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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

استجواب الصالح ١٨ اجلاري في جلسة علنية

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 
 رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

انتهت جلسة مجلس األمة امس 
بتقدمي ١٠ نواب طلبا لطرح الثقة 
بوزير املالية براك الشــيتان على 
خلفية استجوابه من قبل النائب 
رياض العدســاني. وقــال رئيس 
مجلس األمة مــرزوق الغامن، انه 
وفقا لإلجراءات الالئحية مت حتديد 
يوم األربعاء املقبل ١٢ أغســطس 
للتصويت علــى الطلب. وأوضح 
الغــامن أن االســتجواب املقدم من 
النائب شعيب املويزري إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الــوزراء ووزير 

الداخلية أنس الصالح ســيناقش 
في اجللسة العادية القادمة بتاريخ 
١٨ أغســطس التي طلبها الصالح 
أن تكون علنية. وخالل اجللســة 
قــال العدســاني ان االســتجواب 
للمصلحة العامة، وتخبط الوزير 
أدى إلــى تراجع الكويت ونزولها 
بالتصنيــف االئتماني وانه ذهب 
مباشــرة إلى الوثيقة االقتصادية 
التي متس جيوب املواطنني. ورد 
الشــيتان بأنه اليــزال يتذكر ثقة 
النواب في االســتجواب السابق، 
مؤكدا أن الوثيقة االقتصادية متثل 
رؤية وزارة املالية ومازالت أفكارا 
تناقش داخل مجلس الوزراء ولم 
يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنها ولم 

يصدر أي قرار مــن وزارة املالية 
بتخفيض الدعوم أو مساس رواتب 
املوظفني. بعد ذلك حتدث النائب 
راكان النصف مؤيدا لالستجواب، 
قائال إن األوضاع احلالية تتطلب 
أن يكــون هناك رجــل دولة على 
قــدر املســؤولية وعلــى الوزيــر 
التصدي للخلــل االقتصادي. ثم 
حتدث النائب د.بدر املال معارضا 
لالســتجواب، فقــال: مؤســف أن 
الدميوقراطية تنحر باســم  نرى 
الدميوقراطية وأن يكون استخدام 
األدوات الدستورية ذريعة ملن يريد 
أن يعدل الدستور وال جتوز إدانة 
وزير على احتماالت وأمور ال تدخل 

باختصاصاته.

ً ١٠ نواب يطرحون الثقة بالشيتان.. والغامن: التصويت على الطلب ١٢ اجلاري.. والنصف حتدث مؤيداً واملال معارضا

وزير املالية براك الشيتان يرد على استجواب العدساني      (هاني الشمري) سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ووزير املالية براك الشيتان

البورصة تعود  
إلى املكاسب..  

واألجانب يواصلون 
ضّخ  االستثمارات
شريف حمدي - عالء مجيد

الكويت  عــادت بورصــة 
لتحقيق املكاسب بعد انتهاء 
عطلــة العيد، حيــث حققت 
بنهاية جلســة أمس مكاسب 
سوقية الفتة بلغت ٢٠٦ ماليني 
دينار بارتفــاع ٠٫٧٪ لتصل 
قيمتها الســوقية إلى ٢٨٫٥١٦ 

مليار دينار. 
املكاســب  وبالتوازي مع 
التي حققتها البورصة، شهد 
الســوق خالل شــهر يوليو 
اســتمرار تدفــق  املاضــي، 
االســتثمار األجنبي للشــهر 
الثانــي على التوالــي، وذلك 
بالتزامــن مــع بــدء تطبيق 
املرحلة الثانية من خطة عودة 
احلياة إلى طبيعتها تدريجيا، 
حيث حقق االستثمار األجنبي 
صافي شــراء بقيمــة ٢٠٫٠٣ 
مليــون دينــار، وفــي مقابل 
ذلــك كثــف الكويتيــون من 
مبيعاتهم لألسهم خالل يوليو 
املاضي، حيث زاد البيع على 
الشــراء بقيمة ٢٩٫٢٦ مليون 

التفاصيل ص ١٧دينار.

بعد انتهاء عطلة عيد األضحى املبارك 
التــي امتدت من اخلميــس املاضي حتى 
أمــس األول اإلثنــني، عــادت الــوزارات 
واجلهــات احلكومية األخرى لتنتظم في 
الدوام أمس وفق قرارات مجلس الوزراء 
املنظمة لســير العمل ونســب احلضور 
واإلجراءات االحترازية للحد من انتشار 
ڤيروس كورونا املســتجد (كوفيد-١٩).  

ومع عودة املوظفني إلى مقار عملهم وفق 
النســبة احملددة من مجلــس الوزراء في 
املرحلة الثالثة وهي أقل من ٥٠٪ وكذلك 
املراجعني إلنهاء معامالتهم، السيما بعدما 
تكدســت بسبب العطلة، عاد الزحام مرة 
أخرى إلى الظهور في الشوارع، حتى على 
الرغم مــن اعتماد نظام احلجز املســبق 

للمواعيد باجلهات احلكومية.

جانب من الزحام الذي شهدته الشوارع أمس مع عودة الدوام بعد عطلة العيد        (محمد هاشم)

حسني لـ «األنباء»: فحص جميع طلبة اجلامعات 
واملدارس بشكل دوري غير ممكن عمليًا

عبدالعزيز الفضلي

باشرت االدارات املدرسية في املرحلة الثانوية 
أمس أعمالها بعد توقف استمر ملا يقارب نصف 
العام بسبب أزمة ڤيروس كورونا، حيث انتظمت 
الهيئــات التعليمية واإلدارية فــي الدوام الذي 
حددته وزارة التربية من الســاعة الثامنة حتى 

الواحدة ظهرا، على أن يعود طلبة الثاني عشر 
للدراسة يوم األحد املقبل عن طريق التعلم عن 
ُبعد. وكشــفت مصادر تربويــة أن اليوم األول 
شهد تقدمي العديد من املعلمني واملعلمات األعذار 
الطبية التي اســتثناها ديــوان اخلدمة املدنية، 
مشيرة إلى أن نسبة اإلعفاءات وصلت إلى ٥٠٪ 

في بعض مدارس البنات. 

حنان عبد املعبود

مع العودة التدريجية للحياة 
الطبيعية فــي الكثير من دول 
العالم، وضعت بعض البلدان 
خططــا للعودة، خاصة لطلبة 
املدارس واجلامعات. وفي هذا 
الصدد أكدت دراســة أميركية 
جديدة ضــرورة إجراء فحص 
لطالب اجلامعات كل يومني إذا 
ما عادوا للدراســة. كما شددت  
الدراســة التــي أصدرتها كلية 
الصحــة العامــة فــي جامعــة 

«ييل» األميركية، على أنه لعودة 
آمنة للدراســة فــي اجلامعات، 
إلــى فحص  يحتــاج الطــالب 
«كورونا» كل يومني أو ثالثة. 
في هذا السياق، قال استشاري 
باخلاليــا  والعــالج  املناعــة 
اجلزعية د.ميثم حسني إن تلك 
الدراسة تعنى بكيفية العودة 
بأمــان للمــدارس واجلامعات، 
وتفترض انه مــن غير املمكن 
انتظــار ظهور األعــراض لدى 
بعض الطلبة حتى يتم فحص 
البقية. وأضاف د.ميثم حسني 

في تصريح لـ «األنباء»: انها رمبا 
تكون دراسة لقراءة الوضع في 
ظل التفشــي الوبائي، ولكن ال 
تعبر عن جدوى طبية، أما فيما 
يتعلق بفحــص الطلبة فهناك 
أمور كثيرة تتعلق بكيفية أخذ 
الفحص خاصة لألطفال والتكلفة 
املرتفعة. وتابــع: من الناحية 
العملية واجلدوى االقتصادية 
كمفهوم عام ال ميكن العمل بهذه 
الدراسة بصفتها احلالية، لكن 
ميكــن فحص الطلبة شــديدي 

اخلطورة.

أكد أن الدراسة األميركية بهذا الصدد تفيد في قراءة التفشي الوبائي وال تُعبِّر عن جدوى طبية

غيابات واضحة للمعلمات بأول أيام دوام «تكميلي الـ ١٢» 

د.ميثم حسني

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

بعد العيد.. عاد الدوام والزحام

ملشاهدة الڤيديو

مناقشة «التعليم» و«الصندوق املاليزي» اليوم

املوّقعون على طلب طرح الثقة بالشيتان

تبدأ جلسة اليوم التكميلية ببند 
األسئلة، ثم بند طلبات املناقشة بشأن 
التعليم والصندوق املاليزي، تعقبها 
مجموعة مــن القوانني التي وزعت 
إلى  على جدول األعمال، باإلضافة 

التصويت على بعض طلبات التحقيق، 
وإذا لم يتســن للمجلس استكمال 
جــدول األعمال اليوم فســيطلب 
الرئيس متديد اجللسة إلى يوم غد 

اخلميس.

مبارك احلجرف ورياض العدساني وراكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء 
الهاشم وصالح عاشــور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصالح 

خورشيد.

«األنباء» تنشر نص ترجمة املكاملة الثانية بني امللك 
فهد والرئيس بوش بعد االحتالل العراقي للكويت
 امللك: في مدينة الكويت هناك فوضى نتيجة 
حملاولة القوات العراقية تنظيم نفسها.. كذلك قاموا 

بنهب احملالت والبنوك ومحالت املجوهرات 
وجميع األماكن التي حتتوي على أشياء ثمينة

  الرئيس: صدام كاذب وال ميكن التنبؤ بأفعاله وهو 
عدمي الرحمة.. لقد أخبرك وأخبر سفيرنا ومبارك بأنه 

07لن يهجم على الكويت.. لقد أخبر اجلميع لكنه كذب

رياض العدساني مستجوبا وزير املالية          

ملشاهدة الڤيديو

نائب األمير 
يتلقى برقيات 

من األمير تركي 
بن محمد بن فهد  

ورؤساء ڤنزويال 
وكوبا وغينيا بيساو 

لالطمئنان على 
صحة صاحب السمو 

سمو االمير تركي بن محمد بن فهد سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 03

صورة من وثيقة البيت األبيض لنص املكاملة

«ثالثاء أسود» على لبنان
عشرات القتلى وأكثر من ٣ آالف جريح وحتّطم الواجهات الزجاجية في العاصمة وضواحيها

21محافظ بيروت ُيعلنها «مدينة منكوبة».. وإسرائيل تنفي مسؤوليتها.. والعالم ُيعّزي

املدارس قدمت دروسًا 
تدريبية عملية 
للتعليم عن ُبعد  تغطية شاملة لعودة الدوام باجلهات احلكومية بعد العطلة

ملشاهدة الڤيديو 05
04

التفاصيل ص٨ - ١٢

التفاصيل ص ٢

التفاصيل ص٥ 

ملشاهدة الڤيديو

انفجار مرعب مبخازن مواد كيميائية غير ُمتلَفة في املرفأ يتسبب في دمار شامل وإعالن احلداد العام 
ونائب األمير وولي العهد عّزى الرئيس اللبناني بضحايا االنفجار ووّجه مبساعدات طبية عاجلة إلى لبنان ملواجهة آثاره



االربعاء ٥ اغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

٤٧٠ متبرعًا بالدم خالل حملة
«معًا لألبد سور الوطن ٥»

عبدالكرمي العبداهللا

اختتمت إدارة خدمات نقل 
الدم حملتها السنوية للتبرع 
بالــدم بعنــوان «معا لألبد 
ســور الوطن ٥» مبناسبة 
ذكــرى االحتــالل الغاشــم 
لدولتنــا احلبيبــة والتــي 
استمرت ملدة يومني في مراكز 
التبرع التابعة لإلدارة وهي 
مركز التعاونيات لنقل الدم 
وبنك الدم املركزي اجلابرية، 
بالتعاون مع وزارات الدولة 
والقطاع األهلي واملدني التي 
جسدت املسؤولية املجتمعية 

املشتركة.
فــي هذا الســياق، قالت 
مديــرة ادارة خدمــات نقل 
الدم بــوزارة الصحة د.رمي 
الرضوان ان احلملة شهدت 
جتاوبــا كبيــرا مــن قبــل 
املتبرعــني، حيــث حرصت 
االلتــزام  علــى  اإلدارة 
االحترازيــة  باإلجــراءات 
املتبعة  الوقائية والتدابير 
فــي وزارة الصحة للحفاظ 
املتبرعــني  علــى ســالمة 
والعاملــني، ومت تطبيــق 
التباعد االجتماعي واحلرص 

على التعقيم وقياس درجة 
احلــرارة لكل متبــرع، مما 
ساهم ذلك في جناح احلملة 
وحتقيقها للهدف املنشــود 
منها، باالضافة إلى استخدام 
منصــة لتســجيل مواعيد 
للتبــرع تفاديــا لالزدحام 

داخل املراكز.
وبينــت الرضــوان أن 
احلملة حققت جناحا بفضل 
مــن اهللا أوال ثــم اجلهــود 
املبذولة من قبــل العاملني 
فــي إدارة خدمات نقل الدم 
وبتعاون كل شرائح املجتمع 

وتفاعلهم مع هذه احلملة، 
حيــث وصل إجمالــي عدد 
املتبرعــني خالل يومني إلى 
٤٧٠ متبرعا، منهم ٤٣٥ تبرع 
دم و٣٥ تبرع صفائح دموية 
مقارنة بـــ ٤٦٨ متبرعا في 
عــام ٢٠١٩، شــاكرة جميع 
املتبرعني ملساهمتهم الفعالة 
واملســتمرة في انقاذ حياة 
اآلخرين، كما شكرت جميع 
اجلهات املشاركة في اجناح 
هذه احلملــة التي لها األثر 
الكبير في تعزيز املخزون 

االستراتيجي لبنك الدم.

ً الرضوان: احلملة شهدت جتاوباً من املتبرعني وحققت جناحاً باهرا

د.رمي الرضوان خالل اإلشراف على احلملة

احد املشاركني في حملة التبرع بالدم

«النجاة اخليرية»: توزيع أكثر من ٥٠٠ أضحية داخل الكويت
ونشرف بشكل كامل على ذبح األضاحي وجتهيزها 
وإيصالها للمســتفيدين، بصورة مباشرة او عن 
طريق كوبونات خاصة لذلك، كما يتم بتجهيز قائمة 
بأسماء املستفيدين من شريحة األيتام واألرامل 
والفقراء واملعسرين وذوي الدخل احملدود وغيرهم 
من أهل احلاجة، ويشمل التوزيع كافة محافظات 
الكويــت من اجلهراء إلى الوفرة. وبني أن «النجاة 
اخليرية» تراعي بشدة الضوابط الصحية والشرعية 
أثناء ذبح وتوزيع األضاحي وتقوم اجلمعية بإيصال 
األضاحي حتى بيوت املستفيدين، وذلك تفعيال لتباعد 
االجتماعي واحتراما لتعليمات وزارة الصحة بعدم 
التجمعات، مؤكدا أن جائحة كورونا ضاعفت اعداد 
املستفيدين الذين ينتظرون في سجل املساعدات، 

قال رئيس قطاع البرامج واملشــاريع بجمعية 
النجاة اخليرية املستشار عبداهللا الشهاب انه تعزيزا 
ألواصر التعاون والشراكة املجتمعية املميزة بني 
النجاة اخليرية وبيت الزكاة والهادفة نحو تنمية 
وريادة العمل اخليري واإلنساني داخل الكويت، فقد 
وقعت اجلمعية اتفاقية تعاون مع بيت الزكاة يتم 
مبوجبها توزيع ٥٠٧ أضحية من الضأن للمستحقني 

من األسر الفقيرة داخل الكويت.
وأضاف الشــهاب: يعد مشروع األضاحي من 
أهم املشاريع املوسمية التي تنفذها النجاة اخليرية، 
مع الهيئات واملؤسسات اخليرية ومنها بيت الزكاة، 
ومن هــذا املنطلق نحرص بدورنــا على اختيار 
األضاحي السليمة املستوفية للشروط الشرعية، 

بالتعاون بني اجلمعية وبيت الزكاة

مشروع االضاحي بالتعاون بني «النجاة» وبيت الزكاة

«الرحمة العاملية»: ٦٨٠ ألف مستفيد من مشروع األضاحي
أعلنــت جمعيــة الرحمة 
العاملية عن تنفيذ مشــروع 
األضاحــي داخــل وخــارج 
الكويــت بنــاء علــى رغبــة 
املتبرعــني حيث قامت بذبح 
١٣٣٤ مــن البقــر و١١٣٦٦ من 
الغنم خــارج الكويت، فيما 
قامــت بذبــح ٣٢٠ أضحيــة 
داخل الكويت استطاعت من 
خالله توفير حلوم األضاحي 
آلالف املســتفيدين فــي عدد 
من الدول العربية واألفريقية 
واآلسيوية واألوروبية، إضافة 
إلى العمالة واألسر املتضررة 
من ڤيروس كورونا املستجد 

داخل البالد.
وفي هذا الصدد، قال األمني 
املســاعد لشــؤون القطاعات 
فــي اجلمعية فهد الشــامري 
ان مشروع األضاحي من أهم 
املشاريع املوسمية التكافلية 

فيعبر مشروع األضاحي عن 
معنى التكافل بني املســلمني، 
حيــث إنــه مينــح الفرصــة 
للمتبرعني باجلود بأضحياتهم 
علــى إخوانهم من احملتاجني 
لها حيثما وجدوا، لهذا تعمل 
الرحمــة العامليــة، من خالل 
مشروع األضاحي، على توفير 

فــي ٢٧ دولــة حــول العالم 
شملت أفريقيا وآسيا وأوروبا 
والدول العربية، مشيرا إلى أن 
عدد املستفيدين من مشروع 
األضاحي هذا العام، بلغ حوالي 
١٣٦ ألف أسرة أي حوالي ٦٨٠ 
ألف مستفيد تقريبا، حيث بلغ 
إجمالي عدد األضاحي ١٢٧٠٠ 
أضحية، منها ١١٣٦٦أضحية من 
الغنم، فيما بلغ عدد أضاحي 
البقر ١٣٣٤، فيما استفاد من 
مشــروع الكســوة والعيدية 
٤٤٤٠ طفــال ويتيمــا في ٣٣ 

دولة حول العالم.
فرحــة  إلــى  وتطــرق 
املســتفيدين مــن مشــروع 
األضاحي والتي كانت تصل 
إلــى الرحمــة العامليــة عبر 
الفيديوهات الصور التي كان 
يتــم التقاطها لتوثيق تنفيذ 

املشروع.

كل اخلدمات والدعم واإلسناد 
التي جتعل مساعدات املتبرعني 
الكرام تصل إلى املستفيدين 
املســتحقني باجلودة العالية 

واألمانة املطلوبة.
أن  الشــامري  وأضــاف 
جمعية الرحمة العاملية وضعت 
خطة مســبقة لتوزيع حلوم 
األضاحي على املســتفيدين 
نظرا لإلجــراءات االحترازية 
التي استخذتها بعض الدولة 
في مواجهة ڤيروس كورونا 
املســتجد حيث مثلت حلوم 
األضاحي إلى كثير من األسر 
أضحية وإغاثــة وذلك نظرا 
للحاجة الشــديد للكثير من 
األسر والعمالة التي تضررت 

من ڤيروس كورونا.
اجلمعيــة  أن  وأضــح 
اســتهدفت من هذا املشــروع 
تلبية احتياجات آالف األسر 

٤٤٤٠ شخصاً استفادوا من الكسوة والعيدية

فرحة املستفيدين بلحوم االضاحي

التي تنفذها جمعية الرحمة 
العامليــة ســنويا، ويســتمد 
أهميتــه من داللتــه الرمزية 
واملاديــة معا، فمــن الناحية 
الرمزية يبرز املشروع مناسبة 
عيد األضحى كمظهر من مظاهر 
وحــدة األمــة، والتراحم بني 
أبنائها، أما من الناحية املادية، 

حسني لـ «األنباء»: فحص جميع طلبة اجلامعات 
واملدارس بشكل دوري غير ممكن عمليًا

حنان عبد املعبود

مــع العــودة التدريجيــة 
للحيــاة الطبيعية في الكثير 
من دول العالم، وضعت بعض 
البلدان خططا للعودة، وخاصة 
لطلبة املــدارس واجلامعات، 
وفي هذا الصدد أكدت دراسة 
أميركية جديدة بضرورة إجراء 
فحص لطــالب اجلامعات كل 

يومني إذا ما عادوا للدراسة.
التــي  الدراســة  وأكــدت 
أصدرتها كلية الصحة العامة 
في جامعة «ييــل» األميركية 
مبشاركة باحثني من كلية الطب 
بجامعة هارفارد ومستشفى 
ماساتشوستس أنه لعودة آمنة 
للدراسة في اجلامعات، يحتاج 
الطالب إلى فحص لـ «كورونا» 

كل يومني أو ثالثة.
الســياق، قــال  فــي هــذا 
استشــاري املناعــة والعالج 

األعراض لــدى بعض الطلبة 
حتى يتــم فحص البقية، كما 
تفترض الفحص كل يومني أو 
ثالثة بصفة مســتمرة وذلك 
حتــى يتم اكتشــاف احلاالت 

عام، ولكن ال تعبر عن جدوى 
طبيــة، وفيما يتعلق بفحص 
الطلبــة فهنــاك أمــوا كثيرة 
تتعلق بكيفيــة أخذ الفحص 
خاصــة لألطفــال والتكلفــة 
املرتفعــة، الفتا الى أن جميع 
الدراسات التي تتطلب الفحص 
االســتباقي تنظر الى سهولة 

إجرائه وجدواه االقتصادية.
وتابع: من الناحية العملية 
واجلدوى االقتصادية كمفهوم 
عــام ال ميكــن العمــل بهــذه 
الدراســة بصفتهــا احلاليــة، 
ولكــن ميكن فحــص الطلبة 
شديدي اخلطورة ممن يعانون 
من أمراض مزمنة أو مشــاكل 
أخرى، وذلك قبل االنتظام في 
الدراسة ورمبا بصفة دورية 
الكتشــاف حالتهم مبكرا، أما 
فحص جميع الطلبة بشــكل 
دوري فهــو غير ممكن عمليا 

أو مجد اقتصاديا.

استباقيا.
وأضاف د.ميثم حسني في 
تصريح لـ «األنباء»: انها رمبا 
تكون دراســة لقراءة الوضع 
في ظل التفشي الوبائي بشكل 

أكد أن الدراسة األميركية بهذا الصدد تفيد في قراءة التفشي الوبائي وال تُعبِّر عن جدوى طبية

ً إجراء مسحات دورية للطلبة غير ممكن عملياً واليجدي طبيا

باخلاليــا اجلزعيــة د.ميثــم 
حسني إن تلك الدراسة تعنى 
بكيفية العودة بأمان للمدارس 
انه  واجلامعــات، وتفتــرض 
من غير املمكن انتظار ظهور 

٤٧٥ إصابة جديدة بـ «كورونا» وتسجيل ٤ وفيات

حنان عبد املعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
أمــس عــن شــفاء ٥٨٧ حالة 
من املصابني بڤيروس كورونا 
املســتجد، مبينة ان اجمالي 
حاالت الشــفاء بلغ ٦٠٣٢٦، 
الفتة الى تسجيل ٤٧٥ إصابة 
جديدة باملــرض خالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية ليرتفع إجمالي 
احلاالت املسجلة في البالد إلى 
٦٨٧٧٤، في حني مت تســجيل 
٤ حاالت وفاة إثــر اصابتها 
باملــرض ليصبــح مجمــوع 

الوفيات ٤٦٥ حالة.
فــي  الــوزارة  وقالــت 
البيان اليومي للوقوف على 
املستجدات اخلاصة بالوباء 
ان عــدد املســحات التــي مت 
القيام بها خالل الـ٢٤ ســاعة 
املاضيــة بلغ ٢٤٥٢ مســحة 
الفحوصات  ليبلغ مجمــوع 

تأكدت إصابتها وأخرى قيد 
البحث عن مصــدر العدوى 
وفحص املخالطني لها، والتي 

تاريــخ مغادرة مركز احلجر 
املؤسسي.

واوضحــت أن اإلصابات 
املناطــق الصحيــة  حســب 
توزعــت بواقع ١٣٩ حالة في 
منطقة األحمدي الصحية و١٠٦ 
حاالت في منطقة الفروانية 
و١٠١ حالــة في اجلهراء و٦٧ 
حالة في منطقة حولي و٦٣ 

في منطقة العاصمة.
وجددت الــوزارة الدعوة 
للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطــة اآلخرين واحلرص 
علــى تطبيق اســتراتيجية 
التباعد البدني، موصيا بزيارة 
احلســابات الرسمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املساهمة في احتواء انتشار 

الڤيروس.

تضمنت ٣٢٣ حالة ملواطنني 
كويتيني بنســبة بلغت ٦٨٪ 
و١٥٢ حالــة لغير الكويتيني 

بنسبة ٣٢٪.
ولفتت الوزارة الى أن عدد 
من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ ١٣١ 
حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلي جلميــع احلاالت التي 
ثبتــت إصابتهــا بالفيروس 
ومــا زالــت تتلقــى الرعاية 
الطبيــة الالزمة ٧٩٨٣ حالة، 
مبينة ايضــا ان مجموع من 
أنهــى فترة احلجــر الصحي 
املؤسسي اإللزامي خالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية بلغ ١٧ شخصا 
بعــد القيام بــكل اإلجراءات 
الوقائيــة والتأكــد من خلو 
جميع العينات من الڤيروس 
على أن يستكملوا مدة ال تقل 
عن ١٤ يوما في احلجر الصحي 
املنزلــي اإللزامي اعتبارا من 

ً منطقة األحمدي في الصدارة.. وحاالت الشفاء تخطت الـ ٦٠ ألفا

٥١٤٠٥١ فحصا، مشــيرة الى 
ان احلاالت التي ثبتت إصابتها 
هي حــاالت مخالطة حلاالت 

إجراء ٢٤٥٢ مسحة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية و٣٢٣ حالة ملواطنني و١٥٢ لغير كويتيني

«الدعوة اإللكترونية» تثّمن تفاعل 
احملسنني مع مشاريع «عشر ذي احلجة»

قال مدير جلنة الدعوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة عبداهللا 
الدوسري إن اللجنة حرصت 
العشــر  اســتثمار  علــى 
املباركة من ذي احلجة مبا 
يعود باخلير على املتبرعني 
واملستفيدين، فقامت بطرح 
حملتهــا املوارديــة والتي 
اســتهدفت كفالة ٣ مواقع 
دعوية إسالمية متخصصة، 
والقت احلملة تفاعال مميزا 

من أهل اخلير.
املواقــع  الدوســري: تقــدم  وأضــاف 
اإللكترونية محتوى متميزا وموثوقا عن 
اإلسالم واملســلمني، ويشرف عليها نخبة 
مختارة من دعاة اللجنة ذوي اخلبرة الكبيرة 
في تعزيز جسور التواصل مع غير املسلمني، 
الفتا إلى أن هذه املواقع الدعوية تعتمد على 
الطرح البناء للقضايا املعاصرة والتفاعل مع 

األحداث اجلارية من وجهة 
نظر إسالمية وسطية في 
عرض موقف اإلسالم لآلخر 

حول تلك القضايا.
وأشار الى أن هذه املواقع 
تقدم محتواها التفاعلي على 
مدار الساعة، إذ تخصص 
اللجنــة لــكل موقــع عدة 
حســابات على الشــبكات 
االجتماعيــة وتفتح الباب 
أمام األسئلة واالستفسارات 
املوقــع اإللكتروني  علــى 
وتتابع بصورة مســتمرة 
الردود على أسئلة واستفسارات املتابعني، 
وهو ما يزيد من قيمة وأهمية هذه املواقع 
ومحتواهــا الدعوي املتخصــص، متقدما 
بالشــكر إلــى كل أهل الكويــت ومتبرعي 
اللجنــة، راجيا اهللا تعالــى أن تكون هذه 
املواقع الدعوية سببا في هداية الكثير من 

غير املسلمني للدين احلنيف.

عبداهللا الدوسري

العتيبي: شراكة إستراتيجية
بني «مناء» و٩ جهات خيرية

أعلنت «منــاء» للزكاة 
والتنــــمية املجــــتمعية 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
عــن ذبــح ٣٤٧٠ أضحيــة 
داخــل الكويت اســتفادت 
منها أكثر من ٦ آالف أسرة 
متعففــة أو متضــررة من 
ڤيروس كورونا املســتجد 
وذلك بشراكة استراتيجية 
مــع تســع جهــات خيرية 
وبإشــراف كامل من فريق 
«منــاء» للــزكاة والتنمية 
املجتمعية، مشيدا بالتفاعل 

اإليجابي ألهل اخلير واحملسنني وأصحاب 
األيادي البيضاء من أهل الكويت من خالل 
مساهماتهم ملشروع األضاحي الذي يعبر 
عــن أحد صور التكافل بني أفراد املجتمع، 
وتوطيد روح احملبة في ظل تضرر العديد 

من األسر من ڤيروس كورونا.
في هذا الصدد، قال املدير العام في مناء 
للزكاة والتنمية املجتمعية سعد العتيبي أن 
مشروع األضاحي من املشروعات املتميزة 
التي مت تنفيذها داخل الكويت انسجاما مع 
توجيهات الدولة بتكثيف األضاحي داخل 
الكويــت حيث يعتبر عــدد األضاحي لهذا 
العام رقما غير مســبوق من حيث العدد، 
كما قامت مناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
بتنفيذه بالشراكة املتميزة مع تسعة جهات 
خيرية ليستفيد منها أكثر من ٦ آالف أسرة.
وبــني العتيبــي أن مناء تقــوم بتنفيذ 
املشروع داخل الكويت سدا حلاجة االسر 

اللحــوم،  احملتاجــة مــن 
التكافــل  وحتقيقــا ملبــدأ 
ومقاصــد  االجتماعــي 
الشــريعة اإلســالمية في 
إيجــاد مجتمــع متعــاون 
متكاتــف، إضافــة إلى أن 
املشروع يعد دعما لألسر 
املتضــررة مــن ڤيــروس 
كورونا املستجد، كما كان 
هناك إشراف ميداني على 
عملية الذبح والتوزيع من 
قبــل مناء، مؤكــدا على أن 
مناء حرصت على وصول 
األضحية لألســر املتعففة واملتضررة من 

ڤيروس كورونا.
وأثنى على الشراكة االستراتيجية مع 
األمانة العامة لألوقاف والشراكة املجتمعية 
مع اجلمعيات اخليرية في مشروع األضاحي 
مؤكدا على حرص «مناء» على إرساء دعائم 
هذه الشراكة مع كل مؤسسات العمل اخليري 
احلكومية واألهلية والقطاع اخلاص بهدف 
تقدمي خدمات إنســانية ونبيلة للمجتمع 
بكل شــرائحه حتى يشــعر بأهمية العمل 
اخليري من خالل هذه اخلدمات النوعية، 
مؤكدا حرص مناء على الضوابط الشرعية 
والصحيــة لألضحيــة، حيــث مت حتميل 
حلوم األضاحي في شــاحنات مبردة، كما 
مت تقسيمها إلى جزأين لتوزيعها على األسر 
األكثر حاجة بعد دراسة احلاالت املستفيدة، 
مشيرا إلى أن العام احلالي شهد متيزا في 

عملية الذبح وانسيابية العمل.

وزعت ٣٤٧٠ أضحية استفادت منها ٦ آالف أسرة متعففة

سعد العتيبي



االربعاء ٥ اغسطس ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

رئيس األركان العامة استقبل رئيس
مكتب االتصال العسكري املصري

استقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد اخلضر مبكتبه صباح 
أمس، رئيــس مكتب االتصال العســكري 
املصري لدى البالد العميد ركن حرب حسن 
محمد الشاذلي، وذلك مبناسبة تسلم مهام 

عمله في منصبه اجلديد.

حيث مت خالل اللقــاء تبادل األحاديث 
الودية ضمن محور الزيارة، ومتنى الفريق 
الركن اخلضر للضيف التوفيق والنجاح 
في مهام منصبه اجلديد مبا يعزز ويطور 
سبل التعاون العسكري املشترك بني البلدين 

الشقيقني.

الفريق الركن محمد اخلضر خالل استقباله رئيس مكتب االتصال العسكري املصري

فاطمة األمير: جداريات الشهداء على اجلسور 
واألنفاق وفاًء لتضحياتهم وتخليدًا لذكراهم

دارين العلي

أكدت الوكيــل بالديوان 
األميــري مدير عــام مكتب 
تكرمي الشهداء وأسرهم فاطمة 
األمير مجددا اهتمام الكويت 
الدائــم بتخليــد بطــوالت 
األبــرار، وغرس  شــهدائنا 
قيــم الشــهادة والتضحية 
في نفوس األجيال احلاضرة 
والقادمة، مبا يحقق معاني 
الوحــدة الوطنيــة، ويعزز 
االنتماء الوطني وروح الفداء 

والتضحية لدى املواطنني الكويتيني. وقالت 
إنه من منطلق الوفاء لشهدائنا األبرار الذين 
ســالت دماؤهم الزكية علــى أرض الكويت 
الطاهرة، قام مكتب الشــهيد بطرح مبادرة 
وفاءا لهؤالء الشــهداء ومتــت موافقة وزير 
الديــوان األميــري ورئيس مجلــس األمناء 
في مكتب تكرمي الشــهداء وأســرهم الشيخ 

علي اجلــراح عليها بوضع 
جداريات حتمل صور وأسماء 
الشهداء في عدد من اجلسور 
واألنفــاق تخليــدا لذكــرى 
شــهدائنا األبــرار. وأعربت 
األميــر عن الشــكر لوزارة 
األشــغال ممثلــة بالوزيرة 
د.رنــا الفــارس، وقالت إنه 
من باب املشاركة املجتمعية 
والتعاون بني مكتب الشهيد 
ومؤسسات الدولة، مت االتفاق 
مع وزارة األشغال على وضع 
جداريات في عدد من اجلسور 

واألنفاق في محافظات الكويت.
 وأوضحت أن إقامة هذه اجلداريات، مبا 
حتملــه من صور وأســماء شــهداء الكويت 
األبــرار، تأتي تأكيدا لعمق الترابط الوطني 
في نفوس الشعب الكويتي، فضال عما ترمز 
إليه من معانــي الوحدة الوطنية واالعتزاز 

مبا قدمه اآلباء من تضحيات لهذا الوطن.

فاطمة األمير

بروتوكول تعاون بني احتاد اجلمعيات
و«املسؤولية املجتمعية» لتعقيم التعاونيات

محمد راتب

قــام احتــاد اجلمعيــات 
التعاونية بتوقيع بروتوكول 
تعاون مع مركز املســؤولية 
املجتمعية برئاسة الشيخة 
انتصار احملمد، وذلك لتعقيم 
اجلمعيات التعاونية باملجان 
باســتخدام منتجــات عالية 
اجلودة ومطابقة للمواصفات 
علــى  العامليــة وحاصلــة 
موافقــات وزارة الصحــة. 
وســتنطلق هذه املبادرة من 

جمعيــة الرميثيــة التعاونيــة قطعة ١١ قبل 
افتتاحها اليوم األربعاء. من جهته، ثمن رئيس 
احتاد اجلمعيات التعاونية فهد الكشتي هذه 
املبادرة الطيبة، والتي ليســت بغريبة على 
أســرة اخلير أســرة الصباح الكــرام، مؤكدا 
أهميــة هذه املبادرة في هــذا الوقت الصعب 
حملاربــة ڤيروس كورونا املســتجد وحماية 
املواطنني واملقيمني من انتشار هذه الڤيروس. 
بدورها، أكدت الشيخة انتصار احملمد أن ما 
يقوم به مركز املســؤولية املجتمعية واجب 
وطني، ويجب علــى اجلميع أن يقفوا جنبا 
إلــى جنب مع احلكومة ومؤسســات الدولة 
للقضاء على هذا الوباء، مبينة أن هذه املبادرة 
جاءت بالتعاون مع احتاد اجلمعيات التعاونية 
واجلمعيات التعاونية ملا لهذا القطاع احليوي 

من أهمية ومسؤولية مجتمعية وما يقوم به 
مــن دور جبار في توفير الســلع واخلدمات 
للمواطنــني واملقيمني واحلفــاظ على األمن 
الغذائي في الكويت. وتوجه رئيس وأعضاء 
احتاد اجلمعيات بالشــكر للشيخة انتصار 
احملمد وجميع العاملني في مركز املسؤولية 
املجتمعية على الدور الوطني الذي يقومون 
بــه خلدمة املواطنــني واملقيمني في الكويت، 
مشددا على ضرورة التزام املواطنني واملقيمني 
بتعليمــات وزارة الصحــة وكل اإلجــراءات 
الصحية والوقائية بتطبيق التباعد االجتماعي 
وااللتزام بارتداء الكمامات والقفازات وغسل 
وتعقيم اليدين باستمرار حتى نتجاوز معا 
هذه اجلائحــة وينخفض عدد اإلصابات إلى 

«صفر» وتنتهي هذه األزمة.

مجانًا باستخدام منتجات عالية اجلودة والبداية في «الرميثية»

فهد الكشتي والشيخة انتصار الصباح خالل توقيع البروتوكول

نائب األمير تلقى برقيات من األمير تركي بن محمد ورؤساء 
ڤنزويال وكوبا وغينيا بيساو لالطمئنان على صحة صاحب السمو

الدوسري: نقل الرشيدي إلى «التعاون» والسبيعي لـ «القانونية»
واملطيري لـ «التخطيط والتطوير اإلداري» في «الشؤون»

تلقــى ســمو نائــب األمير 
وولــي العهــد الشــيخ نــواف 
األحمد، حفظه اهللا، مساء أمس 
اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب 
الســمو امللكي األمير تركي بن 
محمد بن فهد آل ســعود وزير 
الدولة وعضو مجلس الوزراء 
الســعودية  العربية  باململكــة 
الشــقيقة اطمــأن خاللــه على 
صحــة صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، متمنيــا لصاحب 
السمو، رعاه اهللا، دوام الصحة 

وموفور العافية.
وقد أعرب سمو نائب األمير 
وولي العهد، حفظه اهللا، عن بالغ 
شكره وتقديره على ما عبر عنه 
سموه من طيب املشاعر وصادق 
الدعاء ومتمنيا لسموه موفور 

الصحة والعافية.

له دوام الصحة والعافية. كما 
تلقى سمو نائب األمير وولي 
العهد الشــيخ نــواف األحمد، 
حفظه اهللا، برقية من الرئيس 
الجنرال عمرو سيسوكو امبالو 
رئيس جمهورية غينيا بيساو 
الصديقة اطمــأن خاللها على 
صحة صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، متمنيا لسموه رعاه 

اهللا دوام الصحة والعافية.
هذا وقد بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، ببرقية شكر 
جوابية أعرب فيها عن شكره 
على ما أبداه من طيب المشاعر 
وصادق التمنيات راجيا سموه 

له وافر الصحة والعافية.
كذلــك تلقــى ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 

اللـــه،  نواف األحمــد، حفظه 
ببرقية تعزية إلى الفريق أول 
ركن عبدالفتاح البرهان رئيس 
مجلس الســيادة االنتقالي في 
جمهورية الســودان الشقيقة 
ضمنها خالص تعازي صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد، حفظــه اهللا ورعاه، 
وتعازي ســموه لــه بضحايا 
األمطار الغزيــرة التي هطلت 
علــى بعــض واليــات البالد، 
ســائال ســموه المولى تعالى 
أن يتغمدهــم بواســع رحمته 
ومغفرته وأن يمكن المسؤولين 
في البلد الشقيق من تجاوز آثار 

هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح الخالد 
ببرقية تعزية مماثلة بضحايا 

االمطار الغزيرة.

األحمد، حفظه اهللا، برقية من 
الرئيس ميغيل دياز كانل رئيس 
جمهورية كوبا الصديقة اطمأن 
خاللهــا علــى صحــة صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، كما 
عبر فيها باسمه وباسم حكومة 
وشعب جمهورية كوبا الصديقة 
عن خالص التمنيات لســموه 
رعاه اهللا بموفور الصحة وتمام 

العافية.
هذا وقد بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، ببرقية شكر 
جوابية أعرب فيها عن شكره 
على ما أبداه من مشاعر طيبة 
وتمنيات صادقة راجيا سموه 

له دوام الصحة والعافية.
من جهة أخرى بعث سمو 
نائب األمير وولي العهد الشـيـخ 

سموه عّزى رئيس مجلس السيادة االنتقالي في السودان بضحايا األمطار

هذا وتلقى سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، برقية من الرئيس 
نيكــوالس مــادورو مــوروس 
رئيــس جمهوريــة ڤنزويــال 
البوليفاريــة الصديقــة اطمأن 
خاللها على صحة صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، كما عبر فيها 
باسمه وباسم حكومة وشعب 
جمهورية فنزويال البوليفارية 
الصديقة عن خالص التمنيات 
لسموه رعاه اهللا بموفور الصحة 

وتمام العافية.
هذا وقد بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، ببرقية شكر 
جوابية أعرب فيها عن شكره 
على ما أبداه من مشاعر طيبة 
وتمنيات صادقة راجيا سموه 

املزيد لـ «األنباء»: تسجيل مستحقي مكافأة اخلريجني 
حتى ٢٠ أكتوبر املقبل وفق الشروط اخلاصة بهم

بشرى شعبان

كشــفت الناطــق الرســمي 
للهيئة العـــامة للقوى العاملة 
مدير العالقات العامة واالعـالم 
اســيل المزيــد فــي تصريح لـ 
«األنبــاء» عــن صــرف الهيئة 
للدفعة ١٥ من مكافأة الخريجين 
الشــروط  االجتماعيــة وفــق 
المحددة في القانون رقم ١٩٩٥/١٠ 
الجامعات  الخاصة بخريجــي 
والكليــات والمعاهد والتعليم 

التطبيقي والعالي.
المحددة،  الشــروط  وعــن 
أوضحــت انه يجــب ان يكون 
الخريج كويتي الجنسية او من 

 بشرى شعبان

أعلن رئيس نقابة العاملني في وزارة الشؤون 
يحيى الدوســري، أنه مت اليوم (أمس) سحب 
القــرارات الوزاريــة املتعلقــة بتدوير الوكالء 

املساعدين الصادرة في عهد الوزيرة السابقة 
غدير أسيري.

 وقال الدوسري: إن الوكالء املساعدين أصبحوا 
كالتالي:

٭ ســالم الرشــيدي وكيال مســاعدا لشــؤون 

التعاون.
 ٭ عبدالعزيز املطيري وكيال مساعدا للتخطيط 

والتطوير اإلداري.
 ٭ مسلم الســبيعي وكيال مســاعدا للشؤون 

القانونية.

بمعاملتهم معاملة الكويتيين، 
ويســتثنى منهم األبنــاء ذوو 
االعاقــة الصادر بشــأنهم قرار 
مــن وزير الداخليــة معاملتهم 
معاملة الكويتيين مدى الحياة، 
حيث يستمر الصرف لهم بعد 
بلوغ الـ٢١ عاما. واكدت المزيد 
ان اســتمرار عمليــة الصــرف 
المقررة للطلبة ويشــترط ان 
يكون تاريخ التخرج بعد نفاذ 
القانون ٢٠١١/٢٩ باالضافة الى 
عــدم االلتحــاق بوظيفة داخل 
الكويت او خارجها او الحصول 
علــى ترخيــص او تصريــح 
بمزاولة عمل مهني او ممارسة 
نشــاط تجاري الى جانب عدم 

«لمن يهمه األمــر» صادرة من 
البنك شاملة رقم IBAN والمؤهل 
الدراســي وصورة عنه، وقرار 
التعييــن لمن تــم تعيينه من 
الخريجين قبل او اثناء الفترة 
المحــددة للتســجيل في حال 
طلب الصرف عن مدة ســابقة 
على تاريخ التعيين، وصورة 
من قــرار وزير الداخلية ألبناء 
الكويتيات الذي يعاملون معاملة 
الجنسية  الكويتيين، وشهادة 
لمن تم تجنيســهم بعد تاريخ 
التخرج، وشــهادة «لمن يهمه 
االمــر» مــن وزارة الدفاع تفيد 
بموقــف الخريج مــن التجنيد 

اإللزامي.

تقاضــي اي مســاعدة او راتب 
من اي جهة حكومية. واشارت 
المزيد الى ان التسجيل وتحديد 
موعد للمراجعة يتم عبر موقع 
الهيئة االلكتروني او عبر وسائل 
التواصل بالهاتف الذكي ويستمر 
التســجيل من تاريــخ االعالن 
لغايــة ٢٠٢٠/١٠/٢٠، مشــددة 
على انه لــن يتم الصرف بأثر 
رجعي لمن يتخلف عن التسجيل 
او تحديد موعد خــالل الفترة 
المحددة، ويتم الصرف له من 

تاريخ مراجعة الهيئة.
ان  المزيــد  واوضحــت 
المستندات المطلوبة هي البطاقة 
المدنية وصورة عنها، شهادة 

اسيل املزيد

أبنــاء الكويتيات ممن لم تبلغ 
أعمارهــم الـــ ٢١ عامــا وصادر 
بشأنهم قرار من وزير الداخلية 

فريق «السكنية» لتقليص الدورة املستندية 
عقد أول اجتماعاته برئاسة الرويح

عادل الشنان

علمت «األنباء» ان فريق 
العمل املشكل من قبل وزيرة 
العامــة وزيــرة  االشــغال 
الدولــة لشــؤون االســكان 
د.رنا الفارس برئاسة مدير 
العالقــات العامــة واالعالم 
الرويــح وعضويــة  عمــر 
عــدد من موظفــي قطاعات 
املؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية لوضــع التصور 
الالزم لتطوير بيئة العمل 

باملؤسســة وتقليص الدورة املستندية بني 
اقســام وادارة الرعاية الســكنية لتســهيل 
اجراءات اجناز اعمال املراجعني في مختلف 
قطاعات املؤسسة وايضا تسهيل متطلبات 
واحتياجــات العاملــني الوظيفية مبختلف 
انواعها، قد عقد اول اجتماعاته برئاسة الرويح 

فــي آخر يوم عمل رســمي 
قبــل اجازة عيــد االضحى 
املبارك وذلك لطرح الفكرة 
مــن تشــكيل الفريــق على 
االعضــاء وحتديد االهداف 
للمضي قدما بتحقيقها من 
خالل خطوات مدروسة مع 

استئناف العمل.
ونــص قــرار الوزيــرة 
د.الفارس علــى ان يتكون 
فريق العمل مــن ١١ عضوا 
إدارات منهــا  يضــم عــدة 
امليزانية والتوريدات وادارة 
املشاريع والقطاع املالي واالداري والرقابة 
ونظم املعلومات والتنسيق والبرامج ويكلف 
بدراسة وتقييم املقترحات لتقليص الدورة 
املســتندية وتطوير بيئة العمل وحتســني 
االجراءات الداخلية وتعزيز الوالء واالنتماء 

لدى العاملني في «السكنية».

عمر الرويح



االربعاء ٥ أغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

العوضي لـ «األنباء»: ٩٧٪ التزام موظفي 
«الصحة» من النسبة املقررة باملرحلة الثالثة

إداريو «الكهرباء» انتظموا بأعمالهم.. 
وامليدانيون لم يتوقفوا

حنان عبد املعبود

أكد مدير ادارة الســجل 
العام ومراقبة الدوام ورئيس 
جلنة التفتيــش في وزارة 
الصحــة جنيــب العوضي 
أن نسبة احلضور ملوظفي 
الوزارة في أول يوم دوام بعد 
اجازة عيد االضحى املبارك 
أمس بلغت ٩٧٪ من النسبة 
املقررة للعمــل في املرحلة 
الثالثة، الفتا الى ان النسبة 
املتبقية لديهم اجازات طارئة 

مثل اجازة وضع او رعاية معاق وغيرها، 
مبينا ان الوزارة تتبع قانون اخلدمة املدنية 
بحذافيره وكل القوانني واللوائح اخلاصة 

باحلضور واالنصراف.

فــي  العوضــي  وقــال 
تصريح خاص لـ «االنباء» 
انه منذ بداية الدوام شهدت 
الــوزارة اقباال حاشــدا من 
العاملــني التزامــا باوقــات 
الرســمية، وبالرغم  العمل 
مــن كثــرة عــدد العاملــني 
والــذي يبلــغ حوالي ١٥٠٠ 
النظــام  ان  اال  شــخص 
املعمــول بــه واالجــراءات 
االحترازيــة جعلت دخول 
العاملني وفحصهم حراريا 
يتم بسالسة ودون ازدحام 
حرصا على قواعد التباعد االجتماعي، مشددا 
على ان الوزارة تطبق االجراءات االحترازية 
حيث متنع دخول اي شخص الى املبنى ما 

لم يكن مرتديا الكمام.

دارين العلي

عادت عجلة العمل في وزارات وجهات 
الدولــة بعد عطلة عيــد االضحى املبارك 
ولكن ضمن النسب التي حددتها املرحلة 
الثالثــة لعودة احليــاة والتي ال تتجاوز 

نسبة ٥٠٪ من طاقة العمل.
وشهدت وزارة الكهرباء واملاء أمس عودة 
موظفيها االداريني للعمل في مبنى الوزارة 
بالطاقة احملددة دون تسجيل غيابات فيما 
لم يتوقف مهندسو وفنيو االدارات الفنية 
عن العمل طوال مدة االجازة لتأمني ايصال 

اخلدمة الى اجلميع.
وقالــت مصادر مطلعة فــي الوزارة لـ 
«األنباء» ان العمل يســير بشكل طبيعي 

وفق اشتراطات وزارة الصحة مع التشديد 
على االلتزام بالكمام واملعقمات خاصة بعد 

العودة من االجازة.
واوضحــت ان العمل امليداني ملوظفي 
الوزارة ال يتوقف أيام العطل وخصوصا 
فــرق الطــوارئ في ظــل موســم الذروة 
احلالي الذي يشهد انقطاعات متفرقة في 
مختلــف املناطق بســبب ارتفاع االحمال 
وشدة درجات احلرارة، الفتة الى ان فرق 
الوزارة تعاملت مع عدد من احلاالت خالل 
االجازة وتستمر كذلك في تبديل املولدات 
باكثر من منطقة لتقوية التيار ووضع حد 
لالنقطاعــات الناجتة عن ارتفاع االحمال 
الــذي يحدث غالبا بســبب املخالفات في 

البناء.

فحص جميع العاملني حرارياً قبل الدخول

فنيو الوزارة استمروا في إصالح األعطال وتبديل احملوالت خالل اإلجازة

جنيب العوضي

«العدل»: مباشرة العمل في ٧ مراكز خدمة إضافية

«السكنية»: دوام بالنسبة املقررة والتزام بالتباعد
عادل الشنان

باشــرت املؤسســة العامة للرعاية السكنية 
أعمالهــا أمس بعــد انتهاء عطلــة عيد األضحى 
وفق قــرارات مجلس الوزراء األخيرة، حيث مت 
اســتدعاء عدد من املوظفني الســتئناف أعمالهم 

بطاقة ال تتجاوز ٥٠٪ ، باإلضافة إلى االلتزام بلبس 
القفازات وأغطية الوجه واستخدام املعقمات مع 
احلرص على التباعد االجتماعي مبا اليقل عن ١ متر 
ونصف املتر  بني املراجع واملوظف وبني املوظفني 
وعدم االجتماع داخل املكاتب. وقالت مصادر لـ 
«األنباء» ان املؤسسة استدعت املوظفني الذين ال 

يعانون من اي أمراض مزمنة، بعيدا عن املوظفات 
احلوامل أو املوظفني الذين قاموا باجراء عمليات 
جراحية خالل الفترة املاضية كما سيبقى العمل 
كما هو عليه في املرحلة األولي، دون اســتخدام 
البصمة واالكتفاء بإثبات التواجد عبر التوقيع 

وحتت مسؤولية كل مدير ادارة وقسم.

أسامة أبو السعود

أعلــن وكيل وزارة العدل 
التطوير  املســاعد لشــؤون 
اإلداري ومراكز اخلدمة الشيخ 
ضرار ســعود املالــك عودة 
العمل واســتقبال  مباشــرة 
املراجعني بباقي مراكز اخلدمة 
وعددها ٧ وهي: حكومة مول 
جليــب الشــيوخ، وحكومة 
مول القريــن ومركز صباح 
األحمد واليرموك والصديق 
واألڤنيــوز والرميثيــة مــن 
إجمالي ١٣ مركزا، حيث باشرت 
العمل سابقا باملرحلة الثانية 
٦ مراكــز وهي: حكومة مول 
ببــرج التحريــر، وصبحان 
وحكومــة مــول باجلهــراء 

املراجعون بتســجيل موعد 
للمراجعة مبراكز اخلدمة على 
املنصة املركزية إلدارة املواعيد 
احلكومية اإللكترونية «متى» 
موضحــا   ،Meta.e.gov.kw

التزم املوظفون واملراجعون 
بتطبيق االجراءات الصحية 
من ارتــداء الكمام والقفازات 
وغيرهــا، حيــث اســتقبلت 
الــوزارة  إدارات  مختلــف 
ومرافــق القضــاء املراجعني 
وفق نظام املواعيد املســبقة 
لسرعة اجناز املعامالت ومنعا 

للتكدس.
دوام «األوقاف»

وفي وزارة األوقاف أيضا، 
سار العمل بانتظام الساعات 
األولــى، وخاصة فــي قطاع 
الشــؤون املاليــة واإلداريــة 
وحرص الوكالء على متابعة 
سير العمل شخصيا مبختلف 

االدارات. 

اســتقبال كبار السن وذوي 
االحتياجــات اخلاصــة دون 
موعد، وذلك من خالل مكتب 

أولوية مبراكز اخلدمة.
ولفــت الى إطــالق خدمة 
الواتساب للتواصل والرد على 
استفســارات املراجعني على 
الرقــم ٢٢٤٩٣٤٠٢، داعيا إلى 
ضرورة االلتزام باالشتراطات 
الصحيــة واحلــرص علــى 
التباعــد االجتماعي  تطبيق 
وارتــداء الكمامات الوقائية، 

وذلك لسالمة اجلميع.
وكان العمل قد انتظم في 
وزارة العدل ومرافق القضاء 
منذ ســاعات الصباح األولى 
ليوم أمس ووصلت نســبة 
دوام املوظفني إلى ٥٠٪، كما 

العمل انتظم أمس مع االلتزام باإلجراءات االحترازية

الشيخ ضرار سعود املالك

وحكومــة مول جابــر العلي 
ومبارك العبداهللا والعارضية 
لتصبــح كل مراكــز اخلدمة 
قد باشــرت عملها الستقبال 
املراجعني وتقدمي كل خدماتها 
وهي:التوثيــق والتســجيل 
العقاري والتوثيقات الشرعية 
والتنفيــذ اجلنائي والتنفيذ 
القضائي  املدني واالستعالم 
القضائية، وذلك  والرســوم 
متاشــيا مع املرحلــة الثالثة 
التدريجيــة للحياة  للعودة 
الطبيعيــة للعمــل باجلهات 

احلكومية.
وذكر الشيخ ضرار سعود 
املالــك أن أوقــات اســتقبال 
املراجعني من الساعة ٩ صباحا 
حتى ١٢ ظهرا، على أن يقوم 

«الشؤون»: يوم عمل طبيعي والتزام تام وال غياب غير مبرر
بشرى شعبان

يوم عمل طبيعي شهدته 
وزارة الشؤون االجتماعية 
أمــس عقــب إجــازة عيــد 
األضحى، حيث التزم اجلميع 
باحلضور في املكاتب وفق 
قرار مجلس الوزراء وبنسبة 
ال تتجاوز ٥٠  ٪  ولم تسجل 
حــاالت غياب مــن املكلفني 
بالدوام وفق قرارات ديوان 
املدنيــة، باالضافة  اخلدمة 
الى تنفيذ كامل لالشتراطات 

الصحية. 
وفي هذا السياق كشفت 
مصــادر خاصة لـ «األنباء» 
ان جميع املوظفني املدرجة 
اسماؤهم للعمل في املرحلة 
الثالثة ملتزمون ولم تسجل 

حلماية املوظفني واملراجعني، 
مشــيرة الى انتظام العمل 
بكل قطاعات الوزارة مبا فيها 
«الرعايــة االجتماعية» من 
ناحية تنظيم استقبال الزوار 
وفق موعد مســبق وملدة ال 

بتنظيم األمور بني العمل عن 
بعد والدوام داخل القطاعات 
وفق النسب احملددة، الفتة 
الــى ان الهيئة حققت قفزة 
نوعية من ناحية ميكنة ما 
يقارب  ٨٠٪ من اإلجراءات مع 
السعي للوصول الى ١٠٠٪ 

مع نهاية العام احلالي. 
ايضا لم تختلف الهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة 
عــن «الشــؤون» و«القوى 
العاملة» وباشرت استقبال 
مراجعــي اللجــان الطبيــة 
وفق حجز مسبق عبر موقع 
منصة «متــى» ومبعدل ١٠ 
حــاالت فــي اليــوم، حيث 
شــهدت التزامــا كبيــرا من 
املوظفني وال تسجل حاالت 

غياب غير مبررة.

