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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

رفات الشهداء إلى ثرى الكويت في جنازة عسكرية 

صورة زنكوغرافية ملانشيت «األنباء» بتاريخ ١٦ نوفمبر والذي يؤكد حق التصويت ملصابي «كورونا»

ثرى الكويت احتضن رفات شهداء الوطن

أجر وعافية.. بوعبداهللا
أعلن الشــيخ ناصر صباح األحمد أنه أجرى فحوصات طبية شــاملة 
هذا األســبوع. متوجها بالشكر لصاحب الســمو األمير وسمو ولي العهد 
على ســؤالهما الدائم وعموم الشعب الكويتي واألصدقاء على ما أظهروه 
من اهتمام ودعاء. وقال: بحمد اهللا ولطفه ورعايته أجريت هذا األســبوع 
فحوصات طبية شــاملة تكللت بالنجاح. وأتقدم بالشكر اجلزيل لسيدي 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد حفظهما اهللا على اهتمامهما وسؤالهما الدائم، وأتقدم بوافر الشكر 
لعموم الشعب الكويتي واألصدقاء من كل أرض ملا أظهروه من اهتمام وما 
وصلنــي مــن دعاء. ال حرمني اهللا من طيب خصالكــم ودعائكم ووفائكم 

الدائم. أجر وعافية.. بوعبداهللا.

احتضــن ثــرى الوطن رفــات رجال 
عاهــدوه علــى التضحيــة بحياتهم في 
سبيل رفعته، ففاحت رائحة التراب مسكا 
وارتفعت رؤوس حاملي النعوش افتخارا. 
ففي تأبني جماعي، حمل العسكريون 
رفات ٧ من الشــهداء األبرار، التي عادت 
إلــى أرض الوطن، حيــث تقدمهم نائب 

رئيــس مجلس الوزراء ووزير شــؤون 
مجلــس الوزراء ووزيــر الداخلية أنس 
الصالــح، ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشــيخ أحمــد املنصور، 
ووكيــل وزارة الداخليــة الفريق عصام 
النهام وكبار القيادات األمنية والعسكرية 

وأهالي وأسر الشهداء. 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

األمير هنأ خادم احلرمني بنجاح قمة الـ ٢٠: جتّسد 
املكانة املرموقة للسعودية لدى املجتمع الدولي

هنأ صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد أخاه خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز بنجاح قمة الرياض 
ملجموعة العشرين برئاسة اململكة العربية 
الســعودية. وأشــاد صاحب السمو مبا 
حظيت به هــذه القمة املهمة من تنظيم 
متقن وإدارة متميزة أسهمت في توصلها 
إلى قــرارات بناءة وتوصيــات مثمرة، 
السيما في مجال تعزيز التعاون الدولي 
ملواجهة جائحة ڤيروس كورونا واحلد من 
تداعياتها السلبية على مختلف مناحي 
احلياة باإلضافة إلى حتفيز اجلهود لإليفاء 

باستحقاقات متطلبات التنمية املستدامة 
التي ينشدها اجلميع ومواكبة التطورات 
املتالحقة خاصة األوضاع الصحية. وأكد 
صاحب السمو أن ما حققته هذه القمة من 
جنــاح من خالل حرص جميع أعضائها 
على املشاركة وبصورة فعالة على الرغم 
من الظروف االســتثنائية التي مير بها 
العالم أجمع إمنا يجسد جليا ما حتظى 
به اململكة العربية الســعودية الشقيقة 
من تقدير ومكانة مرموقة لدى املجتمع 
الدولي والذي هــو مبعث فخر واعتزاز 

اجلميع.

صاحب السمو أشاد بالتنظيم املتقن واإلدارة املتميزة والقرارات البنّاءة

في جنازة عسكرية بحضور وزيري «الدفاع» و«الداخلية» وأهالي وأسر الشهداء

تقدم بالشكر لألمير وولي العهد على سؤالهما الدائم والشعب الكويتي واألصدقاء على االهتمام والدعاء

03 بقية أخبار األولى على الصفحة

الشيخ ناصر صباح األحمد

مجلس الوزراء: تصويت مصابي «كورونا» حق دستوري

مرمي بندق

قرر مجلس الوزراء، في جلسته 
أمس برئاسة ســمو رئيس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالــد، مشــاركة 
مصابــي كورونــا فــي التصويــت 
بانتخابات مجلــس ٢٠٢٠ باعتباره 
حقــا دســتوريا، وذلــك تأكيــدا ملا 
فــي «األنبــاء»  انفــردت بنشــره 
 ١٦ اجلــاري. ووافــق املجلس على 
مشروع مرسوم بترقية ١٧٦ محاميا 
من درجة محامــي (أ) إلى نائب من 
الدرجــة الثانية، وذلك وفقا لقانون 
تنظيم إدارة الفتوى والتشريع رقم 
١٢ لسنة ١٩٦٠. وردا على سؤال حول 
عدم إصدار احلكومة مراسيم ضرورة 
حتى اآلن وهل التأخر يرجع للرغبة 
في العــرض على املجلــس اجلديد، 
أجابــت مصــادر مطلعــة: نعــم لم 
تصدر احلكومة مراســيم الضرورة 
حتــى اآلن، وإن اضطرت فســيكون 

في أضيق احلدود جدا ترجمة للرغبة 
فــي بداية تعاون أمثــل مع املجلس 
اجلديــد. وحول آلية معاجلة قانون 
الديــن العام املرفــوض من املجلس 
القائم، ردت املصادر قائلة: علينا أن 
نتأكد أن احلالة املالية للدولة ممتازة، 
على الرغم مــن عجز امليزانية، ومت 
اســتحداث بنود إضافية إلى جانب 
األدوات املعلنة لتصل في مجموعها 
إلى ٦ بدائل لتأمني ســيولة الرواتب 
من خالل توفير وحتسني السيولة في 
صندوق االحتياطي العام، الفتة الى 
أنها تتضمن إعادة ترتيب األولويات، 
ووقف دفعات املشاريع أو تأجيلها، 
والتعويض من أرباح االستثمارات، 
وعــدم اخلصم من اإليرادات لصالح 
صنــدوق األجيال القادمــة، وإعادة 
بعض األرباح احملتجزة لدى اجلهات 
املستقلة إلى ميزانية الدولة، وشراء 
صندوق األجيال بعض أصول صندوق 

االحتياطي العام.

احلالة املالية للدولة ممتازة.. و٦ إجراءات لتمويل الرواتب في ظل عجز امليزانية ..وترقية ١٧٦ محاميًا من درجة محامي (أ) إلى نائب من الدرجة الثانية بـ «الفتوى والتشريع»

التفاصيل ص٤

التفاصيل ص٥

م. مطلق العتيبي

العتيبي لـ «األنباء»: «الكهرباء» 
تطلق التيار املغذي ملركز إطفاء 

07مدينة صباح األحمد البحرية

04أسماء احملامني اُملرّقني إلى نائب من الدرجة الثانية بـ «الفتوى»
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األمير هّنأ خادم احلرمني بنجاح قمة الرياض ملجموعة العشرين

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، ببرقية تهنئة إلى 
أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود ملك اململكــة العربية 
الســعودية الشــقيقة، أعــرب 
فيهــا ســموه عــن خالــص 
التهنئــة بنجاح قمــة الرياض 
ملجموعة العشــرين برئاســة 
اململكــة العربيــة الســعودية 
الشقيقة، مشيدا سموه، رعاه 
اهللا، مبا حظيت به هذه القمة 
املهمة من تنظيم متقن وإدارة 
متميزة أسهمت في توصلها إلى 
قرارات بناءة وتوصيات مثمرة 
السيما في مجال تعزيز التعاون 
الدولي ملواجهة جائحة ڤيروس 
كورونــا واحلد مــن تداعياتها 
الســلبية على مختلف مناحي 
احلياة، باإلضافــة إلى حتفيز 
اجلهود لاليفاء باســتحقاقات 
متطلبــات التنمية املســتدامة 
التي ينشدها اجلميع ومواكبة 
التطــورات املتالحقة وخاصة 
األوضاع الصحية. وأكد سموه 
في هذا الصدد أن ما حققته هذه 
القمة من جناح من خالل حرص 
جميع أعضائها على املشاركة 
وبصورة فعالة على الرغم من 

اهللا، ببرقيــة تهنئة إلى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
ضمنها سموه خالص التهنئة 
بنجاح قمة الرياض ملجموعة 
اململكــة  العشــرين برئاســة 
العربية الســعودية الشقيقة، 
متمنيا سموه خلادم احلرمني 
الشريفني موفور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.
كمــا بعث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، ببرقيــة 

إلــى  تعزيــة  ببرقيــة  اهللا، 
الرئيــس محمــد ولد الشــيخ 
الغزواني رئيــس اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
بوفــاة  مواســاته  وصــادق 
رئيس اجلمهورية اإلســالمية 
املوريتانية األسبق سيدي محمد 
ولد الشــيخ عبــداهللا، مبتهال 
سموه إلى الباري جل وعال أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 

ببرقية تعزية مماثلة.
هذا، وتلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد، 

تعزيــة إلــى أخيــه الرئيــس 
محمــد ولد الشــيخ الغزواني 
رئيس اجلمهورية اإلســالمية 
املوريتانية الشقيقة عبر فيها 
ســموه عــن خالــص تعازيه 
وصادق مواساته له وللشعب 
الشــقيق بوفــاة  املوريتانــي 
رئيس اجلمهورية اإلســالمية 
املوريتانيــة األســبق ســيدي 
محمد ولد الشيخ عبداهللا، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أسرته وذويه 

جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظه 

حفظه اهللا ورعاه، رسالة تهنئة 
مــن محمد ريكان احللبوســي 
رئيــس مجلــس النــواب فــي 
الشــقيق  العــراق  جمهوريــة 
أعرب فيها باسمه وباسم أعضاء 
مجلــس النــواب العراقي عن 
خالص التهنئة لسموه مبناسبة 
توليه مقاليد احلكم، مؤكدا فيها 
احلرص على استمرار تطوير 
وتعزيز العالقات بني الكويت 
الشــقيق،  العراق  وجمهورية 
ومتمنيا لسموه دوام التوفيق 

والسداد.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، برســالة 
جوابية أعرب فيها سموه عن 
بالغ شكره وتقديره على ما عبر 
عنه رئيس مجلس النواب من 
فيض املشاعر الطيبة، مشيدا 
سموه بالعالقات الوطيدة بني 
البلديــن الشــقيقني، ومتمنيا 
الصحــة  موفــور  للجميــع 

والعافية.
من جهــة أخرى، اســتقبل 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو الشيخ 

جابر املبارك.

صاحب السمو وولي العهد عّزيا موريتانيا بوفاة الرئيس األسبق واستقبال املبارك

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سمو الشيخ جابر املباركصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

الظروف االستثنائية التي مير 
بها العالم أجمع إمنا يجسد جليا 
ما حتظى بــه اململكة العربية 
السعودية الشقيقة من تقدير 
ومكانــة مرموقة لدى املجتمع 
الدولــي والذي هو مبعث فخر 
واعتزاز اجلميع، سائال سموه 
املولى تعالى أن يدمي على أخيه 
خادم احلرمني الشريفني موفور 
الصحة ودوام العافية وأن يحقق 
للمملكــة العربية الســعودية 
الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد 
مــن التقــدم واالزدهار في ظل 

قيادته احلكيمة.
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظه 

األمير تلقى رسالة تهنئة من رئيس مجلس النواب العراقي وأشاد بالعالقات الوطيدة بني البلدين الشقيقني
ما حققته القمة من جناح ومشاركة رغم الظروف االستثنائية التي مير بها العالم يجسد جليًا ما حتظى به اململكة دوليًا

اجلاراهللا وكليفيرلي: تعزيز التعاون السياسي والعسكري 
واالقتصادي والثقافي والعلمي واألمني والصحي

أسامة دياب

اختتمــت الدورة السادســة عشــرة 
ملجموعة التوجيه الكويتيةـ  البريطانية 
املشــتركة أعمالها، حيــث عقد االجتماع 
اخلتامي أمس عبر تقنية االتصال املرئي 
واملسموع برئاسة نائب وزير اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهللا من اجلانب الكويتي، 
ووزير الدولة لشــؤون الشرق األوسط 
جيمس كليفيرلي من اجلانب البريطاني. 
واستعرض اجلانبان أوجه التعاون الثنائي 
في شتى املجاالت، وأكد التزامهما بتوثيق 
وتعزيز العمل املشترك مبا يخدم مصالح 
البلديــن الصديقــني ويعكــس العالقات 
الثنائيــة التاريخية املميــزة واملمتدة ملا 
يزيد على ١٢١ عاما، مشيرين الى أن عقد 
أعمال املجموعة في ظل الظروف الصحية 
الراهنة، أمر يعكس االلتزام باستمرارية 
التعاون املشترك، واحلرص على تعزيز 
العالقــات الثنائية والدفع بهــا الى آفاق 
أرحب وأوسع، ومما يلبي طموحات البلدين 
وشعبيهما الصديقني. كما اتفق اجلانبان 
على أهمية تعزيز العالقات الثنائية في 
مجاالت التعاون السياســي والعسكري 
واالقتصــادي والتجاري واالســتثماري 
والثقافــي والعلمــي واألمنــي والصحي 
واألمن الســيبراني، والعمل على تفعيل 
كل االتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة 
بني اجلانبني، وبحث العقبات إن وجدت 
والعمل على تذليلها. هذا، واتفق الطرفان 

على اســتكمال آليات التعــاون املنبثقة 
عن مجموعة التوجيه لتوثيق العالقات 
والشراكات االقتصادية والتجارية، عبر 
تشجيع االستثمار في القطاعات احليوية 
والواعدة فــي كال البلدين، باإلضافة الى 
بحث الفرص التجارية في كال البلدين، وأكد 
اجلانب البريطاني استمرار التعاون مع 
الكويت بعد خروجه من االحتاد األوروبي.
هــذا، وعبر اجلانبان عــن ارتياحهما 
حلجم التبادل التجــاري والذي بلغ ٣٫٤ 
مليــارات جنيــه اســترليني، الى جانب 
تطلعهمــا لتبادل اخلبــرات فيما يتعلق 
باملشاريع الصغيرة واملتوسطة ودورها 
في دعم االقتصادات الوطنية. كما جرى 
التباحث حول أطر تعزيز التعاون املشترك 
في املجال اإلمنائي بني اجلانبني في الدول 
احملتاجة. كما أعرب اجلانبان عن ارتياحهما 
حلجم التعاون العسكري القائم بني البلدين 
وسير املباحثات اجلارية بني املختصني 
حول مختلف مشاريع التعاون الدفاعي 
املطروحة من خالل تقدمي الدعم واملساندة 
للجيش الكويتي في مساعي تعزيز قدراته 
وجاهزيته مبا يواكب احتياجاته ســواء 
في قطاع التسليح أو التعليم والتدريب 

العسكري.
وعلى املستوى األمني، أثنى اجلانبان 
علــى التعاون املثمر في املجاالت األمنية 
كالهجرة وأمن الطيران، كما أشاد اجلانب 
الكويتي بالدعم املقدم من اجلانب البريطاني 
في مجال أمــن الطيران. ومت أيضا بحث 

مشاريع االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني 
اجلانبني، وعبر اجلانبان عن ارتياحهما 
ملستوى التنســيق املتواصل والتعاون 
املتبادل في مجال األمن السيبراني والعمل 
على تفعيل مذكــرة التفاهم املوقعة مبا 
يخدم املساعي الرامية الى تعزيز جهود 
الكويت في هذا املجال ملواجهة التحديات 
والتهديدات املتزايدة في املجال السيبراني. 
وحــول تعــاون البلديــن الصديقني في 
املجال الصحي، رحب الطرفان باملباحثات 
اجلارية لالستفادة من اخلبرات البريطانية 
الصحية املتطورة، السيما املتعلقة بإدارة 
املستشــفيات وتدريــب وتأهيل الكوادر 

الطبية الكويتية.
هــذا، وســلطت اجلهات املشــاركة 
املعنية في املجاالت الثقافية والعلمية 
الضوء على سبل تعزيز التعاون الثنائي 
في هذه املجــاالت، مثنني بالوقت ذاته 
على التنامي املشهود في التعاون بهذا 
املجال السيما على املستوى األكادميي 
من خــالل ابتعاث الطلبــة الكويتيني 
للدراســة في اململكة املتحدة في شتى 

التخصصات.
وفي اخلتام، وقع نائب وزير اخلارجية 
الســفير خالد اجلاراهللا ووزيــر الدولة 
لشؤون الشرق األوسط البريطاني جيمس 
كليفيرلــي علــى خطة العمــل ملجموعة 
التوجيه املشتركة، واتفق الطرفان على 
عقد االجتماع السابع عشر للمجموعة في 

إحدى العاصمتني.

الدورة السادسة عشرة ملجموعة التوجيه الكويتيةـ البريطانية املشتركة اختتمت أعمالها

جيمس كليفيرلي والسفير مايكل دافنبورتنائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهللا متوسطا السفيرين وليد اخلبيزي وأيهم العمر

توقيع خطة عمل مجموعة التوجيه املشتركة البريطانية - الكويتية
أسامة دياب

وّقع كل من نائــب وزير اخلارجية 
خالد اجلاراهللا ووزير شــؤون الشرق 
األوســط في وزارة اخلارجية والتنمية 
البريطانية جيمس كليفرلي خطة عمل 
اجتماعات مجموعة التوجيه املشــتركة 
السادسة عشرة  الكويتية  ـ  البريطانية 
وهي االجتماعات التي عقدت افتراضيا 

في الصيف املاضي.
البلدين  التــزام  وتعكس املجموعة 
بالعمل معــا لتعزيز العالقة الوثيقة بني 
الكويت واململكة املتحدة ملا فيه مصلحة 
البلدين، وتغطي مجموعة واســعة من 
القضايا، مبا فيها القضايا املتعلقة بالرعاية 
الصحية واألمن والدفاع واألمن السيبراني 
والتجارة واالستثمار والتربية والتعليم 
العالي والبحث العلمي والبيئة والثقافة 

والهجرة والتنمية الدولية.

الفرعية  الدفــاع  وركزت مجموعة 
على ســبل تعزيز التعاون بني البلدين 
خاصة في مجــال التدريب والتمارين 
املشــتركة. وتناولت املناقشات مترين 
محارب الصحراء والتخطيط للطوارئ 
واالســتجابة لألزمات وتدريب القوات 
الكويتية فــي اململكة املتحدة. ووافقت 
الكويت على اســتضافة مؤمتر إقليمي 

ألمن الطيران في ٢٠٢١.
الفرعية لألمن  واتفقت املجموعــة 
الكويت  السيبراني على أن تستضيف 
املؤمتر الثاني االفتراضي للتعليم والبحث 
في مجال األمن السيبراني هذا الشهر. 
ووافقت املجموعة التجارية الفرعية على 
عقد ندوات مشتركة عبر اإلنترنت حول 
الصحة الرقمية والتكنولوجيا الزراعية 

وتكنولوجيا التعليم واألمن الغذائي.
كما مت االتفاق خالل االجتماع على 
أن التعاون بني وزارة اخلارجية والتنمية 

البريطانية والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية يجب أن يشــمل مبادرات 
مشــتركة في منطقة القــرن األفريقي 
والتعليم في الصومال. ووافقت املجموعة 
الفرعية للعلوم والبيئة على عقد حوار 
تقني علمي بني اململكة املتحدة والكويت، 
مبا في ذلــك ورش عمل حول حتويل 

البالستيك إلى وقود.
وقال السفير دافنبورت: أشكر وزارة 
الوزارات  الكويتيــة وجميع  اخلارجية 
الكويت املشــاركة على  احلكومية في 
التعاون املمتاز الذي مكننا من عقد أول 
اجتماع افتراضي على اإلطالق ملجموعة 
التوجيه الكويتيةـ  البريطانية املشتركة، 
وقد توصلت املجموعة لنقاط عمل ملموسة 
ســيؤدي تنفيذها إلى تعميق العالقات 
الثنائية الوثيقة. كما استعرض الوزيران 
التعاون الثنائي األوسع وتبادال وجهات 

النظر حول القضايا اإلقليمية.

