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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

الرئيس التنفيذي ملجموعة اخلطوط اجلوية القطرية أكبر الباكر

الرئيس التنفيذي 
للمجموعة أكبر 

الباكر في مقابلة 
خاصة مع «األنباء»: 

«القطرية» حتّلق 
لـ ١٢٥ وجهة قبل 

21نهاية ٢٠٢٠ 

األمير للناخبني: افزعوا للكويت أوًال وأخيرًا

حسني الرمضان - سامح عبداحلفيظ

أكد صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد االلتزام 
بالدســتور ودولــة القانــون، 
مشددا على ضرورة «التمسك 
الراســخة  الوطنية  بثوابتنــا 
وفي مقدمتها وحدتنا الوطنية 
وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا 
كأسرة واحدة»، وقال صاحب 
الســمو، فــي النطق الســامي 
بجلســة افتتاح دور االنعقاد 
العادي الـ ٥ التكميلي للفصل 
التشريعي الـ ١٥، «ان وحدتنا 
الوطنية أثبتت على مر السنني 

أنهــا بحــق ســالحنا األقــوى 
في مواجهــة كافــة التحديات 
واألزمــات واألخطــار»، داعيا 
ســموه «الناخبني الى حســن 
االختيــار وان تكــون الفزعة 
للكويت والوالء لها أوال وأخيرا، 
األمــة  أداء ممثلــي  ومتابعــة 
وسالمة ممارساتهم البرملانية 
فــي جتســيد الرقابــة اجلادة 
والتشريع البناء». من جانبه، 
شدد رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن على ضرورة «ان يتوجه 
خطاب الكويتيني السياسي في 
هذه املرحلة باجتاه القضايا التي 
ال حتتمل التأجيل والتسويف 

والتجاهل والتي تشكل قنابل 
موقوتة وتهديدا حقيقيا لرخاء 
بالدنا ومستقبل أوالدنا»، وقال 
«علينــا أن نتداعــى الى تبني 
القضايا املصيرية ونتحد في 
توليها، وان نوحد جهودنا في 
حلها ومعاجلتها، وان يكون ذلك 
بطرح واقعي وفق برنامج عملي 
بعيدا عن اخلطابات العاطفية 
واألساليب الفوضوية القائمة 
املزايــدات االنتخابيــة  علــى 

واملهاترات السياسية». 
من جهته، لفت سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد الى ان اجلانب الرقابي 

ملجلس األمة طغى على اجلانب 
التشــريعي من خالل عشــرة 
استجوابات قدمت في أقل من 
١٠ أشــهر مــن عمــر احلكومة 
الذي لم يتجاوز السنة، مؤكدا 
ان احلكومــة وضعت برنامجا 
محدد األهــداف واملدة الزمنية 
ملعاجلة اختالالت سوق العمل 
وانعكاســاته علــى التركيبــة 
الســكانية، وزاد «نؤكــد على 
عدم املساس باملظلة االجتماعية 
للمواطنني وضمان حياة كرمية 
لهم وضمان اســتدامة الرخاء 

في الدولة».

صاحب السمو افتتح دور االنعقاد العادي التكميلي اخلامس ملجلس األمة وشّدد على االلتزام بالدستور ودولة القانون

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد  وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ومرزوق الغامن وسمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ خالد العبداهللا قبيل افتتاح دور االنعقاد التكميلي   صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل الترحيب به من قبل احلضور في قاعة عبداهللا السالم أمس      (هاني الشمري)

وحدتنا الوطنية سالحنا األقوى في مواجهة كافة التحديات واألخطار واألزمات

الغامن: لنوحد جهودنا في حّل قضايانا املصيرية بطرح واقعي بعيدًا عن اخلطابات 
العاطفية واألساليب الفوضوية القائمة على املزايدات االنتخابية واملهاترات السياسية

اخلالد: اجلانب الرقابي طغى على اجلانب التشريعي في مجلس األمة 
وملتزمون بضمان حياة كرمية للمواطنني واستدامة الرخاء في الدولة

النصف والدالل والرومي
لن يخوضوا االنتخابات

التعاونيات ترفض إسقاط إيجارات 
الفروع املستثمرة ونسبة احملافظني

إقرار «التركيبة السكانية» بعد تعديالت جوهرية
«حقوق ذوي اإلعاقة» .. باإلجماع

أعلن النــواب راكان النصف ومحمد الدالل وعبداهللا 
الرومي عدم خوضهم االنتخابات املقبلة، مثمنني دور رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن في إدارة اجللسات واجلهود 
التي بذلها من أجل إجناح املجلس احلالي واستمراريته.

محمد راتب

أعلن رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية فهد الكشــتي 
إجماع ٦٧ جمعية تعاونية على رفض اقتراح وزارة الشؤون 
إعفاء أصحاب احملال املستثمرة من اإليجارات خالل فترة 
احلظر، مؤكدين امتناعهم عن صرف النســب املخصصة 
للمحافظني ولصندوق املشــاريع الوطنية. وقال الكشتي 
لـ «األنباء» : إن «الشؤون» اقترحت على اجلمعيات إعفاء 
احملال املستثمرة بنسبة ١٠٠٪ من اإليجارات املستحقة خالل 
فترة احلظر التي تســبب فيها ڤيروس كورونا املستجد. 
وذكر أن قرار مجلس الوزراء قضى بإعفاء املستثمرين من 
نســبة ٣٠٪ من أمالك الدولة، مشــيرا إلى أن هذه األموال 
خاصة بالدولة ولها حرية التصرف فيها، أما أموال املساهمني 

فهي خط أحمر وال نسمح بالتدخل فيها.

أقر مجلس األمة باإلجماع املداولة 
الثانية لقانون تنظيم التركيبة السكانية 
التعديالت  بعد املوافقة على عدد من 
على املداولة األولى للقانون. واعتمد 
املجلس اقتراح الرئيس مرزوق الغامن 
بشأن تطبيق الالئحة الداخلية وإحالة 
القانون الى اللجنة التشريعية للتدقيق 
على صياغته ومن ثم إحالته الى احلكومة 
مباشرة. ومبوجب التعديالت التي أقرها 

املجلس يحتوي البند الثاني من املادة ١، 
والذي ينص على ان: «الوزن النسبي 
احلد األقصى للعمالة الوافدة من مختلف 
اجلنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد 
املواطنني والتي يتم حتديدها من قبل 
مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير 
املختص». وشملت التعديالت عددا من 
املواد قبل أن يقر القانون باإلجماع في 

املداولة الثانية.

الشــؤون  أعربــت وزيرة 
الدولــة للشــؤون  ووزيــرة 
االقتصاديــة مــرمي العقيــل، 
عــن شــكرها ألعضــاء جلنة 
شؤون ذوي اإلعاقة إلقرارهم 
التعديــالت احلكوميــة على 
مشروع قانون بتعديل قانون 

«حقــوق ذوي اإلعاقــة» مــن 
أجل املصلحــة العامة. وكان 
املجلس قد أقر باإلجماع على 
مشــروع القانــون في شــأن 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
املقدمــة عليــه  والتعديــالت 

وأحاله إلى احلكومة.

«البنك الدولي»: ١٧٠ ألف وافد 
غادروا الكويت حتت وطأة «كورونا»

مصطفى صالح

قال تقرير صادر عن البنك الدولي حول االقتصاد الكويتي، 
انه فــي ظل االختــالالت االقتصادية الناجمــة عن جائحة 
كورونــا، مــن املتوقع أن يتحمــل العمال الوافــدون وطأة 
انخفاض النشــاط التجاري، حيث تفيد التقارير بأن نحو 
٥٪ من الوافدين غادروا الكويت خالل الفترة املاضية، حيث 
تضطر العديد من الشركات إلى تسريح عمالتها الوافدة في 

ظل األزمة احلالية. 
ووفقا حلســبة قامت بها «األنباء»، فإن نحو ١٧٠ ألف وافد 
قد غادروا الكويت خالل األشهر املاضية حتت وطأة التداعيات 
الســلبية ألزمة كورونا، وذلك اســتنادا إلى عدد الوافدين في 
البــالد والذين يبلــغ نحو ٣٫٤ ماليني وافد، فيما أشــار تقرير 
البنــك الدولي إلى أن التغييــرات املقترحة على قانون اإلقامة 

تهدف إلى خفض أعداد الوافدين أكثر من ذلك.

ضمان متويل البنوك للمتضررين من «كورونا» يسقط مبعارضة ٢٩ نائبًا 
رفض مجلس األمة مشــروع 
قانون بدعم وضمان متويل البنوك 
احملليــة للعمــالء املتضررين من 
تداعيات أزمة ڤيروس (كورونا) بعد 
عدم موافقة ٢٩ عضوا وموافقة ٢٦ 
عضوا وامتناع عضوين، ومت رفعه 
من جدول األعمــال. وأعلن وزير 
املالية براك الشيتان خالل اجللسة 
أن احلكومة وافقت على حذف نص 
«العمالء اآلخرون» من مشــروع 

القانون، على أن يقتصر فقط على 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، إضافة 
إلى تخفيض سقف االستثمار في 
املشــروع من ٣ مليارات إلى ٥٠٠ 
مليون دينار. وأضاف الشيتان أن هذا 
القانون مخصص ألصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، وأن التعديالت 
عليه قدمت مكتوبة إلى اللجنة املالية، 
مؤكدا أن هذا القانون جاء لدعم هذه 

الفئة وليس تنفيعا.

إدراج «تعديل النظام 
االنتخابي».. مرفوض باألغلبية

إلغاء املادة ١٦.. مستمر

رفض مجلــس األمة باألغلبية طلبني 
نيابيني بفتح باب ما يســتجد من أعمال. 
ورفض ٣١ نائبا إدراج مشــروع قانون 
تعديل النظــام االنتخابــي، فيما وافق

٢٤ نائبا وامتنع نائبان.

استمر إلغاء املادة ١٦ من الالئحة الداخلية 
طبقا حلكم احملكمة الدستورية. وقال رئيس 
اللجنة التشــريعية النائب خالد الشطي 
بعد ان مت االقتراع على التعديل مبوافقة

٣١ بينما كان املطلوب موافقة ٣٢ نائبا: ان 
احملكمة الدستورية قضت بعدم دستورية 
املادة ١٦ من الالئحة الداخلية، وأصبحت 
الالئحة خالية من أي مواد تنظم إســقاط 

العضوية.

التفاصيل ص٧ ـ ١٢

التفاصيل ص ١٨

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
اإلمــارات والواليــات املتحدة 
األميركية وإسرائيل أمس عن 
إنشــاء الصندوق اإلبراهيمي 
«الــذي يفــي بااللتــزام الذي 
مت التعهــد بــه خــالل توقيع 

التي يقودهــا القطاع اخلاص 
التعــاون االقتصادي  لتعزيز 
اإلقليمي. وفي الســياق، أعلن 
الــوزراء اإلســرائيلي  رئيس 
بنيامني نتنياهو أن إســرائيل 
واإلمــارات اتفقتا علــى إعفاء 

مواطني البلدين من تأشيرات 
السفر، لتكون اإلمارات أول دولة 
عربية يستثنى مواطنوها من 
هذا اإلجراء، وذلك بالتزامن مع 
زيارة أول وفد إماراتي رسمي 

إلى تل أبيب.

إنشاء «الصندوق اإلبراهيمي»  بـ ٣ مليارات دوالر لتعزيز مبادرات االستثمار والتنمية

صورة نشرها احلساب الرسمي لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو مستقبال الوفد اإلماراتي في مطار بن غوريون

االتفــاق اإلبراهيمي للســالم» 
ومقــره إســرائيل، بحســب 
وكالة االنباء االماراتية (وام). 
ويخصص الصندوق أكثر من 
٣ مليــارات دوالر فــي إطــار 
مبادرات االســتثمار والتنمية 

إعفاء متبادل من التأشيرات بني اإلمارات وإسرائيل 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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السبيعي لـ «األنباء»: أجنزنا ٢٣ مشروعًا تشغيليًا 
بقطاع الرعاية االجتماعية رغم جائحة «كورونا» 

«األنباء» تنشر أسماء ١٠٢ مدرسة ُخصصت إلقامة 
06انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠
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«الرعاية السكنية» تتسلم ١٢١٧٧ قسيمة 
02في مدينة املطالع تشمل ٨ ضواٍح
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األربعاء ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ محليات

(زين عالم) لقطة تذكارية خالل تسليم قسائم املطالع 

«السكنية» تتسلم ١٢١٧٧ قسيمة في «املطالع»

عادل الشنان

تســلمت املؤسسة العامة 
الســكنية مبدئيــا  للرعايــة 
وبشكل جزئي اعمال املرحلة 
االولى ملشــروع العقد الثاني 
فــي مدينة املطالع الســكنية 
صباح امس عبر جلنة االستالم 
املبدئــي املكونة مــن عدد من 
اجلهــات احلكومية برئاســة 
الرعاية السكنية، وبعد االنتهاء 
من تقريرها الستالم االعمال 
يأتــي دور جلنــة االســتالم 

التفصيلي الفعلي.
٨ ضواٍح

في هذا السياق، قال املهندس 
املقيم ملشروع املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية في مدينة 
املطالع السكنية فاضل حسني: 
مت االستالم اجلزئي بحضور 
ممثلي جلنة االستالم املبدئي 
للمرحلة االولى من مشــروع 
انشاء واجناز وصيانة اعمال 
الطرق وشبكات البنية التحتية 
ومحطات الكهرباء الفرعية في 
٨ ضواح من مشــروع مدينة 
املطالع السكنية، حيث تشمل 
 Nاملرحلة االولى الضواحي ٦
-N٨ -N٩-N١٠-N١١ كاملــة 
واجلزء الشمالي من الضاحية 
N٧ بعدد ١٢ الفا و١٧٧ قسيمة، 
مؤكــدا ان املشــروع يعتبــر 
املؤسســة  مشــاريع  اكبــر 
العامة للرعاية السكنية وقد 
واجهته عدة صعوبات، اال اننا 

طويــال، متمنيــا ان تكتمــل 
الفرحة باستكمال اجناز بقية 
االعمال والوصول لالســتالم 
الكلي في شهر ديسمبر القادم، 
حيث ان املتبقي ٦ آالف و٤٠٠ 
قسيمة تقريبا. وقال الهاجري: 
نتمنــى ان تقــوم املؤسســة 
العامة للرعاية السكنية بعد 
١٤ يوما من تاريخ االســتالم 
املبدئــي باســتدعاء االهالــي 
لتســليمهم الشهادات الالزمة 
الصدار اذونات البناء، مشيرا 
الى الضواحي االربعة املتبقية 
في املشروع والتي تعمل بها 
شــركات اخــرى، معربــا عن 
أمله ان يشهد الربع االول من 
العــام املقبل اســتالم اعمالها 
وايضا استدعاء االهالي الجناز 

شهادات اذن البناء.
شهادات إذن البناء

بدوره، بارك عضو جلنة 
اهالي مدينة املطالع التطوعية 
مشــعل البادي لالهالي البدء 
املبدئــي اجلزئي  باالســتالم 
العمــال العقــد الثاني والذي 
يضــم ٨ ضــواح ســكنية، 
مشددا على اهمية تسريع آلية 
االستالم املبدئي والتفصيلي 
والشروع مبنح شهادات اصدار 
اذن البنــاء لرفع املعاناة عن 
كاهل اكثر من ٢٨ الف اســرة 
كويتيــة تدفع شــهريا مبالغ 
كبيرة لاليجار من جهة وتعاني 
من عدم االستقرار االسري من 

جهة اخرى.

طوليــا، وعبــارات كهربــاء 
٣٨ كيلومتــرا طوليــا، كما مت 
استخدام كمية من املتفجرات 
لتفتيت صالبــة التربة تقدر 
بـ ٩ آالف و٤٠٠ طن، حيث مت 
تفجيــر ١٧ مليون متر مكعب 
من التربة الصلبة بعدد ١١٨٨ 
مرة للتفجيــر، وبلغت كمية 
احلفــر ٣٧ مليون متر مكعب 
تقريبا، علما بأن املشروع يقع 
على مســاحة ١٠٫٢٧٢ هكتارا 
وقيمة العقد ٢١٥ مليونا و٨١٤ 

الف دينار.
تسلم جزئي

من جانبه، هنأ رئيس جلان 
مدينة املطالع التطوعية مشعل 
الهاجري اهالــي املدينة ببدء 
مراحل االستالم اجلزئي للعقد 
الثاني املعني بعدد ١٨ الف و٥١٩ 
قســيمة في ٨ ضــواح، ولهذا 
االجناز فرحة خاصة، حيث ان 
هذا العقد قد عانى من التأخير 

املهندس املقيم للمشروع فاضل حسني أكد خالل التسلم املبدئي اجلزئي التغلب على الكثير من املشكالت التي واجهت األعمال

الى ان املشروع يحتوي على 
شــبكة امطــار بقيــاس ٣٨٢ 
كيلومتــرا طوليــا، وشــبكة 
الصرف الصحي ٤١٩ كيلومترا 
طوليا، وشبكة مياه عذبة ٦٦٣ 
كيلومترا طوليا، وشبكة ري 
١٢٨ كيلومترا طوليا، وشبكة 
هاتــف ٨٣١ كيلومترا طوليا، 
وشــبكة انارة ٦٣٣ كيلومترا 

اســتطعنا التغلب عليها وما 
شاب املشروع من تأخير هو 
مبرر للظروف التي اعترضته، 
وايضا اجتياح وباء ڤيروس 
كورونا املستجد العاملي الذي 
ادى الى التأخيــر، اال أن تلك 
العقبات لم تثنينا عن اجناز 
املشــروع والبــدء مبراحــل 
التســليم. وأشــار م.حســني 

«النجاة»: الهيئة اخليرية كفلت ٥٥٠ طالب علم
قام وفد من جمعية النجاة 
اخليرية، ضم كال من مدير جلنة 
«طالب العلــم» إبراهيم البدر 
ورئيس قطاع املوارد والعالقات 
العامة واإلعالم باجلمعية عمر 
الثويني، بزيارة للهيئة اخليرية 
اإلســالمية العاملية، وكان في 
اســتقبالهم مدير عــام الهيئة 
د.بدر الصميــط ونائب املدير 
عبدالرحمن املطوع، حيث أشادا 
بالدور التعليمي الرائد واحلثيث 
الذي تقــوم بــه اللجنة جتاه 
الطالب املعسرين داخل الكويت. 
وقال البدر: تعد الهيئة اخليرية 
اإلســالمية العاملية إحدى أهم 
اجلهات الداعمة لعملنا، حيث 
كفلــت الهيئــة اخليرية خالل 
العامني املاضيــني ٥٥٠ طالب 
علــم داخل الكويت، وحرصنا 
بدورنا على زيارتهم وشكرهم 
على هذا الدعم والتعاون املميز، 
وكذلك تقدمي التقارير اخلاصة 
باإلجنازات التي حققها الطالب 
في كل املستويات العلمية، الفتا 
إلى أنــه مت تقدمي مســاعدات 
ألــف طالــب  ألكثــر مــن ٥٠ 
علــم داخل الكويت في شــتى 

حاجة الطالب للمساعدة، وتقوم 
اللجنة بدورها بإيصال الرسوم 
املستحقة للمدارس مباشرة عن 

طريق «شيكات بنكية».
من جهته، أشــاد الصميط 
باإلجنازات واملخرجات املميزة 
للجنــة طالــب العلــم والتي 
تستحق جزيل الشكر والعرفان، 
مؤكدا أن اللجنة ســاهمت في 
تعبيــد طريق العلم أمام آالف 
الطالب املعسرين داخل الكويت 
والذي بدوره ساهم بشكل فعال 
في مواجهة شبح اجلهل واألمية 
وحتقيــق مســتقبلهم املهني 

والعلمي والثقافي.

البدر: صندوق طالب العلم قدم مساعدات ألكثر من ٥٠ ألف طالب داخل الكويت

صورة جماعية لوفد «النجاة» خالل زيارة الهيئة اخليرية

املراحل الدراسية منذ تأسيس 
الصنــدوق ١٩٩٣ بدعــم أهــل 
اخلير وكل املؤسســات. وذكر 
البدر أن شــريحة اللجنة هم 
ضعاف الدخل واأليتام وأبناء 
املرضــى واملطلقــات واألرامل 
وأبناء املسجونني وغيرها من 
الشرائح املستفيدة من ضيوف 
الكويت من شــتى اجلنسيات 
واجلاليات، واللجنة تتعاون مع 
٧٠ مدرسة ومؤسسة تعليمية 
داخل الكويت من خاللها تقوم 
بسداد الرســوم املدرسية عن 
املستحقني، وذلك بعد التأكد من 
كل األوراق الرسمية التي تثبت 

البادي: احلرص على ضبط اجلودة باألعمال املنجزة وفق العقد املبرمالهاجري: نهنئ األهالي ونتمنى تسليم بقية األعمال في ديسمبر املقبل

التأكد من تطبيق املواصفات قبل تسلم األعمال

جتربة تصريف املياه في أحد املناهيل في املطالع

جولة تفقدية على األعمال خالل تسليم قسائم مشروع املطالعممثل الشركة الصينية خالل العرض املرئي

الرويح: جلنة من «السكنية» واجلهات احلكومية مشعل الباديمشعل الهاجريم.فاضل حسني
(Nإلى ١٢ N٥) لتسلم املرحلة األولى للضواحي من

عادل الشنان

الرســمي  املتحدث  أعلن 
للرعاية  العامــة  للمؤسســة 
السكنية عمر الرويح عن بدء 
التسلم االبتدائي للمرحلة األولى 
لـ (١٢٫١٧٧) قسيمة بالضواحي 
 ،Part٧-١ N ،٨ N ،٩ N ١٠ N ،N١١)
N ٦) ومحطات الكهرباء الفرعية 
من (N ٥، N١٢) مبشروع مدينة 

املطالع السكنية.
أنه مت  الرويــح  وأوضح 
تشــكيل جلنة تضم ممثلي 

املؤسسة واجلهات احلكومية ذات الصلة لتسلم 
أعمال املرحلة األولى من ضمن العقد رقم (١٣٠٠) 
واخلاص مبشروع إنشــاء وإجناز وصيانة 
أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحطات 
 Nالكهرباء الفرعية للضواحي الثماني من (٥

إلى N١٢) مبشروع مدينة 
املطالع السكنية. وأشار إلى 
إنشاء  أن املشروع يضم 
وإجناز وصيانــة أعمال 
البنية  الطرق وشــبكات 
التحتية ومحطات الكهرباء 
الفرعية للضواحي الثماني 
من (N٥ إلى N١٢) باملشروع، 
وتبلغ قيمة العقد قرابة ٢١٥ 

مليون دينار.
أن  الرويــح  وذكــر 
العامة للرعاية  املؤسســة 
الســكنية حريصة على 
إجناز املشاريع اإلسكانية لتوفير السكن املالئم 
للمواطنني املستحقني لها. ويعد مشروع مدينة 
املطالع السكنية األضخم في تاريخ املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، حيث تبلغ عدد الوحدات 

السكنية ٢٨٫٢٨٨ قسيمة مبساحة ٤٠٠ م٢.

عمر الرويح

ممثل الشركة املتعهدة: األعمال متأخرة
خالل العرض املرئي للمشروع، قال ممثل 
الشركة املتعهدة ان االعالم احمللي قال ان 
اعمالنا متأخرة ولكننا اليوم نســلم قبل 
املوعد، وعليه وجب التنويه الى ان االستالم 
اخلاص باملرحلة االولى كان من املفترض ان 
يكون في شهر مارس املاضي بعد متديد مدة 

املشروع، واليوم كان من املفترض ان يكون 
للمشروع وليس اجلزئي،  الكلي  االستالم 
وما نقله االعــالم احمللي هو الواقع، حيث 
ان املشــروع متأخر فعليا عن موعده في 
العقد املبرم ويعتبر مازال متأخرا في تسليم 

املرحلة الثانية.

«زكاة العثمان»: ١٦١ أسرة 
استفادت من مشروع

«اهللا يبرد عليك»
قال مدير زكاة العثمان 
التابعــة جلمعية النجاة 
اخليريــة أحمد الكندري 
ان مشــروع «اهللا يبــرد 
عليك» اخلــاص بتوفير 
الكهربائيــة  األجهــزة 
الضرورية لألسر احملتاجة 
مثل التكييــف والثالجة 
وغيرهما من االحتياجات 
األخرى داخل الكويت هذا 
العام اســتفادت منه ١٦١ 
أســرة منذ بدايــة ٢٠٢٠. 

وأضاف الكندري: حرصنا بدورنا على زيارة األســر 
املســتفيدة والتأكــد من حاجتهــا والتثبت من خالل 
األوراق الرسمية، فتلك أمانة أهل اخلير ونحن نسعى 
إليصالها للمســتحقني، كما قمنا بتوثيق املساعدات 
ونشرها عبر حسابات اجلمعية بشبكات التواصل مع 
املراعاة الكاملة خلصوصية األسر املستفيدة، مبينا ان 
«زكاة العثمان» مستمرة في تنفيذ املشروع ومازالت 
تستقبل طلبات املستفيدين من األسر املتعففة وأسر 
األيتام واألرامل واملرضى وضعاف الدخل، شاكرا أهل 
اخلير داعمي مشــاريع «زكاة العثمان»، سائال احلق 
سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء 

وسائر بالد املسلمني أنه ولي ذلك ومواله.

أحمد الكندري

إعالن الفائزين مبسابقة الكويت الدولية الرابعة 
لقصص األطفال في الوقف والعمل اخليري

ليلى الشافعي

العامــة  األمانــة  أعلنــت 
لألوقاف أســماء الفائزين في 
مسابقة الكويت الدولية لتأليف 
قصص األطفال في مجال الوقف 
والعمل اخليري والتطوعي في 
دورتها الرابعة، والتي نظمتها 
حتت رعاية وزير العدل ووزير 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
املستشار د.فهد العفاسي ضمن 
مشــاريع الدولة املنسقة مللف 
األوقاف في العالم اإلســالمي، 

والذي أنيط بالكويت مبوجب قرار مؤمتر مجلس 
وزراء األوقــاف والشــؤون اإلســالمية املنعقد 
بالعاصمة األندونيسية عام ١٩٩٧، حيث فتحت 
هذه املســابقة مجاال غير مســبوق في الكتابة 
واإلبداع األدبي والقصصي في هذا املجال. وأكد 
األمــني العام لألمانة العامــة لألوقاف منصور 
الصقعبي أن األمانة أولت اهتماما بالغا بالطفل 
وتنشــئته فكريا وصحيا واجتماعيا من خالل 
مشــروعات عدة نظمتها املسابقة حيث تنشر 
القصص الفائزة باللغتني العربية واالجنليزية. 
ولفت الصقعبي إلى أن جلنة التحكيم املشكلة 
من خارج الكويت حرصا على الدقة والشفافية، 
وقد اختارت الفائزين والفائزات بناء على قواعد 
ومعايير علميــة محددة بعد تصفية القصص 

املشــاركة وقراءتهــا مــن قبل 
اللجنــة العليا املشــرفة على 
اجلائــزة والتي تضــم نخبة 
مــن األكادمييــني واخلبــراء 
املتخصصني في أدب الطفل من 
داخل األمانة وخارجها ومنهم 
د.كافية رمضان، وبزة الباطني 
وعــالء اجلابر للنظر في مدى 
مطابقتها لشروط املسابقة من 
حيث اللغة والهدف واألسلوب 
واملضمون وغيرها من املعايير. 
وأعلــن عــن أســماء الفائزين 

والفائزات في املسابقة وهم: 
املركز األول: هبه اهللا محمد حسن السيد عن 
قصتها «وحــش االمتالك» حيث فازت بجائزة 

مالية قدرها ١٥٠٠٠ دوالر أميركي. 
املركز الثاني: ألفت جمال الزهر عن قصتها 
«خيط اخلير والســعادة» حيث فازت بجائزة 

مالية ١٠٠٠٠ دوالر. 
املركز الثالث: ندى محمد جهاد كامل درغام 
عن قصتها «حفيد الوقف» حيث فازت بجائزة 

مالية ٥٠٠٠ دوالر.
أما عن فئة القصص املميزة، فجاءت كما يلي:

سمر يونس محمد مبارك الوكيل عن قصتها 
«فرح وبيت املــرح»، محمد علي اخلريبط عن 
قصته «النوخذه هالل»، وليد سيد أحمد عشري 

عن قصته «الدينار والشجرة املثمرة».

منصور الصقعبي

ملشاهدة الڤيديو
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األمير تلقى رسائل تعزية من رئيس غانا
وأمير موناكو ورئيس جمهورية القمر السابق

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد رسالة تعزية من الرئيس نانا أدو 
دانكو أكوفــو أدو رئيس جمهورية غانا 
الصديقة أعــرب فيها عن خالص تعازيه 
وتعازي حكومة وشــعب جمهورية غانا 
لســموه بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 

طيب اهللا ثراه.
هذا وقد بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ 
شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من 
صادق التعازي واملواساة بهذا املصاب اجللل، 

متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
هذا وتلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد رسالة تعزية من صاحب السمو 
األمير ألبيرت الثاني أمير موناكو الصديقة 
أعرب فيها عن خالص التعازي واملواساة 
لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
مشيدا باملناقب الكرمية لسموه، رحمه اهللا، 
وبإسهاماته في التسوية السلمية للنزاعات 
اإلقليمية ومتمنيا لسموه، رعاه اهللا، وللشعب 

الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.
هذا وقد بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسالة جوابية ضمنها 
خالص شكره وتقديره على ما عبر سموه 
من تعازي ومواســاة بهذا املصاب اجللل، 

متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية.
وتلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد رسالة تعزية من د.إكليل ظنني رئيس 
جمهورية القمر املتحدة السابق أعرب فيها 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه.
كمــا عبر عن خالص تهانيه لســموه 
مبناسبة توليه مقاليد احلكم، متمنيا لسموه 

دوام التوفيق والسداد.
هذا وقد بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ 
شــكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته 
من صادق التعازي واملواساة بهذا املصاب 
اجللل وعلى ما أعرب عنه من تهنئة مبناسبة 
تولي سموه مقاليد احلكم، متمنيا سموه له 

موفور الصحة والعافية.

األمير تلقى املزيد من برقيات التهاني: تعزيز التعاون مع مختلف الدول
تلقــى صاحــب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برقية تهنئة 
من د.أجنيــال ميركل املستشــارة 
االحتادية جلمهورية أملانيا االحتادية 
الصديقــة أعربت فيها عن خالص 
التهنئة لســموه مبناســبة توليه 
مقاليد احلكم متمنية لســموه كل 
التوفيق والســداد لقيادة مسيرة 

اخلير والنماء في الكويت.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
جوابية أعرب فيها عن خالص شكره 
وتقديره على ما عبرت عنه من طيب 
املشاعر وصادق التمنيات، متمنيا 
سموه رعاه اهللا لها موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد من 

الرقي واالزدهار.
كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد برقية تهنئة 
من الرئيس د.حسن روحاني رئيس 
اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة 
الصديقــة أعرب فيهــا عن خالص 
التهنئة لســموه مبناســبة توليه 
مقاليــد احلكم مؤكدا فيها احلرص 
علــى اســتمرار تطويــر وتعزيــز 
العالقــات بني البلديــن الصديقني 
كما ضمنها فخامته خالص متنياته 
لسموه بالتوفيق والسداد وللشعب 

الكويتي العزة والرفعة.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو 

األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، ببرقية جوابية أعرب 
فيها عن خالص شكره وتقديره على 
ما عبر عنه من فيض املشاعر مشيدا 
سموه بالعالقات الطيبة بني الكويت 
واجلمهورية اإلســالمية اإليرانية 
الصديقة ومتمنيا سموه له موفور 
الصحــة والعافية وللبلد الصديق 

كل التقدم واالزدهار. 
وتلقــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة 
من أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس 
اجلمهورية التونسية الشقيقة أعرب 
فيها عــن خالص تهانيــه وتهاني 
الشــعب التونسي لســموه حفظه 
اهللا مبناسبة توليه مقاليد احلكم 
مؤكــدا فيها احلرص علــى تعزيز 
أواصر العالقات األخوية والتاريخية 
التي جتمع الكويــت واجلمهورية 
التونســية الشــقيقة، كما ضمنها 
فخامته خالص متنياته لسموه رعاه 
اهللا بدوام التوفيق والسداد لقيادة 
مسيرة اخلير والنماء في الكويت.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد برسالة 
جوابيــة له أعــرب فيها عــن بالغ 
شــكره وتقديره علــى ما عبر عنه 
من طيب املشــاعر، مشــيدا سموه 
بالعالقــات الوطيــدة التــي جتمع 
التونســية  الكويــت واجلمهورية 

الشــقيقة ومؤكدا ســموه احلرص 
على االرتقاء بأطر التعاون املشترك 
بينهما في مختلف املجاالت إلى آفاق 
أرحب، ومتمنيا ســموه رعاه اهللا 
له موفور الصحة والعافية وللبلد 
الشقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
وتلقــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة 
من راشد خريجي الغنوشي رئيس 
مجلس نواب الشعب في اجلمهورية 
التونسية الشقيقة أعرب فيها عن 
خالص التهنئة لســموه مبناسبة 
توليه مقاليد احلكم متمنيا لسموه 
كل التوفيق والسداد لقيادة مسيرة 

اخلير والنماء في الكويت.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد برسالة 
جوابية أعرب فيها عن خالص شكره 
وتقديره على ما عبر عنه من طيب 
املشاعر وصادق التمنيات، متمنيا 
ســموه ملعاليــه موفــور الصحــة 
والعافية وللجمهورية التونســية 
الشقيقة املزيد من التقدم واالزدهار.
وتلقــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة 
من السلطان محمد اخلامس سلطان 
والية كلنتان في ماليزيا الصديقة 
أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه 
مبناسبة توليه مقاليد احلكم متمنيا 

لسموه دوام التوفيق والسداد.

هذا، وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد برسالة 
جوابية له أعرب فيها عن بالغ شكره 
وتقديره على ما عبر عنه من طيب 
املشــاعر مبناســبة توليــه مقاليد 
احلكم، متمنيا ســموه لــه موفور 

الصحة والعافية.
وتلقــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة 
مــن ســوجا يوشــيهيدي رئيــس 
أعــرب  اليابــان الصديقــة  وزراء 
فيها عــن خالص التهنئة لســموه 
مبناســبة توليــه مقاليــد احلكم، 
مؤكدا فيها احلرص على اســتمرار 
تطوير وتعزيز العالقات املتميزة 
بني البلدين الصديقني كما ضمنها 
ســعادته خالص متنياته لســموه 
رعاه اهللا بالتوفيق والسداد لقيادة 
مسيرة اخلير والنماء في الكويت.

هذا، وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد برسالة 
جوابيــة أعــرب فيها عــن خالص 
شــكره وتقديره علــى ما عبر عنه 
من طيب املشاعر وصادق التمنيات، 
مشيدا سموه بالعالقات التاريخية 
والوطيــدة بــني الكويــت واليابان 
الصديقة، ومتمنيا سموه رعاه اهللا 
لسعادته موفور الصحة والعافية 
وللبلــد الصديق املزيــد من الرقي 

واالزدهار.

صاحب السمو تلقى برقيات من ميركل وروحاني والرئيس التونسي والغنوشي وسلطان والية كلنتان ورئيس وزراء اليابان

«األشغال»: إرسال كشوفات مكافآت 
الصفوف األمامية لـ«الديوان»

احلرس: بدء القبول في دورتي «األغرار» و«الفنيني املوسيقيني»

أعلنت الرئاســة العامــة للحرس 
الوطني عن فتح باب القبول لطلبات 
دفعــات جديــدة لاللتحــاق بدورتــي 
املتطوعــني «األغــرار» واملتطوعــني 

«الفنيني املوسيقيني».
ويستمر استقبال طلبات املتقدمني 
حتــى الثامن والعشــرين من الشــهر 
اجلاري في مبنى العقيد الركن فيصل 

اجلريد الستقبال املتطوعني في الرئاسة 
العامة للحرس الوطني مبنطقة الرقعي 
من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية 
عشــرة ظهرا، أو التســجيل من خالل 
املوقــع اإللكتروني للحــرس الوطني 
www.kng.gov.kw، مع التزام املتقدمني 
باتباع اإلجراءات الصحية االحترازية 

للوقاية من ڤيروس كورونا.

وقالت إن اإلعالن عن قبول دفعات 
جديدة لاللتحاق باحلرس الوطني يأتي 
في إطــار حرص القيــادة العليا على 
توفير الفرص الوظيفية للشباب، وذلك 
وفق نهج الشفافية واملصداقية بوضع 
آلية تضمن العدالة للجميع في عملية 
القبول بعد اســتيفاء الشــروط التي 
ال بد من توافرهــا في املتقدمني، ومن 

خالل استخدام الوسائل اإللكترونية 
احلديثة بإجراء قرعة علنية الختيار من 
يجتاز الفحوصات الطبية واالختبارات 
التخصصيــة مــن املتقدمــني ليحظى 
باحلصول على شرف الدفاع عن تراب 
الوطن جنبا إلى جنب مع إخوانه في 
احلرس الوطني وزمالء السالح باجليش 

والشرطة وقوة اإلطفاء العام.

قياس الوزن والطول إجراءات احترازية

مذكرة تفاهم بني «التخطيط» و«اليرموك 
الصحية»  لتحقيق الشراكة وتبادل األنشطة

بشرى شعبان 

وّقعت األمانــة العامــة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنميــة أمس مذكرة تفاهم مع 
مدينة اليرموك الصحية بحضور األمني العام 
للمجلس األعلــى للتخطيــط د.خالد مهدي 
ونائب رئيس مدينة اليرموك الصحية هدى 
الدويسان وعضوي املجلس التنفيذي للمدينة 

فريد الفوزان ود.غسان العثمان.
وقــال األمــني العــام للمجلــس األعلى 
للتخطيط د.خالــد مهدي في كلمته خالل 
توقيــع االتفاقية إنها تســعى إلى حتقيق 
الشراكة واملسؤولية املجتمعية للوصول 
إلــى املعاييــر الصحيــة والتنمويــة فــي 
مدينة اليرموك الصحية وتبادل األنشطة 
والفعاليات واملبــادرات احملققة للمعايير 
املطلوبــة ضمــن مبادرة منظمــة الصحة 
العاملية للمدن الصحية وتعزيز جودة رأس 
املال البشري من خالل تعزيز التكنولوجيا 
الرقميــة والتعليــم والصحــة واالهتمام 

باجلوانب البحثية والدراسات والبيانات.
بدورها، قالت نائب رئيس مدينة اليرموك 
الصحية هدى الدويسان إن هذه االتفاقية 
تؤكد العالقة الوطيدة بني املنطقة واألمانة 
العامة وتعزز التعاون املتبادل في املجاالت 
العلمية وتصب في تطوير وتأهيل املنطقة 
بشكل علمي خلدمة املواطنني، مضيفة أن 
الغرض من إنشاء مدينة اليرموك الصحية 
هو االرتقاء باملدن الصحية العاملية الصديقة 

للبيئة وحتقيق التنمية املستدامة.
من جانبه، قال عضو املجلس التنفيذي 
ملدينة اليرموك الصحية د.غسان العثمان إن 
الطرفني يسعيان الى تشكيل جلنة تنسيق 
مشــتركة تعمل على تبادل وجهات النظر 
وتنسيق العمل فيما بينهما من خالل نقاط 
التواصل وقنوات االتصال مبا يحقق األهداف 
املرجوة، مشيرا إلى أن مدينة اليرموك أول 
مدينة صحية في الكويت، حيث مت اعتمادها 
من قبل منظمة الصحة العاملية جراء التزامها 

بتطبيق املعايير الدولية املعتمدة.

(محمد هاشم) د.خالد مهدي وهدى الدويسان 

فرج ناصر

أكد مصدر مســؤول بوزارة األشــغال ان 
الوزارة أرسلت الكشوفات اخلاصة مبكافآت 
الصفــوف األمامية والتي تتــراوح اعدادهم 
ما بــني ١٥٠ و٣٠٠ موظف الى ديوان اخلدمة 
املدنية العتمادها وصرفها للمستحقني لها.

وأضــاف املصــدر ان مكافــآت الصفوف 
األمامية ستشمل كذلك موظفي هيئة الطرق 
والنقــل البري.  وقــال ان الوزارة ارســلت 
الكشوفات بناء على قرارات مجلس الوزراء 
ومتت املوافقة عليها من اللجنة املشكلة بوزارة 
األشغال بهذا اخلصوص وكذلك جلنة شؤون 

موظفي الوزارة والقيادة العليا بالوزارة.

ملشاهدة الڤيديو

حاالت الشفاء من «كورونا» جتاوزت ٩٢٪
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة عن 
تســجيل ٨٨٦ إصابة جديدة 
مبرض «كوفيد ١٩» خالل الـ 
٢٤ ســاعة املاضية، ليرتفع 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
إلى ١١٧ ألف و٧١٨ حالة، إلى 
جانــب تســجيل ٤ وفيــات 
جديــدة نتيجــة مضاعفات 
املرض، لترفع إجمالي الوفيات 

إلى ٧١٤ حالة.
وأوضحت «الصحة» أن 
من بني احلــاالت التي ثبتت 
إصابتهــا حــاالت مخالطــة 
حلــاالت تأكــدت إصابتهــا 
وأخرى قيد البحث عن مصدر 
العدوى وفحــص املخالطني 
لهــا، الفتــة الى شــفاء ٥٩٢ 
حالة من املرض خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية، ليرتفع إجمالي 
حاالت الشفاء من املرض إلى 
١٠٩ آالف و١٩٨ حالة وبنسبة 
٩٢٫٧٪ من إجمالي اإلصابات 

اإلجمالية في البالد.

وأوضحت الوزارة في بيان 
لها أن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبيــة في أقســام العناية 
املركزة بلغ ١٣٣ حالة ليصبح 
بذلك املجموع الكلي جلميع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض «كوفيد-١٩» ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

٧٨٠٦ حاالت.

وذكرت الــوزارة أن عدد 
املســحات التــي مت إجراؤها 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلــغ ٧٩٣٥ مســحة ليبلــغ 
مجموع الفحوصات منذ بداية 
اجلائحة حتى اآلن ٨٤٢ ألف 
و١٠٢ فحص مخبري، وبذلك 
تبلغ نسبة اإلصابات اجلديدة 

من املسحات ١١٫١٪.

التعاونيات تنتفض: ال إلسقاط إيجارات الفروع املستثمرة
محمد راتب

أعلــن رئيــس احتــاد 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
فهــد الكشــتي إجمــاع ٦٧ 
جمعيــة تعاونيــة علــى 
وزارة  اقتــراح  رفــض 
الشؤون االجتماعية إعفاء 
أصحاب احملال املستثمرة 
من اإليجــارات خالل فترة 
امتناعهم  احلظر، مؤكدين 
عن صرف النسب املخصصة 
للمحافظــني ولصنــدوق 
املشــاريع الوطنية، مؤكدا 
أمـــــوال اجلمعــــيات  أن 
التعاونية هي أموال خاصة
ملســاهمني ال حق ألحد في 

التصرف بها.
وفــي تصريــح خاص
لـــ «األنباء» علــى هامش 
اجتماع اجلمعيات التعاونية 
يوم أمــس األول بناء على 
دعوة االحتاد ملناقشة اقتراح 
الشــؤون، قال الكشتي: إن 

التنازل عنها.
وذكــر أن قــرار مجلس 
بإعفــاء  الــوزراء قضــى 
املســتثمرين مــن نســبة 
الدولــة،  أمــالك  ٣٠٪مــن 
مشيرا إلى أن هذه األموال 
خاصة بالدولــة أما أموال 
املســاهمني فهي خط أحمر 
وال نســمح بالتدخــل بهــا 
ونرفض املقترح باإلسقاط 

الســابقة بقيادة مجموعة 
مــن القانونيــني تتجــاوز 
٣٠ محاميــا وقانونيــا من 
العاملني في مجالس اإلدارات 

في اجلمعيات التعاونية.
أننــا  الكشــتي  وبــني 
نرفــض كذلك دفع نســبة 
٥٪ للمشروعات التعاونية 
الوطنيــة لصالــح وزارة 
الصحــة التــي تســتنزف 
ســنويا أكثــر مــن نصف 
مليون دينار، على أن ندعم 
الصندوق بنسبة ١٪ فقط، 
لكون ما يقدم هو من أموال 
املساهمني، مشددا على أن 
اللجنة القانونية املشــكلة 
ستقوم بتحمل مسؤولياتها 
مباشرة في رفع دعاوى على 
احملافظــني ملعرفــة أوجــه 
صرف األموال واستردادها.

وتوجه الكشتي بالشكر 
والتقدير جلميع اجلمعيات 
التعاونية دون استثناء على 

تلبيتهم لدعوة االحتاد.

جملة وتفصيال.
وكشــف عــن انتفاضة 
تعاونيــة تقضــي باتفاق 
اجلمعيــات علــى ورقــة 
مشتركة فيما بينها تتضمن 
إلــى جانب رفض إســقاط 
اإليجارات عدم صرف نسبة 
الـــ٥٪ اخلاصة باحملافظني 
ورفع دعوى فــي احملكمة 
الدستورية السترداد األموال 

الكشتي لـ«األنباء»: ليس ألحد حق التصرف في أموال املساهمني ولن نتخلى عن املشاريع الوطنية.. لكن لن نقدم أكثر من ١٪ لدعمها

فهد الكشتي خالل االجتماع مع ممثلي التعاونيات

وزارة الشؤون االجتماعية 
اقترحــت علــى اجلمعيات 
إعفــاء احملــال املســتثمرة 
بنسبة ١٠٠٪ من اإليجارات 
املستحقة خالل فترة احلظر 
التي تســبب بهــا ڤيروس 
كورونا املســتجد، ما أثار 
ســخط رؤســاء مجالــس 
أمــواال  لكونهــا  اإلدارات 
للمساهمني وال يحق ألحد 

«احملاسبة» يوّقع بروتوكول تعاون مع «نزاهة» لتعزيز الشفافية
أكد رئيس ديوان احملاسبة 
فيصــل الشــايع أن الكويــت 
حتــرص على تعزيــز مفهوم 
مكافحــة الفســاد مــن خالل 
اعتماد اتفاقيــة األمم املتحدة 
لرفع مدركات الفساد واالرتقاء 
بأداء القطاع احلكومي وإنشاء 
هيئــة متخصصة بهذا املجال 
للحد من انتشار هذه الظاهرة.

جاء ذلك في مداخلة للشايع 
اثناء مشاركة ديوان احملاسبة 
في االجتمــاع الـ١٧ لرؤســاء 
دواويــن املراقبة واحملاســبة 
التعــاون  مجلــس  بــدول 

اخلليجي.
واشار إلى أن الديوان بصدد 
توقيع بروتوكول تعاون مع 
هيئــة مكافحة الفســاد دعما 

لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية 
والتعاون مع مؤسسات الدولة 

وحماية للمال العام.
وأضاف الشايع أن الفساد 
يعد املبدد للثروات واالمكانيات 

وهروب االستثمارات وتدني 
كفاءة اخلدمات ويقضي على 

أي جهود تنموية لالصالح.
وبني أن دول اخلليج العربي 
حتــذو حذو املجتمــع الدولي 
من خالل تعزيــز كل اجلهود 
الفســاد والوقايــة  ملكافحــة 
منه ألنها مســؤولية اجلميع 
من أجهزة رقابية وحكومات 

وهيئات وأفراد.
كما أعرب خالل كلمته عن 
شــكره لألشــقاء في مجلس 
التعاون اخلليجي للمواســاة 
بفقيد األمة العربية سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 

طيب اهللا ثراه.
وتقــدم الشــايع بالتهنئة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 

واملســتنزف األول للمــوارد 
واملعــوق الرئيســي للتقــدم 
والتطور لكل خطط النهوض 
باألوطان، حيــث إن مظاهره 
اإليــرادات  ســتؤدي لضعف 

نواف األحمد مبناسبة توليه 
مقاليد احلكم بالكويت ولسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
مبناسبة تزكيته وليا للعهد، 
ســائلني املولى عز وجل لهما 
التوفيــق والســداد ملواصلة 
العطــاء فــي خدمــة الكويت 

وشعبها.
كما تقدم الشايع بالتهنئة 
الى د. نايف احلجرف مبناسبة 
توليــه منصب األمــني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربيــة، متمنيــا لــه ولكل 
زمالئه فــي األمانة العامة كل 
التوفيــق والنجــاح فــي أداء 
مهامهم، ومستذكرا بكل التقدير 
والعرفان للجهــود املخلصة 

لسلفه عبداللطيف الزياني.

فيصل الشايع  لدى املشاركة في االجتماع
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السبيعي لـ «األنباء»: أجنزنا ٢٣ مشروعًا تشغيليًا
في قطاع الرعاية االجتماعية رغم جائحة «كورونا»

أجرت اللقاء: بشرى شعبان

بّني الوكيل املســاعد لقطاع الرعاية االجتماعية مسلم السبيعي أن «الرعاية 

االجتماعية» قطاع إنساني حيوي يعنى بكل فئات املجتمع سواء داخل الدور اإليوائية 

أو خارجها، كاشفا عن توفير كل مســتلزمات الدراسة للنزالء ملواكبة خطة وزارة 

التربية اخلاصة بالدراسة عن بعد. وأشار السبيعي في لقاء خاص لـ«األنباء» إلى أنه 
رغم الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، أجنز قطاع الرعاية ٢٣ مشروعا 
تشغيليا، وحصد املركز األول على مستوى وزارة الشؤون في إجناز املشاريع. مؤكدا 
أن أبواب مســؤولي القطاع مفتوحة ألي عمل تطوعي أو مساهمة ضمن الشراكة 

االجتماعية مع املجتمع املدني لدعم أي برنامج يخدم النزالء.

التعاونيات تساهم في دعم فرق اخلدمة املنزلية لكبار السن وحريصون على تعزيز فرق اخلدمة املتنقلة بالكادر الطبي عبر بروتوكول مع وزارة الصحة

وأكــد وجــود تعــاون مع 
اجلمعيــات التعاونيــة لدعم 
فرق اخلدمة املتنقلة للمسنني 
وبرتوكول تعزيز الكادر الطبي 
لهذه الفرق مع وزارة الصحة، 
موضحــا أن االحتضــان لــم 
يتوقف يوما ومت العام احتضان 
حالتني، واستقاللية ٦ حاالت 
من أبناء الوزارة وأمور أخرى.

بداية، حدثنا عن املشاريع التي 
يعمل القطاع على تنفيذها؟

٭ هناك الكثير من املشــاريع 
التي وضعت ضمن خطة قطاع 
الرعاية، وقد مت توفير وجتهيز 
الورش اخلاصة الالزمة لعمل 
إدارة األحداث وتدريب األبناء 
على كل ما يفيد الحقا من خالل 
مدربــني متخصصني وتوفير 
األجهزة الالزمة للتدريب، ومت 
البدء الفعلي في هذه الورش 
بعد توفير جميع احتياجات 
الــورش املتنوعــة. وقــد قام 
احلرس الوطني بتجهيز مسرح 
متكامــل فــي إدارة األحــداث 
لتوفير مــادة إعالمية خاصة 
باإلدارة ومســرح ســينمائي 

متكامل لألبناء.
١٠٠ ٪ إجناز

هل أدت أزمة كورونا إلى 
تأجيل بعض املشاريع؟

٭ جميع البرامج التي تأجلت 
الهــدف منهــا النــزالء في كل 
الدور او في اخلارج لســالمة 
كل مــن يتلقى اخلدمة من أي 
فئة، وقد أثرت أزمة «كورونا» 

لألبناء ومحاولة دمجهم داخل 
املجتمــع وتوفير كل الســبل 
الالزمــة لعيشــتهم بكرامــة، 
وهذا العام بفضل اهللا ثم جهود 
العاملــني كان هنــاك عدد من 
االستقاللية والزواج لـ٦ حاالت 
من أبنــاء احلضانة العائلية، 
ونتمنى لهم التوفيق والنجاح 

في حياتهم.
حالتــني  احتضــان  ومت 
من قبــل أســر كويتية خالل 
العام، وهذا دليل على البذرة 
طيبة داخل املجتمع الكويتي 
واحلرص على احتضان األبناء، 
وبالنسبة لبرنامج االحتضان 
في الوزارة يحتاج إلى سنوات 
للحصول على ابن محتضن.

وماذا عن مشاريع إدارة 
املسنني؟

٭ وبالنسبة إلدارة املسنني مت 
وضع بعض املشاريع اخلاصة 
بــاإلدارة منها جتهيز وحدات 
اخلدمة املتنقلة في احملافظات 

الشــكر اجلزيل على تقدميهم 
والدعم في هذا اجلانب لتجهيز 
الفرق فــي مناطقهــم ونحث 
باقي اجلمعيات على دعم هذا 
املشروع داخل مناطقهم حيث 
املشروع يخدم جميع املساهمني 
في اجلمعيــة. كذلك بدأنا في 
بروتوكول خاص سيرى النور 
قريبا مع وزارة الصحة لتوفير 
األطباء واملمرضــني ليكونوا 
ضمن الفرق أثناء زيارات لكبار 

السن في منازلهم.

هل نحن أمام نوع عمل جديد 
بحيث تكون فرق اخلدمة 
املتنقلة ضمن شراكة مع 

التعاونيات؟
٭ هنــاك ٦ وحــدات للخدمة 
املتنقلة في احملافظات الـ٦ وكل 
وحــدة تضم عــدة فرق، وكل 
فريق يضــم طبيبا وممرضا 
ومعاجلــا طبيعيا وأخصائيا 
اجتماعيا وآخر نفســيا، هذه 
الفرق تقــوم بزيارات دورية 
للمسنني داخل منزله لالطالع 
على أوضاعهم الصحية وإجراء 
الفحص الدوري وفي حال كان 
يحتاج لعالج في مستشفى أو 
دواء يدرج ذلك ضمن توصيات 

الفريق.
وهذه الفرق لها تكلفة مالية 
ورأينــا فتح املجال ملشــاركة 
اجلمعيات التعاونية في هذا 
الدعم خلدمة املســاهمني مبا 
يتوافق مــع القانون اخلاص 
التعاونية ومن  باجلمعيــات 
خالل بنود امليزانيات، وقامت 

املتقاربني في الســن وتوفير 
أم بديلة لهم، وبيئة مناســبة 
متاثل ظروف األسرة، بحيث 
يخرجون ويرجعون فتكون 
أمهم بانتظارهم، واحلمد هللا 
بدأنا نحصد منها جيال سويا 

صاحلا إن شاء اهللا.

متى سيتم االنتقال إلى مبنى 
خدمات األحداث املتكامل؟

 ٭ مبنى األحداث جاهز تقريبا 
بنسبة وصلت إلى ٩٠٪ تقريبا 
ولكن وفق مــا مت إبالغنا من 
وزارة األشــغال فان التسليم 
العــام املقبل  ســيكون بداية 
وتأخر قليــال نتيجة ظروف 

أزمة كورونا.
وهنــاك أيضا مبنــى جاهز 
للخدمة املتنقلة في محافظة 
حولــي، ومت تشــكيل جلنة 
للعمل على تأثيثه، وطلبات 

الـــ٦ تغطيها الفــرق املتنقلة 
داخل املنازل، وننتظر إطالق 
العمل فــي املرحلــة األخيرة 
بالعــودة إلــى العمــل إلعادة 
التواصل مع آبائنا وأمهاتنا في 
منازلهم لتقدمي اخلدمة لهم ومت 
عمل الترتيبات الالزمة لعودة 
اخلدمات املتنقلة للمسنني فور 
العودة إلى احلياة الطبيعية 
كســابق عهدهــا، ولكــن اآلن 
وحرصا من الوزارة على سالمة 
املسنني لم تعد اخلدمة، بانتظار 
قــرار مجلــس الــوزراء ببدء 
املرحلة األخيــرة من العودة 

للعمل.
شراكة مع التعاونيات

أطلقتم مؤخرا اتفاقية مع 
التعاونيات لدعم فرق اخلدمة 

املتنقلة أين أصبحت؟
الشــراكة  ضمــن  أتــت  ٭ 
مجتمعيــة مــع اجلمعيــات 
التعاونيــة والــوزارة ولهــم 

الوزارة مبخاطبة اجلمعيات 
التعاونية بذلــك لدعم الفرق 
وتطويرهــا وكلما كان الدعم 
أكثــر،  الفــرق  أكبــر كانــت 
وبذلك تكــون الزيارات أكثر، 
فبدال من أن تكون في الشــهر 
مرتني تزيد إلى ثالث أو أربع 
مــرات في الشــهر وفــق عدد 
الفــرق املوجودة في املنطقة، 
واجلمعيات متعاونة في هذا 
املشــروع، بعــض اجلمعيات 
وافقت وأرسلت الدعم وأخرى 

مازالت تدرس.
وأيضا هنــاك بروتوكول 
آخر ســيرى النــور قريبا مع 
وزارة الصحــة لتوفير طاقم 
طبــي متكامل بالتنســيق مع 
املركز الطبي في هيئة شؤون 

ذوي اإلعاقة قريبا.
جتربة مميزة

بالنسبة للحضانة العائلية، هل 
االحتضان مستمر واللجان 
العاملة مستمرة في عملها؟

٭ االحتضــان مســتمر ولــم 
يتوقــف أبدا، ومت هــذا العام 
احتضان حالتني، واستقالل ٦ 
حاالت من أبناء الوزارة، ونشير 
هنا إلى أن «احلضانة العائلية» 
إدارة إنســانية بحتــة تعنى 
باألبناء مجهولي الوالدين سواء 
األطفال أو من يستمر بالرعاية 
داخل القطاع أو خارجه، وكان 
للقطاع جتربة متميزة في هذه 
اإلدارة باملشاركة مع كيان، ومت 
افتتاح البيــت وجتهيزه ومت 
وضــع مجموعة مــن األبناء 

الصــرف اخلاصــة فــي هذا 
املبنــى مبشــيئة اهللا بداية 

العام املقبل.

