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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

توجيهات.. وإميان باملؤسسات الدستورية
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم  

سلطان العبدان - بدر السهيل 

يوم سياسي بامتياز وحافل باألحداث التي كان 
أغلبها متوقعا باختالف التفاصيل واملعطيات ولو 
بشكل نسبي. ورغم تسارع الوتيرة السياسية 
التي كانت بحاجة إلــى وضوح الصورة، وّجه 
ســمو نائب األميــر وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد «ما يثلج الصدر» من توجيهات تعكس 
إميان سموه باملؤسسات الدستورية. وقال رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن: تشرفت بلقاء سمو 
نائب األمير وولي العهد واستمعت الى توجيهاته 
ونصائحه بشأن املشهد السياسي احلالي وغدا 
«اليوم» سأنقل للشعب الكويتي ما يتعلق بتلك 
التوجيهات. وأضاف: كما التقيت أخي سمو رئيس 
الوزراء وكان اللقاء مثمرا وبناء وسأنقل ما جاء 
في اللقاء. وكان يوم أمس قد بدأ مبناقشة طلب 
طرح الثقة في وزير املالية براك الشيتان املقدم 
من ١٠ نواب، حيث جدد املجلس الثقة بالشيتان 
بأغلبيــة ٣٢ نائبا وموافقــة ١٢ على طرح الثقة 
وامتنــاع ٣. وفور انتهاء اجللســة أعلن النائب 
د.عبدالكــرمي الكندري عزمه تقدمي اســتجواب 
لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد. تال 
ذلــك إعالن النائبني د.خليــل عبداهللا ود.عودة 

سمو نائب األمير وولي العهد التقى رئيس مجلس األمة.. والغامن اجتمع بسمو رئيس الوزراء.. واملجلس جّدد الثقة بالشيتان.. واإلعالن عن ٣ استجوابات جديدة

 وزير املالية براك الشيتان بعد انتهاء اجللسة  (هاني الشمري)
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محمود الفليج

عت الكويت أمس واحداً من أبرز شخصياتها االقتصادية  ودَّ
وهــو رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان محمود يوســف الفليج 
الــذي انتقل إلى جوار ربه بعد مســيرة حافلة من العطاء. وقد 
شــغل الفليج لعدة ســنوات منصب رئيس مجلــس إدارة بنك 
بوبيان، حيث متكن خاللها البنك من حتقيق نتائج مميزة على 
كل املستويات. وقال بنك بوبيان في بيان صحافي: إن الفليج كان 
قد انضم ملجلس إدارة بنك بوبيان في فترة التحول الرئيســية 
وإعادة البناء التي بدأها البنك في ٢٠١٠، ليترأس مجلس اإلدارة 
بعدهــا بعامني تقريبا حتى وفاته، حيث متكن البنك خالل هذه 
الفترة من حتقيق العديد من اإلجنازات والنجاحات التي مكنته 

من اعتالء مرتبة مميزة بني البنوك الكويتية. 

بنك بوبيان ينعى الفليج: الكويت وّدعت 
أحد أبرز شخصياتها االقتصادية

محورا استجواب سمو رئيس الوزراء  الذي سيقدم من النائب د. عبدالكرمي الكندري :

محور استجواب سمو رئيس الوزراء  الذي سيقدم من النائب رياض العدساني :

٭ سوء إدارة احلكومة مللف أزمة «كورونا»    ٭ السياسة العامة لرئيس مجلس الوزراء بشأن العجز 
املالي وإصدار مجلس الوزراء للقرار ٧٢٨ بتكليف الوزارات تقدمي مقترحات لإلصالحات املالية.

٭ التراخي في تطبيق التعليم عن ُبعد وسوء اإلدارة واالرتباك بني القطاعات واإلدارات املعنية 
بوزارة التربية إلجناح مشروع منصة «بوابة الكويت التعليمية».

٭ اإلضرار بنظام التعليم اخلاص واتخاذ قرارات دون اعتبار ملعايير اجلودة.
٭ اإلضرار مبستقبل الطلبة والتأخر في إعالن البعثات الدراسية.

٭ مخالفة قانون اجلامعات احلكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير املعادلة وعدم إصدار 
الالئحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في اإلشراف على مؤسسات التعليم العالي.

٭ منع عدميي اجلنسية من احلصول على شهاداتهم اجلامعية في جامعة الكويت بعد إمتامهم 
جميع املتطلبات اجلامعية للتخرج.

٭ السياسة العامة للحكومة ويتضمن القضايا املالية والوثيقة االقتصادية.

محاور االستجوابات

«األنباء» تنشر التقومي الدراسي املعتمد من «التربية» للعام الدراسي اجلديد
عبدالعزيز الفضلي

اعتمدت وزارة التربية التقومي الدراسي للعام 
الدراسي اجلديد ٢٠٢١/٢٠٢٠، والذي يشمل بدء 
دوام جميع العاملني والطلبة مبختلف املراحل 
الدراسية وتســجيل طلبة املنازل، كما يشمل 
اإلجازات والعطل الرسمية. وحددت «التربية» 

يوم ٤ أكتوبر املقبل موعد عودة الدراسة جلميع 
املراحــل التعليمية ودوام اإلدارات املدرســية 
في ١ ســبتمبر املقبل، مشــيرة إلــى أن عطلة 
منتصف العام الدراســي ستبدأ في ١٤ فبراير 
وتنتهــي بعد العيــد الوطني، بينما ســتكون 
اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة 
فــي ١٢ يونيو املقبل. من جهــة أخرى، أصدر 

وكيل وزارة التربيــة باإلنابة فيصل املقصيد 
نشــرة عامة بشأن تقييم أداء موظفي الوزارة 
غيــر العاملني في الهيئة التعليمية لعام ٢٠١٩ 
والعاملني بالهيئة التعليمية للعام الدراســي 
٢٠١٩ /٢٠٢٠، أكد فيها مراعاة عدم إرسال مناذج 
تقومي الكفاءة مكتوبة بخط اليد، وإدراج أسماء 
احلاصلني على إجازات طويلة بكشف التفريغ 

اخلاص بهم وعدم إرســال منــوذج تقييم أداء 
لهم. بــدوره، أصدر الوكيل املســاعد للتعليم 
العام أسامة السلطان نشرة إلى مديري املناطق 
التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني بشــأن 
تقدمي األعذار الطبية لطلبة الصف الثاني عشر 
الثانوي للفترة الدراسية األولى بحيث يكون 

من ١٦ إلى ١٩ اجلاري.

بدء الدراسة جلميع املراحل التعليمية ٤ أكتوبر وعطلة منتصف العام ١٤ فبراير

التفاصيل ص٤

التفاصيل ص٨ -١١

التفاصيل ص ١٩

الرويعي تقدمي اســتجواب لوزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود احلربي. من جهته، أعلن 
النائب رياض العدســاني توجهه الى استجواب 
سمو رئيس الوزراء. وبحسب النتائج السريعة 
لألحداث واملعاجلة فإن األمور تتجه إلى التعامل 
مع املساءالت السياسية من خالل األطر الدستورية 

والالئحية التي تنظم سيرها.

محاور استجواب النائبني د.خليل عبداهللا و د.عودة الرويعي الذي قدم لوزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود احلربي: 



اخلميس ١٣ أغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

نائب األمير استقبل الغامن وتلقى برقية 
من رئيس زامبيا لالطمئنان على صحة صاحب السمو

اجلاراهللا ترأس اجتماعًا تنسيقيًا لالجتماع التحضيري 
للجنة املتابعة الوزارية الكويتية ـ العراقية

تــرأس نائــب وزيــر اخلارجيــة خالد 
اجلاراهللا أمس اجتماعا تنسيقيا للجهات 
الكويتية املشاركة في أعمال اجتماع اللجنة 
املشتركة الكويتية - العراقية املقرر انعقادها 
أواخر الشهر اجلاري. وألقى اجلاراهللا كلمة 
في مستهل االجتماع أكد فيها أهمية االجتماع 
القادم وضرورة التشــاور والتنسيق بني 
كل اجلهات الكويتية املعنية في هذا اإلطار 
حتضيــرا لالجتماع، منوهــا إلى ضرورة 
تعزيز الشــراكة القائمة مبا يعود بالنفع 

على البلدين وشعبيهما الشقيقني.

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان أمس رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن. 
كما اســتقبل ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس 
رئيــس مجلــس اإلدارة املدير 
العام لوكالة االنباء الكويتية 
(كونا) الشيخ مبارك الدعيج. 
إلى ذلك، تلقى سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد برقية من الرئيس ادغار 
شاغوالونغو رئيس جمهورية 
زامبيا الصديقة اطمأن خاللها 
على صحة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهللا 
ورعاه متمنيا لسموه رعاه اهللا 

األحمد ببرقية شكر جوابية له 
أعرب فيها عن شــكره على ما 
أبداه من مشاعر طيبة ومتنيات 

موفور الصحة ومتام العافية.
هذا وقد بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 

الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس ألكســندر 
لوكاشينكو رئيس جمهورية 
بيالروســيا الصديقــة عبــر 
فيها سموه عن خالص تهاني 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد حفظه اهللا ورعاه 
وتهنئة سموه مبناسبة إعادة 
انتخابــه رئيســا جلمهوريــة 
بيالروســيا الصديقــة لفترة 
رئاسية جديدة متمنيا سموه 
له كل التوفيق والسداد وموفور 
الصحة والعافيــة وللعالقات 
الطيبة بني البلدين الصديقني 
املزيــد مــن التطــور والنماء. 
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.

صادقة راجيا سموه لفخامته 
دوام الصحة والعافية. كما بعث 
سمو نائب األمير وولي العهد 

سموه التقى رئيس مجلس إدارة «كونا» وهنّأ رئيس بيالروسيا بإعادة انتخابه

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ مبارك الدعيج

نائب وزير اخلارجية خالد اجلار اهللا مترئساً االجتماع

اجلبري: دور الشباب الكويتي 
خالل أزمة كورونا بطولي وأذهل العالم

أكد وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبري أن الشباب الكويتي 
أثبــت جدارته فــي جائحة 
كورونا بشــكل أذهل العالم 
مبدى مسؤوليته الكبيرة في 
مساعدة أجهزة الدولة على 

مواجهة هذه اجلائحة.
وقال اجلبــري في بيان 
صحافــي مبناســبة اليــوم 
العاملــي للشــباب أمس، إن 
الشــباب الكويتي استشعر 
مــدى حاجــة املجتمــع لهم 

وشاركوا في إسناد العمل التطوعي، حيث كان 
لهذا املجهود الوطني اخلالص دور «ال ميكننا 
إال أن نصفــه بالبطولــي»، مضيفا أن هؤالء 
الشباب عملوا جاهدين من خالل مساهمتهم 
باملستشفيات واجلمعيات التعاونية ودخلوا 
في تدريبات تؤهلهم لســد الفراغ الذي كان 
مــن احملتمــل حدوثه في بعض املؤسســات 
احلكومية كجهاز البلدية واالطفاء وجمعية 
الهالل األحمر إضافة إلى دورهم الفاعل بتوزيع 
األغذية باملناطق احملجورة وتسليم األدوية 

ومساعدة كبار السن والفئات اخلاصة.
وأكد على أن الكويت تولي رعاية خاصة 
للشباب وتدعمهم في شتى املجاالت وتعمل 
على حتقيق طموحاتهم من خالل تبنيها لعدد 
من املشــاريع ذات الصلة في تنميتهم علميا 
وفكريــا، مضيفا أن مجلس الــوزراء اعتمد 
السياســة الوطنية للشباب التي يعمل على 
تنفيذها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، 
موضحا أن مقومات هذه السياسة تكمن في 

ابراز اجلوانب اإلبداعية عند 
كل شــاب كويتي حتى يتم 
العمل علــى صقلها بأحدث 
الوســائل العلميــة وتذليل 
العراقيــل  أو  الصعوبــات 
التي قد تطرأ في هذا السياق 
وهي عملية في غاية األهمية 
سيكون لها األثر اإليجابي في 
حتديد مستقبلهم. وبني أن 
وزارة الشباب وهي حتتفل 
باليوم العاملي للشباب تؤكد 
أنها على تعــاون وتواصل 
مســتمر ووثيق الصلة مع 
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلة 
بشــؤون الشــباب ومنها مكتب ممثل األمني 
العام لألمم املتحدة واملنسق املقيم في الكويت 
لتبادل اخلبرات واآلراء والوســائل التي من 
شأنها دعم الشباب وتأهيلهم في شتى املجاالت.

 ومن جانبه، قال املنسق املقيم ملنظمات 
األمم املتحــدة لدى الكويــت باإلنابة كونراد 
ليــزا إن فئة الشــباب كان لهم دور كبير في 
احلد من االنتشار الهائل لڤيروس كورونا من 
خالل التزامهم باإلرشادات الصحية للهيئات 
احلكومية وتوجيهات منظمة الصحة العاملية 
مما يعكس وعي ومسؤولية ال ميكن االستهانة 
بها. وأشار كونراد ليزا الى أن «اجلائحة تقدم 
فرصة لالستثمار بشكل أكبر في الشباب وإن 
اجلائحة في بضعة أشهر أثرت على سنوات 
من التقدم في املجاالت الرقمية والثقافية مما 
يســتلزم منا االلتفات إلى العنصر الشبابي 
ومتكينهم من استغالل كافة قدراتهم في إيجاد 

احللول».

أكدوا أنهم أثبتوا جدارتهم بعد أن استشعروا حاجة املجتمع إليهم

محمد اجلبري

املزيد لـ «األنباء»: االستفسارات بكل قطاعات «القوى العاملة» .. آليًا
بشرى شعبان

كشفت مديرة ادارة العالقات العامة واالعالم في «القوى العاملة» أسيل املزيد 
ان الهيئة تعاملت منذ بداية ازمة «كورونا» مع ٩٠٥٠ استفسارا من مراجعني عبر 
مواقع التواصل االجتماعي املختلفة. وقالت املزيد خالل لقاء مع «األنباء» ان الهيئة 
تعمل على زيادة الطاقة االستيعابية من املوظفني العاملني فيها وذلك متاشيا 
مع إجراءات املرحلة الثالثة وزيادة املواعيد مبا يتناسب مع زيادة املوظفني 
باالضافة الى اعتماد خدمة لالستفسارات متكن اجلمهور من التواصل مع االدارة 
املختصة مباشرة بارسال االستفسار او املشــكلة وتقوم االدارة بدورها بالرد 
على املراجع وافادته، والتنسيق مع اجلهات احلكومية املعنية بشأن احلمالت 

التفتيشية وفيما يلي التفاصيل: 

بها في الهيئة واملستحدثة منها 
وبث الرســائل والفيديوهات 
التوضيحية لهــذه االجراءات 
بالتعاون مع جميع القطاعات.

ماذا عن التنسيق مع القطاعات 
واجلهات اخلارجية لتنظيم 

العمل؟
٭ حترص الهيئة على التنسيق 
الدائــم مــع جميع الــوزارات 
والهيئات ومختلف القطاعات 
بناء علــى تعليمــات مجلس 
الــوزراء فعلى ســبيل املثال 
حرصنــا علــى تطبيــق قرار 
ديوان اخلدمة املدنية بشــأن 
حتديد نسبة املوظفني العاملني 

خالل الفترة املاضية؟
٭ توقف بعض اخلدمات لدينا 
والتــي تســتوجب املراجعــة 
الشــخصية للمراجــع ومتت 
ميكنــة العديد مــن اخلدمات 
بالفترة السابقة تسهيال على 
املراجعني لعدم تأخر االجراءات، 
وبعد االنتقال للمرحلة الثالثة 
وفتح املواعيد مت التغلب على 

هذه العقبات.

ما مدى االلتزام بخطة الهيئة 
حلجز مواعيد املراجعة؟

٭ عملت الهيئة العامة للقوى 
العاملــة جاهــدة الســتمرار 
املراجعني إلنهاء معامالتهم دون 
أي تعطيــل فحاولت بتضافر 
جهود اإلدارات املعنية تسهيل 
املهمــة للمراجعني عن طريق 
حجز املواعيد عن طريق املواقع 
اإللكترونية اخلاصة بالهيئة 
واإلعالن عن هــذه اإلجراءات 
وطرقها وخطواتها عن طريق 
برامج التواصل االجتماعي، وما 
يترتب على ذلك من استفسارات 
يتم الرد عليها من قبل املوظفني 
املختصني، كما مت اســتحداث 
خدمــة لالستفســارات متكن 
اجلمهــور مــن التواصــل مع 

االدارة املختصة مباشرة.

كما تعمل الهيئــة على زيادة 
الطاقة االســتيعابية متاشيا 
مع إجــراءات املرحلة الثالثة، 

وزيادة عدد املواعيد. 
ما أبرز إجنازات اإلدارة؟

٭ مــن ضمن إجنازات اإلدارة 
الرد على استفسارات اجلمهور 
من خــالل وســائل التواصل 
االجتماعي عبر برامج «تويتر» 
و«إنستغرام» باإلضافة خلدمة 
الواتساب ومحاولة الرد على 
أكبر قدر ممكن من استفسارات 
اجلمهور، وتوضيح أهم القوانني 
واإلجراءات للجمهور عن طريق 
عرض الرسائل املوضحة في 
وســائل التواصل االجتماعي 
التوضيحيــة  والفيديــوات 
وطــرق وخطوات التســجيل 
وأخــذ املواعيــد، باإلضافــة 
خلدمة االستفسارات عن طريق 
شاشات خاصة موضحة لذلك 
املتبعة  وتوضيح اخلطــوات 
لتقدمي االستفسار وفقا لإلدارة 
املطلوبــة ونوع االستفســار، 
حيث ردت االدارة على ٩٠٥٠ 
الواتســاب  استفســار عبــر 
ومواقــع التواصل االجتماعي 

ونشرت ٣٥٢ رسالة توعية.

ما العقبات التي واجهت العمل 

أكدت تلقي ٩٠٥٠ استفساراً خالل أزمة «كورونا».. واستقبال املراجعني عبر احلجز املسبق

أسيل املزيد

في البداية، ما هي أهم 
املشاريع التي عملت عليها 

إدارة العالقات العامة بالهيئة 
منذ بداية العودة التدريجية 

للعمل؟
٭ قمنــا بالتنســيق مع ادارة 
العامــة بتصميــم  اخلدمــات 
وطباعة امللصقات اإلرشادية 
ألماكن وقوف املراجعني الذين 
تســتدعي احلاجة ملراجعتهم 
وأيضا داخل املصاعد حرصا 
على التباعد فيهــا، باإلضافة 
لنشــر البوســتات التوعوية 
للموظفني واملراجعني بشــأن 
اإلجراءات الصحية اإلحترازية 
على وسائل التواصل االجتماعي 

وعرضها على أجهزة الكمبيوتر 
اخلاصة باملوظفني، واالعالن 
عن تطبيق نظام «األونالين» 

حلجز املواعيد للمراجعني.

ما اخلطة التي تعملون عليها 
خالل للمرحلة املقبلة؟

٭ تعمــل الهيئة علــى زيادة 
مــن  االســتيعابية  الطاقــة 
املوظفني العاملني وذلك متاشيا 
مع إجــراءات املرحلة الثالثة، 
وزيادة عدد املواعيد التي يتم 
اســتقبالها مــع احلرص على 
اتخاذ اإلجــراءات اإلحترازية 
التي حتمي املوظف واملراجع، 
ونشر جميع االجراءات املعمول 

٧١٧ إصابة جديدة بـ «كورونا» 
٦٥٫٥٪ منها ملواطنني وتسجيل ٣ وفيات

حنان عبداملعبود

 أعلنت وزارة الصحة أمس 
عن تسجيل ٧١٧ إصابة جديدة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
ليرتفــع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املســجلة في البالد 
إلى ٧٣٧٨٥ في حني مت تسجيل 
٣ وفيات إثر اصابتها باملرض 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 

.٤٨٩
وقــال املتحدث الرســمي 
الــوزارة د.عبــداهللا  باســم 
الســند إن من بــني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 

عــن مصدر العدوى وفحــص املخالطني لها. 
وأوضح السند أن حاالت اإلصابة الـ ٧١٧ السابقة 
تضمنت ٤٧٠ حالة ملواطنني كويتيني بنسبة 
بلغــت ٦٥٫٥٥٪، و٢٤٧ حالة لغير الكويتيني 

بنسبة ٣٤٫٤٥٪.
وذكر ان اإلصابات توزعت حسب املناطق 
الصحية بواقع ١٨٧ حالة في منطقة االحمدي 
الصحية و١٥٤ حالة في الفروانية و١٥٤ حالة في 
حولي و١٢٢ حالة مبنطقة اجلهراء و١٠٠ حالة 
في منطقة العاصمة، مبنيا أن عدد من يتلقى 
الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ 
١١٧ حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها باملرض ومازالت 
تتلقــى الرعاية الطبيــة الالزمة ٧٨٤٥ حالة، 

مشيرا إلى أن عدد املسحات التي مت القيام بها 
خالل الـ٢٤ ســاعة املاضية بلغ ٤٣٩٧ مسحة 
ليبلغ مجموع الفحوصات ٥٤٣٨٥٨.  وكانت 
وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق أمس 
عن شفاء ٦٩٢ إصابة خالل الـ٢٤ ساعة املاضية 
ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء ٦٥٤٥١ حالة.
 وجدد الســند دعوة املواطنني واملقيمني 
الى مداومة األخذ بكل ســبل الوقاية وجتنب 
مخالطــة اآلخريــن واحلرص علــى تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني، موصيا بزيارة 
احلسابات الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرســمية في الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شــأنه املساهمة في 

احتواء انتشار الڤيروس.

شفاء ٦٩٢ مصاباً خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية

تدوير ضباط «احلرس الوطني» مبختلف الرتب
بتوجيهــات من القيادة العليــا للحرس الوطني، 
أعلن مدير مديرية التوجيه املعنوي الناطق الرسمي 
باسم احلرس الوطني العقـــــيد د.جـــــدعان فاضل 
عـــن تدوير بني ضبـــاط احلرس الوطني برتبهـــم 

املختلفــة.
وأكد فاضل أن تدوير الضباط بني الوحدات حسب ما 
هو مخطط لهم ضمن مسارهم الوظيفي، وفق معايير 
الكفاءة ومالءمة التخصصات لالســتفادة من جميع 
اخلبرات وتطوير األداء على مستوى وحدات احلرس 
الوطني، مبا يضمن االرتقاء مبنظومة العمل العسكرية 
واإلدارية والفنية، ويواكب الظروف االستثنائية التي 

مير بها الوطن.

فاضل: نهدف إلى االستفادة من اخلبرات وتطوير األداء

العقيد د.جدعان فاضل

اللجنة العليا إلعادة تشغيل الرحالت التجارية 
ناقشت اإلجراءات املطبقة في مطار الكويت

ثامر السليم

بحثــت اللجنة العليا إلعادة تشــغيل 
الرحالت التجارية في مطار الكويت الدولي 
في اجتماعها الســادس الــذي عقد صباح 
أمــس األربعاء برئاســة رئيــس الطيران 
املدني الشيخ سلمان احلمود عبر االجتماع 

«االفتراضي»، والذي شــارك فيه عدد من 
املسؤولني من اجلهات ذات الصلة، مراجعة 
شــاملة لإلجراءات املطبقة إلعادة تشغيل 
الرحالت التجارية في مطار الكويت الدولي.

كما ناقشــت املستجدات محليا ودوليا 
ألزمة جائحة كوفيدـ ١٩ وخطة التشــغيل 

اجلاري تطبيقها.

 الكويت تولي رعاية خاصة للشباب وتدعمهم في شتى املجاالت 
وتعمل على حتقيق طموحاتهم عبر مشاريع تنميهم علميًا وفكريًا

Tاألشغال»: بدء تنفيذ احلزمة الثانية ملشروع مبنى املطار اجلديد ٢»
فرج ناصر

أعلنت وزارة األشــغال العامة عن 
متابعة بدء مباشرة أعمال تنفيذ احلزمة 
رقم (٢) ملشروع مبنى الركاب اجلديد 
في مطار الكويت الدولي (T٢) مبساحة 
مســطحة تبلغ ١٢٠٫٠٠٠م٢ والتي يتم 
تنفيذها من قبل شركة ليماك التركية 

بقيمة تبلغ ١٦٩ مليون دينار.
وبينت الوزارة في تصريح صحافي 
أن احلزمة الثانية في املشروع تتكون 
من مبنــى مواقف للســيارات متعدد 
األدوار بطاقة اســتيعابية تبلغ ٥٠٠٠ 

موقف للسيارات ونظام شبكات الطرق 
وجسور للمغادرين والقادمني بعدد ٤ 
حارات، ومبان خدمية أخرى، من محطة 
معاجلة ملياه الصرف الصحي وخزانات 
مياه األمطار. وأشارت «األشغال» إلى 
أن املشــروع يحتــوي على ســاحات 
مســطحة خضراء جتميلية ملشــروع 
مبنــى الركاب اجلديــد، مؤكدة أنها ال 
تألو جهدا في احلرص على االنتهاء من 
أعمال احلزمة الثانية ألعمال املشروع 
بالتاريــخ املتزامن مــع إجناز احلزمة 
 (T٢) األولــى ملشــروع مبنى الــركاب

املشروع يضم مبنى مواقف للسيارات متعدد األدوار يتسع لـ ٥٠٠٠ سيارةاجلديد في مطار الكويت الدولي.

د.صالح املزيني

انطالق أولى مراحل التعاون بني جمعية املياه و«البيئة»
أعلن رئيس جمعية املياه الكويتية د.صالح 
املزيني عن البدء بتفعيل مراحل مذكرة التعاون 
املوقعة بــني اجلمعية والهيئــة العامة للبيئة 
واخلاصة بجهــود مكافحة تلوث وهدر املياه 
والعمل على استدامتها والتوعية من مخاطر 
نقص املياه. وأوضح املزيني أن أولى مراحل 
تفعيل املذكرة انطلقت خالل اجتماع تنسيقي 
عقــد بني الهيئة العامة للبيئــة وجمعية املياه 

في إطار تنفيذ بنود املذكرة املوقعة في شهر 
مارس املاضي، مؤكدا ان حماية مصادر املياه 
من التلوث بكل أنواعه شملتها االتفاقية بصورة 
واضحة ومميزة، مشيدا بتأكيد رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد 
خالل االجتماع على أن الهيئة تساهم في إجناح 
البرامج الفعالة في حماية مكونات البيئة الكويتية 
ومنها بالطبع املياه والتعاون الكبير مع منظمات 

املجتمع املدني في تنفيذ املشاريع التي لها أثرها 
املفيد في احملافظة على حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة ورؤية الكويت ٢٠٣٥. ولفت الى أن 
االجتماع شهد طرح املشروع التوعوي بعنوان 
«جمع وفرز زيوت الطعام» والذي يهدف إلى 
تقييم الوضع الراهن لقــدرات املواطنني في 
املســاهمة في جمع هذه الزيوت وعدم رميها 

في املجاري الصحية املائية.
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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

«ضوابط عاشوراء» أمام مجلس الوزراء اليوم
مرمي بندق

علمت «األنباء» أن مجلس 
الوزراء ســينظر في اجتماعه 
االســتثنائي اليوم الذي يعقد 
برئاســة سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد في ضوابط 
إقامة مجالس عزاء عاشوراء. 
وقالــت مصــادر مختصة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
انه حرصا على سالمة وصحة 
املعزين، خصوصا كبار السن 
فإنه من األحــوط أن يقتصر 
إقامــة مجالــس العــزاء فــي 

احلســينيات ذات املســاحة 
الكبيرة نســبيا على حضور 
عدد يتواءم مع هذه املســاحة 
من القائمني على أمر مجالس 
العــزاء، مــع ضــرورة األخذ 
بجميــع املعاييــر والضوابط 
الصحية التــي عممتها وزارة 
األوقــاف عنــد إقامــة الصالة 
فــي املســاجد. واســتطردت 
املصــادر قائلة: مــن املعروف 
محــدودة  احلســينيات  أن 
املســاحة، حتى التي تصنف 
بأنها كبيرة، إذا أردنا تطبيق 
التباعد اجلسدي بني املعزين، 

لذلــك مــن األهميــة القصوى 
التأكد من عنصر املواءمة بني 
مســاحة بعض احلســينيات 
والسماح بحضور املعزين أو 
االقتصار علــى القائمني على 
أمر العزاء، واالستعاضة عن 
احلضور ببث مجالس العزاء 
على الهواء مباشرة من خالل 
الوسائل اإللكترونية احلديثة.
وتابعــت املصــادر: إذا مت 
الســماح بتنظيــم مجالــس 
العزاء في بعض احلسينيات 
فإن ذلك مرتبط تاليا باملرونة 
في تطبيق قرار احلظر اجلزئي، 

حيث تتأخر احلسينيات إلى 
ما بعد الساعة التاسعة مساء. 
وكشفت مصادر أخرى عن 
انه سيتم تقييم احلظر اجلزئي 
في اجتماع اليوم تنفيذا إلعالن 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح أنه سيتم تقييم احلظر 
اجلزئي بعد إجازة عيد األضحى 
املبارك، بشرط التزام املواطنني 
واملقيمني بالضوابط واملعايير 
الصحية وعدم وجود زيادات 
كبيرة في اإلصابات، وقد التزم 
اجلميــع وحتققــت النتائــج 
املرجوة وانخفضت اإلصابات.

من أهمها املعايير االحترازية للقائمني على إحياء مجالس العزاء باحلسينيات الكبيرة نسبياً.. وبّثها على الهواء من األخرى «الضيقة» ملنع اإلصابة بـ «كورونا»

عددت املصادر البدائل املتاحة لتقييم 
احلظر اجلزئي وحتقيق املرونة، وهي:
١- اإلعالن عن رفع احلظر اجلزئي 
اليوم حتى إذا أوصت وزارة الصحة 
باستمرار املرحلة الثالثة أو بدء املرحلة 
الفعاليات  الرابعة تنفيــذا ملصالــح 
االقتصادية والســماح بعودة بعض 
األنشطة مع التباعد بكل األماكن مثل 

باصات النقل العام وغيرها.

٢- تعديل ساعات احلظر اجلزئي 
ليبدأ من العاشرة أو احلادية عشرة أو 
الثانية عشرة مساء حتى الثالثة فجرا.
٣- رفع احلظر اجلزئي اعتبارا من 
اخلميس املقبل املوافق ٢٠ اجلاري مع 

بدء شهر احملرم.
٤- في حالة عدم إعالن بدء املرحلة 
الرابعة لن يتأخر إعالنها عن أسبوع 
أو أسبوعني كحد أقصى، واملتوقع أن 

تبدأ بني ٢٠ اجلاري و٢٧ منه.
٥- من األهمية القصوى أن تعلن 
وزارة الصحة املوعد الذي سيتم فيه 
رفع احلظر اجلزئي في حالة عدم األخذ 
بأي بديل حتى ال يتعرض املواطنون 
واملقيمون إلــى املزيد من اإلجراءات 
بعد أن لوحظ ازديــاد عدد املخالفني 
للحظر إلى ٢٠ مواطنا ومقيما أول من 

أمس الثالثاء.

البدائل املتاحة للحظر اجلزئي بوضعه احلالي

القديري لـ «األنباء»: عموميات التعاونيات 
تعاود االنعقاد سبتمبر أو أكتوبر

«الصحة» ُتشكل جلنة لضبط احلضور 
واالنصراف والتفتيش على الدوام

محمد راتب

أعلــن رئيس مجلــس إدارة جمعية مشــرف التعاونية 
عبدالرحمن القديري، عن إسدال الستار على موضوع وقف 
اجلمعيــات العمومية للتعاونيات ومــا يتبعها من توزيع 
أرباح املســاهمني وذلــك مبعاودة عقد هــذه اجلمعيات في 
موعد أقصاه ســبتمبر أو أكتوبر املقبلني، وذلك بعد أشهر 
من تعليق انعقادها اتساقا مع الظروف الناجتة عن جائحة 

كورونا ومنع التجمعات.

حنان عبداملعبود - عبدالكرمي العبداهللا

شكلت وزارة الصحة جلنة لضبط احلضور واالنصراف 
والتفتيش على مواعيد الدوام بكل قطاعات الوزارة. وتتولى 
اللجنة اإلشراف والتفتيش على مواعيد العمل ومتابعة تطبيق 
نظام البصمة ومدى التزام املوظفني مبواعيد العمل الرسمية 
والعمل اإلضافي واخلفارات وأيام العطل الرسمية والراحات 
والتأكــد من عودة املوظفني عقــب خروجهم بتصاريح أثناء 
الدوام الرسمي، كما تتولى متابعة حضور املوظفني العائدين 
من إجازات دورية أو مرضية أو خاصة وغيرها، وكذلك التأكد 
مــن قيام املوظفني مبهامهم الوظيفية املكلفني بها. وتختص 
اللجنة أيضا مبتابعة تطبيق نظام البصمة في كل قطاعات 
الوزارة. ودعت الوزارة كل املناطق الصحية واملستشــفيات 
ومراكز الرعاية األولية واإلدارات املركزية واملراقبات واألقسام 
بديــوان عام الوزارة وخارجها تذليل أي عقبات قد تعترض 
اللجنة أثناء عملها، وأن يبرز كل موظف هوية عمله وإثبات 

شخصيته ألعضاء اللجنة عند عملية التفتيش.

التفاصيل ص٦

نشطاء يشيدون باختيار بايدن لهاريس .. وترامب متفاجئ
عواصــم - وكاالت: أشــاد 
ناشــطون من أصــول افريقية 
الدميوقراطي  باختيار املرشح 
للرئاســة األميركية جو بايدن 
للسيناتور كاماال هاريس كنائبة 
له على بطاقة الترشــيح، فيما 
شكل مفاجأة خلصمه اجلمهوري 
دونالــد ترامــب الــذي يصفها 
بـــ «الوضـيعـــة». واعتبـــر 
نشطاء سود أن اختيار بايدن 
السيناتورة من أصول افريقية 
هاريــس كنائبــة له أنــه أظهر 
التزامه جتاه الناخبني «االفرو 
- أميركيــني». فيمــا مــن غير 
املتوقــع أن يتبوأ بايدن البالغ 

٧٧ عاما الرئاسة ألكثر من والية 
واحدة، وفي حال انتخابه فإن 
هاريس ســتكون على األرجح 
األوفر حظا في الفوز بترشيح 
احلزب الدميوقراطي بعد أربع 
ســنوات مــن اآلن. وهذا ميكن 
أن مينحهــا فرصــة أكبــر فــي 
دخول التاريخ، كأول رئيســة 
ســوداء للواليات املتحدة. في 
املقابل، ذكــر ترامب أنه فوجئ 
باختيار هاريس، ألنها لم تكن 
حتترم بايــدن. ووصفها بأنها 
أكثــر أعضاء مجلس الشــيوخ 
«وضاعة وفظاعة وعدم احترام 

لآلخرين». 

ً مينحها فرصة ألن تكون أول رئيسة سوداء..والرئيس يشّن عليها هجوماً الذعا

املرشح الدميوقراطي جو بايدن ونائبته كاماال هاريس  (ا.ف.پ) التفاصيل ص ٢٠

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

مبان تراثية مدمرة في منطقة اجلميزة جراء انفجار مرفأ بيروت تنتظر من ينقذها      (محمود الطويل)

حظوظ نواف سالم 
لرئاسة احلكومة 
اللبنانية تتراجع 

واحلريري يترّيث..
والقضاء يستدعي 
وزراء للتحقيق في 
انفجار مرفأ بيروت
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اخلميس ١٣ اغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

«التربية»: ال تقومي للكفاءة مكتوب بخط اليد
عبدالعزيز الفضلي

وزارة  وكيــل  أصــدر 
التربيــة باإلنابــة فيصــل 
املقصيد نشرة عامة بشأن 
تقييم أداء موظفي الوزارة 
غيــر العاملني فــي الهيئة 
التعليميــة للعام امليالدي 
٢٠١٩ والعاملــني بالهيئــة 
الدراسي  التعليمية للعام 

.٢٠٢٠/٢٠١٩
وذكر املقصيــد أنه في 
ضوء تطبيق قرارات مجلس 

اخلدمة املدنية يرجى مراعاة ما يلي:
٭ التأكــد مــن تخزين درجــة التقييم 
للموظف بالنظام املتكامل من قبل الرئيس 

املباشر واعتماد الرئيس الذي يليه.
٭ موافاة قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير 
اإلداري بنمــاذج تقومي الكفــاءة للعاملني 
التابعني لديوان عام الوزارة وموافاة أقسام 
الشــؤون الوظيفية باملناطــق التعليمية 
بنماذج تقومي الكفــاءة للعاملني التابعني 
للمنطقــة التعليميــة (عوامــل ودرجــات 
تقييم املوظف النتيجة النهائية) معتمدة 
من الرئيس املباشــر ومن يليه بالرئاسة 

وختم اإلدارة.
٭ مراعاة عدم إرسال مناذج تقومي الكفاءة 
مكتوبــة بخط اليد، حيث ســتتم إعادتها 
الى مركز العمل للتعديل، وإعداد كشــوف 
تفريغ أو سحب الكشوف من النظام املتكامل 
ووضعها بظرف واحد مع النماذج اخلاصة 
بها لكل قسم على حدة وذلك لتسهيل وسرعة 

عملية الفرز.

٭ إدراج أسماء احلاصلني 
على إجازات طويلة بكشف 
التفريغ اخلاص بهم وعدم 
إرســال منوذج تقييم أداء 
لهم، كما يجــب التأكد من 
اعتمــاد إجــازات العاملني 
(طبيــة، دوريــة، طارئة) 
بقســم اإلجــازات والدوام 
بحسب مركز العمل، وذلك 
ليتمكن املخول بالتقييم من 
تقييم املوظفني التابعني له 

بالنظام املتكامل.
٭ موافاة قطاع الشــؤون 
اإلدارية والتطوير اإلداري ببيانات املوظفني 
املنتدبني لدى اجلهات خارج الوزارة الجراء 
الالزم بشــأن تقييم الكفــاءة اخلاصة بهم 
مرفقا بقرارات ندبهم، وعمل كشف تفريغ 

للموظفني الذين لم يتموا ١٠٠ يوم عمل.
٭ التقرير االعتباري «تقرير العام السابق» 
هو اعتداد ديوان اخلدمة املدنية بتقدير آخر 
تقييم اداء نهائــي للموظف، إذا قلت املدد 
الفعلية ملزاولتها عن ١٠٠ يوم عمل وفق املادة 
الرابعة من القرار رقم ٣٦/ ٢٠٠٦ املشار اليه، 
وذلك بعد استبعاد مدد االنقطاع والوقوف 
عن العمــل واإلعارة والتفــرغ واالجازات 
أي كان نوعهــا أو مددتها، وأيام العطالت 

الرسمية واجلمع والراحات.
٭ حال تقييم كفاءة موظف بدرجة ضعيف 
يتم ذكر أسباب التقييم في النموذج النهائي 
للتقييــم حتى يتســنى لقطاع الشــؤون 
اإلداريــة والتطويــر اإلداري عمل الالزم، 
وعلــى جميع املعنيني االلتزام باإلجراءات 

اإلدارية والقانونية الواردة أعاله.

فيصل املقصيد

«األنباء» تنشر التقومي الدراسي املعتمد من «التربية»
للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

عبدالعزيز الفضلي

أصدرت وزارة التربية التقومي الدراسي املعتمد 
للعام الدراسي اجلديد ٢٠٢١/٢٠٢٠، والذي يشمل بدء 
دوام جميــع العاملني والطلبة من مختلف املراحل 
الدراسية وتسجيل طلبة املنازل كما يشمل اإلجازات 
والعطل الرسمية. وحددت «التربية» يوم ٤ أكتوبر 
املقبل موعد عودة الدراسة جلميع املراحل التعليمية 
ودوام اإلدارات املدرسية في األول من سبتمبر املقبل، 
مشيرة إلى ان عطلة منتصف العام الدراسي ستبدأ 

فــي ١٤ فبراير وتنتهي بعد العيــد الوطني، بينما 
ســتكون اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية 

العامة في ١٢ يونيو املقبل بالتقومي الدراسي.
وشددت الوزارة احلرص على تعقيم املدارس قبل 
بدء دوام املعلمني وجتهيز وتنظيف األقسام العلمية 
متهيدا الستقبال املعلمني للعام الدراسي املستكمل 
٢٠٢٠/٢٠١٩، معلنــة أنــه مت عقــد دورات تدريبية 
للمعلمني والطلبة لتدريبهم على مهارات استخدام 
برنامج (تيمز) للتعلم عن ُبعد. كما أكدت احلرص 
على تطبيق كل االشــتراطات الصحية قبل دخول 

املوظفني إلى املدارس وتوفير الكمامات واملعقمات 
والقفازات وتطبيق قواعد التباعد االجتماعي تنفيذا 
لتعليمات مجلس الوزراء بشأن الدوام في املرحلة 
احلالية من مراحل العودة للحياة الطبيعية، فضال 
عــن إعداد برنامج حجز املواعيد ملراجعة املدارس 

ضمانا لعدم تزاحم املراجعني.

مواعيد بدء دوام الطلبة واملعلمني في جميع املراحل 
للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw 

يشمل دوام العاملني والطلبة.. وبدء الدراسة جلميع املراحل التعليمية ٤ أكتوبر املقبل

١٩ أغسطس آخر يوم  لتقدمي األعذار الطبية لطلبة الثاني عشر

عبدالعزيز الفضلي

أصدر الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة السلطان نشرة 
عامة إلى مديري عموم املناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم 
الديني بشأن األعذار الطبية للطالب والطالبات. وذكر السلطان 
أنه نظراً ملا تقتضيه مصلحة العمل يرجى العلم واإليعاز جلهة 
االختصــاص لديكم بأن تقدمي األعذار الطبية لطلبة الصف 
الثاني عشر الثانوي للفترة الدراسية األولى سيكون خالل 
الفترة من يوم األحد املوافق ١٦ اغسطس وحتى يوم األربعاء 
املوافق ١٩ اغســطس ٢٠٢٠. وبني أن تقدمي طلبات األعذار 
ســيكون في الكنترول املختص للقسم العلمي في مدرسة 
ابن رشد مبنطقة الفيحاء، وكنترول القسم األدبي والديني 

في مدرسة صقر الشبيب مبنطقة القادسية.

اسامة السلطان

 التقومي الدراسي للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠
أوال: دوام جميع العاملني باملراحل التعليمية ورياض األطفال

البياناليوم والتاريخ

الثالثاء ٢٠٢٠/٩/١
بدء دوام جميع العاملني في رياض 

األطفال واملراحل االبتدائية واملتوسطة 
والثانوية

ثانيًا: رياض األطفال

بداية حتويل ملفات األطفال من رياض االثنني ٢٠٢٠/٩/٧
األطفال إلى مدارس املرحلة االبتدائية

بداية تسجيل املستجدين للعام الدراسي الثالثاء ٢٠٢٠/٩/٨
٢٠٢١/٢٠٢٠

اخلميس 
٢٠٢٠/١٠/١

انتهاء تسجيل املستجدين للعام الدراسي 
٢٠٢١/٢٠٢٠

دوام األطفال في رياض األطفالاألحد ٢٠٢٠/١٠/٤

بداية تسجيل املستجدين للعام الدراسي االثنني ٢٠٢١/٠١/٤
٢٠٢٢/٢٠٢١

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد ٢٠٢١/٢/١٤ إلى 
األربعاء ٢٠٢١/٢/٢٤

بداية الدراسة للفصل الدراسي الثانياالثنني ٢٠٢١/٣/١

بداية حتويل ملفات األطفال من رياض االثنني ٢٠٢١/٤/٢٦
األطفال إلى مدارس املرحلة االبتدائية

اخلميس 
٢٠٢١/٥/٦

نهاية دوام األطفال

اخلميس 
٢٠٢١/٥/٢٠

نهاية تسجيل املستجدين في رياض 
األطفال

ثالثًا: املرحلة االبتدائية

البياناليوم والتاريخ
حتويل ملفات املتعلمني من مدارس املرحلة االبتدائية إلى مدارس االثنني ٢٠٢٠/٩/٧

املرحلة املتوسطة
بداية تسجيل املستجدين للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠الثالثاء ٢٠٢٠/٩/٨

انتهاء تسجيل املستجدين للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠اخلميس ٢٠٢٠/١٠/١
دوام متعلمي املرحلة االبتدائيةاألحد ٢٠٢٠/١٠/٤

من األحد ٢٠٢١/١/١٧
إلى االثنني ٢٠٢١/١/٢٥

التقييم النهائي للمتغيبني بعذر مقبول عن الفصل الدراسي األول 
لصفوف املرحلة االبتدائية

نهاية دوام املتعلمني في صفوف املرحلة االبتدائية بالفصل الدراسي االثنني ٢٠٢١/١/٢٥
األول

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد ٢٠٢١/٢/١٤ إلى األربعاء ٢٠٢١/٢/٢٤
بدء الدراسة للفصل الدراسي الثانياالثنني ٢٠٢١/٣/١
بداية تسجيل املستجدين للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١األحد ٢٠٢١/٤/٤

من األحد ٢٠٢١/٥/٣٠
إلى االثنني ٢٠٢١/٦/٧

التقييم النهائي للمتغيبني بعذر مقبول عن الفصل الدراسي الثاني 
لصفوف املرحلة االبتدائية

نهاية دوام املتعلمني في صفوف املرحلة االبتدائية بالفصل الدراسي الثانياالثنني ٢٠٢١/٦/٧
استخراج نتائج جميع الصفوفاخلميس ٢٠٢١/٦/١٠

تسليم بطاقات درجات آخر العاماألحد ٢٠٢١/٦/١٣
من األحد ٢٠٢١/٦/٢٠

إلى األربعاء ٢٠٢١/٦/٢٣
حتويل ملفات املتعلمني من مدارس املرحلة االبتدائية إلى مدارس 

املرحلة املتوسطة
من اخلميس ٢٠٢١/٦/٢٤
إلى اخلميس ٢٠٢١/٧/١

تقييم حتديد املستوى لصفوف املرحلة االبتدائية

توزيع بطاقات نتيجة آخر العام (حتديد املستوى)األحد ٢٠٢١/٧/٤
انتهاء فترة تسجيل املستجدين في املرحلة االبتدائيةاخلميس ٢٠٢١/٩/٣٠

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد ٢٠٢١/٢/١٤ إلى األربعاء ٢٠٢١/٢/٢٤
بدء الفصل الدراسي الثانياالثنني ٢٠٢١/٣/١

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف املرحلة املتوسطةمن األحد ٢٠٢١/٥/٣٠ إلى االثنني ٢٠٢١/٦/٧
استخراج نتائج جميع الصفوفاخلميس ٢٠٢١/٦/١٠

تسليم بطاقات درجات آخر العاماألحد ٢٠٢١/٦/١٣
حتويل ملفات املتعلمني من مدارس املرحلة املتوسطة إلى مدارس املرحلة الثانويةمن األحد ٢٠٢١/٦/٢٠ إلى األربعاء ٢٠٢١/٦/٢٣
امتحان الدور الثاني لصفوف املرحلة املتوسطةمن اخلميس ٢٠٢١/٦/٢٤ إلى اخلميس ٢٠٢١/٧/١

تسليم بطاقات درجات الدور الثانياألحد ٢٠٢١/٧/٤

خامسًا: املرحلة الثانوية
بدء دوام املتعلمني وبدء الفصل الدراسي األولاألحد ٢٠٢٠/١٠/٤

امتحان نهاية الفصل الدراسي األول للصفني العاشر واحلادي عشر الثانويمن األحد ٢٠٢١/١/١٧ إلى اخلميس ٢٠٢١/١/٢٨
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول للصف الثاني عشر الثانويمن األحد ٢٠٢١/١/٣١ إلى اخلميس ٢٠٢١/٢/١١

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد ٢٠٢١/٢/١٤ إلى األربعاء ٢٠٢١/٢/٢٤
بدء الفصل الدراسي الثانياالثنني ٢٠٢١/٣/١

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفني العاشر واحلادي عشر الثانويمن األحد ٢٠٢١/٥/٣٠ إلى اخلميس ٢٠٢١/٦/١٠
إعالن نتائج الصفني العاشر واحلادي عشر الثانوياالثنني ٢٠٢١/٦/١٤ 
تسليم بطاقات درجات آخر العام للصفني العاشر واحلادي عشر الثانويالثالثاء ٢٠٢١/٦/١٥

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر الثانويمن األحد ٢٠٢١/٦/١٣ إلى اخلميس ٢٠٢١/٦/٢٤
إعالن نتائج الصف الثاني عشر الثانوياألحد ٢٠٢١/٦/٢٧
تسليم بطاقات درجات آخر العام للصف الثاني عشراخلميس ٢٠٢١/٧/١

بدء امتحان الدور الثاني للشهادات التالية: ١ ـ صفوف النقل في املرحلة الثانويةمن األحد ٢٠٢١/٧/٤ إلى الثالثاء ٢٠٢١/٧/١٣
٢ ـ الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي

تسليم بطاقات درجات الدور الثانياخلميس ٢٠٢١/٧/١٥

سادسًا: تسجيل املنازل
تسجيل املتقدمني من املنازل المتحان النقل وشهادة الدراسة الثانوية العامةمن األحد ٢٠٢٠/١١/١ إلى األحد ٢٠٢١/١/٣١

سابعًا: إجازة منتصف العام الدراسي
من األحد ٢٠٢١/٢/١٤

إلى األربعاء ٢٠٢١/٢/٢٤
إجازة منتصف العام الدراسي للموجهني الفنيني للمجاالت الدراسية واملوجهني العاملني في 

األنشطة التربوية ومشرفي املختبرات في املناطق التعليمية

ثامنًا: بدء العطلة الصيفية للهيئتني التعليمية واإلدارية
رياض األطفالنهاية دوام اخلميس ٢٠٢١/٥/٢٠
املرحلة االبتدائية وللصفوف االبتدائية باملدارس املشتركة واملرحلة املتوسطة ما عدا نهاية دوام اخلميس ٢٠٢١/٧/١

املكلفني بأعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني)
الهيئة التعليمية واإلدارية من مديري املدارس الثانوية ومساعديهم والقسم اإلداري من نهاية دوام اخلميس ٢٠٢١/٧/١

سكرتارية وشؤون الطلبة وأمناء املخازن في املرحلة الثانوية ما عدا املكلفني بأعمال 
امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني)

نهاية دوام اخلميس ٢٠٢١/٧/١
إلى اخلميس ٢٠٢١/٩/٩

املوجهون الفنيون ملختلف املجاالت الدراسية واملوجهون العاملون في األنشطة 
التربوية ومشرفو املختبرات في املناطق التعليمية ما عدا املكلفني بأعمال امتحانات 

الثانوية العامة (الدور الثاني)
املكلفون بأعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني)نهاية دوام اخلميس ٢٠٢١/٧/١٥

رابعًا: املرحلة املتوسطة
البياناليوم والتاريخ

حتويل ملفات املتعلمني من مدارس املرحلة املتوسطة إلى مدارس االثنني ٢٠٢٠/٩/٧
املرحلة الثانوية

بدء دوام املتعلمني وبدء الفصل الدراسي األولاألحد ٢٠٢٠/١٠/٤
امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول لصفوف املرحلة املتوسطةمن األحد ٢٠٢١/١/١٧ إلى االثنني ٢٠٢١/١/٢٥



اخلميس ١٣ اغسطس ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة الثالثة(

تعلمنا ونحن على مقاعد الدراسة والتحصيل 
العلمي والشرعي أهمية املواعيد والتوقيت 
في حياة اإلنسان قال تعالى: )واذكر في 
الكتاب إســماعيل إنه كان صادق الوعد - 

مرمي: 54(.
وقال رسول اهلل ژ: »آية املنافق ثالث: إذا 
حدث كــذب وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن 

خان«.
ال أعرف ســر مقولة: هاوعد اجنليزي؟ 
في حني يجب ان يكون املسلم وكل مؤمن 
دقيقا في املواعيد، فيما الكثير من الناس 
لألســف يواعدون ويخلفون مواعيدهم 
ومواقيتهم أحيانا حسب املزاج وإذا جاءك 

حتى ال يعتذر.
صار اليوم السمة الغالبة ان الكثيرين ال 
يلتزمون بالوعد ألن )املواعيد مضروبة(.

قضية )الوفاء باملواعيد( قضية لها أهميتها 
في حياتنا، لهذا جاء اإلســالم ليؤكد على 
أهمية هذا األمر، وهذا األدب أمر ضروري، 
وال يتخلف عنه إنســان عاقل إال لسبب 
قاهر، ألن هذا ميثاق وعهد قطعه االنسان 
إلنسان آخر يستوجب تنفيذه في موعده.
هناك ناس من البشر ال يعطون هذا األمر 
اهمية ألنهم ميارسون حتقيق وتنفيذ املوعد 

او الوعد حسب املزاج.
يقول الشاعر:

لقــد أســمعت إذ ناديــت حيــا
ولكــن ال حيــاة ملــن تنــادي

ونــار ان نفخــت بهــا أضاءت
ولكــن أنــت تنفــخ فــي رماد

لقد تكلم اخلطباء والدعاة ورســل العلم 
في فضيلة )ضبط املواعيد( واحلفاظ على 
العهود، وفي تاريخنا العربي واإلسالمي 
شواهد لفضيلة )الوفاء باملوعد( في حياة 
الناس وتقبيح وخطورة التقصير في هذا 
السياق، وعلى من يتبرم من اختالل املواعيد 
أن يبدأ بنفسه حتى ال ينطبق عليه قول 

الشاعر:
يــا أيهــا الرجــل املعلــم غيره

هــا لنفســك كان ذا التعليــم

لقد أمرنا اهلل في شريعتنا االسالمية الغراء 
بكثير من املواعيد منها )إن الصالة كانت 

على املؤمنني كتابا موقوتا(.
وأيضا موعد الصيام في رمضان واألضحية 
وقتها بعد صالة عيــد األضحى املبارك 
والزكاة بعد احلول ومرور عام، وهكذا هي 
شريعتنا تربط األعمال بالتوقيت املناسب.
إن الوفاء بالوعد والعهد من صفة األنبياء 
ومن صفة اتباعهم ومن جرى على سنتهم 

وسار على نهجهم.
لقد أجمع العلماء والفقهاء العظام على أهمية 
الوفاء بالوعد شرعا وأنه مستحب وواجب 
على الذين يقّدرون األوقات واملواعيد، ومن 
أخلفها فقد ارتكب كراهة شديدة، وعليه 
ينبغي للعاقل ان يفي بوعده ما استطاع 
الى ذلك ســبيال وأال يعزم على اإلخالف 
والنكث، فإنه في اقل أحواله مذهب للمروءة 
وملحق صاحبه بزمرة العوام الذين ال يوثق 

بأقوالهم وال مواعيدهم.
قال الشاعر:

تيممت ما أرجوه من حسن وعدكم
فكنت كمن يرجو منال الفراقد

هبوني لم أستأهل العرف منكم
أما كنت أها لصــدق املواعد؟

ولهذا قيل عند العرب: آفة املروءة خلف 
الوعد.

والسلف قدوتنا كانوا يحرصون كل احلرص 
على إجناز ما وعدوا به والتزامه.

٭ ومضة: جاء في تاريخ العرب بيان أهمية 
االلتزام بالصدق في املوعد والتنفير من 

إخالفه.
كان نبي اهلل داود عليه السالم يقول: »ال 
تعدن أخاك شــيئا ال تنجزه له، فإن ذلك 

يورث بينك وبينه عداوة«.
والعرب في التاريخ تقول دائما: أجنز حر 

ما وعد.
قال أحد العرب:

قد بلوناك بحمد اهلل ان أغنى الباُء
فإذا حل مواعيدك واجلحد سواء

٭ آخر الكالم: قال العرب:
وعدت وكان اخُللف منك سجيةً

مواعيد عرقوٍب أخاه بيثرِب
كان شيخنا العالم اجلليل الشيخ عبدالعزيز 
بن باز رحمه اهلل تعالى - ممن عرف عنه 
احلفاظ على الوقت والدقة في التزام الوعد، 
وكذلك العم يوسف جاسم احلجي كان رحمه 
اهلل شديد احلرص على الوقت، وعندما كان 
يضع موعدا يلتزم به، وكان معروفا عنه 
هذه الدقة في املواعيد والعهود خاصة في 

املؤمترات وامللتقيات.
٭ زبــدة احلچي: يعجبني مــن األطباء إذا 
وضع لــك موعدا التزم به، أما اخلياطون 
واخلطاطون والكراجات واملقاولون وأرباب 
بعض املهن مثل مصلحي املكيفات وغيرها 
فإني أشهد باهلل العلي العظيم هم من أكذب 

الناس وأخلفهم للوعد.
لو سألت واحدا من الذين ال يهتمون لهذا 
األمر عن اسباب تهاونه باملواعيد لوجدت انه 
اساسا ال يلتزم باألحكام الشرعية وعنده ال 
مباالة وعدم تقدير وال مراعاة لألولويات، 
وبعضهم ال يستخدم الوسائل التي تعينه 

على التذكير باملوعد.
وأكيد التربية والبيئة تلعبان دورا في هذه 
الشخصية غير املنضبطة باملواعيد وجتده 
ايضا عنده مشــكالت نفسية وال يراعي 

املواعيد وحرمتها.
عزيزي القارئ: اآلن املواعيد صارت من 

خالل »االنترنت« وريح بالك.
تبقى احلقيقة املرة: ان املتأخر دائما عن 
مواعيده متخلف عن أي شيء يخصه، وهو 

عابث غير جاد ومعطل لألعمال.
ولعالج هذه الظاهرة علينا ان نهتم بالتربية 
اإلميانية اجلادة واملصارحة وعدم املواربة 
واملجاملة واملداهنة مع هذا املخلف وعده، 
وكل ما لديك من العقوبات عليك أن تطبقها 
وال تتردد أمام هذا املتساهل في املواعيد. 
لكن دائما أنت األمنوذج الرائع الذي يناظره 

الناس ويضربون بك املثل األعلى.
لن نصل الى التحضر العاملي وما بلغته األمم 
املتقدمة من رقي إال بضبط مواعيدنا وعدم 
التهاون في هذا األمر األخالقي الذي نعاني 
فيه، خاصة اآلن في العصر الكوروني، من 
الواهية، حافظوا على  الكثير من احلجج 

مواعيدكم.. في أمان اهلل.

