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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

«وزن نسبي» بني املواطنني والعمالة الوافدة
سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم 

تزامنا مع اإلجراءات احلكومية األخيرة والنشاط املشترك 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، قدم رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن والنواب راكان النصف وخالد الشــطي واحمد 
الفضل وناصر الدوســري اقتراحا بقانون في شأن التركيبة 
السكانية وتنظيم استقدام العمالة من اخلارج والتأمني عليها. 
ونــص القانون على ان تقوم الدولــة بتوفير مراكز التأهيل 
والتدريب وتعزيزها ليكون التكويت شامال.وورد في االقتراح 
ان مجلــس الوزراء  يحدد احلــد األقصى للعمالة الوافدة مبا 
يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها نسبة 
الــى عــدد املواطنني على أن يقوم بتصفيــة أوضاع العاملني 
الوافديــن الذين يزيدون على حاجة ســوق العمل من ناحية 
املؤهالت والتخصصات واملهن واحلرف واألعمال املختلفة في 
القطاعــات الثالثة: احلكومــي واألهلي والنفطي خالل خمس 

سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

الغامن والنصف والشطي والفضل والدوسري اقترحوا قانون التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من اخلارج

تعيني الكويتيني أولوية مطلقة.. وأبناء الكويتيات لـ «الشواغر»
مرمي بندق

قالــت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
إن تعيني أبناء الكويتيات في 
اجلهات احلكومية ُيطبق حرفيا، 
تنفيذا للمرسوم الصادر بهذا 
الشأن، وليس من مسؤوليات 
أي جهــة جتاهــل تعيني أبناء 

الكويتيات.
وأوضحت املصادر أن تعيني 
أبناء الكويتيات يتم فقط في 
التخصصات التي ال يوجد من 
يشــغلها من الكويتيني الذين 
لهم األولوية القصوى واملطلقة 

في التعيني باحلكومة، مضيفة 
أن هذا النظام مطبق في جميع 
الوزارات واملؤسسات واجلهات 
احلكومية ، و«ان تعيني أبناء 
الكويتيــات يتــم فــي حالــة 
وجــود شــواغر بتخصصات

ال يوجد من اخلريجني اجلدد من 
املواطنني واملواطنات الكويتيني 
املنتظرين على قوائم التوظيف 
من يشغلها». وردا على سؤال 
حــول اإلصالحات املالية التي 
عممتهــا وزارة املاليــة علــى 
اجلهــات احلكوميــة، أجابــت 
املصــادر بأن هذه اإلصالحات 
املاليــة مازالــت حتــى اآلن 

مقترحات، وان تعميمها على 
اجلهــات احلكومية يهدف إلى 
االطالع على رؤية ومقترح كل 
جهــة فيما يخصها من البنود 
القابلــة للتطبيق،  املقترحــة 
مبعنــى أننا ننتظــر رأي كل 
جهــة فــي إمكانيــة تنفيذ أو 
إلغــاء هذه البنــود. وأضافت 
املصــادر أن بعض املقترحات 
التي أرسلت الى ديوان اخلدمة 
املدنيةـ  على سبيل املثالـ  بناءة 
ويطالب بها النواب وتهدف إلى 
تعديل التركيبة السكانية مثل 
االستغناء عن ٣٠٪ من العمالة 
الوافدة في احلكومة، وتخفيض 

عدد العاملني بأجر مقابل عمل 
وعلى بند املكافآت، وتخفيض 
عقود األمن واحلراسة والنظافة 
والضيافــة، وبعضهــا يهدف 
إلــى تقليل اإلنفــاق احلكومي 
مثــل إلغــاء بعــض اجلهــات 
احلكوميــة، ودمــج اجلهــات 
ذات االختصاصــات املتداخلة 
واملتشابهة، وتقليص الهياكل 
التنظيمية للجهات احلكومية، 
وإلغــاء اســتثناءات بعــض 
اجلهات من اخلضوع ملجلس 
اخلدمــة املدنيــة مثــل هيئــة 
أسواق املال، ومؤسسة الرعاية 
الســكنية، وهيئة االتصاالت 

وتقنيــة املعلومــات ووحــدة 
تنظيم التأمني.

إلى  هذا، ولفتــت املصادر 
استمرار تطبيق احلظر اجلزئي 

حتى إشعار آخر.
ووافق املجلس على تعديل 
قانون اقامة االجانب ونص على 
 ان يتحمل املعيــل أو صاحب 
العمــل وكذلك من ســاهم في 
تشــغيل عمالة غير مرخصة 
إبعــاد  مســؤولية ونفقــات 
املخالفني، كما تضمن مشروع 
القانون العقوبات الرادعة التي 
من شأنها ردع املمارسات غير 

القانونية واحلد منها.

اإلصالحات املالية مازالت مجرد مقترحات.. واستمرار احلظر اجلزئي حتى إشعار آخر 

انفجار بيروت ُيطيح باحلكومة.. ودياب: الفساد أكبر من الدولة
جتّدد االحتجاجات واالشتباكات لليوم الثالث على التوالي

محتجون لبنانيون يشتبكون مع قوات االمن في محيط البرملان وسط بيروت               (رويترز)

اقتصاد

جاسم مصطفى بودي د.أنور املضفبراك الشيتان

البنك األهلي املتحد 
يحقق ١٧٫٧ مليون 
دينار أرباحًا صافية 

عن النصف األول 

١١٫٨ مليون دينار 
أرباح بنك اخلليج

خالل النصف األول
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الشيتان: احلكومة 
لم تصدر أي قرار 
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الفضل: ال يجوز تخفيض أجر العامل 
بـ «الكوارث» إال مبوافقته وملدة عام

سلطان العبدان 

طالــب النائب أحمد 
الفضــل احلكومة بعدد 
من اإلجــراءات ملعاجلة 
أوضاع املســجلني على 
البــاب اخلامس في ظل 
أزمــة كورونــا، والتي 
تتعلــق بعــودة فتــح 
ومعاجلــة  األســواق، 
مســألة تخفيض أجور 
العاملني فيها بقرار من 
مجلس الوزراء.  وفي هذا 

اإلطار، قدم الفضل اقتراحا بقانون بشأن 
تنظيــم عالقة صاحب العمل والعمال 

في احلاالت االستثنائية. 
ونــص االقتــراح علــى عــدم جواز 
تخفيض أجر العامل إال مبوافقته وموافقة 
الهيئة العامة للقوى العاملة، وال يجوز 
لصاحب العمل تخفيض األجر منفردا 
بحيث تســري أحكام هذا القانون على 
القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء 
بالتعطيل اجلزئي أو الكلي إثر الكوارث 
الطبيعية أو احلروب أو انتشار األوبئة 

أو األزمــات االقتصادية 
العامة سواء بقرار الحق 
أو ســابق عــن وقــوع 

احلدث. 
واقتــرح الفضل انه 
ال يجــوز للهيئة العامة 
للقوى العاملة أن متنح 
املوافقة بتخفيض أجر 
العامل، إال مبوافقة منه 
علــى أال يزيد على عام 
واحد فقط، ويعود العمل 
من بعد انقضاء الكوارث  
إلى األجر الســابق قبل 
التخفيض أو زوال األسباب أيهما أقرب.  
وأضاف: في حال املوافقة حتدد نسبة 
التخفيض مبا يتناسب مع تأثر املركز 
املالي للشركة، على أال تتجاوز ٤٠٪ من 
أجر املوظفــني الذين ال تزيد أجورهم 
على ١٥٠٠ دينار و٥٠٪ من أجر املوظفني 
الذين تفوق رواتبهم ١٥٠٠ دينار، وال 
يجوز بــأي حال من األحــوال أن يتم 
تخفيض األجور التي تبلغ ٢٥٠ دينارا 
شهريا سواء أكانت تدفع باألجر اليومي 

أو الشهري.

طالب احلكومة باتخاذ إجراءات ملعاجلة أوضاع املسجلني على الباب اخلامس

أحمد الفضل

«األنباء» تواصل الريادة محليًا.. أول جهة بالكويت 
حتصل على شهادة «S.A.F.E» العاملية

رئيس التحرير: نحقق جناحات في مختلف املجاالت 
ونفتخر مبا حصلنا عليه من شهادات ونلتزم مبسؤولياتها

الوكيل: «األنباء» حققت سبقًا بتقليل التعامالت الورقية ومت منحها 
الشهادة بناء على شروط دقيقة تخطتها بنجاح

بعد شهادتي الـ «أيزو» في إدارة اجلودة وخدمة العمالء من شركة «رويال سرت» األملانية

ملشاهدة الڤيديورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق لدى تسلمه شهادة «S.A.F.E» من د. نهى الوكيل        (هاني الشمري)
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«Nتسليم رخص إذن البناء للمرحلة األولى في «املطالع» بدءًا بـ «١١
عادل الشنان

علمت «األنباء» أن اتفاقا مت أمس 
بني املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وبلديــة الكويت خــالل اجتماع عقد 
صبــاح أمس بحضور الوزيرة د.رنا 
الفارس ومدير عــام البلدية م.أحمد 
املنفوحي على املضي قدما بتســليم 
رخص أذونات البنــاء ألهالي مدينة 

املطالع السكنية حسب أولوية التسليم 
على املخطط، أي إن أهالي الضاحية 
N١١ سيكونون أول املتسلمني ثم تليهم 
الضواحــي املعنيــة باملرحلة األولى 
للتســليم بعدد ١٢ ألفا و١٧٧ قسيمة. 
في السياق ذاته أعلن مدير عام البلدية 
م.أحمد املنفوحي عن تشــكيل فريق 
متكامل للعمل على تسليم رخصة إذن 
البناء ألهالي مدينة املطالع خالل ٤٨ 

ساعة فقط، مؤكدا خالل لقائه بأهالي 
مدينة املطالع التعاون مع إدارة املخطط 
الهيكلي لتنفيذ مشروع «طريق سليل 
اجلهراء» الذي سيربط مدينة املطالع 
بالدائري السادس السريع ذهابا وإيابا 
ليخدم أهالي املدينة البالغ عددهم ٢٨ 
ألفا و٢٦٦ أســرة ويسهم في سهولة 
احلركة املرورية وعدم حدوث اختناقات 

مرورية مستقبال.

وأكد املنفوحي أن ما مت نشره عبر 
وسائل اإلعالم من وجود اختالف في 
حتديــد املواقع داخل أرض مشــروع 
مدينة املطالع هو أمر اعتيادي يحدث 
في املشــاريع الكبرى وسيتم اعتماد 
املخطط املساحي بشأنه خالل أسبوع، 
كمــا أنه ال يؤثر إطالقا على مصلحة 
املواطنــني مــن حيث تســلم رخص 

التفاصيل ص٣أذونات البناء.

التفاصيل ص٨

التفاصيل ص٨

«أمن الدولة» ومواصلة املهام
رغم ما أُثير في اآلونة األخيرة من محاوالت تشــكيك 
في قدرة وكفاءة جهاز أمن الدولة والعاملني فيه، إال أن هذا 
اجلهاز بنشاطه الداخلي واخلارجي يعتبر أهم ركائز وزارة 
الداخلية في حماية البلد بإجراءات وقائية واستباقية ضد أي 
مخططات إرهابية أو عدائية، وعلى وجه اخلصوص خالل 
الثالثني عاما التي مضت بعد حترير الكويت من االحتالل 

العراقي الغاشم، وموقع بلدنا في هذا اجلوار امللتهب. 
لقيادات جهاز أمن الدولة وكل أفراده من جميع الرتب 
التقدير التام حلرصهم على فرض سلطة قوانني حماية البلد، 
كما أن هذا اجلهاز يعمل بعيدا عن كل التجاذبات والصراعات 
السياسية وبأداء ذي استقاللية تامة وفق توجيهات القيادة 
السياسية التي يحظى بثقتها وباحترام األجهزة املماثلة في 

كل الدول الشقيقة والصديقة.

عواصــمـ  وكاالت: حتت ضغط الشــارع املنتفض 
منذ انفجــار مرفأ بيروت الكارثــي والتصدعات التي 
أصابتها مع االستقاالت املتوالية للوزراء، أعلن الرئيس 
حسان دياب  استقالة حكومته. ووّجه دياب االتهامات 
الــى منظومة الفســاد املتجذرة في الدولــة، وقال في 
مؤمتــر صحافي من الســراي الكبير: «حجم املأســاة 
أكبر من ان يوصف، لكن البعض يعيش في زمن آخر 
والبعض ال يهمه ســوى تســجيل النقاط الشعبوية 
االنتخابية». وأضاف: «قلت سابقا ان منظومة الفساد 
متجذرة بكل الدولة، لكن اكتشفت ان الفساد أكبر من 
الدولة وال ميكن مواجهته أو التخلص منه. انفجر أحد 
مناذج الفســاد في بيروت». وختم كلمته قائال: «اهللا 
يحمــي لبنان». وقد ترافق إعــالن احلكومة مع جتّدد 
املظاهرات الغاضبة لليوم الثالث على التوالي، حيث 
وقعت اشــتباكات وسط بيروت ومحيط البرملان بني 
قوات األمن واحملتجني الذين حاولوا جتاوز احلواجز 

التفاصيل ص٢٠املنصوبة لدخول املجلس. 

محليات

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

ملشاهدة الڤيديو



الثالثاء ١١ اغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

اجتمــع نائب وزيــر اخلارجيــة خالد 
اجلاراهللا أمس افتراضيا مع سفير جمهورية 
مصر العربية الشــقيقة لدى البالد طارق 
القونــي، حيث مت خالل اللقــاء بحث عدد 
مــن أوجه العالقات الثنائيــة بني البلدين 
إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
حضــر اللقاء مســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم 

العمر.
احتفل في مقــر وزارة اخلارجية أمس 
االثنــني بالتوقيع على اتفاقيــة بني دولة 

الكويت وجمهورية غايانا االحتادية بشأن 
اإلعفاء املتبادل لتأشيرة الدخول املسبقة 
حلملة اجلوازات الديبلوماسية واخلاصة 
واخلدمة. وقالت وزارة اخلارجية في بيان 
انه مت توقيع االتفاقية عن اجلانب الكويتي 
نائــب وزيــر اخلارجيــة خالــد اجلاراهللا 
وعن جانب غايانا سفير جمهورية غايانا 
التعاونية لدى الكويت الســفير د. شمير 
علي.  وحضر مراسم التوقيع مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون املراسم السفير ضاري 
العجران ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 

مكتب نائب الوزيرالسفير أيهم العمر.

جانب من توقيع االتفاقية بني الكويت وغايانا

«احلرس» يستأنف دورة املشاة املتقدمة للضباط
استأنف احلرس الوطني دورة 
املشــاة املتقدمة للضباط والتي 
يعقدها معهد تدريب قوات احلرس 
الوطنــي بنظام التعليم عن بعد 
وفق اإلجراءات االحترازية املتبعة 
بسبب ڤيروس كورونا املستجد.

ورحب وكيل احلرس الوطني 
الفريق الركن م.هاشــم الرفاعي 
فــي كلمة له من خــالل االتصال 
املرئــي بالضباط املشــاركني في 
الدورة من دول مجلس التعاون 
اخلليجــي الشــقيقة باإلضافــة 
إلى ضباط من اجليش الكويتي 

مــع إخوانهم من ضباط احلرس 
الوطني، جتسيدا للتعاون وتبادل 
اخلبــرات وحتقيــق التكامل بني 
األشقاء. وأشــار الرفاعي إلى أن 
القيادة العليا في احلرس الوطني 
تولــي أهميــة كبيرة الســتمرار 
التعليميــة والتدريبية  العملية 
التعليمية  التقنيات  باســتخدام 
احلديثة ليواصل رجال احلرس 
الوطني مهامهم فــي حماية أمن 
الوطن واستقراره بالتعاون مع 
زمالء السالح في اجليش والشرطة 

واإلدارة العامة لإلطفاء.

الرفاعي: استمرار التعليم والتدريب باستخدام التقنيات احلديثة

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي خالل االتصال املرئي مع املشاركني بالدورة

مهدي: انخفاض أسعار النفط أثر سلبًا
على معدالت النمو وسوق العمل بالكويت

بشرى شعبان

شاركت االمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية في امللتقى االلكتروني 
االول «تأثيــرات كورونــا علــى حقــوق 
االنســان واالقتصاد» حتت شعار «اآلثار 
والتحديات املالية واالقتصادية لكورونا 
واوجه العالج»، وادار امللتقى نائب رئيس 
جمعية احلقوقيني احمد الرشيدي مبشاركة 
عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين 
د.عبدالعزيز ابل واستاذ القانون االقتصادي 
املســاعد بكلية احلقوق جامعــة الكويت 

د.عبدالعزيز الشبيب.
واســتهل الرشــيدي اجللســة االولى 
بالترحيب باملشــاركني واحلضور، مؤكدا 
ان اجلائحة تسببت في تأثيرات سلبية على 
الدول واملؤسسات واالفراد ماليا واقتصاديا، 
مشيرا الى ان تأثيرات الوباء لم تفرق بني 

دول كبيرة واخرى صغيرة.
بــدوره، حتدث االمني العــام للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي 
حول االثار االقتصادية جلائحة كورونا، 
مشيرا الى ضرورة معرفة اين كان العالم 
قبــل األزمــة وخاللهــا وما ســتؤول اليه 
االوضاع بعد انتهائها، الفتا الى استخدام 
النماذج االقتصادية للتعرف على توقعات 
مــا بعد االزمة، حيث ان تداعياتها مازالت 
قيد البحث عامليا، كما ان االقتصاد العاملي 
قبل «كورونا» مر مبرحلة منو اقتصادي 
بعد عشر سنوات على االزمة االقتصادية 

التي اثرت على العالم عام ٢٠٠٨ وحدث منوا 
اقتصاديا عامليا مبعدالت منو ملحوظة الى 
ان انتهت الدورة االقتصادية في ٢٠١٩ ثم بدأ 
بعدها في ٢٠٢٠ تباطؤ اقتصادي طبيعي.

وأضــاف مهــدي انه من ســوء الطالع 
ان ازمــة كورونا جاءت في بداية التباطؤ 
االقتصــادي العاملــي وتســببت في قطع 
االمــدادات والتبادل التجــاري بني الدول، 
مشــيرا الى انه وكون الكويت تعتمد في 
دخلها القومي على مورد النفط بنسبة ٩٠٪ 
وما حدث من انخفاض في اســعار النفط 
ادى ذلك الى انخفاض معدالت النمو وتأثر 
ايضا القطاع اخلاص وسوق العمل سلبا، 
متطرقا الى طرق التعافي االقتصادي من 
اجلائحــة، الفتا الى ان هنــاك اربع طرق 
للتعافي التدريجي، ومن املتوقع ان يحدث 
خالل الفترة املقبلة حتسنا في اسعار النفط 
مما يساهم في سرعة التعافي االقتصادي اال 
ان ذلك يختلف في طريقة تفاعل القطاعات 

االقتصادية بجميع انواعها.

جمعية احلقوقيني نظمت «تأثيرات كورونا على حقوق اإلنسان»

د.خالد مهدي لدى مشاركته في امللتقى

نائب األمير تلّقى برقية من رئيس أرمينيا
لالطمئنان على صحة صاحب السمو

تلقى سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد برقية من 
الرئيس أرمني ساركسيان رئيس 
جمهورية أرمينيا الصديقة اطمأن 
خاللها على صحة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهللا ورعاه متمنيا لســموه رعاه 
اهللا موفور الصحة ومتام العافية.

هــذا، وقد بعث ســمو نائب 
الشيخ نواف  العهد  األمير وولي 
األحمــد ببرقية شــكر جوابية 
للرئيس األرميني أعرب فيها عن 
شــكره على ما أبداه من مشاعر 
طيبة ومتنيات صادقــة، راجيا 

سموه له دوام الصحة والعافية. 
كما بعث سمو نائب األمير وولي 
العهــد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
رام ناث كوفند رئيس جمهورية 
الهند الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايــا االنهيار األرضي الذي 
وقع في إحدى مزارع الشاي بوالية 
كيراال وأسفر عن سقوط العشرات 
من الضحايــا واملصابني، متمنيا 
العاجل  الشفاء  سموه للمصابني 
وبأن يتمكن املسؤولون من جتاوز 
آثار هذه الكارثة الطبيعية. كما بعث 
سمو رئيس مجلس الوزراء ببرقية 

تعزية مماثلة. إلى ذلك، بعث سمو 
نائب األمير وولي العهد الشــيخ 
نواف األحمد ببرقية إلى الرئيس 
لينني مورينــو رئيس جمهورية 
اإلكوادور الصديقة عبر فيها سموه 
عن تهاني صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهللا 
ورعاه وتهاني ســموه مبناسبة 
ذكرى العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق املزيد من التقدم 
واالزدهار. كما بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.

سموه هنأ الرئيس اإلكوادوري بالعيد الوطني ..وعزى رئيس الهند في ضحايا انهيار والية كيراال

٤ حاالت وفاة.. و٦٨٧ إصابة جديدة بـ «كورونا»
حنان عبد املعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
امس عن تسجيل ٦٨٧ إصابة 
جديــدة بڤيــروس كورونا 
املستجد خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
احلاالت املسجلة في البالد إلى 
٧٢٤٠٠ في حني مت تســجيل 
٤ حاالت وفــاة إثر إصابتها 
باملــرض ليصبــح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

اليوم ٤٨٢ حالة.
الرســمي  وقال املتحدث 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
لـ «كونا» إن من بني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص 

املخالطني لها.

املسحات التي مت القيام بها 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلــغ ٣٤٥٠ مســحة ليبلــغ 
مجموع الفحوصات ٥٣٥٨٠٣، 
كما أعلنت الوزارة في وقت 
سابق أمس شفاء ٥٠٩ إصابات 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
ليبلغ مجمــوع عدد حاالت 
الشفاء ٦٤٠٢٨ حالة. وجدد 
الســند الدعــوة للمواطنني 
واملقيمــني ملداومــة األخــذ 
بكل ســبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص 
علــى تطبيق اســتراتيجية 
البدنــي، موصيــا  التباعــد 
الرسمية  بزيارة احلسابات 
لــوزارة الصحــة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شــأنه املساهمة 
في احتواء انتشار الڤيروس.

وأوضح السند أن حاالت 
اإلصابــة الـــ ٦٨٧ الســابقة 
تضمنت ٤٤٣ حالة ملواطنني 
كويتيني بنسبة بلغت ٦٤٫٤٨٪ 
و٢٤٤ حالة لغير الكويتيني 

بنسبة ٣٥٫٥٢٪.
وذكر أن اإلصابات توزعت 
حسب املناطق الصحية بواقع 
١٦٨ حالة في منطقة األحمدي 
مبنطقــة  و١٦٨  الصحيــة 
اجلهراء و١٤٧ في الفروانية 
و١١٧ بحولــي الصحية و٨٧ 
في العاصمة، مبينا أن عدد 
مــن يتلقى الرعايــة الطبية 
في أقسام العناية املركزة ١١٧ 
حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلــي جلميع احلاالت التي 
ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٧٨٩٠ 

حالة.
عــدد  أن  إلــى  وأشــار 

شفاء ٥٠٩ إصابات..وإجراء ٣٤٥٠ مسحة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية

جناح فريق طبي كويتي في إجراء عملية جراحية نادرة 
ومعقدة ملريضة تعاني من مشكالت بالبطن والقولون

حنان عبد املعبود

أعلن استشاري اجلراحة 
العامة والسمنة مبستشفى 
الصباح د.محمد الســليمي 
عن جناح فريق طبي بقيادته 
وحتت إشــراف استشــاري 
العامــة ورئيس  اجلراحــة 
قســم اجلراحة باملستشفى 
د.مبارك الكندري في إجراء 
عملية جراحية نادرة ومعقدة 
ملريضة في العقد اخلامس من 
العمر كانت تعاني مشــاكل 
كبيرة في البطن والقولون.

وقال السليمي في تصريح 
صحافي إن العملية تكللت 
 ٪١٠٠ بنســبة  بالنجــاح 
واملريضة بدأت في التحسن 
بشكل سريع ومطمئن، مشيرا 
إلــى أنهــا كانت قــد أجرت 
عمليتني جراحيتني في ٢٠٠٩ 
و٢٠١١، الفتــا إلى أنها كانت 
تعاني من مشاكل صحية مثل 
ارتفاع ضغط الدم والسكري 
وأمراض نفســية واكتئاب 
شــديد وتوتر، الفتا إلى أن 
مثل هذا النوع من العمليات 
اجلراحية املعقدة يتم إجراؤه 
في اخلارج من خالل فريقني 

العملية أدت إلى مضاعفات 
وفتق في البطن، وقامت في 
٢٠١١ بإجــراء عمليــة أخرى 
عن طريق املنظار اجلراحي 
إلصالح الفتق ووضع شبك 
دائم في جدار البطن، ولكن 
عادت تشتكي من آالم شديدة 
فــي البطــن، وعقــب إجراء 
أشــعة مقطعية تبــني أنها 
تعاني من تضخم كبير في 
اجلهة اليسرى من القولون 
وبداخلهــا كتلــة كبيرة لم 
تخرج وداخل الفتق انسداد 

جزئي في األمعاء الدقيقة.
وأكد أنه مت إجراء العملية 
فــي فبراير املاضــي، حيث 

والطحال إلعادته إلى أصله، 
إعــادة ترميــم  كمــا متــت 
األنسجة والعضالت املتآكلة، 
مبينا أن ما مت إجنازه من قبل 
الفريق الطبي يعتبر جناحا 
كبيرا، وخطوة مهمة جتعل 
من أطباء الكويت يضاهون 
أقرانهم في الــدول املتقدمة 

طبيا.

كانت تعاني من التصاقات 
شــديدة بني األمعاء الدقيقة 
والشــبك الدائم أثناء إجراء 
العملية، ما استلزم تسليك 
وقــص االلتصاقــات بدون 
إصابــة األمعــاء، حيــث مت 
استئصال جزء من القولون، 
وتســليك دقيــق للقولــون 
والكلى اليسرى والبنكرياس 

السليمي: هذا النوع من العمليات يتم إجراؤه في اخلارج من خالل فريقني جراحيني

د.مبارك الكندريد.محمد السليمي

الفريق الطبي خالل إجراء العملية

جراحيــني، حيث يخصص 
أحدهما الستئصال القولون، 
واآلخر لقــص االلتصاقات، 
أما هنا فقد أجريت العملية 
كاملة بشــقيها عــن طريق 
فريق واحد فقط، وجنح في 
تخليص املريضة من جميع 
مشاكلها، وهي ال تعاني أي 
مضاعفات في الوقت احلالي.

وأوضح أن املريضة جاءت 
إلى املستشــفى تشتكي من 
عدم قدرتهــا على اإلخراج، 
ومت إجــراء عملية جراحية 
مؤقتــة لهــا بفتــح البطــن 
وتقوية القولون، ليتم تفريغ 
البراز في كيــس، لكن هذه 

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد

اجلاراهللا بحث «افتراضيًا» العالقات 
الثنائية مع السفير املصري

«اخلارجية»: توقيع اتفاقية مع غايانا االحتادية بشأن تأشيرة الدخول

البراك: الشباب يثبتون جدارتهم في األزمات
أشاد نواف البراك باجلهود 
احلكومية والطبية املبذولة 
خالل أزمة جائحة ڤيروس 
كورونــا املســتجد (كوفيد 
ـ ١٩)، حيــث بــدا التعــاون 
الكبير والتنسيق بني جميع 
اجلهات العاملة في مواجهة 
هذا الڤيروس والوباء اجلديد 
بكل مهنية. كما ثمن البراك 
املبادرات التطوعية للشباب 
الكويتي فــي جميع مناطق 
الكويــت والذيــن خاضــوا 
غمار العمــل التطوعي بكل 

جدارة وجنحوا في التحدي مبواجهة املخاطر 
وأثبتوا أنهم على قدر املسؤولية وأكثر عندما 

تتطلــب األمــور واألحداث 
منهــم العمــل، فســاعدوا 
الفرق احلكومية العاملة في 
جميع املواقع، كما أســهموا 
بتقدمي املساعدات اإلنسانية 
واإلغاثيــة للمتضررين من 
األزمة خصوصا في املناطق 
التــي كانــت واقعــة حتت 
العــزل وكذلك فــي املناطق 
واألسواق التي تشهد كثافة 
في تواجد الوافدين السيما 
الذين تقطعت بهم الســبل. 
وأكد البراك أن شباب الكويت 
ضربوا أروع املثلة في العطاء وكانوا متميزين 
في أحلك الظروف التي كشفت معدنهم األصيل.

نواف البراك

أمني عام اجلامعة العربية يؤكد أهمية سالح 
املهنية اإلعالمية في مواجهة الشائعات

أكد األمني العام جلامعة 
الــدول العربيــة أحمــد أبو 
الغيــط أمــس أهمية حتلي 
العاملني في املجال اإلعالمي 
باملصداقية واملهنية والروح 
الوطنية باعتبارها أســلحة 
مهمة في مواجهة الشائعات 
السيما خالل املرحلة احلالية 
التي تشــهد حروبا إعالمية 
في الفضاء اإللكتروني. جاء 
ذلك في كلمة ألقاها أبو الغيط 
خالل افتتاح النسخة السابعة 
مــن «ملتقــى قــادة اإلعالم 

العربي» املقامة «عن بعد» حتت شعار «حتوالت 
اإلعــالم في أوقــات األزمات» والتي تســتمر 
يومني مبشاركة وزراء إعالم عرب وعدد من 
اإلعالميني واألكادمييني ومالك وسائل إعالمية 

عربية. وأوضــح أبوالغيط 
أن اإلعالم يعد صناعة مهمة 
في تشكيل وعي املجتمعات 
وصياغة الرأي العام بشكل 
عام، في حني يقوم إعالم اليوم 
على التدفق املعلوماتي من 
مصادر متعددة، وهذه معادلة 
صعبة جلهــة احلفاظ على 
األمن العام وحماية اجلماهير 
من الشائعات مع احلفاظ على 
قدر من االنفتاح الرقمي نظرا 
إلى ما يحويه من فرص مهمة. 
واعتبر اإلعالم الصادق درعا 
ألمــن للوطــن واملواطنني خاصــة في ضوء 
االنفتاح الرقمي الذي جعل أفراد املجتمعات 
عرضة إلى رسائل تتضمن احلقيقة والتضليل 

وسط «نوايا لتخريب املجتمعات».

أحمد أبو الغيط



الثالثاء ١١ اغسطس ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

مجلس الوزراء: املوافقة على مشروع قانون إقامة األجانب
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي بعد ظهر أمس عبر 
االتصال املرئي برئاســة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد. وبعد االجتماع 
صــرح نائــب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

أنس الصالح مبا يلي:
أحاط سمو رئيس مجلس 
الوزراء املجلس علما في مستهل 
اجتماعــه باحلالــة الصحيــة 
املستقرة لصاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، وبالتحسن اإليجابي 

الذي تشهده حالة سموه.
وقــد عبر مجلــس الوزراء 
عن بالــغ ارتياحه واطمئنانه، 
ســائال املولى عز وجل أن مين 
على سموه، حفظه اهللا ورعاه، 
بالشفاء العاجل وبتمام الصحة 
والعافية وأن يعيده إلى أرض 

الوطن في القريب العاجل.
كما أحيــط املجلــس علما 
بتوجيهات ســمو نائب األمير 
وولي العهد، حفظه اهللا، بتقدمي 
معونات ومواد إغاثة عاجلة إلى 
األشــقاء في جمهوريــة لبنان 
الشقيقة ملواجهة آثار االنفجار 
الضخم الــذي تعرض له مرفأ 

بيروت يوم الثالثاء املاضي.
وبهذا الصدد، أحاط ســمو 
رئيس مجلس الوزراء املجلس 
علمــا بنتائــج مشــاركة وفــد 
الكويــت فــي مؤمتــر املانحني 
للبنــان عبــر تقنيــة االتصال 
املرئــي أول من امــس بتنظيم 
من الرئيس الفرنسي بالشراكة 
مع األمم املتحدة والذي شارك 
فيه عدد من قــادة العالم، وقد 
تعهد املؤمتر بتقدمي مساعدات 
عاجلة للبنان تقارب ٣٠٠ مليون 
دوالر ملساعدة الشعب اللبناني 
في جتاوز تداعيات انفجار مرفأ 
بيروت، وقد أعلنت الكويت أمام 
املؤمتــر عن إعــادة تخصيص 
املبالــغ املتبقية من االلتزامات 
املسبقة على الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصاديــة العربية 
بقيمة ٣٠ مليــون دوالر وذلك 
باالتفاق مع احلكومة اللبنانية 

رائعة ومنوذجــا طيبا اللتزام 
األشقاء في اململكة وحرصهم على 
حماية صحة وسالمة احلجاج 
في هذه الظروف االســتثنائية 
التي مير بها العالم أجمع وذلك 
وفــاء للمســؤولية التاريخية 
املقدسة التي شرف بها املولى 
عز وجل اململكة الشقيقة لرعاية 
وخدمــة احلرمني الشــريفني، 
ســائال العلي القدير أن يجزي 
األشقاء في اململكة خير اجلزاء. 
ثم أطلع نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشئون مجلس الوزراء 
أنس الصالح املجلس، على قيام 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
بإطالق تطبيق «هويتي» الذي 
يتيح للمواطنني واملقيمني إصدار 
بطاقة مدنيــة رقمية لتعريف 
هويــة الفرد فــي كل املعامالت 
احلكوميــة وغيــر احلكوميــة 
وكذلك خدمة التصديق لضمان 
الدخــول األمن علــى اخلدمات 
واملعامالت اإللكترونية وخدمة 
التوقيع اإللكتروني، موضحا أن 
هذه البطاقة متثل بديال رقميا 
للبطاقة املدنية يؤدي إلى تسهيل 
إجناز املواطنني واملقيمني لكل 
اخلدمات، وقد أشاد املجلس بهذا 
التطبيق اإليجابي، وباجلهود 
الطيبة التي تقــوم بها الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، وقرر 
التعميم على كل اجلهات االلتزام 
باالعتــداد بالبطاقــة املدنيــة 

من شأنها ردع املمارسات غير 
القانونية واحلد منها.

من جانب آخر، اســتعرض 
املجلس أيضا مشــروع قانون 
بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب 
واملهــن املســاعدة لها وحقوق 
املرضــى واملنشــآت الصحية 
الذي يســتهدف تنظيم مزاولة 
هــذه املهن وتقنــني التعامالت 
الطبية مبؤسساتها وطواقمها 
البشرية وحقوق املرضى، وقرر 
مجلس الــوزراء املوافقة على 
مشــروعي القانونني ورفعهما 
لسمو نائب األمير، حفظه اهللا، 
متهيدا إلحالتهمــا إلى مجلس 

األمة.
واطلع مجلس الوزراء على 
توصية اللجنة بشأن مرئيات 
جلنــة الشــؤون االقتصاديــة 
للمســاهمة في دعم املشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة وحث 
اجلهات املعنية على سرعة إقرار 
برنامج املشــتريات احلكومية 
واللوائــح والقــرارات الالزمة 
لتنفيذ القانون رقم ٧٤ لســنة 
٢٠١٩ واخلــاص بتعديل أحكام 
القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن 
املناقصــات العامة والنظر في 
فتح األنشطة واألعمال التجارية 
واألسواق مع االلتزام الكامل بكل 

االشتراطات الصحية.
ثم اطلــع مجلــس الوزراء 
علــى توصية جلنة الشــؤون 
التقريــر  االقتصاديــة بشــأن 

ـ  التاليــة: وزارة اخلارجيــة 
وزارة الداخلية ـ وزارة املالية 
ـ وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
ـ هيئــة أســواق املــالـ  الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد ـ وحدة 
التحريــات املاليــة الكويتية ـ 
بنــك الكويت املركزيـ  النيابة 
العامةـ  اإلدارة العامة للجمارك 
الدولية  لتحقيــق املتطلبــات 
لعملية التقييم مبا يحافظ على 
سمعة ومكانة الكويت الدولية 
املعهودة. كمــا احيط املجلس 
علمــا بتوصية اللجنة بشــأن 
تقارير مكاتب املراقبني املاليني 
عن النصف الثاني من الســنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ وأثنى مجلس 
الــوزراء على جهــود العاملني 
بجهاز املراقبني املاليني املبذولة 

في إعداد تلك التقارير.
كما ناقش املجلس توصية 
اللجنة بشأن تقرير الهيئة العامة 
للقــوى العاملة بشــأن املزايا 
واخلدمات املمنوحة ألصحاب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
املسجلني بإدارة خدمة أصحاب 
األعمال التابعــة للهيئة وقرر 
مجلس الوزراء تكليف الهيئة 
العامة للقوى العاملة بالتنسيق 
مع الصنــدوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة واجلهات ذات الصلة 
الستكمال اجلهود املبذولة في 
دعم أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة وموافــاة مجلس 

الرقمية الصــادرة عن تطبيق 
«هويتي» والعمل مبوجبها.

مــن جانــب آخر، اســتمع 
مجلس الوزراء إلى شرح قدمه 
وزير الصحة الشــيخ د.باسل 
الصباح حول مستجدات الوضع 
الصحــي في البــالد وتفاصيل 
البيانات واإلحصاءات املتعلقة 
بأعــداد اإلصابــات والشــفاء 
والوفيات ومن يتلقون العالج.
كمــا اطلــع املجلــس على 
الشــؤون  توصيتــي جلنــة 
القانونية بشأن مشروع قانون 
إقامــة األجانــب،  بخصــوص 
ويهدف مشــروع القانون إلى 
معاجلة وتسوية أوجه القصور 
والثغرات التــي أبرزها الواقع 
التطبيقي لقانون إقامة األجانب 
الــذي صــدر منذ ســتة عقود. 
وقد تضمن املشروع جملة من 
األحكام التي تستهدف التنسيق 
في اإلجــراءات واحكام الرقابة 
على مظاهر االلتفاف والتحايل 
على القانون ومكافحة االجتار 
باإلقامة والتربح غير املشروع، 
كما يتضمن املشروع اإلجراءات 
الكفيلة بضبط التزام العمالة 
الغــرض املرخــص لهــا  فــي 
مبمارســته وأن يتحمل املعيل 
أو صاحــب العمــل وكذلك من 
ساهم في تشــغيل عمالة غير 
مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد 
املخالفني. كما تضمن مشروع 
القانون العقوبات الرادعة التي 

الســنوي جلهاز متابعة األداء 
احلكومي لعام ٢٠١٩، واطلع على 
العرض املرئي املقدم من رئيس 
جهاز متابعــة األداء احلكومي 
الشيخ أحمد مشعل األحمد وعدد 
مــن قياديي اجلهــاز املتضمن 
شــرحا ملا تضمنه التقرير من 
مخالفات لدى متابعة املشروعات 
احلكومية ودراسة تقرير ديوان 
احملاســبة عن تنفيــذ ميزانية 
٢٠١٩/٢٠١٨، وكذلك االقتراحات 
العامة واخلاصة  والتوصيات 
املطلــوب اتخاذهــا مــن قبــل 
الوزارات واجلهات احلكومية.

وقد أثنى مجلــس الوزراء 
على اجلهود الطيبة التي بذلت 
في إعداد التقرير وقرر تكليف 
كل اجلهــات باتخاذ اإلجراءات 
الكفيلــة مبعاجلــة املالحظات 
وتنفيــذ التوصيــات الــواردة 
بالتقريــر وذلــك مبــا يضمن 
االرتقاء مبستوى األداء احلكومي 
وتكليف اجلهاز مبتابعة تنفيذ 

تلك التوصيات.
ثم أحيط مجلــس الوزراء 
علما بتوصية اللجنة بشأن خطة 
عمــل اللجنة الوطنية ملكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
للتحضيــر لعمليــة التقييــم 
القادم للكويت، وقرر  املتبادل 
تكليف اللجنة الوطنية ملكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
بتكثيف اجلهود وبذل املزيد من 
التعاون مع اجلهات احلكومية 

الوزراء مبزيد مــن اإلجراءات 
احملفزة ألصحاب تلك املشاريع 

وذلك خالل أسبوعني.
مــن جانــب آخر، تــدارس 
املجلس التوصية الواردة ضمن 
محضر جلنة اخلدمات العامة 
بشأن ســبل معاجلة األوضاع 
البيئية القائمة في جون الكويت 
وقرر مجلس الــوزراء تكليف 
الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق 
العامــة  مــع وزارة األشــغال 
واجلهات التي تراها مناســبة 
التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة 
ملعاجلة األوضاع البيئية القائمة 
في جون الكويت وتنفيذ احللول 
املؤقتة والدائمة لضمان تالفي 
املخاطر احملتملــة على البيئة 
البحرية والساحلية في الكويت، 
وموافاة مجلس الوزراء بتقرير 
مفصل مبا مت بهذا الشأن وذلك 

خالل شهر من تاريخه.
وأبَّن املجلس وزير التجارة 
والصناعة األسبق أحمد راشد 
الهــارون الــذي وافــاه األجــل 
احملتــوم مؤخــرا، واملجلس إذ 
يستذكر جهود وإسهامات الفقيد 
الوطنية ليتوجه إلى الباري عز 
وجل بالدعاء بأن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته.
ثم بحــث مجلــس الوزراء 
الشــؤون السياســية وآخــر 
املســتجدات علــى الســاحتني 
العربية والدولية، حيث أعرب 
عن أسفه البالغ حلادث حتطم 
طائــرة ركاب تابعــة لشــركة 
طيران «الهند إكســبرس» في 
مطار كاليكوت الدولي بجنوب 
الهند يوم اجلمعة املاضي والتي 
أسفرت عن وفاة عدد من ركابها 

وإصابة آخرين. 
ثم أشــاد مجلس الــوزراء 
باجلهود التي بذلتها السلطات 
األمنية البحرينية والتي أسفرت 
عن إحباط عمليتي تهريب مواد 
متفجرة ململكة البحرين وضبط 
سيارتني محملتني باملتفجرات 
مؤكــدا وقــوف الكويــت مــع 
اململكة الشقيقة وتأييدها لكل 
اإلجراءات املتخذة حلماية أمنها 

واستقرارها.

اخلالد أحاط املجلس علماً باحلالة الصحية املستقرة لصاحب السمو وبالتحّسن اإليجابي الذي تشهده حالة سموه

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

لتغطية تكاليف إعــادة إعمار 
األضرار الناجمة عن االنفجار، 
علــى أن ينفذ الصنــدوق هذه 
املشروعات إضافة إلى مساعدات 
طبية وغذائية عاجلة بقيمة ١١ 

مليون دوالر.
ومجلس الــوزراء إذ يتابع 
بعميق احلزن واألســى اآلثار 
الناجمة عن االنفجار الهائل في 
مرفأ بيروت وما ترتب عليه من 
نتائج بالغة الضرر أودت بحياة 
العديد من الضحايا واآلالف من 
اجلرحــى واملفقوديــن وخلَّف 
أضرارا مادية جســيمة، ليعبر 
عن خالص تعازيه ومواساته 
جلمهورية لبنان الشقيقة وألسر 
الضحايــا خاصــة ليؤكد على 
تضامن الكويت مع األشقاء في 
لبنان ومساندة كل جهد يسهم 
في التخفيف من آثار هذه الكارثة 

اإلنسانية املفجعة.
ومبناســبة انتهاء موســم 
احلــج لهــذا العــام ونظــرا ملا 
متيز به موسم احلج هذا العام 
من تنظيــم رائع وآمن في ظل 
مخاطر تفشي ڤيروس كورونا 
املســتجد (كوفيد ـ ١٩)، أشــاد 
مجلس الوزراء باالستعدادات 
الدقيقة واجلهود  االحترازيــة 
املنظمــة التــي بذلتهــا اململكة 
العربية الســعودية الشــقيقة 
لتأمني سبل أداء شعائر احلج 
لضيوف الرحمن بكل ســهولة 
ويسر عكست صورة حضارية 

«السكنية» و«البلدية» تتفقان على تسليم رخص إذن البناء 
Nللمرحلة األولى في «املطالع» بدءًا بالضاحية ١١

عادل الشنان

علمت «األنباء» أن اجتماعا 
ضم وزيرة األشــغال العامة 
الدولــة لشــؤون  ووزيــرة 
اإلسكان د.رنا الفارس ومدير 
عام البلدية م.احمد املنفوحي 
صباح امس بشأن التنسيق 
آللية عمــل إصدار تراخيص 
أذونــات البناء ألهالي مدينة 
املطالع السكنية على مراحل 
متتاليــة حســب املتوقع في 

فبراير ٢٠٢١ املقبل.

مطلــع مصــدر  وأكــد 
لـ «األنباء» أن هناك توصية 
ســابقة من مجلــس الوزراء 
بعدم تســليم رخص أذونات 
البناء للمواطنني في املشاريع 
اإلسكانية إال بعد االنتهاء من 
أعمال البنى التحتية بنسبة 
الســكنية  الرعايــة  إال    ٪١٠٠
بالتعاون مــع بلدية الكويت 
اســتثنت مشــروع مدينــة 
املطــالع االســكاني مــن هذه 
التوصيــة، وذلك بنــاء على 
تعليمــات مجلــس الــوزراء 

١٢ ألفا و١٧٧ وحدة سكنية.
وأشار املصدر إلى أن جميع 
الضواحي املعنيــة باملرحلة 
األولى للتسليم تعتبر شبه 
 Nجاهزة فيما عدا الضاحية ١٠
التــي مت االتفاق مــع املقاول 
على تكثيف األعمال إلجنازها 
وتسليمها مع بقية ضواحي 
املرحلة األولى دون أي تأخير، 
مؤكدا تعاون واتفاق الرعاية 
الســكنية وبلديــة الكويــت 
إلجناز األمر دون أي عراقيل 

تذكر.

األخيــرة لبــذل كل اجلهــود 
وإزالة جميع العراقيل بهدف 
االنتهاء من تسليم تراخيص 
أذونات البنــاء ألهالي مدينة 
املطالع السكنية بعد أن عانى 
املشــروع من تأخير لفترات 
زمنية طويلة جدا، حيث سيتم 
العمل على التســليم حســب 
األولية باالستالم على املخطط، 
أي ستكون الضاحية N١١ في 
املقدمة بالنسبة الستالم رخص 
أذونات البناء وتليها الضواحي 
املعنية باملرحلة األولى بعدد 

تسليم أذونات البناء  للمرحلة األولى لـ ١٢ ألفًا و١٧٧ قسيمة واألولوية حسب التسليم على املخطط

د.رنا الفارس

املنفوحي: طريق «سليل اجلهراء» سيرى النور قريبًا
عادل الشنان

قام رئيس جلــان أهالي 
التطوعية  مدينــة املطــالع 
مشعل الهاجري برفقة اعضاء 
العتيبــي  اللجنــة م.خالــد 
ومشعل البادي بزيارة مدير 
عام البلدية م.احمد املنفوحي 
لالستفسار حول ما اثير من 
لغــط مؤخرا بشــأن حتديد 
املواقــع في ارض املشــروع 
مــن قبــل املؤسســة العامة 
للرعايــة الســكنية وموقف 
البلديــة منهــا، باإلضافــة 
الى االستفســار عن مقترح 
اللجنة املقدم بشأن استحداث 
مداخل ومخارج ملدينة املطالع 
واســتحداث طريق يربطها 
مع اجلهراء من جهة الدائري 
الســادس السريع مبحاذات 

«سليل اجلهراء».
وخالل اللقاء اكد م.احمد 
يســعى  انــه  املنفوحــي 
بالتعــاون مع ادارة املخطط 
الهيكلي الى الدفع جتاه عمل 
مشــروع طريق سريع يبدأ 

وأفاد م.املنفوحي بأن ما 
مت نشــره من وجود تداخل 
وتعارض حــول املواقع في 
مدينة املطالع الســكنية امر 
طبيعــي وعادة مــا يحصل 
في املشــاريع الكبيرة وحل 
هذا املوضــوع ال يأخذ وقتا 
كبيــرا وال يعطــل مصالــح 
املواطنني بالنســبة لتســلم 
رخص اذونات البناء، خاصة 
ان هنــاك اهتمامــا وتعاونا 

املطــالع مــا ســيقضي على 
مشكلة االختناقات املرورية 
وســيوفر الوقــت اجلهد في 
التنقــل ذهابــا وايابــا مــن 
املدينة واليها، مؤكدين عدم 
تعارض اصدار رخص اذونات 
البناء مع اكتمال اعمال البنى 
التحتية بنسبة   ١٠٠٪، حيث 
مت العمــل مبثل هــذه اآللية 
مســبقا في مشاريع سكنية 

سابقة.
واشــاروا الــى ان عملية 
حتديد املواقع على املخطط 
املساحي متت مناقشتها مع 
م.املنفوحي، ومت التأكد على 
أنهــا لــن تســبب اي تأخير 
بشأن اصدار رخص اذونات 
البناء للمواطنــني، كما انها 
مــن االمور املتعــارف عليها 
فيما بــني اجلهات احلكومية 
عند تنفيذ املشاريع الكبرى 
ويتم تالفيها خالل مدة زمنية 
قصيــرة فيمــا بــني اجلهات 
التأثيــر على  املعنيــة دون 
مصلحة املواطنني او وقتهم 

مستقبال.

من املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية والبلدية بهذا الشأن 
في سبيل االستعجال باالنتهاء 
من املخطط املساحي واملتوقع 
ان يكــون جاهزا في غضون 
اســبوع، مؤكــدا ان البلدية 
قامــت بتجهيز فريــق عمل 
متكامــل الســتقبال رخص 
اذونات البناء بالنسبة الهالي 
مدينة املطالع السكنية وفق 
آلية عمل لالصدار في غضون 

٤٨ ساعة فقط الغير.
وفي الســياق ذاته، ثمن 
رئيس وأعضاء جلنة أهالي 
مدينة املطالع التطوعية دور 
مدير عــام البلديــة م.احمد 
املنفوحــي في دعــم مقترح 
اللجنة لعمل طريق «سليل 
اجلهراء» مبسافة ٦ كيلومترات 
تقريبــا لربط مدينة املطالع 
مع طريق الدائري السادس 
الســريع وبعــدد ٣ حــارات 
فــي كل اجتــاه ما سيســهم 
في سالســة وسهولة حركة 
مرور املركبات لعدد ٢٨ الفا 
و٢٨٨ اســرة ستقطن مدينة 

التقى رئيس وأعضاء جلنة أهالي مدينة املطالع التطوعية

م.احمد املنفوحي متوسطا مشعل الهاجري ومشعل البادي

من جهة سليل اجلهراء على 
الدائري الســادس الســريع 
 Nوينتهي فــي الضاحية ١٢
في مشــروع مدينة املطالع، 
وذلك بهدف تخفيف ضغط 
احلركة املرورية ذهابا وايابا 
ألهالي املنطقة وعدم وقوع 
اختناقات، متمنيــا ان يرى 
املشــروع النور في القريب 
العاجل بفضل تعاون اجلهات 

احلكومية ذات الصلة.

قرارات نقل في «شبكات التوزيع الكهربائية»
دارين العلي

شهد قطاع شبكات التوزيع الكهربائية 
أمس عدة قرارات وزارية تهدف الى إجراء 
عمليات نقل وتدوير بني رؤساء األقسام، 
حيث أصدر وزيــر الكهرباء واملاء ووزير 
النفــط د.خالد الفاضل هذه القرارات وفقا 

ملا تقتضيه حاجة العمل في القطاع.
وتضمنــت القــرارات نقل م.علي أســد 
عبدالكرمي رئيس قسم التشغيل في مراقبة 
شــبكات التوزيع الكهربائيــة في محافظة 
اجلهراء للعمل رئيسا لقسم القرين «٤» في 

مراقبة مبارك الكبير بإدارة خدمات العمالء، 
ونقــل م.علي محمد الرشــود رئيس قســم 
تدقيق مخططات التكييف بإدارة التمديدات 
الكهربائية للعمل رئيسا لقسم الصيانة مبركز 
التحكم الفرعي في املدينة بإدارة الصيانة. 
وأصدر الوزيــر الفاضل ايضا قــرارا بنقل 
م.عبدالهادي الصراف رئيس قسم اخلطوط 
الهوائية للعمل رئيسا لقسم الصيانة مبركز 
التحكم الفرعــي في اجلابرية، وقرارا بنقل 
م.محمد يوسف احلداد رئيس قسم الطوارئ 
مبراقبة محافظة حولي للعمل رئيسا لقسم 

مخازن ميناء عبداهللا بإدارة املخازن.

آخر موعد الستقبال طلبات
«كويتيني بال رواتب» إلكترونيًا اخلميس

بشرى شعبان

اعلن وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية عبدالعزيز شعيب 
ان آخــر موعــد الســتقبال 
املواطنني «كويتيني  طلبات 
بال رواتب» املتضررين من 
جائحة كورونا هو اخلميس 
١٣ اجلــاري، وذلــك حتــى 
يتسنى للجنة املعنية االنتهاء 
من حصر اعداد تلك الطلبات 
وتصنيفها وتزويد كل جهة 
حكومية بالطلبات التي تدخل 

فــي اختصاصهــا ملعاجلتها وفقــا للقوانني 
املعمــول بها.  وأهاب شــعيب فــي تصريح 
صحافي باملواطنني من شريحة «كويتيني بال 
رواتب» التقدم للتسجيل باملنصة االلكترونية 
قبــل انتهاء الفترة احملددة للتســجيل حتى 
يتســنى بحثها واتخاذ اإلجراءات املناســبة 

بشأنها.
وأشــار الى أنه وفي إطار ســعي الوزارة 

لالنتهــاء من بحــث حاالت 
رواتــب»  بــال  «كويتيــني 
املناســبة  ووضــع احللول 
لهــا بالتنســيق مع اجلهات 
احلكوميــة ذات الصلة فقد 
ســبق للــوزارة ان بــادرت 
بإنشــاء منصــة إلكترونية 
الستقبال طلبات املواطنني 
الذيــن تضــرروا من تعطل 
اجراءاتهم اإلدارية في انهاء 
إجراءات التعاقد او انقطاع 
بدل البطالة او عدم استكمال 
إجراءات التعيني بسبب وقف 
العمل في اجلهات احلكومية ضمن اإلجراءات 
االحترازيــة التــي اتخذتها الدولــة ملواجهة 

ڤيروس كورونا املستجد.
وكشف عن ان املنصة االلكترونية استقبلت 
٤٧٢٦ طلبــا حتــى اآلن، مبينا ان الوزارة قد 
شكلت جلنة تضم عدة جهات حكومية لبحث 
هذه الطلبات بعد انتهاء موعد تلقي الطلبات 

يوم اخلميس املقبل.

عبد العزيز شعيب

«ذوي اإلعاقة» تستقبل طلبات فتح ملفات
اإلعاقة احلركية لألطفال والذهنية للكبار

بشرى شعبان

بعد توقف اكثر من خمسة شهور منذ 
بدايــة أزمة ڤيروس كورونا املســتجد، 
أعلنت الهيئة العامة لشؤون لذوي اإلعاقة 
عن استقبال طلبات فتح ملفات جديدة 

لإلعاقات احلركية واجلســدية لألطفال 
حتت سن ١٢ عاما والذهنية للكبار فوق 
١٢ ســنة، وذلــك وفق حجــز موعد عبر 
منصة «متى»، مــع إحضار تقرير طبي 
من مستشفى حكومي وصورة للبطاقة 

املدنية سارية.

الشيتان: احلكومة لم تصدر أي قرار ميس جيب أو راتب املواطن
كونا: قال وزير املالية براك الشيتان 
إن «احلكومة لم تتخذ أي قرارات متس 
جيب املواطــن أو رواتب املوظفني أو 

حقوق العاملني».
وأوضح الشيتان في تصريح صحافي 
أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل 
االجتماعي حول وجود مخاطبة من وزارة 
املالية إلى وزارات الدولة في شهر يونيو 
املاضي هي مجرد أفــكار ومقترحات 
تداولها مجلس الوزراء وكلف «املالية» 
التنسيق بشأنها مع اجلهات احلكومية 

كل فيما يخصه.
وأشار إلى تقدمي احلكومة مشروع 
ميزانية الســنة املالية (٢٠٢٠ - ٢٠٢١) 
إلى مجلس األمة ولم يتم فيها املساس 
باالعتمادات املاليــة اخلاصة بالرواتب 
والدعوم للمواطنني إطالقا، مضيفا أنه 
«لم يصدر عن وزارة املالية أي تعليمات 
بشأن تقديرات مشروع امليزانية للسنه 
املالية (٢٠٢١-٢٠٢٢) والذي ستتقدم به 
مختلف اجلهات احلكومية خالل شهر 

سبتمبر املقبل».

