة ٥٠ ألف دينار لكل منهما، مع منعهما 
من السفر.  كما أخلت النيابة العامة سبيل 
احملامي املتهم بكفالة ١٠ آالف دينار بعدما 

حققت معه بتهمة االشــتراك في غســيل 
أموال بتلقيه شيكات وحتويالت من وكيله 

بقيمة تقارب ٤٠٠ ألف دينار. 
إلــى ذلــك، واصلــت النيابــة العامة 
حتقيقاتها بقضية قيادي وزارة الداخلية 
وقررت استمرار حجزه إلى اليوم على أن 
يعرض عليها مجددا الستكمال التحقيق 

معه بقضية النائب البنغالديشي.

مرمي بندق

علمــت «األنبــاء» ان تقريــر وزير 
الصحة الشــيخ د.باسل الصباح على 
طاولة مجلس الوزراء يتضمن مؤشرات 
األوضــاع الصحيــة من ناحيــة أعداد 
املصابني واملتشــافني ومعدل اإلصابة 
وخالصة رأي الوزارة في طلب استعجال 
افتتاح بعض األنشطة التجارية وكذلك 
مالحظات الفــرق امليدانية على تنفيذ 
التوصيات املتعلقة باملرحلة الثانية من 

العودة للحياة الطبيعية. هذا، وقالت 
مصادر صحية أن املرحلة الثالثة خلطة 
العودة مقــرر لها زيارات دور الرعاية 
االجتماعية، وافتتاح الفنادق واملنتجعات 
والشقق الفندقية، الفتة الى ان املؤشرات 
جيدة في ضوء التزام املواطنني واملقيمني 

باالحتياطات الصحية. 
واستدركت املصادر قائلة: ان وزارة 
الصحــة إن رأت ضرورة ما فســيكون 
مجرد احتمال على نطاق فترة احلظر 

اجلزئي.

املساعدات االجتماعية 
باحلسابات ٢٥ اجلاري

بشرى شعبان

علمــت «األنبــاء» من 
مصادر مطلعــة أن رواتب 
املستفيدين من املساعدات 
االجتماعيــة فــي وزارة 
الشــؤون ســتكون فــي 
حساباتهم ٢٥ اجلاري قبل 
عيد األضحى املبارك. وأكدت 
املصادر أن الوزارة لم تقم 
بإيقــاف أي معاملة عن أي 
مســتفيد منــذ بداية أزمة 
كورونا واستمرت في صرف 

املساعدات للجميع.

تعديل بعض أحكام 
قانون «التأمينات» بتحديد 

القيمة االستبدالية 
لكل دينار من املعاش 
التقاعدي حسب السن 

ومدة االستبدال

«األوقاف» حتدد ضوابط 
وأسماء املساجد املسموح 

لها بإقامة صالة اجلمعة 
ابتداء من ١٧ اجلاري
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اإلثنني ١٣ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

أن تكون ديبلوماسيًا... 
في الكويت

بقلم: أحمد بن الصغير سفير تونس

أن تكــون ديبلوماســيا فــي دولة 
الكويــت فأنت محظوظ، أما أن تكون 
ســفيرا لبلدك فهــذه حظوة مضاعفة 
وامتياز تستشعره منذ أن تطأ قدماك 
هذه األرض الطيبة ويستقبلك اجلميع 
باالبتسامة التلقائية التي تعلو محياهم، 
وتلقى القبول احلسن وحتظى بكرم 

الوفادة.
وإن هذا الشعور باالرتياح في بداية 
رحلتي الدبلوماســية سفيرا لتونس 
لدى الكويت، هو سبيل الى االنطالقة 
ملعرفة هذا البلد ومكوناته االجتماعية 
وعاداته وتقاليده وخصوصياته، فتفتح 
لك، منذ الوهلة األولــى، القلوب قبل 
األبواب، وتكون محــل ترحيب أينما 

حللت وحيثما نزلت.
وال شك أن الدواوين التي نسمع عنها 
قبل وصولنا إلــى الكويت، وجتعلنا 
متحفزين لزيارتها، هي الفضاء األمثل، 
التــي تعبر تعبيرا حقيقيا عن عراقة 
املجتمــع الكويتي الفخــور بأصالته 
واملعتز بانتمائه واملنفتح على الثقافات 

واحلضارات العاملية األخرى.
ومتثل الدواوين بأشكالها املختلفة 
منتديــات فكريــة وثقافيــة وأدبيــة 
واقتصاديــة وكذلك سياســية، وهي 
شــبيهة بالغــرف البرملانية املصغرة 
يتم فيها التداول في املواضيع املختلفة 
داخليا وخارجيا، وهي واجهة مشرفة 
للكويــت وعنــوان بارز مــن عناوين 

خصوصية هذا املجتمع وتفرده.
وأعتقــد أن هناك جهــودا كويتية 
تبــذل إلدراج الدواوين ضمن التراث 
الالمادي العاملــي للكويت في منظمة 
األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونسكو) وجعلها خاصية كويتية 

في املنطقة وفي العالم.
وأنتهز هذه املناسبة ألوجه حتية 
شــكر وتقدير الى اإلخوة واألصدقاء 
من أصحاب الدواوين وروادها الذين 
غمروني بعطفهم ومشاعرهم الطيبة 

خالل زياراتي املتكررة لدواوينهم.
وشكلت الزيارات التي أقوم بها إلى 
هذه الدواوين والتي كنت أحرص على 
انتظامهــا ودوريتها وأوازي فيها بني 
التزاماتي املهنية وأنشطتي االجتماعية، 
مناسبة للتعرف عن كثب عن تاريخ هذا 
البلد العريق بثراء حضارته وتأصل 
هويتــه، وأدركت حينهــا مدى تعلق 
الكويتيني بوطنهم أو «بديرتهم» كما 

يحلو لهم قول ذلك.
وانصرفــت بعد ذلك إلــى تعميق 
معرفتــي باحلركة الفكريــة واألدبية 
والشعرية بالكويت وروادها وأعالمها 
ومازلــت أحتفظ بعديد املؤلفات التي 
أثرت مكتبتي اخلاصة وسأتفرغ إلى 
قراءتها الســتكمال اطالعي ومعرفتي 

بهذا البلد األصيل والعريق.
وقد حاولت قدر اإلمكان استحضار 
تاريــخ الكويت، من خالل اجلغرافيا، 
بفضل الزيارات التي قمت بها إلى عدد 
من املعالم واألماكن األثرية واملتاحف 
التــي مازالت حتتفظ بــروح الكويت 
على غرار سوق املباركية الذي حينما 
تزوره يشــدك عبقه وســحر معماره 

رغــم التحديثــات املدخلــة عليه. إن 
هــذه التجربة الثرية على املســتوى 
الشخصي، توازيها جتربة مهمة على 
املستوى املهني تلقيت فيها كل الدعم 
واملساندة من قبل السلطات الكويتية 
على مدار فترة مهامي بالكويت سفيرا 

لبلدي.
وقد نالني شــرف اللقــاء بالقيادة 
السياسية الكويتية في عديد املناسبات 
وكنت أستمع فيها الى الرؤية املتبصرة 
واحلكيمة والسياسة الرشيدة واملتزنة 
والتوجهات الســديدة للقيادة العليا 
والتي جعلت هــذا البلد محل احترام 

وتقدير املجتمع الدولي.
كما حظيــت بلقاء معالــي رئيس 
البرملان وسمو رئيس مجلس الوزراء 
ومعالي وزيــر اخلارجية وعدد كبير 
مــن أعضــاء احلكومــة والشــيوخ 
وكبار املسؤولني في الدولة بالديوان 
األميري وبوزارة اخلارجية على وجه 
اخلصوص، وكنت دائما وأبدا ألقى الدعم 
والتشجيع واملساندة في أداء مهامي.

وقد ســاهم هذا الدعــم في تعزيز 
روابط األخوة وعالقات التعاون الوثيقة 
القائمة بني تونس والكويت والتي ال 
شك أنها ستواصل تطورها في املستقبل 
بفضل القواعد املتينة التي مت التأسيس 
عليها طــوال الســنوات املاضية بكل 
عزم وثبات ورؤية متبصرة ومتدرجة 
لتعزيز صرح هذه العالقات وجعلها 
منوذجا للعالقات بني الدول. ومنذ أخذ 
تونس مكان الكويت في مجلس األمن 
عضوا غير دائم في شهر يناير من سنة 
٢٠٢٠، والتنسيق والتشاور مستمران 
ومتواصالن بني البلدين تتويجا ملسار 

تطور العالقات الثنائية.
الرحلــة  هــذه  فــي  يفوتنــي  ال 
الدبلوماسية التي شارفت على االنتهاء 
بعد مضي خمس سنوات سفيرا لبلدي 
من ســنة ٢٠١٥ إلى سنة ٢٠٢٠ وقبلها 
خمس سنوات من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٣ نائب 
ســفير وقائما باألعمال بالسفارة، أن 
أتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير 

والثناء إلى:
- املسؤولني في املؤسسات العربية 
واإلقليمية، وأخص بالذكر الصندوق 
العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي 
وعلى رأسه معالي الوزير عبداللطيف 

يوسف احلمد.
- وسائل اإلعالم الكويتية املرئية 
واملسموعة واملكتوبة وأهنئها باملناسبة 
علــى مهنيتهــا وموضوعيتها وعلى 
السقف العالي للحرية التي تتمتع بها.

- اجلالية التونسية بالكويت التي 
أظهرت تضامنها وتكافلها، وخاصة في 
أزمة «كوفيد-١٩» والتي ساهمت، بفضل 
ما حتلت به من وطنية ومسؤولية، في 
دعم جهود السفارة في هذه األزمة من 
خالل مساعداتها املادية واللوجستية.

- زمالئي في السفارة، الذين عملنا 
جنبــا إلى جنب بروح الفريق الواحد 
ومتكنا رغم التحديــات والصعوبات 
مــن بلوغ األهداف وحتقيــق النتائج 

التي مت رسمها.
عاشت األخوة التونسية - الكويتية

خصخصة «الكهرباء» معّلقة واحلقوق مضمونة

«الكهرباء»: بناء أسوار مخالفة أمام محطات 
التحويل يعوق عمل «الطوارئ»

دارين العلي

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء أن موضوع خصخصة بعض القطاعات 
فيها مازال معلقا في الوقت احلالي في ظل 
الظروف التي متر بها البالد، وكذلك الحتياج 

األمر الى دراسة مستفيضة.
وقالت املصادر لـ «األنباء» إن املخاوف 
التي يظهرها املوظفون بشأن اخلصخصة 

غير مبررة في الوقت احلالي، خصوصا ان 
جميع الدراسات اخلاصة بهذا الشأن تأخذ 
بعني االعتبار أوضاع املوظفني وعدم التفريط 
بهم. وكانت أوساط املوظفني تساءلت عن 
أســباب جتاهل املعنيني ملطالب املوظفني 
اخلاصة بالبدالت واألعمال الشاقة، مؤكدين 
أن عــدم منح املوظفني لهذه البدالت حاليا 
ســيضر بهم في حال تخصيــص الوزارة 

والقطاعات التي يشغلونها.

دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية وبالتنسيق 
مع قطاع شبكات التوزيع الكهربائية وبلدية 
الكويت مبحافظة الفروانية واجلهراء، حملة 
واســعة خالل الثالثــة أيام األخيــرة إلزالة 
التعديات واألنقاض عــن محطات التحويل 
الرئيسية والثانوية في محافظتي الفروانية 
واجلهراء، والتي تعوق فرق الصيانة العاجلة 
والدوريــة عــن القيــام بدورها فــي صيانة 
احملطات. وقال نائب رئيس الفريق عضو جلنة 
العزاب أحمد الشمري إنه خالل احلملة اكتشف 
فريق الضبطية القضائية تعديات جســيمة 
جدا في محافظتي الفروانية واجلهراء، متثلت 
في «بناء أسوار مخالفة على مداخل احملطات، 
ومواقف لسيارات وشاحنات بجميع أنواعها، 
وأنقاض مختلفة»، األمر الذي دعا الفريق إلى 
التنسيق وبشكل عاجل إلزالة هذه التعديات 
عن محطات التحويل الرئيســية والثانوية.

وأشار إلى أن وجود تلك التعديات يعوق عمل 

فرق الصيانة في احلاالت العادية، وفي حاالت 
الطوارئ األمر الــذي يؤخر وصول خدمات 

الكهرباء واملاء للمستهلكني عند انقطاعها.
وأكد استمرار فريق الضبطية القضائية 
في عمله في جميع احملافظات، ولن يســمح 
بوجود تعديات على خدمات الوزارة، وهناك 
تنسيق بشكل مباشر وسريع مع بلدية الكويت 
إلزالــة التعديات، وفي احلاالت الطارئة يتم 

التنسيق مع وزارة الداخلية.
ودعا إلى ضرورة التقيد بإجراءات األمن 
والسالمة، واالبتعاد مسافة آمنة عن خدمات 
وزارة «الكهربــاء واملــاء» حتــى تقوم فرق 
الصيانــة بعملها دون مشــاكل أو معوقات، 
مشــددا على أنه عند وجود تعديات ســواء 
كانت بناء أو أنقاضا أو سيارات سيتم إزالتها 
على الفور بالتنسيق مع جهات االختصاص.

وشكر الشمري دعم وزير الكهرباء واملاء 
د.خالد الفاضل على دعمه لفريق الضبطية 
القضائية والتأكيد على الدور الذي يقوم به 

الفريق في احملافظة على خدمات الوزارة.

فرق الضبطية قامت بإزالتها في محافظتي اجلهراء واألحمدي

أشاد وزير الدولة لشؤون 
الدولــة  ووزيــر  اخلدمــات 
لشــؤون مجلس األمــة مبارك 
احلريص باالســتعدادات التي 
جتريها اإلدارة العامة للطيران 
املدني ترقبــا لعودة الرحالت 
التجاريــة إلى مطــار الكويت 
الدولي الشــهر املقبــل، مؤكدا 
أنها «مطمئنة وســليمة». جاء 
ذلك خالل تصريح لـ«كونا» على 
هامش اجتماعه مع مســؤولي 
اإلدارة العامــة الطيران املدني 
ملتابعــة خطة اعادة تشــغيل 
الرحــالت التجاريــة في مطار 
الكويت الدولي في أغســطس 
املقبل ومدى تطبيق اإلجراءات 
واالشتراطات الصحية الواجب 
اتباعهــا تنفيــذا لقرار مجلس 
الوزراء بهذا الشــأن. وأوضح 
احلريص أن هذه الزيارة تأتي 
بهدف االطالع واالطمئنان على 

املســتجد (كوفيد-١٩). وشدد 
علــى أهميــة تقــدمي اخلدمات 
الالزمــة للمســافرين بجودة 
عالية في جميع مباني الركاب 
التأكــد مــن ســالمة  وكذلــك 
التشــغيل بكفــاءة وانضباط 

التجاريــة وفقــا لقرار مجلس 
الــوزراء بشــأن مراحل خطة 
العودة التدريجية إلى احلياة 
الطبيعية في البالد. ووضعت 
اخلطــة بعني االعتبــار أهمية 
الوقائية  االلتزام باإلجــراءات 
واالحترازيــة الصــادرة مــن 
الســلطات الصحية فــي هذه 
علــى  وتطبيقهــا  املرحلــة 
املســافرين من خالل مقاييس 
معتمدة يتوجب اتباعها في ظل 
ظروف انتشار الڤيروس والتي 
من شــأنها وقاية املســافرين 
والعاملني مــن اإلصابة. وقام 
احلريــص عقــب االجتمــاع 
بجولــة تفقديــة فــي مبانــي 
املطار للوقوف على استعدادات 
الطيران املدني لعودة الرحالت 
التجارية ولالطالع على سير 
العمل في القطاعات التشغيلية 

املختلفة.

في كل القطاعات التشــغيلية 
وفق املعايير الصحية. وخالل 
االجتماع اطلع الوزير احلريص 
على عرض مرئي تضمن شرحا 
مفصال للخطة التي سيتبعها 
الطيران املدني لعودة الرحالت 

اجتمع مع مسؤولي اإلدارة العامة للطيران املدني وتفقد مباني املطار

مبارك احلريص والشيخ سلمان احلمود ويوسف الفوزان خالل اجلولة في مطار الكويت الدولي

آخر املستجدات واالستعدادات 
الفنيــة واملهنيــة للعاملني في 
املطار واصفا اإلجراءات املتبعة 
بأنهــا «مطمئنــة وســليمة» 
ووفــق االشــتراطات املطلوبة 
للوقاية من ڤيــروس كورونا 

سفير بنغالديش لـ «األنباء»: ٦٠٠٠ بنغالي غادروا الكويت 
الفترة املاضية ٤٦٠٠ منهم استفادوا من مهلة «مخالفي اإلقامة»

أسامة دياب

وصف ســفير بنغالديش 
لدى البــالد إس إم أبو الكالم 
البنغالديشــية -  العالقــات 
الكويتية بالرائدة والتاريخية، 
حيــث بنيــت علــى أســس 
صلبة مــن الصداقــة والثقة 
والتعاون واالحترام املتبادل، 
مشيدا بعمق ومتانة عالقات 
الصداقة التي جتمع اجليشني 
الكويتــي والبنغالــي في كل 
املجاالت، الفتا إلى أن الكويت 
أحد الالعبني األساســيني في 
املنطقة وتلعب دورا مميزا على 
النزاعات وإحالل  صعيد حل 

السالم.
وكشــف أبو الــكالم - في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
- عن مغادرة ٦٠٠٠ شــخص 
من أبناء اجلالية الكويت خالل 

التي فرضتها جائحة كورونا.
وأشــار ابو الــكالم إلى أن 
تعداد أبناء اجلالية البنغالية 
في الكويت يبلغ حوالي ٣٥٠ 
ألف نســمة يعيشون في امن 
وأمان فــي الكويت الصديقة، 
موضحا أن أغلب الشكاوى التي 
تصل السفارة من قبل العمالة 
تتعلــق بعــدم دفــع الرواتب 
بصورة منتظمة خالل األشهر 
األربعــة املاضيــة، مبينا انه 
بالرغم من الظروف االقتصادية 
الصعبة التي فرضتها جائحة 
كورونا اال ان اجلانب املضيء 
هو ان ٩٠٪من الشركات تقوم 
بدفع رواتب موظفيها بانتظام 
وذلك بفضل جهود احلكومة 

الكويتية املميزة.
ولفت ابو الكالم الى وجود 
تعــاون مميــز مــن اجلانــب 
الكويتــي حلــل اي مشــكلة 

من املراجعني عن طريق نظام 
حجــز املواعيد املســبقة عبر 
اإلنترنت، موضحا أن السفارة 
تســتقبل مــن ١٠٠٠ الى ١٢٠٠ 
مراجع يوميا أغلبهم معامالت 
تتعلــق بتجديد اجلوازات او 

اصدار جوازات جديدة.
وعــن آخــر املســتجدات 
اخلاصــة بڤيــروس كورونا 
فــي   ١٩ كوفيــد  املســتجد 
ابوالكالم  بنغالديش، اوضح 
ان الوضع مســتقر في بالده 
واإلصابات أقل بشكل ملحوظ، 
واصفا اإلجراءات التي اتخذتها 
احلكومة الكويتية في مكافحة 
والوقاية من ڤيروس كورونا 
بالفعالــة واحلاســمة والتي 
أسهمت بشكل فعال في احلد 
من انتشار املرض، مثمنا الدور 
الذي تلعبه الكوادر الطبية في 

الصفوف األمامية.

عارضــة تتعلــق بالعمالــة، 
مثمنــا دور اجلهــات املعنية 
التــي ال تدخر جهدا في تقدمي 
يد العون السفارة، موضحا أنه 
يعلم جيــدا ان العالم يعيش 
ظروفا استثنائية غير مسبوقة 
تضع جميع دول العالم حتت 
ضغوطــات كبيــرة، وهو ما 
يســتدعي التكاتف والتعاون 

ملواجهتها.
وبني أبو الكالم ان اإلقبال 
الكبير على السفارة بعد فترة 
اإلغــالق امر طبيعي بســبب 
رغبــة الكثيريــن مــن أبنــاء 
اجلالية في إجناز معامالتهم 
بعد فترة كبيرة من التوقف، 
مشيرا الى ان أغلب املعامالت 
تتعلــق بتجديد اجلوازات او 
اصدار جوازات جديدة، موضحا 
أن السفارة اعتمدت آلية مميزة 
في التعامل مع االعداد الكبيرة 

أشاد بإجراءات احلكومة الكويتية في مكافحة «كورونا»: فّعالة وحاسمة وأسهمت في احلّد من انتشار املرض

السفير إس إم أبو الكالم

الفترة املاضيــة، موضحا أن 
٤٦٠٠ منهم استفادوا من املهلة 
التي منحتها وزارة الداخلية 
ملخالفي قانــون اإلقامة، الفتا 
إلــى رغبة الكثيرين من أبناء 
اجلالية في مغادرة الكويت في 
الوقت احلالي وخصوصا ان 
أغلبهم بال عمل بسبب الظروف 

السفارة تستقبل من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ مراجع يوميًا وأغلب املعامالت تتعلق بتجديد اجلوازات أو إصدار جديدة
 ٣٥٠ ألف نسمة تعداد اجلالية البنغالية وأغلب شكاواهم األشهر األربعة املاضية عدم دفع الرواتب بانتظام

رئيس األركان استقبل امللحق العسكري القطري
استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد اخلضر مبكتبه ظهر أمس امللحق 
العســكري القطــري لدى البالد اللــواء الركن 
بحري إبراهيم الكبيسي، وذلك مبناسبة انتهاء 
مهام عمله في منصبه. هذا، وقد وجه الفريق 
اخلضر شــكره وتقديره للــواء الركن بحري 
إبراهيم الكبيســي، على ما قــام به من جهود 
أثناء فترة عمله، متمنيا له التوفيق والنجاح 

في حياته القادمة.
حضــر اللقاء نائب رئيــس األركان العامة 
للجيــش الفريق الركن خالــد صالح الصباح، 
ومدير شــؤون امللحقني والبعثات العسكرية 

الفريق الركن محمد اخلضر مستقبال اللواء الركن بحري إبراهيم الكبيسيالعميد الركن مساعد خزام احلمدان.

العتل يدعو إلى اإلسراع بإنهاء معاناة املهندسني
الكويتيني بعقود الشركات النفطية

أعرب رئيس جمعية املهندســني 
م.فيصــل العتــل، عن األمــل في أن 
ينهي وزير النفــط ووزير الكهرباء 
واملاء د.خالد الفاضل معاناة عشرات 
املهندسني الذين قامت بعض الشركات 
املتعاقدة مع القطاع النفطي بالكويت 
بإنهــاء خدماتهــم، الفتــا إلى وعود 
تلقتهــا اجلمعيــة من الوزيــر بأنه 

يتابع شخصيا هذه املشكلة وسيقوم 
بإنهائها بعد تواصل «املهندسني» معه 
واطالعه على تفاصيل املعاناة التي 

تسببت بها بعض هذه الشركات.
وأشــار العتل الــى أن احلكومة 
تكفلت برواتب العمالة الوطنية في 
القطاع اخلاص وشددت للحفاظ على 
هذه العمالة ومن املؤسف أننا نرى 

هذه اجلهــات اخلاصة تتجاوز على 
القرارات احلكومية وبعض مؤسساتنا 
الرســمية تصمت عن جتاوزاتها أو 
تتهــاون فــي احلفاظ علــى العمالة 
الهندسية والفنية الكويتية التي بدأت 
الدولة تعول عليها كثيرا في آمالها 
لتحقيــق التوازن وتعديل التركيبة 

م.فيصل العتلالسكانية.

احلريص: االستعدادات لعودة الرحالت التجارية «مطمئنة»

األمير هّنأ رئيسي جمهوريتي كيريباتي 
وساوتومي وبرنسيب بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس تانيتي مامو رئيس جمهورية 
كيريباتي الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحــة ومتام العافيــة وللبلد الصديــق كل التقدم 
واالزدهــار. كما بعث صاحب الســمو األمير ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس إيفاريستو كارفالهو رئيس جمهورية 
ساوتومي وبرنسيب الدميوقراطية الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا سموه له دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق 

املزيد من الرقي والنماء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس تانيتي مامو 
رئيس جمهورية كيريباتي الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية. كما بعث سموه ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس إيفاريستو كارفالهو رئيس جمهورية  
ساوتومي وبرنســيب الدميقراطية الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 
سموه له دوام الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمدالوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.



عبدالهادي العجمي

أكــد نائــب املديــر العــام 
ملؤسسة التأمينات االجتماعية 
التأمينيــة خالــد  للشــؤون 
االلتزام بالتعليمات  الفضالة 
واإلجراءات االحترازية لضمان 
ســالمة املوظفــني والعاملني 
واملراجعــني للمؤسســة مــع 
بدء استقبالهم وبعد اتخاذ كل 
االحتياطات من تعقيم ووضع 
ملصقات للحفاظ على التباعد 
سواء خالل الدور أو في أماكن 
اجللوس وبني العاملني أيضا، 
وحتديد أعداد املوظفني الذين 
ســيتواجدون خالل ســاعات 

العمل.
وقال الفضالة في تصريح 
خاص لـ «األنباء» التي واكبت 
آلية العمل فــي «التأمينات»: 
بدأنا باستقبال املراجعني وفق 
اخلطة املعدة من قبل املؤسسة 
التي  الثانية  تنفيذا للمرحلة 
وضعهــا مجلس الــوزراء مع 
تطبيق االشتراطات الصحية 
للعودة، مشيرا إلى أن استقبال 
مراجعي املؤسســة يتم وفق 
مواعيد مسبقة يتم حجزها من 

خالل موقع املؤسسة.
وذكر الفضالة أن هناك ثالث 
خدمات تقدمها املؤسســة في 
صالتي املراجعني هي اخلدمات 
التأمينية اخلاصة مبعامالت 
واالشــتراكات  املراجعــني، 
اخلاصــة بأصحــاب األعمال، 
لدفــع  الصنــدوق  وخدمــة 
االشــتراكات ودفع الشيكات 
املستحقة على أصحاب العمل 

واملؤمن عليهم والشركات.
خدمات إلكترونية

وأكد الفضالة ان املؤسسة 
ســعت ألن توفــر خدماتهــا 
صفحــة  علــى  الكترونيــا 
املؤسســة من خالل ٣٠ خدمة 
متوافرة حاليا، وهناك املزيد 
من اخلدمات التي ســتوفرها 
املؤسســة علــى صفحتهــا، 

وضمن اشــتراطات املؤسسة 
بــأن يرتــدي املراجــع الكمام 
والقفــازات حلمايــة نفســه 

واملراجعني واملوظفني أيضا.
وأوضح الفضالــة أن من 
ضمن اشــتراطات املؤسســة 
لدخــول املراجــع للمبنى أن 
يكون مرتديا الكمام والقفازات، 
حتى نضمن سالمة املراجعني 
واملوظفني حرصا من املؤسسة 
على تقدمي خدماتها للمواطنني 
ولتكــون خدماتهــا بأفضــل 
صورة انطالقا من مبدأ أن هذه 
املؤسسة تقوم بتوفير خدماتها 
للجميع على مستوى عال من 
اخلدمة والتميز، موجها رسالة 
الــى املراجعــني بالتعاون مع 
املؤسسة، حيث إن طاقة العمل 
هي ٣٠٪ فقط من املوظفني بناء 
على توجيهات مجلس الوزراء 

وكذلــك حســن االســتقبال 
وتنظيم املراجعني بكل أريحية، 
والعمل على اجناز املعامالت 
بأســرع وقت ممكن، حيث لم 
يستغرق اجناز املعاملة اكثر 
من ربع ساعة، متقدما بجزيل 
الشكر الى املؤسسة الهتمامها 
باملراجعــني وحلرصهــا على 
ضمان ســالمتهم مبا اتخذته 
من إجراءات وقائية منذ وصول 
املراجع حتى انتهاء معاملته 
ومغادرته ملبنى املؤسسة بكل 

اطمئنان.
جهود كبيرة

ومن جانبــه، اكد املواطن 
محمــد الــوزان أن الترتيــب 
في أول يوم عمل للمؤسســة 
كان  املراجعــني  واســتقبال 
اكثر مــن جيد، وكانت األمور 

ضمــن خطــة عــودة العمل، 
ونطلب من املراجعني االلتزام 
باملواعيد وبالتباعد حرصا على 
ســالمتهم وســالمة املوظفني 
وإلتاحة الفرصة للمؤسســة 
لتقدمي خدمة افضل فخدماتنا 
كثيرة ومتميزة ومتوفرة على 
املوقع، كما ميكن للمراجعني 
حتديث بياناتهم عبر االتصال 
على هاتف املؤسسة ١١٤ قبل 
مراجعتهــم املؤسســة حتــى 
ال تســتغرق معامالتهم وقتا 
أطــول، وهــذا األمــر يســهل 
العمل علينا ويقلل من الوقت 

املستغرق في اإلجناز.
تنظيم وإجناز

من جهته، أشاد املراجع حمد 
املطرفي باإلجراءات الصحية 
التــي اتخذتهــا «التأمينات» 

تسير بطريقة سلسة جدا منذ 
حضورنا، حيث يتم التأكد من 
املواعيد لــدى املراجعني ومن 
ثــم يتم قياس درجة احلرارة 
قبل الدخول، وبعدها يتوجه 
املراجع الى املوظف املختص 
إلجناز معاملته «شيء مرتب 
اهللا يعطيهم العافية» على هذه 
اجلهود الكبيرة التي يبذلونها 
كفريق متكامل خلدمة املراجعني 

وتسهيل إجراءاتهم.
جميع الشهادات

بــدوره، قــال املراجــع 
أبــو املجد جــواد: ان اجناز 
املعامــالت كان منظمــا جدا 
وجميــع معامالتي أجنزتها 
خــالل وقــت قصيــر إذ لم 
تســتغرق أكثــر من نصف 
أجنــزت  حيــث  ســاعة، 
«االشتراكات» ومن ثم ذهبت 
الى الشركات غير املسجلة 
وتســلمت جميع الشهادات 
املطلوبــة التي حضرت من 
اجلها دون أي تأخير، وكنت 
ملتزما بالتباعد االجتماعي 
الكمام والقفازات،  وبارتداء 
وهــذا ما الحظته أيضا عند 
جميع املوظفني واملراجعني 
فــي مختلف املواقــع، وهذا 
األمر يدل على الوعي الكبير 
لدى الناس مبخاطر ڤيروس 
كورونــا وبحرصهــم علــى 
سالمتهم وسالمة اآلخرين.

معقمات في كل مكان خالد الفضالة ومشعل العثمان التزام من فريق عمل التأمينات بارتداء الكمامات والقفازات خالد الفضالة متحدثا لـ«األنباء»

لوحات ارشادية

(متني غوزال) «التأمينات» استقبلت مراجعيها مع اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية 

جهود من متطوعي الدفاع املدني خلدمة مراجعي «التأمينات» قياس درجة احلرارة قبل دخول املراجعني

داعيــا املراجعــني ألن ينفذوا 
معامالتهم «اون الين» ألن ذلك 
أفضل لهم مــن احلضور الى 
املؤسسة حرصا على صحتهم 
وسالمتهم وتطبيقا لتعليمات 
الســلطات الصحية بالتباعد 
االجتماعي بني أفراد املجتمع، 
وتقليل إمكانية انتقال العدوى 
بفيروس «كورونا املستجد».

استعدادات كبيرة
وعن استعدادات املؤسسة 
املراجعــني، قــال  الســتقبال 
الفضالة: ان االستعدادات كبيرة 
ومتكاملــة ومت اتخــاذ جميع 
االجراءات االحترازية والوقائية 
الستقبال املراجعني من خالل 
توفير اجهزة قياس احلرارة 
وتوفيــر املعقمات والكمامات 
والقفازات عند املداخل احملددة، 

تقدمي اخلدمات التأمينية اخلاصة مبعامالت املراجعني واشتراكات أصحاب األعمال وخدمة الصندوق 
لدفع االشتراكات ودفع الشيكات املستحقة على أصحاب العمل واملؤمن عليهم والشركات

ر حاليًا ٣٠ خدمة إلكترونية على صفحتها وهناك املزيد وأدعو  «التأمينات» توفِّ
املراجعني لتنفيذ معامالتهم «أون الين» أفضل لهم من احلضور الشخصي

ملشاهدة الڤيديو
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الفضالة لـ «األنباء»: استقبال مراجعي «التأمينات»
 من موقع املؤسسة

الفضالة لـ «األنباء»: استقبال مراجعي «التأمينات»
مبواعيد محجوزة مسبقًا من موقع املؤسسة

نائب املدير العام للشؤون التأمينية أكد تطبيق جميع اإلجراءات الوقائية لسالمة املوظفني املراجعني

حتديد القيمة االستبدالية لكل دينار من املعاش التقاعدي حسب السن ومدة االستبدال
صدر القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ اخلاص بتعديل 
بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية الصادر 
باألمر األميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ ونشر 
في اجلريدة الرســمية «الكويــت اليوم». وجاء 
فيــه: بعد االطالع على الدســتور، وعلى قانون 
التأمينــات االجتماعية الصــادر باألمر األميري 
بالقانــون رقم ٦١ لســنة ١٩٧٦ والقوانني املعدلة 
لــه، وعلى القانون رقم ٤٣ لســنة ٢٠٠٦ بشــأن 
تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ 
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية 
الصادر باألمر األميري رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦، وافق 
مجلس االمة على القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا 

عليه وأصدرناه:
املادة األولى: تضاف مادتان جديدتان برقم ٧٧ 
مكررا، ٧٧ مكررا أ الى قانون التأمينات االجتماعية 

املشار إليه نصهما التالي:
مادة ٧٧ مكررا: يســتبدل باجلــدول رقم (٢) 
املنصوص عليه في املادة (٧٧) من قانون التأمينات 
االجتماعية املشار إليه اجلدول املرافق لهذا القانون.

مادة ٧٧ مكررا أ: تعاد تسوية قيمة اجلزء املستقبل 
من املعاش التقاعدي الفعلي أو االفتراضي حلاالت 
االســتبدال القائمة عــن املدة املتبقيــة من املدة 
األصلية لالستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا 

القانون وفق اجلدول املرافق لهذا القانون.
املادة الثانية: استثناء من احكام الفقرة الثالثة من 

املادة اولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٦ املشار 
إليه، يعود احلق في االستبدال كامال للمستبدلني 
من اصحاب املعاشات التقاعدية بعد سداد اصل 

القيمة االستبدالية.
املــادة الثالثة: علــى رئيس مجلــس الوزراء 
والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
وجاء ضمن املالحظات املتعلقة بالقانون:

١ - في حســاب السن تعتبر كسور السنة سنة 
كاملة.

٢ - يراعى في حساب السن اإلضافة التي تقررها 
اللجنــة الطبية وفقــا للحالة الصحيــة لطالب 

االستبدال.
٣ - تزداد مدة االســتبدال بواقع اربعة شــهور 
عن كل ســنة كاملة تزيد بهــا الفترة بني تاريخ 
االســتبدال وتاريخ االســتحقاق القسط الستني 
على ٥ سنوات وذلك ما لم يكن االستبدال قد مت 

لصاحب معاش مستحق الصرف.
٤ - ال يجوز ان جتاوز مدة االستبدال املدة التي 
يصل بانتهائها املستبدل الى سن السبعني، ومع 
ذلك اذا كانت السن عند التقاعد أكبر من ٥٥ سنة 
يجوز لصاحب املعاش ان يستبدل ملدة ١٠ سنوات 
او ١٥ سنة يشترط اال جتاوز السن بانتهاء مدة 

االستبدال اخلامسة والسبعني.

في تعديل بعض أحكام قانون «التأمينات» وعند حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة

حتديد القيمة االستبدالية لكل دينار من اجلزء املستبدل
من املعاش حسب السن ومدة االستبدال

السن
في تاريخ

طلب االستبدال

مدة االستبدال

١٥ سنة١٠ سنوات٥ سنوات

دينارفلسدينارفلسدينارفلس
٨٣٤٥١٣٣٥٩٠٧٩٣١١٨حتى ٤٠

٤١٨٢٣٥١٢٨٨٩٠٦٧٨١١٨
٤٢٨٠٩٥١٢٣٢٩٠٥٤٦١١٨
٤٣٧٩٤٥١١٦٩٩٠٣٩٧١١٨
٤٤٧٧٧٥١٠٩٧٩٠٢٣٠١١٨
٤٥٧٥٩٥١٠١٦٩٠٠٤٣١١٨
٤٦٧٣٩٥١٩٢٦٨٩٨٣٥١١٧
٤٧٧١١٥١٨١٦٨٩٥٩١١١٧
٤٨٦٨٠٥١٦٩٥٨٩٣٢٠١١٧
٤٩٦٤٥٥١٥٦٠٨٩٠١٩١١٧
٥٠٦٠٦٥١٤١٢٨٩٦٨٥١١٦
٥١٥٦٢٥١٢٤٦٨٩٣١٥١١٦
٥٢٥١٦٥١٠٦٦٨٩٩١٢١١٦

حتديد القيمة االستبدالية لكل دينار من اجلزء املستبدل
من املعاش حسب السن ومدة االستبدال

السن
في تاريخ

طلب االستبدال

مدة االستبدال

١٥ سنة١٠ سنوات٥ سنوات

دينارفلسدينارفلسدينارفلس
٥٣٤٦٥٥١٨٦٥٨٨٤٤٦١١٥
٥٤٤١٠٥١٤٦٠٨٨٩٧٥١١٤
٥٥٣٤٩٥١٣٩٢٨٨٤٣٥١١٤
٥٦٢٨٢٥١١١٩٨٨٨٤٦١١٣
٥٧١٩٨٥١٨٠١٨٧١٧٧١١٣
٥٨١٠٥٥١٤٥٤٨٧٤٥١١١٢
٥٩٠٠٢٥١٠٧٧٨٧٦٦٢١١١
٦٠٨٨٩٥٠٦٦٧٨٦٨٠٧١١٠
٦١٧٦٥٥٠٢١٩٨٦--
٦٢٦٣٥٥٠٧٣٩٨٥--
٦٣٤٩٤٥٠٢١٦٨٥--
٦٤٣٤٠٥٠٤٦٤٨٤--
٦٥١٧٤٥٠٠٢٨٨٤--
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٧٥٪ نسبة التزام املجمعات واملطاعم باالشتراطات

فرج ناصر

أكــد مدير عــام البلدية 
املنفوحي استمرار  م.أحمد 
اجلــوالت امليدانيــة للتأكد 
من التزام األسواق ومحالت 
باشــتراطات  التجزئــة 
الوزراء،  وقرارات مجلــس 
موضحا أن صعوبة األسواق 
الشعبية تكمن في السيطرة 
على مرتاديها، ونحن سعداء 
بعودة الروح لسوق املباركية 
مرة أخرى، الفتا الى اتخاذ 
بعض اإلجراءات االحترازية 
لعمليــة الدخول واخلروج 
وتقدير عدد املتواجدين في 
الســوق وهللا احلمد األمور 

مطمئنة جدا.
جــاء ذلك خــالل جولة 
ميدانية قام بها في ســوق 
أمــس  املباركيــة صبــاح 
لالطالع على سير العمل بعد 
استئناف احملالت لنشاطها 
خــالل املرحلــة الثانية من 
عودة احلياة رافقه خاللها 
نائب املدير العام لشــؤون 
العاصمــة واجلهراء  قطاع 
م.فيصــل اجلمعــة ومدير 
فرع بلدية العاصمة م.بدر 
بورقبة وعدد من املسؤولني 

في البلدية.
وأضاف املنفوحي: هناك 
التــزام كبير مــن احلضور 
بارتداء الكمامات والقفازات 
واستخدام املعقمات، وبعد 
مرور حوالي أسبوعني من 
بدء املرحلة الثانية فمعدالت 
اإلصابات تســير مبستوى 
ثابت، وهــذا يعطينا دافعا 
للسير في الطريق السليم، 
واتخذنــا بعــض القرارات 
القاسية في اآلونة األخيرة، 
حيث وصلت أوامر الغلق لـ 
١٤٠ من مجمعات وأســواق 

زودنا بتقرير مشجع، كانت 
محــالت التجزئــة ملتزمة 
بنســبة ٧١ ٪  واملطاعم ٩٠ ٪  
واملجمعــات التجارية ٨٨ ٪  
واإلجمالــي بكل األنشــطة 
٧٥ ٪  متمنيــا محاصرة هذا 
الوباء حتى ميكن االنتقال 

إلى مراحل أمامية.
وبســؤال حــول افتتاح 
ســوق اجلمعة بعد إغالقه 
مرة أخرى، قــال املنفوحي 
موعــد  فــي  افتتاحــه  مت 

محدد، لكن لألســف وقعت 
بعض املالحظات مثل عدم 
تطبيق االشتراطات، لذلك 
أصدرنا قــرارا بالغلق وإذا 
لم تقم إدارة السوق باتباع 
اإلجراءات الصحية فلن يتم 
فتحــه مرة أخرى، كاشــفا 
عــن أن إدارة املجمعات هي 
املسؤولة عن تنظيم الدخول، 
لذلك نقوم بإنزال العقوبة 
على أصحاب املجمعات في 

حال عدم االلتزام.

املنفوحي أكد خالل جولة بسوق املباركية أن األرقام مشجعة في املرحلة الثانية

(محمد هنداوي) م.أحمد املنفوحي وم.فيصل اجلمعة خالل اجلولة في سوق املباركية 

جانب من التفتيش على اخلضراوات بسوق املباركية

وقمنا بتحرير ٦٥٠ مخالفة 
و٦٧٦٧ إنذارا واســتخدمنا 
القانون بشكل حازم لضمان 
املواطــن واملقيــم  ســالمة 

ومحاصرة الوباء.
وكشــف أن هناك فريقا 
مــن وزارة الصحة يزودنا 
بتقاييم دورية حول األداء 
وخــالل الثالثة أيام األولى 
من بداية املرحلة الثانية كان 
التقييم العام لنسبة االلتزام 
٦١ ٪  وبعد مرور أســبوعني 

إغالق ١٤٠ مجمعًا وسوقًا وحترير ٦٥٠ مخالفة خالل اآلونة األخيرة 
لن يتم فتح سوق اجلمعة ما لم تقم إدارته بتطبيق اإلجراءات الصحية

ملشاهدة الڤيديو

٨٣٦ إصابة جديدة بـ «كورونا» ٦٥٪ منها ملواطنني
حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
تسجيل ٨٣٦ إصابة جديدة 
مبرض كورونا املستجد خالل 
الـ ٢٤ ساعة املاضية ليرتفع 

بذلك
 إجمالــي عــدد احلــاالت 
املسجلة في البالد إلى ٥٤٨٩٤ 
حالة فيما مت تسجيل ٤ حاالت 
وفاة ليصبح مجموع حاالت 
الوفاة املسجلة حتى أمس ٣٩٠ 
حالة. وقال املتحدث الرسمي 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
أمــس إن مــن بــني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها، وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص 
املخالطني لهــا، موضحا أن 
احلــاالت الســابقة تضمنت 
٥٤٩ حالة ملواطنني كويتيني 
بنسبة بلغت ٦٥٫٦٧٪ و٢٨٧ 
حالة لغير الكويتيني بنسبة 
٣٤٫٣٣٪، مبينا أن املصابني 
حســب املناطــق الصحيــة 
جاءوا بواقع ٢٢٧ في االحمدي 
للجهــراء  و١٩٥  الصحيــة 
الصحيــة ١٧٥ في الفروانية 
الصحية و١٣١ بحولي الصحية 
و١٠٨ فــي منطقة العاصمة، 

في العناية املركزة  بلغ ١٥١ 
حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلــي جلميع احلاالت التي 
ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٩٤٩٤ 

حالة.
وأوضــح أن مجموع من 
أنهى فتــرة احلجر الصحي 
املؤسسي اإللزامي خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية بلغ ٢٩ شخصا 
بعــد القيام بــكل اإلجراءات 

الوقائيــة والتأكــد من خلو 
جميع العينات من الڤيروس 
علــى أن يســتكملوا مدة ال 
تقــل عن ١٤ يوما في احلجر 
الصحــي املنزلــي اإللزامــي 
اعتبــارا من تاريــخ مغادرة 

مركز احلجر املؤسسي.
وبــني أن عدد املســحات 
التي مت القيــام بها خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية بلغ ٣٨٣٥ 

مسحة.
مشــيرا إلــى أن مجموع 
بلــغ ٤٣٣٣٣٦  الفحوصــات 
فحصا، مجددا دعوة املواطنني 
إلى مداومة األخذ  واملقيمني 
بكل ســبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص 
علــى تطبيق اســتراتيجية 
البدنــي، موصيــا  التباعــد 
الرسمية  بزيارة احلسابات 
لــوزارة الصحــة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شــأنه املساهمة 
في احتواء انتشار الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحــة 
الكويتيــة أعلنــت في وقت 
سابق أمس شفاء ٦٤٩ إصابة 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
ليبلغ مجمــوع عدد حاالت 

الشفاء من املرض ٤٤٦١٠.

شفاء ٦٤٩ مصاباً بالڤيروس.. وتسجيل ٤ وفيات

وعن أعلى املناطق السكنية 
من حيث تســجيل اإلصابة 
بالڤيروس، ذكر أنها جاءت 
بواقــع ٤٦ بصباح الســالم 
و٤٠ في سعد العبداهللا و٤٠ 
بالصليبية السكنية و٣٦ في 
الصباحية و٣٢ في العيون 

و٢٨ بالفردوس.
وعن آخر املستجدات في 
العناية املركزة، لفت إلى أن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية 

«الصحة» تبدأ العمل بنظام العيادات املرئية وفرز املرضى
حنان عبد املعبود

بــدأت وزارة الصحة بتشــغيل 
املرحلة الثانية من خطة العودة في 
املستشفيات العامة والتخصصية 
بنسبة تصل الى ٥٠٪، والعيادات 
املســائية وفق ضوابط وشــروط 
محــددة، حيث مت التشــغيل على 
أســس وضوابط ومعايير تتعلق 
بتصنيــف احلــاالت على حســب 
األولوية وتطبيق اشتراطات منع 
العدوى وتفعيــل خدمة العيادات 

االفتراضية.
وجــاء ذلك بدءا مــن يوم امس 
االحــد بعد االنتهاء مــن العمل في 

مرافق «الصحة» بنسبة ٣٠٪ خالل 
املرحلة األولى، وبدأت في املرحلة 
الثانيــة بنســبة تصــل الــى ٥٠٪ 
وتشــتمل على العيادات املسائية 
ولكن ضمن معايير محددة، حيث 
اشــترطت العمــل بنظــام الفــرز 
«الترياج» بحيث يتم فرز املرضى 
عند طلب املوعد حســب حاجتهم 
للعرض على الطبيب، والتواصل 
عن بعــد مع املستشــفى أو املركز 
التخصصي حيث يتم حجز املوعد 
عبر الهاتف، وفي حال إلغاء املوعد 
يتم طلب آخر، كما يكون احلضور 
حسب املوعد احملدد وارتداء الكمام 
واذا استدعى األمر حضور مرافق 

يكون واحدا فقط.
ويعد تطبيق العيادات االفتراضية 
التي مت االســتعداد لهــا منذ بداية 
اجلائحة طفرة طبية، حيث ساهمت 
في تقليل االزدحام وهي عيادة مرئية 
بني الطبيب واملريض وفيها يكون 
املريض مبنزله ما يساعد األطباء في 
احلفاظ على صحة املرضى خاصة 
أصحاب اخلطــورة العالية، حيث 
مت تخصيص فريق عمل يضم كل 
التخصصات الطبية يقوم على مدار 
الساعة مبتابعة تشغيل العيادات 
بطريقة آمنة تضمن االســتمرارية 
في تقدمي اخلدمات وسالمة املرضى 

واألطباء.

م طالل اجلري منطقة األحمدي الصحية ُتكرِّ
قام مدير منطقة األحمدي الصحية د.أحمد الشطي 
بتكــرمي رئيس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
ملجموعة اجلري القابضة طالل خليفة اجلري، ملساهماته 
في مكافحة ڤيروس كورونا املســتجد «كوفيد- ١٩» 
وذلك من خالل تقدميه مدارس مجموعة اجلري القابضة 
لتكون حتت تصــرف احلكومة ووزارة الصحة على 

وجه اخلصوص.
وبهذه املناســبة، عبر طالل اجلري عن استعداده 
للمســاهمة في كل ما شــأنه دعم بلدنــا احلبيب في 
مواجهة كل التحديات، الفتا إلى استمراره في التنسيق 
مع وزارة الصحــة بخصوص مواجهة هذه اجلائحة 

د.أحمد الشطي يكرم طالل اجلريحتى اخلروج منها بأمان بإذن اهللا.

مباحثات لتعزيز 
التعاون الصحي

بني الكويت وفرنسا
حنان عبداملعبود

وزاره  وكيــل  اســتقبل 
الصحة د.مصطفى رضا بديوان 
عام الــوزارة القائم باالعمال 
في ســفارة فرنســا بالكويت 
اليزابيث باربييه، ومت خالل 
اللقاء التباحث حول اخلطط 
والبرامج والرؤى املستقبلية 
لتعزيز العالقات الصحية بني 
البلدين الصديقني، كما تطرقت 
املباحثات الى خطط وبرامج 
تدريب االطباء ومقدمي الرعاية 
الصحيــة وتبــادل اخلبرات 
والبروتوكوالت وسياســات 
املبــادرات  العمــل وتنفيــذ 
املشتركة ذات الصلة بخطط 
وبرامج التنمية وتعزيز البنية 
األساسية للتعامل مع الطوارئ، 
املناقشــات  الــى  باالضافــة 
التدريبيــة  البرامــج  حــول 
والتعليمية وبعثات االطباء 
الكويتيــني عــن طريق معهد 
الكويت لالختصاصات الطبية 
للجامعــات واملستشــفيات 

الفرنسية.
ومن جانبهــا، قالت مدير 
ادارة العالقات الصحية الدولية 
د.رحاب الوطيان ان اللقاء عقد 
ضمن خطــط وبرامج تعزيز 
الدولــي وحــرص  التعــاون 
اجلانبان على حتقيق املزيد من 
االجنازات بالبرامج املشتركة.



بداية حدثنا عن رؤيتك 
الشخصية عن دور الشباب 

الكويتي خالل أزمة «كورونا»، 
وكيف انعكس ذلك على 

النظرة املجتمعية لدورهم في 
بناء املجتمع؟

٭ ال شــك أن أزمــة كورونا 
فجرت الطاقات الشبابية في 
الكثير من املجاالت وخصوصا 
التطوعية منها، حيث وجدوا 
متنفسا ومجاال خصبا إلثبات 
ذواتهم ولفت انتباه اجلهات 
احلكومية والشارع الكويتي 
الشــباب فــي  ألهميــة دور 
األزمات وجهودهم في تذليل 
الصعاب وتقدمي التضحيات.
ومــن يتتبــع ما قــام به 
الفترة  الشــباب خالل هــذه 
يجد أنه كان هناك اســتثمار 
لــكل دقيقة مــن الزمــن في 
العلــم واملعرفــة والثقافــة 
من خــالل مواقــع التواصل 
االجتماعــي واللقــاءات التي 
كانت بني الشــباب في شتى 
املجاالت الرياضية والثقافية 
واالجتماعيــة والعلميــة مع 
احلرص على تبادل املعلومات 

واخلبرات.
عادات إيجابية

كيف تقيم هذه التجربة 
وإثراءها للطاقات الشبابية؟

٭ أزمة «كورونا» ساهمت في 
تطوير الكثير من العادات إلى 
عادات أكثر ايجابية، وال نعني 
هنا العادات املجتمعية وإمنا 
العادات التواصلية، فالشباب 
استفاد من التكنولوجيا في 
الڤيــروس  تخفيــف وطــأة 
وتأثيراتــه على املجتمع كما 
أسهم بدنيا وفكريا في الدعم 

واملساندة.
وباإلمــكان القول إن ازمة 
«كورونــا» غيرت الكثير من 
التوجهات الشــبابية ومسار 
احلياة إلى األفضل، فالكثيرون 
وجــدوا أنفســهم فــي العمل 
التطوعي أو بتقدمي املبادرات 

وخدمة أبناء الوطن.
املنافسة على التطوع

حدثنا عن دور الشباب وما 
الذي قاموا به خالل األزمة؟

٭ منذ بــدء األزمــة انتفض 
الكويتــي لتقــدمي  الشــباب 
املســاعدة بكافــة أشــكالها، 
ســواء للجهــات احلكوميــة 
أو اخلاصــة، واشــتعلت في 
نفوسهم املنافسة على العمل 
التطوعي سواء في اجلمعيات 
التعاونية أو احملاجر الصحية 
من خالل مساندة الطاقم الطبي 
واألمني خلدمة النزالء، وهذا 
شــاهدناه في فندق وشاطئ 
الكــوت الــذي يعمــل حتــت 
إشراف الهيئة العامة للشباب 
بالتنسيق مع اإلدارة العامة 

للدفاع املدني.
ولم يكتف الشباب عند هذه 
القطاعات واجلهات بل توجه 
بعضهم نحو جمعيات النفع 
العام مثل جمعية املهندسني 
وجمعية احملامــني وجمعية 
العامــة وجمعية  العالقــات 
اإلعالم واالتصــال فوضعوا 
أيديهــم فــي يــدي احلكومة 
ملواجهة الڤيروس، وهذا يشير 
إلى أن الشباب سباق ومعطاء 
ومتألق في كل األزمات وميد 
يــده للحكومــة للخروج من 

أي أزمة.
الشباب العربي

لو أردنا االنتقال إلى دوركم 
في مجلس الشباب العربي، 

وماذا قدمتم للشاب الكويتي 
وطموحاتكم املستقبلية؟

٭ تشرفت بتمثيل الكويت في 
مجلس الشباب العربي الذي 
أنشــئ بالتعاون مع جامعة 
الدول العربية في العام ٢٠٠٣، 
ولست أول كويتي، وإمنا أكمل 
مسيرة الشباب الكويتي الذي 

م.غازي املشيعلي الذي حصل 
على جائزة الشــباب العربي 
لالبتكار، ولدينا أيضا تكرمي 
للشاب النموذج في النسخة 
التالية والتي فاز بها املتحدث 
الرسمي باسم الهيئة العامة 
للشباب محمد سعد املطيري، 
إضافة إلى تكرمي نائب املدير 
العام في الهيئة العامة للشباب 
مشعل السبيعي كأحد القيادات 
الشــابة فــي الــدول العربية 
والعديــد مــن الشــخصيات 

الكويتية البارزة.

وكيف بإمكان الشباب 
االستفادة من اجلهود التي 

يبذلونها وانعكاس ذلك على 
حتسني أوضاعهم االجتماعية 

والوظيفية؟
٭ هــذه النقطــة فــي غايــة 
األهمية، فالشــاب مســؤول 
مســؤولية كاملــة عن تقدمي 
صورة ناصعة ملــا ميكن أن 
يقدمه للوطن، ولذلك جند أن 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد يحث في كل 
خطاباته على دعم الشــباب 
وتقدمي كل ما يحتاجون إليه.

ونحن فــي الكويت ومن 
خــالل الصنــدوق الكويتــي 
نقــوم  العربيــة  للتنميــة 
بإنشــاء املدارس فــي الدول 

الكويتي والعربي أيضا، ولكن 
بعــد أزمة كورونــا ال بد من 
السعي اجلاد لالستفادة بشكل 
أكبر من القــدرات والطاقات 
الشبابية كي ال تضيع علينا 
الكثير من الفرص واملبادرات 
التي ميكن التعويل عليها في 

البناء والتنمية.
وألهمية الشاب الكويتي لم 
تخل معظم خطابات صاحب 
السمو من التشديد على دعم 
هــذه الشــريحة، إضافة إلى 
توجــه العديد مــن الوزارات 
واجلهات الستثمار طاقاتهم 
ولذلك أنشئت الهيئة العامة 
للشباب التي تقوم مبشاريع 
وتقدم برامــج مميزة ودعما 

للشباب الكويتي؟
٭ أطمح مثل أي شاب للمزيد 
من االهتمام فالشباب الكويتي 
لديه أفكار ومبادرات ومشاريع، 
وقد يتعرض للصدمة بسبب 
الــدورة املســتندية وتعطل 
املشــاريع، ولذلك نقول لهم 
كونــوا متفائلــني دائمــا وال 
يصيبنكــم اإلحبــاط، كونوا 

طموحني واملستقبل لكم.
ونحــن نريــد أن تكــون 
للشباب مساهمات في التنفيذ 
والتشــريع، كما نحتاج إلى 
تشــجيع مــن احلكومة نحو 
املزيــد من احلريــة والعطاء 
وتســهيل اإلجــراءات، ودعم 

األفكار.
كما لدينا مشاريع شبابية 
بناءة ومنها مشــروع م.علي 
بهبهاني «مشروعي كويتي»، 
حيــث يقــوم بتصويــر أي 
مشــروع حكومــي وخــاص 
والتعريــف به عبــر تطبيق 
«انستغرام» وقد جنح بشكل 
كبير، وذلك إلبراز كافة اجلهود 
احلكومية واخلاصة في تنفيذ 

اخلطط واملشايع التنموية.
برامج ودورات

وما الذي تقدمه الهيئة العامة 
للشباب ودعمهم وتطوير 

قدراتهم؟

العربية ونســاهم فــي بناء 
املستشــفيات ومؤسســات 
التعليم لتنمية الشاب العربي، 
ولكننــا فــي الوقــت نفســه 
علينــا مســؤولية كبرى في 
االلتفات أكثر للشاب الكويتي 
واالستماع إليه واالستفادة من 
طاقاته وتوجيهها بالصورة 

الصحيحة.
دعم مستحق

هل ترى أن هناك قصورا 
في دعم الشباب من اجلهات 

املعنية؟
٭ ال يوجــد أي قصور ولكن 
نحتاج إلى املزيد من التشجيع 
فالكويــت داعمــة للشــباب 

كبيــرا للمبادرات الشــبابية 
إلى جانب مكتب وزير الدولة 

لشؤون الشباب.

أال يقوم صندوق املشاريع 
الصغيرة بتقدمي الدعم 

للشباب املبدع؟
٭ صندوق املشاريع الصغيرة 
يدعم الشباب، وهناك جهات 
حكوميــة أخرى تقــوم بذلك 
ولكــن نحتــاج إلــى الدعــم 
اإلضافي فالشباب ميثل ٧٢٪ 
مــن املجتمع فال بد من األخذ 
بيده، واالستفادة من إمكاناته.

مراكز متقدمة
مباذا تطالب اجلهات املعنية 
وخصوصا السلطتني لدعم 

الشباب الكويتي؟
٭ نطلب من النواب أن تكون 
هناك قوانني تصب في مصلحة 
الشــباب، فقد أثبت الشباب 
قدرتهم على القيادة واإلدارة 
ووصلوا إلــى مراكز متقدمة 
في العمــل احلكومي كوزراء 
ووكالء ووكالء مســاعدين، 
إضافة إلى دخولهم إلى مجلس 
األمة وكذلك جناح الكثيرين 
في القطاع اخلاص مبشاريعهم 

املتنوعة.

ما طموحاتكم لتقدمي األفضل 

الهيئــة بجهــود  ٭ تقــوم 
جبارة في هذا املجال وتسعى 
الستثمار الشباب وقدراتهم 
من خالل البرامج والدورات 
التدريبيــة التقليدية أو عن 
بعد في جميــع املجاالت في 
تطوير الذات والتنمية عبر 
املراكز الشبابية واألكادمييات 
املختلفة مثل أكادميية الفنون 
واإلعالم للشباب التي تقدم 
برامج تخصصية مكملة في 
تلك املجاالت أيضا، و«وادي 
الشــباب» الذي يهــدف إلى 
الشــباب  مواهــب  صقــل 
فــي التكنولوجيــا والــذكاء 
االصطناعــي، كمــا تســعى 
الهيئة دائما إلى إعداد ملتقيات 
حوارية مع الشــباب وتبني 
تنفيــذ األفــكار واملقترحات 
اخلاصــة بفئــة الشــباب، 
وتشــجيع ودعــم وتبنــي 
برامج ومشاريع تهدف لبناء 
قــدرات الشــباب، كما تعمل 
على تسهيل مشاركة الشباب 
الفعاليــات والــدورات  فــي 
واملهرجانــات واملؤمتــرات 
احمللية والعربية والدولية.

البعض قال إن ما جرى خالل 
أزمة «كورونا» شبيه بالغزو 

كيف ترى ذلك؟
٭ صحيح، سمعنا هذا الكالم 
فالبعض قال إن ما جرى اليوم 
شــبيه مبا جرى في الغزو، 
فالشــاب يلقــي بنفســه في 
التهلكة خلدمة البلد مع قيامه 
باحلجر في املنزل واالبتعاد 
عن أحبابــه وأهله كله فداء 

للكويت.
مخرجات واحتياجات
هناك سوق عمل متخم 

بطلبات احلصول على فرص 
عمل ومخرجات التعليم التي 

ال جتد لها فرصة، ما موقفكم 
من هذا األمر وأنتم تنادون 

باسم الشباب الكويتي؟
٭ يوجــد تبايــن كبير بني 
املخرجــات وســوق العمل، 
والفــرص قليلــة نســبيا، 
الكثيرون  والعوائق كثيرة، 
يتخرجون وال يجدون فرصة 
لكون سوق العمل ال يستفيد 
من اختصاصهم، فيضطرون 
للعمــل في مجــاالت أخرى، 
وال بــد مــن أن يأخذ ســوق 
العمل باالعتبار تخصصات 
الشاب الكويتي، وأن تواكب 
مخرجات التعليم احتياجات 

السوق.