ومضات

ظاهرة املواعيد
في الزمن الكوروني

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

»زين« تكّرم الطلبة الفائزين في »كن« لريادة األعمال االجتماعية
شاركت »زين« املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
بتكــرمي الطلبــة والطالبات 
الفائزين فــي برنامج »كن« 
لريادة األعمــال االجتماعية 
خال احلفل االفتراضي الذي 
أقيم عبــر اإلنترنت احتفاء 
بانتهــاء الفتــرة األولى من 
ضمــن  وذلــك  البرنامــج، 
الذهبيــة للبرنامج  رعايتها 
وشــراكتها االســتراتيجية 
املمتدة مع مؤسسة »لوياك« 
غير الربحية لتنمية وتطوير 

مواهب الشباب.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي أن رعايتها الذهبية 
لبرنامج »كن« لريادة األعمال 
االجتماعية للسنة الثالثة على 
التوالي أتت ضمن شراكتها 
االســتراتيجية مع »لوياك« 
التــي متتد هذا العــام ألكثر 
من ١6 سنة متواصلة، وهي 
الشراكة التي تأتي حتت مظلة 
استراتيجية زين للمسؤولية 
االجتماعيــة واالســتدامة، 
والتــي ترتكز بشــكل كبير 
حول تنميــة وتطوير قطاع 
الشباب والتعليم وباألخص 
فيما يتعلق بتنمية مجاالت 
ريــادة األعمال لــدى الفئات 

العمرية الشابة.

مهاراتهم ودخول بيئة األعمال 
عن طريق املشاريع الصغيرة، 
خاصــة أن البرنامج قد أتى 
بالتعاون مع كلية بابســون 
األميركية في بوســطن التي 
تعتبر إحدى أرقى املؤسسات 
التعليميــة املختصة بريادة 
األعمال في الواليات املتحدة 

وحول العالم.
وتابع: لــم ندع الظروف 
غير االعتيادية التي فرضتها 
جائحة »كوڤيد-١9« تقف في 
وجــه دعمنا لهــذا البرنامج 
املبتكــر الــذي انطلــق هــذا 
العــام بنســخة إلكترونيــة 
بحتة »أوناين«، األمر الذي 
عكس الــدور احملوري الذي 
تلعبه التكنولوجيا في متكني 
التواصــل الفعال بني الناس 
وحتقيق اإلنتاجية حتى في 
مثل هذه األوقات االستثنائية، 

وطالبة تراوحت أعمارهم ما 
بني ١٢-١6 عاما، والذين شكلوا 
7 مشاريع مختلفة متحورت 
جميعها حول مشروع ربحي 
مستدام اجتماعيا، كما قامت 
الشركة بتنظيم ورشة عمل 
افتراضيــة لــرواد البرنامج 
عبر اإلنترنت، والتي حاضر 
فيها املبــادر خالد العميري 
مؤســس تطبيــق »لعــب« 
 Zain وأحد خريجي برنامج
Great Idea لتسريع املشاريع 
التكنولوجية الناشئة، حيث 
شارك العميري الرواد الشباب 
كيفية تقدمي أفكارهم بساسة 
عبر تطبيق Zoom وتسجيل 
عرض مشاريعهم ليتمكنوا 
مــن عرضهــا علــى جلنــة 

التحكيم.
وتفخــر »زيــن« بكونها 
أحد الشركاء االستراتيجيني 
منــذ  »لويــاك«  ملؤسســة 
أنهــا  تأسيســها، وخاصــة 
تعتبر أحد أهم وأبرز املشاريع 
الوطنية التي تعنى بالشباب 
العمرية  مبختلــف فئاتهــم 
وتوفر لهــم البيئة الصحية 
التي من شأنها أن تطور من 
مواهبهــم وتتبنى هواياتهم 
املختلفة ضمن إطار ترفيهي 

وتعليمي واجتماعي.

وفخورون باستمرار الشراكة 
االســتراتيجية بــني »زين« 
و»لويــاك« للعام الســادس 
عشر على التوالي، فهي تعتبر 
اليوم أحد أهم وأبرز املشاريع 
الوطنية التي تعنى بتطوير 
الكويتي  الشــباب  مهــارات 
مبختلف فئاتهم العمرية وفق 
أعلى املعاييــر العاملية، كما 
توفر لهم البيئة الصحية التي 
تطور من مواهبهم وتتبنى 
هواياتهم املختلفة ضمن إطار 
ترفيهي وتعليمي واجتماعي، 
وهو األمر الذي يتماشى متاما 
مع اســتراتيجيتنا في زين 
لتحقيق االستدامة في قطاع 

الشباب.
واختتم اخلشتي قائا: أود 
أن أوجه شكري للمرشدين من 
شباب »لوياك« الذين قاموا 
بتمكــني الطلبــة والطالبات 
املشاركني من اكتشاف طاقاتهم 
وحرصــوا علــى قيادتهــم 
نحو النجاح على الرغم من 
الظروف احلالية، ونحن في 
انتظار ما يخبأه برنامج »كن« 
من قصص جناح جديدة في 
املقبلــة. وأوضحت  مراحله 
»زين« أن برنامج »كن« لريادة 
األعمال االجتماعية هذا العام 
قد شــهد مشــاركة ٣٢ طالبا 

ضمن رعايتها الذهبية للبرنامج وشراكتها اإلستراتيجية مع »لوياك«

وفي تعليقــه على ختام 
املرحلة األولى من البرنامج، 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
للعاقــات واالتصــاالت في 
زين الكويت وليد اخلشتي: 
مع اختتام املرحلة األولى من 
برنامج »كن« لريادة األعمال 
االجتماعية، ملســنا الشغف 
الكبير لدى الطلبة والطالبات 
البرنامــج  املنتســبني فــي 
لتعلم مهارات ريادة األعمال 
املختلفــة، فقد بذلــوا جهدا 
رائعا في تطويــر مهاراتهم 
واالســتفادة مــن وقتهم في 
املنزل لاستثمار في أنفسهم.
وأضــاف اخلشــتي: لقد 
حقق برنامج »كــن« لريادة 
األعمال االجتماعية في األعوام 
السابقة إقباال كبيرا بني أبنائنا 
من الشــباب، والذيــن رأينا 
فيهم طموحا كبيرا لتطوير 

بيت الزكاة: التحقيق الداخلي مع املوظف املتهم
في شبهة غسيل أموال انتهى بطلب إحالته إلى النيابة العامة

الثويني: 1.3 مليون دينار مساهمات »النجاة« ملواجهة »كورونا«

ليلى الشافعي

أكد بيــت الــزكاة حرصه 
الشــديد على أموال احملسنني 
الكرام من الزكاة والصدقات، 
وكذلك حرصه على املال العام، 
مشــددا على أنه لــن يتوانى 
في محاسبة أي موظف يثبت 
عليه العبث باملال العام مهما 
بلغت درجته الوظيفية، وإيقاع 
أقصى العقوبات التي حتفظ 
حقوق البيت وحقوق املتبرعني 

على حد سواء.
وأضــاف بيت الــزكاة في 
بيــان صحافي حــول ما أثير 
من إحالة أحد املســؤولني في 
البيت من قبــل النائب العام 
جراء االعتداء على املال العام: 

أوضح رئيس قطاع املوارد 
والعالقــات العامــة واإلعالم 
النجاة اخليرية عمر  بجمعية 
يعقوب الثويني - أن التبرعات 
التي جمعتهــا النجاة ملواجهة 
بالكامل  كورونا مت صرفهــا 
للمستحقني من األسر احملتاجة 
والعمالة املتضررة، إضافة إلى 
دعم اجلهــود احلكومية في 
مواجهة ڤيروس كورونا، وأن 
اجلمعيات اخليرية قاربت على 
االنتهاء من صرف كامل املبلغ 
الذي مت جمعه وفق رؤية الدولة.
الثويني في حواره  وأثنى 
على متابعة وزارة الشــؤون 
املستمرة لتنفيذ حملة »فزعة 
للكويت«، وحرصها على التأكد 
من وصول كل دينار مت جمعه 
إلى مستحقيه، مؤكدا أن التعاون 
الكبير بني الوزارة واجلمعيات 
اخليرية من أهم أسباب متيز 

العمل اخليري الكويتي.
وللتعــرف أكثــر على ما 
قدمته جمعية النجاة اخليرية 
من مساهمات منذ بداية األزمة 
كان هذا احلــوار مع رئيس 
قطاع املوارد والعالقات العامة 
واالعالم عمر يعقوب الثويني 

- فإلى التفاصيل:
بداية نود أن حتدثنا عن 
مساهمات جمعية النجاة 
اخليرية في دعم جهود 
الدولة خالل هذه االزمة؟

٭ بسم اهلل الرحمن الرحيم 
والصاة والسام على أشرف 
املرسلني سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم، أود في البداية 
أن أشكر جريدتكم الغراء على 
دعمها املستمر للعمل اخليري 
وتغطيتها املميزة ألنشطته 
داخليا وخارجيا. وفيما يتعلق 
بحملــة فزعــة للكويــت فقد 
أطلقتها املؤسسات اخليرية 
الكويتيــة اســتجابة للنداء 
الســامي حلضــرة صاحــب 
الســمو األمير الشيخ صباح 

إبرام هذه العقود.
وعلى أثر ذلك أرسل مدير 
عام بيت الــزكاة بتاريخ ٢٠/ 
١/ ٢٠١9 مذكرة بإحالة املوظف 
املتهــم للتحقيق لــدى مكتب 

ويكفــي أن أقول لــك ان عدد 
احلــاالت التي تقدمت لنا في 
حملــة »أبشــروا باخلير« ١٣ 
ألف أسرة محتاجة، وإذا كان 
متوسط إيجار كل أسرة ٢٠٠ 
دينــار فإننا نحتاج إلى ١5.6 
مليون دينار لكي نسدد إيجار 
هذه األســر ملدة ستة أشهر، 
فما بالك بالرســوم الدراسية 
لألبناء، وباقي احتياجات هذه 

األسر من طعام وعاج.
ولذلــك فــإن اجلمعيــات 
اخليرية تقوم بدراسة احلاالت 
املتقدمة لهــا وترتيبها فتبدأ 
مبساعدة األشــد حاجة ممن 
ليس لديهم مصدر دخل مثل 
األرامل، واأليتام، واملرضى، ثم 
بعد ذلك تساعد ضعاف الدخل.

كم يبلغ إجمالي مساهمات 
جمعية النجاة اخليرية في 
مواجهة كورونا من خالل 
دورها املجتمعي؟ وما هي 

األوجه التي مت صرف املبلغ 
فيها؟

٭ إجمالي املبلغ الذي صرفته 
النجــاة اخليريــة  جمعيــة 
كمساهمات في مواجهة كورونا 
لدعم جهود الدولة حتى يوم 
الثاثاء ٢7 يوليو 476.١.٣١٠ 
د.ك، وأهــم أوجــه الصــرف 
هي: املساعدات املالية لألسر 
الغذائية  احملتاجة، والسال 

وبيــت الــزكاة، إذ يؤكــد 
حرصه الشــديد علــى أموال 
احملســنني الكرام مــن الزكاة 
والصدقــات، وكذلــك حرصه 
علــى املال العام، يؤكد أنه لن 
يتوانى في محاسبة أي موظف 
يثبت عليه العبث باملال العام 
مهما بلغت درجته الوظيفية، 
وإيقاع أقصى العقوبات التي 
حتفظ حقوق البيت وحقوق 

املتبرعني على حد سواء.
كمــا يتقــدم بيت الــزكاة 
بالشكر اجلزيل لكل من تواصل 
مع البيت من محسنني وعموم 
املوطنني الذين جددوا ثقتهم 
بالبيــت وإجراءاته القانونية 
التــي تكفل حفظ املــال العام 

ورعايته.

حرصت جمعية النجاة منذ 
بدايــة األزمة على املســاهمة 
في تغطية احتياجات احملاجر 
الطبية من الوجبات الغذائية 
وغيرها من املستلزمات، وقد 
قمنا بتوزيع ٢١4.٢٣٣ وجبة 
غذائيــة حتــى اآلن على كل 
من احملاجر واألطقم الطبية، 
والعمالة املتضررة، وقد بلغت 
تكلفة هذه الوجبات ٢67.79١ 

د.ك.

بودنا نوضح اجلهود 
احلكومية للنجاة خالل هذه 

األزمة؟
٭ أود قبــل أن أجيــب هــذا 
الســؤال أن أشيد مبا قدمته 
كافــة اجلهــات احلكوميــة، 
ووزارات الدولة خال مواجهة 
أزمة ڤيــروس كورونا، وقد 
حرصنا فــي جمعية النجاة 
على تقدمي كافة ما نستطيع 
من دعم خاصة لوزارة الصحة 
حيــث قمنــا باملســاهمة في 
جتهيــز مقر الفحص بأرض 
املعارض بدورات مياه متنقلة، 
كراســي انتظار. كما جهزنا 
مستشفى ميدانيا باملهبولة 
بقيمة 7٠.٠٠٠ د.ك بشــراكة 
وتعــاون مــع بيــت الــزكاة 
الكويتــي، ووفرنــا بعــض 
االلكترونية للكادر  األجهزة 
الطبي، وحافظات للعينات.

كمــا كان جلمعية النجاة 
برنامــج  إعــداد  فــي  دور 
املســاعدات اخلــاص بوزارة 
الشــؤون، والذي اســتقبلت 
من خالــه كافــة اجلمعيات 
اخليرية طلبات املساعدة من 

األسر احملتاجة.
وكذلــك جهــزت جمعيــة 
النجاة مخزنا عموميا حلفظ 
املواد الغذائية اخلاصة بكافة 
اجلمعيات اخليرية، والتي يتم 
جتهيزهــا فيما بعد للتوزيع 

على املستحقني.

القانونية في بيت  الشــؤون 
الزكاة، ووقفه عن العمل حلني 
االنتهاء من التحقيق، والذي 
انتهى الــى طلب إحالة املتهم 
إلى النيابــة العامة للتحقيق 
التي  الشــبهات اجلزائية  في 
تخرج عن نطاق اختصاصات 
بيت الــزكاة، وقد متت إحالة 
املوضوع الى املستشار النائب 

العام في ١9/ 6/ ٢٠١9.
كمــا مت إخطــار ديــوان 
القــرارات  احملاســبة بجميع 
ونسخة من محاضر التحقيق، 
وكذلك مت نقل املوظف من مركز 
عمله وإبعاده عن أي تعامات 
ماليــة وذلك حلني الفصل في 
املوضــوع مــن قبــل اجلهــة 

القضائية.

لألســر والعمال، والوجبات 
الغذائيــة لــكل مــن احملاجر 
والعمالة املتضررة، وجتهيز 
مستشفى ميداني باملهبولة، 
والسال الوقائية للمواطنني 
في اخلارج قبل عودتهم إلى 
الباد، وجتهيز أماكن الفحص.

وكم بلغت املساعدات املالية 
لألسر احملتاجة؟

٭ بلغــت املســاعدات املالية 
التي قدمتهــا جمعية النجاة 
١57.546 د.ك في هذه األزمة، 
وقد مت تقسيمها كالتالي: سداد 
إيجارات لعدد ٢٢٠ أسرة بقيمة 
١١7.486 د.ك، ومساعدات مالية 
لعدد ٢77 أسرة بقيمة ٢6٠.٣8 
د.ك، وكوبونات مواد غذائية 
لعدد 6٠ أســرة بقيمة 8٠٠.١ 

دينار.
ماذا عن الســال الغذائية 
التــي قمتم بتقدميها لألســر 
احملتاجة والعمالة املتضررة؟

بفضــل اهلل قدمنــا عــدد 
49.٠87 ســلة غذائيــة منهــا 
9.9٢6 ســلة لألسر احملتاجة 
بقيمــة ٢48.١5٠ د.ك، وعــدد 
٣9.١6١ سلة للعمالة املتضررة 

بقيمة 497.٠١5 د.ك.

هل كان لكم مساهمات مع 
املواطنني العالقني خارج البالد 

قبل عودتهم؟
٭ بالفعل كان جلمعية النجاة 
اخليريــة جهــود فــي خدمة 
املواطنني خارج الباد حيث 
قامت بتوزيع ســال وقائية 
عليهم بقيمة ١4.7٣7 د.ك، كما 
تواجدنا في استقبالهم باملطار 
ووفرنا لهم أهم احتياجاتهم 
عند وصولهــم بالتعاون مع 
اجلمعيات اخليرية األخرى.

كان لكم دور مميز في توزيع 
الوجبات على احملاجر الطبية 
والعمالة املتضررة حدثنا عن 

هذا الدور.

رئيس قطاع املوارد والعالقات العامة واإلعالم حتدث عن جهود اجلمعية في التصدي لألزمة

محمد العتيبي

عمر الثويني

نود توضيح التالي:
أن األمــر يتعلق بالقضية 
رقم )9/ ٢٠١8( نيابة غســيل 
أمــوال. حيــث ورد الــى بيت 
الزكاة كتاب من النيابة العامة 
بوجود شبهة غسيل أموال ضد 
احدى املؤسسات التي لها تعاقد 
مع بيت الــزكاة، وتطلب فيه 
النيابة بعــض البيانات التي 
تتعلق بتعاملها مع بيت الزكاة.
وأضاف البيــان: في وقت 
الحق، طلبت وزارة الداخلية 
بعض البيانات اإلضافية، ومن 
بينها بيانات تتعلق باملوظف 
املتهم والــذي يعمل في بيت 
الزكاة بدرجة مراقب مثل قرار 
الوظيفي  تعيينــه وتدرجــه 
واملنصب الذي يشــغله وقت 

األحمد، حفظــه اهلل ورعاه، 
ورده للباد ساملا غامنا معافى 
بإذن اهلل، وكذلك تعبيرا عن 

تضامن كافة فئات املجتمع.
وقد شــاركت جمعية النجاة 
اخليريــة بشــكل فاعــل في 
التجهيــز للحملــة وإطاقها 
بالتعاون مع 4٠ جمعية ومبرة 
وحتت إشراف وزارة الشؤون، 
وبفضــل اهلل حققت احلملة 

جناحا منقطع النظير.

كيف تعاملت اجلمعيات 
اخليرية وجمعية النجاة 

حتديدا مع التبرعات منذ بداية 
األزمة؟ وما هي أوجه الصرف 
التي مت توجيه التبرعات لها؟ 

٭ لقــد ألقى جنــاح احلملة 
الكبيــر وثقــة املتبرعني في 
املؤسسات اخليرية مسئولية 
كبيرة على اجلهات املشاركة، 
وكان أول قرار اتخذناه جميعا 
هو عدم اســتقطاع أي نسب 
إداريــة من تبرعــات »فزعة 
للكويت«. ثم بدأت كل جمعية 
في تنفيذ اجلزء اخلاص بها من 
التبرعات وفق أهداف احلملة 
املعلنة وهي: مساعدة األسر 
احملتاجة داخل الكويت، ودعم 
اجلهــود احلكوميــة للوقاية 
من ڤيروس كورونا، وتقدمي 
العون للعمالة املتضررة من 

األزمة.
وبفضــل اهلل انتهينا في 
جمعية النجــاة اخليرية من 
صــرف كامل مبلغ التبرعات 
في األوجه التي مت التبرع لها، 
وحتت إشراف وزارة الشؤون.
وأود اإلشــارة هنــا إلــى 
جزئيــة هامــة جــدا وهي أن 
البعض تخيل تبرعات احلملة 
بوحه عام في كل اجلمعيات 
سوف يحل كافة مشاكل األسر 
احملتاجة من إيجارات، وديون، 
وعاج... الــخ، واحلقيقة أن 
هذا الكام غير منطقي باملرة، 

 »الثقافي البريطاني« يطلق مكتبة رقمية مجانية

»الكويتية لإلغاثة« تلقت 150 ألف دينار
دعمًا ملصرف العشيات من »أمانة األوقاف«

أسامة دياب

رّحب السفير البريطاني في الكويت مايكل 
دافنبورت بإطاق املجلس الثقافي البريطاني 
وبالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية، املكتبة 
الرقميــة اجلديدة، موضحــا أن هذه املكتبة 
ســتمكن محبــي اللغة االجنليزيــة واألدب 
اإلجنليزي من الوصول بسهولة وبشكل غير 
مسبوق للعديد من الكتب واألفام والتحليات 

باإلضافة الى االفام الوثائقية.
وأضاف دافنبورت في تصريح صحافي 
مبناسبة إطاق املكتبة الرقمية اجلديدة انه 
من دواعي ســروري ان يتزامن االعان عن 
هذه املكتبة الرقمية مع االجتماع االفتراضي 

ملجموعة التعليم والثقافة ضمن اجتماعات 
مجموعة التوجيــه الكويتية - البريطانية 
املشــتركة السادسة عشرة حيث تعزز هذه 
املكتبــة من التعــاون الثقافي بــني البلدين 
الصديقني. من جانبه، قال مدير عام املجلس 
الثقافي البريطاني في الكويت مايكل جوردون، 
»نحن سعداء بتمكننا من املشاركة مع مكتبة 
الوطنية اليوم )أمس( بإطاق مكتبة رقمية، 
ونأمل من خال مكتبتنــا الرقمية اجلديدة 
أن تســتمر في نشــر متعة القراءة والتعلم 
والثقافة، مؤكدا انها مورد رائع، وتشــتمل 
على شــيء لكل الناس من هــاري بوتر إلى 
مجلة إليكونوميست، إلى احلفات املوسيقية 

احلية وأدوات التطوير املهني«.

دعمــت األمانــة العامــة 
لألوقاف مصرف العشــيات 
التابــع للجمعيــة الكويتية 
لإلغاثة مببلغ ١5٠ ألف دينار، 
ويقوم املصرف من خال هذا 
املبلغ بتوفير املواد الغذائية 
لـــ 584 أســرة داخل الكويت 
ملدة 6 شهور. وقال مدير عام 
اجلمعية الكويتيــة لإلغاثة 
عبدالعزيــز العبيد: نســعى 
من خال مصرف العشــيات 
لتوفير املواد الغذائية ملئات 
األسر املتعففة داخل الكويت، 

ويتم تنفيذ املشــروع من خال التنســيق مع 
أحد األســواق املركزية الكبرى املنتشــرة في 
كل مناطق الكويت حتى يســتفيد منه سكان 
جميع مناطق الكويت، ونحرص على أن يكون 
املشروع فقط للمواد الغذائية. وتابع العبيد: يتم 
توزيع املواد التموينية للمستفيدين عبر بطاقات 

ذكية نودع من خالها املبالغ 
املســتحقة لكل أسرة أول كل 
شهر، وتتفاوت القيمة املالية 
للبطاقات ما بني ٣٠- 6٠ دينارا 
وذلك حسب عداد أفراد األسرة 
ودخلها االقتصادي، وبدورها 
تذهب األسر املستفيدة للسوق 
وتختار ما يناسبها من املواد 
الغذائيــة التي تتماشــى مع 
عاداتهــا وتقاليدهــا. ويتــم 
توزيع املساعدات لألسر بعد 
االطاع الكامل على كل األوراق 
الثبوتية التي تؤكد حاجتها 
للدعم واملســاعدة. وفيما يتعلق بالشــريحة 
املســتفيدة من املشــروع، أوضح ان املشروع 
يســتهدف شــريحة األيتام واألرامل وضعاف 
الدخل واملطلقات وكبار السن واملرضى وذوي 
االحتياجــات اخلاصــة والعاطلــني عن العمل 
والغارمني وغيرهم من احلاالت املستحقة للدعم.

عبدالعزيز العبيد



 اخلميس ١٣ أغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

الكندري لـ «األنباء»: حتّسن مؤشر األداء البيئي للكويت 
إلى املرتبة الثانية عربيًا والـ ٤٧ عامليًا

دارين العلي

أحرزت الكويت تقدما كبيرا في مؤشــر األداء 
البيئي للعــام ٢٠٢٠، حيث احتلت املرتبة ٤٧ عامليا 
بني ١٨٠ دولة في العالم بعد أن كانت في املرتبة ٦١ 

في ٢٠١٨ والترتيب ١١٣ في عام ٢٠١٦.
وقالت نائب املدير العام لشؤون الرقابة البيئية 
في الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري، في لقاء 
خاص مع «األنباء»، أن حتسني مؤشر األداء البيئي 
جاء نتيجة تضافر اجلهود في وزارات ومؤسسات 
الدولة ومدى التزامها بتطبيق قانون حماية البيئية 
رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ باإلضافة الى جهود املؤسسات 
البحثيــة واالكادميية، الفتة الى ان الكويت احتلت 

املرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بعد اإلمارات 
العربية املتحدة، متحدثة عن اإلجراءات املتبعة العتماد 
هذا املؤشر واملشاريع التي تنفذها الدولة والهيئة 

حتديدا للمساهمة في رفعه.
ولفتت الى مراقبة جودة الهواء بواسطة شبكة 
من ٢٨ محطة في مختلف املناطق، وأيضا إعداد 
قاعدة بيانات شــاملة لكميات ونوعيات النفايات 
بالبالد وتنفيذ استراتيجية وطنية إلدارتها، وإنشاء 
عدد من احملميات الطبيعية البرية والبحرية للحفاظ 
على التنوع االحيائي بالكويت، مشــيرة الى ان 
الهيئة العامة للبيئة تعمل علــى توفير البيانات 
الدقيقة وعرضها بشــفافية  البيئية  واملعلومات 

وفيما يلي التفاصيل: 

نائب مدير «البيئة» لشؤون الرقابة أكدت مراقبة جودة الهواء بواسطة ٢٨ محطة في مختلف املناطق

م.سميرة الكندري

في البداية، نود معرفة ما هو مؤشر 
األداء البيئي؟

٭ مؤشر األداء البيئي هو عبارة عن 
آلية ومنهجية عاملية تستخدم ملقارنة 
وتقييم األداء البيئي لدول العالم على 
أسس وطرق علمية لتبيان مدى اقتراب 
أو ابتعاد هذه الدول من حتقيق أهداف 
البيئية  السياسات واالستراتيجيات 
ومدى جناح اجلهود املبذولة من قبل 
الدول في حماية صحة اإلنسان وفي 
احلفاظ على استدامة وحيوية النظم 
البيئية املختلفة ومدى حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة كما ورد في االجندة 
٢١ في قمة األرض في ريودي جانيرو 

عام ١٩٩٢.

ما اجلهة التي تصدر هذا املؤشر وما 
مدى أهميته بالنسبة للدول؟

٭ لقــد أصبح مؤشــر األداء البيئي 
العاملي الصادر عن مركز البيئة العاملي 
التابع جلامعة ييل األميركية وجامعة 
كولومبيا املقياس الرئيسي لتحليل 
السياسات البيئية العاملية كما يساعد 
متخذي القرار لتســليط الضوء عن 
األداء البيئي احلالي مما ميكن األجهزة 
املســؤولة عن شــؤون البيئة اتخاذ 
القرارات واخلطوات واإلجراءات التي 
من شأنها حتسني األوضاع البيئية 
لتحقيــق اهداف التنمية املســتدامة 
والتحرك باجتاه مســتقبل مستدام، 
ويصدر تقرير مؤشــر األداء البيئي 
لدول العالم كل عامني ويقوم بإعداده 
فريق من الباحثــني في جامعة ييل 
وجامعــة كولومبيــا فــي الواليــات 

املتحدة.

ما املنهجية املتبعة في حساب مؤشر 

األداء البيئي والركائز التي يقوم 
عليها؟

٭ املنهجية املتبعة في اعداد وحساب 
مؤشر األداء البيئي متغيرة، حيث مت 
اتباع منهجيات مختلفة بدءا من اإلعداد 
األول للمؤشــر في العــام ٢٠١٠ حتى 
٢٠٢٠، ففي العام ٢٠٢٠ اعتمدت منهجية 
تقييم األداء البيئي للدول على حساب 
٣٢ مؤشرا فرعيا موزعة على قطاعني 
رئيســيني هما: قطاع الصحة البيئية 
أي التأثيــرات على صحة االنســان، 
مثل: جودة الهواء وجودة مياه الشرب 
ومعاجلة الصــرف الصحي والتلوث 
باملعــادن الثقيلــة وإدارة النفايــات، 
وقطاع حيوية وصحة النظم البيئية 
أي التأثيرات على صحة النظم البيئية، 
مثل: املوارد املائية والزراعة والثروة 
السمكية والتنوع األحيائي واحملميات 
الطبيعية واخلدمات التي تقدمها النظم 
البيئية والتغيــر املناخي وانبعاثات 

غازات الدفيئة وامللوثات.
ترتيب الكويت

أعلنتم عن حتسني ترتيب الكويت في 
مؤشر األداء البيئي لهذا العالم، فما 

مدى هذا التحسن؟
٭ لقد صدر مؤخرا تقرير مؤشر األداء 
البيئي للعام ٢٠٢٠ حيث شهد حتسنا 
كبيرا في األداء البيئي للكويت وتقدمت 
فيه إلى املرتبة ٤٧ عامليا بني ١٨٠ دولة 
حول العالم بعد أن كانت في املرتبة ٦١ 
فــي تقرير ٢٠١٨ واملرتبة ١١٣ في عام، 
أما على مســتوى الدول العربية فقد 
جاء ترتيب الكويت في مؤشــر األداء 
البيئــي ٢٠٢٠ في املرتبة الثانية بعد 

اإلمارات العربية املتحدة.
وجاء حتسني مؤشر األداء البيئي 

نتيجــة تضافر اجلهود فــي وزارات 
ومؤسســات الدولــة ومــدى التزامها 
في تطبيق قانون حماية البيئية رقم 
٤٢ لســنة ٠١٤ باإلضافــة الــى جهود 

املؤسسات البحثية واالكادميية.

ما جهود الهيئة العامة للبيئة والتي 
أثرت إيجابا على حتسن املؤشر؟

٭ قامت الهيئــة العامة للبيئة خالل 
الســنوات املاضيــة بعــدة خطــوات 
وإجــراءات ســاهمت في هــذه القفزة 
النوعية في مؤشر األداء البيئي للكويت 
على املستويني العاملي والعربي، فعلى 
ســبيل املثال: تقوم الهيئــة مبراقبة 
مستمرة جلودة الهواء بواسطة شبكة 
مــن ٢٨ محطــة لرصد جــودة الهواء 
موزعة في املناطق السكنية والتجارية 
والصناعية وخالل السنوات املاضية 
قامت الهيئــة بتحديث بيانات جودة 
الهواء للكويت لــدى قاعدة البيانات 
العاملية عن تلوث الهواء التابعة ملنظمة 

الصحة العاملية.
كمــا قام املجلــس األعلــى للبيئة 
باعتمــاد وإنشــاء عدد مــن احملميات 
الطبيعيــة البريــة والبحرية بالبالد 
للحفاظ على التنوع االحيائي في مواقع 
مختلفة من الدولة وقامت الهيئة بدورها 
بتحديث بيانات الكويت عن احملميات 
الطبيعية في قواعد البيانات العاملية 
للمحميات الطبيعية التابعة لبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة والتي يستقي منها 
فريــق عمل إعداد تقرير األداء البيئي 
بيانــات الدول عن التنــوع اإلحيائي 

واملوائل الطبيعية.
جهود مشتركة

ماذا عن جهود جهات الدولة األخرى 

وكيف ساهمت برفع هذا املؤشر؟
٭ جتدر اإلشــارة هنا الــى أن وزارة 
الكهرباء واملاء تبــذل جهدا كبيرا في 
تأمني مياه الشــرب السليمة واآلمنة 
ومبواصفات منظمة الصحة العاملية 
ويتم إيصالها وتأمينها جلميع سكان 
الكويت، وكذلك تقوم وزارة األشغال 
بجمع مياه املجاري في شبكة الصرف 
الصحي املنتشــرة على كامل املناطق 
املدنيــة ويتم معاجلتهــا في محطات 

الصرف الصحي.
وقد قامــت الهيئة العامــة للبيئة 
بدورهــا بتجميع البيانــات عن مياه 
الشرب والصرف الصحي في السنوات 
السابقة ومت حتديث بيانات الكويت في 
قواعد البيانات العاملية ملنظمة الصحة 
العامليــة ومنظمة الزراعــة واألغذية 
التابعتني لألمم املتحدة والتي يستقي 
منهما مؤشر األداء البيئي بيانات الدول 
عن املؤشرات الفرعية لسالمة وجودة 
مياه الشــرب ومياه الصرف الصحي 
مما ســاهم أيضا في حتســن واضح 
في تصنيف الكويت ووضعها مبرتبة 

متقدمة بهذين املؤشرين الفرعيني.

حدثينا عن اإلجراءات التي تقومون بها 
لتحسني األداء البيئي في البالد؟

٭ تقوم الهيئة العامة للبيئة بدورها 
الرئيســي والفعال حلماية البيئة في 
الكويــت، وهو ما اتضــح جليا خالل 
الســنوات األخيــرة التــي صاحبــت 
صــدور وإنفاذ قانــون حماية البيئة 
٢٠١٤/٤٢، حيث تقوم الهيئة بالتنسيق 
مع اجلهــات املعنية بشــؤون البيئة 
ويجــري تنفيذ العديد من املشــاريع 
الضخمة والدراسات البيئية وبرامج 
الرقابــة البيئيــة وحتديــث وإصدار 

التشــريعات واملعايير البيئية والتي 
من شــأنها مراقبة وإصالح وحتسني 

الوضع البيئي.

ما ابرز هذه املشاريع التي تتحدثون 
عنها؟

٭ من أبرزها مشروع نظم معلومات 
الرقابة البيئية في الكويت والذي يهدف 
إلى حتسني إدارة البيانات البيئية في 
البالد باستخدام قواعد البيانات البيئية 
ونظم املعلومات اجلغرافية، ويتضمن 
التنسيق مع اجلهات املعنية بالبيئة 
لتحديث واســتكمال قواعد البيانات 
البيئية، واســتخدام نظم املعلومات 
اجلغرافيــة بصــورة متقدمة لعرض 
البيانات بأشــكالها املختلفة، ومن ثم 
اتاحتها للمؤسسات احمللية واملنظمات 

الدولية واإلقليمية لالستفادة منها.
وهناك مشروع مسح وإعداد قاعدة 
بيانات شاملة إلدارة النفايات والذي 
ســيوفر بيانات متكاملــة عن كميات 
ونوعيــة النفايــات البلديــة الصلبة 
والصناعية والتجارية وإعادة تدويرها 
ومــرادم النفايــات ووضــع اخلطــة 
واالستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات 

بالكويت.

هذا عن النفايات، فهل هناك من 
مشاريع لتحسني جودة الهواء في 

الدولة؟
٭ لدينا مشروع املسح الشامل ملصادر 
االنبعاثات الهوائية الثابتة واملتحركة، 
ومشروع مصفاة الزور اجلديدة إلنتاج 
الوقود النظيف والذي ســيؤدي الى 
حرق الوقود النظيف في محطات توليد 
الكهرباء واملاء مما سيخفض كثيرا من 
انبعاثات امللوثات الى الهواء، ومشروع 

اســتيراد الغاز الطبيعي وحرقه في 
محطــات توليــد الكهربــاء واملاء مما 
سيخفض كثيرا من انبعاثات امللوثات 

الى الهواء.

يدخل موضوع التعامل مع الصرف 
الصحي ضمن منهجية اعتماد املؤشر، 
فهل هناك من مشاريع للتعامل مع هذا 
االمر مبا يخدم الصحة العامة وموقف 

الكويت؟
٭ طبعا هناك مشاريع توسعة وبناء 
شبكات ومحطات معاجلة مياه الصرف 
الصحي، كما يوجد مشاريع توسعة 
وبناء محطات وشبكات إمداد وتزويد 
مياه الشرب، ونشير هنا إلى أننا نقوم 
بتحديث وإصــدار اللوائح التنفيذية 
لقانون حماية البيئة ومتابعة تنفيذها 
مع اجلهــات املعنية بالدولــة وإعداد 

التقارير البيئية.

كل ما سبق من مشاريع، كيف ستكون 
نتائجها برأيكم على الوضع البيئي في 

البالد؟
٭ ســيؤدي كل ما سبق من مشاريع 
وبرامج الرقابة البيئية وإعداد التقارير 
البيئية إلى رفع وحتسني االداء البيئي 
لــكل جهــات الدولة املعنية بشــؤون 
البيئة، ذلك ألن االداء البيئي مسؤولية 
مشتركة، كما أن توفير البيانات البيئية 
الدقيقــة عــن الكويــت وعرضها بكل 
شفافية من قبل الهيئة العامة للبيئة 
واتاحتها للمؤسسات احمللية واملنظمات 
الدولية وصناع القرار ســيؤدي الى 
ضمان سالمة ودقة البيانات البيئية 
املتاحة عن الكويت وبالتالي حتسني 
قيم املؤشرات الفرعية املستخدمة في 

حساب االداء البيئي.

إعداد قاعدة بيانات شاملة لكميات ونوعيات النفايات بالبالد وإستراتيجية وطنية إلدارتها

األداء البيئي في الدولة مسؤولية مشتركة وهناك عدة جهات تقوم بالدور املطلوب لتحسينه

منهجية تقييم األداء البيئي تعتمد على ٣٢ مؤشرًا فرعيًا موزعة على قطاعني رئيسيني

«مصفاة الزور» ستسمح بحرق الوقود النظيف مبحطات الكهرباء مما يخفض ملوثات الهواء

الهيئة العامة للبيئة تعمل على توفير البيانات واملعلومات البيئية الدقيقة وعرضها بشفافية

إنشاء عدد من احملميات الطبيعية البرية والبحرية للحفاظ على التنوع األحيائي بالكويت

السلمان: ُنحّذر من إقرار املرحلة ٣ من الدائري األول 
وفق نظام التصميم والتنفيذ

املكاتــب  احتــاد  حــذر 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية مــن توجه الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
لطــرح املرحلــة الثالثة من 
مشــروع تطويــر الدائــري 
األول وفق نظــام التصميم 
 ،DESIN & BUILD والتنفيذ
مؤكدا ثقــة االحتاد بحرص 
العامــة  وزيــرة األشــغال 
الدولــة لشــؤون  ووزيــرة 
اإلسكان د.رنا الفارس على 
املال العام ومحاربة الفساد.
من جهتــه، قــال رئيس 
االحتاد م.بدر الســلمان إننا 
فوجئنا بتسريب خبر لهيئة 
الطرق يفيــد بتوجه الهيئة 
لطــرح املرحلــة الثالثة من 
مشروع الدائري األول وفق 
نظام التصميم والتنفيذ وهو 
نظام ســبق أن حذرنا مرارا 

وجهــاز املناقصات املركزية 
وديوان احملاسبة و«نزاهة» 
بالتصــدي لقيــام اجلهــات 
املختلفــة بالدولــة باللجوء 
لطرح مشاريعها بهذا النظام 
الذي ثبت للجميع مساوئه 
وتسببه في تأخير املشاريع 
وأوامر تغييرية كثيرة، كما 
أنه ال يحقق العدالة بالطرح 
والتقييم والترسية ويتيح 
املجال للعموالت والرشاوى 
والتنفــع وســكة للفســاد 
الــذي تعانــي منــه الكويت 
بشكل الفت، مؤكدا أن نظام 
التصميم والتنفيذ ال يصلح 
إال للمشاريع املتخصصة مثل 
النفطية كاملصافي  املنشآت 
الطاقــة  ومحطــات توليــد 
وكذلك املشاريع التي يكون 
فيها مصمم ومصنع ومورد 
ومنفذ املشروع املتخصص 

أن االحتــاد ســبق أن حــذر 
مــن هذا النظــام الذي يفتح 
أبوابا للفساد وسعى جاهدا 
علــى إغالقهــا خاصــة أمام 
املنتفعني وسراق املال العام 
وغسيل األموال والعموالت 
والرشــاوى، مضيفا: ونحن 
نتطلع لتجاوب سمو رئيس 
مجلــس الــوزراء والوزيرة 
املناقصات،  الفارس وجهاز 
وديوان احملاسبة و«نزاهة» 
الرقابيــة  اجلهــات  وكل 
والشــعبية  واإلعالميــة 
احلريصــة على املــال العام 
ومكافحة الفســاد للتصدي 
ألي محاوالت لاللتفاف بطرق 
طرح املشــاريع بهذا النظام 
الذي يفتح أبواب الفساد التي 
أشرنا إليها ويخالف أنظمة 
الهندســية  املهنــة  مزاولــة 

واالستشارية.

جهة واحدة.
وأوضــح الســلمان، أنه 
من األفضــل واألصح القيام 
التصميــم  بطــرح مرحلــة 
والترخيــص ومســتندات 
املناقصة على استشــاريني 
محليني بالتعاون مع قائمة 
العامليني  من االستشــاريني 
واملؤهلــني  املتخصصــني 
ألعمال أنفاق الطرق يتضامن 
فيها املستشارون احملليون 
املؤهلــون ألعمــال الطــرق 
والبنيــة التحتيــة، مضيفا 
أن فصــل أعمــال التصميم 
املتناقصني  والتنفيذ يجعل 
من املقاولني على علم ودراية 
واضحة مبستندات املناقصة 
مــن تصاميــم ومخططــات 
ورخــص وجــداول كميات 

ومواصفات.
إلــى  الســلمان  وأشــار 

احتاد املكاتب الهندسية أكد أن وضع االستشاري املصمم حتت مظلة املقاول يؤثر سلباً على جودة املنتجات النهائية

م. بدر السلمان

مــن مســاوئه، موضحا أنه 
ال يجوز وضع االستشاري 
املصمم حتــت مظلة املقاول 
ألنه يؤثر ســلبا على جودة 
املنتجــات النهائية الناجتة 
عن تبعية املصمم للمقاول.

وطالب الســلمان ســمو 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 

مهند املسباح شارك باجتماع امللتقى الوطني 
لإلصالح مع وزير الداخلية ملناقشة القيود االنتخابية

شارك مهند املسباح في اجتماع وفد امللتقى الوطني 
لإلصالح وممثلني عن ١٢٦ مواطنا مع نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح ملناقشة موضوع القيود 
االنتخابية ومعاجلة ما يكتنفها من شوائب. وقد ورد 
في خبر «األنباء» بعدد أمس األربعاء، بناء على البيان 
الصحافي الذي أصدره امللتقى الوطني لإلصالح، أن 
أحد ممثلي املواطنني املوقعني على عريضة الشكوى 
املقدمة للهيئة العامة للفساد في االجتماع كان صالح 
املســباح، في حني أن من حضر االجتماع هو مهند 

مهند املسباحاملسباح، لذا اقتضى التنويه.

القديري لـ «األنباء»: عموميات التعاونيات تعود سبتمبر أو أكتوبر
محمد راتب

أعلــن رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة مشــرف التعاونيــة 
القديــري، عــن  عبدالرحمــن 
إسدال الســتار على موضوع 
وقــف اجلمعيــات العموميــة 
للتعاونيــات ومــا يتبعها من 
توزيع أرباح املساهمني وذلك 
مبعاودة عقد هذه اجلمعيات في 
موعد أقصاه سبتمبر أو أكتوبر 
املقبلني، ليتم بذلك إخراج هذا 

امللف من عنــق الزجاجة بعد 
أشهر من تعليق انعقادها اتساقا 
مع الظروف التي تعيشها البالد 
بســبب جائحة كورونا ومنع 
التجمعــات واملؤمتــرات التي 
كانت تعقد بصــورة تقليدية 

قبل بداية األزمة.
وذكر القديري في تصريح 
خاص لـ «األنبــاء» أن جهودا 
حثيثــة ومتابعــات مكوكيــة 
بني مجموعة مــن التعاونيني 
وقيادات وزارة الشــؤون على 

وأضاف القديري أن إعالنه ميثل 
بشرى يزفها جلميع املساهمني 
في اجلمعيات التعاونية الذين 
انتظروا أرباحهم طوال الشهور 
التصديق على  املاضية رغــم 
ميزانيات جمعياتهم، متوجها 
بالشــكر إلى كل من ساهم في 
املتابعات األخيرة إلغالق هذا 
امللف وإعادة القطاع التعاوني 
إلى مســاره الطبيعــي والذي 
يكون فيــه أعضاء اجلمعيات 
العمومية أصحاب الكلمة العليا.

رأســها الوزيرة مــرمي العقيل 
والوكيل عبدالعزيز شــعيب، 
أسفرت أخيرا عن املوافقة على 
وقف احلظر املفروض على عقد 
اجلمعيــات العموميــة والذي 
أثار جدال كبيرا في الوســطني 
الرســمي والشــعبي ومن ثم 
تباينــت األصــوات املطالبــة 
بعقــد اجلمعيات العمومية ما 
بني طرح عقدها «عن بعد» أو 
بالصورة التقليدية مع ضمان 
االلتزام باالشتراطات الصحية. 

متابعات «مكوكية» مع قيادات «الشؤون» لتكون بالشكل التقليدي وتوزيع األرباح العالقة منذ  شهور

عبدالرحمن القديري

الشمري: توزيع ٧٫٤٪ أرباحًا على 
مساهمي «تعاونية مبارك الكبير والقرين»

محمد راتب 
أعلــن رئيــس اللجنــة 
االجتماعيــة فــي جمعية 
مبــارك الكبيــر والقريــن 
التعاونية محمد الشمري، 
أن مجلــس إدارة اجلمعية 
بدأ فعليــا بأعمال صيانة 
وتطويــر ممشــى املنطقة 
توفيــر  إلــى  باإلضافــة 
عروض تسويقية خاصة 
وأسعار مخفضة لعدد من 
الشاليهات والفنادق فضال 
الكبيرة  عن اخلصومــات 

على التأمني الصحي التي ستوفرها اجلمعية 
للمساهمني.

وفي تصريح له زف الشمري البشرى 
للمساهمني بأن جمعيتهم ستوزع أرباحا 
هذا العام بنسبة ٧٫٤٪í والتي تعد األعلى 
منذ السنوات اخلمس املاضية، وهي بانتظار 
موافقة وزارة الشــؤون ليتســنى ملجلس 
اإلدارة حتديــد موعــد انعقــاد اجلمعيــة 
العمومية لتوزيع األرباح على املساهمني.

وأضاف أن جمعية مبارك الكبير والقرين 
التعاونية تسير بخطى ثابتة نحو املزيد 
من العروض واملفاجآت لعموم املساهمني 

ولن ندخر جهدا في تقدمي 
كل ما يحتاجه أبناء املنطقة 
ألنهم الشريك األساسي لنا 
في هذه النجاحات املتكررة 
التي حتصدها جمعيتهم.

من جانب آخر، يستعد 
عدد كبير مــن اجلمعيات 
التعاونيــة املنتشــرة في 
البــالد لعقــد جمعياتهــا 
العمومية ابتداء من شــهر 
سبتمبر أو اكتوبر املقبلني 
وذلك بعد أن وافقت وزارة 
الشــؤون االجتماعية على 
ذلك، منهية فترة شــهور من وقف انعقاد 
تلك اجلمعيات اتساقا مع الظروف الوبائية 
التي تعيشها البالد واإلجراءات االحترازية 
التــي فرضتها احلكومة في ظــل ذلك من 

ضمنها منع عقد املؤمترات والتجمعات.
وينتظر مساهمو اجلمعيات التعاونية 
احلصــول علــى األربــاح أو العائــد على 
مشترياتهم فور انعقاد اجلمعيات العمومية 
وذلــك بعد تأخر اســتالمها وحدوث جدل 
كبير في الوسطني الشعبي والرسمي حول 
إمكانية عقــد العموميات عن بعد أو وفق 

االشتراطات الصحية.

التعاونيات تستعد لعقد عمومياتها في سبتمبر أو أكتوبر املقبلني

محمد الشمري
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قرارات مع وقف 
التنفيذ!

محلك سر

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمني يوسف احلوطي

لم يكن مشهدا هوليوودياً، بل كان حدثاً بوزن قنبلة نووية 
فّجر قلوب البشر من مشرق األرض حتى مغربها، تطايرت 
معه أحالم االطفال واألمهات بليل هانئ وصباح مشرق مثلما 
تطايرت شظايا زجاج األبواب والنوافذ وانهارت معه املباني اثر 
حادثة انفجار مرفأ بيروت والتي خلّفت وراءها حزنا ووجعا 
ال يُنســى بعد أن مات من مات وُجرح من ُجرح، ناهيك عن 

الذعر الذي سكن وجدان اجلميع.
على ذات املشهد والصورة سارت كل الفضائيات اإلخبارية 
وان اختلفت املعاجلة وتعليل الســبب والدوافع واملفارقات 
التي أدت الى وقوع الكارثة، كل تبعا لسياسته جتاه األطياف 
السياسية واحلكومة في لبنان، إال أن الالفت للنظر هو ذلك 
الدور الكبير الذي لعبته وسائل التواصل االجتماعي كرافد 
حي للفضائيــات في نقل األحداث حلظة بلحظة من الدقائق 
األولى الشــتعال النيران في املرفأ، وصوال إلى حجم تأثير 
هذه الكارثة على الشارع اللبناني وحجم اخلسائر باختالف 
أنواعها، فكانت الشــاهد واملوثّق لكل التفاصيل التي أدمت 
قلوب املشــاهدين والتي لوالها لكان جزء من احلقيقة في 

الصورة غائباً عن اجلميع.
«اعطونا الطفولة.. اعطونا السالم» التي غنتها لبنان عام 
١٩٨٤ ترددت كلماتها في عيون أطفال بيروت بعد ان شهدوا 
ما لم يكن في احلسبان بأّم أعينهم، حيث تطايرت النوافذ في 
وجوههم، ومنهم من وجد احد والديه جاثما فوق جسده اثر 
قوة االنفجار، بينما حملت بعض املربيات عددا منهم لتحميهم 
من االذى، أما األكثر تأثيرا فاملواليد الذين صرخوا صرختهم 
االولى حتت ركام املباني فيما تلطخ آخرون بدماء املصابني 
لتحملهم األيادي الرحيمة الى مكان آمن، وقد ساهمت عدسات 
الكاميرات املثبتة في املنشآت واملنازل والهواتف احملمولة في 
تغذية نشرات االخبار باجلديد حول تداعيات الكارثة وتوثيق 
حجــم الدمار، وقد بثت معظم الفضائيات ڤيديو املربية التي 
حملت طفلة بعد ان تطاير الزجاج على غرفتها اثر قوة االنفجار 
لتحميها من اإلصابة وآخر لطفلني آخرين مع مربية أخرى. 
قناة «سكاي نيوز» التي متيزت بتغطيتها للحدث استطاعت 
ان تلتقي املمرضة التي ظهرت في عدة صور متداولة وهي 
حتمل ثالثة مواليد لتنقذهم مــن آثار االنفجار بعد أن طال 
املستشفى التي تعمل بها لتروي حكايتها معهم، فيما تناقلت 
عدة فضائيات إخباريــة صورة الطفل نبيل الذي ولدته امه 
حلظة االنفجار وهي حتت الركام، وقد تلطخ ووالده بالدماء، 
حيث عرضت الشاشــات صورته مع والده وهو يحتضنه 

وأجرت قناة العربي لقاء مع والديه.
 ونقلت قنوات «العربية احلدث» و«اجلزيرة» و«فرانس 
٢٤» التطورات ببث حي ومباشــر من عدة مواقع في لبنان، 
بينما تناولت «بي بي ســي عربية» عدة جوانب ذات الصلة 
باالنفجار، خصوصا أن القناة شهدت حدثا حيا أثناء مقابلة 
احد الضيوف على شاشــتها حلظة وقوع االنفجار وإصابة 
مذيعــة القناه مرمي التومي في بيروت ووقوعها أرضا، فيما 
ال يزال برنامج «بي بي سي تريندنغ» يتناول هذا املوضوع.

وما بني سطور ما يسجله التاريخ ألحداث عدة، وفي زماننا 
هذا جند االطفال هم الضحية االولى في الســنوات االخيرة 
لكل مشاهد احلروب والكوارث والبحث عن السالم إما غرقا 
من قوارب املوت أو الرصاص الغادر أو اجلوع والتهجير أو 
التفجير، وفي حصاد نهاية كل عام صور مؤثرة لهم ال تنسى 
بدءا من محمد الدرة مرورا بالطفل ايالن وغيرهما حتى ضحايا 
انفجار مرفأ بيروت والتي أكاد أجزم بأن اكثرها تأثيرا ذلك 

األب الذي يحمل وليده وهما ملطخان بالدماء.
املفارقة في األحداث كانت في تلك التي حدثت على مدار 
٧٢ ساعة من زمن الوطن العربي واملرتبطة باحلرائق، حيث 
بدأت بانفجار وحريق مرفأ بيروت احلدث األهم ليلحقه حريق 
في احد األسواق الشعبية في اإلمارات مرورا بحريق آخر في 
محطة قطــار احلرمني الى حريق آخر في احد األحراش في 
لبنان، ووســط كل هذه النيران التي تخمدها معدات االطفاء 

تبقى نار الفقد واخلوف مستعرة في جوف كل مصاب.

انطلقت املنصة التعليمية في الكويت، وباشرت مدارس 
الدولة بقطاعيها احلكومي واخلاص ببث الفصول التعليمية 
مع اقتراب امتحانات طلبة الثانوية العامة، وفي مقاالت سابقة 
استفضت في احلديث عن التحديات التي يواجهها التعليم 
عن بُعد في الكويت، وذلك لغياب االستعدادات الالزمة ملثل 

هكذا خطوة.
وجــاء انطالق املنصات التعليمية بــني تأييد وامتعاض 
وتشجيع ودعم نفسي من قبل الوزارة وأولياء األمور، بخالف 
بعضهم الذين رأوا أن املنصة التعليمية خطة حكومية عسيرة 
الوالدة إال أنها ولدت، مع االعتراف بقلة اإلمكانات املادية من 
توفير الكمبيوتر وآلية االتصال لكل طالب، ووجود خلل كبير 
في الفنيات من بطء السيستم وغيره، وانقطاع الطالب عن 

القاعة الدراسية أحيانا.
ولألسف، من خالل متابعتي لبعض التغريدات منذ أيام 
وجدت أن هناك تعديا أقل ما نعتبره تعديا سافرا على مستقبل 
طلبة وطالبات الثاني عشر في املدارس اخلاصة، حيث قامت 
بعضها بحجب املنصات التعليمية، وكان هناك نقد من قبل 
مدرسني ومدرسات على وســائل التواصل االجتماعي في 

هذا اجلانب.
والشــيء بالشــيء يذكر، إضافة جلهود وزارة التربية 
والتعليم العالي، قامت الوزارة بإطالق املنصات التعليمية في 
كليــات ومعاهد التطبيقي، وأيضا من املتوقع في اجلامعات 
احلكومية واخلاصة، وأتساءل ملاذا ال يقر قانون رفع تقييد 
التعليــم املدمج وإضافة االعتراف به، فهذا عصر اجلامعات 
االفتراضية بحيث تكون مدمجة التعليم بني النظري والتطبيقي، 
والكثير منا يحتاج إلى مثل هذه الفسحة التعليمية املتطورة.

يجب أن تعترف وزارة التربية باملرحلة التعليمية اجلديدة 
التي تتوافق والعصر اجلديد، ثم يجب النظر في آلية تعليم 
الفصول االبتدائية واحلضانة مع التخبط الواضح في القرارات 
حول هذه الفئة، متناسني التأثير النفسي والصحي والتربوي 

على الطالب وأولياء األمور.
ونشــكر ونقدر جهود املعلمني واملعلمات على املنصة 
التعليمية، رغم النقص في عدد املدرسني بسبب عدم عودة 
أغلبهم من اخلارج ما يتطلب من الوزارة توفير البدائل سريعا.
مادامت قــد انطلقت التجربة التعليمية اجلديدة، فلنقتد 
بخبرات من سبقنا من الدول التي تنتهج هذا النوع من التعليم 
بطريقة فعالة، وبالنسبة للتعليم املدمج نتطلع لقرارات مدروسة 
وسريعة، لبناء دولة حضارية، ألن بالعلم والعلماء تبنى األمم.
كلمة أخيرة: حفظ اهللا صاحب الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد بحفظه وأمت عليه الشــفاء والصحة والعودة قريبا 

للوطن وألبنائه. اللهم آمني.

