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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

ال تقليص لبعض الدول احملظورة في املدى املنظور 
مما شــاهدناه اثناء التشــاوريات 
االنتخابية، أو غيرها من التجمعات 
التي تكاد تكون السبب األول وراء 
اإلصابــات احلاليــة.  وردا علــى 
ســؤال عن تقليص الــدول الـ ٣٤ 
احملظور دخول رعاياها مباشــرة 
الى الكويت، أجابــت املصادر: ان 
رفع احلظر عن بعض هذه الدول 
لــن يتم على املــدى املنظور، وأن 
أول العائدين العالقني مجموعة من 
املمرضني الهنود العالقني باخلارج، 
وقد أعطيت موافقة بناء على طلب 
لوزارة الصحة، حيث يخضعون 
اآلن للحجر الصحي مدته ١٤ يوما، 
وستصدر املوافقات بعد النظر في 
الطلبات املقدمة ومنها طلبات من 
وزارات العدل والتربية والكهرباء 
واملاء.  وأضافت املصادر ان جلنة 
طوارئ «كورونا» التي يرأسها نائب 
رئيــس الوزراء ووزيــر الداخلية 
ووزيــر الدولــة لشــؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح وتضم وزراء 
الصحــة والتجــارة واخلارجيــة 
والشؤون واالعالم تتولى دراسة 

هذه الطلبات وإصدار املوافقات.

وأردفــت قائلــة: ان االرتفــاع 
النسبي وعدم ثبات أعداد االصابات 
وراء استمرار املرحلة الرابعة التي 
تســتكمل ٤٣ يوما نهاية اجلاري، 
الفتــة الــى أن املؤشــرات الطبية 
تتجه في املسار الصحيح، والتزام 
املواطنني واملقيمــني باالحترازات 
متميز، داعية الى االســتمرار في 
هذا االلتزام، ومؤكدة ان ما نحتاجه 
إليه في هذه الفتــرة االبتعاد عن 
التجمعــات مهما كانت األســباب 
خصوصا تلك التي حتدث عند تقدمي 
واجب العزاء فــي املقابر وغيرها 

جلسة أو أكثر بانتهاء املوضوعات 
التي دعي املجلس من أجلها حسب 

نص املادة ٨٨ من الدستور. 
وال يجــوز فــي دور االنعقــاد 
غير العــادي ان ينظر املجلس في 
غير االمور التي دعي من أجلها اال 

مبوافقة احلكومة.
هذا، وبينت املصادر ان مجلس 
الــوزراء لــم يصدر فــي اجتماعه 
امس برئاسة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد قرارا 
باالنتقال الى املرحلة اخلامسة من 

خطة العودة للحياة الطبيعية. 

مرمي بندق 

قالــت مصــادر دســتورية في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، انه 
قبل عرض طلب عدم التعاون املوجه 
إلى ســمو رئيس الوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد ضرورة التحقق من 
وجود النواب العشرة موقعي الطلب 

في اجللسة التي ستعقد غدا. 
وأوضحت املصادر ان املادة ١٤٣ 
من الئحة املجلس تشترط ضرورة 
وجود مقدمي طلــب عدم التعاون 
في قاعة عبداهللا السالم، وتشترط 
من رئيس اجللسة التحقق والتأكد 
من وجودهم. وفسرت املصادر ذلك 
فقالــت: إن عدم تواجد أحد مقدمي 
طلب عدم التعاون ينتج عنه سقوط 
الطلب بصرف النظر عن سبب عدم 
التواجد.  وأشارت املصادر الى ان 
اشتراط الالئحة وجودهم ودعوة 
رئيس اجللسة الى التأكد من ذلك 
ال يعطي احلق الدستوري للمجلس 
في نظــر الطلب والتصويت عليه 
إال بحضور جميع األعضاء مقدمي 
طلب عدم التعاون مما يؤكد جدية 

الطلب وعدم التراجع عنه.
وردا على ســؤال حــول جواز 
اجتماع مجلس األمة الشهر املقبل، 
قالــت مصادر خاصة لـــ «األنباء» 
انه يجوز بعد فــض دور االنعقاد 
الرابع ان يدعى مجلس االمة مبرسوم 
الجتماع غيــر عادي «تكميلي» اذا 
رأى األمير ضرورة لذلك أو بطلب 
من احلكومة أو ٣٢ عضوا ملناقشة 
موضوعات معينة فقط وينفض بعد 

مجلس الوزراء: تأجيل االنتقال إلى «اخلامسة» والتجمعات سبب استمرار اإلصابات.. وأول العائدين العالقني مجموعة من املمرضني الهنود مبوافقة «طوارئ كورونا»

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء
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تيدروس أدهانوم غيبريسوس يتحدث في الدورة الـ ٧٣ جلمعية الصحة العاملية 
في مقر منظمة الصحة العاملية في جنيڤ ـ سويسرا في ١٨ مايو ٢٠٢٠

الرئيس الصيني شي جينبينغ يخاطب 
زعماء العالم

الرئيس الصيني شي جينبينغ: ملتزمون بتعاون عاملي ملواجهة حتديات ما بعد اجلائحة

19البشرية تكافح «كورونا» عدوها املشترك والنبذ وشبح األيديولوجية

خادم احلرمني يترأس قمة مجموعة
 الـ «٢٠»  االفتراضية في نوفمبر

الريــاض ـ وكاالت: أعلنت اململكة العربية 
الســعودية أنها ستســتضيف قمة مجموعة 
العشرين «G٢٠» افتراضيا في نوفمبر املقبل. 
وقالت وكالة األنباء السعودية الرسمية (واس) 
في بيان «يترأس خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز قمة قادة دول مجموعة 
العشرين للعام ٢٠٢٠ التي ستعقد بشكل افتراضي 
في موعدها احملدد يومي ٢١ و٢٢ نوفمبر املقبل 
حتت شعار اغتنام فرص القرن احلادي والعشرين 

للجميع». 
وأضافت ان القمة ستعقد في ضوء األوضاع 

العاملية املرتبطة بجائحة ڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيدـ  ١٩)، حيث ستبنى على ما مت من أعمال 
خالل وبعد القمة االستثنائية االفتراضية لقادة 
املجموعة في مارس املاضي، ومخرجات اجتماعات 
مجموعات العمل واالجتماعات الوزارية للمجموعة 
التي جتاوزت ١٠٠ اجتماع. وستركز القمة على 
حماية األرواح واستعادة النمو من خالل التعامل 
مع اجلائحة وجتاوزها، والتعافي بشكل أفضل 
من خالل معاجلة أوجه الضعف التي اتضحت 
خالل اجلائحة وتعزيز املتانة على املدى الطويل.

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

التفاصيل ص١٨

الالئحة تشترط ضرورة وجود مقدمي طلب عدم التعاون في قاعة عبداهللا السالم وعلى الرئيس التأكد من وجودهم
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رئيس الوزراء استقبل وزير الدفاع اإليطالي

الناصر بحث التعاون العسكري والدفاعي 
والقضايا املشتركة مع إيطاليا

سان مارينو تؤكد أهمية التعاون الديبلوماسي 
مع الكويت في احملافل الدولية

اســتقبل ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد بحضور وزير اخلارجية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد في قصر الســيف أمس وزير دفاع 
جمهورية إيطاليا الصديقة لورنزو غويريني 

والوفد املرافق له، وذلك مبناسبة زيارته 
للبالد. حضر املقابلة رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد اخلضر، ونائب 
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 

الشيخ خالد الصالح.

اســتقبل وزير اخلارجية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ د.أحمد ناصر احملمد في قصر 
السيف أمس وزير دفاع اجلمهورية اإليطالية 
الصديقة لورنزو غويريني وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية والوفد املرافق للبالد. 
وجرى خالل اللقاء بحث أوجه التعاون 
الثنائي بني الكويت واجلمهورية اإليطالية 
الصديقة، السيما ما يتعلق منها باملجاالت 
العسكرية والدفاعية، إضافة إلى استعراض 
آخر املســتجدات على الساحتني اإلقليمية 
والدولية وتبادل وجهات النظر حيال أهم 
القضايا واملواضيع ذات االهتمام املشترك.

حضر اللقاء رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد اخلضر ونائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن خالد 

الصباح وعــدد من قادة اجليــش والهيئة 
اإلدارية وسفير ايطاليا وامللحق العسكري 

االيطالي لدى البالد.
كما أجرى وزير اخلارجية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد أمس 
اتصاال هاتفيا مع وزيرة اخلارجية والتعاون 
الدولي بجمهورية جنوب السودان الصديقة 
بييتريس خاميسا واني، نقل خالله تعازي 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا جلمهورية 
جنوب الســودان وذوي ســفير جمهورية 
جنوب السودان لدى الكويت بارمينا ماكويت 
رياك الذي وافته املنية الثالثاء املاضي في 
مستشــفى الصباح بالكويت، سائال املولى 
عــز وجــل للفقيد الرحمــة وأن يلهم ذويه 

جميل الصبر والسلوان.

رومــا: أكــدت حكومة جمهورية ســان 
مارينو أمس احلرص على تطوير التعاون 
الديبلوماسي مع الكويت وأهميته في احملافل 
الدولية لتعزيز مبادئ احلوار والتعددية 

في مواجهة التحديات العاملية.
وقالت ســفارتنا في بيان لـ«كونا»: ان 
وزير اخلارجية لوكا باكاري استقبل سفيرنا 
لدى إيطاليا احملال لدى سان مارينو الشيخ 
عزام الصباح لبحث العالقات الثنائية بني 
البلدين وسبل تطويرها السيما على الصعيد 
الديبلوماســي. وأضاف البيان: ان الوزير 
أشاد بالتقدم الذي تشهده العالقات، مشددا 
على أهمية التعاون الديبلوماسي بني سان 

مارينو والكويت.
واعتبــر الوزير أن من شــأن التعاون 
الديبلوماســي والسياســي بــني الدولتني 
الصديقتني انطالقا من احلرص املشترك على 
العمل كجسر من أجل احلوار والتواصل أن 
يسهم في تعزيز املنظومة املتعددة األطراف 
ومنظماتها وأدواتها لضمان السلم العاملي 
بتحقيق االستقرار والرفاهية لكل الشعوب.

وعّبر الوزير عن تطلع حكومة بالده الى 
تطوير آفاق عالقتها مع الكويت في مختلف 
املجاالت السيما التبادل الثقافي والتعاون 
االستثماري، مشددا على اسهام الثقافة املهم 
في التقريب بني البلدين. ورفع الوزير خالل 
اللقاء حتيات رئيسي جمهورية سان مارينو 

إلى سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهللا، مع خالص التمنيات 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، بالشفاء العاجل ومتام 
الصحة. من جهته، أعرب الســفير الشيخ 
عزام الصباح عن ترحيب الكويت بكل ما 
يرسخ ويعضد أواصر التعاون املتبادل في 
كل املجاالت املشتركة ومبا من شأنه توطيد 
العالقات الثنائية بني الكويت وجمهورية 
ســان مارينو العريق مبا يخــدم مصالح 

البلدين والشعبني الصديقني.

أجرى اتصاًال هاتفيًا مع نظيرته بجمهورية جنوب السودان

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مستقبال وزير الدفاع اإليطالي لورنزو غويريني

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد أثناء استقباله وزير الدفاع اإليطالي لورنزو غويريني

وزير اخلارجية ســان مارينو لوكا باكاري والســفير 
الشيخ عزام الصباح

٤٣٧ إصابة بـ «كورونا» و٤ حاالت وفاة خالل ٢٤ ساعة
حنان عبداملعبود

قال املتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة د.عبداهللا الســند ان 
االلتزام بلبس الكمام، وتنظيف 
اليــد، والتباعــد االجتماعي، 
وحماية الفئات ذوي االختطار، 
وعدم اخلروج إال للضرورة، 
تنعكس نتائجــه على أعداد 
دخــول احلــاالت لألجنحــة 
املركــزة  العنايــة  وأقســام 
اخلاصــة بـ «كوفيــد - ١٩»، 
فلنلتزم حفاظا على صحتنا 

وصحة من نحب. واشار الى ان الوزارة سجلت 
نســبة منخفضة بأعداد املصابني بـ«ڤيروس 
كورونا» خالل الـ٢٤ ســاعة املاضية بنســبة 
١٥٫٣٪ حيــث بلغ عدد االصابات اجلديدة ٤٣٧ 
إصابة وعدد املسحات التي أجريت خالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية ٢٨٦٥ مسحة ليبلغ بذلك مجموع 
الفحوصات ٧٣٨٧٨٣ فحصا، كما يرتفع بذلك 

إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلى ١٠٣٩٨١ حالة في 
حني مت تسجيل ٤ حاالت وفاة 
إثر اصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 
حتى اليوم ٦٠٥ حاالت. وبني 
التعافــي خــالل  ان حــاالت 
٢٤ ســاعة بلغــت ٥٨٢ حالة، 
واالجمالــي بلــغ ٩٥٥١١ حالة 
شفاء، وقد توزعت اإلصابات 
حسب املناطق الصحية بواقع 
١١٧ حالة في حولي الصحية 
و٩٢ حالة في االحمدي الصحية 
و٨٥ حالــة في العاصمــة الصحية و٧٥ حالة 
في اجلهراء الصحية و٦٨ حالة في الفروانية 
الصحية. كما اوضح أن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ ١٢٥ حالة 
ليصبــح املجموع الكلــي للحاالت التي ثبتت 
إصابتها مبرض (كوفيد-١٩) ومازالت تتلقى 

الرعاية الطبية الالزمة ٧٨٦٥ حالة.

اإلصابات تتأرجح صعوداً وهبوطاً وإجراء ٢٨٦٥ مسحة

نائب األمير استقبل املبارك وتسّلم أوراق اعتماد ٣ سفراء
استقبل سمو نائب األمير 
وولــي العهــد الشــيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهللا، بقصر 
بيان صباح أمس سمو الشيخ 
جابر املبارك.  من جهة أخرى، 
احتفــل في قصر بيان صباح 
أمس بتسلم سمو نائب األمير 
وولــي العهــد الشــيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهللا، أوراق 
اعتماد كل من السفير عبداملنعم 
أحمد األمني سفيرا جلمهورية 
السودان، والسفير يوهانس 
ويســتهوف  لورينتيــوس 
سفيرا ململكة هولندا، والسفير 
ماريان الكساندر وربا سفيرا 
النمســا، وذلــك  جلمهوريــة 

علي اجلراح، ووزير اخلارجية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد، ونائب 

صاحب السمو األمير أحمد فهد 
الفهد، ورئيس ديوان سمو ولي 
العهد الشيخ مبارك الفيصل.

وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ محمد العبداهللا، ووكيل 
الديوان األميري ومدير مكتب 

سمو نائب األمير وولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفير السودان

سمو نائب األمير وولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية النمسا

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

سمو نائب األمير وولي العهد يستقبل سفير مملكة هولندا

كسفراء لبالدهم لدى الكويت. 
حضر مراسم االحتفال وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

انتصار السالم: إحالل السالم في العالم العربي
يبدأ بالشفاء النفسي للنساء املتضررات من احلروب

أسامة أبوالسعود

وّقعــت الشــيخة انتصار 
ســالم العلي رئيسة مؤسسة 
انتصــار مــع جامعــة الروح 
القــدس الكســليك USEK في 
اتفاقيــة  لبنــان (أوناليــن) 
تعاون، حيث وقع عن اجلامعة 
األب طالل هاشم، رئيس مجلس 
التعليم العالي بحضور كل من 
عميد كلية املوسيقى والفنون 
املسرحية بديع احلاج، ونائب 
الرئيــس للشــؤون الدوليــة 
واملبادرات العاملية د.رميا مطر، 
ونائب الرئيس لشؤون الطالب 
والطالبات د.سيلني بعقليني، 
التنفيذي ملؤسسة  والرئيس 
انتصار كرمية عنبر ود.لينا 
جبران رئيسة برنامج الفنون 
األدائيــة مــن جامعــة الروح 

القدس.
وعبرت الشــيخة انتصار 
عن سعادتها بهذه الشراكة التي 
تهدف إلى تخريج متخصصني 
جدد في العالج الدرامي، الفتة 

الرائدة «#مليون_امرأة_عربية» 
التي أطلقتها املؤسسة لعالج 
مليون امرأة عربية متضررة 
من احلروب باستخدام العالج 
الدرامــي بحلول عــام ٢٠٤٠، 
مشيرة إلى أهمية هذه الشراكة، 
ألنــه بتعليم جيــل جديد من 
املعاجلات بالدراما، سيساعد 

املعاجلني بالدراما العربية في 
السنوات القادمة، الفتة إلى أن 
USEK هــي اجلامعة الوحيدة 
في العالــم العربي التي تقدم 
منهج املاجســتير في العالج 

الدرامي.
من جانبه، أشاد األب طالل 
هاشــم رئيس جامعة الروح 
القدس بالشراكة مع مؤسسة 
انتصــار، قائــال إن االتفاقية 
ترســم طريقا لألمام للعقول 
العربية الشابة املهتمة بالعالج 

الدرامي.
مــن جهتها، قالــت كرمية 
عنبــر ان مؤسســة انتصــار 
ســتكفل اإلشــراف املســتمر 
واملناسب على ١٥ طالبة عالج 
درامي مختارات في ســنوات 
الطويلة، موضحة  دراستهن 
أن جهود املؤسســة ال تهدف 
فقط إلى مساعدة الطالب على 
املهنية،  حتقيق طموحاتهــم 
وإمنا لدعم توسيع مجموعة 
املعاجلــني بالدراما في العالم 

العربي.

عدد أكبر من النساء العربيات 
املتأثرات باحلرب والعنف.

انتصار:  الشــيخة  وقالت 
إن متكــني املــرأة مــن خــالل 
الدرامــي  العــالج  اســتخدام 
يســاهم في إحالل السالم في 
العالم العربي، وهذا هو السبب 
وراء رغبتنا في توسيع قاعدة 

USEK اتفاقية لتخريج معاجلات بالدراما بني مؤسسة انتصار وجامعة

جانب من عقد االتفاقية «أونالين»

إلى أن مؤسسة انتصار ستدعم 
ماليا تسجيل ١٥ طالبة عربية 
متميزة في مناهج ماجستير 

USEK في العالج الدرامي.
وأكــدت التــزام مؤسســة 
انتصــار بخلــق خبــراء فــي 
العــالج الدرامــي فــي العالم 
العربي وذلك كجزء من املبادرة 

د. عبداهللا السند

«الصحة»: اعتماد إقرار األم إذا كان األبناء 
ناقصي األهلية في حالة عدم وجود األب

حنان عبداملعبود

تطبيقا لقانون الواليــة الصادر مؤخرا، 
أصدر وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا 
تعميما باحلث على اإليعاز ملن يلزم باعتماد 
إقــرار األم إذا كان األبناء ناقصي األهلية في 
حالة عدم وجود األب بعد التأكد من األوراق 

الثبوتية.
وجاء في التعميم أنه تنفيذا للقانون رقم 
١٤ لســنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل الفقرة الثانية 
من املادة (٣٠) من القانون رقم (١٦) لســنة 
١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء، والتي تنص على: 

«ويكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس 
أو األم إذا كانــت إرادة املريض غير معتبرة 
قانونــا، وال حاجة ألي رضاء إذا كان العمل 
الطبي أو اجلراحي ضروريا إجراؤه في احلال، 
أو كان املريض في ظروف جتعله ال يستطيع 
التعبير عن إرادته وكان من املتعذر احلصول 
على موافقة مسبقة وفقا األحكام هذه املادة».

لذا يرجى اإليعاز ملــن يلزم نحو اعتماد 
إقــرار األم إذا كان األبناء ناقصي األهلية في 
حالة عدم وجود األب بعد التأكد من األوراق 
الثبوتية وتطبيق أحكام املادة املشــار إليها 

كما ورد بنصها.

تنفيذاً لقانون الوالية لألم الصادر الشهر املاضي

ملشاهدة الڤيديو

العبداهللا بحث مع تقي 
متطلبات تصميم وبناء 

«ميناء صناعي» جنوب البالد
اســتقبل مدير عام مؤسســة املوانئ الشيخ يوسف 
العبــداهللا مدير عام الهيئــة العامة للصناعة عبدالكرمي 
تقي لبحث متطلبات اجلهتني الواردة في مذكرة التفاهم 
املبرمة بشــأن وضع اللبنة األساسية لدراسة وتصميم 

الشيخ يوسف العبداهللا وعبدالكرمي تقي مع احلضور خالل اللقاءوبناء ميناء صناعي جنوب البالد.
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  إلدارة اجلودة

الغامن: حّل جذري لـ «البدون» والهوية ليست سلعة
سامح عبداحلفيظ - سلطان العبدان

قال رئيــس مجلس األمة مــرزوق الغامن، 
إن عدم اكتمال نصاب اجتماع جلنة الشــؤون 
الداخليــة والدفاع امس بســبب إصابة بعض 
أعضائها مبرض كورونا لن يثني املجلس عن 
الســعي إلى مناقشــة قانون البدون وحسمه 
بالتصويت حتى لو مت فض دور االنعقاد وذلك 
وفقا لإلجراءات الدستورية والالئحية. وأضاف 
أن هــذا ليس عــذرا لهم وفــض دور االنعقاد 
ال يعني عدم التمكن من مناقشة هذا املوضوع بل 
سيناقش في اجتماع غير عادي وفق اإلجراءات 
الدستورية والالئحية املتبعة وليحسم األمر 
بالتصويت». وأكد الغامن ان مشكلة البدون يجب 
أن تنتهي بحلول جذرية، وأن الهوية الوطنية 
ليست سلعة تباع وتشترى، وأن هناك مستحقني 
مظلومني وفق األوضاع احلالية. من جهة أخرى، 
أعلن الغامن عن توجيهه امس دعوة حلضور 
جلسة اليوم والتي سيتم خاللها مناقشة املداولة 
الثانية لقانوني اإلفالس وهيئة شؤون الزراعة 
إضافة إلى قوانــني اإلدارة العامة للتحقيقات 
واخلطوط اجلوية الكويتية والتركيبة السكانية 

وذوي اإلعاقة.

أكد أن هناك مستحقني مظلومني وفق األوضاع احلالية.. واملجلس يناقش اليوم «اإلفالس» و«الزراعة» و«التحقيقات» و«الكويتية» و«التركيبة السكانية» و«ذوي اإلعاقة»

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

البورصة تواصل صحوتها مع ارتفاع معدالت السيولة             (محمد هنداوي)
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اقتصاد

«اجلمعية االقتصادية»: التضحية بخيارات 
اإلصالح املتاحة حاليًا ستترتب عليها نتائج 

قاسية ّمتس استمرار «الرفاه»

ال ميكن خفض األجور العامة  من دون وجود 
بديل على شكل أجور خاصة

«الشؤون»: اعتماد ترقية ١١٧ موظفًا 
وموظفة باالختيار

«الصحة» تنفذ قانون الوالية: اعتماد إقرار 
األم إذا كان األبناء ناقصي األهلية

في حالة عدم وجود األب

مواطنون لـ «األنباء»: ال ميكننا االستغناء 
عن العمالة املنزلية وُنطالب بتسهيل عودتهم 

وفتح باب االستقدام
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القتال يستعر في «قره باغ».. وأرمينيا تلمح إلى إجالء السكان
عواصم - وكاالت: لم تفلح 
اجلهود الدولية والدعوات لوقف 
إطــالق النار في إقناع أرمينيا 
وأذربيجان بالتهدئة، وتفاقمت 
املواجهة العسكرية بينهما في 
إقليم ناغورني قره باغ ما أدى 
القتلى  الى ســقوط عشــرات 
وسط مخاوف من حتولها الى 
حرب مفتوحة. وأعلن رئيس 
اذربيجان الهام علييف التعبئة 
العامة في صفوف قواته جزئيا 
ردا على خطوة مماثلة اتخذتها 
ارمينيــا وســلطات اإلقليــم 

االنفصالي املوالي لياريفان.
ومع تصاعــد حدة القتال، 
ذكر سفير أرمينيا لدى موسكو 
وارطــان توغانيــان أن بالده 
تدرس إقامة ممرات إنســانية 
إلجــالء الســكان مــن اإلقليم 

االنفصالي الذي تسيطر عليه 
قوات مواليــة ألرمينيا ويقع 
داخل األراضي األذرية. وهدد 
توغونيان باستخدام منظومات 
«إســكندر» الصاروخية دون 
التنسيق مع اجلانب الروسي. 
وردا علــى ذلك التهديد، أكدت 
األذريــة  اخلارجيــة  وزارة 
أنــه بإمكان باكو الرد بشــكل 
مناسب إذا استخدمت صواريخ 
«إسكندر».كما تبادل اجلانبان 
االتهامات باالستعانة مبقاتلني 
ســوريني في املواجهات. وقال 
ســفير أرمينيا في موسكو إن 
تركيــا أرســلت نحــو ٤ آالف 
مسلح من شــمال سورية إلى 
أذربيجان للمشاركة باملعارك 
الداخليــة فــي قره بــاغ. لكن 
باكو نفت «الشائعات» وردت 

باتهامات مماثلة قالت فيها إن 
مقاتلني سوريني أرمن يقاتلون 
في صفوف اجليش األرميني.  
الفعــل  وعلــى صعيــد ردود 
الدوليــة، أعرب حلف شــمال 
االطلسي (ناتو) أمس عن قلقه، 
وطلب من اخلصمني على الفور 
وقف األعمال العدائية، مؤكدا 
أنه «ال يوجد حل عسكري لهذا 
الصراع.. يجب على األطراف 
استئناف املفاوضات من أجل 
حل سلمي. هذا، ودعا الرئيس 
التركي رجب طيــب أردوغان 
امس، إلــى إنهــاء «االحتالل» 
األرمنــي لناغورنــي قره باغ، 
وقال: «تركيا ستواصل الوقوف 
إلى جانب أذربيجان الشقيقة 

والصديقة بكل إمكاناتها».

«باكو»و«ياريفان» تعلنان التعبئة وتتبادالن االتهام باالستعانة مبقاتلني سوريني.. و «الناتو» يدعو إلى استئناف املفاوضات من أجل حّل سلمي

التفاصيل ص ١٨ملشاهدة الڤيديوقصف مدفعي أذربيجاني على مواقع االنفصاليني األرمن               (أ.ف.پ)

التفاصيل ص٩

ترامب يتعرض لضربات مدوية قبل مناظرته مع بايدن

ـ وكاالت: قبــل  عواصــم 
ســاعات قليلة مــن املناظرة 
األولى التي ستجمعه بخصمه 
الدميوقراطي جو بايدن هذه 
الليلة، تلقى الرئيس األميركي 
دونالد ترامب سلسلة ضربات 
ميكــن أن تزعــزع موقفه في 
املنازلة احلية األولى بينهما. 
وأشارت صحيفة «نيويورك 
الرئيــس  أن  إلــى  تاميــز» 
املليارديــر دفــع ٧٥٠ دوالرا 

«معلومات مزيفة متاما»، وقال 
«دفعت مبالغ كبيرة ودفعت 
الكثيــر مــن ضرائــب الدخل 
احلكومية أيضا.. سيكشف عن 
كل ذلك». واتهم دونالد ترامب 
االبن، الصحيفة بنشر «صورة 
انتقائية» لإلقرارات الضريبية 
اخلاصة بوالده، واعتبر أن ذلك 
«حملاولة إعطاء شخص مثل 
جو بايدن خــط هجوم»، في 
املواجهة.  كذلك، ذكرت محطة 

«إيه.بي.سي نيوز» أن برادلي 
بارسكال، املدير السابق حلملة 
إعــادة انتخاب ترامــب، نقل 
إلى املستشفى بعد أن أبلغت 
زوجته الشرطة بأنه هدد بإيذاء 
نفســه، وأكدت شرطة فورت 
لودرديل بواليــة فلوريدا أن 
الزوجة أبلغتهم بأنه «مسلح 
ولديه عدة أسلحة نارية داخل 

املنزل ويهدد بإيذاء نفسه».

اتهامات بالتهرب الضريبي.. ومدير حملته السابق يهدد بإيذاء نفسه

صورة مركبة للمتنافسني دونالد ترامب وجو بايدن

فقط كضرائب على الدخل عام 
٢٠١٦، أي العام ذاته الذي فاز 
فيه باالنتخابات الرئاسية. أما 
في عشــر ســنوات من الـ ١٥ 
التي ســبقت ذلــك، فلم يدفع 
أي ضرائــب دخــل فيدرالية 
نظرا إلى أنه ســجل خســائر 
تتجاوز الدخــل الذي حققه. 
وفــي محاولة لتخفيــف أثر 
التقرير، نفاه ترامب بشــدة، 
بأنهــا  االتهامــات  واصفــا 

ت اليوم على مشروع دعم متضرري «كورونا» «املالية» تصوِّ
ماضي الهاجري 

 رشيد الفعم ـ بدر السهيل

ت اللجنة املاليــة البرملانية  تصوِّ
اليوم، على هامش جلسة مجلس األمة، 
على التقرير النهائي بشــأن مشروع 

القانــون املقــدم من احلكومة بشــأن 
دعم وضمان متويــل البنوك احمللية 
للعمالء املتضررين من تداعيات أزمة 
ڤيروس كورونــا وإحالته للمجلس. 
وقــال عضــو اللجنــة النائــب ماجد 
املطيــري إن مشــروع القانــون جيد 

وأن احلكومة تأخرت فيه كثيرا وهو 
يهدف إلى دعم املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وأيضا الشركات األخرى مبا 
يساعد في تنشيط االقتصاد. وأضاف 
أن االجتمــاع مت بحضور وزير املالية 
براك الشيتان ووزير التجارة والصناعة 

خالــد الروضان، وممثلــني عن البنك 
املركزي وهيئة االستثمار والصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة واحتاد مصارف 
الكويت واجلمعية االقتصادية. وأمس، 
طالبت جلنة الشؤون الصحية بتكويت 

«العشــرة آالف الباقية» فــي القطاع 
النفطي «اخلاص» ورفع نسبة التكويت 
إلى ٥٠٪ على أن يتم رفعها ٥٪ سنويا، 
خاصة أن نسبة العمالة الوطنية في 
دول اخلليــج أعلى مــن نظيرتها في 

الكويت.

«الصحية» لتكويت «العشرة آالف الباقية» في القطاع النفطي «اخلاص» ورفع نسبة التكويت إلى ٥٠٪ على أن يتم رفعها ٥٪ سنويا

ملشاهدة الڤيديو

خطة تقسيم اليوم الدراسي 
قد تتعدل.. ويوم واحد لالبتدائي 

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» عن ان قطاع التعليم 
العام بوزارة التربية بانتظار مالحظات املناطق التعليمية وأهل 
امليدان على توصية جلنة التعليم اإللكتروني والتي تتضمن 
تقسيم اليوم الدراسي ودوام العاملني على فترتني حسب املراحل 
التعليمية. وأشــارت املصادر الى ان التوصية قابلة للتعديل، 
خصوصا مع ورود أحد االقتراحات الذي ركز على تخصيص 
يوم واحد في األسبوع لدوام املرحلة االبتدائية، حيث ان تلميذ 
هذه املرحلة يحتاج الى تعليم مباشــر من املعلمة على كيفية 

الكتابة من خالل القلم.
من جهة ثانية، تنشــر «األنباء» خطة التعليم اإللكتروني 
لرياض األطفال بالعام الدراســي اجلديد والتي تؤكد ضرورة 
تفعيل آلية التعليم االلكتروني عبر املشاهدة والتطبيق للمعارف 
واملهارات املكتسبة والتدريب عليها وفق خطوات محددة وعروض 
مرئية تناســب عمر الطفل وكذلك االستعانة مبصادر التعلم 
املناســبة للمرحلة كالبرمجيات التعليمية املطورة وكراســي 

الطفل ومنظومة القيم التربوية وغيرها.
وتتضمــن اخلطة خمســة محاور أساســية هــي: الهيئة 
التعليميــة واملتعلم واملنهج واالنشــطة املصاحبة ومصادر 
التعلم واملتابعة والتقومي، والهدف منها استثمار طاقات وقدرات 
االطفال مبا يخدم عملية النمو الشامل املتكامل للطفل واكسابه 
املعلومات واملعارف األولية واملفاهيم االساسية التي تعينه 
على التكيف والنجاح فــي املرحلة االبتدائية وكذلك توجيه 
وتوظيف القدرات واالمكانات للهيئة التعليمية واالشــرافية 
نحو جناح العملية التربوية في ظل الظروف االســتثنائية 

الراهنة في البالد.

حقيبتان إلكترونيتان لولي األمر ولطفل «الرياض»

التفاصيل ص ١٨ التفاصيل ص ٦

توصيات جلنة التحقيق في «إيرباص»

 قيام «نزاهة» باملتابعة الدولية مع شركة اإليرباص 
واملكاتب البريطانية والفرنسية واألميركية للحصول 

على أي مستندات مفيدة في الواقعة.

 اإلحالة إلى «نزاهة» موضوع بيع محرك طائرة بقيمة 
٤٥ ألف دينار على الرغم من أن قيمته تصل إلى مليون دينار.

 إلغاء عقود شركتني تستعني بهما «الكويتية» لتوريد 
العمالة اخلاصة باملناصب.

 رصد مخالفات في التعيني برواتب مرتفعة ال تتناسب 
مع املؤهالت واخلبرة وباملخالفة جلدول الرواتب.. 
والعقود اجلديدة املعتمدة لتنظيم املتقاعدين شروط 

جديدة غير مألوفة.
التفاصيل ص٩

٥ أسباب
وراء قفزة 

سيولة البورصة 
إلى ٩٠٠ 

مليون دينار 
خالل سبتمبر
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«املالية» للجهات احلكومية: 
«شدوا احلزام».. وسقف ثابت لإلنفاق

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مســؤولة أن وزارة املالية 
طالبــت الوزارات واإلدارات احلكوميــة والهيئات امللحقة 
بضرورة ترشــيد مصروفاتها و«شد احلزام» خالل إعداد 
مشــروع ميزانياتها للســنة املالية املقبلــة ٢٠٢١ /٢٠٢٢، 
حيث ألزمتها بســقف إنفاق ثابت حتى العام املالي ٢٠٢٣ 
/٢٠٢٤، وذلــك وفقا لالعتمادات املخصصة لها في الســنة 

املالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١. 
وقالت املصادر انه وفقا للتعليمات احلكومية، تستهدف 
«املاليــة» ضبط املاليــة العامة واحتــواء العجز املتوقع، 
واحلرص على تنويع مصادر الدخل عن طريق تشــجيع 
القطاعات غير النفطية، وتوجيه الدعم ملستحقيه، وااللتزام 
بترشــيد اإلنفاق العام، وعــدم إدراج أي تقديرات ألوجه 
الصرف التي ميكن االستغناء عنها، مع توجيه املصروفات 
مبوضعها املستحق الذي يخدم املواطنني ويحقق املصلحة 
الوطنية العليا. وأشارت الى أن «املالية» حددت ١٥ أكتوبر 
املقبل موعدا نهائيا لتقدمي الوزارات واإلدارات احلكومية 
والهيئات امللحقة مشــروع ميزانية الســنة املالية املقبلة 

.٢٠٢١ /٢٠٢٢

«التأمينات»: ترقيات لـ ٦٣ من املوظفني
واإلعالن عن توافر ٢٦ وظيفة

أعلنت اإلدارة اجلديدة في 
املؤسســة العامــة للتأمينات 
عن تأهيل الصفــوف الثانية 
والثالثة من الكوادر الوطنية 
الداخليــة من خــالل منح ٦٣ 

ترقية للموظفني.
وقال مدير عام املؤسســة 
مشعل العثمان إن هذه الترقيات 
هدفها تعزيز الصفوف القيادية 
الثانيــة والثالثــة وتهيئتهم 
ومتكينهــم لقيــادة قطاعات 
املؤسسة في املرحلة املقبلة، 
فبعد جنــاح اإلدارة اجلديدة 

فــي إعادة هيكلة قطاع االســتثمار والتقدم املســتمر لبرنامج 
تطوير اخلدمات الرقمية ننتقل اليوم إلى نقطة حتول جديدة 
في مسيرة تطوير قطاعات املؤسسة من خالل متكني الكفاءات 
الوطنية الداخلية واســتقطاب اخلبرات عبر برنامج توظيف 

مستمر واإلعالن عن توظيف ٢٦ منها.

مشعل العثمان

التفاصيل ص١٥

التفاصيل ص٥



محليات
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شركة علي عبدالوهاب املطوع تتبرع بأدوية 

بقيمة ١٫٢ مليون دوالر للهيئات اخليرية
أعلنت شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية والتي متثل 
شــركة «روش» لألدوية في الكويت ممثلة بالرئيس التنفيذي 
ورئيــس مجلس اإلدارة  فيصــل املطوع عن تبرعها بالتعاون 
مــع شــركة روش بكميات من أهم األدويــة العالجية ألمراض 
السرطان والروماتيزم وزراعة الكلى للهيئات اخليرية في الكويت 
بقيمة ١٫٢ مليون دوالر لتغطية احتياجات املرضى ملدة ســتة 
أشهر. وسيتم توزيع هذه األدوية املهمة ملرضى مؤسسة رقية 
عبدالوهاب القطامي اخليريــة، ومبرة الدعم اإليجابي ملرضى 
السرطان، وجمعية مناء للزكاة والتنمية االجتماعية وجمعية 
صندوق إعانة املرضى. جاء ذلك نظرا ملا تقتضيه املســؤولية 
االجتماعيــة في التكاتــف معا جنبا الى جنــب مع اجلمعيات 
اخليرية غير الهادفة للربح في هذه الفترة العصيبة من تفشي 

فيصل املطوعڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) في أنحاء العالم.

١٩ مرشحًا ملنصب مدير إدارة االختبارات 
دارين العلي

متكن ١٩ مرشــحا للوظائف االشــرافية في 
«الكهرباء» ممن أجروا مقابالت أول من أمس من 
اجتياز جلنة املقابالت بنجاح وصوال الى منصب 
مدير إدارة. ولفتــت مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء إلى وجود بعض الشوائب التي 
رافقت عملية ترشيح واختبار موظفي الوزارة 
للوظائف االشــرافية التي مت اإلعالن عنها في 
الفتــرة األخيرة، أبرزها إعادة أحد االختبارات 
التحريرية للمرشحني الذين لم ينجح منهم أحد، 

بالرغم من انه كان من املفترض على القائمني 
على عملية الترشــيح إعادة إعالن الترشــيح 
وإفســاح املجال ملوظفني جــدد تنطبق عليهم 
شروط اإلعالن وليس االكتفاء بإعادة االختبار 
للمرشــحني الذين لم يحالفهم احلظ بالنجاح 
في أول مــرة، حيث ان هنــاك موظفني أحيانا 
يتقدمــون ألكثر من وظيفة في آن واحد، اذ مت 
االكتفاء بارسال امييل للموظف املرشح الخباره 
بقبــول طلبه دون حتديــد الوظائف التي قبل 
فيها طلبه ودون توضيح املسمى املرشح له.

ترقية ١٧٧ موظفًا باالختيار في «الشؤون»
بشرى شعبان

الشــؤون  أعلــن وكيــل وزارة 
االجتماعية عبدالعزيز شعيب عن 
اعتمــاد ترقية باالختيــار الى ١٧٧ 
موظفا مــن كل قطاعــات الوزارة، 

وفيما يلي األسماء:
كادر عام/ وظائف عامة/

درجة (أ)

ابتسام محمد موسى اجلويسر٭ 
يعقوب يوسف علي محمد٭ 
علي عبداحلميد إبراهيم الصراف٭ 

كادر عام/ وظائف عامة/ درجة (ب)

فهد براك فهد السبيعي٭ 
فوزية ضيدان فالح العجمي٭ 
فريد محمود إبراهيم اليتيم٭ 

كادر عام/ وظائف عامة/األولى

سعود مرزوق سعد الغريب٭ 
شروق محمد يوسف النعمه٭ 
مرمي علي محمد جواد عريان٭ 
محمد طالب سالم الهاجري٭ 
منصور عناد غضبان مهنا٭ 
وسمية تريحيب جعيتر الرشيدي٭ 
دالل حاكم علي الشمري٭ 
عبداهللا عياد مفضي الضفيري٭ 
سلطان عيد مصبح العازمي٭ 
فالح عزيز فرهود الدرعة٭ 
عادل راشد سند العازمي٭ 
صفاء صادق علي القطان٭ 
اجيال محمد سريع السريع٭ 
علي خالد فالح العازمي٭ 
حنان زايد مطلق العنزي٭ 
عبدالعليم روضان غدنان روضان٭ 
موضي مبارك مبخوت فالح٭ 

كادر عام/ وظائف عامة/الثانية

هشام خالد عبدالرزاق علي٭ 

وفاء حمد فالح العنزي٭ 
عبير إسماعيل حسني العجمي٭ 
بشاير سعد مسلط السبيعي٭ 

كادر عام/ وظائف عامة/اخلامسة

عمر وليد يوسف بوعركي٭ 
مشاعل سعد عويد املطيري٭ 
مشايخ حسن نغيمش العنزي٭ 
عـبـــيد اهللا ســند ٭  موضـــي 

الديحاني
حمدان حامد شهاب الرويعي٭ 
فوزية مبارك منصور بذال٭ 
مشاعل مشعان مناور الظفيري٭ 
مرمي فايز عبداهللا الهاجري٭ 
حميدة صياح زرم العنزي٭ 
فاطمة عبداهللا خالد الدهيمي٭ 
نوف سعد حسن فهد٭ 
زينب فاضل حسني البلوشي٭ 
عبير ثومير عبداهللا الرشيدي٭ 

كادر عام/ وظائف عامة/السادسة

منى سالم نزهان اجلويسري٭ 
حصة عبدالعزيز صالح املطلق٭ 
جميلة عبداهللا مطلق مشعان٭ 
وضحاء سعود تراحيب املطيري٭ 
منيرة عويضة فهد عويضة فهد٭ 
نوال حمد عامر الشمري٭ 
أسماء صالح قحطان العنزي٭ 
هدى عبدالعزيز سعد املزيعل٭ 

كادر عام/ وظائف عامة/السابعة

زينب حمزة عباس القالف٭ 
سعاد فهد نتوش الفضلي٭ 
غالية منادي هادي العازمي٭ 
علياء بركة عياده العازمي٭ 
خلود عليثه مرزوق الديحاني٭ 
بشاير عجمي سلمي املطيري٭ 
أمل فهد شافي احلميداني٭ 
إميان مجبل مبارك العازمي٭ 
فالح محمد مبارك العجمي٭ 

شروق هالل قاصد الفضلي٭ 
هلة محمد جمل العتيبي٭ 
ليلى سالم عرفي خالدي٭ 
شيخة مبارك ناصر املطيري٭ 
دانه الفي غريب احلربي٭ 
وسمية محمد عقلي الهاملي٭ 
بدر مسعد هالل عواض٭ 
حصة ظاهر زيد االسلمي٭ 
عليه خلف مطلق الصميعي٭ 
أمــل عبداللطيــف عبدالرحمــن ٭ 

الياقوت
مرمي بداح شافي املطيري٭ 
الشقحه سعد عبيد الهاجري٭ 
بــداح ٭  عبدالعزيــز مضحــي 

العازمي
منال مناور حمود العازمي٭ 
دالل فالح طلق املطيري٭ 
العنود شفاقة عبيد املطيري٭ 
مشاعل جمعان فالح العازمي٭ 
نوف خالد مبارك القنور٭ 
خديجة جدعان خميس العنزي٭ 
زينب حسني غيث الغيث٭ 
نوال عيد معكام العجمي٭ 
دالل ذعار دغيم املطيري٭ 
مي عبيد عايض العتيبي٭ 
عواطف سعد فالح الرشيدي٭ 

كادر عام/ وظائف عامة/الرابعة

هدى حمدان جليمه السليماني٭ 
نايف فهد عيسى حسن٭ 
رسميه حسني محمد حسني٭ 
فايزة عباس مزعل العنزي٭ 
شيخة مطر محمد العارضي٭ 
أمينة محمد ثواب الرويجح٭ 
منال فهد رديني الهاجري٭ 
عبداهللا محسن راشد الغريب٭ 
غدير عيد محمد الديحاني٭ 
عشية حمد عواض العازمي٭ 
ابتسام فهد عبداهللا العتيبي٭ 
أفراح عبيد محمد املطيري٭ 

لطيفة زيد زايد املطيري٭ 
حمد مضحي علوي الضفيري٭ 
محمد فيصل احمد املالك٭ 
دالل سفر راشد املطيري٭ 
العنود فالح بتال املطيري٭ 
فيصل ماجد حميدي املطيري٭ 
آالء غازي فيصل باش٭ 
ميثم عباس حسني عبداهللا٭ 
اقبال سعد منصور البناق٭ 
نادية زيد راشد مكمخ٭ 
وضحة جازع علي العجمي٭ 
منال سعد عبداهللا القيني٭ 
فاطمة حمد نافع الرشيدي٭ 
حصة مرزوق عبداهللا القحطاني٭ 
سارة سالم ناصر الهاجري٭ 
سارة حمود زيد اخريص٭ 
جويزه ضيدان سالم العجمي٭ 
صفية محمد عبداهللا أحمد٭ 
تهاني مرزوق زايد العازمي٭ 
فاطمة براك محمد سالم القفيدي٭ 

كادر عام/ وظائف عامة/الثالثة

عبدالعزيز معدي محمد املطيري٭ 
عبدالرحمن عصفور حمد بوعركي٭ 
تهاني عباس عبداإلمام سليمان٭ 

عبدالعزيز شعيب

«غراس» يحلق إعالميًا عبر «Alvoting» بالتعاون مع «جيت واي»
التوعوي  أطلق املشروع 
الوطني للوقاية من املخدرات 
مثمــرا  تعاونــا  (غــراس) 
مــع شــركة (جيــت واي) 
لالستشــارات االقتصاديــة 
واإلداريــة، والذي ســيحلق 
من خالله توعويا وإعالميا، 
مســتثمرا في ذلــك إمكانات 
اإلعــالم اجلديد، ومســتهدفا 
إدراك املزيد من التأثير املأمول 
لعمليات التوعية املجتمعية 
املنشودة حول آفة املخدرات، 
حيث أكد مدير عام املشروع 
الدكتــور احمــد الشــطي أن 
«اتفاق التعاون املشترك بني 
اجلانبني يطرح عصرا جديدا 
من العمل في مشروع (غراس) 
ويهــدف الــى تقــدمي دورات 
تدريبيــة للمجتمــع لتعزيز 
القيم، إلى جانب القيام بدراسة 
ميدانية حول أسباب اإلدمان، 
وتقــدمي برنامــج تلفزيوني 
يهتم بعملية الوقاية من آفة 
املخدرات بالتعاون مع وزارتي 
اإلعالم والداخلية يتضمن كافة 
الرسائل اإلعالمية واإلعالنية 
التي  والدراسات اإلحصائية 
تدعــم قضيــة الوقايــة مــن 
املخدرات، باإلضافة إلى تقدمي 
ومضات إرشادية وتنبيهات 
مــن الشــباب عبــر منصــة 
(Alvoting) اململوكة للشركة».

جــاء ذلــك فــي تصريح 

ومواكبة التكنولوجيا احلديثة 
خصوصا في مجال التدريب 
احلديــث واإلعــالم اجلديــد 
للوصول بأطر التوعية بهذه 
اآلفــة لــكل شــرائح املجتمع 
وهــو ما يتســق مــع خطط 
ورؤى مشــروع (غــراس) 
االســتراتيجية والتي تتبنى 
محاور عدة مــن بينها إعداد 
وتنفيذ استراتيجية إعالمية 
واضحة للوقاية من املخدرات 
عبر وسائل إعالمية وإعالنية 
الشــرائح  مــع  تتناســب 
املســتهدفة، باإلضافــة إلــى 
دفع ســبل التعاون اإلعالمي 
بكل صوره في مجال الوقاية 
من مخاطر اآلفات بشكل عام 
ومخاطــر مشــكلة املخدرات 
على وجــه اخلصوص وذلك 
عبر تســخير كافة اإلمكانات 

احلرفية التي تساعد في دعم 
األنشطة والفعاليات للحمالت 
اإلنسانية إعالنيا وإعالميا»، 
الفتة إلى أن «الشركة تطلق 
منصة الكترونية عبر شبكة 
اإلنترنت تعد وجهة إعالمية 
عاملية بجهود شبابية ووطنية 

مخلصة».
وذكرت أن «املنصة تعنى 
حاليــا بشــؤون االنتخابات 
النيابية في الكويت، وستهتم 
خالل املرحلة املقبلة بشؤون 
انتخابات الرئاستني اللبنانية، 
واألميركية»، واشارت الى أن 
«املنصة مبا حتتويه من برامج 
وأخبار ونشر لكل ما يتعلق 
باملرشــحني، تتميــز أيضا بـ 
(الصفة التخزينية) واالحتفاظ 
بالبرامج االنتخابية كأرشيف 
للمرشــح أو النائب للرجوع 

إليه ومراجعة مواقفه».
ولفتــت ســواس إلــى أن 
«الشــركة تســتخدم اإلعالم 
االلكتروني كوســيلة جديدة 
بــكل تخصصاتها مــن إذاعة 
وتلفزيــون وصحافة وإعالم 
تفاعلي يشارك فيه املشاهد»، 
مبينة أنه «سيتم تخصيص 
صفحة ملشروع (غراس) على 
املنصة تتضمــن طرح نتاج 
صياغة األفكار إعالميا ونفسيا 
خصوصا فيما يتعلق بحماية 

الشباب.

املتاحة لتنفيذ االستراتيجية 
اإلعالميــة املعتمــدة لوقاية 
املجتمع وأفراده من هذه اآلفة».
«خطــط  أن  وذكــر 
ورؤى مشــروع (غــراس) 
االســتراتيجية تتبنى أيضا 
محاور متخصصة من بينها 
العمل املشــترك مع مختلف 
اجلهــات لتبــادل اخلبــرات 
واملعلومات واملشاركة العلمية 
في مجــاالت خدمــة وتنمية 
الشــباب وتبــادل اخلبــرات 
وتنســيق اجلهــود واآلراء 
بني الطرفني خالل مشــاركة 
الطرفــني في األنشــطة التي 
تقام فــي احملافــل اإلقليمية 
والدوليــة، إلى جانب اعتماد 
اخلطــط والبرامــج وتنمية 
وتطويــر قــدرات القيــادات 
الشــبابية، واملشــاركة فــي 
البرامج والدورات التدريبية 

لتنمية هذه القيادات».
من جهتها، أشــارت مدير 
عــام شــركة (جيــت واي) 
لالستشــارات االقتصاديــة 
ســواس  ناهــد  واإلداريــة 
متلــك  «الشــركة  أن  إلــى 
منصــة (Alvoting) وتعتبــر 
 Kuwait) املؤســس لتوعيــة
Humanitarian Initiative) التي 
متتلك اخلبرات االستشارية 
واالقتصاديــة  واإلداريــة 
املهــارات واألدوات  وكافــة 

الشطي: عصر جديد من العمل لـ «غراس» يتبنى اإلعالم اجلديد وتقنيات التدريب األكثر حداثة

صحافي للشطي على هامش 
توقيع اتفاق التعاون املشترك 
بني (غراس) وشركة (جيت 
واي) لالستشارات االقتصادية 
واإلدارية، وذلك بحضور مدير 

عام الشركة ناهد سواس.
أن  الشــطي  وأوضــح 
«الشركة ســتضطلع بتقدمي 
برامج متخصصة عبر املنصة 
للتوعيــة بأضــرار ومخاطر 
اإلدمان، باإلضافــة إلى قيام 
الشــركة بالدور االستشاري 
إليجــاد اآلليــة التســويقية 
ألنشــطة  والترويجيــة 
وفعاليات (غــراس)»، مبينا 
أن «اتفاق التعاون املشــترك 
مع شركة (جيت واي) يطرح 
مرحلة جديدة للتوعية بآفة 
املخدرات في مشروع (غراس) 
النــشء  تســتهدف حمايــة 

د.احمد الشطي وناهد سواس يتبادالن اتفاقية التعاون

مجلس الوزراء: إعادة فتح منفذ العبدلي البري لعمليات التصدير

الــوزراء  مجلــس  عقــد 
اجتماعــه األســبوعي عبــر 
االتصال املرئي برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد  وبعد االجتماع 
صــرح نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

أنس الصالح مبا يلي:
الــوزراء  اســتهل مجلس 
أعماله باالســتماع إلى شرح 
قدمــه ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء حول نتائج مشاركته 
الدورة  مؤخرا في اجتماعات 
اخلامسة والسبعني للجمعية 
العامة لألمم املتحدة ممثال عن 
سمو نائب األمير وولي العهد 
وذلك عبر تقنية االتصال املرئي 
وبفحوى كلمــة الكويت التي 
ألقاها أمام اجتماعات الدورة 
والتي أشار فيها سموه إلى أن 
هــذه الدورة تعقد في ظروف 
غير مســبوقة بسبب جائحة 
كورونا التي اجتاحت العالم 
وداهمت مخاطره جميع أوجه 
احلياة، وتأييد دولة الكويت 
لدعــوة األمم املتحــدة لوقف 

اإلحصاءات والبيانات املتعلقة 
بأعداد وحاالت اإلصابات في 
دولة الكويت وحاالت الشفاء 
ومن يتلقون العالج ومن في 
العنايــة املركــزة إلــى جانب 
اجلهــود املبذولــة مــن قبــل 
الســلطات الصحية الحتواء 
هذا الوباء ومنع انتشاره في 

البالد.
وقــد أكد مجلــس الوزراء 
ضرورة اســتقراء التطورات 

امليزانية العامة للدولة للسنة 
املالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

ثم بحث مجلــس الوزراء 
شؤون مجلس األمة واستعرض 
بهــذا الصــدد ما انتهــت إليه 
جلسة مجلس األمة املنعقدة 
بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٢ إثر مناقشة 
االستجوابني املوجهني لسمو 
رئيــس مجلس الــوزراء من 
كل من العضــو د.عبدالكرمي 
الكنــدري والعضو احلميدي 
السبيعي واللذين مت دمجهما 
ومناقشــتهما في وقت واحد 
وتقــدم ١٠ من النــواب بطلب 
التعــاون مــع احلكومة  عدم 
والذي سيتم التصويت عليه 
في جلسة خاصة يوم األربعاء 
املوافق ٢٠٢٠/٩/٣٠. كما بحث 
الشــؤون  الــوزراء  مجلــس 
السياسية في ضوء التقارير 
املتعلقــة مبجمــل التطورات 
الراهنة في الساحة السياسية 
العربــي  علــى الصعيديــن 
والدولي، وفي هذا الصدد أعرب 
مجلس الوزراء عن أسفه البالغ 
للعمليات العسكرية الدائرة بني 
أرمينيا وأذربيجان في منطقة 

وبهذا الصدد اطلع املجلس 
على توصيات اللجنة الوزارية 
لطــوارئ «كورونــا» وقــرر 

مجلس الوزراء اآلتي:
أوال: التأكيد على حصول 
الــركاب القادمني إلى الكويت 
على شــهادة فحص PCR من 
املختبرات املعتمدة واملربوطة 
بنظــام وزارة الصحــة وذلك 
دون اإلخالل بجميع الضوابط 
املعتمدة لدخول الوافدين إلى 

التي تشير  العاملية واحمللية 
إلى تصاعد وتيرة هذا الوباء 
ومــا تســتوجبه مــن اتخــاذ 
كل وســائل احليطــة واحلذر 
وااللتزام اجلاد باالشتراطات 
الصحيــة لتجنــب أســباب 
العدوى وانتشار املرض وكلف 
اجلهات املعنية بعدم التساهل 
في اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة لضمان االلتزام الكامل 

باالشتراطات الصحية.

