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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

رئيس الوزراء يفّند االستجوابني.. وال «عدم تعاون» 
توافق على ٦ قوانني في جلسة األربعاء وهي مترير املداولتني الثانيتني لقانوني الزراعة واإلفالس و٣ قوانني جديدة تشمل دعم املتضررين من «كورونا» واالستيراد واملرور 

الوزير محمد اجلبري وجنوم العربي بعد تسلم الكأس الغالية 

استمع لألنباء  
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03بقية أخبار األولى على الصفحة

مرمي بندق 

قالت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
ان الســيناريو املعد للجلسة 
البرملانية اليــوم هو االنتهاء 
اســتجوابي  مناقشــة  مــن 
ســمو رئيس الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالــد املقدمــني من 
النائبني د.عبدالكرمي الكندري 
الســبيعي، حيث  واحلميدي 
سيتم تفنيد االستجوابني من 
دون تقدمي طلب عدم تعاون. 
وكانــت «األنباء» انفردت 
في ٢٧ أغســطس املاضي بأن 
سمو رئيس الوزراء سيواجه 

االستجوابات. 
ورأت املصادر ان احلكومة 
فــي ملــف مواجهــة جائحة 
كورونــا أبلــت بالء حســنا، 
ويحــق لهــا ان تفتخــر مبــا 
قدمتــه ومازالت تقدمه، وهللا 
احلمــد بدأت أعــداد املصابني 
في االنخفاض، وفي موضوع 
الرواتب أكدت مرارا وتكرارا 
على لســان وزير املالية انها 
لن متــس، وقانونيا ال يحق 
املاليــة  املســاس باحلقــوق 

للموظفني. 
وردا علــى ســؤال حــول 
د.محمــد  النائــب  اقتــراح 

الزراعة واإلفالس، و٣ قوانني 
جديدة تشــمل دعم وضمان 
متويل البنــوك للمتضررين 
من «كورونا»، وكسر احتكار 
االستيراد، إلى جانب قانون 
املرور.  واستطردت املصادر 
قائلة: ان هناك احتمال طرح 
مترير مشــروع قانون الدين 

العام مجددا. 
وأشارت الى ان احلكومة 

تعهدت ونفذت وقدمت قانون 
دعم وضمــان متويل البنوك 
للمتضرريــن مــن كورونــا، 
والذي يشمل األفراد والشركات 
حلماية العمالة الوطنية سواء 
العاملة أو صاحبة املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة. 
وحــول مشــروع قانــون 
االستيراد، أوضحت املصادر 
أن وزارة التجارة تهدف منه 
الى رفــع القيود عــن األفراد 
في االستيراد وفتح األسواق 
أمــام األشــخاص الطبيعيني 
واالعتباريني الذين لديهم سجل 
جتاري لتوفير السلع بأسعار 
تنافسية لصالح املستهلكني. 
هذا، ومت تأجيل االنتقال الى 
املرحلــة اخلامســة من خطة 
العودة للحياة الطبيعية وهذا 
ليس معناه وجود توجه الى 
فرض احلظر او إغالق األسواق 

مجددا. 
التفاصيل ص٤

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

احلويلــة تأجيل األقســاط ٦ 
أشهر إضافية، أجابت مصادر 
نيابية: احلكومة وعدتنا ونرى 
ايجابيــة لتأجيل  مؤشــرات 
أقســاط القــروض ٦ أشــهر 
إضافيــة. وكشــفت املصادر 
عــن توافق حكومي - نيابي 
علــى إجنــاز ٦ قوانــني فــي 
جلسة غد األربعاء هي: مترير 
الثانيتني لقانوني  املداولتني 

ليلة «الكويت».. خضراء

مؤشرات إيجابية لتأجيل األقساط ٦ أشهر إضافية واحتمال طرح مترير «الدين العام» مجددًا
«التجارة»: رفع القيود عن األفراد الذين لديهم سجل جتاري  في االستيراد

 وفتح األسواق للجميع لتوفير السلع بأسعار تنافسية لصالح املستهلكني 

جانب من عملية نقل الرفات

«شؤون األسرى»: 
تسليم الرفات 
يخضع لقواعد 
وبروتوكوالت 

تلتزم بها البالد 
وجميع األطراف 

املعنية
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وزير الديوان استقبل سفيري ُعمان واليابان

اســتقبل وزير شؤون 
الديــوان األميري الشــيخ 
علــي اجلــراح فــي مكتبه 
الســيف صبــاح  بقصــر 
امس وبحضور نائب وزير 
شــؤون الديــوان األميري 
العبداهللا  الشــيخ محمــد 
سفير ســلطنة عمان لدى 
الكويت د.صالح بن عامر 

اخلروصي.
كما استقبل وزير شؤون 
الديوان األميري في مكتبه 
بقصر السيف صباح امس 
وبحضــور نائــب وزيــر 
شــؤون الديــوان األميري 
سفير اليابان لدى الكويت 

ماساتو تاكاأوكا.

نائب وزير شؤون الديوان استقبل السفيرة األميركية

الشيخ علي اجلراح أثناء استقباله السفير الُعماني د.صالح بن عامر اخلروصي

الشيخ محمد العبداهللا أثناء استقباله السفيرة األميركية إلينا رومانوسكي

الهيفي: صباح األحمد يتفرد عن زعماء العالم
في آخر ٣٠ سنة كـ «قائد أعلى»

الروضان: تكرمي األمير اعتراف دولي بجهوده 
العظيمة والدؤوبة في املنطقة والعالم

اخلالد: الوسام يتّوج السجل العاملي  لألمير

رفع وكيــل وزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة املساعد 
ونظــم  البحــوث  لقطــاع 
املعلومات د.أحمد براك الهيفي 
إلى صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصبــاح حفظه اهللا ورعاه، 
ولرفيــق دربــه ســمو نائب 
األميــر وولي العهد الشــيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح 
آيــات  حفظــه اهللا، أســمى 
التهاني والتبريكات بحصول 
صاحب السمو أمير البالد على 

وسام االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى 
من الرئيس األميركي دونالد ترامب، معربا عن 
شــعوره بالفخر كمواطن كويتي لهذا اإلجناز 

التاريخي للكويت وأميرها.
وقال د.الهيفي: إن حصول سمو األمير على 
هذا الوسام كأول زعيم في العالم يحصل عليه 
فــي آخر ٣٠ عاما دليل على أن العقود الثالثة 
األخيرة سيكتبها التاريخ لسمو األمير الشيخ 
صباح األحمد كأكثر زعماء العالم عطاء وإسهاما 
في إرساء السالم وفض النزاعات وتعزيز األمن 
الدولي في العالم، وتفرده في العمل اإلنساني 

واخليري. وأكد د.الهيفي أن 
تفرد سموه على زعماء العالم 
باحلصول على هذا الوسام في 
آخر ٣٠ سنة لم يأت من فراغ، 
فقد كان سموه أيضا أول زعيم 
في العالم فــي التاريخ الذي 
تتوجــه األمم املتحدة بلقب 

قائد العالم اإلنساني.
وقال إن حصول ســموه 
على هذا الوسام النادر الذي 
لــم يحصــل عليه ســوى ١١ 
زعيما عامليا طوال ٧٨ ســنة 
هو تتويج مســتحق جلهود 
سموه ورؤيته الثاقبة واحلكيمة في العالقات 
اإلقليمية والدولية، وتكرميا ملســيرة ســموه 
الديبلوماسية والسياسية واإلنسانية وجلهوده 
في املنطقة والعالم، مؤكدا أن التاريخ سيظل 
يســطر إجنازات سموه وعطائه غير احملدود 

للعالم كله.
وتابــع د.الهيفــي: إن فرحتنا الكبرى بهذا 
اإلجناز التاريخي تكتمل بعودة صاحب السمو 
بإذن اهللا تعالى إلى شعبه وأرضه ساملا معافى، 
وندعو اهللا العلي القدير أن يحفظه، وأن يسبغ 

على سموه ثوب الصحة والعافية.

الروضان،  هّنأ روضان 
الروضــان،  عميــد عائلــة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مبنحه وسام 
االستحقاق العسكري برتبة 

قائد أعلى. 
وقال الروضان إن تكرمي 
الرئيس األميركــي دونالد 
ترامــب لصاحــب الســمو 
األميــر يعد اعترافــا دوليا 
باجلهود العظيمة والدؤوبة 
والدور الكبير الذي يقوده 
أميــر الكويت فــي املنطقة 

والعالم، وتتويجا لعالقات الشراكة التاريخية 
واملتميزة بني الكويــت والواليات املتحدة، 
إذ يتزامن ذلك مع قرب حلول الذكرى الـ٦٠ 
إلقامة العالقات الديبلوماسية بني البلدين 
الصديقني، ودائما كان صاحب السمو األمير 
منذ عقود صديقا وشريكا ال يتزعزع للواليات 
املتحدة، وذلك بشهادة البيت األبيض، مشيدا 
بسمو األمير الذي يعد ديبلوماسيا ال مثيل 

لــه، حيــث شــغل منصب 
وزيــر خارجية بــالده ملدة 
٤٠ عاما، وجنحت وساطته 
التــي ال تعــرف الكلل حلل 
النزاعات في الشرق األوسط، 
في سد االنقسامات في ظل 
أكثــر الظــروف صعوبــة. 
وأشــار الروضان إلى أن ما 
قالــه الرئيس األميركي في 
كلمتــه فــي احتفالية منح 
وسام االستحقاق العسكري 
برتبة قائد أعلى لسمو األمير 
هــو تتويج لعمــق ومتانة 
العالقات الكويتيةـ  األميركية، إذ قال الرئيس 
األميركــي دونالد ترامب إنه ســعيد للغاية 
ملنح هذا التكــرمي لصديقه العزيز صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، ووسام 
االستحقاق بدرجة قائد أعلى هو وسام مرموق 
ونادرا ما مينح، كما أنه ال ميكن منحه إال من 
قبل الرئيس ومينح عادة لرؤساء الدول أو 

رؤساء حكومات البلدان األخرى.

هّنأ محافــظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد، صاحب 
الشــيخ  الســمو األميــر 
صباح األحمد بتقلد وسام 
االســتحقاق العســكري 
برتبــة قائــد أعلــى مــن 
الرئيس األميركي دونالد 
ترامب. وقــال اخلالد في 
رسالة وجهها إلى سموه: 
اخلص آيات التهاني القلبية 
والتبريكات يشــرفني أن 
ارفعها باألصالة عن نفسى 
ونيابة عن أهالي ومقيمي 

محافظة األحمدي الكرام إلى مقام صاحب 

الشــيخ  الســمو األميــر 
صباح األحمد قائد العمل 
اإلنساني مبناسبة تقليد 
سموه وسام االستحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى 
من قبل الرئيــس دونالد 
ترامــب رئيــس الواليات 
املتحدة األميركية الصديقة.
وأضــاف احملافــظ أن 
هــذا التقليد يعــد مبثابة 
تتويــج للســجل العاملي 
احلافل باإلجالل والتقدير 
لسموه، رعاه اهللا، ولدولة 

الكويت احلبيبة.

أعرب عن شعوره بالفخر لهذا اإلجناز التاريخي للكويت وألميرها

روضان الروضان

الشيخ فواز اخلالد

نائب األمير استقبل املبارك وهنأ حاكم بليز ورئيس مالطا
استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد، حفظه 

اهللا، بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ جابر املبارك.
الى ذلك، بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى السير كولفيل نوبيرت يونغ حاكم عام بليز الصديقة 
عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وتهاني ســموه مبناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق املزيد من الرقي والنماء.

كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية 
تهنئة مماثلة.

وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئــة إلى الرئيس د.جورج فيال رئيــس جمهورية مالطا الصديقة 
عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وتهاني سموه مبناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق املزيد من التقدم واالزدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية 
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو الشيخ جابر املباركتهنئة مماثلة.

وزير اخلارجية: الكويت تخصص ٣٠٠ ألف دوالر لدعم 
مبادرة «زودياك» لتعزيز نظام التأهب العاملي مبواجهة اجلوائح

شــارك وزيــر اخلارجيــة 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد في الدورة 
الرابعة والستني للمؤمتر العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التي عقدت أعمالها عبر تقنية 
املرئــي واملســموع بدعوة من 
املديــر العام للوكالــة الدولية 

للطاقة الذرية.
وألقى الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد كلمــة الكويــت بهذه 
املناسبة التالي نصها: جنتمع 
في ظل ظــروف صحية بالغة 
الدقــة واخلطــورة وإجراءات 
استثنائية لم نعهدها من قبل 
اثر تفشي جائحة كورونا والتي 
باتــت تداعياتها تلقي بظاللها 
على تفاصيل حياتنا العملية 
واملعيشية وفي هذا اإلطار أود 
أن أتقدم بأحر التعازي القلبية 
وصادق املواساة ألسر ضحايا 
هذه اجلائحة متضرعا للمولى 
عز وجل أن مين بفضله ويشفي 

املصابني به عاجال غير آجل.
وتؤكد الكويت دوما أهمية 
الدور الريادي واحملوري الذي 
تضطلــع به الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية وتشيد بدورها 
في تعزيز منظومة األمن واألمان 
النووي فــي الــدول األعضاء 

وتطبيق الضمانات.
كما تؤكد الكويت وباعتبارها 
عضــوا في مجلــس محافظي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
على التزامها باملشاركة الفعالة 
في أعمال املجلس واملساهمة في 
تسيير أعماله بطابع التوافق 
واملهنية الفنية بهدف حتقيق 

تطلعات الدول األعضاء.
وكون أن استمرار الوكالة 
في القيــام باملهام املنوطة بها 

الفرنسية  الفيزياء والكيمياء 
ماريـ  كوري ويهدف الى متكني 
املرأة واملساعدة على زيادة عدد 
النساء في املجال النووي وهو 
ما يســاهم في حتقيق اهداف 
التنمية املستدامة ويتوافق مع 
رؤية «الكويــت ٢٠٣٥» والتي 
أولــت اهتمامــا خاصا بتمكني 

املرأة.
اطلعنــا باهتمام بالغ على 
تقرير الوكالة السنوي للعام 
٢٠١٩ والذي يسلط الضوء على 
تعاون الكويت والوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية فــي جملة من 
األمــور منها بنــك اليورانيوم 
منخفــض التخصيــب والذي 
قدمــت لــه الكويت مســاهمة 
طوعيــة (مببلــغ ١٠ ماليــني 
دوالر) وكذلك مختبرات يوكيا 
امانو والتي ســاهمت الكويت 
في حتديثها. كما يشــير على 
املستوى الثنائي الى االتفاقية 
اإلطاريــة الثالثــة للبرنامــج 
القطــري للفترة ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢٥ 
العملية  الترتيبــات  واتفاقية 

٢٢٣١ بعد أن كشفت تقارير مدير 
عام الوكالة الدولية مؤخرا حياد 
ايران عن االلتزام الكامل بتنفيذ 
بنــود االتفاق، كما نتطلع إلى 
مصادقتها علــى البروتوكول 

اإلضافي وتنفيذه.
تولي الكويت أهمية قصوى 
الشــاملة  لنظــام الضمانــات 
للوكالــة وتدعــو الــى عاملية 
تطبيقهــا، وفــي هذا الســياق 
فقــد تابعنــا بقلق تطــورات 
مــا يتعلق باتفــاق الضمانات 
املعقــود مبوجب معاهدة عدم 
االنتشــار مع جمهورية إيران 
اإلســالمية، وإذ نثنــي علــى 
اجلهود التي قامت بها الوكالة 
في هذا االطار نشدد على أهمية 
استكمال اإلجراءات املتفق عليها 
لتسوية كافة املسائل العالقة 
وذلك ليتسنى للوكالة أن تكون 
في وضــع ميكنها مــن تقدمي 
تأكيدات ذات مصداقية بشأن 
عدم وجود مواد وأنشطة نووية 
غير معلنة في إيران ويضمن 
استمرار وضعيتها كدولة غير 

حائزة على السالح النووي.
كما تؤكد الكويت متسكها 
بإقامة منطقة خالية من األسلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل 
في الشرق األوسط وفقا لقرار 
مؤمتر مراجعــة معاهدة عدم 
االنتشــار لعــام ١٩٩٥ وأيضا 
نتائج مؤمتــري املراجعة في 
٢٠٠٠ و٢٠١٠ ونؤكــد أهميــة 
انضمام إسرائيل إلى معاهدة 
عدم انتشار األسلحة النووية، 
السيما أنها الدولة الوحيدة غير 
الطرف في املنطقة وإخضاع كل 
إلى نظام الضمانات  منشآتها 
الشاملة التابع للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.

التــي مت توقيعهــا فيمــا بني 
الوكالة ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية لدعم التعاون في مجال 
رصــد وحماية البيئة وتعيني 
مركز أبحــاث البيئــة وعلوم 
احليــاة التابع ملعهــد الكويت 
لألبحاث العلمية كمركز متعاون 
مع الوكالة في مجال استخدام 
التقنيــات النوويــة والنظائر 
لدراسة ودفع العلوم الساحلية 
والبحريــة وهو ما يبني حجم 
التعاون املســتمر بني الكويت 

والوكالة.
في الوقــت الذي تؤكد فيه 
الكويت على حق جميع الدول 
بإنتــاج وتطوير واســتخدام 
النوويــة لألغــراض  الطاقــة 
الســلمية فــي إطــار ما نصت 
عليــه معاهــدة عدم انتشــار 
األسلحة النووية إال أنها حتذر 
من أن خطر انتشــار األسلحة 
النووية وباقي أسلحة الدمار 
الشامل يشــكل حتديا للسلم 
واألمن الدوليني، والسيما في 
ظل التحديات والتوترات التي 
يشــهدها عاملنا اليــوم وتؤكد 
على أهمية احلــوار للوصول 
لألهداف املنشودة. ومن هنا، 
فإننا ندعــو جمهورية كوريا 
الشــعبية الدميوقراطيــة إلى 
االلتــزام باملعاهــدات الدولية 
وقــرارات مجلــس األمن ذات 
الصلة ونرحب بخطوات احلوار 
التي اتخــذت متطلعني إلى أن 
تثمر عن املزيد من االستقرار 

في شبه اجلزيرة الكورية.
كمــا ندعــو اجلمهوريــة 
اإلســالمية اإليرانية بالعودة 
إلى االلتزام الكامل بخطة العمل 
الشاملة واملشــتركة الصادرة 
مبوجب قرار مجلس األمن رقم 

شارك في الدورة الـ ٦٤ للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

على أكمل وجه يستلزم تعاون 
الــدول األعضاء مــع بعضهم 
البعــض ومــع الوكالــة، أود 
التأكيد مجددا على اســتعداد 
الكويت التام لتعزيز التعاون 
مــع الوكالــة الدوليــة للطاقة 
الذريــة ومع الدول الشــقيقة 
والصديقة األعضــاء فيها في 
ســبيل حتقيق مفهوم «الذرة 
من أجل السالم» ودعم املبادرات 
والبرامــج خاصــة التــي من 
شــأنها محاصــرة ومواجهــة 
هذه اجلائحة وآخرها مبادرة 
«زودياك» والتي تهدف لتعزيز 
نظــام التأهب العاملي ملواجهة 
اجلوائــح التــي قــد تظهر في 
املستقبل عن طريق استخدام 
التقنيات النووية وبهذا الصدد 
الكويــت مبلــغ  ســتخصص 
ثالثمائة ألف دوالر أميركي من 
مساهمتها ملبادرة االستخدامات 

السلمية لدعم هذه املبادرة.
كما أود أن أشــيد ببرنامج 
املنــح الدراســية الــذي أطلق 
مؤخــرا ويحمــل اســم عاملــة 

أحمد الناصر: الكويت ملتزمة بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن
تلقى وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد اتصاال هاتفيا من وزير خارجية 

اجلمهورية اليمنية الشقيقة محمد احلضرمي.
وأعرب الوزير اليمني خالل االتصال عن االمتنان 
والثناء ملخرجات أعمال االجتماع الوزاري حول اليمن 
الذي عقد بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ عبر تقنية االتصال 
املرئي واملسموع برئاسة مشتركة بني الكويت ومملكة 
السويد واململكة املتحدة وجمهورية أملانيا االحتادية 
ومبشاركة األمني العام لألمم املتحدة واملمثل األعلى 
للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية لالحتاد األوروبي 
ونائب رئيس املفوضية األوروبية والدول األعضاء في 
مجلس األمن وذلك على هامش أعمال الدورة الـ ٧٥ 
للجمعية العامة لألمم املتحدة وبدور الكويت الواضح 
في إجناح املؤمتر ومساندتها ووقوفها املبدئي والدائم 

مع الشعب اليمني ودعمها ألمن ووحدة أراضيه.
من ناحيته، جدد الشيخ أحمد ناصر احملمد التزام 
الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة 

األمن واألمان إلى ربوعه ومســاندتها لكل اجلهود 
الراميــة للوصول إلى حل يفضي إلى ســالم دائم 

لألزمة في اليمن.
وأكد دعم الكويت لالجراءات التي تتخذها احلكومة 
اليمنية لتقريب وجهات النظر بني كل األطراف للوصول 
إلى حلول ســلمية دائمة إلنهاء اخلالف الدائر في 
اليمن وفقا للمرجعيات الثالث املتفق عليها واملتمثلة 
في املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مؤمتر احلوار الوطني الشامل وقرارات مجلس األمن 
ذات الصلة مبا فيها القرار رقم ٢٢١٦ وذلك لتجاوز 
األوضاع اإلنسانية املتدهورة التي يعاني منها الشعب 
اليمني الشــقيق والذي شــهد ظروفا عصيبة في 
اآلونة األخيرة جراء تفشي جائحة ڤيروس كورونا 

املستجد وتبعاته.
وقدم الوزير اليمني خالل االتصال شرحا عن 
اليمن والتطورات  آخر املســتجدات احلاصلة في 
املتعلقة بخطة املبعــوث اخلاص لألمني العام لألمم 

املتحدة إلى اليمن في هذا السياق.
وأعرب عن بالغ الثنــاء والتقدير لدور الكويت 
وإسهاماتها نحو دعم أشقائها في اليمن خاصة على 
الصعيد اإلنساني وملســاعيها الرامية إلى حتقيق 
األمن واالستقرار وتخفيف املعاناة اإلنسانية التي 

يعيشها شعبه الشقيق.
كمــا تلقى وزير اخلارجية اتصــاال عبر تقنية 
االتصال املرئي واملسموع من وزيرة خارجية جمهورية 

كوسوڤو الصديقة ميلزا هاراديناي.
وتناول اجلانبان خالل االتصال مجمل العالقات 
الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني وسبل 
تطويرها وتنميتها في مختلف املجاالت وأطر تعزيز 
التعاون املشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة ڤيروس 

كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩).
وناقشا آخر املستجدات والتطورات على الساحتني 
اإلقليمية والدولية والقضايا محل االهتمام املشترك 

بني البلدين الصديقني.

د.أحمد براك الهيفي

«شؤون األسرى»: تسليم الرفات يخضع لقواعد 
وبروتوكوالت تلتزم بها البالد وجميع األطراف املعنية

قال رئيس جلنة شــؤون 
األسرى واملفقودين في وزارة 
اخلارجية ربيع العدساني إن 
الكويــت تســلمت مؤخرا من 
اجلانــب العراقــي عــددا من 
الرفات التي يشــتبه في أنها 
تعود ألسرى كويتيني، موضحا 
أن عملية تسليم الرفات تخضع 
لقواعد وبروتوكوالت تلتزم بها 
البالد وجميع األطراف املعنية 
بهذه القضية اإلنسانية في إطار 
عمل اللجنة الثالثية والفنية 
النوعية. وأضاف العدساني، 
في تصريح صحافي، أن الرفات 

اتخــذت في هذا الشــأن حتى 
انتهاء عملية االستعراف».

وزارة  أن  إلــى  ولفــت 
اخلارجية حريصة على إبالغ 
ذوي األسري عن أي معلومات 
أو بيانات مؤكدة تتوافر بشأن 
أســراهم باعتبار أن ذلك حق 
إنساني وقانوني ومن ثم يتم 
اإلعــالن فــي وســائل اإلعالم 
وإجراء مراسيم الدفن الرسمية 
مبــا يليق مبكانة وتضحيات 
هــؤالء الشــهداء ودورهم في 
حترير الكويت، مبينا أن «هذه 
اإلجراءات هــي التي متت في 

والبروتوكوالت ذات الصلة.
ووجــه الشــكر ألعضــاء 
الثالثيــة والفنيــة  اللجنــة 
النوعية وإلى اللجنة الدولية 
للصليب األحمر وبعثة األمم 
العــراق  املتحــدة ملســاعدة 
(يونامي) للجهود التي بذلوها 
من أجل حتديد مصير هؤالء 
األســرى، معربا عن أمله في 
انتهاء هذه املأساة اإلنسانية.

وأكــد اســتمرار الكويــت 
في جهودها مــن أجل حتديد 
مصير جميع األسرى الكويتيني 

ورعايا الدول األخرى.

الســابق مع رفات تســلمتها 
الكويت من اجلانب العراقي».

وأفاد العدساني بأنه «في 
حال عــدم التطابق مع قاعدة 
بيانــات األســرى يتــم إعادة 
تلــك الرفات للجانب العراقي 
من خــالل آلية عمــل اللجنة 
الثالثيــة والفنيــة النوعيــة 
والبروتوكــوالت املنظمة في 

مثل هذه احلالة».
وشــدد العدساني على أن 
عملية تسليم الرفات تتم من 
خالل مختصني على دراية بكل 
جوانب هذه القضية والقواعد 

التــي تســلمتها الكويــت من 
اجلانب العراقي حتت إشراف 
اللجنة الدولية للصليب األحمر 
«ستخضع لعمليات الفحص 
اجليني للتأكد من أنها تعود 

ألسرى كويتيني».
وأوضح أنــه «إذا أظهرت 
النتائــج التطابق مــع قاعدة 
بيانــات أســرى الكويت ومت 
هويــة  علــى  االســتعراف 
األشخاص يتم فورا إبالغ ذوي 
هؤالء األسرى بكل املعلومات 
ذات الصلــة بتحديــد مصير 
التــي  أســراهم واإلجــراءات 

متمسكون بإقامة منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط
إلينا رومانوســكي، حيث مت 
الثنائية  العالقات  استعراض 
والودية الراسخة التي تربط 
البلدين والشعبني الصديقني.

الى ذلك، استقبل نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
محمد العبداهللا سفيرة الواليات 
املتحدة األميركية لدى الكويت 
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أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
أن جلســة املجلس املقــررة اليوم قائمة 
ومدرج على جدول أعمالها االستجوابان 
املقدمان لســمو رئيــس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد، مشــيرا الى انه 
مت فحــص جميع أعضاء املجلس وإبالغ 
املصابــني منهم بڤيــروس كورونا «ومت 
إبالغهم من األمانة العامة بعدم حضور 
اجللسة وفقا لبروتوكوالت وزارة الصحة 
والتقرير الذي أرسل من قبلها». وأعرب 
الغامن عن أمله في أن يتمكن املجلس من 
إجناز أكبر عدد وقدر من القوانني املهمة 

للمواطنني في جلسة يوم غد األربعاء.
وعلى صعيد اجللسة، أفادت مصادر 
نيابية لـ «األنباء» بأن استجوابي رئيس 
الوزراء بات في حكم املؤكد توقفهما عند 

حد املناقشة «ما لم حتدث مفاجآت».
وأمــس، أحالت جلنة تنميــة املوارد 

البشــرية تقريرها عن املشروع بقانون 
في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية 

بعد املوافقة عليه. 
وينص القانون على أن يحدد مجلس 
الوزراء خالل ستة أشهر من تاريخ العمل 
بالقانون احلد األقصى للعمالة الوافدة مبا 
يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها 
الى عدد املواطنني، والوزن النسبي لكل 

جنسية من العمالة الوافدة على حدة.
واشــترط القانــون ان يقوم مجلس 
الوزراء بتصويب أوضاع العاملني الوافدين 
الذين يزيدون على حاجة ســوق العمل 
من ناحية املؤهالت والتخصصات واملهن 
واحلرف واألعمال املختلفة في القطاعات 
الثالثــة (احلكومي واألهلــي والنفطي) 
خالل خمس ســنوات مــن تاريخ العمل 
بالقانون، على ان تقوم احلكومة بتوفير 
مراكز التأهيل والتدريب وتعزيزها ليكون 
التكويت شامال، كما استثنى القانون بعض 

الفئات.

الغامن: مت فحص جميع النواب وإبالغ املصابني.. وجلسة اليوم قائمة

ملشاهدة الڤيديورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا 

اقتصاد

«هيرميس»: أرباح البنوك الكويتية ستقفز 
٤٨٪ في ٢٠٢١

قانون االستيراد اجلديد يفتح أسواقًا جديدة 
ويوّسع دائرة اخليارات للمستورد 

مواطنون لـ «األنباء»: إعفاء أمهات طالب 
«االبتدائي» من الدوام مستحق لضمان 

متابعتهم التحصيل الدراسي

جلنة التظلمات ترفض قرار «املناقصات» 
بترسية توريد وتركيب العدادات الذكية 

على أقل األسعار

متفوقو الثانوية لـ «األنباء»: 
نرجو مزيدًا من التطوير للعملية التعليمية 

اعتمادًا على التكنولوجيا  

٨٧٢ ألف إفراج جمركي إلكتروني للجهات 
احلكومية في ٥ سنوات

استخدام حجر البازلت واحلديد 
املقصوص بالليزر واخلشب واألملنيوم 

للمنظر اجلمالي

م.بدر الذايدي 
لـ «األنباء»: إجناز ٩٥٪ 

من مشروع «شرق 
تيماء» لـ «من باع بيته» 

بكلفة ٤٦٫٦ 
مليون دينار

«األنباء» تنشر املذكرة اإليضاحية وموادها الـ ١٢

محليات

م.بدر الذايدي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

«مؤسسة البترول» ُتخّفض االقتراض 
اخلارجي إلى ١٢ مليار دينار

أحمد مغربي

فــي الوقــت الــذي تترقــب فيه 
األوساط املصرفية توقيع مؤسسة 
البترول الكويتية قرضا مجمعا بقيمة 
مليار دينار مع البنوك احمللية ملدة ١٥ 
سنة بفائدة متغيرة، قامت «البترول» 
بتحديــث خطة التمويل للســنوات 
اخلمس املقبلة وحتى عام ٢٠٢٤، حيث 
مت تخفيض البرنامج االســتثماري 
وإعادة النظر باملشاريع الرأسمالية 
بحوالي ٥ مليارات دينار لتصل إلى 
٢٥ مليار دينار مقارنة بنحو ٣٠ مليار 
دينار حسب اخلطة اخلمسية السابقة، 

ومت تخفيض اإلنفاق مبا يقارب ٤٫٨ 
مليارات دينار ليبلغ ١٦ مليار دينار. 
ووفقا لالفتراضات األساســية خلطة 
التمويــل املثلى احملدثة لســد العجز 
املالي لدى مؤسسة البترول الكويتية، 
فإن مبلغ االقتراض مت تخفيضه إلى 
مســتوى ١٢٫١ مليار دينــار، ويتوزع 
القرض على ٣ جهــات متويل، وهي: 
قروض بنكية بواقع ٣٫٨ مليارات دينار 
بحصة ٣٢٪، وســندات بـ ٦ مليارات 
دينــار بحصــة ٥٠٪، وأخيرا قروض 
من وكاالت ائتمــان الصادرات بقيمة 

٢٫٢ مليار دينار وبحصة ١٨٪.
التفاصيل ص١٥ التفاصيل ص٩

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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وزير البلدية أحال موظفني وإحدى الشركات املتجاوزة إلى التحقيق

١ ديسمبر البدء في إزالة معوقات 
«جنوب سعد العبداهللا اإلسكاني»

بداح العنزي

قرر املجلس البلدي خالل اجتماعه أمس برئاسة 
أسامة العتيبي تكليف البلدية بتحديد مهلة إخالء 
نهائية لشركات الدواجن وتقطيع املعادن التي تعوق 
تنفيذ مشروع جنوب ســعد العبداهللا اإلسكاني 
متهيدا للبدء في أعمال اإلزالة الفعلية ١ ديســمبر 
املقبل، ووافق على خصم مساحة موقع اإلطارات 
والبالــغ ١٫٢٥٠ كم٢ من املشــروع وعرضها على 
املجلس العتمادها متهيدا لتسليم املوقع باملساحة 
اجلديدة إلى «الســكنية». في ســياق آخر، أحال 

وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد اجلاسم عددا 
من املوظفني في إدارتي السالمة والنظافة ببلدية 
أبوحليفة إلى التحقيق وذلك لعدم تواجدهم مبقر 
العمل عقب قيامه بزيارة مفاجئة للمركز صباح 
أمس ضمن سلســلة زيارات ملختلف احملافظات. 
وقال اجلاســم لـ «األنباء» إنه أحال جتاوز إحدى 
الشركات في األحمدي واملوثقة باألدلة واملستندات 
إلى التحقيق، الفتا الى اتخاذ اإلجراءات بحق من 
تثبت مسؤوليته عن التجاوز الذي تسبب في هدر 
املال العام بعد انتهاء التحقيق سواء باإلحالة إلى 

التفاصيل ص١٠«نزاهة» أو النيابة العامة.

ترقية ٨٣٢ موظفًا من العاملني في مجال 
اخلدمات الصيدالنية والطبية املساندة

عبدالكرمي العبداهللا

رفعت وزارة الصحة املستوى الوظيفي لـ ٨٣٢ من العاملني في 
مجال اخلدمات الصيدالنية والطبية املساندة. وجاء في القرار الذي 
تنفرد بنشره «األنباء» انه مت رفع املستوى الوظيفي لـ ١٨٧ صيدليا 
و٣١١ من العاملني في مجال املختبرات و٩٩ من العالج الطبيعي
و٩٣ أشــعة وطب نووي و٢٧ مــن التغذية واإلطعام و٨ عالج 
نفســي. وتضمــن القرار رفــع املســتوى الوظيفي لـــ ١٣ من 
فنيــي النطق والســمع و٣ مــن التعقيم وفني عالج تنفســي

و١٨ فنــي تخديــر وفنيــات أســنان و٣٩ فنــي طــوارئ طبية 
و٣١ مشرفا صحيا.

األسماء على موقع «األنباء» اإللكتروني
www.alanba.com.kw  

الرئيس اللبناني: «رايحني على جهّنم»
بيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال

«إذا لــم تشــكل احلكومة 
رايحني علــى جهنم» و«ليس 
الرئيــس الفرنســي إميانويل 
ماكرون مــن يشــكلها».. هذا 
فحــوى املوقــف الــذي اطلقه 
رئيــس اجلمهوريــة العمــاد 
ميشــال عون أمس، ويلخص 
حقيقــة املشــهد السياســي 
اللبنانــي. وتنــاول عون في 
مؤمتــر صحافــي أمس تطور 
األزمــة احلكوميــة، وطــرح 
خاللــه مبــادرة تقــوم علــى 
حترير احلقائب السيادية من 
الطوائف الكبرى، وقال: «نحن 
اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، 
لــم يكن مفترضــا أن حتصل 
ألن االستحقاقات التي تنتظر 
لبنان ال تسمح بهدر أي دقيقة. 
ومع تصلــب املواقف ال يبدو 
فــي األفق أي حــل قريب ألن 
كل احللول املطروحة تشــكل 
غالبا ومغلوبا»،  وتعليقا على 
هذا القول، ســألته صحافية: 
«نحنا لويــن رايحني؟»، فرد 

محذرا «طبعا على جهّنم وإال 
ما في لزوم أحكي هون». وعلى 
الفور اشتعلت العبارة مواقع 
التواصل االجتماعي وحتولت 
العبارة الى «ترند» على تويتر 

في لبنان. 
من جهته، أعلــن الرئيس 
املكلف مصطفى أديب، في بيان، 

أن «لبنان ال ميلك ترف إهدار 
الوقت وسط كم األزمات غير 
املســبوقة التي مير بها، ماليا 
ونقديا واقتصاديا واجتماعيا 
وصحيا»، ودعا «اجلميع للعمل 
على إجناح املبادرة الفرنسية 

فورا ومن دون إبطاء».

ً «إذا لم ُتشّكل احلكومة»..  وأديب يدعو إلى إجناح املبادرة الفرنسية فورا

الرئيس العماد ميشــال عون خــالل مؤمتر صحافي 
حول التطورات احلكومية             (محمود الطويل)

طواقم طبية يحتجون رافعني الفتة تقول انا اعمل ٨٨ ساعة باالسبوع 
في برشلونة                  (ا.ف.پ)

التفاصيل ص١٨التفاصيل ص١٩

ملشاهدة الڤيديو

السعودية ُتعيد العمرة تدريجيًا 
باحللول التقنية عبر تطبيق «اعتمرنا»

عواصمـ  وكاالت: أكد وزير احلج 
والعمرة السعودي محمد صالح بننت، 
أنهم سيعتمدون في مراحل العودة 
التدريجية للعمرة والزيارة، على 
احللول التقنية التي متكن الشركات 
واملؤسسات من تسويق اخلدمات 
عامليا ومحليا، وهذه احللول تتمثل 

في تطبيق «اعتمرنا». 
وقــال بنــنت خــالل حديثه في 
امللتقــى االفتراضــي الثاني إلثراء 
جتربــة املعتمــر: «هنــا يأتي دور 
مؤسسات وشركات العمرة لتسويق 
البرامج للمواطنني أو القادمني من 
خارج اململكة». وأوضح أنه سيكون 
هنــاك أكثر من ٣٠ شــركة محلية 

وعاملية ميكن التعامل معها، مشيرا 
إلى توفير املسار اإللكتروني لهذه 
الشركات لتتمكن من تقدمي اخلدمات 
ومتابعتها للمعتمريــن، مبينا أن 
كارت التحــول األول يكون خلدمة 
زوار املســجد النبــوي من الداخل 

واخلارج.
وأشار إلى أن شــركات العمرة 
تخــدم نحو ١٦ مليــون معتمر من 
الداخــل مــن املواطنــني واملقيمني 
ومواطنــي دول مجلــس التعاون 

اخلليجي ومعتمري اخلارج.
وأردف الوزيــر قائــال: «نطمح 
خلدمــة ٣٠ مليون معتمر ســنويا 

بحلول عام ٢٠٣٠».

أوروبا تواجه «اإلغالق الكوروني الثاني» 
عواصــم ـ وكاالت: عــزز 
جتــاوز اإلصابــات بڤيروس 
كورونــا املســتجد حاجــز 
الـــ ٣١ مليونا على مســتوى 
العالــم املخــاوف مــن عودة 
إجراءات اإلغالق للمرة الثانية، 
السيما في أوروبا، التي تعاني 
معظــم دولهــا مــن املوجــة 
الثانية، فيما حذر مسؤولون 
مــن أن إيــران تواجه املوجة 
الثالثــة. وحذرت الســلطات 
الصحيــة البريطانية من أن 
تــرك اجلائحة تتفشــى دون 
قيود ســيؤدي إلى «تسجيل
٥٠ ألــف حالــة مثــال بحلول 
منتصف أكتوبر، ثم تسجيل 
أكثــر من ٢٠٠ وفــاة يوميا». 
وأضافت «أن (نطاق) الوباء 
يتضاعف فــي الوقت احلالي 
كل ســبعة أيام تقريبا».وفي 
إسبانيا، طلب من نحو مليون 
العاصمة  من ســكان منطقة 
مدريد أمس «البقاء في بيوتهم 
غالبية الوقت» ملدة أسبوعني 
بهــدف احتواء تفــش جديد 
لـــ «كوفيــد ـ ١٩». ومبوجب 

التدابيــر اجلديدة مينع على 
نحو ٨٥٠ ألف شخص (من أصل 
٦٫٦ ماليني شخص يقطنون 
مدريد ومحيطها) اخلروج من 
أحيائهم إال ألســباب محددة، 
كالذهاب إلى العمل أو الدراسة، 
الطبيــب، وتلبيــة  وزيــارة 
اســتدعاء قانونــي، أو تقدمي 

العون ألشــخاص يحتاجون 
للمســاعدة. وســجلت أحياء 
العاصمة والضواحي املجاورة 
لها اخلاضعة للتدابير، معدل 
إصابات يفوق ألف حالة بني 
كل مائــة ألــف نســمة خالل 

األسبوعني األخيرين.

ً بريطانيا تتخوف من ٥٠ ألف إصابة و٢٠٠ وفاة يوميا

وزير الصحة 
افتتح مركزي 

 «Eو D»
في مدينة 

صباح األحمد 
السكنية

جانب من تطييب الكعبة املشرفة كما جرت العادة سنويا التفاصيل ص١٨

٧٢٨ كاميرا لتحديث 
املنظومة األمنية

زّودت وزارة الداخلية 
العــام  قطاعــات األمــن 
والنجــدة واملرور بـ ٧٢٨ 
كاميــرا رقميــة متطورة 
إضافــة الــى الكاميــرات 
العاملــة بالفعــل (٧٧٧ 
كاميــرا رقميــة) لرصــد 
معامالت رجال األمن مع 
البالغات وتوثيق ما يحدث 
بينهــم وبني املخالفيـــن 
بـالصـــوت والصـــورة 
الســاعة.   علـــى مــــدار 
الــوزارة ان  وأوضحــت 
الكاميرات  إجمالي عــدد 
املتطــورة بلغ  الرقميــة 
١٥٠٥ كاميرات في جميع 

أنحاء البالد.



محليات
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اخلالد: مستعد ملناقشة االستجوابني املقدمني إلّي من الكندري والسبيعي

الــوزراء  مجلــس  عقــد 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
امــس عبــر االتصــال املرئي 
برئاسة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
وبعد االجتمــاع صرح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح 

مبا يلي:
الــوزراء  تقــدم مجلــس 
في مســتهل أعمالــه بخالص 
التهنئــة إلى صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح االحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، مبناســبة 
منحــه وســام «االســتحقاق 
العســكري برتبة قائد أعلى» 
من قبل الرئيس دونالد ترامب 
الواليــات املتحــدة  رئيــس 
االميركية الصديقة، وقد عبر 
مجلس الوزراء عن بالغ فخره 
واعتزازه حلصول سموه على 
هذا الوسام الرفيع الذي يضاف 
إلى األوسمة ومظاهر التكرمي 
التي استحقها سموه عرفانا من 
مؤسسات العالم وقادته جتاه 
اإلجنازات واجلهود واملبادرات 
اإلنســانية لســموه، حفظــه 
اهللا ورعاه، وتقديرا لعطائه 
املمتد وقيادته االســتثنائية 
ومســيرته احلافلــة بالعطاء 
اإلنســاني ولدوره املشــهود 
فــي تعزيز مبــدأ احلوار بني 
الدول حلل اخلالفات والنزاعات 
إلى جانب  الســالم،  وتعزيز 
دعمه السخي واملتواصل في 
املجــال اإلنســاني والتفاعل 
املسؤول واجلاد مع املنظمات 
الدولية لتلبيــة االحتياجات 
اإلنســانية ومتويل أنشــطة 
البرامج اإلغاثية في املناطق 
املنكوبــة جــراء الصراعــات 
واحلروب، وتقدمي يد العون 
واإلغاثة للمحتاجني مبختلف 
بقاع العالم لتحقيق كل ما من 
شأنه رفع املعاناة عن املنكوبني 
وحتسني ظروفهم املعيشية، 
مؤكــدا أن هــذه اإلجنــازات 
احلــس  تعكــس  املتميــزة 
اإلنســاني الرفيع واملشــاعر 

بالشفاء العاجل وينعم عليه 
مبوفور الصحة والعمر املديد.
ضمن هذا الســياق، اطلع 
مجلس الوزراء على رســالة 
ســمو نائــب األميــر وولــي 
العهد الشــيخ نــواف األحمد 
املتضمنة شــكر سمو رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء على 
ما عبروا عنه من تهان ومشاعر 
طيبة ومتنيــات صادقة إزاء 
هذا اإلجنــاز الوطنــي املهم، 
ســائلني املولى عــز وجل أن 

حــاالت  بأعــداد  املتعلقــة 
اإلصابات والشفاء والوفيات 
ومن يتلقون العالج ومن في 
العناية املركزة، حيث يالحظ 
ارتفاع نسبة حاالت التعافي 
لتصل مــا يقــارب ٩١٪ وهللا 

احلمد.
وجــدد مجلــس الــوزراء 
دعوتــه جلميــع املواطنــني 
واملقيمني إلى التقيد بالتعليمات 
الصحيــة وااللتــزام بارتداء 
الكمامات والتباعد اجلســدي 

مسبوقة بفعل جائحة كورونا 
املستجد والتي اجتاحت العالم 
أجمــع، كما شــرح للمجلس 
االستعدادات اجلارية من قبل 
جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
ووزارة التعليم العالي واألمانة 
األعلــى  للمجلــس  العامــة 
للجامعات اخلاصة الستيعاب 
الناجحني  الطالب والطالبات 
فــي الكليات واملعاهد التابعة 
لها وفقا للشروط املقررة بهذا 

يعيد صاحب السمو، حفظه 
اهللا ورعاه، إلى أرض الوطن 
ســاملا غامنا ملواصلة عطائه 
املعهــود في توجيه مســيرة 

اخلير والبناء.
واســتمع مجلس الوزراء 
إلى شرح قدمه وزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
حول آخر مستجدات الوضع 
الصحي في البالد جراء انتشار 
ڤيروس كورونا املستجد من 
واقع اإلحصــاءات والبيانات 

وجتنب التجمعات واملخالطة 
التــي يترتب عليها انتشــار 
العدوى، حفاظــا على صحة 

املجتمع وسالمة اجلميع.
كما عرض وزيــر التربية 
ووزير التعليم العالي د.سعود 
احلربــي على مجلس الوزراء 
تقريرا عــن نتائج امتحانات 
العامــة بقســميها  الثانويــة 
العلمي واالدبي للعام الدراسي 
٢٠٢٠/٢٠١٩، والتــي جــاءت 
في ظــروف اســتثنائية غير 

الشأن. وقد عبر مجلس الوزراء 
عن متنياتــه ألبنائنا الطالب 
النجــاح  بــدوام  والطالبــات 
والتوفيــق خلدمــة وطنهــم 

ورفعته.
ثم بحث مجلــس الوزراء 
شؤون مجلس األمة، وتدارس 
احملاور الواردة في صحيفتي 
االستجوابني املقدمني إلى سمو 
رئيــس مجلس الــوزراء من 
كل من العضــو د.عبدالكرمي 
الكنــدري والعضو احلميدي 
السبيعي واملقرر مناقشتهما 
في جلسة مجلس األمة املزمع 
عقدهــا اليــوم الثالثــاء، كما 
ناقش تفاصيــل املوضوعات 
التــي تضمنتهــا صحيفتــا 
االســتجوابني، حيــث أوضح 
الــوزراء املختصون البيانات 
واحلقائــق املتعلقة بكل هذه 
بحســب  كل  املوضوعــات 
اختصاصــه متضمنة الردود 
على ما ورد في االستجوابني من 
مسائل، وقد أكد سمو رئيس 
مجلــس الــوزراء اســتعداده 

ملناقشة هذين االستجوابني.
كمــا بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
املتعلقــة مبجمــل  التقاريــر 
التطورات الراهنة في الساحة 
السياســية علــى الصعيدين 
العربــي والدولــي، خاصة ما 
يتصل منها مبســيرة السالم 
في املنطقة، حيث أكد املجلس 
مركزية القضية الفلسطينية 
العــرب  باعتبارهــا قضيــة 
واملســلمني األولــى والتــزام 
الكويــت بالوقوف إلى جانب 
الفلســطيني ودعم  الشــعب 
لــكل  وتأييدهــا  خياراتــه 
اجلهود الهادفة إلى الوصول 
حلل عــادل وشــامل للقضية 
الفلســطينية يضمن للشعب 
الفلســطيني إنهــاء االحتالل 
وعودة الالجئني وإقامة دولته 
املســتقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية على حدود الرابع من 
يونيو عام ١٩٦٧ وفق قرارات 
الدوليــة ومبادرة  الشــرعية 
السالم العربية وحل الدولتني.

مجلس الوزراء: بالغ الفخر واالعتزاز حلصول األمير على وسام االستحقاق العسكري وهذه اإلجنازات املتميزة تعكس احلس اإلنساني الرفيع لصاحب السمو

وزير اخلارجية الشيخ د. احمد ناصر احملمدوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباحنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح

اإلنسانية الصادقة التي يتمتع 
بها سموه، حفظه اهللا ورعاه، 
والتي حظيت باحترام اجلميع 
وارتقت مبكانة وطننا العزيز 
وتقديــرا لــدوره في إرســاء 
السالم وتوحيد جهود املجتمع 
الدولي وتوجيهها نحو الوفاء 
باستحقاقات التنمية املستدامة 
ومبا يحقق الرقي واالزدهار 
جلميع الدول وشعوبها، مبتهال 
إلى البــاري عز وجل أن مين 
على سموه، حفظه اهللا ورعاه، 

الصالح: التكرمي اعتراف عاملي وتتويج جلهود األمير
رفع نائب رئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح أسمى آيات 
التهاني والتبريكات، إلى سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد مبناسبة 
منح صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسام االســتحقاق العسكري 

األميركي برتبة قائد أعلى.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات اإلعالم 
األمني بالوزارة في بيان صحافي، أن 
الوزير الصالــح أعرب في برقيته عن 
فخره واعتزازه وجميع منتسبي وزارة 

الداخلية بهذا التكرمي املستحق.