٭ صلوا في رحالكم.. مازلنا في 
السكنية نسمع  املناطق  بعض 
تلك اجلملة فــي األذان، رغم 
صدر قرار السماح بالصالة في 
املساجد! فهل لم يصل لهم القرار 
بالسماح بالصالة في املسجد؟ 
أم إنه قــرار مع وقف التنفيذ 

على بعض املساجد؟!
بالصالة وااللتزام  السماح  ٭ 
بالضوابط الصحية واالحترازية 
والتباعد عند إقامة الصالة في 
بيوت اهللا.. ورغم هذا نالحظ 
التجارية  أغلبية املجمعات  في 
أن األماكن املخصصة للصالة 
القرار  مغلقة! فهل لــم يصل 
ألصحــاب املجمعــات؟ أم إنه 
قرار مع وقف التنفيذ للمجمعات 

التجارية؟!
٭ البطاقــة املدنية أعلنت عن 
«اعتماد التوقيع للفرد» لتسهيل 
إجناز معامالت الفرد في الوزارات 
والهيئات احلكومية واخلاصة عن 
بعد.. فكرة صائبة وعمل إعالني 
محسوب للبطاقة املدنية ولكن! 
بعد اإلعالن واإلعالم للتسويق 
عن تلك الفكــرة ذهب العديد 
مــن املواطنني ملراجعة البطاقة 
املدنية العتماد توقيعهم وفق 
إعالنهــم الذي عمم في العديد 
من مواقع السوشيال ميديا فكان 
الرد للمراجعني: نأســف لعدم 
القدرة على إجناز قرار «اعتماد 
التوقيع» فعملنا ينحصر اآلن 
وملدة شهر أو أكثر في إصدار 

البطاقات املدنية!
عفــوا.. ملــاذا إذا أصدرمت 
بالتســويق  القــرار، وقمتم 
اإلعالني واإلعالمي له؟! كفاكم 
عبثــا بقــرارات موقوفة عن 

التنفيذ.
٭ الكمامات.. في بداية األزمة 
أعلن بأنه سيصدر قرار خاص 
بأن من لم يقم بارتداء الكمامات 
سيغّرم ماليا.. وإلى اآلن لم نقرأ 
ولم نســمع عن قرار صارم 
يعاقب بدفــع غرامة مادية كل 
من ال يرتدي الكمام! قرار مع 

وقف التنفيذ!
٭ التربية والتعليم.. أعلن من 
خالل املنشآت اإلعالمية الهوائية 
املفرقعة فقط من أجل اإلعالن 
واإلعالم بأنه صدر قرار بخفض 
الرســوم للمــدارس اخلاصة 
واجلامعات اخلاصــة.. ورغم 
هذا نفاجأ بأن بعض اجلامعات 
اخلاصــة واملــدارس اخلاصة 
أولياء  باالتصال على  يقومون 
األمور مطالبني بالرسوم كاملة، 
وإذ قام أحد أولياء األمور بالرد 
عليهم بأنه يوجد قرار بخفض 
األسعار كان الرد عليه: لم يصل 

لنا القرار!
السؤال الذي يطرح نفسه: 
أليس عنــد إصدار القرار البد 
من التعميم؟ أم أنه قرار فقط 
من أجل الدعاية؟ أم أنه قرار مع 

وقف التنفيذ؟!
٭ املستشــارون.. تقــرر أن 
يقلص عدد املستشــارين في 
الــوزارات وغيرها من  بعض 
جهات حكومية وخاصة أيضا.. 
ولألسف لم يفّعل القرار! وخير 
مثال على وقف التنفيذ للقرار 
في وزارة اإلعالم التي تزدحم 
مبستشاريها! وبعدين يقولون 
ما في ميزانية! فّعلوا القرار وال 
جتعلوه مــع وقف التنفيذ من 

أجل امليزانية!
٭ التكويت.. قرار أزمة ولم يفّعل 
واستمر إلى وقتنا هذا مع وقف 
التنفيذ.. قد فّعل لفترة قصيرة 
ولكــن كان من أجــل اإلعالن 
واإلعالم لغلــق أفواه البعض! 
فالقضية مازالت متفاقمة في 
دوائرنا احلكومية ونخص بعض 
املناصب واألماكن التي إلى اآلن 
من يشغلها «وافد»، أي جند أن 
القرار لم يفّعل إال على صغار 
املوظفني أما املركزية واملناصب 
فما زالت محتلة! فّعلوا القرار.. 

عيال الكويت أولى بديرتهم.
٭ مسك اخلتام: لوزير الداخلية.. 
التي  للتحقيقات  العامة  اإلدارة 
تعد جزءا مــن الوزارة ذلك ما 
كنا نعرفه في السابق، أما اآلن 
فنجد العديد ممن ينتمون لهذه 
اإلدارة يــرددون جملة واحدة 
إدارة مستقلة وال  وهي: نحن 

سلطة علينا! 
نتمنى مــن وزير الداخلية 
تفعيل قــرار تلك اإلدارة بأنها 
جزء ال يتجزأ من وزارة الداخلية 
مع التزامهم بكل قوانني وزارة 
الداخلية وإطاعة األمر لقيادات 
الداخلية.. كما نتمنى من وزير 
إرجــاع بعض من  الداخليــة 
أحالوهم للتقاعد في عام ٢٠١٦ 
اإلدارة بدرجة مستشــار  من 
لالستفادة من خبراتهم.. عيال 
الديرة أولــى.. واهللا من وراء 

القصد.

بشــكل كبير جدا، وأصبحت مساحة 
االستقاللية لدى املجلس أكبر، ليست 
بالقدر املأمول لكنها منحت النواب جزءا 

من احلرية.
< < <

مرة أخرى، ما كشفته االستجوابات 
األخيرة هو أن نفوذ التأثير اخلارجي 
على مجلس األمة قد تقلص بشــكل 
واضح، وهو ما يعني تغيرا سياسيا كبيرا 

سيأتي، وسيكون في صالح اجلميع.
< < <

التغيير عبر  لم يأت  إن  توضيح الواضح: 
وعي الناخبني فإن مجلس ٢٠٢٠ سيكون 
الثالث لشقيقيه مجلسي ٢٠١٣  التوأم 

و٢٠١٦.
< < <

الوثيقــة االقتصادية  توضيح األوضــح: 
هي ذاتها خطة التنميــة التي قدمتها 
احلكومة قبل سنوات، ال أحد يسوي 
نفسه متفاجئ، اللهم إال إذا كان يريد 

أن يلعب دور البطل.

االختالس والتزييف والتزوير وسرقة 
املال العام والتحويالت املشبوهة من 
هنا وهناك وبالتأكيد األيام ستكشف 
كل احلقائق وسيبقى ملف «العنبر ١٣» 
قصة احلدث الذي نتداوله في أخبارنا، 
ألنه سلسلة «عنابر» من ميناء بيروت 
إلى ميناء «طرابلس» الغرب مرورا بكل 
املوانئ امللوثة بجرائم املشبوهني على 

خارطة الوطن العربي الكبير.
نعم التحقيقات ستكشف من هم 
وراء «العنبــر ١٣» بالكويت ومن هم 
وراء «العنبر ١٢» في بيروت واحلكاية 
مستمرة ونحن بانتظار كشف املزيد 
من األسرار حتى يهدأ شاطئ بيروت 
وتهدأ كل شواطئ الوطن العربي من 
الغرب حتى الشــرق واجلنوب ولن 
تستمر مع األيام طمس احلقائق من 
هم وراء اجلرمية التي ادت الى كارثة 
«العنبــر ١٢» مبيناء بيروت تدريجيا 
كما ستظل احلقائق تكشف مرتكبي 
جرمية «العنبر ١٣» بالكويت تباعا ونحن 

باالنتظار نلتمس!

نحن أولى بأموالنا وخيراتنا ونحاول 
اإلصالح وصنبور أموالنا إلى داخل 
الكويت وعلى ما يعود بالنفع على أهل 
الكويت، فاملرء سيسأل عن ماله وأين 
أنفقه، ونحن ننفق أموالنا إلى من ال 
يستحق، فلماذا التقطير على شعب 
الكويت وقد حبانا اهللا باملال والثروة، 
أي ضرائب واكثرنــا يعد األيام في 
الضرائب  أردمت  الراتب، فإن  انتظار 
فلتكن على أصحاب األموال والشركات 
التي تستغل العباد وتتاجر بأرواحهم، 
وإذا أردمت أمواال فحصلوا ديونكم من 
دول العالم، أما نحن فكفانا ما نحن 

فيه قال الشاعر:
ومن يجعل املعروف في غير أهله

يكن حمــده ذما عليه ويندم 
٭ اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشــعبها واملسلمني من كل مكروه، 
وأسأل اهللا أن يعجل في شفاء أميرنا 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
شفاء ال يغادر سقما ويشفي جميع 

مرضى املسلمني، اللهم آمني.

شجرة الطاقة حيث الطاقات املختلفة 
على ســطح األرض تستمد كلها من 
الشمس مهما كانت مصادرها، ثانيا 
أن الشمس تشبه الزيتونة في شكلها 
الكروي، كمــا أن قرصها الذي نراه 
أملس خاليا من النتوءات والتفرعات 
يظهر لنا إبان كســوفه وقد تفرعت 
منه ألسن متوهجة متتد في الفضاء 
خارجه عشــرات األلوف من األميال 
وكأنها شجرة كثيرة التفرعات، ثالثا 
الشمس ليســت في الشرق وال في 
الغرب وهذه حقيقة علمية اكتشفها 
العلم احلديــث نظرا لدوران األرض 

حول نفسها وحول الشمس».
٭ (نور على نور): «أوضحت لنا اآلية 
الكرمية معنى النورين العظيمني أال 
وهما نور الشمس الذي ينشأ ذاتيا 
من توهجها باإلشعاعات الناجتة عن 
االندماج النــووي وليس باحتراقها، 
ونور القمر الذي ينشأ من انعكاس 
ضوء الشمس على صخوره السطحية».
فســبحان اهللا وبحمده سبحان 
اهللا العظيم، رحم اهللا األستاذ الدكتور 
صبري الدمرداش وأســكنه فسيح 

جناته.

كانت جميع االســتجوابات منذ بداية 
مجلس ٢٠١٣، ولن يتغير شــيء ولن 
تؤدي االستجوابات إلى أي هدف، بالكثير 
توصيات أو جلسة طرح ثقة تنتهي كما 

انتهت االستجوابات األخيرة.
< < <

الــدالالت احلســنة فــي  مــن 
االســتجوابات األخيرة أن التأثيرات 
اخلارجية على املجلس قد انحســرت 

وهنا ستبقى احلقيقة ايضا ماثلة 
أمام الناس، «عنبر ١٢» في بيروت ال 
يختلف عن «عنبر ١٣» بالكويت ولن 
تختفي حقائق التزوير وغسيل األموال 
وألن «العنبر ١٣» الذي كشف حقائق 
ماثلة بالصوت والصورة ليست مفبركة 
هذه املرة وألن «فؤاد وسعد» وجهان 
لعملة واحدة شــأنها شأن كل الذين 
يريدون تلويث ســمعة الكويت ومن 
ورائهم كل الذين هم ضالعون بجرائم 

الرفاه والنفــط ومواردنا جيدة وهللا 
احلمــد، فكيف تفكــر احلكومة في 
فرض ضرائب على شــعب الكويت، 
أتستكثرون املال على الكويتيني ونحن 
نعطي الهبات إلى كل من هب ودب حتى 
الدول التي وقفت ضد احلق الكويتي 

عند غزو الكويت؟!
أتريــدون فــرض ضرائب على 
رواتبنا التي ال تــكاد تكفينا، فبدال 
من املنح التي تذهب إلى من ال يستحق 

القمر ليس كوكبا، وإمنا تابع لكوكب 
األرض، وبذلك فهي كالكوكب الدري 
املتأللــئ الذي ال يضيء بذاته ولكنه 
يســتمد ضوءه من مصدر آخر ثم 

يعكسه إلينا».
٭ (يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال 
شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء 
ولو لم متسسه نار): «ذهب املفسرون 
إلى أن «شجرة» هي شجرة الزيتون 
مزروعة فوق جبل» ولكنه رحمه اهللا ال 
يعتقد أن الشجرة موجودة على ارض 
الواقع ألنها لو كانت كذلك لكانت إما 
شرقيه أو غربية، وعليه فإن «الشجرة 
في السماء هي الشمس، والتي ميكن 
اعتبارهــا مجازا الشــجرة املباركة 
املشار إليها في اآلية الكرمية، وذلك 
لألسباب أولها أن الشمس بال شك هي 

توقيتهــا خاطئ، ال يعقــل أن تقدم 
استجوابا في الوقت بدل الضائع، وفي 
نافذة زمنيــة قصيرة جدا هي كل ما 

تبقى من عمر املجلس.
< < <

هذه االستجوابات لن تؤدي إلى أزمة 
سياسية، وستعبرها احلكومة وتتجاوزها 
بسهولة في مجلس متتلك فيه رقما ال 
ميكن كســره في أي استجواب، كما 

والسؤال ملاذا كل اإلعالم واملسؤولني 
ال يتحدثون إال عن «العنبر ١٢» مبيناء 
بيروت املستهدف؟ بالتأكيد لقد طمس 
االنفجار الكبير كل دليل وأصبح ميناء 
بيروت ارضا وكأنها قاحلة قبل عام 
١٩٣٠، دمار كبير طمس احلقائق وشوه 
وجــه بيروت! ولكن ســتبقى قصة 
«العنبر ١٢» هي احلكاية التي لن تغيب 
عن ملف التحقيقات والرصد اجلنائي 

للجرمية النكراء التي لوثت بيروت!

وتخفيض االنتفاع من كرت عافية إلى 
احلد األقصى وإيقاف حتويل أموال 
إلى صنــدوق األجيال القادمة ورفع 

رسوم فواتير الكهرباء واملاء.
ويقال ان هذه الوثيقة ســتطبق 
العام القادم، فالكويتيون جميعا إال من 
رحم ربي مديونون للبنوك وشركات 
التمويل ومعارض السيارات، فالغالء 
واألقساط تستنزف رواتبهم ونحن 
لسنا دولة فقيرة محتاجة، نحن دولة 

اخلالق وعظمته: 
لغويا هي  ٭ (كمشكاة): «املشــكاة 
الفجوة املظلمة التي ال نور فيها أي 
الكوة التي كان الفالحون يستخدمونها 
لوضع اجلاز في اجلدار، وهي إشارة 
علمية للســماء املظلمة بعد مغادرة 

الغالف اجلوي».
٭ (املصباح في زجاجة): «واملصباح 
اشارة علمية على أنه القمر، ألن القمر 
كاملصباح املغلف بالزجاج، حيث تبني 
علميا من نتائج حتليل صخور القمر 
السطحية التي وصلت إلى األرض أن 
الغالف السطحي له يحتوي على نسبة 

عالية من الزجاج».
٭ (الزجاجــة كأنهــا كوكب دري): 
«الزجاجة التي متثل الغالف السطحي 
للقمر ليست كوكبا وهي حقا كذلك ألن 

النوايا  من دون التشــكيك فــي 
السياســية للنواب املستجوبني إال أن 
التدافع نحو االستجوابات بهذا الشكل 
يبعث على الشــك، وحتما ليس بشك 
حميد، فالتوقيــت وحده كفيل بإثارة 

موجة من التساؤالت.
< < <

أوال، حتى ال تفهــم مقدمة املقالة 
خطأ البد أن أوضح أن االستجوابات 
مستحقة، وأي استجواب يقدم الحقا 
هو أمر مســتحق، عدا أنه حق أصيل 
للنائب ال يفترض أن ينازعه عليه أحد، 
هنا أنا أحتدث عن النوايا السياســية 
والتوقيت، فالسؤال أوال: هو أين كانت 
هذه الصحوة النيابية في دور االنعقاد 
الســابقة؟ ما يجعلنا نستطيع القول 
وبأريحية إن االستجوابات هذه جاءت 
في الوقت الضائع، فلن تؤدي غرضا 

ولن تسجل هدفا.
< < <

نعم االستجوابات مستحقة، لكن 

اليوم نحن أمام كوارث مصطنعة 
بفعل فاعل، ولكن الغموض لن يطول، 
فما حصل في «عنبر ١٢» مبيناء بيروت 
العتيد وتدمير كل أحالم االخوة في 
لبنان الشــقيق سوف تكشفه االيام 
وااليادي اخلفية التي ارتكبت هذا االثم 
الكبير في حق لقمة العيش، ودمرت 
احــالم كل الناس الضعفاء في لبنان 
الشقيق، أيام وأخبار عصية عشناها 
انفجار «العنبر  والنزال مع حادثــة 
١٢» املزعوم فــي ميناء بيروت الذي 
كان زلزاال وانفجــارا يعادل حادثة 
هيروشــيما قبل ٧٥ عامــا باليابان 
وبالتأكيد حادث ميناء بيروت سيبقى 
في الذاكرة والصورة لن تنساه األجيال 
ولن يغيب عن االذهان والصورة وإن 
كانت «مفبركة» ان صواريخ استهدفت 
امليناء ولكن احلقيقة ســوف تنجلي 
ليظهر احلق وينكشــف الباطل، نعم 
ايام قليلــة وتنجلي احلقائق وتظهر 
تباعا ولن تبقى احلقيقة  االعترافات 

«مفبركة» لألبد!

حتتال بعــض الدول لتســوية 
مديوناتها وسد العجز في ميزانيتها 
بطرق شتى منها االقتراض من الداخل 
أو اخلــارج أو فرض الضرائب بكل 
ألوانها وأشــكالها ومسمياتها حتت 
دعاوى شــتى أوالها تنمية املوارد 
وإيجاد مصادر جديدة للدخل، نحمد 
اهللا أننا في الكويت لســنا من هذه 
الــدول، فال نحن دولة مقترضة وال 

فقيرة.
اسوق هذه املقدمة مبناسبة احلديث 
الدائر اآلن عن نية احلكومة وبتصريح 
وزير املالية براك الشيتان عن فرض 
ضرائب على الدخل لتنمية موارد الدولة  
ووثيقة براك للشــيتان وزير املالية 
منها جتميد جميع الزيادات والترقيات 
السنوية لكل اجلهات احلكومية وإيقاف 
صرف بعض أنواع املكافآت ووضع حد 
أقصى للتعيينات اجلديدة وإلغاء خدمة 
النقل للطلبة في اجلامعات والكليات 
وإعادة تســعير اخلدمات احلكومية 
وتقليل التوظيف فــي القطاع العام 

تبــارك وتعالى في  يقول احلق 
محكم كتابه الكرمي: (اهللا نور السماوات 
واألرض مثل نوره كمشــكاة فيها 
مصباح املصباح في زجاجة الزجاجة 
كأنها كوكب دري يوقد من شــجرة 
مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية 
يكاد زيتها يضيء ولو لم متسســه 
نار نور علــى نور يهدي اهللا لنوره 
من يشاء ويضرب اهللا األمثال للناس 

واهللا بكل شيء عليم)
 (سورة النور:٣٥)، في هذه اآلية 
الكرمية يشبه اهللا نوره تشبيها دقيقا، 
وبتفسيره وبيان معانيه يجعلك تبتسم 
وأنت في غاية السعادة ال يسعك إال 
أن تقول سبحان اهللا وبحمده سبحان 
اهللا العظيم، يقول ژ: «أعربوا القرآن 

والتمسوا غرائبه».
الدكتور  في ذكرى وفاة األستاذ 
صبري الدمــرداش رحمة اهللا تعالى 
(أغسطس ٢٠١٦)، اقتبس تفسيره لآلية 
الكرمية (اهللا نور السماوات واألرض) 
حيث إنه رحمه اهللا فسرها تفسيرا 
منطقيا علميا مبا يتناسب مع معطيات 
علم الفلك وأبحــاث الفضاء ملتزما 
بالنص القرآنــي مبا يتالءم مع ذات 

رأي

أخبار مرفأ بيروت
بني التهجير والتفجير.. 

األطفال أبطال املشهد
نيفني أبوالفي 

سلطنة حرف

بالعلم
ُتبنى األمم

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي
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والتوأم الثالث

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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مجلس األمة جّدد الثقة بالشيتان
افتتــح رئيــس مجلــس 
األمة مرزوق الغامن اجللسة 
اخلاصة العلنية أمس األربعاء 
١٢/٨/٢٠٢ عند الساعة التاسعة 
والنصف بعد أن كان قد رفعها 
ملدة نصف ساعة لعدم اكتمال 
النصــاب، وتال األمــني العام 
أســماء األعضاء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني بدون 

إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغامن: جلسة اليوم 
خاصة للتصويت على طلب 
طرح الثقة بوزير املالية براك 
الشــيتان، وقبــل التصويت 
سأعطي اثنني مؤيدين واثنني 

معارضني.
٭ مبــارك احلجــرف (مؤيدا 
الثقــة): احلق  لطلب طــرح 
واضــح وعدنــا املواطنني أن 
نكون حريصني على حقوقهم 
ولم نعدهم أن تكون مواقفنا 
على األمور احلساســة التي 
متس مصاحلهم مباشرة بناء 
على مواقــف اآلخرين وإمنا 
بنــاء علــى مــا ميليــه عليَّ 
ضميــري، وال يحركنــا أي 
نوع من املصالح أو احلسابات 
املشــبوهة ولم يكن لدي أي 

موقف مسبق جتاه الوزير.
وأقســمنا باحلفــاظ على 
املواطنني ونشرفهم  مصالح 
ملثل هذه املواقف التي حتتاج 
صالبــة دون أي اعتبار ألي 
صراع سياسي خارج أو داخل 

قاعة عبداهللا السالم.
الصراعات السياســية ال 
تؤثر في موقفي وال لي عالقة 
بهذه الصراعــات التي أعمت 
عيون النواب عن هذه الوثيقة 
الكارثية التي ستشــق جيب 

املواطن.
وقعت على الوثيقة دون 
أن أدري من وقع عليها أو من 
سيوّقع عليها، ألن هذا موقف 
مبدئي ألن قراري أنا من أملكه.

أصوت ألني أقدم من رأسي 
ال حسابات مشبوهة أو صراع 

سياسي.
أعطيته الثقة قبل شهرين 
في استجواب اخلمسة محاور 
دون الوثيقة االقتصادية، كان 
هناك محور الربا، وكان موقفي 
ر األمر كأنه  واضحا ولكن ُصوِّ
محاربــة للدين والشــريعة، 
وهــذا غير صحيــح، وكأننا 
أصبحنــا فئتــني، واحدة مع 

احلالل وواحدة مع احلرام.
اجلميــع يعلــم أن قانون 
التأمينــات هــو مــن أعطــى 
للكويتيني فسحة لالستدانة 
مــن البنــوك، هــذا القانون 
ع على  ونظام االستبدال وسَّ

املواطنني.
وتلمــس النــاس ان هــذا 
الربوية،  االســتبدال يعنــي 
ولذلك ُذهب للفتوى والتشريع 
واســتفتيت فــي هــذا األمر، 
وخرجت الفتاوى بشــرعية 
نظــام االســتبدال وفي ٢٠١٠ 
اســتفتيت الفتوى وصدرت 
بحرمة االســتبدال وصدرت 
باألغلبية معنى ذلك أن هناك 
ســعة، وهذا االختيار يصب 
فــي صالح األمــة وإال وقعنا 

في احملظور الشرعي.
النــاس  علــى  خيــر  ال 
من وجــود هذا النظــام وما 
فعلــه املجلس فــي تخفيض 
فائدة االستبدال هو املكسب 
احلقيقي، ولذلك ســؤال هل 
الربا حرام أم حالل، هل يعقل 
أن القانون يكون حالال وقت 
وزير وحراما وقت وزير آخر؟ 
هل يعقل أن الوزير يجب أن 
يعدل عليه النظام في احلال 
ووزير آخر يعطى فرصة ٤٥ 

يوما لتعديل القانون؟
القضية ليســت إال كسب 
وقــت، ولكن املبــادئ ثابتة، 

املهــام التي وكلت إليه ونعم 
الرجل ونعم العمل.

والبد ان ندافع عن احلق 
وعــن الظلم الــذي وقع على 
وزيــر املاليــة وال نريــد ان 
يزايــد علينا احــد فنحن مع 
عدم املســاس بجيب املواطن 
والوثيقــة التي ســربت غير 
صحيحــة وهــي اقتراحــات 
ويريــد البعض ان ينســبها 
الى وزيــر املالية والصحيح 
هــو قــرار ملجلس الــوزراء 
املالية وليس  بتكليف وزير 

وزير املالية وحده.
املشــكلة أن في الســابق 
ملا كان الوزيــر احلالي انس 
الصالح وزيرا للمالية صرح 
بــأن الوثيقــة االقتصادية ال 
تراجع عنهــا «محد» حتدث 
عن تصريحه، واليوم تبون 
حتاسبون الشــيتان مع انه 

تبــون تســتجوبونه وقــام 
الوزيــر بتحويــل كل هؤالء 

الفاسدين الى النيابة.
وهناك اموال تدفع خلدمات 
ومؤسســات اعالمية لضرب 
الوزير، واملشكلة ان البعض 
مــن التجار الفاســدين يدفع 
لإلطاحــة في الوزيــر ولكن 
اكررها دولة عميقة حتكمت 

في البلد وهذا امر محزن.
وهل يجوز مساءلة وزير 
الوثيقة االقتصادية  عشــان 
الــوزراء  اتــى  ان  وســبق 
الســابقون بالوثيقــة ولــم 
يتحــدث احد وقامــوا باتهام 
الوزيــر الشــيتان بالوثيقة. 
وهــذا االمر فيــه ظلم وجتن 
علــى الوزير وهناك البعض 
يحاسب الوزير على محادثة 

بني وإدارات الدولة.
ُيَرْوْج أن الوزير سيطبق 

الصناعية والعبث في البدالت، 
نحن نواجه جائحة يواجهها 
العالم والبــد ان تكون هناك 
اصالحات كلنا ضد املســاس 
بجيب املواطن وإيقاف الفساد 
وهو ما يقوم به الوزير، ونحن 
مع اصالحات وتنمية موارد 
الدولة، هل فينا احد لم يتكلم 
عن العالج باخلارج، فضيحة 
في الواليات املتحدة بســبب 

اللعب في العالج باخلارج.
وكذلــك العبث في بطاقة 
(عافية) يجب أن تكون على 
قــدر هــذه املســؤولية، كل 
اجلهات بالدولة تقول إن لديهم 
إصالحات وهنــا ما يقوم به 
الوزير مع اجلهات احلكومية.

أيــن الوثيقة االقتصادية 
اآلن، هنــاك إصالحــات بــني 
التمويل من االحتياطي العام 

واحتياطي األجيال القادمة.
نحــن نقــف مع الشــعب 
ومع هــذا الوزير اإلصالحي 
وندعم إصالحات ال متســى 

جيب املواطن.
٭ رياض العدساني (مؤيدا 
لطلــب طــرح الثقــة): فيما 
يخص االستجواب والوثيقة 
االقتصادية هي دمار للمواطنني 
ومخالفة صريحة للدستور، 
واملســطرة واحــدة ســواء 
مجلــس الــوزراء أو الوزراء 
في أكتوبــر ٢٠١٣ عندما ذكر 
رئيس الوزراء السابق «دولة 
الرفاه لم تســتمر» ووجهت 
اســتجوابا، ويقولــون فــي 
٢٠١٣ ملاذا لم تستجوب أنس 
الصالــح، لم أكــن عضوا في 
املجلس كنت مستقيال، وعندما 
دخلت املجلس ٢٠١٦، أوقفنا 
الوثيقة في ٢٠١٧، واستجوبت 
احلجرف على الضريبة ومرمي 
العقيــل اســتجوبتها وبراك 
الشيتان فاملسطرة لم تتغير.

الوثيقة طبقت بالفعل في 
أحد األماكن ومت نقل املكاتب.

وزير املالية هو من أعد هذه 
اخلطة ورفعها ملجلس الوزراء، 
أداؤه متواضــع أنزل ترتيب 
دولة الكويت في التصنيفات 
االئتمانيــة مرتني، لم يذهب 
إلى الشــويخ الصناعية وال 
العارضيــة وال الفحيحيــل، 
بل ذهب مباشــرة إلى جيب 
املواطن، واخلصخصة أثبتت 
فشــلها للقطاعات احليوية، 
لذلــك ال يتنصــل مــن هــذه 
اإلجراءات التعسفية التي بها 

غالء مباشر على املواطنني.
الكويتي  أخاطب الشعب 
وأقــول لــه إذا مت حتصــني 
الوزيــر مبباركة من مجلس 
األمة سوف ترفع الرسوم على 

اخلدمات والكهرباء واملاء.
اذا كانت أفكار فهي أفكار 
مسمومة التي تأتي على جيب 
املواطن ومكتسباته وحقوقه، 
اإلصالحات االقتصادية يجب 
أال تعبر، مو قادرين يصيدون 
اللصوص وسراق املال العام 
ويريدون زيادة الـ ٥٪ بدال من 
أن تدفعهــا احلكومة يدفعها 

املواطن.
الزيــادات  كل  جتميــد 
وتوقيــف الترقيــات في كل 
الدولة، لكن هــو يأخذ راتبا 
استثنائيا، من يقول ال توجد 
وثيقة يضلل الشعب، سوف 
يكون لدينا عاطلون عن العمل 
والوزير هو من ساهم فيها، 
و٥٪ يحملونها للمواطن، فهذه 
قرارات مســمومة وتنفيذية 
صــدرت مــن وزيــر املاليــة 
وحولها الى مجلس الوزراء.
ذهب مباشــرة للمساس 
التدريس  بقوتهــم، وهيئــة 
ســوف ميس، حتى املعاقني 
بتقليــص ميزانيــة هيئــة 
اإلعاقة، ويريد أن تكون هناك 

اصدر قرارات ايجابية في ظل 
ظروف ازمة كورونا!

اللي  وتبــون الصراحــة 
خالهم يزعلون هو قرار اعادة 
دراســة دمج بيــت التمويل 
مع االهلي املتحد، االمر الذي 
جعلهــم يتحركــون ويبون 
يستجوبون وعلى فكرة هو 
صاحب املقترح االسالمي اللي 
كلف فيه مؤسسة التأمينات.

وللتاريخ أقولها ان وحدة 
التحريات لــم تتحرك اال في 
عهد وزير املالية احلالي وعهد 

رئيس احلكومة اجلديد.
واليوم الكل يشوف حتويل 
«الفاشينســتات» واملشاهير 
الى النيابة وهذا اتى في عهد 
الوزير احلالي وغسيل األموال 
لم نــر جدية في محاربته اال 
في عهــد احلكومــة احلالية 
والوزيــر احلالــي، وآخرتها 

انــه  الضريبــة، ويقولــون 
ســيطبقها مبرســوم وليس 
لــه عالقــة بوزير، هــذا من 
صالحيات سمو األمير، ويأتي 
املجلــس القــادم ويرفض ما 

يشاء من مراسيم.
النــاس بهــذه  تخويــف 
الطريقة على أفكار ومقترحات 
بعكس ســابقيه الذيــن اتوا 
بوثيقة اقتصادية وقالوا لن 
نتراجع عنهــا، وهذا الوزير 
تعهد ومجلــس الوزراء بأنه 
ليــس هناك مســاس بجيب 
املواطن، املســألة مع الشعب 
أو مــع الوزيــر، ال نحــن مع 
الشــعب ومــع الوزير وضد 
التجار الفاسدين وضد الدولة 
العميقة، ليكــن هناك رجال 
دولة وال نفتعل مهاترات امام 

الناس.
القسائم  الرجل تكلم عن 

هجرة مــن القطــاع اخلاص 
الكهرباء  العــام،  القطاع  الى 
واملاء ستزيد وكذلك البنزين 
ازداد فــي املجلــس املاضــي 
خالل يومني، وبعدما مر من 
االســتجواب األول قدم هذه 
الوثيقة وسوف تزيد األسعار 
على املواطنني ال محالة ألنه مر 
مبباركة مجلس األمة ووافق 

على الوثيقة ضمنيا.
وهو يريد أن يزيد األسعار 
بدون غطاء قانوني، والوزير 
لــم يلتــزم بالعهــد ولم يف 
بالوعد، وال خير في كراسي 
وال مناصب ال حتمي الشعب 

ومقدراته.
الكتب الرســمية املوجهة 
النقابــات والتيــارات  لــكل 
واالحتــادات اعترضوا على 
هذه الوثيقة، وكالم من الدولة 
العميقة ما يقوله إال اجلبان، 
وال أخاف من أحد، من يدري 
أن هنــاك دولــة عميقة ولم 

يحاسبها فهو متقاعس.
أي واحد يتكلم عن الدمج، 
واالستجواب ويحصن الوزير 
أطالــب  وال  فسأســتجوبه 
بتأجيل املشروع وإمنا نسفه 
وإيقافه ومن يطالب التأجيل 
فهو مســاهم فيه، أنا أطالب 
بنسفه ألن احلكومة ستكون 
أســهمها ٤٨٪ فقط، وال نكيل 
مبكيالــني، البعض تكلم عن 
شخص فمضطر أن أرد، أشكر 
علي الدقباســي لديه خالف 
الفرسان وأسجل له تقديري 
واحترامــي لكل من دافع عن 
الوزير في احملاور لكن البعض 
جاب اســمي، فعادل الدمخي 
قال التجار فســأوضح، فهو 
استجوب على تغريدات من 

قبل.
الصنــدوق  بخصــوص 
املاليزي فهو حترك أميركي ولم 
يتحرك الوزير، ومن حولهم 
نايف احلجــرف عندما قلت 
إما إحالتهم أو االســتجواب، 
البعــض متأثر عندما فتحت 
قضية اليوروفايتر والضيافة 
والتأمينات، والسارق «علي 
زبيــد»، مــن ســرقوا أموال 
الشركة، ومن عبروا احلدود 
وساهمت في القبض عليهم، 
تكلمت عن كل هؤالء بالدليل 
والبرهان، ولــم أتكلم بدون 
دليل أو لم أقل دولة عميقة.

األخ مبارك احلريص هو 
من تال بيان الصندوق وأين 
وزير املالية من غسل األموال 
املاليــزي، والى  والصندوق 
اليوم البالغ ناقص ألنهم لم 
يحولوا «بشار كيوان» وطلع 
شــاهد ومتهم وهــذه كفيلة 

بطرح الثقة فيه.
وقال إن األوفست به حكم 
محكمــة وهذا غيــر صحيح 

وليس به حكم محكمة.
وصندوق املواطن، الوزير 
اعطــى معلومــات خطأ عنه 
بالرغــم مــن علمه املســبق 
وأعطــى معلومــات خاطئة، 
الوزير،  وهذه شــبهة علــى 
وسأسلم رئيس الوزراء ملفا 
بنواب تستر عليهم الوزير، 
وهــذا دور الوحــدة يحولهم 
الى النيابة وسأسلمه لرئيس 
الوزراء هذا امللف وبه نواب 
متورطون فالضعيف واجلبان 
الذي ال يظهر الدليل والبرهان، 
الــوزراء  رئيــس  وأحمــل 
مسؤولية هذه امللفات الوزير 
يضغط على التأمينات وهيئة 
االســتثمار واجلمارك ليعني 
تعيينات مشــبوهة هل هذا 

االصالح؟
وعــد باالســتبدال وفــق 
الشريعة وهو اول من صوت 

عليه بالرفض أمامكم.
لن يتم اقرار الكيان ال بعد 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وأمني السر د.عودة الرويعي وأحمد الفضل وعلي الدقباسي على املنصة  (هاني الشمري)

لكن هنــاك نوعا مــن أنواع 
االزدواجية حســب شخص 
الوزير، وأؤكــد على موقفي 
املبدئي فبوجود الوثيقة في 
هذا االســتجواب لن أقف مع 

هذا الوزير.
منسجم مع مواقفي.

محور الوثيقة فيجب أن 
ننبه أن احملرك األساسي في 
الوثيقــة هــو وزيــر املالية، 
فهي مجموعة من التوصيات 
للــوزارات  والتوجيهــات 
بتخفيض ميزانيتها عن طريق 
شــق جيوب املواطنني وهو 
املسؤول عنها جملة وتفصيال.

لم يجرؤ ٣ وزراء في هذا 
املجلس أن يأتوا بالوثيقة الى 
مجلس الوزراء كانت موجودة 
فعــال فــي املجلــس املاضي، 
الى اللجنة املالية ونامت في 
اللجنة، لكــن الوزير هو من 
حرك الوثيقة وبدأ باملراسالت 
تنفيذا لهذه الوثيقة املشؤومة.

ال ميكــن أن نبحــث عــن 
النوايا واألفكار انتهت، إال أنها 
كتب رســمية تعكس توجه 
الوزير، فــال يوجد مصطلح 
أفــكار في دولة املؤسســات، 
األفــكار محلهــا النقاش لكن 
هــذه طبقــت و«القطار ركب 

السكة».
التاريــخ ال يفهم األفكار، 
الوثيقة لم يجــرؤ أحد على 
إرسالها ملجلس األمة إال الوزير 
احلالي، ففيها مطالبات مخالفة 
لقوانني الكويت مثل جتميد 
الترقيات والزيادات السنوية، 
فال أحد يستطيع إيقافها، هناك 
مــن ينتظر وظيفــة البنه أو 
تطالــب  والوثيقــة  بنتــه 
بتقليص الوظائف وهذا امر 
خطير. ولم تترك الوثيقة ال 

أخضر وال يابس.
أخطــر مــا بها هــو إلغاء 
الدعم عــن البنزين والديزل 
والكيروســني وعندما زادت 
احلكومة سعر البنزين على 
النــاس لــم يبــق عضــو اال 
وهاجمها والبنزين «زايدينها 

زايدينها».
كنت أمتنى أن يتكلم عن 
التجار وزيادة الرسوم على 
الشويخ الصناعية ولكن كل 
الوثيقة تزيد الرســوم على 

املواطنني.
كنت أمتنى ان املصداقية 
اســاس التعامل، كنت أمتنى 
من الوزير طلب جلسة خاصة 
ويشرح احلالة املالية للدولة، 
ويقول هذه ماليتنا ألن مركبنا 
واحد، لكن تبعث هذه الوثيقة 

لنحر املواطن الكويتي.
لو الوزير اتى باالصالحات 
احلقيقيــة التــي تأتــي فــي 
الصدارة علــى التجار وإمنا 
بدأ باملواطن، ووقتها سيتفهم 

املواطن هذا الشيء.
ساركوزي رئيس فرنسا 
الســابق فقــد كرســيه ألنه 

تعرض لوظيفة مواطن.
سجل يا تاريخ من سيقف 
مع الشــعب او ضد الشعب، 
الوزيــر هو الــذي وقع على 
الوثيقة، وقد اعطى املجلس 
صــك البــراءة لتطبيق هذه 

الوثيقة.
اليوم يوم الوفاء بالعهد، 
والفرصة بأيدينا وغدا ستكون 
علينا، وسجل من مع الشعب 

أو ضد الشعب.
اليــوم مطابقــة األقــوال 
باألفعــال، نصيحــة للنواب 
بأن هذه فرصة للوقوف مع 

الشعب أو سيكون الندم.
٭ عــادل الدمخي: (معارض 
لطــرح الثقــة): اليــوم أقف 
مدافعا عن احلق وهذا الرجل 
وزير املالية معروف بسيرته 
الكرمية وهذا متخصص في 

جانب من النواب خالل اجللسة قاعة عبداهللا السالم كما بدت أمس

رفض مجلس األمة، في جلسته اخلاصة امس، طلب طرح الثقة بوزير املالية براك الشيتان بأغلبية ٣٢ نائبا. وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي متت بالنداء باالسم عدم موافقة ٣٢ نائبا وموافقة ١٢ على الطلب وامتناع ٣ نواب من إجمالي احلضور وعددهم 
٤٧ نائبا. وكان مجلس األمة ناقش في جلسة خاصة طلب طرح الثقة بوزير املالية، وجرى التصويت على الطلب بعد االنتهاء من املناقشة. وأعطى رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن قبيل التصويت على الطلب، الكلمة الثنني من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان مبارك 

احلجرف ورياض العدساني والثنني آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان د.عادل الدمخي ومحمد هايف. وتضمن طلب طرح الثقة، إضافة إلى النائبني احلجرف والعدساني، النواب راكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح 
وخالد الشطي وأحمد الفضل وصالح خورشيد. واعتبر وزير املالية براك الشيتان أن ثقة مجلس األمة به دفعة مهمة له للعمل على تطوير النظام املالي للكويت ومعاجلة االختالالت املوجودة به وإيقاف الهدر املالي بامليزانية العامة للدولة وتطوير األعمال وتنمية 

املوارد. وقال في اجللسة ان «ذلك سيتم عبر الدفع بكوادر وطنية قادرة على إدارة مؤسسات الدولة والتطوير واالبتكار واملساهمة في تطوير املالية العامة للدولة». وجدد التأكيد على أن رواتب املواطنني وحقوقهم «لن متس ما دمت وزيرا للمالية»، معربا عن الشكر 
والتقدير جلميع نواب مجلس األمة وملن منحه الثقة «التي ال أراها حتصينا بالنسبة لي فأنا بحكم عملي حتت املساءلة يوميا». كما عبر وزير املالية عن تفهمه ملوقف من صوت مع طرح الثقة به من الناحية الدستورية واملمارسة الدميوقراطية.. فإلى التفاصيل:

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

د.رنا الفارس ود.سعود احلربي وخالد الروضان

التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير براك الشيتان

غير موافقاالسمم
غير موافقاالسممممتنعموافق

ممتنعموافق

طالل اجلالل٣٣أحمد منصور األحمد١
عادل جاسم الدمخي٣٤أحمد ناصر احملمد٢
عبدالكرمي الكندري٣٥أحمد نبيل الفضل٣
عبداهللا الكندري٣٦أسامة عيسى الشاهني٤
عبداهللا فهاد العنزي٣٧أنس خالد الصالح٥
عبداهللا الرومي٣٨احلميدي بدر السبيعي٦
عبدالوهاب البابطني٣٩باسل حمود الصباح٧
عدنان عبدالصمد٤٠بدر حامد املال٨
عسكر عويد العنزي٤١براك علي الشيتان٩
علي سالم الدقباسي٤٢ثامر سعد السويط١٠
عمر الطبطبائي٤٣حمد سيف الهرشاني١١
عودة عودة الرويعي٤٤حمدان سالم العازمي١٢
عيسى أحمد الكندري٤٥حمود عبداهللا اخلضير١٣
فراج زبن العربيد٤٦خالد حسني الشطي١٤
فهد محمد العفاسي٤٧خالد علي الفاضل١٥
فيصل محمد الكندري٤٨خالد مؤنس العتيبي١٦
ماجد املطيري٤٩خالد ناصر الروضان١٧
مبارك سالم احلريص٥٠خلف دميثير العنزي١٨
مبارك هيف احلجرف٥١خليل إبراهيم الصالح١٩
محمد براك املطير٥٢خليل عبداهللا أبل٢٠
محمد حسني الدالل٥٣راكان يوسف النصف٢١
محمد مروي الهدية٥٤رنا عبداهللا الفارس٢٢
محمد ناصر اجلبري٥٥رياض أحمد العدساني٢٣
محمد هادي احلويلة٥٦سعد علي اخلنفور٢٤
محمد هايف املطيري٥٧سعدون حماد العتيبي٢٥
مرزوق علي الغامن٥٨سعود محمد الشويعر٢٦
مرمي عقيل هاشم٥٩سعود هالل احلربي٢٧
ناصر سعد الدوسري٦٠شعيب شباب املويزري٢٨
نايف املرداس٦١صالح أحمد عاشور٢٩
وليد خليفة اجلاسم٦٢صباح اخلالد الصباح٣٠
يوسف الفضالة٦٣صفاء الهاشم٣١
صالح خورشيد٣٢

احلضور: ٤٧                    موافقة: ١٢                    عدم موافقة: ٣٢                    امتناع: ٣
عدم موافقة على طلب طرح الثقة
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أتعهد بالعمل على الدفع بإدارة املؤسسات املالية للتطوير واالبتكار وتطوير اإلدارة املالية٭ ثقة مجلس األمة جتعلني مسؤوًال عن تطوير النظام املالي وإيقاف الهدر في امليزانية

الشيتان: أؤكد أن رواتب املواطنني وحقوقهم لن متس ما دمت وزيرًا 

٤٠ يومــا او شــهرين، وقلت 
لــه البنــك املركزي يشــرف 
وكان يعتــرض وطلع كالمي 

صحيحا.
الوزير ليست عنده امور 
ماليــة ولديه معلومات خطأ 

وليس لديه االدراك املالي.
ذهب إلى وعود لم يطبقها 
مثل زيادة التمثيل في الدمج 
واألغلبيــة للقطاع اخلاص، 
هذا يحارب التجار؟ وال قرار 
اتخذه ضد التجار، كان مؤيدا 
لالستبدال والدمج والتمثيل 
للقطــاع اخلــاص، وحــول 
حتويال صوريا على طيران 

اجلزيرة وحفظ البالغ.
ووعد بالـ ٧ مليارات وليس 
الوزير الوحيد ولم حتول الـ ٧ 
مليارات، وغيرها من الوعود 
التي لم يف بها واليزال غير 
التمويل  مســيطر في بيــت 

الكويتي.
لم اقــدم معاملــة واحدة 
وليست لدي مناقصات وليس 
لدي راتب استثنائي، فأتكلم 
من ارض صلبــة، والوثيقة 
ليســت افكارا، هناك مخالفة 
لالئحــة  ومخالفــة  ادبيــة 
الداخليــة في املــادة ٥٤ ألنه 
عضو في جلنة التحقيق في 
«االيرباص» واللجنة مازالت 

تنعقد.
فــي  احملــاور  دمجــت 
االستجواب، ومن يدافع عن 
الوزيــر حقه لكن مــن يأتي 
لشــخصي ال، اعتــرض الزم 
اوضــح، وثيقة الدمــار التي 

متس بجيوب املواطنني.
لدينا زيادة في التكاليف 
فمــا بالك باملســاس بجيوب 
املواطنــني اذا لم تكــن لديه 
رؤية، وإذا افترضنا جدال انها 
افكار، فكيف اذا طبقها يريد 
زيادة اسعار البنزين والديزل 

فسنستجوب، وصدر مجلس 
الوزراء بيانا بعدم املســاس 
املواطنــني، اوعدكم  بجيوب 
باني سأقف سدا منيعا لهذه 
الوثيقة، والدستور كفل تقدمي 
االستجواب منفردا ولن اقف 

عند هذا االستجواب.
٭ محمــد هايــف: (معارضا 
لطلــب طرح الثقــة): لم اكن 
مسجال للحديث ولم اكن اريد 
احلديث والوزير قد دافع عن 
نفســه وبني الشــبهات التي 
طرحت في االستجواب، لكن 
اثــار انتباهي طــرح العزيز 
مبــارك احلجــرف وخلطــه 
للحقائــق واألوراق بدخوله 

في الشريعة.
هذا يــوم ينفع الصادقني 
صدقهم، لكنه ال ينزل في هذا 
اليوم، امنــا هذا يوم القيامة 
والصدق مطلوب لكنه في هذا 
اليوم ال ميكن اجلزم بتجييره 

ألحد دون احد.
نحــن نــرى أن الوثيقــة 
مقترحات وليســت قرارات، 
الــى انها  والبعــض يشــير 

التشكيك في املواقف.
النــواب عرفــت مواقفهم 
منــذ عدة ســنوات بالوقوف 
مع احلق مبحاســبة الوزراء 
ورؤساء الوزراء، ولم يثبت 
علينا نصــا حتصني رئيس 
الوزراء في يوم من االيام، ولن 
اقول مع ان احد االخوة وقف 
هنــا وقال «جيوب املواطنني 
ســتمس وســتمس»، لكــن 
هذه حقائق البد انها تعرف، 
وان املواقف تتبــدل، تتبدل 
االشــخاص، فهــذه ليســت 
عندنــا، ولن يأتي من له اول 
دورة فــي املجلــس ليقيموا 
مــن له عــدة دورات ومن له 
عدة دورات وله عدة مواقف 
امام الشعب وله من اخلبرة 
واملعرفة كيف تدار االمور وما 
االرهاصات التي صاحبت هذا 
االستجواب، وما االمور التي 
حتاك من وراء االستجواب، فال 
ميكن التشكيك في مجموعة 
من النواب شهد لهم القاصي 
والداني بنظافة اليد واملواقف 

املشرفة.

ونحن مع وزير املالية السابق 
عطيناه املهلة تلو املهلة تلو 
املهلة، وطالبناه بإصدار قرار 
او تصريح مبؤمتر صحافي 
يقول انــه مــع التعديل، بل 
الوزير احلالي صرح بأنه مع 
الشرعية، واعلن في اللجنة 
املالية انه موافق مبدئيا ولكن 
هناك تعديالت، فال ميكن ان 
نساوي هذا بهذا، ولم تتبدل 

من احلجرف الى الشيتان.
وزير املالية هناك سنتان 
وهذا شهران، ال اريد ان اطيل، 
لكن اود ان اؤكد ان من يقيم 
مواقفنا هو الشارع الكويتي 
ولــم تتبــدل مواقفنــا منــذ 
سنوات، ومن تتبدل مواقفه 
مــن حني الى آخر بســبب او 
لسبب آخر، ويعرف الشعب 
من هم حملة املبادئ ومن هم 
ال يحملون املبادئ، وما اثارني 
هو مــن يريد التشــكيك في 
املواقف وان نأتي بعد سنوات 
من املواقف املشرفة وان يأتي 

احد يشكك فينا.
كل  احلجــرف:  مبــارك  ٭ 

مقترحات ويقول سوف تصدر 
بها قــرارات ويقول آخر انها 
قرارات، واالخ مبارك اشار الى 
انها سوف تصدر بها قرارات 
والوزيــر اكد انها مقترحات، 
فالواضح ان الوثيقة ليست 
مقترحــات، بل افكار، وتعهد 
بذلك امام الشعب ونحن نأخذ 
بتعهد الوزراء ونحاسبهم على 
مخالفتهــم لتعهداتهم، ومن 
املمكــن ان نرتقي الى رئيس 
الــوزراء، وقد أخــذت بتعهد 

الوزير السابق احلجرف.
الوثيقة  لكن احلاصل ان 
التي هي مقترحات يشار اليها 
انهــا قــرارات والقــرار الذي 
اتخذه الوزير ينســف وهذا 
تناقض كبير في املفاهيم، وبه 
مبالغة كبيرة فتخويف الناس 
من الوثيقة، فاحلكومة ليست 
بهذا الغباء ان تطبق ذلك في 
ظل هذه الظروف، ولكن نتعهد 
مبحاسبة احلكومة ورئيسها 
اذا صدرت بهــذه املقترحات 
قرارات، ارفض التشكيك في 
مواقــف النواب وإدخالنا في 

ان  يقبــل  ان  ميكــن  ال 
يقارن نظيف اليد بالقبيض 
واملرشي او من كانت له مواقف 

متخاذلة.
نحــن ال تتبــدل مواقفنا 
بتبدل الوزراء، من  احســن 
فلنفسه ومن اســاء فعليها، 
وال ميكــن ملن وقــف مواقف 
مشــرفة ان تتبدل مواقفهم، 
هــل شــهد احد من الشــعب 
انهــم قبلــوا رشــاوى او في 
حســاباتهم ايداعــات حتــى 
يشــكك في مواقفهــم؟! هذه 
«قســمة ضيــزى» وامرنــا 
شــرعي ومطالبنا شــرعية، 
فالربا لم يتغير ولم يتبدل، 
وال ميكن ان جنعل احلق باطال 
والباطــل حقا، لكــن ال نقبل 
ان يضلل الشارع او ان يتهم 
االخوة بتبدل املواقف بتبدل 
االشــخاص، وعلى من يريد 
تفحص املواقف عليه ان يعيد 
تاريــخ النــواب ويعرف من 
تتبدل مواقفهم بتبدل القبض 
والدفع وااليداع، لكن مواقفنا 
بحمــد اهللا ثابتة وال تتغير، 

االحترام والتقدير لالخ محمد 
هايف، ميكن االستدالل بذلك 
على ان العبرة بعموم اللفط 
وليس بنزول السبب، وكيفية 
اصدار الوثيقة هو عن طريق 
قرارات الوزيــر اال الضريبة 

فهي عن طريق املجلس.
٭ محمــد هايــف: نؤكــد ان 
مبادئنا لم تتغير بحمد اهللا.
انا لــم اذكر انــك تقبض 
مــاال ولكن هنــاك من قبض 
وكنت في جلنة التحقيق في 

االيداعات.
وجــرى التصويــت نداء 
باالسم على طلب سحب الثقة:

احلضور: ٤٧، موافقة: ١٢، 
عدم موافقة: ٣٢، امتناع: ٣.

عــدم موافقة علــى طلب 
طرح الثقة ونبارك لالخ وزير 

املالية جتديد الثقة.
٭ وزير املالية براك الشيتان: 
اســأل اهللا ان يــرد صاحــب 
السمو وان يشــافيه واسأل 
اهللا السداد لسمو نائب االمير، 
اشكر كل من منحوني الثقة 
واكون مسؤوال يوميا واعمل 
املالي  النظــام  على تطويــر 
واوقف الهدر، وسأعمل للعمل 
عليه بالدفع الدارة املؤسسات 
للتطوير واالبتكار والتطوير 
لالدارة املالية العامة للدولة.
ورســالة جلميع اخواني 
الذيــن تفهموا ونظــروا الى 
املستقبل، ودعم وزير املالية 
ان تتحقق هــذه االصالحات 
ورســالتي لكل من ســاندني 
ولن أخذلهم من خالل حكومة 
سمو الشــيخ صباح اخلالد 
والــى املواطنني الكــرام بأن 
رواتبهم وحقوقهم لن متس 

ما دمت وزيرا للمالية.
الغــامن: ترفــع  ٭ مــرزوق 
اجللســة اخلاصــة وموعدنا 

يوم الثالثاء املقبل.