هل هناك حاجة إلى أن تقوم 
وزارات الدولة بتسخير 

الظروف املمكنة لتوظيف 
الشباب؟

٭ أرى أن هناك حتركا جادا 
لتوظيف الشــباب، حيث مت 
إنهاء عمل بعــض الوافدين 
واستبدالهم بالكويتيني الذين 
ميتلكــون نفــس اخلبــرات 
والتخصصات وهي سياسة 

اإلحالل التي نؤيدها بقوة.

ماذا تقول للشباب الراغب في 
العمل ويسعى وراء الوظيفة 

احلكومية أو العمل احلر؟
٭ ليعمل الشاب حيث يجد 
نفســه، والعمل احلر وجهة 
صحيحــة إن لــم تكن هناك 
وظيفة في احلكومة، فالكويت 
تبنى بأبنائها فهم أهل الديرة 
سواء في احلكومة أو القطاع 
اخلاص والكويت بحاجة إلى 

اجلميع.
كلمة أخيرة

٭ أريد التأكيد على أن رؤية 
٢٠٣٥ والتي تتضمن حتويل 
الكويت إلى «كويت جديدة» 
ال بد أن تأخذ بعني االعتبار 
استثمار العنصر البشري في 
املقدمة للنجــاح في حتقيق 

جميع أهدافها.

محمد الياسني مع عدد من املتطوعني في محجر «الكوت»

محمد الياسني وم.غازي املشيعلي خالل تكرميهما من مجلس الشباب العربي

الياسني مشاركا في تتويج الفائزين بجائزة الشاب النموذج في جامعة الدول العربية

(قاسم باشا) محمد الياسني متحدثا للزميل محمد راتب 

مثل البالد سابقا.
ونحن منثــل الكويت في 
مجلس الشباب العربي بدعم 
مــن الهيئة العامة للشــباب 
وبتشــجيع من وزير اإلعالم 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
الشباب محمد اجلبري ومن 
ســبقه من الوزراء كالشــيخ 
سلمان احلمود، وهدفنا إبراز 
املشاريع واملبادرات واألعمال 
التــي يقدمها  والتضحيــات 
الشباب وتسليط الضوء عليها 

بكل السبل.
ومــا نراه أن جميع الدول 
العربية األعضاء في املجلس 
حترص على إبراز دور الشباب 
ونحن نقوم بهذا األمر كذلك.

إجنازات وتكرميات
ما الذي مت تقدميه للشاب 
الكويتي من خالل مجلس 

الشباب العربي؟
٭ مت نقل الصورة املشــرقة 
الكويتي وإجنازاته  للشــاب 
وحصلنــا علــى العديــد من 
الفتــرة  التكرميــات خــالل 
السابقة ومنها حصولنا على 
لقب الشاب النموذجي وكان 
من نصيب الالعــب والبطل 
العاملي طارق القالف، كما جرى 
تكرمي املخترعة حوراء القالف، 
وعضــو جمعية املهندســني 

خطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدراتخطابات صاحب السمو داعم رئيسي للشباب.. والهيئة ومكتب وزير الشباب يعمالن لتطوير املهارات والقدرات
ال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوقال بد أن يأخذ سوق العمل في االعتبار الشاب الكويتي وأن تواكب مخرجات التعليم احتياجات السوق

ما جرى شبيه بالغزو.. والشاب الكويتي يضحي بنفسه خلدمة البلد وأهله وأحبابه فداء للكويت لدينا أفكار ومبادرات ومشاريع.. ما نحتاج إليه تشجيع من احلكومة ودعم األفكار وتسهيل اإلجراءات

أقول للشباب: كونوا متفائلني وال يصيبنكم اإلحباط بسبب الدورة املستندية.. كونوا طموحني واملستقبل لكم
عملنا في مجلس الشباب العربي قائم على نقل الصورة املشرقة واخلبرات والعمل املشترك للنهوض اجلماعي

ملشاهدة الڤيديو

الشاب الكويتي أبطل نظرية التكبر في العمل.. 
أوصل الطلبات وقام بأعمال املناولة

أكد محمد خالد الياسني خالل لقاء «األنباء» 
أن الشباب الكويتي ساهم خالل أزمة «كورونا» 
في تقدمي تطبيقات تقنية مفيدة، واستفاد من 
التكنولوجيــا في تخفيف وطــأة الڤيروس، 
وعمل في مختلف املجاالت اخليرية واخلدمية 
والتطوعية وساهم في توصيل الطلبات للمنازل 
وتعقيم املؤسسات واملراكز واجلمعيات التعاونية. 
وبني أن الشــاب الكويتي أثبت أنه يعمل في 
مختلف املجاالت فأبطل النظرية السائدة بأن 
الكويتيني ال يعملــون إال في مجاالت معينة، 
فرأيناه اليوم يوصل الطلبات إلى املنازل ويجازف 

بحياته ويضع روحه على كفه، ويحمل القمامة 
ويقوم بأعمال التنظيم واملناولة بعد قرار إيقاف 
العمالة اآلســيوية، وهذا يدل على أن الشباب 
الكويتي هو الركيزة األساسية ألي تنمية. وتابع 
الياسني: لهذا فإنه يجب أن تكون هناك رؤية 
للشباب الستثمار طاقاتهم، وخصوصا أن هناك 
الكثيرين ممن ال يعرفون ماذا يريدون، مطالبا 
مركز العمل التطوعي باالســتفادة من قاعدة 
البيانات «الداتا» املوجودة لديهم وحتديثها بني 
الفترة واألخرى لالستفادة من الطاقات الشبابية 

وعدم تركها لالزمات فقط.

الياسني لـ «األنباء»: الياسني لـ «األنباء»: الياسني لـ «األنباء»: ٧٢٧٢٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي٪ نسبة الشباب الكويتي
وجناح رؤية وجناح رؤية وجناح رؤية ٢٠٣٥٢٠٣٥ قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري قائم على استثمار العنصر البشري

أكد ضرورة استثمار الطاقات الشبابية الكامنة واالستفادة منها في البناء والتنمية

أكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب وعضو املكتب التنفيذي ملجلس الشباب العربي للتنمية املتكاملة محمد خالد الياسني أن االستثمار في الشباب هو الكنز احلقيقي 
والثروة املتجددة ألي بلد، فالشــباب هم من سيدفع عجلة التطوير إلى األمام، مبينا أن صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد شدد على أهمية دعم الشباب في كل خطاباته 
السامية وأمر بتسخير جميع اإلمكانات لتحقيق طموحاتهم. وأشار الياسني خالل لقاء مع «األنباء» إلى أن شباب الكويت استطاع حتويل حتدي ڤيروس «كورونا املستجد» من أزمة إلى 
فرصة استثمارية لالستفادة منها عبر تقدميه مجموعة من اخلدمات اإللكترونية كالتطبيقات والبرامج التدريبية عن بعد، داعيا الشباب إلى حتويل األزمات إلى فرص لتغيير الواقع نحو 
املزيد من الدعم واملساندة لألفكار البناءة، وأن يستثمروا األوقات في االستزادة من العلم واملعرفة والثقافة والرياضة وكل ما هو مفيد، متطرقا أيضا إلى أهمية نقل الصورة املشرقة 
للشاب الكويتي وإجنازاته وحصوله على العديد من التكرميات في العديد من املجاالت، مؤكدا أهمية دعم الشباب واستثمار طاقاتهم وتوجيهها بالشكل السليم، وفيما يلي التفاصيل:

محمد راتب

جهود جبارة جلمعيات النفع العام في الدعم واملساندة 
و«أكادميية العالقات العامة» استجابة القتراحات شبابية

محمد راتب

بسؤال الياسني عن دور وأهمية جمعيات 
النفع العام في دعم ومســاندة الشاب 
الكويتي، أفاد لـ«األنباء» بأن للجمعيات 
دورا كبيرا في دعم الشباب وباعتباري 
أمني سر مجلس إدارة جمعية العالقات 
العامة الكويتية كانت لنا عدة مبادرات، 
حيث أنشــأنا أكادميية العالقات العامة 
عام ٢٠١٨ تنفيذا ملبادرة شبابية من أحد 
أعضاء اجلمعية العمومية، وقد استعنا 
بعدد من الدكاترة واملختصني من اجلامعات 

والكليــات اخلاصــة واحلكومية، ومت 
تخصيصها للمهتمني من طلبة اجلامعة 
املقبلني على التخرج، إضافة إلى مبادرة 
شارك املجتمع الكويتي بهدف شغل وقت 
الفراغ من خالل االنخراط في املجتمع 
املدني، كل في مجاله سواء في احملاسبة 
العامة  واالقتصاد والقانون والعالقات 
واإلعالم غيرها. وزاد كما أطلقنا مبادرة 
«القدوة احلسنة والنعم» عام ٢٠١٧ وجرى 
خاللها تكرمي كل من قدم وساهم من أجل 
الكويت من فئة الشباب، وأخيرا مبادرة 
«احترامك للقانون احترامك لنفسك» في 

العام ٢٠١٤ حلث الشباب على االستخدام 
الصحيح لوسائل التواصل االجتماعي، 

مع احترام قانون املرور والبيئة.
وأشار الياسني إلى أن جمعية احملامني كان 
لها أيضا دور كبير في املبادرات من خالل 
فريق سند برئاسة احملامي مهند الساير، 
إضافة إلى قيام جمعية املهندسني بدعم 
الطاقم الطبي باألقنعة الواقية، ومبادرات 
جمعية العالقات العامة وجمعية اإلعالميني 
النفع  الكويتيني وغيرهما من جمعيات 
العام التي ســخرت كل طاقتها حلماية 

الوطن واملواطنني واملقيمني.

محمد خالد الياسني 
في سطور

محمد خالد محمد الياسني عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
- أمني سر جمعية العالقات العامة الكويتية - عضو املكتب التنفيذي 
في مجلس الشباب العربي ممثال للكويت، حاصل على بكالوريوس 
إعالم وعالقات عامة من مملكة البحرين، بدأ كاتب مقال أســبوعي 
في جريدة الوطن الكويتية عام ٢٠١٣، ثم انتقل الى جريدة «األنباء» 
عام ٢٠١٥، له العديد من املقاالت واملشاركات في الصحف واملجالت 
الكويتية والعربية، قدم عددا مــن البرامج التلفزيونية واإلذاعية، 
وشارك في إعداد برامج مجتمعية، وشارك في العديد من األعمال 
الشبابية التطوعية. أعد الياسني كتاب ١٠٠ مقال واإلطفاء في األزمات 
واملناسبات الوطنية، وهو حاصل على جائزة خاصة في مجال الدعم 
املجتمعي من قبل األمانة العامة جلامعة الدول العربية بالتعاون مع 

مجلس الشباب العربي للتنمية املتكاملة عام ٢٠١٨.

االثنني ١٣ يوليو ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

في البداية نود تسليط الضوء 
على دور جامعة الكويت منذ 
بداية أزمة كورونا في خدمة 

املجتمع.
٭ منذ بداية األزمة ســاهمت 
كليات جامعة الكويت في خدمة 
املجتمع وقامت بتلبية العديد 
من املطالب منها انتداب أعضاء 
هيئة التدريــس في مختلف 
الوزارات ومنها وزارة األشغال 
العامة ووزارة الصحة ووزارة 
العامــة  واإلدارة  الكهربــاء 
للجمــارك، كمــا كان لكليــة 
الطــب دور بارز في التطوع، 
وقد ســاهمت إدارة اجلامعة 
بإنشــاء فرق استشارية من 
كلية الطب للتعاون مع وزارة 
الصحة واستمرت تلك اللجان 
طــوال األشــهر املاضية. وقد 
قامت إدارة اجلامعة بتسليم 
إلــى وزارة  املبانــي  بعــض 
الصحة لالستفادة منها كسكن 
للممرضني واملمرضات الذين 
جــاؤوا كوفــود مــن خــارج 
الكويــت، حيــث مت منحهــم 
سكن أعضاء هيئة التدريس 
في الشويخ ووضعنا في خدمة 
وزارة الصحة جميع املرافق 
املوجــودة فــي مدينة صباح 

السالم اجلامعية والشويخ.

ستبدأ الدراسة اجلامعية في 
شهر أغسطس املقبل، فهل 
مت وضع اآللية والتصورات 

اخلاصة بطبيعة الدراسة؟
٭ ســتبدأ الدراســة بجامعة 
الكويت بتاريخ ٩ أغســطس 
وقد قامــت اجلامعــة الفترة 
املاضية بتدريب ما يزيد على 
٣٥ ألــف طالب علــى التعليم 
عن بعد، حيث تطوع الكثير 
من األساتذة مبختلف الكليات 
فــي إعطــاء دورات تدريبية 
لبرامج مايكروســوفت تيمز 
وبــالك بورد وأيضــا تولينا 
تدريــب ما يزيد علــى ٢٠٠٠ 
عضو هيئة تدريس خالل فترة 
شــهر ونصف الشهر تقريبا، 
واطلعنــا في جلنــة العمداء 
على تقارير رؤساء األقسام، 
ورأينــا أن بعــض الكليــات 
وصلــت نســبة جهوزيتهــا 
لتقدمي التعليــم عن بعد إلى 
١٠٠٪ وأقل نسبة وصلت إلى 
٧٠٪ كانوا بحاجة إلى أسبوعني 
وقد انقضــت املدة، والبد من 
التفرقــة بني جهوزية أعضاء 
هيئة التدريس، وهي خاضعة 
للعمــداء ورؤســاء األقســام 

بعد ليس مفيدا فقط في وقت 
األزمات بــل لتوفيــر األموال 

وفتح الشعب املغلقة.

ما التصور الذي مت وضعه 
بالنسبة للمواد التي حتتاج إلى 
التواجد في املختبرات وكذلك 
مواد التدريب امليداني، خاصة 
أن معظم وزارات الدولة تعمل 

بشكل جزئي؟
٭ سيتم السماح لكل كلية بأن 
تدير أمر املــواد التي تتطلب 
حضــورا وفق آلية تتناســب 
مع جديــة التعليــم وغالبية 
اجلامعات اخلليجية سمحت 
للطلبة بالتواجد في اجلامعة 
لدراسة املواد العلمية الفنية في 
حال كانت هناك استحالة في 
إيجاد برامج حتل محل احلضور 
الفعلي وهناك جامعات قررت 
أن يتواجد الطالب في اجلامعة 
أثناء إجراء االختبارات من أجل 
ضمان اجلدية وااللتزام مع أخذ 
كل التدابيــر الصحية الالزمة 

واإلجراءات االحترازية.
غطاء قانوني

يثار حاليا احلديث حول 
اخلالف على التعليم عن 

بعد بسبب الغطاء القانوني، 

يكون خالل األزمات فقط أم 
من املمكن أن يكون جزء من 

النظام التعليمي باجلامعة؟
٭ البد أن يكون التعليم عن 
بعد جزءا من النظام التعليمي 
بجامعة الكويــت، وإذا كانت 
جامعة الكويت تريد القضاء 
علــى الكثيــر من الســلبيات 
واملشاكل التي تواجهها منذ عام 
١٩٦٦ ومنها نقص أعضاء هيئة 
التدريــس والشــعب املغلقة 
فالبد من تطبيق التعليم عن 

بعد.
خريجو الثانوية

ماذا عن خطة اجلامعة احلالية 
لقبول خريجي الثانوية العامة؟ 

ومتى سيفتح باب القبول 
بالنسبة للطلبة املستجدين؟

القطــاع  ٭ اخلطــة تشــمل 
التعليمي احلكومي واخلاص، 
وهناك فترة محددة الستقبال 
طلبات االلتحاق وسيتم فتح 
بــاب القبــول باجلامعة بعد 
االنتهاء من اختبارات الثانوية 

العامة وإعالن النتائج.

ما وضع الطلبة املبتعثني من 
جامعة الكويت في اخلارج 
حاليا؟ وهل سيتم متديد 

رسمي إليه يتضمن مبررات 
طلــب احملافظة على ميزانية 
اجلامعة إن لــم تكن زيادتها 
حتى تــؤدي اجلامعة دورها 
املنــوط بها خاصــة أن هناك 
طاقــة اســتيعابية محــدودة 
للجامعة، وفي حال متت زيادة 
األعداد ستترتب عليها زيادة 
في االنتداب واإلضافي ومكافآت 
الطلبة اجلدد وبالتالي فالبد أن 
مجلس الوزراء املوقر يسهم في 
رفع وتعزيز ميزانية جامعة 

الكويت.
اختبار القدرات

هل سيتم إجراء أي تغيير 
بخصوص اختبار القدرات 

باجلامعة؟
٭ حتى اآلن ال يوجد أي تغيير 
في اختبار القدرات الذي يعتبر 
حقا من حقوق الطلبة ويجب 
على اجلامعة أن تؤديه، وإذا 
لم تســتطع اجلامعة البد أن 
يكون هذا االمتناع له ترتيب 
معني يصب في صالح الطلبة.

ماذا عن كلية الدراسات العليا، 
هل ستدخل ضمن خطة 

التشغيل؟
٭ نعم كلية الدراسات العليا 
كبقية كليات اجلامعة ستدخل 

ضمن خطة التشغيل.
طلبة الطب

نود احلديث عن طلبة السنة 
السابعة في كلية الطب، وهل 
سيزاولون التدريب امليداني 

في املستشفيات حاليا؟
٭ لدينا تعاون حاليا مع وزارة 
الصحة بهذا اخلصوص وطلبنا 
منهــم تخصيص مستشــفى 
للتدريب امليداني لطلبة السنة 
السابعة بكلية الطب لكن بعد 
وجود عدوى في أحد أجنحة 
املستشفى وخشية على طلبتنا 
مت إيقــاف التدريــب امليداني 
حاليا لطلبة السنة السابعة 
بناء على طلــب عميدة كلية 
الطب باإلنابة د.نورة السويح 
خوفــا علــى صحة وســالمة 

أبنائنا الطلبة.

هل هناك جديد فيما يخص 
مطالب جمعية أعضاء 

هيئة التدريس ألعضاء 
هيئة التدريس وللمدرسني 

املساعدين ومدرسي اللغات؟
٭ نؤيد وندعم جميع مطالبات 
جمعية أعضاء هيئة التدريس 

السيما أن التعليم عن بعد 
يحتاج إلى سن تشريعات 

حتمي عضو هيئة التدريس، 
فكيف ستحمي اجلامعة 

أساتذتها في ظل غياب تلك 
التشريعات؟

٭ في مجلس اجلامعة سنقوم 
بشــرح اآللية املناســبة التي 
حتمي أعضاء هيئة التدريس 
وإذا كانت هناك رغبة جادة في 
القيام مبصلحة عامة وإدارة 
مرفق تعليمي بحجم جامعة 
الكويت فالبد أن يقف اجلميع 
عند حده، السيما أن القوانني 
واللوائــح واضحة وال يوجد 
أي داع حاليــا إلثــارة نعرات 
أو نتحدث عــن جرائم متس 
أمن الدولة، وعندما يستخدم 
املشرع مصطلح «حرم جامعي» 
فهــذا لتوقيــر أعضــاء هيئة 
التدريس والطلبة، لكن ال يعني 
أن هنــاك حصانة فهو مجرد 
تكرمي مــن املشــرع الكويتي 
ملــن ينتمــون إلــى اجلامعــة 
وجميع تلك األمور ستحســم 
في مجلــس اجلامعة بوجود 
ممثل من جمعية أعضاء هيئة 

التدريس واحتاد الطلبة.

برأيك هل التعليم عن بعد 

البعثات؟
٭ البعثات كانت مفتوحة قبل 
أزمة ڤيروس كورونا لكن مع 
األزمة توقفت املدة املخصصة 
للتقدمي على البعثات، وعند 
بدء الدراســة في ٩ أغسطس 
سيتم حتديد الفترة املخصصة 

للتقدمي على البعثات.

ذكرت سابقا أن اجلامعة 
ستستقبل طلبة البعثات 

اخلارجية الذين عادوا إلى 
الكويت بسبب جائحة كورونا، 

فهل هناك طاقة استيعابية 
لهؤالء الطلبة؟

٭ كل مــا تســتطيع جامعة 
الكويــت أن تقــوم بــه فــي 
خدمــة املجتمــع باعتبارهــا 
جهازا حكوميا ستؤديه على 
أكمــل وجه، وبعــون اهللا إذا 
توافرت املوارد سيتم قبولهم، 
لكن فــي املقابــل ال يعقل أن 
تطلب احلكومــة قبول أعداد 
ضخمة جــدا مــن الطلبة ثم 
تأتــي وتتحدث عــن خفض 
ميزانية اجلامعة، وهذا األمر 
يخالف العقل واملنطق. ولقد 
حتدثــت مــع وزيــر التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
وســوف نقوم بإرسال كتاب 

التــي تتوافــق مــع اللوائــح 
اجلامعية، السيما التي حتقق 
مصلحة عضو هيئة التدريس 
ومصلحة العملية التعليمية 

بشكل عام.
دعم األبحاث

نود تسليط الضوء على 
دعم األبحاث والباحثني في 

اجلامعة.
الكويــت داعمــة  ٭ جامعــة 
العلمية  للباحثني واألبحــاث 
ومؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمي لها دور إيجابي كذلك 
طــوال مســيرة اجلامعة ومت 
تقــدمي نحــو ١٥٠ بحثــا مــن 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت إلى مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وجميع األبحاث 
متعلقة بأزمة ڤيروس كورونا، 
وقامت العديد من الكليات بعقد 
مؤمتــرات إلكترونية تناولت 
جائحة كورونا وساهموا في 
بيــان املعاجلــات القانونيــة 
واالقتصاديــة  والصحيــة 
اخلاصة باألزمة، ودعم الباحثني 
لن يتوقف، السيما أن األبحاث 
جزء من رســالة أعضاء هيئة 
التدريس وكذلك من متطلبات 

حصولهم على الترقية.

ما القرار بشأن الترقيات 
اجلديدة التي قدمت بتاريخ 

٣٠ يونيو في األقسام العلمية 
بكليات اجلامعة وفقا لقرار 

مجلس الوزراء واخلاصة 
ببدء العمل في املؤسسات 

احلكومية؟
٭ األقســام العلمية مستمرة 
في عملها ولم تتوقف، والعمل 

جار على قدم وساق.

هل من املمكن طرح فكرة 
٤ فصول دراسية من خالل 

إعادة النظر في اخلطط 
الدراسية لسنة ٢٠٢١؟

٭ ال، هــذا األمر غير مطروح 
حاليا.

مع توجه الدولة للتكويت 
وسياسة اإلحالل، هل طبق 
شيء على أرض الواقع في 

جامعة الكويت؟
٭ هنــاك بعــض الوظائــف 
الكويت مســتثناة  بجامعــة 
من التكويــت، لكن الوظائف 
األخــرى اإلدارية يتم تطبيق 
سياسة التكويت فيها بنسب 

تتراوح بني ١٠و٢٠٪.

(متني غوزال) د.فايز الظفيري مع الزميلة آالء خليفة 

وتكتب بتقارير، وبني جهوزية 
الطلبة، وسنقوم بعمل تعليم 
منوذجي «بروڤة» على التعليم 
عن بعد ثم ندرس السلبيات 
التي ستظهر خالل ١٠ أيام من 

هذه التجربة لتفاديها.

هل مت حتديد آلية محددة 
للتقييم واالختبارات؟ وكيف 
ميكن احلد من حاالت الغش 

في تلك احلالة؟
٭ التقيــت رؤســاء جامعات 
خاصة للتعرف على السلبيات 
التي واجهتهم من اجل تفاديها 
في جامعة الكويت، ومعظمهم 
حتدثوا عن جدية االختبارات 
التعليم،  إلزاميــة  وضــرورة 
وهــذا األمر ســيصدر به قرار 
من وزيــر التربيــة والتعليم 
العالي بأن يكون التعليم عن 
بعد إلزاميا ويرصد به الغياب 
واحلضور ويحاســب الطالب 
عليــه، واالختبــارات البد أن 
تتصــف مبعاييــر تفحصهــا 
إدارة اجلامعة واللجان ستقوم 
بتقييم االختبارات تقييم فعلي 
ولن يكون هناك تساهل أو تراخ 
في حال طبق التعليم عن بعد 
بجامعة الكويت ولن نرضى بأن 
يكون هناك أي إضرار بالعملية 

التعليمية.

ما اإلجراءات التي مت اتخاذها 
لطلبة ذوي االحتياجات 

اخلاصة في حال مت إقرار 
التعليم عن بعد؟

٭ نحن حريصون على مصلحة 
طلبتنا من أصحاب الهمم، حيث 
علمنا من عمداء الكليات انهم 
قادرون على استئناف الدراسة 
من خالل التعليم عن بعد، ولكن 
وجدنا أن هناك حاالت تتطلب 
إجراءات خاصة وسيتم أخذ تلك 
االعتبارات بعني االعتبار. وأود 
التوضيح أن اجلامعة احلكومية 
تختلف عن القطاع اخلاص وال 
نريد أن نترك عبء الدراســة 
على ظهور أولياء األمور، ومن 
غير املقبول أن إدارة اجلامعة 
أو عمداء الكليات تقحم أولياء 
األمور في التعليم العالي، وقد 
قامت جلنة التعليم اإللكتروني 
بجهود مشكورة الفترة احلالية 
فيما يخص االستعداد للتعليم 
عــن بعد وكذلــك جهود مركز 
التعليــم عــن بعــد برئاســة 
اعتمــاد الكنــدري فضــال عن 
جهود عمداء الكليات وأعضاء 
هيئة التدريس. والتعليم عن 

سيتم فتح القبول للطلبة املستجدين بعد االنتهاء من اختبارات الثانوية العامة وإعالن النتائج
ال يعقل أن تطلب احلكومة قبول أعداد ضخمة من الطلبة وتتحدث عن خفض ميزانية اجلامعة

طّبقنا سياسة التكويت في بعض الوظائف اإلدارية باجلامعة بنسب تتراوح بني ١٠ و٢٠٪
وقف التدريب امليداني لطلبة كلية الطب باملستشفيات حفاظًا على سالمة وصحة أبنائنا الطلبة

لن يكون هناك تساهل في حال طّبق التعليم عن ُبعد ولن نرضى بأن يكون هناك إضرار بالعملية التعليمية
نحرص على مصلحة طلبتنا من أصحاب الهمم وهناك حاالت تتطلب إجراءات خاصة سنأخذها بعني االعتبار

سيتم السماح لكل كلية بأن تدير أمر املواد التي تتطلب حضورًا وفق آلية تتناسب مع جدية التعليم
ال داعي حاليًا إلثارة النعرات.. ومصطلح «حرم جامعي» لتوقير األساتذة والطلبة لكن ال يعني «احلصانة»

فايز الظفيري لـ «األنباء»: استئناف الدراسة 
بجامعة الكويت ٩ أغسطس ودّربنا ٣٥ ألف طالب 

و٢٠٠٠ عضو هيئة تدريس على «التعليم عن ُبعد»

مدير جامعة الكويت باإلنابة أكد أن اجلامعة ساهمت بكل كلياتها في خدمة املجتمع أثناء أزمة ڤيروس كورونا

كشف مدير جامعة الكويت باإلنابة د.فايز الظفيري، عن أن استئناف الدراسة بجامعة الكويت سيكون بتاريخ ٩ أغسطس، معلنا أن اجلامعة قامت بتدريب ما يزيد على ٣٥ ألف طالب 
و٢٠٠٠ عضو هيئة تدريس على التعليم عن بعد. وذكر د.الظفيري في حوار خاص لـ «األنباء» أن جامعة الكويت ســاهمت مبختلف كلياتها في خدمة املجتمع خالل أزمة ڤيروس 
كورونا املســتجد كوفيد- ١٩ وكان للجامعة تعاون مثمر مع وزارة الصحة. وحتدث د.الظفيري عن استعدادات اجلامعة لتطبيق التعليم عن بعد من كل النواحي والتصورات التي 
مت وضعها لتفادي أي ســلبيات، موضحا أن التعليم عن بعد البد أن يكون جزءا من النظام التعليمي، كما حتدث عن آلية قبول طلبة الثانوية العامة بجامعة الكويت وميزانية اجلامعة 
التي حتتاج إلى زيادة وتعزيز من أجل تلبية كل املطالب ودعم األبحاث والباحثني بجامعة الكويت وسياسة التكويت داخل اجلامعة والعديد من األمور األخرى.. وإليكم التفاصيل:

أجرت احلوار: آالء خليفة

ملشاهدة الڤيديو

«النجاة» تطرح «خيرنا ألهلنا» ملساعدة
٥٠ أسرة متضررة من «كورونا» داخل الكويت

ر ُتطلق خدمة حجز املواعيد هيئة الُقصَّ

تطــرح جمعيــة النجاة 
اخليرية حملة إنسانية داخل 
الكويت حتت شعار «خيرنا 
ألهلنا» وتهدف اجلمعية من 
خاللها الى مســاندة ودعم 
األسر املتضررة من جائحة 
كورونا والوقوف معها في 
جتاوز هذه املرحلة الدقيقة 

في تاريخ الوطن.
وأوضــح مديــر املوارد 
النجاة  واحلمالت بجمعية 
اخليرية عمر الشقراء ان هذه 
احلملة تعد امتدادا لسلسلة 

مــن اجلهود احلثيثة التــي قدمتها النجاة 
اخليرية دعما لألســر والعوائل املتضررة 

من جائحة كورونا.
مبينا أن هدف احلملة جمع مبلغ ٢٥ ألف 
دينار يتم من خالله مساعدة ٥٠ أسرة داخل 
الكويت بقيمة ٥٠٠ دينار لألسرة الواحدة 
وباب املساهمة واملشاركة في هذا اخلير متاح 

للجميع، وتتنوع املساعدات 
التــي تقــدم للمســتفيدين 
فمنهــا مســاعدات ماليــة 
ومساعدات للمرضى بجانب 
دفع اإليجارات والكوبونات 
الغذائية وغيرها من أوجه 

اخلير واإلحسان.
وحول الشرائح املستفيدة 
مــن احلملة، قال الشــقراء: 
أسر األيتام واألرامل وأسر 
املرضى وضعاف الدخل هم 
األكثر احتياجا وغيرها من 
احلاالت اإلنسانية األخرى، 
مذكرا بحديث الرســول ژ الذي قال فيه: 
«مــن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة». 
للتواصــل ودعم احلملة مــن خالل زيارة 
 @alnajatorg حسابات اجلمعية عبر حساب
أو من خالل االتصــال على مركز االتصال 

.١٨٠٠٠٨٢

ليلى الشافعي

صــرح مديــر مركــز نظم 
العامــة  املعلومــات للهيئــة 
ر طارق الشطي  لشؤون الُقصَّ
عن جاهزيــة الهيئــة العامة 
لشؤون القصر إلطالق خدمة 
حجز املواعيد إلكترونيا، وبناء 
على دليل ديوان اخلدمة املدنية 
لسياسات وإجراءات وقواعد 
العــودة التدريجيــة للعمــل 
الثانية  واســتكماال للمرحلة 
من خطــة عودة احليــاة إلى 

طبيعتها، وخالل الفترة التي سيتخللها استقبال 
املراجعني في الهيئة.

وأفاد الشطي بأن إدارة مركز نظم املعلومات 
قد قامت بتطوير تطبيق خاص لتنظيم عملية 
اســتقبال املراجعني مبا يتضمن جودة تقدمي 
اخلدمة باألحقية مع احلفاظ على وقت املراجع، 
واحلرص علــى التوصيات الصحية اخلاصة 
بتطبيق سياســة التباعد اجلسدي وضرورة 
لبس الكمام وعدم التزاحم في ظل أزمة الڤيروس 

املستجد كوفيد- ١٩.
حيث ســيتم إطالق اخلدمة مبشــيئة اهللا 
تعالى يوم غد الثالثاء، وســيتم أيضا تزويد 
كل القطاعــات واإلدارات باإلضافــة إلى فرعي 

اجلهراء واألحمدي بآلية عمل 
التطبيــق ومتابعــة املواعيد 
الستقبال املراجعني في الهيئة.

كما أكد الشطي أن االستقبال 
وتقدمي اخلدمة مقصور فقط 
على أصحاب املواعيد احملجوزة 
مسبقا واملوثقة بتسلم الباركود 
أو رسالة تأكيد املوعد، بحيث 
ستكون خطوات حجز املوعد 
كالتالي، عبر املوقع اإللكتروني 
أو بالدخول على االنستغرام في 
البايو وذلك من خالل الضغط 
على الرابط مباشــرة، وكذلك 
عند االستعالم بالواتساب ستصل رسالة في 
حــال رغبته فــي حجز موعد ميكنــه الدخول 
على الرابط، ثم وضع االسم والرقم املدني ثم 
يختار اخلدمات االلكترونية ثم اختيار الفرع 
أو الرئيسي املراد مراجعته ثم اختيار اإلدارة 
املطلوبة ثم حتديد التاريخ والوقت املناســب 
ثم الضغط على إرسال، حيث ستصل رسالة 
الكترونية لتأكيد املوعد، وعلى املراجع االحتفاظ 

بالباركود لعرضه عند الدخول.
علما بأن وقت استقبال املراجعني من الساعة 
٩ صباحا حتى الســاعة ١٢ ظهــرا، كما أنه قد 
مت تخصيــص وقت إلمتام املعاملــة للمراجع 

بحدود ١٥ دقيقة.

عمر الشقراء

طارق الشطي

ر» أجنزت  البرجس: «الُقصَّ
احلساب اخلتامي للسنة 

املالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
ليلى الشافعي

صرح مدير عام الهيئة 
ــر  العامــة لشــؤون الُقصَّ
باإلنابة م.حمد عبداللطيف 
البرجس بأن الهيئة أمتت 
إجنــاز وإنهــاء احلســاب 
اخلتامي للسنة املالية ٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠ وتقدميــه لوزارة 
املالية واجلهــات الرقابية 
وفقا للمواعيد الدستورية 

احملددة.
البرجس أن  وأضــاف 

إدارة الشــؤون املالية بالهيئة قامت خالل فترة الراحة 
االحترازية التي أقرها مجلس الوزراء املوقر بإمتام جميع 
اإلقفاالت السنوية وإدخال بياناتها بنظام مالية الدولة 
GFMIS، مشيدا بجهود كل العاملني بالقطاع نحو االلتزام 
بالتعاميم الصادرة من وزارة املالية حول هذا املوضوع.

وأوضح أن هذه اجلهود متت من خالل كوادر وطنية 
شــابة تفتخر بها الهيئة، متمنيا لكل العاملني التوفيق 
والنجاح ملا فيه خير ومصلحة املشمولني برعاية الهيئة.

م.حمد البرجس

هدف احلملة جمع ٢٥ ألف دينار



االثنني ١٣ يوليو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

أرجو من قارئي الكــرمي أال ينظر موطئ 
قدمه، وإمنا يجول بنظره معي في االفق البعيد..
في آخر يوم من صيام الســت من شوال 
جلست في مسجدي املنزلي حتى شروق الشمس 
فلقد هيأت لنا جائحة كورونا ســنة ١٤٤١هـ 
املوافق ٢٠٢٠م فرصة التأمل واسترجاع الذاكرة 
من اخلمول، وتذكرت مسرحية «الكويت سنة 
٢٠٠٠» وكيف كنا نشاهدها ونضحك، وجاءت 
ســنة ٢٠٠٠ بكل ما فيها من حتوالت األلفية 

الثالثة وقول كبار السن عندنا (ال تؤلفان).
أي أن القيامة ستكون في الـ ٢٠٠٠م ومرت 
املناســبة متجاوزة إشكالية األرقام ثم أدركنا 
لعبة (الكبار) الفوضى اخلالقة؟ والدمار العربي، 

أقصد الربيع العربي!
وتوالى ســقوط الرؤساء صدام حسني - 
ياسر عرفات - معمر القذافي - زين العابدين 
بن علي وعمر حســن البشير..) ومن قبلهم 
قاسم وغازي ونوري السعيد وكل من حاول 

أن يؤذي الكويت.
اإلنسان املفكر في حلظة التفكر والصفاء 
يســتذكر أن هذا العالم اليوم يشهد انفجارا 
سكانيا يكاد يكون محصورا في مساحات معينة 
في العالم مثل الصــني والهند، وكل التقارير 
العلمية التي اســمعها من هنا وهناك وأتابعها 
تؤكد على ان العالم سيشهد انقراض كثير من 
احليوانات في السنوات القادمة، وهذا معناه أن 
اإلنسان بدأ (يزيل الشجر) واملساحات اخلضراء 

لالمتداد العمراني!
نحن، بكل ثقة، نقول إن على (أهل البيئة) 
املتخصصني ان يبدأوا منذ اللحظة بالتوعية 
بأهمية احلفاظ على البيئة للحفاظ على املوارد 
الطبيعية وهذا الكم من التحوالت املقبلني عليها 
ورأينا اليوم كيف اســتطاع ڤيروس كورونا 
(Covid-١٩) أن يرســخ لــه ثقافــة عاملية في 
االحترازات!.. علينا التفكر باملاء واملاء وأخيراً 

املاء!
وأنا أدخل مرحلة تفكير عميق وهذه مطالبة 
حلكومتنــا املوقرة ومجلس األمة املقبل ألننا 
غســلنا يدنا منهم اللهم إال البعض وال نزكي 
على اهللا أحداً.. وربي يوفق رئيس الوزراء (يد 
نظيفة) ونريد منــه احلزم خاصة في ملفات 

الفساد والكل اآلن يدعون له ويارب توفقه!
الســؤال: هل فكر مسؤول حكومي واحد 

كيف ستكون الكويت سنة ٢٠٥٠؟
اليوم مشهد النفط هو املتصدر؟ واحلروب 

القادمة ستكون من اجل املاء وال غير املاء!
ماذا أعددنا  جتاه املياه ونقصها واحلروب 
القادمة من أجلها؟ واحنا املاء عندنا من تقطير 

املياه البحرية!
فكرنا بالقوى القادمة التي ستحكم العالم 
فسنة اهللا في ارضه التبديل، اين الروم والفرس 
واليونان واملغول؟ أين احلضارات التي سادت؟ 

من القوى اآلن الصاعدة؟
كيف نستطيع من خالل هذا املثلث الذي 
يحصر بلدنا ان نتعايش مع اجلميع في سالم؟ 
كيف نحافظ على الكويت وهناك من يطمع بهذا 

املثلث الذهبي الضاوي باخليرات؟
نحن فــي منطقة اخلليــج العربي (القوة 
النفطية) التي تسيطر على استقطاب طالب هذه 
السلطة؟.. ما البدائل القادمة؟ الطاقة الشمسية؟ 
هل عملنا حسابنا لهذا االمر امللّح؟.. دبي اقامت 

املدينة الشمسية!
هناك قوى ضاغطة على الكويت ستستمر 
فكيف نحقــق التوازن واإلقناع في معاجلتنا 
للتحديات وأولها ما يتعلق بالتركيبة السكانية 

واجلغرافيا؟
ما أحوج كويتنا اليوم الى (متخصصني في 
كل االجتاهات) للجلوس معا في عصف ذهني 
لوضع خارطة طريق للكويت كي حتافظ على 
نفسها وأهلها وصوال الى هذه السنة ٢٠٥٠. 
هل ستكون مدينة احلريري قد أجنزت؟ هل 

صارت حدودنا الشمالية محمية دوليا؟
من يبقى؟ ومن يزول؟ ومن يذوب؟ ومن 
يدمج؟ اســئلة تخوف وتشيب منها الرؤوس 
املفكرة؟.. احيانا اغمض عيني من هذا التفكير 

(ربي يحفظك يا كويت).
حتمية األمــر هناك حتوالت يا رب تكون 
لألفضل واألحسن؟ العالم يتطور ويقفز ولن 

ينتظرنا!
لكن السؤال: من يضمن لنا بقاء احلال كما 
نحن عليه؟ .. ملاذا هذا الكم من الفساد اآلن؟ 

هذا ما يرعبني!
ما أعرفه قارئي الكرمي ان منطقتنا (حيوية 
واستراتيجية) وبحكم قراءتي للتاريخ ال أراها 
تتحمل حربا عاملية ثالثة فيكفي ما حصل في 
األولى والثانية عدا احلروب التي ما بني بلدين. 

لكن ليس هناك بعيد عن صناع احلروب؟
أول أمر أوجه له النظر «الدميوغرافيا» شفنا 
في سنة ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م (مواجهة سكانية) 
عجيبة لها محرضاتها من الداخل واخلارج وهي 
«عني اخلطر» فليس من املعقول ان نتحول الى 

(اقلية) وسط بلداننا؟ املؤشرات خطرة جدا!
وغيــر التركيبة الســكانية هناك الركود 
االقتصادي الذي نعيشه واهللا يعلم متى الفرج؟ 
خاصة مع تدهور اســعار النفط! والضغوط 
السياسية التي متارس على الكويت للدفع كما 

هي على بقية دول اخلليج العربي.
موضوع النمو السكاني في الكويت بغاية 

االهمية فإلى أين يتجه؟
آن اآلوان لطي هذا امللف.

انظروا الى معدل الوفيات من اي الفئات؟
تركيبة الكويت ســكانيا في خطر لكثرة 
االجانب وعلى املختصني واملستشارين االنتباه 
لهذا االمر مبكرا! يجب موازنة اجلنسيات وفتح 
املجال جلنسيات جديدة، ملاذا البيض في سلة 

محددة؟
من األمور اخلطرة التي مرت علي باملشهد 
قضية حتوالت املناخ وهذه احلرارة التي تزيد 
كل عام! وما تأثير هــذه احلرارة على بلدنا؟ 

فاالرقام قياسية في الظل.

ومضة: لو كنت املك القرار لقمت اوال بتشكيل 
فريق من «النخب العلمية» ودون (واســطات 
وهذا ولدنا) وعملت دراسة حقيقية عن وضع 
الكويت عــام ٢٠٥٠ من حيث القوى املتوقعة 
والدميوغرافيا واملوارد والعوملة وتبدالت املناخ، 
وما هو القادم من التطورات العلمية في املأكل 

واملشرب واملركب واحلياة بشكل عام؟

آخر الكالم: قارئي الكرمي: أعلم مســبقا ان 
(التوقع) امر صعب جدا لكننا اليوم منلك (عقوال 
بشرية) مخلصة وصادقة ولكن عيبها الوحيد انها 
نظيفة وبعيدة عن القرار احلكومي ألن التوزير 

وغيره من املناصب ال يقبل بهما إال املغامر!
اليوم بكل صراحة الكويت بحاجة إلى جلنة 
علمية من كل التخصصات (مهمتها) اين ستكون 

الكويت عام ٢٠٥٠؟

زبدة احلچي: قارئي الكرمي هذا املقال صعب 
وقته مع كورونا، لكن علينا ان نذكر اصحاب 
القرار اليوم بأهمية وضــع خريطة الكويت 
امامهم وال وقت للمراهنات، أنا وغيري نرى 
التنني قادما بقوة والدب وصل الشام ومتدد 
الى ليبيا والنسر يحوم ويضغط على املنطقة 

رافضا التحالفات وفق مرئياته وخافياته؟
آن األوان ان نحرك مشروع درب احلرير 
في املنطقة الشمالية عاجال غير آجل وأن نفعل 
معاهداتنا العسكرية ونطبق التجنيد، فالكويت 
٧٠٪ من سكانها شباب وهذه نعمة وهم االقدر 

على حمايتها فماذا اعددنا لعام ٢٠٥٠؟
اعرف ان عام ٢٠٥٠ سيكون هناك تغيير 
كبير في كل شــيء خاصة وســائل االنتقال 
والتعريف واألجهزة الذكية املصاحبة لإلنسان!

واهللا ان املوضوع مجرد ان تفكر به يصيبك 
صداع وخوف وال منلك إال الدعاء: اللهم يا ربنا 
احفظ لنا نعمة الكويت من الزوال فكل املرئيات 
في األفق تخوف العاقل فاحفظنا بحفظك مما 

يدور باخلفاء!
غمضوا عيونكم وفكــروا في اوطانكم.. 
أمتنى ان منــارس التفاؤل ان وجدنا اصالحا 
ضد الفساد والفاسدين. يا اهللا.. عام ٢٠٥٠.. ال 
يعلم بواطنه إال اهللا.. نعقلها ونتوكل.. وماكو إال 
العافية.. تكفون وقفوا هذه العبارة نحن أمام 
نكون أو ال نكون! في السابق كان كل كويتي 
يفكر بالعقار خارج الكويت، لكن بعد كورونا 
املواطن متوازن وعرف احلقيقة الباقية، الكل 
مســؤول عن الكويت وحتالفوا مع الشيطان 
من اجل بقاء الكويت.. ارجو استيعاب درس 

االحتالل العراقي!
اللهم احفظ بلدي الكويت وشعبها الوفي.. 
يارب حفظك.. احنــا أمانة العلي القدير.. في 

امان اهللا.

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ومضات

الكويت عام ٢٠٥٠

اعتماد «التعليم عن ُبعد» جلميع الطلبة مبختلف دول االبتعاث: 
استثناء فصل اخلريف من عدد املواد املسموح بدراستها

أعلنــت وزارة التعليم العالي 
األحد عن استثناء فصل اخلريف 
من العام اجلامعي (٢٠٢٠-٢٠٢١) 
من عدد املواد املسموح بدراستها 
وفــق نظــام (التعليم عــن بعد) 
جلميع مبتعثيها، وكذلك للطلبة 
الذيــن ســيتقدمون الحقا بطلب 
معادلة شهاداتهم. وقالت الناطق 
الرسمي وكيل البعثات واملعادالت 
والعالقات الثقافية فاطمة السنان لـ 
«كونا» إن جلنة معادلة الشهادات 
العلمية ما بعــد مرحلة الثانوية 
العامة قررت في اجتماعها املنعقد 
اخلميــس املاضــي املوافقة على 
استثناء فصل اخلريف القادم من 
عدد املواد املســموح للدراسة بها 

بنظام (التعليم عن ُبعد).
وبينــت الســنان أن املقتــرح 
املرفــوع مــن قطــاع (البعثــات 
واملعادالت) إلى جلنة املعادالت جاء 
بناء على إفادات املكاتب الثقافية 
في دول االبتعاث بتحويل العديد 
من اجلامعات إلى نظام (التعليم 
عن بعد) حتقيقا ملصلحة املبتعثني 
والدارسني على نفقتهم اخلاصة.

وأفادت بأن خطورة األوضاع 
الصحية في كل دول العالم حتمت 
اتخــاذ هــذه القرارات بنــاء على 
توصيــات وزارة الصحــة بعدم 
السفر ومن ثم سيتم استثناء فصل 
اخلريف املقبل مــن العدد احملدد 
في لوائح وزارة التعليم العالي.

ولفتت إلــى أن وزارة التعليم 
العالي اجتمعت مع ممثلي سفارة 
الواليات املتحــدة األميركية لدى 
البالد حــول قــرار إدارة الهجرة 
األميركية األخير بشــأن مغادرة 
الطلبة الدوليني مقار الدراسة هناك 
حال كانت كاملة بنظام (التعليم 

عن بعد) خالل فصل اخلريف.
وذكــرت أن ممثلــي الســفارة 
األميركيــة أجابوا عن تســاؤالت 
حول القرار املشار إليه، موضحة 
أن التنسيق جار مع السفارة حول 
إعداد الــردود على استفســارات 
الوزارة املطروحــة في االجتماع 
متهيــدا لتعميمهــا علــى الطلبة 

بالواليات املتحدة.

«التعليم العالي» أكدت أن التنسيق جاٍر مع السفارة األميركية للرد على استفساراتها لتعميمها على طلبتنا بالواليات املتحدة

فاطمة السنان

خالفات في «التربية» توقف إجراءات جتديد إقامات املعلمني

«التطبيقي» تدّشن بوابة جديدة جلميع خدماتها اإللكترونية

احلربي: حل معوقات مشروع األلياف الضوئية
ألهميته في «التعلم عن ُبعد»

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي د.ســعود 
الــوزارة  احلربــي حاجــة 
ملشــروع وطنــي رائــد مثل 
(األلياف الضوئية) الرتباطه 
بخطــة وزارة التربيــة فــي 
التعليم اإللكتروني والتعليم 
عن ُبعــد، وهو يعتبر جزءا 
من برنامج حكومة الكويت 
اخلاص بالتحول اإللكتروني 
ودورها في اجلهات احلكومية 
التكنولوجيــا في  وإدخــال 
العمــل احلكومــي، ويخدم 
التعليــم فــي الكويــت، مما 
يساهم في تسهيل اخلدمات 
وربــط اجلهــات التعليمية 
واملدارس لتسهيل اإلجراءات 
اإلداريــة وتطويــر العملية 

التعليمية.
جــاء ذلــك مــن خــالل 

وكيل وزارة التربية باإلنابة 
د.بدر بجاد املطيري وم.أحمد 
العبداهللا وم.مصطفى األربش 
من إدارة نظم املعلومات، ومن 
وزارة املواصــالت حضرت 
مشــرفة املشــروع م.معالي 
اجلاســر، ومديــر الشــبكة 

اتخذت فيــه وزارة التربية 
بالســابق خطــوات مهمــة 
بإجنــاز ٨٠٪ من املشــروع، 
وتوقف ألمــور تقنية فنية 
مما أدى إلــى تأخر إجنازه، 
مؤكدا أنه ســيتم حل جميع 
املعوقات اخلاصة باملشروع 
بالتنســيق والتعــاون مــع 
وزارة املواصالت للعمل به 

وتشغيله قريبا.
وبدورها، ذكرت مشرف 
املشروع م.معالي اجلاسر أن 
املشروع طرح عام ٢٠١٢ مبدة 
١٨ شهرا وهدفه ربط جميع 
مدارس الكويت في املناطق 
التعليمية وديوان عام الوزارة 
باألليــاف الضوئيــة، وهي 
شبكة خاصة فائقة السرعة 
يستفيد منها الطالب واملعلم 
واإلداري لتناقــل املعلومات 
إلكترونيا قائلة «إننا في صدد 
متديد هذا املشروع وإجنازه».

الهاتفية من قطاع االتصاالت 
م.مناحــي العتيبي ورئيس 
إدارة  قســم الصيانــة فــي 
الهاتفية م.يونس  الشــبكة 

التركماني.
إن  د.احلربــي  وقــال 
املشروع له أهمية كبيرة، وقد 

أشار إلى أنه يعتبر جزءاً من برنامج احلكومة اخلاص بالتحول اإللكتروني

د.سعود احلربي مترئسا االجتماع

االجتماع الــذي عقده وزير 
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العالــي د.ســعود احلربــي 
صبــاح أمــس مع مشــرفي 
املشــروع اخلــاص بتركيب 
شبكات األلياف الضوئية من 
وزارة املواصالت، وبحضور 

عبدالعزيز الفضلي

أوقفــت وزارة التربيــة إجراءات 
جتديد إقامات املعلمني، وذلك بسبب 
اخلالف على طريقة ونظام التجديد 
بني قطاعي الشؤون اإلدارية والتعليم 
العام. وفي هذا السياق، كشفت مصادر 

تربوية مطلعة أن القطاع اإلداري طلب 
أن يكــون التقــدمي مبوافقــة املنطقة 
التعليميــة التي يتبعهــا املعلم، مع 
ضرورة أن يحصل املعلم على تأشيرة 
«ال مانع من التجديد» من املراقب ومدير 
الشؤون التعليمية ومدير عام املنطقة 
التعليمية، ومن ثم ترفع إلى القطاع 

اإلداري فــي الــوزارة، إال أن املناطق 
التعليمية بعد إبالغها من قبل وكيل 
قطاع التعليم العام بضرورة أن يراجع 
املعلم مباشــرة القطــاع اإلداري في 
الوزارة للتقــدمي على طلب التجديد 
أوقفت هذه املناطق إجراءاتها ورفضت 

استقبال املراجعني.

وأضافــت املصــادر أن املعلمــني 
املنتهية إقاماتهم قاموا مبراجعة القطاع 
اإلداري وإبالغهم باألمر، غير انه طلب 
منهم التوجه إلى املناطق التعليمية، 
موضحة انه ســيتم رفع األمر لوزير 
التربية حلل املشكلة، متوقعة أن يتم 

حسم األمر اليوم االثنني.

دشنت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب أمس األحد 
بوابــة إلكترونيــة جديدة تتمتع 
مبميزات وخدمات جديدة باستخدام 
أحدث الوسائل التكنولوجية حتت 
مظلة شاملة وبوابة دخول موحدة 
جلميع خدمات الهيئة اإللكترونية.

وقــال مديــر مركــز تقنيــة 
املعلومــات واحلاســب اآللي في 
الهيئــة علي حســني في تصريح 
صحافي انه انطالقا من دور املركز 
في تنظيم عمل الهيئة اإللكتروني 
مت تدشــني البوابــة اجلديدة بناء 
على بيئة تقنية عالية مع ضمان 

تشغيلها على مدار اليوم واألسبوع 
مع مراعــاة أعلى معاييــر األمان 

املعتمدة عامليا.
وأوضح حسني ان البوابة تضم 
العديد مــن املنصات اإللكترونية 
التي تســمح بالتواصل املباشــر 
والســهل بني جميع كوادر الهيئة 

ومنتســبيها وكل مــن يرغب في 
احلصــول علــى اخلدمــات التي 
تقدمهــا الهيئة من خــالل أنظمة 
املعلومــات والتعليم اإللكتروني 
واألنظمة اإلدارية مبا يخدم جميع 
منتسبي الهيئة واملستفيدين من 

خدماتها.

معلمات يرفضن العمل في املنصة التعليمية!
عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية 
مطلعــة لـــ «األنبــاء» أن 
تعمــل  التربيــة  وزارة 
جاهــدة وحتــاول بقــدر 
املســتطاع ترميم املنصة 
التعليمية وإصالح اخللل 
والعطل الذي تعاني منه، 
مشيرة إلى أن هناك العديد 
من الســلبيات في عملها، 
منها تأخير احلصص عن 
وقتها ما يؤدي إلى تداخل 
في الوقت،  وعــدم تفعيل 
املنصــة لكثــرة الضغــط 
عليها ســواء من املعلمني 
أو الطلبة، ناهيك عن نقص 
عدد املعلمات في أغلب املواد 

الدراسية.
وذكــرت املصــادر أن 

وكذلك للوزارة التي تعمل 
على االستعانة مبختصني 
من اجلامعة إلصالح اخللل 

واخلروج من هذا املأزق.
أنــه فــي  وأوضحــت 
الوقــت الــذي حتــث فيه 
وزارة التربية جميع طلبة 
الصف الثاني عشــر على 
سرعة التسجيل في املنصة 
التعليمية لالســتفادة من 
املواد والشروحات ومصادر 
التعلم املوجودة فيها، جند 
عزوفا كبيرا من املعلمات 
عن التدريس في الفصول 
االفتراضيــة عبر املنصة، 
حرصا على خصوصياتهن، 
حيث إن الطالبات ميكنهن 
فتــح الكاميــرات ورؤيــة 
املعلمات ما يسبب اإلحراج 

لبعضهن.

التعليمية، وشكاوى الطلبة 
وأولياء األمور منها، وهو 
ما  يوجب إعادة النظر في 
استخدامها، مشــددا على 
ضــرورة االجتــاه نحــو 
استخدام البرامج املتطورة.
العجمــي أن  وأضــاف 
هنــاك الكثير مــن امللفات 
والقضايا التي مازالت عالقة 
فــي وزارة التربية ومنها 
على سبيل املثال مقابالت 
الوظائف اإلشرافية واعتماد 
الهيكل التنظيمي للتوجيه 
الفني، ناهيك عن تســكني 
الوظائف اإلشرافية القيادية 
والتقييم السنوي، إضافة 
الى مكافأة  األعمال املمتازة، 
داعيا التربية الى ضرورة 
حسم هذه امللفات والقضايا 

التربوية املهمة.

وذكــرت املصــادر أن 
بعض املعلمات ال يستخدمن 
الكاميرات نهائيا في الشرح 
باســتثناء عــرض املــادة 
التعليمية ما يسبب امللل 
والرتابة للطالبات، ويفقد 
عنصر اإلثارة والتشويق 
للطالبــة، الفتة إلى أن من 
أهم ســبل جناح الفصول 
االفتراضيــة هــو التفاعل 
الكبير بني املعلم والطالب.
من جانبــه، أكد رئيس 
جمعيــة  إدارة  مجلــس 
املعلمــني مطيــع العجمي 
أنــه رغــم اجلهــود التــي 
بذلت فــي إنشــاء وإعداد 
إال  التعليميــة،  املنصــة 
أن هناك مشــاكل متكررة 
تواجه اإلدارات املدرســية 
والتواجيه الفنية واملناطق 

«التربية» تستعني مبختصني من اجلامعة إلصالح اخللل في آلية عملها للخروج من املأزق

تضم العديد من املنصات للسماح بالتواصل املباشر والسهل بني جميع كوادر الهيئة ومنتسبيها

مطيع العجمي

بعض الطلبة عند دخولهم 
املنصة يظهر لهم أنه معلم 
وليس طالبــا، إضافة إلى 
تكرار األسماء بني الطالب 
والطالبــات، الفتة إلى ان 
ذلك سبب نوعا من اإلحباط 
للطلبــة وأوليــاء أمورهم 

«احلرس»: استكمال دورة املشاة
املتقدمة بنظام «التعليم عن ُبعد»

عقد معهد تدريب قوات 
احلرس الوطني ورشة عمل 
لتدريب معلمي املعهد على 
نظام التعليم عن ُبعد، بهدف 
استئناف الدراسة في دورة 
املشــاة املتقدمــة للضباط 
بنظــام التعليم عــن بعد، 
حيث سيتم تزويد منتسبي 
الدورة بكل العلوم واملعارف 
والتطبيقيــة  النظريــة 
املتبقية من منهج الدورة من 
خالل الوسائل التكنولوجية 

املتاحة في املنصة.
وقال كبير املعلمني في 
مديريــة التدريــب العقيد 
الركن عــادل حمود محمد 

إن توجيهــات القيــادة العليا في احلرس 
الوطني تركز على استمرار عملية التحصيل 
العلمي وتسخير كل اإلمكانيات والتقنيات 
التعليمية احلديثة جلميع منتسبي احلرس 
الوطني في ظل الظروف الصحية احلالية.

وأضــاف أنــه مت اتخــاذ كل اإلجراءات 

الالزمــة الســتكمال الــدورة، التــي تعقد 
مبشــاركة ضبــاط من اجليــش الكويتي 
وضباط من دول مجلس التعاون اخلليجي 
بنظام التعليم عن بعد خالل الشهر املقبل، 
وهي املرة األولى التي يتم فيها اعتماد هذا 
النظام في احلرس الوطني نظرا للظروف 

الصحية احلالية.