وقال الصالح: «يشرفني باألصالة عن 
نفسه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة 
الداخلية أن أرفع الى مقام سموكم الكرمي 
أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 
منح صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسام االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى مــن قبل الرئيس األميركي 

دونالد ترامب».
وأوضح أن «ما حصل عليه سموه 
من تكرمي هــو اعتراف عاملي وتتويج 
جلهود ســموه التي شملت كل أنحاء 
العالم في مختلف املجاالت فقد رســم 
سموه على مدى عقود من الزمن منهجا 

ديبلوماسيا كويتيا حتول إلى مدرسة 
النزاعات  السالم وفض  عاملية إلرساء 
ونبارك لسموه، رعاه اهللا، هذا التكرمي 
التاريخ باسم  الذي سيخلده  واإلجناز 

الكويت وأميرها».
ودعا الصالح املولى تعالى أن يحفظ 
سموه بعنايته ورعايته وأن يدمي عليه 
موفور الصحة ومتام العافية وأن يعيده 
اهللا إلى أرض الوطن مشافى معافى بإذنه 
عز وجل، وأن يدمي على الوطن العزيز 
أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة 
احلكيمة والرشيدة لصاحب السمو األمير 

وسمو نائب األمير وولي العهد.

تهنئة خادم احلرمني وولي العهد 
السعودي بالعيد الوطني

مبناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 
الشقيقة والتي تصادف غدا االربعاء، يتقدم مجلس الوزراء 
بخالص التهنئة والتبريكات خلادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي 
الشــقيق، معربا عن متنياته خلادم احلرمني الشــريفني 
مبوفور الصحة والتوفيق في كل ما من شــأنه حتقيق 
املزيد من الرفعة والتقدم في اململكة الشقيقة، سائال املولى 
جلت قدرته دوام العزة واالستقرار والتقدم للمملكة في 

ظل قيادته احلكيمة.

٩١٪ نسبة حاالت التعافي من «كورونا» وجتديد الدعوة للمواطنني واملقيمني إلى التقيد بالتعليمات الصحية وااللتزام بارتداء الكمامات

القضية الفلسطينية األولى والكويت ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينيبحث االستعدادات اجلارية الستيعاب الطالب والطالبات الناجحني في الكليات واملعاهد



محليات
الثالثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠

05 

الرشيدي ألهالي «املطالع»: قطاع التنفيذ قادر 
على تسليم ١٢ ألفًا و١٧٧ قسيمة هذا العام

عادل الشنان

اجتمــع  نائــب مدير عام 
العامــة للرعاية  املؤسســة 
الســكنية لقطــاع التنفيــذ 
صالح الرشــيدي  مع رئيس 
جلــان أهالي مدينــة املطلع 
التطوعية مشــعل الهاجري 
وعضو جلنة مدينة املطالع 
مشعل البادي  لالستعالم عن 
دقة مواعيد االستالم املبدئي 
واعــداد القســائم الفعليــة 
التي ســيتم تسليمها خالل 
العــام احلالي ومدى تعاون 
املتعهدين بتنفيذ مشــاريع 
البنى التحتية في تســريع 
وتيرة العمل واجناز االعمال 

املناطة بهم.
وعقــب االجتمــاع، قــال 
تصريــح  فــي  الهاجــري 
خاص لـ «األنباء»: ان نائب 
املدير لقطاع التنفيذ صالح 
الرشــيدي فــي املؤسســة 
العامة للرعاية السكنية اكد 
الرعاية السكنية  اســتعداد 
األولــى  الدفعــة  لتســليم 

عادل الشنان

كشف مدير مشروع شرق 
بالقانون  تيماء للمشمولني 
٢٠١٥/٢ (من باع بيته) م.بدر 
الذايــدي عــن بلوغ نســبة 
أعمــال املشــروع اخلــاص 
بإنشاء وإجناز وصيانة عدد 
٥٠٩ بيوت وأعمــال الطرق 
التحتية  البنيــة  وشــبكات 
ومواقف السيارات واملباني 
العامــة ومحطــات الكهرباء 
بنســبة ٩٥٪ خالل سبتمبر 
اجلاري واملتبقي فقط نسبة 
النهائيــة  ٥٪ للتشــطيبات 
والتنظيف بشكل عام للموقع، 
باالضافة الى تسليم عدد ٤٦٢ 
بيتا بتاريخ ٨ ديسمبر املقبل 
بشكل تام، اما بقية البيوت 
املتمثلة بعدد ٤٧ بيتا تقريبا 
فستتأخر قليال نظرا لوجود 
«بايبات» حتول دون اجنازها 
بالوقت احلالي وهي مرتبطة 
بجهات حكومية اخرى تعمل 

على نقلها.
وأكــد حــرص وزيــرة 
االشغال العامة وزير الدولة 
لشؤون االسكان د.رنا الفارس 
على تسليم املشروع في وقته 
والتنسيق مع هيئة الطرق 
والنقل البري الجناز االعمال 
املناطــة بهم مــن اجل امتام 

املشروع على اكمل وجه.
وقــال م.الذايــدي، خالل 
لقاء مع «األنباء»، ان الفترة 
التحضيرية بدأت بتاريخ ١٠ 
يونيــو ٢٠١٨ وانتهت في ٨ 
ســبتمبر ٢٠١٨ تخللها عمل 
جبار نتج عنه اجناز اعمال 
بنســبة تزيد علــى ٣٪ من 
قبل املتعهد رغم عدم التزامه 
الفترة  بــأي أعمــال خــالل 
التحضيريــة وعقبهــا متت 
مباشــرة العمل فعليا وفق 
اجلدول الزمني احملدد سلفا.

دراسات بيئية

وتتوافر في ارض املشروع 
حاليا املعدات واملواد والعمالة 
بشــكل جيد الجناز االعمال 
املتبقيــة من املشــروع، كما 
تتواجد شــركة متخصصة 

بالدراسات البيئية تقوم بعمل 
تقرير شهري بالتنسيق مع 
الهيئة العامة للبيئة، لضمان 
البيئة املالئمة للسكن، وقد 
ســبق ذلــك متشــيط أرض 
املشــروع بالكامــل من قبل 
وزارة الدفــاع للتأكــد مــن 
خلوها من أي أجسام غريبة 
أو خطرة، وحرصت املؤسسة 
في املشروع على االستغالل 
األمثل للمساحات، حيث تبلغ 
مساحة أرض البيت الواحد 
٣٠٠ متر مربع ومساحة البناء 
٤٢٥ مترا مربعا، اي هي ذاتها 
مساحة بناء البيت احلكومي 
البيــت  متامــا ومبكونــات 
احلكومــي املتعــارف عليها 
نفسها من حيث تكون املنزل 
من طابقني، يحتوي الطابق 

األرضي منه علــى ديوانية 
وصالة استقبال وغرفة طعام 
ومطبخ وغرفة سائق وغرفة 
خادمــة و٤ دورات مياه، أما 
الطابق األول فيضم ٤ غرف 
نوم ماستر وصالة معيشة 

و٤ دورات مياه.
أعمال العقد

وأشــار م.الذايدي الى ان 
قيمة املشروع بلغت ٤٦ مليونا 
و٦٣ ألف دينار تقريبا، ويتم 
تنفيذ األعمال على مدى ٩١٣ 
يوما، وذلك وفق العقد رقم 
(م.ع.س/١٣٣٣-٢٠١٨/٢٠١٧).
وحدد م.الذايدي نســب 
أعمال املشروع بـ ٨٩٫١٪ بيوت 
و٧٫٨٪ للشبكات اخلارجية 
والطــرق و٢٫٥٪ مبان عامة 

و٠٫٠٦٪ حملــوالت الكهرباء، 
وتقســم بنود املشروع الى 
٤٥٫٤٪ أعمال تشطيبات و٢٢٪ 
أعمال خرسانية و١٠٪ اعمال 
الصحــي وامليكانيكا و٨٫٤٪ 
و٧٫٨٪  الكهربــاء  أعمــال 
الشبكات اخلارجية والطرق 

و٦٫٤ لألعمال الترابية.
وأوضح أن املشروع ميتاز 
بجاهزية تركيب املصاعد في 
جميــع املنازل تبعــا لرغبة 
املواطن او احتياجه، وتعمل 
وزارة الكهربــاء واملاء على 
إزالة البايبــات التابعة لها، 
كمــا تعمــل االدارة العامــة 
للمــرور في وزارة الداخلية 
على استحداث طريق بديل 
مؤقت للطريق احلالي الذي 
مير مبحاذاة املشروع حتى 

يتسنى للمواطنني املشمولني 
بالقانون رقــم ٢٠١٥/٢ (من 
باع بيتــه) تســلم منازلهم 
بعد االنتهاء منها وفحصها 
مباشرة من دون اي عراقيل 
تذكــر، مؤكــدا االنتهــاء من 
كل أعمــال البنيــة التحتية 
ومتديــد خطــوط األمطــار 
والصرف الصحي وشبكات 
املياه والهاتف بشكل تام ولم 
يتبق سوى الربط مع وزارة 
االشغال العامة فقط ال غير.

فحوصات اجلودة

وبــني م.الذايــدي أن فــي 
تصميم املنــازل متت مراعاة 
متديــدات خاصــة بالتكييف 
كل  ذوق  مــن  وتتناســب 
مواطــن على حــدة من حيث 

«الدكتات» للتكييف املركزي 
او الوحدات املنفصلة وسبل 
صرف ما ينتج عنها ويعتبر 
املشــروع صرحا للمهندسني 
واملهندســات املواطنني كامال 
لسياســة  حقــة  وترجمــة 
االحالل التي تتبعها الوزيرة 
د.رنا الفارس وتتماشــى مع 
قــرارات وسياســة مجلــس 
الــوزراء، ويحظى املشــروع 
مبختبــر لعمــل فحوصــات 
اجلودة بشكل دوري للحفاظ 
على جودة املواد املستخدمة 
في تنفيــذ األعمال وكفاءتها، 
مشيرا الى ان املشروع ميتاز 
بتصميم معماري ذي استخدام 
كبيــر للتكســيات اخلارجية 
واســتخدام حجــر البازلــت 
الول مرة في مشاريع الرعاية 

السكنية، وهو االمر الذي اعطى 
ملسة جمالية طبيعية للبيوت 
بشكل خاص ومميز واألسوار 
احلديدية املقصوصة بالليزر 
ودمجها مع أصباغ «السيجما»، 
ناهيك عن اســتخدام الرخام 
العمانــي ذي اجلودة العالية 
والشــكل األجمل واستخدام 
احدث أنواع قطاعات األملنيوم 
التي تسهم بشكل مميز في منع 
األتربة واحلد من الضوضاء 
وتوفير ٥ مواقف سيارات أمام 
كل منزل، حيث من املتوقع ان 
يستهدف املشــروع قرابة الـ 
١٨٠٠ مواطن ويحتوي املشروع 
على مسجد محلي ومجموعة 
محالت جتاريــة و٩ محطات 
كهرباء فرعية وســكن لإلمام 
واملــؤذن ومواقف ســيارات 

العامــة  للمبانــي اخلدميــة 
ومتتاز بيوت املشروع بثالثة 
انظمة للعزل مستخدمة فعليا 
مما ســيوفر كثيــرا بتكاليف 
تشــغيل التكييف مســتقبال 

على املواطنني.
عصر ذهبي

واثنى الذايدي على جهود 
وزيرة االشغال العامة وزير 
الدولة لشؤون االسكان د.رنا 
الفارس الجناز مشاريع الرعاية 
الســكنية واعادة املؤسســة 
الى  العامة للرعاية السكنية 
عصرهــا الذهبي، وقد عقدت 
اجتماعا في موقع املشــروع 
مبشــاركة املســؤولني فــي 
وزارة االشغال العامة والهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
ومت االتفاق على االنتهاء من 
جميع مكمالت املشــروع قبل 
تاريخ ٨ ديسمبر املقبل حتى 
يتسنى للمستفيدين من هذه 
البيوت اســتالمها في الوقت 
احملدد سلفا دون اي تعطيل، 
وان االيعاز رســميا للجهات 
املختصة لربط شبكتي االمطار 
والصــرف الصحي واالنتهاء 
منها ما باشرت وزارة الكهرباء 
واملاء تنفيذ محول رئيســي 
يخدم املشروع والذي مبجرد 
االنتهاء منه ستتوفر امكانية 
الكهربائــي  التيــار  ايصــال 
مباشرة للبيوت وقبل تاريخ 
انتهاء املشروع في ٨ ديسمبر 
املقبل، وخالل يومني ســيبدأ 
العمل على تبليط الساحات.

جميع ضواحي مشروع مدينة 
املطالع السكنية شهدت طفرة 
نوعيــة في تســريع وتيرة 
اجنــاز االعمال وفق اجلودة 
والشروط احملددة منذ مارس 
املاضي، وبات قطاع التنفيذ 
في املؤسسة مسيطرا متاما 
على زمام االمور وقادرا على 
القســائم  االلتزام بتســليم 
حســب التواريــخ احملــددة 

واملتفق عليها.
وحول الضواحي املتوقع 
تأخرها واملتوقــع عرقلتها 

الجنــاز العدد احملدد كدفعة 
اولى للتسليم الفعلي خالل 
إن  الهاجــري  قــال  العــام 
الرشيدي اكد ان امرها متت 
معاجلتــه وســيتم اجنازها 
وتسليمها قبل نهاية العام، 
حتى يتــم إكمال الدفعة من 
املستلمني كما هو محدد وفق 
العقد املبرم مــع املتعهدين 
ومنــه الضاحيتــان N٢ و
 Nو٤ Nاما الضاحيتان ١ ،N٣
فقد تأثرتا بشكل شديد من 
جائحة كورونا بسبب تأخر 
وصول اعداد كبيرة من املواد 
التــي مت طلبهــا من اخلارج 
وتوقف طرق النقل بســبب 
الوضــع الســابق للجائحة 
الذي حال دون وصولها مما 
ترتب عليه تأخرهما بشكل 
ملحوظ، اال انه امر فرضته 
اجلائحة العاملية وخارج عن 
ارادة اجلميع ومن املتوقع ان 
تصل املواد املطلوبة الشهر 
اجلاري مما سيســهم برفع 
نســب االجنــاز الفعلية في 

الضاحيتني بشكل جيد.

صالح الرشيدي مستقبال مشعل الهاجري ومشعل البادي

أحد املساجد اجلاهزة في شرق تيماء

(محمد هاشم) لقطة ملشروع شرق تيماءم.بدر الذايدي متحدثا للزميل عادل الشنان 

استخدام املواد املتميزة بجودتها من أعمال التشطيب

مــن اهالــي مدينــة املطالع 
الســكنية والبالغ عددها ١٢ 
الفا و١٧٧ قسيمة قبل نهاية 
العام احلالــي، كما اكد انهم 
ملتزمــون متامــا بتصريح 
وزيرة االشغال العامة وزير 
الدولة لشؤون االسكان د.رنا 
الفارس بهذا الشــأن والذي 
اكدت من خالله ان التسليم 
الفعلي لقسائم مشروع مدينة 
املطالع سينطلق خالل الربع 

االخير من العام احلالي.
وشــدد الهاجري على ان 

ملشاهدة الڤيديو

الذايدي لـ «األنباء»: إجناز ٩٥٪ من مشروع
«شرق تيماء» «من باع بيته» بتكلفة ٤٦٫٦ مليون دينار 

أكد أن الوزيرة الفارس ستعيد للرعاية السكنية عصرها الذهبي

تسليم ٤٦٢ بيتًا قبل ٨ ديسمبر املقبل و٣ أنظمة للعزل توفر كلفة تشغيل التكييف

استخدام حجر البازلت واحلديد املقصوص بالليزر واخلشب واألملنيوم للمنظر اجلمالي

البدء بتبليط الساحات الترابية و«الكهرباء» باشرت تنفيذ احملول الرئيسي إليصال التيار
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التعليم اإللكتروني يحتم على الطلبة التواجد في املنزل طوال فترة تلقي الدروسالتعليم اإللكتروني يحتم على الطلبة التواجد في املنزل طوال فترة تلقي الدروسالتعليم اإللكتروني يحتم على الطلبة التواجد في املنزل طوال فترة تلقي الدروسالتعليم اإللكتروني يحتم على الطلبة التواجد في املنزل طوال فترة تلقي الدروسالتعليم اإللكتروني يحتم على الطلبة التواجد في املنزل طوال فترة تلقي الدروسالتعليم اإللكتروني يحتم على الطلبة التواجد في املنزل طوال فترة تلقي الدروسالتعليم اإللكتروني يحتم على الطلبة التواجد في املنزل طوال فترة تلقي الدروس

ليس ضروريًا أن يكون اإلعفاء كامًال وميكن تطبيق نظام األذونات وتقليل ساعات العملأوقات الدراسة تتزامن مع انتهاء أعمال األمهات باجلهات الرسمية مما يسبب إرهاقًا كبيرًا

عبداهللا الراكان
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فــي البداية، اكد املواطن 
ســلطان العجمي ان اقتراح 
اعفــاء األمهات ممــن لديهن 
أبناء في املرحلة االبتدائية 
من الــدوام إيجابي واقتراح 
نشــكر عليه النــواب الذين 
تقدموا به، موضحا انه يصب 
في مصلحة األبناء واألمهات 
فمــن الصعــب علــى طلبة 
التكييف  االبتدائية  املرحلة 
مع التعليم عــن ُبعد، األمر 
الذي يتطلب تواجد األمهات 
ملساعدتهم في عملية التعليم.
بــدوره، قــال املواطــن 
عبدالهادي العجمي انه وفي 
ظل هذه الظروف االستثنائية 
التي نعيشها من الضروري 
تطبيــق القــرارات التي من 
الطلبــة،  شــأنها مســاعدة 
موضحــا ان هــذا املقتــرح 
سيســاعد األمهــات الالتــي 
يعملن طــوال النهــار على 
التفــرغ لرعايــة األبناء في 

ملتابعة األبناء خاصة صغار 
السن في املرحلة االبتدائية.

ومن جهتها، أيدت املواطنة 
الزهراء العبدالسالم اقتراح 
إعفــاء األمهات ممــن لديهن 
أبناء في املرحلة االبتدائية 

الطلبة فمن الضروري تواجد 
األم خالل احلصص الدراسية 
الدراسي  التحصيل  ملتابعة 

للطالب.
من ناحيته، قال املواطن 
سعد اخلاطر إن إعفاء األمهات 

عملية التحصيل الدراســي 
لطلبــة االبتدائية، الفتا الى 
انه ليــس من الضروري ان 
يكون إعفاء كامال من الدوام، 
بل استخدام نظام األذونات 
وتقليل ساعات العمل، داعيا 

من العمل، مشيرة الى أن األم 
بني خيارين االلتزام بالدوام 
أو متابعة عملية التحصيل 
العلمــي لألبناء، مضيفة ان 
التعليم عن بعد يحتاج الى 
متابعة وهو نظام جديد على 

ممن لديهن أبناء في املرحلة 
االبتدائيــة مــن العمــل اذا 
طبق سيســاعد الطلبة في 
عمليــة التحصيل فاألم هي 
أســاس فــي األســرة، ومن 
الضــروري تواجدها خالل 

املولــى عز وجــل ان يحمي 
الكويــت وأهلهــا مــن هذه 

اجلائحة. 
فــي الســياق ذاتــه، قال 
املواطــن محمد عبدالرحمن 
إن اقتــراح إعفــاء األمهــات 
ممن لديهن أبناء في املرحلة 
االبتدائية من العمل إيجابي 
وممتــاز كــون الــدوام فــي 
الوزارات الهيئات احلكومية 
خالل الفترة احلالية ليست 
كاملة، مشــيرا الى ان نظام 
التعليــم عــن بعــد جديــد 
على مؤسســاتنا التعليمية 
ويحتاج إلى املتابعة من أحد 
الوالديــن اكثر مــن النظام 
التقليدي، وخالل تلك األزمة 
علينــا معرفــة احتياجــات 
األبناء من آبائهم، مؤكدا أن 
متابعة أولياء األمور للتعليم 
عــن ُبعــد ستســهل عملية 
التحصيل العلمي وجتعلها 

تتم على أكمل وجه.

أكدوا أن «التعليم عن بُعد» نظام جديد لم يُطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةعد» نظام جديد لم يطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةأكدوا أن «التعليم عن بُعد» نظام جديد لم يُطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةأكدوا أن «التعليم عن بُعد» نظام جديد لم يُطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةأكدوا أن «التعليم عن بُعد» نظام جديد لم يُطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةأكدوا أن «التعليم عن بُعد» نظام جديد لم يُطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةأكدوا أن «التعليم عن بُعد» نظام جديد لم يُطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةعد» نظام جديد لم يطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةأكدوا أن «التعليم عن بُعد» نظام جديد لم يُطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةأكدوا أن «التعليم عن بُعد» نظام جديد لم يُطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةأكدوا أن «التعليم عن بُعد» نظام جديد لم يُطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةأكدوا أن «التعليم عن بُعد» نظام جديد لم يُطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةأكدوا أن «التعليم عن بعد» نظام جديد لم يُطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعةأكدوا أن «التعليم عن بُعد» نظام جديد لم يُطبق من قبل ومن الصعب على الطلبة التكيف معه دون متابعة

(محمد هاشم) سعد اخلاطر   محمد عبدالرحمن الزهراء العبدالسالم عبدالهادي العجمي سلطان العجمي

العلمــي بعدما  التحصيــل 
كانوا يحصلــون عليها في 
املدرسة، مبينا أن التعليم عن 
ُبعد من شأنه فرض ضغوط 
كبيرة على أولياء األمور مما 
يستلزم تفرغ أحد الوالدين 

«التربية»: بدء استقبال تظلمات طلبة الثانوية
عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن بدء استقبال 
تظلمات طلبة الثانوية العامة بقسميها 

العلمي واألدبي واملعهد الديني.

وقالــت الــوزارة إنــه علــى الطلبة 
الراغبني في التظلم من نتائج امتحانات 
الصف الثاني عشر التقيد بتقدمي التظلم 
اعتبارا من تاريخ ٢١ سبتمبر حتى غدا 
األربعاء ٢٣ اجلــاري على ان عدد مواد 

التظلم ثالث مواد دراسية بحد أقصى، 
موضحة انه يتم تقدمي التظلم في املدرسة 
التابع لها الطالب ويخاطب مدير املدرسة 
رئيس جلنة النظام واملراقبة في الكنترول 
املختص في حالة تعديل درجة املتعلم.

٥ شروط لنقل ذوي اإلعاقة  إلى «التعليم اخلاص»

آلية لتسجيل الطلبة «البدون»  في جامعة الكويت

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
في الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، 
انه مت تشكيل جلنة مشتركة بني الهيئة 
ووزارة التربية لتوجيه الطلبة من ذوي 

اإلعاقة وتنظيم عملية نقلهم من الوزارة 
إلى الهيئة. وأوضحت املصادر أن عملية 
النقل تتم وفقا لـ ٥ شروط، وهي: اجراء 
اختبارات الــذكاء، والعمر، والصف، 
ونــوع اإلعاقة، ودرجتهــا، مبينة ان 
فترة استقبال طلبات النقل بني اجلهات 

التعليمية مســتمرة حتى ٣١ أكتوبر، 
مؤكــدة أن قرار قبول أو رفض النقل 
تتخذه اللجنة وفق املعايير احملددة، 
وبشــرط التزام طالــب النقل بالقرار 
التعليمي مــن ناحية اجلهة والفصل 

واملنطقة السكنية.

أعلن اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية عن إطالق 
آليــة لتيســير عملية تســجيل الطلبة 
املستجدين للعام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١)، 
وذلك بتسريع إصدار البطاقات واستكمال 

إجراءات التسجيل بالتعاون مع جامعة 
الكويت. ودعا اجلهاز في بيان لـ «كونا» 
أمس كل الطلبــة الراغبني في االلتحاق 
بجامعة الكويت الى التســجيل مبوقع 
اجلامعة اإللكتروني، حيث سيقوم اجلهاز 

املركزي عندها بتجديد البطاقات تلقائيا 
جلميع املســتوفني شروط القبول وفقا 
لآللية املعتمدة. وأشاد اجلهاز بالتعاون 
الدائم واملستمر من قبل جامعة الكويت 

أثناء عمليات التسجيل والتخرج.

بدء تدريب املعلمني اجلدد في «تعليمية مبارك»
عبدالعزيز الفضلي

انطلقت امس أعمال الدورة التدريبية 
التأهيلية والتي تنظمها منطقة مبارك 
الكبيــر التعليميــة للمعلمــني اجلــدد 
باستخدام منصة تيمز، بحضور مدير 
عام املنطقــة محمد العجمــي ومديرة 
الشــؤون التعليمية شكرية السعيدي 
أنــوار  االبتدائــي  التعليــم  ومراقبــة 

املوسى ومراقبة رياض األطفال وسمر 
العماني.   وتتضمن الدورة التي تستمر 
ملدة أسبوع مناقشة العديد من األمور 
املتعلقة بالعملية التعليمية والوصف 
الوظيفــي للمعلم وامليثــاق األخالقي 
للمعلم ونظم ولوائــح وزارة التربية 
واحلقوق والواجبات الوظيفية للمعلم 
إضافة إلى الترفيــع الوظيفي وعالقة 
قســم الشــؤون الوظيفية باملعلم كما 

يتم إطالع املعلمني على الئحة اإلجازات 
والدوام واألنشطة املدرسية وأهميتها 
في املدرسة وطبيعة التعامل مع مكتب 
اخلدمة االجتماعية وضوابط الســكن 
وطبيعة عمل مشــرف التقنيات وأمني 
املكتبة في املدارس، مع ضرورة التدريب 
 Microsoft Teams على استخدام منصة
مــن واقع خطة التدريــب املعتمدة من 

وزارة التربية.

والعالم جراء انتشار ڤيروس كورونا املستجد، برزت احلاجة امللحة إلى دور أولياء األمور في متابعة الطلبة خالل علمية التعليم 
اإللكتروني وخاصة األصغر سنا منهم، حيث طالب بعض النواب عبر تقدمي اقتراحات برغبة والكثير من املواطنني عبر منصات 
التواصل االجتماعي بضرورة إعفاء األمهات ممن لديهن أبناء في املرحلة االبتدائية من الدوام وذلك لضرورة تواجدهم خالل 
فترة الدراسة عن ُبعد مع أبنائهن الطلبة. وللوقوف على وجهات النظر املختلفة حول هذا املوضوع، التقت «األنباء» عددا من 
املواطنني واملقيمني الذين طالبوا ديوان اخلدمة املدنية واجلهات األخرى بتطبيق املقترح الذي من شأنه مساعدة الطلبة 
كون «التعليم عن ُبعد» نظام جديد لم يطبق في الســابق باملدارس، كما أن أوقات الدراسة التي أعلنت عنها وزارة التربية 
تتزامن مع انتهاء األمهات من أعمالهن في اجلهات الرسمية، مما يسبب إرهاقا كبيرا، للموظفات منهن. وأضافوا أن اقرار التعليم 
اإللكتروني يحتم على الطلبة التواجد في املنزل طوال فترة تلقي الدروس، مما يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق أولياء األمور 
في متابعة األبناء ورصد مدى التزامهم بالتحصيل العلمي، ومتابعة املادة الدراسية التي تقدم لهم على عكس الرعاية التعليمية 

املتكاملة التي يتلقاها الطالب في املدرسة، وفيما يلي التفاصيل: 
ملشاهدة الڤيديو

بعد ١٦ عامًا.. إنهاء خدمات معلمتني كويتيتني
عبدالعزيز الفضلي

التربيــة خدمــات  أنهــت وزارة 
معلمتني كويتيتني بعد ما يقارب ١٦ 
عاما خدمة في العملية التعليمية وذلك 
بناء علــى كتاب من ديــوان اخلدمة 
املدنية يوصــي بإيقافهما عن العمل 

وانهاء خدماتهما.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ 
األنباء» ان املعلمتني كانتا قد امتمتا 
دراستهما خارج البالد في عام ٢٠٠٤ 
وبعد عودتهما مت اعتماد شهادتيهما 
من التعليم العالي، مشــيرة الى انه 
على ضــوء ذلك متــت املوافقة على 

توظيفهما في الوزارة معلمتني.
واضافت املصادر انه بعد كل هذه 

السنوات من العمل فوجئت الوزارة 
بكتــاب من ديــوان اخلدمــة املدنية 
يوصي بإنهاء خدماتهما لعدم قانونية 
شهادتهما، الفتة الى ان الوزارة قامت 
على الفور بتنفيذ تعليمات الديوان، 
األمــر الذي جعــل املعلمتني تتجهان 
الــى احملكمة لرفع قضيــة واملطالبة 

بحقوقهما الوظيفية.

«الديوان» أوصى «التربية» لعدم قانونية شهادتيهما
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ومضات

عام «الدمج» الكارثي
وعام «النجاح» الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

لم متر نتائج الثانوية العامة بشــقيها األدبي 
والعلمي بكارثية ومأساوية في تاريخ الكويت مثلما 
حدث في الزمن الكوروني.. «الكل ناجح»! (اللهم إال 

قلة قليلة جدا لم يوفقوا ألسباب مختلفة).
عقب ظهور النتائج والتي لم يرسب فيها أحد 
(تقريبا) أرجعتني ذاكرتي التربوية والتعليمية الى 
موقف نبيل وشــجاع أُسطره اليوم ليعلم قومي 
أن قيادات وزارة التربية سابقا رجاال ونساء كانوا 
مناذج نستطيع أن نقدمها في كل وقت شاهدة على 

العصر الذي عشناه.
في عام ١٩٩١ عقب التحرير دارت في مجتمعنا 
الكويتي حوارات ونقاشات حادة بني قيادات تربوية 
تعليمية حرة لها من الضمائر احلية ما نستشهد به 
اآلن في سنة ١٤٤٢هـ املوافق ٢٠٢٠م بعد أن رفضوا 
ما يسمى (عام الدمج) وبعضهم قدم (استقالته) مهرا 
ملوقفه الوطني جلعل التعليم بعيدا عن «التسييس» 
وحلبه لرسالته وحفاظا على أمانة الطلبة والطالبات 
من املصالح اآلنية وخلــط األوراق والدخول في 
التجارب غير محسوبة النتائج، وكلنا كجيل مخضرم 
نتذكر استقالة األستاذة سعاد الرفاعي التي لم يغرها 
املنصب الوزاري والكرسي، بل قدمت موقفا وطنيا 
نزيها وحاسما يقوده «ضمير حي» من أجل أبناء 
الشعب الكويتي ال من أجل الكرسي الذي شرفته!

أذكر هذا املوقف النبيل إلحدى فارسات وزارة 
التربية والتي لم يسمع رأيها على األقل قبل قبول 
استقالتها ورحلت من دون أن تشارك في «قضية» 
تتطلب أن يقول اإلنســان احلــر رأيه بكل جرأة 

وشجاعة، وقد فعلتها سعاد ابنة الكويت البارة!
اليوم نستذكر صاحب مقولة (الهرم املقلوب) 
د.أحمد الربعي - رحمه اهللا - ومن قبله الشيخ عبداهللا 
اجلابر - أبوالتعليم - الذي دعم التعليم واألستاذ 
فيصل الصالح واألســتاذ خالد املسعود - رحمه 
اهللا - صاحب العالوات واألستاذ عبدامللك الصالح ثم 
األستاذ جاسم املرزوق ثم الدكتور يعقوب يوسف 
الغنيم، والذي أراه أذكى وزراء التربية، وفي عهده 
تقدمت املدارس ألنــه كان وكيال للوزارة «ثابتا»، 
والدكتور حسن اإلبراهيم وأنور النوري والدكتور 
عبداهللا الغنيم، والــذي أراه لم ينل فرصة كافية 
نظرا لوقوع االحتالل العراقي الصدامي ثم فترة 
ما بعد التحرير د.سليمان البدر ود.أحمد الربعي 
ود.مساعد الهارون، ونستذكر الوزير أحمد املليفي 
الذي قدم استقالته إثر وفاة عاملني في انهيار ترابي 
مبشروع جامعة الشدادية في منتصف مايو ٢٠١٤، 
كما نستذكر األستاذة نورية الصبيح صاحبة (فكرة 
النظام الثانوي املوحد) ود.بدر العيسى، وهكذا عايشنا 
جيال من القيادات التربوية التي أحدثت فارقا في 
التعليم . هذه املرحلة كان يفترض أن تسند للدكتور 
رشيد احلمد، فهو وزير توافقي استقرت في عهده 

«التربية» حكمة واقتدارا.
٭ ومضة: على وزارة التربية أن تســتعد للسقوط 
السحيق الذي سيعقب هذه اخلطوة غير املدروسة 
في نتائج الثانوية العامة، وهذا محور اســتجواب 
جديد ملعالي الوزير! (والذي وللحقيقة ال يتحمل 

وحده هذا السقوط).
إنني أناشد جمعية املعلمني واملهتمني بالتعليم 
إظهار الرفض الشعبي ملبادرة وزارة التربية بوزيرها 
وإعالن وقفة مستحقة ضد هذه النتائج املروعة التي 
حتما سيكون لها تأثيرها على املخرجات القادمة، 
فالصمــت هنا ال يجوز والبد من إظهار (الرفض) 
لهذا الفساد التربوي (لم يرسب أحد) وهذه العبارة 
أســقطت التعليم في الكويت، فهل يعقل في سنة 
الكورونا أن نسبة النجاح أكثر من ٩٨٪ من الطلبة 

والطالبات؟!
مسؤولية من هذا العبث التربوي التعليمي؟

إنه أكبر إخفاق لوزارة التربية اآلن هذه النتائج 
السريعة املريعة الكارثية.. أيعقل أنه لم يرسب أحد؟

واهللا.. إن صمت اإلعالم ورجال التربية ليثبت 
أننا نعيش «أسوأ» زمان، إنه العبث والفساد.. أيعقل 

هذا وال صوت اعتراض واحد؟!
ظهرت النتائج وفرح من فرح لكن األسوأ لم 
يأت بعد.. انتظروا السنوات القادمة لتروا املخرجات!

٭ آخر الكالم: كلنا نعلم أن الوزير رجل سياسي أكثر 
منه متخصصا أو فنيا في وزارته، لكن بشرط أن 
يكون مجلس وزارته (مجلس الوكالء) على مستوى، 
وهو املجلس املخــول والذي يدير وينفذ اخلطة! 
أيضا الوكيل له دور في حتمل أعباء هذه املرحلة!

السؤال: هل يوجد مجلس؟
وهل توجد خطة؟

قالوا سابقا: خيار الدمج انتهى، ولم يكن اختيارا 
عشوائيا أو وراءه مكسب سياسي ومع هذا لم تشكل 
جلنة لدراسة اآلثار التي ظهرت بعد التطبيق على 
األجيــال الكويتية، وهكذا هو التعليم في الكويت 
دون دراسات وأبحاث تقوميية تقييمية! سمعتوا 

بـ «حارة كل من ايدو إلو»؟!
٭ زبدة احلچي: أرجو متابعة هذه الدفعات التي جنحت 
في الثانوية العامة وستجدون كما هائال من التسرب 
ألنهم جنحوا (قوترة) باللهجة الكويتية (أي كالم)، 
وهذا النجاح أن الكويت ســتدفع ثمن ذلك باهظا، 
فكثير من اجلامعات سترفض هذه النسب العشوائية!

باألمس لي صديق ابنه في التعليم العام وجد 
أن رقمه املوحد غير الرقم األصلي وآخر الدرجات 
في الشهادة غير ولو أعيد التحقيق لوجدنا أنفسنا 

أمام كارثة حقيقية!
اليوم يراجعون إدارة التعليم اخلاص، ترى كم 

من هذه األخطاء موجودة اآلن؟
اهللا يذكرك باخلير أســتاذنا يعقوب يوسف 
الغنيم الذي أدخل النتائج في كونترول األدبي وآخر 
لـ«العلمي»، وكان بنفسه يداوم عصرا ومساء داخل 
هذه (الكونتروالت) وقد عملت في إحدى السنوات 
داخل هذه الكونتروالت في مدرسة صقر الشبيب 
االبتدائية ورأيت كيف متر النتائج بعد الفرز واملتابعة 
والتصحيح، لهــذا تكون النتائج بال أخطاء، وكان 
الكونترول يرأسه األستاذ محمد الشيخ - رحمه 
اهللا - وكان األســتاذ عبدالرحمن اخلضري وكيل 
الوزارة ود.يعقوب الشراح - رحمه اهللا - وآخرون 
يصعب ذكرهم كانوا يداومون حتى ظهور النتائج، 
وكان أستاذنا وناظرنا محمد عبدالرحمن الفارس 
في الكونترول صباحا ومساء يهيئ األجواء إداريا 
إلجناح هذا (املطبخ املركزي لنتائج الثانوية العامة 
بشقيها األدبي والعلمي).. زمن جميل ألُناس أجمل!

٭ رسالتي لألخ مطيع العجمي وإخواني مجلس 
إدارة جمعية املعلمني.. اطلبوا مقابلة ســمو نائب 
األمير وولي العهــد األمني هذا األب احلادب على 
دينه، وكاشفوا سموه بالوضع الكارثي الذي متر 
به «التربية والتعليم» وأنتم (املؤمتنون) على التربية 
نقابيا ويجب أن يسمع رأيكم فأنتم متثلون قطاعا 
كبيرا من املعلمني واملربني الذين يتابعون ما يجري 
ويخافون على األجيال الكويتية من هذا الضياع 
التربوي والتخبط الذي تعيشه الوزارة في العصر 
الكوروني الذي أصبح فيه التعلم عن بُعد حقيقة، 
لكن تردد الوزير طوال ســبعة أشهر جعلنا في 

املؤخرة، شوفوا دولة قطر!
أمتنى أن يفتح وزير التربية د.سعود احلربي 
نوافذه اآلن على كل النتائج الســلبية «نتيجة لم 

يسقط أحد»!
تبقى احلقيقة أهمس بها لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد.. كل شيء قابل للتجريب 

إال «التربية والتعليم».. في أمان اهللا..

وزير الصحة افتتح مركزي «D وE» في «صباح األحمد السكنية»

حنان عبداملعبود

افتتــح وزيــر الصحــة الشــيخ 
د.باسل الصباح أمس مركزي (D و

E) الصحيني في مدينة صباح األحمد 
السكنية.

وقالت د.أسيل الصابري رئيسة 
مراكز صباح األحمــد،  في تصريح 
صحافي على هامش االفتتاح إن مركز 
صباح األحمــد التخصصي (D) هو 
عبارة عن مستشفى مصغر يحتوي 
على عيادات خارجية لـ ١٤ قسما من 
التخصصــات الطبيــة ذات الرعاية 

الصحية الثانوية.
واضافت د.الصابري ان من هذه 
االقســام البرنامج املدرســي لصحة 
الفم واألســنان حيث يضم عيادات 
لعــالج األســنان لألطفــال، وقســم 
للصحــة املدرســية يضــم عيادات 

قطاعات مدينة صباح األحمد السكنية 
والوفرة السكنية والزراعية ومدينة 
صبــاح األحمد البحريــة واخليران 
وبنيدر ويطبق حجز املواعيد بنظام 

احلجز املسبق فقط.
وأشارت الى ان مركز صباح األحمد 
E للرعاية الصحية األولية يتضمن 
عيــادات عامــة وعيــادات لألمراض 
املزمنة غير املعدية ومختبرا وصيدلية 

وقسما للتمريض.
وبينــت أن املركز يقدم اخلدمات 
الصحيــة للقطــاع الثالــث والرابع 
واخلامــس مبدينــة صبــاح األحمد 
السكنية، حيث يعمل من األحد إلى 
اخلميس من الســاعة ٨ صباحا الى 

الساعة ٢ ظهرا.
مــن جانب آخــر، أعلنــت وزارة 
الصحة تسجيل ٥٣٠ إصابة جديدة 
مبرض كورونا املستجد خالل الـ ٢٤ 

ساعة املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
٩٩٩٦٤ حالة في حني مت تسجيل حالة 
وفاة واحــدة إثر اصابتهــا باملرض 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى اليوم ٥٨٥ حالة.
وقــال املتحدث الرســمي باســم 
الوزارة د.عبداهللا الســند إن من بني 
احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها 
وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى 

وفحص املخالطني لها.
وذكر أن اإلصابات توزعت حسب 
املناطق الصحية بواقع ١٣٧ حالة في 
منطقة األحمدي الصحية و١٢٩ حالة 
في منطقة حولي الصحية و١٠٢ حالة 
فــي منطقة العاصمــة الصحية و٩١ 
حالة في منطقة اجلهراء الصحية و٧١ 
حالة في منطقة الفروانية الصحية.

٥٣٠ إصابة جديدة بـ «كورونا» واإلجمالي ٩٩٩٦٤ وتسجيل حالة وفاة

مركز صباح األحمد التخصصيالشيخ د. باسل الصباح خالل اجلولة

الفحص الطبي للمــدارس واملعاهد 
واجلامعات والتطعيم.

وذكرت ان املستشفى يضم عيادات 
للباطنية والغــدد الصماء وجراحة 
عامة وجراحة عظام وجراحة مسالك 
بولية إضافة الى عيادتي طب أطفال 
وجلديــة وعيــادات نســاء ووالدة 

وسونار وتخطيط جنني.
وأشــارت الــى انــه يضــم ايضا 
عيــادات لألنــف واألذن واحلنجرة 
والسمعيات وقسما للعالج الطبيعي 
وعيادة جلراحة العيون حتت التجهيز 
ومختبرا للفحوصات الطبية اضافة 
الى قسم لألشعة التشخيصية وآخر 

للعالج الوريدي واخير الصيدلية.
وأوضحت د.الصابري أن املركز 
سيســتقبل مراجعيه من خالل أخذ 
املواعيد عن طريق التحويل من مراكز 
الرعاية األولية املوجودة في جميع 

تدشني منصة «صحتكم غالية» خلدمة ذوي اإلعاقة
بشرى شعبان

ينطلق العمل في حملة «حياتكم 
غالية» اخلاصة بذوي االعاقة الذهنية 
والتطويرية املتوسطة والشديدة عبر 
املنصــة االلكترونية اخلميس املقبل 
برعايــة وحضــور وزيرة الشــؤون 
االجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون 
االقتصادية مــرمي العقيل في االمانة 
العامة للتخطيط وتستمر ملدة عام.

وقالت رئيسة فرق البناء البشري 
م.عواطــف الســلمان خــالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد في الهيئة اخليرية 
العاملية ان احلملة ستنطلق بالشراكة 
مــع ٤٥ جهة حكوميــة ومن املجتمع 

املدني والقطاع اخلاص.
وبينت السلمان ان احلملة تعمل 
حتت مظلة الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية وبإشراف ومتابعة وشراكة 
مع الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة 
والهدف منها معاجلة اآلثار النفسية 
على فئة ذوي االعاقة نتيجة جائحة 
كورونا واحلظر. واضافت انه سيتم 
فتح منصة الدعم واملســاهمة املادية 

ان من ابرز مميزات احلملة انها جتسد 
الشراكة املجتمعية بني الهيئة اخليرية 
وفرق البناء البشري والهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة وانضمت اليها 
ايضا برنامــج األمم املتحدة اإلمنائي 
باالضافــة الى ٤٤ جهــة متنوعة من 
احلكومة والقطاع اخلاص واملجتمع 
املدني واحلملة مستمرة لسنة كاملة، 
بدورها بينت مديــرة ادارة البحوث 

والتخطيط في الهيئة العامة لشؤون 
ذوي االعاقة اخلنساء احلسيني دور 
الهيئة اإلشــرافي في تقدمي اخلدمات 
للمســتهدفني باالضافة الى استقبال 
الطلبات وخدمات االتصال ومتابعة 
احلصص التي حصل عليها ذوو االعاقة 
وتقييم مــدى االســتفادة. واضافت 
احلسيني ان الهيئة طلبت من املدارس 
واملراكز التأهيلية العاملة حتت مظلتها 
املســاهمة في هذه احلملــة الوطنية 
واكدت ان جميع األبناء من ذوي االعاقة 
الذين لديهم شــهادة اعاقة من الهيئة 
ومسجلني بالهيئة ميكنهم االستفادة 
مــن خدمات احلملة بعض النظر عن 
اجلنســية. بدورها استعرضت وفاء 
النجف من ادارة نظم املعلومات بالهيئة 
العامــة لشــؤون ذوي االعاقة آليات 
تقدمي الطلبات لالستفادة من خدمات 
احلملة آليا والتي تبدأ بتقييم الطلب 
وتشخيص احلالة من قبل متخصصني 
وإحالــة الطلب الى اجلهــات املعنية 
لوضع خارطة عالج للمستهدفني من 
ذوي االعاقة ومتابعة احلالة منذ بداية 

العالج الى النهاية.

م. عواطف السلمان وعبداهللا العوضي واخلنساء احلسيني ووفاء النجف خالل احلملة   (متني غوزال)

لتحســني تقدمي جــودة اخلدمة لهذه 
الفئــات هذا واســتعرض مدير ادارة 
العمــل التطوعــي بالهيئــة اخليرية 
االسالمية العاملية عبداهللا العوضي 
أهــداف احلملــة املوجهــة خلدمة كل 
الفئات االجتماعية السيما العاملني في 
الصفوف األمامية في جائحة كورونا 
واالخــوان من ذوي االعاقة من فئتي 
االعاقة الذهنية والتطويرية، وقالت 

الفيلي: العملية االنتخابية عنصر مهم في تفعيل الدميوقراطية
عبدالهادي العجمي

ضمــن فعاليــات نــادي نزاهــة 
الصيفي أقامت الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد «نزاهة» بالتعاون مع جمعية 
الشــفافية ندوة افتراضية بعنوان 

«حوكمة النظام الدميوقراطي».
وفي هذا السياق، قال عضو هيئة 
التدريــس بكليــة احلقــوق اخلبير 
الدستوري د.محمد الفيلي ان الدستور 
الكويتي اختار الدميوقراطية وجعل 
األمة هي مصدر الســلطات واختار 
الدميوقراطية النيابية التي ال تستقيم 
دون الرجــوع لصناديــق االقتراع، 
موضحا احلرص على ان تكون مدة 
الفصل التشريعي محددة وال يجوز 

مده اال بشروط.
وأضاف الفيلي: نحتاج العملية 
االنتخابيــة ألنهــا عنصــر مهم في 
تفعيل الدميوقراطية وهناك قواعد 
معلنة حتكم تلك العملية يرجع إليها 
الناس متى ما اختلفوا وجندها داخل 
الدستور والقانون، ومنها الشفافية، 
ومبدأ العمومية من يستطيع التعبير 

نأيا بها عن التشكيك، كما ان اإلنفاق 
على احلملــة االنتخابية من املمكن 
ان يؤثر بشــكل أو بآخر على إرادة 

الناخبني ويخل مببدأ املساواة.
وذكر ان عملية االقتراع مرهقة ومن 
املمكن استخدام وسائل تكنولوجية 
مثل الصندوق اإللكتروني للتقليل 
مــن هامش اخلطأ فــي العد، وليس 
كل تعديل في آلية التصويت بحاجة 
لتغيير في التشريعات. من جانبه، 
قال رئيس جمعية الشفافية السابق 

صالح الغزالي ان النظم االنتخابية 
لها دور رئيسي في تنظيم العملية 
الدميوقراطيــة ويجــب أن حتقــق 
مستويات التمثيل املختلفة والبرملان 
الذي ال يؤثر في خطط احلكومة يقل 
االهتمام به وعندما تكون املعارضة 
كلها خارجه هذا يعني ان ثمة خلال 
في النظام االنتخابــي، الفتا إلى ان 
الدوائر االنتخابية يفترض ان تكون 
هناك جلنة مســتقلة تعيد ترتيبها 
حتى ال يتفرد أي طرف بترسيمها.

وتابع الغزالي: ان سجل الناخبني 
الذي يستخدم الستطالعات الرأي 
ورسم حدود الدوائر وعدد مراكز 
االقتراع يقوم مقام كشوف الناخبني 
فهناك حديث عن نقل ناخبني وهنا 
تكمن أهمية تنقية السجل، وهناك 
دول دميوقراطيــة تقــدم متويــل 
انتخابي مباشر وغير مباشر بشكل 
متســاوي، والتمويل اخلاص بها 
له ضوابط وســقف معني حتى ال 
يتم شراء املرشحني، وهناك إدارة 
مســتقلة لالنتخابات في ٦٣٪ من 

دول العالم.

«نزاهة» نظمت ندوة افتراضية بعنوان «حوكمة النظام الدميوقراطي»

صالح الغزالي د. محمد الفيلي

عن ارداته يستطيع االنتخاب، ومبدأ 
السرية لتحقيق غاية النزاهة، كما ان 
الثقة في املشــرع ال تعني انه يفعل 
ما يشاء متى ما شاء بل يلتزم ببنود 
الدستور، والسجالت االنتخابية يجب 
ان تكون خاضعة للمراجعة الدورية.

وأشار إلى انه من املالئم ان نفكر 
في إدارة تتمتع بهامش استقاللية في 
مقابل اجلهة احلكومية التي تشرف 
على بعض أمــور االنتخابات ليس 
تشكيكا في السلطة التنفيذية ولكن 

«التظلمات» ترفض ترسية «العدادات الذكية» على أقل األسعار
دارين العلي

تأكيدا ملا انفردت «األنباء» بنشره 
حــول عقبــات قــد تواجــه مناقصة 
العدادات الذكية، قامت جلنة التظلمات 
برفض قرار اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة بشــأن موافقته على ترســية 
مناقصة توريد وتركيب ٢٠٠ ألف عداد 
ذكي على صاحب أقل األسعار، األمر 
الذي ســيفتح املجال بإعادة دراســة 

التي عقدت ملناقشة التصويت على 
املناقصــة، حيث انتهــى التصويت 
مبوافقة ٦ أعضاء من أصل ١١ عضوا 
على ترسية املناقصة على أقل األسعار 
بنــاء على توصيــة وزارة الكهرباء 
واملاء. من جهة أخرى، قالت مصادر 
مطلعــة في الوزارة «بعد اســتقالة 
الوكيل املساعد لقطاع خدمة العمالء 
د.مشعان العتيبي أصبحت هناك ٣ 
قطاعات شاغرة هي قطاعات الشؤون 

املاليــة والشــؤون اإلدارية وخدمة 
العمالء، األمر الذي ســيضاعف من 
مسؤوليات وكالء الوزارة املساعدين 
خالل الفترة املقبلة». يذكر ان هناك 
٣ وكالء مساعدين قدموا استقاالتهم 
خالل السنة األخيرة وهم وكيل قطاع 
املاليــة الســابق عبــداهللا الهاجري 
ووكيل مراكز املراقبة والتحكم محمد 
احلــداد وأخيرا وكيــل قطاع خدمة 

العمالء د.مشعان العتيبي.