املجلس جدد الثقة بوزير املالية بأغلبية ٣٢ صوتاً وموافقة ١٢ على طرح الثقة وامتناع ٣

براك الشيتان ود.خالد الفاضل وناصر الدوسري ومرمي العقيل ومحمد اجلبري

سمو الشيخ صباح اخلالد وبراك الشيتان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد وأنس الصالح ود.فهد العفاسي ومبارك احلريص وصالح عاشور وحمد الهرشاني خالل اجللسة

حتية بني احلميدي السبيعي والشيتان بعد انتهاء اجللسة ويبدو محمد املطير

ايــن قراراته ضد التجار؟ لم 
يضع رسوما على الشركات 
الشــويخ الصناعيــة او  او 
العارضيــة الصناعيــة امنا 
زاد الكهرباء واملاء والضرائب 
الدراسية  وتقليص البعثات 
ورفع املعدالت، يجب تطوير 
العلم والتنمية البشرية، يريد 
الدراســية،  البعثات  تقليــل 
ويقلل بطاقة عافية والعالج 
باخلارج، هل املواطن «صيد 
رخيــص» والوثيقة لن متر، 
فهو رمى االتهام الصريح على 
مجلس الوزراء، وسوف تزيد 
االعباء ودمر اقتصاد الكويت 
ويريــد مس جيــب املواطن 
ويأخذ راتبا استثنائيا وذهب 

حتى للمعاقني.
استجوبت نايف احلجرف 
علــى تصريــح عندمــا قــال 
عــن الضرائب، هــذه وثيقة 
دمــار للجميــع، وال اعــرف 
اي اشــخاص، اســتجوبت 
جابر املبارك وانس الصالح 
ونايف احلجرف ومرمي العقيل 
قلت لهــا ان مشــت الوثيقة 

مبارك احلجرف (مؤيدا لطرح الثقة)

٭ وعدنا املواطنني بأن نكون حريصني على حقوقهم
٭ ال يحركني أي نوع من املصالح أو احلســابات 
املشبوهة ولم يكن لدي أي موقف مسبق من الوزير

٭ الصراعات السياسية أعمت عيون النواب عن الوثيقة 
االقتصادية الكارثية

٭ ال خير على الناس في وجود نظام االستبدال الربوي 
وتعديله في مجلس األمة احلالي مكسب حقيقي

٭ وزير املالية هو احملرك الرئيسي للوثيقة االقتصادية 
التي تشق جيوب املواطنني

٭ إلغاء الدعم عن البنزين والديزل والكيروسني أخطر 
ما في الوثيقة

٭ اليوم سيسجل التاريخ من يقف مع الشعب 

عادل الدمخي (معارضًا لطرح الثقة)

٭ اليوم أقف مدافعًا عن احلــق وعن وزير املالية 
املعروف بسيرته الكرمية وثوبه النظيف

٭ نرفض املساس بجيب املواطن والوثيقة لن متس 
جيوب املواطنني وهي اقتراحات وأفكار فقط

٭ احلكومة هي من كلف الوزير بالتنسيق مع الوزارات
٭ وزير املالية صاحب القرار بإنشاء كيان إسالمي 

في «التأمينات» إلقراض املتقاعدين
٭ هناك أموال تدفع خلدمات إخبارية ومؤسسات 
إعالمية لضرب وزيــر املالية واإلطاحة به والدولة 

العميقة حتكمت في البلد
٭ نحن نقف مع الشعب ومع الوزير الشيتان اإلصالحي 

وندعم أي إصالحات ال متس جيوب املواطنني

محمد هايف (معارضًا لطرح الثقة)

٭ الوثيقة مقترحات وليست قرارات وهناك 
تضارب في وصفها قرارات أو مقترحات

٭ احلكـومة ليست بهـذا الغباء بإقرار وثيقة 
بهذا الشكل في هذه الظروف

٭ نتعهد مبحاسبة احلكومة ورئيسها إذا صدرت 
بهذه املقترحات واألفكار أي قرارات

٭ الشعب واٍع ويعلم بإرهاصات االستجواب 
واألمور التي حتاك من ورائه

٭ ال نقبل أن نقارن نظيف اليد بالقبيض واملرتشي 
أو أيًا كانت له مواقف متخاذلة

٭ ال ميـكن أن تتبـدل مواقفنا من احلجرف 
إلى الشيتان

رياض العدساني (مؤيدًا لطرح الثقة)

٭ الـوثيقة االقتصادية مخــالفة للدستور 
الذي يكفل الرفاه للمواطنني

٭ تعاملي مع كل الــوزراء ورئيس احلكومة 
مبسطرة واحدة بعيدًا عن األشخاص

٭ إذا مت حتصني وزير املالية في املجلس فسترفع 
الرسوم على اخلدمات والكهرباء واملاء

٭ الوثيقة تتضمن جتميد كل الترقيات وزيادات 
املوظفني وتقليص البعثات الدراسية وميزانية 

هيئة اإلعاقة
٭ لم أطالب بتأجيل الدمج بل طالبت بنسفه 
وإيقافه فليس من املعقول أن تكون نسبة متثيل 

الدولة ٤٨٪ دون تدخلها باإلدارة
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الرويعي وأبل يستجوبان وزير التربية في خمسة محاور
قدم النائبــان د.خليل عبداهللا 
ود.عودة الرويعي استجوابا لوزير 
التربية والتعليم العالي د.ســعود 

احلربي من ٥ محاور.
وجاء نص االستجواب كالتالي:
نتقدم باالستجواب املرفق الى 
وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.ســعود احلربي بصفتــه، وذلك 
اســتنادا الى املادتــني ١٠٠ و١٠١ من 
الدســتور وألحكام املواد ١٣٣ و١٣٤ 
و١٣٥ من الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة، برجاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

في شأنه.
بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمــد هللا رب العاملــني، خلق 
الكون ووضع كل شيء في موضعه 
بنظام دقيق، واستأمن اإلنسان على 
هــذا الكون وحمله األمانة العظمى 
بعدمــا عرضهــا علــى الســماوات 
واألرض واجلبال، فأبني أن يحملنها 
وحملها اإلنســان، وذلــك في قوله 
تعالى: (إنــا عرضنــا األمانة على 
الســماوات واألرض واجلبال فأبني 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
اإلنســان إنــه كان ظلومــا جهوال) 
األحــزاب ٧٢. ونشــهد أن ال اله إال 
اهللا وحــده ال شــريك لــه، له امللك 
وله احلمد يحيي ومييت وهو على 
كل شــيء قدير، جعــل اهللا تعالى 
األمانة من صفاتــه العظيمة، فهو 
القائل: (فاهللا خير حافظا وهو أرحم 

الراحمني) يوسف ٦٤.
مقدمة: انطالقا من مسؤوليتنا 
الدســتورية وما تفرضــه من أداء 
األمانة وما حملناه من أمانة اقترنت 
بالقسم على صون مقدرات الوطن 
وحفــظ حريــات شــعبه وحقوقه 
ومصاحلــه، وذلك وفقــا للمادة ٩١ 
من الدســتور وهو ما فرضه علينا 
ديننا احلنيف من وجوب أداء األمانة 
كاملة على وجهها، وحيث ما يكون 
الفساد أو  اخللل أو العجز أو اإلخفاق 
الــذي يهدد شــعب الكويــت فإننا 
ســوف نكون أول احملاربني له بكل 
ما أوتينا من طاقة وجهد وشفافية 
لنظهره أمام الشعب الكويتي، حيث 
إن مجلــس األمة هو املســؤول عن 
متابعــة وتقييــم أعمــال احلكومة 
وفقا ملا كفله الدستور الكويتي في 
مادتــه ١٠٠ حق االســتجواب (لكل 
عضو من أعضــاء مجلس األمة أن 
يوجه الى رئيــس مجلس الوزراء 
وإلى الوزراء استجوابات عن األمور 
الداخلة في اختصاصاتهم)، وهو ما 
أكدته  الالئحة الداخلية للمجلس في 
مادته ١٣٣ بأن (لكل عضو أن يوجه 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى 
الوزراء استجوابات في أمر من األمور 

الداخلة في اختصاصاته).
ويظهر جليا من تلك النصوص 
أن الدســتور الكويتــي كفــل حق 
االستجواب باعتباره سلطة رقابية 
سياســية ميارســها كل نائب على 
رئيس احلكومة ووزرائها فيحاسبها 
ويراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها 
للتحقق من مشــروعية تصرفاتها 
وأعمالها ومدى استهدافها الصالح 
العــام وللكشــف عــن املخالفــات 
الدســتورية والقانونيــة متــى ما 
انحرفت عن جادة الصواب ليعيدها 
بذلك الى الطريق الصحيح ونطاق 
الدســتور والقانون واملشروعية. 
وعمال باملادتني ١٠٠ و١٠١ من الدستور 
اللتني تعدان جوهر النظام البرملاني، 
حيث جسدتا حق النواب في مساءلة 
الوزراء ومحاســبتهم عن عجزهم 
وإخفاقاتهم بتقومي االعوجاج وعن 
عدم متكنهــم من النهوض بالدولة 
ووضعها في مسارها الصحيح من 
التنمية والتطوير واالصالح، كان 
البد من تقدمي هذا االستجواب والذي 
نؤكد من خالله احلق في مســاءلة 
معالي وزير التربية ووزير التعليم 

العالي.
وحيث ان احملكمة الدستورية 
قــد اشــترطت في االســتجواب ان 
يســتند الى وقائع ومخالفات تقع 
ضمن اختصاص الوزير املستجوب 
وفي حدود سلطته وبإشرافه، وهو 
الشرط القائم في هذا االستجواب، 
باعتبــار أن جميع محاوره تتعلق 
بأعمــال وتصرفاته واختصاصات 
معالي وزير التربية ووزير التعليم 

العالي.
كذلك قررت احملكمة الدستورية 
في القرار التفسيري رقم ١٠ لسنة 
٢٠١١ الصــادر بتاريــخ ٢٠/١٠/٢٠١١ 
الــى أن: (اســتجواب الوزيــر عن 
األعمال املتعلقة باملؤسسات العامة 
والهيئــات العامة وجهــات اإلدارة 
املســتقلة التابعة لــه أو امللحق به 
أو بوزارته جائز في حدود صالحياته 
واختصاصاتــه التــي منحتهــا له 
النصوص الدستورية والقانونية 
اتساعا وضيقا، وهي تتمحور أساسا 
على مســاءلة الوزير سياسيا عن 
تقصيره في الوصاية اإلدارية على 
هذه املؤسسات واإلدارات والهيئات 
والتــي تتلخــص بحــق التوجيه 

واإلشراف والرقابة).
ونظــرا إلخفاق معالــي وزير 
التربيــة ووزيــر التعليــم العالي 
وعــدم حتركــه في اتخــاذ ما يلزم 
نحو معاجلة االختالالت اجلسيمة 
في توجيه املسار التعليمي السليم 
بحق طلبــة املــدارس واجلامعات 
خالل انتشار جائحة وباء الكورونا 
املستجد وتباطؤه في اتخاذ القرارات 
واخلطط التي حتفظ حقوق الطلبة 
وحتافــظ على األصــول التربوية 
في التعليم الجتيــاز هذه املرحلة 
العصيبة التي متر بها البالد والعالم 
كله، ما أدى الى ضياع حقوق طلبة 
املدارس احلكومية وطلبة اجلامعات 
ومعاهد وكليات التعليم العالي من 
االنتفاع واجتياز مراحل التعليم عن 
ُبعد وإضاعة الفرصة على املتوقع 
تخرجهم من الثانويــة العامة من 
التســجيل في البعثات الدراســية 
اخلارجية نظــرا لفوات الوقت في 
التقــدمي للجامعــات اخلارجية في 
مواعيد التســجيل فيها، ودون أن 

تطبيــق بوابة الكويــت التعليمية 
كمنصــة للتعليــم عــن ُبعــد على 
هذه اجلمــوع من الطلبة واالكتفاء 
بتطبيقه على صف املرحلة ١٢ حتى 
يتمكنــوا مــن االلتحــاق بالتعليم 
العالــي حني تخرجهــم رغم فوات 
األوان للكثير ممن ســوف يتخرج 
منهــم مــن الثانويــة العامــة ممن 
يرغب في الدراســة خارج الكويت 
وفي أغلــب اجلامعــات اخلارجية 
التي تكون قد اكتفت أو أغلقت باب 
التسجيل فيها، وكل هذا بسبب فشل 
املنظومة التي يترأسها معالي الوزير 
د.ســعود احلربي فــي تنفيذ خطة 
التعليم عن بعد ونتيجة للفســاد 
اإلداري املستشري فيها، وكنتيجة 
للتقاعــس وعدم تعــاون قطاعات 
وزارة التربية واالدارات املعنية مع 
بعضها البعض، وعدم قدرة الوزير 
علــى إدارة نظم املعلومات التابعة 
له وأغلــب االدارات بكل القطاعات 
للتعاون لتنفيذ آلية تطبيق التعليم 
عن ُبعد الذي هو أساسا جاهز ولكن 
غير ُمفعل، ونتيجة عدم املباالة من 
اجلهات املعنية واالدارات ذات الصلة، 
إضافة الى خالفات املســؤولني في 
هذه القطاعات وعدم االهتمام تسبب 
في إفشــال تطبيق منظمة التعليم 
عن ُبعد وإهدار املال العام، وأضاع 
على الطلبة فرصة حتقيق االستفادة 
املرجــوة، الســيما في هــذا الوقت 
الــذي تعاني فيــه الكويت ومعظم 
دول العالم من جائحة وباء كورونا 
املســتجد، وكان فرصة سانحة أن 
تطبــق منذ بداية هــذه األزمة على 
جميــع طلبــة املــدارس واجلامعة 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ومعاهد الفنون املسرحية 
واملوسيقى منصة «بوابة الكويت 
التعليمية» وكانت ستحقق نتائج 
مرضيــة فيما لو كانــت القاطعات 
التعليميــة في الدولة قد قامت مبا 
يتوجب عليها ممثلة مبعالي وزير 
التربية ووزير التعليم العالي الذي 
لم يأخذ إجراءات معاجلة ملعاجلة 
هذه القضية احلساسة والتي سوف 
تبقــى آثارها علــى أبنائنا الطلبة، 
خاصة في املراحل الدراســية التي 
فوتت عليهم فرصة دراسة الفصل 
الثاني واملرتبطة مبا يليها من مراحل 
دراســية حتى الصف ١٢، واحللول 
التي قدمت بتخصيص أسبوعني في 
السنوات الدراسية التالية لدراسة 
الفصــل الثانــي للعــام الدراســي 
٢٠٢٠/٢٠١٩ هي مجرد أمنيات غير 
قابلة للتحقيق في حال اســتمرت 

اجلائحة وآثارها.

ظهور ڤيروس كورونا املستجد، كما 
أن الفريق الفني للجنة تطوير ورفع 
الكفــاءة التكنولوجية واخلدماتية 
املعنــي بإجناز الربــط االلكتروني 
بني اجلهات وإتاحــة خدماتها عبر 
البوابة االلكترونية للدول اكد عن 
عدم تعاون وزارة التربية مع اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات، رغم 
وجــود ٣٤ جهة متعاونــة في هذا 
امللف، وقد سبق أن أوصى مجلس 
الوزراء في ديسمبر ٢٠١٨ عبر كتاب 
رســمي الى وزير التربيــة، آنذاك، 
باتخاذ االجــراءات الالزمة الكفيلة 
مبحاسبة اجلهة املعنية بنظم وتقنية 
املعلومات التي ال تتجاوب بشــكل 
مقبول وفعال مع قرار املجلس املشار 
اليه، إال أنه لم ُيتخذ أي إجراء، وإلى 
اآلن لم ُيحاسب املتقاعس، وقد آن 
األوان التخاذ القرارات االصالحية 
وتقــومي هذا االعوجاج، خاصة أنه 
من الثابت أن الوظائف االشــرافية 
فــي ادارة نظم املعلومــات مازالت 
شاغرة وحبيسة االدراج رغم تقدم 
مــا يربو على ٥٠ مهندســا كويتيا 
لهــذه الوظائف، ورغم احلاجة الى 
تعيني كوادر وطنية في وسط طابور 
انتظــار أبنائنا اخلريجني للتعيني 
دون معرفة أسباب التالعب مبصير 
الكــوادر الوطنية، وعلى الرغم من 
إنفاق ماليني الدنانير على مشاريع 
التعليم االلكتروني في املؤسسات 
التعليمية ووزارة التربية، كما أن 
مشــاريع التعليم االلكتروني التي 
أنفقت عليها الدولة ماليني الدنانير 
خالل السنوات االخيرة املاضية رغم 
أهميتها فــي حال وجودها بالوقت 
الراهــن، إال أن أغلبهــا لم يكتب له 
النجاح ألســباب عــدة في مقدمتها 
التقاعس وعدم تعاون قطاعات وزارة 
التربية واالدارات املعنية مع بعضها 
البعض، حيث تبني أن إدارة «نظم 
املعلومات» التابعة لقطاع املنشآت 
التربويــة والتخطيط واملعنية في 
املقام االول مبلف التعليم االلكتروني، 
وضعــت وزارة التربيــة في مأزق 
كبير خالل األزمــة الراهنة وعقب 
انتشــار ڤيروس كورونا املستجد 
الذي أصاب العالم ودفع البالد الى 
تعطيل املدارس ألشهر. وكانت اإلدارة 
أبلغت القطاعات املعنية بالوزارة عن 
اجلاهزية التامة للبوابة التعليمية 
خالفا للحقيقة ولم يتحقق ذلك على 
أرض الواقع، مما أدى إلى عدم القدرة 
على مجــاراة األحداث املتســارعة 
واختيار القرار األصعب املتمثل في 
تعليق الدراســة ألكثر من ٧ أشهر 
دون توفير بدائل تعليمية للطلبة، 

عبر رسائل التواصل االجتماعي.
أمــا فيمــا يخــص اإلجــراءات 
املتعلقة بالوضع الصحي في مقار 
العمل واملدارس، فقد جتاهلت وزارة 
التربية العاملني فيها ودعت للتوجه 
ملقار العمل دون توفير أدنى أدوات 
ومســتلزمات الصحــة والوقايــة 
معرضني الهيئة التدريسية والفنية 
واإلدارية والعاملني خلطر التعرض 
للوباء دون الشــعور باملســؤولية 

جتاههم.

احملور الثالث: اإلضرار مبستقبل 
الطلبة والتأخر في إعالن البعثات 

الدراسية:
إن التأخير في اإلعالن عن خطة 
االبتعاث في كل من وزارة التعليم 
العالي للبعثات اخلارجية واملنح 
الدراسية، واألمانة العامة ملجلس 
اجلامعات اخلاصة للبعثات الداخلية 
هــو نتيجة طبيعيــة بناء على ما 
أشــرنا اليه في احملور الثاني من 
اســتجوابنا، إذ كان مــن املؤكد أن 
جتري األمور بطريقة تسمح مبنح 
فرصة كافيــة فيما لو بادر معالي 
وزير التربية وزير التعليم العالي 
الى تطبيق التعليم املدرسي عن ُبعد 
ومنح وقت كاف إلنهاء املتطلبات 
العلمية ملرحلة الثانوية العامة قبل 
شهر أغسطس حتى يفسح املجال 
بعد ظهور النتائج، ليتقدم أبناؤنا 
الطلبــة بالتســجيل فــي البعثات 
الدراسية واملنح، ومن ناحية أخرى 
لم يفسح املجال لالعالن عن خطة 
البعثــات الدراســية اخلارجية أو 
الداخليــة، مما أضــاع فرصة على 
أبنائنا الطلبة، وحتى على فرض 
وجود فرصــة متبقية لتســجيل 
الطلبة في البعثــات الداخلية في 
اجلامعــات اخلاصة داخل الكويت 
التي قد تراعي أسباب تأخر الطلبة 
في تقدمي امتحانات الثانوية العامة، 
إال أن اجلامعات في اخلارج ال تنظر 
ملا آلت اليه األمور عندنا ولن تفسح 
املجال للتسجيل فيها، وإن وجدت 
بعــض الــدول واجلامعــات التي 
قــد تقبــل املبتعثني فــإن الفرصة 
في فســح املجال ألبنائنــا الطلبة 
في شــغور املقاعد الدراســية في 
اجلامعــات باخلــارج قــد ال تكون 
متوافرة وخاصة في التخصصات 
الطبية والهندسية، كما أن الطلبة لم 
يتمكنوا من إجراء اختبارات اللغة 
االجنليزية مثل (التوفيل أو ايلتس) 
املطلوبة فــي اجلامعات األميركية 
واألوروبية وبعض الدول العربية، 
ولم يسع معالي وزير التربية وزير 
التعليم العالي من إيجاد حل أو خطة 
ليمكن طلبــة الثانوية العامة من 
إجراء (اختبار القدرات) الدراسية 
في التخصصات العلمية في جامعة 
الكويت، وكان من املقرر أن تستعد 
وزارة التعليم العالي خالل شــهر 
مايو ٢٠٢٠ لتجهيز خطة البعثات 
للعام الدراســي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وكان 
من املتوقع االعالن عن خطة بعثات 
الوزارة فــي موعدها خالل يونيو 
املقبل، إال أن وزارة التعليم العالي 
مازالــت تتخبط فــي قراراتها ولم 
تتخذ إجراء واضحا وحازما لتفعيل 
نظام البعثات مما سيربك أبناؤنا 
الطلبة لعدم وجود رؤية واضحة 
وعملية إلجناز ومتكني الطلبة من 
التسجيل في البعثات قبل مواعيد 
الدراسة في اجلامعات اخلارجية، 
في حــني ان طلبة الثانوية العامة 
أنهوا  باملدارس االجنبية اخلاصة 
عامهم الدراسي، بينما اليزال طلبة 
املدارس احلكومية والعربية اخلاصة 
بانتظار حسم وضعهم وإنهاء عامهم 
الدراســي املتعطل بسبب جائحة 
كورونا وعدم إيجاد حلول حقيقية 
لنظام البعثات، وحتى حينه التزال 
رؤية الوزير بالنسبة للبعثات وما 
يســبقها من اشــتراطات وكيفية 
التعاطي معها غير واضحة املعالم، 
بل هي غير حاضرة وهو األمر الذي 
حطم أحالم اآلالف من أبنائنا الطلبة 
وأولياء أمورهم بعدما أفنوا جهودا 
جبارة في التحصيل العلمي العام 
ومنتظريــن حلظــة االنتقــال الى 
أرجــاء التعليم العالــي، ولم يتم 
االنتهاء من خطة البعثات املقررة 
للعــام الدراســي اجلامعــي املقبل 
(٢٠٢٠/٢٠٢١)، ومازالت الرؤية غير 
واضحة لدى وزارة التربية ووزارة 
التعليم العالي وحتى لو حسم أمر 
الدراســة عن ُبعد للثانوية العامة 
وحتى لو مت إجراء هذه االختبارات 
في شهر أغسطس ٢٠٢٠، فال شيء 

جند أن منظومة التعليم بشكل 
عام لم تسع من خالل أزمة جائحة 
كورونا الى مالحقة ما يشهده العالم 
من تطور إداري في التعليم وتطويره 
من خالل اســتخدام أساليب إدارية  
حديثة متطــورة لتحقيق األهداف 
والغايــات التربويــة والتعليميــة 
املنبثقة عن أهداف املجتمع، فحني 
جاءت اجلائحة لم يتم التركيز على 
نقاط ضعــف كان يجب معاجلتها 
من خالل املوجهني والتواجيه الذين 
يعلمون مبثالب نظام التعليم وما 
يحتاج اليه للنهوض بالتعليم العام 
على املســتوى التقني والتعليمي، 
ولم يسع وزير التربية ألخذ رأيهم 
واستشارتهم والتعاون معهم، ما أدى 
الى سقوط املنظومة التعليمية في 
التعليم وأصبح في مهب الريح دون 
رؤية واضحة ملستقبل التعليم، إذ 
ان التوجه نحو تطوير أداء اإلدارة 
املدرسية ليس أمرا اختياريا، بل هو 
ضرورة ملحة إلمكان بقاء املدرسة 
وعدم إخفاقها، ونتيجة التراخي في 
األخذ بها قــد أوصل نظام التعليم 
الى حد األزمة التي تعوق مســيرة 
التعليم، وقد تبني أن أغلب القرارات 
التــي اتخذها وزيــر التربية كانت 
عشوائية وغير مدروسة، كما أنها 
وقفت عنــد االســتجابة ملتطلبات 
احلاضر بســبب جائحــة كورونا 
ولم متتد الى متطلبات املســتقبل 
التعليمي، وال تزال اإلدارة املركزية 
تهيمن على مراكز اتخاذ القرار، ولم 
يراع األخذ مبعايير اجلودة العلمية، 
نتيجة التخبط في القرارات املتخذة 
ســابقا وحاليا، حيــث أدت قرارات 
وزارة التربية بهذا الشأن الى اخللط 
بني املؤسسات التعليمية ذات القدرة 
على االستمرار في التعليم عن ُبعد 
مع املؤسسات األقل مستوى وغير 
القــادرة، حيث أتيحت الفرصة لها 
ضمن ضوابط عامة غير منضبطة 
وغيــر مراقبــة علــى االعــالن عن 
استمرارهم في التعليم وإنهاء العام 
الدراســي ضاربني بعرض احلائط 
مســتقبل االجيال والدولة، كما أن 
تراخــي وزارة التربيــة في مراقبة 
ومتابعــة املــدارس اخلاصــة أدى 
الى االستهتار بالعملية التعليمية 
والتربوية في ظل عدم وجود معايير 

تربوية محددة وواضحة.
ومازالت وزارة التربية تعاني 
تخبطــا فــي القــرارات وال تكترث 
أو تبــدي اهتمامــا كافيــا إلجنــاح 
املشروعات االستراتيجية على مدار 
السنوات املاضية، والدليل على ذلك 
النتيجة التي وصلنا اليها اآلن مع 

وهو ما يؤكد أن احملتوى التعليمي 
في البوابة اإللكترونية بدون جدوى، 
رغم إعــالن اإلدارة املنوه إليها عن 
اجلهوزية واالســتخدام، ولكن في 
واقع احلــال لم تتوافر الوســائط 
التعليمية بالشكل املناسب، عوضا 
عن غياب التنســيق بني القطاعات 
الثالثة التابعة لوزارة التربية ممثلة 
في (إدارة نظم املعلومات - وقطاع 
التعليم العام - وإدارة املناهج)، وهو 
ما يؤكــد أن الوزارة تعاني تخبطا 
فــي القرارات وال تكتــرث أو تبدي 
اهتماما كافيا إلجناح املشــروعات 
االســتراتيجية على مدار السنوات 
املاضية، والدليل على ذلك النتيجة 
التــي وصلنا إليهــا اآلن مع ظهور 
ڤيروس كورونا املستجد والتخلف 
الــذي جعل الكويت في آخر الركب 
مقارنة بدول اخلليج وبعض الدول 
العربية واألجنبية املناظرة لها، بل 
واألقل منها قدرات مالية وبشرية.

عالوة علــى ذلك ومــن نتائج 
ســوء اإلدارة أن وزارة التربيــة 
التــي كان يدعــي معالــي الوزيــر 
بجهوزيتها لتطبيق وإطالق منصة 
التعليم عن ُبعد «بوابة التعليمية» 
غيــر جاهــزة، وكل االدعاءات التي 
صدرت املتعلقة بالتعليم اإللكتروني 
وتوظيف التكنولوجيا في العملية 
التعليمية حتى تاريخ ١٥/٧/٢٠٢٠ 
حيث كان من املقرر البدء في عملية 
التعليم عن ُبعد جلميع املراحل، إال 
أن الوزارة اكتفت بطلبة الصف ١٢، 
إال أن هــذا أيضا لم ينجز بالشــكل 
العلمي السليم، وذلك بسبب التخبط 
احلاصل بني قطاعات وزارة التربية 
حتديدا، اذ ان احملتوى التعليمي في 
البوابة االلكترونية غير مجد، وال 
ميكن تنفيذه على أرض الواقع، لذلك 
صدر قرار معالي الوزير بخصوص 
إنهاء الدراسة في املراحل التعليمية 
مــن االبتدائــي واملتوســط وحتى 
الصف ١١ لعدم اإلمكانية في تطبيق 
بوابة الكويــت التعليمية كمنصة 
للتعليم عن ُبعد على هذه اجلموع 
من الطلبة واالكتفاء بتطبيقه على 
صف املرحلة ١٢ حتى يتمكنوا من 

االلتحاق بالتعليم العالي.
كما أنــه قامت الــوزارة بإلغاء 
مســؤولية اســتعداد املعلمني على 
عاتقهــم دون العمل نحو تدريبهم 
وتهيئتهم فنيا وإداريا، ناهيك عن 
عدم حتمل الوزارة مسؤولية توفير 
األجهزة واملعدات املرتبطة بشبكة 
االتصــاالت وغيرها من الوســائل 
التقنية، واالكتفاء بتوجيه املعلمني 
وإعدادهم من خالل التواصل معهم 

في األفق يحدد مصير أبنائنا الطلبة 
في مستقبلهم األكادميي بعد إنهاء 

العام الدراسي ملرحلة ١٢.
كما أن اجلائحة فرضت علينا في 
دولة الكويت أن نعيد رؤانا وخططنا 
بشــأن املســتقبل ومن أهمها إعداد 
الكوادر الكويتية والطاقات الشبرية 
مبا يتناسب مع احتياجات الدولة 
وســوق العمــل مــن التخصصات 
واملهــارات الفنية، وهذا لم يتحقق 
عبر خطة البعثات اخلارجية، ولم 

يتناوله الوزير في كل ما سبق.
كمــا لم يقــدم الوزيــر احللول 
الناجعــة التــي تضمــن خلريجي 
الثانوية العامة في املدارس األجنبية 
التي أنهى طالبها عامهم الدراســي 
ولم يتمكنوا بعد من التسجيل في 
أي جامعة داخلية أو خارجية سواء 
في بعثات أو منح دراسية أو على 

حسابهم اخلاص.

احملور الرابع: مخالفة قانون اجلامعات 
احلكومية وقانون حظر الشهادات 
العلمية غير املعادلة وعدم إصدار 

الالئحة الداخلية لكل منهما 
وعدم القيام بدوره في اإلشراف على 

مؤسسات التعليم العالي:
يتمثل هذا احملور في قيام معالي 
وزير التعليم العالــي باملخالفات 
الدســتورية والقانونيــة برفعــه 
ملشروع الالئحة التنفيذية لقانون 
اجلامعات احلكومية رقم ٧٦ لسنة 
٢٠١٩ الــى مجلس الــوزراء، الذي 
بدوره قد قــام باعتمادها ومن ثم 
إرسالها ملقام حضرة صاحب السمو 
من أجل أن تصدر مبرســوم، لكن 
الديوان األميري قد أعاد مشــروع 
الالئحة لكونها تتضمن مثالب كثيرة 
مــن قبيل التدخل فــي اختصاص 
السلطة القضائية وهدر للمادة رقم 
٥٠ من الدســتور القاضية بفصل 
التعدي  الســلطات، عوضــا عــن 
على احلريات األكادميية والفكرية 
ألعضاء الهيئة التدريسية وتعطيل 
العقــول مبــا احتوته مــن أحكام 
وإجراءات قهرية واجتاهات فردية 
مخالفــة ملبادئ العدالة واحلق في 
املواجهة واالطالع على املستندات 
ومناقشة الشهود وفحص عناصر 
االتهام وجعل األفعال املؤثمة تقوم 
على مجرد الظنون والتخمني بعيدا 
عــن اجلــزم واليقني. كمــا تضمن 
مشروع الالئحة التنفيذية لقانون 
اجلامعــات احلكوميــة الذي وافق 
عليه الوزير اعتمده مجلس الوزراء 
مســائل تتصل بإفراغ القانون من 
محتواه والعبث فيما جاء من مواد 
بهذا القانــون، ولوال نباهة بعض 
القانونيني ومذكرة  املستشــارين 
جمعيــة أعضــاء هيئــة التدريس 
التفصيلية التي أوضحت مخالفات 
الالئحة التنفيذية وما احتوته من 
أســانيد وحجج في كشــف جملة 
الدستورية والقانونية  املخالفات 
تضمنتهــا،  التــي  واألكادمييــة 
التنفيذيــة  والتصــدي لالئحــة 
لكان ســيترتب على إقرارها هدم 
لكل املكتســبات االكادميية وهدم 
ملفاهيــم احلريــة والعدالة. إن كل 
تلك املالحظات أدت الى وقف اعتماد 
الالئحة التنفيذية وعدم إصدارها.

كما أنه وبعد مضي عام كامل على 
إحالة قانوني اجلامعات احلكومية 
وحظــر الشــهادات العلميــة غير 
املعادلــة الى احلكومــة، لم تصدر 
الالئحــة التنفيذية لكل منهما رغم 
وعود الوزير في اجتماعات اللجنة، 
باالستعجال واالنتهاء من الالئحة 
التنفيذية لكل من القانونني، إال أن 
ذلك لم يحصل ورغم احلاجة امللحة 
لذلك وما نراه من واقع ملموس في 
اجلامعة من عدم القدرة على اتخاذ 
قرارات معينة مهمة ومصيرية ترقبا 
إلصــدار الالئحة التنفيذية لقانون 
حظر الشهادات العلمية غير املعادلة 
دليــل تراخي  الوزيــر في مواجهة 
الشهادات غير املعادلة من شهادات 
وهمية ومزورة وسواها من الشهادات 
غير املعادلة، وال شك بأن مثل هذا 
التراخــي وعــدم اجلديــة ال يخدم 
اجلهود الصادقة املبذولة للنهوض 
بالتعليم ومحاربة الشهادات املزورة 

التي انتشرت مؤخرا.
أضــف إلــى ذلك اعتمــاد وزير 
التعليــم العالي علــى عدم تطبيق 
القانون الستمرار بسط نفوذه على 
جامعة الكويت من خالل التعيينات 

املعيبة فيها.
كما جتاهل وزير التربية وزير 
التعليــم العالــي نداء واســتغاثة 
الباحثني والعاملني في معهد الكويت 
لألبحاث العلمية واملتعلقة بالقرارات 
املتخذة من اإلدارة احلالية للمعهد 
القانونية،  واملنتهيــة الصالحيــة 
حيث دأبت هذه اإلدارة على محاربة 
العناصر الكويتيــة وعرقلتها من 
أداء مهــام عملهــا، عــالوة علــى 
االستمرار بالتعاقد مع مستشارين 
غير كويتيني على الرغم من وجود 
اخلبــرات الكويتية بديــال لها، كما 
دأبــت اإلدارة احلالية للمعهد على 
االستمرار باملخالفات واملالحظات 
املاليــة املذكورة فــي تقرير ديوان 
احملاسبة دون معاجلتها وبعلم من 
الوزير احلالي بصفته رئيس مجلس 
األمناء مبعهد األبحاث العلمية دون 

اتخاذ أي إجراء حيالها.

التراخي في التعليم عن ُبعد واإلضرار بالتعليم اخلاص ومستقبل الطلبة ومخالفة قانون اجلامعات احلكومية وشهادات «البدون»
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يســعى الى وقف هذه التجاوزات 
والعبث واالنتهاكات اجلسيمة التي 
أدت الى تفاقم األزمات على الطلبة 
وأولياء أمورهم وأســرهم ســواء 
في املــدارس احلكومية أو املدارس 
العربية اخلاصــة أو طلبة جامعة 
الكويــت أو طلبــة الهيئــة العامة 
للتعليــم التطبيقي والتدريب، وال 
يخفى على أحد أن مشاريع التعليم 
االلكتروني  التي أنفقت عليها الدولة 
ماليــني الدنانيــر خالل الســنوات 
األخيرة املاضية رغم أهميتها في حال 
وجودها بالوقت الراهن، إال أن أغلبها 
لم يكتب له النجاح ألســباب عدة 
في مقدمتها التقاعس، وعدم تعاون 
قطاعــات وزارة التربية واإلدارات 
املعنية مع بعضهــا البعض، رغم 
أن املــدارس اخلاصة تقوم بدورها 
في الوقت احلالي بالتعليم عن ُبعد 
وجنح البعض منها في تطبيقه، أو 
على األقل ســعت لتطبيقه ويقوم 
طلبة مرحلة الصف ١٢ بالدراســة 
عن ُبعد لتقدمي امتحانات الثانوية 
العامــة رغم عــدم حتديــد معالي 
الوزيــر موعد هــذه االمتحانات أو 
كيفية أدائهــا في موعد قبل انتهاء 
املواعيد التي ُيسمح للطلبة خريجي 
الثانوية من التسجيل في اجلامعات 
اخلارجية التي يرغبون في الدراسة 
فيها، ناهيك عن أن منظومة التعليم 
اإللكترونــي الهادفــة الــى تطوير 
العملية التعليمية لم تعمل من خالل 
حزمة واحدة، بل متفرقة وكل على 
حدة، وهو األمر الذي قلل من فرص 

جناحها.
وعلى ما تقدم، فإن استجوابنا 
الراهن قــد توافرت فيه الشــروط 
الشــكلية واملوضوعيــة على نحو 
ما أســلفناه حسب الدستور، ومبا 
يتوافق مع أحكام الالئحة الداخلية 
ملجلس األمة، وما انتهت إليه أحكام 
وقرارات احملكمة الدســتورية. لذا 
نوجه هذا االســتجواب انطالقا من 
واجباتنــا الدســتورية ونهوضــا 
باملسؤولية التي على عاتقنا رغبة في 
الذود عن الدستور ومعاجلة القصور 
في تطبيق القانون، وحماية ملصالح 
وأمــوال الدولة والشــعب وأبنائنا 
التعليميــة  الطلبــة واملؤسســات 

والكوادر املهنية التابعة لها.
نتقــدم  ذلــك  علــى  وبنــاء 
باالستجواب التالي والذي يتكون 

من احملاور التالية:

احملور األول: التراخي في تطبيق 
التعليم عن ُبعد وسوء اإلدارة واالرتباك 

بني القطاعات واإلدارات املعنية 
بوزارة التريبة إلجناح مشروع منصة 

«بوابة الكويت التعليمية».
منــذ اإلعالن عــن اجلائحة في 
الصــني وانتشــارها حــول العالم 
قامــت احلكومــة متمثلة بــوزارة 
الصحة مشكورة بإعالن إجراءاتها 
الصحية والوقائية ملواجه اجلائحة 
في دولة الكويت في فبراير ٢٠٢٠ إذ 
كان واضحا وجليا أمام كارثة غير 
مسبوقة على مســتوى العالم في 
التاريــخ املعاصر، وقد قامت جلنة 
شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد في 
مجلس األمة بطلب اجتماع فوري مع 
معالي وزير التربية ووزير التعليم 
العالي ملناقشة اإلجراءات واخلطط 
البديلة لدى احلكومة بشأن التعليم، 
ومنذ ذلك الوقت دأب وزير التربية 
ووزير التعليم العالي على تطمني 
أعضاء اللجنة وممثلي الشعب بأن 
الوزارة قادرة على تخطي املشكالت 
والعقبات وأن البدائل ستكون جاهزة 
ومتوافرة خالل أســابيع معدودة، 
إال أن املماطلــة والتأجيــل أصبحا 
ديــدن الوزير بهذا الشــأن من أجل 
تفادي املساءلة السياسية عن طريق 
التسويف واملماطلة ضاربا عرض 
احلائط مســتقبل األبناء واألجيال 
ودون اعتبــار ألهميــة التعليــم 
واســتمراره، وقد أعلن معالي األخ 
وزير التربية ووزير التعليم العالي 
بأنه بصدد إعالن خطط الوزارة في 
منتصف يوليو ٢٠٢٠ وبعد انقضاء 
ستة أشهر قام الوزير بإعالن خطة 
مبتــورة معتمدة علــى إنهاء العام 
الدراسي جلميع املراحل عدا مرحلة 
١٢ ومازالت خطة الوزير املزعومة 
قائمة على افتراض انتهاء اجلائحة 

وهو أمر غير واضح أو معروف.
لذلك، صدر قرار معالي الوزير 
بخصوص إنهاء الدراسة في املراحل 
التعليمية من االبتدائي واملتوسط 
وحتى الصف ١١ لعدم اإلمكانية في 

وزير التربية ماطل في حل املشاكل التعليمية من أجل تفادي املساءلة السياسية
تخبط الوزارة بشأن التعامل مع املدارس اخلاصة أدى إلى إحداث ربكة وفوضى

احملور اخلامس: منع عدميي اجلنسية من احلصول على شهاداتهم اجلامعية
إن الشهادة اجلامعية التي يحصل عليها الطالب 
اجلامعي بعد تخرجه تعتبر وثيقة رســمية تثبت 
حصول صاحبها على املؤهل العلمي الجتيازه املقررات 
الدراسية واشتراطات التخرج من اجلامعة بنجاح، وال 
دخل جلنسية الطالب أو هويته في استخراج شهادته 
اجلامعية، فهذا حق لصيق بشخصية اإلنسان كإنسان 
وغير ذلك يعتبر جرمية بحق اإلنسانية واألخالقية 
لكل معترض أو ممتنــع عن منح حق يتعلق بهذه 
اخلصوصية، فهوية الطالب اجلامعي هي عبارة عن 
االسم ورقم الطالب ومكان امليالد كونها املتطلبات 
األساسية إلثبات صفة ومركز الطالب اجلامعي، وهي 
حــق من حقوقه، وما يقوم به وزير التعليم العالي 
يعتبر جرمية بحق اإلنســان وحقوقه الشخصية 
واملعنوية ومخالفة ألبسط حقوق اإلنسان، وقد سبق 
أن قامت جامعة الكويت مبنع منح شهادات خريجي 
اجلامعة من عدميي اجلنسية وتراجعت عن قرارها 
باستثناء من وزير التعليم العالي، واألدهى من ذلك 
يُطلب من الطالب البدون املتخرج لكي يتمكن من 

احلصول على شهادته االكادميية أن يقدم ما يثبت 
جنسيته وانتماءه ألي دولة ويقدم تعهد يثبت بأنه 
يحمل جنسية بلد ما، وإال فإن فرصة منحه للشهادة 
اجلامعية تكون معدومة وتلقى الرفض املباشر، إن 
معالي الوزير يريد أن يجر الكويت إلى مخالفة حقوق 
اإلنســان األصيلة التي أكدتها املواثيق واملعاهدات 
الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت واعتبرت 
ضمن منظومتها القانونية والتزاماتها العاملية، ولقد 
مارس اجلهات املعنية والواقعة حتت أمره، إشراف 
الوزير أبشــع الصور غير احلضارية واإلنسانية 
حينما وضعت الطلبة البدون حتت طائلة التخيير 
الباطل واملجحف بني عدم احلصول على الشهادة 
التي استغرقت منهم اجلهد واملال والتعب، أو النزول 
عند اإلقرار بأنهم من أتباع جنسية دولة وهو األمر 
الذي سيترتب عليه أوضاع قانونية ومادية ونفسية 
جسيمة. إن هذا املسلك غير احلضاري الذي أقحم 
به الوزير التعليم بالسياسة ليمثل عملية ابتزاز ال 
داع لها في ظل دولة قانون وفي وجود مؤسسات 

متخصصة تســتطيع أن تفصل في أوضاع هذه 
الفئة دون أن تلحق بهم اآلثار الســلبية جراء ذلك 

التخيير الباطل.
وإلى ارتكاب جرمية بحق اإلنسانية وحق اإلنسان 
كإنســان ويضع اسم وســمة الكويت على احملك 
أمام املجتمع الدولي، من مبدأ ال أساس قانوني له 
وال أساس دستوري له ويتناقض مع حق اإلنسان 
باحلصول على شهادته الدراسية التي استحقها كونه 
درس وتعلم واجتاز جميع املراحل الدراسية وجنح 
وتخرج بعد أن قامت اجلامعة بتسجيله ومنحه صفة 
طالب وأعطته هوية ورقم طالب، فيأتي بعدها قرار 
من مسؤول بدرجة وزير للتعليم العالي ليمنعه من 
حقه في شهادته اجلامعية، وكنتيجة لهذه القرارات 
املجحفة حتصل دولة الكويت بلد اإلنســانية على 
نقطة سوداء في تاريخ اإلنسانية لم يسبقها إليها 
أحد في العالم ويســيء بشكل مباشر إلى سجلها 
الدولي بهذا الشأن ويجعلها عرضة حلمالت تسيء 
إلــى مكانتها العاملية بعد أن أصبحت دولة الكويت 

محل تقدير وامتنان من هيئة األمم املتحدة بتسمية 
صاحب السمو أمير الكويت حفظه اهللا ورعاه بأمير 
اإلنسانية، وتقاعس الوزير في حل املشكلة سواء 
متعمدا أو متراخيا يضعنا جميعا كسلطة تشريعية 
وسلطة تنفيذية أمام املجتمع الدولي في موقف ال 

نحسد عليه.
ملا ســبق، وتأسيســا على ما تقدم، والتزاما 
مبســؤولياتنا الدســتورية لذا نتوجه الستجواب 
معالــي وزير التربية وزير التعليم العالي واضعني 
أمامنا ما حملنا إياه الشعب الكويتي وما ميليه علينا 
ضميرنا وأخالقنا وديننا وواجبنا الوطني حاملني 
على ظهرنا املسؤولية الدستورية التي أقسمنا أن 
نكون حامني لها وال نخاف باهللا لومة الئم. سائلني 
املولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها 
من كل مكروه، وأن يجعلنا حصنا حصينا ضد كل 
من تسّول له نفسه اإلضرار باملصالح العامة وعلى 
وجــه التحديد التي تتعلق بالتعليم وحقوق الطلبة 

والقائمني على املؤسسات التعليمية.

احملور الثاني: اإلضرار بنظام التعليم اخلاص 
يتجلى جوهــر التعليم العام في الوقت 
احلالي باملنافسة والتسابق لتطوير التعليم 
نظرا ألن طبيعة التنافس الذي يجري اآلن في 
العالم هو تنافس تعليمي، إذ ان تطوير التعليم 
هو الوسيلة التي ستجعل الكويت حتتل مكانة 
الئقة بها في القرن الواحد والعشرين، وذلك مبا 
يتفق مع مقتضيات العصر وتنمية الشخصية 
اإلنسانية من جميع جوانبها بشكل أفضل 
والتي ال يتحقق إال بتضافر اجلهود من أجل 
النهوض بكل اجلوانب العلمية والتعليمية، مع 
األخذ مبعايير اجلودة املطلوبة للتعليم املدرسي 

من مرحلة رياض األطفال الى التعليم الثانوي، 
عن طريق توفيــر التمويل والرؤى الالزمة 
لتطوير األبعاد واحملاور العلمية والتعليمية 
العملية كافة والتي متثل اإلدارة فيها احملور 
الرئيسي واحملرك األساس لكل ما هو مطلوب 
من املدرسة نحو العملية التربوية والتعليمية.
وقد أدى تخبط وزارة التربية بشــأن 
التعامل مع املدارس اخلاصة الى إحداث ربكة 
وحالة من الفوضى، حيث ســمحت الوزارة 
للمــدارس اخلاصة بإمتام العام الدراســي  
باستخدام التعليم عن بُعد دون أي ضوابط 

ودون رقابة ودون متييز ينب املدارس املتميزة 
والقادرة على إمتام العام الدراسي مع املدارس 
األخرى التــي انتهزت الفرصة للدخول في 
منظومة التعليم عن بُعد بشكل عبثي وعشوائي 
بعيدا عن رقابة الوزارة والذي أحدث ضررا 
كبيرا على مجموعة من أبنائنا الطلبة فقط 
من أجل التكسب املادي على حساب جودة 
التعليم، عالوة على االبتزاز الذي مورس من 
بعض املدارس اخلاصة على أولياء األمور غير 
التربية ورقابتها  مكترثني بإجراءات وزارة 

لضعفها.

ملشاهدة الڤيديو

املنظومة التي يترأسها الوزير فشلت في تنفيذ خطة التعليم عن ُبعد
عدم تعاون قطاعات وزارة التربية واإلدارات املعنية مع بعضها البعض

ال دخل جلنسية الطالب أو هويته في استخراج شهادته اجلامعية
الوزير تعدى على احلريات األكادميية والفكرية ألعضاء الهيئة التدريسية

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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الغامن: مجلس األمة جدد الثقة بوزير املالية 
واجللسة شهدت أجواء راقية وأديرت بحيادية

قال رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن ان 
املجلس جدد الثقة بوزير املالية براك الشيتان، 
مؤكداً أن اجللسة شهدت أجواء دميوقراطية 

راقية وأديرت بحيادية.
وأضاف الغامن في تصريح صحافي أمس 
عقب جلســة التصويت على طرح الثقة أنه 
مت اتباع كل اإلجراءات الالئحية في اجللســة 
ووفقا لالئحة أعطى املجلس احلديث الثنني من 
املؤيدين للطلب بالترتيب واألولوية ملن وقع 
على الطلب، باإلضافة إلى اثنني من املعارضني 
للطلب في جو دميوقراطي راق عقبه التصويت 

على الطلب.

وقال الغامن: «مت جتديد الثقة بوزير املالية 
وبعدها طلب الوزيــر الكلمة وهذا ليس في 

الالئحة وأعطيته الكلمة».
ورداً على سؤال صحافي بشأن ما ذكره 
أحد اخلبراء الدستوريني بأن الوزير لم يعط 
فرصــة للرد قال الغامن «كل ما أرجوه هو أن 
يقرأ الالئحة ويفهمها ويعرف أن الالئحة تنص 
على حديث اثنني من مؤيدي طلب طرح الثقة 

بآلية معينة واثنني من معارضي الطلب».
وأوضح الغامن أنه ال يوجد شيء في جلسة 
طرح الثقة يلزم الرئيس بإعطاء فرصة احلديث 
للوزير، الفتا الى انه مع ذلك عندما طلب الوزير 

الفرصة أعطيت له. واستطرد الغامن قائال «هذا 
جو دميوقراطي واآلراء كلها حتترم ســواء 
كانت مؤيدة أو معارضة أيا كان فمن يحاسب 
النائب هم ناخبوه». وأكد الغامن أن االستجواب 
أدير بحيادية بشهادة كل األطراف وأن جلسة 
طرح الثقة أديرت أيضــاً بحيادية، مبيناً أن 
جلسة يوم الثالثاء القادم عادية يستكمل فيها 

جدول األعمال.
مــن جانب آخر، أعلن الغامن عن تســلمه 
رسميا استجوابا من النائبني د.عودة الرويعي 
ود.خليل عبد اهللا أبل إلى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود احلربي. وأضاف الغامن 

في تصريح صحافي مبجلس األمة أنه وفقا 
للمادة ١٣٥ من الالئحة الداخلية مت إبالغ سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد احلمد 
الصباح والوزير بهذا االستجواب وسيدرج في 

أول جلسة قادمة يوم الثالثاء املقبل.
وحول إمكانية دمج هذا االســتجواب مع 
االستجواب الذي قدمه النائب احلميدي السبيعي 
قال الغامن «وفقا لالئحة إذا كان هناك ارتباط 
فيمكن أن يكون هناك قرار من املجلس بدمج 

االستجوابني ولكن هذا سابق ألوانه».
وذكر الغامن «سأحتدث مع جميع مقدمي 
االستجوابني ومن ثم أطلعكم على أي تطور».

أعلن عن تسلمه استجواباً من الرويعي وأبل لوزير التربية

ملشاهدة الڤيديورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

الكندري يعلن عزمه استجواب رئيس الوزراء
عن السياسة العامة وسوء إدارة ملف «كورونا»

أعلن النائب د. عبدالكرمي 
الكندري عن استجواب لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالــد متضمنــا 
محورين، بصفته املسؤول 
عن السياسة العامة للدولة.

وقال الكندري في تصريح 
صحفي مبجلس األمة أمس 
عقــب جتديد الثقــة بوزير 
املالية، إن اســتجواب سمو 
رئيس الــوزراء يتكون من 
محورين األول عن السياسة 
املالية للدولــة والثاني عن 
آلية إدارة احلكومة مللف ازمه 

كورونا.
وبرر الكندري استجوابه 
لســوء ادارة ملــف كورونا 
وسياســة احلكومــة املالية 
وقرار مجلس الوزراء رقم ٧٢٨ 
الذي مبوجبه طلب من جميع 
الوزارات ان تعطيه دراسات 
ومقترحات حــول االصالح 
االقتصــادي، مطالبا رئيس 
الوزراء بصعود املنصة لكي 
نعرف وجهة نظــره املالية 

واجبًا أنه ال ميكن ان ينتهي 
املجلس او الفصل التشريعي 
من دون مساءلة احلكومة عن 

ملف ازمة كورونا».
وقال الكندري إن استجواب 
وزير املالية براك الشــيتان 
انتهى ولكن لم تنته األحداث 
التي صاحبت هذا االستجواب.

وأكد ضرورة حسم اجلدل 
الذي اثير في وسائل التواصل 
االجتماعي حول ما إذا كانت 
هناك وثيقة اصالح اقتصادي 
أم ال وهل هي قرارات أم مجرد 
مقترحات؟ مؤكــداً أن هناك 
تسريبات توضح أن وزارة 
املالية أسمتها وثيقة ولكنها 
تبقىا كتــب داخلية خاصة 

بالوزارة.
وتساءل الكندري هل بقاء 
الوزير من عدمه سيغير من 
القرار؟ موضحًا أنه ومبا أن 
القــرار صــادر مــن مجلس 
الوزراء فإذن هي السياســة 
العامة والشكل العام حلكومة 
سمو الشيخ صباح اخلالد.

كان صادقا مع الشعب فعليه 
ان يلغي هذا القرار، مشــيرا 
الى انه مع عدد من املواطنني 
يرون ان احلكومة لم تنجح 
في ادارتها أزمة كورونا ولذلك 
على سمو الرئيس ان يصعد 
املنصة ويدافع عن سياسته 
املالية وطريقته في إدارة ملف 

أزمة كورونا.

وقال الكنــدري إن وزير 
املالية تعهد اليوم وأرســل 
امليزانية العامة للدولة، مؤكداً 
أن الوزير ســتتم إقالته من 
احلكومة وسيأتي وزير آخر 
ســيتم من خالله املســاس 

بجيب املواطن.
يريــد  «مــن  وأضــاف 
احملاسبة احلقيقية عليه ان 
يذهب إلــى من أصدر القرار 
وجعله سياسة عامة للدولة، 
ومــن أصدر هذه السياســة 
العامــة هــو ســمو رئيــس 

مجلس الوزراء».
واستطرد الكندري قائال 
«من يقول إن الوثيقة أصبحت 
نافذة فعًال عليه االجتاه الى 
ســمو رئيس الوزراء، ومن 
يقول إنها لــم تطبق فعليه 
ايضا الذهاب الى من سيطبقها 
وهو سمو رئيس الوزراء»، 
مؤكداً انه ســيذهب مباشرة 

ملن أصدر القرار رقم ٧٢٨.
وبني الكندري أن مجلس 
الوزراء لديه اجتماع غدا وإذا 

برر املساءلة بسبب قرار مجلس الوزراء بطلب مقترحات لالصالح االقتصادي

 د.عبدالكرمي 
الكندري

وهل فيها مســاس بجيوب 
املواطنني ام ال؟

الفصــل  أن  وأضــاف 
التشــريعي احلالي شــارف 
على االنتهاء والشعب تكاتف 
مع احلكومة منذ ستة أشهر 
فــي مواجهة أزمــة كورونا، 
مستدركا بالقول «لكن اليوم 
بعــد عــودة احليــاة أصبح 

رئيس البرملان العربي يدين بشدة
 االعتداء التركي السافر على سيادة العراق

القاهرة- هناء السيد  

أدان رئيس البرملان العربي 
د.مشعل بن فهم السلمي بأشد 
العبارات االعتداء السافر الذي 
قامت به اجلمهورية التركية 
بقصــف منطقــة ســيدكان 
مبحافظــة أربيــل العراقيــة 
بطائرة مسيرة األمر الذي أدى 
إلى قتل وإصابة عدد من قوات 

حرس احلدود العراقي.
وشــدد رئيــس البرملــان 
العربــي على أن هذه األعمال 

العدائية السافرة واخلروقات 
التــي  املتكــررة  العســكرية 
تقــوم بهــا القــوات التركية 
على األراضــي العراقية تعد 
تعديــا خطيرا على ســيادة 
جمهورية العــراق، وانتهاكا 
صارخــا مليثاق األمم املتحدة 
الدولــي واألعراف  والقانون 
الدوليــة، وخرقــا واضحــا 
لقرارات مجلس األمن الدولي، 
وعدم احترام لعالقات حسن 

اجلوار.
الســلمي تضامن  وأكــد 

مجلس األمن الدولي بالتحرك 
الفــوري والعاجــل إليقاف 
االعتداءات التركية املتكررة 
على سيادة جمهورية العراق 
حفاظا على األمن والسلم في 

املنطقة.
البرملــان  وعبــر رئيــس 
العربي عن خالــص تعازيه 
ومواساته جلمهورية العراق 
رئيســا وحكومــة وبرملانــا 
وشعبا في ضحايا االعتداء، 
ســائال اهللا عز وجل أن مين 
على املصابني بالشفاء العاجل.

ووقوف البرملان العربي التام 
مع العراق في احلفاظ على 
أمنه وسالمة مواطنيه ودعمه 
في كل ما يتخذه من إجراءات 
وتدابير للدفاع عن سيادته 
والتصــدي ألي اعتداء على 
أراضيه، معربا عن استعداد 
البرملــان العربي للعمل مع 
مجلس النواب العراقي حلشد 
التأييــد والدعــم اإلقليمــي 
والدولي إليقاف االعتداءات 
علــى  املتكــررة  التركيــة 
األراضــي العراقية، مطالبا 

انتهاك صارخ مليثاق األمم املتحدة والقانون واألعراف الدولية

د.مشعل السلمي

الدالل: كيف مت احتساب نسبة
 (٧١٪) من امليزانية مرتبات ودعوم؟

وجه النائب محمد الدالل 
سؤاًال إلى وزير املالية براك 
الشــيتان قال في مقدمته 
إنه فــي ١٤ يناير ٢٠٢٠ مت 
اعتمــاد مشــروع قانــون 
العامة للســنة  امليزانيــة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ من قبل 
الوزراء وإرســاله  مجلس 
وقــدرت  األمــة  ملجلــس 
 ٢٢٫٥ بـــــــ  املصروفــات 
مليار دينار مقســمة على 
النحو التالي (٧١٪) مرتبات 
ودعوم  (١٦٪) مصروفات 

رأسمالية، (١٣٪) باقي املصروفات ومن 
ثم في ٢٠٢٠/٠٦/٠٤ وافق مجلس الوزراء 
على تكليــف وزارة املاليــة بتخفيض 

ميزانية اجلهات بحد أدنى (٢٠٪).
وطالب الــدالل تزويده وإفادته عما 

يلي: 
١- كيــف مت احتســاب نســبة (٧١٪) 
مــن امليزانيــة مرتبــات ودعــوم؟ مع 

باالعتبــار  األخــذ 
أن البــاب األول من 
امليزانية (تعويضات 
يقــدر  العاملــني) 
بســبعة مليــار أي 
(٣٠٪) من امليزانية 

فقط.
٢- ما هي املشاريع 
املصنفة كمصروفات 
رأسمالية؟ وما مقدار 
العوائــد املتوقع أن 

حتققها؟
٣- ما هي املصروفات 

التي سيشملها التخفيض (٢٠٪)؟
٤- هل قامت احلكومة بإعادة هيكلة 
امليزانية بالتخلي عن بعض املشاريع 
املقررة في اخلطــة التنموية مراعاة 
لعجــز امليزانيــة، وما هــي تلك هذه 
املشاريع وما مقدار املبالغ التي متت 
االســتفادة منها فــي اعــادة الهيكلة 

للميزانية.

استفسر عن إعادة هيكلة امليزانية العامة

ملشاهدة الڤيديو
شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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الرويعي وأبل: قرارات وخطوات وزير التربية لم تكن 
باملستوى املطلوب وال تتماشى مع اتفاق «التعليمية»

أعلن النائبــان د.عودة الرويعــي ود.خليل أبل 
عن تقدميهما أمس استجوابا لوزير التربية ووزير 

التعليم العالي د.سعود احلربي من ٥ محاور.
وأوضح النائبان، فــي مؤمتر صحافي مبجلس 
األمة، أن االســتجواب يتناول قضيــة التراخي في 
تطبيق التعليم عن بعد وسوء اإلدارة واالرتباك بني 
القطاعات واإلدارات املعنية بوزارة التربية بشــأن 
التعليــم عن بعد ومشــروع منصــة بوابة الكويت 
االلكترونية. وبينا أن احملور الثاني يتناول موضوع 
اإلضرار بنظام التعليم اخلاص واتخاذ قرارات من 
دون اعتبار ملعايير اجلودة، في حني يتناول احملور 
الثالــث قضية اإلضرار مبســتقبل الطلبة والتأخر 

بإعالن البعثات الدراسية.
وأفادا بأن احملور الرابع يتعلق مبخالفة قانون 
اجلامعات احلكومية وقانون حظر الشهادات العلمية 
غيــر املعادلة وعــدم إصدار الالئحــة الداخلية لكل 
منهمــا وعدم قيام الوزير بدوره في اإلشــراف على 

مؤسسات التعليم العالي.
واوضحــا أن احملور اخلامس يختص مبوضوع 

منع عدميي اجلنســية (البدون) من احلصول على 
شهاداتهم اجلامعية في جامعة الكويت بعد إمتامهم 

جميع املتطلبات اجلامعية للتخرج.
واعتبر الرويعي أن القرارات األخيرة واخلطوات 
التي اتبعت من الوزير لم تكن باملســتوى املطلوب 
وال تتماشــى مــع ما مت االتفاق عليــه داخل اللجنة 
التعليميــة من أولويات ومنها مــا ورد في احملاور 
اخلمســة. ورأى أن الوزيــر لم تكن لديه سياســة 
واضحة في ملف التعامل مع أزمة كورونا وما نتج 
عنها كموضوع التعليم عن بعد أو جتهيزات املدارس 
والقــرارات اخلاصة بهذا األمر، إضافة إلى تراكمات 
ســابقة لم يعاجلهــا الوزير. وأضــاف «رغم الدعم 
الكامل الذي تلقاه الوزير من أعضاء اللجنة ملواجهة 
كورونا إال أنه لألســف لم نر أي تعاون من الوزير 
ونرى تهديدا للمستقبل التعليمي من خالل القرارات 
التــي مت اتخاذها والسياســة غير الواضحة املعالم 

واألهداف والرؤى واخلطوات واالستراتيجيات».
وبني أن األزمة كشفت عن مدى الضرر الذي حلق 
بالطالب داخل الكويت وخارجها وبالكوادر التعليمية 

واإلدارية والفنية في جميع قطاعات التعليم بسبب 
سياسة غير معلومة االجتاه من قبل الوزير. 