عدد من قيادات ومنتسبي احلرس خالل الدورة
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ضوابط وأسماء املساجد املسموح لها بإقامة صالة اجلمعة ابتداء من ١٧ اجلاري
أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير األوقاف املستشار د.فهد العفاسي قرارا 
برفع اإليقاف املؤقت عن صالة اجلمعة في املســاجد املبني أسماؤها 

الحقا اعتبــارا من اجلمعة املقبل مع اســتمرار إغالق دورات املياه 
فيها ومينع استخدام برادات املياه. على ان تفتح أبوابها قبل األذان 
الثانــي بـ ٣٠ دقيقة وتغلق بعد ١٥ دقيقة من انتهاء الصالة، وحتدد 
خطبة وصالة اجلمعة مبدة ال تزيد على ١٥ دقيقة مع تخفيف الصالة 

ومراعاة حتقيق األركان والواجبات. وجاء في القرار: يقوم العاملون 
في املســجد بتنظيم دخول وخروج املصلني، ووضع عالمات حتدد 
مكان املصلني أثناء الصالة حســب االشتراطات الصحية مبا ال يقل 
عن متر ونصف بني كل مصل وآخر، وإبقاء أبواب املساجد مفتوحة 

أثناء دخول وخروج املصلني لتجنب ملس املقابض، مع تعقيم مقابض 
األبواب ومداخل املســجد باملطهرات. وان يذكر اخلطيب بشــروط 
السالمة الصحية والوقائية وضرورة التباعد اجلسدي بني املصلني 

ولبس الكمام. وفيما يلي أسماء املساجد املسموح بالصالة فيها:

مساجد العاصمة
منطقة جابر األحمد

اإلمام ابن ابي الدنيا٭ 
املال سيد عبدالوهاب احلنيان٭ 
اإلمام ابن املنذر٭ 
اإلمام اخلطابي٭ 
الشيخ عبداهللا النوري٭ 
اإلمام بن الصالح٭ 
اإلمام البغوي٭ 
اإلمام شمس الدين بن قدامة٭ 
اإلمام عبدالغني املقدسي٭ 
عبداهللا بن مخرمة٭ 
احلباب بن قيظي األنصاري٭ 
ظهير بن رافع األنصاري٭ 
عبداهللا بن مظغون٭ 
عياض بن غنم٭ 
محرز بن نضله٭ 
ابو سبرة االنصاري٭ 
وهب بن سعيد ابي سرح٭ 
اإلمام أبوبكر اخلالل٭ 
جابر بن سمرة٭ 
جابر بن عتيك األنصاري٭ 
أبــي ربيعــة ٭  بــن  عبــداهللا 

املخزومي
اإلمام سفيان بن سعيد الثوري٭ 
عائد بن عمرو املزني٭ 
عبــداهللا بن زيد بــن عاصم ٭ 

األنصاري
أم املؤمنني خديجة بنت خويلد٭ 
مالك بن عمرو العدوي٭ 
مسعود بن ربيعة٭ 
يزيد بن منذر٭ 
سويبط بن حرمله٭ 

اخلالدية
صالح الدين األيوبي٭ 
عيســى عبداهللا عبدالعزيز ٭ 

العثمان
محمد صالح التركيت٭ 
علي محمد احلشاش٭ 
العثمان (اجلامعة)٭ 
معاذ بن جبل٭ 

منطقة الدسمة
الرشدان٭ 
عمار بن ياسر٭ 
الشيخ مساعد العازمي٭ 
خزنة املرجتى٭ 
عمر بن اخلطاب٭ 

منطقة الدعية
هيا عبدالرحمن البحر٭ 
أحمد عبداهللا األيوب٭ 
اإلمام مالك٭ 
حمود محمد الصباح٭ 
البطــي ٭  عبــداهللا  ســلطان 

بوطيبان
منطقة الدوحة

سعد بن معاذ٭ 
احلسن بن علي بن أبي طالب٭ 
أبوطلحة األنصاري٭ 
بطي سعود٭ 
عاصم بن ثابت٭ 
صالح محمد اخلدير٭ 
ضاحية الدوحة٭ 

منطقة الروضة
عبدالعزيز حمادة٭ 
محمد عبداحملسن الدعيج٭ 
عبداهللا راشد الزير٭ 
جمعية اإلصالح االجتماعي٭ 
سبيكة فهد سعود عبدالرحمن ٭ 

الزبن
إبراهيم غلوم ومحمد صالح ٭ 

العنزي
مال مرشد السليمان٭ 

منطقة السرة
عبداهللا مبارك الصباح٭ 
مرمي شاهني الغامن٭ 
جابر بن عبداهللا االنصاري٭ 
محمد عبدالرحمن البحر٭ 
ناصر عبدالوهاب القطامي٭ 
عبدالرحمن يوسف عبدالعزيز ٭ 

الزبن
عثمان عبدالوهاب عبدالعزيز ٭ 

العثمان
الربيعان٭ 
نورة احمد الغيث٭ 

منطقة الشامية
قباء٭ 
سيد يعقوب السيد الطبطبائي٭ 
أبوبكر الصديق٭ 
حمد عبداحملسن العتيقي٭ 
عثمان بن مظعون٭ 
اإلمام ابن تيمية٭ 
أحمد عبداهللا الصقر٭ 

منطقة شمال غرب الصليبخات
شجاع بن وهب األسدي٭ 
محمد غامن اجلمران٭ 
خالد بن سويد٭ 
الطفيل بن احلارث٭ 
ابو مثرد الغنوي٭ 
عومي بن ساعدة٭ 
عامر بن أبي وقاص٭ 
احلافظ ابوبكر االسماعيلي٭ 

منطقة الشويخ السكنية
احلاج جاسم شاهني الغامن٭ 

منطقة الصليبخات
اإلمام األوزاعي٭ 
سبيكة عبداحملسن الفارس٭ 
ابوالدحداح٭ 
الصليبخات٭ 
خالد سعود العويهان٭ 
طلحة بن عبيد اهللا٭ 
الصليبخات القدمي٭ 
عبداهللا بن رواحة٭ 
سلمى احملجان٭ 
ظافر الهاجري٭ 
اإلمام محمد بن عبدالوهاب٭ 

منطقة الضاحية
عبداهللا بن أبي بكر٭ 
محمد جاسم السداح٭ 
عبداللطيف سليمان العثمان٭ 
فاطمة٭ 
عثمان عبدالرحمن عبدالوهاب ٭ 

الفارس
املطير٭ 
السهول٭ 

منطقة العديلية
أحمد محمد الفارسي٭ 
امليلم٭ 
حمد الصقر٭ 
سعود بن عبدالعزيز الراشد٭ 
يوسف صالح الفضالة٭ 
عبداهللا بن مسعود٭ 
عبداهللا دخيل الشايع٭ 

منطقة غرناطة
خالد بن سعيد٭ 
ناصر يوسف البدر٭ 
فاطمة يوسف احمد بوقمبر٭ 

منطقة الفيحاء
احلــاج احمــد عبدالــرزاق ٭ 

عبداللطيف العبيد
عبدالوهاب عبداهللا الفارس٭ 
احملارب٭ 
عبداهللا اخللف الدحيان٭ 
احمد بن حنبل٭ 
السدحان٭ 
العبد اجلليل٭ 
عبداحملسن املخيزمي٭ 

منطقة القادسية
مصعب بن عمير٭ 
والــدة عبــداهللا عبداللطيف ٭ 

العثمان
محمد بن اجلراح٭ 
محمد عبداهللا الغمالس٭ 
الشيخ محمد احمد اخللف٭ 
علي بن أبي طالب٭ 

منطقة قرطبة
عيســى عبداهللا عبدالعزيز ٭ 

العثمان
محمد سعود الفليج٭ 
محمد صالح العجيري٭ 
عبدالعزيز السند٭ 
بدرية الوقيان٭ 
حصة الغامن٭ 
عبدالعزيــز ٭  عبداحملســن 

البابطني
علي ابراهيم الكليب٭ 

منطقة كيفان
راشد العلبان٭ 
خالد صبيح بــراك الصبيح ٭ 

(روضة دمشق)
عبدالوهاب الفارس٭ 
عثمان بن عفان٭ 
عبدالعزيز السند٭ 
صبيح براك الصبيح٭ 
العدساني٭ 
سعد بن ابي وقاص٭ 
السيد يعقوب السيد الرفاعي٭ 
عمير بن احلمام٭ 
سعيد بن جبير٭ 

منطقة املنصورية
خالد بن الوليد٭ 
الزبير بن العوام٭ 
املال عثمان عبدالطيف العثمان٭ 

منطقة النزهة
الربيعان٭ 
اسامة بن زيد٭ 
يوسف بن عيسى القناعي٭ 
طيبة اخلالد زيد اخلالد٭ 
مرمي احمد الغيث ٭ 

منطقة اليرموك
موضي مبارك الصباح٭ 
سليمان خليفة شاهني الغامن٭ 
املشاري٭ 
شاهة الدهيم٭ 
سليمان العمير٭ 

مساجد حولي

منطقة أجنفة
بدرية األحمد٭ 

منطقة البدع
اخلرافي٭ 

منطقة بيان
شريفة الوقيان٭ 
فاطمة الوقيان٭ 
عبدالوهاب العيسى٭ 
عبداهللا التركي٭ 
حصة الهديب٭ 
مشــاري ٭  يوســف  احلــاج 

الروضان
حمدة العازمي٭ 
الفضالة٭ 
ابو سنان األسدي٭ 
فهد الزبن٭ 
املنذر بن عمرو٭ 
الشيخة مرمي الصباح٭ 
احلاج عبداللطيف الشعيب٭ 
عبداهللا شبكوه٭ 
كعب بن عجرة٭ 
لولوة الزبن٭ 
فضالة بن عبيد٭ 
عبداهللا بن عمرو بن حرام٭ 
موزة محمد سالم٭ 
عبدالعزيز املطوع٭ 

منطقة اجلابرية
ثنيان الغامن٭ 
الرفاعي٭ 
أحمد املواش٭ 
صقر القطان٭ 
هيا احلبيب٭ 
هيا الرميح٭ 
حارثة بن النعمان٭ 
محمد الكندري٭ 

منطقة حطني
األنصار٭ 
عبدالعزيز الياسني٭ 
الفرحان٭ 
محمد الوقيان٭ 
منيرة البدر٭ 
الزبن٭ 
املشاري٭ 
النفيسي٭ 
بدرية الدرباس٭ 

منطقة الرميثية
أسعد بن زرارة٭ 
ابوسعيد اخلدري٭ 
ابودجانة االنصاري٭ 

عبداهللا بن عمرو بن العاص٭ 
اإلمام مسلم٭ 
قتيبة بن مسلم٭ 
ابن سالمة٭ 
ضاحية الرميثية٭ 
ابراهيم املهنا٭ 
سلمان الفارسي٭ 
عمرو بن اجلموح٭ 
محمد عبداهللا السعد املنيفي٭ 
صهيب الرومي٭ 
النعمان بن مقرن٭ 

منطقة الزهراء
احلاج عبداهللا اجلسمي٭ 
الشايع٭ 
حمد سليمان العاصم٭ 
صالــح عبدالرحمــن محمــد ٭ 

العبدلي
عبداهللا عبدالعزيز املزيني٭ 
نوره بودي٭ 
محمد ناصر الهاجري٭ 
عبدالرحمن محمد الرويح٭ 
فهد عبداحملسن الطريجي٭ 

منطقة السالم
الشيخة دالل الصباح٭ 
مرمي احمد حسن٭ 
الشــيخ محمد بن ســليمان ٭ 

اجلراح
الشيخة بيبي السالم الصباح٭ 
سليمان السيد الرفاعي٭ 
خضير الشهاب٭ 
عبدالعزيز الراشد٭ 
نورة التويجري٭ 
سالم مالك الصباح٭ 
بدرية الهاجري٭ 
منيرة اخلالد٭ 
منيف اخلضيري٭ 

منطقة سلوى
ناصر املصليت٭ 
راشد اخلياط٭ 
زيد البسيس٭ 
أبي بن كعب٭ 
محمد وعامر عيد احلشان٭ 
كميخ العازمي٭ 
مسلم العميرة٭ 
عبداهللا بن جبير٭ 
مرزوقة احلماد٭ 
مساعد عبيد املجرن٭ 
محمد احمد اجلاسم٭ 
فاطمة اجلميعان٭ 
فاطمة الطالع٭ 
احلاج فالح سعيد اجلويسري٭ 
مروي الهدية٭ 

منطقة الشعب
أبوحنيفة٭ 
السرحان٭ 
عبداهللا املرجتي٭ 
أنور الرفاعي٭ 
أحمد راشد اخلياط٭ 
يحيى األيوب٭ 
املزيني٭ 

منطقة الشهداء
الشيخ جابر العلي٭ 
سلطان املطيري٭ 
سبيكة الدخان٭ 
فاطمة باقر٭ 
منصور اخلليفي٭ 
سليمان الستالن٭ 
فاطمة اجلسار٭ 
عبداهللا العلي٭ 

منطقة الصديق
بالل بن رباح٭ 
احمد محمد املنصور٭ 
حصة السبيعي٭ 
موضي السور٭ 
وســعد ٭  الوقيــان  غنيمــة 

العدساني
الياقوت٭ 

منطقة مبارك العبداهللا
فوزية الوقيان٭ 
وضحة البحر٭ 
مبارك العبداهللا٭ 
عبداهللا احمد الفرحان٭ 
ارض املعارض٭ 
سعد مبارك اجلري٭ 

منطقة املسيلة
حبيبة البناي٭ 

منطقة مشرف
منصور عبدالعزيز املسعود٭ 
عبداهللا فهد املشعان٭ 
عبداهللا املشاري الروضان٭ 
حمده فهد العازمي٭ 
احلميدة٭ 
عبدالرحمن البشر٭ 
محمد صالح احلمدان٭ 
سبيكة الزبن٭ 
سليمان الشمروخ٭ 
املهنا٭ 
محمود عيسى العصفور٭ 
دالل باقر العبداهللا٭ 

مساجد الفروانية

منطقة إشبيلية
فهد العناز٭ 
براك مرشد العواجي الشالحي٭ 
عساف مطلق عبداهللا سهاج ٭ 

العتيبي
حمود فالح احلتيتة املطيري٭ 
صقر الفرماوي٭ 
محمد ناصر الدين األلباني٭ 
ساري الرشيدي٭ 
سليمان محمد املطيري٭ 
عبداهللا القفيدي٭ 
ناصر عبيد اجليعان٭ 
فهد حمود املجاوب٭ 
مرضي الراجحي٭ 
الفي فرحان املطيري٭ 
سعد البغيلي٭ 
حسن املعصب٭ 
حمود محمد الضعينة٭ 
تراحيب املطيري٭ 

منطقة األندلس
مرمي حسن الغريب٭ 
عايش صالح املطيري٭ 
مرمي السداني٭ 
بتلة مضحي البصمان٭ 
عبداهللا صنهات الدماس٭ 

عبداهللا غازي الهجاري٭ 
أحمد العميري٭ 
مرمي العتيقي٭ 
عبدالوهاب احلسينان٭ 
موضي العثمان٭ 
سعيد سعود املطيري٭ 
جاسم الشمروخ٭ 
أحمد األيوب٭ 
شفاقة مجول العنزي٭ 
عبداهللا الغامن٭ 
نوال وتهاني عبدالهادي دليبج ٭ 

الشالحي
عبداهللا الياقوت٭ 
جمعة احلسينان٭ 
سعاد السريع٭ 
مبارك احلساوي٭ 

منطقة جليب الشيوخ
منيع عامش املطيري٭ 
فالح بن بصمان٭ 
القرطبي٭ 
حبيب مناور٭ 

منطقة خيطان
البراك٭ 
جلوي العتيبي٭ 
سعد بن عبادة٭ 
دالل النجدي٭ 

منطقة خيطان اجلديدة
عبدالعزيز النصراهللا٭ 
السريع٭ 

منطقة خيطان القدمية
جمعة الفهد والعبدالقادر٭ 

منطقة الرابية
ضاحية الرابية٭ 
جبير بن مطعم٭ 
جاسم الزريج٭ 
شيخة النجدي٭ 
سعد الظبيان٭ 
عيد محمد اخلرينج٭ 
عبداحملسن محمد احلمد٭ 
سعد أبوصليب املطيري٭ 
خلف فالح عمار أبا العريف٭ 

منطقة الرحاب
سهل بن سعد٭ 
عقيل بن أبي طالب٭ 
عبداهللا بن جعفر٭ 
عائشة حسني الردعان٭ 
مجاهد بن جبر٭ 
عبدالهادي فالح كدم٭ 
نوير الوطري٭ 
غالية فارس البصمان٭ 
زايد الدويلة٭ 
ابوهالل الراسبي٭ 
حمده اسود احلاج٭ 

منطقة صباح الناصر
موضي مضحي الرشيدي٭ 
براك مرشد العواجي٭ 
شبيب العجمي٭ 
سالم صباح الناصر ق ١٭ 
مالك بن عمرو٭ 
محمد فالح املطيري٭ 
محمد ناصر املطيري٭ 
محمد سنان العدواني٭ 
مسجد اإلمام األلباني٭ 
سبيكة البلوشي٭ 
خلف بن حميد٭ 
عوض سلطان املطيري٭ 
فيصل الدويش٭ 
محمد املرجاح٭ 
اإلمام البخاري (محرم راكان ٭ 

الشالحي سابقا)
سالم صباح الناصر٭ 
ضيدان عامر املطيرات٭ 

منطقة العارضية
عبداهللا املخيال٭ 
سالم ذياب٭ 
صباح السالم٭ 
نايف املطيرات٭ 
كليب مضحي مسعود٭ 
ابداح عبدالرحمن املطيري٭ 
الوهيب٭ 
ضاحية العارضية٭ 
هدهــود ٭  منــاور  عبــداهللا 

الرشيدي
مخلد سلطان املطيري٭ 
السالم٭ 
معن بن عدي٭ 
معاذ بن عمرو بن اجلموح٭ 
السبيل٭ 
سلمة بن هشام٭ 
ابوبكرة الثقفي٭ 
مبارك احلريتي٭ 
عائشة النجراني٭ 
العالء بن احلضرمي٭ 
ابان بن سعيد٭ 
بتلة اخلرينج٭ 
أبوسبرة بن ابي رهم٭ 

منطقة عبداهللا املبارك
عبدالرحمن فارس املطيري٭ 
طيبة الرويح٭ 
عايض سلطان املطيري٭ 
دبيان املطيري٭ 
غزيل عوض معتق البخيت٭ 
منيف العجمي٭ 
الشيخ جزاع ناصر الصباح٭ 
غزاي الرشيدي٭ 
شجاع بن وهب٭ 
سعيد ابراهيم الرشيدي٭ 
نايف خالد املخلد٭ 
حبوب ســعد جفيــدان (أبو ٭ 

حديدة)
الطفيل بن احلارث٭ 
ناصر فلحان العتيبي٭ 
زبن يوسف الزبن٭ 
يوسف اجلسار٭ 
زيد بن خالد اجلهني٭ 
محارب بجاد سيف الرشيدي٭ 
عبداهللا صنيدح املويزري٭ 
جلوي العربيد٭ 
عمير بن معبد٭ 
عبدالهادي الزعبي٭ 
صيتة عبيد املطيري٭ 
سليمان دايس الرشيدي٭ 
سحاب املطيري٭ 
فالح سيف املويزري وأبناؤه٭ 

منطقة العمرية
خبيب بن عدي٭ 
عبداهللا راشد الزير٭ 

نابي الدويلة٭ 
معاوية بن أبي سفيان٭ 
موهج حامد الشالحي٭ 
ناصر احلمضان٭ 
حنظلة بن أبي عامر٭ 

منطقة الفردوس
عيد اجلراش٭ 
خميس السبع٭ 
براك الهرشاني٭ 
سلمة بن األكوع٭ 
عبداهللا الدريبي٭ 
مبارك سعد الزعبي٭ 
شداد بن أوس٭ 
العالء بن عقبة٭ 
نابي الوطري٭ 
فهد منصور احلتيتة٭ 
نعيم بن عبداهللا٭ 
احمد الرشيد٭ 
ارشيد القفيدي٭ 
ابوأمامة الباهلي٭ 
حامد البريعصي٭ 
سعد بن دبيس٭ 
عبداهللا دخني العدواني٭ 
خزمية بن ثابت٭ 
ثوبان بن يجدد٭ 
فالح حوفان الرشيدي٭ 
محمد مبارك املرشاد٭ 
عكرمة بن ابي جهل٭ 
مزيد عويس الديحاني٭ 
محمد عباد مفلح العدواني٭ 
شريفة ضيف اهللا ردن٭ 
عايض حمود املطيري٭ 

منطقة الفروانية
علي حباب الرشيدي٭ 
مناور حبيب مناور٭ 

منطقة النهضة
األحنف بن قيس٭ 
بشير بن سعد٭ 
أبو عمر بن عبدالبر القرطبي٭ 
أحمد عطية األثري٭ 

مساجد مبارك الكبير
منطقة أبواحلصانية٭ 
هيا عبداللطيف االبراهيم٭ 
حمد الصالح االبراهيم٭ 
منيرة يوسف النصراهللا٭ 

منطقة أبوفطيرة
عبداللطيف املزيني٭ 
فهد وفاطمة محمد اجلافور٭ 
عبداهللا وعبدالرزاق املزيني٭ 
احمد محمد البحر٭ 
سعد منصور السبيعي٭ 
يوسف وموضي املطوع٭ 
شاهة العتيبي٭ 
معدي العديدي٭ 
منصور سعد البذال٭ 
يوسف محمد العثمان٭ 
عبداهللا خلف احلربي٭ 
خليفة صباح سعود٭ 

منطقة صباح السالم
ابوالفضــل العباس بن علي ٭ 

بن ابي طالب
الهدهود والعوضي٭ 
عمرو بن عمير٭ 
حسن احمد ابراهيم٭ 
ابو بصير٭ 
عبداهللا سليمان كحالوي٭ 
حمد سالم الهاجري٭ 
معبد اخلزاعي٭ 
طيبة يوسف النصراهللا٭ 
سفينة مولى رسول اهللا٭ 
احمد ماجد الغامن٭ 
اإلمام الترمذي٭ 
الطفيل بن عمرو الدوسي٭ 
مستورة سالم الدواي٭ 
وكيع بن اجلراح٭ 
الربيع٭ 
ابراهيم علي السبتي٭ 
يعقوب يوسف اسماعيل٭ 
رافع بن خديج األنصاري٭ 
سهل بن بيضاء٭ 
احمد الصباح٭ 
منيرة عبدالعزيز امليلم٭ 
راشد اخلياط٭ 
فضيلة عبدالوهاب السابج٭ 
أمينة وشريفة كلندر٭ 
زهرة محمد بهجت٭ 
متيم بن أوس الداري٭ 
ثمامة بن أثال احلنفي٭ 
سعود فهد سالم العجمي٭ 

منطقة العدان
خنيس بن حذافة٭ 
كوثر ابراهيم٭ 
العزب بن عبدالسالم٭ 
القاضي عياض بن موسى٭ 
جمال الدين اإلسنوي٭ 
اإلمام ابن حزم٭ 
اإلمام الشاطبي٭ 
القاضي ابي يوسف٭ 
أشعث بن عبدامللك٭ 
محمد بن احلنفية٭ 
الشيخة موزة الصباح٭ 
عامر عبيد مانع العازمي٭ 
هاشم بهبهاني٭ 
سليمان الفهد وزوجته سبيكة٭ 
عامر بن بكير٭ 
احلارث بن مالك٭ 
عمرو بن دينار٭ 
عبدامللك عبداهللا اجلويني٭ 
ضياء الدين املقدسي٭ 
احلسني بن علي٭ 
سيف الدين قطز٭ 
فخر الدين الرازي٭ 

منطقة الفنيطيس
عيسى يوسف العثمان٭ 
مروي ملفي الهدية٭ 
عبدالعزيز عبدالرزاق املطوع٭ 
فهد عبدالرحمن الزيد ٭ 
عبداحملسن براك الزبن٭ 
فالح ناصر السبيعي٭ 
فاطمة حسن ابراهيم٭ 
عائشة حسن ابراهيم٭ 

منطقة القرين
محمد فالح الدلك٭ 
عبداهللا نواهي العتيبي٭ 
حماد بن ابي زيد٭ 
عقبة بن وهب٭ 
طلحة بن عتبة االنصاري٭ 
معتق مقذل العازمي٭ 

نور الدين زنكي٭ 
رفاعة بن احلارث٭ 
سهل بن حنيف٭ 
صفوان بن اليمان٭ 
ابوإسحق اإلسفراييني٭ 
القاضي الباقالني٭ 
احلافظ ابن شهاب الزهري٭ 
محمد بن كعب القرظي٭ 

منطقة القصور
اإلمام ابن خزمية٭ 
سعد قويفل العجمي٭ 
الشيخة صبيحة الصباح٭ 
اخلطيب البغدادي٭ 
مجاشع بن مسعود٭ 
ابي الفرج ابن اجلوزي٭ 
البراء بن عازب٭ 
حرام بن ملحان٭ 
احلارث بن عمرو األنصاري٭ 
ابراهيم عمر املال٭ 
احلافظ بن كثير٭ 
ماضي العجمي٭ 
مهاجر بن ابي أمية٭ 
احمد عبداهللا العجيل٭ 
عبداهللا ابن ام مكتوم٭ 
ثعلبة بن عمرو٭ 
صالح بن العباس٭ 
صيفي بن عامر٭ 

منطقة مبارك الكبير
بريدة بن احلصيب٭ 
خزمية بن أوس٭ 
رافع بن احلارث٭ 
احلارث بن النعمان٭ 
ابوسيف القني٭ 
محمد حامد احلماد٭ 
ناشي مرضي ابو َعَجل٭ 
نعيم بن مسعود٭ 
علي ماطر مطيران٭ 
الدكتور عبداهللا العتيبي٭ 
سنان بن أبي سنان٭ 
كعب بن زهير٭ 
هشام بن عامر٭ 
عبدالرحمن الغطفاني٭ 
رافع بن عمرو الغفاري٭ 
محمد بن سعد الزهري٭ 
عمرو بن أخطب األنصاري٭ 
عبدالعزيز أحمد السيف٭ 
كمال الدين بن الهمام٭ 
اإلمام ابن املنذر٭ 
جمال الدين بن هشام٭ 
جامع القدس٭ 
محمد بن إسحاق٭ 
سعد الدين التفتازاني٭ 
عبداحملسن راشد املنيع٭ 

منطقة املسايل
بدرية دعيج الصباح٭ 
عائشة احملري٭ 
فهد ابراهيم التويجري٭ 
صبيحة العصيمي٭ 
الزلزلة٭ 

منطقة املسيلة
احمد محمد الغامن٭ 

مساجد األحمدي

منطقة األحمدي
األحمدي الكبير٭ 
عمر بن عبدالعزيز٭ 
ابوعبيدة بن اجلراح٭ 
رفاعة بن املنذر٭ 
بالل٭ 
النعمان بن ثابت٭ 
عبدالعزيز بن باز٭ 
سعيد بن زيد٭ 
سعد بن خيثمه٭ 
نافل مهدي٭ 
اإلمام الرضا٭ 
عمر بن اخلطاب٭ 
الشميالن٭ 
علي بن ابي طالب٭ 
طارق بن اشيم االشجعي٭ 
ابوبكر الصديق٭ 
سعد بن عبيد بن النعمان٭ 

منطقة أبوحليفة
اسماعيل٭ 
عبداهللا بن جبير٭ 
بر الوالدين٭ 

منطقة جابر العلي
ذو الشمالني٭ 
مبارك راعي الفحما٭ 
احمد عبداهللا العجيل٭ 
فهد اجلري٭ 
عبدالرحمن بن الصلت٭ 
يزيد بن احلارث٭ 
خالد عبداهللا احملري٭ 
نوير مبارك امليع٭ 
ابواحلسن األشعري٭ 
فاطمة ثنيان الغامن٭ 
مهجع مولى عمر٭ 
اإلمام البخاري٭ 
ابن جرير الطبري٭ 
الضحاك٭ 
عبداهللا زيد العتيبي٭ 
نعيمة الدبوس٭ 
الشيخة أوضاح علي الصباح٭ 
اإلمام الغزالي٭ 
سعدون العازمي٭ 
اإلمام يحيى بن املعني٭ 
ضاحية جابر العلي٭ 
احلافظ بن ابي شيبة٭ 
نصرة العبهول٭ 

منطقة اخليران السكنية
اإلمام أبوبكر احلميدي٭ 
اإلمام محمد بن نصر املروزي٭ 
اإلمــام محمــد بــن وضــاح ٭ 

القرطبي
منطقة الرقة

عياش بن أبي ربيعة٭ 
فالح مفلح العازمي٭ 
أسيد بن حضير٭ 
عمير بن أبي وقاص٭ 
عثمان بن عفان٭ 
أبوبكر الصديق٭ 
نوير العواد٭ 
الشهداء٭ 
عامر بن ربيعة٭ 
احلباب بن املنذر٭ 
ضاحية الرقة٭ 
حصة عبدالكرمي الصقر٭ 
عبداهللا سعد احلضيري٭ 

عبداهللا هايف احلويلة٭ 
نوير العازمي٭ 
عبداهللا اخلليفة٭ 
عامر بن فهيرة٭ 
سعد بن الربيع األنصاري٭ 
نشمية لفي املطيري٭ 
بالل بن رباح٭ 

منطقة صباح األحمد
شيخ اإلسالم ابن تيمية٭ 
بن عثيمني٭ 
ابوبردة األنصاري٭ 
هشام بن العاص السهمي٭ 
فهد عبداحملسن احلسيني٭ 
عروة بن اجلعد البارقي٭ 
الطفيل بن احلارث٭ 
احلافظ ابوسعد السمعاني٭ 
احلافظ ابو بكر البزار٭ 
اإلمام الربيع بن سليمان٭ 
اإلمام محمد بن مفلح املقدسي٭ 
بالل بن احلارث املزني٭ 
العباس بن نضلة االنصاري٭ 
سبرة بن معبد اخلزاعي٭ 
احلارث بن نوفل٭ 
السائب بن العوام٭ 
ضرار بن اخلطاب٭ 
احلباب بن زيد٭ 
احلافظ ابوطاهر السلفي٭ 
ابو يعلى املوصلي٭ 
القعقاع بن عمرو٭ 
زياد بن لبيد البياضي٭ 
بشر بن سويد اجلهني٭ 
سلمة بن ثابت األنصاري٭ 
خالد بن سويد األنصاري٭ 
احلارث بن حاطب بن عمرو٭ 
عبيد بن التيهان االنصاري٭ 
النعمان بن مالك االنصاري٭ 
سليم بن احلارث االنصاري٭ 
عمر بن اخلطاب٭ 
ابوبكر الصديق٭ 

منطقة صباح األحمد ١
قوام السنة االصبهاني٭ 
اإلمــام محمــد بن ســليمان ٭ 

املرداوي
منطقة صباح األحمد ٢

عبداهللا بن ابي حدرد٭ 
عبداهللا بن أنيس٭ 
احلارث بن أوس األشهلي٭ 
سلمة بن صخر االنصاري٭ 
معاذ بن جبل٭ 

منطقة صباح األحمد ٣
خارجة بن حذافة٭ 
ثابت بن عمرو٭ 
الضحاك بن حارثة٭ 

منطقة صباح األحمد ٤
سهل بن قيس االنصاري٭ 
شماس بن عثمان املخزومي٭ 
عبداهللا بن سعيد بن العاص٭ 
وابصة بن معبد األسدي٭ 

منطقة صباح األحمد ٥
خبيب بن أساف األنصاري٭ 
حارثة بن وهب اخلزاعي٭ 
النعمان بن مقرن٭ 
عومي بن ساعدة األنصاري٭ 

منطقة الصباحية
أبومسعود األنصاري٭ 
محمد الهديب٭ 
سلطان غازي٭ 
عبيد فالح اللميع٭ 
دخيل فهد العتيبي٭ 
الهادي٭ 
عبداهللا مطلق العتيبي٭ 
فهيد منصور اجلعيدي٭ 
عبيد فالح امليع٭ 
حمود الصقر٭ 
مناحي عبداحملسن٭ 
فهد سويد السويد٭ 
مبارك شنار٭ 
علي حزام امليع٭ 
نفلة احلضيري٭ 
محمد بن عثيمني٭ 
حمود الشحومي٭ 
متروك العنزي وزوجته٭ 
طلق عقاب٭ 
محمد الكريباني٭ 
حمود احلربي٭ 
عمرو بن العاص٭ 
أم القرى٭ 
الرحمن٭ 
عباس الرشيدي٭ 
بيبي الرشيدي البدر٭ 
عايضة مناحي٭ 
البراء بن مالك٭ 
محمد هادي بادي الهاجري٭ 
منصور شليويح٭ 
فيصل العجران٭ 
الفي خالد الدويخ٭ 
حمد حميد العازمي٭ 
سلطان بن صبيح الزعبي٭ 
سعود هذال املطيري٭ 
دعيج الصباح٭ 

منطقة الظهر
املثنى بن حارثة٭ 
ضاحية الظهر٭ 
القعقاع بن عمرو التميمي٭ 
حصة ذعار القحطاني٭ 
ابوزيد األنصاري٭ 
صفوان بن أمية٭ 
عبداهللا بن بشير٭ 
دحية الكلبي٭ 
هلة جميعان احلربي٭ 
سالم مولى ابي حذيفة٭ 
ابونائلة٭ 
شرحبيل بن حسنة٭ 
سالم بن عبداهللا بن عمر٭ 
مسفر املرهان٭ 
اإلمام ابن ماجه٭ 
عوف بن مالك٭ 

منطقة العقيلة
بدرية املغيصيب٭ 
محمد مصلح املورجي٭ 
سعود اجلالل٭ 
حمد راشد حمود الرشود٭ 
عبدالرزاق الهندي٭ 
وضيحة هليل غوينم٭ 
الدارمي٭ 
سيف النامي٭ 
مرمي الكندري٭ 
فاطمة الرويح٭ 

حمد مبارك الهيم٭ 
بالل بن رباح٭ 
العريفان٭ 
محمد عبداهللا الرويح٭ 

منطقة علي صباح السالم
راشد محمد العنزي٭ 
الدارقطني٭ 
هالل بن أمية٭ 
اإلمام الطحاوي٭ 
احلافظ الذهبي٭ 
حارثة بن سراقة٭ 
ابو عبيدة القاسم بن سالم٭ 
احلافظ املنذري٭ 
اإلمام الشوكاني٭ 
أم املؤمنني عائشة٭ 
نشا برغش القحطاني٭ 
عز الدين بن األثير٭ 
سفيان بن عيينة٭ 
حسني مشهور٭ 
بدر الدين العيني٭ 
الفضيل بن عياض٭ 
أبو نعيم االصبهاني٭ 
الدعيات٭ 
انس بن النضر٭ 
مرارة بن الربيع٭ 
ابوحذيفة بن عتبة٭ 
ابو ايوب االنصاري٭ 
األرقم بن ابي األرقم٭ 
جالل الدين السيوطي٭ 
ابوحازم األعرج٭ 
ضاحية علي صباح السالم٭ 

منطقة الفحيحيل
ربعي بن عامر٭ 
صقر حمود الصقر٭ 
منيرة الهاجري٭ 
ابوموسى األشعري٭ 
خالد املسعود وزوجته باسمة٭ 
ابوذر الغفاري٭ 
الهبدان٭ 
سعد جدعان الهاجري٭ 
خباب بن األرت٭ 
طارق بن زياد٭ 
املرداس٭ 
احمد عبداهللا املبارك٭ 

منطقة الفنطاس
احلمدان٭ 
جمعان العتيبي٭ 
بداح البداح وفاطمة الشريان٭ 
عبداهللا مترك العجمي٭ 

منطقة فهد األحمد
محمد سعود زبن امليع٭ 
أوس بن الصامت٭ 
عبداهللا بن مسعود٭ 
أبوحميد الساعدي٭ 
القاضي محمد الفيروز٭ 
خالد عيد الدويخ٭ 
متيم بن ورقاء٭ 
جندب بن عبداهللا البجلي٭ 
صالح الهميس املري وحرمه٭ 
محمد عايض العيبان٭ 
فروة بن عمرو٭ 
كلثوم بن احلصني٭ 
كعب بن عمير الغفاري٭ 

منطقة املنقف
عمرو بن سعيد بن العاص٭ 
عاهد محمد اخلطيب٭ 
خليفة اجلري٭ 
براك فايز النخيش العتيبي٭ 
العترة الطاهرة٭ 
اإلميان اخليري٭ 
عبــداهللا العصفــور ونهــى ٭ 

السبيعي
ابولبابة االنصاري٭ 
اإلمام بن سيد الناس٭ 

منطقة هدية
صفوان الفهري٭ 
منيا اجلالل٭ 
موزة شافي اللقطان٭ 
جميل النصراهللا٭ 
محمد الصقر٭ 
أبوخيثمة األنصاري٭ 
خلف سالم النويشري٭ 
اإلمام احلاكم٭ 
عثمان بن أبي العاص٭ 
العباس بن مرداس٭ 
العاطفي٭ 

منطقة الوفرة السكنية
أحمد سعود اخلالد٭ 
أبوهريرة٭ 
جعفر بن سفيان٭ 
جرير بن عبداهللا٭ 

مساجد اجلهراء
منطقة تيماء

سلمة بن سالمة٭ 
شريح القاضي٭ 
عمير بن وهب٭ 
ناصر السبيعي٭ 
الشعبي٭ 
ابراهيم مطير فالح٭ 
عدي بن حامت٭ 
التابعني٭ 
الظفيري٭ 
العرباض بن سارية٭ 
محمد اخلنة٭ 
اإلمام أبوداود٭ 
معاذ بن احلارث٭ 
التويجري٭ 
مجلس الوزراء٭ 
بشر بن البراء٭ 
حاطب بن عمرو٭ 
واقد بن عبداهللا٭ 
عبداهللا بن مالك األسدي٭ 
مسجد مجلس الوزراء٭ 

منطقة اجلهراء
عبداهللا اخللف٭ 
عبداهللا الوقيان٭ 
عثمان السعيد٭ 
عبداحملسن البسام٭ 
عبدالرحمن بن عوف٭ 
رافع بن املعلى٭ 
حسني البراك٭ 
عائشة املنيفي٭ 

منطقة سعد العبداهللا
زيد بن حارثة٭ 
ابن دقيق العيد٭ 
زيد بن الدثنة٭ 
احلافظ املزي٭ 

ابوبكر الصديق٭ 
احلسن البصري٭ 
عثمان بن عفان٭ 
الزيلعي٭ 
كعب بن زيد االنصاري٭ 
علي بن ابي طالب٭ 
عمرو بن سهيل٭ 
االمام ابن رجب٭ 
عمر بن اخلطاب٭ 
اإلمام ابن حجر٭ 
عمر بن ابي سلمة٭ 
رقية املزيني٭ 
حسان بن ثابت٭ 
عتبة السلمي٭ 
زين العابدين٭ 
عمر بن علي بن أبي طالب٭ 
ضمام بن ثعلبة٭ 
علي فالح العجمي٭ 
اإلمام أبو زرعة٭ 
حفصة بنت عمرو٭ 
ام املؤمنني عائشة٭ 
مرزوق معتاد املطيري٭ 
عبدالوهاب احلنيان٭ 
احمد اخلميس٭ 
عبداهللا النوري٭ 
اإلمام ابن ابي الدنيا٭ 
جابر الدواس٭ 
سعود شقير الديحاني٭ 
ناصــر عبداحملســن الهاملي ٭ 

وحرمه
سعد حزام خضير املطيري٭ 
إسحاق بن راهويه٭ 
املال سعود الصقر٭ 
عبدالعزيز رشيد البداح٭ 
عيد بداح املطيري٭ 
جزاع العتيبي٭ 
اإلمام الصنعاني٭ 
اإلمام ابوثور الكلبي٭ 
عادل مطر الواوان الشمري٭ 

منطقة الصليبية
وندي علي٭ 
موسى بن نصير٭ 
قيس بن سعد٭ 
عباد بن بشر٭ 
حجي سعد٭ 
قبيل الرشيدي٭ 
عمر بن عبدالعزيز٭ 
عبداهللا بن جحش٭ 
علقمة بن قيس٭ 
زيد بن اخلطاب٭ 
ابو مسلم اخلوالني٭ 
زيد بن أسلم٭ 
أبو جندل٭ 
سهل بن احلارث٭ 
عبداهللا بن سهيل٭ 
أبوالهيثم بن التيهان٭ 
طامي٭ 
أويس القرني٭ 
عاصم بن عمر٭ 

منطقة العيون
مالك بن عوف٭ 
اخلزاعي٭ 
عبداهللا بن األرقم٭ 
عودة عوض العنزي٭ 
حنظلة بن الربيع٭ 
البيهقي٭ 
لبيد بن ربيعة٭ 
املطوطح٭ 
غربي العرافة٭ 
األقرع بن حابس٭ 
الطبراني٭ 
اإلميان اخليري٭ 
مبشر بن عبداملنذر٭ 

منطقة القصر
أبوسلمة٭ 
صالح سليمان٭ 
سعود اخلياط العازمي٭ 
املعتصم٭ 
مبارك القبة٭ 
الرثعان٭ 
مبارك العيار٭ 
محمد حاضر السعيدي٭ 
هيف احلجرف٭ 
مسجد اإلدارة٭ 
عبداهللا بن حذافة٭ 
خالد بن بكير٭ 
مهدي الشمري٭ 

منطقة القيروان
صقر الصقران٭ 
موفق الدين بن قدامة٭ 
أبو واقد الليثي٭ 
عقبة بن نافع٭ 
غشام البصمان٭ 
حاطب بن احلارث٭ 
اإلمام ابن حبان٭ 
الفي الهرير٭ 
نوير عويد الديحاني٭ 

منطقة النسيم
دغيم الشمري٭ 
عبداهللا الصليلي٭ 
وائل بن حجر٭ 
محمد بن مسلمة٭ 
واثلة بن األسقع٭ 
األسود بن يزيد٭ 
سعود العبدالرزاق٭ 
أبومنصور األزهري٭ 
نصر بن ابراهيم املقدسي٭ 
محمد بن وضاح القرطبي٭ 
بقي بن مخلد األندلسي٭ 

منطقة النعيم
صحن العبالن٭ 
كعب بن مالك٭ 
ضاحية النعيم٭ 
ابن عثيمني٭ 
عبادة بن الصامت٭ 
عبداهللا عبداحملسن العضيمان٭ 
حاطب بن أبي بلتعة٭ 
مجبل املسيلم٭ 

منطقة الواحة
مبارك الوتيد٭ 
نافع مولى ابن عمر٭ 
سمرة بن جندب٭ 
زيد بن األرقم٭ 
عامر العازمي٭ 
حكيم بن حزام٭ 
فواز املطيري٭ 
البراء بن معرور٭ 
عطاء بن ابي رباح٭ 
رافع بن مالك٭ 
قصاب عبيد العنزي٭ 
ضاحية الفتح٭ 
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«الصحية» تقّر «معاجلة اآلثار الناجمة عن كورونا»
سامح عبداحلفيظ 

الشــؤون  وافقــت جلنــة 
الصحية واالجتماعية والعمل 
أمس على مشروع قانون بشأن 
معاجلة اآلثار الناجمة عن جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد على 
ســوق العمل، على أن يعمل به 
من تاريــخ ١٢ مارس ٢٠٢٠ كما 

جاء في مادته السابعة.
وقال مقــرر اللجنة النائب 
ســعدون حمــاد فــي تصريح 
صحافــي مبجلــس األمة عقب 
االجتمــاع إن املــادة األولى في 
املشروع بقانون تنص على أن 
«لصاحب العمل املتضرر الذي 
توقف نشــاطه كليــا أو جزئيا 
بســبب اإلجــراءات والتدابيــر 
االحترازية التي تتخذها الدولة 
للوقايــة من جائحــة ڤيروس 
كورونــا املســتجد، االتفاق مع 
كل أو بعــض العاملــني لديــه 
على تخفيض األجر طوال فترة 
توقف النشاط بحد أقصى ٥٠٪ 
وذلك دون املساس باحلد األدنى 
لألجــور، على أن تتــم مراعاة 
ســاعات العمــل الفعلية مقابل 

األجر املدفوع».

واإلجازة ضمن مدة اخلدمة.
وأوضــح حمــاد أن املــادة 
االولــى نصــت على ضــرورة 
إخطار صاحــب العمل الوزارة 
باالتفاقــات املبرمــة مع العمال 
خــالل املدد التــي يحددها قرار 
الــوزراء املنصــوص  مجلــس 
عليــه فــي املادة اخلامســة من 
هــذا القانون. وأضاف حماد ان 
املادة الثانية تنص على «يزداد 
الدعم املقــرر للعمالة الوطنية 
وفق القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ 

تتولى الدولة دفع الفرق البالغ 
٥٠٠ دينــار أي يتقاضى راتبه 
كامال، ففي هذه املادة متت حماية 

الكويتي من تخفيض راتبه.
وأشــار إلى أن املادة الثالثة 
تنص على «استثناء من املادة 
السادســة من القانون رقم ١٠١ 
لســنة ٢٠١٣ املشار إليه تتولى 
املؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعية االستمرار في صرف 
تأمني البطالة ملدة ٦ أشهر أخرى 
عند انتهاء مدة الصرف املشار 
إليها في تلك املادة مبا ال يجاوز 
مدة العمل بهذا القانون». ولفت 
الى أن املادة الرابعة من املشروع 
بقانون تنص على أنه «استثناء 
ممــا ورد فــي أي قانون آخر ال 
حتسب املدة التي يقررها مجلس 
الوزراء كفترة توقف للنشــاط 
ضمن املواعيد اإلجرائية للدعاوى 
التي يرفعها العمال». وقال حماد 
إن املادة اخلامســة تضمنت أن 
«يصــدر مجلس الــوزراء بناء 
على توصيــة الوزير املختص 
القرارات والشروط والضوابط 
الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 
مبا فيها القطاعات االقتصادية 

املشمولة في هذا القانون».

واملعدل بقانون رقم ٢٣٠ لسنة 
٢٠٠٣ نتيجة تطبيق أحكام املادة 
السابقة مبقدار الفرق بني األجر 
الفعلي املستحق عند تطبيق هذا 
القانون واألجر بعد تخفيضه».
وشرح حماد ما تعنيه تلك 
املادة، موضحا أن عدد الكويتيني 
العاملني بالقطاع اخلاص يبلغ 
٧٢ ألف مواطن بفرض أن أحدهم 
يتقاضى راتبا قدره ١٠٠٠ دينار 
من الشركة غير دعم العمالة ومت 
تخفيــض راتبه إلى ٥٠٠ دينار 

أسامة الشاهني وطالل اجلالل وسعدون حماد

وأضــاف أن املــادة األولــى 
أجــازت لصاحــب العمل أيضا 
االتفاق مع كل أو بعض العاملني 
لديــه على منح إجــازة خاصة 
بأجر مخفــض ال يقل عن احلد 
األدنــى لألجور أو عن ٣٠٪ من 
األجر أيهمــا أعلى، وذلك خالل 
فتــرة توقــف النشــاط، وعند 
انتهاء اخلدمة في أي من احلالتني 
حتسب مستحقات العامل على 
أســاس األجر املستحق له قبل 
تخفيضه وتكون مدة التخفيض 

«املالية» ناقشت مشروع قانون «الدين العام»

يجوز لصاحب العمل تخفيض األجور أثناء توقف النشاط.. وتتكفل احلكومة بفارق النقص في راتب املواطن 

ناصر الدوسري وخلف دميثير وصفاء الهاشم وماجد املطيري

ماضي الهاجري

ناقشت جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية في اجتماعها أمس 
مشــروع قانون بشــأن اإلذن 
للحكومة بعقــد قروض عامة 
وعمليــة متويل من األســواق 
احمللية والعاملية (الدين العام).

وقالت رئيسة اللجنة النائب 
صفــاء الهاشــم فــي تصريح 
مبجلس األمــة عقب االجتماع 
موقفهــا  دولــة  الكويــت  ان 
االقتصادي واملالي قوي ودولة 
ثرية وبالتالي يحق لها ان تأخذ 
قروضا، مؤكــدة ان االقتراض 
أمر صحي في حال وجود خطة 
لتنويع مصادر الدخل وتوضيح 

طرق السداد.
وأضافت: «اليوم اعتذر وزير 
املالية عن عدم حضور اجتماع 
اللجنة وهو مــن املفترض ان 
يكون خير عون لرئيس الوزراء 
للخروج من عنق زجاجة خانق 
في ظل استنفاد االحتياطي العام 
للدولة ولم يتبق منه غير مليار 
و١٠٠ ألف دينار، وليقوم بدوره 
في التخطيط والتنفيذ لتنويع 
مصــادر الدخــل، معتبــرة ان 
الوزيــر ضعيف فنيــا وإداريا 

وال ميتلك اي حلول.
«فريــق  ان  وأوضحــت 
وزارة املاليــة بقيــادة وكيــل 
الــوزارة صالــح الصرعــاوي 
كانوا واضحني وبينوا للجنة 
الفرق بني املشاريع الرأسمالية 
ومشــاريع البنيــة التحتيــة، 
مؤكدة ان تنويع مصادر الدخل 
ضرورة وان مشكلة احلكومة 
عــدم وجود اإلدارة الصحيحة 

العدساني: سأكشف في استجواب «املالية» كل ملفات التجاوز على املال العام
ريــاض  النائــب  أكــد 
العدساني أنه سيفتح خالل 
مناقشــة اســتجواب وزير 
املاليــة بــراك الشــيتان كل 
ملفات الفســاد والتجاوزات 
علــى املــال العــام بالدليــل 
والبرهــان، مطالبــا النواب 
باتخــاذ موقــف إلــى جانب 
املواطنني. وقال العدســاني 
في تصريح صحافي مبجلس 
األمة إن الوثيقــة التي وّقع 
عليهــا وزير املالية تتضمن 
زيــادة األســعار واملســاس 
بالدعوم ورفع أسعار الكهرباء 
والديزل والبنزين، مؤكدا أنها 
ليست عبارة عن تشريعات 

بل هي قرارات إدارية.
وبــني أن وثيقــة العــام 
عليهــا  وقــع  التــي   ٢٠٢٠
الوزير كتــب فيها «إصالح 
هيــكل الرواتــب واألجور»، 
فضــال عن تضمنهــا إيقاف 
جميع الترقيــات والزيادات 
الســنوية ما يعنــي ارتكاب 
مخالفة دستورية وقانونية 
ال تتماشى مع األعراف والنظم 
واللوائــح، مؤكدا في الوقت 

وهــذا األمر نرفضــه جملة 
وتفصيال.

ولفت العدســاني إلى أن 
استجوابه القادم يتضمن هذه 
الوثيقة وعدة محاور وبنود 
تخص جتاوزات ومخالفات 
وأمورا تتعلــق باملال العام 
وما يتعلق بغســيل األموال 
وتضخم احلسابات والتكسب 
غير املشــروع. وأوضح ان 
االســتجواب يتضمن أيضا 
محــورا عن اســتحواذ بيت 
التمويل الكويتي على البنك 
األهلي املتحد وهو األمر الذي 
لم يعارضــه الوزير إطالقا، 
مؤكدا ان معاييره لم تتغير 
جتاه هذا املوضوع باختالف 
الــوزراء إذ ســبق له تقدمي 
اســتجواب لوزيــر املاليــة 
السابق على خلفية موضوع 
دمج (بيتك) واألهلي املتحد.
ولفت الى أن االستجواب 
يتضمن قضايا غسيل أموال 
وشبهات تنفيع وتكسب غير 
مشروع ومن بني هذه القضايا 
قضية (اإليرباص)، مؤكدا ان 
املفترض بأي شــخص لديه 

وتقاعس الوزير وإهماله في 
عدة ملفات.

وذكر العدساني أنه عندما 
فتح ملف بند الضيافة لوزارة 
الداخليــة مت التشــكيك من 
قبــل البعض ولكــن اتضح 
أن القضيــة حقيقية ومتت 
اســتعادة األموال املسلوبة 
الدولــة ومحاكمة  خلزينــة 
املتورطــني، وكذلــك قضية 
اإليداعــات التــي ذكرها في 
الســابق باألرقام واألســماء 
واألدلة والبراهني، باإلضافة 
إلى قضية اإليداعات األخرى 
وشــبهات غســيل األمــوال 
لبعــض النــواب احلاليــني 
والذين أحيلوا للنيابة العامة.
وقــال: «نرفــض خلــط 
احلابــل بالنابــل ويجب أن 
تتضــح كل احلقيقــة أمــام 
الشــعب الكويتــي، فهنــاك 
فريقــان، الفريــق األول من 
يؤيد أو يعارض االستجواب 
وهــذا حقه، وفريق متخاذل 
متجانــس مــع مصلحتــه 
ويضــرب املصلحــة العامة 
عــرض احلائــط، ويتقلــب 

الوقوف مع الشعب الكويتي 
او الوقوف مع ما وصفها بـ 
«وثيقة الدمار، مشيرا إلى أن 
الوزير فشل في تنفيذ ما وعد 
به عند مناقشــة استجوابه 
متثيــل  بزيــادة  الســابق 
احلكومة في مجالس إدارات 
البنوك واملؤسسات التي متلك 
فيها احلكومة بشكل يتناسب 
مع نسبة امتالك احلكومة في 

هذه اجلهات.
وقــال: «يجــب أن تكون 
األغلبيــة للحكومــة وإذا مت 
منح التمثيل مبجلس إدارة 
بيت التمويل للقطاع اخلاص 
سأعلن اسم النائب الذي يقف 
وراء ذلك، وأي نائب آخر يقف 
وراء جتــاوزات ومخالفــات 

يجب أن يتم فضحه».
واعتبر العدساني ان سبب 
عدم شرح الوزير خطته أو 
تبريــر توجهــه لالقتراض 
مببلــغ ٢٠ مليــار دينار هو 
أن الوزير إمكاناته متواضعة 

جدا في األمور املالية.
واســتغرب تقدم الوزير 
بوثيقــة تتضمــن فــرض 

تعارض مصالح مع هذا امللف 
أن يقــف موقــف احلياد وال 
يحاول أن يغطي على فساده.
وأشار العدساني إلى أن 
هنــاك حكمــا قضائيا صدر 
من بريطانيا يتعلق بقضية 
اإليرباص والوزير ركن هذا 
األمــر فــي األدراج بــدال من 
التحقيق فيه، باإلضافة إلى 
قضايا غسيل األموال املتورط 

بها نواب وسكرتاريتهم.
وطالب الوزراء املختصني 
بإحالة هذه امللفات متكاملة 
إلى النيابــة العامة ووحدة 
التحريات املالية التي يشرف 
عليها وزيــر املالية، مبا في 
ذلك قضايا «صندوق املوانئ» 
املاليــزي»  و«الصنــدوق 
وقضايا تضخم احلســابات 

وقضية النائب البنغالي.
أنــه سيكشــف  وأعلــن 
كل هــذه القضايــا بالدليــل 
وســيبني من الذي يقف مع 
احلق ومــن الــذي يقف مع 
كل  وســيعرض  الباطــل، 
امللفات والتقارير أمام الشعب 
الكويتي ويبني مســؤوليته 

حســب املصلحــة ويكيــف 
األعذار القبيحة ألجل تكسب 

غير مشروع».
وأوضــح أن هناك فتوى 
صدرت في عــام ٢٠١٠ تؤكد 
أن االســتبدال ربوي، وهذا 
األمر أكدته إدارة اإلفتاء عندما 
قدم وزير املالية احلالي طلبا 
للتأكد من هذه الفتوى، مؤكدا 
أن االستبدال ربوي وال ميكن 
أن يكــون وفــق الشــريعة 
اإلســالمية، وانه حرم عددا 
كبيرا من الناس من احلصول 
على قروض وفق الشريعة 
اإلسالمية بسبب هذا الوزير 
عندما صوت ضــد القانون 
الشــريعة اإلســالمية  وفق 
االســتبدال  مــع  وصــوت 

الربوي.
وشدد العدساني على أن 
املســاس بجيوب املواطنني 
أمر مرفوض متاما، كما أعرب 
عن رفضه جتميد الزيادات 
والترقيات السنوية للموظفني 
في مختلف الوزارات، مؤكدا 

انه أمر غير دستوري.
وأكــد أن علــى النــواب 

الضرائــب فــي الوقت الذي 
تتجــه دوال تعتمــد علــى 
الضرائب مثل الصني وأوروبا 
وأميركا إلى خفضها، مؤكدا 
ضــرورة ان يغــادر الوزير 
منصبــه إذا لــم يكــن ميلك 

احللول.
العدســاني:  وأضــاف 
«على ســمو رئيس مجلس 
الــوزراء أال يتوقع أنه بعيد 
عن املساءلة ألن لديه رقابة 
ذاتية ويساءل عن إخفاقات 
الوزير التي حصلت، مؤكدا أن 
هناك ٣ أمور وعد بها الوزير 
ولم يحققها وهي كفيلة بطرح 
الثقة بالوزير، وهي تعهده 
بتحويل مبلغ ٧ مليارات دينار 
من القطاع النفطي إلى وزارة 
املالية وتغطية املركز املالي 
للدولــة واالحتياطي العام، 
وعدم زيادة متثيل احلكومة 
في مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتــي، إضافة الى إحالة 
ملف طيران اجلزيرة ناقصا 
مــا أدى إلى حفظ البالغ من 
قبــل هيئة مكافحة الفســاد 

«نزاهة».

رياض العدساني

ذاتــه أن الوثيقة تنص على 
اخلصخصة األمر الذي يتيح 
التحكم باألســعار  للتجــار 
واخلدمــات. وأضــاف: «كل 
النــواب أصبــح لديهم علم 
بهذه الوثيقة «وثيقة الدمار» 
التي متس جيوب املواطنني، 
موضحــا أن وزير املالية لم 
يشــرح اخلطة االقتصادية 
وجلأ للدين العام وقدم وثيقة 
برفع األسعار على املواطنني 

الدالل يطلب تكليف «املوارد البشرية» 
إعداد تقرير  عن تقييم القياديني

بدر السهيل

أكد النائب محمد الدالل 
أو  دولــة  أي  جنــاح  ان 
حكومة فــي إدارة وتنمية 
املال العام ومواجهة كورونا 
يكمن فــي اإلدارة الناجحة 
والقيادة القادرة على قيادة 
البلد واجلهــات احلكومية 
بطريقة سليمة، ألنه بغير 
ذلك يكثر الفســاد بســبب 
قياديــني تعينــوا بطريقة 
القانون  خاطئة وجتاوزوا 

واستغلوا مناصبهم.
وقال في تصريح إلى الصحافيني 
منــذ التســعينيات ومجالــس األمة 

املتعاقبة تصر على صدور قانون بتحديد 
ضوابط لتعني القياديني للحد من التدخالت 
من أصحاب املصالح والسياسيني والنواب، 
كاشفا عن أحد الوزراء السابقني اشتكى له من 
عدم القدرة على تنفيذ أكثر من ٣٠٪ من خطة 
التنمية بسبب الترهل اإلداري في القياديني. 
وذكر الــدالل ان أي تعيني للقياديني يجب 
أن يكون وفق ضوابط مشددة، وأي جتديد 
أو إعادة تعيني قيادي يجب أن تكون حتت 
«الفوكس» الشديد للتحقق من قدرته على 
العمل اجلماعي. وشدد على تقدمي مصلحة 
الكويت على أي مصالح خاصة أو انتخابية 
والعمل على عدم التعيني أو التجديد لقيادي 
عليه شــبهات فســاد، أو محــال للنيابة أو 
هيئة نزاهة، فإذا كنا اليوم نلمح فإننا غدا 
سنصرح بهذه األسماء. وتقدم النائب محمد 
الدالل بطلب إلى مجلس األمة بتكليف جلنة 
تنمية املوارد البشرية بإعداد تقرير متكامل 
بشأن الضوابط واألحكام والنظم للتعيني 

والتنصيب في املناصب القيادية.
وقال الدالل في نص طلبه إن أساس جناح 
اإلدارة توفر القيادة ذات الكفاءة واألمانة «إن 
خير من استأجرت القوي األمني» ومن أبرز 
ولعله السبب األول في اإلخفاقات والتراجع 

اإلداري واحلضاري الذي تعاني 
منه الكويت خالل عقود ماضية 
غياب اإلدارة القوية التي تتوفر 
فيها صفات القيــادة من علم 
وكفــاءة وبعــد نظــر وأمانة 
وفهــم للواقــع واستشــراف 
للمســتقبل، بل الناظر إلى ما 
مت كشفه من فساد في عدد من 
املؤسسات احلكومية جتد أن 
أساسه األول القيادات التي لم 
يحسن اختيارهم أو لم تتوفر 
صور الرقابة أو التقييم جتاه 

أدوارهم.

ونظرا ملا أورده برنامج 
احلكومة التي تقدمت به في 
بدايــة عملها والتي تضمن 
توجه احلكومة نحو تعزيز 
احلوكمة املؤسساتية وكذلك 
مواجهة ومكافحة الفساد.

وطالب الــدالل بتكليف 
جلنة تنمية املوارد البشرية 
بأعداد تقرير متكامل بشأن 

ما يلي:
- مــدى توافــر الضوابط 
واألحــكام والنظم للتعيني 
والتنصيــب فــي املناصب 
القياديــة مع اإلشــارة إلى 
مــدى مالءمة تلــك القواعد 
والضوابط لتحقيق متطلبات 
احلوكمــة الرشــيدة واالتفاقيــات الدولية 

املتعلقة مبكافحة الفساد.
- هل يوجد ضوابط أو نظم حتكم حســن 
اختيــار من ميثل اجلهــات احلكومية أمام 
الغيــر وباألخص اجلهــات احلكومية التي 
يستثمر فيها أموال عامة لعدد من اجلهات 
احلكومية، وهل توجد حوكمة وضابط تساهم 
في اختيار األكفأ واألنسب لتمثيل احلكومة 

ورأي اجلهات الرقابية في هذا الشأن؟
- ما آليات وضوابط احلكومة للتعامل مع 
القيــادات في اجلهــات احلكومية الذين هم 
محل شــبهة فســاد، وهل اتخذت احلكومة 

إجراءاتها القانونية في هذا الشأن؟
- دراسة اللجنة لصور ونظم التقييم ألداء 
القياديني ومدى مالءمة ومناســبة وكفاءة 

تلك النظم.
- ما آليات وضوابط احلكومة ملنع التدخالت 
واحملســوبيات والضوابط أيــا كان نوعها 
فــي مجال تعيني قيادات جــدد أو التجديد 

لبعضهم؟
- توصيــات ومقترحــات اللجنــة في هذا 

اخلصوص.
ويحق للجنة تنمية املوارد البشرية استدعاء 
كل األجهــزة الرقابيــة التــي تتابــع األداء 
احلكومي كديوان احملاســبة 
املدنيــة  اخلدمــة  وديــوان 
والهيئة العامة ملكافحة الفساد 
وجهاز متابعة األداء احلكومي 
ومن تــراه من املستشــارين 
املتخصص في مجال القيادة 
واإلصــالح اإلداري، علــى أن 
تقدم تقرير بذلك في فترة ال 
تتجاوز شهر وقبل نهاية دور 

االنعقاد احلالي.
لذا يرجــى التكرم بعرض ما 
سبق كرسالة واردة ملناقشتها 

في جلسة املجلس املقبلة.