هل سيشهد القطاع تدويرا 
على مستوى املراقبني ورؤساء 

األقسام حاليا؟
٭ التدوير دائما فيه إيجابيات 
لضــخ دماء جديــدة رأينا أن 
يكون هناك بعض االستبداالت 
بــني مديــري اإلدارات، علمــا 
أن املديريــن املوجوديــن من 
األكفأ على مســتوى الوزارة 
اإلدارات بوضع  وسيطورون 
ملسة مميزة بها، ومن جاء من 
بعدهم ســيكمل، وندرس أن 
يكون هناك تدوير للمراقبني 
ورؤساء األقسام فيما بعد ولكن 
أردنا أن يكون هناك استقرار 
في اإلدارات حاليا، ولكل حادث 

حديث.

الوكيل املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية مسلم السبيعي خالل اللقاء مع الزميلة بشرى شعبان        (متني غوزال)  

علــى كل األنشــطة، لكن في 
دور الرعايــة االجتماعية كنا 
مستمرين في كل اخلدمات وفق 
االشتراطات الصحية اخلاصة. 
وكل مشــاريعنا مستمرة، إذ 
لدينا ٢٣ مشروعا تشغيليا لم 
تتوقــف نهائيا بل حاز قطاع 
الرعاية االجتماعية املركز األول 
فــي تنفيذ كل هذه املشــاريع 
وكانت نسبة اإلجناز ١٠٠٪ وكل 
املشاريع الـ٢٣ لم يتم إيقافها 
بسبب األزمة، لكن مت تعديل 
آلية العمل فيها مبا يتوافق مع 
االشتراطات الصحية ومن ثم 
بفضل مــن اهللا ثم املخلصني 
بالقطــاع مت تنفيذهــا كاملة، 
وحاز القطاع املركز األول في 

وزارة الشؤون.

حدثنا عن اجلديد في 
«احلضانة العائلية»

٭ بالنســبة إلدارة احلضانة 
العائلية هناك متابعة حثيثة 

«الشؤون» ال تترك أبناءها
بســؤاله عن البيوت اخلارجية، قال الوكيل املساعد 
لقطاع الرعاية االجتماعية مســلم السبيعي إن القانون 
ينص على أن األبناء الذين تتم رعايتهم ال بد أن يكونوا 
حتت ٢٥ ســنة، ووزارة الشؤون ممثلة بإدارة احلضانة 
العائلية مسؤولة عنهم، ولكننا جنتهد في متابعتهم بعد 
ذلك العمر، فبعض األبناء أعمارهم فوق الـ٤٠ سنة ومنهم 
متزوج ولديه بيوت خاصة من الرعاية السكنية، أو بدل 
طبيعة عمل أو بدل إيجار ورغم ذلك يتابع من قبل الوزارة 
وفي هذا املجال أخذنا رأيا قانونيا من اإلدارة القانونية 
وهناك مذكرة توافق القانون بأن من حتت الـ٢٥ ترعاهم 
الوزارة، ومن فوق الـ٢٥ املفترض أن يكون مستقال كامل 
األهلية خلوض غمار احلياة، ومع ذلك لم نتركهم بل نتابع 
ظروفهم، وكذلك أخذنا رأي إدارة الفتوى والتشريع وجاء 
مؤيدا للرأي، ومــع ذلك هؤالء أبناؤنا ولن نتخلى عنهم 

أبدا بأي ظرف من الظروف.

خطة للدراسة 
عن ُبعد

أشار السبيعي إلى أن 
قطاع الرعاية االجتماعية 
قام بتجهيز كل ما يلزم 
لدراسة األبناء مبا يتواكب 
مع خطــة وزارة التربية 
للدراسة عن بعد، وقد مت 
التنسيق مع إدارة احلاسب 
اآللي لتوفير كافة األجهزة 
األبناء  إليها  التي يحتاج 
إلــى توفير  باإلضافــة 
شبكات النت الالزمة ملتابعة 
البيوت  الدراســة داخل 
للتعليم عــن بُعد، وذلك 
من خالل املنصة التعليمية 
وإشراكهم فيها والتدريب 
على استخدامها ومت توفير 
كافة املستلزمات املدرسية 
ليكون األبنــاء قادرين 
الدراسة في  على مواكبة 
النظام اجلديــد، وال بد 
هنا من اإلشــارة إلى أن 
الدراسي املنصرم  العام 
ومببــادرة مــن وزيرة 
العقيل مت  الشؤون مرمي 
األبناء  تكرمي عدد مــن 
الثانوية  املتفوقني فــي 
العامــة، حيث أرســلت 
كتبا شخصية تهنئ فيها 
املتفوقني مت إيصالها لهم، 
والتأكيد على أن هذا كان 
نتيجة جهد ومثابرة من 
قبل الزمالء في إدارة رعاية 
األحداث الذين وفروا كل 
سبل مساعدة األبناء على 
التميز، فلها كل الشكر على 

مبادرتها الكرمية.

الوكيل املساعد للقطاع كشف عن تعديل آلية العمل فيها مبا يتوافق مع االشتراطات الصحية حتى مت تنفيذها كاملة ١٠٠٪

ملشاهدة الڤيديو
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حتولت املنطقة احمليطة 
الوافــدة  العمالــة  بســكن 
في «الشــدادية» الــى بؤرة 
للمخالفات والتعديات على 
الدولة، وذلك لوجود  أمالك 
اسواق ومتاجر غير مرخصة 
وتفتقر الى املعايير الصحية 
تتكــدس حولهــا املخلفــات 
وحفــر الصــرف الصحــي، 
وخالل حملــة نفذتها جلنة 
التعديــات على امالك  إزالة 
الدولة قامت البلدية صباح 
أمس بإزالة التعديات ورفع 
الشاليهات املخالفة بالتعاون 
مع الهيئة العامة للبيئة التي 
رصدت فرقها مخالفات عدة ال 
تخلو من الضرر على البيئة 

البرية بشكل عام.
وفي هذا السياق، قال مدير 
ادارة التفتيش والرقابة في 
الهيئة د.مشعل االبراهيم ان 
احلملة جاءت بعد رصد فرق 
الهيئة لهذه الشاليهات غير 
التــي تقوم بعدة  املرخصة 
انشــطة مخالفــة ال تتوافر 
فيها أي اشتراطات، الفتا الى 
التواصل مع اجلهات املعنية 

الى النيابــة العامة، وابعاد 
الوافدين منهم كعقوبة أقصى، 
مبينــا ان قيمــة املخالفــات 
البيئية التي مت تسجيلها في 
املنطقة تتعدى ٦٠ ألف دينار، 
مشيرا الى هروب العمالة التي 
كانت تشغل هذه الشاليهات 

حمالتها سواء بالتفتيش على 
التعديــات او االشــتراطات 
البيئية في املصانع او احلرف 
بجميــع احملافظات لتطبيق 

القانون وإزالة املخالفات.
أسواق غير مرخصة

بدوره، قال ممثل طوارئ 
بلدية األحمدي خالد املطيري 
إن احلملــة تأتــي ضمــن 
احلمالت التي تنفذها البلدية 
في مختلــف املناطق إلزالة 
التعديات على أمالك الدولة، 
مؤكدا ان اســتغالل املنطقة 
احمليطة بسكن العمالة الوافدة 
في «الشدادية» بتحويلها الى 
اســواق غيــر مرخصة على 
امالك الدولة يعتبر مخالفة 
صريحة وواضحة للقوانني 
وتعديا على االمالك العامة.

وشرطة البيئة ستعمل على 
استدعائهم وسيتم التنسيق 
مع «القوى العاملة» حلصر 
العمالة الســائبة والتي من 
املمكن ان تشــارك في أعمال 

غير رسمية.
وذكر ان الهيئة لن توقف 

الــى  املطيــري  ولفــت 
املنطقــة  فــي  املتاجــر  ان 
شــاليها   ١٥ عــن  عبــارة 
لبيــع املالبــس والدواجــن 
واجهــزة الهواتــف، وتضم 
أيضــا مطاعــم وصالونات 
للحالقة تفتقر لالشتراطات 
أنها  واملعايير الصحية عدا 
غيــر مرخصــة، حيث متت 
مخالفة شــاغليها وانذارهم 
بإزالتها خالل ٢٤ ساعة، كما 
ان البلدية ستقوم مبصادرة 
الشــاليهات وحجزها،  هذه 
حيث ميكن إعادتها ألصحابها 
بعد اجراء اوامر صلح ودفع 
الغرامات املترتبة عليهم جراء 
هذه املخالفات، مشيرا الى انه 
توجــد داخل املدينة محالت 
مرخصة الستثمارها كمتاجر 

واسواق خلدمة القاطنني.
وشــدد علــى ان حمالت 
االزالــة علــى امــالك الدولة 
مســتمرة بشــكل دائــم في 
مختلف احملافظات بتوجيهات 
من وزير البلدية واملدير العام 
ورئيس القطاع، شاكرا الهيئة 
العامة للبيئة ملساهمتها في 
رصد هذه املخالفات متهيدا 

إلزالتها.

د.مشعل اإلبراهيم في جولة باملوقع بحضور الزميلة دارين العلي

كلجنة الغــذاء حيث توجد 
مطاعم تفتقر ألدنى املعايير 
الصحيــة، وايضا التواصل 
مع «القوى العاملة» وشرطة 
البيئة والبلدية للتعامل مع 
هذه املخالفات كل في مجال 

عمله.
ولفت اإلبراهيم الى وجود 
صــرف صحي في حفر غير 
مؤهلة حتيط باملكان مما يعد 
تعديا واضحا وصريحا على 
البيئة البرية، كما يؤدي الى 
مشاكل صحية بني القاطنني، 
مؤكدا ان املسؤولية يتحملها 
املخالفون ايــا كانوا وهناك 
امكانيــة لوجود عمل منظم 
إلنشاء هذه املنطقة على امالك 
الدولــة ويديرها اشــخاص 
معينون، وبالتالي في حال 
رصدهــم ســيتم حتويلهم 

جانب من حفر الصرف الصحي التي تشكل تعديا على البيئة مطاعم مخالفة في محيط سكن العمال متت إزالتهاد.مشعل اإلبراهيم وخالد املطيري وفريقا البلدية و«البيئة» خالل اجلولة

إزالة ١٣ تعديًا على أمالك الدولة في الفروانية ٩٦٠٠م٢ إلنشاء «املجتمع املدني» في اجلليب
في إطار اجلهود املبذولة 
مــن قبــل الفــرق الرقابيــة 
بأفرع البلديــة باحملافظات، 
أعلنت إدارة العالقات العامة 
فــي البلدية عن قيام الفريق 
الرقابي بطــوارئ الفروانية 
النوبــة (أ) بتنفيــذ جوالت 
ميدانية مبناطــق الفروانية 
والرحاب وأشــبيلية بإزالة 
مظــالت مخالفــة على أمالك 
الدولة مبنطقة الفروانية بعد 
انتهاء فترة اإلنذار وتوجيه 
إنذارات لتعديات متمثلة في 
إقامــة مظالت وخيــام على 
أمالك الدولة بناء على شكاوى 

واردة.
وفــي هــذا الســياق، أكد 
رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلدية احملافظة أحمد الشريكة 
أن اجلــوالت امليدانيــة التي 
املفتشــون بالفريق  نفذهــا 
الرقابي بالنوبة (أ) جاءت في 
إطار التأكد من عدم التعدي 
على أمالك الدولة باستغالل 
مساحات بدون ترخيص من 
قبــل البلدية وإزالة تعديات 
بعــد انتهــاء فتــرة اإلنذار، 

بداح العنزي

أوصــت جلنة الفروانية 
خالل اجتماعها امس برئاسة 
الرقيــب باملوافقــة  محمــد 
على طلب وزارة الشــؤون 
االجتماعية بتخصيص بعض 
قسائم جمعيات النفع العام 
مبنطقــة جليــب الشــيوخ 
إلنشــاء مجمــع للمجتمــع 

املدني.
وتضمــن الــرأي الفنــي 
املوافقــة على طلــب وزارة 
االجتماعيــة  الشــؤون 
بتخصيص القســائم أرقام 
 ٤٥،٤٦،٤٧،٤٨،٤٩،٥٠،٥١،٥٢
القســائم املخصصــة  مــن 
جلمعيات النفع العام مبنطقة 
جليب الشيوخ مبوجب قرار 
املجلــس البلــدي رقم م ب 
اف ٢٣/٥٢٢/١٤/٢٠٠٢ املتخذ 
بتاريــخ ٢٥/٦/٢٠٠٢ وذلــك 
بدمجهــم كقســيمة واحدة 
مبســاحة إجمالية ٩٦٠٠م٢ 
إلنشاء مجمع للمجتمع املدني 

شريطة ما يلي:
٭ االلتــزام بنظــام البنــاء 

الفترتــني  امليدانيــة خــالل 
الصباحية واملسائية لرصد 
جميع املخالفات، مؤكدا أنهم 
ال يألــون جهــدا فــي رصــد 
ومتابعة املخالفني للشروط 
واللوائح واألنظمة املعمول 
بهــا فــي البلديــة للحد من 
كل املظاهر الســلبية بجميع 
مناطق احملافظة سواء كانت 
مخالفــات حملــالت أو تعدي 
صريح باســتغالل مساحات 

ومحمد الرقيب بشأن إنشاء 
حدائق عامة ومناطق ترفيهية 
في ضاحية عبداهللا املبارك 
الســكنية، كمــا مت تأجيــل 
بحــث طلب العالقة بشــأن 
حتويــل قطعــة ٥ بخيطان 
إلــى اســتثماري جتــاري، 
وكذلك طلــب مجموعة من 
ســكان خيطان بخصوص 
بيــوت قطعــة ١٠ مبنطقــة 
خيطان، وذلك لالستماع إلى 

إلمالك الدولة.
مــن جانبها، دعــت إدارة 
العالقــات العامــة املواطنني 
واملقيمني االتصال على اخلط 
املباشر ١٣٩ الذي يعمل على 
مدار الساعة أو التواصل عبر 
 kuwmun@ حسابات البلدية
مبواقع التواصل االجتماعي 
أو عبر الواتساب ٢٤٧٢٧٧٣٢ 
فــي حال وجود أي شــكوى 

تتعلق بالبلدية.

وجهة نظرهم بشــأن طلب 
التحويل إلى االســتثماري، 
مبينا انــه متت إحالة طلب 
الوطنية  البتــرول  شــركة 
الكويتيــة تخصيص موقع 
إلنشاء محطة تعبئة وقود 
محطة ٣١ باملنطقة اخلضراء 
املالصقــة ملدينــة صبــاح 
السالم اجلامعية الى اجلهاز 
التنفيذي الختيار موقع بديل 

داخل املنطقة.

توجيه ٨ إنذارات ملخالفات متنوعة بعد دمج ٨ قسائم شريطة عدم استغاللها جتارياً

جانب من إزالة التعديات على أمالك الدولة بالفروانية محمد الرقيب مترئسا اجتماع جلنة الفروانية

موضحا ان اجلوالت أسفرت 
عن إزالة ١٣ مظلة مخالفة بعد 
القانونية  اتخاذ اإلجــراءات 
باإلضافة الى توجيه ٨ انذارات 
تعد على أمــالك الدولة بناء 
على ورود شكاوى باستغالل 
مســاحات على أمالك الدولة 
بدون ترخيص من البلدية.

تواصــل  إلــى  وأشــار 
املفتشــني بالفريــق الرقابي 
بالنوبات الثــالث جلوالتهم 

املنطقة.
٭ توفير مواقف ســيارات 
خلدمة املوظفني واملراجعني 

ضمن حدود املوقع.
٭ االلتزام مبكونات املشروع 
وعدم االستغالل التجاري.

٭ اإلدارة واإلشــراف يكون 
لوزارة الشؤون االجتماعية.
اللجنة  الرقيب إن  وقال 
وافقت على االقتراح املقدم 
من العضوين د.حسن كمال، 

رفع أحد الشاليهات املخالفة في املوقع  (ريليش كومار)

إبل سائبة تعرض املارة للخطر

ملشاهدة الڤيديو

مخالفات بيئية جسيمة

آليات البلدية

أطنان نفايات

حتدث رئيس قســم التفتيش في محافظة الفروانية 
بالهيئة العامة للبيئة م.مهدي فيروز لـ«األنباء» عن االضرار 
البيئية اجلسيمة الناجتة عن هذه املخالفات، الفتا الى ان 
انشاء هذه املجمعات واالنشطة على البيئة البرية بشكل 

غير مرخص يعتبر اعتداء كبيرا عليها.
وقال فيروز ان احلفر اخلاصة بالصرف الصحي والتي 
تتواجد في املنطقة تشكل انتهاكا صارخا للقانون البيئي، 
وتعتبر من املخالفات اجلسيمة الضرارها بالتربة والبيئة 
البرية واملياه اجلوفية بشكل عام عدا أضرارها الصحية.

تواجد عدد كبير من آليات البلدية من رافعات وشاحنات 
لرفع الشــاليهات ومصادرتها، حيث قام العمال بإزالتها 
من املكان واستمرت احلملة منذ الساعة التاسعة صباحا 

الى ما بعد الظهر.

مألت النفايات ارجاء املكان حيث تناثرت على اختالفها 
بني الشــاليهات املخالفة والتي تفتقــر الى ادنى معايير 

النظافة وتهدد الصحة العامة لقاطني املدينة السكانية.

٦٠ ألف دينار قيمة املخالفات البيئية في املوقع.. وحتويل املخالفني إلى النيابة
تنسيق مع «القوى العاملة» حلصر العمالة السائبة.. واحلمالت مستمرة بكل املناطق

املطيري: مصادرة ١٥ شاليهًا لبيع املالبس والدواجن ومطاعم وصالونات حالقة
البلدية ستصادر الشاليهات وميكن إعادتها ألصحابها بعد التصالح ودفع الغرامات

«البلدية» و«البيئة» تداهمان محيط سكن العمالة
في «الشدادية».. مخالفات باجلملة وعقوبات مشددة

اإلبراهيم لـ «األنباء»: وجود أسواق غير مرخصة وصرف صحي في حفر غير مؤهلة باملنطقة تعٍد صريح على البيئة البرية
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«األنباء» تنشر أسماء ١٠٢ مدرسة النتخابات «أمة ٢٠٢٠»
عبدالعزيز الفضلي

التربية  اعتمــدت وزارة 
١٠٢ مدرسة إلقامة انتخابات 
مجلــس األمة ٢٠٢٠ بها يوم 
٥ ديســمبر املقبــل، وذلــك 
وزارتــي  مــع  بالتنســيق 

الداخلية والعدل.
وقد خصصت «التربية» 
من خالل كشف اسماء املدارس 
الذي تلقت «األنباء» نسخة 
منه للدائرة االولى ١٦ مدرسة، 
وللدائرة الثانية ١٦ مدرسة، 
وللثالثــة ٢٠، وللرابعة ٢٤، 
وللدائرة اخلامسة ٢٦ مدرسة.
 وكشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنبــاء» انه في 
اطار االحترازات الطبية ووفقا 
لتعليمــات وزارة الصحــة 
ســيتم تخصيــص عيــادة 
طبية في كل مدرسة لفحص 
اجلميع قبل دخول املدرسة، 
مشيرة الى ان اجلهات املعنية 
تعمل على وضع خطة تقوم 
من خاللهــا بتوفير االجواء 
املناســبة للناخبــني وكذلك 
للجان االنتخابات لكي تؤدي 
دورهــا على اكمــل وجه في 
املــدارس املختــارة التالية، 

بحيث تكون املدرسة األولى 
في املنطقة للناخبني الذكور 

والثانية لإلناث:
الدائرة االنتخابية األولى

 ٭ بيبي السالم الصباح للبنات
آمنة االبتدائية للبنات (الدسمة)
٭ احمد البشر الرومي للبنني
الدعية املشتركة للبنات (الدعية)
٭ مدرســة علي بن ابي طالب 

االبتدائية للبنني
مدرســة فاطمة علي املســباح 

املشتركة (الشعب)
٭ مدرســة زكريــا االنصاري 

االبتدائية للبنني
بيان االبتدائية للبنات (بيان)

٭ مدرســة مشــعان اخلضير 
املتوسطة للبنني

مشرف املتوسطة للبنات (مشرف)
٭ اجنفة االبتدائية للبنني

الساملية للبنات (الساملية)
٭ مدرسة املغيرة بن نوفل 

املتوسطة للبنني
مدرسة أم سليم االنصارية 
املتوسطة للبنات (سلوى)

٭ مدرسة سيد محمد حسن 
املوسوي املتوسطة للبنني

مدرســة محمــد الشــايجي 
االبتدائية للبنني (الرميثية)

الدائرة االنتخابية الثانية

٭ مدرســة معن بــن زائدة 
املتوسطة للبنني

ثانوية يوســف بن عيســى 
للبنني (عبداهللا السالم)

٭ الشامية املشتركة للبنات
اجلزائر للبنات (الشامية)

٭ عيسى احمد احلمد للبنني
مدرسة القادسية املتوسطة 

للبنات (القادسية)
٭ االحمدية االبتدائية للبنني

ثانوية سعاد محمد الصباح 
للبنات (املنصورية)

٭ الفيحاء املتوسطة للبنات
مدرســة عمــرة بنــت حزم 
االبتدائية للبنات (الفيحاء)
٭ ثانويــة العصمــاء بنت 

احلارث للبنات 
مدرســة عميــر بــن ســعد 

االبتدائية للبنني (النزهة)
٭ مدرسة عبدالعزيز العتيقي 

االبتدائية للبنني
ثانوية فاطمــة بنت الوليد 

للبنات (الصليبخات)
٭ مدرسة عبداهللا بن مسعود 

املتوسطة للبنني
مدرســة بوبيان املتوســطة 

للبنات (الدوحة)
الدائرة االنتخابية الثالثة

٭ املأمون االبتدائية للبنني
مدرسة اشــبيلية االبتدائية 

للبنات (كيفان)
٭ عبداهللا اجلابر للبنني

الروضة للبنات (الروضة)
٭ ثانويــة احمــد مشــاري 

العدواني للبنني
مدرســة ســعد بــن عبــادة 
االبتدائية للبنني (العديلية)
٭ مدرســة خباب بن االرت 

االبتدائية للبنني
مدرسة محمد عبداهللا الوهيب 
املتوسطة للبنني (اجلابرية)
٭ مدرســة حمــود برغــش 
السعدون املتوسطة للبنني

لولــوة مال صالــح الربيعة 
االبتدائية للبنات (السرة)
٭ عبداهللا العتيبي للبنني

مدرســة ســالم احلســينان 
املتوسطة للبنني (اخلالدية)

٭ مدرسة عبدالعزيز ياسني 
الغربللي االبتدائية للبنني

قرطبة للبنات (قرطبة)

٭ بحرة االبتدائية للبنات
بدر الســيد رجــب الرفاعي 
االبتدائية للبنني (اليرموك)

٭ أنس بن مالك للبنني
مدرســة هاجــر املتوســطة 

للبنات (أبرق خيطان)
٭ مدرســة قيــس بــن ابي 

العاص املتوسطة للبنني
ثانوية ناصر عبداحملســن 

السعيد للبنني (السالم)
الدائرة االنتخابية الرابعة

٭ مدرسة علي عبداحملسن 
الصقالوي االبتدائية للبنني
الفروانية للبنات (الفروانية)

٭ مدرسة ابراهيم مهنا املهنا 
املتوسطة للبنني

مدرســة الوليد بن عبدامللك 
االبتدائية للبنني (الفردوس)
٭ مدرسة شــمالن بن علي 

املتوسطة للبنني
مدرســة رقيــة املتوســطة 

للبنات (العمرية)
٭ ثانوية الرابية للبنات

مدرسة زيد احلرب االبتدائية 
للبنني (الرابية)

٭ ثانوية حــواء بنت يزيد 
االنصارية للبنات

ثانويــة ســلمان الفارســي 
للبنني (الرقعي واألندلس)

٭ مدرســة عمــرو بن ثابت 
االبتدائية للبنني

سلمى بنت حمزة املتوسطة 
للبنات (جليب الشيوخ)

٭ مدرســة عبداهللا الرومي 
االبتدائية للبنني

سلمى بنت عميس االبتدائية 
للبنات (صباح الناصر)

٭ مدرســة محمــد ناهــض 
العتيبي املتوسطة للبنني

مدرسة اميمة بنت النعمان 
املتوسطة للبنات (الرحاب)
٭ مدرســة صالــح الرويح 

املتوسطة للبنني
مدرســة أم اخلير االبتدائية 

للبنات (العارضية)
٭ مدرســة أم البــراء بنــت 

صفوان االبتدائية للبنات
سيد هاشم احلنيان االبتدائية 

للبنني (اجلهراء اجلديدة)
٭ الواحة االبتدائية للبنات

بشيرة بنت النعمان االبتدائية 
للبنات (اجلهراء والبر)

٭ سعد العبداهللا للبنني

ثانويــة نوريــة الصبيــح 
للبنات (سعد العبداهللا)
الدائرة االنتخابية اخلامسة

٭ ابن ماجد االبتدائية للبنني
روضة االحمدي (األحمدي)

٭ مدرسة عبدالرحمن بن ابي 
بكر املتوسطة للبنني

مدرســة زينب بنت خزمية 
املتوسطة للبنات (هدية)

٭ مدرســة أحمــد بن محمد 
الفارسي املتوسطة للبنني

مدرسة فاطمة عبداهللا احلقان 
االبتدائية للبنات (الفنطاس 

واملهبولة)
٭ عبدالوهــاب عبدالرحمن 

الفارس االبتدائية للبنني
نفيسة بنت احلسن االبتدائية 

للبنات (صباح السالم)
٭ سالم املبارك للبنني

مدرســة غزيــة بنــت جابر 
االبتدائية للبنات (الرقة)

٭ املعهــد الدينــي الثانوي 
للبنني

مدرســة عفــراء بنــت عبيد 
االبتدائية للبنات (الصباحية)
٭ ثانويــة هارون الرشــيد 

للبنني
ثانوية معاذة الغفارية للبنات 

(الظهر)
٭ مدرســة حصــة احلنيف 

املتوسطة للبنات
مدرسة حسني العسعوسي 

االبتدائية للبنني (القرين)
٭ مدرسة ابن زهر االندلسي 

املتوسطة للبنني
االبتدائية  العــدان  مدرســة 

للبنات (العدان)
٭ ثانويــة عبــداهللا األحمد 

الصباح للبنني
الصايــغ  ســعاد  مدرســة 
املتوســطة للبنــات (جابر 

العلي)
٭ مدرسة املعري املتوسطة 

للبنني
روضة السالمة (الفحيحيل)
٭ مدرســة ســيد ياســني 
الطبطبائي املتوسطة للبنني
االبتدائية  املنقــف  مدرســة 

للبنات (املنقف)
٭ مدرسة عبداهللا بن الزبير 

املتوسطة للبنني
مدرسة الشعيبة االبتدائية 

للبنات (علي السالم)

إنشاء عيادة طبية في كل مدرسة

جتاوزنا األزمة املالية العاملية التي ضربت 
العالم عامي (٢٠٠٩ - ٢٠١٠م)، ولم يكن ســر 
اجتيازنا هذه األزمة االقتصادية اخلانقة إال 
ان (دينارنا) كان قويا واستثماراتنا اخلارجية 
قوية ومتينة، وأيضا لم يكن حلكامنا الكرام 
أي مطامع مادية مثلما شفنا وشاهدنا (حكاما) 

في هذا الكون الفسيح!
كنــا دائما نحمد اهللا عز وجل أن نظامنا 
االقتصادي لم يُنبَ من السيولة واملضاربة في 
عمليات غسيل األموال القذرة التي استهدفت 
بلدان دول اخلليج العربية، وحمدنا اهللا تعالى 
أن ساعدنا في اجتياح أزمات اقتصادية عديدة 
ولم نسقط في فخ جني األموال السريعة التي 
كانت تُغسل، ولكن ما كل ما يتمنى املرء يدركه 

تأتي الرياح مبا ال تشتهي السفن!
وصحونا في جائحة «كورونا» ووجدنا 
أنفسنا غرقى في بحور عميقة من العمليات 
القذرة التي جرت لغســيل األموال في بلدنا 
ووراءها مجاميع قد تكون فردية أو جماعية 
ومنضوية حتــت إمرة مجاميع سياســية 
واقتصادية وسرقات من املال العام، إضافة إلى 
امللفات املعروفة مثل امللف البنغالي واملاليزي 

وملف اجليش وضيافة الداخلية.
مصيبة هذا العالم أنه يُسمى (عالم العوملة) 
مما يتطلب الرقابة وفتح العيون على اقتصاد 
د وسليم بعيدا عن قوى الفساد والتي  ُموحَّ

تُخطط لالستيالء عليه ما لم ننتبه!
نحن اليوم مازلنــا مبهورين (منثولني) 
كيف جرى كل هذا الكم من غسيل األموال 
والتحويالت والتالعب في صناديق اجليش.. 
الداخلية.. وغيرها، أين دور البنك املركزي؟

والسؤال الثاني ُموجه للبنوك: لم مت هذا 
السكوت عن هذه العمليات املشبوهة؟ وكيف 
قبلت مؤسسات الصرف احمللي بهذه املاليني 

«سكيتي»؟
املواطن الغيور على بلده اليوم يستشعر 
حجم املشكلة والتي مرت عبر البنك املركزي 

والبنوك واملؤسسات املالية الكبرى!
نعم.. املواطن يصرخ أوقفوا كل تالعب 

قادم حفاظا على اقتصادنا واملال العام!
لست اقتصادياً، لكنني كغيري من املواطنني 
أريد معرفة سر (السكتة) عن كل هذه األموال، 
وهو اختراق اقتصادي يصعب إيقافه إن تغلغل!

اليوم يدور كالم كثير حول عمليات غسيل 
األموال، والنــاس تتمنى أن يضعها القضاء 

اجلديد النزيه كإحدى أبرز أولوياته!
اليوم العالم يتجه بثبات نحو ميثاق (علماني 
د األمم ويجعل من القيادة العلمانية  دولي) يُوحِّ
املصدر واملُلهم للتنوير وما أســميه (سلطة 

العوملة).. وتبقى اخلصوصية!
نظــرة إلى العالــم جند أنه مــا عادت 
األيديولوجيات املبعثرة (تهم شعوب العالم) 
وإمنــا كل االنتبــاه إلى ما يعاكســها من 
(مرئيات - نظريات) ولنتذكر أن من يخشون 
التجارب وخوضها هم اخلاسرون في التاريخ 
واإلجنازات، والكويت وشعبها ال يرتضي إال 

العال مكانا فوق السحاب!
أخطر مــا أراه وأُحذِّر منه هو القادم لنا 
عبر احلدود (جوا وبرا وبحرا) وهو فوضى 
االقتصاد العاملي اجلديد (الذي ال يُحلل وال 
يُحرِّم) في عمليات غسيل األموال أو إدخال 
املمنوعات بأنواعها، وكلها بضائع قادمة من 
رحم املجهول تستهدف شبابنا وتبحث عن 

هوية نظافه!
ما أجمل اقتصادنا اإلســالمي (اُحملَارب) 

القائم على احلقائق واملسلَّمات (احلرام بنيِّ 
).. بعيدا عن مذاهب الشخوص  واحلالل بنيِّ
الذين خرجوا علينا من رحم امليديا في ظهور 
اجتماعي خلطوا فيه كل األوراق ليفوزوا، كما 
يدعون، بشقاهم املليوني امتدادا لشعار من 
قــال: (هذا ورثته عن كبت أُمي) وآخر يحب 

(ريول) أمه واهللا يرزقه!
الذقون)  إنها واهللا عمليات (ضحك على 

حتتاج إلى ردع ليس فيه أي تردد!
إن أمثال هؤالء ال يصلحون للكويت، فلقد 
استغلوا ظهورهم اإلعالمي بعمليات ظاهرها 
الرحمة وفي داخلها العذاب والفساد ألهلنا 

في الكويت!
آن األوان أن نُطهِّــر اقتصادنا من (املال 
الرقابة املستدمية  املشــبوه)، وهذا يتطلب 

املتجددة ملنع تداول املال القذر!
ويبقى السؤال الكبير: كيف مننع عمليات 
غسيل األموال؟ وأيضا ما يتبعها من قذارة 
مثل (املخدرات والتحويالت والرشاوى... إلخ)

٭ ومضة: عصر (نوافي) جديد قائم على محاربة 
الفساد واملفسدين بكل الصرامة والشفافية، 
وليحذر كل أولئك الذين يدنســون الكويت 
من مغبــة أفعالهم الدنيئة املُخرِّبة لالقتصاد 
الكويتي الذي سيتعافى بإذن اهللا وترجع القوة 
االقتصادية الكويتية الستكمال أدوارها في 

بناء الدولة احلديثة.

٭ آخر الكالم: اليوم الكويت حالها حال دول العالم 
فيها ثوابــت وأعراف، وأيضا أيديولوجيات 

ولوبيات وسلطات معاكسة!
عاملنا اليوم على نحو مغاير للسابق فيه 
تبرز سلطة العوملة وعقائد سادت العالم اليوم 
وتريد أن تفرض أجندتها على العقائد الدينية!.. 
إنها محاولة لتغيير القناعات التي تربينا عليها!
إن التضخم هو الشيطان األكبر، وعلينا 
أن نعــزز الرقابة املالية ونبتعد قدر اإلمكان 
عن األعباء الضريبية وفتح االستثمار وتوفير 
التســهيالت في ضوء جتربتنا االقتصادية 
وتناسقها وتشجيع التجارة احلرة واألعمال 
املنضبطة وبيــان أهمية القيــم األخالقية 

واالقتصادية في فكر اإلسالم االقتصادي.

٭ زبدة احلچي: آن األوان إليقاظ الضمائر ضد 
الفســاد والهدر االقتصــادي وإعادة الثقة 
باقتصاد الكويت واالعتبار له، وفتح مسارات 
اقتصادية جديدة شــرعية منها الصناعات 
البتروليــة، وتوجيه آليــات التعليم لصنع 
املخرجات االقتصاديــة وإدارة األعمال من 
خالل تنوع التعليم والتخطيط املسبق إلصالح 

التعليم والنظام املالي بشكل جدي ومعمق!
على مدى السنوات املاضية كتبت الكثير 
من املقاالت عن اإلصالح، وأنا اليوم أستبشر 
خيرا بالعهــد اجلديد التنويري الذي يقوده 
صاحب السمو أمير البالد وولي عهده األمني 

ومن ورائهما شعب وفّي عظيم!
علينا االلتفات إلى االقتصاد واالقتصاد 
واالقتصاد وتنوع الدخل اليوم صار ضرورة 
ونظرة لتجارب الدول، نعرف ما في شــيء 
مســتحيل والعملية برمتها يحكمها التعليم 
وال شيء غير التعليم، وضرورة االنتباه اآلن 
واليوم واللحظة إلى أهمية التعليم عن بُعد، 
إنها الثقافة اجلديدة القادمة لنا من صانعي 

كورونا.. فماذا أنتم فاعلون؟
في أمان اهللا..

«املعلمني»: «التربية» 
تعيش حالة توهان 

في ظل وزير
 ضعيف ومتردد!

عبدالعزيز الفضلي

شن رئيس جمعية املعلمني 
الكويتيــة مطيــع العجمــي 
هجومــا الذعــا علــى وزارة 
التربية بسبب التخبط وعدم 
وضوح الرؤية ألهل امليدان في 
خطة التعليم عن بعد الصادرة 

من قطاع التعليم العام. 
وقــال العجمي إن اخلطة 
الضبابيــة أحدثــت ربكــة 
وتضاربا في امليدان التربوي 
بني اإلدارات املدرسية واملناطق 
التعليميــة، مشــيرا إلى أنه 
على ســبيل املثــال عدم ذكر 
ضمــن  التدريــس  مهمــة 
مهام رؤســاء األقســام أوقع 
اإلدارات املدرسية في حيرة 
واجتهــادات، وهذا يدل على 
فقدان هذا القطاع قيادة واعية 
حلجم املسؤوليات امللقاة على 

عاتقها.
وأكد العجمي على ضرورة 
صدور نشرة واضحة باإلعفاء 
التعليمات  لتجنب تضارب 
بــني  التطبيــق  وتفــاوت 
املراحل الدراســية واملناطق 
التعليمية، مشددا على أهمية 
معاجلة التوهان الذي تعيشه 
«التربيــة» فــي ظــل وزير 
ضعيــف ومتــردد  ويعلــم 
ويــدرك جيــدا ســوء إدارة 
وكيل التعليم العام لقطاعه، 
وهو املسؤول األول عن هذه 
التخبطات وغيرها، مضيفا: 
 لذلــك فــإن هــذه املطالبات 
مستحقة ويجب توفير اجلو 
املناسب ألهل امليدان ليؤدوا 
رسالتهم التعليمية على أكمل 
وجه ووفق خطــة واضحة 
املعالم عبر نشرات رسمية 

معتمدة.

مطيع العجمي

ومضات

الكويت.. والتحوالت 
الكورونية!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن
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أكد صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد االلتزام 
القانــون  بالدســتور ودولــة 
التمســك بثوابتنا  وضــرورة 
الوطنية الراسخة وفي مقدمتها 
وحدتنــا الوطنيــة وتضافرنا 
وتكاتفنــا وتعاوننــا كأســرة 

واحدة.
وقــال صاحب الســمو في 
النطق السامي في جلسة افتتاح 
دور االنعقاد العادي اخلامس 
التشــريعي  التكميلي للفصل 
اخلامس عشر ملجلس األمة «إن 
وحدتنا الوطنيــة أثبتت على 
مر الســنني أنها بحق سالحنا 
األقوى في مواجهة كل التحديات 

واألخطار واألزمات».
وإزاء التجربة اجلديدة من 
االنتخابات البرملانية، دعا سموه 
الناخبني إلى حســن االختيار، 
وأن تكــون الفزعــة للكويــت 
والوالء لها أوال وأخيرا ومتابعة 
أداء ممثلــي األمــة وســالمة 
ممارساتهم البرملانية في جتسيد 
الرقابة اجلادة والتشريع البّناء 
الدســتور-  وااللتزام بأحكام 

نصا وروحا.

وفيمــا يلــي نــص النطق 
السامي:

«أحييكــم بتحيــة من عند 
اهللا طيبــة مباركة، ويســرني 
أن نلتقي اليوم (أمس) الفتتاح 

دور االنعقاد التكميلي للفصل 
التشريعي اخلامس عشر ملجلس 
األمة، فعلــى بركة اهللا وبهداه 
نفتتح هــذا الــدور التكميلي، 
سائلني املولى القدير أن يلهمنا 

جميعا السداد والرشاد وميدنا 
بعونه وتوفيقه ملواصلة العمل 
ملــا فيه رفعــة وخيــر وطننا 
العزيز وسعادة ورفاه شعبنا 

الكرمي.

جنــة النعيم مثــواه، جزاء ما 
قدمــه لوطنه وشــعبه وأمته 
ولإلنســانية جمعــاء، ونؤكد 
استمرارنا على مسيرته ونهجه 

ومبادئه.

لقد شهدت مسيرتنا الوطنية 
فــي اآلونــة األخيــرة أحداثــا 
مفصلية بالغــة الصعوبة، إذ 
فقدنــا الوالــد والقائــد أميرنا 
الراحل، طيب اهللا ثراه وجعل 

وأود أن أوجه عناية اجلميع 
إلى ضرورة التمسك بثوابتنا 
الوطنية الراسخة وفي مقدمتها 
وحدتنــا الوطنيــة وتضافرنا 
وتكاتفنــا وتعاوننــا كأســرة 

واحــدة، لقــد أثبتــت وحدتنا 
الوطنيــة علــى مــر الســنني 
أنها بحق ســالحنا األقوى في 
مواجهة كل التحديات واألخطار 

واألزمات.
كمــا أود أن أؤكد بإذن اهللا 
التزامنا بالدميوقراطية منهجا 
واحترامنــا للدســتور مبــدأً 
ودولــة القانون واملؤسســات 
نظامًا وحرصنا على ترشــيد 
ممارستنا البرملانية، وال نقول 
إننــا فــي جتربــة برملانية بل 
ممارسة راســخة مضى عليها 

قرابة الستني عاما.
أبــواب  أننــا علــى  ومبــا 
النيابيــة، فــإن  االنتخابــات 
لــي كلمــة أوجههــا إلخوانــي 
وأبنائي املواطنــني، إن عملية 
االنتخــاب - علــى أهميتها - 
ال متثــل إال اجلانــب الشــكلي 
مــن الدميوقراطية، فهي أمانة 
ومسؤولية وطنية كبرى تتحقق 
مبراعاة اهللا والضمير في حسن 
اختيار ممثلــي األمة ومتابعة 
أدائهــم وســالمة ممارســاتهم 
البرملانية في جتســيد الرقابة 
البنــاء  والتشــريع  اجلــادة 

الشيخ جابر العبداهللا وسمو الشيخ ناصر احملمد وناصر العثمان وسمو الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد احلمود والشيخة د.رشا الصباح والشيخ خالد اجلراح والشيخ محمد اخلالد والشيخ خليفة الدعيج والشيخ د.سالم اجلابر والشيخ د.ابراهيم الدعيج والشيخ علي العبداهللا

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد قبيل افتتاح دور االنعقاد التكميلي العادي اخلامس  (هاني الشمري)

األمير: التزامنا بالدميوقراطية منهجًا واحترامنا للدستور مبدًأ 
ودولة القانون واملؤسسات نظامًا لترشيد ممارستنا البرملانية

صاحب السمو افتتح دور االنعقاد العادي التكميلي اخلامس أمس 
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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد محييا احلضور

الدســتور-  وااللتزام بأحكام 
نصــا وروحــا - والعمل على 
محاســبتهم، كمــا أدعوكم ألن 
تكون فزعتكم جميعا للكويت 
وأن يكون الوالء لها أوال وأخيرا.

وفي هذه املناسبة، ال يفوتني 
أن أعبر عن الشــكر والتقدير 
للجهود املميزة والدور اإليجابي 
الذي اضطلــع به األخ مرزوق 
علي الغامن رئيس مجلس األمة 
فــي إدارة األعمــال البرملانيــة 
وتنظيمها، وكذلك ســمو األخ 
الشــيخ صبــاح خالــد احلمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء 
على ما قام به وإخوانه الوزراء 
من جهد دؤوب وإجناز مشهود 
فــي ظــل الظــروف العصيبة 
التي عاشتها البالد جراء وباء 
«كورونا» وتداعياته على مدى 

الشهور العشرة املاضية.
كمــا أود أن أســجل مجددا 
عميق الشكر والتقدير ملا أبداه 
اإلخوة املواطنــون الكرام من 
مشاعر فياضة بالوالء وعواطف 
صادقة بالوفاء إثر تولينا مسند 
اإلمارة وتزكية سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد اجلابر 
الربــاط  الصبــاح مجســدين 
التاريخــي والعهد الوثيق بني 
شعب الكويت الوفي وقيادته 
وهــو ربــاط نعتز بــه جميعا 

ونحرص عليه ونعمل دائما على 
صيانته وتعزيزه، وكونوا على 
ثقــة كاملة بأن كويتنا الغالية 
ستظل دوما بعون اهللا وتعاون 
أبنائها دار عــز وأمان ورخاء، 
ســائال اهللا ســبحانه وتعالى 

بعــد ذلــك حتــدث رئيس 
مجلــس األمة مــرزوق الغامن 
قائال: بسم اهللا الرحمن الرحيم
العاملــني،  احلمــد هللا رب 
والصالة والسالم على أشرف 
املرســلني ســيدنا محمــد بــن 
عبــداهللا النبي األمــني، وعلى 

آله وصحبه أجمعني.
حضرة صاحب السمو أمير 

البالد، حفظكم اهللا ورعاكم، 
سمو ولي العهد، رعاكم اهللا، 
سمو رئيس مجلس الوزراء، 

وفقكم اهللا، 
الزمالء األفاضل، 
الضيوف الكرام، 

السالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته

جاء في التنزيــل احلكيم، 
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:
بســم اهللا الرحمن الرحيم 
(وقل رب أدخلني مدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق واجعل 
لي من لدنك ســلطانا نصيرا)

ڈ اإلسراء/٨٠ 

حضرة صاحب السمو أمير 
البالد، حفظكم اهللا ورعاكم..

اسمحوا لي أن أستهل كلمتي 
بذكرى غالية في نفسى، عزيزة 
على قلبي، ماثلة في وجداني، 
يهتز لها كياني، ال يغيب عني 
خيالها، وال يخطر لي نسيانها، 
إنها ذكرى جبلنا األشم، وبدرنا 
األمت، سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، 
طيــب اهللا ثراه، الــذي اعتدنا 
على مدى سبع سنوات، وعند 
افتتــاح كل دور انعقــاد، على 
األنــس مبخاطبتــه، والغبطة 

مبجاورته.
كنت أشعر كلما التفت إليه - 
وأنا أخاطبه - أنني في حضرة 
وطن باذخ وشعب شامخ، في 
حضرة تاريخ سياسي عريق، 
وإرث حضــاري ســامق، فــي 
حضــرة جتربة قيادية فريدة، 

وحكمة ملهمة رشيدة.
فهذا املقام - بحق - يذكرني 
باألمير اإلنسان، الذي ما زالت 
ذكراه عالقــة في أركان املكان، 

لكم السداد والتوفيق في خدمة 
الوطن واملواطنني وأن يحفظه 
ويدمي عليه نعمة األمن والرفاه 

إنه سميع مجيب.
كلمة رئيس املجلس

للعهــد، وهــو رجــل عرفــه 
الكويتيون باالستقامة والعدالة 
واحلزم، فتبوأ في نفوسهم املكان 
الالئق به من احملبة والتقدير، 
بدوره الفاعل، وعطائه احلافل، 
على مدى خمسني عاما، أرسى 
فيها -في جميع املناصب التي 
تقلدها- مبدأ العدل واملساواة، 

وعدم املداهنة واحملاباة.
وفقك اهللا ملا يحب ويرضى 
يا صاحب السمو، وسدد على 
درب احلــق واخليــر خطــاك، 
ومتعكــم وولــي عهدكم األمني 
مبوفور الصحة والعافية والعمر 

املديد، انه سميع مجيب.

حضرة صاحب السمو أمير 
البالد، حفظكم اهللا ورعاكم..

ها نحن على مشارف انتهاء 
التشــريعي اخلامس  الفصــل 
عشر، ليتم املجلس بذلك عمره 
الدستوري كامال، وهذا األمر لم 
يحــدث منذ أكثر من عشــرين 

عاما.
لقد دار املجلس دورته، وأمت 
مدته، بفضل اهللا سبحانه، ثم 
بدعم القيادة السياسية احلكيمة، 
والتعاون النيابي، على الرغم 
من الظروف االستثنائية التي 
شهدناها، واملتمثلة في اجلائحة 
الصحية التي اجتاحت العالم، 
وبالتصعيــد السياســي الذي 
متخض عن عدد غير مسبوق من 
االستجوابات، وبهيمنة قضايا 
شديدة احلساسية على املشهد 
السياسي، فضال عن احملاوالت 
اليائسة التي كانت تسعى على 
الــدوام إلى حل املجلس، إال أن 
املجلس أكمل مدته الدستورية 
كاملة وفقا لرغبة فقيدنا الكبير، 
طيب اهللا ثراه، ورغبة سموكم 

حفظكم اهللا ورعاكم.
مضــت أربــع ســنوات من 
العمل البرملاني الدؤوب، وتوشك 
صفحتها أن تنطوي، بإجنازاتها 
وإيجابياتهــا  وإخفاقاتهــا، 
وســلبياتها، ليرجــع بعد ذلك 
ممثلو الشعب إلى الشعب مرة 
أخرى، ليقــول كلمته الفصل، 
بتجديد الثقة ملن يراه أهال لها، 

وستبقى -بإذن اهللا- حاضرة 
في كل زمان، يخفق لها اجلنان، 

ويهتز لها الوجدان.
علــى أن مــا يعزينــا عــن 
فقــده، مــن تســلم الراية من 
بعده، وهو صنوه في الكفاح، 
وشــريكه في النجاح، حضرة 
صاحب الســمو الشيخ نواف 
األحمــد اجلابر الصبــاح أمير 
البالد - حفظــه اهللا ورعاه- 
الذي تولى مســؤولية البناء، 
وواصل مسيرة العطاء، بروح 
وثابة، وهمــة عالية، وعزمية 

قوية، ولسان حاله يقول:
نبني كما كانت أوائلنا تبني 
ونصنــع مثل مــا صنعوا، وال 
غرو في ذلك، فأنت - يا سمو 
األمير- ابن تلك املدرسة العريقة 
التي أجنبت قادة حكماء، وسادة 
جنبــاء، نشــروا علــى بالدهم 
جناح الفضل والبذل، وحكموها 

باملساواة والعدل.
فباســم األمة أعزيك مجددا 
-يا ســمو األمير- برحيل من 
كنت له سندا في امللمات، وعضدا 

في املعضالت.
وباسم األمة أهنئك - مرة 
أخرى- على تولي سموك مقاليد 
احلكم في البالد أميرا حكيما، 
ووالدا رحيما، وأبا للسلطات، 
وحارسا للدستور، وأمينا على 

مصالح الوطن واملواطنني.
كمــا أهنئكــم يــا صاحــب 
الســمو، حفظكم اهللا ورعاكم، 
املباركــة  مبادرتكــم  علــى 
بسرعة تزكيتكم لولي عهدكم 
األمني الشــيخ مشــعل األحمد 
اجلابر الصبــاح، حفظه اهللا، 
وعلــى مبايعــة ممثلــي األمة 
لــه باإلجمــاع، في جــو مفعم 
بالسعادة والسرور، والغبطة 
واحلبــور، جددت فيه الكويت 
طرح مثالها االستثنائي الرائد، 
ومنوذجها التاريخي الراشــد، 
في االنتقال الســلس والهادئ 
ملقاليد احلكم في البالد في فترة 

زمنية قياسية.
لقد كانت تزكيتكم لســمو 
ولي العهــد مبعث أمان ومحل 
اطمئنان، فبايعتــه األمة وليا 

وبحجبهــا عن من يــراه دون 
مســتوى املسؤولية والتحدي 

والطموح.
واثقــني بحســن اختيــار 
الشعب، متطلعني إلى مجلس 
جديد، يكون - بإذن اهللا - على 
قدر التحديات الوطنية، الداخلية 

واخلارجية.
مجلــس يعرف كيف يحدد 
يضــع  وكيــف  األولويــات، 
االستراتيجيات، وكيف يضبط 
األجنــدات، وكيــف يضطلــع 

باملسؤوليات.
مجلــس يضــع يــده على 
اجلروح املفتوحة ليداويها، ال 

لينثر امللح عليها.
مجلــس يتبنــى مــا هــو 
مستحق على املستوى الوطني، 
ال الهامشي من القضايا وال إلى 
التناكف السياســي الذي أهدر 
جهودنــا وأضــاع مــن وقتنا 

الكثير.
مجلس يحمل هموم الشعب 
على عاتقه، ويجتهد في تلبية 
احتياجاته وحتقيق طموحاته.
مجلــس يغلــب املصلحــة 
املصالــح  علــى  الوطنيــة 

الشخصية.
مجلس يحافظ على استقرار 
الوطن وأمنه من كيد الكائدين 

وعبث العابثني.
مجلس يتعاون مع حكومة 
قوية متجانسة، لتنفيذ خارطة 
طريق واضحة، ملواصلة مسيرة 

بناء البالد، ومحاربة الفساد.
القــادم  أمــام املجلــس  إن 
حتديــات وملفــات ال حتتمــل 
التأجيل، ملفات بعضها مزمن، 
وبعضها اآلخر مستجد، وهنا 
يؤسفني أن أقول إنها لم حتظ 
مبــا تســتحق مــن االهتمــام 
والتركيز، بل مت التعاطي معها 
باعتبارها قضايا هامشــية، ال 

يعبأ بها وال يلتفت إليها!
يأتي فــي طليعتها: قضايا 
العجز في امليزانية، وانخفاض 
أسعار النفط واحلاجة امللحة إلى 
إصالحات اقتصادية ضرورية، 
وتنويع مصادر الدخل، لضمان 
استمرار العيش الكرمي للمواطن 

واألجيال القادمة.
القضيــة  لــم حتــظ  كمــا 
اإلســكانية بالرعايــة الكافية، 
وهي قضية تشغل بال كل أسرة 
كويتية، تنتظر بيتا يجمعها، 

ومسكنا يلّم شملها.
فضال عن التهميش املجحف 
لقضايا التعليم وتطوير املناهج 
وطــرق التدريــس وتشــجيع 
البحــث العلمي، التي شــهدت 
في الســنوات األخيرة تراجعا 

مخيفا.
ناهيــك عن جتاهــل امللف 
الشائك، الذي يخشى كثير من 
السياسيني االقتراب منه، وهو 
ملف الهوية الوطنية، ومعاجلة 
أوضاع املقيمــني بصورة غير 
قانونية، هــذا امللف الذي بقي 
عقــودا بال حلــول عملية، وال 
معاجلــات واقعيــة، واســتمر 
متروكا للمزايدات السياســية 
والتكسبات االنتخابية، فلم يتم 
إنصاف املستحقني، وال كشف 

زيف املدعني واملزورين.
هــذا، وإن مقيــاس النجاح 
البرملاني  احلكومي واإلجنــاز 
سيظل دائما مرتبطا باملواجهة 
الشــجاعة للقضايا املصيرية، 
والتصــدي اجلــاد للتحديات 

الكبرى.
لــذا، فــإن الواجــب علينا 
ككويتيــني أن نوجــه خطابنا 
السياســي فــي هــذه املرحلة 
احلرجــة باجتاه القضايا التي 
ال حتتمل التأجيل والتسويف 
والتجاهل، القضايا التي تشكل 
قنابل موقوتــة، القضايا التي 
متثل تهديــدا حقيقيــا لرخاء 

بالدنا ومستقبل أوالدنا.
لنتداعى إلى تبنيها، ونتحد 
في توليها، وأن نوحد جهودنا 
فــي حلهــا ومعاجلتهــا، وأن 
يكون ذلك بطرح واقعي، وفق 
برنامج زمني عملي، بعيدا عن 
اخلطابات العاطفية، واألساليب 
علــى  القائمــة  الفوضويــة، 
املزايدات االنتخابية واملهاترات 

السياسية.
وقبل اخلتام أجد لزاما علي 
أن أتوجه بالشكر اجلزيل الى 
ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالــد احلمد 
الصباح، الذي تولى زمام أمور 
احلكومة وهــي مثقلة مبلفات 
كبيرة، وقضايا خطيرة، في ظل 
ظرف استثنائي ووباء عاملي، 
أشكره على تعاونه الكبير مع 
مجلس األمة، وسعيه احلثيث 
على التنســيق معــه في ملف 
«كورونــا»، وامللفــات األخرى 

املهمة واحلساسة.
ختاما..

أسأل اهللا العلي القدير أن 
الكويت، قيادة وشعبا  يحفظ 
من كل شــر ومكروه، ويســدد 
على دروب التقــدم واالزدهار 
واالستقرار خطاها، انه سميع 
مجيب الدعوات وقبل أن أنهي 
كلمتي أجد من الواجب علي يا 
سمو األمير أن أتقدم لك بجزيل 
الشكر واالمتنان والعرفان على 
مــا تفضلت به قبــل قليل في 
نطقك السامي من كلمات بحقي 
وإنها بالتأكيد ســتكون دافعا 

لبذل مزيد من العطاء.

صاحب السمو: علينا جميعًا التمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة 
وفي مقدمتها وحدتنا الوطنية وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا كأسرة واحدة

مسيرتنا الوطنية شهدت أحداثًا مفصلية بالغة الصعوبة إذ فقدنا الوالد أميرنا الراحل ونؤكد استمرارنا على مسيرته ونهجه

ال نقول إننا في جتربة برملانية إمنا ممارسة راسخة 
مضى عليها قرابة الـ ٦٠ عامًا

االنتخابات النيابية أمانة ومسؤولية وطنية كبرى تتحقق 
بها مرضاة اهللا والضمير في ُحسن اختيار ممثلي األمة

الشكر والتقدير للجهود املميزة والدور اإليجابي الذي قام 
به األخ رئيس مجلس األمة في أداء األعمال البرملانية

أشكر رئيس مجلس الوزراء على ما قام به وإخوانه الوزراء 
من جهد دؤوب وإجناز مشهود في ظل أزمة «كورونا»

عميق الشكر والتقدير ملا أبداه اإلخوة املواطنون من مشاعر 
فياضة بالوالء إثر تولينا مسند اإلمارة وتزكية سمو ولي العهد

كونوا على ثقة كاملة بأن كويتنا الغالية
ستظل دومًا بتعاون أبنائها دار عز وأمان ورخاء

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد وأنس الصالح ود.فهد العفاسي ومبارك احلريص والشيخ د.أحمد الناصر 
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سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل اجللسة

أقولهــا شــكرا نيابــة عن 
النــواب،  أخواتــي وإخوانــي 
واحلمد هللا رب العاملني، والسالم 

عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
كلمة رئيس الوزراء

ومن ثم حتدث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد قائال: 
«بسم اهللا الرحمن الرحيم

(وأن ليس لإلنســان إال ما 
سعى وأن ســعيه سوف ُيرى 
ثم يجزاه اجلزاء األوفى) ڈ
حضــرة صاحــب الســمو 
الشــيخ نواف األحمــد اجلابر 

الصباح أمير البالد
حفظكم اهللا ورعاكم

سمو الشيخ مشعل األحمد 
اجلابر الصباح

ولي العهد حفظكم اهللا
معالــي األخ مــرزوق علي 

الغامن احملترم
رئيس مجلس األمة

األخوات واإلخــوة أعضاء 
املجلس احملترمني

السالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته

يطيب لي ونحن نســتقبل 
معا هــذا الــدور التكميلي من 
أدوار انعقاد مجلســكم املوقر 
في الفصل التشريعي اخلامس 
عشــر أن أتوجه إليكم جميعا 
باسمي وباسم أخواتي وإخواني 
الوزراء بخالص التحية وصادق 
التمنيات، داعيا اهللا تعالى أن 
يهيــئ لنــا اخلير واســتمرار 
التعاون الذي حتقق خالل عمر 
احلكومة القصير واســتطعنا 
فــي ظلــه أن نــؤدي األمانــة 
التي نحملهــا في أعناقنا نحو 
الكرام  الغالية وأهلها  الكويت 

ما استطعنا.
لقــد شــاءت إرادة املولــى 
راد  وال  وتعالــى  ســبحانه 
لقضائه أن يكــون افتتاح هذا 
الدور التكميلي وقد رحل عنا إلى 
جنة اخللد بإذن اهللا سمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح، طيب اهللا ثراه، 
بعد حيــاة حافلة بالعطاء من 
أجــل وطنه وإخوانــه وأبنائه 
ومن أجل أبناء اخلليج العربي 
العربية واإلسالمية،  واألمتني 
بل ومن أجل اإلنسانية جمعاء 
التــي كان قائــدا لعملهــا، لقد 
كان رحمــه اهللا راعيــا حكيما 
للدميقراطية وقائدا محنكا لبناء 
وطنه الغالي، فهنيئا له دعوات 
مواطنيــه ومحبيــه في العالم 
أجمع ونسأل اهللا أن يكون ممن 
قال لهم احلق سبحانه وتعالى 
(يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي 
فــي عبــادي وادخلــي جنتي) 

ڈ
األخ الرئيس

األخوات واإلخوة األعضاء 
احملترمني..