البالد.
ثانيــا: ١ - املوافقــة على 
إعادة فتح منفذ العبدلي البري 

لعمليات التصدير.
٢ - تكليف وزارة الداخلية 
بالتنسيق مع كل من (وزارة 
العامــة  اإلدارة   - الصحــة 

للجمارك) لتنفيذ القرار.
كما أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية جلنة الشؤون 
االقتصادية بشأن مالمح إطار 

ناغورنو كاراباخ ودعا املجلس 
طرفي النزاع إلى الوقف الفوري 
لتلك العمليــات واللجوء إلى 
احلــوار وإفســاح املجال أمام 
اجلهود الديبلوماسية لتحقيق 
احلل السياسي لذلك الصراع 
مبــا يجنــب البلديــن الدمار 
ويحقن دماء شعبيهما وذلك 
في إطار مبادئ القانون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية.
كما رحب مجلس الوزراء 
باالتفاق الذي مت التوقيع عليه 
بني احلكومة اليمنية وجماعة 
احلوثي لتبادل األسرى، وأعرب 
املجلس عن أمله في أن يقود 
هــذا االتفــاق إلــى تفاهمــات 
جديدة لتبادل جميع األسرى 
واملعتقلــني اليمنيــني قريبا، 
مؤكدا دعمــه للجهود املقدرة 
التي يبذلها مبعوث األمني العام 
إلى اليمن السيد مارتن غريفيث 
في الوصــول إلى هذا االتفاق 
الذي يأتــي تنفيــذا ملا جرى 
االتفاق عليه في ســتوكهولم 
بالتعاون مع الرئاسة املشتركة 
للجنــة اإلشــرافية واللجنــة 

الدولية للصليب األحمر.

دعا إلى عدم التساهل في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لضمان االلتزام الكامل باالشتراطات الصحية

وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباحنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح

إطالق النــار في أنحاء العالم 
للتفــرغ ملواجهــة «كورونا» 
وكذلك اإلشــارة إلى مساهمة 
دولة الكويت مببلغ ٢٩٠ مليون 
دوالر ملكافحة اجلائحة وإيجاد 
لقــاح لهــا كما أكــد فيها على 
موقف الكويت الثابت في دعم 
الشعب الفلسطيني للحصول 
علــى حقوقه املشــروعة إلى 
جانب إدانــة جميع الهجمات 
التــي تتعــرض لهــا اململكــة 
العربية الســعودية الشقيقة 
من قبل امليليشيات احلوثية 
املدعومة من إيران ودعم جميع 
اإلجراءات التي تتخذها اململكة 
حلفظ أمنها واستقرارها ودعوة 
إيران التخاذ تدابير لبناء الثقة 
وحــوار مبنــي علــى احترام 

سيادة الدول.
كما شــرح وزيــر الصحة 
الشــيخ د. باســل الصبــاح 
للمجلــس آخــر مســتجدات 
الوضع الصحي مع استمرار 
معــدالت اإلصابــات املرتفعة 
بڤيروس (كوفيد - ١٩) على 
املستويات اإلقليمية والعاملية 
واحملليــة وكذلــك تفاصيــل 

دعوة أذربيجان وأرمينيا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية واللجوء إلى احلوار حلّل الصراعالتأكيد على حصول الركاب القادمني إلى الكويت على شهادة فحص PCR من املختبرات املعتمدة
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«التأمينات»: ترقيات لـ ٦٣ من املوظفني 
لتأهيل الصفوف الثانية والثالثة

بعــد إعــادة بنــاء قطاع 
االســتثمار بالكامــل وبعــد 
إجنــاز ٦٦٪ مــن برنامــج 
التطوير الرقمي للمؤسسة، 
أعلنــت اإلدارة اجلديدة في 
العامة للتأمينات  املؤسسة 
عن نقطة حتول جديدة في 
برنامج التطوير وهي تعزيز 
الداخلية  الكوادر الوطنيــة 
وتأهيــل الصفــوف الثانية 
والثالثة من الكوادر الوطنية 
الداخليــة من خالل منح ٦٣ 

ترقية للموظفني.
وقال مدير عام املؤسسة 
العثمــان إن هــذه  مشــعل 
الترقيــات هدفهــا تعزيــز 
الثانية  القياديــة  الصفوف 
والثالثة وتهيئتهم ومتكينهم 
لقيادة قطاعات املؤسسة في 
املرحلة املقبلة، فبعد جناح 
اإلدارة اجلديــدة فــي إعادة 
هيكلــة قطــاع االســتثمار 
والتقــدم املســتمر لبرنامج 
تطويــر اخلدمــات الرقمية 
ننتقل إلى نقطة حتول جديدة 
في مسيرة تطوير قطاعات 
املؤسســة من خــالل متكني 
الداخلية  الوطنية  الكفاءات 
واســتقطاب اخلبــرات عبر 
برنامــج توظيــف مســتمر 
واإلعالن عن توظيف ٢٦ منها.

وقالت املؤسسة ان تنمية 
املوارد البشرية ودعمها يعدان 
ركنا أساســيا فــي برنامج 
تطوير قطاعات املؤسســة، 
حيث أتــى قــرار ترقية ٦٣ 
موظفا منــذ بداية اجلائحة 

حتقيق املؤسسة أفضل عائد 
فصلي في تاريخها، محققة 
أرباحا بلغت ٧٫٣٤ مليارات 
دوالر أميركــي للفترة من ١ 
أبريل إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠. 
كما دأبت اإلدارة اجلديدة 
للمؤسســة علــى تطويــر 
اخلدمات املقدمة للمراجعني 
وعدم توقفها خالل اجلائحة، 
وذلــك مــن خــالل متكــني 
املراجعني من احلصول على 
أكبر عدد من خدمات املؤسسة 
عبــر االنترنــت وعلى مدار 
٢٤ ساعة، حيث متت زيادة 
عدد اخلدمــات اإللكترونية 
املتوافــرة إلى ٣٩ خدمة من 
أصل ٥٩ خدمــة (أي توفير 
٦٦٪ مــن مجمــل خدمــات 
إلكترونيا)، بعد  املؤسســة 
أن كانــت أربع خدمات فقط 
في مطلع عام ٢٠١٩ والعمل 
مستمر لتوفير جميع خدمات 
املؤسسة إلكترونيا وبشكل 

تدريجي.
اإلجنــازات  أبــرز  أمــا 
املرحليــة لبرنامــج تطوير 

املؤسسة فهي:
ـ برنامج التطوير الرقمي، 
توفير ٦٦٪ من مجمل خدمات 
املؤسســة «أونالين» حتى 

اآلن.
ـ برنامج احلوكمة، إنشاء 
إدارة احلوكمة وااللتزام، وهي 
إدارة رقابية تتبع املدير العام 
مباشرة في الهيكل التنظيمي، 
وتعمل على تطبيق مواثيق 
وأدلة سياســات وإجراءات 

احلوكمة والتحقق من وجود 
الالزمة  األدوات والضوابط 

لذلك.
ـ برنامج التدريب، إعادة 
تدريب املوظفني على تنفيذ 
جميــع عمليــات املؤسســة 
بهــدف تعزيــز رفــع كفاءة 

العمليات.
ـ برنامج إعادة بناء قطاع 

االستثمار، والذي شمل:
* إلغــاء مركزيــة القرار 
واســتبداله  االســتثماري 
بإجــراء مؤسســي، وإدخال 
معاييــر دوليــة وضوابــط 
حوكمــة صارمة وسياســة 

استثمارية حصيفة.
* حتديث اســتراتيجية 
أموال املؤسســة  اســتثمار 
األصــول  أنــواع  حســب 
والتوزيــع  االســتثمارية، 
مــن  األمثــل  اجلغرافــي 
خــالل االســتعانة بإحــدى 
العامليــة  أكبــر الشــركات 
املتخصصة بدراسات التوزيع 

االستراتيجي لألصول.
* صدور أول دليل لتنظيم 
قواعد اختيار ممثلي املؤسسة 

في اجلهات املستثمر بها.
* صدور أول دليل لتنظيم 
قواعد عمليات بيع ملكيات 
املباشــرة وغير  املؤسســة 
املباشــرة في الشركات غير 
املدرجة في السوق احمللي.

* صدور أول دليل متكامل 
لتنظيــم قواعــد وبرامــج 
االســتثمار العامة منذ عام 

.١٩٩٨

اإلعالن عن توافر ٢٦ وظيفة

مشعل العثمان

وفتــح باب التوظيف لذوي 
اخلبرات بهدف تدعيم الكوادر 
باخلبــرة وتأهيل الصفوف 
الثانية والثالثة وإشــراكهم 
في املسؤولية، وذلك لضمان 
العمل املؤسســي  دميومــة 
وحوكمة اإلجراءات من قبل 
قيادات جديدة متمكنة وذات 

كفاءة عالية.
يذكــر أن عمليــة إعــادة 
هيكلة املؤسســة قــد بدأت 
مطلــع ٢٠١٧ من خالل إعادة 
هيكلــة قطــاع االســتثمار، 
وذلك عبــر توســعة حجم 
الفريق االستثماري وتعزيزه 
بخبرات استثمارية كويتية 
إلعادة بناء القطاع ومحفظة 
املؤسسة االستثمارية ووضع 
إجــراءات عمل مؤسســية، 
باإلضافة إلى تقــدمي الدعم 
والالمحــدود  املســتمر 
للسلطات املعنية بالتحري 
والتتبع جلميع االستثمارات 
السابقة، األمر الذي أدى إلى 

الصويلح: «ورتل لشؤون القرآن» 
خّرجت ٤٢ حافظًا منذ جائحة «كورونا»

قال املشــرف العام حللقات 
حتفيظ القرآن الكرمي بإدارة القرآن 
الكرمي والسنة النبوية التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية جزاع الصويلح إن إدارة 
«ورتل» حرصت على استثمار جائحة 
كورونا وحتويلها إلى منحة وذلك من 
خالل تفعيل حلقات حتفيظ القرآن 
الكرمي عن ُبعد، وذلك إميانا منا بأن 
ثبات القلوب يكون بالقرآن الكرمي، 
وأنه في حال األزمــات والكوارث 
حتتاج القلوب بشــدة إلى القرآن 
الكرمي ليشعرها بالطمأنينة واألمان 

ويذهب عنها اخلوف والقلق.
وتابع الصويلح ان الفكرة القت 
إقباال كبيرا من املشاركني من داخل 
الكويت وخارجها، حيث لدينا عدد 
٢٣٤ معلما ومعلمة ونقيم عدد ٢٧٢ 
حلقة يستفيد من هذه اجلهود ٣٢١٤ 
حافظًا وحافظة يشاركون معنا من 
خالل وســائل التواصل احلديثة، 
وللتعرف على مزيد من جهود إدارة 
ورتل لشؤون القرآن الكرمي والسنة 
النبوية كان لنا احلوار التالي مع جزاع 

الصويلح:

في البداية حدثنا عن جهود 
إدارة «ورتل» لشؤون القرآن 

الكرمي والسنة النبوية 
املطهرة خالل أزمة كورنا؟

األزمــة  بدايــة  منــذ  ٭ 
حرصــت إدارة ورتــل على 
اتخــاذ خطــوات ســريعة 
وعاجلة لضمان اســتمرار 
حفظ القــرآن الكرمي، حيث 
عملنا على استثمار جائحة 
كورونا وحتويلها من محنة 
إلى منحــة وذلك من خالل 
تفعيل حلقات حتفيظ القرآن 
الكرمي عن ُبعد، وهذا إلمياننا 
الشديد بأن في حال األزمات 
القلوب  والكوارث حتتــاج 
بشــدة إلــى القــرآن الكرمي 
ليشعرها بالطمأنينة واألمان 
ويذهب عنها اخلوف والقلق 
النفســي والرعــب وغيرها 
من األمراض اخلطيرة التي 
تنتشر في مثل هذه األوقات، 
فثبات القلوب يكون بالقرآن 
الكرمي، وحرصنا كذلك على 
تفعيــل التباعد االجتماعي 
واحتــرام قــرارات وزارة 
الصحة فقمنا بعمل اللقاءات 
عبر املنصــات اإللكترونية 
للتواصل عــن ُبعد، والقت 
الفكــرة إقبــاال كبيــرا مــن 
املشاركني من داخل وخارج 
الكويت حيث أقام معلمونا 
البالــغ عددهــم ٢٣٤ معلما 
ومعلمــة ٢٧٢ حلقة قرآنية 
استفاد من هذه اجلهود ٣٢١٤ 
حافظا وحافظة، حيث قام 
فريق العمل خالل هذه الفترة 
باستثمار وسائل التواصل 
احلديثــة فــي فتــح نوافذ 

احملاضــرات مجانــي كمــا 
سيتم منح شهادة حضور 
للمشــتركني، وقــد القــت 

احملاضرات تفاعال كبيرا.

ماذا عن نصيب اجلاليات 
غير العربية من إدارة 

«ورتل»؟
٭ تبذل إدارة «ورتل» جهودا 
حثيثة جتاه تعليم وحتفيظ 
العربيــة  اجلاليــات غيــر 
القــرآن الكــرمي حيث تقيم 
١٠ حلقات للتحفيظ، تضم 
١١٠ مشاركني ومشاركة من 
شتى اجلاليات ضيوف دولة 
الكويت، حيث منتاز في إدارة 
«ورتل» بإقامة حلقات القرآن 
الكرمي لكل شرائح املجتمع 
ونستمر طوال العام، وفيما 
يخص شريحة غير الناطقني 
بالعربية فحلقاتنا متواجدة 
في حولي واملنقف والساملية، 
وحتظى احللقــات بتفاعل 
مميز حيث كان من ثمراتها 
قبل أزمــة كورونا أنه كان 
يحضــر اآلباء مــن اجلالية 
الهندية والسيالنية والهندية 
ويشــاركون معهم أبناءهم 
وزوجتهم، وإن شاء اهللا بعد 
زوال اجلائحــة قريبا بإذن 
اهللا تعالى ســنعزز العمل 
مــع اجلاليات بصورة أكبر 
وأوسع، فقدميا كانت إدارة 
«ورتل» تقيم دورات فصلية 
الكــرمي  القــرآن  لتحفيــظ 
للجاليات غير العربية ونظرا 
لإلقبــال الكبيــر والتفاعل 
املميز متــت إقامتها بصفة 

مستمرة.
نلمــس حضــورا مميزا 
لشــريحة املهتديــن اجلدد 
الذين نعلمهم أحكام تالوة 
القــرآن، ونبــدأ معهــم من 
الفاحتــة، وبفضل  ســورة 
اهللا فــإن مخرجــات العمل 
مع اجلاليات الوافدة بشكل 
عام فاقت التوقعات، فمنهم 
من شارف على ختم القرآن 
الكرمي، ومنهــم من يحفظ 
نصــف القــرآن وهناك من 
يحفظ ربع القرآن وغيرهم 
مــن احلفظــة، والعجيــب 
أن أكثرهــم ال يجيــد اللغة 

العربية وعندما يقرأ القرآن 
جتده ينطقه بكل ســهولة 

ويسر.

حدثنا شيخ جزاع عن 
مخرجاتكم خالل عام ٢٠١٩.

٭ أقمنا العديد من الفعاليات 
واألنشــطة والبرامج خالل 
العام املاضي والتي استفاد 
منها أكثر من ٥٧١٤ مشاركا 
ومشاركة، شــملت تخريج 
مسندين وحفظة لكتاب اهللا 
جل وعــال بجانب احللقات 
الصباحية واملسائية وغيرها 

من األنشطة األخرى.
ان من أهم االجنازات التي 
حققتها ورتل في عام ٢٠١٩ 
تخريج ١١٠ مسندين ومسندة 
بالسند املتصل للنبي صل 
اهللا عليه وسلم وذلك خالل 
حفل اإلسناد اخلامس والذي 
أقيم مبقــر الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية وبرعاية 
كرميــة مــن إدارة الثقافــة 
االســالمية بوزارة األوقاف 
وسط حضور كبير للمكرمني 
وذويهــم وأعضــاء مجلس 
إدارة اجلمعيــة وجلانهــا 
إدارة «ورتــل»،  ومعلمــي 
وبفضل اهللا وتوفيقه ختم 
القــرآن الكــرمي كامــال من 
حلقاتنا الصباحية واملسائية 
عدد ٣٣٠ طالبا وطالبة، حيث 
يشــارك معنا في احللقات 
الصباحية أكثــر من ٢٦٥٠ 
طالبــا وذلك مــن خالل ٩٧ 
حلقة، وتقام هذه احللقات 
في مدارس النجاة حيث تبدأ 
الساعة ٦:٣٠ صباحا وبفضل 
اهللا ســاهمت هذه احللقات 
فــي تقويــة مهــارة احلفظ 
لدى الطالب، وكذلك تنمية 
قدراتهم اللغوية واخلطابية 
املكتســبات  وغيرهــا مــن 
الرائــدة التــي حققوها من 
املباركــة.  هــذه املجالــس 
وفيمــا يتعلــق باحللقــات 
املسائية فلدى «ورتل» ٣٣ 
مركزا قرآنية منتشرة في كل 
مناطق الكويت، ومن خالل 
هذه املراكز خرجنا أكثر من 
١١٦ طالبــا، حيــث نقيم ١١٣ 

حلقة قرآنية.

أقمنا خالل األزمة ٦٥ دورة متخصصة و٦٥ محاضرة و٣١ رسالة توعوية

مدير عام اجلمعية محمد األنصاري يقبّل رأس أحد حفظة القرآن الكرمي جزاع الصويلح

جديــدة لتشــجيع الطالب 
والطالبات على حفظ القرآن 
الكرمي. ان هذا العمل يعكس 
حرص النجاة اخليرية على 
ضــرورة تعزيــز التواصل 
مع املشــاركني وحثهم على 
االستمرار في حفظ القرآن 

الكرمي.
وأقمنــا كذلــك حلقــات 
العشر  اإلســناد «القراءات 
املتواتــرة» عــدد ٦٠ حلقة 
والتــي اســتفاد منهــا ٦٠ 
شــخصا، وقدمنا ٣١ رسالة 
مجتمعية توعوية استفاد 
منها قرابة ٨٠٠٠ شــخصا، 
وأقمنا دورات متخصصة في 
علــوم القرآن الكرمي عددها 
٦٥ دورة استفاد منها أكثر 
من ٥٠٠٠ شخص، وخرجنا 
خالل األزمة عدد ٣٥ خامتا 
للقرآن الكرمي وعدد ٢٤ خامتا 
وخامتــة بالســند املتصل 
للنبي صل اهللا عليه وسلم، 
بجانب العديد من األنشطة 
والفعاليات اخلاصة بشريحة 
النساء واألطفال والتي القت 

تفاعال كبيرا.

حدثنا عن محاضرات «في 
رحاب القرآن الكرمي»؟

٭ محاضــرات «في رحاب 
القــرآن الكــرمي» تتضمــن 
فوائد متعددة للمتخصصني 
وغيرهم مثل: علوم القرآن، 
وتاريخ املصحف، ونشــأة 
القــراءات، وآداب التــالوة، 
وهدايــات القــرآن وأعلنت 
إدارة «ورتــل» عــن فتــح 
التسجيل مبحاضرات  باب 
«في رحــاب القرآن الكرمي» 
فــي شــهر أبريــل املاضي، 
عبر املنصــات اإللكترونية 
للتواصل عن ُبعــد. وفيما 
يتعلق مبوعد احملاضرات، 
أقيمــت احملاضــرات يومي 
اجلمعة واألحــد واألربعاء 
مــن كل أســبوع الســاعة ١ 
ظهرا وقدمها الشــيخ أحمد 
ســمير عبد السالم، وهناك 
موعد آخر للمحاضرات أيام 
االثنني واخلميس الســاعة 
٤:٣٠ وقدمها الشــيخ عمرو 
شــيخون. واالشــتراك في 

حكومتنا مدعوة لتفعيل كل اإلجراءات واالحترازات التي 
متنع تفشي وباء كورونا (كوفيد-١٩).

عشــنا في الكويت فترة طويلة من حياتنا ونحن نطبق 
هــذه العبارة «الهون أبرك ما يكون» لكنها أبدا ال تصلح أن 
تطبق بالوقت الراهن في العصر الكوروني ١٤٤٢هـ املوافق 
٢٠٢٠ م، وهذا الزمان املتقلب، حيث ابتعد الناس عن «الطريق 

احلق» وكل تخندق حسب مصلحته على حساب الكويت.
«الهون أبرك ما يكون» ال تصلح مع أُناس سرقوا الكويت 
واعتدوا على املال العام، وهذا املثل ال يصلح ملن غسل األموال 

أو جلب املال من الطرق القذرة مثل املخدرات.
«الهون أبرك ما يكون» ال يكون مع أشخاص نهبوا ثروات 

الكويت أو استغلوا وظائفهم وخانوا أماناتهم.
اليوم الكويت حتتاج إلى مزيد من احلزم والشــدة، أما لغة 
الدعوة الى التريث وصيغ التبريرات وقضايا التهوين والتساهل 
واملجامالت القبيحة التي دمرتنا، فلسنا بحاجة لها اآلن في هذا 
الوقت العصيب في ظل تنامي الفساد وظواهر تقسيم املجتمع 
الكويتي خاصة الفرعيات.. نعم، لسنا بحاجة لدعوات التسامح 

والتغافل مع من خزن وجمع السالح وهدد الكويت وأمنها.
على احلكومة أوال أن تتشــدد اآلن ضد كل املمارسات 
الفاسدة التي سهلت لهؤالء اخلونة والفاسدين تلويث الذمم 

وشراء الوالءات وعموالت ما فوق وحتت الطاولة.
لقد محيت دول عبر التاريخ من اخلريطة ألنها تساهلت 
مع الظواهر املستجدة، وهذا ما عجل بضياع الهيبة، وعلى 
احلكومة ان تعجل بإجراءاتها ملنع كل الظواهر (احلرام) التي 

أفسدت الذمم وغيرت الوالءات.
إن (أصحاب الكيكة) ال يريــدون احلزم احلكومي وهم 
من يروجون اليوم أن «الهون أبرك ما يكون» جملة صادقة 
وعبارة تصلح لكل زمان ومكان ولم االستعجال «في العجلة 

الندامة وفي التأني السالمة».
قـد يـدرك املتأني بعـض حاجته

وقـد يكون مع املسـتعجل الزلل

الرفق واألناة شيء جميل، لكن في زمن الهبش والفساد 
ال وألف ال.

ومضة: «الهون أبرك ما يكون» منهج حياة كي متلك القلوب، 
وهو مسلك لتعاشر الناس في املجتمع اخلالي من الفساد.

اليــوم هذا املثل ال يصلح أبدا، فكيف أســامح مجاميع 
غسلت األموال وقبلت بالرشوة وجعلت من نفسها قدوة أمام 
اعني أطفالنا ونحن نرى ونســمع وال نتكلم ألنهم فرضوا 
في اإلعالم واليوم بعد اتضاح حقيقتهم انتشــروا يعلنون 

(الهون أبرك ما يكون).. مع َمْن؟
مع ســارق من املال العام.؟ أم هذا الذي غســل األموال 
لأليــدي اخلفية التي مولته وأغدقت عليه العطايا ليطهر لها 

أموالها احلرام القذرة؟

آخر الكالم: باستطاعتنا أن جنعل املثل «الهون أبرك ما يكون» 
منهاجا إذا ضمنا أن يتداوله (املتطهرون) الذين يخافون اهللا، 
هنا فقط يكون هذا املثل قابال للتداول وطريقنا لكسب القلوب 
والتسامح، وعلينا جميعا أال نشجع «الهون أبرك ما يكون» 

إال في موضعه احلق.

زبدة احلچي: أتريد أن يحبك الناس وأن حتظى باحترامهم 
وتقديرهم، ال تطرح هذا املثل فــي هذا الزمان على (زمرة 
فاسدة) نريد أن يطبق عليهم أعظم اجلزاءات، فليس (خلائن 
وغاسل وســارق) مكان بيننا، ونرفض النصيحة التي تبدأ 

«بالهون أبرك ما يكون».
قال الشاعر:

وعـُني الرضا عن كل عيب كليلٌة
ولكن عني الُسخط ُتبدي املساويا
إنها الدعوة الوطنية من الشــرفاء لقبــر مقولة «الهون 

أبرك ما يكون»!
..في أمان اهللا.

في الزمن الكوروني 

«الهون أبرك 

ما يكون»!
y.abdul@alanba.com.kw

ومضات

يوسف عبد الرحمن

«نسائية التعريف باإلسالم»: محاضراتنا مستمرة «عن ُبعد»
أكدت مديرة اإلدارة النسائية بلجنة 
التعريف باإلسالم جناة الطويل استمرار 
أنشــطة اللجنة ومحاضراتها الدعوية 
والتوعويــة والتثقيفيــة «عــن ُبعــد» 
تطبيقا لتعليمات وقرارات وزارة الصحة 

بضرورة التباعد االجتماعي.
وتابعــت الطويل: اقمنــا العديد من 
احملاضــرات فــي الفترة األخيــرة منها 
محاضــرة باللغة اإلجنليزية عن فضل 
الدعاء قدمتها احملامية املتطوعة عذاري 
العبدلي وبلغ عدد املشاهدات ٨٠٠ مشاهدة 

من اجلاليات املسلمة وغير املسلمة.

وأوضحت العبدلي خالل احملاضرة 
أهمية الدعاء وفضله، مؤكدة أنه في وقت 
األزمات واحملن يلجأ اإلنســان إلى ربه 
ويدعو فإنه سميع قريب الدعاء، فقد قال 
احلق سبحانه (وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداِع إذا دعاِن 
فليســتجيبوا لي وليؤمنــوا بي لعلهم 
يرشدون) مستشهدة بحديث النبي ژ 
«الدعاء هو العبادة» فمن معاني الدعاء 
طلــب العبد من ربه عــز وجل العناية 
واستمداد املعونة وحقيقته اظهار االفتقار 
الى اهللا تعالى والتبرؤ من احلول والقوة 

واستشعار الذلة البشرية وفيه معنى 
الثناء على اهللا سبحانه واضافة اجلود 
والكرم اليه وتطرقت احملاضرة إلى آداب 

الدعاء واألوقات املستجابة.
وختاما، أوضحت الطويل أن جلنة 
التعريف باإلســالم تقوم بــدور رائد 
ومميز عبر شبكات التواصل االجتماعي، 
حيــث شــاركت آالف املهتديات اجلدد 
وغير املسلمات في أنشطة اللجنة والتي 
متــت «أونالين»، داعية اهللا جل وعال 
أن يكشــف الوباء عن الكويت وأهلها 

والعالم أجمع.
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أكد الطالــب محمد ماجد فاروق صالح 
محمد احلاصل على نسبة ٩٩٫٥٣٪ أنه يرغب 
في دراسة الطب البشري حتى تتوافر له 

فرصة خلدمة اآلخرين.
وقال محمــد إنه يهدي جناحه وتفوقه 
إلى أسرته التي وفرت له كل سبل النجاح 
والتفوق، وكذلك إلى مدرســته ومعلميه، 
وكل من قدم له الدعم واملساندة في مشواره 

التعليمي.

أهــدى الطالب ياســر إدريــس محمد من 
مدرسة فهد الدويري الثانوية واحلاصل على 
نسبة ٩٢٪ بالقسم العلمي جناحه إلى أسرته 
في الســودان وإلــى روح والده، رحمه اهللا، 
الذي وافتــه املنية قبيل ظهور النتائج فيما 

كان ينتظر الفرحة بإجناز ياسر.
وتوجه بالشــكر إلى الكويت وإلى إدارة 
املدرسة على ما لقي من دعم خالل الدراسة، 
مشيرا إلى رغبته في دراسة املختبرات الطبية.

أكدت الطالبة رميساء عبداملجيد محمد 
(مصرية اجلنسية)، من مدرسة الساملية 
الثانوية بنات مبنطقــة حولي التعليمية 
واحلاصلة على ٩٩٫١٧، في القســم العلمي 
رغبتها في دراسة كلية الطب، مشيرة إلى 
أن هنــاك العديد من األســباب كانت وراء 
تفوقها منها الدعم الذي حظيت به من والدها 
ووالدتها واملتابعة احلثيثة منهما، إضافة 
إلى تنظيم الوقت، واحلرص على املذاكرة 
منذ بداية العام لعدم تراكم الدروس عليها.

وقالت: «أهدى تفوقي إلى والدي ووالدتي 
وإلدارة مدرسة الســاملية الثانوية بنات، 
مشــيرة إلــى أن جتربة التعليــم عن بعد 
كانت جيدة إلى حد كبير لكنها كانت مرهقة 
بالنسبة للطلبة خاصة أنها التجربة األولى 

بالنسبة للطلبة والطالبات».
وأضافــت عبداملجيــد أن أغلب الطلبة 
كانت في حالة من القلق بعد أزمة كورونا 

فاملعالــم التعليمية لم تكــن واضحة مما 
شــكل بعد الضغوط النفسية على الطلبة 
لكن باإلميان باهللا سبحانه وتعالى واليقني 
اســتطعنا جتاوز هذه األزمة واحلمد اهللا 

على توفيقه.

«األنباء» تنشر خطة التعليم اإللكتروني لـ«رياض األطفال» بالعام اجلديد
عبدالعزيز الفضلي

انتهــى التوجيــه العام 
بــوزارة  لريــاض األطفال 
التربيــة من اخلطة العامة 
للتعليم االلكتروني والتعلم 
عن ُبعد في رياض االطفال 
للمستويني االول والثاني 
والتــي اعدتهــا املوجهــة 
العامــة لريــاض االطفــال 
نادية املســلم وستنفذ في 
بداية العام الدراسي اجلديد 
الذي سينطلق في الرابع من 
اكتوبر املقبل، حيث اكدت 
اخلطة التي تلقت «األنباء» 
نسخة منها ضرورة تفعيل 
آليــة التعليــم االلكتروني 
عبر املشــاهدة والتطبيق 
للمعارف واملهارات املكتسبة 
والتدريــب عليهــا وفــق 
خطــوات محددة وعروض 
مرئية تناسب عمر الطفل 
وكذلك االستعانة مبصادر 
التعلم املناســبة للمرحلة 
التعليميــة  كالبرمجيــات 
املطــورة وكراســي الطفل 
ومنظومــة القيم التربوية 

وغيرها.
وتتضمن اخلطة خمسة 
محاور أساسية هي: الهيئة 
التعليمية واملتعلم واملنهج 
املصاحبــة  واالنشــطة 
التعلم واملتابعة  ومصادر 
والتقــومي، والهــدف منها 
اســتثمار طاقــات وقدرات 
االطفال مبا يخــدم عملية 
املتكامــل  الشــامل  النمــو 
للطفل واكسابه املعلومات 
واملعارف األولية واملفاهيم 
التــي تعينــه  االساســية 
علــى التكيف والنجاح في 
املرحلــة االبتدائية وكذلك 
القدرات  توجيه وتوظيف 
واالمكانات للهيئة التعليمية 
واالشــرافية نحــو جنــاح 
العمليــة التربوية في ظل 
االســتثنائية  الظــروف 

الراهنة في البالد.
واشــارت اخلطــة الى ان 
املعنيــني بتنفيذها هم املعلم 
واملتعلم «الطفل» وولي االمر 
وتكــون باشــراف ومتابعــة 

التربوية  برمجــة اخلبــرات 
وفــق الفتــرة احملــددة فــي 
للعــام  الدراســي  التقــومي 
اجلديــد ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتــي 

على الطفــل وولي األمر، مع 
إدراج احملتوى العلمي ملنهج 
التربويــة علــى  اخلبــرات 
البوابة التعليمية عبر دروس 
وعــروض تقدميية ومتارين 
للتدريــب والتطبيــق علــى 
املعلومات واملفاهيم املكتسبة 
مع تعزيز ذلك مبصادر التعلم 
املختلفة وتفعيل دور البوابة 
التعليميــة بحيث يتم إدراج 
الفصــول االفتراضيــة لــكل 
روضة ينتسب إليها األطفال 
املســجلون فيهــا عبر اســم 
مستخدم لكل طفل ويتم ذلك 

عن طريق ولي األمر.
كما انه يتعامل مع البوابة 
الشــرائح  التعليميــة جميع 
التعليمية  املعنية بالعمليــة 
لالستفادة من احملتوى العلمي 
للمنهــج ومتابعــة تنفيــذه 
وتقومي األداء بعملية مستمرة.

حقيبة تعليمية للطفل

يتم إعداد حقيبة تعليمية من 
قبل الروضة وتوزيعها على كل 
طفل عن طريق ولي أمره وتكون 
أما على رابط أو رســائل لولي 
األمر وحتتــوي على تطبيقات 
متنوعة تخدم اخلبرات التربوية، 
وبطاقات للكلمــات واحلروف 
واألعداد املقررة وبطاقات صور 
اخلبــرة ومفاهيمها (احلصيلة 
اللغويــة) ومجموعــة كتــب 
وقصص تربوية للطفل اضافة 
الى عروض تقدميية ووسائط 
متنوعة سمعية وبصرية وألعاب 

ذهنية وجتارب علمية.

تبدأ في تاريخ ٤ أكتوبر املقبل 
العلمي  واختصار احملتــوى 
للخبرات التربوية وفق الوقت 
املتاح لتقليل الضغط والعبء 

تتضمن خمسة محاور أساسية وولي األمر شريك بتنفيذها

الفريق املشرف على تسجيل احللقات الدراسية في االستديونادية املسلم

املشرفة الفنية واملوجهة الفنية 
وإدارات رياض االطفال.

اما فيما يخص اإلجراءات 
واآللية املتبعة لها فهي إعداد 

ملشاهدة الڤيديو

آلية التنفيذ حملتوى اخلبرات التربوية للمستويني األول والثاني

آلية سير اليوم املدرسي في نظام التعليم اإللكتروني

«التربية»: توصية تقسيم اليوم الدراسي قابلة للتعديل

بينت اخلطة ان أســبوع التعارف واللقاء 
األول ميتد في الفترة من ٤ الى ٨ أكتوبر ٢٠٢٠ 
ويهدف األسبوع إلى التعارف والتواصل بني 
الروضة وأوليــاء األمور من جهة، واملعلمات 
واألطفال من جهة أخــرى ويتم خالله عقد 
لقاءات تنويرية ألولياء األمور، ولقاءات تعارف 
بني املعلمات وأولياء األمور واألطفال، مشيرة 
الى ان إدارات الرياض هي املسؤولة عن تنظيم 
تلك اللقاءات، بتخصيص وقت محدد واالتفاق 
عليه مسبقا واإلعالن عنه ألولياء األمور، ويتم 
خالله شــرح خطة العمل في الروضة وبيان 
آليات التواصل والقوانني والتعليمات، والتأكيد 
على االشتراطات االحترازية وتقدمي النصائح 
التوعوية وتلتزم الروضة بتفعيل دورها في 
هذا األسبوع بوضع خطة مناسبة تتم مراجعتها 
من قبل جهاز التوجيه الفني. كما أن أسبوع 
التهيئة ميتد في الفترة من ١١ حتى ١٥ أكتوبر 
٢٠٢٠ ويتم تنفيذ هذا األسبوع عبر الفترات 
املسجلة على البوابة التعليمية بواقع فترة واحدة 
يوميا تتبعها فترة تطبيق وتواصل عن طريق 

املعلمات مع األطفال افتراضيا، ويتم تسجيلها 
لتمكني الطفل وولي أمره من املتابعة حســب 
الوقت املناسب. كما أكدت اخلطة دور ولي األمر 
حيث يتطلب منه الدخول في البوابة التعليمية 
باسم الطفل ومساعدة الطفل ومتابعة املطلوب 
وفق البرنامج احملدد والذي يعلن عنه بشكل 
دوري على البوابة التعليمية قبل كل خبرة عن 
طريق ادارات الرياض وضرورة التواصل مع 
معلمة الفصل االفتراضي لصالح عملية التعلم 
وفق املواعيد احملددة. وتضمنت اخلطة بعض 
املعوقات التي قد تعيق عملها ومن أهمها الضغط 
على الشبكة اثناء التفعيل ما يؤدي الى ضغط 
باالتصال باالنترنت وضعف العمل بالروابط 
االلكترونية وعدم قدرة بعض أولياء االمور 
على التعامل مع التقنيات والتطبيقات التعليمية 
احلديثة ونظرة املجتمع السلبية لهذه الطريقة 
ما يؤدي الى عزوف البعض عنها لذلك ال بد 
من تعديل النظرة السلبية مبزيد من الثقافة 
والوعي بوسائل االعالم واملرحلة القادمة تتطلب 

مزيدا من االهتمام بهذا االجتاه.

ذكــرت اخلطة ان اليوم املدرســي في 
املستويني األول والثاني يتكون من ٤ فترات 
أساسية، اثنتان منها مسجلتان مسبقا (أنشطة 
تعليمية على البوابة التعليمية)، واثنتان هما 
فترتا تطبيق تنفذهمــا املعلمة في الفصل 
افتراضيا مع تسجيلهما ورفعهما على البوابة 
التعليمية، ومدة الفترة الواحدة من ١٠ دقائق 
وال تتجــاوز ١٥ دقيقة، تتخللهما ٣٠ دقيقة 
استراحة. ويشاهد الطفل الفترات املسجلة 
مبساعدة ولي األمر وهي تكون متاحة على 
البوابة التعليمية تســهيال على ولي األمر 
للتمكن من عرضها للطفل واالستفادة من 
محتواها. يتم رفع كل التطبيقات والتدريبات 

املطروحة للطفل عن طريق ولي األمر عبر 
تطبيق «تيمز» ملتابعة األداء، وميكن إلدارات 
الريــاض التواصل مع ولــي األمر ملتابعة 
أداء الطفل برفــع التطبيق أو الواجب على 
تيمز، وكما سيتم تزويد ولي األمر بحقيبة 
إلكترونية تشــمل روابط كل من: محتوى 
منهج اخلبرات التربوية (دليل املعلمة وفق 
املســتوى احملدد) وكراسي تطبيقات طفل 
الروضة (وفق املستوى احملدد). والبرمجيات 
التربوية (وفق  التعليمية املطورة للخبرات 
املســتوى احملدد) ومنظومة القيم التربوية 
(وفق املستوى احملدد). علما أن هذه احلقيبة 

موجودة ايضا على البوابة التعليمية.

عبدالعزيز الفضلي

قام قطــاع التعليم العام بوزارة التربية 
بتعميم توصية جلنــة التعليم االلكتروني 
على املناطق التعليمية والتي تتضمن تقسيم 
اليوم الدراسي ودوام العاملني على فترات 
حسب املراحل التعليمية، حتى يتسنى ألولياء 

األمور متابعة أبنائهم الطلبة.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
ان التعليم العام بانتظار مالحظات املناطق 
واهل امليدان عليها ليتم تنفيذ ما هو صالح 
للطلبة واولياء امورهم واالدارات املدرسية، 

مشيرة الى ان التوصية لم يصدر بها قرار 
وقابلة للتعديل.

وبينت املصادر ان املناطق التعليمية سترد 
على التعليم العام خــالل اليومني املقبلني 
خاصة ان الوقت اصبح ضيقا على انطالقة 
العام الدراســي الذي سيبدأ في الرابع من 
أكتوبر املقبل جلميع املراحل التعليمية، الفتة 
الى ان احد مديري املرحلة االبتدائية اقترح 
ان يخصص يوم واحد في االسبوع لدوام 
تالميذ االول االبتدائــي  ألن تلميذ الصف 
االول يحتاج الى تعليم مباشــر من املعلمة 

على كيفية الكتابة من خالل القلم.

«األنباء» حضرت تسجيل احللقات الدراسية التلفزيونية

على ولي األمر الدخول إلى البوابة التعليمية باسم الطفل
 التوقيت الزمني اليومي للفترات الدراسية في البوابة التعليمية والفصول االفتراضيةاليوم الدراسي به ٤ فترات أساسية منها اثنتان مسجلتان

            
البيان
اليوم

الفترة األولى
فترة 

استراحة

الفترة الثانية

مشاهدة 
على البوابة 

التعليمية

تطبيق 
في الفصل 
االفتراضي

مشاهدة 
على البوابة 

التعليمية

تطبيق 
في الفصل 
االفتراضي
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مشاركات طالبية

حياد القاضي واستقالله

فلسفة اإلعالن في قانون املرافعات الكويتي

نبذة تاريخية عن عملية التحكيم

يعد حياد القاضي واستقالله من 
األمور املوضوعية والضرورية التي 
يهتم بها القانون بشكل عام وقانون 

املرافعات بشكل خاص.
ويقصد بحياد القاضي هو حتلي 
القاضــي باملوضوعيــة والنزاهــة 
والبعد عن أي قضية لها صلة بها 
تؤثــر على روح االســتقالل لديه، 
فتجعله مييل بسبب صلة له بأحد 
اخلصوم أو مبوضوع املنازعة التي 

ينظرها.
القانــون درجــات  وقــد حــدد 
لصلة القاضي بأشــخاص الدعوى 
أو مبوضوع النــزاع والتي جتعل 
القاضــي غير صالح لنظر الدعوى 

إذا ما توافرت وهي:
١- صلة قوية مبوضوع الدعوى 
أو بأشخاص النزاع: وهناك يكون 
القاضــي غيــر صالــح لنظــر هذه 
الدعوى وتكون عدم الصالحية بقوة 
القانــون (عدم الصالحية املطلقة) 
ويكــون حكمه في هــذه احلالة إذا 
صدر باطال بطالنا مطلق ملخالفته 

للنظام العام.
مثــال: إذا كان القاضــي زوجا 
إلحدى اخلصوم، وإذا كان القاضي 
قريبا أو صهرا ألحد اخلصوم إلى 
الدرجة الرابعة، وإذا كان القاضي 
وكيال ألحد اخلصــوم في أعماله 
اخلصوصيــة، وغيرهــا الكثيــر 

ويترتــب على توافر أي حالة من 
حاالت عدم الصالحية املطلقة اثر 
إذا حتققت كان احلكم باطال بطالنا 
مطلقا متعلقا بالنظام العام، ويتم 
التمسك ببطالن احلكم عن طريق 
الطعــن فيه بالطريــق املمكن وال 
يســقط احلق في الطعن بصدور 

احلكم أو قفل باب املرافعة.
٢ - صلة متوســطة مبوضوع 
القانــون األمــر  الدعــوى: يتــرك 
للخصوم، فإن وثقوا في القاضي ولم 
يطلبوا إبعاده كان حكمه صحيحا، 
وإذا طلبوا إبعاده فإن ذلك يسمى رد 
القاضــي ويجب إبعاد القاضي عن 

الدعوى إذا طلب اخلصوم

مثال: إذا كان أحد اخلصوم يعمل 
عنــد القاضــي، أو إذا كان القاضي 
قد اعتاد مؤاكلــة أحد اخلصوم أو 
مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية 

قبيل رفع الدعوى أو بعدها.
٣ - صلة ضعيفة: في هذه األمور 
يترك األمر إلرادة القاضي نفسه، فإذا 
استشــعر احلرج فإنه يتنحى وإذا 
اســتمر في نظر النزاع كان حكمه 
صحيحا. وهناك العديد من احلاالت 
التي حددهــا قانون املرافعات لهذا 
األمر والتي ذكرنا بعضها فيما سبق.

ضيف اهللا مضحي الرشيدي
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون

نظم املشروع الكويتي االعالن 
في املرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة 
١٩٨٠ فــي املواد ٤ - ١٢. واإلعالن، 
كما عرفه د.عزمي عبدالفتاح، هو 
الوســيلة التــي ينظم بهــا قانون 
املرافعات إعــالم طرف معني فعال 
بإجرء او بطلب او بقرار، او بتمكينه 
من العلم. ولقد جعل القانون صورة 
هذا العلم متمثلة في تسليم املراد 
إعالنــه صورة مــن الورقــة التي 

تتضمن ما يراد إعالنه إليه.
فالهدف مــن اإلعالن، هو إعالم 
الطــرف اآلخــر بفحــوى اإلعالن 
حتقيقــا للمبدأ املهيمن على أغلب 
األعمال القضائية «مبدأ املواجهة». 

ذلك املبــدأ الذي رتب القانون، في 
ســبيل حتقيقه، البطالن في حال 
عدم اإلعــالن ان ترتــب على ذلك 
ضــرر يلحــق املعلن إليــه. ومبدأ 
املواجهة يعد شــرطا مفترضا في 
متكني اخلصم من إبداء دفاعه أمام 
احملاكم حيث إن الدستور الكويتي 
كفل للشخص احلصول على محاكمة 
عادلة ُتوفر له فيها كافة الضمانات 
الضرورية، ومن لوازم تلك احملاكمة 
العادلة متكني املتهم من الدفاع عن 

نفسه.
ومن نافلة القول، فإن البطالن 
مقرر ملصلحة املعلن إليه اخلاصة، 
ومن ثم فإنــه ال يجوز للمحكمة ـ 

من تلقاء نفسهاـ  أن تأمر به، وإمنا 
تكون هــذه الصالحية محصورة 

باملعلن إليه.
وحتتــل قاعــدة «مــا ُبني على 
باطــل فهــو باطل» مكانــا في هذا 
الصدد، حيث إن األثر املترتب على 
بطالن اإلعالن هو بطالن إجراءات 
اخلصومة التي تتخذ بناء على هذا 
اإلعــالن الباطــل، واحلكم الصادر 
بناء على هــذه اإلجراءات الباطلة 
يعــد باطال، فكما اســلفنا، ما بني 

على باطل فهو باطل.
أمام هذا الهــدف والغاية، ومع 
تطور احلياة في عصر الســرعة، 
استجاب املشرع الكويتي فأفرد مواد 

جديدة تتعلق باإلعالن االلكتروني، 
فهــو يحقــق اعالم الطــرف اآلخر 
باالجراء املوجه اليه احتراما ملبدأ 
املواجهة من ناحية، ويســتجيب 
ملتطلب السرعة في عصرنا احلديث 
حيث ان اطالة اجراءات التقاضي، 
ومنها اإلعالن، قد تتسببـ  في بعض 
األحيانـ  في إهدار بعض احلقوق.
حســنا فعل املشــرع الكويتي 
بســنه مبدأ اإلعالن وتطويره مع 

مرور الزمن.

يوسف وليد محمد الشهاب
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون

في اجلاهلية كانوا يلجأون الى 
التحكيم عن طريــق الكهنة او الى 
النار او االزالم وكان حتكيمهم في 
موضــوع محــدد، وكان احلكم من 
العرب قبل االسالم اختياريا وليس 
اجباريا، ألن لم تكن هناك سلطة او 
مؤسســة تقوم وتنظم هذا احلكم 
ولم يكن هناك اجبار على التنفيذ. 
ويعرف التحكيم لغة (التفويض 
في احلكم) وهــو مأخوذ من كلمة 

حكم وأحكم واستحكم.
وتعريفه في االصطالح الفقهي 
هــو فض نــزاع بني اثنــني او اكثر 
ويطبــق حكم الشــرع عليه ولكن 

هذا اقل تأثيرا في القضاء.
ومشروعية التحكيم في القرآن 
(فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من 
أهلهــا إن يريدا إصالحا يوفق اهللا 
بينهمــا) وجند التحكيــم في عهد 

الرسول الكرمي محمد ژ من خالل 
فض اخلالفات بــني الصحابة وفي 
احلروب، ونرى هنا اختيار قريش 
لرســول اهللا ژ في نزاعهم من له 
احلــق بوضع احلجر االســود عند 

اعادة بناء الكعبة الشريفة.
وكان هــذا االمر منهــج وصفة 
رسول اهللا ژ وسار عليه الصحابة 
الكرام والعلماء والفقهاء، واصبح 
الشــريعة  التحكيــم متفقــا مــع 

االسالمية.
والتحكيم في االصطالح الشرعي 
اختيار اخلصمني شــخصا او اكثر 
يرضون بحكمــه ويصلح للقضاء 
وان يرضوا بحكم الشرع مسلما ألنه 

ال والية لغير املسلم على املسلم.
ويجــوز أن يكــون احملكم غير 
املسلم في النزاعات بني غير املسلمني 
ويكون ذكرا شــرطا ويكون عاقال 

بالغا حرا، فال يجوز حتكيم العبد 
او الصبي او الذمي.

وأضاف بعض الفقهاء ان يكون 
احملكــم مبصرا فــال يحكم االعمى، 
وهناك اختالف في املرأة بالتحكيم 
كمــا ان هناك خالفا في تولي املرأة 
القضاء على خالف القانون الوضعي.
التحكيــم االســالمي يعــد اقدم 
وسيلة في حكم املنازعات بني االفراد 
في قضايــا املعامالت املالية ما عدا 
احلدود والقصاص، ويتميز التحكيم 
االسالمي بالسهولة والبساطة وقلة 
التكاليــف، ويجوز االقتراض على 
احلكــم في حكمه إذا كان متعارضا 
ويتم التنفيذ على احملكم في حكمه 
اذا كان متعارضا ومت التنفيذ حني 

صدوره فورا.
اختالف القضاء والتحكيم.

القاضــي شــخص عينته  اوال: 

الدولــة ليقضــي بــني النــاس وال 
يســتطيع ان يرفــض النظــر فــي 

املنازعات.
امــا احملكم فهو شــخص عادي 
ليس له حكم رسمي يختاره الناس 

لفك منازعاتهم.
ثانيا: ان صاحب احلق املدعي اذا 
رفع الى القاضي دعواه يكون ملزما 
باحلضــور للمحكم واذا لم يحضر 

يحكم عليه غيابيا.
اما التحكيم فال يجبر اخلصوم 

على حضورهما معا.
ثالثا: يكون حكم القاضي ملزما 
للقضية وعلى الدولة التنفيذ بالقوة.
اما حكم احملكــم فال ينفذ اال اذا 

كان الطرفان متراضيني.

بندر حمد محارب الظفيري
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون

محمد ماجد 
«٩٩٫٥٣٪»: أنوي 

دراسة الطب

ياسر إدريس: 
أهدي جناحي 

ألسرتي بالسودان

رميساء محمد 
«٩٩٫١٧٪»: أهدي 

تفوقي لوالدّي

الطالب محمد ماجد فاروق

ياسر إدريس محمد

الطالبة رميساء عبداملجيد محمد
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أشجار الكويت.. متوت يابسة!

 خريبط: التوجه للزراعة التجميلية املنخفضة التكاليف 

دارين العلي

فــي بلد ترصــد حكومتــه أمواال 
طائلة لدعم التشجير وزيادة مساحة 
الرقعة اخلضــراء ملا لذلك من اهمية 
بيئية وصحية وانعكاسات إيجابية 
على املنظر اجلمالي واحلياة بشــكل 
عــام، يبدو من الغريب جدا املشــهد 
الــذي بات يتكرر في جميع شــوارع 
الكويــت ومدنهــا حتى غــدا ظاهرة 
خطيــرة أال وهــي جفــاف النباتات 
التجميلية وحتديدا االشــجار، فمن 
ممشى مشرف وحتى مخارج اجلسور 
نصف الدائرية على الدائري السادس 
مرورا بشارع اخلليج العربي والطرق 
الرئيسية جميعا وصوال الى مداخل 
املدن وشوارع املناطق، أشجار جافة 
متوت يباسا ترفع غصونها العارية 
نحو الســماء وكأنهــا تطلق صرخة 

استغاثة، ولكن هل من مجيب؟
ال بــد هنا من االشــارة الــى أننا 
مقبلون على موسم اخلريف وما يرافقه 

مــن تغيرات في البيئة النباتية، كما 
ان حــرارة الصيــف تلعــب دورا في 
التأثير على حياة هذه النباتات وأيضا 
التداعيات التي احدثها تفشي ڤيروس 
كورونا هذا العام والذي شل احلركة 
فــي البالد ملدة طويلــة، اال ان جميع 
هذه العوامل ليســت كافيــة لتبرير 
احلالة املأساوية لهذه االشجار التي تتم 
زراعتها وفق برامج واستراتيجيات 
ومشاريع تتكلف أمواال طائلة وال بد 
وان يتــم خاللها األخذ بعني االعتبار 
املناخ السائد وطرق الصيانة والري 
وبرامج الرعاية اخلاصة حتى ال تضيع 
هــذه األموال هبــاء، وتتحول الى ما 
يشوه املنظر العام بدال من جتميله.
ومــن اجلديــر بالذكــر أيضــا ان 
االهتمام مبشاريع الزراعة التجميلية 
في الكويت بدأ منذ بداية السبعينيات 
وكانت من الدول اخلليجية السباقة 
في هــذا املجال، حتــى باتت حتتفل 
سنويا بيوم التخضير في شهر اكتوبر 
من كل عام، ومنذ الثمانينيات قامت 

الكويت بابتعــاث الطلبة الى أفضل 
اجلامعــات العامليــة لدراســة علوم 
الزراعــة التجميلية وهندســتها من 
أحــل جتميــل البالد وحتســني بيئة 

املعيشة فيها.
وفي حــني يرى البعــض ان عدم 
القدرة على حتسني وتطوير هذا القطاع 
يعود ألسباب فنية يتقدمها االعتماد 
على الوسائل القدمية وعدم مواكبة 
التطــور التكنولوجي في هذا املجال 
ما يؤثر سلبا على جودة واستمرارية 
الزراعة التجميلية، يرى البعض اآلخر 
ان األمر يعود ألسباب بشرية بسبب 
هجرة املهندسني الزراعيني األكفاء لعدم 
حصولهــم على مميزات تشــجيعية 
وبالتالي اســتبدالهم بيد عاملة غير 

متخصصة.
«األنبــاء» تضــع هذا األمــر أمام 
املعنيني امال في ايجاد حلول عملية 
تعيــد احليــاة الــى هــذه االشــجار 
وتعيد للكويت ريادتها في الزراعات 

التجميلية بني دول املنطقة.