ولفت الوزير الشيتان إلى موقفه الذي 
سبق أن أكده باعتباره وزيرا للمالية خالل 
جلسة اســتجوابه يوم الثالثاء املاضي 
بشأن التزامه بـ «عدم مس جيب املواطن 
أو املرتبات وحقوق العاملني»، مطبقا منهج 
احلكومة في مكافحة الفساد ودميومة 

املؤسسات ورفاه املواطنني.
وأكد الشيتان احلرص على حماية 
األموال العامة ودعم الكفاءات الكويتية 
في تبوؤ املناصب للمساهمة في تفعيل 

املؤسسات املالية واالستثمارية.



الثالثاء ١١ اغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

هذه قضية أطرحها اليوم من باب املسؤولية 
االجتماعية للفــرد ودوره الوطني في محاربة 
الفساد الذي يدور في أروقة مجتمعنا. وقد تباينت 
آراء املواطنني، فاألكثرية لزمت الصمت مع وجود 

مظاهر فساد كشفت وأخرى خفية حتى اآلن.
إذا قلنا إن املسؤولية االجتماعية للفرد ذات 
طبيعة خلقية اجتماعية دينية لم جنانب احلق، 
ألن الفرد يضع لنفسه األنظمة والقوانني واألطر 
النظرية والفكرية واملادية التي حتميه عن طريق 
التشــريعات ووفق العادات والتقاليد واملعايير 
الســائدة، وهذا كله يســمى النواحي اخللقية 

والضمير وااللتزام الديني.
اليوم.. البشرية تطورت وتشرع كل ما يضعه 
أهل التشريع ألهل التنفيذ، مبعنى أن مسؤوليات 
اإلنسان الفرد نابعة من التقوى وما يوجده املجتمع 
من تشريعات حتمي الكيان البشري وتدعم السلوك 
األخالقي واالمتثال للقانون املطبق ضد املخالفني 

الذين يسعون فسادا في األرض وما أكثرهم. 
اليوم، تعيش الكويت مظهرا من هذا االنحراف 
من هذه الفئــة التي مازالت جتاهر وحتاول ان 
تنقذ نفسها بعد تورطها في أكبر قضية غسيل 
أموال تتعرض لها الكويت، والتي تستوجب من 
الشــعب الكويتي بيان حجــم غضبته من هذا 
الكم من الفســاد الذي ظهر (علنــاً) في امليديا 
والتواصل االجتماعي، كما تستوجب من الدولة 
سرعة االنتهاء من التحقيقات وإعالن احلقائق 
للناس، ألن هذا سيشعرنا بروح اجلسد الواحد 
الرافض للفساد واملفسدين في (ديرتنا) احلبيبة 
التي آن لهــا أن تتطهر من دنس أولئك اخلونة 
الذين جاهروا علنا بكســبهم املشبوه وخانوا 
أماناتهم، قال تعالى في محكم التنزيل: (إنا عرضنا 
األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه 

كان ظلوما جهوال - األحزاب: ٧٢).
اإلنسان مدني بطبعه، وما وضع القانون إال 
ليطبق على من يفسد في األرض، وحتى يخاف 
الناس مــن العقوبات ويرتعد خوفا من القانون 
من يحاول أن يغويه الشــيطان، لهذا وضعت 
العقوبات املغلظة كي تكون صمام األمان ولكي 
تضبط كل قطاعــات املجتمع الواحد، فكل فرد 
مســؤول عن عمله ونتائــج عمله، مبعنى أنت 
خنت بلدك وقمت بغسيل األموال وتواطأت مع 
جهات أجنبية أو داخل بلــدك وقمت بعمليات 
الغسيل احملرمة وتضخمت أرصدتك وحسابك، 
فعليك أن تتحمل تطبيق القانون الذي سيجرمك 
ويصادر هذه األموال امللعونة اآلثمة التي أخذتها 
دون وجه حق، وهذا ما نسميه باخليانة العظمى 
للوطن ألنك حتالفت مــع أعداء البالد باملوافقة 

على الكسب غير املشروع.
اهللا سبحانه وتعالى ينبهنا في كتابنا القرآن 
الكرمي الى أهمية (املسؤولية) ومنها قوله: (وتعاونوا 
على البر والتقوى - املائدة: ٢). وقوله: (وافعلوا 

اخلير لعلكم تفلحون - احلج: ٧٧).
لكنه سبحانه وتعالى ينبهنا الى اتخاذ مواقف 
حازمة ضد اخلونة الفاســدين الذين خانوا 
الوطن واألمير والشعب في قوله: (وقفوهم 
إنهم مســؤولون - الصافات: ٢٤). وفي قوله 
تعالى: (كل نفس مبا كســبت رهينة - املدثر: 
٣٨). وقوله ژ: «كلكم راع وكلكم مســؤول 
عن رعيته، فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته، 
والرجل في أهله راع ومســؤول عن رعيته، 

واملرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن 
رعيتها، واخلادم في مال سيده راع ومسؤول 

عن رعيته».
 هذه رســالة الى كل املجتمــع والدولة 
واحلكومة، واإلجراءات التي تقوم بها اجلهات 
املسؤولة اآلن بحق كل من خان الكويت وتآمر 
عليها رســالة قوية بأن كل من يقترف هذه 
اآلثام بحق وطنه سينال حقه وتصادر أرصدته 
ويوضع في املكان الذي يليق به هناك في أحد 
السجون لينال عقاب الدنيا، وهناك ما ينتظره 

في اآلخرة من عذاب أليم.
٭ ومضة: لقد جعل اهللا تعالى في شريعتنا وقوانني 
الكويــت ما فيه رادع، وذلــك من خالل حدود 
وقوانني شــرعية يتحاكمون إليها حفظا ألمن 
البالد والعباد، وعلى هذا األساس غلظ القانون 
عقوبة جرائم اخليانة وغسيل األموال واالجتار 
باملخدرات من خالل الظهور الكاذب ملمارسة مهنة 

بروز إعالمي لتغطية أنشطة محرمة.
لهــذا ترى املجتمع الكويتــي اليوم موحدا 
ويناشــد ولي األمر واجلهات املسؤولة تطبيق 
القانــون عاجال غير آجل على كل من تآمر على 
الوطن وخان وكــذب وزور وتاجر باملمنوعات 

واحملرمات في سبيل الكسب احلرام.
قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي 

األلباب لعلكم تتقون - البقرة: ١٧٩).
٭ آخر الكالم: هؤالء اجتمعوا على اإلفساد واخليانة 
ومارسوا االجتار بكل ما هو محرم وهذا كله من 
اجلرائم الفردية واآلن وجب إقامة احلد عليهم 
على وجه الســرعة ألن تطبيق القانون عليهم 

حماية للناس واملجتمع والكويت.
٭ زبدة احلچي: إن إقامة احلد على هؤالء اخلونة 
الذين خانوا الكويت عالنية حتقق ملجتمعنا الطاهر 
مصاحله األساسية وهي حماية الدين والنفس 
من عبث هؤالء وردعهم ليكونوا عبرة لكل من 
يجرم بحق الكويت وأهلها، كما أنه يجب تهذيب 
وتربية هؤالء من خالل تطبيق اجلزاءات القانونية.

إن أشنع ما رأيناه هو قيام هؤالء اخلونة بشراء 
العقارية من ڤلل وشاليهات ومقتنيات  األمالك 
أخرى مثل السيارات الفارهة الغالية بأعداد تثير 
التســاؤالت: هل هذا املال مال فردي؟ كل هذه 

املاليني من خلفها؟
وهل هــذه اللعبة اخلبيثة بعيدة عن أجهزة 
املخابرات لدول تعادي الكويت؟ وهل هناك أحزاب 
آثمة تدعم هذه األمــوال احلرام وتبييضها في 

الكويت؟
الكويت كلها تنتظر اجلــزاء العادل لهؤالء 
املارقني الذين خانوا الكويت وشــعبها ووجب 
القصاص مبصادرة كل هذا املال احلرام والزج 
بهم في السجون أو تطبيق احلّد على الذين ثبتت 
عليهم خيانة الكويــت، ال بارك اهللا فيهم ومن 
جعلهم يتصدرون املشــهد وهم أراذل الناس، 
قبحهم اهللا وفضحهم أمام كويت العفة والطهارة 

والنقاء الوطني الشامخ.
اللهم اكشف الضر.. واكشف كل خائن لهذا 

الوطن العزيز.. وكل من ارتشى وزّور ودلّس.
وليذكر كل كويتي أنه خفير بلده وحارسه 
الذي ال تغمض عيناه عن خمال.. رحم اهللا األمير 
الوالد الشيخ سعد العبداهللا الذي علمنا وأحسن لنا 
في النصيحة، مثواه الفردوس األعلى من اجلنة.. 

أبا التحرير و«خفرة الوطن العزيز» الكويت.
في أمان اهللا.

ومضات

مسؤولية 
«املواطن الكويتي» 
في محاربة الفساد

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

التعليم عن ُبعد يسير ببطء في ثاني أيام تطبيقه
عبدالعزيز الفضلي

 قام الوكيل املساعد للتعليم 
العام أســامة الســلطان أمس 
بجولــة تفقديــة فــي ثانوية 
الشجاع بن األسلم التابعــــة 
ملنطقـــــة الفروانية التعليمية 
ورافقته مراقبة التعليم الثانوي 
خالدة املير، وذلك ملتابعة سير 
العمل باملدرسة خالل الفصل 
الدراسي التكميــلـي ومتابعة 

عملية التعليم عن بعد.
فــي الســياق ذاته، أشــار 
مديــر اإلدارة العامــة ملنطقة 
حولــي التعليميــة وليــد بن 
غيث الــى االنطالقة املتميزة 
لــإلدارة العامة ملنطقة حولي 
التعليمية الســتكمال الفصل 
الدراسي الثاني حيث مت تدشني 
مشــروع التعليم عن بعد من 
 ،microsoft_teams خالل تطبيق
مشيرة الى ان نسبة احلضور 
بلغــت ٩٦٪ بـــ ٣٣١٧ طالبــا، 
مشــيرا الــى ان اليــوم األول 
بــدأ بــكل انســيابية، متقدما 
بالشــكر جلميع العاملني في 
املنطقة واإلدارات املدرســية. 
الى ذلك، كشفت مصادر تربوية 
لـ«األنباء» ان االنترنت الزال 

بطيئا في التواصل مع الطلبة 
مما يشــكل تأخرا في ايصال 
املعلومة، داعية «التربية» الى 
ضرورة اصالح اخللل وتوفير 

تقوية في املدارس.
بدورهــا، قالــت مديــرة 
القبطيــة  ماريــة  ثانويــة 
للبنات التابعة ملنطقة حولي 
التعليميــة منــال املطيــري 
متمثلــة  املدرســة  إدارة  أن 
بقســم احلاســوب انتهت من 
وضع خطة مســبقة لتدريب 
برنامــج  عبــر  املعلمــات 
مايكروسوفت والتفاعل معه، 
وسيتم عقد حصص تدريبيه 
مســبقة وذلك بجــدول زمني 
محدد بني املعلمات واملتعلمات، 
كمــا مت عقــد لقــاء تنويــري 
(أونالين) مــع أولياء األمور 
لشــرح آليــة تقييــم الفصل 
علــى  والــرد  االســتثنائي 
استفساراتهم. وذكرت املطيري 
أنه مت االســتعداد الســتقبال 
الدراســي  املعلمــات للعــام 
االستثنائي حسب االشتراطات 
الصحية من تعقيم وتنظيف 
املبنى املدرسي ووضع اللوحات 
واإلرشادات ووسائل الوقاية 

اإلرشادية.

في الســياق ذاتــه، ذكرت 
معلمــة االجتماعيــات خلود 
الشــمري أن جتربــة التعليم 
ُبعــد جــاءت ناجحــة  عــن 

وميسرة، كما ملســت تعاونا 
وتفاعال إيجابيا من الطالبات 
باإلضافة إلى االلتزام بالوقت 

احملدد للحصة.

بن غيث: ٩٦٪ نسبة املشاركة الطالبية مبدارس حولي خالل اليوم األول

أسامة السلطان يتابع احدى احلصص االفتراضية

منال املطيري

العجمي: اإلسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي للتوجيه الفني

البرامج احلديثة في تعليم 
عن ُبعد.

وذكــر العجمي أن وكيل 
باإلنابــة  التربيــة  وزارة 
فيصل املقصيــد اكد أهمية 
التنسيق والتعاون واللقاءات 
بني وزارة التربية وجمعية 
املعلمــني والتــي متثل رأي 
امليدان التربوي، ومبا يصب 
في صالح العملية التعليمية 

ومستقبل أبنائنا الطلبة.

في القانون ٨٦/ ٢٠١٧ وقرارات 
مجلس اخلدمــة املدنية في 
هذا الشــأن، ومتت مناقشة 
الوزارة للعام  اســتعدادات 
الدراســي القادم واملقرر في 
شهر سبتمبر املقبل والتأكيد 
على ضرورة جاهزية املدارس 
ومــا تتطلبه من احتياجات 
ومتطلبــات للتعليــم عــن 
ُبعد، ووجود برامج لتدريب 
املعلمني وتأهيلهم الستخدام 

االنتهــاء من هــذا امللف في 
أقرب وقت.

ودعا الى أهمية تســكني 
القياديــة والتي  الوظائــف 
مازالت شــاغرة منــذ فترة 
طويلــة ومنهــا: مديــر عام 
منطقة تعليمية ومدير عام 
التعليم اخلاص ومدير إدارة 
التنسيق وموجه عام لبعض 
املجاالت الدراسية وغيرها، 
مع ضرورة االلتزام مبا ورد 

ما يترتــب عليه من حقوق 
ومكتســبات ومنها الترفيع 
الوظيفي ومكافــأة األعمال 
املماطلة  املمتــازة، وكذلــك 
والتسويف في اعتماد الهيكل 
الفني  التنظيمــي للتوجيه 
رغم تشكيل جلنة لهذا امللف 
وبحثها للمقترحات، ومنها 
مقترح اجلمعية والذي حظي 
بالتوافق عليــه مع التأكيد 
على ضــرورة العمــل على 

عبدالعزيز الفضلي

التقى وكيل وزارة التربية 
باإلنابة فيصل املقصيد وفد 
مجلس إدارة جمعية املعلمني 
الكويتية ضم كال من رئيس 
اجلمعيــة مطيــع العجمــي 
وأعضاء مجلس اإلدارة حمد 
الهولي ود.ســعود املطيري 
وخيال اإلبراهيم وهة السعد، 
وذلك ملناقشة مجموعة من 

القضايا التربوية املهمة.
وقــال رئيــس اجلمعية 
مطيع العجمي في تصريح 
للصحافيني انه مت بحث عدد 
من القضايا العالقة في قطاع 
التعليم العام منها مقابالت 
الوظائــف اإلشــرافية التي 
توقفــت منذ العــام املاضي 
وضــرورة االنتهــاء منهــا 
واألخذ باملقترح الذي تقدمت 
 ،Online به اجلمعية لعقدها
مشيرا الى التطرق الى عدم 
الوظائــف  صــدور نشــرة 
اإلشــرافية حتــى اآلن رغم 
بســبب  املاســة  احلاجــة 
الشواغر في رياض األطفال 
املراحل  واملدارس مبختلف 
وعدم وجــود قوائم انتظار 

لتلك الوظائف.
وأكــد العجمــي ضرورة 
تأخيــر  حســم موضــوع 
التقييــم الســنوي ألعضاء 
الهيئة التعليمية وعدم اتخاذ 
خطوات جادة بهذا الصدد رغم 

مجلس إدارة جمعية املعلمني التقى وكيل «التربية» وتطرق إلى العديد من القضايا احليوية

فيصل املقصيد خالل اللقاء مع وفد جمعية املعلمني

ضرورة حسم تأخير التقييم السنوي ألعضاء الهيئة التعليمية ومقابالت الوظائف اإلشرافية

احتاد طلبة أميركا: اعتماد قرارات دراسة املبتعثني 
عن ُبعد بفصل اخلريف في اجلامعات األميركية

بعد التواصل مع «التعليم العالي» لتسهيل إجراءاتهم

أعلن االحتاد الوطني لطلبة الكويت - فرع 
الواليات املتحدة األميركية أنه بعد تواصلهم 
مع وزارة التعليم العالي بشأن تسهيل إجراءات 
الطلبة اخلاصني واملبتعثني في الواليات املتحدة 
األميركية، مت اعتماد عدد من القرارات التي 
تتعلق بالدراسة عن بعد في اجلامعات األميركية 

في فصل اخلريف.  
وقد شــملت القرارات التي مت اعتمادها 

ما يلي: 
٭ السماح لطلبة اللغة املبتعثني خالل العام 
الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بالدراسة عن طريق التعليم 

عن بعد (اونالين) في فصل خريف ٢٠٢٠.
٭ الســماح للطلبة اخلاصني الدارسني في 
كليات املجتمع بالدراســة عن طريق التعليم 
عن بعد (اوناليــن) في فصل خريف ٢٠٢٠ 

في كلياتهم.
٭ احلــد األقصى لعدد مقررات التعليم عن 
بعد املســموح بها للطالب املبتعث هو احلد 

األقصى املسموح به من اجلامعة االم.
٭ الســماح لطلبة املاجستير بالدراسة عن 
طريق التعليــم عن بعد (اونالين) في فصل 

خريف ٢٠٢٠.



الثالثاء ١١ اغسطس ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

ابن غامن أصدر كتابه بعنوان 
«آل سعود في رحاب الكويت»

الباحــث فــي  أصــدر 
التاريخيــة  «العالقــات 
الســعودية - الكويتية» 
األستاذ عبداهللا بن غازي 
آل غامن، مولــوده األدبي 
األول، وحمل عنوانا «آل 
سعود في رحاب الكويت»، 
إذ يتنــاول الكتــاب الذي 
يحتوي على ٢٤٠ صفحة 
من القطع الكبير (١٧×٢٤ 
ســم) جــزءا مهمــا مــن 
تاريخ الدولة السعودية، 
التي واجهــت الكثير من 
التحديــات فــي مراحلها 
«األولى والثانية والثالثة». 

وجــاءت موضوعات الكتاب بأســلوب 
شيق ولغة سهلة، و«عامية» في بعض 
األوقات، معززة بالصور اخلالدة والثمينة 
ومبنية على حقائق تاريخية، إذ استمد 
املؤلف معظم نصوص الكتاب من وثائق 
ومخطوطات قدمية ظلت بني أيد أمينة 
حتى يومنا هــذا، وكذلك من مخططات 
هندســية حرص الكاتب على الوصول 
إليهــا بني أروقــة مؤسســات حكومية 
كويتية تكشف عن جانب بالغ األهمية 
من حياة األســرة املالكة السعودية في 

الكويت.
وتــوج املؤلف ابن غامن عمله األدبي 
الذي اســتغرق ٤ ســنوات مــن اجلهد 
والبحث، بتوثيق مرحلة عمرية من حياة 
األسرة املالكة السعودية، لم يسبقه إليها 
أي كاتب، وما يؤيد هذا الكالم هو نشره 
فــي الكتاب وثائق نــادرة ألول مرة في 
عالــم املطبوعات، ولعل أهم وثيقة هي 
التي تكشف عن منزل امللك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل سعود والذي كان يقع 
في مدينــة الكويت، فضال عن حصوله 
على وثيقة بريطانية تكشف عن قوام 
جيش اإلمام سعود الفيصل في الدولة 
السعودية الثانية، إلى جانب وثيقة ثالثة 
ال تقل أهمية عن ســابقاتها وتشير إلى 
قصر لإلمــام عبدالرحمن بن فيصل آل 

سعود في وسط مدينة الكويت.
كما تضمن الكتاب ٥ وثائق كويتية 
و٧ وثائق بريطانية وكلها تنشــر ألول 
مرة وتكشف عن أنشطة وأحداث يومية 
عاشتها األسرة املالكة السعودية وقت 
وجودها في الكويت، إلى حني مغادرتها 
إلــى مدينة الريــاض، في حــني اجتهد 
الباحث الستخراج مخطط هندسي من 

غالف اإلصدارعبد اهللا آل غامن

«األهلي املتحد»: استمرار جناح تدوير «النفايات البالستيكية»

ديوان بوشهري كّرم أحمد الشايع

في إطار جهوده املجتمعية 
والتي تضع االهتمام بالبيئة 
ودعمها على قائمة أولوياته، 
واصــل البنــك األهلي املتحد 
جناح برنامجه اخلاص بإعادة 
التدوير بالشراكة مع مصنع 
أمنية إلعادة تدوير البالستيك 
واستطاع جتميع أكثر من ١٠٤ 
آالف كيلوغــرام من النفايات 
البالســتيكية خالل النصف 
األول من العام احلالي، وهو 
ما يقارب ضعف الكمية التي 
مت جتميعها خالل نفس الفترة 

من العام املاضي.
وقام البنك من خالل تلك 
املبادرة بوضع صناديق في 
املقر الرئيسي للبنك وجميع 
األفرع، مع إقامة نقاط جتميع 
في عدد مــن مناطق الكويت 
مثل: سلوى والرميثية وبيان 

استضاف ديوان بوشهري 
في مشرف احد صناع النجاح 
في الكويت وهو احمد صالح 
الشايع الذي يعد من االسماء 
التــي اســتطاعت ان حتقــق 
جناحــات فــي مجــال ريادة 
االعمال واسما بارزا في قطاع 
املــال واالعمــال ومت التطرق 
ملا قــام به من جهد ونشــاط 
ومتابعــة للوصــول الى هذا 
التميز واملشاركات التي شارك 
بها وغيرها من االعمال الهادفة 
الى النشاط التجاري والفكر 
واالرتقاء والريادة في العمل.

وأشار رجل األعمال حبيب 
بوشــهري إلى الــدور الكبير 
الــذي قدمــه الشــايع للعمل 
التجــاري ولتمثيــل الكويت 
من خالل املشــاركات العاملية 

أثمر جنــاح هذه املبادرة عن 
توفير مساحة ١٠٤ أمتار مكعبة 
من املرادم، فضال عن االنعكاس 
اإليجابي لتقليل كمية النفايات 
التي تشــكل تهديــدا للبيئة، 
تساهم هذه املبادرة من البنك 

املــوارد البشــرية والوطنية 
ودعم الشباب الكويتي املنتج.

وذكر بوشهري ان اجللوس 
واالستماع لهذه الشخصيات 

أنشطتنا للحفاظ على البيئة 
وحمايتها من التلوث، مازلنا 
نواصل جهودنا إلعادة تدوير 
البالستيك ونشر الوعي البيئي 
من خالل شــراكتنا الناجحة 
مــع مصنــع أمنيــة لتدوير 
البالستيك. وأضافت دشتي: 
علــى الرغم مــن أن مفاهيم 
«التدويــر» جديــدة نســبيا 
علــى مجتمعنا، إال أنه خالل 
الســنوات املاضيــة األخيرة 
أظهــر املجتمع جتاوبا معها، 
وهنا يأتي دورنا كمؤسسات 
وطنية فــي التكاتف لزيادة 
الوعي املجتمعي بثقافة إعادة 
التدوير ودورها املتزايد في 
احلفاظ على الصحة وحماية 
البيئة باإلضافة إلى احلفاظ 
على املوارد االقتصادية وخلق 

فرص عمل جديدة.

مــن جانبه، أعرب احمد 
الشــايع عــن شــكره لكل 
رواد الديــوان واهتمامهــم 
وتكرميهــم مــن مبــدأ لكل 
مجتهــد نصيب وإلى رجل 
االعمــال حبيب بوشــهري 
الــذي يعد مــن الكفــاءات 
املشــهود لها باالجناز على 

الدعوة والتكرمي.
اجلدير بالذكــر ان ديوان 
بوشهري في مشرف يستضيف 
كل أســبوع شــخصية متثل 
احــدى مؤسســات الدولة أو 
شخصية في مجال معني لطرح 
ومناقشــة كل االحتياجــات 
التي تتعلق باملواطن وملزيد 
مــن االطالع وطــرح النقاش 
واحللول واملشــاركة بشــكل 

واسع من رواد الديوان.

األهلي املتحد في تعزيز ثقافة 
إعادة التدوير التي أصبحت 
جزءا من تطــور املجتمعات 
ومصدرا للدخل االقتصادي.

وفي تعليقها على جناح 
هــذه املبــادرة، قالــت مدير 
عــام حماية العمالء ورئيس 
فريق املسؤولية املجتمعية 
في البنك ســحر دشــتي إن 
هــذه الزيــادة فــي التجميع 
تؤكــد زيادة الوعــي البيئي 
في املجتمع بأضرار النفايات 
هــذا  ومــن  البالســتيكية، 
املنطلق فإن االهتمام بالبيئة 
واحلفاظ عليها من أولويات 
مسؤوليتنا املجتمعية، وهو 
ما يتماشى مع رؤية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد لكويت جديدة ٢٠٣٥، 
ومن هذا املنطلق، وفي إطار 

الوطنيــة بحد ذاته مكســب 
ومعرفة ودافــع لالجتاه الى 
النجاح في العمل، معربا عن 
تقديره لكل معطاء لهذا الوطن.

بتجميع أكثر من ١٠٤ آالف كيلو غرام خالل عام ٢٠٢٠

حبيب بوشهري: نسعى لتكرمي كل من يعمل إلعالء شأن الكويت باحملافل الدولية

رجل األعمال حبيب بوشهري يهدي احمد الشايع درع صناع النجاح

واجلهراء واليرموك، ومت وضع 
الرئيسية  التجميع  حاويات 
بالقرب من أفرع البنك لزيادة 
تواجد نقاط التجميع وخدمة 
ســكان هذه املناطق، وخالل 
النصف األول من العام ٢٠٢٠، 

والتي حققت للكويت املراكز 
املتقدمة على مستوى العالم، 
الفتا الى ضرورة زيادة الوعي 
لدى املواطن واحملافظة على 

بلدية الكويت يوضح فيه بيوت األسرة 
السعودية عندما نزلت في مدينة الكويت 
العام ١٣٠٩ هجري (١٨٩٢ ميالدي) باملتر 

املربع.
كما كشف املؤلف في كتابه عن اللقاء 
الذي جمع اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
وابنه امللــك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل ســعود وإخوانه وأبناء عمومته مع 
الشيخ مبارك الصباح واحلديث الباسم 
الذي يبني مدى العالقة األخوية املتينة، 
وأيضــا لقاء آخر جمع امللك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل سعود وإخوانه وأبناء 
عمومته ورجاله الذين يحيطون به مع 
الشيخ علي اخلليفة الصباح في منطقة 
«جريه» والتي تسمى اليوم قرية العليا، 
وما دار بينهم من حديث شيق وطويل 
قبل توجه امللك عبدالعزيز إلى الرياض 

بهدف استردادها. 
واجلديــر بالذكر أن اهتمــام املؤلف 
عبداهللا بن غازي (الباحث عن قصص 
وحقائــق مخفيــة في تاريــخ اجلزيرة 
العربيــة)، بهذا البحث لم يكن مبحض 
الصدفــة، بــل ألن هناك روابــط متينة 
تربط أسرته (آل غامن) مع أئمة الدولة 
السعودية األولى والثانية وكان آخر لقاء 
جمعهم سياســيا كان مع اإلمام سعود 
بن فيصل بن تركي آل ســعود إلى حني 
مجيء أسرته إلى مدينة الكويت، في عهد 
احلاكم اخلامس للكويت الشيخ عبداهللا 
الثاني بن صباح الصباح وهذا ما جعل 
املؤلف عبداهللا بن غازي ســليل أسرة 
آل غــامن احلريص على متانة العالقات 
الســعودية - الكويتية، أن يحيي هذه 
احلقائق لتبقى الروابط األخوية قائمة 

بني البلدين والشعبني.

العجمي لـ «األنباء»: «الكويتية للوقف اإلنساني» 
ُتطلق مسابقة القصة القصيرة حول أزمة «كورونا»

«التعريف باإلسالم»: ٢٠٠٠ مهتٍد ومهتدية 
استفادوا من مشروع األضاحي داخل الكويت

محمد راتب

أعلن املشــرف العام على 
املسابقة القصصية للجمعية 
الكويتية للوقف اإلنســاني 
والتنميــة فهــد العجمي عن 
إطــالق مســابقة فــي كتابة 
قصة قصيرة من الواقع منذ 
بداية أزمة كورونا، يتنافس 
فيها املتســابقون على كتابة 
قصصهم التي تشــتمل على 
عبــرة وعظــة فــي تكاتــف 
املجتمع وما يتعلق بالوحدة 
الوطنية في تلك األيام، انطالقا 
من قول اهللا تعالى  (لقد كان 
فــي قصصهــم عبــرة ألولي 
األلباب) وقول النبي ژ «إن 
املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 

بعضه بعضا».
وذكر العجمي في تصريح 
لـــ «األنباء» أنه مــع العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية، 

هنــأ مديــر عــام جلنــة 
التعريــف باإلســالم باإلنابة 
عثمان الثويني جميع متبرعي 
اللجنة بنجاح تنفيذ مشروع 
األضاحي لهذا العــام ١٤٤١هـ 
املوافق ٢٠٢٠ ميالدية، حيث 
اســتقبلت اللجنة عــدد ٢٥٠ 
أضحيــة اســتفاد منها ٢٠٠٠ 
مهتــدي ومهتديــة وشــمل 
التوزيع أفرع اللجنة املختلفة 
ومنها املقر الرئيسي مبسجد 
املال صالح وأفــرع التعريف 
باإلسالم في الروضة وخيطان 
واملنقف والوفرة والساملية، 

املركز الفلبيني بالفروانية.
وبني الثويني أن مشروع 
األضاحــي من أهم املشــاريع 
املوسمية التي تنفذها جلنة 
التعريف باإلســالم ســنويا، 

مشــيرا إلى أن كل ما حصل 
قد حصل بتقدير اهللا الرحمن 
الرحيــم، فكله خير وإن كان 

ظاهره خالف ذلك.
وفيمــا يتعلق بشــروط 
املسابقة وشرائحها، أوضح 
أنه ميكن ملن أراد أن يشارك 
التســجيل عن طريق الرابط 
الــذي ســتطلقه اجلمعيــة 
https://www. فــي موقعهــا
alensaniya.org،  وأن يكــون 
املتســابق كويتي اجلنسية، 
وتكون مدة الكتابة ٦٠ يوما 
منذ بدايــة املســابقة، وعدد 
صفحــات القصة مــا بني ٣٠ 
و ٤٠ صفحــة، مشــيرا إلــى 
أنه بإمكان ٣ فئات املشاركة 
باملســابقة، وهــي: املرحلــة 
الثانوية واملرحلة اجلامعية، 
وما فــوق اجلامعة (موظف/ 
متقاعــد) ســواء كان عنــده 

شهادة جامعية أو ال.

جهودها من أجل إسعاد هؤالء 
البسطاء في هذه األيام املباركة 
وتقدمي حلوم األضاحي إليهم 
والتي تتعدى فوائدها الطعام. 
إذ إنهــا دعوة صادقة لتأليف 
القلــوب وتعزيز التســامح 
وخلق روح احملبة وترسيخ 
التكافل االجتماعي الذي حث 
عليه الديــن احلنيف. وتابع 
أن املشــروع مت تنفيذه بدعم 
كرمي من بيت الزكاة وجمعية 
إحياء التراث ومتبرعي وداعمي 
جلنة التعريف باإلسالم وتقدم 
الثوينــي بشــكر كل اجلهات 
الداعمة وأهل اخلير لدعمهم 
الكرمي لتنفيذ هذا املشــروع 
احليوي، مؤكدا أن اللجنة نفذت 
املشــروع وفق أعلى معايير 
اجلودة واالحترافية من شراء 

وزاد العجمي أنه ســيتم 
عرض القصــص على جلنة 
من األدباء لتقييمها، ثم يجري 
تكرمي صاحب القصة احلاصلة 
على املركز األول مع محاولة 
التنســيق مع وزارة التربية 
والتعليــم إلدخالهــا ضمــن 
املناهج التربوية، إلى جانب 
جوائز نقدية للفائزين من كل 
شريحة. واختتم بأن اجلمعية 
الكويتية للوقف اإلنســاني 
والتنمية تقوم بدورها أسوة 
مبا تقوم به اجلهات األخرى، 
حيث أخذ الكل يدلو بدلوه في 
الڤيروس، وأطلقت  مكافحة 
احلكومــة حملتهــا الطبيــة 
والوقائيــة وقســمتها إلى ٥ 
مراحل بحسب ما يستجد من 
أوضاع صحية، وهكذا بدأت 
الكويت وتقدمت مصاف الدول 
الكبرى إلميانها بأهمية حياة 

اإلنسان واحملافظة عليها. 

األضاحي املوافقة للشــريعة 
اإلســالمية والسليمة صحيا 
واإلشــراف كذلك على الذبح 
والتقطيع والتغليف والتوزيع، 
ومراعاة االشتراطات الصحية 
بضرورة التباعد االجتماعي. 
وأضــاف الثويني: اســتلمنا 
كذلك تبرعا سخيا من حلوم 
األضاحي مــن جمعية إحياء 
التــراث اإلســالمي كعادتهــا 
السنوية بالتعاون مع اللجنة 
في تنفيذ املشروع، ومت توزيع 
اللحوم على احلاالت املستفيدة 
التي تستهدفها اللجنة وفق ما 
تراه مناسبا، واختتم الثويني 
حديثــه ســائال املولى جلت 
قدرته أن يحفظ الكويت وأهلها 
والبشرية جميعا بحفظه، وأنه 

ولي ذلك ومواله.

مدة الكتابة ٦٠ يوماً والصفحات بني ٣٠ و ٤٠

الثويني أشار إلى أن املشروع نُفذ بدعم بيت الزكاة وجمعية إحياء التراث ومتبرعي اللجنة

فهد العجمي

عثمان الثويني

رأت اجلمعية الكويتية للوقف 
اإلنســاني والتنمية أنه مما 
يســاهم فــي توعيــة الناس 
الستكمال جناح هذه احلملة 
ومكافحة الڤيروس مع تعزيز 
قيم املواطنة وربطها بالواقع 
العملي، إطالق مسابقة فريدة 
من نوعها تتمثــل في كتابة 
قصــة قصيــرة مــن الواقع، 

موضحا أن أعداد املستفيدين 
مــن املشــروع تضاعفت هذا 
العام، وذلــك نظرا للظروف 
الصحية التي تشهدها الكويت 
والعالم أجمع، حيث حرصت 
اللجنــة بدورها على تكثيف 



الثالثاء ١١ اغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

تعديل قانون مساواة املدنيني بالعسكريني اليزال حبيس أدراج مجلس اخلدمة املدنيةقانون اخلدمة املدنية قانون «هرم» والبد من إلغائه وإصدار قانون جديد يالئم التغييرات احلديثة
في البداية، نود اعطاءنا 
نبذة عن نقابة العاملني 

املدنيني بوزارة الداخلية 
وأبرز اخلدمات واملهام التي 
تقوم بها ملنتسبي الوزارة؟

٭ تأسست نقابة العاملني 
الداخلية  بــوزارة  املدنيني 
عام ٢٠٠٣ وفق قانون العمل 
في القطــاع األهلي والذي 
مت تعديله الحقــا، وتعمل 
النقابة على املطالبة بحقوق 
العاملني املدنيني في وزارة 
الداخلية فضال عن احملافظة 
علــى مكتســبات املوظفني 
اجتماعيــا  وتطويرهــم 

وثقافيا ومهنيا.

كيف وجدمت املكرمة 
األميرية التي أمر بها 

صاحب السمو للعاملني في 
الصفوف األمامية االولى 

خالل أزمة كورونا؟
٭ نتوجه بالشكر والتقدير 
لصاحــب الســمو األميــر 
الشــيخ صبــاح األحمد - 
حفظــه اهللا ورعاه - على 
هذه املبادرة الطيبة واملكرمة 
ليســت  التــي  األميريــة 
بغريبة على أبينا الشــيخ 
صباح، وقد قسمت املكرمة 
األميرية في وزارة الداخلية 
الــى فئتني، الفئة األول (أ) 
والفئة الثانية (ب) بالنسبة 
للموظفــني الذي عملوا في 
مواجهــة جائحــة كورونا 
املستجد - كوفيد ١٩، والفئة 
األولــى (١) هم الفئة الذين 
عملوا في احملاجر الصحية 
القطاعات  واملطار وبعض 
التي كان لها تعامل مباشر 
مع األزمة، أما الفئة الثانية 

من كل القطاعات بالوزارة.

هل جتد أن قانون العمل 
النقابي يحتاج إلى تعديل 
ليتمتع مبساحة اكبر من 
احلرية النقابية وحماية 

أعضاء النقابة؟
٭ قانون العمل النقابي أو 
قانون العمل بالقطاع األهلي 
هو قانون معيق للنقابات، 
النقابــات تواجــه  واكثــر 
مشاكل بسبب هذا القانون 
وال توجــد حمايــة لعضو 
مجلــس اإلدارة أو ممثلــي 
النقابات أو املنتســبني لها 
الداخلية،  القوانني  حســب 

تلك العقليات قدمية ويجب 
أن ترحل كونها ال تعي أهمية 
املرحلة القادمة كوننا مقبلني 

على كويت ٢٠٣٥.

ماذا عن مقترح منح عالوة 
للموظفني املدنيني بوزارة 

الداخلية حسب الدرجة 
الوظيفية؟

٭ قانــون اخلدمــة املدنيــة 
قانون ١٥ لعام ٧٧ هو قانون 
هرم ويجب اعادة النظر به 
بإلغائــه وتشــريع قانــون 
جديد يتناســب مع املرحلة 
احلاليــة، حيــث إن قانــون 
اخلدمة املدنية اصبح معوقا 
لكثيــر مــن وزارات الدولة 
وغالبية املوظفني يعتقدون 
ان املشــاكل داخل وزاراتهم 
ولكن احلقيقة فإن املشــكلة 
تكمــن فــي القانــون، وفي 
احلقيقة فإن وزارة الداخلية 
متعاونة جدا مع مطالب نقابة 
املدنيــني بالوزارة  العاملني 
ولكن نصطدم بقوانني اخلدمة 
املدنية والذي صدر في عام 
١٩٧٧ ولم يتم تعديله حتى 

اليوم. 
واجلديــر بالذكر أن عدم 
االســتقرار في مجلس األمة 
هو الســبب الرئيسي الذي 
أوقفنا عــن تعديل أو تقدمي 
قانون خاص بوزارة الداخلية 
السيما ان وزارة الداخلية لها 

ظاملة، وان كان البعض يعتقد 
أنها حتقق العدالة وتبني دوام 
املوظف من عدمه، ولكنها من 
وجهة نظــري كذبه صدقها 
مشــرعو هذا القرار ويوجد 
تالعــب وجتــاوزات عديدة 
العقليــات  ان  واملشــكلة 
املوجــودة حاليا هي عقلية 
«حضور وانصراف» وليس 
عقلية إنتاج، وما نريده هو 
اإلنتاجيــة وليس احلضور 

واالنصراف.
العمل النقابي موجود

ملاذا يجد البعض أن عمل 
النقابات بات مشلوال بشأن 

حقوق العاملني فيها؟
٭ عمل النقابة ليس مشلوال 
وإمنا مجالــس اإلدارات في 
بعــض النقابــات أصبحــت 
مشلولة، ولكن العمل النقابي 
موجود وهناك مجالس إدارات 
نقابــات مازالــت تعمل، وال 
ميكن أن ننســى عــام ٢٠١٦ 
«العام األســود» على العمل 
النقابي الذي شــهد عمليات 
تزوير في اكثر من ١٠ نقابات 
مبــا أســاء ملســيرة العمــل 

النقابي بالكويت.

من منطلق احلرص على 
العمل النقابي هل جتد أن 
هناك العديد من القوانني 

التزال حبيسة األدراج فيما 
يخص حقوق املوظفني 

املدنيني بوزارة الداخلية؟
٭ تعديــل قانون مســاواة 
املدنيني بالعسكريني اليزال 
حبيــس األدراج في مجلس 
اخلدمة املدنية من عام ٢٠٠٧ 

حتى يومنا هذا.

ماذا عن مطالبتكم بتأجيل 
االستقطاعات واخلصومات 

على موظفي الدولة حلني 
انتهاء األزمة التي متر بها 

البالد؟
٭ هناك جتاوب إيجابي 
مــن بعــض قياديــي وزارة 
الداخلية، ولكــن ما يعيقنا 
القوانــني املوجودة  بعــض 
حاليــا، والتــي حتتــاج الى 
اعادة نظر لتواكب التغييرات 
احلاليــة، فأغلــب القوانــني 
أصبحــت معيقــة وليســت 

حلماية املال العام.

ماذا عن مناشدتكم املتكررة 
ملجلس الوزراء بشأن 

ولكــن االتفاقيــات الدولية 
اتفاقية ٨٧ و٨٩ أشارت إلى 
حماية أعضاء مجلس اإلدارة 
ومنتســبي النقابات وعدم 
محاربتهم من خالل عملهم 
فــي العمل النقابــي. ونود 
أن ننتهز الفرصة ونطالب 
بإقــرار تشــريعات جديدة 
حلمايــة مجالــس اإلدارات 
والنقابــات العماليــة حتى 
تكون لها مســاحة اكبر من 

احلرية.
الدعم احلكومي

ما أبرز املعوقات التي تواجه 
عمل النقابات العمالية حاليا 

من وجهة نظرك؟
٭ ضعف الدعــم احلكومي 
لبعض النقابات يعد من ابرز 
املعوقــات احلالية، حيث إن 
النقابــات لديها دعم  بعض 
حكومي مخصــص من قبل 
مجلس الوزراء ومن وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
أمــا النقابات اجلديــدة، فال 
حتصــل علــى هــذا الدعــم 
وليســت لديهــم مقــرات، 
بــل ويفتقرون إلــى املوارد 
األساســية التي تســاعدهم 
علــى أداء مهامهــم املطلوبة 
النقابــات  منهــم وغالبيــة 
كذلك تواجههم مشــاكل مع 
بعض القياديني واملسؤولني 
في وزارات الدولة، وجند أن 

طبيعة عمل خاصة تختلف 
عن باقي وزارات الدولة.

أزمة كورونا

هل تعتقد أن أزمة كورونا 
ستعيق أو تؤخر إقرار العديد 
من القوانني التي مت اقتراحها 
بخصوص املوظفني املدنيني 

بوزارة الداخلية؟
٭ لقد التقينا بنائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
أنــس الصالــح  الداخليــة 
وتباحثنا حول أمور عديدة، 
ولكن أزمــة كورونا أوقفت 
تلك املشاريع ونأمل أن تكون 
املرحلة املقبلة مرحلة سالم 
واستقرار وحتقيق كل مطالب 
النقابة اخلاصة مبستحقات 
العاملني  املدنيــني  املوظفني 

بوزارة الداخلية.

هل جتد أن وقف نظام 
البصمة للمدنيني العاملني في 

وزارة الداخلية أمر آمن في 
ظل انتشار ڤيروس كورونا 
خاصة وانك طالبت قياديي 

الوزارة بوقفه؟
٭ بصمة املوظفني تعد اكبر 
عائــق للموظفني ســواء في 
وزارة الداخلية أو غيرها من 
الوزارات، والقرار الذي اتخذه 
مجلس اخلدمة املدنية بوقف 
البصمة هو قرار مســتحق 
للموظفــني، فالبصمة تبقى 

عودة املوظفني املستقلني 
واملنقطعني عن العمل قبل 

أزمة كورونا؟
٭ أزمة كورونا هي جائحة 
أثرت على مختلف قطاعات 
الدولــة، قبل األزمــة توجه 
بعض موظفي وزارة الداخلية 
للعمــل في قطاعــات أخرى 
بالدولة، وجاء قرار مجلس 
الــوزراء بتعطيــل الدوائــر 
احلكومية وأصبح املوظفون 
بني نارين «الوظيفة السابقة 
املســتقبلية»  والوظيفــة 
ولقد استطعنا اعادة بعض 

املوظفني للعمل.

هل هناك جتاوب من وزارة 
الداخلية مع مطالب النقابة 
وما املعوقات التي تواجه 

عمل الوزارة حاليا؟
٭ هناك تعاون إيجابي بني 
الداخليــة  النقابــة ووزارة 
تتــم  مطالبنــا  وغالبيــة 
االستجابة لها كونها حتقق 
الصالح العام وهي مكتسبات 
العائــق  مســتحقة، ولكــن 
الرئيسي هو ديوان اخلدمة 
املدنيــة ونحتاج الى قانون 
جديــد يراعي طبيعة العمل 
الداخلية،  بــوزارة  اخلاصة 
فــوزارة الداخليــة البــد ان 
تنفصل عــن ديوان اخلدمة 

املدنية.

هل هناك نية لتأسيس احتاد 
مهني للنقابات اخلاصة 

بالقطاع األمني؟
٭ ســيتم تأســيس االحتاد 
املهنــي للقطــاع األمني في 
الكويت قريبا، وبدأنا باتخاذ 
اخلطوات نحو حتقيق ذلك 
األمــر بالتعــاون مــع نقابة 

وزارة الدفاع.

في عام ٢٠١٦ صدرت شهادة 
ملجلس إدارة جديد وصدرت 
احكام قضائية بعودة مجلس 

إدارتكم ما أسباب صدور 
هذه الشهادة وما اإلجراءات 

التي اتخذمتوها؟
٭ لقد صدمنا بإصدار شهادة 
ملجلس إدارة جديد ليســوا 
أعضاء في اجلمعية العمومية 
ومت طرح أوراق بيضاء، وكان 
هناك تواطؤ من بعض قيادات 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
إلصدار تلك الشهادة، ولكن 
بفضــل القضاء النزيه متت 

عودة مجلس اإلدارة.

بدر العنزي والزميلة آالء خليفة خالل اللقاء             (محمد هاشم)

(ب) فهــم املوظفون الذي 
عملوا في إدارات مســاندة 
خالل األزمة وهي اإلدارات 
امليدانية ســواء العسكرية 

أو املدنية.
وقد كانت هناك مطالبات 
بضرورة شــمول شــريحة 
كبيــرة مــن املوظفــني لــم 
التقســيمة،  تشــملهم هذه 
وكان لنــا اتصــال مباشــر 
الداخلية  مع وكيــل وزارة 
الفريــق عصام النهام الذي 
أبدى تفهمه للتباحث وتبادل 
اآلراء وأمر بتشــكيل جلنة 
برئاسة وكيل مساعد بوزارة 
الداخلية  وبعضوية مديرين 

شعار نقابة العاملني املدنيني بوزارة الداخلية

أجرت احلوار: آالء خليفة

رئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيهارئيس نقابة العاملني املدنيني بـ «الداخلية» كشف عن أبرز التحركات احلالية إلقرار مطالب منتسبيها

كشف رئيس نقابة العاملني املدنيني بوزارة الداخلية بدر مراجي العنزي أن قانون العمل بالقطاع األهلي قانون 

تشريعات جديدة حلماية مجالس اإلدارات والنقابات العمالية، معلنا عن التحركات احلالية لتأسيس االحتاد املهني 

قريبا. وذكر العنزي في حوار خاص مع «األنباء» أن املكرمة األميرية التي أمر بها صاحب السمو للعاملني في الصفوف 

على أمير اإلنسانية.  وحتدث العنزي عن ابرز مطالب النقابة حاليا والتحركات األخيرة إلقرارها، الفتا إلى أبرز املعوقات 

العمالية، مؤكدا أن قرار البصمة عائق للموظفني وتبقى ظاملة وال حتقق العدالة املطلوبة كما يعتقد البعض. في السطور 

نحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنيةنحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان اخلدمة املدنية
املكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانيةاملكرمة األميرية للعاملني في الصفوف األولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير اإلنسانية

العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد العنزي لـ «األنباء»: تأسيس االحتاد 
املهني للقطاع األمني بالكويت قريبًااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبااملهني للقطاع األمني بالكويت قريبا

قانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتهاقانون العمل بالقطاع األهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة حلماية مجالس إداراتها

ملشاهدة الڤيديو

النقابة تهدف إلى املطالبة بحقوق منتسبيها وتطويرهم اجتماعيًا وثقافيًا ومهنيًا
تعاون إيجابي بني النقابة ووزارة الداخلية ومتت االستجابة لكثير من مطالبنا

أبرز مطالب النقابة
في الفترة احلالية

اخلير قادم

لدى ســؤال رئيس نقابة العاملني املدنيني بوزارة 
الداخلية بدر العنــــزي خالل اللقاء عن أبرز مطالب 
النقـابة فـي الفــترة احلالية، قــال: لــدينـا الــعديد 
من املـــطالبات واملكتسبات اخلــــاصة باملــوظفني 
املدنيني العــاملني فــي وزارة الداخلية وتــم تشــكيل 
جلـنة من أعـضاء مجلــــــس إدارة النـقابة لعمل 
دراسة عامــة لكل قطاعات وزارة الــداخلية ألخــذ 
آراء املوظفـــني ووضع رؤية مستقبلية للموظــفني 

املدنيني.

وجه بدر العنزي رسالة الى املوظفني املدنيني بوزارة 
الداخلية بأن «اخلير قادم».



«األنباء» تواصل الريادة محليًا..
أول جهة في الكويت حتصل على شهادة «S.A.F.E» العاملية

دارين العلي

«من رحــم األزمــات ُتولد 
الفــرص»، ومــن رحــم أزمــة 
«كورونــا» خلقــت «األنبــاء» 

فرصة للنجاح. 
مــا زالت «األنبــاء» تتقدم 
باتباعهــا معاييــر اجلــودة 
العاملية في مختلف املجاالت، 
فبعد أن حصلت على شهادتي 
الـــ «أيزو» فــي إدارة اجلودة 
وخدمــة العمــالء من شــركة 
«رويال سرت» األملانية كأول 
صحيفــة ورقيــة في الشــرق 
األوســط، ها هي اليوم حتقق 
 «S.A.F.E» شهادة عاملية ثالثة
والتي متنحها الشركة نفسها 
التــي مقرهــا الرئيســي فــي 
فرانكفورت، لتكون بذلك اجلهة 
األولــى والوحيدة في الكويت 
التي مت منحها هذه الشــهادة، 
التباعهــا جميع االشــتراطات 
الصحية واالحترازات الوقائية 
اخلاصــة مبواجهــة ڤيــروس 
كورونا والوقاية منه والتزامها 
بجميع توصيات األمن والسالمة 
الصحيــة واملهنيــة من خالل 
تطبيق عدد من معايير منظمة 

الصحة العاملية.
وقد ســلمت مدير شــركة 
«رويال ســرت» فــي الكويت 
د.نهى الوكيل الشهادة للمدير 
العام التنفيذي ورئيس حترير 
«األنباء» الزميل يوسف خالد 
املرزوق، بحضور نائب رئيس 
التحرير الزميل عدنان الراشد 
ومستشار اإلدارة العامة الزميل 
يوسف عبدالرحمن، والزمالء 
مديــري جميــع اإلدارات فــي 

اجلريدة.
الشهادة مسؤولية

وشــكر رئيــس التحريــر 
الزميل يوســف خالد املرزوق 
الثقة التــي ُمنحــت للجريدة 
باعتبارها تتبع أقصى درجات 
الوقاية من الڤيروس، مشيرا 
إلى أن الشهادة تعتبر مسؤولية 
تتحملها اجلريدة حلماية جميع 

العاملني فيها وقرائها.
وقال املرزوق إن «األنباء» 
حصلت على ثالث شهادة عاملية 
لها خالل هذه السنة، وهذا لم 
يحصل مع أي جريدة محلية أو 
عاملية، ويرتب علينا مسؤوليات 
للمضــي قدما بتحقيــق أعلى 
درجات اجلودة سواء للقراء أو 
بني صفوف املوظفني، الفتا إلى 
أن الصحيفة لم يكن هدفها األول 
احلصول على الشهادة عندما 
كانت تطبق جميع إرشــادات 
ملواجهــة  والســالمة  األمــن 
الڤيــروس واتباعها توصيات 
منظمة الصحة العاملية ووزارة 
الصحة الكويتية، وإمنا كان ذلك 
حلماية صحة الزمالء والقراء 

بالدرجة األولى.
وأضــاف رئيــس التحرير 
أن جميع العاملني في اجلريدة 
التزموا بالتباعد وباإلجراءات 
املنصــوص عليها مــن ناحية 

املهنية التي منحت الصحيفة 
على أساسها هذه الشهادة.

ولفت إلى أن كل ما حتققه 
اجلريــدة مــن جناحــات فــي 
مختلف املجاالت ناجت عن جهود 
جبارة من الزمالء والزميالت 

تتبع أعلى معايير السالمة، وأن 
اجلريدة الورقية قبل تسليمها 
الــى القراء متر بسلســلة من 
عمليــات التعقيم مــا يجعلها 

آمنة من الڤيروس.
وشدد رئيس التحرير على 

انتهاء املرحلة الثالثة وذلك على 
الرغم من أن القرارات احلكومية 
تسمح بنسبة حضور للعاملني 
تصل إلى ٥٠٪ في هذه املرحلة، 
ولكن إمعانا في احلرص على 
التقيد بالتباعد االجتماعي لم 
نزد نسبة احلضور على ٣٠٪، 
مؤكدا احلرص علــى التعقيم 
الدائم وفحص احلرارة املستمر 
وممارســة التباعد االجتماعي 
واســتخدام األدوات الوقائية، 
باإلضافــة إلى االطــالع الدائم 
واملستمر على آخر التطورات 
الڤيروس  اخلاصة مبكافحــة 

والعمل بها.
فريق عمل جبار

املــرزوق بشــكر  وختــم 
موظفــي اجلريــدة، الفتا إلى 
أن هذه الشــهادات التي ُمتنح 
للصحيفة تضيــف لرصيدها 
بشكل عام، قائال «هذه الشهادات 
تثبــت أن فريق عملــي جبار 
وميكن أن أحارب به في امليدان، 
وهي إثبات على قدرة «األنباء» 
على بلوغ أهدافها في مختلف 
املجاالت»، معربا عن افتخاره 
بنيل هــذه الشــهادات التي ال 
متنــح بســهولة بل بشــروط 
صعبــة ودقيقة ما يــدل على 

كفاءة املوظفني والعاملني.
«األنباء» األولى

من جانبها، هنــأت مديرة 
فرع الكويت من شركة «رويال 
سرت» األملانية د.نهى الوكيل 
«األنباء» علــى حصولها على 
شــهادة «S.A.F.E» وهي طبقا 
ملتطلبــات منظمــة الصحــة 
الســالمة  العامليــة ومعاييــر 
والصحة املهنية املمنوحة من 
شركة «رويال سرت» األملانية، 
وبذلك تكون صحيفة «األنباء» 
أول جهــة حتصــل علــى هذه 
الشهادة في الكويت الستيفائها 
الشــروط اخلاصــة  جميــع 
مبكافحــة ڤيــروس «كوفيد ـ 
١٩» وجميــع إجراءات الصحة 

والسالمة املهنية.
ولفتت د.الوكيل إلى أن هذا 
األمر يعتبر سبقا للجريدة في 
عالم اجلودة والسالمة ويثبت 
حرصها على املوظفني والعمالء، 
ما يثبت بأن هذه املؤسسة مكان 
آمن للعمل به والتعامل معه.

واضافت أن عددا كبيرا من 
املؤسسات والشركات تقدمت 
للحصول على هذه الشــهادة 
ويتم النظر بطلباتها وبعضها 
يستوفي الشــروط املطلوبة، 
إال أن «األنبــاء» كانــت األولى 
في سرعة االستجابة وتطبيق 
هذه املعايير، وبالتالي حصلت 

على الشهادة.
ووجهت رسالة إلى جميع 
املؤسسات في ظل األزمة احلالية 
التي يعيشها العالم للعمل على 
احلفاظ على سالمة موظفيها 
واملتعاملــني معهــا وحتويــل 
مسألة الســالمة والوقاية إلى 
ثقافة عامة، الفتة إلى أن مختلف 

في العمل الذين يفتخر بعملهم 
وبتحملهم للمسؤوليات على 

اختالفها.
معايير السالمة

وطمأن القراء بأن اجلريدة 

أن إدارة اجلريدة والعاملني فيها 
ملتزمون بتحمل املســؤولية 
امللقاة على عاتقهم خالل هذه 
األزمة، الفتا إلى استمرار العمل 
بكل اإلجراءات وبنسبة ٣٠٪ من 
طاقة العمل داخل اجلريدة حلني 

املؤسسات واجلهات في العالم 
تســعى حاليا للحصول على 
شــهادة «S.A.F.E» مــا مينــح 
الشــركة التي حتصــل عليها 
ثقة من قبل موظفيها وعمالئها.