السفيرة األميركية: تعزيز الشراكة الدفاعية مع الكويت
أسامة دياب

عقد مسؤولون أميركيون 
وكويتيون رفيعو املستوى 
عمــل  مجموعــة  امــس 
ثنائيــة افتراضية للحوار 
االســتراتيجي األميركــي 
ـ الكويتــي الرابــع لبحــث 
التعاون الثنائي بخصوص 
الدفاع عن الكويت واستقرار 

املنطقة.
وترأس تلــك املجموعة 
كل من نائبة مساعد وزير 
الدفــاع األميركية للشــرق 
األوســط ســيمون ليدين 
ومعــاون رئيــس األركان 
لهيئــة العمليات واخلطط 
اللواء الركن محمد الكندري 
مبشــاركة هيئــة األركان 
املشتركة األميركية واجليش 

الكويتي.
كما حضر مــن اجلانب 
األميركــي كل من ســفيرة 
لــدى  الواليــات املتحــدة 
الكويت ألينا رومانوسكي 
ومســاعد وزير اخلارجية 
لشؤون الشرق األدنى ديڤيد 
شــينكر وكبير مســؤولي 
الدفــاع األميركــي العميــد 

دارين سالتني.
الســفيرة  وقالــت 
رومانوســكي «مع اقتراب 
الذكــرى الثالثــني لتحرير 
الكويــت، نواصــل تعزيز 
الشراكة الدفاعية الدائمة بني 
الواليات املتحدة والكويت 
التي شكلناها معا بعد غزو 

البينــي من خالل الســعي 
وراء أنظمــة وتدريبــات 
مشــتركة لردع التهديدات 
وحماية املصالح احليوية 

ومكافحة اإلرهاب».
املباحثات على  وركزت 
املساعي الثنائية لتقليص 
تأثير جائحة «كوفيد ـ ١٩» 
على العمليات العســكرية 
وذلك لضمان األمن القومي 
لكل من الواليــات املتحدة 

والكويــت إضافة إلى ردع 
ومواجهــة التهديــدات من 
إيــران وجهــات أخرى من 
خالل زيادة التشغيل البيني 
والدفاع اجلوي والصاروخي 
املتكامل، كما ركز املجتمعون 
على الذكرى الثالثني لتحرير 

الكويت.
هــذا وانطلــق احلــوار 
اإلســتراتيجي األميركــي 
ـ الكويتــي ألول مــرة بني 
البلديــن قبل ٤ ســنوات، 
سلســلة  مــن  ويتألــف 
اجتماعات ســنوية رفيعة 
املستوى تؤطر عمل البلدين 
بشأن القضايا ذات االهتمام 
املشــترك. وسيلتقي وزير 
اخلارجيــة مايــك بومبيو 
ووزير اخلارجية الكويتي 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
اليوم ملناقشة التقدم الذي 
مت إحرازه خالل األسبوعني 
املاضيــني فــي مجموعات 

العمل االفتراضية.

خالل مجموعة عمل افتراضية مبجال التعاون الدفاعي ضمن جولة احلوار اإلستراتيجي الكويتي ـ األميركي

العميد دارين سالتنياللواء الركن محمد الكندري

السفيرة الينا رومانوسكي

الكويت. إن التهديدات التي 
تواجــه الكويت والواليات 
املتحدة واملنطقة في حالة 
اســتمرار وتطور. يساعد 
احلوار اإلستراتيجي على 
الدفاعية  توسيع شراكتنا 
الثنائية لردع هذه التهديدات 
واالستعداد للدفاع ضدها».

وأضافت رومانوســكي 
«ستســتمر جيوشــنا في 
زيــادة قابليــة التشــغيل 

العبداجلليل: معرض الكويت اإللكتروني للكتاب 
٢٩ اجلاري خلدمة صناعة النشر والقّراء

الوطني  يقيــم املجلــس 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
الكويــت للكتــاب  معــرض 
فــي دورتــه الـــ ٤٥ بالنظام 
الفتــرة  فــي  اإللكترونــي 
مــن ٢٩ اجلــاري حتــى ٢٨ 
وذلــك  املقبــل،  ديســمبر 
بشراكة إســتراتيجية ودعم 
من مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي.
وحــول ذلك قال أمني عام 
املجلــس الوطنــي للثقافــة 
كامــل  واآلداب  والفنــون 
العبداجلليــل: عملت األمانة 
للمجلــس ممثلــة  العامــة 
بقطاع الثقافة، على استمرار 
التواصل مع جمهور معرض 
الكويت الدولي للكتاب، الذي 
يعد ثاني معرض كتاب بعد 
الدولــي  القاهــرة  معــرض 
للكتاب، وبالنظر إلى احلالة 
العاملية التي نعيشها بسبب 
جائحــة كورونا ومــا ترتب 
عليهــا من فــرض احترازات 
صحية مســتحقة في معظم 
دول العالــم، فقــد جعلتنــا 

وعلى مدار ٢٤ ساعة يوميا، 
مردفا: شراكتنا االستراتيجية 
مع مؤسســة الكويت للتقدم 
العلمــي فــي تنفيــذ فكــرة 
املعــرض اإللكتروني أثمرت 
مشاركة أكثر من ٦٠ دار نشر 
نتج عنها وجود أكثر من ٤٤٠٠ 
عنوان لكتب صادرة عن دور 
نشر كويتية وعربية وعاملية، 
إلــى كل إصدارات  باإلضافة 
ومطبوعات املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
ومؤسســة الكويــت للتقدم 
العلمي، وهي أعداد مرشحة 
للزيــادة حتــى خــالل إقامة 

املعرض.
وأضــاف: يعيــش العالم 
طفــرة تكنولوجيــة كبيــرة 
وســريعة في مجاالت نشــر 
وتداول املعلومات ووســائل 
االتصــاالت وتوفير مصادر 
املعرفة والقراءة االلكترونية، 
من خالل األجهزة الذكية األمر 
الذي يفرض على املؤسسات 
الثقافية وغيرها استثمار هذا 
التطور خلدمة الثقافة والقراء 

والبحث العلمي بشكل عام في 
ظل الظــرف العاملي الصحي 
الذي عانــت منه دول العالم 

والتزال.
العبداجلليــل  كمــا دعــا 
اجلمهــور إلى املشــاركة في 
اإللكترونــي  املعــرض  هــذا 
واالستفادة من فرصة تنوع 
الكتــب فــي منصــة رقميــة 
متطــورة  وتكنولوجيــة 
ومتقدمــة نتيجــة لتعــاون 
كرمي ومشــكور من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي التي 
وضعت البنية التكنولوجية 

لهذا املشروع.
وفــي اخلتام، أكــد األمني 
العام على االلتزام مبواصلة 
تقدمي أفضل اخلدمات الثقافية 
فــي الكويت وحتدي أصعب 
الظــروف مــن أجــل تعزيز 
دور املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب وحتقيــق 
أهدافه الرامية الى نشر الثقافة 
واملعرفة الرصينة في املجتمع 
الكويتي وعلى امتداد العالم 

العربي.

كامل العبداجلليل

نوائم بني ضــرورة االلتزام 
بها وأهمية أن تستمر فعاليات 
معرض الكويت الدولي للكتاب 
ليواصل تسلسله الـ ٤٥ لهذا 
العــام إلكترونــا، إلى جانب 
التأكيد على عزم األمانة العامة 
علــى التواصل مــع جماهير 
املعــرض من خالل تســخير 

التكنولوجيا احلديثة.
العبداجلليــل:  وأضــاف 
البحــث  عمليــة  ســتكون 
واالطــالع والشــراء متاحــة 
إلكترونيا طوال مدة املعرض 

سيمو ليدين

ديڤيد شينكر

ولي عهد البحرين: لن ننسى 
مواقف األشقاء بالكويت 

والسعودية واإلمارات 
على دعمهم املستمر

املنامة - (كونا): 
قــال ولــي العهد 
الــوزراء  رئيــس 
األمير  البحرينــي 
ســلمان بن حمد 
آل خليفــة (أمس) 
االثنــني ان بالده 
املواقف  لن تنسى 
التاريخية لألشقاء 
بالكويــت واململـكة 
السعودية  العربية 
اإلمارات  ودولــة 
العربية املتحدة على 
دعمهم املستمر عبر 

مختلف احملطات. وذكرت وكالة األنباء البحرينية «بنا» 
ان ذلك جاء فــي كلمة ألقاها ولي العهد البحريني خالل 
االجتماع االعتيادي األسبوعي ملجلس الوزراء الذي عقد 

(أمس) عن بعد.
ووفق الوكالة وذكــر ولي عهد البحرين ان بالده لن 
تنسى ما قدمته هذه الدول الشقيقة (الكويت والسعودية 
واإلمارات) من دعم استقرار املالية العامة ومواصلة حتفيز 

النمو االقتصادي احمللي.
وأضاف األمير ســلمان أن مســاعي تعزيز التنمية 
واألمن واالستقرار والسالم العاملي ومكافحة (اإلرهاب) 
والتطرف تتطلب زيادة التعاون البناء مع الدول العربية 

الشقيقة وبقية دول العالم احلليفة والصديقة.
وأعرب عن الفخر واالعتزاز بالدور احملوري والريادي 
الذي تقوم به اململكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة 
املساعي وتنسيق اجلهود الدولية إلعادة االستقرار لالقتصاد 

.(G٢٠ ) العاملي من خالل رئاستها ملجموعة العشرين

ولي العهد رئيس الوزراء البحريني
األمير سلمان بن حمد آل خليفة
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13إلى08وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

مرشح الدائرة األولى النائب السابق د.حسن جوهر مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق سلطان اللغيصم مرشح الدائرة الثانية سعود املطيري

حسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب 
األمير بأنه ال مكان لفاسد أيًا كانت 

صفته.. خارطة الطريق القادمة

سلطان اللغيصم لـ «األنباء»:
املصاحلة الوطنية مطلب ُملحٌّ

للخروج من االحتقان السياسي

سعود املطيري لـ «األنباء»: 
القضية اإلسكانية حتتاج قراراً 

سياسيًا وتضافر جهود السلطتني

مرشح الدائرة الرابعة 
النائب عسكر العنزي

الثالثة  الدائرة  مرشح 
مهند الساير

الدائــرة األولى  مرشــحة 
د.غدير أسيري

مرشــح الدائرة الثانية 
د.حمد املطر

عسكر: احلكومة 
مطالبة بوقف 
الهدر ومراقبة 

غالء األسعار

الساير: تعديل 
قوانني «االنتخاب» 

وإلغاء القوانني 
املقّيدة للحريات

أسيري: «الديوان» 
مطالب بتطوير 

طريقة تعيني 
املواطنني

املطر: ضرورة 
تعديل قانوني 

«اجلرائم االلكترونية» 
و«املطبوعات»
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الغامن: إميان 
الكويت مبجلس 

التعاون لن يتزحزح 
مهما لّبدت 

أجواءه الغيوم
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

٥ شركات عاملية تتنافس على تصميم 
وإدارة مشاريع «نفط الكويت» الكبرى

أميك فوستر ويلر وفلور وتكنيب ووورلي أوروبا وكيلوج براون اند روت املتحدة

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، 
أن شركة نفط الكويت حددت ٥ شركات عاملية 
كبرى للمنافســة على ممارسة تقدمي خدمات 
التصميم الهندسي الشــاملة وإدارة املشاريع 
الكبــرى في الشــركة واملزمــع تنفيذها خالل 

السنوات اخلمس املقبلة.
وقالت املصادر إن نفط الكويت ســتطرح 

املمارسة في غضون شهر من اآلن، وذلك وفقا 
الشتراطات قانون املناقصات العامة الذي يوجب 
الكشــف عن املمارســة قبل الطرح مبدة شهر 

على األكثر. 
وأشارت إلى أن الشركات اخلمس املدعوة 
للمشاركة، هي: شركة أميك فوستر ويلر، وفلور، 
وتكنيب، وشركة وورلي أوروبا احملدودة وشركة 

كيلوج براون اند روت املتحدة.

إصدار جوازات السفر و«حتقيق الشخصية» بالبصمة
أحمد مغربي

كشف وزير اخلارجية ووزير 
اإلعالم بالوكالة الشيخ د.أحمد 
الناصــر عن مشــروع خدمات 
يتوقع ان تضيفه «اخلارجية» 
قريبــا وهــو ميكنة إجــراءات 
التصديقات وتوثيق الشهادات.  
الناصر،  وقال الشــيخ د.أحمد 
فــي رده علــى ســؤال برملاني، 
ان الــوزارة تعتزم أيضا تنفيذ 
مشــروع إصدار وثائق الســفر 
والتحقــق من الشــخصية عن 
الــى  البصمــة، الفتــا  طريــق 
إضافة مشــروع حتويل منصة 
«معاكــم» الــى تطبيــق خاص 
بوزارة اخلارجية يقدم اخلدمات 
اإللكترونيــة جلميع اإلجراءات 

الوزارة، مشيرا الى إطالق املوقع 
الرســمي فــي وزارة اخلارجية 
والــذي يتضمــن معلومات عن 
الكويــت والــوزارة إضافة الى 
مواقع البعثات الديبلوماســية 
للكويت وأرقام هواتف الطوارئ 
اخلاصة بها وكذلك اإلرشــادات 
والتنويهات املوجهة للمواطنني 
الكويتيــني في اخلــارج. وفيما 
يتعلق باخلدمــات التي تقدمها 
الــوزارة، قــال الشــيخ د.أحمد 
الناصر: مت إنشاء منصة «معاكم» 
اإللكترونية والتي مت من خاللها 
تسجيل بيانات جميع املواطنني 
وأقاربهــم مــن الدرجــة األولى 
املتواجدين فــي اخلارج، وذلك 
أثناء عمليات إجــالء املواطنني 

وعودتهم الى البالد. 

املعنيــة باملواطنــني الكويتيني 
والتــي تقوم بها ســفاراتنا في 
اخلــارج. وأكد ان هنــاك أيضا 
مشــروع ميكنة اخلدمات التي 
تقدمهــا اإلدارة اإلداريــة فــي 

وزير اخلارجية كشف عن خدمات متوقع إضافتها منها ميكنة إجراءات التصديقات وتوثيق الشهادات وحتويل منصة «معاكم» إلى تطبيق خاص بـ«اخلارجية» وميكنة اخلدمات اإلدارية

الشيخ د.أحمد الناصر

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

التفاصيل ص ٢١

الرشيدي لـ «األنباء»: تزويد املدارس 
الشيتان يوقف «باكدج» واللجان مبولدات ديزل حتسبًا ألي طارئ

«املشروعات السياحية»

النجدي لـ «األنباء»: ٦٫٥ ماليني دينار 
أعمال ممتازة ملوظفي «األشغال» العام احلالي

دارين العلي

أعلن مدير ادارة الشبكات 
الكهربائيــــة فــــي وزارة 
الكهرباء واملــاء م. سعــد 
الرشيدي، أن اجتماعــات 
تتــم حاليــا بــني وزارة 
الكهربــاء واملــاء واللجنة 
املعنيــة باإلشــراف علــى 
االنتخابات البرملانية ٢٠٢٠ 
بهدف التأكــد من مصادر 
الكهربــاء للمــدارس التي 
تعتمد  كمراكــز لالقتراع. 

وقال م. الرشيدي إن فرق الوزارة تقوم بالعمل حاليا على 
فحص التمديدات الكهربائية والشبكة املائية وجتهيز املولدات 
الكهربائية (الديزل) في املدارس واللجان الرئيسية للتأكد 
من سالمتها واستمرارية اخلدمة في هذه املراكز أثناء عملية 
االنتخاب. ولفت إلى أن الوزارة قامت باستخراج تصاريح 
من وزارة الداخلية  لعــدد من موظفيها املعنيني  بالطوارئ 
لدخول  مراكز االقتراع وذلك للتعامل مع أي طارئ قد يحدث. 
وأوضح م. الرشــيدي أن هناك اجتماعات شبه يومية تتم 
حاليا لتنظيم هذه املراكز والتأكد من جهوزيتها الستقبال 

املقترعني في املوعد احملدد.

أحمد مغربي

طلب وزير املالية براك الشــيتان تعليق إجراءات إعادة 
هيكلة شركة املشروعات السياحية فيما يخص االستغناء 
عن املوظفني الكويتيني في ظــل ظروف وتداعيات جائحة 
كورونا (كوفيد - ١٩)، وكذلك عدم استحقاقاتهم للمعاشات 
التقاعدية وفق نظام مؤسسة التأمينات االجتماعية، وما لذلك 
من أثر سلبي بالغ على أوضاعهم وأسرهم ماليا واقتصاديا.

وقالت مصادر لـ «األنباء» ان شركة املشروعات السياحية 
عرضت على املوظفني الكويتيني «باكدج» إضافيا لتشجيعهم 
على التقاعد، مشــيرة الــى ان ١٥ موظفا طلبوا اإلحالة الى 

التقاعد واالستفادة بنهاية اخلدمة املرتفعة.
وذكرت ان «املشــروعات الســياحية» جلأت الى إعطاء 
الباكدج املرتفع للتخفيف من مصروفاتها السنوية ليتماشى 
مع األوضاع الراهنة التي نتجت عن جائحة كورونا وأدت 

الى إغالق العديد من مرافق الشركة املختلفة.

فرج ناصر

إدارة  مديــرة  أكــدت 
الشــؤون املاليــة بــوزارة 
األشغال كفاية النجدي في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
ان التكلفة اإلجمالية ملكافآت 
املمتازة للســنة  األعمــال 
احلاليــة بلغــت ٦ ماليني 
ونصف املليون بعد اعتماد 
املبلــغ مــن وزارة املاليــة 
بناء علــى طلب من وزارة 
األشــغال العامة وســيتم 

صرفهــا في مايو املقبل. وقالت ان ميزانية الوزارة الســنة 
اجلديــدة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بلغــت مليــارا و٤٦ مليــون دينار 
و٤٢٣ ألــف دينار بعــد اعتمادها من اجلهــات الرقابية من 
مجلس الوزراء ومجلس األمة ووزارة املالية لتغطية جميع 
احتياجات الوزارة. وأشارت الى ان ميزانية املشاريع بلغت 
٧٤٣ مليون دينار، وتشمل مشاريع وزارة األشغال ومشاريع 
هيئة الطرق والنقل البري، كون مصاريف الهيئة تقع ضمن 

مشاريع وزارة األشغال.
وكشــفت النجدي عــن أن الوزارة تصرف بــدل املوقع 
للمســتحقني من موظفي الوزارة وفقــا للمبالغ املرصودة 

ضمن ميزانية الوزارة.

م. سعد الرشيدي

كفاية النجدي

«الكهرباء» تتأكد من جهوزية الشبكات في مراكز االقتراع

١٫٤٦ مليار دينار ميزانية الوزارة للسنة املالية اجلديدة

22اقتصاد

السفير لورانس 
ويستهوف

السفير الهولندي 
لـ «األنباء»: الكويت 

ال حتمل أي أجندات 
خفّية وديبلوماسيتها 

الناعمة أبرز 
عوامل االستقرار 

في املنطقة

مرشح الدائرة الرابعة 
النائب مبارك احلجرف

احلجرف: 
احلكومة لم تكن 

جادة في حّل 
القضية اإلسكانية

مرشح الدائرة الثالثة 
النائب محمد اجلبري

اجلبري: «اإلعالم» 
شهدت إجنازات 

عديدة شكلت 
نقلة نوعية

ملشاهدة الڤيديو

16حتقيق

مشروع مدينة جنوب املطالع السكني

أحمد ناصر احملمد 
يلتقي بومبيو اليوم 

في واشنطن
أسامة دياب

يلتقي وزير اخلارجية ووزير 
اإلعالم بالوكالة الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد نظيره األميركي 
مايك بومبيو اليوم ملناقشــة 
الذي مت إحرازه خالل  التقدم 
املاضيــني في  األســبوعني 
مجموعات العمل االفتراضية في 
إطار اجلولة الرابعة من احلوار 

االستراتيجي بني البلدين.