 أكد اخلبير البيئي د.علي 
خريبــط ان هنــاك نباتات 
واشجارا ال تتحمل املعطيات 
الطبيعية التــي تتميز بها 
البالد فمناخ الكويت الصيفي 
صحراوي حار جدا وجاف 
وطويل، ومتوســط درجة 
احلــرارة ٤٥ درجــة مئوية 
في الظل وميكــن أن تصل 
إلى ٥١ أو ٦٠ و٦٥ درجة حتت 
اشــعة الشمس وبدون ظل 
وفي وقــت الــذروة ما بني 
الساعة ١٢و ٢ ظهرا وبالتالي 
ال تســتطيع هذه االشجار 
الصمود فتجف وتســقط، 

فصل اخلريف وفق الدورة 
الطبيعية للسنة.

وقال خريبط ان موضوع 
الزراعة التجميلية في املدن 
واملناطق والشــوارع والتي 
تكلــف صيانتهــا وزراعتها 
مبالــغ كبيرة ســنويا على 
الدولة في ظل وضع اقتصادي 
مقلق محليا واقليميا وعامليا، 
وجلب عمالة كبيرة لصيانتها 
وعملها، لذلك من املهم التوجه 
التجميليــة  الزراعــة  الــى 
التكاليــف  املنخفضــة 
والصيانة، الن هذا النوع من 
الزراعة مهم في عمل حاجر 

وحــزام اخضــر جمالي بني 
منطقة وأخــرى، ويقلل من 
احلرارة في موقعها، واملنطقة 

التي حولها.
وشــدد علــى ضــرورة 
التجميلية  الزراعة  تشجيع 
من قبل االفــراد في املناطق 
الفضــاء غيــر املســتخدمة 
وبشــكل تطوعي وبنباتات 
ال حتتاج صيانة مستمرة وال 
ريًا للماء بشكل كبير ويتم 
ذلــك حتت ارشــاد وتوجيه 
مــن الهيئة العامــة للزراعة 
الســمكية والهيئة  والثروة 

العامة للبيئة.

االهتمام مبشاريع الزراعة التجميلية بدأ منذ السبعينيات واحلكومة تنفق أمواالً طائلة على التشجير

مناخ الكويت حار جدًا واألشجار ال تستطيع الصمود

د.علي خريبط

(محمد هنداوي) أشجار الكويت في خطرالزراعة التجميلية بحاجة إلى فزعة عاجلة   جفاف النخيل األشجار متوت عطشا

كمــا ان اوراق العديــد من 
االشجار تبدأ بالسقوط في 

 مصادر لـ «األنباء»: الزراعات التجميلية ال تدخل ضمن عمل «البيئة»
أكدت مصادر في الهيئة العامة للبيئة ان الزراعات 
التجميليــة ال تدخل ضمن نطــاق عمل الهيئة وان 
هناك جهات اخرى معنية بالدولة متخصصة في هذا 
الشــأن، الفتة الى اهمية هذه الزراعات في حتسني 
البيئة وتلطيف االجواء املناخية باالضافة الى قدرتها 

على احملافظة على الشكل اجلمالي للمدن.
وذكرت املصادر ان القانون البيئي اجلديد لم يلحظ 
ضمن مواده هذه الزراعــات ولم يضع اي عقوبات 
او مخالفات حولها مشــيرة إلى ان أمرا كهذا يعتبر 

مسؤولية وطنية واجتماعية في آن معا.

كمال يقترح تشكيل جلنة وزارية للتعامل
مع املباني املتهالكة في العاصمة

قدم عضو املجلس البلدي 
د.حسن كمال اقتراحا بتقييم 
السالمة اإلنشائية للمباني 

املتهالكة.
وقال كمال في اقتراحه: 
خــالل العقديــن املاضيــني 
البنــاء  حركــة  تطــورت 
والتشييد في الكويت، ومت 
حتديث بعض لوائح البناء 
أيضا مما شجع املستثمرين 
فــي ازدهار صناعــة البناء 
وبنيت مبــان مميزة عالية 
ومتوسطة االرتفاع بتصاميم 
حديثــة، إال أن بعضهــا قد 
ال يتناســب تصميمهــا مع 
البيئة احمللية في الكويت. 
املبانــي  ومازالــت بعــض 
القدمية فــي بعض املناطق 
ذات االستعمال االستثماري 
والتجــاري مهملــة وغيــر 
مستغلة ومتهالكة قد تكون 
غير آمنة إنشــائيا وتسبب 
تلوثــا وتشــويها بصريا، 
باإلضافــة إلى اختالفها عن 
التطور العمراني في احمليط.

لذا، اقترح: 
٭ قيام البلدية مبســح 
ميدانــي شــامل لتحديــد 
جميــع املبانــي التجاريــة 
واالســتثمارية والســكنية 
أو  املتهالكــة  أو  املهملــة 
املهجــورة أو التي تســبب 
تشوها أو تلوثا بصريا أو 
عمر بنائها أكثر من ٥٠ عاما، 
في جميع محافظات الكويت.

٭ تشكيل جلنة وزارية 
االختصــاص  ذوي  مــن 
ومهندســني  (معماريــني 
ومطوري مدن وغيرهم)، من 
بلدية الكويت ومن خارجها 
كجامعــة الكويــت ومعهــد 
العلمية  الكويت لألبحــاث 
وجمعية املهندسني والهيئة 

العامــة للبيئــة واملجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب وغيرهم بهدف وضع 
القــرار للتعامل  نظام دعم 

د.حسن كمال

إزالة ١١٤٢ إعالنًا وحترير ١٥ مخالفة في العاصمة

فــي إطار اجلهود املبذولة من قبل الفرق 
الرقابيــة بأفرع البلدية باحملافظات، أعلنت 
إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت عن 
قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدية بفرع بلدية العاصمة تنفيذ 
جــوالت ميدانيــة على احملالت واألســواق 
املركزية ومحالت التجزئة واألسواق املوازية 
واملجمعات التجارية بعموم مناطق احملافظة.

وفي هذا السياق، أكدت مدير إدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع بلدية احملافظة 
إميان الكندري أن اجلوالت امليدانية التي نفذها 
املفتشون بالفريق الرقابي خالل الفترة من 
٢٠٢٠/٨/٢٩ حتى ٢٠٢٠/٩/١٢ جاءت في إطار 
تطبيق القرار ١٢٧/ ٢٠٢٠ للمرحلة االنتقالية 
الرابعة وبعض األنشطة من املرحلة اخلامسة، 
والتأكد من التزام أصحاب احملالت واملجمعات 
التجارية بتنفيذ االشتراطات الصحية وفقا 
لتعليمات السلطات الصحية بارتداء الكمامات 
والقفازات والتباعد اجلسدي للحد من انتشار 
ڤيروس كورونا املستجد، فضال عن التأكد 
من التزام احملالت باشتراطات الئحة احملالت 

واإلعالنات.
وأشارت الكندري إلى أن اجلوالت أسفرت 
عن الكشف على ١٠٥٠ محال وتوجيه ٧١ إنذارا، 
فضال عن حترير ١٥ مخالفة نتيجة مخالفة لوائح 
البلدية وفق الئحــة اإلعالنات رقم ٢٠٠٦/١٧٢ 
والئحة احملالت رقم ٢٠١٥/٨٧ إلى جانب إزالة ١١٤٢ 
إعالنا مخالفا من الساحات وامليادين إلقامتهم 
مــن دون ترخيص باملخالفــة ألنظمة ولوائح 
البلدية، الفتة إلى أن هذه اإلعالنات تعمل على 

تشويه املنظر اجلمالي للمحافظة.
ولفتت إلى تواصل اجلوالت امليدانية على 
احملالت بجميع مناطق احملافظة للتأكد من 
التزام احملالت بالئحــة احملالت واإلعالنات 

وتطبيق احملالت لالشتراطات الصحية.
مــن جانبها، دعت إدارة العالقات العامة 
املواطنــني واملقيمــني االتصــال على اخلط 
املباشــر ١٣٩ الذي يعمل على مدار الســاعة 
 @kuwmun أو التواصل عبر حسابات البلدية
مبواقع التواصل االجتماعي أو عبر الواتساب 
٢٤٧٢٧٧٣٢ في حال وجود أي شكوى تتعلق 

بالبلدية.

الكندري: توجيه ١٧١ إنذاراً حملالت

تشديد على االلتزام باإلجراءات الوقائيةحترير إحدى املخالفات

مع املباني املتهالكة حســب 
القوانني واللوائح والنظم. 
٭ تقــدمي خطــة عمــل 
لتطويــر العاصمة حســب 
الهيكلــي  رؤيــة املخطــط 

للدولة.
٭ تقدمي مقترحات محفزة 
لتطوير املباني املتهالكة أو 

األراضي الفضاء. 
٭ إلــزام املــالك بتقدمي 
تقييم الســالمة اإلنشــائية 
للمباني املتهالكة واملهجورة 
واخلطرة إنشــائيا واتخاذ 
القرار إما بالهدم أو التدعيم 
اإلنشــائي أو احملافظــة مع 
أهمية التنسيق مع اجلهات 

احلكومية ذات العالقة.

حرارة الصيـف تؤثر على دورة حيـاة النباتات وتداعيـات «كورونا» أضرت بها 
عدم مواكبـة التطـور التكنولوجي يؤثر سـلبًا على جودة الزراعـة التجميلية
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فــي البداية، قال خالــد العبداهللا: ال 
نستطيع االستغناء عن العمالة املنزلية، 
موضحا انه يســتطيع ان يستغني عن 

زوجته أما العمالة فال.
أما عــن اخلطة البديلة للعمالة فقال 
انه من املمكن ان يصرف راتبا شــهريا 
البنائه لكي يقومــوا بتنظيف وترتيب 
غرفهم، مستغربا تأخر الكويت في فتح 
باب استقطاب العمالة مقارنة بباقي دول 
اخلليج مع اتباع االجراءات االحترازية 
فــي جميع املراحل، الفتا الى ان العمالة 
املنزلية يضاف اليها السائق ومساعدو 
كبار السن وشرائح كبيرة تعتمد عليهم 

في احلياة اليومية.
بـــدوره، قال طاهر الناصر: العــمالة 
املــــنزلية حجر االساس في املنزل وال 
يوجد بديل عنها خصوصا لكبار السن 
واملرضــى، فمــن يرعى هــوالء في ظل 
انشغال االبناء والزوجة بظروف احلياة 

اليومية. 
مـــــن جانبـــها، أكـــــدت أم نـــوف 
ضرورة تشــديد االجراءات الرقابـــــية 
عـــــلى اخلــــدم ملنــع هروبهــم او عدم 
التزامهم مع كفالئهم، مبينة انه ال توجد 
خطة بديلة والبد من استقطاب العمالة 

بأي شكل.

مــن ناحيتها، طالبــت أم احمد أيضا 
اجلهات املختصة بفتح باب اســتقطاب 
العمالة من اخلارج كباقي الوظائف املهمة 
فــي البالد، مؤكــدة ان العمالة مهمة في 
كل بيت ويجب اعادة النظر في تسهيل 

اجراءات عودتهم.
مــن جهته، أكــد فريــح الفريــح ان 
االستغناء عن عمالة املنازل صعب جدا، 
الفتا الى ضرورة تفعيل دور النساء في 
املنزل كما كان الوضع في السابق ومثلما 
كانت تفعل األمهات قدميا ولكن ال ميكن 
إعادة هذه الثقافة سريعا، حيث حتتاج 
الــى وقت وهــذا أيضا أدى الــى ارتفاع 
أســعار العمالة املنزلية، فاالعتماد على 

النفس األفضل دائما. 
وفي السياق ذاته، بني غشام العازمي 
ان الفكرة غيــر ممكنة ولكن في الوقت 
احلالي فال نسطيع فعل أي شيء ونساؤنا 
غير مقصرات وحتما ستنتهي تلك الفترة.
وأكــــد فهـــد البـــــغلي انـــه خــالل 
الوقت احلاضر فاالستغناء عن العمالة 
املنزلية صعب، مشددا على ضــــرورة 
ان تقوم كل ام بتعليم بناتها الشــؤون 
املنزليــة وجعــل األوالد يعتمدون على 
انفســهم في ترتيب غرفهم واملســاعدة 

في أمور املنزل. 

فهد البغلي  (أحمد علي) غشام العازمي فريح الفريح أم أحمد أم نوف طاهر الناصر خالد العبداهللا

«خير الكويت» توثِّق مسيرة ١٤عامًا من العطاء
أصــدرت اللجنــة اإلعالمية 
ملبرة «خير الكويت» كتابا يوثق 
مســيرتها اخليرية واإلنسانية 
والتي بدأت منذ العام ٢٠٠٧ حتي 

العام ٢٠٢٠.
 ١٤٨ فــي  الكتــاب  ويقــع 
صفحة مــن احلجم املتوســط 
ويســلط الضــوء علــى فكــرة 
تأســيس املبــرة والهــدف من 
تأسيســها ونظامها األساســي 
وأهدافها وهيكلها اإلداري، كما 
يتعرض الكتاب ملشاريع املبرة 
وإجنازاتها في الداخل واخلارج 
واتفاقيات التعاون والشــراكة 
التــي وقعتهــا مع مؤسســات 
وجهات داخل الكويت وخارجها 
والتي تتيح لهــا تبادل األفكار 
واخلبرات والتجارب، باإلضافة 
إلى إصدارات املبــرة اإلعالمية 

والوثائقية.
وقــال رئيس مجلــس إدارة 
مبــرة «خيــر الكويــت» ناصر 

العيــار إن الكتاب فضال عن كونه يوثق 
ملسيرة املبرة اخليرية واإلنسانية، فإنه 
يأتي إلبراز جهود إحدى مؤسسات اخلير 
في بلد أصبح مركزا عامليا للعمل اإلنساني 
وللتأكيــد على أن هــذا اللقب فضال عن 
اللقب األممي لصاحب السمو األمير كقائد 
لإلنسانية لم يتأتيا من فراغ، ونأمل أن 
توثق كل املؤسسات اخليرية واإلنسانية 
في الكويت مسيرتها في العطاء لكي نتمكن 

كدولة مستقبال من إصدار موسوعة اخلير 
اإلنسانية الكويتية، خصوصا أن التوثيق 
يعــد إحدى الوســائل املهمــة التي تأخذ 
بها الدول املتقدمة حفظا حلقوقها كدول 
وألجل استرشاد أجيالها املتعاقبة مبسيرة 

آبائهم وأجدادهم. 
واجلدير بالذكر أن الكتاب صادر عن 
احد املراكز الوثائقية املعروفة واملعتمدة 

في الكويت.

العيار: نطمح إلى إجناز منظومة «اإلنسانية الكويتية»

«دي أتش أل أكسبرس» أفضل صاحب عمل لعام ٢٠٢٠
أل  أتــش  «دي  أعلنــت 
عــن  الكويــت  أكســبرس» 
االعتراف بها كأفضل مؤسسة 
عمــل في الكويــت كجزء من 
 Kincentric’s Best شــهادة 
العامليــة، وهــو   Employers
برنامج يقيس أصحاب العمل 
الرائدين الذين يســتحوذون 
على القــوة الكاملة ألفرادهم 
في قيادة النتائج وخلق ميزة 
تنافسية مستدامة، عشرون 
عاما مــن اخلبــرة للحصول 
على شــهادة افضــل صاحب 

وتسريع األعمال بنجاح.
وفــي هــذا الســياق، قال 
املديــر العام للشــركة مايكل 
حنا: إن حصولنا على وسام 
Kincentric كأفضل صاحب عمل 
في الكويت للسنة الثالثة على 
التوالي شــهادة على التزامنا 
جتــاه موظفينــا، وهــذه هي 

التنظيمية  العمل، واملرونــة 
ويرى املوظفون أن الشــركة 
شــديدة التكيــف، ومبتكرة، 
لالحتياجــات  ومســتجيبة 
املتغيرة لعمالئها، ومشاركة 
القيادة حيــث يرتبط القادة 
ارتباطــا وثيقــا باملوظفــني 
لدفــع املشــاركة وتوصيــل 
رؤية واضحة وممارسة قيم 
شخصية قوية، وأخيرا التركيز 
على املواهــب واالحتفاظ بها 
وخلق بيئة ملهمة حيث ميكن 

لألفراد واالزدهار.

مهمتنا لنصبح افضل شركة 
للعمل، ونســعى باســتمرار 
لتعزيــز احلافــز وحتســني 
املشاركة على جميع املستويات 

داخل الشركة.
التقدير  وتابع: ولتحقيق 
مت تقيم شــركة «دي أتش أل 
أكسبرس» الكويت على أربعة 
مقاييس: وهي مشاركة املوظف 
حيث يتحدث املوظفون بشكل 
إيجابــي عن صاحــب العمل، 
البقــاء ولديهم  ويعتزمــون 
احلافز لبذل جهد إضافي في 

عمل في جميع أنحاء العالم، 
مدعومــة بأكثر مــن ٥٠ عاما 
من أبحــاث املوظفني وقاعدة 
بيانــات عامليــة قوية، تقارن 
 Kincentric’s Best شــهادة 
Employers للشركات لتحديد 
تلك إلى تسعى جاهدة إللهام 
التغيير  موظفيها، واحــداث 

ملشاهدة الڤيديو

أكادمييات: األمهات مطالبات باالعتماد على أنفسهن 
وتوزيع مهام املنزل بني جميع أفراد األسرة 

أكدن أن أسلوب احلياة صّعب االستغناء عن اخلدم 

أكــد عــدد مــن االكادمييــات 
واملتخصصات في البروتوكول الدولي 
ضرورة اعتماد االمهات على انفسهن 
وتوزيع املهام على جميع افراد األسرة، 
حيث قالت الكاتبــة واملدربة املعتمدة 
في فن االتيكيت والبروتوكول الدولي 
لطيفة اللوغاني: في ظل انشغال الرجال 
العمالة  بالعمل اصبح وجود  والنساء 
املنزلية مهما جدا، وهذه هي احلقيقة 
وخصوصا في مجتمعنا، حيث غدت 
العمالة جزءا من االســرة خصوصا 
مع توافر االمكانيــات املادية، مطالبة 
اجلميــع مبعاملة اخلــدم مبا يرضي 
اهللا ليبقــوا معهم في هذه االزمه وان 
يساندوهم ماديا ومعنويا. وحول مشكلة 
عدم استقدام عمالة جديدة، فقالت ان 
على املسؤولني تسهيل ذلك واستقدام 
العمالة صحيا  لهم وفحص  املرخص 
والتحقــق من ســالمتهم قبل تقدمي 
اخلدمات والفحص بني كل عقد وآخر، 
مع االلتزام باالجراءات الصحية الوقائية 
الوصول  داخل دولهم وعزل حديثي 
ملدة ال تقل عن ١٥ يوما. أما أستاذة علم 
النفس بجامعة الكويت د.فاطمة عياد 
فأكدت ان العمالة املنزلية «شــر ال بد 

على االحفاد، خصوصا ان العمالة رمبا 
ميتلكهم احلقد جتاه صاحب البيت.

بدورها، ذكرت أستاذة علم النفس 
بجامعة الكويــت د.امثال احلويلة ان 
بعض االســر تستطيع االستغناء عن 
املنزلية وبعضها ال يستطيع،  العمالة 
فأغلب البيوت الكويتية تعتبر كبيرة 
في احلجم واملساحات، لذلك فربة املنزل 
بحاجة للمساعدة من العمالة املنزلية أو 
الطباخني، لذلــك اعتقد ان الكثير من 
االسر لن تستغني عن العمالة املنزلية 

لطبيعة اسلوب احلياة.
وأضافت احلويلة: خالل فترة احلظر 
اعتمدت الكثير من االسر على نفسها اال 
ان ذلك ال يعتبر مقياسا كون العمل كان 
متوقفا، وعدم استقطاب العمالة املنزلية 
في رأيي مشــكلة مؤقتة، وستتضح 
األمــور حال ايجاد لقــاح للڤيروس، 
وخالل هذه الفتــرة ال بد من تنظيم 
الوقت وتوزيع اعباء ومهام املنزل على 
جميع افراد االسرة حتى تعود احلياة 

لطبيعتها.

د.فاطمة عيادلطيفة اللوغانيد.امثال احلويلة

منه»، فمن االفضل ان تقوم األم بتربية 
الطفل وهؤالء العمالة ال ميكن ضمان 
اخالصهم او حبهم، ولكننا بحاجة لهم 
ملساعدة كبار السن واملرضى وللمرأة 
العاملة أيضــا.  وتابعت عياد: اخلطة 
البديلة في رأيي تصغير حجم املنازل 
وحتديد النسل وتدريب املرأة على العمل 
باملنزل باالضافة الى االحتفاظ بالعائلة 
املمتدة مبعنى تواجد اجلدة في املنزل 
للمحافظة على االطفال في غياب االم، 
فلن جند شخصا أكثر عطاء من اجلدة 

السفارة الهندية: تقدمي طلبات إصدار اجلواز اجلديد 
قبل شهرين من انتهاء اإلقامة أو الوقت احملدد للسفر

أسامة دياب

دعــت الســفارة الهندية لدى 
البالد مواطنيها من أبناء اجلالية 
الهندية فــي الكويت الراغبني في 
احلصول على جوازات سفر جديدة 

الى ضرورة تقدمي طلباتهم اخلاصة 
بالتجديد الى الســفارة قبل وقت 
كاف، وذلك لتجنب أي تأخير في 

احلصول على اجلواز اجلديد.
ونصحت السفارة - في بيان 
لها حصلت «األنباء» على نسخة 

منــه - مواطنيهــا بتقــدمي طلب 
جتديــد اجلواز قبل شــهرين من 
انتهــاء اإلقامــة أو الوقت احملدد 
للسفر، مشيرة الى اجلهود احلثيثة 
التي يبذلها موظفو الســفارة من 
أجل إصدار اجلوازات دون تأخير.

وأشارت الســفارة الى وجود 
فئة من اجلوازات حتتاج مصادقة 
أمنيــة، وهــذا ما يزيــد من وقت 
إصدارهــا نظــرا ألنهــا حتتــاج 
ملراســالت الســلطات احمللية في 

الهند.

مواطنون لـ «األنباء»:مواطنون لـ «األنباء»:مواطنون لـ «األنباء»:مواطنون لـ «األنباء»:

ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية ال ميكننا االستغناء عن العمالة املنزلية 

ونطالب بتسهيل عودتهمونطالب بتسهيل عودتهمونطالب بتسهيل عودتهمونطالب بتسهيل عودتهمونطالب بتسهيل عودتهمونطالب بتسهيل عودتهمونطالب بتسهيل عودتهمونطالب بتسهيل عودتهمونطالب بتسهيل عودتهمونطالب بتسهيل عودتهمونطالب بتسهيل عودتهمونطالب بتسهيل عودتهم

من اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقداممن اخلارج وفتح باب االستقدام

تعد العمالة املنزلية في الكويت من ضروريات احلياة اليومية، حيث تعتمد عليها معظم األسر في القيام بأعباء املنزل 
والعناية باألطفال أو كبار السن وغيرها من األمور، ولكن طوال الفترة املاضية ونتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» كان هناك 
نقص كبير في أعداد خدم املنازل بســبب وقف االستقدام من اخلارج وسفر الكثير منهم في إجازات خارج البالد 
وتعذر عودتهم، وإغالق مكاتب العمالة ضمن اإلجراءات االحترازية التي مت تطبيقها على معظم األنشطة االقتصادية 
في البالد.  «األنباء» استطلعت آراء عدد من املواطنني حول إمكانية االستغناء عن العمالة املنزلية ومعرفة وجهات 
نظرهم في احللول البديلة لذلك، مؤكدين ان ذلك غير وارد وحتى التفكير في خطة بديلة غير مطروح في الوقت 
احلالي، موضحني انها مشكلة مؤقتة وســتحل مع عودة احلياة إلى طبيعتها، مشيرين الى ان هناك حلوال جذرية 

ميكن تطبيقها لتلك القضية في احلاضر واملستقبل، وفيما يلي التفاصيل: 
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طالــب النائــب رياض 
العدســاني بإلغــاء املــادة 
٨٠ مــن قانــون التأمينات 
االجتماعية بشأن الرواتب 
االستثنائية ألعضاء مجلس 
األمة، مؤكدا تعارضها مع 

املادة ١١٩ من الدستور.
العدســاني، في  وقــال 
تصريــح مبجلــس األمــة 
أمــس، ان هــذا القانون ال 
العدل واملســاواة  يحقــق 
بني املواطنني، مؤكدا أنه ال 
فرق بني النائب واملواطن، 

فاملواطن هو من انتخب النائب وهو 
مصدر السلطات. وأضاف أنه سبق 
أن قدم اقتراحا بقانون في هذا الشأن 

منذ أكتوبر ٢٠١٧ ومر عليه ٣ سنوات ولم 
يتم شيء حتى اآلن.

ولفــت إلى أنه سيســتند إلى املادة ٥٥ 
من الالئحة الداخلية في املطالبة مبناقشة 

االقتراح في اللجنة املالية 
ثــم عرضه علــى املجلس 
للرفض أو اإلقرار، مشددا 
على رفضه جتميد املقترح 

أو تعطيله.
وحّمل العدساني رئيس 
مجلس األمة املسؤولية في 
تعطيل مناقشــة القانون، 
مشيرا إلى أن أغلب القوانني 
تــدرج وتناقــش وهنــاك 
قوانني توضع في صدارة 

جدول األعمال.
وأكد أنه أوفى بكل ما وعد 
به الشعب الكويتي سواء 
التشــريعية  في اجلوانب 
أو الرقابية، مشيرا إلى أن 
من بني القضايــا التي تصدى لها الوثيقة 
االقتصادية التي أوقفها وبند الضيافة ومت 
حتويله للنيابة وكثير من قضايا الشبهات 

املالية وتضخم احلسابات.

الغامن: نسعى لطرح قانون «البدون» على املجلس وحسمه 
 حتى لو مت فض دور االنعقاد وفقًا لإلجراءات الالئحية

قــال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن إن عدم اكتمال نصاب 
اجتماع جلنة الشؤون الداخلية والدفاع اليوم لن يثني املجلس عن 
السعي إلى مناقشة قانون البدون وحسمه بالتصويت حتى لو مت 

فض دور االنعقاد وذلك وفقا لإلجراءات الدستورية والالئحية.
وأوضــح الغامن في تصريح صحافــي مبجلس األمة أمس أن 
قانون البدون الذي قدمه وأعضاء آخرون في غاية األهمية ويجب 
االنتهاء منه قبل نهاية هذا املجلس، الفتا الى أن رئيس جلنة الداخلية 
والدفاع أبلغه عدم اكتمال نصاب اجتماع اللجنة بسبب إصابة بعض 
أعضائها مبرض كورونا. وذكر الغامن «هذا ليس عذرا لهم، وعلى 
اللجنة أن جتتمع وترفع تقريرها سواء باملوافقة أو الرفض، وفض 
دور االنعقاد ال يعني عدم التمكن من مناقشــة هذا املوضوع بل 
سيناقش بإذن اهللا ســواء في اجتماع غير عادي وفق اإلجراءات 

الدستورية والالئحية املتبعة وليحسم األمر بالتصويت».
وأشار الغامن إلى أن هناك العديد من املشاورات واللقاءات بني 
مقدمي القوانني املتعلقة بالبدون لتقريب وجهات النظر املتباعدة بني 
القوانني املطروحة.  وقال الغامن «هناك ٣ قوانني شبه متشابهة إلى 

حد كبير، ونحن نريد العنب وليس الناطور، ونريد قانونا يحافظ 
على هويتنا الوطنية ويضع حال جذريا لهذه املشــكلة وال نسعى 
لظلم أي فئة مهما كانت بعكس ما يحاول البعض أن يشــيعه ألنه 
هو املستفيد من األوضاع احلالية». وأكد الغامن أن القانون يجب أن 
يكون واضحا، وأن مشكلة البدون يجب أن تنتهي بحلول جذرية، 
وأن الهوية الوطنية ليست سلعة تباع وتشترى، وأن هناك مستحقني 

مظلومني وفق األوضاع احلالية.
وقال الغامن «أدعو اجلميع قبل أن يبدي رأيه في أي قانون على 
األقل أن يقرأه، ألنه تصلني بعض االستفسارات وأقرأ بعض التعليقات 

التي تدل بوضوح جلي بأنهم لم يطلعوا أو يقرأوا هذا القانون».
وأضاف الغامن «هناك أناس لديهم مالحظات ســواء مؤيدة أو 
معارضة ونحن في دولة دميوقراطية ويحسم املوضوع بالتصويت 
في مجلس األمة، وعندما نتحدث عن مشاورات فما يتم االتفاق عليه 
يقلــل من هذه اخلالفات لكن ما هو مختلف عليه ولم يتم التوافق 

بشأنه يحسم بالتصويت داخل قاعة عبداهللا السالم».
ودعا الغامن أعضاء جلنة الداخلية والدفاع إلى اإلسراع في االنتهاء 

من قانون البدون ورفعه للمجلس بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى 
الدعوة الجتماع غير عادي ملناقشة هذا القانون.

مــن جهة أخرى، أعلن الغامن عن توجيهه اليوم دعوة حلضور 
اجللسة اخلاصة التي ستعقد يوم غد والتي ستيتم خاللها مناقشة 
املداولة الثانية لقانوني اإلفالس وهيئة شؤون الزراعة إضافة إلى 
قوانني اإلدارة العامة للتحقيقات واخلطوط اجلوية الكويتية والتركيبة 

السكانية وذوي اإلعاقة.
وأضاف الغامن «غدا سأوجه الدعوة للجلسة اخلاصة التي ستعقد 
يوم األربعاء ويعتمد على ما انتهت منه اللجان التي عقدت اليوم، 

فسأعلن عن مواضيع جلسة األربعاء غدا إن شاء اهللا».
وردا على سؤال صحفي بشأن اجراءات احلضور للجلسة ذكر 
الغامن أنه بانتظار انتهاء كامل املسحات حيث ستقوم وزارة الصحة 
بإرسال كشف باملسموح لهم حضور اجللسة وغير املسموح لهم 
بسبب اإلجراءات الصحية البروتوكولية، مضيفا «ستخبر وزارة 
الصحة واملجلس املصابني بذلك، وإن شاء اهللا يوم اخلميس سيكون 

فض دور االنعقاد». ملشاهدة الڤيديورئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن

«املالية» تصوت اليوم على تعويض عمالء 
البنوك املتضررين من تداعيات «كورونا»

رشيد الفعم

ناقشت جلنة الشــؤون املالية واالقتصادية في اجتماع 
فرعي عقدته أمس مشروع القانون املقدم من احلكومة بشأن 
دعم وضمان متويل البنوك احمللية للعمالء املتضررين من 
تداعيــات أزمة ڤيروس كورونا. وقال عضو اللجنة النائب 
ماجد املطيري في تصريح مبجلس األمة عقب االجتماع إن 
مشروع القانون جيد وأن احلكومة تأخرت فيه كثيرا وهو 
يهدف إلى دعم املشــروعات الصغيرة واملتوســطة وأيضا 

الشركات األخرى مبا يساعد في تنشيط االقتصاد.
وأضاف أن االجتماع مت بحضور وزير املالية براك الشيتان 
ووزيــر التجــارة والصناعة خالد الروضــان، وممثلني عن 
البنك املركزي وهيئة االستثمار والصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة واحتاد مصارف 
الكويت واجلمعية االقتصادية. وبني أنه مت االستماع لرأي 
احلكومة واجلهــات التي حضرت االجتماع، وســيتم على 
هامش جلسة اليوم التصويت على التقرير النهائي للجنة 

ناصر الدوسري وماجد املطيري أثناء اجتماع اللجنة املاليةبشأن مشروع القانون وإحالته للمجلس.

«الصحية» لرفع نسبة العمالة الوطنية في «النفطي اخلاص» إلى ٥٠٪
ناقشت جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل 
أمس تكليف مجلس األمة لها ببحث عدم تطبيق قانون 
العمل بالقطاع النفطي على العاملني الكويتيني بالقطاع 
النفطي اخلاص بحضور وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء بالوكالة د. خالد الفاضل وعدد من قياديي الوزارة، 
والفريق التطوعي للعاملني الكويتيني بالقطاع النفطي 
اخلاص. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في 
تصريــح مبجلــس األمة إن املناقشــات تركزت حول 
مطالبات احتاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات 
املشروعة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي اخلاص. 
وأوضح أن االجتماع استعرض إحصائيات حول عدد 
العاملــني في القطاع النفطي اخلاص الذين يشــملهم 
التكويت والذي يصل عددهم إلى ١٤ ألفا منهم ٤ آالف 
شــملهم التكويت فعليا، و١٠ آالف لم يشــملهم. وبني 
أنه وفقا إلفادة وزير النفط فإن نســبة التكويت في 

القطــاع النفطــي اخلاص تصل إلــى ٢٥٪ ومت رفعها 
حسب رد وزير النفط خالل االجتماع إلى ٣٠٪. وقال 
حماد إن اللجنة طالبت بتكويت العشرة آالف الباقية 
ورفع نسبة التكويت إلى ٥٠٪ على أن يتم رفعها ٥٪ 
ســنويا خاصة أن نســبة العمالــة الوطنية في دول 

اخلليج أعلى من نظيرتها في الكويت.
وأكد حماد أن وزير النفط أبدى تعاونه مع اللجنة 
وموافقته على زيادة هذه النســبة وهذا يســجل له، 
مضيفا أن اللجنة سوف تتابع مطالب العمالة الوطنية 

في القطاع النفطي اخلاص حتى يتم تنفيذها.
مــن جهتــه، قال عضــو اللجنة النائــب د. حمود 
اخلضير إن وزيــر النفط د. خالد الفاضل أكد للجنة 
العمل على دراسة أوضاع العاملني في القطاع النفطي 
اخلاص من أجل وضع الئحة تنظم عملهم وتتضمن 
مساواتهم في البدالت مع نظرائهم في القطاع احلكومي.

ولفت إلى أن اللجنة اقترحت تعديل الالئحة الداخلية 
للقطــاع النفطي إليجاد هيكل تنظيمي خاص لهؤالء 

العاملني والذي يبلغ عددهم ١٤ ألف عامل تقريبا.
وأوضح اخلضير أن الوزيــر الفاضل تعهد برفع 
نسبة التكويت تدريجيا إلى أن تصل إلى العدد املطلوب 
إلحالل العمالة الوطنية في هذا القطاع احليوي املهم. 
وأضاف أن اللجنة أكدت بدورها ضرورة تطبيق حكم 
محكمة التمييز واجب النفاذ ملساواة العاملني في القطاع 
النفطي اخلاص بنظرائهم في القطاع احلكومي، مشددا 
على مشــروعية مطالب العاملني في القطاع النفطي 
اخلاص خاصة أن األعمال متشابهة في كال القطاعني.

وأضاف أن من بني تلك املطالب صرف بدل طريق 
وبدل الســاعات اإلضافية والعــالج املجاني للعاملني 
وأسرهم وبدل السكن ومساواتهم في الرواتب احلالية 

د.محمد احلويلة وسعدون حماد وطالل اجلالل واسامة الشاهني ود.حمود اخلضير خالل االجتماعواالمتيازات األخرى.

العدساني ُيجدد مطالبه بإلغاء 
الرواتب االستثنائية ألعضاء املجلس

رياض العدساني

ملشاهدة الڤيديو

املال: جلنة التحقيق في شبهات إيرباص وجتاوزات «الكويتية» أنهت تقريرها
التحقيــق  انتهــت جلنــة 
في شــبهات التنفيــع بصفقة 
«ايرباص» والتجاوزات املالية 
واإلدارية في اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة فــي اجتماعها امس 
من تقريرهــا النهائي متضمنا 
عددا من النتائج والتوصيات.

وقال رئيس اللجنة النائب 
د.بدر املال، في تصريح مبجلس 
األمــة، ان اللجنــة عقــدت ١٤ 
اجتماعــا بحضور مســؤولني 
عن كل من مؤسســة اخلطوط 
الكويتيــة وديــوان  اجلويــة 
احملاسبة وهيئة مكافحة الفساد 
(نزاهة) واإلدارة العامة للطيران 
املدني والهيئة العامة لالستثمار 
وغيرها من اجلهات احلكومية.
وعــن شــبهات الرشــاوى 
في صفقــة االيرباص، أوضح 
د.املال انه مت فحص كل ما انتهى 
إليــه املكتب البريطاني والذي 
صدر عنه حكم حملكمة كراون 
كورد للتســوية ما بني املكتب 
البريطاني وشركة االيرباص، 
الفتا إلى أن اللجنة اطلعت ايضا 
علــى تقرير املكتب الفرنســي 
وحكــم محكمــة كولومبيــة 
واملرفقات املوجودة معه. واشار 
إلى أنه في الفقرة ٣٥ من حكم 
محكمة كراون كورد ذكرت ان 
الكويت من ضمن ١٥ دولة سيتم 
فحصها، ولكن في ذات الفقرة 
ذكــرت ٧ دول لم تكن الكويت 
من ضمنها، وانتهت الى وجود 
بعض الشبهات في ٥ دول وهي 
سريالنكا واندونيسيا وغيرها 
مــن الــدول وليس مــن بينها 
الكويت. واكد د.املال أن تقرير 
املكتب الفرنســي اعتمد نفس 
البريطاني ولم يظهر  التقرير 
اي دور للكويت وكذلك احملكمة 
التــي اعتمــدت  الكولومبيــة 
التقاريــر نفســها، موضحا أن 
اللجنة فحصت بعض مستندات 
الكولومبيــة  حكــم احملكمــة 
ووجــدت ان هنــاك تقريرا من 

هذا الشأن مع شركة االيرباص 
واملكاتب البريطانية والفرنسية 
واالميركيــة للحصــول علــى 
اي مســتندات مفيــدة في هذه 

الواقعة.
املاليــة  وعــن املخالفــات 
واإلدارية للكويتية فيما يتعلق 
بصفقات شركة إيرباص، أشار 
د.املال إلــى أن اللجنة تبني لها 
ان «الكويتيــة» تعاقــدت مــع 
«ايرباص» لشراء ١٥ طائرة من 
طــراز ٣٢٠ new وعــدد خمس 
طائرات ٣٥٠ وبعد ذلك استبدلت 
٥ طائــرات أخرى من ٣٥٠ إلى 
طائــرات ٣٣٠-٨٠٠. وأشــار 
إلى وجــود مالحظات من قبل 
اللجنــة علــى هــذه الصفقات 
التــي لــم تلتــزم مبــا انتهت 
الدراســات االستشــارية  إليه 
ملتطلبــات «الكويتيــة» التــي 
تتغير من وقت إلى آخر، ما جعل 
أسطولها يتكون من خليط من 
الطائرات ونتج عن ذلك زيادة 
في التكاليف املالية والتشغيلية.
وأضاف أن اللجنة تبني لها 
أيضا أن هناك طائرات خرجت 
عن اخلدمة في منتصف تاريخ 
اســتالم الطائرات اجلديدة ما 
دفع «الكويتية» إلى توقيع عقد 
لشــراء ١٠ طائرات من نوعية 
بوينــغ ٧٧٧ بقيمة ١٥٢ مليون 

دوالر للطائرة الواحدة.
وأشار إلى أن هناك ٥ طائرات 
من بني تلك الطائرات أعيد بيعها 
مرة أخرى بقيمــة ١٦٠ مليون 
دوالر ثم استئجارها، موضحا 
الرجوع للدراســات  أنه عنــد 
اخلاصة بعملية الشراء وجدت 
اللجنــة أن الدراســات أوصت 
بشراء طائرات ٣٥٠ من شركة 
بوينغ ذات املســافات الطويلة 

وذات البدن العريض.
ولفت إلى أن هذا األمر جعل 
«الكويتية» تفكر في استدعاء 
مكتــب مكينــزي الــذي ارتأى 
تغيير هذه الطائرات، ما جعل 

مــن إحــدى الشــركات نتيجة 
قبول هذا التعويض. وكشــف 
ان اللجنة اوصت ايضا باإلحالة 
إلى «نزاهة» موضوع بيع محرك 
طائرة بقيمة ٤٥ ألف دينار على 
الرغم مــن ان قيمته تصل الى 
مليون دينار وذلك دون تقييم 

أواتخاذ اي إجراءات سليمة.
ولفت د.املال إلى ان اللجنة 
تبني لها ايضا ان هناك مطالبات 
ماليــة مباليــني علــى الديوان 
األميري لم يتم حتصيلها وان 
«الكويتيــة» وقعت في اخطاء 
ادارية بعدم التزامها بتحصيل 
هــذه األمــوال وعــدم التزامها 
بعروض األسعار لقطع الغيار، 
وقــد أوصــت اللجنــة بإجراء 
حتقيق إداري حملاسبة املتسبب 
في ذلــك. وأوضــح أن اللجنة 
الحظــت أن شــركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة تســتعني 
العمالــة  بشــركتني لتوريــد 
ملناصــب معينــة، وأن العقود 
مع هذه الشــركات ال قيمة وال 
حاجة لها ألن هذه الشركات لم 
تلتزم بشروط اإلعالن املوجودة 
ولم تقدم قيمة مضافة مبن يتم 

اختيارهم لهذه املناصب.
وبــني أن اللجنــة أوصــت 
بإلغاء هذه العقود، خصوصا 
أن الشــؤون اإلدارية لشــركة 
اخلطــوط اجلويــة الكويتيــة 
بإمكانها تولي عملية استقطاب 
الكفاءات والتعيني في الشركة 
بشــكل عــام. وأشــار إلــى أن 
االتفاقيــة املوقعة مع شــركة 
«سبنسر ســتيوارد» الختيار 
التنفيــذي لشــركة  الرئيــس 
اخلطوط اجلوية الكويتية لم 
تقم بعملها بشــكل سليم ولم 
تلتــزم بشــروط اإلعــالن، بل 
وافقت على ترشــيح الرئيس 
التنفيذي السابق للشركة على 
الرغم من عــدم امتالكه مؤهال 
جامعيا، مبينا أن الكتاب الذي 
أتى به الرئيس التنفيذي السابق 

فرق العملة أدى إلى خســارة 
بقيمة ٧٥٠ ألف دينار تقريبا.

وقال ان اللجنة رصدت أمرا 
آخر يتعلق بإعادة املتقاعدين 
الذين خرجــوا وحصلوا على 
شــيك ذهبــي مبناصــب أعلى 
ورواتــب أعلــى، وقــد خالفت 
الشركة القانون بعدم مخاطبة 
العامــة للتأمينات  املؤسســة 
االجتماعية، موضحا أن مؤسسة 
التأمينــات اعتبرت أن اخلدمة 
لهؤالء مستمرة وطالبتهم بإعادة 
الرواتب التأمينية ودفع خصم 
قسط تأميني من الرواتب التي 
يتقاضونها من شركة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
وبــني أن اخلطوط اجلوية 
الكويتية اعترفت بهذا، وكانت 
تدفــع هذه الرواتب عن طريق 
الصنــدوق وليــس عن طريق 
حتويــالت بنكيــة ألنهم كانوا 
يعلمــون باخلطأ، مشــيرا إلى 
أن اللجنــة أوصت بأن تتحمل 
الشركة كلفة املطالبات املالية 

للتأمينات االجتماعية.
ورأى أن املصيبة والكارثة 
في األخطاء اإلدارية اجلسيمة 
غير املســبوقة التــي رصدتها 
اللجنة فــي الشــركة، معتبرا 
أنها أخطاء غير مســبوقة في 
القطاعات احلكومية. وأوضح 
أنــه بعــد االســتعانة بتقرير 
جلنة تقصي احلقائق وتوجيه 
األسئلة البرملانية واملعلومات 
الــواردة تبــني  واملســتندات 
حصول مخالفات متعددة منها 
توظيف بعقود مؤقتة ملوظفني 
غير كويتيني جتاوزوا ٦٥ عاما، 
والتوظيف بوظائف ليس لها 
وصف وظيفي، وحتويل موظفني 
على العقد الشامل بدون ضوابط 
وبزيادات تثقل كاهل الشركة من 
الناحية املالية. وأفاد بأن اللجنة 
رصدت مخالفــات في التعيني 
برواتب مرتفعة ال تتناسب مع 
املؤهــالت واخلبرة وباملخالفة 

املؤسسة تطلب تغيير الطائرات 
الــى طائــرات ٣٢١  اخلمــس 
باعتبارهــا أكثر رغبة وعملية 
إال ان شــركة ايرباص رفضت 
ذلك. وأشار إلى أن «إيرباص» 
عرضــت مقترحــا فــي نهاية 
٢٠١٨ بتغييــر خمــس طائرات 
٣٥٠ الى ٨ طائرات A٣٣٠، إال أن 
جميع رؤساء اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة فــي اجتماعهــم مع 
اللجنة أكدوا ان هذه الطائرات 
غيــر مرغوب فيهــا عامليا وأن 
هناك مشاكل في اعادة بيعها.

وبني د.املال ان هناك شركات 
عاملية رفضت شــراء مثل هذه 
الطائــرات لكــون محركاتهــا 
منخفضة وقد تتعرض لتطاير 
احلصــى فــي مــدرج املطــار، 
لذلــك أوصت اللجنة مبحاولة 
التصــرف بأي طريقــة أخرى 
مبــا ال يضر املــال العام. وأكد 
أن اللجنة رأت ان «الكويتية» 
اســتعجلت فــي طلــب صفقة 
طائرات ٣٢١ من شركة ايرباص 
قبل ان تأتيها املوافقة، ما كلف 
املال العام مبالغ تصل الى ٢١٥ 
ألف دوالر. وأوضح أن هذا األمر 
جعل اللجنة توصي بإحالة األمر 
الي ديوان احملاسبة باعتبارها 
مخالفة مالية تستوجب النظر 
فيها من قبــل مجلس التأديب 

املوجود في ديوان احملاسبة.
واشار د.املال إلى ان اللجنة 
تبــني لهــا ايضا تأخر شــركة 
ايرباص في تسليم «الكويتية» 
ثالث طائرات ما جعل املؤسسة 
تقوم بتأجير طائرات، االمر الذي 
كلف الشركة اموال نتيجة خطأ 

وقع من شركة ايرباص.
وأضاف أن ذلك األمر جعل 
ايربــاص تعــوض الكويتيــة 
بـــ ٨٨٠ ألــف دينــار فــي ظل 
املبالــغ الكبيرة التــي تكلفتها 
«الكويتية» من عملية اصالح 
الطائرات املوجــودة وخروج 
طائرات واســتئجار ٣ طائرات 

يتعلق بقرار تنظيمي باعتبار 
هذا املؤهــل جامعيا ولكن في 
املقابل هناك كتاب من التعليم 
العالي يفيد بأن هذه الشهادة لم 
تعادل مؤهال جامعيا. وأكد أن 
اللجنة وجدت فروقات ومواد 
مفقــودة من مخزون الشــركة 
الفائض املوجود لدى شــركة 
التســويق (فازيــرو) بقيمــة 
٦٫٥ ماليني تتعلق بقطع غيار 
موجــودة فــي مدينة ســياتل 
األميركية ولقطع غيار طائرات 
موجــودة قبل الغزو الغاشــم 
وطائــرات خرجت من اخلدمة 
بعد التحرير، وكان هناك إدراج 
ملخصصات مــن أجل إيصالها 
لقيمة صفــر، مبينا أن اللجنة 
أوصت باستمرار املكتب القانون 
باخلارج في متابعة هذا األمر. 
وأفــاد بــأن احتفالية شــركة 
اخلطــوط اجلويــة الكويتيــة 
مبرور ٦٥ عاما على تأســيس 
الشركة رصد لها ميزانية بقيمة 
٩١٩ ألــف دينــار لكــن نتيجة 
خلطأ في التبويب احملاســبي 
ـ أقر به رئيس مجلس اإلدارة 
ونائبه ـ أدى إلى ارتفاع قيمة 
املصاريــف إلــى ١٫٣٠٠ مليون 
دينار، في حــني أن هذا الفرق 
يجب أن يكون في أبواب أخرى 
في امليزانية، باإلضافة إلى أن 
عدة جهــات لم تدفع الرعايات 
التي كان املفترض أن تدفعها. 
ولفت إلــى ان التحقيق أثبتت 
وجــود مخالفة بعدم اإلفصاح 
عــن صــرف مكافــأة شــهرية 
لرئيس مجلس إدارة الشركة، 
اللجنــة وجود  كما اكتشــفت 
مبالغ مودعة بحسابات في الهند 
وبنغالديش تصل قيمتها إلى 
٢٤ مليون دينار ظلت محبوسة 
في هذين البنكني دون أن يتم 
استجالبها إلى خزانة الشركة 
وهي بحاجة لهــذه املبالغ مما 
اضطرها إلى االقتراض، مبينا 
أن هذه املبالغ مت توريدها ولكن 

جلــدول الرواتــب، وتضمــني 
العقود اجلديدة املعتمدة لتنظيم 
املتقاعدين شروط جديدة غير 
مألوفة، باإلضافة إلى جملة من 
التعيينات املخالفة ملوظفني من 
عــدة جنســيات داخل وخارج 

الكويت وبرواتب عالية.
وقال د.املال ان هناك فوضى 
إداريــة حتصــل فــي شــركة 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية، 
واللجنــة اتخــذت قراراتهــا 
باإلجماع، وهناك خلل جسيم 
في الشركة، مشيرا إلى أن قرار 
وزير املالية باستبدال مجلس 
اإلدارة السابق كان قرارا سليما 
بســبب قبولهم بهذه األخطاء 
اإلدارية وعدم مواجهة اإلدارة 
األخطــاء  بهــذه  التنفيذيــة 
اجلســيمة. وطالــب مجلــس 
إدارة شــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية اجلديد بإعادة التقييم 
اإلداري واملالي داخل الشــركة 
ويعيــد الثقــة لهذا األســطول 
ويعطــي احلقــوق ألصحابها 
داخل الشــركة. وأشــاد د.املال 
بعمل فــرق ديوان احملاســبة 
وتعاونهــم املثمــر، قائال انهم 
يعملــون باحترافيــة في إبداء 
املالحظــات وتدوين املخالفات 
مبوضوعــي  يتعلــق  فيمــا 
التحقيق، مؤكدا استفادة اللجنة 
مــن مالحظاتهــم واعتبارهــا 

مبنزلة خارطة طريق.

د.بدر املال

املمكــن االســتفادة منــه فــي 
مكافحة الفساد. وبني أن هناك 
وسيطني احدهما لبناني واآلخر 
فرنســي لهما دور في صفقات 
متعلقة بطائــرات هيليكوبتر 
ومخالفات لقوانني االسلحة ال 
عالقة ملؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بها. ولفت د.املال إلى 
ان العديد من اجلهات احلكومية 
ابرمت عقودا تتعلق بصفقات 
هيليكوبتــر، وتبــني ايضا ان 
اللبناني حتصــل على عمولة 
قدرها ٨٦٠ ألف يورو اودعت في 

حساب بنكي في لبنان.
وأشــار إلــى ان الوســيط 
الفرنســي الثاني حتصل على 
مليون و٤٠٠ ألف يورو اودعها 
ايضا في حساب بنكي في لبنان، 
مؤكــدا على ضــرورة متابعة 

اجلهات احلكومية لهذا االمر.
وكشــف أنــه وفقا ملــا قدم 
للجنة من مستندات، وافادات 
لم جتد أي ارتبــاط للخطوط 
اجلويــة الكويتيــة بهذا األمر، 
لكن تكشف لها من خالل حكم 
الكولومبيــة وجود  احملكمــة 
ما يتعلــق بصفقــات طائرات 

هيليكوبتر عسكرية.
وبــني أن اللجنــة أوصــت 
«نزاهة» باملتابعة الدولية في 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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إحالة موظفة في مرور األحمدي و«صدام حسني» البنغالي إلى النيابة 
لتحصلهما على رشوة جتاوزت ٣٠ ألف دينار من وافدين

عبداهللا قنيص

بعد عــودة احلياة تدريجيا الى 
طبيعتها في أعقاب توقف العمل في 
مؤسســات الدولة وحتى ال يحدث 
تزاحم في إدارات وزارة الداخلية، 
كان هنــاك حــرص علــى تخفيف 
التكدس في إدارات وزارة الداخلية 
من خالل استحداث منصة للحصول 
على مواعيد مســبقة، واستطاعت 
وزارة الداخلية خالل األشهر القليلة 
املاضية، وحتديدا منذ شهر يونيو 
استخراج ٣٤٣١١٥ باركود، ومن بني 
هذا العدد والذي انفردت «األنباء» 
بنشره من خالل احصائية خاصة 
ملركــز نظــم املعلومــات ٧٢٫٧٤٧ 
االدارة  املــرور املختلفــة،  إلدارات 
العامــة للمــرور وللتســهيل على 
املواطنني واملقيمني قامت بسلسلة 
من اخلطوات التي كانت تهدف الى 
عدم تزاحم املراجعني، إذ انها قامت 
بعدم إلزامية مراجعة كل من انتهت 
رخصة ســوق املركبة حتى األول 
من يونيو، وســمحت ألي مواطن 
أو مقيم التردد مباشرة الى إدارات 
املرور لتجديد دفاتر املركبات دون 

احلاجة الى مراجعة أوراق الفحص 
الفني، ولكن شريطة احلصول على 
موعد مسبق أو باركود، إال أن رغبة 
أعداد كبيرة من الوافدين في جتديد 
دفاتر مركباتهم فتح شهية ضعاف 
النفوس ومن بني ضعاف النفوس 
مواطنة ووافد بنغالي استغال هذه 
الرغبة، فقاما بإجناز تلك املعامالت 
دون موعد مسبق ولكن مبقابل مالي، 
رائحــة املعامالت غيــر اخلاضعة 
ملواعيد مســبقة وصلت الى قطاع 
األمن اجلنائي ليقوم بدوره ويلقي 
القبض على الوافــد والذي بدوره 
أرشد عن املوظفة والتي أخضعت 
هي األخرى للتحقيق ومت إحالتهما 
الى النيابة العامة لتقاضي رشوة 
مقابل إجناز أعمال تدخل في نطاق 
اختصاصهــا، أما الوافــد البنغالي 
فكشفت التحقيقات والتحريات عن 
مفاجــآت غريبة حيــث كان يغادر 
محل عمله ويلتقط املعامالت مع ٢٠ 
دينارا وينجزها بواســطة املوظفة 

ويتقاسم معها حصيلة الرشوة.
وحول التفاصيل الكاملة للقضية 
والتحريات والتحقيقات، قال مصدر 
أمني لـــ «األنباء» إن رجــال إدارة 

بحــث وحتري محافظــة االحمدي 
يتقدمهم مديــر االدارة العقيد عمر 
الرشيد وصلت اليهم معلومة تفيد 
بأن هناك وافدا بنغاليا يدعى «صدام 
حسني» ويعمل في مرور االحمدي 
يقوم بإجناز معامالت جتديد دفاتر 
املركبات بعد احلصول على رشوة 
ومقابل مالي يقدر بـ٢٠ دينارا مقابل 
إجناز أي معاملة خاصة لوافدين.