وأثنت على التزام «األنباء» 
بالتقــدم فــي مجــال اجلودة 
وحيازتهــا ٣ شــهادات عاملية 
وهي سباقة في هذا املجال، وهذا 
يثبــت حــرص اإلدارة وفريق 
عملها كمنظومة متكاملة تسعى 
بشكل دائم للتحسني املستمر 

بالتكامل.
متطلبات الشهادة

وعن الركائز التي متنح على 
أساسها الشهادة، قالت د.الوكيل 
إنها مجموعة متطلبات يجب 
استيفاؤها في بيئة العمل وفقا 
ملعايير منظمة الصحة العاملية 
واشــتراطات السالمة املهنية، 
وذلك مبا يضمن صحة وسالمة 
املوظفني، الفتة إلى عدة خطوات 
سبقت منح الشهادة وتتلخص 
بتقدمي طلب من قبل اجلريدة 
ومن ثم التزامها بتطبيق الئحة 
من االشتراطات واملعايير التي 
يتم التدقيــق عليها بعد مهلة 
محــددة، ووضــع مالحظــات 
عليها، حيث قــام فريق إدارة 
اجلودة في «األنباء» بالتعامل 
مع هذه املالحظات بوقت قياسي 
اســتدعى منح اجلريــدة هذه 

الشهادة.
وكشفت عن أنه من ضمن 
التباعــد  تطبيــق  املعاييــر 
االجتماعــي داخــل املؤسســة 
وااللتــزام بوضــع إرشــادات 
ومعقمات وتطبيــق اجراءات 
«الصحــة العاملية» وفتح عدة 
مداخل للجريدة وعدم االكتفاء 
مبدخــل واحــد، معتبــرة أن 
«األنباء» اجتازت حتديا كبيرا 
كونها جريــدة ورقية ولكنها 
متكنــت مــن تقليل التــداول 
الورقــي بــني إداراتهــا وفــي 
تعامالتهــا الداخليــة، وهــذه 
كانت من أبرز املتطلبات لنيل 
الشــهادة، حيــث يقلــل وقف 
االستخدام الورقي خطر انتقال 

عدوى «كوفيد ـ ١٩».
وأوضحت أن الشهادة يتم 
جتديدهــا بعد إجــراء تدقيق 
دوري من قبل الشــركة على 
اإلجــراءات املختلفــة للتأكد 
من العمل بها بشكل مستمر، 
وذلك حرصا من شركة «رويال 
ســرت» على املتابعة الدائمة 
واستحقاق اجلهات للشهادات 

التي متنحها.
وختمت د.الوكيل بتوجيه 
الشــكر إلدارة اجلــودة فــي 
اجلريدة وإلى مسؤولة اجلودة 
أميرة زريق واملدقق علي صالح، 
وبقية فريق العمل على سرعة 
استجابته واملجهود املبذول من 
قبلهم لتنفيــذ كل املتطلبات، 
الفتة إلى أنه يحسب جلريدة 
«األنباء» تبنيها لفكرة اجلودة 
وأهميتها وذلك باســتحداثها 
إدارة مستقلة تعنى بهذا األمر.

بعد شهادتي الـ «أيزو» في إدارة اجلودة وخدمة العمالء من شركة «رويال سرت» األملانية

رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق متحدثا عن الشهادةرئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق لدى تسلمه شهادة «S.A.F.E» من د.نهى الوكيل

الــدوري والعمل من  التعقيم 
املنزل عن طريق الـ «أونالين»، 
وااللتزام بالكمامات وغيرها، 
مشــيرا إلــى أن جميــع هــذه 
اإلجــراءات كانــت مســتوفاة 
لشــروط الصحــة والســالمة 

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومستشار اإلدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن ومسؤولة اجلودة الزميلة أميرة زريق ود.نهى الوكيل يتوسطون مديري اإلدارات لدى تسلم «األنباء» شهادة «S.A.F.E» العاملية  (هاني الشمري)

املرزوق: نحقق جناحات مبختلف املجاالت ونفتخر بهذه الشهادات التي تترتب عليها مسؤوليات نحن ملتزمون بها

الوكيل: «األنباء» حققت سبقًا بتقليل التعامالت الورقية ومت منحها الشهادة بناء على شروط دقيقة تخطتها بنجاح
نطمئن القراء بأننا نّتبع أعلى معايير الصحة والسالمة في املؤسسة واجلريدة متر بسلسلة من عمليات التعقيم قبل توزيعها

مختلف املؤسسات عامليًا تسعى للحصول على شهادة «S.A.F.E» ما مينحها الثقة من قبل املوظفني والعمالء

الثالثاء ١١ اغسطس ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

شهادة الصحة واألمن والسالمة «S.A.F.E»مسؤولة إدارة اجلودة مع جلنة التدقيق الداخلي

ما هي شهادة «S.A.F.E» املمنوحة من شركة «رويال سرت» األملانية؟
هي شــهادة واعتراف دولي باســتعداد 
املؤسسة الستقبال العمالء واتخاذ االجراءات 
الالزمة حلمايتهم وحماية موظفيها من مخاطر 
اإلصابة بالڤيروسات (ومنها ڤيروس كورونا 
املستجد). حيث يتم تقييم املؤسسات ورفع 
التوصيات والتأكد من االلتزام بها فيما يخص 
العناصر التالية: «سالمة املوظفنيـ  منع وإدارة 
احلوادث ـ سالمة العمالء ـ تعقيم املنشأة ـ 
ادارة النقل والتوريد ـ االمتثال لالشتراطات 

القانونية».
الفترة الزمنية املتوقعة للتطبيق واحلصول 
على الشهادة تتراوح بني أسبوعني وستة أسابيع 

حسب حجم املؤسسة.
يعد «S.A.F.E» أحد برامج خدمة املجتمع 
بشركة «رويال سرت انترناشيونال»، ويعتبر 
ذلك واضحا في الرسوم الرمزية للتقييم، ألن 
أحد األهداف االساسية للبرنامج هو رفع درجة 
الوعي لدى املؤسســات الوطنية باإلجراءات 
االحترازية للحماية من ڤيروس كورونا املستجد.

ميكن تنفيذ التقييم على جميع املؤسسات، 
وعلى سبيل املثال ال احلصر: «الوزارات، املدارس 
واجلامعات، الفنادق واملنتجعات، املستشفيات 
والعيادات الطبية، املؤسسات اخلدمية واملصانع، 

د.نهى الوكيلالصحف، واملجمعات التجارية».

شكر خاص
شــكرت مسؤولة 
أميرة  الزميلة  اجلودة 
زريق شــركة «أم أم 
ســي لالستشــارات 
اإلداريــة والتدريب» 
علــى تعاونــــــهم 
وجهودهم املبذولة مبا 
العمل  يخدم مصلحة 
بوضع آليات ومعايير 
تطوير العمل اإلداري 
والتنظيمــي داخــل 

املؤسسة.

ملشاهدة الڤيديو



مجلس األمة
الثالثاء ١١ اغسطس ٢٠٢٠

08

٥ نواب: مجلس الوزراء يحدد احلد األقصى للعمالة الوافدة 
مبا يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها إلى عدد املواطنني

قــدم رئيس مجلــس االمة 
مــرزوق الغامن والنواب راكان 
النصف وخالد الشطي واحمد 
الدوســري  الفضــل وناصــر 
اقتراحــا بقانــون فــي شــأن 
التركيبــة الســكانية وتنظيم 
اســتقدام العمالــة من اخلارج 
والتأمني عليها، وجاء القانون 

كما يلي:
مادة ١: في تطبيق احكام هذا 
القانون، يقصد باملصطلحات 
اآلتية املعنى قرين كل منها في 

النصوص التالية:
١ـ  الهيئة: الهيئة العامة للقوى 
العاملة املنشــأة بالقانون رقم 

١٠٩ لسنة ٢٠١٣.
٢ـ  مجلس اإلدارة: مجلس إدارة 

الهيئة العامة للقوى العاملة.
٣ـ  الصندوق: صندوق التكافل 

االجتماعي بني املقيمني.
القوى العاملة الكويتية

مادة ٢: لكل كويتي احلق في 
العمل، والعمل مقوم اساســي 
االجتماعــي  الدولــة  لكيــان 
الوطنيــة، وواجب  وللثــروة 
على كل مواطن تقتضيه الكرامة 
وتقــوم الدولــة علــى توفيره 

للمواطنني.
مادة ٣: تقوم الدولة بتوفير 
التأهيــل والتدريــب  مراكــز 
التكويت  وتعزيزهــا ليكــون 
شــامال، فضــال عــن الوظائف 
العامة، املهن واحلرف واالعمال 
املختلفة فــي القطاع اخلاص، 
وتضع الدولة احلوافز املناسبة 
جلذب الشباب الكويتي الى هذه 

املراكز.
مــادة ٤: الوظائــف العامة 
خدمة الوطنية تناط بالقائمني 
بها، ويستهدف موظفي الدولة 
فــي اداء وظائفهــم املصلحــة 

العامة.
ويحظر على موظفي الدولة 
استخدام صالحيات وظائفهم 
في استقدام عمالة من اخلارج 
باملخالفــة الحكام هذا القانون 
او القرارات املنفذة له، لتحقيق 
فائدة شخصية لهم او لغيرهم.

التركيبة السكانية

مادة ٥: يحدد مجلس الوزراء 
بقرار يصدره، خالل ستة اشهر 
من تاريخ العمل بهذا القانون، 
احلــد االقصى للعمالة الوافدة 
مبا يحافظ على الوزن النسبي 
لهذه العمالة في مجموعها الى 
عدد املواطنني، وذلك في ضوء 
التقارير والدراسات التي يعدها 
كل من ديــوان اخلدمة املدنية 

والهيئة.
ويصدر مجلس الوزراء، فور 
وضع احلد االقصى املشار اليه 
في الفقرة السابقة، قرارا باالعداد 
التي يتم استقدامها من اخلارج 
لتلبية احتياجات البالد خالل 
الســنة التالية لصدور القرار، 
من املؤهالت العلمية واخلبرات 
والتخصصات واملهن واحلرف 

واالعمال املختلفة.

الى املستشــار رئيس احملكمة 
الكلية ليحيله الى احدى دوائر 
احملكمة للفصل فيه بقرار يصدر 
في غرفة املشورة ال يكون قابال 

ألي طعن.
وللهيئة ان تســتدعي من 
احال النزاع من موظفي مكتب 
العمل الى الهيئة لســؤاله عن 
املسائل التي وردت في تقرير 

االحالة.
وللهيئــة ان تطلــب من 
للخبــراء  العامــة  االدارة 
تزويدهــا بعــدد كاف مــن 
اخلبراء احلسابيني لالستعانة 
بهم في املســائل احلسابية 
التي ال تقتضي االنتقال الى 
اي جهة، بعــد متكينهم من 
االطالع علــى ملف القضية 
وذلك حلســاب املستحقات 
العمالية في ذات اجللسة او 

اجللسة التالية.
وتفصــل الهيئة في النزاع 
بحكم يحوز قوة االمر املقضي 
فيه وتزيله ادارة كتاب احملكمة 

الكلية بالصيغة التنفيذية.
مادة ١٧: يجوز الطعن على 
االحــكام الصــادرة مــن هيئة 
التحكيم بالتمييز في االحوال 
املنصوص عليــه في املادة ١٠ 
من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ 
املشــار اليــه وذلك فيمــا عدا 
املنازعات احملكــوم فيها التي 
ال جتاوز فيها الطلبات العمالية 

٥ آالف دينار.
وتسري على الفصل في هذه 
املنازعات احكام القانون رقم ١١ 
لســنة ١٩٩٥ فيما ال يتعارض 

واحكام هذا القانون.
العقوبات

مادة ١٨: مع عدم االخالل بأي 
عقوبة اشد ينص عليها قانون 
آخر، يعاقب كل من يرتكب فعال 
باملخالفة للحظــر املنصوص 
عليه في املادة ٥ من هذا القانون 
بعقوبة احلبس ملدة ال جتاوز 
ثالث سنوات وبغرامة ال جتاوز 
الف دينار عــن كل عامل وافد 
محل هــذه املخالفة او بإحدى 

هاتني العقوبتني.
مادة ١٩: كل من حاول، وهو 
سيئ القصد، عن طريق االمر او 
الطلب او التهديد او التوصية 
او الرجــاء حمــل موظف ذي 
اختصاص في استقدام عمالة 
وافــدة حلمله على اتخاذ قرار 
او اجراء باملخالفة الحكام هذا 
القانون او القانون رقم ١٩ لسنة 
٥٩ املشــار اليــه او القــرارات 
املنفذة لهمــا او على االمتناع 
عن اتخاذه يعاقب باحلبس مدة 
ال جتــاوز ســنتني وبغرامة ال 
جتاوز الف دينار عن كل عامل 
محل املخالفة او بإحدى هاتني 

العقوبتني.
ومع عدم االخالل بأي عقوبة 
اشــد ينص عليها قانون آخر، 
توقع عقوبة احلبس املنصوص 
عليها في املادة السابقة، اذا كان 
من ارتكب الفعــل املنصوص 

من اخلارج بواســطة شركات 
اجنبية تقوم او تشارك بتنفيذ 
مشــروعات البنية التحتية او 
غيرها من مشروعات التنمية 
االقتصادية، حتى يتم تسليمها 
تسليما نهائيا الى اجلهة العامة 

املعنية.
٧ ـ العمالة املنزلية.

٨ـ  ازواج الكويتيني وابناؤهم.
مادة ٨: يقوم مجلس الوزراء 
العاملــني  بتصفيــة اوضــاع 
الوافديــن الذيــن يزيدون عن 
حاجة سوق العمل من ناحية 
املؤهالت والتخصصات واملهن 
واحلرف واالعمال املختلفة في 
القطاعــات الثالثــة: احلكومي 
واالهلي والنفطي، خالل خمس 
ســنوات من تاريخ العمل بهذا 
القانــون بقــرارات يصدرهــا 
املجلــس في ضوء الدراســات 
والتقارير التي يعدها مجلس 

اخلدمة املدنية والهيئة.
الترخيــص  يجــوز  «وال 
باإلقامــة او جتديــد اإلقامــة 
لألجنبي من الفئات املنصوص 
عليها في الفقرة الســابقة، اال 
والقواعــد  للشــروط  طبقــا 
واالوضاع التي حتددها الالئحة 
التنفيذية، وبعد سداد التأمني 
النقدي املشار اليه في املادة ١٠ 

من هذا القانون».
وحتدد جهــات العمل التي 
يتبعها العاملون املشار اليهم 
في الفقرة السابقة إلنهاء عالقتها 
بها، مهلة ثالثة اشــهر او املدة 
املتبقية من عقودهم ايهما اكبر، 
وجتــدد االقامة لهذه املدة بناء 
على طلب هذه اجلهات وطبقا 
للشروط والقواعد التي حتددها 

الالئحة التنفيذية.
التأمني على العمالة الوافدة وتنظيم 

استخدامها

مــادة ٩: ينشــأ صنــدوق 
للتكافل االجتماعي بني املقيمني 
في الهيئة العامة للقوى العاملة 
تتكون موارده من االموال اآلتية:
١ ـ التأمني النقدي الذي يؤديه 
اصحاب العمل او العمال وفقا 

الحكام هذا القانون.
٢ ـ رســم تكافل اجتماعي بني 
املقيمــني مــن خــالل طوابــع 
تصدرها الهيئة قيمته خمسة 
دنانيــر يؤديــه الوافــد عنــد 
حصولــه على االقامــة او نقل 
اقامته او حصوله على ترخيص 
ســيارة او ترخيــص قيادتها، 

االولى والثانية من اقامته بها، 
مع خصم نسبة مئوية من هذا 
التأمني مقابل اخلدمات العامة 
التي تؤدى في الدولة حتددها 
التنفيذيــة وطبقــا  الالئحــة 
للشروط واالوضاع املقررة فيها.
مــادة ١١: مع عــدم االخالل 
بأحــكام القانون رقم ١ لســنة 
١٩٩٩ في شأن التأمني الصحي 
على االجانب املشار اليه، يلتزم 
اصحــاب االعمال في القطاعني 
االهلــي والنفطي بــأداء تأمني 
نقــدي يحدد بقرار من مجلس 
الــوزراء بناء على الدراســات 
والتقارير التــي يعدها ديوان 
اخلدمة املدنية والهيئة عن كل 
عامل وافــد عند قدومــه، قبل 
منحه اقامة العمل، وُيحدد هذا 
التأمني بحسب املؤهالت العلمية 
والتخصصات واملهن واحلرف 
واالعمال املختلفة وحاجة البالد 

اليها.
ويســتثنى مــن تطبيــق 
احكام الفقرة السابقة الشركات 
اململوكة للدولة بالكامل او التي 

تساهم فيها.
مادة ١٢: تنشئ الهيئة نظاما 
الســتقدام العمالة من اخلارج 
مباشــرة، يتم االعالن عنه في 
اجلريدة الرسمية وفي البعثات 
الديبلوماسية للكويت في الدول 
املصــدرة لهــذه العمالة، وفي 
الصحف احمللية واالجنبية عند 
االقتضاء، ويؤدي العامل الوافد 
طبقــا للنظام املشــار اليه في 
الفقرة السابقة التأمني النقدي 
املشــار اليه في املادة السابقة 
مع عدم االخالل بأحكام القانون 
رقم ١ لسنة ١٩٩٩ املشار اليه.

مادة ١٣: اذا تكشف ألي من 
البنوك احمللية عنــد مراجعة 
حسابات العاملني غير الكويتيني 
ان سحب مرتبات العمال غير 
الكويتيني الذين يعملون لدى 
صاحب عمل واحد يتم من خالل 
عمليــات متالحقة او متزامنة، 
ومن جهاز سحب آلي واحد، او 
من عدد محدود من هذه االجهزة، 
مع كثرة هؤالء العاملني، فعلى 
البنك اخطار الهيئة بذلك وعليها 
وفقا الحكام الباب السادس من 
قانون العمل في القطاع االهلي 
املشار اليه، ان تتحقق من شبهة 
الصورية في عالقة العمل التي 
تربط هؤالء العاملني بأصحاب 
العمل واتخاذ االجراءات الالزمة 

في هذا الشأن.

ورسم اضافي قيمته ٣ دنانير 
علــى جتديد ذلك كله ســنويا 
وعلى تذاكر الطيران الصادرة 
مــن الكويــت وبقيمــة دينــار 
واحد على ايصاالت الكهرباء، 
والبطاقة املدنية عند اصدارها 
اول مرة او جتديدها وعلى اي 
معامالت اخرى يقررها مجلس 

ادارة الهيئة.
٣ـ  املســاهمة الســنوية التــي 
تؤديهــا الدولــة مــن حصيلة 
الغرامــات املاليــة احملكوم بها 
في اجلرائــم املنصوص عليها 
في هذا القانون، او في القانون 
رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ املشار اليه، 
او التي يتم حتصيلها عند قبول 
الصلح في هذا القانون االخير.

٤ـ  التبرعات والهبات والوصايا 
املقدمــة مــن بيــت الــزكاة او 
جمعيات النفع العام او البعثات 
الديبلوماســية او اي هبات او 
تبرعات او وصايا اخرى يقبلها 

مجلس امناء الصندوق.
امــوال  اســتثمار  عائــد  ـ   ٥

الصندوق.
ويجوز ملجلس االدارة ان يعهد 
باســتثمار امــوال الصنــدوق 
الى الهيئة العامة لالســتثمار 
طبقا الحكام املادة ١ من قانون 

انشائها.
مادة ١٠: يغطي التأمني املشار 
اليه في املادة السابقة ما يلي:

١ ـ قيمــة تذاكر ســفر مخالفي 
االقامة او من يتــم ابعاده عن 
البالد ألي سبب من االسباب.

٢ ـ ديــة الوافد الذي يتوفى او 
يعجز عن العمل اثناء عمله او 
بسببه دون اخالل مبسؤولية 
صاحــب العمــل اجلزائيــة او 
املدنيــة بالتعويض ان وجدت 

اي من املسؤوليتني.
٣ ـ مســتحقات العاملني الذين 
مت استقدامهم طبقا الحكام هذا 
القانون وسداد التأمني النقدي 
عنهــم، فــي البند ١ مــن املادة 
الســابقة، متى امتنع اصحاب 
االعمال عن الوفاء بها على الرغم 
مــن صدور احــكام نهائية من 
القضاء او من هيئات التحكيم 
املنصوص عليها في هذا القانون 
او في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٩ 

املشار اليه.
٤ ـ التأمــني النقــدي الذي اداه 
العامل الذي استقدمته الهيئة 
طبقــا للنظــام الــذي وضعته 
الســتقدام العمالــة الوافدة اذا 
غادر البالد نهائيا في السنتني 

ويسري حكم الفقرة السابقة 
على عمليات الســحب املشار 
اليهــا التي متت خالل الســنة 
السابقة على تاريخ العمل بهذا 

القانون.
وزارة  ُتخطــر   :١٤ مــادة 
التجــارة والصناعــة، الهيئة، 
بالشركات التي لم تزود الوزارة 
الســنوية  االولى مبيزانياتها 
ملدة سنتني متتاليتني، لتتولى 
االخيرة اتخاذ االجراءات املشار 

اليها باملادة السابقة.
ويكــون للهيئــة ان تطلب 
مــن البنوك احملليــة موافاتها 
االيــداع  مبتوســط عمليــات 
والسحب الشهري على حسابات 
الشركات سالفة الذكر من حيث 
القيمة والعدد واملصدر الرئيسي 
لعمليــات االيــداع والغــرض 

الرئيسي للسحب.
وتســري احكام هذه املادة 
على الشركات التي تخلفت عن 
تزويد وزارة التجارة والصناعة 
مبيزانيتها السنوية ملدة سنتني 
الســنوات  متتاليتــني خــالل 
اخلمــس الســابقة على العمل 

بهذا القانون.
مــادة ١٥: يتــم الفصل في 
املنازعات بني اصحاب االعمال 
وبني العمال غير الكويتيني في 
حــال مغادرتهم البــالد نهائيا 
طبقــا الحــكام هــذا القانون، 
بأحكام تصدر من هيئة حتكيم 
او اكثــر تشــكل مبقر احملكمة 
الكلية برئاسة قاض وعضوية 
اثنني من احملكمني ميثل احدهما 
صاحــب العمل وميثــل اآلخر 

العامل.
وفــي حــال ســفر العامل 
قبل الفصل في النزاع او عدم 
اختياره ملمثله، يكون للبعثة 
الديبلوماسية لبلده ان تعني من 
ميثل عمالتها الوافدة، فإذا لم 
يتوفر ممثل للعامل يعني رئيس 
هيئة التحكيم مــن ميثله من 
احملامني، وفقا لنظام املساعدة 
القضائية املنصوص عليه في 
املادة ٢٦ مــن القانون رقم ٤٢ 

لسنة ١٩٦٤ املشار اليه.
مــادة ١٦: تفصــل هيئــة 
التحكيم في الدفوع التي تبدى 
امامها قبل التطرق الى املوضوع 
والتــي تدخل فــي اختصاص 

القضاء املدني والتجاري.
وفي حال تقــدمي طلب رد 
رئيس الهيئة اذا لم يجد سببا 
لتنحيه، حتيل الهيئة طلب الرد 

عليه في الفقرة السابقة موظفا 
عاما.

مادة ٢٠: مع عدم االخالل بأي 
عقوبة أشد ينص عليها قانون 
آخر، يعاقب صاحب العمل الذي 
يثبــت اســتقدامه عمالــة من 
اخلارج بقصد االجتار باالقامات 
دون توفيــر عمل لهم بعقوبة 
احلبــس املنصــوص عليهــا 
فــي املادة ١٩ من هــذا القانون 
وبغرامــة ال جتــاوز مجمــوع 
املبالغ التي تقاضاها منهم او 

بإحدى هاتني العقوبتني.
وفي جميع االحوال ال ُيعتد 
مبوافقة العمال املشار اليهم في 
الفقــرة الســابقة او برضائهم 
باعتبارهم مجنيــا عليهم في 
اجلرمية املنصوص عليها في 

هذه املادة.
مــادة ٢١: كل حكــم نهائي 
بعقوبــة احلبس فــي اجلرائم 
املنصــوص عليهــا فــي املواد 
الســابقة يترتب عليه حرمان 
احملكــوم عليــه مــن احلقوق 
املنصوص عليها في املادة ٦٨ 
من قانون اجلزاء املشــار اليه 

حتى يرد اليه اعتباره.
وال تطبق في هذه اجلرائم 
احــكام املــادة ١٠٤ مــن قانون 
االجراءات واحملاكمات اجلزائية 

املشار اليه.
مــادة ٢٢: تختــص النيابة 
العامــة دون غيرها بالتحقيق 
والتصرف واالدعاء في اجلرائم 
املنصــوص عليهــا فــي هــذا 

القانون.
وعلى النيابة العامة في حال 
اصدار قرار بحفظ التحقيق في 
احدى اجلرائم املنصوص عليها 
في هذا القانون اخطار الهيئة 
بقرار احلفظ للتظلم منه اعماال 
للمــادة ١٠٤ مكــررا من قانون 
االجراءات واحملاكمات اجلزائية 

املشار اليه.
مــادة ٢٣: يكــون ملوظفــي 
لصفــة  احلائزيــن  الهيئــة 
فــي  القضائيــة  الضبطيــة 
تنفيذ احكام قانون العمل في 
القطاع االهلي املشار اليه صفة 
الضبطية القضائية في تنفيذ 
احكام هذا القانون والقرارات 
املنفذة له ولهم كل الصالحيات 
املنصــوص عليها فــي الباب 
السادس من القانون املذكور.

مــادة ٢٤: تصــدر الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون مبرسوم 
خالل ســتة اشــهر من تاريخ 
العمل به وتضع الالئحة النظام 
االساسي للصندوق املشار اليه 
في املادة ٩ من هذا القانون ويتم 
تشكيل مجلس امناء الدارة هذا 
الصنــدوق من اعضاء مجلس 

ادارة الهيئة ومن غيرهم.
مــادة ٢٥: على الوزراء كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به بعد شهر من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.
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كما يصدر  املجلس قرارات 
سنوية مماثلة يعمل بها من اول 
ابريل التالي النقضاء سنة على 

العمل بالقرار السابق.
القرارات الصادرة  وتنشر 
طبقــا الحــكام هذه املــادة في 
اجلريدة الرســمية، مع اخطار 
مجلس االمة مبا مت تنفيذه من 
هذه القرارات خالل ثالثة اشهر 
من انتهاء الســنة محل القرار، 
ليوصي مبا يراه في هذا الشأن.
القــرارات  مــادة ٦: تصدر 
املشــار اليها في املادة السابقة 

مبراعاة ما يلي:
١ ـ اعــداد املقيمــني من العمالة 
الوافدة من تاريخ صدور تلك 

القرارات.
٢ ـ اخلطــة الوطنيــة للتنمية 
الشــاملة والبرامــج الزمنيــة 
املشــتملة عليها واحتياجاتها 
مــن العمالة الوافــدة، وبرامج 
منظومة املؤهالت املهنية الواردة 

بهذه اخلطة.
٣ـ  السياسات واخلطط املختلفة 
املتعلقة بإحالل العمالة الوطنية 

محل العمالة الوافدة.
٤ـ  مخرجــات التعليم وبرامج 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
٥ ـ مــدى اســتيعاب وســائل 
الوقايــة والعالج من االمراض 
واالوبئة في املنظومة الصحية 
للبــالد للعمالــة القادمــة من 

اخلارج.
٦ـ  الهوية الكويتية وفقا الحكام 

املواد ١ و٢ و٣ من الدستور.
مادة ٧: يســتثنى من احلد 
االقصى املنصــوص عليه في 
املادة ٤ من هــذا القانون ومن 
حتديد اعداد العمالة التي يتم 
اســتقدامها من اخلارج الفئات 

اآلتية:
١ـ  مواطنو دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
٢ـ  اعضاء السلطة القضائية من 
رجال القضاء والنيابة العامة.

٣ ـ رؤســاء وأعضاء البعثات 
السياســية املوفدون للكويت 
واســرهم والعاملــون بهــذه 
البعثات بشرط املعاملة باملثل.
٤ـ  البعثات العســكرية للدول 
التي تبرم معها الكويت اتفاقيات 
امنية والعمالة املساعدة لهذه 

البعثات.
٥ ـ املشغلون للطيران اجلوي 
من الطيارين ومساعديهم واطقم 

الضيافة.
٦ـ  العمالة التي يتم استقدامها 

الفضل: ال يجوز تخفيض أجر العامل إال مبوافقته على أال يزيد على عام واحد
قدم النائب احمد الفضل اقتراحا بقانون 
بشأن تنظيم عالقة صاحب العمل والعمال 
في احلاالت االســتثنائية، وجاء االقتراح 

كالتالي:
مادة أولى: ال يجوز تخفيض أجر العامل 
إال مبوافقته وموافقة الهيئة العامة للقوى 
العاملة، وال يجوز لصاحب العمل تخفيض 

األجر منفردا.
مادة ثانية: تسري أحكام هذا القانون 
على القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء 
بالتعطيل اجلزئــي أو الكلي إثر الكوارث 
الطبيعية أو احلروب أو انتشــار األوبئة 
أو األزمات االقتصادية العامة سواء بقرار 

الحق أو سابق عن وقوع احلدث.
مادة ثالثة: ال يجوز للهيئة العامة للقوى 
العاملة أن متنــح املوافقة بتخفيض أجر 
العامــل، إال مبوافقة منــه على أن ال يزيد 
عن عام واحد فقط، ويعود العمل من بعد 
ذلك إلى األجر الســابق قبل التخفيض أو 
زوال األسباب أيهما أقرب، على ان تخضع 
املوافقة على التخفيض للشروط التالية:

أـ  تقدمي صاحب العمل طلب التخفيض 
للهيئة العامة للقوى العاملة مشموال بتقرير 
حديث للمركز املالي أو امليزانية لصاحب 

العمل ومحددا به أسباب الطلب.
بـ  تقدمي خطة صاحب العمل ملعاجلة 
أوضاع الشركة عن األسباب التي أدت إلى 
طلب التخفيض واجلدول الزمني لذلك وأن 
تكون أولويات املعاجلة قبل تخفيض أجور 
العمال خفض املصاريف غير ذات الصلة 
والضرورية الســتمرارية نشاط صاحب 
العمل، وأن تكــون األولوية في تخفيض 

األجور ملتولي الوظائف القيادية.
ج ـ أال تكون أوضاع الشــركة متعثرة 
بســبب ليــس مما نــص عليه فــي املادة 

الثانية مــن هذا القانون. وتســتثنى من 
هذه اإلجراءات جميع الشركات واملشاريع 
الصغيــرة واملتوســطة حســب تعريــف 
الصندوق الكويتي للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، حيث يكتفي رب العمل بتقدمي 
اتفاق موقع من قبل العامل على أن ال يزيد 
نســبة التخفيض عــن ٦٠٪ وال تزيد مدة 

االتفاق عن عام واحد فقط.
مادة رابعة: تفحص جلنة ثالثية تشكل 
بقــرار من قبل مديــر عام الهيئــة العامة 
للقوى العاملة طلــب التخفيض، ويكون 
من بينها مختصا بالقانون وآخر باالقتصاد 
أو احملاســبة أو املاليــة أو التجارة، على 
أن يكون أعضاؤها مــن الكويتيني ال تقل 
مســمياتهم الوظيفية عــن درجة مراقب، 
ويجوز أن يكونوا ممن ينتدبون من جهات 
أخرى، على أن يرأسها أقدمهم وفق اخلدمة 
احملســوبة في اشتراك املؤسســة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
ويجوز أن تشكل أكثر من جلنة بحسب 

احلاجة.
مادة خامســة: تفصل اللجنة في طلب 
التخفيــض خالل مدة ال تقــل ٥ أيام عمل 
ابتداء من تاريخ تســلم الطلــب، ويكون 
قرارها مسببا، ويجوز التظلم من قرارها 
في حال الرفض أمــام املدير العام للهيئة 
العامة للقــوى العاملة، كما يجوز الطعن 
على القرار أمام احملكمة الكلية للفصل فيه 
بصفة مســتعجلة بحكم قابل لالستئناف 
بصفة مســتعجلة وال يجوز الطعن عليه 

أمام محكمة التمييز.
مادة سادســة: في حال موافقة اللجنة 
حتدد نسبة التخفيض مبا يتناسب مع تأثر 
املركز املالي للشركة، على أال تتجاوز ٤٠٪ 
من أجر املوظفــني الذين ال تزيد أجورهم 

علــى ١٥٠٠ دينار و٥٠٪ من أجر املوظفني 
الذين تفوق رواتبهم ١٥٠٠ دينار.

وال يجوز بأي حال من األحوال أن يتم 
تخفيض األجــور التي تبلــغ ٢٥٠ دينارا 
شهريا ســواء أكانت تدفع باألجر اليومي 

أو الشهري.
ويجــوز للجنة أن تعتمــد أي اتفاقات 
سابقة بني العامل وصاحب العمل على أال 
تكــون قبل صدور القرارات التي أصدرها 
مجلس الوزراء وفق املادة الثانية من هذا 

القانون.
مادة سابعة: تتولى الهيئة العامة للقوى 
العاملة مراقبة التزام صاحب العمل باخلطة 
التي قدمها عند طلب التخفيض وتعد تقريرا 
بعد ستة أشهر بشأن أوضاع نشاط صاحب 
العمل التي على ضوئها متت املوافقة على 

التخفيض.
وعلــى ضوء التقييم وانتفاء أســباب 
التخفيض تتخذ الهيئة بعد بحث اللجنة 
املختصة اســتمرار التخفيض أو التعديل 
عليه إذا وجدت جدية في معاجلة صاحب 
العمل ألوضاع نشــاطه أو أن تقرر انتفاء 
األســباب وبالتالي عودة األجور ملا كانت 
عليه قبل التخفيض للجميع أو بعض من 
العاملني بحسب التقييم، مبا يكفل استمرار 
النشاط بحالة اقتصادية ال يتعرض معها 

للتعثر.
مادة ثامنة: يجوز لصاحب العمل وفق 
املنصوص عليه في املادة الثانية من هذا 
القانــون منح العاملني لديــه إجازة بأجر 
مخفض ال يقل عن ٣٥٪ من الراتب، ويجوز 
متديدها إلى شــهر آخر بـــ ٤٥٪ من األجر 
وإلى شــهر ثالث بـ ٥٥٪ مــن األجر حتى 
الشــهر الرابع فتكــون اإلجازة بـ ٦٥٪ من 
الراتب، على ان تخصم املدد املمنوحة من 

رصيد اإلجازات املتاح للعامل أو ما قد يكون 
مستحقا له مستقبال استيفاء للمدة التي 
منح مبوجبها اإلجازة على النحو السابق.
مادة تاسعة: تصدر الالئحة التنفيذية 
بقرارات من مدير عام الهيئة العامة للقوى 

العاملة.
مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراءـ  كل فيمــا يخصــهـ  تنفيذ هذا 

القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
وجــاءت املذكرة اإليضاحيــة للقانون 
مبا يلــي: ثبت من خالل اآلثــار التي أدت 
إليها جائحة ڤيروس كورونا وجود قصور 
تشريعي بشأن الظروف االستثنائية التي قد 
تتعرض له األنشطة التجارية واالستثمارية 
وقطاعات العمل االقتصادي وما يؤثر في 
القدرة على استقرار الوظائف للعاملني في 
القطاع اخلاص دون اللجوء إلى تســريح 
العمالة او تخفيضها مبواجهة التداعيات 

االقتصادية.
لــذا كان تقــدمي هذا االقتــراح بقانون 
ليضمن االستقرار الوظيفي للعمالة ليس 
فقط في شأن جائحة ڤيروس كورونا وإمنا 
ألي ظرف استثنائي يؤثر على النحو املشار 
إليــه، وذلك بخالف ما يكــون من تنظيم 
في الظروف االعتيادية وفق قانون العمل 
في القطاع االهلي رقم ٦ لســنة ٢٠١٠، مع 
التأكيد على عدم جواز خضوع أجور العمال 

للتخفيض إال من خالل موافقتهم.
وايضاحا لنطاق تطبيق هذا القانون جاء 
نص املادة الثانية منه ليوضح أن سريانه 
يكون علــى آثار القــرارات التي يصدرها 
مجلس الوزراء بالتعطيل اجلزئي أو الكلي 
إثر الكوارث الطبيعية أو احلروب أو انتشار 

األوبئة أو األزمات االقتصادية العامة.
سواء جاءت تلك القرارات سابقة على 

وقوع احلدث أو بعد وقوعه بحسب ظروف 
امكانية اتخاذ االجراءات في حينها.

وقيد القانون مــدة تخفيض األجر أو 
الراتب بعام واحد فقط، ويعود العمل من 
بعد ذلك إلى األجر السابق قبل التخفيض 

أو زوال األسباب أيهما أقرب.
ولم يترك القانون لصحاب العمل حتى 
لــو كان باالتفاق بينه وبــني العامل على 
التخفيض ان يكون مطلقا له دون قيد وامنا 
البد من موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة 
وفق شروط البد من توافرها ويتم التحقق 
منها من خالل اللجنة املختصة بأن يكون 
طلب احلصول علــى املوافقة بالتخفيض 
مشــموال بتقرير حديــث للمركز املالي أو 
امليزانية لصاحب العمل ومحددا به أسباب 
الطلب، وتقدمي خطة صاحب العمل ملعاجلة 
أوضاع الشركة عن األسباب التي أدت إلى 
طلب التخفيض واجلدول الزمني، لذلك وأن 
تكون أولويات املعاجلة قبل تخفيض أجور 
العمال خفض املصاريف غير ذات الصلة 
والضرورية الســتمرارية نشاط صاحب 
العمل، وأن تكــون األولوية في تخفيض 
األجور ملتولي الوظائف القيادية، وأال تكون 
أوضاع الشــركة متعثرة بسبب ليس مما 

نص على شموله القانون.
ونظرا لطبيعة الشــركات واملشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة وفــق تعريــف 
قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة فقد 
استثناها القانون من هذه اإلجراءات، بحيث 
يكتفي صاحب العمل بتقدمي اتفاق موقع 
مع العامل على أال تزيد نســبة التخفيض 
على ٦٠٪ وال تزيــد مدة االتفاق على عام 

واحد فقط.
كما نظم القانون طبيعة تشكيل اللجنة 

التي تفحص طلبات التخفيض واجراءات 
عملهــا واالعتراض أو التظلــم او الطعن 
على قراراتها. وحــدد القانون حدا اقصى 
للتخفيض الذي ميكن للجنة املوافقة على 
بأال يتجاوز ٤٠٪ من أجر املوظفني الذين ال 
تزيــد أجورهم على ١٥٠٠ دينار و٥٠٪ من 
أجر املوظفــني الذين تفوق رواتبهم ١٥٠٠ 
دينــار. وحظر القانــون تخفيض األجور 
التي تبلغ ٢٥٠ دينارا شــهريا سواء كانت 

تدفع باألجر اليومي أو الشهري.
وتالفيا ألي اشــكاليات فيما مضى من 
اجراءات أو اتفاقات متت بني اصحاب االعمال 
والعمال قبل صدور هذا القانون وللحيلولة 
دون أي اضــرار يتعرض لها الطرفان فقد 
اجاز القانون أن اعتماد اللجنة املختصة أي 
اتفاقات سابقة بني العامل وصاحب العمل 
على أال تكون قبل صــدور القرارات التي 
أصدرها مجلس الوزراء املشمول بها تطبيق 
هذا القانون وفق نص املادة الثانية منه.

وأكدت املادة السابعة من هذا القانون 
على قيــام الهيئة العامة للقــوى العاملة 
مبراقبة التزام صاحب العمل باخلطة التي 
قدمها عند طلــب التخفيض وتعد تقريرا 
بعد ستة أشهر بشأن أوضاع نشاط صاحب 
العمل التي على ضوئها متت املوافقة على 
التخفيض. كما اجازت املادة الثامنة لصاحب 
العمل منح العاملني لديه إجازة بأجر مخفض 
ال يقل عن ٣٥٪ من الراتب، وجواز متديدها 
إلى شهر آخر بـ ٤٥٪ من األجر وإلى شهر 
ثالث بـ ٥٥٪ من األجر حتى الشهر الرابع 
فتكون اإلجازة بـ ٦٥٪ من الراتب، على ان 
تخصم املدد املمنوحة من رصيد اإلجازات 
املتاح للعامل أو ما قد يكون مســتحقا له 
مستقبال استيفاء للمدة التي منح مبوجبها 

اإلجازة على النحو السابق.

العمل يعود من بعد انقضاء الكوارث أو  احلروب أو األوبئة إلى األجر السابق قبل التخفيض أو زوال األسباب أيهما أقرب

باقي التفاصيل على موقع «األنباء »
www.alanba.com.kw
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الغامن استقبل رئيس وأعضاء 
اجلمعية الطبية الكويتية

اســتقبل رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن في 
مكتبه أمس رئيس اجلمعية الطبية الكويتية د.أحمد 

العنزي وعددا من أعضاء مجلس إدارة اجلمعية.
وضم وفد اجلمعية الطبية نائب رئيس اجلمعية 
ومدير مركز الكويت ملكافحة السرطان د.علي املوسوي، 
واألمني العام للجمعية د.سالم الكندري، وأمني الصندوق 

د.محمد العبيدان.
الرئيس الغامن متوسطا أعضاء اجلمعية الطبيةرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله رئيس وأعضاء اجلمعية الطبية الكويتية 

عاشور  لتأسيس مركز علمي 
لألبحاث الطبية ملواجهة األوبئة

العدساني: وزير املالية ماٍض لفرض
األمر الواقع بشأن الوثيقة االقتصادية

النائــب صالــح  قــدم 
عاشــور اقتراحــا برغبــة 

نصه اآلتي :
الكويــت  تزخــر دولــة 
بالكفاءات والطاقات الوطنية 
من أطباء وباحثني تخرجوا 
مــن أفضــل اجلامعــات في 
العالم ولكــن عندما رجعوا 
إلــى وطنهــم مت توظيفهــم 
بأماكن ومسميات ال تناسب 
شــهاداتهم العلمية وبالذات 
أصحاب الشهادات املتخصصة 
في األبحاث الطبية ، ولرفع 

مكانــة الكويت العلمية فــي األبحاث الطبية 
واالكتفــاء الذاتــي فــي األبحــاث النظريــة 
االكلينيكية ملواجهة أي وباء أو مرض جديد

فإننــي أتقــدم باقتراح 
برغبة التالي :

يتم تأسيس مركز علمي 
لألبحــاث الطبيــة يعنــى 
بوضع الدراسات واخلطط 
العملية املدروسة ملواجهة 
أي مــرض ووبــاء بشــكل 
مبكر من خــالل التواصل 
مع مراكــز البحث العاملية 
ويعّني الباحثون في املجال 
الطبي باملســميات التالية 

بشكل تصاعدي :
 PostDoc -١

Scientist -٢
First Scientist -٣ 
Senior Scientis-٤ 

جــدد النائــب ريــاض 
العدســاني مطالبته سمو 
رئيــس الــوزراء بتحمــل 
مسؤولياته جتاه الوثيقة 
االقتصاديــة، واحملافظــة 
علــى حقــوق املواطنــني 
ومكتسباتهم وعدم املساس 

بجيوب املواطنني.
 وقال النائب العدساني 
في تصريح مبجلس األمة 
أمس إن وزير املالية براك 
الشــيتان ماض في سعيه 
جلعل الوثيقة االقتصادية 

أمرا واقعا، من خالل إرسال الكتب إلى 
ديوان اخلدمة املدنية ووزارة الكهرباء 
واملاء بهدف املساس بالرواتب وزيادة 

رسوم اخلدمات العامة.
وأوضح العدساني أن «الوثيقة تتضمن 
جتميد كل الزيادات والترقيات الســنوية 
بدون وجه حق»، معتبرا أن هذا األمر غير 

دستوري.
ولفــت إلى أنه «حذر وزيــر املالية من 
تطبيق ذلك خالل جلسة استجوابه، من أن 

ذلك يؤثر سلبا على سعي 
املوظف لتحسني مستواه 

املادي والوظيفي».
«هنــاك  أن  وأضــاف 
تخفيضا في التعيينات في 
بند االعتماد التكميلي ووضع 
ســقف لها، مستغربا رغبة 
الوزير في محاربة البطالة 
من جهــة وســعيه لتقليل 
نســبة التعيينات من جهة 
العدساني  أخرى». واعتبر 
أن احلكومــة ترغــب فــي 
حتميل املواطن نسبة الـ ٥٪ 
اخلاصة بالتأمينات، واملساس 
بالهيئات التدريسية وتعليق 
العمل بالتدريــب اخلارجي 
جلميــع اجلهــات احلكومية ووضع ســقف 
للتدريب الداخلي، مؤكدا تصديه لهذا األمر.

وبني العدســاني أن وزير املالية بحكم 
موقعه يرســم السياســة املاليــة للدولة، 
معتبــرا أن الهدف مــن ذلك ضرب الطبقة 
الوسطى واملساس بحقوقهم وممتلكاتهم مما 
يستوجب إيقاف هذه الوثيقة والتصدي لها.

يهتم بوضع الدراسات واخلطط العملية بشكل مبكر

صالح عاشور

رياض العدساني

الدالل يسأل عن قرارات «املركزي» لدعم
مؤسسات القطاع اخلاص باملنح أو القروض

الدمخي: ما أسباب رفض عرض الفيلم الوثائقي 
عن معركة اجلسور على تلفزيون الكويت؟

الشاهني: ما ضوابط استيراد وتخزين «نترات األمونيوم»؟

الفضل يطالب احلكومة باتخاذ إجراءات
 ملعاجلة أوضاع املسجلني على الباب اخلامس

وجه النائب محمد الدالل 
سؤاًال إلى وزير املالية براك 
الشيتان قال في مقدمته: إن 
من تداعيات وباء ڤيروس 
كورونــا كوفيــد ١٩ تضرر 
االقتصاد وامليزانية العامة 
للدولة اضافــة إلى تضرر 
أفــراد مؤسســات القطــاع 
اخلاص ، وقد قامت احلكومة 
باتخاذ عــدد من اخلطوات 
أفــراد  دعــم  ذلــك  ومــن 
ومؤسسات القطاع اخلاص 
مــن خالل تكليــف البنوك 
احمللية بتقدمي تســهيالت 
مالية وقروض ميسرة لدعم 
املصاريف التشغيلية لألفراد 
واملؤسســات فــي القطــاع 

وجه النائب د. عادل الدمخي 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
أحمد املنصور قال في مقدمته 
إنه «منى الى علمي ان الفيلم 
الوثائقي عن معركة اجلسور 
لتلفزيون الكويت أخذت أحداثه 
من كتــاب قائد املعركة اللواء 
الركن سالم مسعود السرور 
رحمــه اهللا معركة اجلســور 
الــذي  الكويــت »  وحتريــر 
نشــر من قبل مركز البحوث 
والدراســات الكويتية، ورقم 
االيــداع: ١١٣/ ٢٠٠٧ وردمــك: 
لذلــك   .٢-٥٩-٥٦-٩٩٩٠٦

أطالب بتزويدي باآلتي:

أســامة  النائــب  وجــه 
الشــاهني ســؤاال إلى نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون الوزراء أنس الصالح 
قال في مقدمته: تعتبر مادة 
«نترات األمونيوم» من املواد 
الكيميائية شديدة اخلطورة، 
وعلى الرغم من دخول تلك 
املادة فــي بعض الصناعات 
املفيــدة كونها تعتبر مكونا 
كيميائيا أساسيا في صناعة 
األســمدة، وعند دمــج هذه 
املادة مــع الوقــود أو املواد 
الكيميائية األخرى فتصبح 
شديدة االنفجار، مما يجعل 

طالب النائب أحمد الفضل 
احلكومة بعدد من اإلجراءات 
ملعاجلة أوضاع املسجلني على 
الباب اخلامس في ظل أزمة 
كورونا، تتعلق بعودة فتح 
األســواق، ومعاجلة مسألة 
تخفيض أجور العاملني فيها 

بقرار من مجلس الوزراء.
فــي  الفضــل  وقــال   
تصريح مبجلس األمة أمس 
إنــه تقــدم باقتــراح برغبة 
حلث الهيئــة العامة للقوى 
العاملة باستصدار قرار من 
مجلس الوزراء بإعفاء جميع 
اصحاب الشركات الصغيرة 
واملتوسطة من دفع االجور 
كاملــة للعاملــني فــي تلــك 

املشاريع.

البنوك واملصارف، لذا يرجى 
افادتنا بالتالي:

١- يرجى تزويدي بالقرارات 
والتعاميم الصادرة عن البنك 
املركزي وكذلــك كل بنك من 
البنــوك علــى حــدة لتنفيذ 
قرارات مجلس الوزراء بشأن 
دعم أفراد ومؤسسات القطاع 
اخلاص من منح متويل ميسر 
أو قروض أو خالفه واملرتبط 
التعامــل  مبلــف تداعيــات 
مع وبــاء كوفيــد ١٩ مع ذكر 
االشتراطات ملنح التمويل أو 
القروض ومقدار ما خصصه 
كل بنك من البنوك كميزانية 

لذلك.
٢- يرجى تزويدي بكشــف 

الكويت؟ 
٢- ملاذا مت إبالغ وزارة اإلعالم 
بوقف عرض الفيلم الوثائقي 
قبل يومني من التاريخ املعلن 
لعــرض الفيلم علمــا بأنه مت 
اإلعداد لهذا الفيلم قبل أسابيع 
من يوم العرض وعلى دراية 
وتنسيق مع وزارة الدفاع، وما 
دور إدارة التوجيــه املعنوي 
لوزارة الدفاع خالل فترة إعداد 

الفيلم؟ 
٣- هل شــكلت جلنة من قبل 
وزارة الدفــاع للوقــوف على 
تقييــم الفيلــم الوثائقي؟ إذا 
كانــت اإلجابة بنعــم، من هم 
أعضاء اللجنة وما مؤهالتهم 

خطورتها تكمن في صناعة 
املتفجرات التي تفوق قوتها 
 ،(TNT) عند االنفجــار مادة
وشــهد العالم وقوع العديد 
من االنفجارات العرضية أو 
اجلرمية باستخدام تلك املادة.
وملــا كان ســوء تخزين 
تلك املادة يؤدي إلى حدوث 
البيئية الحتوائها  الكوارث 
على مواد سامة تتسبب في 
العديــد من اآلثــار الصحية 
الضارة، ويوصــي اخلبراء 
في مجال تخزين تلك املادة 
بأخذ احليطــة واحلذر عند 
التعامل معها أثناء تخزينها 
أو نقلهــا، وضرورة اختيار 

مراعاة للظروف احلالية عيب 
قانوني. 

وعن الشركات الكبيرة قال 
الفضل انه سيتقدم باقتراح 
بقانون لتعديل قانون العمل 
االهلي بغرض متكني صاحب 
العمل في احلاالت االستثنائية 
مــن تنظيم العمــل ووضع 
اخلطوات الالزم اتباعها قبل 

املساس برواتب املوظفني.
 ونــوه إلى أهميــة إلزام 
الشــركات بإثبــات الضــرر 
غيــر  املصاريــف  وقطــع 
الضروريــة وبعدهــا تتجه 
للرواتــب العاليــة واخيــرا 

اصحاب الرواتب االقل.
وطالــب الفضل من جهة 
أخرى باالنتهاء من موضوع 

قرارات مجلس الوزراء حتى 
حينه. 

الزمنيــة  الفتــرة  مــا   -٣
املستغرقة بعد تقدمي األوراق 
املطلوبة لنيل التمويل امليسر 
أو القــروض العتمــاد طلب 
التمويــل أو طلــب القــرض 
املرتبطني مبوضوع وقرارات 
التعامــل مع وبــاء كوفيد ١٩  
وهل توجد فترة محددة الجناز 
ذلك أو أن املسألة تعتمد من 
بنك أو مصرف آلخر حســب 
الظروف وهل توجد ضوابط 
لذلك نظــرا ألن تأخر الوقت 
يؤثر سلبا على الوضع املالي 
القطاع  ألفــراد ومؤسســات 
اخلاص املتقدمني بالطلبات.

اللواء الركن ســالم مسعود؟ 
اذا كانت اإلجابة بالنفي، ملاذا 
متنع وزارة الدفاع أي عمل من 
قبل اجلهات اإلعالمية األخرى 
وخصوصا اذا كان العمل من 

قبل تلفزيون الكويت؟
 ٦- هل الشخصيات احلقيقية 
التــي مت مقابلتها كانت فعال 
تعبــر عــن توثيــق معركة 
اجلســور التــي حدثــت في 
ذلك اليوم؟ إن كانت اإلجابة 
بنعــم، ملاذا يتم وقف الفيلم 
الوثائقي طاملا أن الشخصيات 
احلقيقية موجودة على قيد 
احلياة وهي تعبر وجتســد 

تلك البطوالت؟

ســالمة املواطنــني وحماية 
وطننا العزيز،

أطالب بتزويدي وإفادتب 
باآلتي: ١- كم يبلغ مخزون 
مــادة «نتــرات األمونيوم» 
فــي الكويــت؟ ٢-ما مصدر 
تلك املــادة اخلطــرة؟ وأين 
يتم تخزينها؟ ٣- ما اجلهة 
املنوطــة بتخزينهــا؟ ومــا  
دواعي اســتخدامها، وكيف 
يتــم االســتفادة منهــا؟ ٤- 
هل مستودعات تخزين مادة 
«نترات األمونيوم» تتوافر 
فيها الشروط الالزمة لألمن 
والسالمة؟ وهل توجد بالقرب 

من املناطق السكنية؟

قناعته مبا انتهى إليه املجلس 
بشــأن املشــروع احلكومي 
ملعاجلة آثار كورونا لوجود 
عيوب جسيمة تخللت مواد 
هــذا القانون، مؤكــدا اهمية 
تقــدمي قانــون بديــل يخدم 
البــاب اخلامــس  اصحــاب 
فــي التفاوض مــع عمالتهم 
لتخفيض رواتبهم، وال يجعل 
جميع العاملــني في القطاع 
اخلاص حتــت الباب الثالث 

في مهب الريح.