تتجاوز ســاعة واحدة وال 
يزيد عــدد الزائرين على ٣ 
اشــخاص ولم تســجل في 
القطاع اي حالة غياب غير 

مبررة للموظفني.
وقالت املصادر ان متابعة 
اجناز املعامالت عبر مراكز 
خدمــة املواطــن باملواعيــد 
املســبقة حــدت كثيــرا من 
مراجعــي الوزارة في مبنى 
مجمع الوزارات او االدارات 

اخلارجية.
الوضع في الهيئة العامة 
للقــوى العاملة لم يختلف 
عــن وزارة الشــؤون مــن 
االلتــزام باحلضور  ناحية 
للموظفــني املكلفني بالعمل 
ولم تســجل حــاالت غياب 
الســيما ان الهيئة مستمرة 

إجناز املعامالت في مراكز خدمة املواطن مبواعيد مسبقة حّد من االزدحام

جانب من املراجعني وسير العمل في «ذوي اإلعاقة» أمس

أي حاالت غياب غير مبررة، 
الفتة الى أن يوم أمس كان 
عاديــا ولــم يطــرأ اي خلل 
في نظام الدوام املعتمد من 
ناحية التباعــد االجتماعي 
وااللتزام بالوسائل الوقائية 

بدالة «املواصالت» خارج اخلدمة 
حتى ظهور مسحات موظفيها

«االئتمان» يخصص رقمًا هاتفيًا
 خلدمة كبار السن وذوي اإلعاقة

عادل الشنان

استأنفت وزارة املواصالت العمل أمس بعد انتهاء عطلة 
العيد بطاقة استيعابية ال تتجاوز  ٪ ٥٠ من إجمالي املوظفني 
وفق قرارات مجلس الوزراء االحترازية واخلاصة باملرحلة 
الثالثة من مراحل العــودة التدريجية للحياة الطبيعية، في 
حني اضطرت الى ايقاف العمل بقســم استعالم الدليل ١٠١ 
لتعقيم القسم كامال وعمل مسحات جلميع املوظفني بالقسم 
بسبب إصابة احد العاملني وذلك وفقاً لالجراءات والتعليمات 
الصادرة عن وزارة الصحة. وفي هذا الســياق اكد مصدر 
في وزارة املواصالت لـ «األنباء» ان وزير الدولة لشــؤون 
اخلدمات ووزير املواصالت مبارك احلريص وجه بالتماشي 
مع اخلطة احلكومية الســتئناف العمــل مبختلف قطاعات 

الوزارة مع مراعاة التعليمات الصحية.

عادل الشنان

أعلن بنك االئتمان عن استئناف العمل صباح أمس وفق 
قرارات مجلس الوزراء واستقبال املراجعني في فرع غرناطة 
من الساعة ٩:٣٠ صباحا وحتى ١ ظهرا وفقا ملواعيد مسبقة 
من خالل منصة متى وذلك خلدمات توقيع العقود وشطب 
الرهن وتسليم الشيكات اخلاصة بالبنوك التجارية والشيكات 
اخلاصة بقروض الشراء وتسليم IBAN للبنوك وسداد كامل 
رصيد املديونية. ولفت البنك إلى اســتقبال املراجعني وفقا 
ملواعيد مسبقة من خالل االتصال الهاتفي على ٢٢٣٠٣٣٣٣ 

لكبار السن فوق ٦٥ سنة عاما ولذوي اإلعاقة.

دوام اجلهات احلكومية بعد العيد.. انتظام والتزام
تنفيذا لتعليمات مجلس 
الوزراء واجلهات املختصة 
انتشــار ڤيروس  مبكافحة 
كورونا املستجد، والتزاما 
العــودة  مبراحــل خطــة 
التدريجية للحياة الطبيعية، 
وعقــب انتهاء إجــازة عيد 
األضحــى املبارك، شــهدت 
عــودة الــدوام فــي معظم 

مبعظم اجلهات إال من لديه 
إجازات طارئة أوعذر طبي، 
حيث وصلت نسبة حضور 
املوظفني في بعض الوزارات 
٩٧٪ من النســبة املسموح 

بها.

بــني  التباعــد االجتماعــي 
املوظفني واملراجعني، وعدم 
جتمع العاملني داخل املكاتب، 
وســعت إلنهــاء املعامالت 
بأقصى ســرعة وأقل وقت 
ممكن لتقليل فترات مكوث 

الشــديد علــى  وحرصهــا 
التكنولوجيا في  استخدام 
تســريع إجنــاز املعامالت 
وتوفيــر الوقــت واجلهــد 
على املواطنــني واملقيمني، 
وآخرها إطالق منصة «متى» 
اإللكترونية حلجز املواعيد 
املســبقة ملراجعــة اجلهات 
احلكومية، لم يشــهد دوام 

وحرصت جميع مقرات 
العمل على تطبيق اإلجراءات 
الصحيــة االحترازيــة من 
الكمامات والقفازات  ارتداء 
وقيــاس درجــات احلرارة 
للجميــع وتطبيــق قواعد 

املبانــي  داخــل  املراجــع 
احلكومية وبالتالي جتنب 

إصابته بالعدوى.
وبفضل اخلطوات التقنية 
املتســارعة التــي طبقتهــا 
احلكومة منذ بداية األزمة، 

أمــس تكدســا أو ازدحامــا 
للمراجعني وســاده الهدوء 
واالنتظام في آليات العمل 

مبختلف املواقع.
«األنباء» رصــدت دوام 
املوظفــني واملراجعــني في 
أول أيام العمل عقب إجازة 
عيــد األضحــى وفيما يلي 

التفاصيل:

مقار العمل شهدت أمس انضباطاً وتقيداً بالنسبة املقررة للدوام في املرحلة الثالثة وتطبيقاً لإلجراءات االحترازية

واملؤسســات  الــوزارات 
والهيئــات احلكومية أمس 
انضباطا والتزاما كبيرين 
املقــررة للعمــل  بالنســب 
في املرحلــة الثالثة خلطة 
العودة بنســبة ال تتجاوز 
٥٠٪ مــن الطاقة اإلجمالية 
للعاملني، ولم يتم تسجيل 
أي حاالت غياب غير مبررة 

حجز املواعيد املسبقة خفف زحام املراجعني مع االلتزام بالتباعد واالشتراطات الصحية
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

املقصيد: جاهزون النطالق التعليم اإللكتروني
عبدالعزيز الفضلي

أكــد وكيل وزارة التربية 
باإلنابــة والوكيل املســاعد 
للتنمية التربوية واألنشطة 
فيصــل املقصيــد جهوزيــة 
الهيئة التعليمية في الوزارة 
النطالق التعليم اإللكتروني 
بشكل مباشــر للصف الـ ١٢ 
اعتبارا من األحد املقبل. وأشار 
املقصيد، في تصريح صحافي 
عقب جولــة تفقدية قام بها 
أمس شملت عددا من مدارس 
املرحلة الثانوية لالطالع على 
جهوزية الهيئة التعليمية من 
خالل الدورات التدريبية التي 
خاضها أعضاء هيئة التدريس 
بالفترة املاضية، إلى اهتمام 
اإلدارات املدرســية من خالل 
املتبعة  اإلرشادات الصحية 
التباعد اجلســدي  وحتديدا 
وتوفير املعقمات والكمامات 

في اإلدارات املدرسية وتطبيق 
لوائــح ونظم ديوان اخلدمة 
املدنيــة اخلاصــة باملرحلة 
الثالثة وذلك بدوام ٥٠٪ من 
أعضــاء الهيئــة التعليميــة 
واإلدارية. وأوضح أن هدف 
اجلولــة االطالع على ســير 
عملية الصيانة وجهوزيتها 
مبا يتواكب مع عودة احلياة 

الدراســية ولالطمئنان على 
التعليميــة  العمليــة  ســير 
وعــودة اســتئناف الفصــل 
الدراسي الثاني للصف الـ ١٢.

بدوره، قام  الوكيل املساعد 
للتعليم العام أسامة السلطان 
بزيارة إلى عدد من املدارس 
الثانوية لالطمئنان على سير 

العمل فيها.

تفقد عدداً من املدارس في أول يوم دوام ملعلمي الـ ١٢

العازمي الستثناء  املعلمني الوافدين 
من قرار احلظر ليعودوا قبل  ١٦ اجلاري

أسامة أبو السعود

طالــب رئيــس نقابــة 
العاملــني بــوزارة التربية 
العازمــي مجلس  صالــح 
الــوزراء وقياديــي وزارة 
قــرار  التربيــة باصــدار 
باســتثناء عودة املعلمني 
الوافديــن خــارج الكويت 
الــى البالد قبــل تاريخ ١٦ 
اجلاري وذلك حتى يتسنى 
لهم املشــاركة في الدورات 
التــي تنظمها  التدريبيــة 

وزارة التربية للتعليم عن ُبعد.
وقــال العازمي، في تصريح صحافي، ان 
وزارة التربية اعدت خطة متكاملة للتعامل مع 
الوضع الراهن وظروف انتشار وباء كورونا 
املستجد وذلك من خالل تطبيق نظام التعليم 

عن ُبعد لكل املراحل الدراسية 
وذلك حلني انتهاء هذا الوباء 
العاملي حفاظا على ســالمة 

ابنائنا الطالب.
وتابــع قائــال «واعلنت 
وزارة التربية ان هذا البرنامج 
سيبدأ في اول سبتمبر املقبل، 
ولذلك فالبد من عودة املعلمني 
قبل ١٦ اجلــاري حتى يظل 
املعلم ١٤ يوما حجرا منزليا 
او مؤسسياـ  حسب تعليمات 
وكذلــك  ـ  الصحــة  وزارة 
التشــدد في اجراء املعلمني 
الوافديــن خــارج الكويت لفحــص pcr قبل 
العودة بـ ٧٢ ساعة والتقيد بكل االشتراطات 
الصحية ليتسنى لهم العودة، وبعدها يستطيع 
االستفادة من البرنامج التدريبي الذي تعده 

وزارة التربية دون تأخير».

مع التقيد باالشتراطات الصحية الالزمة

صالح العازمي

غيابات واضحة للمعلمات أول أيام «تكميلي الـ ١٢» بأعذار طبية
عبدالعزيز الفضلي

باشرت االدارات املدرسية 
فــي املرحلــة الثانوية أمس 
أعمالهــا بعد توقف اســتمر 
ملا يقارب نصف عام بسبب 
ازمة ڤيروس كورونا، حيث 
التعليمية  الهيئات  انتظمت 
واالداريــة في الــدوام الذي 
حددتــه وزارة التربيــة من 
الساعة الثامنة حتى الواحدة 
ظهرا علــى أن يعــود طلبة 
الثاني عشــر للدراســة يوم 
االحد املقبل عن طريق التعلم 
عن بعد وهو النظام التعليمي 
الذي تطبقــه وزارة التربية 
الول مرة في تاريخها، وقامت 
االدارات املدرسية في أول يوم 
عمل باالشــراف على جتهيز 
املدارس وتنظيفها وتعقيمها 
االلتــزام باالشــتراطات  مع 
الصحيــة التي اوصــت بها 

اجلهات الطبية في البالد.
وكشفت مصادر تربوية 
ميدانية ان اليوم االول شهد 
تقــدمي العديد مــن املعلمني 
واملعلمــات االعــذار الطبية 
التي استثناها ديوان اخلدمة 
املدنية، مشيرة الى ان نسبة 
االعفاءات وصلت الى ٥٠٪ في 

بعض مدارس البنات.
وأوضحــت املصــادر ان 
هنــاك العديد مــن املعلمات 
قدمن اعذارا طبية كالرضاعة 
واحلامــل واالمراض املزمنة 
ورعايــة معــاق وغيرها من 
احلــاالت التي شــملها قرار 
االعفاء، مشــيرة الى ان ذلك 
مــن املمكن أن يتســبب في 
إربــاك العمــل فــي العملية 
املدارس  التعليميــة وتعمل 
جاهدة على معاجلة هذا االمر 
قبل االنطالقة الرسمية للتعلم 

عن بعد يوم االحد املقبل.
وذكرت املصادر ان الطالب 
باستطاعته دخول البرنامج 
واحلصــة االفتراضية حتى 
البــالد،  خــارج  كان  وإن 
موضحة ان اهم ما في االمر 
حضور الطالب ومشــاركته 

اإلدارات املدرسية الثانوية عادت للعمل بعد توقف نحو ٦ أشهر

(أحمد علي) استعدادات وقائية في مدرسة منيرة الصباح  

في احلضور في اول يوم دوام 
بعد توقف ما يقارب ٦ شهور، 
الفتة الى انه مت تقدمي حصص 
افتراضية جتريبية للطالبات 
للتدريب على برنامج تيمز 
شــارك فيــه كل مــن االدارة 
واالقسام العلمية والطالبات.

وأعربــت املوســوي عــن 
اهللا  يزيــل  بــان  امنياتهــا 
ســبحانه وتعالى هذه الغمة 
عن البشرية وان يعود سمو 
امير البــالد الى ارض الوطن 
معافى وبصحة وسالمة وان 
تفرح الديرة وشعبها وكل من 
يقيم على ارضها بعودة قائد 

العمل االنساني.
مــن جهتها، أكــدت مديرة 
ثانوية بيــان -بنات التابعة 

عشر تبدأ في الساعة ٨ صباحا 
من يوم األحد املوافق التاسع 

من أغسطس ٢٠٢٠.
مــن جانبــه، قــال مديــر 
ثانوية سعد بن ربيع - بنني 
والتابعــة ملنطقــة اجلهــراء 
الرميضي  التعليمية عبداهللا 
انه مت اإلنتهاء من عمل الدورات 
التدريبيــة جلميــع العاملني 
ورؤساء االقســام الستكمال 
العام الدراسي بواسطة التعليم 
عــن بعد مــن خــالل البرامج 
احملددة عبر شبكة االنترنت، 
داعيا جميع طلبة الصف الثاني 
عشر الى االلتزام بالتسجيل 
واحلضور الســيما انه سيتم 
التقييــم ورصد الدرجات من 

خالل احلضور واملشاركة.

التعليميــة  ملنطقــة حولــي 
عالية دشــتي مباشرة الهيئة 
التعليميــة واإلداريــة العمل 
وفقا للمرحلة الثالثة بنسبة 
٥٠٪ من العاملني، ومت االنتهاء 
من اإلجــراءات الوقائية وفقا 
الشــتراطات وزارة الصحــة 
مع متابعــة عمليات تنظيف 
املعقمــات  ووضــع  املبنــى 
فــي أرجــاء املبنــى باإلضافة 
إلــى التزام العاملــني بارتداء 
الكمام، كما أوضحت دشــتي 
اســتعداد املدرســة بتجهيــز 
اخلطة الدراسية اجلديدة للعام 
الدراســي، للتعليــم عن بعد 
وجتهيز الفصول االفتراضية 
لــكل معلمة، مشــيرة الى ان 
احلصة األولى للصف الثاني 

من خالل البرنامج املخصص 
للتعليم.

ان  املصــادر  وبينــت 
عملية تنظيــم الدوام تركت 
ملدير املدرسة فهناك مدارس 
اكملت الدوام حتى نهايته في 
الواحدة ظهرا والبعض اآلخر 
سمح باالنصراف في اوقات 
متفاوتة مع وجــود مناوب 
حتــى نهاية الدوام حتســبا 
الــى اي زيــارة مفاجئة من 
مسؤولي املنطقة التعليمية 
او الوزارة، مشيرة الى ان كل 
ادارة تصرفت حســبما تراه 

مناسبا.
من جهتها، اشادت املديرة 
املســاعدة ألطاف املوســوي 
بالتزام املعلمات واالداريات 

اليوم األول للدوام شهد دروسا تدريبية عملية للتعليم عن بعد
املدارس  قامت بعــض 
بتدريــب الطلبــة علــى 
برنامج تيمز الذي ســيتم 
اســتخدامه في التعلم عن 
بعد حيث دعــت املدارس 
لتفعيل حســابهم  طلبتها 
والدخول على فريق الصف 
لالطالع وبشــكل تدريبي 
على احلصــة االفتراضية 
التــي حضــرت «األنباء» 
جانبا منها، وقالت مديرة 

الـصبـاح  ثانوية منيــرة 
سوســن  للـبـنــــات 
الكنــدري انه مع اول يوم 
دوام مت خــالله تـجـهيز 
الكمامات  املدرسة وتوفير 
واملطهــرات واملعقمــات، 
مشيرة الى حضور وتواجد 
العمالة التي قامت بتنظيف 
املدرسة وترتيب الطاوالت 

والكراسي.
وأوضحت انه مت حصر 

للحاالت املرضية واإلعفاءات 
والتأكد من جاهزية الورش 
وإعطاء حصص جتريبية 
لبعــض املــواد كالفيزياء 
والتاريخ والفرنسي، الفتة 
الطالبات  ابلغنــا  اننا  الى 
املطلوبة مع  بالتعليمــات 
اهمية احلضــور أونالين 
للحصص حتــى يتمكن 
من احلصول على درجات 

األعمال كاملة.

فحص حراري لوكيل التربية فيصل املقصيد

ملشاهدة الڤيديو

الديوان: ترشيح جميع اجلامعيني 
التربويني املسجلني بنظام 

التوظيف للعمل في «التربية»
أعلن ديوان اخلدمة املدنية أنه مت ترشيح 
جميع املسجلني بنظام التوظيف املركزي من 
حملة الشهادات اجلامعية من التخصصات 
«التربوية» والبالغ عددهم ٢٢٣٨ «ذكورا/ 
إناثا» لوزارة التربيــة. وذكر الديوان أن 
عليهم مراجعة اجلهة مباشرة دون احلاجة 

إلى مراجعة ديوان اخلدمة املدنية.

سوسن الكندري
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

من كاتب هذه السطور الى كل الشباب 
«في وطني»

إليكم، وأنا أعلم ماذا يدور اآلن من 
«صراع» داخل أنفســكم من محاولة 
التوازن نتيجة ابراز االعالم والسوشيال 
ميديا ملومياوات الفساد الذين تصدروا 
املشهد ما قبل «كورونا» وحتى اليوم، 
ألن بعضهم الزال يكابر ويصر على ان 
اموالهم حالل وحصلوا عليها بطريقة 
شرعية وحتت مرمى احلكومة! ومثلما 
وجدنا من يقول: انه وجد في «َكبَت» امه 
ماليني! وجدنا آخر يقول: انه «يقبّل» 

قدم امه كل يوم ليرزق باملاليني!
دعوني افسر لكم أوال ماذا أقصد 

بالشهوات!
«الشــهوة» تعني كل ما متيل اليه 
النفس كاملال واجلــاه، وايضا هناك 
«شــهوة» الفرج او ما يســمى اليوم 

باملصطلح املعاصر شهوة اجلنس!
انا اليوم متعاطــف مع كل اولئك 
الشــباب الذين اظهر لهم االعالم ان 
الرجــال او النســاء اذا دخلوا «عالم 
الفاشنيســتا» يستطيعون ان ميلكوا 
ماليني وڤلال وشــاليهات وكل انواع 
السيارات وجميع املاركات من ساعات 
وهدايا واساور وارصدة باملاليني احلرام 

لألسف!
جننوا الشباب، وقد ساعدهم االعالم 
وصفق لهم كل الشباب املغرر بهم ممن 
هم دون الـ٢٠ عاما، وهم اكثرية، واهللا 
ما تعي اللعبة القذرة اللي تدور خلف 
الكواليس وتســتهدفهم كستار واق 
يدعمهم شياطني االنس الذين جرهم 
الشيطان الى طريقه، فكانوا اداته التي 

ال تعصاه!
رأينا امس في ٨/٢ الذكرى الـ ٣٠ 
لالحتــالل العراقي الصدامي للكويت 
ملــا أراد االعالم احلكومــي ان يظهر 
للشــباب واملجتمع اظهر  «القدوات» 
«بناتنا وعيالنا الشهداء» الذين دفعوا 
حياتهم ثمنا حلريتنا وعودة الكويت، 
وما كان همهم جمع «املال احلرام»، بل 
الفوز بحصاد اآلخرة بطهر وعفاف، 
رحمهم اهللا جميعا، وال وجه للمقارنة مع 
«مناذج ال تسري في شرايينها الدماء 
الكويتية» وامنا هم «حملة جنسية»، 
ولعل اجلهات املسؤولة عن ملفهم اآلن 
تفتح جميع امللفات ليخزيهم اهللا شر 
ما عملوا! فمن باع اجلنسية باع وفرط 

في كل شيء!
في زمن كورونــا ١٤٤١هـ املوافق 
٢٠٢٠م، انكشف املستور واتضح حجم 
املؤامرة التي تستهدف الكويت، ونحن 
ال نعتقد ابدا ان هــذه هي امكانيات 
افــراد! االمر اكبر، هــي قصة دول 
واحزاب ضالعة في هذه املؤامرة التي 
تستهدف الكويت وشعبها وربنا يعني 
«ولي األمر» وكل العاملني معه لقصم 
ظهور هذه الفئة الباغية التي استهدفت 
الكويت وركزت على اغواء شبابنا مبا 
بني ايديها من وسائل شيطانية لتدمير 
الكويتي، وحاولت من خالل  املجتمع 
«املال احملرم» ان تظهر وتقفز على كل 
«البالد والعباد»  «املمنوع» مستبيحة 
خذلهم اهللا وقصم ظهورهم واخذهم 
اخذ عزيز مقتــدر.. يا اهللا! اللهم ارنا 

فيهم عجائب قدرتك!
ان حبائل «جن اإلنس» كثيرة، ومنها 
اشعال الشــهوات احملرمة في الوطن 
وهدفهــم اوال هذا الكم من الشــباب 
الواعد الذين حاولوا خطفه عبر أالعيبهم 
الشــيطانية والغوائية بخداع الشباب 
وتهييجهم وتزيني صور احلرام واحملرم! 
وساعدهم االعالم وحقق لهم ما يرغبون 

لالسف الشديد!
لقد فضحهم اهللا وهتك ســترهم 
بانكشــاف امرهم كله وما خفي حتى 
اليوم اعظم، ألنهم صنعوا ألنفسهم «هالة 
اعالمية» وكأنهم هم سطوة املجتمع وال 
يجرؤ احد حتى على سؤالهم من اين 
لك هذا؟ وظهروا كاملالئكة االبرياء في 
صور متعددة، كلها لو بحثت لوجدتها 
مبنتهى القذارة والتآمر على االقتصاد 

الكويتي، قبحهم اهللا!
الشباب اليوم بحاجة ماسة الى «جهد 
حكومي وجهد شــعبي»، ففي وزارات 
الدولة ومؤسساتها يكمن الدواء، وهناك 
شق شعبي تتحمله جمعيات النفع العام 
والقطاع املدني في بيان احلالل من احلرام 

في جمع املال!
اوال: على حكومتنا املوقرة اآلن عاجال 
غيــر آجل ان تضــع «االحالل» موضع 
التطبيق، فالشباب الكويتي املتخرج على 
احلكومة مشكورة توفير وظيفة له حاال!

وعلى جمعيات النفع العام ومؤسسات 
القطــاع املدني «عمــل برامج» لهؤالء 
الشباب وتدريبهم وتأهيلهم ليمارسوا 
هواياتهم ويخرجوا ابداعاتهم ويطوروا 
خبراتهم ويعينوا في وظائفهم التي تكفل 
مســتقبلهم ملعاجلة ظاهرة االختالل 

السكاني!
ما اكثر ما تعرض له شبابنا الكويتي 
الواعد من «غواية» واضالل من ناس 
ال يخافون اهللا ويجاهرون بكل صفاقة 
بأنهم هم «النجــوم» وباملال املدنس! 
وهم واهللا ولألسف.. كان من املفروض 
ومنذ خروجهم علينا بكل هذا «العار» 

الذي فوق رؤوسهم يجرون الى «أمن 
الدولة» وكل مراتب التحقيق لينالوا جزاء 
جرأتهم باملجاهرة باحلرام والكســب 
العادل  غير املشروع ولينالوا اجلزاء 
مبا كســبوا من هذه الفواحش اآلثمة 
من غسيل اموال وتبييض وساختهم!

سلم على الدولة يوم ان ترى الفساد 
علنيا ومير وكأنه امر صحيح، وهذا 

واهللا ينخر في اعماق الدولة!

٭ ومضة: على شبابنا ان يأخذوا اليوم 
الدرس البليغ، وهو احذروا سوء العاقبة 
من الكســب احلرام! وما رأيتموه من 
«ڤيديوهات» هذه كلها ضد هذه الشرذمة 
العميلة! علينا ان نخرج بنتيجة واضحة: 

اجلزاء من جنس العمل!
انها قاعدة شرعية وسنة كونية ال 
تتخلف، أيظن االنسان ان طلق العنان 
لشهوته «يسرق ويزور ويحتال ويغسل 

امواال حراما» دون عقاب!
يقول الشافعي، رحمه اهللا:
عفوا تعف نساؤكم في احملرم

وجتنبــوا ما ال يليق مبســلم
مــا رأينــاه من ظهور بــكل هذه 
املجوهرات والقصور والڤلل والقسائم 
والشاليهات واليخوت بيد رجال األمن 

والعدالة!
ان من يتجرأ على التآمر على الكويت 
وانتهــاك كل احملرمات وال يبالي مبا 
حرم اهللا عز وجل ويخرج هو وزوجته 
ليجاهر باحلرمنــة والغش والتحايل 
والتالعب دون واعز من ضمير، فهذا 
مصيره في الدنيا اخلزي والسجن وفي 
اآلخرة نار جهنم وبئس املصير، وال 
تأخذنا بهم شــفقة وال تعاطف ألنهم 
باعوا الكويت للشــيطان وحق عليهم 

القصاص!

٭ آخر الكالم: ان االميــان هو الضمانة 
والوقاية من كل هذه املعاصي والبالوي 
التي  واحلرام، واالميان هو الصخرة 
الشــهوات اجلائحة  تتحطم عليهــا 
واجلانحة، وتطبيق القانون على الصغير 
والكبير هو املنجاة لهذا الوطن العزيز 

النظيف!
ما احوج شــبابنا في االعالم الى 
القدوات من امثال الرموز الوطنية التي 
بنت ســمعتها وجتارتها على املثابرة 
واحلالل ومحاولة كشف اهمية الصديق 

ألنه ـ كما نقول ـ الصاحب ساحب!
والصديــق اما ان يكــون صديقا 
الــى اخلير او يكون  صدوقا يجرك 

كنافخ الكير!
أفكار شبابنا  ابليس في  لقد عبث 
وهم احوج ما يكونون اليوم لقتل الفراغ 
مبا هو نافع ومفيد، وعليه يكون العالج 
بالوقاية قبل العالج ببتر الشياطني وقبر 
خططهم مع الرقابة الصارمة وتطبيق 

احلدود والقانون.
الى قادة املجتمع الكويتي وموجهيه، 
نذكركم اليوم بأهمية االهتمام مبجاميع 
الشباب ودوركم في حمايتهم من «كيد 
الشيطان»، وكلنا نذكر حديث الرسول 
ژ «كلكم راع وكلكم مســؤول عن 
رعيته»، الشباب بحاجة الى برامج توعية 

مستمرة!
وعلــى اآلباء واألمهــات ضرورة 
«احلصانة واحلماية» لشــبابكم من 
حيل الشــيطان، وعلينا ضرورة سد 
الذرائع «وأعلموهم وأفهموهم» خطأ ما 
زرع فيهم عن الكسب احلرام، واالولى 
واالجدر ان ينحازوا الى «املال احلالل» 
دائما في حياتهم ألن فيه مرضاة للرب 
وبركــة في الرزق وهــذا هو الوضع 

الطبيعي.
ال ادعوكم لزرع ســوء الظن لكن 

عليكم بالقاعدة «أّمنهُ وال تخّونهُ»!
كما ان الرفقــة ضرورية، هذا ما 
احببت ان اضعه بــني ايديكم اليوم، 
انه جهد املقــل وبعض ما يجب نحو 
«شــبابنا احللوين» ورمبا تعليقاتكم 

تثري املوضوع!
ما حدث في الفترات الســابقة من 
ظهور محموم لهذه العناصر الفاسدة 
املتآمرة اخلائنة للكويت يجب أال مير 
العقوبة اساء  الكرام، فمن أمن  مرور 

االدب!
لقد اساءوا الى الكويت وشعبها واصبحنا 
حديث الناس في بلدانها، والكويت وشعبها 
للطهــارة والنظافة  طول عمرهم مناذج 

واخلير!
ان الشعب الكويتي ينتظر نتائج هذه 
املوبقات على احر من اجلمر، ألن فئة باغية 
باعت نفسها للشيطان اشتركت «علنا» في 
كل املمنوع واحملرم، فماذا انتم فاعلون؟! 
والشعب الكويتي كله من اقصاه الى اقصاه 

منتظرون!
قبــح اهللا وجــوه شــاهت بعظم ما 
فعلت وارتكبت، فــال تأخذكم بهم رأفة 
القانــون عاجال غير  وطبقوا عليهم كل 
آجل، حتى ال ينفذوا بفعلتهم الدنيئة املخزية!

الكويت تنتظر عقابهم عاجال غير آجل.. 
تكفون نبي ارجاع ارصدتهم «صفر» وهم 
وقوف وراء القضبان منكسري الرؤوس، 
وليعلم كل اولئك الذيــن خانوا الكويت 
مصيرهم االسود بيد كويت احلزم والقانون.

في أمان اهللا.

ومضات

كيف نحمي الشباب 
من وهج الشهوات؟

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

عائلة الفقيد محمد طاهر البغلي تطالب احلكومة 
بالضغط على اجلانب الروماني حلّل لغز اختفائه

حتــل اليــوم، املوافق ٥ 
الذكــرى  أغســطس ٢٠٢٠، 
اخلامسة لفقدان رجل األعمال 
الكويتي محمد طاهر البغلي 
فــي رومانيــا أثنــاء قضاء 
اجازته الصيفية مع العائلة.
وأصــدرت عائلة البغلي 
بيانا قالت فيه انها تعد األيام 
لفقــده، حيث مضــى ١٨٢٧ 
يوما حتى اآلن على فقدانه، 
ومازالت اجلهود متواضعة 
الرومانــي،  اجلانــب  مــن 
واضافــت: نطلــب اجلهات 
املعنيــة الكويتية بالضغط 
على اجلانب الروماني لبذل 
املزيد من اجلهود حلل لغز 
االختفــاء، ووفقــا للعائلــة 
ومع توكيل مكتب محاماة، 
يعتقدون أن القضية يسهل 
حلها اذا ما توافرت اجلدية 
من اجلانب الروماني. وزاد 
البيان: نأمل بعد انتهاء أزمة 
وباء كورونا أن يتشكل وفد 
عالي املســتوى من اجلانب 
الكويتــي ممثــال بوزارتــي 
الداخليــة  أو  اخلارجيــة 
أو االثنتــني معــا للتوجــه 
الى رومانيــا ومقابلة كبار 
املسؤولني الرومانيني بشأن 

هذا األمر.
وأوجــزت عائلــة الفقيد 
محمد طاهر البغلي احلادثة 
مستعرضة الوقائع كالتالي:
العطلــة  أثنــاء قضــاء  ٭ 
الصيفيــة مــع العائلــة كل 
عام في قريــة كيا برومانيا 
كعادتــه، خرج الوالد محمد 
طاهر البغلي للمشــي ظهر 
يوم ٢٠١٥/٨/٥ حســب آخر 
من شاهده ولكنه لم يعد منذ 
ذلك اليوم، ويكون قد مضى 
على اختفائه ١٨٢٧ يوما حتى 
اليوم ٢٠٢٠/٨/٥، والغامض 
في األمر أنه وحتى هذا اليوم 
لم يتم العثور على أي أثر أو 
دليل أو حتى مشتبه به على 
الرغم مــن اجلهود املبذولة 

للبحث.
٭ مــن خــالل تواجدنا في 

وأن الوالد عالقته طيبة مع 
اجلميع سواء في الكويت أو 
خارجهــا، من خالل عالقاته 
االجتماعية أو عمله التجاري، 
وتعلمنا منه حسن التعامل 
مع اآلخرين مهما كان مستواه 
االقتصادي أو االجتماعي أو 
توجهه الديني، وكان دائما 
يقــول لنــا عاملــوا الناس 
كمــا حتبــون أن يعاملوكم 
بإنســانيتهم  وعاملوهــم 
وليــس بخلفياتهم الفكرية 
أو االقتصادية املختلفة عنكم.
٭ عرضنا مكافأة ملن يدلي 
مبعلومات تؤدي للعثور على 
الوالد ومتت زيادتها تدريجيا 
إلــى أن وصلــت إلى نصف 

مليون يورو.
٭ فــي احلقيقــة الحظنــا 
اهتمــام القيــادة الكويتيــة 
اليوم  الوالد منــذ  بقضيــة 
األول لالختفاء وعلى رأسهم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد، حفظه اهللا 
ورعاه، ومتابعته وســؤاله 
الشخصي مع من يلتقي بهم 
من رجال العائلة مبناسبات 
مختلفة، واالهتمام احلكومي 

الداخليــة  ٭ قامــت وزارة 
مشــكورة بإرســال ٦ وفود 
الشــهر األول  أمنيــة منــذ 
لالختفاء وحتى بداية العام 
املاضي تقريبا، وعقدت هذه 
الوفود لقاءات مع الشــرطة 
الرومانيــة ملناقشــة آخــر 
املســتجدات، وتقدمنا بعدة 
التحقيــق  طلبــات إلعــادة 
بالقضية ولكن مت رفض هذه 
الطلبات، وما زلنا نأمل بإعادة 
التحقيق بالقضية لفك هذا 
الغموض، ونحن واحملامية 
نعلم بأن قضية الوالد كان 
من املمكن حلها بوقت أقصر 

وبسهولة نسبية.
٭ نحن نؤمــن بقضاء اهللا 
وقدره، وفي الوقت نفسه ما 
زلنا متمسكني بأمل العثور 
علــى الوالــد ســاملا معافى 
وليــس علــى اهللا ببعيــد، 
ووالدنــا ترك فراغــا كبيرا 
بغيابه لدى عائلته وجميع 
معارفه الصغير قبل الكبير، 
ونشعر بألم غيابه بعيدا عن 
أســرته والقلــق عليه نظرا 
لكبر سنه واحتياجه ألدوية 

خاصة ورعاية.

لرئيــس الــوزراء من خالل 
وزارتي اخلارجية والداخلية 
وما ملسناه من اهتمام النائب 
اخلارجيــة،  وزيــر  األول 
ويحرص خــالل لقاءاته مع 
الروماني  وزير اخلارجيــة 
بإثارة قضية اختفاء الوالد 
معهــم في احملافل املختلفة، 
وال ننســى االهتمام الكبير 
لنائب وزير اخلارجية خالد 
اجلاراهللا واستقباله لنا عدة 
مرات للتشــاور وبحث آخر 
املســتجدات فيمــا يخــص 
قضية اختفاء والدنا ووعد 
بزيــارة رومانيــا برحلــة 
خاصة ملناقشة القضية مع 
كبار املسؤولني الرومانيني، 
وكذلك نذكر اهتمام النائب 
الثاني وزير الداخلية السابق 
واحلالي، ولقائنــا بالوزير 
ومع وكيــل الوزارة الفريق 
عصــام النهــام ومتابعتهما 
لقضيــة الوالــد منــذ األيام 
األولى لالختفــاء، وال أغفل 
اهتمــام أهــل الكويت ومن 
املقيمــني كذلــك وتفاعلهــم 
والدعاء بالفــرج لوالدنا ما 

خفف من معاناتنا.

في الذكرى اخلامسة على اختفائه

محمد طاهر البغلي

رومانيــا، ملســنا اهتمــام 
السلطات الرومانية املختصة 
في بداية األمر ولعدة أشهر 
من خالل كثافة التحقيقات 
وعمليــات البحــث، ولكــن 
لألســف الحظنا االنخفاض 
التدريجــي لهــذا االهتمــام 
ووصــل حلــده األدنــى في 
الفترة احلالية، ونأمل ببذل 
املزيد من اجلهود حلل لغز 
االختفــاء، حيــث نعتقد أن 
القضية يسهل حلها، وعلى 
الرغم مــن لقائنا برئيســة 
الــوزراء الرومانيــة أثنــاء 
زيارتها للكويت بنهاية عام 
٢٠١٨ وعلى الرغم من لقاءات 
سفير الكويت برومانيا مع 
كبار املسؤولني الرومانيني مت 
رفــض طلبنا ألكثر من مرة 
بإعــادة التحقيق بالقضية، 
وكذلك مت رفض طلبنا بنقل 
ملــف القضيــة إلــى مكتب 
النائب العام في بوخارست.
٭ كانت عالقتنا مع ســكان 
القريــة والوالــد بالتحديد 
واحتــرام  طيبــة  عالقــة 
متبــادل ويعرفونه بكنيته 
(أبو فهــد) وينادونــه بها، 

الشطي: على احلكومة 
عدم التساهل ومتابعة القضية

قال رئيس اللجنة التشريعية مبجلس األمة النائب خالد الشطي: نحن 
اليوم امام الذكرى اخلامسة مللف ذي اهمية انسانية واجتماعية وهو ملف 
اختفــاء العم محمد طاهر البغلي والذي اختفى في جمهورية رومانيا في 
ظروف غامضة وغير منطقية. وتابع الشــطي: هذا املوضوع وهذا امللف 
احلساس والشــائك واملهم قد عملنا عليه في السنوات السابقة، ودعونا 
السلطات املعنية في دولتنا احلبيبة التخاذ االجراءات الالزمة للوصول الى 
نتيجة نهائية جتاهه، وقد عملت السلطات وتعاونت مع اجلهات الرومانية 
حلل لغز اختفاء هذا املواطن الكويتي واعادته الى اهله وذويه ولكن حتى 
اليوم لم تصل جهودهم الى نتيجة. واضاف: ومن هنا ونحن على أعتاب 
السنة اخلامسة، أدعو احلكومة بعدم التساهل ونسيان املوضوع ومتابعته 
حتى الوصول الى النتيجة النهائية، كما أبتهل الى الباري عز وجل واطلب 
منه ان يكون العم محمد طاهر البغلي بخير وصحة وعافية وان تقر عيون 

أهله وذويه ومحبيه برؤيته معافى بني أحبائه في القريب العاجل.

«السالم اخليرية» لتوفير ٢٨٠٠ جهاز تنفس للشعب القرغيزي
ليلى الشافعي

تنفيذا حلملة «تنفس» التي 
تقوم بها جمعية السالم لالعمال 
االنســانية واخليريــة وضمن 
املتعــددة، قدمــت  مشــاريعها 
اجلمعية ٥٤٠ جهاز تنفس النقاذ 

مرضى كورونا في قرغيزيا.
في هذا الصدد، قال مدير عام 
جمعية الســالم د.نبيل العون 
ان حملــة تنفس انهت املرحلة 
االولى بتوفير ٥٤٠ جهاز تنفس، 

ويبلــغ ســعر اجلهــاز الواحد 
٣٣٠ دينــارا لتقدميهــا ملرضى 
قرغزيا، حيــث ان هناك كثيرا 
من املرضــى بكورنا في أشــد 
احلاجــة اليه، وقد ســارع أهل 
اخلير في الكويت وأهل اخلليج 
فــي تقــدمي األجهــزة لتوزعها 
الســالم على املستشفيات في 
كل مدن قرغيزيا. ولفت العون 
الى ان اجلهاز الواحد يستفيد به 
بعد شفاء من استعمله مرضى 
آخرون، مشيرا الى أن اجلمعية 

لنداء االنسانية، ولذا ركزنا على 
تقدمي املساعدات داخل الكويت ما 
بني احملاجر والسالت الصحية 
والغذائيــة وتقدميهــا لالســر 
املتعففة واملتضــررة والعمالة 
ومســتمرون في ذلك، فرسالة 
اجلمعية االساسية اغاثة امللهوف 
واحملتاج، ولذا كلما انتهينا من 
مشروع بدأنا في آخر ملساعدة من 
داخل الكويت وخارجها في كل 
من اليمن وسورية وطاجيكستان 

وألبانيا والفلبني وقرغيزيا.

اطلقت املرحلــة الثانية والتي 
من خالل هذه احلملة «تنفس» 
والتي تهدف لتوفير ٢٨٠٠ جهاز 
وذلك لتلبية نداء االستغاثة من 
الشعب القرغيزي ومن سفاراتهم 
لــدى الكويت فــي طلب اجهزة 
تنفــس. ودعــا اهــل اخلير في 
الكويــت واخلليــج لتقــدمي ما 
يستطيعونه للشعب القرغيزي، 
الفتا الى انه منــذ بداية االزمة 
و«السالم» تعمل دون يوم عطلة 
حتى فــي االعياد وذلــك تلبية  د.نبيل العون

توجيه ٥ تنبيهات لشركات مخالفة بحولي
كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن قيام 
إدارة السالمة بفرع بلدية محافظة حولي بـ٥ جوالت 
ميدانيــة في عموم احملافظة بهدف التأكد من ســريان 
تراخيص التشــوين للشــركات واحلد من اســتغالل 

أمالك الدولة.
وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة السالمة بفرع 
بلدية محافظة حولي م.فيصل العنزي أن اجلوالت التي 
نفذها املفتشــون باإلدارة خالل تلك اجلوالت أسفرت 

عن توجيه ٥ تنبيهات لعدد من الشــركات تضمنت ٣ 
تنبيهات الستغالل أراضي أمالك الدولة وتنبيه لوجود 

انقاض، تنبيه لعدم وجود ترخيص لدى املقاول.
وأشــار إلى إصدار ١٠ تقارير بالكشف على مواقع 
تشوين للتأكد من سريان تراخيص التشوين للشركات 
واحلد من اســتغالل أمالك الدولة فضال عن الكشــف 
على مساحة، مؤكدا على أن املفتشني باإلدارة يقومون 
باتخــاذ كل اإلجراءات القانونية قبل حترير املخالفة، 

حيث يقومــون بتوجيه إنذارات للشــركات املخالفة، 
وبعــد انتهاء الفترة القانونيــة لوضع ملصق اإلنذار 
يتم حترير املخالفة. من جانبها، دعت إدارة العالقات 
العامة املواطنني واملقيمني االتصال على اخلط املباشر 
١٣٩ الــذي يعمــل على مدار الســاعة أو التواصل عبر 
حسابات البلدية kuwmun@ مبواقع التواصل االجتماعي 
أو عبر الواتساب ٢٤٧٢٧٧٣٢ في حال وجود أي شكوى 

تتعلق بالبلدية.

العجمي: وثيقة شرف من نواب «األمة» إلنصاف «النفطي اخلاص».. 
وعريضة حقوقية غير مسبوقة على مستوى البالد

الفريــق  رئيــس  طالــب 
التطوعــي للعاملني في القطاع 
النفطي اخلاص سالم العجمي 
وزير النفــط د.خالــد الفاضل 
بتنفيــذ القانون وحكم محكمة 
التمييز الصادر سنة ٢٠١٧ مبنح 
العاملني فــي «عقود املقاولني» 
جميــع حقوقهــم وامتيازاتهم 
املشــروعة  ومكتســباتهم 
ومساواتهم بزمالئهم في القطاع 
احلكومي والتعامل مع اجلميع 
مبســطرة العدالــة، وحــذر أي 
جهة كانت مــن اإلجحاف بهذه 
املكتسبات أو االنتقاص من تلك 
احلقوق املفروضة بقوة القانون 
رقــم ٢٨ /١٩٦٩ والعــدول عــن 

بتوقيــع أعضــاء مجلس األمة 
احلاليني واملرشــحني للمجلس 
املقبل، معلنا عن البدء في تنفيذ 

احلكومي، مشيرا إلى أن هؤالء 
النــواب ناقشــوا مــع الفريــق 
التطوعي جميع احلقوق واملزايا 
ة وتفضال من أحد،  التي ليست منَّ
إمنا جاءت منصوصا عليها في 
القانون كــون جميع املوظفني 
في القطاعني مواطنني كويتيني.

واختتم تصريحه بأن الفريق 
القطاع  التطوعي للعاملني في 
النفطــي اخلــاص ســيواصل 
متابعتــه لهذا امللــف احلقوقي 
إلى أن يحقق أهدافهم ويطمئن 
إلــى احلصــول علــى حقوقهم 
ومكتسباتهم كاملة واستخدام 
جميع األدوات املمكنة لتحقيق 

ذلك.

عريضة شــعبية وعمالية غير 
مســبوقة لدعــم هــذه املطالب 
وجمع آالف التواقيع، والتي قد 
تصبح أطول عريضة حقوقية 
عمالية فــي الكويت إن لم تكن 
على مستوى العالم، ما يرشحها 
للدخول في قائمــة «غينيس» 
لألرقام القياسية. ودعا العجمي 
نواب األمة إلى تسجيل موقف 
تاريخي إزاء هذه املطالب، مثنيا 
على الوقفة الشجاعة من بعض 
نواب مجلس األمة الذين رفضوا 
الظلــم الواقع على العاملني في 
القطاع النفطي اخلاص ومحاولة 
«قضم» حقوقهم والتمييز بينهم 
وبــني موظفي القطــاع النفطي 

١٤ ألف عامل ينتظرون تنفيذ احلكم القضائي والقانون النفطي ٢٨ /١٩٦٩

سالم العجمي

مساواتهم بزمالئهم في القطاع 
النفطي احلكومي، وذلك ملا لديهم 
من خبرة في هذا امليدان والذي 
يتسم بطبيعة عمل مجهدة وذات 
مخاطر يعلمها اجلميع، مؤكدا أن 
١٤ ألف عامل في القطاع النفطي 
اخلاص ينتظرون إنصافهم بفارغ 
الصبر، لذا فقــد مت إرجاء عدد 
من اخلطوات التصعيدية بداعي 
حســن الظن باجلهة املسؤولة 
وأنهــا ســتحقق لهــم جميــع 
مطالبهم وحقوقهم املشروعة. 
وأفاد بأن الفريق التطوعي في 
القطــاع النفطي اخلاص أجرى 
الترتيبات الالزمة لعمل وثيقة 
شرف بهذا اخلصوص ممهورة 



«األنباء» تنشر مكاملة امللك فهد والرئيس بوش الثانية بعد االحتالل العراقي للكويت
ترجمة وإعداد محمد هالل اخلالدي

تواصــل «األنباء» نشــر 
الوثائــق املتعلقــة بفتــرة 
العراقــي للكويت،  االحتالل 
والتــي رفع البيــت األبيض 
السرية عنها، وفي هذه الوثيقة 
نص للمكاملة الثانية التي جرت 
بني امللك فهد بن عبدالعزيز، 
رحمه اهللا، والرئيس األميركي 
األسبق جورج بوش، والتي 
جرت ظهر يوم ٤ أغســطس 
١٩٩٠، وذلك بعد املكاملة األولى 
التــي جــرت في مســاء يوم 
الغزو، وكان امللك فهد قد أخبر 
الرئيس بوش بأنه تلقى طلبا 
من صدام الستقبال مبعوثه 
للتباحــث حــول مــا جرى، 
وأبلغه بأنه ســيلتقي مبمثل 
صدام وسيكون حاسما معه 
ويطلب منه انسحاب العراق 
فورا من الكويت أو عليه أن 
يعود للعراق، واتفق امللك فهد 
والرئيس بوش على ضرورة 
االســتمرار في االتصال فيما 
بينهما لبحث ما ينبغي فعله 
بعد أن تتبني الرؤية من زيارة 

مبعوث صدام إلى اململكة.
وفيما يلي ترجمة حرفية 
لنص املكاملة الثانية التي جرت 
بني امللــك فهد بن عبدالعزيز 
والرئيــس جورج بوش بعد 
يومــني على املكاملــة األولى، 
والتــي يظهر فيهــا بوضوح 
اصرار امللك فهد بن عبدالعزيز 
على حترير الكويت وانسحاب 
وعــودة  بالكامــل  العــراق 
الشرعية الكويتية، وتأكيده 
على وضع كل امكانات اململكة 
من أجــل حتقيق هذا الهدف، 
وكذلك حرصه على تشــكيل 
جلنة تنسيق مشــتركة بني 
اململكــة والواليــات املتحدة 
مــن أجل وضع حــد جلنون 
الديكتاتــور األرعــن صــدام 

حسني:
البيت األبيض ـ واشنطن

مذكرة اتصال هاتفي
املوضوع: مكاملة مع امللك 

فهد ملك السعودية
املشاركون: الرئيسـ  امللك 

فهد
 ٤ والوقــت:  التاريــخ 
أغســطس ١٩٩٠، من ١:٥٠ - 

٢:٤٢ مساء
املكان: منتجع كامب ديڤيد

الرئيس: مرحبا جاللتك، 
كيف حالك؟ أسمعك بوضوح.

امللك فهد: كيف حالك سيد 
بوش؟

الرئيس: جيد، وأنت؟
امللك فهد: جيد، وأريد أن 
أشــكرك كثيــرا، كثيــرا على 

اهتمامك واتصالك.
الرئيــس: أعلــم أن كلينا 
كان مشــغوال جدا خــالل الـ 
٤٨ ساعة املاضية. كنت على 
اتصال بعدد من قادة العالم، 
وهــم قلقون بشــكل رهيب، 
كمــا أخبرنا ســفيركم، نريد 

كاذب. وال ميكن التنبؤ بأفعاله 
وهو عدمي الرحمة. لقد أخبرك، 
وأخبر سفيرنا، ومبارك بأنه 
لن يهجم علــى الكويت. لقد 

أخبر اجلميع ولكنه كذب.
امللك فهد: أتفق مع ما تقول. 
من احملتمل أن يهجم العراق، 
ولكن بعد ذلك الغزو رمبا لن 
يحدث. لهذا من املهم أن نعمل 
مع فريقكم على خطة شاملة 

تضمن النجاح.
الرئيس: حسنا، علينا أن 
نضــع اخلطط. ولكــن علينا 
أن ننظــر لهــذا بشــكل أكثر 
إحلاحــا. علينا أن نضع تلك 
القوات هناك بأسرع وقت وإال 
فإن صــدام املمتلــئ بالنصر 
سيستولي على حقول النفط 
واملنطقــة الشــرقية. وبدون 
تعزيزات، ال شــيء سيمنعه 

عسكريا.
امللــك فهــد: أتفــق معــك، 
ولكن وجهة نظري مســتندة 
للمعلومات التي لدينا. نعتقد 
أن لدينا بضعة أيام للتنسيق، 
ولوضع خطة محكمة وناجحة. 
هذا كل ما أريده. خطة محكمة 
ستكون ناجحة وحتل املشكلة 

مرة واحدة وإلى األبد.
الرئيس: أتفق. سنرســل 
الفريق حاال. نقطة أخرى أود 
أن أطرحها هنا تتعلق بكلمة 
شــرف. أمن اململكــة العربية 
ـ  الســعودية حيــوي جــدا 
أساســي ـ بالنسبة للواليات 
املتحــدة وبالنســبة ملصالح 
العالــم الغربــي. وأنــا عازم 
علــى أن صدام لــن يفلت من 
هذا العار. عندما نضع خطة، 
عندما نكون هناك، ســنبقى 
هناك حتى يطلب منا املغادرة. 
هذه كلمتي الرسمية حول هذا. 
لقد تعبت وسئمت من صدام 
وأكاذيبه على الدول األخرى.

ومن وجهة نظر اقتصادية، 
علينا أن نبقى معا ونحتاج أن 
نفرض ذلك بقوة. لقد حتدثت 
مع الرئيــس أوزال (الرئيس 
التركي آنذاك توركت أوزال) 
والناتو يأخذ موقفا جماعيا. 
تركيا عضو في الناتو. والناتو 
يــرى أن هذا الوضــع عاجل 

بشكل كبير.
امللك فهد: أتفق مع جميع ما 
قلته، بصورة عامة وخاصة. 
كل ما أريده هو أن نضع خطة 
محكمة، خطة منسقة لتكون 

ناجحة مائة باملائة.
الرئيــس: أتفق، والفريق 
في طريقه. نحن أيضا حركنا 
والفرنســيون  اســطولنا 
والبريطانيون حركوا سفنهم 
نحو اخلليــج. نحتاج لعمل 
العقوبــات  متضافــر حــول 
االقتصاديــة. نحــن ندفــع 
بالفصــل الســابع فــي األمم 
املتحــدة الحــكام العقوبات. 
اجلميــع عليــه أن يتعــاون 
الخضــاع هــذا الرجــل على 
ركبتيه اقتصاديا. لقد حتدثت 
مع رئيــس الوزراء الياباني، 

امللك فهد: شكرا لك، سأهتم 
بهم وسأقابلهم بنفسي.

الرئيس: جيد. لكني أريد أن 
أعرف رأيك حول الوضع على 
األرض. ماذا عن تصريحات 
العراق حول االنسحاب؟ هل 
سيعود األمير؟ هل أنت قلق 
مــن حترك القــوات العراقية 
جتاه حدودكم؟ نحن قلقون 

من ذلك كثيرا.
امللــك فهــد: أوال، احلــل 
الوحيد يجب أن يشمل عودة 

األمير إلى الكويت.
الرئيــس: أنا ســعيد أنك 
قلت ذلك. نحن معكم وسنقف 
بجانبكــم بأن هــذا هو احلل 

الوحيد. هذا تفكير جيد.
امللــك فهد: ثانيا، ال توجد 
قــوات عراقيــة بالقــرب من 
احلــدود الســعودية، لكن ال 
ميكــن الوثوق بصــدام. لهذا 
الســبب مــن املهــم أن يأتي 
الفريــق بأقــرب وقت ممكن 
لتنسيق األمور من أجل منع 
ذلــك من احلدوث. بالنســبة 
لألمير، عائلته وحكومته هنا 
في اململكة العربية السعودية، 
ونحن على اتصال وتنسيق 

دائمني.
الرئيس: جيد، لكن أيضا 
أريد رأيك حول التقرير الذي 
يتحدث أن صدام سينسحب 
غدا. هل هنــاك أي مصداقية 

على أي حال؟
امللك فهد: سأخبرك برأيي 
حول هــذا التقرير. مع األخذ 
بعــني االعتبــار للموقف في 
الكويــت، أرســلنا جماعتنا 
إلــى الكويت ووصلوا هناك. 
انهــا فوضى عارمــة. الناس 
فــي الكويت ال يســتجيبون 
لطلب صدام بتشكيل حكومة. 
األخبار املؤكدة تقول ان صدام 
قد يســحب القــوات الثقيلة 
ولكن سيقوم بتنظيم ميليشيا 
ليسيطر على الوضع هناك.

الرئيس: فهمت.

القمة، ســنحصل على قرار 
باالجماع.

الرئيس: دعني أخلص لك 
شــعوري هذه اللحظة حول 

ذلك.
امللــك فهد: أنا ســعيد أن 

أسمع.
الرئيس: أوال، انزعجت من 
الــرد الذي تلقيتــه من نائب 
الرئيــس العراقي. كما فهمت 
لــم يكــن كافيا. ليــس فقط 
االنســحاب يجــب أن يكون 
فوريا، شامال وغير مشروط، 
وإمنا يجب أن يشــمل عودة 
احلكومة الكويتية الشرعية، 
وأنا ســعيد أنك متفق حول 
ذلك، وإمنا من املهم بالنسبة 
للغرب االبقاء على العقوبات 
االقتصادية وخاصة في حال 
وجــود حكومة عميلة هناك. 
ال ميكن أن ندع صدام يتحكم 
باملوارد االقتصادية للكويت.