لقد شــهدت الكويت وشهد 
العالم أجمع متاسك الكويتيني 
التشــريعية  ومؤسســاتهم 
والتنفيذية والقضائية بتقاليدها 
الراســخة فيما مت مــن انتقال 
السلطة في سالسة ويسر إلى 
صاحب الســمو الشيخ نواف 

األحمد اجلابر الصباح، حفظه 
اهللا ورعاه، أميرا للكويت.

كما شهد العالم تزكية سمو 
الشيخ مشــعل األحمد اجلابر 
الصبــاح، حفظــه اهللا، لوالية 
العهد وقد متت مبايعته بإجماع 
مجلســكم املوقر وهو ما يؤكد 
أن الكويت الغالية دولة دستور 
ومؤسســات وأن الدستور هو 
امليثاق الغليظ الذي يلتف حوله 
جميع أبناء الكويــت األوفياء 

متمسكني به طريقا ومنهاجا.
نبتهل إلى املولى القدير أن 
يعني حضرة صاحب الســمو 
أمير البالد، حفظه اهللا ورعاه، 
على حمل املسؤولية الوطنية 
وســموه أهل لها بإذن اهللا مع 
التأكيد على تضافر كل اجلهود 
وتالحم كل الســواعد ملساندة 
سموه من أجل رفعة هذا الوطن 
املعطاء وتقدمه وحتقيق آمال 
املواطنني وتطلعاتهم نحو غد 
أفضل بعون ومساندة عضده 
سمو الشــيخ مشــعل األحمد 
اجلابــر الصباح ولــي العهد، 

حفظه اهللا.
األخ الرئيس 

األخوات واإلخوة األعضاء 
احملترمني..

الكويت بسياســة  تلتــزم 

تظــل القضيــة الفلســطينية 
وهــي قضيتنا املركزية بعيدة 
عــن الوصول إلى حل شــامل 
ودائــم لهــا األمر الــذي نؤكد 
معه التــزام الكويت بالوقوف 
إلى جانب الشعب الفلسطيني 
ودعم خياراتــه وتأييدنا لكل 
اجلهود الهادفــة إلى الوصول 
إلى حل عادل وشامل للقضية 

الفلسطينية.
عاملنــا  مســتوى  وعلــى 
اإلسالمي، نعمل في إطار منظمة 
التعاون اإلســالمي وبتنسيق 
وتعاون مع أشقائنا في املنظمة 
علــى تعزيز دورها لدعم روح 
الســمحاء وااللتزام  شريعتنا 
بتعاليمنــا الســامية ورفعــة 
ديننا احلنيف وحتقيق املطالب 
املشروعة ألبناء األمة اإلسالمية 

في التقدم والنمو والرخاء.
وعلــى الصعيــد الدولــي، 
نواصــل العمــل والتفاعل مع 
املجتمع الدولــي عبر مختلف 
آلياته وفي مقدمتها منظمة األمم 
املتحدة لتجسيد دورنا اإلنساني 
وحرصنا على حتقيق تطلعات 
البشرية مبستقبل يسوده األمن 

ويعمه السالم.
األخ الرئيس

األخوات واإلخوة األعضاء 

خارجية راسخة ملتزمة بثوابتها 
املبدئية أرســى دعائمها سمو 
األميــر الراحل الشــيخ صباح 
األحمــد اجلابر الصباح، طيب 
اهللا ثراه، وال شــك أننا ندرك 
جميعا حجم التحديات اجلسيمة 
واملخاطر احملدقة على مستوى 
تطورات األحداث في منطقتنا 
ما يستوجب معها العمل وبكل 
اجلهد لضمان أمننا واستقرارنا 
واحلفــاظ علــى مصاحلنــا، 
فالكويت ســتبقى كمــا كانت 
دائما ســاعية للخير والسالم 
فعلى صعيــد عملنا اخلليجي 
ســنواصل املســاعي اخليــرة 
إلنهاء اخلالف الذي نشب بني 
األشقاء والذي أضعف وحدتنا 
وأضر مبكتسباتنا وسنواصل 
العمل على دعم مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والتفاعل 
البناء مع آلياته باعتباره إطارا 
يحقق مصاحلنا ويلبي تطلعات 

شعوبنا.
وعلى مستوى عملنا العربي 
املشــترك، نحــرص على دعم 
وتأييد كل اجلهود الهادفة إلى 
جتاوز خالفاتنا ووضع املصالح 
العليا ألمتنا فــوق كل اعتبار 
ملا ميثلــه ذلك من مســؤولية 
تاريخيــة علينــا جميعــا كما 

في ترسيخ البنية التشريعية 
في مختلف املجاالت وامليادين.

وما زلنا نتطلع إلى حتقيق 
املزيد مــن القوانني املعروضة 
على مجلسكم املوقر وعلى سبيل 
املثال قانون تعديل أحكام قانون 
املرور الذي يهدف إلى احلفاظ 
على األرواح واملمتلكات ويضفي 
مزيدا من االنضباط وااللتزام 
علــى الطرقات وقانــون إقامة 
األجانــب الذي ســيقضي على 
ما يعرف باسم جتارة اإلقامات 
واالجتــار في البشــر وقانون 
االستيراد وقانون تعديل قانون 
االحتياطات الصحية للوقاية من 
األمراض السارية والذي يتيح 
آلية الســداد الفــوري ملخالفي 
االشتراطات الصحية وغيرها 
من مشروعات القوانني العاجلة. 
وإذا كان هذا اإلجناز في اجلانب 
التشريعي ملجلسكم، فإن الثابت 
أن اجلانب الرقابي ملجلســكم 
املوقــر قد طغى علــى اجلانب 
التشــريعي من خالل عشــرة 
اســتجوابات قدمــت في خالل 
أقل من عشــرة أشهر من عمر 
هذه احلكومة الذي لم يتجاوز 
الســنة وهللا احلمــد جنحــت 
احلكومــة فــي بيــان احلقائق 
كاملــة في هذه االســتجوابات 

احملترمني..
املمارســة  كانــت  لقــد 
الفصــل  الدميوقراطيــة فــي 
التشــريعي احلالــي حكومــة 
ومجلســا لبنة بناء في صرح 
الكويتية وكان  الدميوقراطية 
االختالف واالتفاق دافعه حرص 
اجلميع علــى املصلحة العامة 
وجاء دور االنعقاد الذي مضى 
حافال بالعمل واإلجناز كما كان 
حافال بالصعــاب والتحديات، 
ولسنا في مقام عرض اإلجناز 
في مجلســكم املوقــر، فلقد مت 
بفضل من اهللا إقرار العديد من 
مشروعات القوانني املهمة منها 
اتفاقية تقسيم املنطقة املغمورة 
احملاذيــة للمنطقة املقســومة 
بني الكويــت واململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة وقانون 
تعديل أحــكام قانون مكافحة 
املخدرات وتنظيم اســتعمالها 
واإلجتار فيها وقانون تغليظ 
العقوبات ملخالفي االشتراطات 
الصحيــة بقانون االحتياطات 
الصحية للوقاية من األمراض 
تأجيــل  وقانــون  الســارية 
حتصيل أقساط عمالء صندوقي 
املتعثرين ودعم األسرة وقانون 
اإلفالس وقانون حماية املنافسة 
وغيرها من القوانني التي تسهم 

وفي إبراز الــرد املقنع على ما 
جاء فيها، وال شك أن االختالف 
ســمة إيجابيــة ويبقى مصدر 
إثــراء للعمل البرملاني، كما أن 
املساءلة أمر محمود إذا ما كانت 
محكومة بالضوابط الدستورية 
وتســتهدف  واملوضوعيــة 

املصلحة الوطنية.
األخ الرئيس

األخوات واإلخوة األعضاء 
احملترمني..

لقــد حــّل بالعالــم أجمــع 
والكويــت جــزء منــه جائحة 
ڤيــروس كورونــا الــذي فتك 
مبناحي احلياة املختلفة وأثر 
على جميع القطاعات االقتصادية 
والغذائيــة  واللوجســتية 
والتعليميــة وغيرهــا وأدى 
إلى تعطيل التعليم والطيران 
واضطراب أسواق العمل وإفالس 
العديد من الشــركات العاملية 
الكبرى واملتوسطة والصغيرة 
البطالــة املاليني من  وأصابت 

البشر حول العالم.
وبفضل من اهللا، فقد جنحت 
احلكومة في تكريس كل اجلهود 
ملواجهــة هذه األزمــة التي لم 
تنته بعد وتشــير املؤشــرات 
إلى تصاعد انتشــاء الوباء في 
حال عدم االلتزام باالشتراطات 

الصحية.
ولعله من اإلنصاف في هذه 
املناســبة أن نثمن كل اجلهود 
اجلبــارة التي بذلت من جميع 
اجلهات ملكافحة هذه اجلائحة 
وعلى وجه اخلصوص الصفوف 
األماميــة مــن أطبــاء وهيئات 
متريــض وكــوادر مســاعدة 
فــي وزارة الصحــة ورجــال 
الشــرطة واجليــش واحلرس 
الوطني واإلطفاء واملتطوعني 
والقطاع اخلــاص وجميع من 
شــارك في انتظــام العمل في 
املرافــق واجلهــات احلكومية 
أثناء مكافحة جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد، وذلك سعيا 
من اجلميع لتجاوز هذه األزمة 
والعمل وعلى استعادة مقومات 
احليــاة الطبيعية واســتكمال 
التنمية  برامــج ومشــروعات 
والبنــاء فــي جميــع املرافــق 
واخلدمات وفق اإلمكانات املتاحة 
وال يفوتنا التنويه بكل الشكر 
والتقدير لكل املساهمات املادية 
والعينية التي مت تقدميها لدعم 

مواجهة هذا الوباء.
وهنا جتــدر اإلشــارة إلى 
ما ملســناه من تفهــم وتعاون 
إيجابــي من مجلــس األمة في 
دعم جهود احلكومة في مواجهة 
انتشــار الوباء، كما ال يسعني 
إال أن أتوجه بالشكر والتقدير 
ملعالي األخ مرزوق علي الغامن 
رئيس مجلس األمة على ما قام 
به من جهود استثنائية مشهودة 
وجتســيد التعاون البّناء بني 
املجلس واحلكومــة وحتقيق 
العديد من اإلجنازات املتميزة.

األخ الرئيس
األخوات واإلخوة األعضاء 

احملترمني..
ال شك أن من أهم التحديات 
التي واجهت احلكومة خالل أزمة 
كورونا حتديات االستمرار في 
البناء، إال أن جهود احلكومة لم 
تتوقف فيها مسيرة البناء في 

كل املجاالت.
التعليم، فقد  فعلى صعيد 
بدأ العام الدراسي اجلديد ٢٠٢٠ 
/٢٠٢١ جلميــع مراحل التعليم 
العــام فــي ٤ أكتوبر ٢٠٢٠ مبا 
يزيــد علــى ٥٠٠ ألــف طالــب 
باستخدام التقنية والتعليم عن 
ُبعد وذلك عن طريق الفصول 
االفتراضية (املتزامنة) والتي 
جــاوز عددهــا ١٢٠ ألف فصل 
يوميا باإلضافة للحصص (غير 
املتزامنة) املسجلة وغيرها من 

األنشطة.
البعثــات  فتــح  مت  كمــا 
اخلارجية بقبــول ٢٨٤٨ بعثة 
بزيادة أكثر من ١٠٠٠ بعثة عن 
العــام املاضي وبقبــول ٦٠٤٠ 
طالبــا للبعثــات الداخلية كما 
يجري استكمال التسجيل في 
جامعة الكويت والتسجيل في 

املعاهد التطبيقية.
وعلــى صعيــد مشــاريع 
البنيــة التحتيــة، فلم يتوقف 
العمل باملشاريع احليوية رغم 
انشغال كل اجلهات احلكومية 
مبواجهــة اجلائحة واســتمر 
العمل مبشاريع املدن اإلسكانية 
والطرق الرئيســية والداخلية 
ومشاريع مطار الكويت الدولي 

 الوحدة الوطنية سالحنا األقوى في مواجهة كل التحديات 
واألخطار واألزمات و أدعوكم ألن تكون فزعتكم جميعًا للكويت 

أن يكون الوالء لها أوًال وأخيرًا

الشيخ فهد جابر العلي والشيخ فواز اخلالد والشيخ مشعل اجلابر العبداهللا ومحمود بوشهري وناصر احلجرف
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رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

وغيرها من املشاريع الرئيسية 
وعلى صعيد اختالالت التركيبة 
الســكانية فقد قامت احلكومة 
بوضع برنامج محدد األهداف 
واملدة الزمنية ملعاجلة اختالالت 
سوق العمل وانعكاساتها على 
التركيبة الســكانية والذي مت 
عرضــه علــى جلنــة تنميــة 
املوارد البشــرية في مجلسكم 
املوقر مبحاوره الثالثة شاملة 
للعمالــة  الذكــي  االســتقدام 
والتحــول الرقمــي للخدمــات 
احلكومية املختلفة والتوطني 

في القطاع اخلاص.
وإذا كان اهللا تعالــى قــد 
حبانا بنعمــة الثروة النفطية 
في بلدنا الذي يســر لنا حياة 
رغــدة كرميــة، إال أن تذبــذب 
أســعاره وتقلب أسواقه يلقي 
علينا جميعا مسؤولية العمل 
علــى احملافظــة علــى الرخاء 
متمثــال في أمريــن مهمني هما 
مضاعفة العمل واإلنتاج لتنويع 
مصادر الدخل وإيجاد مصادر 
دخــل بديلة وترشــيد اإلنفاق 
واالستهالك، إذ ينبغي أن يبدأ 
في اجلهات احلكومية من خالل 
إجراءات مدروســة وجادة مع 
التأكيد على عدم املساس باملظلة 
االجتماعية للمواطنني وضمان 
أسباب احلياة الكرمية لهم فقد 
عملــت احلكومــة جاهدة على 
الهيكلية  معاجلة االختــالالت 
فــي االقتصاد الوطني واملالية 
العامة لضمان استدامة الرخاء 
في الدولــة في ظل التوصيات 
التــي أشــارت إليهــا تقاريــر 
مؤسسات التصنيف السيادي 
الدولية فــإن اهتمام احلكومة 
بتحسني مؤشــرات التصنيف 
الســيادي الدوليــة ينبــع من 
توجيــه الدعــوم ملســتحقيها 
واحلد من املصروفات احلكومية 
وتنويــع اإليرادات وتطويرها 
وإيجــاد أدوات متويليــة أكثر 

استدامة للموازنة العامة.
هــذا وال شــك بــأن جهود 
احلكومة مســتمرة الستكمال 
محاصرة اآلثــار التي خلقتها 
كورونــا  ڤيــروس  جائحــة 
علــى االقتصــاد بوجــه عــام 
وعلى املشــروعات املتوسطة 
والصغيرة بوجه خاص والتي 
تســتوجب املزيد من التعاون 

وتضافر اجلهود.

األخ الرئيس
األخوات واإلخوة األعضاء 

احملترمني..
إن استكمال احلكومة لتنفيذ 

برنامــج عملهــا خــالل الفترة 
التــي أتيحــت لهــا باإلضافــة 
إلــى مواجهــة اجلائحــة كان 
هو الســبيل لتحقيق اإلصالح 
الداخلــي في مجاالته املختلفة 
والسيما استمرارها في مكافحة 
الفساد بجميع صوره وأشكاله 
والسعي إلى القضاء على أسبابه 
واجتثاثه من جــذوره تنفيذا 
لألوامر السامية بهذا الشأن، وقد 
سعت احلكومة إلى مواجهة هذه 
اآلفة منذ اليوم األول لها حيث 
قامــت بإحالة عــدد ٥٧ قضية 
تعد على املال العام إلى اجلهات 
القضائية كما أحالت عدد ١٠٤٢ 
جنحة تعــد على أمالك الدولة 
العامة ومت تسجيل أكثر من ٢٨٠ 
قضية اجتار بالبشــر وجتارة 

اإلقامات.
وفيمــا يتعلــق بتحقيــق 
التحول الرقمي الكامل جلميع 
اخلدمات احلكومية املقدمة، فقد 
مت االنتهاء مــن إطالق الهوية 
االلكترونيــة (هويتي) والتي 
تعد اللبنة األولى لبناء التحول 
الرقمــي، كمــا مت االنتهــاء من 
إعــداد تطبيــق الكويت كويت 
آب (سهل) والذي يعتبر نافذة 
حكومية موحدة وقناة لتسلم 
االشــعارات واإلخطــارات من 
كل اجلهــات احلكومية ويتيح 
للمواطن واملقيم الدخول املوحد 
إلى جميع اخلدمات احلكومية 
ويســهم فــي حتســني تقــدمي 
اخلدمــات إلكترونيــا ومتكني 
وصولهم بأقل تكاليف وبأسرع 
وقــت ويرفع الكفاءة ويرشــد 
اإلنفاق كما سيؤثر على اخلدمات 
املقدمــة لألفــراد فــي مجاالت 
الصحــة والتعليم والســالمة 

أول شحنة عاملية للنفط الثقيل 
من حقل جنوب الرتقة ما يحقق 
إيــرادات إضافيــة للدولــة في 
الوقت احلاضر ويسهم في تلبية 
جزء حيوي مــن االحتياجات 

احمللية للطاقة.
األخ الرئيس

األخوات واإلخوة األعضاء 
احملترمني..

إن احلكومة تدرك جيدا أن 
دور االنعقــاد التكميلــي الذي 
نفتتحه اليوم دور قصير جدا، 
السيما أننا على أبواب االستعداد 
إلجراء االنتخابات التشريعية 
ملجلس األمة للفصل التشريعي 
السادس عشر جتسيدا للنهج 
الدميوقراطي الذي جبلنا عليه 
وتؤكد احلكومة التزامها باتخاذ 
جميع ما يكفل إجراء االنتخابات 
في جو تسوده احلرية والنزاهة 
والشفافية واملنافسة الشريفة 
مع احلفــاظ علــى مقتضيات 
ودواعي املصلحــة العامة وما 
تفرضه مواجهة انتشار ڤيروس 
كورونا املســتجد من إجراءات 
وتدابيــر مبــا تســتوجبه من 
تعاون وتفهم لدى املرشــحني 
والناخبــني متمنيــا لإلخــوة 
املرشحني كل النجاح والتوفيق 
الستكمال املسيرة الدميوقراطية 
مــع التأكيد علــى أن احلكومة 
ستظل حريصة كل احلرص على 
تركيز اجلهود على عاجل األمور 
وأهمها في الفترة احلالية وأن 
يكون اجلهد املشترك والتعاون 
املأمول ســبيال إلــى جعل هذا 
الدور رغم قصره عامرا بالعطاء 
واإلجناز بتوفيق من اهللا تعالى، 
وأخيرا نسأله جلت قدرته أن 
ميدنــا بعونــه وتوفيقــه وأن 

واألمن ويحســن في األداء من 
خــالل وضع مؤشــرات قياس 
أداء ويتيــح إمكانيــة تســديد 
كل املســتحقات احلكومية من 
خــالل موقع واحــد، كما يتيح 
أيضــا احلصول علــى مواعيد 
ألي خدمــة حكوميــة تتطلب 
احلضور شخصيا ومن خالله 
تتحقق املتابعة والرقابة على 
أداء املوظفني وأخيرا يحد بشكل 

كبير من مظاهر الفساد.
وعلــى صعيد رفــع كفاءة 
اجلهــاز اإلداري للدولــة، فقد 
مت االنتهــاء من خارطة طريق 
إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي 
كما مت االنتهاء من اإلطار الوطني 
للحوكمة املؤسســية والدليل 
االسترشادي لتفعيل احلوكمة 
في األجهــزة احلكومية وبناء 

القدرات.
كمــا جتــدر اإلشــارة الــى 
أنه قد شــهدت األشهر القليلة 
املاضيــة حتســنا فــي ترتيب 
الكويت في مؤشر األداء البيئي 
ومؤشر السالم العاملي وتنمية 
احلكومة االلكترونية واخلدمات 
االلكترونية ورأس املال البشري 
والبيانات احلكومية املفتوحة 
واملشاركة االلكترونية كما متت 
ترقية بورصة الكويت إلى حالة 
األسواق الناشئة على مؤشر (ام 
اس ســي آي) اعتبارا من شهر 
نوفمبر املقبل ما ســيؤدي إلى 
تدفقات أجنبية، وحقق صندوق 
مؤسسة التأمينات االجتماعية 
أرباحا استثمارية قياسية بلغت 
٧٫٣ مليــارات دوالر فــي الربع 
األول بعد مراجعة استراتيجية 
املؤسسة االستثمارية وقامت 
شــركة نفط الكويت بتصدير 

انتخابية.
٭ الغامن مقاطعــا: مثل ما 

ايضا طلباتك انتخابية.
٭ عادل الدمخي: أنا سألتك 
سؤاال وهو باب ما يستجد من 
أعمال يوضع به كل ما ســبق 

من بنود.

انتخاب أعضاء اللجان
انتقــل املجلــس إلــى بنــد 
اللجــان  أعضــاء  انتخــاب 

البرملانية.
هل يوافــق املجلــس على 
تزكية اللجان التي شكلت في 

دور االنعقاد الرابع بحالتها؟
(موافقة عامة)

٭ مرزوق الغامن:
هنــاك طلبــات وقبــل ذلك 
هنــاك طلب مقدم مــن النائب 
عادل الدمخي بإدراج الرســالة 
على بند الرســائل وقدم طلبا 
آخر، فتح باب ما يســتجد من 
أعمال لسحب االقتراحات بشأن 
إعادة حتديد الدوائر االنتخابية 
وهناك مقترحات مقدمة بطلب 
سحب االقتراحات ومناقشتها 
فــي جلســة ١٠/٢٠ مبداولتني 
وفقا للمادة (١٠٤) على ان يتم 

التصويت نداء باالسم.
وبعــد األمــني واملراقب، ال 
يجوز واآلن يجــوز ألن هناك 
جلانا شــكلت وان هناك طلبا 
لفتح باب ما يستجد من أعمال.
٭ عــادل الدمخــي: في كل 
جــدول اعمــال تضــع بنــد ما 

يستجد من أعمال.
كل  الغــامن:  مــرزوق  ٭ 
الفصول السابقة كانت أدوارها 
عادية انا ذكرت ادوار االنعقاد 

التكميلية.

يحفــظ كويتنا الغالية من كل 
سوء ومكروه برعاية وتوجيه 
حضــرة صاحب الســمو أمير 
البالد ودعم ســمو ولي عهده 
األمني، حفظهما اهللا ورعاهما.

وآخر دعوانا أن احلمد هللا 
رب العاملني.

اجللسة اخلاصة

افتتح رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجللسة اخلاصة 
 ٢٠٢٠/١٠/٢٠ الثالثــاء  امــس 
ملناقشــة عــدد مــن القوانــني 
وتقاريــر اللجــان، وتال األمني 
العام أسماء األعضاء احلاضرين 
والغائبــني واملعتذريــن عــن 

اجللسة.

انتخاب أمني السر
٭ مرزوق الغامن: هل يوافق 
املجلــس علــى إعــادة تزكيــة 
الدكتور عــودة الرويعي أمينا 

للسر؟
(موافقة عامة)

٭ مرزوق الغامن: هل يوافق 
املجلس على إعادة انتخاب نايف 

املرداس مراقبا؟
(موافقة)

٭ عبدالكرمي الكندري: كالم 
رئيس املجلس ورئيس احلكومة 
فــي أداء النــواب غير صحيح 
فمن يحق لــه أن يقيم النواب 
هو الشعب، فال يجوز أن يقال 
إن اجلزء الرقابي قد طغى وهذا 

به مساس للمجلس.
٭ مرزوق الغامن: ال يوجد 
مساس بأحد وهذه كلمتي وأنا 
متمسك بها وكل يعبر عن رأيه.

٭ عادل الدمخي: أحتفظ عما 
جاء في كلمتك فأعتبرها كلمة 

٭ سعدون حماد: بالنسبة 
للطلبات التي تقدم في الساعات 
األخيــرة في موضوع ســحب 
مقترحــات الدوائر االنتخابية 
وإقراره بدون تقرير او مناقشة 
ليس بكيــف الواحد، انا ابي ٤ 
أصــوات، موضــوع الطلبــات 
االخيرة دغدغة مشاعر املواطنني 

وينك بالسنوات األولى.
وجرى التصويت

احلضور ٥٧
موافقة ٢٤

عدم موافقة ٣١
امتناع ٢

عدم موافقة على فتح باب 
ما يستجد من أعمال.

٭ مــرزوق الغــامن: هنــاك 
طلب بفتح باب ما يستجد من 
اعمال، بشأن طلب من النائب 
بإلغــاء  العدســاني  ريــاض 
الراتب االستثنائي للنواب من 
خالل تعديل قانون التأمينات 

االجتماعية.
١٨ من ٥٤

(عدم موافقة)
٭ الغــامن ترفــع اجللســة 
وســنبدأ مباشــرة اجللســة 

اخلاصة.
افتتح رئيس مجلس األمة 
اجللسة اخلاصة امس الثالثاء 
٢٠٢٠/١٠/٢٠ وتــال األمني العام 
أســماء األعضــاء احلاضريــن 

واملعتذرين والغائبني.
٭ مرزوق الغامن: اجللسة 
خاصة استنادا الى املادة (٧٢) 
مــن الالئحــة ملناقشــة بعض 

القوانني.
١ - قانون الضمان املالي

ســبق أن وافــق املجلــس 
في جلسته الســابقة على هذا 

املداولــة  املشــروع وأرجئــت 
الثانية جللسة اليوم (امس).

٭ مرزوق الغامن: ال يوجد 
تقريــر تكميلــي، إذن نحــن 
مازلنا علــى التقرير األول في 
املداولة الثانية، فإذا لم تناقش 
التعديالت في اللجنة فليقدمها 
اآلن ألنه لــم يوجد تغيير في 

املداولة األولى.
٭ بــدر املــال: وافقنــا على 
تعديل املادتني األولى والثالثة 

من القانون.
٭ مرزوق الغامن: إجراءات 
التعديــل لــم نســتكملها ألنه 
صــار توافق املجلــس على ان 
تذهب التعديــالت الى اللجنة 
فال يوجد تعديل وافقنا عليه، 
فلتقــدم التعديالت مرة أخرى 
حتى نستكمل إجراءات التعديل.

٭ وزير املالية براك الشيتان: 
نحــن أمــام املداولــة الثانيــة 
ملشــروع قانون دعم وضمان 
متويل البنوك احمللية للعمالء 
املتضررين مــن أزمة كورونا 
والقانون شمل شريحة العميل 
الصغيــر والعمــالء اآلخريــن 
التــي تفــوق رؤوس أموالهــم 
٥٠٠ ألــف دينــار، وهو قانون 
يخدم االقتصاد، وبعد املداولة 
األولى كانــت هناك مالحظات 
للنواب بشأن (العمالء اآلخرون) 
وشرحنا وجهة نظرنا باستمرار 
جميع الشرائح املوجودة فيه.
ونظــرا ألهمية املشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة، رأت 
احلكومة، ونشكر سمو الرئيس، 
اننــا ال نضمن هذا القانون في 
هذه املرحلة (العمالء اآلخرون) 
وبالتالي سيختص باملشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، وبالتالي 
أصبــح هناك توافــق من جهة 
احلكومــة وبالتالــي ســيكون 
لــه أثر حول الســقف، فإذا مت 
اســتبعاد العمــالء اآلخريــن، 
فســتضع احلكومة سقفًا بدال 
من ٣ مليارات الى نصف مليار 
دينار كويتي، أي ســيكون من 
٣ مليــارات إلــى ٥٠٠ مليــون 
دينــار ويكــون القانون مقدما 
ألصحاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة حتى يستطيعوا 
االستمرار بأنشطتهم ورجوعهم 
الى اجلانب احلكومي في طلب 
الوظائف وذلك اســتجابة من 
احلكومــة ملالحظــات املجلس 
ومناقشتها القانون سوف يكون 
موجها فقــط للعميل الصغير 
التوافــق  واملتوســط وإذا مت 
فسيكون هناك تعديل على مواد 
القانون في املادة (رقم ١) وسيتم 

الغامن: تزكية سمو ولي العهد مبعث أمان ومحل اطمئنان 
وهو رجل عرفه الكويتيون باالستقامة والعدالة واحلزم

دت مثالها الرائد ومنوذجها التاريخي في االنتقال السلس والهادئ ملقاليد احلكم في فترة زمنية قياسية الكويت جدَّ

 أمت املجلس دورته بفضل املولى 
سبحانه ثم بدعم القيادة السياسية 

احلكيمة والتعاون النيابي على الرغم 
من الظروف االستثنائية 

 يجب العمل على تنويع مصادر 
الدخل لضمان استمرار العيش 

الكرمي للمواطن واألجيال القادمة

نثق في حسن اختيار الشعب 
متطلعني  إلى مجلس جديد 

يكون على قدر التحديات 
الوطنية الداخلية واخلارجية

لم حتَظ القضية اإلسكانية 
بالرعاية الكافية وهي قضية 

تشغل بال كل أسرة كويتية 
تنتظر بيتًا يجمعها

أمام املجلس القادم حتديات 
وملفات ال حتتمل التأجيل بعضها 

مزمن وبعضها اآلخر مستجد

مقياس النجاح احلكومي 
واإلجناز البرملاني سيظل دائمًا 

مرتبطًا باملواجهة الشجاعة 
للقضايا املصيرية

قضايا العجز في امليزانية 
وانخفاض أسعار النفط واحلاجة 

امللّحة إلى إصالحات اقتصادية 
ضرورية لم حتَظ باالهتمام

علينا ككويتيني أن نوجه خطابنا 
السياسي في هذه املرحلة احلرجة 

باجتاه القضايا التي ال حتتمل 
التأجيل والتسويف والتجاهل

الشيخ محمد العبداهللا وأحمد فهد الفهد ود.يوسف االبراهيم ومحمد أبواحلسن وخالد الفليجمحمد الصقرالشيخ أحمد النواف والشيخ طالل اخلالد والشيخ مبارك الدعيج
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د.حمود اخلضير ونايف املرداس وخالد العتيبي

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد متحدثا

إلغاء «العمالء اآلخرون».
وفي الفصل الثاني املادة (٣) 
كان هناك لبس بأنه لن يستفيد 
من السداد إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك 
كان به لبس ونتوافق مع إلغاء 

الشطر الثاني من العبارة.
في املادة رقم ٦ واملادة رقم 
٩ سوف نتحدث عن تخفيض 
ســقف تغطيــة هــذا القانون 
لتضمــن الدولة ٨٠٪ من أصل 

التمويل املقدم.
املــال العام ســوف يغطي 
املتضــرر املتعثر دون العوائد 
خالل األجل احملدد وبحد أقصى 

٥٠٠ مليون دينار كويتي.
«سداد املديونية دون فوائد 
أو عوائد وذلك في حال التعثر» 
تخفيض السقف من ٣ مليارات 
الــى ٥٠٠ مليون إلغــاء عبارة 
«العمالء اآلخرون» من القانون.
٭ عدنان عبدالصمد: هناك 
توافق على القانون ومالحظات 
النــواب مت األخــذ فيها فأرجو 
من النواب ممن لديهم تعديالت 
أال نتلخبــط، وهذه التعديالت 
احلكومية هي ما كنا نطالب به.

واملذكرة االيضاحية يجب ان 
تعدل وفق تعديالت وزير املالية 
وأطالــب النواب بأن مزيدا من 
التعديالت سيقحمنا في أمور 

أخرى.
٭ ريــاض العدســاني: في 
املــادة (١٢) هــي عبــارة عــن 
مديونيات صعبة ولن يلتزموا 
ويجوز للبنك املركزي إصدار 
ســندات للبنوك بقيمة الرهان 
وسيحجز املبلغ من االحتياطي 
العام هذا القانون سيئ ويضر 
باملال العام واالقتصاد، يجب ان 
يتم اقرار قانون توافقي يخدم 
العامــة واالقتصاد  املصلحــة 
الوطني ال يجوز أن تكون الدولة 

مرهونة للبنوك.
هــذا  الفضــل:  أحمــد  ٭ 
القانون نامي عليه وزير املالية 
من شــهر ٦، ومن يسوي هذه 
الربكة سكوت وزير املالية ١٠ 
أيام والقانون في السوشــيال 
ميديا «يطبخ» وال يوجد بيان 
يوضح، بينما ينشر بيان حق 
رفع احلصانــة وال ينزل بيان 

لهذا القانون املهم.
املشروعات الصغيرة نحن 
من دعمناها واستنزفنا وقتنا 
ووقــت اللجــان، لكــن كامــل 
الباب اخلامس ١٥ ألف رخصة 
وأغفلتــم ٦٣ ألــف كويتي في 
القطاع اخلــاص، وحذفته من 
القانون وردة فعله انه سيطرد 

الكويتيني.

لذلــك يأتي العمــالء بدون 
«العمالء اآلخرون»، وال يجوز 
ترك مصير ٦٣ ألف كويتي في 
القطــاع اخلاص ملهــب الريح، 
ووقت تطبيق القانون منذ أول 
شهر ٣، فهذا ال تعطيه «كاش»! 
فكيف يستفيد من القانون، إذن 
وقت الصرف ال بد من ان تتأكد 

من أكبر فئة تستفيد منه.
٭ عــودة الرويعــي: كلمة 
آخــرون مبلياريــن ونصــف، 
ومع «آخرون» ســاقط وبدون 
«آخرون» ساقط، معاجلة هذه 
القوانني بهذه الصورة ال يجوز.
يفتــرض ان تكــون هــذه 
املعاجلة موجودة في القانون، 
لكــن فــي آخــر جلســة وآخر 
حلظــات املجلــس نعالج هذه 
القضيــة، والناس يفكرون في 
القانــون يثير  رواتبهم، هــذا 

الشهية.
الــدالل: أشــكر  ٭ محمــد 
احلكومة على هذه التعديالت 
املهمة وينبغي ان نوافق عليها.
٭ بــدر املــال: التعديــالت 
املاليــة  املقدمــة مــن وزيــر 
مستحقة، ولنؤكد على قصرها 
علــى العميل الصغير، فيكون 
«العمالء الصغار واملتوسطون».
٭ عادل الدمخي: «العمالء 
املتضــررون» يجــب أن يكون 
واضحا، حتى ال تذهب األموال 
إلــى غيرهم، نطالب بتعديل ٣ 
أشــياء أولها الثالثة مليارات، 
وأن تكون املنحى القادم حسب 
الشريعة والوزير أكد أن التعامل 
مع أصل الدين وهذا جيد، وكذلك 
طالبنا مبســألة حتديد هؤالء 
أصحــاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة، ونحــن نرى ان 

واملتوســطة، ومت التوافق مع 
املجلس على شــكرهم وقدمنا 
التعديالت مكتوبة ومقدمة الى 

رئيسة اللجنة.
٭ صفاء الهاشــم (رئيسة 
اللجنة): لدينا اقتراح مقدم من 
بدر املال بتعديل عنوان القانون 
ليكون (دعــم وضمان متويل 
البنوك احمللية للعمالء الصغار 
واملتوســطني املتضرريــن من 

تداعيات أزمة كورونا).
تعديل مادة (١) بإلغاء عبارة 
(العمالء اآلخرون) ليقتصر على 
إضافة عبارة (العمالء الصغار 

واملتوسطون).
العمالء الذين كانوا يعملون 
بكفاءة تشغيلية والذين تضرر 

نشاطهم خالل ازمة كورونا.
(موافقة عامة).

أقتــرح وفق املــادة ١٠٣ أن 
يحــال القانــون الــى اللجنــة 
التشــريعية فقــط ملراجعــة 
الصياغــة، وجــرى التصويت 
علــى املداولة الثانيــة لقانون 

الضمان املالي.
احلضور ٥٧

موافقة ٢٦
عدم موافقة ٢٩

امتناع ٢
عدم موافقــة املجلس على 
مشــروع القانــون ويرفع من 

جدول األعمال.
٢ - التركيبة السكانية

٭ خليــل الصالح (رئيس 
اللجنة): اجتمعنا مع احلكومة 
األســبوع املاضــي بحضور ٤ 
وزراء و١٥ جهــة حكوميــة، 
واستمعنا الى املالحظات وأخذنا 

منها، والتعديالت كثيرة.
٭ أسامة الشاهني: التعديالت 

القانون ينقذ أناسا من السجن، 
وهي شريحة كبيرة من املجتمع 

الكويتي، ولن نتخلى عنهم.
٭ أسامة الشــاهني: نشكر 
احلملة الشــعبية التي انتهت 
الى توافق حكومي بعد أن كان 
مشروعا لتنفيع الكبار بعد أن 
أصبح حده ٥٠٠ مليون دينار 
كويتي وقيدناه بالشركات التي 
ال يزيــد عدد عمالهــا على ١٥٠ 
عامال هناك أولويات لم ننجح 
في فرضها على جدول األعمال، 

لكن «نأخذ ونطالب».
٭ ســعدون حمــاد: نطلب 
مــن اإلخــوان ان نصوت على 

التعديالت.
٭ خالــد الشــطي: كانــت 
املوافقــة على املداولــة األولى 
حتــى تتــم التعديــالت التــي 
حتدث عنها وزير املالية، ولكن 
نستدرك ان وزير املالية عندما 
قدم القانون قدمه بـ ٣ مليارات، 
وفجأة صاروا مليارين ونصف، 
ولكن الوزير اســتمرأ التعدي 
على املال العام، وما حدث هو 
عبث تشريعي وتشويش على 
القوانــني االقتصادية وظهرت 
األمور ان وزير املالية ميارس 
كل هذا العبث، هذا ليس شغل 
ادارة دولة بل «سوالف قهاوي» 
ولكن حتى نقطع الطريق عليه 

سنوافق على املشروع.
٭ وزير املالية: القانون مقدم 
ألصحاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة والقرض هو اموال 
تقترض من البنوك بقيمة ٥٠٠ 
مليون دينار نتيجة الستبعاد 
شــريحة الشــركات الكبــرى، 
القانون ليــس تنفيعا بل دعم 
ألصحاب املشــاريع الصغيرة 

ترفع اجللسة ملدة ربع ساعة 
ألداء الصالة.

٣ ـ قانون املعاقني
٭ عــودة الرويعــي (عــن 

املقرر):
ـ مادة ٢: موافقة.

ـ مــادة ٤٤: الفقــرة الثانية 
حتذف كمــا وردت في املداولة 

االولى (موافقة).
ـ مادة ٤٢: موافقة.

نــداء  التصويــت  وجــرى 
باالسم: احلضور: ٥٦، موافقة: 

.٥٦
موافقة ويحال للحكومة.

 ٤ ـ تعديــل بعــض أحكام 
قانون الالئحة الداخلية ملجلس 

األمة
إذا حكــم بجنايــة تســقط 
العضويــة دون الرجــوع الى 

املجلس (التصويت).
وجرى التصويت: احلضور: 
٥٥، موافقــة: ٢٥، عدم موافقة: 

٢٦، امتناع: ٤.
عدم موافقة على مشــروع 

القانون.
القانــون التالي: احلضور: 
٥٥، موافقة: ٢٢، عدم موافقة: ٣٢.

عدم موافقة.
الثالث: احلضور:  االقتراح 
٥٤، موافقة: ٢٩، عدم موافقة: ٢٥.

موافقة على مشروع القانون 
في مداولته األولى.

٭ خالد الشطي (عن املقرر): 
احملكمة الدستورية قضت بعدم 
دستورية املادة ١٦، وبعد ذلك 
ال يوجد فــي الالئحة ما ينظم 
إســقاط العضويــة ونحن في 
حالة فراغ دستوري، وعن ذلك 
منيز أنفسنا عن املواطنني، لذلك 
يجب أن يكون املركز القانوني 

موجودة في التقرير التكميلي 
وقدمت الوزيرة اآلن تعديال:

املادة (١) حــذف البند رقم 
(٢) وتعدل ارقام البنود.

(موافقة)
املــادة (٣): قيــام مجلــس 
الوزراء بإصدار الئحة معاجلة 
اخللل في التركيبة الســكانية 
خــالل ســنة مــن العمــل بهذا 
القانــون، لوضع ســقف اعلى 
للعمالــة الوافدة، مــع موافاة 
مجلس االمة بتقارير سنوية.

(موافقة)
املادة (الرابعة): يراعى في 

التنفيذ:
أعداد املقيمــني من العمالة 

الوافدة.
السياسات املتعلقة بإحالل 

العمالة الوطنية.
مخرجات التعليم.

مــدى اســتيعاب وســائل 
الوقاية من األمراض واألوبئة.
الفئــات  بعــض  حتديــد 
املستثناة في ضوء احتياجات 

خطة التنمية.
حظر حتويل العمالة الوافدة 

بني القطاعات املختلفة.
(موافقة)

املــواد ٥، ٦، ٧، ٨  حــذف 
وترتيب املواد

(موافقة)
تطبيق الفقرة األخيرة (١٠٣) 
بإحالــة القانــون الــى اللجنة 
التشريعية ملراجعة الصياغة 

ويحال للحكومة.
(موافقة)

وجرى التصويت على قانون 
السكانية: احلضور:  التركيبة 

٥٣، موافقة: ٥٣.
موافقة ويحال للحكومة.

للمواطن واحدا مثل اي حقوق 
اي مواطن للشــعب الكويتي، 
اذا ارتكب جرمية قتل او اجتار 
باملخدرات ال يوجد شيء ينظم 
إســقاط عضويته، لذلك اليوم 
استحقاق تاريخي بالتصويت 

على هذه املادة.
٭ مــرزوق الغــامن: يجري 
التصويت على املداولة الثانية.
احلضــور: ٥٨، موافقة: ٣١، 

عدم موافقة: ٢٦، امتناع: ١.
سقوط املشروع.

وتظل املادة ١٦ من القانون 
ملغاة.

٭ راكان النصــف: اليــوم 
آخر جلسة لي في قاعة عبداهللا 
السالم ولن أخوض االنتخابات 
املقبلة، تشرفت بالزمالء واعتذر 
ان كنــت اخطأت فــي حق اي 
زميل، فلكم كل الشكر، وتشرفت 
بالعمل في الشعبة البرملانية، 
الشكر لكل موظفي املجلس على 

عملهم وجهدهم الدؤوب.
٭ صالح عاشور: الشكر لك 
االخ الرئيس على دورك وأدائك 
ان املجلس اكمل املدة القانونية 
بعد ٢٠ عاما من احلل، واشكر 
االعضــاء الذين لــن يخوضوا 
االنتخابات وعلى رأسهم الرومي 
والنصف والشــويعر والدالل 
والهدية علــى دورهم وتركوا 

انطباعا اخويا، فنشكرهم.
٭ الدالل: شكرا االخ الرئيس 
على الدور الذي قمتم به، فهو 
دور بارز، واشكر االمانة العامة 
واللجــان ومكتــب املجلــس 
والعاملــني في اللجــان، نعتز 
بكم جميعا ومبعرفتكم جميعا 

ونعتذر عن اي تقصير.
٭ عبــداهللا الرومي: كلمة 

شــكر وتقدير وثناء الخواني 
واخواتــي ابناء الدائرة االولى 
وجميع ابناء الكويت، ولكل من 
دعمني وساندني في االنتخابات، 
وكلمة شــكر وتقدير لزمالئي 
كلكم ومــن عملــت معهم منذ 
١٩٨٥، وللرؤساء واالمناء العامني 
واملســاعدين واملستشــارين 
واملوظفــني، وكلمة شــكر لكم 

جميعا.
كلمة لك األخ رئيس املجلس، 
لقد تنافست معكم في الرئاسة، 
ويعلم اهللا انها لم تكن أمنيتي 
بقدر ما كانت أمنية أهل الكويت، 
ولم تكن رغبة مني في منصب 
او جــاه لكن كان حبي للعمل، 
وتربيت على ذلك وعلى خدمة 
الناس، واعتذر اذا قصرت في 
حــق اي واحد مــن ناخبيني، 
واعتذر لكــم جميعا، ولم يكن 
العمــل معك في ظــل التنافس 
ولكن جتاوزت ذلك كله ألنه ال 
يهمني املنصب بقدر ما يهمني 
العمل، ولك الشــكر والتقدير. 
احلمــد هللا اتــرك املجلس منذ 
٨٥ واشعر بالراحة والطمأنينة، 
وانني لم اخضــع في يوم من 
االيام جلاه او اصوات مخالفة 
لقناعاتي، وكان رائدي املصلحة 
العامــة، ولم اســع للمصلحة 
للقوانــني،  مخالفــة  العامــة 
وحرصت على أال أحصل على 
مميزات املجلس كلها حتى جواز 

السفر ما عندي وسيارة.
وقبل ان اترك هذا العمل أود 
ان اضع مالحظــات مختصرة 
على العمل الذي عايشــته من 
خالل هذه السنوات، الكالم عن 
الدستور دســتورنا من اجود 
الدساتير صياغة واحكاما وليس 
العيب في الدستور، ويجب ان 
نحافظ عليه قدر االمكان، حكومة 
ومجلسا، ولكن اخلطأ في عملنا 
نحن عندما نخطئ في ممارسة 
العمل الدســتوري وهذا بينته 
في جلسة ٢٠١٧/٤/١١ وبينته في 
٢٠١٨/١٢/٢٥، فاالستجوابات على 
سبيل املثال البعض منها كانت 
هناك امالءات وابتزاز وصفقات، 
ومع االسف التي تتكلم احلكومة 
بالتزامهــا بالدســتور هي من 
خضعت ومارست هذا الشيء، 
واذا كنا نريد رفع العمل والبر 
بقسمنا يجب ان نلتزم بأحكام 
الدستور ال لالبتزاز والصفقات. 
هــذا الكالم موجــه لكم رئيس 
احلكومة مع تقديري لكم، واذا 
كنا نلتزم بقسمنا فلنحافظ على 
الدستور ونضع احكامه موضع 

التنفيذ احلرفي.

اخلالد: تلتزم الكويت بسياسة خارجية راسخة ملتزمة بثوابتها 
املبدئية أرسى دعائمها سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 

شهد العالم أجمع متسك الكويتيني بتقاليدهم الراسخة بانتقال السلطة في سالسة ويسر

ندرك حجم التحديات اجلسيمة 
واملخاطر احملدقة وتطورات 

األحداث في منطقتنا ما يستوجب 
العمل لضمان أمننا واستقرارنا 

 نواصل العمل والتفاعل مع املجتمع 
الدولي عبر مختلف آلياته وفي 

مقدمتها منظمة األمم املتحدة 
لتجسيد دورنا اإلنساني 

الكويت ستبقى كما كانت دائمًا 
ساعية للخير والسالم وسنواصل 
املساعي اخليرة إلنهاء اخلالف 

بني األشقاء

نثمن اجلهود اجلبارة التي ُبذلت 
من جميع اجلهات ملكافحة 

جائحة «كورونا» وعلى وجه 
اخلصوص الصفوف األمامية 

إحالة ٥٧ قضية تعّد على املال العام 
إلى اجلهات القضائية و١٠٤٢ جنحة 

تعّد على أمالك الدولة 

تظل القضية الفلسطينية هي قضيتنا 
املركزية ونؤكد التزامنا بالوقوف 

إلى جانب الشعب الفلسطيني
نعمل في إطار منظمة التعاون 
اإلسالمي وبتنسيق وتعاون مع 

أشقائنا في املنظمة على تعزيز 
دورها لدعم روح شريعتنا السمحاء

لم يتوقف العمل في املشاريع 
احليوية رغم انشغال كل 

اجلهات احلكومية مبواجهة 
اجلائحة 

طالل اجلالل وعودة الرويعي ومحمد الدالل ومبارك احلجرف بعد اختتام دور االنعقاد

املستشار ضرار العسعوسي واملستشار محمد بن ناجي واملستشار أحمد العجيل الفريق ركن م.هاشم الرفاعي والفريق خالد املكرادالفريق الشيخ خالد الصالح والفريق عصام النهام والفريق فيصل النواف
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الرئيس الغامن وعيسى الكندري وبراك الشيتان وصفاء الهاشم على املنصة

املجلس يقر «التركيبة السكانية» و«حقوق ذوي اإلعاقة»
وخيــر مثال ما حــدث في 
موضوع اجلناسي مع االسف 
الشديد، ايضا وصيتي الخواني 
وزمالئــي مــن ســيخوضون 
االنتخابــات اليوم مرحلة غير 
في ظل عجز تواجهه الكويت، 
فلنتعاهد جميعــا على صون 
املال العام وأال يكون وســيلة 
من وســائل النجــاح، هذا هو 
الشيء غير السليم، اهللا يرحم 
من وضعوا الدستور لو كانوا 
وضعوا مادة متنع التشــريع 
في امور مالية حلققنا الكثير، 
لقد وقعنا في خطأ جميعا وانا 
اولكم ولننظر الى امليزانية في 
٢٠٠٥/٢٠٠٤ كانــت امليزانية ٦ 
مليــارات وكيف قفــزت خالل 
الــى ١٢ مليــارا.   ٢٠٠٩/٢٠٠٨
وكيف وصلنا الــى ٢١ مليارا، 
كلنــا اخطأنــا فيهــا وال نبكي 
على ما فات ولكن هناك فرص 
الوالدنا مستقبال، ومع االسف 
قــدم قانون بزيــادة ٥٠ دينارا 
رفضتــه احلكومة مبرســوم، 
وعندما حل املجلس متت زيادة 
املعاشــات ٧٠ دينــارا، كل هذا 

املوقف عظة وعبرة.
اليــوم الدولة حتتــاج الى 
اعادة هيكلة وكل فلس يصرف 
في مكانه، يجــب اعادة النظر 
في قانون دعم العمالة، وضع 
لتشجيع العمالة والشباب ولم 
يوضع ملــن معاشــه ١٠ آالف، 
البد علــى احلكومــة ان تبادر 
اآلن ولكنهــا «عمــك اصمخ»، 
كيف ننفق املاليني على انشاء 
املستشــفيات ونســوي تأمني 
صحــي، البــد ان نواجــه هذه 
املشاكل، الكويت تريد اصالحا 
سياسيا وماليا واداريا حقيقيا 
من فوق من دون اصالح اداري 
او مالي فعلى احلكومة السالم، 
البد من املواجهة وتكون هناك 
وقفة اليوم في ظل ذلك ستكون 
عندنا مشكلة ألن العجز حقيقي.
رئيس الوزراء يجب اعادة 
دور النائــب احلقيقي، فالدور 
احلقيقــي للنائــب احلقيقــي، 
ان تقــف ليــس فــي  فيجــب 
اجناز املعامالت بل التشريعي 

والرقابي لنحفظ كرامتهم.
لقد احلت قضايا الفساد الى 
النيابة لكن االحالة ال تكفي اال 
اذا صرحنا على كيفية حماية 
املال العام وذلك بتولية املناصب 
للناس الصاحلة والكفؤة، بذلك 

نحمي املال العام.
اذا كنتم تسعون الى محاربة 
الفساد فلتعدلوا املادة ٨٠ وعلينا 

ان نطبق القانون.
علينــا ان نســعى إليجــاد 
فرص حقيقية في العمل والعمل 
على تعزيز الصناعة النفطية 
وإعادة النظر بالصوت الواحد 
وأوال ان نوقف تعاقد طائرات 

الديوان االميري.
واعتذر منكم جميعا ان كنت 

قصرت في حقكم.
٭ مــرزوق الغــامن: ترفــع 

اجللسة اخلاصة.
هذا الكالم موجه لكم رئيس 
احلكومة مع تقديري لكم، واذا 
كنا نلتزم بقسمنا فلنحافظ على 
الدستور ونضع احكامه موضع 

التنفيذ احلرفي.
وخيــر مثال ما حــدث في 
موضوع اجلناسي مع االسف 
الشديد، ايضا وصيتي الخواني 
وزمالئــي مــن ســيخوضون 
االنتخابــات اليوم مرحلة غير 

في ظل عجز تواجهه الكويت، 
فلنتعاهد جميعــا على صون 
املال العام وأال يكون وســيلة 
من وســائل النجــاح، هذا هو 
الشيء غير السليم، اهللا يرحم 
من وضعوا الدستور لو كانوا 
وضعوا مادة متنع التشــريع 
في امور مالية حلققنا الكثير، 
لقد وقعنا في خطأ جميعا وانا 
اولكم ولننظر الى امليزانية في 
٢٠٠٥/٢٠٠٤ كانــت امليزانية ٦ 
مليــارات وكيف قفــزت خالل 
الــى ١٢ مليــارا.   ٢٠٠٩/٢٠٠٨
وكيف وصلنا الــى ٢١ مليارا، 
كلنــا اخطأنــا فيهــا وال نبكي 
على ما فات ولكن هناك فرص 
الوالدنا مستقبال، ومع االسف 
قــدم قانون بزيــادة ٥٠ دينارا 
رفضتــه احلكومة مبرســوم، 
وعندما حل املجلس متت زيادة 
املعاشــات ٧٠ دينــارا، كل هذا 

املوقف عظة وعبرة.
اليــوم الدولة حتتــاج الى 
اعادة هيكلة وكل فلس يصرف 
في مكانه، يجــب اعادة النظر 
في قانون دعم العمالة، وضع 
لتشجيع العمالة والشباب ولم 
يوضع ملــن معاشــه ١٠ آالف، 
البد علــى احلكومــة ان تبادر 
اآلن ولكنهــا «عمــك اصمخ»، 
كيف ننفق املاليني على انشاء 
املستشــفيات ونســوي تأمني 
صحــي، البــد ان نواجــه هذه 
املشاكل، الكويت تريد اصالحا 
سياسيا وماليا واداريا حقيقيا 
من فوق من دون اصالح اداري 
او مالي فعلى احلكومة السالم، 
البد من املواجهة وتكون هناك 
وقفة اليوم في ظل ذلك ستكون 
عندنا مشكلة ألن العجز حقيقي.
رئيس الوزراء يجب اعادة 

وأوال ان نوقف تعاقد طائرات 
الديوان االميري.

واعتذر منكم جميعا ان كنت 
قصرت في حقكم.

٭ مــرزوق الغــامن: ترفــع 
اجللسة اخلاصة.

اجللسة اخلتامية

مجلــس  رئيــس  افتتــح 
األمــة مرزوق الغامن اجللســة 
اخلتاميــة، وتال األمــني العام 

أسماء احلاضرين.
ومن ثم قال الرئيس الغامن: 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
العاملــني،  احلمــد هللا رب 
والصالة والسالم على أشرف 
املرسلني ســيدنا محمد النبي 
آلــه وصحبه  األمــني، وعلــى 

دور النائــب احلقيقي، فالدور 
احلقيقــي للنائــب احلقيقــي، 
ان تقــف ليــس فــي  فيجــب 
اجناز املعامالت بل التشريعي 

والرقابي لنحفظ كرامتهم.
لقد احلت قضايا الفساد الى 
النيابة لكن االحالة ال تكفي اال 
اذا صرحنا على كيفية حماية 
املال العام وذلك بتولية املناصب 
للناس الصاحلة والكفؤة، بذلك 

نحمي املال العام.
اذا كنتم تسعون الى محاربة 
الفساد فلتعدلوا املادة ٨٠ وعلينا 

ان نطبق القانون.
علينــا ان نســعى إليجــاد 
فرص حقيقية في العمل والعمل 
على تعزيز الصناعة النفطية 
وإعادة النظر بالصوت الواحد 

متثلــه من منوذج اســتثنائي 
في املنطقة.

وكما قلت قبل أسبوعني، فإن 
الفصل التشــريعي الذي نحن 
بصــدد ختامه، لــم يكن فصال 
تشريعيا عاديا، بل كان فصال 
استثنائيا من ناحية الظروف 
التــي واكبتــه،  االســتثنائية 

سياسيا وصحيا واقتصاديا.
اإلخوة واألخوات..