الشركة عرضت على املوظفني نهاية خدمة مرتفعة.. 
و١٥ كويتياً يطلبون اإلحالة للتقاعد
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مجلس الوزراء: السماح ملصابي «كورونا» باملشاركة في االنتخابات
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعــه األســبوعي بعــد 
ظهــر أمــس عبــر االتصــال 
املرئي برئاســة سمو الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء. وبعد االجتماع، صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالح مبا يلي:\ أشاد مجلس 
الوزراء في مستهل اجتماعه 
بالنتائــج اإليجابيــة املهمــة 
التي حتققت برئاسة اململكة 
 Gالعربية السعودية لقمة ٢٠
التي عقدت افتراضيا برئاسة 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة للمرة األولى على 
مســتوى املنطقــة، والتــي 

الــوزراء الوضع الصحي في 
البالد وتفاصيل اإلحصاءات 
التي توضــح انخفاض أعداد 
حاالت اإلصابــات والوفيات 
ومن يتلقى العالج في العناية 
املركزة، وارتفاع عدد حاالت 
الشفاء وذلك مقارنة باألسبوع 

املاضي وهللا احلمد.
ودعا مجلس الوزراء مجددا 
جميع املواطنني واملقيمني إلى 
استمرار تطبيق االشتراطات 
الصحية والتي تعتبر العامل 
األهــم فــي مواجهــة الوبــاء 
والتخفيف من آثاره وجتنب 
مخاطرة احملتملة والعبور إلى 
بر األمان والعودة إلى احلياة 

الطبيعية.
ثــم أحــاط وزيــر العدل 
ووزيــر األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية د.فهــد العفاســي 

باملشاركة في عملية االنتخاب 
حق أصيل كفله الدستور على 
أن يتم تنظيم عملية االنتخاب 
في إطار إجراءات واشتراطات 
واضحــة يتم االلتــزام اجلاد 
بها حلماية سالمة املشاركني 
واللجان العامة من احتماالت 
العدوى وانتشار الوباء والتي 
ينبغــي التــزام اجلميــع بها 

حتقيقا للصالح العام.
وبنــاء على عــرض نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الــوزراء، فقــد وافق 
املجلس على مشروع مرسوم 
بترقية ١٧٦ محاميا من درجة 
محام (أ) إلى نائب من الدرجة 
الثانيــة، وذلــك وفقا لقانون 
تنظيم إدارة الفتوى والتشريع 

رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠.

املجلس مبا انتهت إليه اللجنة 
الوزارية املشكلة لوضع اآللية 
العمليــة املناســبة لتنظيــم 
عمليــة االنتخابــات بكامــل 
مراحلهــا مبا يكفل ممارســة 
الناخبــني حلقهــم االنتخابي 
بســهولة ويســر ويضمــن 
االلتزام بجميع االشــتراطات 
واإلجراءات الصحية لتجنب 
العــدوى وانتشــار  أســباب 
الوباء واحملافظة على سالمة 

املواطنني وصحتهم.
وأوضح للمجلس أن اللجنة 
قد استطلعت رأي إدارة الفتوى 
والتشــريع في شأن مشاركة 
املصابــني بڤيــروس «كوفيد 
ـ ١٩» فــي ظــل قيــود احلجر 
الصحي التــي فرضها قانون 
الطبية، والذي  االحتياطــات 
انتهى إلى أن احلق الدستوري 

أكد أن املشاركة في عملية االنتخاب حق أصيل كفله الدستور

من شــأنها إعــادة الطمأنينة 
واألمل للشعوب وخاصة في 
الظــروف االســتثنائية  ظل 
العصيبة التي يعيشها العالم 
التداعيات املســتمرة  جــراء 
لڤيــروس كورونــا وأثرهــا 
الــدول  اقتصاديــات  علــى 
وصحة وســالمة اإلنســان، 
وأوضــح املجلــس أن جناح 
اململكــة العربية الســعودية 
في رئاســة اجتماعــات هذه 
الــدور  املجموعــة يعكــس 
احليوي اإليجابي الذي تقوم 
به على كل املستويات ويضاف 
إلى سجل إجنازاتها املشهودة 
اقليميا ودوليا، كما يجســد 
حرصها الصادق على حماية 

اإلنسان في كل مكان.
ثم شــرح وزيــر الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح ملجلس 

رئيس الوزراء استقبل الفاضل وفريق 
حتدي رجال إطفاء شركة نفط الكويت

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد فــي قصر بيان 
أمس وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء 
بالوكالة د.خالد الفاضل يرافقه فريق حتدي 
رجال اطفاء شركة نفط الكويت، وذلك 
مبناسبة حتقيقهم املركز الثاني في بطولة 
حتدي رجال اإلطفاء العاملية التي أقيمت 
املتحدة  بالواليات  في والية تكســاس 

االميركية.
من جهة أخرى، تلقى ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد اتصاال 
هاتفيا أمس من رئيس املجلس االوروبي 
شارلز ميشيل جرى خالله بحث مجمل 
الكويت واالحتاد  املتميزة بني  العالقات 

األوروبي.
كما مت استعراض أوجه التعاون املتنامي 
بني اجلانبني في مختلف املجاالت وسبل 
التنسيق بشأنها إضافة إلى تبادل الرأي 
حيــال القضايا والتطــورات اإلقليمية 

والدولية الراهنة.
وأعرب رئيس املجلس األوروبي خالل 
االتصال عن تقديره لدور الكويت الفاعل 

في تعزيز أواصــر التعاون مع االحتاد 
األوروبي والسعي املشترك لتحقيق السالم 

في العالم.
من جهته، أشاد سمو رئيس مجلس 
الوزراء مبســتوى التعاون املتميز بني 
الكويت واالحتاد األوروبي في مختلف 
املجاالت التي حتقق مصالح الكويت ودول 
االحتاد وخاصة فــي مواجهة ڤيروس 

كورونا املستجد.
وعبر سموه عن تقديره البالغ للدور 
الذي يقوم به االحتاد االوروبي في دعم 
القضايــا العربية العادلة واحلرص على 
تعزيز االستقرار في منطقة اخلليج العربي.
وأعرب ســموه عن تضامن الكويت 
مــع دول االحتاد األوروبي في مواجهة 
االعتــداءات االرهابية التي تعرضت لها 
الدول األوروبية مؤخرا، ومؤكدا   بعض 
موقف الكويت الراسخ في مناهضة كل 
أشكال التطرف واإلرهاب ودعمها ملختلف 
اجلهود الدولية من أجل القضاء على هذه 
الظاهرة التي تهدد اســتقرار ومقدرات 

الشعوب.
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«األوقاف» تنفي 
تعيني مستشار وافد 

في مكتب الوكيل

«الشؤون»: ساري 
تفقد مبنى «الرعاية 
األسرية» املتهالك

أسامة أبو السعود

نفت وزارة األوقاف تعيني 
أي مستشــار غير كويتي في 

مكتب وكيل الوزارة.
وقالــت وزارة األوقاف في 
تصريــح صحافــي إن ما يتم 
تداولــه في وســائل التواصل 
تعيــني  بشــأن  االجتماعــي 
مستشار غير كويتي في مكتب 
وكيــل وزارة األوقاف عار عن 
الصحــة، وال ميت للواقع بأي 
صلــة. ودعت الوزارة اجلميع 
إلى ضرورة حتري الدقة فيما 
يتم نشــره ونقله في وسائل 
التواصل االجتماعي واالبتعاد 
عن اإلشاعات وعدم املساهمة في 
نشر املعلومات غير الصحيحة.

بشرى شعبان

قام الوكيل املساعد لقطاع 
الشــؤون املالية واإلدارية في 
وزارة الشــؤون عبدالعزيــز 
ســاري بجولــة تفقدية على 
مبنى وحدة الرعاية األسرية 
في مدينة سعد العبداهللا، وهو 
املبنى الذي يعاني من التهالك.

وبعد الزيارة توجه رئيس 
مجلس إدارة نقابة العاملني في 
وزارة الشؤون يحيى الدوسري 
بالشكر إلى الوكيل املساعد على 
سرعة االســتجابة ملا طالبت 
به النقابة بخصوص الكشف 

على املبنى.

أسماء ١٧٦ محاميًا متت ترقيتهم إلى نائب من الدرجة الثانية بـ «الفتوى»
مرمي بندق

وافق املجلس على مشــروع 
مرســوم بترقية ١٧٦ محاميا من 
درجة محامــي (أ) إلى نائب من 
الدرجة الثانية، وذلك وفقا لقانون 
تنظيم إدارة الفتوى والتشريع رقم 

١٢ لسنة ١٩٦٠.
وتنفرد «األنباء» بنشر األسماء:

كوثر علي رضا محمد نور الدين٭ 
ناصــر ٭  عبدالســالم  لولــوة 

عبدالعزيز البعيجان
آالء عوض حديد العنزي٭ 
فجر عبداحملسن الذربان٭ 
ضحى عبدالعزيز مهلهل الياسني٭ 
جنان احمد يوسف محمد العلي ٭ 

الدعيج
هاشم عبداحملسن عبداحلميد ٭ 

محمد الصفار
فاطمة عبداهللا الربيعان٭ 
نفله مزعل عايد الرشيدي٭ 
دالل عبدالوهــاب عبدالرحمن ٭ 

التركي
إميان حامد رشيد الفضلي٭ 
فاطمة محمد عبدالعزيز املسعود٭ 
سليمان عادل محمد الفودري٭ 
حصة مبارك ساير الظفيري٭ 
هاجر هاشم على الفيلكاوي٭ 
إسراء محمد حسن يوسف٭ 
جنالء سالم مرضي الراجحي٭ 
شريفة جعفر احمد املطوع٭ 
دانة عــادل محمد حســني بن ٭ 

حسن
سندس سليمان خليفة الدهام٭ 
فاطمــة عبــداهللا ســالم ذياب ٭ 

اخلشتي
حور خالد حسني الفيلكاوي٭ 
فاطمة علي احمد محمد البلوشي٭ 
منيرة مشاري احمد امليلم٭ 
دالل مسلم عبداهللا غريب٭ 
نوف جمال عبداهللا احلملي٭ 
مرمي رشيد حمد العنزي٭ 
بدريــة ســليمان عبدالعزيــز ٭ 

السلطان
حوراء عبدالعزيز احمد حسن ٭ 

حسني علي
دالل خليل ابراهيم حمادي٭ 
رفعة غازي زايد الديحاني٭ 

اروى سعود عبدالعزيز الزيد٭ 
الطــاف عبداللطيــف فرحــان ٭ 

حمدان مرزوق الغريب
عنود فاهم سعيد ظاهر٭ 
ابرار خالد مساعد العجيل٭ 
لولوة مبارك آل بن علي٭ 
فــي منصــور محمــد عبداهللا ٭ 

السابج
اوضــاح مرشــد حميــد خلف ٭ 

العنزي
شيخة عبدالعزيز محمد اسحق٭ 
اسراء عبدالوهاب عبدالرحمن ٭ 
الباز
دالل عبدالرحمن جاسم العمر٭ 
زينب دلي علوان جاسم العنزي٭ 
روان عادل محمد اخلليفة٭ 
لطيفة خالد سيف املشعل٭ 
مرمي عادل عبدالرزاق الهاجري٭ 
معالي علي سالم املرجتى٭ 
حنان عادل محمد املطوع٭ 
نوف محمد خالد املشعان٭ 
علياء ناصر البابطني٭ 
عائشة عبدالعزيز علي املبارك٭ 
فاطمة علي حسني عبداهللا٭ 
اسماء احمد محمد الشعيب٭ 
منيرة عبداهللا محمد الروضان٭ 
منيرة عبدالعزيز محمد العبيدي٭ 
افنان عيسى صالح املكيمي٭ 
روان فريد عبداهللا العصفور٭ 
فاطمة خالد عبداهللا الديني٭ 
مساعد فهد محمد املطيري٭ 
امل فهد سليمان السعيد٭ 
فهيد راشد حجرف العجمي٭ 
مرمي فهد سعود فهد الرغيب٭ 
فاطمة مشاري احمد حمادة٭ 
احمــد شــريدة صلبي ضيدان ٭ 

املطيري
ابراهيم رعد ابراهيم الصالح٭ 
دالل سالم علي حمادي٭ 
عبدالرحمن اسماعيل االنصاري٭ 
جمانــة عبدالرحيــم يوســف ٭ 

العبيدلي
عائشة وليد راشد بورباع٭ 
سارة حبيب عبداهللا الشراح٭ 
نوف عادل عبداهللا املانعي٭ 
دالل أسعد عبدالرحمن عبداهللا ٭ 

الرويح
نورة سليمان محمد الصالل٭ 
فجر عادل محمد العنزي٭ 
هدى عبداهللا فهد الصانع٭ 

علي محمد غالب الرشيدي٭ 
ألطاف عماد يوسف الغامن٭ 
مشعل نواف جديد العنزي٭ 
سارة علي محمد الدريع٭ 
بدر يوسف احمد بوسكندر٭ 
صباح عبدالسالم محمد العماني٭ 
محمد نداء ساري املطيري٭ 
الســيد ٭  محمــد  مضــاوي 

عبدالرحمن الرفاعي
فجر عبدالرحيم محمد ساملني٭ 
حصة محمد جعفر احليدري٭ 
عبداهللا عبدالوهاب سيد حسن ٭ 

الزلزلة
روان عبدالعظيم محمد رفيع ٭ 

معرفي
الزين مازن جراح الصباح٭ 
شهد علي هزاع الرشيدي٭ 
ابرار محمد خالد العامر٭ 
عبدالعزيز احمد عبداحملســن ٭ 

احلماد 
فواز سيف هزاع الرشيدي٭ 
رمي هادي صالح الديحاني٭ 
هبة عبدالرحمن محمد الفارس٭ 
فجر عبداهللا مساعد الضبيبي٭ 
فهد وليد محمد الناصر٭ 
دعاء فهد حمد الهران٭ 
حمود يوســف عبداهللا خالد ٭ 

احلامت
دالل عبدالوهاب يوسف احلمود٭ 
انوار مناع قبالن الشمري٭ 
حصة فيصل سريع السريع٭ 
نــوف عبدالعزيز عبداللطيف ٭ 

االبراهيم
سارة فهد بدر الكحيالن٭ 
نورة راشد عبداهللا التوحيد٭ 
ميثم محمد عباس تقي٭ 
هبة ابراهيم صالح العسعوسي٭ 
بشائر عارف احمد الياسني٭ 
حمــد عبداحملســن عبــداهللا ٭ 

املجحم
لولوة احمد يعقوب احلمدان٭ 
طيبة ماجد عبداللطيف اللهو٭ 
سعد حمود مرزوق هداب٭ 
شروق سالم علي زويد٭ 
ضحى جمال احمد الساير٭ 
محمد حبيب علي الصفار٭ 
عبداهللا هاشم سعد الطبطبائي٭ 
فاطمة عبدالوهاب علي الرومي٭ 
روان عصام عيسى عبدالرحمن ٭ 

العسعوسي

هيا عبدالعزيز ثابت احلبشي٭ 
محمد ابراهيم غلوم الدشتي٭ 
منى راشد سالم الدويلة٭ 
فيصل عبداملجيد خليل القطان٭ 
عبداهللا خلف سعود العمران٭ 
جناة حسني خليفة الطبيخ٭ 
سارة سعد علي سعد الرومي٭ 
محمد طارق عبداهللا عبداحملسن ٭ 

فهد احلماد
عبدالرحمــن محمــد مطلــق ٭ 

الصواغ
عبدالرحمن ناجي جاســم بن ٭ 

ناجي القناعي
عبداهللا علي عايد الرشيدي٭ 
مرزوق علي عايض مرشاد٭ 
عادل اسود فرحان العنزي٭ 
مبارك زويد مبارك العتيبي٭ 
ضاري سلطان سعود املطرقة ٭ 

املطيري
آمنة عمرعلي بوحمد٭ 
بدر ناصر غنام محمد العجمي٭ 
ناصر نعير ناصر الهاجري٭ 
ماجد محمد جاسم ياسني املاجد٭ 
فالح فالح صالح مهاوش٭ 
سعود فهد ســعود فهد سالم ٭ 

العجمي
عبدالرحمــن نايــف مصلــط ٭ 

العدواني
ناصر فهد دهيسان اللميع٭ 
عامرعبدالرحمــن ٭  عبــداهللا 

احلسن
احمد عيسى االنصاري٭ 

محمــد يونــس عبدالرحمــن ٭ 
الياسني

حمزة باقر حمزة السلمان٭ 
نوف فوزي صقر االرملي٭ 
وايل هاني وايــل محمد احمد ٭ 

ابوجباره
نورا ناصر عبداهللا الشطي٭ 
مسعود حمدان محمد العجمي٭ 
فاطمة فيصل امني العوضي٭ 
علــي ٭  عبدالكــرمي  ضحــى 

جعفرالكندري
هيا مزعل شفاقة العنزي٭ 
عبداهللا محمد الصالح٭ 
امل رجا ابنيان املويزري٭ 
نورا فليح مطلق الصواغ٭ 
منيرة عبدالعزيز عبداللطيف ٭ 

االبراهيم
فهد علي فهد السويجي٭ 
ناصر حمود ذايب املطيري٭ 
عبدالعزيــز ناصــر عيد ماطر ٭ 

البراك
منيــرة فهــد مدعــث النبهان ٭ 

الشمري
العنــود طارق محمــد صالح ٭ 

احمد القطان
فواز عبدالعزيز عوض ناصر ٭ 

الهاجري
خلود حمد شحنان الشحيتاوي٭ 
بدر عبدالرضا درويش صادق٭ 
علي عبدالهادي عباس القالف٭ 
طالل علي فرج اخلضري٭ 
هبة صالح عبداهللا الصالح٭ 
موضــي انور صالــح يعقوب ٭ 

الشرهان
مي عواد محمد الظفيري٭ 
عبدالوهاب بدر سيد عبدالوهاب ٭ 

الرفاعي
بدريــة عبــداهللا دعيس حامت ٭ 

فهد العتيبي
فهد عبدالرحمن محمد بدر٭ 
فجــر ابراهيــم حســني محمد ٭ 

صادق
خالد عبيد مجول العجمي٭ 
فهــد فرحــان ظرمــان مفــرح ٭ 

العازمي
عبدالعزيز صالح ناصر محمد ٭ 

يوسف العثمان
فهد عدنان محمد اجليعان٭ 
محمــد ٭  عبدالهــادي  اســماء 

الدوسري
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ثرى الكويت احتضن رفات شهداء الوطن

أخيرا احتضن ثرى الوطن رفات رجال 
عاهدوه على التضحية بحياتهم في سبيل 
رفعته، ففاحت رائحة التراب مسكا وارتفعت 

رؤوس حاملي النعوش افتخارا.
ففي تأبني جماعي حمل العســكريون 
رفات ٧ من الشهداء األبرار، التي عادت الى 
أرض الوطن، يتقدمهم نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية أنس الصالح، ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 
وكبار القيادات األمنية والعسكرية وأهالي 

وأسر الشهداء.
وشــدد نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور على 
احلرص على مشاركة ذوي الشهداء مراسم 
الدفــن ملا بذلوه للدفاع عن الوطن وأمنه، 
ســائال اهللا أن يفســح فــي قبورهم وأن 

يجعلهم من أهل الفردوس بإذن اهللا. 
ونقل املنصور خالص تعازي ومواساة 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وســمو ولي عهده األمني الشــيخ مشعل 
األحمد ألسر الشهداء سائلني العلي القدير 
ان يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم اهلهم 

الصبر والسلوان.
وشكر املنصور األهالي وذوي شهداء 
الكويت لتقبلهم هذا األمر متمنيا لهم الصبر، 
آمال من كل مواطن كويتي شريف أن يكون 

في منزلة هؤالء الشهداء.
من جهتــه، أكد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير شــؤون مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة أنــس الصالح حرص 
حكومة الكويت على استرداد رفات الشهداء 
والسعي السترداد رفات آخر الشهداء، مشيدا 
ببطوالت األسرى واملفقودين الذين ضحوا 
بأنفســهم من اجل الكويت وضربوا مثاال 
يحتذى به في الوطنية والفداء وســجلوا 
أسماءهم في سجل الشرف والبطولة بعد 
ان واجهوا املوت بكل شجاعة وبسالة في 
ســبيل رفعة هذا الوطن العزيز وسالمة 

أراضيه.
وأكــد الصالــح العمــل على مبــادرة 
إلطالق أسماء الشهداء على املرافق تكرميا 
لتضحياتهم في سبيل الوطن، مشيرا إلى 

أن هذا أقل واجب يقدم للشهداء.
وتوجه الصالح بالشكر والتقدير الى 
االدارة العامة لألدلة اجلنائية على اجلهود 
الكبيرة التي تبذلها والتي تسهم بشكل فعال 

في حتديد مصير اسرى ومفقودي الكويت 
من خالل عمليات التعرف على الرفات التي 
يتم تسلمها من السلطات العراقية، مؤكدا 
استمرار عمليات التعرف على باقي الرفات 
التي تسلمتها الكويت واإلعالن عن هوية 

من يتم التعرف على رفاته.
مــن جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية 
الســابق الفريــق أول متقاعــد محمــود 
الدوســري: لقد نال هؤالء األبطال شرف 
الشهادة وهي مرتبة األنبياء والصديقني، 
موضحا ان ابنه استشهد أثناء عمله خالل 
عام ٢٠٠٧ وهو بالقرب من هؤالء الشهداء.