ثانيــا، أنهيــت للتــو في 
كامب ديڤيــد احلصول على 
تقاريــر ملخصــة عســكرية 
واســتخباراتية شاملة، وفي 
رأيــي، ال ميكننــا االنتظــار 
أكثر ملنع العراق من التحرك 
جنوبا وللضغط على صدام 
الكويــت  مــن  لالنســحاب 
والســماح بعــودة احلكومة 
أن  اآلن  علينــا  الكويتيــة. 
نبدأ باتخــاذ اخلطوات التي 
وصفناهــا بالتفصيل لبندر 
(األميــر بنــدر بــن ســلطان 
ســفير اململكة في واشــنطن 
حينها)، وال ميكننا االنتظار 
لهــذا،  حتــى فــوات األوان. 
الفريق الذي طلبته سيكون 
في طريقــه إليكم حاال. وهذا 
الفريق سيكون مسؤوال عن 
الكامل،  التخطيط العسكري 
اللوجستية وما  واملتطلبات 
نعتقد أنه ينفع على اجلبهة 

القتالية، صحيح؟
امللــك فهــد: هذا ســيكون 
األفضل. أتفــق أيضا أنه من 

امللك فهد: الرجــال الذين 
أرســلناهم واألخبــار التــي 
وصلتنــا منهم حول املنطقة 
احملايدة تظهر أن صدام لديه 
بعض األرقــام التقديرية من 
القــوات واآلليــات هناك: ٢٠ 
دبابــة، ٣٠ عربة مدرعة و٤٥ 
شاحنة وسيارة جيب. استنادا 
التــي تلقيناها  للمعلومــات 
ولتقارير شهود العيان، هذه 
القوات متواجدة بالقرب من 
اآلبــار الكويتيــة في املنطقة 
احملايدة. األسلحة موجهة نحو 
البحر. من الواضح أن العراق 
يخشى هجوما من جهة البحر. 
فــي مدينــة الكويــت، هناك 
فوضى نتيجة حملاولة القوات 
العراقية تنظيم نفسها هناك. 
كذلك هم قاموا بنهب احملالت، 
البنوك، محالت املجوهرات، 
وجميــع األماكن التي حتوي 
أشــياء ثمينة، انهم ينهبون 

بطريقة غريبة.
الرئيس: يا للفظاعة.

امللــك فهــد: لهذا الســبب 
عندما يصل الفريق بســرعة 
قريبا، سنتمكن من مشاركة 
التفاصيل حول املوقف والتي 
ال نســتطيع شــرحها عبــر 
الهاتف، لنتمكن من التنسيق 
من أجل تطوير خطة إيجابية 

للتعامل مع املوقف.
الرئيــس: هــل ميكــن أن 
تخبرنــي ملــاذا تأجلت القمة 

العربية؟
امللك فهــد: القمة تأجلت 
التصريحــات مــن  بســبب 
دول اخلليج، مبارك، وزراء 
اخلارجية، بــن جديد، امللك 
حسني أظهرت أن هذه القمة 
إذا عقــدت فــإن النتائج لن 
تكــون إيجابيــة. القمــة لن 
تخــرج بإجمــاع، مــن أجل 
اجلدية، احلل يجب أن يكون 
باالجماع. لذلك نحن نسعى 
جاهديــن لتنســيق األمور 
وتنظيمها حتــى إذا مت عقد 

اجليد جدا أن تستمر املقاطعة 
وجتميد األصول والعقوبات 
االقتصادية، سأكمل ردي بعد 

الترجمة.
الرئيــس: حــول الفريق، 
سيكون في طريقه وسيكون 
مستعدا ملناقشة ما نعتقد أنه 
األفضل، جميع اخليارات. أنا 
آسف لسوء الفهم حول هذا.

الســيد  امللــك فهــد: كال، 
الرئيس، ال يوجد سوء فهم. 
أتفق معك متاما حول الفريق. 
أود أن أضيف أن العدد األكبر 
مــن القــوات العراقية غرب 
الكويت، غير متواجدة بالقرب 
من احلدود الســعودية. انها 
هناك كما نعتقد كإجراء وقائي 
في حال التورط باحلرب. لذلك 
التخطيــط مهــم وضروري 
للتعامــل مــع هــذا االحتمال 

بنجاح.
الرئيــس: أنــا علــى علم 
بهذه القــوات واختالفها عن 
القوات املتواجدة في الشرق. 
نحن ال نزال ننظر إليها بقلق 
شــديد. اآلن، بعــد إذنك، أود 
أن اســتوضح منك نقطة أو 

نقطتني.
امللك فهد: جيد.

الرئيس: األولى هي نقطة 
حساسة. أمير الكويت طلب 
منا التدخل العســكري، لكن 
القوات العراقية احتلت مدينة 
الكويت بالفعل وال يوجد ما 
تســتطيع الواليــات املتحدة 
فعله. املســألة حتتاج لوقت 
طويل لنشــر القوات. ولهذا 
أنا قلق على الســعودية. لم 
يكــن ممكنــا مســاعدته بعد 
جتاوز احلدود (أي بعد دخول 
العراقيــة للكويت).  القوات 
رمبــا نســتطيع مســاعدته 
على طــول اخلط، ولكن اآلن 
نستطيع مساعدة السعودية، 
ولكن لدينــا خطوط طويلة 
من االمدادات وعلينا حتريك 
القوات ملسافات طويلة. صدام 

الفرنسي ورئيس  والرئيس 
الوزراء البريطاني ومستشار 
أملانيا الغربية وجميعهم إلى 
جانبكم. وقد أعربوا جميعهم 
عن الغضب ملا جرى للكويت 
وللتهديدات ضد السعودية، 

أصدقائنا املقربني جدا.
امللك فهد: أتفق مع كل ذلك 
بكل اخالص. أشكرك على كل 
ما قلته. وأنا على يقني أن هذا 

الرجل سينتهي بجهودنا.
الرئيس: أريدك أن تعرف 
أنني قد خاب ظني من بعض 
األصدقاء العرب. لن أذكر أي 
أسماء في هذه املكاملة. أفهم 
أن هناك بعض الضغوطات 
التي ميارسها صدام على هذه 
الــدول. ولكن هــذه اخليبة 
يشعر بها اجلميع في أميركا، 
في الكونغرس وغيره. وهذا 
يجعل العمل مع هذه الدول 

التي تبرر لصدام صعبا.
امللك فهد: أقــدر ما قلت. 
عندما تكون األمور صعبة، 
يرتفع البعض إلى مستوى 
التحدي بينما يفشل البعض.

الرئيــس: أحتــرم كثيرا 
قيادتك، لهذا نحن مستعدون 
لتقدمي تضحيــة كبيرة من 
املتحــدة  الواليــات  جانــب 
لدعمكم فــي أي حال. هناك 
احســاس كبيــر باألولوية. 
سنجعل فريق اخلبراء يأخذ 
طريقه إليكم حاال، وإذا كان 
ذلــك ضروريا، خــذ القيادة 
لتظهــر لصدام بكل قوة أنه 
لن يستطيع أن يتنمر علينا. 
لدي عظيم التقدير لكم وأعلم 
أنك في موضع صعب جدا. 
لهذا لديكم الدعم الكامل من 
الواليــات املتحــدة. عندمــا 
تنتشر قواتنا، لن يخرجوا 
قبل حتقيق العدالة. أحييك 
وأحترمــك. ولكــن علينــا 
أن نعمــل علــى اجلبهتــني 

االقتصادية والعسكرية.
امللــك فهــد: أود أن أنقــل 
حتيــات حكومتي وشــعبي. 
عندمــا ســمعنا تصريحكم، 
أدركنا أن الواليات املتحدة هي 
خير صديق للمملكة العربية 

السعودية.
الرئيس: حســنا، نود أن 
نفعل املزيد وبأســرع وقت. 
اعتقــد أن هــذا ملصلحتكــم 
وملصلحــة العالم. إلى اللقاء 
واحترامــي. وأرجوك اتصل 
بي في أي وقت ليال أو نهارا.

امللــك فهد: كلمة شــكرا ال 
تكفي. أثمــن غاليا صداقتك. 
أثمــن الصداقــة التــي لــدى 
السعودية مع قائد العالم الذي 
يقف مع احلق بكل مصداقية.

الرئيس: بوركت وبوركت 
بالدكم.

امللــك فهد: أنــت صديقي 
املقرب جدا.

الرئيس: أشعر أنني جنبا 
إلى جنب معك ونحن نواجه 
هذه املشــكلة الرهيبة. شكرا 

لك وإلى اللقاء.

ضمن الوثائق املتعلقة بفترة االحتالل والتي رفع البيت األبيض السرية عنها وجرت يوم ٤ أغسطس ١٩٩٠
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أن نساعد باحلل العسكري. 
اطلعت على التقرير، ولكنني 
أردت أن أسمع منك عما يجري 

في الساحة هناك.
امللــك فهد: أوال، أشــكرك 
الرئيــس، الهتمامك  الســيد 
باململكة العربية السعودية، 
الدولــة الصديقــة. وأشــكر 
أصدقاءنا في أوروبا وكل مكان 
على قلقهم حول هذا احلدث 
الفظيــع. فــي نفــس الوقت، 
نحــن ننتظر وصول الفريق 
األميركي لنتمكن من تنظيم 
األمــور بالطريقــة املرغوبة 

والفعالة.
الرئيــس: ما الذي ينبغي 
على هذا الفريــق أن يفعله؟ 
لــم أكن على علم به. أنا على 
اســتعداد لتوجيــه اجلنرال 
(كولــن) پاول للبدء بنشــر 
القــوات في اململكــة. هل هذا 

ما تتحدث عنه؟
امللك فهــد: كال، ما فهمته 
من ســفيرنا أن هنــاك فريقا 
سيتم إرساله لتنظيم األمور 
العمل حســب ما  وتنســيق 

اتفقنا عليه.
الرئيس: لم يتم اخباري، 
لكن من الســهل القيام بذلك. 
سنضعهم على الطريق فورا. 
لكن نحتاج رأيك حول وجود 
القــوات األميركيــة. أنا قلق 
للغاية حــول امكانية حترك 
القوات العراقية جنوبا باجتاه 
حدودكم. وأريدك أن تعلم أننا 
ســندعمكم وأن نبقــى بقدر 
ما يتطلبه األمــر حلمايتكم، 
الخــراج العراقيــني وإعــادة 
احلكومــة الكويتية. وصفت 
هذا الرجل أنه هتلر وكاذب، 

وأنت على حق متاما.
امللك فهــد: أشــكرك على 
اهتمامك بالشؤون السعودية. 
أنا أحتدث عن فريق سيصل 
إلــى الســعودية للتنســيق 
بطريقة مريحة لنا ولكم من 

أجل التوصل إلى حل.
الرئيس: أفهــم ذلك، لكن 
أنا قلق مــن هذا الرجل الذي 
يتحــدث عن االنســحاب في 
حــني أنــه ينصــب حكومــة 
عميلة (دمية). هذا غير مقبول 
بالنســبة لنا ولدول أخرى. 
حتدثت مع عدة قادة وهناك 
اتفاق في الرأي التخاذ موقف 
مع أصدقائنا العرب ضد هذا 
العدوان الفاضح. كما أريد أن 
أفهم كيف تشعر حول سبب 
تأجيل هذا االجتماع وما الذي 
ســمعته من اجلانب العراقي 

اآلن.
امللك فهد: أتفق معك. فهمت 
أن الفريــق ســيصل اليــوم. 
هذا ما فهمتــه أمس. الفريق 
سيتمكن من احلديث وتنسيق 

األمور بشكل ُمرٍض.
الرئيس: إذا لم يكن الفريق 
في طريقه اآلن، سأرسله فورا. 
هذه مسألة لها أولوية قصوى. 
أنا ســعيد أنك ستستقبلهم، 
سأتأكد من مغادرتهم قريبا.

امللك: أوًال أشكرك السيد الرئيس الهتمامك باململكة العربية السعودية الدولة الصديقة 
وأشكر أصدقاءنا في أوروبا وكل مكان على قلقهم حول هذا احلدث الفظيع

الرئيس: أنا قلق حول إمكانية حترك القوات العراقية جنوبًا باجتاه حدودكم وأريدك أن تعلم أننا 
سندعمكم وأن نبقى بقدر ما يتطلبه األمر حلمايتكم إلخراج العراقيني وإعادة احلكومة الكويتية
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على الغزو الغاشم

قياديو القوى العاملة لـ «األنباء»: لن ننسى شهداء الكويت
بشرى شعبان

عبر قياديو الهيئة العامة للقوى 
العاملة لـ«األنباء» عن تأكيدهم على 
أهميــة التفكر فــي املعانــي الكبيرة 
والــدروس املهمــة لفتــرة االحتــالل 
العراقي للكويــت، وذلك في الذكرى 
الثالثني للغــزو التي متر علينا هذه 
األيام، وأهمية غرس معاني التضحية 
من أجــل الوطــن والعطــاء والوالء 
للكويت وقيادتها وشعبها في نفوس 
األبناء واألجيال، وفي البداية، استذكر 
مدير عام الهيئة احمد املوسى الذكرى 
االليمة للغزو الغاشم، قائال لن ننسى 
تاريــخ ٢ أغســطس ١٩٩٠ ذلك اليوم 
العصيب الذي أصابنا وأصاب وطننا 

الغالي الكويت.
ومــع حلول الذكرى الثالثني على 
الغزو الغاشم الذي عانينا منه جميعا، 
وراح ضحيته الكثير من أبناء الكويت 
كبيــرا وصغيرا، رجــال وامرأة، وقد 
ضحوا بأرواحهم وبالغالي والنفيس 
للدفاع عن أرض الوطن وجعل رايته 

خفاقة في السماء.
واضاف املوســى: علــى مر ثالثة 
عقــود وفــي كل املياديــن ســطرت 
بطوالتهم وتضحياتهــم ومقاومتهم 
ذكــرى فخــر واعتزاز فــي أذهاننا ال 
تغيب. وشهداء طيب اهللا ثراهم رووا 
وطنهــم بدمائهم الزكيــة. نعم، إنها 
دروس نتعلمها ونتعظ منها، فال ننسى 
تلــك األيام بتعاوننــا وتعاضدنا في 
مواجهة العدو والتفافنا حول قيادتنا 
احلكيمة، وال ننســى كذلك من وقف 
بجانبنا من الدول الشقيقة والصديقة 
وآزرونا في مصابنا. ونســأل املولى 
عزل وجل أن يدمي نعمة األمن واألمان 
على وطننا احلبيب الكويت ويحفظ 

املنطقة في جميع املجاالت.
وعلــى الرغــم مــن مــرارة هــذه 
الذكــرى إال أنها جتعلنا نســتخلص 
العبر والدروس والتي كان من أبرزها 
التكاتف والوحدة الوطنية وااللتفاف 
حول القيادة احلكيمــة التي كان لها 
األثر الكبير في إعادة الشرعية لدولة 
الكويــت. وأضاف املطوطــح: كما أن 
الشــعب الكويتي كانت لهــا وقفاته 
املشهودة في هذه األزمة، فإننا نقدم 
حتية إجالل ووفاء لألشقاء من الدول 
العربية واخلليجية واألصدقاء حول 
العالــم في الوقوف بجانب الشــعب 
الكويتي ونصــرة احلق حتى عادت 
له شرعيته. والهيئة إذ تستذكر هذه 
املواقف والعبر فإنها تبتهل في هذه 
األيام املباركة من عيد األضحى املبارك 
وتتوجــه بالدعاء حلضــرة صاحب 
الســمو أمير البالد املفدى بالشــفاء 
العاجــل والســالمة التامة لســموه، 
وأن يرحم شــهداءنا األبرار الذين لن 
ينساهم التاريخ ولن تنسى مواقفهم 
وتضحياتهم املشرفة في سبيل الدفاع 
عن الوطن، ســائلني اهللا عز وجل أن 
يحفظ أميرنا وولي عهده األمني وبالدنا 

الكويت وشــعبها الكرمي من كل شر 
وســوء. أما نائب املدير العام لقطاع 
العمالة الوطنية ســلطان الشعالني 
فقال: لن ننسى الشهداء الذين قدموا 
أرواحهم ودماءهم في سبيل كويتنا 
الغاليــة، وفي ذكرى فاجعــة الغزو 
الصدامــي الغاشــم لدولتنا احلبيبة 
الكويت نؤكد أن الفاجعة التي خلدها 
التاريخ وهذا اجلرح الغائر الذي آملنا 
وشق صف الوحدة العربية ال ميكن 
أن ينسى، وال ميكننا في هذه الذكرى 
أن ننسى دماء شهدائنا األبرار الذين 
عطروا بدمائهم تراب هذا الوطن الغالي، 
وكذلك التضحيــات التي قدمها أبناء 

الشعب الكويتي.
اما نائب مدير عام الهيئة للموارد 
البشرية باإلنابة مرزوق العتيبي فقال: 
متر علينا ذكرى الغزو كل عام لترسخ 
في نفوســنا مفاهيــم عميقة تتعلق 
بالوطنيــة، فالغــزو داهمنــا في ظل 
ظــروف دقيقة كانت متر بها الكويت 
ومع هذا ســجل التاريــخ للكويتيني 
التالحم على العقيدة الوطنية بعيدا عن 
أي انتماءات أخرى، وهو ما يجب علينا 
نقله ألبنائنا كشهود من تلك املرحلة.

مرزوق العتيبيسلطان الشعالنياحمد املوسى عبد اهللا املطوطح

أميرنا وقائدنا صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وأن يلبسه ثوب 
الصحــة والعافية عاجــال غير آجل، 
ويحفظ سمو نائب األمير وولي العهد 
األمني الشيخ نواف األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهمــا. بــدوره، نائب املدير 
العام لقطاع شؤون العمالة عبداهللا 
املطوطح: حتل الذكرى الثالثون للغزو 
العراقي الغاشــم على دولة الكويت 
متزامنة مع أيام عيد األضحى املبارك 
لتذكرنا بنهاية الطاغية الذي لقي حتفه 
في مثل هذه األيام وليسدل الستار على 
حقبة زمنية من احلكم اجلائر والذي 
عانى منه الشــعب العراقي الشقيق 

طوال عقود من الزمن.
وإننا إذ نستذكر في هذه املناسبة 
املواقف املشرفة للشعب الكويتي إبان 
فترة االحتالل الغاشــم والتضحيات 
التــي قدمها رجــال ونســاء الكويت 
في ســبيل الدفاع عــن الوطن، فإننا 
نستذكر معها العزمية واإلصرار على 
بناء الوطن بســواعد وطنية كان لها 
الــدور الكبير في تعميــر البالد بعد 
الغــزو، حيث عمل اجلميع جنبا إلى 
جنب إلعادة الكويت إلى صدارة دول 
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١٠ نواب يقدمون طلبًا لطرح الثقة بوزير املالية
افتتح رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجللسة العادية 
أمــس الثالثــاء 4 أغســطس 
٢٠٢٠ عند الســاعة التاســعة 
والنصف بعد أن كان قد رفعها 
لعــدم اكتمــال النصاب، وتال 
األمني العام أســماء األعضاء 
احلاضريــن واملعتذريــن عن 
اجللسة والغائبني دون إذن أو 
إخطار، وتال األمني العام أسماء 
أعضاء اللجــان الغائبني عن 
اجتماع أو أكثر من اجتماعات 

اللجان. 
أمــر أميــري باالســتعانة 
بســمو ولي العهد مبمارســة 
بعض الصالحيات الدستورية، 
يعهــد الى ســمو ولــي العهد 
اختصاصاتنــا اآلتية الواردة 
بالدســتور بصفة مؤقتة الى 
حني زوال العــارض الصحي 

الذي ألم بنا:
- تعيني الوزراء.

- التصديق على املراسيم.
- إبرام املعاهدات الدولية.
- إصدار املراسيم بقوانني.

- وضــع مراســيم اللوائــح 
التنفيذية للقوانني.

- اختصاصاتنا الدســتورية 
ملجلس األمة.

اليمــني  الــوزراء  أداء   -
الدستورية.

- تعيــني املوظفــني املدنيني 
واملمثلــني  والعســكريني 

الديبلوماسيني.
أمير الكويت

٭ نسأل اهلل سبحانه وتعالى 
أن يعيد أميرنا ســاملا مشافى 
فــي القريــب العاجــل ونظرا 
الراهنــة، نرجــو  للظــروف 
االلتزام باالحتياطات الصحية 

والتباعد االجتماعي.
أتقدم باألصالة عن نفسي 
بخالص العزاء لزميلنا النائب 
حمدان العازمي، وذلك لوفاة 

املغفور لها والدته.
أحــد  الكويــت  وفقــدت 
رجاالتهــا املخلصــني وهــو 
أحمد راشد الهارون الذي بدأ 
أعمالــه في ســتينيات القرن 
املاضــي ومديــر عــام غرفــة 
جتارة وصناعة الكويت، وقد 
عرف الفقيد مبناقبه احلميدة 

وأخالقه العالية.
فباألصالــة عــن نفســي 
وبالنيابة عن النواب أتقدم الى 
أسرة الفقيد بصادق التعازي 

واملواساة الى أسرة الفقيد. 
أبنت  واحلكومــة بدورها 

الفقيد.
٭ بــدر املــال: بــدأ حياته في 
تأسيس مؤسســة التأمينات 
مع العم حمــد اجلوعان وفي 
عهــده صــدر قانــون إنشــاء 
هيئة أسواق املال، فقدان هذا 
الشخص ســبب جرحا كبيرا 
باعتباره أحد القامات الكويتية.
٭ يوسف الفضالة: رحم اهلل 
العــم أحمد الهارون، كانت له 
بصمات وآثار واضحة في كل 
املناصــب التي تقلدهــا، كان 
دمث اخللق، وال ننسى أعماله 
اخلالدة، رحم اهلل الفقيد وألهم 

أهله الصبر والسلوان.
٭ أحمــد الفضــل: رحم اهلل 
العم أحمد راشد الهارون رجل 
املواقف الصلبة ورجل االتقان 
في العمل ودماثة خلقه يشهد 
بها القاصي والداني في مسيرته 
ســواء كانــت التعاونيــة أو 
احلكومية وبصماته واضحة.
٭ صالح عاشور: زاملنا العم 
املرحــوم أحمد الهــارون في 
املجلــس وكان مثاال لألخالق 
الزميــل  ونعــزي  الراقيــة 
الهارون  عبدالوهاب مســاعد 
الكرميــة  عائلتــه  ونعــزي 

والشعب الكويتي.
٭ عبــداهلل الرومــي: فقــدان 
أمــر محزن  رجــال الكويــت 
وأمر يشــعرنا باألسى، لكنها 
مشيئة اهلل، في بداية األسبوع 
فقدنا أحمد الهارون وعيسى 
بشارة، وعاصرت أحمد الهارون 
وميتاز بالطيبة وُحسن اخللق 
واملثابرة في العمل وكل األماكن 
التــي عمل بها قدر اهلل لها أن 
تنجح، وكل أسرة الهارون فيهم 

الطيبة وُحسن اخللق.
وأيضا نعزي آخر نواخذة 
الكويت الذين ميتازون بحب 
الوطــن وعملــوا بجهــد ولم 
يغتالوا وطنهم وحافظوا عليه 
وهــذه امليزات التــي نفتقدها 
عندمــا نفتقــد العم عيســى 

بشارة.
وتــال األمني العام أســماء 
األعضاء الغائبني واملعتذرين 
أكثــر مــن  أو  عــن اجتمــاع 
اجتماعــات اللجــان الدائمــة 

واملؤقتة منذ 14 يوليو ٢٠٢٠ 
الى ٢9 يوليو ٢٠٢٠.

التصديق على املضابط
علــى  املجلــس  صــادق 
املضابط أرقام 1441أ، 144٠ب 

بتاريخ 16 و17 يوليو ٢٠٢٠.
٭ كالم املطير والعدساني مت 

شطبه من املضبطة.
الرسائل الواردة

أدرج علــى جــدول أعمال 
جلسة الثالثاء 13 رسالة واردة 

جاءت كالتالي:
1 - رسالة من حضرة صاحب 
السمو أمير البالد يشكر فيها 
رئيس وأعضاء مجلس األمة 
على تهنئتهم لسموه مبناسبة 
جناح العملية اجلراحية التي 

أجراها.
٢ - رســالة من ســمو نائب 
األمير وولي العهد يشكر فيها 
رئيس وأعضاء مجلس األمة 
على تهنئتهم حلضرة صاحب 
الســمو امير البالد مبناسبة 

عيد االضحى املبارك.
3 - رسالة من سمو ولي العهد 
يشــكر فيها رئيــس وأعضاء 
مجلــس األمة علــى تهنئتهم 
لسموه مبناسبة عيد األضحى 

املبارك.

4 - رســالة من رئيس جلنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية 
والعمــل يطلــب فيهــا متديد 
تكليف اللجنة إلى نهاية دور 
االنعقاد احلالي حتى يتسنى 
لها تقــدمي تقريرها عن مدى 
سالمة استخدام خدمة شبكات 
االتصال اجلديــدة G٥ ومدى 
توفر وضمان الصحة العامة 
للمواطنني واملقيمني وسالمة 
البيئة بســبب استخدام تلك 

الشبكات.
)موافقة عامة(

٥ - رســالة من رئيس جلنة 
الشباب والرياضة يطلب فيها 
متديد تكليف اللجنة بالتحقيق 
في املخالفات املالية واإلدارية 
ومــا يشــوب عمليــة التفرغ 
الرياضي من جتاوزات، على أن 
تقدم اللجنة تقريرها النهائي 

خالل شهر واحد.
)موافقة عامة(

النائــب  مــن  رســالة   -  6
يوســف الفضالة يطلب فيها 
مراجعة قرار مجلس الوزراء 
مبنح مكافآت مالية للعاملني 
بالصفــوف األمامية ملواجهة 
انتشــار فيــروس كورونــا 
املســتجد والنظر فيه ليشمل 
كل من عمل خالل هذه األزمة 
ومساواتهم مع الفئات املذكورة.

)موافقة عامة(
7 - رســالة من النائب محمد 
الدالل يطلب فيها تكليف جلنة 
تنمية املوارد البشرية بإعداد 
تقرير بشأن ضوابط وتقييم 
القياديــني في الدولة، على أن 
تقدم اللجنــة تقريرها خالل 

مدة ال تتجاوز شهرا.
)موافقة عامة(

8 - رســالة من رئيس جلنة 
الداخليــة والدفاع  الشــؤون 
يطلب فيها منح اللجنة مهلة 
اضافية ملدة شهر حتى يتسنى 
لها تقدمي تقريرها عن قضية 

املرور.
)موافقة عامة(

9 - رســالة من رئيس جلنة 
الداخليــة والدفاع  الشــؤون 
يطلب فيها منح اللجنة مهلة 
إضافية ملدة شهر حتى يتسنى 
لها تقدمي تقريرها عن دراسة 
موضوع قرار وزارة الداخلية 
بإغالق باب القيد في االنتخابات 
لتعارضه مع فترة االنتخابات 

التكميلية.
)موافقة عامة(

1٠ - رسالة من رئيس جلنة 
املالية واالقتصادية  الشؤون 
تطلب فيها إحالة تقرير جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
رقم ٢٠ عــن االقتراح بقانون 

االمة.
٭ علي الدقباسي: في هذه األيام 
املباركة نتمنى ان يكون بأس 
املسلمني ليس بينهم وأن تعود 
االمــة موحدة ترحــم بعضها 
بعضا ونهنئ الشعب بنجاح 
العملية اجلراحية التي اجريت 
لصاحب السمو، الكويت كلها 
مريضة مبرض صاحب السمو 
ندعو اهلل ان تقر اعيننا بشوفه 
ومتعه اهلل بالصحة والعافية.
القيــد االنتخابي  قضيــة 
عندما جاءت الداخلية وألغت 
القيــد والكل توقف اعماله، ال 
نوافق على ذلك ألنهم حرموا 
كثيرا مــن الكويتيني من حق 
التسجيل في القيد االنتخابي، 
اعتقد انه بدون اصالح النظام 
االنتخابي فإن الفســاد سوف 
يستمر، النظام الذي يقوم على 
نظام الصوت الواحد، والذي 
جتاهل مناطق كبيرة وزعتها 
الدولة بدءا من عبداهلل املبارك 
وغيرها من مدن عظيمة الزالت 

خارج النظام االنتخابي.
علــى احلكومــة ان تبادر 
يكــون  وأن  باإلصــالح 
التصويــت بالبطاقــة املدنية 
والسماح للعساكر ان يصوتوا 
باالنتخابات حتى يرتفع عدد 
الناخبــني ليشــمل أكبر عدد 

املرفق بشــأن تعديــل قانون 
العمــل فــي قطــاع األعمــال 
النفطية، الى جلنة الشــؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل 
لالختصــاص وفقا للمادة ٥8 

من الالئحة الداخلية.
)موافقة عامة(

11 - رســالة من رئيس جلنة 
املرافق العامة بالنيابة يطلب 
فيهــا اعــادة تكليــف اللجنة 
بإعداد تقرير متكامل بشــأن 
مــدى توافــر األمــن الغذائي 
الزراعي واحليواني، على أن 
تقدم تقريرها خالل شهرين.

)موافقة عامة(
1٢ - رسالة من رئيس جلنة 
املرافق العامة بالنيابة يطلب 
فيها احالة االقتراحني بقانونني 
املتعلقني برجــال االطفاء الى 
جلنة الشؤون الداخلية والدفاع 
لالختصــاص وفقا للمادة ٥8 

من الالئحة الداخلية.
)موافقة عامة(

13 - تقريــرا األمانــة العامة 
عن اجتماعات جلان املجلس 
الدائمة واملؤقتة خالل الفترتني 
مــن 1 ينايــر ٢٠٢٠ وحتى 31 
مارس ٢٠٢٠، ومن 1 أبريل ٢٠٢٠ 
وحتى 3٠ يونيو ٢٠٢٠، عمال 
بالفقرة االخيرة من املادة 46 
مــن الالئحة الداخلية ملجلس 

مــن الناخبــني وكلمــا ارتفع 
عــدد الناخبني فلتتعدد اآلراء 
في مجلس األمة، نتضرع الى 
اهلل أن يكفينا شرور أنفسنا 
وأن يهدينا اهلل ملصلحة بلدنا 
وفيمــا ينفــع النــاس وفيما 
يحقق اإلصــالح احلقيقي، ال 
زلنــا نتناقش في حق الناس 
في التصويت في ظل الثورة 
التكنولوجية، وعلى احلكومة 
أن تزيل هذا البيرق وتخفيض 
ســن الناخب الى 18 ســنة أو 

إغالق ملف القيود.
٭ د.عادل الدمخي: نسأل اهلل 
الشــفاء العاجل لسمو األمير 
وســرعة عودتــه الــى بلــده 
وشعبه ونتمنى التوفيق لسمو 
نائب األمير لقيادة هذا البلد في 
الفترة احلالية الى بر األمان.

أرسلت رســالة حول عقد 
اجللسات في ظل وباء كورونا 
والكالم ليس لهذا املجلس فقط، 
فقد تتكرر هذه اجلائحة ولذلك 
يجب أن تكون هناك منهجية 
واضحة فــي التعامل مع عقد 

اجللسات.
في 13/٥/٢٠٢٠ سمو رئيس 
الوزراء والوزراء اعتذروا عن 

اجللسة للظرف الصحي.
في 16/6 جاءت رسالة من 
وزير الصحــة حتذر من عقد 

اجللسة وعقدنا اجللسة.
في 14/7 بســبب كتاب من 
وزارة الصحة لم نعقد اجللسة، 
لذلك كانت هذه الرسالة مهمة 
حتــى تكــون هنــاك معايير 
واضحة لعقد اجللسات وفق 
االشتراطات الصحية، وهناك 
معايير فنية، أرجو أن تعرض 
الرسالة وأن يكون هناك تعاون 
ليكون لنا دور حقيقي بجدول 
متفق عليه بني السلطتني في 
ظل احملافظة على االشتراطات 

الصحية.
الغــامن: أي رأى  ٭ مــرزوق 
يحترم ويقــدر، لكن كنا نربأ 
بك أن تذكر في رسالتك )شبهة 
مزاج سياسي( في 13/٥ رفعت 
بسبب عدم حضور احلكومة 
وعدم اكتمال النصاب النيابي 
وفي 16/6 متت الفحوصات قبل 
اجللسة وكانت سليمة ولذلك 
عقدت، وجلســة 14/7 وجهنا 
دعــوة حتــى ال يكــون هناك 
النوايا ووجهنا  تشــكيك في 
الفحوصات  الدعــوة ومتــت 
وبنــاء علــى الفحوصات، مت 

إرجاء اجللسة.
نفــس الشــيء فــي هــذه 
اجللسة متت الفحوصات وبناء 
عليها متت اجللسة، والقرار هو 
للمجلس الذي فوض الرئيس 
ومكتب املجلس، العملية ليست 
مزاجية، ولكن تخضع ملا يأتينا 
مــن ردود علــى الفحوصات 
الطبية من املراجع الصحية.

٭ عادل الدمخي: الشعب كله 
سيتكلم ملاذا ال نعقد اجللسة، 
واملســألة ال نتكلم عن وضع 
حالي، هــذا األمر قــد يتكرر، 
وإذا لم توجد ضوابط فالبد أن 
توجد هذه الضوابط، القضية 
تتغير من جلسة الى جلسة.

الغــامن: عندمــا  ٭ مــرزوق 
قرأ مكتب املجلس الرســالة، 
الضوابط واملصابني واضحة 
واملجلــس فــوض املكتب في 
اتخــاذ القــرار، ويفترض أن 
تتم الفحوصــات، وإذا كانت 
ســليمة تنعقد اجللسة، وإذا 
لــم يكــن كذلــك فأنــا أحتمل 
املسؤولية، واحلكومة أرسلت 
كتابا موضحة فيه األســباب 
وقرأت لكم األســباب، وإذا لم 
يســتدعي إلغــاء اجللســة ال 
نلغيها والعكس، وذلك بقرار 

من مكتب املجلس.
٭ محمد الدالل: رسائل كرمية 
وردتنا من صاحب السمو أمير 
البالد، ونسأل اهلل أن يعيده 
الى البالد بصحة وعافية وأن 
ُيسعد أهل الكويت بوجوده، 
ونشكر سمو نائب األمير وولي 
العهد على رســالته الكرمية، 
ونســأل اهلل أن يوفقــه فــي 
املســؤولية املوكلــة إليه من 

صاحب السمو.
خالص العزاء بوفاة العم 
راشد الهارون وعيسى بشارة 
ووالدة زميلنا حمدان العازمي.
قدمــت رســالة تتعلــق  ٭ 
مبوضوع القياديني في الدولة، 
واملسألة مسألة إدارة بالدرجة 
األولى سواء كانت إدارة املال 
واالستثمار البشري والتعليم 
والصحة ترتبط كلها بنجاح 
اإلدارة وإذا لم نحسن اإلدارة 
فشلنا العملية بسبب ضعف 
الضوابــط وهي غير محكمة، 

على أي أســاس يتــم اختيار 
ناس تدير املال وتســتثمره، 
وهناك تدوير للمنصب وتأقيت 
للمنصب بحيث ان الشخص 
الذي يودونه فــي الصندوق 
االســتثماري في اخلارج ألن 
فــي الداخل ديوان احملاســبة 
يســتطيع املراقبــة، لكن من 
الداخل ال يوجد، ولذلك طالبت 
بتقرير عاجل من جلنة املوارد 
البشرية حتى نتجه في البلد 

الى االجتاه الصحيح.
٭ صالح عاشور: نبارك لسمو 
األمير وسمو ولي العهد حلول 
عيد األضحى املبارك، وندعو 
اهلل أن يعود سموه بالصحة 
والعافيــة الى أهله وشــعبه 
والكل يدعو لسموه بالصحة 
والعافيــة، صحــة صاحــب 
الســمو تهــم كل الكويتيــني 
والدول، وعلى الديوان األميري 
أسبوعيا إصدار بيان توضيحي 
لصحة سمو األمير، منعا للقيل 
والقال، خاصة في ظل التواصل 
االجتماعي، األخت فجر السعيد 
أعلنــت أنهــا ســتصدر بيانا 
أســبوعيا عن صحــة األمير 
وهذه مهمة الديوان األميري.

بخصوص الرسالة رقم 6 
بشأن موضوع كورونا، أعتقد 
أن احلكومة لم تنجح جناحا 
مهما في مكافحة »كوفيد 19« 
القــرارات تتغير في ســاعات 
وخير مثــال املراحل اخلمس 
وبالضغط السياســي يتغير 
القــرار، واملراحــل إذا كانــت 
بأســس ســليمة يفترض أال 

تتغير القرارات.
الكل شاهد فتح املطار بدون 
ضوابــط للوافديــن ونتيجة 
للضغــط الشــعبي والنيابي 
القــرارات وبعــد 6  تغيــرت 
ســاعات تتغير القرارات مرة 
أخــرى، واعتمــاد دخولهــم 
بطريقــة غيــر مباشــرة، هذا 
دليل تخبط والكل في تخوف 
من املرحلة الثانية من زيادة 
اإلصابات، حكومة ال تستطيع 
أن يكون لديها رؤية واحدة في 
قضية مثل هذه فأفتقد الثقة 
فيهــا، وأحمل وزيــر الصحة 
إذا كان هو املســؤول عن هذه 
القرارات، أحمله املســؤولية 
الصحية والسياسية واألمنية 
بســبب التناقــض مــع ادعاء 

تعديل التركيبة السكانية.
٭ أحمد الفضل: ألستنا تلهج 
بالدعاء بعودة صاحب السمو 

ساملا معافى الى ديرته.
قبــل ايــام تشــرفنا بلقاء 
ســمو نائب االميــر وطمأننا 
علــى صحة ســموه ومجلس 
الوزراء في بيانه طمأننا على 
صحة سموه وإذ ال يساورنا 
شك في رســوخ اسرة احلكم 
والبلد محكومة مهما اراد بها 
الطامعون ومهما حاك املتآمرون 
مؤامراتهم، فهذا البلد سينجو 
بتماســكها والتفافهــا حــول 

قيادتها السياسية.
هــذه الكلية وهذا التعميم 
امــر خاطــئ والرؤية بشــكل 
خاطئ . ليــس كل الكويتيني 
ممن يؤمن بهذا الكالم، ففي كل 
مرة متر بها القيادة السياسية 
بطارئ صحي اال وقام مجموعة 
إلثارة االشاعات والفنت والتقول 
علــى مقــام صاحب الســمو 
واالجهــزة االمنيــة تعلم من 
يصــدر هــذه االشــاعات من 
التخبطات وتغيير احلظر من 
وقــت الى وقت هــذا امر غير 
مقبــول، العامل صار مكبوتا 
ملــدة ٥ اشــهر اعــد النظر في 
الفريق االقتصادي في مجلس 
الوزراء يا رئيس الوزراء، نحن 
نأكل مما ننتج يوميا، والفريق 
االقتصادي ال يفكر فيما يجب 
ان يفكــروا فيــه، واالصطدام 
قريب يا سمو الرئيس، وتقدمنا 
باقتراحات باجلملة لم يؤخذ 

بها ولم يعطونا بديال.
٭ عبــداهلل الرومــي: كل عام 
وانتم بخير والشعب الكويتي 
وصاحب السمو بخير ونسأل 
اهلل ان يعود ساملا معافى وأن 
ميارس اختصاصاته بنفسه 
ونشــكر ســمو ولــي العهــد 
علــى برقيته ونســأل اهلل له 
التوفيق واملعونة، نحن في أيام 
قريبة من ايام الغزو العراقي 
نتذكر شــهداءنا االبرار الذين 
ضحوا بحياتهم حتى جنلس 
هنــا، ونشــكر دول اخلليــج 
والدول العربيــة التي وقفت 
معنا امــام هــذه التضحيات 
للشعب الكويتي الذي ضحى 
من اجــل عــودة الكويت، مع 
االسف خربناها، وخير دليل 

مبارك احلريص نايف املرداس  محمد الدالل د.رنا الفارس

د.عبدالكرمي الكندري وعبدالوهاب البابطني

عبداهلل الرومي

عبدالوهاب البابطني

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل جلسة أمس، عن تقدم ١٠ نواب بطلب لطرح الثقة في وزير املالية براك الشيتان. جاء ذلك بعد مناقشة املجلس في جلسته العادية االستجواب املوجه إلى الوزير الشيتان من النائب رياض العدساني. وقال الغامن 
إن النواب املوقعني على الطلب هم: مبارك احلجرف ورياض العدساني وراكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصالح خورشيد. وأوضح الغامن أنه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة 

خاصة يوم األربعاء املقبل. ثم تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إلى املجلس بطلب تأجيل مناقشة االستجواب املوجه إليه من النائب شعيب املويزري، حيث قرر املجلس حتديد جلسة ١8 أغسطس 
اجلاري موعدا ملناقشته. وخالل اجللسة طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد أعضاء مجلس األمة بأن صحة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في »حتسن ملحوظ وهلل احلمد«، سائال اهلل العلي القدير أن مين على سموه بالشفاء العاجل 

والعودة قريبا إلى الكويت. وقال اخلالد في مداخلة له بجلسة املجلس العادية قبل يومني: مرت الذكرى األليمة الـ 3٠ لالحتالل العراقي الغاشم، حيث كان للكويتيني كلمة وعبرة في التماسك واالحتاد لتجاوز جميع الصعاب و»معنا أشقاؤنا وأصدقاؤنا وشبكة عالقاتنا 
من دول العالم«. وفي سياق آخر، أكد سموه االستعداد وجاهزية احلكومة ملناقشة إجراءاتها ملواجهة أزمة ڤيروس كورونا املستجد )كوفيد- ١9(، معربا عن االستغراب ملناقشة النواب هذا األمر ضمن بند كشف األوراق والرسائل الواردة رغم إدراج طلب مناقشة 

بهذا الشأن على جدول أعمال اجللسة. وذكر سموه أن احلكومة قامت باالستعداد والتجهيز لهذه اجللسة التي طلبها النواب من مدة وحضرت احلكومة ومعها كل معلوماتها وعلى أمل إعطاء الفرصة لها لشرح إجراءاتها بوضوح وشفافية. وإلى التفاصيل:

تابع اجللسة: ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

)هاني الشمري( رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وعلي الدقباسي وعيسى الكندري على املنصة  

ثامر السويط

الغامن: االستجواب كان راقيًا في الطرح من ِقبل الطرفني
قال رئيس مجلس األمــة مرزوق علي الغامن إن 
استجواب النائب رياض العدساني لوزير املالية براك 
الشــيتان كان راقيا وانتهى بتقدمي طلب طرح الثقة 
بالوزير، الفتا الى أنــه وفقا لإلجراءات الالئحية مت 
حتديد يوم األربعاء القادم 12 أغســطس للتصويت 

على الطلب.
وذكر الغامن في تصريح صحفي عقب اجللســة 
»كما تابعتم في جلســة اليوم مت تأجيل بند األسئلة 

وتقدمي االستجوابات، بحيث متت مناقشة االستجواب 
األول املقدم من النائب رياض العدســاني إلى وزير 
املالية براك الشيتان«، مضيفاً »حقيقة أشكر الطرفني 

فاالستجواب كان راقيا«.
واوضح الغامن أن االســتجواب املقدم من النائب 
شــعيب املويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
أنس الصالح سوف يناقش في اجللسة العادية القادمة 

بتاريخ 18 أغسطس. وأشار الغامن إلى أن جدول األعمال 
ســيبدأ يوم غد )اليوم( ببند األسئلة ثم بند طلبات 
املناقشة بشأن التعليم والصندوق املاليزي، يعقبها 
مجموعة من القوانني التي وزعت على جدول األعمال 
باإلضافة إلى التصويت على بعض طلبات التحقيق.

وقال الغامن إنه إذا لم يتســن للمجلس استكمال 
جدول األعمال يوم غد األربعاء )اليوم( فســيطلب 

متديد اجللسة إلى يوم اخلميس. 

ملشاهدة الڤيديو
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اخلالد:  أطمئن املجلس على صحة صاحب السمو وهو في حتّسن ملحوظ

الســرقات والقضايا، ونشكر 
رئيس الوزراء على االحاالت 
للنيابة لكن لألســف حصلت 
في بداية االزمــة صفقنا لكم 
ولكن قرار فتح وإغالق املطار ال 
يجوز ان يحدث بهذه الطريقة 
والعالم بالطائــرات، فالعالم 
يرصدنا وال يجوز اتخاذ مثل 
هذا القرار قبل دراسة سلبياته 
او ايجابياته، وساعتها ال احد 
يســتطيع انتقادي، ارجو ان 
تدرس قراراتكم بعناية حتى 

ال تكون لنا ردة فعل.
انتــم حصلتــم علــى ثقة 
الناس في البداية فال تضيعوها 
وخاصة ان لديكم طريقا طويال 
في موضوع االصالح ومحاربة 
الفساد كنا نربأ بكم ان يحدث 

ذلك من حكومة الكويت.
٭ سعدون حماد: عندما حتدث 
االنتخابات البد ان يقف القيد، 
ألن هناك فترة حتصني اجلداول 
في 4/٥، والطعون في شهر 7، 
دائما يقف القيد الى االنتخابات، 
اعطيت حــال باقتراح بقانون 
مت رفضــه للجنة، وهو ان لك 
صوتا في الدائرة وصوتا خارج 
الدائرة وكان هذا افضل اقتراح 
ولكن مت رفضه باللجنة ولذلك 
سأعيد تقدمي هذا االقتراح مرة 

اخرى.
قانون مكافأة نهاية اخلدمة 
قدمت عليه تعديال، سيعترض 
اجلميع بني نهاية اخلدمة من 
حيــث املبلغ االفضل اذا ذهب 
الى خدمــة اخرى ومكث فيها 

طويال.
٭ مبــارك احلريص - وزير 
الــى  : اســتمعنا  اخلدمــات 
مالحظات النواب ولكن أوضح 
ان هنــاك من قال ان احلكومة 
فتحت وأغلقت املطار، احلكومة 
لم تغلق املطار منذ 8/1 ما حدث 
هو منع قدوم املقيمني من بعض 
الدول وهذا فرضته االشتراطات 
الصحية، احلكومة تعمل من 
خــالل جلــان، واذا طبق على 
الواقــع العملي وإذا تراجعت 
فهذا يحسب للحكومة مراجعة 
قراراتها حســب الهدف الذي 

صادر له القرار.
فهدفــه  صــدر  كان  واذا 

الصالح العام .
٭ عبداهلل الرومــي: يا ليتك 
انتــم ســمحتم  مــا رديــت، 
للنــاس انها تدخل وردة فعل 
الناس هي التي الغت قراركم، 
احلكومة لم تستطع الدفاع عن 
قراراتها، وفتحتوها للجميع 
يا ريتكم فتحتوها لألطباء أو 
املهندسني، لكن انتم فتحتوها 
للكل. قراراتكم التي تصدر غير 
مدروسة تبعاتها، واملخجل في 

هذا االمر هو تراجعكم.
٭ صالــح عاشــور: هذا خطأ 
استراتيجي، وخطأ حكومي ان 
يتجاهل رأي الشعب وال يجوز 
ان يتجاهل املجلس والشعب، 
الــرأي والرأي اآلخر هو الذي 
يوجــه القرار، هذه كارثة، اذا 
قرارات احلكومة ستكون هكذا 
في االزمات فال ميكن ان نعتمد 
او نثق في حكومة هذه قراراتها 
ليس بها مصلحة للبلد، فتحتوا 
لعمالة هامشية ودفعنا امواال 
كثيرة حتى نطلعهم ويردون 
بأبخس األسعار بتذكرة سعرها 

1٠٠ دينار.
٭ صفــاء الهاشــم: ما تفضل 
به وزير الدولة لشؤون األمة 
تالعــب باأللفــاظ عندما قال 
لم تســكر، وصحة الكويتيني 
ليســت لعبــة وهذه رســالة 
لســمو رئيس الــوزراء، وإذا 
وزيــر الصحة قــال ان هناك 

موجة ثانية، لكن تفتح لعمالة 
هامشية مرفوض.

الــوزراء  ٭ ســمو رئيــس 
الشيخ صباح اخلالد: عيدكم 
مبارك وأعاده عليكم بالصحة 
والعافية، ومرت علينا ذكرى 
أليمة وهي ذكرى الغزو لنأخذ 
منها العبر، اطمئن املجلس عن 
صحة سيدي صاحب السمو 
وهــو فــي حتســن ملحــوظ 
ونسأل اهلل ان مين على سموه 

بالعافية.
هناك طلب مناقشة ملناقشة 
اجراءاتنــا جلائحــة كورونا 
ونحن جاهــزون وحاضرون 
بكل معلوماتنا، ال نحن نتعامل 
بأكثر من شفافية، نحن بأزمة 
اهلل اعلم وين رايحني، ونحن 
امكانياتنــا، ولكــن  نعــرف 
نستفيد من مالحظاتكم ولن 
نكابر وإدارة ازمة بهذا احلجم 
ســنخطئ ولكن لن نكابر بل 
نواجــه مســؤولياتنا، وملف 
االزمــة الصحيــة فتح ملفات 
اخــرى ونبــذل ما نســتطيع 
امللفــات،  ملواجهــة كل هــذه 
ونرجو عرض الطلب احلكومي 
ملناقشة اجراءاتنا جتاه كورونا 
ومســتعدون للعمــل معكــم 

ونتحمل مسؤولياتنا كافة.
٭ مبارك احلريــص: نطالب 
عــرض التســجيل كامال على 
النواب او احالته الى اي جلنة 
او تشكيل جلنة مستقلة وذلك 
بشأن الصندوق املاليزي وهو 

محال الى القضاء.
٭ مرزوق الغامن: غدا )اليوم( 
هناك جلسة وبها طلب مناقشة 
الصنــدوق املاليزي فلتقل ما 

تشاء.
٭ عبــداهلل الرومــي: نحن ال 
نحتــاج موافقــة احلكومة او 
عدمهــا، والطلــب موجود في 

جدول األعمال.

االستجوابات
انتقــل املجلــس الــى بند 
املقدمــة مــن  االســتجوابات 
رياض العدســاني وشــعيب 
املويــزري الــى وزيــر املالية 

ووزير الداخلية.
٭ مــرزوق الغامن: بالنســبة 
لالســتجواب األول لوزيــر 
املالية فهل ترغب في مناقشة 

االستجواب اليوم؟
٭ وزيــر املاليــة: نعم جاهز 

ملناقشة االستجواب.
٭ ريــاض العدســاني: هــذا 
االســتجواب هــو للمصلحة 
العامة. االستجواب هو االلتزام 
بالقســم العظيــم وبعيدا عن 
االمور الشخصية، أداء وزير 
املاليــة احقــاق وهــو الوزير 
الوحيد الذي لم يخرج ليصرح 
عن احلالــة املالية للدولة في 

ظل الوضع احلالي.
والوزير ذكر انه راح يحول 
7 مليارات ولم يحدث هذا االمر 
وفي اي دولة يحاسب الوزير 
ويقــال علــى هــذا التدليــس 
واملشكلة ان الكاش متوفر في 
صندوق االجيال ولكن هو ذهب 
الى الدين العام ووزير املالية 
امكانياته ضعيفة وايضا وزير 
الصحة ايضا نفس االمكانيات.
واليــوم وزيــر املاليــة ال 
يعــرف امليزانيــة وال يعرف 
يدير وزارة املالية وهذا واقع 
واملشكلة يخرج لنا مع اجتماع 
وزراء املالية اخلليجيني ويقول 
نحن في الكويت نستفيد من 
خبراتكم! واهلل هذا الوزير ال 
يفهم وال يعرف يدير الوزارة 
وهو شخص بسيط ال يعرف 
وأنا متأكد وحتى اقتراحه اللي 
مقدمه ما يعرف يشرحه وهو 
أتى لفترة مؤقتة ولكن سالفة 
كورونا هي اللي اخرته حتى 

اللحظة.

العرائض والشكاوى
أدرج علــى جــدول أعمال 
جلسة غد الثالثاء 6 شكاوى 

جاء نصها كالتالي:
1 - شكوى رقم 1٠7 ضد شركة 
نفــط الكويت بشــأن الضرر 
الواقع على أحد اعضاء نقابة 
العاملني بشركة نفط الكويت 
جــراء حرمانه من الدفاع عن 
حقوق العمال واحلفاظ على 

مكتسباتهم.
٢ - شكوى رقم 1٠8 ضد وزارة 
االعالم بشــأن الضرر الواقع 
على موظف جراء التعسف في 
استخدام السلطة الوظيفية.

3 - شكوى رقم 1٠9 ضد شركة 
نفــط الكويت بشــأن الضرر 
الواقع على مواطن جراء عدم 
قبولــه بوظيفة مهندس على 
الرغم مــن اســتيفائه جميع 

الشروط.
4 - شكوى رقم ٢1٠ ضد وزارة 
الشــؤون االجتماعية بشــأن 
الضرر الواقع على موظف في 
جمعية النسيم جراء املمارسات 

غير املنصفة بحقه.
٥ - شــكوى رقــم ٢11 ضــد 
الهيئة العامة للصناعة بشأن 
الضــرر الواقع على مجموعة 
من الشركات جراء متديد عقد 
استغالل مساحة مبنطقة ميناء 
عبداهلل ألغراض التخزين مع 
شــركة )أجيليتي( للمخازن 

العمومية.
6 - شكوى رقم 91٢ ضد وزارة 
التعليم العالي بشأن الضرر 
الواقع على طالب جراء رفض 

طلب ابتعاثه.
٭ مــرزوق الغامن: هل يوافق 
املجلــس علــى تأجيــل بنــد 

األسئلة.
)موافقة عامة(

٭ ووافق املجلس على اإلحاالت 
موافقة عامة.

باخلارج، واملشــكلة ال توجد 
خدمات صحية زينة، واملشكلة 
ان الوزير يريد يخفض الدعم 
عن األنديــة الرياضية بينما 
دول العالم تدعم الرياضة، األخ 
الوزير يبي يرفــع الدعم عن 
الصحــة والتعليم والرياضة 
شنو خليت يا الشيتان ما تبي 

تخفضه؟!
وحتى دعــم العمالة يبي 
ميســه ويبي النــاس تهاجر 
القطــاع اخلاص هل هذا األمر 

معقول وتقبلون فيه.
وأيضا عنده فــي الوزارة 
مستشــارين ياخذون رواتب 
وامتيازات وهــو يبي يوقف 
الدولــة!  امتيــازات موظفــي 
شــنو هالوزير اللــي قراراته 

متناقضة؟!
املشكلة يبي يوقف جميع 
ترقيــات املوظفــني وزيــادة 
رواتبهم بينما هو ياخذ راتب 

استثنائي!
وأنــا أقولها لــك وثيقتك 
االقتصادية راح تدمر املواطنني 

ذوي الدخل احملدود!
واألخ الوزيــر يبقــي يقر 
املدمرة  الوثيقــة االقتصادية 
للمواطنني، ولــن نقبل مبثل 

هذه الوثيقة.
باختصار راح أقولها الوزير 
واهلل ما يعرف يدير وشخص 
غير متمكن وله كامل االحترام 
ولم يخرج لنا بشرح عن أي 
موضــوع، وأقولهــا مصلحة 
الكويت فوق كل اعتبار وهناك 
اجراءات تضرر منها االقتصاد 
وهو لم يحرك ســاكنا وحتى 
اللحظة لم يقــر قانون وقف 

أقساط صندوق األسرة!
وهذه الوثيقة فيها مساس 
عطيتــوا  وإذا  باملواطنــني 
الوزيــر صك براءة فســتأتي 
هذه الوثيقة في الصيف اللي 
راح تدمر املواطنني، ولألسف 

والوزير اليوم يقول اخلطة 
االقتصادية هي لوزير سابق 
وهو غير صادق وهذا توقيعه 

على اخلطة االقتصادية.
راتــب  ياخــذ  والوزيــر 
استثنائي ألنه يعرف بالغالء 
الفاحش بينما يأتي باالتفاقية 
االقتصادية ويريد مس جيب 
املواطن وللعلم راتب الوزير 
االســتثنائي 3٠٠٠ دينار غير 
راتبه وصدقوني بالصيف راح 
يجيبون الوثيقة االقتصادية 
اللي راح متس جيب املواطن 
وأنا وقفت الوثائق االقتصادية 
طوال هذه الســنوات واليوم 
يأتي هذا الوزير ليريد تطبيق 
الوثيقة االقتصادية اللي متس 
جيب املواطن والغالء الفاحش 
ورفع االسعار على املواطنني.
واألخ وزيــر املاليــة يبي 
يقر الدين العــام بـ ٢٠ مليار 
و8 مليارات منــه تروح على 
الرواتــب و1٢ مليــار علــى 
املشاريع وعطيناه حلول غير 
الديــن العام لكن مــا يبي، ما 
يعرف يبي يروح للدين العام 

وجيب املواطن.
اللــي جايبهــا  الوثيقــة 
الشيتان كارثة واهلل املتضرر 
األول هو املواطن واألخ ياخذ 
راتب استثنائي وجميع الوزراء 
يأخذون 1٠٠ ألف بالسنة من 
صاحب الســمو غير رواتبهم 

ورواتبهم االستثنائية.
الوزير يطالع نفسه فقط 

ما يهمه إال نفسه.
وزير املالية في اآلخر »جزار 
مالي« األهم عنده إقرار الوثيقة 
االقتصادية ويبي أيضا يخفض 
بطاقة عافية للمتقاعدين إلى 
4٠٠٠ دينــار حتى املتقاعد ما 
سلم من شره! وال يقولكم مو 
أنا وهذه خطة قدمية، ال هذه 
خطته وهو اللي موقع عليها!
ويبــي يوفــر مــن العالج 

هــذا الوزير كل وعــوده غير 
صادقة! وجميع الوعود تتبخر 
وهذه كارثة! وسأوضح األمر 
وأنا رياض العدساني دخلت 
نظيف وســأخرج نظيف ولم 
آخذ رواتب استثنائية مثلك.