ال يسعني في ختام الفصل 
التشريعي احلالي، إال ان أتوجه 
بالشكر الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
احلمــد الصباح علــى تعاونه 
امللحوظ والواضح مع مجلس 
األمة، والشكر موصول للسادة 
اعضاء مجلسي األمة والوزراء، 

أجمعني.
سمو الشيخ صباح اخلالد 

احلمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء املوقر 
اخواتــي واخواني اعضاء 

مجلسي األمة والوزراء 
احلضور الكرام 

ها قد وصلنا إلى ختام دور 
التكميلــي اخلامس  االنعقــاد 
التشــريعي  الفصــل  ونهايــة 
اخلامــس عشــر، بعــد أن أمت 

املجلس عمره الكامل.
وقريبا، سنرجع جميعا الى 
الشعب الكويتي ليقول كلمته 
ويحدد خياراتــه فيما يتعلق 
مبمثليه في املجلس القادم، في 
عملية تداول سلمي دميوقراطي، 
نفتخــر بهــا فــي الكويــت ملا 

وأخص بالذكر اخي نائب رئيس 
املجلس واالخوين امني الســر 
واملراقب واعضاء مكتب املجلس 
الذين كانوا خير عون وسند لي، 
وساهموا في تسهيل وتيسير 

مهمتي كرئيس للمجلس.
الفصل  انتهاء  ومبناســبة 
التشريعي احلالي، اريد ان انتهز 
هــذه الفرصة ألتقدم بالشــكر 
اجلزيل الخواني االعضاء الذين 
قرروا عدم خوض االنتخابات 
املقبلــة. وأخــص بالذكر اخي 
الكبير النائب عبداهللا الرومي، 
الــذي تنافس معي فــي بداية 
املجلس على الرئاسة منافسة 
شريفة، والذي ظل طوال عمر 
املجلس مبثابة األخ الكبير لي، 
والصديق الناصح املخلص، في 
ســلوك ينم عن خلقــه الرفيع 

ومعدنه األصيل.
كمــا أتوجــه بالشــكر الى 
الــدالل وراكان  اخواني محمد 
النصف ومحمد الهدية وسعود 
الشــويعر والوزيــر مبــارك 
احلريــص، واقــول لهــم، لقد 
تشرفنا بالعمل معكم، وكنتم 
خير االخوان والزمالء، وأسأل 

اهللا أن يوفقكم أينما كنتم.
كمــا ال يفوتنــي ان أتوجه 
بالشكر اجلزيل للسيد أمني عام 
املجلس ولكافة منتسبي األمانة 
العامة ولقــوة حرس املجلس 
على ادائهــم املهني ومثابرتهم 
الــدؤوب. والشــكر  وعملهــم 
موصول لكافة وسائل اإلعالم 
املقروءة واملرئية واملســموعة 
على جهودهم في تغطية أعمال 

ونشاطات املجلس.
وفقنا اهللا ملا يحب ويرضى 
من جانبه شدد سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالــد على ضــرورة االلتزام 
باإلرشادات الصحية، السيما مع 
اقتراب موعد انتخابات مجلس 
األمة للفصل التشريعي الـ ١٦، 
مؤكــدا أن اللجــان احلكومية 
تعمل اآلن على توفير االلتزام 
الدستوري والصحي في الوقت 
ذاته بالتزامن مع بدء فتح باب 
التسجيل للترشح لالنتخابات.
جاء ذلــك في كلمــة ألقاها 
سمو رئيس مجلس الوزراء في 
اجللسة اخلتامية لدور االنعقاد 
العادي اخلامس التكميلي من 
التشــريعي اخلامس  الفصــل 

عشر أمس.
وقال ســمو الشيخ صباح 
اخلالد: «أجد نفسي مقصرا ثم 
مقصرا إذا لم أذكر نفســي أوال 
الثمانية  واجلميع.. نشهد في 
أسابيع املاضية ارتفاعا في عدد 
الوفيات وإشغال أسرة العناية 
املركزة وأسرة املستشفيات».

«األعــراض  أن  وأضــاف 
أصبحت متوســطة وشــديدة 
وأمامنا حتد كبير هو االستمرار 
بنفس الروح والنهج الذي عملنا 
معا عليــه ملدة ثمانية أشــهر 
ماضيــة كانــت صعبــة علينا 
جميعــا واجتهدنــا واملجتهــد 
يجــدد قراراتــه ويعمــل بكل 
جهد لتصويب الطريق من أجل 

استكمال املسيرة».
وتابــع: «أمامنــا حتذيرات 
تنــذر بالتأكيــد علــى االلتزام 
باإلرشــادات الصحيــة، نحن 
مقبلون على انتخابات وسيبدأ 

فتح باب التسجيل للترشح
واللجــان احلكومية تعمل 
اآلن لتوفير االلتزام الدستوري 

والصحي بالوقت ذاته».
وقال ســمو رئيس مجلس 
الــوزراء: «هذا تذكير لنفســي 
وللجميــع ألن واجبنــا فــي 
موقع املســؤولية يتطلب منا 
أن نتشارك في جميع املعلومات 
التي لدينا، فجميعنا مسؤولون 
عن الصحة العامة في البالد».

وأعرب سمو الشيخ صباح 
اخلالــد عــن الشــكر والتقدير 
لرئيــس مجلــس األمــة علــى 
والقيــادة  الكبيــر  التعــاون 
احلكيمة جللسات مجلس األمة، 
وعلى تنفيذ وصية سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيــب اهللا ثــراه. وأضاف ان 
ســموه طيــب اهللا ثــراه «أمر 
حــني جمعنا كســلطات ثالث 
بتفعيل املادة ٥٠ من الدستور 
التي تقضي بفصل السلطات مع 
تعاونها بنفس الوزن واحلجم 

وذلك ما حاولنا تنفيذه».
وثمن الدور «الكبير واملميز» 
لرئيس مجلس األمة في التعاون 
معه لتحقيــق اإلجنازات التي 
متــت، متقدمــا أيضا بالشــكر 

والتقدير الى نواب
مجلس األمة على التعاون 

من أجل خدمة الكويت.
وسأل سموه املولى عز وجل 
التوفيق جلميع املرشحني الذين 
سيخوضون االنتخابات املقبلة 
الدميوقراطية  إلكمال املسيرة 
التي انتهجها الشعب الكويتي 

في حياته السياسية.
كما تقدم سمو رئيس مجلس 
الوزراء بخالص الشكر والتقدير 
لألمانــة العامة ملجلــس األمة 
وجلميع موظفي مجلس األمة 
وحرس مجلس األمة ووسائل 

اإلعالم.

رفض قانون تعديل قانون الالئحة الداخلية لتبقى املادة ١٦ ملغاة بحكم احملكمة الدستورية

قرارات اجللسة
٭ مجلس األمة يزكي النائب د.عودة الرويعي أميناً لسر املجلس 
واملرداس مراقباً ويزكي أعضاء ١١ جلنة دائمة باإلضافة إلى جلنة 

الرّد على حالتها في الدور الرابع.
٭ املجلس يرفض فتح باب ما يستجد من أعمال ملناقشة االقتراحات 

بشأن تعديل النظام االنتخابي إلى صوتني بدالً من صوت.
رفض فتح باب ما يستجد من أعمال ملناقشة طلب إلغاء املعاشات 

االستثنائية للنواب.
٭ املجلس يرفض قانون دعــم وضمان متويل البنوك احمللية 

للعمالء املتضررين من جائحة «كورونا».
٭ مجلس األمة يوافق على إحالة جميع التقارير الواردة بجدول 

األعمال إلى احلكومة واجلهات املختصة: وهي كالتالي:
التقرير األول للجنة التحقيق في وفاة املواطن أحمد الظفيري.

التقرير األول للجنة التحقيق في شبهة االعتداء على املال العام 
فــي صفقة اإليرباص واملخالفات املالية واإلدارية التي تشــوب 

أعمال شركة اخلطوط اجلوية الكويتية.
تقارير اللجان 

٭ التقرير السابع عشــر للجنة البيئة عن تكليف مجلس األمة 
لها بنظر موضوع حماية احلدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع 
التصدي ملا حدث من جتاوز في حديقة جمال عبدالناصر مبنطقة 

الروضة وأي جتاوزات على احلدائق العامة األخرى.
٭ التقرير األول للجنة األولويات بشأن تكليف مجلس األمة للجنة 
مبتابعة إصدار احلكومة اللوائح التنفيذية للقوانني الصادرة من 

املجلس والقرارات الالزمة لتطبيقها.
٭ التقريــر الثاني للجنة املرافق العامة عن تكليف اللجنة بحث 
ودراسة أسباب استمرار قرار احلكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر 
السكني رغم معارضة املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

لهذا القرار باالتفاق مع إدارة أمالك الدولة.
٭ التقرير الثالث للجنة املرافق العامة عن تكليف اللجنة بتقدمي 
تقرير عن موقف احلكومة جتاه الزيادة اخليالية في سعر إيجارات 

احملالت في سوق املباركية.
٭ تقرير جلنة املوارد البشرية بدراسة اإلجراءات التي اتخذتها 

احلكومة الستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات األخرى 
واستيعاب التخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق 

العمل في مختلف القطاعات.
٭ التكليف مبتابعة احلكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف 
من اجتازوا اختبارات الشركات النفطية ومتابعة خريجي هندسة 

البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى اآلن.
٭ تكليف جلنة الشؤون اخلارجية بناء على الرسالة الواردة من 
العضو أسامة عيسى الشاهني يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة 
أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني وأداء اجلهات 

الرسمية املختلفة جتاهه.
٭ التقريــر األول للجنة املرافق العامة عن تكليف جلنة املرافق 
العامة تقدمي تقرير عن أسباب خسائر املنتج النباتي الكويتي وما 

املعوقات التي تواجهه وماهي أسواق ونقاط بيعه. 
٭ التقرير األول للجنة حماية األموال العامة عن املخالفة املالية 
لديوان احملاسبة بشــأن إصرار وزارة املالية على متكني شركة 
معرض الكويت الدولي من اســتثمار مشروع معرض الكويت 

الدولي باملخالفة ألحكام القانون.
٭ التقرير الثالث للجنة حماية األموال العامة بشأن مالحظات ديوان 
احملاسبة التي شابت عقد اتفاقية تقايل وتسوية مديونية الشركة 
الكويتية العقارية القابضة لصالح الشركة الكويتية لالستثمار. 
٭ التقرير الرابع للجنة حماية األموال العامة بشــأن مالحظات 
دىوان احملاسبة التي شابت طرح وإبرام عقد مشروع ترفيهي 

ومطاعم في موقع التل السياحي بشارع البالجات.
٭ التقرير اخلامس للجنة حماية األموال العامة بشأن املالحظات 
التي أســفر عنها فحص ديوان احملاســبة الستثمار املجموعة 
االســتثمارية العقارية الكويتية في شركة نظم حتليل وضبط 

املشاريع العاملية مبملكة البحرين (بروجاكس العاملية).
٭ التقرير السادس للجنة حماية األموال العامة عن تطور أوضاع 
األموال املستثمرة في ضوء املالحظات التي أوردها ديوان احملاسبة 
بتقاريره عن الفترات املالية من ١ يوليو ٢٠١٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

٭ التقرير السابع للجنة حماية األموال العامة بشأن التحقيق في 
جميع محاور استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة 

الشؤون اخلدمات ومالحظات ديوان احملاسبة بشأن كل اجلهات 
التي يتولى مسؤوليتها الوزير املستجوب.
تقارير ديوان احملاسبة 

٭ تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس األمة إعداد تقرير 
مفصل عن نتائج فحص العقود املبرمة ملشاريع الطاقة املتجددة 

في منطقة الشقايا.
٭ تكليف ديوان احملاســبة بشأن تزويد املجلس بتقرير دوري 
عن رقابة وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمل على اجلمعيات 

التعاونية واحتاد اجلمعيات.
الكتب الواردة واملوجهة للحكومة 

٭ كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس األمة 
بشأن موافقة مجلس األمة على التوصية املقدمة من بعض األعضاء 
بقيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بالغات 

بشأن قضايا اإليداعات والتحويالت املليونية منذ عام ٢٠٠٩
٭ تقدمي تقرير يشــمل اإلجراءات املطلوبة لضمان عدم تكرار 
التجاوزات املتعلق بقضايا اإليداعات والتحويالت املليونية وللهيئة 
التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة اجلهات املعنية في 
الدولة. كتاب موجه من وزير الشؤون االجتماعية بشأن التقرير 
السنوي عن أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة للعام ٢٠١٨.
٭ كتاب موجه من وزير األشــغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان بشــأن إحالة موضوع وجود شبهة تزوير في العقود 

التي على أساسها صرف بدل اإليجار إلى التحقيق.
٭ كتاب السيد العضو رياض العدساني بشأن التقيد في امليزانية 
العامة للدولة للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ من خالل وضع قيد. كتاب 
السيد العضو رياض العدساني الذي يطلب فيه إحالة مستندات 
وأوراق ثبوتية وملفات تتعلق بقضايا عامة ودراسات وتقارير فنية.

٭ الكتاب الوارد من رئيس جلنة التحقيق بشأن ما يثار حول عالقة 
دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق 
الســيادي املاليزي بطلب متديد عمل اللجنة ملدة أسبوعني على 

أن يحال التقرير بعد االنتهاء منه إلى احلكومة.
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إضاءة

Wugayan@gmail.com
د.عادل عبداهللا الوقيان

تبدأ سطورنا مقالتنا بأسمى التبريكات للكويت وشعبها 
وكل مقيم على أرضها على تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، مقاليد احلكم ليكون أميرا وقائدا 
للكويت وشــعبها.. وتستمر ســطور مقالتنا بالتهنئة 
واملباركة واملبايعة لسمو الشيخ مشعل األحمد وليا لعهد 
احلزم.. ونسأل اهللا أن يحفظ سموهما للكويت ويسدد 

خطاهما في كل ما هو صالح ألرض الكويت وشعبها.
عهد احلزم.. أكثر من مرة طرقت باب صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، عندما 
كان ســموه وليا للعهد.. ووجدت ديوان سموه دارا ال 
تغلق أبوابها لكل من أراد املســاعدة.. وكان االستقبال 
بالود واالبتسامة هو ديدن سموه مع كل من يتوجه إليه 
بالسؤال.. كما عهدناه سيفا قاطعا للحق مع كل من جلأ 
إليه مبظلمة.. وعرف ســموه بنصرة احلق لكل عاشق 
ألرض الكويت... هذا مــا حدث لي في كل مرة طرقت 

باب سموه.. جعله اهللا عونا على الدوم ألهل الكويت.
عهد احلزم.. وولي عهده.. سمو الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، عاشق للكويت وعاشق ألهل الكويت، 
داعم لكل كويتي يعشق هذه األرض، سند لكل صاحب 
فكر، وداعم لكل من أراد التطوير من أجل الكويت.. هذا 
ما ملسته عندما تشرفت مبقابلة سموه أثناء توليه منصب 
نائب رئيس احلرس الوطني.. كان اللقاء مع سموه من 
أجل تقدمي فكرة إلنشاء مركز معلومات يتضمن السيرة 
الذاتية جلميع القادة والضباط واألفراد األحياء واألموات 
والشــهداء أيضا.. يقوم ذلك املركــز بجمع املعلومات 
ووضعها للعرض لكل من أراد االطالع عليها، أما بالنسبة 
للمعلومات السرية فيتم عمل جزء خاص لها في النظام 
ال يستطيع أحد االطالع عليه إال برقم سري لدى اجلهة 
املعنية.. بجانب السير الذاتية وتاريخ الوزارات العسكرية 
وهيئاتها وأيضا جميع الدوائر واملراكز التابعة لها، على 
أن يكون هذا النظام باللغات الثالث العربية واالجنليزية 

والفرنسية. 
وكان الهدف من تلك الفكرة ما يلي:

- توثيق اجلانب العسكري الكويتي ليس فقط على 
نطاق الدولة بل للعالم.

- توثيق املعلومــات بالطريقة الصحيحة وإعطاؤها 
صفة املصداقية للباحث والقارئ.

- أن يصبح املركز مرجعا دوليا لكل من أراد املرجعية 
والبحث الدقيق.

أعجب سمو الشيخ مشعل األحمد بالفكرة وأثنى عليها 
وبارك بالتوقيع عليها من خالل تشــكيل جلنة لتفعيل 
هذا االقتراح ووضع تصور آللية تنفيذه.. لم تكن فقط 
الفكرة! ولكن! من حواره وحديثه ونظرة األمل في أبناء 
الكويت... تعلمت الكثير مــن تلك الدقائق القليلة التي 

جلست خاللها مع سموه. 
٭ مسك اخلتام: حفظكم اهللا للكويت.. وحفظ الكويت لكم.

يرفع اجلميع شعار «الوطنية» ويردده في احملافل 
والتجمعات، بل وصل احلال ببعضهم إلى حد توزيع صك 
الوطنية على من يوافق أهواءهم ويحرم من يخالفهم منه، 
فصار لزاما أن نعرف املفهوم ونبني املصطلح والصفات 

الواجب توافرها فيمن يحمله.
هل الوطنية أغان تســمع وأعالم ترفع وخروج في 
املناسبات؟ هل الوطنية أشعار تلقى وكلمات تقرأ؟ هل 
الوطنية خطابات رنانة صيغت بأســلوب مؤثر لدغدغة 

مشاعر اجلمهور؟ أم إنها أعمق من هذا وأشمل؟
عرف بعضهم «الوطنية» بأنها إحســاس باالرتباط 
وااللتزام ألمة أو دولة أو مجتمع سياسي تعبر عن والء 
اإلنســان وانتمائه إلى أرضه وحضارته وإرثه. والبد 
أن تنعكس هذه املشــاعر واألحاسيس أفعاال ملموسة 
وتطبيقات عملية على أرض الواقع حتى يستحق اإلنسان 

أن يكون وطنيا.
أسمى مظاهر الوطنية تضحية اإلنسان بروحه في 
ســبيل الدفاع عن وطنه واحلفاظ على أراضيه، وهو 
شرف يناله من يصطفيه اهللا دون خلقه ويجزيه عليه 
أعالي اجلنان، وال ميكن ألي إنسان التشكيك فيمن قدم 
روحه فداء لوطنه، لكن الوطنية ال تقتصر على أوقات 
احلرب والقتال بل هي متاحة ومطلوبة في كل األوقات 

وجميع امليادين. 
إحسان اإلنسان في عمله وإخالصه فيه وتأديته على 
الوجه املطلوب منه، وعدم تهربه من األعمال املوكلة إليه، 
وإتقان ما يكلف به، وتطوير أدائه (وطنية). تربية األبناء 
التربية الســليمة على االلتزام بالقوانني وعدم خرقها، 
وجتسيد القدوة الصاحلة أمامهم (وطنية). احلفاظ على 
املمتلكات العامة واحلرص على نظافة املرافق (وطنية). 
عدم التهرب من املسؤولية وتقدمي املبادرات والسعي إلى 
رفعــة البلد كل في مجاله، والتطوع باألوقات واجلهود 

وعدم انتظار املقابل لكل األعمال (وطنية).
الدفاع عن املظلومني وأصحــاب احلقوق، واملناداة 
بقيم احلرية والعدالة، وعدم الركون للظلم واالستبداد، 
والسعي لتطبيق القانون (وطنية). الدعوة إلى اإلصالح 
ومحاربة الفساد واحلرص على املال العام، والتصويت 
للمصلحني الذين يشهد لهم بالفكر والقوة والنزاهة في 
مختلف أنواع االنتخابات ودعمهم ومساندتهم (وطنية). 
احلرص على الوحدة والبعد عن الفرقة، وتكريس فكرة 
التعايش حتت مظلة الوطن، ونبذ العنصرية بكل أشكالها 

الفئوية والقبلية والطائفية (وطنية). 
رفع اسم الوطن في احملافل العلمية والثقافية والفكرية، 
واالجتهاد في التحصيل العلمي دون توقف، ونشر البحوث 
والدراسات التي من شأنها تقدم الوطن (وطنية). عكس 
الصورة احلقيقية للمجتمع وتقدمي احللول ألبرز مشكالته، 
واحلرص على احلفــاظ على مبادئه وقيمه ومعتقداته، 
وتأصيل األخــالق التي جبل عليها في األجيال القادمة 
(وطنية). مســاندة احملتاج وجندة الضعيف، والتكافل 
االجتماعي وتقدمي املســاعدات ونصرة املستضعفني 

(وطنية). 
إن مفهوم «الوطنية» عميق شــامل ال يقتصر على 
شــعارات تردد أو أعالم ترفع أو أشعار تلقى فحسب، 
وال يكون لألشــخاص أو لألفراد، بل هو انتماء ووالء 
لألرض واألمة والفكرة، تصدقه أفعال وممارسات، مشاعر 
وأحاسيس تترجم عمليا، أفكار وطروحات ترى نتائجها 
وتستشــعر فوائدها، فيصب هذا كله في اجتاه رفعة 

الوطن وتقدمه وازدهاره واستقراره.

تزدحم هواتفنا مبقاطع يتحدث 
فيها أشــخاص - قد ال نعرفهم - 
عن مســتقبل العالم بعد انحسار 
جائحة كورونــا. فمنهم من يتنبأ 
باندثار التســوق التقليدي لصالح 
الشراء اإللكتروني، مستشهدا بالنمو 
الهائل في مبيعات أمازون وواملارت 
وشركات النقل، ومنهم من يشكك 
في اســتمرار ذلك التغير الطارئ، 
أزمات صحية  بنتائج  مستشهدين 
الناس  عاملية سرعان ما اســتعاد 

حياتهم الطبيعية بعد انحسارها. 
لكــن في مجتمــع األعمال في 
الكويت، ما ابرز التغيرات التي يجب 
أن تتواكب معها املشروعات، وبخاصة 
الصغيرة واملتوسطة، إثر تداعيات 

جائحة كورونا؟ 
تعرضـــت معـــظم املشروعات 
في الكويت إلى هــزة اقتــصادية 
عنيفة أوقفت أنشطــة معــظم تلك 
املشروعات، في حني اســـتمرت 
تكاليــف رأس املــال العامــل من 
إيجــارات ومرتبات العمالة وغيرها 
من النفقات اجلارية في التراكم دون 
أن يقابلها أي دخل يذكر. وفي املقابل، 
تغيرت العادات الشرائية للمستهلكني 
لكي تتماشى مع املتطلبات الصحية، 
الكثيــر عن اخلروج  حيث أحجم 
مكتفــني بالطلــب والدفع عن بعد 

والتوصـيل.
ووفقا لنظرية تبني وانتشــار 
املنتجات واخلدمــات اجلديدة في 
األســواق، مير أي منتج أو خدمة 
جديدة مبراحل متعددة تبدأ بالتقدمي 
للسوق تليها مراحل النمو والنضج 

ثم االنحدار والتالشي.
وليـــــس األمر بالســهل، إذ 
تبــــني دراسات الســـوق تعثر 
غالبية املنتجات اجلديدة وفشــلها 
في مرحة التقدمي للسوق. وبتطبيقها 
علــى تبنــي وانتشــار الطلبات 
اإللكترونية، جند أن قبولها انتشر 
إال  الشباب وملنتجات محددة،  بني 
أنهم ال ميتلكون القوة الشــرائية 
التي ميتلكها املشترون األكبر سنا 
واألعلى دخال واألقل قبوال لتغيير 
طرق شرائهم التقليدية.. ورب ضارة 
نافعة، فقــد جاءت اجلائحة لتجبر 
هذه الفئة الكبيرة من املشترين على 
تبني هذا األسلوب في الشراء، فهل 
يا ترى يتغير املجتمع لكي يصبح 
إلكترونيا وينحســر التسوق بني 

املعارض واحملالت؟
التســوق  أن  أعتـــــقد  ال 
اإللكتروني سينـــــجح في إلغاء 
التقليدي مــــن حياتنا،  التسوق 
فالتســـوق ليس فقط للشراء بل 
هو نشــــاط اجتماعي يسعى فيه 
الروتني ومشــاهدة  لتغيير  الفرد 
الناس واختيار املنتجات بعد املقارنة 
واملعاينة. كما أن اللقاء في املقاهي 
واملطاعم ومتضية الوقت، وان تقيدت 
في الوقت احلالــي، لكنها لم تنته 
وستعود ولو بعد حني. لكن الح في 
األفق فئة جديدة من العمالء الراغبني 
في االستمتاع باخلدمات وهم في 
منازلهــم، ويبحثون عن املنتجات 
التي تقــدم لهم تلك اخلدمات وهم 
آمنون من االختالط غير اآلمن أو 
تكاليف التوصيل اآلخذة في التزايد. 
وهذه إحدى الفرص الواعدة ملن ميلك 

املعرفة واجلسارة في استغاللها.

االقتصــادي احمللي وتأخــــذ 
التي  بعــني االعتبــار األبعــاد 
ستخلفها اجلائحة مبعاونة خبراء 
متخصصني، ولكن ما نقول سوى 
أن التعاطــي احلكومي معها كان 

ليس على قدر احلدث.
< < <

نصيحتــي لرئيــس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ صباح اخلالد 
أنه من األفضل العودة إلى وثيقة 
التحفيز االقتصادية واعادتها الى 
من اطلقها وأعني د.محمد الهاشل 
لتعديلها مبا يتناسب مع املتغيرات 
ومن ثم تطبيقها بشكل صحيح 

وحازم ودون تراخ.
< < <

األهـــم بالنــسبة لي كمواطن 
أن تتضمــن الوثيقة التحفيزية 
اجلديــدة تأجيل األقساط ملدة 
٦ أشــهر ليس فقــط للتخفيف 
عن كواهل املواطنني بل ألن هذا 
الفارق الذي سيدخل جيب للمواطن 
سيدخل السوق وبالتالي سيكون 
حتفيزا غير مباشر لسوق بالكاد 

يتنفس.

أمرا جلال يعاني منه العالم، ونحن 
جزء من هذا العالم، تسبب بخسائر 
ليس على مستوى األفراد بل على 
مستوى الدول وتعمل كافة دول 
العالم على وقع املوجة الثانية للوباء 
حلماية مجتمعاتها على اعتبار أن 
ذلك هو الهدف السامي الذي تسعى 
إلى حتقيقه مع اســتعداد الدول 
الغالي والنفيس في سبيل  لبذل 
احلفاظ على الصحة العامة، خاصة 
مع تراخي أفراد املجتمع بااللتزام 
بالتدابير واالشتراطات الصحية.

وعليه فإن االقتصاد مهم، ولكن 
الصحة أهم من االقتصاد، فانعدام 
الصحة معناه انهيار االقتصاد! فهل 
نعي نحن هنا في الكويت أهمية 
التدابيــر الصحية ومنها احلظر 
التجارية  وإغالق بعض األنشطة 
أو حتى اإلغــالق الكامل لصحة 
املجتمع وبالتبعية لالقتصاد ولو 
بعد حني في ظل تراخي املواطنني 
واملقيمني، وكذلك أصحاب األنشطة 
التجارية في االلتزام باإلجراءات 
الصحية املطلوبة والتي توضحها 
إحصائيات وزارة الصحة؟! هذا 

ما نأمله.

بشـــكل خـــاطئ او لم يطبقوا 
البنــود املتعلقة بــه أصال ولم 
يبحثوها، ومثـــل تلك احللول 
االقتصادية في مثل هذه احلاالت 
تتطلب تنفيذا دقيقا وسريعا، وهو 
مالم يحصل، لذا فّضل د.الهاشل 

اخلروج.
< < <

والهاشل لم يُحضر بنود تلك 
الوثيقة التحفيزية من بيتهم، ولم 
يحلم بها وفــي اليوم التالي قام 
بتدوينها، بل قام بإعدادها وفق 
الواقع  أســس صحيحة تراعي 

اعظم نعم اهللا عز وجل علينا، وقبل 
أن الصحة تاج على رؤس األصحاء 
ال يراه إال املرضى. ولعل العبارة 
الشهيرة لغاندي عندما قال (الصحة 
هي الثروة احلقيقية، وليس قطعة 
من الذهب أو الفضة) كما أن حقيقة 
الصحة ال يعرفها إال من فقدها، 
كما أن صاحب العمل الذي يشتكي 
من التدابير الصحية نقول له: ماذا 
ينفع ماله إن فقد صحته وأصيب 
بالوباء؟ واألدهى من ذلك استعداده 
لدفع كل ماله في سبيل استرجاع 
صحته! فعلى جميع فئات املجتمع 
ووسائل اإلعالم أن تقدر أن هناك 

عـــدم تنفيذ الوثيقة بشكلها 
العـــام هو ما خلق فكرة الدين 
الـــعام ومشروع ضمان القروض 
ما  املخــــتلف حولهما، بل هو 
اقتصادية  أدخلنا في فوضــى 
مربكة، رغم أن الوثيقة كانت حال 
واضحا وبشهادة خبراء اقتصاد 
انها كانت ستنجح على األقل في 
احلد من آثار جائحة كورونا على 
االقتصاد بأقل كلفة ممكنة على 

امليزانية.
املشكلة أن وزراء ومسؤولني 
إما طبقوا ما يخصهم  حكوميني 

التام له وتوجه الدول إلى فرض 
حظر التجوال وإغالق العديد من 
األنشطة التجارية غير آبهة بتلك 
االعتراضات. ومن هنا يبرز السؤال 
املهم: أيهم اهم االقتصاد أم الصحة! 
مبعنى آخر وفي ظل اســتمرار 
اجلائحة هل تتــرك األمور دون 
ضابط أو عدم اتخاذ أي إجراءات 
احترازية وتترك األنشطة تعمل 

دون مراعاة لصحة املجتمع؟!
اإلجابة الفصل في ذلك هي أن 
الصحة هي األهم حتى لو أغلقت 
املجتمعات وكافة األنشطة التجارية، 
ألن الصحة ال تقدر مبال وهي من 

اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز 
االقتصادي والتي كان يرأســها 
محافظ البنــك املركزي د.محمد 
الهاشــل قبل استقالته منها بعد 
أقل من ثالثة أشهر على ترؤسه 
لها قدمت وثيقة دقيقة ومحددة 
وقانونيــة ودســتورية كاملة 
مكتملة للتحفيز االقتصادي من 
أجل اخلروج من جائحة كورونا 

وجتاوز آثارها.
< < <

الوثيقة كانت مبنزلة طوق جناة 
اقتصادي في وقتها، ولكن الهاشل 
قدم استقالته من رئاسة اللجنة، ولم 
يعلن أكثر من ذلك، ولكن مصادر 
حكومية ذكرت ان سبب االستقالة 
وفق ما نقلت «العربي اجلديد» هي 
خالفات حكومية ورفض جهات 
حكوميــة لتنفيذ بنود االتفاقية، 
ما يعني ان هناك خالفا حكوميا 
داخليا عميقا تسبب في تعطيل 
تنفيذ هذه الوثيقة وبالتالي خروج 
صاحبها من املشهد باستقالته من 

رئاسة اللجنة.
< < <

تعانــي كافة دول العالم اجمع 
والكويــت إحداها مــن تداعيات 
جائحة كورونا التي عصفت بالعالم 
ومازالت إلــى اآلن حيث اتخذت 
الدول تدابير متشددة وصلت إلى 
إغالق دول بصورة كاملة الحتواء 
هذا الوبــاء واحلفاظ على صحة 

املجتمع.
ومــن الطبيعي أن يتســبب 
اإلغالق والتدابير املتشــددة في 
نتائج ســلبية على بيئة األعمال 
التجاريــة ومشــاكل اقتصادية 
كثيرة جنمــت عن تباطؤ الدورة 
االقتصادية أو حظر بعض األعمال 
والتــي أدت إلى تراكم خســائر 
املستثمرين وخاصة الصغار منهم 
في مجــاالت اقتصادية مختلفة. 
وقد ســعت الدول الى التخفيف 
من تلك اآلثار االقتصادية السلبية 
بتقدمي حزم مالية ودفوعات نقدية 
للمتضررين ممن تأثرت أعمالهم.

ومع انفتــاح املجتمعات مرة 
الثانية  املوجــة  أخرى وعــودة 
للوباء التي تعصــف بالعالم في 
تتعالى األصوات  وقتنا احلاضر 
املجتمعات والرفض  بعدم إغالق 

تعتبر مجموعة العشــرين املنتدى الرئيســي للتعاون 
االقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات ميثلون 
دوال متقدمة ونامية. ومتثل الــدول األعضاء في مجموعة 
العشــرين مجتمعة نحو ٨٠٪ من الناجت االقتصادي العاملي 

وثلثي سكان العالم وثالثة أرباع حجم التجارة العاملية. 
ويجتمع ممثلو دول املجموعة ملناقشــة القضايا املالية 
واالجتماعية واالقتصادية، حيث تأسست مجموعة العشرين 
في عام ١٩٩٩، وفي أعقاب األزمة املالية العاملية عام ٢٠٠٨ مت 
رفع مستوى املجموعة لتضم قادة دول األعضاء، وانعقدت 
قمة قادة املجموعة العشرين األولى في واشنطن عام ٢٠٠٨، 
كما أن األعضاء املشاركني هم من الواليات املتحدة األميركية 
ودول االحتاد األوروبي واآلسيوي وجنوب أفريقيا وتركيا 
وروسيا واململكة العربية السعودية، ويتم توجيه الدعوات إلى 
دول أخرى للمشــاركة في القمم املنعقدة للمجموعة إضافة 
إلى املنظمات الدولية واإلقليمية كصندوق النقد الدولي، البنك 
الدولي، منظمة التجارة العاملية، صندوق النقد العربي واألمم 

املتحدة وغيرها من املنظمات الدولية. وملجموعة العشــرين 
تقليد راسخ مع مجموعات واسعة النطاق من املنظمات لوضع 
وجهات النظر املختلفة بشــأن التحديات املالية واالجتماعية 
واالقتصادية، ومتثل مجموعة التواصل مجالس مســتقلة 

تقودها منظمات من املجتمع املدني لوضع توصيات متعلقة 
بالسياسات تقدم رسميا إلى قادة مجموعة العشرين للنظر 
فيها، وهي مجموعة األعمال والشباب والعمال والفكر واملجتمع 

املدني والعلوم واملرأة واملجتمع احلضري.
ومن املقرر أن تعقد قمة قادة املجموعة العشــرين للعام 
٢٠٢٠ في اململكة العربية الســعودية، وستتجه أنظار العالم 
إلى الرياض التي ستستضيف القمة في نوفمبر القادم من 
العــام احلالي، حيث يكمن الهدف العام من رئاســة اململكة 
للمجموعة فــي عنوان هو: «اغتنام فــرص القرن احلادي 

والعشرين للجميع».
ويتوقع اخلبراء واحملللون أن حتمل استضافة اململكة لقمة 
مجموعة العشرين في طياتها مكاسب اقتصادية وسياسية 
وسياحية، باإلضافة إلى تعزيز الثقة في البيئة االستثمارية 
والترويج لرؤية اململكة في ٢٠٣٠، إلى جانب الشهادة الدولية 
بأهمية اقتصاد اململكة ودورها في التنمية املستدامة وتعزيز 

االستقرار املالي واالقتصادي في العالم.

بنظرهم قارب األمل ما هو إال أسطورة واألفضل التعايش 
مع معاليه.. ذلك الفساد املنتشر.. حتى ولو مسهم ألن هذه 
هــي احلياة بنظرهم، ولو كان نصيبهم من حقهم هو فتات 
اخلبز املتبقي أو قطــرات املياه في آخر الكأس فقط للبقاء 

على قيد احلياة.
أيضا ال نلقي باللوم على األشــخاص ذوي النفوذ املالي 
أو أصحاب الرأي العام، وجميع أنواع الفساد ال تأتي إال من 

خالل السنوات العشر األخيرة الــــتي مـــرت علينا 
أصبحنا نسمع عن االختالسات والترقيات والترضـــيات 
الشخصية ســواء كانت ذات طابع جتاري أو مقابل خدمة 
دون مراعاة لصالح املواطن الــكادح الطبيعي الذي يذهب 
إلى العمل من الســاعة الثامنة إلى الساعة الثانية بحثا عن 
اللــــقمة التي تطعمه وأوالده أو تيســير عمل والديه في 
أمور البــيت، أصبح كالثقل عليهم مما يرونه في الرفاهية 
املطلقة لعــــدة أشــخاص لديهم نفوذ جتاري أو أصحاب 
رأي عام ذي مــــنصة جماهيرية مهولة، وكل ذلك يصب 
ضد مصلحة املواطن الشريف الذي يذهب الى العمل مقابل 

الراتب احلكومي فقط ال غير..!
األمل اإلصالحي في نفس املواطن كان شــبه معدوم ملا 
يراه من ظلم وفساد أمام عينيه وسمعه، مع أدلة ومن دونها 
فأصبحت شــمعة األمل تنطفئ أكثر وأكثر، كأمنا تفاقمت 
األمور إلى درجة التواصل مع الفســاد في كيفية وطبيعة 
العيش بحضور معاليه، ألنه ال يوجد أحد يسير عكس التيار 
خوفا من أن يجرفه إلى أن يغرق أو إلى مكان ال يعلم به، ثم 

هؤالء األشخاص، إمنا املواطن مشارك بشكل كبير وخطير 
في هذه اجلرمية التي أصبحت تنخر في جميع مؤسســات 
البالد، املواطن يذهب ألداء معاملة، بســيطة كانت أو ثقيلة، 
ولو كانت مســتحقة أو غير مستحقة إلى هؤالء األشخاص 
فيمرر له ما يريد، ثم يصبح ضمير املواطن وقلبه وجميع 
عائلته ووالؤهم لهذا الشخص قلبا وقالبا، كأنه يريد سداد 
فاتورة شــكره وامتنانه عبر والئه األعمى سواء كان هذا 
الشخص من مرتادي طريق الفساد أو غيره، بصريح العبارة 
يقول له: اذهب أينما شئت، أنا معك ولو كان هذا يضر العامة 

ويفيدك، شخص منفرد في املصالح املرادة. 
أصبح وباء «كورونا» كمنفضة الغبار للفســاد، وإنارة 
لطريق اإلصالح في ظلمات الفســاد، لعلها صحوة ضمير 
للمواطنني الذين أصبحوا ضحية اكتســاح ظالم الفساد، 
غارقني فيه، لعله القارب أتى لينتشلهم وينقذهم، وهي بادرة 

خير في هذه األوقات، خاصة ونحن نحتاجها.
فهل تفرش السجادة احلمراء لإلصالح ويكون املتسيد 

في حضوره؟

محلك سر

عهد احلزم
Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

وجهة قلم

الوطنية 
التي نريد

eljaser@hotmail.comعبدالرحمن عبداهللا اجلاسر

قضية ورأي

في ظل كورونا: 
االقتصاد

أم الصحة؟!
libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

رؤى اقتصادية

٢٠٢٠...وآفاق 
االقتصاد العاملي

hamedmadouh٩١٩@hotmail.com حمد عبدالغفور مدوه

رأي

هل سيرفع الفساد راياته 
البيضاء في حضور «كورونا»؟

شريدة مبارك الشريدة

احلرف ٢٩

الهاشل 
وتأجيل األقساط 

إلى ٦ أشهر أخرى
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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م اهللا أجركما هاني وفاطمة.. عظَّ
تتقدم «فنون األنباء» بأحر التعازي 
واملواســاة إلــى الفنان هانــي الطباخ 
واإلعالمية والفنانة فاطمة الطباخ لوفاة 
احلاجة سكينة رمضان الطباخ، والدة 

هاني وعمة فاطمة، ســائلني املولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 
ويدخلها فســيح جناتــه، ويلهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان.
داود حسني: لن أؤدي دور امرأة.. 

و«جمال» أثر على حياتي!

عبداحلميد اخلطيب

القدير  الفنــان  اســترجع 
داود حســني ذكريات املاضي 
اجلميل، وقال عن بداية عشقه 
للكوميديا: كنت انطوائيا في 
أولــى ابتدائــي و«كلــه قاعد 
بروحــي» وفي الصف الثالث 
االبتدائي بــدأت في االنطالق 
قليــال وشــاركت وقتهــا في 
مســرحية وكان دوري فيهــا 
«املالك» الــذي نصح الناس، 
وبالصدفة خرجت عن النص 
والناس ضحكت، فجلست أفكر 
كثيــرا في هــذا املوقف ألنني 
أحببت «صدى الضحكة» والتي 
مازالت في أذني حتى اآلن، ومن 
هذا اليوم عشــقت الكوميديا 

واملسرح.
وتابع بوحسني: من حبي 
للكوميديا كنت اقلد املدرسني 
وكانوا يبتسمون أمام الناظر، 
«لكن داخــل الفصل يطقوني 
وكانوا ما يحبوني»، مؤكدا ان 
النجــم الراحل أحمد زكي هو 
مثله األعلــى فنيا في تقمص 
جميــع الشــخصيات ســواء 
كانت كوميدية أو تراجيدية، 
مســتدركا: أحمد زكي فنان ال 
يتكــرر كثيــرا، وجتتمع فيه 
الــذي ال  الفنــان  مواصفــات 
تقف أمام قدراته أي شخصية، 
وأداؤه واقعي وصادق، ومن 
فيلم «البريء» عرفت «انه ماله 
حل»، مؤكدا انه محظوظ جدا 
النه دخل مسرح عبداحلسني 

عبدالرضا من أوسع األبواب، 
وقال: من أول عمل مع بوعدنان 
رحمه اهللا خطــوت خطوات 

عمالقة في مشواري الفني.
وتطرق الفنان القدير الى 
تقمص الشخصيات، وأوضح: 
أول شــخصية قلدتهــا كانت 
الفنان حميد الشاعري ألنني 
أحببــت طريقتــه فــي األداء 
الغنائــي، وللعلم تربطني به 
صداقة كبيرة وهو إنسان رائع 
بــكل املقاييس، وكان له حفل 

في الكويت وغنيت معه، مكمال: 
كل شــخصية اقدمها اعتبرها 
أول شخصية لذلك اعطيها كل 
اهتمامي وأحاول تغطيتها من 
كل اجلوانــب لتخرج بأفضل 
صورة ممكنة أمام اجلمهور، 
وأحب كل دور جميل، السيما 
اذا أعجبت بالنص، وهناك دور 
دغدغ مشاعري وهو «جمال» 
في مسلسل «موضي قطعة من 
ذهب»، فالنص جميل وكتابته 
رائعة، وعشــت الدور متاما، 

وكنــت طــوال اليــوم اصور 
وأنــا متقمص الــدور لدرجة 
انــه أثــر على حياتــي وكنت 
اكلم زوجتي وكأنني «جمال»، 
«وتعبت شوي علشان اطلع 
من جو الشخصية»، واحلمد 
هللا أعطيت املسلسل من قلبي.
الــذي يحاول  وعن الدور 
االبتعاد عنه، رد بو حســني، 
خالل لقاء «اليف» عبر صفحة 
حمد سيف على «انستغرام»: 
دور املرأة، فأنا ال ميكن ان أؤدي 

دور «حرمة»، قد اتنكر في زيها 
وأنا ارتدي مالبس «ريال»، لكن 
ان البس مالبس نسائية واحط 
رموش، فهذا ال يناسبني، مع 
احترامي لكل من قدم هذا الدور 
الن لهم وجهة نظرهم، مبينا: 
األعمال الفنية تستمر لسنوات 
طويلة، واالنسان زائل وتبقى 
اعمالــه، وأخاف علــى عيالي 
وأحفادي واحب أن أترك لهم 
شيئا يفتخرون فيه، متمنيا في 
سياق آخر ان تتنوع النصوص 
التي يتم تقدميها عبر الشاشة، 
وقال: امتنى ان تظهر مساحات 
فنيــة نقدم من خاللها قضايا 
افضل، وأمتنى نفتح الشباك 
بعيدا عــن التقليدية ألن من 
حقنا ان جندد ونبتكر لنقدم 

أعماال متميزة.
وبني طارق العلي وحسن 
الــرداد وعبدالناصر درويش 
ومــن اكثــر شــخصية فيهم 
تضحكــه، قال داود حســني: 
الثالثــة يضحكونــي، وكلهم 
حلوين، طارق رائع وجميل، 
وحســن أخــوي وحبيبــي، 
وعبدالناصــر أيضــا متميز، 
كل واحــدة منهم ميتلك ميزة 
خاصة به، مؤكدا انه اذا كتب 
النــص اجليد الــذي يجمعهم 
معا فلن يتردد فــي املوافقة، 
وختــم (مازحــا): «هم ربعي 
وال توهقونــي معاهــم»، أنــا 
أحبهم وأمتنى لهم كل اخلير 
والتوفيــق، فنجاحهــم مــن 

جناحي.

متنى أن تتنوع النصوص لتقدمي قضايا بعيداً عن التقليدية

داود حسني مع فريق مسلسل «موضي قطعة من ذهب»

أنا محظوظ جدًا ألنني دخلت مسرح بوعدنان
العلي والبالم ودرويش ربعي وال توهقوني معاهم

أول شخصية قلدتها كانت الشاعري ألنني أحببت طريقته
أحمد زكي مثلي األعلى في تقمص جميع الشخصيات

«كواليس» اخلليجي في بيروت

نادين «ضّرة» في «نسوجني باحلالل»

بيروت - بولني فاضل

فيلــم بوليســي تشــويقي 
خليجي يعد له املنتج اللبناني 
جمال سنان وسيتم تصويره 
في بيــروت وهو يحمل اســم 
«كواليــس»، الفيلم من إخراج 
محمــد وفــى الــذي ســيصور 
بعدسات كاميرا ال تستخدم كما 
يقول سنان «إال في هوليوود»، 
وهو يجمــع كال من: ماغي أبو 
غصــن، مهند احلمــدي، أحمد 
فهمي، يارا القاسم، نور غندور 

وباسم مغنية.
إلى ذلك، يعد املنتج سنان 
لفيلــم ســينمائي خليجي ثان 
بعنــوان «شــارة اجلــدران» 
للمخــرج خالــد الرفاعي ومن 
بطولة طارق احلربي في موازاة 
التحضيــر النطــالق تصويــر 
مسلســل «الناجيــة الوحيدة» 

مع النجمة هدى حسني.

املمثلة نادين الراسي هي ضرة املمثلة 
السورية هبة نور في مسلسل «نسوجني 
باحلالل»، لكنهمــا تتحالفان حني تدخل 
امرأة ثالثة وهي ميرفا القاضي على خط 

العالقة مع زوجهما زياد برجي.

املسلســل الذي يصــور حاليا هو من 
النوع الكوميدي السلس الذي يعيد نادين 
الراسي إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب 
طويل عنهــا بســبب متاعبهــا العائلية 

وطالقها األخير.

روبي: اللعبة اتغيرت!

بعد فترة طويلة من الغياب عن مواقع 
التواصل االجتماعــي عادت الفنانة روبي 
إلى حســابها اخلاص على «إنســتغرام»، 
حيث نشرت صورة لها وهي وسط اآلثار 
فــي محافظة األقصر جنــوب مصر والتي 
تشتهر بأنها حتمل ثلث آثار العالم، وكانت 
ترتدي فســتانا أحمر اللون وحزام وسط 
عريضا من اللون األســود، وكتبت معلقة 
على الصورة: «اللعبة اتغيرت، جاهزين»، 
وهو ما دفع عددا كبيرا من متابعيها يتساءل 
عن املغزى من الرسالة وهل هي إعالن عن 

عمل جديد أم هناك أمر آخر؟

من ناحية أخرى، انضمت روبي لفريق 
عمل «بره املنهج» مع الفنان ماجد الكدواني، 
على أن يبــدأ التصوير قريبــا، وحتدثت 
عن حماســها للعمل قائلة: هناك أســباب 
عديــدة للحماس، أولها هــو عودة احلياة 
للنشــاط الســينمائي بعــد فتــرة ارتباك 
بسبب إجراءات التباعد االجتماعي اخلاصة 
بڤيــروس كورونا، وهناك أســباب أخرى 
تتعلــق مبوضوع الفيلم املعتمد على نقد 
اجتماعي مرح نحتاجه حاليا في السينما، 
إضافة لفريق العمل وجنوم الفيلم الذين 

انضممت لهم.

كارمن بصيبص: أمارس شغفي وال أنافس
بيروت - بولني فاضل

كل  مــن  الرغــم  علــى 
التــي حصدها  اجلماهيرية 
«عروس بيــروت»، لم تدع 
كارمن بصيبص هذا العمل 
يأخذها إلى حيــث ال تريد. 
املسلسل بال أدنى شك صنع 
ما لــم تصنعه مسلســالت 
كثيرة أخرى، صنع حالة في 
ذاتها وجناحا واسعا يحسد 
عليــه ممثلوه. إال أن كارمن 
تلقفــت هذا النجاح بطريقة 
مغايرة هي التي لها مفهومها 
اخلاص للشهرة والنجومية 
واملنافسة. املؤكد أن املسلسل 
أتى مفصليا في مشوار مهنتها 
ووضعهــا في مــكان جديد 
ومكانــة جديــدة، لكن على 
الرغم من ذلك لم تتصرف كما 
كانت لتفعل ممثالت كثيرات 
حيــال أصــداء هــذا النجاح 
الفائق، وإمنا الزمت تواضعها 
وعفويتها وطبيعيتها واألهم 
انهــا تعاملــت مــع جناحها 
فــي شــخصية «ثريــا» في 
«عروس بيروت» بكثير من 
الهدوء واحلفــز، لكن أيضا 
بكثيــر مــن الســعادة هــي 
التي تعتبر التمثيل شغفها 
الذي يأتي لها بالسعادة في 
حياتهــا اليومية، عما حمله 
«عروس بيروت» من حتول 
في مشــوارها كممثلة وعما 
إذا كان وضعهــا فــي قلــب 
املنافسة مع جنمات أخريات، 
تقول كارمن: «األكيد أن هذا 
العمل فتح أمامي أبوابا كثيرة 
وشكل خطوة بالغة األهمية 
في مسيرتي املهنية ورفدني 
بانتشــار أكبر فــي مختلف 
البلــدان العربية. بالنســبة 
إلى مفهــوم النجومية لدي 
تفكيري املختلف القائم على 
أنني ممثلة أمارس مهنة هي 

كارمــن بصيبــص أن ثريا 
فــي هــذا اجلــزء هــي أكثر 
نضوجا في تعاملها مع أفراد 
عائلة ضاهــر ومع رفيقتها 
وخالتهــا. هي التــزال على 
عفويتهــا وانفصاليتها لكن 
مقاربتهــا للمشــاكل باتــت 
واعية أكثر وهذا ما يفســر 
محاولتها في مواقف معينة 
جمــع العائلة ولم شــملها، 
األمر الذي سينعكس تقاربا 

تتوقف عند خط حتبه في هذا 
اجلزء ويتعلق بعالقة ثريا 
بأمير الذي جتمعها به مشاهد 
جميلة جدا خصوصا أن ثريا 
ستوفر له في مرحلة معينة 
الدعم واحلنان مقابل صدام 
بينهمــا في ســياق آخر من 
الرومانسية  األحداث. وعن 
الساحرة على الشاشة بينها 
وبني فــارس، تعتبر كارمن 
أن النــاس مييلون إلى هذه 
الفســحة من احلب واحللم 
بعيدا من الواقع رغم ان هذه 
الرومانسية قد تنسحب أيضا 
على احلياة واصفة نفســها 
باملرأة الرومانسية لكن ليس 
إلــى حــد اخليــال. ونوهت 
بالكيميا بينهــا وبني املمثل 
الشــغوف  العابدين  ظافــر 
مبهنته واحملترف جدا، ولم 
تستبعد تكرار هذه الثنائية 
مرة ثالثة شرط الظهور في 
إطار ومضمون مختلفني عن 
ثنائيتهما في كل من «ليالي 
أوجيني» و«عروس بيروت».

فــي طبيعيــة أدائها كما 
في مالمحها ال تشــبه كرمن 
بصيبص إال نفسها، فهويتها 
اخلاصة تفسر أن لها زاويتها 
املتمايزة في الوسط التمثيلي، 
فمــن يراقبها على الشاشــة 
ويعرفها فــي احلياة يتيقن 
أن ما يجعل هذه املمثلة قريبة 
من الناس هــو «حقيقتها»، 
فهي قد تشبه امرأة نصادفها 
في الشارع أو رفيقة وجارة 
لنا وهذا يخلق متاهيا معها. 
وعن طبيعية مالمحها، تقول 
كارمــن: «أميل إلى احملافظة 
على هويتي وترك شكلي كما 
هو وكيفما كان هذا الشكل، 
لذا فإن مالمحــي لن تتغير 
علــى الرغــم مــن احترامي 
خيارات اآلخرين من أساليب 

التجميل».

بينها وبني الست ليلى التي 
ســتفتح عيونهــا أكثر على 
من يقف بجانبها ويتصرف 
بإيجابيــة، وتلفــت كارمــن 
إلى أن اجلــزء الثاني يحمل 
تطورا جميال للخط الدرامي 
املتعلق بثريا ونايا القاسية 
حينــا والضعيفة حينا آخر 
بســبب تطورات معينة في 
سياق القصة ستجعلها رمبا 
حتتاج دعما مــن ثريا، كما 

شغفي في احلياة، أما فكرة 
املنافسة فليســت جزءا من 
تفكيري وحني أدخل مشروعا 
ال أفكر كيف سأنافس أو من 
ســأنافس، األمــر بعيد عن 
شــخصيتي وبالتالي لست 
فــي التمثيــل ألنافس وإمنا 

ألستمتع مبهنتي».
ومــع انطــالق عــرض 
اجلــزء الثاني من مسلســل 
«عــروس بيــروت»، تؤكــد 

املنتج جمال سنان
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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: ١٠٠ خطأ غيرت مجرى التاريخ ـ بيل فاوست

من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ ـ أسيمة جانو 
أفقياً:

أحد الفنون التشكيلية من ٥ أحرف

عموديًا:

Sudoku أخطاء غيرت مجرى التاريخ

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

شخصيات صنعت التاريخ

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

ليني رايفنشتال

رائدة السينما وإحدى أعظم مخرجي القرن العشرين، 
أملانية ولدت مع بداية القرن املاضي وأخرجت أفالما تبرز 
التفوق األملاني في أعمال كانت معظمها دعاية ألملانيا 

أيام النازيني وحتت حكم هتلر بالذات.
برزت ليني رايفنشتال وهي شابة بعد ان عملت ممثلة 
وخاطبت الوعي األملاني في فيلمها «الضوء األزرق» وهو 
الذي لفت انتباه «الفوهرر» هتلر اليها، فقام بتكليفها 
بأفالم عن التميز األملاني والتفوق اجلرماني على كل 
شعوب العالم، واستطاعت إجناز مهمتها بتلخيص هذا 
التفوق بالشكل الرياضي ألجسام الرياضيني من األصل 
األملاني - اجلرماني اخلالص ومجدت هذا التفوق الى حد 

اثارة الشكوك حولها.
وعلى الرغم من انبهارها بالعنصر اآلري اجلرماني 
وتصويره في لقطات فنية مازالت حتى اليوم في ملف 
أعظم األعمال السينمائية، فإنها حني انتقلت الى النوبة 
السودان، صورت هناك مشاهد عائلية، ووجوه  في 
أطفال سود جنالء، يفتقرون الى احلد األدنى من الرقي 
الى حد  اجلرماني، فأبدت فنا خالصا متعاطفا معهم 
اعتبارها لوحات شديدة الروعة في البساطة والفطرية 
والبداءة والروحانية. تعرضت ليني رايفنشتال النتقادات 
كثيرة أيام هتلر، وبعده، وطاردها اليهود، رغم انها لم 
للنازية وإعجابها  الشديد  انتماءها  تكن تكرههم، لكن 
بالزعيم هتلر، عرضها للمحاكمة وان جنت  املنبهر 
منها، فقد شهد كثير من األملان واليهود لصاحلها، رغم 

استخدامها لليهود في فيلمها «تايفالند».
أشهر أعمال رايفنشتال هو «انتصار اإلرادة» وفيه 
البيضاء  البشرة  متجيد وثائقي لألملان اآلريني، ذوي 
والعيون الزرقاء واجلمجمة اآلرية، ومازال يعتبر من 
أحسن األفالم التي انتجتها أملانيا، مع التحفظ الشديد 
على املوضوع، خاصة فيما يتعلق بالقومية التي نادت بها 
النازية، واضطهاد اليهود باعتبارهم (ملوثني لنقاء العرق 
اآلري). وقد ظهرت رايفنشتال وهي تقترب من املائة 
عام من العمر لتنفي قيام أية عالقة خاصة او حميمية 
مع هتلر، وان اعترفت فيما سبق، انها لم تكن لترفض 
ان تكون عشيقته لو طلب منها ذلك وقتها. ولدت ليني 
الرسم  رايفنشتال عام ١٩٠٢ في برلني وتدربت على 
والرقص ثم التمثيل في اول أفالمها اجلبل املقدس عام 
١٩٢٦ لتبدأ سلسلة من األفالم عن اجلبال، وبدأت الكتابة 
للسينما، واإلخراج واإلنتاج عام ١٩٣٢، وقد سجنت بعد 
احلرب وأمتت فيلمها «تيفالند» او األرض املنخفضة 
بعد إطالق سراحها، ثم اعتزلت لتعمل مصورة، وكتبت 

سيرتها الذاتية التي نشرت عام ١٩٩٣.

النحت

أحمد عز

لويس السادس عشر امللك الذي دمر نفسه

الظواهر  اعتبارها من بني  نادرة ميكن  هناك حالة 
لشخص كان ميتلك السلطة ومتكن من خالل قراراته 

من تدمير نفسه وإنهاء أسطورة استمرت ألف عام.
هذه الكارثة قام بها ملك فرنسا لويس السادس عشر.
وكان لويس قد اعتلى العرش في عام ١٧٧٤ وورث 
أبوه لويس اخلامس عشر  عداء بالده إلجنلترا وكان 
في عام ١٧٧١ قد متكن من تقزمي سطوة وقوة البرملان 

الفرنسي حتى اصبح مجرد هيئة استشارية.
وعندما ثارت املستعمرات األميركية ضد إجنلترا، بدت 
الثورة فرصة لفرنسا لضرب إجنلترا بعيدا عن أراضيها.