الرويعي: «التعليمية» تقّر اليوم تعديالت 
قانون املرئي واملسموع

سلطان العبدان

واصلــت جلنــة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشــاد 
«املرئــي  قانــون  مناقشــة 
والتعديــالت  واملســموع» 
التي قدمها عــدد من النواب 
عليه، وتوصلت الى الصيغة 

النهائية لهذه التعديالت.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.عودة الرويعي في تصريح 
صحافي مبجلس األمة عقب 
االجتمــاع أمــس إن اللجنــة 

سبق ان صوتت في اجتماع سابق على 
التعديالت املقدمة على قانون املطبوعات 
والنشــر والتي يرونها مستحقة مهنيا 

وتشريعيا.
وأضاف ان هناك استحقاقات لتعديل قانوني 
املرئي واملسموع واملطبوعات والنشر، متمنيا 
االنتهاء من تعديالت القانونني اليوم ورفعهما 

الى مجلس األمة.
من جانــب آخر، قال الرويعــي ان اللجنة 
ستجتمع أيضا اليوم مع وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود احلربي ملناقشة جميع 
مــا يتعلق باألوضــاع التربويــة والتعليمية 

واألكادميية، خاصة ما يتعلق 
بشهادات «البدون» والتي ترى 
اللجنة ضرورة عدم تعطيل 
مصاحلهم وتسهيل دراستهم 
وتسليم شهاداتهم، واالستفادة 
مــن مؤهالتهــم وتأهيلهــم 
لالنخراط في العمل في العديد 

من جهات الدولة.
وأوضح انه ستتم أيضا 
مناقشــة املنصــة التعليمية 
واخلطة الدراسية التي ألزمت 
اجلميع بتغيير استراتيجيات 
معينة بسبب جائحة كورونا، 
مشــيرا إلى أن جميع أعضاء 
اللجنة اقترحوا ضرورة إنهاء 
العام الدراســي لــكل املراحل 
وإيجاد آلية مناســبة لطلبة 

الصف الثاني عشر.
وأكــد الرويعي أن أعضاء اللجنة يعلمون 
أن طالب التعليــم احلكومي لم يتم إنصافهم 
مقارنة بطلبة التعليم اخلاص الذين أنهوا عامهم 
الدراســي، مشيرا الى انهم بانتظار ما سيأتي 
به الوزير غدا في اجتماع اللجنة للنظر بهذه 
األمــور واإلجابة عن تســاؤالت أولياء األمور 
والطلبة وكل من له عالقة بالشأن التعليمي.

تلتقي وزير التربية اليوم ملناقشة إنهاء العام الدراسي

د.عودة الرويعي

في ظل أوضاع تستدعي وجود 
وزيــر مالية يتمتع باحلصافة 
ومتمكن وقادر على رسم مسار 

واضح.
واستغربت الهاشم التمسك 
بوزيــر املاليــة فــي ظــل تلك 
الظروف قائلة: «ال أعلم سبب 
التمســك بوزير املالية في ظل 
تلك املعطيات»، مبينة انه «في 
يوم من األيــام كانت إيراداتنا 
أكثــر مــن مصروفاتنــا واآلن 
مصروفاتنا أكثر من اإليرادات.
وتســاءلت كيــف تريدون 
إقرار قانون دين عام مببلغ ٢٠ 
مليارا وال توجد لديكم قنوات 
لصرفهــا بصــورة صحيحة، 
مطالبة باإلعالن عن املشروعات 
الرأسمالية التي تريد احلكومة 

إنفاق املبلغ فيها.
وأضافــت ان هنــاك بدائل 
تتمثــل فــي تنويــع مصــادر 
الدخل ودعم املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة والكبيرة، مؤكدة 

ان أزمة كورونــا جاءت لتبني 
العجز واملشــاكل االقتصادية 
التي حتتاج الى وقفة صارمة 

من رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الى ان ٨ مليارات 
دينار من اصل ٢٠ مليارا مبلغ 
الدين العام ســتذهب لتسديد 
الديــون احلكوميــة وعجــز 
امليزانية احلالــي، معتبرة ان 
ذلــك توجه غيــر حصيف في 
ظــل انخفــاض أســعار النفط 
أصــول  قيمــة  وانخفــاض 

الصناديق السيادية.
وبينــت ان االعتمــاد على 
ســمعة الكويــت االقتصاديــة 
مخاطــرة بتلــك الســمعة في 
حال عدم القدرة على الســداد 
مما سيضر بتصنيفها االئتماني، 
متســائلة عن أوجــه الصرف 
واخلطط االستثمارية للتمكن 

من السداد.
وطالبت الهاشم سمو رئيس 
مجلس الوزراء بضرورة وجود 

فكر جديد، معتبرة ان االقتصاد 
الكويتي يدفع ثمنا باهظا بسبب 

سوء أداء وزير املالية.
ولفتت الى ان اللجنة العليا 
للتحفيــز االقتصــادي قدمت 
تقريــرا مفصال عمــا يجب ان 
يتخذ من قــرارات ولم يتمكن 
وزير املالية مــن تنفيذ حرف 

واحد من هذا التقرير.
أصحــاب  ان  وأوضحــت 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
يعانــون مــن دفــع األجــور 
والرواتب لعمالتهم واإليجارات، 
مشيرة الى ان تصريح احلكومة 
بتحرير بعض قيود التعامل مع 

البنوك لم يتم تفعيلها.
تلــك  ان  علــى  وشــددت 
املشروعات هي العمود الفقري 
لقيام االقتصاد حتى لو لم متثل 
اال  ٪ ٣ من الناجت احمللي متوقعة 
زيادة هذه النسبة في السنوات 

املقبلة لتصل إلى ١٠ او   ١٥٪.
وقالت الهاشم ان احلكومة 

غضــت البصــر لســنوات عن 
التركيبــة الســكانية وجتــار 
اإلقامات لدرجة وصلت بجليب 
الشيوخ الى وجود ٤١ ألف نسمة 

لكل كيلومتر مربع.
وتساءلت الهاشم عن أسباب 
عــدم تنفيــذ حزمــة التحفيز 
االقتصادي، مؤكدة ان احلكومة 
هي التي تالم في هذا اجلانب وال 
يوجد تقصير من مجلس األمة.
وطالبت بسرعة تطبيق ما 
يخص املشــروعات الصغيرة 
من تلك احلزمة ملساعدتها على 
النهوض مجددا من هذه العثرة، 
مشددة على أهمية حل املشاكل 
االقتصادية املوجودة من خالل 
تنفيــذ ما جاء في تقرير جلنة 

التحفيز االقتصادي.
وأشارت الى ان خطة التنمية 
اخلمســية انتهــت فــي يناير 
املاضي، وصدر قانون مبوجبها 
للتنفيذ، حيث كانت أهم أهدافها 
توفيــر حــزم متكاملــة لدعم 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وأكــدت ان أزمــة كورونــا 
بينت الهشاشة اإلدارية للدولة، 
منتقــدة غيــاب نظام لســداد 
األربــاح احملتجــزة وإصــدار 
الصكوك إضافة الى عدم وجود 
آلية حلماية أصحاب املشاريع.

واعتبرت الهاشم ان «نعمة» 
كورونا سلطت الضوء وعرت 
الوضع املالي والهيكلي املهترئ 
للدولة، والذي حذر النواب منه 
مرارا وتكرارا، مستطردة بالقول: 
«حكومة ما زرعت أهدافها وقت 
الرخــاء ال تتوقــع منها حصد 

شيء في وقت األزمات».

املكراد: قانون اإلطفاء مستحق
أكد املدير العــام لإلدارة العامة لإلطفاء 
الفريق خالد املكراد أن قانون اإلطفاء مستحق 
وفاعل وسينهض باالطفاء إلى مستوى متطور 
ومتقدم. وأضاف املكراد في تصريح صحافي 
مبجلس األمة أمس عقب حضوره اجتماع جلنة 
شؤون الداخلية والدفاع إن هذا القانون متت 
مناقشته ملدة عامني في الفصلني التشريعيني 

السابق واحلالي ودرس بعناية كاملة.

وأكد املكراد أن هذا القانون مســتحق 
ويصب في مصلحة أمن وسالمة هذا الوطن 
من مخاطر احلرائق، مضيفا أنه سيكون قانونا 
فاعال ضد املخالفات الكثيرة التي توجد في 

بعض الشركات واملخازن.
وبني املكراد أن القانون ســينقل جهاز 
اإلطفاء إلى مرحلة جديدة من التطور والتقدم، 
الفتا إلى أنه قانون متكامل ملصلحة الوطن 

ورجال اإلطفاء والعمل في املطافئ.
ومتنى إقرار هذا القانون في قاعة عبداهللا 
السالم حتى يعم الفرح على جميع موظفي 
اإلطفاء الذين يستحقون جميع املزايا املوجودة 
فيه كونه قانونا مستحقا ويعتبر إضافة لهم.

وتقدم املكراد بالشكر اجلزيل إلى رئيس 
وأعضاء جلنة الداخلية والدفاع على املالحظات 

الفريق خالد املكرادالقيمة التي مت تضمينها في هذا القانون.

محمد الدالل

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق
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أكرموا اخلبز اللبناني

م. ٣٦

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

ودوني البحر!

هنا الكويت

جاسم احلمر

عن النبي (صلى اهللا عليه وآله 
وسلم): «اللهم بارك لنا في اخلبز 
وال تفرق بيننا وبينه، فلوال اخلبز 
ما صلينا وال صمنا وال أدينا فرض 
اهللا». وعن أمير املؤمنني اإلمام علي 
(گ) قال: «أكرموا اخلبز، فإن اهللا 
عز وجل أنزله من بركات السماء...».
 وباسم اخلبز ثارت انتفاضات 
سياسية تطالب بتحسني األوضاع 
املعيشية، كما في مصر في يناير 
املغرب ١٩٨٤،  ١٩٧٧، تونس ١٩٨٤، 
اجلزائر ١٩٨٦، وفــي مدينة معان 

األردنية ١٩٨٩..الخ.
وفي الكويت تتعدد تســمياته 
بحسب تركيبته السكانية، من اخلبز 
اللبناني واملصري والسوري والرقاق 
الكويتــي.. إلى الفينو الفرنســي 
والچباتي الهندي! لكن اخلبز اإليراني 
هو ســيد املائدة الكويتية وخاصة 
مع احلمسة والتشريب والرهش! 
وألسباب سياسية معلومة غيرت 
اجلمعيات التعاونية مؤخرا مسماه 
الكويتيون  التنور! وكان  إلى خبز 
قدميا يعيبون على الرجل أن يشتري 
خبزا من األسواق، وإذا اضطر يخفيه 
حتت بشته! فاخلبز من شغل البيت 

األصيل.
اآلن إخواننا في لبنان يعانون 
غالء اخلبز وندرته بسبب الضغوط 
الظاملة عليه: إما أن تسلموا سالح 
محور املقاومة ضد إســرائيل، أو 
جنوعكم! فكان ردهم «هيهات منا 
الذلة»! ويجري جوع اللبنانيني اآلن 
أمام مرأى ومسمع أمة العرب، الذين 
تناسوا أن لهم في لبنان مصايف 
ومرابــع، وأن للبنان مواقف العز، 
وله السبق في إدانة الغزو البعثي 
العراقي وجندة إخوانهم الكويتيني. 
اآلن إيران تنجد اللبنانيني بناقالت 
ضخمة من الوقود والطحني! والناس 
حتب من احسن إليها، وعندما يتحول 
اللبنانيون بكل طوائفهم إلى املعسكر 
اإليراني، حينئذ فقط يتنادى العرب 

للبكاء على احلليب املسكوب!

في املشهد الشهير في مسلسل 
درب الزلق، حني لقن فيه التاجر 
حسني بن عاقول درسا لن ينساه 
ليبتعد عن «اجلمبزة» في التجارة 
والنصــب واالحتيال على الناس 
ببيعهم حلم كلب مغشوشا غير 
صالح لالستخدام اآلدمي وتلبس 
باخليازرين وانطق طق سنة بساعة.
التاجر حسني بن عاقول  يعد 
وشريكة «غالم الهندي»، أول تاجر 

يحاسب ويطوله القانون.
وباملشهد يردد أخوه «سعد» 
واهللا عيب واهللا عيب ولد عبدالرزاق 
بن عاقول ينطق جدام اهللا وخلقه 
ويلفون فيه األسواق ويتسود ويهه 
يا جليل احليا.. وين انا اطلع احلني 
اليهال يآشرون علي ويقولون هذا 
اللي طقو اخــوه جان زين ميت 

واهم يطقونك.
ويردد حســينوه واهللا بريء 
بريء، ويرد سعد جان اثبت لهم 
انك بريء، والى آخر املشــهد مت 
االتفاق بني «ام ســعد» و«سعد» 
علــى أخذ حســينوه إلى البحر 
لتلتئم جروحه ويردد جملة شهيرة 
«ودوني البحر» ويكمل انا ريال 
تاجر وترد «ام سعد» جان هذي 

فعايلك كلهم يطقونك.
دراما مسلسل درب الزلق لكل 
زمان ومكان عمل يشخص املشاكل 
بقالب كوميدي نستشهد فيه إلى 

اليوم.
لو كان حسينوه موجودا في 
وقتنا احلاضر يا ترى هل سيقول 
«ودوني البحر!» يا حسني ما من 
بحر بتقولي اشلون يا حسني بقولك 
من شمال لي جنوب ما من بحر 
نوديك له إال إذا عندك شــالية يا 
حسني ورثته من جد جدك التاجر 

العود بن عاقول.
الطبقيــة والفوقية  باملختصر:  ٭ 
والعنصرية تظهــر أحيانا على 

شكل مناشدات!
للبلدية  شــكر وتقدير  ٭ رسالة: 
التعديات  على دورها في إزالــة 
علــى أراضي وأمالك الدولة على 
الشــواطئ، وفتح املنافذ املؤدية 
للبحــر كما نشــيد بدورهم في 
جائحة كورونا مبراقبة اإلجراءات 
االحترازية في املجمعات واحملالت 

واألسواق.

نقش القلم

اخللط املستباح 
ما بني الكوسة 

والتفاح شلون؟!
محمد عبداحلميد الصقر

ألم وأمل

«التواصل 
االجتماعي» 

واملسؤولون
د.هند الشومر

احلرف ٢٩

حروب اإلصالح 
وقوة الفساد

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

«قصرت معاچ يا ّميه! راضية عني يا ّميه! اعذري تقصيري يا أم 
علي، اهللا يرحمچ يا ميه»، 

بهذي الكلمات والعبارات التي خاجلتها الدموع احلارقة، دموع الفقد، 
ودع صديقي وأخي حمد املولي والدته فاطمة أحمد األنصاري أم علي 
وهــو يهيل عليها التراب ومعه لفيف من األهل واألحبة املقربني، فقط 
نظرا لظروف اجلائحة الكورونية، التي لوالها الكتظت مقبرة الصليبخات 
بجموع املشيعني واحملبني ألم علي فاطمة األنصاري، كيف ال والقاصي 

والداني يشهد لها بالطيب والكرم وسماحة النفس. 
فمن هي فاطمة األنصاري؟ وما ســر متيز مدرســة هذه األم من 
الطراز الرفيع العالي بجانب رفيق دربها وملهمها العم خليفة سليمان 
املولــي؟ وكيف انعكس هــذا على أبنائها: علي، حمــد، دالل، هنوف 

وقيروان وباقي األحفاد؟
دعوني أستعرض لكم الرحلة األخيرة أو الفصل األخير من حياة 

أم علي، رحمة اهللا عليها، 
رمضان ١٤٣٤ هجري املوافق ٢٠١٣ ميالدي وكعادتنا السنوية رواد 
ديوانيــة حمد املولي نتوجه لإلفطار في منزل العم خليفة املولي، وإذا 
بطقوس وليمة اإلفطار ليســت ككل عام وفقدنا التشريبة املخملية. 

فسألت: وين تشريبة أمنا أم علي؟!
حمد: أم علي ســافرت للواليات املتحدة لعالج الكلى برفقة الوالد 
وتســألكم الدعاء لها، وأوصت بأال تنقطع هذي العادة الســنوية في 
الديوانية، فكلنا أبناء لها وهي تعرفنا باالسم وتسأل عن أحوالنا أكثر 
من سؤالنا عنها. فنعم يا أم علي.. اعذري تقصيرنا، فنحن نتعلم منچ، 

رحمة اهللا عليچ. 
اســتمرت فترة العالج في الواليات املتحدة قرابة ٦ أعوام حالت 
ظروفها الصحية دون امتام عملية زراعة الكلى وعدم تقبل اجلســم 
للزراعة، فطلب األبناء جميعهم التبرع بإحدى كليتيهم لوالدتهم فكان 
الرد واضحا وغير قابل للنقاش من قبلها رحمة اهللا عليها: اقطع حلم 
جتوفي لكم يا عيالي وال أرضى بوخزة شوكة تضرك،و وأبت رغم كل 
احملاوالت أن يتبرع لها أبناؤها خوفا منها على صحتهم «الضنى غالي». 
وكان أخي وصديقي حمد يتردد عليها سنويا في إجازة الصيف ويقول 

لي: توصي على شي أنا رايح اميركا حق حلوة اللنب. 
وفي صيف ٢٠١٩ وبعد معاناة مع الغربة واالنتظار دون جدوى قررت 
العودة الى ارض الوطن رغم محاوالت العم خليفة املولي إلقناعها بالبقاء 
واالنتظار، إال أن الشــوق لتراب الوطن ولالبناء واالحفاد كان صاحب 
الكفة الغالبة عند أم علي، رحمة اهللا عليها، وعادت إلى الوطن وسط فرحة 
كبيرة شهدتها منطقة الفيحاء واكتظت بأهلها صالة املعجل وحضرها 
جمع من أطياف املجتمع تعبيرا عن فرحتهم لعودتها من رحلة العالج.
استمرت في التردد اليومي على مركز حامد العيسى لغسيل الكلى 
دون أي ســخط أو متلمل، وكانت دائما حتمد اهللا وتشكره على نعمه 
وابتالئه، وال أنسى اتصالي مع حمد للسؤال عنها وهو يقول لي: احلمد 
هللا على كل حال الوالدة وضعها صعب، لكن دائما تشكر اهللا وحتمده 
صابرة وقانعة مبا قدرتــه األقدار من العزيز اجلبار. وأذكر ذات يوم 
ذهبت إلى املستشــفى لزيارة العم خليفة املولي اثر وعكة صحية أملت 
به فوجدتها جالســة فقلت لها: ميا ليش متعبة نفسچ ارتاحي بالبيت، 
فقالت لي بكل راحة وابتسامة تبعث السرور في القلب: ميا ليش كلفت 
على نفسك يكفي اتصالك، مشــكور حبيبي. كان هذا آخر لقائي بها، 
رحمة اهللا عليها، إلى أن ســاءت حالتها الصحية ما اســتدعى دخولها 
مستشفى الفروانية في شهر يونيو املنصرم بوحدة العناية املركزة. 
وقفه: داووا مرضاكم بالصدقة، هذا شــعار صديقي حمد طوال فترة 
تواجدها بالعناية املركزة. العمل اخليري اجلبار الذي قمت به يا حبيبي 
جعلني أقول: يارب تقبل هذا العمل لوجهك الكرمي، وارزق حمد ذرية 

تبره كما يبّر والدته، رحمها اهللا.
رسالة: إلى احلفيد خليفة حمد املولي، بابا أبوك رجل من صلب رجل، 
فارس من نســل فرســان. قد يصعب عليك فهم مقالي هذا وأنت في 
عمر الزهور، اهللا يحفظك، لكن يوما ما ستكبر بإذن اهللا وتعرف وتعي 
مــا أقوله. حط كالمي حلقة بأذنك، «امك ثم امك ثم امك ثم ابوك» قالها 
املصطفى ژ. ماقام به أبوك من بر بوالدته أنا من الشاهدين عليه يوم 
الدين. بابا ما في شــي بالدنيا أغلــى من األم وال راحة إال بقرب األم، 
ورضا ربك من رضا األم. إياني وإياك بيوم تتعيز بشي في خدمة أمك 
وأبيــك، اهللا يطيل بعمرهما. ترى الفقد موجع واســأل املكلومني وانا 
أولهم، أوصيك بطاعتهم ووصلهم وبرهم، وهذا ماهو شي غريب ألنك 
يا بابا تربيت وانت تشــوف بر والدك في جدتك. أبوك يا خليفة اتعب 
من بعده بالبر واحلب والطيب لوالديه، ابوك يا خليفة كان يطبق ما قاله 
ربنا عز وجل في محكم التنزيل (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة).
مســك اخلتام: ادعوا معي يا أحباب للغالية فاطمة األنصاري، اللهم يا 
حي يا قيوم يا من وسعت رحمتك كل شيء ارحم أمتك فاطمة برحمتك 
وكرمك، اللهم اغسلها باملاء والثلج والبرد ونّقها من الذنوب واخلطايا 
كما ينقى الثــوب األبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خير من دارها 
واجعلهــا آمنة  مطمئنة في جوارك واجمعنا معها في جنات الفردوس 

األعلى. اللهم آمني. 
وتسقط دمعة لدموعك الغالية يا صديقي ورفيق دربي..

وّدعت حبيبتي - معشوقتي - حبي األزلي قبل ١٤١ يوما. ودعتها 
وكما في كل مرة، وداع ووعد بلقاء قريب. كنت أعتقد أن فراقنا لن 
يتعدى عشــرين يوما، فهو كالعادة فراق حبيبني تعودا على تباعد 
محدود أليام معدودة، كما لو كانا (وعلى األقل من طرفي) يتباعدان 

ليتقابال بشغف العاشق. 
عندما ودعتها كانت املطارات تزدحم بالكثير من املسافرين الذين 
تعددت بهم األسباب، إال أن ما كان يجمع أكثرهم هو ابتسامة َمن خطط 
لهدف واقترب من نيله. ففي هذه الزاوية عريســان يبدآن حياتهما 
الزوجية برحلة «كالعسل». وفي الزاوية األخرى رجل منهمك بالعمل 
على احلاسوب وهو مبتسم وكأنه يرى األرباح الوفيرة تقترب منه. 
وهناك جتلس أُم تهدئ من روع صغيرتها الباكية، لكن االبتســامة 
ال تفارق وجهها كلما تذكرت اللقاء املرتقب مع والديها. في املطارات 
تختلف أسباب السفر لكنها في الغالب تتفق في شغف الترقب أليام 

سعيدة قادمة. 
املشهد هذه املرة اختلف بشكل جذري. املطارات شبه خالية من 
املسافرين. الكل شاحب بسبب اخلوف من املجهول. االبتسامة اختفت 
من املوظفني واملسافرين. الكل يطبق وبقناعة مقولة «كل من تقابله 
مصاب»، وبالتالي علينا احلذر من الكل، وأيضا احلذر من أي شيء 

نلمسه.. آه كم انت ملعون يا من تلذذت باخلفاش.
بالرغــم من ثقل الرحلة هذه املرة، وبالرغم من شــعور اخلوف 
والرهبة، وبالرغم أيضا من عقوبة «السجن االنفرادي» ألربعة عشر 
يومــا، بالرغم من كل ذلك، أعود إليك اليوم يا حبيبتي الغالية وكلي 
أمل أن تسامحيني، فظروف احلياة هي التي أبعدتنا عن بعضنا، ولم 
يكن لي ذنب في طول الفراق، إال أنه ينتابني في نفس الوقت شعور 
بالذنب، كما لو كان يقول لي: «مهما تعددت األسباب، لم يكن عليك 
االبتعاد! فإذا لم تفرقنا جحافل الغدر بالغزو الغاشم، كيف ملثل هذه 

الظروف أن تبعد األحبة؟».
اآلن يــا حبيبتي ها قد اقترب اللقاء. كلها ســويعات وأعود إلى 
حضنك الدافئ. كلها حلظات وتهزني قشــعريرة مالمستك يا حبي 
األزلــي، يا من أعطيت بال حدود، يا من حميت الغريب والقريب، يا 

حبيبتي يا كويت، يا أغلى وطن عرفه إنسان.

نفسه» أيا كان منصبه ومركزه ووضعه 
االجتماعي، هذا ما هو كائن وهذا ما 
يجب أن يكون، ألن طريق اإلصالح 
ال يبدأ إال من أعلى درجات الســلم، 
والقانــون حتى يأخــذ كامل هيبته 
يجب أن ينال مــن املتجاوز، الكبير 

قبل الصغير.
وأعتقد ان هذا التوجه احلكومي 
العام توجه حميد يجب أال نشكك فيه 
أو نقلل من شأنه بغض النظر عن أي 
نتائج حالية قد تكون محبطة، ولكن مرة 
أخرى أعتقد أن حرب اإلصالح قد بدأت 
وأنها ستأخذ أشكاال أخرى وستفتح 
أبواب معارك جديدة في حرب نهايتها 

حتما ستكون في صالح البلد ككل.
ال يهم من يقود احلرب بل املهم 
نتائجها، وما نراه اليوم برأيي حرب 
شاملة على الفساد بدأت ولن تتوقف 
حتى يتبني اخليط األبيض من األسود 
في عالم اإلصالح الذي طاملا نادينا به.

الذي تفضل وحث عليه بإصرار قائد 
وراعي وأمير هذا الوطن الغالي مبعنى 
إلهي، وكونوا عباد اهللا إخوانا متكاملني ال 
يطغى غنيهم على فقير وال كبيرهم على 
صغير وال رسمي على بسيط وال أقل 
من ذلك على أكثر لتكون البالد بقاماتها 
قدوة للعباد، كما جاء باأليات البينات 
ونحن بأحوال كارثية وڤيروسات تعانيها 
أعتى البشرية ليصلح احلال وتعديل 
السؤال «احشمونا نحشمكم»، بالكويتي 
الفصيح، والديك فيها يصيح اهللا أكبر 

مع شروق الشمس وقبل غروبها!
واملؤمن كيس فطن، يا نوابنا األحرار 
وقادة مؤسســات الدار يرحمكم اهللا 

تكرميا لهدي نبيه وكتابه العظيم.
كما أقســمتم عليه أمــام اخلالق 
والوطن واألمير، جتنون اخلير الكثير، 
آمني يا رب العاملــني. هذا رجاء بحق 
خالق األرض والسماء لوكنتم تعلمون.

الذي اختار خصومه  هو املسؤول 
ولم يستوعب دور وسائل التواصل 
االجتماعي املتنامي والتي قد تهبط 
مبستويات املسؤولني في هذه املعارك 
بسبب فتنة أو وشاية أو استشارة 

غير حكيمة. 
ونرى بعض املســؤولني الذين 
لديهم من املستشارين من يحاول 
دفعهم إلى اتخاذ إجراءات حيال بعض 
الرسائل التي ال معنى لها على مواقع 
التواصل االجتماعي، والبعض اآلخر 
يخصص من وقتــه الفكر واجلهد 
للمتابعة الشخصية احلثيثة لكل ما 
تنشره مواقع التواصل االجتماعي 
سواء كان عن املسؤول نفسه أو عن 
غيره من املسؤولني ويخسر وقته 

ألداء وظيفته على الوجه الكامل. 
واملســؤول الناجح هــو الذي 
يستفيد من الرسائل التي تنشر على 
مواقع التواصل االجتماعي ويحاول 
تصحيح األوضاع اخلاطئة إن وجدت 
وعدم مالحقة من يعبر عن رأيه، حيث 
إن حرية الرأي مكفولة بدستور البالد.

باعتقادي أن هذه احلرب هي حرب 
إصالح، وحرب تعديل االعوجاج الذي 
سكت عنه فترة غير قليلة، وبظني أن 
ما سينتج عن هذه الفوضى اخلالقة 
شيء فيه مصلحة البلد وأن هذا األمر 
من شأنه على األقل أن يوقف حاالت 
محتملة للتطاول على املال العام، وانه 
من «اليوم وطالع كل واحد راح يحترم 

الصحيح بال جــدال! وال انفعال! وال 
استغالل ملناسبات واستجوابات! وال 
تصفيات عبر كلمات تسمعها األذان، 
وزلة لسان ما بني اثنني ثالثها عهد وقسم 
وعنوان صالح الوطن ومواطنيه ألجيال 
صاحلة بال نوايا طاحلة لصفقات تعرفها 
كل حزم وأفراد وجتمعات هذا الوطن 

كتبوا ألنفسهم نهاياتها لعدم احلنكة 
في تقدير املواقف. وقد يكون ملواقع 
التواصل االجتماعي بعض التأثيرات 
على بعض القضايا املؤملة أو املوجعة 
لبعض املسؤولني، ولكن ذلك ليس 
مبررا مقبوال حلروب عنترية يقودها 
مســؤولون تركوا مســؤولياتهم 
وتفرغوا لصنع بطــوالت وهمية 
ضد مغردين ال ميلكون سوى قوة 
الرأي وانتشــار تغريداتهم ودائرة 
متابعيهم، وفي النهاية، فإن اخلاسر 

احلربني ستكمن في طريق اإلصالح 
الذي ننشده ونريده وطال انتظارنا له.
احلرب املعلنــة واضحة للعيان، 
واآلن تأخذ شكلها الكامل بني أروقة 
القضاء لتبيان احلقيقة، وأنه ال احد 
فوق القانون كما قال صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وأكد في 

اكثر من خطاب لسموه.

بعد الهــدي اإللهي العظيم بالذات 
هذه األيام واألوقــات نحتاج للقدوة 
الصاحلة أمام األجيال سابقها والحقها 
عبر مؤسساتنا كافة واإلعالم خاصة 
للتشاور والتحاور والتخطيط والتنفيذ 
واملتابعة لكل ما يهمنا لتعديل أوراق 
القطار على مســاره  وطننا وتثبيت 

قوة وثباتا وتفاعــال من اآلخرين 
واملسؤول احلصيف هو من يفهم 
التواصل  كيف يستفيد من مواقع 
االجتماعــي لدعم مواقفه اجتماعيا 
وليس بكثرة خصومه وأعدائه دون 

مبرر.
ولكن عندما ال يدرك املســؤول 
كيف يستطيع االستفادة من مواقع 
التواصل االجتماعي، فعليه أن يتحمل 
النتائج، فهناك بعض املسؤولني الذين 
فقدوا مواقعهم بسبب معارك وهمية 

هناك حالة خلبطة سياسية، ال ميكن 
وصف األحداث التي مرت في املشهد 
السياسي خالل األسبوع املاضي سوى 
أنها خلبطة أو باألصح فوضى سياسية.

وحتى أكون أكثر دقة فهي فوضى 
سياسية وإن كانت مزعجة في شكلها 
وتســارع أحداثها إال أنها أقرب إلى 
الفوضى اخلالقة، وال أســتعير هنا 
الطريقة األميركية، ولكن لم أجد وصفا 
ملا مير به املشهد السياسي لدينا سوى 
أنه فوضى خالقة، فبالنهاية ما سينتج 
عن كل األحــداث األخيرة باعتقادي 
ســيكون شــيئا من مصلحة البلد، 
وتفصيل هذه املسألة بحاجة إلى مجلد 
لطرح كل قضية أثيرت أو ثارت منذ 
ما قبل تشكيل احلكومة احلالية حتى 
اليوم، ولكن بغض النظر عن شــكل 
املعادلة وأبعادها إال أن نتيجتها تقول 
إن هناك حربني على الفســاد، حربا 
معلنة وأخرى غير معلنة، وان نتيجة 

قال تعالى: (ألم تر كيف ضرب اهللا 
مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في الســماء (٢٤) تؤتي 
أكلها كل حني بإذن ربها ويضرب اهللا 
األمثال للنــاس لعلهم يتذكرون (٢٥) 
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت 
من فوق األرض ما لها من قرار (٢٦) 
يثبت اهللا الذيــن آمنوا بالقول الثابت 
في احلياة الدنيا وفي اآلخرة ويضل 
اهللا الظاملني ويفعل اهللا ما يشــاء (٢٧) 
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا 
البوار (٢٨) جهنم  وأحلوا قومهم دار 
القرار (٢٩) وجعلوا  يصلونها وبئس 
هللا أندادا ليضلوا عن سبيله قل متتعوا 
فإن مصيركم إلى النار (٣٠) قل لعبادي 
الذين آمنــوا يقيموا الصالة وينفقوا 
مما رزقناهم سرا وعالنية من قبل أن 
يأتي يوم ال بيع فيه وال خالل) «سورة 

إبراهيم: ٢٤ - ٣١».

أصبحــت مواقــع التواصــل 
االجتماعي واقعا جديدا فرض نفسه 
في حياتنا اليومية سواء على املستوى 
الشخصي أو العائلي أو العام، ومن 
يتابع املواقع يجد بها متسعا لبطوالت 
وأبطال في مختلف املجاالت، بل إن 
ما يطرح بها مــن قضايا قد يجد 
من املشــجعني واملتابعني ما يفوق 

التوقعات.
التواصل  وعندما نراجع مواقع 
االجتماعي وما أدت إليه من تأثيرات 
فهي كثيرة ومتنوعة ومتباينة، ولكن 
املطاردات  املغردون هــو  ما يقلق 
غير املتكافئة لهم من بعض ضعفاء 
املناعة الذين يصرون على مالحقتهم 
مستغلني بعض القوانني التي تتيح 
لهم ذلك فيحولون حرية الرأي عبر 
املواقع من سياقها السلمي إلى معارك 
ال مبرر لها سوى استعراض القوة 

عليهم وكسب معارك وهمية.
ومن يتابــع املواقع يجد أنها ال 
تنكسر شــوكاتها بسبب مسؤول 
يطاردهــا أو ينكل بهــا، بل تزداد 

قبــل أن يصلوا للكويت وعلى أيدي 
مواطنيهم ومبباركة من حكوماتهم، 
فبأي حق تطالب تلك الوكاالت برسوم 
عالية جدا فقط للسماح لتلك العمالة 
بالذهاب للعمل في الكويت. ملاذا ال يتم 
السماح لهم بالتعاقد مباشرة حاله حال 
أي موظف يذهــب للخليج يتواصل 
مباشرة دون وسيط مع الشركة التي 
يرغب بالعمل فيها ويتم االتفاق معه 

وتوقيع عقود العمل دون وسيط.
إن كانت تلك املنظمات احلقوقية 
والسفارات الغربية جادة في التعاطف 
مع العمالة املنزلية في اخلليج، فلتطالب 
حكوماتها بكف يد السماسرة ووكاالت 
العمالة عن املوضوع، وليكن التعاقد 
مباشرا بني العامل واملواطن الكويتي من 
إنسان إلنسان حتت إشراف سفارات 
بلدانهم وهيئــات القوى العاملة في 

اخلليج.
نقطة أخيرة: مــن يرد الوصول 
إلى مرتكبي جرمية االجتار بالبشــر 
فليتبع األموال التي يتم تداولها في 
تلك التجارة، أين تذهب وأين تصب 
في النهاية؟ كل األسهم تؤشر إلى بلدان 
وحكومات تلك العمالة ووكاالت العمالة 
فيها والسماسرة والوسطاء، فهناك 
البداية والنهاية جلرمية االجتار بالبشر، 
وهناك يجب أن تركز منظمات حقوق 
اإلنسان والسفارات الغربية أنظارها.

للخليج ال تتعدى تذكرة باجتاه واحد 
مع رسوم الكشف الصحي والڤيزا، 
وحسبته أنه ال يتجاوز ٣٠٠ دوالر بينما 
يقبض السماسرة ووكاالت العمالة في 
تلك البلدان ٣٠٠٠ دوالر تعادل غالبا 
نصف راتــب املواطن الكويتي الذي 
يدفعها مجبــرا وليس لديه أي خيار 
آخر مع رفض حكومات تلك على عدم 
السماح للعامل بالسفر بنفسه للعمل 
في دول اخلليج دون هؤالء السماسرة 

ووكاالت العمل.
لذلك، أمتنى من وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد التكرم 
بالنظــر في إمكانيــة توجيه مذكرة 
ملنظمات حقوق االنســان وللسفارة 
األميركية تبني لهم أن االجتار بالبشر 
يتم على أرض ووطــن تلك العمالة 

املنزلية التي ترفض تعاقد مواطنيها مع 
الكويتيني مباشرة بل تفرض عليهم 
عمل ذلك عن طريــق مكاتب العمالة 
الذين يأخذون ٨٠٪ من  والسماسرة 
رسوم االستقدام. ورسوم االستقدام 
هنا هي مربط الفرس وهي التي تعطي 
آلية التعامل هذه صفة االجتار بالبشر، 
وهو أمر ال دخل للكويت فيه بل هي 
مفروضة قانونا وقسرا من تلك الدول 
التي ال تخجل منها وتضع سعرا على 
رؤوس مواطنيها من يرغب باستقدام 
عمالة منها عليه أن يدفع رسوما غير 
مبررة وال يصل للعامل منها فلســا 
بل أحيانــا كثيرة يأخذون منه كذلك 
فلوس. في حتقيــق قامت به إحدى 
الصحف في بلــدان العمالة املنزلية 
كشفت أن تكاليف سفر العاملة املنزلية 

جملة جمــيلة ذكرهــا مــالكوم 
أكــس فــي خــطابه املشهور قبل 
وفاته بعدة أســابيع. تلك اجلملة هي  
 We didn›t land on Plymouth Rock;

.the rock was landed on us
يقصد مالكوم بتلك العبارة املؤملة 
أننا لم نختر العبودية في أميركا بل 
إنها فرضت علينا في أفريقيا حيث 
موطننا ثم أحضرونا عبيدا ألميركا.

هذا األمــر ينطبق بكل تفاصيله 
املؤملة واملخزية على موضوع العمالة 
املنزلية في الكويت، فالذين يشترون 
ويبيعون فيهم  وكاالت وسماســرة 
من بني جلدتهم وفي موطنهم يشترك 
معهم في تلك اجلرمية النكراء (بعض) 
مسؤولي الهجرة في بلدانهم وسفاراتهم 
في بلداننا. هم الذين يذهبون للقرى 
النائيــة ويختارون منهــا كما كان 
جتار النخاسة في املاضي يختارون 
ويخطفون العبيد لكنهم ال يستعملون 
القوة والبارود بل يستغلون فقرهم 
الكرمية  العيــش  للقمة  وحاجتهــم 
فينشرون بينهم رواتب اخلدم والعمالة 
في الكويت، ويغرونهم بالتقدم للعمل 

فيها عن طريقهم وبواسطتهم.
وال يستطيع العامل هناك الذهاب 
للكويت دون تلــك الوكاالت وهؤالء 
السماســرة، وتســاعدهم في ذلك 
قوانني وتعليمات الدولة موطن العمالة 
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بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقًا)

bader.alhammad94@gmail.com

مصروفات العالج واختالالتها الهيكلية

اإلطار التشريعي 
لتوفير الرعاية الصحية

كفل دســتور دولة الكويت 
الرعاية الصحيــة للمواطنني، 
وفقا ملــا نصت عليــه املادة ١١ 
منــه ان تكفل الدولــة املعونة 
للمواطنني في الشــيخوخة او 
املــرض او العجز عــن العمل. 
كما توفر لهــم خدمات التأمني 
االجتماعي واملعونة االجتماعية 

والرعاية الصحية.
كما نظم املرسوم في شأن 
وزارة الصحة العامة الصادر 
في ٧ يناير ١٩٧٩ اختصاصات 
الوزارة في شــان الشــئون 
الصحيــة، ونظــرا لتطــور 
آليــات عمــل وزارة الصحة 
فــي مجــال عــالج املواطنني 
فقــد قامت الــوزارة بانتهاج 
مبدأ ابتعاث املواطنني للعالج 
باخلــارج، حيــث مت إنشــاء 
وحدة إداريــة لهذا الغرض، 
وأصدرت الوزارة العديد من 
اإلداريــة واملالية  القــرارات 
التي تنظم االبتعاث للخارج 
للعالج تأسيسا على القرارات 
الصادرة من مجلس الوزراء 

في هذا الشأن.
ان خدمة الرعاية الصحية 
ينظمهــا عــدة تشــريعات، 
تقــدم  الصحــة  فــوزارة 
اخلدمات الصحية بأشكالها 
املختلفة، فهي تقدم اخلدمات 
الصحيــة العامــة من خالل 
مرافقها املختلفة محليا، كما 
تقدمها للمواطنــني خارجيا 
وفقــا للقــرارات املنظمة لها 
اما مــن مجلس  والصــادرة 
الوزراء او من وزير الصحة، 
الشرائح املستفيدة  وتتعدد 
من اخلدمات الصحية باخلارج 
وفقا للتشريعات التي تنظمها، 
فباإلضافة الى املواطنني فهناك 
الطلبة واملوظفون املبتعثون 
باخلارج سواء حتت اشراف 
وزارة التعليم العالي او ديوان 
اخلدمــة املدنيــة او اجلهات 
احلكومية األخرى، كما متتد 
اخلدمــات الصحية باخلارج 
الى الطلبة الذين يدرســون 
على نفقتهــم اخلاصة مادام  
اإلشــراف حتت مظلة وزارة 

التعليم العالي.
بعــض  تتمتــع  كمــا 
الوظيفية احلكومية  الفئات 
مبيزة العــالج املجاني وفقا 
للتشــريعات اخلاصــة بهذا 
وزارة  فموظفــو  الشــأن، 
العاملــون فــي  اخلارجيــة 
البعثات اخلارجية يتمتعون 
مع اسرهم املشمولني بالرعاية 
الصحية وفقا ملا نصت عليه 
املادة ٤٥ من قانون السلكني 
الديبلوماسي والقنصلي رقم 
٢١ لســنة ١٩٦٢ وتعديالتــه، 
وكذلك وفقــا ملا نصت املادة 
٢٨ من املرسوم رقم ٢٤٥ لسنة 
٢٠٠٥ بشــأن الالئحة املالية 
ملوظفي اخلارجية وتعديالته.

وأيضا املنتسبون للجيش 
والشرطة مشمولون بالرعاية 
الصحيــة باخلــارج وذلــك 
استنادا الى ما جاء باملادة ٢٨ 
من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ 
بشــأن اجليــش وتعديالته، 
وكذلــك اســتنادا الى ما جاء 
باملــادة ٢٥ مــن القانون رقم 
٢٣ لســنة ١٩٦٨ بشأن نظام 
قوة الشرطة وتعديالته، هذا 
علما بأن املمارســة العملية 
لكل من وزارة الدفاع ووزارة 
الداخليــة فالرعاية الصحية 
باخلــارج ال تقتصــر علــى 
منتسبي الوزارتني بل تشمل 
افراد أسرهم وكذلك املوظفون 

املدنيون وأفراد أسرهم.
التشريعات  هذا، بخالف 
األخرى الصادرة بشأن ميزة 
الرعايــة الصحيــة لبعــض 
الفئــات الوظيفيــة وغيرها 

التمثيلية  البعثــات  موظفي 
في اخلارج وعائالتهم وكذلك 
بعض اجلهــات امللحقة التي 
تســمح اللوائح اخلاصة بها 

منح تلك امليزة.
اما فيما يتعلق باالعتمادات 
املالية املرصــودة بامليزانية 
باجلهــات  للدولــة  العامــة 
احلكوميــة املعنية واملتعلقة 
بالعالج وفقا لألهمية النسبية، 
فلو اطلعنا على سبيل املثال 
على السنة املالية ٢٠١٧/٢٠١٦ 
فنرى انها على النحو التالي:

للرعاية الصحية 
وفقا للجهات احلكومية

أوال - وزارة الصحة العامة
السابـــع (املنافـــــع  البــــاب 

االجتماعية):
علــى  الصحــي  التأمــني  ٭ 
املواطنني املتقاعدين: اعتمد مبلغ 
٤٢٠٠٠٠٠٠ دينار لتغطية التكلفة 
املترتبة على التعاقد مع احدى 
شــركات التأمــني املتخصصة 
بغــرض التغطيــة التأمينيــة 
الصحية للمواطنني املتقاعدين، 
حيث تبلــغ تكلفتها االجمالية 
بحدود مبلغ ٨٢٤٨٥٠٠٠ دينار 
(سوف يتم تنفيذها على أكثر 
مــن ســنة مالية) ومــا يخص 
السنة املالية ٢٠١٧/٢٠١٦ مبلغ 
٤٢٠٠٠٠٠٠ وذلك اســتنادا الى 
املرســوم بالقانون ١١٤ لســنة 
٢٠١٤ بشأن التأمني الصحي على 

املواطنني املتقاعدين.
٭ اخلدمات الصحية باخلارج 
مبلــغ  اعتمــد  (املواطنــني): 
١٢٠٠٠٠٠٠٠ لتغطيــة عــالج 
املواطنني باخلارج وتتمثل في 
تكاليف اإلقامة باملستشــفيات 
وقيمــة  العــالج  واجــور 
الطبية  االدوية والفحوصــات 
ومخصصات املرضى واملرافقني 
وبــدل االنتقال وتذاكر الســفر 

وأخرى.
٭ اخلدمات الصحية باخلارج 
(طلبة ومبعوثني): اعتمد مبلغ 
٥٠٠٠٠٠٠ دينار لتغطية تكاليف 
التأمني الصحي جلميع الطلبة 
الكويتيني الدارســني باخلارج 
سواء على نفقة جهات حكومية 
او على نفقتهم اخلاصة وذلك 
وفق قرار مجلس الوزراء رقم 

٥٩٣ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٠.
٭ عــالج طبــي: اعتمــد مبلغ 
١١٠٠٠٠ دينار لتغطية تكاليف 
عالج موظفي البعثات باملكاتب 
الصحية في اخلارج وعائالتهم.
ثانيا - وزارة اخلارجية: الباب السابع 

- املنافع االجتماعية
٭ اخلدمات الصحية باخلارج 
مبلــغ  اعتمــد  (املواطنــني): 
٥٠٠٠٠٠ دينــار لتغطية عالج 

املواطنني باخلارج يتم من خالل 
كل مــن وزارة الصحة العامة 
ووزارة اخلارجية ووزارة الدفاع 
ووزارة الداخلية، في حني انه 
وفقا للقانون فان وزارة الصحة 
العامة هي اجلهة املختصة وفقا 
للمرسوم الصادر في ٧ يناير 
١٩٧٩ في شان وزارة الصحة، 
وان وجــود قوانــني خاصــة 
تتناول موضوع توفير اجلهة 
احلكوميــة الرعايــة الصحية 
ملوظفيهــا ال يعنــي تخويــال 
تشــريعيا لها بالقيام بنشاط 
الرعاية الصحيــة للمواطنني 
وفقا للتفسير الوارد في تعميم 
وزارة املالية رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ 
بشان دليل احلسابات (االساس 

النقدي).
٢ - علــى الرغــم مــن رصــد 
اعتمادات مالية لتقدمي اخلدمات 
الصحية باخلارج للمواطنني 
للجهات احلكومية في كل من 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية 
بهــدف حتمــل نفقــات عــالج 
املواطنني باخلارج، اال انه في 
الواقع ان االعتماد غير مخصص 
لتحمل نفقات عالج املواطنني 
باخلارج، وامنا مخصص لعالج 
منتسبي الوزارتني واسرهم في 
اخلارج مما يندرج ذلك حتت 
مفهوم امليــزة عينية ملوظفي 
تلــك الوزارتــني، وعليــه فان 
مصارف هــذا االعتماد تخرج 
عن نطاق التفسير في تعميم 
وزارة املاليــة رقــم ٤ لســنة 
٢٠١٤ بشــان دليل احلســابات 
(االساس النقدي) والتي وردت 
حتت مجموعة املنافع املساعدة 
االجتماعية والتالي تفسيرها 
(تشتمل هذه املجموعة منافع 
املســاعدة االجتماعيــة وهــي 
حتويــالت تدفــع الى االســر 
لتلبية نفس االحتياجات التي 
تلبيها منافع التأمني االجتماعي 
دون ان تقــدم مبوجب برامج 
التأمني االجتماعي. وميكن دفع 
منافــع املســاعدة االجتماعية 
في حالــة عدم وجــود برامج 
التأمــني االجتماعــي لتغطية 
الظروف املعنيــة او في حالة 
عدم اشــتراك اســر معينة في 
برنامــج التأمــني االجتماعية 
القائمــة، او إذا اعتبرت منافع 
التأمني االجتماعي غير كافية 
للوفــاء باحتياجــات معينة، 
وال تشــمل منافــع املســاعدة 
التحويالت  االجتماعية علــى 
التــي تتم ملواجهــة احداث او 
ظروف ال تشملها برامج التأمني 
االجتماعــي فــي املعتــاد مثل 
الكوارث الطبيعية وتسجل تلك 
التحويالت حتــت مصروفات 
أخرى متنوعة. وتتألف منافع 
العينية  املساعدة االجتماعية 
من حتويالت الى االسر مماثلة 
فــي طبيعتها ملنافــع الضمان 

مضاف اليهــا االدوية وعقود 
التأمــني الصحــي للموظفــني 
الكويتيني  الكويتيــني وغيــر 
باإلضافة الى مصاريف العالج 
ألعضاء السلكني الدببلوماسي 
والقنصلي واملوظفني اإلداريني 
العــام والبعثــات  بالديــوان 
باخلــارج)،  الديبلوماســية 
ولم يرد أي إيضاح بالنســبة 
لالعتماد اخلاص بوزارة الدفاع، 
وورد في وزارة الداخلية النص 
اآلتي (خصص هذا املبلغ لعالج 
الداخليــة  وزارة  منتســبي 
العاملــني باخلارج)،  وذويهم 
التعليــم  وزارة  فــي  وورد 
العالي النص اآلتــي (تغطية 
النفقات اخلاصة لعالج البعثات 
التمثيلية في اخلارج وعائالتهم 
وكذلك بعض اجلهات امللحقة 
التي تســمح اللوائح اخلاصة 

بها منح تلك امليزة).
٦ - على الرغم من ان حساب 
اخلدمــات الصحيــة باخلارج 
(املواطنني) مخصص لتكلفة 
العالج باخلــارج وفقا تعميم 
وزارة املاليــة رقــم ٤ لســنة 
٢٠١٤ بشــأن دليل احلســابات 
(االســاس النقدي)، اال انه في 
واقــع احلال يحمل احلســاب 
مبصاريــف تتعلــق بتغطية 
مصاريف العالج محليا (داخل 
الكويت)، وقد ورد منها ضمن 
بعــض مشــاريع امليزانيــات 
املقدمة من وزارة الصحة وعلى 
سبيل املثال لتغطية التكاليف 
الكويتية  املدفوعة للجمعيــة 
لزراعة األعضاء لتعويض ورثة 
املتوفــى وفقــا لقــرار مجلس 
الوزراء رقم ٦٧٧ لسنة ١٩٩٩، 
وعالج العقم في مستشفيات 

القطاع اخلاص.
٧ - عــدم وجــود مبــررات 
موضوعيــة فــي التفرقــة في 
املعاجلة احملاسبية بني ما يقدم 
ملوظفي اجلهــة احلكومية من 
رعاية صحية مرتبطة بصفتهم 
الوظيفيــة لهــم وألســرهم، 
فنجد ما يقدم من ميزة عينية 
(الرعايــة الصحيــة) ملوظفي 
وزارة الداخلية والدفاع يدرج 
ضمن الباب السابع (٢٧٢٢٠٢٠١ 
اخلدمات الصحية باخلارج - 
املواطنــني )، وفي ذات الوقت 
فبالنســبة للموظفني في تلك 
اجلهات العاملــني في املكاتب 
اخلارجية التابعة للجهة يدرج 
ضمن الباب السابع (٢٧٣٢٠١٠١ 
النقدية  املنافــع االجتماعيــة 
املقدمة من ارباب العمل - عالج 
طبــي)، امــا وزارة اخلارجية 
العالــي  التعليــم  ووزارة 
فيــدرج ضمن الباب الســابع 
(٢٧٣٢٠١٠١ املنافع االجتماعية 
النقدية املقدمة من ارباب العمل 
- عــالج طبي)، وفــي اإلدارة 
العامة لإلطفــاء فيدرج ضمن 

املواطنني باخلارج التي تشمل 
استشارات طبية وتكاليف إقامة 
في املستشفيات وثـمن االدوية 
واجور أطباء ونفقات خلرى تتم 
طبقا للقرارات الصادرة بشأن 

كل حالة على حدا.
٭ عــالج طبــي: اعتمــد مبلغ 
لتغطيــة  دينــار   ٥٥٠٠٠٠٠
مصاريف النفقات الالزمة لعالج 
موظفي البعثات التمثيلية في 
اخلارج وعائالتهم مضافا اليها 
االدوية وعقود التأمني الصحي 
للموظفــني الكويتيــني وغيــر 
الكويتيني باإلضافة ملصاريف 
الســلكني  ألعضــاء  العــالج 
والقنصلــي  الديبلوماســي 
واملوظفني اإلداريــني بالديوان 
الديبلوماســية  والبعثــات 

باخلارج.
ثالثا - وزارة الدفاع

املنـافـــع   - السابـــع  البــاب 
االجتماعية: اخلدمات الصحية 
باخلــارج (املواطنــني): اعتمد 
مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ دينار، ولم يرد 
باملذكرة اإليضاحية للميزانية 
أي توضيح سوى قيد بان يتم 
االلتزام بعدم اصدار اي قرارات 
للعالج باخلارج قبل التحقق من 
وجود اعتماد مالي لتغطية ذلك.
عــالج طبي: اعتمــد مبلغ 
٢١٥٠٠٠ دينار ولم يرد باملذكرة 
اإليضاحيــة للميزانيــة أي 

توضيح

رابعا - وزارة الداخلية

البــاب الســابع - املنافع 
االجتماعية: اخلدمات الصحية 
باخلــارج (املواطنني): اعتمد 
مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ دينار، ميثل 
هــذا املبلــغ لعالج منتســبي 
وزارة الداخلية وذويهم خارج 

البالد.
عــالج طبي: اعتمــد مبلغ 
٣٠٠٠٠٠ دينار، ميثل هذا ملبلغ 
لعالج منتسبي وزارة الداخلية 

وذويهم خارج البالد.
الظواهر على هيكلية نفقات الرعاية 

الصحية 
وبعــد اســتعراض ما ورد 
من تفسيرات في تعميم وزارة 
املالية رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن 
دليــل احلســابات (االســاس 
النقــدي)، كذلــك مــا ورد في 
ميزانيات اجلهــات احلكومية 
املعنية مــن اعتمــادات مالية 
باحلسابات املخصصة للعالج 
بوجه عام، فما يلي اهم الظواهر 
على األسلوب الذي يتم التعامل 

معه بشأن موضوع العالج:
١ - تعدد اجلهــات احلكومية 
التــي تتولــى موضــوع ايفاد 
املواطنني باخلارج للعالج، وكما 
مت توضيحه سابقا فان عالج 

االجتماعي العينية. وتقدم في 
نفس الظروف التي تقدم فيها 
منافع املساعدة االجتماعية).

٣ - وفقــا لإليضــاح الــوارد 
مبيزانيــة وزارة اخلارجيــة 
العتمــاد اخلدمــات الصحيــة 
باخلــارج (املواطنــني) والذي 
نص على اآلتــي (اعتمد مبلغ 
٥٠٠٠٠٠ دينــار لتغطية عالج 
املواطنني باخلارج التي تشمل 
استشارات طبية وتكاليف إقامة 
في املستشفيات وثـمن االدوية 
واجور أطبــاء ونفقات اخرى 
تتم طبقا للقــرارات الصادرة 
بشأن كل حالة على حدة)، فانه 
لم يتبني فيما إذا كان االعتماد 
مخصصا بشكل مطلق وفقا ملا 
هــو معتمد في ميزانية وزارة 
الصحة او ان املقصود به لنفقات 
العالج الطارئة املواطنني اثناء 
تواجدهم باخلارج ألي غرض 

كان.
٤ - وجود تباين في اإليضاحات 
الواردة العتمــادات اخلدمات 
الصحية باخلارج (مواطنني) 
احلكوميــة  اجلهــات  فــي 
املذكــورة، فــورد فــي وزارة 
الصحة النص اآلتي (لتغطية 
عــالج املواطنــني باخلــارج 
وتتمثــل في تكاليــف اإلقامة 
باملستشــفيات واجور العالج 
وقيمة االدويــة والفحوصات 
الطبية ومخصصات املرضى 
واملرافقــني وبــدل االنتقــال 
وأخــرى)،  الســفر  وتذاكــر 
وورد فــي وزارة اخلارجيــة 
النــص اآلتــي (لتغطية عالج 
املواطنني باخلارج التي تشمل 
استشارات طبية وتكاليف إقامة 
في املستشفيات وثـمن االدوية 
واجور أطباء ونفقات اخرى تتم 
طبقا للقرارات الصادرة بشان 
كل حالة على حدة)، وورد في 
وزارة الدفاع النص اآلتي (يتم 
االلتزام بعدم اصدار اي قرارات 
للعالج باخلارج قبل التحقق 
من وجود اعتماد مالي لتغطية 
ذلك)، وورد في وزارة الداخلية 
النــص اآلتي (ميثل هذا املبلغ 
لعالج منتسبي وزارة الداخلية 

وذويهم خارج البالد).
٥ - ويســري التبايــن الوارد 
فــي الفقــرة الســابقة أيضــا 
علــى حســاب العــالج الطبي 
الــوارد ضمــن الباب الســابع 
(٢٧٣٢٠١٠١ املنافع االجتماعية 
النقديــة املقدمــة مــن اربــاب 
العمــل - عالج طبــي)، فورد 
في وزارة الصحة النص اآلتي 
(تغطية تكاليف عالج موظفي 
البعثات باملكاتب الصحية في 
اخلارج وعائالتهم)، وورد في 
وزارة اخلارجية النص اآلتي 
النفقات  (تغطيــة مصاريــف 
الالزمة لعالج موظفي البعثات 
التمثيلية في اخلارج وعائالتهم 

البــاب األول (٢١٢٢٠٢٠١ تأمني 
صحي إلطفائيي اإلدارة العامة 

لإلطفاء).
٨ - عــدم وجــود مبــررات 
موضوعيــة فــي التفرقــة في 
بــني  احملاســبية  املعاجلــة 
مــا يقــدم للموظفــني غيــر 
الكويتيــني باجلهة احلكومية 
من تأمني صحي، فتكلفة التأمني 
الصحي الذي تتحملها اجلهة 
احلكوميــة للموظفــني غيــر 
الكويتيني والتــي تدفع داخل 
الكويــت فيدرج ضمــن الباب 
األول (٢١٢٢٠١٠١ تأمني صحي 
لغير الكويتيــني)، اما فتكلفة 
التأمني الصحي الذي تتحملها 
اجلهة احلكومية للموظفني غير 
الكويتيــني والتي تدفع خارج 
الكويت (املكاتــب التمثيلية) 
فيــدرج ضمن الباب الســابع 
(٢٧٣٢٠١٠١ املنافع االجتماعية 
النقدية املقدمة من ارباب العمل 

- عالج طبي).
تكلفــة  وحــدة  عــدم   -  ٩
البعثات حيث مت فصل تكلفة 
الطلبــة واملوظفــني املبتعثني 
وتكلفة العــالج اخلاصة بهم، 
حيــث ادرجت تكلفــة العالج 
ضمن الباب الســابع (املنافع 
االجتماعية) كما أدرجت تكلفة 
البعثــات (طلبــة وموظفني) 
ضمن الباب الثامن (مصروفات 
وحتويالت أخــرى)، في حني 
متــت معاجلــة وحــدة تكلفة 
املبتعثــني للعالج  املواطنــني 
باخلارج بحيــث متت حتميل 
نفس الباب بكل ما يتعلق بهم 
مــن تكاليف، وكمــا هو احلال 
أيضا بالنســبة للموفدين في 
مهمات رسمية، فإن عدم ادراج 
تكلفة عالج الطلبة واملوفدين 
في نفس الباب الثامن ال يحقق 
وحدة التكلفة ملوضوع بعثات 

الطلبة واملوظفني باخلارج.
الكويتيــون  يتمتــع   -  ١٠
بالتأمني الصحي  املتقاعــدون 
وذلــك اســتنادا الــى القانون 
١١٤ لســنة ٢٠١٤ بشان التأمني 
املواطنــني  علــى  الصحــي 
املتقاعدين، حيث نصت املادة 
من القانون على االتي (تسري 
أحكام هذا القانون على املواطنني 
املتقاعدين املسجلني باملؤسسة 
العامــة للتأمينات االجتماعية 
ويجوز إضافة شــرائح أخرى 
بقرار يصدره الوزير)، وتتحمل 
وزارة الصحــة مبوجــب هــذا 
القانون تكلفة تنفيذ هذا القانون 
وكذلك تكلفــة إدارته، وقد بدا 
تنفيذ هــذا القانون ومت رصد 
االعتمادات املالية اخلاصة بذلك 
بوزارة الصحة، ووفقا ملا ورد 
باملذكرة اإليضاحية للقانون فان 
الشريحة املستهدفة هي شريحة 
املتقاعدين باعتبارهم الشريحة 
األحوج إلى التأمني الصحي من 
جانب الدولــة حتى توفر لهم 
بدائل متويلية، مساهمة منها 
في زيــادة النفقــات الصحية 
امللقاة على عاتقهم، باإلضافة 
إلى العمل على توسيع قاعدة 
مشاركة القطاع اخلاص في أداء 
اخلدمــات الصحية للمواطنني 
املتقاعدين. وحيث ان الشريحة 
املستهدفة من هذا القانون هي 
املتقاعديــن، فكان  املواطنــني 
االجدر ان من يقوم بإدارة هذا 
املوضوع هي املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية نظرا ألنها 
معنية برعاية هذه الشــريحة 
ضد اخطار الشيخوخة والعجز 
واملــرض اســتنادا الــى االمر 
االميري بالقانون رقم ٦١ لسنة 
١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات 
االجتماعيــة هــذا مــن جانب، 
ومــن جانــب اخر ففــي نفس 
الوقت التي يســمح به لبعض 
الوزارات كاخلارجية والدفاع 
والداخلية بــإدارة نظام عالج 
املواطنني باخلارج في ظل وجود 
وزارة مختصــة ممثلة بوزارة 
الصحــة العامة، تقــوم وزارة 
الصحــة بإدارة نظــام التأمني 
الصحي للمواطنني املتقاعدين 
في ظل وجود مؤسسة حكومية 
مختصة في شؤون املتقاعدين، 
هــذا باإلضافــة الى انــه وفقا 
الســابقة  للواقــع والتجربــة 
لوزارة الصحة تبني عدم وجود 
اإلمكانات الالزمــة إلدارة مثل 
هذا النظــام وذلك عند ادارتها 
لنظــام التأمــني الصحي لغير 
الكويتيــني من خالل شــركات 
التأمني، في حني ان املؤسســة 
العامــة للتأمينات االجتماعية 
كونها كمؤسســة عامــة تدير 
شــؤونها املاليــة علــى النمط 
التجاري وفقا ألحكام املرسوم 
بقانــون رقــم ٣١ لســنة ١٩٧٨ 
بشــان قواعد اعداد امليزانيات 
العامة والرقابة عليها واحلساب 
اخلتامي فإنها تتمتع بتلك امليزة 
التي تنفرد عن وزارة الصحة 
كونها مرفقا عاما يدار على منط 

حكومي بحت.