استقالة وكيل خدمة العمالء في «الكهرباء» تزيد من مناصب الوكالء الشاغرة

عطــاءات الشــركات املنافســة علــى 
املناقصة. وقالت مصادر مطلعة إنه 
ســيكون مســتبعدا أن يتم البدء في 
تركيــب عدادات الكهربــاء الذكية في 
منتصف يونيو املقبل، خصوصا بعد 
رفض جلنــة التظلمات املوافقة على 

ترسية املناقصة على أقل األسعار.
وذكــرت املصــادر أن اختالفــا 
كبيرا في اآلراء خالل جلسة مجلس 
إدارة اجلهــاز املركــزي للمناقصات 

ملشاهدة الڤيديو
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متفوقو الثانوية لـ «األنباء»: من طلب العال سهر الليالي
منتشين بفرحة التفوق يمألهم األمل في 
مواصلة النجاح وطريق الدراسة والتحصيل 
العلمي الذي ال ينتهي، عبر متفوقو الثانوية 
العامة عن ثنائهم على تجربة التعلم عن بعد 
التي فرضتها الظروف االستثنائية هذا العام 
في مواجهة وباء عطل الحركة في العالم أجمع. 

وواصــل المتفوقون حديثهم إلــى «األنباء» 
التي حرصت على إعطائهم الفرصة ليسجلوا 
خبراتهم وتجاربهم حتى تكون مفيدة لمن يأتي 
بعدهم على طريق العلم فيكونون إضافة في 
بنــاء الكويت الوطن الغالي ووطننا العربي 
الكبير في زمن ال قائمة فيه تقوم لم ال يهتم 

بالعلم والثروة البشرية.
وفيما اســتذكر أبناؤنا الطلبة قول اإلمام 
الشــافعي «بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن 
طلب العال ســهر الليالــي»، تمنوا مزيدا من 
التطويــر للعمليــة التعليميــة اعتمادا على 
التكنولوجيا حتى تواكب متطلبات العصر 

الحالي، وال نتخلف عن ركب األمم المتحضرة 
التي هي عماد حضارتها العلم واألخالق. فما 
بنت الدول المتقدمة حاليا نجاحها إال بلبنات 

العلم واحترامه وتقدير أهله.
في الســطور التالية تفاصيل آراء أبنائنا 

الطلبة المتفوقين.

أشادوا بتجربة «التعلم عن بعد» ومتنوا مزيداً من التطوير للعملية التعليمية اعتماداً على التكنولوجيا

فريق العمل
 ليلى الشافعي - أسامة أبوالسعود - دارين العلي

آالء خليفة -  حنان عبداملعبود - عاطف رمضان ـ أسامة دياب
التصوير:  قاسم باشا - محمد هاشم - احمد علي

يوسف عبداحلفيظ تفوق بـ ٩٩٫٩٪: 
طموحي أن أصبح أستاذًا في كلية الطب

هدى بدر تفوقت بـ ٩٩٫٥١٪ :
أطمح إلى دراسة الطب

إسراء عمارة تفوقت بنسبة ٩٩٫٩٥٪: 
أمتنى استمرار «التعلم عن ُبعد»

حسناء أسامة: سأكمل دراستي في «األلسن»

تاال فؤاد: سأدرس الهندسة في األردن

رتاج حسني تفوقت بـ ٩٩٫١٢٪:
أمتنى دراسة الطب مثل خالي

ياسمني نبيل حصلت على ٩٨٫٩٥٪ علمي: 
«التعلم عن ُبعد» جتربة ناجحة

رضا الفضلي: طموحي تخصص الطب

أهدى الطالب يوسف 
أمين عبداحلفيظ (مصري 
اجلنســية) من مدرســة 
النجــاة مبنطقــة حولي 
واحلاصــل  التعليميــة 
 ٪٩٩٫٩ نســبة  علــى 
العلمي جناحه  بالقســم 
إلى الكويت، وخصوصا 
الســمو األمير  صاحــب 
الشــيخ صبــاح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد والى مدرسة 
النجــاة خاصــة مديرها 
العجمي  جاســم محمــد 

واملدير املساعد بدر العبدالغفور ومن مكتب 
اخلدمة االجتماعية والنفســية األستاذين 
يسري وبسيوني وإلى املعلمني ووالديه.

وقال إن من أســباب جناحه التخطيط 
والصبــر واملثابــرة واملذاكــرة املســتمرة 
وتوجيــه والديه، وعن أبــرز الصعوبات 
التي واجهته قال: جتربة التعليم عن بعد 

وفقدان أستاذه حسن املر رحمه اهللا.
ونصح طلبة الثانوية بالتخطيط والصبر 
والعمل الدائم واالهتمام بالدروس ومذاكرتها 
أوال بأول وعدم التأجيل والتسويف، مشيرا 
إلى ان طموحه هو دخول كلية الطب البشري 
واحلصول على البكالوريوس واملاجستير 
والدكتوراه وان يصبح أستاذا في اجلامعة 

إن شاء اهللا.

أعربت اخلريجة هدى بدر من فئة غير محددي اجلنسية 
واحلاصلة على نســبة ٩٩٫٥١٪ في القســم العلمي، عن 
ســعادتها بنجاحها وتفوقها، مبينة أن هذا اإلجناز جاء 

بعد مجهود طويل من املثابرة والدراسة اليومية.
وقالت هدى اخلريجة من مدرسة أم القرى النموذجية: 
أهدي جناحي وتفوقي إلى أمي احلبيبة ومديرة مدرستي 

األستاذة ميجر العنزي العزيزة، وإلى الكويت.
وأوضحــت هدى أن جتربــة التعليم عن بعد لم تكن 
سهلة وكانت حتتاج إلى ترتيب وجدولة الوقت واإلصرار 
والعزميــة، الفتة في الوقت عينه انها لن تنســى فضل 
معلماتها العزيزات، كاشــفة عن أنها تطمح ألن تصبح 
دكتورة وأن يتم قبولها في جامعة الكويت بكلية الطب.

املتفوقة إسراء عمارة احلائزة 
على املركز السادس على الكويت في 
القسم العلمي بنسبة ٩٩٫٩٥٪ أهدت 
جناحها ألسرتها ومعلماتها ومديرة 
مدرستها لتفانيها ومتابعتها الدائمة 
للطلبة في فترة التعليم عن ُبعد 
وما مت بذلــه من جهود خالل تلك 
املرحلة الستمرار عملية التعليم.

ولفتت إلى أن أبرز الصعوبات 
التي واجهت الطلبــة في املرحلة 
الفائتة هي توقف الدراسة وما رافقه 
من قلق وخوف في حال التأخر عن 

االلتحــاق باجلامعــة، كما أن خوض جتربة جديدة كليا علــى الطلبة كان له األثر على 
األداء، الفتة إلى أن االلتزام واملثابرة وتنظيم وقت الدراسة من أهم أسباب النجاح.

وأوضحت أن جتربة التعليم عن بعد وعلى الرغم من أنها جديدة إال أنها كانت احلل 
األمثل في الظروف احلالية وقد أثبتت جناحها متمنية استمرار هذه التجربة على نفس 

النهج ملواكبة التطور العلمي.
وقدمت نصيحة للطالب بعدم اإلحباط والتركيز على األهداف وتنظيم الوقت معربة 

عن أملها االلتحاق بكلية الطب البشري.

قالت الطالبة املتفوقة حسناء 
أسامة احلاصلة على نسبة ٩٧٫٢٥ ٪ 
في القسم األدبي من مدرسة الكويت 
األهلية احلديثة، ان تأجيل الدراسة 
وتأخير وقــت التخرج مــن أبرز 
الصعوبات التــي واجهت الطلبة 

في زمن الكورونا.
وأوضحت أنــه على الرغم من 
عدم التواجد على مقاعد الدراسة 
إال أن املنصات التعليمية عن طريق 
الـــ «أونالين» آتت ثمارها وكانت 
ناجحــة، حيث لم يأل املدرســون 

واملدرســات جهــدا إليصال املعلومة إلى الطلبة، مقترحة ابتــكار نظام جديد للطالبات 
لضمــان تواجدهــن طوال وقت احلصــة على املنصة، فال يعقل أن تتســاوى الطالبات 
امللتزمات بالطالبات الالتي يسجلن احلضور ويخرجن بعد انتهاء دورهن في اإلجابة.
ونصحــت الطالبــات خالل العام املقبل باالنتباه إلى مســألة عــدم تراكم الواجبات 

والدراسة أوال بأول والتي تعتبر من أهم مفاتيح النجاح والتفوق.
وأهدت املتفوقة حســناء جناحها إلى والديها وعائلتها، الفتة إلى أنها ســتدرس في 

كلية األلسن الكتساب معلومات عن الثقافات واللغات األخرى.

أعربــت الطالبة تاال محمد فؤاد عن ســعادتها مبا 
حققته خالل العام الدراســي حتــى وان كان التعليم 
عــن بعد، وقالت: احلمد هللا أن وفقني وحصلت على 
٩٣٫٣٢٪ وأشكر أمي علياء على جهودها وكل ما قدمت 

لي من دعم لوصولي إلى هذه النتيجة.
وأضافــت تاال: أمتنى أن يوفقني اهللا في خطوات 
حياتي املقبلة، حيث ســأعمل على االلتحاق بجامعة 

األردن «تكنو» في كلية الهندسة «معمارية».

أعربت الطالبة رتاج حســني عبداهللا حيدر احلاصلة على 
نســبة ٩٩٫١٢٪ مبدرســة أم حبيب بنت العاص القرشــية عن 
أملها في االلتحاق بكلية الطب أسوة بخالها د.محمود دشتي، 
مؤكــدة انه قدوة لهــا في النجاح باحليــاة العلمية والعملية. 
وقالــت رتاج: لقد مــرت بنا ظروف صعبة دراســيا هذا العام 
وكان يسودها التوتر والقلق بسبب توقيف الدراسة، مضيفة 
ان جتربة التعليم عن بعد أنقذتنا من هذا الوضع وهي جتربة 

جديدة ولكن التعلم التقليدي افضل.
وقالت: أدين بالفضل في جناحي وتفوقي ألمي وابوي واهلي 
وكل من ساعدني لتحقيق حلمي، وانصح املقبلني على الثانوية 
العامة بالتوكل على اهللا واجلد واالجتهاد ألنها مرحلة ســهلة 

لكن يبيلها إصرار.

الطالبة املتفوقة ياسمني نبيل جان نثار، احلاصلة على نسبة 
٩٨٫٩٥٪ في القســم العلمي من مدرسة اجليل اجلديد، رأت أن 
«جتربة التعليم عن بعد ناجحة، واملناهج كانت ميســرة، وال 
توجد فيها أي صعوبة، بفضل تنظيم وزارة التربية وتيسير 
املادة العلمية، كما لم تكن هناك أي صعوبات هذا العام، فالضغط 
الذي كان يقابلنا في األعوام املاضية لم جنده هذا العام، لعدم 
وجود امتحانات. ولم يكن هناك معدل ساعات معينة للدراسة 
واملراجعــة، حيث إنني انتهيت من املنهج خالل عطلة جائحة 
كورونا فترة احلظر وكانت فترة التعليم اإللكتروني هي فترة 
مراجعات فقط». وأضافت ياسمني أنها تنوي دراسة التمريض 
تأثرا بذوي الرداء األبيض الذين نذروا حياتهم في سبيل إنقاذ 
املرضى والسهر على راحتهم، األمر الذي دفعها إلى عزم السير 
على خطاهم، وتهديهم تفوقها في املرتبة األولى، كما تهديه إلى 

أهلها وبلدها الثاني الكويت.

وسط فرحة األهل، احتفل اخلريج رضا خيراهللا الفضلي 
بتفوقه بنسبة ٩٤٫٢١ ٪ من القسم العلمي من مدرسة جوهرة 
الصالح. وأوضح الفضلي أن وصوله للتفوق جاء بعد املثابرة 
واالجتهاد مع االلتزام في املذاكرة أوًال فأول، مبينا في الوقت 
نفسه أن جتربة التعليم عن بعد كانت جديدة ومشوقة جعلته 
أكثر اعتمادا على نفسه وحبا لالطالع واملعرفة. وذكر الفضلي 
أنه لم يواجه صعوبات تذكر في الدراسة، لكونه كان حريصا 
منذ املراحل املبكرة من دراسته خالل السنوات السابقة على 
تأسيس نفسه بشكل قوي في مختلف املواد، والّسيما العلوم 
والرياضيات واللغتني العربية واإلجنليزية، وهو األمر الذي 
جعل املرحلة األخيرة من الدراسة أكثر مرونة وسهولة. من 
ناحية أخرى، أشار الفضلي إلى أنه يطمح لدراسة تخصص 

الطب في جامعة الكويت.

الطالب املتفوق يوسف عبداحلفيظ مع والديه

الطالبة هدى بدر

اسراء عمارة متوسطة اسرتها

الطالبة حسناء اسامة تتوسط أبويها

تاال مع والدتها

الطالبة رتاج حسني عبداهللا

الطالبة املتفوقة ياسمني نبيل

رضا خيراهللا الفضلي

أحمد حمدي تفوق بـ ٩٩٫٩٧٪:
تنظيم الوقت مفتاح التفوق

حبيبة عاطف: أهدي تفوقي للكويت ومصر

الطالــب احمد  حصــل 
حســن  محمــد  حمــدي 
سيدأالهل من مدرسة ثانوية 
هشــام بن العاص للبنني 
مبنطقة أالحمدي التعليمية 
على نسبة ٩٩٫٩٧٪ بالقسم 

العلمي.
ؤاهدى ســيداالهل هذا 
التفــوق لوالــده ولوالدته 
ؤاهلــه الذين كانوا ســببا 
رٔييسيا فيما ٔانعم اهللا به 
عليه مــن التفوق، وكذلك 
ٔاهدى تفوقه ٕالى ٔاســاتذته 

أالفاضل الذين كانــوا ال يتوانون في بذل 
كل ما بوسعهم .

وعــن ٔاســباب التفوق والنجــاح، قال: 
إالميــان والثقــة بــاهللا وتنظيــم الوقــت 

واستذكار الدروس ٔاوال بٔاول 
باالضافة الى وضع خطط 
واضحة ومفصلة والهدوء 

والثقة بالنفس.
وحــول الصعوبات في 
جائحة كورونا كانت ٕاغالق 
املدارس واملكوث ملدة طويلة 
باملنزل وعدم املقدرة على 
التفاعل املباشر ٔاو القريب 

مع ٔاساتذتي.
وذكر ٔان جتربة التعليم 
عن بعد كانت استثنائية ملا 
يشــهده العالم من ظروف 
متغيــرة، ولكن بفضــل اهللا كانت جتربة 
ناجحــة، موضحا انه ينــوي دخول كلية 
الطب البشري، ويطمح ألن يتخصص في 

طب وجراحة القلب.

املتفوقة  الطالبة  أهدت 
عاطــف،  أحمــد  حبيبــة 
احلاصلة على نسبة ٩٨٫٦٪ 
من ثانوية فجــر الصباح 
األهلية، جناحها وتفوقها 
إلى «الكويت احلبيبة التي 
ولــدت على أرضها وبلدي 
مصــر التي تســكن قلبي 
ووالدي وإخواني ملساندتهم 
لــي طوال فترة الدراســة، 
العزيــزات  ومعلماتــي 
ســابقا مبدرســة القطوف 
التــي ترعرت  النموذجية 

فيها باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة وأدين 
لهــم بكل الفضــل في حياتي ثــم معلمات 

مدرسة فجر الصباح األهلية 
للمرحلة الثانوية».

ونصحت حبيبة زمالءها 
بضــرورة تنظيــم الوقت 
وعدم تأجيل املذاكرة على 
أن تكون الدراسة يوما بيوم 
حتى ترســخ املعلومة في 

الذهن.
وختمت بالقول: أســأل 
اهللا تعالى أن يكلل تفوقي 
بكلية حتقق طموحي، حيث 
إننــي أرغــب في دراســة 
الصيدلة اإلكلينيكية أو طب 
األســنان وأقوم بعمل يحبه اهللا ورسوله 

ويرضى به عني.

الطالب ٔاحمد حمدي

الطالبة املتفوقة حبيبة أحمد عاطف

هاجر حوراني: أمتنى دراسة 
الطب بجامعة الكويت

أهدت الطالبة املتفوقة هاجر علي حوراني من مدرســة 
النجــاة النموذجية بنــات باملنقف واحلاصلة على نســبة 
٩٩٫٧٠٪ بالقســم العلمي جناحها وتفوقها إلى أسرتها وإلى 
جميع من ســاندها في مشوارها الدراسي. ونصحت هاجر 
زميالتها ممن يدرسن الثانوية العامة باملثابرة وتنظيم الوقت 
حتى يتحقق لهن النجاح والتفوق. وأضافت أنها ترغب في 

االلتحاق بكلية الطب في جامعة الكويت.

هاجر علي حوراني مع والديها

نادر أمير زكي يهدي تفوقه 
لوالدته وفنجان القهوة اليومي

أهدى الطالب نادر زكي، 
جنل الزميل أمير زكي، تفوقه 
وحصوله على درجة ٩٨٫٧٪ 
علمي من مدرسة اإلخالص، 
إلى والدته التي كانت حترص 
على متابعته بشــكل دوري 
وتسهر الليالي معه وتقدمي 
كوب من القهوة بشكل يومي، 
كما توجه نادر بالشكر الى 
والــده على توفيــر األجواء 
املناســبة له للتفوق. وقال: 
أمتنى ان ألتحق بكلية الطب 
أو طب األسنان او الصيدلة.

وعن سر تفوقه الدراسي، قال: منذ بداية املرحلة الثانوية 
كنت شديد احلرص على  استذكار الدروس أوال بأول دون 

ترك اي واجبات مدرسية الى اليوم التالي.
وأكــد نادر ان التفوق ليس باألمر الصعب، لكنه يحتاج 
الــى اصرار وعزميــة على حتقيق الهدف الذي ينشــده أي 

طالب يسعى الى النجاح.

الطالب نادر أمير زكي

وليد اخلبيزي: أهدي تفوقي 
للكويت والفضل األكبر لوالدتي

يارا الزيات: أمتنى التوفيق للجميع

أهدى الطالب املتفوق وليد اياد صالح اخلبيزي من ثانوية 
فلســطني مبنطقة حولــي، واحلاصل على نســبة ٩٥٫٤٢٪ في 
القســم العلمي جناحه الى بلده الكويت وعلى رأسها صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، 
ولعموم الشعب الكويتي، وألسرته الصغيرة واملمتدة، موضحا 
أن أمه صاحبة الفضل األكبر في تفوقه ملا بذلته من جهود حيث 
وفرت له املناخ املالئم للدراسة. وأوضح اخلبيزي أن املثابرة 
واملتابعة اجلادة لدروســه منذ اليوم األول في العام الدراسي 
وتنظيم الوقت من أهم أسباب تفوقه، الفتا الى أن التعليم عن 
ُبعد جتربة جديدة حقق املأمول منها، واصفا التجربة باملمتازة، 

معربا عن أمله في أن يلتحق بكلية الطب جامعة الكويت.

أهدت الطالبة يارا ياسر الزيات من مدرسة فجر الصباح 
واحلاصلة على نسبة ٨٤٫٤٧٪ جناحها إلى أسرتها ومعلميها 
وكل من ساندها في مشوارها الدراسي. وقالت يارا ان جتربة 
التعلم عن ُبعد كانت جتربة جديدة وشيقة فرضتها الظروف 

االستثنائية، متمنية للجميع النجاح والتفوق.

الطالب وليد اخلبيزي مع والدته

يارا مع زميالتها

ملشاهدة الڤيديو
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املــادة ١: لغايــة تطبيق 
أحــكام هذا القانــون يقصد 
باملصطلحــات والعبــارات 
اآلتية، املعاني املبينة قرين 

كل منها:
الوزيــر املختــص:   - ١
الوزير الذي يحدده مجلس 
الــوزراء لتطبيق أحكام هذا 

القانون.
٢ - الوزير النسبي: احلد 
االقصى للعمالة الوافدة من 
مختلــف اجلنســيات وفــق 
نســبة وتناســب مــع عدد 
املواطنني والتي يتم حتديدها 
من قبل مجلس الوزراء بناء 
على عرض الوزير املختص.
الوافــدة:  العمالــة   - ٣
العمالة التي يتم استقدامها 
من مختلف اجلنســيات الى 

دولة الكويت.
املــادة ٢: يســري هــذا 
القانون على العمالة الوافدة 
مــن مختلــف اجلنســيات 
املســموح لها بدخول دولة 
الكويت، وتستثنى من ذلك 
الفئات الــواردة في املادة ٥ 

من هذا القانون.
املادة ٣: بناء على عرض 
الوزير املختص يحدد مجلس 
الوزراء بقرار يصدره، خالل 
ستة أشهر من تاريخ العمل 
في هذا القانون احلد االقصى 
للعمالة الوافدة في البالد مبا 

صدور تلك القرارات.
٢ - اخلطــة الوطنيــة 
للتنمية الشــاملة والبرامج 
الزمنيــة املشــتملة عليهــا، 
العمالة  واحتياجاتهــا مــن 
الوافــدة، والبرامج املنظمة 
للمؤهــالت املهنيــة الواردة 

بهذه اخلطة.
٣ - السياسات واخلطط 
املتعلقــة بإحالل  املختلفــة 
العمالة الوطنية محل العمالة 

الوافدة.
٤ - مخرجــات التعليــم 
وبرامج الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
اســتيعاب  مــدى   -  ٥
وســائل الوقايــة والعــالج 
مــن األمــراض واألوبئة في 
املنظومــة الصحيــة للبالد 

٥ - املشــغلون للطيران 
الطياريــن  مــن  اجلــوي 
ومساعديهم وأطقم الضيافة.
٦ - العمالــة التــي يتم 
اخلــارج  مــن  اســتقدامها 
بواسطة شركات أجنبية تقوم 
بتنفيذ، أو تشارك في تنفيذ 
مشروعات البنية التحتية أو 
غيرها من مشروعات التنمية 
االقتصادية، وذلك الى أن يتم 
تسليمها تسليما نهائيا الى 

اجلهة العامة املعنية.
٧ - العمالة املنزلية.

الكويتيــني  أزواج   -  ٨
وأبناؤهم.

الوظائــف واملهــن   - ٩
الطبية والتعليمية.

١٠ - أي فئة أخرى يصدر 
بها قرار من مجلس الوزراء 

حتددها الالئحة التنفيذية.
املــادة ٧: تقــوم احلكومــة 
التأهيــل  مراكــز  بتوفيــر 
والتدريــب وتعزيزها ليكون 
التكويــت شــامال - باإلضافة 
الــى الوظائــف العامة - املهن 
واحلرف واألعمال املختلفة في 
القطاع اخلاص، وتضع احلكومة 
احلوافز املناسبة جلذب الشباب 

الكويتي الى هذه األعمال.
املادة ٨: ال يجوز:

العمالــة  حتويــل   -  ١
املنزلية الى عمالة وفق قانون 
العمــل في القطاع االهلي أو 
قانــون العمــل فــي القطاع 

النفطي.
٢ - حتويل سمات الزيارة 

الى إقامة للعمل.
٣ - حتويل سمات الزيارة 

الى االلتحاق بعائل.
٤ - جتديد إقامة العامل 
العقــود  وفــق  املســتقدم 
احلكومية بعد انتهاء املشروع 
احلكومــي، وذلــك فــي غير 
احلاجــة إليــه في مشــروع 

حكومي آخر.
املادة ٩: مع عدم اإلخالل 
بــأي عقوبــة أشــد ينــص 
عليهــا قانون آخــر، يعاقب 
كل من اتخذ قرارا في شــأن 
من  شؤون العمالة الوافدة، 
أو ســاعد في اتخاذه أو في 
تنفيــذه، باملخالفــة ألحكام 

للعمالة القادمة من اخلارج.
املادة ٥: تستثنى من احلد 
االقصى ومــن حتديد أعداد 
العمالة التي يتم استقدامها 

من اخلارج الفئات اآلتية:
١ - مواطنو دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
الســلطة  أعضــاء   - ٢
القضائية من رجال القضاء 

والنيابة العامة.
٣ - رؤســاء وأعضــاء 
البعثات السياسية املوفدون 
الكويــت وأســرهم  لدولــة 
والعاملــون بهــذه البعثات 

بشرط املعاملة باملثل.
٤ - البعثات العسكرية 
للدول التي تبرم معها الكويت 
اتفاقيــات أمنيــة، والعمالة 

املساعدة لهذه البعثات.

بنــاء علــى عــرض الوزير 
املختص.

املــادة ٦: يقــوم مجلس 
الــوزراء بتصويــب أوضاع 
العاملــني الوافديــن الذيــن 
يزيدون على حاجة ســوق 
العمل مــن ناحية املؤهالت 
واملهــن  والتخصصــات 
واحلرف واألعمال املختلفة في 
القطاعات الثالثة، احلكومي 
واألهلــي والنفطــي، خــالل 
خمس ســنوات مــن تاريخ 
العمل بهذا القانون بقرارات 
يصدرها مجلس الوزراء بناء 
على عرض الوزير املختص، 
وال يجوز الترخيص باإلقامة 
أو جتديد اإلقامة لألجنبي من 
هذه الفئات، إال طبقا للشروط 
والقواعــد واألوضــاع التي 

هذا القانــون، باحلبس مدة 
ال تزيد على ثالث ســنوات 
وبغرامة ال تزيد على خمسة 
آالف دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني، وإذا كان احملكوم 
عليه موظفا قضت احملكمة 

بعزله من وظيفته.
املادة ١٠: تصدر الالئحة 
القانــون  التنفيذيــة لهــذا 
مبرســوم بنــاء على عرض 
الوزير املختص، وذلك خالل 
ستة أشهر من تاريخ العمل 
بــه، وإلــى أن تصــدر هذه 
الالئحــة تســري القــرارات 
واللوائح املعمــول بها قبل 

صدور هذا القانون.
املــادة ١١: علــى رئيــس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.

الصالح: على مجلس الوزراء حتديد احلد األعلى لعدد الوافدين خالل ٦ أشهر من إقرار القانون.. واملال: نصوص جزائية ملخالفي القانون

يحافظ على الوزن النسبي 
لهذه العمالــة في مجموعها 
الى عــدد املواطنني، والوزن 
النســبي لــكل جنســية من 

العمالة الوافدة على حدة.
وفور وضع احلد االقصى 
الــوزراء  يصــدر مجلــس 
قــرارا باألعــداد التــي يتــم 
استقدامها من اخلارج لتلبية 
احتياجات البالد خالل السنة 
التالية لصــدور القرار، من 
املؤهالت العلمية واخلبرات 
والتخصصات واملهن واحلرف 
واألعمال املختلفة مع وضع 
آلية لالختبار لكل تخصص.

كما يصدر مجلس الوزراء 
قرارات سنوية مماثلة يعمل 
بها اعتبارا من أول شهر ابريل 
التالــي النقضاء ســنة على 
تاريخ العمل بالقرار السابق.

وتنشر القرارات الصادرة 
طبقا ألحــكام هذه املادة في 
اجلريدة الرسمية، مع موافاة 
مجلس األمة بتقارير سنوية 
بهذا الشــأن ومبا مت تنفيذه 
من هذه القرارات خالل ثالثة 
أشــهر من انتهاء كل ســنة 

مالية.
املادة ٤: يراعى عند إصدار 
القرارات املشار إليها في املادة 

٣ ما يأتي:
١ - أعــداد املقيمــني مــن 
العمالــة الوافــدة في تاريخ 

كانت الكويت دائما والتزال منوذجا 
للتعايش بني األعراق واجلنســيات، 
والديانات، ولهذا كان دستور الكويت 
الذي وضعه الرعيل األول، وثيقة تقدمية 
حلقوق اإلنســان فضال عن حقوق 
املواطن، انطالقا من ان الكويت مجتمع 
انساني النشــأة والنزعة، فلقد امتاز 
الناس في هذا البلد - حسبما جاء في 
املذكرة اإليضاحية للدستور - بروح 

االسرة تربط بينهم كافة.
وقد عــاش املواطنون واملقيمون 
بالكويت في محبة ومودة وسالم خالل 
عقود من الزمن، وقد وفد الى الكويت 
من الدول الشقيقة وغيرها من اخلبراء، 
ورجال القضاء، واألطباء، واملهندسني، 
من ساهموا مع املواطنني في نهضة شاملة للبالد، 
الى ان بدأت في التفشــي ظاهرة العمالة الهامشية، 

والزائدة على احلاجة التي ادت الى اختالل التركيبة 
السكانية، اختالال كبيرا، اثر على اخلدمات التي تؤدى 
الى املواطنني، وعلى االخص اخلدمات الصحية، االمر 
الذي اصبح معه عالج هذا االختالل امرا ملحا، وقد 
كشف وباء كورونا وانتشاره، عن الظروف املعيشية 
املتردية للعمالة الهامشية، األمر الذي استدعى ضرورة 
وجود التشريعات لضبط نسب العمالة وتنظيم عملية 
وجودهم في البالد على نحو ال يؤثر على اجلانب 

االقتصادي واالجتماعي واخلدمي.
لذلك، فقد اعد هذا القانون مرتكزا على التركيبة 
السكانية كقضية وطنية مهمة اعطى بشأنها صاحب 
السمو - حفظه اهللا ورعاه - أمير البالد الشيخ صباح 

االحمد ُجل اهتمامه وتوجيهاته لعالجها.
وقــد جاء هذا القانون في ١١ مادة، حيث اوضح 
في مادته األولى تعريف اهم املصطلحات والعبارات 
الواردة في القانون وبّني فــي مادته الثانية نطاق 

سريان احكامه.

أوجب في املــادة ٣ لغايات تنظيمية بعد عرض 
الوزير املختص بتطبيق احكام هذا القانون ان يصدر 
مجلس الوزراء خالل ستة اشهر قرارا يتضمن احلد 
األقصى للعمالة الوافدة، مبــا يحافظ على الوزن 
النسبي لهذه العمالة في مجموعها الى عدد املواطنني، 

والوزن النسبي لكل جنسية على حدة.
كمــا نصت ذات املادة على إصــدار قرار آخر 
بعــد حتديد احلد األقصى يتضمــن األعداد التي 
سيتم استقدامها من اخلارج لتلبية احتياجات البالد، 
وحرصا على كفاءة وجــودة العمالة اضافت املادة 
التزاما جديدا بوضع آلية الختبار العمالة، للتأكد من 
املؤهالت املطلوبة واخلبرات والتخصصات واملهن 
واحلرف واألعمال املختلفة، على نحو يتناسب مع 

احتياجات البالد.
وتأكيدا على أهمية معاجلة االختالل ومتابعته وإيتاء 
نتائجه، فقد نصت املادة على صدور هذه القرارات 
بصورة سنوية، ولضمان العمل وتعزيزا للشفافية 

اوجبت املادة نشر هذه القرارات في اجلريدة الرسمية.
نظمت املادة ٤ االطــر العامة التي تتم مراعاتها 
عند حتديد نسب العمالة الوافدة، وحددت املادة ٥ 
الفئات املستثناة من احلد األقصى للعمالة املستقدمة 
من اخلارج، مع احلرص على إبقاء النص مرنا، وذلك 
بالســماح ملجلس الوزراء بقرار باستثناء اي فئة 

اخرى لم يرد ذكرها في نص املادة.
جاءت املادة ٦ لتوفيق اوضاع العمالة املوجودة 
قبل ســريان هذا القانون، وذلك بوضع قيد زمني 
يقدر بخمس سنوات يتم خالله إما إنهاء اقامة العمالة 
الزائدة على احلاجة، أو الســماح لهم بالترخيص 
وجتديد اإلقامة في حالة انطباق الشروط والضوابط 

التي حتددها الالئحة التنفيذية.
وتعزيزا لدور الدولة في دعم الشباب للخوض 
في كافة مجاالت العمل سواء في القطاع احلكومي 
العام او القطاع اخلاص، واستكماال خلطة احلكومة 
في التكويت، اكدت املادة ٧ على قيام احلكومة بتوفير 

مراكز التأهيل والتدريب لتهيئتهم لشغل كافة الوظائف 
واألعمال، لسد حاجة سوق العمل من االيدي العاملة 

وحاجة اجلهات احلكومية من املوظفني.
وبينت املادة ٨ ما يحظر على اجلهات احلكومية 
املوافقــة عليه من اجراءات قد تؤدي الى تســرب 
العمالة بني ســمات الدخول، او قطاعات العمل، او 
املشاريع والعقود احلكومية، وذلك بهدف السيطرة 
وتنظيــم عملية وجود العمالة في البالد منذ حلظة 
دخولهم الى حني املغادرة، وأوقعت املادة ٩ العقوبة 
ملن يخالف احملظور. وبهدف االستعجال في تنفيذ 
هذا القانون، وحتصيل نتائجه مت النص على اصدار 
الالئحة التنفيذية خالل ستة اشهر، ولضمان عدم 
وجود فراغ تشــريعي نصت املادة ١٠ على سريان 
القرارات واللوائح املعمول بها قبل صدور هذا القانون، 
على ان يتم العمل بهذا القانون بعد ستة اشهر من 
نشــره في اجلريدة الرسمية، وذلك وفقا ملا نصت 

عليه املادة ١١ من هذا القانون.

الغامن: مت فحص جميع النواب وإبالغ املصابني.. وجلسة اليوم قائمة
سامح عبداحلفيظ

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
فحص جميع أعضاء املجلس وإبالغ املصابني 
منهم مبرض كورونا، مشيرا إلى أن جلسة 
الغد (اليــوم) قائمة ومــدرج على جدول 
أعمالها االستجوابان املقدمان لسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

وأضاف الغامن، فــي تصريح صحافي 
مبجلس األمة، أمس «نتمنى جلميع املصابني 
الشفاء العاجل، وجلسة الغد (اليوم) ستتم 
وعلى جدول أعمالها استجوابا سمو رئيس 
مجلس الوزراء، ونأمل االنتهاء منهما يوم 

غد (اليوم)».
وأعرب عن أمله في أن يتمكن املجلس 
من إجناز أكبر عدد وقدر من القوانني املهمة 

للمواطنني في جلسة يوم غد األربعاء.
وقال «ال استطيع أن أعلن أو أتكلم عن 
املصابني، ومن حــق املصاب ان يعلن عن 
اصابته بنفســه، ومت إبالغهــم من األمانة 
العامة بعدم حضور جلســة الغد(اليوم) 
وفقا لبروتوكوالت وزارة الصحة والتقرير 

الذي أرسل من قبلها».
من جانب آخر، بعث الغامن ببرقية تهنئة 

إلى رئيس مجلس النــواب في جمهورية 
مالطا الصديقة أجنيلو فاروغيا مبناسبة 

العيد الوطني لبلده.
كمــا بعث الغــامن ببرقيتــي تهنئة إلى 
رئيسة مجلس النواب في جمهورية بليز 
لورا توكير لونغسوورث، ورئيس مجلس 
الشيوخ داريل برايدلي وذلك مبناسبة العيد 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامنالوطني لبلدهما.

هنأ نظراءه في بليز ومالطا بالعيد الوطني

ملشاهدة الڤيديو

أنهــت جلنة تنمية املوارد البشــرية خــالل اجتماعها أمس 
االثنني دراسة اقتراحات بقوانني في شأن تنظيم وإدارة التركيبة 
السكانية، على أن يدرج تقريرها على جدول أعمال جلسة اليوم.

وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح مبجلس 
األمة: إن مشروع القانون يقدم رسالة جديدة ملستقبل الكويت 

ملعاجلة املشاكل التي تواجه التركيبة السكانية.
وبني الصالح أن مشروع القانون يتطلب من مجلس الوزراء 
أن يحدد خالل ٦ أشــهر من صــدور القانون احلد األعلى لعدد 
الوافدين املوجودين في الكويت وترتيب هذه األعداد وفقا للوزن 
النســبي لكل جالية، على أن يقــوم الوزير املختص بالتفعيل 

واالنتهاء من اخلطة خالل ٥ سنوات.
وأوضح أن املشــروع يهدف إلى املوازنة بني أعداد العمالة 
الوافــدة واحلاجــة الفعليــة لها في الكويت مبــا يعالج اخللل 

الواضح في التركيبة السكانية.
وأفاد بأن مواد مشروع القانون تنص على حتديد وزن نسبي 
للعمالة وجنسياتها ومراقبة مؤهالت الوافدين وتخصصاتهم 
وفحــص الدرجات العلمية ألصحاب الشــهادات لتقنني تواجد 

تلك العمالة.

وبني أن اللجنة ناقشت واطلعت على كل القوانني اخلاصة 
بإقامــة العمالة األجنبية من أجــل إخراج هذا القانون بصورة 
متكاملة تشمل العقوبات واملخالفات التي تستوجب تفعيلها، 
إضافــة إلى تنظيم إقامة األجانــب وإيجاد آلية جديدة لعملية 
إحالل العمالة الوطنية بالتعاون مع اجلهات املعنية في الدولة.
وأكد أن مشــروع القانون يتناول العقوبات اجلزائية فيما 
يتعلق مبخالفات العمالة الوافدة والتي تصل إلى احلبس ملدة 
٣ ســنوات وغرامة ال تزيد على ٥ آالف دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني، معتبرا أن مشروع القانون هو بداية خطوة إصالحية 

مفقودة منذ زمن طويل.
وأعرب الصالح عن أمله في إقرار القانون مبداولتيه األولى 
والثانية بجلسة غد األربعاء، حتى يحقق نوعا من االستقرار 

الوظيفي والوطني داخل الكويت.
من جهته، قال عضو اللجنة النائب د.بدر املال إن مشــروع 
القانون اخلاص بتنظيم التركيبة الســكانية الذي أقرته جلنة 
تنمية املوارد البشرية اليوم (امس) يعتبر من القوانني النوعية 

املهمة جدا والتي حتتاجها الكويت.
وأضــاف فــي تصريح مبجلــس األمة، أنــه إذا أقر املجلس 

القانون في جلسة األربعاء فسيعتبر ذلك إجنازا ألنه يتصدى 
لقضية أرهقت املال العام واخلدمات وأوجدت مشــكلة االجتار 

بالبشر وتركيبة سكانية مهلهلة وغير منظمة.
وطالب املال احلكومة بضرورة دعم هذا القانون ألنه يعتبر 
ترجمة لرؤية ســمو األمير، وخطاب ســمو نائــب األمير ولي 
العهد، بأن التركيبة السكانية أصبحت هاجسا لدى املواطنني 

والسلطتني يتعني تنظيمها.
وأوضح املال أن االقتراح بقانون الذي تقدم به ضمن االقتراحات 
التي ناقشــتها اللجنة كان يحدد األوزان النسبية لكن اللجنة 
اســتقرت علــى أن يحدد هذه األوزان مجلــس الوزراء خالل ٦ 
أشهر، كما يحدد عدد العمالة التي يسمح باستقدامها من اخلارج 
لتلبية احتياجات البالد في السنة التالية من تاريخ العمل بهذا 
القانون مع حتديد املؤهالت العلمية والتخصصات واخلبرات 
واملهن، كما ألزم القانون أيضا مجلس الوزراء بإصدار قرارات 

دورية كل سنة في مسألة األوزان.
وبني املال أن هناك اســتثناءات من الوزن النســبي للعمالة 
التــي يتم اســتقدامها من اخلارج، منهــا مواطنو دول مجلس 
التعاون ورؤساء البعثات السياسية والديبلوماسية وأسرهم، 

والبعثات العســكرية من مشــغلي الدفاع اجلــوي والطيارين 
ومساعدي الطيارين، والعمالة التي تشارك في مشاريع البنية 
التحتية ومشاريع التنمية، والعمالة املنزلية، وأزواج الكويتيات 
وأبنائهــم، والوظائف واملهن الطبية والتعليمية نظرا لوجود 

نقص فيها بالكويت.
ولفت املال إلى أن القانون ترك أيضا ملجلس الوزراء استثناء 
أي فئة مبا تقتضيه املصلحة العامة للبالد، كما ألزم احلكومة 
بتوفيــر معاهد التأهيل والتدريب لكي يكون التكويت شــامال 

للوظائف العامة في القطاعني العام واخلاص.
وقــال املال إن القانــون حظر حتويل العمالــة املنزلية إلى 
العمل في القطاعني األهلي أو النفطي، كما حظر حتويل سمات 
الزيارة إلــى إقامة عمل أو التحاق بعائل، وأيضا حظر جتديد 
إقامة العامل املســتخدم في العقود احلكومية ما لم تكن هناك 

حاجة له في مشروع حكومي آخر.
وأضــاف أن القانــون تضمن نصا جزائيا فــي املادة ٩ لكل 
موظف خالف هذا القانون، أو مت استقدام شخص خارج نطاق 
الوزن النسبي للجنسية أو خارج املجموع العام للعمالة الوافدة.

د. بدر املال متحدثاخليل الصالح د. محمد احلويلة واسامة الشاهني وخليل الصالح ود. بدر املال اثناء االجتماع ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو

          ُيستثنى من احلد األقصى ومن حتديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من اخلارج أعضاء 
السلطة القضائية والبعثات الديبلوماسية والعسكرية ومشغلو الطيران وعمالة الشركات األجنبية

يقوم مجلس الوزراء بتصويب أوضاع العاملني الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل

          يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره خالل ستة أشهر من تاريخ العمل في هذا القانون احلد 
األقصى للعمالة الوافدة في البالد مبا يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها لعدد املواطنني

احلبس ٣ سنوات وغرامة مالية لكل من يخالف أحكام القانون في شأن إجراءات العمالة
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت
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«البلدي»: ١ ديسمبر البدء في إزالة عوائق «جنوب سعد العبداهللا اإلسكاني»

بداح العنزي

أقر املجلس البلدي، في جلسته 
امــس برئاســة أســامة  العاديــة 
العتيبــي، تكليف البلدية بتحديد 
مهلة شهر تبدأ من االول من نوفمبر 
وتنتهــي ٣٠ منه للبدء فــي إزالة 
العوائــق مبوقع مشــروع جنوب 
سعد العبداهللا االسكاني واملتمثلة 
في شــركات الدواجن واملعادن كم 
مت تكليفها بخصم موقع االطارات 
من مساحة املشروع وتسليم املوقع 

باملساحة اجلديدة لـ «السكنية».
وكانت اجللسة قد بحثت طلب 
عدد من االعضاء ملناقشــة اسباب 
تأخــر إزالة العوائق من مشــروع 
جنــوب عبداهللا االســكاني، حيث 
اكــد العضــو حمد املدلــج انه من 
غير املعقول أال تتم إزالة معوقات 
مشروع جنوب سعد العبداهللا حتى 
اآلن رغم مرور ٦ سنوات على صدور 
قرار املجلــس البلدي بتخصيص 
املوقع، مؤكدا على ضرورة اتخاذ 
قــرار لالســتعجال بإجنــاز هــذا 
املشروع والذي يكلف املال العام، 
حيث يتم صرف ٥٤ مليون دينار 
سنويا، وخالل الست السنوات مت 
صرف ٣٢٤ مليونا، خاصة ان   ١٣٪ 
من املواطنني يعانــون من تأخير 
تنفيذ املشروع الذي يضم ٣٠ ألف 
وحدة سكنية من شأنها ان تسهم 

في تغيير أسعار العقارات.
٣٠ ألف وحدة سكنية

من جانبه، أوضح العضو فهيد 
املويــزري ان هناك أعــدادا كبيرة 
من املواطنــني أصحــاب الطلبات 
االســكانية ينتظــرون احلصــول 
على السكن واملوقع يستوعب ٣٠ 
ألف وحدة سكنية وهو قريب من 
اخلدمات وشبكات الطرق، لذلك ال 
ميكن تعطيل املشروع نظرا وجود 
شــركتني باملوقع، والبــد من إزالة 
العوائــق فــورا من خــالل تفعيل 
القانون وتســليم املوقع للرعاية 

السكنية.
بدوره، اعتبر العضو م.حمود 
العنزي ان املجلس امام استحقاق 
مهم واملواطنني بانتظار املشــروع 

وتساءل العضو احمد هديان عن 
اجلهة التي منحت تلك الشــركات 
التمديــد بعد انتهاء املــدة املقررة 

متهيدا للبدء بازالة املعوقات.
وفي السياق ذاته، شدد العضو 
عبدالعزيــز املعجــل على حرص 
املجلس على تلبية طموح ومتطلبات 
املواطنني، خاصة ان هناك زيادة في 

مزارع الدواجن البديلة في منطقة 
الشقايا لم تصلها الكهرباء وتضم 
٥٠ شركة وهناك ترتيبات مع وزارة 
الكهرباء لالســراع بإيصال التيار 

الكهربائي للموقع.
وعّقب العضو عبدالعزيز املعجل 
باملطالبة بســحب التراخيص من 
الشركات غير املتعاونة باعتبارها 

أعداد الطلبات االســكانية مما ولد 
احباطا لدى املواطنني.

ولفت نائب املدير العام لشؤون 
التنظيــم م.محمــد الزعبي الى ان 
العوائق املوجودة في املوقع صدرت 
بها قرارات باالزالة ومت تخصيص 
مواقع بديلة وهناك متابعة مستمرة 
مــن مجلس الــوزراء، موضحا ان 

مخالفة ومتعدية على امالك الدولة.
واستغرب العضو محمد الرقيب 
مــن التأخير فــي ازالــة املعوقات 
رغــم االحتياج لهذا املوقع في ظل 
االعداد الكبيرة من املواطنني الذين 

ينتظرون احلصول على السكن.
وطالب العضو د.حســن كمال 
بضرورة بيان اسباب التأخير في 
عدم إزالــة العوائق من هذا املوقع 
املميز بعد ان مت ايجاد مواقع بديلة 
للشركات القائمة، داعيا الى وضع 
برنامج زمني لعملية تنفيذ الوحدات 

السكنية.
«أمالك الدولة»

واطلــع املجلس علــى الكتاب 
املقــدم مــن األعضاء حمــد املدلج 
وم.حمود العنزي وعبداهللا الرومي 
وعبدالوهــاب بورســلي ومحمــد 
الرقيب وعبدالعزيز املعجل وحمدي 
العازمي بشأن طلب تشكيل جلنة 
حمايــة أمــالك الدولة من خمســة 
أعضاء حيث متت االشــارة الى ان 
موعد تشكيل اللجنة اجلديد اكتوبر 
املقبل، كما مت قبول استقالة العضو 

احمد هديان من اللجنة.
ووافق املجلس على طلب بشأن 
إطالق اســم املغفور لــه بإذن اهللا 
تعالى السلطان قابوس بن سعيد 
على طريق الدائري السابع، واقر 
املجلس طلب األمانة العامة ملجلس 

اجلامعــات اخلاصة باملوافقة على 
طلــب الكليــة األســترالية إضافة 
طابق ثالث للمبنى ضمن حدودها 
مبنطقــة مبارك العبــداهللا قطعة 
٥، كمــا وافــق علــى طلب شــركة 
الســياحية لتطوير  املشــروعات 
موقــع حديقــة الشــعب مبنطقة 
الســاملية بتثبيت نســبة البناء لـ 
٢٠٪ من مســاحة القسيمة الكلية 
البالغة ١٢٩٦٨٧م٢ وان تكون نسبة 
التجارية املستغلة  االســتعماالت 

ضمن املشروع ١٢٪.
كمــا وافق املجلــس على طلب 
وزارة الشــؤون االجتماعية إلغاء 
تخصيص موقع لفرع بنك الكويت 
الوطنــي مبركــز ضاحيــة حطني 
قطعة ٤ وإعادة تخصيصه للوازم 
العائلة البالغة مســاحته ٣٠٠م٢، 
واقر املجلس طلب وزارة األوقاف 
توسعة موقع مسجد قائم مبنطقة 
اشــبيلية قطعة ٤، واملوافقة على 
طلب متديد قــرار املجلس البلدي 
بشأن مواقع البنوك مبركز ضاحية 
الرابية قطعة رقم ١، والطلب املقدم 
من احدى الشركات بإعادة تنظيم 
٤ عقارات اســتثمارية في منطقة 
اجلابرية قطعة ٣ وإضافة مساحة 

أمالك الدولة البالغة ١٢٠م٢. 
واعتمــد املجلس طلــب وزارة 
لكهربــاء واملاء تخصيــص موقع 
بديل للمحطــة الثانويــة القائمة 
بجــوار القســائم، واحــال الطلب 
املقــدم مــن الهيئة العامــة للبيئة 
بشــأن تخصيص ساحات خاصة 
بالشــاحنات واآلليات الى اجلهاز 
التنفيذي لتقدمي تقرير للمجلس، 
ووافق على اقتراح العضو مشعل 
احلمضان بشأن عمل مطب صناعي 
في منطقة كيفان قطعة رقم ٦ شارع 
٦٠، واملوافقة على الطلب املقدم من 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بزحزحة مسجد الشمري مبنطقة 
الشويخ الصناعية الثالثة حسب 
الوضع القائم، وطلب وزارة الشؤون 
تطوير مركز ضاحية الروضة الكائن 

ضمن منطقة الروضة قطعة ٢.
ورفــع رئيس املجلس أســامة 
العتيبي اجللسة لفقدانها النصاب 
اثناء فتح باب ما يستجد من أعمال.