وعلى مدى خمس سنوات من بدء ثورة املستعمرات 
األميركية قامت فرنسا بإرسال املساعدات واجلنود 

ملساعدة االميركيني.
ورمبا يكون هذا هو االمر الذي صنع الفارق، حيث 
احكم االسطول الفرنسي قبضته على ساحل يوركتاون 
ليرغم كورنواليس على االستسالم ويضمن لألميركيني 

االستقالل.
السادس عشر من ثورة  وقد أدى موقف لويس 
املستعمرات األميركية الى اشعال ثورة غضب االجنليز. 
ولكن على املدى البعيد أضر هذا املوقف ابلغ الضرر 
بامللكية التي ميثلها وكان تأييده لألميركيني مكلفا للغاية.
فقد أدى هذا أوال الى افالس اخلزانة امللكية ويعني 
هذا ان النظام املالي الفرنسي تأزم وكانت النتيجة ان رفع 
لويس السادس عشر الضرائب لتمويل اخلزانة اخلاوية.

ودعا امللك ما كان يسمى بـ «مجلس النخبة» للتصديق 
على رفع الضرائب ولكن املجلس رفض، فما كان من 
البرملان املوسع لالنعقاد والتصديق  اال ان دعا  امللك 

على رفع الضرائب.

ملسةليبقلا

ملحةنيفسلا

حافارتحالا

بليحتسملاج

وسوماقلاجم

بلاةبيرقزل

اسلةمقلاية

لفجنمزاحرا

قرنمركلاةل

مةحتيوكلار

رترامثتسام

راحتنالاحح

الفنون  املريضة، بئر، ٢ - متشابهان - أحد   - ١
الصحافية - أترك، ٣ - أطياب - ساند، ٤ - والد، 
٥ - رثان - دعم، ٦ - ينوي - املشتاق، ٧ - فنان 
كوميدي مصري، ٨ - مذيعة لبنانية، ٩ - جميل - 

وضع خلسة، ١٠ - قناديل - جدار.

حبوب
القمر

السفينة
حلم
سلم

القبيلة
قريبة

االنتحار
الرمح

االحتراف

استثمار
جملة

الكويت
القمة

سفرة

املستحيل
جزيرة

القاموس
اجلنح
الكرم

حازم

١ - نسبة إلى قومية - غزال، ٢ - أثر بائد (معكوسة) - 
تسيب، ٣ - نظرا بطرف العني، ٤ - حياة - مقسم الى 
أبواب، ٥ - نصف (تقال) - متشابهان - يأرق (معكوسة)، 
٦ - داعنب - أوانه (معكوسة)، ٧ - كثيب من الرمل - ارقد، 
٨ - اخلالي من العيوب، ٩ - أحد أقاربي - نواجه - عالمة 
موسيقية، ١٠ - عكس قرب - إمارة خليجية - مجهول.

أفقياً: عموديًا:
١ - املعتلة - جب، ٢ - ل ل - مقال - دع، ٣ - عطور 
- ايد، ٤ - اب، ٥ - باليان - سند، ٦ - يهم - الصب، 
٧ - محمد هنيدي، ٨ - رال بهنام، ٩ - وسيم - دس، 

١٠ - مصابيح - سور.

١ - العربي - رمي، ٢ - طلل (معكوسة) - إهمال، ٣ - حملا، 
٤ - عمر - مبوب، ٥ - تق - ا ا - يسهد (معكوسة)، ٦ 
- العنب - حينه (معكوسة)، ٧ - تل - انام، ٨ - السليم، 

٩ - جدي - نصد - دو، ١٠ - بعد - دبي - سر.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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«املتحد» يحصد جائزة «أفضل بنك للمسؤولية 
املجتمعية في الكويت للعام ٢٠٢٠»

سماعات هواوي FreeBuds Pro اجلديدة 
تعيد تعريف تقنية إلغاء الضوضاء «األهلي» يعلن الفائزين بسحب «حول راتبك وابتسم»

حصد البنك األهلي املتحد 
جائزة «أفضل بنك للمسؤولية 
الكويــت  فــي  املجتمعيــة 
للعــام ٢٠٢٠» من قبل مجلة 
«إنترناشــيونال فاينانس» 
املجلة املالية العاملية، وذلك 
املتميزة  تقديــرا ملبادراتــه 
واســتراتيجيته الهادفة إلى 
إحــداث إســهام إيجابي في 
املجتمع. ويأتي هذا االعتراف 
بنجــاح البرنامج املجتمعي 
الهادف للبنــك للعام الثاني 
علــى التوالي، حيث ســبق 
وحصد البنك جائزة «أفضل 
بنك للمسؤولية املجتمعية 
في الكويت للعام ٢٠١٩» من 
قبل مؤسســة «ســي بي آي 
فاينانشال» الناشر ملجلة «ذا 
بانكر ميدل إيست» املرموقة.

وجاء حصد البنك جلائزة 
«أفضــل بنــك للمســؤولية 
الكويــت  فــي  املجتمعيــة 
للعــام ٢٠٢٠» من قبل مجلة 
«إنترناشــيونال فاينانس» 
البنك  إلــى قــدرة  اســتنادا 
على تقديــر القيمة املضافة 
من برامجه املجتمعية ومدى 
الــى هذه  احتيــاج املجتمع 
البرامج، وتقييم املساهمات 
املجتمعية التي يقدمها البنك 
من خالل أهداف محددة وقابلة 
للقياس، والتحسن امللحوظ 
في املبادرات املجتمعية للبنك، 
وتكامل مبادرات املسؤولية 
املجتمعية لقيــاس تأثيرها 
اإليجابي على نشاط األعمال 

األهلــي  البنــك  أعلــن 
الكويتي (ABK) عن أســماء 
الفائزين في السحب الشهري 
حلملة «حول راتبك وابتسم» 
لعــام ٢٠٢٠، والــذي انعقد 
بتاريــخ ١٥ أكتوبــر ٢٠٢٠، 
حتت إشراف وزارة التجارة 
والصناعة، حيث تتاح هذه 
احلملة لكل عمالء البنك من 
املواطنــني واملقيمــني الذين 
قاموا بتحويل رواتبهم إلى 
حســاباتهم من فئة «إليت» 

بينمــا تتجول في عطلة 
نهايــة االســبوع فــي أحد 
املجمعات التجارية املنتشرة 
فــي الكويت فإنه ميكنك ان 
حتصل على قهوتك املفضلة 
ومن ثم الذهاب الى أحد أجهزة 
Boubyan Direct املوجودة في 
هذه املجمعات لفتح حساب 
مصرفي ألول مرة واستالم 
بطاقتك املصرفية اجلديدة 

في نفس الوقت.
باختصــار  هــي  تلــك 
التــي ميكــن أن  التجربــة 
تعيشها مع بنك بوبيان الذي 
أعلن عن طرح خدمة جديدة 
تتيح للعمالء اجلدد إمكانية 
فتــــــح حساب واحلصول 
على بطاقة السحـــب اآللي 
في دقائــــــــق من خـــــالل 
أجهزة Boubyan Direct والتي 
توفر اخلدمات املصرفية على 
مدار أيام األســبوع وفي أي 

وقت.
وقال مساعد املدير العام 
للقنوات املباشرة في البنك 
خالــد محمــد الشــمري ان 
بنك بوبيــان ينفرد بتقدمي 
هــذه اخلدمــة فــي الكويت 
وأنــه أصبــح اآلن بإمــكان 
غير العمالء فتـــــح حساب 
ســواء كان حساب الشباب 

اإللكتروني، حيث يتم اإلعالن 
عن اجلوائز من خالل نظام 
النقاط الذي يتضمن نتائج 
التقريــر األولــي للتقييــم، 
وتصنيف من شركاء أبحاث 
خارجيني جنبا إلى جنب مع 
مدخالت من خبراء الصناعة 

املصرفية.
وفــي تعليقهــا على هذه 
الرئيــس  اجلائــزة، قالــت 
التنفيــذي بالوكالــة للبنك 
األهلي املتحد جهاد احلميضي: 
البنك األهلي املتحد كان وال 
يــزال يتبنــى دورا محوريا 
في دعــم املجتمــع، ويظهر 
إدارة  فــي  عاليــة  كفــاءة 
برنامجه اخلاص باملسؤولية 
املجتمعية، فالعمل املجتمعي 
والتطوعــي ميثــل احــدى 
أولويات البنك األهلي املتحد 

وأوضح الشمري: «اآلن 
وألول مرة في الكويت أصبح 
بإمكان العمالء اجلدد التعامل 
مع أجهزة Boubyan Directـ  
التي كانت مقصورة سابقا 
على عمــالء البنــك ـ حيث 
ميكنهم من خالل هذه األجهزة 
فتح احلساب الذي يرغبون 
فيه ومن ثم إمكانية إصدار 
البطاقة املصرفية ليصبحوا 
من عمالء البنك خالل دقائق 

معدودة».
كيفية احلصول على اخلدمة 

وحــول احلصــول على 
اخلدمــة قال الشــمري انها 
بســيطة للغاية فكل ما هو 
مطلــوب منــك اذا لــم تكن 
عميــال لبنــك بوبيــان أن 
تقوم بالزيارة إلى واحد من 
أجهزتنا التي ستكون متاحة 
لفتح احلسابات في كل من 
فروع البنك في الشهــــــداء 
وبيان إلى جــانب األجهزة 
املتوافــرة فــي املجمعــات 
التجاريــة وهــي األڤنيــوز 
واحلمراء وغيت مول وأوتاد 
والبيرق، كما ستتم إضافة 
مواقــــــع أخــرى للخدمــة 

قريبا. 
وأضاف: بعد ذلك ميكنك 

وجــزءا مهمــًا مــن ثقافتــه 
املؤسساتية.

وأضافت: ان البنك األهلي 
املتحد باعتباره أول بنك قام 
بإطالق عملياته في الكويت 
منذ أكثــر من ٧٨ عاما يدرك 
مســؤوليته البالغة األهمية 
في العمل املجتمعي، وحاليا 
يســعى البنــك الــى تقــدمي 
منــوذج يحتذى فــي مجال 
املجتمعيــة  املســؤولية 
والتنمية املســتدامة، ليقدم 
جتربة رائــدة ومتميزة في 
هذا املجال كما هي إجنازاته 
الدائمة على مختلف األصعدة.
وأفادت مدير عام حماية 
فريــق  ورئيــس  العمــالء 
املسؤولية املجتمعية بالبنك 
األهلي املتحد ســحر دشتي: 
يفخــر البنــك األهلي املتحد 
بســجله احلافــل باملبادرات 
املجتمعية التي تتماشى مع 
رؤية ٢٠٣٥ للمغفور له بإذن 
اهللا قائد اإلنســانية الشيخ 
صباح األحمــد، وتأتي هذه 
اجلائــزة اليوم لتبرز جناح 
رسالتنا وجهودنا في تعزيز 
وتطوير مبادرات تهدف الى 
خدمة جميع شرائح املجتمع 
وتتــرك بصمــة مميــزة في 
مختلف مجاالت خدمة املجتمع 
من خالل طرح مبادرات حتقق 
التنمية املستدامة للمجتمع 
الكويتي باالستناد إلى روح 
الشريعة اإلسالمية السمحاء 

التى نعمل وفقا ألحكامها.

أو «بريستيج» أو «الرائد». 
وفيما يلي أســماء الفائزين 
احملظوظني في سحب شهر 
أكتوبر حيث ســيحصل كل 
منهما علــى ما يعادل راتبه 
الشــهري، والفائــزان هما: 
فيساك كوشي، رامي رفعات 
نون. جدير بالذكر أن السحب 
القــادم ســيقام بتاريــخ ١٩ 
نوفمبــر ٢٠٢٠، في حني أن 
السحب األخير سيقام بتاريخ 

١٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

التحــدث مع أحــد موظفي 
خدمة العمالء عبر الشاشات 
املوجودة في أجهزة بوبيان 
دايركت وبعــد االنتهاء من 
البيانات املطلوبة  استيفاء 
يتــــــم فورا فتح احلساب 
ومــن ثــم إصــدار البطاقة 

املصرفية.
 Boubyan وتعتمد تقنيات
Direct على تطبيق للتقنيات 
البصرية التي متنح العمالء 
إمكانيــة إجــراء الكثير من 
املعامــالت املصرفيــة عبر 
أجهزة السحب اآللي متعددة 
الوظائف من خالل التحدث 
مباشــرة مع موظفي البنك 
عبر الشاشــات املزودة بها 
هــذه األجهــزة باســتخدام 
تقنية التواصل املباشر عبر 

الفيديو.
أجهــزة  فــي  وتتوفــر 
Boubyan Direct الســحب 
النقدي واإليداع النقدي لغاية 
٥٠٠٠ دينــار، باإلضافة إلى 
خدمة إيداع وصرف الشيكات 
البطاقات  وخدمــة إصــدار 
االئتمانية وبطاقات السحب 
التحويالت  اآللــي بجانــب 
النقديــة وطباعــة شــهادة 
حتويــل راتــب وغيرها من 

اخلدمات املصرفية.

وارتباطهــا االســتراتيجي 
باألنشطة األساسية للبنك، 
واتسام األنشطة املجتمعية 
التي يقوم بها البنك باإلبداع 
واألصالة فــي نفس الوقت، 
فضــال عــن وجــود فريــق 
متخصــص باإلضافــة إلــى 
طاقم مــن املتطوعني يقفون 
دائمــا وراء النجــاح الكبير 
فــي حتقيق معالــم برنامج 
املسؤولية املجتمعية. وحول 
آلية منح اجلائزة، يتم إعالن 
املستوى األول من التصويت 
على الفائزين من قبل فريق 
التقييم الداخلي باملجلة وبعد 
ذلك حتال كل التفاصيل إلى 
وكالة تقييم خارجية لتتولى 
حتديــد املســتوى النهائــي 
للتقييم، ثم يتم اإلعالن عن 
الفائزين باجلوائز على املوقع 

او الراتــب او التوفير دون 
احلاجــة لزيــارة الفرع من 
 Boubyan خـــــالل أجهــزة
Direct املتوفــرة فــي عــدد 
من فروع البنك واملجمعات 

التجارية.
وأضاف: إن ابرز ما مييز 
 Boubyan Direct أجهــزة 
انها متنح العمـــالء فرصة 
احلصــول علــى مجموعــة 
كبيــــــرة مــن اخلدمــات 
املصرفية دون احلاجة إلى 
زيــارة الفــرع خاصــة انها 
متوفرة على مدار الســاعة 
االســبوع  أيــام  وخــالل 

واالجازات الرسمية. 

«بوبيان» يتيح للعمالء اجلدد إمكانية فتح احلساب 
واستالم البطاقة من خالل «بوبيان دايركت»

خالد الشمري

أودي A٤.. رياضية أكثر ومتطورة ألبعد احلدود
اآلن في معرض أودي الكويت

تعتبر A4 من أهم السيارات التي تنتجها 
أودي، وقد جنحت الشركة بعد أربع سنوات 
من العمل فــي تعزيز هذا الطــراز الناجح 
متوســط احلجم ليصبح أكثر قوة وتفوقا 
في األداء الرياضي، ويتكامل املظهر اخلارجي 
للســيارة مع مالمح التصميم اجلديد الذي 

اعتمدته العالمة التجارية.
الطــراز متوســط احلجــم يبــدو أكثر 
ديناميكية وتطورا بفضل معالم التصميم 
الرياضية، فقد أصبح الشبك األمامي أحادي 
اإلطار اآلن أكثر اتساعا وانبساطا، فيما تؤكد 
اخلطوط األفقية على عرض الســيارة من 
األمام واخللف. أما املظهر اجلانبي فتحدده 
مظاهــر القوة التي تبــرز كالعضالت فوق 
املصــدات وخط الكتــف املنخفض الواصل 
بينهــا، حيث تشــكل خطوطا بــارزة فوق 
العجالت وجتعل خصائص كواترو األصيلة 

تبدو واضحة وضوح الشمس.
أما في املقصــورة ذات التصميم املتزن 
فتعطي اخلطوط األفقيــة بدورها انطباعا 
شامال عن طبيعة السيارة. وفي وسط لوحة 
العداداتـ  التي متيل قليال نحو السائقـ  تبرز 
شاشة اللمس MMI التي تعد مركز التحكم 
بنظام التشــغيل اجلديد. وتتوفر تصاميم 
مختلفة للمقصورة اجلديدة: فيمكن للعميل 
أن يختار تصميم املقصورة وجتهيزات الطراز 
S الداخلية من جهة مع مختلف التصاميم 
اخلارجيــة من جهة أخرى مع توفر العديد 
مــن األلوان واملواد. أمــا مجموعة اإلضاءة 
احمليطية فإنهــا تضفي روعة وجماال على 

مقصورة السيارة في الظالم.
وبفضل نظام MMI اجلديد، توفر سيارة 
Audi A4 املجهزة بتقنيات االتصال املبتكرة 
جتربة تشبه إلى حد بعيد أنظمة التشغيل في 
الهواتف الذكية املتطورة. حيث حلت شاشة 

الرياضي مع احلفاظ على أعلى مستويات 
الراحة حتى عند اختيار التجهيز األساسي 
األكثر ديناميكية. ويندمج نظاما التعليق 
في نظام Audi للتحكم الديناميكي القيادة. 
وينطبــق ذلك على نظــام التوجيه، حيث 
يتوفر نظــام التوجيــه الديناميكي وناقل 
نقل احلركة األوتوماتيكي والصمام اخلانق 

كتجهيز اختياري. 
نظام كهربائي واسع النطاق

ســتطرح أودي ســيارة A4 مــع أربعة 
محركات توربو في أسواق الشرق األوسط، 
وتتراوح استطاعة احملركات بني 150 حصانا 
و354 حصانا، أما طراز Audi S4 فيأتي مع 
محرك TFSI بسعة 3 ليترات، ويولد محرك 
التوربو بتقنية احلقن املباشر للبنزين 354 
حصانــا ويبلغ عزم الــدوران 500 نيوتن 
متر عند 1370 إلى 4500 دورة في الدقيقة. 
ويتسارع طراز S4 TFSI سيدان من السكون 
 ،V6 إلى 100 كم/س في 4.7 ثواٍن بفضل محرك

وتبلغ سرعته القصوى احملددة إلكترونيا 
250 كم/س.

Audi S4 الطراز الرياضي

تتألف منظومة احلركة في S4 من ناقل 
احلركة ثماني السرعات بنظام تيبترونيك 
ونظام quattro للدفع الرباعي املستمر. كما 
يتوفر ترس تفاضلي رياضي ميكن تركيبه 
اختياريــا ليحقق توزيعًا فعاًال للطاقة بني 
العجالت اخللفية إذا أراد السائق ذلك، وبهذه 
الطريقة ميكن توجيه مزيد من الطاقة بشكل 
منفصل إلى العجلة الواقعة خارج املنعطف 
عند االلتفاف بسرعة، وبالتالي احلد من إبطاء 
الدوران عند املنعطفات. ويأتي نظام التعليق 
الرياضي في الطراز S كتجهيز أساسي، وهو 
بإعداده املخصص يبعث شــعورا بالقيادة 
الرياضية، وميكن تعزيز ذلك بقدر أكبر من 
خالل نظام التعليــق الرياضي االختياري 
املزود بخاصية التحكم في التخميد. وتتكامل 
التجهيزات الداخلية واخلارجية معا لتمنح 
طرازات S هذا املظهر الفريد بدءا من أنابيب 
العادم اخللفية وحتى منط القيادة الرياضي 
(S) في شاشــة عرض ركــن أودي للقيادة 

االفتراضية املتوفرة كتجهيز اختياري.
طراز محدود خصيصًا للشرق األوسط

ستطرح أودي عند تقدمي سيارة A4 إلى 
أسواق الشرق األوسط 100 سيارة فقط من 
طــراز Audi A4 quattro احملــدود، ويتوفر 
الطراز بجميع ألوان سيارة A4 وميكن إضافة 
الكثير من املزايــا والتجهيزات االختيارية 
للعمــالء مثل عجالت Audi Sport قياس 19 
 LED بوصــة، واملصابيح األماميــة بتقنية
بالكامل، وجتهيزات S line للهيكل اخلارجي 

واملقصورة الداخلية.

اللمس MMI مع خاصية إصدار الصوت عند 
اللمس مكان األزرار ومفاتيح التحكم الدوارة 
التي كانت تســتعمل سابقا في الكونسول 
املركزي. ويبلغ قياس الشاشة عالية الدقة 
التي تعمل بتقنية TFT 10.1. بوصة، ومتتاز 
بواجهة عرض أنيقة ومتقنة، بينما صممت 
القائمة بتدرجاتها الواضحة خصيصا لتلبي 
توقعات املستخدمني وتوفر لهم نظاما في 
غايــة الســهولة. ويتناغم نظــام التعليق 
املتوازن رياضيا بشــكل مثالي مع طبيعة 
Audi A4، حيــث ميكن للعمالء االختيار ما 
بني التجهيز األساسي والتعليق الرياضي. 
كما يتوفر نظامان للتعليق القابل للتعديل: 
أحدهمــا هــو التعليق املريح مــع خاصية 
التحكــم بالتخميد، والذي يقلل من ارتفاع 
السيارة مبقدار 10 ملليمترات ويوفر أعلى 
مســتويات الراحة عند القيادة، واآلخر هو 
التعليق الرياضيـ  سواء مع التحكم بالتخميد 
أو بدونه ـ والــذي مت تخفيضه مبقدار 23 
ملليمترا. ومن ثم فإن السيارة تعكس الطابع 

لقد سمعنا جميعا عن أحدث سماعات 
 FreeBuds Pro األذن الرائــدة من هواوي
والتي تأتي بتصميم أيقوني وذكي ومريح 
باإلضافة إلى تقنية إلغاء الضجيج النشط 

الذكي. 
وتتيــح لك هذه التقنية ســماع الصوت 

بوضــوح دون تداخل ضوضــاء وتتكيف مع 
البيئة احمليطة حتى ال تعزل الصوت املهم الذي 

حتتاج إلى سماعه، وميكن للميكروفونات املزدوجة 
املوضوعة داخل سماعات األذن وخارجها التعرف بسرعة 

علــى بيئة الضوضــاء احمليطة بك والتبديــل تلقائيا بني 
 Ultra Mode أوضاع إلغاء الضوضاء الثالثةـ  الوضع الفائق
 General Mode والوضع العام Cozy Mode والوضع املريح

خلفض ضوضاء البيئة بشكل فعال.
 HUAWEI أيضا، وعند إجراء مكاملة، تستخدم سماعات
FreeBuds Pro نظــام إلغــاء ضوضــاء املكاملــات بثالثة 
 Bone ميكروفونات وتقنية إلغاء ضوضاء املكاملات بتقنية
Voiceprint لتصفيــة ضوضاء اخللفيــة وبالتالي تزويدك 

أوضح.بصــوت 
 باإلضافة إلى ذلك، مع أوضاع الوعي 
 Voice Mode والصوت Awareness Mode
ميكنــــــك ســماع األصوات اخلارجية، 
دعنــا نفترض أنك تشــاهد فيلما مليئا 
باإلثــارة مع ســماعات األذن هذه ورنني 
جرس الباب، ســتتمكن من ســماعه وفتح 

الباب ملن أتاك زائرا.
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االربعاء ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ اقتصـاد

صدمتا «النفط» و«الوباء».. كيف واجهت الكويت «الضربة» املزدوجة؟!

«البنك الدولي»: ١٧٠ ألف وافد غادروا الكويت حتت وطأة «كورونا»

أحمد مغربي

هل تعاني الكويت من أزمة 
مالية بعد تعرضها لصدمتي 
النفط وكورونا؟ في الواقع هذا 
الســؤال لم يكن محل نقاش 
بــني املختصني في الشــأن 
املالــي، بــل كان وغيره من 
الكثيرة حديثا  االستفسارات 
ونقاشاً ال ينقطع على مستوى 
املسؤولني في الدولة بعد تعرض 
االقتصاد الكويتي شأنه شأن 
االقتصادات اخلليجية والعاملية 
إلــى نوعني مــن الصدمات 
اخلارجية في آن واحد وهما 
تداعيات تفشي جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد وانهيار أسعار 
الوحيد  املورد شــبه  النفط، 
لتمويــل اإلنفاق العام، وكلتا 
الصدمتني خارجيتان، أي ال 
التحكم في  للكويــت  ميكن 

مسارهما.
٧ أشهر مضت على تفشي 
اجلائحة وكان ال بد من أخذ 
اقتصادية ســريعة  قرارات 
املالية  السياسة  ســواء على 
أو النقديــة في ظل املعطيات 

مصطفى صالح

صــادر  تقريــر  قــال 
عن البنــك الدولــي حول 
االقتصاد الكويتي، انه في 
ظل االختالالت االقتصادية 
الناجمة عن جائحة كورونا، 
مــن املتوقــع أن يتحمــل 
العمــال الوافــدون وطــأة 
انخفاض النشاط التجاري، 
حيــث تفيــد التقارير بأن 
حوالــي ٥٪ مــن الوافدين 
غادروا الكويت خالل الفترة 
املاضية، فيما تضطر العديد 
من الشــركات إلى تسريح 
عمالتهــا الوافــدة في ظل 

األزمة احلالية.
ووفقا حلسبة قامت بها 
«األنباء»، فإن نحو ١٧٠ ألف 
وافــد قد غــادروا الكويت 
خالل األشهر املاضية حتت 
وطأة التداعيات الســلبية 
ألزمة كورونا، وذلك استنادا 
الى عدد الوافدين في البالد 
والذي يبلغ نحو ٣٫٤ ماليني 
وافد، فيما أشار تقرير البنك 
الدولــي إلى أن التغييرات 
املقترحة على قانون اإلقامة 
تهــدف إلى خفــض أعداد 

الوافدين أكثر من ذلك. 
انكماش االقتصاد

وأشار التقرير الى انه في 
ظل استمرار جائحة كورونا 
وبطء اســتجابة احلكومة 
إلى خفض التوقعات، فمن 
املتوقع أن ينكمش إجمالي 
النــاجت احمللــي احلقيقــي 
للكويت بنســبة ٧٫٩٪ من 
إجمالــي الناجت احمللي في 
٢٠٢٠ (مقابــل توقعــات 
بنسبة -٥٫٤٪ في يونيو 
٢٠٢٠)، إذ كبح اســتمرار 
تدابير الصحة العامة لفترة 
طويلة وإجراءات التخفيف 
املالي التقييدية منو إجمالي 
الناجت غير النفطي، في حني 
الناجت  انخفــض إجمالــي 
النفطي متاشــيا مع اتفاق 

«أوپيك+».
وعلى األمد املتوســط، 
سيتعافى النمو مع استمرار 
منــو اإلنفاق العام املتكرر 
إلــى  واالئتمــان، ليصــل 
٢٫٩٪ بحلــول ٢٠٢٢، ومن 
املتوقــع أن يزيــد عجــز 
العامة فــي ٢٠٢٠  املاليــة 
بسبب تراجع أسعار النفط 
وارتفاع اإلنفاق احلكومي، 
ووفقا للتقديرات األولية، 
تتوقع الســلطات أن يبلغ 
إجمالــي العجــز ١٤ مليار 
دينــار (ما يعادل ٣٢٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي) في 
املالية ٢٠٢٠/٢٠٢١،  السنة 

إيرادات إضافية تغذي  عن 
االنفاق العام غير املرن ومتت 
دراسة وتداول عدة مقترحات 
من بينها وقف اســتقطاع 
مخصص صندوق األجيال 
القادمة أو قصر االستقطاع 
على ســنوات الفوائض أو 
االقتراض الداخلي من البنك 
املركزي او القطاع املصرفي 
الســوق  او االقتراض من 
أو االقتراض من  الدوليــة 

العامليــة في يونيــو، من 
املتوقع أن يعود حســاب 
املعامالت اجلارية الكويتي 
إلــى العجز في ٢٠٢٠ على 
أن يتعافى ببطء في األجل 
املتوسط، ومن املنتظر أن 
يرتفع التضخم تدريجيا مع 
تعافي النشاط االقتصادي 

وإيجارات العقارات.
احتياطيات ضخمة 

لفت تقرير البنك الدولي 
الــى أن األصــول املاليــة 
الضخمة للكويت تشــكل 
األســاس الذي تقوم عليه 
قدرة البــالد للصمود في 
وجه املصاعب االقتصادية، 
لكن إصالحات املالية العامة 

لــن تكون فعالة فــي الزمن 
القصير خاصــة ان ضريبة 
أربــاح االعمــال مثال  على 
تتطلب وضع رواج اقتصادي 
ال انكماش، هذا ويوجد ضعف 
عــام فــي القيمــة املضافة 
احلقيقية التصديرية للقطاع 
اخلاص واعتماده الكبير على 
الدعم احلكومي، ورغم متتع 
القطاع املصرفي احمللي مبالءة 
مالية ممتازة، إال ان هذه املالءة 

٥٠٠ مليــار دوالر ملواجهة 
األزمة احلالية، فإن استمرار 
الســحب لتمويــل العجز 
واالســتمرار فــي حتويل 
١٠٪ من إيــرادات املوازنة 
إلــى  القانــون  مبوجــب 
القادمة،  صندوق األجيال 
أدى إلــى خفــض أرصدة 
صندوق االحتياطي العام 
بنســبة ١٢٪ مــن إجمالي 
الناجت احمللي في السنـــة 

املاليــة ٢٠١٩/٢٠٢٠.
ولــم تصــدر الكويــت 
ســندات منذ عام ٢٠١٧، إذ 
تنتظر موافقة مجلس األمة 
على رفع حــد االقتراض، 
وبالتالي فــإن أزمة املالية 
العامة التي تواجه الكثير 

األنشطة اخلاصة بسبب احلظر 
أو اإلغالق وبالتالي انخفاض 

الطلب احمللي بشكل حاد.
وللتكيف مع هذه الصدمات، 
قامت السياسة النقدية متمثلة 
في بنــك الكويــت املركزي 
بتخفيض سعر اخلصم في 
٤ مــارس ٢٠٢٠ بواقع ربع 
نقطة مئوية وتبع ذلك تخفيض 
آخر في ١٦ مارس بواقع نقطة 
مئوية كاملة إلــى ١٫٥٪ وهو 
أدنى مستوى في تاريخ البنك 
املركزي، ومت تخفيض متطلبات 
كفاية رأس املال بنسبة ٢٫٥٪ 
وتخفيف وزن مخاطر االئتمان 
املمنوح للمؤسسات الصغيرة 
واملتوســطة من ٧٥ إلى ٢٥، 
ومت تقدمي قروض ميســرة 
املتضررة من  للمؤسســات 
تعطيل أنشطتها تتحمل الدولة 
أعباء فوائدها كاملة في العامني 
االول والثاني و٩٠٪ في السنة 
الثالثة و٨٠٪ بدءا من الســنة 
الرابعة، وتأجيل سداد القروض 
بكل أنواعها ملدة ٦ أشهر تنتهي 
في شهر أكتوبر احلالي وتأجيل 
املالية  الشركات  استحقاقات 

إجمالي الناجت احمللي سجل 
انخفاضــا طفيفا بلغ ١٫١٪ 
في الربع األول من ٢٠٢٠، 
وانكمش النمو غير النفطي 
٣٫٥٪، بينمــا زاد إجمالــي 
النــاجت احمللــي احلقيقــي 
النفطــي ١٫٢٪ مــع انتهاء 
اتفاق «أوپيك+»، وشملت 
اإلجراءات واسعة النطاق 
الحتواء جائحــة كورونا 
الرحــالت اجلوية  تعليق 
وإغالق املدارس واجلامعات 
وحظــر التجمعات العامة 
غيــر  العمــل  وتعليــق 
الضــروري وفرض حظر 
التجــول ملدة ٢٤ ســاعة، 
ويعد استمرار الكويت في 
تطبيق أشكال مختلفة من 

القادمة أو  صندوق االجيال 
بيع أصول االحتياطي العام 
الى احتياطي االجيال القادمة 
أو تعبئة األرباح احملتجزة لدى 
مؤسسات عامة وحتويلها الى 
االحتياطي العام أو االقتراض 
من الصندوق الكويتي للتنمية 
وذلك كله بالتزامن من ترشيد 
أو توليفة من  اإلنفاق  بنود 

هذه البدائل أو غيرها.
كما أن أي سياسة ضريبية 

الهيكليــة  واإلصالحــات 
ضرورية لتعويض املخاطر 
املترتبــة علــى انخفاض 
أســعار النفــط وتراجــع 
الطلب عليه في املستقبل 
وارتفاع التكلفة الهامشية 

إلنتاجه.
وتشمل هذه اإلجراءات 
غيــر  اإليــرادات  زيــادة 
النفطية، فضال عن تعزيز 
رأس املال البشري وإصالح 
اإلدارة االقتصادية لتنشيط 
التنميــــة وخلــق فــرص 
القطــاع  العمل بقيـــــادة 

اخلــاص.
وعلــى الرغــم مــن أن 
الكويت تتمتع باحتياطيات 
مالية كبيــرة، تقدر بنحو 

قد تتعرض للضغوط في حال 
استمرار الصدمات اخلارجية 

لفترة طويلة.
ومن الطبيعي أن تتعرض 
العديد من املتغيرات االقتصادية 
للضغوط بسبب الصدمتني 
آنفا، وعلى رأس  املذكورتني 
هذه املتغيرات قيمة الصادرات 
النفطية وما يتبعها من إيرادات 
اإلنفاق  نفطية والتأثير على 
باإلضافة الى التأثير على أداء 

من مصدري النفط تتفاقم 
التمويل  بفعل احتياجات 
الالزمة لتنفيذ التحويالت 
السنوية لصندوق األجيال 

القادمة.
وقــد أقر مجلــس األمة 
مؤخــرا تشــريعا يجعــل 
الســنوية  التحويــالت 
مرهونــة بتحقيق فائض 
فــي املاليــة العامــة، لكن 
التشريع لم يحدد أي آلية 
ميكن مــن خاللها حتقيق 
فائــض، أو زيــادة التنبؤ 
بحجم التحويالت لصندوق 

األجيال القادمة.
احتواء األزمة

وأشــار التقرير الى أن 

ملدة ٦ اشــهر وتكفل الدولة 
برواتب املواطنني في القطاع 
اخلــاص من خــالل ضمان 
وزيادة الدعم املخصص لهم.
وعموما تشير تقديرات 
تأثيراتها  النفطيــة  الصدمة 
املباشرة على القطاع النفطي 
مع تواضع األثر على القطاع 
غير النفطي وتبرز التقديرات 
األهمية النسبية لإلدارة العامة 
والدفاع والضمان االجتماعي 
بعد القطاع النفطي من حيث 
االهمية النسبية القطاعية وذلك 
يعكس تضخم األجور في هذا 
القطاع اخلدمي، حيث يحتسب 
الناجت من مثل هذه االنشطة 
التكاليف وعلى  من خــالل 
رأسها األجور العامة أساسا، 
وهو األمر الذي يحفز اجلهود 
اإلصالحية المتصاص العمالة 
املتضخمة تدريجيا وتوجيهها 
لصالح القطاع اخلاص سواء 
من خالل جهود خطة التنمية 
أو جهود املشــروع الوطني 
لدعم وتنمية املشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة أو 

القنوات األخرى.

هذه اإلجــراءات واحدا من 
أطول فتــرات العزل العام 

بالعالم. 
التدابير  وأثــرت هــذه 
بشــكل كبير على اإلنفاق 
اخلاص ونشاط االستثمار، 
النــاجت احمللي  وإجمالــي 
اعتبــارا من الربــع الثاني 
من ٢٠٢٠، وكانت استجابة 
املالية العامة لتخفيف آثار 
اجلائحة واستجابة الصحة 
العامــة ضئيلة، وشــملت 
مخصصــات إضافيــة في 
املوازنــة تبلــغ ١٫٦ مليار 
دوالر، وتأجيــل مدفوعات 
الضمــــان االجتمـــــاعي 
التقاعديــة،  واملعاشــات 
واإلعفــــاء مـــــن بعــض 

الرســوم.
الكويــت  وقــدم بنــك 
املركــزي حزمة مســاندة 
بقيمــة ١٦٫٥ مليار دوالر، 
مما سمح بتأجيل مدفوعات 
القروض، وقلص متطلبات 
السيولة وكفاية رأس املال، 
وخفــض ترجيح املخاطر 
للمشــروعات  بالنســبة 
الصغيرة واملتوسطة، كما 
حاكى تخفيضات مجلس 
االحتــادي  االحتياطــي 

األميركي.
ارتفاع عجز امليزانية

البنــك  وقــال تقريــر 
الدولــي ان عجز امليزانية 
العامــة زاد مــن ٣٫١٪ من 
إجمالي الناجت في الســنة 
املاليــة ٢٠١٨/٢٠١٩، ليصل 
إلى ٩٫٦٪ في السنة املالية 
٢٠١٩/٢٠٢٠، وتستبعــــد 
هــذه األرقــام الدخــل من 
االستثمار وهي محسوبة 
قبل التحويالت إلى صندوق 

األجيال القادمة. 
ومــع ذلــك، فــإن هذه 
النواجت أفضل من املستهدف 
 ٦٫٧ والبالــغ  باملوازنــة 
مليــارات دينار (ما يعادل 
١٥٫٧٪ مــن إجمالي الناجت 
احمللي)، بسبب االفتراضات 
النفط  املتحفظــة لســعر 
بصورة تقليدية، وتراجعت 
العائدات النفطية بنســبة 
١٦٫٦٪ على خلفية هبوط 
 ،٪١٠٫٣ النفــط  أســعار 
إنتــاج اخلام  وانخفــاض 

بنسبة ٢٫٢٪.
كما هبطت اإليرادات غير 
النفطيــــة بسبب ضعف 
النشـــــاط االقتصـــادي، 
ومــــــن جانـــــــب آخــر، 
هبـــــط اإلنفاق بشكـــــل 
طفيــــــــف مدفوعــــــــا 
الدعــــــم  بانخفـــــــاض 

واإلنفـــاق الرأسمالي.

كلتا الصدمتني خارجيتان.. ال ميكن التحكم مبسارهما!

ما يعادل ٥٪ من املقيمني األجانب بالبالد.. وفي ظل اضطرار الشركات الكويتية لتسريح عمالتها الوافدة نتيجة األزمة احلالية

تقرير البنك الدولي يتوقع حتمل العمال الوافدون في الكويت وطأة انخفاض النشاط التجاري نتيجة أزمة كورونا واستمرار مغادراتهم للبالد (هاني الشمري)

اجلديدة للصدمتني (الصحية 
املالية  والنفطية)، فالسياسة 
قامت بتغيير مشروع ميزانية 
٢٠٢٠ /٢٠٢١ والذي مت إعداده 
قبل تفشي اجلائحة ومت بناء 
سعر برميل النفط على سعر 
تقديــري يبلــغ ٥٥ دوالرا 
لتحقق امليزانية عجزا بواقع 
٩٫٢ مليارات دينار، ولم يكن 
ثمة مناص أمام إدارة امليزانية 
في ظل الصدمتني سوى إعادة 
تقدير النفقات واإليرادات في 
ظل املعطيــات اجلديدة فتم 
تخفيض امليزانية بواقع ٢٠٪ 
ليحدد سعر برميل النفط عند 
٣٠ دوالرا لتحقــق امليزانية 
عجزا تقديريا بواقع ١٤ مليار 
دينار يعــد األعلى في العالم 
قياسا بالناجت احمللي اإلجمالي. 
وفي ظل سعر برميل نفط 
ال يتجاوز عتبة ٤٣ دوالرا 
للبرميل حاليا أصبح جمود 
العديــد من بنــود االنفاق 
في امليزانيــة العامة للدولة 
«كابوســاً» يؤرق متخذي 
القــرار، وعليــه تركــزت 
البحث  اجلهود أساسا على 

البالغ  مقارنة باملستهدف 
٧٫٧ مليــارات دينار الذي 
متت املوافقة عليه في يناير 

.٢٠٢٠
وبعــد عــام ٢٠٢٠، من 
املرجح أن يــؤدي تطبيق 
ضريبــة القيمــة املضافة 
واالنتعــاش املتواضع في 
أسعار النفط إلى احلد من 
الضغــوط علــى املوازنة، 
وهذا يعتمد على مدى رغبة 
احلكومة في تطبيق ضريبة 
القيمة املضافة مع ضعف 

االقتصاد.
وسيتوقف مسار الدين 
احلكومي على سن قانون 
الدين الذي طال انتظاره، 
ورغم انتعاش جتارة السلع 

أي سياسـة ضريبية لن تكون فعالة حاليـًا.. فضريبة أرباح األعمال تتطلب رواجًا ال انكماشـًا

٧٫٩٪ انكماش متوقع لالقتصاد الكويتي في ٢٠٢٠.. والعودة للنمو ٢٫٩٪ في ٢٠٢٢

ضعف في القيمة املضافة احلقيقية التصديرية للقطـاع اخلـاص واعتماده الكبير على الدعم

تطبيق ضريبة «القيمة املضافة» وانتعاش النفط املتواضع سيقّلصا الضغوط املالية باملوازنة

رغم متتـع القطاع املصرفـي مبالءة ماليـة ممتازة إال أنه قـد يتعرض للضغوط الشـديدة

الكويت تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة تبلغ ٥٠٠ مليار دوالر للصمود بوجه األزمة احلالية

بدائـل البحث عن إيرادات أخرى لسـد العجـز املالي ال بـد أن تتزامن مع ترشـيد اإلنفاق

املطلوبة اإلصالحات  أبرز  «اخلاص»  بقيادة  عمل  فرص  وخلق  االقتصادية  اإلدارة  ضبط 

مشاركة املرأة الكويتية بسوق 
العمل.. ضعيفة

تراجع االقتصاد الكويتي
 بدأ منذ ٢٠١٤ 

قال تقرير «البنك الدولي» انه على غرار دول مجلس 
التعاون اخلليجي األخرى، تشهد الكويت تباينا كبيرا 
في ســوق العمل بني اجلنسني وبني الفئات العمرية 
املختلفة، مع ارتفاع معدالت البطالة بني الشباب (١٥ 
- ٢٤ عاما)، وتقل مشــاركة املرأة الكويتية في قوة 
العمل مقارنة بالرجال (٢٠٫٨٪ و٤٧٫٧٪ على الترتيب 

في عام ٢٠١٧).
وتعاني من معدالت بطالة أعلى، حيث تبلغ البطالة 
بني اإلناث في الفئة العمرية من ١٥ إلى ٢٤ عاما مثلي 
البطالة بني الرجال تقريبا في نفس الفئــــة العمرية 
(٣٧٫١٪ بني الكويتيات و٢٠٫٥٪ بني الكويتيني في عام 

.(٢٠١٧

قال التقرير ان املخاطر األساسية لالقتصاد الكويتي 
ترتبط بطول فترة جائحة كورونا واستمرار التقلب في 
أسعار النفط، وإذا ما ظهرت حاالت جديدة في الكويت 
أو لم يتم احتواء اجلائحة على مستوى العالم، واستمر 
تراجع أسعار النفط نتيجة النخفاض الطلب من جراء 
تباطؤ عاملي طويل األمد أو ركود في الواليات املتحدة، 
فمن شأن هذه الظروف أن تسفر عن ديناميكيات غير 
مواتية في االقتصاد الكلي، مما يعني تدهور اختالالت 
املالية العامة واحلساب اخلارجي واملزيد من التراجع 

في االحتياطيات املالية الوقائية.
وعلى الرغم مــن أن األداء االقتصادي بالكويت 
في ٢٠٢٠ سيعاني من الصدمة املزدوجة الناجمة عن 
جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إال أن النمو 
في الكويت بدأ يتراجع منذ عام ٢٠١٤، وتؤدي الزيادة 
احلتمية في عجز املالية العامة نتيجة انخفاض عائدات 
النفط واإلنفاق الذي يســتهدف التخفيف من حدة 
األزمة، واحتياجات التمويل اخلاصة بصندوق األجيال 
القادمة إلى تفاقم الضغوط على االحتياطيات املالية، 

في غياب قانون الدين العام.
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«املالية» تضع شروطًا جديدة لتنظيم الفعاليات واستقبال الضيوف في الكويت
اللجان العاملة في الفعالية التقيد 
بقــرار مجلس الوزراء بشــأن 
أسس وضوابط املكافآت على ان 
تصرف املكافــأة املالية لفترة ال 
تزيد على ٣ شهور وذلك بواقع 
١٥٠ دينارا شــهريا مقابل عمل 
األعضــاء املشــاركني في جلان 
اإلعداد والتحضير لعقد الفعالية 
الرسمي،  الدوام  أوقات  في غير 
وذلك وفقا للفئات التالية االولى 
اخلاصة بالوظائف القيادية (الوكالء 
املساعدين واملدراء العامني ومن في 
مستواهم) مبكافأة يومية قدرها 
٥٠ دينارا، والثانية في مستوى 
وظائف الدرجــة األولى والثانية 
مبكافأة قدرها ٣٠ دينارا يوميا، أما 
املوظفون بالدرجة الثالثة والرابعة 
مبكافأة ٢٠ دينارا يوميا، وموظفو 
الثامنة  الى  الدرجات اخلامســة 
مبكافأة ١٥ دينارا يوميا وأخيرا 
العمال والســائقون ومجموعة 
الوظائف االخرى مبكافأة يومية 
قدرهــا ١٠ دنانيــر، ومت حتديد 
مكافأة احملاضر او الباحث مببلغ 

ال يتجاوز ٣٠٠ دينار.
وحدد التعميــم نوع الغرف 
واألجنحــة بحيث يكون احلجز 
على جناح كبير لفئة الوزراء ومن 
في حكمهم، وجناح وسط لوكيل 
الوزارة واألمني العام ورئيس اركان 
ووزير مفوض ومن في حكمهم، 
الوزارة  وجناح صغير لوكيــل 
العام املساعد  املســاعد واألمني 
واملستشار والوزير السابق واملدير 
املمتــازة ملدراء  العام، والغرفة 
اإلدارات باحلكومــات والهيئات 
واملنظمات، امــا باقي الضيوف 

فتكون غرفة عادية.
ومصاريــف االســتضافة 
بالفنادق للضيوف تشمل ٣ وجبات 
وجميع االحتياجات واملرافق من 
الغســيل  الغرفة وخدمة  ثالجة 
والكي واملكاملات الدولية، وال يتم 
املرافقني الشخصيني  استضافة 
للضيف على ســبيل املثال األم 
والزوجــة واألوالد فيمــا عــد 

االتفاقيات امللزمة لذلك.

املشاركني في الفعالية بصفة عامة 
مببلغ ١٠ دنانير ومبلغ ٢٥٠ دينارا 
بالنسبة للوزراء ومبلغ ١٠٠ دينار 
ملن ينوب عنهــم، ويتم صرف 
التذاكــر للضيــوف عن طريق 
اجلهة املستضيفة وشحن املعدات 
على منت شركة اخلطوط اجلوية 

الكويتية.
قيمة املكافآت

وشــدد التعميــم علــى ان 
تلتزم عند  اجلهات احلكوميــة 
صرف املكافــآت املالية ألعضاء 

اجلهات احلكومية او لدى الهيئات 
او املؤسســات الوطنية بدال من 
استئجار قاعات الفنادق واحلرص 
علــى اســتخدام دور الضيافة 
احلكومية والفنادق قليلة التكاليف 

إلقامة الوفود املشاركة.
وفي حال تكرار احلجوزات في 
احد الفنادق يراعي بيان األسباب 
واملبررات التي دعت الى ذلك وال 
تتم استضافة الكويتيني العاملني 
باجلهات اخلارجية ســواء كانت 
حكومية او غيرها وتقدمي الهدايا 
الرمزيــة او التذكارية للضيوف 

انعقاد الفعالية بشهرين على األقل.
فترة االنعقاد

وتكون اقامة ضيوف الفعاليات 
خالل فترة االنعقاد مبدة ال تتجاوز 
يومني قبل انعقاد الفعالية ويومني 
بعــد االنتهاء منهــا، وفي حال 
االســتضافة ال تتجاوز اسبوعا 
وفي حال الضرورة لزيادة املدة 
يجب االعتماد من وكيل القطاع 
املالي في اجلهة صاحبة الدعوة، 
ووجه التعميم بضرورة استغالل 
قاعات االجتماعات املتوافرة في 

ليس مدرج لها اية اعتمادات تخص 
هذا الغرض بعد ترتيب اولوياتها.

وتلتزم اجلهة التي ترغب في 
عقد الفعالية املدرجة بامليزانية ان 
تخاطب مجلس الوزراء قبل موعد 
عقــد الفعالية بفترة ال تقل عن ٣ 
اقامة  املوافقة على  أشــهر ألخذ 
الفعالية مع مراعاة حتديد موضوعها 
والهدف املرجو منها، وبعد موافقة 
مجلس الوزراء ينبغي على اجلهة 
التنســيق مع اجلهات احلكومية 
ذات العالقة وبصفة خاصة وزارة 
اخلارجية والداخلية واملالية قبل 

الفعاليات واالستضافة.
وذكــر التعميــم ان اجلهات 
احلكومية مطالبة عند اعداد مشروع 
امليزانية اجلديدة حتديد احتياجاتها 
من اعداد ومســتويات الضيوف 
املتوقــع اســتضافاتهم وإعداد 
احلفالت الرسمية املتوقع اقامتها 
والهدايا وكافة التفاصيل املرتبطة 
باالستضافة وموافاة وزارة املالية 
بها في موعد اقصاه ١٥ يوليو من 
كل عام، ويجب الرجوع الى وزارة 
املالية التخاذ االجراءات الالزمة في 
حال عقد فعاليات او طلب استضافة 

أحمد مغربي 

أصدر وزير املالية براك الشيتان 
الضوابط اخلاصة بشأن تنظيم 
الفعاليات املقامة داخل الكويت من 
استضافة ضيوف الدولة الرسميني 
بالوزارات واإلدارات احلكومية 
والهيئــات ذات امليزانية امللحقة 
وذلك رغبة من وزارة املالية في 
ان تعبر ميزانيات الوزارات عن 
التي  حقيقة وطبيعة األنشــطة 
متارسها اجلهات احلكومية خالل 
السنة املالية في اطار حسن سير 
التي  الفعاليات  العمل في تنظيم 
تعقد داخل البالد وذلك باملستوى 
املنشود الذي يليق مبكانة الكويت.

وجاء في التعميم الذي حصلت 
«األنباء» على نسخة منه ضرورة 
التزام جميع الوزارات واإلدارات 
احلكومية والهيئات واملؤسسات 
ذات امليزانيــة امللحقة فيما عدا 
الهيئات ذات اللوائح اخلاصة وفي 
حال مخالفة ما ورد في التعميم 
تتحمــل اجلهة املســؤولية عن 
املخالفات والتجاوزات ويجب ان 
تراعي اجلهات احلكومية عند اقامة 
اي فعاليــة ان يكون موضوعها 
ضمن اختصاصها وطبيعة عملها 
ووفقا ملرســوم إنشائها، وعلى 
جميع اجلهات احلكومية ترشيد 
وضغط املصروفات املتعلقة بكافة 
الفعاليات واالســتضافات دون 
االخالل باملستوى املنشود الذي 
يتناسب مع سمعة ومكانة الكويت.

وجاء فــي التعميم ان تلتزم 
بالتعليمات  اجلهات احلكوميــة 
الصادرة من وزارة املالية املتضمنة 
الفنادق واملطاعم لضيوف الدولة 
الرسميني وتصدر الئحة اسعار 
تفصيلية يتم تزويد اجلهات بها 
على ان تتــم مقارنتها من قبل 
اجلهــة بعروض اســعار اخرى 
وكذلك األسعار املعلنة على شبكة 
االنترنت واختيار االنسب واألقل 
سعرا، ويجب على كل جهة التأكد 
من توافر االعتمادات املالية قبل 
القيام بإجراءات التعاقد بشــأن 

٢٥٠ ديناراً قيمة هدايا الوزراء و١٠٠ دينار ملن ينوب عنهم و١٠ دنانير للضيوف املشاركني

«كامكو إنفست»: ٦٪ هبوط الناجت احمللي لدول اخلليج في ٢٠٢٠
تعزيز جبهة املالية العامة.

هبوط النفط 

أشار تقرير «كامكو إنفست» أن صندوق النقد 
الدولي خفض معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي 
النفطي وغير النفطي جلميع دول مجلس التعاون 
اخلليجي تقريبا في أحــدث إصداراته من تقرير 
آفاق االقتصاد اإلقليمي، حيث مت خفض تقديرات 
الناجت احمللي اإلجمالي النفطي مبقدار ٥٩٠ نقطة 
أســاس ليســجل تراجعا بنســبة ٦٫٢٪ في العام 
٢٠٢٠، في حني بلغت مراجعة توقعات العام ٢٠٢١ 
للناجت احمللي اإلجمالي النفطي -٢٠٠ نقطة أساس 
لتشير التوقعات اآلن إلى توقع تعافي الناجت احمللي 
اإلجمالي ليسجل منوا بنسبة ١٫٢٪. أما على صعيد 
الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي، فكان التعديل 
أقــل بكثير، حيث بلغ -١٤٠ نقطة أســاس للعام 
٢٠٢٠ مــع توقع انخفاض الناجت احمللي اإلجمالي 
بنســبة ٥٫٧٪، بينما من املتوقــع أن ينمو الناجت 
احمللي اإلجمالي في العام ٢٠٢١ بنسبة ٢٫٩٪ بعد 
خفض التوقعات مبقدار -٣٠ نقطة أساس. ومن 
املتوقع أيضا أن يظل الناجت احمللي اإلجمالي لدول 
مجلس التعاون اخلليجي منخفضا في العام ٢٠٢٠ 
ليصل إلى معدل أحادي الرقم ما بني متوسط إلى 
مرتفع لكل الدول اخلليجية. أما بالنســبة للعام 
٢٠٢١، فمن املتوقع أن تتعافى معظم االقتصادات 
وتســجل منوا في الناجت احمللــي اإلجمالي. ومن 
املتوقع أن تشــهد السعودية أعلى معدل منو في 
العــام ٢٠٢١ بنســبة ٣٫١٪ تليها قطــر والبحرين 
بنســبة ٢٫٥٪ و٢٫٣٪، على التوالي. وتعكس تلك 
املعــدالت ارتفاع الناجت احمللــي اإلجمالي النفطي 
وغيــر النفطي في الســعودية، بينما من املتوقع 
أن يكــون الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي في 

قطر والبحرين هو احملرك الرئيسي.

القتصادات األسواق الناشئة واالقتصادات النامية 
على مستوى العالم.

وعلى الرغم من ذلك، كان هناك تباين ملحوظ 
في مســتويات اإلنفاق، إذ يتوقع تخطي نفقات 
بعض دول مجلس التعاون اخلليجي تلك املبالغ 
بكثيــر، خاصــة فيمــا يتعلق بإنقاذ الشــركات 
الصغيرة واملتوســطة، كما ســاهمت إصدارات 
الســندات مبســتويات قياســية خالل األشــهر 
القليلة املاضية وانتعاش أسعار النفط جزئيا في 

النفط على الصعيد العاملي، كما تضرر القطاع غير 
النفطي بشدة نظرا لتوقف األنشطة االقتصادية 
خالل فترة اإلغالق.  إال أنه على الرغم من ذلك، أدى 
تراجع معدالت اإلنفاق مقارنة بغيرها من األسواق 
الناشئة بصفة عامة إلى إحداث تأثيرات أقل على 
جبهــة املالية العامة، حيث انه بالنســبة ملنطقة 
الشرق األوسط وآسيا الوسطى بصفة عامة، بلغت 
قيمة احلزم املالية للتعامل مع تداعيات اجلائحة 
نســبة ٢٪ من الناجت احمللــي اإلجمالي مقابل ٣٪ 

للمنطقة بنســبة ٦٪ في العام ٢٠٢٠. ومت تعميق 
معــدل تراجع النــاجت احمللي اإلجمالــي احلقيقي 
لــكل دول مجلــس التعاون اخلليجي باســتثناء 
السعودية التي شهدت مراجعة تصاعدية مبقدار 

١٤٠ نقطة أساس.
وساهم تدهور معدالت النمو في تسليط األضواء 
على التداعيات التي انعكســت على عدة جبهات 
مختلفة، من ضمنها تراجع أسعار النفط وانخفاض 
العائدات النفطية وكذلك هبوط معدالت الطلب على 

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن 
التداعيات االجتماعية واملالية جلائحة كوفيد-١٩ 
أدت إلى انخفاض قياسي في النشاط االقتصادي 
فــي كل أنحاء العالم منــذ الربع الثاني من العام 
٢٠٢٠، فيما ساهم إعادة فتح األنشطة االقتصادية 
بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في تسارع وتيرة 
انتعاش بعض االقتصادات، ما أدى إلى انخفاض 
أقل حدة في الناجت احمللي اإلجمالي للعام احلالي.

وانطبق ذلك األمر على منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التي يتوقع اآلن أن تشهد انخفاضا 
أقل من املتوقع بنســبة ٥٪ في العام ٢٠٢٠ مقابل 
االنخفاض احلاد بنسبة ٥٫٧٪ وفقا لتوقعات يونيو 
٢٠٢٠ الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ويعزى 
النمو االقتصادي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا مبســتويات أعلى مما كان متوقعا بصفة 
رئيســية إلى رفع توقعات النمو اخلاصة مبصر 
والتي من املتوقع لها اآلن أن تشــهد منوا بالناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي في العام ٢٠٢٠ بنســبة 
٣٫٥٪ مقابل نسبة ٢٫٠٪ الواردة ضمن التوقعات 

السابقة التي صدرت في أبريل ٢٠٢٠.
ونرى من وجهة نظرنا أن األداء األفضل الذي 
شــهده االقتصــاد املصري يســلط الضــوء على 
فوائــد تقليص االعتماد علــى العائدات النفطية 
واالجتاه نحو تنويع االقتصاد واالســتفادة من 
ارتفاع التحويالت النقدية السخية أثناء اجلائحة 
الحتواء تأثيراتها السلبية على االقتصاد ومتكني 

املستهلك بقدرة شرائية أعلى.
تراجع النمو االقتصادي

وفــي املقابل، تراجع معــدل النمو االقتصادي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي مقارنة بالتوقعات 
الســابقة مبقدار ٣٣٠ نقطة أســاس، ومن املتوقع 
اآلن أن ينخفض الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 

نتيجة التداعيات االقتصادية جلائحة «كورونا» ما أدى لتراجع النشاط االقتصادي بدول التعاون

«البورصة»: ملتزمون بدعم القطاع املالي وتنمية االقتصاد
لسوق املال الكويتي».