وأكد أن قرار دمج االستجواب مع االستجواب املقدم 
من النائب احلميدي السبيعي يعود إلى مجلس األمة 
وما يترتب على التنسيق بني مقدمي االستجوابني.

مــن جهته، أكد النائب د.أبل أنــه كمقرر اللجنة 
التعليمية وزميله النائب د.عودة الرويعي كرئيس 
للجنة التعليمية منحا الوزير املهلة الكافية والدعم 
الكامل في سبيل الوصول إلى معاجلة للمشاكل التي 

تواجه موضوع التعليم.
وأشار إلى أن «الوزير لم ينفذ وعوده مبعاجلة 
املشــاكل التعليميــة التي أفرزتهــا األزمة الصحية 
بعد مرور أشــهر، وعقب االســتجواب الذي قدم له 
من النائــب فيصل الكندري أعلن عن أمور خطيرة 
وسلبية تقود إلى مستقبل غير واضح بشأن التعليم 

بشكل عام في الدولة».
ورأى أن الوضع احلالي يقود التعليم إلى اخلطر 
ونفق مظلم، مشــددا على أن االســتجواب يأتي من 

باب املسؤولية.

الوزير لم ينفذ وعوده مبعاجلة املشاكل التعليمية

الوضع احلالي يقود التعليم إلى اخلطر ونفق مظلم  ونؤكد أن االستجواب يأتي من باب املسؤولية

٣ نواب يستعجلون مكافأة
 نهاية اخلدمة للكويتيني

..ويسأل العقيل: ما خطواتكم جتاه 
امللفات اخلاصة بقضية البنغالي؟

قــدم النواب عبــداهللا الكندري وخليل 
الصالح واسامة الشاهني طلبا باستعجال 

بعض القوانني.
وجاء الطلب كالتالي: بجانب ما ســبق 
لنا تقدميه من طلبات تقدمي مواضيع مهمة 
مثــل: الكهرباء واملاء ـ قانــون االنتخاب ـ 
أسعار البنزين.. إلخ، وبجانب ما تتطلبه 
ظــروف كورونــا الراهنة من اســتعجال 
موضوعات مثل: قانون اإليجار ـ املدارس 

اخلاصــةـ  العمالة الوطنيــة.. إلخ، نتقدم 
بطلب اســتعجال املواضيع التالية، علما 
أن تقاريرهــا منجزة ومدرجة على جدول 

األعمال:
١ـ  قانون مكافأة نهاية اخلدمة للكويتيني 
العاملني في القطاع اخلاص (مداولة ثانية).

٢ ـ قانون اإلدارة العامة للتحقيقات.
٣ـ  قانون املساعدات العامة، وما يتعلق 

مبكافأة ربات البيوت.

وجه النائب محمد الدالل سؤاال إلى 
وزيرة الشــؤون االجتماعية والعمل 
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية 
مــرمي العقيل، قال في مقدمته: أثارت 
قضية االجتار باإلقامات أو اإلســاءة 
واالستغالل للعمالة على نحو مخالف 
للقوانني الداخلية في الكويت واملواثيق 
الدولية الكثير من التساؤالت وأوجه 
االعتــراض، ومثال على ذلك القضية 
املثارة حاليا وهي قضية البنغالي التي 
تعتبر قضية محلية ودولية ومرتبطة 
بجرائم ومخالفات لتشريعات محلية 
وقوانني ومواثيق دولية، ومن منطلق 
مســؤولية هيئة القــوى العاملة في 
هذا الشأن، لذا يرجى افادتنا بالتالي:
١- مــا اإلجراءات واخلطوات التي 
قامت بها الوزارة وهيئة القوى العاملة 
جتاه املعلومــات والبيانات وامللفات 
البنغالــي حتديدا  اخلاصة بقضيــة 
والشــركات واألطراف واألشــخاص 

املرتبطة بها.
٢- ما خطوات الوزارة وهيئة القوى 
العاملة بشأن تقييم أداء هيئة القوى 
العاملة جتــاه النظم والتشــريعات 
احلاليــة والتي لم تعالج قيام جرائم 
قضية البنغالي، وهــل يوجد توجه 

لتعديل التشــريعات للحيلولة دون 
تكرار مثل هذه اجلرائم.

٣- هل قامت الــوزارة بالتحقيق 
القانوني بشأن قيام قضية البنغالي 
وهل التحقيق القانوني واإلداري شمل 
األطراف املعنية بالوزارة وقطاعاتها 
املختلفة التي أتاحت قيام مثل قضية 
البنغالي، مع تزويدي بنتائج التحقيق 

ان وجدت.
٤- هــل هنــاك أطــراف عاملة في 
الوزارة وهيئة القــوى العاملة متت 
إحالتهم للنيابة والقضاء بسبب قضية 
النائب البنغالي أو القضايا املشابهة 
بشــأن التجاوزات املخالفــة لقوانني 

العمل أو االجتار بالبشر؟
٥- هل تســلمت الــوزارة وهيئة 
القوى العاملة أي شكاوى أو اعتراضات 
من منظمات دولية أو منظمات حقوق 
اإلنسان بشأن جرائم االجتار بالبشر 
العاملة  القــوى  واالجتار ومخالفات 
منــذ عام ٢٠١٥ وحتــى تاريخه؟ وما 
خطوات الوزارة وهيئة القوى العاملة 
في التعامل معهــا وما ردود الوزارة 
وهيئة القوى العاملة على تلك الرسائل 
والشــكاوى مــن املنظمــات الدولية 
الرسمية أو منظمات حقوق اإلنسان؟

قدموا طلباً شمل اإلدارة العامة للتحقيقات واملساعدات العامة

خليل الصالح اسامة الشاهنيعبداهللا الكندري

محمد الدالل
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«بدون» في «الصحة» يبيع الطبيات للموظفني في قبضة «اجلنائية»
عبداهللا قنيص

أحال رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية شخصا 
من غير محددي اجلنســية 
يعمل في وزارة الصحة الى 
النيابــة العامة وجار حصر 
موظفني تعاملوا معه وذلك 

هــذا، ولم يعــرف ما إذا 
كان املتهــم يقــوم بالتزوير 
فــي اســتخراج الطبيات ام 
انه يستغل عالقته باالطباء 
ويدخل اليهم من منطلق ان 
املوظفني الذين يستفيدون من 
خدماته هم اقارب واصدقاء 

له.

وبعد إجــراء التحريات 
مت ضبــط املتهــم والــذي 
اعترف بجرمه مشيرا الى 
انه اعتاد فعل ذلك قبل وبعد 
ازمة كورونـــــا وأنـه يقدم 
الطبية ومدتها اســبوع بـ 
٥٠ دينارا وملدة اســبوعني 

بـ ٧٥ دينارا.

واستنادا الى مصدر أمني 
فإن معلومات وردت الى احدى 
االدارات املختصة في االدارة 
العامة للمباحث مبا يفيد بأن 
هناك شخصاً يستغل عمله في 
الصحة ويقوم ببيع طبيات 
علــى املوظفني رغم ان اغلب 

املوظفني كانوا في عطلة.

يتقاضى ٥٠ ديناراً مقابل أسبوع و٧٥ ألسبوعني

على خلفية قيام املتهم ببيع 
الطبيات مبقابل مالي.

هذا، واعتــرف املتهم في 
التحقيقات التي اجريت معه 
بأنه يقدم خدماته مبقابل مالي 
وأنــه يوّقع علــى الطبيات 
مســتغال عملــه فــي وزارة 

الصحة وعالقاته.

ضبط مواطن على «أملانية» حديثة
 ضرب شرطيًا وكسر احلظر

انتحار وافد شنقًا بغصن شجرة.. ووافدة مبروحة سقف
سعود عبدالعزيز 

احيلت جثة وافد هندي في العقد 
الرابع من عمره الى الطب الشــرعي 
بعدما اقدم على شنق نفسه باستخدام 
غصن شجرة في منطقة الفنطاس.

قال مصــدر امني ان وافدا هنديا 
ابلــغ بوجود شــخص معلــق بأحد 
االشجار في الفنطاس، وعلى الفور 
مت إخطار رجال اإلطفاء، حيث انتقلوا 
ورجال أمن املنقف وتبني ان املنتحر 
وافد هندي، ومت اخطار املباحث بفتح 

حتقيق للوقوف على سبب الوفاة.
مــن جهة أخــرى، أقدمــت وافدة 
هندية من مواليد ١٩٧٢ على االنتحار 
شنقا داخل غرفة تقيم بها في منطقة 
العباسية، وقال مصدر أمني إن رجال 
األمن ولدى انتقالهم إلى موقع البالغ 

بعد تلقي بالغ بوجود حالة انتحار 
عثروا على جثة الوافدة وهي ممددة 
على الســرير بعد إنزالهــا من على 
حبل شــنقت به نفســها باستخدام 
مروحة، ومت تسجيل قضية انتحار 
برقم ١٦/٢٠٢٠ جنايات جليب الشيوخ.

محمد اجلالهمة

أسعف عســكري في وزارة الداخلية 
برتبة وكيل عريف الى مستشفى الصباح 
للعالج من اصابات حلقت به اثر تعرضه 

للضرب من قبل مواطن.
ومت توقيــف املواطــن وإحالتــه الى 
اجلهــات املختصة بتهم متعلقة بكســر 
حظر التجول واالعتداء بالضرب وإهانة 

موظف عام.
واستنادا الى مصدر امني فإن احدى 
الدوريــات اوقفت مركبــة أملانية حديثة 

خالل فترة حظر التجول، ولدى ســؤال 
قائد املركبة إذا ما كان يحوز اذنا بالتجول، 
اجاب بالنفــي، ولدى الطلب منه مرافقة 
رجال االمن قام باالعتداء على العسكري.

من جهة اخرى، ارتفعت اعداد املخالفني 
حلظــر التجــول امــس اذ مت توقيف ٢٢ 
مخالفا بواقع ٢٠ مواطنا وشــخصني من 
جنســيات اخرى، وبحسب بيان لوزارة 
الداخليــة فإن محافظــة االحمدي ضبط 
بها ١٧ مخالفا، فيما ضبط ٣ في العاصمة 
ومخالفان في مبارك الكبير، فيما لم يتم 

ضبط مخالفني في احملافظات األخرى.

مبارك التنيب

سجلت في مخفر شرطة هدية قضية 
خيانة امانــة وحتمل في طياتها نوع 
من الطرافة، اذ قــال املبلغ ان املركبة 

استخدمت لـ ٢٠٠٠ كلم.
وفــي التفاصيــل، فــإن مواطنا من 
مواليــد ١٩٦٢ تقدم الى مخفر شــرطة 
هدية، مشــيرا الى انــه عرض مركبته 
االميركية للبيع عبر برنامج «فورسيل»، 
حيث تواصل معه مواطن وعرض عليه 
شــراء املركبة وسلمه مبلغ ١٠٠ دينار 
في منتصف شهر يوليو املاضي، واول 
من امس ابلغه املشتري بانه تراجع عن 
شراء املركبة بعدما اكتشف ان بها عيوبا، 
وعليه ارسل ابنه العادة املركبة واذ به 
يفاجأ بأنها قد استخدمت لـ ٢٠٠٠ كلم.

وعلى صعيد آخر، تقدم مواطن من 

مواليد ١٩٩٢ ببالغ الى مخفر شــرطة 
الدسمة وابلغ عن سرقة سيارة رباعية 
الدفع خالل وجودها في ساحة ترابية 

مقابل منزله.
من جهة اخرى، شهد طريق الدائري 
الرابــع في الثالثة فجــرا امس حادث 
تصادم مركبة بحاجز حديدي وهو ما 
ادى الــى وفاة مواطن ووافدة ايرانية 
وإصابة آخر مت اسعافه الى مستشفى 
الصباح. واســتنادا الــى مصدر امني 
فــإن عمليــات وزارة الداخليــة تلقت 
اخطــارا بوقوع حادث علــى الدائري 
الرابع ميني منطقة جابر االحمد، ولدى 
انتقال رجال االمن تبني ان املركبة كان 
بداخلها مواطنان األول توفي وهو من 
مواليد ١٩٨٣ واإليرانية من مواليد ١٩٨٩، 
اما املصاب فهو من مواليد ١٩٨٣، ومت 

من حادث الدائري الرابعتسجيل قضية اصطدام ووفاة.

مواطن يتهم خادمته بسرقة
 ساعة موديل ٢٠١٦

سعود عبدالعزيز

انتقل رجال األدلة اجلنائية إلى موقع 
جاخــور يقــع الى جانــب محمية معهد 
االبحاث العلمية لرفع اآلثار من داخله، 
وذلك في اعقاب تقدم مواطن متقاعد في 
وزارة الدفاع مبلغا عن تعرض جاخوره 
للســرقة، وقال مصدر امني ان املواطن 
قال ان غرفة حارسه باجلاخور تعرضت 
للسرقة عن طريق الكسر وأن املسروقات 
عبارة عــن ١٥٠ دينارا وتلفــاز من قبل 
حــارس جاخور آخر، وســجلت قضية 

سرقة في مخفر شرطة كبد.
من جهة أخرى، تقدم مواطن الى مخفر 
شــرط الروضة واتهم خادمــة فلبينية 
بسرقة ساعة والدته وهي ساعة ثمينة 

تقــدر قيمتهــا بعشــرات آالف الدنانير 
وأن الســاعة موديل ٢٠١٦ وقدم بيانات 
الســاعة املسروقة ومت تســجيل قضية 

سرقة واستدعاء املدعى عليها.
علــى صعيد اخر، أمــر محقق مخفر 
شــرطة الفنطاس، وفي اعقاب تسجيل 
مواطــن لقضية ســرقة، مت ادراج اســم 
وافدة فلبينية على قوائم املطلوب القبض 
عليهم وغير املصرح لهم بالسفر، وكان 
مواطــن ابلغ مخفر الفنطــاس ان وافدة 
فلبينيــة تدعى اكيال ســرقت ٥٠ دينارا 
من املنزل وهربت الى جهة غير معلومة 
بطريقة مثيرة اذ اختفت بعدما ســرقت 

جواز سفرها.
 هذا، ومت تسجيل قضية سرقة بحق 

الوافدة.

متقاعد في «الدفاع» يتهم حارسًا باالستيالء على تلفاز و١٥٠ دينارًا

«االستئناف»: احلقوق العمالية ال تخضع للتحكيم

استمرار حجز «شبكة الغسيل» إلى ٢٦ اجلاري

تغرمي املغردة صاحبة مقطع «احلجاب واجلنة»

أكدت محكمة االستئناف 
أن العالقــة الناشــئة عن 
عقــد العمــل تدخل ضمن 
االختصاص النوعي للدائرة 
العمالية في احملكمة الكلية.
جــاء ذلك خــالل حكم 
ألغت خالله احملكمة حكم 
محكمة أول درجة القاضي 
بعــدم االختصاص بنظر 
الدعــوى، حيــث قضــت 
بإعادة الدعوى إلى محكمة 
أول درجة لنظرها مجددا.
وذكــرت احملكمــة أنه 

ال ينــال من ذلك مــا يتضمنه عقد البيع 
والتنازل عن املنشأة، مشيرة إلى أن ذلك 
من اختصاص هيئات التحكيم القضائية 
املشكلة مبحكمة االستئناف القتصار ذلك 
علــى املنازعات بني طرفي العقد بشــأن 
ما يثار من نزاعات بشــأن تفســيره أو 

تنفيذه أو إلغائه.
وكان احملامي سلطان الطوالة قد أقام 
الدعوى مطالبا مبستحقات موكله لدى 
الشــركة التي كان يعمــل بها، مبينا أنه 

أثناء نظر الدعوى فوجئ 
أن الشــركة قدمــت عقدا 
يفيد بأنهــا قامت ببيعها 
وتنازلهــا عن الترخيص 
لشــخص آخــر، وأنه قد 
ورد في العقد أن ما ينشأ 
من خالفات مبناسبة هذا 
العقد يكون االختصاص 
فيهــا لتحكيم مــن بينها 
العاملــني  مســتحقات 

بالشركة.
إلى  الطوالــة  وأشــار 
أن املســتحقات العمالية 
الناشئة عن عقد العمل تختص بها الدائرة 
العمالية وأن شرط التحكيم الذي استند 
إليه احلكم املطعون عليه ال عالقة للعامل 
به أنه يحكم العالقة بني الشركة والشخص 
الذي مت التنازل له عن املنشــأة ومن ثم 

ال يؤثر ذلك مبستحقات موكله.
وذكر أن املستحقات العمالية متعلقة 
بالنظــام العام وال يجوز أن تكون محل 
تنصل من قبل صاحب الشركة والشخص 
املتنازل له بحجة وجود شرط التحكيم.

رفض قاضــي جتديد احلبس، إخالء 
سبيل أعضاء شبكة غسيل األموال وهم 
إيراني ومواطنــان ومصري وبلجيكي، 
وأمر باستمرار حجزهم على أن يعرضوا 

عليه مجددا بعد أسبوعني.

وكانت النيابة العامة قد حققت على 
مدى أيام مع املتهمني وآخرين على صلة 
بهــم بتهم عــدة أبرزها غســيل األموال 
واالجتار باخلمور والرشــوة، غير أنهم 

أنكروها جميعا.

قضت محكمة اجلنح بتغرمي مغردة 
فــي موقع التدوين االجتماعي «تويتر» 
مبلــغ ٢٠٠٠ دينــار مــع وقــف النفــاذ
بكفالــة ٥٠ دينارا إلســاءتها إلى الدين 

اإلسالمي.
وكانت املتهمة قد ظهرت مبقطع مصور 

وهي تتحدث عن احلريات بارتداء املالبس 
واحلجاب.

وقــال املدعي باحلــق املدني احملامي 
بشــار النصار إن هــذا احلكم رادع لكل 
من تســول له نفسه التعدي على ديننا 

اإلسالمي وثوابتنا الدينية.

عدل ومحاكم

احملامي سلطان الطوالة

عبدالكرمي أحمد

خيانة أمانة بـ ٢٠٠٠ كلم بعد عرض بيع مركبة على «فورسيل»
وفاة مواطن وإيرانية في اصطدام مركبة بحاجز حديدي
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نوال: اجلزء الثاني من األلبوم قريبًا
عبداحلميد اخلطيب

تربــط  قويــة  عالقــة 
الكويتية  «القيثارة» نــوال 
بجمهورهــا قوامهــا احلــب 
والــود واالحتــرام املتبادل، 
ومبنيــة على قنــاة تواصل 
متينــة بينهمــا ســواء فــي 
احلفــالت املباشــرة أو عبر 
«السوشيال ميديا»، وأصبح 
محبوها ينتظرون بشــغف 
أغنياتها املفعمة باألحاسيس 
واملعانــي الراقية، فما تلبث 
أن تطــرح عمال جديدا حتى 
يطالبونها بآخر، ومن جانبها 
حتاول نوال أن تقدم لهم كل 
ما ينــال رضاهــم، وها هي 
تواصل هذه الفترة تسجيل 
أغاني ألبومها املنتظر، حيث 
انتهت من اجلزء األول منه، 
وأعلنت انها حاليا تســجل 
اجلــزء الثاني، ومن املتوقع 
طــرح األلبوم نهايــة العام 
احلالي، وسيشــهد تعاونها 
مع عدد من األسماء البارزة 
على مستوى الكلمة واللحن 

والتوزيع.
واملعــروف أن نــوال لم 
تتوقــف عن تقــدمي أعمالها 
الغنائيــة حتى في ظل أزمة 
«كورونــا»، حيــث طرحت 
في مايو املاضي ألبوم «نعم 
كبيرة» من كلمات الشــاعر 
الكبير بدر بورسلي وتلحني 

مشــعل العــروج وتوزيــع 
د.عدنــان عبــداهللا، وتعبر 
األغنيــة عن مشــاعر احلب 
والــوالء للوطــن وتعطــي 

األمــل في أن القــادم أفضل. 
وتقول كلماتها: «نعم كبيرة 
بالفعل.. نعم كبيرة بالعزم.. 
نعم كبيرة هــذي.. الكويت 

صل على النبي»، وقد حظيت 
األغنيــة بنجــاح كبيــر بني 

اجلمهور.
وكان اجلمهــور قد اطلق 

عبر «تويتر» هاشتاغ بعنوان 
«#ام_حنني_جمهــورج_

مشتاق» طالبها خالله بعمل 
غنائــي جديد، وردت عليهم 
«القيثارة» بالتعبير عن مدى 
اشتياقها لهم، كاشفة عن قرب 
انتهائها من تسجيل البومها 
كامــال ليكون جاهزا للطرح 
قريبا، وقالت: «قاعدة اجهز 
اجلزء الثاني من األلبوم، وإن 
شاء اهللا ألتقي فيكم قريبا، 

وانتو دائما في القلب».
مــن جهة أخــرى، عبرت 
نــوال عــن حزنها الشــديد 
ملا حــدث في لبنان بســبب 
انفجــار مرفأ بيــروت الذي 
خلف العديــد من الضحايا، 
وتضامنــت مع حملة «معك 
يــا لبنــان» التــي أطلقتهــا 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
جلمع التبرعات املالية لدعم 
املتضرريــن جراء االنفجار، 
داعيــة املولى عــز وجل  أن 
يلطف بلبنان ويحفظ أهله 

من كل سوء.
اجلديــر بالذكــر أن آخر 
ألبــوم طرحتــه نــوال كان 
«احلنني» فــي نهاية ٢٠١٩،، 
وضم أغنيات: «الرايا البيضا، 
على األقل، السهر، من قاصد، 
عناد فيك، مكانك، بكرة خير، 
عمري قصير، بس احبك، يا 
أبو الشباب، على فرقاك، ما 

تسوى غال».

مي عز الدين في الهرم بسبب «خيط حرير»

الصيداوي: املوسيقى متنفس في «املأساة الكورونية»

وهي أغنية ســنغل ستصدر 
قريبا إن شاء اهللا وأيضا من 
أحلان القعود وأجواء هند التي 
الرائعة وهي  عودتنا عليهــا 
أجواء اإليقاع السواحلي، ولكن 
بأسلوب حديث وجديد، وهي 
من كلمات الشــاعر منصور 

الواوان.

عــذب يدخل القلب ســريعا 
دون استئذان وأيضا وضعت 
كلمات أغنيته على أحلان املبدع 
الصعب امللحن القدير عبداهللا 
القعود، وأيضا سيجمعني مع 
الفنانة صاحبة الصوت املوزون 
والتي تتميز بطابع خاص ونبرة 
مميزة الفنانة البحرينية هند، 

والعيش معها هو لقاح للحياة 
بالفعل، وأنا حاليا لدي عمالن، 
فقريبا سيصدر البوم الفنان 
السعودي القدير طالل سالمة 
والذي من ضمنه عمل تعاملت 
به معه، خصوصا أن هذا الفنان 
له أسلوب راق حساس، فهو 
رقيق املشاعر بالفعل وصوته 

عن ارضنا احلبيبة واألراضي 
العربية والغربيــة، وكل من 
عانى ويعاني من تلك املأساة 

الكورونية.
وأضاف: على الرغم من هذه 
الظروف، إال أنني أجد املوسيقى 
النفس  عالجا أيضا يهــدئ 
ويطيب اخلاطر واإلحساس بها 

دالل العياف

هو من يتنفس موسيقى 
وهو مــن يقضي طوال أيامه 
بني السلم املوسيقي واألحلان، 
فهو موسيقي الهوى عاشق لها 
ألبعد احلدود، املؤلف املوسيقي 
ربيع الصيداوي هو من يجد 
نفسه ويلقى ذاته عندما يركز 
للناس  على عمل ما ليخرجه 
بكامل حلته ومنها الفن الراقي 
واالتزان بتركيب الكلمة على 
اللحن وهو من املرحلة املهمة 
في إجناز أي عمل موســيقي 
طربي فني مع املثلث املوسيقى 

الفذ.
الظــروف  وفــي ظــل 
االســتثنائية التي يعيشــها 
العالم بسبب جائحة كورونا، 
عبر املؤلف املوســيقي ربيع 
الصيداوي عن شعوره باألسى 
ملا يحدث من آثار سلبية لهذا 
الوباء، ومتنى أن يرفعه اهللا عن 
اجلميع وتزاح هذه الغمة نهائيا 

جديده مع طالل سالمة والبحرينية هند

السعودي طالل سالمةالبحرينية هنداملؤلف املوسيقي ربيع الصيداوي

بعد إطالق هاشتاغ «#ام_حنني_جمهورج_مشتاق» 

د.سناء شافع.. في ذمة اهللا

وابراهيم بوخليف وموسى عبدالرحمن.
باالضافة الى طالب من سنوات نقل اخرى 
وهم: هدى سلطان، سعاد علي، أحمد جوهر، 

أحمد مطلق، محمد حميد، وأنور عبداهللا.
وقد شارك الراحل د.سناء شافع في عدد 
من املؤمترات واملهرجانات التي أقيمت في 
الكويت ألنه كان يحمل فكرا واعيا لتطوير 

احلركة املسرحية العربية. 
يذكر أن الراحل د.سناء شافع تخرج في 
املعهد العالي للسينما وعمل مدرسا به، كما 
عمل بالتلفزيون والسينما واملسرح، حيث 
أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام ١٩٧٥، ومن 
أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم «حتى ال 
يطير الدخان» وفيلم «فوزية البرجوازية»، أما 
بالنسبة للتلفزيون فقد شارك في مسلسالت 
«الزيني بركات» و«حضرة املتهم أبي»، وكان 
آخر ظهور له  في رمضان املاضي مبسلسل 
«ليالينا ٨٠»، كما ظهر كضيف شــرف في 

مسلسل «القمر آخر الدنيا».
رحم اهللا د.سناء شافع وأسكنه فسيح 
جناته، ونتمنى من إدارة املعهد العالي للفنون 
املسرحية أال تنسى عطاءاته من باب الوفاء 
ألنه ساهم كثيرا في اإلشراف على مشاريع 

تخرج طلبته.

مفرح الشمري

@Mefrehs
احلركــة  فقــدت 
املســرحية العربية أحد 
رموزهــا فــي التمثيل 
واإلخراج بوفاة املخرج 
واملمثــل  املســرحي 
واألســتاذ األكادميــي 
د.سناء شافع الذي وافته 
املنية عصر أمس عن عمر 
ناهز الـــ ٧٧ وذلك بعد 
صراع مع املرض، حيث 
كان يعالج في مستشفى 
الشبرويشي طوال الفترة 
الســابقة بعــد إصابته 

بالتهاب رئوي حاد.
وبوفاة د.سناء شافع 
خسرت احلركة املسرحية 
في الوطــن العربي أحد 
الذين كانوا  فرســانها 
يحرصــون على تقدمي 
األفضــل لهــا متثيليا 
وإخراجيا وعلميا حتى 
تستمر هذه احلركة دون 

توقف.
وساهم الراحل د.سناء 
شافع في الدراسة باملعهد 
العالي للفنون املسرحية 

في الكويت وذلك بإشرافه على العديد من 
مشاريع التخرج من سنة ١٩٨٠ حتى ١٩٨٣ حيث 
كان مشرفا على مشروع تخرج جماعي لعدد 
من الطلبة بعنوان «مسرح الضغوط العاملية 
وأثرها على املجتمع واإلنسان املعاصر». وكان 
املشروع عبارة عن مجموعة من املسرحيات 
املتداخلة في بعضها، والطالب الذين كانوا 
في هذا املشروع هم: «عبداهللا غلوم ودخيل 
الدخيل وصالح املناعــي وإبراهيم احلربي 
ومسافر عبدالكرمي وحميدي املشعان وماجدة 
سلطان وأمينة القفاص»، وفي عام ١٩٨٢ أشرف 
على مشروع تخرج وكان عبارة عن مسرحية 
«موتى بال قبور» ملؤلفها جان بول سارتر، 
والطلبة املوجودون في املشروع هم: «علي 
فريج وعبدالناصر الزاير وفتحية عبدالنبي 
وسالم اجلحوشي وصالح احلمر وابراهيم 
بحر وفايزة كمال وفخري عودة وابراهيم 
خلفان، وقد استعان الراحل د.سناء شافع 
في هذه املسرحية بعدد من الطلبة في مراحل 
أخرى، وهم: «داود حســني وجهاد العطار 
ومحمد الرخم»، أما في عام ١٩٨٣ فأشرف 
على مشــروع التخرج الذي كان عبارة عن 
مسرحية «ثمن احلرية»، وطلبة املشروع هم: 
داود حسني وجهاد العطار وعبداهللا االستاذ 

أشرف على العديد من مشاريع التخرج في املعهد العالي للفنون املسرحية

الراحل د.سناء شافع في الكويت أيام الثمانينيات

الراحل سناء شافع مع إبراهيم الصالل وعبدالناصر الزاير في ثالثية «األب» 

الفي عبيد: جديدي «امرأة وستة رجال».. 
وأنتظر الفرج ألفالمي املتوقفة!

بشار جاسم 

بعــد خوضه جتربته األولــى في األفالم 
القصيــرة من خالل فيلــم «الهدية»، ينتظر 
الروائــي وكاتــب السيناريســت الفي عبيد 
احلاصل علــى بكالوريوس إعــالم بجامعة 
بالقاهرة الفرج بخصوص جتاربه اجلديدة 
في عالم االفالم القصيــرة التي لم تر النور 
واملتوقفة حتى هذه اللحظة السباب يجهلها!

وبخصوص جديده في الرواية قال الروائي 
الشاب الفي عبيد لـ «األنباء» ان لديه رواية 
جديدة بعنوان «امرأة وستة رجال» متوافرة 

للجميع في عدة دور نشر في الكويت واخلليج 
وتدور احداثها في اخلمســينيات من القرن 
املاضي حيث احلياة البسيطة والصعبة في 
نفس الوقت وفي هذه الفترة تفقد املرأة جميع 
حقوقها حتى أبسط احلقوق، ووضعها حتت 
قيود العادات والتقاليد واالقصاء واجبارها 
على عيش حياة ال تريدها وهذا ما عاشــته 
بطلته الرواية «شــريفة» التي فقدت أبويها 
في عمر مبكر حيث عاشــت عند أحد أقارب 
والدها وأجبرت على الزواج من رجل كبير في 
السن، واالحداث مليئة باالثارة والتشويق، 

متمنيا ان حتوز اعجاب اجلميع.

«الهدية» جتربته األولى في األفالم القصيرة

بوستر رواية «امرأة وستة رجال»الروائي الفي عبيد

يواصل فريق عمل مسلســل «خيــط حرير» تصوير 
عدد من مشاهد العمل داخل إحدى االستديوهات مبنطقة 
شبرامنت بالهرم في مصر على أن يستمر التصوير عدة 
أيــام في نفس املنطقــة، وبعدها ينتقل إلــى مكان آخر، 
حيــث يتبقى لفريق عمل املسلســل ما يقرب من شــهر، 
وينتهون من التصوير، لتقرر بعدها شركة «سينرجى» 
موعد عرضه، عقب االنتهاء من مراحل املونتاج واملكساج 
ووضع املوسيقى التصويرية وأعمال الغرافيكس وخالفه.
وتعود مي في «خيط حرير» إلى نوعية املسلســالت 
االجتماعيــة التي جنحت فيها خالل الســنوات املاضية، 
حيث قدمــت هذه النوعيــة في «وعد» و«حالة عشــق» 
و«رسايل» و«الشك»، وذلك بعدما اجتهت إلى الكوميديا 
في مسلسلها األخيرة «البرنسيسة بيسة»، الذي عرض 
رمضان قبل املاضى، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى 
عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج «ســينرجي»، وشارك في 
بطولته: بوسي، أمير املصري، محمد أنور، سليمان عيد، 
إميان الســيد، حجاج عبد العظيم، حســام داغر، سامي 

مغاوري، ضياء امليرغني.
يذكر ان مي عز الدين تقوم ببطولة مسلســل «خيط 
حرير» وإلى جانبها كل من: محمود عبداملغني، سوسن 
بــدر، نيكــوال معوض، مي ســليم، هنــادي مهنى، أحمد 
خليل، يوســف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، 
والء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمني رحمي 
ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد املالك وإخراج 

ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجي.
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من كتاب: غرائب االختراعات واالكتشافات

من كتاب: ٥٠٠ سؤال وجواب عن الصحة والتغذية املثالية  ـ باتريك هولفورد
أفقياً:

من الصفات احلميدة من ٥ أحرف

عموديًا:

Sudoku غرائب االختراعات واالكتشافات

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

سؤال وجواب

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

هل يجب جتنب البيض بسبب احتوائه على نسبة 
عالية من الكوليسترول؟

٭ ليس هناك أي أساس من الصحة ملا يقال عن رفع 
البيض نسبة الكوليسترول في الدم. فعلى الرغم من 
أن البيض يحتوي بالفعل على الكوليسترول، فإنه 
يعتبر في نفس الوقت من املصادر املمتازة للبروتني 
والڤيتامينات واملعادن والدهون غير املشبعة، خاصة 
إذا مت علف الدجاج بالبذور. فكل خمسة جرامات من 
الدهون املوجودة بالبيضة يكون نصفها غير مشبع 
بالدهون (مثل زيت الزيتون)، وبهذا يقلل البيض 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب. كما يعتبر صفار 
البيض من أغنى مصادر الكولني الذي يساعد اجلسم 
على االستفادة من الدهون - ومنها الكوليسترول.

تكمن املشكلة في أنه عند قلي البيض يتم تدمير 
هذه املواد الغذائية املفيدة والدهون الصحية.

هذا باالضافة الى أن سالمة البيضة ترتبط بسالمة 
الدجاجة التي وضعتها. ولذلك يفضل تناول البيض 
الذي مت وضعه بواسطة الدجاج الذي يتغذى على 
البذور واحلبوب، بدال من الدجاج الذي تتم تربيته في 
املزارع ويتم تغذيته على مواد غير صحية. وميكن 
اآلن شراء البيض الذي ترتفع فيه دهون األوميجا - ٣. 
فهذا النوع من البيض ميكن أن يستفيد منه الناس 
الذين يعانون من ارتفاع في نسبة الكوليسترول. 
وينصح بعدم تناول ما يزيد على سبع بيضات في 
األسبوع، وعدم قليها، عندما يكون هناك ارتفاع في 

نسبة الكوليسترول في الدم.

الصدق

سالف فواخرجي

ما األورانيوم؟

األورانيوم معدن متيز بخصائص عجيبة، لقد 
زود االنسان باملفتاح الذي كشف له أسرار الطاقة 
الراديوم  الهائلة، وقد استخدمت اشعاعات  الذرية 
الطب  الطبيعية لتعطي نتائج مدهشة في حقول 

والزراعة والصناعة والبيولوجيا.
االورانيوم تبدو شديدة  ان قطعة من معدن 
الفوالذ، لكنها ثقيلة  او  الفضة  الشبه بقطعة من 
جدا بالنسبة الى حجمها، فقطعة اورانيوم بحجم 
قدم مكعبة أو (٢٧ سم٣) تزن حوالي نصف طن! 
فاألورانيوم اثقل العناصر التي عرفها االنسان في 

الطبيعة على االطالق.
لالورانيوم ميزتان غير عاديتان: االولى هي 
االشعاع الذري، وهذا يعني ان ذرة االورانيوم تنشطر 
او تنقسم ببطء وتطلق الطاقة بشكل اشعاع، فبعض 
ذرات االورانيوم قابلة لالنشطار، اي انها ميكن ان 
تفجر وتنشطر الى شطرين، مطلقة اثناء انشطارها 
قدرا كبيرا من الطاقة، وقابلية االورانيوم لالنشطار 
هي في اساس معامل الطاقة الذرية واالسلحة الذرية.

من حيث التفاعالت الكيماوية، االورانيوم معدن 
شديد الفعالية، فتعريض قطعة من االورانيوم للهواء 
يجعلها في احلال تكون غطاء مسودا، هذا الغطاء 
الهواء، كما  هو مركب من االورانيوم واوكسجني 
ان االورانيوم يكون مركبات عديدة مع عدد كبير 

من العناصر.
الكونغو  املناطق بفلزات االورانيوم هي  اغنى 

(كنشاسا) وكندا والواليات املتحدة وروسيا.
االورانيوم منتشر مبقادير صغيرة، لكنه ال يوجد 
في الطبيعة، بحالة صافية، واستخراج االورانيوم 
من فلزاته عملية طويلة ومعقدة، املعامل تعالج 
مئات االطنان من الفلزات في اليوم، لكن ال ينتج من 
الطن الواحد اكثر من عدد قليل من الكيلو غرامات.

تؤخذ الفلزات وتطحن ثم تفرش، بعد ذلك تعالج 
بأنواع مختلفة من املواد الكيماوية الستخراج الشوائب، 
ثم يؤخذ املعدن ويعرض لعمليات تصفية وتكرير 
متعددة الى ان يتم احلصول على مادة ملاعة شبيهة 
بالصلصال تسمى «الكعكة الصفراء»، هذا الشكل 
النقي من االورانيوم ينبغي ان يتعرض ملزيد من 
التكرير، ألن نسبة قليلة من االورانيوم الطبيعي 

قابلة لالنشطار.
ان نصف كيلوغرام من االورانيوم يحتوي قدرا 
من الطاقة يعادل ما يحويه املليون ونصف املليون 

من كيلو غرامات الفحم احلجري.
عندما تنشطر ذرات االورانيوم مكونة ما يسمى 
بالتفاعل املتسلسل، تولد مقادير هائلة من احلرارة 
في املفاعل الذري، هذه احلرارة ميكن ان تدير محركا 

يسير مولدا كهربائيا جبارا.

حةاغراجناا

مهحنصحفيخل

ازصايسكنبر

مننمقمملرم

ةتةصةمعنةض

ةااهروضةفا

يعلجطسخمان

ندمائمضسري

اوتتااررزق

فتححرحةةلل

لسديخةقداب

امالاحبابه

١ ـ مؤرخ ورحلة، ٢ ـ للنفي ـ للجزم ـ فرح، ٣ ـ بقاء 
ابدي ـ جبل متفجر، ٤ ـ خدع (معكوسة) ـ للنفي ـ 
جماعة من الناس، ٥ ـ غيث ـ لالستفهام، ٦ ـ ممثلة 
مصرية، ٧ ـ حب متشابهان ـ من الشجر، ٨ ـ حيوان 
قارض ـ مثيل ـ مس، ٩ ـ يبكي بشدة ـ علم مؤنث، 

١٠ ـ يختبره ـ للنصب (معكوسة).

األحباب
الفانية
حمامة

مستودعات
نزهة

املتحد
أحصنة

الرمضاني
غنام
جنار

خبر
صحفي
يسكن
خرائط
يحتاجه

قلبه
الزرافة

قمم
روضة

نعمة

سماحة
مسرة

خضرة

١ ـ أحد املستحيالت، ٢ ـ رث ـ يقارب، ٣ ـ طني 
ـ ظلم (معكوسة)، ٤ ـ مدينة ـ متشابهان ـ غير 
مقيد، ٥ ـ شذ (معكوسة) ـ بريق، ٦ ـ عكس حق ـ 
ارشده، ٧ ـ دفن وأخفى ـ سر احلياة، ٨ ـ تقطن ـ 
يهرب، ٩ ـ رحمه ـ من الفاكهة، ١٠ ـ دقة اجلرس 

(معكوسة) ـ تدفق.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  ابن بطوطة، ٢ـ  الـ  لمـ  مسرة، ٣ـ  خلودـ  بركان، 
٤ـ  حيل (معكوسة)ـ  الـ  نفر، ٥ـ  مطرـ  هل، ٦ـ  ليلى 
علوي، ٧ ـ ود ـ ا ا ـ حور، ٨ ـ فأر ـ ند ـ ملس، ٩ ـ 

ينوح ـ ملياء، ١٠ـ يجربه ـ لن (معكوسة).

١ ـ اخلل الوفي، ٢ ـ بالي ـ يداني، ٣ ـ وحول ـ جور 
(معكوسة)، ٤ـ  بلدـ  ا اـ  حر، ٥ـ  مطـ  (معكوسة)ـ  ملعان، 
٦ ـ باطل ـ دله، ٧ ـ طمر ـ روح، ٨ ـ تسكن ـ يولي، ٩ ـ 

رأفة ـ رمان، ١٠ ـ الرنة (معكوسة) ـ سال.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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«الوطني» يقدم لعمالئه سوار وملصقات الدفع اآلمن 
الال تالمسية مجانًا في إطار حرصه على سالمة عمالئه

يواصــل بنــك الكويــت 
الوطني مكافأة عمالئه بأحدث 
حلــول الدفــع اإللكترونــي 
املبتكرة خالل أزمة انتشار 
ڤيروس كورونا وذلك تفاديا 
الســتخدام النقود الورقية 
التباعــد  علــى  وحفاظــا 
االجتماعي. ومن هذا املنطلق، 
أعلن البنك عن تقدمي سوار 
الدفــع مجانــا  وملصقــات 
لعمالئــه، وذلــك فــي إطار 
حرصــه الدائم على تطوير 
حلــول الدفــع اآلمنــة التي 
تعتمد على تقنية التواصل 
قريــب املــدى وجعلها أكثر 

سرعة وسهولة.
وميكن للعمالء من خالل 
ســوار وملصق الدفع إمتام 
قيمــة املشــتريات اليومية 
بلمســة واحدة لــدى نقاط 
البيع املنتشرة في الكويت 
 NFC والتــي تدعــم تقنيــة
بطريقــة ســريعة وآمنــة 
ضمن مســاعي البنك نحو 
احلفاظ على سالمة عمالئه 
وتشجيعهم على استخدام 
حلول الدفع من دون تالمس.

أعلــن بنــك اخلليج عن 
الفائزة في ســحب حســاب 
الراتب الكويتي الشهري عن 
شهر يوليــــــو لهذا العام، 
وقد حالف احلظ ساره مسلم 
بريك العازمـــي، حيث فازت 
بجائــزة نقديــــــة تصــــل 
قيمتها إلى ١٢ ضعف الراتــب. 
ومت إجــــــراء الســحب في 
لبنــك  الرئيســـي  الفــرع 
اخلليج، بحضور وإشراف 
ممثــل مــن وزارة التجارة 

والصناعة.
ويوفــر عرض حســاب 
إلــى  الراتــب لعــام ٢٠٢٠ 
جميــع العمــالء الكويتيني 
اجلدد ممن يقومون بتحويل 

البطاقــة أو االتصــال على 
١٨٠١٨٠١. وتعليقا على ذلك، 
قال بدر اجلناح من اخلدمات 
املصرفيــة الشــخصية في 
بنــك الكويــت الوطني: إن 
منــح عمــالء البنك ســوار 
وملصــق الدفع مجانا تأتي 
حرصا علــى إثراء التجربة 
املصرفية لعمالئنا وحفاظا 
علــى راحتهم عبــر منحهم 
كافــة اخلدمــات املصرفية 
التي تتميز بسرعة وسهولة 
مــع االلتــزام باحلفاظ على 
سالمتهم.  وأضاف اجلناح: 
أن الوطني يوفر أكثر حلول 
الدفــع تطــورا والتي تعمل 
بتقنية التواصل قريب املدى 
تفاديــا الســتخدام النقــود 
الورقية ومبا ميكن عمالءنا 
من الدفع بســرعة وسهولة 
وبطريقة سليمة وآمنة، وذلك 
في ظــل تعليمــات التباعد 
االجتماعــي، حيــث أظهرت 
أساليب الدفع هذه فعاليتها 
بشكل كبير خصوصا خالل 

انتشار جائحة كورونا.
وأوضح اجلناح أن البنك 

الكويــت وهــي ١٠٠ ضعف 
الراتب.

ومينــح حســاب الراتب 
العمــــــالء اجلــــدد ممــن 
يقومــون بتحويل رواتبهم 
إلــى بنــك اخلليــج فرصة 

يحرص على أن يكون دائما 
بالقــرب مــن عمالئــه عبر 
توفيــر خدماته علــى مدار 
الســاعة ومن خالل قنواته 
اإللكترونية املتنوعة والتي 
يواصل تطويرها وحتديثها 
عبــر إضافــة العديــد مــن 
اخلدمات اجلديدة التي تواكب 

تطلعات عمالئه.
وأكــد اجلنــاح علــى أن 
كل مــا يقدمه بنــك الكويت 
الوطنــي مــن حلــول دفــع 
جديدة وتطوير القائم منها 
يأتي في إطار سعيه لتلبية 
احتياجات العمالء، وتوفير 
خدمات تناسب أمناط حياتهم 
املتنوعة ووفــق ما يضمن 

سالمتهم.
اجلدير بالذكر أن الوطني 
 Garmin» أطلق مؤخرا خدمة
Pay» إلمتام املدفوعات بلمسة 
واحــدة مــن خــالل ســاعة 
«Garmin» الذكيــة اخلاصة 
بهم كمــا أن البنك يعد أول 
 Fitbit Pay من يطلق محليا
للدفــع مــن خالل الســاعة 

 .Fitbit «الذكية «فيتبيت

احلصول على جائزة نقدية 
فوريــة قدرها ١٠٠ دينار أو 
قرض بــدون فوائــد لغاية 
١٥٠٠٠ دينار، شرط أال يقل 
الراتب الـــذي يتم حتويله 
إلى بنـــك اخلليج عن ٥٠٠ 

دينار. 
وبإمــكان العمالء اجلدد 
احلصول على بطاقات فيزا 
وماستركارد االئتمانية بدون 
رســوم ســنوية فــي العام 
األول، مع إمكانية احلصول 
علــى قــرض تصــل قيمته 
إلى ٧٠٠٠٠ دينار وتسديده 
خالل مدة ١٥ سنة، أو قرض 
استهالكي تصل قيمته إلى 

٢٥٠٠٠ دينار.
وعمــد البنك إلــى زيادة 
املبلغ املسموح به من دون 
احلاجة إلــى إدخــال الرقم 
إلــى ٢٥  الســري ليصــل 
دينارا فيما يتــم دفع قيمة 
املشتريات التي تتجاوز ٢٥ 
دينــارا بالطريقــة العادية. 
وميكن لعمالء البنك إصدار 
الســوار أو ملصــق الدفــع 
اآلمن من خــالل زيارة أحد 
فروع بنك الكويت الوطني 
والتقدم بطلب احلصول على 

رواتبهم إلــى بنك اخلليج، 
فرصة الدخــول تلقائيا في 
السحوبات الشهرية والفوز 
بـــ ١٢ ضعــف الراتب، وفي 
السحب السنوي على أكبر 
جائزة حلســاب الراتب في 

«اخلليج» يعلن الفائزة في سحب حساب الراتب
بجائزة نقدية تصل قيمتها إلى ١٢ ضعف الراتب

بدر اجلناح

«Qإنفينيتي البابطني» تدعو عمالءها لتجربة «٦٠»

«نيسان البابطني» تطلق خدمة
مكاملات الڤيديو املباشرة

«القطرية» تزيد من عدد رحالتها ألربع وجهات 
في باكستان إلى 49 رحلة أسبوعيًا

تدعو شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
املعتمــد الوحيد لســيارات 
الكويت،  «إنفينيتــي» فــي 
عمالءهــا على استكشــاف 
ميزات «إنفينيتي Q٦٠» ذات 
احملرك سداسي األسطوانات 
سعة ٣ ليترات هذا املوسم، 
والتي تتميز بتجربة قيادة 
عاليــة املســتوى وبأناقتها 

وأدائها الفريد.
 Qوصممت إنفينيتي ٦٠
بخاصيــة إنســيابية الرفع 
التــي  األماميــة واخللفيــة 
تساوي الصفر. حافظ هذه 
اخلاصيــة على عدم ارتفاع 
املركبة عند السرعات العالية 
ما مينحها الثبات حتى خالل 
هبوب الرياح والتحكم الكامل 

في عملية التوجيه.
وملن يرغب بنظام صوتي 
ذي أداء متقدم، نقدم سلسلة 
األداء اجلديــدة مــن «بوز» 
التصنيف  مع تكنولوجيــا 

كشفت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
املعتمد لسيارات نيسان في 
الكويــت، مؤخرا عن خدمة 
عمالءهــا  متكــن  جديــدة 
مــن التحــدث عبــر خدمــة 
مكاملات الڤيديو املباشــرة، 
مــع مستشــاري املبيعــات 
لعالمــة  املتخصصــني 
«نيسان»، وذلك من منازلهم 

وبراحة تامة.
وتطبيقا لسياسة احلفاظ 
على الصحة والسالمة خالل 
جائحــة كورونــا، قامــت 

أعلنت اخلطوط اجلوية 
القطريــة عــن زيــادة عدد 
رحالتها إلى مدن إسالم أباد 
وكراتشي والهور وبيشاور 
في باكســتان. واعتبارا من 
اليوم، سوف تسير الناقلة 
الوطنيــة لدولــة قطــر ٤٩ 
رحلة أسبوعيا إلى وجهاتها 
األربع في باكستان على منت 
طائرات من طراز بوينغ ٧٨٧ 
وإيربــاص A٣٥٠.  وزادت 
الناقلــة القطريــة مــن عدد 
رحالتها إلى إســالم أباد من 
١١ إلى ١٤ رحلة أسبوعيا، وإلى 
كراتشي من ١٠ إلى ١٤ رحلة 
أسبوعيا، وإلى الهور من ١١ 
إلى ١٤ رحلة أسبوعيا، وإلى 
بيشاور من ٥ إلى ٧ رحالت 
أسبوعيا، حيث تبلغ نسبة 
هذه الزيادة في عدد الرحالت 
إلى باكستان ٣٢٪، ليتماشى 
عدد الرحالت مع ما كان عليه 
قبل انتشار أزمة كوفيد-١٩. 
وسيتمكن جميع املسافرين 
مــن حجــز رحالتهــم عبــر 
qatarairways.com أو وكالء 
الســفر. وقــال أكبــر الباكر 

منيل اليوم إلى استخدام 
هواتفنا الذكية لكل األشياء 
مشــاهدة  مــن  تقريبــا. 
مسلسالتنا املفضلة، والتقاط 
الصــور أو مقاطع الفيديو، 
أو تصفــح حســاباتنا على 
وسائل التواصل االجتماعي، 
والرد بســرعة على رسائل 
البريــد اإللكتروني أو رمبا 
لعب بعض األلعاب املكثفة، 
يجب أن يكون الهاتف الذكي 
قادرا على القيام بكل ذلك. 

ويهدف أحدث هاتف ذكي 
 P٤٠ Pro+ رائد من هواوي
إلى منحك كل هذا، من خالل 
تسخير قوة مجموعة شرائح 
Kirin ٩٩٠ ٥G للحصول على 
أداء فعال وإمكانيات شبكة 
اجليل اخلامــس ٥G قوية، 
حيث توفر مجموعة الشرائح 
اتصــاال فائق الســرعة في 
جميع األوقات، مما يضمن 
أنك متصل دائما. يدعم هاتف 
 Plus ٦ WiFi ميزة P٤٠ Pro+
لعرض نطاق تــرددي ١٦٠ 
ميغاهرتــز وتعديل ١٠٢٤-
QAM املتقدم. ببساطة، هذا 

أعلنت شــركة هيونداي 
موتــور العامليــة اليوم عن 
لـــ ١٠ شــاحنات  شــحنها 
XCIENT الهيدروجينية إلى 
سويسرا، والتي تعتبر أول 
شاحن جتارية ثقيلة تعمل 
بخاليا الوقود يتم إنتاجها 
بكميات كبيرة فــي العالم. 
الكورية  الشــركة  وتخطط 
إلى شــحن ما مجموعه ٥٠ 
 XCIENTشــاحنة من طــراز
اجلديدة إلى سويســرا هذا 
العام، والتي ســتنضم إلى 
التجارية  أساطيل املركبات 
للعمالء اعتبارا من سبتمبر 

اجلاري.
وتخطط هيونداي لطرح 
مــا مجموعه ١٦٠٠ شــاحنة 
XCIENT والتي تعمل بخاليا 
الوقود الهيدروجينية بحلول 
عام ٢٠٢٥، مما يعكس االلتزام 
البيئــي للشــركة والقــدرة 
التكنولوجية التي يطورها 
مركز األبحاث في هيونداي 
لتعزيز جهودهم في تخفيض 

الوضوح واجلمال دائما.
ومتنح املصابيح األمامية 
املستوحاة من العني البشرية 
وبتقنية LED نظرة محدقة 
ومثيــرة ميكــن رؤيتها من 
األمــام وعلــى اجلانبــني. 
يحسن نظام اإلنارة األمامية 
املتكيفة (AFS) الرؤية عند 
التقاطعات واملنعطفات، من 

لضمان جتربة سلسة وآمنة 
لعمالئها.

ولفتت «نيسان البابطني» 
الى أنه ميكــن حجز خدمة 
مكاملات الڤيديو املباشــرة، 

اخلطوط اجلويــة القطرية 
بتقــدمي أفضــل اخلدمــات 
لعمالئنــا فــي باكســتان، 
حيــث عملنا بجــد واجتهاد 
خالل هذه األزمة لتشــغيل 
أكبر عدد ممكن من الرحالت 
مبا يتماشــى مع توجيهات 
الباكســتانية.  احلكومــة 
وبتشــغيل رحالت مجدولة 
وأخرى غير مجدولة خلدمة 
املسافرين، يسرنا اآلن اإلعالن 
عن جدول رحالت قوي من 
وإلــى باكســتان. ولضمان 

متصــال باإلنترنــت إلنهاء 
عمل أثناء التنقل. 

من ناحية أخرى، يحافظ 
جهاز +Pro P٤٠ على برودته 
مــع االســتخدام املكثــف، 
 ٤ SuperCool بفضل نظــام
في ١. يســتخدم هذا اإلعداد 
طبقة غرافــني وغرفة بخار 
وأنبوبا حراريــا وجرافيتا 
لضمان أقصى تبريد. بفضل 
هذا اإلعداد، ميكنك احلصول 
على تبريد أسرع بنسبة ٢٠٪ 
مع احلفاظ على برودة هاتفك 

فيه بواسطة مركبات مشابهة 
الهيدروجينيــة  لشــاحنتا 
النظيفــة، والتي ســتؤدي 
بدورها إلى حتول منوذجي 
يزيل االنبعاثات الكربونية 
من املركبات والسيارات من 

املعادلة البيئية».
 XCIENT وتعمل شاحنة
اجلديدة بواسطة نظام خاليا 
وقود هيدروجني بطاقة ١٩٠ 
كيلــووات مــع مجموعــات 
خاليــا وقود مزدوجة بقوة 
٩٥ كيلووات. وتوفر ســبع 
خزانــات هيدروجني كبيرة 
متلك مجتمعة سعة تخزين 
تبلــغ حوالــي ٣٢٫٠٩ كجم 
مــن الهيدروجــني، ويبلــغ 
نطــاق القيادة لــكل عملية 
 XCIENT شحن خللية وقود
حوالــي ٤٠٠ كــم، والتي مت 
تطويرها مع التوازن األمثل 
بني املتطلبــات احملددة من 
العمالء التــي يرغبون بأن 
الشــاحنة اجلديدة  تكــون 
جزء من اسطولهم التجاري، 

خــالل استشــعار التوجيه 
وتدويــر املصابيح األمامية 

في االجتاه املطلوب.
ويعطي احملرك بالتيربو 
املزدوج سعة ٣٫٠ لترات القوة 
والكفاءة املثلى، لتنطلق بثقة 
أكبر، حيــث يندفع التيربو 
لينتــج قــوة ٤٠٠ حصــان 
عند ٦٤٠٠ دورة في الدقيقة 
وعزم دوران مدهش عند ٣٥٠ 

نيوتن متر.
إنفينيتــي  وتضمــن 
البابطــني تلبية احتياجات 
عمالئها بخدمة متميزة مع كل 
طراز، وحتتفظ بكفالة غير 
محدود األميــال ملدة خمس 
سنوات. وتدعو «إنفينيتي 
البابطــني» جميــع عمالئها 
الستكشاف ميزات «إنفينيتي 
Q٦٠»، من خالل زيارة صالة 
عرض «إنفينيتي» في منطقة 
الري والتي تســتقبلكم كل 
أيام األســبوع، مــا عدا يوم 

اجلمعة.