وأضــاف املصــدر األمني: وجه 
العقيد عمر الرشيد ضابط مباحث 
منطقة الفنطاس الرائد تامر الدبوس 
بإجراء املزيد من التحريات والتأكد 
من حقيقة تلقي الوافد صدام حسني 
رشوة الى جانب أهمية معرفة من 
ينجز لهــذا الوافــد املعامالت، كما 
شدد على ضرورة املضي في جميع 

االجراءات القانونية.
وأردف املصدر بالقول: قام الرائد 
الدبوس بإجراء مزيد من التحريات 
والتي أكدت املعلومات التي وصلت 
الى مدير مباحث األحمدي ولزيادة 
التأكيد مت إرسال مصدر من املباحث 
الى الوافد صدام حسني، والذي التقط 
الطعم سريعا، وعليه جرى ضبط 

الوافد.

وذكر املصــدر: ما إن مت توقيف 
الوافد حتى اعترف بأنه مجرد وسيط 
لتسّلم املعامالت، وانه يدخل بها الى 
املوظفة والتي تقوم بإجنازها ليقوم 
هو بإعادة تسليمها الى الوافدين، 
وانه وعلى حســب تأكيده يتقاسم 
قيمة كل معاملة بواقع ١٠ دنانير له 

وعشرة دنانير للموظفة.
وأشار املصدر الى أن الوافد أقر 
بأنه حتصل خالل األشــهر الثالثة 
املاضية علــى ٣٠ ألف دينار، وانه 
حول الى موطنه ١٥ ألف دينار جراء 
هــذا العمــل، الفتا الــى أن اإلجراء 
الالحــق كان بإجــراء حتقيــق مع 
املوظفة والتي حاولت في بداية األمر 
إنكار التهمة، ولكن بعد مواجهتها 
باعترافات الوافد وحتريات املباحث، 
أقرت باشتراكها في اجلرمية لتتم 

إحالتها الى النيابة.
ولفــت املصدر الــى أن مباحث 
األحمــدي رفعت تقريــرا بالقضية 
الــى إدارة مــرور األحمــدي والتي 
بدورها قامت بحصر املعامالت التي 
أجنزتهــا املوظفة وتبني أنها أرقام 
قياسية تبرهن على قيامها بإجناز 

آالف املعامالت.

تقاسمت معه املبالغ التي حتّصل عليها مقابل جتديد دفاتر املركبات دون مواعيد مسبقة

«املرور» أجازت ملن انتهت دفاتر مركباتهم خالل جائحة كورونا التجديد دون حاجة للفحص الفني

   مباحث األحمدي أرسلت تقريرًا للمرور وجاٍر حصر املعامالت التي أجنزتها املواطنة بعد العودة التدريجية للحياة

عقب مقالي عن االســتجواب املقدم الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح والتأكيد على 
ان الصالح «قد التحدي» وسياسي محنك، وثقتي في انه 
سيتخطى االستجوابات ملقدرته وحنكته السياسية وألن 
الشعب أحبه ويسانده، تلقيت في اليوم نفسه أكثر من 

اتصال بني مؤيد ومعارض.
احترم وجهات النظر واعتدت على تقبل الرأي والرأي 
اآلخر، ولكن دخلت في حتد مع أحد الوزراء احلاليني وهو 
صديق، بعدما قال «ان الوزير أنس سيزاح من املنصب 
قريبا جدا ألن هناك من يترصد له وللحكومة بشكل عام، 
إذا لم يتم استبدال بعض الوزراء بآخرين، وإذا لم يحدث 
ذلك فستتوالى االستجوبات وصوال إلى طلب عدم التعاون» 
في املكاملة ذاتها اتفقت مــع الوزير في جزئية ان هناك 
من يخطط ويصر كي ال يستمر الصالح وزيرا للداخلية، 
وكذلك استمرار سيل االستجوابات، وفي االتصال ذاته 
أكدت له أنه لن تفلح كل اخلطط في إجبار احلكومة على 
تغيير وزاري ولن متنع احلكومة من حضور جلسة عدم 

التعاون اذا ما وصلت االمور إلى هذا احلد.
بعد مرور اكثر من شهر، تأكدت انني محق في وجهة 
نظري، فها هي االستجوابات تتوالى على عدد كبير من 
الوزراء وال أتذكر كم االستجوابات وملن قدمت لكثرتها، 
وكل ما أتذكره االستجواب املقدم لسمو رئيس مجلس 
الوزراء والذي أبلى فيه بالء حســنا، واستوقفني قول 
ســموه «أقسمت على احترام الدســتور، واحترام حق 
االستجواب، فال إحالة للدســتورية وال للتشريعية وال 
للسرية وال للشطب، فأنا على يقني بأن االستجواب يعود 
بالنفع والفائدة على االداء احلكومي، وكل يوم اقرأ اللوحة 
التي وضعها الشيخ عبداهللا السالم، رحمه اهللا، على قصر 
السيف (لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك) على األقل اربع 
مرات». وها هي املؤشرت تؤكد ان احلكومة سوف حتضر 
جلســة االربعاء املخصصة ملناقشة طلب عدم التعاون 
وستتجاوز هذا الطلب وستستكمل مسيرتها ولن تتحقق 
خطط بعض النواب الذين يدفعون لعدم التعاون من قبيل 
االنتقــاد والظهور اإلعالمي قبل االنتخابات، ورغبة في 

لفت نظر املجتمع.

وجهة نظر

ثقة في التعاون

 aljalahmahq٨@hotmail.comبقلم: محمد اجلالهمة

أكادميية تتهم أربعينيًا بسّبها

سلب ٧٠ رأس غنم
بعد تكبيل احلارس

محمد اجلالهمة

تقدمت أكادميية كويتية من مواليد ١٩٧٣ ببالغ إلى مخفر 
شــرطة النويصيب متهمة مواطنا في العقد الرابع بســبها 
وقذفها، فيما لم توضح املبلغة ما إذا كان املدعى عليه تعرفه 
أم مجــرد أن القضية ما صدر عن املواطن من ســب وقذف. 
وبحســب إفادة األكادميية، فإن تعرضها للســب جاء خالل 
وجودها في مسنة مقابل شاليهات باملنطقة اجلنوبية، وجار 
استدعاء املدعى عليه للتحقيق مبا نسب إليه من إدعاءات.

محمد الدشيش

شــرع رجال املباحث في البحث عن مجهولني قاموا بسلب 
٧٠ رأس غنم من جاخور في منطقة ميناء عبداهللا بعد تكبيل 
احلارس اآلسيوي، وبحسب مصدر امني فإن كفيل الوافد تقدم 
الى مخفر شــرطة ميناء عبداهللا، مشيرا الى ان احلارث ابلغه 
بأنه في قرابة الثانية والنصف من بعد منتصف الليل فوجئ 
بنحو ٦ اشخاص كانوا على مركبتني «وانيت» يقومون بتكبيله 
وتركه، وبعد محاوالت استطاع احلارس ان يفك قيوده ليبلغ 
كفيله، ويقوم بحصر األغنام واكتشاف سرقة األغنام السبعني.

عدل ومحاكم

النيابة تخلي سبيل ٣٤ شخصًا 
اتهموا بتنظيم انتخابات فرعية

تأييد حبس مغرد ٣ سنوات 
إلساءته إلى مسند اإلمارة

أمرت النيابة العامة بإخالء ســبيل ٣٤ شخصا من منظمي 
ومرشــحي االنتخابات الفرعية في الدائرتني الثانية واخلامسة 

بكفالة ١٠٠٠ دينار لكل منهم.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت األســبوع املاضي 
إحالتها تسع قضايا تتعلق بتنظيم انتخابات فرعية تخالف قانون 
االنتخاب، كما أعلنت أمس األول رصدها ســبعة مواقع نظمت 

فيها انتخابات فرعية السبت املاضي.

أيدت محكمة االستئناف حكما أوليا قضى باحلبس ٣ سنوات مع 
الشغل والنفاذ ملغرد خالف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات.

وأحيــل املتهم إلى احملاكمة بعدما اتهمتــه األجهزة األمنية 
بتدوين عبارات مسيئة إلى مســند اإلمارة بحسابه في موقع 

التدوين االجتماعي «تويتر».

عبدالكرمي أحمد

ضبط آسيوي تعدى
على القيم الدينية

ذكــرت اإلدارة العامة للعالقــات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية أن قطاع األمن اجلنائي متكن من ضبط اآلسيوي 
الذي انتشــر مقطع ڤيديو له، شــوهد يقوم بالتعدي على 

حرمة القرآن الكرمي عمدا.
وأوضحــت اإلدارة انــه مت ضبطه وحتويلــه إلى جهات 
االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة مبا يتعلق 

بالواقعة.
وتهيب اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني باجلميع 
الى االلتزام باآلداب العامة في البالد، واحترام القيم الدينية، 
وتؤكد أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي شــخص يقوم 

بالتطاول على الذات اإللهية والدين اإلسالمي.

انقالب مقطورة يعيق السير 
على «السابع»

محمد الدشيش

شــهد طريق الدائري السابع صباح أمس حادثا مروريا 
عبارة عن انقالب مقطورة ما أدى الى إعاقة شديدة في حركة 
الســير. وفور تلقي عمليات وزارة الداخلية بالغا باحلادث 
توجهت عدة دوريات قامت بتنظيم حركة السير، فيما دعت 
وزارة الداخلية على تويتر مستخدمي الدائري السابع باجتاه 

اجلهراء الى البحث عن طريق بديل.

من حادث انقالب الشاحنة على الدائري السابع

أنثى وذكران لـ «املكافحة» بـ ٢ سيجارة مستعملة 
وفرامة «كيميكال» و٩ حبات مخدرة وورق لف

مبارك التنيب

أحال رجال مخفر شرطة قرطبة 
الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
فتاة وشابني حليازة مواد مخدرة، 
على ان يخضع املوقوفني للتحقيقات 
بشأن مصدر املضبوطات من املواد 
املخدرة، وإذا ما كانت بقصد التعاطي 
او ألسباب أخرى. وبحسب مصدر 

امني فإن احدى دوريات مخفر قرطبة 
وخالل جولة لها اشتبهت في مركبة 
بها شابان يجلسان في املقعد االمامي 
وفتاة جتلس في املقعد اخللفي وما 
ان شاهد االشخاص الثالثة دورية 
االمن حتي ظهــر االرتباك واضحا 

عليهم.
وإزاء االرتبــاك قام رجال االمن 
بالطلب من قائد الســيارة التوقف 

وبعــد املماطلة والتظاهر بأنه غير 
منتبه توقف وتبــني ان جميع من 
بداخل املركبة في حالة غير طبيعية، 
وعليــه جرى اســتدعاء الشــرطة 
النسائية وبتفتيش املوقوفني الثالثة 
مت العثور بحوزتهم على عدد ٢ زقارة 
بها اثار حشيش وفرامة كيميكال و٩ 
حبات بيضاء يشتبه انها مخدرة الى 

جانب ٢ علبة ورق لف.

سرقة ٥ كراتني سجائر و١٥٣ دينارًا من بقالة
مبارك التنيب

انتقل فريق من األدلة اجلنائية إلى 
بقالــة في منطقة ميدان حولي اســمها 
«األحالم» لرفع اآلثار بهدف معرفة املتهم 
الــذي قام بالدخول إليها ليال وســرقة 
أغــراض من داخلها. وبحســب مصدر 

أمني، فإن وافدا مصريا من مواليد ١٩٦٧ 
تقــدم الى مخفر شــرطة ميدان حولي 
ببالغ عن أنــه لدى فتحه البقالة نحو 
السادسة صباحا وجد الباب اخلارجي 
قد تعرض للكســر، وبجرد محتويات 
البقالة اكتشــف ان اللص سرق عدد ٥ 
كراتني صغيرة احلجم للســجائر الى 

جانب كسر ماكينة الكاشير واالستيالء 
على ١٥٣ دينارا. ورفــض الوافد اتهام 
شخص بعينه فيما لم تعرف ما إذا كانت 
البقالة داخلها كاميرات ميكن أن تكون 
قد وثقت اللص خالل مرحلة التنفيذ. 
هذا، ومت إخطار مباحث املنطقة لعمل 

التحريات اخلاصة بقضايا سرقات.

سقوط «ماال يشامي» على منت «كرڤان» 
ملغم بـ ٧٠ ُبطل

محمد اجلالهمة

وجه مدير عام مديرية أمن األحمدي 
اللواء صالح مطر بإحالة وافد بنغالي الى 
ادارة اإلبعاد بعد التحقيق معه للوقوف على 
مصدر خمور ضبطت بحوزته، مع التحفظ 
على كرڤان كان يستقله للوقوف على مالك 
تلك اآللية التخاذ اإلجراءات القانونية. وجاءت 

إحالة الوافد لإلبعاد والتحفظ على الكرڤان 
عقب ضبط ٧٠ بطل محلي داخله. وبحسب 
مصدر أمني، فإن دورية وخالل جولة لها 
في مزارع منطقة الوفرة اشتبهت في وافد 
يقود «كرڤان» ولدى توقيفه وتفتيشه عثر 
بداخله على ٧٠ بطل محلي، وتبني ان الوافد 
من اجلنسية الهندية ويدعى «ماال يشامي» 

الوافد الهندي وأمامه املضبوطاتويبلغ من العمر ٣٧ عاما.

«الداخلية»: استخدام تطبيق «هويتي»
إلثبات إقامة الوافد عند السفر

أحمد خميس

أصدر وكيل وزارة الداخلية 
الفريــق عصام النهــام تعميما 
بشأن استخدام تطبيق «هويتي» 
إلثبات إقامة الوافد عند السفر 
وجاء نص التعميم الذي اصدره 
وكيل الداخلية على النحو اآلتي:

تعميم رقم ١٠١ لســنة ٢٠٢٠ 
بشأن استخدام تطبيق هويتي 
Kuwait Mobile ID في إثبات إقامة 
الوافد (عند السفر). ورد لوزارة 
الداخليــة كتــاب الهيئة العامة 
للمعلومــات املدنيــة رقم ٣١٩٧ 
املــؤرخ ٢٠٢٠/٩/٢، واملتضمن 
اســتخدام تطبيــق «هويتــي» 
Kuwait Mobile ID فــي إثبــات 
إقامة الوافد عند الســفر وقرار 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية رقم ١ لسنة 

٢٠٢٠ والذي نص على اآلتي:
يعتد بالبطاقة املدنية الرقمية 
الصــادرة مــن خــالل تطبيــق 
Kuwait Mobile ID  (هويتــي) 

وذلك في تعريــف هوية الفرد 
في كل املعامالت احلكومية وغير 

احلكومية.
وحيــث إنه ميكــن االعتداد 
بالبطاقــة املدنية الرقمية محل 
البطاقة املدنية االصلية وميكن 
قراءتها آليا من قبل كل اجلهات 
في الدولة، ويتعني عليها االعتداد 
بها لالستدالل على وجود إقامة 
صاحلة للوافد صاحب العالقة.

لذا.. يتعني على كل قطاعات 
الوزارة واإلدارات االخرى االعتداد 
بالبطاقة املدنية الرقمية الصادرة 
 Kuwait «عن تطبيــق «هويتي
Mobile ID والعمل مبوجبها في 
كل املعامالت والسماح للوافدين 
بدخول البالد من خالل استخدام 

تطبيق هويتي.
الــوكالء املســاعدين  فعلى 
واملديريــن العامــني ومديــري 
اإلدارات األخــرى وكل اجهــزة 
الــوزارة العلم مبضمــون هذا 
التعميم وإحاطة جميع العاملني 

لديهم مبضمونه.
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البدون.. بشر!

مكتوب

حمد بدر األذينة

بدأت بوادر مدينة املطالع السكنية بالظهور، وإلى 
حني استكمال توزيع البيوت والقسائم السكنية واملرافق 
املتعددة، وكما انتهت احلكومة من إجناز البنية التحتية، 
فينبغي لها االســتعجال بزراعة املنطقة وتخضيرها 
من اخلارج والداخل ملواجهة موجات الغبار املتوقعة 
طول العام كما حصل ملدينة اجلهراء قبل ٥٠ ســنة 
والتي أحيطت مبزارع األثل آنذاك بأرخص األسعار، 
وسقايتها مباء املجاري، فكانت مصدات طبيعية للرياح 
الشمالية والغبار الشديد، ومكانا يرتاده الشباب فجرا 
لصيد الطيور، وتزوره األسر ظهرا للغداء والترويح 
فيها، فضال عن كونها معبرا طبيعيا للطيور املهاجرة.

وجميل أن تستعجل اجلهات املختصة بزراعة املنطقة 
احمليطة باملطالع باألثل والسدر والنخيل بشكل منظم، 
وسقايتها مبياه املجاري املعاجلة، وتكوين البحيرات 
الصناعية، لتلطيف األجواء وتبريدها، وتشكيل محميات 

طبيعية يستمتع بها الناس.
كما ينبغي االستعجال بتوفير املرافق الدائمة واملؤقتة 
لهذه املدينة الكبرى، من مراكز صحية وأمنية وأسواق 
مركزيــة منوعة ومطاعم، وخدمات صيانة وكراجات 
ومحــالت البناء وغيرها، ألن أقــرب مدينة لهم هي 
اجلهراء، وسيتســبب نقص املواد والعمالة في تأخر 

اإلنتاج وارتفاع األسعار.
ومن املدن التي ينبغي االهتمام بها جزيرة فيلكا، 
فهي لألسف مهملة لوال شركة سياحة مشكورة أنشأت 
فيها شاليهات لطيفة ومحالت بسيطة، اهتمت لفترة 

بها لوال الظروف األخيرة.
فمن املناســب أن تقوم احلكومة من خالل إحدى 
شركاتها باستثمار جزء من اجلزيرة بالزراعة بالتنسيق 
مع احتاد املزارعني، وبتمويل من األمانة العامة لألوقاف 
بزراعة ١٠٠ ألف نخلة منوعة بشكل تدريجي، يكون 
نصفها للثمر (بلح)، ونصفها للقاح (فحل)، وفق دراسة 
علمية ومهنية، ومعروف أن اجلزيرة رطبة، وممكن 
استخراج مياه جوفية تكفيها، وعموما فالنخيل قليل 

احلاجة للماء.
ويتم عمل مصنع لتعليب وصناعة وكبس التمور 
بأحدث األجهزة، ومن ثم تسويقها داخل وخارج الكويت، 
وأيضا مصنع ملاء اللقاح كما هو احلال في البحرين 
واالحساء وغيرها، وهذه سوقها رائج، وسهل وبسيط 
ورخيص، إضافة لالستفادة من باقي مخرجات النخيل.
وســتكون املنطقة رائجة باملستثمرين والسياح 
اليوميني، وسيكون لها مردود مالي للدولة ولألوقاف.

إن تخضير مدينة املطالع وجزيرة فيلكا مشروعان 
استراتيجيان، ميكن إشراك القطاع اخلاص بتمويلهما 
وإدارتهما لو مت اتخاذ القرار املناسب في الوقت املناسب، 
دون صراع املتنفذين، ودخول احلســد بني الكبار، 

فهل من مبادر؟

قال اهللا تعالى (كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون 
أجوركم يــوم القيامة) ڈ، فقد الوســط األدبي 
واإلعالمي الكويتي والسوري الروائي الكاتب اإلعالمي 
الصديق عدنان فرزات أبوعمر، حيث وافته املنية في 
الكويــت أمس، وكنت من قريب قبل وعكته األخيرة 
ودخوله إلــى العناية املركزة قد تواصلت معه هاتفيا 
لالطمئنــان على احلــال، وكان لقائي األخير به قبل 
سنة في رابطة األدباء الكويتيني، ومبزيد من احلزن 
واآلسي، أتقدم بأسمى آيات التعازي لذويه وأصدقائه 
في الكويت والشقيقة ســورية، أسأل اهللا تعالى أن 

يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
لقد تعرفت إلــى األديب واإلعالمي الكبير عدنان 
فــرزات من خالل عمله الدؤوب فــي خدمة اإلعالم 
الهادف وأدب الرواية العربية، فأينما وجدنا حراكا أدبيا 
وإعالميا وجدنا الراحل عدنان فرزات، أســس رحمه 
اهللا لورشات أدبية وســينمائية وإعالمية استقطبت 
مجاميع من املهتمني الكويتيني التحقوا بتلك الدورات 
ومنها دورة «حتفيز اخليال والتفاصيل الصغيرة في 
الرواية» في رابطة األدباء الكويتيني بالتعاون مع ملتقى 

«سني» السينمائي.
وصدر عن الراحل خمس روايات، «جمر النكايات» 
ثالث طبعات منذ عــام ٢٠١٠، «رأس الرجل الكبير» 
طبعتان خالل٢٠١١، «كان الرئيس صديقي» سنة ٢٠١٣، 
«لقلبك تاج مــن فضة» ٢٠١٤، «حتت املعطف» ٢٠١٥، 
مسرحية «اشتراك» قدمها مسرح املعهد العالي للفنون 
املسرحية على خشبته عام ٢٠١٣ في مهرجان الكويت 

املسرحي احمللي بعنوان عنق الزجاجة.
كما وظف الراحل أدب الرواية من خالل ورشات 
تدريبية أقامتها أكادميية األدب التي تأسست من خالل 
رابطة األدباء الكويتيني، فكانت الورشات من كتاب «ال 
تسأل أحدا: كتابة القصة على طريقة أحسن القصص» 
٢٠١٥، دورة «صناعة الرواية سينمائيا، في رابطة األدباء 
الكويتيني»، ودورة «أساسيات اإلعالم اإللكتروني»، 
مت تكليفه بها من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بالتعاون مع جمعية الصحافيني الكويتية، دورة كتابة 
السيناريو للبرامج واألفالم الوثائقية وإعداد األسئلة 
احلوارية في تلفزيون الكويت، بناء الشخصية الروائية 
«ورشة ملجموعة مسرحية»، محاضرة عن كتابة القصة 
القصيرة وفق قواعدية قصة يوسف گ في القرآن 

الكرمي في رابطة األدباء الكويتيني.
كما أنتج أفالما وثائقية ومنها فيلم «ما ينهز الفنجان» 
إنتاج تلفزيون الكويت وحصل على اجلائزة الذهبية 
في مهرجان اإلذاعة والتلفزيون في دورته السادسة 
عشرة في تونس وفيلم «رحيل الطيور الطائرة» إنتاج 
تلفزيون الكويــت، فيلم «وطني الثاني: على احللوة 
واملرة» إنتاج تلفزيون الكويت وأخيرا.. فيلم «العتمة 
والنور» إنتاج تلفزيون الكويت وحصل على اجلائزة 
الفضية فــي مهرجان اإلذاعة والتلفزيون في دورته 

السابعة عشرة في تونس.
وإذ ننعى الزميل الراحل اإلعالمي السوري اخللوق 
واحملبوب والقدير لفقدنا إياه، في الكويت والعالم العربي، 
ألن بفقده فقدنا أحد قامات العمل األدبي واإلعالمي 
الهادف واملؤثر والذي واكبت إصدارته تداعيات املآسي 
التي حلت على سورية وأبناء الوطن العربي، بل وكانت 
مسيرته حافلة المست قلوب الكويتيني من قريب ومن 
بعيد.. وبكل آسف ترجل العدنان السوري عن عاملنا.

سلسلة أحداث لقضية أثارت 
نفســها في الكويــت منذ زمن 
طويل، أبطالها فئة ممن نشــأوا 
على هذه األرض الطيبة، وقبلهم 
من استوطنها حالهم كحال بعض 
«أبناء األبهــة» في أيامنا هذه، ال 
بل أصبح البعض منهم من ذوي 
الدماء الزرقاء ومن يتغنون بالنسب 
والتاريخ وأنهم «عيال بطنها». نعم 
أنا أشير لفئة البدون عموما، الذين 
ضحوا بأبنائهم سواء في السلك 
بالصفوف  أو حتى  العســكري 
األمامية فــي أيامنا هذه، فإن ما 
تتم ممارسته عليهم بني حني وآخر 
من بعض األساليب التعسفية، بل 
قد تكاد عنصرية بوجهة نظري، 
وليقــرأ رأيي من يؤيــده ومن 
يعارضه، فلن أجامل على حساب 

كلمة احلق.
بعيدا عن استحقاق هذه الفئة 
لوثيقة االنتماء من عدمه، وأعني 
بها اجلنسية، أليس من حقهم أن 
يعاملوا كبشر في كوكب األرض؟ 
خلق اهللا اإلنسان وكّرمه وأعزه 
وميزه، فهل يعقل ممارسة الضغط 
على أبســط حقوقهم اإلنسانية 
البعض منهم  فقط الســتهداف 
ممن يحمل جنســية ويخفيها، 
وتطبيــق نظريــة اخلير يخص 
والشر يعم؟!، تارة يشطب بعض 
أبنائهم من التعليم، وتارة أخرى 
عراقيل في املستشفيات، والبعض 
ال يتم إصدار إثباتات شــخصية 
له أو رخص قيــادة، ناهيك عن 
حقهم في اســتكمال التعليم إال 
مبقاعد محدودة وال أعلم عن آلية 
توزيعها كيــف تتم، ما هو ذنب 
طفل ال يتعلم (أ، ب، ت) اللغة؟ وما 
ذنب من اجتهد اثنتي عشرة سنة 
ليحقق نسبة متكنه من االلتحاق 
بتخصص يرســم به مستقبله؟ 
مع األسف ان اإلجابة هي الوضع 
القانوني لوالده الذي ال ذنب له إال 
بسبب البعض ممن شرع القوانني 
وآخر قيادي لــم يحكم عقله أو 
ضميره، وآخر نصب نفسه فارسا 
للقضية بحرمان هذه الفئة من حق 
املواطنة وحمل لواء الدفاع عنها، 
واملواطنة بريئة منه براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب، عنصري سعى 
لشق صفوف املواطنني باإلعالن 
عن مجموعته الذين هم باألساس 

أبرياء منه ومن منهجه.
إن كنا نضــرب املثل بالدول 
املتقدمة كأميركا وأوروبا وغيرها 
من الدول بانفتاحها، بل ومع األسف 
البعض يطالب بأن نقتدي وننتهج 
نهجهــا وحني نأتــي عند نقطة 
املواطنة واالستيطان نبدأ بسل 
السيف ونعمل مبا تشتهيه أنفسنا، 
إن هذه الدول تعطي احلق لكائن 
من كان باملواطنة بناء على شروط 
ومعايير محددة، وتوجد أكثر من 
آلية بهذا اخلصوص، ولنضرب 
املتحدة  الواليــات  مثاال علــى 
البطاقة  األميركية، فقد وفــرت 
اخلضراء «green card» وحامل هذه 
البطاقة له امتيازات معينة والتي من 
ضمنها احلقوق اإلنسانية، كالتعليم 
والعــالج وغيرهما من احلقوق، 
فلماذا ال يتم إنهاء هذه املشــكلة 
آلية الستخراج  من خالل وضع 
إثباتات شــخصية ومختلفة من 
نوعها متكنه من احلصول على 
أبسط حقوقه اإلنسانية من خاللها، 
فليس من املعقول أن يتم تخصيص 
الفئة وتطبق  جهة معنية بهــذه 
املركزية بحذافيرها على حياتهم 
املعيشية، ولم يتبق إال الهواء واملاء 
لهم، وإذا كانت احلكومة متلك ما 
يثبت جنسيات البعض ممن يدعي 
أنه من هــذه الفئة، فلماذا ال يتم 
اتخاذ إجراءات مع دولهم؟ إلى متى 
املجامالت التي لم نر منها ال خيرا 

وال سالما؟
ختاما: سؤالي: هل ستستمر 
قضية البــدون إلى أن يرث اهللا 

األرض ومن عليها؟

حكومة بهذه العقلية وبهذا النهج وبهذه 
القرارات من الطبيعي ومن البديهي أن 

نشكك في قراراتها.
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نعــم حكومة متنع حــق موظفي 
القطــاع اخلاص فــي احلصول على 
مكافأة نهاية خدمة، وهو األمر الذي ال 
يكلفها دينارا واحدا، وهذا فقط إلرضاء 
أطــراف اقتصادية لم يعجبها التعديل 
على قانون استحقاق املوظف ملكافأة 
نهاية خدمة، إما حسدا أو بخال من تلك 
األطراف، وطبعا مثــل هذا القرار من 
احلكومة برد القانون دليل حي على أن 
هناك قرارات ال تخرج من قلب مجلس 
الوزراء بل من خارجه، لذا اعذرونا أو 
ال تعذرونا فنحن ال نثق بكم كســلطة 
تنفيذية نرى أنها وبقرارها هذا تسرق 

حقا من حقوقنا.
< < <

املجلس املقبل عليه أن يعيد للسلطة 
التنفيذية رشدها، فإن فشل وهو املتوقع، 

فسنعيش ٧ سنوات عجاف أخرى.

طوائفهم وأفكارهم وتياراتهم اإلسالمية 
والليبرالية والعلمانية يرفضون التطبيع.

ومن يطنطن ويطبل للتطبيع فهؤالء 
الذين جتردوا عن مبادئهم وانسلخوا 
من عروبتهم وإسالميتهم وإنسانيتهم.
وفــي ذات الوقت جنــد أن هناك 
أحرارا من الشــعوب احلرة يرفضون 
باألقوال واألفعال، ففلسطني  التطبيع 
قضية مبدأ، والتطبيع باسم السالم ذل 

وخيانة وخضوع.
وختاما، إن كنت ال تستطيع نصرة 
احلــق، فال تصفق للباطل. وملن يطبل 
للتطبيع، أدعوه للتفكر بقول اهللا عز وجل 
(إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب 
ويشترون به ثمنا قليال أولئك ما يأكلون 
في بطونهم إال النار وال يكلمهم اهللا يوم 

القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم).
أسأل اهللا ســبحانه وتعالى الهداية 

والثبات لنا ولهم في زمن الفنت.

نعم، أسواق عربية استهالكية كبيرة، 
حتى طيران العال اإلسرائيلي لن يتكبد 
اخلســائر بعد اليوم وهو يلتف حول 
األجواء العربية، بل سيوفر الكثير من 
املال وهو يقطعها شماال وجنوبا دون 
توقف، يبدو لي أن اخلاسر األكبر من 

هذا التطبيع هو اجلانب العربي.
ســؤال أخيــر إذا ســمحتم، هل 
القدس واألقصى ملك خاص ألحدهم 
حتى يتنازل عنها لليهود أو يقســمها 
شرقية وغربية؟ على احلكام العرب ان 
يشــرحوا هذه املسألة بدقة لشعوبهم 

منعا لالجتهادات اخلاطئة.
واآلن هل بقي لدعاة التطبيع حجة 
ليســتخدموها؟ القدس لنــا، عربية، 
لنا،  مبقدساتها اإلسالمية واملسيحية 
ليست ملكا شخصيا ألحد حتى يتنازل 
عنهــا بجرة قلم ويســلمها للغريب، 
والتاريخ ال يزور وال يحابي أحدا، وهؤالء 
القادمون خلسة، من القارات اخلمس، 
من أحضرتهم السفن والطائرات عبر 
البحار، يوما ما ســيرجعون، وما بني 

على باطل فهو باطل، ودمتم.

تتعامل احلكومة مع مستحقات املواطنني.
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إلى  التي تتجــه بنظرها  احلكومة 
املواطن وتعتبره احللقة األضعف في 
أي قرار تتخذه، وتخشى من الشركات 
الكبــرى هي حكومة ال تســتحق ثقة 
املواطن البسيط، وال ميكنها أن تطالبنا 
بأن نثق في تدابيرها وقراراتها ال تلك 
املتعلقة باملواطنني أو معاجلات االختالالت 
االقتصادية وال حتى معاجلة أزمة كورونا، 

اإلعالمية للتأثير على شعوبهم والتسويق 
ملواقفهم، فيا ليتهم قرأوا أو تعرفوا على 

قصة أحمد بن حنبل وثباته.
واألغبى من ذلك كله ربط من يرفض 
التطبيع بـ «اإلخوان املسلمني» لتبرير 
تلك املواقف املخزية، فالشعوب اخلليجية 
واإلســالمية والعربية واعية مبختلف 

وعملت بها املجازر بعد كامب ديڤيد، هل 
التطبيع سيضمن تعويضا ولو رمزيا 
إلى اإلخوة الفلسطينيني املهدمة بيوتهم؟
ال أبدا، والدليل أن ترامب قطع أي 
مســاعدات مالية لألونروا وكالة غوث 
الالجئني، هل التطبيع مفيد اقتصاديا 
للبلدان العربية؟ التطبيع ليس له عالقة 
بأي مكاسب اقتصادية حقيقية، وهذه 
مصر واألردن على سبيل املثال اليزاالن 
يعتمدان على الديون واملساعدات. هل 
التطبيع مفيد إلسرائيل اقتصاديا؟ طبعا 

التي بالكاد تكفينا آلخر الشهر.
دليل آخر علــى أن احلكومة ضد 
املواطن البسيط، مثال عندنا أقر مجلس 
األمــة تعديل قانــون القطاع اخلاص 
واملتعلق بصــرف مكافأة نهاية خدمة 
يستحقها موظف القطاع اخلاص، فقامت 
احلكومة برفــع كتاب رد لهذا القانون 
أو هذا التعديل، لتحرم موظف القطاع 
اخلاص من حقه الطبيعي واملنطقي في 
أن يحصل على مكافأة نهاية خدمة، هكذا 

بإعالنها التطبيع مع العدو الصهيوني 
احملتل، جند أن هنــاك من يطبل لهذا 
التطبيع من قبل الشعوب تبريرا وترقيعا 

لتلك املواقف.
شــيوخ دين وساســة ومغنون 
وإعالميــون ومفكرون باعوا القضية، 
وانطلقوا في التطبيل للتطبيع بأدواتهم 

أعلن انه ســيبني ٥٠٠٠ وحدة سكنية 
أخرى على أراض عربية مسلوبة، هل 
التطبيع مرهون بإطالق آالف املعتقلني 
في السجون اإلسرائيلية ظلما وعدوانا؟ 
اجلواب ال، هل التطبيع ســيضمن أال 
تقوم إســرائيل بأي مغامرة عسكرية 
في الدول العربية احمليطة؟ اجلواب ال، 
والدليل هذا ســالح اجلو اإلسرائيلي 
يســرح وميرح في األجواء السورية 
واللبنانية يقصف املدنيني والعسكريني 
على الســواء، إسرائيل دخلت بيروت 

احلكومة عجــزت عن وقف الهدر 
في ميزانياتها، وشلت يداها عن ضبط 
املليارية، وأصابها  املناقصــات  إيقاع 
العمى عن القطــاع النفطي وما حوى، 
وما حتب طاري القسائم املليونية وال 
جتارها، وتعجز عن تقدمي قانون واحد 
لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، 
ولكنها حكومة صحيحة صاحية مفتحة 
ويداها طويلتان عندما يتعلق األمر بجيب 
املواطن املســكني الغلبان، فهي تصر 
عبر تسريبات مسؤوليها أن مترر أن 
جيب املواطن ســيمس، وأن الزيادات 
واالستقطاعات موس على كل الرؤوس.

< < <
هكذا هي حكوماتنا - وليست هذه 
احلكومة فقط - وهذا نهجها فال تعالج 
خلل ميزانياتها إال من جيب املواطن، وال 
تعالج االختالالت املالية الذي تسبب بها 
الفساد إال من جيوبنا نحن الفقراء إال من 
راتبنا الشهري، احلكومة تترك املليارات 
امللقاة على أرصفة الهدر والفساد وال 
تلتفت إال إلى جيوبنا ورواتبنا البسيطة 

من أعظم احملن والفنت في تاريخ األمة 
اإلسالمية ما تعرض له اإلمام احمد بن 
حنبل في زمانه، في فتنة خلق القرآن.

عندما اعتنق اخلليفة العباسي املأمون 
وهو عبداهللا ابن هارون الرشيد سابع 
خلفاء بني العباس مذهب املعتزلة في 
كون أن القرآن مخلوق، أصر على أن 
يتنادى العلماء بهذا القول وإال عذبهم 
وقتلهم، فكان من بني علماء ذلك العصر 
اإلمام أحمد بن حنبل والذي ثبت على 
دينه لم يستسلم لتعذيب املأمون وال 

خلفائه األربعة.
فكانت فتنة عظيمــة جدا في ذلك 
الزمان ثبت حينها من ثبت وسقط فيها 

من سقط.
ودعونا نعود إلى زماننا احلالي فنرى 
أن فتنة التطبيع، هــي من أعظم فنت 
هذا العصر، وفي الوقت الذي تقبل فيه 
حكومات باتخاذ مواقف سياسية محزنة 

من حقــي وأنا املواطن العربي في 
هذا اجلزء من اجلسد العربي أن أبدي 
رأيي في هذه املسألة التي طفت فجأة 
على السطح، وصارت حديث الساحة، 
أحاول قدر املستطاع إيصال وجهة نظري 
املتواضعة في هذه املسألة احلساسة 
والقضية اجلوهرية لكل عربي بل ولكل 
مســلم، صراعنا مع احملتل اليهودي 
الصهيوني الغاصب ألرضنا العربية، ومن 
البداية أقول أنا ضد التطبيع على طول 
اخلط، ولكن من يرى أن التطبيع هو 
الرأي السديد يجب أن يأتي لنا باحلجج 
والبراهني، فعلى كل حال إسرائيل ليست 
دولة عادية باملفهوم السياسي، بل خليط 
من عصابات الشتيرن والهاجاناه التي 
تشكلت باألخير، وبدعم غربي فج وعلى 
جثث إخواننا الفلسطينيني، على شكل 

دولة.
حســنا، كيف يسوق للعامة فكرة 
التطبيع  الســرد، هل  لنبدأ  التطبيع؟ 
ســيعيد شــيئا من احلقوق العربية 
املسلوبة خصوصا األراضي؟ نتنياهو 
أعلن مرارا انه لن يرجع شيئا بل وللتو 

األحجار واجلواهر.
وأيضا ياماتا نو ريشي، أو التنني ذو الرؤوس الثمانية، والذي 
يتميز بثماني أذيل أيضا، وهو ذو حجم عمالق يفوق اجلبال، ولكنه 

يقتل على يد إله الرعد الياباني سوساناو.
لكن إذا ما قارنا التنني الكوري بالياباني فإن التنني الكوري 
يتميز بأنه يســتطيع الطيران حتى بــدون أجنحة، ولهم حلية 
طويلة، وميسكون ببلورة سحرية مبخالب ارجلهم. هذه البلورات 
عادة تكون لها القدرة على شفاء األمراض وتقدمي احلكمة والقوة 
اخلارقة ملن ميلكها. لهم أيضا القدرة على التحدث بلغة البشر، 
ولهم ردود أفعــال جميلة كاالمتنان. يعيشــون عادة باألنهار 
والبحيرات ولهم االســتطاعة الكاملة في مساعدة البشر وجلب 

يعد عالم امليثولوجيا وعلم األساطير موروثا إنسانيا رائعا بالرغم 
من عمقه وتفرعه، ولكننا ســنبحر مبقالنا اليوم إلى بلد الشمس 

املشرقة وزهور الساكورا املبهرة، إلى اليابان الرائع. 
تذكر لنا بعض املعتقدات اآلسيوية أن آلهة األجداد أقدموا على 
خلق الكون والكائنات، من ضمنهم بعض املخلوقات ذات قوة خارقة 
من أصول نارية مائية معدنية هوائية أو ترابية. وأن هذه املخلوقات 
ميكنها االنتقال بني العالم املادي والعالم الروحي ألنها متتلك هذه 

القدرة وتعتبر روحانية ونورانية أكثر من كونها مادية. 
في العصور الوسطى بالغرب كانت تعتبر التنانني كائنات شريرة 
مسببة للكوارث والدمار وان البشر من ضمن سلسلتها الغذائية، 
فهي تلتهم البشــر في أي مكان تتواجد فيه. ولكن في الفلســفة 

األسيوية تعد التنانني كائنات روحانية قريبة من اآللة.
يعد الرايو، أو التنني الياباني، رمز للحكمة والعمر املديد، وأيضا 
رمز لإلمبراطور. يجمــع الرايو العديد من اخلصائص احليوانية 
ألنه ميلك رأس متساح، جسد ثعبان، حراشيف تغطي بدنه بالكامل 
كالســحالي، وهي كائنات بحرية تعيش عادة باحمليط، أو في أعلى 
سفوح اجلبال. تختصن بالطقس وحتمي األرض من الكوارث الطبيعية. 
تذكر بعض األساطير اليابانية أن التنانني محبة للبشر وحتقق 
لهم األمنيــات، ولكنها في حال الغضب تتحول إلى كائنات مدمرة 

لقرى كثيرة، جالبة الزالزل والفيضانات.
من أشهر الرايو اليابانية، هو التنني راجوجني، الذي يعيش في 
البحار ويعشق األحجار الكرمية واجلواهر النفيسة، ويتميز بأن 
له القدرة على التحول إلى هيئة بشــرية لتتسهل له عملية سرقة 

األمطار للمحاصيل الزراعية.
أما التنني الصيني، والذي يعد للكثير من الباحثني أصل تواجد 
التنانني باألرض، رمز للحظ الســعيد واالزدهار وكان أيضا رمزا 
شبه دائم للعديد من األباطرة الصينيني، فهو جالب للسعادة واحلظ. 
يطلق على التنــني الصيني لونغ. واللونغ يعد واحدا من الكائنات 
األربعة الروحية التي ســاهمت في اخلليقة مع اآلله في األساطير 
الصينيــة، وقد اعتبر هذا واحدا من اهم أســباب اعتبار األباطرة 

الصينيني كسليلني للتنني.
التنني الصيني له جسد أفعى، عني منر، قرون غزال، وشارب 
ســمكة الكوي. حيث تروي لنا األسطورة الصينية الشهيرة بأن 
سمكة الكوي أعجبت بأعلى اجلبل وقررت السباحة عكس التيار 
وتسلق الشالالت لتصل إلى مبتغاها وترى العالم من أعلى مكان، 
فبدأ جسد سمكة الكوي يتغير ويصبح أقوى وأصلب إلى أن وصلت 
إلى البحيرة املقدســة في أعلى اجلبل وتبدلت من كوي إلى تنني. 

فهي رمز للطموح والقوة والعطاء والتغيير لألفضل. 
الغريب أن التنانني حاضرة في كثير من األساطير العاملية وال 
يقتصر األمر على الثقافة اآلسيوية فحسب، بل نراها واضحة في 
امليثولوجيا األوروبية ســواء كانت رومانية يونانية أو جرمانية، 
احلضارة الفارسية، وحضارة الهنود احلمر وغيرهم من احلضارات. 
ولكن يبقى التســاؤل الدائم عن إذا ما كانت التنانني هي باألساس 
ديناصورات تطورت أم نوع من الكائنات البحرية او مجرد خيال 

إنساني عاملي مشترك؟! 
دمتم بعلم غزير وحظ وفير.

آن األوان

تخضير 
«املطالع 

وفيلكا»
د.عصام عبداللطيف الفليج

سلطنة حرف

وترّجل العدنان 
السوري

عن عاملنا

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

كالم من القلب

في تسويق 
التطبيع

د.عبدالرحمن العيسى

احلرف ٢٩

احلكومة 
تسرق حقوقنا!

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

ساملنكا

رايو راجوجني 
وياماتا نو ريشي

DR _ AFRAH _ MA د.أفراح مال علي
SPANISH _ EYES 

هندس

التطبيل 
للتطبيع

Tariq@Taqatyouth.comم.طارق جمال الدرباس
@Al _ Derbass
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: ثمار من حدائق املعرفة ـ  د.محمد كامل عبدالصمد

من كتاب: موسوعة هل تعلم؟ ـ  إعداد: هنادي نبيل
أفقياً:

ممثلة بريطانية حاصلة على جائزة األوسكار ٢٠١٩ من ١٣ حرفًا

عموديًا:

Sudoku أنت وطفلك

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

هل تعلم؟

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

٭ أن متثال مقدمة السفينة النرويجية بونارد 
يتألف من ٢٥ ألف قطعة زجاجية.

٭ أن الفراشة البومة ال تؤذيها الطيور املفترسة 
ألنها متوه نفسها بشكل يجعلها تبدو كطائر 

البومة، أو كطائر مفترس مخيف.
٭ أن أعلى نبتة في العالم هي التي تنمو على 
علو يبلغ نحو ٢٠١٣٠ قدما في قمة جبال هماليا 
اآلسيوية، وتعرف هذه النبتة بالنبتة الوسادة.

٭ أنه قبل اختراع الركابات لركوب اخليل كان 
يتم تدريب اخليل على الركوع أمام الفارس كي 

يستطيع ركوبها.
٭ أن أعرض حشرة في العالم هي التي كانت 
باليعسوب وعاشت في عصر ما قبل  تعرف 
التاريخ، حيث يبلغ طرفا جناحيها نحو ٥٠سم.
٭ أن هناك نوعا من الصبار يشبه غطاء الرأس 
املزخرف الذي كان يعتمر به األساقفة في الغرب 

كما ان ريشة كانت تعلوه.
٭ أن مجرمني قررا الهروب اثناء احملكمة، ولكنهما 
ارتكبا خطأ واحدا، فقد نسيا أنهما مربوطان معا 
في قيد واحد، فركضا معا في اجتاهني متلفني، 
وارتطما بعمود كهرباء، ثم قامت الشرطة بإلقاء 

القبض عليهما.
البوبا الضخمة هي من فصيلة  ٭ أن شجرة 
األناناس ويبلغ قطر جذعها نحو تسعة أقدام، 
وعندما يبلغ عمر هذه الشجرة ١٥٠ عاما تخرج 
منها نورة ارتفاعها ٢٠ قدما وعندئذ متوت الشجرة.

أوليفيا كوملان

سعد املجرد

التربية املثلى لألطفال الصغار

٭ عدم لطم وجه الطفل في هذه املرحلة بتاتا، فهذا 
يسبب له جبنا وشخصية ضعيفة في املستقبل، 
انسان يلوح  انسانا جبانا يخاف من أي  وينشأ 

بيده في وجهه.
٭ عدم الصياح أي التحدث بصوت مرتفع جدا في 
وجوههم مبجرد أي شيء خاطئ من وجهة نظر 
الوالدين، فهذا األسلوب يجعل الطفل يتبع نفس 

األسلوب في التعبير عن آرائه.
٭ عدم التعصب امام األطفال في أي موقف وعدم 
تكسير أي شيء بعصبية بحجة االنفعال فهذا 
السلوك أيضا ينتقل الى الطفل ويشعر ان تكسير 
األشياء في االنفعال هو السبيل لهدوء االعصاب.
امام األطفال، وهذا  االم  او  ٭ عدم تدخني االب 
بصرف النظر عن البيئة غير الصحية فإن الطفل 
يبدأ في وضع أي شيء بفمه لتقليد الوالدين في 

التدخني.
٭ ال يجب اجهاد عضلة الكتابة في اليد قبل خمس 
سنوات، وهذا هو السن الذي تكتمل فيه منوها، أي 
ال يستعجل الوالدان الطفل في الكتابة قبل اكتمال 
هذه العضالت حتى ال جتهد ولكن يسمح للطفل 
بالتلوين والشخبطة والرسم، لكن ال ميكن التحكم 
في اخلطوط واظهارها مبظهر املبدعني، حيث انه 

لن يستطيع التحكم بعد.
٭ البد من إعطاء الطفل فرصة ليجرب ان يأكل 
بنفسه حتى لو احدث مشاكل في املرات األولى، 
انفعال وبتوفير  ولكن بتوجيهات بسيطة بدون 

األدوات التي ال تكسر وعوامل األمان له.
٭ ال ننسى العادات الصحية السليمة والتي منها 
غسيل االسنان واالكل باليد اليمنى واالهتمام بالشعر 
والعناية به وغسيل اليدين قبل االكل وبعده، هذا الى 
جانب عادات النظام مثل االهتمام باملالبس وتنظيمها، 

كذلك االهتمام بتنظيم السرير وتنظيفه... إلخ.
٭ اكساب األطفال طرق التعامل مع اقرانهم سواء 
في االسرة او احلضانة، وهذا موضوع كبير يخص 
النشء. املهم هو تعويد الطفل على الكالم مع اقرانه 
وعدم استعمال أسلوب الضرب كأسلوب التفاهم 

بينهم.
٭ احلرص على احلكايات قبل النوم ونختارها بعناية 
بالغة، ونستبعد القصص التي تعتمد على الثعلب 
املكار وما يفعله، ألن هذا يسبب خوفا لألطفال من 
البيئة احمليطة، بل يجب ان تكون القصص مغزاها 
الناس ومساعدتهم والرفق باحليوان فضال  حب 
عن ذلك وضع محبة اهللا وطاعته في املقام األول.

٭ يعطى الطفل فرصة لتكوين شخصيته في بعض 
األمور مثل شراء بعض ما يختار من احتياجاته من 

املالبس او احللوى أو غيرهما.

وةنوتيزلاا

راكيوالالا

نوجرهمنيبل

ءامسلايرلم

ينمزلاتمدس

يفرحيفلاتر

يدجوكاانيح

نامزةثيدحي

ملحوةلاسرا

دولقاربلات

حانومداقلا

بنةديدجلام

١ - قمح - طيب، ٢ - يرشد (معكوسة) - من العلوم (معكوسة)، 
٣ - اول النهار - اثبته عليه، ٤ - الكدمة (معكوسة) - من احليوانات، 
٥ - أثقال، ٦ - أعوم (معكوسة) - متشابهة، ٧ - عالمة موسيقية 
(معكوسة) - حن ـ متشابهان، ٨ ـ عكس قسوة (معكوسة) ـ 
مهرب (معكوسة)، ٩ - والدة - وقت وأوان (معكوسة) - فقد 
احلركة (معكوسة)، ١٠ - االقتراب (معكوسة) - واجه (معكوسة).

املسرحيات
رسالة

األوسكار
حرفي

 القادمون

حديثة
مهرجان
وجدي

اجلديدة
رمان

السماء
حلم

البراق
الزيتونة
الزمني

ود
بلدتي
التني
زمان

١ - منطقة كويتية، ٢ - حيوان قطبي - حقل نفطي 
كويت، ٣ - حدائق - مرض يصيب العني، ٤ - عكس 
جواري، ٥ - فك (معكوسة) - عكس الباطل (معكوسة)، 
٦ - امرأة حبلى، ٧ - من احلشرات - عكس الفراق 
والهجر، ٨ - يتوج، ٩ - من الطيور (معكوسة) - املثيل 

(معكوسة)، ١٠ - عكس جفاف - عاصمة عربية.

أفقياً: عموديًا:
١ - بر (معكوسة) - عطر، ٢ - يدل (معكوسة) - طب (معكوسة)، ٣ - صباح - 
حقي، ٤ - الرض (معكوسة) - كلب، ٥ - أحمال، ٦ - أسبح (معكوسة) - ل ل ل، 
٧ - ري (معكوسة) - رق - د د، ٨ - رقة (معكوسة) - مناص (معكوسة)، ٩ - ام 
- اجل (معكوسة) - شل (معكوسة)، ١٠ - الدنو (معكوسة) - قابل (معكوسة).