الســنوي،  وحول احلدث 
قالت العبدالكرمي: «لقد شكل 
 IFN Kuwait OnAir منتدى ٢٠٢٠
للتمويل منصة مميزة إلبراز 
املهمــة لبورصة  اإلجنــازات 
الكويــت التــي مكنتنــا مــن 
حتويــل الكويت إلــى وجهة 
استثمارية جذابة توفر فرصا 
واعدة للمستثمرين من األفراد 
واملؤسسات، وكذلك جميع من 
لهم عالقة بسوق املال. كذلك، 
أتاح لنــا احلدث فرصة قيمة 
الكتســاب رؤى أعمــق حول 
احتياجات العمالء، واالجتاهات 
الناشئة في القطاع املالي بشكل 

عام».

مســاهمات ملحوظة في دفع 
النمو والتنمية في القطاع املالي 
احمللي، ونفذت بنجاح خطط 
تطوير متعددة املراحل للسوق 
على مدار الســنوات املاضية، 
حيث أسفرت جهودنا عن عدد 
من اإلجنازات املهمة شــملت 
خصخصة الشركة وإدراجها 
في سوق املال، وإدراج الكويت 
في مؤشرات األسواق الناشئة 
واســعة االنتشــار، باإلضافة 
إلى إطــالق عدد من املنتجات 
االستثمارية، ومجموعة واسعة 
التنظيمية،  من اإلصالحــات 
فضال عن املبادرات التي هدفت 
إلى إضافة فئات أصول جديدة، 
بهدف إنشاء نظام بيئي قوي 

باإلضافة الى اخلطوات التي 
يجب أن يتخذها املنظمون.

وفي هــذا الســياق، أكدت 
البورصة  التزام  العبدالكرمي 
املستدام باملســاهمة في منو 
ســوق املال الكويتي وتنمية 
الدولة، كما ســلطت  اقتصاد 
الضوء على املبادرات املستمرة 
الكويــت، والتــي  لبورصــة 
منحتها دورا رئيسيا كمحرك 
للنمــو والتنميــة في ســوق 
املال الكويتي، وساعدت على 
ترســيخ ســمعتها كبورصة 

رائدة في الشرق األوسط.
وصرحت العبدالكرمي قائلة: 
«كجزء أساسي من االقتصاد 
الكويتي، قدمت بورصة الكويت 

شــاركت بورصة الكويت 
 IFN Kuwait OnAir» في منتدى
٢٠٢٠» للتمويل ممثلة برئيس 
قطاع األســواق فــي بورصة 
الكويــت نــورة العبدالكرمي، 
حيث متت دعوتهــا للتحدث 
في نــدوة بعنــوان «التمويل 
والبنيــة التحتيــة وأســواق 
رأس املال واملبــادرات املالية 
املسؤولة في الكويت»، والتي 
عقــدت أمس. ويوفــر منتدى 
 ،«IFN Kuwait OnAir ٢٠٢٠»
والــذي تنظمــه مجموعة رد 
مونــي، فرصــة للمشــاركني 
في الســوق مبناقشــة كيفية 
تطوير وتنظيم القطاع املالي 
فــي الكويت وتبادل اخلبرات 

واملعلومــات واآلراء في بيئة 
تفاعليــة لتقــدمي املالحظات 
واالقتراحــات حــول كيفيــة 
تعزيز أنشــطة هــذا القطاع 

خالل مشاركتها في منتدى «٢٠٢٠ IFN Kuwait OnAir» للتمويل

نورة العبد الكرمي

«ميد»: «الكهرباء» تتوقع تسلم عروض خصخصة 
«الشعيبة الشمالية» نهاية أكتوبر اجلاري

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» ان وزارة الكهرباء 
واملــاء تتوقع تلقــي عطــاءات بحلول 
نهاية أكتوبر اجلــاري من دور اخلدمات 
االستشارية، بشأن خصخصة مشروع 
محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الكهرباء 
وحتلية املياه وبكلفة تقدر بنحو ١٫٢٦ مليار 
دوالر، حيث نســبت احملطة الى مصادر 
مطلعة قولهــا إن هذه احلزمة هي الثانية 

التي مت طرحها بشأن املشروع.
وعلمت «ميد» أن وزارة الكهرباء واملياه 
تلقت في يوليو املاضي عطاءات بالنسبة 
للعقد األول واملتعلق بخدمات تقييم أصول 
احملطة. ويتكون برنامج اخلصخصة املقترح 
من ثالث مراحل، تغطي املرحلة األولية منها 
تأسيس شركة مساهمة كويتية تؤول إليها 

ملكية أصول احملطة، فيما سيقوم املقاولون 
الذين سيقع عليهم االختيار بتقييم الشركة 
وأصولها وصياغة اتفاقية حتويل الطاقة 
وشراء املياه بني الشركة املساهمة املزمع 
إنشاؤها ووزارة الكهرباء واملاء التي متتلك 

األصول حاليا.
الثانية طرح أسهم  املرحلة  وستغطي 
الشــركة املســاهمة لالكتتاب باإلضافة 
إلجراءات إعادة التأهيل املطلوبة لتحسني 

كفاءة املجمع. 
اما املرحلة الثالثة فسيتم خاللها نقل 
ملكية األسهم للموظفني وجمهور املساهمني. 
وفي حني يتوقع اكتمال املرحلة األولى خالل 
١٤ شهرا، وهي اقصر املراحل الثالث عمرا، 
فان املرحلة الثانية ســيتم إجنازها خالل 
٢٩ شهرا، بينما يتوقع ان يستكمل العمل 
في املرحلة الثالثة في غضون ٣ سنوات.

مكافأة جلان اإلعداد.. ٥٠ دينارًا يوميًا للوكالء املساعدين واملديرين و٣٠ دينارًا ملوظفي الدرجتني األولى والثانية
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«stc»: التحول الرقمي يدعم تطور ومنو االقتصاد الوطني
شاركت شركة االتصاالت 
الكويتيــة stc فــي نــدوة 
فوربس الشــرق األوســط 
بعنوان «رؤية ٢٠٣٥: رحلة 
الكويت إلى الرقمنة»، وذلك 
ملناقشة املبادرات املختلفة 
التي مت تنفيذها في القطاعني 
العــام واخلــاص بهــدف 
الرقمية.  العمليات  تطوير 
وباعتبارها ركيزة أساسية 
في استراتيجيتها، انتهزت 
stc هــذه الفرصــة لعرض 
التي  اخلطوات األساســية 
قامت بها في ســبيل متكني 
التحول الرقمي في الكويت.
رؤيــة  مــع  ومتاشــيا 
الكويــت ٢٠٣٥، دعت ندوة 
فوربس الشــرق األوســط 
االفتراضية التي عقدت في 
١٣ أكتوبر خبراء الصناعة 
املبادرات  ملناقشــة، بعض 
الرئيســية  واملوضوعــات 
التي ميكن أن تساعد الدولة 
في حتقيق رؤيتها لتصبح 
«مركــزا ماليــا وجتاريــا 
عامليــا». فــي حني تشــمل 
الرؤيــة مجموعة واســعة 
من السمات، ركزت الندوة 
على احللــول القائمة على 
التكنولوجيــا التــي ميكن 
أن تســرع حتقيــق هــذا 
املسعى. وشارك في النقاش 
الرئيــس  عبــر اإلنترنــت 
التنفيــذي للتكنولوجيــا 
لشركة االتصاالت الكويتية 
stc املهنــدس فهــد العلي، 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن 
اخلبــراء التنفيذيــني ذوي 
اخلبرة في قطاعات مختلفة 

داخل السوق احمللي.
النقاش،  وخالل حلقــة 
ســلط العلي الضــوء على 
 «stc» اخلطط الرئيسية لـ

الى أن الشــركة تهدف إلى 
تبني ثقافة رقمية تتضمن 
رقمنــة وميكنــة األنظمــة 
الداخليــة.  والعمليــات 
ومــن هــذا املنطلــق قامت 
الشــركة ببناء هيكل مرن 
ومنوذج تشغيلي مستدام 
يدعم إستراتيجية الدخول 
إلى الســوق، مــع التركيز 

وغيرها من املجاالت املهمة 
التي تناسب مختلف أدوار 

املوظفني داخل الشركة.
وتعليقًا على مشــاركة 
stc في هــذه الفعالية، قال 
العلــي: بصفتنــا روادا في 
عالم التحول الرقمي، نؤمن 
في stc بأن حتقيق التحول 
الشــامل سيســهم  الرقمي 

وأضاف: لقــد جتاوزنا 
االتصال بالهاتف احملمول 
لتحســني عروضنــا مــن 
خــالل االســتحواذ علــى 
شركة كواليتي نت لتوفير 
االتصال احمللــي والدولي، 
ممــا يتيــح لعمالئنــا من 
املؤسسات مميزات االتصال 
السحابي والولوج الى أحدث 

بشكل أساسي على الفوائد 
اإلضافيــة التــي ميكــن أن 
تعزز جتربة العميل، وقامت 
الشركة أيضا بتطوير برامج 
القــوى العاملــة في املجال 
الرقمي من خالل أكادميية 
stc، حيث أطلقت عددا من 
الدورات في مجال التحول 
والتكنولوجيــا  الرقمــي 

بشكل كبير في تطور السوق 
احمللــي تدريجيا من خالل 
توفير أدوات بسيطة وفعالة 
تســاعد على تنفيــذ املهام 
التي تستغرق وقتا طويال 
في اقصــر فترة ممكنة من 
خالل األنظمة االوتوماتيكية 
والتطبيقــات القائمة على 

الذكاء االصطناعي.

التطبيقات العاملية.
 stc وأشار العلي إلى أن
توفر مجموعة من احللول 
الرقميــة للشــركات التــي 
تشمل مراكز البيانات ودعم 
البنية التحتية والتطبيقات 
للشــركات. باإلضافــة إلى 
ذلك، تقدم stc إستراتيجية 
إنترنت األشياء التي تسمح 
للشــركات بإدارة مواردها 
بشكل أكثر كفاءة وحتقيق 
أقصى اســتفادة من مناذج 
أعمالها. كما قامت الشركة 
أيضا ببناء بنية حتتية قوية 
للجيل اخلامس الستكمال 
هذه احللول الرقمية بتغطية 
هي االوســع على مستوى 
الدولة، وســرعات إنترنت 
عالية، بزمن انتقال منخفض. 
 stc وسيســمح هذا لشركة
بتلبية الطلب املتزايد على 
البيانات، خاصة في مجاالت 
الذكاء االصطناعي والبيانات 
الضخمـــــة وإنترنــــــت 

األشيــاء.

الشركة ناقشت أهمية الرقمنة الشاملة عبر ندوة فوربس الشرق األوسط االفتراضية مبشاركة خبراء عامليني في القطاع

جانب من الندوة االفتراضيةم. فهد العلي

فــي ســبيل دعــم االنتقال 
التحول  التدريجــي نحــو 
الرقمي، فضال عن مجاالت 
الرئيســية فــي  التركيــز 
اســتراتيجية stc الرقمية، 
التي  مستعرضا اخلطوات 
اتخذتها stc، باعتبارها أحد 
الــرواد في قطــاع التحول 
الرقمي عامليا. ولفت العلي 

فوربس تضع مجموعة stc في املركز األول كأقوى شركة اتصاالت في املنطقة

االقتصاد الصيني يواصل التعافي 

تصدرت مجموعة stc الئحة فوربس «جلوبل ٢٠٠٠» 
السنوية ألفضل شــركات االتصاالت في املنطقة حيث 
احتلت املركز األول كأقوى شــركة اتصاالت في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وكونها تابعة ملجموعة 
stc، تفخر شــركة stc الكويت أن تكون جزءا من شركة 
رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية ذات عالمة جتارية 
قوية مبا متتلكه من إمكانات فعالة إلثراء جتربة العمالء 
من خالل تقدمي منتجات جديدة ومتكني التحول الرقمي 
وفقا الرتفاع الطلب العاملي في أعقاب أزمة ڤيروس كورونا 

املستجد. حترص شركة stc على تزويد عمالئها، األفراد 
منهم والشــركات، بأحدث التقنيات واخلدمات الرقمية 
مستفيدين بذلك من خبرات وقدرات الشركة األم (مجموعة 

stc) في هذا املجال.
ووفقا لقائمة فوربس، حتتل مجموعة stc املرتبة الثامنة 
بني الشركات العربية من ضمن أفضل ١٠٠ شركة لعام ٢٠٢٠ 
إضافة إلى حصولها على املرتبة ٣٣٥ على مستوى العالم.

وقد ناقش منشور فوربس الثامن عشر لقائمة «جلوبل 
٢٠٠٠» السنوية التحديات التي تواجهها الشركات في اآلونة 

األخيرة في ظل إعطاء إنذارات عادلة من التداعيات السلبية 
التي قد تنشأ في املرحلة املقبلة. 

في حني أن معظم الشركات التي تضمنتها قائمة «جلوبل 
٢٠٠٠» قد شــهدت انخفاضا جوهريا في القيمة السوقية 
مقارنة بالعام السابق نظرا لألثر الشديد املترتب على احلظر 
الكلي، فقد كان قطاع االتصاالت في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا من أقل القطاعات تأثرا، وقد متكنت مجموعة 
stc من احلفاظ على مكانتها السوقية القوية مع زيادة في 
.٥G اإليرادات واألرباح، خاصة مع إطالق خدمات ومنتجات

أكد تقرير «الوطني» أن االقتصاد الصيني يواصل التعافي، 
إذ ارتفــع معدل النمو االقتصادي إلى ٤٫٩٪، على أســاس 
سنوي، في الربع الثالث من العام احلالي، مقارنة بحوالي ٣٫٢٪ 
وانكماش بنســبة ٦٫٨٪، على أساس سنوي، خالل الربعني 
األول والثاني، على التوالي. كما توقع صندوق النقد الدولي 
تسجيل االقتصاد الصيني لنمو نسبته ١٫٩٪ في ٢٠٢٠، لتكون 
بذلك الدولة الوحيدة من بــني االقتصادات الكبرى التي لم 
تسجل ركودا هذا العام. كما ارتفع مؤشر مديري املشتريات 
التصنيعي الرسمي لشهر سبتمبر إلى ٥١٫٥ نقطة مقابل ٥٠٫٠ 
الشهر السابق، متخطيا توقعات احملللني بوصوله إلى ٥١٫٢ 
نقطة. كما ارتفع مؤشر قطاع اخلدمات أيضا ليصل إلى ٥٥٫٩ 
نقطة مقابل ٥٥٫٢ في أغسطس. وتزايدت األنشطة أيضا على 
خلفية عطلة األسبوع الذهبي في أوائل أكتوبر، حيث عمدت 

الشركات املصنعة إلى تسريع وتيرة اإلنتاج قبل العطلة.
من جهة أخرى، ساهم حتسن ظروف االئتمان على خلفية 
احلوافز احلكومية في تعزيز هذا النمو. وصرح البنك املركزي 
الصيني بأن إجمالي التمويل خالل شهر سبتمبر قد بلغ ٣٫٤٨ 
تريليونات يوان (٥١٧ مليار دوالر)، مرتفعا بنسبة ٣٨٫٦٪، على 
أساس سنوي، نتيجة إصدار سندات حكومية. ولم ينعكس 
التحسن في النشاط على أسعار املستهلكني بعد، اذ تراجع 
معدل التضخم في ســبتمبر إلى ١٫٧٪ على أســاس سنوي 
مقابل ٢٫٤٪ في أغســطس. ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى 
تباطؤ أسعار املواد الغذائية، في حني استقر معدل التضخم 
األساســي عند مستوى ٠٫٥٪ للشهر الثالث على التوالي ما 
يشير إلى أن نشاط إنفاق املستهلكني األساسي لم ينتعش 

بالكامل في فترة ما بعد اجلائحة.
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«الوطني»: املوجة الثانية من «كورونا» تهدد االقتصادات املتقدمة

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن األسابيع 
القليلة املاضية شهدت تفشي 
املوجــة الثانية مــن جائحة 
كورونــا عبــر االقتصــادات 
املتقدمة الرئيسية، مما أدى إلى 
إعادة فرض القيود االحترازية 
وحظر التجول وإغالق أنشطة 
األعمال وجتدد املخاوف بشأن 
اآلفاق االقتصادية. وفي أحدث 
تقاريره، قــام صندوق النقد 
الدولــي بخفض آفــاق النمو 
العاملي للعام ٢٠٢١ إلى ٥٫٢٪، 
وذلك بالرغم من اإلشارة إلى 
أن تداعيات اجلائحة حتى اآلن 
كانت أقل حدة مما كان متوقعا، 
كما حذر من أن مسار التعافي 
سيكون طويال ومحاطا بحالة 
من عدم اليقني. ومن املفترض 
أن يصــل انتقال العدوى إلى 
مســتويات متدنيــة فــي كل 
مــكان مع نهايــة ٢٠٢٢. وقد 
توقف االنتعاش في أســواق 
األســهم في ســبتمبر، حيث 
انخفضت املؤشرات األميركية 
بنســبة تراوحــت بني٢ و٥٪ 
نتيجة حالة عدم اليقني جتاه 
االنتخابات الرئاسية الوشيكة، 
على الرغم من اآلمال املتذبذبة 
حــول إقرار حزمــة التحفيز 
املالــي. كما حافظت أســعار 
النفط على استقرارها بصفة 
عامة، إذ ال تــزال تتداول في 
نطــاق يتراوح بــني ٤٠ و٤٥ 
دوالرا للبرميل، في ظل تزايد 
املخاوف حول اضطرار منظمة 
أوپيــك وحلفائهــا إلى وقف 
زيادة االمدادات مستقبال في 
حال استمرار تراجع االقتصاد 

أقل من نصف املستويات التي 
مت تســجيلها قبل شهر ولم 
تتم اســتعادة سوى أقل من 
نصــف الوظائف التي فقدت 
قبــل اجلائحــة. وانخفــض 
أيضــا معــدل املشــاركة في 
القوى العاملة إلى ٦١٫٤٪ مما 
يشــير إلى خروج املزيد من 
األشــخاص من سوق العمل 

نهائيا.
وبعــد إعــالن االحتياطي 
الفيدرالي في أغســطس عن 
االنتقال إلى تبني مســتوى 
تضخم مستهدف أكثر مرونة 
(ال يزال ٢٪ وان كان يحتسب 
كمتوسط مع مرور الوقت) مع 
التــزام االحتياطي الفيدرالي 
باتباع سياسة نقدية شديدة 
التيســير (اإلبقاء على معدل 
الفائدة في حدود ٠٫٠-٠٫٢٥٪ 

أن يكبــح جماح أي حتركات 
حادة أخرى في املستقبل.

الطلب على النفط 

أن  التقريــر  وأوضــح 
معنويات سوق النفط تغيرت 
بشــكل ملحوظ في سبتمبر 
نتيجــة لتزايد عــدد حاالت 
اإلصابة بالڤيروس واالنعكاس 
الســلبي لفــرض املزيــد من 
القيود على حركة التنقل في 
فصل اخلريف، ما أثر ســلبا 
على الطلب على النفط. وقد 
شــهدت أســعار النفــط أول 
خســائر شــهرية منذ مارس 
املاضي، اذ تراجعت أســعار 
العقــود اآلجلــة ملزيــج خام 
برنت بنسبة ٩٫٦٪ إلى ٤١٫٠ 
دوالرا للبرميل بنهاية تداوالت 
شهر سبتمبر. إال ان األسعار 

التكهنــات اخلاصــة باإلطــار 
الزمنــي لــذروة الطلــب على 
النفط بعد أن أصدرت شــركة 
النفط البريطانيــة العمالقة، 
بريتيــش بتروليــوم، تقريرا 
صادما ذكرت فيه أن اجلائحة 
قد تكون ساهمت في انهاء طفرة 
الطلــب على النفط وســرعت 
التحول بال رجعة عن استخدام 
الوقود األحفوري ما يعني أن 
مستويات عام ٢٠١٩ البالغة ١٠٠ 
مليون برميل يوميا ســتكون 
هــي ذروة االســتهالك. وجاء 
رأي «أوپيك»مخالفــا لذلك، اذ 
نشــرت في تقريرها الشهري 
الذي صــدر في وقــت الحق: 
«تعتقد املجموعــة أن الطلب 
على النفط سوف يتعافى إلى 
مستويات ما قبل اجلائحة في 
عام ٢٠٢٢ وسيستمر في النمو 
ملدة ٢٠ عاما». وبدورها، تتوقع 
وكالة الطاقة الدولية أن يستقر 
النمو خالل ١٠ سنوات، لكنها 
اجتهــت لتأكيد تأخــر تعافي 
الطلب على النفط على خلفية 

استمرار اجلائحة.
االقتصاد األوروبي

وقــال تقريــر «الوطني» 
ان زيــادة حــاالت اإلصابــة 
أنحــاء  بالڤيــروس فــي كل 
أوروبــا أدت إلــى ضرب آمال 
التعافــي االقتصــادي الــذي 
كان قد بدأ يكتســب زخما، إذ 
عادت العديد من الدول الكبرى، 
مبا فــي ذلك أملانيا وفرنســا 
وإســبانيا واململكــة املتحدة 
لتطبيــق إجــراءات اإلغــالق 
وفــرض القيــود االحترازية 

وشراء سندات بقيمة ١٢٠ مليار 
دوالر شــهريا) بغض النظر 
عــن ما ســتؤول إليه نتيجة 
االنتخابات. من جهة أخرى، 
بقي معدل التضخم األساسي 
متواضعــا، اذ بلــغ ١٫٧٪ في 
سبتمبر، إال انه يعد مرتفعا 
إذا ما قورن مبستواه املنخفض 
الذي بلغ ١٫٢٪ في يونيو. كما 
ارتفع عائدات سندات اخلزانة 
األميركيــة ألجل ١٠ ســنوات 
بنحــو ١٠ نقاط أســاس إلى 
٠٫٧٨٪ خالل الشــهر املنتهي 
إلى منتصــف أكتوبر نتيجة 
استهداف االحتياطي الفيدرالي 
ملعدل تضخم مرن وإمكانية 
إقرار حزمة التحفيز املالي، إال 
ان التزام االحتياطي الفيدرالي 
باإلبقاء على أسعار الفائدة عند 
مستويات منخفضة من شأنه 

متكنت من االرتفاع هامشــيا 
منذ ذلك احلني ووصلت إلى 
حوالــي ٤٣ دوالرا للبرميــل 
(كمــا في ١٦ أكتوبــر)، وذلك 
بدعم مــن البيانات الصادرة 
عــن منظمــة األوپيــك التي 
أظهــرت ان امتثــال منظمــة 
األوپيك قد تخطى نسبة ١٠٠٪ 
للشهر الثاني على التوالي في 
سبتمبر، وأشارت إلى ارتفاع 
الطلب الصينــي على النفط 
واســتمرار تراجــع املخزون 
األميركي، وعلى الرغم من ذلك 
وفي ظل مواجهة االقتصادات 
املتقدمة بصفة خاصة إعادة 
فرض حظر التجول اجلزئي 
وقيود التنقــل، فمن املرجح 
أن يتأخر تعافي منو الطلب 

على النفط.
وفــي ذات الوقت، تزايدت 

الحتواء تفشــي اجلائحة مما 
ســيقوض الثقة ويؤثر على 
النــاجت احمللــي اإلجمالي في 
الربــع الرابع. وقــد انخفض 
مؤشر مديري املشتريات في 
منطقة اليورو ليدخل منطقة 
اجلمود بوصوله إلى مستوى 
٥٠٫٤ نقطة في سبتمبر مقابل 
٥١٫٩ نقطة في أغسطس على 
خلفية انكماش قطاع اخلدمات 
(٤٨٫٠). ففــي فرنســا علــى 
ســبيل املثال، مت فرض حظر 
التجــول مجددا في كل أنحاء 
املــدن الكبرى من الســاعة ٩ 
مساء حتى الساعة ٦ صباحا 
ملدة ٤ أسابيع على األقل، وال 
تتوقع وكالة اإلحصاء الرسمية 
الفرنسية INSEE تسجيل أي 
منو في الربع الرابع من ٢٠٢٠ 
مع استمرار مخاطر االنكماش 
بعد توقعاتهــا بتحقيق منو 
بنسبة ١٦٪، على أساس ربع 
ســنوي، في الربع الثالث من 
العــام احلالي، مما يؤدي إلى 
إبقاء معدل النمو عند مستوى 
-٩٪ فــي عام ٢٠٢٠. وتعتبر 
تلــك التوقعــات أفضل قليال 
مقارنــة باالنكماش بنســبة 
-٩٫٨٪ الصادرة عن صندوق 
النقــد الدولي في تقرير آفاق 
االقتصاد العاملي لشهر أكتوبر. 
آراء احملللــني  ان اجمــاع  إال 
يشــير إلى أن املوجة الثانية 
مــن اجلائحة والتــي تعتبر 
أعتى من سابقتها قد تتسبب 
في احــداث أضرار اقتصادية 
أقل حدة مــن املوجة األولى، 
إذ لم تكن السلطات الوطنية 

مستعدة ملواجهتها آنذاك.

االنتخابات والتحفيز املالي يولدان حالة من عدم اليقني في الواليات املتحدة

العاملي والطلب على النفط.
االنتخابات والتحفيز املالي

وأكد التقرير ان البيانات 
االقتصاديــة األميركيــة ال 
تزال إيجابيــة إلى حد كبير 
على الرغم من ارتفاع حاالت 
اإلصابة اجلديدة بالڤيروس، 
وظــروف عدم اليقــني قبيل 
الرئاســية،  االنتخابــات 
واملخــاوف املتعلقــة بخطة 
التحفيــز املالــي إلــى جانب 
انحســار الزخــم في ســوق 
العمــل، ممــا أثر علــى آمال 
االنتعــاش االقتصادي. وقد 
ارتفع مؤشر مديري املشتريات 
لقطاع اخلدمات الصادر عن 
معهــد إدارة التوريــدات إلى 
٥٧٫٨ نقطة في سبتمبر بفضل 
االرتفــاع القــوي لســجالت 
الطلبيات، وذلك على الرغم 
من إقرار الشركات بضبابية 
التوقعات. إال ان مؤشر القطاع 
التصنيعي تراجع إلى مستوى 
٥٥٫٤ نقطة مقارنة باملستويات 
التي سجلها في شهر أغسطس 
خــالل ذروه انتعاشــه. مــن 
جهــة أخرى، تراجــع الدخل 
الشخصي في أغسطس بنسبة 
٢٫٧٪، على أساس شهري، بعد 
شهر واحد من توقف إعانات 
البطالة وكذلك تباطأ انتعاش 
اإلنفاق االستهالكي أيضا إلى 
١٫٠٪ على أســاس شهري، إذ 
انخفضــت معــدالت البطالة 
إلى ٧٫٩٪ في سبتمبر مقابل 
٨٫٥٪ في أغسطس، إال ان زيادة 
معدالت التوظيف التي بلغت 
٦٦١ ألــف وظيفة فقط كانت 
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بداية حدثنا عن تأثير جائحة كورونا على 
الشركة وقطاع الطيران بشكل عام؟ 

٭ واصلــت اخلطوط اجلويــة القطرية 
قيادة قطاع الطيران العاملي، في الوقت 
الذي ركنت فيه شركات الطيران األخرى 
طائراتها وأوقفتها عن العمل، وقد ارتأينا 
في اخلطوط اجلوية القطرية تقليص حجم 
عملياتنا بشكل مؤقت مع إتاحة خيارات 
ســفر تفوق ما تقدمه أي شــركة طيران 
أخرى. ومع شــبكة وجهات لم تنخفض 
مطلقا إلى ما دون ٣٠ وجهة منذ انتشار 
جائحة كورونا، ســيصل عدد وجهاتنا 
إلى أكثر من ١٢٥ وجهة قبل نهاية العام 
احلالي، وذلك مع استئناف خدماتها إلى 
عــدد من الوجهــات باإلضافة إلى إطالق 

رحالت إلى وجهات جديدة. 
وقد ساهم أسطول الناقلة القطرية املتنوع 
من الطائــرات التي تتســم بالكفاءة في 
اســتهالك الوقود، إضافة إلى التخطيط 
االستراتيجي لشبكة الوجهات، في متكينها 
من استئناف وزيادة عدد رحالتها اجلوية 
مبا يتماشى مع الطلب املتزايد على السفر. 

ما إجراءاتكم لألمن والسالمة واحلفاظ 
على املسافر في جميع مراحل السفر؟ 

٭ كأكبــر ناقلة عاملية مازالت حتلق في 
األجواء وبفضــل خبرتنــا الطويلة في 
التحليق املســتمر خالل أزمة كوفيد ١٩، 
ميكن للمسافرين االعتماد علينا للسفر 
بأمان خالل رحلتهم القادمة، حيث نواصل 
احلفاظ على أقصى درجات معايير النظافة 
والسالمة التي نطبقها على منت رحالتنا 
وفي املطار حلماية املســافرين وطواقم 
الطيــران، مــع تعزيز اإلجــراءات طوال 
الرحلة ابتداء من إنهاء إجراءات الســفر 

وحتى وصولهم إلى وجهتهم. 
وأصبحت اخلطــوط اجلويــة القطرية 
أول شركة طيران عاملية تستخدم جهاز 
هانيويل لتعقيم املقصورة باســتخدام 
األشعة فوق البنفسجية، مما سينعكس 
إيجابا بتعزيز إجراءات التعقيم والنظافة 
علــى منت الطائرات. وبنــاء على العديد 
مــن االختبــارات، متتــاز األشــعة فوق 
البنفسجية بقدرتها على تثبيط مختلف 

أنواع الفيروسات والبكتيريا عند تطبيقها 
بالشكل الصحيح.

اما بالنسبة للمسافرين على درجة رجال 
األعمال، فلديهم حرية االختيار إما بارتداء 
الكمامة وواقي الوجه أو عدم ارتدائهما، 
وذلــك بفضــل اســتمتاعهم مبســاحة 

وخصوصية أكبر على منت الرحالت. 
وتستمر الناقلة بتقدمي الوجبات مغلفة 
كاملعتاد على الدرجة السياحية، وبوضع 
عددا من عبوات التعقيم في مطبخ الطائرة 
ميكن استخدامها من قبل طاقم الطائرة 
أو املســافرين. كما مت إغالق كافة أماكن 
التجمــع على الطائــرات التزاما بقواعد 
التباعد االجتماعي. وحتمي الناقلة أسطول 
طائراتها من خالل فالتر تستخدم أنظمة 
تنقيــة جزيئات الهواء التي تقضي على 
٩٩٫٩٧٪ من اجلسيمات الدقيقة احملمولة 
جوا في الهــواء مبقصورة الطائرة مثل 
البكتيريا والفيروسات، مما يوفر احلماية 

القصوى من العدوى.

ما الوجهات التي ترغبون بالتوسع بها؟ 
٭ تسّير اخلطوط اجلوية القطرية حاليا 
أكثر من ٧٠٠ رحلة أسبوعيا إلى ما يزيد 
على ١٠٠ وجهة عاملية. وقد أعلنت مؤخرا 
عن جدول رحالتها لفصل الشــتاء، مبا 
يتماشى مع اإلقبال على رحالت الركاب 
والشحن اجلوي، وبالتزامن مع تخفيف 
القيــود املفروضة على دخول الدول في 

شتى أنحاء العالم. 
وبنهاية ٢٠٢٠، تتطلع اخلطوط اجلوية 
القطريــة إلعــادة بناء شــبكة وجهاتها 
لتصــل إلــى ١٢٥ وجهة عامليــة، مبا في 
ذلك ٢٠ وجهة في أفريقيا، و١١ وجهة في 
األميركيتني، و٤١ وجهة في منطقة آسيا 
واحمليط الهادئ، و٣٨ وجهة في أوروبا، 
و١٥ وجهة في الشرق األوسط. وسوف 
يتم تسيير الرحالت وفق جدول رحالت 
منتظم وقوي، مع رحالت يومية أو أكثر، 

إلى العديد من املدن العاملية. 

حدثنا عن قصة جناح اخلطوط اجلوية 
القطرية في خطة إجالء الكويتيني 

وعودتهم إلى ارض الوطن 

٭ ســاهمت اخلطوط اجلويــة القطرية 
بالتنسيق مع حكومة الكويت بشكل فعال 
في إعادة العديد من املواطنني الكويتيني 
الى بالدهم، وكان ذلك واضحا عندما نقلت 
اخلطوط اجلوية ما يقارب ١٢ ألف مسافر 
خالل إغالق مطار الكويت في الفترة من 
أبريل الــى يوليو من هــذا العام، حيث 
واصلت شركة الطيران التحليق يوميا 
باملسافرين الكويتيني والوافدين الراغبني 
في العــودة إلى ديارهــم عندما توقفت 
معظم شركات الطيران األخرى عن ذلك.

باإلضافة إلى ذلك، شاركت الناقلة الوطنية 
في أكبر خطة إجالء في تاريخ الكويت، 
حيث نقلت أكثر من ٥٠٠٠ طالب كويتي 
يرغبون في العودة إلى بالدهم على منت 
١٨ رحلة طيران مباشــرة مــن الواليات 

املتحدة األميركية.

كيف جنح مطار حمد الدولي ليكون األول 
اقليميا والثالث عامليا؟ 

٭ يواصل مقر عمليات اخلطوط اجلوية 
القطرية، مطار حمد الدولي، ريادته لقطاع 
املطارات على مستوى العالم، حيث حاز 
مؤخرا على لقــب ثالث أفضل مطار في 
العالم ضمن قائمــة أفضل املطارات في 
العالــم والتي ضمــت ٥٥٠ مطارا، وذلك 
بحســب نتائــج جوائز ســكاي تراكس 
العاملية للمطــارات ٢٠٢٠، محققا تقدما 
عن العام املاضي حينما حل رابعا كأفضل 
مطار في العالم، ومواصال مسيرة صعوده 
ضمن قائمة أفضل مطارات العالم منذ بدء 
عملياته التشغيلية في عام ٢٠١٤. باإلضافة 
إلــى ذلك، فاز مطار حمد الدولي بجائزة 
«أفضل مطار في الشرق األوسط» للعام 
الســادس على التوالي، وجائزة «أفضل 
خدمة للموظفني في الشــرق األوســط» 

للعام اخلامس على التوالي.
وتســير مشــاريع توســعة املطار وفق 
اجلــدول الزمنــي املخطــط ولــم تتأثر 
بفيروس كورونا (كوفيد ١٩). وســيتم 
تنفيذ خطط توسعة مطار حمد الدولي، 
عبر مرحلتني (أ) و(ب)، وتشمل املرحلة 
(أ) الربط بني املنطقة الشمالية واملنطقة 
املركزيــة اجلديدة في مبنى املســافرين 

ويتوقــع أن تزيــد هذه املرحلــة القدرة 
االســتيعابية للمطار الستقبال أكثر من 
٥٣ مليون مســافر ســنويا بحلول عام 
٢٠٢٢، مبينا أن املرحلة (ب) سوف تعزز 
القدرة االســتيعابية للمطار الســتقبال 
أكثر من ٦٠ مليون مسافر سنويا وتلبي 
الطلب املتزايد على سفر األفراد وشحن 

البضائع جوا.

ما خيارات السفر اآلمنة التي تقدمونها 
وميكن للعمالء الوثوق بها؟ 

٭ قدمت الناقلة القطرية خالل أزمة جائحة 
كوفيد- ١٩ مرونة ومصداقية ال تضاهى 
للمسافرين الذين يحتاجون إلى تغيير 
خطط سفرهم. وقد أعادت حتى اآلن أكثر 
من مليــار و٢٠٠ مليون دوالر ألكثر من 
٦٠٠ ألف مسافر منذ شهر مارس املاضي، 
وذلك ضمن جهود الناقلة للوفاء بتعهداتها 
والتزاماتها جتاه املسافرين الذين يودون 
تغيير خطط سفرهم بسبب اجلائحة التي 

أثرت على السفر العاملي.
وفي ظل تلقي اخلطوط اجلوية القطرية 
لعدد غير مسبوق من طلبات االسترداد 
لقيمــة التذاكر، بالتزامن مع الصعوبات 
التي تواجه شركات الطيران واملسافرين 
بسبب قيود السفر التي تفرضها الدول 
في مختلف أنحاء العالم للحد من انتشار 
جائحــة كوفيد ١٩، عملت الناقلة جاهدة 
ملعاجلة كافة طلبات االسترداد منذ مارس 
٢٠٢٠، حيــث عاجلت ٩٦٪ من الطلبات. 
وتســتكمل الناقلة القطريــة حاليا كافة 
طلبات االســترداد اجلديدة للعمالء إلى 
وسيلة الدفع األصلية في أقل من ٣٠ يوما.
كما أعلنــت اخلطوط اجلويــة القطرية 
مؤخرا جتديد التزامها جتاه املســافرين 
مع تقدمي خيارات سفر مرنة تسري على 
كافــة التذاكر الصادرة قبل ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٠، حيث أصبح بإمكان املسافرين الذين 
يرغبون بتغيير خطط سفرهم االستفادة 
من املزايا التالية: االحتفاظ بقيمة تذاكر 
السفر ملدة عامني، أو تغيير موعد السفر 
لعدد غير محدود من املرات، أو استبدال 
التذاكر بقسيمة سفر مع ١٠٪ قيمة إضافية 

ميكنهم استخدامها في املستقبل.

الباكر: «القطرية» ستحلق إلى ١٢٥ وجهة قبل نهاية ٢٠٢٠
الرئيس التنفيذي ملجموعة اخلطوط اجلوية القطرية خالل لقاء خاص مع «األنباء»

أفريقيا
أكرا (ACC)، أديس أبابا (ADD)، اجلزائر (ALG)، كيب تاون 
(CPT)، الدار البيضاء (CMN)، دار السالم (DAR)، جيبوتي 
(JIB)، ديربن (DUR)، عنتيبي (EBB)، جوهانســبرغ 
 ،(LOS) الغوس ،(JRO) كليمنجارو ،(KGL) كيغالي ،(JNB)
لواندا (LAD)، مابوتو (MPM)، مقديشو (MGQ)، نيروبي 
(ZNZ) زجنبار ،(TUN) تونس ،(SEZ) سيشل ،(NBO)

منطقة آسيا واحمليط الهادئ
أحمد أباد (AMD)، أدياليد (ADL)، أمريستار (ATQ)، أوكالند 
 ،(BNE) بريزبن ،(BKK) بانكوك ،(BLR) بنغالور ،(AKL)
كاليكوت (CCJ)، سيبو (CEB)، تشيناي (MAA)، كالرك 
 ،(CAN) جوانزو ،(DAC) دكا ،(CMB) كولومبــو ،(CRK)
 ،(SGN) هو تشي منه ،(HKG) هونغ كونغ ،(HAN) هانوي
غوا (GOI)، حيدر أباد (HYD)، إسالم أباد (ISB)، جاكرتا 
 ،(KTM) كوتشي ،(KTM) كامتاندو ،(KHI) كراتشي ،(CGK)
كولكاتــا (COK)، كواالملبور (KUL)، الهور (LHE)، ماليه 
 ،(BOM) مومباي ،(MEL) ملبورن ،(MNL) مانيال ،(MLE)
ناجبور (NAG)، نيودلهي (DEL)، بيرث (PER)، بيشاور 
 ،(SIN) سنغافورة ،(ICN) سيئول ،(HKT) بوكيت ،(PEW)
(TRV) ثيروفانانثابورام ،(NRT) طوكيو ،(SYD) سيدني

األميركيتان
 ،(DFW) داالس ،(ORD) شــيكاغو ،(BOS) بوســطن
 ،(YUL) مونتريال ،(LAX) لوس أجنلوس ،(IAH) هيوسنت
 ،(GRU) ساو باولو ،(PHL) فيالدلفيا ،(JFK) نيويورك

.(SFO) سان فرانسيسكو ،(IAD) واشنطن

أوروبا 
أمســتردام (AMS)، أنقرة (ESB)، أثينا (ATH)، باكو 
BER/) برلني ،(BEG) بلغراد ،(BCN) برشلونة ،(GYD)

TXL)، بروكسل (BRU)، بوخارست (OTP)، بودابست 
 ،(EDI) إدنبرة ،(DUB) دبلن ،(CPH) كوبنهاغن ،(BUD)
 ،(IST) إسطنبول ،(HEL) هلسنكي ،(FRA) فرانكفورت
إسطنبول (SAW)، كييڤ (KBP)، الرنكا (LCA)، لندن 
 ،(MAN) مانشستر ،(MAD) مدريد ،(LGW) لندن ،(LHR)
 ،(MUC) ميونيخ ،(DME) موســكو ،(MXP) ميالنو
أوســلو (OSL)، باريس (CDG)، براغ (PRG)، روما 
(FCO)، صوفيا (SOF)، ستوكهولم (ARN)، تبليسي 
 ،(EVN) يريفان ،(WAW) وارسو ،(VIE) ڤيينا ،(TBS)

.(ZRH) زيوريخ ،(ZAG) زغرب

هذه وجهات «القطرية» بنهاية ٢٠٢٠

)، بوخارست (OTP)، بودابست 
 ،(EDI) إدنبرة ،(DUB) دبلن ،(
 ،(IST) إسطنبول ،(HEL) هلسنكي ،(

 ،(MAN) مانشستر ،(MAD الشرق األوسط
 ،(BSR) البصرة ،(BGW) بغــداد ،(AMM) عمان 
بيروت (BEY)، أربيل (EBL)، أصفهان (IFN)، الكويت 
 ،(NJF) النجف ،(MCT) مسقط ،(MHD) مشهد ،(KWI)

.(IKA) طهران ،(ISU) السليمانية ،(SYZ) شيراز

اجلوية  اخلطـوط  تسّيرهـا  أسبوعيًا  رحلة   ٧٠٠
القطرية حاليًا إلى ما يزيد على ١٠٠ وجهة عاملية

«القطرية» جنحت في نقل ١٢ ألف مسافر كويتي 
إلى بالدهم خالل فترة إغالق مطار الكويت الدولي

أعلنت اخلطوط اجلوية القطرية 
عن حتديث تطبيقها اخلاص باألجهزة 
احملمولــة لتقدم املزيد من اخلدمات 
االستثنائية التي متكن املسافرين من 
التخطيط لرحالتهم بسهولة، وتقلل من 
احتكاكهم مع اآلخرين خالل الرحلة. 
التصميم اجلديد واحملدث  ومع 
للتطبيق، يحظى املستخدمون بالفرصة 
الستعراض معلومات تخص حسابهم 
الرئيسية.  ورحالتهم عبر الصفحة 
وسيعرض خيار «رحالتي» معلومات 
مهمة حول الرحالت املقبلة للمسافرين، 
كما سيبرز عدد من العروض اخلاصة 
واالستثنائية للمسافرين الذين ليس 
لديهم حجوزات حالية بناء على مكان 

إقامتهم.
إضافة إلى ما سبق، أصبح التطبيق 
متاحا باللغة العربية لتؤكد اخلطوط 
اجلوية القطرية التزامها بتقدمي أفضل 
الناطقني  لكافة املسافرين  اخلدمات 

باللغة العربية حول العالم.
وميكن للمسافرين من خالل خيار 
الرئيسية،  الشاشــة  «رحالتي» في 
اختيار مقعدهــم املفضل ووجبات 
الطعام بشــكل مســبق، وتسجيل 

الدخــول عبر اإلنترنــت، وتنزيل 
بطاقة الصعود إلى الطائرة، وإصدار 
بطاقة األمتعة وطباعتها ووضعها على 

أمتعتهم وهم في املنزل.
كما أنه مبقدور املسافرين اختيار 
خاصيــة متكني اإلشــعارات لتلقي 
التنبيهــات املتعلقة بأوقات املغادرة 
وتســجيل الدخــول والصعود إلى 
الطائرة واستالم األمتعة. كما ميكن 
اســتخدام التطبيــق طــوال فترة 
الرحلة لتتبع األمتعة، وحجز خدمات 
االستقبال واملساعدة في مطار حمد 

الدولي في الدوحة.
كما ميكن استخدام تطبيق األجهزة 
احملمولة قبل السفر للتحقق من أحدث 
املعلومات حول متطلبات دخول الدول 
التي تنوي السفر إليها، مبا في ذلك 

معلومات التأشيرة وجواز السفر.
ويوفر التطبيــق خيارات حجز 
سلســة، مثل اســتخدام خاصية 
«الكاميرا» خالل عملية احلجز والتي 
تتيح للمسافرين التقاط صورة جلواز 
سفرهم أو بطاقة الدفع، دون احلاجة 
إلى إدخال هذه املعلومات يدويا عند 

عملية الدفع واستكمال احلجز.

قدمت اخلطوط اجلوية القطرية 
٢١ ألف تذكرة سفر للمعلمني خالل 
للمعلمني  العاملي  باليوم  االحتفال 
األسبوع املاضي كبادرة شكر لهم 
على تفانيهم في تعليم الطالب في 
مختلف أنحــاء العالم في خضم 
التحديــات غير املســبوقة التي 
فرضتها جائحة كوفيد- ١٩، حيث 
حصــل املعلمــون الذين جنحوا 
بالتسجيل ضمن هذه احلملة على 
تذكرة ســفر ذهاب وعودة على 
الدرجة السياحية إلى أي وجهة على 
الوجهات احلالية للخطوط  شبكة 
اجلوية القطرية، والتي تضم أكثر من 
٩٠ وجهة في مختلف أنحاء العالم. 
باإلضافة إلى ذلك، قسيمة خصم 
بقيمة ٥٠٪ على تذكرة سفر ذهاب 
وعودة واحدة ميكنهم استخدامها 
في موعد الحق، سواء ألنفسهم أو 
ألحد أفراد عائالتهم أو أصدقائهم.
وفي شهر مايو املاضي، قدمت 
اخلطوط اجلوية القطرية ١٠٠ ألف 
للعاملني في  تذكرة ســفر مجاناً 
مجال الرعاية الصحية الذين كانوا 
وما زالوا متواجدين في الصفوف 
األمامية حملاربة ڤيروس كورونا، 
وذلك كمبادرة لشكرهم وتقديرا 
جلهودهم البطولية خالل هذه األزمة.

وقد أتيحت هــذه املبادرة لكافة 
العاملني في مجال الرعاية الصحية من 
مختلف الدول في العالم. والتزاما مببدأ 
الشفافية والعدل في توزيع التذاكر، مت 
تخصيص عدد معني من التذاكر لكل 

دولة بناء على عدد السكان. 

وحظــي العاملــون في مجال 
الرعاية الصحية الذين حصلوا على 
بالفرصة حلجز  الترويجي  الرمز 
 - السياحية  الدرجة  تذكرتني على 
ذهاب وعودة - لهم وملرافق معهم، 
إلى أي وجهة على شبكة الوجهات 
العاملية للخطوط اجلوية القطرية.

كما أطلقــت اخلطوط اجلوية 
القطرية بالتعاون مع قطر اخليرية 
ومونوبــري قطر، أحــد أعضاء 
مجموعة علي بــن علي القابضة، 
وطلبات قطر، برنامجا للمساعدات 
أتاح ملواطني دولة قطر واملقيمني فيها 
التبرع باملواد الغذائية واملستلزمات 
وغير ذلك من اإلمدادات األساسية 
للبنان في أعقاب االنفجار املأساوي 
الذي وقع في بيروت، وللسودان 
في أعقاب الفيضانات املدمرة التي 
اجتاحت البالد.  وسيرت القطرية 
للشحن اجلوي رحالت خاصة لهذه 
الغاية، حيث أرسلت أكثر من ٢٠٠ 
طن من التبرعات بدون أي رسوم 

إلى بيروت واخلرطوم.
وعملت القطرية للشحن اجلوي 
عن كثب مع احلكومات واملنظمات 
غير الربحية على مدار األشــهر 
القليلة املاضية لنقل أكثر من ٢٥٠ 
ألــف طن من املســاعدات الطبية 
املناطق  إلى  واإلمدادات األساسية 
املتأثرة حــول العالم على رحالت 
مجدولة وأخرى غير مجدولة، أي 
مبا يعادل سعة الشحن على ٢٥٠٠ 
طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 

٧٧٧ تقريبا.

خدمات استثنائية عبر تطبيق «القطرية»

نشاط مميز في املسؤولية االجتماعية

فرضت جائحة «كورونا» واقعا جديدا في قطاع الطيران حول العالم 
وحتديا غير مسبوق، غير أن اخلطوط اجلوية القطرية استطاعت 
خالل األزمة أن ترســخ مكانتها وتفرض وجودها داخل الســوق 
العاملي للطيران من خالل توسيع شبكة وجهاتها وتشغيل رحالت 
إلجــالء الرعايا األجانب من مختلــف دول العالم. وفي ظل هذه 
الظروف االســتثنائية كان للرئيس التنفيذي ملجموعة اخلطوط 
اجلوية القطرية أكبــر الباكر دور كبير في إعــادة إطالق الناقلة 
بهوية حديثة وفلســفة متطورة تتخذ جودة اخلدمات منطلقا لها.
«األنباء» التقت الباكر الستعراض أهم اجنازات الشركة خالل أزمة 
«كورونا»، حيث أكد أن «القطرية»  واصلت قيادة قطاع الطيران العاملي 
خالل أزمة جائحة كورونا عبر شبكة وجهات لم تنخفض مطلقا إلى ما 
دون ٣٠ وجهة منذ انتشار اجلائحة، كاشفًا  أن عدد   وجهاتها سيصل إلى 
أكثر من ١٢٥ وجهة قبل نهاية العام احلالي. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

محمد عواضة - باهي أحمد

أكبر الباكر
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ترقب للمناظرة األخيرة.. وغياب بايدن عن حملته ليومني يثير التساؤالت
وكرر موقفه املثير للجدل من 
ڤيــروس كورونا الــذي لم تعد 
حملتــه تأتــي على ذكــر حالته 
بعد أقل من اسبوعني على اعالن 
شفائه منه، وقال إن الوباء شارف 

على النهاية.
وأوضــح أمــام حشــد جــاء 
الستقباله في تاكسون «اللقاحات 
تصــل» مضيفا «وســنعود الى 

احلياة الطبيعية».
وخــالل مكاملــة هاتفيــة مع 
فريق حملته، هاجم ترامب مرة 
جديدة بحدة كبير خبراء الصحة 
األميركيــني الطبيــب أنطونــي 
فاوتشــي الذي يحظى باحترام 

شديد في أميركا.
وقال ترامب إن الناس «تعبوا. 
تعبوا من اإلصغاء لفاوتشي وكل 
هؤالء األغبياء»، بخالف منافسه 
بايدن الذي يصر على االستماع 
لرأي اخلبراء والعلماء في مواجهة 
اجلائحة ويشــدد على ضرورة 

االلتزام بتعليماتهم. 
وتابع ترامب في االتصال الذي 
جرى بحضور وسائل إعالم «لو 
أصغينا إليــه، لكان توفي نحو 
٧٠٠ ألف أو ٨٠٠ ألف شخص».

روبرت مردوخ.
ويبدو انــه وللتعويض عن 
تراجع شعبيته، سيسعى ترامب 
لكسب املزيد من النقاط في هذا 
امللــف، بتركيــز الهجــوم على 
منافســه «املجرم» وعلــى ابنه 

هانتر بايدن.
وردا علــى ســؤال مــن أحد 
الصحافيني حول ما إذا كانت تلك 
استراتيجيته للفترة املتبقية من 
احلملة قــال ترامب «جو بايدن 
مجــرم، وهــو مجرم منــذ فترة 
طويلة». كما هاجم وسائل اإلعالم 

«لعدم احلديث عن ذلك».
ولــم يقــدم أي دليــل يدعم 
اتهاماته باستثناء قوله «اطلعوا 
على حاســوبه احملمول» اشارة 
الى تقرير الـ«نيويورك بوست» 
حول شــبهات بالفســاد تالحق 
جنــل بايدن بعــد تهكير ملفات 

من حاسبة الشخصي.
ميدانيا، وقبل أقل من أسبوعني 
مــن االنتخابات، يواصل ترامب 
ماراثون التجمعات االنتخابية. 
وأعلــن أنــه ســيجري خمســة 
لقاءات في اليوم في هذه املرحلة 

احلاسمة.

بايدن، جنل منافسه بايدن الذي 
تدور حوله شــبهات فســاد في 
اوكرانيا، بحسب تقرير لصحيفة 
نيويورك بوســت اململوكة من 

محاولة أخيرة منها لتوفير ميزة 
ملرشحها املفضل».

وأكد أن ترامب يعتزم خالل 
املناظــرة طــرح قضيــة هانتر 

بيان إن «الرئيس ترامب حريص 
علــى مناظرة جو بايــدن، مهما 
كانت تغييرات اللحظة األخيرة 
التي تقررها جلنة متحيزة، في 

خاصة أن اكثر من خمس الناخبني 
أدلوا  املتوقــع مشــاركتهم قــد 
بأصواتهــم فعال. فقد أدلى نحو 
٢٩ مليون أميركي بأصواتهم باكرا 
في كافة أنحاء البالد، شــخصيا 
أو عبر البريد، وهو ما يســاوي 
نحو خمس املشــاركة الشــاملة 
املتوقعة، وفق منظمة «مشروع 
االنتخابات» املستقلة. ويحظى 
التصويــت املبكر باهتمام كبير 
هذا العام، وهو بلغ مســتويات 
غير مسبوقة. ويواجه الرئيس 
اجلمهــوري تراجعــا كبيرا في 
استطالعات الرأي على املستوى 
الواليات  الوطني وفي غالبيــة 

احلاسمة في االنتخابات.
املناظــرات  وأعلنــت جلنــة 
الرئاسية أن املناظرة غدا، ستشهد 
تعديال في القواعد يشــمل (زر 
كتم الصوت) يقطع امليكروفون 
عن املرشــح حني ال يكون دوره 
في الكالم، ملنع تكرار التشويش 
واملقاطعات التي سادت املناظرة 

األولى.
ولكــن حملة ترامــب اتهمت 
اللجنة بالتحيز. وانتقد مديرها 
بيل ستيبني القرار بشدة، وقال في 

عواصم - وكاالت: لم يظهر 
املرشح الدميوقراطي لالنتخابات 
الرئاســية جــو بايــدن فــي أي 
مناسبة عامة أمس لليوم الثاني 
على التوالي، ما اثار تساؤالت عن 
سبب غيابه في أكثر أوقات احلملة 
حرجا وقبل أقل من أسبوعني من 
موعد االقتراع في ٣ نوفمبر، في 
تناقض صارخ مع منافسه دونالد 
ترامــب، الــذي يواصــل حملته 
املاراثونية ويعتزم عقد ٥ لقاءات 
انتخابية في اليوم الواحد. وكان 
إعالن فريق حملة بايدن البالغ 
٧٧ عامــا، أنه في إجــازة أمس، 
فرصة ذهبيــة خلصومه الذين 
يشــككون على الدوام بصحته 
اجلسدية والعقلية. في حني أكد 
الرئيس البالغ من العمر ٧٤ عاما 
مجددا أنه «محصن» من ڤيروس 
كورونا بعد ٣ اسابيع من إعالن 

االصابة به.
هــذا، وتتجــه االنظــار إلــى 
املناظرة األخيرة بني اخلصمني 
واملقــررة غدا في الربع ســاعة 
االنتخابــات  قبــل  االخيــرة 
املاراثونيــة، التي يبــدو ان كل 
صوت فيها يكسب اهمية قصوى 

ترامب يصف خبراء «الصحة» باألغبياء وحملته تعترض على زر كتم الصوت

(أ.ف.پ) أميركي يضع صوته في الصندوق االنتخابي في أول ايام التصويت املبكر في ويسكونسن 

أول زيارة رسمية لوفد إماراتي إلسرائيل واالتفاق على إعفاء متبادل من التأشيرات
عواصــم - وكاالت: أعلن 
رئيــس الوزراء اإلســرائيلي 
بنيامني نتنياهو أن إسرائيل 
واإلمارات اتفقتــا على إعفاء 
مواطني البلدين من تأشيرات 
الســفر، لتكون اإلمارات أول 
دولة عربية يستثنى مواطنوها 
من هذا اإلجراء، وذلك بالتزامن 
مع زيــارة أول وفــد إماراتي 

رسمي إلى تل أبيب.
وقال نتنياهو بعد استقباله 
الوفد االماراتي الرسمي امس 
في مطــار بن غوريون «نحن 
نعفي مواطنينا من تأشيرات 

السفر».
وأضــاف رئيس الــوزراء 
االســرائيلي مخاطبــا رئيس 
الوفــد االماراتي وزير الدولة 
لشــؤون املالية حميــد عبيد 
الطاير ووزير اخلزانة األميركي 
ســتيفن منوتشــني «اليــوم 
نصنع التاريخ ليبقى لألجيال 
القادمة (...) سنتذكر هذا اليوم 
باعتباره يوما مجيدا للسالم».
وتعهد نتنياهو الذي كان 
يضــع كمامــة واقيــة، من أن 
اإلعفاء من تأشــيرات السفر 

في وقت ســابق امس في أول 
زيارة مــن نوعها منذ توقيع 
اتفــاق الســالم بــني االمارات 
وإســرائيل فــي ١٥ ســبتمبر 
املاضي.. وهبطت طائرة تابعة 

ساعات الزيارة حيث اقتصرت 
على املطار بسبب االجراءات 
االحترازية من ڤيروس كورونا.

ولدى وصول الطائرة، قال 
قائدهــا «هذه حلظة تاريخية 

الشــرق األوسط على حسابه 
في تويتر.