املجلس كلَّف البلدية بخصم موقع اإلطارات البالغ ١٫٢٥٠كم٢ من مساحة املشروع.. وإعادة تنظيم ٤ عقارات استثمارية في اجلابرية

م.حمود العنزي وحمد املدلج وحمدي العازمي          (زين عالم)

عبداهللا احملري

صورة من توقيع األعضاء على املهلة احملددة للبلدية

م.عبدالسالم الرندي وأحمد هديان

د.علي بن ساير ومحمد الرقيبأسامة العتيبي مترئسا اجللسة

والذي مضى على املوافقة عليه منذ 
٦ سنوات وحتى اآلن لم تتم إزالة 
العوائق رغم جناح البلدية في إزالة 
العوائق التي تخصها واملتمثلة في 
موقع حجز الســيارات، خاصة ان 
قرار املجلس البلدي ألغى كل قرار 
سابق يتعارض مع املوقع، مؤكدا 
انه ال يجوز ألي جهة التواجد في 
املوقع رغم منح الشركات القائمة ٥ 
سنوات لالنتقال الى املواقع البديلة، 
ولذلك البد من خصم مساحة موقع 
االطارات والبالغة اكثر من كيلومتر 
مربع على ان يقدم للمجلس تقرير 
خــالل شــهر بخصوص شــركات 
الدواجــن واملعادن، وبعــد انتهاء 
املهلــة تتم االزالة وفرض ســلطة 
املجلس البلدي على االراضي، مؤكدا 
ان وقت الكالم قد انتهى وبدأ «وقت 

اجلرافات».
من ناحيته، أكد م.عبدالســالم 
الرنــدي اهميــة هــذا املوضــوع 
واعتباره ميس كل مواطن ويعطي 
مثاال صارخا على تعطيل مشاريع 
الدولة، داعيا الى عقد ورشة عمل 
بحضــور جميع اجلهــات املعنية 
ملناقشــة مشــروع املدينة الذكية 
وبيان اجلهة املسؤولة عن التقصير، 
خاصة ان طموح املواطنني اصطدم 
بصخرة التعطيل وأصبحنا نعاني 

من االحباط.

إطالق اسم السلطان قابوس بن سعيد على «الدائري السابع».. وطابق ثالث للكلية األستراليةقبول استقالة هديان من «أمالك الدولة».. وتطوير حديقة الشعب و١٢٪ نسبة «التجاري»
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بلد الـ ١٠٠٠٪
وحكاية إعدام شعب

لم يجد بـ«اخليري» 
عيبًا فقال يا أحمر اخلدين

احلرف٢٩

waha٢waha٢waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

آن األوان

د.عصام عبداللطيف الفليج

التعليم الوهمي!

وسام «قائد أعلى» للقائد اإلنسان

هندس

@Al _ Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

م. طارق جمال الدرباس

هنا الكويت

جاسم احلمر

في القانون املقترح لقانون املرور اجلديد 
ليس فقط أن األمر ال يُعقل، بل إنه يخترق 
حاجــز املنطق ويدوس في بطن العقل، فال 
يعقل ان الزيادات ترتفع عن الغرامات احلالية 
بنســبة تصل إلى ١٠٠٠٪، وكأن من صاغه 
وقام عليه وكتبه يتعمد تعمدا إعدام الشعب 
ماليا، ال يوجد تفسير آخر لهذه الزيادة غير 
املنطقية وغير املعقولة في الغرامات ملخالفات 
املرور سوى ذلك، وإذا كان يقصد أن يساوينا 
بالدول الغربيــة املتقدمة، نقول لهم: «انتو 
باألول صيروا مثل الدول املتقدمة وبعدين 

ارفعوا الغرامات ملليون دينار»!.
< < <

من صاغ القانون وحدد الغرامات أيا كان 
عليه بفحص قواه العقلية، فالبد أن أمرا ما 
حصل باخلطأ عند مناقشة او كتابة مواد هذا 
القانون، فال يعقل أبدا حجم الزيادات إذ أن 
هذا القانون، وكما هو واضح، ليس للردع بل 
لتحويل الشعب إلى مدين للحكومة بغرامات ما 
أنزل اهللا بها من سلطان، فمخالفة واحدة كفيلة 
بأن جتعلك أنت وأفراد اسرتك تعيشون في 
فقر ملدة شهر كامل، اذ ان اقلها قيمة تساوي 
نصف راتب موظف، وهذا ال يستقيم ال مع 
حجم املخالفة وال مع طبيعتها وال مع احلالة 
املادية للناس، إال إذا كان من صاغ القانون 
هدفه إلهاء الناس وإشغالهم، أو أن الهدف هو 
«املكاسر» فعند مناقشة القانون في املجلس 
سيتم تخفيض الغرامات املقترحة من ٥٠٠ 

دينار إلى ٢٠٠ او ١٥٠ دينارا.
< < <

مع هذا القانون ال ميكن أن أحسن الظن 
بنية احلكومة أبدا في تقدميها له، فاملقياس 
املطروح للغرامــات املقترحة وفق القانون 
يتجاوز العقل، بل ال أعتقد أن دولة في العالم 
لديها مثل هذه الغرامات املرورية، والتي معها 
ســيكون من االفضل لنا ان نبيع سياراتنا 

ونركب «قواري».
< < <

أقسم باهللا هذا القانون لو مّر فاحلكومة 
مقدمة املقترح بهذا القانون واملجلس الذي 
ســيوافق عليه هدفهما إعدام الشعب ماليا، 
وزراعة اخلوف في قلوب الناس من السير 

في الشارع.

كلما جلس في الديوانية انتقد العمل اخليري، فلما 
تقاعد ارتبط مبؤسسة خيرية، وبدأ يفتخر بأن عملهم 
داخل الكويت وينتقد اجلمعيات األخرى، ثم انتقل عملهم 
خارج الكويت وهو يتفاخر بإجنازاتهم اخلارجية، وبعد 
سنوات أصبحت مؤسستهم معتمدة لدى األمم املتحدة.

هذا وأمثاله كثيرون، ينتقدون العمل اخليري متأثرين 
باإلعالم الســلبي املعاكس، دون تثبت أو دليل، أو من 
بــاب إذا خاصم فجر، رغم ما نراه من زيادة في أعداد 
اجلمعيات واملبرات واللجان اخليرية والتطوعية، ورغم 
ما نشــاهده عيانا من إجنازات محلية وعاملية بحسب 
الكويتي،  التخصص، وإشادات دولية بالعمل اخليري 
حتى منح صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لقب 
«قائد إنساني عاملي»، والكويت «مركز العمل اإلنساني».

يضم العمل اخليري الكويتي جميع أطياف املجتمع، 
ففيه املؤسسات احلكومية واألهلية والفردية، وفيه جميع 
التيارات االجتماعية والسياسية والفكرية، وفيه الرجال 
والنساء، واملتقاعدون والشباب والصغار، وفيه التنوع 
بني اإلغاثة العاجلة واحلمالت االستراتيجية، كما يركز 
على التنمية البشرية وكرامة اإلنسان، ويهتم بالتعليم 
واملهنية والعالج وتشــغيل العاطلني، وبناء البشر قبل 
احلجر، وإقامة املشاريع املستدامة، حتى أصبح العمل 
اخليري الكويتي مرجعا للعديد من املؤسسات اإلنسانية 

الدولية.
كفــل أهل الكويت خالل نصف قرن ماليني األيتام 
حول العالم، وبنوا عشرات اآلالف من اآلبار واملساجد، 
وآالف املراكــز الصحية واملســاكن الصغيرة، ومئات 
املدارس والكليات واملعاهد املهنية واملزارع والوقفيات، 
إضافة إلى املشــاريع الزمنية مثــل إفطار الصائم في 
رمضان، واألضاحي، واإلغاثــات العاجلة عند الزالزل 
والفيضانــات واملجاعات وغيرها، فيا لها من إجنازات 

يفتخر بها كل فرد.
كما استضافت الكويت عدة مؤمترات للمانحني لعدة 
دول، بالتعاون مــع األمم املتحدة، وهي من أكثر دول 
العالم التزاما بصرف ما تعلن عنه دون خصومات إدارية.
ومن املؤسف أن هناك من ينتقد مؤسسات محددة 
بعينها دون دليل، مما يؤكد اخلصومة الشخصية، ويتمسك 
بأخطاء فردية وبشــرية، رغم أن أبناءهم وأصدقاءهم 
أعضاء فيها، ورغم دعوتهم لالطالع على الدفاتر والتقارير 
املعتمدة من وزارتي الشؤون واخلارجية ومكاتب تدقيق 
محاسبية دولية، ودعوتهم للمشاركة في حمالت التوزيع 
احمللية واملشــاريع اخلارجية، والشهادة اإليجابية لكل 
من سافر معهم من رجال أعمال وصحافيني وإعالميني 

وكتاب وفنانني ورياضيني.
وأعجبني عــدم تأثر الناس بهذه االتهامات الباطلة، 
واستمرارهم بدعم العمل اخليري الكويتي املتميز محليا 
ودوليا، وظهور احتاد يجمع اجلمعيات واملبرات اخليرية 
برئاسة العم خالد العيسى الصالح، حفظه اهللا، ومركز 
دراسات خيرية كويتي «فنار» برئاسة د.خالد الشطي، 
وممثال للعمل اإلنساني الكويتي في األمم املتحدة د.عبداهللا 
املعتوق، واضعني نصب أعينهم كلمة سمو األمير «العمل 

اخليري تاج على رؤوس الكويتيني».
التلفزيوني «سفراء اخلير»  البرنامج  عندما قدمت 
اكتشفت حجم العمل اخليري الكويتي الكبير بأشخاصه 
الكرام، وأعماله املتعددة، وشــعرت مبزيد من الفخر 
واالعتــزاز بهذا الوطن املعطاء، وتأكــد لي أن «العمل 
اخليري صناعة كويتية» فكرا ومنهجا، يشترك فيه التجار 
والشيوخ واإلسالميون والليبراليون وكل فئات املجتمع، 
دون هدف مادي أو إعالمي سوى رضا اهللا عز وجل.

احتار احلســاد في نقد العمل اخليري، فقالوا «يا 
أحمر اخلدين»، ولم أجد تفسيرا النتقاد القليل للعمل 
اخليري ســوى الغيرة، وصدق من قال «عذروب خلي 
حسنه الفتان»، فقليال من العدل معشر النقاد، وارحموا 
العمل اخليري من ظلمكم، ووجهوا سهامكم ملن حارب 

اخلير والوطن.
في البداية وقبل الولوج في املوضوع يجب 
ان ارسل اصدق التهاني والتبريكات أقدمها لـ 
«٩٩٫٧٪» من خريجي الثانوية بالقسم العلمي 
ولـ «٩٧٫٨٪» مـن خريجي القسم األدبــي 

ولـ «٩٦٪» من خريجي الديني.
انتشرت الفرحة في املنازل بسبب هذه 
النتائج التاريخية التي لم يسبق لوزارة التربية 

في الكويت أن شهدتها.
األمر الذي يطرح سؤالنا هو كيف باهللا 
عليكم يكون عدد ٥ من أوائل خريجي الثانوية 
قــد حصلوا على ١٠٠٪، تهانينها لهم، ولكن 
ذلك يعني أنهم لــم يخطئوا خالل األعوام 

الثالثة األخيرة كاملة!
إن ما يحدث في وزارة التربية من جناح 
الطلبة مبعدالت عالية وهمية كارثة بل (جرمية) 
التعليمية ومستقبل  الكويت  بحق منظومة 

ابنائها.
فمن املفترض من وزارة التربية ان تهيئ 
ابناءنــا ملواجهة حتديات احلياة في املرحلة 
األخيرة من التعليم األساسي، والتي ينتقل 
بعدها الطالب لـ«احلياة العملية» او الدراسة 
األكادميية، اال انهم يتخرجون بنسب عالية 

ال تعبر عن واقعهم التعليمي.
واحلقيقة هي ان املعدل الوهمي ال يعبر 
عن واقع احلال، وسيكون سببا في إحباط 
هؤالء الشباب وضياع مستقبلهم ومن بداية 
مشوارهم اجلامعي ســواء داخل او خارج 

الكويت.
إن ما سيحدث هو ان هؤالء الطلبة ممن 
ُقبــل بناء على معدله الوهمي، ســينصدم 
بالواقع، ويتســرب بعد عــام او عامني من 
اما باالنسحاب  التعليمي،  التحاقه مبساره 

او تغيير التخصص.
والنتيجة ضياع سنة الى سنتني من عمر 
هؤالء الطلبة، ضياع جهد الطالب، ضياع وقت 
وجهد الطواقم األكادميية واإلدارية لطلبة لن 
يكملوا مشوارهم األكادميي، إضافة إلى تبديد 
للمال العــام في غير محله، واحباط لهؤالء 

الشباب في بداية حياتهم اجلديدة.
سامح اهللا قيادات وزارة التربية وكل من 
ساهم في انحدار التعليم، وكان اهللا في عون 
الكويت وأبنائها على هؤالء التربويني الذين 

أجرموا بحق العملية التعليمية.
همسة: ألولياء األمور والطلبة.. احرصوا على 
البحث والتفكير واتخاذ اهم قرار من قراراتكم 
في اختيار التخصص املناسب الذي يتماشى 
مع قدراتكم وإمكانياتكم ويحتاجه ســوق 

العمل في الفترة القادمة.

لقــب جديد وتكرمي فريد مــن نوعه حصل عليه 
صاحب السمو األمير الشــيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، من قبل رئيس الواليات املتحدة االميركية 
دونالد ترامب مبنحه أعلى وسام استحقاق عسكري 
«قائد أعلى» وتســلمه نيابة عن سموه، الشيخ ناصر 

صباح األحمد، في البيت األبيض.
بذلك يضاف إلى تاريخ سموه احلافل باإلجنازات 
الدولية لقب ووســام جديد، حيث كان تكرمي سموه 
من قبل األمم املتحدة كقائد للعمل اإلنساني والكويت 
مركزا للعمل اإلنساني نظير اجلهود الدولية املستمرة 
في مساعدة الشعوب املتضررة من الكوارث واحلروب. 
ويعتبر وســام االستحقاق العسكري برتبة «قائد 
أعلى» الوسام املرموق والذي نادرا ما يتم منحه، وال 
يجري ذلك إال من قبل الرئيس األميركي، كما أنه مينح 
عادة لرؤســاء الدول أو رؤساء احلكومات، ومت منحه 

آخر مرة عام ١٩٩١.
ويؤكد هذا التكرمي الدور احملوري للكويت بقيادة 
صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد في نزع 
فتيل األزمات ودعم عملية االستقرار في منطقة اخلليج 
والشــرق األوســط بالطرق الديبلوماسية وتعزيزها 
باملساعدات اإلنسانية لكل دول العالم وتأصيل الشراكة 
التاريخية واملتميــزة واملمتدة بني الكويت والواليات 
املتحدة األميركية مع قرب حلول الذكرى الستني إلقامة 

العالقات الديبلوماسية بني البلدين الصديقني.
باملختصر: األلقاب واألوسمة تبحث عمن يستحقها.

رســالة: سياســة الكويت اخلارجية املتوازنة تتصف 
بالعقالنية وبحكمة قادتها، وصاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد من يرســم املسار الذي نسير 
عليه بخطى واضحة وواثقــة مما جعل للكويت ثقال 

ووزنا في القضايا والعالقات الدولية.

حتديد للسقف النهائي.
للمجتمع ولدت  العامــة  احلالة 
وبالتدريج مشــاعر االستياء بني 
أوساط الشباب مع التذمر وبصوت 
عال مــن بيئات العمــل احلكومي 
واخلاص ومن تأخر مشاريع التنمية 
وغيرها، ومع ارتفاع قصص الفساد 
فقد الشباب الثقة باملستقبل وبدأنا 
نشاهد ونسمع عن هجرة الشباب 
لالستقرار خارج الوطن، وألن الكويت 
بلد شــاب فمن سيتسلم الوظائف 
ومن سيقود التنمية ومن سيحمي 
الوطن عندما يفقد الشــباب ثقتهم 

وحبهم ألرضهم؟!
وكيف سيســير الركب ونحن 
نعيش عواقب صمــت احلكومات 
السابقة عن العديد من القضايا التي 
طفحت على السطح والتي ال تريد 
للبلد دستورا وال نظاما، ولألسف 
يغذيها ويقويها تزايد صراع السلطة، 
ففقدنا قدرتنا على الرؤية السليمة، 
لكن احلقيقة أن األرض والشــعب 

شيء واحد، واهللا املستعان. 

العهد األمني، فالكويت ودورها اإليجابي 
واحملوري في املنطقة العربية والقضايا 
احملورية في الشرق األوسط، هو دور 
يتميز باحلكمة، ويجب أن ننتبه لكل 
احملاوالت اخلارجية التي حتاول إخراج 
الكويت عن دائــرة احلياد واملوقف 

اإليجابي في مختلف القضايا.
احلذر كذلك من بذرة الفساد التي 
كبرت وترعرعت، وصارت شــجرة 
خبيثة تنشر اخلراب، ومن ثم يجب 
التعجيل باجتثاثها من فوق األرض، 
وخلع جميع جذورها، قبل أن يصبح 
الفساد جرثومة عصية على املقاومة، إن 
الكويت في مفترق طرق، وفي معركة 
مصيرية مع الفســاد، وجناح الدولة 
في مواجهة هؤالء الفاسدين ال يعني 
فقط النجاح في عالج األخطاء، وفي 
النجاح  الراهن، بل  الوضع  تصحيح 
في رسم مســتقبل أفضل للكويت 
ولألجيال القادمة، لذلك.. ال تخافوا.. 

ولكن احذروا!
أرجوحة سعودية: نبارك للشقيقة الكبرى 
السعودية في يومها  العربية  اململكة 
الوطني عسى أيامهم كل أفراح، أهل 
النخوة والشجاعة والكرم، ألف ألف 
مبروك لسيدي خادم احلرمني وولي 
عهده األمني والشعب السعودي كافة.

واالقتصادية، كان املشهد في واشنطن 
بليغا لكل من تسول له نفسه العبث 
العظيمة  الكويت وبالصورة  بتاريخ 
التي يرى بها العالم، قائدنا وأميرنا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
السير على  األحمد والكويت، علينا 
السامي، حفظه  خطاه وخطى نطقه 
اهللا ورعــاه، وأن نؤمن بأن الكويت 
العربية  الثوابت واملبــادئ  صاحبة 
العريقة والروح اإلسالمية األصيلة.

فبعد وسام قائد اإلنسانية والذي 
صادف ذكرى تقليد ســموه به قبل 
عدة أيام، جاء وسام الرتبة العسكرية 
استحقاقا دوليا ثانيا لسمو أمير البالد 
أبونا كلنا بوناصر أطال اهللا في عمره 
وأعاده املولى الى أرض الوطن مشافى 

معافى.
كلمة: حفظ اهللا سمو االمير وأمت شفاءه 

وعودته الى وطنه وشعبه.. آمني.

اقناع اهل بيتك او زمالئك او اصدقائك 
او معارفك باالختيار السليم، وحاسب 
نفســك قبل ان حتاســب اآلخرين، 

واغضب كما تشاء!
ها هو موعد احملاسبة واملكاشفة 
لنوابنا يقترب بسبب دنو مجلس ٢٠١٦ 

من أيامه األخيرة.
فإذا تكررت طرق االختيار، فإن 
ذات النواب سيعودون وهم محشومون 
معــززون مكرمــون محمولني على 
االكتاف بتجديــد الثقة، او على اقل 
تقدير ممكن أن تتغير االسماء ويظل 

ذات االداء عبر وجوه اخرى.
وللحق فــإن ال مجال للتفاؤل أو 
لوجود ضوء في آخر هذا النفق املظلم 
بعد املؤشرات التي ظهرت مؤخرا من 
نتائج االنتخابات الفرعية والتشاوريات 
او التزكيات او التصفيات التي توضح 
اننا سنرى مجلس ٢٠١٦ مرة اخرى 
من حيث االداء وان تغيرت االسماء.

فال طبنا وال غدى الشر!

للسيطرة على اخلليج، ومن هنا كانت 
االستعدادات املسبقة في نشر فكرة 
الدولة املؤقتة وتركها تترســخ في 
النفوس الهشــة التي لهثت لتأمني 
نفسها ماديا دون االلتفات للنتائج، 
املعدي قد  الفســاد كاملرض  وألن 
استشرى في مفاصل الدولة جميعها 
وفي نفس اخلط بدأت دورات التنمية 
البشرية ثم الطاقة والتي تتمحور في 
حب الذات والتركيز على املصلحة 
اخلاصة والثقة بالنفس والرأي وبال 

املواطن اإلجناز بأم عينيه على أرض 
الكويت واقعا معاشا ذا نتائج إيجابية.

 ويجــب احلذر مــن املؤامرات 
اخلارجية التي حتــاك للكويت، كما 
الفترة األخيرة، فما  التمســناه في 
حدث ويحــدث اآلن يــدل على أن 
هناك أيــادي خارجية حتاول العبث 
باستقرار الكويت الداخلي، ويبدو أن 
األيادي اآلثمــة حتاول الضغط على 
الكويت من أجــل تغيير موقفها من 
القضايا احملورية والقومية، وهو أمر 
لم ولن تقبله الكويت في ظل سياسة 
رشــيدة وحكيمة، حتت قيادة األب 
قائد اإلنسانية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وعضيده ولي 

التي انتهجها سمو األمير في تثبيت 
أمام شــعوب املنطقة  الدولة  دعائم 

والعالم.
بالتقدم  أن نكمل املسيرة  علينا 
وفكريــا،  ومجتمعيــا  إنســانيا 
وإعداد العــدة خللق جيل ميلك كل 
مقومات القوة الفكرية والعســكرية 

وطريقتها ونتائجها، و«خبز خبزتيه 
يا الرفلة اكليه»!

ايها الناخب الغاضب حاسب نفسك 
على تقصيرك جتاه عدم دعم املرشحني 
املصلحني، وحاسب نفسك على عدم 
الفساد والفاسدين، وحاسب  كشف 
نفســك ألنك اجنررت إلــى املعارك 
اجلانبية والهامشية وتركت ما هو اهم، 
وحاسب نفسك على انك لم تتمكن من 

سيطرت على بعض العقول وتشابكت 
مع دائرة الصراع احمللي على السلطة، 
وهكذا تتالت حلقات الفساد وتشابكت 
وبال أدنى رحمة بالوطن والشعب.

الكويت الدولة اخلليجية السباقة 
دائما للتطوير والتجديد، واملتفردة 
باحلياة النيابية ومبســاحة احلرية 
مع شعب وفي لوطنه جريء محب 
للحياة ومتجدد اشتهر بالتجانس رغم 
تعدد طوائفه، هذه املنارة اخلليجية 
ال تتناسب مع املخططات الظالمية 

أن تتسم الفترة القادمة مبحاسبة جادة 
وحازمة للحكومة ومؤسساتها املختلفة، 
فما الذي مت إجنازه، وما التطورات في 
املشاريع احلكومية املختلفة؟، وعليه 
فإن الدور الرقابي للمجلس يجب أن 
يكون في موضعــه الصحيح، ال أن 
يصير محابيا ومدافعا عن احلكومة، 
فقد طالت الســنوات في الوفاق بني 
املجلس واحلكومة، والذي لطاملا نشده 
البعض، غير أننا لم نر من هذا التوافق 
سوى جعجعة بال طحني، وفي بطء في 
تنفيذ املصالح واملشاريع احلكومية، 
وتعطل في عجلة التنمية الكويتية، ومن 
ثم فإن مرحلة التسويف احلكومي يجب 
أن تتوقــف وتنتهي، ويجب أن يرى 

ويحمل حضور الشــيخ ناصر 
عدة معاٍن وطنية، حيث أصبح املشهد 
اســتحقاقا قاطعا علــى الكويتيني 
والكويتيات بالسير قدما نحو منظومة 
تطهير البالد من الفساد. ودفع عجلة 
التنمية وعدم املســاهمة في تشويه 
الصورة عالية املضامني في السياسة 

هناك من منــح الثقة وجددها لهؤالء 
النواب، فهم لم يسلبوا كراسيهم او 
بأيادي  ايديهــم، بل  ينالوها بوضع 

ناخبيهم!
ان كان هنــاك ايها املواطن لديك 
غضب، فاغضب من نفسك أوال ألن 
ما حدث ويحدث وسيحدث هو نتيجة 
قراراتــك واختياراتك، وعلى كل من 
ينتقد ويعترض ان ينظر الى اختياراته 

تعيش الكويت فترة من أصعب 
الفترات الزمنية في تاريخها املعاصر، 
حيث يسيطر القلق على اجلميع بال 
استثناء، فالصورة العامة قامتة وروح 
التفاؤل تدنت إلى أقصى درجاتها، 
واألخبار احملبطة ترد إلى مسامعنا 
يوميا حتى اختلطت اإلشاعة باحلقيقة 
فلم نعد منيز بينهما، وقصص الفساد 
حتيطنا من كل جانب لوزراء ونواب 
وقياديني وموظفني كبارا وصغارا 
عدا اجلهاز األمنــى والذي يوجب 
عليه حماية الوطن واملواطنني، ذئاب 
مستعرة في الداخل واخلارج كشفت 

عن أنيابها القذرة ضد الكويت. 
األرض الطيبة املعطاءة الكويت 
ال تستحق هذا اجلحود الصادم من 
اجلميع، فالصــراع احملموم لنهب 
ثروات البالد أصبح حديث الشارع، 
واملبالغ باملليارات ومعها تضاعفت 
مشاكل هذا البلد الصغير املساحة 
وبصورة غريبة تثير الدهشة، كل 
املؤشرات تخبرنا بأن فكرة الدولة 
املؤقتة والتي سوقتها جهات غربية قد 

«ال تخافوا.. ولكن احذروا!»..هذا 
هو املعنى العام الذي ميكنني استشفافه 
من الوضع الذي متر به الكويت في 
املرحلة احلاليــة، فيجب أال يتملكنا 
اخلوف، ألن اخلوف قد يكون عائقا 
عن السعي إلى احلل، وعالج املشكالت، 
وقد يكون اخلوف سببا في ارتكاب 
األخطاء سيئة العواقب على اجلميع، 
ومــن ثم فإن احلذر هو املطلوب في 
الفترة القادمة، ألن احلذر ينجينا بإذن 
اهللا من اخلطر، والسؤال املطروح هو، 

مم يكون احلذر؟!
واإلجابة باختصار، وجوب احلذر 
من الوقوع فــي أخطاء املاضي، من 
وجود فئة مسيطرة تسعى لتحقيق 
مصاحلها ومكاسبها الشخصية على 
حســاب مصالح الوطن واملواطنني، 
وفي هذه احلالة فإن اخلطر سيكبر 
ويستسعر، ألن بعض هؤالء يظن أن 
مصلحته هي مصلحة الوطن بل تفوق 
عنه، ومن ثم فإنه يعمل مببدأ «أنا ومن 
بعدي للطوفان»، ولألسف فإنهم أول 
من يهرب في وقت الطوفان والتاريخ 
شاهد، فيا رب ســلم سلم، واحفظ 
الكويت من هؤالء الركاب الزائلني عن 

سفينة الوطن الباقية.
احلذر كذلك من التسويف، فيجب 

اســتحقاق دولي جديد يضاف 
التي تقلدها صاحب  الى األوســمة 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
أال وهو وسام القائد العسكري، احد 
رتب األوســمة العسكرية العليا في 
الواليات املتحدة األميركية التي متنح 
لقادة الدول الفاعلني على مستوى دول 
العالم، قلد الوســام لسموه الرئيس 
األميركي دونالد جي ترامب، استحقاقا 
ملشاركته في فض النزاعات بني الدول 
وقيادته لدفة اإلنسانية بني الشعوب 
املقهــورة والبالد املنكوبــة دوليا، 
وتفتخر الكويت وأبناؤها بســموه. 
حفظ اهللا أميرنا فــي حله وترحاله 

وأعاده إلينا ساملا غامنا.
وكان للشيخ ناصر صباح األحمد 
حضور مميز في البيت األبيض بعد 
دعوته لتســلم الوسام، حيث تسلم 
الوسام نيابة عن صاحب السمو األمير.

ميكن تعريف الغضب بأنه شعور 
قوي باالنزعاج وعدم االرتياح بسبب 
حالة عاطفية ألسباب ومواقف خارجية 

او داخلية.
وال شك ان هناك موجة من الغضب 
واحلنق من املواطنني على اداء مجلس 
االمة ٢٠١٦، فاجلميع يتحلطم سواء 
من املعارضة كالعادة وحتى في جانب 

املواالة.
ناخب «يسن ضرســه» غاضبا 
متوعدا مبعاقبة النواب على مواقفهم.

مع ان احلقيقة هي أن اغلب اعضاء 
البرملان لم يكونوا وجوها جديدة بل 
يعرفهم املواطنــون جيدا ويعرفون 

طريقة ادائهم وتفكيرهم.
اذن انت ايها الناخب من جددت به 
الثقة وحولت هذا املرشح من مواطن 
الى نائــب، والناخبون امثالك هم من 
خرجوا من منازلهم ذات يوم ليدلوا 

بأصواتهم لهم.
واحلقيقة التــي ال جدال فيها ان 

أرجوحة

ال تخافوا.. 
ولكن احذروا!

أ.د.مناور بيان الراجحي

سلطنة حرف

استحقاق
دولي جديد

 لصاحب السمو
طارق بورسلي

بعد الفصلة

أيها املواطن.. 
اغضب!

amalmudahka@gmail.comعبداحلميد مبارك املضاحكة

رؤية

الكويت.. 
األرض والشعب

 Hanan.AlRoumi@gmail.comحنان بدر الرومي
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الصالح خلريجني من پولندا وأميركا: طّبقوا القانون  وحافظوا على حريات الناس

اســتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس خالد الصالح امس 
األول كوكبة جديدة من الضباط اخلريجني 
من األكادميية البحرية الپولندية وعددهم 
١٨ ضابطا، وضابط هندسة كهربائية من 
جامعة فلوريدا انترناشيونال في الواليات 

املتحدة األميركية.

وذلك بحضور كل من:
- الفريق/ عصام سالم النهام - وكيل 

وزارة الداخلية.
- اللواء/ ناصر بورسلي - مدير عام 
أكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية.

- العميد/ علي جاسم الوهيب - مساعد 
مدير عام شؤون األكادميية.

وهنــأ الصالح أبناءه اخلريجني قائال: 
«أبنائي..أبارك لكم شرف االلتحاق باخلدمة 
العسكرية، وااللتحاق بزمالئكم وحصولكم 
على الشــهادات من اجلامعات األوروبية 
واألميركية، وشرف االلتحاق بقطاع احلدود 
(اإلدارة العامة خلفر السواحل) فأوصيكم 
بحفظ األمــن وتطبيق القانون واحلفاظ 

علــى اآلداب العامة وعلى حريات الناس 
وحقوقها، وأن يوفقكــم اهللا بهذه املهمة 
العظيمة، ونســأل اهللا عز وجل الشــفاء 
العاجــل للقائد األعلى للقوات املســلحة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وأن يــرده إلينا ســاملا غامنا، وأن يحفظ 
سيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

اجلابر الصباح ويلبســه ثــوب الصحة 
والعافية».

وقــد أعــرب اخلريجــني عن شــكرهم 
وتقديرهم للوزير الصالح والقيادات األمنية 
كافة، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن 
الظن، وأنهم سيبذلون ما بوسعهم من أجل 

رفعة الوطن وسالمة أراضيه.

استقبلهم بحضور الفريق النهام قبل التحاقهم بـ«أمن احلدود»

أنس الصالح والفريق عصام النهام واللواء ناصر بورسلي والعميد علي جاسم خالل التكرمي ...الصالح مكرما احد اخلريجني وزير الداخلية أنس الصالح ووكيل وزارة الداخلية يتوسطان املكرمني

يقظة «أمن حولي» تقود لضبط كوكتيل سالح ومخدرات

«التمييز» تؤيد براءة العبيدي والسهالوي ومسؤولني من تهم فساد

سيدة تتهم ابنها السوابق بسرقة إلكترونيات وغاز وذهب

عبدالكرمي أحمد

رفضت الدائــرة اجلزائية في محكمة التمييز 
برئاسة املستشار عبداهللا اجلاسم طعن النيابة 
العامــة بحكم محكمــة الوزراء القاضــي ببراءة 
وزير الصحة األسبق وستة متهمني آخرين بينهم 

مسؤولون في الوزارة من تهم تتعلق بالفساد.

وكانت هيئة مكافحة الفســاد قد قدمت بالغا 
للنيابــة يتهــم الوزير العبيــدي ووكيل الوزارة 
السابق د. خالد السهالوي وآخرين بترسية مناقصة 
أدوية «قمل» لشركة عائدة لألول مبا يثير شبهة 

التنفيع واختالس األموال العامة.
ومثل املتهمون في وقت ســابق أمام احملكمة 
وأنكــروا ما أســند إليهم من اتهامــات مبينني أن 

الوزير ترك الشركة فور توليه املنصب الوزاري، 
وأنهم قاموا بإجراءات الترسية وفق القانون.

وقال احملامي عادل العبدالهادي بصفته وكيل 
مسؤولة متهمة بالدعوى، لـ «األنباء» إن احملكمة 
اطمأنت إلى أدلة البراءة ولم تطمئن لشهادة شهود 
هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن أقوالهم جاءت 

مرسلة تخلو من أي دليل.

محمد اجلالهمة - محمد الدشيش

«ابني سرق كل شيء أو كل ما أمتلكه.. سرق 
الثالجة والغسالة وذهب، حتى سلندرات الغاز لم 
تســلم من سرقته» بهذه اإلفادة أبلغت سيدة من 
غير محددي اجلنســية عمليات وزارة الداخلية. 
وقال مصدر أمني إنه فور تلقي بالغ السيدة، مت 
إخطار مخفر املنطقة التابع لها وهو مخفر شرطة 
شــمال غرب الصليبخات، حيث قالت املبّلغة إن 

ابنها سرق عدد ١ مبرد وغسالة و٢ درام غاز وخامتا 
يقــدر ثمنه بـ ١٢٠ دينــارا، وأضاف املصدر: لدى 
االستعالم عن االبن تبني أنه من أرباب السوابق 
في تعاطــي املواد املخدرة، ومت تســجيل قضية 

سرقة ضد معلوم.
مــن جهة اخرى حتفــظ رجال امــن محافظة 
االحمدي على هاتف نقال يعود الى شخص مجهول 
اقدم على سلب وافد آسيوي، وخالل هروبه سقط 
الهاتف من اللص ليلتقطه املارة ويسلمونه لرجال 

االمن. وبحســب مصدر امني، فإن بالغا ورد الى 
عمليــات الداخلية يفيد بتعــرض وافد للضرب 
والســلب في منطقة املنقف خــالل توقفه مقابل 
بقالــة، وبانتقال رجــال االمن الى املوقع تبني ان 
املجني عليه يدعى امتياز وان اللص قام بطعنه 
وسلبه ٢٠٠ دينار وخالل هروبه جريا على االقدام 
سقط هاتفه، واكد املصدر ان الهاتف سيقود الى 
ضبــط املتهم على ان يخضــع لتحقيقات مكثفة 

بشأن قضايا مماثلة سجلت ضد مجهول.

سعود عبدالعزيز

وجه وكيل وزارة الداخلية 
األمــن  لشــؤون  املســاعد 
العــام اللواء فــراج الزعبي 
بإحالة ٤ أشــخاص (شابني 
وفتاتني) إلــى االحتجاز في 
مخفر شــرطة ميدان حولي 
حلني عرضهم على اجلهات 
املختصة، كما وجه بالتحفظ 
على املضبوطات من األسلحة 
واملواد املخدرة والذخيرة التي 

ضبطت بحوزتهم.
وجاءت تعليمات الزعبي 
عقب إخطــاره بالواقعة من 
قبل مدير عــام مديرية أمن 
حولي اللواء عبداهللا العلي 
والذي سارع إلى موقع البالغ 
عقب تلقي اشــارة بتوقيف 
وبحوزتهــم  األشــخاص 

األسلحة واملواد املخدرة.

ونــوه املصــدر إلــى ان 
توجــه  ســوف  املتهمــني 
إليهم تهم متعلقــة بحيازة 
مواد مخــدرة واالجتار فيها 
اســتنادا إلــى العثــور على 
مخــدرات ومبلغ مالي كبير 
بحوزة املوقوفني إلى جانب 
حيازة أسلحة وذخيرة دون 
ترخيص، الفتا إلى ان النيابة 
العامة ستقف على احلقيقة 
بشأن العالقة التي تربط بني 

املتهمني.
واستنادا إلى مصدر أمني 
فإنــه وفيما تســير عقارب 

على أمــر ما وبســؤاله عن 
أسباب هذا التوقف بعرض 
الشارع زعم ان املركبة معطلة 
وعليه مت التواصل مع مدير 
األمن الــذي وجه باتخاذ ما 
يلزم فتم إخضاع املركبتني 
للتفتيش والعثور بداخلهما 
على ٢ سالح كالشينكوف و٤ 
مخازن لذات السالح وبندقية 
ذاتية ومســدس و١٠١ طلقة 
كالش و٤ قطــع حشــيش 
و٨ حبات مخدرة وساطور 
وميزان حساس ومبلغ ١٥٤٧ 

دينارا.

الساعة إلى الثالثة والنصف 
بعــد منتصف الليل رصدت 
احــدى دوريــات أمن حولي 
مركبتني تعيقان حركة السير 
وعليه توقفت الدورية خلف 
املركبتــني ملعرفة ما يحدث، 
وتبني ان املركبة األولى فيها 
مواطــن ضابــط فــي وزارة 
الداخلية وبرفقته ســيدتان 
واملركبة األخرى بها شخص 

تبني انه بدون.
وأضاف املصدر: لدى نزول 
رجلي أمن حولــي فوجئوا 
بالضابــط يحاول التســتر 

بحوزة مالزم أول و«بدون» وسيدتني.. ومخالفة إعاقة سير كشفت املستور

اتهموا بتنفيع شركة الوزير األسبق بصفقة أدوية «قمل»

التحفظ على هاتف لص سلب «امتياز» بعد الطعن في املنقف

اللواء عبداهللا العلي اللواء فراج الزعبي

املضبوطات من املخدرات واالسلحة

إلى ذلك، قال مصدر أمني 
ان احلسم الذي أبداه اللواء 
عبداهللا العلــي في القضية 
كان له الدور املهم في توقيف 
املتهمني، حيث مبجرد إبالغه 
من قبل قائد املنطقة بأن هناك 
٤ أشخاص مشتبه بهم ومن 
بينهم ضابط برتبة مالزم أول 
أمــر باتخاذ كامل اإلجراءات 
القانونيــة بغض النظر عن 
املوقوفني، وإذا ما كان بينهم 
ضابــط ســواء برتبة مالزم 
أول وهو املتهم في القضية 
أو برتبة أعلى، الفتا إلى ان 
تعليمات اللواء العلي انطلقت 
من توجيهات وحرص نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية انس الصالح ووكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهام على تطبيق القانون 

على اجلميع سواسية.

النيران اتت على مدرجات الفروسية

إخماد حريق نشب 
في مدرجات نادي فروسية اجلهراء

احمد خميس

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
باإلدارة العامة لإلطفاء ان فرق اإلطفاء 
متكنــت صباح امس من إخماد حريق 
اندلــع في مدرجــات نادي فروســية 

اجلهراء من دون وقــوع أي إصابات، 
وأوضحت اإلدارة ان املساحة التي وقع 
بها احلريق بلغت ٣٠٠ متر مربع، وقد 
تعاملت معه فرق إطفاء اجلهراء احلرفية 
والتحريــر، ومت فتح التحقيق ملعرفة 

أسباب احلادث.

فتح حتقيق في إلقاء فتاة نفسها 
من علو ورفض إسعافها

تدّخل أمني سريع أنقذ زوجة 
من القتل بساطور

«اآلداب» في إفادة عن احلمام املشبوه: 
املقطع املصّور لزوجني

حتقيق في مالبسات وفاة شاب بغرفة نومه

محمد اجلالهمة

أكد مصدر أمني أن حتقيقا موســعا 
سيفتح مع أسرة فتاة أقدمت على إلقاء 
نفسها من الطابق الثاني عقب احتجازها 
داخــل غرفتها،على أن يخضع عدد من 
أفراد اسرتها لتحقيقات اخرى متعلقة 
برفض اســعاف الفتاة ومحاولة اعاقة 
نقلهــا الى العالج مــن اصابات خطرة 

حلقت بها.
وبحسب مصدر امني، فإن بالغا ورد 
الى عمليات الداخلية يفيد بوجود حالة 
سقوط من علو، وعليه سارع الى موقع 
البالغ عدد من رجال األمن واإلسعاف، 

ولدى وصولهم تبني سقوط فتاة (من 
مواليــد ٢٠٠٠ ) مــن علــو وأنها كانت 

محتجزة فأقدمت على الهرب بالقفز.
وأضاف املصدر: لــدى نقل املصابة 
الى سيارة االسعاف فوجئ رجال األمن 
والطوارئ الطبية بتدخل من قبل بعض 
أقارب الفتاة إلعاقة نقلها للعالج ليتم 
التعامل مع األقارب بشكل جدي وتسهيل 

نقلها للعالج.
ومت إيداع الفتاة غرفة العناية حتت 
احلراسة وتبني أنها مصابة بنزيف في 
الرأس وكسر في احلوض والقدم اليمنى 
وكدمات متفرقة، وقد أفادت الفتاة أنها 

كانت تتعرض لالحتجاز القسري.

محمد اجلالهمة

متكن رجال أمن الفروانية، ومن خالل 
تدخــل ســريع، من إنقــاذ مواطنــة كادت 
أن تتعــرض للقتل على يــد زوجها «غير 

الطبيعي».
وبحســب مصدر أمنــي، فإن عمليات 
الداخلية تلقت بالغ استغاثة من مواطنة 

قالــت فيه إنهــا تقيم في إحــدى مناطق 
الفروانية وزوجهــا بحالة غير طبيعية 
ويحمل ســاطورا ويقوم مبحاولة كسر 
باب غرفتها، مشيرة الى انها هربت أبناءها 
من النافذة، وعلى الفور توجه الى موقع 
البالغ رجال األمن ومتت السيطرة على 
الــزوج وحترير الزوجــة وفتح حتقيق 

بالواقعة.

محمد الدشيش

أبلــغ مصدر أمني «األنباء» أن إدارة 
مباحث اآلداب واالجتار بالبشر أجرت 
حترياتها بشأن املقطع الذي مت تداوله 
أمس األول بشــأن أمور مشبوهة تدار 
مــن أحد احلمامــــات في العاصمـــــة، 
وبحســـب مصدر أمني فـــإن التحريـــات 

خلصت إلى أن ال أعمال مشــبوهة تدار 
داخل احلمام، وان املقطـــــع مجـــــرد 
زوجــــة تدخل الــى احلمـــــام ويقوم 
زوجهــا بانتظـــــارها خارجـــــه نظرا 

لتأخــر الوقت. 
ونوه املصدر إلــى أن إدارة مباحث 
اآلداب تأكدت يقينــا من عدم صحة ما 

ذكر في املقطع.

وجه وكيل نيابة الفروانية بإحالة جثة 
شاب الى الطب الشرعي للوقوف على سبب 
وفاته. وكانت عمليات الداخلية تلقت بالغا 
يفيد بوفاة شاب داخل غرفة نومه، ولدى 

توجه االجهزة املختصة مت االشتباه في ان 
وفاة الشاب بها شبهة جنائية ليتم اخطار 
وكيل النائب العام الذي وجه مبا ذكر في 

بداية اخلبر.

أسعفت بحالة حرجة إلى العالج والنيابة تسجل قضية «حجز من دون وجه حق»

«الداخلية»: ضبط ١٥ متشاجرًا 
في مستشفى مبارك الكبير

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية أن قطاع األمن 
العــام متكن من ضبط ١٥ شــخصا من 
جنسيات مختلفة في مشاجرة مبستشفى 
مبــارك الكبير اســتخدموا فيها اآلالت 
احلادة، وجار ضبط آخرين هربوا الى 

جهة غير معلومة.
وفي تفاصيل الواقعة، فقد تلقت غرفة 
عمليات وزارة الداخلية بالغا باقتحام 
مجموعة من األشخاص مستشفى مبارك 
الكبير، واعتدوا على آخرين باستخدام 

آالت حادة وحدوث إصابات بني أطراف 
املشاجرة.

وعلى الفور، انتقلت دوريات األمن 
العام الى موقع البالغ والتي استطاعت 
فور تدخلهـــــا القبض على ١٥ شخصا 
بينما فر آخرون إلى جهة غيــر معلومــة.

ومت تسجيل قضية جناية ضرب رقم 
٢٠٢٠/٦٢ جنايات اجلابريـــــة، وإحالة 
املتهمـــــني الــى جهــات االختـــصاص 
التخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمة 

بحقهـــم.

تسجيل قضية جناية ضرب ٢٠٢٠/٦٢ جنايات اجلابرية
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الراحل محمد أحمد احلمد أمني عام املجلس الوطني كامل العبداجلليل

كامل العبداجلليل يستذكر بصمات
رئيس فرقة أوالد عامر الشعبية

نعى أمني عــام املجلس الوطني للثقافة 
العبداجلليل رئيس  والفنون واآلداب كامل 
فرقة أوالد عامر الشعبية وأحد أهم مؤسسيها 

الراحل محمد أحمد احلمد.
وقال العبداجلليل: إن للمغفور بصمات 
واضحة في االرتقاء بالفن الشعبي الكويتي 
من خالل جهوده الواضحة في الفرقة الشهيرة 
التي قدمت مختلف فنون اإليقاع والصوت 
وفن العرضة والعديد من الفنون الشــعبية 
املســجلة واملوثقة، والتي تأسست في عهد 
الشيخ مبارك الصباح وتعد إحدى أقدم فرق 
العرضة احلربيــة في الكويت، حيث يرجع 

تاريخ نشأتها إلى أكثر من ١٠٠عام.

وأضاف: لقد كان للمغفور مساهمات مهمة 
ومستمرة في أنشطة املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب من خالل أنشطته املتعددة 
سواء في املهرجانات السنوية أو غيرها والتي 
حرص من خالل فرقته على ترسيخ االهتمام 
بالفنون الشعبية الكويتية األصيلة، كما كانت 
أول فرقة تهتم بالزي الشــعبي ومكوناته 
املختلفة لغرض االستعراض الفني. وتقدم 
العبداجلليل بخالص التعازي واملواساة إلى 
أسرة الفقيد واألسرة الفنية، مؤكدا أنها فقدت 
برحيله علما من أعالم الفن الشعبي، داعيا 
املولى تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته، 
وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

جاسم النبهان: «سما عالية» واجه التحديات بنجاح
وعبداهللا السيف: العرض سيكون نهاية العام احلالي

عبداحلميد اخلطيب

عبر الفنان القدير جاسم النبهان عن سعادته 
بعــودة تصوير عمله الدرامي اجلديد «ســما 
عالية»، قائال: شارفنا على االنتهاء، حيث إننا 
اجنزنا جزءا من املسلســل يناير املاضي قبل 
أزمة «كورونا» ونكمل هذه الفترة باقي املشاهد، 
وبالنسبة لي يتبقى يومان تصوير لشخصيتي 
التي تأتي ضمن أحداث مشوقة ومختلفة شكال 
ومضمونا، حيث نســلط الضوء على قضايا 

متعددة في اكثر من فترة زمنية.
وأكــد النبهان في تصريح لـــ «األنباء» أن 
«كاســت» العمل بقيادة املخــرج محمد دحام 
الشمري متحمس لهذه التجربة الدرامية التي 
وصفها بـ «املتكاملة». وقال: استطاع املسلسل 
أن يقف بنجاح في وجه التحديات الكثيرة التي 
تعرض لها بسبب جائحة كورونا وغلق املطارات 
واحلظر الشــامل، وذلك باإلصــرار والتفكير 
السليم، مستدركا: ال ميكن ان ننسى املجهود 
املبذول من جميع املشاركني في املسلسل بداية 
من اإلنتاج الضخم والذي ذلل جميع العقبات 
لنظهر في أفضل صورة، واإلخراج الرائع حملمد 
دحام الشمري، والقصة املتميزة والسيناريو 
واحلوار املتقن لصالح النبهان وشيخة بن عامر، 
ناهيكــم عن األداء التمثيلي من جميع الزمالء 
الذيــن يقدمون مباراة فنية عالية املســتوى، 
وهو ما ســينعكس على الشاشــة في صورة 
عمل مبهر بكل جوانبه، ملمحا الى انه يجسد 

ضمن األحداث دور األب وزوجته زهرة اخلرجي 
وأبنائهما عبداهللا السيف وحمد العماني وأحمد 
النجار، والذين سيتأثرون جميعا بالتغيرات 
االقتصادية واالجتماعية والطفرة املادية الكبرى 

في املنطقة.
وفي الســياق نفسه، كشف املنتج والفنان 
عبداهللا السيف في تصريحات له، عن أن «سما 
عالية» ســيكون جاهزا للعــرض قبيل نهاية 
العام احلالي، الفتا الى انه يقدم فيه دور تاجر 
في ســتينيات القرن املاضي يواجه املصاعب 
والظروف، وصوال الى فترة الثمانينيات وبداية 
التسعينيات، الفتا إلى أن املسلسل يناقش بشكل 
عام حرية املرأة في التعليم واحلياة والظروف 
واألفكار واملوروث االجتماعي الذي يؤثر عليها 
في املجتمع ويجعلها حبيسة العادات االجتماعية 
القدمية، وأيضا املعوقات التي تواجهها لتمارس 

حياتها بشكل طبيعي.
اجلديــر بالذكــر أن «ســما عاليــة» قصة 
وســيناريو وحــوار صالح النبهان وشــيخة 
بن عامر، إخراج محمد دحام الشــمري، مدير 
التصوير محمد سمير، إنتاج «ديتونا لإلنتاج 
الفني»، بطولة: جاسم النبهان، سليمان الياسني، 
زهرة اخلرجي، انتصار الشراح، حمد العماني، 
شيماء سليمان، فوز الشطي، عبداهللا التركماني، 
عبداهللا السيف، غادة الكندري، أحمد النجار، 
وغيرهــم، إلى جانــب مشــاركة مجموعة من 
الفنانني املصريني هم: نهى رأفت، أحمد كشك، 

حامد الشراب وندى عادل.