وأكد ان مكرمة وزيري الداخلية والدفاع 
وحضور القادة العسكريني هو عرفان لدور 
الشهيد ومكانتهم الرفيعة ورسالة لألجيال 
ان التضحية في سبيل الوطن شرف عظيم.

من جانبه، قال شــقيق الشــهيد وليد 
اجليران «محمد اجليران» انه تلقى اتصاال 
من فريق البحث عن األسرى ليخبره بأن 
شــقيقه الشــهيد مت التعرف علــى رفاته 
فكان لنا شيئا كبيرا بأن مت التعرف على 
مصير هذا الشــهيد البطل فهو شرف لنا 
وللكويت متمنيا ان يتم العثور على آخر 

أسير ومفقود.

في جنازة عسكرية بحضور وزيري الدفاع والداخلية وأهالي وأسر الشهداء

الوزيران الشيخ أحمد املنصور وأنس الصالح في مقدمة احلضور في مراسم الدفن

ثرى الكويت يحتضن أحد شهداء الكويت

جنازة عسكرية لشهداء الوطن أحد الشهداء محموال على األعناق

أنس الصالح مصافحا أحد احلضور من ذوي الشهداء الشيخ أحمد املنصور يسلم علم الكويت لذوي أحد الشهداء

كبار احلضور وأهالي الشهداء خالل الدفن

وزيرا الدفاع والداخلية يتقدمان املشيعنيأداء الصالة على شهداء الكويت

أسماء 
الشهداء

الشهيد مشعل إبراهيم ٭ 
اخلليفي

الشهيد برجس عشوي ٭ 
اخلالدي

الشهيد ســالم راشد ٭ 
الدوسري

الشهيد وليد إبراهيم ٭ 
اجليران

الشهيد منذر نعمان ٭ 
السيف

الشــهيد حسني علي ٭ 
القبندي

الشــهيد خالــد فراج ٭ 
الدوسري

الصالح: سنعمل على مبادرة إلطالق أسماء الشهداء على املرافق تكرميًا لتضحياتهم في سبيل الوطناملنصور: حرصنا على مشاركة ذوي الشهداء مراسم الدفن ملا بذلوه للدفاع عن الوطن وأمنه
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املستشار/ رئيس احملكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

 

تعلن إدارة الكتــاب باحملكمة الكــليــة عن بيع العقار املوصوف فيما يلي باملزاد العلني 
العدل  بقصر  الثاني  بالدور   -  48 قاعة   -  ٢٠٢٠/١٢/١٦ املوافق  األربعاء  يوم  وذلك 
رقم  الدعوى  يف  الصـادر  احملكمــة  حلكم  تنفيذًا  وذلك   - صباحـــًا  التاسعــة  الساعــة 

٢٠١4/٢٢٠ بيوع/٢.
املرفوعة من:     بدور أحمد محمد مهنا

ضـــــــــــــــــد:     ١- وائل باقر عبداخلضر العلي 
٢- بـنــك االئتمــان الگويـتـي  

أوالً: أوصاف العقار: )طبقًا لشهادة األوصاف املرفقة(
- عقار الوثيقة رقم2002/3620 الكائن مبنطقة صباح السالم - قسيمة رقم ۹۹ قطعة رقم ٧ من 
املخطط رقم م/36٩62 ومساحته 3٩٥٫٥م2 وذلك باملزاد العلني بثمن أساسي قدره 2٥2000 د.ك. 
- يقع العقار يف منطقة )صباح السالم( قطعه رقم )۷( شارع رقم )۱( جادة )6( منزل رقم )١١( 

قسيمة رقم )۹۹( من املخطط رقم م/36٩62.
- العقار مثار النزاع  عبارة عن بيت سگن خاص )نظام حكومي( مساحته )3٩٥٫٥م2( يقع على 
شارع واحد داخلي فرعي، ومگون من دورين )أرضي، وأول( وحالته قدمية والتكييف مرگزي 

والتگسية اخلارجية حجر جيري.
ديوانية، حمام( گما  األرضي: مگون من )صالة، صالون، غرفة، مطبخ حتضيري،  الدور   -

يوجد ملحق خلفي يوجد به )مطبخ، غرفتان، حمام(.
- الدور األول: مگون من )صالة، أربع غرف، حمامني( والسطح ال يوجد به أية غرف.

 ثانيًا: شروط املزاد:

أوالً        : يبــــدأ املزاد بثمن أساسي قرين العقار ويشترط للمشاركة يف املزاد سداد خمس ذلك الثمن 
على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحد 

البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثــانــيــــــــــًا: يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

واملصروفات ورسوم التسجيل.
ثــــالثـــــــــــًا: فإن لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كاماًل وجب عليه إيداع خمس الثمن على األقل وإال 

أعيدت املزايدة على ذمته يف نفس اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
رابعـــــــــــــًا: إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد عليه إال إذا تقدم يف هذه اجللسة 
بإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد  من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً 

املزايدة يف نفس اجللسة على أساس هذا الثمن.
خامســــــــًا: إذا لم يقم املزايد األول بإيداع الثمن كاماًل يف اجللسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر 
تعاد املزايدة فوراً على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة 
وال يعتد يف هذه اجللسة بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف 

مبا ينقص من ثمن العقار.
ومصروفات  امللكية  وتسجيل  نقل  رسوم  احلــاالت  جميع  يف  املــزاد  عليه  الراسي  يتحمل  سادســــــــًا: 
إجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك وأتعاب احملاماة واخلبرة ومصاريف اإلعالن والنشر 

عن البيع يف الصحف اليومية.
سابعــــــــــًا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات البيع وعلى مسؤوليتهم دون 

أن تتحمل إدارة الكتاب باحملكمة الكلية أي مسؤولية.
ثامنـــــــــــــًا: يقر الراسي عليه املزاد بأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــه: ١- ينشر هذا اإلعالن عن البيع باجلريدة الرسمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.
2- حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 2٧٧ من 

قانون املرافعات.
نزعت  كان من  »إذا  أنه  املرافعات على  قانون  املــادة 2٧6 من  األخيرة من  الفقرة  تنص   -3
ملكيته ساكناً يف العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير 

عقد إيجار لصاحله بأجرة املثل«.
ملحوظة هامة:  يحظر على جميع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركـة يف املــزاد على القسائم 
أو البيوت املخصصة ألغراض السكن اخلاص عماًل بأحكام املادة 230 من قانون الشركات التجارية 

املضافة بالقانون رقم ٩ لسنة 2008.

جهود مشكورة 
في وحدة الغدد الصماء

يبــذل رئيس وحدة 
فــي  الصمــاء  الغــدد 
الصبــاح  مستشــفى 
د.عــادل رضــا جهــودا 
كبيرة فــي تطوير آلية 
العمــل داخــل الوحدة، 
وتقدمي أفضل اخلدمات 
العالجيــة للمرضــى، 
فضال عن سعة صدره 
ودماثــة أخالقــه ورقي 
تعاملــه معهــم ومــع 

مرافقيهم.
عســاك عالقــوة يــا 
دكتور، وكثــر اهللا من 

د.عادل رضاأمثالك.

حسني لـ «األنباء»: ٣ عوامل وراء انخفاض اإلصابات بڤيروس «كورونا»

العنزي: جناح عملية قسطرة نوعية للقلب ألول مرة بالشرق األوسط

حنان عبداملعبود

أرجع استشــاري طــب األطفال 
واملناعة االكلينيكية د. ميثم حسني 
انحســار عدد االصابات في الفترة 
االخيرة، وكذلك نسبة االصابة مقارنة 
بعدد املســحات وأعداد الوفيات في 

االسابيع املاضية الى عدة عوامل.
وقال حسني في تصريح خاص 
لـ «األنبــاء» ان العامل االول يعود 
الى زيادة نســبة املســحات والتي 
ساهم القطاع اخلاص بعمل العديد 
منها للمخالطني واملشتبه بإصابتهم 
مما زاد من قدرة النظام الصحي في 
الكويت على إجراء مسحات مختلفة 
لشــرائح ايضا مختلفة فــي العمر 

حنان عبداملعبود

أعلن رئيس قسم أمراض القلب 
للكبار مبستشفى األمراض الصدرية 
د.عبداهللا العنزي عن إجراء عملية 
قسطرة قلب تعد األولى من نوعها 
على مستوى الشرق األوسط ملريض 
فــي العقــد الرابع من عمــره. وقال 
العنزي فــي تصريــح صحافي إن 
املريض كان يعاني من جلطة حادة 
في القلب ادت الى ضعف شديد في 
عمل عضلة القلب، والذي نتج عنه 

تسمح بالتجمعات الكبيرة، خصوصا 
في ظل عدم عودة الطلبة الى املدارس 
واجلامعات وااللتزام بالتعليم عن 

واالعراض وغيرها.
وأضاف أن العامل الثاني نتيجة 
زيادة عدد الوفيات ودخول املستشفى 
للكثيرين من االسر الكويتية وغيرها 
والذي ولد حاجزا من القلق، ورمبا 
احلذر لدى الكثير من العوائل لاللتزام 
مرة اخرى باالشــتراطات الصحية 
وبصورة دقيقــة خاصة مع دخول 
موســم الشــتاء وحترز االشخاص 
من االمراض املوسمية كاحلساسية 
واالنفلونزا وغيرها مما ساهم ايضا 
في تقليل عدد احلاالت في ڤيروس 

كورونا املستجد.
أما العامل الثالث فيتمثل في عدم 
وجود مناسبات اجتماعية او عطل 
رسمية أو مناسبات دينية وغيرها 

فشــل حاد بوظائــف الكلى والكبد، 
مؤكدا أن املريض كان بصحة جيدة 
قبل اصابته بهــذه اجللطة احلادة، 
وان القسطرة التشخيصية كشفت 
عن وجود ضيق شــديد وانســداد 
في كل الشــرايني التاجيــة للقلب، 
فكانت عملية القلب املفتوح وتبديل 
الشرايني التاجية كانت احد اخليارات 
العالجيــة ولكــن مت اســتبعادها 
خلطورتهــا العالية في ظل الوضع 

اإلكلينيكي احلرج للمريض.
ولفــت إلى أنه أجريت للمريض 

مع احلــاالت املختلفــة وفق درجة 
خطورتها نتيجة اخلبرة املتراكمة 
في االشهر السابقة حلاالت الكورونا 
في اجنحة الباطنية وغيرها وكذلك 
املســح املستمر للحاالت قبل اجراء 
العمليات اجلراحية والوالدة وغيرها 
والتي تساهم في اكتشاف احلاالت 

مبكرا».
واختتم مقدما النصح بضرورة 
االلتــزام بالتعليمــات الصحية من 
التباعد االجتماعي وعدم التجمع في 
االماكن املغلقة وغسل اليدين ولبس 
الكمام ومستقبال بالتحضير لبرامج 
التطعيم التي ستســاهم في كســر 
حلقــة احلاالت املصابــة من عدوى 

كورونا املستجد.

نســبة الوفاة في احلاالت املشابهة 
قد تصل الى ٧٠٪ وذلك بالرغم من 
اجراء عمليات القســطرة العالجية 
االعتيادية. وبني العنزي أنه اجرى 
العملية الناجحة مبشــاركة رئيس 
وحدة القســطرة د. خالد املري ود. 
موســى اكبر ود.أحمد إمام. كما مت 
عــرض احلالة في مؤمتر طبي على 
مستوى الشرق االوسط متت خالله 
االشــادة من قبل املختصني في هذا 
املجــال بدرجة اتقان اجراء العملية 
واخلدمة الطبية التي قدمت للمريض.

بعــد فلم تكــن هناك مناســبات او 
احتفــاالت تســمح بانتشــار ونقل 

العدوى بني االشخاص.
وأوضــح ان هذا ال يعني ان هذا 
االنخفاض يؤخذ على محمل التساهل 
ولكن يجب االلتزام بالتعليمات بحيث 
تكــون الفترة القادمة في ظل تزايد 
االعــداد في مناطق مختلفة بالعالم 
موضعــا للحــذر الى حــني وصول 
التطعيم الذي سيســاهم الى درجة 
ما في كسر حلقة االنتشار الوبائي 

واجلائحة.
واضــاف «امــا انخفــاض عــدد 
الوفيات والدخول للحاالت للعناية 
املركــزة فترجع الى قــدرة الطواقم 
الطبية في املستشفيات على التعامل 

قســطرة عالجية وتركيب دعامات 
دوائيــة لعالج انســداد الشــرايني 
التاجيــة للقلــب، كمــا مت تركيــب 
مضختــني ملســاندة عمــل بطينني 
القلــب األيســر واالميــن وذلك عن 
طريق القسطرة. وتابع العنزي أنه 
بعد تركيب هــذه التقنية احلديثة، 
والتــي ســاهمت إلى حــد كبير في 
إعادة عمل القلــب لضخ الدماء من 
جديد بصــورة جيدة، عادت بعدها 
وظائف الكلى والكبد مرة أخرى الى 
مســتواها الطبيعي. وأشار إلى أن 

شدد على احلذر في الفترة املقبلة حلني وصول التطعيم في ظل تزايد األعداد في مناطق مختلفة بالعالم

د. ميثم حسني

د.عبداهللا العنزي

«األسر املتعففة» 
تنفق ٢٧٥٠٠٠ 

دينار على الغارمني

ليلى الشافعي

قالــت مرمي محمــد املنيع 
رئيس جلنة العمل التطوعي 
باجلمعيــة الكويتية لألســر 
املتعففــة إن اجلمعيــة قامت 
بتسديد العديد من االلتزامات 
اخلاصة باألسر املتضررة جراء 
تراكم الديون وازدياد األعباء 
املترتبــة عليها نظــرا لتزايد 

الضغوط املعيشية.
وأضافت أن اجلمعية وخالل 
ثمانية شهور قدمت مساعدات 
للعشرات من حاالت الغارمني 
والغارمات عملت فيها اجلمعية 
على تسوية مديونياتهم وإقالة 
عثراتهم وإزالتها عنهم حتى 
بلغ مجموع ما أنفقته اجلمعية 
من تبرعات احملســنني الكرام 
فــي هــذا املشــروع مــا يزيد 
الـ٢٧٣٤٥٧ دينارا في الربعني 
الثاني والثالث من هذا العام.

مرمي محمد املنيع

٣٣٧ إصابة جديدة بـ «كوفيد - ١٩» وحالتا وفاة
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٣٣٧ 
إصابة جديدة باملرض لترفع إجمالي عدد 
احلاالت املســجلة في البالد إلى ١٤٠ ألف 
و٣٩٣ حالة، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة 
نتيجة مضاعفات املرض، ليرتفع إجمالي 
عدد الوفيات الناجمة عن املرض حتى أمس 
إلى ٨٦٨ حالــة. وقالت وزارة الصحة في 
البيان اإلحصائي اليومي للوقوف على آخر 
مستجدات الڤيروس: إن من بني احلاالت 

السابقة التي ثبتت إصابتها حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص املخالطني لها.

وأكدت الوزارة شفاء ٦٧٠ حالة من املرض 
خالل الـ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع إجمالي 
عدد حاالت الشفاء إلى ١٣٢ ألفا و٨٤٨ حالة، 
وبنسبة ٩٤٫٦٪ من إجمالي اإلصابات في 
البالد، وذلك عقــب التأكد من متاثل تلك 
احلاالت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية 

الالزمة واخلطوات املتبعة بهذا الشأن.
وأوضحــت أن عدد من يتلقى الرعاية 

الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ ٨٠ حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتهــا مبرض «كوفيد-١٩» 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة ٦٦٧٧ 

حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد املسحات التي 
مت إجراؤها خالل الـ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
الفحوصات  ليبلغ مجموع  ٤٤٩٢ مسحة، 
منذ بداية اجلائحة حتى اآلن مليونا و٥٦ 
ألفا و٤٩٣ فحصا مخبريا، وبذلك تبلغ نسبة 

اإلصابات اجلديدة من املسحات ٧٫٥٪.

النائب العام كّرم البدر 
مبناسبة منحه جائزة

«حامد العثمان» للتميز

أسامة أبو السعود

استقبل النائب العام املستشار ضرار علي العسعوسي 
ـ مبكتبه صباح أمس، بحضور احملامني العامني في النيابة 
العامة، اســتقبل مدير نيابة العاصمة ســابقا ناصر البدر، 
مبناسبة منحه جائزة (حامد العثمان) للتميز خالل االجتماع 
الثاني عاشــر للنــواب العموم واملدعيــني العامني مبجلس 
التعاون الذي عقــد مؤخرا عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، 
وسلمه نيابة عن األمانة العامة ملجلس التعاون درع وشهادة 
التقديــر، وذلك تقديرا جلهــوده وإجنازاته إبان فترة عمله 
بالنيابة العامة مديــرا لنيابة العاصمة وحتليه باإلخالص 
والتفاني في عمله ومنوذجا مشــرفا يحتذى لرجال النيابة 

العامة.

املستشار ضرار علي العسعوسي يكرم ناصر البدر
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احلكمة فــي هذه احلياة أن تكون ورقة بيضاء وبيدك 
ممحاة متسح بها الزالت واآلالم.. ترى الدنيا ما تسوى!

كلنا سمعنا بالبال.. فما البال؟
هذه كلمة عامية أم فصحى؟

الكل إذا حادثته وحاورته وســألته عن حاجته قال: أبي 
راحة البال.

اِت َوآَمنُوا ِمبَا  اِحلَ َِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ قال تعالى:(َوال
ئَاِتِهْم  بِِّهْم َكفََّر َعنُْهْم َســيِّ ٍد َوُهَو اْحلَقُّ ِمن رَّ َل َعلَى ُمَحمَّ نُزِّ

َوأَْصلََح بَالَُهْم) (محمد- ٢).
إذن، كلمة بال فصيحة وليســت عامية، والبال موضع 

الفكر، والفكر موضعه العقل والقلب.
وللبال شــروط مذكورة في كتاب اهللا تعالى: اإلميان 
باهللا، عمل الصاحلات، العمل بتعاليم ما أنزل على سيدنا 

محمد ژ.
اللهم أرح قلوبنا وبالنا من كل سوء. 