ســواء كانت التغطية محليا 
أو خارجيا.

اآلثار املالية لتلك التشريعات 
املنظمة للرعاية الصحية

وفيمــا يتعلــق باآلثــار 
املالية لتلك التشــريعات فإن 
املاليــة ترصــد  االعتمــادات 
لتغطيــة تكاليــف اخلدمات 
الصحية في ميزانيات اجلهات 
املعنية، فوفقا لتعميم وزارة 
املالية رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن 
دليل احلســابات (االســاس 
النقدي) فتكاليف العالج بوجه 
عام تدرج بحســابات متعدد 
ومختلفة وضمن مجموعات 
مختلفــة، وهي علــى النحو 
التالي: الباب األول (تعويض 

العاملني):
التأمــني الصحــي لغيــر  ٭ 
املدفوعة  املبالــغ  الكويتيني: 
مقابل تقــدمي خدمات صحية 
لألجانب املقيمني في البالد من 

خالل التأمني الصحي.
٭ التأمني الصحي للكويتيني 
(تأمني إلطفائيي اإلدارة العامة 
لإلطفــاء): لتغطيــة النفقات 
املدفوعــة للتأمــني الصحــي 
لرجال اإلطفــاء باإلدارة دون 
افراد اســرهم مبوجــب قرار 
مجلــس الــوزراء رقــم ٦٦٢ 

لسنة ٢٠١٣.
(املنافــع  الســابع  البــاب 

االجتماعية):
٭ التأمني الصحي للمتقاعدين: 
يحمل هذا البند النفقات التي 
تتحملهــا اجلهــة احلكومية 
نظيــر التقاعــد مع شــركات 
التغطيــة  التأمــني بغــرض 
التأمينية الصحية للمواطنني 
املتقاعدين استنادا الى املرسوم 
بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٤ 
بشــأن التأمــني الصحي على 

املواطنني املتقاعدين.
٭ اخلدمات الصحية باخلارج 
(للمواطنني): يحمل هذا النوع 
نفقات عالج املواطنني باخلارج 
العــالج  ويشــمل تكاليــف 
واستشارات طبية وتكاليف 
إقامة في املستشفيات وثـمن 
ادويــة وأجور أطباء ونفقات 
أخــرى تتــم طبقا للقــرارات 

الصادرة بهذا الشأن.
٭ اخلدمات الصحية باخلارج 
(للطلبة واملبعوثني): يحمل 
هذا النوع نفقات عالج الطلبة 
واملبعوثني باخلارج ويشمل 
تكاليف العالج من استشارات 
طبيــة وتكاليــف اإلقامة في 
املستشــفيات وثـــمن أدوية 
وأجور أطباء ونفقات أخرى 
تتم طبقا للقرارات الصادرة 

بهذا الشأن.
٭ عــالج طبــي: يحمــل هذا 
النوع النفقات الالزمة لعالج 

وثيقة اإلصالحات املالية تعالج فقط حتديد سقف الصرف على العالج باخلارج ولم تتناول معاجلة االختالالت الهيكلية ملصروفات العالج باخلارج
الدستور هو اإلطار التشريعي لتوفير الرعاية الصحية حيث كفل الرعاية الصحية للمواطنني وبناء عليه صدرت تشريعات متعددة لتنظيم تلك الرعاية

انعكاس املمارسة الفعلية لتنفيذ تشريعات بعض اجلهات احلكومية املتعلقة بالرعاية الصحية ال يتسق مع جوهر التشريعات 
الصادرة بشأنها مما خلق خلطًا بني مفهوم الرعاية الصحية للمواطن والرعاية الصحية كميزة عينية للموظف

الرعاية الصحية للمتقاعدين إدارتها أقرب إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية منها إلى وزارة الصحة استنادًا إلى قانون إنشاء املؤسسة

هناك تعددية باجلهات احلكومية التي توفر الرعاية الصحية 
للمواطنني باخلارج مما أفقد مركزية وزارة الصحة في اإليفاد 

للعالج باخلارج والرقابة عليها وظهور بعض السلبيات

االختالالت الهيكلية ملصروفات العالج أفرزت عددًا 
من الظواهر منها ما يتعلق بتعدد اجلهات املنفذة للرعاية 

الصحية  ومنها ما يتعلق بالتباين في تفسيرات بنود امليزانية

تضمنت وثيقة اإلصالحات املالية 
التي اعتمدها مجلس الوزراء عددا من 
اإلجراءات التي من ضمنها تخفيض بند 
العالج في اخلارج بنسبة ٥٠٪، وكذلك 
إعادة النظر في سقف التغطية من نظام 
التأمني الصحي للمتقاعدين (عافية)، وان 
مثل تلك اإلجراءات ستساهم بال شك في 
تقليص نفقات العالج من حيث االعتمادات 
التي ستتحملها املوازنة العامة للدولة، اال 
ان تلك اإلجراءات ستعالج فقط حتديد 
سقف الصرف على تلك النفقات، ولم 
تتناول اإلجراءات حتليل نفقات العالج 
بوجه عام ومــن ثمة معرفة حجم تلك 
النفقات وصوال الى إيجاد معاجلات شاملة 
ملثل تلك النفقات، وهذا ما سأوضحه في 
هذه الدراسة التحليلية اخلاصة والتي 

تتناول تلك املسألة:

معاجلة الظواهر على هيكلية نفقات الرعاية الصحية 
وعلى ما سبق ذكره يتبني وجود اختالالت في 
هيكلية مصروفات العالج بوجه عام ومصروفات 
العالج باخلارج بوجه خاص، االمر الذي انعكس 
على االعتمــادات املالية املرصودة لهذا الغرض 
وإدارة تلــك االعتمادات، مــا يؤثر على حتديد 
التكلفة احلقيقية لكل نوع من أنواع العالج وعلى 
وجه اخلصوص تكلفة عالج املواطنني باخلارج، 
السيما في ظل تعدد اجلهات احلكومية التي تدير 

هذا املوضوع وغياب مركزية ادارته.
لذلك، فانه يستلزم ضرورة إعادة النظر في 
تبويب مصروفات العالج بأنواعه وفق أســس 
موضوعية تتفق مع دليل احلســابات وبشكل 
مدروس وان تطلب ذلك اجراء تعديالت هيكلية 
وتشريعية ملعاجلة مثل تلك االختالالت، ونرى 

في هذا الشأن اآلتي:
أوال: إدارة نظام العالج باخلارج بشكل مركزي 
ســواء كان من يتمتع بتلك اخلدمة مواطنني او 

موظفني يتمتعون بها كميزة عينية منحها لهم 
القانون، على ان تتولى وزارة الصحة العامة إدارة 
هذا النظام وفقا للمرسوم الصادر بشأن الوزارة، 
حيث ان وجود تشريع مينح اخلدمات الصحية 
ملوظفي اية جهة حكوميــة ال يعني بالضرورة 
منحها تشريعيا إدارة تلك اخلدمات، وهنا يجب ان 
نفرق بني حتمل اجلهة احلكومية املعنية لتكاليف 
اخلدمات الصحية ملوظفيها وبني ادارة اخلدمات 

الصحية.
ثانيا: نظرا حلجم التكاليف التي تكبدها الدولة 
في شان عالج املواطنني باخلارج، وما يترتب على 
إدارة اخلدمات الصحية باخلارج من مصاريف 
تشغيلية تتمثل بأجور العاملني على ادارته، وكذلك 
ما يســتلزم من خدمات ومستلزمات متنوعة، 
وفي ظل استمرار الدولة في توفير هذه اخلدمات 
وزيادة مخصصاتها والتي تضاهي ميزانية عدد 
من اجلهات احلكومية ببرامجها املختلفة، فان عدم 

تخصيص برنامــج منفصل للخدمات الصحية 
باخلــارج ال يعكس مقدار التكلفة احلقيقة ملثل 
هذه اخلدمات كما ال ميكن الدولة من احلصول 
على بيانات مالية دقيقة على تكلفة تلك اخلدمات 

لتقييم أدائها املالي والفني في نفس الوقت.
ثالثا: إعــادة تصنيف اعتمادات مصروفات 
اخلدمات الصحية بأنواعها وذلك مبا يتفق مع 
تعميم وزارة املالية رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن دليل 
احلسابات (االساس النقدي)، حيث ان هناك فرقا 
واضحا بني اخلدمات الصحية املقدمة للمواطن 
بوجه عام واخلدمات الصحية املقدمة للموظف 
كميزة عينية تــدرج ضمن الباب األول، بغض 
النظر ان كانت بصيغة تأمني ام حتمل تكاليف 
ألنها مرتبطة بتكلفــة املوظف وما يتغاضاه او 
تتحمل اجلهة احلكومية من نفقات سواء كان ذلك 
نقدا ام عينا، وكذلك اخلدمات الصحية املقدمة 

من ارباب العمل.

رابعا: معاجلة التفسيرات الواردة لالعتمادات 
املالية املتعلقة بالعالج بني اجلهات احلكومية املدرجة 
لها مثل تلك االعتمادات ســواء املتعلقة بعالج 
املوظفني واسرهم او املتعلقة باخلدمات الصحية 
باخلارج املقدمة للمواطنني، بهدف توحيدها مبا 
يتفق مع األغراض املخصصة لها طاملا هي تقدم 

ذات األغراض في تلك اجلهات.
خامسا: إعادة النظر في تصنيف تكلفة عالج 
الطلبة واملوظفــني املبتعثني بحيث تصنف مع 
مصروفات بعثات الطلبة واملوظفني حتقيقا لوحدة 
التكلفة وألغراض التحليل والرقابة على اعتمادات 

ومصروفات هذا النوع من اخلدمات.
سادسا:  إعادة النظر في القانون ١١٤ لسنة ٢٠١٤ 
بشأن التأمني الصحي على املواطنني املتقاعدين 
من حيث اناطة االشراف على تنفيذ هذا القانون 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بدال من 

وزارة الصحة.
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أجهزة رخص السوق اإللكترونية تعاود الدوران في املجمعات 

بالغ لـ «١١٢» يحبط لقاء محرمًا في فترة احلظر بقرطبة!

مخدر غامض يدفع متعاطيه للصراخ ثم املوت في «العارضية»

إصابة ٤ أشخاص في مشاجرة دامية باإلسطبالت

سعود عبدالعزيز

لــم يحل احلظــر اجلزئــي الذي 
فــرض للحد مــن انتشــار ڤيروس 
كورونا املستجد والعقوبات املشددة 
املترتبة على مخالفة احلظر للوافدين 
وإمكانية اإلبعاد اإلداري من مغامرة 

وافد وارتكاب سلســلة من اجلرائم، 
األولى مخالفة احلظر والثانية دخول 
مسكن دون اذن صاحبه والثالثة الزنا.

وقد سجلت القضايا سالفة الذكر 
لوافد آســيوي بعد ان سقط باجلرم 
املشهود وأحيل ووافدة آسيوية من 
نفــس جنســيته الى مخفــر قرطبة 

متهيدا التخــاذ اإلجراءات القانونية 
بحقهمــا او ابعادهما عن البالد كأقل 

عقوبة.
واســتنادا الى مصــدر امني فإن 
مواطنا وفيما تشير عقارب الساعة 
الــى الواحدة من بعد منتصف الليل 
ابلغ عمليات الداخلية بوجود شخص 

مجهول داخل منزله وحتديدا داخل 
غرفــة اخلادمة ليتم ارســال دورية 
واقتياد اآلسيوي واخلادمة مخفورين 
الى نظارة مخفر شرطة قرطبة وتبني 
ان الوافد يعمل لدى منزل قريب من 
محل عمل عشيقته اخلادمة. كما تبني 
انه سبق لهما لقاءات محرمة من قبل.

عبداهللا قنيص

أبلغ مصدر امني «األنباء» ان رجال 
مباحث الفروانية قاموا يوم امس بإحالة 
عدة «قطوف زقائر» الى األدلة اجلنائية، 
وذلك لتحليلها ومعرفة طبيعة املادة 
املخدرة التي وضعت داخل الســجائر 
قبل تدخينها، وذلك على خلفية مقتل 
وافد آســيوي وإصابة آخر ونقله الى 
غرفــة العناية املركزة في مستشــفى 

الفروانيــة، فيما لم يســتبعد املصدر 
األمنــي ان تكون املخدرات التي أودت 
بحياة اآلســيوي هي خليط مت اعداده 
من قبل االســيويني مشــّكل من مواد 
وموثرات مجهولة، وهذا اخلليط املخدر 
يدفع ضحاياه الى الصراخ من شــدة 
األلم قبل أن يودي بحياتهم. هذا ومت 
وضع اآلســيوي الذي مت إنقاذه حتت 
احلراسة داخل املستشفى متهيدا ملعرفة 

السر وراء هذا املخدر القاتل.

وحول التفاصيل الكاملة للقضية 
التــي حملــت رقــم ٢٠٢٠/٣١ جنايات 
العارضية يقــول مصدر امني انه في 
فجــر امــس ورد بالغ من مستشــفى 
الفروانية يفيد بوصــول وافدين من 
اجلنسية الهندية في حالة إعياء شديد 
وأن أحدهما توفي واآلخر أسعف إلى 

اإلنعاش.
وقال املصدر: مت االستماع الى إفادة 
كفيــل الوافديــن وهما من اجلنســية 

الهنديــة ويبلــغ مــن العمــر ٢٧ عاملا 
«توفــي» والثاني يبلــغ من العمر ٢٤ 
عامــا، حيث قال الكفيل انه اســتيقظ 
على صــراخ الوافدين وحينما توجه 
إليهما وجدهما في حالة إعياء شــديد 

وآالم مبرحة.
وأضاف املصدر: انتقل رجال املباحث 
الى غرفة الوافدين ليعثروا على عدد 
كبير من بقايا الســجائر فتم التحفظ 

عليها وإحالتها الى األدلة اجلنائية.

أحمد خميس - محمد الدشيش

شهدت منطقة  إسطبالت 
اجلهراء مشاجرة دامية بني 
عدد مــن املواطنــني وغير 
محددي اجلنسية، ألسباب 
جار الوقوف عليها، أدت الى 
إصابة ٤ أشخاص مت نقلهم 
الى مستشفى اجلهراء، فيما 

وجه مدير عام مديرية أمن 
اجلهراء اللواء سالم األحيمر 
بإرســال تعزيــزات أمنية 
خشــية من حتول الشجار 
الى داخل مستشفى اجلهراء 
والتي نقل اليها املصابون.

وكانت عمليــات وزارة 
الداخليــة تلقــت إخطــارا 
بوقوع مشاجرة عنيفة بني 

مجموعة من الشباب داخل 
اســطبالت اجلهــراء، ليتم 
إرسال الدورية رقم ١٠٦٠٥ 
والدورية رقم ٩٧١١ الى جانب 
ضبــاط الدوريــات، ليتــم 
فض املشــاجرة واكتشاف 
إصابــة ٤ مت نقلهــم الــى 
مستشفى اجلهراء، وجرى 
إخطار مخفر شرطة الواحة 

وُطلب مــن املصابني وبعد 
تلقي العــالج التوجه الى 
املخفر الستكمال التحقيق 

في واقعة التشاجر.
من جانب آخر، أُســعف 
٣ شــباب إلــى مستشــفى 
العدان للعالج من إصابات 
حلقــت بهــم علــى خلفية 
مشاجرة سباعية شبابية 

في الصباحية، وقال مصدر 
أمني إن رجال األمن وفور 
تلقــي البــالغ مت توجيــه 
دوريات إلــى موقع البالغ 
والسيطرة على املتشاجرين، 
وسُحبت البطاقات املدنية 
من املصابــني وُطلب منهم 
مراجعــة املخفر بعد تلقي 
العالج متهيدا لفتح حتقيق.

سعود عبدالعزيز

بعد توقف نحو ٣ أشهر 
من وقــف العمــل بأجهزة 
تســلم رخــص الســوق 
مــن املجمعــات اثــر قرار 
الــوزراء بإغالق  مجلــس 
التجاريــة في  املجمعــات 
محاوالت للســيطرة على 
تفشــي ڤيــروس كورونا 
املســتجد، عــادت أجهــزة 
اســتخراج الرخــص إلــى 
الــدوران مجــددا وســط 
إشــراف أمني واســتخدام 
والكمامــات  املعقمــات 
والتباعد االجتماعي، حيث 
اصطف املئات من املواطنني 
والوافدين مقابل األجهزة في 
مجمعات األڤنيوز واملارينا 
والكوت، وبحسب مصدر 
أمنــي فــإن اكثر مــن ألف 
معاملة مت إجنازها في أول 
يوم عمــل، وكانت اإلدارة 
العامة للمرور أعلنت امس 
األول عن بدء تسليم رخص 

فإن مكان استخراج وإجناز 
رخص السوق سيكون في 
مجمعات األڤنيوز والكوت 
إلــى  واملارينــا، مشــيرة 
ضــرورة حيــازة البطاقة 
املدنية إلمتام عملية إجناز 
املعاملة. مــن جهة أخرى، 

من جتاوز فاضح للقانون 
املــارة  وتعريــض حيــاة 
للخطر في الساعة اخلامسة 
مــن بعــد عصر امــس، مت 
حتديد املســتهتر وضبطه 
وإحالته إلى النظارة ونقل 

املركبة إلى كراج احلجز.

استطاع قطاع املرور ضبط 
مستهتر مت توثيق استهتاره 
فــي منطقــة العقيلــة عن 
طريق نشطاء على وسائل 

التواصل االجتماعي.
وقال مصدر أمني انه فور 
تداول ما صدر عن املستهتر 

التحفظ على قطوف سجائر متناثرة في غرفة القتيل وزميله نقل لإلنعاش

احدى املركبات املخالفة في طريقها الى كراج احلجزاحد املراجعني خالل استخراج رخصة السوق

الســوق التي مت جتديدها 
أوناليــن، وذلك في الفترة 
مــن الســاعة ١٠ صباحــا 
حتى اخلامسة عصرا ملدة 

٧ ساعات.
وبحســب بيان لإلدارة 
عكس سير يكشف عن تاجري خمورالعامة للمرور على حسابها، 

متكن قطاع األمن العام ممثال بقيادة 
الوفرة من ضبط وافدين آسيويني عثر 
بحوزتهما على قناني يرجح أن بها مواد 
يشــتبه بأنها مســكرة، وكذلك مبلغ من 
املال تبني انه حصيلة بيع املواد املسكرة 

حسب افادة املوقوفني.
وبحســب مصــدر امني، فــإن احدى 
دوريات امــن األحمدي رصــدت مركبة 
تخالــف قوانني املــرور والدخول عكس 
السير على متنها شخصان من اجلنسية 
اآلســيوية، وعند اســتيقافهما لتحرير 
املخالفة بحقهما لوحظت أكياس باملقعد 
اخللفي، وعند االستفسار بان على قائد 
املركبة االرتباك وتبني أنها حتتوي على 
٢٨ قنينة يشتبه في أن بها مواد مسكرة 
ومبلغا من املال. ومت حتويلهما الى جهات 
االختصــاص مــع املضبوطــات التخاذ 

الوافدان وامامهما املضبوطاتاإلجراءات القانونية الالزمة بحقهما.

عدل ومحاكم

إخالء سبيل رئيس مناقصة 
«رشوة اإلسعاف» بكفالة ٥٠ ألف دينار

رفض إخالء سبيل مخترق «كونا» وتأجيل محاكمته

أرجأت  محكمة اجلنايات برئاســة 
املستشار محمد غازي املطيري، معارضة 
املتهم األول بقضية رشــوة مناقصة 
مركبات اإلسعاف للحكم الغيابي القاضي 
بحبسه، إلى ٤ أكتوبر املقبل للمرافعة.

وقررت احملكمة إخالء سبيل املتهم 
بكفالة ٥٠ ألف دينار، مع منعه من السفر 

حلني حسم القضية.
وكانت احملكمة قد قضت خالل فبراير 

املاضي غيابيا بحبس املتهم األول، وهو 
عضو ســابق في جلنة املناقصات ملدة 
١٠ سنوات مع الشــغل والنفاذ وعزله 
من منصبه وإلزامه برد ٢٩٠ ألف دينار 
وتغرميه ضعفه، وحضوريا بحبس املتهم 
الثاني وهو صاحب شركة سيارات ملدة 
٤ سنوات مع وقف النفاذ بكفالة ٤٠٠٠ 
دينار، وببراءة املتهم الثالث وهو موظف 

في الشركة.

التفتت محكمة اجلنايات أمس عن طلب 
قدمه دفاع املتهم باختراق املوقع اإللكتروني 
لوكالة األنباء الكويتية «كونا»، بإخالء سبيله، 

وقررت إرجاء محاكمته للمرافعة.

وكان املتحدث الرســمي للحكومة قد 
أعلن أوائل شهر يناير املاضي عن تعرض 
املوقع الختراق وبث خبر كاذب عن انسحاب 

القوات األميركية من الكويت.

إعداد: عبدالكرمي أحمد التحقيق في مالبسات قتل سبعيني البنه بخمس طلقات بـ«األندلس»
أمير زكي - سعود عبدالعزيز

احتجز مواطن في العقد السابع من 
عمره متهيدا للتحقيق معه في اسباب 
اقدامه على قتل ابنه بإطالق النار عليه 

من سالح ناري نوع كالشينكوف.

هذا، وأفاد األب في أقواله األولية 
بأنه فعل ذلك ألسباب ومالبسات عائلية، 
وبحســب مصدر امني فإن عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغا يفيد بسماع 
اطالق نار ووقوع جرمية قتل في منطقة 
االندلس، وعلى الفور توجه الى موقع 

البالغ عدد من رجــال االمن، وتبني 
ان اجلاني مواطن في العقد الســابع 
من عمره وقد اقدم على قتل ابنه من 

مواليد ١٩٨٩ بـ ٥ طلقات نارية.
وأضاف املصدر: مت التحفظ على 
السالح املستخدم وكذلك املتهم وإخطار 

األدلة اجلنائية واملباحث باســتكمال 
التحقيقــات وإحالة جثة املجني عليه 

الى األدلة اجلنائية.
وأشار املصدر الى ان رجال االمن 
تبني لهم ان الســالح املستخدم في 

اجلرمية غير مرخص.

ضبط أمبوالت ماريغوانا مخبأة داخل 
راديو لندن في الشحن اجلوي

محمد اجلالهمة

أحال رجال الشــحن اجلــوي أمس إلى 
اإلدارة العامــة ملكافحــة املخدرات عدد ٣٥ 
أمبوال بداخلها زيت املاريغوانا. وكان مفتش 
في الشحن اجلوي اشتبه في محتويات طرد 

عبارة عن جهاز راديو قادم من لندن، وعليه 
مت فتح اجلهاز وبتفتيشه مت العثور على 
٣٥ أمبوال بها مخدر املاريغوانا، وعليه مت 
التواصل مع اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وعمــل كمني لصاحب الطرد، والذي جرى 

توقيفه لدى تقدمه أمس لتسلم الطرد.

الراديو الذي هربت بداخله األمبوالت

«اجلنائية» تضبط تشكيًال عصابيًا 
اختطف سيالنيًا وطلب فدية من زوجته

التحقيق في تعرض بنغالي
للسلب بالقوة في منطقة الفنطاس

محمد اجلالهمة

متكن رجال األمن اجلنائي أمس من توقيف 
٤ وافدين من جنسيات آسيوية، وذلك التهامهم 
بخطف وافد سيالني واحتجاز حريته وطلب 
فدية إلطالق ســراحه، واستنادا الى مصدر 
أمني، فإن وافدة من اجلنسية اآلسيوية تقدمت 
الى أحد مخافر محافظة الفروانية وأبلغت بأن 

زوجهــا اختفى عن املنزل ليومني وفوجئت 
باتصال يرد إليها من قبل مجهول ويتم إبالغها 
بأن زوجها متواجد برفقتهم واملطلوب منها 
١٤٥٠ دينارا حتى يتم إطالق ســراحه. وقال 
مصــدر أمني: مت تكثيــف التحريات وُطلب 
من الزوجة مســايرة املتهمني ومن ثم جرى 
ضبطهم وحترير الزوج، وجار إحالة أعضاء 

العصابة الى النيابة.

محمد الدشيش

اســتمع رجــال مباحث األحمــدي الى 
إفــادات وافــد بنغالي أبلغ عــن تعرضه 
للســلب بالقوة، وذلك في محاولة جلمع 
املزيد من األدلة واملعلومات بشــأن هوية 
اجلناة الذين اعترضوه وسلبوه مبلغا من 

املال حسب زعمه. وبحسب مصدر أمني، 
فــإن بنغاليا في العقد اخلامس من عمره 
تقدم الى مخفر الفنطاس وقال إنه وفيما 
كان يســير على األقدام أوقفه شــخصان 
على منت مركبة وانيت وسلباه مبلغ ٣٨٦ 
دينارا كان بحوزته، ومت تســجيل قضية 

سلب بالقوة.

مقتل مصري في تبادل للطعن مع مواطنه في شقة بحولي
سعود عبدالعزيز - محمد اجلالهمة

في ثاني جرمية قتل تسجل امس 
االحد تبادل وافدان مصريان الطعن فيما 
بينهما، وهو ما ادى الى مقتل احدهما 
إثر تلقيه طعنة نافذة في الصدر، فيما 

اصيب الثاني وأسعف الى املستشفى 
لتلقي العالج على ان يتم فتح حتقيق 

في الواقعة وجرمية القتل.
وحول التفاصيل الكاملة للقضية، قال 
مصدر امني ان غرفة عمليات الداخلية 
تلقت بالغا بوقوع مشاجرة دامية في 

منطقة حولــي. وعلى الفور توجه الى 
موقع البالغ عدد من رجال األمن حيث 
شوهد املبلغ وقام بإرشادهم على موقع 
املشاجرة وهي شــقة تقع في الطابق 
اخلامس، ولدى دخول رجال األمن الشقة 
وجدوا وافدين ال يحمالن اثباتات، تبني 

الحقا انهما مصريان، وأن األول توفي 
جراء طعنة نافذة في الصدر، والثاني 
مصاب ليتــم إخطار «األدلة اجلنائية» 
ورجال املباحث ووكيل النائب العام الذي 
وجه بالتحفظ على القاتل متهيدا للتحقيق 

معه وتوجيه تهمة القتل له.

ضبط مستهتر و«خالط» مخالفني في جابر العلي والعاصمة
سعود عبدالعزيز

متكن قطاع املرور والعمليات 
يوم امس من ضبط مركبة قام 
قائدها باالستهتار بها في منطقة 
العلي واستطاع نشطاء  جابر 

من توثيق وصلة االستهتار.
من جهة أخرى، مت ضبط 
قائد خــالط بعد ان رصدت 
التواصل  من قبل نشــطاء 
االجتماعــي مخلفــات بناء 
تتســاقط من اخلــالط في 
العاصمة وكذلك مخالفة السير 

ملشاهدة الڤيديواخلالط مت رصد جتاوزاته على مواقع التواصل االجتماعيباالنحراف بشكل مفاجئ.

النيابة تأمر باستمرار حجز قيادي «الداخلية»
واصلت النيابة العامة حتقيقاتها بقضية 
الداخلية وقررت استمرار  قيادي وزارة 
حجزه إلى اليوم علــى أن يعرض عليها 
مجددا الســتكمال التحقيق معه بقضية 

النائب البنغالديشي.
وكشــف مصدر لـ «األنباء» أن املتهم 
أنكر معرفته بالنائب البنغالديشي، مؤكدا أن 
لديه عالقة جتارية مع املرشح السابق املتهم 
بالقضية، في وقت أشار فيه إلى أن هذا ال 

يعني أن له عالقة مباشرة بالبنغالديشي 
حتى إن كان األخير على عالقة مع املرشح 

السابق.
يذكــر أن القيادي واجــه تهماً تتعلق 
بالرشوة والتزوير وإساءة استعمال السلطة 
على خلفية ما ورد بتحقيقات البنغالديشي 
من أنه تلقى خالل فترة توليه قطاع شؤون 
اإلقامة مبالغ بعدة شيكات مقابل متريره 

معامالت شركة األخير.
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البرامج املباشرة ٣ أشخاص داخل االستديو.. 
و«التسجيلية» بالهاتف.. ومن ال يلتزم يتم إيقاف برنامجه

مفرح الشمري

بعــد دخولنــا فــي املرحلة الثانيــة من خطة 
العودة التدريجية للحيــاة الطبيعية وتقليص 
مواعيــد حظــر التجول اجلزئي وتشــغيل مقار 
العمل للجهات احلكومية والقطاع اخلاص بأقل 
من ٣٠٪ من طاقتها، أصدر الوكيل املساعد لقطاع 
اإلذاعة بوزارة اإلعالم الشيخ فهد املبارك الصباح 
تعميما لكل فرق البرامج املباشرة والتسجيلية 
في اإلذاعة باتخاذ جميع االحترازات الطبية للحد 
من انتشــار جائحة كورونا ومنع التجمعات في 
االســتديوهات تطبيقا لقــرارات مجلس الوزراء 

وتعليمات اجلهات الصحية.
وتضمن التعميم الصادر من الوكيل املساعد 
لقطاع اإلذاعة الشيخ فهد املبارك الصباح تعليمات 
واضحة وصريحــة بخصوص فرق برامج البث 

املباشر تتمثل بتواجد ٣ أشخاص فقط داخل 
االســتديو، ومن لم يلتــزم بالتعليمات 

فســيتم إيقــاف البرنامــج فــورا، أما 
البرامج التسجيلية فسيتم تسجيلها 
عن طريق الهاتــف دون احلضور 
لالستديو، وذلك منعا لالختالط 

والتجمعات.
وأكــد العاملون فــي البرامج 
املباشرة والتسجيلية في قطاع 
اإلذاعــة لـــ «األنبــاء» التزامهــم 
بالتعليمــات التــي تهــدف الــى 
احملافظــة على أنفســهم لســرعة 

انتشار هذا الڤيروس، واعدين وكيل 
اإلذاعة الشــيخ فهد املبارك الصباح 

بااللتــزام مبــا جاء فــي هــذا التعميم 
وشاكرين له حرصه على سالمتهم.

تعميم وكيل اإلذاعة الشيخ فهد املبارك ملنع االختالط والتجمعات

 أشخاص فقط داخل 

البرامج التسجيلية فسيتم تسجيلها 

انتشار هذا الڤيروس، واعدين وكيل انتشار هذا الڤيروس، واعدين وكيل 

سراب لـ «األنباء»: «بغيناها طرب» قصة واقعية وجرس إنذار!

عبداحلميد اخلطيب

أكد املخرج واملنتج حسن 
الفيلم  ســراب أن تصويــر 
التلفزيوني «بغيناها طرب» 
مت قبل أزمة «جائحة كورونا» 
بفتــرة طويلــة، وقــال في 
تصريح لـ «األنباء»: أجنزنا 
العمل في صيف ٢٠١٩، منذ ١١ 
شهرا مضت تقريبا، وسيكون 
العرض االول له عبر شاشة 
تلفزيون الكويت والذي يشهد 
في هذه املرحلة قفزات كبرى 
ســاهمت فــي إثــراء جتربة 
الكويت فــي صناعة الدراما 
واإلنتاج الفني التلفزيوني، 
الــذي  الــدور  وهنــا اثمــن 
تضطلع به وزارة االعالم التي 
اعتبرها املظلة احلقيقية لدعم 

الشــباب  الدولــة لشــؤون 
محمد ناصر اجلبري ووكيلة 
الــوزارة منيــرة الهويــدي، 
الوكيــل املســاعد  وأيضــا 
التلفزيون ســعود  لقطــاع 
اخلالدي، حيث اســتطاعت 
أن حتقق صناعة الدراما في 
عهدهم قفزات كبرى رسخت 

حضورها وبصمتها. 
وتابــع: قصــة «بغيناها 
طرب» واقعية، وتعطي جرس 
إنذار للناس بأن يحترسوا من 
النصب العقاري، حيث تدور 
االحداث حول احد األشخاص 
يقوم بقراءة إعالن في إحدى 
الصحف عن شقق للبيع في 
منطقة سياحية خارج البالد 
وبسعر معقول، فيقرر الذهاب 
الى املكتب ليشتري الشقة، 

فرصــة للوصول الــى اكبر 
قاعــدة جماهيريــة، حيــث 
اجلمهــور الكويتي احلبيب 
الذي يتمتع بالــذوق الفني 
الرفيــع وأيضا تقدمي الدعم 
واإلســناد لصناعة االنتاج 

الفني. 
جدير بالذكر أن مدة الفيلم 
التلفزيوني «بغيناها طرب» 
ساعة ونصف، وهو من تأليف 
عادل الزاهد، وإخراج حسن 
سراب، وساعد في اإلخراج 
بســام دحدل، وبطولة عدد 
متميــز من النجــوم، منهم: 
حسني املنصور ومرام وأحمد 
ايراج وسالي القاضي، ومن 
مصر الفنان جمال حجازي، 
النجــوم  ومجموعــة مــن 

الشباب.

ويخبروه بأنه سيتســلمها 
خــالل ٣ شــهور، ولكن بعد 
انتهاء املهلــة يقوم صاحب 
املكتب باملماطلة، وتتشعب 
الدراميــة والتي  اخلطــوط 
جتري بــني الكويت وإحدى 
الــدول األوروبية، بحضور 
عــدد بارز من النجوم الذين 
جسدوا الشخصيات مبستوى 
فنــي عــال املســتوى يليق 
بالدراما التلفزيونية الكويتية 

اجلديدة. 
واســتطرد ســراب: بعد 
إنتــاج العديــد مــن االعمال 
الدرامية واملسلسالت وأيضا 
البرامج الثقافية، أتوجه في 
املرحلة احلالية الى حتقيق 
عدد من االفالم التلفزيونية 
وأيضــا الســينمائية، وهي 

ُصوِّر في صيف ٢٠١٩ ويُعرض عبر شاشة «الكويت» ومن بطولة عدد من النجوم

.. ومع املؤلف عادل الزاهد والفنان جمال حجازيحسن سراب يتوسط النجمني حسني املنصور ومرام

املخرج واملنتج حسن سراب

بعد إنتاج العديد من األعمال الدرامية والبرامج الثقافية أتوجه إلى األفالم التلفزيونية والسينمائية

االنتاج الكويتي واحلاضنة 
األساسية والراعية لصناعة 
الفني بكل قطاعاته  االنتاج 
وتخصصاتــه، وذلك بدعم 
وتشــجيع واهتمــام كبيــر 
يوليــه وزير اإلعــالم وزير 

باسم السلكا: «بورتريه» سوري أحداثه مثيرة للغاية
دمشق - هدى العبود

أكد املخرج السوري باسم السلكا لـ «األنباء» أن 
توّقف تصوير مسلسل «بورتريه» كان بسبب 
وباء كورونا، ما أدى إلى خروج املسلسل من 
«الســباق الرمضاني»، وأضاف لـ «األنباء» 
انه سينتهي من التصوير خالل أيام قليلة.

وعن مضمون املسلســل قــال: «بورتريه» 
مسلسل سوري اجتماعي بحت تدور أحداثه 
عن قصة حب مرت خالل زمنني، زمن حالي 
وزمن ماض «وأحداثه مثيرة للغاية وأمتنى ان 
ينال إعجاب الناس حني عرضه على الشاشة.

نعلم جيدا أنك صاحب جتربة كبيرة باألعمال 
املشتركة كيف تنظر إليها وهل أنت معها أم ال؟

٭ األعمــال املشــتركة ليســت جديدة فهي 
موجودة منذ الراحل نهاد قلعي ودريد حلام 

ولم تنقطع تلك األعمال سواء على مستوى 
الدراما أو املسرح والسينما وشاهدنا العديد 
من األعمال الســورية املصريــة واللبنانية 
املشتركة وهذه األعمال أثبتت وجودها وال 
زالت تعــرض على الفضائيات حتى يومنا 
هذا وتلقى تسويقا من قبل الشركات املنتجة 
العربية، لكن استطيع القول ان هذه األعمال 

خفت بعض الشيء.

كيف يقيّم املخرج باسل السلكا األعمال الدرامية 
التي استطاعت ان تكون على الفضائيات خالل 

املوسم الرمضاني احلالي؟
٭ ألكــون صريحــا لم اســتطع مشــاهدة 
املسلسالت الفنية التي عرضت على أي قناة. 
سواء سورية أو عربية أو حتى أجنبية ألننا 
استأنفنا التصوير أثناء عرض هذه األعمال 
خالل شهر رمضان ومبا أن فترة العرض ألي 

مسلسل ٣٠ يوما فمن الظلم ان تبدي رأيك 
بعمل صور بظروف شــاقة ومتعبة للغاية 
وأنت لم تشاهد العمل وتفاصيله وتقيمه.

يقال ان شركات اإلنتاج العربية ومنها اللبنانية 
حتجم عن إعطاء النجوم السوريني أجورا عالية 
أسوة بالنجوم العرب، إلى أي مدى هذه املقولة 

صحيحة؟
٭ بدايــة ليــس دفاعا عن شــركات اإلنتاج 
اللبنانية أو العربية وسأحتدث عن جتربتي 
لسنوات مع الشركات اللبنانية فهي لم تعتمد 
موضوع األجور علما ان النجوم السوريني 
الذين اشتغلوا في لبنان كانت أجورهم عالية 
جدا «نعــم أجور النجوم الســوريني فاقت 
أجور الفنانني اللبنانيني أنفسهم» والشركات 
اعتمدت علــى ثالثية لنجاح أعمالها الفنية 
وبالتالي كانت أعمالهم مســوقة ومشاهدة 

برينغ عال جدا» وهذا الثالثوث هو «النص 
وجنوم شباك التذاكر واملخرج املبدع» ومن 
هذه اخللطة الفنية السورية اللبنانية كان 

النجاح والتسوق اجليد.

برأيك إلى أي حد أثرت احلرب على صناعة الفن 
في سورية؟ وكيف تنظر حملاربة شركات اإلنتاج 
العربية من حيث مقاطعتها للمنتج الفني السوري؟

٭ حقيقة ليس لدي فكرة عن مقاطعة شركات 
التســويق العربية لإلنتاج الفني السوري 
ألن األعمال الفنية السورية بقيت موجودة 
وتعرض طوال سنوات احلرب الطاحنة لكن 
التأثير على كمية اإلنتاج الفني لهذه الدورة 
الرمضانية كان بســبب وباء الكورونا، كما 
ان نوعيــة املنتج الفني الســوري وجودته 
اختلفت قليال عن الســابق بسبب الظروف 

التي عاشتها سورية.

أكد أن الفنانني السوريني أجورهم عالية جداً أعلى من أجور الفنانني اللبنانيني

باسم السلكا في لوكيشن التصوير

عبدالسالم: زاد وزني بسبب «كورونا»

دينا الشربيني 
ر لرمضان  ُحتضِّ

٢٠٢١ مبكرًا

هند البحرينية تعقد خطوبتها
بعد تعافيها من املرض

أحمد الفضلي

أكد الفنان عبدالســالم محمد انه وأغلب 
الفنانني مــن أبناء جيله وجدوا ضالتهم في 
مواقع التواصل االجتماعي التي تشكل حاليا 
أفضــل طريقة للتواصل مــع جمهورهم في 
الكويت وخارجها، األمر الذي مكنهم من إيصال 
أي رســالة الى اجلمهور وبأي وقت بعكس 
مــا كانت عليه األمور في املاضي، حيث كان 
الفنــان يحتاج لظهور إعالمــي ما بني فترة 
وأخــرى وأحيانا ال تتــاح له فرصة الظهور 
للحديث عن مشاريعه الفنية أو تفسير أمور 
يحتاج الى تفسيرها جلمهوره. موضحا أنه 
في االيام املاضية وجد أمرا آخر وهو «اليف 
انستغرام» أو «اليف تويتر» وكالهما ميكنان 
أي فنان من االجابة عن أسئلة اجلمهور بشكل 
مباشــر أو الغناء للجمهور في أي وقت، في 
املاضي لم تكن هذه األمور متوافرة لكنها ال 
تغني أيضا عن حفالت املسرح التي نرى فيها 
اجلمهور وتفاعله بشكل مباشرة، وأنا حالي 
كحال أغلب الفنانني متشوق لعودة احلفالت 
الغنائية والغناء على املسرح. وعن أوضاعه 
مع أزمة كورونــا وكيفية قضاء فترة حظر 
التجول، ذكر عبدالســالم مــن خالل حديثه 
لـــ «األنبــاء» ان األيام األولــى لألزمة كانت 
صعبة عليه، خصوصا أنها لم تشهد خروجه 
من املنزل، األمر الذي تسبب بتحول حياته 
اليومية الى أكل ونوم ونتج عن ذلك ازدياد 
الوزن قبل تراجعه مؤخرا بعد السماح بفترة 
ممارسة رياضة املشي وكذلك خضوعه للرجيم 
للمحافظــة على وزنه. وأضاف عبدالســالم 

أن هاتفة النقال كان من اهم أدوات التسلية 
بالنســبة له أو ألي فنان آخر، حيث يقضي 
ســاعات طويلة في تصفح مواقع التواصل، 
وفي حال اشتياقي للجمهور أقوم بالتواصل 
معهم عن طريق «اليف انســتغرام» وتقدمي 
وصالت غنائية تعود بي للحياة مرة أخرى، 
فالفنان البــد أن يغني جلمهوره مهما كانت 
الظروف.  وفيما يتعلق مبشــاريعه الفنية 
للمرحلة املقبلة، أفاد عبدالسالم بأنه ال يفكر 
حاليا في أي مشــروع فني بسبب األوضاع 
التي تعيشــها البالد حاليا ويعيشها العالم 
اجمــع، موضحا انه ال ميكن حتديد أي أمور 
خاصة بالفترة املقبلة قبل أن تزول هذه األزمة، 
خصوصا أنه ال ميكن ألحد أن يتوقع موعد 
انتهــاء أزمة ڤيروس كورونا وعودة احلياة 

كما كانت في املاضي.

تخطط الفنانة دينا الشربيني ألن تكون 
في املوســم الدرامــي الرمضاني في ٢٠٢١، 
على أن تنتهي من اختيار العمل واألبطال 
املشــاركني لها فيه والتصوير قبل حلول 

الشهر الفضيل بفترة كافية.
وتفكر دينا مع الشركة املنتجة للعمل في 
شراء فورمات عاملية على أن يكون مختلفا 
عن «لعبة النسيان»، والذي لم ينل النجاح 
املطلوب، وكان مقتبسا من فورمات مسلسل 

إيطالي، وكتب له السيناريو واحلوار تامر 
حبيب وأخرجه هاني خليفة وأحمد شفيق، 
وشارك في بطولته إلى جانب دينا كل من: 
أحمد داود، إجنــي املقدم، رجاء اجلداوي، 
علي قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش 
حياة الطبقة املتوســطة، وتتغير حياتها 
متاما عندمــا تفقد ذاكرتها وجتد نفســها 
في صراع بني حياتهــا اجلديدة ومحاولة 

تذكر املاضي.

أكدت الفنانة هند البحرينية صحة خبر 
خطوبتها، مشيرة، بحسب مجلة «سيدتي»، 

إلى أن خطيبها من خارج الوسط الفني.
وكانت هند قد أعلنــت خبر خطوبتها 
بطريقة غير مباشرة من خالل نشرها صورة 
عبر حسابها على «انستغرام» وهي ترتدي 
خامت اخلطوبة وتضع تاجا من الورود على 
شعرها، دون أي تعليق أو معلومات حول 
خطيبها، كما قامت مبشــاركة ڤيديوهات 
قصيرة في «الستوري» اخلاص بها، بدت 
وكأنها من حفل اخلطوبة، إذ، ظهرت زينة 
خاصة باحلفل، وأشخاص يرقصون على 
أنغام املوسيقى، واكتفت بنشر صور لكل 
من هنأها في خاصية «الستوري» دون أي 

تعليق منها على خبر خطوبتها.
يذكر أن هند أصيبت بڤيروس كورونا 
أثناء تواجدها في مدينة برشلونة بإسبانيا، 
وغادرت املستشــفى بعد ثبــوت تعافيها 
متامــا منه، واحتفلــت بالنتيجة النهائية 
للفحوصات التي خضعت لها بعد مكوثها 
فــي احلجــر الصحي خالل األيــام القليلة 
املاضية، وظهرت نتائجها األولية إيجابية، 

ثم جاءت سلبية في الفحص الثاني.
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«الوطني» يطلق حملته الصيفية
Visa لالسترجاع النقدي بالتعاون مع

يواصــل بنــك الكويــت 
الوطنــي مكافــأة عمالئــه 
علــى مدار العــام من خالل 
باقة متنوعــة من احلمالت 
واجلوائــز  والســحوبات 
التي يتــم تصميمها لتلبية 
احتياجاتهــم وتطلعاتهــم. 
ولهــذا أطلق البنــك حملته 
السنوية الصيفية للعام ٢٠٢٠ 
والتي تتيح حلاملي بطاقات 
الوطنــي االئتمانيــة   Visa
املؤهلة استرجاع مضمون 
١٠٪ عند اســتخدام البطاقة 
داخل أو خارج الكويت لدى 
مجموعة متنوعة من احملالت 

املشاركة في احلملة.
وتســتمر احلملــة التي 
انطلقــت حاليــا إلــى ثالثة 
أشــهر، حيث تنتهــي في ٥ 
أكتوبــر ٢٠٢٠، على أن يتم 
إيــداع مبلــغ االســترجاع 
 Visa فــي حســاب بطاقــات
الوطنــي االئتمانية املؤهلة 
في موعــد أقصــاه نوفمبر 
٢٠٢٠، وذلك للعمالء الذين 
قاموا بالتسجيل في احلملة 
عبر املوقع اإللكتروني للبنك 

وانطبقت عليهم الشروط.
الشــركات  وتشــارك 
واملتاجر اآلتية في احلملة: 
طلبات، اكسايت، يوريكا،، 
زين، Ooredoo، stc، منشي، 
بــارن،  Farfetch، بوتــري 

كارفور ومركز سلطان.
 Visa وتتضمــن بطاقات
الوطني االئتمانية املؤهلة: 
بطاقة Visa Signature الوطني 
 Visa بطاقــة  االئتمانيــة، 
Platinum الوطني االئتمانية، 
بطاقة Visa Infinite الوطني 
 Visa بطاقــة  االئتمانيــة، 
Signature الوطني-اخلطوط 
الكويتيــة (نادي  اجلويــة 

تزامنا مــع قرار مجلس 
الوزراء ببدء املرحلة الثانية 
من عودة احلياة إلى طبيعتها 
فــي البــالد والتــي تشــمل 
عودة العمل فــي القطاعني 
املالي واملصرفي، أعلن بنك 
الكويــت الدولي «KIB» عن 
اتخاذه كل اإلجراءات الوقائية 
التي تضمن سالمة موظفيه 
وعمالئه، حيث اعتمد إعادة 
تشــغيل ٥٠٪ مــن الفروع 
و٣٠٪ من موظفي اإلدارات، 
إضافــة إلى االســتمرار في 
تقدمي خدماته املصرفية عبر 
اإلنترنت وتطبيق الهواتف 
الذكية، وذلك في إطار جهوده 
الرامية للمساهمة في احلد 
من انتشار جائحة كورونا 

«كوفيد - ١٩» في البالد.
وبهذه املناســبة، صرح 
للخدمــات  العــام  املديــر 
املصرفية لألفراد في البنك، 
 «KIB» عثمان توفيقــي: ان
لطاملــا حــرص علــى دعــم 
جهــود احلكومــة الكويتية 
في مواجهة انتشار ڤيروس 
كورونا، إلى جانب تطبيقه 
الوقائيــة  كل االحتــرازات 
املطلوبة والتي تضمن صحة 
وسالمة موظفيه وعمالئه في 
آن واحد. مشيرا إلى أنه ميكن 
للعمــالء تنفيــذ معامالتهم 
املصرفيــة مبنتهــى الراحة 
والســهولة دون احلاجــة 
ملغــادرة منازلهم، وذلك من 
خــالل مجموعــة اخلدمات 
اإللكترونيــة  املصرفيــة 

الواحــة) االئتمانية  (نادي 
ســيحصلون أيضــا على ٣ 
أميــال نــادي الواحة مقابل 
كل دينار كويتي يتم إنفاقه 
محليا، وعلى ٤ أميال نادي 
الواحــة مقابــل كل دينــار 
يتم إنفاقــه دوليا. وبإمكان 
العمالء اكتساب األميال اآلن 
واســتبدالها الحقــا حلجز 
تذاكر السفر وغيرها الكثير. 
وبهــذه املناســبة، أعلن 
نائــب مدير عــام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنــك الكويــت الوطني 
هشام النصف قائال: حملتنا 
املوسمية لالسترجاع النقدي 
هــذا الصيــف اســتثنائية 
بالكامــل، ليس فقــط على 
صعيــد املكافــآت واحملالت 
املشــاركة، ولكــن فــي ظل 
الظــروف الصحية الطارئة 
جراء جائحة كورونا والتي 
تؤكد حرصنــا على مكافأة 
عمالئنا على مدار العام برغم 

فــرع حولي في eMall، فرع 
الدعية، فــرع جابر األحمد، 
فرع الفحيحيل مقابل مجمع 
الكوت وفرع األڤنيوز (الذي 
يعمل من الساعة ١٠ صباحا 

حتى ٢ ظهرا).
مشيرا إلى أن «KIB» يقوم 
حاليــا بالتخطيــط إلطالق 
عدد من املشاريع اجلديدة، 
إلى جانــب تعزيز مختلف 
خدماتــه اإللكترونية وذلك 
بهدف تلبية احتياجات كل 
عمالئه احلاليني واحملتملني، 
واضعا في مقدمة أولوياته 
العمــالء  رضــا  اكتســاب 
املالية  وحتقيق متطلباتهم 

واملصرفية. 
ومــن جانبــه، أضــاف 
نائب املدير العام للخدمات 
املصرفية لألفراد في البنك، 
مصعب الشعالن، قائال: إن 
«KIB» قام بتفعيل كل منصات 

اختالف الظــروف التي لن 
تثنينــا عن إثــراء التجربة 
املصرفية التي يحصل عليها 
عمالؤنا لتتكامل مع ما نوفره 
لهم من خدمــات ومنتجات 

مصرفية متميزة.
الوطنــي دائما  وأكمــل: 
األقــرب إلى عمالئــه، ولهذا 
يتــم تصميم كافة احلمالت 
واملكافآت وفقا الحتياجات 
العمــالء علــى  وتطلعــات 
اختــالف شــرائحهم، كمــا 
ترتكــز تلك احلمــالت على 
رصد تفصيلي لتفضيالتهم 
والتي نتعرف عليها من خالل 
قنــوات اتصــال متنوعة ال 
تتوقف عن التواصل معهم 
على مدار الساعة، إضافة إلى 
قاعدة بيانات ضخمة وأدوات 

حتليلية متطورة.
وأكــد النصــف حــرص 
الوطني على إثراء التجربة 
املصرفيــة حلاملي بطاقات 
الوطنــي االئتمانيــة   Visa
مــن خالل ما توفره لهم من 
أسلوب حياة مميز، وفرصة 
املشاركة في احلمالت الفريدة 
واالستثنائية على مدار العام 
والتي طاملا تلقى استحسانا 

وتفاعال منهم.
 Visa بطاقــات  وتعــد 
الوطني االئتمانية الطريقة 
املدفوعات،  املثلــى إلمتــام 
حيــث مينــح اســتخدامها 
مــن  الكثيــر  العمـــــــالء 
الســهولة واملزايا، وخاصة 
عنــد التســوق باســتخدام 
البطاقــة االئتمانيــة ومنها 
برنامــج مكافــآت الوطني، 
الوطنــي،  برنامــج مايلــز 
باإلضافة إلى خدمة حماية 
املشــتريات وخدمــة متديد 

فترة الضمان.

التواصل االجتماعي الداخلية 
للبقاء على اتصال دائم مع 
املوظفني ومشــاركتهم آخر 
التطورات العملية واحمللية. 
كما أنه يقوم بتطبيق نظام 
العمــل عــن بعــد والــذي 
يتيــح لنســبة كبيــرة جدا 
من املوظفني االســتمرار في 
تقدمي كامل أعمالهم مبنتهى 
الراحة واألمان مبا يتماشى 
مع اإلطار االستراتيجي لألمن 
السيبراني الذي أطلقه بنك 

الكويت املركزي مؤخرا.
وفــي اخلتــام، أوضــح 
الشعالن أن «KIB» حريص 
علــى التقيد بــكل التدابير 
الوقائية التي متنع انتشار 
الڤيروس بني موظفي البنك 
وعمالئه داخل الفروع، وذلك 
من خالل توفير طاقم طبي 
خاص لقياس درجة حرارة 
العمالء والتأكد من وضعهم 
الكمامــات والقفــازات قبل 
دخول الفــروع، إلى جانب 
التأكد من دخول عدد محدود 
من العمالء إلى الفرع وتوفير 
مظالت خارجية لالنتظار أو 
إمكانية االنتظار في السيارة، 
حيث يقوم املوظف باستدعاء 
العميل من سيارته. كما يتم 
أيضــا تعقيــم كل الفــروع 
واملبنــى الرئيســي للبنــك 
وأجهزة السحب اآللي بشكل 
مستمر، مع توفير معقمات 
اليديــن بجــوار كل أجهزة 
الســحب مما يضمن سالمة 

اجلميع.

الواحــة) االئتمانية، بطاقة 
الوطنــي-  Visa Infinite
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
(نــادي الواحة) االئتمانية، 
 Visa Infinite Privilege وبطاقة

الوطني االئتمانية. 
إضافــة إلــى ذلــك، فإن 
حاملي بطاقة Visa الوطني-
الكويتية  اخلطوط اجلوية 

املبتكرة التي يوفرها البنك 
لهم على مدار الســاعة عبر 
اإلنترنت أو تطبيق الهواتف 

الذكية.
كما ميكنهم زيارة فروع 
البنك العاملة من األحد إلى 
اخلميس من الســاعة ٨:٣٠ 
صباحــا حتى ١ ظهــرا، مع 
االســتفادة مــن ميزة حجز 
موعد مسبقا عن طريق خدمة 
Q-Matic املتاحة عبر تطبيق 
KIB للهواتف الذكية. موضحا 
أن الفــروع العاملة تشــمل 
األفرع املخصصة للشركات 
واألفراد وهي الفرع الرئيسي، 
فــرع الفنطــاس، فرع غرب 
اجلهــراء وفــرع األحمدي. 
باإلضافة إلى الفروع األخرى 
التي تخدم األفراد فقط وهي 
فــرع الزهــراء، فرع ســعد 
العبداهللا، فرعا الساملية في 
ليلى جاليري وشارع عمان، 

«KIB» يبدأ املرحلة الثانية من عودة احلياة 
ويواكب كل إجراءات الوقاية من كورونا

هشام النصفمصعب الشعالنعثمان توفيقي

Ooredoo الكويت
تطلق عروضًا ترحيبية خاصة للشركات

أطلقت Ooredoo الكويت، 
عرضا خاصا لعمالئها من 
الشــركات بهدف متكينهم 
على ادارة أعمالهم بسالسة 
وتسهيل التواصل، خاصة 
أن الكويت تستعد للمرحلة 
الثالثة من العودة التدريجية 

الى احلياة الطبيعية.
ويقدم قطاع الشــركات 
عروضــا   Ooredoo فــي 
للشــركات  ترحيبيــة 
واملتوســطة  الصغيــرة 
مبناســبة عودتهــم للعمل 
مــن خــالل تقدمي 3 أشــهر 
خدمة مجانيــة على باقات 
الشــركات، وذلــك لتوفير 
الدعم الكامل ملا واجهت هذه 
الشركات خالل فترة تفشي 
الوباء، هذا باالضافة ملنحهم 
قيمة اضافية على احملفظة 
االلكترونيــة الســتخدامها 
في سداد الفواتير أو شراء 
األجهزة الذكية اجلديدة، كما 
يوفر هذا العرض ألصحاب 
الشــركات انترنت ودقائق 
محلية مضاعفة، لتمكينهم 
من ادارة أعمالهم بسالسة.
وتوجهــا نحــو توفير 
األفضل لكل العمالء، حرصت 
Ooredoo على تقدمي عروض 
خاصة للقطاع احلكومي من 
الهيئات والوزارات تتضمن 
 ،Apple أحدث األجهــزة من
وهــواوي،  وسامســوجن 
بأفضــل األســعار، حرصا 
علــى تزويــد عمالئنــا مبا 

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزيــن فــي الســحوبات 
اليومية على حساب يومي، 
حيــث فــاز كل واحــد منهم 
بجائــزة ٥٠٠٠ دينار، وكان 
احلــظ في هذه الســحوبات 
مــن نصيــب: عاليــة احمد 
عبدالعزيز القطامي، شيماء 
إسماعيل محمد األنصاري، 
عبــداهللا  علــي  عيســى 
العبدالهادي، عبدالكرمي محمد 
يوسف طيون، ساره محمد 
عبداهللا الوزان وعالية محمد 
الــوزان. باإلضافة  عبداهللا 
للسحب اليومي، يوفر بنك 

برقان ســحب ربع ســنوي 
للفــوز  حلســاب «يومــي» 
بجائزة نقدية بقيمة ١٢٥ ألف 
دينار، وللتأهل للسحوبات 
ربــع الســنوية يتعني على 
العمالء أال يقل رصيدهم عن 
٥٠٠ دينار ملدة شهرين كاملني 
قبل تاريخ السحب، كما أن كل 
١٠ دنانير متثل فرصة واحدة 
لدخــول الســحب، وإذا كان 
رصيد احلســاب ٥٠٠ دينار 
وما فوق، فسيكون صاحب 
احلساب مؤهال للدخول في 
كل من الســحوبات اليومية 

وربع السنوية.

أعلنت طيران اإلمارات 
اليوم أنها ستشغل رحالت 
إجــالء خاصة إلــى ٥ مدن 
هندية في الفترة ما بني ١٢ 
و٢٦ يوليو اجلاري ملساعدة 
الذين  الهنــود  املواطنــني 
تقطعت بهم الســبل على 
العودة إلى وطنهم، وإتاحة 
الفرصة أمــام املقيمني في 
دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحدة واملتواجدين حاليا 
فــي الهند على العودة إلى 
دولــة اإلمــارات لاللتحاق 

بعائالتهم وأعمالهم.
وستعمل رحالت طيران 
اإلمــــــارات، خالل الفترة 
بني ١٢ و٢٦ يوليو اجلاري، 
إلى املــدن الهندية التالية: 
بنغالورو (رحلتان يوميا)، 
دلهــي (رحلتــان يوميا)، 
كوتشــي (رحلة يومية)، 
مومباي (٣ رحالت يوميا) 
وثيروفانانثابورام (رحلة 
يومية). وتخضع الرحالت 

أجــرى البنــك التجاري 
ســحوباته علــى حســاب 
«أكثــر  وحملــة  النجمــة 
مــن راتب»، وقــد مت إجراء 
السحب يوم األحد املوافق ١٢ 
يوليو ٢٠٢٠ في مبنى البنك 
الرئيســي، وبحضور ممثل 
التجــارة والصناعة  وزارة 
عبدالعزيــز اشــكناني، مع 
باالشــتراطات  االلتــزام 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي.
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن فوز ستار ياسني 
خوكار ياسني احمد خوكار 
بجائزة نقدية بقيمة ٥٠٠٠ 
دينــار في ســحب حســاب 
النجمة األسبوعي، اما جائزة 
ســحب حساب حملة «أكثر 
من راتب» فكانت من نصيب 

غدير علي الوهيب.