١ - الصاحلية، ٢ - دب - برقان، ٣ - رياض - رمد، 
٤ - حرائر، ٥ - حل (معكوسة) - احلق (معكوسة)، 
٦ - حامل، ٧ - بق - الوصال، ٨ - يكلل، ٩ - بط 
(معكوسة) - الند (معكوسة)، ١٠ - رطوبة - دمشق.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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«الرصاص واخلبز» يحصد جائزة «البحر األحمر السينمائي»
القاهرة - خلود أبواملجد

البحــر األحمــر  أعلــن مهرجــان 
الســينمائي الدولي عن فوز مشروع 
الفيلم املصــري «الرصاص واخلبز» 
للمخــرج محمد حمــاد بجائزة منحة 
اإلنتاج لألفــالم العربية، والتي تبلغ 
قيمتها ٥٠٠ ألف دوالر، ويقوم بإنتاج 
املشروع محمد حفظي (فيلم كلينك) 
مع خلود سعد، في تعاونهما الثاني مع 
حماد بعد فيلمه «أخضر يابس» الذي 
حصد ٢٨ جائزة محلية ودولية وعرض 
في أكثر من ٥٠ مهرجان حول العالم.
وفــي أكتوبــر ٢٠١٩، مت اختيــار 
«الرصاص واخلبز» ضمن ١٢ مشروعا 
من بني ١٢٠ مشــروعا مــن ١٦ دولة 
للمشــاركة في الــدورة االفتتاحية 
ملعمــل البحــر األحمر الســينمائي، 
لتلتحق املشاريع املختارة ببرنامج 
متكامــل يضــم ٣ ورش عمــل تعقد 
بالتعــاون مع «تورينــو فيلم الب» 
مبدينــة جدة حتت إشــراف خبراء 
عامليني في مجاالت اإلخراج والتصوير 

والصوت واملونتاج.
وفاز مشروع «الرصاص واخلبز» 
باجلائزة من خالل جلنة حتكيم ضمت 

كال من املخرج املصري يسري نصر 
اهللا، واملنتجة ناديا تورين ســيف، 
واملنتج والكاتب مينولف زورهوست، 
وأعربت جلنة التحكيم عن استمتاعها 
بالديناميكية في قلب الفيلم، متطلعني 
لرؤيته قريبا على الشاشة الكبيرة.

و«الرصــاص واخلبــز» مأخوذ 
عن قصة الكاتب املصري تامر عبد 
رب النبي، ويروي قصة «يوسف»، 
وهو شاب من القاهرة يؤدي خدمته 
العســكرية علــى احلــدود املصرية 
الصحراوية، ويحلم بأن يكون كاتبا، 

أما «عوض» فهو قاطع طريق خطير 
ينتمي إلحدى قبائل املنطقة النائية، 
ويحلم باالستقرار وبناء حياة أفضل 
لعائلته في القاهرة، ويلتقي االثنان 
بالصدفة، وتولد بينهما صداقة غير 

متوقعة.

صناعة السينما تنحدر فنيًا واقتصاديًا واملعايير أغلبها جتارية ال فنية

 أميرة عزام 

 التمثيــل يعتمــد على موهبــة التقمص 
والتأثر بالدور الذي تتناوله القصة ومحاكاته 
فــي العمل الفنــي، ويحتــاج املمثل بجانب 
املوهبــة الــى الكاريزما واملرونــة والذكاء، 
ولطاقة انفعالية وفكرية وحسية وإمكانات 
فيســيولوجية لتغييــر التحــركات واألداء 
الصوتي وتعبيــرات الوجه، ولكن هل هذه 
حقًا هــي معايير اختيار الفنان الصاعد في 
الوطن العربي؟ أم أن احلقيقة أسوأ بكثير؟ 

 إذا أخذنــا نظــرة عامــة علــى أشــكال 
الفــن والفنانــني احلاليــني والصاعدين في 
مجــال التمثيل، هل ســنجد مالكي املوهبة 
والشــخصيات املســتحقة لديهم فرصة في 
الســاحة الفنية؟ وهل املعايير التي تدرس 
وتقال هي حقا معايير االختيار أم أن االختيار 
يخصص ألصحاب الواسطة او لتبادل املصالح 

او التنازالت؟ 
  ١٩٥٢-The bad and the beautiful    في فيلم 
الذي كان من نوع امليلودراما األميركي، يدور 
حــول قصة منتج أفــالم ينفر كل من حوله 
بأســلوبه الفظ وتكبره على املمثلني إلى أن 
قابل شابة حسناء موهوبة استطاعت أن تكسر 
ذلــك احلاجز القبيح فيه وأنزلته من برجه 
العاجي فيصنع منها جنمة ذات شأن كبير، 
إال أن قبحــه في التعامل مع اآلخرين جعله 
يتكلم عن نفسه وينسب الفضل لنفسه في 
جناحها وتتصاعــد األحداث إلى أن يخضع 
جلمالها وتصبح هي سر جناح أفالمه. أخرج 
الفيلم (فينسينت مينيلي) وكتبه (جورج 

برادشو وتشارلز شني). حصل على خمس 
جوائز أكادميية من أصل ستة ترشيحات في 
عام ١٩٥٢، وهو رقم قياســي ألكبر عدد من 
اجلوائز عن فيلم لم يتم ترشــيحه ألفضل 

فيلم أو ألفضل إخراج. 
 وفــي الواقع إذا خصصنــا النظرة على 
الفنانات املوهوبات، هل يجدن فرص األدوار 
املســتحقة بناء علــى املوهبــة أم على قدر 
التنازالت التي تستعد بعضهن ألن يقدمنها؟ 
أميكــن أن حتصل ممثلــة على دور كبير او 
بطولة فنية دون تنازل مسيء منها؟ وعلى 
الشباب املوهوب بشكل عام هل يحصل على 

الشهرة املستحقة في حال تعب على موهبته 
دون واسطة؟ 

 إذا بحثنا فــي الوطن العربي عن وجود 
منتجــني وفنانني يختارون الصاعدين بناء 
على املوهبة والقدرات الفنية فقط، هل سنجد 
أحــدا؟ بالطبع ال يخلو املجال من الشــرفاء 
الذيــن يختارون الفــن احلقيقي.. ولكن كم 

تكون نسبتهم مقارنة بالبقية؟ 
 ولنأخذ نظرة على فن املاضي.. مثال على 
قهوة (بعرة) التــي كانت مكانا للموهوبني 
ليتم اكتشافهم وتبني موهبتهم، وسببا في 
اختيــار أكبر الفنانني   والتــي أصبحت اآلن 

مكانا يجتمع به بعض الراغبني ليحظوا بأدوار 
صغيرة إن سنحت الفرصة، كما كان لوجود 
العديد من املخرجني، أمثال يوســف شــاهني 
وغيره من الباحثني دائما عن املواهب احلقيقية، 
دور كبير في اكتشاف وجوه موهوبة بالفعل. 

 وفي نظرة على منط الفن الهادف ذي اللغة 
القوية األصيلة، كاألفالم التربوية وأفالم هجرة 
الرســول والســير النبوية واألفــالم الهادفة 
صاحبة األفكار القويــة، واللغويات الراقية، 
هذا النمط الذي أصبح اآلن ما هو سوى جزء 
مــن املاضي الذي يختفــي مثله في احلاضر، 
ونفتقده.  وهذا يأخذنا للسؤال األهم واألكبر، 

ما يتعارض ويعطل وجود فن هادف؟ 
 هل الســبب يعود الختــالف الذوق العام 
اآلن مقارنــة باملاضــي؟ أم أن الشــبكات مثل 
(نتفليكس) ساهمت في ابتعاد املشاهدين عن 
دور السينما والفن العربي بشكل عام؟ أم أن 
أحداث الوطن العربي والظروف االقتصادية 
تسهم في رفع تكاليف اإلنتاج ما يتسبب في 
اختيــار فن قليل الصرف كثير املكســب؟  أم 
أن تلك التغيرات هي أسباب قللت من وجود 
برامج او مستكشفني حقيقيني ملواهب التمثيل 
مثل (برنامج ستوديو الفن لسيمون األسمر) 

وراغبي الفن احلقيقي. 
 أيا ما كانت األسباب وراء هبوط مستوى 
الفن الذي سبب احملاربة ألصحاب الفن الصحيح 
إلبراز فنهم على الساحة ومت حرمان اجلمهور 
املثقف الراقي منه، فإننا نتمنى انتهاءه، فبدون 
ممثلني موهوبني ومخرج جيد ومنتج يسعى 
الى حتقيق األفضل وقصة قوية وهادفة، لن 

يتحقق اإلبداع الفني املطلوب. 

التمثيل موهبة أم سلعة.. واسطة أم تنازل؟ 

األفالم األجنبية أكثر تأثيرًا وخلودًا.. واألفالم العربية القدمية مازال لها جمهورها فلماذا لم تعد األفالم اجلديدة خالدة؟!

هل «نتفليكس» وأخواتها تعيق دور السينما أم تشجع املواهب؟

هشام الغامن لـ «األنباء»: «اجلودة» 

سبب عدم خلود األفالم احلديثة 

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية 
الوطنية «سينيسكيب» هشام الغامن لـ «األنباء» ردا على 
سؤالنا عن سبب عدم تخليد األفالم اجلديدة كما األفالم 
القدمية والتي مازال عليها طلب حتى اآلن في كل الوطن 
العربي: «اجلواب في كلمة واحدة هو «اجلودة» مبعنى ان 
القائمني على العمل الفني من الرعيل األول كان دافعهم 
حب الفن وحب القصة وحب املهنة، أما اآلن فاملوضوع 
أصبح جتارة وكثر التجار في صناعة السينما والتاجر 
ال يفكر في اجلودة بل يفكر في الربح الســريع، ولذلك 
نادرا ما يوجد فيلم جديد يخلَّد، قد جتد فيلما كل خمس 
سنوات مثال، ولكن ليس كما كان سابقا، والفرق هي نية 

املنتج والقائمني على الصناعة».

قهوة «بعره» ملتقى الفنانني

شفاء فخرية خميس من «كورونا»
غــادرت الفنانــة فخرية 
خميــس املستشــفى فــي 
سلطنة ُعمان بعدما شفيت 
مــن كورونــا، وقــد أمضت 
شــهرا وهــي مصابــة بهذا 
الڤيروس. وذكرت فخرية، 
فــي تصريحــات لهــا، أنها 
غادرت املستشفى، وتقضي 
فترة نقاهة في منزلها، كما 
أعلنت أن أفراد عائلتها الذين 
أصيبوا أيضا بهذا الڤيروس 
قد من اهللا عليهم بالشــفاء 
كذلــك، ولكنهم عانوا كثيرا 

جراء هذا املرض.
وبينت أنها لم تشــف من 

الڤيروس بســرعة لكونها مصابة بالربو، 
وهذا أخر شــفاءها، كما قالت إنها مازالت 
تعاني من آثار الڤيروس، حيث تسبب لها 
في ترسبات على الرئة، وآالم باقية، وأثر 
على صحتها بشكل عام، ونصحت جمهورها 
وطلبت منهم أن يأخذوا احليطة من كورونا، 

وأال يتهاونوا بشأن هذا الڤيروس.

وعن إصابتها بسرطان الثدي، قالت 
إنها ســتبدأ رحلة عالجها في ٤ أكتوبر 
املقبــل، بالعالج الكيمــاوي، وذكرت أن 
األطباء حددوا لها جرعتني، كون الورم 
من الدرجة الثانية، ويتركز في منطقة 
واحدة، وأنها ســتتابع عالجها كما قال 

األطباء.

رابح صقر يكشف عن «الصقر الذي ربحه»
شارك الفنان رابح صقر جمهوره عبر شبكات 
التواصل االجتماعي، مقطع ڤيديو طريفا جمعه 
بابنه على هامش إحيائه اجلمعة املاضية حفال 

خاصا باليوم الوطني السعودي التسعني.
ومازح صقر بعض احلاضرين في الكواليس 
قائال: «دائما يسألونني بسبب اسمي أي الصقر 
الذي ربحته، اآلن أقدمه لكم»، مشيرا إلى ابنه 

صقر.
وعاد رابح إلى السعودية بعد غياب دام ٩ 
أشهر، بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة 

كورونا، وكان في استقباله عند الوصول إلى 
مركز امللك فهــد الثقافي في الرياض الرئيس 
لـ «روتانــا للصوتيات واملرئيات»  التنفيذي 

سالم الهندي. 
ومتيز احلفل باإلجراءات االحترازية املتخذة 
في ظل الظــروف الراهنة، وأدى خالله صقر 
مجموعة من أجنح أغانيه العاطفية والوطنية، 
منها: «قلته»، «عجرت»، «على كيفك تزعلني»، 
«هقوتك فيني»، «الرصاص»، «احتجت لك»، وكان 

ختامها مسكا مع أغنية «انت ملك».

املنتج جمال سنان واملخرج اخلليجي 
علي العلي.. تعاقد طويل األمد

 Eagle Films مــع اقتراب انتهاء شــركة
املنتج جمال سنان من تصوير مسلسلها 
الضخــم «دفعة بيروت» الذي يضم نخبة 
من جنوم الســعودية، الكويت، البحرين، 
اإلمارات، العراق، لبنان، سورية وغيرها، 
للمخرج اخلليجي الكبير علي العلي والكاتبة 
املميزة هبة مشــاري حمادة، تعاقد سنان 
حصريــا مع العلي إلخــراج مجموعة من 

األعمال اخلليجية والعربية املشتركة.
هذا التعاون ســيثمر أعمــاال بإنتاجية 
كبيرة على مدار ٤ سنوات مقبلة ضمن خطة 
Eagle Films القائمة على التحضير ألعمال 
خليجية وعربية مشتركة تناسب مختلف 

األذواق وتناقــش قضايا منوعة ســاعية 
لتقدمي مــادة درامية جديدة في مضمونها 

وقيمة في آن.
يذكر أن الشركة تصور األيام األخيرة 
ملسلسل «دفعة بيروت»، كما أنها مستمرة 
حاليا في تصوير مسلسل DNA مع املخرج 
املثنى الصبح، وهي بصدد البدء في مسلسل 
«الناجية الوحيــدة» لنجمة اخلليج هدى 
حســني مع املخرجــة هيا عبدالســالم في 
الكويــت، كما حتضر لفيلم عربي مختلف 
جــدا في بيــروت، واالســتعدادات جارية 
حتضيرا لرمضان ٢٠٢٢ ومشاريع أخرى 

يتم اإلعالن عنها قريبا.

املنتج جمال سنان مع املخرج اخلليجي علي العلي أثناء توقيع االتفاق

هشام الغامن

آينت عامر: اخلجل حرمني

كشفت الفنانة آينت عامر عن مفاجأة تخص بدايتها الفنية، مؤكدة 
أنها كانت تريد احتراف الغناء، وأخذت عدة خطوات لتقدمي نفسها 
كمطربة، ولكنها خضعت لسحر التمثيل مع التجربة األولى وقررت 

استكمال مشوارها كممثلة.
وأضافت أينت، خالل لقائها ببرنامج «سهرانني» مع الفنان أمير كرارة 
على قناة On: كان حلمي أن أكون مطربة وبالفعل كنت أسير على اخلطوات 
ألكــون مطربة وأتدرب ولكن عندما دخلــت مجال التمثيل وجدت أن 
له ســحرا خاصا. وتابعت: هذا باإلضافــة إلى أنني ال أملك اجلرأة 
أن أقــف أمام مئات اجلماهير فــي احلفالت أو أقوم بإحياء أفراح، 
فكان املنتجون عندما يطلبون منى توقيع العقد يشــترطون أن 
يحصلوا على نســبة خمسني في املائة من احلفالت، فأرفض أن 

أقدم حفالت فيتراجع املنتجون على الفور.
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«وربة» يعلن الفائزين في سحب «السنبلة» األسبوعي
أعلــن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األســبوعية، حيث يستمر 
البنــك بإجراء الســحوبات 
الختيار ١٠ رابحني أسبوعيا 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي الـ٣٤، فقد 
توج ١٠ رابحني من عمالء بنك 
وربة حصــل كل منهم على 
١٠٠٠ دينــار، وهم: عبداهللا 
محمد مطلق العجمي، طالل 
كنعان محمد العتيبي، مرمي 

أعلــن بنــك اخلليــج أن 
الفرصة األخيرة للمشاركة 
فــي ســحب حســاب الدانة 
الســنوي هي غــدا األربعاء 
املوافق ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٠، 
للفــوز باجلائزة الســنوية 
الكبرى للحســاب وهي ١٫٥ 
مليــون دينار، بعد أن أعلن 
بنك اخلليج عن زيادة قيمتها 
أثناء احلفل السنوي السابق 
عندما كانت اجلائزة مليون 
دينار، لتصبح اليوم من أكبر 
اجلوائز املرتبطة بحســاب 
مصرفي عامليا. وســيجري 
الســحب في يــوم ١٤ يناير 
٢٠٢١. ودعــا محمد القطان، 
العــام للمجموعــة  املديــر 
املصرفيــة لألفــراد في بنك 
اخلليج املواطنني واملقيمني 
في الكويت لالســتفادة من 
الفرصة قائــال: أعلنا  هــذه 
العام املاضي عن زيادة قيمة 
الســنوية حلساب  اجلائزة 
الدانــة، وهــا نحــن اليــوم 
نصــل إلــى املوعــد األخير 
للمشــاركة في هذا السحب 
الكبير. وبهذه املناسبة أود 
أن أذكــر عمالء بنك اخلليج 
بإمكانية فتح حساب الدانة 
واإليداع فيه إلكترونيا عن 
طريق تطبيق بنك اخلليج. 
ويعد حساب الدانة من أفضل 
حسابات االدخار في الكويت، 
التي  الدوريــة  بســحوباته 
حتمل جوائز قيمة ومبميزاته 
الكثيرة حلاملي احلســاب. 
فهناك فرص أسبوعية للفوز 
بألف دينار كويتي خلمسة 
فائزيــن، إضافــة إلى ثالث 
سحوبات ربع سنوية جائزة 
كل منهــا ٢٥٠ الــف دينــار، 
واجلائزة الكبرى التي تبلغ 

١٫٥ مليون دينار.
ومــن املميــزات العديدة 

وميثل حســاب السنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني 
األمــوال  توفيــــر  فــــــي 
وحتقيق عوائد مالية مناسبة 
علــى أرصدتهم فــي الوقت 
نفســه باإلضافة إلى فرص 
للفوز بجوائز نقدية طوال 

العام.

 .Ernst & Young أنــد يونــغ
ولزيادة فرص الربح، يجب 
على العمالء أن يحافظوا على 
املبلغ املودع في احلساب ألن 
ال يقل عن ٢٠٠ دينار، أو أن 
يزيدوه للحصول على فرص 
ربح أكثر باســتمرار. ميكن 
للعمالء احلصول على فرصة 
لدخول الســحب األسبوعي 

وربع السنوي والسنوي. 
وللمشاركة في السحوبات 
القادمة، يجب فتح حســاب 
الدانة مببلغ ٢٠٠ دينار على 
التقدم  إلــى:  األقــل، إضافة 
بطلــب مــن خــالل اخلدمة 
املصرفيــة عبــر املوبايــل/ 
اإلنترنت، أو التفضل بزيارة 
أقرب فرع لبنك اخلليج، وذلك 
لعمالء بنك اخلليج احلاليني. 
أما العمالء اجلــدد، فيرجى 
منهم التفضل بزيارة أقرب 
فرع لبنك اخلليج، بعد حجز 

ومتاشــيا مع رغبته في 
تطويــر وحتديــث خدماته 
وحلولــه املصرفيــة مبــا 
يتوافق مع حتقيق املصلحة 
والفائــدة األكبــر لعمالئــه 
ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه 
والتجاوب الكبير الذي لقاه 
احلســاب، يعيد بنك وربة 
إطالق حســاب «الســنبلة» 
بحلة جديدة ومتطورة في 
٢٠٢٠ تطوي في ثناياهـــــا 
جوائز نقدية أكبـر، حيث قام 
بتعديل وتيرة الســحوبات 
والقيمة اإلجمالية للجوائز 
النقدية التـــــي يحصل عليها 

العمالء.

موعــد للزيارة عــن طريق 
 ،Visit Gulf Bank تطبيــق
الذي يجعل بــدوره جتربة 
الزيارة أكثر سهولة ويسر. 
ويتيح البنك إمكانية اإليداع 
في حســاب الدانة بسهولة 
ويسر، وذلك لتمكني العمالء 
من زيادة فرصهم في الفوز، 
حيــث ميكنهم اإليــداع عن 
طريق: اخلدمة املصرفية عبر 
املوبايل/ اإلنترنت ومن خالل 
خدمة الدفع الذاتي اجلديدة 
«ePay». أو زيــارة أي مــن 
أفــرع بنك اخلليــج، أو عن 
طريق ٔاجهزة الصراف آاللي 
ATM/ ؤاجهزة الصراف آاللي 
التفاعلــي ITM، أو االتصال 
العمــالء  خدمــة  مبركــز 
١٨٠٥٨٠٥. كما ميكن إنشــاء 
أمر إيداع مجاني من حسابات 
أخرى لدى بنك اخلليج إلى 

حساب الدانة.

مساعد سيف العازمي، محمد 
علي محمد السعيد، إبراهيم 
حمد رحيل الشمري، محمد 
نقي مرزوق املطيري، بداح 
علي بــداح الهاجري، محمد 
رومي محمد الرومي، مشاري 
حسن الكندري، عبدالعزيز 

علي الكندري.

التي يتمتع بها عمالء حساب 
الدانة أنه احلساب الوحيد في 
الكويت الذي يحول فرصك 
بالفوز من السنة املاضية إلى 
الســنة التالية وذلك ضمن 
برنامج مكافأة العمالء على 
وفائهم ووالئهم لبنك اخلليج.

كذلــك، متــت إضافة كل 
فرص الربــح لعمالء الدانة 
احلاليني من عام ٢٠١٩ (من ١ 
يناير إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩) 
إلى ســحوبات عــام ٢٠٢٠، 
شرط أن يتأهلوا إلى السحب 
وأال تنخفض أرصدتهم في 
أي وقت من سنة ٢٠٢٠ إلى ما 
دون ٢٠٠ دينار. ومن اجلدير 
بالذكر أن جميع السحوبات 
تتم بحضور ممثل من وزارة 
التجــارة والصناعة، وتتم 
مراجعة وتدقيق السحوبات 
الســنوية والســحب  ربــع 
السنوي من شركة إرنست 

«اخلليج»: آخر فرصة للمشاركة
في سحب الدانة السنوي الكبير.. غدًا

للفوز مببلغ ١٫٥ مليون دينار
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تسليم الهدايا للفائزين

هواوي WATCH FIT  الساعة األكثر مبيعًا  
تتوافر مجددًا في الكويت

صرحت مجموعة هواوي 
ألعمــال املســتهلكني، بــأن 
أحدث ساعة ذكية جتمع بني 
الرائدة  تكنولوجيا هواوي 
والتصميم العصري األنيق 
 ،HUAWEI WATCH FIT
تتوافــر حاليا فــي الكويت 
بعد ما شهدته من إقبال كبير 
بني املســتخدمني، حيث مت 
بيع أكثر مــن ١٥٠٠٠ وحدة 
خالل أســبوع واحد منذ أن 
أتيحــت للبيع في الســوق 
الكويتــي يــوم ١٠ اجلاري. 
 HUAWEI وتتوافــر ســاعة
WATCH FIT حاليا في السوق 
الكويتي وميكن للمستخدمني 
احلصــول عليها مع عرض 
خــاص بضمــان مجانــي 
ضــد تلــف الشاشــة ملدة ٦ 
أشهر. ويسري هذا العرض 
حتى ٤ أكتوبــر ٢٠٢٠.ومع 
 HUAWEI WATCH ســاعة
FIT، ســتحصل على شاشة 
AMOLED مربعــة كبيــرة 
وأنيقة مقــاس ١٫٦٤ بوصة 
وبنســبة ٧٠٪ من الشاشة 
إلــى اجلســم، تبــدو هــذه 
الســاعة مذهلــة عند النظر 
إليها مــن كل زاوية. تتميز 
الشاشــة بدقــة ٤٥٦ × ٢٨٦ 
عاليــة الدقة، و٣٢٦ بكســل 
لكل بوصة، وشاشة بـ ١٦٫٧ 
مليون لون حيوية، وتزخر 
بالطاقة وتوفــر لك جتربة 
مشاهدة غامرة. انتظر! هناك 
 HUAWEI املزيد، تأتي ساعة

أعلنت شركة يوسف أحمد 
الغامن وأوالده عن الفائزين 
األوائل بالهدايا القيمة خالل 
شــهر أغسطس/ ســبتمبر 
واســتمرارية عرضها الذي 
يشمل العديد من التلفزيونات 
والهواتف الذكية والساعات 
الرقمية الرياضية باالضافة 
إلى قسائم املشــتريات من 
اكسايت والعديد من الهدايا 
العميل  األخــرى ليحصــل 
على فرصة الفوز عند شراء 
بطاريــة ACDelco التــي ال 
حتتاج الى صيانة، واألكثر 
مبيعــا في منطقة الشــرق 
األوســط، وذلك من أي من 
فروع شــركة يوسف أحمد 
الغامن لقطع الغيار املتواجدة 
الشــويخ، شــارع كندا  في 
دراي، الشرق، والفحيحيل 
باإلضافة إلــى مراكز خدمة 
الغامن ومراكز من الدعامية 
الــى الدعامية لتغطي أغلب 

حتى ضبط خلفية الشاشة 
على إحدى صورك املفضلة 
من هاتفــك، طفلك أو حبك 

والكورية واألوروبية. وألن 
الطاقــة أمــر جوهري فالبد 
من االعتمــاد على بطاريات 
امللبيــة جلميــع   ACDelco
واملناســبة  االحتياجــات 
للسيارات واآلليات الصناعية 
والبحرية والترفيهية. لقد 
متكنــت بالفعــل بطاريات 

أو حيوانــك األليف أو رمبا 
صورة شخصية لنفسك! تزن 
هذه الساعة الذكية ٢١ جراما 
فقط (بدون احلزام)، وعرض 
٣٠ ملــم، وســمك ١٠٫٧ ملم، 
وهي خفيفة الوزن ومناسبة 

لالرتداء اليومي.
 HUAWEI WATCH وتعد
FIT ساعة ذكية جتمع الكثير 
من القوة وميكن أن تستمر 
حتى ١٠ أيام، باإلضافة إلى 
 HUAWEI WATCH ذلك، تدعم
FIT تقنية الشــحن السريع 
 HUAWEI) هــواوي  مــن 
SuperCharge). ميكن أن يوفر 
لك الشحن ملدة خمس دقائق 
يومــا كامال من االســتخدام 
املعتاد، فــي حني أن نصف 
ساعة فقط يشحن البطارية 

بنسبة تصل إلى ٧٠٪.
 HUAWEI جتمع ســاعة
WATCH FIT بــني األناقــة 
للســاعات  الكالســيكية 
التقليديــة والتكنولوجيــا 
احلديثة للســاعات الذكية. 
 HUAWEI WATCH تأتي ساعة
FIT مع مجموعة من امليزات 
املثيرة لالهتمام التي جتعل 
احليــاة اليوميــة مريحــة. 
تذكيرات املكاملات والرسائل 
الواردة، مصراع الكاميرا عن 
ُبعد الذي يسمح لك بالتقاط 
الصور عندما ال حتمل هاتفك، 
وحتى التحكم في تشــغيل 
املوســيقى هي مجرد أمثلة 

قليلة لذكرها.

االرتقـــــاء  مــن   ACDelco
مبســتوى أداء البطاريــات 
بعد أن أثبتت ميدانيا تفوقها 
على قريناتها، كما أنها تأتي 
مع كفالة مميزة جتعل منها 
اخليار األمثل. وســعيا منه 
لتقدمي أفضل صيانة ممكنة، 
يعتمد طاقم شركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده احملترف 
على بطاريات ACDelco حيث 
ال مساومة على اإلطالق على 

جودة العمل. 
متتع اليــوم باملزيد من 
راحــة البال عنــد اختيارك 
بطاريــة ACDelco املصممة 
واملجربة واملصنعة لتتالءم 
خصيصا مع سيارتك. أضف 
إلى ذلك ما تقدمه من كفالة 
مجانية وأغطيــة مختومة 
حراريــا وغيرها العديد من 
املواصفات وامليزات األخرى 
التي جتعل منها األكثر مبيعا 

في املنطقة.

WATCH FIT مــع مــا يقرب 
من ١٣٠ وجها رائعا للساعة 
لالختيار من بينها، وميكنك 

محافظات الكويت ومناطقها. 
 ACDelco وحتظى بطاريات
بثقة العمالء وإقبال متزايد 
في الســوق احمللــي نتيجة 
االعتمادية واجلودة العالية 
لهذه البطاريات خاصة أنها 
تتناسب مع أغلب املركبات 
واليابانيــة  األميركيــة 

«يوسف أحمد الغامن وأوالده» تواصل أقوى 
«ACDelco» عروضها على بطاريات

اربح أقوى الهدايا عند تبديل بطارية سيارتك

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية (stc)، عن إطالق 
خدمــة الربــط االحتياطــي 
خلدمات االتصال باإلنترنت، 
في خطـــــوة إضافية تضاف 
العــروض  سلســلة  إلــى 
االســتثنائية  واخلدمــات 
التي متنحها الشركة لعمالء 

الشركات وقطاع األعمال.
ويهدف احلل اجلديد إلى 
جتنيــب أصحــاب األعمال 
والشــركات أي تعطــل في 
األعمــال قــد ينشــأ نتيجة 
الربــط  خدمــة  انقطــاع 
األساســية، واضعة نصب 
أعينهــا التحديات املختلفة 
الشــركات،  التــي تواجــه 
وكذلك املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة في سبيل حتقيق 
الطبيعيــة واملثلى  العودة 
لســير األعمــال. وأشــارت 
الشــركة فــي بيان لهــا، أن 
خاصية الربــط االحتياطي 
متثل الدعم البديل واألمثل 
لتعزيــز خدمــات االتصال 
األساســية فعند حدوث أي 
خلــل باالتصــاالت، ســواء 
التي يتم توفيرها من خالل 
تقنيات مبتكرة لالتصال عبر 
األلياف البصرية (الفايبر) أو 
االتصال عبر DSL وغيرها من 
وسائل االتصال، يتم حتويل 
االتصال مباشرة إلى خدمة 
الربــط االحتياطي للحفاظ 
على تشــغيل كل العمليات 

بالسالسة املطلوبة.
وتعليقــا علــى اخلدمة 
اجلديــدة، قــال مديــر عام 
 stc مبيعــات الشــركات في
مشــاري احلمد: نطلق هذه 
التكنولوجيا كخدمة مضافة 

مواقعهــا املختلفة وتنقطع 
البيانــات  عمليــة تبــادل 
عبر افرعهــا املختلفة تقف 
الشركات عاجزة عن تقدمي 
خدمــات ذات جــودة عالية 
وتفقــد الوقــت واجلهد في 
توفير اخلدمــة، وهنا يأتي 
دور االتصــال االحتياطــي 
بخاصية الوصول املخصص 
ليدعم قوة شبكات االتصال 
ويحول دون انقطاع عمليات 
الشركة. وأضاف: نوفر عبر 
شبكات stc املتطورة للجيل 
اخلامس ٥G، خاصية اإلدارة 
الذاتية لتشغيل خدمة الربط 
االحتياطي لنمكن العمالء من 
التحكم في احلصة اإلضافية 
التي يحتاج إلى زيادتها عند 
انقطاع االتصال األساسي، 
وكذلك الفترة املراد إضافتها 
حتــى يتســنى التصالــه 
األساسي العمل مرة أخرى.
هذا، وتتمتع stc بحلول 
التي  االتصــال املخصــص 
توفرها تقنية شبكة اجليل 
اخلامــس ٥G املنتشــرة في 

كل أنحاء الكويت وبأسعار 
تنافســية، حيــث تلعــب 
شــبكات ٥G دورا مهمــا في 
تشكيل وتسريع املسار نحو 
التحول الرقمي عبر مختلف 

الصناعات.
وتهدف stc لألعمال إلى 
توفير أحدث احللول املبتكرة 
وجتربة مستخدم استثنائية 
للعمالء من الشــركات، مع 
التركيز بشــكل خاص على 
نشــر أســرع لتكنولوجيا 
املعلومــات واالتصــاالت، 
ليمكنها من مساعدة الشركات 
احمللية فــي رقمنة وتعزيز 
عملياتهــا خالل هذه الفترة 
الصعبة واالستعداد لظروف 
السوق اجلديدة التي شكلها 

الوباء احلالي.
كما تعــد خدمات اجليل 
اخلامس املعززة وذات الولوج 
الواحدة  املخصص للجهــة 
من أفضل حلول تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت التي 
تلبي متطلبات املشروعات 
الصغيرة واملتوســطة، في 
أطر زمنية أسرع وباستخدام 
احلــد األدنى مــن الكابالت. 
جتربــة   ٥G  DA ويوفــر 
الشــركات  مســتقرة متنح 
الصغيرة واملتوسطة، اتصاال 
 .GTM سريعا عبر اتصاالت
لــذا يعــد اخليــار األفضل 
للشــركات الكبيــرة نظــرا 
لقدرته على أن تكون مبنزلة 
الوصلة األساسية للشبكة 
واألليــاف االحتياطية. وقد 
قدمت الشركة هذه اخلدمات 
للعديــد مــن العمــالء فــي 
مختلــف القطاعات لتعزيز 

عملياتهم بنجاح.

لقطاع األعمــال بهدف دعم 
باقــات االتصال األساســية 
باإلنترنت، لتلبية احتياجات 
الســوق امللحة وجتنب أي 
أعطــال لســير األعمــال قد 
تنشأ بسبب انقطاع االتصال 
األولي. وشرح احلمد كيفية 
عمل اخلدمــة، قائال: عندما 
يتوقف االتصال األساســي 
بشبكة اإلنترنت التي تعتمد 
عليها الشركات في الربط بني 

«stc» ُتطلق احلل األنسب
خلدمات االتصال االحتياطي

لتجنب أي أعطال لألعمال قد تنشأ بسبب انقطاع خدمة الربط األساسية

مشاري احلمد

«طيران اإلمارات» تعيد عنتيبي ومسقط
إلى شبكة خطوطها

أعلنت طيــران اإلمارات 
أنهــا ستســتأنف خدمــات 
الركاب إلى عنتيبي أوغندا 
(١ أكتوبر) ومسقط، عمان (٢ 
أكتوبر)، وبذلك سيرتفع عدد 
احملطــات التي تخدمها إلى 
٩٤ مدينة. وتستأنف طيران 
اإلمارات خدماتها تدريجيا 
عبر الشبكة لتتيح لعمالئها 
مزيدا من خيارات الســفر، 
وتوفر لهم وملوظفيها أعلى 
معايير الصحة والسالمة في 

جميع مراحل السفر.
وستعمـــــل رحـــــالت 
طيــران اإلمــارات بني دبي 
وعنتيبــي مبعــدل ثــالث 
مــرات فــي األســبوع أيام 
األحد واخلميس واجلمعة، 
ما يوســع شبكة خطوطها 
في أفريقيا لتغطي ٢٠ وجهة 
ويتيــح للعمــالء إمكانيــة 

٧٢٩» مطار دبي الدولي في 
الساعة ١٠:٣٠ صباحا وتصل 
إلــى عنتيبــي في الســاعة 
٣:٠٠ عصــرا. وتقلع رحلة 
العــودة «ئي كيه ٧٣٠» من 
عنتيبي في الساعة ٥ مساء 
لتصل إلى دبي في الساعة 

١١:٢٥ ليال. وستعمل رحالت 
طيران اإلمارات إلى مسقط 
يومــي األحــد واجلمعــة. 
وتغــادر الرحلــة «ئي كيه 
٨٦٦» مطار دبي الدولي في 
الســاعة ٢:١٥ فجرا وتصل 
إلى مسقط في الساعة ٣:٣٠ 
فجرا. وتقلع رحلة العودة 
«ئي كيه ٨٦٧» من مسقط في 
الساعة ٤:٤٠ صباحا وتصل 
إلى دبي في الســاعة ٥:٥٥ 
صباحا. وســتخدم طيران 
اإلمارات رحالتها إلى مسقط 
وعنتيبي بطائرات البوينغ 
٣٠٠ER-٧٧٧. وميكن احلجز 
على الرحــالت عبر املوقع 
الشــبكي emirates.com أو 
تطبيق طيران اإلمارات أوعن 
طريق وكالء السفر أو مكاتب 
املبيعــات ومراكز االتصال 

التابعة لطيران اإلمارات.

مواصلة ســفرهم بسالسة 
وســهولة إلــى وجهات في 
أوروبــا والشــرق األقصى 
والشــرق  واألمريكتــني 
األوســط وغرب آســيا مع 
توقــف قصيــر فــي دبــي. 
وستغادر الرحلة «ئي كيه 



15
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٥ أسباب وراء قفزة سيولة البورصة إلى ٩٠٠ مليون دينار

شريف حمدي

حتظى بورصة الكويت منذ بداية 
شــهر ســبتمبر اجلاري باستقبال 
سيولة مرتفعة بشكل الفت، إذ بلغت 
احملصلة من بداية الشهر نحو ٩٠٠ 
مليــون دينار مبتوســط يومي ٥٠ 
مليــون دينار تقريبــا، مقارنة مع 
٦٩٠ مليون دينار مبتوسط يومي 
٣٢ مليون دينار في شهر أغسطس 

الذي سبقه.
وبــدا للمتابعــني للبورصة ان 
السيولة تستهدف األسهم القيادية 
املدرجة بالسوق األول بشكل كبير 
مقارنة مع السيولة التي تستقطبها 
أسهم السوق الرئيسي على الرغم من 
كونه يضم غالبية أسهم الشركات 
املدرجة في سوق األسهم الكويتي.
وهنــاك عــدة أســباب وراء هذا 
االرتفاع الالفت على مستوى السيولة 
املتدفقة للبورصة، وهي كما اشار 
مدير عام شركة األجيال القادمة عيد 
الشــهري في تصريحــات لبرنامج 

األسواق العربية، وهي كما يلي:
١ ـ توافــر الــكاش لــدى قرابة ٤٠٠ 

ألــف موظف مبا يقارب نحو مليار 
دينار، نظرا لتأجيل أقساط البنوك 
للمواطنني ملدة ٦ أشهر ضمن إجراءات 
مواجهة ڤيروس كورونا، وبالتالي 
فهناك نسبة لن تقل عن ١٠٪ من هذه 
األموال املتوافرة لدى املواطنني مت 
توجيهها للبورصة، وهو ما ساهم 
في زيادة التدفقات النقدية لسوق 

األسهم.
٢ ـ تترقــب البورصــة الكويتيــة 
عملية دمج بني سهمي بيتك وأهلي 
متحد، وعندما يكون هناك دمج بني 
مؤسستني تصاحبها دائما عمليات 
بيع وشراء خاصة وان سعر سهم 
كل كيان يختلف عن اآلخر، وبالتالي 
هناك من يبيع السهم األعلى سعرا 
ليشتري السهم األقل سعرا، وهو أمر 
ينتج عنه توافر سيولة كبيرة جراء 
البيع والشــراء، واملتتبع  عمليات 
للبورصة الكويتية يالحظ ان سهم 
بيتك تصدر قائمة الشركات األكثر 
اســتحواذا على الســيولة املتدفقة 
للسوق منذ بداية العام احلالي كما 
اشارت «األنباء» في تقرير األسبوع 
املاضي، إذ اســتحوذ الســهم على 

قرابــة ٢٠٪ من إجمالي الســيولة، 
وجاء سهم اهلي متحد ـ البحرين، 
في املرتبــة الثالثة بســيولة تقدر 
بـ١٣٪ من اإلجمالي، أي أن السهمني 
املنتظر دمجهما استحوذا على ٣٣٪ 
من إجمالي السيولة التي جتاوزت 
٦ مليــارات دينار منــذ بداية العام 

احلالي.
٣ـ  إدراج سهمي شمال الزور وشركة 
البورصة و«بيتك كابيتال ريت» في 
ســوق األســهم الكويتي ساهم في 
زيادة التدفقات النقدية للبورصة، 
إذ نتج عن هذين اإلدراجني لشركتني 
ميتلك فيهما املواطنون ٥٠٪ من أسهم 
كل شركة جراء االكتتاب العام الذي 
جرى في نهاية ٢٠١٩، تداول اسهمها 
فــي البورصة ورغبة املواطنني في 
البيــع لتحقيق املكاســب نظرا ألن 
سعر االكتتاب في كل سهم من أسهم 
الشركتني كان ١٠٠ فلس، وهي رغبة 
قابلهــا مديرو احملافظ والصناديق 

بالشراء بتوجهات استثمارية.
٤ ـ كلما اقترب موعد تفعيل ادارج 
 MSCI بورصة الكويت في مؤشــر
فــي نوفمبر املقبل زاد اإلقبال على 

األسهم املرشحة لالنضمام للمؤشر 
العاملــي، وبالتالي زيادة الســيولة 
املتدفقة للســوق خاصة وان أغلب 
هذه األسهم ذات قيم سعرية مرتفعة.
البورصــة  ـ كثيــر مــن أســهم   ٥
تراجعت أسعارها بشكل الفت إبان 
تفشي ڤيروس كورونا، ومع عودة 
احلياة لطبيعتها واستقرار األوضاع 
االقتصادية نسبيا، هناك من يقبل 
على هذه األسهم كونها متثل فرصا 
استثمارية يجب اقتناصها خاصة 
وأن األســعار متوقع لها االرتفاع، 
وبالتالــي ميكــن حتقيق مكاســب 
سوقية واالستفادة من التوزيعات 
النقدية حال حتسن األداء في النصف 

الثاني من العام احلالي.
وتشــهد البورصة خالل الفترة 
احلالية مســتويات قياسية، فعلى 
مستوى السيولة بلغت في جلسة 
١٧ سبتمبر اجلاري ٧٢ مليون دينار 
وهــو أعلى مســتوى منــذ مارس 
املاضي، كما جتاوز مؤشــر السوق 
األول ٦٠٠٠ نقطة وهو أعلى مستوى 
للمؤشــر أيضا منذ مارس املاضي 
جراء اإلقبال على األسهم القيادية.

خالل سبتمبر اجلاري.. مبتوسط يومي ٥٠ مليون دينار

جزء من الكاش املتوافر لدى ٤٠٠ ألف مواطن جراء تأجيل أقساط القروض.. استقطبه السوق

ترّقب دمج «بيتك» و«األهلي متحد».. وإدراج «شمال الزور» و«البورصة» و«بيتك كابيتال ريت» عزز السيولة

أحمد مغربي 

علمت «األنبــاء» من مصادر مســؤولة، ان 
وزارة املاليــة حددت ١٥ أكتوبــر املقبل موعدا 
نهائيــا لتقدمي الــوزارات واالدارات احلكومية 
والهيئات امللحقة مشروع ميزانية السنة املالية 
املقبلة ٢٠٢٢/٢٠٢١، مشيرة الى ان املالية طلبت 
من اجلهات احلكومية ضرورة تشكيل جلان في 
أقــرب وقت ممكن لتنفيذ مشــاريع ميزانياتها 
وارســالها مســتوفاة كافة اجلــداول والنماذج 

وأسس التقدير الصادرة من الوزارة.
وقالت املصــادر ان وزارة املالية طلبت من 
اجلهات احلكومية تشــكيل جلنة في كل جهة، 
إلعداد تقديرات ميزانية السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
ومتثــل فيهــا وزارة املالية (شــؤون امليزانية 
العامة)، على ان تقوم اجلهات بإرسال صورة 
من قرار تشــكيل اللجنة إلــى وزارة املالية في 
اسرع وقت، وتبدأ اللجنة في استيفاء البيانات 

والنماذج املطلوبة فور تشكيلها.
وذكرت انه على كل جهة حكومية خاضعة 
لرقابة جهاز املراقبني املاليني تقدمي نسخة من 
مشــروع ميزانيتها للسنة املالية اجلديدة الى 
مكتب املراقبني املاليني، لدراسته وابداء مالحظات 
املكتــب عليهــا، وذلك قبل ١٠ أيــام من اجتماع 

اللجنة املختصة بدراسة مشروع امليزانية مع 
ممثلي وزارة املالية او قبل إرســاله الى وزارة 

املالية بشكله النهائي.
مقترحات حتمية

وقالت املصادر ان «املالية» أصدرت مقترحات 
حتمية للمصروفات اجلارية، متثلت في ان الباب 
األول من امليزانية اخلاص بتعويضات العاملني 
يتمثل في تعديالت متت بناء على تنفيذ قوانني 
وقرارات صدرت خالل السنة املالية، أو درجات 
او اعتمــادات منقولة من االعتماد التكميلي او 
من جهات الى جهات اخــرى تنفيذا لقانون او 
مرسوم او قرار مجلس وزراء، وكذلك عالوات 

دورية وترقيات باألقدمية.
اما املقترحات اجلديدة بالنسبة جلميع أبواب 
املصروفات، قالت املصادر انها تشــمل درجات 
واعتمادات الزمة لتشــغيل مشاريع او خدمات 
جديدة متــت، ودرجــات واعتمــادات مطلوبة 
للتوسع في خدمة قائمة امتدادا لنشاطها األصلي 
(توسع افقي) او حتسني مستوى خدمة قائمة 
(توســع رأسي)، فضال عن درجات واعتمادات 
لتحســني مراكز املوظفني، وذلك حسب طبيعة 
كل مصروف حســب األبواب، مــع الفصل بني 
املصروفات على ميزانية اجلهة واملصروفات على 

االعتماد التكميلي العام للباب األول بالنســبة 
للوزارات واالدارات احلكومية.

طرح املناقصات

وأشــارت املصادر إلى انــه يجوز جلميع 
اجلهــات احلكوميــة وبعــد موافقــة وزارة 
املاليــة، ان تتخذ اجراءات طرح املمارســات 
واملناقصــات اخلاصــة باملقترحات اجلديدة 
املدرجة مبشــروع ميزانية اجلهة احلكومية 
للســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ املقدم الى مجلس 
االأمة على اال تتم الترســية والتعاقد اال بعد 

صدور قانون ربط امليزانية اجلديدة.
وبالنسبة ملشاريع اخلطة السنوية اجلديدة، 
قالــت املصادر انه يجب علــى كل جهة حتديد 
التصنيف الوظيفي لكل مشــروع من مشاريع 
خطة التنمية السنوية ٢٠٢٢/٢٠٢١ سواء تطويرية 
أو انشــائية، وذلــك بعد التنســيق مع األمانة 
العامة للمجلس األاعلــى للتخطيط واالعتماد 

من وزارة املالية.
وشددت املصادر على ان «املالية» طالبت كافة 
اجلهات احلكومية عند اعداد تقديرات امليزانية 
اجلديــدة مراعاة القــدرة التنفيذيــة لألجهزة 
املالية واالدارية والفنية باجلهة، وذلك بالعمل 
علــى تنفيذ ميزانياتها طبقا ملا هو مخطط له، 

وإعداد تقديرات مصروفاتها للسنة املالية على 
مستوى األبواب طبقا ألولويات احتياجات اجلهة 
لألعمال واخلدمات واملشروعات اجلديدة املطلوب 
تنفيذها، وتتحمل اجلهة مسئولية قيام وزارة 
املالية لدى دراستها ملشــروع ميزانيتها إلغاء 
اية اعمــال او خدمات او مشــروعات لم تدرج 

وفقا لألولويات.
سقف املصروفات

وقالت انه وفقا للتعليمات احلكومية فإنه مت 
حتديد السقف الكلي للمصروفات على مستوى 
الدولة لتكون مخرجات اخلطة االمنائية للدولة 
للسنوات ٢٠٢١/٢٠٢٠ الى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، مع ضبط 
املالية العامة واحتــواء عجز امليزانية املتوقع 
واحلرص على تنويع مصادر الدخل عن طريق 
تشجيع القطاعات غير النفطية وتقليل االعتماد 

على القطاع النفطي.
وتوجيه الدعم ملستحقيه وااللتزام بترشيد 
اإلنفــاق العام وعــد ادراج أي تقديرات ألوجه 
الصــرف التي ميكن االســتغناء عنها وتوجيه 
أوجه الصرف في موضعها املستحق الذي يؤدى 
الى خدمة املواطنني وحتقيق املصلحة الوطنية 
العليا استنادا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة 

في هذا الشأن.

وشــددت على ان اجلهات احلكومية ملزمة 
بأن يكون سقف تقديرات املصروفات اجلارية 
والنفقات الرأسمالية مبشروع ميزانياتها للسنة 
املاليــة املقبلــة هو االعتمــادات املخصصة في 
ميزانية السنة املالية احلالية واعداد ميزانياتها 
للعامني املقبلني ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و٢٠٢٤/٢٠٢٣، وفقا 
لالعتمــادات املخصصــة لها في الســنة املالية 

٢٠٢١/٢٠٢٠ كسقف أعلى كذلك.
تقدير اإليرادات

وعن االيرادات قالت املصادر ينبغي تقدير 
اإليرادات على أسس علمية سليمة مع االسترشاد 
باإليرادات احملصلة في السنوات الثالث السابقة 
واملنتظر حتصيلها خالل السنة املالية احلالية 
مع األخذ بعني االعتبار ما ينتظر حتصيله خالل 
الســنة من اإليرادات غير احملصلة واملتراكمة 
عن سنوات مالية ســابقة والواجب حتصيلها 
الرتباطها بخدمات متــت تأديتها فعال على ان 
تؤخذ في احلســبان جميع العوامــل التي من 
شــأنها التأثير على تقديــرات اإليرادات. وكان 
وزير املالية براك الشيتان أصدر تعميما حمل 
الرقم (٦) لســنة ٢٠٢٠، بشــأن إعداد تقديرات 
ميزانيات الــوزارات وفقا لتصنيفات امليزانية 

على األساس النقدي.

توجيه الدعم ملستحقيه وااللتزام بترشيد اإلنفاق وعدم إدراج مصروفات ميكن االستغناء عنها ضبط املالية العامة باحتواء العجز املتوقع وتنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاعات غير النفطية 

يجوز للجهات احلكومية طرح املناقصات مبشروع ميزانية دون الترسية إال بعد صدور القانونحتديد اإليرادات استرشادًا باإليرادات احملصلة في آخر ٣ سنوات واملنتظر حتصيله بالسنة احلالية

«املالية» تلزم اجلهات احلكومية 
بسقف إنفاق ثابت حتى ٢٠٢٤

حددت ١٥ أكتوبر املقبل موعداً نهائياً لتقدمي الوزارات واإلدارات 
احلكومية والهيئات امللحقة مشروع ميزانية ٢٠٢٢/٢٠٢١
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الرشيدي: ٥٠٪ من آبار «نفط الكويت» تعمل رقميًا.. حاليًا

«الوطني»: الطلب على النفط في ٢٠٢٠ ألدنى مستوياته في ٨ سنوات

أحمد مغربي 

قال رئيس فريق األبحاث 
والتكنولوجيا حتت السطحية 
بالوكالــة ومنســق التحول 
الرقمــي في مجموعة اإلبداع 
والتكنولوجيا في شركة نفط 
الكويت م.حمد الرشيدي إن 
الشركة جنحت في ربط نحو 
١٠٠٠ بئــر نفطية مبشــروع 
احلقل الرقمي الذكي (كوديف)، 
مشــيرا إلى أن نحو ٥٠٪ من 
آبار النفط التابعة للشــركة 
تعمــل حتت مظلــة التحول 
الرقمي وسنعمل خالل العام 
املقبل على رفع تلك النسبة 
إلى ٨٠٪، ومستقبال نهدف إلى 
تضمني كافــة اآلبار النفطية 
الرقميــة  ضمــن املنظومــة 
باستثناء حقل برقان الكبير 
الذي يحتاج إلى تنفيذ بعض 
القواعد فــي التحول الرقمي 

نظرا لضخامة أعداد اآلبار.
حديث الرشيدي جاء خالل 
مشاركته في ندوة افتراضية 
نظمتها إدارة العالقات العامة 
فــي وزارة النفــط بعنــوان 
«التحول الرقمي في شــركة 
نفط الكويت» وشــارك فيها 
عــدد كبير مــن املوظفني في 

الوزارة.
وقال الرشيدي إن التحول 
الرقمي في شركة نفط الكويت 
والقطــاع النفطــي الكويتي 
عموما سيزيد من فرص العمل 
مســتقبال وليس كما يعتقد 
البعــض فــي فقــدان العديد 
من الوظائف، مشيرا الى ان 
التطور التكنولوجي يحتاج 
الــى جيل جديد مــن األيدي 
البشرية تتمتع مبهارات إدارة 
بالذكاء االصطناعي بشرط أن 
تكون مدربة ومؤهلة لتنفيذ 
هذه األعمال احلساسة، مشددا 
على ضرورة أن تقوم جامعات 
الكويت واملعاهد املتخصصة 
في تخريج دفعات من الطالب 
املهــارات  يتمتعــون بهــذه 
الستفادة السوق احمللي منها 

خالل العامني املقبلني.
وذكر الرشيدي أن شركة 
نفط الكويت ممثلة مبجموعة 

قــال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطني أن أســعار 
النفط تراجعت وســط تزايد 
حــاالت اإلصابــة بڤيــروس 
كوفيــد-١٩، مما قد يؤدي إلى 
تقويض االنتعاش االقتصادي 
وضعف الطلــب على النفط، 
وقامــت وكالة الطاقة الدولية 
ومنظمــة األوپيــك مبراجعة 
توقعات منو الطلــب العاملي 
علــى النفط في ظــل إمكانية 
تراجع معــدالت النمو بصفة 
دائمة والتحول السريع نحو 
مصادر الطاقــة البديلة وفقا 
للســيناريوهات املتوقعة من 
قبل شركة بريتيش بتروليوم، 
هــذا ويعــد امتثــال األوپيك 
وحلفائهــا مــن أهــم العوامل 
احملورية التي ستحدد مسار 

الطلب خالل األشهر املقبلة.
وأشــار التقريــر الــى أن 
ضغــوط الطلــب أثــرت على 
أسعار النفط خالل سبتمبر في 
ظل تراجع أسعار العقود اآلجلة 
لكال من مزيج خام برنت وغرب 
تكساس الوسيط بأكثر من ٧٪ 
منذ بداية الشــهر. واستمرت 
املعنويات السلبية في السيطرة 
علــى األســواق التي شــهدت 
انخفــاض ســعر مزيــج خام 
برنت إلــى ما دون ٤٠ دوالرا، 
إذ بلغ أدنى مستوياته املسجلة 
في شهرين تقريبا وصوال إلى 
مستوى ٣٩٫٦ دوالرا للبرميل 
وذلك على الرغم من تعويضه 
لبعض خســائره ومتكنه من 
الصعــود إلــى ٤٣ دوالرا بعد 
أيــام قليلة مــن القاء صاحب 
السمو امللكي األمير عبدالعزيز 
بن ســلمان بيانا قويا بشــأن 
امتثــال األوپيــك والتلميــح 
بتطبيــق املزيــد مــن خفض 
حصــص اإلنتاج إذا لزم األمر 
بحلول ديسمبر. وأنهى مزيج 
خام برنت تداوالت جلسة يوم 
األربعاء في األســبوع املاضي 
عنــد مســتوى ٤١٫٧٧ دوالرا 
للبرميل (-٣٦٫٧٪ على أساس 
سنوي)، في حني وصل سعر 
غرب تكســاس الوســيط إلى 
٣٩٫٩٣ دوالرا للبرميل (-٣٤٫٦٪ 
على أساس سنوي). وتزايدت 

من تكنولوجيا اجليل اخلامس 
ادارة  وإنترنت األشــياء في 
قــال  النفطيــة،  املنشــآت 
الرشــيدي ان الشركة نفذت 
مؤخــرا مشــروعا جتريبيا 
نال استحســانا كبيرا ولكن 
يحتاج الى تشــديد أكبر في 
األمن السيبراني للمعلومات 
منعا لالختراق، مشــيرا إلى 
أن إنترنــت األشــياء ميكنه 
تسهيل عمليات احلفر ومراقبة 

خطوط اإلنتاج.
وقال ان كلفة انتاج برميل 
النفط في شركة نفط الكويت 
تتراوح بني ٥ إلى ١٠ دوالرات 
للبرميــل وأن التحول الذكي 
والتكنولوجي يساعد بشكل 
كبير الــى تخفيــض الكلفة 
النهائية للبرميل او احملافظة 
عليهــا دون ازدياد ســنوي، 
خصوصــا ان التوســع فــي 
التحول الرقمي لآلبار يعطي 
الشــركة صورة كاملة حول 
كمية املياه في اآلبار وحتسني 

االنتاجية.
الرشــيدي  واســتعرض 
في بداية الندوة االفتراضية 
الثورات الصناعية في العالم 
ابتداء من نهاية القرن الثامن 
عشر والتي بدأت في الثورة 
الصناعية االولــى عندما مت 
التصنيــع  اختــراع عمليــة 

املعنويــات  وتفاقمــت 
السلبية نتيجة لقيام كل من 
أوپيك ووكالة الطاقة الدولية 
مجددا بخفــض توقعات منو 
الطلب العاملي على النفط لهذا 
العام ضمن تقارير املنظمتني 
الصــادرة عــن ســوق النفط 
لشــهر ســبتمبر. وبعــد أن 
خفضت األوپيك توقعات منو 
الطلب على النفط لعام ٢٠٢٠ 
مبقدار ٩٠ ألــف برميل يوميا 
في أغسطس، أعقب ذلك خفض 
شديد هذا الشهر لنمو الطلب 
املتوقع على النفط مبقدار ٤٠٠ 
ألف برميل يوميا وصوال إلى 

ماليني برميل يوميا. وتتوقع 
الوكالة ان يصل الطلب العاملي 
للنفط هذا العام إلى ٩١٫٧ مليون 
برميل يوميا - فيما يعد أيضا 
أدنى مستوياته في ٨ سنوات 
- في حني تصل توقعات العام 
املقبل إلى ٩٧٫١٥ مليون برميل 
يوميا مما يعني حدوث انتعاش 
متواضع مبقدار ٥٫٤٥ ماليني 
برميــل يوميا. وال يزال وقود 
الطائــرات ميثل نقطة ضعف 
رئيسية، في ظل توقعات بعدم 
عودة حركة املسافرين جوا إلى 
مستويات ما قبل اجلائحة حتى 

عام ٢٠٢٢.