وأعود لعنوان مقالنا اليوم لنجول في «املرأة.. وراحة البال»
اإلسالم رحم املرأة وجعلها تتفرغ ألسرتها، فوفر لها 

ما يسمى براحة البال. 
ُ عليه َوَسلََّم، َفقاَل:«  َجاءَ َرُجٌل إلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاَّ
َمن أََحقُّ النَّاِس بُحْسِن َصَحابَِتي؟ قاَل: أُمَُّك قاَل: ثُمَّ َمْن؟ قاَل: 
ثُمَّ أُمَُّك قاَل: ثُمَّ َمْن؟ قاَل: ثُمَّ أُمَُّك قاَل: ثُمَّ َمْن؟ قاَل: ثُمَّ أَبُوَك».
 فهنا ذكرت في احلديث الشــريف ثالث مرات تكرميا 

لها واعترافا بحقها وفضلها.
واإلسالم حرم على املرأة الصالة أثناء الدورة الشهرية 
والنفاس وفريضة احلج إذا لم يكن معها محرم وفريضة 
اجلهاد والشــهادة وأســقط عنها النفقة وحضور اجلمع 

وصالة اجلماعة.
اإلسالم أوجب لها املهر مبجرد العقد عليها، واإلسالم رحم 
املرأة فورثها من زوجها حتى لو مات مبجرد عقده عليها.
واإلسالم رحم املرأة فحرم طالقها وهي حائض مراعاة 

حلالها وحتى ال تطول عليها العدة.
اإلسالم رحم املرأة فجعل لها ميراثا من زوجها وإخوانها 

وأوالدها ووالديها وال تتحمل شيئا من النفقة.
واإلسالم رحم املرأة فحرم نكاحها بال ولي وال شهود 
حتى ال تتهم في عرضها ونسب أوالدها، وأوجب على من 

قذفها باجللد ثمانني جلدة وال تقبل شهادته أبدا.
اإلسالم عزز مكانة املرأة، فجعل من يُقتل في سبيلها 

ليحافظ على عرضها ويدافع عنها جعله اهللا شهيدا.
اإلســالم رحم املرأة حتى بعد موتها فال يغســلها إال 

زوجها أو نساء مثلها.
اإلسالم رحم املرأة، فجعل كفنها أكثر من كفن الرجل، 

فتكفن في خمسة أثواب رعاية حلرمتها.
اإلسالم أوجب لها اخللع إذا كرهت زوجها وأبى طالقها.
اإلسالم كرمها حتى في موتها عند الصالة عليها تكون 
أبعد عن اإلمام ويقف وسطها ليستر جسدها عمن وراءه.

هكذا كرم اإلسالم املرأة وهكذا هو الرد على احلداثيني 
الذين يرون عري املرأة وانسالخها عن دينها وقيم اإلسالم 

العظيمة في احملافظة عليها أفضل عندهم.

ومضــة: عزيزي القارئ حاول أن تريح بال املرأة اللي 
عندك أماً، أختاً، زوجة، عمة، خالة..

راحة بال املرأة أن تشعرها مبودتك، فهي كالورد والزهر 
حتب الرعاية خوفا على رونقها.

إن أعلى درجات التحضر والعلم والتدين أن تكرم هذه 
املرأة وتريح بالها.

آخر الكالم: املرأة كالزجاج إن تعاملت معها بغلظة وعنف 
كســرته، وإن تعاملت معه برفــق ولطف رأيت من خالله 

أجمل ما في احلياة.

زبدة احلچي: يقول العم القدير سلطان احلثلني أبو راكان: 
لو وضعــت كنوز الدنيا كلها بني يــدي امرأة حتبك ولم 
تشــعرها بتقديرك لها في «كلمة شكر» أو عبارة ثناء أو 

إعجاب تكون كأنك لم تعطها شيئا.
ويواصــل أطال اهللا في عمره: خلــق اهللا املرأة كالً 
ال يتجزأ.. عقال وقلبا وجســدا، والتعامل مع اجلســد 
وحده فقط تفريغ للمرأة من جوهرها اإلنساني بل إنكار 
لوجودها احلقيقي ذاته، فهي الرحمة واملودة قال تعالى: 
ِّتَْسُكنُوا  (َوِمْن آيَاِتِه أَْن َخلََق لَُكم مِّْن أَنُفِســُكْم أَْزَواًجا ل
َِّقْوٍم  ِإلَيَْها َوَجَعَل بَيْنَُكم مََّودًَّة َوَرْحَمةً ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليَاٍت ل

يَتََفكَُّروَن - الروم: ٢١).
انه االرتباط الفكري والعاطفي جســدا وروحا، فأنت 
أيها الرجل بيدك شقاؤها وتعاستها، فأرح بالها تنل حبها.
الوصية الذهبية للرجال والنســاء.. ريحوا بالكم فما 

الدنيا إال متاع الغرور.

تعزية: أتقدم ببالغ احلزن واألسى واأللم إلى أخي وأستاذي 
سعادة السفير حفيظ محمد سالم العجمي سفيرنا في دولة 
قطر الشقيقة وعائلته الكرمية لوفاة فقيدنا الغالي املغفور 
لــه بإذن اهللا تعالى (عبداهللا) الذي وافاه األجل احملتوم في 
لندن، وال نقول إال ما يرضي ربنا (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

ألول مرة حاولت أن أرثي هذا االبن الصالح البار بوطنه 
وأهله وصحبه استعصت علّي الكلمات وضاعت سطوري 
وبقيت دمعاتي في محاجرها في هذا (الفقيد) الذي احوج 
ما يكون لدعائنا جميعا، فــال تبخلوا على عبداهللا حفيظ 
محمد ســالم العجمي بالدعاء، واهللا عّز وجّل يصبر أهلنا 
فــي مصابهم األليم، وعظم اهللا أجــرك وجبر عزاك يا أبا 
محمد، وما لك إال الصبر بعد أن اســترد اهللا أمانته عنده، 
وتســقط دمعات يا عبداهللا، فاللهم اجعل قبره روضة من 
رياض اجلنة وأوسع مدخله وأكرم نزله وارزقه الفردوس 

األعلى من اجلنة.
في جنات عدن في جنة اخللد مع زمرة املقربني وبشره 

بروح وريحان وجنة نعيم.
وِقه برحمتك من عذاب اجلحيم وأنزله منازل الصديقني 
والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.. يا أهلي وعزوتي 
في داخل  الكويت وخارجها ال تنسوه بدعائكم الصالح له.

.. في أمان اهللا 

ومضات

املرأة.. وراحة البال!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

تشغيل احملطة املغذية ملركز إطفاء مدينة صباح األحمد البحرية

العتيبي لـ «األنباء»: «الكهرباء» تطلق التيار املغذي
ملركز إطفاء مدينة صباح األحمد البحرية

«السكنية»: استكمال طريق املطالع إلى مدينة «نواف األحمد»
عادل الشنان

للرعاية  العامة  أصدرت املؤسســة 
الســكنية تنويها حول ما مت تداوله في 
وسائل التواصل االجتماعي اخلاص بنهاية 
أحد الطرق الرئيســية مبدينة املطالع 
واجلهة الغربية وعلى حدود املشــروع 

وباجتاه مدينة الشــيخ نواف األحمد، 
حيث أشارت «السكنية» إلى أنها بصدد 
االنتهاء من تركيب احلواجز الالزمة قبل 
آخر مخرج من الطريق كإجراء احترازي 
لألمن والسالمة. وأضافت أن اإلجراءات 
االحترازية اجلاري استكمالها ستمكن 
من االلتفاف العكسي من الدوار العلوي 

وكذلك عدم وجــود أي حركة مرورية 
باجتاه نهاية الطريــق كما هو موضح 
بالڤيديو املتداول.وبينت «السكنية» أن 
الطريق املذكور سيتم استكماله مستقبال 
من قبل اجلهات املعنية للربط مع مدينة 
الشيخ نواف األحمد والطرق السريعة 

احمليطة مبدينة املطالع.

دارين العلي

أعلــن الوكيــل املســاعد 
لشبكات التوزيع الكهربائية 
م. مطلق العتيبي عن إيصال 
التيــار ملركز إطفــاء مدينة 
صباح األحمد البحرية، وذلك 
بعد جهود مشتركة بني وزارة 
الكهرباء واملاء وشركة «آللئ 
الكويت العقارية» الشــركة 
املطــورة ملشــروع مدينــة 
صباح األحمد البحرية. وقال 

العتيبي في تصريح خاص 
لـ«األنبــاء» إنه مت تشــغيل 
احملطة املغذية للمركز صباح 
أمس االثنني، حيث مت اإلسراع 
التشــغيل حلاجة  بعمليــة 
املنطقــة إليــه، كونه يغطي 
املنطقة اجلنوبيــة ومدينة 

صباح األحمد البحرية.
ولفت إلــى أن العمل في 
املشــروع اســتمر على قدم 
وســاق حتــى مت إجنــازه 
بالكامل، مشيرا إلى أن قطاع 

شبكات التوزيع قام بتغذية 
املركــز بأحمال إجمالية ٠٫٥ 
ميغا واط بواســطة كيبالت 

الضغط املنخفض.
وأكــد العتيبــي حــرص 
وزير الكهرباء واملاء د. خالد 
الفاضل على إجنــاز تزويد 
املشــاريع اخلدمية بالطاقة 
في جميع املناطق بالسرعة 
املطلوبة؛ ليتمكن املواطنون 
واملقيمون مــن االنتفاع بها 

على أكمل وجه.

أكد احلرص على تزويد املشاريع اخلدمية بالطاقة في جميع املناطق بالسرعة املطلوبة

م. مطلق العتيبي

تغذية املركز بأحمال إجمالية ٠٫٥ ميغاواط بواسطة كيبالت الضغط املنخفض
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قال رئيس مجلــس األمة مرزوق الغامن: 
إن الكويت تعول دائما على مجلس التعاون 
اخلليجــي بوصفــه أصــال سياســيا وقدرا 
إستراتيجيا، مؤكدا أنها ستظل تؤمن بالكيان 

اخلليجي.
جاء ذلــك في كلمــة ألقاها الغــامن امس 

باالجتمــاع الدوري الرابع عشــر لرؤســاء 
مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة 
بدول مجلس التعاون الذي عقد عبر تقنية 

االتصال املرئي.
وذكر الغــامن أن إميان الكويــت بالكيان 
اخلليجــي لن يتزحزح مهمــا لبدت أجواءه 

الغيــوم العابــرة، الفتا الى أن هــذا اإلميان 
متجــذر ومتأصل في كل الــدول اخلليجية 
بنفس القــدر واحلجم. وأضاف الغامن: «لن 
اكشــف سرا عندما أقول إن املغفور له بإذن 
اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح كان سيسر كثيرا عندما يرانا 

مجتمعني مجددا، مثله مثل صاحب السمو أمير 
البالد الشــيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 
حفظه اهللا ورعــاه الذي يعول كثيرا علينا 
كخليجيــني ويراهــن دوما علــى تعاضدنا 
وتكاملنا». وقال الغامن: «أســأل اهللا العلي 
القدير، أن يدمي تواصلنا كخليجيني، قيادات 

وحكومات وبرملانات ونخب وشعوب، وأن 
يوفقنا ملزيد من العمل والتعاون املشــترك 

لرفعة دولنا وشعوبنا».
وشارك في االجتماع أمني سر مجلس األمة 
أمني ســر الشعبة البرملانية النائب د.عودة 
الرويعي وأمني عام مجلس األمة عالم الكندري.

ل دائمًا على مجلس التعاون وإميانها  الغامن: الكويت تعوِّ
بالكيان اخلليجي لن يتزحزح مهما لّبدت أجواءه الغيوم العابرة

خالل كلمة ألقاها أمس باالجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول املجلس الذي عقد عبر تقنية االتصال املرئي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامنرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وامني سر املجلس النائب د.عودة الرويعي واألمني العام عالم الكندري ومشعل العنزي خالل االجتماع

الساير: تعديل قوانني «االنتخاب» وإلغاء القوانني املقّيدة 
للحريات و«الدائرة اإلدارية» وبرنامج عمل احلكومة أهم أولوياتي

أكــد مرشــح الدائــرة 
الثالثــة مهند الســاير أن 
األولويات املستحقة خالل 
الفترة املقبلة، وفي املرحلة 
األولــى من عمــر البرملان 
يجــب أن تتضمن تعديل 
قانون االنتخاب، وتعديل 
املرتبطــة  النصــوص 
باحلريــات، إضافــة إلــى 
تعديل قانون إنشاء الدائرة 
اإلدارية، وإلزام احلكومة 
بتقــدمي برنامــج عملهــا، 
وســرعة تقــدمي وإقــرار 
قانــون العفــو الشــامل، 
والتعديل الفوري لالئحة 

مجلس األمة الداخلية.
فــي  الســاير  ودعــا 
تصريــح صحافــي أبناء 

مظاهــر اخللــل فــي التأثير 
على إرادة الناخبني من خالل: 
التصويت بالبطاقة املدنية ملنع 
نقل األصوات، وإنشاء هيئة 
رقابية للتدفقات املالية (املال 
السياسي)، ومنع التعيينات 
السياســية  الصبغــة  ذات 
باعتبارها جرمية من جرائم 

االنتخاب.
ضــرورة  إلــى  ولفــت 
املرتبطة  النصــوص  تعديل 
باحلريــات أينمــا وردت في 
القانــون (تقنيــة املعلومات 
- املطبوعــات والنشــر - 
احلبس االحتياطي - ضمانات 
التقاضي وغيرها)، للحفاظ 
على سقفها الذي أراده املشرع 
الدستوري من العبث، مطالبا 

احلكومــة بتقــدمي برنامــج 
عملهــا عمال بنــص املادة ٩٨ 
من الدستور، على أن يتضمن 
هذا بيانا واضحا ومددا زمنية 
محــددة حــول اإلجــراءات 
احلكوميــة املتخذة أو املقرر 
اتخاذها في قضايا التعديات 
على املال العام ومؤسســات 
الدولة مثل (صندوق اجليش 
- اليوروفايتــر - شــبهات 
غســيل األموال - التأمينات 
االجتماعيــة - الصنــدوق 
املاليــزي - مصروفات أزمة 
كورونا - صنــدوق املوانئ 
- مشــاريع الديوان األميري 
- مخالفــات عمليات اإلقرار 
املالي) وغيرها من شــبهات 

الفساد واإلفساد.

الكويت قاطبة واملرشحني على 
وجه اخلصوص ومن يعتقد 
أن هذه املطالبات تتســق مع 
رؤيته ورأيه الى االنضمام له 
في ما أســماه «بيان اجللسة 
األولى»، حتقيقا للغاية النبيلة 
وحماية حلقوق الشعب وذودا 

عن حرياته وأمواله.
وأوضح الساير أن تعديل 
قانــون االنتخــاب يجــب أن 
العدالــة واملســاواة  يحقــق 
والتمثيــل احلقيقــي إلرادة 
األمة مبا يتضمنه من إنشاء 
هيئة مستقلة لإلشراف على 
االنتخابات، ومبا مينع التدخل 
املباشر أو غير املباشر الرسمي 
أو غير الرسمي، وتعديل النظم 
القانونيــة املرتبطة لكشــف 

العمومية  الدعــوى  بتوحيد 
ونقل تبعية األجهزة (األدلة 
اجلنائية - الطب الشــرعي 
- اإلدارة العامة للتحقيقات) 
للسلطة القضائية صونا لها 
السياســية  التأثيــرات  مــن 
والتنفيذية وحماية حلقوق 

املتقاضني.
وبــني أن تعديــل قانــون 
إنشاء الدائرة اإلدارية بتمكني 
القضاء من النظر في مسائل 
منح وســحب اجلنســية من 
شــأنه احلفاظ علــى الهوية 
الوطنيــة مــن أي ابتــزاز أو 
تهديد أو تأثير سياسي والعمل 
على صــون كرامــة الكويت 

والكويتيني.
وشدد الســاير على إلزام 

ولفت إلى سرعة تقدمي 
وإقرار قانون العفو الشامل 
في قضايا الرأي والقضايا 
السياســية حماية ألبناء 
الشعب الكويتي وترسيخا 
إلرادتهم احلرة في التعبير.
الســاير  وخلــص 
إلــى املطالبــة بالتعديــل 
الفــوري لالئحــة مجلس 
األمة الداخلية مبا يضمن 
صالحية النائب بتوجيه 
األسئلة البرملانية دون قيد 
أو حجب وإلغاء النصوص 
التــي حتد من صالحياته 
أو تســمح ملكتب املجلس 
إرادتــه  بالتأثيــر علــى 
وحقوقه مبا يتعارض مع 

حقه بتمثيل األمة.

مرشح الدائرة الثالثة شدد على ضرورة اإلسراع في تقدمي وإقرار قانون العفو الشامل

مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير

ندعو أبناء الكويت قاطبة واملرشحني على وجه اخلصوص ومن يعتقد أن هذه املطالبات تتسق مع رؤيته ورأيه إلى االنضمام لنا في «بيان اجللسة األولى» حتقيقًا للغاية النبيلة وحماية حلقوق الشعب

تعديل قانون االنتخاب يجب أن يحقق العدالة واملساواة والتمثيل احلقيقي إلرادة األمة مبا يتضمنه من إنشاء هيئة مستقلة لإلشراف على االنتخابات ومبا مينع التدخل الرسمي أو غير الرسمي

غدير أسيري: على ديوان اخلدمة املدنية
تطوير طريقة تعيني املواطنني

مرشــحة  أوضحــت 
الدائــرة األولــى وزيــرة 
االجتماعيــة  الشــؤون 
والعمل الســابقة د.غدير 
أســيري، أنه ينبغي على 
المدنية  الخدمــة  ديــوان 
االلتفات إلى طريقة تعيين 

المواطنين.
وقالــت أســيري فــي 
تصريح صحافي إن هناك 
مظلوميات كثيرة لبعض 
الفئات في بعض الجهات 
الحكومية من ناحية عدم 
قدرة مديري هذه الجهات 
والهيئات على طلب الكوادر 

والزيادات لهذه الفئات.
أن  أســيري  وبينــت 
الموظف أو المواطن العادي 

توصيف وظيفي للمهندس 
في وزارة الصحة.

وأكدت أســيري أنه ال 
يمكن االســتهانة بعقول 
شــبابنا الذين يشــترون 
احتياجاتهم اآلن من الصين 
في خالل ٣ أيام تصل عند 
بــاب بيته، وتأتــي اليوم 
وتقــول لهــا نوظفك على 
نظام ١٩٧٠! نظام األب أو 
نظام الجد! مبينة أن هذا 
األمر ال يستقيم مع عقله، 
ومن هنا تحدث الفجوة بين 
الطالب والمجتمع، ومن هنا 
يلجأ الموظف إلى وظيفة 
في دولــة خليجية أخرى 
أو دولــة أوروبية ليكون 
في بيئة صحية صحيحة.

هو من يدفع ضريبة ذلك 
األمر، عندما يرى إخوانه 
في نفــس البيت وأحدهم 
دينــار  آالف   ٣ معاشــه 
واآلخــر معاشــه يقل عن 
ألف دينــار، الفتة إلى أن 
كثيــرا من هــذه الحاالت 
شهاداتهم متساوية ومن 
نفــس الجامعــة وبنفس 

المؤهالت العلمية.
واستنكرت أسيري عدم 
وجود طريقــة راقية في 
التعيين كالتي يدخل بها 
الطالــب الجامعة، وكذلك 
ال يوجد هيكل تنظيمي أو 
توصيف وظيفي لألعمال 
الموجــودة فــي الكويت، 
مستشــهدة بأنه ال يوجد 

مرشحة الدائرة األولى أكدت وجود  مظلوميات كثيرة في بعض اجلهات احلكومية

مرشحة الدائرة األولى وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل السابقة د.غدير أسيري

قــال مرشــح الدائــرة الرابعة 
النائب عسكر العنزي: اننا لن نقبل 
املســاس بجيب املواطن وسنقف 
ضد كل قرار أو إجراء يثقل كاهل 
املواطن، وانني وعلى مدى تشرفي 
في عضوية مجلــس األمة وقفت 
دوما إلى صــف املواطن الكويتي 

في أي مطالب شعبية.
وقــال العنــزي إن النهج الذي 
ســرت عليــه وكان طريقي الذي 
التزمت به هو التصدي ألي مشروع 
حكومي ميس جيب املواطن، الفتا 
إلى أنني وقفت ضد قرارات حكومية 
اقتربت من جيب املواطن وسعت 
إلــى إثقال كاهــل املواطن في ظل 

ارتفاع األسعار وغالء املعيشة.
ودعا العنزي احلكومة إلى العمل 
على محاربة األســعار وتشــديد 
الرقابــة علــى أي زيــادات واحلد 
مــن املصروفات وهــدر امليزانية، 
مشــددا على ضرورة عدم ســداد 

إهــدار اإلنفــاق احلكومي على حســاب جيب 
املواطن، ومطالبا احلكومة بالبحث عن بدائل 

تسهم في رفع املعاناة عن املواطن الكويتي 
من خالل تنويع مصادر الدخل.