عندما يصرح وزير املالية 
يفتــرض عليــه أخــذ الــرأي 
واالقتصــادي  االستشــاري 
والقانونــي، وأنــا لــو منــك 
أقدم اســتقالتي، كيــف تقدم 
االتهامــات جزافا، واعترضت 
علــى االســتحواذ ألن الدولة 
متلــك 48% وكان األصل على 
القطاع احلكومي في 4 جهات 
أن تعلــق فــي مجلــس ادارة 
األوقاف والقصر والتأمينات 
واالستثمار، فليس من املمكن 
أن يفرض القطاع اخلاص رأيه، 
واعترضــت على الدمج واآلن 

استحواذ.
دمج البنكني معناه أصوله 
أكثر من 93 مليار دينار أكثر من 
االحتياطي العام، لذلك اعترض 
على الدمج واالستحواذ وأي 
إجراء يتم في هذا الشأن سيتم 

استجواب الوزير.
وقدمــت ســؤاال برملانيــا 
فــي هــذا الشــأن ومــن حقي 
أن أعتــرض ألن هنــاك أمورا 
مضللة وغير واضحة، األصل 
ان اجلهــات احلكومية تعلن 
األمر ويتحملون مسؤولياتهم.
مع كل احترامي والتقدير 
للنواب قدمــوا لكم مقترحني 
وفــوق ذلك أخذ باالســتبدال 
الربوي والربا حرام، واليوم 
بطريقتــك اجلشــعة حرمت 
فئة وشــريحة مــن املواطنني 
من االستبدال بهذه الطريقة.

وقلت أنا ســواء شركة أو 
كيان أو شركة تسهيالت يا اما 
تكون صندوق ثامن أو شركة 
متول أو بنك والبنك املركزي 
يشرف وتطبيق الـ Ci.net على 
الشركة أو الكيان، كل وعوده 
تبخــرت حتى حرم شــريحة 
كبيــرة متارس هــذه اخلدمة 
ألن أول شــيء صوت الوزير 
مع االستبدال الربوي وتغيير 
املواقف والكلمات حتسب على 
الوزير وعندما رفعت اللجنة 
كالمه يبــني أنــه حافظ مش 
فاهم، هل يعقــل وزير يكون 
بهــذا املســتوى املتدنــي في 
أدائــه، ليس لديــه ابتكار أو 
شيء، طلب 4٥ يوما وإذا كنا 
نتجاوز ذلك لتوقيع العقد وال 
٥ أشهر لن يصير وهدفه هو 
دخول الصيــف ليفّتْك، إقرار 
كل الرسوم بقرارات تنفيذية.
 والتأمينــات االجتماعية 
نزلت بيانا وصرحوا رسميا 
وقالوا إنهم سيقرون القانون 
وفق الشريعة اإلسالمية، لكن 
نريد مهلة واستجوب الوزير 
احلجرف على االستبدال وفق 
الشريعة وإسقاط الديون، لكن 
الوزير احلالي أعطوه فرصتني 
ولكنه صوت ضد الشريعة ولم 
يكلموه على إســقاط الديون، 
والوزيــر احلالــي يعطونــه 
فرصــا متتاليــة وفــوق ذلك 
يريــد دخول فتــرة الصيف، 
لذلــك يجب تطبيــق القانون 
وفــق الشــريعة وال يتميــز 
احلجرف عن الشــيتان، لكن 
الوزير احلالي أخذ فرصتني، 
القانــون وفق  وصوت ضــد 

الشريعة اإلسالمية.
وفقدان التنسيق اجلدي بني 
»التأمينات« مع هيئة اإلعاقة 
لتنفيذ التقاعد الكامل ملن ترعى 

معاقا.
كل ما يخص التأمينات ال 

يوجد عجز فهو عجز افتراضي 
والصندوق املفتوح هو الذي 
يغلــق، والصنــدوق املغلــق 
يحسب املصروفات فقط، قدمت 
قانونا باستبدال غرفة التجارة 
مبوظف ممثل لوزارة التجارة، 

وبها تعارض املصالح.
مــا احللول الذي قــام بها 
الوزير غيــر الوعود التي لم 
تتحقــق، تذكــرون يــوم قال 
عن طيــران اجلزيرة قلت له 
حول األســماء بكافة احملاور 
ليكــون البالغ كامــال، وقلت 
ســوف حتفــظ، لكــن طريقة 
التحويل مصيبة، الوزير يأخذ 
األخبار من وســائل التواصل 
االجتماعي، والبالغ مت حفظه 
ألن البالغ شــكلي يوضح أنه 
ضد التجــار، ولكن لم يحدث 

ذلك ألن البالغ كان صوريا.
علــى  يوافــق  الوزيــر 
االستحواذ ويتبرأ من مواقفه، 
فكثير من اإلخفاقات وقع فيها 
وكثير من الوعود نكص بها.

الوزير أحال بالغا شكليا 
ولم يذكر فيه طيران اجلزيرة 
وقال إحدى شركات الطيران 

الوطنية.
و7 مليارات قلنا بها جدولة 
وقال ســيحولها، هل حولها؟ 
لم يحول شيئا وهذا االقتراح 
جاء من جلنة امليزانيات ووافق 

عليها املجلس.
وقال إن التمثيل احلكومي 
سيكون في بيت التمويل ولم 

يحدث ذلك.
الوزير يقــول لديه غطاء 
شعبي وأنت ســاقط 3 مرات 
ووضعك يعقوب الصانع تنفيع 
انتخابي واضــح وتصفق له 
بالندوة ال تفكر تأتي بصوب، 
يعقوب الصانع وضعك صفقة 
انتخابية وال تعرف أي قرار في 
صفقة بيت التمويل، واحلني 
تسوي نفسك ضدهم، أحتداك 
تصيــر ضدهم، بل وافق على 

كل إجراءاتهم.
األصــل علــى الوزيــر أن  
يجيب عن احملــاور، املواطن 
ال يشارك في إخفاقات احلكومة 
وال يتحمل عدم إدراك وتقدمي 
وثيقة متس جيوب املوطنني. 
وليس من حق الوزير تقدمي 

وثيقة بهذه الطريقة.
أهم شيء لدي إبراء الذمة 
وإرضاء رب العاملني وضميري 
واملسميات زائلة، كنت واضحا 
وضوح الشمس مبواقفي، إمنا 
يأتي وزير بهذا السوء واطلع 
كل البالوي املوجودة عندي، 
أنا شخصاني مع أي شخص 

يخالف الدستور.
شركة االمتياز )علي زبيد( 
الذي مت جتنيســه، وشخص 
آخر قدم أوراقه، وسرق شركة 
االمتياز وهو مع آخرين صدر 
فيهم حكم، والتأمينات متلك 
فيها ولم تطلب التأمينات حجز 

األصول.
1٠ ماليني صــدر بها حكم 
قضائــي بــات باإلضافــة إلى 
1٠٠ مليون في النيابة بتهمة 

»مّرت علينا ذكرى أليمة وهي ذكرى الغزو لنأخذ منها العبر..  هناك طلب ملناقشة إجراءاتنا خالل جائحة كورونا ونحن جاهزون وحاضرون بكل معلوماتنا«
د.رنا الفارس

سمو الشيخ صباح اخلالد وأنس الصالح ود.فهد العفاسي

د.عادل الدمخي

سمو رئيس الوزراء وبراك الشيتان

محمد هايف وبراك الشيتان

صفاء الهاشم

د.حمود اخلضير

علي الدقباسي

أحمد الفضل

د.سعود احلربي مرمي العقيلم.وليد اجلاسم

أنس الصالح يطلب تأجيل استجوابه

م.وليد اجلاسم
ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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غسيل أموال، كان األصل على 
التأمينــات أن تقــوم بدورها 
األصيــل ولم تقم به، شــركة 
بوبيان أعلنت وملاذا لم تتحفظ 
التأمينات، باإلضافة إلى الظلم 
الذي وقع على أحد األشخاص 
وهو مدير األوفست وقدموا الى 
الوزير بالغا في مكافحة الفساد، 
مدير األوفست في ٢٠٢٠/3/1٢ 
يعني أنه كان مسؤوال سياسيا 
وجنائيا وأثناء التقاضي فوجئ 
املتقاضــي بحضور شــخص 
واســتخراج شــهادات غيــر 
رســمية والتزوير في بعض 

احملررات.
الوزير هو املعني وقدمت 
له شــكوى مباشرة، ولم يقم 
بدوره وقدموا بالغا في هيئة 

مكافحة الفساد.
مؤسسة أبراج كابيتال متت 
سرقتها ولم تفعل التأمينات 
أي شــيء، 1٠٠ مليــون دوالر 
جتــاوزات والتأمينــات أكبر 
مستثمر ومت اعتقال مؤسسي 
الشركة ولم يقوموا بإجراءاتهم، 
التأمينات من  وملاذا تقــرض 

األساس؟
صدر حكم أخير عن إحدى 
الشركات في النصب العقاري 
وهو حكم متييز بات، فما ذنب 
من اســتثمر في قطاع العقار 
ومــن اســتملك، ودور وحدة 
التحريات بعد صدور احلكم، 
تفتش على هذه الشركات وإمنا 
لم يتم هذا األمر،  ملاذا لم تتم 

املتابعة بعد هذه األحكام.
البنغالي،  النائــب  قضية 
ال يوجــد تقريــر مــن وحدة 
التحريات املالية، فهي جتارة 
إقامــات وأمــوال مشــبوهة، 
العقــاري إحــدى  والنصــب 
القضايا التــي حدثت ان أتوا 
الوحــدة بعدما ذهب  بتقرير 

الى النيابة.
»االيربــاص«  قضيــة 
استشهدت فيها بحكم قضائي 
بريطاني واستجواب قبل 8/6، 
هناك مستندات أكدت رشاوى 
االيرباص والوزير كان يضلل 
فــي هــذا األمــر، 7 توصيات 
توضح سياســة اإلجــراءات 
املتخــذة مــع احلكــم ويقول 
الوزيــر اني آخــذ معلوماتي 

من الصحف.
وبخصوص املدير األسبق 
للتأمينات، كل وزير يقول مو 
في عهدي، هل هذا يعقل؟، كل 
وزير يأتي ويقــول ليس في 
عهدي، إذن لن يتم رجوع أموال 
الدولــة أبدا، من املفترض أنه 
عندمــا تســلم احلقيقة يضع 
فــي اعتبــاره هــذه القضيــة 
وهذه األمــوال التي هي فوق 
املليــار دوالر فوق 8٠ مليون 
دينار و8٠ مليون استرليني 
وغيرها، و16 حسابا مشبوها 
تخص الرجعان، وهو لم يسرق 
بروحه بل معه عصابة، وكل 
ذلــك والوزير لــم يقم بدوره 
ويتجاهل هــذا امللف اخلطير 
ويقــول فقــط »حولتــه« في 
خطوة متراخية وبها تقاعس 

متعمد في هذا امللف.
وزارة املاليــة أكبــر مــن 
املوانــئ  قدراتــك، صنــدوق 
أحيط الوزير علما أن وثيقة 
االستجواب األول منها محور 
بشــأن تبديد املدير الســابق 
للتأمينات وأموالها، وبالرغم 
من علم الوزير بذلك والوزير 
قال إن املؤسســة استرجعت 
أموالهــا وهــذا علــى خــالف 

احلقيقة.
عــن  الفعليــة  العوائــد 
االستثمار البالغة مليار و1٠٠ 

مليون دينار منها مدينة صباح 
األحمد بـــ 9٠٠ مليون ويأتي 
االقراض بـــ ٢٠ مليون دوالر 
والوزير أجاب إجابة ال تضليل 
للحقائق ولم يرد بشكل واضح.
ترفع اجللســة ملدة نصف 

ساعة للصالة.
استؤنفت اجللسة الساعة 

1:4٥ دقيقة.
٭ وزير املالية براك الشيتان: 
أمتنى الشفاء العاجل حلضرة 
صاحب السمو أمير البالد وأن 
يعود الى ارض الوطن ســاملا 
معافى، ونسأل اهلل التوفيق 
والســداد لســمو نائب األمير 
وسمو ولي عهده الشيخ نواف 
االحمــد، والزلــت اذكــر ذلك 
االكليل من الثقة التي اعطاني 
اياها النواب في االســتجواب 

االول.
احملور األول: الوثيقة االقتصادية

وثيقة االصالح املالي قدمت 
في عام ٢٠16 ثم عقبها برنامج 
استدامة مت استعراضه من قبل 
٥ وزراء في 6 مارس ٢٠18 وهم 
اللجنــة االقتصادية  ميثلون 
الوزاريــة في مجلس الوزراء 
في ذلك الوقت، سبق مناقشتها 
في االستجواب السابق وهي 
وثيقة متثل رأي وزارة املالية 
مــن وزيــر املالية الــى انس 
الصالح نائب رئيس مجلس 
الوزراء، اذن هي مجرد افكار 
واطروحات تناقش في مجلس 
الــوزراء امــا الوثيقة التي مت 
ارســالها الى مجلسكم املوقر 
فهي احملولة بتاريخ 19/٢٠٢٠/٥ 
من وزير املالية بناء على قرار 

مجلس الوزراء.
وهــذه الوثيقة هــي التي 
تعكس رأي احلكومة وُتسأل 
عنهــا احلكومة وتناقش فيها 
احلكومــة، واالعتبــار األول 
هو عدم التعرض الى حقوق 

ال نســتطيع مــن خاللها دعم 
مصروفاتنا في امليزانية.

والوزارة تقدم جميع االفكار 
التي تعمل على ذلك وفق قرار 
يأتي بعد دراسات وبعد اتخاذ 
قرار بشأن كل بند بعد عرض 
مســببات كل بند، لذلك اؤكد 
مــن هــذه املنصة ولــم تتخذ 
اي اجراءات بشــأن ما يسمى 
بوثيقــة االصــالح ونؤكد ان 
امليزانيــة بعــد القادمة ٢٢/٢1 
ستقدم في شهر 9 القادم وكذلك 
لم يصدر من وزارة املالية اي 
تخفيض في الدعوم او املساس 
بحقــوق املوظفني ولم يصدر 
تعميم من وزيــر املالية بهذا 

الشأن.
احلكومــة تهتــم اهتمامــا 
كبيــرا ويختلــف االجراء بني 
الدراســات وبني تأثيرها على 
املواطنني ومثال على ذلك حدث 
قبــل فترة بســيطة فالكويت 
ملتزمة في املنظومة اخلليجية 
وطبقت الدول رسوم االتفاقية 
اخلليجية التي قد تؤثر على 

املوظفني، وهــذه هي الوثيقة 
التي ُيساءل عنها الوزير، وهي 
تخفيض املوازنة مبقدار مليار 

و4٠٠ مليون دينار كويتي.
تناقــش في اروقة مجلس 
القــرارات  الــوزراء ويتخــذ 
بشأنها وهي محولة الى جميع 
اجلهات احلكومية وفي ضوء ما 
تسفر عنه تلك اجلهات يتخذ 
مجلس الوزراء املوقر قراره. 
وامليزانيــة التــي تناقش في 
جلنة امليزانيــات لم تتضمن 
املســاس بأي حق من حقوق 
املواطن، وسوف تقر امليزانية 
٢1/٢٠ دون املســاس بحقوق 

املوظفني او املواطنني.
امليزانيــة املعروضــة لــم 
تتعرض الى حقوق املواطنني، 
فيمــا يتعلق مبناقشــة نوايا 
تغل يد ســلطة مستقلة وهي 
السلطة التنفيذية والتي تعمل 
على مراعاة كل جوانب الدولة 
ووزارة املاليــة تعمــل علــى 
اجلانب املالي الذي يعتمد على 
االيــراد النفطي وهي ايرادات 

الى مجلس الوزراء، االشكالية 
ان الوثيقة خرجت من مجلس 

الوزراء بأرقام تقديرية.
البيانات املالية

املســتجوب يقــول انه ال 
يجوز الصرف خــارج ابواب 
امليزانيــة أو كثــرة املناقالت 
املالية بــني البنود، وأنا اقول 
ان هــذه املناقالت مشــروعة 
ويصــدر بها قــرار من وزارة 
املالية، والطلب يقدم من اجلهة 
احلكوميــة وتدرســه وزارة 
املاليــة وكثيــر مــن الطلبات 

ترفضها وزارة املالية.
أشكر مقدم االستجواب على 
هذه احللول لكنها حلول وزارة 
املالية على مدى سنوات عديدة 
وهناك تعاون كبير بني وزارة 
املالية وجلنة امليزانيات، وهذه 

كلها حلول مالية.
تشــترك بتنمية االيرادات 
غير النفطية 66 جهة حكومية 
مع وزارة املالية حسب طبيعة 
االيرادات التي تختص بها هذه 

زيــادة اســعار البنــاء فعلق 
مجلس الوزراء هذه االتفاقية 
وتراعي احلكومة هذا االمر وهي 
تقوم بأعمالها وجتري دراسات 
وترى الدول احمليطة، وهناك 
اجــراءات تقشــفية ألن واقع 
احلــال هناك اجــراءات تؤخذ 
وتسمى اجراءات مؤقتة. وتؤكد 
احلكومة ان السنة املالية ٢٠/٢1 
مت مراعاة عدم التعرض حلقوق 
العاملــني في الباب األول ولم 
يصــدر اي تعاميــم بشــأن 

امليزانية القادمة ٢٢/٢1.
أؤكــد ان اســهل بنــد في 
الوثيقة يحتاج لدراسة ليست 
اقل من 6 اشهر بعدما ينتهي من 
اجلهات احلكومية، وهذه االمور 
ليســت مــن امــور الضرورة 
ويحتاج الى مشاركة مجلس 
االمة في هذه االجراءات وهذه 
هي منهجية احلكومة في عدم 
االضرار باملواطنني او حقوقهم.
الوثيقــة ليســت قابلــة 
للتطبيق، هذا االمر يحتاج الى 
6 اشهر حتى نستطيع الرجوع 

اجلهات.
امليزانيــة اخــذت  تنفيــذ 
الــوزارة علــى عاتقها حتديد 
االسقف، ووقف سقف تقديرات 
امليزانيــة، نأخــذ باالعتبــار 
التي  تخفيــض املصروفــات 
تؤثــر على اخلدمــات العامة 

التي تقدمها اجلهات.
وزارة املاليــة خفضت من 
٢6.7 مليــارا الى ٢1.٥ مليارا، 
فــي عــام ٢٠19/٢٠18 وزارة 
املاليــة صــدر مؤخــر قــرار 
مجلــس الــوزراء بنــاء على 
كتاب مرسل من وزارة املالية 
لتخفيف الضغط على احتياطي 
األجيــال القادمــة مــن خالل 
تعديل قانون رقم 1٠6 لســنة 
1976 بشأن احتياطي األجيال 
القادمة، واملوافقة على شراء 
أصول االحتياطي العام من قبل 
احتياطي األجيال القادمة وعدم 
زيــادة رؤوس اموال اجلهات 
ذات امليزانيات املستقلة وذلك 

ملدة ٥ سنوات.
وسيكون هذا القرار حتت 
الدراســة املســتمرة ملجلــس 
الــوزراء اذن هنــاك اجراءات 
كثيرة تتخذهــا وزارة املالية 
مــن خالل فرق عمــل العبور 

بهذه األزمة.
الدين العام

العــام قــدم ٢٠17  الديــن 
ونوقش في املجلس ذاك الوقت 
ومتــت اضافة تعديالت مهمة 
واســتجابت احلكومــة لهذه 
التعديــالت ومت تضمينها في 
مشروع حكومي ومتت احالته 

الى املجلس.
السندات والصكوك

التقدم مبشروع الدين العام 
والسندات والصكوك هي احدى 
االدوات املقترحــة والتي يتم 
استخدامها في كل اقتصاديات 
العالم ومن ضمنها استقطاع 
1٠% لصالح احتياطي االجيال، 
واذا كان مطلوب شرح الدين 
العام من الوزير فعلى استعداد 
وننتظر دعوة للجنة املختصة 

ونشرح الدين العام.
اصــدار  منــه  الهــدف 
الســندات والصكوك لتمويل 
العجــز بامليزانية وتعويض 
نقص االيــرادات في مواجهة 

املصروفات.
اما االقتراض بشكل كامل 
فهذه خطوة حتتاج الى قياس 
التكلفة من توفير اموال نفقات 
امليزانيــة وهنــاك عجــوزات 
وصلــت الى 3 مليارات و6٠٠ 
مليون وهناك خفض باالسعار.
ونحــن ملــاذا ال نذهب الى 
صندوق االجيال ونأخذ قرضا 
مــن هذا الصنــدوق ولكن اذا 
فتحنــا صندوق االجيال فهذا 
قــرار تاريخي ولم يقم به اي 
وزير سابق وال نريد الذهاب 
الى صندوق االجيال اللي صار 
لنــا ســنوات طويلــة ونحن 
نحافظ علــى اصولــه واالخ 
املســتجوب يبي نذهــب الى 
صندوق االجيال وهذا يعتبر 
قرار تاريخي وال نريد الذهاب 
الى صنــدوق االجيال وهناك 
بدائل والقــرض يكون عامليا 

ودوليا.
ســبق أن خاطبنا اجلهات 
احلكوميــة الســترداد املبالغ 
احملجوزة لــدى تلك اجلهات 
ومت حتويــل امليزانيــات وال 
يوجــد أي حفــظ لألرباح في 

تلك الوزارات أو املؤسسات.
والديون املســتحقة الذي 
يتحدث عنها األخ املستجوب 

هي فواتير الكهرباء واملخالفات 
املرورية وغيرهــا من املبالغ 
التــي تعتبــر ديونــا وحتى 
اللحظة ال جديد عليها وهناك 
محاوالت عديدة خلفض العهد 
ووصلنا الى حساب العهد الى 
3 مليارات و6٢4 وهذا إجناز.

- احملور الثاني: االســتبدال 
الربــوي والــذي تطــرق الى 
حرمان العديــد من املواطنني 
بعدم االستفادة لتعامله بالربا.

لقــد خاطبنــا دار اإلفتــاء 
للفتوى ومت إصدار ذات الفتوى 
الســابقة وذهبت الى مقترح 
وتقدمت به ومت رفضه من قبل 
مجلــس إدارة التأمينات ومت 
تقــدمي آخر ونضع الشــروط 
واملواصفات وسنقدم القروض 
وفق الشريعة اإلسالمية وبهذا 
سيســتفيد الكثيــر مــن هذا 

االقتراح الذي تقدمت به.
أشــار  الثالــث:  احملــور   -
املســتجوب الى شركة أبراج 
القابضــة واألمــور املتعلقــة 
املقدم  بالتأمينــات والطلــب 
بالتصفيــة وان الشــركة لــم 
تســدد القرض، وهذا اإلجراء 
قام بــه املدير العام األســبق 
ومتــت مســاهمة 1٠٠ مليون 

دوالر أميركي.
وقد تسلمنا 4 مبالغ وكل 
مبلــغ 7 ماليني دوالر أميركي 
واملجمــوع ٥8 مليــون دوالر 
ومت تســلمها مــن التأمينات 
وبعدها امتنعت الشــركة عن 
السداد وقامت التأمينات برفع 
دعوى على الشركة وقمنا برفع 
الدعاوى القضائية ولدينا منفذ 

على التصفية لتلك الشركة.
وقال: إنني ضللت الشارع 
بقضية استحواذ »بيتك« على 
أهلــي متحد وأريد أن أشــير 
الى عــدة أمــور كل القرارات 
التــي اتخذهــا مبنيــة علــى 
أسس ودراســات ولقد وافق 
مجلــس إدارة البنك املركزي 
على اســتحواذ بنك التمويل 
الكويتي على االستحواذ على 

بنك األهلي املتحد البحرين.
واإلجراء الذي اتخذته إعادة 
دراسة وليس تأجيل الدراسة 
نفس مــا طلبه مجالس إدارة 
البنوك إذن هي جتميد إجراءات 
وليست إلغاء اإلجراءات ولو 
لم يكن هناك ڤيروس كورونا، 
لكان مت االندماج بني البنكني، 
ولكن مع هذا الڤيروس طلبت 
إعادة دراســة وليســت إلغاء 
اإلجراءات والدراســة ستعاد 
بشكل كامل وهي ملصلحة البنك 

وليس لشيء آخر.
وقضيــة االســتحواذ أو 
االندماج تأجلت الى شــهر 1٢ 
وليس إلغاء اإلجراءات وستعاد 

تقييم الدراسة فقط.
واألخ املســتجوب يأتــي 
بقضايا لم تكــن بعهدي بأي 

حال من األحوال.
قضيــة »الكويتيــة« ذكر 
اســم الكويــت ولم يتــم ذكر 
اسم اخلطوط الكويتية وال ابن 
مسؤول، بل ذكر اسم الكويت 
من قبل محاكم بريطانيا، وهذا 
ال يدخل ضمن اختصاص وزير 

املالية.
ومقدم االستجواب قال في 
رسالته الثانية إن الوزير أهمل 
ملف مدير التأمينات األسبق، 
واللجنة أسفر عملها عن حق 
املمتلكات الــواردة في احلكم 
والعمل على استرداد األموال 
التابعة للمؤسسة، ومت تشكيل 
جلنــة للنظر في املوضوعات 
املالية  املتعلقة بالتجــاوزات 
وشبهات االعتداء على أموال 

تخبط وزير املالية أدى إلى تراجع الكويت ونزولها بالتصنيف االئتماني 

صالح خورشيد وأحمد الفضل

سعد اخلنفور

رياض العدساني مستجوبا وزير املالية براك الشيتان

حديث بني خالد الروضان ومبارك احلريص د.عبدالكرمي الكندري

ناصر الدوسري

عبداهلل فهاد

مبارك احلجرف د.عودة الرويعييوسف الفضالة وعيسى الكندري

راكان النصف

سعود الشويعر

الوزير ساهم في استنزاف االحتياطي العام الذي وصل إلى 7٠٠ مليون دينار وهذا األمر كفيل بإقالته
وزير املالية ذهب مباشرة إلى الدين العام  والوثيقة االقتصادية التي متّس جيوب املواطنني

الوزير »جزار مالي« على املدرسني واملوظفني واملتقاعدين ويريد االنتقاص من حقوقهم
ت ضد الشريعة الوثيقة االقتصادية تتضمن خصخصة األجهزة احلكومية ومّس الرواتب و الوزير صوَّ

 راكان النصف مؤيدًا لالستجواب:  األوضاع احلالية تتطلب أن يكون هناك
  رجل دولة على قدر املسؤولية وعلى الوزير التصدي للخلل االقتصادي

 أنت وزير مالية الكويت حتت إشرافك أكبر خامس صندوق سيادي بالكويت
 وال تستطيع مخاطبة أبناء الكويت

ملشاهدة الڤيديو
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الشيتان: الوثيقة االقتصادية متثل رؤية »املالية« ومازالت أفكارًا ُتناقش

املؤسســة وقدمت املؤسســة 
بالغــا جنائيــا جديــدا في 1٢ 

نوفمبر ٢٠19.
- الصندوق السيادي املاليزي: 
من خــالل املهام التفتيشــية 
التــي قام بها البنــك املركزي 
بالتأكد من وجــود إخطارات 
قدمت من البنــوك الى وحدة 
التحريات املالية ووفقا إلفادة 
بنك الكويت املركزي أخطرت 
البنــك وحــدة التحريات منذ 
عــام ٢٠16 والوحــدة تتمتــع 

باستقاللية تامة.
خاطب وزير املالية وزير 
الداخلية وأطلعه على ما ورد 
في بالغ وحدة التحريات وأحال 
املوضوع إلى النيابة العامة.

عندمــا انتهى اســتجواب 
املســتجوب  طــرح  األول 
معلومــات بــأن امللــف ذهب 
ناقصا، وأرسلت هذه الرسالة 
بتاريخ ٢4/6/٢٠٢٠ واستجواب 
بتاريــخ 16/6، واســتعرض 
الشيتان نص رسالته عما إذا 
كان قــد مت تقدمي البالغ كامال 
أم بنقص املستندات وجاء في 
الرد بأن البالغ املقدم من وحدة 
التحريــات في ٢8/٥/٢٠٢٠ قد 
اشــتمل على جميع األســماء 
واحلسابات املشبوهة وتؤكد 
الوحدة أن تعاونها مع النيابة 
العامة مــازال مســتمرا فيما 
العامــة من  النيابــة  تطلبــه 

معلومات.
٭ ريــاض العدســاني: حرام 
وزير املاليــة الكويتي يكون 
بهذه املعلومات، فهو لم يستطع 
التفريق بني امليزانية والوثيقة 
االقتصاديــة، ومــا قدمــه هو 
ميزانية، وال يفرق بني امليزانية 
واحلســاب اخلتامــي، ولذلك 
التصنيــف االئتمانــي لدولة 
الكويت نزل، هناك فرق شاسع 
امليزانيــة واالصالحات  بــني 

االقتصادية.
وذكر الوزيــر ان املواطن 
الــكالم،  وتغيــر  يشــاركنا 
امليزانية هي ترتيب، وال يوجد 
شيء اسمه شراء اصول ولكنه 
تبادل اصــول بني االحتياطي 

العام واالجيال القادمة.
الصندوق السيادي هو اقدم 
صندوق سيادي في املنطقة، 
والوزيــر مــع ادائــه ال ميكن 
ان تنتعــش امليزانية وســكر 
القرض بـــ ٢4 مليار ينار في 
سنة ٢٠٠8 الى ٢٠14 اي مساس 
في احتياطي االجيال القادمة 

البد ان يكون بقانون.
وهــو مــن قــدم الوثيقــة 

االقتصادية وموقعة منه.
الوزير ميشي عكس اجتاه 
العالم ويريد اقرار الضرائب، 
وأول مرة تقول النقابات اين 
مجلس االمة ملــاذا ال يتحرك 
لوقــف هــذه الوثيقــة، لكــن 
الوزيــر يتنصــل وإذا دخلت 
فترة الصيف سوف تقر هذه 
الوثيقة، البنزين زاد في يومني 

وهو قرار تنفيذي.
الوثيقة تخص الوزير وكل 
ما ذكره عبارة عن اجابات غير 
صحيــح، فامليزانية واالرقام 
املقدرة واملســتقلة واحلساب 
اخلتامــي هــي االرقــام التي 
صرفت فــي الواقــع، وهو ال 
يــدري امليزانيــة امللحقة من 
امليزانية واملســتقلة إذا وزير 
املالية بهذه الطريقة وال يفرق 
بني امليزانية امللحقة واملستقلة 

وامليزانية التي متول ذاتها.
جعــل االحتياطــي العــام 
يستنزف وقلنا تبادل االصول 
كحــل وقتي وايقــاف الـ %1٠ 
امليزانيــة وتوريد  وترتيــب 

االرباح احملتجزة.
بالنســبة لالقتراض فهو 
انتحار اقتصادي ألن مشاريعنا 
عبارة عن بنى حتتية، واحللول 
هي توريــد االرباح احملتجزة 
وسحب الودائع احلكومية من 
البنــوك احملليــة واالقتراض 
من احتياطي االجيال القادمة 
واالقتــراض مــن صنــدوق 
التنميــة، والديــن العــام مــا 
يعطونه ٢٠ مليارا دفعة واحدة 
بل يعطونه ٥ مليارات وهكذا.
التــي اعطاها  املعلومــات 
الوزيــر كلها خطــأ وال ألومه 
ألنه ما يدري والبد أن احاسبه 
وهو ال يعرف البيانات املالية، 
والدين العام مشروعان اولهما 
بـ ٢٥ مليارا ومت سحبه وقدمت 
آخــر بـ ٢٠ مليــارا مبعنى ان 

الدراسة مختلفة.
لتعزيز الشفافية ال ينبغي 
ان يكون ممثل غرفة التجارة 
في هيئة االستثمار وااليرباص 
تكلمت عن االوراق الثبوتية 
وقلت لــه اطلبها من احملكمة 

ذاتها ولم يطلب شيئا.
فهــد الرجعان، لــم توجد 
مطالبــات حقيقيــة من دولة 
الكويــت وهــو موجــود فــي 
لندن وســرق اكثر من مليار 
ولم يتابعوا وال يوجد تدقيق 

او تفتيش.
أمــا بخصوص االوفســت 
لــم  الــوزراء  فــإن مجلــس 
التفويــض بصــرف  يعطــك 
مبلغ االوفســت، وكل االمور 
الــذي يتكلم عنهــا انت كنت 
رئيس مجلس ادارة االوفست 
ويفترض عليك ان تكون عارف 

االجابة.
اجراء التأمينات متواضع 
والوزير متفرج يعطي اجابات 
ركيكــة وضعيفــة، وهو اآلن 
مع االستحواذ واي وزير مع 
االستجواب سوف يستجوب.

ركيكــة  ضعيفــة  وردوده 
والبالغات ركيكة في ماليزيا 
مت القبض على رئيس الوزراء 
الســابق، ألن هناك رشــاوى 
واســتباحة االموال وعقارات 
وأراضي، وهنا ال يوجد حترك 
وموضوع بشار كيوان كفيل 
بطــرح الثقة فيــه، واعتراف 
بشار كيوان هو ادانة للوزير.
مت حتويــل 4٥٠ عمــوالت 
مشــبوهة ولم يستطع اتخاذ 
اجراءات في وحدة التحريات 
املالية هذه التحويالت الوزير 
يتحاسب عليها، ولكنه حول 

بالغا شكليا.
كل ما ذكره الوزير أخطاء 
وتضليــل ولم يجــب عن اي 
شــيء، الوثيقــة االقتصادية 
هي زيادة االســعار والرسوم 
علــى النــاس والفتــوى على 
االســتبدال الربــوي قالت ان 
االســتبدال حــرام وربا وفي 
جلنــة امليزانيــات قــال كيان 
وما في شيء اسمه بيان وفي 
فترة الصيف سيتم االستبدال 

فــي ٢٠٢٠/4/1٢ مجلــس 
االدارة رعى ضرورة دراســة 
كافة املخاطر احملتملة والناجتة 
عن ازمة كورونــا، وال اجابة 

اجابها سليمة.
اين وحدة التحريات املالية 
وســرقات تضــرر منها ناس 

ابرياء.
في صندوق املوانئ تنازل 
عــن حــق الدولة، فإلــى متى 
الوزراء يأخــذون معلوماتهم 

من الصحف؟
كل مــا ذكــره الوزيــر هو 
تنصله من املسؤولية، هناك 
سرقات ورشــاوى في قضية 
االيرباص وحول القضية فهل 

تابع؟
ويؤدي الى استباحة املال 
العام، شركة »امتياز« والسارق 
على زبيد ولم تستطع ان تذكر 
اسمه، سرق اكثر من 1٠ ماليني 
دينار، هذه االجراءات والتراخي 
تعطي مؤشــرا لباقي الوزراء 

باالستمرار في التسيب.
تكلمنا عن قضايا جسيمة 

نهاية التحقيق الذي حدث 
في »نزاهة« فهــي اكدت على 
االجراءات التي اتخذها الوزير، 
بشأن قيام مؤسسة التأمينات 
بشراء اسهم في احدى شركات 
الطيران الوطنية في وقت غير 
الطيران  مناســب وشــركات 
باالســم مذكورة في الكشــف 
املرفــق مع كتاب وزير املالية 
الى »نزاهــة« ورئيس الهيئة 
يقول ان الهيئة قيدت بالغكم 
ولــم تقل ان هنــاك نقصا في 
البيانات والبــالغ كان كامال، 
وقد باشرت الهيئة اجراءاتها 
حياله، بدءا من اجراء التحريات 
وجمع االستدالالت واستدعاء 
مؤسســة  فــي  املختصــني 
التأمينات وانتهت اعمال الهيئة 
الى حفظ التقرير لعدم وجود 
شبهة جرمية، اذن احلفظ ليس 
لنقص البيانات ولكن النتفاء 

شبهة وجود جرمية.
وأفادت »نزاهــة« بقولها: 
علما ان للهيئة حق العدول عن 
قرارها متى استجدت معلومات 

الربوي ويؤدي الى حرمان فئة 
كبيرة من املتقاعدين، فليعطنا 

الوزير وعدا واحدا اجنزه.
ليــس من حــق الوزير ان 
ميس جيب املواطن وليس من 

حقك اخذ راتب استثنائي.
رســالتي للشــعب انه في 
حــال زيــادة االســعار ال احد 
املواقــف  ينتقــد ولتجعلــوا 
تتحــدث اوال، وزير لم يخرج 
ويتكلــم مع النــاس، هل هذا 
وزيــر مالية اجدد الثقة فيه؟  
املواطن البسيط هو من يتضرر 
واإلجــراء الصحيح هو طرح 
الثقة في الوزيــر الذي تبنى 

الوثيقة االقتصادية.
٭ مرزوق الغامن: ترفع اجللسة 
ألداء الصالة ثم تستأنف بعد 

ربع ساعة.
استؤنفت اجللسة الساعة 

الرابعة والربع.
٭ وزير املالية براك الشيتان: 
طرحــت كل املعلومــات فــي 
املداولــة األولــى وأؤكد على 

بعض النقاط.

جديدة ولــم يتبني لها وجود 
جرميــة مــن جرائم الفســاد، 
وستعدل عن قرار احلفظ في 
حني اســتجدت معلومات اذن 
هذا اإلجــراء هو املطلوب من 
وزير املالية، وإذا كانت هناك 
شبهة جرمية فساد فسأستكمل 
اإلجراءات وهذا الدور املطلوب 

من وزير املالية.
وفيمــا يتعلــق بالشــراء 
والتبادل بني صندوق االجيال 
العــام ورجعت  واالحتياطي 
للمختصني وقالوا هي عملية 
شراء فصندوق االجيال القادمة 
اشترى من االحتياطي العام.

والبــالغ الــذي احيل الى 
النيابة اشتمل على 1٥٠ صفحة 
وليســت 7 صفحات متضمنا 

االسماء وكل البيانات.
عــن  تختلــف  الوثيقــة 
امليزانيــة وقلــت ان الوثيقة 
ليس لها تأثير على امليزانية، 
وســوف يكون لهــا انعكاس 
علــى امليزانية العامة ســواء 
او  املصروفــات  بتخفيــض 
زيادة االيرادات وأؤكد ان هذه 

االجراءات سليمة.
واالجتماعــات مــع وزير 
املالية يتكلمون عن ان الكويت 
سوق ســوداء لعدم تطبيقها 

الضريبة االنتقائية.
ولــن يخفــض التصنيف 
االئتماني لدولة الكويت ولكن 
تثبته الــى AA ولكن النظرة 
نفسها سلبية وهناك اجراءات 
يتعــني علــى دولــة الكويت 
النظرة  اتخاذها لتعديل هذه 

خالل مهلة 6 اشهر.
بالنسبة لالستبدال فطلب 
الفتــوى باعتبار تغير الزمن 
واالحداث وهذا امر مهم وأشكر 
مؤسسة التأمينات وحضورهم 
الــى جلنــة الفتــوى لشــرح 
االستبدال القائم حاليا، وكانت 
الفائدة 14% والقانون اجلديد 
نزل الفائدة إلى 6% وال فائدة 
على املواطــن فتقليل الضرر 
علــى املواطــن مبدأ شــرعي 

يتماشى مع الشرع.
وإجراءات الوزير سليمة.

وبخصــوص بنــك بيــت 
التمويــل فهناك قــرار إلعداد 
دراســة اجلــدوى وتشــكيل 
مجلس االدارة للهيئة العامة 
لالســتثمار ونســبة ملكيــة 

احلكومة %48.
بالنسبة لصفقة االيرباص 
فاملجلس شكل جلنة حتقيق 
وهــي اعلــى مــن التوصيات 
بالرغم اننا قمنا بواجب تنفيذ 
التوصيات وهناك اكثر من 8 
اجتماعات عقدتها اللجنة معنا 
ومع »الكويتية« وزودنا اللجنة 

بكافة البيانات.
النصــف: )مؤيــدا  ٭ راكان 
لالستجواب(: هذا االستجواب 
هو سياســي وال يعنــي اننا 
جنــرح في ذمتــه املالية، هذا 
اليوم  االســتجواب تاريخــه 
بأسعار النفط يتطلب ان يكون 
هناك رجل دولة في هذا املوقع، 
ابحث عن تاريخ وزراء املالية 
السابقني وانظر مواقف وزراء 
املالية في ازمة املناخ، لو كان 
ســعر النفــط 1٥٠ دوالرا كنا 
نقــول نعم، ولــم تخرج مرة 
واحدة تكلم الناس عن احلالة 
املالية للدولة، الكويت في عهدك 
ينزل تصنيفها االئتماني مرتني 
وكل ذلك مت في عهدك، ما انت 
عارف تقترض من الداخل او 
اخلــارج، الدين العــام تقدمه 
وترد تسحبه، انظر كيف واجه 
الوزراء السابقون الشارع منهم 
العتيقي وناصر  عبدالرحمن 

الروضــان، انظر الــى وزراء 
دول مجلس التعاون كم مرة 
الناس،  يخرجون ويكلمــون 
وإذا كانت جهودك باتصاالتك 
على النواب مثل داخل وزارتك 

كنت انتجت.
ما ازدواجية املعايير، مع 
االخ نايــف احلجــرف كنتــم 
شديدي العذاب وغفور رحيم 
مع براك الشــيتان، 4 اشــهر 
يريد اخذها لدراســة جدوى؟ 

كيف ذلك.
مشكلتنا معك في املصداقية 
وقدرتك على التالعب بالكالم 

واللف والدوران.
الوزير يرسل باستعجال 
قانون االستبدال وبعد نصف 
ســاعة يبي يســحبه، ام انك 
غيرت رأيــك او جاء إليك امر 

بسحبه.
وعدت الناس ان اغلبية بيت 
التمويل سترد بقيادة الشعب 
فماذا حدث؟ هل اخذت القيادة، 
تطلــب 7 مليــارات من وزير 
النفط وانت تعلم وهو يعلم 
ونحن نعلم انه ال يســتطيع، 
ما هذه املزايدة وما يقبل بها؟

وهل هناك شرع اسمه من 
حيــث املبدأ؟ هــل انت مع او 

ضد؟
هنــاك وزراء كثــر ضحوا 
بكراسيهم للدفاع عن قيادييهم، 
وهــؤالء هــم الــوزراء الذين 
نحترمهم، ليس عندي هوس 
طــرح الثقة في مســتجوب، 
وعندمــا نــرى تعاملــك مــع 
مجلس ادارة التأمينات ومشعل 
العثمان والفريق التابع له انه 
انقذ هذه املؤسسة مت التضحية 
فيهم واحلتهــم الى »نزاهة«، 
وملاذا ال تســرب الكتاب الذي 
يحفــظ كرامتهــم، تســريب 
االحاالت وال تســرب البراءة 
فهذه مشــكلة، لدي معك ازمة 
كفاءة وازمة مصداقية، احترمك 
ولكن هذا املكان »عود« كبير.
الدولة تعبت  القياديــون 
عليهم في مصاريف تعليمهم، 
ارباح تاريخية يحققها مشعل 
العثمان وفريقه، منصبك مر 
عليــه اكبر رجاالت واشــرف 
رجــاالت الكويــت وال وزيــر 
قبل بقرار مالي يضر ميزانية 
الدولة، انت حتتك خامس اكبر 

صندوق سيادي في العالم.
كيف نزل تصنيف الكويت 
االئتمانــي مرتــني؟ امتنى ان 
حتذو حذو زمالئك وتكاشف 

الناس.
)معــارض  املــال  بــدر  ٭ 
لالستجواب(: شــكرا للوزير 
والنائب خللوه من التجريح، 
متعلقــا  امــرا  وســأذكر 
بالدســتور وآخــر متعلقــا 
مبحاور االستجواب، الدستور 
ُيخالف باســتعمال مادة منه 
والدميوقراطية تنحر باســم 
الدميوقراطية وباسم االدوات 
الدستورية، استجواب خرج 
من رحم استجواب، واعلن عنه 
قبل ان ينتهي االستجواب االول 
واختزل من 1٠٠ صفحة الى 34 

صفحة من ٥ محاور الى 3.
اخشى ان يكون ذلك ذريعة 
ملن يريد ان يعدل الدســتور، 
اراه استجوابا كامال قائما على 
االفتــراض واالحتمال وليس 
على الدليل الناجز، ال ميكن ان 
نستدل على ادانة وزير بأدلة 

محتملة.
ذكر في صحيفة االستجواب 
انه مت حتميل االحتياطي العام 
مبصروفات كان يتعني حتميلها 
عن امليزانية هو التسليح ومن 

فعل ذلك مجلس ٢٠13.

»مازلت أتذكر ثقة نواب األمة في االستجواب السابق« 

وزير املالية براك الشيتان يرد على استجواب العدساني

نايف املرداس

عمر الطبطبائي وماجد املطيري وعبدالوهاب البابطني ومحمد الدالل سعدون حماد

د.بدر املال

عدنان عبدالصمد

حمد املطير

عبداهلل الكندريد.خليل عبداهلل د.فهد العفاسي

عسكر العنزي

لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن الوثيقة ولم يصدر أي قرار بتخفيض الدعوم أو مساس رواتب املوظفني
مجلس الوزراء عّلق زيادة الرسوم على مواد البناء حتى ال تنعكس على زيادة األسعار

التصنيف االئتماني لم يخفض بل ثبت على »AA« إمنا ما أعطي هو نظرة تتيح لنا التعديل
ين العام ضمن األدوات املقترحة والتي يتم استخدامها في العديد من االقتصادات بالعالم الدَّ

بدر املال معارضًا لالستجواب:  مؤسف أن نرى الدميوقراطية ُتنحر باسم 
 الدميوقراطية وأن يكون استخدام األدوات الدستورية ذريعة 

 ملن يريد أن يعدل الدستور
ال جتوز إدانة وزير على احتماالت وأمور ال تدخل ضمن اختصاصاته

قاعة عبداهلل السالم كما بدت أمس
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خليل الصالح وعسكر العنزي

خالد العتيبي

خلف دميثير

الصالح يطلب تأجيل استجوابه.. واملناقشة ١8 اجلاري

اول وزير هو الشيتان، اول 
وزير ارسل كتاب توريد االرباح 
احملتجزة + دعوت واستجاب 
الوزير بأن يكون هناك شراء 
مــن احتياطــي االجيــال عن 
طريــق االحتياطي العام، وقد 
حدث، وهل هذا االمر يستحق 
الوزيــر،  ان نحاســب عليــه 
وتخفيــض العاملني على بند 
املكافآت ألــم يكن ذلك محورا 

في استجواب وزير االعالم؟
واملادة 8 مــن القانون 114 
لسنة ٢٠14 بشأن »عافية« أليس 
املطلــوب هو حتديــد الفئات، 
عندما تقول رفع اسعار الكهرباء 
هل نسأل وزير املالية عن اعمال 
وزير الكهرباء، أليس الضريبة 
املضافة حتتاج الى تشريع من 
مجلس االمة؟ وكذلك التعليم 
العالي نســأل بــدال من وزير 

املالية في االبتعاث.
وكل محاور الوثيقة قائمة 
علــى االحتمــال ونذهــب الى 
الوزير املختص في هذا الشأن.
معــدل الســيولة داخــل 
الصنــدوق االحتياطــي العام 
انخفــض، أليس مجلس االمة 
من وافق على احلساب اخلتامي 
هذا؟ فهل نحمل الوزير قرارات 
مجلس االمة عندما يقدم الوزير 
مشروع الدين العام؟ أليس هذا 

حق دستوري للوزير؟
أنــا رئيس جلنة التحقيق 
في »االيرباص« سأحتدث عن 
الدليل الذي وضع بالشاشــة، 
حكــم محكمــة كراونكــورت 
هو ليس حكمــا، هناك تقرير 
مكتب االحتيال وتقرير املكتب 
الفرنسي وكولومبيا االميركي 
كل ذلك اختــزل في املادة 13٥ 
من احلكم، فهو ليس دليل ادانة 
بل دليل براءة، فشركة ايرباص 
تعاملت مــع 117٠ جهة وكتب 
الـ SFO اختار 11٠ جهات وركز 
حتديدا على 1٥ دولة، واالمارات 

والصني وروسيا والسعودية 
واليابان والكويت.

وبذات الفقرة، ذكر في آخر 
ســطرين التــي أدعــو إلعادة 
 SFO عرضهــا أن مكتــب الـــ
ركــز علــى كوريــا وماليزيا 

من النواب ال يعيب الوزير ما 
يقوم به هو نفسه.

أرجو أن يقف االستجواب 
عند هذا احلد وال نحمل الوزير 
وزر قرارات قد يتخذها وزير 
آخــر وأدعــو اهلل أن تبقــى 

وإندونيســيا وتايوان وغانا 
واملكســيك وكولومبيا، ومن 
هذه الدول ماذا أدين؟! احلكم 
أدان ماليزيا. بخصوص الراتب 
االستثنائي، لكن في احلقيقة 
هو من أخذ الراتب االستثنائي 

تعســفا أراه محاســبة وكان 
االســتجواب نفســه لنايــف 
احلجرف، وأنا لــم آخذ راتبا 

استثنائيا.
٭ بدر املال: أرى أن االستجواب 
تعسف، وشــتان بني مخالفة 

الدســتورية محل  املمارسات 
التطبيق الصحيح وطرح الثقة 
بالوزير من عدمه لن يقلل منه 
شيئا وال من النائب املستجوب 

شيئا.
٭ رياض العدســاني: ما أراه 

احلجرف ومخالفة الشيتان.
بــراك الشــيتان )وزيــر  ٭ 
املاليــة(: إن شــاء اهلل تكون 
عندي املصداقية، وما أطرحه 
في هذا اجلانب أطرحه لبلدي 
وألبينــا ســمو أميــر البــالد، 

ومحاور االســتجوابني شابها 
عدم الدستورية، وأرفض هذا 
املنهج في هذه املمارسة، ولم 
أطلب الراتب االستثنائي وإن 
كنت ترى أنــي طلبت فعليك 
البينة، ولم أطلب لنفسي في أي 
مكان في عملي الوظيفي انتهاء 
بعملي الوزاري، وإجمالي راتبي 

48٠٠ دينار شهريا.
وأؤكد استمراري في القيام 
بواجباتي املوكلة لي واحترامي 
للدســتور والقوانني وحماية 
حقــوق املواطنــني واألمــوال 
العامــة، وأشــكر جميــع من 
ساندني وجميع من رأى غير 

ذلك.
٭ مــرزوق الغــامن: تقــدم 1٠ 
مــن األعضــاء بطلــب طــرح 
الثقة في وزير املالية حســب 
املادة 1٠1 من الدستور: مبارك 
العدساني،  احلجرف، رياض 
راكان النصف، عمر الطبطبائي، 
صفاء الهاشم، صالح عاشور، 
خليل الصالح، خالد الشطي، 
أحمد الفضل، صالح خورشيد، 

يوم األربعاء القادم.
 استجواب وزير الداخلية

٭ مرزوق الغامن: فهل يرغب 
الوزير في مناقشة االستجواب 

اليوم؟
الصالــح )وزيــر  أنــس  ٭ 
الداخلية(: التزاما باملادة 1٠٠ 
أطلــب التأجيل وفي جلســة 
علنية وقدمت اليوم استيضاحا 
للوقائع الواردة باالستجواب، 
وأتطلع من النائب شعيب أن 

يرسل الردود.
٭ مرزوق الغامن: االستيضاح 
لم يصل إال فــي نهاية الدوام 
وسيرســل الى العضو حتى 
يكون االستجواب يوم األربعاء 
18/8، موافقــة عامــة، ترفــع 
اجللســة الى صبــاح يوم غد 

9 صباحا.

قدم طلب استيضاح على احملور األول الستجواب املويزري
صالح عاشور وحمد الهرشاني

أسامة الشاهنيشعيب املويزري

فراج العربيد علي الدقباسي على املنصة

صورة زنكوغرافية من طلب استيضاح أنس الصالح أمس للنائب شعيب املويزري

د.محمد احلويلةاحلميدي السبيعيبراك الشيتانخالد الروضان

يوسف الفضالة

منصة االستجواب

محمد الهدية

نواب: سنقف سدًا منيعًا جتاه أي مشروع حكومي ميّس بجيوب املواطنني
أكد نواب رفضهم ألي وثيقة اقتصادية تتضمن املساس باملزايا 
التي كفلها الدســتور والقانون للمواطنني، محذرين احلكومة من 
اللجوء إلى إصدار القرارات لرفع املعيشــة على املواطن في بعض 

اجلوانب التي ال حتتاج إلى إصدارها بقوانني.
وأجمع نواب، في تصريحات متفرقة في مجلس االمة أمس، على 
ان نقطة االرتكاز في استجواب وزير املالية هي الوثيقة االقتصادية 
التي ستمس املواطنني من أصحاب الطبقة الوسطى، مشددين على 
أهمية وجود وقفة نيابية جتاه الوزير احلالي أو أي وزير يفكر في 

سد خلل امليزانية على حساب املواطن.
فمن جانبه، استغرب النائب مبارك احلجرف قيام وزير املالية 
براك الشيتان بإرسال الوثيقة االقتصادية إلى مجلس الوزراء على 

عكس وزراء سابقني لم يفعلوا ذلك.
واكد احلجرف قناعته التامة في الوقوف ضد هذه الوثيقة، مشيرا 
الى انه في مجلس 2013 ُحل املجلس ورفع سعر البنزين وانه يتوقع 

أن يحدث نفس هذا السيناريو.
وأشار إلى أن ســمو رئيس مجلس الوزراء أعلن قبل شهرين 
عن عدم وجود رواتب لدفعها للمواطنني، متســائال: من اين سيتم 

التعويض؟ أليس من جيوب املواطنني والطبقة الوسطى؟
وتوقع ان ترفع احلكومة أسعار كل من البنزين والكهرباء فور 

انتهاء دور االنعقاد احلالي.
واكد دفاعه عن املواطن البســيط دون االلتفات ألي جتاذبات 
سياسية هنا او هناك، وأنه ســيكون حجر عثرة أمام اي انتقاص 

للمزايا التي كفلها له الدستور والقانون للمواطن.
من جهتها، قالت النائب صفاء الهاشــم: انتهى استجواب وزير 
املالية مثل ما توقعت بتقدمي ورقة طرح الثقة، وأتشرف بأنني أكون 
أحد االســماء املوجودة في ورقة طرح الثقة، حيث من اول لقاء لي 
معه في اللجنة املالية عرفت ان الوزير غير متمكن من أدواته املالية 

ومن املعلومات التي يدلي بها وحذر بكلماته.
وأضافت الهاشم أنه فيما يخص موضوع االستبدال فقد جتنب 
الوزير احلضور للجنة املالية، وكانت اجتماعاتنا مع الفريق الفني، 
واملفروض ان يكون القرار من الوزير وليس الفريق الفني، وفيما 
يتعلق بتأســيس كيان للتمويل اإلسالمي حتت مظلة التأمينات لم 

يحسم الوزير رأيه بشكل قاطع.
وشددت على انه لن نســمح بتمرير الوثيقة االقتصادية التي 

تتضمن رفع الرســوم وتخفيض الرواتب وتقلل االبتعاث للطلبة 
والعالج باخلــارج، مؤكدة انه »يجب ان يحــس املواطن الكويتي 

بالرفاه في دولة الرفاه«.
وأيدت الهاشم تصريح النائب احلجرف والذي بني فيه ان وزير 
املالية السابق نايف احلجرف لم مينح الفرصة التي منحت للشيتان 
ومت إنذاره مبهلة »مغيب شــمس«، وأيضا انه سيتضح في جلسة 

التصويت على طرح الثقة مواقف النواب منه.
من جهته، قال النائب خالد الشطي ان موقفه الداعم لسحب الثقة 
من وزير املالية يأتي إلبراء ذمته من أي زيادة أو تكاليف قد تفرض 
بعد فض دور االنعقاد نتيجة الوثيقة االقتصادية التي قدمها الوزير.