العمل يناقش حرية املرأة

الفنان جاسم النبهان

فاجأت الفنانة بلقيس فتحي اجلمهور 
بخوضهــا جتربة جديدة للمــرة األولى 
وطلبت منهم الدعاء ألنها حتتاج الى ذلك 

بسبب خوفها وقلقها من هذه اخلطوة.
ونشــرت بلقيس على «انســتغرام» 
مقطع ڤيديو أعلنت خالله عن انشغالها 
بالتحضير لڤيديو كليب جديد سيكون 
من إخراجها، في أولى جتاربها اإلخراجية، 

وقالت: «العمل خليجي وكتبت الستوري 
بــورد واملشــاهد، وحاليــا فــي مرحلــة 
التحضيرات النهائية، وسيتم التصوير 
خالل األسبوع القادم إن شاء اهللا». وعلقت 
بلقيــس على املقطع: «احتــاج دعواتكم 
لــي بالتوفيق»، متمنية التوفيق في هذا 
التحــدي اجلديــد وأن ينال استحســان 

اجلمهور.

املنتج عبداهللا السيف

«ساعة معاكم» منّوع وفكاهي.. وضيوفه من كل املجاالت
مفرح الشمري

مع عودة احلياة الطبيعية فــي الديرة، انطلق البرنامج 
اإلذاعي «ســاعة معاكم» الذي يبث على الهواء من األحد الى 
اخلميــس عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني٩٧٫٥ FM وهو من 
إعداد رشا الفهد ومنال العمران ومن تقدمي منال العمران عثمان 
سليمان وإخراج عقيل اشكناني وإشراف عام ابراهيم ماتقي.
البرنامج منوع ويقدم بأســلوب خفيف وفكاهي ويبث 
من الساعة ٧ حتى ٨ مساء ويتناول عدة فقرات تتماشى مع 
أجواء العودة بعد الكورونا، حيث يســلط البرنامج الضوء 
على املستجدات احمللية حول هذا الوباء من خالل استضافة 
املختصني وقراءة اإلحصائيات الرسمية املسجلة حول الوباء 
في الكويت، باإلضافة إلى استضافة عدد من املسؤولني في 
إدارة املــرور وزارة التجارة واحتادات الطلبة املوجودة في 
اخلارج وغيرها من اجلهــات العاملة في ظل هذه الظروف 
االستثنائية، وتكون تلك االســتضافات عن طريق الهاتف 

بشكل يومي.
ولم تنس أســرة البرنامج تسليط الضوء على إنتاجات 
املطربني في ظل هــذه اجلائحة، فخصصت لهذا األمر يوم 
اخلميس من كل أسبوع، حيث  تستضيف مطربا أحيا حفال 
غنائيا «أونالين» وذلك ملعرفة شــعوره جتاه هذه التجربة 
اجلديدة وملعرفة مــدى ردة فعل جمهوره في «األونالين»، 
باإلضافة الى ذلك هناك فقرات أخرى تتماشى مع أجواء البرنامج 
فريق برنامج «ساعة معاكم» في األستوديوالذي يعتبر أول برنامج لطاقم عمله بعد جائحة«الكورونا».

برنامج إذاعي يومي يبث عبر أثير «البرنامج الثاني»

جاسم النبهان وزهرة اخلرجي في مشهد من املسلسل

فوز الشطي

بلقيس.. مخرجة ڤيديو كليب

«طاح احلطب» في الهرم.. بني محمد رمضان وباسم سمرة
بعد أشهر من التصريحات العدائية بني كل من الفنانني 
محمد رمضان وباسم سمرة «طاح احلطب»، وانتهى اخلالف 
بجلسة صلح، حيث كشف موقع صحيفة «الشروق» املصرية 
أن جلسة صلح جمعت بني سمرة ورمضان بوساطة واحدة 
من العائالت الكبيرة في منطقة الهرم وتوصال إلى الصلح.

وقّبل رمضان رأس سمرة، قائال: «أنت زي أخويا الكبير»، 
قبل أن ميازحه: «مش أنت قلت عايز تشترك معايا في عمل 
ونشوف مني بيمثل أحسن، أنت معايا في املسلسل اجلديد».

ويعود اخلالف بني رمضان وسمرة إلى مارس املاضي 
عندما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 
مقطع ڤيديو ملشاجرة بينهما خالل حضورهما حفل زفاف 
شــعبي، وأظهر الڤيديو أن سمرة دفع رمضان أثناء غناء 
األخير على املســرح ليتمكن من املرور من خلفه، ثم ظهر 
بعدها ڤيديو جديد يكشف تفاصيل لم تتضح في الڤيديو 
السابق، حيث دار نقاش حاد بينهما في البداية انتهى بتجنب 
رمضان التصعيد ليســتكمل غناءه مرة أخرى، وذلك قبل 

أن يدفعه باسم بيده.
وعاد من جديد اخلالف بعدما صرح محمد رمضان لبرنامج 
«ET بالعربي» بأن سمرة سيشارك معه في مسلسله اجلديد 
«موسى»، املقرر عرضه خالل املوسم الرمضاني املقبل، ونفى 
باسم سمرة ذلك. واملسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن 
إخراج محمد سالمة إنتاج تامر مرسي، وكشف رمضان عن 
أنه سيبدأ التصوير نهاية أكتوبر املقبل ألن العمل سيحتاج 

الكثير من املجهود ليخرج بالشكل اجليد املطلوب. باسم سمرةمحمد رمضان

سمير غامن: «صحتي زي الفل»

انتشرت خالل الساعات القليلة املاضية 
أخبــار عديدة حول تعرض الفنان الكبير 
سمير غامن ألزمة صحية دخل على إثرها 
املستشفى، حيث خضع لبعض الفحوصات 
الطبية لالطمئنــان على حالته الصحية، 

بعد أن شعر بتعب مفاجئ.
 وســخر غامن من مطلقي األخبار التي 
تتــردد كل فتــرة حــول حالتــه الصحية 
وشائعات تدهورها، قائال، بحسب مجلة 
«لها»: «لســه مفقدوش األمــل إني أتعب، 
عمومــا أنــا احلمد هللا صحتــي زي الفل، 
فــي ناس كتير بتقول إنــي عيان بس أنا 
قدامكــم أهــو مفيش أي حاجــة، قاعد في 

بيتي ٢٤ قيراط».
يذكر أن سمير غامن يظهر كضيف شرف 

في فيلم «تسليم أهالي» مع ابنته النجمة 
دنيا سمير غامن، ويقدم دور والدها خالل 
أحداث الفيلم، ويكون بجوارها طول الوقت، 
خاصــة أنها تتعرض لكثيــر من املواقف 
الصعبة واملطاردات بشــكل كوميدي من 
الفنانة لوســي، التي جتسد دور بلطجية 

خالل األحداث.
ويعــد الفيلم البطولــة املطلقة األولى 
في الســينما لدنيا بعدمــا قدمت أكثر من 
بطولــة في الدراما التلفزيونية على مدار 
الســنوات األخيرة، ويشاركها في الفيلم: 
هشام ماجد وبيومي فؤاد ودالل عبدالعزيز 
ومحمد أوتاكا، الى جانب عدد من النجوم 
كضيوف شــرف منهم إميي ســمير غامن 

ولوسي وآخرين.
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«stc» أول شركة في القطاع اخلاص تسمح 
للموظفني من أولياء األمور بالعمل من املنزل

«بيتك»: ٨ قاعات مصرفية حديثة
خلدمة عمالء «الرواد» و«التميز»

«اخلليج»: ٥ فائزين بسحب «الدانة» األسبوعي

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية stc، عن سياستها 
الداخليــة اجلديدة املتعلقة 
بالعمــل من املنــزل، حيث 
ستســمح ألوليــاء األمــور 
خيــار  العاملــني  واآلبــاء 
العمل عن بعد، مبا يســمح 
لهم اإلشــراف على أطفالهم 
التعليم  ودعمهم ملواصلــة 
مــن املنزل. وفــي بيان لها، 
أشــارت stc إلــى أنــه على 
خلفيــة الظــروف الراهنــة 
الكويــت  تعيشــها  التــي 
بســبب تداعيــات ڤيروس 
كورونــا املســتجد، والتــي 
أثــرت على عدة جوانب من 
أبرزها التعليم، وانطالقا من 
القرار الصادر بشأن مباشرة 
الدراسة من املنازل، وهو ما 
قد يشــكل حتديا بالنســبة 
إلى أولياء األمور العاملني، 
ارتأت الشركة أهمية البحث 
عن بدائل عملية تســهم في 
مساندة اآلباء في التزاماتهم 

التمويــل  يوفــر بيــت 
الكويتي «بيتــك» ٨ قاعات 
مصرفيــة بتجهيــــــــزات 
تكنولوجية وخدمية عصرية 
متطــورة خلدمــة عمــالء 
«الرواد» و«التميز»، وذلك في 
مناطق مختلفة في الكويت 
تشمل: الصباحية، الزهراء، 
الفنطاس، العديلية، مبارك 
الكبيــر، مبــارك العبداهللا، 

األندلس، والقصر.
يأتــي ذلك ضمــن إطار 
جهود «بيتك» املستمرة نحو 
االهتمــام بالعمــالء وتقدمي 
جيــل جديــد مــن اخلدمات 
املصرفيــة املــزودة بأفضل 
أدوات التكنولوجيا املالية، 
مع االلتــزام بتطبيق أعلى 
معاييــر اجلــودة والتميــز 
مبا يحقق تطلعات العمالء 
ويعكــس مكانــة «بيتــك» 
الرائــدة عامليا. كمــا تعتبر 
القاعــات املصرفيــة خطوة 
االنتشــار  تعزيــز  نحــو 
اجلغرافي لـ «بيتك» وجعله 

األقرب الى عمالئه.
وتتميز القاعات املصرفية 

أجرى بنــك اخلليج في 
يوم األحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ 
سحب الدانة األسبوعي عن 
الفترة من ١٣ - ١٧ سبتمبر 
٢٠٢٠، وأعلــن عــن أســماء 
الفائزيــن اخلمســة الذيــن 
حصل كل منهــم على ١٠٠٠ 
دينــار، وفيما يلي أســماء 
الفائزيــن اخلمســة: محمد 
سالم محمد الذياب، خالد فهد 
فالــح العجمي، فاطمة أنس 
حســن املطوع، عبداملطلب 
جــواد رمضان احمــد، بدر 

ناصرعبداهللا بورسلي.
هــذا، وقــد أعلــن بنــك 
اخلليج عن أن الدانة كبرت، 
وإن اجلائزة الكبرى لسحب 
الدانة السنوي ستكون ١٫٥ 
مليــون دينــار، وســيعقد 

لتسهيل اإلجراءات املتعلقة 
بخدمات التعلم اإللكتروني.
العمل  وتتوافق سياسة 
من املنزل مع التزام الشركة 
املســتمر بدعــم موظفيهــا 
أوقــات  فــي  وعائالتهــم 

التحديات. 
ومن هذا املنطلق، قامت 
stc بتطبيــق سلســلة مــن 
املبادرات، منذ تفشي الوباء، 
حلماية موظفيها وتخفيف 
متطلبات العمل مبا يتماشى 
وإرشــادات  معاييــر  مــع 
الســالمة التي أعلنت عنها 
وزارة الصحــة. وحول هذا 
اإلعــالن، قال أحمــد احلماد 
الرئيــس التنفيــذي لقطاع 
 :stc املــوارد البشــرية فــي
انطالقا من تقديرنا العميق 
ملوظفينا، نؤمن في stc بأنه 
ال ميكن حتقيق الريادة في 
تقــدمي خدمــات االتصاالت 
واحللول الرقمية املتطورة، 
إال عبر تعزيز الوالء وتوفير 

التواصل مع العمالء لتحقيق 
أعلى مستويات رضا العميل، 
مــع التأكيد علــى االهتمام 
بجميع شرائح عمالء «بيتك» 
بشــكل متــوازن ومناســب 

لطبيعة كل شريحة.
وتضم القاعات املصرفية 
قسما خاصا للسيدات، كميزة 
تنافســية للبنــك ولتوفير 

احلســاب، باستخدام خدمة 
الدفــع اإللكتروني اجلديدة 
املتاحــة عبر موقــع البنك 
اإللكتروني وتطبيق الهواتف 

الذكية.
كما يوفر حســاب الدانة 
العديد من اخلدمات املتميزة 
لعمالئه منها خدمة «بطاقة 
الدانــة لإليــداع احلصري» 

الظروف املالئمة لهم للعمل 
بجد وتفان. وأضاف: تهدف 
السياسة اجلديدة للعمل من 
املنزل إلى مساعدة موظفينا 
فــي مســؤوليتهم املتعلقة 
باالهتمام بأبنائهم الطالب، 
وفــي الوقت ذاتــه مواصلة 
تقدمي مستوى اخلدمة الفائق 
الذي تعودت stc عليها عندما 
يتعلق األمر بتوفير أفضل 
اخلدمات لعمالئها. وأشــار 
إلــى انــه مــع بدايــة العام 
الدراسي اجلديد، سيكون من 
الصعب على اآلباء العاملني 
فــي املكتــب أن يكونوا إلى 
جوار أوالدهم في محاولتهم 
حلضور احلصص الدراسية 
عبر اإلنترنت. لذا، فإنه ملدعاة 
للفخــر أن نكــون الشــركة 
األولى على مستوى القطاع 
اخلاص الكويتي، التي تقوم 
الذي ســيوفر  بهذا اإلجراء 
ملوظفينــا خيــار العمل عن 

ُبعد.

خصوصية أكبــر لعميالت 
«بيتك». وبعد النجاح الكبير 
ملفهوم القاعــات املصرفية، 
ســيواصل «بيتــك» افتتاح 
قاعات جديدة مماثلة لتقدمي 
معاييــر أفضل فــي جتربة 
العميل املصرفية وفق أعلى 
املعايير العاملية في اجلودة 
والتميــز، مــع التأكيد على 
مواصلــة املضــي قدمــا في 
إستراتيجية التحول الرقمي 
وطــرح خدمــات مصرفية 

مبتكرة ذات كفاءة عالية.
ويؤكــد «بيتك» حرصه 
التام على االلتزام باالجراءات 
الوقائيــة الصحية. ويوفر 
خدمة Skiplino حلجز املواعيد 
الكترونيــا عبــر الهواتــف 
الذكيــة مــن خــالل موقــع 
 KFH.com بيتك» االلكتروني»
 ،KFHonline وعبر تطبيــق
وبالتالــي احلصــول علــى 
اخلدمات املصرفية حســب 
الوقت املناسب للعميل، علما 
أن عملية حجز املوعد يجب 
أن تكون بنفس اليوم الذي 

يرغب فيه زيارة الفرع.

التي متنح عمالء الدانة حرية 
إيــداع النقود فــي أي وقت 
يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
«احلاسبة» املتاحة عبر موقع 
البنك اإللكتروني وتطبيق 
الهواتف الذكية، والتي متكن 
الدانة من احتســاب  عمالء 
فرصهم للفوز في سحوبات 
الدانــة األســبوعية، ربــع 
السنوية والسنوية. عالوة 
علــى ذلــك، حســاب الدانة 
هو احلســاب الوحيد الذي 
يكافــئ العمالء على والئهم 
لبنك اخلليج، حيث مينحهم 
فرص الوالء، وهي عبارة عن 
إجمالي الفرص التي اكتسبها 
العميل في الســنة السابقة 
والتي تضاف إلى العام املقبل 

كمكافأة له على والئه.

ملساعدتهم في اإلشراف على أطفالهم ودعمهم ملواصلة تعليمهم بتصميم عصري وأحدث خدمات التكنولوجيا املالية

عن الفترة من ١٣- ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠

اجتــاه أبنائهــم. ومــن هذا 
املنطلق، أطلقت stc سياستها 
اجلديدة بالســماح ألولياء 
األمور الراغبني في حضور 
الفصول التعليمية ألطفالهم، 
العمل من املنزل، السيما أن 
نظام التعليم اجلديد يفرض 
عــددا مــن املتطلبــات التي 
تتطلب تواجد أولياء األمور 

برحابة املساحة، والتصميم 
العصــري، والتكنولوجيــا 
احلديثــة، واخلصوصيــة 
التامة في تقدمي كل اخلدمات 
املصرفية لشريحة «الرواد» 
و«التميز» باستقاللية تامة 
عــن الفــرع العــادي، وبذل 
أقصى درجات االهتمام مع 
تطبيــق البراعة املهنية في 

السحب في تاريخ ١٤ يناير 
٢٠٢١، وستكون آخر فرصة 
للمشــاركة فيه عبر اإليداع 
في حســاب الدانــة في يوم 

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
ويشــجع بنــك اخلليج 
عمالء الدانة على زيادة فرص 
فوزهــم عــن طريــق زيادة 
املبالغ التي يتم إيداعها في 

أحمد احلماد

«طيران اإلمارات» تستأنف رحالتها إلى «هراري» 
و«موريشيوس» وشبكتها تغطي ٨٩ وجهة

«هواوي» تستعد إلطالق هاتف Y٩a في الكويت

«إنفينيتي QX٨٠» تشارك ألول مرة في رالي «ريبيل»

 «Boubyan E - Cup» بوبيان» ينظم بطولة»
باستخدام تقنيات التواصل عن بعد

أعلنت طيــران اإلمارات 
أنها ستستأنف خدمة هراري 
«زميبابوي» وموريشيوس 
اعتبارا من ١ أكتوبر املقبل، 
ما سيرفع عدد وجهاتها إلى 
٨٩ مدينــة، في الوقت الذي 
متضي الناقلة قدما في إعادة 
بنــاء شــبكتها عبــر العالم 
لتلبية الطلب على السفر مع 
احملافظة على صحة وسالمة 

عمالئها وموظفيها.
وستشغل طيران اإلمارات 
رحلتني أسبوعيا إلى هراري 
متصلتني مع خدمة لوساكا 
(زامبيا). وتعمل الرحلتان 
يومي األحد واجلمعة، لربط 
زامبيــا وزميبابــوي عبــر 
دبي مــع مختلــف محطات 
طيــران اإلمارات في أوروبا 
والشرق األقصى واألميركتني 

أعلنــت إنفينيتــي عــن 
مشاركة طرازها QX٨٠ الفاخر 
فــي رالي ريبيل للســيدات 
٢٠٢٠ على الطــرق الوعرة 
الذي ينطلق في أكتوبر املقبل 

ويستمر ملدة ١٠ أيام.
ومتامــا مثــل مشــاركة 
إنفينيتي، فإن الفريق الذي 
يقــود QX٨٠ خبير في عالم 
الســيارات لكنــه جديد في 
مجال الســباقات، إنه فريق 
 Wander «وونــدر وومــان»
Women (يحمل الرقم ١٤٢) 
يتألف من نيكــول واكيلني 
(سائق) من نيو هامبشاير 
وأليس تشــيس (مســاعد 
السائق) من تكساس، وهما 
صحافيتــان محترفتان في 
مجال الســيارات، تتمتعان 
بعقود من اخلبرة في القيادة 
على الطرق الوعرة وقد غطتا 
رالــي ريبيــل كمراســلتني 

صحافيتني.

أعلنت هواوي عن إطالق 
الهاتــف   ،HUAWEI Y٩a
الفئة  الذكــي اجلديــد مــن 
االبتدائية املصمم للتصوير 
الفوتوغرافي واألداء الفائق، 
مــن خــالل تقــدمي جتربــة 
SuperCamera مــع كاميــرا 
رباعية بدقة ٦٤ ميجابكسل 
وشــاحن فائــق الســرعة 
 HUAWEI SuperCharge
٤٠ واط ومســاحة تخزيــن 
كبيرة وتصميم أنيق وأسعار 
هاتــف  ويعــد  مشــجعة، 
HUAWEI Y٩a بــأن يكــون 
اخليار األمثل للمســتهلكني 
في كل األعمار، وســيتوفر 
الهاتــف اجلديــد للبيع في 
الكويت اعتبــارا من تاريخ 
٢٤ ســبتمبر ٢٠٢٠ بســعر 
٨٤٫٩٠٠ دينــارا، وبخيارات 
ألوان أنيقة. وبفضل احتوائه 
على كاميرا رباعية بدقة ٦٤ 
ميجابكســل مزودة بتقنية 
كاميرا الهاتف الذكي الرائدة 
فــي الســوق من هــواوي، 

بوبيــان  بنــك  اختتــم 
فعاليــات بطولــة بوبيــان 
(Boubyan E-Cup) اخلاصة 
بلعبة فيفا ٢٠٢٠ التي نظمها 
البنــك هــذا العــام بنظــام 
التواصل عن بعد (أونالين) 
مبشاركة أكثر من ٣٠٠ العب 
تنافسوا على جوائز البطولة 
التي تعتبر األكبر من نوعها 

على مستوى الكويت.
بــإدارة  املديــر  وقــال 
االتصــاالت والعالقـــــــات 
املؤسســية في البنك وليد 
الصقعبي، إن البنك حريص 
على االســتمرار في تنظيم 
فعالياتــه وأنشــطته وفق 
التطورات احلالية املرتبطة 

بڤيروس كورونا.
وأضاف: من هذا املنطلق 
حرصنا على تنظيم العديد 
مــن فعالياتنا وانشــطتنا 
وحتويلها من الواقع الفعلي 

ونقل املســافرين بأمان من 
أوروبــا والشــرق األقصى 
والشرق األوسط عبر دبي.

وميكــن احلجــز علــى 
الرحالت عبر املوقع الشبكي 
emirates.com أو تطبيــق 
طيران اإلمارات أوعن طريق 

املنافســات  مــن  أيــام   ١٠
فــي مناطــق صحراويــة، 
بالتأكيد أن   QXوستظهر٨٠
سياراتنا الرياضية متعددة 
االســتخدامات لديها الكثير 

لتقدمه.
اجلديـــــر بالذكــــــر ان 
منافســات رالــي ريبيل في 

ميجابكسل وعدسة حتديد 
عمــق بدقــة ٢ ميجابكســل 
وعدسة ماكرو (تكبير) بدقة 
٢ ميجابكسل، األربعة عدسات 
يعملون معا لتقدمي جتربة 
الفوتوغرافــي  التصويــر 
جلميع السيناريوهات (دقة 
عالية، زاوية عريضة جدا، 
بوكيه، ماكرو). باإلضافة إلى 
ذلك، يســمح إعداد الكاميرا 
الرباعية بدقة ٦٤ ميجابكسل 

حققته البطولتان السابقتان 
واللتان جنحتا في استقطاب 
اهتمام الكثيرين في الكويت 
واملنطقة في الفترة األخيرة.
وقــال الصقعبــي إنه مت 
البطولــة بنظــام  تنظيــم 
خروج املغلــوب في جميع 

أو مكاتــب  الســفر  وكالء 
املبيعات ومراكــز االتصال 

التابعة لطيران اإلمارات.
وميكــن للعمــالء مــن 
مختلــف محطــات طيــران 
اإلمــارات التوقــف في دبي 
مع إعادة فتح أبواب املدينة 
أمام الزوار من رجال األعمال 
والسياح الدوليني. ولضمان 
سالمة املسافرين والسياح 
إبــراز  فــإن  واملجتمعــات، 
شهادة فحص «كوفيد-١٩» 
PCR يعتبــر إلزاميا جلميع 
الركاب العابرين (الترانزيت) 
والقادمني إلى دبي (واإلمارات 
العربية املتحدة) قبل ركوب 
الطائرة، مبن فيهم مواطنو 
دولــة اإلمــارات واملقيمون 
والسياح، بغض النظر عن 

البلد الذي يأتون منه.

عامها اخلامس ســتقام في 
الفتــرة املمتــدة مــن ٨ إلى 
١٧ أكتوبــر عبــر صحــراء 
كاليفورنيا ونيفادا. مسافة 
الرالــي تصل إلــى أكثر من 
٢٠٠٠ كيلومتــر وســيتنقل 
املشــاركون باستخــــــدام 
اخلرائط والبوصلة ودليل 
الطرق للعثــور على نقاط 
التــي  التفتيــش املخفيــة 
تقــوم مبهمــة التحقــق من 
وقت املشاركني. وال يسمح 
باستخدام نظام حتديد املواقع 
GPS أو املساعدة اخلارجية. 
وهذا العام سيشارك ٤٠ فريقا 
من السيدات على منت مركبات 
مــن فئتــي الدفــع الرباعي 
والكروس أوفر. وسيتمكن 
الراغبون من متابعة فريق 
«ووندر وومان»على مواقع 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
بإنفينيتــي علــى «تويتر» 
و«إنستغرام» و«يوتيوب».

أيضا بالتصوير في اإلضاءة 
 AIS Night املنخفضة بفضل
علــى  القــادر   ٢٫٠  Mode
 .ISO التصوير مبعدل ٥١٢٠٠
يتم أيضا االهتمام بالتصوير 
الفوتوغرافي بزاوية عريضة 
بفضل عدســة الصور ذات 
الزاوية العريضة جدا التي 
تصل حتى ١٢٠ درجة. وفي 
الوقت نفسه، تتميز كاميرا 
الصور الشخصية (السيلفي) 
املنبثقة في املقدمة بتجميل 
بالذكاء االصطناعي  مدعمة 
وتقنية EIS املضادة لالهتزاز، 
بحيــث ميكنــك التأكــد من 
صــور الســيلفي ســتكون 
لوســائل  متامــا  جاهــزة 
التواصل االجتماعي. ويأتي 
 HUAWEI الهاتــف بتقنيــة
SuperCharge الرائــدة فــي 
الصناعــة بقــدرة ٤٠ واط، 
حيــث ميكن للمســتخدمني 
شــحن هواتفهــم بنســبة 
تقــارب الـ ٧٠٪ في جلســة 
شحن مدتها ٣٠ دقيقة فقط.

االدوار وبإستخدام تقنيات 
التواصل عن بعد إال أنه مت 
إجراء املبــاراة النهائية في 
مقر البنك مــع مراعاة كافة 
كل االحتياطــات الصحيــة 
املطلوبة. وأضاف أن االلتزام 
بتعليمات السلطات الصحية 
في الكويت يأتي دوما ضمن 
أولويات البنك حاليا في ظل 
احلرص على صحة وسالمة 
اجلميع حتى متر هذه االزمة 
على خير وتنعم كويتنا دوما 

باألمن واألمان.
وفاز بجوائز البطولة كل 
من عبدالوهاب خالد العازمي 
الفائز باملركز األول وجائزة 
قيمتها ٢٥٠ دينارا والثاني 
أحمــد جبر ناصــر بجائزة 
١٥٠ دينارا والثالث مشاري 
عمر كايد بجائزة ١٠٠ دينار 
والرابع عثمان نواف العتيبي 

بجائزة ٥٠ دينارا.

وأستراليا وغرب آسيا.
وتســتأنف خدمـــــــــة 
موريشيوس مبدئيا برحلة 
الســبت،  أيــام  أســبوعية 
مــا يدعم انتعــاش صناعة 
الســياحة في تلــك الوجهة 
الشهيرة في احمليط الهندي 

هــذه  علــى  وتعليقــا 
املشــاركة قال فيــل يورك، 
مدير التســويق العاملي في 
«إنفينيتــي»: نحــن نؤمن 
بأســلوب احليــاة الراقــي، 
وهــذا العام ســيختبر ذلك 
فريقنــا املشــارك فــي رالي 
ريبيــل، حيــث ســيقضي 

 Halo Ring فــإن تصميــم
يضمن لك التميز بأكثر من 
طريقة. ال يقتصر األمر على 
التصميم الذي يلفت األنظار 
فحســب، ولكنه يضمن لك 
املهمــة  اللحظــات  التقــاط 
في أي وقــت وفي أي مكان 
بوضــوح وجمــال رائعني. 
يحتوي الهاتف على كاميرا 
رئيسية بدقة ٦٤ ميجابكسل 
وعدسة عريضة جدا بدقة ٨ 

إلى نظام التواصل عن بعد 
مع استخدام أحدث التقنيات 
التكنولوجية التي ميكن أن 

تساعدنا في تنظيمها.
وأوضح أن تنظيم البنك 
لهذه البطولة للمرة الثالثة 
يأتــي بعــد النجــاح الــذي 

تكرمي الفائزين بالبطولة

«التجاري» يعلن الفائزين في سحبي «النجمة» 
األسبوعي وحملة «أكثر من الراتب»

أجــرى البنــك التجاري 
سحوباته على حساب النجمة 
وحملة «أكثر من راتب»، وقد 
مت إجراء السحب يوم األحد 
املوافق ٢٠ ســبتمبر ٢٠٢٠ 
في مبنى البنك الرئيســي، 
بحضور ممثل وزارة التجارة 
البصمان،  والصناعة أحمد 
مــع االلتزام باالشــتراطات 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي. 
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيــث أعلن عن فــوز رائد 
يوسف املجيبل وجنود فالح 
السيحان بجائزة نقدية بقيمة 
٥ آالف دينــار في الســحب 
النجمة األسبوعي، أما جائزة 
سحب حملة «أكثر من راتب» 
فكانــت من نصيــب الفائز 
حبيــب حجي علي رســتم. 
وأوضح البنك أن حملة «أكثر 
من راتــب» موجهة للعمالء 

قيمتهــا مــن ٢٥٠ إلــى ٥٠٠ 
دينــار أو قــرض مــن دون 
فائــدة بقيمــة ٥ أضعــاف 
الراتب وبحد أقصى ١٠٠٠٠ 
دينار، وسيكون هناك سحب 
أسبوعي للعمالء الكويتيني 
ممــن  واجلــدد  احلاليــني 
يقومــون بتحويل رواتبهم 
على البنك لربح مبلغ يعادل 

راتب واحد من الرواتب التي 
يتقاضونها شهريا. كما ميكن 
للعمالء الكويتيني املتقاعدين 
باإلضافة الى املقيمني الذين 
يقومون بتحويل مديونيتهم 
البالغة ١٠٠٠٠ دينار وما فوق 
إلى البنك احلصول على هدية 
نقديــة قدرهــا ١٪ من قيمة 

املديونية احملولة. 

الكويتيــني الذيــن يقومون 
بتحويــل رواتبهــم البالغة 
٥٠٠ دينار أو أكثر على البنك 
وبصفة خاصة العاملني في 
القطاعني احلكومي والنفطي 
والشــركات املدرجــة لــدى 
البنك، واالستفادة من مزايا 
هذه احلملة واحلصول على 
هديــة نقدية فوريــة تبلغ 
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٥ مالحظات
مت تســجيل ٥ مالحظات على إجراءات 
الكويتيــة لالقتراض  البترول  مؤسســة 

اخلارجي وهي كالتالي:
١- عدم إجراء التنسيق الالزم بني مؤسسة 
البترول الكويتية وجلنة إدارة الدين العام 
في وزارة املالية باملخالفة لقرار مجلس 
الوزراء رقــم ٤٦٧ املتخذ في اجتماعه 
بتاريخ ٨ أبريل ٢٠١٩ باملوافقة على طلب 
مؤسسة البترول االقتراض من املؤسسات 
املالية لتمويل برامجها الرأسمالية خالل 
اخلطة اخلمسية ٢٠١٨/٢٠١٩ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ 

باستخدام أدوات الدين العام.
٢- اقتراض مؤسسة البترول الكويتية دون 
تنسيق مســبق مع جلنة إدارة الدين 
العام املعنية برسم السياسات التمويلية 
للدولة ودراسة املخاطر والفرص البديلة 
إلصدار السندات السيادية، باإلضافة 

الى العمل مع اجلهات احلكومية املعنية 
السيادية  السندات  واملخولة بإصدار 

محليا ودوليا.
٣- لم يتم االتفاق على تشكيل فريق عمل 
أو آلية محددة لتفعيل التنسيق حسب 

قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
٤- ترتيب مؤسسة البترول الكويتية لبعض 
االلتزامات عليها دون إمتام التنســيق 
الالزم من جلنة إدارة الدين العام، حيث انه 
لم يتم احلصول على الرأي النهائي بشأن 
التمويلية  موضوع االقتراض واخلطة 

من قبل اللجنة.
٥ - عدم موافقة بنك الكويت املركزي على 
اقتراض من أحد البنوك احمللية وتنبيه 
املؤسسة لوزارة املالية بتعثر تنفيذ خطتها 
الرأســمالية مبا يؤدي إلى التأثير على 

إنتاج النفط.

«مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض «مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض «مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض «مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض «مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض خفض االقتراض «مؤسسة البترول» ُت«مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض «مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض «مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض «مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض «مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض «مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض «مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض «مؤسسة البترول» ُتخفض االقتراض 
اخلارجي إلى اخلارجي إلى ١٢١٢ مليار دينار مليار دينار مليار دينار مليار دينار مليار دينار مليار دينار مليار دينار مليار دينار مليار دينار

أحمد مغربي

في الوقت الذي تترقب فيه األوساط 
املصرفيــة توقيــع مؤسســة البتــرول 
الكويتية قرض مجمع بقيمة مليار دينار 
مــع البنوك احمللية ملدة ١٥ ســنة بفائدة 
متغيرة، قامت «البترول» بتحديث خطة 
التمويل للسنوات اخلمس املقبلة وحتى 
عــام ٢٠٢٤ حيث مت تخفيــض البرنامج 
االســتثماري وإعــادة النظر باملشــاريع 
الرأســمالية بحوالــي ٥ مليــارات دينار 
لتصل إلى ٢٥ مليار دينار مقارنة بنحو 
٣٠ مليار دينار حســب اخلطة اخلمسية 
السابقة، ومت تخفيض اإلنفاق مبا يقارب 
٤٫٨ مليارات دينار ليبلغ ١٦ مليار دينار.

وبحســب االنفاق الرأسمالي املتوقع 
لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية فإن 
«مؤسســة البترول» تخطــط إلنفاق ٢٥ 
مليار دينار موزعة كالتالي: ٤٫٧ مليارات 
دينار في العام املالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وإنفاق 
٤٫٤ مليارات دينار في ٢٠٢١/٢٠٢٠ وإنفاق 
٥٫٣ مليارات دينار في ٢٠٢٢/٢٠٢١، وإنفاق 
نحو ٥٫٨ مليارات دينار في ٢٠٢٣/٢٠٢٢، 
وإنفاق نحو ٤٫٩ مليارات دينار في العام 

األخير من اخلطة في ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
وقامت «مؤسسة البترول» بتخفيض 
حجــم االنفــاق املتوقع لنشــاط االنتاج 
واالستكشــاف داخل الكويت مبا نسبته 
٦٦٪ من إجمالي البرامج الرأسمالية مقارنة 
بنحو ٢٠٫٨ مليار دينار وما نسبته ٧٠٪ 
من إجمالي البرامج الرأســمالية حســب 

اخلطة اخلمسية السابقة.
ووفقا لالفتراضات األساسية خلطة 
التمويل املثلى احملدثة لسد العجز املالي 
لدى مؤسسة البترول الكويتية فإن مبلغ 
االقتراض مت تخفيضه إلى مستوى ١٢٫١ 

مليار دينار، باإلضافة الى قرضني دوارين 
بالدينار الكويتي بقيمة ٣٥٠ مليون دينار 
وقرض بالدوالر األميركي مبا يعادل ٣٠٥ 
ماليني دينار، علمــا بأن هذين القرضني 

قد مت احلصول عليهما سابقا في ٢٠١٩.
ويتــوزع قرض الـــ ١٢ مليــار دينار 
ملؤسســة البترول علــى ٣ جهات متويل 
وهي قروض بنكيــة بواقع ٣٫٨ مليارات 
دينار بحصة ٣٢٪، وسندات بـ ٦ مليارات 
دينــار بحصة ٥٠٪ وأخيــرا قروض من 
وكاالت ائتمان الصادرات بقيمة ٢٫٢ مليار 

دينار وبحصة ١٨٪.
علما بأن إجمالي مبلغ االقتراض في 

خطة التمويل السابقة (األساسية) كان 
يفترض اقتراض ١٥٫٩ مليار دينار باإلضافة 
الى قرض دوار بالدينار والدوالر األميركي 
بقيمة ١٫٥ مليار دينار، وكانت عبارة عن 
خليط من التمويالت البنكية والسندات 
واالقتراض مقابل عقود املبيعات وقروض 

بنكية بالدوالر األميركي.
وأصبح الهيكل التمويلي للمؤسسة 
يقــوم على متويــل ٦٠٪ متويل خارجي 
و٤٠٪ متويل ذاتي بدال من الهيكل التمويلي 
الســابق القائم على ٧٠٪ متويل خارجي 

و٣٠٪ متويل ذاتي.
ورأت «مؤسســة البتــرول» ضرورة 

االحتفــاظ مببلغ ٥ مليــارات دينار كحد 
أدنى باحملفظة االستثمارية للمؤسسة، 
وفرض ٨٠٪ كنسبة الصرف على املشاريع 

الرأسمالية خالل اخلطة اخلمسية.
وتعاقدت «مؤسسة البترول» الكويتية 
مع وكاالت التصنيف االئتماني (موديز 
وستاندرد آند بورز وفيتش) وذلك متهيدا 
إلصدار الســندات وقد مت احلصول على 
تقارير من هذه الوكاالت حول التصنيف 
االئتماني للمؤسســة وقامت «البترول» 
بالتنســيق مــع وزارة املاليــة لإلعــالن 
عــن التصنيف االئتماني في أغســطس 
٢٠١٩ ومت إرجــاء إعــالن التصنيف بناء 

على توصية من وزارة املالية ليتســنى 
للمؤسسة االنتهاء من التنسيق واالتفاق 
مع اجلهــات املعنية في الدولة على آلية 
سداد أرباح السنوات السابقة املستحقة 
وتوزيع األرباح املستقبلية للدولة ملا ذلك 
من أثر كبير على الوضع املالي للمؤسسة 
والتصنيــف االئتمانــي لها وهــو الذي 
سينعكس على أســعار إصدار السندات 

ومدى إقبال املستثمرين عليها.
وكان بنــك الكويت املركزي قد رفض 
سابقا إعطاء البنوك احمللية املوافقة على 
متويل مؤسسة البترول الكويتية بعد ان 
قامت املؤسسة بالتفاوض معهم للحصول 

على قرض طويــل األجل مببلغ ٢ مليار 
دينار ملدة ١٥ سنة، والذي كان من املفترض 
ان تقوم بتوقيعه خالل شهر مارس ٢٠٢٠، 
وقام وفد من مؤسسة البترول وشركاتها 
التابعة باســتعراض املشاريع املطلوب 
احلصــول على متويــل مقابلها لوكاالت 
ائتمان الصادرات، وجار حاليا التواصل 
معهم لتزوديهم باملعلومات املطلوبة التي 

متكنهم من حتديد مبلغ التمويل.
وحول خطة حتويل االرباح احملتجزة 
الى اخلزانة العامة للدولة، فان «مؤسسة 
البترول» ستقوم بدفع االرباح املستحقة 
للسنتني املاليتني ٢٠٠٨/٢٠٠٧ و٢٠٠٩/٢٠٠٨ 
خالل ٥ ســنوات ابتداء من السنة املالية 
٢٠١٩/٢٠١٨ مع تعديل مبالغ الدفعات خالل 
زيادتها بالسنوات االولى، ودفع االرباح 
املستحقة للسنة املالية ٢٠١٧/٢٠١٦ خالل ٣ 
سنوات ابتداء من السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩.
ودفع األرباح املستحقة للسنة املالية 
٢٠١٨/٢٠١٧ خــالل ٥ ســنوات ابتــداء من 
الســنة املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠ واالحتفــاظ 
بأرباح السنة املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ وتوزيع 
أرباح السنوات املقبلة على النحو التالي:
٢٠٢٠/٢٠١٩ بنســبة ٢٥٪، والسنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ بنســبة ٥٠٪ والسنة املالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ بنســبة ٧٥٪ والسنة املالية 

٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة ٩٠٪.
ومما سبق يتضح أنه ال يوجد تنسيق 
بــني وزارة املاليــة ومؤسســة البترول 
الكويتية على إمتــام عمليات االقتراض 
طبقا للخطة املعدلة التي اعتمدت من قبل 
املؤسسة على تنفيذ مشاريعها الرأسمالية، 
األمر الذي يتطلب إجراء التنسيق الالزم 
حسب ما أشار اليه قرار مجلس الوزراء 
وذلك لتالفي املخاطر املشتركة التي ميكن 

أن حتدث دون التنسيق املطلوب.

مبنى مؤسسة البترول الكويتية من موزعة على البنوك بـ موزعة على البنوك بـ موزعة على البنوك بـ ٣٫٨٣٫٨ مليارات دينار وسندات بـ  مليارات دينار وسندات بـ  مليارات دينار وسندات بـ ٦٦ مليارات و مليارات و مليارات و مليارات و مليارات و مليارات و مليارات و مليارات و مليارات و٢٫٢ مليار من وكاالت ائتمان الصادرات
اخلارج على شارع اخلليج العربي 

(قاسم باشا)

تخفيض البرنامج االستثماري لـ «البترول» إلى ٢٥ مليار دينار بدًال من ٣٠ مليارًا
تعديل الهيكل التمويلي للمؤسسة بنسبة ٦٠٪ متويل خارجي و٤٠٪ ذاتي

االحتفاظ بـ ٥ مليارات دينار كحد أدنى باحملفظة االستثمارية للمؤسسة 
تخفيض حجم اإلنفاق على مشاريع اإلنتاج واالستكشاف ليبلغ ١٦ مليار دينار

أرباح البنوك الكويتية ستقفز ٤٨٪ في ٢٠٢١

عالء مجيد

توقعت أبحاث «هيرميــس» أن تنخفض أرباح 
البنوك الكويتية في ٢٠٢٠ بنســبة ٥٣٪ على أساس 
سنوي، على أن تعاود االرتفاع وبشكل حاد خالل 
٢٠٢١ بنسبة منو تصل الى ٤٨٪، حيث أرجعت ذلك إلى 
التراجعات احلادة بأرباح القطاع في النصف األول التي 
وصلت الى ٥٣٪، في الوقت الذي انخفضت فيه ارباح 
البنوك السعودية ٤٢٪ واالماراتية ٣٦٪ والقطرية ٩٪.
ووصفت «هيرميس» الزيادة الكبيرة في حجز 
البنوك الكويتية للمخصصات بنهاية النصف األول 
من العام احلالي بأنها «مفاجأة»، وهو ما ميثل العامل 
السلبي األكبر الذي اثر على توقعاتها، حيث وصلت 
الزيادة في املخصصات نفس معدالت باقي البنوك 
اخلليجية مبتوسط ٢٪ خالل النصف األول من العام، 
وهو ما كانت تســتبعده «هيرميس» نظرا لتراكم 
املخصصات لدى البنوك الكويتية على مدار العشر 
سنوات املاضية في ظل سياسة متحفظة لبنك الكويت 

املركزي.
وأكدت «هيرميس» في تقريرها الصادر أمس، أن 
املخصصات التي قامت البنوك بتجنيبها في النصف 
االول من العام كانت احترازية فيما توقعت أن تكون 

مخصصات النصف الثاني من دون تغيير.
جودة االئتمان

وعلى الرغــم من االرتفاع امللحوظ في معدالت 
الديون املشكوك في حتصيلها والتي وصلت إلى ٢٫٥٪ 
من إجمالي القروض لدى القطاع مقارنة بنسبتها البالغة 
١٫٤٪ بنهاية ٢٠١٩، اال أن «هيرميس» تراها منخفضة 

مقارنة مبستويات ٢٠١١ عندما وصلت الديون املعدومة 
الى نحــو ١٠٪ من اجمالي القروض، كما توقعت ان 
تنتهي الزيــادة في الديون املعدومة بنهاية النصف 
األول من العام القادم، خاصة ان الشركات ستعاود 
سداد أقساطها في مطلع شهر نوفمبر املقبل، ومعه 

ستتكشف قدرة الشركات على السداد من عدمها.
واوضح التقرير ان جودة ائتمان قروض األفراد 
لم تتأثر بسبب تركز االقراض للمواطنني، حيث في 
املتوسط متثل قروض املواطنني الذين يعمل اغلبهم 
بالقطــاع العام واحلكومي ٩٠٪ من قروض االفراد، 

باستثناء بنك اخلليج الذي متثل ٧٥٪ منها.
وعلى صعيد الشركات، فالوضع اضعف من قروض 
االفراد بسبب توقف االعمال بشكل كامل وجزئي 
خالل النصف األول من العام، خاصة لبعض القطاعات 
مثل السياحة واملطاعم والتجزئة والطيران، بالتزامن 
مع توقف العديد من اعمال البنوك واملشــروعات 
التنمويــة والبنية التحتية ما يتوقع ان يدفع بعض 
شركات التطوير العقاري الى اعادة جدولة قروضها 
في املســتقبل، الى جانب ذلك تأتي بعض الشركات 
االجنبية التابعة للمجموعات املصرفية الكويتية والتي 

تأثرت بشكل اكبر في اجلائحة.
حقوق املساهمني

اشار تقرير «هيرميس» الى تأثر حقوق املساهمني 
لدى البنوك الكويتية بجائحة كورونا بشكل ملحوظ، 
ولكن ذلك التأثير لن ميثل حتديا نتيجة سياســات 
البنوك الكويتية قبل اجلائحة، خاصة سياســاتها 
املتحفظة جتاه خفض تكلفــة املخاطر وكذلك منو 
االئتمان والذي ارتبط مبعدالت االنفاق االستثماري 

احلكومي. وأصدر بنك الكويت املركزي تعميم للبنوك 
مطلع يوليو املاضي طالبهم مبعاجلة خسائر تأجيل 
القروض االستهالكية واإلسكانية وأقساط البطاقات 
االئتمانية ملدة ٦ أشهر بحســب ما تظهره بيانات 
مدققي احلسابات اخلارجيني، وذلك خصما من األرباح 
احملتجزة في بنود حقوق امللكية على أن تتم إعادة 

بناء املبالغ املستخدمة في األرباح احملتجزة.
وستؤدي تلك املعاجلة الى تداول أسهم البنوك 
الكويتية مبكررات قيمة دفترية في ٢٠٢١ تقل ١٨٪ عن 
متوسط البنوك القطرية التي كانت تتفوق عليها من 
قبل، فيما تبقى مكررات بنك الكويت الوطني املتوقعة 
للعام املقبل عند ٢٫١٪ وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 
عند ٢٫٥٪ االفضل واالقل تأثرا، والتي تتساوى مع 
املكررات املتوقعة لبنك قطر الوطني وبنك قطر الدولي.

وتوقع التقرير منوا في ارباح البنك الوطني خالل 
السنوات القادمة، فمن املتوقع ان تصل االرباح الى 
١٨٢ بنهاية العــام احلالي ٢٠٢٠، وبحلول عام ٢٠٢١ 
فقد تصل االرباح الى ٢٤٣ مليون دينار، وكذلك الى 

٢٨٧ مليون دينار بحلول ٢٠٢٢.
أما بيت التمويــل الكويتي (بيتك)، اكبر البنوك 
االسالمية، فمن املتوقع ايضا ان تنمو االرباح خالل 
االعوام القادمة فقد تصل االرباح بنهاية العام احلالي 
الى ١٤١ مليــون دينار، وبحلول عام ٢٠٢١ قد تصل 
االرباح الى ١٩٣ مليون دينار، وتصل الى ٢٥٨ مليون 

دينار بحلول ٢٠٢٢.
واشار أيضا الى منو االرباح في بنك بوبيان، فمن 
املتوقع ان تصل ارباح البنك الى ٢٩ مليون دينار في 
٢٠٢٠، وبحلول ٢٠٢١ قد تصل االرباح الى ٤٦ مليون 
دينار، وتصل إلى ٦٩ مليون دينار بحلول عام ٢٠٢٢.

«هيرميس»: توقعات بانخفاض أرباح العام احلالي ٥٣٪ نتيجة جتنيب مخصصات احترازية كبيرة بالنصف األول.. لن تتكرر باملستقبل

٢٫٥ ٪ نسبة الديون املشكوك في حتصيلها بالقطاع.. مازالت عند معدالت منخفضة ومقبولة
٩٠ ٪ من قروض األفراد للمواطنني وغالبيتهم يعملون باحلكومة.. ما يضمن جودة اإلقراض

شركات التطوير العقاري األكثر احتماًال لطلب إعادة جدولة قروضها خالل الفترة املقبلة

٤٣ مليون دينار أرباح «اخلليج» في ٢٠٢٢
أوصت ابحاث «هيرميس» املستثمرين 
بالشراء في سهم بنك اخلليج وحددت السعر 
املســتهدف عند ٢٥٣ فلســا بزيادة قدرها 
١٦٫٥٪ عن السعر السوقي احلالي بتاريخ ١٧ 
اجلاري والبالغ ٢١٧ فلسا، وتوقع التقرير 
منو االرباح بشــكل ملحوظ في السنوات 
القادمة بفضل منو القروض في السنوات 
القادمة فمــن املتوقع ان تصل االرباح الى 
٢٨ مليــون دينار في ٢٠٢٠، وبحلول ٢٠٢١ 
فمن املتوقع ان تصل االرباح الى ٣٥ مليون 
دينار، وكذلك ٤٣ مليون دينار بحلول ٢٠٢٢.