مرشح الدائرة الرابعة النائب عسكر العنزي

عسكر العنزي: احلكومة مطالبة
بوقف الهدر ومراقبة غالء األسعار
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هناك موجة غضب عارمة وألم لدى املواطن بسبب سوء أداء احلكومة واملجلس
في عام ٢٠٠٦ من خالل احلراك الشبابي استطاع الشعب الكويتي بإرادته أن يقر قانونًا انتخابيًا
أصبحت هناك قطيعة بني املجلس والشعب والسبب وراء ذلك هو أداء مجلس األمة ٢٠١٦

إعادة جسور التالحم والثقة املتبادلة من العمل املشترك بني مجلس األمة والشعب 
مشروعي في املرحلة املقبلة.. ولن نسمح بأن تكون هناك مسرحيات جانبية

سأتقدم بحزمة تشريعات تالمس جراح الشعب وتبعث فيهم األمل منها قانون حماية املواطن
املواطن الكويتي بات اليوم يعيش قلقًا وخوفًا إثر ابتزازه وتهديده من خالل سحب جنسيته

يجب إخضاع قضايا سحب اجلنسية إلى القضاء لتحصني املواطنني وتشجيعهم إلبداء آرائهم
قضايا التوظيف وأبناء الكويتيات واإلحالل والتركيبة السكانية ستكون في صدر أولوياتي

سنعيد إحياء الندوات الشعبية املؤيدة للقرار داخل البرملان واملغيبة منذ سنوات 

ما األسباب التي دعتك خلوض 
املرة بعد هذا  االنتخابات هذه 
الغياب، وملاذا تأخرت في الترشح؟

٭ بداية، كنت وما زلت مراقبا 
لألوضاع السياســية احمللية 
املناســبات وأدرس  فــي كل 
مدى استعدادي خلوض هذه 
االنتخابــات، ولألســف، فإن 
املجلســني السابقني لم يكونا 
على مستوى طموح الشعب 
الكويتي سواء من خالل أدائه 
أو تركيبته البرملانية باإلضافة 
إلــى األداء احلكومي، كل هذه 
العوامل أدت إلى موجة غضب 
وألم لدى الشعب الكويتي ولم 
جند أي جدية في التعامل مع 
القضايــا الكبيــرة ولذلك في 
الفتــرة األخيــرة كنــت على 
تواصل مع مجموعة من النخبة 
الوطنية إلقناعهم  السياسية 
بضرورة التحرك بشكل جماعي 
لتعديل هذا الوضع الســيئ، 
وأذكر على وجه التحديد رئيس 
مجلــس األمة الســابق أحمد 
الســعدون والنواب السابقني 
مشاري العنجري ووليد اجلري 
وصالح املال ود.عبيد الوسمي 
وال شــك أن هذه الشخصيات 
لها مصداقية وأمانة متكنني 
من العمل معهــا بكل أريحية 
وثقــة متبادلــة لتشــخيص 
أماكــن اخللل والتصــدي لها 
بحلول تســهم بــإذن اهللا في 
إنقــاذ الكويت، وهذا الســبب 
الذي دعاني للتأخر في خوض 
هذه االنتخابــات بعد االتكال 
علــى اهللا حتى لو كانت هذه 

املبادرة شخصية.

وهل ستستطيع إحداث التغيير 
الذي تطمح إليه؟

٭ ما زادني إصرارا على خوض 
االنتخابات هو خطاب صاحب 
الســمو أميــر البالد الشــيخ 
نــواف األحمــد - حفظه اهللا 
ورعاه - الذي ألقاه في مجلس 
األمة وأستشهد من خالل هذا 
اخلطاب عندمــا ذكر صاحب 
السمو أنه «ال أحد فوق القانون 
وال حماية لفاسد أيا كان اسمه 
أو صفتــه أو مكانته» والتي 
الطريــق  اعتبرهــا خارطــة 
القادمة، ما يســتوجب علينا 
كشعب أن نترجم هذا اخلطاب 
السامي إلى أرض امليدان وحتت 
قبة عبداهللا الســالم وأنا من 
خالل هــذا املنبــر أعاهد اهللا 
وأعاهد الشــعب الكويتي إذا 
أوليت هذه الثقة سأكون من 
الصادقني املترجمني ملثل هذه 
الشعارات عن طريق برنامج 
متكامــل واســتعداد مســبق 
ومبادرات سريعة جلمع مجلس 
األمة مرة أخرى مع الشــعب 

الكويتي.

كيف ترى قرار املقاطعة، وكيف 
ترى عودة بعضهم مرة أخرى؟
٭ أنا أحترم قــرار املقاطعني 
وقناعاتهم الشخصية باعتبار 
أنه مبدأ دستوري ووطني، لكن 
وصلــت إلى قناعة بني جميع 
الفئات الشبابية والشخصيات 
السياسية الوطنية وأهل الدائرة 
بأنه يجب علينا أن نعمل على 
نوع من التكامل والتبادل داخل 
املجلس وخارجه وهناك أمثلة 
سابقة على ذلك كعودة احلياة 
الدميوقراطيــة بتحرك خارج 

آرائهم في بلدهم ومستقبلهم، 
واملقترح الثاني تعديل نظام 
االنتخاب احلالي إلى نظام عادل 
في توزيع الدوائر االنتخابية 
ويؤكد أهمية الطرح الوطني 

ويحترم اإلرادة الشعبية.

هل هناك اقتراحات أخرى متعلقة 
باحلريات تنوي تقدميها في املجلس 

املقبل؟
٭ نعــم وهــذا هــو االقتراح 
الثالث الــذي يتعلــق بإلغاء 
املتعلقــة باحلريات  القوانني 
وقانون املسيء سيكون أولها، 
الرابــع فيتعلق  املقتــرح  أما 
بقانــون املصاحلــة الوطنية 
والعفو الشامل والذي نتمنى 
من خالله أن نبدأ بفتح صفحة 
جديدة بني الشعب والسلطة 
ونحــن متفائلــون بالعهــد 
اجلديد، وأيضا من األمور التي 
ســتكون في صدر أولوياتي 
هي قضايــا التوظيف وأبناء 
الكويتيات والقضايا املتعلقة 
باإلحالل والتركيبة السكانية 
وغيرها من الهمــوم الكبيرة 
التي أصبحت القاسم املشترك 
بني املواطنني، وهذه القوانني 
واملقترحات التي ذكرتها أراها 
ملحة ومهمــة وال تتحمل أي 
تأخير والتي من خاللها تكون 
بداية للعهد اجلديد بني املجلس 
والشــعب الكويتي وسنحيي 
بإذن اهللا الندوات الشــعبية 

البشــر واإلقامــات والقضايا 
املتعلقة بصنــدوق اجليش، 
وهذه القضايا اخلمس ستكون 
احملك األساسي لرئيس مجلس 
الوزراء القادم وتلبية خلطاب 
سمو األمير الذي ذكرته سابقا، 
ما يستوجب من رئيس الوزراء 
أن يقدم تقريرا دقيقا ومفصال 
عن هذه القضايا وعن كيفية 
نشــأتها وما اإلجــراءات التي 
مت اتخاذها وهل مرت بقنوات 
حتقيــق ســليمة خاصة بعد 
التســريبات التي صدرت في 
جهــاز أمــن الدولــة، وإذا لم 
يكن هناك أي تعاون من قبل 
رئيس مجلس الوزراء القادم 
وإذا لم يلب نداء سمو األمير 
وطموحات الشعب الكويتي، 

األمر أنه بعد صرف هذه املبالغ 
الضخمة جتاوزنا الصني التي 
بدأ فيها الوباء من حيث أعداد 
الوفيات واإلصابات، ونســأل 
اهللا أن يرفع عنا هذه الغمة. 

هناك جهات رقابية كثيرة في 
الدولة ومازال الفساد يتفشى في 
كل مكان، فما األسباب وراء ذلك؟
٭ الســبب الرئيسي لتفشي 
الفساد هو عدم وجود مصداقية 
للحكومــة في التصــدي لهذا 
امللف، ألنه لألسف هناك عملية 
إعادة تدوير لكل من مت اتهامه 
أو فشــل في معاجلــة قضايا 
الفساد ووضعهم في مناصب 
أخــرى جديــدة، واملشــكلة 
األخرى أن اجلهــات الرقابية 
والتــي أغلبهــا غيــر مؤمتنة 
وال تستطيع أن تضع ملفات 
حقيقيــة وحتيلها إلى جهات 
االختصاص للبت فيها بشكل 
ســليم، ما يســتوجب علينا 
أن نراجــع التشــريعات التي 
حتتوي على نقص، وأنا أحتدى 
وزير الداخلية ووزير املالية 
أن يخرجا للشــعب الكويتي 
ويفصحــون عن احلســابات 
الســنوات  املتضخمــة خالل 
اخلمس املاضيــة في الكويت 
وأحتــدى وزيــر الداخلية أن 
يحيل أصحاب هذه احلسابات 
إلى جهات االختصاص، فهناك 
اتهامات مباشرة لقياديني في 
الداخليــة على قضية  وزارة 
ضيافة الداخلية، وأيضا اتهام 
كبــار املســؤولني فــي وزارة 
الدفــاع فــي قضيــة صندوق 
اجليــش، والســؤال املهم أين 
رئيــس مجلس الــوزراء من 

متابعة هذه امللفات؟

وما السبيل إلى القضاء على كل 
تلك القضايا؟

٭ واحلــل يكمن فــي إقصاء 
الفساد ومنعه من التفشي عن 
طريــق املعاهدات الدولية مع 
وحدة التحريات املالية العاملية 
والتي تعتبر أكبر منظمة عاملية 
ملتابعة قضايا غسيل األموال 
وتضخم احلســابات وتعتبر 
الكويت عضوا في هذه املنظمة 
ولكنها لعدم االلتزام بشروط 
املنظمة لم حتصل الكويت على 
العضوية الكاملة فما السبب 
وراء ذلــك؟ وهناك شــركات 
عامليــة معتــرف بهــا دوليــا 

املؤيــدة للقرار داخل البرملان 
والتي كانت مغيبة لسنوات.

اجلانب الرقابي هل سيكون له 
نصيب من أجندتك البرملانية؟

٭ فــي حال وفقــت لعضوية 
املجلس وفي اجلانب الرقابي 
ســأتقدم بأول جلسة بتقدمي 
حزمة أسئلة برملانية لرئيس 
مجلس الوزراء القادم أيا كان 
اسمه تتعلق بجميع القضايا 
املستحقة التي شوهت سمعة 
الكويت الدولية وتسببت في 
ضياع األموال العامة للكويت، 
وأقصد بهــذه القضايا قضية 
املاليــزي وقضية  الصندوق 
اليوروفايتر وقضية التأمينات 
االجتماعيــة وقضايــا جتارة 

فأنا أعلنها منذ اآلن ســتكون 
أنت احملاسب واملسؤول أمام 
املجلــس وليس الــوزراء فلم 
تعد تنطلي علينا مسرحيات 
استجواب الوزراء منفردين من 
خالل حتريض نواب مجلس 
األمة على استجواب الوزراء 
ويأتي بغيرهم حتى يتحاشى 
الصعود على املنصة، ويجب 
على رئيس مجلــس الوزراء 
القادم أن يلتزم باملادة ٨٩ من 
الدســتور الكويتي من خالل 
وضع برنامج عمل للحكومة 
اجلديدة، وإذا كان هذا البرنامج 
احلكومــي ال يليــق بخطورة 
املقبلــة وال يلبــي  املرحلــة 
طموحــات الشــعب الكويتي 
سيحاســب رئيــس الــوزراء 
محاســبة فورية وال تعنيني 
الــوزراء أو  حصانــة رئيس 
التالعب بالوقت أو إلهاء النواب 

مبعارك جانبية مصطنعة.

احلكومة  تعاطي  في  رأيك  ما 
واملجلس السابق مع جائحة كورونا؟

٭ ال شك أن هناك فشال ذريعا 
في التصدي جلائحة كورونا 
على مستوى األداء احلكومي 
واألداء البرملانــي، حيــث إن 
احلكومــة أنفقت مليــارا و٧ 
ماليني دينار فقط ملواجهة أزمة 
كورونا على الرغم من وجود 
عجز مالي واالحتياطي العام 
للدولــة صفــر، والغريب في 

ولها مصداقية كبيرة مهمتها 
هــي مالحقة األمــوال التي مت 
التالعب بها عبر غسيل األموال 
أو غيرها من القضايا املالية، 
فلماذا ال تبرم احلكومة صفقات 
مع هذه الشــركات؟ لألســف 
أصبحنا نكتشف قضايا الفساد 
الثقيلــة كالصندوق املاليزي 
عبر وسائل اإلعالم العاملية. 

وأيــن اجلهــات الرقابيــة 
احمللية، فاملاضي كانت الكويت 
من الدول مضمونة االستثمار 
في املؤشرات العاملية، أما اليوم 
فأصبحنا في مستوى متوسط 
املخاطر وهو مســتوى متدن 
وال يليق بدولــة لها ضخامة 
مالية واستثمارية كالكويت، 
فبالتالي هــذه الثغرات يجب 
أن تسد عن طريق التشريعات 

وتفعيل اجلانب الرقابي.

كيف ترى الوضع املالي للكويت 
املالية  خاصة بعد ظهور وزير 
براك الشيتان وحديثه عن عجز 
الدولة في سداد رواتب املواطنني 

في املستقبل القريب؟
٭ الوضــع املالــي للكويــت 
يترجــم عــن طريق األســرة 
الكويتية من خالل سرقة فرحة 
اآلباء بتخرج أبنائهم من شتى 
اجلامعات فتجدهم عاطلني عن 
العمل ملدة ٣ سنوات وال ننسى 
املواطنــني املتقاعديــن الذين 
خدعهم مجلس األمة السابق 
بحلول ترقيعية كيف سيتحمل 
أعباء املعيشــة واملسؤوليات 
التي أنهكتــه إذا مت تخفيض 
املســتوى االئتمانــي للدولة 
وإذا تراجــع الدينار الكويتي 
في الســوق ســيصبح راتبه 
التقاعــدي الذي يقدر بـ ١٠٠٠ 
دينار يقدر قيمته احلقيقية بـ 
٧٠٠ دينار إذا كيف سيعيش 
هــذا املواطن الذي ال ذنب له، 
والذنب يقع على عاتق اجلهات 
التي بسببها تبخرت ٥٥ مليار 
دينار كويتي خالل ٥ سنوات. 

رسالة إلى ناخبيك وإلى الشعب 
الكويتي؟

٭ صاحب السمو في مجلس 
األمة ناشد الشعب في حسن 
االختيار، وأنا أقول يا ســمو 
األميــر الشــعب سيحســن 
االختيار، ولكن أين احلكومة 
مــن حســن االختيــار عندما 
تأتــي أصــوات مــن خــارج 
الدائــرة مزورة وليســوا من 
سكان الدائرة إليصال بعض 
املرشــحني، وأيضا الفرعيات 
التي تقام أمام نظر احلكومة، 
وكل هــذه املشــاكل تســبب 
عائقا أمام الناخبني في حسن 
االختيــار، فاملســؤولية تقع 
أيضــا علــى وزيــر الداخلية 
الذي وعد سابقا بإصدار قانون 
بالتصويت عبر البطاقة املدنية 
ورسالتي له بأنه استطاع أن 
يحشــد ٣٥ صوتا ليخرج من 
طرح الثقة، أليس من الواجب 
أن جتمــع ١٢ صوتا باإلضافة 
إلى أصوات احلكومة لي تخرج 
بقانون ينص على التصويت 

عبر البطاقة املدنية.
رســالتي الثانية هي ألهم 
شخص يجب عليه أن يحسن 
االختيار وهو رئيس مجلس 
الــوزراء القادم عبــر اختيار 
وزراء أكفاء للمرحلة املقبلة.

املجلس وخارجه عندما كانوا 
نوابا ملجلس األمة في بيوتهم 
أثناء احلل غير الدستوري ألحد 
املجالس الســابقة ومن خالل 
التواصل مع الشعب استطعنا 
أن نســترجع الدميوقراطيــة 
الكويتية والعمل بالدســتور 
وأيضا في عام ٢٠٠٦ من خالل 
احلراك الشبابي املتعاون مع 
مجلس األمة استطاع الشعب 
الكويتي بإرادته أن يقر قانونا 
انتخابيا، وأقصد حراك «نبيها 
خمس» وفي عام ٢٠١١ استطاع 
الشعب الكويتي بتحالفه مع 
مجلس األمة وثقته بأعضائه 
عندمــا لــم يســتطع اإلخوة 
األعضــاء أن يحققــوا الرقــم 
املطلــوب في طــرح الثقة في 
رئيس مجلــس الوزراء آنذاك 
النــواب بالشــعب  اســتنجد 
الكويتــي وأســقط رئيــس 

احلكومة.
أما اآلن فلألسف أصبحت 
هنــاك قطيعــة بــني املجلس 
والشعب والســبب وراء ذلك 
هو أداء مجلس األمة ٢٠١٦ وإلى 
حد معني مجلس ٢٠١٣ أمتنى 
من اهللا أن يوفقني إلعادة هذه 
اجلســور من التالحم والثقة 
املتبادلة من العمل املشــترك 
بني مجلس األمة والشعب وهذا 
مشــروعي القادم في املرحلة 
املقبلة ولن نسمح بأن تكون 

هناك مسرحيات جانبية.

ما أولوياتك في حال وفقت لعضوية 
البرملان؟

٭ هناك مشروعان سأتبناهما 
في حــال وفقني اهللا، وأعاهد 
اهللا والشعب الكويتي على أن 
أتقدم بهذه املشاريع مباشرة 
بعد أدائي القسم الدستوري، 
فبالنســبة للمشــروع األول 
سأتقدم بحزمة من التشريعات 
التــي تالمس جراح الشــعب 
وتترجــم طموحاتهم وتبعث 
فيهم األمل منها قانون حماية 
املواطــن الكويتــي من خالل 
احلفــاظ على هويــة املواطن 
الكويتي التي بات اليوم يعيش 
قلقا وخوفا إثر ابتزازه وتهديده 
من خالل سحب جنسيته كما 
حصل في الفترة السابقة، لذلك 
يجب إخضاع قضايا ســحب 
اجلنسية الكويتية إلى القضاء 
الكويتــي حتــى يتم حتصني 
املواطنني وتشــجيعهم إلبداء 

عبدالعزيز املطيري

حسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األميرحسن جوهر لـ «األنباء»: خطاب األمير
بأنه ال مكان لفاسد أيًا كانت صفته..بأنه ال مكان لفاسد أيًا كانت صفته..بأنه ال مكان لفاسد أيًا كانت صفته..بأنه ال مكان لفاسد أيًا كانت صفته..بأنه ال مكان لفاسد أيابأنه ال مكان لفاسد أيابأنه ال مكان لفاسد أيًا كانت صفته..بأنه ال مكان لفاسد أيًا كانت صفته..بأنه ال مكان لفاسد أيًا كانت صفته..بأنه ال مكان لفاسد أيابأنه ال مكان لفاسد أيابأنه ال مكان لفاسد أيًا كانت صفته..بأنه ال مكان لفاسد أيًا كانت صفته..بأنه ال مكان لفاسد أيًا كانت صفته..بأنه ال مكان لفاسد أيًا كانت صفته..