يوضــح فيــه كل بنــك عدد 
الطلبات التي تقدم بها أفراد 
ومؤسســات القطاع اخلاص 
ألخذ متويل ميسر أو قروض 
ومرتبــط بقــرارات مجلــس 
الوزراء في هذا الشأن ملعاجلة 
آثار وباء كورونا مع ذكر عدد 
الطلبات التــي مت التقدم بها 
لدى كل بنك من البنوك ومقدار 
األموال املطلوبة وعدد األطراف 
من أشخاص أو مؤسسات التي 
مت اعتماد متويلهم أو صرف 
مبالــغ لهم أو قروض من كل 
بنك من البنوك مع  بيان مقدار 
مــا صرف اجماال من كل بنك 
في هذا اخلصوص منذ صدور 
قرارات البنك املركزي تنفيذ 

وهل كانوا مشاركني مبعركة 
اجلسور وما رتبهم العسكرية 
في ذلك اليــوم؟ مع تزويدي 

بالتقييم إن وجد؟ 
٤- هــل هناك جلان شــكلت 
لتقييــم أي أعمــال وثائقيــة 
تخص فترة الغزو الى حترير 
الكويت؟ إن وجدت ماذا كانت 
قراراتهــا؟  يرجــى تزويــدي 
مبحاضــر االجتماعــات التي 
بناء عليها مت اتخاذ القرارات 

الالزمة؟ 
٥- هــل قامــت وزارة الدفاع 
ممثلة بالتوجيه املعنوي بأي 
عمل بتوثيق معركة اجلسور 
أو تخليد قائد معركة اجلسور 

املناســبة للتخزين  األماكن 
بعيدا عــن املناطق املأهولة 

بالسكان.
الكوارث  ونظرا لتكــرار 
الناجتــة عــن االنفجــارات 
في املخازن واملســتودعات 
التي حتتوي على تلك املادة 
اخلطرة في العديد من بلدان 
العالــم، وآخرهــا االنفجــار 
املروع الذي هز مرفأ بيروت 
بجمهورية لبنان الشقيقة، 
والذي أدمــى قلوبنا جميعا 
للخسائر الفادحة في األرواح 

واملمتلكات.
وحرصا منا على ممارسة 
دورنا الرقابي، وللحفاظ على 

املراحــل اخلمس والســماح 
انشــطتها  بفتــح  للنــاس 
التجارية مراعــاة للظروف 
املاليــة ألصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة، كاشفا 
عن ان ١٥٪ من املشــاريع مت 
اغالقهــا وان نســبة أخرى 
في اجتاه االغالق إذا استمر 

الوضع على ما هو عليه.
 وحــذر من أن اســتمرار 
هــذا الوضع يعنــي العودة 
للمســاعدات احلكوميــة او 
التوظيــف، مطالبــا  بــاب 
جميــع اجلهــات احلكومية 
املتصلة مبشاريع املتوسطة 
والصغيرة بتقدمي تسهيالت 

تعالج أوضاعها. 
 وفي موضوع أكد الفضل 

استفسر عن الفترة الزمنية املستغرقة بعد تقدمي األوراق املطلوبة لنيل التمويل امليّسر

سأل عن تشكيل جلان لتقييم األعمال املشابهة

محمد الدالل

د. عادل الدمخي

أسامة الشاهني

اخلاص والناجتة عن تفشي 
وباء ڤيروس كورونا ونظراً 
ألهمية املوضوع ومسؤولية 
البنــك املركزي عن متابعة 

التــي أدت  ١-مــا  األســباب 
لرفض عرض الفيلم الوثائقي 
على القنــاة األولى لتلفزيون 

اســتخدامها فعاال في أعمال 
اإلنشاءات وتفتيت الصخور 
أن  إال  التعديــن،  وأعمــال 

 وأضــاف ان هناك اتفاقا 
مــا بني رب العمــل والعامل 
برضــاه فــي التنفيــذ وهم 
اغلبهم راغبون بذلك، مشيرا 
إلى أن االقتراح يقتضي تقدمي 
كتاب بذلك إلى اجلهات املعنية 
حتــى يتم اصدار قــرار من 
مجلس الــوزراء.   وأوضح 
الفضل أن اقتراحه يستند إلى 
نص املادة ٥٧ من قانون العمل 
االهلي والتي جتيز بقرار من 
مجلس الــوزراء اعفاء بعض 
االنشــطة من حتويــل اجور 
العمالة الوافدة الى املؤسسات 
املالية احمللية، معتبرا ان عدم 
وجــود بنــد صريح يســمح 
ألصحاب املشروعات الصغيرة 
ملشاهدة الڤيديوواملتوسطة بتخفيض الرواتب 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

البرملان العربي ُيشارك في متابعة 
انتخابات مجلس الشيوخ املصري

القاهرة ـ هناء السيد

يشارك البرملان العربي 
بوفد يضم عددا من أعضائه 
من عدد من الدول العربية 
انتخابات مجلس  ملتابعــة 
الشــيوخ بجمهورية مصر 
العربية والتي ستعقد اليوم 
الثالثاء وغداً األربعاء ١١ و١٢ 
اجلاري، وذلك تلبية للدعوة 
املوجهة للبرملان العربي من 
الهيئة الوطنية لالنتخابات 
بجمهورية مصــر العربية 
انتخابات مجلس  ملتابعــة 

الشيوخ املصري.
تأتي مشــاركة البرملان 
العربي في متابعة انتخابات 
مجلس الشــيوخ املصري، 
علــى الرغــم مــن القيــود 
التنقــل  املفروضــة علــى 
بني الدول العربية بســبب 
جائحة كورونا، حرصا منه 
على متابعة االستحقاقات 
الدميوقراطيــة فــي الدول 
العربية ودعما جلمهورية 

مصــر العربية التي أعادت 
العمــل بنظــام املجلســني 
للحيــاة النيابية املصرية، 
انتخابات  وباعتبارها أول 
الشــيوخ مبسماه  ملجلس 
التعديــالت  اجلديــد بعــد 
 ٢٠١٩ لعــام  الدســتورية 
للبرملــان  ســبق  والتــي 
العربي املشاركة في متابعة 
االستفتاء عليها، وفي إطار 
مشاركة البرملان العربي في 
متابعــة كل االســتحقاقات 
بجمهورية مصــر العربية 
ومنها االنتخابات الرئاسية 

والنيابية السابقة.
ووضع البرملان العربي 
خطــة عمــل ملتابعــة هذه 
االنتخابات، حيث ســيقوم 
وفد البرملان العربي املشارك 
بتغطية أكبر عدد ممكن من 
املراكــز االنتخابيــة، ومبا 
يضمن تنــوع طبيعة هذه 
املراكز في القاهرة وعدد من 
احملافظات املصرية، ومتابعة 
إجراءات عد وفرز األصوات 

وإعالن النتيجة.
وسيقوم البرملان العربي 
بعد إمتام عمليــة املتابعة 
برفــع تقريــر إلــى الهيئة 
لالنتخابــات  الوطنيــة 
بجمهورية مصــر العربية 
يتضمــن مالحظــات وفــد 
البرملان العربي املشارك في 
متابعة العملية االنتخابية.

اليوم وغداً بدعوة رسمية من الهيئة الوطنية لالنتخابات

جانب من اجتماع سابق للبرملان العربي

طلب تزويده بكمية املخزون منها ومصدره

ملشاهدة الڤيديو
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آلة اخلياطة: ١٨٣٠ - فرنسا

استخدمت اإلبرة ذات اخلرم منذ قدمي الزمان، فقد وجد 
علماء اآلثار إبرا من العاج والعظم وأنياب حيوان الفظ في 
كهوف العصر احلجري التي يرجع تاريخها الى أربعة آالف 
عام. واحلقيقة أن اكتشاف اإلبرة يفوق في أهميته الدوالب 
والنار. لقد بدل الدوالب من طريقة التنقل وعدلت النار 
طريقة تناول الغذاء، أما االبرة فقد غيرت جذريا أسلوب 
الناس رجاال ونساء منذ  للمالبس. بقي  ارتداء االنسان 
العصر احلجري وحتى عام ١٨٣٠ يخيطون املالبس  باليد، 
فكان اخلياط املاهر يخيط ثالثني قطبة في الدقيقة. جاوز 
عدد القطب التي تخيطها أولى آالت اخلياطة بتصميمها ما 
يستطيع اخلياط املاهر إجنازه في الدقيقة بنسبة ٢٠٠ إلى 
٣٠. ابتكر اخلياط الفرنسي بارثيليمي تيمونيير في عام 
١٨٣٠ آلة تخيط القطب من خيط واحد، نالت اآللة إعجاب 
احلكومة بحيث انه وبوقت قصير شّغل تيمونيير ثمانني 
آلة خياطة لتأمني خياطة البدالت العسكرية، إال أن اخلياطني 
احملترفني رأوا في آلة تيمونيير عدوا يهددهم، فاقتحموا 
مصنعه ودمروا اآللة وكادوا يقتلونه، فهرب من اخلوف 
الى بلدة أميليبوي حيث مات فقيرا، لكن آلته لم متت بل 
ظهرت بأشكال عدة فيما بعد. الياس هو واسحق سنجر: 
«الياس هو» ميكانيكيا في بوسطن إلعالة أسرته  عمل 
املؤلفة من زوجة وثالثة أوالد، وفي أحد أيام عام ١٨٣٩ 
سمع رئيسه في العمل يخبر أحد زبائنه بأن املستقبل 
مفتوح أمام أي شخص يستطيع ابتكار آلة للخياطة، وعلى 
الفور أصبحت الفكرة هاجسه اخلاص. راقب الياس في 
البداية يدي زوجته وهي تخيط املالبس الستنباط فكرة 
آلة تستطيع تقليدها، ففشل وقرر ابتكار نوع جديد من 
القطب، وفي سبتمبر عام ١٨٤٦ وضع تصميم آلة اخلياطة، 
وبدأ بتشغيلها وعرضها على كبار الصناعيني إلقناعهم 
بتبنيها. كانت اآللة تخيط في خط مستقيم ملسافة قصيرة 
يصبح من الواجب بعد ذلك إعادة تركيز القماش، وتتميز 
اقتنع  الدقيقة.  ثابتة في  بقدرتها على إجناز ٢٥٠ قطعة 
الصناعيون األميركيون باآللة إال أنهم عرقلوا انتشارها 
برفع سعر مبيعها الى ٣٠٠ دوالر وذلك وقاية لهم من غضب 
اخلياطني واخلياطات. وملا يأس الياس من ترويج آلته في 
أميركا أبحر مع عائلته الى اجنلترا عام ١٨٤٧ فخاب أمله 
هناك أيضا. وعاد في عام ١٨٤٩ مع عائلته الى أميركا باألجر 
الذي وفره من العمل طباخا على منت السفينة. اكتشف 
الياس بعدما وصل نيويورك ان احملال التجارية تعرض 
آالت خياطة كالتي ابتكرها وبسعر ١٠٠ دوالر للواحدة، 
فلجأ الى القانون الستعادة براءة االختراع الذي تشارك 
فيه عدة صناعيني وباألخص امليكانيكي الصناعي اسحق 

سنجر من والية بوسطن.

الطب

أكرم حسني

موناليزا

هي (اجليوكوندا) أشهر وأجمل لوحة رسمت لوجه 
(ليوناردو  الفنان االيطالي  ابتدعها  التاريخ  على مدى 
دافنشي)، ويقال إنها تعود الى عام ١٤٩٥ في فترة ما يعرف 
باملرحلة الفنية الثانية لهذا الفنان االيطالي، والتي متتد 
بني عامي ١٥٠٣ و١٥٠٥ وقد نفذت بالزيت على اخلشب 
بطول ٧٧ سم وعرض  ٥٣ سم، وتوجد حاليا في متحف 
اللوڤر بباريس في فرنسا، ويشاع أن دافنشي استغرق 
أعواما طويلة في رسمها عن سيدة إيطالية من فلورنسا 
تسمى موناليزا تزوجت من رجل معروف آنذاك يسمى 
فرانشيسكو ديل جيوكوندو فأصبحت هي الـ (جيوكوندا) 
نسبة اليه. وقد شغف بها دافنشي بسبب غموضها، فكانت 
اللوحة معبرة عن هذا االلتحام والتناقض الصارخني بني 
ابتسامة الشجن وسخرية النظرة، وقد اتبع فيها دافنشي 
تكنيكا غريبا مما جعلها تعتبر على مدى العصور منوذجا 
جماليا فلسفيا، وتدخل دون قصد عالم الفن السوريالي. 
وقد أحب دافنشي اللوحة حبا شديدا مما جعله يحملها 
معه أينما ارحتل، ثم وصلت الى امللك الفرنسي فرانسوا 
األول الذي كان صديقه ويقال إنها بيعت له من مجهول 
امللك بني لوحات يحبها في  الفنان، فوضعها  بعد وفاة 
(حمام) جناحه اخلاص، الذي يقال إنه كان نواة متحف 
اللوڤر القائم حاليا، وكان يحتفظ في هذا اجلناح بأغلى 
اللوحات ثم حوله الى (جاليري) لبعض الزوار املهتمني، 
وكان الفنانون يتوافدون من كل مكان لرؤية اجليوكوندا 
بالذات، وكان الفنان رافائيل من أشد املغرمني باللوحة، حتى 
انه حاول تقليدها وحني انتقل امللك لويس الرابع عشر 
الى قصر فرساي أخذ اجليوكوندا معه، لكن ابنه لويس 
اخلامس عشر كان ميقتها فوضعها في أحد املخازن، حتى 
أعادها نابليون الى غرفة نوم القصر امللكي اخلاص به.

يسنامورااا

تاداعلاللل

اديلاقتمعف

منتدياتفقل

لواعيبركدس

مسلفيرخراف

شاصيفيصولة

اءريوتشنفط

هـلفباطقأرب

يهموركلايا

رالغفراندح

تاياورلابث

١ - التي ال تسمع - ذهب، ٢ - يحترم (معكوسة) 
- عكس محاسن، ٣ - مستهزئة - بستان، ٤ - علل 
- مبتل، ٥ - يرشد (معكوسة)، ٦ - عبرا - نصف 
عادل - حرف هجاء (معكوسة)، ٧ - متشابهان - 
العائلة (معكوسة)، ٨ - جتلد بالصبر - بيت األسد، 

٩ - الالئم - متشابهان، ١٠ - جنمع - صحراء.

باحث

مشاهير
الروايات
املفكرون

رومانسي
تقاليد

العادات
الفلسفة
الغفران

العقد
الفريد
أقطاب
خريف
الكروم

 منتديات
وسائله

الصرف
ربيع

صيفي

شتوي

١ - منطقة كويتية، ٢ - رسن - نبات عطري، ٣ - عكس 
الغالي (معكوسة) - ضجر، ٤ - منزل (معكوسة) - من 
األقارب، ٥ - فنان خليجي (معكوسة)، ٦ - والدة - اللوم، 
٧ - مالمح - فرا، ٨ - نائم - حرف هجاء (معكوسة)، 
للتعريف   - آلة موسيقية، ١٠   - ٩ - محافظة كويتية 

(معكوسة) - رفض - للتوجع.

أفقياً: عموديًا:
١ - الصماء - رحل، ٢ - يجل (معكوسة) - مساوئ، ٣ - 
ساخرة - حقل، ٤ - أمراض - ندي، ٥ - يدل (معكوسة)، 
٦ - مرا - (عا) - باء (معكوسة)، ٧ - ي ي - األهل (معكوسة)، 

٨ - حتمل - عرين، ٩ - العاتب - ا ا، ١٠ - نلم - بادية.

١ - الساملية، ٢ - جلام - ريحان، ٣ - الرخيص (معكوسة) 
- ملل، ٤ - دار (معكوسة) - العم، ٥ - عيضة (معكوسة)، 
٦ - ام - العتب، ٧ - سحنة - هربا، ٨ - راقد - ياء 
(معكوسة)، ٩ - حولي - الناي، ١٠ - ال (معكوسة) - أبى - آه.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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احلذاء األخضر

برودكاست

م.أحمد عمر باحلمر

تتكرر بني الفينة واألخرى مشكلة التركيبة السكانية في الكويت، 
وارتفاع نسبة الوافدين إلى ٧٠٪ بشكل سريع دون دراسة طبوغرافية 
وال اجتماعية وال اقتصادية، مما تسبب في مشاكل انتشار األمراض 
بينهم بشــكل كبير جدا مع جائحة كورونا، للكثافة السكانية التي 

يعيشونها.
وكانت ردة فعل املواطنني عنيفة جتاه العمالة السائبة، حيث تبني 
أن هناك عشرات اآلالف منهم هاربني من كفالئهم، ويعيشون وسط 
بيئة سكنية سيئة وتكدس بشري غير مقبول وأحياء غير نظيفة.

وال يوجد بلد رأســمالي في العالم يستغني عن العمالة الوافدة، 
إما بسبب قلة عدد املواطنني، أو ارتفاع دخل املواطن نسبيا، وذلك 
على مختلف الوظائف، ففي بريطانيا مثال ال يقل عن ٥٠٪ من األطباء 
واملمرضني والفنيني وافدون، فإذا كان ذلك على مستوى الوظائف 

العليا، فما بالك بالوظائف املتوسطة والدنيا؟!
ولألمانة.. فقد ساهمت وفرة العمالة املتوسطة والدنيا لدينا في 
استقرار األجور بشكل عام، وخصوصا البناء واحلدادة والنجارة 
وإعادة التدوير والتوزيع واخلدمات العامة، وكسر احتكار املصانع 
الكبرى واخلدمات اللوجستية، وسيسهم نقصهم في رفع األسعار 
من جانب، ونقص وفرتها من جانب آخر، وهذا ما ال يشعر به البعض 

وردود الفعل الغاضبة جتاه العمالة الوافدة الهامشية.
وينبغي هنا عدم اخللط بني جتار اإلقامات والعمالة الشــريفة، 
وعدم دمج من استغلوا وظائفهم أو جتاوزوا القانون مع امللتزمني، 
ومن عني مستشارين برواتب باهظة، ووضع النقاط على احلروف، 
بل ينبغي النظر للموضوع بشمولية وعلمية وإنسانية، حفاظا على 

مستقبل واستقرار البلد.
نحن بحاجــة حقيقية للعمالة الوافــدة، مبختلف تخصصاتها 
ومستوياتها، وباملقابل نحتاج إلى تنظيم احلاجة وعقود التوظيف 
والرقابة على األداء، وتوزيع األعداد على احملافظات الكويت نسبة 
وتناســبا، وخصوصا الســكن ومرافقه وخدماته، لتحقيق األمن 

االجتماعي والصحي والغذائي والكرامة للوافدين.
وحتى أكون عمليا، سأطرح مناذج لتجمعات سكانية ميكن تدمج 
مع أفكار أخرى من أصحــاب االختصاص في التخطيط العمراني 

والسكاني واالجتماعي والصحي واألمني.
أوال: منطقة منوذجية للنخبة:

يوجد في املدينة اجلامعية بالشويخ سكن خاص ألعضاء هيئة 
التدريس، وهو ســكن فاخر، إال أن املنطقة تفتقر للخدمات العامة، 
سوى فرع جمعية صغير، مما جعل إدارة اجلامعة تصرف بدل إيجار 
لهم، ليخرجوا ويسكنوا اختياريا بأماكن خارجية، ففرغت نصف 
املباني مما اضطرهم إلسكان موظفني عاديني فيها، فاختلط احلابل 

بالنابل، وشكوى الدكاترة من الروائح واإلزعاج.
واألفضل أن يكون لدينا ٣ مجمعات سكنية، بإيجارات رمزية أو 
متوسطة حسب عقد التوظيف، األول فاخر مخصص ألعضاء هيئة 
التدريس، والثاني متوســط لعموم املوظفني وفق ضوابط صحية 
وبيئيــة راقية، وفصل العوائل عن العزاب، وحتديد عدد الســكان 
في كل شــقة، والثالث للطلبة، وتكون بينهم مسافات كبيرة، ولكل 

مسجده اخلاص.
وتبنى حول تلك املباني الثالثة مراكز جتارية (موالت) متوسطة 
حتوي محالت وخدمات عامة مثل: ســوبر ماركت فاخر، مصبغة، 
حالق، صالون نسائي، ناد صحي، خدمات طباعة وتغليف وتصوير، 
سفريات، خياط رجالي، خياط نسائي، أقمشة، مالبس شعبية، حلويات، 
مخبز ومعجنات، مقاه، مطاعم، بنوك.. وغيرها من اخلدمات التي تلبي 
جميع الطلبات ملختلف املستويات، وكل ذلك سيحقق إيراد للدولة 
حتى ولو بنظام اخلصخصة، ويوفر اخلدمات للمباني الثالثة وغيرها.
ويلزم ذلك االستقرار توفير مركز صحي، ومركز أمن، ومركز 
خدمات حكومية، وإن تيســر توفير أفرع مدارس خاصة مصغرة 
لــكل املراحل، أو توفير مدارس في مناطــق قريبة منهم، ومراكز 

صيانة سيارات.
كما ميكن االستفادة من مرافق اجلامعة كاملالعب واملسارح وحمام 

السباحة واملكتبة العامة واحلدائق وفق نظم محددة.
وللحديث بقية..

اســتيقظ الشــعب اللبناني قبل أيام على فاجعة انفجار مرفأ 
بيروت الذي خلف على اثره عددا كبيرا من القتلى جتاوز١٥٠ قتيال 

و أكثر من ٦ آالف مصاب 
الفاجعة لم تقتصر على اللبنانيني وإمنا شملت جميع دول العالم 
التي خيم عليها احلزن،وتداعت على الفور إلى مد يد العون وتقدمي 

املساعدات بشكل عاجل لهذا الشعب العربي الشقيق. 
الكويت كعادتها كانت من أول الدول التي أطلقت جسرها اجلوي، 
وبتوجيهات ســامية من نائب األمير سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، حفظــه اهللا، عبر طائرات القوة اجلوية التي حّملت باملواد 
الطبية والغذائية واإلنســانية إلى األشقاء في لبنان ودعمهم بكل 

احتياجاتهم بشكل عاجل منذ الساعات األولى للحادثة. 
كما قامت جمعية الهالل األحمر الكويتي أيضا بإرســال طائرة 
دعم لألشــقاء قدرت بنحو ٣٦ طنا مــن األدوية واألجهزة الطبية 
والكراسي املتحركة وحليب األطفال وأكياس الدم وعيادات متنقلة 
فــي ضواحي بيروت خلدمة املصابــني واملرضى في تلك املناطق 
إضافة إلى ذلك أطلقت اجلمعية حملة جلمع التبرعات النقدية لتوفير 
االحتياجات اخلاصة واألدويــة وكذلك احلال لوزارة التجارة التي 
قامت على الفور بتنفيذ توجهيات ســموه بإرسال السلع الغذائية 

بكافة أنواعها للشعب اللبناني. 
كذلك قامت هيئات خيرية كويتية على الفور بالدعوة للتسابق 
لدعم الشعب اللبناني ومد يد العون له للخروج من هذه األزمة التي 
خلفت قتلى وجرحى وتدميرا للممتلكات والتنســيق لعمل حملة 

تبرعات لدعم هذا الشعب. 
الفزعة الكويتية على مختلف األصعدة ليست بغريبة على بلد 
اإلنســانية ممثلة بقيادتنا احلكيمة بصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظة اهللا وأدام عليه موفور الصحة والعافية، ونائبه 
سمو ولي العهد والشعب الكويتي الكرمي والعظيم الذي جندهم دائما 
متصدرين في تقدمي يد العون واملساعدة لكل متضرر ومحتاج في 

مختلف دول العالم. 
لبنان العظيم سيعود بهمة رجاله وشبابه وبناته ألفضل ما كان 
عليه بالسابق بتعاضدهم وتكاتفهم للنهوض ببلدهم بتجاوز هذه 

احملنة بدعم من األشقاء واألصدقاء. 
لبنان بالنسبة لي كمواطن كويتي ال ينسى دوره وموقفه العربي 
العظيم ابان الغزو العراقي الغاشم على بالدنا في دعمهم واصطفافهم 
مع احلق الكويتي واملطالبة بانســحاب العراق من الكويت وعودة 

احلق الكويتي إلى أهله. 
نحن على يقــني بأن كل أزمة في لبنان حتــدث جتعلها قويا 

وصامدا مهما تعددت احملن. 
املتطوعون نزلوا ألرض امليدان من شــباب وبنات في املناطق 
املتضررة لرفــع األنقاض واأللواح الزجاجية املتناثرة التي جنمت 
عن االنفجار، والعمل على تنظيف املناطق، ومد يد العون لألســر 

احملتاجة التي فقدت مساكنها. 
هؤالء هم اللبنانيون متحدون دائما في وجه األزمات واحملن.

بأن رأسمال  يخطئ من يظن 
البنوك،  اإلنسان هو رصيده في 
بل الرصيد احلقيقي لإلنسان هو 
سمعته، فرأس مال اإلنسان يكون 
من خالل مغادرته ألي مكان بذكر 

حسن وسيرة عطرة.
الكفاءات  ولطاملا نســمع عن 
واخلبرات الوطنية الكويتية، أضع 
بني أيديكم عبر هذه السطور احد 
رجاالت الكويــت التي تعمل بال 

ضوضاء وبعيدا عن األضواء.
شخصية هذا املقال هو أستاذ 
جامعي ال جتد طالبا أو عضوا من 
أعضاء هيئة التدريس إال ويذكره 
بخير ويثني عليــه، وعلى رقي 

أخالقه وعلمه.
إنه أ.د.حسني اخلياط عميد كلية 
الهندسة والبترول السابق، والذي 
املبادرين والداعمني  كان من أول 
ألكادميية «هندس» إلعداد القيادات 
الهندســية والســاعني إلجنازها 
وتنفيذها، فكان منوذجا للقيادي 
املبادر واملشجع لألفكار اإليجابية 
والتنموية التي ترســم مستقبال 
مهنيا مميزا خلريجي كلية الهندسة 
والبترول واحلريص على تطوير 

الكويت.
لم يحصل لي الشرف أن أكون 
طالبا عنده في قسم الهندسة املدنية 
ولكن حصل لي الشرف مبزاملته 
في احليــاة العملية فتعلمت منه 
الكثير، فهو مثاال لألخ الكبير واألب 
الداعم واملشجع، تعلمت منه املهنية 
املواعيد  العمل، والدقة فــي  في 
والرقي في التعامل، والتركيز على 
الرؤية، واالجتهاد لتذليل العقوبات، 
وبذل السبب بعد التوكل على اهللا 
لتحقيق األهداف، والرضى بالنتائج.

قدم استقالته من جامعة الكويت 
األســبوع املاضي بعد أكثر من ٤ 
عقود من العطــاء تخرج خاللها 
اآلالف من املهندسني من حتت يديه.

الكويت فيها  أعتقد أن جامعة 
الكثيــر من الكــوادر والكفاءات 
الشبابية القادمة، إال انها خسرت 
خبرة وقامة هندسية أكادميية راقية 

وهو د.حسني اخلياط (بوعلي).
املقــال حول هذه  كتبت هذا 
التي تعيش  الوطنية،  الشخصية 
بيننا لكونه نبراسا وقدوة عملية 
نســتلهم منها الــدروس والعبر 
العملية  للمقبلــني على احليــاة 

والقيادية.
وأسأل اهللا أن يوفقه في حياته 
القادمــة ويبارك له فــي عطائه 

وصحته وأن يطيل في عمره.

نصمد أمام ما هو ثقيل، وثقيل 
جدا دون التأثر باملوقف محاولة منا 
بالتظاهر بالقوة والصبر، وأحيانا 
خوفا منا على من هو أمامنا كي ال 

ينهار أو تضعف عزميته.
ونسقط أمام البسيط ونهوي، 
بالرغم من التفــاوت الكبير بني 
املوقــف األول الثقيــل واألخير 
البسيط، البسيط جدا. ال شك أن 
البسيط جاء وأكمل مسيرة  هذا 
األول الثقيل، قشة على ظهر بعير.
توجهنا أنــا وزوجتي إلجراء 
عمليــة في أحد املستشــفيات، 
ومن واجباتي بالطبع القيام بذلك 
وحني جاء وقت الدخول إلى غرفة 
العمليات رافقتها إلى الباب الذي 
العمليات عن بقية  يفصل غرف 
العيادات، كون تلك املنطقة حتتاج 
إلى عناية فائقة وإجراءات احترازية 

عديدة.
متالكت نفسي حتى ال تسقط 
دموعي أمامها حتى آخر حلظة حني 
أغلق الباب، لكن حني رجعت إلى 
الغرفة التي تركت فيها حاجياتها، 
وجدت حذاءها األخضر الصغير، 
فلم أمتالك نفســي. صمدت أمام 
غرفة العمليات وقد أكون ظهرت 
مبنظر القاسي، وسقطت أمام ذلك 

األخضر الصغير.
أيها اإلنسان،  كم أنت عجيب 
حني ظننت أنني تغلبت على املوقف 
الكبيــر، جاءني ما هو خارج عن 
حســاباتي وأبكاني «حذاء»، بل 
شعرت بأنه ينتظرها، تركت الغرفة 
هاربا منه، لكن ظلت صورته في 

خيالي.

الظروف مهما بلغت قسوتها ومهما 
كانت حدتها، حيث ميكن للطالب أن 
يتفاعل عن بعد مع جميع احملاضرات 
يشارك ويناقش دون أن يترك للظروف 

فرصة حتول دون ذلك.
شكرا معالي الوزير وشكرا سعادة 
الناجحة،  اإلدارة  املدير، هكذا تكون 
هكذا يستفيد الناجحون من الظروف، 
يخرجون من املشكالت بفوائد إضافية، 
يحولون الصعاب الى ساللم يصعدون 
مــن خاللها إلى األعلــى، ولعل من 
ميتلكون تلك اإلمكانات والقدرات ال 
خوف عليهم وال هم يحزنون، هي إذن 
نقلة نوعية وإجناز جديد في خزائن 
معالي الوزير وسعادة املدير وجميع 

من شارك في هذا اإلجناز العظيم.
أرجوحة أخيرة: إلى رئيس احلكومة 
التربية نقول: مازلنا ننتظر  ووزير 
عيديتنــا منكم «تعيــني فايزنا» فال 
تخذلونــا. وإلــى زمالئــي وجميع 
العامة  للجامعة والهيئة  املنتســبني 
التطبيقي والتدريب وجميع  للتعليم 
الهيئات التعليمية وجميع الطالب في 
دولتنا احلبيبة نقول: «عدنا والعود 

أحمد»، وكل عام وأنتم بخير.

قياس ريختر للزالزل قبل يومني من 
ذكرى مأساة هيروشيما وناجازاكي. 
يقف الشعب اللبناني اآلن مصدوما 
بعد انفجار مرفأ بيروت وال يدري كيف 
يخرج من أزماته املتالحقة، وهو يحتاج 
إلى مساعدة دولية صادقة تعينه على 
اخلروج من صدمته ومن أزماته وال 
بديل عن البدء بتحقيق دولي للكشف 
عن أبعاد هذا االنفجار الذي ال يخفى 
علــى املراقبني خفاياه واملتســببني 
الرئيســيني له منذ تخزين شــحنة 
٢٧٥٠ طنا من مادة نترات األمونيوم 
القابلة لالنفجار طيلة السنوات الست 
املاضية في مينــاء بيروت الذي كان 
في تصرف ما يسمى بحزب اهللا ذراع 

النظام اإليراني في لبنان.
مثل هذا التحقيق الدولي لن ميس 
اللبنانية ألنه تدخل دولي  الســيادة 
قانوني ملساعدة لبنان، كما أن السيادة 
اللبنانية مفقودة منذ سيطرة النظام 
اإليراني عبر احلزب الطائفي على الدولة 

اللبنانية واستالبها لسيادته.

أي  تنقسم تنشــئة األطفال في 
مجتمــع إلى تنشــئة مقصودة وال 
مقصودة، أما األولى فيقصد بها كل 
ما يتم تعليمه للطفل بشــكل مباشر 
الطبيعية  العلــوم  ومقصود مثــل 
اللغات  كالفيزياء والكيميــاء وحتى 
وخالفه بهدف تطوير مهارات الطفل، 
والثانية يقصد بها األعراف والعادات 
االجتماعية التي يكتسبها الطفل من 
املجتمع بشكل غير مباشر، فاحتكاك 
الطفل مع أقرانه باملدرسة ويتعلم منهم 
إيجابية  مصطلحات وأفعاال ســواء 
أوســلبية هذا نوع من التنشئة غير 
املقصودة، وتعلم الطفل بشكل مباشر 
في مادة الرياضيات مثال هذه تنشئة 

مقصودة.
أفضل طرق التعليــم في وقتنا 
احلالي هي الطــرق التي تعتمد على 
التنشــئة املقصودة وتكون بإطار ال 
مقصودة، فيتم توجيه األطفال للتنشئة 
الصحيحة بطرق غير مباشرة حتى ال 
التنشئة املقصودة  ميل األطفال ألن 
مثيرة للضجــر، ومفعولها أقل من 

الالمقصودة.

دار األيتام أو دور رعاية املسنني ورعاية 
املعاقني وأقسام التأهيل ورعاية اليوم 
الواحد التابعة للهيئة العامة لشــؤون 
ذوي اإلعاقة ووزارة الشــؤون ممن 
يراعون ويعتنون ويالطفون نزالءهم 
بحب وتفان، ال ينتظرون شــكرا من 
أحدهم أو تقديــر من آخر، أو كاميرا 
جتوب به العالم وتكشف عن إنسانيته 
وروحه الطيبة إال اجلزاء من رب زرع 
في قلوبهم احملبة والرحمة جتاه هؤالء 
النزالء واملرضى، فتحية سالم ملالئكة 
الرحمة الذين ترفرف أجنحتهم فوق 
كل مريض ضعيف مد إليهم يد احلاجة 

فتلقفوها بحب وإقدام. 
دونت كتب التاريخ بطوالت بعضهم 
في أبرز صفحاته حروف اإلنســانية 
مبعناها احلرفي، وألبستهم احلرفية 
املهنية تاج املهارة واإلنسانية وكرمتهم 
اإلنسانية العاملية بلقب مالئكة الرحمة 
قبلة على جبني كل ممرض وممرضة 
ضحى بوقته وراحته في سبيل راحة 
مريــض يحتــاج إليه شــكرا جنود 

اإلنسانية.

الدراسي وجندهم أغلبهم مستذكرين 
الكثير من الدروس واملعلومات التي 
كانت تطرح وتناقش آنذاك، ونستذكر 
املاضي ونستمع إلى ما فاتنا من أخبار 
في فترة االنقطاع، ولعل أجمل ما في 
ذلك أيضا أن جند بعضهم قد دخل 

القفص الذهبي.
ما أجمل أن جند أنفسنا قد حققنا 
تلك النقلة النوعية لنتيح من خاللها 
فرصة جلميــع الطلبة االطالع على 
الدروس واحملاضرات دون اشتراط 
التواجد في حرم اجلامعة، إنها ببساطة 
خطوة جتسد القدرة على التغلب على 

حدث العكس وشاهد العالم السحابة 
العظيمة البيضاء (املشروم) وهي تلف 
مرفأ بيروت وتدمره بالكامل لتزحف 
ريحها بضعة كيلو مترات داخل املدينة 
وتصيب املباني بأضرار كبيرة ويسقط 
من جرائها آالف املصابني ومئات القتلى 
واملفقودين وتضيف إلى لبنان مأساة 
جديدة تفوق مآسيه التي يعاني منها 
منذ عقود، ولألســف يأتي االنفجار 
الذي تبلغ قوته ٤٫٥ درجات على جهاز 

واملجتمع، يجب أن نقف عنده فسواء 
أدينوا بذلك فهم مجرمون، وال يوجد 
مجتمع يسمح ملجرمني بأن ينشروا 
فكرهم ويصبحوا قدوات لألطفال، وإن 
لم يدانوا فالفكر السطحي واالستهالكي 
الذي يروج له نســبة كبيرة منهم ال 
ميكن أن يشــكل أجياال واعية ذات 
فكر تطوري، ثم نسمع انتقادات بأن 
األجيال القادمة أجيال اتكالية، بسيطة 
التفكير، أليس اجليل القادم بذرة اجليل 
احلالي، فكيف نصنع جيال واعيا دون 
أن نبني لهم البيئة الفكرية السليمة.

الروحية واجلسدية واالجتماعية، سواء 
كان ذلك خالل مرض الفرد أو صحته.

وقد شاهدنا جميعا الڤيديو املتداول 
ملمرض عربي يقــوم بالتخفيف عن 
مرضاه بالغناء لهم وخلق جو من البهجة 
ليســاعدهم على رفع الروح املعنوية 
ومواجهة املرض بقوة وإرادة ولم يكن 
هذا املالك اإلنساني وحده من فعل ذلك 
بل هناك كثيرون لم ترصدهم الكاميرات 
سواء في أقسام وزارة الصحة على وجه 
اخلصوص قسم الرعاية التلطيفية أو 

وهو طالب على مقاعد اجلامعة لقب 
(صالح كمبيوتر)، حيث برزت مالمح 
عبقريتــه. نعم من يراقب كل هؤالء 
اجلنود في ســاحة التعليم الكويتية 
خالل هذه الفترة الوجيزة ويرى ما مت 
إجنازه يدرك ما يتمتع به كل هؤالء من 
قدرات وإمكانات، ويسعدني ويشرفني 
أن أذكر اجلهود اجلبارة لقياديي كلية 
اآلداب وأخص العميدة د.سعاد ومساعد 

العميد د.عبداهللا الهاجري.
ال شــك أن اللقاء مع الطلبة بعد 
هذه الفترة من االنقطاع كان من أجمل 
املشاعر، وأن نستذكر معا بداية الفصل 

التخلص من محطاتها النووية املولدة 
للطاقة الكهربائية رغم نظافتها البيئية، 
إال أنها مرشحة حلادث تسرب نووي 
أو انفجار كانفجار مفاعل شرنوبل في 
مدينة كييڤ األوكرانية التي حتولت 
إلى مدينة أشباح منكوبة في ثمانينيات 

القرن املاضي.
لم يكن أحــد يتوقع أن يرى بأّم 
عينه منوذجا مصغرا شبيها بتفجير 
نووي في مدينة عربية لكن لسوء احلظ 

الشــهوات لدى  التي تخاطب  العقل 
الفكر  البشر، واإلقبال على مروجي 
والعلم أشبه بسيط جدا مقارنة باألول، 
فقامت الدول املتطورة بالترويج إعالميا 
وفكريا للعلماء، فبريطانيا مثال لديها 
فريق الرؤى الســلوكية وهي إدارة 
حكومية، وأميركا لديها مكتب سياسات 
العلوم والتقنية، وهما مختصان بدراسة 

سلوك املجتمع وتطويره.
انتشار شــبهات غسيل األموال 
التواصل االجتماعي  بني مشــاهير 
الذين كانوا ومازالوا قدوات لألطفال 

فيصبح املمرضــون واملمرضات هم 
عائلته اجلديدة أو األخرى حيث يقومون 

مبالزمته ومداواته والتخفيف عنه. 
وتتمثل منهجية التمريض بالدور 
الذي يؤديه املمرض ويقدمه للمجتمع، 
وبالتزامن مع عصــر الثورة العلمية 
القطاع الصحي  والتكنولوجية فــي 
اتسع الدور الذي يؤديه املمرض ليمتد 
ويتشعب ويشمل عددا من األدوار إلى 
جانب الرعاية اجلسدية فشملت الرعاية 
الشاملة ألفراد املجتمع من خالل الرعاية 

يعد يوم األحد املاضي بالنســبة 
للتعليم يومــا تاريخيا ونقلة نوعية 
بجميع املقاييس في دولتنا احلبيبة 
الكويت، وستبقى ذكرى جسارة وزير 
التربية ووزير التعليم العالي د.سعود 
احلربي وشجاعة مدير جامعة الكويت 
د.فايز الظفيــري ومدير عام الهيئة 
العامة للتعليــم التطبيقي والتدريب 
الكويتي،  التعليم  تاريــخ  عالقة في 
وسيسجل التاريخ هذه األسماء التي 
لعبت دورا كبيرا في تدشني هذا اليوم 
الذي يعد باستمرار العملية التعليمية 
بجهود عظيمة ومتضافرة بذلت في 
وقت قصير جــدا، رغم ما تتعرض 
إليــه البالد من ظروف صحية جراء 

جائحة كورونا.
ولعل مــن يراقب العمل الدؤوب 
ويالحــظ الوقــت القصيــر الذي 
التمســناه جميعا ومــا قدمه مدير 
اجلامعة ونوابه األفاضل السيما عميد 
القبول والتســجيل األستاذ د.علي 
الكويتي  الكمبيوتر  املطيري وعراب 
د.صــالح الناجم الذي أصبح بدوره 
جنما لهذه املرحلــة، وهو جنم منذ 
السنوات، حيث أطلق عليه  عشرات 

لتدمير  الذكرى ٧٥  باألمس  مّرت 
اجليش األميركي مدينتي هيروشيما 
وجنازاكي بقنبلتني نوويتني حصدتا 
أكثر من ٣٠٠ ألف ياباني مدني، وشوهت 
أعداد ال حصر لها من األطفال اليابانيني 
على مدى عقود. كان املبرر هو إنهاء 
احلرب العاملية الثانية بأســرع وقت 
رغم مؤشرات هزمية اليابان القريبة 
وتدهور قواتها أمام اجليش األميركي 
وخروج أملانيا مهزومة في احلرب. لم 
تستخدم الواليات املتحدة نفس احلجة 
في حربها مع ڤيتنام رغم هزمية اجليش 
األميركي وتكبده خسائر فادحة في 
احلرب وانسحابه من ڤيتنام، مما يؤكد 
أن استخدام األميركان للسالح النووي 
ضد اليابان كان قرارا غير عقالني وال 
يستند إلى احلكمة. وخلطورة السالح 
النووية توقيع  الدول  النووي قررت 
اتفاقيات حلظر انتشار السالح النووي 
والتخلص منه ما أمكن، ألنه يهدد حياة 
البشرية والكائنات احلية على كوكبنا 
األرضي ودفع ذلك العديد من الدول إلى 

البحث عن القدوة طبيعة متأصلة 
لدى اإلنسان الذي فطر على أن يكون 
كائنا اجتماعيا، التقليد جزء ال يتجزأ 
من الكيان البشري، فتجد من يقتدي 
بوالديه أو مفكر، وآخر يقتدي مبجرم 
أو مهرج، كل حســب ظروفه وبيئته 
وجيناته، وال شــك أن ثروة املجتمع 
الفكرية تكون بعلمائه ومفكريه، وهم 
موجودون فــي كل املجتمعات، متى 
ما كان لهم الرأي واملشورة وتسويق 
أفكارهم لدى اجلمهــور ليصبحوا 
قدوات كان املجتمع أقرب للتطور منه 
للتدهور، املجتمعات احلية تصنع من 
هؤالء العلماء واملفكرين قدوة ألطفالهم، 
بشــكل موجه ومقصود، عن طريق 
خطط تهدف لغرس األفكار التطورية 

للنهضة.
وسائل التواصل االجتماعي سهلت 
الوصول لألشخاص املشهورين بشكل 
عام، سواء كانوا مشهورين بالعلم أو 
بالفكر أو بعرض األزياء واملكياج، وألن 
اإلنسان كسول ال يحب التفكير بطبعه، 
أصبح أغلب الناس يتابعون األشخاص 
الذين يروجون لألمور اخلفيفة على 

مهنة ال توجد في قاموسها الفوارق 
واالختالفات واللون والعرق أو اجلنس 
واملذهــب، وجتســد فــي ممتهنيها 
اإلنسانية مبعناها احلرفي، حيث عرفت 
على أنها: مســاعدة الفرد سواء كان 
مريضا أو سليما على االرتقاء بصحته، 
أو استعادتها في حالة املرض، أو مغادرة 
احلياة بسالم، وتوجت على رأس املهن 
الســامية الرتباطها بصحة اإلنسان، 
واحملافظة على حياته، وتخفيف معاناته 
وإحساسه باأللم. ويسمى كل من ميتهن 
تلك املهنة مبالك الرحمة، وذلك للدور 
اإلنســاني الذي يؤديه املمرض جتاه 
املريض بوفاء وإخالص وعدم اختزال 
جهد في أداء دوره جتاهه واالهتمام به 
من كل اجلوانب منها الطبية والنفسية 
واالجتماعية ويسانده ويتحمله حتى 
في أعلى درجات غضبه أو أمله ويحافظ 

عليه حتى من إيذائه لنفسه. 
في بعــض احلاالت عندما يصاب 
شخص ما مبرض وتكون حالته حتتاج 
لرعاية تفوق قدرات األهل يودعه ذووه 
في املشفى أو دار الرعاية لالهتمام به 

آن األوان

توزيع التركيبة 
السكانية جغرافيًا 

(١ - ٢)
د.عصام عبداللطيف الفليج

إطاللة

الفزعة لألشقاء 
اللبنانيني

khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

فكرة

هيروشيما 
بيروت

سلطان إبراهيم اخللف

خارج الصندوق

الفاشينستا
ال تبني مجتمعًا

بدر سعيد الفيلكاوي

حديث اخلاطر

جنود 
اإلنسانية..!

Fatmaalosily@gmail.com فاطمة العسيلي

أرجوحة

عدنا 
والعود أحمد

د.مناور بيان الراجحي
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الثالثاء ١١ اغسطس ٢٠٢٠ فنـون

«بوعدنان».. مكانك خالي

املاليني» و«العافور» ومســرحية 
«فرحة أمة» و«ع الطاير»، وغيرها 
من االعمال التي غلب عليها الطابع 
الكوميدي، وشكلت عالمة فارقة 
في الفن اخلليجي، وأســهمت في 
انتشاره عربيا، ورسم من خاللها 
الراحل عبداحلسني ابتسامة جميلة 
على شفاه محبيه الذين اليزالون 
يتذكرونــه ويتذكــرون أعمالــه 

املميزة.
هذا سيفوه

وعلى الرغم من معاناة الراحل 
عبداحلسني عبدالرصا بعد تقدميه 
ملسرحية «هذا سيفوه» عام ١٩٨٨ 
والتــي مت إيقافها بعد ١٠ عروض 
ومتت محاكمته مع عدد من أبطال 
املسرحية وحكم عليه بالسجن، إال 
أن هذا األمر لم يجعله ان يتخلى 
عن خشبة املسرح التي يعشقها.
والذي شــاهد مســرحية «هذا 
سيفوه» التي عرضت على خشبة 
مســرح كيفــان البد أن يســتذكر 
أحداثها واملشابهة لواقعنا احلالي، 
خصوصا في قضايا الفساد التي 
حولت البعض منهــا الى النيابة 
العامة، ومن يستمع ألغنية «هذا 
ســيفوه» البد أن يســتوعب ذلك 
ويسرح معها خصوصا في مقطعها 
«نحمد اهللا خيــر ونعمة.. واحلكم 
رحمــة وآمان..واللي ما عنده ذمه.. 

ماله بالقعدة مكان».
اهللا يرحمك يابوعدنان، بالفعل 

«مكانك خالي»!

مــن االعمال املســرحية في نادي 
الكشاف الوطني، بدأت عالقته مع 

زكي طليمات.
ومن أقوال الراحل «بوعدنان» 
عن هذه الفترة بأحد لقاءاته «زكي 
طليمات كان يفهم النص بشكل 

مــو طبيعــي كان يوقف على 
رجوله رغم كبر ســنه من أول ما 
يدش املســرح ملا يطلع منه، كان 
اختياره للممثلني بعيدا عن الشكل 
وإمنا عن طريــق نبرات الصوت 
حيــث كان يتابع التدريبات وهو 

مغمض عينيه».
صقر قريش

وأول لقاء للراحل عبد احلسني 
عبدالرضا مــع زكي طليمات كان 
وقــت االختيــار ملســرحية صقر 
قريــش وكان بحضــور محمــد 
النشــمي وحمد الرجيب وزوزو 
حمدي احلكيم التي يعتبرها الراحل 
عبداحلســني أميــرة مــن أميرات 
ألف ليلة وليلة واشــتغل معها ٥ 
مســرحيات، منها «صقر قريش» 
و«املنقذة» و«بودالمــه»، وكانت 
االستعانة بها لعدم وجود عنصر 

نسائي في ذاك الوقت.
الراحــل  أبــرز أعمــال  ومــن 
عبداحلســني التــي القــت جناحا 
كبيرا والتزال محفورة في ذاكرتنا 
إلى اآلن «درب الزلق»، و«االقدار» 
ومسرحية «باي باي لندن» و«بني 
صامت» و«على هامان يا فرعون» 
و«فرسان املناخ» و«احليالة» «أبو 

«بوعدنــان» يحب النــاس كثيرا 
وخفــة دمه التي متيــز بها كانت 
وراثية من والده ووالدته رحمهما 

اهللا.
التمثيل لم يخطر ببال الراحل 
عبداحلسني عبدالرضا ولم يفكر 
فيه أيضا رغم انه كان يشارك في 
حفالت السمر وبعض املسرحيات 
ذات الفصل الواحد في املدرســة، 
ولكن بعدما طلبت وزارة الشؤون 
تأسيس فرقة املسرح العربي من 
خالل إعالن منشور يطلبون فيه 
ممثلني طلب منه الراحل عبدالوهاب 
ســلطان صديق عمــره أن يذهبا 
للتســجيل في الفرقة لقتل وقت 
الفراغ عندهما، وبالفعل مت قبولهما 
بالفرقة، خصوصا أن وقت العمل 
بالفرقة كان عصرا، وهذا الشيء لم 
يخبر به والدته ولكن عند ظهور 
التلفزيــون شــارك عبداحلســني 
عبدالرضا في متثيلياته حيث لبس 
مالبس نساء لدور رجل سكير دخل 
بيته وهو سكران ولبس مالبس 
زوجته فعلمت والدته مبا فعله، 
ووبختــه كثيرا وأخبرته بأن هذا 
األمر عيب، ولكن بعد إشادة الناس 
بأدواره رضيت بالواقع وحضرت 
له مســرحيتني أو ثالثــا قبل ان 

يتوفاها اهللا.
بعد انضمام الراحل «بوعدنان» 
إلــى فرقة املســرح العربي وبعد 
تعاقــد الراحل حمــد الرجيب مع 
الراحل زكي طليمات متنى العمل 
بالتمثيــل بعــد مشــاهدة الكثير 

مفرح الشمري

@Mefrehs
حتّل علينا اليوم الذكرى الثالثة 
لوفــاة عمــالق الكوميديــا الراحل 
الكبير عبداحلسني عبدالرضا الذي 
وافته املنية فــي ١١/٨/٢٠١٧ في احد 

مستشفيات مدينة الضباب لندن.
حلــول الذكــرى الثالثــة لوفاة 
عمالق الفن «بوعدنان» القامة الفنية 
اخلليجية والعربية التي ال تتكرر 
أبدا، نســتذكر فيها مسيرته الفنية 
احلافلة باالعمال القيمة التلفزيونية 
واملسرحية التي حملت بني طياتها 
آمال وأحالم ومعاناة املواطنني قدمها 
الراحل بأسلوب ال ميكن أن يقدمه 
أي ممثل آخــر مهما كانــت قدراته 
ألنــه فنان «ماكو مثلــه» في صنع 
البهجة والفرح والضحك على محبيه 
محليا وخليجيــا وعربيا، ويعتبر 
رحيله خســارة كبيــرة في الوطن 
العربي والدليــل ان «مكانه خالي» 
حاليا ولم يستطع أي فنان ان يسده 
محليا وخليجيا، لذلك يعتبر الراحل 
«بوعدنان» فنان اخلليج األول دون 
منازع ألنه من الفنانني الذين كانوا 
يحملون همــوم الوطن ومواطنيه 
على كتفــه وذلك من خالل األعمال 
التــي يقدمها على الشاشــة وعلى 
خشبة املسرح الذي يعشقها بشكل 

ال يوصف.
خفة الدم

الراحــل  الكوميديــا  عمــالق 

الذكرى الثالثة لوفاة عمالق الكوميديا وفنان اخلليج األول..

«األنباء» مع الراحل عبداحلسني عبدالرضا أثناء حتضيره ملسلسل «العافور» ٢٠١٤ جنوم «هذا سيفوه» على خشبة مسرح كيفان في حتية للجمهور قبل إيقافها من قبل احلكومة

مشاهد من مسرحية «هذا سيفوه» التي قدمت عام ١٩٨٨ جتمع الراحل عبداحلسني عبدالرضا والراحل خالد النفيسي والفنان القدير سعد الفرج والفنان القدير إبراهيم الصالل

م الراحل الكبير عبداحلسني  «شاهد» ُتكرِّ
عبدالرضا وتعرض نخبة من أبرز أعماله

في الذكرى الثالثة لرحيله، تكرم منصة 
الراحل عبداحلسني  الكبير  الفنان  «شاهد» 
عبدالرضــا من خالل عرضها حصريا على 
«شاهد VIP» نخبة من أبرز أعماله التي أحبها 

اجلمهور اخلليجي والعربي.
ابتدأ بوعدنان مسيرته في أوائل الستينيات 
وتوالت بعدها أعماله من مسلسالت تلفزيونية 
لتنطلق معها رحلة اإلجنازات  ومسرحيات 
والشهرة واجلوائز. وساهمت مسيرته الغنية 
في إثراء وتطوير احلركة الفنية في الكويت 
واخلليج العربي من خــالل أعمال متميزة 
مثل مسلسل «درب الزلق» مع سعد الفرج 

النمش وعلي  النفيسي وعبدالعزيز  وخالد 
املفيدي. ومبوازاة ذلك قدم عبدالرضا الكثير 
من األعمال املســرحية التي ال تنسى، منها 
على سبيل املثال: «هالو دوللي»، و«باي باي 
عرب»، و«بني صامت» وغيرها الكثير. وقد 
عرف رحمه اهللا بجمال صوته وخاض جتربة 
«األوبريتــات» التمثيلية الغنائية التي القت 
جناحات كبيرة، كما اشتهر بالغناء ضمن عدد 
من أعماله التلفزيونية واملسرحية. وفي ذكرى 
رحيله تخص «شاهد» محبي الفنان الكبير 
بنخبة من أبرز أعماله التي تعرض حصريا 

على «شاهد VIP» ابتداء من اليوم الثالثاء.

تنويه
ورد خطأ مطبعي في اخلبر الذي نشــر عن رحيل 
املخرج سليمان الرجيب، حيث ورد اسم: سلمان الفهد، 
في حني أن االســم الصحيح هو: سالم الفهد الذي كان 
مديرا إلذاعة مسقط في تلك الفترة، لذا اقتضى التنويه.

نادين جنيم وسط احلراسة

بيروت - بولني فاضل

بعد إصابة املمثلة نادين نســيب جنيم في انفجار بيروت 
ونقلهــا إلى أحد مستشــفيات العاصمــة اللبنانية للمعاجلة، 
لوحظت حراسة مشددة في طابق املستشفى، حيث هي ومنع 
الدخول ســوى لعائلتها واألطباء. وقد تركــزت إصابة نادين 
في الكتف والوجه الذي احتاج لنحو أربعني قطبة، والســبب 
وجودها حلظة االنفجار بشكل مالصق للزجاج في منزلها اجلديد 
الذي انتقلت إلى الســكن فيه حديثا في وسط بيروت والكائن 
في الطابق الثاني والعشرين من مبنى ضخم يطل على البحر 
واجلبل. وحلسن احلظ ان طفلي نادين كانا يقضيان نهارهما 

مع والدهما خارج بيروت.

ليلى عبدالعزيز حملبيها: «ما فيني إال اخلير»

مفرح الشمري

تعرضــت املطربة القديــرة ليلى 
عبدالعزيــز لوعكة صحيــة مفاجئة 
امس األول ونقلت على اثرها إلى احد 
املستشفيات اخلاصة، وبعد الفحص 
الطبي واألشعة تبني أن أسباب األلم 
حصــوة علــى املــرارة تســببت في 
بعض االلتهابات، وطلب منها طبيب 
املستشــفى إجراء فحوصات شــاملة 
وحتاليــل لالطمئنــان علــى حالتها 

الصحية اكثر.
وشــكرت املطربــة القديــرة ليلى 
عبدالعزيز من خالل حساباتها مبواقع 
التواصل كل من سأل عنها، مطمئنة 
اجلميــع بأنهــا حاليا بخيــر واحلمد 
هللا بفضل دعواتهم الطيبة، وكتبت: 

«اطمئنوا ما فيني إال اخلير».
واملطربة القديرة ليلى عبدالعزيز 
هي أول ملحنة في الكويت واخلليج 
عمومــا، حيــث وصــل عــدد أحلانها 
ألكثر من ٣٠٠ حلن قدمتها للمطربني 

الكويتيــني منذ فتــرة الســتينيات، 
ونالت تلك األحلان شهرة في الساحة 
اخلليجيــة والعربية إضافة إلى أنها 
مطربــة متمكنــة مــن أدواتها وغنت 
العديد من األغاني الوطنية والعاطفية 
والرياضية، ومازالت أغانيها يرددها 
كبار املطربني مثل أغنية «ياالسمرانية».

«األنباء» تتمنى من املولى عز وجل 
الشــفاء التام للمطربة القديرة ليلى 
عبدالعزيز، وأن يبعد عنها كل مكروه.. 

سالمات ليلى.

بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

.. وفي بيتهااملطربة القديرة ليلى عبدالعزيز أثناء تلقيها العالج في املستشفى

ع عزوبيتها إلهام علي تودِّ
احتفلت الفنانة السعودية إلهام علي بتوديع عزوبيتها 
مــع صديقاتها، حيث تســتعد لالحتفال بزفافها، ونشــرت 
صديقتها الفنانة رمياس منصور مقطع ڤيديو عبر حسابها 
على «سناب شات» ظهرت فيه وهي تزف زميلتها العروس 
علي بحضور عدد من صديقاتهن من الوسط الفني، وارتدت 
الهــام طرحة بيضاء وثياب ســبور، وزغــردت تعبيرا عن 
فرحتها، كما متايلت ورقصت على أغنية «مبروك» للفنان 

رامي عياش، واستعرضت الهدايا الثمينة التي تلقتها.
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«بيتك»: ٤ عمالء فازوا بـ ١٠ كيلو ذهب
في سحب «الرابح»

التمويــل  بيــت  أعلــن 
الكويتــي «بيتك»، أســماء 
العمالء الفائزين بالســحب 
ســنوي حلســاب  الربــع 
«الرابــح» بـــ ٣ كيلــو مــن 
ذهب «بيتك» لكل فائز وهم: 
عبــداهللا خالــد اجلالهمــة، 
وأكرم محمود املصري، وشهد 
محمــود العبيــد، وذلك عن 
الربع الثاني من العام احلالي.
كمــا أعلــن البنك اســم 
العميلــة الفائزة بالســحب 
الشهري حلســاب «الرابح» 
بجائــزة عبارة عــن ١ كيلو 
من ذهب «بيتك» وهي: عذراء 
محمــد الرفاعــي، وذلك عن 
شهر يونيو. ويقدم «بيتك» 
من خالل حســاب «الرابح» 
مجموعــة جوائز تصل الى 
٥٤ كلغ من الذهب، من خالل 
مجموعة سحوبات شهرية 
وربــع ســنوية وســنوية، 
تتيــح الفرصــة لـــ٢٣ مــن 
عمالء حساب الرابح للفوز 
باجلوائــز التي تترواح بني 
١ و ٣ كلــغ مــن الذهب على 
مدى عام كامل، باإلضافة إلى 
السحب الســنوي بجائزته 
الكبرى ١٢ كلغ من الذهب. 

وتستهدف اجلوائز جميع 
عمــالء حســاب «الرابــح» 
احلاليني واجلدد، الذين ال تقل 
رواتبهم عن ٥٠٠ دينار. فعند 
حتويل رواتبهم إلى حساب 

أعلــن بنك بوبيــان عن 
إطــالق «برنامــج بوبيــان 
الصحي» اخلاص مبوظفي 
يتضمــن  والــذي  البنــك 
مجموعــة مــن احملاضرات 
النواحــي  مختلــف  فــي 
الصحية التي تهم املوظفني 
وعائـــالتهم السيما في ظل 
الظروف احلاليـــــة التي مير 
بها العالم والكويت بسبب 
تداعيات ڤيــروس كورونا 

املستجد.
وقال مدير عام مجموعة 
املوارد البشرية عادل احلماد 
ان إطالق البرنامج يأتي في 
إطار حرص إدارة البنك على 
ســالمة وصحــة موظفينا 
وعائالتهم«موضحا أن ابرز 
ما مييــز البرنامج مواكبته 
للتطورات االخيرة من خالل 
اســتخدام قنوات التواصل 
الرقمية والتواصل عن بعد. 
واضاف ان البرنامج الذي 
يشارك فيه مجموعة مميزة 
مــن املتخصصــني يتضمن 

نظم بنــك بوبيان وعلى 
مدار اسبوعني أول مسابقة 
مــن نوعهــا على مســتوى 
الكويت وهي بطولة «حتدي 
مكعب بوبيان» باســتخدام 
وســائل التواصــل عن بعد 
«اونالين» والتي تعتمد على 
 Rubik’s ســرعة حل املكعب
Cube وهي اللعبة املنتشرة 
في جميع أنحاء العالم والتي 
تعتمد على القدرات الذهنية.
بــإدارة  وقال املســؤول 
االتصـــــاالت والعالقــــات 
املؤسسية في البنك فيصل 
اخلضــر ان البطولــة التي 
نظمها بنك بوبيان شــهدت 
مشاركة واسعة من الكويت 
ودول اخلليج من الشباب من 
اجلنسني، وهو ما يؤكد اهمية 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، عــن جتربة 
 ٥G شــبكة اجليل اخلامس
املعــززة على نطــاق تردد 
التقنيــة األولــى   ،GHz ٢٫١
من نوعها التي يتم إطالقها 
فــي الكويت، والتي تســهم 
فــي تقوية شــبكات اجليل 
اخلامــس لتوفيــر خدمات 

أفضل للعمالء.
وقالت الشركة في بيان 
لها، ان شبكة اجليل اخلامس 
٢٫١ غيغاهرتــز املعــززة لن 
العمــالء  حتســن جتربــة 
فحسب، ولكنها متهد ايضا 
الســبيل امــام استكشــاف 
وتطوير تطبيقــات ثورية 
تقوم عليها الصناعة الرأسية 
(نظام بيئي لالبتكار التقني 
والتجاري يشــمل األسواق 
الســيارات  الرأســية مثــل 
والطاقة واألغذية والزراعة).

وبصفتها أول مشغل يقوم 
بإطالق شبكات ٥G لتغطي 
كل أنحاء الكويت، استفادت 
شــركة stc مــن خبرتها في 
سبيل تقدمي احللول التقنية 
األكثر تقدما لتعزيز عروض 

خدمات اجليل اخلامس. 
وتأتــي هــذه اخلطــوة 
في إطار اجلهود املســتمرة 
الذي  والتعــاون املشــترك 
يقــوده ناصر الهمالن مدير 
 stc املواقــع الالســلكية في
بالشراكة مع شركة هواوي 
العاملية، لتوفير حلول تقنية 
 stc تعــزز من جتربة عمالء

وسحب ربع سنوي مبعدل 
٣ فائزين في كل سحب بـ٣ 
كلغ من الذهب لكل فائز (ما 
عدا الســحب الربــع األخير 
فهنــاك فائــز واحــد فقط). 
كما يجري ســحب ســنوي 

اجلوانب االخرى التي تضمن 
للجميع حياة صحية سليمة.
إدارة  أن  وأكــد احلمــاد 
البنك تعي ضرورة وأهمية 
تثقيف مواردها البشرية بكل 
االمور واملوضوعات التي تهم 
صحتهم اجلسدية والنفسية 
ومبــا ينعكس إيجابيا على 

أداء مهامهم الوظيفية.
وقال احلماد انه وتعميما 
للفائدة فإنه ســيتم تنظيم 
هــذه احملاضــرات بصورة 
اسبوعية بحيث تنقسم الى 
محاضــرات باللغة العربية 
وأخــرى باللغة االجنليزية 
حتى ميكن جلميع موظفي 
االستفادة من هذه احملاضرات 
التــي مت بثهــا مــن خــالل 
تقنيــة التواصــل عــن بعد 

«مايكروسوفت تيمز».
وكانت احملاضرة األولى 
ضمن البرنامج الصحي التي 
نظمها بوبيان قد استضافت 
اختصاصي التغذية العالجية 
والرياضية د.عبداهللا املطوع 

بينهم. وأضاف: من املعروف 
واملتداول عامليــاً ان مكعب 
روبيك يتميــز بالعديد من 
املزايا من بينها زيادة الذكاء 
التركيز  الفراغــي وزيــادة 
وتنشيط شقي الدماغ وزيادة 
الثقة بالنفس والتخلص من 
القلق وامللل واملساعدة على 

السكينة والهدوء.
وأشــار اخلضر الى انه 
الفائزين العشرة  مت تكرمي 
االوائل بجوائز مالية نقدية 
من قبل إدارة البنك وجلنة 
التحكيم التي ضمت خبراء 
فــي اللعبــة مــن الكويــت 
والبحريــن معتمديــن مــن 

االحتاد الدولي للعبة.
الفتــــرة  ان  وأضـــــاف 
املقبلة ســوف تشهد املزيد 

كتل تــردد متعــددة لنفس 
 ٣٫٥ NR  املستخدم تشــمل
GHz وNR ٢٫١ GHz، مما ميكن 
stc توفير جتربــة إنترنت 
فائق السرعة عبر الهواتف 
احملمولة مستقبال. كما ميكن 
االستفادة بشــكل كبير من 
هــذه التغطيــة الفائقة في 
نطاقــات التــردد املنخفض 
االتصــاالت  فــي  للغايــة 
 (uRLLC) منخفضة املوثوقية
وخدمات االتصاالت عبر اآللة 

.(mMTC)
هــذه  علــى  وتعليقــا 
اخلطـــــــوة، قــال م. فهــد 
الرئيس  العلي  عبدالرحمن 
للتكنولوجيــا  التنفيــذي 
لشركــــــة االتصــــــــاالت 
الكويتية stc: يعمل مشغلو 
الهواتــف احملمولــة حاليا 
الرأســية  مــع الصناعــات 
التطبيقــــــات  الستكشاف 
وبنيــات الشــبكات القائمة 
على شبكات اجليل اخلامس 
٥G. كمــا يتطلــب التحميل 
املباشر ملقاطع الڤيديو عالية 
الدقــة وتطبيقات الصناعة 
األخرى، على سبيل املثال، 
سعة ارتباط أعلى في مواقع 
محددة على املدى املتوسط 

إلى الطويل.
 وبنــاء على ذلك، برزت 
احلاجــة إلــى توفير حلول 
جديدة لتحسني أداء الشبكات. 
وفــي حــني أن اســتخدام 
نطاقــات FDD املوجــودة 
مرتبط مع أطياف منتصف 

مبعدل فائز واحد يكون من 
نصيبــه اجلائــزة الكبرى، 
وهــي عبارة عن ١٢ كلغ من 
ذهب «بيتك»، وبذلك يكون 
مجموع الفائزين ٢٣ عميال، 
مجموع جوائزهم يصل الى 
٥٤ كلــغ من الذهب. ويفتح 
حســاب «الرابح» بالدينار 
لألفراد، ويشــترط حتويل 
الراتب كشرط أساسي لدخول 
السحب، واستمرار حتويله 
في احلســاب. وفيما يخص 
شــروط وأحــكام اجلوائز 
والسحب، فهي ان يتم حتويل 
الراتب لكل شهر خالل األشهر 
الثالثة التي تسبق السحب، 
وأال يقــل الرصيــد األدنــى 
للحساب عن ٥٠ دينارا في 
نهاية كل شهر خالل االشهر 
الثالثة التي تسبق السحب، 
حيث ان كل ٥٠ دينارا إضافية 
في احلســاب تزيــد فرص 
العميــل في الربــح، وبذلك 
يعتبــر حســاب «الرابــح» 
مبزاياه وجوائزه، مناســبا 
للعمالء الراغبني في حتويل 
رواتبهم، وادارة حساباتهم 
الشــخصية، مــع إمكانيــة 

االدخار واالستثمار. 
ويؤكد حساب «الرابح» 
حرص «بيتك» املتواصل على 
تقدمي منتجات متميزة تلبي 
طموحات العمالء، ومتنحهم 
جتربة مصرفية استثنائية.

وتناولت احليــاة الصحية 
االفضل فــي زمــن كورونا 
والتعامل مع معطيات العودة 

للحياة الطبيعية. 
ولفــت احلمــاد الــى أن 
برنامــج بوبيــان الصحــي 
يأتي في إطار توفير مجموعة 
مميزة من البرامج التدريبية 
ملوظفــي البنك الــى جانب 
تهيئــة كل الســبل املمكنة 
خللق البيئة املناسبة للعمل 
من املنزل ومبا يحقق االهداف 
املطلوبة من استمرار وتيرة 

العمل دون تأثر.
وأضاف انه وعبر وسائل 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
مبوظفي البنك مت بث العديد 
التوعويــة  الرســائل  مــن 
اخلاصــة مبحاربة ڤيروس 
كورونا وسبل الوقاية منه 
الى جانب إجراء العديد من 
التي  املسابقات االسبوعية 
تربط بــني البنك ومتابعيه 
وســائل  مختلــف  علــى 

التواصبل االجتماعي.

الفعاليات واالنشــطة  مــن 
التي ينــوي البنك تنظيمها 
بنظم التواصل عن بعد في 
ظل االوضــاع احلالية التي 
يعيشــها العالــم والكويت 
بسبب وباء ڤيروس كورونا 

املستجد.
يذكــر ان لعبــة مكعــب 
روبيك معروفــة بأنها أكثر 
مؤثــرة  تعليميــة  لعبــة 
حيث يرجــع اختراعها الى 
العالــم املجري ارنو روبيك 
والتي قام باختراعهـــــا في 
ســبعينيات القرن املاضي، 
حيث القت انتشــاراً كبيراً 
التسعينيــــات ثــم  حتــى 
عادت مرة اخرى لالنتشار 
بني الشباب واملراهقني منذ 

سنوات قليلة.

النطاق كحل أولي «لإلرسال 
التكميلــي املتصاعد»، فإن 
خيــار اســتخدام «نطاقات 
البث املتصاعد» اجلديدة التي 
ميكن أن تستوعب النطاقات 
واسعة الطيف، يجب أن يتم 
تقييمه وتعزيزه أيضا لزيادة 
التحسينات على سعة البث 

املتصاعد. 
وأضاف: إن نشر شبكتنا 
التي متت ترقيتها ســيوفر 
لعمالئنــا مــن املؤسســات 
خيــارات اتصــال معــززة 
فــي األماكــن ذات التغطية 
الداخلية، وبالتالي تسريع 
الذكيــة  التطبيقــات  عمــل 
وتعزيــز التحــول الرقمي. 
وتتماشــى هذه املبادرة مع 
التــزام شــركة االتصــاالت 
الكويتية stc بتقدمي حلول 
مبتكرة لعمالئها من الشركات 
بشكل مستمر مع حلول أقل 
تقييدا تعمل على تســريع 
التحول الرقمي بهدف زيادة 
اإلنتاجية وحتسني الكفاءة 

التشغيلية.
ومــن اجلدير بالذكر أنه 
نظرا خلصائص االنتشــار 
والهياكل التي تركز على البث 
املنخفض املستخدمة اليوم، 
فإن تغطية البث املتصاعد 
البيانــات تواجه  ومعدالت 
حتديات أكبر من الترددات 
املنخفضة. كما أن القيود على 
تغطية االرسال املتصاعد لها 
تأثير ســلبي علــى جتربة 

املستخدم اإلجمالية.

ً جوائز تصل إلى ٥٤ كيلو من الذهب سنويا

«الرابح»، ســيتمكنون من 
الفوز بباقة من اجلوائز غير 
املسبوقة من خالل املشاركة 
في السحوبات، وهي: سحب 
شــهري مبعدل فائز في كل 
ســحب بـ١ كلغ من الذهب، 

العديــد من اجلوانب الهامة 
التي ترتبط بصورة مباشرة 
التــي  بالظــروف احلاليــة 
نعيشها كاجلوانب النفسية 
التغذيــة  واالجتماعيــة، 
املناعة،  الســليمة، تقويــة 
الرياضــة واللياقة البدينة، 
أســلوب احليــاة االفضــل، 
بجانــب االمــور الصحيــة 
التي تهم املرأة وغيرها من 

مثل هــذه الفعاليــات التي 
تعمل على تنميــة القدرات 
الذهنيــــة للصغار والكبار 
وترفع مســتويات التحدي 

قبل أي أحد آخر.
وستدعم الترقية اجلديدة 
من التغطية الداخلية لشبكة 
اجليل اخلامس، والتي تقوم 
على نطاقات التردد احلالية 
٣٫٥ غيغاهرتــز، ممــا يوفر 
اتصــاال مبســتوى نطــاق 
ترددي أكثر انخفاضا. وميكن 
لنطاقات التــردد املنخفض 
علــى تــردد ٨٠٠ ميغاهرتز 
و٩٠٠ ميغاهرتــــــــز و١٫٨ 
غيغاهرتز و٢٫١ غيغاهرتز، 
الهاتــف  حتســني جتربــة 
احملمول املتصلة بشــبكات 
الـ ٥G لتشمل مناطق أوسع 
في البيئات الداخلية املغلقة. 
التــردد  نطــاق  ومــع 
املنخفض لشــبكات اجليل 
اخلامــس (القائمــة علــى 
تقنية االتصاالت الالسلكية 
لزيــادة معدل البيانات لكل 
مســتخدم)، يتــم تعيــني 

«بوبيان» يطلق برنامجه الصحي اخلاص باملوظفني

..وينظم مسابقة أونالين لـ «حتدي املكعب»

احلماد: البرنامج يهدف إلى رفع الوعي لدى مواردنا البشرية حفاظًا على صحتهم

عادل احلماد

فيصل اخلضر

املهندس فهد عبدالرحمن العلي

 ٥G أول شركة اتصاالت تعلن شبكة «stc»
املعززة على تردد ٢٫١ غيغاهرتز في الكويت

فــي إطــار جهودهــا املتواصلــة 
لتوســيع أعمالها وتلبية احتياجات 
السوق، أطلقت شركة شمال اخلليج 
التجارية، الوكيل احلصري لشاحنات 
وباصات هيونداي في الكويت، عرضا 
 HD٦٣L توفيريا مميزا على شاحنات
من هيونداي والتي متتاز بحجم أكبر 
وقدرة حمولة أكثر من قبل وبسعر 
اقتصادي مذهل يبدأ من ٦٨٥٠ دينارا 
لنصف الشاحنة مع حوض، نصف 
شاحنة مقفلة ابتداء من ٧٨٥٠ دينارا 
وشاحنة ثالجة ابتداء من ٨٨٥٠ دينارا. 
ومتتاز جميع شاحنات هيونداي 
بأنهــا مصممــة لتناســب متطلبات 
األعمــال وتعزيز االســتفادة من كل 
اإلمكانــات التــي تناســب متطلبات 

العمالء وأعمال النقل من مكان آلخر 
وتســهيل مهامهم اليومية، وتعتمد 
هذه الشــاحنات على محركات قوية 
مثــل محــرك ديــزل (D٤CB) بقــوة 
١٣٠حصان وهيكال مصمما ليمنحها 
قدرة كبيرة على التحمل ويعزز من 

متانتها واعتماديتها الطويلة.
إن اقتناء شاحنة هيونداي يقدم 
العديد من املزايا الرائعة ملالكها إلى 
جانب السعر التنافسي بدءا بالتصميم 
اخلارجي العصري األنيق، وامليزات 
التقنية وامليكانيكية االســتثنائية، 
وصوال إلــى أدائها املميــز ومتيزها 
باالعتمادية واملوثوقية. هذا باإلضافة 
إلى فعاليتها وقدرتهــا العالية على 
حتقيق املهمة املطلوبة منها بكل كفاءة، 

كما تكتسب شاحنات هيونداي أهميتها 
بصفتها األكثر فاعلية مقابل الكلفة. 
متلك شركة شمال اخلليج، أسطوال 
ضخمــا من الشــاحنات، التي حتمل 
العالمة التجارية لشــركة هيونداي 
الكورية العاملية، ومتتاز باعتماديتها 
وموثوقيتهــا وفاعليتهــا وقدرتهــا 
العالية على حتقيق املهمة املطلوبة 
منها بــكل كفــاءة. ويضم أســطول 
الثقيلة،  هيونداي الكويت للمعدات 
مجموعة واسعة من آليات نقل متميزة 
بينها شــاحنة اتــش دي ٢٦٠ للنقل 
والتوزيــع داخل املدن والتي ميكنها 
ان حتمــل الــى ما يصل لـــ ٣٨ طنا، 
وشــاحنات اتش دي ١٧٠، واتش دي 

١٢٠، واتش دي ٧٢.

أعلن بنك وربة عن أسماء 
السنبلة  الفائزين بســحب 
نصــف الســنوي الــذي مت 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 
بنك وربة، وبالنسبة للعمالء 
الذين حالفهــم احلظ خالل 
الســحب، فقــد توج راشــد 
املرجتــي  ركــدان  ســالم 
باجلائــزة الكبرى والبالغة 
١٠٠ ألــف دينار، بينما توج 
محمد حسن سيف الشمري 
باجلائــزة البالغــة ٥٠ ألف 
دينار، وبالنسبة جلوائز الـ 
١٠٠٠٠ فقد توج بها ٥ فائزين 
لكل فائز مبلغ ١٠٠٠٠ دينار 
بإجمالي ٥٠٠٠٠ دينار وهم 
التالية أســماؤهم: يعقوب 
السيد هاشم الرفاعي، ثلث 
إبراهيــم  املرحــوم ناصــر 
النجــران التويجــري، عبد 
السالم علي يوسف التميمي، 
محمــد جدعــان ســميليل 
العازمي، مرمي محمد اسحق 

الهاجري.
وميثل حســاب السنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني 
بتوفيــر األمــوال وحتقيق 

أكبــر، حيــث قــام بتعديل 
وتيرة السحوبات والقيمة 
النقدية  اإلجمالية للجوائز 
التي يحصل عليها العمالء.

وحول الشروط اجلديدة، 
يتطلب اآلن وجود ١٠٠ دينار 
لدخول ســحوبات السنبلة 
االســبوعية والســحوبات 
الكبــرى، علما بــأن العميل 
مازال يحصــل على فرصة 
واحدة مقابل كل ١٠ دنانير في 
احلساب، 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 
الفرص.  الكبرى الحتساب 
هذا وال توجد قيود أو حدود 
للســحب واإليداع، كلما زاد 
املبلــغ املــودع زادت فرص 

العميل للربح.
أن  بالذكــر  واجلديــر 
بنــك وربــة أطلــق أحــدث 
 Customer حلوله املصرفية
بنــود  وفــق   Onboarding
اســتراتيجيته اخلمســية 
التــي متكن غير  الطموحة 
عمالء بنــك وربــة بالتقدم 
بطلب فتح حساب السنبلة 
بطريقــة إلكترونية ســهلة 
عبر موقع البنك االلكتروني 
دون احلاجة لزيارة أي فروع 
البنــك، وفي غضون خمس 
دقائق فقط -من خالل النظام 
اآللي اجلديد الذي يستخدمه 
لتطبيق هذه اخلدمة وينفرد 
بــه فــي القطــاع املصرفي 
الكويتي- سيتمكن العمالء 
اجلدد من استكمال طلب فتح 
حساب السنبلة في أي وقت 

وأي مكان.

سيسهم في ترقية الشبكة وحتسني التغطية الداخلية لشبكة اجليل اخلامس

عوائد مالية مناســبة على 
أرصدتهم في الوقت نفســه 
باإلضافــة إلى فرص للفوز 
بجوائز نقدية طوال العام.

ومتاشــيا مــع رغبتــه 
بتطويــر وحتديث خدماته 
وحلوله املصرفية مبا يتوافق 
مع حتقيق املصلحة والفائدة 
األكبر لعمالئه ونظرا لتنامي 
قاعــدة عمالئــه والتجاوب 
الكبير الذي لقاه احلســاب، 
يعيد بنك وربة إطالق حساب 
«الســنبلة» بحلــة جديــدة 
ومتطورة في ٢٠٢٠ تطوي 
فــي ثناياها جوائــز نقدية 

«وربة» يعلن الفائزين
بسحب السنبلة «الكبير» نصف السنوي

شاحنات اقتصادية متتاز بالفاعلية واملتانة وتلبي كل احتياجاتك

العلي: ملتزمون بتزويد العمالء بحلول واسعة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز اإلنتاجية

حساب السنبلة اخليار األمثل لكل الراغبني بتوفير األموال وحتقيق عوائد مالية

اعالن الفائز بجائزة السحب الكبير

«شمال اخلليج» تطلق عرضًا توفيريًا مميزًا على شاحنات «هيونداي»
بحجم أكبر وحمولة أكثر واملزيد من املزايا بأفضل قيمة
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عدد قليل من الصناديق جلأ إلى تقليل الكاش مقابل شراء األصول واألسهم خالل النصف األولمديرو االستثمار يستعدون ملوجة شراء في املستقبل بالتزامن مع انخفاض أسعار األسهم 

«كاش» صناديق االستثمار جاهز القتناص فرص األسهم
احملرر االقتصادي 

النظــرة  أن  يبــدو 
املستقبلية اخلاصة مبديري 
الكويتيني جتاه  االستثمار 
القياديــة  األســهم  أداء 
بالبورصة الكويتية وبعض 
أسواق املنطقة سلبية، حيث 
أغلــب الصناديق  توجهت 
األصــول  تســييل  إلــى 
الكاش في  وزيادة معدالت 
محافظهــم خــالل جائحــة 
كورونــا بالنصــف األول 
من العام احلالــي، ومع أن 
ذلك قد يبدو أنه إشارة إلى 
االستعداد ملوجة شراء في 
املســتقبل، اال أنــه يعكس 
بالوقت نفسه توقعات هؤالء 
املديريــن بتراجع أســعار 
األسهم واخلوف من تراجع 
األداء التشغيلي وانخفاض 
التوزيعــات النقديــة لتلك 

األسهم.
وخــالل رصــد قامــت 
بــه «األنباء»، فقــد زاد ٢٩ 
فــي  الســيولة  صندوقــا 
ميزانياتهــا بنهاية يونيو 
املاضــي مقارنــة بخفض ٨ 
صناديق الكاش مبيزانياتها 
وثبات السيولة لدى صندوق 
وحيد، وعلى صعيد مديري 
االستثمار، فقد اجته اغلبهم 
الى تسييل االصول وزيادة 
القيم النقدية في محافظهم 
االستثمارية، بعدد ١٣ مدير 
اســتثمار، في حني جند أن 
مديريني اســتثماريني فقط 
اشــتريا األصول واألسهم، 
ومــن ثــم تقليــل الــكاش 
بامليزانيــة، وهمــا شــركة 
الوطني لالســتثمار والتي 
تدير ٥ صناديق استثمارية 
وشركة املركز املالي والتي 
تديــر أيضــا ٥ صناديــق 
اســتثمارية، وتبلغ أصول 
الصناديق ٨٤٢ مليون دينار.
وجاءت شــركة الساحل 
التي  للتنمية واالســتثمار 
الســاحل  تديــر صنــدوق 
االســتثماري فــي املرتبــة 
االولــى من حيث تســييل 
االصول وزيادة الكاش في 

املركز الثاني بزيادة قدرها 
٤٫٩ ماليــني دينــار، حيــث 
بلغت القيم النقدية في نهاية 
النصــف االول ٩٫٩ ماليــني 
دينــار مقارنة ٥٫٠٢ مليون 
دينار في نهاية ديسمبر من 

العام املاضي.
وفي املرتبة الثالثة جاءت 
شركة كامكو انفست والتي 
تدير ٤ صناديق استثمارية 
بزيادة في القيم النقدية في 

تدير صنــدوق واحد فقط 
وهو صندوق نور االسالمي 
اخلليجي في الترتيب الرابع 
بزيــادة في القيــم النقدية 
بلغت ٨٩٤ الف دينار، حيث 
بلغت القيم النقدية بنهاية 
النصــف االول مــن العــام 
احلالــي ٤٫٢٥ ماليني دينار 
مقارنة بـ ٥٫١٤ ماليني دينار 

بنهاية العام املاضي.
وحلت شركة االستثمارات 

شركة الكويتية لالستثمار 
والتــي تديــر ٤ صناديــق 
استثمارية بزيادة في النقدية 
بلغت ٧١٩ ألف دينار، حيث 
بلغت النقدية بنهاية يونيو 
املاضــي ١١٫٥ مليون دينار 
مقارنة بـ ١٠٫٨ ماليني دينار 

بنهاية العام املاضي.
وجاءت الشركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار سابعا 
مــن حيث تســيل االصول 

ميزانيــة النصف االول من 
العــام احلالــي بلغــت ١٫١٧ 
مليــون دينار، حيث بلغت 
القيم النقدية بنهاية يونيو 
املاضــي ٣٫٧ ماليــني دينار 
مقارنة بـ ٢٫٥٨ مليون دينار 

بنهاية ديسمبر املاضي. 
ترتيب الصناديق 

نــور  شــركة  وحلــت 
لالســتثمار املالــي والتــي 

التــي تديــر ٤  الوطنيــة 
صناديــق اســتثمارية في 
املرتبــة اخلامســة بزيادة 
فــي القيــم النقديــة خالل 
الستة اشهر املاضية بلغت 
٨٩٢ الــف دينار، حيث بلغ 
الكاش بنهاية يونيو املاضي 
١٫٩٢ مليون دينار مقارنة بـ 
١٫٠٣ مليون دينــار بنهاية 
ديسمبر في العام املاضي. 
وفي املرتبة السادسة جاءت 

حيــث بلغــت قيمــة زيادة 
الــكاش ٥٢٤ الف دينار من 
خالل بلوغ النقدية بنهاية 
يونيو املاضي ٨٨٥ الف دينار 
مقارنــة بـ ٣٦١ الــف دينار 
بنهاية ديســمبر من العام 
املاضي. وفي املركز الثامن 
جاءت شركة أهلي كابيتال 
لالســتثمار والتــي تدير ٣ 
صناديق استثمارية بزيادة 
القيم النقديــة في ميزانية 
النصــف االول مــن العــام 
احلالي بلغت ٤٦١ الف دينار، 
حيث بلغــت القيم النقدية 
بنهاية يونيو املاضي ٨٫٥٣ 
ماليني دينار مقارنة بـ ٨٫٠٧ 
مليون دينــار بنهاية العام 

املاضي.
فرص للشراء

وعمل اثنان من مديري 
االســتثمار فقط على شراء 
االصــول واالســتفادة من 
انخفاض اســعار االســهم 
نتيجــة لتفشــي جائحــة 
كورونا وخاصة خالل الربع 
االول من العام احلالي، وقبل 
الذي  التدريجــي  التعافــي 
شهدتة البورصة الكويتية 
خالل الربع الثاني من العام 
احلالــي، فقد قامت شــركة 
املركــز املالي والتــي تدير 
القيم  ٥ صناديق بخفــض 
النقديــة خــالل ميزانيــة 
النصــف االول مــن العــام 
احلالي مبقدار ٥١٫٧ مليون 
دينار، حيث بلغت النقدية 
بنهاية النصــف الثاني من 
العام احلالــي ١٦٫٦ مليون 
دينار مقارنة بـ ٦٨٫٠٧ مليون 
دينار بنهاية ديســمبر من 

العام املاضي.
كمــا تبني ايضا ميزانية 
الثانــي لشــركة  النصــف 
الوطني لالســتثمار والتي 
تدير ٥ صناديق استثمارية 
انخفاضــا في معــدل القيم 
النقدية مبقدار ٢٫٤٥ مليون 
دينار، حيث سجلت النقدية 
بنهاية يونيو املاضي ٤٦٨ 
مليون دينار مقارنة بـ ٤٧٠٫٥ 

مليون دينار.

٢٩ صندوقاً زادت القيم النقدية في ميزانياتها أثناء جائحة ڤيروس كورونا مقابل خفضها لدى ٨ صناديق فقط

ميزانيتهــم خــالل النصف 
االول من العام احلالي بقيمة 
١١٫٥ مليــون دينــار، حيث 
بلغت القيم النقدية (الكاش) 
خالل النصف االول من العام 
احلالي ١٣٫٠٩ مليون دينار 
مقارنة ١٫٥٦ مليون دينار في 

نهاية العام املاضي. 
وحلــت شــركة وفــرة 
لالستثمار املالي التي تدير 
٤ صناديق اســتثمارية في 

رسوم اإلغراق حتقق توازن السوق 
احمللي وحتمي املنتج والعامل الوطني

طارق عرابي 

مطلــع  أكــد مصــدر 
لـ«األنباء» أن هناك تخبطا 
بالقرارات املتعلقة بإغراق 
الســوق احمللــي، منتقدا 
تعليــق العمــل بقــراري 
جلنة التعــاون الصناعي 
اخلليجــي رقمــي ٥ و٦ 
الصادريــن بتاريــخ ٢٠/ 
٤/ ٢٠٢٠ و١٠/ ٥/ ٢٠٢٠، 
واملتعلقني بتطبيق رسوم 
إغراق علــى واردات دول 
اخلليــج من الســيراميك 
واألســمنت على التوالي، 

وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية 
على السوق احمللية واخلليجية بل واالقتصاد 
الوطني، مشــيرا إلى أن هذين القرارين لم 
يصــدرا مبحض الصدفة ولــم يكونا وليدا 
اللحظة إمنا صدرا بعد دراســة مستفيضة 

ومتأنية ملدة تزيد عن عامني.
وأضــاف املصدر، أن القــرارات اخلاصة 
بفرض رسوم اإلغراق على واردات مجلس 
التعاون، جاءت في إطار حماية املنتج احمللي 
املماثل للمنتج املستورد، حيث أدت سياسات 
اإلغراق إلى تضرر العديد من املنتجات احمللية 
بشكل واضح وخلف وراءه كثيرا من اخلسائر 
املالية وكذلك فقدان محتمل للعديد من العمالة 
الوطنيــة لوظائفهــم مما يفقــد تلك القوى 
البشــرية مصدر رزقها وأمنهــا االجتماعي 

وكل ذلك نتاج منافسة غير شريفة.
وأشار الى أن القرارين سالفي الذكر صدرا 
بعد دراسة شاملة من جلنة التعاون الصناعي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي لشكوى إحدى 
الشركات املتضررة، بعد التحقق من وجود 
ضرر، حيــث قامت الهيئة العامة للصناعة 
برفع شكوى اإلغراق للجنة اخلليجية والتي 
قامت باملوافقة على التحقيق في مضمونها 
وسماع مرئيات وردود جميع األطراف وبعد 
دورة مســتنديه بحثية كاملة شاركت فيها 
اجلهــات املعنية انتهــت اللجنة إلى حتقق 
اإلغراق وثبوت الضرر وصدر بناء على ذلك 
القراران سالفا الذكر بفرض رسوم اإلغراق، 
مبا يعني أن الهيئة العامة للصناعة ســبق 
لها دراســة املوضوع ومتابعته ملدة عامني 
كاملني، فكيف يحال لها مرة أخرى للدراسة 
دراســتها السابقة للموضوع؟! أال يعد ذلك 

ضعفا في عمل اجلهــات احلكومية املعنية 
وضياعا للوقت واجلهد واملال؟

ولفــت إلــى أن آثار تأجيل قــرار فرض 
الرسوم ســيضع املنتج الكويتي أمام أزمة 
حقيقيــة تتمثــل تبعاتها فــي وقف متوقع 

لصناعات محلية متعددة.
وأكد املصدر أن وقف العمل بقرارات فرض 
رسوم جمركية ملكافحة إغراق السوق احمللي 
بواردات بعض الدول رغم تصنيع مثيل لها 
بل ويفوقها في اجلودة من املنتجات الوطنية 
وبأيدي عمالة وطنية، ســيؤثر ســلبا على 
املنتجات الكويتية ويؤدي حتما إلى أضرار 
وخيمة عليها، السيما أن الشركات الوطنية 
كبيرة وإمكاناتها وخبراتها كفيلة بتغطية 
متطلبات السوق الكويتي وعلى استطاعة 
تامة لتغطية الطلب دون احلاجة الستيراد أو 
إغراق السوق مبنتجات ألغراض مشبوهة، 
وأن كل ما يثار عكس ذلك قد جانب احلقيقة.

وأضاف أن من يروج إلى أن اإلبقاء على 
رسوم اإلغراق ســيؤدي إلى زيادة التكلفة 
ومن ثم ارتفاع األسعار لم يقصد إال إضاعة 
الفرصــة أمام تطوير املنتج الكويتي وفتح 
الســاحة بال حساب لتنافســية غير عادلة، 
كمــا أن الدولة متمثلة فــي وزارة التجارة 
والصناعة واجلهات ذات الصلة متلك حتديد 
سعر املنتجات مبا ال يحق للشركات جتاوزها، 
كمــا أن الكويت هي من الدولة الرائدة التي 
وضعــت قوانني صارمــة ملواجهة االحتكار 
بهدف خلق التوازن في األسواق وإبعاد فكرة 
الســيطرة عن السوق احمللي مما ال يخشى 
معــه زيادة األســعار أو فرض منتج رديء 

على السوق الكويتي.

تأجيل الرسوم سيضع املنتج الكويتي أمام أزمة حقيقية

٣٨٫٧ مليون دينار تداوالت املستثمرين الكويتيني
في سوق أبوظبي منذ بداية ٢٠٢٠

عالء مجيد

املســتثمرون  اســتمر 
الكويتيون في ضخ املزيد من 
استثماراتهم بسوق أبوظبي 
لألوراق املالية للشهر الثاني 
على التوالي، وذلك بالتزامن 
مع عودة احلياة االقتصادية 
والتخلــص  لطبيعتهــا 
التدريجــي مــن تداعيــات 
ڤيروس كورونا خالل يوليو 
املاضي، حيــث بلغ صافي 
قيمة تداوالت املستثمرين 
الكويتيني خالل يوليو نحو 
٩٫٢٦ ماليــني درهم إماراتي 
(٧٧٠ ألف دينار)، وذلك من 
خالل عمليات شــراء بلغت 
٢٠٫٣ مليــون درهــم (١٫٧ 
مليون دينار)، وعمليات بيع 
بلغــت قيمتها ١١٫٠٧ مليون 

درهم (٩٢٠ ألف دينار).
وخالل شهر يوليو، فقد 
بلغت القيمة السوقية ألسهم 
أبوظبي ٦٣٦٫٣٠ مليار درهم 
(١٧٣ مليار دوالر) مع نهاية 
تعامالت يوليو، مقابل نحو 
٤٨٤٫٤١ مليــار درهم (١٣١٫٨ 
مليار دوالر) نهاية تعامالت 
يونيــو املاضي، مبكاســب 
٣١٫٣٦ مليــار درهــم (٨٫٥٤ 

مليارات دوالر).
وخالل الســبعة اشــهر 
املاضيــة، منذ بدايــة العام 
وحتــى نهايــة يوليو، بلغ 
تــداوالت  قيمــة  صافــي 
الكويتيــني  املســتثمرين 
بسوق ابوظبي بالبيع بنحو 
٤٦٥٫٧ مليون درهم إماراتي 
(٣٨٫٧ مليون دينار)، وذلك 
من خالل عمليات شراء بلغت 
١٦٤٫٨ مليــون درهم (١٣٫٧ 

الكويتيني لبعض البورصات 
االقليميــة ومنهــا ســوق 
أبوظبــي لــالوراق املاليــة 
خالل شــهر يوليو املاضي، 
الكويتيــون مــن  خفــض 
اســتثماراتهم خــالل نفس 
الفترة في األسهم الكويتية، 
حيــث كثف الكويتيون من 
مبيعاتهم لالسهم خالل شهر 
يوليو املاضي، فقد زاد البيع 

الــى بورصة  اســتثمارات 
ابوظبي خالل شــهر يوليو 
املاضي تقــدر بنحو ٢٠٥٫٩ 
ماليني درهــم (١٧٫١ مليون 
دينار)، مــن خالل عمليات 
شــراء بقيمــة ١٫٤٨ مليــار 
درهم (١٢٠ مليون دينار)، 
وعمليات بيــع بلغت ١٫٢٨ 
مليــار درهــم (١١٠ ماليــني 

دينار).

على الشــراء بقيمة ٢٩٫٢٦ 
مليون دينار (٩٥٫٦٣ مليون 
دوالر)، ليقلص من دخول 
الكويتية من  االستثمارات 
البورصة منــذ بداية العام 
الى ١٤٫٢٤ مليون دينار، مبا 
يزيد على ٤٦٫٥ مليون دوالر.
دول  صعيــد  وعلــى 
مجلس التعاون اخلليجني، 
جند ان اخلليجيني ضخوا 

واصلوا شراء األسهم خالل يوليو املاضي بـ ١٫٧ مليون دينار للشهر الثاني على التوالي

مليــون دينــار) وعمليات 
بيــع بلغت قيمتهــا ٧٩٥٫٤ 
مليون درهم (٦٦٫٢ مليون 
دينار)، وذلك وسط تفشي 
ڤيــروس كورونــا الوبائي 
منذ بداية العام وحتى اآلن، 
حيث انسحبت االستثمارات 
األجنبيــة من كل بورصات 

العالم.
ومع دخول املستثمرين 

استثمار الكويتيني بأسهم أبوظبي جاء بالتزامن مع تخارجهم من األسهم الكويتية في يوليو
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١١٫٨ مليون دينار أرباح «اخلليج» خالل النصف األول
أعلــن بنــك اخلليج في 
بيان صحافــي عن نتائجه 
املاليــة للربع األول املنتهي 
في ٣١ مارس ٢٠٢٠ والنصف 
األول املنتهي في ٣٠ يونيو 
٢٠٢٠، حيث حقق البنك عن 
الستة أشهر املنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٠ صافي ربح ١١٫٨ 
مليون دينار، بانخفاض ١٢٫٢ 
مليون دينار أو ما نســبته 
٥١٪ مقارنة بصافي ربح ٢٤ 
مليون دينار للنصف األول 

من ٢٠١٩.
هــذا  البنــك  وأرجــع 
االنخفاض بشكل رئيسي إلى 
اإلنخفاض في دخل الفوائد 
القروض واالنخفاض  على 
وإيــرادات  الرســوم  فــي 

العمالت األجنبية.
ورغم ذلك ساهم التحسن 
في الســيولة إلى انخفاض 
مصروفــات الفوائد مبقدار 
٦٫٣ ماليني دينار أو ما يعادل 
٢٢٪ فــي الربــع الثاني من 
٢٠٢٠ مقارنــة بالربع األول 
من نفس العام. كما ساهمت 
جهود بنك اخلليج احلصيفة 
في خفض املصروفات على 
تقليص مصروفات التشغيل 
في الربــع الثاني مبقدار ٤ 
ماليني دينار أو ما يعادل ٢١٪ 
عن الربــع األول من ٢٠٢٠.  
وأضاف البنك في بيانه أن 
القروض والســلف  صافي 

احلد األدنــى من املتطلبات 
الرقابية فيما يخص نسب 
رأس املال الرقابي ومستويات 
السيولة. وعالوة على ذلك 
الكويتية  البنــوك  وافقــت 

على تأجيل أقساط القروض 
االســتهالكية ومدفوعــات 
بطاقــات االئتمــان ملــدة ٦ 
أشهر جلميع عمالء اخلدمات 
الشــخصية،  املصرفيــة 

٤٫١ مليارات دينار صافي القروض والسلف للعمالء بنمو ٦٪

جاسم مصطفى بودي

رعاية وتطوير املوظفني
واصل بنك اخلليج دعم تدريب وتطوير 
رأس املــال البشــري خــالل هــذه األوقات 
االستثنائية، فقد قام البنك باستخدام العديد 
من األدوات الرقمية واستأنف تدريب املوظفني 
وتطويرهم بأمان من خالل برامج التدريب 
عن بعد والبرامج االفتراضية عبر اإلنترنت، 

وذلك مراعاة لصحة وسالمة موظفيه.
واستجابة للظروف غير املسبوقة الناجتة 
عــن جائحة كورونا املســتمرة، أطلق بنك 
اخلليج «برنامج رعاية املوظف» ملســاعدة 
موظفيه على التكيف مع التغيرات اجلذرية 

وتأثيراتها على صحتهم الذهنية والنفسية، 
حيث صمــم البرنامــج ليتيــح للموظفني 
احلصــول على االستشــارات املهنية خالل 
سلســلة جلسات وورش عمل مكثفة معدة 
للتصــدي للتحديات التــي تواجه موظفي 
البنك حتديــدا، خاصة موظفــي اخلطوط 
األمامية في مواجهة العمالء. وتتبع ورش 
العمــل هذه نهجا يهدف الــى زيادة الوعي 
حول مواضيع مختلفة مثل الصحة الذهنية 
والعالقات اإلنسانية وحل املشكالت بطريقة 

إبداعية والتحفيز.

«رمي» توفر باقة تأمني مع «بيتك كابيتال» خلدمة املستأجرين
لعمالئها الراغبني في التأمني على املسكن تبدأ من ٢٠ ديناراً وتغطي حتى ١٠ آالف دينار

حصلت شركة رمي العقارية 
على عــروض تأمــني خاصه 
بعمالئها مــع «بيتك تكافل»، 
وذلــك فــي إطــار املبــادرات 
اجلديدة التي تقدمها الشركة 
للمســتأجرين فــي العقارات 
والتجاريــة  االســتثمارية 
املختلفة التــي تديرها «رمي» 

لصالح عدد من العمالء.
وفــي هــذا اإلطــار، أعلن 
الرئيس التنفيذي لشركة رمي 
العقارية، شــالش احلجرف، 
عن محتوى املبادرة التي قال 
إنهــا تأتي في إطار حتســني 
اخلدمات التي تقدمها الشركة 
لعمالئها من املستأجرين، حيث 

مقراتنا املختلفة. وتبدأ الباقة 
مــن ٢٠ دينارا فقط وتشــمل 
تغطيــة متنوعــة ملوجودات 
املسكن ضد املخاطر املتنوعة 

نوفر على املســتأجرين وقت 
البحــث او مراجعة شــركات 
التأمــني ومنكنه مــن االطالع 
والتوقيــع علــى الوثيقة في 

والتي تقدم تعويضات تصل 
إلى ١٠ آالف دينار. وأضاف أن 
اتفاقيات التأمني من شأنها أن 
تضمن توفير حماية حملتويات 
املســكن ضــد أي حــوادث 
تؤدي إلى تلف أو ضرر طبقا 
للتغطيات التأمينية املمنوحة 
وحسب الشروط واالستثناءات 
املوضحــة في وثيقة التأمني، 
والتي تشمل اجلوانب التالية:
الصواعــق،  احلريــق،  ٭ 

االنفجار، الزالزل.
٭ الشغب، اإلضراب، اإلضرابات 
العمالية، االضطرابات األهلية 

واألضرار العمدية.
٭ العواصف أو الفيضانات.

٭ انفجار أو طفح خزانات املياه 
أو األجهزة أو املواسير.

٭ االرتطام أو االصطدام الذي 
يتضمــن أي حيوان، مركبات 
الطرق، الطائرات أو أي أجهزة 
هوائيــة أخرى أو أي أشــياء 

تتساقط منها.
كذلك تضمنت وثيقة التأمني 
اجلديدة تغطيات تأمينية أخرى 
شملت السرقة، املسؤولية جتاه 
الغير، املســؤولية جتاه خدم 
املنــازل، محتويــات الثالجة 
(الديــب فريــزر)، الزجــاج 
واألدوات الصحيــة، اإليجار 
واملصاريف اإلضافية للسكن 

البديل.

«اليمامة لتنظيف السجاد»
ر خدمات متنوعة بجودة عالية توفِّ

أعلنت شركة اليمامة لتنظيف السجاد في 
بيان صحافي أمس عن تقدمي سلسلة خدمات 
متنوعة بجــودة عالية ومتميزة وفق أرقى 

وأفضل املعايير املعتمدة العاملية.
ومتلك شــركة اليمامة لتنظيف السجاد 
خبرة كبيرة جــدا في مجال التنظيف، فهي 
شــركة صديقة للبيئة كونهــا ملتزمة دائما 
بحمايــة البيئــة من خــالل اســتخدام مواد 

ومنتجات تنظيف مستدامة وآمنة بيئيا.
وفي ظل زمن انتشار كورونا وتزايد قلق 
الناس من تفشي الفيروس، حترص الشركة 
على توفير كل أنواع التنظيف جلميع املنشآت 
واملؤسسات واملنازل واملرافق وفي مختلف 

األوقات واملناسبات أيضا.
ومن أجل حتقيق تطلعات عمالئها، تقوم 
الشــركة باستخدام نظام التناوب واملتابعة 
بهدف تقدمي خدمة تنظيف املنازل، والشقق 
وكافة أنواع التنظيف األخرى على مدار أيام 
األســبوع إلى جانب تقدمي خدمات تنظيف 
بشــكل شــهري، ونصف ســنوي، وسنوي 
لضمان حصول العمــالء على اخلدمة التي 
يحتاجونها في كل وقت وبالشكل وامليزانية 

التي تناسبهم.
ومبا أن أكثر األماكن خطورة على صحة 
اإلنسان هي احلمامات واملراحيض التي يتجمع 
فيها أكبر قدر من البكتيريا والفيروسات، توفر 
«اليمامة» خدمة تنظيف وتعقيم احلمامات 
واملراحيض بشــكل احترافي ومهني لراحة 

بالكم وضمان صحتكم وصحة أطفالكم.
أما فيما يتعلق بترســبات وبقع الدهون 

والشوائب على اجلدران وغيرها في املطبخ 
فال توجد ربة منزل تستطيع التخلص من هذا 
املنظر القبيح بوسائل التنظيف التقليدي، 
لذلك فإن الشركة توفر خدمات تنظيف املطابخ 
وتعقيمها وإزالة كل الدهون بشكل نهائي مبا 

يوفر الوقت واجلهد على السيدات.
ليس هذا فحسب، فإذا كانت الستيكرات، 
والتيب، وامللصقات األخرى تغطي نوافذكم 
وحتجب الرؤية ومتنع دخول أشعة الشمس 
إلى منازلكم، فقط اتصلوا بشــركة اليمامة 
لتنظيــف الســجاد من أجــل تخليصكم من 
عناء انتزاع هذه امللصقات املزعجة وتلميع 
زجاج ونوافذ وأبواب منازلكم مبواد خاصة 

تعيد ألقها وجمالها.
أما بالنســبة للبقع الصعبة على األثاث 
واملفروشــات فقد وظفت الشركة طاقم عمل 
متخصصــا فــي تنظيــف وتعقيــم األثاث 
واملفروشات والديوانيات ليطيل عمر األثاث 

ويبقيه دائما نظيفا.
وال تقتصر خدمات الشركة على منازلكم 
فقط، بل حني يستلزم األمر تخصص شركة 
اليمامة مكانا ألخذ سجادكم لغسله بأفضل 
الطرق وإرجاعه لكم نظيفا معقما كما حتبون.
والكثير يالحظ اختالف لون السيراميك 
والرخــام واجلرانيت واألرضيــات وبهتان 
بريقها وملعانها بسب عدة عوامل منها قطرات 
األصباغ واجلبس التي يصعب إزالتها، لكن 
مــع كفاءة فريق الشــركة املدرب واملتمرس 
وموادنا اخلاصة، فإن هذه البقع ســتصبح 

شيئا من املاضي.

جدارة ائتمانية وقوة مالية
يحظى بنك اخلليج بالتصنيف في املرتبة «A» من حيث 
اجلــدارة االئتمانيــة والقوة املالية من قبــل جميع وكاالت 

التصنيف االئتماني األربع الكبرى، وهي كالتالي:
٭ «فيتش»: تصنيف املصدر على املدى الطويل في املرتبة 

«+A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
 ،«A-» ٭ «ستاندارد آند بورز»: تصنيف املصدر في املرتبة

مع نظرة مستقبلية «سلبية».
٭ «موديز إنفستورز سيرفسز»: تصنيف الودائع على املدى 
الطويل في املرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

- «كابيتال انتليجنس»: تصنيف العمالت األجنبية على املدى 
الطويل في املرتبة «+A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

للعمالء بلــغ ٤٫١٨ مليارات 
دينار في نهاية يونيو ٢٠٢٠ 
بزيادة ٢٣٤ مليون دينار، أي 
بنســبة ٦٪ مقارنة بنهاية 

يونيو ٢٠١٩.
كمــا ظــل معــدل كفاية 
رأس املال لبنك اخلليج في 
نهاية يونيو ٢٠٢٠، قويا عند 
١٦٫٨٪، وهو ما يفوق بكثير 

املتطلبات الرقابية.
هــذه  علــى  وتعليقــا 
النتائج، قال رئيس مجلس 
إدارة بنك اخلليج  جاســم 
مصطفى بودي: «منر جميعا 
بأوقات غير مسبوقة نظرا 
لتداعيــات جائحة كورونا 
التي أثرت علــى االقتصاد 
املالية.  العاملي والقطاعات 
والكويت، مثلها مثل جميع 
البلــدان األخــرى، تأثــرت 
بالوبــاء، لذلــك اتخــذ بنك 
الكويــت املركــزي تدابيــر 
عــدة لدعم االقتصاد، حيث 
قام بخفض ســعر اخلصم 
بنســبة ١٢٥ نقطة أســاس 
فــي مــارس بهــدف تعافي 
وتوفير التدفقــات النقدية 
لعمالء اخلدمات املصرفية 
للشركات. كما قام بتخفيض 

وإعطــاء اخليــار لعمــالء 
اخلدمات املصرفية للشركات 
بتأجيل أقساطها في الفترة 
ما بني شــهر أبريل وشــهر 
سبتمبر، وقدمت احلكومة 
خطة جديدة لكل من عمالء 
واملشــروعات  الشــركات 
الصغيرة واملتوسطة لدعم 
احتياجاتهم مــن التدفقات 
النقدية حتــى نهاية العام 
٢٠٢٠». وأضاف بودي: «رغم 
هذه األوقات الصعبة، واصل 
بنك اخلليج تقدمي خدماته 
لعمالئــه دون انقطاع، فقد 
حافظ البنك على العالقات 
الوثيقــة مــع عمالئنــا من 
الشركات واألفراد على حد 
ســواء، وذلك حتى يتسنى 
لنا الوقوف على احتياجاتهم 
الالزمة  وتقــدمي احلـــلول 
لدعــم أعمالهم واســـتيفاء 
متطلباتهــم املاليــة خــالل 
هذه األوقات العصيبة. وقد 
الرقمـية،  واصلت منصتنا 
مبــا فــي ذلــك اخلدمــات 
املصرفيــة عبــر اإلنترنت 
واخلدمــات املصرفية عبر 
ومركــز  النقــال  الهاتــف 
االتصال على مدار الساعة 

معدل كفاية رأس املال ظل قويًا عند ١٦٫٨٪ وهو ما يفوق بكثير املتطلبات الرقابية

جاسم مصطفى بودي: جهود البنك احلصيفة ساهمت في خفض مصروفات التشغيل ٢١٪ بالربع الثاني 

«املركزي» لعب دورًا حيويًا في احملافظة على النظام املصرفي ضد جرائم غسيل األموال

العمل دون انقطاع». 
وفيما يتعلق بخصوص 
حاليــا  املثــارة  القضايــا 
واملتعلقة بشــبهات غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب في 
الكويــت، علق بودي قائال: 
«نود أن نؤكد أن بنك اخلليج 
حريص على القيام بدوره 
كجزء من القطاع املصرفي 
الكويتــي باإلبــالغ عن أي 
عمليات مشبوهة إلى وحدة 
التحريات املالية كما نؤكد 
التزامنا التام بتطبيق قوانني 
وتوجيهــات بنــك الكويت 
املركــزي بهــذا اخلصوص 
وااللتزام بالقانون ١٠٦ /٢٠١٣ 

املتعلق بغسيل األموال». 
وقال بودي: «نقدر الدور 
الكويــت  احليــوي لبنــك 
املركزي وحرصه على اتخاذ 
كل اإلجــراءات والتدابيــر 
الرقابيــة للمحافظــة على 
النقدي واملالي  االســتقرار 
وحمايــة النظــام املصرفي 
من مخاطر التعرض جلرائم 

غسيل األموال». 
اجلدير بالذكــر أن لدى 
مســتقلة  وحــدة  البنــك 
متخصصــة فــي مكافحــة 
غسيل األموال، كما يحظى 
البنــك  موظفــي  جميــع 
بالتدريــب املســتمر فيمــا 
مــع  بالتعامــل  يختــص 
العمليات املشــبوهة وغير 

املشروعة. 
واختتم بودي تصريحه 
قائال: «أود أن أتقدم بالشكر 
إلى كل من ســاهم في هذه 
النتائج خالل هذه األوقات 
العصيبة. وأخص بالشكر 
مســاهمينا لثقتهم الدائمة 
وفريــق العمــل لــدى بنك 
اخلليج جلهودهم وتفانيهم 
في العمل. كما أتوجه بالشكر 
إلــى بنك الكويــت املركزي 
على جهودهم االستثنائية 
فــي دعم القطــاع املصرفي 

الكويتي.
وأخــص بالشــكر أيضا 
عمالءنا على والئهم، خاصة 
خــالل هــذه األوقــات غير 

املسبوقة».