واشار التقرير الى ان العائد على حقوق 

مســاهمي البنك وصل الــى ٩٫٩٪ في عام 
٢٠١٩ وقد يصل الى ٤٫٣٪ في ٢٠٢٠ ثم ٥٫٥٪ 
بحلول عام ٢٠٢١ واخيرا وبحلول عام ٢٠٢٢ 
قد يصل العائد الى ٦٫٥٪ حســب تقديرات 

ابحاث «هيرميس».
وأضاف ان الســهم اليــزال يتداول في 
مضاعفــات مقبولة مبكــرر ربحية متوقع 
٢٢٫٧ مرة في ٢٠٢٠ على الرغم من ان مكرر 
الربحيــة في العام املاضــي كان ٩٫٩ مرات 
وبحلول عام ٢٠٢١ سيكون مكرر الربحية 
املتوقــع ١٧٫٩ مرة وفــي بحلول عام ٢٠٢٢ 

سيكون ١٤٫٧ مرة.
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اإلنفاق الرأسمالي حسب اخلطة األساسية 
(٢٠١٨ / ٢٠١٩ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

تي
كوي

نار 
دي

ون 
ملي

اإلنفاق الرأسمالي املتوقع ملؤسسة البترول الكويتية 
خالل اخلطة اخلمسية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية

اإلنفاق الرأسمالي حسب اخلطة احملدثة 
(٢٠١٩ / ٢٠٢٠ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

اخلطة التمويلية ملؤسسة البترول الكويتية
اخلطة التمويلية احملدثةاخلطة التمويلية األساسية

مبلغ االقتراضأدوات التمويل
مبلغ االقتراض٪ من اإلجمالي(مليون دينار كويتي)

٪ من اإلجمالي(مليون دينار كويتي)

٣٢٪١٩٣٫٨٠٠٪٣٫١٠٠قروض بنكية بالدينار الكويتي
٥٠٪١٦٦٫٠٥٠٪٢٫٥٠٠سندات

١٨٪٢٧٢٫٢٠٠٪٤٫٢٦١وكاالت ائتمان الصادرات
--٢٥٪٤٫٠٠٠االقتراض مقابل عقود املبيعات
--١٣٪٢٫٠٠٠قروض بنكية بالدوالر األميركي

١٠٠٪١٠٠١٢٫٠٥٠٪١٥٫٨٦١إجمالي التمويل
(١) بافتراض حصول املؤسسة على قرض دوار بالدينار الكويتي والدوالر األميركي بقيمة تصل إلى ١٫٥ مليار دينار كويتي.

(٢) بافتراض حصول املؤسسة على قرض دوار بالدينار الكويتي بقيمة ٣٥٠ مليون دينار كويتي والدوالر األميركي مبا يعادل 
٣٠٥ ماليني دينار كويتي (مليار دوالر أميركي).
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قانون االستيراد اجلديد.. يفتح أسواقًا جديدة ويوسع دائرة اخليارات للمستورد
أحمد مغربي 

يعتبر قانون االســتيراد 
الــذي أحاله مجلس الوزراء 
الى مجلس االمة ملناقشــته 
واعتماده من القوانني الهادفة 
ملواكبة املتغيرات التشريعية 
والتجاريــة  االقتصاديــة 
القائمة  واألفــكار احلديثــة 
على مفاهيم فتح األســواق 
وتوســيع دائــرة اخليارات 

للمستورد.
وجاء في مذكرة القانون 
االيضاحيــة والتي حصلت 
«األنباء» على نســخة منها 
ان قانون االستيراد رقم ٤٣ 
لسنة ١٩٦٤ يعتبر واحدا من 
اقدم التشريعات في الكويت 
والتي لم ميسها التطوير او 
التحديث رغم كثرة املتغيرات 
التي طرأت علــى الضوابط 
واألحكام ذات العالقة بعملية 
اســتيراد البضائــع، لذلــك 
جاء القانون اجلديد ملواكبة 
املتغيرات التشريعية واألفكار 
احلديثة القائمة على مفاهيم 
فتح األسواق وتوسيع دائرة 
اخليارات للمســتورد سواء 

أكان تاجرا او غير تاجر.
لذلك، وسعت املادة األولى 
مــن القانون من األشــخاص 
املسموح لهم مبزاولة عملية 
االســتيراد، وذلك مبنح هذا 
احلــق جلميــع املقيدين في 
وذلــك  التجــاري  الســجل 
مــن اشــخاص طبيعيني او 
اعتباريني، كذلك اكدت املادة 
الثانيــة ان مزاولــة عمليات 
االستيراد ال يجوز ان متارس 
اال مبوجــب ترخيص يصدر 
من وزارة التجارة وذلك وفقا 
للضوابط التي تضعها الالئحة 
التنفيذية. وأعطت ذات املادة 
احلق للوزارة باستيفاء رسوم 
ومصروفــات من مقدم طلب 
االستيراد وذلك نظير ما تقدمه 
الوزارة مــن خدمات في هذا 
الشأن وهو يعتبر موردا ماليا 
مســتحدثا في هــذا القانون 

يعزز املالية العامة للدولة.
وأوردت املادة الثالثة من 
القانون استثناءات من حكم 
املادة األولى، حيث سمحت 
املادة لألفراد ومجموعة من 
القطاعات مبمارســة عملية 
االستيراد وذلك وفقا لقواعد 
تنظيميــة ينــص عليها في 
التنفيذيــة، كذلك  الالئحــة 
قــررت املــادة الرابعــة من 
القانــون اســتثناء بعــض 
البضائع واجلهات من أحكام 

هذا القانون.
ونص في املادة اخلامسة 

الطبيعيــني واالعتباريــني 
املقيدين في السجل التجاري، 
وفقا للضوابط واألحكام التي 
حتددها الالئحة التنفيذية.

مادة ٢

ال يجوز مزاولة عمليات 
االستيراد املقررة مبوجب هذا 
القانون اال بعد احلصول على 
ترخيص من وزير التجارة 

والصناعة.
وحتدد الالئحة التنفيذية 
بيانات ومستندات وإجراءات 
طلب احلصول على الترخيص 
ومدتــه وإجــراءات جتديده 
والشروط التي يجب توافرها 
فــي مقدم الطلب والرســوم 
واملصروفات اإلدارية ومقابل 
مــا تؤديــه وزارة التجــارة 

والصناعة من خدمات.
مادة ٣

استثناء من أحكام املادة 
(١) من هــذا القانون، يجوز 
االستيراد في احلاالت التالية، 
وفقا للضوابط التي حتددها 
الالئحة التنفيذية للقانون:

١ - استيراد األمتعة واألثاث 
واملواد الالزمة لالســتعمال 
الكويت  الشخصي ملواطني 
مجلــس  دول  ومواطنــي 

التعاون اخلليجي.
٢ - االســتيراد عــن طريق 
التجارية  البريد والنمــاذج 

بلد او بلــدان معينة، ويجوز 
له استثناؤها من الترخيص.

مادة ٦

التجارة  يجــوز لوزيــر 
والصناعــة ان يصدر قرارا 
إلغــاء رخصــة  او  بوقــف 
االستيراد وذلك إذا ما خالف 
املرخــص له اي من األحكام 
الواردة في هــذا القانون او 
الئحته التنفيذية او القرارات 

الصادرة تنفيذا له.
مادة ٧

مع عــدم اإلخالل بأحكام 
القــرار رقم ١٠ لســنة ٢٠٠٣ 
املشار إليه، ال يجوز لإلدارة 
العامة للجمارك إنهاء إجراءات 
اإلفــراج اجلمركي للبضائع 
التــي اســتوردت باملخالفة 
ألحكام هذا القانون، ويجب 
على املستورد إعادة تصديرها 
خالل شهر من تاريخ وصول 
هذه البضائع، مع إلزامه بكل 

الرسوم املقررة قانونا.
مادة ٨

إذا انقضت املدة املشــار 
إليها في املادة السابقة دون 
اعادة تصدير هذه البضائع، 
وتطبــق بشــأنها األحــكام 
البضائــع  اخلاصــة ببيــع 
املنصــوص عليهــا بالبــاب 
الرابع عشر من القانون رقم 

غير املعدة للبيع.
٣ - استيراد البضائع واملواد 
الالزمة لشــركات  واملهمات 
النفــط، وذلك فــي حدود ما 
نصت عليه عقود امتيازها.

٤ - اســتيراد اجلمعيــات 
اخليرية والتعاونية املرخصة 
طبقا ألحكام القانون للبضائع 
الالزمــة لتحقيــق  واملــواد 

أغراضها.
مادة ٤

ال يخضــع ألحــكام هــذا 
القانون:

١ - استيراد اخلضار والفواكه 
الطازجة واملواشي واألغنام 
وأي حيوانات حية تستعمل 
حلومهــا لألكل، مــا لم يكن 

استيرادها ممنوعا.
٢ - مــا تســتورده هيئــات 
السلك الديبلوماسي األجنبي 
وأي بعثات سياسية او دولية 
تعمــل في الكويت، بشــرط 

املعاملة باملثل.
٣ - مــا تســتورده الدولــة 
وهيئاتها اإلدارية حلسابها.

مادة ٥

التجــارة  يجــوز لوزيــر 
والصناعــة وفقــا ملقتضيات 
املصلحــة العامــة، رفــض او 
حتديــد او تقييد منح رخص 
االستيراد ألي صنف من أصناف 
البضائــع واملــواد او واردات 

١٠ لســنة ٢٠٠٣ املشار إليه، 
والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة ٩

تظل تراخيص االستيراد 
العمــل بهذا  الصــادرة قبل 
القانون سارية حتى تاريخ 
انتهاء مدتها، ويتم جتديدها 
وفقا ألحــكام هــذا القانون 

والئحته التنفيذية.
مادة ١٠

التجــارة  وزيــر  يصــدر 
والصناعة الالئحــة التنفيذية 
خالل ستة اشهر من تاريخ نشره 
في اجلريدة الرسمية.ويستمر 
باللوائــح والقــرارات  العمــل 
املنظمــة للعمل وفقــا للقانون 
رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ املشار إليه، 
وذلــك الى حني صدور الالئحة 
التنفيذية ومبا ال يتعارض مع 

احكام هذا القانون.
مادة ١١

يلغى العمل بالقانون رقم 
٤٣ لســنة ١٩٦٤ املشار إليه، 
وكل حكم يتعارض مع احكام 

هذا القانون.
مادة ١٢

على الــوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

«األنباء» تنشر مذكرة القانون اإليضاحية ومواد القانون االثنتي عشرة

من القانون على منح وزير 
التجارة سلطة رفض او تقييد 
منح رخص االســتيراد ألي 
صنف من أصناف البضائع 
واملــواد او واردات بلــد أو 
بلدان معينــة وذلك حتقيقا 
للمصلحــة العامــة، كذلــك 
منحت املادة السادســة من 
القانون احلق لوزير التجارة 
ان يصدر قرارا بوقف او إلغاء 
رخصــة االســتيراد وذلــك 
في حالــة مخالفة املرخص 
له ألحــكام هــذا القانون او 
الالئحة التنفيذية او القرارات 
الصادرة تنفيذا له. كذلك نص 
في املادتني السابعة والثامنة 
من هذا القانون على مراعاة 
األحكام الــواردة في قانون 
اجلمارك املوحد لدول اخلليج 
العربية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

وقــررت املادة التاســعة 
من القانون استمرار سريان 
رخص االســتيراد الصادرة 
قبل العمل بهذا القانون حتى 
تاريخ انتهاء مدتها على ان 
يتم جتديدها وفقا ألحكام هذا 
القانون والئحته التنفيذية.

وتنشــر «األنبــاء» نص 
مشروع القانون احملال الى 
مجلس االمة وهو كالتالي: 

مادة ١

يقتصر حق مزاولة عملية 
االســتيراد على األشخاص 

٨٧٢ ألف إفراج جمركي إلكتروني 
للجهات احلكومية في ٥ سنوات

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة انه منذ 
تفعيل الربط اآللي بني اجلهات احلكومية واالدارة 
العامة للجمارك املعنية باإلفراجات اجلمركية فان 
اعداد االفراجات االلكترونيــة للجمارك للجهات 
احلكومية بلغت أكثر ٨٧٢ ألف بيان جمركي منذ 
بدء تدشني النظام في ٢٠١٥ وحتى العام احلالي.

ووفقا لبيانات حصلت عليها «األنباء»، فإن أكبر 
عدد من االفراجــات االلكترونية جاء من نصيب 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية بواقع ٣٢٠٫٤ الف 
افراج تلتها الهيئة العامة للصناعة ادارة املواصفات 
واملقاييــس بنحو ١٥٠٫٢ الف افــراج جمركي ثم 
الهيئة العامة للزراعة والثورة السمكية بـ ٨٧٫٥ 

الف افراج.
وقالــت انه تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
٧٣ لســنة ٢٠١٥ بشــأن الربط اآللــي مع اجلهات 
احلكومية ذات الصلــة بالعمل اجلمركي فإنه مت 
تدشني العديد من املراحل للوصول للنافذة الواحدة 
اإللكترونية التي تضمن سالسة ودقة وتكامل كل 
العمليات التجارية باستخدام التكنولوجيا ومن 
خالل التصريح عن البضائع ليتم تدفقها مباشرة 
بني السلطات احلكومية للحصول على املوافقات 
واالفراجات انتهاء باإلفراج النهائي من السلطات 
اجلمركية لتكون بوابة جتارية للتسهيل التجاري 

باطار تكنولوجي.
وقد مت التنسيق مع اجلهات احلكومية ووضع 
اســتراتيجيات فنية تدريجيــة تتضمن بدائل 
متعددة لتقليص مخاطر اكتمال املشروعات ودعم 
جناحها من خالل اتاحة الربط اآللي بتوفير بدائل 
شمل ذلك عقد العديد من ورش العمل التعريفية، 
كما ان االجراءات املتبعة لدى اجلهات احلكومية 
املعنية باإلفراجات اجلمركيــة فيها العديد من 
االمور الفنية واالمور امليدانية على ارض الواقع 
ومنها اخذ العينــات وفحص البضائع وبعدها 
يتم منح االفراجات من تلك اجلهات بعد للتأكد 
مــن ســالمة البضاعة ومطابقتهــا للمواصفات 

اخلاصة بها.
وذكــرت املصــادر ان اجمالي عدد حســابات 
الدخــول على النظام اجلمركــي اآللي للموظفني 
املخولني من قبل اجلهات احلكومية ٥٢٨ حســابا 
من نظام اجلمركي اآللي، ومت توفير الدعم الفني 
للجهــات احلكومية التي مت الربط اآللي معها من 
خالل اســتخدام منصة النظام اجلمركي اآللي او 
مــن خالل الربط االلكتروني مــع أنظمة اجلهات 
احلكوميــة كما هو معمول به مــع الهيئة العامة 

للبيئة والهيئة العامة للصناعة.
وقالت ان االدارة العامة للجمارك تقوم بتوفير 
مستلزمات احلاسب اآللي والبنية التحتية للشبكة 
وخدمــات االنترنــت للجهــات احلكومية التي ال 
تتوافر لديها تلك اخلدمات بكل املنافذ اجلمركية، 
حيث بلغ عدد اجهزة احلاسب ٢٥ جهازا، والبنية 
الشبكية بعدد ٢٠ نقطة اتصال بشبكة االدارة العامة 
للجمارك، وعدد ٤ اجهزة اتصال باالنترنت واجناز 
الربط الشــبكي مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 

املعلومات.

١٨٢ مليار دوالر استثمارات دول اخلليج بالطاقة املتجددة بحلول ٢٠٢٥
محمود عيسى

كشف تقرير حديث صادر عن شركة فروست 
أند سوليفان أن دول الشرق االوسط ماضية جميعا 
في توسيع نطاق مشــروعاتها التي تتبنى الطاقة 
املتجددة، لتشــكل جانبا مهما من مصادر الطاقة 
الكهربائية لديها، حيث نقلت مجلة أرابيان بيزنس 
عــن التقرير قوله إنه من املتوقــع أن تولد الطاقة 
املتجددة استثمارات بقيمة ١٨٢ مليار دوالر بدول 
اخلليج الست باالضافة الى إيران والعراق واألردن 
بحلول عام ٢٠٢٥، على الرغم من االضطراب الناجم 

هذا العام عن جائحة كورونا. 
في حني يقول اخلبراء إن القطاع قد تأثر سلبا 
بأزمة كورونا من خالل اضطراب نشاطات سالسل 
التوريد والتأخير في عمليات طرح املناقصات وانهيار 
أسعار النفط والقيود احلكومية على االنفاق العام، 
اال أن الدالئل على ارض الواقع تشــير إلى ازدهار 

النشاطات في هذا القطاع.
وفي حديثه للمجلة، قال العضو املنتدب ونائب 
الرئيس في منطقة الشــرق األوسط وأفريقيا في 
شركية ترينا ســوالر للطاقة الشمسية، أنطونيو 
جيمينيز إن مبيعات الشركة على مستوى العالم في 
النصف األول من عام ٢٠٢٠ ارتفعت بنســبة ٥٠٪، 
بينما جتاوزت معدالت النمو في منطقة الشــرق 

االوسط هذه النسبة بكثير.
وقال إن ما شهدناه ميثل فقط تأخير البدء في 
مشاريع الطاقة الشمسية في االسواق أكثر من كونه 
إلغاء لهذه املشاريع. ومن مزايا الطاقة الشمسية أنها 
تعتبر بطريقة او بأخرى، محايدة من حيث عالقتها 
بالدورة االقتصادية، مبعنى ان االستثمار فيها يكون 
مرغوبا في فتــرة ازدهار الدورة االقتصادية وفي 
فترة التراجع على حد سواء، ويعزى ذلك الى رغبة 
الناس في االســتثمار في قطاع يعتبر احد أسرع 

الطرق لتحقيق املدخرات في األعمال التجارية.
وأضاف قائال: «تعد الطاقة الشمسية في الوقت 
احلاضر أرخص مصادر الطاقة، وإذا كنت راغبا في 
خفض التكاليف، فهذه إحدى أسرع الطرق وأسهلها 

لتقليص املصروفات».
وقال التقرير ان املطالب بخفض انبعاثات غازات 
االحتباس احلــراري باتت من االمور املقنعة والتي 
جتد مبررات قوية في الشرق األوسط، حيث إن دول 
اخلليج فضال عن إيران والعراق واألردن ولبنان تتبنى 
جميعها الطاقة املتجددة، ففي ضوء اخلطط إلضافة 
طاقة توليد إضافية تبلــغ ٥٧ غيغاواط من الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية املركزة 
وطاقة الرياح بحلول عام ٢٠٢٥، فان التقديرات توحي 
بأن طاقات توليد الطاقة الكهربائية لدى دول املنطقة 

ستجل منوا يتجاوز ١٨ ضعفا من الطاقة احلالية.

وأضافت املجلة ان شركة سراج باور االماراتية 
وهي املزود الرائد لتوفير الطاقة الشمسية على أسطح 
املنازل في االمــارات أعلنت مطلع الصيف احلالي 
عن احلصول على تسهيل ائتماني طويل األجل من 
املؤسسة العربية لالستثمارات البترولية-ابيكورب 
بقيمــة ٥٠ مليون دوالر لتوليد الطاقة الشمســية 

املوزعة على املنازل.
وقال الرئيس التنفيــذي لوران لوجنيت ملجلة 
أراييان بيزنس إنه رغم تأثير عمليات اإلغالق والقيود 
املفروضة على حركة األعمال التجارية، إال أن التوقعات 

املستقبلية للطاقة الشمسية التزال إيجابية.
وعلى صعيد متصل، يعتقد اخلبراء في الوكالة 
الدولية للطاقة املتجددة (ايرينا) ان بإمكان العالم تعزيز 
الناجت احمللي االجمالــي العاملي بنحو ١٠٠ تريليون 
دوالر وخلق ماليني الوظائف وفرص العمل اجلديدة 
بحلول عام ٢٠٥٠ إذا جعل مصادر الطاقة املتجددة 
محورا رئيسيا في خطط ومشروعات التعافي من 

تداعيات ڤيروس كورونا.
وتوقعت الوكالة ان يكون منو الطاقة الشمسية 
هو العامل األكثــر أهمية لتحقيق رؤية ايرينا لعام 
٢٠٥٠ بني جميع مصادر الطاقة املتجددة االخرى، 
وختمت املجلة بالقول ان فرص الطاقة املتجددة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي تبدو مشــرقة رغم 

تداعيات ڤيروس كورونا.

«أرابيان بيزنس»: رغم تأثير «كورونا» السلبية على اقتصادات املنطقة مازال املستقبل مشرقاً أمام مجال الطاقة الشمسية

٤ مدراء جدد في «صناعة الكيماويات»

«التجارة»: إيقاف ترخيص 
ونشاط ٥ شركات جتارية

أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي 
لشركة صناعة الكيماويات 
البتروليــة مطلق العازمي 
تعميما بترقية ٤ مدراء جدد 
في الشركة اعتبارا من اليوم 

االثنني.
وجاء في التعميم الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة 

منه: تعيني محمد علي العنزي بوظيفة مدير 
التخطيط الشامل ويعود بأعماله إلى نائب 
الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية واملالية، 
وتعيني حسني راشد الفضلي بوظيفة مدير 

التجارة  أعلنت وزارة 
والصناعة وقف الترخيص 
التجاري وإغالق ٥ شركات 
جتارية ومحال عن مزاولة 
اي نشــاط بأشــخاصهم 
باالصالــة  تابعيهــم  او 
واملشاركة، وذلك الرتكابها 

مخالفات جتارية. 
وأكــدت «التجارة» في 
بيــان صحافــي ان إيقاف 
ترخيــص الـ ٥ شــركات 
التجارية جــاء ملخالفتها 
والقــرارات  القوانــني 
املعمــول بهــا فــي وزارة 
التجــارة والصناعــة مع 

وقف النشاط والترخيص الصادر به ألي 
منهم بأشخاصهم او تابعيتهم باالصالة 
او املشــاركة، وذلك حلني إزالة أســباب 
املخالفة الثابتة بشانهم كتدبير احترازي 

وفقا ألحكام القانون ٢٠١٣/١٠٦.
وذكرت ان إيقاف ترخيص ونشــاط 
الشــركات جــاءت وفق خطة مرســومة 
للوقوف على التزام الشــركات واحملال 

في القانون والنظم واللوائح.
وأشــارت «التجــارة» الى ان احملالت 
والشــركات املخالفة بعضهــا يعمل في 

التجارية، وتعيني رشــيد حسن العجمي 
بوظيفة مدير الســالمة والصحة والبيئة، 
وتعيني جابر فرج اخلشــم بوظيفة مدير 

االتصال واخلدمات.

مجال جتارة الذهــب واألحجار الكرمية 
واملعــادن الثمينــة وبعضهــا يعمل في 
شركات ووكاالت ووساطة التأمني ومنها 

شركات ومؤسسات صرافة. 
وقالت ان االيقافات شملت مناطق عدة 
في احملافظات الســت، مشددة على انها 
تراقب الشركات عبر احلمالت التفتيشية 
املستمرة بخطط وضعت لضبط السوق 
ولن تتوانى في مخالفة اي شركة حتاول 
جتــاوز القانــون واللوائــح التنظيمية 

املعمول بها.

الدولةالقانون اجلديد سـمح جلميع املقيدين في السـجل التجاري مبزاولة عملية االسـتيراد  مالية  يعزز  مستحدثًا  ماليًا  موردًا  تعتبر  االستيراد  طلب  مقدم  ومصروفات  رسوم 
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ناقش مجلس االمة في جلسة سرية 
احلالة املالية للدولة وفقا لنص املادة ١٥٠ 
من الدستور، والتي تلزم احلكومة بأن 
تقدم الى مجلــس االمة بيانا عن احلالة 
املالية للدولــة مرة على األقل خالل كل 

دور من أدوار انعقاده العادية.
ويتزامن تقــدمي هذا البيان عادة مع 
مناقشة امليزانية العامة للدولة في اجللسة 
العامة، حيث انه وفقــا للمادة ١٤٠ من 
الدستور ألزمت بان تعد الدولة مشروع 
امليزانية السنوية الشاملة إليرادات الدولة 
األمة  إلى مجلس  ومصروفاتها وتقدمه 
قبل انتهاء الســنة املالية بشهرين على 

األقل، لفحصها وإقرارها.
وعلى الرغم مــن ان امليزانية العامة 
للدولة ال تعد وفق املادة ١٤٠ من الدستور، 
حيث انها في حقيقة االمر ال تشتمل على 
الدولة ومصروفاتها، وهذا  إيرادات  كل 
ما أفصح عنه بعض أعضاء مجلس االمة 
في جلسة املناقشة األخيرة، حيث افاد 
أحدهم بأن احلكومة تعمل على جتزئة 
امليزانية وبالتالي ال ميكن معرفة مركز 
الكويت املالي، ال بل حتى رئيس احلكومة 
ووزير املالية ال يعرفان الوضع احلقيقي 

للوضع املالي للدولة ـ حسب تعبيره.
واآلخر افاد بأن مصروفات تسليح 
البالغة ٣٫٥  الدفاع وميزانيتهــا  وزارة 
مليارات كانت خارج إطار امليزانية، ولكن 
لم يتم تضمني مشروع قانون امليزانية 
الرقابة  التسليح إلحكام  العامة مليزانية 
عليها، حيث وعدت احلكومة بإرســال 
مشــروع بقانون لتضمني مصروفات 
التسليح ضمن إطار امليزانية ولم يتم ذلك.

اال انه كان مــن احلصافة ان تقدم 
احلكومة بيانا عــن احلالة املالية للدولة 
مبا يتسق مع املادة ١٤٠ من الدستور، من 
خالل تقدمي قائمة باملركز املالي للدولة، 
والتي تعتبر بيانا يســهم في توضيح 
املركز املالي لهــا، ومبوجب هذا البيان 
يتم توضيح طبيعة األصول التي متتلكها 
الدولة وتوزيعهــا، وااللتزامات املترتبة 
عليهــا، واملبالغ املتبقية لهــا بعد دفع 
امليزانية  االلتزامات، وهي مبنزلة  قيمة 
العمومية الشاملة للدولة والتي تتضمن 
كل املصروفات وااليرادات واصول الدولة 
والتي توضح الصورة احلقيقية للموقف 

املالي للدولة.
ومن خالل اعداد املركز املالي للدولة 
على النحو املذكور ووفق املعايير الدولية 
املتعارف عليها في هذا الشأن، ستكون 
الصورة واضحة ملجلس االمة فيما إذا 
كان يتطلب االمر من الدولة اللجوء الى 
قانون الدين العام لسد العجز املالي في 
العامة للدولــة من عدمه، كما  امليزانية 

سيحدد اخليارات والبدائل املناسبة لتوفير 
السيولة املناسبة للدولة، وحتديد كلفتها 
مقارنة مع عائد استثمار أصول الدولة 
في حالة كان تســييل األصول أحد تلك 
اخليارات، خاصة في ظل وجود تقارير 
السيادي  الصندوق  بان  صحافية تفيد 
للدولة ميتلك سيولة تقدر بـ ٣٠ مليار 

دينار.
لذا، في سبيل حتقيق ذلك يجب إعادة 
القائمة مبا يتيح  النظر في التشريعات 
اعداد مثل هذا املركز املالي، والذي يقدم 
ضمن احلالة املالية للدولة لتحقيق مزيد 
من الشفافية واحلوكمة، ومبا يتسق مع 
املادة ١٤٠ من الدستور، وان تطلب ذلك 
تعديل احكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ 

بشأن انشاء الهيئة العامة لالستثمار.
علما ان بعض اجلهات احلكومية تقوم 
بإعداد أكثر مــن ميزانية لها، كميزانية 
تشــغيلية والتي تدرج ضمن امليزانية 
العامة للدولة، وميزانية النشاط اخلاص 
باجلهة والتي ال تدرج ضمن امليزانية العامة 
للدولة، وهي من املمارسات املطبقة في 
العديد من اجلهات احلكومية، كميزانية 
أموال القصر بالهيئة العامة لشؤون القصر 
وميزانية أمــوال الوقف باألمانة العامة 
لألوقاف، وميزانية الزكاة في بيت الزكاة 

وغيرها من اجلهات.
ومن أفضل ممارسات الدولة املتعلقة 
بالصناديق السيادية الصندوق السيادي 
النرويجي املنشأ في عام ١٩٩٠ والذي يعد 
بالعالم، وتقوم وحدة االستثمار  األكبر 
في املركزي النرويجي، بإدارة الصندوق 
نيابة عن وزارة املالية، التي متتلكه باسم 

الشعب النرويجي.
بالشــفافية  الصندوق  ويتمتع هذا 
العالية فيما يخص سياســة االستثمار 
لهذا الصندوق، وتركز استثماراته سواء 
على مستوى الشركات او الدول، وكذلك 
ما يخص طبيعة تلك االستثمارات ونسبها 
سواء كانت أسهما او سندات او عقارات، 
تلك السياسات التي متكن الصندوق من 
حتقيق أعلى عائــد ممكن، ضمن إطار 
السياســات التي حتددها وزارة املالية 

النرويجية.
وأحد املبادئ األساســية التي تقوم 
عليها السياسة املالية النرويجية، هو ما 
يسمى بقاعدة امليزانية، حيث ال يسمح 
لإلنفاق احلكومي بتخطي سقف العائدات 
احلقيقية املتوقعة للصندوق، والتي تقدر 
عادة بنحو ٣ـ  ٤٪. وقد تصدر الصندوق 
لينابورج  النرويجي مؤشر  الســيادي 
مادويل للشفافية، الذي يقيس شفافية 
الصناديق السيادية العاملية، حيث حصل 
على كامل النقاط العشر على سلم املؤشر.

الصقر: البيئة االستثمارية للكويت جاذبة لألموال األجنبية

«احتاد املصارف» يستعد لتنظيم ندوة 
«تعزيز االستعداد لألمن السيبراني للبنوك» ٣٠ اجلاري

استقبل رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت محمد الصقر 
أمس، سفير جمهورية كوريا 
اجلنوبية لدى الكويت هونغ 
يونــغ كي، حيث حضر اللقاء 
مدير عام الغرفة رباح الرباح، 
ويأتــي هــذا اللقاء فــي إطار 
مناقشة سبل توطيد العالقات 
االقتصادية املشتركة، حيث أكد 
الصقر على االهمية االقتصادية 
التي متثلهــا جمهورية كوريا 
بالنســبة الى الكويت، مقدرا 
الدور التاريخــي الذي لعبته 
الشــركات الكوريــة في العقد 
املاضــي وإمتدت الــى الفترة 

احلالية.
وأشــار الصقــر الى تنفيذ 
الشركات الكورية حاليا مشاريع 
ذات اهمية استراتيجية قصوى 
ولها تأثير مباشر على التنمية 
االقتصادية في البالد، وكذلك 
باعتبارها أحد أكبر الشــركاء 
التجاريني للكويت، حيث تشير 
االحصــاءات إلــى أن اجمالي 
حجم التبــادل التجاري لعام 
٢٠١٨ للمنتجات غير النفطية 
يقارب ١٫٥ مليار دوالر، مضيفا 
أن البيئة االستثمارية للكويت 
أصبحــت مشــجعة وجاذبــة 

قال أمني عام احتاد مصارف 
الكويت د.حمد احلساوي إنه 
نظــرا لتزايد أهميــة التحول 
الرقمي بالنسبة للبنوك، خاصة 
في ظل االنتشار العاملي السريع 
لوباء ڤيروس كورونا املستجد، 
تتزايد املخاوف بشأن تعرض 
املؤسســات املاليــة لهجمــات 
إلكترونية عبر اإلنترنت بشكل 

أكبر وأكثر انتشارا.
وأضاف انه في هذا الصدد، 
سينظم احتاد مصارف الكويت 
بالتعــاون مع احتاد املصارف 
اآلســيوية، نــدوة عــن بعــد 
بعنــوان «تعزيز االســتعداد 
لألمــن الســيبراني للبنوك»، 
لعــدد مــن مديــري وموظفي 

املشتركة. 
ومن جانبه، أوضح السفير 
الكوري أن العالقات السياسية 
املمتــازة التي تربــط البلدين 
الصديقــني تعتبــر الركيــزة 
األساســية لتطويــر الروابط 
االقتصادية املشــتركة والتي 
شــهدت فــي الفتــرة املاضية 
تطــورات كبيــرة، مؤكدا على 
جهــود الســفارة املتواصلــة 
التي تسعى الى خلق شراكات 
استراتيجية بني قطاعي األعمال 
الكويتــي والكــوري، وكذلك 
تعزيــز تواجد االســتثمارت 
الكورية في البالد سواء كانت 
استثمارات مباشرة أو بالشراكة 

عــدداً مــن املوضوعــات مــن 
أهمها كيفية ووســائل حماية 
أعمــال املؤسســات املالية من 
املخاطر اإللكترونية، وتتضمن 

مليار دوالر حسب احصاءات 
 .٢٠١٨

ومن جانب آخر، أشار الصقر 
الى أن القطاع اخلاص الكويتي 
له خبرات وجتارب استثمارية 
ناجحة ومنوذجية في العديد 
من دول العالم وميتلك سيولة 
مالية وفيرة ميكن استغاللها 
في عمل شراكات كويتية هندية 
اســتراتيجية، وقــد أكد على 
توافر فرص ممتازة للتعاون 
من خالل املشــاريع التنموية 
الكبيــرة في الكويت وقد حث 
الشركات الهندية تقدمي مشاريع 
اســتثمارية مدعمة بدراسات 
جــدوى متكاملــة األمــر الذي 
يعطي املستثمر الكويتي صورة 
واضحة عن اجلدوى االقتصادية 
لها ويشجعه على الدخول بهذه 

املشاريع.
وبدوره، أكد السفير الهندي 
أن السفارة ستعمل جاهدة لفتح 
قنوات جديدة لتواصل وايجاد 
فرص حقيقية للتعاون منوها 
الى أهمية االستماع الى مرئيات 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
في كيفيــة توطيــد العالقات 
االقتصادية املشــتركة وفتح 

آفاق اقتصادية جديدة.

ضد املخاطــر اإللكترونية، أن 
التأمني اإللكتروني اليوم بات 
عنصرا أساســيا مــن عناصر 
اســتراتيجية إدارة املخاطــر، 
التهديــدات  مــن  للحمايــة 
اإللكترونية واملسؤوليات التي 
قد تقع نتيجة لها. وستركز هذه 
الندوة على كيفية اســتخدام 
التأمني اإللكتروني للتخفيف 
بشــكل فعــال مــن املخاطــر 
اإللكترونية، وستتضمن أيضا 
مناقشــة الفوائــد والتحديات 
املختلفة املرتبطة بسياســات 
التأمــني اإللكتروني، مبا فيها 
أفضل املمارسات إلدارة املخاطر 
اإللكترونية عن طريق شركات 

وجهات خارجية.

مع القطاع العام واالسهام في 
مشــاريع اخلطــة التنمويــة 
للكويت، وقــد أعرب عن أمله 
في أن تقوم احلكومة الكويتية 
بتســهيل إجــراءات الســفر 
للمواطنني الكوريني العاملني 
على تنفيذ املشاريع التنموية 
فــي الكويــت مــن مهندســني 
ومعماريني وموظفني وغيرهم، 
والسماح لهم بدخول الكويت ملا 
له من األثر املباشر في تسريع 
عملية تنفيذ واالنتهاء من هذه 
املشاريع في أقرب وقت ممكن.

ومن جانب آخر، اســتقبل 
الصقر سفير جمهورية الهند 
لــدى الكويت ســيبي جورج، 
والــذي يــزور الغرفــة للمرة 
األولى بعد تقدمي أوراق اعتماده 
سفيرا لبالده لدى الكويت، حيث 
مت مناقشــة طبيعــة التعاون 
االقتصادي بني الكويت والهند، 
مشــيدا بالعالقــات التجارية 
املثالية بني البلدين الصديقني 
حيث حتتل الهند املركز االول 
كأفضــل بلد مســتورد بقيمة 
العمليات التجارية تصل لقرابة 
الـ ١٫٨ مليار دوالر، فيما حتتل 
املرتبة الســابعة كأفضل بلد 
مصدر بقيمة العمليات التجارية 

الندوة عــدداً من احملاور منها 
اســتراتيجية إدارة املخاطــر 
الســيبرانية، كيفية الكشــف 
عن نقاط الضعف في املخاطر 
اإللكترونية، ضمــان التوازن 
بــني األعمــال وتكنولوجيــا 
املعلومات واملخاطر، إيجابيات 
وسلبيات التأمني ضد املخاطر 
اإللكترونيــة، التدريب وبناء 
القدرات للموظفــني والعمالء 

على مخاطر اإلنترنت.
ومن جهته، قال رئيس أمن 
املعلومات في بنك اخلليج روس 
ميقنوتن، واملمثل عن االحتاد 
من جلنة مديري األمن واملتحدث 
بالنــدوة باحملــور اخلــاص 
بإيجابيات وســلبيات التأمني 

بحث توطيد التعاون االقتصادي مع سفيري كوريا اجلنوبية والهند

محمد الصقر مستقبال السفير الهندي لدى الكويت سيبي جورج

روس ميقنوتند.حمد احلساوي

لــرؤوس األمــوال األجنبيــة 
بعد تعديل عــدد من القوانني 
االقتصادية ذات العالقة أهمها 
قانــون تشــجيع االســتثمار 
املباشر في الكويت الذي يتيح 
الفرصة للمستثمرين األجانب 
بتأسيس شركات بنسبة تصل 
الى ١٠٠٪، وقد أعرب عن أمله 
فــي أن تتــم االســتفادة مــن 
الكفــاءة واخلبــرات الكورية 
علــى أكمل وجــه فيما يتعلق 
باخلطة التنموية الشاملة في 
البالد، مؤكدا استعداد الغرفة 
لتسخير كافة امكاناتها املتاحة 
للجانــب الكوري في ســبيل 
حتقيق األهداف االستراتيجية 

البنــوك الكويتية واألجنبية، 
وذلــك يــوم األربعــاء املوافق 
٣٠ سبتمبر اجلاري. وأوضح 
احلساوي أن الندوة ستناقش 

«كامكو إنفست»: التمويل اخلاص مساهم رئيسي للتعافي االقتصادي
إنفســت،  عقــدت كامكــو 
ندوة عبر اإلنترنت عن قطاع 
التمويل اخلاص كفئة أصول، 
حيث استضافت فيها ممثلون 
من شــركة ماديسون كابيتال 
فندينغ، وهي شركة أميركية 
متخصصة بالتمويل اخلاص، 
وبحضــور عدد مــن العمالء 
من املؤسســات وذوي املالءة 
املاليــة، وركــزت الندوة على 
املشهد االقتصادي في الواليات 
املتحــدة متضمنــة محركات 
السوق وحتليل تدفق الصفقات 
والتصنيف االئتماني والفرص 
احملتملة. وأوضحت الشركة 
في بيــان صحافي، أن الندوة 
ناقشت العديد من املوضوعات 
الرئيســية التــي تتعلــق في 

ربع سنوي وبعائد مياثل أو 
يفوق فئات األصول األخرى 
مثل العقــار والتأجير. فمن 
خالل التمويل اخلاص، يكون 
املستثمر هو املزود للتمويل 
العائــد املطلوب.  لتحقيــق 
واألهم من ذلك، فإن نســبة 
مخاطر االستثمار في التمويل 
اخلــاص متدنية، وباألخص 
فيما يتعلق مبخاطر التخلف 
عن الســداد مما يــؤدي إلى 
معدالت استرداد مرتفعة من 
التي  خالل تطبيــق اآلليات 
يضعها املمولون الرئيسيون 
ذوو اخلبرة واملتخصصون 
في ترتيب مثل هذه الصفقات 
والتــي ال تدخــر جهــدا في 

احملافظة على رأس املال.

اخلاص فئة أصول بحد ذاتها، 
النمــو والفرص  ومحــركات 
باإلضافــة إلــى تأثير جائحة 

كورونا على أسوق الدين.
فيصــل  النقــاش  وأدار 
العثمان، رئيس إدارة احللول 
االستثمارية في كامكو إنفست 
فيما قدم كل من آشيش شاه، 
رئيــس قطــاع أســواق رأس 
املال فــي ماديســون وبريان 
تيرنس، مدير مجموعة إدارة 
االستثمار في أسواق رأس املال 
في ماديسون، حملة عامة عن 
ســوق التمويل اخلاص، وقد 
شارك كل من شاه وتيرنس في 
الندوة من شيكاغو، إلينوي، 
حيــث  املتحــدة،  الواليــات 
يقع املقر الرئيســي لشــركة 

املناسبة،  ماديســون. وبهذه 
قــال فيصل العثمــان: «لدينا 
إميان راسخ بأن ظروف السوق 
املختلفة تأتي بفرص مختلفة، 
وهذا بدون شــك ينطبق على 
املشهد االقتصادي احلالي، وقد 
شهدنا اآلن، وبعد مرور أكثر 
من ٦ أشهر على انتشار جائحة 
كورونــا، أن التمويل اخلاص 
يســاهم في عمليــة التعافي 
من التباطؤ االقتصادي الذي 

يشهده العالم».
وأشــار العثمــان إلى أن 
فئة األصول هذه تستفيد من 
الدخل الثابت بالعملة الصعبة 
ضمــن ســلطات تشــريعية 
ورقابية منظمة. وتتم عادة 
التوزيعــات النقدية بشــكل 

فيصل العثمان

قطاع التمويل اخلاص والذي 
يعنى بتوفير التمويل الالزم 
من املستثمر مباشرة لصفقات 
امللكية اخلاصة منها األسس 
التي أصبح مبوجبها التمويل 

م  «الدراسات املصرفية» ُيكرِّ
خريجي برنامج «ابتعاث الكويتيني 

للحصول على املاجستير»

حتــت رعاية محافظ بنك الكويت املركزي ورئيس مجلس 
إدارة معهد الدراســات املصرفية د.محمد الهاشــل، كرم املدير 
العام ملعهد الدراســات املصرفية د.يعقــوب الرفاعي خريجي 
برنامج «ابتعاث الكويتيني للحصول على درجة املاجســتير» 
الدفعة الرابعة، وهو أحــد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها 

بنك الكويت املركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية.
وفــي بيــان صحافي للمعهد، هنأ الرفاعــي اخلريجني على 
تخرجهم، والذي كان مبنزلة حتد لهم ليس من السهل حتقيقه، 
ولكنهم عملوا وثابروا حتى حققوا هذا اإلجناز الصعب املنال 
بتخرجهم في أفضل اجلامعات العاملية، في سنة ٢٠١٩، ومتنى 

لهم دوام التوفيق والنجاح.
                                                         ويعقد هذا البرنامج بهدف إيفاد اخلريجني الكويتيني للحصول 
على درجة املاجســتير من أفضل اجلامعات العاملية ودون أي 
التــزام على الطالب بالعمل لدى القطاع املصرفي عند التخرج 
ويعتبــر برنامج االبتعاث أحــد برامج مبــادرة «كفاءة» التي 
أطلقهــا بنك الكويت املركزي بهدف بنــاء كوادر وطنية قادرة 

على املساهمة في دعم املسيرة التنموية بالكويت.

د.يعقوب الرفاعي مكرما اخلريجني

بيان باحلالة املالية للدولة

امليزانية العامة ال تعد وفق املادة ١٤٠ من الدستور 
وال تشتمل على كل إيرادات الدولة ومصروفاتها

يجب إعادة النظر في التشريعات القائمة وإعداد املركز 
املالي للدولة لتحقيق مزيد من الشفافية واحلوكمة
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«كورونا»: «اإلغالق الثاني» يلوح في أوروبا.. وإصابات العالم تتجاوز ٣١ مليونًا
عواصــم - وكاالت: عزز 
جتاوز اإلصابــات بڤيروس 
كورونا املســتجد حاجز الـ 
٣١ مليونــا، املخــاوف مــن 
اتساع رقعة املوجة الثانية 
التــي تعاني منها عدة دول، 
وعودة إجراءات اإلغالق للمرة 
الثانية للتصدي للوباء الذي 
أعلنت ايران انها تشهد املوجة 

الثالثة منه.
وتكافــح احلكومــات في 
البلــدان لتحقيــق  معظــم 
التوازن بني احلاجة إلى قيود 
أكثر صرامة للحد من انتشار 
الذي  «كوفيد-١٩» والضرر 
سيلحق باقتصاداتها املنهكة 

بالفعل.
وال تزال الواليات املتحدة 
البلــد األكثر تضــررا حيث 
فاقت إصاباتهــا ٦٫٨ ماليني 
وجتاوزت وفياتهــا الـ ٢٠٠ 
الف، تليها البرازيل بـ أكثر 
مــن ١٣٦الف وفــاة من أصل 
٩٦١ ألفا على مستوى العالم.
وتشهد بريطانيا ارتفاعا 
في معدالت اإلصابات اجلديدة 
إلى أكثر من ستة آالف حالة 
يوميا منذ أسبوع وتتضاعف 
أعداد الذين يخضعون للعالج 
في املستشفيات إلى املثلني 

كل ثمانية أيام.
وحــذر كريــس ويتــي، 
كبير مســؤولي الصحة في 
احلكومــة وباتريك فاالنس 
العلميني  كبير املستشارين 

تقييد األنشطة االجتماعية 
مع إبقاء املدارس والكثير من 

أماكن العمل مفتوحة.
وأضاف «ليست املدارس 
ما يحــدث فيها انتقال كبير 
اللقــاءات  للعــدوى وإمنــا 

االجتماعية بني الناس».
وفي اســبانيا، طلب من 
نحو مليون من سكان منطقة 
العاصمة مدريد أمس، «البقاء 
في بيوتهــم غالبية الوقت» 
ألمدة أسبوعني بهدف احتواء 
تفش جديد لـ «كوفيد-١٩».

٦٫٦ ماليني شخص يقطنون 
مدريد ومحطيها)، اخلروج 
مــن أحيائهــم إال ألســباب 
محددة، كالذهاب إلى العمل 
أو الدراسة، زيارة الطبيب، 
وتلبيــة اســتدعاء قانوني، 
أو تقدمي العون ألشــخاص 

يحتاجون للمساعدة.
وسجلت أحياء العاصمة 
والضواحــي املجــاورة لها 
اخلاضعة للتدابيــر، معدل 
ألــف حالة  إصابــات يفوق 
بني كل مائة ألف نسمة خالل 

التي تعتبر مــن أكثر بلدان 
الشرق األوسط تضررا من 

اجلائحة.
وكان نائب وزير الصحة 
اإليراني إيراج حريرجي قد 
قــال األســبوع املاضــي إن 
البالد بأكملها في حالة تأهب 
قصوى بسبب ارتفاع حاالت 
اإلصابات والوفيات اليومية 

مبعدالت تنذر باخلطر.
وحذر مســؤولو الصحة 
اإليرانيون من حدوث موجة 
تفش ثالثة للوباء، في حني 
عزت احلكومــة ارتفاع عدد 
اإلصابات جزئيا إلى انخفاض 
االلتــزام بالبروتوكــوالت 

الصحية.
وأظهرت بيانات صادرة 
عــن الســلطات الصحية أن 
عدد حاالت اإلصابة اليومية 
في هولندا جتاوز ألفي حالة 
للمــرة األولى أمس. وقفزت 
اإلصابات بڤيروس كورونا 
بواقــع ٢٢١٥ لتصــل إلى ما 
يقــرب من ٩٦ ألفا مســجلة 
خامــس معــدل قياســي في 

أسبوع.
والحتواء جائحة كورونا، 
تعتزم مدينة ميونيخ األملانية 
فرض ارتــداء الكمامات في 
بعض األماكن العامة وشوارع 

وسط املدينة.
واجتمع فريق إدارة األزمة 
باملدينــة بســبب اســتمرار 
ارتفاع عدد اإلصابات. ومن 

وقال غوســتافو أوخيدا 
(٥٦ عاما) «أعتقد أنه يجب 
فعل شــيء ما» في مواجهة 
ارتفاع عدد إصابات الڤيروس، 
وذلك فيما كان عائدا من عمله 
فــي منطقة صناعيــة قرب 
مدريــد إلى حي بوينتي دي 
فاليكاس أحد األحياء الفقيرة 
في جنوب العاصمة واملشمول 

بالتدابير اجلديدة.
التدابيــر  ومبوجــب 
اجلديــدة، مينــع على نحو 
٨٥٠ ألف شخص (من أصل 

األسبوعني األخيرين.
من جهتها، قالت املتحدثة 
باسم وزارة الصحة اإليرانية 
إن عدد اإلصابات زاد بواقع 
أعلــى معــدل  ٣٣٤١، وهــو 
إصابــات يومي منــذ أوائل 
يونيو ليرتفع بذلك إجمالي 
اإلصابــات فــي البــالد إلى 

٤٢٥٤٨١ إصابة.
وأضافت ســيما ســادات 
الري إن ١٧٧ توفوا، ليرتفع 
بذلك إجمالــي عدد الوفيات 
الرسمي إلى ٢٤٤٧٨ في إيران، 

املقرر تطبيق اإللزام اعتبارا 
من يــوم اخلميس املقبل إذا 
ظلت أعــداد اإلصابات أعلى 
من احلد احلرج، الذي وضعه 
عمدة املدينة ديتر رايتر، وذلك 
إلى جانب فرض قيود جديدة 
على احلياة العامة واخلاصة.

وأوضــح رايتــر أنه من 
املرجــح اعتبــارا مــن يوم 
قصــر  املقبــل  اخلميــس 
التجمعات بني خمسة أفراد 
أو أسرتني، مشيرا إلى أن ذلك 
سينطبق سواء على األماكن 
اخلاصة والعامة أو املطاعم. 
أعــداد اإلصابات  ووصلــت 
بكورونا فــي ميونيخ حتى 
أمس األول إلــى ٥٥٫٦ حالة 
جديدة لكل ١٠٠ ألف نسمة في 

غضون أسبوع واحد.
وهذا يعني أنه مت جتاوز 
حــد أقصــى مهــم إلصابات 

كورونا اجلديدة املسجلة.
فــي إيرلنــدا، فتحت كل 
احلانــات أبوابها بعد ســتة 
أشهر من اإلغالق، باستثناء 
تلك التي تقدم الكحول فقط 
في العاصمة دبلن التي باتت 

بؤرة إلصابات جديدة.
ويبــدو الوضــع مقلقــا 
بشــكل خــاص فــي بلجيكا 
حيث جتاوز عدد اإلصابات 
١٠٠ ألــف أمــس األول، وفي 
فرنسا حيث سجلت أكثر من 
١٠ آالف إصابــة جديــدة في 

غضون ٢٤ ساعة.