خارطة الطريق القادمةخارطة الطريق القادمة
أكد مرشــح الدائرة األولى النائب السابق د.حسن جوهر أن خطاب صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، الذي ألقاه في مجلس 

أنه ال مكان لفاســد أيا كانت صفته يعد خارطة الطريق القادمة، مطالبا اجلميع بترجمة هذا اخلطاب السامي على أرض امليدان وحتت قبة عبداهللا السالم. 
حوار أجرته معه «األنباء» إن هذا اخلطاب هو الذي زاده إصرارا على خوضه االنتخابات، فضال عن أن املجلســني السابقني لم يكونا على مستوى الطموح 

أداؤها سيئا وغير جدية في التعاطي مع القضايا الرئيســية وبني جوهر أن هناك موجة غضب عارمة وأملًا لدى املواطن بسبب سوء أداء احلكومة واملجلس، 
املجلســني حوار أجرته معه «األنباء» إن هذا اخلطاب هو الذي زاده إصرارا على خوضه االنتخابات، فضال عن أن املجلســني السابقني لم يكونا على مستوى الطموح 

تواصل دائم مع عدد من النواب السابقني ذوي املصداقية واألمانة إلقناعهم بضرورة تعديل هذا الوضع السيئ، معاهدا اهللا والشعب الكويت على أنه إذا 
فإنه سيكون من الصادقني املترجمني للشعارات عن طريق برنامج متكامل واستعداد مسبق ومبادرات سريعة، محترما قرار املقاطعني وقناعاتهم الشخصية 
دستوري ووطني. وذكر جوهر أنه أصبحت هناك قطيعة بني املجلس والشعب والسبب وراء ذلك هو أداء مجلس األمة ٢٠١٦، متعهدا بأنه سيعمل على إعادة 

والثقة املتبادلة من العمل املشترك بني مجلس األمة والشعب وهو مشروعي القادم في املرحلة املقبلة، ولن نسمح بأن تكون هناك مسرحيات جانبية. 
بحزمة من التشريعات التي تالمس جراح الشعب وتترجم طموحاتهم وتبعث فيهم األمل منها قانون حماية املواطن الكويتي، الذي بات اليوم يعيش قلقا 

وتهديده من خالل سحب اجلنسية. وبني أنه سيتقدم مبقترح تعديل نظام االنتخاب احلالي إلى نظام عادل في توزيع الدوائر االنتخابية يؤكد أهمية الطرح 
اإلرادة الشعبية، وسيسعى إلى إلغاء القوانني املتعلقة باحلريات، وقانون املسيء سيكون أولها وأتعهد بتقدمي قانون املصاحلة الوطنية والعفو الشامل، وإلى التفاصيل:

مرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالممرشح الدائرة األولى يؤكد أنه يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا اخلطاب السامي في قبة عبداهللا السالم

املجلسان السابقان لم يكونا على مستوى طموح الشعب وسوء أداء احلكومة وعدم جديتها في التعاطي مع القضايا سببان رئيسيان في خوضي االنتخابات
كنت على تواصل دائم مع السعدون والعنجري والوسمي واجلري واملال.. إلقناعهم بضرورة التحرك لتعديل الوضع السيئ.. فهذه الشخصيات ذات مصداقية وأمانة
ما زادني إصرارًا على خوض االنتخابات هو خطاب صاحب السمو أمير البالد الذي ألقاه في مجلس األمة عندما ذكر أنه ال أحد فوق القانون وال حماية لفاسد

أعاهد اهللا والشعب الكويتي إذا أوليت الثقة سأكون من الصادقني املترجمني للشعارات عن طريق برنامج متكامل واستعداد مسبق ومبادرات سريعة
وصلت إلى قناعة بني جميع الفئات الشبابية والشخصيات السياسية الوطنية وأهل الدائرة بضرورة العمل املتكامل والتبادل داخل املجلس وخارجه
عندما لم يستطع األعضاء في ٢٠١١ حتقيق الرقم املطلوب لطرح الثقة برئيس الوزراء آنذاك استنجد النواب بالشعب وأسقطوا رئيس احلكومة

سأتقدم مبقترح تعديل نظام االنتخاب احلالي إلى نظام عادل في توزيع الدوائر االنتخابية يؤكد أهمية الطرح الوطني ويحترم اإلرادة الشعبية
سأسعى إلى إلغاء القوانني املتعلقة باحلريات وقانون املسيء سيكون أولها وأتعهد بتقدمي قانون املصاحلة الوطنية والعفو الشامل
سأتقدم بأول جلسة بحزمة أسئلة لرئيس مجلس الوزراء القادم أيًا كان اسمه تتعلق بجميع القضايا املستحقة التي شّوهت سمعة الكويت الدولية
احلكومة فشلت فشًال ذريعًا في التصدي جلائحة «كورونا» وأنفقت مليارًا و٧ ماليني دينار فقط ملواجهة األزمة على الرغم من وجود عجز مالي

على رئيس الوزراء القادم أن يقدم تقريرًا دقيقًا ومفصًال عن قضايا الفساد وكيفية نشأتها واإلجراءات التي مت اتخاذها وهل مرت بقنوات حتقيق سليمة 
على رئيس الوزراء وضع برنامج عمل للحكومة اجلديدة وإذا كان هذا البرنامج احلكومي ال يليق بخطورة املرحلة املقبلة فسيحاسب محاسبة فورية 



الكويت كانت منبرًا للحرية في الوطن العربي واحلامي األول لها وعلينا ضرورة الوقوف سداً منيعاً في وجه من يريد تقييد حرياتنا
هناك ٧٥٠ ألف شكوى موجودة اآلن في اجلرائم اإللكترونية ما يعادل قضيتني لكل مغرد بسبب القانون فهل هذا معقول؟!
احلكومة تسعى إلى فرض املزيد من القوانني املقيدة للحريات  ونحن ندعو إلى املزيد منها فضًال عن ضرورة تعديل الدستور

إال أن ذلك يحتاج مناخًا سياسيًا واجتماعيًا معينًا وجبهة داخلية منظمة وذلك ملزيد من املكاسب الشعبية

حمد املطر: ضرورة تعديل النظام االنتخابي احلالي وإلغاء 
القوانني املقّيدة للحريات مثل «اجلرائم اإللكترونية» و«املطبوعات»

انتقــد مرشــح الدائرة الثانيــة د.حمد 
املطر القوانني الصادرة مؤخرا والتي تقيد 
حرية الرأي واإلعالم ومنها قوانني اجلرائم 
االلكترونية واملرئي واملسموع واملطبوعات 

والنشر.
وقال املطــر في تصريــح صحافي: إن 
وطننا الكويت كان منبرا للحرية في الوطن 
العربــي واحلامي األول لها، مشــددا على 
ضرورة الوقوف ســدا منيعا في وجه من 

يريد تقييد حرياتنا.
وذكــر املطر بــأن «الكويت هــي حالة 

اســتثنائية، فهــي كويــت دســتور ١٩٦٢، 
وكويت مجلــة العربي، وكويت الصحافة 
احلرة، والتي بعضها لألسف تغير اليوم»، 
مبينــا أنه أمام هذا املــزاج العام للمواطن 
الكويتي صــدروا قانونا يجعل املواطن ال 

يستطيع الكالم.
وشــرح املطر «بأن احلــال وصلت إلى 
درجة أن الشخص عمل (ريتويت) لتغريدة 
أو إعادة تغريدة لشخص آخر فإن من أعاد 
التغريدة يتم سجنه والشخص الذي كتب 
التغريدة في األســاس ال يتم سجنه»، هل 

هذا القانون منطقي؟!
وأكد أنه من أهم مبادئ مواجهة الفساد 
هي تعديل قانون االنتخابات وتعديل قوانني 
اجلرائم اإللكترونية واملطبوعات والنشر 
واملرئي واملسموع، الفتا إلى أن هناك ٧٥٠ 
ألف شــكوى موجــودة اآلن فــي اجلرائم 
اإللكترونية ما يعادل قضيتني لكل مغرد، 

هل هذا معقول؟!
وكشــف أن احلكومة تسعى إلى فرض 
املزيد من القوانني املقيدة للحريات، ونحن 
ندعو إلى املزيــد منها، فضال عن ضرورة 

تعديل الدستور، إال أن ذلك يحتاج مناخا 
سياسيا واجتماعيا معينا وجبهة داخلية 
منظمة، وذلك ملزيد من احلريات واملكاسب 

الشعبية.
وقال املطر «نحن كشعب كويتي ال بد أن 
نعطل هذه املجالس مثل مجلس املناديب، 
وكذلك املجالس التي ال تلبي طموح الشعب 
الكويتي مثل مجلس ٢٠١٦»، مبينا أن «الكلمة 
اآلن للناخب وعليه أن يختار حتى ال يأتي 
بعد ذلك ويلعن الزمن، وسُتكتب شهادتهم 

وُيسألون».

مرشح الدائرة الثانية يدعو إلى تعديل الدستور للمزيد من احلريات

مرشح الدائرة الثانية د.حمد املطر
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مبارك احلجرف: احلكومة لم تكن جادة في حّل القضية 
اإلسكانية وشباب الكويت يعانون من طوابير االنتظار

قال مرشح الدائرة الرابعة النائب مبارك 
احلجرف إنه ال يوجد شاب كويتي ال ينتظر 
في طوابير اإلســكان ســنوات وســنوات 
للحصــول على بيت العمــر، الفتا إلى أنه 
كان هناك حديث منذ ســنوات عن املدينة 
الذكية في جنوب ســعد العبداهللا لكن لم 
نر حتركا جديا من احلكومة في هذا الشأن.

وذكر احلجرف ان هناك معوقات عطلت 
هذا املشروع، مشيرا إلى أن قانون الرعاية 
الســكنية يلزم توفير مسكن لكل كويتي 
خالل فترة زمنية معنية، متســائال: «فما 
األهم لدى الدولة مزارع املتنفذين أم مساكن 

الكويتيني؟».
وبشأن املصاحلة الوطنية، قال احلجرف 

إن املصاحلــة الوطنية مشــروع إصالحي 
يلزمــه العفو لطي مرحلة حالكة الســواد 
من ســحب اجلناسي والسجن والتهجير، 
مؤكدا أنه سيســعى مع املصلحني إلعادة 
الوطن متصاحلا مع أبنائه لتكون الكويت 

هي بالفعل كويت اجلميع.
بني أنه سيسعى مع زمالئه إلى «جمع 
كويت املصلحني وكويت املصاحلة الوطنية 
وكويت العدالة االنتخابية التي ال يسجن 
أبناؤها بسبب كلمة وال تدنس مواطنتهم 

بسبب رأي».
وأضاف: «لــن نترك بلدنا نهبا لبعض 
التجــار الذيــن يســتغلون دم الناس وال 
يعرفون حرمة أو إنســانية»، مشــيرا إلى 

جتارة اإلقامات، واصفا إياها بالوباء املنتشر 
بالكويت.

ولفــت إلــى أن وزارة الشــؤون متنــع 
تصاريــح العمــل إال أنها تتحايــل عليها 
بطريقة أخرى «وهــذا ديدن الوزارة وهو 
التحايل على القانون»، الفتا إلى أنه تقدم 
بـ ٣١ مقترحا في هذا الشــأن، وبذل جهودا 
مــتواصلــة على مــدار ٤ ســنوات الحــتواء 
أزمة اخللل في التركيبة السكانية قبل أن 

تكشف أزمة كورونا املستور.
وبشــأن األشــخاص ذوي اإلعاقة، قال 
احلجرف إن املجلس أقر قانونا يتعلق مبزايا 
مالية لهــم أو املكلفني برعايتهم، مبينا أن 
من تلك املزايا أن الشخص الذي لديه إعاقة 

حركية أو جســدية أو سمعية أو بصرية 
يســتطيع أن يختار املكلف بــرعــايتــــه 
حتى الدرجة الثالثة من أقاربه، وهذا األمر 

لم يكن متاحا في السابق.
وقال إن الشخص املعاق إعاقة شديدة 
أو متوسطة أو بسيطة أعطيناه بالقانون 
أحقية في الساعتني (تخفيف عمل)، فضال 
عــن إعطائه االبتعاث املناســب وضرورة 

رعاية األشخاص املوهوبني منهم.
وأضــاف إن مت إلــزام احلكومة بوضع 
معاييــر واضحة محــددة ال لبس فيها في 
تشخيص اإلعاقة، كما ألزمنا الهيئة العامة 
للمعاقني أن تضع في البطاقة نوع اإلعاقة 

ودرجتها.

مرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن املصاحلة الوطنية مشروع يلزمه العفو لطّي مرحلة حالكة السواد من سحب اجلناسي والسجن والتهجير

مرشح الدائرة الرابعة النائب مبارك احلجرف

وليد الغامن: خلل التركيبة السكانية
يؤدي إلى انتشار اجلرمية واالجتار بالبشر

قــال مرشــح الدائــرة 
الثالثة وليد عبداهللا الغامن 
إن اإلحصائيات الرسمية 
كانت تشــير إلــى أن عدد 
الوافدين خالل العام ١٩٩٣ 
بلغ مليــون وافد، مضيفا 
أنه فــي العــام ٢٠١٩ بلغ

عددهم ٣ ماليني و٣٠٠ ألف 
شخص.

الغــامن فــي  وأضــاف 
أن  صحافــي  تصريــح 
إلى  الكويتيــني حتولــوا 
أقلية في وطنهم بســبب 
هذه الزيادة غير املدروسة 
والتي ترتب عليها العديد 
من السلبيات في مختلف 
كاالحتــالل  املجــاالت 
األمني وانتشار اجلرمية 
العامة  املرافق  واستهالك 
والبنية التحتية وقضايا 
اإلجتار بالبشر واإلساءة 
إلى سمعة الكويت عامليا، 
فضال عن ضيــاع الكثير 
من الفرص الوظيفية على 

شباب الكويت.
وقال إن هناك خلال في 
قضية التركيبة السكانية 
تســببت فيــه احلكومــة 
بعدم دراســة احتياجاتها 
الفعلية من الطاقة البشرية 
واأليدي العاملة املطلوبة 
في السوق، مستدركا بقوله 
«الكويت بالد اخلير وبالد 
العرب واستقبلنا إخواننا 
الوافدين وكان لهم دور مهم 

وحيوي في نهضة الكويت 
مبختلف املجاالت».

وطالب الغامن احلكومة 
بأن تضع خطة بعيدة املدى 
علــى أن تكــون واقعيــة 
وقابلة للتطبيق تستهدف 
زيــادة نســبة املواطنــني 
إلــى الوافديــن، ومحاربة 
جتــار اإلقامــات وتفعيل 
جتــرم  التــي  القوانــني 
االجتار بالبشــر، وإنشاء 
مدن عمالية بالتعاون مع 

القطاع اخلاص تشمل كل 
اخلدمات مبــا يحقق لهم 

احلياة الكرمية.
ودعا احلكومة إلى وضع 
خطط واقعية تســتهدف 
تكويت الوظائف في القطاع 
احلكومي، ومحاربة التستر 
التجاري مبا يفتح للشباب 
الكويتي الدخــول لقطاع 
العمــل احلــر، فضال عن 
البدء بإلغاء نظام الكفيل 

تدريجيا.

مرشح الدائرة الثالثة يطالب بخطط لتكويت الوظائف احلكومية

مرشح الدائرة الثالثة وليد الغامن

كان هناك حديث منذ سنوات عن املدينة الذكية في جنوب سعد العبداهللا لكن لم نَر حتركاً جدياً من احلكومة في هذا الشأن
قدمت ٣١ اقتراحًا تتعلق بقضية تصاريح العمل لتعديل التركيبة السكانية لكن لألسف ديدن وزارة الشؤون التحايل على القانون 

الشخص املعاق إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة أعطيناه بالقانون أحقية في الساعتني (تخفيف عمل) فضًال عن إعطائه االبتعاث املناسب
لن نترك بلدنا نهبًا لبعض التجار الذين يستغلون دم الناس وال يعرفون حرمة أو إنسانية وجتارة اإلقامات وباء منتشر  بالكويت

محمد اجلبري: وزارة اإلعالم شهدت إجنازات عديدة 
شّكلت نقلة نوعية في اإلعالم الكويتي الرائد

قال وزير اإلعالم ووزير 
الشــباب  الدولة لشــؤون 
النائــب محمــد  الســابق 
اجلبري إنه يخوض حملته 
االنتخابيــة حتــت شــعار 
«التــزام ومبدأ»، مبينا أنه 
خالل توليه وزارة اإلعالم 
شهدت الوزارة العديد من 
اإلجنازات التي يتشرف بها.
وأوضــح اجلبــري أنه 
مــن أهم تلــك اإلجنــازات 
افتتاح اســتوديو األخبار 
الــذي يعــد أحــد وأكبــر 
وأحــدث االســتوديوهات 
في املنطقة، وكذلك افتتاح 
ســتوديو الســاملية الــذي 
أنعــش اإلنتــاج البرامجي 
العشــرات من  واحتضــن 
العمالة الوطنية ومت إجنازه 
في فترة ٨ أشهر وهو إجناز 
للعاملني في وزارة اإلعالم.
وأضــاف انــه أيضا مت 
افتتــاح قناة الطفــل التي 
ثقافيــة  رســالة  حتمــل 

أحد األهداف التي يرجوها 
منذ تكليفه وزيرا لإلعالم، 

بــني أبناء اللغــة الواحدة، 
مشيرا إلى أنه مت تخصيص 
مبنى خاص ملجلس العربي 
لــألدب  ودعمــا  تعزيــزا 

والفنون والثقافة.
وذكر وزير اإلعالم ووزير 
الشــباب  الدولة لشــؤون 
الســابق محمــد اجلبــري 
أنــه جــرى كذلك تســهيل 
إجراءات الترخيص للصحف 
اإللكترونية تعزيزا للحرية 
املسؤولة ما أدى إلى ارتفاع 
الفت في أعدادها، مشــيرا 
إلى جنــاح خطة الطوارئ 
في التغطيــة التلفزيونية 
ألحــداث األمطار عام ٢٠١٨ 
وكذلك ألحداث أزمة كورونا.
أنــه مت  وزاد اجلبــري 
الوصــف  تدشــني تقنيــة 
الصوتي للمكفوفني األولى 
من نوعها في املنطقة، وهو 
إجناز جديد يسجل بأحرف 
من نور لإلعــالم الكويتي 

الرائد.

وكذلــك تدشــني كاميرات 
املباشــر (الكويــت  البــث 
اآلن) لتكــون أول فواصل 
تلفزيونية مباشــرة، وهو 
يعد نقلة نوعية في مسيرة 
تلفزيون الكويت واملنطقة.
وذكــر أنــه مت تدشــني 
محطات اإلرســال اإلذاعية 
الرقمية في محطة املطالع 
لتحسني جودة البث اإلذاعي، 
وهــو أيضا إجناز يســجل 
لوزارة اإلعالم، مضيفا انه 
قام بتشكيل جلنة الستكمال 
التحــول الرقمــي خلدمات 
الوزارة منذ فبراير املاضي 
وأنتج عددا مــن اخلدمات 
اإللكترونية التي تقدم في 
الوزارة بهدف التسهيل على 

املواطن.
وأضــاف اجلبــري ان 
مجلــس العربــي ال يــزال 
وعلى مــدار ٦٠ عاما منبرا 
ثقافيــا عربيــا لتظــل من 
العربية للتواصل  الركائز 

مرشح الدائرة الثالثة يخوض انتخابات أمة ٢٠٢٠ بشعار «التزام ومبدأ»

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق النائب محمد اجلبري

وترفيهية تتناسب مع قيم 
مجتمعنــا، مبينــا أن ذلك 

افتتاح استوديو األخبار الذي يعد أحد وأكبر وأحدث االستوديوهات في املنطقة وكذلك افتتاح 
استوديو الساملية الذي أنعش اإلنتاج البرامجي واحتضن العشرات من العمالة الوطنية

تسهيل إجراءات الترخيص للصحف اإللكترونية تعزيزًا للحرية املسؤولة ما أدى إلى ارتفاع أعدادها
افتتاح قناة الطفل التي حتمل رسالة ثقافية وترفيهية تتناسب مع قيم مجتمعنا وتدشني البث املباشر
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جميع الدوائــر فهم أهلي 
وأنــا ابــن الجميــع ولكن 
ابســط  أن  يضايقنــي 
المعامــالت والروتينيــة 
العاديــة أصبحت تحتاج 
الــى واســطة، ال احب ان 
أرى المواطــن ذليــال من 
اجل معاملة بسبب تعجرف 
مسؤول، فالحقوق ال يتم 
طلبهــا بل يجب أت تكون 
متاحة للمواطنين، هذا ال 
يعني أنني ساكون مقصرا 
فأبوابــي دائمــا مفتوحة 
للجميــع من قبل حتى أن 
افكر في الترشح وال أرضى 
أن أرى مظلوما أستطيع ان 

اسعى وراء حقه.