املوقــع اإللكترونــي  عبــر 
 Nissankuwait.com الرسمي
حيث ميكن اإلجابة عن جميع 
استفســارات العمــالء مــن 
خالل مكاملة تفاعلية وغنية 
باملعلومات مع مستشــاري 

املبيعات.
والتزامــا منهــا بحماية 
وسالمة عمالئها وموظفيها، 
وضعت «نيسان البابطني» 
بروتوكوالت صحية ووقائية 
الــزوار  صارمــة جلميــع 
واملوظفني في صاالت العرض 

مبنطقتي الري واألحمدي.

جتربة سفر عنوانها األمان 
واالطمئنان، على مسافرينا 
مــن باكســتان اخلضــوع 
 RT-PCR لفحص كوفيد-١٩
قبل ســفرهم معنا. ويتعني 
على املسافرين إبراز نتيجة 
فحص ســلبية مت إصدارها 
خالل ٧٢ قبل موعد مغادرة 
رحلتهم، وذلك خالل عملية 
تسجيل الدخول في املطار. 
ويســتثنى من هذا الشرط 
األطفــال دون ١٢ عــام عنــد 
مرافقتهم ألحد أفراد عائلتهم.

أثناء االستخدام املكثف، مع 
التأكد من أنك لست مضطرا 
إلى إيقاف تشغيل هاتفك بعد 
بضع جوالت من لعب األلعاب 
أو بضع حلقات من برنامجك 

املفضل.
فــإذا كنــت تبحــث عن 
هاتف ذكـــي ميكنــه حتمل 
جميع املهام الثقيلة ويدوم 
طويال بحــرارة باردة أثناء 
القيام بكل شيء، فإن هاتف 
+Pro HUAWEI P٤٠ اجلديد 

هو االجابة.

والبنية التحتية للشحن في 
سويسرا. ويستغرق وقت 
التزود بالوقود لكل شاحنة 

حوالي ٨ إلى ٢٠ دقيقة.
وتعد تكنولوجيا خاليا 
الوقود مناسبة بشكل خاص 
للشحن التجاري واخلدمات 
اللوجستية بسبب املسافات 
الطويلة التي تقطعها وأوقات 
التزود بالوقــود القصيرة. 
ويوفر نظــام خاليا الوقود 
املزدوج املركب طاقة كافية 
لدفع الشاحنات الثقيلة ضمن 
التضاريس اجلبلية صعودا 

ونزوال في املنطقة.
وتعمل شركة هيونداي 
موتور علــى تطوير وحدة 
جرار ملسافات طويلة قادرة 
علــى الســفر مســافة ١٠٠٠ 
كيلومتــر بشــحنة واحدة 
مجهزة بنظــام خاليا وقود 
محسن يتمتع مبتانة وقوة 
عالية، وتستهدف األسواق 
العامليــة مبا في ذلك أميركا 

الشمالية وأوروبا.

حتقيقاً ملعايير السالمة العامة خالل جائحة «كوفيد - ١٩»

املتقدم. للنظام ثالثة عشر 
مكبرا للصوت بأداء عال، مبا 
في ذلك مكبرات صوت فرعية 
متعددة جديدة ١٠ بوصات 
و٦×٩ بوصة وقبة حريرية 
ملكبر الصوت خفيف الوزن 
ما مينح دقة «األداء احلي». 
احتفــل وكأنك في مســرح 
حقيقي مع صوت في غاية 

البابطني» بتبني  «نيســان 
وتطبيق التدابير االحترازية 
الالزمة وفق البروتوكوالت 
إلــى  الصحيــة املعتمــدة، 
جانــب اخلدمــات البديلــة 

الرئيس التنفيذي ملجموعة 
اخلطــوط اجلوية القطرية: 
يســعدنا اإلعالن عن زيادة 
عدد رحالتنا إلى إسالم أباد 
وكراتشي والهور وبيشاور، 
لنقــدم املزيــد مــن خيارات 
السفر إلى جميع مسافرينا 
من وإلى باكستان مع شبكة 
وجهاتنا في أوروبا واململكة 
املتحــدة والواليات املتحدة 
األميركية مــن خالل أفضل 
مطار في الشــرق األوسط.  
وأضــاف الباكــر: نلتزم في 

يســمح للهاتــف أن يكــون 
لديه إرساالت عالية السرعة 
تصل إلى ٢٤٠٠ ميجابت في 

الثانية.
باإلضافــة إلــى ذلك، مت 
تزويد هذا الهاتف ببطارية 
ضخمة بســعة ٤٢٠٠ مللي 
أمبير في الساعة، والتي ميكن 
أن توفــر لك الطاقة الكافية 
تطبيقاتــك  كل  لتشــغيل 
املفضلــة، أو االنغماس في 
مشــاهدة جميــع برامجــك 
املفضلــة أو حتــى بقائــك 

انبعاثات الكربون من خالل 
تقدمي حلول ومركبات خالية 
الكربونية  من االنبعاثــات 

بنسبة ١٠٠٪.
وأشــار تشول لي، نائب 
التنفيذي ورئيس  الرئيس 
قســم املركبــات التجاريــة 
موتــور  هيونــداي  فــي 
 XCIENT إلــى أن شــاحنة
الهيدروجينية اجلديدة متثل 
قفزة حقيقية حولت أمنيات 
اجلميع مبستقبل نظيف إلى 
واقع وليست مجرد مشروع 
أو تصميم في مرحلة اإلعداد. 
وقال: «من خالل وضع هذه 
املركبة الرائدة على الطريق 
اآلن، تضع هيونداي بصمة 
جديدة فــي تاريخ املركبات 
التجاريــة، ونعمل بشــكل 
حثيث على قيــادة اجلهود 
العاملية لالنتقال نحو مجتمع 
الهيدروجني املستقبلي الذي 
يعتمد على بناء نظام بيئي 
هيدروجيني شــامل، حيث 
تتم تلبية احتياجات النقل 

..P40 Pro+ هواوي
هاتف املهام اليومية واألداء املكثف

شاحنة «هيونداي XCIENT» الهيدروجينية 
األولى من نوعها في العالم تصل األسواق األوروبية

ضمن مفهومها لالنتقال نحو مستقبل خاٍل من االنبعاثات الكربونية

ستطرح ٥٠ شاحنة هيدروجينية هذا العام بإجمالي ١٦٠٠ وحدة بحلول عام ٢٠٢٥
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«صناديق االستثمار» في البورصة.. خسائر وتراجعات الفتة

شريف حمدي

تأثر أداء الصناديق االستثمارية احمللية خالل 
تعامالت شــهر يوليو املاضــي بالتراجع الالفت 
الذي شهدته البورصة الكويتية خالل الشهر، إذ 
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بنسبة 
٣٫٤٪ للســوق األول، و٢٫٥٪ للمؤشر السعري، 
و٣٫١٪ للمؤشــر العام، وذلــك على وقع عمليات 
بيع واســعة شــملت األســهم القيادية بالسوق 
األول وكذلك بعض األسهم املتوسطة والصغيرة 

مبؤشر السوق الرئيسي.
كما تراجعت القيمة السوقية للبورصة خالل 
يوليــو بنســبة ٣٫٢٪، بخســارة قاربــت املليار 
دينار، جراء انخفاض القيم الســعرية لألســهم 
التــي تعرضت للبيع خاصة القيادية ذات القيم 

السعرية املرتفعة. 
وتأتي تراجعــات الصناديق، على الرغم من 
عودة النشاط االقتصادي وبتدرج مراحل عودة 
احليــاة لطبيعتها في الكويــت، حيث تراوحت 
خســائر صناديق االستثمار بشــقيها اإلسالمي 
والتقليدي بني ١٫١٪ و٤٫٤٪ بنهاية يونيو املاضي، 
وتصدرها صندوق ثروة اإلســالمي الذي تديره 
شــركة ثــروة لالســتثمار، تاله على مســتوى 
الصناديق اإلســالمية صندوق املركز اإلسالمي 
املدار من شركة املركز املالي الكويتي بتراجع خالل 
يوليو املاضي بلغ ٢٫٩٧٪، تاله من حيث تراجع 
األداء صندوق الدرة اإلسالمي بانخفاض ٢٫٥٩٪.

اما الصناديق التقليدية فتصدرها من حيث 
التراجــع فــي األداء صنــدوق الوطني لألســهم 
الكويتية الذي تديره شركة الوطني لالستثمار 
بانخفاض ٤٪، تاله صندوق الوطنية االستثمار 
الذي تديره شركة االستثمارات الوطنية بانخفاض 
٣٫٧١٪، ثم صندوق األهلي الكويتي املدار من قبل 
شركة أهلي كابيتال لالستثمار بانخفاض ٣٫٤٢٪، 
تاله صندوق كامكو ملؤشــر السوق األول الذي 
تديره شــركة كامكو انفســت بانخفاض ٣٫١٤٪، 
وتراجع أداء صندوق كامكو االســتثماري املدار 

من كامكو انفست ايضا وذلك بنسبة ٣٫١٪.
في املقابل، شــهد اداء صندوقني فقط حتقيق 
عوائــد خــالل تعامــالت يوليو املاضــي، وهما 
صندوق ثروة االســتثمار املدار من قبل شــركة 
ثروة لالســتثمار بعائد بلــغ ١٫٨٨٪، وصندوق 
كامكو املأمون املدار من قبل شركة كامكو انفست 

بعائد استثمار بلغ ٠٫٠٤٪.
وجاء تراجع اداء صناديق االستثمار في يوليو 
بعــد أداء ايجابــي خالل مايــو ويونيو عوضت 
خاللهما اخلســائر الكبيرة التــي منيت بها منذ 
بداية العام تأثرا بتداعيات كورونا وما خلفته من 
خسائر طائلة خاصة في مارس وابريل املاضيني.

وبهذه التراجعات لصناديق االستثمار، زادت 
نسب خسائرها الكبيرة احملققة منذ بداية ٢٠٢٠، 
والتي تتــراوح ما بني ١٤٫١٪ و٢٣٫٣٪ بالنســبة 
للصناديــق االســالمية، ونحــو ١٤٫٢٪ و٣٢٫٦٪ 

للصناديق التقليدية.

تأثرت بانخفاض السوق في يوليو ليتراجع األداء بني ١٫١٪ و٤٫٤٪

مليار دينار مكاسب «البورصة» بأسبوع ما بعد العيد
شريف حمدي

الكويت مكاسب سوقية  حققت بورصة 
الفتة خالل جلســات ما بعد عيد األضحى، 
وذلك بإضافة ١٫٠٥ مليار دينار للمكاســب 
الســابقة، منها نحو ٣٠٠ مليون دينار في 

جلسة تعامالت أمس االيجابية.
البورصة تعامالت أمس والقيمة  وأنهت 
السوقية عند ٢٩٫٣٥ مليار دينار، علما بأنها 
كانت قبل العيد عند ٢٨٫٣١ مليار دينار، وبذلك 
تقلصت خســائر القيمة السوقية منذ بداية 
العــام إلى ١٧٪ بعــد ان كانت جتاوزت ٢٦٪ 
إبان تفشي ڤيروس كورونا وحتديدا خالل 

مارس املاضي.
وتشهد البورصة حاليا حالة من االستقرار 
النسبي بعد مرحلة من التراجع خالل تعامالت 
يوليو، حيث بدأت البورصة تتعاطى بشكل 
ايجابي مع عدة معطيات أبرزها ارتفاع اسعار 
النفط الكويتي بشــكل جيــد خالل الفترة 

األخيرة، فضال عن تقبل املتعاملني للنتائج 
املالية احملققة فــي النصف األول من العام 
احلالي، رغم ما حتمله من انكماش في األرباح 

او اخلسائر.
وعلى ضوء استمرار استهداف األسهم 
القيادية بالسوق األول ارتفعت السيولة املتدفقة 
للسوق بنسبة ١٦٪ في تعامالت امس لتصل 
السيولة إلى ٤٤٫٢ مليون دينار ارتفاعا من ٣٨ 
مليون دينار أول من أمس، وهي مستويات 
جيدة مقارنة بفترات ســابقة كانت السيولة 

فيها أقل من ١٥ مليون دينار.
وتركزت السيولة كما هو معتاد في الفترة 
احلالية أسهم بيتك الذي جاء بالصدارة بواقع 
١٠٫٩ ماليني دينار، تاله سهم اهلي متحد بـ 
٦٫٦ ماليني دينار، وسهم الوطني بـ ٥٫٤ ماليني 
دينار، وسهم زين بـ ٤٫١ ماليني دينار، وسهم 
اجيليتي بـ ٣ ماليني دينار، وتقدر نسبة هذه 

األسهم بـ ٦٨٪ من اإلجمالي.
وشهدت البورصة امس أكبر حجم تداول 

منذ قرابة الشهر، وذلك ببلوغ الكميات ٢٠٦ 
ماليني سهم بزيادة ٦٫٨٪ عن مستويات أول 
من أمس البالغة ١٩٣ مليون سهم، وسجلت 
مؤشرات ٧ قطاعات صعودا بصدارة البنوك 
الذي ارتفع ١٫٤٪، تاله قطاع الصناعة بنسبة 
٠٫٨٪، ثم االتصاالت بواقع ٠٫٦٪، بينما سجل 
السلع االستهالكية أقل نسبة منو بنحو ٠٫٠٥٪.
في املقابل، سجلت مؤشرات ٤ قطاعات 
أخرى هبوطا يتصدرها قطاع التكنولوجيا 
بانخفــاض نســبته ٣٫٩٪، يليــه اخلدمات 

االستهالكية بنحو ١٫٥٪.
وارتفعت مؤشرات السوق بشكل جماعي 
امس، اذ حقق مؤشر السوق األول مكاسب 
بنسبة ١٫٣٪ بإضافة ٧٤٫٧ نقطة ليصل املؤشر 
إلى ٥٦٨٢ نقطة، كما ارتفع مؤشــر السوق 
الرئيسي بنسبة ٠٫٢٪ بإضافة ٨٫٥ نقاط ليصل 
إلى ٤١٠٢ نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ١٫٠٣٪ بـ ٥٢٫٧ نقطة ليصل إلى ٥١٥٢ 

نقطة.

٣٠٠ مليون دينار منها حتققت في جلسة تعامالت أمس

مدير الصندوقالصندوقنوع الصندوق
األداء

منذ بداية العاميوليو ٢٠٢٠

صناديق 
إسالمية

شركة الكويت والشرق االوسط صندوق الهدى اإلسالمي
ــلالستثمار املالي - كميفك

-١٤٫١٣٪-٢٫٣٣٪شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق الفجر اإلسالمي
-١٥٫٩٤٪-٢٫٣٤٪الشركة الكويتية لالستثمارصندوق الكويت االستثماري

-١٦٫٣٢٪-٢٫٩٧٪شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.عصندوق املركز اإلسالمي
-١٧٫٤٠٪-٢٫٥٩٪كامكو إنفستصندوق الدرة اإلسالمي
-٢٣٫٣١٪-٤٫٤٣٪شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة اإلسالمي

صناديق 
تقليدية

شركة الكويت والشرق االوسط صندوق الرؤية
ــلالستثمار املالي ـ كميفك

-١٤٫٢٣٪-٢٫٨٣٪شركة االستثمارات الوطنيةصندوق الدارج االستثماري
-١٥٫٦٩٪٠٫٠٤٪كامكو إنفستصندوق كامكو املأمون

صندوق املركز لالستثمار 
-١٦٫٧٧٪-٢٫٦٨٪شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.عوالتطوير

-١٧٫٢٩٪-١٫٥٣٪شركة الساحل للتنمية واالستثمارصندوق الساحل
-١٧٫٧٤٪-٢٫٨٤٪شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.عصندوق املركز للعوائد املمتازة

-١٧٫٩٩٪-٣٫١٠٪كامكو إنفستصندوق كامكو االستثماري
-١٨٫٣٥٪-٢٫٢٦٪شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.عصندوق فرصة املالي

-١٨٫٣٩٪-٢٫٨٤٪شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة
-١٨٫٥١٪-٤٫٠٠٪الوطني لالستثمارصندوق الوطني لألسهم الكويتية
صندوق كامكو ملؤشر السوق 

-١٩٫١٨٪-٣٫١٤٪كامكو إنفستاألول

-١٩٫٥٨٪-١٫١٨٪شركة كاب كورب لالستثمارصندوق كاب كورب احمللي
-٢٠٫٣٠٪-٣٫٤٢٪شركة أهلي كابيتال لالستثمارصندوق األهلي الكويتي

-٢٠٫٦٥٪-٣٫٧١٪شركة االستثمارات الوطنيةصندوق الوطنية االستثماري
-٢٣٫٣٠٪١٫٨٨٪شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة االستثماري

-٣٢٫٦٤٪-١٫٨٩٪الشركة الكويتية للتمويل واالستثمارصندوق الوسم

محمود عيسى

تراجعت الكويت الى املركز االخير 
خليجيا على قائمة مجلة ميد لترسيات 
العقود في شهر يوليو املاضي، والتي 
بلغت قيمتهــا ١٤ مليون دوالر فقط، 
مســجلة تراجعا عن املركز الرابع في 
شهر يونيو التي بلغت قيمة الترسيات 
فيه ٢٧٧ مليون دوالر، وبتراجع بنسبة 

.٪٩٤٫٩
وكان اداء الكويت في ترسيات العقود 
في يونيو قد حتســن بعد غيابها عن 
قائمة العقود املمنوحة في منطقة الشرق 
االوسط وشمال افريقيا- مينا- لشهرين 

متتابعني في ابريل ومايو املاضيني.
وعلــى املســتوى اخلليجي حلت 
االمارات في املركز االول بواقع ٢٫٠٩ 
مليار دوالر، وتلتها قطر والسعودية 
في املركزين الثاني والثالث بواقع ٩١٧ 
مليون دوالر و٧٤٦ مليون دوالر على 
التوالي، فيما حلــت عمان والبحرين 
في املركزيــن الرابع واخلامس بعقود 
بلغت قيمتها ٢٥٩ مليون دوالر و٤٠ 
مليون دوالر على التوالي، وســجلت 
مصر ترسيات عقود بلغت قيمتها ٧١ 

مليون دوالر خالل الشهر املذكور.
وذكرت مجلة ميد ان نشاط ترسيات 
العقود بدأ بالتعافي مع استمرار التزام 

احلكومات ببرامج االنتعاش االقتصادي، 
حيث لوحظ تزايد قيمة العقود املمنوحة 
في منطقة مينا بوتيرة ثابتة، وإن كانت 
بطيئة منذ يونيو، حيث ارسيت صفقات 
بقيمة ٤٫١ مليــارات دوالر في يوليو 
مقارنة مع ٣ مليارات دوالر في يونيو 
وبارتفاع نسبته ٣٧٪. وكان شهر مايو قد 
سجل أدنى قيمة على اإلطالق لترسيات 
العقود التي متت خالل شهر في املنطقة 
عندما اقتصرت على ٢٫١ مليار دوالر. 
واضافت املجلة ان الزيادة املطردة في 
الصفقات املبرمة قد تكون مؤشرا على 
أن احلكومات اإلقليمية حتقق جناحا في 
جهودها إلنعاش اقتصاداتها في أعقاب 

جائحة كورونا والتقلبات املستمرة في 
اسعار النفط.

وأشارت الى انه باستثناء الكويت، 
فإن سلسلة ترسيات العقود في دول 
مجلــس التعاون اخلليجــي من قبل 
ان  الى  املؤسســات احلكومية يشير 
احلكومات اخلليجية ملتزمة بتطوير 
قطاع اإلسكان على الرغم من الظروف 

االقتصادية الصعبة. 
إلى ذلــك، فإن جميع  وباإلضافة 
املقاولني الفائزين هم شركات محلية، 
مما يشير إلى أن احلكومات اخلليجية 
ايضا تركز اآلن أكثر من أي وقت مضى 

على أهداف التوطني.

«التجارة»: ٣٢٦ ترخيصًا للشركات 
عبر «النافذة الواحدة» في يوليو «شمال الزور» توصي بتوزيع ٢٥ فلسًا نقدًا..

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية وتعقد عموميتها عقب اإلدراج بالبورصة
إنه مت إصدار ٣٢٦ ترخيصا للشــركات عبر 
مركــز الكويت لألعمال «النافــذة الواحدة» 
خــالل شــهر يوليــو املاضــي، موضحة أن 
التراخيص املذكورة شــملت ٢٨٥ ترخيصا 
لشركات األشخاص و٨ تراخيص لشركات 
حرة متناهية الصغر و٣٣ للمركبات املتنقلة. 
وأضافت «التجارة» فــي بيان صحافي، أن 
«النافذة الواحدة» تلقى ٣٩٥٩ طلبا لتأسيس 
شركات األشــخاص اعتمد منها ١٨٧٦ طلبا 
ومت تأسيس ٤٠٢ شركة وجار تأسيس ١٣٦٢ 
أخرى، مبينة أنه تلقى ٩٧٥ طلبا لترخيص 

شركات األشخاص أصدر منها ٢٨٥ ترخيصا 
وهناك ٣٢٢ قيد اإلصدار. وأفادت بأنه تلقى 
كذلك ١٦٣ طلبا لتأسيس شركات حرة متناهية 
الصغر اعتمد منها ٥٠ طلبا موضحة أنه مت 
االنتهاء من تأســيس ١٧ وجار تأسيس ٣٤ 
كما تلقى ٢٣ طلبا لترخيص شــركات حرة 
متناهية الصغر صدر منها ٨ تراخيص و١٥ 
قيد اإلصدار. وذكرت أنه أصدر ٣٣ ترخيصا 
للمركبات املتنقلة من ٦٣ طلبا معتمدا وما 
يــزال الـ ٣٠ األخرى قيد اإلصدار، مبينة ان 
إجمالي طلبات التأســيس بلغ ١٥٦ املعتمد 

منها ١٠٨ والشركات التي تأسست ٤.

أوصى مجلس إدارة شــركة شمال 
الــزور األولــى للطاقة وامليــاه خالل 
اجتماعــه الذي انعقد فــي ٦ اجلاري، 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٢٥ فلســا 
للسهم الواحد عن السنة املالية املنتهية 
في ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، على أن تندرج 
التوصيــة ضمن بنود جــدول أعمال 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة 
السنوي، ليتم التصويت عليها من قبل 

مساهمي الشركة، وذلك بعد احلصول 
على موافقة اجلهات الدائنة. 

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، 
ان هذه أول عملية توزيع أرباح تقوم 
بها، وهــي متعلقة باألربــاح املرحلة 
من سنة ٢٠١٧ إلى سنة ٢٠١٩، مشيرة 
إلى انها تستعد حاليا إلدراج أسهمها 
في بورصة الكويت (الســوق األول) 
يوم األحد ١٦ اجلاري، ثم عقد اجتماع 

اجلمعية العامة العادية بعد اإلدراج، 
وأنه بعد احلصول على موافقة اجلهات 
الدائنة، سيتم تضمني توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيع األرباح ضمن بنود جدول 
أعمال االجتماع ليتم التصويت عليها 
من قبل مســاهمي الشــركة. وأشارت 
الشركة إلى ان أبرز أبرز النتائج املالية 
ملدة ٣ ســنوات، بالفترة من ٢٠١٧ إلى 
٢٠١٩، جاءت بتحقيق صافي ربح بلغ 

١٧٫٨ مليون دينار في ٢٠١٧، و١٢٫١ مليون 
دينــار فــي ٢٠١٨، و١٢٫٣ مليون دينار 
في ٢٠١٩، فيما حققت الشركة إيرادات 
بلغــت ٤٦٫٢ مليون دينــار في ٢٠١٧، 
و٥١٫٢ مليــون دينار فــي ٢٠١٨، و٥١٫١ 
مليون دينار في ٢٠١٩. وبلغت تكاليف 
التشغيل ١٤٫١ مليون دينار في ٢٠١٧، 
و١٤٫٢ مليون دينــار في ٢٠١٨، و١٤٫٨ 

مليون دينار في ٢٠١٩.

أول عملية توزيع أرباح تقوم بها.. وتتعلق باألرباح املرحلة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩

الكويت األخيرة خليجيًا بترسيات العقود في يوليو بـ ١٤ مليون دوالر فقط
«ميد»: ٣٧٪ ارتفاعاً بترسيات العقود في الشرق األوسط إلى ٤٫١ مليارات دوالر
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«االستثمارات الوطنية»: ٢٢٫٢ مليون دينار أرباح واحتياطات قابلة للتوزيع

مجلــس  رئيــس  أكــد 
إدارة شركة «االستثمارات 
الوطنية» حمــد العميري، 
أن الشــركة تقــف علــى 
أرض صلبة في ظل تنفيذ 
استراتيجية مدروسة تهدف 
مــن خاللها دائمــا للحفاظ 
علــى مصالح عمالئها على 
جميع األصعدة وخصوصا 

في وقت األزمات. 
وقال العميري في بيان 
صحافي، ان الشركة اتبعت 
سياســة حتفظيــة تضمن 
لهــا االســتقرار فــي ظــل 
تداعيات جائحــة كورونا، 
حيث حافظــت على أرباح 
واحتياطات قابلة للتوزيع 
مببلغ ٢٢٫٢٤ مليون دينار، 
والتي تشكل بنسبة ٢٧٫٨٪ 
من رأس املال، وذلك ما متت 
ترجمته على أرض الواقع 
خالل النصف األول من العام 
احلالــي، حيــث كان ملتانة 
املالي  أصولهــا ومركزهــا 
بالغ األثر فــي جتاوز تلك 

التداعيات.
وأفاد بأن نوعية األصول 
اململوكة أو املدارة من قبل 
«االســتثمارات الوطنيــة» 
وفرت لها مناخا آمنا في ظل 
استقرار مردودها وعوائدها، 
األمر الذي ساهم في التعامل 
بحرفية عالية مع االوضاع 

الراهنة. 
وأشــار إلــى أن اخلطط 
املتبعــة تضمــن حتقيــق 

بها الشركة، حيث قام الفريق 
مبتابعة جميع االستثمارات 

اخلاصة بها وبعمالئها.
الى أن الشركة  وأشــار 
تتعامل مع تطورات السوق 
بتريث شديد دون اخلوض 
في مخاطر غير مدروســة، 
منوها إلى أن محافظ الشركة 
ســواء املاليــة أو العقارية 
باإلضافــة إلــى الصناديق 
االستثمارية عمدت إلى اتباع 
التحفيظة  االســتراتيجية 
خالل األشــهر املاضية في 
التعامل مع الفرص املتاحة 
دون اخلوض فــي مخاطر 

غير محسوبة. 

تداعيات تفشي كوفيد ١٩، 
االمــر الذي دفع احلكومات 
فــي جميــع انحــاء العالم 
التخاذ سلسلة من التدابير 
الصارمة للسيطرة على آثار 
اجلائحة وتفشي هذا املرض، 
إال أن أثرهــا على النشــاط 
االقتصادي في كافة أنحاء 
العالم بات واضحا للعيان. 
التحديات  إلى أن  ونوه 
احلالية ألقت بظاللها على 
مختلــف األســواق احمللية 
والعامليــة، فيما أشــار إلى 
الوطنية  أن االســتثمارات 
واصلت مساعيها لتطوير 
خدماتهــا وتركيزهــا على 

الوطنيــة  االســتثمارات 
خريطــة  علــى  تعتمــد 
اســتثمارية تقــوم علــى 
التنوع االستثماري، األمر 
الذي يساعدها على املضي 
بثبات واستقرار مالي، ما 
ميكنها من مواصلة حتقيق 
النتائج اجليدة  املزيد من 

مستقبال.
بالقــول:  وأوضــح 
«تلــك النتائــج اإليجابية 
املاليــة  واملؤشــرات 
التــي تتســم بهــا شــركة 
الوطنيــة  االســتثمارات 
جاءت لتؤكد متانة املركز 
املالــي للشــركة وقدرتها 
علــى التأقلم مع التقلبات 
االقتصاديــة  واالزمــات 
الصعبــة محليــا وعامليا، 
وهذا ودليــل واضح على 
جناح سياســتها احلالية 
نحو إدارة حكيمة للمخاطر 
تعتمــد في األســاس على 
التوازن املدروس والعمل 
مببدأ الشفافية املطلقة التي 
تنتهجها الشركة دائما». 

تأثيرات عام ٢٠٢٠

واستطرد العميري قائال: 
«من السابق ألوانه التحدث 
الســلبية  التأثيرات  عــن 
الشاملة حاليا لعام ٢٠٢٠، 
حيث أنهينا قبل فترة قليلة 
النصف األول من العام، إال 
أن اجلميع يعلم ان اجلائحة 
نكبت بالعديد من القطاعات 

وبني أن قدرة الشركة على 
الصمود في وجه التحديات 
ســيتحول بــال شــك إلــى 
انطالقة حتفظ لالستثمارات 
الوطنية ريادته كواحدة من 
أهم الكيانــات املتخصصة 
فــي إدارة األصــول محليا 

وإقليميا.
حتديات وتدابير

وأوضــح العميــري أن 
فتــرة ما قبــل نهاية الربع 
األول من العام احلالي وحتى 
إقفاالت النصف األول واجه 
العالــم حتديــات جســاما 
على كل املســتويات جراء 

فــرص نوعيــة مدروســة 
املخاطــر والعوائــد ترتكز 
علــى اقتنــاء اســتثمارات 
مدرة واعدة للمحافظة على 
وضعها التنافسي في السوق 

احمللي. 
إجراءات استباقية

ان  العميــري  وأكــد 
«االســتثمارات الوطنيــة» 
كانت سباقة في اتخاذ جميع 
اإلجراءات االحترازية وذلك 
للتأكد من حماية موظفيها 
وعمالئها وضمان ســالمة 
زائــري مجمــع اخلليجية 
الكائن في مقرها الرئيسي 
وذلــك بهــدف اســتمرارية 
العمل في الشركة واملساعدة 
على تقويــة االقتصاد مبا 
يواكب اخلطط التي أقرتها 
السلطات الصحية واملعنية 

في البالد.
ولفــت إلى أن الشــركة 
اســتمرت في تقدمي الدعم 
واملشــورة جلميع العمالء 
خــالل احلظر الشــامل عن 
طريــق خدماتهــا اآلليــة 
وفريقهــا  واإللكترونيــة 
املتخصص، وذلك للتأكيد 
علــى مســتوى جــودة ما 
تقدمه ومن ثم احلفاظ علي 
توقعات العمالء واحملافظة 

على استثماراتهم. 
تنوع استثماري

أن  العميــري  وبــني 

االقتصادية ومازالت تؤثر 
وبقوة على املنطقة ودول 

العالم أجمع».
عــودة  أن  وأضــاف 
االستقرار الكامل لألسواق 
سيمنح الشــركات فرصة 
كافية لتعويض ما ألم بها 
من خسائر ورمبا تراجعا 
في األداء، االمر الذي يدعو 
للتفاؤل بحذر، إذ إن العام 

٢٠٢٠ لم ينته بعد.
وفي السياق ذاته، أفاد 
بأن شــركة االســتثمارات 
الوطنية مستمرة في سعيها 
اجلاد نحو حتسني األداء في 
املســتقبل واحملافظة على 
مكانتهــا وتعزيــز دورها 
الريادي محليــا وإقليميا 
رغم الظروف االقتصادية 
الصعبة وذلك تأكيدا على 
تقدمي أفضل اخلدمات التي 
تساعدها في احملافظة على 
مصالح عمالء ومســاهمي 

الشركة على حد سواء.
وفي ختــام تصريحه، 
توجــه العميري بالشــكر 
والتقدير إلى مجلس اإلدارة 
مثمنــا دعمهــم املســتمر، 
وإلى اإلدارة العليا وجميع 
املوظفني، علــى جهودهم 
املبذولة لتحقيق هذا األداء 
الذي يتماشى بطبيعة احلال 
مع اخلطة االســتراتيجية 
الظروف  للشــركة، رغــم 
الصعبــة التــي يواجههــا 

العالم.

رغم جائحة كورونا وتأثيرها على اقتصاد املنطقة.. وتشّكل ٢٧٫٨٪ من رأس املال

حمد العميري

العوائد للمســاهمني  أعلى 
بأقل مخاطر ممكنة، منوها 
إلــى أن دعــم وثقــة عمالء 
االســتثمارات الوطنية في 
املنتجــات واخلدمات التي 
تقدمها الشركة دائما ما يكون 
له انعكاساته اإليجابية في 
تقدمي ما يواكب التطلعات.

فريق األزمات

وصــرح العميــري بأن 
«االســتثمارات الوطنيــة» 
سعت بشكل جاد منذ بداية 
األزمة نحو تشــكيل فريق 
إدارة األزمات والذي يتضمن 
أفضل الكفاءات التي تزخر 

اخلطط املتبعة لدى الشركة تضمن حتقيق أعلى العوائد للمساهمني بأقل مخاطر ممكنة

األزمة عكست متانة مركزنا املالي كأحد رواد إدارة األصول االستثمارية في املنطقة العميري: لدينا فريق إلدارة األزمات ونخطو بثبات.. ونسعى بجدية للتطور رقميًا

نراقب التطورات ونتعامل مع الفرص املتاحة بتريث دون اخلوض مبخاطر غير محسوبة

مؤمتر «استشراف مستقبل ريادة األعمال في ظل 
االقتصاد الرقمي ما بعد كورونا» يصدر حزمة توصيات

طارق عرابي

خرج املؤمتر اخلليجي 
«استشراف مستقبل ريادة 
األعمال في ظل االقتصاد 
الرقمــي ما بعــد جائحة 
كورونــا»، والذي نظمته 
جمعيــة ريــادة األعمــال 
التنمويــة بالتعــاون مع 
األعمــال  رواد  جمعيــة 
مبشــاركة  اإلماراتيــني، 
خليجية مميزة، بتوصيات 
هامة على صعيد االقتصاد 
الرقمــي قدمهــا عــدد من 
اخلبــراء واملستشــارين 
املتخصصني في هذا املجال.
أكــدت رئيســة  وقــد 
جمعيــة  إدارة  مجلــس 
التنموية  ريادة االعمــال 
الكويتية غديــر اجلمعة 
ان التوصيــات وضعــت 
مــن قبــل مجموعــة من 
املتحدثني باملؤمتر والذين 
تطرقــوا إلــى العديد من 
القضايــا التي متس رواد 
االعمــال، الفتة إلى جناح 
املؤمتر في جمــع كوكبة 
مــن ابناء اخلليج العربي 
للحديث عن مستقبل ريادة 
االعمال في ظل االقتصاد 
الرقمي والتوجه للتجارة 

االلكترونية.
املشاريع الصغيرة

واستعرضت اجلمعة 
عددا من التوصيات والتي 

أهمها:
٭ تنفيذ معــرض ريادة 
فــي  اخلليــج  أعمــال 
سنغافورة لهدف التسويق 
ودعم املشاريع الصغيرة 
وتقدميهــا  اخلليجيــة 
لالســواق العامليــة بعــد 
الســوق ومعرفة  دراسة 
القطاعــات الواعدة وفتح 
عالقات جتارية دولية بني 
اصحاب االعمال التجارية 

التســويق وذلك ملواكبة 
التوجه العاملي واستغالل 
القادمة بشــكل  الفــرص 

افضل.
٭ دراسة التغييرات التي 
حدثت في ثقافة املستهلك 
التسويقية ومنط بحثه عن 
املعلومــات نتيجة للعزل 
لفتــرات طويلــة واغالق 

االسواق التقليدية.
٭ التوجه من التســويق 
التقليــدي الى التســويق 
االلكترونــي بشــكل اكبر 
التعامــالت  وحتفيــز 
الصحــاب  االلكترونيــة 
الصغيــرة  املشــروعات 

واملتوسطة.
٭ التمويل الذي يتناسب 
مع حجم املشروع الريادي 
الذي يعتمد على املنصات 

اإللكترونية.
٭ تأسيس مركز لتطوير 
أصحاب املشاريع الريادية.
٭ تســليط الضــوء على 
اهميــة االقتصــاد الرقمي 

في ظل االزمات.
بأهــم  التعريــف  ٭ 
التشــريعات واجلوانــب 
القانونيه املرتبطة بأعمال 

رواد االعمال.
خطط دولية

بدوره، أشار رئيس مجلس 
إدارة جمعية رواد االعمال 

االماراتيني سند املقبالي 
إلى باقي توصيات اخلبراء 

منها:
٭ اعتمــاد خطــط دولية 
ووطنية حلوكمة تطبيقات 
الذكاء االصطناعي لضمان 
انتــاج مــا يجلــب اخلير 

والنفع للبشرية.
٭ إنشــاء كيــان يضــم 
هيئات وطنيــة مختصة 
باألمــن االلكتروني يكون 
اختصاصــه مراجعـــــة 
التطبيقــــات  مكونـــــات 
التطبيق  واالجهزة قبــل 

امليداني. 
٭ سرعة التغطية القانونية 
جلميع التصرفات بالفضاء 
االلكتروني لضمان احلقوق 

الفردية واجلماعية.
٭ تفعيــــــل االندمــــاج 
واالســتحواذ لتطويـــــر 
املشاريــــع الصغيـــــرة 
واملتوسطة عن طريق إعداد 
الفرق االستشارية من قبل 
جهات رسمية لدراسة نقاط 
الضعف املالية والقانونية 

في الشركة.
٭ تنظيــم ملتقيــات من 
قبل جهات حكومية متثل 
وزارة التجارة والصناعة 
بشكل دوري B٢B للبحث 
عن الشركات واملؤسسات 
املمكن االستثمار فيها عن 
طريق الدمج واالستحواذ.

صالح الكعبيغدير اجلمعةسند املقبالي

الصغيرة واملستثمرين في 
شرق اسيا 

٭ التواصــل مــع جلنــة 
االونيسترال في هيئة االمم 
املتحــدة لديها العديد من 
الفرق اخلاصة باملشاريع 
الصغيــرة حيــث تعمــل 
حاليا على تشريع قانون 
دولــي خــاص بالتجارة 
االلكترونية، حيث التواجد 
لــدول اخلليج  احلكومي 
ضعيف، واحلصول على 
كراســي بشــكل رســمي 
واملشــاركة فــي تشــريع 
قانون التجارة االكترونية 

الدولي.
٭ التأمــني علــى االعمال 

التجارية 
الهويــة  حتديــد  ٭ 
االلكترونية لتوفير الثقة 
لتعزيز التبادل والعمل في 
مجال التجارة االلكترونية.

٭ حماية البيانات الرقمية 
من الواليات املتساهلة في 

غسيل البيانات.
احلوكمــة  تعزيــز  ٭ 
التشــريعية بتطبيقــات 
ومنظومــات قياس االداء 
ملنع وقوع وتكرار االخطاء.
اصحــاب  تثقيــف  ٭ 
املشــروعات الصغيــرة 
واملتوسطة وزيادة وعيهم 
نحــو دفعهم الســتخدام 
االلكترونية في  الوسائل 

«إس آند بي» تستبعد تأثير «معيار ١٧» على شركات التأمني
استبعدت وكالة «إس آند بي جلوبال 
للتصنيفات االئتمانية» أن يؤدي تطبيق 
املعيار الدولي السابع عشر إلعداد التقارير 
املالية إلى أي تغييــرات في تصنيفاتها 
التأمني. ومن غير  االئتمانية لشــركات 
املرجح أن يؤدي التغيير احملاســبي إلى 
إعادة صياغة املخاطر األساسية لعمليات 

التأمني، ومع ذلك ميكن أن نرى تغييرات 
في حيثيات التصنيفات االئتمانية في حال 
غيرت شركات التأمني استراتيجياتها أو 
املعيار اجلديد،  لتطبيق  عملياتها نتيجة 
خالفا لتوقعاتنا. وبعد أن مت تأجيله مرتني، 
من املقرر اآلن أن تقوم العديد من أسواق 
التأمني األوروبية واآلســيوية الرئيسية 

بتطبيق املعيار الدولي ١٧ في يناير ٢٠٢٣. 
وسيغير املعيار اجلديد الطريقة التي تقوم 
بها شركات التأمني بحساب حسابات األرباح 

واخلسائر وامليزانية العمومية.
يذكر أن النسخة احلالية للمعيار الدولي 
١٧ غير نهائية، ولن يسري مفعولها قبل 

العام ٢٠٢٣ على األقل.

مأزق التحفيز األميركي يضعف انتعاش الدوالر
رويتــرز: واجه الــدوالر خالل 
للتمســك  تعامالت أمس صعوبات 
مبكاسب حققها في اآلونة األخيرة، 
إذ تسببت اخلالفات السياسية بشأن 
حزمة حتفيز لالقتصاد األميركي في 

وقف انتعاشة األحدث.
ويترقب املستثمرون أي مؤشرات 
على إمكانيــة التغلب على اجلمود 
السياسي في واشنطن بشأن حزمة 
إنقاذ أخرى لالقتصاد املتضرر بفعل 

جائحة كورونا.
وانخفض الدوالر نحو ٠٫١٪ مقابل 
سلة من العمالت عند ٩٣٫٦٤٣ بعد أن 
تخلى عن مكاسب حققها في اجللسة 
اآلسيوية. ومتاسك الدوالر فوق أدنى 

مستوى في عامني والذي بلغه يوم 
اخلميس عند ٩٢٫٤٩٥.

وقال محللون لســوق الصرف 
األجنبي لدى كومرتس بنك في مذكرة 
«إذا لم تتحرك املفاوضات قريبا، فإنه 
من املرجح بشدة أن يكون ملخاوف 
تأثير  مجلس االحتياطي االحتادي 

على الدوالر عاجال أم آجال».
واســتمر الدوالر فــي حتقيق 
مكاســب مقابل الني، إذ انخفضت 
العملة اليابانية قرابة ٠٫٣٪، بعد أن 
نزلت إلى ١٠٦٫٨٢٥ في وقت سابق، 
وهو أدنى مستوياتها منذ ٢٤ يوليو.
وضغط حتســن عوائد سندات 
اخلزانــة األميركية علــى الني عبر 

اليابان  استقطاب االستثمارات من 
التي تتبنى فائدة صفرية.

واستقر اجلنيه اإلسترليني على 
الرغم مــن أن بيانــات أظهرت أن 
االقتصاد البريطاني دخل في ركود 
كبير، إذ قدمت مؤشرات على التعافي 

في يونيو بعض الدعم للعملة.
النيوزيلندي  الــدوالر  وتراجع 
٠٫٦٪ إلى ٠٫٦٥٤١ دوالر أميركي بعد 
أن أبقــى البنك املركزي للبالد على 
أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، 
السوق بتمديد برنامجه  لكنه فاجأ 
لشــراء السندات، وأكد بشكل أكبر 
قليال على احتمال تبني أسعار فائدة 

سلبية.



اقتصـاد
اخلميس ١٣ اغسطس ٢٠٢٠

18

بودي: الشركة ستعود أقوى بعد أزمة اجلائحة.. وملتزمون بدعم االقتصاد واالمتثال بواجبنا الوطني

3.9 ماليني دينار خسائر »كامكو إنفست«  26.7 مليون دينار إيرادات »اجلزيرة« التشغيلية
أعلنت »كامكو إنفست«، 
عن بياناتها املالية املرحلية 
املراجعــة للربعــن األول 
والثانــي مــن ٢٠٢٠، حيث 
ســجلت الشــركة خســائر 
خاصة مبســاهمي الشركة 
األم بقيمة ٣.9 مالين دينار 
لفترة الستة أشهر األولى من 
العام، مقابــل أرباح خاصة 
مبساهمي الشركة األم بقيمة 
١.١ مليون دينــار في نفس 

الفترة من ٢٠١9. 
الشــركة في  وأوضحت 
بيان صحافي، انه ســجلت 
خســائر خاصة مبساهمي 
 4.6 بقيمــة  األم  الشــركة 
مالين دينار في الربع األول، 
متأثرة بالتراجعات احلادة 
التي شهدتها األسواق املالية، 
فيما حققــت أرباحا خاصة 
مبساهمي الشركة األم بقيمة 
7٠٠ ألــف دينار فــي الربع 

الثاني.
أزمتا »كورونا« والنفط

وقالت الشركة ان النتائج 
املاليــة تأثــرت بجائحــة 
ڤيروس كورونا التي أسفرت 
عن تعطيل اجلهات احلكومية 
والقطاعات اخلاصة والدورة 
االقتصادية منذ مارس ٢٠٢٠، 
حيــث انخفض خــام برنت 
ومؤشــر »أم أس ســي آي« 
لدول اخلليج بنسبة %65.5 
و٢4.6% على التوالي خالل 

الربع األول.
وخــالل الربــع الثانــي، 
شهدت األســواق املالية في 
جميع أنحاء العالم انتعاشا 
جزئيا لكنها ظلت في املنطقة 
احلمــراء وقلص خام برنت 
ومؤشر أم أس سي آي لدول 
مجلس التعــاون اخلليجي 
انخفاضهما لينهيا األشــهر 
الســتة األولــى مــن العــام 
بتراجع ٣7.7% و١6.4% على 

التوالي.
أما من ناحيــة قطاعات 
األعمال، شهدت كامكو إنفست 
بداية إيجابيــة للغاية لهذا 
العام بعــد االنتهاء الناجح 
لعمليــة االندمــاج مع بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( 
وسجلت ارتفاعا في إيرادات 
الرسوم والعموالت بنسبة 
١6.٢% في الربع األول مقارنة 
بالعام املاضي لتصل إلى 5.5 
مالين دينــار. ومع تباطؤ 
األعمال اعتبــارا من مارس 
٢٠٢٠، تأثرت إيرادات الرسوم 
والعمــوالت لتصل إلى ٣.8 
مالين دينار في الستة أشهر 
األولى من العام، بانخفاض 
4.7% مقارنة بالفترة نفسها 

من العام املاضي.
التحديات  وبالرغم مــن 
غير املســبوقة خالل فترة 
الســتة أشهر، فقد استمرت 
الشركة في تقدمي اخلدمات 
للعمالء دون انقطاع وقامت 

أعلنــت شــركة طيــران 
اجلزيرة في بيــان صحافي 
أمــس عــن نتائجهــا املالية 
والتشــغيلية لفترة النصف 
األول مــن عــام ٢٠٢٠، حيث 
تأثــرت هــذه الفترة بشــكل 
كبير بتداعيات جائحة كوفيد 
-١9، والتي أبرزها كان تعليق 
الرحالت التجارية من وإلى 
مطار الكويت الدولي ملا يقرب 
من 5 أشهر من ١٣ مارس حتى 
٣١ يوليو ٢٠٢٠، ومت استئناف 
هذه الرحالت فــي األول من 
أغســطس بطاقــة محدودة 
وإجــراءات ســالمة مشــددة 
تشمل احلجر املنزلي اإللزامي 
ملــدة ١4 يوما جلميع الركاب 

العائدين إلى الكويت.
وتعليقــا علــى النتائــج 
املاليــة، قــال رئيس مجلس 
إدارة طيران اجلزيرة مروان 
بودي: »ليس هنالك شك بأن 
٢٠٢٠ هو عام استثنائي بسبب 
تأثير جائحة كوفيد-١9 على 
جميع قطاعات االقتصاد، وإلى 
حد كبير على قطاع الســفر 
والســياحة في جميع أنحاء 
العالم. وقد اتخذنا في طيران 
اجلزيرة إجــراءات محورية 
فــي مرحلة مبكــرة جدا من 
اجلائحة وذلك بهدف احلد من 
الضغوطات على وضعنا املالي 
وضمان استمرارية األعمال. 
وشملت هذه اإلجراءات تعديل 
توصية مجلــس اإلدارة إلى 
عدم توزيــع األرباح، وكذلك 

مقارنة بالستة أشهر األولى 
مــن ٢٠١9 لتصــل إلــى 6.7 
مالين دينار. وخالل الربع 
األول، انخفضت املصاريف 
العمومية واإلدارية بنسبة 
١8.7% مقارنة بالربع األول من 
٢٠١9 لتصل إلى 4.٣ مالين 

دينار. 
وخــالل الربــع الثانــي، 
اتخذت الشــركة عــددا من 
اإلجــراءات لزيادة ترشــيد 
التشغيلية ملواكبة  نفقاتها 
ظروف الســوق واستكمال 
اســتراتيجية الشــركة بعد 
االندماج، ما أدى إلى انخفاض 
كبير بنسبة 48.4% مقارنة 
بالربع الثاني من ٢٠١9 لتصل 

إلى ٢.4 مليون دينار.
مركز مالي قوي 

وفي تعليقه على النتائج 
املاليــة فــي هــذه الظروف 
الرئيس  االســتثنائية، قال 
التنفيــذي للشــركة فيصل 
صرخوه: »تتمتع الشــركة 
مبركز مالي قوي وبحقوق 
مساهمن خاصة مبساهمي 
الشــركة األم بلغــت 48.5 
مليون دينار في ٣٠ يونيو 
٢٠٢٠، وبتصنيــف ائتماني 
طويل األجل عند مســتوى 
)BBB(، وتصنيــف قصير 
االجل عنــد )A٣( مع نظرة 
مستقبلية مستقرة من قبل 
كابيتال انتليجنس في آخر 

مالي متن مبســتوى ديون 
متــدن، وهو أمر اســتثنائي 
لشــركة طيــران، فيمــا أن 
الشركة قادرة على الصمود 
ألكثر من عامن في ظل أزمة 
ڤيــروس كوفيد-١9 احلالية 
باالعتماد على االحتياطيات 

املالية املوجودة لديها«.
ووفقــا لبيــان الشــركة، 
بلغت اإليرادات التشــغيلية 
في النصف األول ٢6.7 مليون 
دينار، في حن بلغت اخلسائر 
الصافيــة 9.9 مالين دينار، 
كما نقلت الشركة 54٠.٣ ألف 
مسافر، مبا فيهم املسافرين 
على الرحالت التجارية التي 
مت تسييرها بن ١ يناير إلى ١٢ 
مارس واملواطنن الكويتين 
الذيــن مت إجالؤهــم. وعلى 
التشغيلي، سجلت  الصعيد 
الشــركة خســائر تشغيلية 
بلغت 4.9 مالين دينار ومعدل 
إشغال مقاعد بنحو ٣.%68.

وفيما يتعلق بأبرز النتائج 
املالية والتشغيلية في الربع 
حققــت   ،٢٠٢٠ مــن  األول 
اإليرادات التشغيلية للشركة 
مبلغ ١9 مليون دينار، في حن 
بلغت اخلسائر التشغيلية ٢ 
مليون دينــار، بينما حققت 
الشركة خسائر صافية بنحو6 
مليون دينــار، كما بلغ عدد 
املسافرين 496.5 ألف، ومعدل 

إشغال املقاعد 7.%7١.
املاليــة  النتائــج  أمــا 
والتشغيلية في الربع الثاني 

مراجعة لها في يونيو ٢٠٢٠«.
وأضــاف: »احلفاظ على 
القائــم  دخلنــا  مســتوى 
الرســوم والعموالت  علــى 
خالل الظــروف االقتصادية 
والتشغيلية الصعبة للغاية 
هو شهادة على منوذج أعمالنا 
واســتراتيجيتنا  القــوي 
التــي مت تبنيها بعــد إمتام 
عملية االندماج في ديسمبر 
٢٠١9. وعلــى الرغــم من كل 
الصعوبات والتحديات التي 
واجهناها، متكنا من توقيع 
عقود جديدة وإنهاء عدد من 
الصفقات بنجاح واستقطاب 
عمالء جدد واستثمارات في 
منتجات جديدة وقائمة. وقمنا 
بتسريع عملية الرقمنة والتي 
كانت مفتاحا الستراتيجية 
ما بعــد االندماج مع ضمان 
تعامل أنظمتنــا وعملياتنا 
احلالية مع حالة العمل عن 

بعد وخدمة عمالئنا«.
واختتم صرخوه حديثه، 
قائــال: »مــع عــودة احلياة 
الطبيعية وتأثيرها اإليجابي 
على األعمال واألسواق املالية، 
نتوقع عكس بعض اخلسائر 
غير احملققة. وسنستمر في 
مراقبة االجتاهات اجلديدة 
التي  والتغيرات السلوكية 
ســتؤدي حتما إلــى وجود 
معاييــر جديــدة وفــرص 
استثمارية بعد اإلنتهاء من 

أزمة كورونا«.

من ٢٠٢٠، فقد حققت اإليرادات 
التشغيلية 7.7 مالين دينار، 
وبلغت اخلسائر التشغيلية 
٢.8 مليــون دينــار، في حن 
قــدرت اخلســائر الصافيــة 
بـــ٣.9 مالين دينار، كما بلغ 
عــدد املســافرين 4٣.8 ألفا، 
ومعدل إشغال املقاعد ٣.%44. 
وخالل فترة تعليق الرحالت 
التجارية، قامت شركة طيران 
اجلزيــرة بتحويــل أصولها 
وإمكانياتها لتشغيل رحالت 
شحن كاملة وتسيير رحالت 
»تشارتر« للراغبن في مغادرة 
الكويت، باإلضافة إلى تقدمي 
الدعــم الكامــل للحكومة في 
جهودهــا ملكافحــة جائحــة 
كوفيــد-١9، الســيما إلجالء 

املواطنن.
وفي هــذا الصدد، أشــاد 
الرئيــس التنفيذي لشــركة 
طيــران اجلزيــرة روهيــت 
راماشاندران بإجنازات فريق 
طيران اجلزيرة في تشغيل 

رحالت الشحن.
وقال »جنح فريق طيران 
اجلزيرة فــي احلصول على 
الشهادات الالزمة من اإلدارة 
العامــة للطيــران املدني في 
الكويــت وشــركة إيربــاص 
لتشــغيل هــذا النــوع مــن 
الرحالت في غضون أسبوعن. 
وبنهاية شــهر يونيو، كانت 
طيران اجلزيرة قد نقلت أكثر 
من ١6٠٠ طن مــن املنتجات 

والسلع األساسية«.

في النصف األول..  و ٨.3 ماليني دينار إيرادات الرسوم والعمالت خالل النصف األول.. والشركة نقلت  540.3 ألف مسافر

فيصل صرخوهروهيت راماشاندران مروان بودي

نقديــة  أربــاح  بتوزيــع 
للمساهمن عن ٢٠١9 بقيمة 

١.7 مليون دينار.
أسواق الدين

كمــــا جنــــح فريــــق 
االســتثمارات املصرفية في 
لعــب دور املدير الرئيســي 
املشترك لثالث صفقات في 
أسواق الدين، هما عرضان 
إقليميان بالدوالر األميركي 
وعرض لبنك محلي بالدينار 
الكويتــي، مببلــغ إجمالــي 
يعادل ١.٣ مليار دوالر. وطرح 
الفريق مبادرة استراتيجية 
الشــركات علــى  ملســاعدة 
االســتجابة لألزمــة ومتت 
مشــاركة هذه املبــادرة مع 
عدد من العمالء والتي أثمرت 
عن توقيع عقود استشارية 

جديدة.
واســتمر ذراع الوساطة 
األولــى  شــركة  املاليــة، 
للوساطة املالية، في تقدمي 
خدماته للعمالء دون انقطاع 
مــع ارتفــاع فــي احلصــة 
السوقية واستقطاب عمالء 
التداول  جدد فــي خدمــات 

االلكتروني.
عـــــالوة علـــــى ذلـــك، 
متكنت كامكو إنفســت من 
ترشــيد قاعــدة تكاليفهــا 
حيــث انخفضت املصاريف 
العمومية واإلدارية بنسبة 
٣٢.4% فــي النصــف األول 

استخدام تسهيالت بنكية لم 
يتم اســتغاللها سابقا بهدف 
دعم سيولة الشركة في األشهر 
املقبلــة، باالضافــة إلعــادة 
التفــاوض بشــأن الدفعــات 
للعقود املبرمــة مع مزودي 
اخلدمات«. وأوضحت شركة 
طيران اجلزيرة انها اختتمت 
فتــرة النصف األول برصيد 
نقدي قدره ٢7.9 مليون دينار.