إجراءات مشددة على مليون من سكان مدريد.. وبريطانيا تتخوف من ٥٠ ألف إصابة و٢٠٠ وفاة يومياً.. وإيران تعاني املوجة الثالثة

(رويترز) املسافرون يرتدون الكمامات في مطار إلدورادو بعد السماح للدخول الى كولومبيا 

لديها من أن تــرك اجلائحة 
تتفشــى دون قيود سيؤدي 
إلى ارتفاع االصابات اليومية 
وتسارع الوفيات في غضون 
أسابيع ما لم تتحرك حكومة 
الــوزراء بوريــس  رئيــس 
جونســون بشــكل عاجــل 
لوقف االنتشار السريع ملوجة 

التفشي الثانية.
وقال ويتي «إذا اســتمر 
الوضــع علــى هــذا املســار 
فســيواصل عــدد الوفيــات 
الناجمة مباشرة عن كوفيد 
فــي االرتفاع، رمبــا بوتيرة 
متسارعة، ويعني هذا ارتفاع 
العدد إلى أضعاف مضاعفة 
بحيث قد ننتقل سريعا من 
أعداد صغيرة حقا إلى أعداد 

كبيرة جدا فعال».
وذكــر فاالنــس في كلمة 
بثها التلفزيــون «نعتقد أن 
(نطاق) الوباء يتضاعف في 
الوقت احلالي كل سبعة أيام 

تقريبا».
وأضاف «إذا اســتمر هذا 
دون هوادة فسنشهد في نهاية 
املطاف تسجيل ٥٠ ألف حالة 
مثال بحلول منتصف أكتوبر، 
يوميا». وأفاد بأن هذا سيؤدي 
بدوره، بعد شهر، إلى تسجيل 

أكثر من ٢٠٠ وفاة يوميا.
بدوره، قال وزير الصحة 
القيــود  إن  مــات هانكــوك 
ســتكون مختلفة عــن آخر 
مرة. وترغــب احلكومة في 

ترامب يكشف مرشحه للمحكمة العليا
نهاية األسبوع رغم رفض الدميوقراطيني

هندوراس تنقل سفارتها للقدس
نهاية العام «لتعزيز التحالف اإلستراتيجي»

بكني حتذر واشنطن من دعم استقالل 
تايوان: «محكوم عليه بالفشل»

عواصم - وكاالت: خطا الرئيس األميركي 
دونالد ترامب خطوة جديدة يتوقع ان تعمق 
االنقســام العمــودي في اميــركا على ابواب 
االنتخابات الرئاســية، وأعلن أنه سيرشــح 
خليفة القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ 
في احملكمة العليا، نهاية األســبوع اجلاري، 
مشددا على أن على مجلس الشيوخ التصويت 
علــى التعيني قبل االنتخابات املرتقبة في ٣ 

نوفمبر.
وقــال ترامب لشــبكة «فوكــس نيوز»، 
«ســأعلن الشــخصية اجلمعة أو السبت ثم 
يبدأ العمل، لكن آمل أال يكون هناك كثير من 
العمل». وأضاف أنه يرغب في االنتظار إلى ما 
بعد االنتهاء من مراسم التأبني، وبذلك تصبح 
هذه ثالث قاض يختاره ترامب لشغل مقعد في 
احملكمة العليا منذ فوزه في انتخابات ٢٠١٦، 
ورفض ترامب الدعوات املوجهة الى مجلس 
الشيوخ ذي االغلببية اجلمهوري لالنتظار إلى 
ما بعد االنتخابات. وقال «التصويت النهائي 
يجب أن يجري قبل االنتخابات، لدينا متسع 

من الوقت لذلك».

ومنذ وفاة بــادر، يدعو الدميوقراطيون 
ومرشــحهم جــو بايــدن أعضــاء مجلــس 
الشــيوخ اجلمهوريني إلى عــدم التصويت 
ألي مرشح للمحكمة العليا قبل معرفة الفائز 
في االنتخابات، واصفــا خطة ترامب بأنها 
«ممارسة للسلطة السياسية بطريقة فجة».

وأدلــى بايدن بهــذه التصريحــات بعد 
أن أبــدت عضو مجلس الشــيوخ األميركي 
اجلمهورية ليزا موركوفسكي رفضها االقتراع 
على أي مرشح للمحكمة العليا قبل انتخابات.

وقال املرشح الدميوقراطي في فيالدلفيا 
«يجب االستماع إلى ناخبي هذا البلد...الذين 
ينص هذا الدستور على أنهم هم من يقررون 

من لديه سلطة القيام بهذا التعيني.
وفــي غضــون ذلــك، أكــدت الســلطات 
األميركيــة أنها ألقت القبض على املتشــبه 
بإرسالها مغلفا يحتوي على مادة الريسني 

السامة إلى ترامب.
وبحســب تقارير إعالمية فإن الشخص 
املشتبه به امرأة كان بحوزتها مسدس عند 

إلقاء القبض عليها من قبل السلطات.

عواصمـ  وكاالت: اعتقلت قوات االحتالل 
االسرائيلية الناشط خيري حنون، املعروف 
بـ «فلويد الفلســطيني» الذي ألقاه جندي 
إسرائيلي أرضا وجثا بركبته على رقبته 
وشل حركته في لقطات سجلت قبل ثالثة 
اسابيع خالل احتجاجات في شمال الضفة 
الغربية احملتلة، بحسب اجليش ومصادر 

أمنية فلسطينية.
وقالت املصادر الفلسطينية ان «قوات 
من جيش االحتالل اعتقلت الناشط خيري 
حنــون (٦١ عاما) امس من منزله في بلدة 
عنبتا شرق طولكرم إلسكاته بسبب مقابالته 
الصحافية التي حتــدث فيها عن االعتداء 
الوحشــي الذي تعرض لــه مؤخرا خالل 
مشــاركته في تظاهرة احتجاج على اقامة 

منطقة صناعية جديدة في طولكرم».

وقالت متحدثة باســم جيش االحتالل 
لوكالة «فرانس برس»: «لم يتم القبض عليه 
بســبب واقعة معينة بل ألنه يشكل هدفا 
للجيش والشرطة ألنه محرض مركزي على 
العنف ويشارك في العديد من االضطرابات 
واالخالل بالنظام». واعتاد الستيني حنون 
على قيادة التظاهرات املتواصلة املناهضة 
لالســتيطان. من جهة اخــرى، قال رئيس 
هندوراس خوان اورالندو هرنانديز ورئيس 
الوزراء اإلســرائيلي بنيامــني نتنياهو إن 
هندوراس تأمل في نقل سفارتها في إسرائيل 
من تل أبيب إلى القدس بحلول نهاية العام 
احلالي. وقــال هرنانديز في تغريدة على 
تويتر «حتدثنا لترتيب فتح السفارتني في 
تيجوسيغالبا والقدس على التوالي وذلك 

لتعزيز حتالفنا اإلستراتيجي».

عواصــم - وكاالت: صعــدت الصــني 
حدة لهجتها بشــأن تايــوان واعتبرت أن 
أي دعم الستقاللها «محكوم عليه بالفشل» 
وهددت بالرد على الزيارات الديبلوماسية 
األميركية للجزيرة. وكانت تايوان حتكم 
بشكل منفصل عن الصني منذ نهاية احلرب 
األهلية العام ١٩٤٩، لكن بكني تعتبر اجلزيرة 
جزءا من أراضيها في انتظار إعادة التوحيد.

وتعهدت واشنطن بتقدمي دعم عسكري 
للحكومة املنتخبة في اجلزيرة كما أرسلت 

مبعوثني إلى تايبيه خالل شهرين.
وقالت اخلارجيــة الصينية في مؤمتر 
صحافي امس إن زياراتي املبعوثني كانتا 

«استفزازا سياسيا» وهددت بالرد.
وأوضــح وانــغ ون بني الناطق باســم 
الوزارة «ستتخذ الصني اإلجراءات املناسبة 

للــرد (علــى زيارتي املبعوثــني) مبا فيها 
استهداف األفراد املعنيني».

وحــذر مــن أن اإلجــراءات األميركيــة 
«ستلحق مزيدا من الضرر بالتعاون» بني 

الواليات املتحدة والصني.
وأضاف وانغ أن أي دعم الستقالل تايوان 
هو «طريق مسدود... محكوم عليه بالفشل».

واكد ان تايوان جزء ال يتجزأ من األراضي 
الصينية، وإنه ال يوجد ما يسمى بـ «خط 

املنتصف» في مضيق تايوان.
وذلك تعليقا على ما تردد حول حتليق 
وعبور طائرات صينية خط املنتصف في 
مضيــق تايــوان ودخول منطقــة حتديد 
الهوية للدفاعات اجلوية للجزيرة مؤخرا 
ما دفع تايوان إلرسال مقاتالتها العتراضها 

وحتذيرها.

ملك البحرين: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية 
وملتزمون بحل الدولتني وفقًا ملبادرة السالم العربية

عواصمـ  وكاالت: أكد عاهل 
البحرين امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة أمس أن توقيع إعالن 
تأييد الســالم، في واشنطن 
مؤخــرا، إجناز تاريخي مهم 
على طريق حتقيق الســالم 
الشــامل في منطقة الشــرق 
األوســط وحتقيق تطلعات 
شعوبها باألمن واالستقرار 
واالزدهار والنماء مبختلف 
دياناتهــم وترســيخ روح 
التعايــش التــي عرفــت بها 

مملكة البحرين دائما.
أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
البحرين (بنا) امس عن العاهل 
البحريني قوله، خالل ترؤسه 
اجللســة االعتيادية ملجلس 
الوزراء ان «من بني األهداف 
التي ارتأيناها وســعينا من 
أجلها من خالل إعالن تأييد 
السالم، هو أن يدرك العالم أن 
السالم هو رسالتنا وخيارنا 
االستراتيجي، وأن التسامح 
والتعايش يشكالن أحد أهم 
ســمات هويتنــا البحرينية 

األصيلة».

مــن البحرين منارة للتنوع 
الفكري والثقافــي والديني 

واملذهبي».
وأعــرب عــن االعتــزاز 
العربي والدولي  بالترحيب 
الواسع لتأييد خطوة مملكة 
البحرين بشأن إعالن تأييد 
الســالم والتخاذها خطوات 
من شأنها إحالل السالم في 

الشرق األوسط.
وأكــد أن خطوتهم نحو 

القدس الشرقية وفقا ملبادرة 
السالم العربية.

قــدم  الوكالــة،  ووفــق 
وزيــر اخلارجية البحريني 
عبداللطيــف الزياني، خالل 
اجللســة، تقريــرا بشــأن 
مراســم التوقيع على إعالن 
تأييد الســالم بني البحرين 
وإســرائيل التي جــرت في 
البيــت األبيض بواشــنطن 

في ١٥ اجلاري.

الســالم واالزدهــار ليســت 
موجهة ضد أي كيان أو قوى، 
بل هي لصالح اجلميع وتهدف 
إلى حســن اجلــوار والعمل 
مــن أجلــه، مجــددا التأكيد 
على موقف مملكة البحرين 
الثابــت والدائم من القضية 
والتزامهــا  الفلســطينية، 
علــى حتقيق حــل الدولتني 
الــذي يتضمن إقامــة دولة 
فلسطينية مستقلة عاصمتها 

أكد أن إعالن تأييد السالم مع إسرائيل إجناز تاريخي مهم

(بنا) العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى مترئسا جلسة مجلس الوزراء 

وتابع «نحن متسامحون 
ومحبون للسالم والتعايش، 
احلقيقــي  التعايــش  وأن 
همــا  احلقيقــي  والســالم 
اللذان يســتندان على تقبل 
اآلخر وهو جوهــر املواطن 
البحرينــي ومــا يتمتــع به 
منذ األزل، ونحن نفاخر بني 
األمم بأن شــعبنا وبشهادة 
اجلميع هو من أطيب شعوب 
األرض، وهذه الطيبة جعلت 

السعودية ُتعيد الُعمرة تدريجيًا باحللول التقنية عبر «اعتمرنا»
عواصمـ  وكاالت: أكد وزير 
احلج والعمرة السعودي محمد 
صالح بننت أنهم سيعتمدون 
في مراحل العودة التدريجية 
للعمرة والزيارة على احللول 
التقنية التي متكن الشركات 
واملؤسســات مــن تســويق 

اخلدمات عامليا ومحليا.
وقــال بننت، خالل حديثه 
في امللتقى االفتراضي الثاني 
إلثــراء جتربــة املعتمــر، إن 
العودة ســتكون عبر حلول 
الشــركات  متكــن  تقنيــة 
واملؤسســات مــن تطويــر 
خدماتها، وهذه احللول تتمثل 

في تطبيق «اعتمرنا».
وتابع «وهنــا يأتي دور 
مؤسسات وشركات العمرة 
لتسويق البرامج للمواطنني 
أو القادمني من خارج اململكة».
احلــج  وزيــر  وأشــار 
والعمــرة إلى أنه ســيكون 
هنــاك أكثر من ٣٠ شــركة 
ميكــن  وعامليــة  محليــة 
التعامل معها، مشــيرا إلى 
توفيــر املســار اإللكتروني 
لهذه الشــركات لتتمكن من 
تقدمي اخلدمــات ومتابعتها 
للمعتمرين، مبينا أن كارت 
التحول األول يكون خلدمة 

ومؤسســات العمرة كيانات 
اقتصادية قوية وذات خدمات 
تخصصيــة عاليــة اجلودة، 

بحسب موقع «مباشر».
وأشــار إلــى أن شــركات 
العمرة تخدم نحو ١٦ مليون 
معتمر من الداخل من املواطنني 
واملقيمني ومن مواطني دول 

علــى اخلدمــات األساســية 
التي تقدم لضيوف الرحمن، 
حيث يتواجد محتوى ضخم 
من اخلدمــات التي ميكن أن 
تقدم من قبل القطاع اخلاص 
املســاندة  اخلدمــات  مثــل 
واللوجستية وغيرها، والتي 
ســتكون لهــا دور كبير في 

حتقيق مستهدفات الرؤية.
وأضــاف: ان االندماجات 
واالســتحواذات فــي قطــاع 
العمرة ستخفف بشكل كبير 
علــى التكاليف التشــغيلية 
وستســهم في زيــادة كفاءة 
التشــغيل وتنــوع اخلدمات 
املقدمــة مع زيــادة األصول 

والقدرات املالية.
بدوره، قال سعد الربيعة، 
مديــر عــام تطويــر األعمال 
بالهيئــة العامة الســعودية 
الصغــــــيرة  للمنـــــشآت 
واملتوســـــطة (منشــآت)، 
منشــآت  هيئــة  «أطلقــت 
بالتعاون مــع برنامج كفالة 
وصنــدوق التنمية الوطنية 
متويــل  يضمــن  منتجــا 
املنشــآت العاملــة في قطاع 
احلج والعمرة بهدف حتفيز 
اجلهات التمويلية على متويل 

القطاع».

مجلــس التعــاون اخلليجي 
ومعتمري اخلارج.

وتابع الوزير قائال «نطمح 
خلدمــة ٣٠ مليــون معتمــر 

سنويا بحلول عام ٢٠٣٠».
من جهته، بّني نائب وزير 
احلج والعمــرة أن منظومة 
احلــج والعمــرة ال تقتصــر 

تسعى لزيادة املعتمرين إلى ٣٠ مليوناً سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠

زوار املســجد النبــوي من 
الداخل واخلارج.

وأكد الوزير وقوف وزارة 
احلج والعمرة مع املستثمرين 
والعاملــني في هــذا القطاع، 
خصوصــا في هــذه املرحلة 
وفي مرحلة التحول املؤسسي 
والتي ســتجعل من شركات 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

العثور على تابوت حجري ومتاثيل من األوشابتي باملنيا
«كورونا» يهاجم تالميذ مبدرسة في دمشق 

وحاالت مشتبه بها في درعا
القاهرة - هناء السيد

جنحت البعثة األثرية املصرية برئاسة 
د.مصطفى وزيري األمني العام للمجلس 
األعلى لآلثار، مبنطقة الغريفة األثرية بتونا 
اجلبل مبحافظة املنيا في الكشف عن بئر 
للدفن بداخله تابوت من احلجر اجليري 

وعدد من متاثيل االوشابتي.
وأشار وزيري امس، إلى أن البعثة بدأت 
موسمها الرابع بإزاحة الردمي املوجود مما 
أدى إلى العثور على بئر على عمق ٥ أمتار، 
يوجد به تابوت مصنوع من احلجر اجليري 

عليه مناظر متثل أوالد حورس األربعة في 
حالة جيدة من احلفظ بجانبه مجموعة من 
متاثيل األوشابتي املصنوعة من الفاينس.

وأضــاف أن أعمــال الفحص املبدئي 
أشارت إلى ان هذا الشخص يدعى (جحوتي 
ام حتب) من األسرة الـ ٢٦، وكان يشغل 
منصب «املشــرف على العروش»، وهو 
ابن (حرسا ايســت) الذي كشفت البعثة 
عن التابوت اخلاص به في موسم حفائرها 
األول عام ٢٠١٨، مؤكدا أن أعمال احلفائر 
ما زالت مســتمرة للكشف عن املزيد من 

كنوز منطقة الغريفة.

أكدت وزارة التربية في احلكومة السورية 
تسجيل إصابة بڤيروس كورونا املستجد بني 
تالميذ احدى مدرسة دمشق. وقالت مديرة 
التربية هتون  املدرســية بــوزارة  الصحة 
الطواشي، في بيان نشــرته وزارة التربية 
السورية عبر فيسبوك، إن فريق الترصد أكد 
إصابة طفلة بالصف اخلامس (١١ عاما) بڤيروس 
كورونا، بعد إجراء الفحوص الالزمة، إثر ظهور 
أعراض عليها. وأشارت إلى أن أعراضا صدرية 
ظهرت عند الطفلة، مؤكدة أن العدوى انتقلت 
إليها من خارج املدرسة، مدللة على ذلك بأن 
األعراض ظهرت لديها من يوم الثالثاء املاضي، 

وأن فترة احلضانة تتراوح بني ثالثة وأربعة 
أيام، إلى جانب وجود حاالت مصابة بعائلتها. 
وأوضحــت أن حالتها الصحية جيدة، بينما 
ظهرت أعراض املرض على أختها، وهي معها 
في الصف ذاته. وأكدت املسؤولة أن املدرسة 
أغلقت الصف الذي ظهرت فيه االصابة خلمسة 
أيام، من األحد حتى اخلميس. بالتزامن، ترددت 
معلومات عن تسجيل إصابتني بكورونا بإحدى 
املدارس الثانوية في بلدة جباب. لكن الوزارة 
عادت ونفت. وقالت انه ال توجد اصابات وامنا 
«طالب مشتبه في إصابتهم في مدارس ريف 

دمشق، ويتم اآلن التحقق منهم.

السيسي يوّجه بتقييم
أداء جهود التنمية ونتائجها في الصعيد

تصعيد «سياسي» وميداني شمال غرب سورية 
ومخاوف من انهيار الهدنة

القاهرة - خديجة حمودة

وجــه الرئيــس املصري 
عبدالفتاح السيسي بالتقييم 
املنتظم ألداء ونتائج جهود 
تنميــة صعيــد مصر بهدف 
تطويــر اآلليات واكتشــاف 
الفرص التنموية الكامنة في 
مجاالت الزراعة والصناعات 
احلرفية واإلنتاجية املتميزة 
التي يشتهر بها أبناء الصعيد، 
وصياغــة برنامج ترويجي 
متكامــل لتعظيم جودة تلك 
املنتجــات ودعم تســويقها 
محليــا وخارجيــا، على أن 
يتــم تخصيــص ٥٠ مليون 
جنيــه من صنــدوق (حتيا 
مصر) لصالح ذلك البرنامج 

الترويجي.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيس السيســي أمس مع 
د.مصطفــى مدبولي رئيس 
مجلــس الــوزراء ود.هالــة 
الســعيد وزيــرة التخطيط 
االقتصاديــة  والتنميــة 
ومحمــود شــعراوي وزيــر 
التنمية احمللية ونيفني جامع 
وزيــرة التجارة والصناعة، 
وطارق الفقي محافظ سوهاج، 
وأشرف الداودي محافظ قنا.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضي، بأن 
االجتماع تناول استعراض 
تطورات البرنامج احلكومي 
للتنميــة احمللية في صعيد 
مصــر مبحافظتي ســوهاج 

وقنا.

عواصم ـ وكاالت: تعود 
منطقــة خفــض التصعيــد 
شمال غرب سورية لتشكل 
محور االهتمام وسط مخاوف 
من انهيار الهدنة بعد فشل 
العســكرية  املفاوضــات 
الروسية التركية وما تبعه 
من تصعيد لقــوات النظام 

والقوات الروسية.
فقد علق املمثل اخلاص 
للرئيس الروســي لشؤون 
الشــرق األوســط وبلــدان 
وزيــر  ونائــب  أفريقيــا 
اخلارجية الروسي، ميخائيل 
بوغدانوف على املعلومات 
التي أوردتها وســائل اعالم 
روســية حول رفض أنقرة 
مقترحا روسيا خلفض عدد 
نقاط املراقبة التركية وسحب 
االسلحة الثقيلة من املنطقة.

وقال بوغدانوف إن األمر 
ال يتعلــق فقــط بوجود أو 
تقليــص القوة العســكرية 
للدول األجنبية، بل يتعلق 
بحل مشكلة اإلرهاب، وفق 
ما نقلته وكالة «إنترفاكس» 

الروسية.
وأضاف: الشيء الرئيس 
هو توفير املبادئ األساسية 
التي يجــري االتفاق عليها 
على جميع املستويات وفي 
جميع األشكال فيما يتعلق 
بحقيقــة أن ســورية يجب 
أن تكون موحدة ومتكاملة 

إقليميا وذات سيادة.
وأشــار إلــى أن اجلانب 
التركــي يؤكد مــرارا خالل 
أنــه  البلديــن  مباحثــات 
سيفي بااللتزامات الناشئة 
عــن االتفاقــات اخلاصــة 
بضمــان األمن فــي منطقة 
إدلــب وما حولها، من خالل 
العمل الهادف للقضاء على 
الوجود اإلرهابي واستعادة 
سيادة سورية الكاملة، لكن 
بوغدانــوف اعتبــر أنه من 
املبكــر احلديث عن القضاء 
على التهديدات اإلرهابية في 
إدلب، حيث ال يزال الوضع 

ينذر باخلطر.
وكانــت املتحدثة باســم 
الروسية،  وزارة اخلارجية 
قالــت  زاخاروفــا،  ماريــا 
اخلميس املاضي، إن تركيا 
متاطل في تنفيذ التزاماتها 
مبوجب اتفاق وقف األعمال 

احمللية لدعم قدرة احملافظتني 
علــى إدارة التنميــة وجذب 

االستثمارات.
من جهتها، اســتعرضت 
التخطيــط جهــود  وزيــرة 
احلكومة في تنمية محافظات 
الصعيد، حيث أوضحت أن 
حجم االستثمارات احلكومية 
املوجهة لتنمية الصعيد بلغت 
خالل اخلمس سنوات املاضية 
قرابــة ١٦٠ مليار جنيه، مبا 
يشكل حوالي ٢٠٪ من جملة 
االســتثمارات احلكوميــة، 
منهــا حوالي ٤١ مليار جنيه 
مت توجيههــا إلى محافظتي 
ســوهاج وقنا، حيث يشكل 
الســكاني لهاتــني  التعــداد 
احملافظتــني حوالي ١٠٪ من 

سكان اجلمهورية.
وفي هذا الســياق عرض 

وقــال املرصد الســوري 
حلقوق االنســان ان «قوات 
النظــام قصفــت بعشــرات 
املدفعيــة، قريــة  القذائــف 
الزاوية»،  كفرعويد بجبــل 
تزامنا مــع حتليق طائرات 
االســتطالع الروســية فــي 
أجواء مناطق ريف الالذقية 

وإدلب.
علــى صعيــد متصــل، 
استهدفت الفصائل املعارضة 
جتمعات قــوات النظام في 
ريف حلــب الغربي، ووثق 
املرصــد مقتــل عنصــر من 
النظام قنصــا على  قــوات 
محــور قرية بــاال في ريف 
حلــب الغربــي، تزامنا مع 
اســتهدافات بالرشاشــات 

الثقيلة على احملور ذاته.

احملليــة  التنميــة  وزيــر 
مستجدات املوقف التنفيذي 
لبرنامــج تنميــة الصعيد، 
إجمالــي  أن  إلــى  مشــيرا 
عــدد املشــروعات التــي مت 
متويلهــا باملرحلــة األولــى 
للبرنامــج بلغ حوالي ٣٧٠٧ 
باحملافظتــني  مشــروعات 
موزعــة على قطاعات (مياه 
الشــرب والصــرف الصحي 
والطــرق والنقــل وتغطية 
الترع والتنمية االقتصادية 
الوحدات احمللية)،  وتدعيم 
كما قام البرنامج بتخصيص 
موازنــة اســتثنائية لدعــم 
االحترازيــة  اإلجــراءات 
واألنشطة الصحية ملواجهة 
انتشــار ڤيروس  تداعيــات 
كورونا املستجد مبحافظتي 

سوهاج وقنا.

ورصــد املرصــد قصفا 
مدفعيا نفذته قوات النظام 
واملسلحني املوالني لها، على 
محاور في قرية عني عيسى 
التركمــان شــمالي  بجبــل 
الالذقيــة، وبلــدة كنصفرة 
واملــوزرة  مليــار  وقــرى 
ومحيــط احســم مبنطقــة 
جبل الزاوية جنوب محافظة 
إدلب. ومتكنت الفصائل من 
إفشال محاولة تسلل لقوات 
احلكومة السورية على محور 
تقاد غربي حلب، كما متكنت 
الفصائل من إحباط تســلل 
عناصر قــوات النظام على 
محــور قرية فليفــل بريف 
إدلب. واستهدفت جتمعات 
قوات النظام في بلدة كفرنبل 

بريف إدلب.

الكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجاالت الزراعة والصناعات احلرفية

جانب من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس احلكومة وعدد من الوزراء واملسؤولني
آلية عسكرية أميركية تقوم بدورية في بلدة تل متر بريف احلسكة   (أ.ف.ب)

وأوضــح أن االجتمــاع 
شهد استعراض أبرز محاور 
البرنامج احلكومي للتنمية 
احمللية في الصعيد، والذي 
البنك  يتــم بالتعــاون مــع 
الدولــي وبالتنســيق بــني 
مختلف اجلهــات احلكومية 
املعنية، ويهدف إلى دفع عجلة 
التنمية مبحافظتي سوهاج 
وقنــا، خاصة من خالل دعم 
القدرة التنافسية للقطاعات 
االقتصادية، وتطوير املناطق 
الصناعيــة، وتهيئــة مناخ 
إلى  األعمال للمســتثمرين، 
جانــب التطوير املؤسســي 
لنظم العمل وحتسني تقدمي 
اخلدمــات العامــة، وتعزيز 
دور تكنولوجيــا املعلومات 
واالتصاالت، وتطوير البنية 
األساسية والقدرات واملوارد 

القتالية في محافظة إدلب.
وسبق لوزير اخلارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو 
وصف املباحثات العسكرية 
التــي جــرت قبل ايــام بني 
اجلانبــني باملتعثرة للغاية 
محــذرا من انهيــار العملية 

السياسية.
هــذه  مــع  وتزامنــا 
صّعــدت  التصريحــات، 
الســورية قصفها  القــوات 
ملناطق ســيطرة املعارضة 
في ريف ادلب وركزت على 
جبل الزاويــة حيث تتركز 
أحدث نقاط املراقبة التركية، 
وردت فصائــل املعارضــة 
باستهداف جتمعات اجليش 
وامليليشيات املوالية بريف 

حلب. 

عون: إذا لم تشكل احلكومة «رايحني على جهّنم».. .. وجنبالط: كالم غير مسؤول
بيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال

«إذا لــم تشــّكل احلكومة 
رايحني علــى جهّنم» و«ليس 
الفرنســي اميانويل  الرئيس 
ماكــرون من يشــكلها».. هذا 
فحــوى املوقف الــذي اطلقه 
رئيــس اجلمهوريــة العمــاد 
ميشــال عون أمس، ويلخص 
حقيقــة املشــهد السياســي 
اللبناني، خصوصا انه قرنه 
بالقــول وهو يغــادر املؤمتر 
الصحافي الذي عقده في قصر 
بعبدا اجلمهوري «رمبا حتصل 
عجيبــة وتتشــكل احلكومة 
الليلــة». وتنــاول عــون في 
املؤمتر تطور االزمة احلكومية 
وطرح خالله مبادرة تقوم على 
حترير احلقائب السيادية من 
الطوائف الكبرى، وقال «نحن 
اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، 
لــم يكن مفترضــا أن حتصل 
ألن االستحقاقات التي تنتظر 
لبنان ال تسمح بهدر أي دقيقة. 
ومع تصلــب املواقف ال يبدو 
في األفق أي حل قريب ألن كل 
احللول املطروحة تشكل غالبا 
ومغلوبا»، وأضاف «لقد طرحنا 
حلوال منطقية ووسطية ولكن 
لم يتم القبول بها من الفريقني، 
وتبقى العودة الى النصوص 
الدستورية واحترامها هي احلل 
الــذي ليس فيــه ال غالب وال 
مغلوب»، وتعليقــا على هذا 
القول سألته صحافية «نحنا 
لوين رايحــني؟»، فرد محذرا 
«طبعــا على جهّنم وإال ما في 
لزوم أحكي هون». وعلى الفور 
حتولت الكلمة إلى «ترند» على 
تويتر وأشعلت مواقع التواصل 

االجتماعي.
وتابــع الرئيس عــون: ٤ 
زيــارات للرئيس املكلف ولم 
يستطع أن يقدم لنا أي تصور 
أو تشكيلة أو توزيع للحقائب 
أو األسماء، ولم تتحلحل العقد، 

احلكومة ألن هــذه الكتل هي 
من سيمنح الثقة أو يحجبها 
في املجلس النيابي، وإن كان 
التأليف محصورا بالتوقيع بني 
رئيس احلكومة املكلف ورئيس 
اجلمهورية، كما ال يجوز فرض 
وزراء وحقائب من فريق على 
اآلخرين خصوصا أنه ال ميلك 

األكثرية النيابية.
ال ينــص الدســتور علــى 
تخصيص أي وزارة ألي طائفة 
من الطوائف أو ألي فريق من 
األفرقــاء كما ال ميكن منح أي 
وزيــر ســلطة ال ينص عليها 

الدستور.
جميــع  الــى  وتــــوجه 
مواطنــني  اللبنــــانــــــيني، 
ومســؤولني، بالقــول «بينما 
نلمــس جميعــا عقــم النظام 
الطائفــي الــذي نتخبــط به 
التــي  واألزمــات املتالحقــة 
يتسبب بها، وبينما استشعرنا 
ضرورة وضــع رؤية حديثة 
لشــكل جديد في احلكم يقوم 
علــى مدنيــة الدولــة، اقترح 
القيــام بأول خطــوة في هذا 
االجتــاه عبر إلغــاء التوزيع 
الطائفي للوزارات التي سميت 

إيجابيــا، وبــري قــال لي ان 
هناك ضغطا عليه بالنســبة 
إلبقاء وزارة املالية مع الطائفة 

الشيعية.
جنبالط اعتبر ان ال أميركا 
وال إيــران تريــدان حكومــة 
لــم  والعقوبــات األميركيــة 
تضعف حزب اهللا بل لبنان، 
وأقول للشــيخ قبــالن «مش 
وقتهــا» أن يطالــب بتغييــر 
«الطائف»، وأقول األمر نفسه 

للبطريرك الراعي.
املكلــف  الرئيــس   وكان 
مصطفى أديب اعلن في بيان 
أن «لبنان ال ميلك ترف إهدار 
الوقت وسط كم األزمات غير 
املسبوقة التي مير بها، ماليا 
ونقديا واقتصاديا واجتماعيا 

وصحيا».
وقال «إن أوجاع اللبنانيني 
التي يتردد صداها على امتداد 
الوطــن وعبر رحــالت املوت 
في البحر، تســتوجب تعاون 
جميع األطراف من أجل تسهيل 
تشــكيل حكومة مهمة محددة 
البرنامــج، ســبق أن تعهدت 
األطــراف بدعمهــا، مؤلفة من 
اختصاصيــني وتكــون قادرة 
على وقف االنهيار». وأكد أنه 
لن يألو جهدا في«حتقيق هذا 
الهــدف بالتعــاون مع رئيس 
اجلمهوريــة العمــاد ميشــال 
عــون»، متمنيا علــى اجلميع 
«العمــل على إجنــاح املبادرة 
الفرنســية فــورا ومــن دون 
إبطاء». وفي هذا اخلضم دعا 
مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف 
دريــان املجلــس اإلســالمي 
الشرعي األعلى إلى االجتماع 
في دار الفتوى اليوم الثالثاء 
التخاذ موقف مــن التطورات 
خصوصا السجاالت التي امتدت 
إلى املقامات الدينية وتشــمل 
دعوة رؤساء احلكومة السابقني 
والعاملــني بوصفهــم أعضاء 

طبيعيني في هذا املجلس.

بالسيادية وعدم تخصيصها 
لطوائــف محددة بــل جعلها 
متاحة لــكل الطوائف فتكون 
القــدرة على اإلجنــاز وليس 
االنتمــاء الطائفي هي املعيار 

في اختيار الوزراء».
وحذر من انه «ال االستقواء 
علــى بعضنــا ســينفع، وال 
االستقواء باخلارج سيجدي، 
وحــده تفاهمنــا املبني على 
الدســتور والتــوازن هــو ما 
الــى االســتقرار  ســيأخذنا 

والنهوض».
من جانبــه، اعتبر رئيس 
احلــزب التقدمي االشــتراكي 
وليد جنبالط انه ليس من حق 
الرئيس ميشال عون أن يقول 
إننا ذاهبون الى جهّنم وأنا من 
أنصار التسوية وعندما تهب 

العاصفة يجب أن منيل.
واضــاف جنبــالط عبــر 
قناة الـــ mtv: ان كالم رئيس 
اجلمهورية غير مســؤول وال 
يحــق لعون أن يكون في هذا 
اجلو جتاه اللبنانيني وهم على 

حافة الهاوية.
وتابع: اتصلت باحلريري 
من باريس ولم يكن االتصال 

أديب إلجناح املبادرة الفرنسية فورًا.. وموقف للمجلس اإلسالمي الشرعي األعلى اليوم من السجاالت بني املراجع الدينية العليا

الرئيس العماد ميشال عون خالل مؤمتره الصحافي في بعبدا امس  (محمود الطويل)

التي ميكن تلخيصها بالتالي:
٭ الرئيس املكلف ال يريد 
األخذ برأي رؤســاء الكتل في 
توزيــع احلقائــب وتســمية 
املــداورة  الــوزراء ويطــرح 
الشــاملة، ويلتقــي معــه في 
هذا املوقف رؤســاء حكومات 
أنه  لــه  ســابقون، ويســجل 
يرفض التأليف إن لم يكن ثمة 
توافق وطني على التشــكيلة 

احلكومية.
٭ كتلتا التنمية والتحرير 
والوفاء للمقاومة تصران على 
التمسك بوزارة املالية وعلى 
تسمية الوزير وسائر وزراء 
الطائفة الشيعية، ويسجل لهما 

التمسك باملبادرة الفرنسية.
واشــار الــى انــه: عندمــا 
تفاقمت املشكلة واستعصت، 
قمت مبشاورات مع ممثلني عن 
الكتل النيابية الستمزاج اآلراء، 
فكانت هناك مطالبة باملداورة 
من قبــل معظم من التقيتهم، 
ورفض لتأليف احلكومة من 
دون األخذ برأيهم، أما موقفي 
من كل ما يحصل فهو التالي: 
ال يجــوز اســتبعاد الكتل 
النيابيــة عــن عمليــة تأليف 

ملشاهدة الڤيديو

سجناء رومية ميهلون املسؤولني ٧٢ ساعة.. 
وقانون العفو العام أمام «النواب» اليوم

بيروت ـ احتاد درويش ووكاالت

دعا رئيس مجلس النواب 
نبيه بري املجلس الى جلسة 
اليوم ملناقشة قانون  عامة 

العفو العام عن املساجني.
جاء ذلك بعــد تظاهرة 
حاشدة وقطع الطريق أمام 
سجن رومية املركزي امس 
من قبل أهالي املســاجني، 
وحالــة غضــب شــديد 
بالعفو  املطالبني  للمساجني 
الــذي حتــدث احدهم في 
مقطع ڤيديو عن «ســاعة 
الصفر» التي سيتم اإلعالن 
عنها بعد انتهاء «املهلة التي 
أعطيــت للدولــة من أجل 
االفراج عنهــم»، طالبا من 
كل السجون أن «تكون على 
أهبة االستعداد ملساندتهم»، 
داعيا «القوى األمنية إلى عدم 
إطالق النار، ألننا ســنفتح 
السجون وسنخرج منها»، 
الرئيس  لكنهم عقب دعوة 
بري جللســة اليوم مددوا 
انذارهم للمســؤولني ٧٢ 

ساعة.
وتفجــرت االوضــاع 
بسبب احلالة غير االنسانية 
في الســجن، حيث يعاني 
الســجناء حاالت صحية 
واجتماعية بسبب االكتظاظ 
فيه وما ينجم عن ذلك من 
انتشــار ڤيروس  سرعة 
بينهــم، وتخطت  كورونا 
أعداد املصابني في السجن 
عمومــا ومبنى احملكومني 
اكثر من  الــى  خصوصا، 

٢٢٨ اصابــة، وكانت جلنة 
حقوق االنســان قد نبهت 
الى خطورة الوضع ودعت 
تداركه  الى  املعنية  اجلهات 
قبــل أن تتســبب االمور 

بانفجار يصعب تداركه.
رئيــس جلنــة حقوق 
النيابية د.ميشال  االنسان 
موسى أســف ملا هي عليه 
االوضاع في سجن رومية 
لناحية االعداد الكبيرة، ودعا 
في تصريح لـ «األنباء» الى 
تسريع احملاكمات واخالء 
سبيل من امضوا محكوميتهم 
القضائية  وتســريع اآللية 
فــي التعاطي مــع قضية 
املســاجني، ورأى ضرورة 
ايجاد سجون في مختلف 
للتخفيف  اللبنانية  املناطق 
اننا  الى  من األعداد، ولفت 
امام معضلة كبيرة حتتاج 
الى تفكيك من خالل النظر 
الى من قضوا محكوميتهم 
والى من هم في سن متقدمة 
أمراض  او من يعانون من 

معينة والتي تفترض نظرة 
خاصة لألحــكام. وتوقف 
موسى عند موضوع العفو 
اخلاص وقال إنه ال يحتاج 
الى آلية عمل بل الى االسراع 
في البت به، معتبرا ان هذا 
املوضوع يحتاج الى تفاهم 
سياسي بني الفرقاء اللبنانيني 
بينهم  االتفــاق فيما  والى 
على قواسم مشتركة والى 
التفاهم ايضا على قانون عفو 
يخفف من األعباء والظروف 
الكارثية في سجن رومية، 
معتبــرا أننا أمام أزمة غير 
مسبوقة وخطيرة تفرض 
حالة طــوارئ قضائية من 
أجل االسراع ببت شوؤن 
املســاجني ضمن األسس 
املرعية للبــت في القضايا 
العالقة، الفتا الى وجود عدد 
كبير من املساجني يوازي 
اكثر من ٤٠٪ من املساجني 
غير احملكومني وقد قضوا 
مدة قد تكون أقل وعليه يجب 
البت بهذه القضية سريعا.

صــورة مأخــوذة مــن فيديــو لتظاهــرة اهالي املســاجني 
امام سجن رومية                                   (محمود الطويل)
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أفقياً:

من الرياضيات النبيلة من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku ثمار من حدائق املعرفة 

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

ثبت علميًا

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

نصيحة علمية لإلقالع عن التدخني

كشفت دراسة أميركية في جامعة االباما 
ان اخلبز االسمر يعالج آثار التدخني وانه 
يساعد نتيجة الحتوائه على كمية كبيرة 
من ڤيتامني «ب» املركب في تفادي االصابة 

بالسرطان.
ولكن يغمز العلماء بالقول: ليس هذا 
معناه ان يستمر الشخص في التدخني!

وهناك دراسة اخرى تنصح املدخن 
بتناول بيكاربونات الصودا لتساعده في 
تخفيف اعراض احلرمان من النيكوتنيـ  
اذا أراد ان يقلع عن التدخنيـ  وذلك بإذابة 
٦ مالعق كبيرة منه باملاء اثنان كل مرة 
في الصباح وعند الظهر وفي املساء ملدة 

٦ اشهر.
او  االطعمــة  باجتناب  كما نصحت 
املشروبات التي حتتوي على احلوامض، 
بعد ان ثبت ان احلامض في كثير من 
املشروبات او االطعمة يعطل امتصاص 
النيكوتني، وذلك حتى تزول الرغبة متاما 

في التدخني.
وفي هذا املعنى ايضا حذرت دراسة 
علمية حديثة من زيادة شرب القهوة في 
محاولة للتغلب على الضغط العصبي 
النيكوتني، ودعت  الناجت عن انسحاب 
تلك الدراسة بالتالي الى تناول العصائر 

الطبيعية.
جدير بالذكر انه قد ثبت علميا ان معدالت 
الكافيني املوجودة في الدم تتضاعف عند 
التدخني، السيما في االيام  االقالع عن 

االربعة االولى.

الفروسية

عبداهللا التركماني

كلمات للكاتب محمد زكي عبدالقادر

٭ احلب انفعال واعتياد، وهو حالة من 
حاالت النفس والقلب، وهو عاطفة يشعلها 
اللقاء امليسر  احلرمان ويطفئ جذوتها 

واالختالط الذي ال ابتعاد وال قلق فيه.
٭ والزواج واقع، واحلب أحالم، وااللتقاء 
بينهما ال بد ان يكون في وسط الطريق، 
العقل عنصرا ال بد منه  ومن هنا كان 

في الزواج.
أيهــما اشـــقى ان تعيش مع من ال  ٭ 
او ان تبعد عمن تـــحب؟ ولم  حتـــب 
اتردد في اجابة السائل ان معاناة البعد 
عمن حتب اخف من ان تضطر للعيش 

مع من ال حتب.
٭ فأنت في االولى تكمل باخليال ما ينقصك 
بالبعاد، ولكنك في الثانية تشقى باحلقيقة 
امامك يوما بعد يوم، بل حلظة  املاثلة 
بعد حلظة، واذا ابعدك اخليال الى ارض 
سعيدة ردك الى الواقع، الى ارض الشقاء.

٭ في احلب بذور الكراهية، وفي الكراهية 
بذور احلب ال استثناء في القاعدة، فلو 
كان احلب خالصا من جراثيم الكراهية 
واحلقد والغدر ما تغير حب بل ثبت مع 
االيام واالحداث، ولو كانت الكراهية خالية 
من بذور احلب واالنسجام ما تغيرت 
الكراهية الى حب وانسجام، وفيما نراه 
الكراهية ما  من حتول احلب او حتول 

يؤكد هذا االلتحام.

لايداوبلاا

الارهنلااف

لالةبحمالا

سسبقمقةلمل

رتالسردمسا

يثقوتايحتر

رميبعبعيحت

وااهدةبطيف

ورتمةسلالا

ريملحياتةع

دةيقبتملاا

دلبةقرشل١ت

١ـ  الفقر واحلاجةـ  فك، ٢ـ  طريقـ  يشرب، ٣ـ  خلل 
جيني (معكوسة) ـ للتأفف، ٤ ـ يحمل رسالة ـ من 
الرياضات (معكوسة)، ٥ ـ يقدم حجة، ٦ ـ متشابهان 
ـ لتضميد اجلروح ـ صالة، ٧ ـ مجهول ـ البلدان، ٨ 
ـ عكس القرب ـ أصل احلياة، ٩ ـ غنج (معكوسة) ـ 

شكل، ١٠ ـ معركة شهيرة.

االرتفاعات
البوادي

املستحيلة
البعيدة

مستعدة

الشرق
االستثمار

الباقيات
بلد

 قلوبهم

ورد
املتبقية

احمليطات
محبة

السري

حلمي
النهر
قرابة

١ ـ من القارات، ٢ ـ ثياب ـ متشابهة، ٣ ـ عاصمة 
امللك  الزهور ـ كرسي  عربية ـ مناقسة، ٤ ـ من 
(معكوسة)، ٥ ـ للنداء ـ متشابهة، ٦ ـ للتفسير ـ 
اسحبه (معكوسة)، ٧ـ  اراوغـ  عكس يهتم (معكوسة)، 
٨ ـ عكس النهاية، ٩ ـ سيف ـ للتنفس، ١٠ ـ مدينة 

بريطانية ـ متشابهان.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ البؤس ـ حل، ٢ ـ سبيل ـ يحتسي، ٣ ـ طفرات 
(معكوسة) ـ اف، ٤ ـ رسول ـ رماية (معكوسة)، ٥ ـ 
يدلل، ٦ ـ ل ل ـ شاش ـ بهو، ٧ ـ سر ـ الدول، ٨ ـ 
البعدـ  ماء، ٩ـ  دالل (معكوسة)ـ  هينة، ١٠ـ  القادسية.

١ـ  استراليا، ٢ـ  لباسـ  ل ل ل، ٣ـ  بيروتـ  سباق، 
٤ ـ الفل ـ العرش (معكوسة)، ٥ ـ يا ـ ددد، ٦ ـ 
اشده (معكوسة)، ٧ـ  احايلـ  يهمل (معكوسة)، ٨ـ  
البداية، ٩ ـ حسام ـ هواء، ١٠ ـ ليفربول ـ هـ هـ.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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األخضر .. «رافع الراس.. شايل الكاس»
ً لعب بـ١٠ العبني ألكثر من ٥٠ دقيقة وخطف الفوز من الكويت بالوقت القاتل ليحقق بطولة سمو األمير بعد غياب ١٢ عاما

وصل ممثل صاحب الســمو األمير، وزير اإلعالم ٭ 
ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري، الى ستاد 
جابر عند الســاعة الـ ٧:٢٠، واســتقبله رئيس احتاد 
الكرة الشيخ أحمد اليوسف وكبار املدعوين للمباراة. 

كان حارسا املرمى حميد القالف (الكويت) وسليمان  ٭
عبدالغفور (العربــي) أول من نزال للملعب من الفريقني 

إلجراء عمليات اإلحماء، ثم تبعهم بدقائق الالعبون. 
قــام احتاد الكــرة واجلهات املســاهمة في تنظيم ٭ 

املبــاراة بتوفير كل مســتلزمات التعقيــم، باإلضافة 
لفحص حرارة كل من يدخل امللعب. 

قام رجال الشرطة وكذلك العالقات العامة بجهود كبيرة  ٭
من ناحية التنظيم وااللتزام باإلعداد املسموح بها للمباراة 
بواقع ٢٠ شخصا لكل ناد و٣٠ مشجعا للفريقني أيضا. 

حصلت مشــادة بني عضو مجلــس إدارة النادي ٭ 
العربي رئيس جهاز الكرة علي مندني وحكم املباراة 
سعد الفضلي، حيث احتج مندني بعنف على بعض 
القرارات وكادت األمور تتطور لوال تدخل املتواجدين 

بالقرب منهما. 
متيز جمهور الفريقني بالتشــجيع املتواصل طوال  ٭

املباراة ما أضاف اجواء حماسية على املباراة، حيث تعتبر 
هذه املباراة األولى التي تســمح بدخول اجلماهير فيها 
بأعداد مقننة (٣٠ شخصا لكل فريق) منذ بداية انتشار 

ڤيروس كورونا.

فشل الكويت في حتقيق اللقب للمرة اخلامسة ٭ 
على التوالي والـ١٥ في تاريخ املسابقة.

حقق العربي اللقب بعد غياب دام ١٢ موسما، حيث  ٭
كان آخر لقب حققه مبوسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨، بالفوز على 
الساملية ٢-١، وتساوى بذلك مع الغرمي التقليدي القادسية 
صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة 

بـ ١٦ لقبا.
مشوار البطل شهد فوز العربي في الدور األول ٭ 

على التضامن ٥-٠ ثم على برقان في دور الثمانية 
٤-١، وجنح في عبور اليرموك بالدور نصف النهائي 
بركالت الترجيح ٥-٤ بعد انتهاء الوقتني األصلي 

واإلضافي بدون أهداف.
سجل «األخضر» ١١ هدفاً في هذه النسخة. ٭
فتــح العربي صفحة جديدة مع األلقاب الغائبة ٭ 

عن خزائن الفريق منذ العام ٢٠١٤، حيث كان اللقب 
األخير الــذي حققه هو الفــوز ببطولة كأس ولي 

العهد، بعد الفوز على الكويت ٣-٢.
 تاريخيا.. تواجه العربي والكويت في نهائي بطولة ٭ 

كأس سمو األمير ٨ مرات:  فاز العربي ٥ مرات متتالية، 
فيما فاز الكويت ٣ مرات متتالية أيضا، و سجل العربي 

١٠ أهداف، بينما  سجل الكويت ١١ أهداف.
العربــي هو أول فريق ينجــح في حتقيق لقب ٭ 

«أغلى الكؤوس» وكان ذلك في موسم ١٩٦١-١٩٦٢، 
كمــا أنه أول ناد يحقــق اللقب ٣ مرات متتالية في 

.١٩٦١-١٩٦٢، ١٩٦٢-١٩٦٣، ١٩٦٣-١٩٦٤

تساوى مهاجم العربي سيدريك هنري ومهاجم كاظمة 
شــبيب اخلالدي في صدارة هدافي كأس سمو األمير 

برصيد ٤ أهداف لكل منهما.