ذكية ملساعدة الشركات على 
التكيف خالل هــذه الفترة 
الصعبة ولضمان ســالمة 
املوظفني وتأكيد استمرارية 

أعمالهم.
وحــول ذلك، أكد رئيس 
قطاع الشــركات والهيئات 
 Ooredoo احلكوميــة فــي
الكويت عبدالعزيز البابطني 
عن التزام الشركة بدورها 
الريادي في مجال التحول 
الرقمي واســتخدام احدث 
برامــج التكنولوجيــا فــي 
الكويــت. وقــال البابطني، 

االتصال. كما ينبغي على 
جميــع املســافرين تلبية 
متطلبات الوجهة املقصودة 
لكي يسمح لهم بااللتحاق 

بالرحلة.
سيسمح فقط للمواطنني 
العالقني في دولة  الهنود، 
العربية املتحدة،  اإلمارات 
بالسفر من دبي إلى أي من 

والنفطي والشركات املدرجة 
لدى البنك وكذلك املتقاعدون، 
واالســتفادة من مزايا هذه 
احلملة واحلصول على هدية 
نقدية فورية من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ 
دينار أو قرض من دون فائدة 
بقيمة ٥ أضعاف الراتب وبحد 
أقصى ١٠٠٠٠ دينار، باإلضافة 

هــو  الرقمــي  «التحــول 
قلب اســتجابة الشــركة لـ 
COVID-19، األمر الذي دفع 
Ooredoo إلى تزويد الشركات 
في الدولــة بأنواع مختلفة 

من احللول الذكية». 
وقال: خالل هذه الفترة 
غيــر املســبوقة، أولويتنا 
تبقــى فــي دعم الشــركات 
والقطاعــات احلكومية من 
خالل توفيــر أحدث حلول 
التــي تناســب  األعمـــــال 
جميــع االحتياجات، نحن 
فــي Ooredoo الكويت قمنا 
باتخــاذ خطــوات كبيــرة 
لضمان شبكتنا وخدماتنا 
التجاريــة حرصنا على أن 
تكون جميع الفرق مجهزة 
جتهيزا جيــدا لدعم جميع 

عمالئنا.
وأضــاف: يعمــل فريق 
قطاع الشــركات والهيئات 
احلكومية دون توقف للتأكد 
من بقاء عمالئنا على اتصال. 
نحن ملتزمون باحلفاظ على 
املرونة واملوثوقية للتكيف 
املتغيــرة  املتطلبــات  مــع 
لعمالئنا والبيئة االقتصادية 
حولنا.  وختم البابطني قائال: 
ستواصل Ooredoo الكويت 
تســخير جميع امكانياتها 
التي يحتاجها عمالؤنا للبقاء 
على اتصال. وسوف نحرص 
على استمرارية أعمالهم من 
خالل استخدام أسرع وأقوى 

شبكة في الكويت.

املدن الهندية اخلمس.
السفر على هذه الرحالت 
متاح فقط للمواطنني الهنود 
الذين يحملون إقامة دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة 
واحلائزين موافقة مسبقة 
من اإلدارة العامة للجنسية 
وشؤون األجانب في دبي 
للمقيمــني في دبــي، ومن 
الهيئة االحتاديــة للهوية 
واجلنســية للمقيمني في 

إمارات الدولة األخرى.
كما ينبغي على جميع 
املســافرين مــن املطارات 
الهنديــة إلى دبــي حيازة 
شهادة صادرة عن مختبر 
معتمد من احلكومة الهندية 
قبل ٩٦ ســاعة مــن موعد 
اإلقالع كحد أقصى، تثبت 
أنهــم ســلبيون لفحــص 
 Transcription Polymerase
 Chain Reaction RT-PCR
لكي يسمح لهم بالصعود 

إلى الطائرات.

إلى الهدايا النقدية، وسيكون 
هناك سحب أسبوعي للعمالء 
الكويتيني احلاليني واجلدد 
ممــن يقومــون بتحويــل 
رواتبهــم علــى البنك لربح 
مبلغ يعادل راتبا واحدا من 
التــي يتقاضونها  الرواتب 

شهريا.

يلــزم للبقاء علــى اتصال 
وبأحدث أجهزة االتصاالت 

الذكية املتوافرة اليوم.
الظــروف  ظــل  وفــي 
والتحديــات احلاليــة التي 
يســببها تفشــي ڤيــروس 
 Ooredoo قدمت ،COVID-19
الكويت مجموعة من احللول 
املميزة والفعالة للشركات 
فــي الدولــة. تضمنت هذه 
احللول اشتراكات مجانية 
االجتماعــات  ملنصــات 
وحلــول  االلكترونيــة، 
استمرارية األعمال، وحلوال 

إلــى بنغالــورو ومومباي 
ملوافقة حكومة الوالية.

وميكن لعمــالء طيران 
اإلمــارات احلجز للســفر 
علــى مــنت هــذه الرحالت 
أو   ،emirates.com علــى 
عــن طريـــــق وكــــــالء 
الســفر ومكاتــب مبيعات 
طيران اإلمــارات أو مركز 

وأوضح البنك أن حملة 
«أكثر مــن راتــب» موجهة 
الذيــن يقومــون  للعمــالء 
بتحويــل رواتبهــم البالغة 
٥٠٠ دينار أو أكثر على البنك 
وبصفــة خاصــة املوظفني 
الكويتيني واملقيمني العاملني 
القطاعــني احلكومــي  فــي 

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

«طيران اإلمارات» تعلن عن رحالت إجالء إلى الهند

«التجاري» يعلن الفائزين
في سحبي «النجمة» األسبوعي و«أكثر من راتب»

البابطني: 
ملتزمون باحلفاظ 

على املرونة 
للتكيف مع 
املتطلبات 

املتغيرة لعمالئنا 
والبيئة االقتصادية 

حولنا عبدالعزيز البابطني

«وربة» يواصل سحوبات «السنبلة» املؤجلة
أعلــن بنــك وربــة عــن 
استئنافه سحوبات السنبلة 
األسبوعية بعد توقفها بسبب 
جائحة كورونا (كوفيد -١٩) 
التي أملت بالبالد، وسيستمر 
«وربة» في إجراء السحوبات 
الرابحني  املؤجلــة إلعــالن 
العشــرة عــن كل أســبوع 
بجائزة الـ ١٠٠٠ دينار لكل 
منهم، وذلك بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة 

وموظفي البنك.
وبالنسبـــــة للعمــالء 
الذيــن حالفهم احلظ خالل 
ســحب السنبلة األسبوعي 
الثامن عشــر، فقد توج ١٠ 
رابحني من عمالء بنك وربة، 
وهــم: عبداللطيــف ناجي 
عبداللطيف اخلليفة، مبارك 
بنية خلــف العرف، ناصر 
ضيف اهللا حمــد العتيبي، 
محمــد خالــد مهنــا داخــل 
املطيــري، بــدر عبدالرزاق 
عبــداهللا الســجاري، أنس 
عيسى خالد العمر، عبداهللا 
محمد عايش العتيبي، عقيل 

محمد بورسلي، حمد دليم 
محمد املطيري، وعبدالرحمن 

نايف محمد العازمي.
لســحب  وبالنســبة 
األســبوعي  الســنبلة 
العشــرين، فقد أعلن البنك 
عــن فــوز ١٠ عمــالء، وهم: 
مشاعل حمد ناصر بليهيس، 
أحمد حسن العلي، هبة جنم 
الشــراح، سوسن  عبداهللا 
محمــد عبــاس كاكولــي، 
حصة فهيد محمد العجمي، 
جزعة راجــح عيد املخيال، 
حسني عبدالكرمي محمد بن 

علي، سعود عبداهللا سعود 
املطيري، هاشم محمد خير 
العســاف، أحمــد عايــش 

مشعان الرشيدي.
أما الفائزون العشرة في 
السحب األسبوعي احلادي 
والعشــرون، فهــم: راشــد 
حمد عيــد املخيــال، محمد 
ســعد ثانــي، عــزارة فالح 
حميدي احلســيني، مشعل 
محمد مناحي العازمي، علي 
محمد محمد العجمي، موضي 
السبيعي،  ضيدان عبداهللا 
عبداحملســن ناصر ســالم 
العجمي، ســعد عيد محمد 
الفالح، خوله عبدالنبي علي 
الغضبان، وحماد علي سالم 

العجمي.
أما العمالء الذين حالفهم 
احلظ خالل سحب السنبلة 
Kids الشهري اخلامس، فقد 
تــوج ٣ رابحني مــن عمالء 
البنك، وهم: مها خالد مساعد 
الساير، سعد محمد مبارك 
الدوســري، ونافل إبراهيم 

نافل الدويلة.

حسني علي اإلبراهيم، أحمد 
العتيبي،  ناصــر جعيثــن 
وعالي علي عبدالهادي املري.
أمــا ســحب الســنبلة 
األســبوعي التاســع عشر، 
فقــد تــوج: دخيل حســني 
عائشــة  العنــزي،  بــراك 
عبيد فهيــد العجمي، مرمي 
محمــد اســحق الهاجــري، 
نــوال إســماعيل عبــداهللا 
اجلاسم، سعود خلف سعود 
العازمي، إبراهيم عجيل جابر 
الشــمري، فهد فالح سطام 
الســعدون، مشعل يوسف 
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١٫٤٣ مليار دينار ديون مستحقة لـ ٤ جهات حكومية.. غير محصلة!
أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر 
مســؤولة ان اجمالي الديون 
املستحقة لـ ٤ جهات حكومية، 
هي وزارة املالية، واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية، 
وبنك الكويت املركزي، واإلدارة 
العامة للجمــارك، تبلغ نحو 
١٫٤٣ مليار دينار، وذلك حتى 
نهايــة الربع الثاني للســنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ املنتهي في 

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩.
ووفقــا لبيانــات حصلت 
عليهــا «األنباء»، فان الديون 
املاليــة  لــوزارة  املســتحقة 
العامة - احلسابات  (االدارة 
العامة)، تبلــغ ٤٧٢٫١ مليون 
دينار، منها ديون مســتحقة 
علــى احلكومة تبلــغ ٢٦٨٫٣ 
مليــون دينــار منهــا نحــو 
٢٦١٫٧ مليون دينار مستحقات 
ضريبية غير نهائية منظورة 
امام القضاء ويتم تســجيلها 
في حساب الديون املستحقة 
ألغراض املتابعة، ومنها ايضا 
٦ ماليني دينار مستحقات عن 
استغالل الغير ألمالك الدولة 
والتي تشمل أسواقا وشاليهات 
وأراضــي فضــاء وغيرهــا 
ويتم اتخاذ كافــة االجراءات 
لتحصيلها مبا فيها التقاضي.

ُعهد وتسويات
وأظهرت البيانات ان هناك 
نحو ١٤٣٫٧ مليون دينار عهد 
حتت التسوية منها ٥٥ مليون 
دينار مت حتصيلها من حصيلة 
االكتتــاب فــي محطــة الزور 
الشمالية و٥ ماليني دينار مت 
حتصيلها من وزارة املواصالت 
عن مشــاريع هيئة الشــراكة 
ايقافهــا والعائــدة  التــي مت 
لوزارة املالية من مترو االنفاق 
والســكك احلديديــة ومبنى 

البريد.
 ٨٣٫٧ هنــاك  ان  وقالــت 
مليون دينار سيتم حتصيلها 
من عقــود االيجار التي تقوم 
وزارة املالية بإبرامها حلساب 
اجلهات احلكومية من ايجار 

مليون دينار اقساط املدنيني 
الذين غادروا  الكويتيني  غير 
البالد بســبب الغزو العراقي 
الغاشم حيث مت دفعها لشركة 
التســهيالت الكويتيــة نيابة 
عنهــم ويتــم حتصيلها وفقا 
لالتفاقية مع الشركة املذكورة 
اال ان ما يتم حتصيله ضئيال 
لعدم وجــود املدينــني داخل 

الكويت.
وذكــرت ان هنــاك مبلغا 
بقيمة ٨٧٫٩ ألــف دينار وهو 
قيمة إعانة االسرى واملفقودين 
وتعويضات حــوادث ومتت 
الفتــوى  ادارة  مخاطبــة 

واالعانات واملنحــة االميرية 
التي مت صرفها دون وجه حق 

وجار استرجاعها.
وبينت ان هناك مبلغا يقدر 
بنحو ٥٦٫٧ مليون دينار وهو 
حتت بند عهد حتت التسوية 
يشمل مبلغ ٤٩٫٩ مليون دينار 
وهــو قــرض الهيئــة العامة 
للصناعــة ويتــم حتصيلــه 
على اقســاط سنوية مبوجب 
االتفاقيــة املوقعة مع الهيئة، 
ومبلغ بقيمة ٣٫٩ ماليني دينار 
وهو خاص مبشــاريع هيئة 
الشــراكة وســيتم حتصيله 
حســب االتفــاق مــع الهيئة، 

في غير الغرض املخصص لها.
مديونيات «التأمينات»

على صعيــد آخر، أظهرت 
البيانــات ان قيمــة املديونية 
املستحقة ملؤسسة التأمينات 
االجتماعية تبلغ ٧٤٦٫٧ مليون 
دينــار، وقالت التأمينات انها 
تتخذ اجراءاتها نحو حتصيل 
مبالغ االشتراكات في حال تأخر 
اصحــاب االعمال فــي توريد 
للمؤسسة وفقا للقانون، فضال 
عن ذلك يتم االســتقطاع من 
حقــوق اصحاب االعمال التي 
تصــرف لهــم الهيئــة العامة 

والتشريع إلعدامها لصعوبة 
حتصيلها.

وقالت ان هناك مبلغا بقيمة 
٥١٢ ألف دينار وهو متبق ميثل 
اعانات مت تقدميها لبعض الدول 
ومت استخدامها لغير الغرض 
الــذي مت صرفــه مــن اجلهــا 
وتتولى سفارات الكويت في 
اخلارج حتصيل تلك االموال 
وتوريدهــا للوزارة باإلضافة 
الــى املبالغ اخلاصــة بعقود 
الدفــاع (التعزيــزات  وزارة 
التنسيق  العســكرية) وجار 
الســترجاع املبلــغ فضال عن 
بعض التعويضات من الكوارث 

ومبلغ بقيمة ٢ مليون دينار 
وهو عــن ازدواجية الصرف 
لتعويضات االمم املتحدة وجار 
حتصيله، ومبلغ بقيمة ٥٩٦ 
ألــف دينار وهــو املتبقي من 
زيــادة متويل الهيئــة العامة 
لتقدير التعويضات وســيتم 
تسويتها خالل العامني املاليني 

٢٠٢١ و٢٠٢٢.
وذكرت «املالية» انها ال تألو 
جهدا في اتخاذ كافة اإلجراءات 
جتاه التســوية ملســتحقاتها 
ســواء أكانــت لــدى اجلهات 
احلكوميــة او االفراد او حتى 
الدول التي تستغل املساعدات 

للقوى العاملة وفقا للقانون.
البنك املركزي

امــا بنك الكويــت املركزي 
فقد اشار الى ان حجم الديون 
املســتحقة عليه تبلــغ  ١٩٫٣ 
مليون دينار، تتمثل في مبلغ 
٥٦٨٫٣ ألــف دينــار وهو ناجت 
عن تنفيذ حكم قضائي لصالح 
القرية التراثية وذلك اثر نزاع 
قضائي مع البنك بشأن تداخل 
اعمــال تدعيــم جوانب احلفر 
مببنى البنك املركزي اجلديد مع 
مشروع القرية التراثية ومت دفع 
املبلغ. وافاد بان هناك مبلغ ٤٢ 
الف دينار في صورة مستحقات 
البنــك، وهناك مبلغ  ملوظفي 
١٨٫٤ مليــون دينار مســتحق 
على وزارة املالية نتيجة تقييم 
املوجودات واملطلوبات النقدية 
وفق نص املادة ٤٨ من القانون 
رقم ٣٢ لســنة ١٩٦٨ في شأن 
النقد. وشدد املركزي على انه ال 
توجد اي مبالغ مصنفة ضمن 
الديــون املعدومــة او يصعب 

حتصيلها.
اجلمارك

وحول الديون املســتحقة 
العامــة للجمــارك،  لــإلدارة 
أظهــرت البيانات انهــا تبلغ 
١٩٦٫١ مليون دينار، علما بان 
هناك مديونية معدومة مببلغ 
١٠٤ آالف دينار ويرجع السبب 
في عــدم حتصيلها هو مرور 
فترة زمنية جتــاوزت الـ ٢٥ 
عاما دون مطالبة املدنيني بها 
مبــا ترتب صعوبــة في عدم 
االســتدالل علــى املســتندات 

الثبوتية لهذه الديون.
وقالت ان «اجلمارك» تقوم 
بحصر دائم ومســتمر لكافة 
الواجب حتصيلها  املتأخرات 
وقيدها في حساب نظامي وذلك 
بالنسبة للدوين املستحقة على 
االفراد واملســتحقات واتخاذ 
كافة اإلجراءات الفعالة لضمات 
حتصيلهــا ســواء بتوجيــه 
مطالبــات كتابيــة للمدينــني 
حلثهم على الســداد او بطلب 

اقامة دعوى قضائية.

ً في مقدمتها «التأمينات» بـ ٧٤٦٫٧ مليون دينار.. و«املالية» بـ ٤٧٢ مليوناً.. و«اجلمارك» ١٩٦ مليونا

وســكن  حكوميــة  مقــرات 
موظفني باإلضافــة الى قيمة 
صيانة برامج احلاسب اآللي 
ومقابل تكلفة االستشارات التي 
يقدمها البنك الدولي للجهات 

احلكومية.
وبينــت ان هنــاك عهــدا 
حتت التحصيــل بقيمة ٤٠٤ 
آالف دينار وهي متثل املبالغ 
التي بذمة املوظفني احلاليني 
يتــم  والتــي  واملتقاعديــن 
حتصيلها عن أقساط شهرية.
وذكــرت ان هنــاك ديونا 
مســتحقة للحكومــة بقيمــة 
٣٫٢ ماليــني دينــار منها ٢٫٦ 

الديون املستحقة لـ «املركزي» ال توجد بها أي مبالغ مصنفة ضمن الديون املعدومةسداد مبلغ ٥٥ مليون دينار من حصيلة االكتتاب في محطة الزور الشمالية

١٣٨ مليون دينار مكاسب سوقية للبورصة.. 
والسيولة تقفز ٦٢٪ في جلسة أمس

شريف حمدي

شهد سهم شــركة البورصة قفزة 
 «OTC» ســعرية كبيرة في منصة الـ
بنهاية تعامالت امــس، حيث ارتفاع 
بنسبة ١٢٫٥٪ ليصل السهم الى مستوى 
٨٤٥ فلسا بعد بلوغه ٨٥٠ فلسا أثناء 
التعامالت، وهو أعلى ســعر للســهم 

منذ إدراجه ضمن املنصة.
وبذلــك يواصل الســهم ارتفاعاته 
القياسية للجلسة الثانية على التوالي، 
حيث شــهد ارتفاعا الفتا في جلســة 
اخلميس املاضي في أول تعامالت السهم 
عقب استئناف نشاط تداول األوراق 
املالية غير املدرجة ببلوغه ٧٥١ فلسا 
ارتفاعا من ٥٦٩ فلسا قبل توقف نشاط 
السوق. وبارتفاعه امس ملستوى ٨٤٥ 
فلسا يكون السهم ارتفع بنسبة ٤٨٪ 
خالل جلســتني فقط، وسط توقعات 
باستمرار ارتفاع سعر السهم السوقي 

حتى إدراجه بالسوق الرئيسي.

يذكر ان هيئة أســواق املال أمتت 
عملية االكتتاب العام في نسبة ٥٠٪ 
من اسهم شركة البورصة في ديسمبر 
املاضي بسعر اكتتاب ١٠٠ فلس، وذلك 

بعد تغطيته بنسبة ٨٥٠٪.
وفي ســياق آخر، أعلنت بورصة 
الكويت امس عن موافقتها على تسجيل 
شركة ثروة لالستثمار صانع سوق، 
على أن تزاول نشاطها اعتبارا من اليوم 
االثنني، وقالت البورصة في بيان على 
موقعها، إن الشركة ستزاول نشاطها 
صانع ســوق على أسهم كل من: بنك 
الكويت الوطني، الصاحلية العقارية، 

وشركة ميزان القابضة.
يشار إلى أنه ميكن لصانع السوق 
اختيار أو إدراج أي ســهم من األسهم 
املسجلة بالسوق ضمن محفظته، للقيام 
باألعمال التي حددتها قواعد البورصة، 
وبالتالي توفير ســيولة جديدة على 

السهم.
وعلى مســتوى نشــاط البورصة 

امس، حققت القيمة السوقية مكاسب 
بنسبة ٠٫٥٪ بإضافة ١٣٨ مليون دينار 
للمكاسب السابقة، إذ ارتفعت القيمة 
السوقية إلى ٢٩٫٣٧ مليار دينار، وقفزت 
السيولة بشكل الفت خالل جلسة امس 
بنســبة ٦٣٪ ببلوغهــا ٣٧٫٨٨ مليون 
دينار ارتفاعا من ٢٣٫١٨ مليون دينار 
في جلسة اخلميس املاضي، وارتفعت 
الســيولة على وقع اســتهداف اسهم 
األهلي املتحد وأجيليتي وبيتك وزين 

والوطني.
وارتفعت مؤشرات السوق بشكل 
جماعــي بنهاية جلســة امس، حيث 
ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة ٠٫٦٪ 
مضيفا ٣٢ نقطة للمكاســب السابقة 
ليصل الــى ٥٦٣٦ نقطــة، كما ارتفع 
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ٠٫٢٪ 
محققا ٨ نقاط مكاسب ليصل الى ٤٢٠٦ 
نقاط، وارتفع مؤشــر الســوق العام 
بنسبة ٠٫٥٪ محققا ٢٤٫٢ نقطة ليصل 

املؤشر الى ٥١٥٥ نقطة.

ً سهم «البورصة» يُحلِّق ألعلى مستوياته على اإلطالق عند ٨٤٥ فلسا
ضبطية قضائية لبعض موظفي «تشجيع االستثمار»

أحمد مغربي

أصدر وزير التجــارة والصناعة 
إدارة هيئة تشــجيع  رئيس مجلس 
الروضان  املباشــر خالد  االستثمار 

قرارا مبنح ٩ من موظفي هيئة تشجيع 
االســتثمار صفة مأمــوري الضبط 
للمخالفات  للتصدي  القضائي، وذلك 
التي تنشأ. وبناء على القرار فإنه يحق 
للموظفني الذيــن مت تخويلهم صفة 

الضبط األحقية في دخول األماكن ذات 
الصلة وطلب البيانات واإليضاحات التي 
يرونها مناسبة، وذلك تنفيذا للقانون 
رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٣ واللوائح والقرارات 

املنفذة له.

«الكيماويات»: مستشار فني لدراسة
انعكاس «كورونا» على إقامة مشاريع البتروكيماويات

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر نفطية مسؤولة أن 
الكيماويات  شركة صناعة 
البترولية كشفت عن العقود 
واملناقصات وأوامر الشراء 
اجلديدة لفترة الـ ٦ أشــهر 
املقبلــة مــن ٢٠٢٠ والتــي 
اشتملت على نحو ٥٧ عقدا.

وفــي التفاصيــل، قالت 
املصادر إن الشــركة تنوى 
العقــود  طــرح عــدد مــن 
خالل شــهر يوليو اجلاري 
تختص بعمليات خدمات أمن 
املعلومات وأرشــفة البريد 
أداء  االلكتروني وحتســني 
الشبكة الالســلكية ونظام 
تقنيــة  مراقبــة شــبكات 

املعلومات.
الشــركة  أن  وذكــرت 
تعتــزم طــرح مجموعــة 
كبيــرة مــن العقــود خالل 
شهر أغسطس املقبل تشمل 
جتديــد التراخيص والدعم 
الفني لنظام اوراكل، وجتديد 
الفني  التراخيــص والدعم 
لنظــام ماكســيمو، وتقدمي 
أعمــال احلراســة ملصانــع 
الشركة بالشعيبة واملكتب 
الرئيســي ونــادي بوبيان، 
ودراســة جدوى اقتصادية 
أولية لفرصة إنشاء مصنع 
إلنتاج منتجــات بترولية، 

«صناعــة  أن  وبينــت 
البتروكيماويــات» لديهــا 
مجموعة كبيرة من العقود 
بحلول شــهر أكتوبر ٢٠٢٠ 
والتــي تتمثــل فــي أعمال 
البولي  صيانة دورية ملنع 
بروبلني وعقــد آخر للقيام 
بأعمــال صيانــة وإصــالح 
الصمامات وعقد آخر للقيام 
بأعمال تبديل وإصالح أبواب 
مخازن التصدير، باإلضافة 
الــى عقــد آخــر لصيانــة 
كل مبانــي الشــركة، وذلك 
مــن خــالل أعمــال الصبغ 
واالرضيــات والبورســالن 
وأعمال االملونيوم وترميم 
دورات املياه، باإلضافة الى 
عقد تصميم وتطوير موقع 

وتطبيق الشركة.

وحول العقود التي تنوى 
الشركة طرحها بحلول شهر 
نوفمبر املقبــل، ذكرت أنها 
تعتزم طرح مشاريع تطوير 
الهواتف  وبرمجة تطبيــق 
الذكية للشركة وتطوير نظام 
إدارة بيانات عمالة املقاول 
وبرمجيات إدارة أعمال الدعم 

الفني ملركز املساعدة.
كمــا تنوي الشــركة في 
ذلك الشــهر طرح مشروع 
دراسة استشــارية لتنفيذ 
مبــادرة تطويــر إجــراءات 
اختيار الفرص االستثمارية 
واجــراءات طرحهــا علــى 
القطــاع اخلــاص للخطــة 
االســتراتيجية للمحتــوى 
احمللــي التابعــة ملؤسســة 

البترول الكويتية.

تطوير إجراءات اختيار الفرص االستثمارية وإجراءات طرحها على القطاع اخلاص

أعمــال صيانــة  وتنفيــذ 
وقائية وتصحيحيه للمباني 

واملولدات الكهربائية.
وحول العقود واملناقصات 
التي تعتزم الشركة طرحها 
بحلول شهر سبتمبر املقبل، 
ذكرت أن الشركة لديها عقود 
يأتــي فــي مقدمتهــا تعيني 
مستشار لدراسة تخصيص 
سعر الشراء إلحدى الشركات 
التابعــة لشــركة صناعــة 
البتروليــة  الكيماويــات 
لشــركة «اس كيــه جلوبل 
pic»، باإلضافــة إلــى عقــد 
آخر لتعيني مستشار لدراسة 
سوق البتروكيماويات ومدى 
تأثر السوق بجائحة ڤيروس 
كورونا ومدى تأثيره على 
اقامة مشروع داخل الكويت.



اقتصـاد
االثنني ١٣ يوليو ٢٠٢٠
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«التجارة» ملراجعيها: ال موعد وال باركود.. خّلص معاملتك «أون الين»

أعلنــت وزارة التجارة والصناعة عن اســتقبال 
طلبات العمالء الكترونيا، باالضافة الى استخدامها 
خاصيــة املقابلــة االفتراضية املرئيــة إلجناز أغلب 
املعامالت دون الرجوع ملبنى الوزارة، مشــددة على 
ان هــذه اخلطوة اتخذتها تنفيذا لتوجيهات مجلس 

الوزراء بالتحول الرقمي في خدمات الوزارة. 

وأوضحت «التجارة» في بيان صحافي أمس، انه 
ميكن االســتفادة من النظام، من خالل الدخول على 
املوقع االلكتروني «Eapp.moci.gov.kw»، ثم تسجيل 
الرقم املدني وكلمة الســر للعميل إلجناز معامالته، 
واملراجعة االفتراضية عن طريـــق اســم املستخـدم 

ورقـمـه الــذي انشـــأه بنفسه. 

وأضافت أنه ميكن للمراجع اختيار اخلدمة املطلوب 
إجنازها عبر بوابة استقبال طلبات املراجعني الكترونيا 
املخصصة، ومن ثم تعبئة البيانات وارفاق املستندات 

املطلوبة للمعاملة التي يريد اجنازها.
وأشارت «التجارة» الى انه ميكن متابعة املعاملة 
عن طريق صفحة االستعالم عن الطلبات، مع إمكانية 

حضور مقابلة افتراضية مرئية مع موظف الوزارة 
لتكملة باقي اجراءات املعامالت إذا تطلب االمر، بعدها 
تتم العملية ويستخدم املستند االلكتروني كأي مستند 
ورقي.  وشددت الوزارة على ان اخلدمات اإللكترونية 
املتاحة على املوقع االلكتروني يتم التعامل معها وفق 
اإلجراءات واللوائح الرسمية املناطة داخل الكويت.

الوزارة أتاحت للمراجعني إجناز معامالتهم عبر بوابة استقبال الطلبات إلكترونياً دون احلضور

إضافة ٤٫٨ ماليني وظيفة في الواليات املتحدة وانخفاض معدل البطالة إلى ١١٫١٪
انخفاض عائدات سندات اخلزانة األميركية إلى أدنى مستوياتها املسجلة في ٣ أشهر

ر عالمتها التجارية  «جلوبل السعودية» ُتغيِّ
إلى «كامكو إنفست»

بيــت  اندمــاج  بعــد 
االستثمار العاملي (الشركة 
األم) مــع شــركة كامكــو 
لالســتثمار، نهايــة العام 
املاضــي واحلصــول على 
موافقــة اجلمعيــة العامة 
للشركة واجلهات الرقابية 
املختصــة فــي اململكة، مت 
تغييــر االســم القانونــي 
والعالمــة التجارية لبيت 
االستثمار العاملي السعودية 
إلى  الســعودية)  (جلوبل 
شــركة كامكو لالســتثمار 

متاشــيا مع استراتيجية املجموعة للعمل 
حتت عالمة جتارية موحدة «كامكو إنفست». 
وبهذه املناســبة، قــال رئيس مجلس 
الســعودية  إنفســت فــي  إدارة كامكــو 
م.ســفيان الزامــل: «مت اعتمــاد العالمــة 
التجارية اجلديدة، وبهذا تنضم الشــركة 
إلى شركات املجموعة التي حتمل العالمة 
ذاتها في كل من الكويت ومركز دبي املالي 
العاملي، باإلضافة إلى املكتب التمثيلي في 

اسطنبول».
وأضــاف الزامــل، «ســتواصل كامكو 
إنفست خدمة عمالئها واالرتقاء مبستوى 
خدماتها وتوفير باقة أوســع من احللول 
االستثمارية لتكون اخليار املفضل للعمالء 
حتت إشراف هيئة السوق املالية في اململكة 

العربية السعودية».
األنشطة املستقبلية 

وتطــرق الزامــل الــى أعمال الشــركة 
وأنشــطتها املســتقبلية، مشــيرا الى أن 
الشــركة من خالل اخلبــرات التي تتمتع 
بها والدعم من املكتب الرئيسي في الكويت 
مهيأة ألن تلعب دورا محوريا في اململكة 
مستفيدة من تواجد املجموعة اإلقليمي.

فمن ناحية إدارة األصول، تدير كامكو 
إنفســت في الســعودية صندوق كامكو 
لألســهم الســعودية بحجم أصول يبلغ 
٥٨١ مليون ريال سعودي والذي يعد ثاني 
أكبر صناديق األسهم السعودية التقليدية 
والصنــدوق األكبر املدار من قبل شــركة 

اســتثمار مســتقلة غيــر 
تابعة ألحد البنوك احمللية.  
ورغم حتقيــق الصندوق 
أداء سلبيا منذ بداية العام 
وحتى نهاية شهر يونيو 
٢٠٢٠ بنسبة ٧٫٣٤٪ و٧٫١٨٪ 
لفئتي الوحدات «أ» و«ب» 
علــى التوالي متأثرا بأداء 
السوق، إال أنه كان األفضل 
أداء بني صناديق األســهم 
السعودية التقليدية التي 
تهدف إلى تنمية رأس املال.
أمـــــا االستثمـــــارات 
املصرفيــة، فتســاعد كامكو إنفســت في 
الســعودية عمالءها على حتقيق القيمة 
من خالل تواصل املستثمرين مع الفرص 
االستثمارية املناسبة في جميع أنحاء دول 
مجلس التعاون اخلليجي ومنطقة الشرق 
األوســط وشــمال افريقيا. وتستفيد من 
خبراتهــا وتواجد املجموعة اإلقليمي إلى 
تقدمي خدمات للصفقات احمللية والعاملية.

األصول املدارة
يذكــر أن حجــم األصول املــدارة من 
قبــل كامكــو إنفســت تبلغ أكثــر من ١٣ 
مليار دوالر (كما في ٣١ ديســمبر ٢٠١٩) 
في فئــات أصول وأســواق مختلفة مما 
يجعلها خامس أكبر مدير أصول في دول 
مجلس التعــاون اخلليجي وفقا لتقرير 
إدارة األصــول الصادر عن وكالة موديز 

في سبتمبر ٢٠١٩. 
وتتمتع كامكو إنفســت بسجل حافل 
من صفقات االســتثمار املصرفي بقيمة 
إجمالية تتجــاوز ٢٢٫٣ مليار دوالر منذ 
إنشائها في ١٩٩٨ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 
في أسواق رأس املال وأسواق الدين والدمج 

واالستحواذ.
وختم الزامل، قائال: «بهذه املناســبة، 
ال يســعنا إال أن نتقدم بخالص الشــكر 
والتقدير إلى عمالئنا على ثقتهم ودعمهم 
املتواصلني مؤكديــن لهم حرصنا الدائم 
على تقدمي كل ما يتماشى مع طموحاتهم 

ويتخطى توقعاتهم».

متاشياً مع إستراتيجية املجموعة للعمل حتت عالمة جتارية موحدة

م. سفيان الزامل

٣٠٪ إشغاالت الفنادق في «املرحلة الثالثة»
باهي أحمد

كشــفت مصادر مســؤولة في قطاع 
السياحة لـ «األنباء» أن الفنادق على امت 
االستعداد للعودة إلى العمل ضمن املرحلة 
الثالثة املرتقب انطالقها بعد أسبوع وفق 

قرار مجلس الوزراء.
وتوقعــت املصادر أال تتعدى نســبة 
االشغال مع بداية انطالق أعمال الفنادق 
٣٠٪ كحد أقصــى، نظرا لضعف االقبال 
بسبب التخوف من تفشي جائحة كورونا.

وأوضحت املصادر ان الفنادق ستتخذ 

كامل االجراءات الصحية ملواجهة الڤيروس 
من اغالق حلمامات الســباحة والنوادي 
الصحيــة ومنع التجمعــات في مواعيد 
االفطار والغذاء والعشاء، على أن تقتصر 
خدمات تقدمي الوجبات داخل الغرف فقط 
في املرحلة األولى للتشغيل، باالضافة إلى 
منع احلجز من خالل صاالت االستقبال 

واالكتفاء باحلجز االلكتروني فقط.
واكــدت املصادر في قطاع الســياحة 
على التزامها بجميع االشتراطات الصحية 
احملــددة مــن قبــل الســلطات الصحية 

ومنظمة الصحة العاملية.

إغالق املسابح والنوادي الصحية واقتصار تناول الطعام في الغرف

«الوطني»: األسهم األميركية ُتبدي مرونة أمام تداعيات «كورونا»
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن الوظائف 
في الواليات املتحدة ارتفعت 
مبعــدل ٤٫٨ ماليــني وظيفة 
في يونيــو املاضي، بينما مت 
تعديل مستويات مايو ورفعها 
هامشيا إلى ٢٫٧ مليون وظيفة. 
في ذات الوقت، تراجع معدل 
البطالة مــن ١٣٫٣٪ إلى ١١٫١٪ 
مــع حتــرك االقتصــاد وفقا 
الوظائف  للتوقعات بإضافة 
مجددا مع حتســن الظروف 
وتخفيف القيود املفروضة. إال 
إن املكاسب التي مت حتقيقها 
على صعيد ســوق العمل ال 
متثل ســوى جزء بسيط من 
الوظائف املفقودة في مارس 
وأبريل. وإجماال، اســتعادت 
الواليات املتحدة ٧٫٥ ماليني 
وظيفة فقط مــن أصل ٢٢٫٢ 
مليــون وظيفة فقدت منذ ان 
مت فرض إجراءات احلظر على 
نطاق موسع الحتواء اجلائحة، 
وبلغــت ذروة معدل البطالة 

.٪١٤٫٧
ان  التقريــر  وأضــاف 
االقتصــاد األميركــي يشــهد 
حاليا حالة مــن «التوقف - 
العــودة» بوتيرة حادة ومن 
املتوقع حدوث انتعاش شديد 
في الوقت احلالي نظرا لعمق 
الناجتة  الهبوط  مســتويات 
عن عمليات اإلغالق الفوري. 
وحتــى اآلن، قامت احلكومة 
الفيدرالية بدعم دخل املواطنني 
من خالل تقدمي إعانات مؤقتة 
بقيمة ٦٠٠ دوالر أســبوعيا. 
إال انه من املقــرر انتهاء هذا 
البرنامج في ٣١ يوليو مبا يدفع 
إلــى توقع صدور  الكثيرين 
أرقام توظيف مخيبة لآلمال 
في املستقبل مع انتعاش قد 

يدوم لسنوات.
وأشار التقرير الى انه في 
الوقت الذي يحاول االقتصاد 
األميركي الصمود أمام تراجع 
مستويات الطلب، انخفضت 
أســعار املنتجني بشكل غير 
متوقــع فــي يونيــو، حيث 
انخفض مؤشر أسعار املنتجني 
بنســبة ٠٫٢٪ الشهر املاضي 
بعــد تســجيل منو بنســبة 
٠٫٤٪ في مايو. أما على أساس 
سنوي، فقد انخفض املؤشر 
بنســبة ٠٫٨٪ بعد انخفاضه 
أيضا بنسبة ٠٫٨٪ في مايو. 
وقابل ارتفاع تكاليف ســلع 
الطاقــة ضعف في اخلدمات، 
حيــث يعانــي االقتصاد من 
تراجــع معــدالت التضخــم. 
وفــي ظــل تقــدم ٣٣ مليون 
شخص للحصول على إعانات 
البطالة، من املتوقع أن يظل 
معدل التضخم ضعيفا حتى 
مع إعادة فتح أنشطة األعمال.

استقرار أداء األسهم 
وأوضح التقرير ان مناطق 
مختلفة تواجه حاليا ارتفاع 
حــاالت اإلصابــة بڤيــروس 
كورونا املســتجد، والســيما 
الواليات ذات الكثافة السكانية 
العالية مثل فلوريدا وتكساس 
وكاليفورنيــا. ودفــع ذلــك 
بالسلطات إلى تقليص جهود 
إعادة فتح االقتصاد مبا عزز 
التوقعات بأن ســوق العمل 
أمامــه طريق طويل لتحقيق 
االنتعــاش. ولتوضيح مدى 
مرونة األســواق في مواجهة 
التداعيات احلالية، استقر أداء 
األسهم األميركية بصفة عامة 
ولم تشهد تغيرا يذكر خالل 

املاليــة  التقريــر أن وزيــر 
البريطاني ريشــي ســوناك 
وعد بتقــدمي ٣٠ مليار جنيه 
إضافية ملكافحة أزمة البطالة 
وتوجيــه األمــوال ألصحاب 
الشركات واملقدمني على شراء 
البيوت وشركات الضيافة في 
إطار مســاعي احلكومة لدفع 
عجلة االنتعاش االقتصادي. 
وقــال ســوناك إنه ســيعيد 
املالية العامة إلى مســتويات 
مســتدامة بعد اقتراض أكثر 
مــن ١٣٠ مليار جنيه لتمويل 
الطــوارئ األولية  إجــراءات 
ملواجهــة تداعيــات تفشــي 
ڤيــروس كورونا املســتجد، 
وهــي مســتويات االقتراض 
التي تعود إلى احلرب العاملية 
الثانيــة. وأضــاف ســوناك 
للبرملان األربعاء املاضي «أريد 
أن يعلم كل شــخص في هذا 
املجلــس وفي البالد أنني لن 
أقبل البطالة على أنها نتيجة 
ال مفــر منها». حيــث تراجع 
االقتصاد البريطاني ٢٥٪ في 
مارس وأبريل، ومن املتوقع أن 
يصل معدل البطالة إلى ١٠٪. 
وكانت بريطانيا أكثر الدول 
األوروبية تضررا، حيث قاربت 

غير التصنيعي بأسرع وتيرة 
يشهدها منذ نوفمبر ٢٠١٩ حيث 
وصل إلى ٥٤٫٤ نقطة في شهر 
يونيــو، مرتفعا من ٥٣٫٦ في 
مايو وجتاوز أيضا التوقعات 
ببلوغه ٥٣٫٦ نقطة. وظل كال 
مؤشري مديري املشتريات في 
منطقة إيجابية منذ ٤ أشهر مبا 
يدل على انتعاش سريع بعد 
انهيار املؤشر التصنيعي إلى 
٣٥٫٧ نقطة وغير التصنيعي 
إلى ٢٩٫٦ نقطة. وعلى الرغم من 
انكماش الناجت االقتصادي ٦٫٨٪ 
في الربع األول من ٢٠٢٠ (أول 
انكماش ربع سنوي في تاريخ 
الصني)، إال أن صندوق النقد 
الدولي قام األســبوع املاضي 
مبراجعــة توقعاتــه للنمــو، 
متوقعا اآلن تســجيل منو ١٪ 

للعام ٢٠٢٠.
وقــال التقرير إن العملة 
احملليــة وصلت إلــى أعلى 
مســتوياتها املســجلة منــذ 
مارس في ظل ازدهار سوق 
األســهم على خلفية صدور 
تقاريــر عن تســارع وتيرة 
التعافي االقتصادي. ووصل 
الرمنينبي إلى أعلى مستوياته 
املســجلة في ٤ أشهر مقابل 
الــدوالر األميركــي، هذا إلى 
جانب ارتفاع األسهم الصينية 
 CSI التي شهدت منو مؤشر
٣٠٠ بنســبة ١٠٪ األســبوع 
املاضــي فقــط. واســتفادت 
العملة الصينيــة أيضا من 
الضعف النسبي الذي أصاب 
الغربية، حيث  االقتصادات 
التــزال الصني فــي صدارة 
طريق التعافي من اجلائحة. 
وجــاء االرتفاع األخير الذي 
شهده الرمنينبي بعد األحداث 
التي وقعت خــالل الصيف 
املاضي والتي سمحت لبنك 
الشــعب الصيني بإضعاف 
قيمة العملة احمللية مبا دفع 
الزوج فوق احلاجز الرئيسي 
البالغ ٧ دوالرات، وهو األمر 
الذي أدى بإدارة ترامب إلى 
اتهام بكني بالتالعب بالعملة 
بينما عدلت في وقت الحق عن 
تلك املزاعم كجزء من الصفقة 

التجارية بني الطرفني.

حاالت الوفاة املؤكدة املرتبطة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
حوالــي ٤٥ ألف حالــة وفاة 
تقريبا. ومازالــت حالة عدم 
اليقني بشأن انفصال اململكة 
املتحدة عن االحتاد األوروبي 
تتصدر واجهة املشهد، حيث 
بدأ املفاوضون البريطانيون 
واالحتــاد األوروبــي جولــة 
جديدة مــن احملادثــات يوم 
الثالثــاء املاضــي. مــن جهة 
أخرى، صرحت املستشــارة 
األملانيــة أجنيال ميــركل بأن 
بالدهــا ســتواصل جهودها 
من أجــل التوصل التفاق مع 
بريطانيا بحلول نهاية العام، 
إال أنه يجب االستعداد أيضا 
للسيناريو احملتمل لالنفصال 

دون التوصل إلى اتفاق.
االقتصاد الصيني

لفــت التقرير الــى ارتفاع 
مؤشــر مديــري املشــتريات 
التصنيعي إلى مستوى ٥٠٫٩ 
نقطة مبا يشــير إلى حتسن 
معــدالت النمــو فــي يونيــو 
مبســتويات أعلــى ممــا كان 
متوقعــا. وفــي ذات الوقــت، 
ارتفع مؤشر مديري املشتريات 

استعادة ٧٫٥ ماليني وظيفة في الواليات املتحدة

األسبوع املاضي، حيث تداول 
مؤشر ستاندرد آند بورز فوق 
مستوى ٣١٠٠ نقطة، في حني 
استقر مؤشر داو جونز فوق 
حاجز ٢٥٥٠٠ نقطة، وتعافى 
كالهما بأكثر من ٤٠٪ مقارنة 
بأدنى املستويات املسجلة في 
مارس. وباالنتقال إلى سوق 
العمالت، انخفض الدوالر مبا 
دفع اليورو إلى االرتفاع ٠٫٦٥٪ 
بينما شهد اجلنيه اإلسترليني 
منوا ١٫٣٣٪ خالل األســبوع. 
وجتاهل املستثمرون املخاوف 
املتعلقــة بانفصــال اململكــة 
املتحدة عن االحتاد األوروبي 
وبدأوا في التركيز على آمال 
توافر عالج لڤيروس كورونا. 
إال أن أصول املالذ اآلمن مازالت 
تشــهد طلبا مســتمرا، حيث 
العائد على سندات  انخفض 
اخلزانة األميركيــة ألجل ١٠ 
سنوات إلى مستوى ٠٫٥٦٩٪ 
األسبوع املاضي لتسجل أدنى 
مستوياتها املسجلة في ٣ أشهر 
والمــس الذهــب مســتويات 

قياسية.
إنعاش االقتصاد البريطاني

مــن جانــب آخــر، ذكــر 

ملشاهدة الڤيديو

٤٠٪ ارتفاع أسعار الذهب في ١٤ شهرًا

النفط في انتظار انتعاش الطلب

ذكر تقرير «الوطني» أن املســتثمرين 
واصلوا تخزين الذهب كمالذ آمن في ظل 
توقعات تشير إلى احتفاظه بقوته على خلفية 
تداعيات ڤيروس كورونا املستجد وما خلفه 
من أضرار باالقتصاد العاملي، حيث ارتفعت 

أسعار الذهب بحوالي ٤٠٪ خالل ١٤ شهرا 
األخيرة، وساهمت حالة عدم اليقني الناجمة 
عن تفشي اجلائحة في تعزيز أسعار الذهب 
مبا دفع البنوك املركزية إلى خفض أسعار 
الفائدة وإغراق األسواق بالسيولة النقدية.

قال تقرير «الوطني» إن أسعار النفط 
ظلت واقعة حتــت الضغوط بعد الزيادة 
املفاجئة في مخزونات اخلام األميركي مبا 
يشــير إلى أن الطلب على النفط قد يظل 
ضعيفا في أكبر دولة مستهلكة للنفط على 
مستوى العالم، حيث ارتفعت مخزونات 
اخلام التجارية مبقدار ٥٫٧ ماليني برميل 

لألســبوع املنتهي في ٣ يوليو، في حني 
أشارت توقعات السوق إلى انخفاض قدره 
٣٫١ ماليني برميل بدال من ذلك. إضافة إلى 
الضغط على جانب الطلب، تستمر املخاطر 
بشــأن املوجة الثانية من حاالت اإلصابة 
بالڤيروس في إبقاء توقعات الطلب العاملي 

على النفط ضعيفة. 
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«بيتك» يحصد املركز األول في إصدارات «السيولة الدولية» لعام ٢٠١٩
التمويــل  تربــع بيــت 
الكويتــي (بيتــك)، علــى 
املتداولني  صــدارة قائمــة 
الرئيســيني فــي اصدارات 
برنامــج «IILM» لســوق 
الصكــوك االوليــة لعــام 
بنــكا   ١١ ضمــن   ،٢٠١٩
ومؤسســة مالية مختلفة 
علــى املســتويني االقليمي 
والعاملــي، وذلــك حســب 
تصنيفات مؤسســة ادارة 
السيولة االسالمية الدولية 
(IILM) التي اســتندت الى 

معايير مهنية معتمدة.
واحتــل «بيتــك» املركز 
تصنيــف  ضمــن  األول 
اصــدارات الســوق االولية 
لبرنامج الـ «IILM» الذي زاد 
حجمه على ٩ مليارات دوالر 
ضمن ٢٩ اصدارا، فيما جاء 
بنك ابو ظبي األول في املركز 
الثاني، واحتل بنك ستاندرد 

تشارترد املركز الثالث. 

يذكر أن وكالة ستاندرد 
آند بــورز (S&P) العاملية 
البرنامــج عنــد  صنفــت 

.١-A مستوى
وأعرب رئيس اخلزانة 
للمجموعــة فــي «بيتك»، 
عبدالوهــاب الرشــود عن 
فخــره بتصنيــف «بيتك» 
باملركز األول بشكل رسمي 
مــن قبــل مؤسســة إدارة 
السيولة اإلسالمية الدولية 
(IILM) لعــام ٢٠١٩ ضمــن 
قائمــة تضــم العديــد من 
البنوك واملؤسسات املالية 

االقليمية والعاملية.
وأضــاف الرشــود فــي 
تصريــح صحافــي علــى 
هامش تسلم «بيتك» درع 
التكــرمي، ان التربــع على 
صدارة بنوك ومؤسســات 
مالية اقليمية وعاملية، يؤكد 
الثقة واملكانة املرموقة التي 

في تطوير وتنمية ســوق 
الصكوك.

وأشار الرشــود الى أن 
«بيتك» جنــح في حتقيق 
انتشار واسع وتقدم ملحوظ 
في سوق الصكوك، مبينا ان 
ذلك ساهم بتحفيز عدد من 
املؤسسات املالية اإلسالمية 
والتقليدية لدخول السوق 
واملشــاركة فــي عمليــات 
التــداول نظــرا ملــا يتمتع 
به من تصنيفات ائتمانية 
عاليــة، وبالتالــي تعزيــز 
الســيولة ودعم االســواق 

املالية اإلسالمية.
أشــادت  وبدورهــا، 
الســيولة  إدارة  مؤسســة 
 (IILM) الدولية اإلسالمية 
بكفاءة أداء «بيتك» في سوق 
الصكــوك واملهنية العالية 
في تســويق اإلصــدارات، 
مثمنة العالقة املمتدة التي 

يتمتع بها «بيتك» في سوق 
الصكوك، وكذلك يعكس دور 
البنــك الرائد في تنشــيط 
سوق الصكوك واملساهمة 
في تطوير وهيكلة خدمات 
ومنتجات مبتكرة تخدم هذا 

املجال.
وأشار الرشــود الى أن 
لـ«بيتــك» ســجال حافــال 
باالجنــازات فــي ســوق 
الــى أن  الصكــوك، الفتــا 
حتقيق املركز األول ضمن 
قائمة املتداولني الرئيسيني 
في اصــدارات «الســيولة 
الدوليــة» لــم يكــن للمرة 
األولــى، امنــا جــاء للمرة 
التوالــي  اخلامســة علــى 
منذ عــام ٢٠١٥، األمر الذي 
يؤكد دور «بيتــك» البارز 
كصانع سوق، وريادته في 
حتقيق أعلى املعايير املهنية 
والكفاءة في االداء للمساهمة 

جتمعهمــا منــذ أن بــدأت 
املؤسسة في إصدار صكوك 
عام ٢٠١٣ في إطار برنامج 
إصدارات متنــوع قصيرة 
االجل.  وأشارت املؤسسة أن 
تصنيف «بيتك» في املركز 
األول مســتحق وبجــدارة 
ويعكــس ريادتــه ودوره 
الرئيسي في تنشيط سوق 

الصكوك وتطويره.
إدارة  يذكر أن مؤسسة 
السيولة اإلسالمية الدولية 
تضم أعضاء من املؤسسات 
والبنــوك املركزية في عدد 
من الدول اإلسالمية مبا فيها 
بنك الكويت املركزي، وذلك 
بهدف إنشــاء آليات مالية 
قصيرة األجل متوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، 
الســيولة  إدارة  لتســهيل 
بأكبر قدر ممكن من الكفاءة 

والفاعلية.

حتقيق الصدارة ضمن قائمة املتداولني جاء للمرة اخلامسة على التوالي

عبدالوهاب الرشود

املركز االول لـ«بيتك»

درع التكرمي

جلنة الصناعة في «الغرفة» تناقش «التركيبة السكانية»

«أوپيك +» تستعد لتخفيف تخفيضات النفط

عقدت جلنــة الصناعة والعمل 
املنبثقــة عــن مجلــس إدارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت اجتماعها 
الثالث لعــام ٢٠٢٠ برئاســة أحمد 
القضيبــي أمــس، وذلك ملناقشــة 
عــدد مــن املوضوعــات املطروحة 
علــى جــدول أعمالها، حيــث بدأت 
اجتماعها باســتعراض التأخر في 
توزيع القسائم الصناعية مبنطقة 
الشــدادية الصناعيــة ممــا ترتب 
عليه تلقي «الغرفة» شــكاوى عدد 
من الشــركات املتضررة جراء هذا 

التأخير.
كما اســتعرضت اللجنة قراري 
اللجنة الوزاريــة اخلليجية رقمي 
٥ و٦ لســنة ٢٠٢٠ بفرض رســوم 
نهائيــة ملكافحــة اإلغــراق علــى 
واردات دول مجلــس التعــاون من 
منتجات «السيراميك والبورسالن» 
و«اإلســمنت»، ورأت اللجنة دعوة 
األطــراف الصناعيــة والتجاريــة 

نقلــت صحيفــة وول ســتريت 
جورنال عن مســؤولني فــي منظمة 
الــدول املصدرة للنفــط (أوپيك) أن 
مجموعة «أوپيك+» تستعد لتخفيف 
تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش 
بعد قيود ڤيروس كورونا. ومن املقرر 
أن يلتقي أعضاء «أوپيك» الرئيسيني 
وروسيا من خالل مؤمتر عبر اإلنترنت 
األربعاء املقبل، ملناقشة اإلنتاج احلالي 

واملستقبلي للمجموعة.
وفي مطلع الشهر اجلاري، أفادت 
تقديرات من كبلر التي تتبع شحنات 

النفط بأن أوپيــك خفضت صادرات 
اخلام بواقع ١٫٨٤ مليون برميل يوميا 
في يونيو، مقارنة مبستويات مايو، 
إذ تعكــف على تنفيــذ اتفاق خلفض 

اإلنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين.
وقالت «كبلر» إن صادرات «أوپيك» 
من اخلــام بلغت في املتوســط ١٧٫٢ 
مليون برميل يوميا الشــهر املاضي. 
وشكلت الصادرات السعودية قرابة 
نصف التراجع على أســاس شهري، 
لتنخفــض مبقــدار ٩٧٩ ألــف برميل 

يوميا.

بحثها من خالل دراسة مفصلة تقدم 
إلى متخذي القرار بالدولة، واالبتعاد 
عن التعجل في معاجلتها من خالل 
قرارات إدارية أو سياسات مبتسرة ال 
تنطلق من املمكن وال تراعي املعقول.
أعمالهــا  اللجنــة  واختتمــت 
باســتعراض القضايــا التي ميكن 

بحثها وتناولها خالل الفترة القادمة 
واتخــاذ الســبل الالزمــة لتحقيق 
طموحات أصحاب العمل بشــأنها، 
واتفقــت اللجنة على الســعي لدى 
اجلهات املعنية لتسريع تنفيذ منطقة 
النعامي الصناعية، وتعزيز التوجهات 
احلالية لدى الهيئة العامة للصناعة 
لتقــدمي حوافز لتنميــة الصادرات 
الصناعية الكويتية، واإلسراع نحو 
إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
٧٩ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن 
املناقصــات العامة مبا يدعم املنتج 
احمللي بصورة عامة واملشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة على وجه 
اخلصــوص، وتســهيل بيئة عمل 
القطاع الصناعــي من خالل تنفيذ 
املادة (٢٩) مــن القانون ١٩٩٦/٥٦، 
العامــة  الهيئــة  بحيــث تختــص 
للصناعة بــكل ما يتعلــق بتنمية 

وتطوير القطاع الصناعي.

استعرضت التأخر في توزيع قسائم الشدادية الصناعية ورسوم «اإلغراق» 

جانب من اجتماع جلنة الصناعة والعمل في «الغرفة»

لالستماع لرأيهم بشأن تلك القرارات 
وتباعاتها على الصناعة والتجارة 
الكويتية من املنتجات محل الذكر.

بعد ذلك بحثت اللجنة مساعي 
الســلطتني التشريعية والتنفيذية 
بشــأن تعديل التركيبة السكانية، 
مؤكدة أهمية هذه القضية وضرورة 

١٩ ٪ هبوطًا بترسيات عقود الطاقة واملياه بالشرق األوسط
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان قيمــة العقود املمنوحة في 
قطاع مرافق الطاقة واملياه في منطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا، انخفضت بنسبة ١٩٪ في النصف 
األول من ٢٠٢٠، مقارنة بالفتــرة املماثلة من ٢٠١٩. 
وكتبت محررة شؤون الطاقة والتكنولوجيا جنيفر 
اغوينالدو في املجلة ان قيمة العقود التي أرسيت في 
املنطقة بلغت حوالي ٩٫٩ مليارات دوالر خالل الفترة 
بني يناير ويونيو ٢٠٢٠، مقارنة مع ١٢٫٢ مليار دوالر 
خالل الفترة ذاتها من العام السابق. واشارت بيانات 
ميد بروجكتس التي تتتبع نشاطات املشاريع االقليمية، 
الى انخفاض العقود املمنوحة في قطاع الطاقة بنسبة 
١١٪ لتصــل إلى ٥٫١ مليــارات دوالر مقارنة مع ٥٫٧ 
مليارات دوالر، بينما تراجعت عقود املياه بنسبة ٢٦٪ 
لتصل إلى ٤٫٨ مليارات دوالر من ٦٫٤ مليارات دوالر.
واضافت احملررة ان أرقام النصف األول شكلت 
٥٢٪ من إجمالي العقود املمنوحة في كال القطاعني في 

عام ٢٠١٩، مع زيادة ترسيات العقود في النصف األول 
من العام وبنسبة ٦٤٪ ملشاريع املياه. 

وبالنسبة لعام ٢٠١٩ بأكمله، ارست منطقة مينا ما 
قيمته ١٣٫٤ مليار دوالر من عقود مشاريع الطاقة، وبلغت 
حصة توليد الكهرباء منها نسبة ٧٧٪ فيما مثلت عقود 
النقل والشبكات النسبة الباقية. ومت منح عقود بقيمة 
١٠ مليارات دوالر في قطاع املياه في عام ٢٠١٩، حيث 
شكلت حتلية ومعاجلة املياه ٣٤،٥٪ و٢٣٪ من القيمة 
اإلجمالية، على التوالي. وقالت املجلة ان قيمة العقود 
املمنوحة في القطاع الفرعي لنقل الطاقة في املنطقة، 
والذي يتضمن محطات فرعية وخطوط كهرباء عامة 
ارتفعت بنسبة ٧٦٪ في النصف األول من عام ٢٠٢٠ 
بينما انخفضت قيمة عقود توليد الطاقة إلى النصف.

وعزت املجلة هذا االنخفاض في املقام األول إلى 
التأخير في ترسيات مشروعات عقود رئيسية مثل 
املرحلة الثانية من املشــروع السعودي لتوليد ١٫٤٧ 
غيغاواط من الطاقة املتجددة، ومشروع الظفرة للطاقة 
الشمسية بطاقة ١٫٢ غيغاواط في أبوظبي ومشروع 

أرامكو مرجان/ طناجب السعودي.  وقالت املجلة ان 
هذا يتناقض مع االداء القياســي لعقود توليد الطاقة 
املمنوحة في ٢٠١٩ التي بلغت قيمتها ١٠٫٣ مليارات دوالر. 
وتشمل هذه حتديث املجمعات القدمية وتطوير محطات 
جديدة تعمــل بالوقود االحفوري في العراق وعقود 
الطاقة املتجددة الرئيسية املمنوحة في املغرب وعمان 
ومصر والبحرين والسعودية وتونس. ومن املتوقع 
أن يتم منح مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
املســتقلة في السعودية وأبوظبي خالل األسابيع أو 
األشهر القليلة املقبلة. وقالت «ميد» إن الدافع لتحديث 
شبكات الكهرباء القدمية وحتسني الكفاءة يدعم الزيادة 
الكبيرة فــي منح عقود نقل الطاقــة وتوزيعها في 
النصف األول من عام ٢٠٢٠. وفي قطاع املياه كانت 
قيمــة عقود حتلية املياه املمنوحة في النصف األول 
من عام ٢٠٢٠ والتي بلغت ١٫٤ مليار دوالر فقط أقل 
بنسبة ٥٧٪ عما كانت عليه في النصف األول من عام 
٢٠١٩، وارتفعت عقود معاجلة املياه ٤٪ لتتجاوز عقود 

التحلية بأكثر من ٤٠٠ مليون دوالر.