من جهة اخــرى، اعلنت 
اإلمارات والواليات املتحدة 
إنشــاء  عــن  وإســرائيل 
الصندوق اإلبراهيمي، الذي 
يفي بااللتزام الذي مت التعهد 
بــه خــالل توقيــع االتفاق 

اإلبراهيمي للسالم. 
وقالت وكالة انباء االمارات 
الرسمية في بيان امس أن «دولة 
اإلمارات واملؤسسة األميركية 
التنميــة  الدوليــة لتمويــل 
وإسرائيل ســتقوم من خالل 
هذا الصندوق، بتخصيص أكثر 
من ٣ مليارات دوالر في إطار 
مبادرات االستثمار والتنمية 
التــي يقودها القطاع اخلاص 
لتعزيز التعــاون االقتصادي 
اإلقليمي واالزدهار في الشرق 
األوســط وخارجه. وقد أعلن 
الشــركاء في هــذا الصندوق 
عن ترحيبهم مبشاركة الدول 
األخرى في سبيل حتقيق هذه 

األهداف».
وأضــاف البيــان أن «هذه 
املبادرة تعتبر جزءا ال يتجزأ 

لشــركة االحتاد للطيران تقل 
مسؤولني باحلكومة اإلماراتية 
ترافقهم شخصيات أميركية في 

مطار بن جوريون.
واستغرقت زيارة الوفد عدة 

العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
املتحــدة وإســرائيل ونتطلع 
إلى السالم في املنطقة» وذلك 
بحسب مقطع ڤيديو نشره آري 
بيركويتز املبعوث األميركي في 

من االتفاق اإلبراهيمي للسالم 
التاريخي الــذي وقعته دولة 
اإلمارات ودولة إسرائيل بدعم 
من الواليات املتحدة األميركية، 
والذي يسلط الضوء على فوائد 
السالم من خالل حتسني حياة 
شــعوب املنطقة، وجتســيدا 
لــروح الصداقــة والتعــاون 
اجلديــدة بني الــدول الثالث، 
فضال عــن اإلرادة املشــتركة 

للنهوض باملنطقة».
الثالث  الــدول  وســتفتح 
مكتبا للتنمية مقره في إسرائيل 
لتحديد املشاريع االستراتيجية 
ذات األثر اإلمنائي املهم والبدء 
بتنفيذها، مبا في ذلك املشاريع 
التي حتفز النمو االقتصادي، 
وحتسن مستويات املعيشة، 
وتخلــق فــرص عمــل عالية 
القيمــة وذات جــودة عالية، 
وسيمكن الصندوق أعضاءه 
من إطالق اســتثمارات تركز 
علــى شــعوب املنطقــة، مما 
يوفر الفرصة واألمل للمنطقة 
وشبابها من خالل متكينهم من 
بناء مستقبل يخدمهم ويخدم 

مجتمعاتهم. 

إنشاء «الصندوق اإلبراهيمي» لتشجيع التعاون اإلقليمي بأكثر من ٣ مليارات دوالر

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ملقيا كلمة خالل استقباله الوفد الرسمي اإلماراتي في مطار بن غوريون امس

ســيوفر دعما كبيــرا لقطاع 
األعمال (و) السياحة.

من جهته، أكد وزير الدولة 
اإلماراتي لشؤون املالية حميد 
عبيــد الطايــر، علــى التــزام 
اإلمارات بأن تكون من الدول 
«الرائدة إقليميا في العمل على 
اإلصالح االقتصادي والتجارة 
الدولية واالستقرار السياسي 

وصنع السالم».
اتفاقية  إلــى  وباإلضافــة 
اإلعفاء من تأشــيرات السفر، 
وقــع مســؤولو البلديــن في 
مطار بن غوريون على ثالث 
اتفاقيات تتعلق باالســتثمار 
العلمــي، واتفاقية  والتعاون 
للطيران تســمح بتسيير ٢٨ 

رحلة أسبوعيا بني البلدين.
الرســمي  الوفــد  وضــم 
اإلماراتــي الــذي وصــل مــن 
أبوظبي على منت طائرة تابعة 
لشــركة «االحتاد للطيران»، 
الناقل الرسمي لدولة اإلمارات، 
وزيــر االقتصــاد عبداهللا بن 

طوق املري.
الرســمي  الوفــد  وكان 
اإلماراتي قد وصل إلى إسرائيل 

املوجة الثانية من «كورونا» تعّم أوروبا.. وأرقام قياسية في إيران
وشركات تعلن نتائج إيجابية في جتارب املرحلة الثالثة من اللقاح

عواصم ـ وكاالت: بارقة أمل في احلرب على 
ڤيروس كورونا املستجد أعلنتها عدة شركات تعمل 
على تطوير لقاحات ضده، في وقت عمت املوجة 

الثانية من الوباء أرجاء أوروبا.
وأعربت شركة «مودرنا» األميركية للصناعات 
الدوائية عن ثقتها في أنها قد حتصل على موافقة 
طارئة من السلطات األميركية على لقاحها اجلديد، 
في ديسمبر املقبل، بناء على حصول الشركة على 
نتائج إيجابية من التجارب السريرية الكبيرة القائمة 
حاليا، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة، 

ستيفان بانسيل.
وأوضح بانسيل أن املوافقة الطارئة ستمكن أفراد 
األطقم الطبية العاملة في اخلطوط األمامية، وغيرهم 
من األشخاص املعرضني للخطر، من احلصول على 
اللقاح اجلديد، حتــى قبل احلصول على موافقة 

رسمية كاملة من إدارة الغذاء والدواء األميركية.
وتأتي تصريحات بانسيل بعد أيام من إعالن 
شــركة األدوية األميركية «فايزر»، التي تتعاون 
مع شركة «بيونتك» األملانية، أنها تأمل في التقدم 

بطلب للحصول على موافقة طارئة من السلطات 
األميركية، للقاحها بحلول أواخر نوفمبر املقبل.

وفي الصني صرح تيان باوجو املسؤول بوزارة 
العلوم والتكنولوجيا الصينية بأن اختبارات املرحلة 
الثالثة من التجارب على لقاح كورونا شملت نحو 
٦٠ ألف شخص، لم ترد عنها تقارير عن آثار جانبية 
حادة. وقالت شركتا «سينوفارم» و«سينوفاك» انها 
لم تسجل آثارا جانبية حادة في املرحلة الثالثة من 
التجارب التي أجرياها أيضا. وقالت سينوفارم إن 
قدرتها على إنتاج لقاح ضد ڤيروس كورونا ميكن 

أن تزيد على مليار جرعة العام املقبل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة اإلسباني سلفادور 
إيا ان املوجة الثانية من جائحة (كوفيدـ  ١٩) هي أمر 
حقيقي في جميع أنحاء أوروبا، مؤكدا أن األسابيع 
املقبلة ستكون صعبة للغاية مع حلول فصل الشتاء.
وأضاف ايا في مؤمتر صحافي عقب اجتماع 
مجلس الوزراء ان احلكومة اإلســبانية ستدرس 
مع حكومات األقاليم ذات احلكم املستقل إمكانية 
فرض حظر جتوال فــي البالد بعد اقتراح قدمته 

حكومة (مدريد) حملاولة التصدي للتفشي املجتمعي 
للڤيروس.

وفي أوروبا، أصبحت إيرلنــدا أول دولة في 
االحتاد األوروبي تعيد فرض اإلغالق التام الحتواء 
التفشــي، فيما دخلت تدابيــر جديدة أيضا حيز 

التنفيذ في بلجيكا وسلوفينيا وايطاليا.
إلى ذلك، أكدت عائلة أمني سر اللجنة التنفيذية 
ملنظمــة التحرير صائب عريقات أمس، أن وضعه 
الصحي مســتقر. وأضافت العائلة ـ في تصريح 
أوردته وكالة األنباء الفلسطينية «وفا»ـ  أن عريقات ما 
زال في العناية املركزة، ويخضع للتنفس االصطناعي.

وفي االثناء، جتاوزت حصيلة اإلصابات اليومية 
في إيران عتبة خمسة آالف شخص للمرة األولى 
منذ بدء ظهور الوباء في البالد في فبراير، بحسب 
ما أعلنت وزارة الصحة، غداة تســجيل حصيلة 
قياســية في عدد الوفيات. وأفادت املتحدثة باسم 
الوزارة سيما سادات الري في مداخلة تلفزيونية، 
عن تســجيل ٥٠٣٩ إصابة أمــس، ما يرفع العدد 

اإلجمالي لإلصابات الى ٥٣٩٫٦٧٠.

«مجلس األمن» يدعو الحترام وقف إطالق النار في «قره باغ»
عواصم - وكاالت: طالب 
مجلس األمن الدولي امس، كال 
من أرمينيا وأذربيجان باحترام 
هدنة وقف إطالق النار املتفق 
عليها في النزاع القائم حول 

اقليم ناغورني قره باغ.
ودعا أعضاء مجلس األمن 
الدولي، خالل اجتماع مغلق، 
الطرفــني إلى احتــرام الهدنة 
اجلديدة التي مت االتفاق عليها.

من جانبه، قال ديبلوماسي 
في األمم املتحدة، إن «اجلميع 
تشاطروا وجهة النظر نفسها، 
فالوضع سيئ وعلى اجلانبني 

املكونة من روســيا وفرنسا 
والواليــات املتحدة مجموعة 

(مينسك) 
الهدنــة  هــذا وتعرضــت 
لضغوط شــديدة بعد اندالع 
اشــتباكات جديدة بني قوات 
مــن عــرق األرمــن والقوات 

األذربيجانية.
مــن جانبــه، أعلن رئيس 
أذربيجان إلهام علييف امس، 
أن قوات بالده سيطرت على 
مدينة زنغيالن الواقعة على 
احلــدود مــع أرمينيا جنوب 
إقليــم قــره بــاغ، إضافة إلى 

في املقابــل، اتهم الرئيس 
األرميني أرمني ساركيســيان 
تركيــا بزعزعــة االســتقرار 
في جنــوب القوقــاز بدعمها 
القــوي ألذربيجان. لكنه قال 
إنه ال يؤيد أي تدخل عسكري 
لروســيا التي أبرمت معاهدة 

دفاعية مع بالده.
وقال فــي مقابلة مع قناة 
فرانــس ٢٤ التلفزيونية «ما 
أقوله هو أال تتدخل روســيا 
ثم إيــران وطــرف ثالث غدا 
وتتحول أرمينيا وأذربيجان 
والقوقاز إلى سورية أخرى».

٢٤ قريــة في أربع مناطق في 
اإلقليم.

من جانبهــا، أفادت وزارة 
بـــ  األذربيجانيــة  الدفــاع 
القتالية  العمليات  «مواصلة 
ضد العدو الــذي حاول إبداء 
املقاومة على محاور أغداريه- 
آغدام وفضولي- هادروت- 
جبرائيل وقوبالدي-زنغيالن»، 
مضيفة أن «العدو أطلق النار 
على مواقــع دفاعية للجيش 
األذربيجانــي مــن األســلحة 
الصغيــرة وقذائــف الهــاون 

واملدافع».

التراجع واالستجابة لنداءات 
األمــني العــام بوقــف إطالق 

النار».
ووفقا لديبلوماسيني، فإن 
روســيا التــي تتولــى حاليا 
الدوريــة ملجلــس  الرئاســة 
األمن تعمل على إصدار بيان 
يدعو إلى االلتزام بوقف إطالق 
النار.. ويدعو مشروع البيان، 
الذي يتوقع أن يتفق أعضاء 
املجلس عليه هذا األســبوع، 
أيضــا أرمينيــا وأذربيجــان 
التي  املفاوضات  الســتئناف 
ترعاهــا مجموعــة مينســك 

فرنسا تغلق مسجدًا قرب باريس
في إطار حملتها ضد «التيار اإلسالمي» 

السودان يدفع تعويضات الضحايا األميركيني 
متهيدًا لرفعه من قائمة اإلرهاب

عواصــم - وكاالت: واصلــت الســلطات 
الفرنسية حملتها على التيار اإلسالمي بعد 
مقتل املدرس صمويل باتي الذي أعاد نشــر 
رسومات كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ژ 
حيث أعلنت أنها ستغلق اليوم مسجد بانتان 
قرب باريس وذلك لنشــر مقطع ڤيديو على 
صفحته في فيسبوك يندد بعرض املدرس. 
وأكد مصدر قريب من امللف لفرانس برس أن 
«مهلة تنفيذ اإلغالق هي ٤٨ ساعة، ولذا سيكون 
املســجد مغلقا اعتبارا من مساء اليوم»، في 
معلومة أكدها أيضا محيط وزير الداخلية.

وأعلن وزير الداخليــة جيرالد دارمانان 
لقناة «تي أف ١» أنه طلب من «محافظ سان 
ســان ديني (اإلقليم الذي تتبــع له بانتان) 
إغالق مســجد بانتان» الواقع في الضاحية 

الشمالية لباريس.
وسيغلق املسجد لستة أشهر وجرى اإلبالغ 

بقرار اإلقفال مساء امس االول، كما أكد املصدر 
القريب من امللف. وأشــار مصدر آخر مقرب 
من امللف إلى أن قرار اإلغالق جاء على خلفية 
مسألتني أوالهما شخصية إمام املسجد الذي 
يقصــده نحو ١٥٠٠ مســلم، ونشــر الڤيديو 
على صفحة املسجد اخلاصة على فيسبوك.

والڤيديو الذي نشر في ٩ أكتوبر اجلاري، 
يظهر والد أحد تالميذ مدرســة بوا أولن في 
كونفالت ســانت أونورين في شــمال غرب 
باريس، وهو يعرب عن تنديده بدرس حول 

حرية التعبير أعطاه باتي في ٥ أكتوبر.
وقال إمام مسجد بانتان محمد هنيش «أنا 
ال أوافق على اجلزء األول (من الڤيديو) الذي 
يتحدث فيه عن الرسوم الكاريكاتورية، لكن 
في اجلزء الثاني، حني يشار إلى املسلمني في 
الصف أخاف» الكثير من املسلمني من «موجة 

متييز جديدة بحقهم».

عواصــم ـ وكاالت: أكد وزيــر اخلارجية 
السوداني عمر قمر الدين، أن قرار رفع اسم 
بالده من الئحة اإلرهــاب ليس مرتبطا بأي 
ملــف آخر، داعيــا إلى اإلســراع بتنفيذ هذه 
اخلطوة، مشــددا على أن موضوع التطبيع 

مع إسرائيل خارج نطاق هذا احلديث.
وتأمل اخلرطوم أن يؤدي رفعها من قائمة 
اإلرهــاب إلى إســقاط ديونها التــي تتجاوز 

قيمتها ٦٠ مليار دوالر.
وقــال قمــر الدين فــي مؤمتــر صحافي 
مشــترك باخلرطوم امس مــع وزيرة املالية 
هبة محمد علــي ومحافظ املركزي د. الفاحت 
زين العابدين، إنه بعد إعالن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب رســميا رغبته في رفع اســم 
الســودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب 

ســتتم مخاطبة الكونغرس إلدراج األمر في 
قانون، لكن يحق للرئيس األميركي أن يزيل 

السودان من القائمة بقرار رئاسي.
وأضاف أن الرجوع إلى الكونغرس سببه 
أن املســألة لها ارتباط بقوانني أخرى، ومن 
جانــب آخر الســتعادة الســودان احلصانة 
السيادية، كي ال يتعرض مستقبال للمقاضاة 

أمام أية محاكم.
من جهته، قال محافظ بنك السودان املركزي 
محمــد الفــاحت زين العابديــن، إن اخلرطوم 
حولت ما اتفق عليه من تعويضات لضحايا 
أميركيني تعرضوا لهجمات مسلحة وألسرهم، 
والبالغة ٣٣٥ مليون دوالر، كجزء من اتفاق 
مع الواليات املتحدة لرفع اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية لإلرهاب.
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ترّقب الستشارات اخلميس شبه احملسومة.. وواشنطن: احلريري عائد للسراي
بيروت ـ عمر حبنجر

أن  املرجــح  مــن  بــات 
االستشارات النيابية امللزمة 
ســتجري فــي موعدهــا غدا 
اخلميس، وأن رئيس احلكومة 
السابق سعد احلريري سيكون 
املرشح الذي سيسمى لتشكيل 
احلكومــة اإلنقاذية بأكثرية 
نيابية مقبولــة تتراوح بني 

٦٢ و٧٠ صوتا.
ترجيح إجراء االستشارات، 
وبالتالي عــدم تأجيلها، كما 
حصل اخلميس املاضي، مردود 
إلى اضمحــالل ذريعة غياب 
امليثاقية، بفعل مقاطعة أكبر 
كتلتني نيابيتني مسيحيتني، 
القــوي»  «لبنــان  همــا 
القوية»، أي  و«اجلمهوريــة 
التيار الوطني احلر والقوات 
اللبنانية التي قررت املشاركة 
في االستشارات دون تسمية 
أحد، علما أن عدم التســمية 
موقف قابل للتعديل في حال 
جنحت االتصاالت الهادفة الى 
جمع احلريري ورئيسها سمير 

جعجع، قبل الغد.
يضاف الى عناصر غياب 
مبــرر امليثاقيــة هــذه املرة، 
عظــة البطريــرك املارونــي 
بشــارة الراعــي الــذي دعــا 
«املســؤولني» إلــى رفع اليد 
عن تشكيل احلكومة، ومطران 
بيــروت للــروم األرثوذكس 
إليــاس عــودة الــذي عــاب 
على املســؤولني تــرك البلد 
بال حكومة، فضــال عن نداء 
الهيئات االقتصادية املطالبة 
بتسريع تشــكيل احلكومة، 
وأمــام موانــع التأجيل هذه 
علينــا أن نتوقع انتقال عدة 
العرقلة من مرحلة التكليف 

الى ورشة التأليف.
وطبقا للمعطيات املتوافرة، 
فــإن كتلــة نواب املســتقبل 
الى االستشارات  ســتتوجه 
وتسمي سعد احلريري ومثلها 

وجود الثالثي احلاكم التيار 
الوطنــي احلر وحــزب اهللا 

وحركة أمل».
وأكد جعجع، في تصريح 
لــه، أن «احلريــري حــر في 
خياراتــه ومــا إذا كان يريد 
تــرؤس احلكومة، لكن نحن 
ال نريد أن نتجرع الســم أو 
ننتحر من جديد، ألننا نعلم 
أنه من املستحيل الوصول إلى 
نتيجة حاليا بسبب الثالثي 

احلاكم».
بعد التسمية، والتكليف، 
تبدأ مرحلة التأليف. ويدخل 
اتصــال وزيــر اخلارجيــة 
األميركيــة مايــك بومبيــو 
بالرئيس عون أول من أمس 
بهذا النطاق، وقد تكرر معه 

لتشــكيل حكومــة لبنانيــة 
قادرة على وضع حد للفساد 
املستشــري، وقد أغفل بيان 

بعبدا هذه النقطة.
لكن الرئيــس عون تلقى 
شــحنة دعــم أميركيــة من 
خــالل تصريحــات شــينكر 
قبــل مغادرته بيروت، حيث 
خطأ الديبلوماسي األميركي 
اســتقالة ٨ نواب معارضني، 
وقال: تبــني أن ال جدوى من 
هذه االستقاالت، ورأى أن قوى 
التغيير في لبنان عاجزة عن 
التغيير، وأن لبنان لن يشهد 
تغييــرات سياســية قريبا، 
وأبلغ شينكر كل من التقاهم 
بأن عون باق ولن يستقيل، 
ومثله رئيس مجلس النواب 

يفتــرض أن يحــدد مهمــة 
هــذه احلكومــة، وعلى رأس 
بنوده احملدودة اإلصالحات 
التي يريدهــا صندوق النقد 
الدولي شاملة ومدعومة من 
كل األفرقــاء، فــي حني يرفع 
حــزب اهللا «الكارت األحمر» 
بوجه شروط الصندوق، في 
وقت تلقت حكومة تصريف 
األعمال إنذارات مالية ودولية 

وداخلية.
وزارة اخلارجية الفرنسية 
انتقدت التأخير في تشــكيل 
حكومة املهمة احملددة، وجددت 
اســتعداد فرنســا ملواكبــة 

اإلصالحات في لبنان.
في غضــون ذلك، عرض 
الرئيــس عــون فــي القصر 

أمــس ما حصــل إثــر زيارة 
املوفد األميركي ديڤيد شينكر 
إلى بعبــدا مــن اختالف في 
البيانات الصادرة حول نتائج 
املباحثــات، فقد ركــز وزير 
اخلارجيــة األميركيــة على 
تشــكيل حكومة مبواصفات 
محددة، فإذا بالبيان الوزاري 
الصادر عن رئاسة اجلمهورية 
حــول االتصــال يتجاهــل 
املوضــوع احلكومي، وكذلك 
احلال مع الفرنســيني الذين 
ما انفكوا يحّملون املسؤولني 
الفشل  اللبنانيني مسؤولية 

في تغيير احلكومة.
بومبيو اســتذكر الذكرى 
الســنوية األولى لثــورة ١٧ 
أكتوبــر، وأكــد تطلــع بالده 

نبيه بري، وأن احلريري عائد 
إلى السراي.

ويقــال إن اللــواء عباس 
ابراهيم سمع مثل هذا الكالم 
في واشــنطن، وحتديدا من 
مساعد وزير اخلارجية ديڤيد 
هيل، الذي التقط منه ڤيروس 
كورونا، ما ألزم اللواء إبراهيم 
البقاء في واشــنطن، وإلغاء 

زيارته إلى باريس.
الداخلي،  على املســتوى 
االهتمــام مــوزع بني شــكل 
احلكومة وبيانهــا الوزاري، 
بــني حكومــة اختصاصيني 
يتمسك بها احلريري وحكومة 
تكنوقراط سياســية تريدها 
األحزاب والتيارات. أما على 
صعيد البيان الوزاري، الذي 

منســق  مــع  اجلمهــوري 
األمم املتحدة فــي لبنان بان 
كوفيتش، مداوالت اجللســة 
األولــى ملفاوضات ترســيم 
البحريــة اجلنوبية  احلدود 
واآلليــة التي اعتمــدت وفقا 
التفاق اإلطار الذي مت التوصل 

اليه.
وشرح كوفيتش للرئيس 
عــون دور األمم املتحدة في 
املفاوضــات والقواعــد التي 
اليهــا املشــاركون،  اســتند 
وقــد أوضــح كوفيتــش أن 
اللغة العربيــة اعتمدت الى 
جانــب اللغــة اإلجنليزيــة، 
وان املشــاركني في االجتماع 
األول أظهروا قدرا كبيرا من 

املسؤولية واحلرفية.

«القوات» تشارك وال تسمي.. والتيار احلر يشارك ويترك التسمية لعون

القوات  حركة أمل، وتشارك 
اللبنانيــة في االستشــارات 
من أجل امليثاقية وال تسمي، 
في حني يترك التيار الوطني 
احلر التســمية الى الرئيس 
ميشال عون، وال يشارك في 
حكومــة االختصاصيني، أما 
حــزب اهللا فسيشــارك وال 
يسمي احلريري كعادته، في 
حني سيشــارك نواب اللقاء 
الدميوقراطي برئاسة تيمور 
جنبالط ويسمون احلريري 

أيضا.
في هذا اإلطار، قال جعجع 
إن عدم تسمية القوات الرئيس 
ســعد احلريــري لتشــكيل 
احلكومة «لثقتنا بأنه ال ميكن 
أن نصل إلى أي نتيجة وسط 

نواب «القوات» ُيعّطلون جلسة البرملان حول قانون العفو..وبري يأسف لعدم توافر النصاب
بيروت - احتاد درويش

مرة جديدة يفشل مجلس النواب في إقرار اقتراح قانون العفو العام 
بسبب غياب التوافق بني الكتل النيابية، فاالقتراح الذي كان أمام الهيئة 
العامة للمجلس أواخر الشــهر املاضي ولم يناقش في حينه مت تشكيل 
جلنة مصغرة متثل مختلف االجتاهات السياسية التي بدورها لم تتوصل 
إلى صيغة توافقية حيال هذا املوضوع الذي ينتظره السجناء في وقت 
تعاني فيه السجون من انتشار ڤيروس كورونا مترافقا مع اكتظاظ كبير 
تشهده هذه السجون. وكان رئيس املجلس نبية بري طرح اقتراح العفو 
العام أمام الهيئة العامة ولم يجد طريقه إلى النقاش بسبب انسحاب نواب 
تكتل اجلمهورية القوية (القوات اللبنانية) فأثار أحد النواب مسألة النصاب، 
وسأل بري عنه فتبني أنه مفقود فرفع اجللسة، بعدما أكد نائب رئيس 
مجلس النواب ايلي الفرزلي رئيس اللجنة الفرعية املكلفة تعديل اقتراح 
العفو أنه لم يتم التوافق حول مضمون االقتراح سواء بالنسبة للمدرج 
علــى جدول األعمال أو االقتراح اجلديد. وكان موضوع العفو العام قد 
طرح أمام الهيئة العامة ملجلس النواب الذي حتولت جلسته إلى تشريعية 
بعد االنتهاء من انتخاب النواب أعضاء املجلس األعلى حملاكمة الرؤساء 
والوزراء ورؤساء وأعضاء اللجان النيابية التي طرأ تعديل على بعضها 
بســبب املقاعد التي شغرت عند استقالة ثمانية نواب. وتشير مصادر 
نيابية لـ «األنباء»، إلى أن التوافق سيبقى السمة األبرز بالنسبة لقانون 
العفو الذي تختلف بشأنه القوى السياسية ما بني مؤيد ومعارض للعفو 

رئيس مجلس النواب نبيه بري مترئسا جلسة انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية وأعضاء هيئة مكتب املجلس وأعضاء املجلس األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء في قصر األونيسكو (محمود الطويل)العام، ومن هنا ترى هذه املصادر ضرورة تسريع احملاكمات.

املصريون في اخلارج يبدأون 
اختيار «نوابهم» اليوم حتى اجلمعة

مستوطنة «ترامب» في اجلوالن احملتل 
تفتح شهية املستثمرين اإلسرائيليني

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

يحسم ٥٧ ألف ناخب وناخبة من املصريني 
املقيمني في اخلارج اليوم مصير املرشحني 
لالنتخابات البرملانية في مرحلتها االولى، والذين 
ميثلون ١٤ محافظة، بينما كثف املرشــحون 
 SMSاتصاالتهم عبر االمييالت ورســائل الـ
مــع املغتربني تطلعا الى حصد اكبر عدد من 
االصوات وأمال في حسم املنافسة على املقاعد 
الفردية بصفة خاصة من املرحلة االولى دون 

دخول اإلعادة.
الديبلوماســية املصرية  البعثات  وأنهت 
باخلارج استعداداتها في ١٤٠ جلنة انتخابية 
بـ١٢٤ دولة، حيث يجرى العمل على قدم وساق 
الســتقبال أوراق االقتراع اعتبارا من اليوم 
حتى اجلمعة املقبل وفقا لقرار الهيئة الوطنية 
لالنتخابات رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم تصويت 

املصريني باخلارج في انتخابات مجلس النواب، 
حيث يقوم املواطن بطباعة بطاقة االقتراع، ثم 
إرسالها إلى مقر البعثة الديبلوماسية بالبريد 

خالل أيام احملددة.
ودعت السفارات والقنصليات باخلارج ـ 
عبر حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي 
ـ املصريني ممن قاموا بتســجيل أنفســهم 
للمشاركة في االنتخابات، إلى القيام بطباعة 
أوراق االقتراع اخلاصة بهم واإلدالء بأصواتهم 
على البطاقات بنظامي الفردي والقوائم وإرسالها 
عبر البريد إلى عنوان البعثة املتواجدة في بلد 
اإلقامة، حيث ستقوم السفارات بتلقي مظاريف 
التصويت البريدي خالل الفترة من اليوم ٢١ 
أكتوبــر حتى اجلمعة ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠، التي 
متثل األيــام املقررة لتصويت املصريني في 
اخلارج خالل املرحلــة األولى من انتخابات 

مجلس النواب.

اجلوالن احملتل - أ.ف.پ: على سهل ترابي 
في مرتفعات اجلوالن التي حتتلها إسرائيل، 
وأمام سياج من األسالك نال منها الصدأ، توجد 
الفتة حتمل العلمني اإلســرائيلي واألميركي 
كتب عليها باللون الذهبي «مرتفعات ترامب».
وقد افتتحت املستوطنة اإلسرائيلية التي 
حتمل اسم الرئيس األميركي دونالد ترامب 
كنوع من االمتنان له بعد اعترافه بســيادة 
إسرائيل على مرتفعات اجلوالن. فيما يبدو 
أن هذا االعتراف أثار شهية املستثمرين في 
املنطقة. ويقول رئيس مجلس اجلوالن اإلقليمي 
حاييم روكاش «منذ إعــالن ترامب واتخاذ 
قرار البناء في املوقع، نشــهد اهتماما كبيرا 
من املســتثمرين». ويضيف «هناك بالفعل 

تغيير كبير».
وتنتشر في هضبة اجلوالن كروم العنب 
وقطعان املاشية التي ترعى في األراضي احمليطة 
بالكروم، وميكن للزائر معاينة تالل جبال لبنان 

التي تظهر من بعيد.
ومت تأسيس املستوطنة التي حتمل اسم 
الرئيس األميركي في العام ١٩٩١، بالتزامن مع 
وصول مئات آالف اليهود املهاجرين الروس 
الذي وصلوا إلى البــالد بعد انهيار االحتاد 
السوڤييتي. ولم تسكن املنطقة إال مجموعات 
صغيرة، لكن إعادة تسمية املوقع باسم ترامب 
يبدو وكأنه شــكل فرصة إلنعاشــه. إذ من 
املقرر أن تنتقل عشــرون عائلة إسرائيلية 
إليه بحلول نوفمبر. وبحسب مدير الشؤون 
اخلارجية في مجلس اجلوالن اإلقليمي شاي 
يحزقيل، فإن أعمال تسوية األراضي جارية 

استعدادا لتشييد املنازل، متوقعا وصول ٢٠ 
عائلة سنويا خالل العقد املقبل.

ويقول يحزقيل «للمرة األولى منذ نحو ٣٠ 
عاما، لدينا أمل». ويضيف «ستصبح املنطقة 

واحدة من أبرز مواقع اجلوالن».
ومنذ إعادة تسمية املستوطنة، أصبحت 
مقصدا للغرباء. ويعيش فيها أصال مسنون 
تقدم لهم مجموعات من الشباب املساعدة في 
إطار تدريب استعدادا ألداء اخلدمة العسكرية.

ويعيش في اجلوالن ٢٣ ألف درزي ممن 
بقوا في أراضيهم بعد احتاللها في العام ١٩٦٧، 
و٢٣ ألف مستوطن. وتشير إحصاءات «حركة 
الســالم اآلن»، وهي منظمة إسرائيلية غير 
إلى تضاعف  حكومية مناهضة لالستيطان، 
عدد الوحدات االســتيطانية املصادق عليها 
في السنوات الثالث األولى من عهد ترامب، 
مقارنة بالسنوات الثالث األخيرة لرئاسة أوباما.

ويرى ريفز أن ترامب تسبب «في ضرر 
كبير لإلجماع الدولي حول قراءة عملية السالم 

وكيفية صنعه، ال ميكن إصالحه».
ويقول املسؤولون اإلسرائيليون إن التحول 
في سياســة الواليات املتحدة أفسح املجال 
أمام املستثمرين لتمويل مشاريع في مناطق 
«ستبقى حتت السيطرة اإلسرائيلية إلى أجل 
غير مسمى». وقد تكون هذه فرصة ليحزقيل 
لبناء فندق ضخم، إذ يقول «لدينا الكثير من 
الفنادق في اجلوالن لكن الغرف غير كافية».

ويأمل في «أن يبنى مزيد من الفنادق هنا 
في املستقبل القريب». ومن يدري؟ قد يحمل 

أحدها اسم ترامب أيضا.

السيسي: قوة اجليش ووعي املصريني 
تركيا تخلي نقطة املراقبة في مورك بريف حماةيقفان سدًا منيعًا أمام أي معتٍد يريد النيل من مصر

القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس املصــري 
عبدالفتاح السيسي، امس، 
أن قــوة اجليــش العظيمة 
ووعــي املصريــني يقفــان 
حائال وســدا منيعا أمام أي 
معتد يريــد النيل من مصر 
وأرضهــا، الفتا إلى أن مهمة 
جتهيز وإعداد طلبة الكليات 
واملعاهد العسكرية واحدة من 
أشرف املهمات على اإلطالق؛ 
ألن ثمنها الروح والدم وليس 

العمل والعرق.
وأعرب الرئيس السيسي 
- في كلمته مبناسبة تخريج 
دفعة جديدة من طلبة الكليات 
واملعاهد العســكرية - عن 
شــكره ألســر وأولياء أمور 
العســكرية  الكليات  طلبــة 
الذين أحســنوا فــي تربية 
أبنائهــم وأنفقــوا عليهــم، 
أبناءهــم ملصــر  ليقدمــوا 
ويصبحــوا مســؤولني عن 
حمايــة هذه الدولــة وأمنها 
وسالمتها، مؤكدا أن هذا أمر 
عظيم جدا أن تقدم تلك األسر 

أبناءها فداء ملصر.
ووجه الرئيس السيسي 
التحيــة إلــى اخلريجني من 
الكليــات واملعاهــد  طلبــة 
العســكرية، مشددا على أن 
املهمة التي مت جتهيزهم من 
أجلها هي واحدة من أشرف 
املهام ألنها تكون فداء حلماية 

الوطن وترابه وأهله.
وشدد الرئيس على أهمية 
الوعي لدى املصريني، مؤكدا 
أن ال أحد من اخلارج يستطيع 
االعتــداء على مصــر ما دام 
شعبها واعيا وجيشها قويا، 
وأن مصر ال تعتدي على أحد، 
مشددا على أن وعي املصريني 
وقوة اجليش قــادران على 

حماية مصر من أي معتد.
الرئيــس  وجــه  كمــا 
السيسي، اخلريجني من طلبة 
الكليات واملعاهد العسكرية 
بضرورة العمل على بناء وعي 
للمجنديــن الذين يلتحقون 
بصفوف القوات املسلحة ألداء 
اخلدمة العسكرية، ألن ذلك 
سيعمل على خلق وعي كامل 

باملجتمع.
واشار الرئيس السيسي 

عواصــم ـ وكاالت: بــدأت 
القوات التركية أمس االنسحاب 
من نقطة املراقبة الرئيســية 
التابعة لها في مورك في ريف 
حماة شمال غرب سورية، بعد 
أكثر من عام على تطويقها من 
قوات النظام خالل هجوم في 
املنطقة، وفق ما أفادت وكالة 
فرانس برس واملرصد السوري 

حلقوق اإلنسان.
وتعتبر تلــك النقطة في 
بلدة مــورك في ريــف حماة 
الشمالي احملاذي جلنوب إدلب 
أكبر نقاط املراقبة التركية في 
املنطقة، وقــد طوقتها قوات 
النظام بالكامل في أغسطس 
٢٠١٩. وقال قيادي في فصيل 
ســوري معارض مدعوم من 
تركيــا، مفضال عدم الكشــف 
عن اســمه، لفرانس برس إن 
«القــوات التركيــة بدأت بعد 
الليــل إخالء نقطة  منتصف 
مــورك، وقــد خــرج صباحا 
رتل ضخــم»، في طريقه إلى 
منطقة جبل الزاوية في جنوب 
إدلب حيث تتمركز أيضا قوات 

تركية.
وأفاد مراسل فرانس برس 
عــن إجراءات أمنية مشــددة 
للقــوات التركيــة في جنوب 
إدلب حيــث يفترض أن مير 

الرتل التركي.
وأكدت مصادر عســكرية 
لشــبكة «شــام»، عن حترك 
العديد من السيارات الكبيرة 
التــي وصلت لنقطــة مورك 
ســابقا، باجتاه ريــف إدلب، 
عبــر الطريق الدولي «أم ٥». 
وقالت إن تلك السيارات حملت 
آليات عسكرية ثقيلة، ومعدات 
لوجســتية، وكتال إسمنتية 
كبيرة، ومعدات أخرى كانت 

في النقطة.
ولفتــت املصــادر إلى أن 
االنسحاب من املنطقة سينتهي 
خالل أيــام قليلــة، بعد نقل 
جميــع املعــدات والعناصــر 
واللوجستيات التي مت جتهيز 
النقطة بهــا، في وقت نوهت 
املصــادر إلى إمكانيــة البدء 
بتفكيك نقــاط تركية أخرى 
ضمن مناطق سيطرة النظام 

متهيدا خلروجها أيضا.
وكانت أثــارت املعلومات 
حول نيــة القــوات التركية، 

هو حتريك الشعوب إليذاء 
بالدهم. وأضاف السيسي: 
«كل القضايــا واملشــاكل 
املوجودة في كل الدول، لم 
ولن تنتهي، ألن ذلك من سنن 
الدنيا، فال يوجد هناك منطق 
الدولة الكاملة، ولكن الفكرة 
كلها حول حشد الرأي العام 
بصورة ســلبية، من خالل 
التشكيك والكذب واالفتراء».

من امللفات التي تتداخل فيها 
الروسية والتركية،  املصالح 
الســيما فــي ليبيــا واحلرب 
الدائرة في اقليم «ناغورني قره 
باغ» االنفصالي، املدعوم من 
قبل ارمينيا وروسيا مبواجهة 
أذربيجان املدعومة من تركيا. 
خــالل  تركيــا  وكثفــت 
األشــهر األخيرة من إرســال 
التي  العســكرية  التعزيزات 
تضم دبابات وأسلحة ثقيلة 
إلــى ريــف إدلــب، مــع تقدم 
النظام وروسيا وسيطرتهم 
على كامل الطريق الدولي بني 
حلب ودمشق والسيطرة على 
مناطق واسعة شمال وغرب 

وتابع الرئيس السيسي: 
«يجب إضافة مهــام الوعي 
القضايــا اخلطيــرة  بتلــك 
لقــوات اجليش والشــرطة 
مــع املجنديــن ســواء فــي 
اجليش أو الشرطة»، معربا 
- فــي ختام كلمتــه - عن 
متنياته للخريجني بالتوفيق 
والســالمة والقــوة من أجل 

مصر وحمايتها.

حلب، وسط استهداف ممنهج 
للمناطق املدنية جنوبي إدلب 
وحلب. ومبوجب اتفاق أبرمته 
مع روسيا في سبتمبر ٢٠١٨ 
في سوتشــي، تنشــر تركيا 
١٢ نقطة مراقبة في محافظة 
إدلب ومحيطها، طوقت قوات 
النظام الســوري عــددا منها 
خالل هجومني شــنتهما ضد 
الفصائل املعارضة في املنطقة.
ولم تتضح أســباب تلك 
اخلطوة بعدما بقيت القوات 
التركية مطوقــة في مورك 
ألكثر من عام واظبت خالله 
أنقــرة علــى إرســال الدعم 

اللوجستي لها.

معلومات عن عزمها إخالء مواقع أخرى

الرئيس  املصري عبد الفتاح السيسي يشهد حفل تخرج الدفعات اجلديدة للعام احلالي ٢٠٢٠ من الكليات واملعاهد العسكرية

الــى أنه دائــم احلديث عن 
«وعــي املصريــني»، قائال: 
«يتساءل الشعب املصري 
دائمــا عن ســبب إحلاحي 
فــي اإلشــارة لهــذا األمر»، 
مؤكــدا أن النيــل من وعي 
املصريــني ال يقــل خطــرا 
عــن أي معتد قــد ينال من 
الدولــة أو يعتــدي عليها، 
وأن الهــدف فــي النهايــة، 

سحب نقطة املراقبة التابعة 
لها في منطقــة مورك بريف 
حمــاة الشــمالي اخلاضعــة 
لسيطرة قوات النظام، حفيظة 
النازحني في الشمال السوري 
احملرر، وخلقت لهم هاجسا من 
اخلوف، في فقدان أمل العودة 
الى منازلهم في تلك املنطقة.
املصــادر  وحتدثــت 
العســكرية لـ«شــام»، عــن 
التركيــة  القــوات  مواجهــة 
ضغوطات روسية كبيرة في 
الفترة األخيرة، وذهبت مصادر 
أخــرى إلى ان ذلك رمبا يأتي 
في اطــار التفاهمات املتبادلة 
و«املقايضة» في أكثر من ملف 
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العدواني: الفحيحيل 
درس كاظمة عبر «الڤيديو»

هادي العنزي 

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الفحيحيل 
ظاهــر العدواني في تصريح خاص لـ «األنباء»، أنه أعد 
فريقه فنيا وذهنيا ملواجهة كاظمة، ومت تقدمي شرح واف 
عملي فــي امللعب ونظري عبر «الفيديو» تناولنا خاللها 
مفاتيح لعب اخلصم ونقاط قوته وضعفه معا، وقد التزم 
الالعبون كليا بتطبيق التكتيك اخلاص باملباراة، مما جعلنا 
نتمكن من حتقيق انتصار مميز على فريق يحظى باحترام 
اجلميع، ويضم العديد من الالعبني األكفاء، وقد توقعنا 
صعوبة املباراة مبكــرا، وكنا حاضرين في التعاطي مع 
مختلف مساراتها طوال الـ ٩٠ دقيقة، سواء من تبديالت 

اضطرارية بسبب اإلصابات أو تكتيكية بدواع فنية.
وذكر العدواني أن التقــدم على كاظمة بهدف مبكر 
أجبرهم على االندفاع مهاجما في الشوط الثاني ملعادلة 
النتيجة، رغم النقص العددي بسبب طرد عبداهللا الفهد 
(٣٤)، ممــا جعله يتبع نهجا يجبر خصمه على التراجع، 
وذلك عبر الهجمات املرتدة بواسطة سالم الهاجري وسلمان 
بورمية من اجلناحني. وتابع: «في املجمل جاء األداء مرضيا، 
ويتطور بشكل مضطرد في ظل غياب ٤ عناصر مهمة في 
الفريق، وحصد ٦ نقاط في أول مباراتني يعد دافعا كبيرا 
للجميع، لكن يجب علينا مواصلة الفوز ألجل البقاء ضمن 
الفرق املؤهلــة للدوري املمتاز، وفي الوقت ذاته معاجلة 
األمور السلبية وتطوير النقاط اإليجابية، كما أننا نأخذ 

البطولة خطوة بخطوة».

توجيهات العدواني أثمرت فوزا مستحقا للفحيحيل على كاظمة  (أحمد علي)

مبارك اخلالدي

أعرب مــدرب الفريق األول لكرة القدم بنــادي اجلهراء الصربي 
زوران ميلينكوفيتش عن ســعادته بانتزاع نقطة العودة والتعادل 
مع العربي في املباراة التي جمعت الفريقني ضمن اجلولة الثانية.

وقــال ميلينكوفيتش في تصريحات عقب املباراة:«لعبنا مباراة 
كبيرة أمام بطل كأس ســمو األمير ومن أفضل الفرق على املستوى 
احمللــي، وكنا ندرك صعوبة املواجهة قبل انطالقها»، مضيفا: لعبنا 
٩٠ دقيقة بفكر خططي والتزام عال، وجنحنا في إغالق املســاحات 
املفضلة أمام األخضر الذي أدرك مرمانا في وقت متأخر، لكننا أثبتنا 
قوتنا بالعودة مباشــرة بتسجيل هدف التعادل الذي نستحقه أمام 
فريق قوي. ومضى قائال:«نعم واجهنا بعض الصعوبات في مباراتنا 
األولى أمام برقان وهى احلالة الطبيعية للبدايات في أي بطولة بعد 
توقف لكننا نعمل باستمرار على تفادي السلبيات ونأمل أن نعمل 
كفريق واحد على حتقيق هدفنا في البقاء ضمن العشر األوائل وهذا 
يتطلــب املزيد من العمل وخلق فريــق يعتمد على عناصر اخلبرة 

والشباب الواعد لتمثيل كرة اجلهراء في املستقبل».

العبو العربي لم يظهروا بالشكل املأمول 
أمام اجلهراء (محمد هاشم)

.. وميلينكوفيتش: لعبنا مباراة كبيرة أمام بطل الكأس

النجار: العبو العربي النجار: العبو العربي النجار: العبو العربي النجار: العبو العربي النجار: العبو العربي النجار: العبو العربي النجار: العبو العربي النجار: العبو العربي النجار: العبو العربي النجار: العبو العربي النجار: العبو العربي النجار: العبو العربي النجار: العبو العربي 
لم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراءلم يقّصروا أمام اجلهراء

(محمد هاشم) الصربي زوران ميلينكوفيتش خالل متابعة لقاء اجلهراء والعربي 

  مبارك اخلالدي- عبدالعزيز جاسم

خطف الشــباب نقطة مســتحقة من بطل الدوري املوسم 
املاضي الكويت، بعد أن سجل أوسينو سيزار هدف التعادل 
لفريقه في الدقيقــة ٩٠ لتنتهي املباراة التي جمعت األبيض 
بأبناء األحمدي على ستاد ثامر بنادي الساملية بالتعادل ١-١ 

في ختام اجلولة الثانية من دوري stc «التصنيف».

وسجل هدف الكويت عبداهللا البريكي من ركلة جزاء (٢٤). 
وبهــذا الفوز ارتفع رصيد األبيض الــى النقطة الرابعة، فيما 
حقق أبناء األحمدي النقطة األولى بالدوري. في الشوط األول، 
شــهدت املباراة ندية كبيرة بني الفريقني من ناحية الســرعة 
والوصول للمرمى، وكانت البداية مع الشباب الذي قدم شوطا 
مميزا، بعد تسديدة قوية من أوسينو نداي ارتطمت بالعارضة 
(٥). وجاء الرد عليها ســريعا بعد ان أخطأ حارس الشــباب 
سعد العنزي في اخلروج للكرة لتصل إلى فيصل زايد الذي 
وضعها في املرمى إال أن املدافع السنغالي مامي ساهر أبعدها 
(٧). وكاد األبيــض يفتتح التســجيل بعد متريرة بينية 
رائعة من ضاحي الشــمري وصلت إلــى أحمد حزام 

الذي سددها ليتصدى لها العنزي (٢٠).
وفي الدقيقة ٢٤ متكن الكويت من تسجيل هدف 
التقدم بعد أن احتســب احلكم عبداهللا جمالي 
ركلة جزاء ملصلحته بعد عرقلة مامي ساهر 
لالســباني جاي دميبلي انبرى لها عبداهللا 

البريكي بنجاح.
ولم يتراجع أبناء األحمدي رغم الهدف، 
ووصلــوا كثيرا ملرمــى األبيض لكنهم 
افتقدوا للقناص الذي يترجم فرصهم إلى 
أهداف. وفي الشوط الثاني، تراجع أداء 
الفريقني من ناحية الفرص اخلطرة مع 
افضلية للشباب في السيطرة والوصول 
للمرمى وذلك لتعديل النتيجة، بينما 
اكتفى األبيض بالدفاع في منطقته دون 
تشــكيل اي خطــورة تذكر على مرمى 
منافسه.وشــهدت الدقيقــة ٨٢ إشــهار 
احلكــم عبداهللا جمالي البطاقة احلمراء 
للمهاجم البديل يوســف ناصر، وحاول 
أبناء األحمدي اســتغالل النقص العددي 
وكان لهم ذلك بعد ان متكن اوسينو سيزار 
من تســجيل هدف التعادل بعــد متريرة من 
اوسينو نداي وضعها ســيزار بطريقة مميزة 

على يسار احلارس حميد القالف (٩٠). 
من جهة أخرى، تعادل خيطان مع الساملية ٢-٢ 
في املباراة التي جمعتهما مســاء أمس على ســتاد علي 
صباح السالم بنادي النصر في ختام اجلولة الثانية لدوري 

stc «التصنيف»، ليرفع السماوي رصيده الى نقطتني، فيما 
وضع خيطان أولى النقاط في جعبته. ويحســب خليطان 
جناحه في التغلب على ظروفه الطارئة بعد مداهمة كورونا 
للفريق قبل املواجهة بســاعات، حيث دخل املباراة بغياب 
مدربه اإلسباني خوسيه كامبيلو وعدد من العبيه األساسيني 
بداعــي اإلصابــة بالڤيروس، وتولى القيــادة الفنية ألبناء 
خيطان املدرب املســاعد محمد ســلمان. في الشوط األول، 
تفوق الســاملية بفضل عامل اخلبرة لكنه لم يســتثمر كم 
الفرص السانحة ليدفع ثمنها في نهاية اللقاء، فيما استعاد 
خيطان توازنه في الربع ساعة األخير من الشوط. وافتتح 
التسجيل للساملية البرازيلي باتريك فابيانو(١٢)، وأضاف 

مبارك الفنينى الهدف الثاني (١٦)، وقلص الفارق خليطان 
احملترف خيمي سياج (٤٠). وفي الشوط الثاني، حتسن أداء 
خيطان بعد أن تخلى عن حذره وهاجم بضراوة وجنح في 
إدراك التعــادل عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح املهاري محمد 
عبيــد (٧٣)، فيما لم تفلح التغييــرات التي أجراها املدرب 
د.محمد املشــعان فــي ترجيح كفة فريقــه لتنتهي املباراة 
بتعــادل ثمني ألبناء خيطان. وشــهدت املباراة قيام احلكم 
علي احلداد بإشهار البطاقة احلمراء لالعب الساملية محمد 
السويدان حلصوله على البطاقة الصفراء الثانية (٨١)، كما 
شهد اللقاء ركلة جزاء ضائعة للساملية بعد أن أهدر نايف 
زويد الفرصة السانحة مسددا الكرة بعيدا عن املرمى (٣٠).

مبارك اخلالدي

طالــب نائب رئيس جهاز الكرة بالنــادي العربي أحمد النجار اجلمهور 
العرباوي بعدم القسوة على الالعبني بعد التعادل مع اجلهراء ١-١ في اول 
ظهور لالخضر في بطولة دوري stc «التصنيف». وقال النجار عقب املباراة 
اننــا وضعنا في حســاباتنا حتقيق الفوز وكنا نطمــح لذلك كونها املباراة 
االولى للفريق في املســابقة لكن في كرة القدم فالفوز واخلسارة والتعادل 
تبقى قائمة في ظل رغبة جميع الفرق في حصد النقاط. واضاف ان الالعبني 
أدوا ما عليهم ولم يقصروا خالل املباراة وجنحوا في الضغط على الفريق 
املنافس حتى تسجيل الهدف في وقت متأخر، لكن فقدان التركيز تسبب في 
هز شباكنا بهدف التعادل، وهذا ال يقلل من قوة املنافس ورغبته في الظهور 
اجليد. ولفت النجار الى ان املباراة االولى للفريق في البطولة من الطبيعي 
ان ترافقهــا بعض الصعوبات وهو امر محتمل في كل املباريات االفتتاحية 
في املســابقات لكننا في نفس الوقت نرفض توجيه اللوم لالعبني وكل ما 
نحتاجه هو الصبر ونحن على ثقة بأن اجلهاز الفني سيعمل على تصحيح 
االخطاء في القادم من التدريبات واملباريات. وحول غياب او اشراك بعض 
العناصر شــدد النجار على ان اختيار الالعبني ووضع اخلطة املناسبة هو 

من شأن اجلهاز الفني ونحن كجهاز اداري ال نتدخل في ذلك اطالقا.

(أحمد علي) الشباب قدم أداء جيدا أمام الكويت  

ناصر العنزي - يحيى حميدان

حقق القادسية فوزا مستحقا على برقان بثالثة 
اهداف دون رد في ختام اجلولة الثانية من دوري 
stc «التصنيف» ليقفز الى الصدارة برصيد ٦ نقاط 
وبفارق االهداف عن الساحل. عجز العبو القادسية 
عن الوصول لشــباك حارس برقان عبدالرحمن 
الشريفي طيلة الشوط األول وتاهت خطى الالعبني 
للدخول الى منطقة جزاء اخلصم، وفي املرة الوحيدة 
التي ابتسمت له الكرة لتسجيلها هدفا سدد العب 
الوسط النشط رضا هاني كرته فوق العارضة وهو 
قريــب من املرمى «٤٠»، وغاب عن األصفر قائده 
بدر املطوع، وبدأ بسيف احلشان إلى جانب لوكاس 
غاوتشــيو، ورغم ان الكرة كانت بحوزة العبي 
األصفر طويال إال ان احللول كانت غير كافية، في 

حني حصل مهاجم برقان كوفي على فرصة ثمينة 
جدا عندما انفرد باحلارس خالد الرشيدي وسدد 
الكرة بإتقان قبل أن يردها القائم إلى داخل امللعب 
«٣٥» وكانت بالفعل فرصة ال تعوض. وفي الشوط 
الثاني دفع مدرب القادسية بابلو فرانكو بالعبيه 
أحمد الظفيري وعيد الرشــيدي دعما لصفوفه، 
وتدخل سيف احلشان في الوقت املناسب وسجل 
هدف التقدم مبجهود شخصي وسدد الكرة مبهارة 
هدفا «٥٠» ثم أضاف احلشان ايضا الهدف الثاني في 
الدقيقة «٧٤»، وأضاف البرازيلي لوكاس غاوتشيو 

الهدف الثالث «٧٧».
«شنو هذا يا حكم»

وفي الدقيقــة «٥٨» تدخل مدافع برقان صالح 
خميس بعنف شديد وضرب عيد الرشيدي بدون كرة 

في مشهد بعيد عن الروح الرياضية، واكتفى احلكم 
محمد العطار بإنذاره فقط وسط دهشة احلضور 
ومدرب برقان برونو سيكلك نفسه الذي قام سريعا 

وأخرج الالعب وأشرك رامي بوشنينة بدال منه.
التضامن واليرموك 

وفي مباراة اخرى، حقق التضامن فوزا مستحقا 
على حساب اليرموك ٣-١ على ستاد نادي الكويت 
وحصــل «العنيد» على أول ٣ نقاط، فيما بقي 
«اليرامكة» دون أي نقطة.  وأنهى التضامن الشوط 
االول متقدما بثالثة أهداف نظيفة سجلها كل من 
حامد الرشــيدي من ضربة جزاء (٢) والنيجيري 
إميانويــل إيفياني (١٥) وفيصل عجب (٢١).  وفي 
الشوط الثاني، قلص اليرموك الفارق مبكرا عن طريق 
التونسي وسام اإلدريسي من ضربة جزاء (٤٩).

الشباب يخطف تعادًال مستحقًا من الكويتالشباب يخطف تعادالالشباب يخطف تعادالالشباب يخطف تعادًال مستحقًا من الكويتالشباب يخطف تعادًال مستحقًا من الكويتالشباب يخطف تعادًال مستحقًا من الكويتالشباب يخطف تعادًال مستحقًا من الكويتالشباب يخطف تعادًال مستحقًا من الكويتالشباب يخطف تعادًال مستحقًا من الكويتالشباب يخطف تعادًال مستحقًا من الكويتالشباب يخطف تعادًال مستحقًا من الكويتالشباب يخطف تعادًال مستحقًا من الكويتالشباب يخطف تعادًال مستحقًا من الكويت
خيطان يفرض التعادل على الساملية  في ختام اجلولة الثانية من دوري خيطان يفرض التعادل على الساملية  في ختام اجلولة الثانية من دوري خيطان يفرض التعادل على الساملية  في ختام اجلولة الثانية من دوري stcstcstcstcstcstc «التصنيف»

خيطان تغلب على ظروفه الصعبة 
وتعادل مع الساملية  (محمد هنداوي)

القادسية جنح في جتاوز عقبة برقان                    (قاسم باشا)

القادسية يتخطى برقان بثالثية ويتصدر.. والتضامن ينجح في اختبار اليرموك
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هوساوي: غادرت النصر بقرار فيتوريا 
واجلدية حسمت انضمامي إلى االحتاد

بيبيتو يبحث عن االستثمار الرياضي بدبي

يعقوب العوضي

تقــام اليوم ٣ مباريــات ضمن اجلولة 
الـ٦ من منافسات الدوري املمتاز لكرة اليد 
على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم، حيث يلتقي الكويت 
(١١ نقطة) مع برقان (نقطتني) في الـ ٤٫٣٠، 
فيما يواجه العربي (٦ نقاط) الساملية (٨ 
نقــاط) في الـــ ٦٫١٥، ويلعــب كاظمة (بال 

رصيد) مع القادسية (٩ نقاط).
وتتجــه األنظــار إلى لقــاء العربي مع 
الساملية، حيث يسعى السماوي إلى مطاردة 
املتصدر من خالل حتقيق نقطتني ايجابيتني، 
وتسود الفريق الروح املعنوية العالية بعد 
فوزهم على بطل الدوري في املباراة السابقة.

وفي املقابل يطمح العربي بقيادة املدرب 
اجلزائري سعيد حجازي لتعويض خسارته 
مع القادسية في اجلولة املاضية وتضميد 

اجلراح واالستمرار في حصد النقاط. الى 
ذلك أعلن رئيس نادي الســاملية الشــيخ 
تركي اليوســف عن تقــدمي مكافآت مالية 
مجزيــة للفريق حتفيزا لهــم بعد فوزهم 
على الكويت فــي اجلولة املاضية ٢٧-١٩، 
وقال: «لقد قدم السماوي أداء رجوليا واثبت 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني أحمد 
فوالذ ومساعده يعقوب املوسوي ومدرب 
احلراس علي اخلضر تفوقهم طوال املوسم 
احلالي، وكان الالعبون عند حســن الظن 

بتألقهم جميعا».
من جانب آخر، قاد املدرب الوطني هيثم 
الرشيدي أول حصة تدريبية مع «العميد» 
مساء أمس بعد أن أسندت إليه مهمة قيادة 
دفة الفريق فيما تبقى من املوسم اجلاري 
خلفــا للمــدرب املصري مجــدي أبواملجد 
والذي قدم اســتقالته بعد خسارة الفريق 

من الساملية.