واعتبر الشطي ان وزير املالية يستهدف من خالل الوثيقة جيب 
املواطن، مشيرا الى اعترافه خالل االستجواب بأنها محل نقاش في 

مجلس الوزراء وأنه هو من تقدم بها.
وبنيَّ أن الوثيقة االقتصادية تتضمن تخفيض عدد العاملني بأجر 
مقابل عمل وبند املكافآت بنسبة 50%، وتخفيض رواتب العاملني في 
الهيئة التدريسية بجامعة الكويت واملعاهد التطبيقية واملعهد العالي 
للفنون املســرحية، وتخفيض 50% من املبالغ املخصصة للساعات 
الزائدة عن النصاب التدريســي بجامعة الكويت واملعهد التطبيقي 

واملعهد العالي للفنون املسرحية.
وأوضح أن الوثيقة تتضمن أيضا تخفيض احلد األقصى لالنتفاع 
من نظام التأمني الصحي للمتقاعدين )عافية( إلى مبلغ 4 آالف دينار، 
وتخفيض بنــد العالج باخلارج إلــى 50%، وتخفيض دعم األندية 
الرياضية، ورفــع املعدالت املطلوبة البتعــاث الطلبة إلى اخلارج، 
وتطبيق ضريبة السلع االنتقائية وضريبة القيمة املضافة، وتعديل 
قانون دعم العمالة، وتخفيض نسبة 50% من مشاركة احلكومة في 
التأمينات االجتماعية وحتميل نســبة الـــ 5% التي كانت تتحملها 

احلكومة على املوظفني.
وأشــار الى ان الوثيقة تتضمن جتميد كل الزيادات والترقيات 
السنوية لكل اجلهات احلكومية واملستقلة والشركات التابعة للحكومة، 
مؤكدا أن وزير املالية تقدم بوثيقة حتتوي على إلغاء دعم املستودعات 
لكل من البنزين والكيروسني والديزل مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار 

احملروقات، ورفع رسوم الكهرباء واملاء ووقف الدعم عنهما.
وأكد أنه وعد الشعب الكويتي منذ أول يوم لدخول االنتخابات 
على عدم القبول بأي مساس بجيب املواطن، وبالتالي فإنه ال يستطيع 

اليــوم أن يكون محلال لهذه الوثيقــة االقتصادية، مبينا أن واجبه 
السياسي والوطني يفرض عليه االعتراض على إجراءات احلكومة 

مبثل هذه الوثائق.
وشدد على أن احلكومة قبل أن تقدم مثل هذه الوثائق وتذهب 
إلى زيادة أسعار الوقود واملاء والكهرباء أن ترشد اإلنفاق والرواتب 
املرتفعة التي تصل 15 ألف دينــار في احلكومة ورواتب الوافدين 
التي ترقى على رواتب املواطنني، وأن توجه الترشيد إلى مصاريف 

الورود والوالئم واإلسراف في السفرات والرحالت.
وحذر من أن مثل هــذه الوثائق ميكن أن تصدر بقرارات دون 
احلاجة إلى إصدارها بقوانني، في حني أن الضريبة هي التي تتطلب 

أن تصدر بقانون.
وأكد أن كل عضو ســيتحمل املسؤولية التاريخية أمام الشعب 
الكويت من خالل الوثيقة االقتصادية التي ال مبرر لها في ظل عدم 

معاجلة الهدر في املصروفات والتعدي على األموال العامة.
وأكد النائب خليل الصالح تأييده طرح الثقة بوزير املالية براك 
الشيتان بسبب الوثيقة االقتصادية، معتبرا أن هذه الوثيقة ستمس 

جيب املواطن إذا لم يتم التصدي لها.
وقال الصالح ان جلسة اليوم )امس( هي جولة جديدة من العمل 
السياســي املميز في الكويت، مؤكدا رفضه ألي تهديد الستقرار 

احلالة املعيشية للمواطن في ظل أزمة كورونا.
وأكد على أهمية توصيف هذه الوثيقة بأنها افكار لتجميد رواتب 
املوظفني مؤقتا، مشددا على ضرورة وقوف اجلميع وقفة حقيقية 

جتاه هذا التوجه احلكومي.
ورأى ان هنــاك تناقضات في ردود وزير املالية الذي أعلن أن 
هذه الوثيقة هي مجرد افكار ال متس جيب املواطن، ثم أكد احلاجة 
إلى 6 أشهر لتنفيذها، ثم قال انها لن تنفذ في 2020، معتبرا أن هذه 

التناقضات تعطي رسالة بأن هناك نوايا مبيتة.
وقال الصالح ان سمعة وزير املالية طيبة لكن العمل السياسي 
له وضع آخر وال يجب تلفيق هذا القانون والذي سيكون ضحيته 

هو املواطن.
بدوره، قال النائب أحمد الفضل انه بنى قراره في تأييده لطرح 
الثقة في وزير املالية على أن املنهج املتبع في وزارة املالية سيؤدي 

إلى الهاوية والدمار.
وبني الفضل ان محاور االستجواب بعضها ال يرقى لطرح الثقة 

ومنها احملور اخلاص بـ »ايرباص« وأيضا مســؤولية الوزير عن 
الصندوق املاليزي.

وأوضح ان محور واحد هــو اخلاص بالوثيقة االقتصادية هو 
املهم، الفتا إلى انه تابع هذه القضية في املجلس مع فريق من وزارة 
املالية ملدة 5 أشــهر، وكان يتم البحث عــن حلول وبدائل وتنظيم 
للدعومات السنوية التي تبلغ 4.7 مليارات وهو مبلغ ضخم يعادل 

نصف الرواتب وما في حكمها.
وأشــار الى مطالبة الوزير مرارا وتكرارا بأن يخرج ويوضح 
للنــاس إال انه لم يتحدث عن رؤيتــه للوضع االقتصادي، وكل ما 
قدمه ورقة هزيلة يريد أن يقضي فيها على الهدر من جيب املواطن 

وهي ال تفرق بني املواطنني حسب قدراتهم.
وبنيَّ أن الوزيــر يريد خفض 50% من العالج في اخلارج بينما 
لم يوفر البديل فــي الداخل، كما أنه يريد وقف البعثات اخلارجية 
من دون أن مييز بني البعثات املميزة وغيرها، هذا غير زيادة سعر 

الديزل والكيروسني ومصادر الطاقة من دون دراسة.
وأضاف الفضل أن زيادة احملروقات تعني زيادة اسعار جميع 

السلع على املواطنني وهذا ما حدث سابقا عند زيادة الديزل.
ولفــت إلى ان الدول حاليا وفي ظــل األزمة تعمل على خفض 

الضرائب والرسوم والتكاليف حتى يزيد االنفاق.
وأكــد ان الوزير لم يذكر أي رقم عن الوفورات ومن اخلطوات 
التي اقترحهــا 14 بندا تتعلق جميعها باخلفض، لكن لم يذكر رقما 

واحدا عن توقعاته للناجت احمللي وال وقت التطبيق وال الكلفة.
وأشــار الفضل إلى أنه ال يجوز ان يتم تطبيق نفس اخلطوات 
على ذوي الدخل احملدود وهم نســبة كبيرة ألن املجتمع سيصبح 
بني فاحش الثراء واآلخرين، مشــيرا إلى ان سمو األمير يؤكد في 

افتتاح كل دور انعقاد على عدم املساس بذوي الدخل احملدود.
وأفاد بأن الوزير وكل من هو مســؤول عن امللف االقتصادي 

يرون أن اسهل شيء أن يلجأ إلى املواطن.
من جانب آخر، قال الفضل إن استجواب وزيرة الدولة للشؤون 
االقتصادية هو القادم بصفتها رئيسة اللجنة االقتصادية في مجلس 
الوزراء اذا لم تأت باحللول التي مت طرحها عليهم للمشاريع الصغيرة 

واملتوسطة سواء كما هي او يضيفون عليها وينقحوها.
وقال انه اذا لم تأت بحل في اجتماع اللجنة األسبوع القادم فمن 
اآلن سيتم التحضير لالستجواب الذي سيطول كل وزير متخاذل.

ملشاهدة الڤيديو



آراء
االربعاء ٥ اغسطس ٢٠٢٠

13

إلى مجلس 
الوزراء: لنبدأ 

مبميزات الوزراء!

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل ابراهيم االبراهيم

بتكليف من عبدالعزيز اســحق التركيت - رئيس 
الشؤون املالية واإلدارية في الديوان األميري ومبناسبة 
افتتاحه ملركز جابر األحمد الثقافي (مسرح دار األوبرا) 
فكرنا بعمل مسرحية على غرار مسرحية «فرحة أمة» 
جنمع خاللها من تبقى من جيل الرواد وعلى رأسهم 
املرحوم عبداحلســني عبدالرضا نتناول خاللها أهم 
املواضيع التي تهم الشأن احمللي واخلليجي والعربي، 
وفي هذا السياق اجتمعت في مارس ٢٠١٧ مع املرحوم 
عبداحلســني عبدالرضا لتحضير نص مسرحي من 
تأليفي بعنوان «لو يرجع أســير» تخيلنا خالله ماذا 
لو مت اكتشــاف سجن حتت األرض في العراق يضم 
عددا من األسرى من بينهم ناج واحد كويتي؟ وكيف 
ســيرى دولته الكويت التي ضحى هو ورفاقه الذين 
كان من بينهم الشاعر الشهيد فائق عبداجلليل الذي 
حضر الناجي (عبداحلسني) حلظة إعدامه قبل ان ينقل 
الى السجن األرضي ؟!، كيف سيجد الكويت بعد أن 
عاد إليها بعد أكثر من ٢٥ ســنة؟، هل هي بنفس ما 
تخيلها ومتناهــا؟ في إطار نهدف من خالله التذكير 
بدروس الغزو، ولكن القدر حال دون أن يرى العمل 

النور لوفاة املرحوم عبداحلسني عبدالرضا.
تذكرت املوضوع وأنا أشاهد صور الشهداء الذين 
ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت مبناسبة مرور ٣٠ 
سنة على الغزو العراقي، وتخيلت بخجل ماذا لو قرأوا 
معنا مانشيتات الصحف واألخبار مبواقع التواصل 
االجتماعي عن الفساد الذي ينخر جسد وطني الكويت 
من كل زاوية، شعور اخليبة واألسى واإلحباط يغزو 
نفوس الشباب، واملسؤولون املتعاقبون على مراكز 
القرار وممثلو األمة يتعاملون من البلد وكأنها دولة 
مؤقتة!، دولة عظيمة كالكويت.. أدركنا عظمتها التي 
منحها اهللا خالل أزمة كورونا عندما لم يشعر املواطنون 
في مختلف دول العالم باألمان إال فيها!، حســرة في 
نفس كل من صمد بحب لهــذا الوطن خالل الغزو، 
حسرة أم وأب وابن وزوجة كل شهيد وشهيدة ضحوا 
بأرواحهم فداء للوطن، وطن يباع في صندوق ماليزي 
وعلى نائب بنغالي ولغســل أموال ايراني مشبوهة.. 
فيها الذمم معروضة للبيع لكل من يدفع، ويرى املال 
السياسي يشــتري «حلى» من كان يعظهم ويصلي 
خلفهم باملساجد، ويرى صوته االنتخابي يزور إرادة 
األمة من خالل شراء الذمم والفئوية والطائفية وتقسيم 
الدوائــر، ويرى ممثل األمة يقــرر القوانني القمعية 
التي حتد من حرية الرأي لكي يحمي فساده، ويرى 
من من املفترض أن يحمي الوطن متهما في فســاد 
«الضيافة»، ومن ســرق أموالنا في التأمينات يعيش 
في رفاهية في أوروبا من دون محاسبة، وآخر متهما 
في تزوير اجلناســي واالجتار باإلقامات وهو املعني 
بتعديل التركيبة السكانية، ومن كان يتهم الصامدين 
في الغزو باخليانة للوطن.. مســتاء من الفساد ومن 
هدر املال العام ويعلن انتهاء دولة الرفاه وابنه متهم في 
غسل مليارات في فضيحة عاملية!، نعم اليوم الشعب 
في حالة استياء من الوضع العام في البلد، لكن األمل 
الزال موجودا لوجود األخيــار من أبناء هذا الوطن 

الذين سينهضون به في القريب العاجل بإذن اهللا..
٭ املنطقة احلرة: ما يصير تنصح ولدك بعدم التدخني 
وانت ماسك بيدك زقارة!.. أقصد: ال ميكن أن ترفع 

شعار محاربة الفساد.. وأنت فاسد!

عجبا لبعض املغردين ممــن ميتلكون أجندات 
خاصة في تعليقاتهم! فمنذ بداية وباء «كوفيد ـ ١٩» 
جند جميع حروف تغريدات هؤالء البعض تصوب 
رماحها نحو وزيــر الصحة إذا حدثت أي كارثة أو 
عند صدور أي قرار ال يتوافق مع أجنداتهم! فعلى 

سبيل املثال ال للحصر:
 Masks &» ـ نقص فــي الكمامات والقفــازات

Disposable gloves».. كله من وزير الصحة!
ـ املدارس ونهاية العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبداية 
العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠.. أكثر من خمسة أشهر 
ونحن نقرأ من مســؤولي التربية والتعليم العالي 
فقاعاتهم اإلعالمية التي ال حتمل أي قرار حاســم 
والعجب في ختام قراراتهم فقاعية الهواء يختمون 

تصريحاتهم بأنهم ينتظرون قرار وزير الصحة!
ـ التعليم عن بُعد، قرار احتاج خمســة شهور 
ليحسم من مسؤولي التربية والتعليم العالي، ورغم 
هذا إلى اآلن لم يحســم للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ 

والسبب أنهم ينتظرون قرار وزير الصحة!
ـ ســاعات احلظر، األغلبية يتذمر من زياداتها 
أو نقصانهــا أو تواجدها ومن هذا وذاك جند تذمر 
البعض في تغريداتهم التويترية على وزير الصحة!
ـ غلق كروت الزيارة والتصريح بأذونات العمل 
وعدم إصدار إقامات جديدة وغيرها من أمور شائكة 
قراراتها من املفترض بأن تنصب في وزارتي الداخلية 
والشــؤون وغيرهما من جهات بعيدة كل البعد عن 
وزارة الصحة، ورغم هذا جند بعض املغردين ممن 
ميتلكون أجندات خاصة يلقــون اللوم على وزير 

الصحة!
ـ إقالع وهبوط الطائرات ومنع بعض الدول من 

استقبالهم، خالص عرفناها السبب وزير الصحة!
ـ انتقادات سخيفة على وزير الصحة احلالي الشيخ 
د.باسل الصباح ومتجيد عصر الوزير السابق بأنه 
كان العصر الذهبي، مع العلم بأن املقارنة مرفوضة 
ألن العهد الســابق لم يحل به وباء «كوفيد ـ ١٩»، 
فكيف لبعض املغردين الذين ميتلكون أجندات خاصة 
يقومون بتلك املقارنة دون أساس وبائي، أم ألن وزير 

الصحة احلالي مش ياي على هواكم!
٭ مسك اخلتام: ما أقول إال اهللا يعينك يا شيخ د.باسل 
الصباح وأهل الكويت تعرف إنك قدها ورايتك بيضة 
وعســاك على القوة يا ابن الكويت إذا ألقى بعض 
املسؤولني عليك فشلهم في إدارة األزمة لوزاراتهم... 
أهل الكويــت واثقون فيك وعارفني تلك التغريدات 

حلساب منو! 
استمر وأد األمانة التي كلفك وأّمنك عليها والدنا 
صاحب السمو األمير الشــيخ صباح األحمد، اهللا 
يحفظه.. بأن الكويت وأهلها صحتهم بإيدك يا وزير 

الصحة.

ال يختلــف أحــد على أن 
العاملي  الوضع االقتصــادي 
ميــر مبنعطف ســلبي منذ 
فترة وتضاعف بسبب جائحة 

كورونا.
الكويتي كذلك  واالقتصاد 
مير مبرحلة ســلبية وصلت 
إلى تخفيض تصنيف الكويت 
نتيجة النخفاض عائدات النفط 
مقابل ميزانية متضخمة أدت 
إلى استنزاف االحتياطي العام 
للدولة ممــا اضطر احلكومة 
للعمل على الطلب من السلطة 
التشريعية مترير قانون الدين 
العام والذي مازال في مرحلة 
الشــد واجلذب بني السلطتني 

التنفيذية والتشريعية.
مقابل هذا الوضع االقتصادي 
املتدهور تتداول مسودة وثيقة 
اإلصالح االقتصادي كوسيلة 
إلصالح امليزانية العامة وما فيها 
من بنود تؤثر بشكل مباشر على 
املكتســبات املتدنية للموظف 
احلكومي وكذلك بفرض ضرائب 

على اخلدمات!
أعتقــد أن مجلس الوزراء 
عليــه مســؤولية كبيرة في 
التوفيق ما بني تلك األطروحات 
والقرارات التي يجب عليه أن 
يتخذها. وفي هذا السياق فإن 
على مجلس الــوزراء أوال أن 
يكون مبادرا بتقليص مميزات 
الســادة الــوزراء، وإلغاء كل 
البــدالت واملكافآت املالية لهم 
والتي تقدر مبئات اآلالف من 
الدنانير لكل وزير حتى يكونوا 
قدوة لآلخريــن ولعل آخرها 
صرف معاشات اســتثنائية 
للوزراء، وكأن بدالتهم ال تكفيهم 
ويحتاجون إلى زيادة الراتب! 
أيعقل هذا؟ كيف للحكومة ان 
تطالــب املواطن بربط احلزام 
وهي التي تقول في كل مناسبة 
إن الوضع االقتصادي وامليزانية 
العامة في خطر وهي تصرف 

بسخاء على الوزراء؟!
نعم نحن كمواطنني نتفهم 
أن تصــرف مكافآت للوزراء 
عن أعمال مميزة يقومون بها 
تنعكس آثارهــا على اقتصاد 
الدولة بشــكل عام، ولكن في 
مثل هذه الظروف االقتصادية 
الصعبــة يجب عليهم التنازل 
عن كل امليزات املالية والراتب 
إقناع  االستثنائي حتى ميكن 
املواطن بأي إجراء اقتصادي.

ملواجهــة كل خطر تتعــرض له الكويت 
الشقيقة».

بعدها، كتب امللك سعود بن عبدالعزيز- 
رحمه اهللا- رســالة إلى الرئيس املصري 
الراحل جمال عبدالناصر، رحمه اهللا، قال 
فيها: «أعتقد أنكم تشــاركوني األسف 
للبيان الذي نشــر من اللواء عبدالكرمي 
الكويت املستقلة.  الشقيقة  قاسم بشأن 
وبالنظر ملا يربطنا بالكويت بصورة خاصة 
فقد أعلنت البيان التالي: يجب أن يكون 
معلوما لدى اجلميع أن الكويت واململكة 
العربية الســعودية بلد واحد وما ميس 
الكويت ميس اململكة العربية السعودية، 
وما ميس اململكة العربية السعودية ميس 
الكويت، وقد أحببت إحاطتكم علما بهذا، 
على أمل في التعاون في رتق هذا الفتق 
الذي ال يستفيد منه إال أعداء العرب، وال 
يتضرر منه إال العرب أنفسهم، راجيا أن 
يرد رأيكم السديد الذي يحول دون هذا 

األذى الذي يصيب هذا البلد الشقيق».
رحم اهللا هؤالء القادة العظماء، وجزاهم 
خير اجلزاء على مواقفهم املشرفة، ونسأل 
اهللا أن يدمي احملبــة واألخوة والعالقات 
الشقيقني  البلدين والشعبني  الطيبة بني 

السعودية والكويت.

كيف ال وهو يتشكل اآلن أمام أعيننا، 
وهو الذي يرى ويسمع ويعايش شتى 
التحديات الوطنية اجلســيمة وال يكاد 

يرى منها مخرجا. 
ال أرغب باخلوض في ملفات التنمية 
املتوقفة طوال وعرضا فقد كثر احلديث 
عنها دون طائــل، وأصبحت جزءا من 
دعائنا في أذكار الصباح واملساء في كل 
يوم سائلني اهللا أن يصلح أحوالنا، وأن 

يولي علينا خيارنا. 
لنا حديث مطــول - بإذن اهللا - عن 
مواطن ٢٠٣٥ ومن هم في ريعان شبابهم 
اآلن، فعليهــم مســؤوليات عظام جتاه 
أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم. حديث عن 
البناء النفسي والثقافي والعلمي واملهني 
ملواطن املســتقبل، فالقادة احلقيقيون 
ميلكون عينا ترصد احلاضر وعينا أخرى 

تتطلع للمستقبل.. ترسمه وتصنعه.

انضمــام الكويت لألمم املتحدة وجامعة 
الدول العربية، وأيضا كان ملواقف اململكة 
العربية السعودية الشجاعة الدور األبرز 
في جتاوز تلك األزمة الظاملة من هذا اجلار.

في رده على رسالة سمو األمير الراحل 
الشيخ عبداهللا السالم- رحمه اهللا- حول تلك 
األزمة، كتب امللك سعود بن عبدالعزيز- 
رحمه اهللا-: «تناولت برقية سموكم بتاريخ 
٢٦ فبراير ١٩٦١ والتي أشرمت فيها إلى ما 
أدلى به الزعيم عبدالكرمي قاسم، واحلقيقة 
انه موقف عجيب مؤسف، أما نحن فمعكم 
في السراء والضراء، وسنكون أوفياء، فيما 
تعاهدنا عليه ونحن على أمت االستعداد 

التنافسية العاملية (وليس احمللية فقط)، 
وروحه تزخر بحب الوطن وغزارة العطاء، 

ال األخذ.
إن مواطن ٢٠٣٥ هو غايتنا، وما يجب 
أن يقلقنا جميعا، فهو وإن كان وقودنا 

نحو املستقبل إال أنه رهان اليوم!

حكومتها الشــرعية. رحم اهللا امللك فهد 
وجزاه عنا خير اجلزاء، لن ننســى أبدا 
تلك الوقفة الشجاعة التي نتج عنها حترير 
بالدنا، ولن ننســى أبدا الوقفة الكرمية 
من أشقائنا السعوديني الذين فتحوا لنا 
بيوتهم وقلوبهم ووقفوا معنا وقفة العز 
والشــرف.. لن ننسى أبدا كل من وقف 

معنا وساندنا في تلك احملنة القاسية.
< < <

قرأت أيضا مجموعة كبيرة من الوثائق 
الديبلوماسية الكويتية، وأذكر منها الوثائق 
املتعلقة بتهديدات عبدالكرمي قاسم بضم 
الكويــت عــام ١٩٦١، ومحاوالته تعطيل 

والتنمية وستكون أعمارهم بني ٢٠ و٣٥ 
عاما. وإن كانت دفة القيادة بيد من أهم 
أكبر سنا وأكثر خبرة، غير أنهم بحاجة 
ماسة إلى شباب ملؤه احلماس والنشاط، 
وسمته االبتكار والتجديد، وذهنه منصب 
على التطــور واإلبداع، وعينه ترنو إلى 

قرأت قبل أيام نص املكاملتني اللتني 
جرتا بني امللك فهد بن عبدالعزيز، رحمه 
اهللا وطيب ثراه، مــع الرئيس األميركي 
األسبق جورج بوش األب، والتي جرت 
األولى منها مساء يوم االحتالل العراقي 
للكويت في ٢ أغســطس ١٩٩٠، والثانية 
بعدها بيومني في ٤ أغسطس ١٩٩٠، وال 
يسع أي كويتي يقرأ نص تلك املكاملتني 
إال أن يسأل اهللا الرحمة واملغفرة وحسن 
اجلزاء للملك فهد بــن عبدالعزيز على 
الشجاع واحلريص على حترير  موقفه 
الكويت واستعادة شرعيتها مهما كلف 
األمر. كان امللك فهد- رحمه اهللا- حريصا 
على التأكيد للرئيس بوش بأن ســالمة 
الشرعية  الكويت وعودة حكومتها  أهل 
وحترير جميع أراضيها أولوية قصوى، 
ويلح على الرئيس بوش بضرورة اتخاذ 
ما يلزم إلخراج القوات العراقية احملتلة 
بالقوة بأسرع وقت، ويؤكد له استعداد 
اململكة وضع جميع جهودها وإمكاناتها 
الرئيس بوش  الهدف. كان  لتحقيق هذا 
يسأل امللك فهد عن وضع اململكة ويقول 
له بأنه يشعر بالقلق على أمن اململكة، وكان 
امللك فهد يرد عليه بوضوح بأن املهم اآلن 
هو حترير الكويت وحماية شعبها وعودة 

أبدأ بالشكر لصحيفة «األنباء» الغراء 
على إتاحة الفرصة لالنضمام الى كوكبة 

كتابها، سائال اهللا التوفيق. 
تبقى للكتابة الصحافية رونقها حتى 
في ظل تزاحم وسائل التواصل ومنابر 
اإلعالم اجلديــد، وقد اخترت أن يكون 
حديثي ورسائلي عبر هذا املنبر مرتكزة 
على أساس البناء وعامل الرخاء وحامل 
اللواء في كل مجتمع وهو الفرد، العنصر 

البشري، وعلى وجه الدقة «املواطن». 
أجوب في غياهب الوطن باحثا ومتحدثا 
عن مواطن عــام ٢٠٣٥، مواطن الرؤية 
التي نتغنى بها ونحلم بأن نراها اليوم 
قبل الغد، وأن ينعم بها اآلباء قبل األبناء.

مواطن ٢٠٣٥ هو غالبا في ريعان شبابه 
اليوم، ولو أردنا التحديد أكثر فهو من 
مواليد عام ٢٠٠٠ ابتداء، حيث إن هذه الفئة 
العمرية يعول عليها في البناء واالنطالق 

قبل اســتئناف الرحالت التجارية تداركت الســلطات الصحية 
وبالتنســيق مع الطيران املدني الوضــع الصحي في بعض الدول 
وتداعيــات ڤيروس كورونا عليهم وأوصت على حظر الســفر من 
والــى ٣١ دولة من مختلف دول العالم كإجراء احترازي وصحي في 
ظل انتشار ڤيروس كورونا واخلوف من عودة انتقال الڤيروس بني 

املسافرين من دولة ألخرى.
اإلصابات مازالت تشهد ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت عدد اإلصابات 

حتى اليوم أكثر من ١٧ مليون إصابة حول العالم.
نعلــم جيدا أن قرار منع بعض الــدول جاء متأخرا وقبل موعد 
استئناف الرحالت، وهذا األمر وارد ويرجع لتقدير السلطات الصحية 
في الدولة التي رمبا رصدت مستجدات لهذا الڤيروس في هذه الدولة 
او تلك وهــذا حق أصيل لها ال ينازعه عليه أحــد، األمر الذي دعا 
الكويت ألن تتريث في استقبال القادمني عبر منافذها خالل الفترة 
احلالية حرصا منها على سالمة األمن الصحي والوقائي في البالد. 
الدول التي صدر بحقها حظر السفر إلى الكويت استقبلت القرار 
بكل رحابة صدر ودون أحتجاج او تذمر أو إيضاح، مع العلم أن القرار 
لم يكن مخصصا لدولة معينة وإمنا شمل ٣١ دولة، وهو بالشك قابل 
للتعديل واإلضافة بني فتره وأخرى وهذا يرجع إلى سالمة الوضع 
الصحي لتلك الدول ومتابعتهم في تطبيق اإلجراءات املتبعة من قبل 

منظمة الصحة العاملية. 
وسائل اإلعالم وبعض السياسيني لم تعجبهم اإلجراءات التي قامت 
بها الكويت، وبدأوا يألفون بعض القصص اخليالية التي تخلق نوعا 
من الفتنة بني الشعوب، وامنا أمر املنع متعلق بالقرار الصحي املتخذ 

والذي يحرص على سالمة األمن الصحي في البالد. 

بداية التدخل الدائم واملستمر من وزيرة الهجرة املصرية في أي 
مشكلة فردية حتدث ملقيم في الكويت وتضخيم احلدث وكأنه أزمة 
بني شــعبني شقيقني ال نسمح به، وغير مرحب به ونعتبره كشعب 
كويتي تدخال سافرا بالشؤون الداخلية وال يحق ملن كان أن يفرض 

على الدولة توجهيات نحن لسنا بحاجة لها
هناك قانون ومحاكم تنصف املتضررين واملظلومني في الكويت 
وهي عادلة فكم شــخصا جلأ لها وأخذ حقوقه وفق القانون بعيدا 

عن تدخلك املستفز.
 نتمنى من الوزيرة أن توقف تدخلها في الشــأن الكويتي الذي 

نرفضه جميعا وتلتزم بالقوانني الدولية بدال من اختراقها. 
النائب في مجلس الشــعب املصري مصطفي بكري الذي خرج 
لنــا باألمس في تصريح احتج خالله على منع اســتئناف الرحالت 

املصرية إلى الكويت وطلب من وزارة اخلارجية املصرية أن تتواصل 
مــع حكومة الكويت إلثنائها عن هذا القرار غير املبرر، والذي يؤثر 
على مصالح مئات اآلالف من املصريني، كما انه ال يستند إلى أسباب 

حقيقية كما يقول. 
أوال تصريحك هذا يعد أيضا تدخال في الشؤون الداخلية بالكويت 
التي حرصت كل احلرص على اصــدار مثل تلك القرارات لضمان 
سالمة وصحة شعبها من هذه اجلائحة، كما أن الكويت لم حتتج عندما 
فرضت مصر ڤيزا ورســوما مالية حتصل من املواطنني الكويتيني 

عند سفرهم لها.
كذلك لم نحتج أو نعترض مثل اعتراضاتك حينما أصدر الطيران 
املصري قرار مبنع اســتقبال الرحالت اجلوية القادمة من الكويت 
ألننا في الكويت كأصحاب رأي وقلم نعتبر ذلك شأنا داخليا مصريا 
يخص األشقاء في مصر وال يحق لنا التدخل فيه، لذلك نرجو منك 
ومن غيرك االبتعاد عن شأننا الداخلي حتى ال تسمعوا ما ال يرضيكم.

الكويت لم متنع األشقاء في مصر فقط وإمنا منعت رعايا ٣٠ دولة 
أخرى وهذا جاء بعد مراجعة حثيثة لألوضاع الصحية في تلك الدول 
التي وصفت وضعها باخلطورة العالية النتشار الڤيروس فيها، كل 
دولة قبل أن تتخذ أي إجراء وبعيدا عن املجامالت السياسية يكون 

همها األول واألخير استقرار وضعها الصحي وسالمته. 
الكويت رغم منعها لدول إال أنها وضعت أيضا إجراءات وشروطا 
تلزم القادمني لها بالتقيد بها ومن أبرزها فحص pcr الذي يؤكد اخللو 
من ڤيــروس كورونا واحلجر املنزلي وتأمني صحي يغطي تكاليف 
العالج في حال اإلصابة بهذا الڤيروس الذي مازلنا نعاني من تبعاته 

واستمرار انتشاره.

استمرت وزاراتنا بعقلية االســتهتار وعدم أخذ األمور مبحمل اجلد، 
فالشعب الكويتي كله مستاء ومتألم ملا يسمعه ويراه من إجراءات تتعلق 
بفتح األبواب للمسافرين من دول موبوءة واالستيراد منها دون وضع 
آلية الســتقبال البضائع وفحصها والتأكد من سالمتها أسوة بالدول 
األخرى التي وضعت آليات الستقبال البضائع وحظرت الدول املوبوءة، 
وأتســاءل: هل ما زلنا في عقلية املجاملة على حساب املواطن والوطن 
واحلياة؟، هل باتت حياة الكويتي رخيصة إلى هذا احلد حتى نســمح 

بالطيران التجاري واملالحة اجلوية من هذه الدول؟
أين رئيس مجلس الوزراء مما يجري؟ وأين نواب األمة مما يحصل؟، 
أليست مســؤولية احملافظة على صحة املواطن أمن وطني وقومي، أم 
هناك من يريد أن يعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد ويستنزف الطاقات 

التخبط احلكومي في فتح املالحة اجلوية أمام املســافرين وحركة 
البضائــع خالل األيام األخيرة طفا على الســطح وجتاوز كل احلدود 
وكســر األسقف، وصرنا نتراقص على إيقاع القرارات احمليرة، وكأن 

جلودنا تلسع باملاء البارد تارة فالساخن تارة أخرى.
أزمة ثقة نعيشها جميعا إزاء ذلك، ونشعر بالصدمة إزاء إقدام احلكومة 
ووزارات الدولة املوقرة على االقتراب من حفرة اخلطأ األول والعودة إلى 
نقطة الصفر والتي بدأت عندما فتح مطارنا أحضانه للطائرات احململة 
بعدوى الوباء املســتورد من دول كإيران ومصر وغيرهما، وها نحن 
اليوم أمام نفس السيناريو الذي كان على وشك أن يتكرر لوال حتركات 
النواب وقرار وزير اخلارجية األخير وتندر وسائل التواصل االجتماعي.

عودة املالحة اجلوية في غاية الضرورة واألهمية كي تنبض احلياة 
من جديد، لكــن في ظل التعجل إزاء بعض الــدول وفتح املجال أمام 
الطيران التجاري وشحن البضائع مجددا منها بتنا مجددا ال نأمن على 
أنفسنا اخلروج من املنزل وتقبل أي منتج مسته األيادي خارج بالدنا.

احلكومة أدركت في اللحظات األخيرة أن هناك خطأ ما، وأن الدول 
التي فتح لها املجال اجلوي مازالت حتمل معدالت إصابة مرعبة، حتى 
قرار فرض الـ PCR ليس آمنا مبا يكفى عندما نعلم أن تزوير شــهادة 
جامعية في بعض تلك الدول أسهل من شربة ماء، فما الذي يضمن لنا أن 
يحصل املسافر إلى وطننا على شهادة PCR مزورة أو مشتراة، السيما 
وأن عددا من الدول احملظــورة أول من أمس لديها تاريخ وباع طويل 
وسمعة «صيتة» في تزوير الشهادات والوثائق الرسمية، وآخر فصول 

ذلك الشهادات اجلامعية املزورة ألطباء ومعلمني وغيرهم.
كل اجلهود التي بذلت خالل ٤ أشــهر ســتذهب أدراج الرياح إذا 

ويستهلك القدرات البشرية األمنية والصحية املستنزفة أصال؟
يجب أن يعلم اجلميع أنه ال مجاملة على حساب الكويت وال مواطنيها 

وال أمنها، ومن يفعل ذلك فهو يخون الوطن ويغرق السفينة.
نحن اآلن في فصل الصيف، واحلرارة مرتفعة واملواطن الكويتي 
ال يجد سريرا في املستشفى في حال إصابته بڤيروس كورونا لوجود 
أعداد كبيرة من املصابني فكيف أســمح بدخول أشخاص من اخلارج 
قد يكونون مصابني بالڤيــروس، أال يحتاج هؤالء إلى رعاية صحية؟ 
من الذي سيوفرها لهم؟ هل من مسؤوليتنا أن نخلص الدول املوبوءة 
من بعــض مواطنيها املصابني بالڤيروس ونقدم لهم الرعاية الصحية، 
ونحن نعاني في الكويت من نقص الكوادر واألسرة وال جند ملواطنينا 

أماكن لالستشفاء؟
التخبط احلكومي بلغ ذروته، واجلميع مســتاء من هذا النهج غير 
املستقيم، والعودة إلى احلظر الكلي واجلزئي لن تكون بعيدة إذا استمررنا 
بهذا الطريق، كل شــيء يعاني فــي الكويت ال توجد رؤية تنموية وال 
اقتصادية وال تعليمية وال خدمية، فإلى أين نسير؟ هل سنبقى على هذا 
احلال ولدينا كل اإلمكانات التي تؤهلنا للعب دور محوري في املنطقة 
والعيش برفاهية وأمان وسالم دون مجاملة ألحد على حساب الكويت؟
كلمــة أخيرة: الوطن وأمنه الصحي مســؤولية احلكومة ومجلس 
األمة، وإذا كان هناك من فشل فإن هاتني اجلهتني تتحمالن املسؤولية، 
وجتب احملاســبة وعدم التهاون، فالعودة إلى نقطة الصفر تعني دمارا 
اقتصاديــا واجتماعيا وإيقافا للدورة التنمويــة وإزهاقا للحياة، فقد 
مللنا مما يجري وضاقت األرض ذرعا بهذا اإلجراءات غير املدروســة 

والقرارات غير الصائبة.

الغمندة

لو يرجع 
أسير..!

malmoasharji@gmail.comمزيد مبارك املعوشرجي

محلك سر

كله
من وزير 
الصحة!

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

مواطن ٢٠٣٥

مواطن
الرؤية

 Mnalanzi@outlook.comالصيدلي: محمد ناهس العنزي

إطاللة

األمن الصحي 
فوق كل اعتبار
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

مجرد رأي

املالحة اجلوية.. 
والرجوع إلى 

نقطة الصفر!!
م. مشعل القريفة

نظرات

مواقف السعودية 
التاريخية 

مع الكويت
bodalal@me.comمحمد هالل اخلالدي
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: قصة العادات والتقاليد وأصل األشياء ـ  تشارلز باناتي

من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ ـ أسيمة جانو
أفقياً:

رابع أشهر املساجد اإلسالمية من ١٢ حرفًا

عموديًا:

Sudoku عادات وتقاليد

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

شخصيات

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

محمد كرد علي

الفكر  اهم رجال  كاتب ومؤرخ وصحافي، ومن 
العربي احلديث قاطبة. ترك اعماال تعتبر من عيون 
التراث العربي في التاريخ واجلغرافيا وأهمها عمله 
الذي قضى في  الشام)  الضخم املوسوعة (خطط 
تأليفه ٢٥ عاما وهو مؤسس اول (مجمع للغة العربية).

هو محمد بن عبدالرزاق بن محمد كرد علي ولد 
في دمشق عام ١٨٧٦ من اب كردي وام شركسية 
ويعود اصل عائلته الى السليمانية بالعراق. كان والده 
أميا لكنه عمل على ان يتتلمذ االبن على يد نخبة 
من علماء دمشق في االدب والفقه والفلسفة. وتعلم 
الفرنسية والتركية وعمل وعمره ١٧ عاما في قلم 
(االمور االجنبية) وكان يراسل (مجلة الشام) احمللية 

(واملقتطف) في القاهرة.
ادباءها وكتب في  زار مصر عام ١٩٠١ وقابل 
(الرائد املصري) وأصدر (املقتبس) الشهرية في االدب 
والشعر وعمل في (املؤيد) التي كانت كبرى الصحف 
في العالم االسالمي. وحني عاد الى دمشق عام ١٩٠٨ 
(املقتبس)  أنشأ مطبعة خصيصا ليصدر صحيفة 
اليومية هناك. وبعد اعالن الدستور العثماني حاربته 
السلطات العثمانية من جديد حتى كاد الوالي جمال 
باشا يعدمه مع نخبة من الشخصيات الفكرية السورية.

تعرض لضغط من اصحاب النفوذ واضطر ملغادرة 
دمشق اكثر من مرة وأقام في فرنسا فترة تعرف 
فيها على (احلركة العلمية) والتقى باملفكرين والساسة 
الفرنسيني وألهمته كتابه املهم (غرائب الغرب) ومع 
كثرة املضايقات بعد عودته هجر الصحافة متاما 
بعد عمل فيها استغرق ٢٠ عاما وتفرغ للعمل االدبي 
والعلمي فطاف مبكتبات اوروبا وجمع مادة لكتابه 

املوسوعي (خطط الشام).

اجلامع األموي

ماجد املصري

ربطة العنق: القرن السابع عشر - فرنسا

تستخدم ربطة العنق للزينة دون ان تكون لها اي 
وظيفة، بل انها وإن كانت قطعة فاخرة من املالبس غير 
مريحة. استخدم جنود الرومان قطعة من القماش مبللة 

باملاء وتلف حول العنق هربا من قيظ النار.
حدث ذلك في القرن األول امليالدي، وسميت القطعة 
Focal فوكال، إال ان هذا اجلزء من املالبس لم ينتشر 

على نحو واف.
ميكن تتبع اصل ربطة العنق احلديثة من زي عسكري 
آخر، فقد ظهر في عام ١٦٦٨ فوج من مرتزقة كرواتيني 
خدم النمسا في فرنسا، ارتدى هؤالء سكارفاس (يعني 
برطة) قطني وكتاني حول أعناقهم. يروي التاريخ ان نساء 
ورجال فرنسا املهتمني باألزياء اعجبوا بالسكارفاس، 
فبدأوا بالظهور وحول اعناقهم ربطات مصنوعة من 
الكتان، معقودة من الوسط، وطرفاها الطويالن ينسابان 
 Cravates على مقدمة الصدر، اطلق الفرنسيون تسمية
كراڤات على تلك الربطات نسبة الى املرتزقة الكرواتيني.

انتشر الزي املذكور في اجنلترا بسرعة كبيرة، وان 
كان من املمكن لتلك البدعة ان تنقرض، لو لم يجعل 
ملك بريطانيا املسرف تشارلز الثاني املعروف بعشقه 
البالط امللكي. لم  الربطة ضرورية في  للملذات، تلك 
آنذاك مالئمة النتشار زي  التي سادت  تكن االحوال 
مبهج بسبب معاناة اللندنيني من وباء الطاعون في عام 
١٦٦٥، ومن حريق دمر كامل مدينتهم عام ١٦٦٦ عمل 
امللك املسرف على انتشار ربطة العنق بسرعة انتشار 
ألسنة لهيب احلريق الهائل تقريبا. ثم وبعد قرن دفع 

بيو بروميل الناس بقوة للتعلق بربطات العنق.
بالربطات الضخمة وبطرقه  اشتهر بيو بروميل 
املبتكرة في ربطها. فغدت طريقة عقدها هاجس الرجال.

واشتد النقاش وحمي في الصحف واملجالت واالحاديث 
العامة حول طريقة العقد املشار إليها. وأوردت الصحف 
التي تهتم باألزياء ٣٢ طريقة مختلفة لعقد ربطة العنق 
سميت كل منها على اسم شخص مشهور، أو مكان 
عصري مثل عقدة املضمار (حلبة السباق) في منطقة 
آسكوت. أخذت ربطات العنق، في بعض أنواعها، تنتشر 
بسرعة وتتنوع بني طويلة وقصيرة وعادية ومزخرفة 
وضيفة وعريضة او بشكل فراشة. قد يعود اصل ربطة 
العنق الفراشة، التي راجت في اميركا في عشرينيات 
الرجال  الى اوساط  العشرين وتعود اصولها  القرن 
الكرواتيني صنعت تلك الربطات من منديل مربع ملفوف 
على طول خط منحرف ومسحوب بشكل عقدة انشوطية 

تربط حول الرقبة بخيط.

دربلاقرغلا

الديرةقرشا

داهـوامغربل

رماللاحنان

عمثبججيالغ

اسدكهـبسجوم

دراررافراة

جححمارلمسد

البرءسالعو

يملمنلااال

حامسلاةمهـم

ورهـنماهـنلا

١ - منطقة كويتية، ٢ - غزال (معكوسة) - عدد - والدة، 
٣ - مر - املراجع (معكوسة)، ٤ - قتال (معكوسة) - 
للتمني (معكوسة)، ٥ - آللئ كبيرة - اختارته دون 
غيره، ٦ - للجزم - ما أخفيه عن الناس، ٧ - يجيب 
- لوم (معكوسة)، ٨ - منزل (معكوسة)، ٩ - في 
القميص (معكوسة) - يشارط، ١٠ - شحوم - غبار.

مهمة
النمل

املرجان
النغمة
الديرة

اجلهراء
البر

غرق
رمال

جد

مركب
مسرح
حادث

السماح
البرد

النهام
شرق
غرب

ود
الواسع

الفسيح
سراب
وهاد
نهر

١ - منطقة كويتية - جمع (معكوسة)، ٢ - من األوقات 
- مقتنياتي، ٣ - متطورون - للتمني، ٤ - محتجزات، 
٥ - عكس نفع - قطع، ٦ - تدفن - يقدم له هدية، ٧ - 
توجب عليه (معكوسة) - للجر، ٨ - متشابهة، ٩ - عكس 
الفراق - للتأوه (معكوسة)، ١٠ - أمنياته - رقد (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - الروضة، ٢ - أيل (معكوسة) - رقم - ام، ٣ - علقم - الكتب 
(معكوسة)، ٤ - حرب (معكوسة) - لو (معكوسة)، ٥ - دانات - 
تخصه، ٦ - لم - سري، ٧ - يلبي - مالمه (معكوسة)، ٨ - دار 
(معكوسة)، ٩ - الكم (معكوسة) - يراهن، ١٠ - زيوت - هباء.

١ - العبدلي - زم (معكوسة)، ٢ - ليل - امالكي، ٣ - راقون 
- لو، ٤ - اسيرات، ٥ - ضر - بتر، ٦ - تقبر - يهديه، 
٧ - حتتم (معكوسة) - رب، ٨ - ا ا ا ا، ٩ - الوصال - آه 

(معكوسة)، ١٠ - آماله - نام (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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دعاء خطاب

مبناسبة حلول الذكرى الـ ٣٠ لالحتالل 
العراقي الغاشــم على دولــة الكويت، طرح 
املنتج والكاتب سلمان عبداهللا احلبيل أغنية 
وطنيــة جديدة تبّث حصريًا على تلفزيون 
«الراي» حتمل عنوان «باقية»، والتي تعكس 
الدور الكبير الذي قام به صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح- 
حفظه اهللا ورعاه- خالل األزمة اخلليجية.

وقــال املنتــج والكاتب ســلمان احلبيل 
لـ«األنبــاء» ان األغنية تتحدث عن الترابط 
واألخــوة بني قــادة وشــعوب دول اخلليج 
واألواصر التي ُجبلوا عليها منذ القدم ولها 
دور ايجابي فــي تعزيز العالقة اخلليجية، 
حيث إننا بحاجة لتقدمي هذا النوع للتصدي 
لكل ما يفسد هذه العالقة التاريخية خصوصا 
ونحــن نعيش هذه األيام ذكرى أليمة مّرت 
علــى بلدنــا احلبيبة الكويــت، وهي ذكرى 
االحتالل العراقي الغاشــم، وكيف كان دور 
أهــل اخلليج في تلك األزمــة جتاه الكويت 
والكويتيــني، موضحــا ان العمــل الذي قام 
بإنتاجه سيتم إهداؤه للشعوب التي شّكلت 
ملحمة بطولية في الوحدة اخلليجية وستظل 

باقية بسواعد ابنائها.
وأشار احلبيل إلى أن العمل مكتوب باللغة 
العربية الفصحى، ومت تسجيله باستوديو 
عبداهللا العماني حتت إشراف سلمان احلبيل، 
غناها مجموعة من أصوات الكورال من الشباب 
والفتيات واألطفال، وقد شارك بها نخبة من 
الفنانني واإلعالميــني والرياضيني مبقاطع 
مصورة متــت معاجلتها لُتقّدم على طريقة 
الفيديو كليــب، وقد ابدوا جميعهم ترحيبا 
واســتعدادا للقيام بأي شــيء للتعبير عن 
حبهم للكويت كما مت اهداء العمل لتلفزيون 
«الراي» لبّثه حصريا، باالضافة الى عدد من 

القنوات اخلاصة.
واختتم احلبيل تصريحه بتوجيه الشكر 
لفريق العمل واصًال شكره جلميع الفنانني 
املشــاركني وألســرة جريدة «األنباء» التي 
اتاحت مساحة خاصة لالحتفاء بهذا العمل 

اخللف، اشــراف عام ســلمان احلبيل ومن 
انتاج وحقوق مؤسسة غالية لإلنتاج الفني 
سلمان احلبيل، وشارك فيه نخبة من الفنانني 

واالعالميني والرياضيني.

أغنيــة «باقية»، كلمات وأحلان ســلمان 
احلبيــل، توزيــع ومكس وماســترعبداهللا 
العمانــي، تنســيق ومتابعة دعــاء خطاب، 
املخرج تامر حســن، اشــراف فني مشــعل 

الذي تقول كلماته:
مهما بعثرت قلوب وتعثرت، مهما صار النسيم 
ريح عاتية، لن يهتز شموخ أوطان اعتلت،  راية 

مجدها ترفرف عالية.. عالية.

وليد الضاغن

البوستر الدعائي ألغنية «باقية» الزميلة دعاء خطاب مع الفنان عبدالرحمن العقل

سارة العنزيسعود الشويعي

باسمة حمادة

حبيبة العبداهللا

خالد املفيدي

عبداهللا هيثم

طارق القالف

املنتج والكاتب سلمان عبداهللا احلبيل

عبير أحمد

ملشاهدة الڤيديو

سلمان احلبيل لـ «األنباء»: أغنية «باقية» 
توّثق العالقات اخلليجية في الذكرى 

الـ ٣٠ لالحتالل العراقي الغاشم

تبّث حصرياً على «الراي» وتعكس دور صاحب السمو األمير وترابط القادة والشعوب اخلليجية

املشاركون في األغنية: 
كلنا في خدمة الكويت

عبر املشاركون في أغنية «باقية» عن سعادتهم للمشاركة 
في هذا العمل الوطني، حيث قال الفنان القدير جاسم النبهان 
لـــ «األنباء»: «الوطن هو تاريــخ وإرث وموروث وتراث»، 
وأضاف: «اننا مسؤولون عن هذه اللحظة التي نتذكر بها من 
أفنوا انفسهم وضحوا بدمائهم لنبقى نحن، مؤكدا ان واجبنا 
ان نعطي وال نأخذ مثلما قدم الشهداء التي سالت دماؤهم 
الطاهرة في سبيل حماية األرض والعرض». واختتم قائال: 

«الوطن مهما قدمنا له فلن نقدم له شيئا».
من ناحيتها قالت اإلعالمية حبيبة العبداهللا: «كانت هذي 
مشاركتي االولى في عمل غنائي وطني وتشرفت باختياري 
من اخوي ســلمان احلبيل للمشــاركة وهي شكر بسيط 
لديرتي الغالية الكويــت». وواصلت: «افتخر لألمانة برجل 
نفس احلبيل اللي انتج هذا العمل من حسابه اخلاص وامتنى 
نشوف بقيه الفنانني يحذون حذوه». واردفت قائلة: «تشرفت 
بوجودي بجانب نخبه مــن الفنانني والرياضيني والزمالء 
االعزاء في هذا العمل وشــكرا لتلفزيون الكويت والقنوات 
اخلاصة االخرى على تبنيها العمل وشــكر خاص جلريدة 
األنباء أيضا حلرصهــا على تغطية وتوثيق هذه اللحظات، 

وانا دائما حاضره وبخدمة وطني».
اما الفنان عبداهللا الفريح، فاستذكر أيام الغزو العراقي 
الغاشــم قائال: «اليوم يصادف مرور ٣٠ عاما لذكرى مؤملة 
على كل كويتي وخليجي وعربي شريف يحب هذه األرض 
الطيبة». مواصال: «عندما دعيت للمشاركة في العمل رحبت 
على الفور، وهذا اقل شيء نستطيع تقدميه لوطننا الغالي 
الكويت واتشرف ان أكون جزءا من جناح هذا العمل الوطني 
املميز واتقدم بالشــكر لكل القائمني عليه واملشاركني فيه، 
وادعو اهللا ان تبقى الكويت حرة أبية محفوظة من كل شر».

من جانبها، قالت الفنانة باســمة حمادة: «إن الوطن هو 
األم التي حتتوينا وحتتضن أبناءنا وآباءنا وأجدادنا». وعن 
ذكرى الغزو العراقي قالت: «إن األلم ال يزال يعتصر القلوب، 
وبأن هناك أحداثا ال ميكن محوها أو جتاهلها على اإلطالق، 
حتى وإن دارت عقارب الزمان، ومضت الســنون والعقود، 
داعية املولى القدير أن يعم األمن واألمان أرجاء الوطن وتنعم 
الكويت بالرخاء واالستقرار حتت راية قيادتها احلكيمة وفي 
كنف حضرة صاحب الســمو األمير شفاه اهللا وانعم عليه 

بالصحة والعافية».

جاسم النبهان

ناصر البلوشي

إسماعيل الراشد

عبداهللا الفريح

شكر على املشاركة 
وجه املنتج والكاتب ســلمان عبداهللا احلبيل الشكر 
جلميع الفنانني واإلعالميني املشــاركني في هذه األغنية 
وهم: عبدالرحمن العقل، جاسم النبهان، باسمة حمادة، 
طارق القالف، االعالمية حبيبــة العبداهللا، عبير احمد، 
خالد املفيدي، سعود الشويعي، سارة العنزي، اسماعيل 
الراشد، ناصر البلوشي، عبداهللا الفريح، عبداهللا هيثم، 
سليمان املرزوق، وليد الضاعن، ومشاركة خاصة للطفلة 

غالية احلبيل.

جرميــة قتل تقلب حياة البطلة وجتعلها تســلك طريقا جديدا 
بعيدا عن حياتها الطبيعية، هكذا تطل دينا الشــربيني في أحداث 
فيلمها السينمائي اجلديد «٣٠ مارس» الذي تخوض من خالله أولى 
جتاربها في سينما السيكودراما أمام أحمد الفيشاوي وخالد الصاوي. 
وللمرة األولى في مشــوارها الفني، اعتمدت دينا «العدســات 
الالصقة» في دورها السينمائي اجلديد، حيث تظهر بلوك اعتمدت 
من خالله «باروكة» لشعر طويل باللون األشقر وعدسات باللون 
األزرق لتتناســب مع الشــخصية التي جتســدها ضمن األحداث، 
التي بدأ تصويرها قبل أســابيع على أن يستمر التصوير ملا بعد 

عيد األضحى.
ويبدو أنها ستكون املرة األولى أيضا التي تطل فيها الشربيني 
ضيفة شــرف ضمن أحداث فيلم «قمر ١٤» لياسمني رئيس، حيث 
إن صداقتهما القوية معروفة قبل سنوات، حيث يقتصر ظهورها، 
بحســب موقع «نواعم»، على مشــهدين فقــط، وقد احتفل صناع 
العمل بتصويره وســط حضور بطــالت العمل غادة عادل وخالد 
أنــور وبيومي فؤاد وخالــد النبوي وأحمد الفيشــاوي واملخرج 

هادي الباجوري.
علــى خط آخــر، التزال دينا في حيرة من اختيار مسلســلها 
الدرامي اجلديد لرمضان ٢٠٢١، فبعد أن كان من املقرر أن تشارك 
في مسلسل «شفيقة ومتولي» للسيناريست تامر حبيب، يبدو 
أنها ستؤجله للمرة الثانية، حيث طلبت من اجلهة املنتجة قراءة 
بعض الســيناريوهات األخرى، فيمــا تنتظر دينا إنهاء تصوير 
أعمالها السينمائية اجلديدة حلسم قرارها جتاه مشروعها الدرامي 

اجلديد.