بنك أبوظبي األول جاء في املركز الثاني.. واحتل «ستاندرد تشارترد» املركز الثالثالرشود: التصنيف يؤكد الثقة واملكانة املرموقة التي يتمتع بها «بيتك» في سوق الصكوك

اخلليفة: حتديات صعبة تواجه 
عمل «التأمني»

قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة لشركة برقان تكافل 
للتأمــني التكافلــي ضاري 
اخلليفــة إنــه منــذ قرابــة 
اخلمــس ســنوات املاضية 
كان احلديــث ال ينقطــع 
عن مشاكل ســوق التأمني 
وما حلــق ذلك مــن جهود 
مبذولــة من قبــل اجلهات 
املســؤولة لتعديــل قانون 
التأمــني، ليصــدر القانون 
رقــم ١٢٥ لعام ٢٠١٩ والذي 
كان من اهم بنوده إنشــاء 

وحدة مستقلة متخصصة في التأمني تضم 
خبــرات تأمينية عاملة في ســوق التأمني 
الكويتي، والذي كان مطلبا أساســيا إن لم 
يكن حلما لــكل املتخصصني والعاملني في 
املجال، والهدف منه اإلشراف والرقابة على 
سوق التأمني وتنظيم العمل أسوة بالعديد 
من األســواق في املنطقة. وأضاف اخلليفة 
انه بعد صدور قرار تشكيل اللجنة وبدأت 
أعمالها في ظل ترقب وانتظار من اجلميع، 
جاءت أزمة ڤيروس كورونا املستجد لتوقف 
أعمال كل قطاعات الدولة بل والعالم أجمع 
والتأمني باألخــص. وبغض النظر عما دار 
من ســجال وشــائعات حول هذا الڤيروس 
وما أظهر من سلبيات على الصعيد احمللي 
والعاملي - وهو ما ليس مبوضوعنا - لكن 
يجب النظر الى اإليجابيات من وراء ما حدث 

وكيفية االستفادة منها.
وتابع بالقول: جند ان الشركات تنبهت 
الــى عقود التأمــني واالتفاقيات املبرمة مع 
معيدي التأمني، حيث ان الشروط والبنود 
املذكورة في كليهما ما هي إال نتاج خبرات 
فنية وقانونية من شأنها درء اخلطر واحلد 
من اخلسائر املادية والبشرية وضمان حقوق 
املؤمنني سواء كانوا أفرادا أو شركات وكذلك 
حماية شركات التأمني من بعض العمالء الذين 

ينظرون الى التأمني على انه 
مصدر للتكســب وحتقيق 
أرباح، وهو لألسف ما يرجع 
الى ضعف الوعي التأميني.
وأضــاف اخلليفــة ان 
تساؤالت عديدة ظهرت حول 
هل أن اإلصابة أو الوفاة من 
جراء ڤيروس كورونا مغطى 
أم ال؟، وهل هناك تغطيات 
خلســائر توقــف االعمــال 
نتيجــة النتشــار األوبئة، 
حيث تنبهنا الى مصطلحات 
مثل «وباء متفش في منطقة 
بعينها» أو وباء واسع االنتشار أو جائحة، 
كان من الواجب على العاملني في املجال فهمها. 
كما ظهر تردد واضــح في معرفة اذا كانت 
بعض التغطيات ستشمله أم ال؟ واذا كانت 
تعليمات اجلهات الرقابية في بعض البلدان 
فرضت التغطية في وثائق التأمني الصحي. 
وأوضح اخلليفة انه ال ميكننا الوقوف على 
قيمة التعويضات في الوقت احلالي الستمرار 
الوباء وحلــني الفصل في املنازعات، ولكن 
املقصد انه مت النظر الى القطاع مبنظور حرفي 
جديد ووعي تأميني اكبر، واكتشــفنا أننا 
نستطيع تطبيق التحول الرقمي في التأمني 
وكل قطاعــات الدولة احلكومية واخلاصة، 
وما قامت به العديد من الدول وخططت له 
في سنوات متكنا من تنفيذه في أسابيع الى 
أن اصبح في إمكاننا اجناز معظم إن لم يكن 
كل املعامالت الكترونيا ابتداء من االحتياجات 
اليومية كشــراء الســلع الــى كل املعامالت 
احلكومية ســواء للمواطنــني أوللمقيمني. 
وقــال اخلليفة: إننا نأمل ونثق بأن تتمكن 
وحــدة تنظيم التأمــني بعملها في ظل هذه 
التحديات الصعبة على كل قطاعات الدولة 
وأن تســتكمل الدور الذي قد بدأته بالفعل 
ملســاندة القطاع ليصبح الســوق الكويتي 

سوقا واعدا وأكثر اعتداال.

ضاري اخلليفة

٣٥٠ من متقاعدي «كاسكو» لـ «األنباء»: نناشد الشيتان 
واللجنة املالية تعديل املادة ٨ من «اخلصخصة»

محمد راتب

ناشــد ٣٥٠ موظفــا مــن 
متقاعــدي الشــركة الكويتية 
خلدمــات الطيران «كاســكو» 
في تصريح لـ «األنباء» وزير 
املالية براك الشيتان، وكذلك 
رئيس وأعضاء اللجنة املالية 
في مجلس األمة تفهم أوضاعهم 
وتعديــل املادة ٨ مــن قانون 

اخلصخصــة املجحــف الذي 
حرمهم من احلصول على نهاية 
اخلدمة حتى اآلن وهو ما كان 

له األثر على أسرهم.
وأكد متقاعدو «كاســكو» 
ثقتهم الكبيرة بالوزير الشيتان 
وتفهمه ملظلمتهم، مشيرين إلى 
أن مكافآت نهاية خدمتهم التزال 
مرصودة حتى اآلن في الشركة 

الكويتية خلدمات الطيران.

وأطلــق املتقاعــدون على 
التواصــل االجتماعي  منصة 
«تويتــر» هاشــتاغ بعنوان: 
#متقاعدين_كاسكو، مشيدين 
باملواقــف اإلصالحية للوزير 
والقرارات املتخذة في مصلحة 
العاملني، مثنــني على تعاون 
رئيس وأعضاء اللجنة املالية 
في مجلــس األمــة وتعهدهم 

بإنهاء هذه املعاناة.
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»كورونا«: ترامب يضع الكمامة.. و الدميوقراطيون: أهدر 4 أشهر حتى »اعترف«
عواصم - وكاالت: يشهد 
تفشي وباء ڤيروس كورونا 
املســتجد ارتفاعــا حادا منذ 
بداية شــهر يوليو اجلاري، 
حيث جتاوز عدد اإلصابات 
الـ ١٢ مليونا و75٠ ألف حالة، 
بارتفــاع نحــو ٢.7 مليــون 
منذ بدايته. كما جتاوز عدد 
الوفيات الـ 565 ألفا. وبعد أن 
أضاف الڤيروس مليونا في 
كل أسبوع على مدى األسابيع 
الـ ٣ املاضية، يبدو أن املليون 
اجلديدة لن تستغرق كل ذلك 

الوقت.
وتضاعف عدد اإلصابات 
املعلن عنها في أنحاء العالم 
خالل شــهر ونصف الشهر. 
لكن منظمة الصحة العاملية 
سبق أن أعلنت أنه »اليزال« 
من املمكــن الســيطرة على 
الوضع إذا مت اتخاذ »إجراءات 
سريعة« للتعامل مع تفشي 

املرض.
وتشــكل الــدول اخلمس 
األعلى من حيــث اإلصابات 
وهي: الواليــات املتحدة مع 
)٣ ماليني و٢5٠ ألف إصابة( 
والبرازيل بـ ١ مليون و84٠ 
ألــف إصابة. والهند بـ )85٠ 
ألفا(  ألفــا( وروســيا )7٢7 
والبيرو )٣٢٢ ألفا( أكثر من 
نصــف عــدد اإلصابات على 

مستوى العالم.
وســجلت أميركا في يوم 

األميركي دونالد ترامب أخيرا 
للرضوخ للنصائح الطبية، 
ووضــع كمامة للمرة األولى 

خالل زيارته مركزا طبيا.
ولهذا الظهور األول لترامب 
واضعــا كمامة خــالل زيارة 
مستشفى والتر ريد العسكري 
في ضواحي واشنطن، طابع 
رمــزي كبيــر فــي الواليات 
املتحدة بعد كان رفضه حتى 

للصحافيني قبــل الزيارة: 
»عندمــا تتحدث مع جنود 
خرجــوا لتوهــم من أرض 
املعركة، أعتقد أن وضع قناع 
أمر عظيم. أنا لم أكن يوما 
ضد األقنعة، لكني أعتقد أن 
لها مكانا وزمانا مناسبني«.
ولــم يفــوت خصومــه 
الفرصــة  الدميوقراطيــون 
للهجوم عليه حيث اعتبرت 

توصيات اخلبراء ملنع انتشار 
الڤيروس.

ترامــب  جتمــع  وكان 
االنتخابي األول الذي نظم في 
يونيو في تولسا بأوكالهوما 
مثيرا للجدل إذ خرق معظم 
احلاضرين املبادئ التوجيهية 
مــن خــالل رفــض وضــع 
الكمامــات أو احلفــاظ على 
التباعد اجلســدي علما أنهم 

كانوا في مكان مغلق.
والحظت السلطات احمللية 
منذ ذلك احلني زيادة في عدد 

اإلصابات بـ»كوفيد-١9«.
الرئيــس  ســخر  كمــا 
األميركي مرارا من منافسه في 
االنتخابات الرئاسية املقررة 
في ٣ نوفمبر الدميوقراطي جو 
بايدن الــذي يلتزم بنصائح 
الســلطات الصحيــة، ويحد 
من حتركاته ويظهر بشــكل 

منهجي مع تغطية وجهه.
وبدت الضغوط كثيفة جدا 
على الرئيس اجلمهوري ليقوم 
ببــادرة تشــجع على وضع 
الكمامات، حيث تفقد الواليات 
املتحدة السيطرة على الوباء. 
ورغم هذا التطور املقلق، أعيد 
افتتاح جزء من متنزه ديزني 
وورلد الترفيهي في أورالندو 
في والية فلوريدا، بعد أربعة 

أشهر من اإلغالق.
أمــا فــي منطقة الشــرق 
الڤيروس  األوسط، فتسبب 

اآلن موضع خالف سياسي، 
ألن رفض وضع الكمامة ينظر 
إليه فــي جزء مــن املجتمع 
األميركــي علــى أنــه تأكيد 

للحرية الفردية للمواطن.
وارتــدى ترامــب قناعا 
داكنا لزيارة مقاتلني جرحى 
في مستشفى والتر ريد في 
بيثيسدا في والية ماريالند 
وقــال  واشــنطن.  قــرب 

رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوســي أن هذا »اعتراف« 
مــن ترامــب بأهميــة ارتداء 
الكمامــة. وقالت انــه أخيرا 
»عبر اجلسر«. وقال املتحدث 
باســم جــو بايدن املرشــح 
للرئاســة:  الدميوقراطــي 
لقد أضاع الرئيس 4 أشــهر 
وهــو يثبط عزميــة الناس 
ويتجاهــل واحــدة مــن أهم 

بوفاة أكثر من ٢٠ ألف شخص 
فيها نصفهم تقريبا في إيران، 
بحسب حصيلة أعدتها وكالة 

فرانس برس.
وإيران التي تعد أكثر من 
8٠ مليون نسمة هي الدولة 
األكثر تضررا في املنطقة مع 
١٢ ألفا و8٢9 وفاة. وهي تعد 
أيضا أعلى عدد وفيات بالوباء 
باملنطقة، وتاســع دولة في 

العالم.
ومــع احتســاب عــدد 
الوفيــات بالنســبة لعــدد 
السكان، تكون إيران تسجل 
١5٣ وفاة ملليون نسمة، اي 
في املرتبة ٢5 عامليا، ووصف 
املرشد األعلى اإليراني علي 
خامنئي تفشــي الوباء في 
البــالد بـ»املأســاوي جدا«، 
داعيا اإليرانيني إلى احترام 

التوصيات الصحية.
وقــال خامنئــي في كلمة 
ألقاهــا عبــر الڤيديــو أمــام 
مجلس الشورى »يجب على 
كل األجهزة والفرق اخلدمية 
وجميــع األفــراد أن يــؤدوا 
دورهم على أكمل وجه لنقطع 
سلسلة تفشي مرض كورونا 
في املدى القريب ونعبر بالبلد 
نحو شاطئ النجاة«، وانتقد 
»البعــض الذين ال يلتزمون 
بأمر بسيط كوضع الكمامة«، 
الفتا إلى أنه يشعر »باخلجل« 

إزاء ممارسات مماثلة.

أكثر من 20 ألف وفاة في املنطقة.. وخامنئي يصف تفشي الوباء في إيران بـ »املأساوي جداً«

الرئيس األميركي دونالد ترامب يضع كمامة للمرة األولى خالل زيارته مستشفى والتر ريد في بيثيسدا بوالية ماريالند قرب واشنطن        )أ.ف.پ(

واحد أكثر من 66 ألف إصابة 
جديدة في رقم قياسي جديد، 
بحسب بيانات نشرتها جامعة 
جونز هوبكنــز التي تعتبر 
مرجعا في تتبــع اإلصابات 
والوفيات، وهو اليوم اخلامس 
على التوالي الذي تسجل فيه 
أميركا إصابات فوق 6٠ ألفا.

ولعل هذه األرقام الصادمة 
هــي التــي دفعــت الرئيس 

»صافر« ناقلة نفط مهجورة قبالة اليمن تواجه خطر االنفجار
عواصــم - وكاالت: قــال 
بــاألمم  مصــدران مطلعــان 
املتحــدة إن احلوثيني وافقوا 
على الســماح لــأمم املتحدة 
بالصعــود إلــى ناقلــة نفط 
مهجورة يخشــى أن تتسبب 
في كارثة بيئية قبالة الساحل 
اليمني. وأعربت األمم املتحدة 
مؤخرا عن »قلــق بالغ« بعد 
أن تســربت امليــاه إلى غرفة 
بالناقلــة »صافر«  احملركات 
التي حتمل ١.١ مليون برميل 
من النفط اخلام والعالقة في 
مرفــأ رأس عيســى النفطي 
بالبحــر األحمر منذ أكثر من 
5 ســنوات. وقــال املصدران 
إن احلوثيني بعثوا برســالة 
تتضمن املوافقة على صعود 
فريق تقني من األمم املتحدة 

إلى الناقلة.
جــاء ذلــك فيما يســتعد 
مجلــس األمن الدولــي لعقد 
اجتماع بعد غد لبحث مشكلة 
الناقلة »صافر«، التي تواجه 
خطــر االنفجار في أي وقت، 
مهددة بتفاقم األزمة اإلنسانية 
وبكارثــة بالنســبة للحيــاة 
البحرية فــي البحر األحمر، 

كما ذكر خبراء دوليون.
وقال املتحدث باسم األمم 
املتحدة ستيفان دوجاريك إن 
مجلس األمن سيعقد اجتماعا 
خاصا في ١5 اجلاري ملناقشة 
األزمة بعد دخــول املياه إلى 
غرفة محرك السفينة »األمر 

في »أكبر كارثــة بيئية على 
املستويني اإلقليمي والعاملي«.
الــوزراء  ودعــا رئيــس 
اليمني معني عبدامللك سعيد 
املجتمــع الدولي إلى التحرك 
ضــد احلوثيني علــى خلفية 
عرقلتهــم لعمليــة تفتيش، 
معتبرا ان قيمة النفط يجب أن 
تنفق على املشاريع الصحية 

واإلنسانية.
وزيــر  حــذر  بــدوره، 
اخلارجيــة األميركــي مايــك 

كارثــة لتأمني احلصول على 
قيمة النفط في النقالة.

وباإلضافة إلى التآكل في 
الســفينة، مت إهمــال أعمــال 
الصيانة الرئيسية للحد من 
الغازات فــي اخلزانات طيلة 
سنوات، لكن املشكلة تفاقمت 
في مايــو املاضي مع حدوث 
تســرب في أنبــوب التبريد، 

بحسب خبراء.
وقال إيان رالبي الرئيس 
آر  التنفيــذي لشــركة »آي 
كونســيليوم« لالستشارات 
البحريــة التــي تتابع وضع 
الســفينة عن كثــب »انفجر 
األنبوب وتسبب بتدفق املياه 
إلى غرفة احملرك ما ولد وضعا 

خطيرا للغاية«.
وحــذرت ليــز غرانــدي 
منسقة األمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية في اليمن في مقابلة 
مــع وكالة فرانــس برس من 
أن انفجار السفينة سيتسبب 
بكارثة وكارثة إنسانية »ألن 
النفط سيجعل ميناء احلديدة 

غير صالح لالستخدام«.
وقالت بدورها املجموعة 
البيئية املستقلة اليمنية إن 
تســرب النفط قــد ميتد من 
البحر األحمر إلى خليج عدن 
وبحر العرب، وإن بيئة املنطقة 
ستحتاج إلى أكثر من ٣٠ عاما 
للتعافي بينما ستفقد حوالي 
١١5 مــن جزر البحــر األحمر 

تنوعها البيولوجي.

بومبيــو مؤخرا مــن أنه إذا 
انفجــرت الناقلة »فســتدمر 
النظام البيئي للبحر األحمر« 
وتعطل ممرات شحن رئيسية، 
مضيفا: »يجب على احلوثيني 
السماح بالوصول قبل انفجار 

هذه القنبلة املوقوتة«.
وعلى غرار قضايا االقتصاد 
واملساعدات في اليمن، أصبحت 
أزمة الناقلة ورقة مســاومة، 
إذ تتهــم احلكومة احلوثيني 
بالسماح بتزايد خطر وقوع 

حتمل 1.1 مليون برميل خام وتهدد بكارثة بيئية.. واحلوثيون يوافقون أخيراً على تفقدها

)وكالة سبأ( ناقلة النفط املهجورة »صافر« قبالة سواحل اليمن 

الذي كان من املمكن أن يؤدي 
إلى كارثة«.

وتبلغ حمولة الناقلة التي 
تســتخدم كمنصــة تخزين 
عائمة نحو ١.١ مليون برميل 
مــن النفــط اخلــام. وهي لم 
تخضع للصيانــة منذ أوائل 
عــام ٢٠١5، مــا أدى الى تآكل 

هيكلها وتردي حالتها.
وحذرت احلكومة اليمنية 
املعتــرف بهــا دوليــا من أن 
»صافر« قد تنفجر وتتسبب 

بابا الڤاتيكان: »متألم« لتحويل آيا صوفيا ملسجد

سجال بني كابول وطالبان بسبب أعمال العنف

عواصــم - وكاالت: قال بابا الڤاتيكان 
فرنسيس امس، إنه يشعر باأللم لقرار تركيا 
حتويل متحف آيا صوفيا في اســطنبول 
إلى مسجد ليصبح بذلك أحدث زعيم ديني 

يندد بهذه اخلطوة.
وقال خالل عظته األسبوعية في ساحة 
القديس بطرس »فكري مشغول باسطنبول. 
أفكر في القديسة صوفيا واأللم يعتصرني«.
وكان الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغان قال إن الصالة ستقام في آيا صوفيا 
اعتبارا من ٢4 يوليو اجلاري بعد اإلعالن 

عن أن هذا األثر القدمي صار مســجدا مرة 
أخــرى عقب صدور حكــم محكمة بإبطال 

حتويله إلى متحف.
وقال أردوغان إن مبنى آيا صوفيا الذي 
أقيم قبل نحو ١5٠٠ عام والذي كان في وقت 
من األوقات كاتدرائية سيظل مفتوحا أمام 

املسلمني واملسيحيني واألجانب.
وأضاف أردوغان أن تركيا مارست حقها 
الســيادي عندما حولت املبنى إلى مسجد 
وأنها ســتعتبر انتقاد هذه اخلطوة تعديا 

على استقاللها.

عواصم - وكاالت: دعا متحدث باســم 
احلكومة األفغانية امس، حركة طالبان إلى 
نبذ العنف والعودة إلى عملية السالم املعلقة 
بني الطرفني، وذلك في أعقاب أســابيع من 
إراقة الدماء في أنحاء مختلفة من البالد.

وكتب املتحــدث، صديق صديقي، عبر 
تويتر امس يقول: »لقد حان الوقت لطالبان 
لتنبذ العنف والدخول في عملية الســالم 

بطريقة واقعية«.
في غضــون ذلك، تصاعــد خالف عبر 
اإلنترنت امس بعد أن انتقد املتحدث باسم 
مجلس األمن األفغاني، جاويد فيصل، حركة 
طالبان بسبب أعمال العنف األخيرة التي 
أســفرت عن مقتل ٢٣ مدنيا في األســبوع 
املاضي. ورد املتحدث باسم طالبان، ذبيح 
اهلل مجاهد، أنه من غير املنطقي أن توافق 
اجلماعة على وقف إطالق النار قبل أن تبدأ 

احملادثات بني األفغان.
وقــال مجاهد إن طالبان: »تركت بدون 
خيار سوى مواصلة احلرب«، وأشار بإصبع 

االتهام إلى احلكومة األفغانية في تأجيل بدء 
احملادثات. وأشار مجاهد إلى أن احملادثات 
ستبدأ بعد أن تطلق احلكومة سراح جميع 
سجناء طالبان املتفق بشأنهم مع احلكومة 

وعددهم 5 آالف.
إلى ذلك، لقي 4 على األقل من أفراد قوات 
األمن مصرعهم وأصيب ١٠ آخرون في إقليم 
باغالن شمال أفغانستان، بحسب مصادر 
أمنية وطبقا ملا ذكرته قناة »طلوع نيوز« 

التلفزيونية األفغانية امس.
وقالت املصادر ان االشــتباكات وقعت 
على طريق - باغالن - ساماجنان السريع، 

بعد أن هاجمت طالبان قوات األمن.
وأضافت املصادر انه »مت إغالق الطريق 
الســريع أمام حركة املرور لعدة ســاعات 
وتعرضت 4 ســيارات طراز هامفي تابعة 

للقوات األفغانية ألضرار في االشتباك«.
وقال نبي اهلل نبي، وهو قائد عسكري 
بإقليم باغالن إن طالبان تكبدت أيضا خسائر 

بشرية في االشتباكات.

قتلى وجرحى من قوات األمن األفغانية في اشتباكات مع احلركة

أنباء سورية

ر: آالف السوريني يواجهون املوت بعد قرار مجلس األمن وكاالت إغاثة حُتذِّ
عواصــم - وكاالت: بعــد 
جنــاح روســيا فــي خفــض 
املنافــذ احلدودية التي تدخل 
عبرها مساعدات األمم املتحدة 
للنازحني الســوريني، حذرت 
وكاالت إغاثــة مــن ان قــرار 
مجلس األمن الذي توصل اليه 
األعضاء الـ ١5، ســيؤدي إلى 
فقدان أرواح ويزيد من معاناة 
١.٣ مليون سوري يعيشون في 

شمال غرب سورية.
وقالــت وكاالت اإلغاثــة 
العاملة في ســورية في بيان 
مشترك »ســتزداد في شمال 
غرب سورية، حيث مت إغالق 
شــريان حيوي عبر احلدود، 
صعوبة الوصول إلى ما يقدر 
بنحــو ١.٣ مليــون شــخص 
يعتمدون على الغذاء والدواء 
الذي تقدمه األمم املتحدة عبر 

احلدود«.
وأضاف البيان »لن يتلقى 
كثيرون اآلن املســاعدة التي 
يحتاجون إليها. ستهدر أرواح. 
وســتزداد املعاناة«. وأضاف 
البيــان »هذه ضربــة مدمرة 

سابقة، على مبدأ املثل القائل 
»الرمد افضل من العمى«

وبعــد 5 محــاوالت وافق 

بعــد ان كانــت 4، وذلك غداة 
انقضاء أجل عملية إنسانية 
استمرت ستة أعوام بتفويض 

املساعدات املنقولة من تركيا 
بأنها »شريان حياة« للسوريني 

في شمال غرب البالد.
وضغطت روسيا والصني 
لتقليص عدد املعابر إلى معبر 
واحد، بحجة أنه ميكن وصول 
املساعدات اإلنسانية إلى شمال 
غرب ســورية عبــر حكومة 
دمشق التي فر النازحون من 
هجومهــا األخيــر على ريف 

ادلب. 
وطلــب الســفير األملانــي 
في األمم املتحدة كريســتوف 
هيوسجن من نظيريه الروسي 
والصيني أن ينقال حلكومتي 
بلديهمــا ســؤاله وهو »كيف 
الذين أعطوا  النــاس  ألولئك 
تعليمات بتقليص املساعدات 
عن 5٠٠ ألف طفل.. النظر في 

املرآة غدا؟«.
وضغطــت روســيا أيضا 
لتقصير جتديد مدة التفويض 
لستة أشهر فقط. وأجاز القرار، 
الذي أعدتــه أملانيا وبلجيكا، 
استخدام معبر واحد ملدة عام 

كحل وسط.

مجلــس األمــن الدولــي على 
دخول املساعدات اإلنسانية إلى 
سورية عبر معبر تركي واحد، 

من األمم املتحدة ما ســيؤثر 
على ماليني املدنيني السوريني.
وتصف املنظمــة الدولية 

وصــوت ١٢ بلــدا بتأييــد 
القــرار وامتنعــت  مشــروع 
الدومينيــكان  جمهوريــة 
عن التصويــت أيضا. وجاء 
بعــد  الناجــح  التصويــت 
محاولتي تصويت فاشــلتني 
روســيني  مقترحــني  علــى 
وتصويتني آخريــن أعدتهما 
أملانيا وبلجيكا واســتخدمت 
روســيا والصني حق النقض 

ضدهما.
وقالت أملانيا وبلجيكا في 
بيان مشترك عقب التصويت 
»معبر حــدودي واحــد غير 
كاف لكن عدم وجود أي معبر 
ســيثير القلق بشــأن مصير 
املنطقة برمتها« ويقطنها نحو 

4 ماليني مدني.
وعندمــا أقر مجلس األمن 
عمليــة نقل املســاعدات عبر 
احلدود ألول مرة في عام ٢٠١4 
كانت تتضمن أيضا الدخول 
من األردن والعراق. وتوقف 
نقل املســاعدات عبــر األردن 
والعــراق فــي يناير بســبب 

الفيتو الروسي والصيني.

مع تأكيــد أول حالــة إصابة 
بكوفيد-١9 في إدلب املنطقة 
التي ضعفت بنيتها التحتية 
في مجال الصحة بشكل كبير«.
وفي بيــان منفصل، قالت 
منظمة أطباء حلقوق اإلنسان 
إن قــرار مجلــس األمن أغلق 
»الطرق املباشــرة أمام مئات 
اآلالف من النازحني السوريني 
الذيــن هم في أمــس احلاجة 

للغذاء والدواء«.
وقــال لويــس شــاربونو 
مديــر شــؤون األمم املتحدة 
فــي منظمة هيومــن رايتس 
ووتش »أذعن أعضاء املجلس 
ومنحوا موســكو مــا تريده 
أي تخفيــض آخــر كبير في 
املساعدات املوجهة عبر احلدود 
إلى السوريني البائسني الذين 
يعتمدون عليها من أجل البقاء 

على قيد احلياة«.
يأتي ذلك بعــد ان انتهت 
املعركة املستمرة منذ أسابيع 
برضوخ أعضاء مجلس األمن 
التــي  الروســية  للضغــوط 
عرقلــت بالفيتو عدة قرارات 

اعتقال 15 ضابطًا وعسكريًا سوريًا 
بتهم »التعامل مع جهات خارجية واختالس أموال«

عواصم - وكاالت: أفاد املرصد السوري 
حلقوق االنسان بأن املخابرات السورية 
اعتقلت نحو 15 ضابطا وعســكريا، بعد 
ايام من اعالن ابن خال الرئيس السوري 
امللياردير رامي مخلوف أن الســلطات 
تعتقل املوظفني العاملني في الشركات التي 
ميلكها منذ 6 اشهر.  وقال املرصد »تواصل 
استخبارات النظام السوري حملتها األمنية 
اجلديدة التي تستهدف عناصر وضباط 
امن، حيث ان األجهــزة األمنية اعتقلت 
خالل االيام الفائتة، أكثر من 15 من عناصر 
وضباط قوات النظام برتب متفاوتة في 
العاصمة دمشــق وريفهــا، وذلك بتهم 
التعامل مع جهات خارجية واختالس أموال 

من خزائن الدولة«. وكان املرصد أشــار 
بوقت سابق، إلى أن أجهزة االستخبارات، 
تواصل حملتها األمنية مستهدفة منشآت 
ومؤسسات تعود ملكيتها لرامي مخلوف 
ابن خال الرئيس بشار األسد، حيث جرى 
اعتقال نحو 12 شخصا جديدا من املسلحني 
التابعني لـ »جمعية البستان« التي جتند 
املسلحني وتعود ملكيتها ملخلوف، عقب 
النظام برفقة  مداهمات نفذتها مخابرات 
الشرطة الروســية، وتركزت االعتقاالت 
بشكل رئيسي في محافظة الالذقية، فيما 
قالت مصادر املرصد السوري ان املعتقلني 
اجلدد، هددوا بـ »حرق األرض في حال 
حدوث أي مكروه لرامي مخلوف«. وبذلك، 

يرتفع إلى نحو 71 تعداد العاملني كمديرين 
وموظفني وتقنيني ومقاتلني ضمن منشآت 
ومؤسســات ميتلكها مخلوف منذ بداية 
احلملة األمنية في أواخر شهر أبريل الفائت، 
في كل من دمشق وحلب وحمص والالذقية 
وطرطوس، وهم 40 من شركة سيرياتيل 
و31 من جمعية البستان، ووفقا ملصادر 
املرصد السوري، فإنه قد جرى اإلفراج عن 
عدد من الذين جرى اعتقالهم عقب التحقيق 
معهم. وكان مخلوف اصدر اخيرا منشورا 
على صفحته على فيسبوك اشار فيه الى 
االعتقاالت التي تطول املوظفني التابعني 
له والى االغالق الذي وصفه بالتعســفي 

وتسريج مئات العمال من شركاته.

ملشاهدة الڤيديو



عربية وعاملية
االثنني ١٣ يوليو ٢٠٢٠

19

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: مت إنفاق ٢٨٠ مليار جنيه لتحسني احلياة بالقاهرة في ٦ سنوات

الراعي يواصل حملته لدعم حياد لبنان: نريد دولة ال تتنازل عن قرارها وسيادتها

«توجد أماكن لن يصدر لها ترخيص بناء مرة أخرى.. وكل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديهاله»

دوالر بيروت يتراجع بطيئاً.. وتوقعات بوصوله إلى حدود ٤ آالف ليرة

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس املصري  أكــد 
عبدالفتاح السيسي، أن ما 
مت إنفاقه خالل ٦ ســنوات 
على املشروعات في محافظة 
القاهــرة وهو ما يقرب من 
٢٨٠ مليــار جنيــه يأتــي 
لتحســني حيــاة املواطنني 

في القاهرة.
وقال السيسي - تعقيبا 
علــى كلمة محافظ القاهرة 
خالد عبدالعال خالل افتتاح 
عدد من املشروعات القومية 
امس - «أريد أن تقارنوا ما 
مت إنفاقــه بــأن نأخذ قرارا 
بإنشاء عاصمة من ٣٠ سنة 
ومت وضع هذه االستثمارات 
التي ستتوفر من محافظة 
القاهرة أو جزء كبير منها 
في هذه املدن.. انت بتتكلم 
فــي ٢٨٠ مليار جنيه في ٦ 
سنوات أي ما يقرب من ٥٠ 

مليار جنيه في العام».
وأضاف «أنا بقول الكالم 
ده عشان أنا دائما حالة الفهم 
والوعي هــي التحدي اللي 
محتاجني دائما نخلي بالنا 
منه، وأن إحنــا كمصريني 
محتاجني دائمــا أن نعرف 
جيــدا، ألنه عندمــا اتخذنا 
قرار بناء املدن اجلديدة، فيه 
ناس كتير قالــت بتعملوا 
الــكالم ده ليــه، وكأنه أمر 
مش مطلوب وهو ناسي أن 
أنا بصرف داخــل القاهرة 
لتحســني حيــاة املواطنني 
بها»، ومعقبــا على حديث 
محافظ القاهرة بإنفاق ٣٣ 
مليار جنيه في مشروعات 
بشرق القاهرة، وهي عبارة 
عــن إنشــاء كباري وشــق 
طــرق، وهو مبلــغ ضخم 
جــدا، قائال «إن هــذا املبلغ 
لــو مت صرفه على إنشــاء 
حي والشقة بداخله تتكلف 
مليون جنيه، سننشئ ٣٣ 
ألــف وحــدة، ولكــن نحن 
لم نزيد شــقق، بل حاولنا 

حتسني حياة املواطنني».

بيروت - عمر حبنجر 

املاروني  البطريرك  أكد 
بشــارة الراعــي فــي عظة 
األمــس من الدميــان، على 
النداء الذي أطلقه األحد قبل 
املاضي الى األسرة الدولية 
إلعالن حياد لبنان من اجل 
خيره وخير جميع مكوناته.
وخابت توقعات بعض 
السياسيني ممن راهنوا على 
ان يخفف الراعي من لهجته، 
خصوصــا فيمــا يتنــاول 
دعوته الرئيس ميشال عون 
الى فك احلصار عن الشرعية 
وعــن القرار الشــرعي. بل 
على العكس شــدد على ما 
ســبق له ان اعلنه، جتنبا 
ألخطار التطورات السياسية 
والعسكرية املتسارعة في 
املنطقــة مــن اجــل تالفي 
االنخراط في سياسة احملاور 
واحلؤول دون تدخل اخلارج 
بشؤون لبنان، وحرصا على 
مصلحتــه العليا ووحدته 
الوطنيــة وســلمه األهلي 
والتزامه بقرارات الشرعية 
الدوليــة واإلجماع العربي 
الفلســطينية  والقضيــة 
احملقة وانســحاب اجليش 
اإلسرائيلي من مزارع شبعا 
وتالل كفرشــوبا، واجلزء 
الشــمالي من قرية الغجر، 
الشــرعية  وتنفيذ قرارات 

الدولية ذات الصلة.
الراعــي عــن  وأعــرب 
الكبير  ارتياحه للترحيب 
الذي لقيتــه دعوته حلياد 
لبنان من مرجعيات وقيادات 
وأحزاب وشــخصيات من 
مختلف الطوائف واملواقع.
وأضــاف: أن كل هــذا 
يعني أن اللبنانيني يؤيدون 
اخلروج من معاناة التفرد 
واجلمود واالهمال، يريدون 
مواقف جريئة تخلص البلد، 
يريــدون دولة حرة تنطق 
باســم الشعب وتعود إليه 
بالقرارات الرسمية، ال دولة 
تتنازل عن قرارها وسيادتها 
أكان جتاه الداخل ام اخلارج، 

الــكالم ده للتأكيــد  بقــول 
على ما قاله رئيس الوزراء 
د.مصطفــى مدبولي، يوجد 
أماكن في القاهرة لن يصدر 
لهــا ترخيــص تانــي مــرة 
أخــرى، وحتى األماكن التي 
ســيصدر لهــا ترخيص، لو 
كانت االشــتراطات اخلاصة 
باملباني كانت تقول ٧ أدوار 

سيكون دورين فقط».
ووجه الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، تســاؤل لوزيــر 
اإلسكان د.عاصم اجلزار، - 
خــالل كلمة محافظ القاهرة 
- حول موعد انتهاء تطوير 
منطقة سور مجرى العيون 

«املدابغ».
وأجاب اجلزار قائال «احنا 
ابتدينا نشــتغل في املرحلة 
األولى (١٥ فدانا) ولكن عقب 

واالصدقاء جندة لبنان كما 
كانت تفعل دائما، مشددا مرة 
أخــرى على حتييــد لبنان، 
ومتسائال منذ متى كان اإلذالل 

منط عيش اللبنانيني؟.
واعتبر مراقبون أن آخر 
عظتــني متثالن حتــوال إلى 
خطاب أكثر انتقادا لسياسات 

حزب اهللا والرئيس عون.
ونقلــت «رويتــرز» عن 
مهنــد حاج علي مــن مركز 
كارنيغي الشــرق األوســط 
«اعتبــر التدخــل حتوال في 
سياســاته بعيدا عــن دعم 
الرئيــس وأقــرب النتقــاد 
الوضع السياسي في البالد 
علــى املســتويني اإلقليمي 

والدولي».
وإلــى جانــب مواقــف 
الراعي، انشــغلت األوساط 
السياسية في بيروت أمس 
بتصريحات رئيس احلكومة 

السيســي، أن أي مواطــن 
سيتقدم للحصول على وحدة 
ســكنية ســيتحصل عليها، 
وستيســر له الدولــة ذلك، 
قائال: «كل مواطن في مصر 

هيطلب شقة هنديهاله».
وأضاف: «الدولة ستيسر 
مــا أمكــن، وتقــوم بتمويل 
التكلفــة ونحاول  منخفض 
نســاعدك في التحصل على 
ما تطلب.. إحنا بنعمل مناذج 
عشــان خاطرك.. هنعملكم 
أحلى بلد في الدنيا بس إيدينا 
مع بعضنا.. ومفيش مواطن 
هيتقدم ويقول عاوز شقة إال 

وسنسلمها له».
وتابع: «نستهدف املساعدة 
في ظــل الظروف في بعض 
املوضوعات التي مت احلديث 

فيها ويتم طرحها».

السوداء الى ما دون السبعة 
آالف ليــرة لبنانية للدوالر 

الواحد.
التراجع،  وارتبــط هــذا 
زمنيا على األقل، باجلوالت 
التطمينية للسفيرة األميركية 
دوروثي شيا، والتي شملت 
الرئيس نبيه بري ورئيس 
احلكومة، باإلضافة الى تزايد 

عروض الدوالر.
وتتوقع مصادر رسمية 
استمرار هبوط الدوالر الى 
حــدود األربعــة آالف ليرة، 
فــي حال ســارت األمور مع 
صنــدوق النقد الدولي على 
خير ما يرام، وكانت صحيفة 
«الغارديان» البريطانية نقلت 
عــن فريــق صنــدوق النقد 
الدولي قوله: كدنا نتوســل 
الفريق اللبناني كي يتصرفوا 
كدولــة ال كأنهــم يبيعوننا 

السجاد.

التوجيهــات، نعمل اآلن في 
٩٥ فدانا بالكامل وفي خالل 
٣ سنوات سننتهي من ذلك».

فيما رد الرئيس السيسي 
قائال «ال.. احنا هنفتتح ده مع 
العاصمة..أنت شغال بقالك 
سنة و٣ شهور فاضل أمامك 
سنة و٧ شــهور.. يعني في 
شــهر ١١ العــام املقبل نكون 
انتهينا».. «إحنا عايزين نقول 
للناس إننا ملــا نقلناهم من 
هنــا وقمنا بأعمــال اإلزالة، 
إن احنــا مكنــاش بنعمــل 
كده ضغينة، وأن فيه ناس 

هتسكن وتعيش هنا».
أن  اجلــزار،  وأوضــح 
املواطنني الذين مت نقلهم من 
هنا مت نقلهم في ١٠٠٨ وحدات 

سكنية في مدينة بدر.
وأكد الرئيس عبدالفتاح 

حسان دياب في دار الفتوى، 
وحتديــدا رفضــه املطلــق 
ملوضوع استقالة حكومته، 
حيث متنــى رئيس احلزب 
التقدمــي االشــتراكي وليد 
جنبــالط علــى اهــل احلل 
والربــط فــي احلكومــة ان 
يخرجنا عالء الدين (صاحب 
املصباح السحري...) من هذه 
العتمة، بإصــالح الكهرباء، 
كي نبصر ونرى شــيئا من 
طريــق شــرقهم العتيد. اما 
جنله النائب تيمور جنبالط، 
فقد اعتبر ان احلكومة فشلت 
في كل ما يجب فعله لوقف 
االنهيار، ولــم تقدم خطوة 
واحدة تســهم فــي احتواء 
تداعيــات األزمــة واعبائها 

على املواطنني.
املالي،  وعلــى الصعيــد 
ســجل املزيــد مــن التراجع 
على سعر الدوالر في السوق 

جانب من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع اسكان «االسمرات ٣»

(محمود الطويل) مسيرة احتجاجية في وسط بيروت ترفع شعارات منددة بالواقع االقتصادي داعية إلى استقالة احلكومة ومحاسبة الفاسدين 

وتابع «الرسالة اللي ممكن 
نقولها، خلي بالك الزم الدولة 
تفكر وكمان شعبها يحترم 
فكرهــا ويدعمــه، ميقولش 
حد أنتوا بتعملوا الكالم ده 
ليه»، وتساءل الرئيس: «ما 
هي البدائل هل أنشئ كباري 
فــوق الكباري وأزيل مباني 
وأنشئ طرق، أم أوقف السعة 

التي وصلنا لها؟».
وأشــار السيسي إلى أنه 
مت إيقاف أعمال البناء سواء 
للرخــص القائمة بالفعل أو 
الرخص التي تصدر، موضحا 
أن ذلك جاء بسبب أن القاهرة 
وعــدة محافظــات البــد من 
مراجعة الكثافة املتواجدة لكي 
يســتطيع املواطنني العيش 

بشكل مناسب.
وتابــع السيســي «أنــا 

ال يريدون أن يتفرد اي طرف 
بتقرير مصير لبنان بشعبه 
وأرضــه وحدوده وهويته 
وصيغته ونظامه واقتصاده 
وثقافتــه وحضارته، بعد 
أن جتذرت في املائة ســنة 
من عمــره ويرفضــون أن 
تعبث اي أكثرية شــعبية 
او نيابية بالدستور وامليثاق 
والقانون وبنموذج لبنان 
احلضــاري وأن تعزله عن 
أشقائه وأصدقائه من الدول 
والشعوب وتنقله من وفرة 
إلى عوز ومــن ازدهار إلى 
تراجع ومن رقي إلى تخلف.
وقال الراعي: لن نسكت 
عما يجري، فاحلركة الشعبية 
تســتحق احلماية ال القمع، 
مناشــدا الرئيــس ميشــال 
عون مجددا فك احلصار عن 
الشرعية وعن القرار الوطني 
احلــر. وطلب من األشــقاء 

تكلفة الوحدة السكنية ٦٠٠ ألف جنيه

قفزة «كورونية» في لبنان: ١٦٦ إصابة جديدة

«العجلة» أسهل في ظل أزمة كورونا

وهبة قاطيشا لـ «األنباء»:
حكومة دياب عاجزة عن استعادة الثقة

نزع ملكية جميع الكراجات غير املستغلة 
أسفل العقارات السكنية

لن يتم ترخيص السيارات اجلديدة سوى بالغاز

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن 
تكلفة الوحدة السكنية الواحدة ٦٠٠ ألف 
جنيه، وذلك من غير سعر األرض التي 
أقيمت عليها الوحدة الســكنية، مشيرا 
إلــى أن الدولة قامت بذلك للحفاظ على 
املواطــن وعدم التواجد واملعايشــة في 
منطقة خطرة. وقال الرئيس السيسي: 
«لو الـ ٦٠٠ ألف جنيه مت وضعها في بنك 
هيجيبوا ٩ آالف جنيه في الشهر.. مصر 
بتقف جنب والدهــا وطبطبت عليهم.. 

امليســور اللي مخــدش احلمد هللا مش 
محتاج لكن الباقي نسيبه كده ال».وأشار 
الرئيس السيسي إلى أن كل النسب التي 
مت طرحها في الوحدات الســكنية متت 
في ظــروف صعبة، موضحا أن الـ ٢٥٠ 
ألف وحدة سكنية للمواطنني بناخد حق 
الصيانة فقط من املواطن علشان نحافظ 
على احلالة الفنية مش بناخد مقابل من 
املواطــن لو بناخد إيجار هناخد ٥ آالف 

في الشهر.

بيروت - أحمد منصور 

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل ١٦٦ 
اصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، في وقت 
أفادت وسائل إعالم لبنانية عن اكتشاف بؤرة 
للعدوى في مبنى تقطنه مجموعة من العمال. 
حيــث مت نقل ١٣١ مصابا بڤيروس كورونا، 
يقطنون في مبنى مبنطقة املنت الشمالي إلى 
مراكز للحجر الصحي. من جهته، أكد وزير 
الصحة، حمد حسن ، أن عدد اإلصابات امس 

في ذروته منذ ٢١ فبراير».
وتسببت إصابة كاهن بالڤيروس في إجراء 
احلجر على عدد من األطباء واملمرضات في 

مستشفى الروم في بيروت، نتيجة احتكاكهم 
به. وجرى عزل بلدة الزرارية في اجلنوب اثر 
ظهور إصابة بالڤيروس على طفل، وأقامت 
قوى األمن الداخلي حواجــز على مداخل 
بلدتي «جبال البطم» والبازورية، مع إغالق 
املتاجر للسبب عينه. اإلجراءات ذاتها اعتمدتها 
اللجنة الشعبية في مخيم الرشيدية لالجئني 
الفلسطينيني في صور بعد ظهور ٣ إصابات.
وفي حي الســلم في العمروســية، في 
الضاحيــة اجلنوبية لبيروت، ســجلت ١٥ 
إصابة بكورونا. وفي مدينة النبطية سجلت 
إصابة واحدة، كما سجلت إصابة في اجلامعة 

اللبنانية في احلدث.

استفسر الرئيس عبدالفتاح السيسي 
عن أسعار الدراجات الهوائية التي تتيحها 
وزارة الشباب والرياضة، لقاطني مشروع 
األســمرات، ورد وزير الشــباب د.أشرف 
صبحي قائال: «اجلبلي أرخص من الهايبر 
عشان بتبقى أسرع شوية». وقال الرئيس 

موجها حديثه لرئيس الوزراء «إنت عاوز 
دعم في املوضوع ده؟ لو عاوز دعم النهاردة 
في موضوع كورونا بقت العجلة أسهل.. 
لو نقدر، فيه فكرة األملان واليابانيني عملوا 
موتور صغير يتشــحن يقدر يساهم لو 

انت هتمشي مسافات كتير ٢٠ كيلو».

بيروت - زينة طّبارة

تكتــل  عضــو  رأى 
اجلمهوريــة القوية العميد 
النائب وهبة  املتقاعد  الركن 
قاطيشا أن الفتور احلاصل 
العالقات بــني بعبدا  فــي 
وبكركي هو نتيجة طبيعية 
للتفاوت الكبير بني مقاربة كل 
من الطرفني للواقع السيادي 
في لبنان، فبكركي املعروفة 
الدفاع األول  تاريخيا بخط 

عن سيادة لبنان واستقالله ما كانت لتطالب 
رئيس اجلمهورية بفك احلصار عن الشرعية 
اللبنانية لــوال يقينها أوال بأن أجندة حزب 
اهللا باتت احملور الرئيسي الذي تدور السلطة 
فــي فلكه، وثانيا بأن حكومة الرئيس دياب 
ليست فاشلة فحســب إمنا عاجزة بحكم 
والئها لعرابيها عن اســتعادة الثقة العربية 

والدولية بلبنان.
ولفت قاطيشا في تصريح لـ «األنباء» الى 
أن نداء البطريرك الراعي في العام ٢٠٢٠ أتى 
مكمال لنداء املطارنة املوارنة في العام ٢٠٠٠ 
إمنا بظروف مختلفة باملضمون دون اجلوهر، 
وهو ما استدعى ردود فعل محلية وإقليمية 

ودولية مؤيدة وداعمة ملوقف 
الراعي مقابل اســتياء أهل 
اللبنانية منه لكون  السلطة 
أجندة حزب اهللا احملاصرة 
للشرعية هي علة نفوذهم 
على الساحة اللبنانية، معتبرا 
بالتالي أن نداء الراعي ضخ 
األوكسجني في الرئة السيادية 
املعارضة، وهو ما أكدته حركة 
لبكركي  الكثيفة  الزيــارات 
والدميان من قبل شخصيات 
سياسية وديبلوماسية محلية 

وعربية ودولية بارزة.
وردا على سؤال، اكد قاطيشا أن توقيت 
زيارة الرئيس احلريري للبطريرك الراعي أعاد 
اللبنانيني بالذاكرة الى مشهدية لقاء الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري مع البطريرك صفير 
في العام ٢٠٠٤، وذلك لكون الطائفة السنية 
الكرمية املمثلة بتيار املستقبل وبغيره من 
الشخصيات السيادية معنية مباشرة بتحرير 
الشرعية من قبضة حزب اهللا ودفعت أثمانا 
غالية بسبب والئها للبنان، لكن ما يقال بأن 
زيارة احلريري لبكركي حملت في خلفياتها 
بذور حتالف جديد بني القوى السيادية مبالغ 

به وغير مبني على وقائع وحيثيات جدية.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على 
أنه سيتم نزع ملكية جميع الكراجات املغلقة 
أسفل العقارات الســكنية غير املستغلة. 
وأشــار الرئيس السيســي إلــى أن وقف 
تراخيص البنــاء تأخر ٢٠ عاما، موضحا 

أن الهدف من هــذا القرار مراجعة الكثافة 
فــي املدن، مؤكدا أن هذا القرار أمن قومي. 
وأوضح الرئيس السيسي أن منح تراخيص 
البناء في بعض األماكن لكن بشروط وقواعد 

صارمة تراعي الكثافات السكنية.

قــال الرئيس عبدالفتاح السيســي، 
بالنســبة للســيارات املتقادمــة البد أن 

تعمل تلك السيارات بالغاز الطبيعي.
وأوضح الرئيس السيسي، أن حتويل 
الســيارات املتقادمة من بنزين إلى غاز 
طبيعي، يتكلف ٨ مليارات جنيه. وشدد 

الرئيــس السيســي، أن وزارة الداخلية 
والدولــة من حقها ترخيص الســيارات 
بالغاز الطبيعي في توقيت محدد، موضحا 
أنه لن يتم ترخيص السيارات اجلديدة 
سوى بالغاز الطبيعي، قائال: «هذا حق 

الدولة». 

النائب وهبة قاطيشا
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آرمان جان دو بليسيس دو ريشليو ١٥٨٥-١٦٤٢ ـ 
كاردينال وسياسي فرنسي

وصف هذا السياسي الفرنسي الداهية بأنه لم 
يكن له حليف إال شخصيته الفذة. كان عنيدا، 
وعادال، وذا إرادة من حديد، وعلى الرغم من 
انه لم يكن قويا بدنيا، اال ان جسمه الهزيل 
املكسو مبالبس الكرادلة احلمراء والقرمزية 
كان يفرض االحترام والطاعة حتى من اولئك 
الذين كانوا يكرهونه ويهابونه. وقد عاش 
النجاح  حياة بذخ وفخفخة بعد ان حالف 

املادي سياسته.
الى الشهرة االدبية،  كان ريشليو تواقًا 
ولكن عطفه على االدباء، ومن ابرزهم بيير 
كورناي، كان اهم من كتاباته. وهو مؤسس 
االكادميية الفرنسية وباني العديد من بنايات 

السوربون.
ان  رسم ريشليو اسقفا سنة ١٦٠٧ بعد 
حصل على تصريح من البابا لصغر سنه. 
وأصبح كارديناال السنة ١٦٢٢، ولم يجد صعوبة 
امللكة االم  في احلصول على رضا وعطف 
ماري دي ميديسيس. وما لبث ان اصبح 
بدهائه وذكائه رئيس وزراء امللك لويس 
الثالث عشر، في ١٦٢٤، وقد عمل جهده طوال 
الـ١٨ سنة التي تلت ليجعل السلطة امللكية 
الواقع سلطته - مطلقة  التي كانت في   -
في فرنسا واخلارج. وجنح في كسب تأييد 
الرئيسيني في فرنسا دون ما كبير  عدويه 
عناء ومعارضة - البروتستانت (الهوغونو)، 

والنبالء االقطاعيني.
كانت سياسة ريشليو في اخلارج شبكة 
التآمر السياسي غايتها إضعاف أعداء  من 
فرنسا، فكانت ناجحة ال تعرف الهوادة، كما 
كانت في فرنسا، وقد توفي هذا الوزير في 

٤ ديسمبر ١٦٤٢.

الكسوف

شيالء سبت

٭ عمر املختار أشهر مجاهدي طرابلس الغرب 
في حربهم مع املستعمرين اإليطاليني. ولد في 
البطنان (ببرقة) وتعلم في الزاوية السنوسية 
املهدي اإلدريسي  باجلغبوب، وأقامه محمد 
شيخا على (زاوية القصور) باجلبل األخضر 
بقرب املرج. وسافر معه الى السودان سنة 
١٣١٢هـ فأقيم بها شيخا لزاوية (كلك) الى سنة 
١٣٢١هـ وعاد إلى برقة شيخا لزاوية القصور، 
فأقام الى ان احتل االيطاليون مدينة بنغازي 
سنة ١٣٢٩هـ فكان في طليعة الناهضني للجهاد، 
املعارك، ومنطقة  وطالت احلرب، وتتابعت 
االيطاليون  ثابتة منيعة. وتهادن  املختار 
والطرابلسيون سنة ١٣٤٠هـ ودب اخلالف 
في زعماء طرابلس وبرقة، وجتددت املعركة 
مع االيطاليني ونفض االدارسة يدهم منها، 
فتولى عمر قيادة (اجلبل األخضر) وتالحقت 
الرؤساء على ان يكون  القبائل، واتفق  به 
العام والرئيس األعلى للمجاهدين،  القائد 
وهاجمتهم القوى اإليطالية فردوا هجومها، 
وغنموا منها آالت حربية ومؤنا غير قليلة. 
وأشهر ما نشب من املعارك معركة (الرحيبة) 
و(عقيرة املطمورة) و(كرسة) وهي اسماء اماكن 
في اجلبل األخضر، نسبت إليها تلك الوقائع. 
ويقول غراسياني القائد العام اإليطالي، في 
بيان له عن الوقائع التي نشبت بني جنوده 
وعمر املختار: إنها كانت ٢٦٤ معركة في خالل 
عشرين شهرا، هذا عدا ما خاضه املختار من 
املعارك خالل عشرين سنة قبلها، وبينما هو 
في سرية من رجاله، نحو خمسني فارسا، 
بناحية (سلنطة) باجلبل االخضر، يستكشف 
ايطالية احاطت  العدو، فوجئ بقوة  مواقع 
به، فقاتلها، واستشهد اكثر من معه، وأصيب 
بجراح، وقتل جواده، فانقض عليه بعض 
اجلنود فأسروه، وهم ال يعرفون من هو. ثم 
عرف وأرسل الى سوسة، ومنها اركب الطراد 
(اوسيني) الى بنغازي. وسجن اربعة ايام. 
وسئل عن أعماله فأجاب باإليجاب، غير هياب، 
فقتل شنقا في مركز (سلوق) بنغازي. وممن 

رثاه الشاعران شوقي ومطران.

١ - اسم علم مؤنث - ألف، ٢ - يفك - السفينة 
(معكوسة)، ٣ - أماكن التعليم - ضمير منفصل، 
العطاء، ٦  أفقي، ٥ - متشابهان - عكس   - ٤
لتثبيت   - الغنى، ٧ - نفنى - متشابهان، ٨   -
اخلشب (معكوسة)، ٩ - حب - من الطيور، ١٠ 

- يتدرب - معطاء.

التواصل
الفلك

املباني
يستقر

رمال

ابنية
الغالي
قصر
النحو
شعار

قمر
االمني
النجم
األلق

العمق

فضاء
واسع
جميل

سطور
سعيد

ساحر
صعب

وسطي
رقيب
مريع

١ - مطربة عربية، ٢ - من احلشرات - نصف (عادت)، 
٣ - يجمع - نفاق (معكوسة)، ٤ - املوطن، ٥ - غبار 
- جنمع (معكوسة)، ٦ - عكس فر - مكاسب، ٧ - 
الطريق (معكوسة) - في البحر، ٨  في العروق - أبسط 
(معكوسة) - عابر، ٩ - عاشق - بحر (معكوسة)، 

١٠ - مطرب لبناني.

أفقياً: عموديًا:
١ - منيره - أدور، ٢ - يحل - املركب (معكوسة)، 
٣ - املدارس - هم، ٤ - مداي، ٥ - ا ا - املنع، ٦ 
- الثراء، ٧ - نبيد - ا ا، ٨ - مسامير (معكوسة)، 

٩ - ود - احلمام، ١٠ - يتمرن - كرمي.

١ - ميادة حناوي، ٢ - نحل - (دت)، ٣ - يلم - رياء (معكوسة)، 
٤ - الديار، ٥ - هباء - نلم (معكوسة)، ٦ - كر - أرباح، ٧ - 
املسرى (معكوسة) - سمك، ٨ - دم - امد (معكوسة) - مار، 

٩ - ولهان - مي (معكوسة)، ١٠ - رامي عياش.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

االصاوتلاا

للاوفكلفلا

املاضرقتسي

مبنساوحنلا

ياجعءلرمقر

ننمقمعلامم

كيورديعسرا

صقسقرحاسيل

عصطيروطسعس

بريبقلألاو

جميليلاغلا

راعشفةينبا



21
رياضـةاالثنني ١٣ يوليو ٢٠٢٠

الفيلكاوي وياسني ودشتي 
مع الالعبني قبل انطالق تدريبات 

اليرموك (محمد هاشم)

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

الزنكي: ثقة «الشباب» كبيرة في «احملليني»

او العودة للشباب.
وأوضح ان الشباب قدم مستويات 
مميزة في بطولة الدوري، وذلك قبل 
التوقف، ونأمل احلفاظ على املستوى 
نفســه، كما نطمــح لألفضل وهذا ما 
اعتــاد فريقنــا على تقدميــه في كل 
موسم، مشــيرا الى ان هناك متابعة 
مللف الالعبني احملترفــني مع اجلهاز 
الفني وهو املعنى باالختبارات بحسب 

املراكز التي يحتاجها املدرب.

الصحية والفنية واالســتعداد بقوة 
متهيدا الستئناف املباريات الرسمية.
ولفــت الزنكــي الى اننا نســعى 
للتمســك بقائمــة العبينــا والتــي 
ســنكمل بهــا املوســم ولدينــا الثقة 
الكبيرة بالعبينا الكويتيني الذين ال 
يقلون مستوى من الناحية الفنية عن 
احملترفني، كما نراقب القرار اخلاص 
بإعــارة الالعب احمــد يونس ومدى 
اســتمراره مع فريقه احلالي العربي 

مبارك اخلالدي

استأنف الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الشباب تدريباته مساء السبت 
املاضي بقيادة املدربني املساعدين في 
اجلهــاز الفني يعقوب ســعد ومالك 
جــون، وحضر التدريــب األول عدد 
من أعضــاء مجلــس اإلدارة تقدمهم 
مديــر عام جهاز الكــرة جابر الزنكي 
الذي أشاد بتجاوب وحرص الالعبني 
على حضور التدريبات رغم صعوبة 

الظروف احلالية.
الزنكــي فــي تصريــح  وأشــاد 
لـ«األنباء» بحضور الالعبني الكبير، 
حيث تواجد ٢٥ العبا مع أول حصة 
تدريبية اســتعدادا خلوض ما تبقى 
من منافســات املوســم في منتصف 

أغسطس املقبل.
وأضاف ان هذا احلضور دليل رغبة 
أكيدة لدى الالعبني في العودة بقوة 
والعمــل بتكاتف مع اجلهازين الفني 
واإلداري الستعادة ما فات من معدالت 
اللياقة نتيجة للتوقف القسري، وقد 
وجهنا الالعبني للتمسك باالشتراطات 
الصحيــة في هــذه املرحلــة الراهنة 
واحلفاظ عليها وااللتزام بالتعليمات 

املدربان املساعدان مالك جون ويعقوب العنزي قادا تدريبات الشباب

اجلهراء استأنف تدريباته.. وزوران يراقب الفريق
فيكــم كبيرة الســتعادة 
مــا فاتكم قبل اســتئناف 

مواجهات املوسم.
من جانبه، أشاد املدرب 
شرقاط بحضور الالعبني، 
وقال انه ليس غريبا على 
العبينا تفانيهم وإخالصهم 
لناديهم، واحلضور الكبير 
أثلــج صدورنــا ويعكس 
العودة  الرغبة لديهم في 
الــى املســتوى  ســريعا 
املتوقع وقبــل انطالق ما 
تبقى من منافسات املوسم.
التدريبــات  ان  وذكــر 
ستســتمر وفق البرنامج 
املعد من قبل املدرب زوران 
الــذي  ميلونكوفيتــش 
نتواصل معه عبر التقنيات 
احلديثــة ويقوم مبراقبة 
الفريق عن بعد، وقد أوصى 
بالتدرج في التدريبات اذ 
سيخضع الفريق للراحة 
يومي االثنني واجلمعة من 
كل أسبوع جتنبا إلرهاق 

الالعبني.