وفيما يتعلق بخصوص 

األموال ومتويل اإلرهاب في 

«نود أن نؤكد أن بنك اخلليج 

عمليات مشبوهة إلى وحدة 

التزامنا التام بتطبيق قوانني 

٢٠١٣/ 

وقال بودي: «نقدر الدور 

املركزي وحرصه على اتخاذ 

من مخاطر التعرض جلرائم 

واختتم بودي تصريحه 
قائال: «أود أن أتقدم بالشكر 

اخلليج جلهودهم وتفانيهم 
في العمل. كما أتوجه بالشكر 

عمالءنا على والئهم، خاصة 
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١٧٫٧ مليون دينار أرباح «األهلي املتحد» في النصف األول

أعلن البنك األهلي املتحد في 
بيان صحافي عن نتائج أعماله 
خالل النصف األول من ٢٠٢٠، 
مؤكدا قيامه باتخاذ كل التدابير 
الالزمة واحتساب املخصصات 
الكافية ملواجهة  االحترازيــة 
انتشــار ڤيــروس  تداعيــات 
كورونا املستجد على االقتصاد 
القطاعات  بصفة عامة وعلى 
األكثر تأثرا باجلائحة. وبذلك 
بلغت أرباح البنك ١٧٫٧ مليون 
دينار عن فترة الســتة أشهر 
األولــى من ٢٠٢٠ مبا يقل عن 
أرباح نفــس الفترة من العام 
املاضــي، حيــث بلغــت ٣٠٫٣ 
مليون دينار وبنسبة انخفاض 

.٪٤٣
ووفقا لتوجيهات مجلس 
الدولــة،  اإلدارة وسياســات 
اســتمر البنــك في التوســع 
في أنشــطة التمويل وتقدمي 
لقطاعــات  الكامــل  الدعــم 
األعمال وللعمالء املتضررين 
مع تطبيق معــدالت اخلصم 
املنخفضة املعدلة التي جاءت 
ضمــن حزمــة مــن احلوافز 
احلكومية لدعم األعمال لتصب 
في مصلحة العمالء وتساعد في 
جتاوز األزمة، حيث منا إجمالي 
املوجودات إلى ما قيمته ٤٫٤ 
مليارات دينار بنهاية النصف 
األول مــن ٢٠٢٠ مرتفعا ١٠٪ 
عن إجمالــي موجودات نفس 
الفترة من العام املاضي والتي 
بلغت ٤ مليارات دينار (٤٫٣٥ 
مليــارات دينار كما في نهاية 
ديســمبر ٢٠١٩)، كمــا منــت 
محفظة التمويــل لتصل إلى 
٣٫١ مليارات دينار في النصف 
األول من العام احلالي مرتفعة 
٦٫٩٪ عن نفس الفترة من العام 
املاضي حني بلغت ٢٫٩ مليار 
دينار. وكذلك ارتفعت ودائع 
العمالء في النصف األول من 
العام احلالــي لتصل إلى ٢٫٨ 
مليار دينار بنسبة زيادة ١٢٪ 
عــن ٢٠١٩ حيــث بلغت آنذاك 
٢٫٥ مليار دينار. (بلغ رصيد 
محفظة التمويل ورصيد ودائع 
العمالء ٣ مليارات دينار، ٢٫٧ 
مليــار دينــار علــى الترتيب 

بنهاية ديسمبر ٢٠١٩).
تأجيل األقساط

ومن منطلق حرص البنك 

الكويت املركــزي حيث بلغ 
معدل كفايــة رأس املال بعد 
االســتقطاع ١٤٫٨٥٪ كما في 
٢٠٢٠/٠٦/٣٠ متجاوزا معدل 
١١٪ املقرر حاليا من قبل بنك 
الكويت املركــزي ومحتفظا 
بهامش يســمح باالستمرار 
فــي حتقيــق أهــداف البنك 
احملددة باخلطة من التوسع 
في التمويل وخدمات العمالء 

والعمليات.
البنــك باتخــاذ  ولقيــام 

الصحيــة  باالشــتراطات 
ودفــع عجلــة التنميــة من 
جهة وحتمل دوره لتخفيف 
األعبــاء عــن كاهــل العمالء 
وخدمتهــم وحتقيــق النمو 
من جهة أخرى ليحقق نتائج 
متوازنة خالل النصف األول 
من ٢٠٢٠ وينضم إلى سائر 
الكويتيــة للعمــل  البنــوك 
ضمن منظومة بنك الكويت 
املركزي لتخطي آثار األزمة 

بأقل اخلسائر.
وأشار املضف إلى أن البنك 
األهلي املتحد قد اســتطاع أن 
يقوم بواجبه املجتمعي في دعم 
اجلهود احلكومية في مكافحة 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
املستجد من خالل املساهمة في 
صندوق بنك الكويت املركزي 
البالغ ١٠ ماليــني دينار لدعم 
جهــود الســلطات الصحيــة 
واألمنيــة الكويتيــة ملكافحة 
انتشار الوباء، كما قام البنك 
بــدوره فــي مســاندة عمالئه 
من خــالل تأجيــل مدفوعات 
أقساط التمويالت االستهالكية 
واملقسطة وأقساط البطاقات 
االئتمانيــة ملدة ٦ أشــهر لكل 
عمالء البنك مع إلغاء األرباح 
وأي رسوم أخرى مترتبة على 

هذا التأجيل. 
وأضاف: نفخــر بااللتزام 
الكبير الذي ملسناه من جانب 
إدارة وموظفــي البنك األهلي 
املتحد لضمان تقدمي خدمات 
مصرفية شــاملة لنبقى على 
تواصــل دائــم مــع عمالئنــا 

ومجتمعنا.
وأعرب املضف عن جزيل 
الشكر والتقدير ملساهمي البنك 
وعمالئه على ما قدموه من دعم 
ومســاندة للبنك في ظل هذه 
الظروف االستثنائية، كما تقدم 
بالشكر لبنك الكويت املركزي 
وكل اجلهات الرقابية والصحية 
واألمنية، مثمنا جهود اإلدارة 
التنفيذية وكل العاملني بالبنك 
التي مكنت البنك من إدارة تلك 
األزمة والتعامل مع تبعاتها، 
كما أشاد باجلهود االستثنائية 
التــي يبذلهــا العاملــون في 
الصفــوف األماميــة بالفروع 
لتلبيــة احتياجــات العمــالء 
امللحة خــالل مراحــل األزمة 

املختلفة.

اإلجــراءات  مــن  العديــد 
التحفظيــة عنــد تصنيــف 
التســهيالت القائمة سجلت 
املنتظمة  املديونيــات غيــر 
نسبة ١٫٩٠٪ في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ 
(١٫٣٪ في ٢٠١٩/١٢/٣١) بنسبة 
تغطية جيدة للمخصصات 
بلغت ١٩٢٫٢٪ بعد استبعاد 

الضمانات.
عام غير عادي

وفي تعليقه على النتائج، 
قــال رئيس مجلــس اإلدارة 
د.أنور املضف ان عام ٢٠٢٠ 
ال يعتبــر عامــا عاديا حيث 
شــهد مــن بدايتــه حتديات 
صحيــة واقتصادية نتجت 
عن انتشار جائحة كوفيد ١٩ 
املستجد فتوقفت حركة السفر 
وفرض حظرا تدريجيا على 
التنقل ومت إغالق العديد من 
األنشطة واملجمعات التجارية 
والقطاعات األخرى بصورة 
مؤقتــة مبا أضــر مبعدالت 
النمو باألسواق وأضعف قوى 
العرض والطلب والتدفقات 
املالية وأسواق املال واألعمال 

وأسعار النفط العاملية.
البــــــنك  ان  وأضـــــاف 
األهلــي املتحــد عمــل علــى 
حتقيق املواءمة بني االلتزام 

٢٫٨ مليار دينار حجم ودائع العمالء.. بزيادة ١٢٪

د.أنور املضف

على جتــاوز األزمة الناجتة 
عن انتشار ڤيروس كورونا 
وتخفيف العــبء عن كاهل 
عمالئــه، فقــد انضــم البنك 
ملبــادرة البنــوك الكويتيــة 
لتأجيل األقســاط املستحقة 
على العمالء ملدة ستة أشهر 
دون احتســاب أي أرباح أو 
أتعاب إضافية مع استقطاع 
التأثيــر املالــي والــذي بلغ 
١١٫٥ مليون دينار من حقوق 
املساهمني وفقا لتعليمات بنك 

املضف: حققنا املواءمة بني االلتزام باالشتراطات الصحية ودفع عجلة التنمية وتخفيف األعباء عن العمالء 

احلميضي: بدأنا نشهد حتسنًا في حجم األعمال
قالــت الرئيس التنفيــذي بالوكالة للبنك 
األهلي املتحد جهاد احلميضي انه في ظل هذه 
الظروف االستثنائية، وضعنا سالمة عمالئنا 
وموظفينا على قائمــة أولوياتنا، عن طريق 
وضع خطة متكاملة لتمكني مواردنا البشرية 
من العمل عن بعد لضمان سالمتهم واستمرار 
األعمال واخلدمات بالكفاءة الالزمة وكنا على 
تواصل مستمر وعلى مدار الساعة مع عمالئنا 
لتقدمي املشــورة والدعم الالزم خاصة خالل 
الفترة التي توقفت فيها األعمال واعتمدنا على 
منصاتنا الرقمية املتميزة والتي أثبتت جاهزيتها 
وكفاءتها في تقدمي خدمات آمنة ومالئمة أتاحت 
للعمالء مواصلة إجناز معامالتهم املصرفية دون 
مغادرة منازلهم، وذلك حرصا على سالمتهم 
وسالمة عائالتهم واملجتمع الكويتي.  وأضافت 
احلميضي: نحن مستمرون في تقدمي خدماتنا 
املصرفية على مدار الســاعة، ونحرص كل 
احلرص على استقبال عمالئنا من خالل فروع 

البنك مع تطبيــق أفضل اإلجراءات الصحية 
والوقائية السليمة لكل من عمالء البنك وموظفيه 
ومع العودة التدريجية لألنشطة االقتصادية، 
بدأنا نشهد حتسنا في حجم األعمال. وأكدت 
احلميضي انه على الرغم من جائحة «كوفيد-١٩» 
وما لها من تداعيات ســلبية على االقتصاد 
العاملي واحمللي وما سببته من تباطؤ في النمو 
وصعوبات لدى العديد من القطاعات، إال أننا 
على ثقة كبيرة في قدرة البنك األهلي املتحد 

على التعامل مع األزمة وحتدياتها.
واختتمت احلميضي بتقدمي الشكر واالمتنان 
إلدارة وموظفــي البنك األهلي املتحد على ما 
أبدوه من تعاون وإخالص ملواجهة التحديات 
التي ســببتها تلك اجلائحة، ونود أن نطمئن 
البنــك ومتانة وضعه  عمالءنا على جاهزية 
املالي مبا سيمكنه دائما من التعامل مع مرحلة 
ما بعد كورونا ومواجهــة التحديات التي قد 

تنجم عنها الحقا.

مشعل التنيب نائبًا لرئيس 
مجلس إدارة «كافكو»

أصدر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية قراراً 
بتعيني املدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات 
بالوقود (كافكو) مشــعل عبداهللا التنيب نائبا لرئيس 
مجلس اإلدارة بالشركة. من جانبه، هنأ رئيس مجلس 
إدارة (كافكو) غامن العتيبي، مشعل التنيب باملنصب 
اجلديد في مجلس إدارة شركة كافكو، متمنيا له دوام 
التوفيق والنجاح . جتدر اإلشارة إلى أن شركة كافكو 

هي شركة تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية.

مشعل عبداهللا التنيب

«البترول الوطنية» تفتتح محطة وقود 
جديدة في مدينة صباح األحمد السكنية

افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية 
امس االثنني محطة جديدة لتعبئة الوقود 
في مدينة صباح األحمد الســكنية حتمل 
الرقم ١٤٠ وهي احملطة اخلامسة التي تقوم 
الشركة بتشغيلها في هذه املدينة منذ شهر 
ديســمبر املاضي فيما يجــري العمل على 
إنشاء ٤ محطات أخرى لتلبية احتياجات 

ساكنيها.
وذكرت الشــركة في بيان لـ «كونا» أن 
افتتــاح هذه احملطة يأتي فــي إطار خطة 
الشركة إلنشاء ١٨ محطة وقود جديدة في 
مختلــف مناطق البالد، وذلك كدفعة أولى 
ضمــن خطة بعيدة املدى تتضمن إنشــاء 
١٠٠ محطــة وتهدف إلى مواكبة التوســع 
العمراني فــي الدولة وتلبيــة احتياجات 

السكان وخاصة في املناطق اجلديدة.
وبينت انه مت حتى اآلن افتتاح ١٢ محطة 
بواقع أربع محطات في مدينة جابر األحمد 

السكنية وخمس في مدينة صباح األحمد 
الســكنية وواحدة في كل من شمال غرب 
الصليبخات ومزارع العبدلي ومدينة سعد 
العبداهللا. وأفادت بأن احملطة اجلديدة تتميز 
بتصميم عصري وتســتخدم تكنولوجيا 
متطورة للطاقة الشمسية متكنها من إنتاج 
طاقــة نظيفة توفر ٣٠٪ من حاجة احملطة 
للكهرباء، كما حتتوي على وحدة السترجاع 
البخــار تعمل على التقــاط األبخرة أثناء 
ملء خزان الســيارة بالوقــود ثم تكثيفها 
وإعادتها إلى اخلزان مما يساهم في احملافظة 
علــى البيئة. وأوضحــت أن احملطة توفر 
خدمات إضافية مثل السوق املركزي املصغر 
وجهاز الســحب اآللــي واملصلى وخدمات 
غسيل وصيانة السيارات، كما تتيح تسديد 
قيمة اســتهالكهم من الوقود عبر تقنيات 
وتطبيقــات إلكترونية متطورة وســهلة 

االستخدام.

ضمن خطة إلنشاء ١٨ محطة جديدة في مختلف مناطق البالد سيولة البورصة تقفز ٦٥٪ إلى ٢٩٫١ مليون دينار
ارتفعت بورصة الكويت 
في ختام جلسة أمس، حيث 
صعد املؤشــر العام ٠٫٤٨٪، 
وارتفع السوق األول ٠٫٦٤٪، 
وســجل املؤشــر الرئيســي 
منوا بنســبة ٠٫٠٦٪، بينما 
كان «رئيســي ٥٠» املتراجع 
الوحيد بنحو طفيف نسبته 

.٪٠٫٠٢
وزادت سيولة البورصة 
أمس بنسبة ٦٥٪ لتصل إلى 
٢٩٫١٤ مليــون دينــار مقابل 
١٧٫٦٦ مليون دينار اول من 
امس، فيما تراجعت أحجام 
التداول بنسبة طفيفة بلغت 
إلــى ١٩٥٫٠٦  ٠٫٧٪ لتصــل 
مليون ســهم مقابل ١٩٦٫٤٣ 
مليون ســهم بجلسة األحد.

وسجلت مؤشرات ٦ قطاعات 
الســلع  ارتفاعــا بصــدارة 
االســتهالكية بنحو ٣٫٣٣٪، 
وصعد قطاع االتصاالت بواقع 
٠٫٦٧٪، كما ارتفع مؤشر قطاع 
البنوك ٠٫٦٥٪ بدفع من توالي 
إعالنات البنوك املدرجة عن 

بياناتها املالية.
املقابــل، تراجعــت  فــي 
مؤشــرات ٤ قطاعات أخرى 
التأمــني  يتصدرهــا قطــاع 
بانخفاض نسبته ١٫٦٤٪، يليه 
الصناعــة بواقع ٠٫٣٢٪، ثم 
املواد األساسية بنحو ٠٫١٣٪، 
وأخيرا النفط والغاز بتراجع 

طفيف قدره ٠٫٠٣٪.
وجاء ســهم «ثريا» على 
رأس القائمة اخلضراء لألسهم 

(متني غوزال)

املدرجة بنمو كبير نســبته 
٦٥٫٠٦٪، بينما تصدر سهم 
«أســمنت الفجيرة» القائمة 
احلمــراء متراجعــا بنحــو 

.٪٨٫٨١
وحقق سهم «بيتك» أنشط 
سيولة بالبورصة بقيمة ٤٫٩٦ 
ماليني دينار مرتفعا ٠٫٥١٪، 
فيما تصدر سهم «بتروجلف» 
نشاط الكميات بتداول ٥٣٫٣ 
مليون سهم مرتفعا ٣٫٦٣٪.

«غرفة التجارة» تبحث العالقات االقتصادية مع سفير هنغاريا
اســتقبل رئيــس غرفة 
جتــارة وصناعــة الكويت 
محمد الصقر أمس ســفير 
جمهوريــة هنغاريــا لدى 
الكويت د.إيشتفان جيوال 
شوش ونائب رئيس البعثة 

أنا سيناشي.
وتطــرق الصقــر خالل 
اللقاء إلى تاريخ العالقات 
وســبل  االقتصاديــة 
تنمية أوجــه التعاون بني 

على أمت االستعداد لتقدمي 
للتوصــل  خدماتهــا  كل 
إلى نتــــائج إيجـابية بني 

البلدين. 
من جانبه، أعرب السفير 
د.إيشــتفان جيوال شوش 
عن سعادته لزيارة الغرفة، 
مثمنا جهودها الكبيرة في 
سبيل توطيد العالقات بني 
البلدين، مؤكدا حرصه على 
تعميق العالقات االقتصادية 

املتبادلة لقطاع األعمال في 
اجلانبني من خالل شراكات 
آفاق  اســتراتيجية لفتــح 

اقتصادية جديدة.
وأكد حرصه لالستماع 
والتعــرف علــى مرئيــات 
القطــاع اخلــاص الكويتي 
حــول كيفية زيــادة حجم 
االســتثمارات في املجاالت 
التجارية واالقتصادية في 

هنغاريا.

والتجارية.
إلى أن  وأشار الســفير 
الغــرض من هــذه الزيارة 
هو تســليم مسودة مذكرة 
تفاهــم بــني غرفــة جتارة 
وصناعــة هنغاريا وغرفة 
جتــارة وصناعــة الكويت 
بهــدف ترســيخ وتعزيــز 
وتنمية التعاون االقتصادي 
والتجــاري بــني البلديــن 
ملــا فيــه حتقيــق املصالح 

البلدين، مؤكدا أن البلدين 
يتمتعان بإمكانيات جيدة 
لتنمية التعــاون التجاري 
املزيد  واالستثماري وبذل 
من اجلهود لتحقيق ذلك من 
خالل تبادل زيارات الوفود 
الغرفة  التجارية، وتزويد 
باملشــاريع االســتثمارية 
علــى  لنشــرها  املتاحــة 
املهتمــني من قطاع األعمال 
الكويتي، مؤكدا أن الغرفة 

٩٨١٫٤ ألف دينار خسائر «أسس» بالنصف األول
أعلنت شــركة مجموعة أسس القابضة عن تســجيل خسائر بالنصف األول من 
٢٠٢٠ بلغت ٩٨١٫٤ ألف دينار، ما يعادل خســارة للســهم الواحد بلغت ٩٫٣٥ فلوس 
للســهم، وقالت الشــركة في إفصاح للبورصة امس انه لم يتم اإلعالن عن حتقيق 
أرباح خالل الفترات املعلنة، علما بأنه قد نشــر في عدد «األنباء» أمس أن الشــركة 

حققت ٧ فلوس للسهم، وهو غير صحيح.
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انطالق مؤمتر «استشراف مستقبل ريادة األعمال في ظل االقتصاد الرقمي ما بعد كورونا»

طارق عرابي

انطلقت مساء أمس االول 
فعاليــات املؤمتــر اخلليجي 
«استشراف مســتقبل ريادة 
األعمــال فــي ظــل االقتصاد 
الرقمي ما بعد جائحة كورونا»، 
والــذي نظمته جمعية ريادة 
التنمويــة بالتعاون  األعمال 
مــع جمعيــة رواد األعمــال 
اإلماراتيني، مبشاركة خليجية 
مميزة، وبرعايــة من جريدة 
«األنباء»، وذلك للتركيز على 
وضع االقتصاد الرقمي ما بعد 
جائحة كورونا، والذي سيكون 
نقطة حتول لالقتصاد العاملي.
وافتتــح املؤمتــر بكلمــة 
لرئيس مجلس إدارة مجموعة 
القادة القابضة وعضو جمعية 
رواد األعمال اإلماراتيني د.جمال 
السعيدي، أكد خاللها أن املؤمتر 
الذي يعتبر األول من نوعه لن 
يكون االخير، إذ من املقرر عقد 
سلسلة من املؤمترات اخلاصة 
بهــذا االمر، وذلك ملا للمعرفه 
والتكنولوجيــا املتقدمــة من 
أهمية قصوى في عصر الثورة 
الصناعية الرابعة التي حتمل 
أساسا كبيراً في تطوير وتنمية 
االقتصاد املستدام واحلد من 
اعتمــاد الدولة على العائدات 
من صادرات النفط والتوجه 
الى تعزيز بيئة فكرية متطورة 
لهذا اجليل واألجيال القادمة 
وإعطاء الشباب فرصة إلثبات 
مهاراتهم في تلك التنمية لرؤية 
اقتصاد قادر على االســتدامة 
وبتمكــني رواد األعمــال بأن 
يكونــوا رائديــن فــي مجال 
االقتصــاد الرقمــي لتعزيــز 
قدراتهم وتعزيز ثقافة اقتصاد 

املعرفة.
بدوره، أكد رئيس مجلس 

وأعلنــت اجلمعــة عــن 
بــني  تعــاون  بروتوكــول 
االعمــال  ريــادة  جمعيــة 
التنمويــة بالكويت وجمعية 
رواد األعمال اإلماراتيني، من 
شــأنه أن يخدم رواد االعمال 
في دول اخلليــج، إلى جانب 
تبادل اخلبرات اخلليجية ما 
بني رواد االعمال وفتح السوق 

اخلليجــي وتقليل املنافســة 
بــني دول املجلس، مبا يحقق 
املصلحة املشتركة بني أصحاب 
املشــاريع فــي دول املجلس، 
الفتــة إلــى تركيــز جمعيــة 
رواد االعمــال الكويتية على 
املشاريع االبتكارية واالبداع 

وذات الطابع التكنولوجي.
بدوره، أشار خبير احلكومة 

برعاية «األنباء» ومشاركة خليجية واسعة لبحث واقع الشركات الصغيرة واملتوسطة في املرحلة القادمة

سند املقبالي

د.عبداللطيف العزعزي

د.هالة احلميدي محمد البحراني

زهراء باقر

د.عبيد املخنت احملامية أريج حمادةد.جمال السعيدي غدير اجلمعة

صالح الكعبي

إبراهيم التميمي

إدارة جمعيــة رواد األعمــال 
اإلماراتيني ســند املقبالي ان 
االقتصــاد الرقمي ســيصبح 
أمراً حتميًا بعد انتهاء جائحة 
كورونــا، خاصة أنه قد اثبت 
أنه أحد احللول املهمة في عالم 
اخلدمات والتجارة.. وغيرها.
وأضــاف ان دول اخلليج 
ال ينقصهــا أي شــيء حتــى 
تكون من الدول الســابقة في 
التجــارة االلكترونية  عالــم 
واالقتصــاد الرقمــي، وكل ما 
حتتاج اليه حاليًا هو االهتمام 
بالبنية التحتية في املدارس 
واجلامعات وتدريب األجيال 
اجلديدة علــى ذلك، الفتًا إلى 
أن رواد االعمــال اخلليجيني 
أصبحوا مطلعني على التقنية، 
خاصــة أنهــم يعيشــون في 
دول متقدمة جداً على صعيد 
البنيــة التحتيــة واخلدمات 

االلكترونية.
أكــدت رئيــس  بدورهــا، 
جمعية ريادة األعمال التنموية 
غدير اجلمعة، أن دول اخلليج 
العربي باتت تواجه حتديات 
إقليمية ودولية كبيرة، لذا فقد 
حرصت جمعية رواد االعمال 
على لفت االنتباه لرواد االعمال 
ومــا حققته من جنــاح كبير 
في هذا املجــال. واضافت أن 
اجلمعية حرصــت من خالل 
تعاونها مع جميع رواد االعمال 
االماراتيني على تنظيم املؤمتر 
لالستفادة من الفرص املتاحة 
حاليًا، ووضع خطط مشتركة 
بني مختلف الكفاءات والطاقات 
الشــبابية مــن أصحاب رواد 
االعمال وأصحاب املشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة التي 
حققــت جناحــات عديدة في 
مختلــف املجــاالت فــي دول 

املجلس.

 «FinFirst» حجازي: تطبيق
يوفر حضورًا رقميًا لـ ١٠٠ ألف عميل للبنوك

باهي أحمد

 FinFirst كشــفت شــركة 
Capital الكويتية املتخصصة 
في التقنية املالية، عن طرح 
اجلديــد   FinFirst تطبيــق 
واآلمن، ليشكل سوقا جديدا 
يسهل ويسرع اخلدمات املالية 
على مستوى العمالء وقطاع 

الشركات على حد سواء.
وبهذا الصدد، قال الرئيس 
التنفيــذي للشــركة عباس 
 FinFirst حجازي ان «تطبيق
يزود شــركاءنا من البنوك، 
التأمــني، ووكالء  وشــركات 
الســيارات بإمكانــات النمو 
بشكل فوري من خالل مطابقة 
معاييرهم واحتياجاتهم مع 
العمــالء، وبالتالي  طلبــات 
بالوقــت  موافقــة  توفيــر 
الفعلي. وبالنســبة للعمالء، 
يتيح تطبيق FinFirst جتربة 
مســتخدم رفيعة املســتوى 
متاحــة علــى مدار الســاعة 
ومتتاز باستقالليتها، لتزودهم 
مبعلومات عن منتجات محددة 
تلبي متطلباتهم على النحو 
األمثل، ومتكنهــم من تقدمي 
الطلبات على القروض وغيرها 
من خدمات التمويل أينما كانوا 

بكل سهولة وراحة».
واكد حجازي ان التطبيق 
يتيح للعمالء العديد من املزايا 
واخلدمــات دون فــرض أي 
رسوم عليهم، مثل استعراض 
اخلدمات التي تقدمها البنوك 
العمــالء وتقييماتهم،  وآراء 
ومقارنــة خيارات املنتجات، 
الطلبات، واستكمال  وتقدمي 
إجراءات التعامالت املصرفية 
بشــكل متكامل وعبــر كافة 

مراحلها.
وأردف: «سيسهم التطبيق 
فــي منح العمــالء املزيد من 
اخلبــرة واملعلومــات حول 

اخلدمات املالية املتوافرة».
أمــا بالنســبة للبنــوك 
فأوضح حجازي ان التطبيق 
يوفر حضورا رقميا متواصال 
أمــام  الســاعة  علــى مــدار 
أكثــر مــن ١٠٠ ألــف عميل، 
إلــى جانــب خدمــة مطابقة 
العمالء مــع املنتجات املالية 

خالل إطالقه في الكويت ليشّكل سوقاً جديداً لتكنولوجيا اخلدمات املالية

أفراح احلبيلعباس حجازي

واملصرفية واخلدمات املالئمة 
لتعزيــز الكفــاءة في حتليل 
البيانــات وخدمــة العمــالء 
بفضــل خوارزميات مدمجة 

ومخصصة.
 «FinFirst» كمــا يســاعد
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
فــي تســريع حصولها على 
التمويل الالزم لتنمية أعمالها، 
فمن خــالل عملية بســيطة 
لتسجيل حساب جديد على 
التطبيــق، ميكنهم الوصول 
إلى موافقــات على طلباتهم 

وتوفير الوقت واجلهد.

مــن جانبها، قالت مدير 
العمليات في الشركة أفراح 
 FinFirst احلبيل: «يســمح 
املالية  ملــزودي اخلدمــات 
بــأن يكونــوا جــزءا فاعال 
من التجربــة الرقمية التي 
ينشــدها كل مــن العمــالء 
الصغيــرة  والشــركات 
واملتوســطة فــي عصرنا، 
إلــى جانــب الوصــول إلى 
حتليالت وآراء قيمة التخاذ 
قــرارات مدروســة بشــكل 
أفضل واالرتقاء مبنتجاتهم 

واستراتيجياتهم».

«الوطني»: استمرار انكماش االقتصاد للربع الثاني على التوالي
قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطنــي إن بيانــات اإلدارة املركزية 
لإلحصاء كشفت عن استمرار انكماش 
االقتصاد الكويتي للربع الثاني على 
التوالي. إذ سجل الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقــي في الربــع األول من ٢٠٢٠ 
انخفاضا ١٪، على أساس سنوي، بعد 
انخفاض معدل النمو في الربع الرابع 
من ٢٠١٩ بنســبة ١٫١٪، على أســاس 
سنوي، وساهم تراجع أنشطة األعمال 
في مارس على خلفية جائحة كوفيد 
-١٩ فــي زيــادة األوضاع ســوءا، إذ 
انخفض الناجت احمللي اإلجمالي على 
أساس ربع سنوي ٢٫٥٪ فيما يعد أبطأ 
معدل منو يسجله االقتصاد الكويتي 

منذ الربع األول من ٢٠١٩.
وكان االنخفاض فــي منو الناجت 
احمللــي اإلجمالــي انعكاســا لتراجع 
نشاط القطاع غير النفطي (٣٫٥٪ على 
أساس سنوي، ٥٫٤٪ على أساس ربع 
ســنوي). وفي املقابل، ارتفع الناجت 
احمللي اإلجمالــي النفطي (١٫٢٪ على 
أساس سنوي، ٠٫١٪ على أساس ربع 
سنوي)، وبلغت مساهماتهما النسبية 
للنمو اإلجمالي -١٫٦٪ و+٠٫٦٪، على 

التوالي.
ضعف النشاط غير النفطي 

وأضاف التقرير أن املعدل السنوي 
النكماش النشاط غير النفطي بلغ أشد 
مســتوياته على مــدار ٨ فترات ربع 
ســنوية. وعلى األرجح، بدأ النشاط 
التجاري في التراجع خالل شهر مارس 
بعــد صدور أوامــر للموظفني للبقاء 
في منازلهم وقيــام احلكومة بفرض 
إجــراءات حظر التجــول اجلزئي في 
إطار جهودها الحتواء تفشي ڤيروس 
كورونــا (كوفيد-١٩) فــي الكويت. 
وسجل العديد من القطاعات الفرعية 
تراجعا في معدل مساهمتها في الناجت 
احمللــي اإلجمالي، مبا في ذلك اإلدارة 
العامــة والدفاع (٥٫٩٪ على أســاس 
ســنوي)، والوساطة املالية والتأمني 
(٠٫٥٪ على أساس سنوي)، والتعليم 
(١٧٫٢٪ على أساس سنوي) واالتصاالت 

(١٢٫٢٪ على أساس سنوي).
وكان تراجــع أداء اإلدارة العامــة 
والدفاع مفاجئا نظرا ألن إنتاج اإلدارة 
العامة يتسم بالثبات وعادة ما يتخذ 
النمو اجتــاه تصاعديا. فــي املقابل، 
سجلت قطاعات الصناعات التحويلية 
(+٣٫٨٪ على أساس سنوي)، وجتارة 
اجلملة والتجزئة (+١٠٫٢٪ على أساس 
سنوي) و«اخلدمات األخرى» - مبا في 

األوبك وحلفائها، والذي ترك احلرية 
للمنتجني لتحديد كمية اإلنتاج اخلاصة 
بكل منهم. ومبقارنة الربع األول من 
٢٠٢٠ بالربع الرابع من ٢٠١٩، نلحظ أن 
زيادة إنتاج النفط ٢٫٢٪ على أساس 
ربع ســنوي لم تنعكس على األرقام 
الرسمية للناجت احمللي اإلجمالي، إذ كان 
معدل النمو هامشيا بنسبة ٠٫١٪ على 
أساس ربع سنوي. ونظرا لكون تلك 
البيانات أولية ومن املتوقع مراجعتها 

مرة أخرى.
وقال التقرير إنه في األمد القريب 
من شبه املؤكد أن ينخفض النمو غير 
النفطي بشكل ملحوظ في الربع الثاني 
من ٢٠٢٠ نظرا لتأثره بإجراءات احلظر 
الشامل والذي مت فرضه في شهر مايو 
ولــم يتم تخفيفه إال في يونيو نظرا 

الرتفاع حاالت اإلصابة بالڤيروس.
وبالنظر إلى التأثيرات االقتصادية 

التــي شــهدتها بعــض االقتصــادات 
املتقدمــة، والتــي أعلنــت بياناتهــا 
االقتصادية عن فتــرة الربع الثاني، 
توقــع التقرير أن يكــون االنخفاض 
حادا للغاية وان يتخطى نسبة ٣٫٥٪ 
املســجلة في الربع األول. وهو األمر 
املتوقــع بالنظــر إلى إغالق أنشــطة 
األعمال إلى حد كبير، وبقاء املوظفني 
في منازلهم أو تســريحهم، واقتصار 
االستهالك احمللي في الغالب على املواد 
الغذائية والضروريــات، إضافة إلى 
تعليق النفقات الرأسمالية للحكومة. 
كما انه في ظل عودة تطبيق اتفاقية 
أوپيــك وحلفائهــا خلفــض معدالت 
اإلنتاج في مايو ويونيو، مت تقليص 
إنتــاج النفط بشــدة. لذلــك فإنه من 
املتوقع أن يعكس معدل النمو الكلي 
تراجع منو كل من القطاعني النفطي 

وغير النفطي.

تراجع النشاط غير النفطي ألدنى مستوياته منذ عامني

ذلك األنشطة العقارية- (+١٫٢٪ على 
أساس سنوي) منو معدل مساهمتها 
جتاه الناجت احمللي اإلجمالي مقارنة 

بالعام السابق.
منو نشاط القطاع النفطي

وأشــار التقرير الــى ارتفاع منو 
الناجت احمللي اإلجمالي النفطي للمرة 
األولى منذ الربع األول من ٢٠١٩ بنسبة 
١٫٢٪ على أساس سنوي. ويتسق ذلك 
مع الزيادة السنوية في إنتاج النفط 
اخلام خالل الفتــرة ذاتها (١٫١٪ على 
أساس سنوي)، إذ مت رفع اإلنتاج من 
٢٫٧١ مليــون برميــل يوميا إلى ٢٫٧٤ 
مليون برميل يوميا، في املتوســط، 
وفقا للمصادر الرسمية. وشهد مارس 
وصول اإلنتاج إلى أعلى مســتوياته 
املسجلة منذ ٤ سنوات تقريبا، إذ بلغ 
٢٫٩ مليون برميل يوميا بعد حل اتفاق 

واجلرميــة  اإللكترونيــة 
املعلوماتية باالمارات د.عبيد 
صالــح املخنت خــالل احملور 
الثالث الذي تناول «احلوكمة 
الرقميــة في تدعيــم االنتقال 
نحو االقتصاد» إلى أن اهمية 
اقتصاد املعرفة تكمن في أنه 
بات يدخــل في الناجت احمللي 
جلميــع دول العالــم، حيــث 

يتزايد هذا االقتصاد بنســبة 
ســنوية تبلغ ١٠٪، ما يعني 
أنــه مــن املتوقع أن يشــارك 
االقتصــاد املعرفــي بنحو ١٥ 
تريليون دوالر بحلول ٢٠٣٥.

مــن جهتــه، قــال اخلبير 
االقتصادي ومستشار ريادة 
األعمال باإلمارات، عبداللطيف 
العزعــزي في احملــور الرابع 
الذي تناول «التحديات التي 
تواجــه الشــركات فــي ظــل 
االقتصــاد الرقمــي» أن هناك 
عدداً من التحديات التي تواجه 
عمل الشركات واملؤسسات في 
املنطقــة العربية، مــن بينها 
االحداث والظــروف احلالية 
(جائحــة كورونــا)، واالمن 
الــذي يواجــه  الســيبراني 
انتقال اسلوب عمل الشركات 
مــن االســلوب التقليدي إلى 
االسلوب التكنولوجي اجلديد، 
التحتيــة ملــزودي  والبنيــة 

خدمــات االنترنت في بعض 
الدول، والتطور التكنولوجي 
الكبيــر والتقدم الســريع في 

هذا املجال.
كما دعت رئيس مجموعة 
التحديــات القانونية وعضو 
الدولي للمشروعات  املجلس 
أريــج  الصغيــرة احملاميــة 
حمادة فــي كلمتهــا باحملور 
الســادس خالل املؤمتر الذي 
تناول «التجارة اإللكترونيه 
وأثرها في حتسني اإلنتاجية 
التنافســية»، دول  وزيــادة 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
إلى االستفادة من االتفاقيات 
الدوليــة املوقعة مع عدد من 
العالــم العظمى، وعلى  دول 
ســبيل املثال (اتفاقية حزام 
الصــني) وذلك للدخــول إلى 
االســواق اخلارجية وتفعيل 
التجارة االلكترونية، خاصة أن 
املشاريع الصغيرة هي الوجه 
االلكترونية  اجلديد للتجارة 

حول العالم.
وشــددت حمــادة علــى 
ضــرورة االهتمــام بصياغة 
املتعلقــة  العقــود اجلديــدة 
التجارة االلكترونية  بجانب 
وتوضيح مسؤولية كل طرف 
فــي هذه العقود، مع ضرورة 
ذكر التفاصيــل بدقة حلماية 
أصحاب الشركات واملشاريع 
الصغيرة واملستهلكني في ذات 
الوقت، وأن تتم صياغة هذه 
العقود لــدى مكاتب محاماة 
متخصصة في عالم التجارة 
االلكترونيــة، وذلــك لتفادي 
التعرض للتعويضات املالية 
أو القضايا التي قد تتسبب في 
خسارة هذه الكيانات ألعمالها 

مستقبًال.
بدورها، شددت االستشارية 
الدولية بريادة األعمال وخبير 

االبتكار الريــادي في منظمة 
 (UNF) احتــاد األمم املتحــدة
زهراء باقر خالل احملور السابع 
من املؤمتــر والذي كان حول 
«االندمــاج واالســتحواذ في 
إنقاذ االقتصاد مع أزمة ما بعد 
كورونا لــرواد األعمال» على 
أهمية «االندماج واالستحواذ» 
بني الكيانات اخلليجية القائمة 
في ظل ظروف املرحلة احلالية، 
مشيرة إلى أن عمليات االندماج 
واالستحواذ تعني السيطرة 
بشكل أكبر على أسواق جديدة 
واحلصول على كمية أكبر من 
املعلومات والبيانات الالزمة 

للمنافسة.
قال مدير مركز التسويق 
واألنشطة بالصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة، محمد 
البحراني، فــي احملور االول 
حول «التسويق اإللكتروني 
رواد  ملســتقبل  وأهميتــه 
األعمــال» أن هنــاك تغيــرا 
ملحوظــا في طريقــة العمل 
واحليــاة مــا بعــد كورونــا، 
حيث تغير سلوك املستهلكني 
وأسلوب االعالنات والفعاليات 
واملعارض التجارية املختلفة.
وأكد البحرانــي أن حجم 
العاملــي  التســويق  قطــاع 
ســيبلغ فــي عــام ٢٠٢١ نحو 
٤٫٥ تريليونــات دوالر، وأن 
٩٠٪ من املستهلكني سيلجأون 
إلى االنترنت قبل ذهابهم إلى 
التســوق، وأن أكثــر من ٥١٪ 
من مستخدمي الهواتف الذكية 
أصبحوا يلجأون إلى هواتفهم 
الستكشاف املجاالت اجلديدة، 
وبالتالي ما لم يلتفت صاحب 
املشروع الصغير إلى كل هذه 
االرقام فإن الفرص املستقبلية 

القادمة ستضيع عليه.

٢٫٥ مليار مستخدم ثلثا املشاريع الصغيرة معرضة للتعثر
للهواتف الذكية قالت مديــرة إدارة مكتب اللجنة 

املالية واالقتصادية مبجلس االمة د.هالة 
احلميدي، فــي احملور اخلامس الذي 
ناقش «قانون اإلفالس وأثرة على حماية 
رواد األعمال» أن املشروعات الصغيرة 
هي قلب أي اقتصاد، وأن فرص جناح 
هذه املشاريع عادة ما تكون قليلة، ذلك 
ان أكثر من ثلثي هذه املشاريع معرضة 

للتعثر في أغلب األحيان.
الذي  الكبير  أن اإلغالق  وأضافت 
شهدته معظم دول العالم بسبب جائحة 
الكثير من  أثر على  ڤيروس كورونا، 
الشركات الكبيرة والعمالقة وأدخلها في 
حالة من التعثر واالفالس، إال أن عدداً 

من هذه الشركات استطاعت االستفادة 
من قوانني االفالس واالســتمرار في 
عملها، في حني أشــهر البعض االخر 
إفالسه بسبب الظروف العصيبة التي 

شهدتها.
وأشارت احلميدي إلى ان الشركات 
التي كانت تعتمد على االقتصاد الرقمي 
كانت أكثر حظاً من مثيالتها التي كانت 
تعتمد علــى التجارة التقليدية، إال أن 
هذا ال يعني أن هذه الشركات ليست 
معرضة خلطر التعثر، ومن هنا تأتي 
أهمية قوانني االفالس ودورها في حماية 
اصحاب االعمــال من الرواد أو حتى 
الشركات الكبيرة من خطر التعثر املالي.

ذكر مدير املعلومات بديوان صاحب 
السمو امللكي البحريني ومدير برنامج 
البحرين ألفضل املمارسات احلكومية 
التميمي خالل احملور  إبراهيم  اخلبير 
الثاني بعنوان «دور االقتصاد املعرفي 
بتنمية امللكية الفكرية» أن هناك نحو ٢٫٥ 
مليار مستخدم للهواتف الذكية في العالم 
العربي و٩٠ مليون مستخدم للحاسوب، 
وأن هناك حروبا كثيرة على مستوى 
االنترنت باتت تقع بني العديد من دول 
العالم في ظل تنامي االعالم الصوتي، في 
حني أن العالم العربي ما زال يستخدم 

االنترنت «للمحادثات فقط».
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في نهاية ٢٠١٩ استبشــرنا خيرا بإعادة 
املناطق املختطفة من قبل الوافدين، وأحتدث 
حتديدا عن منطقتي اجلليب، والتي تعد أقرب 
نقطة الى واجهة الكويت.. مطار الكويت الدولي، 
وكذلك منطقة خيطان التي كنا نأمل ان تنالها 
«الفزعة» التي حظيت بها اجلليب، وفي هذه 
الفترة حتديدا شهدنا صوالت وجوالت لوزارة 
الداخلية من خالل حمالت امنية موسعة حتت 
قيادة وكيل وزارة الداخلية شخصيا الفريق 
عصام النهام. وخالل هذه احلمالت، والتي 
جاءت حتت ادارة اللجنة املشــتركة لدراسة 
أوضاع منطقة جليب الشيوخ، متت ازالة املئات 
من املخالفات والتعديات وجرى إغالق محال 
غير مرخصة وضبط العديد من املخالفني، لم 
متر أسابيع على هذا اجلهد األمني حتى تغيرت 
صورة املنطقة التي كانت بؤرة للتجاوزات، 
لتتحول إلى منطقة ميكن السكن فيها، بعد 
تطبيق القانون واللوائح واألنظمة املعمول بها 
في اجلهات احلكومية املختلفة. واستطاعت 
اجلهات االمنية حتــت قيادة الوكيل الفريق 
النهام فرض هيبة القانون، وأن تقضي على 
الكثير من املخالفات والتجاوزات بفضل التعاون 
املشترك. وبقرب نهاية العام ٢٠٢٠ نرى ان 
هناك انتكاســة كبيرة قد حلت على اجلليب 
وامتدت الى منطقة خيطان، لتتحول املنطقتان 
الى بؤرة لكل ما هو خارج عن القانون، بدءا 
من حتول قسائم وشوارع الى ساحات لبيع 
املسروقات وكل ما هو ممنوع انتهاء بأوكار 

اخلمور واألعمال املنافية لآلداب.
تابعت تقارير إعالمية وقفت حيالها مصدوما 
من هول ما شاهدت، وحاولت ان اكذب التقارير 
واقول ال، من غير املمكن ان تكون هذه الصور 

القبيحة في الكويت، الدولة النفطية التي تعد 
من أعلى دول العالم من جهة الدخل القومي 
ودولة يفترض أنها مركز مالي، لألسف أعدت 
التدقيق في التقارير وتبني لي انها حقيقة وليس 
مجرد تهيؤات أو أوهــام. نعم تلك التقارير 
مصدرها منطقتا اجلليب وخيطان، أرجو اال 
نلقي بتبعات كورونا على إهمالنا لهذه املناطق 
العزيزة، ونقول ان املهام االمنية متشعبة في 
هذا التوقيت ونتخذ مــن هذه الذريعة غير 
املقبولة سببا لنترك املنطقتني فريسة لإلهمال 

من قبل وافدين يسهل السيطرة عليهم.
احلجز الكلي على قوة الداخلية والذي تدفع 
الدولة من ميزانيتها املاليني يجب االستفادة 
منه باالنتشــار في هــذه املناطق املختطفة 
واظهار هيبة القانون، اين الدور األمني؟ اين 
الدوريات؟ اين احلمالت التي تقوم بها مديرية 
األمن املختصــة؟ هل هم في إجازة؟ وإال ما 
هو تفسير هذه التقارير اإلعالمية الصادمة 
والكاشفة لألوضاع غير املقبولة وغير املنطقية 
باملنطقتني؟ أدرك املهام الكبيرة امللقاة على عاتق 
وزير الداخلية انس الصالح ووكيل الوزارة 
الفريق عصام النهــام، لكنني أدعوهما الى 
زيارة ميدانية للجليب وخيطان املختطفتني، 
وحتما سيتخذان اإلجراءات التي تتناسب مع 
هذا اجلرم في حق الوطن. وبرأيي الشخصي 
هذا اجلرم وهذه األسواق العشوائية، سواء كان 
سوق احلرامية او غيره، ميكن السيطرة على 
كل ذلك بتثبيت دوريتني ملدة يومني وجولة 
بدورية فيها شــرطيان، وأظن ان هذا األمر 
ليس مرهقا ولن يكلف وزارة الداخلية سوى 
دينار بنزين، فهل ال توجد دورية وشرطيان؟! 

وهل من مجيب؟

وجهة نظر

الصالح والنهام.. اجلليب 
وخيطان تناديكما

aljalahmahq٨@hotmail.com محمد اجلالهمة

الصدفة تكشف حيازة بدون لـ «رشاش» وطلقات وخمور
محمد اجلالهمة

اقتيد خمسيني حتت احلراسة الى 
مستشفى العدان، وذلك لتلقي العالج 
مــن إصابــات حلقت به جــراء حادث 
مروري، على أن يحال للتحقيق مبخفر 
شــرطة الفحيحيل في قضايا حيازة 

سالح وذخيرة بدون ترخيص ومواد 
مسكرة الى جانب قيادة مركبة بحالة 
غير طبيعية، وأرفق في ملف القضية 
املضبوطات والتي متثلت في ســالح 

رشاش وذخيرة وخمور.
يشار الى أن الصدفة لعبت دورها 
في الكشــف عن املتهــم حيث متثلت 

فــي حادث تصادم ثنائــي عند مدخل 
الصباحية، وبحسب مصدر أمني، فإن 
عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا يفيد 
بوقوع حــادث، ولدى انتقال دوريات 
األمن شــوهد أحد طرفــي احلادث في 
حالة غير طبيعية وكان مرتبكا للغاية، 
وبالنظــر الــى املركبة وجــد بداخلها 

زجاجــات ورشــاش M٦٠ وذخيــرة، 
وبحصر الطلقات تبني أنها عبارة عن 
٣٩ طلقة M٦٠ و١٨ طلقة تخص سالحا 
ناريا آخر. ولم يتمكن رجال األمن من 
إخضاع املتهم  للتحقيق، ومت االكتفاء 
بتحديد هويته، حيث تبني أنه من غير 

محددي اجلنسية ومن مواليد ١٩٦٦.

اقتيد حتت احلراسة إلى مستشفى العدان عقب حادث سير

«اجلنائية» ُتغلق قضايا «اُملجّسم اُملقّنع» بضبط باكستاني

«اإلطفاء»: استئناف دورات الفصل التكميلي الثاني عن ُبعد
العالقــات  إدارة  أعلنــت 
العامة واإلعالم باإلدارة العامة 
لإلطفاء امس، عــن أن قطاع 
تنمية املوارد البشرية استأنف 
التكميلي  الدراســة للفصــل 
الثاني للعام الدراسي ٢٠١٩-
٢٠٢٠ جلميع الدورات املقامة 
في مركز إعداد رجال اإلطفاء، 

والتي تشمل الدورات التالية:
١- دورة ضبــاط دبلــوم 

هندسة إطفاء دفعة (٢٥) 
٢- دورة ضبــاط دبلــوم 

هندسة إطفاء دفعة (٢٦) 
٣- دورة رقيب بحري 

٤- دورة رقيــب مفتــش 
وقاية 

٥- دورة رقيــب مــدرب 
إطفاء 

٦- دورة رقيب مشغل آلية 
٧- دورة رقيب مشغل آلية 

- مطارات 
٨- دورة وكيــل عريــف 

مكافحة 
وقالــت اإلدارة ان مــدة 

الدراسة سبعة أسابيع دراسية 
للفصل التكميلي الثاني، والتي 
بدأت من ٩-٨-٢٠٢٠ وسوف 
تنتهي في ٨-١٠-٢٠٢٠ وذلك 
مــن خالل اســتخدام برنامج 
مايكروسوفت تيمز للتعليم 
عن بعد بالتعاون والتنسيق 
مع الهيئــة العامــة للتعليم 

التي  التطبيقــي والتدريــب 
قامت بتأهيل الكادر التعليمي 
والتدريبــي بــاإلدارة العامة 
لإلطفاء الســتخدام البرنامج 
مع تقدمي كامل الدعم واملشورة 
الدراسة وصوال  الســتئناف 
للفصل األول للعام الدراسي 

.٢٠٢٠-٢٠٢١

عبداهللا قنيص

اســتطاع رجــال االدارة 
العامــة للمباحــث اجلنائية 
إغالق ما ال يقل عن ٦ قضايا 
سرقات آخرها السوق الشعبي 
الذي تعرض للسرقة قبل ٣ 
أيام وســرق من داخله نحو 
٣٦٠٠ دينار من الكاشير وهو 
ما أشــارت إليه «األنباء» في 
عددهــا أمــس، وذلك بضبط 
وافد باكستاني. وكشف املتهم 
الذي كان يحرص على ارتداء 
قناع وقفاز ويتمتع بجســم 

شاحنة واالستقرار في منطقة 
الفحيحيــل. هــذا، واعترف 
املتهــم بارتكابــه العديد من 

األمنية عن حتديد شــخص 
تنطبــق عليــه مواصفــات 
اللــص مــن حيــث بنيــان 
اجلســم، وعليــه مت ضبطه، 
وكانــت أولى املفاجــآت أنه 
دخل البالد متســلال، وثاني 
املفاجــآت أنه هــو الذي نفذ 
الســرقات، حيث مت العثور 
في غرفتــه على القناع الذي 
كان يســتخدمه وجانب من 
املسروقات، وبإعادة التحقيق 
معــه اعترف بأنــه ارتكب ٦ 
قضايا سرقات ودخل الكويت 

متسلال داخل شاحنة.

السرقات واعترف أيضا بأنه 
يرسل جانبا من هذه األموال 
املتحصلة عبر أشخاص إلى 
أسرته في باكستان، وجرى 
مطابقة اآلثــار املرفوعة من 
مواقع السرقات مع الباكستاني 
وتبني بشكل يقيني أن املتهم 

هو ذاته اللص املقنع.
وبحسب مصدر أمني، فإن 
رجــال األمن اجلنائي وعقب 
ارتكاب املشتبه به السرقة في 
السوق الشعبي قاموا بتعميم 
أوصــاف املتهم مــع عدد من 
مصادرهم، وأسفرت اجلهود 

ُضبط في الفحيحيل وُعثر في غرفته على مسروقات ودخل البالد قبل عامني متسلالً في شاحنة

صورة زنكوغرافية للخبر الذي نشرته «األنباء» امس

وبنيان ضخم عــن مفاجآت 
حيث اعترف بأنه دخل البالد 
قبل عامني عبر التسلل داخل 

«الداخلية»: إجناز  ١٫٣٧٧٫٥٨٢ معاملة جتديد
إقامة «أونالين» من نهاية يوليو حتى ٦ أغسطس

أكدت وزارة الداخلية مواصلة استقبال املراجعني 
الراغبني في إنهاء معامالتهم اخلاصة بتجديد اإلقامة عن 
طريق «األونالين»، عبر موقع وزارة الداخلية اإللكتروني

.www.moi.gov.kw
وأوضحــت اإلدارة أن جميــع معامــالت قطاعات 
املؤسسة األمنية جتري وفق تلك اآللية لتوفير الوقت 
واجلهد وسرعة اإلجناز وتطبيق التباعد االجتماعي 
في اإلدارات اخلدمية. وأكدت اإلدارة أن اإلدارة العامة 
لنظم املعلومات أعلنت من خالل إحصائية أن العمليات 
اخلاصة بإجناز معامالت اإلقامة عن طريق األونالين 
منذ انطالقها بلغت ١٫٣٧٧٫٥٨٢ معاملة، فيما بلغ اجناز 
املعامالت خالل الفترة من ٢٠٢٠/٧/٣١ حتى ٢٠٢٠/٨/٦ 
نحو ٤٨٫٣٠٧ ما بني مادة ١٧ و١٨ و٢٢ و٢٤ و٢٠ وجاء 

حسب اجلدول املرفق:

الشركات التاريخ
املسجلة

جتديد 
مادة ١٧

جتديد 
مادة ١٨

جتديد 
مادة ٢٠

جتديد 
مادة ٢٢

جتديد 
مادة ٢٤

حتويل من 
مادة ١٤

قرار وزاري 
٢٠٢٠/٤٤٤

٢٠٢٠/٧/٣١٠٠١٣١٦٦٢٢٣٠٤٢٠٣٢٨
٢٠٢٠/٨/١٩٧٠١٩٣١٤١٤٣٥٠٧٦٩١٣٠٢
٢٠٢٠/٨/٢٧٢١٢١٩١٦٥٥٥٩٠٩٤٤١٣٣٨
٢٠٢٠/٨/٣١٠٩٠١٠٦٨٢٦٦٩٠٩٠٢٢٤٣٢٦٣٧
٢٠٢٠/٨/٤١٠٠١٧٨١٤٩١٤٧٤١٥٥٤٣٣٧٠٠٣٥٩٩
٢٠٢٠/٨/٥٢٦٥٢١٧١٨٥٤٥١٤١٥٣٤٦٤١٢٥٣٦٦١
٢٠٢٠/٨/٦٢٨٦٢١٩١٥٦٧٤٣١١٢٥٤١٣٤٧٢٣١٦٧
٩٢٩٦١٥٦٥٢٣٢٠٥٧٦٤٦٨١٠١٥٦٧٣١٦٠٣٢اإلجمالي

حبس مسؤول حكومي وصاحب شركة 
٢١ يومًا بقضية رشوة

تغرمي مدير «املركزي» لعدم إحضاره 
عقيد «جتارة اإلقامات» وشركاه

 أجلت محكمة اجلنايات دعوى ضابط 
وزارة الداخليــة برتبة عقيد وســبعة من 
شــركائه املصريني، املتهمني بالتسبب في 
جتمهر عــدد من عمال احلراســة مبنطقة 

الفروانية للمطالبة بحقوقهم.

وجاء هذا التأجيل بعدما تخلفت إدارة 
الســجن املركــزي عــن إحضار عــدد من 
الســجناء بينهم متهمو هذه الدعوى، وقد 
قضت احملكمة بتغرمي مدير الســجن ١٠٠ 

دينار بسبب ذلك.

قضية فساد حكومي جديدة بطلها مدير 
إحدى االدارات احلكومية تواطأ مع احدى 
الشركات إلرساء مناقصة لصاحلها مقابل 
مبلغ مالي. وكشــف مصدر لـــ «األنباء»، 
عن أن النيابــة العامة أمرت امس بحبس 
املســؤول احلكومي وصاحب الشركة ملدة 

٢١ يومــا وإحالتهما إلى الســجن املركزي 
على ذمة التحقيق معهما بتهمة الرشوة.

وأفاد املصدر بأن املتهمني حاوال إنكار 
التهمــة إال ان التحريات األمنية دلت على 
اتفاقهما املســبق لتمريــر املناقصة، وقد 
حتصل املسؤول على نسبة بعد اعتمادها.

عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم
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٢٠ مليون إصابة بكورونا.. و«الصحة العاملية»: هناك فسحة أمل
عواصم ـ وكاالت: بشرت 
منظمة الصحة العاملية بأن 
هناك فسحة أمل في مواجهة 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
لكنها دعت الى سرعة التعامل 
مع تفشي املوجة الثانية منه.
وقال املدير العام ملنظمة 
العاملية د.تادروس  الصحة 
أدهانوم غيبريســوس «إن 
هنــاك أكثر من فســحة من 
األمل، وإن الوقت لم يتأخر 
لقلب الطاولة على الڤيروس 
والسيطرة عليه»، وشدد على 
ضرورة أن يستمر الضغط 
عليه حتى يتم وقف انتشاره 

وقمعه.
ودعــا تــادروس ـ خالل 
مؤمتر صحافــي في جنيڤ 
أمسـ  قادة البلدان إلى اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة للحد من 
انتشار الوباء، وحث املواطنني 
على تطبيق اإلجراءات التي 
تدعو إليهــا دولهم من أجل 
احلد من انتشــار الڤيروس 

على املستوى املجتمعي.
وطالب الدول بأن تواصل 
توخــي احلذر فيمــا يتعلق 
بإعــادة فتــح اقتصاداتهــا 
ومجتمعاتهــا، وذلــك مــن 
خالل االســتمرار املكثف في 
إجراء االختبارات للكشــف 
عن الڤيروس وعزل احلاالت 
املصابة وتقفي أثر املخالطني 
وغيرها من اإلجراءات الالزمة 
الڤيروس  للســيطرة علــى 

التعهد به ســوى نسبة ١٠٪ 
فقط حتى اآلن، وأنه ستكون 
هناك حاجة إلى حوالي ١٠٠ 
مليار دوالر من أجل اللقاح 
وضمان توزيعه على اجلميع 

بشكل عادل ومنصف.
من جهته، قــال الطبيب 
مارك راين رئيــس برنامج 
إن  باملنظمــة  الطــوارئ 

وفي ظل هذه االرتفاعات 
والتحذيرات، عادت املزيد من 
الدول الى تشديد اجراءاتها، 
وبعــد بروكســل ومدريــد، 
بــدأت باريــس فرض وضع 
الكمامات إلزاميا اعتبارا من 
أمس في أحياء مكتظة منها 
غير أن االلتزام بهذا اإلجراء 
قد يصطدم مبوجة القيظ التي 

بعــض مدن منطقــة إيل دو 
فرانس.

ويهــدف اإلجــراء املقرر 
ملدة شهر قابلة للتمديد إلى 
مكافحــة اإلصابات اجلديدة 
التي تبعث مخاوف من موجة 
ثانيــة من الوباء قد تشــكل 
ضربــة شــديدة لالقتصــاد 

الفرنسي.
ويبــدو أن هــذه املهمــة 
ستكون صعبة إذ لوحظ خالل 
الـ ٤٨ ساعة املاضية جتاهل 
عدد كبير من األشخاص في 
دول أوروبية عدة اإلجراءات 
الصحية املوصى بها في ظل 
درجات حرارة جتاوزت ٣٥ 

درجة مئوية.
وفــي الواليــات املتحدة 
حيــث يســتمر اجلدل حول 
مســألة وضع الكمامات في 
إثارة االنقسام بني األميركيني 
وداخل الطبقة السياسية على 
حد سواء قبل ثالثة أشهر من 
االنتخابات الرئاسية، يواصل 

الوباء انتشاره القاتل.
ووفقا إلحصاءات جامعة 
جونز هوبكنز، فإن أكبر قوة 
اقتصاديــة فــي العالــم هي 
األكثر تضررا إلى حد بعيد 
مع أكثر من ١٦٣ ألف وفاة في 
حني جتاوزت عتبة خمســة 

ماليني و٤٥ الف اصابة.
وفي البرازيل، ثاني أكثر 
الدول تضــررا فــي العالم، 
مت جتــاوز عتبــة مائة ألف 

الــذي يجتــاح  الڤيــروس 
العالــم لم تظهر لــه أمناط 
موسمية وسيعود من جديد 
الطبية  إذا تخلت السلطات 
عن ضغوطها ملقاومته. وأكد 
أنه يتعني على غرب أوروبا 
التعامــل  ومناطــق أخــرى 
بسرعة مع موجات التفشي 

اجلديدة.

جتتاح العاصمة الفرنسية.
ولــن يعــود مــن املمكن 
التســكع بــدون كمامات في 
بعض املناطق السياحية أو 
الشوارع التجارية الرئيسية 
في العاصمة الفرنسية مثل 
ضفــاف نهــر الســني وتلة 
مومنارتر وشــارع موفتار، 
كما يسري التدبير ذاته في 

وفــاة، مــا أثــار موجــة من 
رسائل التضامن مع العائالت 
الثكلى واالنتقادات الشديدة 
وســائل  علــى  للحكومــة 

التواصل االجتماعي.
وفي مواجهة االنتقادات، 
جاييــر  الرئيــس  اكتفــى 
بولســونارو بنشر تغريدة 
تسلط الضوء على املتعافني 
وحتتفي بانتصار فريق كرة 

القدم املفضل لديه.
ويفــرض األردن وضــع 
الكمامات إلزاميا اعتبارا من 
يوم السبت املقبل في األماكن 
العامــة املغلقة، وســيواجه 
غير امللتزمني غرامات مالية 
تتراوح بــني ٣٠ الى حوالي 

٣٠٠ دوالر.
إلــى  ويهــدف اإلجــراء 
مكافحة اإلصابــات احمللية 
اجلديدة التي سجلت خالل 
األيــام القليلــة املاضية في 
محافظتي إربد واملفرق شمال 
اململكة، والتي تبعث مخاوف 
من موجــة ثانية من الوباء 
قد تشــكل ضربــة موجعة 
لالقتصاد األردني الذي يعاني 
من مصاعب ودين خارجي 

يتجاوز ٤٠ مليار دوالر.
ويتجاهــل عــدد كبيــر 
من األشــخاص اإلجــراءات 
الصحيــة املوصــى بها من 
تباعــد اجتماعــي ووضــع 
الكمامات في األماكن العامة 

املغلقة.

املنظمة الدولية تدعو إلى التعامل بسرعة مع موجات التفشي اجلديدة.. واملزيد من الدول تلجأ لفرض الكمامات

(أ.ف.پ) مواطنون اسبان يرتدون الكمامة منتظرين دورهم لدخول احد البنوك في سرقسطة شمال اسبانيا 

وكسر سلسلة االنتقال.
كما طالب الدول، سواء في 
غرب أوروبا أو غيرها ممن 
تشهد عودة النتشار الڤيروس 
بعــد أن كانت قد متكنت من 
احلد من انتشاره، بالوقوف 
على سرعة االستجابة املتاحة 
لديها ملواجهة الڤيروس في 
حال عودة انتشاره في أحد 
املناطق، وكذلك التعامل على 
وجه السرعة على اكتشاف 
احلاالت بهذة املناطق وحصار 
الڤيروس والســيطرة عليه 

بها.
وفــي ظــل جتــاوز عدد 
حــاالت اإلصابــة بڤيروس 
كورونــا حــول العالــم ٢٠ 
مليون حالة والوفيات ٧٥٠ 
ألف حالة، لفت أدهانوم إلى 
أن اجلميع فــي العالم يريد 
إعادة فتــح املدارس وعودة 
الطالب للعملية التعليمية، 
داعيــا إلــى أن تكــون تلــك 
العودة بأمان، سواء بالنسبة 
اللتحاق الطالب مبدارسهم 
أو بالنســبة للعاملني بتلك 

املرافق التعليمية.
وأشــار إلى وجود فجوة 
في التمويل اخلاص مببادرة 
تسريع وتطوير الوصول إلى 
األدوات والعالجات ولقاحات 
ڤيروس كورونا، والتي كانت 
املنظمة قد أطلقتها قبل ثالثة 
أشــهر، مبينا أن املبادرة لم 
تتلق من التمويل الذي جرى 

«حماس» تختبر إسرائيل بـ «دفعة صواريخ» 
واالحتالل يلمح إلى صفقة جديدة لتبادل األسرى

عواصم - وكاالت: أطلقت كتائب 
عز الدين القســام اجلناح العسكري 
حلركة حماس الفلسطينية دفعة من 
الصواريخ «التجريبية» من قطاع غزة 
باجتاه البحر، بعد ساعات على شن 
طيران االحتالل اإلسرائيلي غارة على 
موقع لها، وفق مصادر أمنية وشهود 
عيان، فيما أحملت اسرائيل الى امكانية 
حتقيــق هدوء فــي القطــاع في حال 
استعادتها اسراها لدى حركة «حماس». 
وقالت وزارة الداخلية التابعة حلماس 
بغزة في بيان ان «أصوات االنفجارات 
التي سمعت في أجواء قطاع غزة ناجتة 
عن أعمال للمقاومــة» دون مزيد من 
التفاصيل. وأكد شهود عيان وصحافيو 
وكالة فرانس برس ان كتائب القسام 
«أطلقــت عــددا مــن الصواريــخ من 
القطاع، شــوهدت فوق سماء القطاع 

بعيد إطالقها».
واعتبر مصدر مقرب من حماس 
أن الصواريــخ التجريبيــة «حتمل 
رسائل تهديد لالحتالل االسرائيلي 
بــأن فصائل املقاومة مســتعدة ألي 
عدوان، وانها لن تسكت عن استمرار 

خنق وحصار قطاع غزة».
 وأكدت وزارة الداخلية في غزة أن 
«طائرات االحتالل اإلسرائيلي أغارت 
مساء امس االول على موقع للمقاومة 
في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة، 
ما أدى إلى وقوع أضرار. ولم تسجل 

إصابات».
وزعــم اجليــش اإلســرائيلي ان 
غاراته جاءت ردا على إطالق نشطاء 
فلسطينيني عشرات البالونات احململة 
مبــواد حارقــة ومتفجرة، بحســب 

وسائل إعالم إسرائيلية.

وقــال وزير الدفاع اإلســرائيلي 
بيني غانتس امس «نود أن نرى غزة 
تتطور، كما أود أن أرى العمال قادرين 
على اخلروج من غزة للعمل لكن هذا 
ال ميكن أن يحدث إال بشــرط واحد، 
وهو أن يعود أوالدنا إلى منازلهم» 
في إشارة إلى االسرى اإلسرائيليني 

احملتجزين لدى حماس.
وكان اجليش اإلســرائيلي شــن 
يومي اخلميــس واجلمعة املاضيني 
عــدة غارات على مواقع حلماس في 
غزة بعد إطالق بالونات حارقة من 
القطاع باجتاه األراضي اإلسرائيلية.

وذكر نشطاء فلسطينيون أنه مت 
إطالق عشــرات البالونات احلارقة 
واملتفجرة صباح امس جتاه املناطق 
اإلسرائيلية القريبة من حدود القطاع.

من جهته، اعتبر د.جمال الفاضي 

احمللل السياســي في غزة «أن هذه 
الصواريخ والبالونات احلارقة عبارة 
عــن رســائل من حماس الســرائيل 
لتحسني الظروف االقتصادية التي 
يعيشها قطاع غزة... ولتخفيف حدة 
احلصار املفروض على القطاع وتنفيذ 
جزء من التفاهمات التي مت التوصل 
اليها بني الطرفني بوساطة مصر»، 

من جانب آخر، ذكرت وكالة األنباء 
الفلسطينية (وفا) امس أن االحتالل 
اإلسرائيلي اعتقل فلسطينيا من بلدة 
عرابة جنوب جنني، كما اقتحم منطقة 
املخفية في محافظة نابلس واعتقل 
أســيرا محررا وداهــم بلدة عصيرة 
الشــمالية شــماال، واعتقل مواطنا. 
وفي أريحا، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلســرائيلي فلســطينيني اثنني من 

مخيم عني السلطان.

تظاهرات واعتقاالت رفضًا
لفوز لوكاشينكو برئاسة بيالروسيا

«كورونا» يجتاح سورية.. ودعوات 
للمنظمات الدولية للمساعدة

نقطة عسكرية تركية في جبل األكراد ألول مرة

وكاالت:   - عواصــم 
رفضت املرشحة املعارضة 
الرئاســية  لالنتخابــات 
فــي بيــالروس ســفتالنا 
تيخانوفسكايا امس النتائج 
الرسمية، طالبة من الرئيس 
التخلي عن الســلطة، غداة 
االقتــراع وقمــع  عمليــة 
عنيف للتظاهرات املناهضة 

للحكومة.
ونددت تيخانوفسكايا 
التي ظهرت خــالل بضعة 
أســابيع كمنافســة غيــر 
متوقعة للرئيس ألكسندر 
الــذي يحكــم  لوكاشــنكو 
بيــالروس منــذ ٢٦ عامــا، 
بانتخابــات مــزورة، بعــد 
إعالن فوز الرئيس املنتهية 
واليته بحصوله على ٨٠٪ 

من األصوات.
وقــال تيخانوفســكايا 
البالغــة ٣٧ عاما واحلديثة 
العهد في عالم السياســة، 
«الســلطة يجــب أن تفكر 
في كيفية تسليمنا احلكم. 
أعتبــر نفســي فائــزة في 
هــذه االنتخابــات»، فــي 
وقــت حصلت علــى ٩٫٩٪ 
من األصوات وفق النتائج 
الرسمية التي أعلنتها اللجنة 

االنتخابية.
واتهمت النظام بـ «البقاء 
عنوة» في احلكم، في إشارة 
إلــى قمــع التظاهــرات في 
عشــرات املــدن ليــل امس 
فــي  وخصوصــا  األول، 
مينسك حيث تعرض آالف 
املتظاهرين لقنابل صوتية 

ورصاص مطاطي.
هــذا، وأعلنــت وزارة 
الداخلية توقيف نحو ثالثة 
آالف شخص في أنحاء البالد 
وإصابة نحو ٥٠ مدنيا و٣٩ 

شرطيا في ٣٣ مدينة.
ودانت رئيسة املفوضية 
األوروبية أورسوال فون دير 
اليني امــش، القمع وطلبت 
تعدادا «دقيقــا» لألصوات 
فــي االنتخابات الرئاســية 
فيمــا طلبــت پولنــدا عقد 
قمة لالحتاد األوروبي بهذا 

الشأن.

وكاالت: ال تزال األرقام الواردة من سورية 
تشــير إلى تفــش كبير لڤيــروس كورونا 
املســتجد «كوفيد-١٩»، مع فارق كبير بني 
اإلحصــاءات التــي تعلنهــا وزارة الصحة 
السورية وبني تلك املعلنة من قبل الهيئات 
واجلهات األهلية والنقابات ووسائل اإلعالم، 
وسط دعوات أطلقتها هيئات أهلية للمنظمات 
الدولية للمســاعدة في احلــد من تداعياته. 
آخــر إحصائية أعلنتهــا وزارة الصحة في 
حكومة دمشــق بلغت ٦٣ إصابة جديدة ما 
يرفع إجمالي عدد اإلصابات املعلنة إلى ١١٨٨ 
حالة، وسبق ان أشار مسؤولو الوزارة إلى 
ان األرقــام أعلى من ذلك بكثير معللني ذلك 

بقلة عدد املسحات التي جتريها الوزارة.
مــن جهتها، نعــت نقابة أطباء دمشــق 
عبر صفحتها الرســمية في موقع التواصل 
االجتماعي «فيسبوك»، أمس األول ٤ أطباء 
ســوريني، قضوا جراء اإلصابــة بڤيروس 
كورونا، أثناء مخالطتهم للمصابني في أماكن 
عملهم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عنهم.

مــن جهتهــا، أعلنت ما تســمى «اإلدارة 
الذاتية» لشمال وشرق سورية التي يسيطر 
عليهــا األكراد أمس، عن اكتشــاف ١٨ حالة 
إصابة جديدة بكورونا في مناطق سيطرتها.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس 
املشــترك لهيئــة الصحــة فــي اإلدارة، أن 

احلاالت تتوزع على الشكل التالي: حالتان 
في احلســكة، ٩ حاالت في قامشــلي، حالة 
واحدة في الرميالن، حالتان في دير الزور، 
٣ حــاالت في عني العــرب (كوباني)، حالة 

واحدة في الرقة.
هــذا، ووجهــت «منظمة الهــالل األحمر 
الكــردي» في عفريــن فرع الشــهباء، نداء 
عاجال إلى دول العالم ومنظماته احلقوقية 
واإلنسانية، حذرت فيه من الوضع اخلطير 
والكارثي الذي ينتظر السوريني من احتمال 
تفشي ڤيروس كورونا وقد أصبح واقعا اآلن.

وناشــدت املنظمات الدوليــة بأن تقوم 
بدورها، وتقدمي املساعدات الطبية واإلغاثية 
العاجلة من أجل احلد من انتشار هذا الڤيروس. 
بدوره، أعلن مختبر الترصد الوبائي في شمال 
غرب سورية عن تسجيل حالتني إيجابيتني 
أمس األول، ليصل عدد اإلصابات إلى ٤٥ في 
إدلب وريف حلب منذ بداية انتشار الڤيروس. 
وأوضح د.محمد حالج «مدير فريق» منسقو 
استجابة سورية ملوقع «زمان الوصل» أنه مت 
تسجيل احلالتني ضمن مخيم السالم احملاذي 
ملعبر باب السالمة بالقرب من مدينة أعزاز 
على احلدود السورية- التركية، وتعتبر أول 
حالتني يتم تسجيلهما ضمن املخيمات منذ 
انتشار الڤيروس في املناطق التي تسيطر 

عليها املعارضة.

وكاالت: أنشــأ اجليــش التركــي نقطة 
عسكرية في منطقة احلدادة بجبل األكراد 
فــي ريف الالذقية هــي األولى في املنطقة 
الى جانب نقاطه السابقة في محافظة ادلب 
وريف حلــب، وذلك عقب تعرض املنطقة 
لهجمات وقصف متكرر من قبل قوات اجليش 

السوري والقوات الروسية.
وقال قائد عسكري في «اجلبهة الوطنية 
للتحريــر» املعارضة ان اجليــش التركي 
أنشــأ نقطة جديدة في تل احلدادة، لكن ال 
توجد أي تعزيزات أو حتركات جديدة على 

خطوط اجلبهات.

ماراثون انتخابات «الشيوخ» ينطلق اليوم في ١٤ ألف جلنة
القاهرة - خديجـة حمـودة 

ومجدي عبدالرحمن وناهد إمام

عقــب انتهــاء تصويت 
املصريني باخلــارج امس، 
تنطلق اليوم عملية تصويت 
املصريــني بالداخــل فــي 
انتخابات مجلس الشيوخ 
علــى مــدار يومــني، علــى 
أن تعلــن نتائــج اجلولــة 
األولــى فــي موعــد أقصاه 
١٩ أغســطس، حيــث يحق 
لنحــو ٦٣ مليــون مواطن 
التصويــت من املســجلني 
في قاعدة بيانات الناخبني 
أمــام ٢٧ جلنة عامة (متثل 
احملافظات املختلفة) تضم 
١٤ ألفــا و٩٢ جلنة فرعية، 
جتري حتت إشراف قضائي 
كامل مبشاركة ١٨ ألف قاضي 
واحتياطــي)،  (أساســي 
ومعاونة ١٢٠ ألف موظف.

وجتري انتخابات مجلس 
الشــيوخ وســط اهتمــام 
الغرفــة  إعالمــي بعــودة 
الثانيــة للتشــريع وفقــا 
لتعديــل دســتوري، حيث 
قامت «الوطنية لالنتخابات 
بتجديد قيد ١٥٢ مؤسســة 
إعالميــة دوليــة، وقيــد ١١ 
مؤسســة إعالميــة دولية 
البيانات  جديــدة بقاعــدة 
وفقا لكشف املركز الصحافي 
للمراسلني األجانب بالهيئة 
العامة لالســتعالمات، كما 
قررت الهيئة جتديد قيد ٥ 
مؤسسات صحافية، وثالث 
قنوات فضائية، إضافة إلى 
عشــرات املنظمات الدولية 

والشــرقية  مرشــحا،   ١٣
والغربيــة  مرشــحا،   ٤٧
٣٠ مرشــحا، والفيــوم ١٠ 
مرشــحني، والقاهــرة ٩٨ 
مرشــحا، والقليوبيــة ٦٠ 
 ٣٠ واملنوفيــة  مرشــحا، 
مرشحا، واملنيا ٢٧ مرشحا، 
والوادي اجلديد مرشــحني 
اثنــني، وبنــي ســويف ٢٣ 
 ٨ مرشــحا، وبورســعيد 
مرشــحني، وجنوب سيناء 
٥ مرشــحني، ودميــاط ١٧ 
 ٣٥ وســوهاج  مرشــحا، 
مرشــحا، وشــمال سيناء 
 ٤٢ وقنــا  مرشــحني،   ٧
مرشــحا، وكفر الشيخ ٢٠ 
مرشــحا، ومرسى مطروح 

كما وفرت قفــازات يدوية 
الستخدامها في حمل القلم، 
وكحــول لتعقيــم األيادي، 
وجميــع هذه املســتلزمات 
سيتم تسليمها للقضاة مع 

األوراق االنتخابية.
«الوطنيــة  وأنهــت 
لالنتخابــات» تطهيــر كل 
اللجان واملقــار االنتخابية 
استعدادا الستقبال الناخبني 
اليــوم وغــدا، فضــال عــن 
إصدارها قرارا بتخصيص 
موظــف لتنظيــم ومراقبة 
املســافات اآلمنــة مبقرات 
اللجان، كما سيتم التعقيم 
قبل بدء االقتراع في اليوم 
األول وخالل ساعة الراحة 
(املقــررة قانونــا) وعقب 
اليــوم األول مــن  انتهــاء 
التصويــت، وكذلــك نفس 
اإلجراءات في اليوم الثاني، 
فضال عن توفير كمامات أمام 
مراكز االقتراع ملن ال يحملها 
حتى يتمكن من املشــاركة 
والتصويت في االنتخابات.
الى ذلك، اتخذت القيادة 
العامــة للقــوات املســلحة 
الترتيبات واإلجراءات  كل 
املرتبطة بالتعاون مع أجهزة 
وزارة الداخليــة والهيئــة 
الوطنيــة لالنتخابات وكل 
األجهزة املعنية بالدولة في 
تنظيم أعمال تأمني انتخابات 
مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ على 
مستوى اجلمهورية، وتوفير 
املنــاخ اآلمــن للمواطنــني 
لــإلدالء بأصواتهم انطالقا 
مــن مســؤوليتها الوطنية 

جتاه الشعب املصري.

٥ مرشحني).
وفي ظل انتشار ڤيروس 
كورونا املســتجد، اتخذت 
الهيئة الوطنية لالنتخابات، 
برئاســة املستشــار الشني 
إبراهيم نائب رئيس محكمة 
النقض، تدابيــر احترازية 
ووقائية لضمان عدم انتشار 
املــرض جــراء جتمعــات 
أمــام وداخــل  املواطنــني 
املقــار االنتخابيــة، ومنها 
الكمامات  ارتــداء  إلزاميــة 
الطبيــة علــى كل أطــراف 
العملية االنتخابية، وتوفير 
الكمامــات جلميع رؤســاء 
اللجان الفرعية واألمناء وكذا 
الناخبني الذين ال يحملونها، 

القوات املسلحة استعدت لتأمينها بالتعاون مع «الداخلية»

واحمللية التي تقوم مبتابعة 
االستحقاق الدستوري.

ويتنافس في انتخابات 
مجلــس الشــيوخ - وفقا 
للقائمة النهائية للمرشحني 
- ٧٨٧ مرشــحا بنظامــي 
الفــردي والقائمــة موزعة 
علــى ٢٧ محافظة كالتالي: 
(أسوان ١٢ مرشحا، وأسيوط 
٢٨ مرشــحا، واإلسكندرية 
٦٧ مرشحا، واإلسماعيلية 
٩ مرشــحني، واألقصر ٢٥ 
مرشــحا، والبحــر األحمر 
١٠ مرشــحني، والبحيــرة 
واجليــزة  مرشــحا،   ٤١
والدقهليــة  مرشــحا،   ٧٣
٤٣ مرشــحا، والســويس 
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مدبولي: فض التشابكات بني الوزارات 
قبل االنتقال إلى العاصمة اإلدارية

القاهرة - هالة عمران

ترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، اجتماعا ملتابعة خطوات إعادة هيكلة 
الوزارات واجلهات التابعة، بحضور م.هاني 
محمود، مستشار رئيس الوزراء لإلصالح 
اإلداري، ود.صالح الشــيخ، رئيس اجلهاز 
املركــزي للتنظيم واإلدارة، وذلك في إطار 
عزم احلكومة االنتقال إلى العاصمة اإلدارية 
اجلديــدة، بهيكل مختلــف يضمن قيامها 
باألعمال املكلفة بها بسرعة ودقة، مع حتقيق 

الرشادة في اإلنفاق.
وأكد رئيــس الوزراء أن احلكومة تقوم 

حاليا مبراجعة جميــع الوزارات واجلهات 
التابعة لها، من حيث األدوار واالختصاصات 
والهياكل التنظيمية، وبحث التشابك احلاصل 
بينها، من أجل فض هذا التشابك، وضمان 
وجود اختصاصات واضحة ومحددة لكل 

وزارة ولكل جهة حكومية.
ووجه د.مصطفى مدبولي بضرورة أن 
تكون الهياكل التنظيمية بسيطة جدا، وال يتم 
التوسع في إنشاء التقسيمات اإلدارية، األمر 
الذي يؤدي إلى تضخم في الهياكل التنظيمية، 
مؤكدا أن بساطة الهيكل التنظيمي متكن كل 
جهة من أداء أعمالها بشــكل أفضل، وهذا 
أمر في غاية األهمية ويعتبر توجها عامليا.

ملشاهدة الڤيديو
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دياب يعلن استقالة احلكومة على وقع انفجار بيروت واالحتجاجات
بيروت - عمر حبنجر

استقال رئيس احلكومة 
حسان دياب ومعه حكومته 
أمــس، وفــق مــا توقعــت 
«األنباء» مفضال االســتقالة 
اجلماعية، على االستقاالت 
املتدرجــة لوزرائــه الذيــن 
بلغو ٤ حتى أمس، او اسقاط 
حكومته امام مجلس النواب 
يوم اخلميس املقبل، حفاظًا 
علــى مــاء الوجه، كمــا قال 

لوزرائه صباح أمس.
إعــالن  ترافــق  وقــد 
احلكومة االستقالة مع جتّدد 
املظاهرات الغاضبة لليوم 
الثالث على التوالي، حيث 
وقعت اشتباكات في وسط 
بيروت ومحيط البرملان بني 
قوات األمن واحملتجني الذين 
حاولــوا جتــاوز احلواجز 
املنصوبة لدخول املجلس.
وأشــار ديــاب  في كلمة 
له من  الســراي احلكومي ، 
الى أن  منظومة   الفساد  أكبر 
من  الدولة ، والدولة مكبلة 
باملنظومــة وال تســتطيع 
مواجهتها أو التخلص منها، 
وانفجر أحد مناذج الفساد 
في مرفــأ بيروت، وأوضح 
ان حجم املأســاة أكبر من 
أن يوصف لكن البعض ال 
يهمه مــن كل ما حصل إال 
تسجيل النقاط السياسية 
ـات الشــعبوية  بـ واخلطا

االنتخابية.
وأضاف ديــاب «حاولوا 
حتميل احلكومة مسؤولية 
االنهيــار والدين العام فعال 
«اللي استحوا ماتوا» وهذه 
احلكومة بذلت جهدا لوضع 
خريطــة طريق»، ولفت الى 
أن هنــاك من يزور احلقائق 
ويعيش على الفنت ويتاجر 
بدمــاء النــاس في ســاعات 

التخلي.
وأعلــن ديــاب اســتقالة 
احلكومة، وختم قائال «اهللا 
يحمــي لبنــان، اهللا يحمي 

لبنان».
وكان يفتــرض انعقــاد 
جلسة مجلس الوزراء برئاسة 
رئيس اجلمهورية في بعبدا، 
اال انه بعــد اتصال الرئيس 
دياب بالرئيس ميشال عون 
وابالغه عزمه على االستقالة، 
اتفق على ان تعقد «جلســة 

وسبقت االستقالة ضغوط 
مارسها حزب اهللا على رئيس 
احلكومة وعلى الوزراء الذين 
استقالوا او لّوحوا باالستقالة، 
من خالل شد عصبهم، وشارك 
في احلملة التيار الوطني احلر 
وحركة أمل وتيار املردة، لكن 

سبق السيف العزل.
املعارضة  وتخشى قوى 
ابطاء عملية تشكيل احلكومة 
العتيــدة، من خالل مواصلة 
حكومــة ديــاب تصريــف 
األعمال، مــا يعرقل امكانية 

طلــب لبنان اجــراء حتقيق 
دولي في فاجعة املرفأ . لكن 
اوساط املعارضة املتناغمة مع 
الثوار املنتفضني على االرض، 
حتدثت عن سيناريو سريع، 
يوجــب تشــكيل احلكومــة 
١٨ اجلــاري  قبــل  لــة  ملقب ا
تاريخ صدور احلكم بجرمية 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 

احلريري ورفاقه.
 ورجحت مصادر ان يكون 
سعد احلريري رئيسا لهذه 
احلكومة التي ارادها الرئيس 

الفرنسي اميانويل ماكرون، 
حكومة وحدة وطنية. وثمة 
شــخصية مرموقــة، يجري 
التداول باسمها في حال تعذر 
تكليــف احلريري، بحســب 

بعض املصادر.
وشوهدت جتمعات لثنائي 
امل وحــزب اهللا في منطقة 
اخلندق الغميق في بيروت، 
باجتاه ساحة رياض الصلح 
املطلــة على مجلس النواب، 
وسرعان ما تفرقوا بطلب من 

قياداتهم .

وجتنبا الستطالة مرحلة 
تصريــف األعمــال حيــث 
تصبــح األمــور فــي قبضة 
مجلس النواب، بدأت حركة 
االســتقاالت مــن مجلــس 
النواب، ان لــم يكن لغرض 
حله باستقالة نصف اعضائه 

فلتغطيته ميثاقيًا.
وقــد دعا الرئيــس نبيه 
بري هيئة مكتب املجلس الى 
اجتماع عقد ظهر امس للبحث 
مبصيــر جلســة املســاءلة 

النيابية يوم اخلميس.
والتقــى بــري اعضــاء 
الدميوقراطي  النيابي  اللقاء 
برئاســة تيمــور جنبــالط، 
الذي طالــب بتحقيق دولي 
لكشف احلقيقة، ألننا ال نثق 
بالتحقيق احمللي وباستقالة 
«حكومــة املوت» وتشــكيل 
حكومــة جديــدة، كما طالب 
بتقصيــر واليــة املجلــس، 
والعمل على قانون انتخابات 

ال طائفي .
وحــول اســتقالة تــواب 
كتلته من البرملان قال جنبالط 

االبن:«بعدنا عم نتداول».
وحتدثت مصادر نيابية 
عن ان رئيس املجلس ممتعض 
من رئيــس احلكومــة الذي 
يطالب بتقليص والية املجلس 
والدعوة الى انتخابات مبكرة، 
«متعديًا» على صالحياته .

امللف من بني يديه، واحالته 
الى القضاء العسكري، األكثر 

التزاما بالتعليمات.
واحلــرص الظاهــر على 
حرية وكرامة بدري ضاهر، 
منشــؤه انه مفتاح الشيفرة 
املرفــأ  وكامت األســرار فــي 
واملطار واملعابر احلدودية، 
ويخشــى ازديــاد ضغــوط 
احملققــني عليه، ان يكشــف 
املستور ويسمي من ال جتوز 
تســميته، ولذلك ميارسون 
الضغــوط على املدعي العام 

الطالق سراحه .
وقد استمع امس احملامي 
التمييزي غسان خوري الى 
املدير العام جلهاز امن الدولة 
اللواء انطــوان صليبا الذي 
كانت ادارته نّبهت في تقارير 
للرؤساء والوزراء الى وجود 

املواد املتفجرة في املرفأ .
في هذا الوقت، ناشد نقيب 
احملامني ملحم خلف مجلس 
الوزراء بإحالة فاجعة الرابع 
من اغســطس الــى املجلس 
العدلــي، احترامــا ملشــاعر 
اهالــي الضحايــا، وحفاظــا 
على حقوقهــم بالتعويض، 
وان يصدر مرسوم باإلحالة 
قبــل اعالن االســتقالة، وقد 
تبنــت وزيرة العــدل طلب 
نقيب احملامــني امام مجلس 

الوزراء الذي أقره.

وبعد الظهر زار وفد اللقاء 
برئاسة تيمور جنبالط بيت 
الوسط والتقى الرئيس سعد 
احلريري في اطار التنسيق 

ملرحلة ما بعد االستقالة .
وزار وفــد آخر من اللقاء 
برئاسة النائب اكرم شهيب، 
رئيس حزب القوات اللبانية 
ســمير جعجع في مقره في 
معــراب وبحث في تنســيق 

املواقف في املرحلة املقبلة.
وقال جعجع، ليست كل 
الطبقة السياسية ما بتسوى، 
نحن أول ناس «منسوى»، 
وبالتالــي هنــاك محاوالت 
من البعــض ليخلصوا من 
اجلميع، الــكل بفرد ضرب 
املنيــح والقبيــح. وهدفنا 
الى لب املشــكلة،  الذهــاب 
الــى مجلــس النــواب، الى 
انتخابات نيابية مبكرة. اآلن 
ستتوضح األمور، نريد أن 
نغير الســلطة احلالية بأي 
وسيلة، املهم ان نتخلص من 
هذه السلطة، وبعد انفجار 
املرفأ، تعطلت لغة الكالم، انا 
لو كنت مكانهم الستقلت .

فــي غضون ذلك، اخترق 
النائب العام التمييزي غسان 
عويــدات جــدار احلصانــة 
الفوقيــة احلاميــة للمديــر 
العام للجمارك بدري ضاهر 
آمراً بتوقيفه، او على سحب 

آخر مقررات مجلس الوزراء قبل االستقالة إحالة «االنفجار» إلى املجلس العدلي..  رئيس احلكومة املستقيل: حاولوا حتميلنا مسؤولية االنهيار.. اللي استحوا ماتوا

محتجون يحاولون ازالة احلواجز القتحام البرملان اللبناني وسط بيروت   (محمود الطويل)حسان دياب يعلن من السراي استقالة حكومته 

الســراي  االســتقالة» فــي 
احلكومــي، علــى ان ينتقل 
بعدها دياب الى بعبدا ليسلم 
الرئيس عون كتاب استقالته، 
ليكلفه بتصريف األعمال، الى 
حني تشكيل حكومة جديدة .

وفي هذا اإلخراج لالستقالة 
جتنب دياب مقايضة اقتراحه 
انتخابــات مبكرة،  بإجــراء 
بتحويــل جلســة املســاءلة 
النيابية التي كانت تنتظره 
الى جلسة ما يســمى «برداً 

وسالمًا». 

اللقاء الدميوقراطي ألننا 
وإياهم نحمل ذات األفكار، 
الفتا الى انه أجرى اتصاال 
برئيس احلزب االشتراكي 

جعلــت هــذا البلــد في 
احلضيــض وقالــت إن 
االنفجــار الذي وقع في 
مرفأ بيــروت قد انفجر 

وليــد جنبــالط ليعلمه 
باالستقالة.

واعتبرت يعقوبيان 
أن اإلهمــال واملوبقــات 

فينا جراء الفساد، وقالت 
إنني توقعــت اليوم أن 
يكون يوم االستقاالت.

الكتائب  وكان نواب 

عداد االستقاالت من مجلس النواب إلى ارتفاع
بيروت - احتاد درويش

تقــدم النواب مروان 
حمادة، بوال يعقوبيان 
وهنري حلو باستقالتهم 
اخلطيــة مــن املجلــس 
النيابــي الذي تســلمها 
أمني عام املجلس عدنان 

ضاهر.
وقــال النائــب حلــو 
احلاليــة  التركيبــة  إن 
للسلطة في لبنان بشقيها 
التنفيذي والتشريعي لم 
تعــد تعبر عن طموحات 
الشعب اللبناني وال تتيح 
إحــداث أي تغيير يطمح 
إليه اللبنانيون، وقال إن 
احلكومة لم تعد متلك ال 
ثقة الشعب اللبناني وال 
العالــم، موضحا أن قرار 
االستقالة هو قرار فردي 
وال ميانعــه زمالئــي في 

الثالثة ســامي اجلميل 
واليــاس حنكش وندمي 
اجلميل قــد أعلنوا عن 
استقالتهم من املجلس، 
كمــا أعلنــت النائب في 
كتلــة املســتقبل دميــا 
جمالي عن استقالتها في 
وقت أعلن فيه النائبان 
نعمــة فــرام وميشــال 
ضاهر انســحابهما من 
القــوي،  كتلــة لبنــان 
فيما تــرددت اخبار عن 
اســتقالة النائب أسامة 

سعد.
اســتقالة  وتعتبــر 
النائب غير نافذة إال عند 
تالوتها أمام الهيئة العامة 
للمجلس ألخذ العلم بها، 
ويعتبــر املقعد النيابي 
شاغرا إلى حني انتخاب 
القانون  البديل ووفــق 

االنتخابي النافذ.`

النائبة بوال يعقوبيان خالل تقدمي استقالتها من املجلس النيابي

جانب من املواجهات بني احملتجني وقوات األمن امس 

.. والنائب هنري حلو يتلو بيان استقالته           (محمود الطويل)

(عدنان احلاج علي) تقاطع اجلميزة -  مارمخايل في اليوم التالي لالنفجار 

 النائب السابق عقاب صقر:
 اتهامي بنترات األمونيوم فبركة سخيفة

بيروت - أحمد منصور

خرج النائب عقاب صقر عن 
صمته، واملناسبة االتهامات التي 
توجــه إليه عن ارتباطه باملواد 

املتفجرة في مرفأ بيروت.
وقال صقر: «اكتفيت منذ فترة 
بدور املتفرج على حفلة اجلنون 
اإلعالمي والسياســي التي متأل 
اخلواء الــذي ضرب البلد. لكن 
عودة غرف الفبركة السوداء الى 
سابق عهدها وإلصاق فضيحة 
نتــرات االمونيوم بي، يدفعني 
مرغما الى الرد لنفي هذه التهمة 
السخيفة والتي ال يجب ان تنطلي 

على احد».
ونقلــت «ال ام تــي في» عن 
صقــر قوله: «لو كانــت لي أي 

صلة غير مباشرة بهذه الشحنة 
املســمومة الرتفعت املطالبات 
بتعليق مشنقتي بعد ست دقائق، 
وما بقاء القضية طي الســرية 
لست سنوات اال الدليل على أن يد 
اجلهة أو اجلهات التي تقف خلف 
الشحنة القاتلة صاحبة نفوذ، 
ومؤشر واضح على هوياتهم».
أنــه باشــر  وكشــف عــن 
«اإلجراءات القانونية ضد مسربي 
وناشري هذا االفتراء، ألضمه الى 
دعاوى عدة تقدمت بها منذ فترة 
تفوق عمر النتــرات القاتل في 
مرفأ بيروت، ولم يجرؤ قضاؤنا 
املوقر على إصــدار حكم واحد 
حتــى اآلن. ولكنني مصّر على 
تقدمي الدعوى انطالقا من إمياني 

الراسخ بالقضاء والقدر».

ملشاهدة الڤيديو

أيوب لـ«األنباء»: نوثق للوضع قبل األضرار  
وهدفنا مساعدة املعنيني بإعادة اإلعمار والترميم

بيروت - جويل رياشي

    فــي االمس القريــب، اي قبل 
«الثالثــاء االســود» الــذي حّول 
بيــروت الــى كومــة دمــار، كان 
هّم املعماريــني واجلمعيات التي 
تهتم بالتــراث العمراني أال تفقد 
بيروت طابعها احلضاري ومبانيها 
التراثية لتنتصب مكانها ناطحات 
سحاب ال تشبه تاريخ العاصمة 

بشيء. 
    كان الهــم أال تنتهــي بيروت 
القدمية وتصبح صورا وطوابع 
بريد ولوحات معلقة على اجلدران. 
كان «شــد احلبــال» بــني الدولة 
اللبنانية واملنظمات االهلية يشهد 
طلعات ونزالت، الى ان اتى انفجار 
املرفأ ليقضي على بعضها املوجود 
في احياء االشرفية القريبة جدا 

من موقع الكارثة.

وعصفه، بدءا باملرفأ والكرنتينا 
والدورة، الى االشرفية والرميل 
والصيفــي واملدور ومار مخايل 
واجلميزة واحلكمة واجلعيتاوي، 
وصوال الى ميناء احلصن وزقاق 
البالط وعني املريسة وغيرها من 
املناطــق، وبــدا واضحا ان أكثر 
املبانــي تضــررا كانــت املباني 
احلديثــة جــدا ذات الواجهــات 
الزجاجيــة الضخمــة واملباني 
القدميــة جدا التــي كانت اصال 

في دائرة خطر السقوط. 
في هذا اإلطار، عممت جمعية 
«نحن» التي تقود حمالت مناصرة 
وابحاثا في مجاالت املساحة العامة 
واإلرث الثقافي واحلكم الرشــيد 
دراسة ألحياء مار ميخائيل، بترو 
طراد، مونو وعبد الوهاب كانت 
قد اجرتها بهدف دراســة القيمة 
التراثية والعمرانية لهذه املناطق 

بطرق شــتى. التراث ليس فقط 
املاضي، امنا هــو ايضا احلاضر 
واملستقبل، وأكبر دليل على ذلك 
كنيســة برشلونة الشهيرة التي 
ينتهي العمل بها الســنة املقبلة 
وهي مســجلة من ضمن التراث 
العاملي. املهم في التراث البعدين 

االنساني والفني».
واكــد انه «في اإلمــكان اعادة 
شــوارع بيــروت التراثيــة كمــا 
كانت بطريقة ذكية حتافظ على 
هويتها. ودراســتنا هي االحدث 
في هذا املجال نضعها برســم كل 
املعنيني بإعادة االعمار والترميم 
من بلدية ووزارة اشغال ومحافظ 
ومهندسني وشركات هندسة...».

وختم حديثه لألنباء بالقول: 
«من أبــرز مقومــات الصمود ان 
نعرف كيــف نعيد االمور الى ما 

كانت عليه».

وإقرار توصيات بهدف حمايتها، 
على أمل ان تســاعد فــي عملية 
الترميم، اإلعمــار واحلفاظ على 
طابعها، واملعلومات التي توفرها 
في الدراسة تشرح الوضع العام 
للمنطقتني قبل انفجار بيروت. 

ويقول رئيس جمعية «نحن» 
محمد ايوب ان «هذه الدراسة بدأت 
في ٢٠١٩ وننشرها اليوم لتكون 
مرجعا لــكل الذين يعملون على 
االرض فــي هذه االحيــاء. توثق 
لكل شــيء، أي كيف كان الوضع 

قبل االضرار».
ويضيف: «مدن كثيرة دمرت 
ثــم اعيــدت كمــا كانــت. املبنى 
التراثي او احلي التراثي ال يعني 
ان يكــون احلجــر ١٠٠٪ قدميــا 
فيــه. التراثــي يعني انــه يحمل 
قصة حي وحكايات سكانه عبر 
العمران. والتخليد ميكن ان حصل 

محمد أيوب     

«مــار مخايــل، اجلميــزة، 
السوديكو، شارع لبنان، الصيفي، 
بترو طراد، مونو»، كلها احياء 
منكوبة بدت كأنها خارجة للتو 
من معركة طاحنة. لم تسلم اي 
منطقــة قريبة مــن املرفأ ضمن 
نطاق ٢٤ كلم من حمم االنفجار 

«نحن» تنشر دراسة حديثة عن القيمة العمرانية لشوارع بيروت التراثية
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رحالت اجلسر اجلوي الكويتية مستمرة إلغاثة لبنان الشقيق
تنفيذا للتوجيهات الســامية لســمو 
نائــب األمير وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وجتسيدا لروح 
االخوة والتعاون املشــترك بني البلدين، 
فقد غادرت صباح أمس طائرتان تابعتان 
للقوة اجلويــة الكويتية متوجهتان إلى 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث تعتبر 
هذه الرحالت ضمن اجلسر اجلوي الذي 
خصص لنقل االحتياجات واملســاعدات 

الطبية الطارئة واملــواد الغذائية، وذلك 
لتأمينها للمتضررين جراء حادث االنفجار 

الذي وقع في مرفأ بيروت.
هــذا، وتأتي هذه الرحــالت بالتعاون 
والتنسيق مع وزارتي اخلارجية والتجارة 
وجمعية الهالل األحمر الكويتي، واجلدير 
بالذكــر أنــه قــد مت شــحن ٨٩ طنــا من 
االحتياجــات الطارئــة واملــواد الغذائية 

موزعة على الطائرتني.

طائرتان حتمالن ٨٩ طناً من االحتياجات الطارئة واملواد الغذائية بالتنسيق بني «اخلارجية» و«التجارة» والهالل األحمر الكويتي
الهالل األحمر الكويتي يسلم أجهزة طبية ملستشفيات متضررة في بيروتمن طائرات املساعدات الكويتية لألشقاء في لبنان

«املهندسني الكويتية» تطلق حملة عربية من ثالثة محاور
إلصالح املباني املتضررة جراء انفجار بيروت

أطلقت جمعية املهندسني 
الكويتيــة بالتعــاون مــع 
احتــاد املهندســني العــرب 
الذي تترأسه الكويت حملة 
هندسية - عربية تضامنا 
مع لبنان الشــقيق يتم من 
خاللها تقدمي االستشارات 
الهندســية والفنية وتأمني 
بعض مواد البناء للمساهمة 
في ترميم املباني املتضررة 
باإلضافة الى الدعم املادي من 
خالل املنظمات واملؤسسات 
احلكومية والنقابية في كل 

قطر على حدة.
وقــال رئيــس االحتــاد 
ورئيس جمعية املهندسني 
الكويتيــة م.فيصل دويح 
العتل خالل االجتماع الطارئ 
لرؤساء الهيئات الهندسية 
واملكتــب التنفيذي الحتاد 
املهندســني العــرب والذي 
عقــد «أون اليــن»: نشــكر 
العرب  املهندســني  االخوة 
علــى جتاوبهــم وتلبيهــم 
دعوتنا لعقد هذا االجتماع 
والتباحــث في اطالق أكثر 
مــن حملــة هندســية - 
عربية لدعم لبنان الشقيق 
في محنتــه، الفتــا الى أن 

وأكد العتل: لن نتوانى 
فــي تلبــة طلبــات االخوة 
اللبنانيني مــن مواد البناء 
التــي مت طلبها مــن نقابة 
اللبنانيــني،  املهندســني 
مضيفــا أننــا ســنعمل مع 
الــدول الراغبــة لتشــكيل 
وفد هندســي - استشاري 
عربــي ملــن يرغــب للقيام 
بزيــارة ميدانية إلى موقع 
االنفجار واملناطق املتضررة 
ودعم األشقاء اللبنانيني في 
الفني والهندســي  اجلانب 
اضافة الى اجلانب العملي.
أكــد ممثــل  وبــدوره 
اجلمعية م.محمد السبيعي، 

ممثلو كل من مملكة البحرين 
وتونس، اجلزائر، السودان، 
سورية، ليبيا، مصر، املغرب، 
قطــر، األردن، فلســطني، 
العراق، الكويت، باإلضافة 
الى األمانة العامة وأعضاء 
املكتــب التنفيــذي. واتفق 
املشــاركون فــي االجتماع 
علــى أن تقــدم املقترحات 
مكتوبــة الى األمــني العام 
لالحتاد ليقوم بعرضها على 
املجلس التنفيذي العتمادها 
ورفعها الى اجلهات املعنية 
لدى كل دولة عربية تأكيدا 
ودعما لتخفيف آثار االنفجار 

عن لبنان الشقيق.

أن املهندســني الكويتيــني 
يدعمون أية قرارات عربية 
ملساعدة األشقاء في لبنان، 
الفتــا الــى أن مبادرتهــم 
تتضمــن ثالثــة محــاور 
رئيسية، األول تقدمي الدعم 
املــادي الفــوري من خالل 
القنوات الرسمية، والثاني 
تشكيل فريق مسح هندسي 
من أصحاب اخلبرات يقدم 
املشــورة والدعــم الفنــي 
لألشــقاء بالبنان والثالث 
حث املهندســني واجلهات 
املعنية للتعاون مع النقابة 

بلبنان.
وقد شارك في االجتماع 

العتل والسبيعي خالل املشاركة في االجتماع عبر الـ «أونالين»م. فيصل العتل م.محمد السبيعي

مشــاركة ١٨ رئيسا وممثال 
ألغلب النقابات واجلمعيات 
والهيئات الهندسية العربية 
األعضاء باالحتاد وعدد من 
أعضــاء املكتــب التنفيذي 
املهندســني  يعكس حرص 
العــرب علــى توفير الدعم 

املمكن للبنان الشقيق.
وأكد العتل في كلمته اننا 
حريصون على االستجابة 
ألي متطلبات من قبل الزمالء 
في لبنان الشقيق، موضحا 
أننــا تلقينا من االخوة في 
لبنــان حاجتهم الى بعض 
مــواد البناء مثــل الزجاج 

واألخشاب واألملنيوم.

«إحياء التراث» ُتطلق حملتها إلغاثة املتضررين 
من حادثة االنفجار املدمر في بيروت

«املقومات»: لبنان يبكي والكويت
تهب لنجدته وإغاثته إنسانيًا وخيريًا

تعرب جمعية مقومات حقوق اإلنسان في 
الكويت عن تضامنها مع الشعب اللبناني 
في الفاجعة التي أملت به عقب ما تعرض له 
ميناء ومرفأ بيروت من تفجيرات عنيفة جعل 
لبنان يبكي مصابه والكويت تهب لنجدتها 
إنسانيا وخيريا، واجلمعية إذ تتقدم لذوي 
الضحايا باملواساة والتعزية احلارة، فإنها 
تدعو اهللا أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان 
وللجرحى واملصابني بالشفاء العاجل، وتؤكد 
تعاطفها مع لبنان حكومة وشعبا جراء هذا 
التفجيــر الذي خلف العديــد من الضحايا 
الذين جتاوز عددهم ١٣٧ قتيال وأكثر من ٥ 
آالف جريح ومصاب وعشرات األلوف من 
الســكان الذين تضررت منازلهم وبيوتهم 
جراء شدة التفجير إضافة للخسائر املادية 

اجلسيمة التي حلقت مبدينة بيروت وبنيتها 
التحتية. كما تتقدم اجلمعية بالشكر حلكومة 
الكويــت ومؤسســاتها اإلغاثية واخليرية 
التي هبــت ملســاعدة أشــقائها اللبنانيني 
وسخرت إمكاناتها لنجدتهم في هذه الظروف 
احلالكــة، حيث كانــت أول دولة تعلن عن 
انطالق جســر إغاثي جوي يتضمن نقل ٥ 
سيارات إســعاف و٥ آالف من أكياس الدم 
ومستلزمات وأدوية طبية وعدد من األطباء 
واملتطوعني، فضال عن فتح باب التبرعات 
لتقدمي املساعدات للمتضررين نتيجة هذا 
االنفجار غير املسبوق في املنطقة الذي زلزل 
وهز مدينة بيروت وروع ساكنيها، داعني 
املولــى عز وجل أن يحفظ أمن واســتقرار 

لبنان ويجنب أهله كل كرب ومكروه.

فزعــة كويتية جديدة أعلنتها جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي، حيث أطلقت حملتها 
إلغاثــة املتضررين من حادثــة االنفجار 
املدمر الذي حصل في بيروت، وستستمر 
احلملة، والتي بدأت في تقدمي مواد اإلغاثة 
واملساعدات، وفق ما تفرضه األوضاع هناك 

من احتياجات.
وقد حددت إدارة اجلمعية في وقت سابق 
خطة عمل عاجلــة تتضمن التركيز على 
توفير املساعدات الطبية العاجلة، وكذلك 
توفير املواد الغذائية، حيث سيتم توزيع 
سالل غذائية على املتضررين واحملتاجني 

هناك.

كما ستسعى اجلمعية لتخفيف األضرار 
التي تعرضت لها بعض املساكن املتضررة 
مبســاعدة أصحابها وترميم وإصالح ما 

ميكن إصالحه منها.
وتعمــل اجلمعية على التنســيق مع 
اجلهــات اخليريــة املعتمــدة فــي لبنان، 
حيث ســيكون تقدمي هذه املساعدات من 
خالل الشــراء املباشــر من داخــل لبنان، 
نظــرا لتوافر جميع املســتلزمات واملواد 
في السوق اللبناني، وسيكون التنفيذ من 
خالل اجلهات الرســمية الكويتية، وعلى 
رأسها وزارة اخلارجية وبإشراف سفارتنا 

في بيروت.

إغاثة عاجلة للمتضررين في لبنانحملة اغاثة لبنان

٣٠٠ متبرع بالدم شاركوا في حملة نادي املصارف لصالح مصابي انفجار لبنان
حنان عبداملعبود

نظم نادي املصارف حملة 
للتبرع بالــدم بالتعاون مع 
بنك الــدم املركزي وذلك في 
إطار األنشــطة االجتماعية 
للنــادي، ولصالح  الدورية 
مصابي انفجار مرفأ بيروت.

في هذا السياق، قال مدير 
عام نــادي املصارف عباس 
البلوشــي: ننظــم حمــالت 
التبرع بالدم بشــكل دوري، 
وهذه احلملــة للعام الثامن 
على التوالي، ومنذ أن أعلنا 
عن تنظيــم احلملة مبواقع 
التواصل االجتماعي وجدنا 
إقباال شديدا ونشكر كل من 
قام بدعم احلملة وبنك الدم 
على حسن استضافتهم لنا.

وأضاف البلوشي: في هذه 
املناسبة أود أن أعزي أشقاءنا 
الشعب اللبناني في مصابهم 
اجللــل وأقول لهم عظم اهللا 

الوطــن واجب على اجلميع 
ودورنا تلبية النداء.

ومن بنك الدم، قالت طبيب 
أمراض الدم ببنك الدم املركزي 
د.آيات بكر: اســتضاف بنك 
الدم حملــة لنادي املصارف 
حيث شــهدت إقباال واسعا، 
داعية اجلميع للتبرع بالدم 

شهداءهم.
وذكــرت د. بكــر أن عدد 
املتبرعني تخطى ٣٠٠ متبرع، 
مشيرة إلى أن هذا العدد كبير 
دليل علــى تفاعــل اجلميع 
النــداء. من جانبه،  وتلبية 
أكد رئيس اللجنة اإلعالمية 
لفريق «استقالل ٦١» محمد 

شخصا للتواجد باستمرار في 
بنك الدم لدعم حمالت التبرع 
وتنظيم الدخول وكل ما ميكن 

تقدميه من مساعدة.
ومن املتبرعني داخل بنك 
الدم التقينا سيلفانا نعيمي، 
التــي تتبرع للمــرة األولى، 
قائلة: الكثير منا حضر بعد 

ألنه يفيد الطرفني فينقذ حياة 
املصاب من جانب، ويساعد 
في جتديد الــدورة الدموية 
للمتبرع والوقاية من أمراض 
القلب والشرايني، معربة عن 
عميق احلــزن مما حدث في 
لبنان الشقيقة، وندعو اهللا 
أن يشــفي جرحاهم ويرحم 

العصيمي، أن الفريق تطوعي 
خلدمة الكويت في كل األماكن 
واملياديــن، ومنذ بدية أزمة 
كورونــا قــدم خدماته بكل 
األصعــدة، حيــث شــاركنا 
بتنظيم الدخول إلى األسواق 
واجلمعيــات  واملجمعــات 
وغيرها وخصص الفريق ١٥ 

أحداث لبنــان والتفجيرات 
التي أودت بحياة الكثيرين، 
لهذا فإن ما نقــوم به اليوم 
مــن تبرع هــو اقــل واجب 
للتضامن مع أهلنا، ونتقدم 
بالشكر جلمعية الهالل األحمر 
التي تقوم بالتواصل مع أهلنا 

نيابة عنا.

.. مشاركة تتبرع بدمها في احلملةجانب من املتبرعني بالدمإحدى املشاركات في حملة التبرع بالدم  (ريليش كومار)

أجركــم، ونتمنى للمصابني 
الشفاء العاجل.