ناصر القصبي يشكر «كورونا»جرمية قتل تقلب حياة الشربيني!جرمية قتل تقلب حياة الشربيني!جرمية قتل تقلب حياة الشربيني!جرمية قتل تقلب حياة الشربيني!جرمية قتل تقلب حياة الشربيني!جرمية قتل تقلب حياة الشربيني!جرمية قتل تقلب حياة الشربيني!جرمية قتل تقلب حياة الشربيني!جرمية قتل تقلب حياة الشربيني!جرمية قتل تقلب حياة الشربيني!جرمية قتل تقلب حياة الشربيني!
قــدم الفنان ناصر القصبي الشــكر 
لڤيــروس كورونا ألنه كان ســببا في 
التغييرات التي أحدثها بعادات الناس 
وتقاليدهــم االجتماعيــة، أبرزها عدم 
بإلقــاء  باليــد، واالكتفــاء  املصافحــة 
التحيــة والســالم بني األشــخاص من 
خالل الــكالم، أو النظر، وذلك من أجل 
الوقاية منه. وقال القصبي في تدوينة 
له عبر «تويتر»: «مصافحة اليد باليد 
عند الســالم لدى اإلنســان البدائي في 
العصور الغابرة، كانت إشــارة الى أنه 
مسالم وال يحمل سالحا، ثم تطور السالم 
وتنوع حسب ثقافة كل مجتمع، السالم 
اليوم لم يعد مصافحة وعناقا وقبل»، 
معتبرا أن الطريقة األفضل للسالم هي 
النظر وليس ما كان يحدث في السابق، 
وأضاف: «كورونا فكتنا من سالم بعض 
الناس اللي يتلك من يدك تل، ويشدها 
وميدها الني ميصعك مصع، وفيه ناس 
ما تؤمن باملصافــح ويجرك مع علباك 
ويجغفك جغف مع خدودك وهو بالكاد 
يعرف أسمك األول، وفيه ناس ما تعترف 
باخلد يصك راسه براسك على اجلهتني 

كن حنا ثيران تناطح».
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بنغالي ستيني يتهم مواطنًا بضربه بسكني
سعود عبدالعزيز

أمر محقق شــرطة الروضة بتســجيل 
قضية اعتداء بالضرب واخذت رقم ٢٠٢٠/٦١ 
جنح، وجاء تسجيل القضية بعدما تقدم وافد 

بنغالي من مواليد ١٩٦٠ ويسكن الروضة 
واتهم مواطنا بضربه بسكني، وأرفق تقريرا 
طبيــًا جاء فيه «جرح قاطــع أعلى الرأس 
والرقبــة وألم في الــرأس والركبة وتورم 

خفيف.

إبعاد وافدتني لالجتار باملنشطات
أحمد خميس

وجــه مديــر عــام مديرية امــن محافظة 
العاصمــة اللــواء عابدين العابديــن بإحالة 
وافدتني آسيويتني إلى ادارة االبعاد االداري 
الجتارهــن فــي املنشــطات. وعثــر بحوزة 

الوافدتني على خليط من احلبوب واغراض 
اخــرى. وبحســب مصدر امني، فــإن إحدى 
دوريات أمــن العاصمة وجدت جتمعا حول 
وافدتني ليتم االقتراب، فما كان من الوافدتني 
إال ان هربتا ليتم اإلمساك بهما وعثر بحوزتهما 

على املضبوطات.

«الداخلية»: استبدال نحو ٢٫٥ مليون رخصة سوق مطلع ٢٠٢١ 
وسحب كل من حتّصل عليها بطرق غير مشروعة أو غّير املهنة

محمد اجلالهمة

في الوقت الذي أعلنت فيه 
وزارة الداخلية عن تدشــني 
الســوق اجلديــدة  رخــص 
اعتبارا مــن اليوم األربعاء، 
بحيــث يتم اســتصدار تلك 
الرخص للمواطنني كخطوة 
املــرور  أولــى فــي أقســام 
باحملافظــات وعــن طريــق 
األجهــزة االلكترونيــة فــي 
مجمعــي االڤنيــوز والكوت 
(جتديــد/ بدل فاقــد/ وبدل 
تالــف)، اكــد مصــدر امني 
مطلــع ان الرخص اجلديدة 
تتميز مبواصفات رائدة وتكاد 
تكون االحدث عامليا، إذ تتمتع 
بسمات أمنية وشكلية حديثة 
ومواكبة للتطورات ومطابقة 
للمواصفات واملعايير الدولية 
iso-١٨٠١٣ وحتوي ســمات 
أمنية يستحيل معها التزوير.
وكشف املصدر االمني ان 
اخلطــوة التاليــة تتمثل في 
إلزامية استخراج تلك الرخص 
املواطنــني واملقيمني،  جلميع 
الفتا الى انه يتوقع في مطلع 
العــام ٢٠٢١ ان تلــزم وزارة 
الداخلية نحو مليونني ونصف 
املليون شــخص باســتخراج 
تلك الرخــص، بواقع مليون 
و٦٥٠ ألــف وافــد ونحو ٨٠٠ 

ألف مواطن.
وأشــار الى أن اســتخراج 
هذه الرخص يستلزم ان يقوم 
الشخص بدفع املخالفات املالية 
املســجلة عليه كاملة، وكذلك 
مراجعة تنفيــذ االحكام حال 
وجود عوائق قبل ان يســمح 

له باإلصدار.
وقال املصــدر إن الرخص 
اجلديــدة مــن شــأنها جتديد 
ورفض جتديد جميع رخص 
التحصــل  التــي مت  الســوق 
عليها بطرق غير مشروعة أو 

باســتثناء، أو يستلزم تقدمي 
األوراق الثبوتيــة اوناليــن، 
ومتى تبني عدم مطابقة صاحب 
الرخصة مع االشتراطات وقت 
صدورها يتم رفض التجديد، 
أيضــا ملــن اســتبدل مهنتــه 
للرخص التــي صدرت بحقه 
عام ٢٠١٣ ســيتم رفض طلب 
احلصول على الرخص، على ان 
يتم منح فترة سماح الستبدال 
الرخص القدمية بأخرى حديثة 
وتصبح جميع الرخص القدمية 

ال قيمة لها.

بدأت التطبيق الفعلي على القيادات األمنية وفتحت املجال أمام املواطنني كخطوة أولى

استخراج الرخص احلديثة مرهون بسداد كامل املخالفات ومراجعة تنفيذ األحكام للممنوعني

اتهام وافد بإتالف ٣ سيارات حتت تأثير املخدرات
أحمد خميس

اقتيــد وافد مصري الى 
شرطة اجلابرية، حيث مت 
حترير قضيــة إتالف مال 
الغير وحترير عدة مخالفات 

وبحوزتــه مــواد مخدرة، 
وبحسب مصدر امني فإن 
الداخليــة تلقت  عمليــات 
امــس بالغا يفيــد بوقوع 
حادث في اجلابرية، ولدى 
انتقال رجال االمن تبني ان 

الظهــر  وفــي منطقــة 
اشتبهت احدى الدوريات في 
مركبة تتعرج اثناء السير 
ولدى توقــف قائدها تبني 
انه اردنــي وعثر بحوزته 

على مواد مخدرة.

احلادث عبارة عن اصــطدام 
مركبة بـ ٣ مركبات متــوقفة 
كما تبني لرجــال االمن ان 
املتســبب في احلادث وافد 
مصري واقــع حتت تأثير 

املواد املخدرة.

أحيل وآخر ُضبط في «الظهر» ملكافحة املخدرات مع املضبوطات

مروريــة قبل ان يحال الى 
ملكافحــة  العامــة  االدارة 

املخدرات للتحقيق.
كما احيل وافد اردني الى 
ادارة املكافحة ايضا بعدما 
ضبط فــي منطقــة الظهر 

وفاة هندي في ظروف غامضة مبنزل
قيد اإلنشاء في األحمدي

إهانة موظف داخل مستوصف في الشعب

محمد اجلالهمة

نقلت جثة وافد هندي من مواليد ١٩٨٢ الى 
الطب الشــرعي حلسم سبب وفاته، فيما أفاد 
املسعف الذي انتقل إلى موقع البالغ بأن الوفاة 
نتيجة شبهة جنائية. وبحسب مصدر أمني، فإن 
بالغا ورد إلى عمليات الداخلية بوجود شخص 

متوفى داخل قســيمة قيد اإلنشــاء في إحدى 
مناطق محافظة األحمدي، وعلى الفور انتقل 
رجال األمن واإلسعاف وتبني أن املتوفى هندي 
يدعى ماليكار. وذكر املســعف أن الوفاة مرت 
عليها ٣ أيام وتوجد آثار حروق وهناك شبهة 
جنائية.  هذا، ومت تســجيل قضية حتت رقم 
٦٥ /٢٠٢٠ جنح مدينة صباح األحمد السكنية.

محمد الدشيش

سجل موظف يعمل في مستوصف مبنطقة 
الشعب قضية إهانة موظف عام، متهما مواطنا 
بتعمده التلفظ عليه بألفاظ غير الئقة. وبحسب 

إفادات املبلغ، فإن مراجعا للمستوصف الذي 
يعمل به، وهو مواطن، دخل إلى املستوصف 
وقــام بإهانته. هذا، وزود املجني عليه رجال 
مخفر ميدان حولي، حيث االختصاص ببيانات 
املدعى عليه متهيدا الستدعائه والتحقيق معه.

املسعف رّجح الوفاة اجلنائية و«الطب الشرعي» له الكلمة العليا

حملة أمنية تسفر
عن رفع مركبات مهملة

عبداهللا قنيص

نفذت وزارة الداخلية بالتنسيق مع بلدية الكويت امس 
حملة استهدفت مركبات مهملة في ساحات ترابية ومواقف 
مركبات. وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن رجال االمن 
استعلموا عن املركبات قبل ان يتم رفعها، وبعد التأكد من 
عدم تسجيل قضايا عليها جرى احالتها الى كراج احلجز.

«األشغال»: محطة ضخ اجلهراء
تعمل بشكل طبيعي دون توقف

فرج ناصر

أعلنت وزارة األشغال العامة عن حصول 
كسر باخلط A في طريق قدمي متفرع من طريق 
الدائري السادس جتاه منطقة أمغرة واخلاص 
مبحطة ضخ اجلهراء وذلك في الساعة ١٢:٣٠ 
ظهر امس ٢٠٢٠/٨/٤، مشــيرة إلى أنه وعلى 
الفور مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمني املوقع 
وعــزل املنطقة. وأوضحت الــوزارة في بيان 
صحافــي أن وزيرة األشــغال العامة ووزيرة 
الدولة لشؤون اإلسكان د.رنا الفارس قد وجهت 
بســرعة التعامل مع احلادث واصالح الكسر 
بشــكل فوري وباســتمرار األعمال في املوقع 
فيما يخص سحب املياه، عالوة على تشكيل 
جلنة حتقيق للوقوف على مالبسات احلادثة 
وحتديد أوجه القصور ومحاسبة املسؤول في 

حال ثبــت اإلهمال. وأكدت الوزارة أن محطة 
ضخ اجلهراء تعمل بشكل طبيعي دون توقف.

تشكيل جلنة حتقيق باحلادثة ومحاسبة املسؤول إذا ثبت اإلهمال

جانب من عملية اإلصالح

الفارس وجهت بسرعة إصالح كسر في خط مياه قدمي للمحطة

ملشاهدة الڤيديو
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التفاؤل بعودة احلياة.. يدعم تدفق االستثمارات األجنبية للبورصة
خالل يوليو املاضي.. لتستمر التدفقات إلى السوق للشهر الثاني على التوالي مقابل عزوف االستثمارات الكويتية

اخلليجيون ضخوا ٦٠٫٩ مليون دينار استثمارات باألسهم الكويتية خالل أول ٧ أشهر من العام٧٥ مليون دينار سحبها األجانب من البورصة.. مقابل ١٤ مليونًا تدفقات كويتية في ٢٠٢٠

٢٠٦ ماليني دينار مكاسب البورصة
شريف حمدي

استأنفت البورصة الكويتية تعامالت 
ما بعد العيد على حتقيق مكاسب سوقية 
تقدر بـ ٢٠٦ ماليني دينار بنسبة ارتفاع 
٠٫٧٪ لتصل القيمة السوقية لبورصة 
الكويت الى ٢٨٫٥١٦ مليار دينار ارتفاعا 

من ٢٨٫٣١٠ مليار دينار.
وارتفعت القيمة السوقية للبورصة 
على وقع اســتهداف األســهم القيادية 
املدرجــة بالســوق االول الــذي يضــم 
األســهم ذات القيم السعرية املرتفعة. 
وفــي املقابل، تعرضت بعض األســهم 
املضاربيــة لعمليات تصريف أدت الى 
تراجع مؤشر السوق الرئيسي بشكل 
محدود، وكانت هذه النوعية من األسهم 

شهدت حتركات مضاربية قبل العيد.
وشهدت الســيولة املتدفقة للسوق 

تراجعــا ملحوظا في جلســة تعامالت 
امس، إذ انخفضت ٣٣٫٦٪ ببلوغها ١٩٫٧ 
مليون دينار مقابل ٢٩٫٧ مليون دينار 

في اجللسة التي سبقت عطلة العيد.
وتركزت اغلب السيولة حول بعض 
األســهم القيادية كما هو معتاد بسوق 
األســهم الكويتي في الفتــرة االخيرة، 
إذ اســتحوذت أســهم «أهلــي متحــد» 
و«الوطنــي» و«بيتــك» و«اجيليتــي» 
و«زين» على ٧٢٪ من إجمالي السيولة، 
تصدرها ســهم أهلي متحد بواقع ٣٫٧ 
ماليني دينار، واستحوذ الوطني على ٣٫٤ 
ماليني دينار، وحظي بيتك بـ ٣ ماليني 
دينار، و«اجيليتي» ٢٫٢ مليون دينار، 
وزين ١٫٩ مليون دينار، وحققت جميع 
هذه األســهم ارتفاعات سعرية بنهاية 
جلســة امس. وبلغت أحجــام التداول 
٧٦٫٦٦ مليون سهم جاءت بتنفيذ ٥٤٥١ 

صفقة، وســجلت مؤشرات ٧ قطاعات 
صعودا بصدارة التأمني مرتفعا بنسبة 
١٫٩٪، تاله البنوك بنمو قدره ١٫٠٦٪، فيما 
تراجعت مؤشرات ٣ قطاعات يتصدرها 
اخلدمات االستهالكية بانخفاض نسبته 

.٪١٫٢٩
وجاء سهم «فنادق» على رأس القائمة 
اخلضراء لألسهم املدرجة بنمو نسبته 
٢٠٫٥٪ بينما تصدر سهم «عمار» القائمة 

احلمراء متراجعا بنحو ٤٫٨٪.
وتباين أداء املؤشرات امس، إذ ارتفع 
مؤشر السوق األول بنسبة ١٫٠٥٪ محققا 
٥٦٫٨ نقطــة ليصــل الــى ٥٤٧٢ نقطة، 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة ٠٫٧٣٪ 
مضيفا ٣٦ نقطة ليصل إلى ٥٠٠٤ نقاط، 
فيما تراجع مؤشــر الســوق الرئيسي 
بنسبة ٠٫١٣٪ خاسرا ٥٫٢٧ نقاط ليصل 

إلى ٤٠٨٠ نقطة.

في أول جلسة بعد عطلة العيد.. و٣٣٫٦ ٪ انخفاضاً في السيولة

١٢٫٥٪ تراجع نسبة احلسابات
النشطة بالبورصة

شريف حمدي

سجلت حسابات التداول النشطة 
بالبورصة الكويتية تراجعا بنهاية 
تعامــالت يوليــو املاضــي، وذلك 
للشهر الثاني على التوالي، حيث 
انخفض عدد احلســابات النشطة 
خالل الشهر املاضي بنسبة ١٢٫٥٪ 
مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذلك 
ببلوغ عدد احلســابات النشــطة 
في يوليو ١١٫٠٢٨ حســابا مقارنة 
بـ ١٢٫٥٩٩ حسابا في يونيو املاضي، 
علما ان عدد احلسابات النشطة في 

مايو املاضي كان ١٥٫٩٦١ حسابا.
وبلغت نسبة احلسابات النشطة 
خــالل الشــهر املاضــي ٢٫٨٪ من 

اجمالي احلسابات التي لها احلق 
في الداول باســهم البورصة طبقا 
الحصائيات البورصة بنهاية يوليو 
والتــي تقدر بـ ٣٩٧٫٤٦٧ حســابا. 
وعلى اثر هــذا التراجع امللحوظ، 
ارتفعت نسبة احلسابات اخلاملة 
والتي لم يجــر التداول عليها الى 
٩٧٫٢٪ من اجمالي حسابات التداول. 
وسجلت حسابات الكويتيني خالل 
تعامالت يوليو املاضي انخفاضا 
بنسبة ١٤٫٥٪، اذ بلغ العدد ٩٫٥٤٥ 
حسابا نشــطا تراجعا من ١١٫١٦٢ 
حســابا في الشــهر قبــل املاضي، 
فيما بلغت احلسابات غير النشطة 
٣٦٧٫٢٥٤ حسابا، وبالتالي تراجعت 
نسبة احلسابات النشطة للكويتيني 

الى نحو ٢٫٦٪ بنهاية الشهر املاضي.
في املقابل، ارتفعت حســابات 
اخلليجيني النشطة بنسبة ١٫٧٪ في 
الشهر املاضي مقارنة بالذي سبقه، 
حيث بلغ عدد حســابات االجانب 
النشطة ٢٣٧ حسابا مقارنة بـ ٢٣٣ 
حسابا، ويقدر عدد احلسابات غير 
النشطة للخليجيني ٤٠٧٤ حسابا.

كما ارتفع عدد حسابات االجانب 
النشطة في يوليو املاضي الى ١٢٤٦ 
حســابا، وذلك ارتفاعــا من ١٢٠٤ 
حسابات الشهر قبل املاضي بنسبة 
ارتفاع ٣٫٤٪، علما ان عدد احلسابات 
غير النشطة للمستثمرين االجانب 
١٥٫١١١ حسابا بنهاية تعامالت الشهر 

املاضي.

بلغت ١١٫٠٢٨ حساباً في يوليو املاضي

«أالفكو» توقف الدعوى 
القضائية ضد «بوينغ»

أعلنت شــركة أالفكو لتمويل شراء 
وتأجيــر الطائرات عــن قيامها بإيقاف 
الدعوى القضائية املرفوعة ضد شركة 
«بوينغ»، بعــد التوصل إلى اتفاق بني 

الطرفني بهذا الشأن.
وقالت «أالفكو» في بيان للبورصة 
أمــس إن عالقتها مع «بوينغ» ســوف 
تســتمر عن طريق االستمرار بالتعاقد 
لشراء ٢٠ طائرة من أصل ٤٠ طائرة ضمن 
ســجل طلباتها مــع «بوينغ»، وتعديل 
أوقات تســليم الطائــرات لتتواكب مع 
ديناميكيــات وتطورات ســوق تأجير 

الطائرات احلالية.
وأوضحت الشــركة أنها تتطلع إلى 
مواصلة عالقتها التجارية املتينة وطويلة 
األمد مع «بوينغ»، مبينة أن االتفاقيات 
التجارية مع األخيرة تخضع لبند سرية 
املعلومــات، والذي مينــع «أالفكو» من 

اإلفصاح عن تفاصيل إضافية.

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي يخلق فرصًا جتارية كبيرة مع اخلليج
محمود عيسى

فــي الوقت الــذي لــم يتبق 
ســوى ٥ أشــهر على انســحاب 
اململكة املتحدة الكامل من االحتاد 
األوروبي، يراقب املستثمرون في 
دول اخلليج عن كثب ما إذا كانت 
نهاية العام احلالي ستشهد إبرام 
صفقة جتارية أوروبية بالتزامن 
مع االنسحاب من عدمه. وفي هذا 
الســياق، قالت صحيفة ارابيان 
بيزنس، ان بريطانيا قد غادرت 
االحتاد االوروبي رســميا في ٣١ 
يناير ٢٠٢٠، لكنها التزال عضوا 
فــي االحتــاد اجلمركــي التابــع 
لالحتــاد األوروبــي والســوق 
األوروبية املشتركة حتى نهاية 

العام احلالي.
وإذا لــم يتــم االتفــاق علــى 
اتفاقيــة جتاريــة بــني اململكــة 
املتحدة واالحتاد األوروبي بحلول 
٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، فســتواجه 
بريطانيــا تعريفــات جمركيــة 
صارمة على صادراتها إلى االحتاد 
األوروبــي، األمر الــذي ميكن أن 
يفتح املزيد من الفرص التجارية 
الثنائيــة بــني بريطانيــا ودول 
مجلــس التعاون اخلليجي التي 

حيــدري فــي حديــث لصحيفة 
أرابيــان بيزنس: «لــدى اململكة 
املتحدة روابط تاريخية طويلة 
األمد مع دول اخلليج متتد ألكثر 
من ٢٠٠ عام، وحتافظ على تعاون 
أمني وديبلوماسي قوي معها».

اململكــة  ان  وأضــاف: «مــع 
املتحــدة عززت تدفقات التجارة 
واالســتثمار فــي دول اخلليــج 
خالل الســنوات األخيرة، إال أن 
ثمــة فرصا كبيرة لزيادة النمو، 
حيث نتوقع املزيد من مشــاركة 

اكثر من ٢٠٠ شركة بريطانية.
مصائب قوم عند قوم فوائد

ويقول مديــر العمليات في 
شــركة حتســني لالستشارات 
واألبحاث في دبي ويس شواجلي 
انه إذا ما انسحبت اململكة املتحدة 
من االحتاد األوروبي بدون إبرام 
صفقة جتارية، فسيكون هناك 
«اهتمــام كبير» مــن بريطانيا 
التجارية  لتعويض اخلســائر 
احملتملة من خالل إبرام صفقات 
جتارية مع املناطق التي ترتبط 
معهــا بعالقات جيوسياســية 

قوية. 
وأضاف شواجلي: مبا أن دول 
اخلليــج تعــد من أكبر أســواق 
التصدير فــي اململكــة املتحدة، 
فمن املؤكد أنه ســيتم تســريع 
وتيرة املناقشات الثنائية وكذلك 
املناقشات املتعددة األطراف على 
مســتوى دول مجلــس التعاون 
اخلليجي حول اتفاقيات التجارة 
احلرة في حالة حدوث انهيار في 
احملادثات مع أوروبا، مشيرا إلى 
حقيقة أن االحتاد األوروبي يحاول 
توقيع اتفاقية جتارة حرة مع دول 
مجلس التعــاون اخلليجي منذ 

عــام ١٩٩٠ إال انه لم يتم حتقيق 
تقدم يذكر على هذا الصعيد. وقال 
شواجلي - اخلبير في الشؤون 
احلكومية إن احملادثات الثنائية 
تتقــدم حاليــا بشــأن اتفاقيات 
التجارة احلرة التي قد ترى اململكة 
املتحدة أنها «تتفوق» مبوجبها 
على جيرانها األوروبيني من خالل 

مزايا تفاوضية. 
االتفاقيات التجارية

وأضــاف انه إذا ما كان هناك 
توافق على إبرام اتفاقية جتارة 
حرة بني اململكــة املتحدة ودول 
مجلس التعاون اخلليجي ككتلة 
جتارية، أو التوقيع على سلسلة 
من االتفاقيات الثنائية، فإن ذلك 
سيتمخض عن زيادة كبيرة في 
التجارة واالستثمار بني اجلانبني، 
وقال انــه من نــواح عديدة، قد 
يعتبر دعاة بريكزيت واملدافعون 
عنه في بريطانيا هذا الفوز مثاال 
رئيســيا للمرونة والقدرة على 
التكيف والسيطرة الالزمة لبعث 
بريطانيــا العظمــى مــن جديد، 
وميكن استخدام االتفاقية أيضا 
رافعــة وعامــال مســاندا لها في 

املفاوضات األوروبية.

اململكة املتحدة في العالقات مع 
دول املنطقة بعد خروج بريطانيا 

من االحتاد األوروبي».
وتعتبــر اإلمــارات مــن أهم 
التجاريــني للمملكــة  الشــركاء 
املتحدة وواحدة من أسرع األسواق 
منوا لصادراتها، وهي ثاني أكبر 
شــريك جتــاري لبريطانيا على 
مســتوى العالم والثالث خارج 
االحتاد األوروبي، وقد بلغ حجم 
التجارة بني البلدين في ٢٠١٩ نحو 
٩٫٩ مليارات دوالر وتتواجد فيها 

«أرابيان بيزنس»: اخلروج دون اتفاق جتاري يدفع اململكة املتحدة لفتح مجاالت جتارية أوسع مع دول املنطقة

تعتبــر في الوقت احلاضر ثاني 
أكبر أســواق التصدير بالنسبة 
للمملكة املتحــدة خارج االحتاد 
األوروبي بعد الواليات املتحدة، 
حيث بلغ إجمالي جتارة السلع 
واخلدمات بني اجلانبني في العام 
املاضــي ٥٤٫٨ مليار دوالر، وفقا 

ألرقام احلكومة البريطانية.
روابط تاريخية رصينة

وقال الرئيس التنفيذي لبنك 
رسملة االستثماري في دبي زاك 

عالء مجيد

شــهدت بورصــة الكويت خالل 
شهر يوليو املاضي، استمرار تدفق 
االســتثمار األجنبي للشــهر الثاني 
على التوالي، وذلك بالتزامن مع بدء 
تطبيق املرحلة الثانية من خطة عودة 
احلياة لطبيعتها تدريجيا، حيث حقق 
االستثمار األجنبي صافي شراء بقيمة 
٢٠٫٠٣ مليون دينار خالل تعامالت 

شهر يوليو من العام احلالي.
وتركزت مشــتريات األجانب في 
هذا الشــهر مــن خالل املؤسســات 
والشركات والتي حققت فائض شراء 
بقيمة ٢٠٫٣٨ مليون دينار، كما حققت 
صناديق االستثمار صافي تعامالت 
شرائية بقيمة ٦٠٫٩ ألف دينار، بينما 
اجته صافي تعامالت األفراد الى البيع 

بقيمة ٤١٣٫٦ ألف دينار.
بينما تركــزت مبيعات األجانب 
منــذ بداية العام مــن خالل محافظ 
صناديق االســتثمار، والتي حققت 
فائض بيع بقيمة ٤٢ مليون دينار، 
كما اجتهت املؤسسات والشركات الى 
حتقيق صافي تعامالت بيعية بقيمة 
٣٥٫١٧ مليون دينار، في املقابل اجته 
صافي تعامالت االفراد الى الشــراء 

بقيمة ١٫٩٥ مليون دينار.
وبالنظــر الــى حجــم التدفقات 
األجنبية على األسهم الكويتية منذ 
بداية العام احلالي، يتبني أن األجانب 
قاموا بســحب ٧٥٫٢ مليــون دينار 
من استثماراتهم باالسهم الكويتية 
كصافي بيــع لتعامالتهم خالل تلك 

الفترة.
بيع كويتي بكثافة

كثــف الكويتيون مــن مبيعاتهم 
لالسهم خالل شــهر يوليو املاضي، 
حيث زاد البيع على الشــراء بقيمة 
٢٩٫٢٦ مليون دينار، ليقلص من دخول 
االستثمارات الكويتية إلى البورصة 
منذ بداية العام لـ ١٤٫٢٤ مليون دينار.

وأظهرت حصيلة تعامالت فئات 
املســتثمرين بالبورصــة الكويتية 
خالل يوليو وصول مبيعات األفراد 
الكويتيني الى ٢٢٣٫١٩ مليون دينار 
مقابل مشــتريات بـــ ٢١٤٫١٧ مليون 
دينار ليبلغ صافي تعامالتهم البيعية 

عند ٩٫٠١ ماليني دينار.
كما ســجلت صناديق االستثمار 
احمللية صافي بيع على األسهم خالل 
يوليــو بقيمــة ١٩٫٣٣ مليون دينار، 
من خالل عمليات شراء بقيمة ١٦٫٥٨ 
مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 

٣٥٫٩٢ مليون دينار.
بينما سجلت املؤسسات والشركات 
احمللية صافي شراء على األسهم خالل 
يوليو بقيمة ١٠٫٧٥ ماليني دينار من 
خالل عمليات شــراء بقيمــة ٧١٫٢٤ 
مليــون دينار قابلتهــا عمليات بيع 
بقيمة ٦٠٫٤٩ مليون دينار، كما بلغت 
عمليات الشراء لدى محافظ العمالء 
والتي حققت صافي شراء ١١٫٦٦ مليون 
دينار من استثماراتها في البورصة 
خالل يوليو املاضي بعد ان وصلت 
عمليات الشــراء لديهــا الى ١٤٠٫٩٨ 
مليــون دينــار مقابــل عمليات بيع

بـ ١٥٢٫٦٥ مليون دينار.
اجتاه خليجي للشراء

متاشت تعامالت اخلليجيني مع 
نهج األجانب هذا الشهر، حيث قاموا 
بعمليات شــراء خالل شــهر يوليو 
املاضي، حيث جاء صافي االستثمار 
الشرائي للخليجيني خالل شهر يوليو 
٩٫٢٢ ماليني دينار بضغط مشتريات 
من جانب املؤسســات والشــركات 

مبقدار ٨٫٦٣ ماليني دينار.
وبلغ صافي االستثمار الشرائي 
للخليجيني خالل الـ ٧ اشهر املاضية 
الى ٦٠٫٩٧ مليــون دينار، بدفع من 
مشــتريات مــن جانب املؤسســات 
والشــركات اخلليجية الذين وصل 
صافي شــرائهم منذ بداية العام الى 

٦٨٫٧٧ مليون دينار.
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«التمييز» ُتصدر حكمًا لصالح «الصفاة لالستثمار»
بسداد ٨٫٢ ماليني ريال ألحد البنوك القطرية

كشــف رئيــس مجلــس 
اإلدارة فــي شــركة الصفــاة 
لالســتثمار عبــداهللا حمــد 
التركيــت عــن صــدور حكم 
محكمة التمييز يقضي بإلغاء 
احلكم املستأنف في قضية عقد 
الوكالة باالستثمار بني شركة 
«الصفاة لالســتثمار» وأحد 
البنوك القطرية، موضحا أن 
احلكم جاء لصالح الشــركة 
بالقضــاء مجددا بــأن تؤدي 
للبنك مبلغ ٨٫٢ ماليني ريال 
قطــري أو ما يعادله بالعملة 
الكويتية نحو ٦٨٢ ألف دينار.
وشمل احلكم الذي يصب 
في صالح الشركة سداد فوائد 
املبلغ منذ رفع الدعوى بتاريخ 
في ٢٤ مارس ٢٠١١، بواقع ٧٪ 
ســنويا، فيما تضمن أحقية 
البنك في تسلم ٢٥٫٢٩٥٫٥٩١ 

ثالثية لتصفية احلساب بني 
الطرفــني علــى أســاس عقد 
وكالة باالســتثمار وعروض 
االستثمار، مع خضوعه ملبدأ 
الربح واخلسارة وبيان جميع 
عمليات االستثمار التي قامت 

بها الشركة ملصلحة البنك.
وقال التركيــت، في بيان 
صحافــي: «فــي طــل تلــك 
التطورات األخيرة وما تضمنه 
احلكم من تفاصيل وحيثيات 
تكون الشركة قد حافظت على 
مصالح مساهميها، خصوصا 
أن الوكالة الدائنة املستحقة 
على الشركة كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٥ بلغت ٢١٫١ مليون دينار، 
وهي متثل الوكالة آنفة الذكر 

مع البنك القطري».
وأفــاد بــأن عقــد الوكالة 
باالستثمار بني اجلانبني نتج 

وأكــد أن الشــركة لديهــا 
خطة إســتراتيجية لتعظيم 
حقوق املساهمني مبا يواكب 
التطلعــات، فيمــا أشــار إلى 
أن ما تشــهده الساحة حاليا 
من أحداث متســارعة ضمن 
تداعيــات جائحــة كورونــا 
تســتوجب الترقب واختيار 
الوقت املناسب للمضي قدما 
نحو تنفيذ اخلطط املعتمدة.

وتابع التركيت أن مرحلة 
مــا بعــد كورونــا ستشــهد 
إفــراز العديــد مــن الفــرص 
االستثمارية، خصوصا بعد 
جتاوز آثار األزمة التي طالت 
القطاعــات االقتصادية كافة، 
إال أن اختيــار املالئــم منهــا 
يســتدعي التريــث والبحث 
والدراســة بشكل مستفيض 

قبل اتخاذ القرار.

عنه نزاع قانوني حول تصفية 
تلــك الوكالــة، إال أن احلكــم 
حفظ حق الشركة وسيكون 
له أثره اإليجابي على نتائج 
أعمال الشركة، ومن ثم على 
حقوق مساهميها، السيما كبار 
املساهمني مثل الشركة «األولى 
لالســتثمار» التــي تعد أكبر 
املالك برأسمال الصفاة حاليا.
إدارة  وبــني أن مجلــس 
«الصفاة لالستثمار» يسعى 
جاهدا إلعادة إدراج الشــركة 
في البورصــة من جديد بعد 
أن باتت مســتوفاة للشروط 
ظــل  فــي  وذلــك  الفنيــة، 
االنعكاسات املالية اإليجابية 
التــي ســتترتب على صدور 
حكــم التمييز وإغالق معظم 
العقبات التي كانت تعترض 

الشركة.

ضمن قضية وكالة االستثمار املقامة من البنك منذ ٢٠١١

عبداهللا التركيت

سهما من أسهم شركة القدرة 
القابضة اململوكة لها.

وكانــت محكمــة التمييز 
قد أصــدرت قــرارا في وقت 
احلكــم  بتمييــز  ســابق 
وإعــادة أوراق الدعــوى الى 
إدارة اخلبــراء، وندب جلنة 

«كامكو إنفست»: البورصات اخلليجية رابحة في يوليو
قال تقرير صادر عن شركة 
كامكو إنفست، إن أسواق دول 
اخلليج شهدت مكاسب واسعة 
النطاق شــملت كل القطاعات 
خالل شــهر يوليــو املاضي، 
مما أدى إلى تســجيل مؤشر 
ســتاندرد آند بورز لألســهم 
اخلليجية ملكاســب شــهرية 
بنســبة ٢٫٩٪، أمــا من حيث 
أداء كل دولــة على حدة، فقد 
تركزت املكاسب بصفة رئيسية 
في ســوقي قطر والسعودية 
بارتفــاع مؤشــراتهما خــالل 
الشــهر بنســبة ٤٫١٪ و٣٫٣٪، 
على التوالي.  من جهة أخرى، 
شهدت بورصة الكويت أعلى 
معــدل تراجــع خالل الشــهر 
بتسجيل مؤشر السوق العام 
خلسائر بنسبة ٣٫٢٪، فيما جاء 
سوق دبي في املركز الثاني من 
حيــث أعلى معــدل تراجع مت 
تسجيله هذا الشهر بخسائر 
هامشية بلغت نسبتها ٠٫٧٪. 
إال انه من حيث األداء منذ بداية 
العام احلالي حتــى تاريخه، 
بقيت البورصــات اخلليجية 
فــي املنطقة، األمــر الذي أدى 
إلى تسجيل تراجع بنسبة ٩٪ 
على مستوى األداء اإلجمالي.

وكانت مكاسب البورصات 
اخلليجية متسقة إلى حد كبير 
مــع أداء األســواق العامليــة، 
حيث ارتفع مؤشــر مورجان 
ستانلي العاملي بنسبة ٤٫٧٪ 
خالل الشهر، وشهدت األسواق 
الناشئة مكاسب قوية بنسبة 
٨٫٤٪ بصــدارة الصــني التي 
ســجلت منوا بلغت نســبته 
١٠٫٩٪، كمــا كان أداء أســواق 
الســلع جيدا في ظــل ارتفاع 
أسعار النفط بأكثر من نسبة 
٥٪ خالل يوليو، إال أن مكاسب 
أســعار الذهب بنسبة ١٠٫٩٪ 

كانت هي األبرز.
بورصة الكويت

بعــد أن شــهدت بورصة 

للتوزيع (أدنــوك للتوزيع) 
بنســبة ١٢٫٣٪ و٥٫٧٪، على 

التوالي. 
وباملقابل، تراجع أداء سوق 
دبي املالي هامشيا بنسبة ٠٫٧٪ 
على أساس شهري في يوليو 
٢٠٢٠ ليظل بذلك السوق األسوأ 
أداء على مســتوى بورصات 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
من حيث األداء منذ بداية العام 
احلالي حتى تاريخه، بتراجع 

بلغت نسبته ٢٥٫٨٪. 
قطر

كان مؤشر بورصة قطر هو 
األفضل أداء على مستوى دول 
مجلس التعاون اخلليجي في 
يوليو ٢٠٢٠، حيث أنهى املؤشر 
تداوالت الشــهر عند مستوى 
٩٣٦٨٫١٧ نقطة، مرتفعا بنسبة 

٤٫١٪ على أساس شهري. 
البحرين

بعد تسجيل مؤشر سوق 
البحريــن العام أســوأ أداء 
علــى مســتوى البورصات 
اخلليجية في النصف األول 
مــن العــام ٢٠٢٠، حتســن 
أداء املؤشر هامشيا بنسبة 
١٪ على أســاس شهري في 
يوليو ٢٠٢٠. وأنهى املؤشر 
تداوالت الشــهر مغلقا عند 
مستوى ١٢٩٠٫٥٧ نقطة وامتد 
األداء اإليجابي ليشمل معظم 
القطاعات وإن كان مبعدالت 

منو هامشية. 
عمان

 شــهدت ســوق األســهم 
العمانية مكاسب خالل يوليو 
٢٠٢٠ بعد التراجع الذي منيت 
به خالل الشهر السابق. حيث 
ارتفع مؤشر سوق مسقط ٣٠ 
بنسبة ١٫٥٪ خالل الشهر وأغلق 
عند أعلى مستوياته املسجلة 
في أربعة أشهر عند مستوى 

٣٥٦٨٫١ نقطة.

«ستاندرد آند بورز» لألسهم اخلليجية حقق ٢٫٩٪ مكاسب شهرية

املؤشر العام منذ بداية العام 
احلالي حتى تاريخه في املرتبة 
الثانية بعد سوق دبي املالي 
بخسائر بلغت نسبتها ٢٠٫٩٪. 
ويعزى هــذا التراجع إلى 
أداء أسهم السوق األول الذي 
انخفض مؤشره بنسبه ٢٢٫٤٪، 
في حني سجل مؤشر السوق 
الرئيسي انخفاضا أقل نسبيا 
بنسبة ١٦٫٨٪ منذ بداية العام 
وحتــى نهاية يوليــو ٢٠٢٠. 
وضمــن الســوق األول، كان 
سهم شــركة ميزان القابضة 
الوحيد ضمن املنطقة اخلضراء 
بتســجيله منوا بنســبة ١٦٪ 
منذ بداية العــام ٢٠٢٠ حتى 
تاريخه، في حني تراجع أداء 
بقيــة األســهم املدرجة ضمن 

املؤشر.
السعودية

شهدت البورصة السعودية 
سلسلة من املكاسب املتوالية 
منذ بداية الشهر، حيث سجلت 
منــوا تدريجيا علــى خلفية 
تزايــد العمليــات الشــرائية 
التي شــملت كل القطاعات ما 
دفع مؤشر البورصة إلى أعلى 
مستوياته املسجلة في خمسة 

أشــهر وصوال إلــى ٧٫٤٥٩٫٢١ 
نقطــة بنهاية يوليــو ٢٠٢٠. 
واقتصر التراجــع فقط على 
مؤشري قطاع اإلعالم والترفيه 
وقطاع االتصاالت بتسجيلهما 
تراجعا بنسبة ٤٫٧٪ و٠٫٨٪، 

على التوالي.
اإلمارات

اســتقر أداء مؤشر سوق 
أبوظبي املالــي خالل يوليو 
٢٠٢٠ وارتفع هامشيا بنسبة 
٠٫٤٪، بعد ارتفاعه بنســبة 
٣٫٥٪ في يونيو ٢٠٢٠. وأنهى 
املؤشر تداوالت الشهر مغلقا 
عند مستوى ٤٫٣٠٤٫٧٣ نقطة 
وكان األداء القطاعي مختلطا. 
وجاء مؤشر قطاع الطاقة في 
الصدارة كأفضل املؤشــرات 
القطاعية أداء في يوليو ٢٠٢٠، 
حيث ارتفع بنســبة ٢٠٫٧٪ 
على أساس شهري على خلفية 
ارتفــاع أســعار النفط خالل 
الشــهر. وارتفع ســعر سهم 
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
(طاقة) بنســبة ٩٤٫٦٪ على 
أساس شهري، في حني ارتفع 
سعر سهمي دانة غاز وشركة 
بتــرول أبوظبــي الوطنيــة 

الكويت مكاســب على مدى ٣ 
أشــهر متتالية، عادت مجددا 
للتراجع مسجلة أعلى معدل 
خسائر شهرية على مستوى 
البورصــات اخلليجيــة فــي 
يوليو، نظرا للتراجع واسع 
النطــاق الذي شــهدته خالل 
الشهر، كما انعكس هذا األداء 
على هيــكل الســوق في ظل 
تســجيل مؤشــرات الســوق 
األربعة ملعدالت تراجع تقارب 

نسبة ٣٪.
وشهد كل من مؤشر السوق 
الرئيسي ومؤشر رئيسي ٥٠ 
معدالت تراجع متماثلة بلغت 
٣٫٤٪ و٣٫٣٪، علــى التوالي، 
ممــا أدى إلى تراجع مؤشــر 
الســوق العام بنسبة ٣٫٢٪. 
وعلى صعيد أداء السوق األول، 
شــهدت أســهم البنك األهلي 
املتحــد - البحرين مكاســب 
شهرية بنســبة ٦٫٣٪، بينما 
تراجــع أداء جميــع األســهم 
األخرى املدرجة ضمن املؤشر.
ودفع األداء السلبي الذي 
شهدته األســهم خالل الشهر 
املؤشرات الكويتية إلى تعميق 
خسائرها منذ بداية العام حتى 
تاريخه، حيث جاءت خسائر 

التركيت: لدينا خطط معتمدة ونسعى إلعادة إدراج «الصفاة» في البورصة

بورصة الكويت كسرت موجة مكاسب لـ ٣ أشهر متتالية.. وسجلت أعلى معدل خسائر شهرية بـ ٣٫٢٪

قبل فترة أصدر ديوان احملاسبة تصريحا 
له واملنشور عبر وكالة األنباء الكويتية من 
ان الظروف االستثنائية التي متر بها البالد 
واإلجراءات الوقائية املتبعة في مختلف جهات 
الدولة نتج عنها ورود طلبيات شراء متشابهة 
من عدة جهات الســيما تلك املتعلقة باملواد 
املعقمة، وذكر الديــوان وجود اختالف في 
األسعار التي حتصل عليها اجلهات احلكومية 
لذات املعقمات وذات املواصفات لكن مع اختالف 
الكمية املطلوبة، هذا وطلب الديوان من احد 
اجلهات احلكومية بالتنسيق مع وزارة الصحة 
بهذا الشأن االمر الذي حقق وفرا للمال العام، 
حيث اكد الديوان حرصه على حتقيق الرقابة 
الفعالة على األموال العامة للدولة من خالل 
التأكد من صحة اإلجراءات املتبعة لتعاقدات 

اجلهات احلكومية تفاديا ألي هدر مالي.
وفي سياق تصريح الديوان هذا ال يختلف 
احد على أهمية دور ديوان احملاســبة في 
احملافظة علــى حماية املــال العام، وحيث 
يعتبر الديوان من اهم األجهزة الرقابية في 
الدولة بشــقيه املالي واإلداري والذي نص 
عليه الدستور، فهو اجلناح الرقابي للسلطة 
التشــريعية الى جانب اجلناح التشريعي، 
ويستهدف ديوان احملاسبة وفقا للمادة الثانية 
من قانون إنشائه رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ وتعديالته 
إلى حتقيق رقابة فعالة على األموال العامة وذلك 
عن طريق ممارسة االختصاصات املخولة له 
مبقتضى هذا القانون وعلى الوجه املبني فيه.
ومن جانب آخر، فقد اثارت آراء ديوان 
احملاسبة على بعض االرتباطات التي تقوم 
اجلهات واملؤسسات احلكومية بعرضها على 
ديوان احملاسبة ألخذ موافقته املسبقة عليها 
وفقا ألحكام قانون انشاء الديوان (املادتني ١٣ 
و١٤)، انتقادات واسعة وذلك من ان الديوان 
ميارس اختصاصاته في هذا الشأن بنوع من 
التعسف - حسب تعبيرها، مما حدا بها الى 
اللجوء الى مجلس الوزراء في بعض احلاالت 
حلسم االختالف فيما بني الديوان واجلهات في 
هذا الشأن وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة ١٣ 
من قانون انشاء الديوان، والتي تتيح للوزير 
املختص بعرض وجهات النظر املختلف عليها 
بني الديوان واجلهة احلكومية على مجلس 
الوزراء، والــذي يبت في املوضوع ويعمل 
بالقرار الذي يصدر عن املجلس، األمر الذي 
أثار أيضا ردود أفعال من قبل الديوان وبعض 
أعضاء السلطة التشريعية من ان استخدام 
السلطة التنفيذية لهذا احلق اصبح وسيلة 
لتمرير العقود التي يتــم االعتراض عليها 
من قبل ديوان احملاسبة -حسب تعبيرها-.

علما بأنه وفقا للمذكرة االيضاحية للقانون 
فقد منحت املادة ٣٣ منه رئيس ديوان احملاسبة 
احلق في حال كان له رأي مغاير ملا انتهى الى 
قرار مجلس الوزراء بشأن اخلالف باملسائل 
الناجتة عن الرقابة املالية بان يعرض املوضوع 
فورا على مجلس األمة، او ان يكتفي بإدراج 
املوضوع في التقرير السنوي الذي يقدمه 

ملجلس األمة.
وفي ظل وجهــات النظر املتباينة حيال 
ممارسة ديوان احملاسبة الختصاصاته في 
شأن الرقابة املسبقة، وممارسة الوزير املختص 
لسلطته بعرض وجهة نظر اجلهة باإلضافة 
الى وجه نظر الديوان على مجلس الوزراء 
حلسم هذا اخلالف اســتنادا ألحكام مواد 
القانون املشار اليها، برز عدد من التساؤالت 

ومن اهما في نظري اآلتي:
٭ ما الســند القانوني ملمارسة ديوان 
احملاســبة لتقييم األداء بوجه عام وتقييم 
االرتباطات التي تتطلب موافقة الديوان املسبقة 

بوجه خاص؟
٭ ما حقيقة اختصاصات ديوان احملاسبة 

املتعلقة بالرقابة املسبقة؟
وملعرفة اإلجابات على مثل تلك التساؤالت 
يجب ان نعرف احلدود التي رسمها القانون 
لديوان احملاسبة الختصاصاته في هذا الشأن، 
مع تأكيدنا ألهمية الدور الذي يقوم به ديوان 
احملاســبة في حماية األموال العامة، اال اننا 
أيضــا نؤكد على أهمية االلتــزام مبا اقره 
املشــرع من احكام قانونية ملمارسة ديوان 
احملاسبة الختصاصاته والتي يجب اال يخرج 
عنها الديوان، فإذا ما رأت السلطة املختصة 
وجود ثغرات في القانون وجب عليها اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة التي كفل لها القانون لسد 
مثل تلك الثغرات، ودون ممارســة أدوار لم 

يحددها القانون بشكل قاطع.
وبهذا الصدد البد ان نشــير اال انه في 
عام ٢٠٠٨ جلأت مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية حني ذاك الى إدارة الفتوى والتشريع 
الستفتائها بشأن اعتزام ديوان احملاسبة تنفيذ 
برنامج تدقيق في إطار رقابته الالحقة طبقا 
لقانون انشاء الديوان وذلك بهدف تقييم كفاءة 
األنشــطة والتأكد من فاعلية تنفيذ اخلطط 
املوضوعة وفقا ملعايير االقتصاد في النفقات 

والكفاءة والفاعلية في األداء.
وقد أبدت إدارة الفتوى والتشريع رأيها 
في ضوء احكام قانون انشاء ديوان احملاسبة 
وعلى وجه التحديد املــواد (٢،٥، ٦،٨، ٩)، 
حيث تــرى اإلدارة من احكام تلك املواد ان 
مهمة الديوان هي الرقابة احملاسبية إليرادات 

ومصروفات اجلهات اخلاضعة لرقابته، والتثبت 
من التزامها باألصول احملاســبية السليمة 
احملددة بالقوانني واللوائح، واالستيثاق من 
كفاية األنظمة والوسائل املتبعة لصون األموال 
العامــة ومنع العبث بها، وبالتالي ال يختص 
الديوان مبراقبة األداء اإلداري والفني لهذه 
اجلهات، اذ ان املشرع لم ينط بالديوان سلطة 
تقييم كفاءة وأداء اجلهات التي يراقب عليها 
الديوان، ومن ثم حتتفظ كل جهة باختصاصها 
في هذا الشأن وفقا للقوانني واللوائح اخلاصة 
بها، وال تخضع للديوان اال في حدود الرقابة 
املالية ومدى اتباعها األصول احملاسبية السليمة 
في إيراداتهــا ومصروفاتها وكذلك مراجعة 
املستندات والسجالت ودفاتر الصرف، وهذا 
ما انتهى اليه رأي إدارة الفتوى والتشريع.

هذا، وعلى الرغم من صدور قانون انشاء 
ديوان احملاسبة قبل اكثر من خمسة عقود قد 
يستغرب البعض انه حتى تاريخه لم تصدر 
الالئحة التنفيذية للقانون، والتي نصت عليها 
املادة ٨٨ منه بأن تصدر الالئحة مبرسوم بناء 
على اقتراح رئيس الديوان، ولعل في وجهة 
نظري ان السبب احلقيقي لعدم صدور الالئحة 
التنفيذية حتــى اآلن هو انه لن يكون لتلك 
الالئحة أي قيمة قانونية مضافة لقانون انشاء 
ديوان احملاسبة، وذلك لعدم وجود أي حكم 
في القانون يحيل الى الالئحة التنفيذية أي 
إجراءات أخرى بخالف ما مت ذكرة بالقانون، 
لذلك تتم ممارسة هذا القانون منذ صدوره 

من دون أي عوائق تذكر في هذا الشأن.
مع التأكيد على ما هو متعارف عليه قانونا 
بأن اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية 
لتنفيذ األحكام التي يتضمنها القانون واحملالة 
الى الالئحة التنفيذية يجب اال تعدل او تلغي 
احكام القانون او تضيف عليها واال ستكون 
محل شبهة عدم الدستورية، لذلك من غير 
الواضح مالبسات صدور قانون انشاء ديوان 
احملاسبة على هذا النحو، فهل نحن امام خطأ 
في التشريع؟ هذا ما يستلزم توضيحه من 

املشرعني. 
وكما أشرنا سابقا فإن ديوان احملاسبة 
يستهدف وفقا للمادة الثانية من قانون إنشائه 
رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ إلى حتقيق رقابة فعالة 
على األموال العامة، وذلك عن طريق ممارسة 
االختصاصات املخولة له مبقتضى هذا القانون 
وعلى الوجه املبني فيه، وهذا مفاده أن هدف 
ديوان احملاسبة املتعلق بالرقابة على األموال 
العامة مرتبط باختصاصــات الديوان التي 
وضحها املشرع وبشكل محدد مبوجب أحكام 
القانون، وبالتالي يجب اال يتم اخلروج عن 

تلك االحكام بأي شكل كان. 
وقد تناول القانون احكاما عامة وخاصة 
في ســبيل ممارسة الديوان الختصاصاته، 
فاملادة السادسة من القانون تناولت اإلطار 
العام ملهام الديوان وهي ان يختص الديوان 
باالستيثاق من كفاية األنظمة والوسائل املتبعة 
لصــون األموال العامة ومنع العبث بها عند 
مراقبته حتصيل ايرادات الدولة ومصروفاتها 

الواردة بامليزانية.
وهذا اإلطار العام يخول ديوان احملاسبة 
بتقييم مدى كفاية األنظمة املتعلقة بحماية 
املال العام سواء كانت تختص باإليرادات او 
املصروفات بشرط ان تكون مرتبطة بامليزانية 
العامة للدولة، وعلى الرغم من ان هذه املادة 
قد منحت الديوان حق تقييم األنظمة املشار 
اليها اال انه فــي وجهة نظري اليزال ميثل 
ذلك اطارا عاما يســتلزم الرجوع لألحكام 
اخلاصة ملعرفة اجلوانب التي متنح الديوان 

حق تقييم األداء فيها.
وقد جاءت االحكام اخلاصة تلك في الفقرة 
(ج) من املادة الثامنة من القانون والتي يختص 
الديوان فيها باالستيثاق من كفايته اللوائح 
الضرائب  االدارية لضبط أساس  واالنظمة 
والرســوم والتكاليــف املختلفة ولضمان 
حتصيلها طبقا للقوانني، كما استلزمت املادة 
١٥ االســتيثاق من كفاية اللوائح واألنظمة 
املوضوعة للمخازن واملســتودعات املشار 
إليها وســالمة تطبيقها ولفت النظر إلى ما 
قد يرى فيها من أوجه النقص وذلك للعمل 

على تالفيه.
هذا وألزمت املادة ١٦ الديوان بان يبحث 
الديوان أسباب حوادث االختالس واإلهمال 
واملخالفات املاليــة والوقوف على الثغرات 
املوجودة بأنظمة العمل والتي كانت ســببا 
في وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت 

حدوثها واقتراح وسائل عالجها.
ومنح القانون الديوان احلق في املادة ٢٠ 
بفحص اللوائح اإلدارية واملالية احملاســبية 
لالستيثاق من مدى كفايتها واقتراح وسائل 

تالفي أوجه النقص فيها.
كما يقــوم الديوان مبوجــب املادة ٨٣ 
بتقييم تنفيذ املشــاريع اإلنشائية فيما إذا 
كان تنفيذها قد حقق النتائج واألهداف التي 
اقتضت تخصيص وصرف تلك املصروفات 
من أجلها، وتشير املذكرة االيضاحية للقانون 
بأن تخويل الديوان بهذا االختصاص يستتبع 
بطبيعة احلال ان يكون للديوان اتخاذ ما يراه 
من الوســائل التي متكنه من مباشره ذلك 

االختصاص على الوجه االكمل.

   ردود أفعال متباينة 
بشأن ممارسة «الديوان» 

سلطته وفقًا للمادتني ١٣ 
و١٤ وبشأن حق الوزير 

املعني باالعتراض على رأي 
«الديوان»

  بروز تساؤالت عن 
السند القانوني ملمارسة 
ديوان احملاسبة لتقييم 

األداء وحقيقة اختصاصات 
«الديوان» املتعلقة بالرقابة 

املسبقة

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني 

بالوكالة (سابقًا)
Bader.alhammad٩٤@gmail.com

ديوان احملاسبة.. بني رقابة
األداء والرقابة املسبقة (١- ٣)

الديوان أحد أهم األجهزة الرقابية املالية واإلدارية بالدولة

األسواق الناشئة تستقطب تدفقات بـ ١٥ مليار دوالر

إصابات «كورونا» تهبط بالنفط
رويتــرز: تراجعت أســعار النفط 
خــالل تعامالت أمس وســط بواعث 
قلق من أن موجة جديدة من إصابات 
«كورونــا» في أنحــاء العالم قد تنال 
من حتســن في الطلب علــى الوقود 
وســط إغالقات شــاملة أشد صرامة، 
وفــي وقت يعمد فيــه منتجون كبار 

إلى زيادة اإلمدادات.
وكانــت العقــود اآلجلــة للخــام 
األميركــي غرب تكســاس الوســيط 
منخفضة ٤ ســنتات مبا يعادل ٠٫١٪ 
إلــى ٤٠٫٩٧ دوالرا للبرميل، في حني 
نزلــت عقــود خام برنت ١١ ســنتا أو 
٠٫٣٪ لتسجل ٤٤٫٠٤ دوالرا للبرميل.

يأتــي التراجع بعد أن صعد غرب 
تكساس ١٫٨٪ وبرنت ١٫٥٪ أمس األول 
بفضــل بيانــات أفضــل مــن املتوقع 
للنشــاط الصناعي في آسيا وأوروبا 
والواليات املتحدة، والتي أظهرت خروج 
املصانع من أســوأ التداعيات املبكرة 

جلائحة ڤيروس كورونا.

وقال مدير بحوث السلع األولية في 
بنك أستراليا الوطني الخالن شو «على 
صعيد الطلب، حصلنا على (بيانات) 
مشجعة لقطاع التصنيع العاملي، لكن 
مازالت هناك بعض األدلة على تعثر 
تعافــي الطلب على النفط في بضعة 
أسواق مع جتدد تنامي كوفيد-١٩».