االســتمرار في احلضور 
للتدريبــات لتعويض ما 
فاتكم من نقص في اللياقة 
البدنية وهــو أمر متوقع 
نظــرا للتوقف لكن ثقتنا 

االلتزام باملعايير  متمنيا 
الصحية في هذه املرحلة 
احلساســة التــي متر بها 
الكويت والعالم بأســره، 
مضيفــا انــا نتمنــى لكم 

مبارك اخلالدي

خاض الفريق األول لكرة 
القدم بنادي اجلهراء أولى 
حصصه التدريبية استعدادا 
الرياضي  النشاط  ملعاودة 
املنافســات،  واســتئناف 
ومتيزت احلصة التدريبية 
األولى بقيادة املدرب الوطني 
مطير شرقان ومساعده بدر 
دهيمان بحضور كبير من 
الالعبني، حيث شارك فيها 
٢٥ العبــا شــكلوا مزيجــا 
من العبي اخلبرة والعبي 
فريق حتت ٢٠ سنة، وسبق 
انطــالق التدريب خضوع 
العاملــني  الالعبــني وكل 
وأعضــاء اجلهازين الفني 
للفحوصــات  واإلداري 
الطبية وفقا للبروتوكول 

الصحي.
وعقد رئيــس مجلس 
اإلدارة نواف جديد اجتماعا 
مع الالعبني ثمن من خالله 
حضورهم الكبير واملميز، 

الكشف على درجة احلرارة قبل الدخول الى التدريبات

٢٠ العبًا في عودة تدريبات اليرموك

عبدالعزيز جاسم

انطلقــت مســاء أول من أمس 
تدريبات الفريق األول لكرة القدم 
في اليرموك علــى امللعب الفرعي 
لســتاد عبــداهللا اخلليفــة وفــق 
إجــراءات صحيــة بحضــور ٢٠ 
العبــا بقيادة املديــر الفني لقطاع 
الناشــئني والشباب حسني ياسني 
ومدرب حراس املرمى أحمد دشتي 
حلني وصول مدرب الفريق الصربي 
دراغان ومساعده خالل األيام املقبلة، 
ولم يدخل التدريبات يوسف التناك 

بسبب إصابته في األنكل.
وفي هــذا الصــدد، قــال مدير 
الفريق األول عبدالعزيز الفيلكاوي 
لـ «األنباء» انه وبعد ظهور نتائج 

املسحات الطبية للكشف عن ڤيروس 
كورونا بأنها سليمة جلميع الالعبني 
واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية 
قررنا انطالق التدريبات على امللعب 
الفرعي لوجود صيانة على ستاد 
عبداهللا اخلليفة. وأضاف:«حتدثنا 
مــع املــدرب بشــأن االشــتراطات 
الصحية وآليــة التدريب وكيفية 
التباعد االجتماعي والذي قرر بدوره 
أن تكــون التدريبــات على طريقة 
املجموعات بتقسيم الالعبني إلى ٤ 
مجموعات، مشيرا إلى ان التوقف 
الطويل الذي اســتمر ملدة ٥ أشهر 
يجبرنا على رفع رمت اللياقة البدني 
بالتدريج استعدادا الستكمال املوسم 

وكذلك النطالق املوسم املقبل».
مــن ناحيته، أكد مدرب حراس 

املرمى أحمد دشــتي أن التدريبات 
األولى ســتوضح الصورة بشكل 
كبير عن مدى اســتعدادا الالعبني 
وجاهزيتهــم بتلقــي احلصــص 
التدريبية استعدادا للمباريات األربع 
املتبقية من الدوري املمتاز وكذلك 
لتجهيزهــم بشــكل مميز النطالق 
املوسم املقبل والذي سيكون بنظام 

دوري الدمج.
وأشار إلى أن اجلهاز الفني يسعى 
من خالل التدريبات األولية لتفادي 
اإلصابات بالوقت احلالي بســبب 
فترة التوقف الكبيرة واإلجبارية 
بســبب ڤيروس كورونا لنحافظ 
علــى الالعبني على أقل تقدير عند 
انطالق املوسم املقبل والذي يعتبر 

األهم في الوقت احلالي.

الصليبخات دشن تدريباته بـ ٢٦ العبًا

املقبلة أمــر وارد وبدرجة كبيرة، وفي 
عدد من املراكز حتديدا، لتقوية اخلطوط، 
وسد العجز بأفضل العناصر احملترفة، 
طالبا الالعبني من احملافظة على التباعد 
املطلوب سواء داخل النادي أو خارجه 
قدر املستطاع، ألجل سالمتهم وسالمة 

اجلميع.

بطبيعة احلــال، لعدم ارهاق الالعبني، 
وســتكون املرحلة الثانيــة مخصصة 
لإلعداد الفني مصحوبة بأكثر من مباراة 
ودية، بحيث يكون الفريق جاهزا بدرجة 
كبيرة للعب في املراحل األربع املؤجلة 

للدرجة األولى من املوسم املاضي.
وذكر عبيــد أن أهداف الصليبخات 
تتمثل في املشاركة ضمن فرق الدوري 
املمتاز، عبر التأهل وحجز أحد املراكز 
العشرة األولى في دوري التصنيفني الذي 
يعقب املراحل املؤجلة مباشرة، مضيفا: 
«لقد تأثرنا جميعا بفترة التوقف، لكن 
هــذا لن مينعنا من بذل أفضل ما لدينا 
خالل الفترة املقبلة، ولدينا فرصة جيدة 
في حجز مقعد فــي «املمتاز»، ومن ثم 
نســعى إلى مركز أفضل فــي البطولة 

األطول واألهم». 
وأشــار عبيــد إلــى أن التعاقــد مع 
محترفــني جدد خالل فتــرة االنتقاالت 

هادي العنزي

اســتأنف الفريــق األول لكرة القدم 
بنادي الصليبخات تدريباته أمس بعد 
طول انقطاع امتد ملا يزيد على ٤ أشهر 
متواصلة، بسبب تفشي جائحة كورونا، 
والتزاما بالتعليمات احلكومية بوقف 
جميع األنشطة الرياضية، وذلك بحضور 

٢٦ العبا من محليني ومحترفني.
وقد اشــاد مدرب الفريــق الوطني 
محمد عبيد باحلضور املتميز لالعبني، 
مؤكدا في تصريح خــاص لـ «األنباء» 
أن هذه البداية مبشرة وواعدة بتحقيق 
كافة األهداف التي يأمل اجلهازان الفني 
واإلداري للفريق بتحقيقها في املوسم 
الكروي ٢٠٢٠-٢٠٢١، مضيفا ان البرنامج 
التدريبي للفريق سيكون متركزا على 
اإلعداد البدني كمرحلة أولى لتعويض 
فترة التوقف الطويلة، وسيكون تدريجيا 

(محمد هنداوي) الدولي السابق طالل نايف يتقدم العبي الصليبخات  

محمد عبيد

ملشاهدة الڤيديو

عبدالعزيز جاسم

طالب نادي القادسية احتاد الكرة بتأجيل 
استكمال املوسم الرياضي احلالي إلى ما بعد 
تاريخ ١٥ أغسطس املقبل، وذلك لتحقيق مبدأ 
العدالة وتكافؤ الفرص بني جميع الفرق املشاركة.

جاء ذلك من خالل الكتاب الذي أرســله 
النادي لالحتاد مساء أمس، والذي أوضح فيه 
العامة للرياضة  اللجنة األوملبية والهيئة  أن 
لم ترد على استفسارات النادي بشأن موعد 
وصول احملترفني واجلهاز الفني ما تسبب 
في عدم بدء التدريبات والتي حتتاج أيضا إلى 

إيضاحات قبل ان تنطلق بشأن عدم توفير 
حماية كاملة بشــأن خطر عدوى ڤيروس 

كورونا.
وعلى أســاس ذلك لم تنطلق تدريبات 
«األصفر» حتــى اآلن والذي يحتاج ملدة ٥ 
أســابيع على اقل تقدير حتى يتم استكمال 
املوسم، مشــيرا إلى أن انطالق التدريبات 
واملباريات بهذا التوقيت أمر يتســم بعدم 
احليادية واملساواة بني األندية ألن هناك فرقا 
لديها أجهزة فنية محلية متواجدة في البالد 
وأخرى لديها أجهزة فنية أجنبية متواجدة 

خارج البالد.

القادسية يطالب بتأجيل استكمال املوسم الكروي

«سلة» القادسية تبحث عن مدرب
هادي العنزي

يدرس اجلهاز اإلداري لكرة 
الســلة بنادي القادسية عدة 
ســير ذاتية ملدربــني محليني 
ومــن اخلــارج للتعاقــد مع 
أحدهم لقيــادة الفريق األول 
لكرة الســلة للموســم املقبل 
٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك بعد انتهاء 
عقد املدرب املقدوني جوردانكو 
ديفيدباكوف، واعتذار املدرب 
املســاعد مرتضى السيد عن 
االستمرار مع األصفر للموسم 
املقبــل. وذكــر إداري وائــل 

الراشــد فــي تصريح خاص 
لـ «األنبــاء» أن جميع العبي 
القادسية أجروا الفحص الطبي 
املتعلــق بڤيــروس كورونــا 
النتائج  (املســحة)، وجاءت 
الدولــي  ســلبية باســتثناء 
عبداحملسن املوسوي، والذي 
يتحســن يوميــا فــي حجره 
املنزلــي، ومضيفــا: «وفرنــا 
الصحيــة  املســتلزمات  كل 
الضرورية لالعبني، ولم يتم 
حتــى اليوم تعقيــم الصالة، 
أما بداية التدريبات فهذا األمر 
يرجع ملجلس إدارة النادي».

ولفــت إلى أن الالعبني لم 
ينقطعوا عن التدريبات طوال 
الفترة املاضيــة، وال يزالون 
يواصلون تدريباتهم الفردية 
ونأمل عودة قريبة للتدريبات 

اجلماعية.
وأكــد الراشــد أن صحــة 
أولويــة  الالعبــني  وســالمة 
قصوى ملجلس اإلدارة وكذلك 
اجلهــاز اإلداري، وهــذا لعله 
الســبب الرئيس وراء تأخر 
القادسية،  تدريبات «ســلة» 
والبطوالت تأتي بدرجة أقل، 

آمال السالمة للجميع. وائل الراشد

يعقوب العوضي

انطلقــت تدريبات الفريق األول لكرة اليد في النادي 
العربي متهيدا الستئناف منافسات الدوري العام سبتمبر 
املقبل حسب خطة الهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية 
الكويتية واالحتاد الكويتي لكرة اليد لعودة اللعبة إلى 

مسارها الطبيعي في ظل الوضع الصحي الراهن.
وقــاد املــران املدرب الوطني امجــد مقبل، حيث ركز 
علــى رفع مخزون اللياقــة البدنية وزيادة قوة التحمل 
الى جانب استعادة احلس على الكرة بعد التوقف والذي 

دام ٤ اشهر.
وكان مدير اللعبة حسن الشطي قد تعرض لإلصابة 
بڤيروس كورونا في وقت سابق وجاءت نتائج فحوصات 

املدرب امجد مقبل متابعا انطالق تدريبات يد العربيالفريق سلبية حتى اآلن.

«يد» العربي تباشر تدريباتها

املال: أنهينا املرحلة األولى.. 
و«الثالثية» ستعيد تقييم الوضع

عام من أجل مصلحة املجتمع 
الرياضي.

وأشاد بدور وزارة الصحة 
للهيئة  الدعم  في توفيــر كل 
إلجراء املســحات للرياضيني 
التي أقيمت فــي مركز الطب 
الرياضي على مدار أسبوعني 
ومت تنفيذها بنجاح بالتعاون بني 
الهيئة واللجنة األوملبية الكويتية 
طبقا خلارطــة الطريق املتفق 
عليها من خالل اللجنة الثالثية.
االثنني لعمل املسوحات اسبوعيا

الى ذلك، اعلنت الهيئة عن 
حتديــد يوم االثنــني من كل 
اسبوع ألخذ املسحات ممن لم 
يجر الفحص لهم من الالعبني 
واألجهــزة الفنيــة واالدارية 

استعدادا لدخول التدريبات.

وزارة الصحة واللجنة األوملبية 
الكويتية تتابع بصفة مستمرة 
عملية التزام الهيئات الرياضية 
بتعقيم املالعب والصاالت بصفة 
دورية مع ضرورة تواجد املواد 
املعقمة داخل املنشآت الرياضية 

باستمرار.
وذكر أن اللجنة تتابع أيضا 
بإجــراءات فحص  االلتــزام 
احلــرارة لالعبــني واملدربني 
قبل بدء التدريبات مع مراعاة 
التباعد االجتماعي في التدريبات 
الفرديــة واجلماعية من اجل 
احلفاظ على صحة الرياضيني 
من العبني وأجهزة فنية وإدارية.

وبني املال أن اللجنة الثالثية 
ستبحث تقييم اخلطوات التي 
متــت خالل الفتــرة املاضية 
وإعادة تقييم الوضع بشــكل 

من السلطات الصحية.
وأفاد بأن عودة التدريبات 
خضعت ملعايير صحية عاملية 
لضمان حماية الرياضيني، الفتا 
إلى أن اللجنة الثالثية املكونة 
للرياضية  العامــة  الهيئة  من 

قال نائب املدير العام للهيئة 
العامة للرياضة لقطاع الرياضية 
التنافسية د.صقر املال إن الهيئة 
انتهت مــن املرحلــة األولى 
التدريبات  الســتئناف عودة 
التي انطلقت فــي ٢٨ يونيو 
الرياضيني  املاضي بفحــص 
وأخذ مسحات للتأكد من خلوهم 
من ڤيروس كورونا املستجد 

(كوفيد - ١٩).
بيان  املال فــي  وأوضح 
أن  امــس األول  صحافــي 
هناك التزاما تاما بعدم دخول 
التدريبات في حال  الالعبني 
عدم اجراء املســحات والتي 
تعد جوازا خلوض التدريبات 
الى متابعة تطبيق  باإلضافة 
األندية واالحتادات الرياضية 
اإلرشادات الصحية الصادرة 

د.صقر املال

٦٠ حكمًا واصلوا تدريباتهم بحضور عقلة والقناعي
مبارك اخلالدي

قام نائب رئيس احتاد الكرة ورئيس 
جلنــة احلكام أحمد عقلــة واألمني العام 
لالحتاد صالح القناعي مبتابعة تدريبات 
احلكام العاملني باالحتاد وذلك صباح ومساء 
امس األول. ولقيت متابعتهما صدى طيبا 
لدى اجلهاز الفني املشرف على التدريبات 
بقيادة احلكم الدولي السابق قاسم حمزة 

وكذلك احلكام.

وكانــت التدريبات قد انطلقت عصر 
األربعاء املاضي مبلعب عبدالرحمن البكر 
باحتــاد الكرة لتنقل بعدها الى شــاطئ 
البحر مع ساعات الصباح األولى ليومي 
السبت واألحد املاضيني بحضور ٦٠ حكما 
دوليا وحكما للدرجة األولى، قسموا إلى 
٤ مجموعات كل مجموعة ١٥ حكما تطبيقا 

للتباعد االجتماعي.
من جانبه، قال املدرب قاسم حمزة لـ 
«األنباء» اننا نهدف الى اســتعادة اللياقة 

البدنية للحكام ورفعها مبستويات متدرجة 
وقد انتقلنا إلى شاطئ البحر رغبة في إجراء 
التغيير اإليجابي على أجواء التدريبات من 

حيث املكان والزمان ولتقوية العضالت.
واشــار الى إجراء االختبارات الفنية 
اخلميس املقبــل لتقييم مدى التقدم في 
التدريبــات وتعديــل البرنامج التدريبي 
بحسب احلاجة لرفع معدالت اللياقة البدنية 
متهيدا لظهور احلكام بالشكل الالئق والفني 

املطلوب.
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«السيتيزن» يريد التجديد 
مع أغويرو حتى ٢٠٢٢

«الشياطني» ملواصلة التقدم 
على حساب ساوثمبتون

زاها يتلقى تهديدات عنصرية

كشف تقرير صحافي بريطاني، عن تطور جديد بشأن مستقبل 
األرجنتيني مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو.

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن السيتي ينوي متديد 
عقد أغويرو الذي ينتهي عقب املوســم املقبل، ليستمر الالعب 
األرجنتيني في ملعب االحتاد حتى ٢٠٢٢. وأشارت إلى أن حترك 
سيتي جاء أثناء إصابة أغويرو، وعقب اخلضوع لعملية جراحية 
في الركبة، وتأكد غيابــه حتى نهاية البرميييرليغ، وأمام ريال 

مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. 

يخوض مان يونايتد الليلة اختبارا قويا عندما يلتقي ساوثمبتون 
في ختام املرحلة الـ ٣٥ من الدوري االجنليزي املمتاز.

ويعلم املان أن الوقت احلالي ال يسمح بإهدار أي نقطة السيما أن 
ســقوط تشلسي أمام شيفيلد جاءه على طبق من ذهب ما يعني 
أن تأهله إلى دوري األبطال بات بيده بحال متكن من الفوز في 

جميع مبارياته املقبلة دون النظر لنتائج ليستر أو تشلسي.
ويسعى املدرب النرويجي أولى سولسكاير إلى استغالل حالة 
النشوة التي يعيشــها الفريق بعد حتقيقه أربعة انتصارات 

متتالية وتعادل في مبارياته اخلمس منذ االستئناف.
ولم يكتف العبو سولسكاير باحملافظة على سجلهم اخلالي 
من الهزائم في آخر عشر مباريات في الدوري و١٧ في مختلف 
املسابقات، بل دخلوا اخلميس املاضي التاريخ بفوزهم على 
أستون ڤيال ٣-٠. وأصبح «الشياطني احلمر» أول فريق يفوز 
بفارق ثالثة أهداف أو أكثر ألربع مباريات متتالية منذ انطالق 
الدوري املمتاز، واألول يحقق هذا األمر في أعلى مستويات 
الدوري منذ ليڤربول  في الدرجة األولى سابقا في أكتوبر ١٩٨٧.

كشف النجم العاجي ويلفريد زاها مهاجم فريق كريستال باالس 
عن تلقيه رسائل عنصرية على وسائل التواصل االجتماعي من 

قبل أحد مشجعي فريق أستون ڤيال قبل لقاء الفريقني.
ونشــر زاها (٢٧ عاما) على حسابه اخلاص مبوقع (إنستغرام) 
صورا للرسائل التي تلقاها من أحد مشجعي أستون ڤيال، الذي 
كتب «من األفضل أال تسجل أيها األسود، أو سأحضر إلى منزلك 
مرتديا زي شبح». وأبدى كال الناديني دعمهما لزاها، فيما سيتم 
التحقيق في احلادث من جانب الشرطة. وكتب كريستال باالس 
على حسابه اخلاص مبوقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «هذا 
عار مطلق وينبغي أال يحدث. نحن نقف بجوارك يا ويلفريد، 
وكذلك مع أي شخص آخر يعاني من مثل تلك اإلساءات املروعة».

في املقابل، رد أســتون ڤيال على تدوينة كريستال باالس على 
«تويتر» حيث كتب: «نحن نعمل مع الشرطة في التحقيق إزاء 
هذه املسألة اخلطيرة للغاية وعندما يتم حتديد اجلاني، سيصدر 
أســتون ڤيال حظرا مدى احلياة عليه بشأن حضور مباريات 
الفريق». وصرح روي هودجســون مدرب كريســتال باالس 
«من احملزن للغاية أن يستيقظ الالعب في يوم املباراة على هذا 

اإلساءة اجلبانة واخلسيسة».

توتنهام يصطاد أرسنال في «ديربي لندن»

تلقت حظوظ أرسنال في 
اقتناص أحد املقاعد املؤهلة 
للمســابقات األوروبيــة في 
املوسم املقبل ضربة موجعة، 
عقــب خســارته ١ - ٢ أمام 
مضيفه توتنهام هوتسبير 
في املرحلة الـــ ٣٥ لبطولة 
الدوري اإلجنليــزي املمتاز 

لكرة القدم.
وجتمد رصيد أرســنال، 
عنــد ٥٠ نقطــة فــي املركز 
التاسع، في حني رفع توتنهام 
رصيــده إلــى ٥٢ نقطة في 

املركز الثامن.
وبــادر النجم الفرنســي 
أليكسندر الكازيت بالتسجيل 
ملصلحة أرسنال في الدقيقة 
١٦، فيمــا تعــادل الكــوري 
اجلنوبي سون هيونغ مني 
لتوتنهــام فــي الدقيقــة ١٩ 
وتواصلت اإلثارة في الشوط 
الثاني، بعدما سجل البلجيكي 
توبي الديرفيريلد هدف الفوز 
الثمني لتوتنهام في الدقيقة 

كمــا يســتحق هــذا الفريــق 
الالعبني». وســجل  وهــؤالء 
ســترلينغ أهدافه الثالثة (٢١ 
و٥٣ و٨١) رافعــا رصيده الى 
١٧ هدفا، ســجل لسيتي أيضا 
البرازيلــي غابريال جيزوس 
(٤٤) والبرتغالــي برنــاردو 

سيلفا (٥٦).
سقوط البلوز 

وبات تشلسي مهددا بعدم 
التأهل الى دوري أبطال أوروبا 
املوسم املقبل، بسقوطه املدوي 
أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 
بثالثية نظيفة، وبقي رصيد 
تشلسي ٦٠ نقطة. في املقابل، 
عزز شيفيلد من حظوظه في 
مســابقة الــدوري األوروبــي 
(يوروبا ليغ). وسجل للفائز 
ديڤيد ماكغولدريك (٨ و٧٧)، 

واوليفر ماكبورني (٣٣).
واســتعاد ولڤرهامبتــون 
توازنه بعد خسارتني متتاليتني 
وأسقط ضيفه ايڤرتون بنتيجة 

٣-٠ رافعا رصيده الى ٥٥ نقطة 
في املركز السادس، فيما مني 
فريق اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
بهزميتــه الثانية بعد العودة 
مقابل انتصاريــن وتعادلني، 
ليتجمد رصيده عند ٤٥ نقطة 

في املركز احلادي عشر.
وســجل للفائز املكسيكي 
راوول خيمينيــز (٤٥+٢ من 
ركلــة جــزاء)، والبلجيكــي 
لياندر دندونكر (٤٦) والبديل 
البرتغالي ديوغو جوتا (٧٤).
أخــرى،  مبــاراة  وفــي 

ســجل املصــري محمــود 
تريزيغيه ثنائية ليقود 
فريقــه أســتون ڤيــال 
للفــوز بنتيجــة  ٢-٠ 
على ضيفه كريستال 
آماله  باالس، ويعــزز 

الضئيلــة في البقاء في 
دوري األضواء.

ورفع ڤيال رصيده الى 
٣٠ نقطة في املركز الثامن 
عشر، أول مراكز الهبوط.

السيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد ُيسقط «البلوز».. و ثنائية تريزيغيه حتافظ على آمال أستون ڤيال في البقاءالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد ُيسقط «البلوز».. و ثنائية تريزيغيه حتافظ على آمال أستون ڤيال في البقاءسقط «البلوز».. و ثنائية تريزيغيه حتافظ على آمال أستون ڤيال في البقاءالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد ُيسقط «البلوز».. و ثنائية تريزيغيه حتافظ على آمال أستون ڤيال في البقاءالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد ُيسقط «البلوز».. و ثنائية تريزيغيه حتافظ على آمال أستون ڤيال في البقاءالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد ُيسقط «البلوز».. و ثنائية تريزيغيه حتافظ على آمال أستون ڤيال في البقاءالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد ُيسقط «البلوز».. و ثنائية تريزيغيه حتافظ على آمال أستون ڤيال في البقاءالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يسقط «البلوز».. و ثنائية تريزيغيه حتافظ على آمال أستون ڤيال في البقاءالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد ُيسقط «البلوز».. و ثنائية تريزيغيه حتافظ على آمال أستون ڤيال في البقاءالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد ُيسقط «البلوز».. و ثنائية تريزيغيه حتافظ على آمال أستون ڤيال في البقاءالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد يالسيتي ينتصر باخلمسة.. وشيفيلد ُيسقط «البلوز».. و ثنائية تريزيغيه حتافظ على آمال أستون ڤيال في البقاء

٨١، ليحسم الفريق األبيض 
الديربي اللندني لصاحله.

هاتريك سترلينغ 
الدولــي رحيــم  وســجل 
ســترلينغ ثالثية ليقود مان 
سيتي الوصيف وحامل لقب 
٢٠١٨ و٢٠١٩ الى فوز كبير على 
برايتون ٥-٠. وضمن فريق 
املدرب االسباني بيب غوارديوال 
أن يكون بني األربعة األوائل، 
بانتظار قرار محكمة التحكيم 
الرياضية أمام استئنافه قرار 
إيقافه عن املشاركة األوروبية 
ملوسمني بسبب مخالفته قواعد 

اللعب املالي النظيف.
قــال غوارديــوال «حققنا 
اليــوم اجنــازا رائعــا، وهــو 
التأهل حسابيا الى دوري أبطال 
أوروبا. نستحق ان نكون هناك 
ألننا حصلنــا عليه (التأهل) 
في ارض امللعب. على أمل أن 
يســمح لنا االحتاد األوروبي 
لكــرة القــدم اليــوم باللعب 

 مباراة اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املرحلة الـ ٣٥)

١٠:٠٠beIN SPORTS HD٢مان يونايتد - ساوثمبتون

هاميلتون بطًال جلائزة ستيريا الكبرى
فاز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون 
بجائزة ســتيريا الكبرى، املرحلة الثانية من 
بطولة العالم للفورموال واحد، متقدما زميله 

في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.
وفرض الفريق األملاني املهيمن على البطولة 
منذ ٢٠١٤، نفســه بقوة منذ مطلع املوسم، 
بتحقيقه الفوز الثاني في السباق الثاني 
تواليا على حلبة ريد بول رينغ في 
سبيلبرغ في النمسا. وكان بوتاس 
املوسم  املاضي  قد دشن األسبوع 
املتأخر من بطولــة ٢٠٢٠، والذي 
أرجئ انطالقه لنحو أربعة أشهر 
بسبب ڤيروس كورونا املستجد، 
بالفــوز على حلبة ريد بول رينغ، 

بينما حــل هاميلتون في املركز الثاني، قبل 
أن يكون رابعا في الترتيب النهائي بعد فرض 
عقوبة إضافة خمس ثوان الى توقيته بسبب 
احتكاك مع سيارة سائق ريد بول التايالندي 

ألكسندر ألبون.
لكن هاميلتون الباحث عن لقب عاملي سابع 
ملعادلة الرقم القياســي الذي يحمله األملاني 
شــوماخر، فرض نفســه بقوة على احللبة 
النمساوية هذا األسبوع. فهو تصدر التجارب 
الرسمية في ظل أجواء ماطرة، وحافظ على 
الصدارة عند االنطالق على رغم الضغط الذي 
فرضه عليه ثاني املنطلقني، الهولندي ماكس 
فيرشتابن (ريد بول) الذي أنهى السباق في 
املركز الثالث. الى ذلك، تواصلت معاناة فريق 

فيراري بخروج سائقيه األملاني سيباستيان 
فيتل وشــارل لوكلير من موناكو مبكرا من 
السباق، بعد احتكاك سيارة الثاني باألول عند 

منعطف في اللفة األولى.
وكان فيتل الذي سيرحل عن فيراري في 
نهاية املوســم احلالي، قد انطلق من املركز 
العاشر، بينما انطلق لوكلير من املركز الرابع 
عشــر. وتقدم ابن إمارة موناكو باعتذار من 
زميله بعد احلادث الذي تسبب به، والذي أدى 
إلى ضرر كبير في اجلناح اخللفي لســيارة 

زميله األملاني.
وفي سباق األسبوع املاضي، حل لوكلير 
في املركز الثاني خلف بوتاس، بينما اكتفى 

فيتل يومها باملركز العاشر.

٥٥ رافعا رصيده الى ٥٥ رافعا رصيده الى ٥٥ نقطة 

فريق اإليطالي كارلو أنشيلوتي 

٤٥ليتجمد رصيده عند ٤٥ليتجمد رصيده عند ٤٥ نقطة 

 من 

لياندر دندونكر (٤٦) والبديل 
البرتغالي ديوغو جوتا (٧٤).

عشر، أول مراكز الهبوط.

كشف تقرير صحافي بريطاني، عن تطور جديد بشأن مستقبل 

األرجنتيني في ملعب االحتاد حتى 
سيتي جاء أثناء إصابة أغويرو، وعقب اخلضوع لعملية جراحية 
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برشلونة املرهق يتخطى بلد الوليد.. و«الريال» في غرناطة
واصل برشلونة ضغطه 
علــى ريــال مدريــد وقلص 
الفارق عنه مؤقتا الى نقطة 
واحدة بفوزه الصعب على 
مضيفــه بلد الوليد ١-٠ في 
السادسة والثالثني  املرحلة 
مــن بطولــة إســبانيا لكرة 
القدم، ورفع برشلونة رصيده 
الى ٧٩ نقطة مقابل ٨٠ لريال 
مدريــد الذي يلتقي غرناطة 

اليوم ضمن ذات املرحلة.
وتعنــي هــذه النتيجــة 
ان ريال مدريد ال يســتطيع 
حســم اللقب ضد غرناطة، 
لكن في حال فوزه على األخير 
يســتطيع حســم البطولــة 
خالل مباراته على ارضه مع 
ڤياريال اخلميس املقبل بغض 
النظر عن نتيجة برشلونة، 
مبعنى آخــر، يحتاج فريق 
العاصمــة االســبانية الى ٥ 
نقــاط مــن مبارياته الثالث 
األخيــرة للتتويــج باللقب 
للمرة االولى منذ عام ٢٠١٧.
ومرة جديدة لم يكن أداء 
برشلونة مقنعا وبدا جنمه 
االرجنتيني ليونيل ميسي 
متعبا، علما بأنه لم يسجل 
سوى هدف واحد في سبع 
مباريــات منــذ اســتئناف 
الــدوري منتصــف يونيو 
املاضي وجاء من ركلة جزاء 
في مرمى اتلتيكو مدريد رافعا 

ولو جنحنا في حسم املباراة 
في وقت اكبر، حلصلنا على 
فرصة إدخال العبني آخرين 

كي يتنفس األساسيون».
وبعــد فتــرة جس نبض 
بــني الفريقني، تبادل الظهير 
البرتغالي نلســون  األميــن 
ســيميدو الكرة مع ميســي 
على اجلبهة اليمنى، قبل أن 
ميرر األخير كرة عرضية داخل 
املنطقة سددها العب الوسط 
فيدال عكسية زاحفة مفتتحا 

التسجيل (١٥).
وهي التمريرة العشرون 
احلاسمة مليسي في الدوري 

ريال بيتيس الثالث عشــر 
بهدف سجله دييغو كوستا 
مبساعدة من تقنية الڤيديو، 
بعد شكوك حول ملسه الكرة 
بيــده أثناء تســديدها نحو 
املرمــى (٧٤)، ولعب فريق 
املــدرب األرجنتيني دييغو 
سيميوني بعشرة العبني منذ 
الدقيقة ٥٧ بعد طرد ماريو 
هرموسو، وابتعد اتلتيكو في 

املركز الثالث مؤقتا.
مــن جهة اخــرى، تغلب 
مســتضيفه  علــى  إيبــار 
إسبانيول ٢-٠ في املواجهة 
التي جمعتهمــا على ملعب 

األخيــر امــس، ليرفع 
إلــى  الفائــز رصيــده 

٣٩ نقطــة ويتقدم خطوة 
واحدة فــي ســلم الترتيب 
ليتموضع في املركز اخلامس 
عشــر مبتعــدا عــن منطقة 
اخلطر، فيما بقي اخلاســر 
إلــى دوري  الهابطــني  أول 
الدرجة الثانية االسباني على 
رصيده السابق (٢٤ نقطة)، 
وسجل هدفي إيبار ادواردو 
اكسبوزيتو (٢٥) من ركلة 

جزاء و(٣٦).
٣ مباريات اليوم

يســعى املتصــدر ريــال 
مدريد (٨٠ نقطة) إلى االقتراب 
أكثر من لقب «الليغا» عندما 
يحل ضيفــا علــى غرناطة 
الثامن (٥٠ نقطة)، ولن تكون 
مهمة النادي امللكي سهلة في 
الفوز، في ظل ضغط املباريات 
املستمر للدوري االسباني، 
كمــا يســتضيف االفيــس 
الســابع عشــر (٣٥ نقطة) 
نظيره خيتافي السادس (٥٣ 
نقطة) في مواجهة متيل كفتها 
نحو الثاني، فيما ســتكون 
آخر مواجهات «الليغا» اليوم 
عندما يحل ريال سوسيداد 
(٥١ نقطة) ضيفا على ڤياريال 
اخلامــس (٥٧ نقطــة) فــي 

مباراة صعبة.

هذا املوسم، فبات أول العب 
يصل الى هذا الرقم في موسم 
واحــد منــذ زميله الســابق 
تشافي مدرب السد القطري 
حاليا موســم ٢٠٠٨-٢٠٠٩، 
كمــا بــات بعد هــذا االجناز، 
أول العــب يســجل ٢٠ هدفا 
و٢٠ متريــرة حاســمة فــي 
موســم واحد فــي البطوالت 
الكبرى  األوروبية اخلمــس 
منــذ ان فعل ذلك الفرنســي 
تييــري هنري فــي صفوف 
ارسنال موسم ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
واستعاد اتلتيكو مدريد نغمة 
الفــوز على حســاب ضيفه 

أتلتيكو يبتعد ثالثًا بتغلبه على بيتيس بهدف.. و إيبار يسقط إسبانيول بهدفني

رصيــده إلــى ٧٠٠ هدف في 
مسيرته.

وشــرح مدرب برشلونة 
كيكي سيتني مجريات اللقاء 
«هــذا التراجــع في الشــوط 
الثاني ليس كرويا، إمنا إرهاق 
حقيقي، لعبنا قبل اقل من ٧٢ 
ســاعة، كان اجلو حارا جدا، 
واألرضيــة جفــت بســرعة، 
ولم يحظ الالعبون بنضارة 
ضرورية خلوض مباراة قوية 
حتى نهايتهــا»، مضيفا: لقد 
خضنا مباريــات كثيرة، مع 
الكثير من التعب، وميســي 
يجب ان يرتاح دون أي شك، 

ثنائي توتنهام أهداف «البرسا»غريزمان يغيب لثالثة أسابيع
يتوقع أن يغيب أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة 
بطل دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم عن 
آخر جولتني من موسم البطولة احلالي بعد تعرضه 
إلصابة في الفخذ خالل فوز النادي الكتالوني ١-٠ 
على بلد الوليد، واستبدل غريزمان 
بني شوطي املباراة، وقال برشلونة 
في بيان أمس إنه أصيب في الفخذ 
األمين، ولم يحدد «البرســا» املدة 
التــي ســيغيبها مهاجمــه، لكن 
صحيفة «سبورت» احمللية قالت 
إنه سيغيب ملدة ثالثة أسابيع.

يخطط نادي برشلونة اإلسباني لضم صفقة مزدوجة 
من صفوف توتنهام خالل فترة االنتقاالت الصيفية، 
وبحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية فإن نادي 
برشلونة يريد التعاقد مع الثنائي، تاجنوي ندومبيلي 
باإلضافة إلى زميله ريان سيسينون بعد نهاية املوسم 

احلالي.
وندومبيلي ليس باالسم اجلديد على برشلونة، حيث 
كان يستهدف التعاقد معه في صيف عام ٢٠١٩ ولكن 
توتنهام جنح في خطف الصفقة، بينما اسم سيسينون 
جديــد، وذلك بعدما زادت األنبــاء عن رحيل الظهير 

األيسر جونيور فيربو.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٦)
٨:٣٠beIN SPORTS HD٤ڤياريال - ريال سوسيداد

٨:٣٠beIN SPORTS HD١أالفيس - خيتافي
١١:٠٠beIN SPORTS HD١غرناطة - ريال مدريد

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٢)
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤اإلنتر - تورينو

مبساعدة من تقنية الڤيديو، 
بعد شكوك حول ملسه الكرة 

سيميوني بعشرة العبني منذ 

هرموسو، وابتعد اتلتيكو في 

ليتموضع في املركز اخلامس 

الدرجة الثانية االسباني على 
رصيده السابق (٢٤ نقطة)، 

مدريد (٨٠ نقطة) إلى االقتراب 
أكثر من لقب «الليغا» عندما 

الثامن (٥٠ نقطة)، ولن تكون 
مهمة النادي امللكي سهلة في 
الفوز، في ظل ضغط املباريات 

نظيره خيتافي السادس (٥٣
نقطة) في مواجهة متيل كفتها 

آخر مواجهات «الليغا» اليوم 

٥١ نقطة) ضيفا على ڤياريال 

يخطط نادي برشلونة اإلسباني لضم صفقة مزدوجة 

وبحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية فإن نادي 
برشلونة يريد التعاقد مع الثنائي، تاجنوي ندومبيلي 
باإلضافة إلى زميله ريان سيسينون بعد نهاية املوسم 

وندومبيلي ليس باالسم اجلديد على برشلونة، حيث 

توتنهام جنح في خطف الصفقة، بينما اسم سيسينون 

ليغيا وارسو بطًال للدوري 
الپولندي للمرة الـ ١٤

«كورونا» يبعد حارس مرمى 
بني الشوطني!

توج فريق ليغيا وارسو بلقب الدوري الپولندي املمتاز لكرة القدم 
بعد فوزه على ضيفه كراكوفيا كراكوف ٢ - ٠، ليظفر باللقب للمرة 
الرابعة عشرة في تاريخه ليعادل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز 
بالبطولة واملسجل باسم رتش شوروزو وجورنيك زابجه. وابتعد 
ليغيا وارسو بفارق ١١ نقطة عن أقرب مالحقيه بياست جيليفيسي 
وليخ بوزنان، وحقق ليغيا اللقب للمرة السادسة في آخر ٨ أعوام، 
وكان من املفترض أن يختتم موســم الدوري الپولندي املمتاز في 
منتصف مايو املاضي لكن النهاية تأجلت بفعل أزمة ڤيروس كورونا 
املستجد. وتوقفت املسابقة في أوائل مارس لكنها عادت في األسبوع 
األخير من مايو من دون جمهور، قبل أن يتم الســماح بحضور 
املشجعني بنسبة ٢٥٪ من سعة الستاد في منتصف يونيو املاضي.

اضطر احلارس البديل ملرمى فريق بيلينينسيس 
البرتغالي أندري موريرا، لترك مباراة فريقه ضد 
الشوطني، العتبار  موريرينسي خالل استراحة 
الســلطات الصحية انه لم يتم شــروط احلجر 
الصحي املطلوب منه بســبب ڤيروس كورونا 

املستجد، بحسب ما أفادت رابطة الدوري.
وأوضحت الرابطة في بيان «خالل االستراحة 
بني الشــوطني، مت إعطاء األمر لالعب موريرا 
لتــرك أرض امللعب بقرار من الهيئة الصحية 
الوطنية والطبيبة غراسا فريتاش التي أشارت 
الى ان معاييــر التباعد االجتماعي واحلجر 
الصحي ملدة ١٤ يوما، لم يتم احترامها» من 

قبل احلارس البالغ من العمر ٢٤ عاما.
وكان موريرا قد غاب عن املباراة الســابقة لفريقه 
ضد بورتو ضمن منافسات الدوري احمللي، بعد ثبوت 
إصابة احلارس الثالث في فريقه، جواو مونتيرو، بـ «كوفيد-١٩»، 
وبحسب التقارير الصحافية احمللية، تشارك الزميالن الغرفة نفسها 

في الفندق على هامش مباريات الفريق.

الوتارو يتفق شفهيًا مع «البلوغرانا»
ذكرت شــبكة «إيه إس بــي إن» اإلعالمية ان املهاجم 
األرجنتيني الشاب الوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر 
ميالن اإليطالي توصل إلى اتفاق شــفهي مع برشــلونة 
يتيح له االنضمام إليه املوسم املقبل. وأكد الوتارو من 
خالله جاهزيته الرتــداء قميص «البلوغرانا» بداية من 

املوسم املقبل. 
وميلك الوتارو شــرطا جزائيا مــع إنتر ميالن تبلغ 
قيمتــه ١١١ مليــون يورو، وهو رقم كبيــر ترفض إدارة 
برشــلونة دفعه بســبب تراجع إيرادات النادي بسبب 
ڤيروس كورونــا، وعلى الرغم مــن عرقلة املفاوضات 
بــني كال الناديــني بســبب مطالبة إنتر بقيمة الشــرط 
اجلزائــي اخلاص بالالعب، إال أن املفاوضات اســتأنفت 
مجددا، وبحسب التقارير الواردة، فإن اإلدارة اإليطالية 

على اســتعداد لتخفيض مطالبها املادية إلى ٩٠ مليون 
يــورو بدال من ١١١ مليون يورو، وهي قيمة كبيرة أيضا 
ترفضها اإلدارة الكتالونية، وبالرغم من موافقة الالعب 
على االنضمام إلى برشلونة، إال أن األمور لن تتم حتى 
يتوصــل البلوغرانا إلى اتفاق مع النيراتزوري بشــأن 

املهاجم األرجنتيني.
ويتوقع أن إدارة إنتر ميالن لن تتهاون، ولن تخفض 
قيمــة الالعب عــن ٩٠ مليون يورو، لذا فإن برشــلونة 
سيحاول الزج بأحد العبيه في املفاوضات التي ستجمع كال 
الناديني. وأشارت أنباء مؤخرا إلى أن برشلونة قد يدفع 
بالبرازيلــي فيليبي كوتينيو، املعار إلى بايرن ميونيخ 
األملاني، في صفقة الوتارو، السيما أن البرازيلي ارتدى منذ 
سنوات قميص إنتر ميالن وترك هناك انطباعا جيدا عنه.

«اليوڤي» فلت.. واإلنتر لوصافة «الكالتشيو»
أهــدر أتاالنتا تقدمــه مرتني وتعادل 
في الوقت القاتل مع مضيفه يوڤنتوس 
املتصدر ٢-٢ بركلتي جزاء قاتلتني من 
ملســتي يد، في املرحلــة ٣٢ من الدوري 
اإليطالــي لكرة القدم، ففشــل باالرتقاء 
الى املركز الثاني واالستفادة من التعثر 

الثالث تواليا للوصيف التسيو.
ويعيش فريق مدينة برغامو، إحدى 
اكثــر املدن تضررا فــي ايطاليا بحاالت 
الوفيات من ڤيروس كورونا املســتجد، 
فترة رائعة وصلت الى حتقيقه تســعة 
انتصــارات تواليا في الدوري قبل لقاء 

السبت.
لكن هدف النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو في اللحظــات األخيرة حرمه 
تقليص الفارق الى ست نقاط مع حامل 
اللقب الذي اصبح قريبا جدا من تتويجه 
التاسع تواليا البتعاده ٨ نقاط عن التسيو 

وتسع عن أتاالنتا.
ورفــع أتاالنتا رصيده الى ٦٧ نقطة 
قبل ســت مراحل من نهاية الدوري، أما 
التسيو الذي خسر أمام ساسوولو ١-٢ 

فتتجمد رصيده عند ٦٨ نقطة.
وعبــر مــدرب أتاالنتا جــان بييرو 
غاسبيريني عن غضبه لطريقة احتساب 
ركالت اجلــزاء «ماذا يجب أن نفعل؟ ان 
نقطع أيدينا؟ ليست ركلة اجلزاء االولى 
املماثلة التي نراها، هذا جنوني، وتفسير 
القاعدة هنا ال يشبه أماكن أخرى، دول 
أخرى ال متنح ركالت جزاء حلاالت مماثلة، 

لكن حسنا، هذه هي القوانني هنا».
بــدوره، قــال قلب دفــاع يوڤنتوس 

ليوناردو بونوتشــي «مواجهة أتاالنتا 
صعبة دوما، وقد كرسنا أنفسنا للفريق، 
هذه نقطة بالغة األهمية، حاولنا حتقيق 
الفوز ولم نســتطع، لكــن االبتعاد عن 
التسيو واتاالنتا هام جدا»، مضيفا: يجب 
ان نستعيد أنفاسنا اآلن، ألن اللعب ضد 
ساسوولو االربعاء سيكون صعبا أيضا، 
عرفنا انه إذا لم ننقل الكرة بسرعة بلمسة 
أو اثنتني، سنعاني أمام اتاالنتا. عانينا 
في البداية لكن حافظنا على رؤوســنا 

مرفوعة وانتظرنا الفرصة املناسبة.
ومتكــن رونالدو مــن الوصول إلى 
هدفــه الثامن والعشــرين، بفارق هدف 
عن متصدر ترتيب الهدافني مهاجم التسيو 
تشيرو اميوبيلي. وعاد روما بفوز سهل 
من ارض بريشيا بثالثية نظيفة حملت 
توقيع فيديريكو فازيو (٤٩)، والكرواتي 
نيكوال كالينيتش (٦٢) والشاب العائد 

من إصابة نيكولو دزانيولو (٧٤).
مباراة واحدة اليوم

تختتم اليوم املرحلة الـ ٣٢ للدوري 
اإليطالي لكرة القدم مبواجهة وحيدة، 
حيث يستضيف االنتر صاحب املركز 
الرابــع (٦٥ نقطة) على ملعبه ســان 

ســيرو نظيــره تورينــو اخلامــس 
عشــر (٣٤ نقطة)، ويسعى فريق 

املدرب اإليطالي انطونيو كونتي 
لتقليص الفارق مع فرق املقدمة، 
وحتقيق أقصى فائدة ممكنة من 
تعثر تعادل أتالنتا وخسارة 

التسيو.

رونالدو: سنقاتل حتى النهاية

انزاغي: «التسيو تغير»!

أكد مهاجم يوڤنتوس كريستيانو رونالدو بعد سقوط فريقه في فخ التعادل اإليجابي ٢-٢ مع ضيفه اتالنتا 
بعدما سجل هدفي التعادل لـ «السيدة العجوز» من ركلتي جزاء أن «اليوڤي» سيمضى قدما وسيقاتل حتى 
النهاية، وقال في تغريدة له على «تويتر» عقب املواجهة: «مباراة صعبة لكنها نقطة مهمة للغاية، ســنواصل 
القتال حتى النهاية». ورفع رونالدو بالهدفني اللذين ســجلهما في شــباك اتالنتا رصيده في قائمة هدافي 
الدوري اإليطالي إلى ٢٨ هدفا، بفارق هدف واحد عن املتصدر تشيرو إميوبيلي مهاجم فريق التسيو، ويأتي 

خلفهما في املركز الثالث البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق اإلنتر.

قال مدرب التســيو ســيموني انزاغي بعد خسارة فريقه ١-٢ من ساسول: «لألسف هذا ليس التسيو الذي 
رأينــاه قبل احلجر وهذا أمر واضح للعيان، نقدم كل شــيء، لكنه ليــس كافيا، حكي الكثير عنا في اآلونة 
األخيرة، واحلديث اآلن عن الســكوديتو (لقب الدوري) خطير ويجــب ان نبقى واثقني حتى النهاية، لكنها 
حلظة حرجة»، وقد تضاءلت آمال التسيو بإحراز لقبه الثالث في الدوري اإليطالي بعد عامي ١٩٧٤ و٢٠٠٠.

وذكر املدير الرياضي لالتسيو االلباني إيغلي تاري قبل املباراة الفترة القامتة التي مير بها الفريق «الطريق 
الوحيد الكتساب الثقة هو حتقيق الفوز».



أول صحيفة يومية سياسية شاملة

 ISO تحصل على شهادتي الــ 
(لخدمة العمالء وإدارة الجودة(

للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 

الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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االثنني

واحد أبواللطف

«كورونا» يجبر ترامب على 
وضع الكمامة!

٧٥ ٪ نسبة التزام املجمعات 
واملطاعم باالشتراطات.

  نبي الكل چذي.  االعتراف باخلطأ فضيلة!!

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

البقاء هللا

فاطمة أحمد جمعه العلي األنصاري، زوجة خليفة علي سليمان 
املولي: ٦٠ عاما ـ ت: ٩٠٠٠٥٢٧٥ ـ شيعت.

خلود يوسف عبداهللا العامر، أرملة عبداهللا عبدالعزيز الرشيد: 
٦٥ عاما ـ ت: ٩٥٥٥٥٩٦٥ ـ ٩٠٠٠١٠٢٠ ـ شيعت.

فهد علي محمد الغنام: ٩٥ عاماـ  ت: ٩٩٧١٤٤٤٦ـ  ٥٠١٣٦٩٩٩ 
ـ شيع.

شيخة ناصر إبراهيم اللهيدي، أرملة يوسف عبداهللا الكيشان: 
٨٠ عاماـ  ت: ٩٩٠٢١١٣٩ـ  ٩٧٤٠١١٧٩ـ  ٩٩٠٨٦٣١٢ـ  شيعت.
محمد خليفة فهد الدعي: ٧٦ عاما ـ ت: ٥٥٠١٠٠١٨ ـ شيع.

تهاني صالح عبدالوهاب الرومي، أرملة عيسى إبراهيم العثمان 
الراشد: ٥٨ عاما ـ شيعت.

حافظ حسن علي عبداحملسن بوحمد: ٦٩ عاماـ  ت: ٥٠٦٩٩٥٤٤ 
ـ شيع.

أبعد من الكلمات
«اليوم وصل حائط الحدود الجنوبية ٢٤٠ 
ميال وســنكمل ٤٥٠ ميال نهاية العام. 
الديموقراطيون يريدون حدودا مفتوحة 

لدخول الجميع حتى المجرمين»
الرئيس ترامب معلناً اســتكمال 
بناء حائط احلدود مع املكسيك.

«ترامب يرتدي كمامة»، مؤسف أن يتحول 
هذا الى عنوان رئيسي بالصحف

الروائي األميركي ستيفن كنج.

«ترامب يرفض العلم مما يقتل األميركيين 
بكورونا. نوفمبر الحالي، علينا أن نرفض 

ترامب»
السابق بيرني  الرئاسي  املرشح 

ساندرز.

«الرؤساء تســتبدلهم االنتخابات، لكن 
القياصرة ال يرحلون»

جراهام أليسون، مفكر سياسي 
أميركي ومساعد سابق بوزارة 
الدفــاع األميركيــة، ملمحا إلى 
احتمال بقاء الرئيس ترامب حتى 
لـــو أتت االنتخابــات في غير 

صاحله.

٣:٢٤الفجر
٤:٥٧الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٥٠املغرب
٨:٢٠العشاء

العظمى: ٤٥ - الصغرى: ٢٩

أعلى مد: ٥:٣٥ ص ـ ٠٥:١٢ م
أدنى جزر: ١١:٣٧ ص ـ ١١:٤٦ م
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٢٢٢٧٢٧٤٦
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٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

alanba.com.kw

10آراء12أمنية

نهب معرض فني في طوكيو
بعد إجازته «سرقة» األعمال!

طوكيــو - أ.ف.پ: اقترحــت قاعــة للعــرض الفني في 
طوكيو أخيرا على الزوار «ســرقة» األعمال التي يريدون، 
إال أن جــزءا من هذه «الغنائم» عرضت ســريعا عبر موقع 
للمزادات العلنية. ظن املنظمون بداية أن هذا احلدث سيكون 
سريا بعض الشيء، إال أن النبأ انتشر سريعا عبر وسائل 
التواصل االجتماعي فتقاطر نحو ٢٠٠ شخص عند االفتتاح 

قبيل منتصف ليل اخلميس - اجلمعة.
وأبدى «اللصوص» فعالية كبيرة إذ «نهبوا» أعمال املعرض 
في أقل من عشــر دقائق فيما كان مقررا أن يســتمر عشرة 
أيام. وبسبب التدافع الذي حصل هرع عناصر الشرطة إلى 

املكان قبل أن يوضح لهم املنظمون الوضع.
وقــال توتا هاســيغاوا الذي يقــف وراء فكرة املعرض 
لوكالة فرانس برس «معرض الفن القابل للسرقة هذا» كان 
«اختبارا» من شأنه حتويل العالقة بني الفنانني واجلمهور.

وعادة ما يحترم املجتمع الياباني احملظورات فيما نسبة 
اجلرمية في البالد متدنية جدا. وقد تصرف بعض «اللصوص» 
في املعرض بلياقة على ما قال املنظم توتا هاسيغاوا. والدليل 
أنه عندما «أضاع أحدهم محفظته في الداخل مت حملها إلى 

املنظمني وإعادتها إلى صاحبها»، على ما أكد هاسيغاوا.

ملاذا ينقل الفرنسيون النحل إلى مناطق اخلزامى؟
الترحيل املؤقت خلاليا النحل 
الى مناطق أخرى عمل ميارسه 
مربــو النحل منــذ زمن طويل. 
الســبب هو إما نقــص املرعى 
للنحل بسبب تبدل الفصول أو 
الظروف املناخية وإما الرغبة في 
إنتاج عسل ذي نكهة مختلفة.

وتقول صحيفة «االندبندنت» 
إن مربي النحل الفرنسي جيروم 
باين يقوم منذ ١٩ عاما مبمارسة 
طقوس ترحيل بعض من خاليا 
النحــل التي يربيها إلى منطقة 
«بروفانس» التي تشتهر بحقول 
اخلزامى املمتدة على طول النظر.

ففي بدايات كل صيف يختار 
باين عددا من اخلاليا احملظوظة 
التي ســتمضي مــدة من الزمن 
وهي تنعم برحيق أزهار اخلزامى 

املتميز. الطقوس جتري حتت 
جنح الظالم وبعد استخدام دخان 
األعشاب الطبية اجلافة لتهدئة 

النحــل يقــوم بفتــح كل خلية 
واختيــار اخلاليا التي حتتوي 
على اكبر عدد من النحل القوي.

بعــد ذلك يعمــل باين على 
حتميل اخلاليا على شــاحنته 
وينطلق بها ليقطع مسافة نحو 
١٥٠ كيلومترا الى املنطقة احملددة 
فــي «بروفانس» وليصلها قبل 

شروق الشمس.
وهكــذا ومــع أول شــعاع 
للشــمس يخــرج النحــل مــن 
اخلاليــا ليجد نفســه في بيئة 
غير مألوفة، ولكن وسط حقول 
اخلزامى املغريــة برحيقها. أما 
باين فيعتبــر أن مهمته انتهت 
مؤقتا ويقفل عائدا الى مزرعته 
بانتظار نهايــة الصيف إلعادة 
خاليــاه الــى موطنهــا األصلي 
وليجني عســل اخلزامى الذي 
يتمتع برواج كبير والذي يسوق 

حتت اسم «أزهار بروفانس».

نحلة على زهرة خزامى

حشرة يأكلها الناس يوميًا دون أن يعلموا.. والرمز E١٢٠ ُيستخدم خلداعهم!
احلربي أكدت لـ «األنباء» أن الصبغة اُملستخرجة منها توجد في املرتديال والهوت دوغ ومعظم املعلبات والعصائر واحللوى احلمراء

كشــفت اخلبيرة فــي علم 
احلشــرات واألســتاذ املساعد 
في قسم العلوم بالهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقــي د.جنــان 
احلربي عن «حشرة نأكلها وال 
نعلــم»، وتدخــل صبغتها في 
كل منتجات املرتديال والهوت 
دوغ ومعظم املعلبات، مؤكدة 
انهــا غير مضرة وتــذوب في 
املــاء وهــي مســتهلك طبيعي 
مصدرهــا حيواني، وإن كانت 
تسبب بعض األعراض اجلانبية 
كالصداع واحلساسية. وقالت 
احلربي إنه إذا سألت أي شخص 
هل ســبق أن أكلت حشــرات؟ 
سيجيبك باشــمئزاز: بالتأكيد 
ال. وتســاءلت: هــل تعرف ما 
هــو الرمــز E١٢٠؟ لتجيب بأن 
هــذه صبغــة تســتخلص من 
يرقة اخلنفســانة التي تعرف 
بـ «كوشينيل» واسمها العلمي 

Dactylopius coccus وموطنها 
املكسيك وأميركا. 

وكشفت احلربي في تصريح 
لـ «األنباء» أن صبغة الكارمني 
تستخدم في املقام األول كملون 
أساسي في الطعام، حيث تتم 
إضافتــه بشــكل روتيني إلى 
املنتجات الغذائية مثل املرتديال 
والزبادي واحللويات احلمراء 

لألطفال واآليــس كرمي واللنب 
العالمــات  والعلكــة وبعــض 
التجارية للعصير ومشروبات 
الطاقــة. ويدخــل أيضــا فــي 
التجميــل مثل  مســتحضرات 
أحمر الشــفاه وظــالل العيون 
وبعــض األدوية وكذلك يدخل 

في صباغة األقمشة.
أنــه خلــداع  وأوضحــت 

 Eاملستهلك يستخدم الرمز ١٢٠
بــدال من ذكر املصدر، مضيفة: 
اذهــب اآلن واحضــر أي علبة 
حلم معلب أو حلوى لديك في 
البيت وتفحص مكونات امللصق 
بنفسك فســتجد ببساطة هذا 
الرمز من أحد مكوناته. ويحتاج 
حوالــي ٨٠٫٠٠٠ إلــى ١٠٠٫٠٠٠ 
حشــرة لصنــع كيلــو غــرام 
واحد من الصبغــة القرمزية. 
وأوضحت اخللفية التاريخية 
لألمر بذكر أن صبغة القرمزي 
بدأ صنعها واســتخدامها منذ 
القــرن اخلامس عشــر إلى أن 
ازدادت أهميتهــا االقتصادية، 
حيــث تنتــج بيــرو ٢٠٠ طن 
من الصبغة القرمزية ســنويا 
وجزر الكناري ٢٠ طنا سنويا. 
وتعتبر تشيلي واملكسيك من 
أبرز الدول املصدرة لها وفرنسا 
اليابان وإيطاليا من أكثر الدول 

استيرادا. وأضافت أن حلشرة 
الكوشــينيل أنواعــًا مختلفــة 
وأغلبها يســتخدم فــي إنتاج 
العديد من الصبغات وجميعها 
تعطي تدرجات للون األحمر.

إنه  وأضافت، د.احلربي 
فــي عــام ٢٠١٦، حدث جدال 
الغــذاء  إدارة  واســع بــني 
 FDA األميركيــة  والــدواء 
ومركــز العلــوم للمصلحة 
العامــة وهيئــة الصناعات 
الغذائيــة بخصوص كيفية 
كتابة صبغة القرمزي على 
الــدواء  ملصــق مكونــات 
أو املنتــج الغذائــي. واتفق 
يذكــر  أال  علــى  اجلميــع 
بالصريح مصدره احلشري 
واالكتفــاء بذكــر «خالصة 
القرمــزي» أو «قرمزي» أو 
E١٢٠ وأال تذكر أيضا األعراض 
املرضيــة اجلانبية. عموما، 

هــذه الصبغــة تــذوب في 
املــاء وغير مضرة بالصحة 
ألنهــا مســتهلك طبيعــي 
ومصدرهــا حيوانــي ولكن 
البعض تصبح لديه بعض 
من األعراض اجلانبية مثل 
 anaphylactic احلساسية أو
أو الصداع والدوخة   shock
وحتســس العــني واجللــد 
واجلهاز التنفسي واللوعة. 
لكــي ال يلتبــس األمر على 
النــاس، هناك مركب يعرف

بـ Red #٤٠ وهو مختلف عن 
٤ Natural red فاألول يعتبر 
مركبا كيميائيا يتسبب في 
حــدوث أمراض ســرطانية 
وأعــراض مرضية خطيرة. 
إذا كنت من األشخاص الذين 
يعانون من احلساسية اقرأ 
دائما وبحــذر امللصق على 

املنتج قبل شرائه.

حشرة اخلنفسانةد.جنان احلربي

أميتاب باتشان وابنه وزوجته 
مصابون بـ «كوفيد - ١٩»

بومباي - أ.ف.پ: قال مسؤول في بلدية بومباي أمس 
األحد أن جنمة بوليوود ايشــواريا راي باتشان مصابة 
بڤيــروس كورونا املســتجد غداة إعــالن إصابة زوجها 
أبيشيك ووالده النجم البوليوودي أميتاب باتشان (٧٧ 

عاما) ودخولهما املستشفى السبت في بومباي.
وتبني أيضا أن ابنتها ارياديا البالغة ثماني ســنوات 
مصابة أيضا بالڤيروس وفق املصدر نفســه الذي طلب 

عدم كشف هويته.
وقال أميتاب باتشان ملتابعيه الذين يفوق عددهم ٤٣ 
مليون شــخص على تويتر السبت «لقد ثبتت إصابتي 

بالڤيروس وأدخلت إلى املستشفى».
وأضاف «أطلب من كل الذين التقوني في األيام العشرة 

املاضية أن يخضعوا لالختبار!».
وأوضح ابنه أبيشــيك وهــو زوج راي أنهما «أدخال 

املستشفى بسبب أعراض خفيفة».
وكانت راي توجت ملكة جلمال العالم في العام ١٩٩٤ 

وبدأت التمثيل في مطلع التسعينيات.
وباتــت واحدة من أملع جنمات بوليــوود في الداخل 
واخلارج، وهي من رواد مهرجان كان الفرنسي وتزوجت 

ابيشيك باتشان العام ٢٠٠٧.

أميتاب باتشان مع ابنه وزوجة ابنه أيشواريا

ملشاهدة الڤيديو
يابانية تصور رســمة «ملن يريدون ســرقة 
املوناليزا» باملعرض                   (أ.ف.پ)


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