من أجواء اللقاء

أرقام تاريخية

هداف البطولة بني هنري وشبيب

ناصر العنزي ـ يحيى حميدان

«ليلة عرباوية لن تنســى» 
ج بها «األخضر» بطال لكأس  توِّ
ســمو األميــر بجــدارة للمــرة
الـ ١٦ وبعد غياب ١٢ ســنة بعد 
فــوزه علــى الكويــت ٢-١ في 
مواجهــة كبيرة كانــت الغلبة 
فيها لـ «األخضر» رغم أنه لعب 
بعشرة العبني منذ الدقيقة ٦٦ 
حتــى نهاية الشــوط اإلضافي 
الثاني، وتألق العبه البديل علي 
خلف وسجل هدف الفوز (١٢٠) 
مبهارة شديدة و«طار» بفريقه 
نحو الكأس، وعاشت اجلماهير 
العرباوية فرحة كبيرة بعد الفوز 
املستحق الذي حتقق حتت قيادة 
املدرب اللبناني اجلديد للفريق 
باســم مرمــر، فــي أول اختبار 

حقيقي له مع الفريق.
أرسل عبداهللا البريكي كرة ٭ 

ثابتة فــي الدقيقــة ٢٥ خدعت 
جميــع الالعبــني مبــن فيهــم 
احلــارس ســليمان عبدالغفور 
بعدما ارتطمت باألرض ودخلت 

التمرير وارسال الكرات العرضية 
غيــر املتقنة ممــا أفقده فرصة 

تهديد مرمى حميد القالف.
وحصــل «األخضــر» علــى 
فرصــة وحيدة خالل الشــوط 
االول اثر مترير سيدريك هنري 
كرة عرضية أوقفها حسني حاكم 
بعدما سقط على األرض وطالب 
العبو العربي بركلة جزاء ولكن 
احلكم أشار الى متابعة اللعب.
وفــي الشــوط الثانــي دفع 

الثوانــي األولــى لنزولــه لكن 
احلارس عبدالغفور أنقذها (٧٣).

وفي الدقيقة ٦٦ خرج مدافع 
العربي علي عتيق مطرودا بعد 
انذارين ليجد األخضر نفســه 
في موقف حرج، ولكن العاجي 
ســيدريك هنري كانت له كلمة 
أخــرى فخطف هــدف التعادل 
بعدما حول كــرة جمعة عبود 
الى داخل املرمــى (٨٢)، ورغم 
النقص العددي إال أن «االخضر» 

مدرب العربي باســم مرمر بكل 
ثقله مــن اجل تعديل النتيجة، 
وطلــب مــن العبيه اســتغالل 
الثغرات في صفوف اخلصم ما 
بني الدفاع والوسط، وبذل العبو 
«األخضر» جهدا كبيرا لتعديل 
النتيجة، في حني لم يغير مدرب 
الكويت من تشكيلته االساسية 
حتى الدقيقة ٧٢ واشرك فيصل 
زايد بدال مــن عبداهللا البريكي 
وحصــل على فرصة ثمينة في 

كان حاضرا وهدد وسجل.
ســليمان  العربــي:  مثــل 
عبدالغفــور، علي عتيق، أحمد 
الصالح، أحمــد ابراهيم، محمد 
فريح، تشافي توريس، عبداهللا 
الشــمالي، عبداهللا عمار، بندر 
الســالم، الهــادي السنوســي، 
حســني  هنــري،  ســيدريك 
اشــكناني، جمعة عبود، وعلي 
خلف، بدر طارق، حسن حمدان.

ل الكويت: حميد القالف،  ومثَّ
سامي الصانع، حسني حاكم، فهد 
حمود، فهــد الهاجري، يعقوب 
اخلبيزي، سيســوكو، عبداهللا 
البريكــي، أحمــد زنكي، جمعة 
سعيد، يوســف ناصر، فيصل 
زايد، يعقوب الطراروة، شاهني 

اخلميس، وأمجد عطوان.
وأدار املبــاراة احلكم ســعد ٭ 

الفضلــي وعاونه عباس غلوم 
ومحمــد اشــكناني وخالــد ندا 
حكما رابعــا، وأجاد احلكم في 
إدارتــه للمبــاراة ووجه بطاقة 
حمراء مستحقة لالعب العربي 

علي عتيق.

مرمــاه، وزاد هــذا الهــدف من 
حيوية العبي الكويت وحرصهم 
علــى تهديد مرمى خصمهم من 
خالل شــن الهجمات السريعة 

التي يجيدها أفراده.
وكاد يوسف ناصر يضيف 
الهدف الثانــي بعدما ملح تقدم 
احلارس العرباوي وأرسل كرة 
ســاقطة متكــن عبدالغفور من 
إنقاذهــا الى ركنية (٣٣)، وعاد 
يوسف ناصر وهدد مرمى العربي 
بكرة على الطائــر ذهبت فوق 
العارضــة (٣٦)، وأجــاد خــط 
وسط الكويت املكون من عبداهللا 
البريكي وعبدالواحد سيسوكو 
ويوســف اخلبيــزي وأحمــد 
زنكــي في واجباتــه، وكان في 
حالة ذهنية يقظة واستطاع ان 
يستحوذ على الكرات ويحولها 

الى هجمات سريعة.
أما العربي فقد كان «يدور» 
حول نفسه وتعود كرته أدراجها 
بال خطورة، وكانت كراته بحاجة 
إلى من ينهيها بالشكل السليم، 
كما وقع أغلب العبيه في أخطاء 

املتوجون بكأس سمو األمير
عدد مرات الفوزالنادي

١٦القادسية
١٦العربي
١٤الكويت
٧كاظمة

٢الساملية
٢اليرموك

١الفحيحيل

١٠٠ ألف دينار 
من عاشور

أعلن رئيس نادي 
العربــي عبدالعزيــز 
عاشــور عــن تبرعه 
مببلغ ١٠٠ ألف دينار 
مكافــأة لالعبــني بعد 
فوزهــم بكأس ســمو 

األمير

نائب األمير يهنئ العربي
بعث ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة النادي 
العربي عبدالعزيز عاشور عبّر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة فوز فريق كرة القدم في املباراة النهائية 
لكأس األمير للموســم الرياضي ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠ والتي 
أقيمت على ستاد جابر األحمد الدولي مساء امس بني 

فريقي الكويت والعربي.
وأشاد سموه باألداء املتميز الذي أداه الفريقان وما 
اتصف به من تنافس شريف وبالروح الرياضية التي 
سادت املباراة وبروح املنافســة التي متتعت بها كل 
الفرق الرياضية املشــاركة في البطولة، راجيا سموه 
للجميع كل التوفيق لإلسهام في رفع مستوى الرياضة 
الكويتية لتحقيق املزيد من اإلجنازات والبطوالت على 

املستويني اإلقليمي والدولي.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.
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القادسية جتاوز اليرموك بسهولة (ريليش كومار)

الهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسياالهالل إلى ثمن نهائي أبطال آسيا
الدوحة - فريد عبدالباقي

حجز الهالل الســعودي (حامل 
اللقــب) تذكــرة التأهل إلــى الدور 
ثمــن النهائي لدوري أبطال آســيا 
لكــرة القدم ٢٠٢٠ املقامة حاليا في 
العاصمة القطريــة الدوحة بنظام 
التجمع رغم تعادله الســلبي أمام 
شاهر خودرو اإليراني، في املواجهة 
التي جرت بينهما مساء أول من أمس 
ضمن مباريات اجلولة اخلامسة من 
دور املجموعــات، وبهــذه النتيجة 
حافظ الهالل على صدارة املجموعة 
الثانية برصيد ١١ نقطة، بينما حصد 
الفريق اإليرانــي أول نقطة له في 

دور املجموعات.
وقد خاض الهالل مباراة اجلولة 
اخلامســة بغياب ١٥ العبا أساسيا 
إلصابتهم بڤيروس كورونا املستجد 

حيث أصر االحتاد اآلســيوي على 
إقامة اللقاء وعدم االســتجابة إلى 
طلب الفريق بتأجيل املباراة نظرا 

للغيابات العديدة في صفوفه.
الــى ذلــك، وصل العــب الهالل 
محمد الشلهوب املعتزل قبل أيام، 
إلى الدوحة لالنضمام إلى معسكر 
الفريق، جاء اســتدعاء الشــلهوب 
ملســاعدة زمالئه بعــد ارتفاع عدد 
الالعبني املصابــني بكورونا حيث 
خضــع الالعــب إلــى فحوصــات 
الفيــروس والتي جــاءت نتيجتها 
سلبية، ومن املقرر أن يشارك الالعب 

في املباريات القادمة للفريق.
على صعيد متصل، وافق االحتاد 
اآلسيوي على نقل مقر بعثة الهالل 
إلى فندق حيث طلبت إدارة الفريق 
بعد تعدد اإلصابات بني بعثته وبناء 
علــى تقارير اجلهــاز الطبي، الذي 

يجد أن مقر ســكن جديد يشــتمل 
على وسائل تهوية كافية وأكبر في 
مســاحته من الفندق احلالي وأقل 
كثافة للســكان يعد احلل األفضل 

للفريق في األوضاع الراهنة.
وفــي املجموعة الثانية حســم 
التعادل السلبي لقاء شباب األهلي 
دبي اإلماراتي وباختاكور األوزبكي 
ليتقاســم الفريقان نقــاط املباراة 
ليرفــع باختاكــور رصيــده إلى ٨ 
نقــاط باملركــز الثانــي، فيما رفع 
شــباب األهلي رصيده إلى ٧ نقاط 

باملركز الثالث.
وتقام اجلولة السادسة واألخيرة 
الغــد  مــن منافســات املجموعــة 
(األربعاء)، حيث يلتقي الهالل مع 
شباب األهلي دبي على ستاد خليفة 
الدولي، وشاهر خودرو مع باختاكور 

على ستاد اجلنوب.

وفــي املجموعــة األولــى فرط 
الشــرطة العراقــي بفرصة حســم 
تأهله إلى دور ثمن النهائي بعد أن 
أخفق باحلفاظ علــى تقدمه بهدف 
أمام استقالل طهران اإليراني خالل 
املباراة التي انتهت بالتعادل اإليجابي 
١-١، ضمن منافسات اجلولة اخلامسة 
من املجموعة األولى، ليتأجل حسم 
البطاقة الثانيــة في املجموعة إلى 
الغد (األربعاء)، عندما يلتقي أهلي 
جدة الســعودي متصــدر الترتيب 
بـ ٦ نقــاط أول املتأهلني إلى الدور 
الثاني مع االســتقالل اإليراني في 
اجلولة السادسة واألخير من دور 
املجموعــات، وبهــذه النتيجة رفع 
الشرطة رصيده إلى ٥ نقاط في املركز 
الثاني، وارتفع رصيد االستقالل إلى 
نقطتني، بانتظــار اجلولة األخيرة 

حلسم املتأهل بالبطاقة الثانية.

«طائرة» القادسية تتعاقد مع موريرا
يعقوب العوضي

أعلن نادي القادســية عــن تعاقده مع 
البرازيلي دجاملا موريرا رسميا  احملترف 
لتدعيم صفوف الفريق األول للكرة الطائرة 
للمنافسات املقبلة واملقرر استئنافها مبباريات 

املربع الذهبي للدوري أكتوبر املقبل.
اجلدير بالذكر أن احتاد الطائرة لم يقرر 
رسميا حتى اآلن مشاركة احملترفني األجانب 
اجلدد في املوسم اجلاري، وسيتم اإلعالن 

دجاملا موريراعن القرار قريبا.

مركز إعداد القادة نظم 
دورة إدارة الفعاليات الرياضية

نظم مركز عبداهللا السالم 
إلعداد القــادة التابع للهيئة 
العامة للرياضة دورة دراسات 
الرياضية)  الفعاليات  (إدارة 
عبر منصة Zoom االلكترونية 
على مدى ٥ أيام حاضر فيها 
الغصاب ود.بادي  د.عبداهللا 
الدوسري مبشاركة ١٢٠ دارسا 
ميثلــون الهيئات الرياضية 
في الكويت واخلليج والدول 
العربية، حيث اشتملت الدورة 
على الفعاليات الرياضية للجان 
األوملبية واالحتادات الرياضية 

الدولية والوطنية وحتديد امليزانيات والتكاليف 
والعوائد التســويقية وأسس وقواعد إعداد 

الفعاليات  ملفات استضافة 
الرياضية.

وأكد مدير مركز عبداهللا 
الســالم إلعداد القادة خالد 
السبيعي حرص الهيئة على 
العــون ألي متدرب  مد يد 
يســعى لتطوير قدراته في 
كل مجاالت العمل الرياضي، 
وأشاد مبستوى الدورة وما 
مت طرحه من قواعد وأسس 
لصقل قدرات املشــاركني 
لتمكينهم من إدارة الفعاليات 
الرياضيــة على أكمل وجه، 
وقدم الشكر للمحاضرين واملشاركني ومتنى 

لهم التوفيق.

خالد السبيعي

بن عيدان: حان الوقت إلنشاء احتاد خليجي للسيارات
أسامة املنصور

الكويتي  املتســابق  أكــد 
طالل بــن عيــدان أن الوقت 
قــد حــان إلنشــاء احتــاد 
خليجي لرياضة الســيارات 
والدراجــات يرعــى وينظم 
بطــوالت خليجيــة، مضيفا 
فــي تصريح لـ «األنباء»: أن 
رياضة السيارات والدراجات، 
سواء على املستوى احمللي أو 
اخلليجي أو العاملي، تأثرت 
بتداعيــات ڤيروس كورونا، 
فهناك بطوالت ألغيت وأخرى 

تأجلت ألجل غير مسمى.
وأفاد بن عيدان بأنه بعيدا 
عــن النتائج الســلبية لهذا 
الوباء وما ترتب عليه فإن لكل 
نشاط رياضي على مستوى 
العالم حساباته اخلاصة من 

اليــوم أن نعمل بجد وحتت 
سقف واحد ويجمعنا أيضا 
هدف واحد هو إنشاء احتاد 
خليجــي يجمــع الشــباب 
اخلليجي فــي مناخ رياضي 
مبني على أساس االحتراف 
نتلمس مــن خالله التنظيم 
والرعاية اخلاصة ملن ميارس 

ويتابع هذه الرياضة.
وذكر انه في حال تكاتفت 
جهــود األنديــة اخلليجيــة 
الســيارات  املعنية برياضة 
والدراجات ستكون النتائج 
إيجابية، وحتى ال يغرد أحد 
خارج السرب، وهو ما كان، 
واليزال، سبب تراجع مستوى 

الرياضة مبنطقة اخلليج.
وأشــار بن عيدان الى أن 
دول اخلليــج متتلــك قاعدة 
كبيــرة مــن اخلبرة ســواء 

بعض البنود اخلاصة ببعض 
األنشــطة حتــى تتأقلم مع 
ظروف املتسابقني اخلليجني 
خاصة فيما يتعلق باجلانب 

التقني.
وختم بالقول: إن إنشــاء 
احتاد خليجي معني برياضة 
السيارات والدراجات سيقوم 
بتفعيــل دوره مــن خــالل 
التنظيم واستقطاب الشباب 
اخلليجي، ونحن اليوم على 
ثقة تامة بــأن القائمني على 
الســيارات  رياضــة  إدارة 
والدراجات بالكويت، وحتديدا 
إدارة نــادي باســل الســالم 
الصباح لســباق الســيارات 
والدراجات، قادرون على تولي 
هذه املهمة وبنجاح في حال 
استجابة أندية اخلليج لهذا 

املطلب.

على اجلانب الفني أو اإلداري 
واإلعالمي ولسنا بحاجة إلى 
االســتعانة بخبرة خارجية 
لرياضة السيارات والدراجات 
التــي عرفتهــا دول اخلليج 
منذ بداية سبعينيات القرن 
املاضــي تقريبــا، وهو ما مت 
تأكيــده مــن خــالل النتائج 
اإليجابية واألرقام القياسية 
التي حتققت ومازالت تتحقق 
في الواليات املتحدة األميركية 
التي تعد موطن هذه الرياضة.

ولفــت إلــى أن القاعــدة 
القانونية اخلاصة باألنشطة 
الرياضيــة التــي تقع حتت 
ســقف هــذا االحتــاد يجــب 
أن تســتمد من قبــل أنظمة 
الدولية وبعض  االحتــادات 
الهيئات املعترف بها دوليا، 
على أن يتم تكييف أو تنقيح 

طالل بن عيدان

حيــث اإلدارة، وهناك أمور 
قد جنهلها كممارســني لهذه 
الرياضة لكن في عالم رياضة 
الســيارات والدراجات يجب 
االبتعاد عن تلك احلســابات 
املعقــدة فنتائجهــا دائما ما 
تكون سلبية، وعليه البد لنا 

هادي العنزي

بجدارة واســتحقاق تأهل فريقا 
الكويت والقادسية إلى املباراة النهائية 
لكأس االحتاد لكرة السلة، بعد تغلب 
«األبيض» على كاظمة ١٠٢-٥٢، وتفوق 
«األصفر» على نظيره اليرموك ٩٢-٦٧ 
نقطة، في مواجهتي الدور قبل النهائي 
اللتني أقيمتا على صالة نادي الكويت 
مســاء امــس األول، حيث ســيلتقي 
الفائزان في الـ ٧ مســاء غد باملباراة 
النهائية، على أن تسبقها في اخلامسة 
مساء مباراة حتديد املركزين الثالث 

والرابع بني كاظمة واليرموك.
غياب الندية 

وعلــى غير المتوقــع، لم يجد 

الكويــت النديــة المتوقعــة مــن 
نظيــره كاظمــة رغــم مــا يمتلكه 
األخير من عناصر متميزة تضمن 
له المنافسة حتى المراحل األخيرة 
من المواجهة، فجاء النصف األول 
من المباراة «أبيض» لعبا ونتيجة، 
بعدما حســم الربع األول ٢٤-١٠، 
وزاد الفارق إلى ٣١ نقطة مع نهاية 
الربع الثاني من المباراة، لينتهي 
بنتيجــة ٤٧-١٦، وســعى كاظمة 
في الربــع الثالث لتقليص الفارق 
عبــر الرميــات الثالثيــة، لكنه لم 
يكــن موفقا في أغلبهــا، فيما جاء 
رد العبو «العميد» برميات ثالثية 
متقنة بواسطة راشد الرباح واليكس 
الغيص، وعبر االختراق من عبداهللا 
الشــمري وعزيــز محمــد ومحمد 

عدنان، حتــى دانت لهم األفضلية 
المطلقــة ليوســعوا الفــارق إلى 
٥٤ نقطــة مع نهايــة الربع الثالث 
الذي انتهــى «أبيض» ٣١-١٨، ولم 
تغب المداورة بيــن الالعبين عن 
المدرب األلماني لـ«العميد» فأشرك 
عبدالعزيز ضاري، وسهو السهو، 
وحمد عدنان، على فترات مختلفة 
مــن ســير المباراة، وبمــا يضمن 
مواصلــة التفــوق وإراحة العبيه 

استعدادا لمواجهة النهائي.
ال مفاجأة 

ولــم تخرج المواجهــة الثانية 
للدور نصف النهائي بين القادسية 
واليرموك عن المتوقع، فســيطر 
«األصفر» علــى مجرياتها بفضل 

المتمثلــة فــي  القــوة الضاربــة 
عبدالعزيز الحميدي، وعبدالرحمن 
السهو، وعبدالمحسن الموسوي، 
وعبداهللا الصراف، وفهاد السبيعي، 
وعبداهللا سالمين، وناصر الهجرس، 
ولم يمكنوا ناصر المطيري وحسن 
بورمية وســعود الفارس ومهدي 
السبيعي من اللعب بأريحية تامة 
هجوما، فيما واصلوا الضغط عليهم 
من مختلف الجهات دفاعا تمكنوا من 
التفوق في النصف األول بنتيجة 
٤٦-٣٩، وكان الربع الثالث حاسما 
لألصفر بعدما سجل ٢٥ نقطة، بينما 
اكتفى «اليرامكة» بـ ١١ فقط، ولم يعد 
اليرموك في الشوط الرابع واألخير، 
الذي حسمه األصفر لمصلحته أيضا 

بنتيجة ٢١-١٧.

«يد» القرين وخيطان يتخطيان 
الفحيحيل واليرموك

يعقوب العوضي

فاز فريق كرة اليد بنادي 
القريــن علــى الفحيحيل 
بنتيجة ٢٨ -٢٤ في املباراة 
التي أقيمت بينهما مســاء 
أول من أمــس على مجمع 
صــاالت ســعد العبد اهللا 
ضمن منافسات اجلولة ١٤ 
من دوري الدمج، ورفع الفائز 
بينما  إلى ١٣ نقطة  رصيده 
بقي اخلاســر على رصيده 
السابق بـ ١٠ نقاط، كما فاز 

خيطان على اليرموك ٢٧ -٢٥ ورفع رصيده إلى 
٧ نقاط وجتمد رصيد اليرموك عند ١٠ نقاط، 
فيما تغلب اجلهراء علــى الصليبخات ٢٥-٢٣ 
ورفع رصيده إلى ١٢ نقطة فيما توقف رصيد 

اخلاسر عند ٥ نقاط.
وعلى صالة مركز الشهيد فهد األحمد في 
مقر احتاد كرة اليد فاز النصر على الشباب ٣١ 
- ٢٣ ورفع العنابي رصيده إلى ١٦ نقطة بينما 

بقي الشباب على رصيده السابق بـ ٨ نقاط.
إلى ذلك، وجه االحتاد كتابا رسميا لألندية 

يقضي بضرورة القيــام بفحوصات فيروس 
كورونا جلميع إداريــي والعبي الفرق يومي 
االثنني «أمس» واخلميس ٢٤ سبتمبر اجلاري، 
وشــدد في كتابه على ضرورة وجود نتيجة 
الفحص في املوعد احملدد للســماح ملنتسبي 

الفرق بالدخول الى املباريات.
جاء ذلك بعد تعرض عدد من العبي فريق 
الساملية ومدربي الفريق احمد فوالذ وعلي اخلضر 
وأحد العبي اجلهراء واحلكم عبد الرحمن املال 

لإلصابة بڤيروس كورونا قبل عدة أيام.

االحتاد مينع املشاركة بدون إجراء فحوصات كورونا

القرين يواصل انتصاراته

الكويت والقادسية 
لنهائي كأس «السلة».. بجدارة

طنطا يصارع الزمالك على النقاط الثالث

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يشهد ستاد القاهرة في التاسعة مساء اليوم 
بتوقيت الكويت مواجهة خاصة بني زميلي األمس 
في الزمالك طارق يحيــى املدير الفني املؤقت 
للفريق ورضا عبدالعال املدير الفني اجلديد لفريق 
طنطا، وذلك في افتتاح اجلولة ٢٩ من مسابقة 
الدوري املصري لكرة القدم، وكالهما في وضع 
ال يحسد عليه، بعد أن تلقى طارق يحيى هزمية 
في اجلولة املاضية أمام اسوان وتوقف رصيد 
الفريق عند النقطة ٥٥، بينما يأتي طنطا في ذيل 
جدول الترتيب واملركز األخير برصيد ١٨ نقطة، 
ويوشك على الهبوط، لذلك فإن مواجهة اليوم 
ستكون مبنزلة صراع قوي على النقاط الثالث.

وفى ختام اجلولة ٢٨ انتزع املقاولون العرب 
تعادال قاتال أمام االحتاد السكندري بنتيجة ١-١، 
حيث تقدم االحتاد من ضربة جزاء في الدقيقة 

٥٩ بقدم كرمي الديب، ورد شكري جنيب بهدف 
التعادل في الدقيقة ٩٠+٣.

ورفع املقاولــون رصيده إلى ٤٩ نقطة في 
املركز الثالث فيما ارتفع رصيد االحتاد إلى ٣٨ 

نقطة في املركز اخلامس.
وفي مباراة أخرى فاز اإلنتاج احلربي ٢-١ 

على اجلونة.
وعن املدير الفنــي األجنبي املنتظر لفريق 
الزمالك، أعلن رئيس النادي مرتضى منصور، أن 
الزمالك لن يتعجل في التعاقد مع املدرب اجلديد، 
إال انه سيحسم األمر خالل هذا األسبوع، وأنه 
يرفض فكرة املدرب املؤقت، كما أعلن عن تلقي 
نادي الزمالك عرضني رسميني من ناديني كبيرين 
في الدوري التركي للتعاقد مع املهاجم مصطفى 
محمد، وانه شخصيا يرفض أن يذهب أي من 
العبيه إلى األنديــة التركية، لكن األمر متروك 

ملجلس اإلدارة.

طارق يحيى يسعى لتعويض هزمية الزمالك األخيرة

كاظمة يهزم الساحل وديًا برباعية
هادي العنزي 

تغلب الفريــق األول لكرة القدم بنادي 
كاظمة على نظيره الساحل ٤-٠ في املباراة 
الودية التي جمعت الفريقني مساء أمس األول. 
ويأتي اللقاء حتضيرا النطالق منافســات 
دوري التصنيــف (١٥) املقرر لها ١٥ أكتوبر 
املقبل، وسجل أهداف كاظمة محترفيه أجاي، 
وبابلو (هدفني)، فيما ســجل رابع األهداف 

املتألق بندر بورسلي. 

وقد أجرى مدرب كاظمة اإلســباني 
الساحل  بيانكي، ونظيره مدرب  روبرتو 
الوطني يوسف جالي تبديالت عدة جتربة 
الالعبني، وإلتاحة الفرصة ملن لم يستطع 
املشاركة في املباريات الرسمية السابقة، 
وجاءت املباراة في أغلبها ملصلحة الفائز 
لعبا ونتيجة، كما أن الساحل لعب بتشكيلة 
يغلب عليها الطابع الشبابي، في ظل تواجد 
البرازيليني األربعة في احلجر  محترفيه 

املنزلي بعد وصولهم أمس األول.
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سواريز يفسخ عقده مع برشلونة 
ويتفق مع أتلتيكو مدريد

غوارديوال يود البقاء في «السيتي»

.. وفيدال: مرحبًا بـ «االنتر»

غوندوغان في مصيدة «كورونا»

للمرة الـ ١٠
ديوكوڤيتش في نهائي «روما»

فسخ األوروغوياني لويس 
الفريق  سواريز تعاقده مع 
الكتالونــي، بعدمــا توصل 
العمر ٣٢  البالغ من  املهاجم 
عاما الى اتفــاق مع أتلتيكو 
مدريد لالنتقال إلى الفريق في 
فترة االنتقاالت اجلارية، نظرا 
الستبعاده من خطة الهولندي 
رونالد كومان مدرب البارسا 
للموسم اجلديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وذكرت إذاعة «راديو كتالونيا» 
أن سواريز فسخ عقده مع 
برشــلونة بالتراضي لالنتقال إلى أتلتيكو مدريد قبل غلق 
سوق االنتقاالت الصيفية اجلاري، كما تنازل عن مستحقاته 
املالية عن املوسم املتبقي في عقده البالغة ١٤ مليون يورو.

وكان سواريز قد خضع الختبار اللغة اإليطالية بهدف احلصول 
على اجلنسية اإليطالية لالنتقال إلى يوڤنتوس، لكن حسب 
ما ورد في تقارير الصحف خالل الســاعات األخيرة، فإن 

صفقة انتقاله لليوڤي قد تعطلت.
وقدم مسؤولو برشلونة عرضا إلى سواريز من أجل فسخ 
تعاقده مع البارســا وتعويضه بـ ٧ ماليني يورو أي نصف 
راتبه في عامه األخير، لكن مت رفض العرض على الفور من 
قبل محامي املهاجم، حيث قال ان سواريز يرفض أي تعويض 
من البارسا يقل عن ١٤ مليون يورو ثم تراجع الالعب وممثلوه 
عن احلصول على الراتب بعد التوصل الى اتفاق مع أتلتيكو.

قال اإلسباني غوسيب غوارديوال املدير الفني ملانشستر سيتي 
إنه يود البقاء لفترة طويلة كمدير فني للفريق.

وينتهي عقد غوارديوال، الذي تولى املهمة كمدير فني لسيتي 
في عام ٢٠١٦، بحلول نهاية موسم٢٠٢١-٢٠٢٠.

وقال غوارديوال: «أود البقاء لفترة أطول هنا..أنه مكان أحب أن 
أكون به، لكن علي أن اســتحقه أوال، لقد حافظوا على املعايير 
خالل العقد املاضي، وعلي أن أحافظ عليها»، وتابع: «لكي أمدد 
عقدي علي أن استحق ذلك، وسنرى إن كنت أستحق ذلك هذا 

املوسم، وذلك من حيث تقدم الفريق وحتسنه».

وصل العب وسط منتخب تشيلي ارتورو فيدال الى مدينة 
ميالنو اإليطالية إلمتام صفقة انتقاله الى صفوف إنتر بحسب 

شريط ڤيديو بثه املوقع الرسمي لنادي «النيراتزوري».
وقال فيدال في هذا الڤيديو املقتضب «مرحبا ميالنو، مرحبا 
إنتر، أنا هنا»، في حني كتب النادي على تويتر «ارتورو فيدال 

يحط في ميالنو».
وكانت الصحف اإليطالية حتدثت عن رغبة انطونيو كونتي 
مدرب انتر في احلصول على خدمات فيدال الذي لعب بإشرافه 
عندما كان مدربا ليوڤنتوس على مدى أربعة مواســم، توج 
فيها فريق السيدة العجوز بطال للدوري (من ٢٠١٢ الى ٢٠١٥). 
وكشفت الصحف اإليطالية عن أن فيدال (٣٣ عاما) سيخضع 

للفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع رسميا على عقده.

أصيب العب وسط مان سيتي 
األملاني ايلــكاي غوندوغان 
بڤيروس كورونا املســتجد 
بحســب مــا أعلــن ناديه 
أمــس. وقال  االجنليــزي 
النادي الشمالي على موقعه 
الرسمي: «يؤكد مان سيتي ان 
غوندوغان مصاب بڤيروس 
كورون، ويخضع غوندوغان 
حاليا للحجر الصحي لفترة ١٠ 
أيام متاشيا مع البروتوكول 
الصحي للدوري االجنليزي 
املمتاز واحلكومة البريطانية الذي يوصي بعزل الالعب املصاب 
بجائحة كوفيد-١٩». وسبق لالعبني من صفوف «السيتيزنز» 
أن أصيبا بڤيــروس كورونا في وقت ســابق هما مدافعه 
الفرنسي امييريك البورت وجناحه اجلزائري رياض محرز.

بلغ الصربي نوفاك ديوكوڤيتش املصنف أول عامليا نهائي 
دورة روما األلف نقطة للماسترز للمرة العاشرة في مسيرته 
بفوز صعب على النرويجي كاســبر رود ٧-٥ و٦-٣، فيما 
تأهلت حاملة اللقب التشيكية كارولينا بليشكوفا والرومانية 
سيمونا هاليب املصنفة أولى في الدورة الى نهائي السيدات 
بفوز االولى على مواطنتها ماركيتا فودروسوفا ٦-٢ و٦-٤ 
والثانية على االسبانية غاربيني موغوروسا ٦-٣،٤-٦ و٦-٤.
واحتاج ديوكوفيتش الى ســاعتني و١١ دقيقة لتخطي عقبة 
املصنف ٣٤ عامليا، ويسعى الصربي الى لقبه الـ ٣٦ في دورات 
املاســترز، ويلتقي «نولي» في النهائي االرجنتيني دييغو 
شــفارتزمان (١٥ عامليا) الذي أقصى نادال في ربع النهائي، 

وشهدت املباريات عودة جزئية للجماهير للمرة االولى.
ولدى الســيدات، بلغت هاليب املصنفة ثانية عامليا املباراة 
النهائية بفوز صعب على موغوروسا في ساعتني و١٤ دقيقة، 
لتضرب موعدا مع بليشكوفا حاملة اللقب التي أقصت وصيفة 

روال غاروس عام ٢٠١٩ فوندروسوفا.

«امللكي» سلبي.. وغرناطة وبيتيس في القمة!
استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه 
في الدوري اإلســباني لكرة القدم بتعادل 
سلبي مخيب مع مضيفه ريال سوسييداد 

ضمن منافسات املرحلة الثانية.
ولم يشارك فريق املدرب الفرنسي زين 
الدين زيدان في افتتاح املوســم األسبوع 
املاضــي نتيجة خوضه ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وبدأ زيدان املباراة مبشاركة «حرسه» 
القدمي الذي يعول عليه مرة جديدة السيما 
القائد األبدي ســيرخيو راموس واملهاجم 
الفرنسي كرمي بنزمية واألملاني توني كروس 

والكرواتي لــوكا مودريتــش، إضافة الى 
النريوجي املوهوب الشاب مارتني اوغارد 
أمام فريقه السابق بعد ان عاد الى النادي 
امللكي بعد موسم اعارة مع سوسييداد. وهدد 
بنزمية هداف الفريق املوســم املاضي في 
الدوري (٢١ هدفا) أوال بتسديدة من خارج 
املنطقة استقرت بسهولة بني يدي احلارس 
اليكس رمييرو (١٤)، أما أبرز فرص فريق 
املدرب اميانويل ألغواسيل فأتت عن طريق 
السويدي ألكسندر أيزاك الذي سدد كرة من 
داخل املنطقة تصدى لها احلارس البلجيكي 
تيبو كورتوا برجله (٤٣)، وشهدت املباراة 

مشاركة املخضرم دافيد سيلفا.
إلى ذلك، ارتقى غرناطة وريال بيتيس 
الى صدارة الدوري االسباني لكرة القدم بعد 
فوز االول على االفيس ٢-١ والثاني على بلد 
الوليد ٢-٠، ورفع كل من بيتيس وغرناطة 
رصيدهما الى ست نقاط من مباراتني، حيث 
اســتفادا من غياب العمالقــة ريال مدريد 
وبرشلونة واتلتيكو مدريد واشبيلية عن 
املرحلة االولى، حيث منحت الرابطة آخر 
ثالثة قســطا من الراحة أطول الرتباطهم 
باملسابقتني القاريتني في أغسطس الفائت، 
وسجل روبرتو سولدادو (٧) والفنزويلي 

دارويــن ماكيس (٧٩) هدفي غرناطة فيما 
سجل خوسيلو هدف االڤيس.

ومنح الفرنسي نبيل فقير (١٠ من ركلة 
جزاء) والبرتغالي ويليام كارفالو (١٨) الفوز 
لبيتيس الذي ســبق وتفــوق في املرحلة 

االفتتاحية بهدف نظيف على االفيس.
وفي مباراة أخرى بني وافدين جديدين 
الى دوري األضواء، حصد قادش النقاط 
الثالث األولى له هذا املوسم بفوزه على 
مضيفه هويسكا بنتيجة ٢-٠. وكان قادش 
العائــد للمرة األولى الــى دوري النخبة 

منذ ١٤ عاما.

«ذئاب» ليستر بالعالمة الكاملة.. ورباعية
متكن ليســتر ســيتي من 
مواصلــة نغمــة االنتصارات 
في الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكــرة القدم للجولــة الثانية 
على التوالي إثر فوزه الكاسح 
على ضيفــه بيرنلي بنتيجة 
٤-٢ على ملعب «كينج باور 

ستاديوم».
«الذئــاب» وبعدما وجدوا 
انفســهم متأخريــن بهــدف 
مبكر (١٠) عن طريق املهاجم 
املخضرم كريس وود، انتفضوا 
ليدركــوا التعــادل أوال (٢٠) 
بواسطة العب الوسط الشاب 
هارفي بارنيس، لينتهي الشوط 
األول بتعادل إيجابي ١-١، وفي 
الشوط الثاني وضعت النيران 
الصديقة ليســتر في املقدمة 
(٥٠) بهــدف إيريــك بييتــرز 
باخلطــأ في مرماه، ليســتمر 

ستمر تفوق «الذئاب» في اللقاء 
ويتمكنوا مــن إضافة الهدف 
الثالث (٦١) عن طريق جيمس 
جاســنت، لكن عاد بيرنلي في 
الدقيقــة (٧٣) مقلصا الفارق 
جيمــي دون، قبــل أن ينهــي 
البلجيكي دينيس برايت آمال 
اخلصــم ألصحــاب الضيافة 
بتسجيل الهدف الرابع (٧٩)، 
الفــوز  ليقتنــص «الذئــاب» 
الثاني لهم في املوسم اجلديد 
ويتصدرون الترتيب برصيد 
٦ نقاط، وبفارق األهداف أمام 
كل مــن إيڤرتــون وأرســنال 
وليڤربول وكريستال باالس، 
بينما استهل بيرنلي موسمه 
باخلســارة بعــد أن تأجلــت 
مباراته في اجلولة األولى أمام 
مان يونايتــد، ليبقى الفريق 
دون رصيد في املركز ١٤ مؤقتا.

«اليوڤي» بقيادة املايسترو..البداية األجمل
افتتح جنم الوسط السابق 
أندريا بيرلو مشواره كمدرب 
ليوڤنتــوس، بطــل املواســم 
التســعة املاضيــة، بأفضــل 
طريقة ممكنة من خالل الفوز 
الكبير على ضيفه سمبدوريا 
٣-صفر في «اليانز ستاديوم» 
ضمــن املرحلــة األولــى من 
الدوري اإليطالي لكرة القدم.

يخــوض  بيرلــو  وكان 
مباراته الرسمية األولى كمدرب 
لفريق «السيدة العجوز» الذي 
استعان بالعب وسطه السابق 
بعد إقالة ماوريتسيو ساري 
إثر اخلروج املخيب من ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا على 

املنتقل  غونزالــو هيغواين 
إلــى إنتر ميامــي األميركي، 
بــدأ بيرلــو اللقاء بإشــراك 
كولوشيفيسكي أساسيا إلى 
جانب رونالدو في أول ظهور 
رســمي له مع الفريق الذي 
انتقــل إليه املوســم املاضي 
من أتاالنتا، لكنه بقي معارا 

إلى بارما.
وبــدأ يوڤنتــوس اللقــاء 
ضاغطا وهــدد مرمى ضيفه 
باكــرا، ومتكــن مــن افتتــاح 
النتيجة بتسديده محكمة من 
كولوشيفسكي سكنت الزاوية 
اليمنى (١٣)، وبقيت النتيجة 
على حالها حتى نهاية الشوط 

األول، ولــم يتغير احلال في 
الشــوط الثانــي حتــى (٧٨) 
حــني أهداه بونوتشــي هدف 
االطمئنــان إثر ركلــة ركنية 
ومحاولة مــن ماكيني صدها 
أوديرو، فســقطت الكرة أمام 
قلب الدفاع الــذي تابعها في 
الشــباك، ووجــه رونالــدو 
الضربة القاضية لفريق املدرب 
كالوديــو رانييــري في (٨٨) 

بتسديدة من زاوية صعبة.
وفي مباراتني أخريني ضرب 
جنوى بقوة بعد تغلبه على 
ضيفه العائد الى دوري الكبار 
كروتونــي ٤-١، فيما تعادل 

ساسوولو وكالياري ١-١.

يد ليون الفرنسي.
وحقق «املايسترو» أفضل 
بداية ممكنة لوظيفته اجلديدة 
كمدرب، وذلك بفضل ثالثة 
أهداف للوافد اجلديد السويدي 
ديان كولوشيفســكي وقلب 
الدفاع ليوناردو بونوتشي 
والنجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو بعد مباراة متيز فيها 
عمــالق تورينو مــن ناحية 
األداء والفرص، الســيما في 

شوطها األول.
وبســبب عــدم جاهزية 
األرجنتيني باولو ديباال الذي 
يتعافى من اإلصابة والتخلي 
عــن مواطنــه األرجنتينــي 

بدأ اليبزيغ املوســم اجلديد من الدوري 
األملاني لكرة القــدم بقوة بفوزه على ضيفه 
ماينز ٣-١ في املرحلة األولى، وجاءت البداية 
واعدة لاليبزيغ على أرضه أمام ٨٥٠٠ متفرج 
موزعني على املدرجات مع احترام قواعد التباعد 
االجتماعي لتجنب اإلصابة بڤيروس كورونا 
املستجد، إذ هيمن العبو ناغلسمان متاما على 
اللقاء وسددوا على مرمى ضيفهم ٢٣ مرة في 

طريقهم لفوز مستحق.
وحســم اليبزيغ فوزه الثالث تواليا على 
ماينز بتقدمه بهدفني سجلهما السويدي إميل 
فورسبورغ والدمناركي يوسف بولسن، األول 
من ركلة جزاء انتزعها اإلسباني داني أوملو (١٧) 
والثاني بكرة رأسية (٢١)، وعاد ماينز إلى أجواء 
اللقاء في بداية الشوط الثاني بهدف للفرنسي 
جان فيليب ماتيتا بعد كسره مصيدة التسلل 
(٤٨)، لكن املالــي أمادو هايدارا أحبط عزمية 

الضيوف بإضافة هدف ثالث بعد متريرة من 
فورسبرغ (٥١).

وبعد أن استكمل املوسم املنصرم خلف 
تداعيات «كوفيد-١٩»،  أبواب موصدة بسبب 
كان فورســبرغ ســعيدا باللعب مجددا أمام 
املشجعني، قائال «كان األمر ببساطة رائعا أن 
نلعب مجددا أمام جمهورنا. قدمنا أداء رائعا 
أمامهم اليوم»، مضيفا أنه للفوز على أفضل 
الفريق عليك أن تقدم ١٠٠٪ مما متلكه، إذا كنت 
متحفزا بالقدر الذي كما عليه اليوم، سنكون 

بني طليعة الفرق مجددا.
وحذر ناغلسمان العبيه بأن عليهم تقدمي 
أفضل ما لديهــم إذا أرادوا الفوز مبباراتهم 
املقبلة ضد باير ليڤركوزن الذي افتتح موسمه 
بتعادل ســلبي مع مضيفه ڤولڤسبورغ في 
ظهوره األول، ورأى ناغلسمان أن ليڤركوزن 
«خصم صعب، بالتالي علينا أن نكون أفضل».

اليبزيغ يهزم ماينز أمام ٨٥٠٠ متفرج



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

املجلس البلدي: ١ ديسمبر البدء 
في إزالة عوائق مدينة جنوب 

سعد العبداهللا اإلسكانية.

  قد تكون مفيدة أكثر من أبحاثكم   أبشروا خير.
       وضياعكم املستمر.

«الصحة العاملية» ُتراهن على 
أدوية عشبية لصد «كورونا»

٤:١٧الفجر
٥:٣٧الشروق

١١:٤١الظهر
٣:٠٨العصر

٥:٤٥املغرب
٧:٠٢العشاء

العظمى: ٤١
الصغرى: ٢٣

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

عبداهللا محمد عبداللطيف العبدالرزاق: ٨٩ عاماـ  ت: ٩٩٣٧٨١٦٧ 
ـ ٩٩٠٢١٤٤١ ـ شيع.

علي حمزه سيد حسني سيد مهدي: ٦٦ عاماـ  ت: ٩٨٠٥٠٥٨٥ـ  
٩٧٣٧٣٧١٣ ـ ٥٥٠٨٠٣٤٥ ـ شيع.

فاطمه قمبر علي احملميد، أرملة عيسى حسن إسماعيل سويد: 
٧١ عاما ـ ت: ٩٩٠٣٢٢١٢ ـ ٩٤٩٠٩٠٠٥ ـ شيعت.

ملفي محمد هادي العميري العازمي: ٦٢ عاماـ  ت: ٥٠٩٠٠٧٥٧ـ  شيع.
ناصر سالم ناصر الرغيب: ٥٢ عاماـ  ت: ٦٩٩٩٠٠١٥ـ  ٩٧٩٤٩٩٧٤ 

ـ شيع.
عبداهللا علي حســني املزيدي: ٨٧ عاما ـ ت: ٩٩٨٦٥٢٦٦ ـ 

٩٩٠٠٤٤٥١ ـ شيع.

أبعد من الكلمات
«سحب القوات من أفغانستان وألمانيا خطأ»

ماكماستر، مستشــار األمن القومي 
الســابق للرئيس األميركي، يدين ما 
وصفه بتخلي ترامب عن حلفاء الواليات 

املتحدة.

«أتمنى أال يكون رحيلي قبل رحيل ترامب»

األمنية األخيــرة للقاضية األميركية 
روث بادر غينسبورغ في عهد الرئيس 
ترامب، كما أفصحت عنها حلفيدتها.

«ظلم إسرائيل للفلسطينيين مرعب»

عاملة االجتماع األميركية ـ الهولندية 
الكيان  ساسكايا ساسني تغرد إلدانة 

الصهيوني.

«كورونا قادر على االنتقال عبر الهواء في األماكن 
سيئة التهوية»

روبرت ريدفيلد، مدير مركز مكافحة 
األوبئة األميركي.

هل يفوز املرشح األكثر إنفاقًا بانتخابات أميركا؟
إنهما ينفقان أرقاما فلكية من األموال 
وكلهــا أموال مشــروعة، صحيح إنهما 
«لم يتعبا بجنيه» كما يقول املثل، لكن 
شيئا من احلرص لن يضيرهما.  موسم 
االنتخابات األميركية، الرئاسية وغير 
الرئاسية، أصبح، تقليديا، موسم إنفاق 
خيالي من قبل املرشحني على احلمالت 
اإلعالنيــة والدعائية مــن أجل حتقيق 
فوز ثمني. هنا ال يوجد شــراء ألصوات 
الناخبني أو النســحابات املنافسني بل 
هي منافسة مشروعة تنتهي بفوز األكثر 
جــدارة أحيانا، لكن غالبا األكثر إنفاقا. 
وتنقل صحيفة «الغارديان» عن موقع 
(٥٣٨) أن أكثــر من ٩٠٪ مــن الفائزين 
مبقاعد في مجلس النواب األميركي هم 
من الذين كانوا أكثر إنفاقا على حمالتهم 
االنتخابية. ال عجب أنهم يطلقون على 
االنتخابات الرئاســية األميركية اســم 
«معركة»، وهي في احلقيقة حرب ضارية 
تســتخدم فيها مختلف أنواع األسلحة 
املشروعة وغير املشروعة واملال أحدها، 
لذلــك ال عجب أيضا في أنهم يتحدثون 
عــن ميزانية احلملة على انها صندوق 
حرب. وفــي احلرب احلاليــة يبدو أن 
حملــة دونالد ترامب أنفقــت معظم ما 

في صندوقها قبل املعركة الفاصلة في 
نوفمبر املقبل. اجلمهوريون، كما يقول 
خبير دميوقراطي، أنفقوا بال حساب في 
هذه احلملة «مثل إنفاق بحار ســكير».  
وذكــرت صحيفة «نيويورك تاميز» أن 
املبلغ الفعلي الذي مت انفاقه حتى اآلن 
جتاوز ٨٠٠ مليون دوالر من أصل ١٫١مليار 
دوالر مت جمعها، وهذا ما دفع ترامب الى 
التصريح باســتعداده إذا دعت احلاجة 

للدفع من جيبه اخلاص مثلما فعل في 
حملة انتخابه عام ٢٠١٦ عندما قدم ٦٥ 
مليون دوالر من جيبه لصندوق احلملة 

الذي بلغ ٦٠٠ مليون دوالر. 
وكان ذلك كافيا للتغلب على منافسته 
هيالري كلينتون التي خسرت السباق 
على الرغم من ان حملتها جمعت تبرعات 
بلغت مليــار دوالر، في نتيجة فاجأت 

الكثيرين.

دراسة بريطانية مطمئنة حول «كوفيد ـ ١٩»
أكد بحث أجراه خبراء من 
اجلمعية امللكية في بريطانيا 
أوثــق قريــب لڤيــروس  ان 
كورونا موجود في اخلفاش، 
ويختلف بنسبة ٣٪ فقط عن 
ڤيروس كورونــا، وهذا كاف 
النظريات حول  لدحــض كل 
ان الوبــاء رمبا نشــأ بشــكل 
متعمــد أو نتيجة حادث بعد 
أن مت تطويره اصطناعيا في 
مختبر، حيث تؤكد الدراسة ان 
الڤيروس قفز الى االنسان من 
اخلفاش مباشرة أو عن طريق 
حيوان ثديي وسيط. وهذا أمر 

مطمئن ألغلب البشر ألنه يضع 
مصيرنا بعيدا عن أيدي أشرار 

يخططون إلفناء البشر.
كذلك تقول الدراسة أنه لم 
تطرأ علــى ڤيروس «كوفيد ـ 
١٩» حتــوالت وراثية جتعله 
أكثر عدوى أو خطورة. ووجد 
العلماء في دراســة قريبة ان 
الڤيــروس يتحــول مبعــدل 
بطــيء بدرجــة غيــر عادية. 
ويقول موقع «ميل أونالين» 
ان هذه النتائــج تعزز اآلمال 
بأن اللقاحات املقبلة ستكون 

أوثق قريب لڤيروس كورونا موجود في اخلفاشفعالة على املدى الطويل.
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خبير دميوقراطي: اجلمهوريون ينفقون بال حساب مثل «بحار سّكير»
الفتة رقم ٢

التطبيع

قال علــي گ: «ال تستوحشــوا طريق احلّق 
لقلِة سالكيِه».

يـــا كويـــت الوفـــاِء مـــاذا تقولني
اخليـــاُر فيـــه  يضيـــُق  بأمـــٍر 

هـــْل تســـيريَن فـــي طريـــق علٍيّ
ُتـــرى يحتويـــِك ذاك املســـاُر؟ أْم 

ورأٌي قـــوٌل  الكويـــِت  فلشـــعِب 
إنـــكاُر وال  عنـــُه  رجـــوَع  ال 

كيـــَف فـــي حلظـــٍة ُنغيـــُر نهجـــًا
صـــاَغ وجداننـــا ونحـــُن صغـــاُر

بعهـــٍد خطـــاه  علـــى  ومشـــينا 
كبـــاُر ونحـــُن  بـــه  والتزمنـــا 

ال نبالـــي مـــْن يعذلـــوا أو يلوموا
القهـــاُر الواحـــد  اهللا  حســـُبنا 

شعر: علي يوسف املتروك

12األمنية 11آراء
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