امليكانيكي عــن طريق املياه 
والبخار، والثورة الصناعية 
الثانيــة التي بدأت في القرن 
العشرين عندما مت اتباع عملية 
التصنيع الشامل باستخدام 
الكهرباء ومحركات االحتراق 
وتزويــد اآلالت بالطاقة، ثم 
الثورة الصناعية الثالثة التي 
قامت في فترة السبعينيات 
االمتتــة  تقــدمي  وشــملت 

-٩٫٤٦ ماليــني برميل يوميا. 
وبنــاء علــى تلــك التوقعات 
سينخفض الطلب على النفط 
في عام ٢٠٢٠ إلى ٩٠٫٢٣ مليون 
برميــل يوميا، فيما يعد أدنى 
مستوياته في ٨ سنوات. كما 
مت خفض توقعات منو الطلب 
في عام ٢٠٢١ مبقدار ٧٧٠ ألف 
برميل يوميا إلى ٦٫٦٢ ماليني 
برميل يوميا. ومن جهة أخرى، 
ذكرت وكالــة الطاقة الدولية 
أن التوقعــات تبدو «هشــة»، 
حيث قامــت بتعديل توقعات 
النمــو لعام ٢٠٢٠ مبقدار ٢٥٠ 
ألــف برميل يوميا إلى -٨٫٤٣ 

تشمل ١٠٠٠ بئر مت ربطها مع مشروع احلقل الرقمي الذكي.. وزيادة النسبة إلى ٨٠٪ العام املقبل

مخاوف الطلب وتزايد إصابة «كورونا» تواصل الضغط على أسعار النفط

م.حمد الرشيدي متحدثا حول التحول الرقمي في «نفط الكويت» خالل الندوة االفتراضية بحضور الشيخة متاضر خالد األحمد الصباح

التكنولوجيا واالبحاث ترصد 
ميزانيــة ضخمــة لتنفيــذ 
مشــاريعها ســنويا وتعتبر 
من ضمن أولويات الشــركة 
الرئيســية. وقال ان جتربة 
احلقل الرقمي املتكامل (الذكي) 
إدارة  اثبتــت كفاءتهــا فــي 
احلقــول النفطية وحتســني 
اآلبــار والتعــرف  انتاجيــة 
السريع على املشاكل وحلها، 
مشيرا الى ان تعميم التجربة 
في كافة حقول نفط الكويت 
سيكون نواة اساسية لتنفيذ 
اخلطة االستراتيجية للشركة 
والوصول باإلنتاج الى اخلطط 

املوضوعة.
وبــني أن جتربــة تطبيق 
نظام احلقل الذكي في الكويت 
بــدأت قبل فترة وان حتويل 
جميــع احلقــول الــى ذكية 
سيستغرق من عام الى عامني 
وستصبح كلها متصلة بغرفة 

القرارات املركزية.
وأشار الى ان تطبيق هذه 
التجربة لــه فاعلية وفوائد، 
حيث يوفر هذا النظام الوقت 
واجلهد واملال ويزيد من أعمار 
املكامــن البترولية كما يزيد 
من انتاج النفط وأيضا يحد 

من احلوادث النفطية.
وفي ســؤال حــول مدى 
استفادة شركة نفط الكويت 

مخاوف أسواق النفط نتيجة 
ارتفاع حاالت اإلصابة بڤيروس 
كوفيد-١٩، السيما في أوروبا، 
وسط توقعات بحدوث موجة 
ثانية في فصل اخلريف، مما 
ينذر بعودة تطبيق قيود على 
التنقل. ويخشــى أن يتسبب 
ذلك في توقف عجلة االنتعاش 
االقتصادي الضعيف بالفعل 
وتأجيــل إعادة توازن ســوق 
النفط إلى عام ٢٠٢١. وبالفعل 
قامــت اململكة املتحدة بفرض 
بعض القيود والتي من املتوقع 
أن يتبعهــا املزيد مــن الدول 

األخرى خالل األيام املقبلة.

ضغوط متزايدة على «أوپيك» 
لالمتثال بخفض اإلنتاج 

تتزايد  الضغــوط  ان  التقريــر  ذكر 
للحفاظ  مجددا على األوپيــك وحلفائها 
على مســتويات االمتثال اجلماعي. وفي 
أغسطس، الشــهر األول الذي سمح فيه 
ملنتجي النفط بزيــادة اإلنتاج االجمالي، 
وصل معدل امتثال األوپيك وحلفائها إلى 
١٠٢٪. وجنح كل من منتجي األوپيك العشر 
باإلضافة إلى الدول غير االعضاء وعددهم 
تسع دول من حتقيق األهداف املوضوعة، 
إذ قامــوا بضخ ٢١٫٦ مليون برميل يوميا 

و١٢٫٦ مليون برميل يوميا على التوالي.
وضمــن أعضــاء األوپيــك، تخطت 
السعودية (١٠٥٪) والكويت (١٠٢٪) واجلزائر 
(١٠٥٪) معدالت االمتثال املقررة لكل منها. 
وبشــكل مفاجئ، وصل العراق إلى احلد 
املستهدف، بل وجتاوزه ايضا مبعدل امتثال 
(١١٨٪) للمرة األولى وفقا ألحكام االتفاق 
احلالي. إال ان اإلمارات اخفقت في حتقيق 
احلد املستهدف (٨٠٪) وزادت اإلنتاج مبقدار 

١١٠ ألف برميل يوميا. وإلى جانب العراق 
ونيجيريا وغيرهما، سيتعني على اإلمارات 
تعويض زيادة اإلنتاج خالل األشهر املقبلة. 
واعتبارا من أغسطس، سيتطلب األمر 
قيام املنتجني غير امللتزمني بتعويض أكثر 
من ١٫٦ مليون برميــل يوميا من خفض 
اإلنتاج بشكل جماعي - لذا فإنه من غير 
املستغرب اتخاذ السعودية ملثل هذا املوقف 
الثابت في االجتماع الوزاري ملنظمة األوپيك. 
وقد مت متديــد فترة التعويض عن انتاج 

النفط الزائد حتى نهاية العام.
وميثل عودة اإلنتاج الليبي مشــكلة 
بالنســبة ملنظمة األوپيك، في ظل أنباء 
عن توسط روســيا للتوصل إلى صفقة 
بني الفصيلني املتحاربني من شأنها رفع 
احلصار القائم على صادرات النفط. وكان 
اإلنتاج قــد انخفض إلى ١٠٦ ألف برميل 
يوميا بعد أن وصل إلى ١٫٢ مليون برميل 

يوميا في عام ٢٠١٩.

الشيخة متاضر اخلالد: شركات النفط 
مطالبة بتوظيف التكنولوجيا 

تضخم مخزونات اخلام العاملية 

قالت مديرة العالقات العامة واإلعالم في 
وزارة النفط الشــيخة متاضر خالد االحمد 
الصباح ان شــركات النفط أصبحت مطالبة 
بتوظيف التكنولوجيا في معظم أعمالها سعيا 
منها إلى السيطرة وخفض التكلفة وحتسني 

أداء عملياتها وتوفير الوقت واجلهد.
وذكرت الشيخة متاضر خالد األحمد الصباح 
في مداخلة لها خالل الندوة، أن تنظيم وزارة 
النفط للندوة االفتراضية عن التحول الرقمي 
في شركة نفط الكويت تهدف إلى االطالع على 

أحدث التكنولوجيا املتبعة واكتساب اخلبرات 
واملمارســات الضرورية في مجاالت احلفر 

واالستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
وقالت ان تنظيم مثل هذه الندوات يهدف 
كذلك إلى االســتفادة املتبادلة واالطالع على 
أفضل املمارسات بني وزارة النفط ومؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة وذلك متاشيا 
مع التوجهات االســتراتيجية للقطاع النفطي 
في تعزيز روح املبــادرة واالبتكار والبحث 

لدى العاملني.

قال تقرير «الوطنــي» إن املخزونات 
العاملية للنفط  ال تزال عند اعلى مستوياتها 
القياسية، وسط استمرار ضعف هوامش 
التكرير نتيجة النخفاض الطلب على البنزين 
والديزل واملنتجات النفطية األخرى. وتشير 
تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع 
مخزونات القطــاع النفطي للدول التابعة 
التعاون االقتصادي والتنمية في  ملنظمة 
يوليو مبقــدار ١٣٫٥ مليون برميل ليصل 
إلى ٣٢٢٥ مليون برميل. وعلى الرغم من 
إمكانية تراجعها في أغسطس، إال أن جميع 
املؤشرات تشير إلى أنها ستزداد في سبتمبر 
بعد انتهاء إعصار لورا وبداية فترة صيانة 

مصافي التكرير في فصل اخلريف.
وفي وقت سابق، فجرت شركة النفط 
البريطانية العمالقــة بريتيش بتروليوم 
مفاجأة ضمن تقريرها اخلاص بتوقعات 
الطاقة العاملية ٢٠٢٠، حيث أشارت إلى أن 

حقبة منو الطلب على النفط «ذروة النفط» 
قد تكون قد وصلت إلى نهايتها بالتزامن 
مع أزمة ڤيروس كورونا. وترى الشــركة 
أن اجلائحة قد ساهمت في تسريع وتيرة 
التحول بعيدا عن استخدام الوقود األحفوري 
ورسمت ثالثة سيناريوهات متوقعة على 
مدى الثالثني عامــا القادمة. ويظهر اثنان 
من تلك الســيناريوهات تقلص استهالك 
النفط بنســبة تتراوح ما بني ٥٠٪ و٨٠٪، 
نتيجة لقيام احلكومات بتشــديد معايير 
االنبعاثات، وتغير سلوك املستهلكني (كالعمل 
عن بعد على ســبيل املثال) وذلك في ظل 
زيادة تنافســية وانتشار مصادر الطاقة 
«العمل  املتجددة. وحتى ضمن سيناريو 
كاملعتاد» األكثر تفاؤال، ليس من املتوقع أن 
يتخطى االستهالك مستويات عام ٢٠١٩، 
بل قد يصل إلى حوالي ١٠٠ مليون برميل 

يوميا خالل العشرين عاما املقبلة. 

تأخر إدخال حقل برقان ضمن احلقل الذكي لتنفيذ بعض القواعد بالتحول الرقمي لضخامة اآلباركلفة إنتاج برميل النفط في الكويت تبلغ ٥ - ١٠ دوالرات.. والتحول الذكي يخفض الكلفة املالية

والرجــل اآللي حيث تشــكل 
اإللكترونيــات وتكنولوجيا 

املعلومات واحلواسيب.
وذكر أن الثورة الصناعية 
الرابعة التي بدأت في العام 
٢٠٠٥ وضعــت العالــم أمام 
ضرورة االعتماد على أنظمة 
اإلنتاج االلكتروني امللموس 
التي تهــدف الى ربط عاملي 
االنتــاج املادي واالفتراضي 

واجلمع بني عمليات التحويل 
الرقمي وتكامل سالسل القيمة 
الى  واملنتجــات واخلدمات 
جانب ذلك فإن تكنولوجيا 
املعلومات واآلالت واإلنسان 
مرتبطان معا ويتفاعالن في 
الوقــت احلقيقي مما يؤدي 
إلى خلــق طريقــة تصنيع 
مخصصة ومرنة مع كفاءة 
في استخدام املوارد وهو ما 

يعادل املصنع الذكي.
وقال الرشــيدي انه على 
الرغم من وجود مصطلحات 
«اإلنترنــت  مثــل  أخــرى 
«املصنــع  أو  الصناعــي» 
الرقمــي»، إال أنهــا ال تعطي 
نظرة شمولية مثل مصطلح 
الثــورة الصناعيــة الرابعة، 
فبينما ركزت الثورة الصناعية 
الثالثــة علــى أمتتــة اآلالت 
الفرديــة والعمليات، جتمع 
الثــورة الرابعة بني التحول 
الرقمي الشامل لكافة األصول 
املادية والتكامل في املنظومة 
الرقميــة مــع الشــركاء فــي 
سلسلة القيمة. ويعزز توليد، 
وحتليل، وإيصــال البيانات 
بسالسة املكاسب التي وعدت 
بها الثورة الصناعية الرابعة، 
والتي تنشر مجموعة كبيرة 
من التقنيات احلديثة خللق 

القيمة.
وذكر أن محركات الثورة 
الرابعة (التحول  الصناعية 
الرقمي) تشمل التحول الرقمي 
القيمة  والتكامــل لسالســل 
العمودية واألفقية والتحول 
الرقمي في املنتجات واخلدمات 
وتطوير مناذج أعمال رقمية 

للوصول الى العمالء.
وأشــار إلــى أن تقنيــات 
الثــورة الصناعيــة الرابعة 

تعمــل على حتقيــق قفزات 
كبيــرة فــي األداء وتعزيــز 
العالقــات الرقمية مع املزيد 
مــن العمــالء والتركيز على 
األفــراد والثقافة لدفع عجلة 

التحول الرقمي.
وقال ان الثورة الصناعية 
بالشرق االوسط وصلت اليوم 
الــى ٤١٪ وخالل الســنوات 
اخلمس املقبلة ســتصل إلى 
٦٢٪، أما في العالم فوصلت 
نســبتها اإلجمالية الى ٣٣٪ 
وســتصل إلــى ٧٢٪ خالل ٥ 

سنوات.
وبــني ان التحول الرقمي 
يحقق قفزات كبيرة في األداء 
حيث يخفض التكلفة بنحو 
٣٫٨٪ أي ما يعادل خفضا في 
التكلفة عامليا بواقع ١٧٫٣ مليار 
دوالر، وزيادة في اإليرادات 
بواقــع ١٦٫٩ مليار دوالر من 
خالل خلق مناذج أعمال جديدة 
وطــرح منتجــات وخدمات 
رقمية جديدة وتقدمي بيانات 
وحتليالت كبيرة على شكل 
خدمات ومنتجــات مصممة 
حسب الطلب واقتناص فرص 
األعمال ذات الهوامش الربحية 
العالية بفضــل حتقيق فهم 
أعمق للعمالء من خالل حتليل 
البيانات وزيادة حصة السوق 

من املنتجات األساسية.

«ناقالت النفط»: مديران جديدان 
لـ «احلسابات املالية» و«التجارية»

أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في شــركة ناقالت النفط 
الكويتية علي شــهاب تعميما يقضي بتعيني مديرين جديدين 
ومستشــارين. وجاء في التعميم الذي حصلت «األنباء» على 
نسخة منه، تعيني جاسم عبداهللا الربيعة مستشاراً للحسابات 
املالية، ويكون مسؤوال مباشــرة أمام نائب الرئيس التنفيذي 
للشؤون املالية واإلدارية. وتعيني عبدالهادي أحمد محمد أحمد 
مستشاراً للدعم الطبي، ويكون مســؤوال مباشرة أمام نائب 
الرئيس التنفيذي لعمليات األسطول. كما مت تعيني حمد عيسى 
املشاري مديراً ملجموعة احلسابات املالية، وتعيني فاطمة أحمد 

علي شهابالغامن مديرة للمجموعة التجارية.
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العقــاري  التســهيالت لإلســتثمار  يتشــرف مجلــس إدارة شــركة 
ش.م.ك.م بدعــوة الســادة المســاهمين الكــرام لحضـــور اجتمـــاع 
ــادية عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  ــة العـ ــة العموميـ الجمعيـ
2020/3/31 المقـــرر عقـــدها يـــوم األربعــاء المـوافـــق 14 أكتوبــر 

2020، وذلــك فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــًا فــي  مبنــى 

شــركة التســهيالت التجاريــة – الشــرق – شــارع عبــد اهلل األحمــد – 
ــور المدرجــة  ــي األم ــك للنظــر ف ــات الرئيســية، وذل ــة االجتماع قاع

ــة. ــى جــدول أعمــال الجمعي عل

ــور  ــي حض ــن ف ــرام الراغبي ــاهمين الك ــادة المس ــن الس ــى م يرج
الجمعيــة العموميــة العاديــة مراجعــة مقــر الشــركة فــي:

ــهيالت  ــركة التس ــى ش ــد –  مبن ــد اهلل األحمـ ــارع عب ــرق - ش الش
التجارية – الـــدور الثالث الستـــالم بطاقـة الحضور وجـدول األعمـال 

وذلــك اعتبــارًا مــــن يـــــوم الثالثــاء المــــوافق 6 أكتوبــر 2020.
لالستفسار تلفون: 22474200 – داخلي: 500

شركة التسهيالت لإلستثمار العقاري

دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

الصقر: ٤٦٤ مليون دوالر 
التبادل التجاري بني الكويت وعمان

اســتقبل رئيس غرفة جتــارة وصناعة 
الكويت محمد الصقر أمس ســفير سلطنة 
عمان لدى الكويت د.صالح اخلروصي، وذلك 

بحضور مدير عام الغرفة رباح الرباح.
في بداية اللقاء قدم الصقر التهنئة للسفير 
اخلروصي مبناســبة تقدمي أوراق اعتماده 
كسفير لسلطنة عمان لدى الكويت، متمنيا 
له كل التوفيق والنجاح في تأدية مهام عمله.
وأوضــح الصقــر أن الروابــط األخوية 
الكويتية العمانية املترسخة منذ القدم تفرض 
بــذل مزيد من اجلهود املشــتركة، مؤكدا أن 
التعاون االستثماري والتجاري يعد ركيزة 
أساســية ومؤشــرا كبيرا لقياس مدى قوة 
ومتانة العالقة االقتصادية بني البلدين، مشيرا 
إلى مزاولة مئات الشركات الكويتية العمل في 
السلطنة بعدة مجاالت منها جتارة التجزئة، 
الطاقة، املقاوالت واإلنشــاءات، والســياحة 
وغيرهــا مــن املجــاالت، فيما ســجلت آخر 
احصائية رسمية لقيمة التبادالت التجارية 
ما يقارب ٤٦٤ مليون دوالر، ورمبا ذلك يعد 
مؤشرا إيجابيا، إال أنه بالطبع ال يعكس عمق 
العالقات األخوية بني الكويت وسلطنة عمان، 
مؤكدا أن «الغرفة» على أمت االستعداد لتقدمي 

كل خدماتهــا للتوصل إلى نتائــج إيجابية 
وحتقيق األهداف املشتركة.

مــن جانبه، أعرب الســفير العماني عن 
سعادته لزيارة الغرفة، مثمنا جهودها الكبيرة 
في سبيل توطيد العالقات بني البلدين، ومؤكدا 
حرصه على تعميــق العالقات االقتصادية 
والتجارية بهدف ترســيخ وتعزيز وتنمية 
التعاون االقتصادي والتجاري بني البلدين ملا 
فيه حتقيق املصالح املتبادلة لقطاع األعمال 
للجانبني من خالل شــراكات اســتراتيجية 

لفتح آفاق اقتصادية جديدة.
وأشــار اخلروصــي الى انعقــاد اللجنة 
الوزارية املشــتركة بني الكويت وســلطنة 
عمان خالل الثلث األخير من هذا العام، مشددا 
على حرصه على االســتماع والتعرف على 
مرئيات القطاع اخلاص الكويتي حول كيفية 
زيادة وتعزيز حجم االستثمارات والتجارة 

في مختلف املجاالت احليوية بالسلطنة.
وفي نهاية اللقاء، تقدم الســفير بالشكر 
واالمتنان لغرفة جتــارة وصناعة الكويت 
على حفاوة االستقبال وما تقدمه من خدمات 
لقطاع األعمال، والدور الذي تلعبه في حتقيق 
األهداف املشتركة بني الكويت وسلطنة عمان.

رئيس الغرفة استقبل السفير اخلروصي

محمد الصقر مستقبال السفير د.صالح اخلروصي

دشتي: حتويل البيوت السكنية بالساملية 
إلى استثمارية أو تثمينها بأسعار السوق

طالب الناشط االقتصادي 
حســني دشــتي، بتحويــل 
البيوت السكنية الواقعة في 
منطقة الساملية، بالقرب من 
مستشفى املواساة ومستشفى 
هادي ومركز ســلطان، إلى 
عقارات استثمارية أو العمل 
على تثمينها، مبا يساعدها 
على تعزيــز اإليرادات التي 
حتققها، ومبا يسهم في تنويع 

مصادر الدخل في الدولة.
وقال دشــتي إن حتويل 
هــذه البيــوت إلــى عقارات 

اســتثمارية ســيؤدي إلى حتقيــق إيرادات 
مستدامة للدولة شــهريا أو سنويا بحسب 
االتفاق الذي يبرم مع املستثمرين، لتستفيد 
منها في أبواب اإلنفاق املتنوعة في ميزانيتها، 
ومبا يؤدي إلى تخفيف الضغط الهائل على 

امليزانية بشكل سنوي.
وأضــاف أنه علــى اجلهــات املعنية في 
احلكومة الســعي إلى إعداد دراســة جدوى 
متكاملــة حول أهمية حتويــل هذه البيوت 
السكنية التي تتمركز في مواقع حيوية داخل 
منطقة الساملية، التي تعج باحلركة والنشاط 
على مدار العام، ما قد يساعد على االستفادة 
منها في انشطة متنوعة، ويساعد على توفير 
العديد من فرص العمل، ويساهم في تعزيز 
حركة العقار الذي يعتبر من أكثر القطاعات 
نشاطا في السوق احمللي على مدار الوقت، 

خصوصا في أوقات األزمات.
وأفــاد بــأن حتقيق هذه 
اخلطوة من شأنه املساعدة 
علــى توفيــر العديــد مــن 
االســتثمارية،  الفــرص 
وحتقيــق عوائد عالية على 
االستثمارات العقارية، مبينا 
أنــه ميكــن إقامة مشــاريع 
جتارية متنوعة، واستخدام 
هــذه البيوت فــي قطاعات 
التجزئــة بأبوابها املتنوعة، 
وهــو ما يتوافق مــع ركائز 
رؤية الكويت ٢٠٣٥، وتنويع 
مصــادر الدخــل لتحويل الدولــة إلى مركز 

جتاري إقليمي وعاملي.
ورأى أن حتويــل البيوت الســكنية إلى 
اســتثمارية أو تثمينها، قد يؤدي إلى جذب 
العديــد من املســتثمرين األجانــب املهتمني 
بالدخــول إلــى الســوق الكويتــي، ولكنهم 
يتحينون الفرصة املناسبة للعمل في منطقة 
نشــطة تساعدهم على حتقيق عوائد عالية 

خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا.
وأكد دشــتي أنه على اجلهات احلكومية 
العمل على حتقيق هــذه اخلطوة في أقرب 
فرصة ممكنة، مشــيرا الى أنه يتعني عليها 
الســعي إلــى دراســة املوضــوع بحذافيره 
وبجدية، وفتح أبواب املناقصات للحصول 
على أعلى األســعار واإليجــارات، واختيار 

املستثمرين األفضل في هذا اإلطار.

بهدف مساعدة الدولة على تعزيز إيراداتها وتنويع الدخل وتوفير فرص عمل

حسني دشتي

اجلمعية االقتصادية: التضحية بخيارات اإلصالح 
ستترتب عليها نتائج «قاسية» متس استمرار «الرفاه»

أصدرت اجلمعية االقتصادية بيانا 
صحافيــا تنــاول رأيها حــول نتائج 
التقييم السيادي للكويت الصادر من 
وكالة «موديز» خالل الشهر اجلاري، 
حيث قالت إن الوكالة أصدرت تقريرا 
يتضمن تخفيض التقييم الســيادي 
من (Aa٢) الى (A١)، مع االستمرار في 
تصنيف «مستقر» لآلفاق املستقبلية، 
علما بأن تقريــر ٣٠ مارس ٢٠٢٠ قد 
أشار إلى وضع تقييم اآلفاق املستقبلية 
إلعــادة التقييم باجتاه اخلفض وهو 

ما مت.
وبــررت وكالــة «موديــز» هــذا 
التخفيض بعدة أسباب منها: مخاطر 
السيولة احلكومية لغياب التفويض 
بإصدار قروض سيادية وغياب إمكانية 
النفــاد لصنــدوق األجيــال القادمة، 
وضعــف اإلطار املؤسســي والعالقة 
بني مجلس األمة والسلطة التنفيذية، 
وضعف السياسة املالية في االستجابة 
للصدمــات النفطية، وتنامي اإلنفاق 
اجلاري بنســبة (٢٠٪) تراكميا منذ 
السنة املالية املنتهية في مارس ٢٠١٦ 
رغم الوعود احلكومية السابقة بخفض 
اإلنفاق العام حيث ارتفع اإلنفاق للسنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو (١٫٦٪)، وذلك 
في ظل تراجع اإليرادات العامة بنحو 

.(٪٥٦)
أما أسباب احملافظة على تصنيف 
اآلفــاق املســتقبلية ضمــن تقييــم 
«مستقر»، فيعود أساسا إلى ضخامة 
األصــول الســيادية، والتــي تقدرها 
الوكالة بحوالــي (٣٥٩٪) من الناجت 
احمللي اإلجمالي في نهاية السنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩، باإلضافة إلى الدخول من 

االستثمارات اخلارجية. 
وأشــار التقرير إلــى االعتبارات 
االجتماعية واحلوكمة والبيئة العامة 
السائدة وتطرق هنا إلى التحول العاملي 
املرتبط بانخفاض االستهالك النفطي، 
وما ينتج عن ذلك من ضغوط محتملة 
على املصــدات املالية املتاحة للدولة 
مستقبال، باإلضافة إلى ضغوط التنامي 
السنوي في أعداد قوة العمل الكويتية 
الداخلة لسوق العمل األمر الذي يزيد 
مــن الضغوط على اإلنفــاق العام إال 
فــي حالة متكن القطــاع اخلاص من 

استيعاب املزيد من هذه العمالة. 
عوامل رفع التصنيف

وحتدث التقرير أخيرا عن العوامل 
التي من شــأنها أن ترفع من التقييم 
الســيادي مســتقبال، وهــي: تعزيز 
اعتبارات احلوكمة املؤسســية (مثل 
العالقة بني الســلطتني التشــريعية 
والتنفيذية)، وتنويع اإليرادات رغم 
صعوبته في األجل القصير كما حذر 
التقرير بإمكانية املزيد من التخفيض 
السيادي مستقبال في حالة استمرار 
الضعف املالي احلكومي خالل األجل 
املتوســط بفعــل ارتفــاع املديونية 
احلكوميــة الناجمة عــن عدم القدرة 
في تنفيذ اإلصالحات املالية واستمرار 
التدهور الهيكلي لألسعار النفطية. 

بعد ذلك أشار التقرير إلى أن الدولة 
بحاجة الى حوالي (٢٧٫٦) مليار دينار 

األجيال القادمة واالحتياطي العام)، 
ســيكون ذا إطار قصيــر األجل ما لم 
يكن نتاج إصالح مؤسســي شــامل، 
يرافقه إصالح اقتصادي شــامل قائم 
علــى تنويع الصادرات غير النفطية 

وبشكل مستدام.
إن اإلصــالح االقتصادي املطلوب 
ال يجــب أن يقترن بإصالح امليزانية 
العامة للدولة فقط، بل بإصالح اخلطط 
االقتصاديــة، ومجــاالت االســتثمار 
بالقطاع اخلاص وبيئة االســتثمار، 
ودور فعال لالستثمار األجنبي املباشر 
املنتــج، كما أن أغلــب بنود امليزانية 
العامــة للدولة ال تتحدد داخل وزارة 

املالية بل خارجها.
فــال ميكن خفض األجــور العامة 
بــدون وجود بديل على شــكل أجور 
خاصة، وال ميكن تقليل االعتماد على 
اإليرادات النفطية (واستمرار السحب 
مــن االحتياطي واالقتــراض) بدون 
وجود وعاء ضريبي غير نفطي ضخم 
(على شــكل ضريبة على الشركات، 
وضرائب غير مباشرة، ورسوم) يتم 

بنــاؤه من خالل اســتثمارات خاصة 
ضخمــة وذات طبيعة منتجة موجه 

أغلبها للصادرات.
وال تفتقر الكويت لبرامج اإلصالح 
االقتصادي الشامل فهناك العديد من 
الوثائق االقتصادية، ذات املقترحات 
العملية، الهادفة إلى محاربة االحتكار 
ودعــم النشــاط الصناعــي املوجــه 
للصادرات وترشيد الواردات لصالح 
اإلنتاج احمللي من خالل إيجاد قطاع 
خاص محلي/ أجنبي يتسم بالتنافسية 
ويحارب االحتكار، ويعمل ضمن قانون 

(مستقل) جديد للتنافسية.
دعم القطاع اخلاص

إن عدم اإلصــالح اجلذري للعمل 
احلكومي والقطــاع العام واإلصالح 
املوازي ينتج عنه ربط الدعم املوجه 
للقطاع اخلاص مبدى تنافســية هذا 
القطاع، وجناحه في اكتســاب املزيد 
من حصص الســوق محليا وإقليميا 
ودوليا، كما أن فرص االســتفادة من 
املناطــق االقتصادية احلــرة ال زالت 
خيارا عمليا يحتاج لوضوح في حتديد 
األولويات القطاعية لعمل هذه املناطق 
والتعــاون والتكتل اإلقليمي لتفعيل 

عملها.
وندعو إلى تبني التوصيات اجلادة 
املقدمــة مــن اجلمعيــة االقتصادية 
الكويتيــة ســابقا، والتــي دعت إلى 
ضــرورة احــداث ثورة فــي حوكمة 
املؤسســات والهيئــات احلكوميــة، 
كتلــك التي حدثت فــي القطاع املالي 
بعد ظهور هيئة أسواق املال لتحقيق 
بيئة خالية من الفساد، وتبني برنامج 
عمل لصياغة سياسات اإلصالح اإلداري 
في القطاع العام وقواعد احلكم السليم 
القائــم علــى قيــاس األداء مبعايير 

محدده.
ختاما ال زال هناك متسع لإلصالح 
أعــاله، وأن  إليــه  باملعنــى املشــار 
التضحية احلالية بخيارات اإلصالح 
املتاحــة حاليا ســوف يترتب عليها 
نتائج قاسية متس اســتمرار الرفاه 
االقتصادي واالجتماعي، وجتعل من 
تنبي خيارات اإلصالح مستقبال أمرا 

قد ال يكون متاحا.

خالل تعقيب للجمعية على تخفيض وكالة «موديز» لتصنيف الكويت السيادي

(أو حوالــي ٩٠ مليار دوالر) لتمويل 
اإلنفاق احلكومي خالل الفترة احلالية 
وحتــى مــارس ٢٠٢٤، وإن إجراءات 
تطبيق ضريبــة القيمة املضافة كما 
أشــار التقرير إلى أنه ميكن أن ترى 
النور بني عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وليس 

عام ٢٠٢١ وفقا للمؤشرات السابقة.
وفــي ظل عــدم تلمس إجــراءات 
إصالحية ذات قيمة بعد ٢٠١٤ - ٢٠١٦، 
وفي ظــل تدهور أســعار النفط فإن 
التقرير يتوقع عجزا ماليا يبلغ ١٣٫٧ 
مليار دينــار (٣٨٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالــي) العام احلالــي، مع توقع 
الوكالة النخفاض العجز السنة املقبلة 
بسبب توقعات حتسن أسعار النفط 

وارتفاع اإلنتاج النفطي أساسا.
اإلصالح االقتصادي

وعليه ترى اجلمعية االقتصادية 
أن أي إصالح اقتصادي للمالية العامة 
للدولــة للحد من العجــز (من خالل 
االقتراض أو السحب من االحتياطي 
العام أو مبادلة األصول بني صندوق 

اإلصالح املطلوب يشمل االستثمار بالقطاع اخلاص وتفعيل دور االستثمار األجنبي املباشر املنتج
خفض األجور العامة بحاجة لبديل بأجور خاصة.. وتقليل االعتماد على النفط يتطلب وعاء ضريبيًا ضخمًا

االستفادة من املناطق االقتصادية احلرة ال زالت خيارًا عمليًا يحتاج لتحديد األولويات القطاعية لعملها

مصدات الكويت املالية.. قد تتبخر سريعًا
قالت اجلمعية االقتصادية إنه على الرغم من متانة 
األصول السيادية للدولة البالغة ٣٥٩٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي، وارتفاع نسبة االحتياطيات للواردات حوالي 
١١٨٪، وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناجت (حوالي ١٦٫٢٪ 
حاليا)، وانخفاض تكلفة التأمني على الديون السيادية 
(CDS)، إال أن ذلك ميكن أن يتبخر وبشــكل متسارع، 

في حالة على سبيل املثال ال احلصر:
٭ استمرار اإلنفاق العام بنفس االجتاه التاريخي.

٭ استمرار التغيرات الهيكلية لغير صالح الطلب النفطي 
التاريخي.

٭ استمرار نزيف الباب األول من خالل الرواتب واألجور 
العامة والدعم (الذي يذهب في حاالت ليســت بالقليلة 

لغير مستحقيه).
٭ استمرار التلكؤ والتردد في اإلصالحات املؤسسية 
وعلى رأســها اإلدارية لوضع الشــخص املناسب في 
املكان املناسب، واالتفاق على عقد اجتماعي يعيد فصل 

السلطات بشكل يخدم اإلصالح.
٭ عدم االتفــاق على أهمية إعادة تعريف دولة الرفاه 
لصالح االستمرار باحلماية االقتصادية واالجتماعية 
لذوي الدخل احملدود، وحتميــل ذوي الدخل املرتفع 
مبا يجب حتمله من أعباء اإلصالح (ســواء على شكل 
ضريبة أرباح الشركات أو إعادة تسعير أمالك الدولة 
على أسس أقرب ألسعار السوق، واحملاسبة االقتصادية 
الستخدام املنافع العامة وعلى رأسها الكهرباء واملاء).

«كامكو إنفست» تتخارج من مخزن للتعبئة 
والتوزيع لشركة «أمازون» في اململكة املتحدة

العقارات وساهم في احلفاظ 
على قيم األصول وإيراداتها 

من اإليجارات.
بدوره، قال نائب رئيس 
أول لالستثمارات العقارية في 
كامكو إنفست زياد شهاب: «إن 
التخارج الناجح هو نتيجة 
مراقبة فعالة للسوق من قبل 
فريق االستثمارات العقارية 
الذي متكن من الكشــف عن 
مثل هــذه الفرصــة اجلذابة 
واغتنامها خالل بيئة األعمال 
الصعبــة، حيــث يعــد هذا 
التخــارج خطــوة مهمة في 
سجل إجنازات كامكو إنفست 
ويعزز جناح استراتيجيتنا 
الفعالة إلدارة االستثمارات».

اللوجستية في املدن اإلقليمية 
االســتراتيجية فــي اململكة 
املتحدة ذات أهمية متزايدة، 
حيث أصبحت تدابير الوقاية 
من جائحة كورونا ســارية 
على مستوى العالم. وعليه، 
ميكــن أن تســتمر عمليــة 
تفضيــل شــاغلي وموظفي 
املكاتــب املؤجــرة للمكاتب 
البعيدة عن املدن ذات الكثافة 
الســكانية العالية وبالتالي 
تغيير املشــهد العام لقطاع 
العقارات املكتبية، حيث إن 
التركيز املستمر على العقارات 
املؤجــرة إلى جهــات تتمتع 
مبركــز مالي قــوي انعكس 
أداء  إيجابــي علــى  بشــكل 

يؤكد متانة إســتراتيجيتنا 
لالستثمار العقاري».

واضــاف: على الرغم من 
ظروف السوق الصعبة التي 
صاحبت عملية االســتحواذ 
نتيجة خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي، فإن عملية 
التخارج الناجحة قبل نهاية 
خطة العمل الرئيسية وسط 
حتــد منهجي جديــد متمثل 
بجائحة كورونا تؤكد وتعزز 
االســتثمار  اســتراتيجية 
املرنة التــي تنتهجها كامكو 
إنفســت وجودة منتجاتها. 
عــالوة على ذلــك، أصبحت 
القطاعات األساسية املستهدفة 
واخلدمــات  املكاتــب  مــن 

من محطة ويفرلي املركزية 
للسكك احلديدية في إدنبرة.

وقــال رئيــس تنفيــذي 
العقارية في  لالســتثمارات 
كامكو إنفست محمد العثمان: 
«متثل هذه الصفقة تخارجا 
ناجحا آخر لصالح عمالئنا 
مما يضيف إجنازا إضافيا إلى 
ســجلنا احلافل باالجنازات 
ويعــزز مكانتنــا كالعــب 
رئيســي في سوق العقارات 
املــدرة للدخــل،  التجاريــة 
حيــث إن التخــارج في مثل 
هذه الظروف غير املستقرة 
في الســوق نتيجة ڤيروس 
كورونــا وتداعياتــه علــى 
االقتصادات احمللية والعاملية 

أنهــت «كامكو إنفســت» 
ـ شــركة مالية إقليمية غير 
مصرفية تدير أصوال لصالح 
العمالء تعد من األكبر حجما 
في املنطقــة ـ بنجاح عملية 
التخــارج من أحــد األصول 
املدارة لصالح العمالء وهو 
مخــزن للتعبئــة والتوزيع 
لشركة أمازون في اسكتلندا 
ـ اململكة املتحدة، لتحقق عائدا 
على االستثمار لصالح العمالء 
جتاوز نسبة العائد الداخلي 

السنوي املستهدف.
وقد حقق االســتثمار في 
العقار عائدا إجماليا بنسبة 
٢٧٫٩٪ خالل فترة االستثمار، 
مبعــدل عائــد داخلــي بلــغ 
٨٫٠٨٪ شامال العوائد النقدية 
بنسبة ٦٫٥٪ سنويا والتي مت 
توزيعها على العمالء بشكل 
ربع سنوي، حيث من املتوقع 
توزيع املبلغ الناجت من عملية 
التخارج علــى العمالء على 
مرحلتــني بتاريــخ أكتوبــر 

ونوفمبر ٢٠٢٠.
ويعد العقار أكبر مخزن 
للتعبئة والتوزيع لشــركة 
أمازون، ويتمتع مبوقع مثالي 
في دنفرملني، اسكتلندا، حيث 
يقع املخزن على بعد ١٥ دقيقة 

زياد شهاب محمد العثمان

جذب العديد من املستثمرين وحتقيق إيرادات مستدامة للدولة طوال العام

بعائد بلغ ٢٧٫٩٪ خالل فترة االستثمار
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السعودية : قمة الـ ٢٠ ستعقد افتراضيًا في نوفمبر
وكاالت:  ـ  الريــاض 
برئاســة خــادم احلرمــني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، ستعقد قمة قادة 
دول مجموعة العشرين للعام 
٢٠٢٠ بشــكل افتراضي في 
موعدها احملدد يومي ٢١ و٢٢ 
من شهر نوفمبر املقبل، وذلك 
حتت شعار «اغتنام فرص 
القرن احلادي والعشــرين 

للجميع».
وقالــت وكالــة االنبــاء 
السعودية الرسمية «واس» 
فــي بيان ان القمة ســتعقد 
في ضوء األوضاع العاملية 
املرتبطــة بجائحة ڤيروس 
كورونــا املســتجد (كوفيد 
- ١٩) حيــث ســتبنى على 
أعمــال خــالل  مــا مت مــن 
القمة االســتثنائية  وبعــد 
االفتراضية لقادة املجموعة 
في مارس املاضي، ومخرجات 
اجتماعات مجموعات العمل 
الوزاريــة  واالجتماعــات 
التــي جتاوزت  للمجموعة 

مائة اجتماع.
دول  ان  الــى  ولفتــت 
مجموعــة العشــرين قادت 

مليار دوالر لتخفيف أعباء 
الديون في الدول األقل تقدما 
لتمويــل أنظمتها الصحية 

وبرامجها االجتماعية.
وســتركز دول مجموعة 
القمــة  خــالل  العشــرين 
القادمة على حماية األرواح 
واســتعادة النمو من خالل 
اجلائحــة  مــع  التعامــل 

صناعة مكونات الصواريخ، 
الفضائيــة،  والصناعــات 
والطاقــة الزرقاء والبديلة، 
والصناعات النفطية، وبعض 
مكونات الدبابــات القتالية 
والســيارات  واملدرعــات 
الرياضيــة الفارهــة بهدف 
نقــل خبراتهــم وتقنياتهم 
وتوطينهــا  وجتاربهــم 
وتدريب الشباب السعودي 

عليها».
وذكــرت الصحيفــة أن 
املذكــرة وقعت من اجلانب 
طــرف،  مــن  الســعودي 
ملجموعــة  العــام  املديــر 
تــوازن اخلليجية للتجارة 
التمبكتــي،  عبدالرحمــن 
الشــركة األميركية  وممثل 

وينرنر.
ونقلــت «عــكاظ» عــن 
التمبكتي وصفــه اخلطوة 
بعد توقيع االتفاقية، بأنها 
مشروع استراتيجي متقدم، 
يســهم فــي دعــم املجاالت 
الســعودية،  الصناعية في 
الفتا فــي الوقــت ذاته إلى 
أن جناحــه يتطلــب إزاحة 

العقبات التي قد تواجهه.

وجتاوزها، والتعافي بشكل 
أفضل من خالل معاجلة أوجه 
الضعف التي اتضحت خالل 
اجلائحة وتعزيز املتانة على 

املدى الطويل. 
كما ستســعى القمة إلى 
الدولية من  تعزيز اجلهود 
أجــل اغتنام فــرص القرن 
احلادي والعشرين للجميع 
مــن خــالل متكــني األفــراد 
األرض  كوكــب  وحمايــة 
وتسخير االبتكارات لتشكيل 

آفاق جديدة.
وعلى صعيــد مختلف، 
وقعت مؤسســة ســعودية 
مذكــرة تفاهــم مبدئية مع 
شــركة أميركيــة رائدة في 
مجال تكنولوجيا الصواريخ 
والصناعات الفضائية، بهدف 
تصنيع الصواريخ محليا. 
وأفادت صحيفة «عكاظ» 
بأن إحدى املنشآت احمللية 
وقعت مذكرة تفاهم مبدئية 
 Advanced» شــركة  مــع 
 ،«CNG Technologies، Inc
وهي إحدى أكبر الشــركات 
األميركيــة علــى مســتوى 
العالم، في مجال «تكنولوجيا 

حتت شعار «اغتنام فرص القرن احلادي والعشرين للجميع»

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

(رويترز) املنصة التي ستشهد املناظرة بني دونالد ترامب وجو بايدن الليلة  

جهــودا دوليــة نتــج عنها 
احلصول على التزامات بأكثر 
من ٢١ مليار دوالر بهدف دعم 
إنتاج األدوات التشخيصية 
واللقاحــات  والعالجيــة 
وتوزيعها وإتاحتها، وقامت 
بضــخ أكثر من ١١ تريليون 
دوالر حلمايــة االقتصــاد 
العاملي، ووفرت أكثر من ١٤ 

٣٣ مليون إصابة بـ«كورونا» والهند تتجاوز ٦ ماليني
وكاالت: مليون وفاة و٣٣ مليون 
اصابة، هي حصيلة تسعة أشهر من 
عمر الوبــاء الذي يســببه ڤيروس 
كورونا املستجد، ودفع املزيد من دول 
العالم لتشديد االجراءات االحترازية. 
ومع هذه االرقام املخيفة دقت عدة 
دول اوروبية ناقوس اخلطر، حيث 
أكد الناطق باسم املستشارة األملانية 

أجنيال ميركل أنها تشعر بقلق شديد 
حيال االرتفاع احلاد في عدد اإلصابات 
في أملانيا، داعيا الســكان الى التزام 

التدابير الصحية الصارمة.
وحذرت ميركل خالل لقاء مع كبار 
املســؤولني في حزبها مــن أن أعداد 
اإلصابات اجلديدة التي تصل حاليا 
إلى حوالــي ألفني يوميا، قد تصبح 

١٩٢٠٠ يوميــا بحلول عيد امليالد إذا 
اســتمر االجتاه «على هــذا النحو»، 
وفق مصادر في احلزب. وفي الهند 
جتاوز إجمالي عدد اإلصابات عتبة 
ستة ماليني، في وقت يجتاح الڤيروس 
البلد الشاسع في جنوب غرب آسيا. 
وأعلنت وزارة الصحة الهندية أمس 
تسجيل ٦٫١ ماليني إصابة، وفي حال 

استمر تسارع تفشي الوباء على حاله 
والذي يقدر يوميا ما بني ٨٠ و٩٠ ألف 
إصابة، فإن الهند مرشحة في االسابيع 
املقبلة الن تتخطى الواليات املتحدة 
الدولة األكثر تضررا في العالم والتي 
سجلت ما يزيد على ٧ ماليني و١٠٠ 
الــف اصابة. لكن عــدد الوفيات في 

شبه القارة الهندية.

صفعات مدوية لترامب قبل مناظرته بايدن

عواصــم ـ وكاالت: قبــل ســاعات قليلة 
من املناظرة األولى التي ســتجمعه بخصمه 
الدميوقراطــي جو بايدن هــذه الليلة، تلقى 
الرئيــس األميركــي دونالد ترامب سلســلة 
صفعات ميكن أن تزعزع موقفه في املنازلة 
احلية األولى بينهما.  فقد واجه ترامب اتهامات 
بتهربه من دفع الضرائب أو أنه دفع أقل بكثير 

مما يستحق عليه. 
وأشارت صحيفة «نيويورك تاميز» إلى 
أن الرئيــس امللياردير دفع ٧٥٠ دوالرا فقط 
كضرائــب علــى الدخل عــام ٢٠١٦، أي العام 
ذاته الــذي فاز فيه باالنتخابات الرئاســية، 
وفي ٢٠١٧. أما في عشــر من الســنوات الـ١٥ 
التي سبقت ذلك، فلم يدفع أي ضرائب دخل 
فيدرالية نظرا إلى أنه سجل خسائر تتجاوز 
الدخل الذي حققه. ورغم أن ترامب نفى بشدة 
التقرير واصفا االتهامات بأنها «أنباء كاذبة 
متاما»، إال أنها ستعيد بال شك ماضيه املالي 
الغامض الى دائرة اجلدل على اعتاب املناظرة 
وقبل نحو شهر فقط من االنتخابات املقررة 

في ٣ نوفمبر. 
وقــال «أوال دفعت مبالــغ كبيرة ودفعت 
الكثير من ضرائب الدخل احلكومية أيضا... 
سيكشف عن كل ذلك» إشارة إلى التقرير الذي 
تناول بيانات ضريبة تعود ألكثر من ٢٠ عاما. 
واتهمت الصحيفة ترامب بخفض فاتورة 
ضرائبه باســترداد مبلغ ٧٢٫٩ مليون دوالر 

من الضرائب، وهي املســألة التي تدقق فيها 
مصلحة الضرائب الداخلية. ويقول التقرير 
إنه حصل أيضا على حسومات ضريبة على 
مقرات السكن والطائرة و٧٠ ألف دوالر لزوم 

تصفيف الشعر للظهور التلفزيوني.
وسارع الدميوقراطيون الستغالل االتهامات 
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
إن ذلك يظهر «ازدراء ترامب بالعائالت العاملة 
في أميركا»، فيما دعــا زميلها الدميوقراطي 
تشاك شومر كل «من دفع ضرائب فيدرالية 

أقل» إلى أن يرفع يده.
صفعة أخرى تلقاها ترامب قبل املناظرة، 
حيث أوقف قاض فيدرالي قرارا موجها سياسيا 
أصدرته إدارة الرئيس بحظر تنزيل تطبيق 
«تيك توك» في الواليات املتحدة، وذلك قبل 
ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ منتصف 

الليلة املاضية.
وأصدر قاض منطقة واشنطن كارل نيكولز 
أمــرا قضائيا موقتا بتعليــق احلظر، وذلك 
بطلب من وكالء تطبيق «تيك توك» الشهير 
الذي يتهمه البيت االبيض بأنه ميثل تهديدا 
أمنيا الرتباط شركة «بايت دانس» التي متلكه 

بحكومة بكني. 
إلى ذلك، ذكرت محطة (إيه. بي. سي نيوز) 
أن برادلي بارسكال املدير السابق حلملة إعادة 
انتخــاب ترامب نقل إلى املستشــفى بعد أن 
أبلغت زوجته الشرطة أنه هدد بإيذاء نفسه. 

اتهامات بالتهرب الضريبي.. وتعليق قراره حظر «تيك توك»

تفاقم القتال في «قره باغ».. وأرمينيا تلمح إلى إجالء السكان
عواصم ـ وكاالت: لم تفلح 
اجلهود الدولية والدعوات لوقف 
أرمينيا  اقناع  النار في  إطالق 
وأذربيجان بوقف تبادل إطالق 
النار في إقليم ناغورني قره باغ 
املتنازع عليه وأسفر عن مقتل 
نحو ٧٠ شخصا وسط مخاوف 

من حتوله الى حرب مفتوحة.
ومع تصاعــد حدة القتال، 
ذكر سفير أرمينيا لدى موسكو 
وارطان توغانيان أن سلطات 
بالده تدرس إمكانية إقامة ممرات 
السكان من  إنســانية إلجالء 
اإلقليم االنفصالي الذي تسيطر 
عليه قوات موالية ألرمينيا ويقع 

داخل األراضي األذرية.
وقال توغانيان في حديث 
إذاعي نقلته وسائل اعالم روسية 
«مثل هذه املسائل موضع بحث.. 
لكننا نأمل طبعا أال تصل األمور 
إلى هذا احلد». وأوضح أن وضع 
خطط إلنشاء ممرات إنسانية أمر 
ضروري، السيما أن «األطفال 
اليومني  والنساء قضوا هذين 

وقال «أعلن رئيس أرمينيا من 
دون مواربة وفي غاية الوضوح 
والصراحة أننا سنستخدم هذا 
السالح إذا تعرضت حدودنا أو 
مواطنينا للخطر». وهي منظومة 

عسكريا قتلوا أثناء القتال» امس، 
ليرتفع عدد قتلى هذا املعسكر 
إلى ٥٩ قتيال، وأشار أرتسرون 
املتحدث باسم  هوفهانيسيان 
القصف  أن كثافة  إلى  الوزارة 
املدفعي على خط التماس في قره 
باغ بلغت مستوى غير مسبوق. 
املتحدث بدوره،  ولم يستبعد 
استخدام كل األسلحة املوجودة 
في ترســانته، مبا فيها أنظمة 
صواريخ «إسكندر» والطائرات 
الهجومية. وردا على التهديد، أكد 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
األذرية جيهــون بيراموف أن 
بإمكان بالده الرد بشكل مناسب 
إذا اســتخدمت  أرمينيا،  على 

صواريخ «إسكندر».
أذربيجان  وأعلن رئيــس 
إلهام علييف التعبئة العسكرية 
اجلزئية، وقال وزير خارجيته 
ان ستة مدنيني قتلوا وأصيب 
١٩ منــذ اندالع االشــتباكات 
مــع القــوات األرمينية. وأكد 
اجليــش األذري امــس إنــه 

الناتو يدعــم جهود مجموعة 
مينســك التابعة ملنظمة االمن 

والتعاون في أوروبا».
 ودعا الرئيس التركي رجب 
إنهاء  إلى  أردوغان امس  طيب 
لناغورني  «االحتالل» األرمني 
قره باغ إلنهــاء القتال الدامي 
بني االنفصاليني املدعومني من 
أرمينيا والقوات األذربيجانية.