استقطبت أسهم وسندات 
الناشــئة صافــي  األســواق 
تدفقــات فــي يوليو للشــهر 
الثانــي علــى التوالــي، لكن 
التوقعات ال تزال ضبابية في 
الوقت الــذي تكافح فيه تلك 
األسواق للخروج من التراجع 
احلالي، وذلك بحســب معهد 

التمويل الدولي.
وقــال املعهــد إن تدفقات 
احملافظ إلى األسواق الناشئة 
تباطــأ إلــى ١٥٫١ مليار دوالر 
فــي يوليو من قــراءة معدلة 
باخلفض بلغــت ٢٩٫٢ مليار 
دوالر فــي يونيــو، وجــاءت 

علــى القدرة (لدى األســواق 
الناشئة) على تفعيل سياسات 
التعافي بشكل كفء..  حتفز 
بالتطلع إلى األمام، نلحظ أن 

إحصاءات تدفقات الصناديق 
األسبوعية لبنك أوف أميركا 
نهايــة األســبوع املاضي، أن 
مديري األموال خصصوا ٣٫٩ 
مليارات دوالر للذهب، في ثاني 
أكبر تدفقات أســبوعية على 
اإلطالق، وكذلك ٥٫٦ مليارات 

دوالر للنقد.
وسجلت أدوات النقد دخول 
إجمالي تدفقات صافية بواقع 
١٫١ تريليــون دوالر في النقد 
منذ بداية ٢٠٢٠، إذ تســببت 
إجراءات العزل العام املدفوعة 
بكوفيــد - ١٩ فــي اضطراب 

االقتصادات العاملية.

املستثمرين يزدادون فطنة، 
فيما يتعلق بقرارات االستثمار 

بشأن األسواق الناشئة».
أن  البيانــات  وأظهــرت 
تدفقــات الديــون بلغت ١٣٫٢ 
مليــار دوالر مــن اإلجمالــي 
في الشــهر املاضي، في حني 
اســتقطبت أســهم األسواق 
الناشــئة، باســتثناء الصني 

نحو ٢٫٣ مليار دوالر.
وشهدت أسهم الصني نزوح 
٤٠٠ مليون دوالر، إذ تأثرت 
باملواجهة اآلخذة في التصاعد 
بني الصني والواليات املتحدة.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت 

أغلبيتها من أوراق الدين.
وبحسب «رويترز»، قال 
معهــد التمويــل فــي بيــان، 
التعافي  «ســتعتمد صيغــة 
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«بيتك»: ٥٣ فرعًا في خدمة العمالء

التمويل  يواصــل بيــت 
الكويتــي (بيتــك)، تعزيز 
شبكة قنوات تقدمي اخلدمة 
من فروع مصرفية ومعارض 
السيارات، الى جانب القنوات 
البديلة واخلدمات املصرفية 
الرقميــة، مبا فيهــا الفروع 
تلبيــة   ،KFH GO الذكيــة
لتطلعــات العمالء وحتقيقا 
لطموحاتهــم مــع تعزيــز 
جتربتهــم املصرفية ضمن 

أعلى معايير اجلودة.
وفي هــذا االطــار، أعلن 
«بيتك» إضافة فروع جديدة 
خلدمة العمالء، ليصل بذلك 
إجمالــي عــدد الفــروع الى 
٥٣ فرعا منتشــرة مبختلف 
محافظــات الكويــت، حيث 
تستقبل العمالء من الساعة 
٨:٣٠ صباحا إلى الساعة ٢:٠٠ 
ظهرا من األحد الى اخلميس، 
الفــروع  تســتقبل  فيمــا 
املصرفيــة فــي املجمعــات 
التجارية، العمالء من الساعة 
١٠:٠٠ صباحــا الى الســاعة 
٣:٠٠ ظهرا، مع التأكيد على 
التزام «بيتك» التام باحملافظة 
على سالمة العمالء واملوظفني 
عبــر تطبيــق االجــراءات 
الوقائية الصحية بالشــكل 
األمثــل حســب اإلرشــادات 

والتعليمات الرسمية.
الفروع

الفــرع  والفــروع هــي: 
الرئيســي - بــرج بيتك - 
اجلهــراء - اجلهراء (املركز 
التجاري) - القصر - سعد 
العبداهللا - عبداهللا املبارك 
- صباح الناصر - ضاحية 
عبداهللا السالم - اخلالدية - 
صباح السالم - مبارك الكبير 
- سلوى - بيان - الساملية 
- فهــد األحمــد - العقيلــة 
(العربية مــول) - الزهراء 
العارضيــة   - قرطبــة   -
- الرحــاب - األندلــس - 
اليرموك - الروضة - الشعب 
- الصليبخات - الفيحاء - 

أعلن البنك األهلي املتحد 
عن اســتمرار الشــراكة مع 
جمعية املنابر القرآنية، وذلك 
عبر إطالق اخلطوة الثانية 
مــن رعاية البنــك لتطبيق 
(خيركم) للتفسير امليسر 
للصــم مــن خــالل تطوير 
«جــزء األحقــاف»، وذلــك 
بعد النجاح امللموس الذي 
التطبيق في مرحلة  حققه 
إطالق «جزء عم» الذي قام 
البنك برعايته كخطوة أولى 
من تطبيق «خيركم» الذي 
يعتبــر البرنامج األول من 
نوعه الذي يتضمن القرآن 
الكرمي مع تفسير اآليات بلغة 
اإلشارة املصاحبة للرموز 

التعبيرية.
وبهذه املناسبة صرحت 
ســحر دشــتي، مديــر عام 
حماية العمالء ورئيس فريق 
املســؤولية املجتمعية في 
البنك األهلــي املتحد: تأتي 
رعاية تطبيــق (خيركم)، 
التفســير امليسر للصم في 
جزء «األحقاف»، استكماال 
للشــراكة املجتمعيــة بــني 
املنابر القرآنية والبنك األهلي 
املتحــد والتي عقدت إميانا 
بأهمية رعاية ذوي الهمم في 
الكويت، وقد سبق وأطلقنا 
القرآني  التطبيــق  رعايــة 
الشــامل للصم «جزء عم» 
في مرحلته األولى، ليكون 
أول تطبيــق نوعــي يخدم 
هذه الفئة محليــا وعامليا، 

الشركات واألفراد).
معارض «بيتك»

املعــارض  وتســتقبل 
التجارية ومراكز التمويل في 
«بيتك»، العمالء من الساعة 
٨:١٥ صباحا وحتى الساعة 
١:٠٠ ظهرا، ومن الساعة ٥:٠٠ 
مساء الى الساعة ٧:٣٠ مساء 
من االحد للخميس. أما أيام 
السبت، فيســتقبل معرض 
KFH Auto العمالء من الساعة 
١٠:٠٠ الــى ١:٠٠ ظهرا، ومن 
الساعة ٥:٠٠ الى ٧:٣٠ مساء. 
واملعــارض هي: معرض 
الشــويخ،  KFH Auto فــي 
ومعرض األحمدي، ومعرض 
الضجيج، حيث يوفر «بيتك» 
عروضا متويلية مميزة على 

وأوضحــت دشــتي أن 
البنــك األهلــي املتحد أخذ 
على عاتقه تقدمي كل سبل 
الدعم لذوي الهمم واملشاركة 
في رعاية مختلف األنشطة 
والفعاليــات التــي حتقــق 
لهم االندمــاج في املجتمع، 
وأن هذه الرعاية ستعقبها 
خطوات مماثلة في األعوام 

املقبلة.
من جانبه، أعرب رئيس 
جمعيــة  إدارة  مجلــس 
املنابــر القرآنيــة د.أحمــد 
الباطني عن شــكره للبنك 
األهلي املتحد على رعايته 
لتطبيــق «خيركــم» جزء 
٢٦ «األحقــاف»، مضيفا أن 

مختلــف أنــواع الســيارات 
اجلديدة والتأجير، باالضافة 

لعروض التأمني. 
حجز املواعيد إلكترونيًا 

ويستفيد عمالء «بيتك» 
مــن خدمــة Skiplino، عبــر 
حجــز املواعيد فــي الفروع 
إلكترونيــا عبــر الهواتــف 
الذكية من خالل موقع «بيتك» 
االلكتروني KFH.com وعبر 
تطبيق KFHonline، وبالتالي 
احلصــول علــى اخلدمــات 
املصرفيــة حســب الوقــت 
املناسب لهم، علما أن عملية 
حجز املوعد يجب أن تكون 
بنفس اليوم الذي يرغب به 

العميل زيارة الفرع.
كما يستفيد عمالء «بيتك» 
من باقة متكاملة من اخلدمات 
الرقميــة، حيث  املصرفيــة 
اســتخدموا خدمــة متابعة 
التحويالت املصرفية بنظام 
 «SWIFT GPI» ســويفت 
 ،KFHOnline الكترونيا عبر
وخدمة ربط احلساب برقم 
التداول مع شــركة املقاصة 
التحويل  الكويتية، وخدمة 
الى حســاب بيتك للتداول، 
وديعــة،  إنشــاء  وخدمــة 
وفتــح حســاب مصرفــي، 
وفتح حســاب الذهب وبيع 
وشراء الذهب الكترونيا عبر 
«KFHonline» وعرض الرقم 
الســري اخلاص بالبطاقات 
االئتمانية وبطاقات السحب 
اآللي، والتحويل الى البطاقة 
االئتمانية، وإيداع الشيكات 
املوبايــل، والســحب  عبــر 
النقدي دون بطاقة من خالل 
«QR Code» عبــر البطاقــة 
الهاتــف،  املدنيــة أو رقــم 
وحتديث كامل لطلب «اعرف 
عميلك»، وخدمة االطالع على 
التمويلية وعدد  االلتزامات 
األقســاط، وإجراء عمليات 
النقدي بني عمالء  التحويل 
«بيتك»، وحلسابات في بنوك 

محلية.

رعايــة تطبيــق «خيركم» 
التفســير امليســر للصــم 
في «جــزء األحقاف» ثمرة 
جديدة للشراكة املجتمعية 
بني املنابر القرآنية والبنك 
األهلي املتحد، وأن التطبيق 
يعد مساهمة مهمة في واجب 
املسؤولية املجتمعية كونه 
تطبيقا مجانيــا للتعريف 
الكــرمي ونشــر  بالقــرآن 
خيريته في العاملني، السيما 
أنــه يحتوي على تفســير 
مختصــر وميســر آليــات 
كتاب اهللا تعالى، باإلضافة 
إلى مــادة علمية مبســطة 
تبــني ضروريات الدين من 
عقيــدة وعبــادة وغيرها، 
خدمة للمسلمني عامة، وفئة 
الصم خاصــة ملا يتميز به 
من سهولة ويسر في الطرح 
واحملتوى، واستخدام لغة 
اإلشــارة في بيان املعاني، 
ما يعني علــى تعلم وتدبر 
القرآن الكرمي، واستحضار 
توجيهاتــه، وجعلها منهج 

حياة.
وتوجه الباطني بالشكر 
اجلزيل للبنك األهلي املتحد 
وأهل اخلير من احملســنني 
واحملســنات على رعايتهم 
لهذا التطبيق املبارك، مشيرا 
إلى أنه بذلك تكون اجلمعية 
متكنت من تفســير سورة 
الفاحتة وجــزء عم، وجزء 
تبارك، وجزء الذاريات وجزء 

األحقاف.

عروض متويلية مميزة في معارض السيارات

مبارك العبداهللا - الصباحية 
- بــرج املتحدة - كيفان - 
الظهر - األڤنيوز - العديلية 
- الشامية - مجمع الوزارات 
- الفحيحيــل (املنشــر) - 
القيروان - جليب الشيوخ 
- االحمدي - حولي (مجمع 
بيروت) - املطار - الفروانية 
- الفنطــاس - أبوحليفــة 
املثنــى (للمناديــب) -   -
الشــرق (ملناديــب األفراد) 
الفحيحيــل (للمناديــب   -
واألفراد) - صبحان (ملناديب 
الشــركات) - البحر سنتر 
 - الشــركات)  (مندوبــي 
الضجيج (ملناديب الشركات 
واألفراد) - الساملية مجمع 
الوطنية (ملناديب الشركات 
واألفراد) - الشويخ (ملناديب 

البنــك  إدراكا مــن  وذلــك 
ألهمية دعم ومساندة هذه 
الفئة املهمة، واحلرص على 
تذليل العقبات في طريقهم، 

وتعليمهم القرآن الكرمي.
وأضافت دشتي: يتماشى 
للمســؤولية  برنامجنــا 
أهــداف  مــع  املجتمعيــة 
رؤية كويــت جديدة ٢٠٣٥ 
لصاحب السمو أمير البالد 
األحمــد  الشــيخ صبــاح 
اجلابر الصباح، ومن رؤية 
البنك الراميــة إلى تطويع 
احلديثــة  التكنولوجيــا 
والتحــول الرقمــي بهــدف 
حتقيق االنتشــار األوســع 

واخلدمة األفضل.

«املتحد»: تفسير «األحقاف» من تطبيق «خيركم»
ثمرة جديدة للشراكة املجتمعية مع «املنابر القرآنية»

خدمات مصرفية رقمية على مدار الساعة مع االلتزام بتطبيق اإلجراءات الوقائية

«KFH Auto» معرض

فرع «بيتك»
سحر دشتي ود.أحمد الباطني

هواوي nova 7.. هاتف ذكي
من اجليل اخلامس لألجيال الشابة

«برقان»: ٤ فائزين بسحب حساب «يومي»

مع اقتراب عصر اجليل 
اخلامس (5G)، سيحتوي 
هاتف هواوي nova 7 اجلديد 
على وظائف اجليل اخلامس 
اجلديدة ليوفر للمستهلكني 
الشــباب جتربــة شــاملة 
ومحدثة في مجال السمعيات 
واأللعــاب  والبصريــات 
والترفيه. وســيتم جتهيز 
هاتف nova 7 بإعداد كاميرا 
رباعيــة عاليــة الوضــوح 
بدقة 64 ميجابكسل مدعمة 
بالذكاء االصطناعي جديدة، 
سيحتوي اإلعداد في هاتف 
nova 7 على عدسة تقريب 
تدعــم تقريــب رقمي حتى 
20X. وســتدعم السلسلة 
الڤيديــو  أيضــا تســجيل 
بجودة 4K وتسجيل ڤيديو 
البطيئة مبعدل  باحلركــة 
960 إطارا في الثانية، مما 
يتيح لك تسجيل املزيد من 
الڤيديــو اإلبداعية  مقاطع 
ومشــاركتها بســرعة على 
وسائل التواصل االجتماعي 

عبر شبكة اجليل اخلامس 
.5G

باإلضافــة إلــى مظهره 
املذهل، تعد إمكانات تصوير 
الســيلفي القويــة للهاتف 
أيضا نقطة بيع رئيســية 
لعائلــة الهواتــف الذكيــة 
HUAWEI nova. في السابق، 
 nova 4e مت جتهيــز هاتف
بأول كاميرا أمامية بدقة 32 
ميجابكسل في العالم، مما 
وضع معيارا جديدا اللتقاط 
صور الســيلفي بالهواتف 

الذكية.
وســيتم تزويد هواتف 
nova 7 مبجموعة شــرائح 
 .Kirin 985 5G - عالية األداء
بفضل تقنية اجليل اخلامس 
الرائــدة عامليا، ال يوفر لك 
الهاتف الذكي شبكة أفضل 
 4G تتجاوز اجليــل الرابع
فحسب، ولكن توفر جتربة 
بحث أسرع، باإلضافة إلى 
اتصال أكثر استقرارا أثناء 

احلركة.

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزيــن فــي الســحوبات 
اليومية على حساب «يومي»، 
حيث فــاز كل واحــد منهم 
بجائــزة ٥٠٠٠ دينار، وكان 
احلظ في هذه الســحوبات 
من نصيــب: نســيمه علي 
بهائي انور، اروى عبدالعزيز 
عبداهللا الربعي، مناع فرحان 
مناع العنزي، خيريه محمد 
حســن غلــوم. وباإلضافة 
للسحب اليومي، يوفر بنك 
برقان ســحبا ربع ســنوي 
حلســاب «يومــي» للفــوز 

أعلن بنك وربة مواصلة 
استئناف سحوبات السنبلة 
األسبوعية بعد توقفها بسبب 
إجازة عيد األضحى املبارك، 
وسيســتمر بنك وربة بعمل 
الســحوبات لعشرة رابحني 
أسبوعيا بحضور ممثل عن 
وزارة التجــارة والصناعــة 
وربــة.  بنــك  وموظفــي 
وبالنســبة للعمــالء الذيــن 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي السادس 
والعشرين، فقد توج ١٠ رابحني 
من عمالء بنــك وربة حصل 
كل منهــم علــى ١٠٠٠ دينار، 
وهــم: عبداللطيف ســليمان 
العمران، حربية وسام علي 
العازمي، حســني عيسى بن 
حسن املسري، محمد مختار 
ياسني، شــهال محمد حسني 
دستنائي، مساعد علي عامر 
الهاجري، عماد عبدالرحمن 
فرحان الفريح، أحمد عبداهللا 
راشد النمالن، خالد عبدالعزيز 
جاعد العتيبي، عبداهللا طايل 
املخيــزمي. وميثــل حســاب 
الســنبلة اخليار األمثل لكل 

أجــرى البنــك التجاري 
ســحوباته علــى حســاب 
«أكثــر  وحملــة  النجمــة 
مــن راتب»، وقــد مت إجراء 
الثالثــاء  يــوم  الســحب 
املوافق ٤ أغســطس ٢٠٢٠ 
في مبنى البنك الرئيســي، 
وبحضــور ممثلــي وزارة 
التجــارة والصناعة أحمد 
الهبيدة،  البصمان وجاسم 
االلتزام باالشــتراطات  مع 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي.
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز يوسف 
دغيم الرشيدي بجائزة نقدية 
بقيمــة ٢٠ ألــف دينار في 
سحب النجمة الشهري، كما 
أعلن البنك عن فوز حسن 
محمد موسى عبداهللا بجائزة 
نقدية بقيمة ٥٠٠٠ دينار في 

أكبر، حيث قام بتعديل وتيرة 
السحوبات والقيمة اإلجمالية 
للجوائز النقدية التي يحصل 
عليها العمالء. ومن التطورات 
التي أضافها بنك وربة على 
حملــة الســنبلة ٢٠٢٠ هــي 
مضاعفة عــدد الفائزين في 
السحوبات األسبوعية، أصبح 
اآلن عــدد الفائزين ١٠ مببلغ 
١٠٠٠ دينار لكل فائز أسبوعيا. 
وحـــــول السحــوبـــــــات 
الكبـــرى، فسيكون السحب 
الكبير األول في شهر أغسطس 
ليتم السحب على ٧ فائزين، 
حيــث يفــوز األول مببلــغ 
١٠٠الف دينار، ٥٠ الف دينار 

الكويتيني احلاليني واجلدد 
ممــن يقومــون بتحويــل 
رواتبهم علــى البنك لربح 
مبلغ يعادل راتبا واحدا من 
الرواتب التــي يتقاضونها 

شهريا.
ويذكر أن جوائز «حساب 
النجمة» مميزة بحجم مبالغ 
املقدمة، باإلضافة  اجلوائز 
إلى تنوعها طوال الســنة، 
والتي تتضمن ســحوبات 
أسبوعية بقيمة ٥٠٠٠ دينار 
كويتــي، وشــهرية بقيمة 
٢٠٠٠٠ دينار، باإلضافة الى 
جائزة نصف سنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحســاب مصرفي 
في العالم بقيمة ١٫٥ مليون 

دينار.
وعن آلية فتح حســاب 
النجمــة والتأهــل لدخول 
الســحوبات، فمن املعروف 

بجائزة نقدية بقيمة ١٢٥ الف 
دينار، وللتأهل للسحوبات 
ربــع الســنوية يتعني على 
العمالء أن ال يقل رصيدهم 
عن ٥٠٠ دينار ملدة شهرين 
كاملني قبل تاريخ السحب، 
كمــا أن كل ١٠ دنانير متثل 
لدخــول  واحــدة  فرصــة 
الســحب. وإذا كان رصيــد 
احلســاب ٥٠٠ دينــار ومــا 
فوق، سوف يكون صاحب 
احلساب مؤهال للدخول في 
كل من السحوبات اليومية 

وربع السنوية.

للفائز الثاني، باإلضافة إلى 
٥ فائزين مببلغ ١٠٠٠٠ دينار. 
أما الســحب الكبيــر الثاني 
فســيقام في نهاية الســنة، 
حيــث تتضاعــف اجلائــزة 
الكبرى لتصل ٢٠٠ الف دينار 
للفائــز األول، ٥٠ الف دينار 
للفائــز الثانــي، و٥ فائزين 
مببلــغ ١٠٠٠٠ دينار. وحول 
الشــروط اجلديدة، يتطلب 
اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول 
سحوبات السنبلة االسبوعية 
الكبرى، علما  والســحوبات 
بــأن العميل مــازال يحصل 
على فرصــة واحــدة مقابل 
كل ١٠ دنانير في احلســاب، 
والفرص حتتسب على حسب 
أدنى رصيد في احلساب خالل 
الشهر. لذلك يجب أن يكون قد 
مضى على املبلغ شهر كامل 
في احلساب للتأهل للسحب 
األسبوعي، وشهران كامالن 
للسحوبات الكبرى الحتساب 
الفرص. هذا وال توجد قيود 
أو حدود للســحب واإليداع، 
كلمــا زاد املبلغ املودع زادت 

فرص العميل للربح.

أنه ميكن فتح احلساب فقط 
بإيداع ١٠٠ دينار ويجب أن 
يكون في احلساب مبلغ ال 
يقل عن ٥٠٠ دينار للتأهل 
ودخول جميع السحوبات 
على كل اجلوائز التي يقدمها 
احلساب، فكلما زاد رصيد 
العميل زادت فرصة الفوز، 
فضال عــن املزايا اإلضافية 
التي يوفرها احلســاب، إذ 
يحصل العميل على بطاقة 
آلــي ويســتطيع  ســحب 
احلصول على بطاقة ائتمان 
بضمــان احلســاب، وكذلك 
احلصول على كل اخلدمات 
املصرفية من البنك التجاري.

وكشف البنك أن حساب 
النجمــة متــاح للجميــع، 
وبإمــكان أي شــخص فتح 
حســاب النجمــة من خالل 
 CBK Mobile تطبيــق 
بخطوات بســيطة ومن أي 

مكان وفي أي وقت.

الراغبــني بتوفيــر األمــوال 
وحتقيق عوائد مالية مناسبة 
علــى أرصدتهم فــي الوقت 
نفســه باإلضافــة إلى فرص 
للفوز بجوائــز نقدية طوال 
العام. ومتاشــيا مــع رغبته 
بتطويــر وحتديــث خدماته 
وحلوله املصرفية مبا يتوافق 
مع حتقيق املصلحة والفائدة 
األكبر لعمالئه ونظرا لتنامي 
قاعــدة عمالئــه والتجــاوب 
الكبير الذي لقاه احلســاب، 
يعيد بنك وربة إطالق حساب 
«الســنبلة» بحلــة جديــدة 
ومتطورة فــي ٢٠٢٠ تطوي 
فــي ثناياهــا جوائــز نقدية 

سحب النجمة األسبوعي، أما 
جائزة سحب حساب «أكثر 
من راتب» فكانت من نصيب 

وضحة سعيد املري.
وأوضح البنك أن حملة 
«أكثــر من راتــب» موجهة 
للعمــالء الذيــن يقومــون 
البالغة  بتحويل رواتبهــم 
٥٠٠ دينار أو أكثر على البنك 
وبصفــة خاصــة املوظفني 
الكويتني واملقيمني العاملني 
القطاعــني احلكومــي  فــي 
والنفطي والشركات املدرجة 
لدى البنك وكذلك املتقاعدون، 
واالســتفادة من مزايا هذه 
احلملة واحلصول على هدية 
نقدية فوريــة من ٢٥٠ إلى 
٥٠٠ دينــار أو قــرض مــن 
دون فائدة بقيمة ٥ أضعاف 
الراتب وبحد أقصى ١٠٠٠٠ 
دينار، باإلضافة إلى الهدايا 
النقديــة، وســيكون هناك 
ســحب أســبوعي للعمالء 

«وربة» ينظم سحب «السنبلة» ويعلن الفائزين

«التجاري» يعلن الفائزين في سحوبات «النجمة» 
األسبوعية والشهرية و«أكثر من راتب»
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«كورونا»: الصحة العاملية حتّذر من التسرع في إنتاج اللقاح 
وأملانيا تدخل املرحلة الثانية

عواصــم - وكاالت: دعت 
منظمة الصحــة العاملية إلى 
للبروتوكــوالت  االمتثــال 
واللوائح السارية لدى تطوير 
لقاح ضد «كوفيد- ١٩» بعد أن 
وعدت روسيا بإنتاج «املاليني» 
من جرعات اللقاح في مطلع 
عام ٢٠٢١. في وقت ارتفع عدد 
الوفيات التي سببها الڤيروس 
ألكثر من ٦٩٥ ألف من بني ما 
يزيد على ١٨ مليونًا و٣٣٠ ألف 

إصابة. 
وقال املتحدث باسم منظمة 
العاملية كريســتيان  الصحة 
ليندماير ردا على ســؤال عن 
التصريحات الروسية إن «أي 
لقــاح وأي دواء لهذا الغرض 
يجب أن يخضع بالطبع جلميع 
التجارب واالختبارات املختلفة 

قبل املوافقة على نشره».
وأضــاف خــالل مؤمتــر 
صحافــي عبــر اإلنترنت أن 
«هناك إرشــادات وتوجيهات 
واضحــة ولوائــح تنظيمية 
إلجناز األمــور بطريقة آمنة 

وفعالة».
وتابع «في بعض األحيان 
يدعي باحثون أفراد أنهم عثروا 
على شــيء ما، وهذا بطبيعة 
احلال، خبر سار. ولكن هناك 
فرقا كبيرا بــني العثور على 
لقاح ناجح أو احلصول على 
إمكانيــة احلصول على لقاح 
ناجــح بعــد اجتيــاز جميع 

اخلطوات».
وشــدد علــى أن منظمــة 
الصحــة العاملية «لــم تر أي 
شيء رسمي حتى اآلن». وكانت 
روسيا أعلنت أمس األول، أن 
ثالث شــركات طبية حيوية 
ستكون قادرة على إنتاج لقاح 
أعده مختبر األبحاث في علم 
األوبئة وعلم األحياء الدقيقة 
نيكــوالي غاماليــا ابتداء من 

سبتمبر، وبكميات كبيرة.
وقال وزير التجارة الروسي 
لوكالة أنباء تاس العامة إنه 
«وفقا للتقديرات األولية (...) 
ســنكون قادرين على توفير 

الوبائيــة وحتليالت حيوية 
وجينيــة وأبحــاث تتعلــق 
بصحة احليوان» موضحا أن 
احملادثات شملت لقاءات عن 
طرق الفيديو مع علماء وخبراء 
في علم الڤيروسات في ووهان. 
التحضيرية  البعثــة  وكلفت 
التــي تضم اثنــني من خبراء 
صحــة احليــوان وخبير في 
علــم األوبئة والتي تســتمر 
ثالثــة أســابيع بالتحضيــر 
لبعثة فريق أكبر من العلماء 
الصينيني والدوليني سيسعى 
الكتشاف كيف متكن الڤيروس 
املسبب ملرض «كوفيد- ١٩» 
مــن جتاوز حاجز الســالالت 
وانتقل من احليوان لإلنسان.
فــي هــذه األثنــاء، حــذر 
املجلــس العلمــي الفرنســي 
املكلــف متابعــة الوبــاء من 
أن مســار فرنســا ميكــن أن 
«يتغيــر فــي أي وقت» نحو 
تفش متسارع للڤيروس، فيما 
أظهرت األرقام الرسمية أول 
ارتفــاع في أعداد املرضى في 
وحدات العنايــة املركزة منذ 

باإلرشادات الصحية والتباعد 
االجتماعي بني البعض يساعد 
على نشر العدوى في املجتمع.
يونــا  ســوزان  وقالــت 
رئيســة نقابــة ماربورغــر 
يوند التي متثــل األطباء في 
أملانيا لصحيفة أوغسبورغر 
أجلامينه «نحــن بالفعل في 

بداية موجة ثانية».
أعلنــت احلكومة  عربيــا 
األردنية تأجيل فتح املطارات 
أمام الرحالت الدولية واملقرر 
اليوم حتى إشــعار آخر بناء 
علــى توصية جلنــة األوبئة 
األردنية وحتذيــرات منظمة 
الصحة العاملية بشأن تفشي 

الڤيروس.
وقال وزير االعالم األردني 
امجــد العضايلة في تصريح 
صحافي إن احلكومة أرجأت 
الرحــالت اجلويــة  تســيير 
«من والى ٢٢ دولة» صنفتها 
الســلطات الصحية األردنية 
بأنهــا ضمــن قائمــة الــدول 
«اخلضراء» بناء على وضعها 

الوبائي.

أبريل.
وفي تقييم أعده للحكومة، 
حذر املجلس من أن «الڤيروس 
كان ينتشــر مؤخــرا بشــكل 
أكثر نشاطا، وســط التخلي 
بدرجة أكبر عن تدابير االلتزام 
بالتباعد االجتماعي والقيود».
وقــال إن «التــوازن هش 
وميكن أن يتغير املسار في أي 
وقت إلى سيناريو أقل حتكما 
كإسبانيا مثال». وحذر من أنه 
«من املرجح بشــدة» حدوث 
موجة ثانية من عدوى ڤيروس 
كورونا املستجد في اخلريف 

أو الشتاء.
وفي أملانيــا، قالت نقيبة 
البــالد تواجــه  األطبــاء إن 
بالفعل موجة ثانية من تفشي 
الڤيروس التاجي وإن مخالفة 
قواعــد التباعــد االجتماعــي 
جتــازف بتبديــد جناحاتهــا 

السابقة في احتواء املرض.
وارتفع عدد حاالت اإلصابة 
اليومية باطراد في األسابيع 
القليلة املاضية، وحذر خبراء 
الصحة من أن تراخي االلتزام 

ل فتح مطاراته نحو ٧٠٠ ألف وفاة .. واألردن يُؤجِّ

(أ.ف.پ) سائحون أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلني مع دخول املانيا املوجة الثانية من تفشي الفيروس  

عدة مئات اآلالف من اللقاحات 
شهريا اعتبارا من هذا العام، 
ثــم بعد ذلك عــدة ماليني في 

بداية العام املقبل».
التحقيــق  وبخصــوص 
في منشــأ الڤيروس وإرسال 
وفد الى الصني، قال املتحدث 
باسم املنظمة أمس إن فريقها 
الذي يحقق فــي األمر أجرى 
«مناقشات مكثفة» مع علماء 
في ووهان، املدينة التي رصد 
بها أول تفش للڤيروس، من 
البريــة  ســوق للحيوانــات 
يرجح أنه نقطة انتشاره حيث 
اكتشــف أن بعــض املصابني 
كانــوا يبيعون أو يشــترون 
من السوق. ويترقب العلماء 
واحلكومات في مختلف أرجاء 
العالم نتائج حتقيق منظمة 
الصحــة العامليــة وبخاصــة 
واشنطن التي حشدت التأييد 

بقوة إلرسال الفريق.
وقال ليندماير للصحافيني 
«الفريق أجرى محادثات مكثفة 
مع نظرائه الصينيني وتلقى 
حتديثات بخصوص الدراسات 

البيت األبيض مازال يدرس «مخطط الضُم» 
وفلسطني: االحتالل ينفذه بشكل ميداني

إيران وڤنزويال تتحديان أميركا 
بافتتاح متجر مشترك في كراكاس

عواصم - وكاالت: قال مسؤول إسرائيلي، إن 
البيت األبيض مازال يدرس مخططات إسرائيل 
الســاعية إلى ضم أراض فلســطينية بالضفة 
الغربيــة. ونقل موقع «تاميز أوف إســرائيل» 
اإلخبــاري، امس، عن مســؤول إســرائيلي لم 
يكشــف عن هويته، قوله إن «ثمة حاجة ملزيد 
من املناقشــات بني إسرائيل والواليات املتحدة 
األميركية». وأشار املسؤول اإلسرائيلي إلى أن 
«املبعوث األميركي ملنطقة الشرق األوسط آفي 
بيركوفيتش يواصل العمل حول تطبيق رؤية 
الرئيس األميركي دونالــد ترامب، مبا في ذلك 
االتصال مع مسؤولني حتضيرا لضم إسرائيلي 
محتمل ألجزاء من الضفــة الغربية». وأضاف 
«هناك حاجة للمزيد من احملادثات بني إسرائيل 
والواليات املتحدة األميركية، حول الضم، وأيضا 
حول تقدمي بوادر إيجابية جتاه الفلسطينيني». 
وتابع املسؤول اإلسرائيلي «قد يكون من املمكن 

تنفيذ اخلطوة في املستقبل القريب».
ولكنــه أضــاف محــذرا «بعد انتهاء شــهر 
أغســطس يصبح الضم أقــل احتماال، مع قرب 

االنتخابات الرئاسية األميركية في نوفمبر».
وفي الســياق، قال عضو اللجنة التنفيذية 
ملنظمــة التحرير أحمد مجدالني إن إســرائيل 

تنفذ بشــكل ميداني مخطــط الضم ألجزاء من 
الضفة الغربية لتقويض أي فرص إلقامة دولة 

فلسطينية متصلة جغرافيا.
واتهــم مجدالنــي، في تصريحــات لإلذاعة 
الفلسطينية الرســمية، احلكومة اإلسرائيلية 
بشــن حملة توسع اســتيطاني غير مسبوقة 

لفرض مخطط الضم على أرض الواقع.
ودعا املسؤول الفلسطيني إلى حترك دولي 
عملي لفرض عقوبات على إسرائيل ومساءلتها 
بشأن مواصلة البناء االستيطاني في األراضي 
الفلسطينية احملتلة من أجل إنقاذ حل الدولتني.
مــن جهة أخــرى، اعتقلت قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي، ١٣ فلسطينيا من الضفة الغربية 
بينهم فتاة عقب عمليات دهم وتفتيش للمنازل، 
واعتداءات على الفلسطينيني، وإصابة مواطنني 

اثنني في أريحا برصاص جيش االحتالل.
وأوضح نادي األســير الفلســطيني - في 
بيان أوردته وكالة األنباء الفلســطينية (وفا) 
امس، أن ٤ فلسطينيني مت اعتقالهم من (جنني 
- رام اهللا - البيرة)، كما اعتقل االحتالل فتاة 
وفلســطينيا آخر من قلقيليــة وآخر من بلدة 
بيت أمــر في اخلليل، فضال عــن اعتقال اثنني 

في أريحا، وأربعة من القدس.

عواصــم - وكاالت: بعد إرســال الوقود 
اإليراني بالسفن إلى ڤنزويال، وصلت املواد 
الغذائية لتمأل رفوف أول متجر إيراني افتتح 
مؤخرا في كراكاس، في حتّد لواشنطن من 
إيــران وڤنزويــال اخلاضعتــني للعقوبات 
األميركية. ويتوافد الزبائــن بأعداد كبيرة 
إلى متجر «ميغاسيس» الذي افتتح في ٣٠ 
يوليو لشــراء العسل والتمور واملالبس أو 
املناديــل الورقية التي «صنعت في إيران»، 
ملتزمني جميعا بوضع الكمامات بسبب تفشي 
ڤيروس كورونا. وتباع في «ميغاســيس» 
منتجات وصلت على منت ســفينة غولسان 
اإليرانية التي رست في ڤنزويال في ٢١ يونيو. 
وفي األسابيع املاضية، وصلت خمس سفن 
إيرانية تقــل ١,٥ مليون برميل من الوقود، 
موانئ هذه الدولة الواقعة في أميركا اجلنوبية 

لتعويض النقص املزمن في الوقود فيها.
وقال نائب وزير الصناعة اإليراني عيسى 
رضائي لدى افتتاح ميغاسيس «كوننا دولتني 
خاضعتني للعقوبات، فإننــا نكمل بعضنا 

البعض»، موضحا ان لدى ڤنزويال الكثير من 
املنتجات التي ال منتلكها في إيران، وڤنزويال 

لديها احتياجات معينة ميكننا تلبيتها.
ويتبع متجر «ميغاســيس» إلى «إتكا» 
وهو احتــاد شــركات تابع لــوزارة الدفاع 
اإليرانيــة، فــي دليل على مــدى أهمية ُبعد 
املصلحة االستراتيجية في العالقة بني طهران 

وكراكاس.
من جهة اخرى، اندلع حريق واسع امس، 
في محطة لتوليد الطاقة في محافظة سمنان 

شرقي العاصمة اإليرانية طهران.
ونقلــت وكالة أنباء (إرنا) اإليرانية عن 
مدير عــام مكتب إدارة األزمــات باحملافظة 
قولــه «إن رجال اإلطفــاء متكنوا من إخماد 
احلريق في احملطة املعروفة باســم محطة 
الشهيد باكري، والتي تعمل وفق تقنية الدورة 
التركيبية». وأضاف أنه لم يتم اإلبالغ عن 
خسائر في األرواح، ويجري تقييم اخلسائر 
املادية، مشيرا إلى أن سبب اشتعال احلريق 
لم يتم حتديده بعد واليزال قيد التحقيق.

حريق في محطة لتوليد الطاقة شرقي طهران

أنباء سورية أنباء مصرية

«كورونا» يتفشى في سورية ومخاوف من «انفجاره»مصر األولى عربيًا في استقبال االستثمار األجنبي
القاهرة- هالة عمران وأ.ش.أ 

نفى املركز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء ما تردد من معلومات 
حول تعليــق العمل بقانون 
التصالح على بعض مخالفات 

البناء ملدة عام.
وذكــرت رئاســة مجلس 
الوزراء في بيان امس أن هذا 
اخلبر غيــر صحيح، مؤكدة 
استمرار احلكومة في العمل 
بقانون التصالح دون تعليق، 
وأن جميــع أحــكام القانون 
سارية وتطبق كما هي دون 

تأجيل أو إلغاء.
وشددت رئاســة مجلس 
الوزراء على اســتمرار تلقي 
طلبات التصالــح في بعض 
البنــاء وتقنــني  مخالفــات 
أوضاعهــا مــع ســداد ٢٥٪ 
جدية تصالح، مشيرة إلى أن 
التصالح يعد مبنزلة رخصة 
رســمية للعقار، وتؤكد فيه 
قانونية موقفه، ومبوجبه يتم 
إيقــاف كل الدعاوى املتعلقة 
باملخالفة ووقف تنفيذ األحكام 
والقرارات واإلجراءات الصادرة 

في شأن أعمال املخالفة.
من جهة أخرى، تصدرت 
مصــر أهــم ١٠ دول عربيــة 
مستقبلة ملشروعات االستثمار 
األجنبي املباشر حسب التكلفة 
الفترة  االســتثمارية خــالل 
بواقــع  و٢٠١٩،   ٢٠١٥ بــني 
٤٧٦ مشروعا بلغت تكلفتها 
االســتثمارية ١٢٤٫٤٨ مليــار 
دوالر. وكشــفت املؤسســة 
العربية لضمان االســتثمار 
وائتمان الصادرات «ضمان» 
عــن أن مصــر حظيت خالل 
الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩، على 
أضخم استثمارات ملشروعات 
االســتثمار األجنبي بحصة 
٣٥٫٢٪، تلتها اإلمارات بـ ٥٣٫٦ 
مليار دوالر متثل ١٥٫٢٪، ثم 
السعودية بـ٥٣ مليار دوالر 

تشكل ١٥٪.
وأوضحت (ضمــان) في 
تقرير لها أن اإلمارات جاءت 
كأهم مستثمر في املنطقة من 

عواصــم - وكاالت: دقت 
تقاريــر اعالميــة ومواقــع 
اخباريــة ســورية ناقــوس 
اخلطــر محذريــن مــن ان 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
يتفشــى بســرعة كبيرة في 
عدة مناطق ســورية، وسط 
مخــاوف من بلوغــه مرحلة 
االنفجــار، في ظــل حالة من 
االستهتار باتخاذ االجراءات 
الشــارع  فــي  االحترازيــة 
السوري. وامتدت االصابات 
افقيا وعموديــا، حيث اعلن 
عن اصابــة عدد من الفنانني 
واالعالميني واملذيعني، اضافة 
اكادمييــني ورياضيني  الــى 

ورجال دين. 
وأصدر االحتاد الرياضي 
بدمشق قرارا يقضي بإيقاف 
النشــاطات الرياضيــة فــي 
العاصمــة وإغــالق االنديــة 
الرياضية والصاالت الرياضية 
وايقاف املدارس الصيفية حتى 
إشعار آخر، بسبب الڤيروس 
وذلك بعد االعالن عن تأكيد 
اصابة ٧ من العبي املنتخب 
الســوري والكادر وادارييه 
خالل معسكرهم التدريبي في 
حلب. فقد أكد االحتاد السوري 
لكرة القدم في بيان رســمي 
أمس أنه «كشفت الفحوصات 
التي أجريت لالعبني وللكادر 
الفني واإلداري عن إصابة كل 
من الالعبني: مارديك مردكيان 
(حطني) ومحمد عنز واحمد 
االشقر وأحمد األحمد (االحتاد) 
ومن الكادر الفني واإلداري: 
عساف خليفة ووسام غيبور 
ومهند أسعد بڤيروس كورونا 
وبناء عليه مت عزل الالعبني 
والكادر بشكل كامل بعيدا عن 
مقر إقامة الفريق مع توفير 

الرعاية الالزمة لهم».
وكان اعالميــون موالون 
نشــروا مقاطــع ڤيديو عبر 
مواقــع التواصــل، شــرحوا 
فيه الوضع الكارثي في حلب، 
وأن احملافظة تشــهد تفشيا 
كبيرا جــدا بالوباء، وســط 
نقص كبير في املســتلزمات 

١٨١٤ مشروعا، بحصة بلغت 
٤١٪، تلتها السعودية بـ ٥١٣ 
مشروعا بحصة ١٢٪، ثم مصر 
بـ ٤٧٦ مشــروعا تشــكل ١١٪ 
من إجمالي عدد املشروعات.

ولفتت (ضمــان) إلى أن 
السعودية تصدرت قائمة أكبر 
الدول اخلليجية املستثمرة في 
اخلارج بحصــة بلغت ٤٩٪، 
تلتها اإلمارات بحصة ٣٨٪، ثم 
البحرين بـ ١٠٪، وقطر بـ ٢٪، 
ثم الكويت بـ ١٫٢٪. وأضافت 
أن ٥ وجهــات حظيــت على 

رســميا، اعلنــت وزارة 
الصحة أن اجمالي عدد احلاالت 
املؤكدة وصل الى ٨٤٧ حالة 
فقط حتى مساء أمس األول، 
وسبق ان ارجعت هذه االرقام 
املنخفضة لقلة عدد املسحات 
التي جتريها القتصارها على 
دمشق واملخافظات الرئيسية. 
واعترفت بأن االعداد قد تكون 

اضعاف تلك التي اعلنتها. 
من جهتــه، اتخذ مجلس 
محافظة درعا، سلســلة من 
اإلجراءات االحترازية ملواجهة 
انتشــار جائحة «كورونا»، 
بعــد إعــالن مديــر مشــفى 
«ازرع» احلكومــي، الدكتور 

نحو ٥٧٪ من مجمل التكلفة 
االســتثمارية للمشروعات، 
وهى أوزبكستان، والسعودية، 
ومصر، وأستراليا، وجنوب 
أفريقيــا، بحصــص بلغــت 
٢٥٪ و١١٪ و١٠٪ و٦٪ و٥٪ 
على التوالي، وهو ما يشــير 
الوجهــات  إلــى تغيــر فــي 
االستثمارية مقارنة مع الربع 
األول من العام املاضي، والتي 
كانت قائمتــه تضم: الصني، 
والواليات املتحدة، والعراق، 

واألردن والبحرين.

أحمد الغزالــي، عن إصابته 
بالڤيروس.

وأصــدر مجلــس مدينة 
درعا قــرارا مينــع فيــه أي 
نوع مــن أنــواع التجمعات 
والفعاليــات االجتماعية في 
احلدائــق العامــة واملقاهــي 
واملطاعــم، والتجمــع فــي 
الســاحات العامــة وصاالت 

األفراح والعزاء.
كما شمل القرار النوادي 
واملســابح وأماكن جتمعات 
ألعــاب األطفــال والفعاليات 
األخرى، وذلك حتت «طائلة  
املســاءلة القانونيــة»، وفقا 

للمجلس.

إصابة ٤ من العبي املنتخب.. ودرعا تشدد اإلجراءات االحترازيةاحلكومة تنفي تعليق العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ملدة عام

(انترنت) حمالت إزالة املخالفات في البناء مستمرة مبختلف احملافظات 

حيث تكلفة املشروعات بقيمة 
٥١٫٢ مليار دوالر، تشكل ١٤٫٥٪ 
من مجمل املشروعات، تلتها 
الصني بـــ ٤١٫٩ مليار دوالر، 
وبحصة ١١٫٩٪، ثم روسيا بـ 
٣٩٫٣ مليار دوالر بحصة ١١٫١٪.

وأشارت إلى أن مشروعات 
املباشر  االســتثمار األجنبي 
مصــر  اســتقبلتها  التــي 
وفــرت وظائــف وصلــت لـ 
١٠٦٫٦٦ آالف وظيفــة، بينما 
استقبلت اإلمارات أكبر عدد 
للمشروعات في املنطقة، بواقع 

الطبية وأقنعة األكســجني. 
وامتالء املستشفيات اخلاصة 

واحملاجر باملصابني. 
إلــى ذلــك، أعــرب قســم 
الدراسات الوبائية في وزارة 
الصحــة األملانيــة، أن عــدد 
اإلصابات الفعلي في سورية 
وصل حوالي مليوني ونصف 
حالة، مؤكدا أن اجلائحة في 
البالد تأخذ مجرى االنفجار 

األفقي والعمودي.
فيما توقــع املركز كارثة 
كبرى لم يشــهد لهــا العالم 
مثيــال، لو اســتمرت األمور 
على هذا احلال، حسبما نقل 
عنه موقع قناة «العربية». 

إجناز جديد للمرأة املصرية.. نعمت شفيق 
تنال عضوية «اللوردات البريطاني»

األسد يدعو البرملان اجلديد إلى االنعقاد االثنني

تقارير: غارات على القنيطرة طالت البوكمال

القاهرة- ناهد إمام

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
املصريني باخلارج، د.نعمت شفيق، على منحها العضوية 
الدائمة في مجلس اللوردات البريطاني، ما يعد إجنازا جديدا 
للمرأة املصرية فــي اخلارج يضاف ملا يحققه املصريون 

حول العالم من جناحات متعاقبة في مختلف املجاالت.
جدير بالذكر أن د.نعمت شفيق تقود اآلن مدرسة االقتصاد 
اللندنية املشــهورة (London School of Economics)، كما 
كانت تشــغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لكل من 

البنك املركزي اإلجنليزي وصندوق النقد الدولي.

وكاالت: دعا الرئيس بشار األسد مجلس 
الشعب الســوري إلى االنعقاد يوم االثنني 
القــادم بعد نتائج االنتخابــات التي جرت 
في ١٩ من الشــهر املاضي. وذكرت الوكالة 
العربية السورية لألنباء (سانا) أمس أن األسد 
أصدر مرسوما يقضي بدعوة مجلس الشعب 
للدور التشريعي الثالث لالنعقاد ألول مرة 

يوم االثنني. وكان األسد أصدر في ٣٠ من 
شهر يوليو املاضي مرسوما يتضمن أسماء 
الفائزين بعضوية مجلس الشــعب للدور 
التشريعي الثالث. وجرت انتخابات مجلس 
الشعب في ١٩ يوليو املاضي في املناطق التي 
تســيطر عليها احلكومة السورية، وبلغت 

نسبة املشاركة فيها ٣٣٪.

السوري حلقوق  املرصد  وكاالت: كشف 
اإلنسان، أن الغارات اجلوية االسرائيلية التي 
شنها االحتالل على االراضي السورية مساء 
أمس األول، شــملت البوكمال أقصى شرق 
سورية واستهدفت ميليشيات موالية إليران في 
قاعدة «اإلمام علي» في ريف البوكمال وعمق 
بادية البوكمال، في حني قال االعالم السوري 
الرسمي إن الغارات وقعت جنوب دمشق فقط. 
وأكد املرصد أنهــا أدت ملقتل ١٥ عنصرا من 
امليليشيات العراقية املوالية إليران الذين كانوا 
يتمركزون على احلدود السورية - العراقية.

وقال إن االستهدافات في البوكمال كانت 
متزامنة مع اســتهداف مماثل طال القنيطرة 
أقصى جنوب غرب سورية مع اجلوالن احملتل. 
وأضاف املرصد أن القتلى الـ ١٥ الذين سقطوا 
أمس األول انضموا إلى ٨٧ قتيال قتلوا منذ الـ 
٢٠ من شــهر أبريل الفائت، أي أن هناك ١٠٢ 

قتلوا من امليليشــيات املوالية إليران وحزب 
اهللا اللبناني في ٢٠ ضربة إسرائيلية شملت 
األراضي السورية خالل أقل من ٤ أشهر الفائتة 

في تصعيد واضح.
وكانت وكالة األنباء السورية الرسمية «سانا» 
نقلت عن مصدر عسكري قوله «قامت حوامات 
العدو اإلسرائيلي بإطالق رشقات من الصواريخ 
على بعــض نقاطنا على احلد األمامي باجتاه 
القنيطرة» موضحا أن «اخلســائر اقتصرت 
على املاديات». وأفاد املرصد عن سماع دوي 
انفجارات عنيفة «نتيجة قصف إســرائيلي 
استهدف مواقع عسكرية في منطقة التل األحمر» 
في ريــف القنيطرة اجلنوبي الغربي. وأكدت 
الدفاعات اجلوية السورية  «ســانا» على أن 
تصدت للغارات التي اعترفت بها إسرائيل عقب 
ما قالت انه إحباط عملية زرع عبوات ناسفة 

قرب احلدود في مرتفعات اجلوالن احملتل. د.نعمت شفيق
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بيروت »منكوبة«.. ولبنان في حداد

واشنطن تتابع عن كثب وتعرض املساعدة.. والسيسي يعرب عن تضامنه

 بيـروت ـ عمـر حبـنجـر 
داوود رمال ـ خلدون قواص

وكأن لبنــان لــم يكــن 
األزمــات  مــن  ينقصــه 
واخلضات إال انفجار هائل 
ل عاصمته بيروت إلى  حــوَّ
مدينة »منكوبة«، وشوارعها 

أشبه بساحات حرب. 
التي  املوجة االنفجارية 
ضربت مرفــأ بيروت أجمع 
ســكان العاصمــة أنهــم لم 
يــروا مثلهــا من قبــل، فقد 
طالت آثارها مختلف مناطق 
بيروت، ووصل دويها حتى 
قبرص، وشوهدت العديد من 
املباني وقد سقطت شرفاتها 
وهوت أسقفها على رؤوس 
قاطنيها، وهرعت ســيارات 
اإلسعاف في عموم شوارع 
بيروت لنقــل املصابني إلى 
املستشــفيات وســط حالة 
ذعر أصابت سكان العاصمة، 
فيمــا اســتمرت احلرائــق 
وســحب الدخان لســاعات 
فوق ســماء املدينة. وقالت 
مصادر مطلعة لـ »األنباء« 
إن احلــادث املأســاوي أدى 
إلى سقوط عشرات القتلى 
وأكثر من ثالثة أالف جريح 
بحســب املعلومات األولية 
الــواردة إليهــا، وقالــت إن 
عنــف االنفجــار والعصف 
الناجت عنه يشــيران الى أن 
ذلــك نتيجة اشــتعال مواد 

متفجرة وخطيرة.
وقد دعا الرئيس العماد 
ميشال عون املجلس األعلى 
للدفاع  إلى االنعقاد بشــكل 
عاجل أمس لبحث التطورات، 
وطلب من كل القوى املسلحة 
اللبنانية العمل على معاجلة 

تداعيات االنفجار.
وقالت الرئاسة اللبنانية 
في بيــان: ان الرئيس عون 
تابع تفاصيل االنفجار الكبير 
الذي وقع في مرفأ بيروت، 
وأعطى توجيهاته لكل القوى 
املسلحة بالعمل على تسيير 
دوريات في األحياء املنكوبة 
مــن العاصمــة والضواحي 
لضبط األمــن. وطلب عون 
تقدمي اإلســعافات للجرحى 
واملصابني على نفقة وزارة 
الصحــة وتأمــني اإليــواء 
للعائالت التي تشردت نتيجة 
األضرار الهائلة التي حلقت 
باملمتلكات. من جهته، أعلن 
رئيس احلكومة حسان دياب 
اليــوم األربعاء يــوم حداد 

وطني.
بــدوره، قــال مدير عام 
األمــن العام اللــواء عباس 
إبراهيم، في تصريح صحافي 
لدى تفقده موقع االنفجار، 

احلريري الذي يقع منزله قبالة 
املرفأ، ثم ســرعان  مــا تبني ان 
بيت الوســط اصبح بال زجاج 
وال أبواب، ويقول النائب اغوب 
بقرادونيــان انــه كان مجتمعا 
والرئيس احلريري وعند حصول 
االنفجار املــدوي »اهتز املبنى 

فانبطحنا أرضا«.
وأعلــن محافــظ بيــروت 
»بيــروت  أن  عبــود  مــروان 
منكوبــة وهناك دمار كبير وما 
حصل غير مسبوق« في لبنان، 
وأضــاف: »لقد حتولت بيروت 
إلى هيروشــيما، ما أشــهده لم 
يشهده لبنان في تاريخه«. وقال 

زجاجية وال ستائر، وطال عصف 
االنفجار منزل الرئيس جنيب 
ميقاتي املقابل لفندق »فينيسيا«، 
كما طال العصف ايضا السراي 
احلكومي التاريخي الذي حوله 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
إلى حصــن، بأبوابــه ونوافذه 
الزجاجيــة مبــا فيــه الطبقــة 
األخيرة منه املخصصة لسكن 

رئيس احلكومة حسان دياب.
 وأخليت مستشفى الكرنتينا 
احلكومية التي تهدم جزء منها 
مع كل التجهيزات، في حني خرج 
األطبــاء واملمرضون في بعض 
املستشفيات خصوصا مستشفى 

اوتيل ديو واجلامعة االميركية 
إلى حدائق هذه املستشفيــــــات، 
وطلبت املستشــفيات تبرعات 
عاجلة بالدم خصوصا مستشفى 
اوتيل ديو التي استقبلت نحو 
4٠٠ جريــح.  وقال األمني العام 
للصليــب األحمر جورج كتانة 
إنه ما من مبنى سليم في منطقة 
األشــرفية، وان كل ســيارات 
اإلسعاف مســتنفرة، وان احد 
طرادات اجليش في املرفأ ساهم 
في نقل جرحى إلى مستشفيات 
جونيه. وأفيد عن ذوبان حاويات 
بضائع كبيرة في املرفأ واقتالع 
أجزاء من مبان، وحتدثت مصادر 

أمنيــة عن وجــود 6 جثث في 
منطقة املرفــأ وأن روائح مادة 
املــازوت تفــوح باملــكان. أحد 
املواقــع اإللكترونيــة ادعى ان 
االنفجار حصل في العنبر رقم 
1٢ الــذي يحتوي علــى كميات 
كبيــرة من نيتــرات األمونيوم 
املتفجرة، والتي تتفجر عادة في 
حالة الرطوبة أو احلر الشديد. 
وأكــد املديــر العــام للجمــارك 
بــدري ضاهر لقنــاة »اجلديد« 
أن االنفجــار حصل فــي عنبر 
للكيماويات في املرفأ، ومن بني 
ضحايا االنفجار أمني عام حزب 

الكتائب نزار جناريان.