وأشار إلى أن النادي يضم 
جلنة اجتماعية تقوم بالعديد 
من األنشطة خلدمة املجتمع، 
الفتا إلى ان احلملة شــهدت 
تكاتفا كبيرا من شرائح كثيرة 
في املجتمــع، مؤكدا أن حب 

حدادين: انفجار بيروت كارثة إنسانية تستدعي تكاتفًا دوليًا
صــرح رئيــس مكتــب 
املفوضيــة الســامية لألمم 
املتحدة لشــؤون الالجئني 
لدى الكويت د.سامر حدادين 
بأن انفجار امليناء في بيروت 
يعد كارثة إنسانية تستدعي 
تكاتف املجتمع الدولي لتقدمي 
املعونــة والدعم فــي دولة 
الكثير الســتضافة  قدمــت 
مئــات اآلالف مــن الالجئني 
أو مــا يعد أكثر من ١٥٪ من 
مجموع الالجئني السوريني 
عامليا، حيــث أكد أنه لطاملا 
كانــت املفوضيــة داعمــة 
للبنان من خالل املشــاريع 
التي تدعم الالجئني واملجتمع 
املســتضيف، أو مــن خالل 
خطــة اســتجابة املفوضية 

جلائحة كوفيد-١٩.
واآلن في هــذه الفاجعة 
املؤسفة التي خلفت وراءها 
أكثر من ١٥٠ قتيال و٦ آالف 
جريح، وأكثر من ٣٠٠ ألف 

مضيفا أنه بالرغم من كل هذه 
العوامل السلبية اليزال لبنان 
أعلى دولة عامليا استضافة 
لالجئني مقارنة بعدد السكان، 
يعيش الالجئون فيها بشكل 
مندمج مع املجتمع اللبناني. 
ان  د.حداديــن:  وقــال 
املفوضيــة ومنــذ وقــوع 
االنفجــار وإعــالن لبنــان 
حلالة الطوارئ لألسبوعني 

النفسي لضحايا االنفجار من 
جرحى أو من أسر املفقودين، 
أو من يعاني من اضطرابات 

ما بعد الصدمة.
فــي ختام حديثــه، ثمن 
د.ســامر حدادين استجابة 
الكويت الســريعة، شــاكرا 
الرشــيدة بقيادة  احلكومة 
العمــل  وتوجيهــات قائــد 
اإلنســاني صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، إلغاثتها 
لضحايا االنفجار من خالل 
اجلســر اجلوي اإلنســاني 
وكذلك التعهدات اإلنسانية 
التي ستساهم بشكل كبير 
بتخفيف وطأة هذه الكارثة 
علــى لبنان، ومؤكــدا على 
الدولــي  الدعــم  ضــرورة 
وكذلك أهمية دور اجلمعيات 
اخليريــة والقطاع اخلاص 
في دعم اجلهود اإلنســانية 

خالل األزمات.

القادمني، وهــي تعمل على 
مدار الســاعة مع شــركائها 
في لبنان لتوفير املساعدات 
اإلنسانية الطارئة سواء كانت 
االستجابة الطبية من خالل 
زيادة القدرة االســتيعابية 
للمستشــفيات مــن خــالل 
زيادة أعداد وحدات العناية 
املركــز والتنفس الصناعي 
واألسرة، أو خدمات توفير 
املــأوى، واحلمايــة للفئات 
األشد ضعفا وتأثرا، فتعمل 
املفوضية مع شــركائها في 
امليــدان، خاصــة الصليــب 
األحمــر اللبناني في توفير 
وحدات مالجئ مؤقتة ومواد 
إغاثية أخــرى منها املراتب 
والبطانيــات واألغطية من 
التابع  الطــوارئ  مخــزون 
للمفوضية، بينما تقدم مراكز 
التسجيل التابع للمفوضية 
في لبنان بشكل عام وبيروت 
بشكل خاص خدمات الدعم 

رئيس مكتب املفوضية السامية لالجئني لدى الكويت أشاد باملساعدات الكويتية العاجلة

د.سامر حدادين

شــخص مــن دون مــأوى، 
والعديــد مــن الالجئني في 

وضع صعب.
كمــا أوضــح حداديــن 
أن املفوضيــة تعمــل علــى 
قدم وســاق لتقــدمي املأوى 
واملساعدات الطبية باإلضافة 
للحماية لضحايا االنفجار، 
آثــار هــذا  حيــث طالــت 
االنفجار الالجئني واملواطنني 
اللبنانيــني باإلضافــة الــى 
موظفــي املفوضيــة واألمم 
املتحدة في بيروت بشــكل 
عام، وخلف أضرارا فادحة 
شــلت احلياة في لبنان في 
ثالث أكبر انفجار في تاريخ 
البشرية، في ظل شح كبير 
في اخلدمات الطبية وضعف 
البنيــة التحتية من كهرباء 
وماء، باإلضافة الى جائحة 
«كوفيد-١٩» التي اجتاحت 
دول العالــم وأثــرت علــى 
كبرى االقتصادات وأصغرها، 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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«األزرق» يغّير برنامجه اإلعدادي بعد تأجيل انطالق املوسم املقبل
مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

بعــد موافقة الهيئــة العامة للرياضة 
على استكمال املوسم الكروي في ١٥ الشهر 
اجلــاري اثر موافقة جلنــة الطوارئ في 
مجلس الوزراء، أعلن احتاد الكرة تغيير 
موعد انطالق مبارياته وبدال من انطالق 
اجلولة الـ ١٥ لــدوري stc املمتاز في هذا 
التاريخ أصبحت مواجهة الكويت والنصر 
املؤجلة بدال منها لتنتقل هذه اجلولة إلى 
٢٠ اجلــاري والتي رافقهــا أيضا اصدار 
بروتوكــول استرشــادي خاص بســبب 
جائحة ڤيروس كورونا أبرزها عدم السماح 
لوسائل اإلعالم مبختلف أنواعها من دخول 
املالعب باستثناء الناقل الرسمي «كويت 
سبورت» ومصور من كل ناد من الفريقني 
املتباريني على أن يتم تزويد وسائل اإلعالم 

بالصور من خالل املركز اإلعالمي.
وجاء قرار التأجيل ملدة ٤ أيام، مريحا 
لعدد مــن األندية حيث ســتتمكن خالل 
اليومني املقبلني من حجز مواعيد لوصول 
املدربني واحملترفني املمنوعني من دخول 
البالد، حيث من املتوقع أن يتم استثنائهم 
من قرار حظر الدخــول بناء على وعود 
حكومية سابقة بتسهيل دخولهم للبالد.
وبعــد أن كان مقررا انطالق املوســم 
املقبــل (اجلديد) ٢٠٢٠-٢٠٢١ بعد انتهاء 
املوسم احلالي بإقامة ٣ جوالت من دوري 
الدمج ســتضطر جلنــة املســابقات إلى 
تأجيــل االنطالقة إلى ما بعــد تصفيات 
آسيا املشتركة املؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم في قطر ٢٠٢٣ ونهائيات كأس آسيا 
في قطر حيث من املقرر أن يتوجه األزرق 
الى استراليا واألردن يومي ٨ و١٣ أكتوبر 
املقبل إال في حال مت تأجيلها هي األخرى 
بناء على طلب عدد من املنتخبات بسبب 
صعوبة التنقل والســفر في ظل جائحة 

ڤيروس كورونا.
وفي حال أقيمت التصفيات في موعدها 
وعدم خوض نهائي كأس األمير بعد انتهاء 
الدور نصف النهائي في ١٣ سبتمبر فإن 
اجلهــاز الفني لــألزرق بقيادة ثامر عناد 
سيتمكن من احلصول على خدمات الالعبني 
يوم ١٤ سبتمبر بدال من ٢٠ سبتمبر املقرر 
سابقا وبالتالي ستكون هناك فرصة أكبر 
إلقامة معسكر تدريبي ملدة أسبوعني على 
أقل تقدير قبل املغادرة إلى استراليا في 
٤ أكتوبــر، حيث تتجــه النية إلقامه هذا 
املعسكر في قطر أو اإلمارات بسبب تعذر 

إقامته في استراليا أو نيوزلندا.
اإلجراءات االحترازية 

وفيمــا يلــي اإلجــراءات االحترازية 
والوقائيــة الواجب اتباعها الســتئناف 
ما تبقى من منافســات املوسم الرياضي 

٢٠١٩-٢٠٢٠

أوال: اجلهاز اإلداري والفني والالعبني
١- يسمح بدخول امللعب خالل املباريات 

لعدد (٢٠) العبا لكل فريق.
٢- يســمح بتواجــد عــدد (١١) العبا في 
امللعب وعدد (٩) العبني بدالء على مقاعد 

املنطقة الفنية.
٣- يسمح بدخول امللعب خالل املباريات 
لعدد (١٠) أفراد من الطاقم اإلداري والفني 

لكل فريق.

ثانيا: إجراءات دخول الفريقني واحلكام ومســؤولي 
املباراة قبل املباراة

يدخل الفريقان إلى ارض امللعب بالترتيب 
التالي:

١- احلكام ثم الفريق (أ) فالفريق (ب).
٢- يتم تطبيق االصطفاف االعتيادي مع 
احلرص علــى التباعد وعــدم املصافحة 

والتوجه إلى امللعب مباشرة.
٣- ال يجوز التجمع في ارض امللعب قبل 

انطالق املباراة إال أثناء فترة اإلحماء.
٤- أثنــاء اجللوس في دكــة البدالء يتم 
اإلبقاء علــى مقعد فارغ ألفراد اجلهازين 

الفني واإلداري والالعبني البدالء.

ثالثًا: مراسم بعد املباراة
١- ال يسمح باملصافحة بعد املباراة.

٢- مينــع االســتحمام في املنشــأة بعد 
املباراة.

٣- عــدم التجمع بعد نهايــة املباراة مع 
احلــرص على مغــادرة ارض امللعب في 

أسرع وقت.

رابعًا: اجلوانب اإلعالمية
٭ وسائل اإلعالم والصحافيني: مينع 
دخول وتواجد وسائل اإلعالم املختلفة 

والصحافيني في األماكن املخصصة لهم 
في املدرجات

٭ املصورون: يســمح بدخول مصور 
واحد فقط لكل ناد من الناديني املتباريني، 
ومينع دخول باقي املصورين التابعني 
للجهات اإلعالمية املختلفة، وســيقوم 
املركز اإلعالمي بالتواصل مع اجلهات 
اإلعالميــة وتزويدهــم بصــور جميع 

املباريات.
٭ املنسقون اإلعالميون: في حال إقامة 
اللقاءات التلفزيونية بعد املباراة من قبل 
القناة الناقلة، يســمح بتواجد املنسق 
اإلعالمي لكل ناد من الناديني املتباريني 
فــي امللعب قرب نهايــة املباراة للقيام 

بعملية التنسيق.
٭ الناقــل الرســمي: يســمح بدخــول 
الناقل الرسمي للدوري (قناة الكويت 
الرياضية)، علــى ان يقتصر الدخول 
على من لديهم مهام رسمية في املباراة 
فقط مع التأكيد على تقليل عدد العاملني 

وتنقالتهم داخل امللعب.
٭ الصــورة اجلماعية وصــور طاقم 
التحكيم مع قائدي الفريقني: لن يكون 
هناك التقــاط للصورة اجلماعية لكال 
الناديني املتباريني، ويتم االقتصار على 
صورة طاقم التحكيم للمباراة مع قائدي 

الناديني بعد اجراء القرعة.

خامسًا: املنصة
يســمح بدخول عدد (١٥) شــخصا في 
املنصة الرئيسية للستاد لكال الفريقني 
املتباريني على ان يتم حتديدهم من قبل 
كل ناد على ان يتحمل النادي املستضيف 

مسؤولية اإلشراف والتنظيم.

سادسًا: مالحظات عامة
٭ توفيــر أجهزة ومــواد التعقيم في 

املنشآت الرياضية.
٭ يجب حتديد عدد من العمال لتنظيف 
وجتهيز كل مرافق الستاد ويجب عزلهم 

بغرف منفصلة عن بقية العمال.
٭ يجــب عمــل ملف وتوثيــق دخول 
وخروج لكل من العب، مدرب وإداري.

٭ تعقيم وجتهيز املنشئات الرياضية 
ومرفقاتهــا وكذلــك األدوات واملعدات 
الرياضية التي تستخدم في املباريات.

٭ يجب أخذ درجة احلرارة قبل املباراة، 
وكذلك للمدربني واإلداريني قبل دخولهم 
الصالة أو املالعب عن طريق جهاز قياس 
احلرارة ومينع ألي شخص دخول الصالة 
أو املالعب إذا ارتفعت احلرارة عن املعتاد 
ويتم إبالغ وزارة الصحة إلجراء فحص 
كوفيــد- ١٩ ألي رياضي تثبت ارتفاع 

درجة حرارته عن املعتاد.
٭ توفير كمامات وقفازات.

٭ جميــع املباريات مــن دون حضور 
جماهيري.

٭ ضرورة االلتزام باالحترازات الصحية.

سابعًا: اإلرشادات الوقائية العامة
٭ غسل اليدين واستخدام مطهر اليدين، 

جتنب ملس عينك/ الفم/ األنف
٭ اســتخدام املنديل في حال الســعال 
والعطس ورمى املناديل في سلة املهمالت 

املغلقة.
٭ عدم مشــاركة الالعبني باســتخدام 
املشــروبات (مثــل زجاجــات امليــاه، 
العصير... الخ) كل شــخص يستخدم 
فقط أدوات املشروبات أو األكل اخلاصة 

به
٭ عــدم املصافحة باليــد وغيرها من 

االتصال اجلسدي.
٭ القــدوم إلــى مقــرات التدريب عبر 

املواصالت اخلاصة.

ثامنًا: اإلرشادات الوقائية أثناء املباريات
٭ يجــب تخصيص مدخل خاص لكل 

فريق.
٭ يجب منع التزاحم في ممرات دخول 

امللعب، غرفة املالبس، دورات املياه.
٭ يجب تقليل عدد األعضاء غير املهمني 
في كل فريق مثل اإلداريني والصحافيني.

٭ يجب على احلكام غرفة الڤار االلتزام 
بلبس الكمامة طوال الوقت.

٭ يجب على املسؤولني عن جمع الكرات 
لبس الكمامات بشــكل دائــم وتطهير 
األيدي عند ملس الكرة ويفضل تطهير 

الكرة قبل إعادتها إلى امللعب.
٭ يجب منــع املصافحة والعناق عند 

االحتفال بتسجيل األهداف.
٭ منــع تبــادل قمصــان الالعبني مع 
بعضهم البعض بعد نهاية املباريات.

منع دخول وسائل اإلعالم لتغطية املباريات باستثناء «كويت سبورت»

عودة بطوالت اجلمباز في أكتوبر
احتــاد  رئيــس  أعلــن 
اجلمبــاز فهد الصولة عودة 
النشــاط للبطوالت احمللية 
فــي أكتوبر املقبــل، على أن 
تقتصر املنافسات على فئة 
الســن العام، جاء ذلك عقب 
االجتماع الذي عقده مجلس 
إدارة االحتــاد أول من أمس 

برئاسة الصولة.
أن  الصولــة  وأوضــح 
االجتماع شــهد عدة قرارات 
مهمــة منهــا تقليــص عدد 
البطوالت في املوسم املقبل 

٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بسبب تداعيات جائحة ڤيروس 
كورونا، واملوافقة على إنشاء اللجنة النسائية 

فــي االحتاد برئاســة حصة 
الصانع التي مت ترشــيحها 
من قبــل اللجنــة األوملبية، 
وكذلك املوافقة على تسجيل 
األكادمييــات اخلاصــة فــي 
االحتاد بشكل رسمي اعتبارا 
مــن األول من شــهر أكتوبر 

املقبل.
من جانبها، ذكرت حصة 
الصانــع أن الفتــرة املقبلة 
ستشهد جهدا مضاعفا للجنة 
النسائية في االحتاد من أجل 
تنظيم لعبة اجلمباز للفتيات 
وإعطائها صفة الرسمية وزيادة اإلقبال على 
ممارستها، وكذلك زيادة رقعة التنافس فيها.

فهد الصولة

محاضرة «أون الين» 
لطائرة األخضر

يعقوب العوضي 

يقيــم اجلهاز الفني للكرة الطائــرة بالنادي العربي بقيادة 
املــدرب االيراني جواد شــمامي محاضــرة «أون الين» لالعبي 
الفريق خاصة بالتغذية وســيحاضر فيهــا اخصائي التغذية 
الوطني احمد الري. وقال املدير الفني محمد القطان: إننا بدأنا 
االعداد السبت املاضي تزامنا مع اقامة احملاضرات االلكترونية، 
وبدأنا أول محاضرة مع املدرب شمامي واملتواجد حاليا في ايران 
بسبب منع دخول مواطني ٣١ دولة بقرار من السلطات الصحية 
بشــكل «مؤقت» لظروف انتشــار الڤيروس. وشدد جواد على 
أهمية املرحلة التي تشهد ظرفا استثنائيا مطالبا الالعبني ببذل 
املزيد من اجلهد والوصول باللياقة البدنية ألعلى مستوياتها 

قبل استئناف املوسم للمنافسة على البطوالت احمللية.

«البحري» يفتح حديقته والساحل
البحري  النــادي  أعلن 
الرياضي الكويتي عن فتح 
أبوابه لألعضاء وأســرهم 
املســجلني كعضــو عامل 
أو عضــو منتســب فقــط 
واملســددين الشتراكاتهم، 
وذلك الســتخدام احلديقة 
والساحل فقط اعتبارا من 
اليوم الثالثاء.  وأشار أمني 
السر العام خالد الفودري، 
إلى أن قرار النادي جاء وفق 
التدريجية  العــودة  خطة 
للحياة الطبيعية، وااللتزام 

الكامــل باتخاذ كل اإلجــراءات االحترازية 
والوقائيــة، وفي توفيــر املعقمات وقياس 

درجة احلرارة، مشيدا في 
الوقت نفسه بالتفهم الذي 
أبداه مدير عام الهيئة العامة 
للرياضة د.حمود فليطح، 
وموافقتــه علــى مطالــب 
النادي بفتح املجال لألعضاء 
لالســتفادة مــن ناديهــم. 
وحدد الفــودري مجموعة 
مــن الشــروط التنظيمية 
لدخول األعضــاء للنادي 
منها أن فترة الســماح من 
الســاعة ٨ صباحا حتى ٧ 
مساء وان عدد األشخاص 
املسموح بهم لألسرة الواحد ال يزيد على ٥ 
أشخاص، وال يسمح بالضيافة بشكل نهائي.

خالد الفودري

العربي  يواجه 
غرميه القادسية 

وديًا اليوموديًا اليوم

مبارك اخلالدي

يحل القادسية في السابعة والنصف 
مســاء اليوم ضيفا علــى العربي في 
مباراة ودية ضمن حتضيرات الفريقني 
الستئناف ما تبقى من منافسات بطولتي 
الدوري وبطولة كأس األمير، بعد قرار 
احتاد كرة القدم بعودة النشــاط  ١٥ 
أغســطس اجلاري منهيــا بذلك حالة 
املاضي  القسري منذ فبراير  التوقف 

بسبب جائحة كورونا.
ومــع إعــالن إدارتــي الفريقني 

خوض اللقاء الودي تزايدت املطالبات 
اجلماهيرية بنقل اللقاء تلفزيونيا ليتمكن 
جمهور الفريقني من تعويض الشغف 
املفقــود ملتابعة املبــاراة التي حتظى 
مبتابعة جماهيريــة بعيدا عن طبيعة 
املنافسة وظروفها. واللقاء يعد اختبارا 
جديا للفريقني نظرا للمنافسة التقليدية 
بينهما، فاألصفر بدأ استعداداته متأخرا 
وبطاقم فني مكون من العبي اخلبرة 
فهد األنصاري وصالح الشــيخ وبدر 
املطوع نظرا لتواجد اجلهاز الفني بقيادة 
االسباني بابلو فرانكو ومساعديه خارج 

البالد وتعذر دخولهم حتى إشعار آخر.
 ولعب األصفر مبارتني وديتني حيث 
فاز على خيطان ٣ -٠ ثم على اليرموك 
٤ -٢. وتضم كتيبة القادسية مزيجا من 

عناصر اخلبرة والشباب.
انطلقت حتضيرات  املقابــل،  في 
األخضر مبكرا بقيادة املدربني الوطنيني 
احمد العثمان ويوسف الرشيدي بعد 
تعاقد إدارة النادي مع املدرب اللبناني 
باســم مرمر خلفا للبوســني داركو 
نيستروفيتش لكن املدرب اللبناني لم 
يتمكن من اللحاق بالفريق حتى اآلن 

لدواعي احلظر اجلوي. وحقق الفريق 
نتائج إيجابية فــي مبارياته الودية إذ 
متكن مــن الفوز على خيطان ٤-٢ ثم 
على الساملية بهدف نظيف. ويسعى كل 
من الفريقني الى حتقيق فوز معنوي 
مهم، السيما في هذه املرحلة التي تسبق 

انطالق املنافسات.
وتنتظر العربي والقادسية مواجهتان 
من العيار الثقيــل ٢١ اجلاري ضمن 
اجلولة الـ١٥ لبطولة دوري stc املمتاز، 
إذ سيلتقي األخضر مع الكويت بينما 

يواجه األصفر فريق الساملية.

برقان يضم كوفي وفؤاد
يحيى حميدان

أنهت إدارة فريق الكرة بنادي برقان إجراءات التعاقد مع 
اجلناح الهجومي الغاني نيكوالس كوفي قادما من خيطان 
ليكون احملتــرف األجنبي الثالث في الفريق عقب جتديد 
التعاقد مع العب خط الوسط البرازيلي جيوفاني والتوقيع 
مع املدافع السنغالي جوي نداي. وجنح الفريق البرقاني 
كذلك في احلصول على موافقة الساملية الستعارة الظهير 
األيسر سعد فؤاد ملدة موسم واحد. الى ذلك حصل برقان 
على موافقة كل من الســاملية وكاظمة للعب أمامهما وديا، 
حيث سيلتقي األول السبت املقبل، والثاني االثنني الذي يليه.

من جهته، قال مدرب برقان ماهر الشمري إن قرار تأجيل 
استئناف النشاط الكروي ملدة ٥ أيام يعد جيدا وسيسمح 
للفرق باســتعادة محترفيها في أقرب وقت وكذلك لرفع 

جاهزية الالعبني. وأضاف الشمري في حديث خاص مع 
«األنباء» أن فريقه سيعاني من ضغط شديد عند استئناف 
مبارياته في دوري «stc» للدرجة االولى، إذ سيلعب مبعدل 
مباراتني في األسبوع، وهذا األمر يتطلب جتهيزا من نوع 
خاص لالعبني. وأشــار الى أن تطبيــق دوري الدمج في 
املوسم اجلديد ممتاز ولكن كان من األجدى وضع حوافز 
للفرق التي ســتفقد أمل املنافسة مبكرا، مع ترحيل إقامة 
دوري الدرجتني للموســم بعد املقبل كنوع من التشجيع 

لفرق املمتاز، والعقاب لفرق الدرجة االولى.
ومتنى الشمري من احتاد الكرة تقليص عدد الالعبني 
في قائمة كل فريق لتصبح ٢٤ أو ٢٦ بدال من ٣٠ املعمول به 
حاليا، ملنح الالعبني حرية التنقل لتكون االستفادة متبادلة 
بني األنديــة التي حتتاج تعزيز صفوفها، وكذلك الالعبني 

الذين سيحصلون على فرصة للعب في أندية أخرى.

الساملية  يتعادل مع الشباب
هادي العنزي 

اختتم الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية مبارياته 
الودية استعدادا الستئناف املوسم الكروي بالتعادل إيجابا 
مع الشباب في املباراة الودية التي جمعتهما على ستاد 
ثامر بالساملية، وسجل الشباب أوال عبر مدافعه أحمد 
عادل إثر عرضية تلقاها من عبدالهادي اخلميس، فيما 
سجل هدف التعادل للسماوي العبه الشاب فهد العازمي 

(١٧ سنة) في الشوط الثالث من املباراة.

وقد حرص مدرب الساملية سلمان عواد على املشاركة 
بتشــكيلة يغلب على عناصرها الطابع الشبابي، وذلك 
إلتاحة الفرصة لهم لتقدمي أفضل ما لديهم قبل انطالق 
املوسم، ولتعويضهم عن عدم اللعب في املباريات الودية 
الثالث القوية األولى أمام الكويت (مباراتني) والعربي، 
وكذلك حرصا على سالمة «األساسيني» ومنعا إلجهادهم، 
فيما جاءت تشــكيلة الشباب بالعناصر األساسية، مع 
إجراء عدة تبديالت خالل سير املباراة التي جاءت على 

ثالثة أشواط منفصلة. 

الصليبخات والتضامن.. 
حبايب وديًا

هادي العنزي

خرج الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الصليبخات بتعــادل إيجابي ١-١ مع 
التضامن في أولى مبارياته التحضيرية 
الستئناف املوسم الكروي، وسيخوض 
األحمر ثاني مبارياته الودية أمام الشباب 
١٥ اجلاري على ملعب األخير، وتعرض 
العب وسط الصليبخات عبدالرحمن 
اجلري إلصابة فــي الفم عولج على 

إثرها بخمس غرز.
واشاد مدرب الصليبخات محمد 
عبيد بــأداء العبي األحمر، وقال في 
تصريح خاص لـ «األنباء»: «االستفادة 
كبيرة ومرضية بدرجة كافية، وقد أظهر 
الالعبون التزاما كبيرا بالنهج التكتيكي 
ونفذوه بأفضل صورة ممكنة، ومتكنا 
من تسجيل أفضلية واحدة في فترات 
متقطعة مــن املباراة، كما وقفنا على 
جاهزية جميع الالعبني البدنية والفنية، 
كما أشركنا جميع احملترفني وأظهروا 
انسجاما طيبا مع بقية الالعبني». الفتا 
إلى أن الصليبخات يقترب من اجلاهزية 

املطلوبة.

فراج يغيب ٣ أسابيع عن «العنيد»
يحيى حميدان

يعمل اجلهاز الطبي في فريق الكرة بنادي التضامن 
على جتهيز الالعبني يوســف العنيزان وراشد فراج 
لضمان عودتهما ومشاركتهما من جديد في التدريبات 

واملباريات.
وغــاب كل من العنيزان وفراج عن مباراة فريقهما 
التجريبيــة امام الصليبخات (١-١) أول من أمس بداعي 
اإلصابة، حيث يعاني العنيزان من شد بسيط، وقد يعود 

للتدريبات اليوم أو غدا بعدما حصل الفريق على راحة 
مســاء أمس، فيما يحتاج فراج الــى فترة أطول رمبا 
تصل الى ٣ اسابيع قبل ان يدخل التدريبات من جديد 
حلاجتــه إلى العالج في الركبة، األمر الذي يعني غيابه 
عن مباراتي «العنيد» أمام الشباب وكاظمة عند استئناف 
منافسات دوري «stc» املمتاز. وبعد إعالن احتاد الكرة 
ترحيل انطالق املوسم ملدة ٥ ايام تقريبا، قرر اجلهازان 
اإلداري والفني البحث عن مباراة جتريبية أخرى لتقام 

مطلع األسبوع املقبل.

محمد عبيد
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مباراة «األتلتي» واليبزيغ 
في موعدها

آرثر حلسم قصة رحيله 
عن برشلونة مبكرًا

مطالب دورمتوند 
تبعد سانشو عن «اليونايتد»

عودة اجلماهير 
في «البوندسليغا» مؤجلة

تأجيل املباراة االستعراضية 
بني تايسون وروي جونز

أكد االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) أن املباراة املقررة بني 
أتلتيكو مدريد واليبزيغ األملاني في الدور ربع النهائي من دوري 
أبطال «ستلعب في موعدها احملدد» اخلميس على الرغم من حالتي 
إصابة بڤيروس كورونا املستجد في صفوف النادي اإلسباني.

وقال متحدث باسم يويفا: «املباراة ستلعب في موعدها احملدد. 
ليس لدينا أي تعليق نضيفه».

وأكد اتلتيكو مدريد أن نتائج احلاالت األخرى لالعبيه وجهازه 
الفني للكشف عن ڤيروس كورونا املستجد جاءت سلبية امس.

وكشــف اتلتيكو عن هوية الالعبني اللذيــن أصيبا بڤيروس 
«كوفيد-١٩» وهما: الظهير األيسر الكرواتي سيمي فرساليكو 

واجلناح األرجنتيني انخل كوريا.

وصل العب وسط برشلونة، البرازيلي آرثر ميلو، إلى مركز 
النادي الرياضي صباح امس لالجتماع مع السكرتير الفني 

للبارسا إريك أبيدال.
وذكرت صحيفة «ماركا» أن آرثر وصل إلى مقر برشــلونة 
من أجل حسم مصيره ومناقشة إنهاء العقد مع النادي وهو 
السبب الذي دفعه إلى العودة من البرازيل قبل أيام. وانضم 
آرثــر إلى صفوف يوڤنتوس في األســابيع املاضية إال أنه 
ينتظر نهاية موسم برشــلونة من أجل السفر إلى تورينو 
وبدء التحضير للموسم اجلديد مع البيانكونيري. ويعيش 
آرثر فترة عاصفة في برشــلونة خاصة بعد رفضه العودة 
من البرازيل واالنضمام للفريق مما ترتب عليه قرار منعه 
من التواجد مبدرجات الكامب نو ملشاهدة مباراة البارسا أمام 
نابولي السبت املاضي. وختمت بأنه منذ بضعة أيام يدرس 
الالعب والنادي إمكانية حل املشكلة في أقرب وقت موضحة 
أنه مبجرد أن تنتهي هذه القصة ستبدأ مغامرة آرثر بشكل 

رسمي مع يوڤنتوس.

يواجه مان يونايتد خطر خسارة صفقة التعاقد مع اإلجنليزي 
جادون سانشو من بوروسيا دورمتوند هذا الصيف.

وذكرت صحيفة «الديلي ميل» أن «اليونايتد» أمامه ساعات 
قليلة فقط للموافقة على طلبات دورمتوند من أجل التعاقد 
مع سانشــو خالل فترة االنتقاالت الصيفية. وأضافت أن 
النادي األملاني أوضح أنه يريد التوصل التفاق رسمي قبل 
نهاية يوم االثنني (أمس) وإال سيبقى سانشو ضمن صفوف 
بوروسيا. وتابعت أن دورمتوند يريد بيع سانشو إلى مان 
يونايتد مقابل ١٠٨ ماليني إسترليني ويصر بوروسيا على 
إيقاف عملية النقل إذا توجه الالعب مع الفريق إلى املعسكر 

التدريبي في سويسرا.
وأشــارت الصحيفة إلى أن اخلالف بني الناديني يكمن في 
تقييم سانشــو من جانب مان يونايتد حيث يبحث النادي 
اإلجنليزي عن شراء الالعب مقابل سعر مخفض بسبب املناخ 

املالي الذي تضرر من جراء أزمة كورونا.

ال تبدو السلطات الصحية األملانية منفتحة أمام عودة اجلماهير 
إلى املالعب منتصف سبتمبر املقبل مع انطالق الدوري احمللي 
لكرة القدم، إذ التزال مترددة بشأن املوافقة على البروتوكول 
الصحي الذي اقترحته رابطة الدوري «دي اف ال» األسبوع 

الفائت في ظل جائحة ڤيروس كورونا املستجد.
ووافقت األندية الـ ٣٦ في الدرجتني األولى والثانية االملانية 
في كرة القدم الثالثــاء املاضي على منوذج اقترحته رابطة 
الدوري يسمح بعودة جزئية محتملة للمشجعني الى املالعب 
بدءا من ١٨ سبتمبر موعد انطالق البوندسليغا، في ظل جائحة 

ڤيروس كورونا املستجد وطرحته على السلطات احمللية.
إال أن ديليك كااليتشي رئيسة املؤمتر الذي سيجمع وزراء 
الصحة في الواليــات األملانية قالت في حديث مع صحيفة 
«برلينــر مورغنبوت»: «لم نخطط للتطرق الى البروتوكول 
الصحي الــذي وضعته «دي اف ال». كرة القدم االحترافية 

ليست على رأس الئحة أولويات وزراء الصحة».
كما أبدى احتاد األطباء االملاني معارضته لعودة املشــجعني 
الى املالعب، إذ قالت رئيسته سوزان جوهنا في حديث مع 
صحيفة «نو اوســنابروكو زيتون إن «خطر العدوى الهائل 

سيكون حقيقيا».
وتابعت: «أعتبر أنه من غير الواقعي أن بروتوكول (دي اف 
ال) ميكن أن مينع العدوى. ال أستطيع أن أتخيل أن اجلماهير 
ســتبقى جالسة في مقاعدها عندما يســجل فريقها هدفا. 

سنتعانق ولن نفكر بڤيروس كورونا».

قالت مجلة «ذا رينغ» إن املباراة االســتعراضية املقررة بني 
بطل العالم األسبق في وزن الثقيل األميركي مايك تايسون 
ومواطنه روي جونز تأجلت إلى ٢٨ نوفمبر املقبل. وكان من 
املقرر إقامة املباراة في ١٢ ســبتمبر املقبل. وأضافت املجلة 
أنه تقرر تأجيل املواجهة بعد أن أكد معســكر تايسون أنه 
من املمكن زيادة إيرادات املباراة بتأجيلها إلى موعد الحق. 
وسقام املباراة من ٨ جوالت وستبث على منصة تريلر مقابل 
رسوم. ومازح تايســون (٥٤ عاما) اجلمهور حول إمكانية 
العودة إلى حلبات املالكمة من جديد عندما نشــر تسجيال 
مصورا له أثناء التدريبات. وآخر مباراة شارك فيها جونز 
(٥١ عاما) كانت في نوفمبر ٢٠١٨ وقد سبق له الفوز بالعديد 

من األلقاب في أوزان مختلفة.

«امللكي» يراقب ديباالرونالدو األفضل في يوڤنتوس
توج جنم يوڤنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة 
جديدة بعد نهاية موسم فريقه اإليطالي بتوديع دوري أبطال 

أوروبا على يد ليون.
وذكر املوقع الرســمي ليوفنتوس أن رونالدو حصل على 

جائزة أفضل العب في املوسم بالسيدة العجوز.
وأثنى النادي اإليطالي على رونالدو، نظرا ألنه كان عنصرا 

ثابتا وسط كل املتغيرات التي شهدها املوسم.
وعلى مدار املوسم املنصرم متكن كريستيانو رونالدو من 
تسجيل ٣١ هدفا في ٣٣ مباراة شارك فيها بالكالتشيو بينما 
قدم ٦ متريرات حاسمة. وفي جميع املسابقات شارك الدون 
البرتغالي في ٤٦ مباراة وسجل ٣٧ هدفا وقدم ٧ متريرات 
حاســمة. يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري 
اإليطالي ســواء كأفضل مهاجم أو أفضل العب بعدما توج 
شيرو إميوبيلي هداف التسيو بجائزة أفضل مهاجم وفاز 

زميله باولو ديباال بجائزة أفضل العب.

أكدت تقارير صحافية أن ريال مدريد االسباني يرغب 
في التعاقد مع جنم يوڤنتــوس اإليطالي واملنتخب 

األرجنتيني باولو ديباال بداية من املوسم اجلديد.
وذكرت شبكة «سبورت ميدياست» اإليطالية أن «امللكي» 
بعد إقصائه من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مان 

سيتي بدأ العمل والتخطيط من أجل املوسم املقبل.
وأشــارت إلى أن ريال مدريد أبلغ بالفعل يوڤنتوس 
برغبته في ضم ديباال خالل فترة االنتقاالت الصيفية، 
موضحة أن امللكي سيحاول إمتام الصفقة إذا كانت 
فــي متناول اليد. ونوهت بأن ريال مدريد قد يدخل 
إيســكو أو توني كروس في الصفقة من أجل إقناع 
يوڤنتوس خاصة في ظل إعجاب املدير الفني اجلديد 

لـ «اليوڤي» أندريا بيرلو باألول.
وختمت الشــبكة بأن العرض األبيض قد يصل إلى 

١٠٠ مليون يورو.

سجل جنم بورتالند ترايل باليزرز داميان ليالرد ٥١ نقطة 
ليقود فريقه الى الفوز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
١٢٤-١٢١ واالحتفاظ بأمله فــي بلوغ االدوار اإلقصائية 
(البالي اوف) من الدوري األميركي للمحترفني في كرة 
الســلة. وهي املرة اخلامســة التي يتخطى فيها ليالرد 
حاجز اخلمسني نقطة هذا املوسم والعاشرة في مسيرته 
ليبقــى على مقربة من ممفيس غريزليز صاحب املركز 

الثامن األخير املؤهل الى البالي اوف.
وقــال ليالرد: «كانت هذه املباراة مختلفة ألن موســمنا 

كان على احملك. 
لو خســرنا هذه املباراة ملا كان مصيرنا بأيدينا. اعتقد 
أننــا رددنا بأفضــل طريقة ممكنة وكنا علــى املوعد». 
وخسر سيكسرز جهود جنمه الكاميروني جويل امبييد 

إلصابــة فــي كاحله منتصف الربع األول بعد ســقوطه 
بشــكل خاطئ من دون أن يدلي أي مســؤول في فريقه 
عن وضعه الصحي ومدى خطورة إصابته بعد املباراة.  
وتبــدو املنافســة حامية الوطيس بــني أربعة فرق هي 
باليزرز وممفيس وســان انطونيو وفينيكس، حيث ال 
يفصل بينها سوى فارق ضئيل النتزاع إحدى بطاقات 

البالي اوف. 
وســجل صانع األلعاب الكاميروني باسكال سياكام ٢٦ 
نقطــة ليقود تورونتو رابتورز إلى الفوز على ممفيس 
غريزليز ١٠٨-٩٩ ليحســم املركــز الثاني لفريقه حامل 
اللقب املوسم املاضي في املجموعة الشرقية وراء املتصدر 

ميلووكي باكس.
وتغلب ســان انطونيو سبيرز الساعي إلى التواجد في 

البــالي أوف للمرة الثالثة والعشــرين تواليا على نيو 
اورليانز بيليكانز ١٢٢-١١٣. وساهم الثنائي اوسنت ريفرز 
وجيمس هاردن في فوز هيوسنت روكتس على ساكرامنتو 

كينغز ١٢٩-١١٢ بتسجيلهما ٤١ و٣٢ نقطة تواليا. 
وتغلب بوسطن سلتيكس على اورالندو ماجيك ١٢٢-١١٩ 
بعد التمديد بفضل ٢٩ نقطة جلايســون تاتوم بينها ٥ 
نقاط في الدقيقــة األخيرة من الوقت األصلي و٥ أيضا 

في الوقت اإلضافي.
وتغلب برولكني نتس على لوس اجنيليس كليبرز ١٢٩-
١٢٠ بفضــل ٢٧ نقطة لكاريس لوفير و٢٥ جلو هاريس 
وضمــن املركز الســابع ومواجهــة تورونتو في البالي 
اوف، ولم تنفع النقاط الـ ٣٩ التي سجلها جنم كليبرز 

كاوهي لينارد في إبعاد الهزمية عن فريقه.

ليالرد يقود بورتالند إلى اإلطاحة بسيكسرز

 جدول مباراتي اليوم بتوقيت الكويت

الدوري األوروبي ( ربع النهائي)

١٠:٠٠beIN sports HD٢شاختار - بازل
١٠:٠٠beIN sports HD١ولفرهامبتون - اشبيلية

تختتم مســاء اليوم منافســات الدور ربع النهائي من مسابقة 
الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) والتي تقام بنظام التجمع في أملانيا 

بسبب جائحة «كورونا»، حيث يلتقي ولڤرهامبتون االجنليزي مع 
اشبيلية االسباني، وشاختار دونيتسك االوكراني مع بازل السويسري.

ويخوض ولڤرهامبتون فعاليــات الدور ربع النهائي للمرة األولى 
منذ عام ١٩٧٢، عندما خســر املبــاراة النهائية لكأس االحتاد األوروبي 

على يد مواطنه توتنهام.
وقال مهاجم ولڤرهامبتون راؤول خيمينيز الذي سجل هدف الفوز 
في شباك اوملبياكوس اليوناني في دور الستة عشر «إنه شعور رائع 
التواجد في دور الثمانية، خضنا رحلة طويلة وصوال إلى هنا، ولكن 
اآلن علينا أن نواجه األمر واضعني في اعتبارنا أن املهمة صعبة، لكننا 

نلعب من أجل شيء ما ونريد حتقيقه».
واستعاد اشبيلية جهود حارس مرماه توماس فاكليك ولكن املدرب 
جولني لوبتيغي يبدو أنه سيستمر في الدفع باحلارس املغربي ياسني 

بونو الذي ساهم في الفوز على روما.
ويأمل إيفر بانيغا أن يكلل رحلته مع اشبيلية، بطل الدوري األوروبي 
خمس مرات من قبل، على النحو األمثل قبل انتقاله للشباب السعودي.

وظهــر بانيغا بصورة رائعة أمام روما وقال عنه لوبتيغي «عندما 
يلعب إيفر بشكل جيد فإن اشبيلية يلعب بشكل جيد والعكس صحيح، 

إنه يلعب بشكل رائع حاليا».
املبــاراة األخيرة بدور الثمانية ســتجمع بني شــاختار الذي أطاح 
بفولفســبورغ األملاني من دور الســتة عشــر في مواجهة بازل الذي 

اكتسح اينتراخت فرانكفورت األملاني برباعية نظيفة.

شاختار يالقي بازل في ربع نهائي «يوروبا ليغ»

لقاء الطموحات الكبيرة 
بني ولڤرهامبتون وإشبيلية اليوم



خووش حجي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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عودي..

نستشعر في هذه األيام بدايات اجنالء جائحة 
كورونا التــي مرت بالبالد فــآذت أهلها، وهذه 
قصيدة فيها استبشــار بهذه املناسبة. اجلدير 
بالذكر أن الفنان د.سليمان الديكان يقوم حاليا 
بتلحينهــا على هيئة أوبريت غنائي، ونأمل أن 

نراه بعد أن تكتمل صورة نهاية الوباء.
عـــودي إلـــى ما كنـــِت عودي

ــوِد ــَز اخللـ ــا رمـ ــا داُر يـ يـ
علـــى زًة  ُمَعـــزَّ ُعـــودي 

ــوِد ــِد واحلسـ ــم املَُعاِنـ رغـ
َوُخـــِذي ســـبيَلِك دائمـــًا

البنـــوِد عاليـــَة  اَء  شـــمَّ
بالرقـــيِّ أولـــى  َفَألنـــت 

ـــعوِد والسُّ وبالتقـــدم 
ــا أنـــت بارعـــة اجلمـــال هـ

بالـــُوروِد َأْرُضـــِك  تتيـــه 
ِديـــَن أغانـــَي األفـــرا َوُتَردِّ

ح، واآلمال، في أحلى نشيِد
ـــا ـــى الصف ـــب األَذى وأت ذه

ء، وعـــاد ُحْســـُنِك مـــن جديِد
مـــا كان أْهُلـــِك يخضعـــون

ويركنـــون إلـــى الُقُعـــوِد
َوُهـــُم َيـــَرْوَن بـــِك البـــال

َء، يعيـــث فـــي َوْضع َشـــديِد
َدعـــوِت فبـــادروا ولـــذا 

ــِد ــٍط فريـ ـ ــى َمنَ ــوراً علـ فـ
دفعـــوا إلـــى امليـــدان مـــا

ـــوِد ـــن اُجلُه ـــون م ـــد ميلك ق
الكويــــ أهـــل  أهلهـــا،  يـــا 

ـــِد َة املاضـــي املجي ـــت، وُدرَّ ـ
دمتـــم لهـــا فـــي النائبـــا

ت، عالمـــة األمـــِل الوحيـــِد
لهـــا ِفْعُلُكـــُم  كان  مـــا 

للجـــدوِد وفـــاًء  إال 
حفظـــوا لكـــم تاريخهـــا

َفاْمُضـــوا على العهد اجلديِد
لهـــا ْعُتـــْم  َتَطوَّ يـــا مـــن 

ــْرُمتُ صعـــَب الُقُيـــوِد وَكَسـ
ــم ــرمت نومكـ ــن هجـ ــا مـ يـ

والعيـــَش في البيت املشـــيِد
ــا ــش الفضـ ــُم عيـ وَرِضيُتـ

ء، خلدمـــة الوطـــن الوطيـــِد
ُتقيــــ أن  ــا»  ــل «للكرونـ هـ

م، هنـــا وأنتـــم فـــي الوجـــود
أقبَلـــْت ُمـــْذ  أنتـــم لهـــا 

ـــارًة بالنـــاس ُتـــوِدي َجبَّ
قدْمُتـــُم مبـــا  فـــرأت 

ـــوِد ـــَر الصواعـــق والرُع ُحْم
َوَقْفُتـــُم متكاتفـــني 

ـــوِد ـــَل األس ـــا مث ـــي وجهه ف
اندحـــا أال  َوأَبْيُتـــُم 

ر، الـــداء فـــي عـــزم عتيـــِد
حاربـــوا جنـــوٌد  فيكـــم 

جنـــوِد مـــن  أنتـــم  هللا 
توافـــدوا ومســـاعدون 

ـــوِد ـــي حش ـــع ف ـــلَء املواق م
أبدعـــوا ِطـــبٍّ  ورجـــاُل 

وأتـــوا بعلمهـــم األكيـــِد
وراءهـــْم يتركـــون  ال 

ـــُروِد ـــداء الشَّ ـــن ال ـــيئًا م ش
ُهـــْن َفإنَّ النســـاُء  أمـــا 

ـــِد ـــى صعي ـــال عل ـــع الرج م
يعملـــن مـــا عملـــوا وال

ـــِد ـــِل املزي ـــن ِفْع ـــْزَن ع يعِج
***

هـــذي الكويـــت بـــدت لنـــا
يـــا قـــوم فـــي عهـــد وليـــِد

وَأْقَبَلـــْت البـــالء  َنَفـــت 
للنـــاس فـــي يـــوم ســـعيِد

اليـــوم جـــا فـــكأنَّ هـــذا 
َء، علـــى البـــالِد بألـــِف عيـــِد

ـــي ـــت ل ـــت وأن ـــدي الكوي بل
ُحـــبٌّ َيَظـــلُّ بِـــَال ُحـــدوِد

األوا آن  فقـــد  ُعـــودي 
دي تلـــِك العهـــوِد ن، فجـــدِّ

وقفــــ وقـــد  أنـــت  هللا 
ــــت، وكـــم بذلـــت مـــن املزيـــِد

قيـــادة خيـــر  أعطيـــت 
ـــٍد َرشـــيِد ـــي عه وســـعدت ف

بالِدنـــا أميـــر  هـــذا 
ذو الفضـــل والراي الســـديِد

ـــالم كتـــب اإللـــه لـــه السَّ
ــِد ــر مديـ ــي عمـ ــاش فـ وعـ

هـــَا ُيِظلُّ الكويـــت  ورعـــا 
مـــوِد ِظـــلُّ الكرامـــة والصُّ

بقلم: د.يعقوب يوسف الغنيم

أبعد من الكلمات

18أمنية 11آراء

٣:٤٧الفجر
٥:١٤الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٩العصر

٦:٣٢املغرب
٧:٥٦العشاء

العظمى: ٤٥
الصغرى: ٢٩

أعلى مد: ٠٤:٢٠ ص ـ ٠٤:٤٤ م
أدنى جزر: ١٠:٤٠ ص ـ ١٠:٤٠م

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

البقاء هللا

سليمان أحمد محمد اجلسار: ٥٩ عاما ـ ت: ٩٩٦١٠٣٨٢ ـ شيع.
ناصر مجبل جغيثم العازمي: ٧٨ عاما ـ ت: ٦٦٦٦٥١٠٣ ـ شيع.

غوره صالح جاسر الهيلع، أرملة سيف حمود الهيلع: ٧٤ عاما ـ ت: 
٩٩٢٢٩٥٨٨ ـ ٦٠٠٠٦٠٤٢ ـ شيعت.

وضحه محمد القحص، أرملة احلميدي ضيف اهللا القحص: ٧٩ عاما 
ـ ت: ٩٧١١١١٥٠ ـ شيعت.

ســليمه عباس صالح، أرملة أحمد عبداهللا القالف: ٦٩ عاما ـ ت: 
٩٤٩٠٩٠٨٩ ـ شيعت.

عبدالعزيز علي جعفر الكندري: ٧١ عاماـ  ت: ٩٦٦٥٧٧٧٩ـ  ٩٨٨٢٥٥٥٨ 
ـ ٩٩٠٤٥٨٣٧ ـ شيع.

حليمة سفر مراد علي املؤمن، أرملة محمد حمزه عباس: ٧٤ عاما ـ 
ت: ٩٩٣٢٩٠٩٢ ـ شيعت.

جوزه ملوح خلف املطيري، أرملة عوض غازي عوض املطيري: ٧٠ 
عاما ـ ت: ٩٩٦٨٤٠١٣ ـ ٩٩٢٢٨٣٠٧ ـ ٦٦٦٥٠٥٥٩ ـ شيعت.

هزاع مهيزع عياد اخلالدي: ٨٤ عاما ـ ت: ٩٧٦٠٢٢٢٠ ـ ٩٩٦٤٥٩٥٨ 
ـ ٩٧٩٠٠٣٠٠ ـ شيع.

ســالم مطلق مرزوق صعفاك العازمي: ٧٤ عامــا ـ ت: ٩٩٨٩٩٥٩٨ ـ 
٩٩٧٧٢٩٢٩ ـ شيع.

السعدون: شهب «بيرساوسيات» تشاهد بسماء الكويت األربعاء
عــادل  الفلكــي  قــال 
زخــات  ان  الســعدون 
من شــهب المعــة بألوان 
مختلفــة تعــرف باســم 
«بيرساوسيات» ستدخل 
الغــالف اجلــوي لألرض 
بكثافة غدا األربعاء وتشاهد 

في سماء الكويت.
وأوضــح الســعدون لـ 
«كونــا» ان هــذه الشــهب 
التي بــدأ دخولها الغالف 
اجلوي في ١٧ يوليو املاضي 
وتستمر حتى ٢٤ اجلاري 

ستكون ذروة عددها يوم 
االربعاء مــا بني ٦٠ و ١٠٠ 

شهاب في الساعة.
وافــاد بــأن هــذا العدد 
يعتبر كثيرا بالنسبة لباقي 
الشهب التي تدخل الغالف 
اجلوي سنويا، مبينا انها 
سميت بـ «بيرساوسيات» 
ألنهــا تشــاهد ظاهريا في 
 Perseus املجموعة النجمية
وتقــع بجانب برج احلمل 

وجنم الثريا.
ولفت إلى أنها عبارة عن 

كيلومترا بالثانية فتنصهر 
وحتترق على بعد حوالي 
٨٠ كيلومتــرا من ســطح 
االرض بحيث ال تصل الى 
مستوى ارتفاع الطائرات.

وذكر ان ما ســنراه هو 
عبارة عن احتراق كمية من 
الغبار والصخور املتناهية 
الصغر تساوي حفنة من 
الرمل ملء الكف بعد دخولها 
للغالف اجلوي وانضغاطها 
من الهواء فترتفع حرارتها 
وتصل الى درجة االنصهار 

وحتترق ويتبخر وتظهر 
ألوانــا مختلفــة بحســب 
العناصــر املكونة لها مثل 
واملغنيســيوم  احلديــد 
والنحــاس والكالســيوم 

والبوتاسيوم وغيرها.
واشار السعدون الى ان 
افضل وقت ملشــاهدة تلك 
الشهب سيكون اعتبارا من 
منتصف الليل الى الفجر، 
مبينــا موقعها فــي اجتاه 
الشــرق من السماء شمال 

برج احلمل وجنم الثريا.

غبار وصخور صغيرة جدا 
تخلفت عن مذنب «سويفت 
ـ تتــل» الــذي يقترب من 
الشمس كل ١٢٠ سنة مرة 
واحدة ويترك وراءه على 
طول مداره غبارا وصخورا 

وغازات متنوعة.
ان  الســعدون  وقــال 
تقتــرب  عندمــا  االرض 
مــن تلــك املخلفــات اثناء 
دورتهــا الســنوية حــول 
الشمس جتذبها الى داخل 
الغالف اجلوي بسرعة ٥٩ 

أكد أنها ستدخل الغالف اجلوي لألرض في زخات كثيفة

عادل السعدون

كمامات الصمام.. أنانية حتمي صاحبها فقط!
كمــا هو متوقع في مثل 
هذه احلاالت أوجدت احلاجة 
الى الكمامات الواقية بسبب 
وباء كورونا صناعة رائجة 
لهــذه الســلعة البســيطة 
والرخيصــة نســبيا التي 
ميكــن التخلــص منها، أو 
باألحــرى يجــب التخلص 
منها بعد ساعات قليلة من 

استخدامها.
لكن السلطات الصحية 
فــي بلــدان عديــدة بــدأت 
بالتحذيــر مــن اســتخدام 
نوع معــني مــن الكمامات 
وهو النوع املجهز بصمامات 

أمامية.
قد تبــدو هذه الكمامات 
أكثــر فعاليــة ورقيا لكنها 
فــي احلقيقــة تتعــارض 
مــع الغايــة املرجــوة من 
استخدامها. وحسب صحيفة 
«اندبندنت» فإن متطلبات 
وضع الكمام أصبحت متبعة 
في أنحاء كثيرة من العالم 
لكــن اخلبــراء يحــذرون 
مــن أن هنــاك كمامــات ال 

تســمح بالكمامات املزودة 
بصمامــات ألنهــا ال تلتزم 
بالقانون الذي يفرض على 
األشخاص وضع الكمام. هذه 
الكمامات مرغوبة من قبل 
البعض ألنها جتعل التنفس 
أكثر ســهولة نظرا الى أن 

الصمام يسهل عملية الزفير 
بسماحه بإخراج الهواء عبر 
الصمام الذي يفتح تلقائيا 
عنــد الزفير ويغلــق عند 

الشهيق.
ويتزامن هذا االعتراض 
على الكمام ذي الصمام مع 
نتائج الدراسات التي تؤكد 
أن ڤيروس كورونا ينتقل 
الهواء  بشكل رئيسي عبر 
من املصــاب إلــى املتلقي. 
وفي حني ان هذا النوع من 
الكمامــات يوفــر احلماية 
لصاحبــه اال انــه مينعهــا 
عن احمليطني به ألنه يسمح 
الڤيروس بحرية  بانطالق 
نحوهم. انــه بتعبير آخر 
كمام أناني ال يضع اعتبارا 

لوقاية اآلخرين.
لكــن املعارضــني ملنــع 
هــذا النوع يشــيرون إلى 
أن الكمامات العادية أيضا 
تسمح بنفاذ قدر معني من 
الهواء الى اخلارج عن طريق 
اجلوانب، مــا يجعلها هي 

أيضا غير مأمونة.`

كمامة بصمام لتسهيل الزفير

توفر احلماية من العدوى 
للمحيطني مبستخدميها. 

وبينمــا ترفــض أماكن 
الــرواد  كثيــرة اســتقبال 
الذين ال يضعون الكمام فإن 
أماكــن مثل طائرات بعض 
الشركات األميركية لم تعد 

«كوكبنا ال يتحمل بقاء ترامب ٤ سنوات جديدة. 
البد أن نخرجه من البيت األبيض حتى نعالج أزمة 

المناخ بما تستحقه»
املرشح الرئاسي الدميوقراطي جو بايدن 
منتقدا خطط الرئيس احلالي ترامب التي 

يراها متثل خطرا على البيئة.

«ضحكت من طلبه. لكنه لم يجاريني في الضحك، 
بل كان جادا»

حاكمة والية داكوتا اجلنوبية كريستي 
نويد تخبر «ســي إن إن» أن الرئيس 
ترامب في ٢٠١٨ طلب منها حتقيق حلمه 
بنحــت مالمح وجهه إلى جوار وجوه 
عظماء الرؤساء األميركيني فوق جبل 

راشمور الشهير بالوالية.

«حوالي ١٠٠ ألف طفــل أصيبوا بكورونا في 
أسبوعين»

الباحثة األميركيــة تينا هارتيرت من 
جامعة «فاندربلت» تؤكد حدوث ارتفاع 
ملحوظ في أعداد اإلصابات بني األطفال، 
النصف  املدارس، خالل  قبيل دخول 

األخير من شهر يوليو املاضي.

٢٠ مليون إصابة
بـ «كورونا» حول العالم.. 

و«الصحة العاملية»: 
هناك فسحة أمل.

رحالت اجلسر اجلوي 
الكويتي مستمرة إلغاثة 

لبنان الشقيق.

  حق وواجب.
   أكيد ليست من منظمتكم!

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة
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