وأضــاف بــودي: »لطاملا 
اتخــذت »طيــران اجلزيرة« 
إجراءات حصيفة ومحورية 
في مثل هذه الظروف الصعبة، 
وحرصنــا فــي كل مرة على 
وضع موظفينا وعمالئنا على 
قمة أولوياتنــا، ونحن على 
ثقة مــن أن طيران اجلزيرة 
ســتعود أقــوى مــرة أخرى 
مــن بعد هذه األزمــة، وفيما 
نواصل العمل على تخطي هذه 
املرحلة، نبقى ملتزمن بدورنا 
كشركة كويتية لنواصل العمل 
على دعم االقتصاد واالمتثال 

لواجبنا الوطني«.
بــودي قائــال:  وأوضــح 
»هدفنا خالل هــذا العام هو 
االستعداد بالشكل الصحيح 
لســنة ٢٠٢١، حيث تركيزنا 
اليــوم علــى إدارة التكاليف 
التــي بدأنــا العمــل عليهــا 
كإعادة هيكلــة عقود تأجير 
الطائرات وتقليص التكاليف 
العامة حرصا على استمرارية 
الشــركة على املدى البعيد. 
وتتمتع الشركة اليوم مبركز 

2.35 مليون دينار أرباح
»القرين للبتروكيماويات« بالربع األول

»أوپيك« ُتخّفض توقعات طلب النفط
9 ماليني برميل يوميًا في 2020

أعلنــت شــركة القريــن 
الكيـــــماويات  لصــــناعة 
البترولية عن حتقيق صافي 
ربح بقيمة ٢.٣5 مليون دينار 
خالل الربع األول املنتهي في 
٣٠ يونيــو ٢٠٢٠، وذلك من 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠،  الســنة 
مقابــل 4.76 ماليــن دينار 
خــالل ذات الفترة من العام 
املاضي، لتبلغ ربحية السهم 
الواحــد مبلــغ ٢.٣ فلــس، 
باملقارنــة مــع 4.6١ فلوس 
خــالل ذات الفترة من العام 

املاضي.
الشــركة في  وأوضحت 
بيــان صحافــي، أن مجمل 
األربــاح املجمعــة ســجلت 
ارتفاعا بنسبة ٢٣% لتصل 
الــى ١9.95 مليــون دينــار، 
باملقارنــة مــع مبلــغ ٢.١6 
مليون دينــار، لذات الفترة 
مــن العــام املاضــي نتيجة 
جتميع بيانات شركة جاسم 
للنقليات واملناولة )جاسم 
للنقليات( عن الفترة املقارنة، 
وحتســن نتائــج الشــركة 
االلبان  السعودية ملنتجات 
واألغذية )سدافكو(. وسجل 
إجمالي األصول في الشركة 
ارتفاعا طفيف ليصل مبلغ 
78٣.٠١ مليون دينار كما في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٠، باملقارنة مع 
779.4 مليون دينار كما في 

٣١ مارس ٢٠٢٠.
التصدي الضطرابات األسواق

وفــي تعليقــه على هذه 
النتائج، قال رئيس مجلس 

رويتــرز: قالــت منظمة 
البلدان املصــدرة للبترول 
)أوپيــك( أمــس إن الطلب 
العاملي على النفط سينخفض 
على نحــو أكبر فــي ٢٠٢٠ 
بســبب جائحــة ڤيــروس 

كورونا.
وأضافــت املنظمــة فــي 
تقرير شهري أن التعافي في 
العام املقبل سيواجه ضبابية 
كبيرة، مما يشير إلى عوامل 
معاكســة متنامية للمنظمة 

وحلفائها في دعم السوق.
وذكرت أن الطلب العاملي 
على النفط سينخفض ٠6.9 
مالين برميل يوميا في العام 
احلالــي، وهو مــا يزيد عن 
تراجــع قــدره 8.95 مالين 
برميل يوميــا توقعته قبل 

شهر.
وأوضحــت »أوپيك« في 
التقريــر »تطورات أســعار 
اخلام واملنتجات في النصف 
الثاني من ٢٠٢٠ ســتواصل 

املستقبلية، ويساعد الشركة 
فــي التصــدي الضطرابات 
وازمــات األســواق العاملية 
املشــهودة. كمــا نعمل على 
الــدوام علــى دراســة كافة 
الفرص االستثمارية التي من 
شأنها تعزيز تنوع وعوائد 
محفظة القرين االستثمارية، 
وتعظيم صالح املساهمن«.

احملافظة على األداء 

ومــن جهتــه، قــال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للشــركة سعدون 
علي: »على الرغم من انخفاض 
الناجتة عن  النتائج املعلنة 
االنخفاض احلاد في أســعار 
البــــتروكيماوية،  املـــــواد 
وبشكل أساسي في الشركة 
الكويتيــة للعطريات، اال ان 
ذلك االنخفاض قابله ارتفاع 

املنتجن األميركين استئناف 
اإلنتــاج. وتعتمــد أوپيــك 
وروســيا اعتمــادا كبيــرا 
على إيرادات النفط، لكنهما 
حريصتــان علــى أال تدفعا 
األســعار للصعــود كثيــرا 
ألن ذلك سيدعم بشكل أكبر 
منو إنتــاج النفط األميركي 

املنافس.
وقالت »أوپيك« قبل نحو 
شهر إنها تتوقع أن يتعافى 
الطلب العاملــي على النفط 

في نتائج جميع استثماراتنا 
البتروليــة باملجمــل،  غيــر 
وحتديدا في شركة سدافكو 
التي ارتفعت أرباحها بنسبة 
٢٢% عن الفترة املقابلة العام 
املاضي، باإلضافة الى القيمة 
املضافة الستحواذنا األخير 
في شركة جاسم للنقليات«. 
وأضاف: »تتطلع القرين 
على احملافظة على مستويات 
األداء الصحيــة خالل ٢٠٢٠ 
املسنودة مبحفظة استثمارات 
القرين املتزنة، اال انه يجدر 
بالذكر بأن ذلك يرتبط بشكل 
أساســي الى عاملن مهمن، 
وهمــا اســتقرار وحتســن 
أســواق البتروكيماويــات، 
وانفــراج غمــة ازمــة وباء 
كورونا املســتجد وســرعة 
تعافي القطاعات الصناعية 
اإلقليمية والعاملية من أثره«.

مبقدار سبعة مالين برميل 
يوميــا في ٢٠٢١ بعد هبوط 
بواقع تسعة مالين برميل 

يوميا هذا العام.
لكن املخاوف من موجة 
ثانية مــن ڤيروس كورونا 
تضغــط بشــكل كبير على 
السوق وقالت »أوپيك+« في 
وثائق اطلعت عليها رويترز 
إن »موجــة ثانية قوية« قد 
تفاقم هبــوط الطلب إلى ١١ 
مليــون برميل يوميــا هذا 

العام.
وأشارت أوپيك إلى إنها 
فــي ظل مثل ذلــك التصور 
السلبي، ستخفق في التعامل 
مع تراكم مخزونات عاملية 

هائلة بحلول نهاية العام.
ومثــل هذا التصــور قد 
يعرض أيضا للخطر خطط 
أوپيــك لضخ ســتة مالين 
برميــل إضافية مــن اخلام 
يوميــا إلــى الســوق العام 

املقبل.

املنتهي في 30 يونيو املاضي ضمن العام املالي 2021/2020.. و2.3 فلس ربحية السهم الواحد

التعافي في 2021 سيواجه ضبابية كبيرة

سعدون علي الشيخ مبارك العبداهلل

إدارة شركة القرين لصناعة 
البتروليــة  الكيماويــات 
العبداهلل:  الشــيخ مبــارك 
»يعانــي العالم فــي الوقت 
الراهــن، وحتديدا في قطاع 
مــن  البتروكيماويــات، 
اثــر ضغوطــات انخفــاض 
البتــرول واملــواد  أســعار 
البتروكيماوية، وكذلك األزمة 
الناجتــة عن انتشــار وباء 
 ،COVID-19 كورونا املستجد
وهو ما اثر على ربحية شركة 
القريــن املعلنة خــالل هذا 
الربع املالي وبشكل أساسي 
نظــرا لتركيــز محفظتنــا 
االســتثمارية بنســبة %4٣ 
في قطاع البتروكيماويات«. 
وأضاف: »نحن على ثقة 
بأن تنوع هيكل استثمارات 
القرين سيقلل من تأثير هذه 
االزمة املزدوجة على نتائجنا 

التأثر باملخاوف إزاء موجة 
ثانية من اإلصابات وارتفاع 

املخزونات العاملية«.
علــى  أوپيــك  وأبقــت 
توقعاتها بأن الطلب العاملي 
على النفط في ٢٠٢١ سيرتفع 
مبقدار 7 مالين برميل يوميا، 
لكنهــا قالت إن ذلــك الرأي 
عرضــة لضبابية كبيرة قد 
تتمخض عن »أثر سلبي على 

استهالك البترول«.
التعافي لبعض  وأتــاح 

هذه أبرز أعمال »اجلزيرة« خالل فترة تعليق الرحالت التجارية
منــذ تعليــق جميــع الرحــالت 
التجاريــة من وإلى مطــار الكويت 
الدولــي ابتداء مــن ١٣ مارس ٢٠٢٠، 
حرصت طيران اجلزيرة على توسيع 
خدمــات الشــحن اجلوي ملســاندة 
وخدمة الشركات واملؤسسات احمللية 
ودعمها في تأمن الغذاء واملنتجات 
واألدوات األخــرى دون انقطاع في 
الكويــت وذلك بحمولة تصل لغاية 
١5 طن للطائرة الواحدة. وشــحنت 
الشركة أكثر من ١6٠٠ طن خالل فترة 

النصف األول.
املساندة في عمليات اإلجالء

دعما للجهــود التي تقــوم بها 
الكويــت إلعادة جميــع املواطنن 
الكويتين العالقن باخلارج، عاد الى 
أرض الوطن أكثر من 68٠٠ مواطن 
على منت حوالي 6٠ رحلة إجالء قامت 
بتشــغيلها طيران اجلزيرة خالل 
الفترة ما بن ٢5 مارس و١٠ مايو. 

وســيرت الشــركة رحالت اإلجالء 
وإعادة املواطنن من مدن شــملت 
لندن، وارسو، موســكو، يريفان، 
الريــاض، املنامة، دبــي، الدوحة، 
عمــان، اســطنبول، اإلســكندرية، 
القاهرة، النجف، طهران، تبليسي 

وسراييفو. 
وقامت طيران اجلزيرة بتشييد 
»مركز استقبال املسافرين – الكويت« 
بالتعاون مع اإلدارة العامة للطيران 
املدني ووزارة الصحة وذلك لتقوم 
املكلفــة بفحــص  الطبيــة  األطقــم 
املواطنن العائدين لدى وصولهم. 

ووضعت الشركة كذلك إمكانياتها 
األخــرى حتت خدمة وزارة الصحة 
وحولت مواقــف Park & Fly التابع 
لها إلــى مركز للفحص الســريع لـ 
Covid-19 حيث تقوم وزارة الصحة 
بالفحوصــات على األفــراد وهم في 

سيارتهم.
وبحلــول نهاية يونيــو، أعلنت 

طيران اجلزيــرة عن تقدمي 5٠ ألف 
تذكرة ســفر مجانيــة ذهابا وعودة 
مجانية للعاملن في الصفوف األمامية 
فــي مواجهة انتشــار وباء ڤيروس 

»كوفيد-١9« في الكويت. 
رحالت خاصة للمقيمني

قامت طيران اجلزيرة بتسيير عدد 
من الرحالت ملقيمــن غادروا البالد 
والتي مت جدولتها مبوجب توجيهات 
وزارة اخلارجية الكويتية وبناء على 

طلب من السفارات احمللية.
التطلعات لعام 2020

اســتأنف مطار الكويــت الدولي 
الرحالت التجاريــة بطاقة محدودة 
في األول من أغسطس ٢٠٢٠، حيث 
بدأت طيران اجلزيرة بتسيير رحالت 
إلى املدن ذات الطلب العالي مثل دبي 
والريــاض واســطنبول وبــودروم 
والوجهة التركية اجلديدة طرابزون.

صرخوه: احلفاظ 
على مستوى 
الدخل رغم 

الظروف 
االقتصادية شهادة 

جناح لنموذج 
أعمالنا القوي 

3.٨ مليارات دينار األصول املدارة
ذكرت شركة »كامكو إنفست« إنه في 
نهاية يونيو 2020، بلغ إجمالي األصول 
املدارة 3.8 مليارات دينار، بانخفاض نسبته 
7% مقارنة مع 31 ديسمبر 2019، وواصلت 
صناديق األسهم واحملافظ املدارة حتقيق 
أداء فاق أداء مؤشرات القياس اخلاصة بها 
ومت حصول ثالثة صناديق تديرها الشركة 
على جوائز من ريفينيتيف ليبر لعام 2020 

تقديرا ألدائها املميز واملستمر.
ومتكنت الشركة من استقطاب استثمارات 
جديدة من عدد من العمالء بحوالي 60 مليون 

دوالر وتوزيع حوالي 31 مليون دوالر للعمالء 
جراء تخارجات وأرباح. كما مت االستحوذ 
على عقار مدر للدخل في الواليات املتحدة 
العقارية  ليرتفع حجم األصول  األميركية 

املدارة إلى أكثر من 1.2 مليار دوالر.
كمــا مت التخــارج بنجاح مــن احد 
االستثمارات العقارية في الواليات املتحدة 
األميركية بعائد بلغ 22.8% لصالح العمالء. 
واستمر فريق إدارة أصول احلاالت اخلاصة 
في إجراء مفاوضات مع عدد من األطراف 

لتنفيذ تخارجات نيابة عن العمالء.



اقتصـاد
اخلميس ١٣ اغسطس ٢٠٢٠

19

«بوبيان» ينعى الفليج: الكويت وّدعت أحد أبرز شخصياتها االقتصادية
ودعت الكويت واحدا 
مــن أبــرز شــخصياتها 
االقتصاديــة املغفور له 
بإذن اهللا محمود يوسف 
الفليج الذي شغل لعدة 
ســنوات منصب رئيس 
مجلس ادارة بنك بوبيان، 
والتي متكن خاللها البنك 
من حتقيق نتائج مميزة 

على كل املستويات.
وقــال البنك في بيان 
صحافي: ان الفليج كان 
قــد انضم ملجلــس إدارة 
بنــك بوبيــان فــي فترة 
التحول الرئيسية وإعادة 
البناء التــي بدأها البنك 
في ٢٠١٠ ليترأس مجلس 

الدولية عبر اإلعالن عن تقدمي 
عرض لالستحواذ على بنك 
لندن والشرق الشرق األوسط 

خالل ديسمبر ٢٠١٩.
واســتعرض البنك ابرز 
االجنازات التي حققها خالل 
فترة رئاســة الفليج والتي 

جاءت كالتالي:
٭ النمو القوي املستمر في 
أداء البنــك خالل الفترة من 

٢٠١٠ الى ٢٠١٩. 
مجــال  فــي  التفــوق  ٭ 
املبتكــرة  التكنولوجيــا 
للخدمات واملنتجات املصرفية 
في السوق الكويتي وتعزيز 
عروض املنتجات واخلدمات 
الرقمية في اخلدمات املصرفية 

للتصنيف االئتماني بتثبيت 
 «A+» تصنيف البنــك عند
مع نظرة مستقبلية مستقرة 

ايضا.
٭ أســرع البنوك الكويتية 
منوا حيث بلغ معدل النمو 
املتراكم إلجمالي  الســنوي 
قيمة األصول ١٦٪ خالل آخر 

٥ سنوات.
٭ بلغ معدل النمو السنوي 
املتراكــم إلجمالــي قيمــة 
األصول حملفظة التمويل ١٨٪ 
على مدار اخلمس ســنوات 
األخيرة. ويعتبر بنك بوبيان 
اآلن رابع أكبر بنك في الكويت 

من حيث إجمالي األصول.
محفظــة  اســتقرت  ٭ 

اإلدارة بعدها بعامني تقريبا 
وحتى وفاتــه، حيث متكن 
البنك خالل هذه الفترة من 
حتقيق العديد من االجنازات 
والنجاحات التي مكنته من 
اعتــالء مرتبــة مميــزة بني 

البنوك الكويتية. 
الفتــرة املاضية  وخالل 
ركزت استراتيجية «بوبيان» 
على النمو الطبيعي من خالل 
التركيز على تطوير محفظة 
املنتجــات والتركيــز علــى 
شــريحة العمالء املستهدفة 
مع حتسني العروض الرقمية 
املــوارد  واالســتثمار فــي 
البشرية. وباشر البنك خالل 
٢٠١٩ أولى خططه التوسعية 

للشركات واألفراد
٭ امتــالك أعلــى معــدالت 
العمالــة الوطنية الكويتية 
في القطاع اخلاص بنســبة 
٧٧٪ وإطــالق العديــد مــن 
املبادرات االجتماعية كجزء 
من املســؤولية االجتماعية 

للشركات.
٭ قامت وكالة موديز بتأكيد 
التصنيــف االئتماني العام 
للبنك وهو «A٣» مع نظرة 
مستقبلية مســتقرة بينما 
قامــت وكالة ســتاندرد آند 
بــورز جلوبــال راتينجس 
 ،«Aبتصنيف بوبيان عند «ـ
مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
في حني قامت وكالة فيتش 

التسهيالت غير املنتظمة 
عند ٠٫٩٪ في ٢٠١٩ وهو 
مــن أقــل املعــدالت فــي 

القطاع املصرفي.
٭ جوائز من مؤسسات 
عامليــة مرموقــة مثــل 
جلوبــال فاينانــس وذا 
إعادة  بانكــر وبرنامــج 
العاملة  القــوى  هيكلــة 
وســيرفس هيــرو عــن 
منو وخدمات البنك على 

الترتيب.
فــي  بنــك  افضــل  ٭ 
العمالء  مســتوى خدمة 
على مستوى البنوك في 
الكويت وجميع مؤسسات 

القطاع اخلاص.

خالل رئاسته مجلس إدارة البنك متّكن من حتقيق العديد من اإلجنازات والنجاحات املميزة

الراحل محمود الفليج

اململكة املتحدة تشهد أسوأ ركود في تاريخهاالذهب ينزل دون ١٩٠٠ دوالر مع صعود الدوالر
رويتــرز: نــزل الذهــب

ما يزيد على ٢٪ لينخفض 
المهــم  المســتوى  عــن 
البالــغ ١٩٠٠ دوالر لألوقية 
(األونصــة) خالل تعامالت 
أمس، إذ أجبر ارتفاع الدوالر 
من جديد المســتثمرين في 
المعدن النفيس على إعادة 
تقييم مراكزهم بعد صعود 
أرقامــا  ســجل  لألســعار 
قياســية. وهبط الذهب في 
المعامالت الفورية ٢٫٥٪ قرب 
أدنى مستوى في ٣ أسابيع 
دوالرا،   ١٨٦٣٫٦٧ البالــغ 
الحر  ليســتأنف ســقوطه 
بعد أن توقف عن االنخفاض 
لفترة وجيزة في التعامالت 
المبكرة. وتراجع الذهب ١٫٦٪ 
إلى ١٨٨١٫٥٥ دوالرا ليواصل 
خســائره بعد أن هوى ٦٪ 
الثالثاء. وتراجعت العقود 
األميركية اآلجلة للذهب ٢٫٨٪ 

إلى ١٨٩٢ دوالرا.
ونزلــت أســعار الفضة 
دوالرا   ٢٣٫٩٦ إلــى   ٪٣٫٣
لألوقية بعــد أن انخفضت 

١٥٪ في الجلسة السابقة.
وقال المحلل لدى آي.جي 
ماركتس كايل رودا: «يبدو 

أ.ف.پ: شهدت المملكة 
المتحــدة التــي ضربتهــا 
جائحــة كوفيــد-١٩ فــي 
الربــع الثانــي مــن العام 
الحالي انكماشا «قياسيا» 
في اقتصادها بلغ ٢٠٫٤٪، 
وأصبح تواجه رسميا أسوأ 

ركود على اإلطالق.
وقال مكتــب اإلحصاء 
الوطنــي أمس، إن هذا هو 
أول ركــود تقني تشــهده 
بريطانيا منذ ٢٠٠٩ واألزمة 

المالية. 
وأوضح مكتب اإلحصاء 
الوطني أن الجـزء األكـبر 
من هذا االنكماش الذي بدأت 
آثاره تظهر في مارس، سجل 
فــي أبريل عندمـــا أغلقت 
البالد بشــكل شــبه كامل 
ما أدى إلى تراجع اإلنتاج 

بنسبة ٢٠٪.
ومــع عــودة النشــاط 
االقتصادي، ارتفع إجمالي 
الناتــج المحلي فــي مايو 
بنسبة ٢٫٤٪، تاله تسارع 
في يونيــو +٨٫٧٪ بفضل 
إعادة فتــح كل القطاعات، 

وفق المكتب.
وهــذا االنكمــاش هــو 

وســاعدت قفزة لعوائد 
ســندات الخزانة األميركية 
الدوالر على مواصلة سلسلة 
مكاســب، مما يزيــد تكلفة 
العمالت  الذهــب لحائــزي 

األخرى.
كما يزيد ارتفاع العوائد 
البديلــة  الفرصــة  تكلفــة 
لحيازة المعدن األصفر الذي 

ال يدر عائدا.
وعانى الذهــب من أكبر 
انخفاض في يوم واحد في 

تلك األرقام «قلت من قبل 
أن أوقاتا عصيبة تنتظرنا، 
وأرقام اليوم تؤكد ذلك. فقد 
مئات اآلالف من األشخاص 
وظائفهــم، ولألســف، في 
األشــهر المقبــل، ســيفقد 
المزيد من الناس أعمالهم».
المملكــة  وســجلت 
المتحدة أسوأ أداء اقتصادي 
في الربع الثاني في أوروبا، 
متقدمــة علــى إســبانيا 
(-١٨٫٥٪) وأســوأ بكثيــر 

أكثر من ٧ سنوات الثالثاء، 
إذ ارتفعت األســهم وصعد 

الدوالر.
لكــن تنامــي الضبابية 
بشأن اتفاق تحفيز أميركي 
أثــر ســلبا علــى األســهم 

اآلسيوية أمس.
للمعــادن  وبالنســبة 
النفيســة األخــرى، نــزل 
البالتين ٠٫٣٪ إلى ٩٢٧٫٦٠ 
دوالرا بينما ارتفع البالديوم 

١٫١٪ إلى ٢١١٣٫٤٩ دوالرا.

من فرنسا (-١٣٫٨٪).
وقال مكتــب االحصاء 
االقتصــاد  أن  الوطنــي 
البريطانــي ســجل خالل 
ربعين من الركود، انكناشا 
نسبته ٢٢٫١٪، «أقل بقليل 
من ٢٢٫٧٪ التي سجلت في 
إسبانيا لكن أكثر من ضعف 
االنخفاض في إجمالي الناتج 
المحلي الذي بلغ ١٠٫٦٪ في 
الواليــات المتحدة» خالل 

الفترة نفسها.

أن بعــض االنتعاش يخرج 
مــن ســوق الذهــب»، فيما 
يبدو مــن المحتمــل حاليا 
اختبار مســتوى دعم عند 

١٨٠٠ دوالر.
وأضاف «يتوقف الكثير 
العائــدات األميركية  علــى 
والعوامــل التي تقودها في 
الوقت الراهــن. أيضا، فإن 
قوة الدوالر أمر مهم للغاية 
لكي نتابعه على مدى األيام 
واألسابيع القليلة القادمة».

األكبر في اقتصاد المملكة 
المتحدة منذ أن بدأ مكتب 
اإلحصاء الوطني تسجيل 
هذه األرقــام الفصلية في 
العــام ١٩٥٥، وجاء نتيجة 
«القيود» على السفر وعلى 
النشــاط االقتصادي التي 
فرضــت في البــالد في ٢٣ 
مــارس، وكـانـــت مـــدتها 
أطــول من معظــم البلدان 
المتقدمة. وقال وزير المال 
ريشي سوناك معلقا على 
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األميركيون السود يشيدون باختيار بايدن لهاريس وترامب متفاجئ
عواصم - وكاالت: شكل 
اختيار املرشح الدميوقراطي 
للرئاسة االميركية جو بايدن 
للســيناتور كاماال هاريس 
كنائبة له، مفاجئة خلصمه 
اجلمهوري دونالد ترامب الذي 
يصفها بالضعيفة، فيما أشاد 
ناشطون من أصول افريقية 

باالختيار. 
واعتبر نشــطاء سود ان 
اختيار السيناتورة من أصول 
افريقيــة هاريس للترشــح 
كنائبــة لــه، أظهــر التزامه 
جتــاه الناخبــني «االفرو - 
أميركيني»، لكنهم حذروا من 
أن ذلــك لن يضمن له الدعم 

الذي يحتاج اليه للفوز.
وباختيار هاريس لتكون 
أول امرأة سوداء على بطاقة 
رئاســية حلــزب كبيــر في 
تاريــخ الواليــات املتحــدة، 
أملح بايــدن للنشــطاء بأنه 
استفاد من دروس عام ٢٠١٦، 
عندما ســاعد أول انخفاض 
فــي إقبال الناخبني الســود 
على التصويت منذ ٢٠ عاما 

الناشــطني  وحث بعض 
البارزين بايدن على اختيار 
امرأة سوداء في الوقت الذي 

بعد حادثة مقتل أميركي من 
أصول افريقية على يد شرطي 
ابيض، ومــع تزايد إصابات 
امللونــني بڤيــروس كورونا 

بشكل غير متناسب.
األميركيــون  ويعتبــر 
علــى  والنســاء  الســود، 
وجــه اخلصــوص، القاعدة 
االنتخابية األكثر والء للحزب 

الدميوقراطي.
أليســون،  وقالــت إميي 
مؤسســة جماعــة (شــي ذا 
بيبول) التي تروج ملشاركة 
النساء السود في السياسة 
األميركيــة «إنه يســتجيب 
لنداء املاليني منا، وهي رسالة 
حاسمة حقا لقاعدة احلزب 

تعني: أراكم، أسمعكم».
وذكر زعماء سود آخرون 
أن هاريس لديها خبرات في 
بناء حتالف متعدد األعراق من 
الناخبني من شأنه أن يعزز 
فرص بايدن فــي انتخابات 

الثالث من نوفمبر.
وقالوا إنها ستعزز اإلقبال 
على التصويــت ليس فقط 

للواليات املتحدة.
وقالت سوزان رايس إن 
«السيناتورة هاريس قائدة 
عنيدة ورائدة ستكون شريكة 
رائعة في حملة االنتخابات». 
وكانت رايس مستشارة األمن 
القومــي للرئيــس الســابق 
بــاراك أوبامــا، وكانــت من 
الشخصيات املطروحة لدى 
بايدن الختيارها على بطاقته.

ومنذ انسحابها من سباق 
نيل الترشيح الدميوقراطي 
وتأييدهــا لبايــدن، صعدت 
انتقاداتها للرئيس  هاريس 
دونالــد ترامب فــي العديد 
من القضايا، من تعاطيه مع 
أزمة تفشي جائحة كوفيد-١٩ 
إلــى العنصرية وصوال إلى 

الهجرة.
وكتبت في تغريدة مؤخرا 
«إن خطاب ترامب العنصري 
املتكرر يحاول توجيه اللوم 
في إخفاقاته املتعلقة بڤيروس 
كورونا املستجد ألي شخص 

ما عداه».
فــي املقابل، ذكــر ترامب 

تواجه فيه البالد احتجاجات 
واسعة على الظلم العنصري 
والتعامل الوحشي للشرطة 

بني الناخبني الســود ولكن 
أيضــا النســاء البيــض في 
واليات حاسمة مثل ميشيغان 
وويسكونســن، حيــث فاز 
ترامــب فــي انتخابات ٢٠١٦ 

بفارق ضئيل.
وهاريس أول مدعية عامة 
ســوداء لوالية كاليفورنيا، 
وأول امرأة في هذا املنصب 
وأول امرأة من أصول جنوب 
آســيوية تفــوز مبقعــد في 

مجلس الشيوخ األميركي.
وهــي اآلن تســعى لكي 
امــرأة نائبــة  تصبــح أول 

للرئيس األميركي.
وفيمــا يبــدو مــن غيــر 
املتوقع أن يتبوأ بايدن البالغ 
٧٧ عاما الرئاســة ألكثر من 
والية واحدة في حال انتخابه، 
فــإن هاريس ســتكون على 
األرجح األوفر حظا في الفوز 
بترشيح احلزب الدميوقراطي 

بعد أربع سنوات من اآلن.
وهــذا ميكــن أن مينحها 
فرصــة أكبــر فــي دخــول 
التاريخ، كأول رئيسة سوداء 

أنــه فوجئ باختيــار بايدن 
الســيناتور كامــاال هاريس 
نائبة له ألنها لم تكن حتترم 
نائب الرئيس السابق خالل 

املناظرات.
وقــال ترامب إن هاريس 
كانت «تسيء بشدة» لبايدن 
خالل االنتخابات التمهيدية. 
وأضــاف للصحافيني «أحد 
األسباب التي فاجأتني أنها 
رمبا كانت أكثر إساءة جلو 
بايدن حتى من بوكاهونتاس. 
كانــت ال حتتــرم جو بايدن 
ومن الصعب اختيار شخص 

قليل االحترام لآلخرين».
وكان ترامب يشــير إلى 
الدميوقراطيــة  املرشــحة 
النتخابات الرئاسة األميركية 
بوصــف  وارن  إليزابيــث 
بوكاهونتــاس نســبة إلــى 
الســكان األصليني للواليات 

املتحدة.
وقــال ترامب إن هاريس 
أكثر أعضاء مجلس الشيوخ 
«وضاعــة وفظاعــة وعــدم 

احترم لآلخرين».

ً مينحها فرصة أن تكون أول رئيسة سوداء.. والرئيس يشن عليها هجوماً الذعا

صورة ارشيفية للمرشح الدميوقراطي جو بايدن ونائبته كاماال هاريس                (رويترز)

الرئيــس اجلمهوري ترامب 
على الفوز في الســباق إلى 

البيت األبيض.

ملشاهدة الڤيديو

الرئيس اإليراني ُيهدد بعواقب
إذا مت متديد حظر األسلحة

عواصم - وكاالت: أعرب الرئيس اإليراني 
حســن روحاني امس، عن «آمال كبيرة» في 
فشــل محاولة الواليات املتحدة متديد حظر 
األســلحة على بالده، محذرا من عواقب دعم 
مجلس األمن الدولي لها. وجاءت تصريحات 
روحاني بعدما قال مبعوث إيران لدى األمم 
املتحدة إن الواليات املتحدة ستضطر إلعادة 
صياغة قرارها املقترح بشأن هذه القضية بعد 

أن «رفضه» أعضاء مجلس األمن.
وقال روحاني في اجتماع متلفز ملجلس 
وزرائه امس «لدينا آمال كبيرة في أن أميركا 
ستفشــل». وتابع الرئيــس اإليراني «لدينا 
آمال كبيرة في أن تدرك أميركا فشلها وترى 

عزلتها».
وأضاف روحاني «لكن موقفنا واضح على 
أي حــال. إذا مت مترير مثل هذا القرار.. فهذا 
يعني انتهاكا صارخــا لالتفاق»، محذرا من 
أن «عواقب هذا التصرف ســتقع على عاتق 
مرتكبيــه». وقــال مبعوث إيــران لدى األمم 
املتحــدة ماجد تخت رافانشــي، إن الواليات 
املتحدة «اضطــرت للتراجع» عن مشــروع 
اقتراحها بعدما «رفضه أعضاء مجلس األمن 

الدولي» واضطرت إلى اقتراح صيغة جديدة.
وكتــب على تويتــر «املســودة اجلديدة 
مشــابهة، في طبيعتهــا وهدفها، للنســخة 
الســابقة. أنا واثق من أن املجلس سيرفض 

مرة جديدة هذه اخلطوة».
كما اتهم وزير اخلارجية محمد جواد ظريف 
الواليات املتحدة بـ «اســتخدام آلية مجلس 

األمن لتدمير» األمم املتحدة.
وأوضح ظريف أن املسودة اجلديدة عبارة 
عن «قرار من خمس صفحات مت اختصاره إلى 
خمس جمــل»، مضيفا أنه من خالل تقدميه 
على أنه اقتراح جديد، فإن الواليات املتحدة 

أظهرت عدم احترام أعضاء مجلس األمن.
ويدعو النص األميركي األصلي وفق وكالة 
فرانس برس، مستخدما خطابا متشددا إلى 
متديــد احلظر املفروض على إيران إلى أجل 
غير مسمى. وقد أعرب احللفاء األوروبيون 
للواليات املتحدة، بريطانيا وأملانيا وفرنسا 
إضافة إلى روسيا والصني، عن دعمهم متديد 
حظر األسلحة، لكن أولوية هذه الدول اخلمس 
هــي احملافظة على االتفاق النووي الذي هي 

طرف فيه.

أنباء مصريةأنباء سورية

عواصــم - وكاالت: أعلن 
األردن أمس إغالق معبر جابر 
احلــدودي مع ســورية، بعد 
زيادة عدد احلــاالت املصابة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
الواردة من هناك. وقالت وكالة 
«بترا» األردنية الرســمية إن 
وزير الداخلية ســالمة حماد 
وبنــاء علــى توصيــة جلنة 
تنظيم ومتابعة شؤون احلدود 
واملطارات قــرر إغالق مركز 
حدود جابر اعتبارا من صباح 
اليوم اخلميس وملدة أسبوع.

وأضافت الوكالة ان اللجنة 
قررت كذلك اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة  الصحيــة والوقائية 
للحجر على العاملني في املركز، 
وإجراء الترتيبات الالزمة بهذا 
اخلصوص، وذلك بعد تزايد 
أعداد إصابات الكوادر العاملة 
باملركــز بڤيــروس كورونا. 
ونقلت عن رئيس الوزراء عمر 
الرزاز تأكيده على ضرورة أن 
يجري خالل فترة إغالق املركز، 
إعادة النظر بجميع اإلجراءات 
أيضا في مركزي حدود الكرامة 
والعمري بعد أن أصبحت هذه 
املعابر الثالثة مصدرا النتقال 
الوبــاء إلى الداخــل االردني. 
وجدد الرزاز التأكيد على أن 
تزايــد عدد احلــاالت احمللية 
اجلديدة املصابة أمس مبقدار 
١٢ حالــة محليــة تضاف إلى 
احلاالت الـ ١٣ التي مت اإلعالن 
عنهــا بعد عصــر امس األول 
ليصبــح مجمــوع احلــاالت 
احمللية املسجلة خالل يومني 
٢٥ حالة محلية، ودعا للتحقق 
من مصادرهــا وغالبيتها من 
مركــز حــدود جابــر واتخاذ 

فحــص كورونــا فــي منطقة 
دمر بالعاصمة دمشــق، وقد 
تدافع عشرات املراجعني عند 
بابه بانتظار نتائج حتاليلهم، 
التــزام  متالصقــني دون أي 
باإلجراءات احترازية كارتداء 
الكمامات أو التباعد االجتماعي. 
وفجأة، يعلو صراخ مسؤولة 
صحية في املركز وهي تقول 
للمراجعني غاضبة إن هذا خطر 
جســيم، وأن مــن بينهــم من 
أظهرت حتاليله نتائج إيجابية 
أي أنهــم حاملــون للمــرض، 
وقالت باللهجة السورية: «أنا 
عم اشتغل باملسحات، لك هادا 
منظر، انتو فيكم إيجابيات.. 
ارجعوا لورا.. حرام عليكم». 
وكان كالم املسؤولة واضحا، 
بأنهــا اطلعــت علــى نتائــج 

اختبــارات املراجعــني، وأن 
عــددا منهــم مصــاب بالفعل 
بڤيــروس كورونــا، وأن هذا 
االزدحام قد يعرضهم جميعا 
خلطر اإلصابة. وفي السياق، 
أعلنــت وزارة الصحــة على 
صفحتهــا علــى فيســبوك، 
أن الفريــق احلكومي املعني 
بإستراتيجية التصدي لوباء 
كورونا «قرر تسيير رحلتني 
أســبوعيا من مطار دمشــق 
الدولــي اعتبارا من الســبت 
املوافق ٢٢ أغســطس ٢٠٢٠ 
العالقني  الســوريني  إلعادة 
فــي اخلارج مــع مراعاة كل 
اإلجراءات الوقائية» بحيث 
تكون إقامة القادمني في فندق 
إيبــال حلني صــدور نتائج 

حتليل الـ «بي سي آر».

مدينة اجلالء إلجراء املسحات للراغبني بالسفر..ورحلتان أسبوعياً إلعادة العالقني في اخلارج

الفوريــة ملنــع  اإلجــراءات 
انتشــارها. في غضون ذلك، 
حددت وزارة الصحة السورية 
أمس، مدينة اجلالء الرياضية 
بديــال عن املراكــز الصحية، 
إلجــراء املســحات اخلاصــة 
القــرار بعد  بكورونا.وجــاء 
يــوم من انتشــار ڤيديوهات 
توثق الزحام الشديد في مراكز 
إجراء ذلك الفحص.  وأوضحت 
الوزارة للراغبــني في إجراء 
املسحة أن عليهم «التوجه إلى 
مدينة اجلالء مدخل املسبح، 
جانب مختار املــزة، اعتبارا 
من الساعة الثامنة والنصف» 
من صباح اليوم. وفي مشهد 
مأساوي انتشــر على مواقع 
التواصــل االجتماعي مقطع 
ڤيديــو يظهــر أحــد مراكــز 

انتخابات «الشيوخ»: نتائج املرحلة األولى األحد
واملؤشرات تكشف تفوق «مستقبل وطن»

األردن يغلق معبر جابر احلدودي مع سورية
للحّد من حاالت «كورونا» القادمة منها

على أبواب الدخول وتقدمي 
زجاجــات املعقمات الطبية 
مجانا وقياس درجة حرارة 
العضــو قبــل الســماح له 
بالدخــول أو حتويلــه الى 
املركــز الطبي للبرملان حال 

ارتفاع درجة حرارته.
املتابعة  وأكــدت تقاريــر 
لليــوم األخير امس لالقتراع 
زيادة اإلقبال بنسب ملحوظة 
عن أول من امس على صناديق 
االقتراع بعد أن قام املرشحون 
بجوالت ليلية وسط األحياء 
في دوائرهم االنتخابية حلث 
املواطنني على الذهاب الى جلان 
االقتراع. وكانت قد انتظمت 
اخلدمات األمنية في ثاني أيام 
انتخابــات مجلس الشــيوخ 

القاهرة - خديجة حمودة
ومجدي عبدالرحمن وناهد إمام

أكــدت املؤشــرات األولية 
النتخابات مجلس الشــيوخ 
٢٠٢٠ بعد أن انتهى التصويت 
مساء امس أن مرشحي حزب 
مســتقبل وطن سيشــكلون 
األغلبية في عضوية املجلس 
اجلديــد وان مرشــحيه فــي 
التحالف الوطني يستحوذون 

على اغلب األصوات.
املقــرر أن يبــدأ  ومــن 
البرملان في استقبال النواب 
الفائزيــن اعتبارا من االحد 
املقبــل، حيــث  االثنــني  أو 
تعلن نتيجة اجلولة االولى 
النهائيــة االحــد املقبــل ١٦ 
أغســطس مللء اســتمارات 
العضوية واستخراج كارنيه 
العضويــة، حيــث مت إعداد 
البهو اجلديد للمجلس الكائن 
إلى جوار قاعته الرئيســية 
الستقبال النواب وتسليمهم 
حقيبة تضم قوانني مجلس 
الشيوخ والدستور والالئحة 
النواب  الداخليــة ملجلــس 
والتي ســيتعامل مبوجبها 
املجلــس اجلديــد ٣ اشــهر 
حلني إصدار الئحته اخلاصة 
اجلديدة في أولى دوراته التي 
ســتبدأ في أكتوبــر املقبل. 
وقد راعــت األمانــة العامة 
ملجلس النواب في ترتيبات 
البهــو الســتقبال األعضاء 
اجلــدد التباعــد االجتماعي 
بني جلان االســتقبال وبني 
األعضاء واشتراط ارتدائهم 
الكمامــات الطبيــة وإجراء 
التعقيــم لألعضــاء اجلــدد 

حــول اللجان على مســتوى 
اجلمهوريــة، حيث مت تعزيز 
التواجد األمني والدفع بعدد من 
الشرطة النسائية لتأمني جلان 
السيدات ومساعدة كبار السن 
وذوي االحتياجات اخلاصة، 
ومراعاة البعد اإلنساني بناء 
على توجيهات اللواء محمود 

توفيق وزير الداخلية.
الــى ذلــك، قــال وزيــر 
اخلارجيــة املصري، ســامح 
شــكري، امــس عقــب اإلدالء 
بصوته في انتخابات مجلس 
الشيوخ إن مصر مستمرة في 
إعطــاء األولوية للمفاوضات 

حول سد النهضة.
وأكد شــكري، «سنواصل 
من خالل املفاوضات احلرص 

واحلفاظ على مصالح مصر 
املائية، واتخاذ كل إجراء، وكل 
مؤسسات الدولة تعمل على 
حماية حقوق مصر املائية».

وأمس االول، قال املتحدث 
باســم اخلارجية اإلثيوبية، 
دينــا مفتــي، إن أديــس أبابا 
ملتزمــة مبعاجلــة مخــاوف 
دول املصب حول سد النهضة، 
مؤكدا أن بالده تريد التعاون 
مــع الســودان ومصر جلعل 
النيــل مصــدرا للتعاون بدال 

من الصراع. 
وقال إن إثيوبيا تشــجع 
الديبلوماســية  املفاوضــات 
الســلمية، مشددا على أنه ال 
نية لبالده إلحلاق األذى بدول 

املصب.

شكري: سنحمي حقوق مصر املائية باملفاوضات

وزير اخلارجية املصري سامح شكري متحدثا للصحافيني بعد اإلدالء بصوته بانتخابات «الشيوخ»  (رويترز)

املعارضة تعلن استعدادها الجتماعات اللجنة 
الدستورية بجنيڤ..و«كورونا» يهددها بالتأجيل

أكد الرئيس املشترك للجنة الدستورية 
الســورية، هادي البحرة، اســتعداد قوى 
املعارضة السورية للجولة الثالثة من اجتماعات 
اللجنة الدستورية املقررة بعد أيام في جنيڤ، 
وسط احتماالت بتأجيلها بسبب أزمة وباء 
كورونا املســتجد. وحتدث البحرة لوكالة 
التحضيرات  التركية، عــن  «األناضــول» 
اجلارية من قبل وفد املعارضة، واالستعدادات 
اللوجيستية، الفتا إلى أن احتماالت التأجيل 
واردة بحسب تطورات جائحة كورونا في 

البلد املستضيف.
ولفت البحرة إلى أن وباء ڤيروس كورونا 

املستجد، أثر على التحضيرات اللوجيستية 
التأشيرات  أن  املزمعة، موضحا  للجلســة 
صدرت للوفد املفــاوض فقط دون الفرق 
األخرى االستشــارية، إضافة إلى تعقيدات 
بالســفر. وأوضح أن وجود أعضاء بالوفد 
في دول التزال تعيش حظرا للسفر بسبب 
الوباء، لكن هناك فريقا يعمل على التغلب على 
هذه الصعوبات، وعن تأثير األزمة الوبائية 
على انعقاد اجللســة، أكد أن كل اإلجراءات 
قائمة حتى اآلن وال يوجد أي طرح لإللغاء 
والتأجيل، وهذا األمر حتدده سويسرا التي 

تستضيف اللقاءات التفاوضية.

لقاح «سبوتنيك» ضد «كورونا» يشعل اخلالف بني روسيا والغرب
عواصــم ـ وكاالت: حتــول اللقاح 
الروســي «سبوتنيك ڤي»، الذي أعلن 
الرئيــس ڤالدمييــر بوتــني التوصل 
إليه في املعركة ضد ڤيروس كورونا 
املستجد، إلى مادة سجالية بني موسكو 
والغرب، في وقت تتعرض احلكومات 
لضغوط هائلة للتوصل إلى لقاح ضد 
ڤيــروس الذي أودى بحيــاة أكثر من 
٧٤٣ ألف شــخص من بني أكثر من ٢٠ 
مليون ونحو ٤٠٠ ألف إصابة في جميع 

أنحاء العالم.
فقــد عبر وزير الصحــة األميركي 
أليكس عازار، عن شــكوك إزاء إعالن 
تطوير روســيا ألول لقاح في العالم، 
مشيرا إلى نقص املعطيات بشأن جتاربه 

األولى.
وقال للصحافيني في مؤمتر بالهاتف 
في ختام زيارته تايوان «من املهم أن 
نوفر لقاحات آمنة وفاعلة وأن تكون 
املعطيات شفافة (...) هذا ليس سباقا 

على املركز األول».

وتابع: «لم يتم الكشف عن معطيات 
التجارب األولى في روســيا، إنها غير 

شفافة».
مــن جهتــه، وصف بيتــر بيتس، 
املفوض السابق في إدارة الغذاء والدواء 
األميركية «FDA»، اللقاح بأنه «كوكتيل 
مولوتوف» في إشارة إلى أنه خليط غير 
مأمون العواقب، وقال لشبكة «يورو 
نيوز» إنه ال توجــد أي بيانات تدعم 
ما تدعيه روسيا حول لقاحها املزعوم، 
مشــيرا إلى أن موســكو لديها تاريخ 
حافل من املوافقات على أدوية ولقاحات 
بالقليل من االختبارات، وحتى بدونها 

في بعض األحيان.
عاملة الڤيروسات الفرنسية، ماري 
بول كيني، النائبة السابقة للمدير العام 
ملنظمة الصحــة العاملية قالت لوكالة 
فرانس برس، إن «هذا اإلعالن ســابق 
ألوانــه ألننا ال نعــرف بعد ما إذا كان 
هذا اللقاح أو أي لقاح آخر سيقي من 

كوفيد-١٩».

من جهتهــا، قالت شــركة مودرنا 
للتكنولوجيا احليوية والبيت األبيض 
إن الواليــات املتحدة أبرمت اتفاقا مع 
الشــركة لشراء ١٠٠ مليون جرعة من 
لقاحها احملتمل لـ «كوفيد ـ ١٩» مقابل 

١٫٥ مليار دوالر.
فــي املقابــل، دافع وزيــر الصحة 
الروسي ميخائيل موراشكو عن اللقاح، 
مؤكدا أنــه يعتمد على أرضية علمية 

ملموسة وموثوق بها.
وقال وزير الصحةـ  حسبما أفادت 
قناة «روسيا اليوم» ـ إن اللقاح أثبت 
فاعليتــه في االختبارات الســريرية، 
مبديــا قناعته بــأن املواقف األجنبية 
التي أعربت عن الشكوك بشأن فاعلية 
اللقاح الروسي ليســت حيادية، وأن 
املنافسة في إنتاج اللقاح ضد كورونا 
وراء هذه املواقف. وأضاف الوزير أن 
اللقاح الذي جنحت روسيا في تطويره 
ضد ڤيروس كورونا املســتجد أثبت 
فاعليته، وسيبدأ إنتاجه واستخدامه 

في معاجلة املصابني بالوباء قريبا.
كما أوضح موراشكو أن إنتاج أولى 
دفعات اللقاح الروسي اجلديد سيبدأ 
في غضون األسبوعني القادمني، على 
أن يبدأ استخدامه فورا، مشيرا إلى أن 
منتجي اللقاح ســيركزون على تلبية 
احتياجات السوق الداخلية الروسي.

من جهته، أعلن الرئيس الفلبيني 
رودريغو دوتيرتــي موافقته على أن 
يخضع الختبار اللقاح الروسي اجلديد.

وقالت السلطات الصحية في الفلبني 
انها التقت مسؤولني من مركز غاماليا 

الطبي الروسي الذي طور اللقاح.
وعبر الرئيس الفلبيني عن «ثقته 
الكبيرة» باجلهود التي تبذلها روسيا 
لوضــع حد للوباء، وقــال دوتيريتي 
«أعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه جيد 
فعال لإلنســانية»، مشــيدا بالرئيس 

الروسي بوتني.
وقال هاري روكي املتحدث باســم 

دوتيرتي إن الرئيس املعروف.

مسؤول أميركي يصفه بـ «كوكتيل مولوتوف».. وموسكو تدافع.. ودوتيرتي يتبرع لتجريبه
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»كورونا« نحو مزيد من التوسع في املناطق اللبنانية
و 50% من مرافق بيروت الصحية خارج اخلدمة

بيروت - أحمد منصور ووكاالت

يعيــش لبنان على وقــع مخاوف 
ارتفاع أعداد املصابني بڤيروس كورونا، 
في مختلف املناطق، وقد ســجل أمس 
أعلى نسبة من املصابني بحسب وزارة 
الصحة التي اشارت الى تسجيل ٣٠9 
إصابات، و7 وفيات خالل الـ ٢4 ساعة 
املاضية، بحيث اصبح العدد التراكمي 

7١٢١ اصابة.
وعقد وزيــر الصحة فــي حكومة 
تصريف األعمال الدكتور حمد حسن 
اجتماعــا مع مســؤول الطــوارئ في 
منظمــة الصحة العامليــة ريك برينن، 
في حضور ممثلــة املنظمة في لبنان 
الدكتورة إميان الشــنقيطي، وتناول 
البحث سبل مواجهة التحديات الصحية 
التي تضاعفت بعــد انفجار املرفأ في 
وقت يعاني لبنان من استمرار ارتفاع 

.١9-COVIDاإلصابات بـ
د  وأوضح حسن »أن ٢6 فريق ترصُّ
تابعا لوزارة الصحة تواصل عملها في 

٢٣ قضاء لتتبــع احلاالت واملخالطني 
وحصر العدوى رغم أن الفحوصات، 
بعد قــرار احلكومة فتــح البلد، وهي 
باتت تــوزع بني املقيمــني والوافدين 
عبر املعابر، ما أثر ســلبا على القدرة 
على احتواء الوباء في املجتمع املقيم«.

وفيما أعلنــت غرفة عمليات إدارة 
أزمة كورونا في محافظة الشمال »أنه 
سجل ٢٠ شخصا مصابا«، في منطقة 

التبانة في طرابلس. 
وفــي منطقــة اجلبــل وحتديدا 
الشــوف، ســجل عــدد الفــت مــن 
االصابــات، وحــذر عضــو اللقــاء 
الدميوقراطــي النائب بالل عبداهلل 
أهالــي منطقتــي الشــوف واإلقليم 
خاصــة، وفــي اجلبل عامــة، بأننا 
سجلنا أعلى نسبة إصابات كورونا 
هذه الفترة، املطلوب أقصى إجراءات 
العزل واالنضباط وااللتزام من أهلنا، 
وســتتابع خلية األزمة في املنطقة 
كل التدابيــر املطلوبة، اخلطر داهم 
ومميــت!!  من جهة ثانيــة، اعلنت 

وحدة إدارة الكوارث في احتاد بلديات 
قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس 
طبابة القضاء الدكتور وسام غزال مت 
»تسجيل اصابتني بـ covid-١9 مثبتة 
ومؤكدة مخبريا، وهما إصابة ملقيم 
مــن التابعية الفلســطينية مخالط 
حلالة مثبتة، وإصابة لوافد من إحدى 
الــدول األفريقية. وعليــه فإن عدد 
املصابني في القضاء ارتفع إلى ٣١8 

مصابا«.
مــن جهــة اخــرى، قالــت د.إميان 
شنقيطي ممثل منظمة الصحة العاملية 
فــي لبنــان، إن هناك ٣ مستشــفيات 
تضررت بشكل كامل جراء انفجار مرفأ 
بيــروت، كما أن هناك ٣ مستشــفيات 

أخرى معطلة بشكل جزئي.
وأضافت شنقيطي: »إن املستشفيات 
في بيروت تعانــي من نقص املعدات 
الطبيــة، وهذا يشــمل املستشــفيات 
احلكومية واخلاصة، ومت تنظيم أكثر 
من زيارة ميدانية لرصد االحتياجات 
اخلاصة باملستشفيات«، مشيرة إلى أن 

انفجار املرفأ أثر على القدرات الشفائية 
للمستشفيات.

من جهته، قال د.ريتشــارد برنان 
مديــر الطــوارئ الصحيــة اإلقليمــي 
مبنظمة الصحة العامليــة: »إن لبنان 
قد بلت بالءها منذ بدء جائحة ڤيروس 
كورونــا، ورصدنا األســابيع القليلة 
املاضية زيادة في األعداد املصابة مع 

تخفيف إجراءات احلظر واإلغالق«.
وأضاف: »انه مت توفير ٢5 مليون 
طن من املعدات الشخصية إلى لبنان 
من أجل مساعدتها في مكافحة ڤيروس 
كورونا في ظل التأثير السلبي النفجار 
بيروت«، موضحا أن املســؤولني عن 
الصحــة في بيروت يجــب أن يدركوا 
أن التعامل مع كورونا أولوية بجانب 
تقدمي الرعاية الصحية للمصابني من 

االنفجار.
وتابع ريتشــارد »بعــد تقييم 55 
مستشفى ومركزا صحيا في العاصمة 
اللبنانية نعلــم اآلن أن أكثر من %5٠ 

بقليل خارج اخلدمة وال تعمل«.

بري أبلغ ماكرون رفض »الثنائي« لنواف سالم.. واحلريري يترّيث
بيروت ـ عمر حبنجر

الرئيس  بــني  املفاضلــة 
ســعد احلريري والســفير 
نواف سالم لرئاسة احلكومة 
اللبنانيــة العتيــدة لم تعد 
واردة نســبيا، بعــد إبــالغ 
رئيس مجلس النواب نبيه 
الفرنســي  بــري للرئيــس 
اميانويــل ماكــرون رفــض 
»الثنائي الشــيعي« )حركة 
امل وحزب اهلل( للمرشــح 
املفترض نواف ســالم، في 
حــني يتريــث احلريري في 
حســم املوقف الى مــا بعد 
جولة اوروبية استطالعية 
ملعرفة ما سينتظره في حال 
وافق على تشكيل احلكومة، 
الــى جانب التيقــن من اخذ 
شروطه بعني االعتبار وفي 
مقدمتها إبعاد جبران باسيل 

عن احلكومة العتيدة.
ويذكر ان الواليات املتحدة 
تتقدم الدول املزكية لنواف 
سالم، ممثل لبنان السابق في 
االمم املتحدة والعضو احلالي 
في احملكمة الدولية، والذي 
له شروطه أيضا، وأقلها أال 
يكون التفاحة الصاحلة في 
الصندوق الفاســد، حتى ال 
يجد نفسه يوما حيث انتهى 

الرئيس حسان دياب.
ســعد احلريــري يريــد 
حكومة إنقــاذ وطني، وفق 
املعايير الفرنســية، وحزب 
اهلل وحركــة امــل يريــدان 
ســعد احلريــري ألنهمــا ال 
يتحمــالن نــواف ســالم او 
محمد بعاصيري، ألن حكومة 
برئاســة احدهما ســتكون 
حكومة مواجهــة مع حزب 

اهلل.
ويبدو ان جبران باسيل، 
رغم ميلــه الظاهــر لنواف 
سالم، فإن املصادر املتابعة 
تعتقد انه حاضر للمســير 
مبوكب ســعد احلريري، ان 
اقتضــت اللعبة ذلــك، لكن 
ثمــة من يرى ان واشــنطن 
التي تقف خلف باريس في 
الهندسة احلكومية اجلديدة، 
ترفض ربط عودة احلريري 
بتوزير جبران باســيل، او 
بتمثيل حزب اهلل، ال مباشرة 
وال مــداورة، وقــد ســبقت 
وصول موفدها ديڤيد هيل 
الى بيروت اليوم  بالتلويح 

بعقوبات اضافية.

على صنــدوق النقد الدولي 
ملنــح لبنان قرضا بقيمة ١٠ 
مليــارات دوالر، فضــال عن 
قــروض بفوائــد معدومــة 
من الــدول املانحة في إطار 

»سيدر« وسواه.
وتقول السفيرة األميركية 
في بيروت دورثي شّيا انه في 
حال سهلت القوى السياسية 
تنفيذ خطة الرئيس الفرنسي 
فإن بالدها ستساعد على بناء 

معامل الكهرباء سريعا.
من جهته، رئيس احلزب 
التقدمــي االشــتراكي وليد 
جنبــالط قــال بعــد لقائــه 
الرئيــس نبيه بري، يرافقه 
جنلــه تيمور والنائب وائل 
ابوفاعور، انه ال يرشح احدا 
لرئاسة احلكومة، مؤكدا على 
التنسيق مع الرئيس بري.

وأضاف »تقضي األمور 
بحكومة سموها كما شئتم، 
لن اسمي حكومة، تعالج اوال 
الوضع االقتصــادي، إعمار 
بيــروت، وقبــل كل شــيء، 
االصالح الذي عجزت عنه كل 
احلكومات السابقة. وسأنسق 
مع الرئيس بري كالعادة«.

وردا علــى ســؤال، قــال 
جنبالط: حســان دياب هو 
من احرق بيروت، وهو من 

اسقط نفسه بنفسه!

الذي اســتقال نوابه الثالثة 
من عضوية مجلس النواب، 
ان لبنان دخل حتت وصاية 
مباشرة من الدول الصديقة، 
الســيما اميــركا وفرنســا، 
بالتشــاور مع باقــي الدول 
الدائمة العضوية في مجلس 
األمــن، ألن هنــاك تصــورا 
فرنسيا واضحا مدعوما دوليا 
كــي يتم اخلروج من األزمة 
متهيدا إلعادة تشكيل السلطة 
السياســية في لبنان، وهذا 
يعطي بارقــة أمل حقيقية، 
وكل كالم آخــر بــني الذيــن 
افلسوا لبنان والذين نحروا 
بيــروت وســرقوا الشــعب 
اللبناني مجرد شــد حبال، 
داخلية وخارجية، مبعنى ان 
ايران لن تتخلى بسرعة عن 
الورقة اللبنانية قبل تركيز 

مفاوضاتها مع الغرب.
وضمن هذا املناخ، تتزايد 
التســريبات التحذيرية عن 
احداث ممكن حصولها نهاية 
هذا االســبوع، وبعض هذه 
التسريبات منسوبة الى قوات 
األمم املتحدة، التي نصحت 
العاملني فيها باالبتعاد عن 
األماكن املزدحمة، اال ان قيادة 
اليونيفيــل نفت صحة هذه 
التســريبات، ومثلها فعلت 

السفارة الفرنسية.