وفي مكان التفجير قال 
عســكري لوكالــة »فرانس 
بــرس«: »هناك مأســاة في 
الداخــل، هنــاك كثيــر مــن 
اجلثث على األرض وسيارات 
اإلسعاف التزال تعمل على 
نقل اجلرحى«، وعملت طوافة 
للجيش على تعبئة املياه من 
البحر إلطفاء احلريق الذي 
استمر لوقت طويل مندلعا 
فــي املــكان، كما شــوهدت 
باخرة حتتــرق عند املرفأ. 
وطلــب ضابــط فــي املكان 
من الصحافيني مغادرة كل 
منطقة املرفأ خوفا من انفجار 
الباخرة التي حتوي وقودا، 
وبدا أن مستوعبات كثيرة في 

املرفأ حتولت ركاما.
وبعد تــداول أخبار عن 
عمل عسكري يحمل بصمات 
إسرائيل ضد أهداف حلزب 
اهلل، نقلــت »رويترز« عن 
مسؤول إسرائيلي قوله إن 
»إسرائيل ليست لها عالقة 

بانفجار بيروت«.
وقالت مصــادر مطلعة 
مقربة مــن حزب اهلل لقناة 
»او تي ڤي«، الناطقة بلسان 
التيــار الوطني احلر، انه ال 
صحة لكل ما يتم تداوله عن 
ضربة إســرائيلية ألسلحة 
تابعة حلزب اهلل في املرفأ. 
إلى ذلــك، أعلــن املركز 
األوروبي املتوسطي للزالزل، 
أن االنفجار  شعر به سكان 
قبرص الواقعة على بعد ٢4٠ 

عبود، في تصريح صحافي خالل 
تفقده األضرار في مرفأ بيروت، 
إنه فقد االتصــال بعناصر من 
إطفــاء بيــروت. وأوعــز وزير 
الصحة د.حمد حسن إلى جميع 
املستشفيات استقبال املصابني 

على نفقة الوزارة.
 وقد أحلق االنفجار أضرارا 
بالغة مببنى إهراءات القمح في 
مرفأ بيروت وحتطم زجاج عدد 
من املســاجد والكنائس وسط 
بيــروت  خاصة مســجد محمد 
األمني ژ وكنيسة مار مارون، 
كمــا أصيبــت فنــادق الواجهة 
البحرية حيث اصبحت بال نوافذ 

عواصم - وكاالت: قال متحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية 
إن الــوزارة تتابع عن كثب التقارير عــن االنفجار الذي وقع في 

بيروت، ومستعدة لتقدمي »كل املساعدة املمكنة«.
وأشار املتحدث الى أن الوزارة ليست لديها معلومات عن سبب 
االنفجار، مضيفا أنها تتعاون مع الســلطات احمللية ملعرفة ما إذا 
كان هناك أميركيون ضمن املصابني. وفي ســياق متصل، قالت 
املتحدثة باسم البيت األبيض كايلي مكناني في إفادة صحافية إن 
إدارة الرئيس دونالد ترامب تتابع عن كثب االنفجار الذي وقع في 
بيروت. وأعلنت وزارة الدفاع االميركية »الپنتاغون« أنها تتابع بقلق 
تداعيات انفجار بيروت خشية وجود مصابني أميركيني محتملني.

مــن جهته، أعرب الرئيس املصري عبدالفتاح السيســي عن 
تضامنه مع لبنان في أعقاب االنفجار.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية 
على مواقع التواصل االجتماعي امس: »خالص التعازي واملواساة 
ألشقائنا في لبنان حكومة وشعبا جراء حادث االنفجار األليم الذي 
وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا املولى عز وجل بالشفاء العاجل 

للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان«.
كما أعربت كل من تركيا وقطر عن دعمهما ومساندتهما للبنان 

حكومة وشعبا لتجاوز هذه األزمة.

ذعر ودمار وضحايا ودوّي انفجارات وصل إلى قبرص

تركيا وقطر تبديان دعمهما ومساندتهما للبنان

إنه وقع في جزء بـ»مخزن ملواد 
شــديدة االنفجار مصادرة منذ 
سنوات من سفينة روسية ولم 
يتم إتالفها«، وليس مستودعا 
لأللعــاب النارية كمــا ذكر في 
البداية، وقال »ال ميكن استباق 

التحقيقات«.
وذكــرت وســائل اإلعــالم 
احمللية أن األضرار شملت مقر 
السراي احلكومي ومطار رفيق 
احلريري الدولي جنوب بيروت 
فضال عن املجمعات التجارية.

 وهرعت سيارات اإلسعاف 
باجتاه بيت الوسط اعتقادا أن 
شــرا قد أحاط بالرئيس ســعد 

)رويترز( الدخان يتصاعد من موقع االنفجار   )محمود الطويل(بداية املوجة االنفجارية في مرفأ بيروت 

)ا.ف.پ( عدد من اجلرحى ينتظرون احلصول على العالج خارج املستشفى في بيروت  

احتراق إحدى السفن في املرفأ   )محمود الطويل(

سفارة الكويت في لبنان تهيب 
مبواطنينا مالزمة مقار سكنهم

أهابت سفارة الكويت في اجلمهورية اللبنانية بجميع 
املواطنني الكويتيني املتواجدين هناك ألخذ أقصى تدابير 
احليطة واحلذر ومالزمة مقار سكنهم بشكل دائم والتقيد 
باإلرشادات والتوجيهات الصادرة عن السلطات اللبنانية 
املختصة، وذلك في أعقاب حادث االنفجار الذي وقع مبرفأ 

بيروت البحري في وقت سابق أمس.
ودعت سفارتنا في بيروت في بيان املواطنني الكويتيني 
االتصال على هاتف الطــوارئ 0096171171441 في حال 

احلاجة إلى أي مساعدة.
وأعربت عن بالغ األســى لهذا احلادث، متضرعة إلى 
الباري عز وجل أن يتغمد القتلى بواسع رحمته ويسكنهم 
فسيح جناته، وأن مين على املصابني بالشفاء العاجل، وأن 

يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.

نائب األمير وولي العهد عّزى الرئيس اللبناني بضحايا االنفجار 
ووّجه مبساعدات طبية عاجلة إلى لبنان ملواجهة آثاره

بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس 
العماد ميشال عون رئيس اجلمهورية اللبنانية 
الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه 
له وللشعب اللبناني الشقيق بضحايا االنفجار 
الذي وقع في مرفأ بيروت، راجيا ســموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء 
والعافية، مؤكــدا تعاطف الكويت مع لبنان 
الشقيق، سائال املولى تعالى أن يحفظه وشعبه 
الشقيق من كل سوء ومكروه. كما بعث سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تعزية مماثلة. 
في السياق نفسه وبتوجيهات سامية من 
ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، صرح وزير شؤون الديوان األميري 
الشــيخ علي اجلراح بأن سموه أمر بإرسال 
مساعدات طبية عاجلة إلى األشقاء في اجلمهورية 
آثار االنفجار الضخم الذي  اللبنانية ملواجهة 

تعرض له مرفأ بيروت عصر أمس.
هذا، وأعرب وزير شؤون الديوان األميري 
عن خالص تعازي سمو نائب األمير وولي 

العهد الشــيخ نواف األحمد ومواساته إلى 
بالشفاء  للمصابني  أسر الضحايا ومتنياته 
العاجل، سائال املولى تعالى أن يحفظ لبنان 
وشعبه الشقيق من كل مكروه. إلى ذلك، أكدت 
وزارة اخلارجية وقوف الكويت وتضامنها 
التامني مع األشقاء في اجلمهورية اللبنانية 

مبواجهة آثار االنفجار.
وقالت الوزارة في بيان لها إن »الكويت 
تابعت ببالغ األسى واأللم االنفجار الضخم 
الذي وقع بعد ظهر اليوم )أمس( في العاصمة 
اللبنانية )بيــروت( وأدى إلى مقتل وجرح 
العشرات إضافة إلى خسائر مادية جسيمة«.
وأكدت »دعم الكويت للشقيقة لبنان في 
مواجهة آثار هذا احلادث األليم وجتاوز تداعياته 
ووقوفها التام إلى جانب األشقاء في لبنان 

مبا يحفظ أمنهم واستقرارهم«.
وأعربت عــن »خالص التعازي وصادق 
املواســاة إلى أســر الضحايا«، ومتنياتها 
للمصابني بـ »الشــفاء العاجل«، متضرعة 
إلى الباري عز وجل أن »يحفظ لبنان وشعبه 

الشقيق من كل مكروه«.
ملشاهدة الڤيديو
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«يد األخضر» يفتقد جهود مجدي

يعقوب العوضي

من املقــرر أن يصل مدرب الفريق األول 
لكرة اليد بالنادي العربي سعيد حجازي مطلع 
األسبوع املقبل الستئناف مهمته في تدريب 
الفريق، حيــث أنهت إدارة النادي اإلجراءات 

الرسمية لعودته.
ويفتقد الفريق جهود القوة الضاربة في 
اخلط اخللفي املصري محمد مجدي لتواجده 
في بالده واملدرجة ضمن الدول املمنوع دخول 
مواطنيها الكويت بسبب تفشي ڤيروس كورونا.

وأكد مدير اللعبة حسن الشطي أن الالعبني 
املتواجدين قــادرون على تخطي الصعوبات 
ونسعى في القريب العاجل الى استعادة محمد 
في أقرب وقت، الفتا الى أن املدرب الوطني 
أمجد مقبل يقود الفريق حاليا في التدريبات 

ويركز على جوانب عدة أهمها اجلانب البدني 
والذي تأثر بسبب فترة التوقف كثيرا.

ومن جهة أخرى، يستأنف فريق الصليبخات 
تدريباته مساء الغد بقيادة اجلهاز الفني املكون 
من املدرب الوطني فيصل صيوان ومساعده 
املدرب الوطني محمد فالح على صالة النادي، 
متهيدا للعودة إلى منافســات الدوري العام 

واملقررة في األول من سبتمبر املقبل.
ومن املقرر أن يجتمع اجلهاز اإلداري للفريق 
بقيادة سليمان السلطان مدير اللعبة مع اجلهاز 
الفنــي وأعضاء مجلس اإلدارة األيام القليلة 
املقبلة لوضع النقاط على احلروف وجتديد 

عقود املدربني.
وفي خيطان، فقــد وصل مدرب الفريق 
البحريني علي العنزور امس، ومن املقرر أن 
يباشر مهامه مع الفريق بدءا من تدريبات اليوم.

الصليبخات يستأنف تدريباته غداً.. ووصول املدرب البحريني خليطان

غياب مؤثر حملمد مجدي عن االخضر

نظام جديد لـ «سلة» الدرجة األولى
هادي العنزي

تعكف جلنة املســابقات 
باحتاد كرة الســلة برئاسه 
الناشــي  عبدالرحـمــــن 
وبالتنسيق مع األجهزة الفنية 
للمنتخبات بقيادة املدير الفني 
التونسي عادل التالتلي على 
وضع رؤيــة جديدة لنظام 
الدرجــة  مســابقة دوري 
األولى، ليكون أكثر تنافسية 
في املوسم املقبل، ويتوقع أن 
يشهد عدد مباريات أكثر من 

املوسم السابق، ويرجع ذلك إللغاء بطولة درع 
االحتاد بقرار من مجلس اإلدارة، وسينطلق 
املوسم احلالي باستكمال بطولة كأس االحتاد 
١٦ سبتمبر املقبل، على أن تختتم ٢٣ من الشهر 
ذاته، فيما تنطلق بطولة الدوري العام للدرجة 

األولى ٦ نوفمبر املقبل.

العام  الســر  وأكد أمني 
الحتاد كرة السلة عبدالرحمن 
اخلباز في تصريح خاص لـ 
«األنباء» أن املسابقات ستقام 
املعلن دون أي  في موعدها 
تأخير أو تأجيل، مضيفا: اننا 
لم تردنا أي مطالب من األندية 
بشأن رغبتها في تأجيل بداية 
املوســم املقبل، وعليه فإن 
املواعيد املعلنة مسبقا ستبقى 
كما هي، آمال التوفيق جلميع 
األندية وحتقيق أهدافها في 

املوسم املقبل.
ولفت إلى أن االحتــاد يعكف حاليا على 
االنتقال إلى مقره اجلديد بصالة كرة السلة في 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا الرياضي مبنطقة 
صباح السالم، متمنيا من الهيئة العامة للرياضة 
ســرعة االنتهاء من املالحظات التي تقدم بها 

مجلس اإلدارة في وقت سابق.

اخلباز لـ «األنباء»: املسابقات في موعدها دون تأخير

عبدالرحمن اخلباز

«الطائرة» يجتمع اليوم لبحث وضع املنافسات
يعقوب العوضي

يعقد احتاد الكرة الطائرة 
اليوم  اجتماعا عاديا مساء 
مبقــره في مبنــى اللجنة 
األوملبيــة الكويتية بحولي 
ملناقشة استئناف املنافسات 
القرارات  احمللية وبعــض 
املتعلقة بالئحة املسابقات 
الراهن  الوضع  ودراســة 
لألجهزة الفنية واحملترفني 
األجانب، حيث تفتقد معظم 
األندية ملدربيها ومحترفيها 

األجانب بســبب إدراج بالدهم ضمن الدول 
املمنوعة من دخول الكويت احترازيا.

وفي الســياق ذاته ستستأنف املسابقات 
احمللية بإقامة املباراة املؤجلة بني كاظمة والكويت 
ضمن منافسات الدوري في ٢٠ سبتمبر املقبل، 
وذلك إيذانا بعودة احلياة إلــى لعبة الطائرة 

من جديد.
وكانت جلنة املسابقات قد عقدت اجتماعا 
مع األندية قبل أسبوعني لألخذ بوجهات النظر 
والبحث في استئناف البطوالت احمللية وتنسيق 

املباريات املؤجلة.

واعتمد بعــض القرارات نظريا حلني عقد 
اجتماع مجلس اإلدارة اليوم إلقرارها بصورة 
رسمية وتفعيلها واقعيا ومن تلك القرارات اعتماد 
الالئحة اخلاصة بالتعاقد مع احملترف األجنبي 
والالعبني فوق ٣٠ عاما «الالعب احلر»، باإلضافة 
إلى اعتماد نظام الدوري العام للموسم املقبل.

جدير بالذكر أن املوسم الكروي للكرة الطائرة 
مهــدد باإللغاء فيما إذا امتنع االحتاد عن فتح 
باب تسجيل احملترفني األجانب الذين غادروا 
فرقهم بســبب توقف البطوالت احمللية نظرا 

لتفشي جائحة ڤيروس كورونا.

«مؤجلة» كاظمة والكويت ٢٠ سبتمبر

احملمد: دولي «البولينغ» 
يعتمد تعديالت على الئحته التنفيذية

هادي العنزي

تقدم رئيــس االحتادين 
الدولي واآلســيوي ورئيس 
نادي البولينغ الشــيخ طالل 
احملمــد بالشــكر الى جميع 
أعضاء املكتب التنفيذي لالحتاد 
للعبــة على تعاونهم  الدولي 
البناء وســعيهم الدؤوب من 
أجل االرتقاء باللعبة، مؤكدا أن 
منظومة البولينغ العاملية تعمل 
من خــالل التوافق التام بني 
جميع أعضاء املكتب التنفيذي 

في التطلعات املشتركة التي تهدف إلى توسيع 
انتشار اللعبة حول العالم. وذكر احملمد أن املكتب 
التنفيذي لالحتاد الدولي للبولينغ عقد اجتماعا 
عبر تقنية االتصال املرئي «ڤيديو كونفراس» 
مت خالله إجــراء بعض التعديالت على الالئحة 
مبا يسمح بالتعامل املرن في املستقبل مع أي 

أزمــة طارئــة أو جائحة كما 
انتشار  احلال اآلن بســبب 
ڤيروس كورونــا، مضيفا: 
اعتمد املكتــب التنفيذي آلية 
الترشيح للمناصب التنفيذية 
القارات  للمرشحني من قبل 
لتصبح بشــكل مباشر دون 
العودة لرؤساء القارات، وهو ما 
يسمح لكل من يجد في نفسه 
الكفاءة وتنطبق عليه الشروط 
بالترشح. وقال احملمد: «ضمن 
اخلطــوات اجلــادة للمكتب 
التنفيذي إلفساح املجال أمام 
الالعبني للمشــاركة في رســم خارطة طريق 
للنهوض باللعبــة، واالرتقاء بها خالل املرحلة 
املقبلــة، فقد قرر منــح الالعبني مقعدا ضمن 
عضويته عــن طريق االنتخاب من قبل جميع 
الالعبني على مســتوى العالم، مبا يعد إضافة 
قوية الستقطاب أصحاب الفكر من الالعبني».

الشيخ طالل احملمد

تصاريح خاصة للمباريات املتأخرة
وتأمني بوابات املالعب في عهدة الهيئة و«الداخلية»

مبارك اخلالدي

مع قــرب انطــالق مرحلة 
اســتئناف الــدوري املتوقــف 
للموســم اجلــاري تســارعت 
بــني مســؤولي  االجتماعــات 
الهيئة العامة للرياضة واحتاد 
كــرة القدم لوضع آلية خاصة 
تشــمل تنظيم عملية الدخول 
إلى ملعب املباراة وضمان منع 
الدخول وأيضا  اجلماهير من 
التنســيق مع وزارة الداخلية 
ملنــح التصاريح اخلاصة لكل 
مــن الالعبني واألجهزة الفنية 
واإلداريــة وأعضــاء العالقات 
العامــة باحتاد الكــرة وحكام 
املباريات املقــرر انطالقها في 
الساعة التاسعة مساء وتنتهي 
في احلادية عشــرة مساء أي 
أثنــاء ســريان فتــرة احلظر 

اجلزئي.
وفي هذا اإلطار، عقد مساء 
امس اجتماع تنسيقي ملمثلني 
عــن هيئــة الرياضــة واحتاد 
الكرة، حيث مت االتفاق مبدئيا 
على تكــرمي اجلهــات العاملة 
في الصفوف األمامية ملكافحة 
جائحة كورونا عبر ممر شرفي 
تقديرا جلهودهم وتضحياتهم 
وأسوة مبا مت عمله في الدوريات 
األوروبيــة واخلليجية، وذلك 
قبــل مبــاراة فريقــي الكويت 
والنصــر في ١١ اجلاري والتي 
تقام على ستاد نادي الكويت 
وتنطلق في الســاعة الثامنة 
والنصف وهي املباراة املؤجلة 
من اجلولة الـ ١١ لبطولة دوري 

.stc
ودرس االجتمــاع كيفيــه 
التكرمي الرمزي ألبطال الصفوف 
األماميــة، كما علمت «األنباء» 
من مصادر أن هناك توجها في 
تشــدد االجراءات على بوابات 
املالعــب، إذ ســتقوم الهيئــة 
بتزويد رجال العالقات العامة 
باحتاد الكرة بكشوفات كاملة 
ألسماء أعضاء اجلهازين الفني 
واإلداري والالعبــني للفريقني 
قبل انطالق املباراة، ولن يسمح 
ملن لــم يجري مســحة طبية 

بالدخول إلى ارض امللعب.

«الكرة» ينسق إلقامة ممر شرفي ألبطال الصفوف األمامية قبل مباراة الكويت والنصر

التضامن يلتقي الصليبخات األحد.. 
ويبحث ملف «املعارين»

يحيى حميدان

اتفق اجلهازان االداري 
والفني لفريقي الكرة بناديي 
التضامن والصليبخات على 
خوض مباراة جتريبية جتمع 
الطرفني يــوم االحد املقبل 
عند الساعة الـ ٧ مساء على 
ملعب نــادي النصر ضمن 
استعدادات األول الستكمال 
منافسات دوري «stc» املمتاز، 
والثاني لدوري الدرجة االولى. 
تدريباته  «العنيد»  وبدأ 

على فترتني صباحية ومسائية ابتداء من أول 
من امس، على أن يتم تخصيص ٣ أو ٤ حصص 
صباحية في كل أسبوع، فضال عن التدريبات 
اليومية املسائية، الى حني استئناف منافسات 
املوسم املتوقف حاليا بسبب جائحة «كورونا». 
وال زالت األمور غامضة فيما يخص استمرار 
عدد من الالعبني املعارين للتضامن في املوسم 
اجلديد الذي سينطلق في ١١ سبتمبر املقبل، 
حيث أبدى مسؤولو القادسية في وقت سابق 
رغبتهم في اســتعادة كل من املدافع مشعل 

اديلم والعب خط الوســط عبدالعزيز وادي 
حلاجة املدرب االســباني بابلو فرانكو لهما، 
في حني لم تتضح الصورة حتى اآلن بشــأن 
استمرار عبدالوهاب الصليلي لعدم رد اجلانب 
القدساوي، فيما تسعى إدارة التضامن الستمرار 
كل من مشعل خالد وعبداهللا العتيبي املعارين 

من نادي الكويت. 
هذا وحصل «العنيد» على موافقة مبدئية 
مــن جانب النادي العربي فيما يخص جتديد 

إعارة احلارس سعود القناعي ملوسم آخر.

(محمد هاشم) التضامن يرفع وتيرة استعداداته  

يحيى حميدان

كشفت وســائل اعالم عراقية عن رحيل محترف فريق 
الكرة بنادي الكويت، العراقي امجد عطوان، عن «األبيض» 
عقب انتهاء منافسات املوسم املتوقف حاليا والذي سيستأنف 

من جديد يوم ١١ الشهر اجلاري.
وميتلك عطوان، الــذي يرتبط بعقد مع الفريق الكويتي 
حتى صيف ٢٠٢١، عدة عروض لعل أكثرها جدية من الشرطة 
العراقي الســاعي الستقطابه واالســتفادة من خدماته في 

البطوالت احمللية وكذلك في دوري أبطال آسيا.
ودخل كذلك االستقالل اإليراني على خط املفاوضات مع 
عطوان (٢٣ ســنة) في سبيل احلصول على توقيعه، اال أنه 
وحتى هذه اللحظة لم يحسم الالعب قراره سواء في االستمرار 
مع نادي الكويت أو الرحيل الى الشــرطة أو االستقالل في 
انتظار قرار املدرب اجلديد لـ «االبيض» الهولندي رود كرول.

عطوان 
على أعتاب 

ترك «األبيض»

النصر والهالل في «قمة» العودة

واســتعد الفريقان للديربي بخوض ١٠ 
مباريات جتريبية، بواقع خمس مباريات 
لكل فريق، متكن متصدر الدوري من الفوز 
فــي أربع مباريات وتعادل في لقاء وحيد. 
فيما فــاز النصر صاحب املركز الثاني في 

ثالث مباريات وخسر مباراتني.

الرياض - خالد املصيبيح

تتجه أنظار عشــاق كرة 
القدم السعودية اليوم جتاه 
ستاد امللك فهد الدولي عندما 
يحــل فريــق الهــالل ضيفا 
على فريق النصر في دربي 
العاصمة الرياض، بعد انقطاع 
كبير عن املنافســات بسبب 
الظروف التي فرضها تفشي 
ڤيــروس كورونا، ويتصدر 
الهالل الترتيــب برصيد ٥١ 
نقطة متقدما بفارق ٦ نقاط 

عن النصر.
اللقاء مســار  وســيحدد 

البطولة بشــكل كبير، ففي حال فوز الهالل 
سيتمكن من توسيع الفارق مع الوصيف إلى 
٩ نقاط، أما في حال فوز النصر فســيقلص 
الفارق بني الفريقني الى ٣ نقاط فقط، وكانت 
مباراة الدور األول بني الفريقني والتي أقيمت 
في أكتوبر املاضي قد انتهت بفوز النصر ٢-١.

جانب من مباراة الهالل والنصر بالدور االول

املوسم يستأنف ٢٠ سبتمبر املقبل

(املركز اإلعالمي للعربي) حتية تعكس االلتزام باإلجراءات االحترازية 

العربي يتغلب وديًا على خيطان برباعية
مبارك اخلالدي

فــاز العربي على مســتضيفه 
فريــق خيطان في املبــاراة الودية 
التي جمعتهما مســاء أول من امس 
العصيمي بخيطان ٤-٢  على ستاد 
ضمن استعدادات الفريقني خلوض 
منافسات املوســم املتوقف. سجل 
أهداف األخضر حســني اشكناني 
وبندر السالمة من ركلة جزاء ومحمد 
فريح من ركلة جزاء ومحمد الكندري، 
فيما سجل هدفي خيطان محمد عبيد.
للفريقني  املبــاراة االولى  وتعد 
بعد توقف قســري منذ ٢٤ فبراير 
املاضي بسبب تداعيات تفشي ڤيروس 
الالعبون  كورونا املستجد، والتزم 
واجلهــازان الفني واإلداري وطاقم 
التحكيــم باإلجــراءات االحترازية 
بحسب البروتوكول الصحي الواجب 

التطبيق.
ومثل األخضر احلارس سليمان 
عبدالغفور، وفي خط الدفاع كل من 

وأحمد ســمير وعبداهللا الفيلكاوي 
وحسني دشــتي وطالل االنصاري 
وشــاهني العلي وحمد احلســاوي 
ونواف الشيباني ومحمد عنتر وحمد 
الطويل، وأجرى مدربا الفريقني عدة 
تبديالت في الشوط الثاني لالستفادة 

من التجربة الودية.

احمد الصالح وحسن حمدان وعلي 
عتيق ومحمد صفر، وفي الوســط 
عبــداهللا عمار وعبداهللا الشــمالي 
وحسني اشكناني والسنوسي الهادي، 
وفي املقدمة بندر السالمة وسيدرك 
هنــري. فيما مثل فريــق خيطان 
احلارس فهــد الدعيج وعذبي عادل 
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«إيفاب»: السعال عقوبته الطرد

الدوري اإليطالي 
ينطلق ١٩ سبتمبر

برايثوايت قريب من وست هام

«كورونا» حرم رونالدو من باريس

إسبانيول يطالب بإلغاء 
الهبوط «بعد خراب مالطه»!

أكد مجلس االحتاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» إمكانية إشهار 
البطاقة احلمراء في وجه الالعب الذي يتعمد السعال في وجه 
احلكام والالعبني اآلخرين. كما حدث االحتاد اإلجنليزي لكرة 

القدم ضوابطه لتقدمي املعيار اجلديد خالل املنافسات.
وجرى اتخاذ هذه اخلطوة متاشــيا مع اإلجراءات االحترازية 

املتبعة ملكافحة ڤيروس كورونا املستجد.
وأوضح «إيفاب» أن واقعة تعمد السعال سيتم تصنيفها على 
أنها إساءة، إهانة أو لهجة عدائية و/أو إمياءة، ولكن أي عقوبة 
ستكون تبعا لتقدير احلكم الذي يدير املباراة. وأوضح البيان 
«إذا كانت واقعة غير متعمدة بشــكل واضح لن يتخذ احلكم 
أي قرار، أو إذا ســعل الالعب على مسافة كبيرة من الالعبني 
اآلخرين». وتابع البيان «إذا كان السعال على مسافة قريبة مبا 
يتم اعتباره اعتداء واضحا فيمكن للحكم حينها أن يتخذ قراره».

أعلنت رابطة الدوري اإليطالي 
لكرة القدم ان املوسم اجلديد 
من «سيري أ» سينطلق في ١٩ 
سبتمبر املقبل، على أن يصل 
الى نهايته في ٢٣ مايو ٢٠٢١.
وقالــت الرابطة فــي بيان 
«اجتمع مجلس الليغا وقرر 
باإلجماع أن موسم ٢٠٢٠-
٢٠٢١ من (سيري أ) سينطلق 
في عطلة نهاية أســبوع ١٩ 
سبتمبر»، مضيفة أن «املرحلة 
األخيرة ستكون في ٢٣ مايو»، 

من أجل افساح املجال أمام املنتخب االيطالي لكي يتحضر 
لنهائيات كأس أوروبا.

وأشــارت الرابطة الى أن «القرار الذي اتخذ يؤكد التفضيل 
الذي عبرت عنه غالبيــة األندية في اجتماع مخصص لهذا 
املوضوع». وكان املوعد املبدئي النطالق املوسم اجلديد في 
١٢ ســبتمبر لكن مت تأخيره ألسبوع، على أن يتم تعويض 
هــذا التأخير بخوض مرحلة في الثالث من يناير املقبل، أي 

بتقصير فرصة عطلة عيدي امليالد ورأس السنة.
وتفتح فترة االنتقــاالت الصيفية في إيطاليا في األول من 

سبتمبر، على أن تقفل في اخلامس من أكتوبر.

أكد تقرير صحافي إسباني امس، أن نادي برشلونة على أعتاب 
االستغناء عن مهاجمه الدمناركي مارتن برايثوايت واالنتقال 

الى وست هام اإلجنليزي. 
وكان «البارسا» قد تعاقد مع برايثوايت بشكل استثنائي في شهر 
فبراير املاضي نظير ١٨ مليون يورو، عقب تعرض الفرنســي 

عثمان دميبلي إلصابة طويلة.
ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية، فإن برشلونة 
وصل إلى مرحلة متقدمة في املفاوضات مع وست هام، لالستغناء 

عن برايثوايت نهائيا.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن صفقة املهاجم الدمناركي 

قريبة من احلسم نظير ٢٠ مليون يورو.

كشــف تقريــر صحافــي 
فرنســي امس عن أن جنم 
يوڤنتوس واملنتخب البرتغالي، 
كريستيانو رونالدو، فكر في 
مغادرة «السيدة العجوز» هذا 

املوسم.
ووفقا ملجلة «فرانس فوتبول» 
الفرنســية، فإن كريستيانو 
كان يفكر في إمكانية مغادرة 
يوڤنتوس إلى باريس ســان 
الفرنســي خالل  جرمــان 

امليركاتو الشتوي املاضي.
وأشــارت املجلة إلى أن كريستيانو ليس سعيدا بالتواجد في 
يوڤنتــوس، ألن النادي اإليطالي ليس املــكان املثالي لتحقيق 
أهدافه الشخصية. وأوضحت أن أزمة ڤيروس كورونا املستجد 
التي اندلعت مطلع العام احلالي، تســببت في عدم خوض أي 

مفاوضات بني األطراف املعنية.

طالب إسبانيول بإلغاء الهبوط في دوري الدرجة األولى اإلسباني 
لكرة القدم، في ظل الفوضى التي تسبب فيها تفشي ڤيروس 

كورونا املستجد في البالد.
وانهى إسبانيول البطولة التي توج بلقبها ريال مدريد، في املركز 
األخير برصيد ٢٥ نقطة، محققا فوزا واحدا في مبارياته الـ ١١ 
التي خاضها بعد العودة من توقف لثالثة أشهر نتيجة تفشي 

«كوفيد-١٩»، مقابل تعادلني وثماني خسارات.
وقال النادي الكاتالوني الذي تناوب على تدريبه في هذا املوسم 
املضطرب أربعة مدربني، في بيان له إن ما حدث كان «غير عادل 
بال شــك باملعنى الرياضي، نظرا إلــى أن في املرحلة األخيرة 
(بعد االستئناف) من الدوري لم يكن التنافس بنفس الظروف 

املتساوية كالتي كانت قائمة قبل التعليق».
وناشد إسبانيول املعنيني بإلغاء هبوطه، على الرغم من انتهاء 
منافسات «الليغا» الشهر املاضي من دون أي حوادث أو مشاكل، 
زاعما أنه تعرض للحرمان بشــكل غير عادل بسبب املالعب 
الفارغة في مواجهة فرق تنافسه على البقاء، والعدد الكبير من 
حاالت «كوفيد-١٩» التي أصابت النادي خالل األزمة الصحية.

وجــاء في بيان النادي «مع األخذ في االعتبار جميع الظروف 
التي حدثت منذ العودة إلى املنافســة وفي ضوء األحداث التي 
وقعت في األيــام األخيرة، والتي أعربت فيها مختلف األندية 
عن معارضتها للظلم وعدم وجود حلول، يحتج إسبانيول من 
اجل إلغاء الهبوط هذا املوسم في املسابقات التي تشرف عليها 
رابطة الدوري اإلسباني أسوة مبا حدث في كل تلك املسابقات 

التي ينظمها االحتاد اإلسباني لكرة القدم».
ويشرف االحتاد اإلسباني على الدرجتني الثالثة والرابعة وقد 

ألغى فيهما نظام الهبوط لهذا املوسم.

«النيراتزوري» لتجاوز خيتافي 
في عودة «يوروبا ليغ»

تستأنف اليوم منافسات الدوري االوروبي لكرة 
القدم «يوروبا ليغ» بعد توقف دام نحو خمسة أشهر 
بســبب ڤيروس كورونا املستجد، حيث ستكون 
مواجهة انترميالن االيطالي وخيتافي االسباني 

االبرز في الدور ثمن النهائي. 
واتخذ االحتاد االوروبي للعبة «يويفا» قرارا 
في شــهر يوليو الفائت بإقامة مباريات االياب 
املتبقية من الدور ثمن النهائي في مالعب االندية 
اخلاصة بها، باستثناء لقاءي انتر مع خيتافي 
وروما مع اشــبيلية غدا، اللذين سيحســمان 
بلقاء واحد في أملانيــا بنظام خروج املغلوب 
بعد مباراة واحدة، على أن تستكمل املنافسات 
على هــذا النحو في مدن كولن ودويســبورغ 
وغيلسنكيرشن ودوسلدورف األملانية اعتبارا 
مــن الدور ربــع النهائي حتى املبــاراة النهائية 

املقررة في ٢١ الشهر اجلاري.
وسيكون «النيراتزوري» بطل املسابقة ثالث 
مرات آخرها عام ١٩٩٨، الذي أنهى املوسم وصيفا 
ليوڤنتوس في الدوري االيطالي مرشحا للفوز 
اليوم في غيلسنكيرشن على حساب خيتافي، 
بقيادة جنمه البلجيكــي روميلو لوكاكو الذي 
سجل ستة أهداف في «سيري أ» منذ استئناف 
املنافسات رافعا رصيده الى ٢٩ هدفا في جميع 

املسابقات هذا املوسم.
وسيحاول فريق املدرب انتونيو كونتي االستفادة 
من املستوى السيئ الذي ظهر فيه خيتافي الفائز على 

أياكس أمســتردام الهولنــدي في دور الـ ٣٢، منذ عودة 
«الليغا»، محققا فوزا يتيما في ١١ مباراة وحاصدا ثماني 
نقاط ما جعله ينهي املوســم ثامنا ليفشــل في التأهل 
القــاري، بعد أن كان رابعا قبل التوقف ومنافســا قويا 

على أحد مراكز دوري االبطال.
مواجهة سهلة ملان يونايتد 

ويخوض مان يونايتد بطل املسابقة عام ٢٠١٧ مواجهة 
ســهلة على ملعب «أولد ترافورد» امام مضيفه الســك 
النمســاوي بعد أن اكتسحه بخماسية نظيفة ذهابا في 
عقر داره. ورغم خســارته في الدور نصف النهائي من 
كأس اجنلتــرا أمام تشلســي، إال أن فريق «الشــياطني 
احلمر» قدم مســتويات كبيرة في الدوري الســيما منذ 
وصول البرتغالي برونو فيرنانديش من سبورتنيغ في 
يناير الفائت، إذ لم يخسر أيا من مبارياته االربعة عشرة 

االخيرة في الدوري مبا فيها تسعة بعد االستئناف.
وأنهى مان يونايتد املوســم فــي املركز الثالث على 
حساب تشلسي وليستر بعد أن كان خامسا عند توقف 
املنافســات. وبعد أن تفــوق عليه ٢-١ في املانيا ذهابا، 
يدخل شاختار دونيتسك بطل اوكرانيا الى مباراة حذرة 
امام ضيفه فولفسبورغ الذي قدم نتائج ال بأس بها بعد 
االســتئناف إذ فاز بأربع مباريات وتعادل مثلها مقابل 
هزميــة وحيدة كانــت امام بايرن ميونيــخ في املباراة 
االخيرة. وســتكون املواجهة بني كوبنهاغن الدمناركي 
وباشاك شهير التركي قوية على ارض االول بعد خسارته 

بهدف نظيف ذهابا.

مان يونايتد في مواجهة سهلة أمام السك في إياب دور الـ ١٦

مباريات اليوم بتوقيت الكويت
يوروبا ليغ (إياب دور الـ ١٦)

٧:٥٥beIN sports HD١كوبنهاغن ـ باشاكشهير
٧:٥٥beIN sports HD٢شاختار ـ ڤولفسبورغ
١٠:٠٠beIN sports HD١إنتر ميالن ـ خيتافي
١٠:٠٠beIN sports HD٢مان يونايتد ـ السك

«يويفا» ملنح فرق «األبطال» والدوري األوروبي ٢٫٥٥ مليار يورو
كشف االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه يبحث 
حاليا مسألة توزيع العائدات على األندية املشاركة في 

دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي.
وقد تتراجع عائدات البطولتني في ظل تغيير نظاميهما 
الســتكمال األدوار املتبقية بعد فترة توقف طويلة 
بسبب جائحة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩).

وذكر (يويفا) أنه ينظر في األمر لكنه أشار إلى عدم 

وجود تقييم نهائي، متوقعا حدوث تأثير محدود على 
األندية في عملية التوزيع. ومن املمكن أن يحقق (يويفا) 
عائدات أقل من شــركائه، خاصة أن كلتا البطولتني 
القاريتني سيتم إقامتهما من خالل مباراة واحدة في 
دور الثمانية ابتداء من األسبوع املقبل، عبر بطولتني 
مصغرتني في البرتغال وأملانيا. وتقام املنافسات عادة 
من خــالل مباراتي ذهاب وإيــاب، فيما عدا املباراة 

النهائية. ويخطط االحتاد األوروبي لتوزيع مبلغ ٢٫٥٥ 
مليار يورو (٣ مليارات دوالر) على األندية في كلتا 
البطولتني ملوســم ٢٠١٩-٢٠٢٠، مع تخصيص مبلغ 
٢٫٠٤ مليار دوالر لألندية املشاركة في دوري األبطال.

قال تقرير صحافي بريطاني امس، إن مهاجم أرسنال واملنتخب 
الغابوني بيير إمييريك أوباميانغ، قدم مطالبه اخلاصة بالتجديد 
إلدارة ناديــه. وينتهي عقد أوباميانغ مع «الغانرز» في صيف 

٢٠٢١، ولم يتفق الطرفان بعد على التمديد حتى اآلن.
ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن املفاوضات التزال 
جارية مع أوباميانغ بشــأن التجديد، لكنه طلب أن تكون مدة 

العقد اجلديد ٣ سنوات. 
كما اشترط الالعب الغابوني حصوله على راتب أسبوعي يبلغ 

٢٥٠ ألف جنيه إسترليني. 
وكانت تقارير سابقة أكدت أن أوباميانغ يحصل حاليا على ١٨٠ 
ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع أرسنال. وأشارت الصحيفة 
البريطانية إلى أن إدارة أرســنال ستكون حذرة للغاية، قبل 

املوافقة على شروط أوباميانغ اخلاصة بالتجديد. 
وذكــرت «ذا صن» أن أوباميانغ مرتبــط حاليا باالنتقال إلى 
برشلونة أو مان يونايتد، في حالة فشل جتديد عقده مع أرسنال.

مصغرتني في البرتغال وأملانيا. وتقام املنافسات عادة 

 مليار دوالر لألندية املشاركة في دوري األبطال.

أوباميانغ يعّقد استمراره مع أرسنال

شهدت منافســات الدوري اإلجنليزي عبر تاريخها العديد من االحتفاالت الغريبة وغير التقليدية من جنوم البرميييرليغ، بعد تسجيلهم األهداف، وحتولت 
مالعب كرة القدم في إجنلترا الى ما يشبه املســارح خالل تقدمي تلك االحتفاالت. ودائما ما يزخر الدوري اإلجنليزي بالعديد من جنوم كرة القدم، والذين 
يتفانون في التعبير عن فرحتهم بتســجيل األهداف الرائعة من خالل ابتكار احتفاالت غريبة تظل عالقة في أذهان متابعي البرميييرليغ.. التقرير التالي الذي 

أعده موقع «اليوم السابع» يستعرض أبرز ١٠ احتفاالت بأهداف في الدوري اإلجنليزي:

كريستيان بنتكي:
قام املهاجم البلجيكي بنتكي بتقليد 
أحد االحتفاالت لنجم كرة الســلة األميركي 

ليبرون جيمس وهي رقصة كامت الصوت.

جيمي بوالرد:
قام الالعب اإلجنليزي السابق بوالرد 
بالسخرية من مدربه فيل براون، بعد تسجيله 
هدف التعادل أمام مانشستر سيتي  عام ٢٠٠٩ 
بعد عام من اخلسارة برباعية أمام نفس الفريق.

أالن شيرار:
اشتهر النجم السابق شيرار والهداف 
التاريخي للدوري اإلجنليزي، باحتفال شهير بعد 
تسجيله أي هدف من خالل رفع ذراعه اليمنى.

بيتر كرواتش:
اشــتهر املهاجم اإلجنليزي السابق 
كرواتش برقصة اإلنسان اآللي، بعد تسجيله 
األهداف سواء مع املنتخب اإلجنليزي، أو األندية 

التي لعب لها.

اريك كانتونا:
احتفال النجم الفرنسي السابق لفريق 
مانشستر يونايتد كانتونا الشهير بعد تسجيله 

هدفا في مرمى سندرالند خالل عام ١٩٩٦.

ستيفن غيرارد:
احتفل قائد ليڤربول السابق غيرارد 
بفوز فريقــه التاريخي على العــدو اللدود 
مانشستر يونايتد في معقله بنتيجة ٤-١ في 

عام ٢٠٠٩ بقبلة للكاميرا.

أوباميانغ: 
اشتهر النجم الغابوني لفريق أرسنال 
أوباميانغ بالقيام بالعديد من االحتفاالت، لكن 
كان من أغربها قناع النمر األسود عقب تسجيل 

احد أهدافه.

دانييل ستوريدغ:
اشتهر املهاجم السابق لفريق ليڤربول 
ســتوريدغ برقصته املعتادة بعد تسجيل أي 
هدف من خالل استخدام ذراعيه في الرقص.

سيرجيو أغويرو:
جنح النجــم األرجنتيني في قيادة 
مانشستر سيتي أغويرو حلصد لقب الدوري 
اإلجنليزي موســم ٢٠١١- ٢٠١٢، في الثواني 
األخيرة، بتسجيله هدفا قاتال في شباك كوينز 

بارك رينجرز واحتفل بخلع القميص.

احتفل الفرعون املصري محمد صالح جنم فريق 
ليڤربول بعد هدفه في شباك فريق تشلسي في 
٢٠١٨، وكأنه رجل اليوغا باحتفال وضع الشجرة.

يوغا «الفرعون» ضمن أشهر ١٠ احتفاالت في «البرميييرليغ»
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 

الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

١٥Wednesday August 5, 2020 - Issue No.15925 من ذي احلجة ١٤٤١ املوافق ٥ اغسطس ٢٠٢٠

االربعاء

واحد أبواللطف

خووش حچي يا ألطاف اهللا

انفجار عنيف في مخازن 
مواد كيميائية مبرفأ بيروت 

خلَّف قتلى وجرحى.

توجيهات سامية مبساعدات طبية 
للبنان والكويت ُتعزي باملتوفني 

وتتمنى الشفاء للجرحى.

  قلوبنا معاكم.  اللهم الطف بلبنان وأهله.

٣:٤٢الفجر
٥:١٠الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٣٠العصر

٦:٣٧املغرب
٨:٠٢العشاء

العظمى: ٤٥
الصغرى: ٢٩

أعلى مد: ٠١:٤٢ ص ـ ١٢:٢٠ ظ
أدنى جزر: ٠٦:٥٧ ص ـ ٠٧:٥٩ م

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

البقاء هللا

محمود عبداللطيف خالد احلسينان: ٦٨ عاما ـ ت: ٦٦٧٧٦٩٢٣ ـ 
٦٧٦٣٨٣٢٣ ـ ٦٠٠٠٩٣١٤ ـ ٦٧٧٧٧١٣١ ـ شيع.

سعد سعود سويد العجمي: ٦٢ عاما ـ ت: ٥٠٣٤٤٤٤٠ ـ شيع
الدويسان:  أرملة عبدالعزيز أحمد  مرمي خالد عبداهللا الدهيمي، 

٨٤ عاما ـ ت: ٦٦٩٧٥٥٦٠ ـ ٩٩١١٨٠٨٩ ـ شيعت.
عبدالعزيز أحمد سالم بوناشي: ٧٤ عاماـ  ت: ٦٦٨٧٦٠٨٠ـ  ٦٦٣٧٣٨٨٣ 

ـ شيع.
آسيا يوسف يعقوب حســني الفيلكاوي: ٦٦ عاما ـ ت: ٦٦٨٦٨٨٣١ 

ـ شيعت.
جنمه محمــود عبدالرزاق الكويتي: ٨٤ عامــا ـ ت: ٩٩٧٩٨٨٩٨ ـ 

٩٩٦٧٤٧٤١ ـ شيعت.
إبراهيم خليل إبراهيم العوضي: ٧٠ عاماـ  ت: ٩٩٣٦٩٦٥٧ـ  ٩٨٨٥١٦٦٦ 

ـ شيع.
أحمد عبدالعزيز علي البديوي: ٦٧ عاماـ  ت: ٩٩٧١٣٧٣٣ـ  ٥٠٩٠٧٠٥٩ 

ـ شيع.
سكينة صالح محمد السالم، زوجة ناصر حجي صالح املشموم: 

٨٦ عاما ـ ت: ٩٧٩٠٠٩٢٨ ـ ٩٧٩١٢٩٦٦ ـ شيعت.
كلثم عبداهللا حسن احلمادي: ٦٥ عاماـ  ت: ٩٩٣٩٢٠٨٧ـ  شيعت.

أبعد من الكلمات
«المجنونة نانسي بيلوسي قالت كالما فظيعا 
عن د.ديبورا بريكس، ألنها تحدثت بإيجابية 
عما أنجزناه في مكافحة الڤيروس الصيني، 
لكن عندما ردت ديبورا بريكس عليها، ابتلعت 

الطعم وانتقدتنا. مرض!»
٭ الرئيس ترامب منتقدا رئيســة 
مجلس النواب نانســي بيلوســي 

ومفسرا انتقادات ديبورا بريكس.

«أفضل حل أن تشتري مايكروسوف تيك توك»
٭ املرشح األميركي الرئاسي السابق 
أندرو ياجن، معلقا على أزمة تيك توك، 
بينما يرد بعض متابعيه أن األفضل 
هو تفكيك الشركات االحتكارية مثل 
مايكروســوفت، وليس السماح لها 
باالستيالء على املزيد من الشركات.

«الكمامة الصحية ستكون إلزامية لكل طلبة 
المدارس طوال الوقــت، حتى مع التباعد 

الجسدي»
٭ فيل مورفي، حاكم نيو جيرسي، 
يقرر إلزام طــالب املدارس بارتداء 
الكمامة في كل األوقات داخل املدارس، 

حال صدور قرار بفتح املدارس.

«كل الحفالت الكبيرة، سواء على السفن أو 
على األرض، تعتبر غير قانونية وغير محترمة»

أندرو كومو، حاكــم نيويورك  ٭ 
يحظر إقامة احلفالت بأعداد كبيرة 
من املشاركني خالل املرحلة احلالية 

من مكافحة ڤيروس كورونا.

«٨٠ ألفًا استعادوا وظائفهم بعد فتح المطاعم»
٭ عمدة نيويورك، بيل ديبالسيو، 
بالفتح واستخدام  للمطاعم  يسمح 
األرصفة املقابلة خلدمة الزبائن، لكن 
بعض متابعيه يردون بأن فتح املطاعم، 
جاء بإصرار الرئيس ترامب، ورغم 

معارضة كومو وديبالسيو.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

13آراء

أغلبية املوظفني في بريطانيا 
يرفضون  العودة للعمل 

باملكاتب بعد انتهاء اإلغالق

كان يفترض ليوم االثنني ٣ أغسطس أن يكون يوم عمل 
كاملعتــاد ملوظفي املكاتب في بريطانيا بعد أن أعلن رئيس 
الــوزراء انتهاء العمل بتوجيهات «العمــل من البيت» وان 
بامــكان البريطانيني العودة الى مكاتبهم حســب تقديرات 
أرباب عملهم. ولكن استطالعا لصحيفة «ديلي ميل» اظهر 
ان ١٧٪ باملئــة فقط من موظفــي املكاتب يعتزمون التوجه 

الى أعمالهم هذا األسبوع.
وذكرت الصحيفة ان الكثير من األعمال ال تعتزم دعوة 
معظــم موظفيها للعودة الى مكاتبهم قبل نهاية العام على 
األقل، في حني أكد بعضها ان موظفيها لن يعودوا الى العمل 
اال في العام املقبل. وقالت الصحيفة ان قرار أغلبية املوظفني 
عــدم التوجه الى أعمالهم اليــوم يتناقض مع العاملني في 
مجــاالت كالبناء واملســتودعات واملتاجــر واملطاعم الذين 

يتوجهون يوميا الى أماكن عملهم منذ أسابيع.
ونقلت الصحيفة عن رئيس شــركة كبرى للمحاســبة 
يبلغ عدد موظفيهــا في بريطانيا ٢٢ ألفا قوله ان موظفيه 
سيداومون ثالثة أو أربعة أيام فقط في االسبوع حتى بعد 
انتهاء أزمة كورونا. وكشــفت الصحيفة عن ان ٥ آالف من 
موظفي الشركة كانوا وراء مكاتبهم في األسبوع املاضي وانه 
من املتوقع ان يصل العدد الى ١١ ألفا بنهاية هذا األسبوع.

وأعطــت الصحيفة أمثلــة عن خطط بعض الشــركات 
الكبرى لعودة موظفيها ملباشرة عملهم من مكاتبها. فشركة 
مايكروســوفت ســتطلب عودتهم ابتداء من نوفمبر بينما 
ستطلب بورصة لندن عودة ٣٠٪ من موظفيها في ديسمبر.

١٧٪ فقط من املوظفني أعلنوا عزمهم العودة للمكاتب

الفلبني ُتعيد فرض العزل 
في مواجهة «كورونا»

مانيالـ  أ.ف.پ: بدأت الفلبني أمس الثالثاء تطبيق اجراءات 
عزل تشــمل ماليني األشخاص في مواجهة تزايد اإلصابات 
بڤيروس كورونا املستجد الذي يواصل انتشاره في العالم 
وخصوصا في أميــركا اجلنوبية والكاريبي، حيث جتاوز 

عدد احلاالت خمسة ماليني.
وأمرت ســلطات الفلبني أكثر من ٢٧ مليون شخص، أي 
حوالي ربع السكان، بالبقاء في منازلهم مجددا بعد حتذيرات 
جمعيات أطباء من أن البالد على وشــك خســارة معركتها 
ضد وباء «كوفيد ـ ١٩». ومنذ بدء يونيو وفيما كان القسم 
األكبر من البالد يخرج من العزل، ازدادت اإلصابات مبعدل 

خمسة أضعاف متجاوزة عتبة مئة ألف حالة.
وأعلــن عن اجراءات إعادة فرض العزل قبل ٢٤ ســاعة 
من بدء تطبيقها ما أدى الى بقاء العديد من السكان عالقني 
في مانيال مع توقف وسائل النقل العام وخصوصا رحالت 
اجلوية. وقال رويل داماسو، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 
٣٦ عاما وكان يريد العودة الى منزله في زامبوانغا بجنوب 
البالد، «ال منلك املال. وال ميكننا مغادرة املطار ألن ال عائلة 
لدينــا هنا». وأقر الرئيــس الفلبينــي رودريغو دوتيرتي 
بصعوبة الوضع قائال «لم نكن على مستوى التوقعات، لم 
يكن ليتوقع أحد هذا األمر». وهو ليس املسؤول الوحيد الذي 
يعبــر عن قلقه، ففي جنيڤ حذر مدير عام منظمة الصحة 
العاملية تيدروس ادهانوم غيبرييســوس من مخاطر وباء 

طويل األمد بدون حل سحري.

الفلبني بدأت جولة جديدة من العزل (أ.ف.ب)

عشاق «تيك توك» األميركيون ينتفضون في وجه تهديد ترامب بحظره
سان فرانسيسكو - أ.ف.پ: أثار تلويح 
الرئيس األميركي دونالد ترامب بحظر «تيك 
توك» في الواليات املتحدة سخط مستخدمني 
كثر للتطبيق الصيني في البالد، إذ أكد هؤالء 
في منشورات لهم رفض الرضوخ ملثل هذا 
القرار الذي يشكل في حال سريانه «انتهاكا 

للدستور األميركي».
فاملقطع املصور الذي نشرته جنمة على 
«تيك توك» تســمي نفســها «مايا ٢٩٦٠»، 
تســخر فيه من فكرة ترامــب هذه، حظي 
املليون ومبئات  سريعا مبشــاهدات فاقت 
آالف اإلعجابات علــى املنصة اململوكة من 

شركة «بايت دانس» الصينية.
وقالت في مقطع راب «في استطاعتك حظر 
هذا التطبيق لكن سيظهر آخر محله. العرض 

موجود حيثما يوجد الطلب».
وقد توعدت «مايا ٢٩٦٠» في هذا املقطع 
ترامب بأن مستخدمي «تيك توك» لن يقبلوا 
أي حظر للتطبيق، مستشهدة بالتعديل األول 
في الدستور األميركي والذي يصون حرية 

التعبير في وجه محاوالت الرقابة احلكومية.
كذلك حقق تســجيل مصور آخر يحمل 
عنوان «أنا لدى محاولتي إقناع ترامب بأن يترك 

لنا (تيك توك)»، انتشارا كبيرا عبر التطبيق. 
وهو يظهر امرأة تلــون وجهها بالبرتقالي 

وتبني جدارا من الطوب.

واســتخدم الكوميدي األميركي إياليجا 
دانيالــز «تويتر» لتوديع متابعيه على «تيك 
توك»، موجهــا «حتية كبيرة لدونالد ترامب 
على ســوء إدارته للجائحة برمتها» وسعيه 
في املقابل إلى حجب تطبيق يرفع معنويات 

مستخدميه.
ونشر عشرون من جنوم «تيك توك» لديهم 
في املجموع مائة مليون متابع، رسالة مفتوحة 
إلى ترامــب عبر موقع «ميديوم» يرفضون 
فيهــا أي توجه حلظر التطبيق الصيني في 

الواليات املتحدة.
وجاء في الرسالة «عالم افتراضي تهيمن 
عليه الكراهية عبر تويتر ال يوازي البتة مقاطع 

الفرح والكوميديا على تيك توك».
وفتحت واشنطن حتقيقا رسميا بشأن 
التطبيق على أساس مخاوف مرتبطة باألمن 
القومي األميركي، إذ انه يجمع كميات كبيرة 
من البيانات الشخصية املرتبطة باملستخدمني 
يتوجب عليه قانونيا مشاركتها مع السلطات 

في بكني في حال طلبت ذلك.

«ناسا» تبحث عن رفات ميكروبات في املريخ
الكاتبــة مارينــا  تقــول 
فــي مجلــة «ذي  كوريــن 
أتالنتيك» ان مركبة استكشاف 
املريخ «بيرسيفيرنس» التي 
أطلقت قبل أيام ستتجنب في 
الوقت احلاضر األماكن التي 
قد حتتــوي على ميكروبات 
حيــة وســتركز بــدال مــن 
ذلــك على البحــث عن بقايا 

ميكروبات قدمية.
وتضيف الكاتبة أن فكرة 
ان الكوكــب األحمــر يضج 
بكائنــات فضائيــة كانــت 
تراود مخيلــة العلماء على 
مدى قــرون. بعضهم تخيل 
مناظــر طبيعيــة شــكلتها 
حضارة متطورة الى ان بلغت 
التلســكوبات درجــة عالية 
مــن الدقة لتصويرالســطح 

حول الكوكب ان الظالل كانت 
مجرد غبار متحرك.

وعندمــا حطــت املركبة 
«فايكنغ» على سطح املريخ 
فــي أواســط الســبعينيات 

يطمــح  مــا  أقصــى  كان 
العلمــاء للعثــور عليه هي 
ميكروبــات كانوا يعتقدون 
ان باســتطاعتها البقــاء في 
ظروف املريخ بعد ان قاموا 
مبحاكاتها في املختبر، ولكن 
النتائج جاءت مخيبة لآلمال.

املركبة اجلديدة أكبر وأكثر 
تطورا من املركبة الســابقة 
وســتكون احــدى مهماتهــا 
البحث عن آثــار حياة على 
سطح املريخ أو حتت قشرته 
السطحية. ولكن العلماء لن 
يصابــوا باالحباط في حال 
عدم العثور على ميكروبات 
حية وسيصدرون تعليماتهم 
ملســبار املركبة بالبحث عن 
بقايا مليكروبات مندثرة منذ 

ماليني السنني.

املوحــش للكوكــب. وخيل 
آلخرين انهم رأوا مساحات 
داكنــة من اخلضــرة وحتى 
براعــم موســمية قبــل ان 
تكشف املركبات التي تدور 

ملشاهدة الڤيديو

صورة توضيحية حلركة مركبة «بيرسيفيرنس» على املريخ
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