قال مدافع فريق االحتاد الســعودي عمر 
هوســاوي، إنه غادر فريقه الســابق النصر 
بقرار من البرتغالي روي فيتوريا، مشــددا 

على احترامه لقرار املدير الفني للفريق.
وأضاف هوساوي في تصريحات له امس، 
أن عالم االحتــراف مليء بتلك املواقف، وأن 
لكل شــخص وجهة نظر مختلفة. وتابع أنه 
فضل خوض حتد جديد في مسيرته من خالل 
االنضمام إلى االحتاد، مؤكدا أنه ســيقدم كل 

ما بوسعه خلدمة فريقه اجلديد.
وأوضح هوســاوي أنه تلقى العديد من 
العروض لدى رحيله عن النصر، لكنه فضل 

اللعب لالحتاد ألنه كان األكثر جدية.
وكان االحتاد استهل مشواره في بطولة 
الدوري الســعودي باخلســارة أمــام ضيفه 
االتفاق ١-٢ في املرحلة األولى من املسابقة، 
فيما يواجه فريق الفتح يوم الســبت املقبل 

في املرحلة الثانية.
إلى ذلــك، ذكرت تقاريــر صحافية امس 
أن البوســني ألفيس ساريتش العب األهلي 
الســعودي رفض طلــب إدارة ناديه بشــأن 
التوصــل إلى تســوية مالية مــن أجل إنهاء 
التعاقد معه بعد تعرضه إلصابة في الرباط 

الصليبي.
وكشــفت التقارير عن رغبــة األهلي في 
التخلــص من ســاريتش والتعاقد مع العب 
أجنبي بديل لالســتفادة مــن خدماته، وذلك 

بسبب غياب ساريتش الذي قد يطول.
وأضافت أن الالعب البوسني قدم صورة 
من تقارير طبية إلدارة ناديه توضح إمكانية 
عودته للمشاركة مع الفريق في يناير املقبل، 
وأن غيابــه عن الفريق لــن يطول ألكثر من 
شــهرين. وكانت إدارة األهلي قدمت مقترحا 

زار النجم البرازيلي السابق بيبيتو مجلس 
دبي الرياضي لبحث فرص التعاون في مجال 
االستثمار بكرة القدم في دبي، حيث كان في 
اســتقباله أمــني عام مجلس دبــي الرياضي 
ســعيد حارب ومســاعد األمــني العام ناصر 

أمان آل رحمة.
وتعرف بيبيتو على الفعاليات الرياضية 
العديــدة التــي تنظمها دبي ســنويا ورؤية 
املجلس لنشــر ممارســة الرياضــة وتعزيز 

مكانة دبي الرياضية محليا وعامليا.
وأكــد حرص مجلس دبي الرياضي، على 
حث النجوم العامليني على االستثمار في دبي.

كما أشاد بيبيتو بنهضة إمارة دبي على كل 
املستويات، موضحا: «دبي الوجهة املفضلة 
للبرازيليــني، وهــذه هي املــرة الرابعة التي 
أزورها، وملســت حجم التطور املســتمر في 

املدينة واهتمامها بالرياضة».
وأضاف: «تدربت على يد مدربني برازيليني 

كبار عملوا في اإلمارات، مثل زاجالو وكارلوس 
ألبرتو باريرا وشيرول، وقد رسخوا العالقة 
املميزة رياضيا بني اإلمارات والبرازيل وفي 

القدم بشكل خاص».
وتابــع: «كرة القدم قدمــت لي الكثير في 
حياتي، وجعلتني أكون صداقات وأزور العديد 
مــن الدول حول العالم، وأنا ســعيد بتفاعل 
اجلمهــور معي وتذكرهم حتى اآلن احتفالي 
بهدفي في هولندا بكأس العالم ١٩٩٤، الذي جاء 
مبناســبة والدة ابنتي، واآلن هي العبة كرة 
قدم». وكان بيبيتو قد شــارك عام ٢٠٠٧ في 
النسخة الثانية ملؤمتر دبي الرياضي الدولي 

الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويا.
وجاء بيبيتو لدبي حاليا في زيارة عائلية 
تشمل العمل أيضا، حيث ميتلك بيبيتو ناديا 
يلعب في الدرجة الثانية بالبرازيل، ويتطلع 
لفتــح آفاق عمل وتعــاون مع دبي في مجال 

كرة القدم.

مكافآت للسماوي بعد الفوز على الكويت

ساريتش يتمسك بالبقاء في األهلي رغم اإلصابة

البوسني ألفيس ساريتش

بيبيتو يتوسط سعيد حارب وناصر أمان آل رحمة

الزعابي لعودة سباق Drag Race وفق االشتراطات الصحية
أسامة املنصور

طالب بطل سباقات السرعة 
Drag Race أحمد الزعابي بإعادة 
النظــر فيما يخص أنشــطة 
وفعاليات رياضة الســيارات 
والدراجات احمللية، مؤكدا أن 
وبــاء كورونا لــن يتوقف إال 
بوجود لقاح ويجب علينا أن 
نتعايش معه وفق االشتراطات 
التي أكدتها السلطات الصحية، 
مشيرا في الوقت ذاته الى أنه 
يجب وضع خطة متكاملة قابلة 
للتنفيــذ وفق هــذه الظروف 
على ان تشمل اإلعداد البدني 
والنفســي وصوال الى الفني 
واملتعلق بتجهيز السيارة أو 

الدراجة النارية.
فــي  الزعابــي  وأضــاف 
تصريح لـ«األنباء» ان جائحة 
كورونا أثرت وبشكل مباشر 
على األنشطة الرياضية على 
كل األصعدة ونحن كرياضيني 
مقدريــن اجلهود التي تبذلها 
الســلطات الصحية بالكويت 
وكنا ومازلنا ملتزمني بتطبيق 
تلك الشــروط الصحية التي 
مت الكشــف عنهــا، الفتــا الى 
عودة نشــاط كرة القدم منذ 
وقت وبعض األنشطة األخرى 

احتكاك مباشــر بني الالعبني 
كما هــو معمول بــه في كرة 
القدم، وفيما يخص احلضور 
اجلماهيري فبكل تأكيد سيمنع 
مــن احلضــور والتواجد كما 
هو احلال في باقي الرياضات 
التي انطلقت فعالياتها خالل 

جائحة كورونا.
وأشار الزعابي الى أن فريق 
Q٨٠ لديه استراتيجية واضحة 
ومــن املمكــن تطبيقهــا على 
ارض الواقع، حيث ســبق أن 

هذه النجومية التي يتمتع بها 
الفريق من خالل البطلني تركي 
احلميــدي ومشــعل الصبر. 
وحول طبيعة االســتعدادات 
أفــاد  للمنافســات احملليــة، 
إدارة نــادي  بــأن  الزعابــي 
باسل السالم الصباح لسباق 
السيارات والدراجات تعكف 
حاليــا على وضع اللمســات 
األخيرة للموسم القادم وهناك 
جوانب إيجابية من شأنها أن 
تخدم ممارسي هذه الرياضة 
وغيرها من الرياضات املعنية 
برياضة السيارات والدراجات 
النارية على املستوى احمللي.
وحول الظروف التي أدت 
الى إلغاء بطولة سباق السرعة 
للموســم املاضي والتي كان 
مــن املقرر اقامتهــا في بداية 
ينايــر ٢٠٢٠ تقريبــا، قال ان 
اجلوانــب اإلدارية كانت أحد 
األسباب التي أدت الى التأجيل 
وليس إلغاء البطولة وهناك 
جهود بذلها الشيخ دعيج الفهد 
بصفتــه نائب رئيــس نادي 
باسل السالم الصباح لسباق 
السيارات والدراجات في تلك 
الفترة ولكن للظروف أحكام 
وعليــه مت التأجيــل واعــادة 

اجلدولة.

مت التنسيق بني أعضاء الفريق 
برئاسة الشــيخ دعيج الفهد 
وبات من الواضــح أن فريق 
Q٨٠ سينافس في العديد من 
البطوالت الدولية والتي تقام 
في الواليات املتحدة األميركية 
بعد أن يتم فتح األجواء، وأود 
أن أوكــد في هذه اجلزئية ان 
الفريق سيكون منافسا شرسا 
خاصة انه حقــق العديد من 
اإلجنــازات في تلــك احملافل 
الدولية، ونؤكد اســتمرارية 

هادي العنزي 

طالــب رئيــس جهــاز 
الكرة بنادي الساحل جمال 
العتيبي بضــرورة إدخال 
تقنية حكم الڤيديو املساعد 
(VAR) في جميع مباريات 
دوري stc التصنيف لكرة 
القدم، وذلــك نظرا ألهمية 
جميع املباريات، وحتقيقا 
للعدالة بني جميع األندية، 

كما أن التقنية تدعم قرارات 
احلكام فنيا.

فــي  العتيبــي  وأكــد 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
أن مواجهات «التصنيف» ال 
حتتمل التعويض، وتؤخذ 
على أنها أشــبه مبباريات 
الكؤوس، وعليه فإنها مهمة 
جلميــع األنديــة على حد 
سواء، مضيفا: حققنا الفوز 
الثاني تواليا وهذه املرة على 

احلقيقي للساحل. وأشار 
العتيبــي إلــى أن فريقه ال 
يعانــي مــن أي إصابــات، 
لكنه سيفتقد جهود أحمد 
غازي في املباراة املقبلة أمام 
القادسية بعد حصوله على 
البطاقة احلمراء (إنذارين)، 
الفتا إلى أن البديل متوافر، 
وسيسعى فريقه لتحقيق 
الصعوبــة  رغــم  الفــوز 

املتوقعة للقاء.

حساب الصليبخات والذي 
جاء صعبا في مباراة دون 
املستوى من الناحية الفنية، 
وهذا يعــود للحساســية 
العالية للمواجهــة، لكننا 
خرجنا باألهم وهو النقاط 
الثالث كاملة، واألداء العام 
للفريق جاء جيدا إلى حد ما، 
وهي بداية تعد جيدة بدرجة 
كافيــة، ونأمــل مواصلــة 
التطــور لتقدمي املســتوى  جمال العتيبي

أحمد الزعابي في إحدى منافسات سباق السرعة

وفق االشتراطات الصحية وهو 
أمر إيجابي ومن هذا املنطلق 
نطالــب بعــودة األنشــطة 
اخلاصة برياضات احملركات 
وأعني سباق السيارات وسباق 

الدراجات.
وذكــر أن رياضة ســباق 
السرعة تأتي حتت ما يسمى 
باأللعــاب الفرديــة وهــذا ما 
مت اعتمــاده من قبــل الدولة، 
فعندما تكون هــذه الرياضة 
فردية فبكل تأكيد ليس هناك 

عبيد: الصليبخات كان يستحق التعادل
هادي العنزي

أبدى مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الصليبخات محمد عبيد استياءه 
من خسارة فريقه أمام الساحل ٢-٣ وذلك 
للمرة الثانية في دوري stc التصنيف.

وقــال عبيــد في تصريــح خاص 
لـ«األنبــاء»: «متكنا من معادلة النتيجة 
مرتني والعودة من التأخر بهدف، وخلقنا 
العديــد من الفرص التــي كانت كفيلة 
بتحقيق الفوز ونقاط املباراة كاملة، لكن 
سوء احلظ الزمنا في ترجمة بعض منها 
لألسف، رغم أننا لعبنا بثالثة محترفني، 

بينما كان اخلصم يلعب بخمسة.

وذكر املــدرب الوطني محمد عبيد، 
أن مواجهة الساحل طغى احلماس فيها 
على األداء العام للفريقني، فظهرت دون 
املستوى الفني املنتظر، الفتا إلى أنه أجرى 
عدة تبديالت هجومية في الشوط الثاني 
أدت إلى حتقيق هــدف التعادل الثاني 
بالدقيقة (٨٣)، قبــل ان يتلقى  الفريق 

الهدف الثالث املتأخر من ركلة جزاء.
وقال: «في املجمل كان التعادل كان 
عادال للفريقني لعبا ونتيجة، لكن أحيانا 
تأتي النتيجة مبا يخالف ســير املباراة 
لألسف، والعبو الصليبخات يستحقون 
اإلشادة على األداء والروح العالية التي 

املدرب الوطني محمد عبيد غير راض عن نتيجة مواجهة الساحل    (محمد هنداوي)لعبوا بها طوال املباراة».

لالعب بإسقاط اســمه من قوائم الفريق من 
أجل االستفادة من العب أجنبي آخر دون فسخ 
عقد الالعب البوسني وذلك حلني عودته من 
اإلصابة حيث وافق ساريتش مبدئيا قبل أن 

يغير رأيه بعد نتائج التقارير.
وتريــد إدارة األهلــي التعاقــد مــع بديل 
لساريتش في خط الدفاع بطلب من الصربي 
فالدان ميلويفيتــش مدرب الفريق، لكن في 
حال إصرار ســاريتش على البقاء سيضطر 
الفريق ملواصلة الــدوري بـ٦ العبني أجانب 
خاصة أن الشــرط اجلزائي في عقد الالعب 

البوسني يقدر بـ٧ ماليني يورو.
وكان األهلي استهل مشواره في الدوري 
السعودي بالفوز على الباطن بهدف نظيف 

في املرحلة األولى من املسابقة.

بيانكي: علينا معاجلة أخطاء كاظمة
عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم في 
كاظمة روبرتو بيانكي بعد اخلسارة من 
الفحيحيل ٠-١ في دوري stc «التصنيف»: 
ان الفريق بدأ املباراة بشــكل جيد، وقد 
متكنا من تهيئة أكثر من فرصة للتسجيل 
ولم نتمكــن من ترجمتها الــى أهداف، 
مشــيرا إلى إن البرتقالي واجه منافسا 
يلعــب بروح عالية أكثر من التي امتاز 
بهــا العبوه وهو مــا ال يجب أن يكون، 
وقد متكنوا من التســجيل من الفرصة 
الوحيــدة التي صنعوها طوال املباراة، 
ومن خطأ غير مبرر ومن ركلة ركنية ألننا 

لم ندافع بالشكل اجليد. وأضاف: النقص 
العددي بطرد عبداهللا الفهد ساهم في أن 
تكون املباراة أكثر صعوبة، الفتا إلى أنه 
غامر في الشوط الثاني باللعب بثالثة 
مدافعني من أجل تعديل النتيجة وكان 
هناك تطور كبير في الناحية الهجومية 
للفريق، ومتكنا من السيطرة على املباراة 
بشــكل جيد، رغم النقص العددي لكن 

لم نكمل أفضليتنا بتسجيل التعادل.
وتابع: «اآلن علينا معاجلة األخطاء، 
والتفكيــر مليــا فــي املبــاراة املقبلــة، 
وتنتظرنا مباريات كثيرة علينا أن نكون 
بأفضل حــال للعبها للخــروج بأفضل 

نتيجة ممكنة».

بيانكي يتطلع لتصليح 
أخطاء البرتقالي 

(احمد علي)

الساحل قال كلمته أمام الصليبخات وخطف الفوز 
(محمد هنداوي )

العتيبي: عودة الـ «VAR» ضرورة لتحقيق العدالة
فوز الساحل على الصليبخات كان صعباً ومهماً ملواصلة التطور
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ولڤرهامبتون يسقط ليدز.. وأول تعادل سلبي 
في «البرميييرليغ» بني بروميتش وبيرنلي

ارتقى ولڤرهامبتون الى 
املركز الســادس في الدوري 
املمتــاز لكــرة  االجنليــزي 
القــدم بفوزه علــى مضيفه 
ليــدز يونايتد بهدف نظيف 
حمل توقيع املكسيكي راوول 
خيمينيــز في ختام املرحلة 

اخلامسة.
ولڤرهامبتــون  ورفــع 
رصيده إلى تســع نقاط في 
املركز السادس بفارق األهداف 
عــن ليســتر ســيتي الرابع 
وأرسنال اخلامس، فيما جتمد 
رصيد ليدز عند ٧ نقاط في 
املركز العاشــر. وكان فريق 
املدرب األرجنتيني مارسيلو 
بييلسا العائد هذا املوسم إلى 
دوري األضواء ميني النفس 
بتحقيق فوز كان سيرتقي به 
الى املركز الثالث على حساب 
ليڤربول حامل اللقب بفارق 
األهــداف، إال أنــه فشــل في 
االســتفادة من أفضليته في 

الشوط األول.
وهــي اخلســارة الثانية 
لليــدز هــذا املوســم مقابل 
فوزيــن وتعادل، فيما حقق 
فريق املدرب البرتغالي نونو 
إسبيريتو سانتو فوزه الثالث 

مقابل هزميتني.
وبدا فريق «الذئاب» بحلة 
أفضل فــي الشــوط الثاني 
وجنــح في تســجيل الهدف 
الوحيد في اللقاء عندما سدد 

خيمينيز الكــرة بيمناه من 
خارج منطقة اجلزاء ارتدت 
من كالفن فيليبس الذي حاول 
إبعادها برأســه لتستقر في 
شباك احلارس الفرنسي إيالن 

ميسلييه (٧٠).

وهو الهدف الثالث للدولي 
املكســيكي هذا املوســم في 
الدوري. وفي مباراة سابقة 
تعادل وست بروميتش مع 
ضيفه بيرنلي سلبا في أول 
لقاء ينتهي من دون أهداف هذا 

املوسم في «البرميييرليغ».
إيطاليا

خيم التعادل السلبي على 
مباراة فيرونا مع ضيفه جنوى 
في ختام املرحلة الرابعة من 

الدوري اإليطالي.
وحصــد كل فريــق نقطة 
واحدة ليرفع فيرونا رصيده 
إلى سبع نقاط في املركز السابع 
مقابل أربع نقاط جلنوى في 

املركز الثاني عشر.

غريزمان يرفض التمرد على اإلدارة البرشلونية
حسم الفرنســي أنطوان غريزمان، جنم برشلونة، 
موقفه من االنضمام لالعبــني الثائرين على إدارة 

النادي الكاتالوني.
وكانت تقارير إســبانية زعمت أن العبي برشلونة 
(باستثناء كليمنت لينغليه وفرينكي دي يونغ وأندريه 
تير شتيغن) وقعوا على فاكس رسمي برفض إجراء 

أي خفض جديد لرواتبهم هذا املوسم.
ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية، فإن 

غريزمان وافق على عرض إدارة برشــلونة بتأجيل 
جزء من راتبه هذا املوســم، واحلصول عليه خالل 

املوسم املقبل.
وأوضحت أن الالعبني املنضمني حديثا لبرشلونة مثل 
سيرجينو دست وميراليم بيانيتش مت االتفاق معهما 

أيضا على هذا األمر أثناء توقيع العقود.
ويعاني برشلونة من خسائر بقيمة ٩٧ مليون يورو 

بسبب أزمة ڤيروس كورونا املستجد.

بيليتش ينتقد نظام الدفع مقابل املشاهدة
انتقد مدرب وست بروميتش ألبيون، الكرواتي 
سالفن بيليتنش، قرار رابطة الدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم باالستعانة بنظام الدفع مقابل 
املشاهدة لبعض مباريات املسابقة. وتبث احملطات 
احمللية مباريات الدوري املمتاز منذ اســتئناف 
املوسم املاضي في يونيو كإجراء مؤقت في ظل 
استمرار غياب املشجعني عن املالعب بسبب جائحة 
«كوفيد-١٩». ورغم ذلك فإن املباريات غير املختارة 

للبث التلفزيوني في أكتوبر، ومنها مباراة انتهت 
بالتعادل دون أهداف بــني بروميتش وبيرنلي 
االثنــني، تنقل على بعض املنصات مقابل ١٤٫٩٥ 
جنيه إسترليني (١٩٫٣٥ دوالر) للمباراة الواحدة. 
وقال بيليتش للصحافيني « يجب أال تكون كرة 
القدم مجانية لكن مبقابل في املتناول. كرة القدم 
هي رياضة الشعب وهي رياضة الطبقة العاملة، 

ويجب أن يكون سعرها في متناول اجلميع».

.. وجماهير نيوكاسل تختار التبرع

وزيرة برازيلية تطالب بسجن روبينيو

جمع مشــجعو فريق نيوكاســل يونايتد 
اإلجنليــزي لكرة القدم، مبلــغ ٢٠ ألف جنيه 
إســترليني (٢٣٦٠٠ دوالر) لألعمال اخليرية 
بعد التبرع باألموال بدال من الدفع ملشــاهدة 
مباريات فريقه بخدمة الدفع مقابل املشاهدة. 
وكانت املباراة التي خســرها نيوكاسل أمام 
مان يونايتد ١-٤، يوم الســبت املاضي واحدة 
من خمس مباريات مــن املرحلة األخيرة من 
الــدوري اإلجنليزي والتي لــم يتم بثها عبر 
القنوات العادية. وبدال مــن دفع مبلغ ١٤٫٩٩ 
جنيه إسترليني ملشاهدة املباراة، اتبع العديد من 
املشجعني نصيحة حملة «التبرع وليس الدفع 

مقابل املشاهدة»، والتبرع باألموال لبنك الطعام 
باملدينة عوضا عن ذلك. وذكرت هيئة اإلذاعة 
البريطانية (بي بي ســي)، أن مشجعني ألندية 
أخرى تبرعوا باألموال لبنوك الطعام احمللية. 
وقال الرئيس التنفيذي لبنك ويست إند للطعام 
في نيوكاسل، جون ماكوري، في تصريحات 
لبي بي سي، إن التبرعات ستحدث فرقا كبيرا، 
كما عبر عن تقديره لكرم جماهير نيوكاسل. 
وأضاف: «نحن نطعم ١٠٠٠ شخص في األسبوع 
ونســتخدم أكثر من عشرة أطنان من الطعام 
كل شــهر، والتي تكلف ١٧٠٠ جنيه إسترليني 
للطن، لذا فإن هذه التبرعات ضرورية حقا». 

طالبت وزيرة املرأة واألسرة وحقوق اإلنسان 
في البرازيل داماريس ألفيس، بدخول املهاجم 
البرازيلي املخضرم روبينيو، املدان في إيطاليا 
بتهمة االعتداء اجلنسي، إلى السجن «فورا».

وقالت ألفيس في تصريحات للصحافيني في 
برازيليا: «السجن فورا، ليس لدي كلمات أخرى. 
مازال هناك اســتئناف، لكن هناك تسريبات 
صوتية.. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ السجن. 
ال ميكــن التصفيق أبدا ملغتصب». وشــهد 
األسبوع املاضي فشل انتقال الالعب السابق 
لريال مدريد ومان ســيتي وميالن اإليطالي، 

باإلضافة إلــى أندية أخرى عديدة، لصفوف 
سانتوس البرازيلي بعد ضغط من الرعاة بسبب 
عقوبة السجن الصادرة ضده ملدة ٩ سنوات. 
وكانت إحدى محاكم مدينة ميالنو اإليطالية 
قد أصــدرت حكمها ضد صاحب الـ ٣٦ عاما 
في ٢٠١٧ بالسجن ٩ سنوات، بسبب مشاركته 
املفترضة في اعتداء جماعي على شــابة من 
أصول ألبانيــة (٢٣ عاما). ووقع احلادث في 
٢٠١٣ داخل إحدى صاالت الديســكو باملدينة 
اإليطالية، بينما يؤكد روبينيو أنه بريء، وأن 

الواقعة متت بالتراضي.

٨ إصابات جديدة بـ «كورونا» 
بني العبي األندية اإلجنليزية

أظهرت اجلولة األحدث من اختبارات الكشف 
عن ڤيروس كورونا املستجد بني أندية الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم ٨ حاالت إصابة 
جديدة بالعدوى. وظهرت احلاالت الثمانية خالل 
االختبارات التي جرت على ١٥٧٥ العبا ومنتسبا 

لألندية منذ ١٢ اجلاري حتى يوم اإلثنني.
ولم تكشف رابطة الدوري اإلجنليزي عن 
هوية املصابني أواألنديــة التي تضمهم، لكن 
جميع املصابــني يخضعون اآلن للعزل الطبي 

لعشرة أيام.

البايرن يبدأ رحلة الدفاع 
عن اللقب من محطة «األتلتي»

لقاء العراقة بني أياكس وليڤربول.. وريال مدريد يستضيف شاختار في اجلولة األولى من دوري األبطال

املتوج اربع مــرات، في املجموعة الرابعة 
التــي تضم أيضا مفاجأة املوســم املاضي 
أتاالنتــا اإليطالي الذي بلــغ ربع النهائي 
وكان على وشــك التأهل الى دور االربعة 
لــوال معجزة ســان جرمان الفرنســي في 

اللحظات االخيرة.
وبرغم التاريخ الزاخر لهما في البطولة 
القارية، إال انها املباراة الثالثة فقط بينهما.

ويعول ليڤربــول الذي يفتقد لصخرة 
دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك الصابة 
قوية في ركبته، على صالح الذي ســجل 
اربع مرات في آخر سبع مباريات أوروبية.

ويلتقي في املجموعة ذاتها أتاالنتا مع 
ميدتيالند الدمناركي.

ويصطدم الفرنســي املخضــرم ماتيو 
فالبوينا مع فريقه السابق مرسيليا، عندما 
يحــاول قيادة أوملبياكــوس اليوناني الى 

حتقيق الفوز في املجموعة الثالثة.
وفــي املجموعــة عينها، يســتقبل مان 
سيتي االجنليزي خصما عنيدا هو بورتو 
البرتغالي املتوج مرتني في ١٩٨٧ و٢٠٠٤، 
فيمــا ينتظر الفريق اململوك اماراتيا لقبه 
االول مــع مدربه الفذ االســباني جوزيب 

غوارديوال.

يستهل بايرن ميونيخ األملاني حملة الدفاع 
عن لقبه في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم 
اليوم أمام ضيفه العنيد أتلتيكو مدريد اإلسباني، 
في خريف مزدحم باملباريات بســبب الرزنامة 
املضغوطة جراء تفشي ڤيروس كورونا املستجد.

وحقق بايرن املوسم املاضي ثالثية تاريخية 
جديدة، برغم إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش 
مطلع املوســم، فتألق هدافه الپولندي روبرت 
ليفاندوفســكي ليختم موســمه بجائزة أفضل 

العب في أوروبا.
في املقابــل، يأمل أتلتيكــو مدريد مواصلة 
احــراج االقوياء فــي دوري االبطال، على غرار 
اقصائه ليڤربول االجنليزي حامل اللقب املوسم 
املاضي من ثمن النهائي، بيد أن مشــوار فريق 

 جدول مباريات اليوم بتوقيت الكويت
دوري أبطال أوروبا

٧:٥٥beIN sports HD١ريال مدريد - شاختار
٧:٥٥beIN sports HD٢سالزبورغ - لوكوموتيف موسكو
١٠:٠٠beIN sports HD٣بايرن ميونيخ - أتلتيكو مدريد

١٠:٠٠beIN sports HD٦أوليمبياكوس - مرسيليا
١٠:٠٠beIN sports HD٤إنتر ميالن - مونشنغالدباخ

١٠:٠٠beIN sports HD٢مان سيتي - بورتو
١٠:٠٠beIN sports HD١أياكس - ليڤربول
١٠:٠٠beIN sports HD٥ميتيالند - أتاالنتا

موراتا يقود «اليوڤي» للفوز على دينامو كييڤ
بدأ أندريا بيرلو مشــواره كمدرب في دوري 
أبطال أوروبا بفوز ثمني لليوڤنتوس على مضيفه 
دينامو كييڤ األوكراني ٢-٠ مساء امس في اجلولة 

األولى من منافسات املجموعة السابعة.
ويدين بيرلو ويوڤنتوس بالفوز الثالث من أصل 
٥ مواجهات لـ «السيدة العجوز» ضد دينامو كييڤ 
الى الالعب اجلديد القدمي اإلسباني ألڤارو موراتا 
الذي سجل الهدفني (٤٦ و٨٤) ليحقق ذلك للمرة 
االولى له في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.
وكانــت مباراة كييڤ، التــي تابعها قرابة ١٥ 
ألف مشــجع من املدرجات، الرابعة فعليا لبيرلو 
كمدرب (مع عدم احتســاب لقاء نابولي بســبب 
عدم حضور األخير واحتسابه خاسرا ٠-٣)، وقد 
حقق انتصاره الثاني وجاء على حساب «معلمه» 
الروماني ميرتشيا لوتشيسكو الذي كان أول من 
منح «املايســترو» بدايته االحترافية كالعب قبل 
٢٥ عاما في بريشــيا حني كان صانع األلعاب في 

السادسة عشرة من عمره.
كما كان الروماني خلف قدوم بيرلو الى إنتر 
ميالن بالعام ١٩٩٨ حني كان مدربا لألخير (موسم 
١٩٩٩/١٩٩٨)، ما جعل لقاء امس في كييڤ مبنزلة 

مواجهة بني التلميذ واملعلم.

املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني توقف عند 
الدور التالي بسقوطه في الدقائق األخيرة أمام 
اليبزيغ األملاني. ويغيب عن «األتلتي» مهاجمه 
الدولي دييغو كوستا املصاب في عضلة فخذه 

األيسر دون أن يحدد النادي فترة غيابه.
وفــي املجموعة ذاتهــا، يلتقي ســالزبورغ 

النمساوي مع لوكوموتيف موسكو الروسي.
ريال مرشح اعتيادي 

وفي املجموعة الثالثة، يستهل ريال مدريد 
اإلسباني مشــواره، عندما يستضيف شاختار 
دانيتســك االوكراني.  وكالعادة يبدو «امللكي» 
مرشحا فوق العادة للتأهل الى الدور الثاني في 
مسابقة يحمل رقمها القياسي بتتويجه ١٣ مرة.
وفــي املجموعة عينها، يخــوض إنترميالن 
اإليطالي مواجهة مع بوروسيا مونشنغالدباخ 
االملاني باحثا عن تخطي دور املجموعات للمرة 

االولى في ثالث سنوات.
صراع العراقة 

وفــي صراع بــني فريقــني عريقني في 
املسابقة، يحل ليڤربول اإلجنليزي حامل 
اللقــب ٦ مرات مع جنمــه املصري محمد 
صــالح على أياكس امســتردام الهولندي 
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موجز أمني

رقيب يتهم مصريًا بإهانته
في مجمع احملاكم

قضايا سرقات املساجد تتكرر 
بسرقة حّصالة مؤذن وحارس

ضرب مدرسة من قبل
طالب بالتعليم املسائي

انقالب رافعة شوكية يودي 
بحياة مصري في جمعية العبدلي

وفاة بنغالي بسقوط من علو

امير زكي

احتجز وافد مصري حلني حضور كفيل كويتي 
بعدما سجلت بحقه قضية إهانة موظف عام اثناء 
تأدية مهام عمله. وبحسب مصدر امني فإن رقيبًا 
يعمل بنقطة احلراسات في مجمع احملاكم في منطقة 
الرقعي تقدم الى مخفر شرطة االندلس مشيرا الى 
انه وخــالل اداء مهام عمله قــام وافد مصري من 
مواليد ١٩٩١ بإهانته على مرأى ومسمع من مرتادي 
املجمع.هذا، وحاول الوافد تبرير االهانة التي صدرت 
منه اال ان محقق املخفر امر باحتجازه وتســجيل 

قضية بحقه والطلب منه احضار كفيل كويتي.

سعود عبدالعزيز

عادت قضايا سرقات املساجد الى الواجهة مجددا 
بعدما تقدم وافدان، األول يعمل مؤذنا واآلخر يعمل 
حارس مسجد ببالغ إلى مخفر تيماء أكدا من خالله 
تعرض غرفتيهما للسرقة عن طريق حتطيم حرز. 
وبحسب مصدر امني، فإن الوافدين قاال انهما وبعد 
انتهائهما من صالة الفجر فوجئا بأن غرفتيهما قد 
تعرضتا للكسر وان املسروقات عبارة عن حصالة 
بها ٢٠٠ دينار الى جانب حافظة نقود بها ١٠ دنانير 
وبطاقة بنك وبطاقة مدنية وكذلك هاتف نقال، ومت 
اخطار األدلة اجلنائية لرفع اآلثار من موقع البالغ 

وتسجيل قضية سرقة عن طريق حتطيم حرز.

سعود عبدالعزيز

تقدمــت مواطنة إلى مخفر شــرطة الصباحية 
ببالغ أكــدت فيه تعرضها للضرب من قبل طالب 
يدرس بالتعليم املســائي، وقدمــت املجني عليها 
تقريــرا طبيا في ملف القضية. وبحســب مصدر 
أمني فإن املعلمة قالت ان االعتداء الذي وقع عليها 

جاء من قبل طالب تقوم بتدريسه.
هذا، ولم تعرف ما إذا كانت القضية ستقتصر 
على مسمى اعتداء بالضرب أم ستصل إلى قضية 
هتك عرض أنثى خاصة أن املجني عليها معلمة.

سعود عبدالعزيز

ســجلت قضية وفاة وافد مصــري إثر انقالب 
رافعة شوكية عليه باعتبارها قتًال باخلطأ وذلك 
مبوجــب تعليمات مــن وكيل النائــب العام. هذا 
وفشــلت مســاعي انقاذ الوافد رغم نقله بواسطة 
طائرة إسعاف الى مستشــفى اجلهراء. وبحسب 
مصدر أمني فقد ورد بــالغ الى عمليات الداخلية 
عن ســقوط وافد مبواقف جمعية العبدلي وعلى 
الفــور مت توجيه دورية الى موقــع البالغ وتبني 
ان املصاب وافد مصري من مواليد ١٩٩٢ وسقطت 

عليه رافعة شوكية.

سعود عبدالعزيز

توفي وافد بنغالي من مواليد ١٩٩٣ إثر ســقوطه من 
علو في أحد الشاليهات مبنطقة الزور. وقال مصدر أمني 
إن بالغا ورد الى عمليات الداخلية يفيد بســقوط عامل 
أثناء قيامه بأعمال إنشائية، ولدى انتقال رجال األمن تبني 
أن الوافد من اجلنسية البنغالية وتوفي. هذا، وسجلت 

قضية سقوط من علو ووفاة.

عدل ومحاكم
إعداد: عبدالكرمي أحمد

«سناب خادش» يحجز 
«فاشينستا» ٢١ يومًا

«االستئناف»: مكتب الدويلة
غير مسؤول عن أضرار األمطار

أمــرت نيابــة شــؤون اإلعالم والنشــر بحجز 
«فاشينستا» ٢١ يوما وإحالتها إلى السجن املركزي 
على ذمة التحقيق معها بقضية اتهمت فيها بخدش 
احلياء العام ومخالفة اآلداب العامة وإساءة استعمال 

الهاتف.
وكانــت إدارة مكافحة اجلرائم اإللكترونية قد 
استدعت املتهمة على خلفية قيامها بنشر تصوير 
«جريء» لها بحسابها في موقع التواصل االجتماعي 

«سناب شات».
وتــداول مواطنون ومغردون واقعة التصوير 
باستياء وغضب، مطالبني اجلهات املختصة باتخاذ 
أقصى اإلجراءات القانونية ضد من يخالف اآلداب 
العامــة ومبواجهة حازمة ضد كل من ميس القيم 
العربية واإلســالمية ويخالــف العادات والتقاليد 

بنشر أي محتوى يخدش احلياء العام.

أيدت محكمة االستئناف حكما أوليا ألغى خالل 
فبراير املاضي القرار الصادر من جهاز املناقصات 
املركزية باستبعاد املكتب الهندسي اخلاص بالنائب 
األسبق مبارك الدويلة من املشاركة في املناقصات 

احلكومية ملدة أربع سنوات.
ويأتي هــذا احلكم بعد ثبوت عدم مســؤولية 
املكتــب عن واقعة األمطــار مبدينة صباح األحمد 

والتي تسببت في أضرار مادية كبيرة.

إحباط محاول لتهريب «التمباك» 
بني أغطية أسّرة ومخدات

مبارك التنيب

متكــن رجال مراقبة التفتيش واالســتيداع- جمارك 
املوانئ الشــمالية في ميناء الشويخ من إحباط محاولة 
تهريب متباك داخل حاوية اخفيت في بضاعة مكونة من 
أغطية ســرير ومالبس ومخدات، وبعد ان مت تفتيشــها 
بدقــة عثروا على مادة «التمباك» قادمة من إحدى الدول 
اخلليجية مت إخفاؤها بطريقة مبتكرة لإليهام والتضليل 
على املفتــش اجلمركي إال أن املفتــش بخبرته ويقظته 

أحبط هذه احملاولة.
وأكدت اجلمارك في بيان لها ان البضاعة تعتبر مخالفة 
للقوانــني اجلمركية حيث متنع قوانني التجارة ووزارة 
الصحة دخول هذه النوعية من البضائع، وحذرت كل من 
تسول له نفسه تهريب البضائع املمنوعة واحملظورة بكافة 
أشــكالها وأنواعها إلى البالد، مشددة على أنه سيعرض 
نفســه للمساءلة القانونية واتخاذ اإلجراءات اجلمركية 

بحقه.

املضبوطات عقب إخراجها من احلاوية

النصب على جهة وقفية خيرية بـ ٢٫٥ مليون دينار
أمير زكي

شــرعت نيابة العاصمة 
فــي التحقيــق فــي قضيــة 
تعرض جهة خيرية للنصب 
واالحتيال مببلــغ مليونني 
ونصــف املليــون دينار من 
أصل مبلغ وقدره ١٠ ماليني 
دينــار إجمالي املبلغ املتفق 
عليــه، وبحســب مصــدر 

في القضية، فإن هناك قضية 
نصــب واحتيــال متكاملــة 
اخليــوط، وحول التفاصيل 
الكاملة التي استدعت النيابة 
العامــة للتدخل، قال مصدر 
أمني إن مواطنا بصفته رئيس 
وقفية بنك خيري أبلغ عن أن 
الوقفية تعرضت للنصب من 
قبل شركة متخصصة، الفتا 
الى أنه مت االتفاق بني الوقفية 

والشركة املدعى عليها على 
بناء فندق في الساملية بقيمة 
إجمالية ١٠ ماليني دينار، وان 
الشركة تسلمت منهم مبلغ 
املليون  مليونــني ونصــف 
دينار، واكتشــفت الحقا أن 
املشــروع لم يتم وال توجد 
أرض إلقامة املشــروع الذي 
كان عبــارة عــن فنــدق في 

منطقة الساملية.

مبوجب اتفاق لبناء فندق واكتشاف املجني عليهم أنه ال توجد أرض إلقامة املشروع

مطلع فإن خطوات تنفيذية 
اتخذت الستدعاء شركة قامت 
بالنصب على اجلهة اخليرية 
ملعرفة حقيقة االدعاء، الفتا 
الى أن املجني عليهم تقدموا 
مبستندات تؤكد تسلم املدعى 
عليهــا املبلــغ املذكــور في 
القضية وهو مليونان ونصف 
املليون دينار، الفتا الى أنه 
ومن واقــع البيانات املقدمة 

..وعلى مواطن بجهاز آيفون بروماكس بـ «الواتسآب»
محمد اجلالهمة

قدم مواطن شاب تفريغا للواتساب 
بينه وبني شــخص مجهول يتضمن 
طلــب املجنــي عليه هاتــف (آيفون 
بروماكس ٥١٢) واالتفاق على السعر 
كما قدم املبلغ حسابا بنكيا يفيد بقيام 
املجنــي عليه بتحويــل مبلغ وقدره 

٣٢٥ ديناراً عبر رابط حلساب آخر.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنا 
تقدم الى احد مخافر محافظة االحمدي 
وقــال انه تعرف على شــخص على 
وســائل التواصــل االجتماعي يقوم 
بعرض أجـــــهزة الهــــاتف احملمول 
الذكية ومن ثم قـــــام بالتواصل مع 
املدعــى عليه عبر الواتســاب وطلب 
منه ان يحول قيمة الهاتف، مشــيرا 
الى انه التزم بكامل اخلطوات وحّول 

املبلــغ فعليًا الى املدعــى عليه على 
ان يقوم املتهم بتوصـــــيل الهاتف، 
منوهــا الى انه حــاول التواصل مع 
الشخص اكثر من مرة ولم يقم بالرد 
عليه كما تواصل عبر الواتساب مع 
ذات الشــخص اال انه شاهد الرسائل 
ولم يرد، ومت تســجيل قضية نصب 
واحتيال وأحيلت الى املباحث التخاذ 

ما يلزم من اجراءات.

حماية مجهولني من «كورونا» تتسبب في ضرب مواطن
أمير زكي

هل يعقل أن يكون جزاء 
حارس أمن منع شخصني من 
الدخول إلــى جناح كورونا 
حفاظا عليهما في مستشفى 
املبرح؟..  اجلهراء الضــرب 
املنطق يقــول ال.. احلارس 
ال يســتحق الضــرب.. بــل 
يستحق الشكر ولكن الواقع 
أو باألحرى أن قضية سجلت 

مشــيرا الى انــه لزاما عليه 
تنفيذ التعليمات، وحينما مت 
ابالغ املجهولني بأنه يحظر 
عليهما الدخول لســالمتهما 
فوجئ بهما ينهاالن بالضرب 
املبــرح عليــه، مؤكــدا أن 
كاميرات املستشــفى وثقت 
االعتداء، كما أرفق في ملف 
القضية تقريرا طبيا جاء فيه 
ادعاء بالضــرب وتورم في 

األنف واجلمجمة.

واشــار املصــدر األمني 
الى ان ملــف القضية أحيل 
الى رجــال مباحث اجلهراء 
الذين بدأوا في رصد حركة 
املجهولــني فــي خروجهمــا 
من املستشــفى الى مواقف 
الســيارات علــى أن يتــم 
ضبطهمــا من خــالل لوحة 
املركبة. وأعرب املصدر األمني 
عن دهشته من هذا التصرف 

غير املنطقي.

فــي مخفــر شــرطة النعيم 
تقول عكس ذلك متاما. وفي 
التفاصيل، قال مصدر أمني 
ان مواطنا يعمل في مستشفى 
اجلهراء قال فــي افاداته ان 
الهوية  شــخصني مجهولي 
حاوال الدخــول إلى أجنحة 
كورونا في مستشفى اجلهراء 
ضاربــني عــرض احلائــط 
بتعليمــات وزارة الصحــة 
التي تخشى انتقال العدوى، 

تفجير قنبلة من مخلفات 
الغزو في مزارع الصليبية

مبارك التنيب

توجه رجال من إدارة املتفجرات يوم امس الى منطقة 
مــزارع الصليبية للتعامل مع قنبلة من مخلفات الغزو 

العراقي.
وجاء تعامل رجال املتفجرات مع البالغ إثر بالغ ورد 
الى عمليات الداخلية ١١٢ من مواطن افاد من خالله برصد 

لغم من مخلفات الغزو العراقي.
يشار الى انه بني احلني واآلخر يتم العثور على ألغام 
القنبلة اليدوية قبل تفجيرهاوالتعامل معها من قبل هندسة اجليش أو إدارة املتفجرات.

٤ أشخاص قابلوا طلب أجرة اجلوال بالضرب والسلب
محمد اجلالهمة ـ سعود عبدالعزيز

شــرع رجــال مباحــث 
الفنطــاس بالبحــث عن ٤ 
أشــخاص مجهولني قاموا 
بسلب وضرب سائق جوال 
بعدما طالبهم بقيمة األجرة 
حسب تأكيد املجني عليه. 
وبحســب مصدر أمني، 
فإن وافــدا مصريــا يعمل 
على تاكســي جــوال تقدم 
إلى مخفر شرطة الفنطاس 

بحوزته، هذا، ومت تسجيل 
قضية بتصنيف جنايات.

من جهة أخرى، شــرع 
مباحــث شــرطة  رجــال 
الشــويخ الصناعيــة فــي 
البحــــث عــن شخــــص 
مجهول انتحل صفة رجال 
املباحث وسلب وافدا هنديا 
مبلغا وقــدره ٤٥٠ دينارا، 
وبحسب مصدر أمني فإن 
املجني عليه قال انه ولدى 
خروجــه مــن أحــد فروع 

البنوك احمللية في منطقة 
الشــويخ أوقفــه شــخص 
مجهول، وأبلغــه بأنه من 
رجال املباحث وانه يشتبه 
بأنــه يحوز مــواد مخدرة 
وطلب تفتيشــه وتفتيش 
حافظــة نقــوده، ومــن ثم 
ســلب احلافظــة وبداخلها 
املبلغ الذي كان قد ســحبه 
من البنك، وتـــم تســجيل 
قضية سرقة وانتحال صفة 

رجال أمن.

سلب ٤٥٠ دينارًا من هندي بصفة مباحث

مشــيرا إلى أن ٤ أشخاص 
الفحيحيــل  فــي منطقــة 
طلبوا منــه توصيلهم إلى 
منطقــة املهبولــة، وأنــه 
فوجئ باألشخاص األربعة 
وبعد توصيلهم يخرجون 
مــن املركبــة وينصرفون، 
وحيـنما خرج وطلب منهم 
قيمة األجرة حسب العـداد 
فوجــئ بهم يعتدون عليه 
بالضرب ويقومون بسلبه 
مبلــغ ١٠٠ دينــار كانــت 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

لص مجهول استهدف محل هواتف لـ ٥ دقائق وسرق ١٣ ألف دينار
محمد اجلالهمة

شرعت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة مبباحث األحمدي، 
في البحث عن لص مجهول استهدف محال للهواتف على مدار 
٥ دقائــق، والذي متكن من ســرقة مبلغ قدره ١٣ ألف دينار 
الى جانب ٦ هواتف ذكية وجوازات سفر تخص عمال احملل. 
وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا ميتلك محال للهواتف في 
منطقة املنقف تقدم الى املخفر ببالغ قال إنه فوجئ صباح 
امس بتعرض احملل للسرقة عن طريق الكسر وقدم مقاطع 
ڤيديو، حتصلت «األنباء» على نسخة منه، إلى رجال األمن 
ومت تسجيل قضية سرقة عن طريق الكسر وأحيلت القضية 

إلى املباحث لضبط اجلاني.
مــن جهة أخرى، تواصلت قضايا ســرقة املركبات التي 
يتركهــا اصحابهــا في وضعية تشــغيل اذ ســجلت قضية 
جديدة في مخفر شــرطة الشويخ، وذلك عقب تقدم مواطن 
مــن مواليد ١٩٩٤، مشــيرا الى انه ترك ســيارته ألقل من ٣ 
دقائق في وضعية تشــغيل ودخــل جمعية الدفاع وحينما 

عاد لم يجدها.
وحدد أوصاف املركبة ليتم تعميم اوصافها املبلغ عنها 

على عموم دوريات االمن وحترير مخالفة لقائدها.
وجــدد مصدر امني دعوته للمواطنني واملقيمني لتجنب 
ترك السيارات في وضعية تشغيل والدخول إلى األسواق او 
لشراء اغراض، مؤكدا أهمية ان يحافظ املواطنني واملقيمني 
على ممتلكاتهم ومساعدة اجهزة وزارة الداخلية في السيطرة 

على العصابات االجرامية التي تستهدف املركبات.

وثّقته كاميرات داخلية وخارجية

ملشاهدة الڤيديو.. ويقوم بالبحث عن حصيلة بيع احمللاللص يبدأ مخططه بكسر الباب اخلارجي



أول صحيفة يومية سياسية شاملة

 ISO تحصل على شهادتي الــ 
(لخدمة العمالء وإدارة الجودة(

للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

ترقب للمناظرة األخيرة..
بني ترامب وبايدن.

مجلس األمة يقر تعديالت 
قانون حقوق األشخاص

ذوي اإلعاقة ملزيد من املزايا.

  املهم أن تكون مختلفة 
عن األولى!

  يستاهلون عيال الكويت.

t
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٦:٢٩العشاء
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

شيخة عبدالرزاق إبراهيم رومي: زوجة حمد سيف العيسائي: ٧٤ 
عاما ـ ت: ٩٩٣٣٦٣٦٣ ـ ٥٠٥٠٩٠٧٩ ـ ٦٦٦٦٣٨٢١ ـ شيعت.

خلفه مطر حمد الشمري: أرملة نعمه نصيف حمد الشمري: 
٨٤ عاما ـ ت: ٦٥٧١٧٧٤٤ ـ شيعت.

زيد نعمه حبيب الشمري: ٧٤ عاماـ  ت: ٥٥٨٥٩٩٥٥ـ  ٩٩٤٧٤٧٩٧ 
ـ شيع.

صديقه علي حسن العبداهللا: ٦١ عاماـ  ت: ٦٦١٨١٨٨١ـ  ٩٤٤٤٢٣١٨ 
ـ شيعت.

عبداللطيف حجي يوسف احلجي: ٧٢ عاما ـ ت: ٩٩٦٠١١٣٤ ـ 
٩٩٨١٦١٢٠ ـ ٦٠٠٠٤١٤٢ ـ شيع.

طارق وليد محمد القحطاني: ٢٥ عاماـ  ت: ٩٧٠٢٢١٦٣ـ  شيع.
أكبر شيخان حسن علي: ٧٥ عاماـ  ت: ٥٥٥٣٥٥٨٥ـ  ٥٥٥٢١٤٢١ 

ـ شيع.
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«إذا أمسكت بالهاتف وطلبت أمواًال فسأحصل 
على مليار دوالر يوميًا»

الرئيس ترامب متحدثا عن مهاراته 
في احلصول على متويل عبر الهاتف.

«تخيل أن تمتلك القدرة على محو آالم ماليين 
البشر، ثم تفشل»

املستثمر األميركي أندرو يانغ، منتقدا 
السياســيني األميركيني في  فشل 
التوافق حول حزمة حتفيز االقتصاد.

«مناعة القطيع فكرة سخيفة»

خبيــر األوبئة األميركــي أنطوني 
فاوتشي ينتقد فكرة مناعة القطيع.

«سأفرح إن جاء أي رئيس غيره»

املفكر األميركي سام هاريس، مشيرا 
إلى الرئيس األميركي ترامب.

«نحن عالم واحد، ال تحدنا الحدود»

النجمة األميركية كيم كارديشيان 
تتبرع مبليون دوالر لتمويل إغاثة 

أرمينيا.

مدينة أميركية حتّل مشكلة تكاثر البجع!
قــررت مدينــة «ليكالند» 
بواليــة فلوريدا األميركية أن 
أعداد طيور البجع (أو األصح 
التم) فــي بحيــرة «مورتن» 
باملدينة أصبحت كثيرة لدرجة 
تطلبت التخلص من بعضها. 
وجــاء القــرار بالرغم من 
ان املدينة تتخذ البجعة رمزا 
لهــا وبالرغم مــن ان الطيور 
تنحدر كلها من ساللة لها عالقة 

تاريخية بالتاج البريطاني.
وتقول صحيفة «اندبندنت» 
ان أحــد مواليــد املدينة الذي 
كان يعيش في بريطانيا كتب 
رســالة الى امللكــة اليزابيث 
في خمسينيات القرن املاضي 
يطلب منها املســاعدة بعد ان 
قضت التماسيح والكالب على 
طيور البجع التي كانت تعيش 
في البحيرة. وفي بادرة تعاطف 
منها أهدت امللكة للمدينة زوجا 

من طيورها اخلاصة. 
كان ذلك عــام ١٩٥٧ ولكن 
وبعد ســتة عقود من التكاثر 

من الضروري تقليص أعدادها 
الى ٥٠ طائرا.

ونظرا لشعبية الطيور قرر 
مجلــس املدينة اجــراء قرعة 
الختيار من سيكون لهم حق 
شــراء أزواج منها. وبلغ عدد 
الذين سجلوا أسماءهم لدخول 
القرعة ٨٠ راغبا. وفي النهاية، 

رســت القرعة على أسماء ١٨ 
راغبــا حصــل كل منهم على 
زوج من البجع لقاء مبلغ ٤٠٠ 
دوالر. وذكــرت الصحيفة ان 
حصيلــة البيع ســتذهب الى 
صندوق البجع في املدينة الذي 
يتكفل برعاية طيور البجع في 

بحيرتها.

وصلت أعداد ذرية البجعتني 
الــى ٨٦ طائرا متجاوزة بذلك 
قدرة املدينة على العناية بها 
كمــا انها أصبحــت عبئا، كما 
يقــول مســؤول فــي املدينة، 
على حجم البحيرة التي تتخذ 
منهــا طيور أخرى، مثل البط 
واألوز، موطنا لها بحيث بات 

أدت عملية تعديل عادية إلطاللة على أحد 
املواقع األثرية في البيرو الى الكشــف عن 
رسم يبلغ طوله ٣٦ مترا لقط على سفح تل 
يقع مبحاذاة الطريق السريع الذي ميتد من 

أالسكا الى األرجنتني. 
ونقلــت صحيفة «ديلــي ميرور» عن 
املسؤول عن محمية نازكا- بالبا األثري في 
البيــرو انه عثر على الرســم خالل أعمال 
لتحسني الوصول الى مكان مشاهدة لتمكني 
السياح من رؤية أفضل لألشكال العمالقة 

التي تشكل ما يعرف بـ«خطوط نازكا».
وتضيف الصحيفة ان وزارة الثقافة في 
البيرو ذكرت في بيان لها ان الرسم لم يكن 
واضحا أول األمر وكان على وشك االختفاء 
بسبب وجوده على سفح تل وتأثره بعوامل 

اجنراف التربة.

هذا االكتشاف لم يكن مفاجئا كليا ألن 
منطقة صحراء نازكا معروفة بظاهرة اخلطوط 
التي يزيد عددها على ١٤٠ والتي يعود تاريخها 
الى نحو ٢١٠٠ عام. ومــن بني ما تصوره 
اخلطوط رسومات لطائر وألفعى ذات رأسني 

وحلوت ضخم.
ونظرا التســاع مساحة املنطقة وحجم 
اخلطوط كان من الضــروري اللجوء الى 
صور األقمار الصناعية والطائرات املسيرة 

وأنظمة الذكاء االصطناعي لتحديدها.
ويعتقد اخلبراء ان اخلطوط التي يتراوح 
طولها بني ٣٠٠ و٨٠٠ متر أنشئت بني ٥٠٠ قبل 
امليالد و٥٠٠ ميالدية ملمارسة طقوس دينية 
ورسمت عن طريق إزالة الطبقة السطحية 
الداكنة من التربة بحيث تظهر الطبقة الرملية 

صحراء نازكا معروفة بظاهرة اخلطوط التي تعود إلى ٢٥٠٠ عامالفاحتة حتتها.

«فيسبوك» تكشف عن برمجية 
جديدة للترجمة اآللية

«نوكيا» تطّور أول شبكة لالتصاالت 
احملمولة على سطح القمر

إعادة القبض على املخترع 
الدمناركي قاتل الصحافية بالغواصة

واشنطن ـ أ.ف.پ: كشفت «فيسبوك» اإلثنني املاضي 
عن برمجية آلية جديــدة قائمة على الذكاء االصطناعي 
قالت إنها ســتكون األولى القادرة على ترجمة مائة لغة 
دون االعتمــاد على اإلجنليزية. وقــد جرى تطوير هذه 
البرمجية املفتوحة املصدر املعتمدة على الذكاء االصطناعي 
ملســاعدة الشــبكة االجتماعية الرائدة عامليا في حتسني 
احملتوى الذي تقدمه بـ ١٦٠ لغة ملستخدميها الذين يفوق 

عددهم ملياري شخص حول العالم.

هلسنكي - أ.ف.پ: تعتزم «نوكيا» تطوير أول شبكة 
اتصاالت هاتفية محمولة ميكن تشغيلها على سطح القمر، 
في إطار مشــروع تعمل عليه وكالــة الفضاء األميركية 
(ناسا) إلقامة قاعدة بشرية دائمة، على ما أعلنت املجموعة 

الفنلندية االثنني.
وأوضحت «نوكيا» في بيان أن شبكة االتصاالت من 
اجليل الرابع هذه ســتكون «أول شبكة اتصاالت خلوية 
على القمر»، وستتسم بـ «قدرة دمج فائقة وتوفير للطاقة 

وقدرة على مقاومة الظروف الفضائية».
وأشارت املجموعة الفنلندية إلى أنها ستنشر الشبكة 
على ســطح القمــر اعتبارا من نهايــة ٢٠٢٢، عن طريق 
مركبة الهبوط القمرية التي تعمل على تطويرها شركة 

«إنتويتيف ماشينز» األميركية.
وأكدت «ناســا» لوكالة فرانس برس أن هذا املشروع 
سيفضي إلى إقامة أول شبكة اتصاالت خلوية على القمر 

الذي وطأ البشر سطحه آخر مرة سنة ١٩٧٢.
ومن شــأن الشبكة التي ســتعمل تلقائيا مع النزول 
على القمر، أن توفر خصوصا اتصاال السلكيا يغطي «أي 
نشاط يقوم به رواد الفضاء، ما يتيح التواصل املتبادل 
عبر الصوت والڤيديو، فضال عن عمليات قياس عن بعد 
وتبــادل البيانات البيومترية، وأيضا نشــر الروبوتات 

وتشغيلها»، وفق املجموعة الفنلندية.

كوبنهاغــنـ  أ.ف.پ: أوقف املختــرع الدمناركي بيتر 
مادسن احملكوم عليه بالســجن مدى احلياة بعد إدانته 
بتهمة قتل الصحافية السويدية كيم فال في غواصة يدوية 
الصنع، الثالثاء املاضي قرب كوبنهاغن بعدما متكن من 

الفرار من السجن على ما ذكرت السلطات.
فبعدما حاصرته الشرطة في مرحلة أولى في محيط 
سجن ألبرتسلوند في ضاحية كوبنهاغن، أوقف مادسن 
و«اقتيد من املكان» ظهر الثالثاء على ما أوضحت الشرطة 

الدمناركية في تغريدة.
وكان مادسن ابتعد عن السجن حيث ميضي عقوبته 

مئات األمتار.
وذكرت صحيفة «اكسترا بالديت» الشعبية الدمناركية 
أن عملية الفرار حصلت في العاشرة صباحا بعد أن هدد 
مادسن العاملني في السجن بجهاز «يشبه املسدس» وأخذ 

رهينة قبل الفرار.
وقالت وســائل اإلعالم ان عملية التوقيف استغرقت 

وقتا طويال ألن الفار كان يؤكد أنه يحمل قنبلة.

أدت عملية تعديل عادية إلطاللة على أحد 
منطقة صحراء نازكا معروفة بظاهرة اخلطوط 
١٤٠التي يزيد عددها على ١٤٠التي يزيد عددها على ١٤٠ والتي يعود تاريخها 

اخلطوط رسومات لطائر وألفعى ذات رأسني 

اكتشاف رسم ضخم وغامض ِلِقط في صحراء البيرو

آخر خطوات لإلنسان على سطح القمر كانت عام ١٩٧٢

ماديسون مستلقيا على العشب قبيل القبض عليه
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