في االثناء، يبدو أن لقاءات 
عــني التينــة متخضت عن 
الءين: ال انتخابات مبكرة، وال 
حكومة مستقلة. فالرئيس 
بري واثــق من ان احلكومة 
ستشكل قبل عودة الرئيس 
الفرنسي الى بيروت في األول 
من ســبتمبر املقبــل، وهو 
دعا الى جلسة اليوم ليأخذ 
املجلس النيابي علما بإعالن 
احلكومــة حالــة الطــوارئ 
في بيروت. وســتتلى كتب 
االستقالة املقدمة من 9 نواب 

لتصبح سارية املفعول.
وثمة مــن يتحــدث عن 
امتعاض حزب اهلل من دفع 
بري حسان دياب لالستقالة 
اآلن، بينما كان احلزب يفضل 
اســتمراره الــى مــا بعد ١8 
اجلــاري موعد صدور حكم 
احملكمة الدولية على املتهمني 
الرئيــس  بتنفيــذ اغتيــال 
الشــهيد رفيــق احلريــري 
ورفاقه، لكن يبدو ان هناك 
حرصا دوليا وإقليميا على 
ان يكــون ســعد احلريري 
رئيســا للحكومــة فــي هذا 
الوقت بالذات، وهذا ما يفسر 
التباين الصامت، بني احلزب 

وبري، في بعض املفاصل.
ويقول نائب رئيس حزب 
الكتائــب د.ســليم الصايغ، 

ترقُّب لنتائج زيارة املبعوث األميركي.. نائب رئيس »الكتائب«: لبنان دخل حتت الوصاية املباشرة للدول الصديقة

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال وزير خارجية أملانيا هايكو ماس في بعبدا    )محمود الطويل(

ويحمــل مســاعد وزير 
اخلارجيــة األميركــي هيل 
تتخطــى  موضوعــات 
ترسيم احلدود، مثل قضية 
الصواريخ الذكية التي ميلكها 
حــزب اهلل، في حني تتولى 
احلكومة الفرنسية طرح هذا 
األمر مع القيــادة اإليرانية، 
التــي تبدو اكثر مرونة منذ 

تفجير مرفأ بيروت.
»األخبــار«، القريبة من 
حزب اهلل، ذكرت امس ان 
الرئيس ماكــرون تواصل 
مع الرئيس العماد ميشال 
عون ومــع رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بــري ومع 
ســعد احلريــري ووليــد 
جنبالط وســمير جعجع، 
وأبلغهــم إصرارهــم على 
وقف االستقاالت من مجلس 
النواب، مؤكدا ان األولوية 
لتشــكيل حكومــة وليس 
اجــراء انتخابــات نيابيــة 
مبكرة، مع مشاركة اجلميع 
في هــذه احلكومة )ضمنا 
حزب اهلل( وإقناع احلريري 

بهذه املهمة.
وتشير الصحيفة الى ان 
عودة احلريري حتظى بالدعم 
الفرنسي، وان واشنطن لن 
تكون بعيــدة عن هذا، وفي 
حال مت ذلك، تضغط واشنطن 

القضاء يستدعي وزراء الستجوابهم بتفجير مرفأ بيروت
بيروت - يوسف دياب

كثفت النيابة العامة التمييزية 
حتقيقاتها في انفجار مرفأ بيروت، 
فاستجوب أمس احملامي العام لدى 
محكمــة التمييز القاضي غســان 
خوري، عشرة ضباط من اجليش 
اللبناني وأمــن الدولة واجلمارك 
العاملني في مرفأ بيروت، باإلضافة 
إلى عدد مــن اإلداريني في جمارك 
املرفأ، وقرر تركهم رهن التحقيق، 
إلى حني استجواب آخرين، ومقاطعة 

إفاداتهم مع أشخاص آخرين.
وطــرأ تطور بارز على مســار 
التحقيــق، إذ اســتدعى القاضــي 
غســان خوري الوزراء املتعاقبني 
على املســؤولية في مرفأ بيروت، 
وكشف مصدر قضائي لـ »األنباء«، 
أن »التحقيــق ســيبدأ مــع وزير 

األشغال األسبق غازي العريضي 
يوم اجلمعة )غدا(، على أن يستدعى 
إلى جلســات حتقيق في األسبوع 
املقبل وزراء األشغال غازي زعيتر 
ويوسف فنيانوس وميشال جنار، 
وعــدد مــن وزراء املــال والعــدل 
الســابقني«. وأشار املصدر إلى أن 
استجواب الوزراء يأتي في سياق 
حتديــد املســؤوليات، وحصرها 
باألشخاص الذين أهملوا أو جتاهلوا 
خطر إبقاء املواد املتفجرة في املرفأ، 
مــن إداريني وأمنيني وعســكريني 
وقضاة وسياسيني. لكن املصادر 
نفســها، أكدت أنــه »في حال ثبت 
تقصير أو إهمال من الوزراء الذين 
سيخضعون للتحقيق أو بعضهم، 
فإن القضاء العدلي ســيعلن عدم 
اختصاصه في مالحقتهم، وسيحيل 
النائــب العام التمييــزي القاضي 

غســان عويدات ملفهــم مع األدلة 
املتوفــرة بحقهــم علــى املجلــس 
النيابي، باعتبار أن محاكمة هؤالء 
تقع ضمن اختصاص املجلس األعلى 
حملاكمة الرؤساء والوزراء، وليس 
القضــاء العادي«، مشــيرا إلى أن 
»االدعاء على هؤالء، وإحالتهم على 
احملكمة اخلاصــة يتطلب موافقة 
ثلثي أعضاء البرملان اللبناني على 

الشروع بهذه املالحقة«.
وعلمت »األنباء« أن النائب العام 
التمييزي القاضي غسان عويدات، 
رفض طلبا تقدم به احملامي جورج 
خوري، وكيل الدفاع عن مدير عام 
اجلمارك بدري ضاهر لترك األخير 
حــرا بعد مرور خمســة أيام على 
احتجازه على ذمة التحقيق، إال أن 
عويدات رفض الطلب وقرر إبقاءه 
موقوفا مع ١8 آخرين بينهم املدير 

العام السابق للجمارك شفيق مرعي 
ومدير مرفأ بيروت املهندس حسن 

قريطم.
من جهته، عقد مجلس القضاء 
األعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، 
وحضور النائــب العام التمييزي 
جلســة طويلة، خصصها لدراسة 
اقتراح وزيــرة العدل في حكومة 
تصريف األعمال ماري كلود جنم، 
بتعيني القاضي سامر يونس، محققا 
عدليا في قضية تفجير املرفأ، إال أن 
مجلس القضاء رفض هذا االقتراح، 
باعتبار أن القاضي املذكور، مقرب 
من جهة سياســية، في إشارة إلى 
رئيس التيار الوطني احلر جبران 
باســيل، وطلب من وزيرة العدل 
اقتراح أسماء بديلة الختيار أحدهم 
لهذه املهمة، إال أن األخيرة أصرت 

على تسمية القاضي نفسه.

اجلسر اجلوي لدعم لبنان واصل نقل 
املساعدات من الكويت إلى بيروت

واصل اجلسر اجلوي الكويتي أمس 
األربعــاء نقــل االحتياجــات اإلغاثيــة 
واإلنســانية للبنان لليــوم الثامن على 
التوالي بوصول طائرتني محملتني بأكثر 
من ١٠٠ طن من االحتياجات العاجلة في 
أعقاب االنفجار الذي شهده مرفأ بيروت 

األسبوع املاضي.
وقال املستشار في سفارتنا لدى لبنان 
عبداهلل الشاهني لـ )كونا( إن الطائرتني 
محملتان بنحو ١٠٠ طن من املواد الغذائية، 
ليبلغ عدد طائرات اجلســر اجلوي منذ 

انطالقه ١٣ طائرة نقلت 6٠5 أطنان.
وأضــاف أنــه يوجد تعــاون تام مع 
السلطات اللبنانية ممثلة بقيادة اجليش 
اللبناني من خالل تأمني التسهيالت كافة 
والتسليم والتسلم إضافة الى الشحنات 

التي سلمت للصليب األحمر واملقدمة من 
الهالل األحمر الكويتي.

وأشــار الشاهني الى استمرار اجلسر 
اجلوي بوصول مزيد من الطائرات احململة 
باملساعدات في األيام املقبلة لدعم لبنان 

الشقيق في هذا الظرف الدقيق. 
وفــي بيــان لرئاســة أركان اجليش 
الكويتي قال: إن هاتني الرحلتني تأتيان 
في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لسمو 
نائب األمير وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد وجتسيدا لروح األخوة والتعاون 
املشترك بني البلدين. وأضاف البيان: ان 
هذه الرحالت تأتي بالتعاون والتنسيق مع 
وزارة التجارة، مشيرا إلى أن الطائرتني 
حملتا ١٠5 أطنان من االحتياجات الطارئة 

واملواد الغذائية.

طائرتان حملتا 100 طن من االحتياجات العاجلة أمس

جانب من نقل املساعدات

الساير: تنسيق للوصول باملساعدات
إلى املتضررين من املواطنني اللبنانيني

»الهالل األحمر الكويتي« أكدت استمرارها في دعمهم واملستشفيات

ملشاهدة الڤيديو

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحمر الكويتي د.هالل الساير دعم اجلمعية 
املســتمر للشــعب اللبناني مــن النواحي 
اإلغاثية والصحية، الســيما الذين تأثروا 

من انفجار مرفأ بيروت.
وقال الســاير فــي تصريح لـــ )كونا( 
أمس األربعاء عقب لقائه وفدا من السفارة 
اللبنانية برئاسة القائم باألعمال بالوكالة 
باسل عويدات، إن اجلمعية مستمرة في دعم 
األشقاء في لبنان، مشيرا الى الدعم الصحي 
للمستشفيات وتوزيع املواد الغذائية على 

املتضررين جراء االنفجار.
وأضاف أنه منــذ وقوع االنفجار بدأت 
اجلمعيــة مبتابعة تطورات ومســتجدات 
األحــداث واألوضــاع امليدانية فــي لبنان 
وتداعياتهــا اإلنســانية علــى املتضررين 
وبتوجيهات من ســمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، مبينا أن اجلمعية 
سيرت أسوة مبؤسسات الدولة جسرا جويا 

من املعونــات الغذائيــة والطبية لصالح 
الشعب اللبناني الشقيق.

وذكر أن هناك تنسيقا وتعاونا من خالل 
سفارة الكويت في بيروت والصليب األحمر 
اللبنانــي وفريق الهــالل األحمر الكويتي 
للوصول إلــى املتضررين مــن املواطنني 

اللبنانيني ودعم املستشفيات املتضررة.
مــن جانبه، عبر عويــدات في تصريح 
مماثل عن بالغ الشــكر والعرفان للكويت 
وشعبها وللهالل األحمر الكويتي للوقوف 
إلى جانب لبنان في ظل الظروف الراهنة.

وأشاد بدور اجلمعية وتقدميها املساعدات 
الغذائية والطبيــة العاجلة للمتضررين، 
مؤكــدا أن هذا دليل علــى متانة العالقات 

بني الشعبني الشقيقني.
وقال إن املســاعدات الكويتية للشعب 
اللبناني محــل تقدير وثناء من الشــعب 
اللبنانــي الذي ال ينســى مواقف الكويت 

ودعمها للبنان في كل الظروف.

د.هالل الساير مع وفد السفارة اللبنانية

البعيجان: التبرعات للبنان تصل ملستحقيها
ليلى الشافعي

أكد نائب مدير جمعية 
السالم لالعمال االنسانية 
واخليرية ضاري البعيجان 
احملســنني  تبرعــات  ان 
الكويتيــني الخواننــا فــي 

لبنان فاقت التوقعات.
وقال البعيجان: سمعنا 
في بعض وســائل االعالم 
رســائل متداولة حتذر من 
ان التبرعات ميكن ان توجه 
للحكومة اللبنانية وليست 

ملستحقيها، وقد تداول هذا الكالم بكثرة.
وأكد ان جميع اجلمعيات اخليرية التي 
تعمل بالكويت كلها وجمعية السالم لالعمال 
اخليرية واالنســانية حتديــدا ال تنفذ أي 
مشــروع او نشــاط او تبــرع اال من خالل 

مكاتبهــا املوجودة في هذا 
البلــد ومــن خــالل وزارة 
اخلارجيــة. ولفــت الى ان 
جمعية السالم تقوم بتوثيق 
أي عمل وتصويره صوتا 
وصورة ليطمئن املتبرع ان 
فلوسه وصلت ملستحقيها، 
مشــيرا إلى أن »الســالم« 
حريصة على خدمة املسلمني 
في كل انحــاء العالم، وان 
اغاثة اخواننا في لبنان في 
هذا الظرف احملزن والضرر 
الذي ألم بــه كانت حتمية 
علينا الفزعة لهم، لقول الرسول ژ »..واهلل 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه«، 
مضيفا أن االســالم يقوم في االساس على 
التعاون واملســاعدة، والكويت سباقة الى 

ميادين اخلير وإغاثة املنكوبني.

ضاري البعيجان
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فليطح ينعى املسيلم
نعى مدير عــام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح 
رحيل الرياضي القدير سعد املسيلم رئيس االحتاد الكويتي 
للجــودو ونائب رئيس االحتاد العربــي. وقال: «نعزي 
أنفسنا واألســرة الرياضية برحيل الفقيد العزيز الذي 
متيز بعطائه وأخالقه العالية وهذه مشــيئة املولى جلت 
قدرته وال اعتراض عليها، فلقد رحل عنا كرمز رياضي 
كبير وانسان خلوق التف حوله اجلميع خالل فترة عمله 
في نادي التضامن كعضو مجلس ادارة ثم نائبا للرئيس 
وايضا خــالل توليه منصب رئيس احتاد اجلودو وكان 
له دور كبير في تنظيم عدد من البطوالت على املستوي 
اخلليجي والعربــي، وكان مثال يحتذي به في كثير من 

املواقف بجانب األخالق الرياضية».

تأجيل تصفيات آسيا املشتركة.. واألزرق يضع خطة إعداد بديلة

«سلة» اجلهراء تنتظر املدرب 
وتتدرب بال تكييف

هادي العنزي

يواصل الفريق األول لكرة 
السلة بنادي اجلهراء تدريباته 
اليوميــة على صالــة النادي 
الرئيســية التــي تشــكو من 
عطــل في «التكييف» ملا يزيد 
علــى العــام، األمر الــذي أثر 
ويؤثر سلبا على حتضيرات 
«اجلهراوية» الستئناف املوسم 
في ١٦ سبتمبر املقبل، وخوض 
غمار منافسات الدوري العام 
الذي سينطلق ٦ نوفمبر املقبل، 

ورغم ذلــك يصل معدل احلضور اليومي لالعبني إلى ١٢ العبا 
يوميــا. كما ينتظر اجلهراء عودة مدربــه املصري أمير محمد 
ليشرف على القيادة الفنية للفريق، إلى جانب مساعده محمد 
عباس، الذي يقوم مبهام حتضير الفريق فنيا وبدنيا هذه األيام، 
ويغيــب عنه يوســف عقاب لإلصابــة، وعبدالعزيز احلميدي 
وأحمد درويش املنتقالن إليه حديثا، الرتباطهم مع القادســية 

لتكملة بطولة كأس االحتاد عن املوسم املاضي.
وأكــد عباس لـــ «األنباء» أن إدارة النــادي قامت مبخاطبة 
الهيئة العامة للرياضة غير مرة إلصالح العطل الفني في وحدة 

التكييف املركزية للصالة.

محمد عباس

«اجلهراوية» يواصلون تدريباتهم  (محمد هنداوي)

خيطان وّقع مع خوامنا 
وفرناندو.. ويفاوض مهاجمًا

يحيى حميدان

أنهــت ادارة نادي خيطان 
صباح امس اجراءات التوقيع 
مع احملترفني االسباني خوامنا 
اسيفيـــــدو واالرجنتينــــي 
سباســتيان فرناندو لتدعيم 
صفــوف الفريــق االول لكرة 
القدم في منافســات املوســم 
اجلديــد. ويلعــب خوامنا في 
مركزي اجلناح االمين وااليسر، 
فيما يشغل فرناندو مركز قلب 

الدفاع.
ويتبقى للفريق «االحمر واالســود» صفقة خامسة حلسم 
ملف االجانب بعد التجديد ســابقا مع العب الوســط االيطالي 
نيكوالس دي بيازي واجلناح االسترالي نيكوالس اولسن، حيث 
يتم التفــاوض حاليا مع أحد املهاجمني حســب حاجة اجلهاز 
الفني. هذا، وســيخوض خيطان مباراتــه التجريبية االخيرة 
عندما يســتضيف الساحل في الـ ٧ مساء اليوم قبل استئناف 

املنافسات من جديد خالل االسبوع املقبل.
من جهته، قال مدرب خيطان، االســباني خوسيه كامبيلو، 
ان العمــل على اجلانبني البدني والفني كان مكثفا منذ انطالق 
تدريبات الفريق لتعويض ابتعاد الالعبني عن التدريبات منذ 
فبراير املاضي بســبب جائحة «كورونا». وأضاف كامبيلو في 
حديــث خاص مع «االنبــاء» انه كان يفتقــد تواجد احملترفني 
االجانب معه خالل املرحلة املاضية، مشيرا الى حاجة الفريق 

لفترة اطول من االعداد لنصل الى املرحلة التي نسعى لها.

خوسيه كامبيلو

الفحيحيل يتعاقد مع جيبوال 
ويلعب مع اليرموك وديًا

هادي العنزي

تعاقــد مجلس إدارة نادي 
الفحيحيــل برئاســة حمــد 
الدبــوس مــع العب الوســط 
الســنغالي دانييــل جيبوال، 
لينضــم إلــى صفــوف فريق 
الكرة بدءا من املوســم املقبل 
منتقــال من متصــدر الدوري 
العماني نادي السيب، ليكون 
رابع محترفي األحمر في املوسم 
املقبل، إضافة إلى الكاميروني 
آرون، والســوري عبــداهللا 

الشــامي، والبرازيلي كارلوس كوبيتي، والغيني سوما نابي، 
ومــن املتوقع أن تختتم إدارة الفحيحيل خامس تعاقداتها في 
األيام القليلة املقبلة. ويسعى الفحيحيل خلوض مباراة ودية 
ثالثة مع اليرموك على األرجح، بعد مباراتي الساملية وكاظمة 
تواليا، على أن تكون غدا اجلمعة أو السبت على أقصى تقدير، 
لتكون مبنزلة ختام التحضيرات النهائية الســتئناف املوسم 
الكــروي، مبواجهة الصليبخات ضمن املرحلــة الـ ١٦ املؤجلة 
لدوري الدرجة األولى ٢٠ أغسطس اجلاري.  وأكد رئيس جهاز 
الكرة حمد العجمي في تصريح خاص لـ «األنباء» أن التعاقدات 
األخيرة تهدف بالدرجة األولى إلظهار الفحيحيل بأفضل صورة 
ممكنــة في املوســم املقبل، وحجــز مقعد ضمن فــرق الدرجة 
املمتــازة .  وقال اننا لعبنا مباراتــني وديتني اعتمدنا خاللهما 
بشكل كبير على الالعبني الشباب ملا ميثلونه من عماد أساسي 
للفريق، ولكونهم يشكلون املستقبل الواعد في املواسم املقبلة، 
وقد حققت الوديات األهداف املطلوبة منها، رغم عدم مشاركة 

أكثر من ٦ العبني ألسباب مختلفة.

حمد العجمي

عبدالعزيز جاسم

قال مدير الكرة بنادي القادسية ناصر بنيان ان «الديربي» كان 
ممتعا ملعظم من شــاهده وأنا منهم بسبب قوة املنافسة واحلماس 
والتنافس الكبير بني الالعبني حتى أن املباراة تشعرك أنها رسمية 
وليســت ودية، مشيرا إلى أنها كانت مفيدة للطرفني بسبب العمل 

التكتيكي املميز الذي أظهره الفريقان.
وأشــار بنيان إلى أن املدرب األسباني بابلو فرانكو كان يتابع 
املباراة مباشرة ويعطي تعليماته أوال بأول من خالل االتصال الهاتفي، 
وسيســعى األصفر إلقامة مباراة ودية أو اثنتني لكنه ينتظر قرار 
املدرب بهذا الشأن اليوم، الفتا إلى أن الفريق بدأ يتطور من ناحية 

اللياقة واألمور الفنية.
وأوضح أن األصفر لم يلعب بـ ١٠ العبني بعد طرد املدافع ناصر 
سالم بل دخل املدافع النيجيري جيمس أوكوسا وهو أمر معتاد في 
املباريات الودية، وذلك لكي يستفيد الفريقان من املباراة بشكل جيد.

وأشار بنيان إلى أن احلارس أحمد الفضلي متواجد في التدريبات 
ويحتاج إلى وقت لكي يكون جاهزا بسبب تأخر انضمامه عن باقي 
الزمالء. وعن الالعب محمد الفهد قال انه لم يحصل بعد على التصريح 
الطبي للدخول في التدريبات بسبب اجرائه عملية جراحية في انفه.

مبارك اخلالدي

قرر اجلهــازان الفني واإلداري بالفريق األول لكرة القدم بالنادي 
العربــي البحث عن مباراة ودية أخيرة للفريــق من املتوقع ان تقام 
السبت أو األحد املقبلني، اذ سيتم خالل املباراة اختبار الالعب الغيني 
ســيكو كيتا الذي ظهر مع الفريق في املباراة الودية الثالثة مساء أول 
من امس أمام القادســية ولم تكن املباراة كافية للحكم على املستوى 
الفني لالعب البالغ ٢٧ عاما ويجيد اللعب في مركز الهجوم وسبق له 
متثيل منتخب بالده. وحترص إدارة النادي على منح الالعب الفرصة 
الكافية الثبات جدارته متهيدا للتعاقد معه لتمثيل الفريق باملوسم املقبل. 
وفي جانب اخر يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم بعد راحة ملدة 

٢٤ ساعة منحها اجلهازان الفني واإلداري للفريق.

ناصر العنزي

تعادل القادســية والعربي بهدف لكل 
منهما في مباراة الغرميــني الودية التي 
جمعتهما مساء أول من أمس على ستاد 
إطار اســتعدادهما  الســالم في  صباح 
الستئناف الدوري املمتاز للموسم احلالي 
«٢٠١٩-٢٠٢٠»، وأقيمت املباراة بدون جمهور 

وفقا للشروط الصحية.
غاب املدربان بابلو فرانكو وباسم مرمر 
الفريقان  البالد، ولعب  لوجودهما خارج 
بالتشكيلة األساسية باستثناء غياب بعض 

العناصر من اجلانبني، .
وبدا األصفر نشيطا وتبادل أفراده كرات 
ســريعة ولكن دفاع العربي لم ميكنه من 
تهديد مرماه كثيرا، وسنحت فرصة مبكرة 
لبدر املطــوع الذي تعجل في التعامل مع 
الكرة فذهبت بعيدا عن املرمى «٧»، وكاد 
القادسية يخسر العبه الشاب عيد الرشيدي 
بعد تدخل عنيف من عيسى يعقوبو نال 
على اثره إنذارا وتقدم للكرة بدر املطوع 
وسددها من فوق احلائط طالتها يد احلارس 
سليمان عبدالغفور وحولتها ركنية «٤٥».
ونظم العربي هجمات سريعة بفضل 
حتركات العبيه املثمرة في خط الوســط 
وسنحت فرصة ثمينة للمحترف اجلديد 
كيتا وسدد كرة قوية حولها احلارس احلربي 

إلى ركنية «٣٨».
وفي مطلع الشوط الثاني ارتكب مدافع 
القادسية البديل ناصر سالم خطأ فادحا 
بعدما عرقل سيدريك هنري املنفرد فخرج 
من امللعب بالبطاقة احلمراء إلى جانب ركلة 
جزاء صحيحة تقدم لتسديدها الليبي الهادي 
السنوسي وسجل هدف التقدم لألخضر 
«٥٠»، ومالت الكفة ملصلحة العربي وشن 
هجمات متالحقة وسط مقاومة من القادسية 
إلى أن متكن النيجيري جيمس من إدراك 
التعادل بضربة رأسية متقنة «٧٥». أدار 
املباراة احلكم عبداهللا الكندري وأحســن 

في إدارتها.

عبدالعزيز جاسم 
الدوحة - فريد عبدالباقي

قــرر االحتــادان الدولي 
واآلســيوي لكــرة القــدم 
املقبلة  املباريــات  تأجيل 
في التصفيات اآلســيوية 
املشتركة املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر 
ونهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ 
في الصني، والتي كان مقررا 
لها أن تقام في شهري أكتوبر 
ونوفمبر املقبلــني، على أن 

تقام في العام املقبل ٢٠٢١.
ولم يحدد االحتاد اآلسيوي 
املوعد املقبل للجوالت وسينتظر 
مقترحات االحتادات األعضاء خالل 
الفترة املقبلة لتحديد موعد جديد. 
وقد جاء قرار التأجيل بناء على طلب 

عدد من االحتادات منها الكويت.
وقال االحتاد اآلسيوي في بيان له 
ان املوقف احلالي جلائحة «كورونا» 
املستجد في عدة دول ساهم في اتخاذ 
هــذا القرار من أجل حماية وصحة 
وســالمة جميع املشــاركني، مؤكدا 
ان االحتاديــن الدولي واآلســيوي 
ســيواصالن العمــل معــا من أجل 
مراقبة املوقف في املنطقة وحتديد 

مواعيد جديدة للمباريات.
وبهــذا، فإن مباريات األزرق في 
التصفيات ضمن املجموعة الثانية 
مت تأجيلها بشكل رسمي والتي كانت 
أمــام اســتراليا واألردن في ٨ و١٣ 
أكتوبر تواليــا والصني تايبيه في 

١٧ نوفمبر.
وعلى إثر ذلك القرار ســتقوم 
اللجنة الفنيــة باحتاد كرة القدم 
بالتنســيق مع جلنة املســابقات 

لتغييــر خطة إعــداد األزرق من 
خالل االعتماد على أيام «فيفا دي» 
والتي حتى اآلن ســتكون بنفس 
تواريــخ التصفيات، ما يعني أن 
هنــاك برنامجا تفصيليا ســيتم 
وضعــه خــالل اليومــني املقبلني 
لتجهيــز املنتخب بصورة مميزة 
من خالل إقامة مباريات ودية خالل 
تلك الفترة ومنها مواجهة منتخب 
أرمينيا األول في العاصمة يريفان 

يوم ١١ نوفمبر املقبل.
ولم يقتصر تأجيل التصفيات 
على تغيير خطة األزرق بل ستكون 
هنــاك إعــادة برمجــة وجدولــة 
للمسابقات احمللية، فبعد ان كان 
مقررا انطالق املوسم املقبل ٢٠٢٠-

٢٠٢١ بعد التصفيات سيكون هناك 
موعد آخر واألقرب له سيكون في 
الفترة من ٢٠ حتى ٢٥ ســبتمبر 

املقبل، أي بعد انتهاء بطولة كأس 
األمير ســواء املباراة النهائية أو 

الدور نصف النهائي.
وسيضع االحتاد في االعتبار 
مباريات فريقي القادسية والكويت 
في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
التي لم يتم تأجيلها وستقام بنظام 
التجمع، حيث سيستضيف األبيض 
مجموعته الثانية التي يتصدرها 
برصيد ٤ نقاط، والتي تضم فرق 
الفيصلي األردني والوثبة السوري 
واألنصار اللبناني في الفترة من 
٢٦ أكتوبر املقبل حتى ٤ نوفمبر.
باقــي  األصفــر  وســيكمل 
مبارياته باملجموعــة الثالثة في 
األردن، والتــي تضــم اجلزيــرة 
األردنــي وظفار العماني والرفاع 
البحريني، وســيكون اســتئناف 
انطالق مباريــات املجموعة يوم 

٢٣ أكتوبر حتى ٤ نوفمبر.
ال تأجيل لـ «أبطال آسيا»

الــى ذلك أكــد االحتاد اآلســيوي 
لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على 
«تويتر» أنه ال تأجيل ملباريات دور 
املجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة 
القدم، والتي تقرر سابقا إقامتها خالل 
الفترة من ١٤ ســبتمبر الى ٣ أكتوبر 

املقبلني.
وجــاء ذلك، للتأكيد على ان قرار 
االحتادين الدولي «FIFA» واآلسيوي 
بتأجيــل تصفيات آســيا املشــتركة 
واملؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ 
وكأس آسيا ٢٠٢٣ إلى العام املقبل غير 
مرتبط باملسابقات اآلسيوية لألندية.

وأكد االحتاد اآلسيوي أن مباريات 
املجموعات األربع لغرب آسيا ستقام 

بالدوحة.

أبو أحمد.. رجل املواقف 
التي ال تنسى

بقلوب راضية يعتصرها األلم واحلزن تلقينا خبر وفاة 
الصديق العم الغالي ســعد مفرج املسيلم كفاجعة هزت 
جميع املنتسبني للحركة الرياضية وكل من عرفه عن قرب 

وملس أفعاله ومناقبه.
فعندما يخطف املوت األحبة فإنه يترك للمحبني قلوبا 
يعتصرها احلزن، وعيونا تغمرهــا دموع الفقد وعقوال 

تستدعي الذكريات أمال في الوصل.
فـــ (أبو احمد) - رحمــه اهللا كان رجال بكل ما حتمله 
الكلمة من معان، رجال كلما اســتدعت املواقف للرجال، 
وأخا كلما كانــت احلاجة للعضيد، وصديقا في وقت عز 
فيها الصديق الصدوق، وصدرا رحبا يســتوعب اجلميع 

وتلتقي على مرافئ حكمته كل اخلصوم.
(أبو أحمد) اسم يتبادر للذهن رجال وقد جتمعت فيه 
كل صفات اإلنسانية متى ما كان البحث عن فضائل الطيبة 
والكرم وحسن اخللق والصدق، فكيف ال نبكي غيابا أبديا 

ألحد رجال احلركة الرياضية املكلومة.
نؤمن بأن املوت حق وهذا يقني نعيشه.. فكل يوم نودع 
راحال ونعزي في فقيد.. إال أن فقد احملبني يبقى ندبة في 
النفس، وليس لنا من دواء إال أن نعزي أنفســنا واحلركة 
الرياضية وأسرة الفقيد وأن نتضرع للباري عز وجل أن 
يرحم «أبا أحمد» برحمته وأن يتغمده بواسع رحمته وان 
يلهمنا ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. وهللا ما أعطى وهللا ما 
أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، وكل شيء عنده مبقدار، 

مثواك اجلنة يا «بو أحمد».. و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
سالم سعدون الرشيدي
عضو مجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة القدم

«األخضر» يبحث عن ودية أخيرة

بنيان: استمتعنا بـ «الديربي»

«الديربي».. تفاعل ومناوشات وروح رياضية
يحيى حميدان

أخذت مواجهة الغرميني التقليديني 
العربي والقادســية التجريبية جانبا 
كبيرا من االهتمام بني جماهير الناديني 
ومحبي الكرة الكويتية على الرغم من 
كونها «جتريبية» فقط، حيث تفاعلت 
اجلماهير مع «الديربي الودي»، الذي 
جمــع الفريقني للمــرة الثانية فقط 
تاريخيا بعدما سبق ان التقيا وديا في 
صيف ٢٠٠٥ وانتهت تلك املواجهة بفوز 
الذي  «األصفر»بهدف نظيف، األمر 
أخرجه من إطار املباريات التجريبية 
لتبرز الندية العالية بني الالعبني في 

امللعب.

وتناقل «العرباويون» لقطة ڤيديو 
لتمرير محترفهم الغيني سيكو كيتا 
الكرة بني أقدام فهد األنصاري، فيما لم 
يترك «القدساويون» املجال ملنافسيهم 
في هذا األمر وأعادوا نشــر ما فعله 
الصيفي بسيكو كيتا  األردني عدي 
إثر مراوغة رائعة أجبرت الغيني على 
الســقوط على أرضية امللعب، فيما 
تابع عشاق الفريقني املباراة بشغف 

.«atv» تلفزيونيا عبر قناة
ونال مشهد تواجد ٣ مشجعني فوق 
العربي ملتابعة  النادي  إحدى صاالت 
اللقاء، إثر قرار االحتاد مبنع اجلماهير 
من التواجد، جانبا من النقاش والتداول، 
وهو ما يؤكــد تعطش اجلماهير الى 

متابعة مباريات فرقها احمللية.
لقطة اخلتام كانت أكثر روعة، بعدما 
تبادل حساب الناديني الرسميني في 
التحية، فشكر أوال حساب  «تويتر» 
القادســية إدارة العربــي  على كرم 
للمباراة  التنظيم  الضيافة وحســن 
الودية، ليرد حســاب العربي التحية 
قائال: «مشــاركة راقية، ولكم جزيل 
الشــكر على هذا التعاون، متطلعني 
للمزيد بني الناديني الكبيرين ملا فيه 
الرياضــة والرياضيني»،  مصلحــة 
وهــو األمر الذي يجب ان ينتبه اليه 
اجلميع، وأن يضعوا أمامهم هذه الروح 
الرياضية التي ليســت بغريبة على 

أنديتنا لتكون بداية لعهد جديد.

القادسية والعربي.. تعادل إيجابي

ملشاهدة الڤيديو

«كورونا» يوقف طائرة «األصفر»
يعقوب العوضي 

أوقفــت إدارة القادســية تدريبات الفريــق األول للكرة 
الطائرة ملدة ٣ أيام لتعرض العب الفريق ناصر عبدالصمد 
لإلصابة بڤيروس كورونا، حيث سيتم استئناف التدريبات 
فور انتهاء اإلجراءات االحترازية وتعقيم الصالة حرصا على 

عدم انتشار الڤيروس بني جميع منتسبي اللعبة.
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«كورونا» يطرق أبواب برشلونة

بايرن: ميسي قادر 
على احلسم منفردًا

توتنهام يضم هويبيرغ 
بـ ١٩ مليون يورو

سيرينا تعود متألقة 
في «لكزينغتون»

«كورونا» يلغي ماراثون باريس

أعلن نادي برشلونة اإلسباني 
ان نتائــج االختبارات  أمس 
أظهرت إصابة العب في صفوفه 
بڤيروس «كورونا» املستجد لم 
يختلط بالفريق الذي سيتوجه 
إلى لشبونة خلوض مباراة ضد 
بايرن ميونيخ األملاني في ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم غدا.
وقال برشلونة في بيان له بعد 
اختبارات ڤيــروس كورونا التي أجريت بعد ظهر الثالثاء على 
مجموعة من تسعة العبني من املقرر أن يبدأوا املوسم التحضيري، 
ظهر ان أحدهم إيجابيا بڤيروس «كوفيد-١٩»، مؤكدا أن الالعب 
لم يختلــط بأي من العبي الفريــق األول الذين من املقرر أن 
يسافروا إلى لشبونة اليوم للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، 

ولم يعلن برشلونة اسم العبه املصاب.

أبدى كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ 
األملاني لكرة القدم إعجابه الشــديد بالنجم األرجنتيني ليونيل 
ميســي العب برشلونة اإلسباني، وذلك قبل مواجهة الفريقني 

املقررة مساء اجلمعة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
كذلك قال ليون جوريتسكا العب خط وسط للفريق البافاري، 
إنه من املفترض تقدمي جهد جماعي من أجل التصدي خلطورة 

ميسي خالل مباراة الفريقني.
وقال رومينيغه فــي تصريحات للصحافيني: «أكن الكثير من 
االحترام لهذا الالعب، لديه شــيء ما رمبا ال ميتلكه العب آخر 
على هذا الكوكب، هو قادر على حســم املباراة وحده»، مضيفا 
هو العب يجب أن تشــاهده عن كثب، وميكنك أن تكتسب منه 

شيئا ما من متعة اللعبة.

أعلن نادي توتنهام االجنليزي تعاقده مع العب خط الوســط 
الدمناركي بيار اميل هويبيرغ من ســاوثهابتون بصفقة بلغت 
قيمتها ١٥ مليون جنيه استرليني (١٩ مليون يورو) وفق ما أفادت 
التقارير، وبات هويبيرغ أول القادمني الى النادي اللندني منذ 
نهاية موسم الدوري املمتاز موقعا على عقد ملدة خمس سنوات.

وقال توتنهام عبر حسابه على موقع تويتر: «نحن سعداء لإلعالن 
عن التعاقد مع بيار اميل هويبيرغ من ساوثمبتون»، فيما أكد 
هويبيرغ أنه فخور جدا ومتحمس للعب مع ســبيرز، مضيفا 
ما كان مهما بالنســبة لي هو أنني أردت أن ألعب في ناد أرى 
نفسي فيه لسنوات عدة وتوتنهام كان واحدا منها، وأعتقد أن 
هناك مستقبال رائعا للنادي وأردت أن أكون جزءا منه، وميلك 

سبيرز العبني رائعني، ومدربا رائعا ونظاما رائعا.

حققت جنمة التنس املخضرمة األميركية سيرينا وليامس عودة 
ناجحة إلى املالعب بعد توقف دام نحو ٤ اشــهر بفوزها على 
مواطنتها برناردا بيــرا ٤-٦ و٦-٤ و٦-١ في دورة لكزينغتون 

األميركية.
وأقيمت النســخة األولي من هذه الدورة في والية كنتاكي من 
دون جمهور وهي األولي التي تقام على األراضي األميركية منذ 
استئناف نشاط الكرة الصفراء الذي توقف في مارس املاضي 

بسبب تفشي ڤيروس «كورونا» املستجد.
لم تكن بداية ســيرينا الفائزة بـ ٢٣ لقبا في بطوالت «الغراند 
سالم» جيدة حيث خسرت املجموعة األولى، ثم أنقذت أربع كرات 
لكسر إرســالها عندما كانت النتيجة ٤-٤ في املجموعة الثانية 
قبل أن حتسمها في صاحلها لتعادل األرقام قبل أن جتهز على 
منافســتها متاما في املجموعة األخيرة. وستلتقي سيرينا مع 

البيالروسية فيكتوريا ازارينكا في الدور املقبل.

الغي سباق ماراثون باريس املقرر في ١٥ نوفمبر املقبل بسبب 
تفشــي ڤيروس «كورونا» املستجد بحســب ما أعلنت اللجنة 
املنظمة للحدث، وكان السباق مقررا أصال في اخلامس من أبريل 
املاضي ومت تأجيله مرتني إلى ١٨ أكتوبر ثم إلى ١٥ نوفمبر قبل 

ان يتم إلغاؤه نهائيا.
وقال بيان صادر عن اللجنة املنظمة «أمام اســتحالة مشاركة 
العديد من العدائني في هذا الســباق السيما القادمني من دول 
أجنبية بسبب صعوبة التنقل، فقد اتخذ القرار باللقاء مرة جديدة 
عام ٢٠٢١»، مضيفا ان جميع الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة 
في نســخة العام املاضي يستطيعون املشاركة العام املقبل اذا 
أرادوا ذلك. وحلق ماراثون باريس بالتالي بسباقات اخرى مثل 

نيويورك، وبرلني وبوسطن وشيكاغو.

أتلتيكو          اليبزيغ
ملواصلة احللم الصعب

إشبيلية يقهر ولڤرهامبتون 
ويضرب موعدًا ناريًا مع «الشياطني»

بلغ اشــبيلية االســباني 
االختصاصــي في مســابقة 
الــدوري االوروبي (يوروبا 
ليغ) وشــاختار دونتســك 
االوكراني، بفضل برازيلييه، 
الــدور نصــف النهائــي من 
املسابقة القارية بفوز االول 
الصعب على ولڤرهامبتون 
االجنليزي ١-٠، والثاني على 
بــازل السويســري ٤-١ في 
دويسبورغ وغيلزنكيرشن 

االملانيتني.
ويلتقي اشبيلية في املربع 
الذهبــي مــع مــان يونايتد 

الــذي احتــاج  االجنليــزي 
الى وقــت اضافــي لتخطي 
كوبنهاغن الدمناركي ١-٠، في 
حني يواجه شاختار االثنني 
املقبل انتــر ميالن االيطالي 
الذي فاز على باير ليڤركوزن 

االملاني ٢-١.
االولــى،  املبــاراة  فــي 
دخــل اشــبيلية مباراته مع 
ولڤرهامبتون مرشحا نظرا 
خلبرته االوروبية السيما في 
هذه املسابقة التي توج بطال 
لها خمس مرات بينها ٣ مرات 

تواليا من ٢٠١٤ الى ٢٠١٦.

وكان اللعب ســجاال بني 
الفريقني مع افضلية للفريق 
االسباني السيما في الشوط 
الثانــي قبــل ان يســجل له 
العبــه االرجنتيني لوكاس 
اوكامبوس هدف الفوز بكرة 
رأســية قبــل نهايــة الوقت 

االصلي بدقيقتني.
التحول  وكانــت نقطــة 
فــي املباراة اضاعــة مهاجم 
ولڤرهامبتــون املكســيكي 
راوول خيمينيز ركلة جزاء 
(١٣) اثــر عرقلة االســباني 
املالي االصــل اداما تراوري 

داخــل املنطقــة فتصــدى 
حملاولته احلــارس املغربي 
ياسني بونو، وقال بونو بعد 
اللقاء: «لقد تنفسنا الصعداء، 
لعبنا ضد فريق جيد متماسك 
جدا في اخللف، لقد متركزوا 
جيدا وكان مــن الصعب أن 
نتسبب لهم بأذى، لذا عندما 
سجلنا الهدف شعرنا بنوع 

من االرتياح».
ويقدم اشبيلية الذي بلغ 
نصف النهائي للمرة السادسة 
في تاريخه، مستويات عالية 
وهو لم يخســر فــي أي من 

مبارياته الـــ١٩ األخيرة في 
جميع املســابقات، إذ تعود 
آخر هزمية الى فبراير املاضي 
في «الليغا» ضد سلتا فيغو.
وفي املباراة الثانية، قاد 
برازيليو شاختار دونتسك 
الــى  فريقهــم  األوكرانــي 
النهائي بتســجيلهم  نصف 
االهــداف األربعــة في مرمى 
بازل السويسري في املباراة 
التي انتهت بفوزهم ٤-١ على 
ملعب ارينا اوف شالكه في 

مدينة غيلزنكيرشن.
وحملت االهداف االربعة 

تواقيع اربعة برازيليني وهم 
مارلوس (٢) وتايسون (٢٢) 
والن باتريــك (٧٥ من ركلة 
جزاء) ودودو (٨٨)، ورد بازل 
بهدف شرفي للهولندي ريكي 
فان فولفسفينكل (٩٠+٢).

وهــي املرة االولــى التي 
يبلغ فيهــا شــاختار الدور 
نصف النهائي لهذه املسابقة 
منذ موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ عندما 
سقط امام اشبيلية االسباني، 
اما بــازل فكان ميني النفس 
بان يبلغ نصف النهائي للمرة 
االولى منذ موسم ٢٠١٢-٢٠١٣.

برازيليو شاختار يدكون شباك بازل برباعية ليواجهوا اإلنتر في املربع الذهبي لـ «يوروبا ليغ»

٦١ نقطة لليالرد تضع بورتالند على مشارف «البالي أوف»
سجل جنم بورتالند ترايل بليزرز داميان 
ليالرد ٦١ نقطة ليقود فريقه الى الفوز 
على داالس مافريكس ١٣٤-١٣١ واالقتراب 
من حجــز بطاقة التاهل الــى االدوار 
االقصائية في «البالي اوف» ضمن دوري 
.(NBA) كر السلة االميركي للمحترفني

وتابع ليــالرد تألقه في االونة االخيرة 
بعد تســجيله ٥١ نقطة ايضا في سلة 

مينيسوتا متبروولفز االحد.
وبات ليالرد ثاني العب فقط في تاريخ 
الدوري االميركي يسجل ٦٠ نقطة او 
اكثر ٣ مرات في موسم واحد لينضم الى 
اسطورة الستينيات ويلت تشامبرالين.
وبهذا الفوز، ارتقى بورتالند الى املركز 
الثامن آخر املراكز املؤهلة الى «البالي 

اوف» متقدمــا على ممفيس غريزليز، 
ويلتقي صاحبا املركزين الثامن والتاسع 
في مباراة فاصلة لتحديد هوية املتاهل 
منهمــا، يذكر ان فــوز بورتالند على 
بروكلني نتس اليوم سيمضن له خوض 
املباراة احلاسمة للتأهل الى البالي اوف.

كما رفع فينيكس صنز سلسلة انتصاراته 
املتتالية منذ استئناف النشاط الى ٧ بتغلبه 
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ١٣٠-١١٧ 
بفضل ٣٥ نقطة لنجمه كيفن بوكر الذي 
سجل ٣٥ نقطة، ودفع فيالدلفيا كثيرا 
غياب جنميه الكاميروني جويل امبييد 
وبن سيمونز، وهي املرة اخلامسة التي 
يتخطى فيهــا بوكر حاجز الـ٣٠ نقطة 
منذ استئناف النشاط في في «فقاعة» 

اورالندو حيث تخــوض جميع الفرق 
مبارياتها.

لكن وعلى الرغم من االنتصارات السبعة 
التي حققها فينيكس، فان فوزه اليوم 
اخلميس على ميلوككي باكس متصدر 
املجموعة الشرقية قد ال مينحه التأهل 

الن ذلك يعتمد على النتائج االخرى.
وفي املباريات االخرى، فاز ساكرامنتو 
كينغز علــى نيو أورليانز بيليكانز ١١٢ 
- ١٠٦، وكيلووكي باكس على واشنطن 
ويزاردز ١٢٦-١١٣، وبوسطن سلتيكس 
على ممفيس غريزليز - بوسطن سلتيكس 
١٢٢-١٠٧، وســان انتونيو سبيرز على 
هيوسنت روكتس ١٢٣ - ١٠٥، وبروكلني 

نتس على أورالندو ماجيك ١٠٨-٩٦.

اتلتيكو مدريد10:00  beIN sports HD١اليبزيغ

يسعى أتلتيكو مدريد اإلسباني واليبزيغ األملاني 
ملواصلة مشوارهما في دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، حينما يتواجهان في ربع النهائي اليوم في 
لشبونة، في اول اختبار قاري لهما بعد استئناف 
النشاط اثر توقف دام ألكثر من خمسة أشهر بسبب 

ڤيروس كورونا املستجد.
وجراء تفشي «كوفيد-١٩» اجرى االحتاد القاري 
للعبة (ويفا) تعديال على نظام البطولة في نسختها 
احلالية، حيث تقام ادوارها النهائية في البرتغال 
خلف أبواب موصدة، وستكون مباريات ربع النهائي 
ونصــف النهائي من مواجهة واحــدة عوضا عن 

ذهاب وإياب.
وشهد األسبوع املاضي تخوفا من امكانية اقامة 
املباراة بعد الكشف عن اصابة العبني في صفوف 
اتلتيكو بفيروس «كوفيد-١٩»، هما الظهير االيسر 
الكرواتي شيمي فرساليكو، واجلناح االرجنتيني 
انخل كوريا، ليؤكد بعدها االحتاد القاري (ويفا) 

أن املباراة ستلعب في موعدها احملدد.
وأجرى الفريق املدريدي االحد فحوصات جديدة 
لالعبيه وجهازه الفني للكشف عن الفيروس فجاءت 
كلها سلبية، وينص بروتوكول «ويفا» على وجوب 
أن تخضــع جميع االندية لفحوص قبل ١٠ الى ١٤ 
يوما من مباراتها االولى في البرتغال، إضافة الى 
جولــة أخرى مــن الفحوص قبل مغــادرة البالد، 
ويخضع الالعبون واملدربون واملسؤولون لفحوص 
ايضا عشــية كل مباراة على أن يتكرر االمر حتى 

نهاية البطولة.
وكان فريق العاصمة اإلسبانية أقصى ليڤربول 
حامل اللقب بعد الفوز عليه ١-صفر ذهابا و٣-٢ 
إيابا قبل التعليق، في حني جتاوز اليبزيغ الوصيف 
توتنهام اإلجنليزي أيضا بعد الفوز عليه ١-٠ و٣-٠.

وما يجمع الفريقان أنهما حال في املركز الثالث 

في بطولتيهما احملليتني، وخاض أتلتيكو ١١ مباراة 
في الدوري احمللي الذي انهاه بفارق ١٧ نقطة عن 
ريال مدريــد الفائز باللقب، دون أن يتعرض ألي 
خســارة، إذ فاز في ســبع مباريات وتعادل أربع 
مرات، فيما كان الفارق بني اليبزيغ وبايرن ميونيخ 

بطل «البوندسليغا» ١٦ نقطة.
وســيكون اليبزيغ أمــام فرصة حتقيق اجناز 
تاريخــي من خــالل بلوغه الدور نصــف النهائي 
للمرة االولــى، في حني يطمح أتلتيكو إلى ما هو 
أبعد من ذلك، إذ ميني نفســه بالظفر باللقب بعد 
ان حل وصيفا ثالث مرات. ويتســم فريق املدرب 
األرجنتيني دييغو سيميوني بالصالبة الدفاعية 
والنجاعة الهجومية، الســيما عن طريق الثنائي 
ألفارو موراتا ودييغو كوستا. في املقابل سيكون 
االعتماد على الدمناركي يوسف بولسن في تشكيلة 

يوليان ناغلسمان مدرب اليبزيغ.
ويفتقد الفريق األملاني إلى هدافه تيمو فيرنر 
املنتقل إلى تشلسي اإلجنليزي وصاحب أربعة أهداف 
في دوري األبطال، و٢٨ هدفا في «البوندســليغا» 

في املوسم املنصرم.
وأعرب بولســن العائد بعد شفائه من اصابة 

في الكاحــل عن اســتعداده الكامل لقيادة 
فريقه إلى نصف النهائي وأن يكون 

خير بديــل لفيرنر «نحن نعلم 
أنــه ال ميكن اســتبدال تيمو، 
لكنني أعرف أيضا أن املدرب 
لديه الكثير من األفكار حول 
كيفية التعامل مع هذا األمر 
وأن نكون على األقل فعالني 
في لشــبونة كمــا كنا في 
مبارياتنا السابقة في دوري 

أبطال أوروبا».

االعتماد على الدمناركي يوسف بولسن في تشكيلة 

املنتقل إلى تشلسي اإلجنليزي وصاحب أربعة أهداف 
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أبعد من الكلمات
«عرفت السيناتور كاماال هاريس فترة طويلة، 
فقد قضت حياتها تدافع عن الدستور وعن كل 
من يحتاجون نصيرا. إنه يوم طيب لبلدنا. اآلن، 

دعونا نحرز الفوز»
٭ الرئيس األميركي السابق باراك أوباما 
يعلن دعمه جلو بايدن وكاماال هاريس.

«رأينا بايدن فــي منصبه ألربعة عقود، ورأينا 
ترامب في منصبه ألربع سنوات، ونعرف ما 
نتوقعه منهما. لــذا فلنقفز فوق المناظرات 
الرئاسية، ولنعقد ثالث مناظرات بين نواب 

المرشحين الرئاسيين»
٭ بيل كريستول، ٦٧ سنة، محلل 
سياســي مــن احملافظــني اجلدد 
األميركيني يقتــرح عقد مناظرات 
بني نائبي بايــدن وترامب، بدال من 

املناظرات الرئاسية.

«بعد اختيار كامــاال هاريس، أصبح االختيار 
بأيدينا. هل سجلتم أصواتكم لالقتراع؟»

٭ املمثلة األميركية تشارليز ثيرون 
تســتنفر متابعيها عبــر «تويتر» 
لتسجيل أســمائهم للتصويت في 
االنتخابــات األميركية، ملمحة إلى 

تأييدها الثنائي بايدن وكاماال.

٣:٤٩الفجر
٥:١٥الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٣١املغرب
٧:٥٤العشاء

العظمى: ٤٥
الصغرى: ٢٩

أعلى مد: ٠٥:٢٩ ص ـ ٠٧:٤٢ م
أدنى جزر: ١٢:٥٠ ظ

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

نسيمه يوسف علي، أرملة إبراهيم خليل إبراهيم األسود: ٨٥ 
عاما ـ ت: ٩٩٧٤٩١٠٧ ـ ٩٧٨٤٠٢٠٨ ـ ُشيِّعت.

نوره سالم فرج العجمي، زوجة طالل مرزوق ملبس املطيري: 
٥٧ عاما ـ ت: ٩٩٠٩٩٠٥٣ ـ ُشيِّعت.

نورية خلف أيوب السبعان، أرملة عبدالرضا عبداهللا املالكي: ٧٥ 
عاما ـ ت: ٩٧٥٦٨٠٧٥ ـ ُشيِّعت.

محمد حسني محمد اخللف: ٨٨ عاماـ  ت: ٩٩٠٦٠٥٨٧ـ  ٩٩٢٤١١٢٧ 
ـ ٩٩٠٦٣٥٨١ ـ ُشيِّع.

عايشة فهد سالم الطويل، أرملة صالح يعقوب الشرهان: ٧٩ 
عاما ـ ت: ٩٠٠٩١٢٥١ ـ ُشيِّعت.

نسيمه محمد عبداهللا صرخوه، أرملة حسن عبد الرضا خشاوي: 
٧١ عاما ـ ت: ٩٩٤٤١٥٤٤ ـ ُشيِّعت.

آمنه عبداهللا الشلفان: ٨١ عاما ـ ُشيِّعت.

خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

لقاح «سبوتنيك» ضد 
«كورونا» ُيشعل اخلالف 

بني روسيا والغرب.

«ميد»: الكويت األخيرة 
خليجيًا بترسيات العقود 

في شهر يوليو.

   حتى في هذه تختلفون!  كله من «كورونا».. اهللا يفكنا منها.

12أمنية

13فنون

07آراء

هل تكون السويد من يضحك أخيرًا فعًال؟
شــّكلت الســويد منــذ 
بداية جائحة كورونا حالة 
فريدة من نوعها في كيفية 
التصدي، أو باألحرى عدم 
التصدي للوباء. ومع عدم 
فرض االغالق العام واالبقاء 
على املدارس مفتوحة وعدم 
الكمام  فــرض اســتخدام 
الواقي، بدا وكأن السويد 
دول  ببقيــة  تكتــرث  ال 
العالــم التي كانت تعيش 
حالة من الهلع وتتسابق 
لفرض اجراءات تقييدية 
صارمــة علــى كل مناحي 

احلياة فيها.
لــم يخفــوا  البعــض 
شعورهم باحلسد ألسلوب 
السويد الهادئ في التعامل 
مــع الوباء، فــي حني رأى 
آخرون ان الكارثة ستحل 

بالبالد ال محالة.
وبالفعــل ســرعان ما 
اصبحت الســويد واحدة 
من أكثر دول العالم معاناة 
من الوفيات بسبب الوباء، 
وانصب اللوم في ذلك على 
رجــل بعينه هو أنديرس 

لم تدم طويال. 
فالســويد تشــهد اآلن 
حســب صحيفــة «ديلي 
ميل» تراجعــا مطردا في 

عــدد االصابات الى درجة 
ان بعض اخلبراء يقولون 
ان العاصمة ســتوكهولم 
رمبــا باتــت قريبــة مــن 
حالــة «مناعــة القطيع». 
وتنقــل الصحيفــة عــن 
البروفيســورة آنــا ميا-

اكستروم ان العدد احلالي 
للذيــن يتلقــون العــالج 
فــي الرعاية املركــزة في 
مستشفيات ســتوكهولم 
انخفــض الى مريضني أو 

ثالثة فقط.
هــذا يشــير الى جناح 
اســتراتيجية احلكومــة 
التي يلخصهــا أنديريس 
تيغنيل بأنها تتجاوز مجرد 
مكافحة الڤيروس لتشمل 
االبقاء على ســير احلياة 
االمــكان.  كاملعتــاد قــدر 
ومع البيانات االقتصادية 
التي تشير الى ان معاناة 
السويد هي أقل من الدول 
االوروبية الكبرى تتساءل 
«ديلي ميل» عما اذا كانت 
الضحكة األخيرة ستكون 

من نصيب السويد.

أنديرس تيغنيل الشهير بدكتور الالحظر

تيغنيل اختصاصي األوبئة 
الذي كلفته احلكومة بوضع 
املكافحــة  اســتراتيجية 
ومتابعتها، ولكن الشماتة 

«الطب عن ُبعد» يعيد األطباء إلى منازل مرضاهم «افتراضيًا»
الكبار بالســن يتذكرون أيام كانت 
زيارة األطباء للمرضى في منازلهم ظاهرة 
مألوفة، خصوصا إذا كان انتقال املريض 
إلى عيادة الطبيب محفوفا باملصاعب سواء 
كانت ناجمة عن سوء حالة املريض أو بعد 
املسافة بني املنازل والعيادة أو عدم توافر 

وسائل املواصالت.
لكن كما تذكر ماريون رينو في مجلة 
«ذي أتالنتيــك» وبعد عقود من اختفاء 
ظاهرة العيادة في املنزل عادت اآلن وان 
بشكل مختلف يعرف بالرعاية الصحية 

عن بُعد.

وتشير الكاتبة إلى أن هذه العيادات عن 
بعد تفتقر إلى حميمية جلوس الطبيب إلى 
جانب سريرك، لكنها افضل من جلوس 
املريض على طاولة الفحص في العيادة. 
وتنقل عن أحد األطبــاء قوله إن عيادة 
الطبيب مكان قد يسبب التوتر للمريض. 
وتستشــهد في هذا السياق بحقيقة أن 
قياس ضغط الدم يكون أكثر دقة عندما 
يكون الشخص مسترخيا في املنزل وليس 

في العيادة أو املستشفى.
الرعاية الطبية عن طريق الڤيديو متنح 
املريض إحساسا باالسترخاء لكنها تتيح 

أيضا للطبيب إمكان الدخول إلى خزانة 
أدوية املريض حتى الدخول إلى ثالجته 
لرؤية أنواع األغذية التي يتناولها. ويوضح 
أحد األطباء أن مشاهدة حركة املريض وهو 
يصعد الدرج ميكن أن تعطي الكثير من 

املعلومات عن حالته الصحية.
لكن الكاتبة تنبه إلى أن بعض الناس 
يفضلون الذهاب إلى عيادة الطبيب ألنهم 
حريصون على خصوصية مساكنهم وال 
يريدون للطبيب أن يرى عن طريق كاميرا 
الڤيديو مطفأة السجائر أو بقايا الوجبة 

البعض يفّضلون التطبيب عن بعدالسريعة على املنضدة.
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