أردوغان في كلمة  وقال 
متلفزة «أدين الهجوم األرميني 
أذربيجــان، وتركيا  علــى 
ستواصل الوقوف إلى جانب 
أذربيجان الشقيقة والصديقة 
بكل إمكاناتها». واضاف «حان 
الوقت إلنهاء هذه األزمة التي 
بدأت مع احتالل ناغورني قره 
باغ»، وأكد أنه «فور مغادرة 
أرمينيا األراضي التي حتتلها، 
السالم  املنطقة  ستســتعيد 
والوئام». وتابع الرئيس التركي 
حديثه بالقول إن أرمينيا عليها 
«االنسحاب من املناطق التي 
حتتلها في أذربيجان»، مشيرا 

روسية تسلمت ياريڤان أجزاء 
منها قبل فترة.

وأقرت «وزارة الدفاع» في 
هذه املنطقــة االنفصالية التي 
حتظى بدعــم يريڤان أن «٢٨ 

«حرر» العديد من املناطق ذات 
األهمية االستراتيجية في إقليم 
ناغورني قره باغ اجلبلي. وقالت 
وزارة الدفاع إنه قد «مت تطهير 
العديد من األراضي املرتفعة ذات 
االهمية حول قرية تاليش من 
قوات االحتــالل، وتكبد العدو 
خســائر فادحة». على صعيد 
الداعية  الدوليــة  الفعل  ردود 
للتهدئــة ووقف القتال، أعرب 
حلف شــمال االطلسي (ناتو) 
امس، عن قلقه ازاء وقوع أعمال 
قتالية عسكرية واسعة النطاق 
بني الدولتني. وقال املمثل اخلاص 
لألمني العام للحلف في منطقة 
القوقاز وآسيا الوسطى جيمس 
اباثوراي في بيان «يجب على 
الفور  أن يوقفا على  اجلانبني 
التي تسببت  العدائية  األعمال 
بالفعل في سقوط ضحايا من 
املدنيــني»، واضاف «ال يوجد 
حل عســكري لهذا الصراع.. 
يجب على االطراف استئناف 
املفاوضات من أجل حل سلمي.. 

إلى أن «ثالثية مينسك املكونة 
من روسيا وفرنسا والواليات 
املتحدة األميركية بذلت كل ما 
بوسعها منذ ٣٠ عاما لعدم حل 
املشكلة وحاليا تقوم بالتهديد».
وقــد تبــادل اجلانبــان 
االتهامات باالستعانة مبقاتلني 
سوريني في املواجهات. وقال 
سفير أرمينيا في موسكو ان 
تركيا أرســلت نحو ٤ آالف 
إلى  مسلح من شمال سورية 
أذربيجان للمشاركة في املعارك 

الداخلية في قره باخ.
لكن مساعد الرئيس األذري 

نفى «الشائعات».
وردت باكــو باتهام مماثل 
قالت فيه «ان مرتزقة سوريني 
يقاتلــون في صفوف اجليش 
األرمني»، وأفادت بأنه مت العثور 
على مرتزقة سوريني من أصول 
أرمنية بني جثث القوات األرمنية 
علــى اجلبهة. يذكر أنه يعيش 
قسم كبير من األرمن في مدينتي 

حلب ودمشق.

عشرات القتلى وباكو وياريڤان تتبادالن التهديدات واالتهامات باالستعانة مبقاتلني سوريني

إطالق نيران املدفعية االذربيجانية خالل االشتباكات مع ارمينيا  (رويترز)

في األقبية واملالجئ».
وهدد توغونيان بأن بالده 
ستستخدم منظومات «إسكندر» 
الصاروخية دون التنسيق مع 
اجلانب الروســي عند اخلطر، 

ملشاهدة الڤيديو

أنباء مصرية

«الوطنية لالنتخابات»: قبول ٤٠٠٦ مرشحني 
للفردي و٨ قوائم في انتخابات مجلس النواب

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

الوطنية  الهيئــة  أعلنت 
لالنتخابات برئاسة املستشار 
الشني إبراهيم نائب رئيس 
محكمة النقض، عن كشوف 
املرشحني النتخابات مجلس 
النواب، والتي تضمنت قبول 
٤٠٠٦ مرشــحني فــي دوائر 
النظــام الفــردي، و٨ قوائم 
في الدوائر املخصصة لنظام 
القائمة. وقال املستشار الشني 
إبراهيم - في بيان امس - إن 
الهيئة أتاحت لكل من يرى في 
نفسه القدرة على القيام مبهام 
العضوية أن يعد مستنداته 
الدالة على توافر الشــروط 
املطلوبة منه طبقا للقانون 
الكتســاب العضوية مبا في 
ذلك الكشف الطبي، حيث متت 
إتاحته أمام املرشحني منذ يوم 
١٠ سبتمبر مع دعوة الناخبني 
لالقتراع، وليس فقط في يوم 

فتح بــاب الترشــح، وبذلك 
كان أمــام جميع املرشــحني 
متسعا من الوقت الستيفاء 
جميع املستندات الدالة على 
توافــر الشــروط املطلوبــة 
للترشــح لعضوية مجلس 
النواب سواء املرشح الفردي 
احلزبي أو املستقل، وكذلك 
إلعداد القوائم التي قد تكون 

من حزب واحد أو مجموعة 
من األحزاب أو مضافا إليها 
مســتقلني. وأوضح رئيس 
«الوطنيــة لالنتخابات» أن 
املرشحني تقدموا بطلباتهم، 
وعكفــت اللجــان القضائية 
املشّكلة بكل محكمة ابتدائية 
لفحص األوراق على مراجعة 
أوراق املرشحني، وأسفر ذلك 

عن قبول ٤٠٠٦ مرشحني في 
النظام الفردي وقبول قائمتني 
القاهــرة وجنــوب  بقطــاع 
ووسط الدلتا وهما القائمة 
الوطنية من أجل مصر وقائمة 
حتالف املستقلني، بينما مت 
قبول قائمتني بقطاع شمال 
ووســط وجنــوب الصعيد 
وهمــا (القائمة الوطنية من 

أجل مصر وقائمة نداء مصر)، 
أما في قطاع شرق الدلتا مت 
قبــول قائمتني هما (القائمة 
الوطنية من أجل مصر وقائمة 
أبناء مصر)، وأخيرا في قطاع 
غرب الدلتا مت قبول قائمتني 
أحدهما (القائمة الوطنية من 
أجل مصر والثانية قائمة نداء 

مصر).

رئيس الوزراء املصري د. مصطفى مدبولي يترأس اجتماعا حكوميا ملتابعة جهود تنظيم األسرة
«الداخلية»: مصرع عنصرين إرهابيني بالقليوبية

القاهرة - خديجة حمودة

جنح قطاع األمن الوطني بوزارة الداخلية 
املصريــة، فــي توجيــه ضربــة لعنصرين 
إرهابيــني، لقيــا مصرعهما بأحــد العقارات 
السكنية مبحافظة القليوبية أثناء ضبطهما 
في تبادل إطالق نار مع الشرطة، وذلك قبل 
تنفيــذ عمليــات عدائية ضد أجهــزة الدولة 
ومنشــآتها. حيث أكدت معلومات وحتريات 
األجهزة األمنية، تواجد عنصرين إرهابيني، 

مبنطقة القلج مبحافظة القليوبية، تستخدم 
وكرا للتخطيط ولتنفيذ عمليات عدائية، وعلى 
الفور مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة، وتشكيل 
فريق من قطاع األمن الوطني، ومتت مداهمة 
الوكر، وعند استشــعار العنصرين بتواجد 
الشــرطة، قاما بإطالق النيران على القوات، 
والتي قامت مببادلتهما حتى مت إيقاف مصدر 
اإلطالق، ولقــي العنصران مصرعهما وعثر 
بحوزتهما على بندقية آلية وطبنجة وكمية 

من الطلقات مختلفة األعيرة.

مدبولي يكلف احلكومة إعداد خطة لتنظيم األسرة
القاهرة ـ هالة عمران

أكــد د.مصطفــى مدبولي، رئيــس مجلس 
الــوزراء، أن احلكومة تولي أهمية كبيرة مللف 
الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة، الرتباطهما 
الوثيق مبسألة قدرة الدولة على حتقيق العدالة 
والكفاية االجتماعية، وضمان توفير اخلدمات 
األساســية من صحة وتعليم جلميع املواطنني 
فــي كل احملافظــات، عالوة علــى تعظيم قدرة 
الدولة على توفير املوارد الالزمة وإنفاقها على 

أولويات التنمية.
وأضاف د.مصطفى مدبولي أنه على الرغم 
من أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فيما تبثه من 
برامج توعوية حول أهمية تنظيم األسرة فإنه 
ال يزال يواجهنا طريق طويل من التحديات 

فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الزيادة السكانية 
وتنظيــم األســرة، الفتا في هــذا الصدد إلى 
اجلهود الكبيرة املبذولــة للتغلب على هذه 
التحديات، ومواجهتها. وكلف رئيس الوزراء 
بإعداد خطة تنفيذية متكاملة للتعامل مع ملف 
تنظيم األسرة، مشيرا إلى أنه ليس لدينا أي 
مشــكلة فيما يتعلق بالتمويل الالزم لتنفيذ 
برنامــج ناجح للحد من الزيادة الســكانية، 
وتنظيم األســرة، حيــث إن جناحنا في هذا 
امللف سيوفر على الدولة مليارات اجلنيهات 

في املستقبل.
وأكــد رئيس الــوزراء ضرورة االســتمرار 
في إطالق حمالت التوعية مبخاطر وتداعيات 
قضية الزيادة السكانية، وتأثيرها على مختلف 
القطاعات االقتصادية، واالجتماعية والتنموية.



عربية وعاملية
الثالثاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠

19

االلتزام باحلفاظ على النظام الدولي وفي القلب منه األمم املتحدة أصبح صوتًا موحدًا للجمعية العامة

 

بكنيـ  «شينخوا»: قبل ٧٥ عاما، وبعدما قاست ويالت احلرب 
التي جلبت مرتني مآســي ال توصف للبشرية، تضافرت 
جهود الدول في جميع أنحاء العالم، وأقامت نظاما ومنظومة 

دوليني مع وجود األمم املتحدة في جوهرهما.
وباعتبارها املنظمة الدولية األكثر عاملية ومتثيال وموثوقية، 
فقد أصبحت األمم املتحدة اآلن أهم ساحة متعددة األطراف 

لتعزيز السالم ومعاجلة القضايا اإلقليمية والعاملية.
وفي حني تكافح البشرية للتغلب على تفشي ڤيروس 
كورونا اجلديد بوصفه عدوها املشترك، تواجه روح التضامن 
والتعاون خطر النبذ جانبا، بينما يحوم شــبح املواجهة 

األيديولوجية عاليا.
في ظل هذه الظروف، فإن موضوع احتفاالت الذكرى 
السنوية لألمم املتحدة لهذا العام (املستقبل الذي نصبو إليه، 
األمم املتحدة التي ننشدها: إعادة تأكيد التزامنا اجلماعي 
بتعددية األطراف) يكتســي أهمية قصوى. ومن املتوقع 
أن تلعب األمم املتحدة، قلــب التعددية، دورا أكبر وأكثر 
فاعلية في معاجلة القضايا العاملية، حيث تقوض األحادية 

واحلمائية أسس االقتصاد العاملي ونظام احلوكمة.
لقد شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ، مرارا، على أن 
التضامن والتعاون هما أقوى سالح في مواجهة «كوفيدـ١٩». 
وقد كانت إعادة التأكيد على االلتزام بالتعددية أمرا ملّحا 

بشكل خاص في هذه الساعة املظلمة من تاريخ البشرية.
ولدعم التعددية، ينبغي للعالــم أن يحمي هيبة األمم 
املتحدة وســمعتها. فعلى مدى الـ ٧٥ عاما املاضية، كان 
الــدور اإليجابي لألمم املتحدة واضحا جدا للعيان بحيث 
ال ميكن إنكاره، تــاركا إلهاما عميقا، فضال عن إرث قيم 

للمجتمع البشري.
ومع وجود نظام متعدد األطراف محوره األمم املتحدة، 
عززت البلدان في جميع أنحاء العالم روابط أوثق وتعاونا 
أعمق، كما حققت التنمية االقتصادية واالجتماعية العاملية 

قفزة عمالقة إلى األمام.
إن معاجلة املشكالت العاملية تتطلب حلوال عاملية. وليس 
هنــاك مكان أفضل من األمم املتحدة لكي يبحث املجتمع 
الدولي عن تلك احللول. وسواء كان األمر يتعلق مبكافحة 
اجلائحة أو التخطيط للتعافي ما بعد اجلائحة، حتتاج جميع 
البلــدان إلى حماية هيبــة األمم املتحدة بحزم، واحلفاظ 
على النظام واملنظومــة الدوليني مع وجود األمم املتحدة 

في جوهرهما.
ولدعم التعددية، ينبغي للعالم أيضا أن يكون على دراية 
مبفهوم احلوكمة العاملية، وأن ميارسه باالستناد إلى مبدأ 
التشاور املكثف واملساهمة املتضافرة واملنافع املشتركة.

في السنوات األخيرة، كان املجتمع الدولي في صراع 

مع تصاعد التنمر التجاري، وإســاءة استخدام العقوبات 
األحاديــة، واإلفراط في اســتخدام ذريعة األمن القومي 
إلى أقصى حد، األمر الذي أدى إلى تآكل األساس املتعدد 

األطراف للحوكمة العاملية.
بعد عقود من العوملة والتكامل، يواجه العالم تشــرذما 
آخذا في االتســاع في مواجهة مخاطر وحتديات بارزة، 
بسبب عودة األحادية واحلمائية واالنسحاب من املعاهدات 

وممارسة التنمر العسكري واالقتصادي.
وتذكرنا جائحة «كوفيد ـ ١٩» غير املســبوقة، والتي 
تسببت بوفاة ما يقرب من مليون شخص في جميع أنحاء 
العالم وشلل االقتصاد العاملي، بعالم مماثل من الفوضى 

التي حدثت في العام ١٩٤٥.
التمســك بالتعددية يعني أن مصيــر العالم يجب أن 
يكون في أيدي اجلميع، وأن يقوم اجلميع بكتابة القواعد 
الدولية، وأن يتفاوض اجلميع حول الشؤون العاملية، وأن 
يتقاســم اجلميع منافع التنمية، بدال من السماح لفرادى 

الدول بأن تسود.
وتبني «كوفيد ـ ١٩» أنــه عند مواجهة حتديات عاملية 
مختلفة، يجب على جميع البلدان أن تسير جنبا إلى جنب 
متمسكة بروح التشاور، مع إضفاء الطابع الدميوقراطي 
على العالقات الدولية، ورفع صــوت البلدان النامية في 

املؤسســات العاملية الرئيسية، لكي يتسنى تشكيل نظام 
حوكمــة عاملي أكثر فعالية، ميكنه تلبيــة احتياجات هذا 

العالم سريع التغير.
العوملة حاليا هي أكثر بكثير من مجرد التكامل االقتصادي. 
وألن العالم الذي أضحى يعرف بالقرية العاملية، قد أصبح 
أكثر وأعمق ترابطا، يحتاج اجلنس البشــري إلى تكثيف 
التعاون عبر احلدود، وليس تقليله، وذلك من أجل التعامل 
بشكل مشترك مع التحديات املشتركة مثل العدوى الفتاكة، 
وتغير املناخ، واإلرهاب، والهجمات السيبرانية، واملشاكل 

التي ال ميكن ألي بلد معاجلتها مبفرده.
فالعوملة اجتاه ال ميكن وقفه، واجلنس البشري يتقاسم 
مستقبال مشــتركا. ويجب أن يكون دعم التعددية وبناء 
مجتمع ذي مســتقبل مشترك للبشرية، الهدف املشترك 
جلميع أعضاء املجتمع الدولي. وهذا ليس مجرد كشــف 
مهم لتاريخ األمم املتحدة املمتد لـ ٧٥ عاما، بل هو أيضا 
الطريق الصحيح الوحيد للتنمية في عصر ما بعد اجلائحة.
ومبناسبة الذكرى السنوية الـ ٧٥ مليالد األمم املتحدة، 
فإن إحدى الهدايا املناسبة التي ميكن للعالم تقدميها هي 
إعادة التأكيد على التعددية والتعاون، مما سيساعد الدول 
في جميع أنحاء العالم على جتاوز الصعوبات والســعي 
لتحقيق التنمية املشتركة وبناء «املستقبل الذي نصبو إليه».

شي جينبينغ: ملتزمون بتعاون عاملي ملواجهة حتديات ما بعد اجلائحة
يشــهد  بكني ـ «شــينخوا»: 
اليــوم تغيــرات  العالــم 
كبرى لم يســبق لها مثيل 
خالل املائة سنة املاضية، 
وأصبــح عدم االســتقرار 
وعدم اليقني بارزين بشكل 
متزايــد، فجميــع النــاس 
واألمم والبلــدان ترتبــط 
ببعضهــا بعضــا ارتباطا 
وثيقــا وتتقاســم مصيرا 
مشــتركا. وقد برز هذا في 
تفشــي جائحــة ڤيــروس 
كورونا اجلديد (كوفيدـ١٩)، 
فالڤيروس ال يعرف احلدود، 
وفي مواجهة أزمة الصحة 
العامة املفاجئة هذه، ينبغي 
على العالم أجمع العمل معا 

لتجاوز الصعوبات.
وقد أكد الرئيس الصيني 
شي جينبينغ مجددا التزام 
الصــني بتعــاون عاملــي 
أوثق وتعدديــة أقوى في 
االجتماعات رفيعة املستوى 
لــألمم املتحــدة مــن أجل 
مواجهة التحديات في حقبة 

ما بعد اجلائحة.
وأثناء مخاطبته زعماء 
العالم، شرح الرئيس شي 
مفاهيمه ومقترحاته عبر 
رابط ڤيديو حــول كيفية 
معاجلة األزمات الناجمة عن 
تفشي مرض «كوفيدـ١٩»، 
وتعاظــــــم األحاديــــــة 
واحلمائية، والتنمية غير 

املتوازنة وغير الكافية.
إلــى  إشــارته  ولــدى 
ضــرورة تضافــر اجلهود 
العاملية حتى تتسنى هزمية 
الرخاء،  املرض واستعادة 
قال الرئيس شــي: «علينا 
العلــم،  اتبــاع إرشــادات 
وإفساح املجال كامال للدور 
القيــادي ملنظمــة الصحة 
العاملية، وإطالق استجابة 
دولية مشتركة للتغلب على 

هذا املرض».
وقــد أملــح وانــغ تينغ 
الصينــي  اخلبيــر  يــي، 
بقســم العالقــات الدولية 
في جامعة تسينغهوا، أن 

األمني وعجز التنمية التي 
تواجهه البشرية وذلك في 
اإلطار متعدد األطرف لألمم 

املتحدة.

في األيديولوجيا واألفكار 
السياســية واملصالــــــح 
إلى  االقتصادية، والسعي 
حتقيــق األمــن املشــترك 

وأشــار ســون ده قانغ 
إلى أن البشرية متلك أرضا 
واحدة فقط، وعلى جميع 
البلدان جتاوز االختالفات 

البشرية، واحلفاظ  ورفاه 
على ســلطة ومكانة األمم 
املتحدة، وخلق عالم يسوده 
السالم واالزدهار لألجيال 
القادمة، حسبما قال سون.
ورأت تشــن يوه يانغ، 
التنفيذي  املديــر  مســاعد 
ملركز الدراسات الصيني- 
العربي لإلصالح والتنمية 
جامعــة  فــي  والباحثــة 
للدراســات  شــانغهاي 
الدولية، أنه ال ميكن للدول 
حتقيق التوازن بني الوقاية 
مــن اجلائحة والســيطرة 
عليها والتنمية االقتصادية 
إال من خالل تعزيز التنسيق 
والتعــاون، والعمــل على 
تكييف التدابير مع الظروف 
احمللية، والظروف الزمنية.
وقالت تشــن إن الفوز 
املشــترك والتخلــي عــن 
التفكيــر الصفــري يعتبر 
معيارا مهما لتنمية الصني 
لعالقاتهــا اخلارجية، كما 
أنهما من املفاهيم املهمة في 
التفكير الفلسفي الصيني 
التقليدي، ومســتمدان من 
القــدمي  الثقافــي  التــراث 
للصني، ويأخــذان دالالت 

جديدة مع تطور العصر.
في هــذا الصدد، أشــار 
ســون ده قانغ إلى أنه من 
املتوقــع أن تلعــب األمم 
املتحــدة، قلــب التعددية، 
دورا أكبــر وأكثــر فاعلية 
القضايــا  معاجلــة  فــي 
العاملية، مضيفا ان األحادية 
واحلمائية تقوضان أسس 
االقتصــاد العاملــي ونظام 

احلوكمة.
وشــدد على أن مفهوم 
مســتقبل  ذي  «مجتمــع 
مشترك للبشــرية» يؤكد 
السعي وراء املصالح والقيم 
املشتركة للبشرية، ويعزز 
التنمية املشــتركة جلميع 
البلدان في السعي لتحقيق 
تنميتها الذاتية، وأصبحت 
أهميــة هــذا املفهــوم أكثر 

وضوحا اآلن.

خبراء صينيون: خطاب الرئيس الصيني في األمم املتحدة يحمل دالالت عميقة وأهمية كبيرة

التنمية املســتدامة ـ وهي 
تلك التنمية التي تعمل على 
تعزيــز االزدهار والفرص 
االقتصادية وزيادة الرفاه 
االجتماعي وحماية البيئةـ  
توفر أفضل السبل لتحسني 
معيشة الناس في كل مكان.

أنه في ظل االســتمرار 
احلالي لڤيــروس كورونا 
اجلديد واالنتعاش البطيء 
لالقتصــاد العاملي وعودة 
الهيمنة واحلمائية التجارية 
والشــعبوية فــي بعــض 
املناطق، يحتــاج املجتمع 
الدولي إلــى األمم املتحدة 
أكثــر من أي وقــت مضى 
ملناقشــة قضايــا القصور 

تشن يوه يانغ

الرئيس الصيني شي جينبينغ يخاطب زعماء العالم

وانغ تينغ ييسون ده قانغ

خبراء أجانب: القيادة الصينية 
تسير في االجتاه السليم للتاريخ

بكني ـ «شينخوا»: أشاد خبراء أجانب بخطاب الرئيس شي 
وسلطوا الضوء على أهمية قيام املجتمع الدولي بجهد جماعي 

قوي ملواجهة التهديدات والتحديات العاملية.
وأكد مدير موقع «الصني بعيون عربية» اإلعالمي محمود 
ريا، أن القيادة الصينية تسير مع املسار الطبيعي للتاريخ 
في خطوات هادفة إلى بناء مجتمع ذي مســتقبل مشترك 
للبشرية، وذلك في مواجهة موجات التفتيت والتعصب وقطع 
أواصر التواصل في مختلف املجاالت بني الشعوب واألمم.

وقالت نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة، إنها تتفق مع رؤية الصني لتحسني احلوكمة العاملية، 
وأضافت أن «الصني تسعى إلى بناء منط جديد من العالقات 
الدولية يتميز باالحتــرام املتبادل والتعاون العادل واملربح 
للجميع»، ما سيساعد في بناء عالم «مفتوح وشامل ونظيف».

وقال وليام جونز، رئيس مكتب واشنطن لنشرة مراجعة 
االستخبارات التنفيذية األميركية، إن الرئيس شي «اختار طريق 
العمل متعدد األطراف، والعمل مع الدول األخرى، والتعامل 
مع كل دولة على قدم املساواة، وهو ما يشكل أساسا لعمل 
األمم املتحدة». وقال نبيل شعث، مستشار العالقات الدولية 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس «بال شك أن الصني دائما 
تدعم التعددية وحتمي التوجه الصحيح للتنمية البشرية».

وأضاف شعث أن الصني، بصفتها أكبر دولة نامية في 
العالم وعضوا دائما في مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، 
تدعم بقوة قضية األمم املتحدة وتلتزم دائما باحلفاظ على 

النظام الدولي وحتديدا وجود األمم املتحدة.
وقال املسؤول الفلسطيني إن اآلليات واملبادرات اجلديدة 
التي اقترحتها الصني، التي تركز على املصالح املشــتركة 
للبشــرية تعمل كمكمل ومحســن للنظام الدولي احلالي، 

وتهدف إلى حتقيق تعاون مفيد للجميع وتنمية مشتركة.
وقال صائب الرواشدة، محرر األخبار السياسية والعاملية 
في املؤسسة الصحافية األردنية، إن دعوة الرئيس شي التباع 
تنمية مبتكرة ومنسقة وخضراء ومفتوحة ومشتركة للجميع 
ستساعد في توفير احللول للتحديات العاملية مثل اجلائحة 
وتغير املناخ وتعزيز االنتعاش األخضر لالقتصاد العاملي في 
حقبة ما بعد «كوفيدـ١٩»، فقد قال احمللل واخلبير السوري 
غســان يوسف ان التعاون بني الدول وهو أساس لتأسيس 
األمم املتحدة، والتعاون يكون من خالل حل املشاكل الداخلية 

وملواجهة التحديات املشتركة للبشرية.
من جانبه، ذكر احمللل السياسي الباكستاني محمد عقيل 
ندمي أن الصني، في مواجهــة جائحة «كوفيدـ١٩»، حتملت 
املسؤولية كدولة كبيرة مسؤولة، وقدمت املساعدة للعديد من 
البلدان واملنظمات الدولية، ولعبت دورا حيويا في مكافحة 
اجلائحة العامليــة، وهو دليل حي على رؤية الصني املتمثلة 

في مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

البشرية تكافح «كورونا».. عدوها املشترك والنبذ وشبح األيديولوجية

تشــكيل من قوات حفظ الســالم الصينية يشارك في عرض عســكري كبير أقيم احتفاال بالذكرى الـ ٧٠ لتأسيس 
جمهورية الصني الشعبية في العاصمة الصينية بكني أول أكتوبر ٢٠١٩ (شينخوا)

املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم غيبريســوس يتحدث في الدورة الـ ٧٣ جلمعية الصحة العاملية في مقر منظمة الصحة العاملية في جنيڤ ـ سويســرا في ١٨ 
مايو ٢٠٢٠ (املصدر: منظمة الصحة العاملية)
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أنباء لبنانية

أنباء سورية

عون متمسك باملبادرة الفرنسية.. وتغلغل «كورونا» في بعبدا يؤخر املشاورات
بيروت - عمر حبنجر 

وداود رمال واحتاد درويش 

أكــد رئيــس اجلمهورية 
العماد ميشــال عون متسكه 
الفرنســي  الرئيس  مببادرة 
فيمــا  ماكــرون  إميانويــل 
اللبنانيــة،  يخــص األزمــة 
مشيدا باالهتمام الذي يبديه 
الرئيس الفرنسي حيال لبنان 

واللبنانيني.
خــالل  عــون،  وأســف 
استقباله ســفير فرنسا في 
لبنــان برونــو فوشــيه في 
زيــارة وداعية النتهاء عمله 
الديبلوماســي، لعــدم متكن 
الرئيس املكلف مصطفى أديب 
من تشكيل احلكومة اجلديدة 
وفق مندرجات مبادرة الرئيس 
الفرنســي، خصوصــا جلهة 
االصالحات التي يفترض أن 

تتحقق.
وكان الرئيس الفرنســي 
اتهــم  ماكــرون  إميانويــل 
لبنــان  فــي  املســؤولني 
بـ«اخليانــة»، جملة ومفرق، 
وبتســليم البلد الى احملاور 
اخلارجية والفوضى. حتى انه 
اضطر للقول «أخجل مما قام 
به القادة اللبنانيون». وكانت 
احلصة الكبرى في املالمة على 
حزب اهللا وخاطبه: «بصراحة 
ال ميكنك ان تكون جيشا ضد 
اســرائيل، وميليشــيا تقتل 
املدنيني في ســورية وحزبا 
محترما في لبنان، ينفذ أوامر 
إيــران، وال ميكنك أن ترهب 
اآلخرين بالســالح ثم تقول 

يسأل عن عرقلة مسيرة أديب 
وقطع الطريق على تشــكيل 
احلكومة، داعيا الى ســؤاله 
هــو عمن انتزع حق الثنائي 
الوطني في تســمية ممثليه 
داخــل الســلطة التنفيذيــة 

ألهداف خارجية».
وقد انتشرت على مواقع 
التواصــل االجتماعــي أمس 
صــورة للرئيس املعتذر عن 
تشــكيل احلكومة مصطفى 
أديــب، مغــادرا عبــر مطار 
الرئيــس رفيــق احلريــري 
الدولي - بيــروت الى مركز 
عملــه كســفير للبنــان فــي 
برلــني. كمــا غــادر رئيــس 
القوات اللبنانية سمير جعجع 
وعقيلتــه النائبــة ســتريدا 

للطائفة الشيعية، واعتباره 
أمرا دستوريا وميثاقيا، ليس 
مقبوال وال منطقيا، وال يجوز 

تكريسه كعرف دستوري».
وتوجه ميقاتي الى الرئيس 
عون بالقــول: «عليك القيام 
بالدور املطلوب إلعادة جمع 
اللبنانيني، ألنك في السنوات 
األربع املاضية لم تكن كذلك، 

طبق الدستور كما يجب». 
املصادر املتابعة استبعدت 
ان تبــدأ استشــارات تكليف 
رئيس جديد لتشكيل احلكومة 
في القصر اجلمهوري سريعا، 
موحيــة بأنــه قــد يكــون 
لـ«كورونا» التي تغلغلت في 
محيط قصر بعبدا الرئاسي 
وفــي داخله، عالقــة باألمر، 

بيروت امس الى أوروبا.
الرئيس األسبق للحكومة 
جنيب ميقاتــي، علق بدوره 
علــى تصريحــات ماكرون، 
مصّرا علــى دعــم مبادرته، 
الــى  الدعــوة  ومقترحــا 
استشــارات نيابية ســريعة 
لتشكيل حكومة اختصاصيني، 
برئاسة سعد احلريري وتضم 
١٤ وزيرا تقنيا و٦ وزراء دولة 
سياســيني، لتصبح حكومة 
(تكنو- سياسية)، واعتبر ان 
اكثر ما أثر به خجل الرئيس 
ماكرون من الطبقة السياسية 

في لبنان.
وقال في لقاء مع تلفزيون 
«اجلديــد»: «إن تشــبث أمل 
وحــزب اهللا بــوزارة املــال 

خاصة بعدما كشفت مصادر 
متابعة عن إصابات ســجلت 
داخل القصــر بلغت ١٠ على 
األقــل مــن بينهــم مدير عام 
رئاســة اجلمهورية انطوان 
شــقير نتيجــة مخالطتــه 
ملرافقــه الــذي تبــني أنه هو 
من نقــل العدوى، مــا دفعه 
الى االلتزام باحلجر املنزلي. 
وسبق أن أعلن اصابة رئيس 
التيار الوطني جبران باسيل 
والوزير السابق غسان عطا 

اهللا. 
كما أفادت املعلومات عن 
إصابة مستشارة عون روال 
نصار، إضافــة إلى موظفني 
وضباط من فريق أمن الرئيس 
ومرافقــني وســائق، وقالت 
املصــادر إن الوضع الصحي 
للمصابني يتفاوت بني عوارض 

طفيفة وأخرى قوية.
وأفيد عن خضوع رئيس 
فحــص  إلــى  اجلمهوريــة 
مخبري أتت نتيجته سلبية، 
وهو ســيخضع لفحص آخر 
منتصف هذا األسبوع في إطار 
متابعة حالته الصحية. وكذلك 
خضعــت قرينته ناديا عون 
لفحص أتت نتيجته سلبية.

في ســياق آخر، استقبل 
مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف 
دريــان امــس قائــد القوات 
الدولية في لبنان قائد قوات 
الطوارئ الدولية في جنوب 
لبنان اجلنرال ســتيفانو دل 
كول، وشرح له مسألة انتشار 
القوات الدولية في بيروت بناء 
على طلب السلطات اللبنانية.

ميقاتي يطرح حكومة تكنو- سياسية من عشرين وزيراً.. والشيخ قبالن رداً على ماكرون: «حزب اهللا» مقاومة وليس ميليشيا

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون مستقبال سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه 

انك طرف سياسي».
الرد على ماكرون سيأتي 
من األمني العــام حلزب اهللا 
السيد حســن نصر اهللا في 
الثامنة والنصف من مســاء 
اليوم الثالثاء بتوقيت بيروت. 
لكن املفتي اجلعفري الشيخ 
احمد قبالن رد مســبقا على 
ماكرون بالقــول: حزب اهللا 
مقاومــة وليــس ميليشــيا 
«وقبلــه حتدثــت مصــادر 
(أمــل  الشــيعي  الثنائــي 
وحزب اهللا) ملوقع «ليبانون 
ديبايت»، قائلة: «مع احترامنا 
الفرنسي،  الرئيس  لشخص 
لكن مواقفه بحاجة الى تدقيق، 
وان الدائرة الضيقة في قصر 
اإلليزيه تعلــم ان الثنائي ال 

احلجار لـ «األنباء»: إيران ال تريد 
حكومة بلبنان قبل انتخابات أميركا

بيروت - أحمد منصور 

اعتبر عضو كتلة املستقبل 
النائب محمــد احلجار «ان 
الفرنسي إميانويل  الرئيس 
ماكــرون كان واضحــا في 
مؤمتــره الصحافــي، عبر 
حتميــل مســؤولية عرقلة 
للثنائي  تشــكيل احلكومة 
الشيعي املتمثل بحزب اهللا 
وحركة أمل، الذي رأى ان حزب 

اهللا ال ميكنه االستمرار بهذا األداء وعليه االختيار»، وأكد احلجار 
أن املهم باملوضوع أن املبادرة الفرنســية باقية وان تأخرت 
ألسبوعني أو أربعة، معتبرا أن إيران ال تريد أن تشكل حكومة 
في لبنان قبل االنتخابات الرئاسية األميركية خدمة ملصاحلها، 
وان حزب اهللا وحلفاءه أخلوا باالتفاق تنفيذا ألوامر إيرانية، 
ألن إيران تريد االحتفاظ بالورقة اللبنانية في مفاوضاتها مع 
الواليــات املتحدة. وقال احلجار في تصريح لـ «األنباء»: إن 
العراقيل التي وضعت بوجه الرئيس املكلف مصطفى اديب 
كان من خالل إصرار الثنائي الشيعي وحلفائه على اإلطاحة 
مببادرة ماكرون لتكون احلكومة مسماة من قبلهم، وهذا األمر 
لم يكن ضمن خارطة الطريق التي وضعها الفرنسيون، ألن 
حكومة تسمى من قبل سياسيني يعني أنها حكومة محاصصة 
واستنساخ لتجارب سابقة، وهي التي أوصلت البلد اليوم الى 
هذا االنهيار احلاصل. وأبدى احلجار تخوفا من أن يتجه لبنان 
نحو الفوضــى، اذا لم يكن هناك حكومة تقوم باإلصالحات 
الالزمــة، وتنقذ الوضع عبر وضع خطة اقتصادية للنهوض 
بلبنان وتضعه على السكة الصحيحة، مشددا على أن لبنان 
ال يحمل التأخير، وعلى وجــه اخلصوص في ظل أوضاع 

اقتصادية ومالية صعبة وتنذر بعواقب وخيمة.

مجلس الوزراء يصدر تقديرًا أوليًا
ملوازنة ٢٠٢١  بانخفاض نحو ملياري دوالر

وكاالت: كشــف املجلــس 
األعلى للتخطيط االقتصادي 
واالجتماعي في مجلس الوزراء 
الســوري االعتمادات األولية 
ملشروع املوازنة العامة للدولة 
للســنة املالية ٢٠٢١، وبلغت 
٨٥٠٠ مليار ليرة ســورية في 
الشقني االستثماري واجلاري.
وأعلن املجلس، برئاســة 
حســني عرنوس، أن املوازنة 
املالية اجلديدة ستكون بزيادة 
٤٠٠٠ مليار ليرة سورية عن 
موازنــة عــام ٢٠٢٠، وفقا ملا 
ذكرته رئاسة مجلس الوزراء 
فــي ســورية ونقلتــه وكالة 

«سانا».
وقياســا لســعر صــرف 
الدوالر، بلغت املوازنة املالية 
للعام املقبل ٦٫٨ مليارات دوالر، 
فيما بلغت موازنة العام املاضي 
٩٫٢ مليارات دوالر، بانخفاض 
أكثر من ملياري دوالر وأعلن 
املجلس أن مشــروع املوازنة 
يهدف إلى تأمني ٧٠ ألف فرصة 
عمــل فــي القطاعــني اإلداري 
واالقتصــادي، ويركــز علــى 

ليرة إنفاق استثماري، مضيفا 
أن مخصصات الدعم االجتماعي 
بلغت ٣٥٠٠ مليار ليرة موزعة 
على دعم الدقيــق التمويني، 

ودعم املشتقات النفطية.
وكانت احلكومة طلبت من 
الوزارات واجلهات املعنية إعداد 
مشروع املوازنة العامة لعام 

.٢٠٢١
ومؤخرا، شــهدت املناطق 

اخلاضعــة لســيطرة النظام 
أزمة اقتصادية على مختلف 
الليرة  املستويات. وشــهدت 
انخفاضا حــادا فــي قيمتها. 
وأحدث األزمة أزمة البنزين، 
عقب تخفيــض وزارة النفط 
والثروة املعدنية مخصصات 
احملروقات للسيارات اخلاصة 

مع كل تعبئة.
في ســياق آخــر، أصدرت 

وزارة الصحة، تعميما يتضمن 
املتعلقة باملغادرة  اإلجراءات 
  والقــدوم عبر املنافــذ البرية 
ومطار دمشق الدولي املرتقب 

إعادة تشغيله مطلع الشهر.
واشترطت «الصحة»، على 
الراغبني باملغادرة، التسجيل 
علــى املنصــة اإللكترونيــة 
 اخلاصــة بالــوزارة، وحجــز 
 موعد إلجراء اختبار «PCR» في 
أحد  املراكز املعتمدة من قبلها، 
وأن تكون النتيجة سلبية ولم 
ميض عليها الوقت املطلوب إلى 
بلد املقصد ،  كما   يجب اصطحاب 
نتيجة الفحص إلكترونيا أو 

ورقيا عند املغادرة .
أما الراغبون بالقدوم إلى 
ســورية،  فيجــب اصطحاب 
 «PCR» نتيجة اختبار املسحة
السلبية ولم  ميض عليها أكثر 
من ٩٦ ساعة كحد أقصى ،  وأن 
تكون نتيجة االختبار صادرة 
عن أحد املراكز الطبية املعتمدة 
لــدى  وزارة  الصحة في دولة 

القدوم .

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

دعم وحتفيز القطاع اخلاص 
الزراعي والصناعي والسياحي 
مع زيادة االعتمادات اخلاصة 

بالضمان الصحي.
وقال وزيــر املالية، كنان 
العامــة  النفقــات  إن  ياغــي، 
في موازنــة عام ٢٠٢١ موزعة 
على نفقــات جارية (رواتب، 
أجور، تعويضــات) بنحو ٧ 
آالف مليار ليرة، و١٥٠٠ مليار 

احلكومة السورية حتجز على أموال 
امللياردير صائب نحاس

وكاالت: أصدرت وزارة املالية السورية، 
قرارا باحلجز على األمالك املنقولة وغير 
املنقولة لرجل األعمال الدمشقي امللياردير 
صائب النحــاس، الذي يعتبــر من أبرز 

التجار املوالني على مدى عقود.
وأعلنت الوزرة حجــز أموال نحاس 
وابنه محمد صبيــح بتهمة «التهرب من 
دفع غرامات ورســوم لصالــح اخلزينة 
العامة، وتهريب بضاعة وعدم دفع رسوم».
قرار حكومة النظام جاء بعد أيام من 
احلجــز علــى أمالك رجل األعمــال هاني 
عزوز، وضمن حملة أطلقتها منذ أشــهر 
وبدأت بأكبــر رجال األعمــال وابن خال 
الرئيس املليارديــر رامي مخلوف املتهم 
غربيا بتمويل النظام وعملياته العسكرية، 
وقامت مبنعه من السفر وفرض احلجز 
على شركة سيرياتيل للهواتف اخلليوية 
وفسخت عقود احتكاره لألسواق احلرة. 
وقالت الوزارة إن القرار يأتي «ضمانا 
حلقــوق اخلزينــة العامــة من الرســوم 
والغرامــات املتوجبــة بقضيــة مخالفة 
االستيراد تهريبا لبضاعة قيمتها ٤ ماليني، 
و٩٨٧ ألــف ليرة ســورية». وأفادت بأن 
الرســوم املعرضة لهذه البضاعة املهربة 
تصل إلــى أكثر من ٢٫٧ مليون ليرة، في 
حني تصــل غراماتها بحدها األقصى إلى 

٣١ مليونــا. وذكر موقــع «إرك نيوز» أن 
نحــاس عمل بشــكل وثيق مع الســلطة 
وســاهم في دعم أنشــطة النظام وعمل 
على ترميــم عالقاته النظــام مع العديد 
مــن الدول اخلارجية عبــر عضويته في 
املنتدى االقتصادي العاملي، وتوليه منصب 
القنصل الفخري للمكسيك وكازاخستان 

في سورية.
وأشــار الى أنه جاء في نــص القرار 
وصف كل من صائــب وابنه باملخالفني، 
موضحا أن ملكيتهما للشــركة احلديثة 
للســيارات «مكتب البحر» في «الكسوة 
الشرقية»، ما يرجح بأن املخالفة قد يكون 

لها عالقة بهذه الشركة.
وقالــت صفحات محليــة إن ميزانية 
نحاس، تقدر بـ ١٠٠ مليون دوالر أميركي، 
حســب تقديراتها وأن غالبية أمالكه في 
فرنســا وبلدان أخرى، وأشــارت إلى أن 
احلجز األخير شمل بناء من ٦ طوابق جانب 

مشفى «الشامي» في العاصمة دمشق.
يضــاف إلى ذلك احلجز على شــركة 
منتجــع «عمريت» في «مشــتى احللو» 
و«يوروب كار» لتأجير الســيارات التي 
تضم ٤٠٠٠ سيارة ومكاتب وشركات طيران 
وشــركة اخليوط اجلراحية ومشــاريع 

عقارية.

النائب محمد احلجار

مازال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون مواظبا 
على امللف اللبناني متمسكا مببادرته السياسية، رغم 
ما أصابه من خيبة و«انكسار». فلم يكن باألمر العادي 
واملألوف أن يعقد الرئيس الفرنسي مؤمترا صحافيا 
استمر ساعة وخصصه بالكامل للوضع السياسي 
اللبناني، وبدا فيه متمسكا باملبادرة الفرنسية التي 
وضع فيها رصيده السياسي وهيبة فرنسا، معترفا 
باالنتكاسة التي حصلت مع فشل تشكيل «حكومة 
مهمة» واعتذار الرئيس املكلف مصطفى أديب، ولكنه 
بدا مهتما بتوضيح وتأكيد أن هذا الفشل ليس فشال 
له، وإمنا فشل للطبقة السياسية اللبنانية، مسؤولني 
وسياســيني، ويتحملون كامل املســؤولية... صب 
ماكرون جام غضبه على الطبقة السياســية «التي 
تفضل مصاحلها الشخصية واحلزبية على املصلحة 
الوطنية وتسليم لبنان الى قوى خارجية»، ولم يتردد 
في القول إنه يدين كل الطبقة السياســية «ونخجل 

من هكذا مسؤولني».
وفي حتديده للمسؤوليات، سمى األشياء بأسمائها، 
فأتى على ذكر الرئيس ميشــال عون الذي تقع عليه 
مسؤولية تلقف الفرصة األخيرة «ومسؤوليته في أن 
يعود ويأخذ املبادرة من أجل الدفع في اجتاه تشكيل 
حكومة املهمة التي تتبنى «خريطة الطريق»، وحمل 
صديقه الرئيس سعد احلريري مسؤولية في إفشال 
تأليف احلكومة، مشيرا الى أنه أخطأ بإضافة املعيار 
الطائفي في توزيع احلقائب الوزارية، ولكن ماكرون 

الذي لم يوفر في انتقاداته أحدا، وجه بشــكل خاص 
انتقادات حادة الى حزب اهللا الذي اتهمه بفرض «مناخ 
من التخويف على اآلخرين»، وقال ماكرون إن حزب 
اهللا ال ميكن أن يكون في الوقت نفسه جيشا يحارب 
إسرائيل وميليشيا حتارب املدنيني في سورية، وحزبا 
يحظى باحترام في لبنان. عليه أن يثبت أنه يحترم 
جميع اللبنانيني، وفي األيام األخيرة أظهر بوضوح 
عكس ذلك. وتوقف ماكرون عند تفاصيل ما حصل 
في مســاعي تشــكيل احلكومة، والتي أوصلت الى 
الطريق املسدود، موجها االتهام حلزب اهللا، وقال «إن 
حزب اهللا وحركة «أمل» قررا أنه «ال يتعني أن يتغير 
شيء في طريقة تعيني الوزراء»، مضيفا أن الرئيس 
بري، رئيس البرملان، اعترف أنه شرط حلزب اهللا». 
وبحسب ماكرون، فإنه حان الوقت بالنسبة الى حزب 
اهللا و«أمل» أن يجيبا على سؤال مركزي: هل يريدان 
االنخــراط في اخلط اللبناني أم أنهما يريدان العمل 
ملصلحة قوة أجنبية (في إشارة الى إيران)؟! وإذا كان 
هذا هو الوضع، فإن هناك خطرا كبيرا. وفي أي حال 

فقد حذره من «أن يعتقد أنه أقوى مما هو».
صحيح أن ماكرون أبقى على خيوط العالقة قائمة 
بينه وبني الثنائي الشــيعي، نافيا أي رغبة في إبعاد 
الطائفة الشيعية عن احلكومة، وموضحا أن تعامله مع 
حزب اهللا ألنه موجود على الساحة، ومكررا رفضه 
خليار العقوبات ألنه ليس اخليار األجدى في املرحلة 
الراهنــة، ولكن ماكرون كان حادا في مخاطبة حزب 

اهللا، وبعد توجيه انتقــادات مكثفة له الى حد القول 
إنه نكث بوعوده واإليحاء بأنه خدعه، حدد ماكرون 
مهلة جديدة حتى ستة أسابيع إلحراز تقدم في لبنان 
وتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ خارطة الطريق. فإذا 
لم يحصل مثل هذا التقدم، «سنكون مضطرين الى 
سلوك خيار آخر إلعادة تشكيل طبقة سياسية جديدة»... 
مع حرص ماكــرون على التذكر بأن هناك من يفكر 
باخليار األسوأ (احلرب ضد حزب اهللا) ومن ميارس 

ضغوطا على فرنسا للسير بهذا اخليار.
ولكن بالنســبة ملاكرون اخليار ليس عنده وإمنا 
عند حزب اهللا الذي عليه أن يأخذ خياره خالل شهر 
بأن يغير ســلوكه في لبنان، أو أن يتوقع تغييرا في 
السلوك الفرنسي حياله، وعند الثنائي الشيعي الذي 
عليه أن يقرر ما إذا كان يريد للشيعة خيار الدميقراطية 
واملصلحة اللبنانية أم الســيناريو األسوأ... إذا كان 
ماكرون مصدوما من الطريقة التي تصرف بها حزب 
اهللا، وحيث انه لم يقابل باملثل ما أبدته باريس حياله من 
انفتاح ومرونة واعتراف سياسي، ولم يظهر التعاون 
الذي انتظرته في موضوع احلكومة... فإن حزب اهللا 
مصدوم من كالم ماكرون الذي يلقي بالالئمة واملسؤولية 
األساسية عليه في فشل تشكيل احلكومة و«تفشيل» 
املبادرة الفرنســية، والذي يعلن اقتراب فرنسا من 
املوقف األميركي الذي ال مييز بني جناحني عسكري 
وسياسي عند حزب اهللا ويصفه بـ«التنظيم اإلرهابي»، 
وميهد النتقال فرنسا الى خيارات وسياسات أخرى 

فــي لبنان وجتاه حزب اهللا في حال لم يجر مراجعة 
سريعة خلياراته في لبنان ولعالقته مع فرنسا.

ليس مبالغة القول إن مؤمتر ماكرون يشكل نقطة 
حتول في مجرى العالقات الفرنسية الشيعية، وحتديدا 
العالقــة بني باريس وحــزب اهللا التي اتصفت دوما 
بالدفء واستمرار التواصل في زمن احلصار األميركي، 
وبالتمايز عن املوقف األوروبي الذي انحاز الى املوقف 
األميركي بتصنيف حزب اهللا إرهابيا، والذي انضمت 
إليه أخيرا أملانيا... وعندما يفكر الثنائي الشيعي في 
خيارات املرحلة املقبلة، البد أن يضع في حســاباته 
مستقبل العالقة مع فرنسا كآخر دولة أوروبية متفهمة 
ومتعاطفة. فإذا كان الفريق السني (املتمثل في رؤساء 
احلكومات السابقني) أخطأ عندما أدلى بشروطه حول 
وزارة املال والتسمية معتقدا أن الفرصة مواتية لتغيير 
قواعد اللعبة في تشكيل احلكومات وكسر التوازنات 
السياسية التي قامت منذ اتفاق الدوحة، فإن الفريق 
الشــيعي (املتمثل في «أمل» وحزب اهللا) أخطأ أيضا 
عندما ذهب في تصعيد موقفه الى حد اإلصرار على 
تســمية كل الوزراء الشــيعة، مع ما يعنيه ذلك من 
تقويض فكرة «احلكومة غير السياسية» التي يريدها 
الفرنسيون، حكومة متثل الطوائف وال متثل األحزاب، 
وبالتالي إفشــال حكومة مصطفى أديب وتعريض 
املبادرة الفرنسية خلطر السقوط والعالقة الفرنسية 

الشيعية خلطر التصدع والتفكك.
وإذا كان ماكرون أملح الى تأثيرات سلبية للعقوبات 

األميركية على مبادرته وعلى املناخ الشيعي، وحرص 
على عدم حتميل إيران مسؤولية في االنتكاسة احلاصلة، 
حتى أنه نفى أن يكون قد طلب منها املساعدة والتدخل 
في لبنان... فإن ذلك ال ينفي وال يلغي واقع التجاذب 
اإليراني الفرنسي في لبنان، ذلك أن إيران، التي تقول 
صراحة إنها لن تتدخل في شأن لبناني داخلي وإنها 
تترك حللفائها أن يأخذوا ما يرونه مناسبا من قرارات 
وخيارات، ال تقبل بحصول عملية اقتحام فرنســي 
للملــف اللبناني من خالل وضع اليد على احلكومة، 
وسيكون ذلك على حساب نفوذ إيران وحلفائها في 
لبنان. كما أن فرنســا ال تقبل أن يسقط لبنان حتت 
سيطرة إيران، مع ما يعنيه ذلك من خروج فرنسا من 
لبنان كنفوذ تاريخي وكآخر قاعدة تواجد وموطئ قدم 

في العالم العربي وفي شرقي املتوسط.
وهذا الصراع اخلفي، والذي يبدو أقرب الى «حرب 
باردة على األرض اللبنانية»، ستتضح مالمحه واجتاهاته 
قريبا، وحتديدا بعد االنتخابات األميركية التي يبدو أن 
فرنسا باتت تنتظرها مثل إيران، وأن املهلة التي حددها 
ماكرون بستة أسابيع مرتبطة مبوعد هذه االنتخابات 
التي ستحدد مسار الصراع األميركي اإليراني تبعا 
للنتائج، وما إذا كان ترامب سيفوز أم يخسر. فإذا كانت 
إيران تتحني هذه االنتخابات لتقرر وجهتها اجلديدة 
مع أميركا، مفاوضات أو مواجهات فإن فرنسا تنتظر 
أيضا االستحقاق األميركي لتقرر «نقلتها» في املنطقة 

وخطوتها التالية أو «خطة ب» في لبنان.

مؤمتر ماكرون «نقطة حتول» في العالقة الفرنسية ـ الشيعية
مهلة أسابيع لـ «تغيير السلوك»... وإال «السيناريو األسوأ»
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«األزرق» يبحث عن خطة بديلة ملعسكر اإلمارات

خالل الفترة املقبلة.
وأضــاف: «البــد من وجــود عناصر 
اخلبرة في املنتخــب وعددهم ١٠ العبني 
وهم ال ميكن االستغناء عنهم»، موضحا 
أن من استبعدهم حاليا سيقوم بضمهم 

اذا استعادوا مستواهم.
وأوضــح أن هنــاك فارقــا كبيرا بني 
املعســكر فــي اإلمــارات والتدريبات في 
الكويت، فاملعســكر يشــهد تركيزا تاما 
وتدريبات صباحية ومسائية باإلضافة 
إلى مباراتني وديتني مع منتخبي اإلمارات 
وسورية، وكذلك االبتعاد عن أجواء العمل 

عكس الوضع إذا تدربنا في الكويت.

اجلدد في املنتخب، وكل العب سيحصل 
علــى فرصته كاملة وعليه التمســك بها 
ليكون عند حســن الظن، مشيرا إلى أن 
بــاب االنضمام لــألزرق مفتوح للجميع 
في نوفمبر املقبل، والفتا إلى أنه سيقوم 
بضم الوجوه اجلديدة التي ســتبرز في 
املرحلة املقبلة والتي ســتثبت وجودها 

في الوقت احلالي.
وبني عناد أن ضم ٥ العبني من العربي 
ومثلهم من كاظمة يعتبر مكافأة لهم بناء 
على املســتوى الذي قدمــه الفريقان في 
الفترة املاضية، لذلك مت اختيار األبرز منهم، 
لكن عليهم إثبــات أحقيتهم في التواجد 

موافقة وزارة الصحة على استثناء وفد 
«األزرق» مــن احلجــر املنزلــي في حال 
العودة، إال أن هناك محاوالت أخرى من 
مجلس إدارة االحتاد مع عدد من املسؤولني 

للحصول على االستثناء.
وفي حال التأكيد على إلغاء املعسكر 
رسميا وبالتالي مباراتي اإلمارات وسورية 
فإن منتخبنا سيتجه خلوض ٣ مباريات 
جتريبيــة مع األندية احمللية مع العربي 
والســاملية والكويت قبل عودة الالعبني 

إلى أنديتهم يوم ١٠ أكتوبر.
هذا، وقال مــدرب املنتخب ثامر عناد 
إنه حــرص على ضم عدد مــن الالعبني 

عبدالعزيز جاسم

يواصل منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم أولى تدريباته على ملعب املرحوم 
عبدالرحمــن البكر بقيادة املــدرب ثامر 
عناد، وذلك ضمن االستعدادات لتصفيات 
آسيا املشتركة املؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم في قطر ٢٠٢٢ ونهائيات كأس آسيا 
في الصــني ٢٠٢٣، والتي تقــرر تأجيلها 
إلى مارس ٢٠٢١ حســب بعض التقارير 
اإلعالمية ولم يعلن عنها بشكل رسمي.

وبات معســكر اإلمــارات املقرر له ٥ 
أكتوبر املقبل في حكم امللغى بسبب عدم 

تتضمن وديات مع العربي والساملية والكويت.. وعناد: الباب مفتوح لضّم أي العب يتألق مستقبالً

إجناز تأشيرات ١٥ مدربًا إسبانيًا

إصابة الصانع بـ«كورونا»

مبارك اخلالدي

أنهى احتاد كرة القدم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ووزارة 
الداخلية التأشــيرات اخلاصة بـ ١٥ مدربا اسبانيا مت التعاقد معهم 
مؤخرا لقيادة املنتخبات الوطنية لكل من األزرق األوملبي والشباب 
والناشئني والبراعم. وقد قام احتاد الكرة امس بإرسال التأشيرات 
عبر البريد اإللكتروني للمدربني التخــاذ الالزم من إجراءات في 
العاصمة مدريد والتي من بينها الفحوصات الطبية قبل احلضور 

الى البالد خالل األيام القليلة املقبلة.
وكان احتاد الكرة قد تعاقد مع الطواقم اإلسبانية بهدف توحيد 
املدرسة في قطاعات البراعم والناشئني والشباب وصوال للمنتخبني 
األوملبي واألول وفق خطة متكاملة إلعادة تأهيل املنتخبات الوطنية 

للمشاركة في االستحقاقات اإلقليمية والقارية السنوات املقبلة.

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة مدافع نادي الكويت واألزرق 
سامي الصانع بڤيروس كورونا مساء أمس وبالتالي سيتم استبعاده 
مــن قائمة املنتخب خالل التجمع احلالي. وتعتبر اصابة الصانع 
بـ«كورونا» هي الثانية في قائمة الـ ٣٠ العبا التي اختارها املدرب 
ثامر عناد بعــد تعرض العب كاظمة شــبيب اخلالدي لإلصابة 
بالڤيروس ومت اختيار مهاجم القادسية عبدالعزيز مروي بديال عنه.

طالل القيسي يسجل في مرمى 

دميبلي يدخل تدريبات «األبيض»
يحيى حميدان

دخل احملترف اإلســباني جاي 
دميبلي في تدريبــات فريق الكرة 
بنادي الكويت بعد رحلة احترافية مع 
اجلهراء استمرت ملا يقارب املوسم 

ونصف املوسم.
وينتظر أن يبت املدرب الهولندي 
رود كرول في مصير دميبلي، الذي 
املهاجم واجلناح  يلعب في مركزي 
األيسر، وذلك حلني رؤية إمكانياته 

من خالل التدريبات اليومية.
ومن املنتظر أن يشارك دميبلي 
القادم اجلديــد من كاظمة  وكذلك 
مشاري العازمي في مباراة «األبيض» 
التجريبية أمام النصر بعد غد اخلميس 
وهي األولى للفريق الكويتاوي في 

جاي دميبلي في لقاء سابق مع اجلهراء امام الصليبخاترحلة اإلعداد للموسم اجلديد.

العنزي نائبًا لرئيس جهاز الكرة باجلهراء
مبارك اخلالدي

قــرر مجلس إدارة نادي اجلهراء تعيني املدرب العام في 
قطاع الكرة غريب العنزي نائبا لرئيس جهاز الكرة الذي يرأسه 
عضو مجلس اإلدارة عواد الطريفي. وبهذا القرار اكتمل عقد 
اجلهاز اإلداري بتواجد مدير الفريق محمد مجبل الشمري 

واإلداري خلف الشمري واملنسق العام صالح اجلنفاوي.
وفي إطار متصل، تتواصل تدريبات الفريق األول بقيادة 
املدرب زوران ميلينكوفيتش ومساعده بدر دهيمان، وتواجد 
الالعبون احملترفون ونخبة من عناصر اخلبرة والشــباب 
الذين انضم اليهم مؤخرا الالعب حســني احلربي قادما من 

غريب العنزينادي الكويت إعارة ملدة موسم.

استقالة بنيان والسالمة من اجلهاز اإلداري للقادسية
عبدالعزيز جاسم

قدم مدير الكرة بنادي القادسية ناصر بنيان 
ونائب رئيس اجلهاز خلف السالمة استقالتهما من 
اجلهاز اإلداري رسميا، وذلك لظروفهما اخلاصة. 
وقال بنيان إن ارتباطه مبهام عمله بوزارة التربية 
خالل الفترة احلالية التي تشــهد عمال كبيرا في 
التحول إلى التعليم اإللكتروني يقف وراء قراره.

وأضاف أنه تقدم باســتقالته قبل أسبوعني، 
مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي متسك ببقائه 

قبل أن تتم املوافقة على طلب االستقالة.
وأشار إلى انه قام بترشيح حسني فاضل ونهير 
الشمري للمهمة، لكن القرار في النهاية يبقى بيد 

مجلس اإلدارة.

وبعد تقدمي السالمة وبنيان استقالتهما ينتظر 
أن يعلن مجلس اإلدارة خالل اليومني املقبلني عن 
اجلهاز اإلداري اجلديد، وقد تردد بأن هناك أكثر 
من اســم مطروح لتولي تلــك املهمة منها مدافع 
األصفر ومدير املنتخب األوملبي الســابق حسني 
فاضل وكذلك إداري الفريق السابق شاكر الشطي.
كما طرحت ومتنت بعض اجلماهير القدساوية 
عودة بعض األسماء كمحمد بنيان، والنجم السابق 
لألصفر نهير الشمري ملا ميلكه من عالقة مميزة 

مع الالعبني.
ويسعى األصفر خالل الفترة احلالية لترتيب 
أوراقــه والعودة ملنصات التتويــج مرة أخرى، 
خصوصــا لقب الدوري الذي لــم يحققه ألربعة 

مواسم على التوالي.

الساحل يختبر الرباعي البرازيلي أمام الفحيحيل

على تدريبه مدرب احلراس 
البرتغالي فابيو الذي يقضي 
فترة احلجــر املنزلي بعدما 
وصل بداية األسبوع اجلاري.

األحمدي» قادما من الكويت، 
كما انتظم احلــارس نواف 
املنصور في تدريبات الفريق 
األول لكرة القدم، وسيشرف 

١٢ أكتوبر املقبل.
أمــا فيما يتعلــق مبلف 
التعاقدات احمللية، فقد انضم 
عبداهللا العتيبي إلى «أبناء 

الفحيحيــل اخلميس  مــع 
املقبل، فيما ســتكون آخر 
الودية  الفريــق  مباريــات 
مــع منتخبنــا األوملبي في 

هادي العنزي

أنهى اجلهاز اإلداري لكرة 
القدم بنادي الساحل جميع 
اإلجراءات الرسمية املتعلقة 
مبحترفيه البرازيليني األربعة 
املدافعــان  وهــم:  اجلــدد، 
مارسيلو كوستا وتاليسون، 
واملهاجم ماثيوس ادواردو، 
الوســط ماتيوس  والعــب 
هنريكي، الذين وصلوا البالد 
قبل نحــو ١٠ أيام، فبعد أن 
مت إجــراء فحــص طبي ثان 
لڤيروس كورونا (املسحة) 
لهم، قام بالتوقيع معهم على 
عقــود ارتباطهم مع النادي 
للموسم املقبل أمس األول، 
كمــا جــدد عقــد البرازيلي 
اخلامس ليوناردو ســيلفا، 
وذلك بحضور مدير الفريق 

يوسف الفضلي.
يشــارك  أن  ويتوقــع 
احملترفون اجلدد في املباراة 
الودية التي سيلعبها الفريق 

ضم العتيبي من الكويت.. واملنصور ينتظم في التدريبات

الرباعي البرازيلي اجلديد بصفوف الساحل أجروا «املسحة» الثانية

الصالح والسنوسي ينضمان 
ملنتخبي سورية وليبيا

مبارك اخلالدي

العربي طلبي  النــادي  إدارة  تلقــت 
االحتادين السوري والليبي بشأن السماح 
حملترفي األخضر احمد الصالح والهادي 
السنوسي لالنضمام إلى منتخبي بلديهما 
خالل فترة التوقف «فيفا دي»، وسيلتحق 
السنوسي مبعسكر ليبيا في تونس حيث 

ســيلعب مع منتخبي توغو وجزر القمر 
استعدادا ملواجهة منتخب غينيا في تصفيات 
كأس العالم ٢٠٢٢. كما سيلتحق الصالح 
مبنتخب بالده في دبي للفترة من ٥ حتى 
٢٣ أكتوبر املقبل، اذ كان من املقرر أن يلتقي 
منتخب سورية مع األزرق في مباراة دولية 
ودية قبل أن يعتذر األزرق عن الســفر 

إلى اإلمارات.

مبارك الخالدي

اشاد مدير منتخبنا االولمبي مشاري فيحان بالروح العالية واالصرار 
على اثبات الوجــود التي يتمتع بها العبو منتخبنا االولمبي، مضيفا 
لـ «األنباء» عقب فوز االولمبي على اليرموك ٣-٢ في التجربة الودية 
التى جمعتهما على ســتاد عبداهللا الخليفة مساء امس. وذكر فيحان 
اننا نشعر باالرتياح لتواجد نخبة من النجوم الواعدة ذات االمكانات 
العالية بدنيا وذهنيا وتمتعهم باالصرار على اثبات وجودهم امام الجهاز 

الفني ال سيما ان جميع المباريات والتدريبات يتم تسجيلها وارسالها 
الى الطاقم االسباني والمدرب كاراسكو الذي يتابع مرحلة االعداد اوال 
بأول وبالتنســيق مع المدرب محمد العزب ومساعديه. ولفت الى ان 
جميع الالعبين متواجدون في التدريبات باســتثناء من تم اختيارهم 
للمنتخب االول وهم عيد الرشيدى السالمة ومبارك الفنينى وعثمان 
الشمرى وعبدالرحمن المجدلي وعبدالعزيز وادي، . وأوضح فيحان 
ان االزرق سيلتقي ايضا فريق برقان «غدا» ثم الشباب والعربي ضمن 

جدول المباريات المقبلة لضمان تنفيذ البرنامج كامال.

األوملبي يهزم 
اليرموك.. ويلتقي 

برقان غدًا
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رضا عنتر 

مديرًا فنيًا للعهد

بيروت - ناجي شربل

سارع نادي العهد بطل لبنان 
الثالثة األخيرة،  املواســم  في 
وحامل لقب مسابقة كأس االحتاد 
اآلسيوي ٢٠١٩، الى إحداث تغيير 
في منصب املدير الفني لفريقه، 
فأعفى االسباني دانيال خيمينيز، 
وأسند املهمة الى النجم السابق 
رضا عنتر. قــرار نادي العهد 
جاء على خلفية األداء املتواضع 
التي  للفريق في الدورة الودية 
حملت اسم الالعب محمد عطوي، 
العهد على ملعبه  والتي نظمها 
على طريق املطار مبشاركة ثمانية 
فرق من الدرجة األولى، وانتهت 

بإحراز األنصار كأسها.
مشاركة العهد لم تكن موفقة 
أمام غرمييه  اذ ســقط مرتني 
التقليديني االنصار والنجمة في 
الدورين االول ونصف النهائي 

على التوالي.
وكان خيمينيــز عني بديال 
الى  انتقل  الذي  لباســم مرمر 

اإلشراف على العربي.
خيار االستعانة بعنتر وعودة 
خيمينيز الى موقعه مســاعدا 
أيام  الفني، جــاءا قبل  للمدير 
قليلة من انطالق الدوري العام 
اللبناني الـ ٦١ في ٢ من أكتوبر 
املقبل، والذي يقتصر على مرحلة 
ذهاب واحدة، ثم مرحلتني لفرق 
املقدمة والقاع (٦ من فوق و٦ من 
حتت). كما أعادت إدارة النادي 
العبني مفاتيح الى الفريق بينهم 
الكابنت هيثم فاعور بعد شفائه من 
اإلصابة، واحلارس مهدي خليل 
وقلب الدفاع خليل خميس بعد 
عودتهما من إيران وماليزيا على 
التوالي. وتردد أن اإلدارة درست 
أسماء عدة لتولي منصب املدير 
الفني، بينها اسم املدرب السابق 
للنجمة جمال احلــاج. وتأخر 
اإلعالن الرسمي عن ضم عنتر، 
إفساحا في املجال أمام األخير 
إلبالغ االحتاد اللبناني لكرة القدم 
بذلك، بعدما سماه األخير مديرا 
فنيا للمنتخب األوملبي. وسيحاول 
عنتــر اجلمع بني املنصبني في 
حال موافقة االحتاد، مع تقدمي 
خيار االستقالة من منصبه في 

االحتاد لإلشراف على العهد.
ويبدو التنافس محصورا على 
لقب الدوري بني ثالثة فرق هي 
األنصــار والنجمة، فضال عن 
العهد الذي دمغ الكرة اللبنانية 
بطابعه مسيطرا على ألقابها في 

األعوام األخيرة.

رضا عنتر

دوري الدرجة األولى لـ «اليد» أول أكتوبر 
ووصول عبدالنبي مدرب سيدات «سلوى»

يعقوب العوضي

أصدر االحتاد الكويتي لكرة 
اليد جدول مســابقات دوري 
الدرجة األولــى، حيث تنطلق 
املنافسات في األول من أكتوبر 
املقبل بإقامة ٥ مباريات يفتتحها 
التضامن مع النصر في الـ ٤٫٣٠ 
ويليها لقاء الشباب مع اليرموك 
فــي الـ ٦٫١٥ ثم الشــباب مع 
اجلهراء في الـ٨٫٠٠، وجميعها 
على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا فــي ضاحية صباح 
السالم، بينما تستضيف صالة 
مركز الشهيد فهد األحمد في 
الدعية مباراتني جتمع األولى 
الساحل مع القرين في الـ ٥٫٠٠، 
ويلتقي في الثانية اليرموك مع 

الفحيحيل في الـ ٦٫٤٥.
وفي إطار متصل، وصل إلى 

البالد قبل يومني املدرب البحريني محمد عبد 
النبي ميرزا لقيادة الفريــق األول لكرة اليد 
في نادي ســلوى الصباح وحسب اإلجراءات 
االحترازية يخضع ميــرزا للحجر الصحي 
االحتياطي متهيدا ملباشرة مشواره، حيث يستعد 
النادي للمشاركة في البطولة التنشيطية احمللية 

لكرة اليد التي ستنطلق في ديسمبر املقبل.
إلى ذلك، أكدت رئيسة جلنة رياضة املرأة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي الشــيخة 
نعيمة الصباح، أن الرياضة النسائية في البالد 
تعاني الكثير، لكن املرأة الكويتية قادرة على 
مواجهة جميع الصعوبات، بل والتألق في مختلف 
املناسبات، مشيدة بالســيرة الذاتية للمدرب 

البحريني ميرزا، ومؤكدة أن لديه القدرة على 
األخذ بفريق اليد الى أفضل املســتويات فنيا 
خاصة في ظل تعاون املثلث الرياضي في النادي 

من العبات ومدربات وإداريات.
وأضافت: «االجراءات االحترازية في التعامل 
مــع كورونا بالنادي فعالة جدا، فهناك فحص 
دوري أســبوعي (مسحة كوفيد -١٩) وقياس 
درجات احلرارة بأحدث األجهزة بشكل مستمر»، 
مشــددة على أن نادي سلوى الصباح ملتزم 
بتطبيق التعليمات الصحية املنصوص عليها من 
قبل اللجنة الثالثية حفاظا على صحة العباتنا 
وجميع منتسبي ومنتسبات نادي سلوى وأيضا 

باقي األندية النسائية في البالد.

نعيمة الصباح: املرأة الكويتية قادرة ومتألقة في وجه الصعوبات

الشيخة نعيمة الصباح تدعم رياضة املرأة الكويتية واخلليجية

الـ «VAR» ينقذ الزمالك من فخ اجلونة

النهاية. وتابع املباراة من املدرجات اجلهاز الفني 
ملنتخب مصر بقيادة حسام البدري، وبعد انتهاء 
املباراة، قال املدرب العام للمنتخب طارق مصطفى 
إن جهاز املنتخب في حالة قلق من كثرة اإلصابات 
بسبب ضغط مباريات املنتخب، وذلك قبل التجمع 
القادم خلوض مباراتي توغو في تصفيات األمم 
االفريقية. ومن املقرر أن يدخل منتخب مصر 
معسكرا بني ٩ و١٧ نوفمبر املقبل، يتخلله خوض 
مباراتني ضد توجو في اجلولتني الثالثة والرابعة 
من التصفيات املؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٢ 

التي تستضيفها الكاميرون.
وضمن اجلولة ٣٠ من مسابقة الدوري، تقام 
اليوم ثالث مباريات، حيث يستضيف املقاولون 
العرب فريق نادي مصر، ويخوض انبي مواجهة 
قوية مع املقاصة، ويستضيف بيراميدز فريق 

االحتاد السكندري.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

في مباراة األهداف السبعة 
اقتنص   VAR وبفضل تقنيــة
أمام  الزمالك فوزا مثيرا  فريق 
فريق اجلونة الذي كان في قمة 
مســتواه بقيادة املدرب املؤقت 
رضا شحاتة، والذي وضع املدرب 
املؤقت للزمالك طارق يحيى، حتت 
ضغط مستمر من بداية املباراة، 
التــي انتهت لصالــح األبيض 
بنتيجة ٣/٤ ضمن اجلولة ٣٠ من 
مسابقة الدوري، وبدأت السباعية 
بتقدم اجلونة بهدف والتر بواليا، 
في الدقيقة ١٤، وتعادل الزمالك 

عبر أحمد سيد زيزو، في الدقيقة ٤٠، ثم أضاف 
الزمالك الهدف الثاني، عن طريق يوسف أوباما، 
في الدقيقة ٥٦، والثالث بواسطة محمود عالء 
من ضربة جزاء فــي الدقيقة ٦٦، لكن اجلونة 
انتفض في ٤ دقائق، وسجل هدفني من خالل 
والتر بواليا ولؤي وائل، في الدقيقتني ٧٥ و٧٩، 
قبل أن يحــرز الزمالك هدف الفوز من ضربة 
جزاء ثانية، عــن طريق عالء أيضا في الدقيقة 
٩٠+٤. ورفــع الزمالك رصيده بهذا الفوز، إلى 
٦١ نقطة في املركز الثاني، وحضر اللقاء مدربه 
اجلديد، البرتغالي جيمي باتشيكو الذي تسلم 

املهمة في تدريب الفريق أمس.
وقد أثارت ضربــة اجلزاء األخيرة للزمالك 
احتجاجات كثيرة في امللعب من العبي الفريقني، 
إال أن تقنية VAR حسمت األمر لصالح الزمالك 
بضربة جزاء، جاء منها هدف الفوز قبيل صافرة 

«الرماية» يستعد النطالق بطولة ولي العهد
ان النادي قــرر إعفاء جميع الرماة 
والراميات املشاركني في هذه البطولة 
الغالية من رسوم االشتراك بالبطولة 
والتدريب، مبينا ان جوائز البطولة 
هذا العام ستكون مميزة وقيمة مما 

سيزيد من قوة املنافسات.
ولفــت العتيبي الــى أن مجلس 
إدارة النادي اعتمد جدول مسابقات 
املوســم احمللــي الرياضــي اجلديد 
(٢٠٢١/٢٠٢٠) والــذي ســيتضمن 
تنظيم العديد مــن البطوالت التي 
حتمل أسماء شخصيات ورموز كبيرة 
في الكويت داعمة لرياضة الرماية 

الكويتية.
وأضاف ان هذه البطولة لها مكانة 
خاصة لدى اسرة الرماية الكويتية اذ 
يفتتح بها املوسم الرياضي للنادي 
في كل عام، مشــيرا الــى ان جميع 
الرماة والراميات لديهم شغف كبير 
للفوز بها باعتبارها ثاني اهم بطولة 
للنــادي بعــد بطولة ســمو االمير 

الكبرى.

احلضور علــى الالعبني املعتمدين 
من اللجنة الفنية واحلاصلني على 
شهادة خلو من مرض (كورونا) من 
اجلهات الصحية املعتمدة في البالد.

وأكد أن اللجنة املنظمة للبطولة 
ستجهز مجمع ميادين الشيخ صباح 
األحمــد األوملبي التي ســيحتضن 
البطولــة بــكل أدوات التعقيم كما 

قــال رئيس نادي الرماية دعيج 
العتيبي ان النادي يكثف استعداداته 
النطــالق املوســم احمللــي اجلديد 
(٢٠٢١/٢٠٢٠) والتي سيدشنها بإقامة 
بطولة سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد الســنوية الكبــرى للرماية 
املقررة في الثامن من أكتوبر املقبل 

وتستمر ثالثة أيام.
وأضــاف العتيبي فــي تصريح 
البطولــة ستشــهد مشــاركة  ان 
واســعة من رماة وراميات الكويت 
وتتضمن اقامة مسابقات (السكيت) 
و(التراب) و(املسدس وبندقية ضغط 
الهواء ملسافة ١٠ أمتار) و(املسدس 
والبندقية ملســافة ٥٠ مترا) اضافة 
ملسابقة (القوس والسهم االوملبي).
وأوضح ان النادي ســيتخذ كل 
االجــراءات واالحتــرازات الصحية 
املعتمدة جلميع املشاركني من رماة 
واداريــني وحــكام للمحافظة على 
صحة اجلميع، كما انه لن يســمح 
للجمهــور باحلضور إذ ســيقتصر 

دعيج العتيبي

مواجهة سعودية في ربع نهائي «أبطال آسيا»
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أســفرت قرعة الدور ربع النهائي 
لــدوري أبطــال آســيا لكــرة القــدم 
(منطقــة غرب القارة) واملقامة حاليا 
في العاصمة القطرية الدوحة بنظام 
التجمع حتى الــدور نصف النهائي، 
عــن مواجهة ســعودية خالصة، بني 
أهلي جدة والنصر، ومواجهة أخرى 
بني برسبوليس اإليراني وباختاكور 
األوزبكي وستقام مباراتا ربع النهائي 
مساء غد على ســتاد جاسم بن حمد 

بنادي السد.
وكان برســبوليس اإليراني تأهل 
إلى ربع النهائي بعد أن أطاح بالســد 
القطري بهدف نظيف أحرزه عيســى 
آل كثيــر في الدقيقــة ٨٨، فيما صعد 
النصر السعودي على حساب مواطنه 
التعــاون بهدف نظيف أيضا ســجله 
املغربي عبدالرزاق حمداهللا في الدقيقة 
٧٥، وذلك في ختام مباريات دور ثمن 
النهائي والتي جرت أول من أمس على 

ستاد املدينة التعليمية.
هــذا، وحقق املغربــي عبدالرزاق 
حمداهللا رقما قياسيا عندما استطاع 
معادلة الرقم التاريخي للتسجيل في 
مباريات متتالية بدوري أبطال آسيا، 
حيث أصبح حمداهللا ثاني العب يسجل 
في ٩ مباريــات متتالية في البطولة 
القارية مناصفة مع الالعب البرازيلي 
هالك، وســجل حمداهللا هدفه رقم ١٠ 

تواليا في ٩ مباريات.
الســد  لقــاء  ذلــك، شــهد  إلــى 
وبرســبوليس واقعــة طريفة عندما 
حرص عدد من الالعبني على استخدام 
البرودة  البطانيات لتخفيــف درجة 
داخل ستاد املدينة التعليمية التي كانت 
٢٢٫٢ درجة مئوية، بينما كانت درجة 
احلرارة خارج االستاد ٣٧ درجة مئوية.

مونديال األندية

تأكدت مشــاركة فريق الدحيل 

ان يتم حتديد أبطــال القارات في 
الفترة املقبلــة ملعرفة الفرق التي 

ستلعب في البطولة.
«VAR» ظهور الـ

أكــد االحتــاد اآلســيوي لكرة 
القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو 
املســاعد (VAR) اعتبارا من الدور 
ربــع النهائــي لــدوري األبطــال، 
حيث سيتم للمرة األولى تطبيق 
هذه التقنية في مسابقات األندية 
لالحتــاد، وقام االحتاد اآلســيوي 
بعمل ورشة عمل ملنسق معلومات 
نظام الفيديو املساعد لضمان اطالع 
منسقي نظام الفيديو املساعد على 

أحدث تطورات هذه التقنية.

القطري في منافسات كأس العالم 
لألندية لكرة القدم والتي ســتقام 
في الدوحة ديسمبر املقبل مبشاركة 
أبطال القارات في العالم. وسوف 
يشارك الدحيل في البطولة بصفته 
بطال للــدوري القطري للموســم 
٢٠١٩-٢٠٢٠ وممثال للدولة املنظمة 
للبطولــة حيث ان هذه املشــاركة 
كانــت مرهونة مبشــوار مواطنه 
فريق السد في دوري أبطال آسيا 
ولو كان السد قد فاز بلقب البطولة 
ملثــل قطر فــي البطولــة بدال من 

الدحيل.
وتأكدت مشــاركة فريق بايرن 
ميونيخ األملاني في البطولة بصفته 
بطال لدوري أبطال أوروبا، وينتظر 

السد يودع آسيا.. وبرسبوليس يلتقي باختاكور

حمداهللا يقود النصر لتخطي عقبة التعاون
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مواجهات حاسمة الليلة 
في تصفيات دوري األبطال

إيكاردي يقود باريس لالنتصار

إقالة مدرب ماينز

كاباك يخضع للتحقيق لبصقه
على العب برمين لودفيغ

ميامي يكسر التوقعات 
NBA ويتأهل إلى نهائي

تقام اليوم ٣ مباريات حاســمة في إياب التصفيات املؤهلة إلى 
دور املجموعات بدوري أبطــال أوروبا. ويلتقي دينامو كييڤ 
األوكراني مع غينت البلجيكي، وحقق دينامو كييڤ الفوز ذهابا 
خارج الديار ٢-١. ويواجه أوملبياكوس اليوناني مستضيفه أومونيا 

نيقوسيا القبرصي بعد أن فاز ذهابا ٢-٠.
ويسعى فرينكفاروزي املجري إلى التأهل بعد أن حقق تعادال 
إيجابيا بطعم الفوز من ملعب مضيفه مولده النرويجي ٣-٣ ذهابا.

ســجل املهاجم األرجنتيني ماورو ايكاردي ثنائية ليقود سان 
جرمان إلى فوز ثالــث تواليا على رينس ٢-٠ خارج ملعبه في 

ختام املرحلة اخلامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وكان فريق العاصمة اســتهل مشواره في الدوري هذا املوسم 
بخســارتني تواليا أمام لنس ومرســيليا قبل أن يحقق ثالثة 

انتصارات، مؤكدا صحوته في الفترة األخيرة.
وتخطى موناكو إكماله املباراة بتسعة العبني اعتبارا من الدقيقة 

٦٧ ليخرج فائزا على ضيفه ستراسبورغ ٣-٢ بصعوبة.
وارتقــى موناكو إلى املركز اخلامس مع ١٠ نقاط بفارق ٣ نقاط 
عن رين املتصدر. واكتفى نيس بنقطة التعادل السلبي من ارض 
بوردو، كذلك تعادل ديغون مع مونبلييه ٢-٢ ونيم مع لنس ١-١.

وتعــادل ليون مجددا مع مضيفه لوريان ١-١. وهي املرة الثالثة 
في خمس مباريات، منذ مطلع املوســم، التي يخرج فيها ليون 
بنقطة واحدة مقابل فوز واحد وتعادل واحد أيضا ليبقى عاشرا 

مع ٦ نقاط.

أعلــن نادي ماينز اإلثنني إقالة مدربه أخيم بييرلورتســر من 
منصبه بعد خسارة الفريق في املرحلتني األوليني من الدوري 
االملاني لكرة القدم. ودفع بييرلورتسر الذي تسلم اإلدارة الفنية 
للفريق في نوفمبر املاضي وأنقذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية 
بقيادته إلى املركز الثالث عشر، ثمن اخلسارة املذلة على ارضه 
أمام شتوتغارت العائد هذا املوسم إلى دوري األضواء ١-٤ السبت.

وقال املدير الرياضي ملاينز روفن شرويدر في بيان «الوقت الذي 
أمضيناه معا متيز مبعركة ناجحة لتفادي الهبوط وظروف العمل 
أصبحت صعبة بسبب وباء ڤيروس كورونا اجلديد. يستحق 
أخيم بييرلورتسر احترامنا لعمله وموقفه في هذا الوقت العصيب 
بالنسبة لنا جميعا». وأضاف «سيتم تدريب الفريق حتى إشعار 
آخر» من قبل مساعد املدرب احلالي يان موريتس ليخته. وبات 
بييرلورتسر ثاني مدرب يقال من منصبه في غضون أيام قليلة 

في البوندسليغا بعد مدرب شالكه دافيد فاغنر.

أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم أن مدافع فريق شالكه أوزان كاباك 
يخضع للتحقيقات إثر قيامه بالبصق على لودفيغ أوغوستينسون 
العب فيردر برمين خالل مبــاراة الفريقني التي انتهت بفوز 

فيردر برمين ٣ - ١ ضمن منافسات الدوري األملاني.
وأوضح االحتاد أنه جرى فتح القضية «بداعي الســلوك غير 
الرياضي الصارخ الذي جاء في صورة اعتداء». وأظهر التصوير 
التلفزيوني الالعب التركي الدولي كاباك (٢٠ عاما) وهو يبصق على 
أوغوستينسون، أو بالقرب الشديد منه، بعد صراع بينهما خالل 
املباراة. وقال كاباك عبر موقع شبكة التواصل االجتماعي «تويتر» 
عقب املباراة، موجها رسالته باللغتني األملانية واإلجنليزية:«أود 
أن أعتذر بصدق ألوغوستينسون. لم يكن األمر متعمدا، وإمنا 
كان مجرد حادث». وأضاف: «لم أكن أقصده، زاوية التصوير 

التليفزيوني تعطي صورة خادعة لألمر».

أكد ميامي هيت أنه احلصان األسود لهذا املوسم من دوري كرة 
الســلة األميركي للمحترفني بامتياز، بعدما بلغ الدور النهائي 
بفوزه على بوسطن سلتيكس ١٢٥-١١٣ في املباراة السادسة من 
سلسلة نهائي املنطقة الشرقية، ما سيضعه في مواجهة «امللك» 

ليبرون جيمس الذي قاده الى اللقب عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.
وبلغ هيت الدور النهائي للمرة األولى منذ ٢٠١٤ بحسمه سلسلة 
نهائي املنطقة الشرقية ٤-٢ في فقاعة وورلد ديزني في أورالندو 
(فلوريدا)، حيث يستكمل املوسم بسبب تداعيات «كوفيد-١٩».

وســيخوض هيت نهائي الدوري للمرة السادسة في تاريخه 
بفضل جهــود الثنائي بام إديبايو وجيمي باتلر اللذين واصال 
تألقهما ولعبا الدور األساسي بحسم املباراة السادسة، بعد أن 
قدم األول أفضل مباراة لهذا املوسم من ناحية التسجيل بـ٣٢ 

نقطة مع ١٤ متابعة، وأضاف الثاني ٢٢ نقطة.
ويلتقي هيت في النهائي الذي ينطلق األربعاء باملباراة األولى من 
أصل سبع ممكنة، مع لوس أجنليس ليكرز بقيادة جنمه السابق 
ليبــرون جيمس الذي قاد ميامي الى نهائي الدوري أربع مرات 

متتالية بني ٢٠١١ و٢٠١٤ وتوج معه باللقب عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.

تشلسي وتوتنهام مواجهة نارية في كأس الرابطة

غوارديوال: علينا تقبل اخلسارة من ليستر واإلصابات لم تؤثر

تقام اليوم أولــى مباريات دور الـ ١٦ في 
كأس الرابطة اإلجنليزية مبواجهة قوية في 
لندن جتمع تشلسي مع توتنهام، حيث 
يسعى كل من مدرب توتنهام جوزيه 
مورينيو ومدربي البلوز فرانك المبارد 
إلى املواصلة في البطولة مع إعطاء فرصة 
لالعبني الذين لم يشاركوا بصفة أساسية 

في الدوري املمتاز.
فوز وست هام 

حقق وست هام يونايتد انتصارا كبيرا على 
ضيفه وولڤرهامبتون برباعية نظيفة، في املباراة التي 
جمعتهما على ستاد لندن األوملبي، في إطار اجلولة 

الثالثة من الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
سجل رباعية وست هام كل من جارين بوين (هدفني) 
في الدقيقتني ١٧ و٥٧، وراؤول خيمينيز مهاجم 
ولڤرهامبتون باخلطأ في مرماه في الدقيقة ٦٦، 

وسيباستيان هالر في الدقيقة ٩٠.

ويعد هذا الفوز األول لفريق وســت هام هذا املوسم، 
ليحصد الفريق أول ثالث نقاط له في املركز العاشــر، 
بينما جتمد رصيد ولڤرهامبتون عند ٣ نقاط في املركز 

السادس عشر.
غوارديوال: لدينا مشاكل في الهجوم

من جهته، قال مدرب مان سيتي بيب غوارديوال انه يتعني 
على فريقه تقبل اخلســارة ٢ - ٥ التــي تعرض لها أمام 
ليستر سيتي في الدوري االجنليزي املمتاز واملضي قدما.

وكان املدرب حريصا أيضا على عدم إلقاء اللوم على قائمة 
اإلصابات الكبيرة بالفريق، وقال إن الفوز على وولفرهامبتون 
في املباراة املاضية يؤكد أن هذه احلجة غير صحيحة. وتساءل 
غوارديوال: لم تكن هناك مشكلة في مباراتنا األخيرة أمام 
ولڤرهامبتون، فلماذا أصبحت هذه مشــكلة فجأة؟  وقال 
غوارديوال: «كانت لدينا مشاكل في الهجوم، حدث هذا في 
كثير من األوقات أمام مثل هذه النوعية من الدفاع». وأضاف: 
«لم يخرجوا للضغط ملدة ٨٠ دقيقة، لكن كان ينبغي عليك 

أال تسمح لهم بالركض في املواقف اخلطيرة».

ضيفه وولڤرهامبتون برباعية نظيفة، في املباراة التي 

سجل رباعية وست هام كل من جارين بوين (هدفني) 

ولڤرهامبتون باخلطأ في مرماه في الدقيقة ولڤرهامبتون باخلطأ في مرماه في الدقيقة 

السيتي يضم املدافع دياس مقابل ٦٨ مليون يورو
أعلن نادي بنفيكا وصيف بطل 
الدوري البرتغالي لكرة القدم 
انتقال مدافعــه الدولي روبن 
دياس الى مان سيتي مقابل ٦٨ 
مليون يورو، ضمنها قيمة انتقال 
مدافع االخير الدولي األرجنتيني 
نيكوالس أوتامندي إلى صفوف 

األول مقابل ١٥ مليون يورو.
وأعلن بنفيكا في بيان له انه توصل 
الى اتفاق مع مان سيتي على انتقال 

دياس (٢٣ عاما) الى صفوفه مع 
مكافآت بقيمة ٣٫٦ ماليني يورو 
استنادا إلى النتائج التي سيحققها 
فريق املدرب اإلسباني جوسيب 

غوارديوال.
وســيخلف قطب الدفاع الدولي 
البرتغالي (٢٣ مباراة دولية) الذي 
تكــون في بنفيــكا، قطب دفاع 
منتخب االرجنتني أوتاميندي (٣٢ 
عاما) الذي يعرف جيدا كرة القدم 

البرتغالية كونه لعب مع بورتو في 
الفترة بني صيف ٢٠١٠ يناير ٢٠١٤.

وكان مدرب بنفيكا جورج جيزوس 
اوضح في نهاية االسبوع املاضي 
ان رحيــل روبــن دياس أصبح 
املالي  التوازن  ضرورة لتحقيق 
للنادي بعد خســارته أمام باوك 
سالونيكي اليوناني (١-٢) في الدور 
الثالث ملسابقة دوري  التمهيدي 

أبطال أوروبا.

الدون ينقذ «السيدة» من فخ «ذئاب روما»
الدولــي  املهاجــم  أنقــذ 
البرتغالــي كريستيـــــــانو 
رونالدو فريقه يوڤنتوس من 
اخلســارة أمام مضيفه روما 
بتســجيله ثنائيــة التعــادل 
٢-٢ في املرحلــة الثانية من 
الدوري اإليطالي لكرة القدم. 
الفرنســي جــوردان  وفرض 
فيرتــو ورونالدو نفســيهما 
بتسجيلها األهداف األربعة لقمة 
املرحلة علــى امللعب األوملبي 
في العاصمة اإليطالية. ودفع 
مدرب يوڤنتوس اجلديد العب 
وسطه الدولي السابق أندريا 
بيرلــو بالوافــد اجلديد على 
سبيل اإلعارة من ريال مدريد 
اإلسباني الدولي ألفارو موراتا 
أساسيا قبل أن يخرجه مطلع 
الشوط الثاني للدفع بالبرازيلي 

دوغالس كوستا (٥٨). 
البــادئ  رومــا  وكان 
بالتســجيل مــن ركلــة جزاء 
حصــل عليهــا اثــر ملســة يد 
علــى العــب الوســط الدولي 
الفرنســي أدريــان رابيو بعد 
تســديدة ملواطنــه فيرتو من 
خــارج املنطقــة فانبــرى لها 

األخير بنجاح فيما حصل 
األول علــى بطاقة 

صفــراء (٣١).

وحصل يوڤنتوس على ركلة 
جزاء مماثلة اثر ملسة يد على 
لورنتسو بيليغريني فانبرى 
لهــا االختصاصــي رونالــدو 
بنجاح مــدركا التعادل (٤٤)، 
وهو الهــدف الثاني لرونالدو 
هذا املوسم بعد األول في مرمى 
سمبدوريا (٣-٠) في املرحلة 
االولى. وهي املرة الرابعة في 
مسيرته االحترافية التي ينجح 
فيها الدون في هز الشباك في 
املرحلتــني األولــى والثانيــة 
للموســم بعــد ٢٠٠٩ و٢٠١١ 
و٢٠١٤. لكــن فرحــة رونالدو 
ومدربه اجلديد أندريا بيرلو لم 
تدم سوى دقيقتني حيث جنح 
فيرتــو في منح التقدم مجددا 
لفريــق العاصمــة بتســديدة 
بيسراه من داخل املنطقة اثر 
متريرة مــن الدولي األرميني 
هنريخ مخيتاريان (٤٥+١). 

وتلقــى يوڤنتوس ضربة 
موجعــة بطرد العب وســطه 
رابيــو لتلقيه االنــذار الثاني 
اثر خطأ على مخيتاريان بيد 
أن النقــص العددي لم مينعه 
مــن إدراك التعادل عبر جنمه 
رونالــدو بضربة رأســية اثر 
متريــرة عرضيــة مــن 

البرازيلي دانيلو.

برشلونة مع كومان.. بداية مثالية
كشر برشلونة وصيف بطل املوسم املاضي عن أنيابه 
مبكرا بقيادة مدربه اجلديــد الهولندي رونالدو كومان 
بفوزه الكبير على ضيفه فياريال ٤-٠، املرحلة الثالثة 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
بدد برشــلونة ومدربه اجلديد كومان املخاوف بعد 
رحيل سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والكرواتي ايفان 
راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو والبرازيلي ارثر 
في أول مباراة في الليغا بفوز كبير ومستحق على ضيفه 
فياريال، مؤكدا استعداده للعودة الى منصات التتويج 

التي غاب عنها املوسم املاضي في جميع املسابقات.
وضرب برشلونة بقوة وحسم النتيجة في شوطها 
االول بتســجيله رباعية بفضل االداء الهجومي القوي 
لالعبيه خصوصا في املرتدات بقيادة الرباعي االرجنتيني 
ليونيل ميســي والبرازيلي فيليبي كوتينيو وأنسو 

فاتي والفرنسي انطوان غريزمان.
وفرض فاتي نفسه جنما للمباراة بتسجيله ثنائية 
(١٥ و١٩) واصطياده ركلة جزاء ترجمها ميســي الى 
هدف ثالث (٣٥) قبل ان يتسبب االخير في الهدف الرابع 
الذي سجله املدافع باو باخلطأ في مرمى فريقه (٤٥).

وجنح فاتي في افتتاح التســجيل بتســديدة قوية 
بيمناه من داخل املنطقة اثر متريرة من جوردي البا (١٥).

وأضاف فاتي الهدف الثاني اثر هجمة مرتدة قادها 
البرازيلي فيليبي كوتينيو من منتصف ملعب فريقه 
على منتصــف ملعب الضيوف ومررهــا الى املهاجم 
الواعد غير املراقب عند حافة املنطقة فهيأها لنفســه 
داخلها بيســراه وتابعها بيمناه على ميني احلارس 
سيرخيو أسينخيو (١٩). وانقذ احلارس أسينخيو 
مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية مليسي 
من مسافة قريبة اثر انفراد بعد متريرة من فاتي 
(٢٦). وحصل فاتي على ركلة جزاء اثر عرقلته 
من قبل القائد ماريو غاسبار فانبرى لها القائد 

ميسي بنجاح (٣٥).
وعزز برشلونة تقدمه بالهدف الرابع بالنيران 
الصديقة عندما مرر ميسي كرة عرضية داخل 
املنطقة الى سيرجيو بوسكتس حاول املدافع 
باو ابعادها فتابعها باخلطأ داخل مرمى فريقه 

(٤٥+١). واستهل اشبيلية موسمه في الليغا بفوز ثمني 
على مضيفه قادش الوافد حديثا الى دوري االضواء ٣-١.

وقال كومان في تصريح لقناة «موفيستار بالس»: «إنه 
العب شاب يتعني عليه البحث عن االنتظام في أسلوب 
لعبه وأدائه». وأضاف «لقد أثبت أن أمامه مستقبال مبهرا، 
وأنا ســعيد جدا به. توغالته في اجلهة اليســرى كانت 
هائلة. لقد عرفنا كيفية االســتفادة من مؤهالته بشكل 
جيد جدا». وأعرب كومان عن سعادته بأداء فريقه قائال: 
«أنا سعيد بأداء الفريق، خصوصا في الشوط األول حيث 
ســجلنا أربعة أهداف، وقدمنا مستوى رائعا مع الكثير 
من الســرعة... اجلانب الســلبي الوحيد هو أننا فقدنا 

الكثير من الكرات وخفت كثافتنا في الشوط الثاني».
وقــال كومان: «غريزمان لعب في مركز يتطلب منه 
االنطالق من اجلناح األمين والتوغل إلى وسط امللعب. 
في طريقتنا باللعب ال يتعني عليه اللعب على اجلناح، 
يجــب أن يتوغــل إلى وســط امللعب لفتح املســاحات، 

وبإمكانه تغيير مركزه مع ليو».
انطالق اجلولة الرابعة

يسعى ريال بيتيس الى استعادة التوازن واالنفراد 
بالصــدارة عندما يحــل ضيفا على خيتافــي اليوم في 
املرحلة الرابعة. ومني ريال بيتيس بخســارته األولى 
هذا املوسم بعد فوزين متتاليني عندما سقط أمام ضيفه 
ريال مدريد حامل اللقب بصعوبة ٢-٣ بعدما كان متقدما 
٢-١، ورغــم ذلك بقي في الصــدارة بفارق األهداف أمام 
شريكه غرناطة الذي أكرم أتلتيكو مدريد وفادته ٦-١.

كما أن ريال بيتيس قد يجد نفسه حتت ضغط كبير 
الستعادة الصدارة من ريال سوسييداد او ڤالنسيا في 
حال فوز أحدهما في مواجهتهما التي تقام اليوم أيضا.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إسبانيا ـ املرحلة الرابعة
٣ ٨:٠٠beIN Sports HDريال سوسيداد ـ ڤالنسيا
٣ ١٠:٣٠beIN Sports HDخيتافي ـ ريال بيتيس

كأس رابطة احملترفني االجنليزية ـ دور الـ ١٦
١ ٩:٤٥beIN Sports HDتوتنهام ـ تشلسي

دوري أبطال أوروبا ـ حتديد املتأهل للمجموعات
٥ ١٠:٠٠beIN Sports HDنيقوسيا ـ أوملبياكس
٦ ١٠:٠٠beIN Sports HDفرينكفاروزي ـ مولده
٤ ١٠:٠٠beIN Sports HDدينامو كييف ـ غينت



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
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«املرور»: ٢٥ ألف مخالفة خالل 
أسبوع.

  انتو تسوقون وال تتهاوشون
        بالشوارع؟!

   السياسة واالقتصاد مرتبطان
         ببعضهما.

«تقرير»: الدوالر أفضل عمالت 
املالذ اآلمن.

أبعد من الكلمات
«لم ال نتهرب من الضرائب لنصبح مليونيرات 

كرئيسنا؟»

املمثل األميركي جيم كاري يشارك 
سؤاال استنكاريا، منتقدا تصرفات 
الرئيس ترامب حيال الضرائب والتي 

نشرتها وسائل إعالم.

«توقفوا عن تخمين حالتي، فلم أذكر كل 

شيء»

األميركية كريســي تيغن  املمثلة 
تشارك صورة لها باملستشفى وتعلن 
تعرضها لنزيف أثناء حملها الثالث.

«ممتن ألني حققت معكم ما لم أكن أحلم به»

املغني اإلجنليزي هاري ســتايلز، 
يوجه الشكر لفريق عمله على مسيرة 

جناحه خاضها خالل ١٠ سنوات.

«عالم الموسيقى ليس لطيفا كما يبدو»

عازف الغيتار براون مارك يصدر 
مذكراته حول ســنوات عزفه مع 
الشهير برينس  املغني األميركي 

ويتهمه بالبخل.

٤:٢١الفجر
٥:٤٠الشروق

١١:٣٨الظهر
٣:٠٣العصر

٥:٣٧املغرب
٦:٥٤العشاء

العظمى: ٣٩
الصغرى: ٢٣

أعلى مد: ١٠:١٤ ص ـ ١١:٢٩ م
أدنى جزر: ٠٤:٢٠ ص ـ ٠٥:١٨ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

اقبال زيد عواد املطيري، زوجة سليمان يعقوب إبراهيم البطي: 

٤٩ عاما ـ ت: ٦٠٧٦٧٥٥٥ ـ ٩٠٠٠٠٠١٠ ـ شيعت.
عدنان عبدالكرمي خضير عبداهللا: ٥٨ عاماـ  ت: ٩٩٦١٩٦٣١ـ  شيع.

سعود عبدالعزيز إبراهيم اخلراز: ٥٨ عاما ـ ٩٧٨٨٥٧٨٧ ـ شيع.

محمود عبداهللا اخلميس الفزيع: ٦٥ عاما ـ ت: ٩٩٦٠٧٢٩٩ ـ 

٥٠٥٨٩٨٨٤ ـ شيع.
فرح حسني حاجية حسني علي، زوجة مهدي سيد حسني املوسوي: 

٦٠ عاما ـ ت: ٩٧١٩٠٩٩٤ ـ شيعت.
عبداهللا محمد عبداهللا املال: ٧٠ عاماـ  ت: ٩٧٩٠٠١٤٧ـ  شيع.

رهّيف محمد مطلق السبيعي: ٨٧ عاماـ  ت: ٩٩٩١١٠٠١ـ  شيع.

أمني عام «نزاهة» باإلنابة ضيف 
«ألو األنباء» اليوم الثالثاء

يحّل األمني العام باإلنابة في الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد (نزاهة) د.محمد بوزبر ضيفا على «ألو األنباء» 
اليوم الثالثاء من الساعة الـ ٦ حتى الـ ٧ مساء، وذلك 
للرد على اسئلة القّراء، واحلديث عن اختصاصات الهيئة 
والقضايا احملالة الى جهات االختصاص ومشروع قانون 
تنظيم حق االطالع على املعلومات وفي حال دخوله 
حيز التنفيذ ومدى انعكاساته على تعزيز الشفافية، 
وغيرها من االمور التــي تكون ضمن اختصاصات 
الهيئــة. ميكن لقرائنا الكــرام التواصل مع د.محمد 

بوزبر على الهاتف: ٢٢٢٧٢٨٩٠.

د. محمد بوزبر

اكتشاف التسلسل اجليني لعفن البنسيلني األصلي
متكن علماء بريطانيون 
للمــرة األولــى مــن وضع 
لعفــن  تسلســل جينــي 
البنســيلني األصلــي مــن 
عينات كانــت مجمدة منذ 
اكتشاف العالم البريطاني 
ألكسندر فليمنغ له قبل ٩٢ 
عاما. ولدى مقارنة ساللة 
العفن األصلية بالسالالت 
املســتخدمة فــي الواليات 
املتحدة لتصنيع البنسيلني 
تبــني ان تلــك املصنعــة 
حديثا تختلف عن الساللة 

األصلية.
ويقول الباحثون، وفق 
صحيفة «ديلــي ميل»، ان 
هــذا االكتــــــــشاف ميكن 
ان يفسح املجال أمام طرق 
انتــاج  جديــدة لتحســني 

الدواء. 
وكان عفن البنسيلني قد 
اكتشف عام ١٩٢٨ مبحض 
املصادفــة مــن قبــل عالم 
الفيزياء واجلراثيم ألكسندر 
فليمنغ عندما عاد من اجازة 
لــه واكتشــف ان بعــض 

ان البكتيريــا امليتة كانت 
قريبة من نافذة مفتوحة مما 
سمح بتلوثها بالعفن، وقاده 

ذلك الى االستنتاج بأن ذلك 
العفن قام بقتل البكتيريا.

وكان ذلك االكتشاف أول 
مضاد حيوي عرفه العالم 
مما ساهم في عالج الكثير 
من االصابات البكتيرية وال 

يزال حتى اليوم.
ان  املعــروف  ومــن 
البكتيريا تكتســب مبرور 
الزمن مناعة ضد املضادات 
احليويــة مثل البنســيلني 
وغيــره، األمر الذي يعطي 
أهميــة اضافيــة لتحديــد 
التسلســل اجليني للعفن 
املـــولـــــد للبنــــــسيلني 
العفن  ومقارنتــه بأنــواع 
املســتخدمة فــي الواليات 
املتحدة على ســبيل املثال 
والذي قد تكــون مقاومته 

مختلفة.
وكان اكتشــاف فليمنغ 
للبنسيلني السبب في منحه 
عام ١٩٤٥ جائزة نوبل للطب 
مــع اثنني مــن زمالئه بعد 
حصوله على رتبة سير في 

العام الذي سبقه.

ألكسندر فليمنغ في معمله

البكتيريا التي كان يزرعها 
فــي مختبره ماتــت بينما 
ازدهــرت البقيــة. والحظ 

ماذا يعّلمنا التاريخ عن كيفية التعامل مع األوبئة؟
كتــب بروفيســور علــم 
االجتماع روبرت دينغوول 
في موقع «ميل أون صندي» 
ان وبــاء الطاعــون ضــرب 
اجنلترا بوحشية في القرنني 
الرابع عشــر والسابع عشر 
وفــي كال احلالتــني لم يكن 
هنالــك أي عــالج معــروف 
للوباء، ولكن النتائج كانت 
أقل كارثية في املرة الثانية 
ألن النــاس كانوا قد تعلموا 
من جتربة الوباء األولى كيفية 
التعايش معه باتخاذ اجراءات 
الوقاية بانتظار توصل العلم 

الى عالج شاف.
البروفيســور  ويســوق 

املشهور صموئيل بيبس الذي 
واصل عمله كاملعتاد وواظب 
على ارتياد مقاهيه املفضلة 
وحتى على زيارة خطيبته. 
ووصف بيبس احلياة آنذاك 
بأنها كانت تسير على نحو 
طبيعي بالرغــم من النوافذ 
واألبــواب املغلقــة باأللواح 
اخلشبية من حوله والعربات 
التي كانت جتمع اجلثث من 

الطرقات.
يقــول  كمــا  البشــرية 
دينغــوول  البروفيســور 
عرفــت األوبئة املعدية على 
مــدى ١٥٠٠٠ عام على األقل، 
وكان كثيــر من تلك األوبئة 

مشتركا مع احليوانات التي 
كانت تصيبنــا بالعدوى او 
نصيبها بها، ومن الطبيعي 
ان يشعر الناس عند ظهور 
وباء جديد باخلوف من انه 
سيقضي على البشرية ولكن 
بعد زمن قصير نسبيا يتضح 

ان البشرية ستنجو.
ويرى ان تاريخ التعامل 
مع هــذه األوبئــة علمنا ان 
العملية الوحيدة  التدخالت 
هــي التدخــالت االجتماعية 
والســلوكية إلبطــاء حركة 
الوباء اجلديد وسط السكان، 
ريثمــا يعمــل الطــب علــى 
التوصل الى عالج أو لقاح.

روبرت دينغوول

دينغــوول مثاال على كيفية 
التعامل مــع وباء عام ١٦٦٥ 
من سلوك الكاتب االجنليزي 
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