ماذا عن ذوي اإلعاقة؟
٭ ٣٦ ألــف كويتــي مــن 
ذوي اإلعاقة هل منحناهم 
حقوقهم أو قمنا بتيســير 
الحيــاة لهــم؟ قصرنا في 
حقــوق هذه الفئــة كثيرا 
في هذا البلد ونحتاج الى 
إقــرار بل وتنفيــذ العديد 
من التشريعات لهم، وهو 
واجب علينا توفير سبل 

الحياة الكريمة لهم.

هل تتبنى حقوق أبناء 
الكويتيات؟

٭ ٢٠ الف كويتية متزوجة 
مــن غيــر كويتــي وتــم 
انتقاص حقوقها كمواطنة 
بل وصلت الى شبه إلغاء 
حقوقها بمجرد انها تزوجت 
من غير كويتي رغم انها هي 
المربية ألبنائها وخرجت 
كفاءات نحتاجها في تنمية 
هذا الوطن اال اننا نجد أن 
االبعاد والطرد ينتظر أبناء 
الكويتيات بمجرد بلوغهم 
اإلقامة  القانونية،  الســن 
الدائمة والوظيفة هي أولى 
بها في هــذا البلد حيث ال 
يعرف أغلبهم غيره، وأنا 
أعلن عن تبني هذا الملف 
وسأسعى الى إقرار حقوق 

لهذه الفئة.

في حديثك مع الناخبين 
في هذه الفترة هل تتوقع 
أن يكون هناك إقبال على 

التصويت؟
مــع  محادثتــي  فــي  ٭ 
الناخبيــن اشــعر بحجم 
اإلحبــاط الــذي يعتريهم 
وال استطيع ابدا ان ألومهم 
ولكــن يجــب عليهــم أن 
يعرفــوا ان الكويت دائما 
تنهض بأبنائها المخلصين 
وان الكويت باقية ونحن 
الراحلــون، ان علينا زرع 
ما يمكــن مــن إصالحات 
وتشريعات حتى يحصدها 
أبناؤنا ومن أجل مستقبل 
لــذا اإلحباط  هذا الوطن، 
لــن يفيدهــم بل ســيزيد 
من الوضع سوءا وعليهم 
الــى صناديــق  التوجــه 
االقتراع الختيار األنسب 

للكويت.

٭ نائــب خدمات ليســت 
انتقاصا في هذه التسمية 
ولكن ماذا يعني أن تكون 
نائــب خدمات هــل يعني 
أن المواطــن حتــى يأخذ 
حقوقــه عليــه ان يبحث 
عــن وســيط أو مندوب؟ 
المواطن من حقه وباإلجبار 
يأخــذ حقوقه فــي وطنه 
ومــا النائب والوزير وكل 
المسؤولين اال عين ساهرة 
لينال المواطن هذه الحقوق 
دون منة مــن أحد، ولكن 
سأســعى الــى تقليل هذا 
الدور عبر إقرار المزيد من 
التشريعات نحو التحول 
الى الحكومة الذكية وليس 
فقط اإللكترونية، فمثلما 
استطاعت دول مجاورة لنا 
أن تخطو خطوات كبيرة 
في هذا المجال نســتطيع 

نحن أن نقوم بها 

هل هذا يعني أنك لن 
تقوم بخدمات أبناء الدائرة 

الثانية؟
٭ لم أقل ذلــك، اذن لماذا 
أنا ترشــحت فــي الدائرة 
الثانية اال ألكون صوتهم 
فــي المجلس بــل صوت 

مقترض، ولو كانت هناك 
رقابة شديدة على البنوك 
مــن قبل البنــك المركزي 
لمــا وصل بنــا الحال الى 
أن المقتــرض يدفع طوال 
حياته لهذا القرض، وخير 
دليل ما قامت به الحكومة 
فــي صنــدوق المتعثرين 
وصنــدوق األســرة حين 
حاولــت تغطيــة ضعــف 
المركــزي  البنــك  رقابــة 
علــى البنوك بعد كســب 
العديــد مــن المواطنيــن 
ضد البنــوك وقتها نظير 
آليات احتســابها للفوائد، 
االمر اآلن لم يتغير نحتاج 
وقفــة جادة مــع المواطن 
لنضمــن له حيــاة كريمة 
وفق قوانين صارمة تلتزم 
بها كل الجهات التجارية.

إضافة الى أن اســقاط 
القروض سيشكل دفعة الى 
االمام للقطاع االقتصادي 
الــذي تضــرر كثيــرا من 
الكساد الذي ألحقه جائحة 

كورونا.

هل ستكون نائب خدمات 
أم أنك ستكون من 

المعارضين؟

القروض ليس بــه عدالة 
للشعب، ٤٦٠ الف مواطن 
ومواطنــه مقتــرض مــن 
البنوك بمبلغ اجمالي ١٫٣ 
مليار دينار بمتوســط ال 
يتجــاوز ١٠ آالف دينــار 
أي ان ٦٠٪ مــن الشــعب 

مصانع طبية محلية تلبي 
احتياجات البلد. 

هل ترى أن إسقاط 
القروض به عدالة لجميع 

الشعب؟
٭ ومــن قــال إن اســقاط 

المتزوجــة  المــرأة غيــر 
والمطلقة واألرملة؟ السكن 
مســألة مهمة وهو صمام 
األمان ألي انسان ماذا يعني 
أن تمنحهــا ٧٠ الف دينار 
وفق شــروط تعجيزية؟ 
الموضــوع يحتــاج الــى 
تعديالت في التشريعات.

ماذا عن منظومة الخدمات 
الصحية؟

٭ فــي الحقيقــة، جائحة 
كورون اكشفت أن وزارة 
الصحــة بالتحديد تعاني 
الكثيــر مــن األزمات ومن 
التخبط، فوزارة ميزانيتها 
٢ مليار دينار وفي النهاية 
نجد هذا المستوى المتدني 
من الرعاية الصحية الذي 
وصل الى الى أن ســريرا 
واحــدا لكل ٦٣٧ شــخصا 
في الكويت وطبيبا واحد 
لكل ٥٢٤ افي الكويت بينما 
الحد األدنى هو ٣ أسرة لكل 
١٠٠٠ شــخص وصلنا الى 
هذا المستوى رغم الوفرة 
الماليــة اذا الخلــل يكمن 
في سوء التخطيط وهدر 
االنفاق كما أن هذه األزمة 
أوضحــت أننا نحتاج الى 

ومليئة بالقصور الخدماتي، 
ألنها تمت مــن قبل قطاع 
حكومي بالكامل وأي قرار 
يجــب ان يمر عبــر دورة 
طويلة وبيروقراطية حتى 
يتم اقــراره، بينما العقار 
يحتاج الــى بيئة إبداعية 
ومرنــة فــي التعامــل مع 
مســتجدات الســوق ومن 
هنا كان اقتراحي بإنشــاء 
المساهمة لتقوم  الشركة 
بتوفير الحلول االسكانية 
لجميع فئات المجتمع بعيدا 
عــن هــذه البيروقراطية، 
ويمكــن لهذه الشــركة ان 
تقوم باستثمار المساحات 
المدن  التجارية في هــذه 
كعائد استثماري لها بنظام 

.BOT

ماذا عن حق المرأة 
الكويتية في السكن؟

٭ المــرأة الكويتيــة تــم 
ظلمها في السكن الخاص 
وتحتــاج الــى تعديــالت 
تشريعية عديدة في قانون 
السكن فمن غير المعقول 
أن الكويتيــة ابنة البلد ال 
تتمتــع بحقها االســكاني 
كحال الرجل، اين تســكن 

ما رأيك في القضية 
االسكانية؟ وهل لكونك ابن 

القطاع العقاري دور في 
تصدر القضية اإلسكانية 

لبرنامجك االنتخابي؟
القطــاع  ابــن  ٭ كونــي 
العقاري فهذا ما يمنحني 
رؤيــة أفضــل فــي األزمة 
االســكانية ألننــي قريب 
منهــا ولكنــي أوال كويتي 
وابن هذا البلد وأعرف ما 
هي المشاكل الحقيقية التي 
يمر بها المجتمع الكويتي 
علــى وجــه الخصــوص، 
نحن في النهاية عددنا ١٫٣ 
مليون كويتي ووفرة مالية 
نفطية، فهل يعقل أن أهم 
مورد أمان لإلنســان وهو 
السكن غير متوافر للجميع، 
فاليزال بيننا ٩٠ الف طلب 
اسكاني لعائالت كويتية، 
ولن تســتطيع الدولة مع 
تراكــم الطلبــات ان توفر 
السكن الخاص للمواطنين 
ألنها عملية تراكمية حدثت 
منذ عام ٢٠٠٠ حين قفزت 
الطلبات فجأة من ٣٠٠ الى 
اكثر من ٢٠٠٠ طلب قابلها 
عدم توزيع السكن الخاص 
اال بعــدد محــدود فزادت 
الطلبــات بشــكل تراكمي 
حتى وصل بنا الحال الى 

هذا العدد الكبير.

وما الحلول برأيك؟
٭ الحلــول كثيــرة جــدا 
ولكــن نحتاج الى تضافر 
الجهود بين الســلطتين، 
المقترحة  الحلــول  أحــد 
مــن قبلي وهــو فوري ان 
الدولــة تدفع ســنويا ١٨٠ 
مليون دينار كبدل ايجار 
بواقع ١٥٠ دينارا وال يوجد 
سكن ايجار بهذه القيمة مما 
يضطــر ان المواطن يدفع 
ضعفهه مرتين أي أن ٣٦٠ 
مليون دينار يتم صرفها 
على ايجارات، بينما يمكن 
أن تستثمر هذا المبلغ في 
توفير مجمعات سكنية في 
كل محافظــة للمواطنيــن 
الذي على قائمة االنتظار 
منهــا أن الدولة ســتتملك 
أصــوال عقاريــة تفيدهــا 
أنهــا  ومنهــا  مســتقبال 
ســاهمت في حــل مؤقت 
لقوائم االنتظار، فااليجار 
يلتهم أكثر من نصف راتب 

العائلة الكويتية.
وفــي الجانــب اآلخــر 
يجــب ان يتــم تأســيس 
شركة مساهمة عامة بين 
الحكومة والقطاع الخاص 
والمواطنين دورها تأسيس 

المدن االسكانية.

ولكن المدن االسكانية 
هناك تجربة لم تكن جيدة 

للمواطنين واقصد بها 
مدينة صباح األحمد؟

٭ صحيــح ان التجربــة 
في مدينــة صباح األحمد 
الســكنية لم تكــن جيدة 

مرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلونمرشح الدائرة الثانية أكد أن الكويت تنهض بأبنائها املخلصني.. هي الباقية ونحن الراحلون

خلـل املنظومة الصحيـة يكمن في سـوء التخطيط وهـدر اإلنفاق وأزمة «كورونا» كشـفت احلاجـة إلى مصانع طبيـة محلية تلبـي احتياجات البلد

٢٠ ألـف كويتيـة متزوجـة مـن غير كويتـي مت انتقـاص حقوقهـا كمواطنة بـل وصلت إلى شـبه إلغـاء حقوقهـا مبجرد أنهـا تزوجت غيـر كويتي
ال أحـب أن أرى املواطـن ذليـًال مـن أجـل معاملـة بسـبب تعجـرف مسـؤول.. فاحلقوق ال يتـم طلبهـا بل يجـب أن تكـون متاحـة للمواطنني

٤٦٠ ألـف مقتـرض مـن البنـوك بإجمالـي ١٫٣ مليـار دينـار مبتوسـط ال يتجـاوز ١٠ آالف دينـار.. أي أن ٦٠٪ من الشـعب مقترض

لـن تسـتطيع الدولة مـع تراكـم الطلبـات أن توفـر السـكن اخلـاص للمواطنني فهـي عمليـة تراكمية حدثـت منذ عـام ٢٠٠٠

يجـب أن يتـم تأسـيس شـركة مسـاهمة عامـة بـني احلكومـة والقطـاع اخلـاص واملواطنـني دورهـا تأسـيس املدن اإلسـكانية

ـــد ـــن أح ـــة م ـــه دون مّن ـــن حقوق ـــال املواط ـــاهرة لين ـــني س ـــم إال ع ـــا ه ـــؤولني م ـــر وكل املس ـــب والوزي النائ

إسـقاط القـروض سيشـّكل دفعة إلـى األمام فـي القطـاع االقتصـادي الذي تضـرر كثيرًا مـن الكسـاد الـذي أحلقته جائحـة كورونا

لـدي اقتـراح بإنشـاء الشـركة املسـاهمة لتقـوم بتوفيـر احللـول اإلسـكانية لـكل فئـات املجتمـع بعيـدًا عـن البيروقراطيـة

أكد مرشح الدائرة الثانية سعود سعد املطيري أن الكويت هي الباقية ونحن الراحلون، مبينا أن اجلميع من نواب ووزراء ما هم إال عني ساهرة لينال املواطن الكويتي حقوقه دون منة من أحد، فال أحب أن أرى 
املواطن ذليال من أجل معاملة بسبب تعجرف مسؤول.. «فاحلقوق ال يتم طلبها بل يجب أن تكون متاحة للمواطنني». وبشأن القضية اإلسكانية، قال املطيري في حوار مع «األنباء» ان الدولة لن تستطيع مع 

تراكم الطلبات ان توفر السكن اخلاص للمواطنني، فهي عملية تراكمية حدثت منذ عام ٢٠٠٠، كما أن حل القضية اإلسكانية يحتاج قرارا سياسيا حاسما وتضافر السلطتني التشريعية والتنفيذية. ودعا إلى ان 
يتم تأسيس شركة مساهمة عامة بني احلكومة والقطاع اخلاص واملواطنني دورها تأسيس املدن االسكانية، كاشفا عن اقتراح له بإنشاء الشركة املساهمة لتقوم بتوفير احللول االسكانية لكل فئات املجتمع بعيدا 
عن البيروقراطية. وبني أن خلل املنظومة الصحية يكمن في سوء التخطيط وهدر االنفاق، وأزمة كورونا كشفت احلاجة إلى مصانع طبية محلية تلبي احتياجات البلد، مشيرا إلى أن ٤٦٠ ألف مقترض من البنوك 
بإجمالي ١٫٣ مليار دينار مبتوسط ال يتجاوز ١٠ آالف دينار.. أي أن ٦٠٪ من الشعب مقترض. وأكد أن إسقاط القروض سيشكل دفعة إلى األمام في القطاع االقتصادي الذي تضرر كثيرا من الكساد الذي أحلقته 

جائحة كورونا، وإلى العديد من املوضوعات على الساحة السياسية فإلى التفاصيل:

عبدالعزيز املطيري



٣٩٥  مرشحًا في الدوائر اخلمس بينهم ٣٣ سيدة

إجمالي عدد الناخبني: ٤٨٣١٢٦ إناث: ٢٥٢٦٩٦ ذكور: ٢٣٠٤٣٠ املجموع

الدائرة األولى
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤١٦٦٠ ٣٦٩٨٣
٧٨٦٤٣ املجموع

اإلجمالي

٨٢

الدائرة الثانية
عدد الناخبني

إناث ذكور
٢٩٠٢٦ ٢٦٣٥٠
٥٥٣٧٦ املجموع

اإلجمالي

٦٣

الدائرة الثالثة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤٦٥٧٨ ٣٩٦٧٥
٨٦٢٥٣ املجموع

اإلجمالي

٨٥

الدائرة الرابعة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٩١٤ ٥٩٤٩٤
١٢٧٤٠٨ املجموع

اإلجمالي

٩١

الدائرة اخلامسة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٥٨٤ ٦٧٩٢٨
١٣٥٥١٢ املجموع

اإلجمالي

٧٤

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون

12
الثالثاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠

2020
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للتواصل
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majlisalomma@alanba.com.kw

شرق، الدسمة، املطبة، دسمان، بنيد القار، الدعية، الشعب، 
حولي، النقرة، ميدان حولي، بيان، مشــرف، الساملية، البدع، 
الراس، سلوى، الرميثية، ضاحية مبارك العبداهللا اجلابر، جزيرة 

فيلكا وسائر اجلزر.

املرقاب، ضاحية عبداهللا الســالم، القبلة، الشويخ، الشامية، 
القادســية، املنصورية، الفيحاء، النزهة، الصليبخات، الدوحة، 

غرناطة، والقيروان.

كيفان، الروضة، العديلية، اجلابرية، الســرة، اخلالدية، قرطبة، 
اليرموك، أبرق خيطان، خيطان اجلديدة، السالم، الصديق، حطني، 

الشهداء، والزهراء.

الفردوس، العمرية، الرابية، الرقعي، األندلس، جليب الشيوخ، 
ضاحية صباح الناصر، الرحاب، الفروانية، العارضية، إشبيلية، ضاحية 
عبداهللا املبارك، اجلهراء اجلديدة، اجلهراء القدمية، الصليبية 
واملساكن احلكومية، مدينة سعد العبداهللا، الشدادية، صيهد 

العوازم، العضيلية، ومنطقة البر.

صباح السالم، املسيلة، العدان، القرين، أبوفطيرة، الفنطاس، 
القصور، مبارك الكبير، العقيلة، جابر العلي، الظهر، املهبولة، الرقة، 
هدية، أبوحليفة، الصباحية، املنقف، األحمدي، الفحيحيل، علي 
صباح السالم، الزور، الوفرة، ميناء عبداهللا، ضاحية فهد األحمد، 

الفنيطيس، وأم الهيمان.

  األرقام واملناطق وأعداد الناخبني الواردة في اجلدول حسب الكشوف االنتخابية الرسمية التي صدرت من اإلدارة العامة لشؤون االنتخابات وفق التسجيل السابق وسيتم حتديثها حال إصدارها من اإلدارة

٭ مرزوق علي الغامن
٭ أحمد محمد احلمد 

٭ حامد محري البذالي 
٭ حمد سيف الهرشاني
٭ خليل إبراهيم الصالح
٭ سلمان خالد العازمي

٭ طالل فهد الدبوس 
٭ فهد عبدالعزيز املسعود

٭ مبارك فالح العازمي 
٭ مساعد سعد املانع 
٭ هدى سعود العازمي

٭ بدر ناصر احلميدي
٭ عبداهللا تركي األنبعي

٭ منى عبداحلسني عوض
٭ يوسف راشد املذن

٭ أحمد صالح احملميد
٭ أسامة باسم السند

٭ بدر حامد املال

٭ جمال أحمد الساير
٭ خالد عايد العنزي

٭ صالح محارب الفضلي
٭ عودة عودة الرويعي

٭ محمد أحمد العوضي
٭ محمد عبداحملسن املقاطع

٭ هيثم أحمد العوض
٭ سعود سعد املطيري

٭ سمير محمود جمعة
٭ محمد علي الوقيت
٭ نايف فالح الفضلي

٭ حامد مزيد الرويعي
٭ حسن حسني املذكوري

٭ حمد محمد املطر
٭ خلف دميثير العنزي

٭ عبدالرحمن عبدالكرمي املطوع
٭ ابتسام محمد االبراهيم

٭ أحمد امهلى السرهيد

٭ جاسم محمد املنيع
٭ رياض أحمد العدساني

٭ زكريا سالم الطراروه
٭ سهيل محمد البناي

٭ طارق عبداحملسن الدويسان
٭ عالية فيصل حمود اخلالد

٭ وليد مصطفى الشراح
٭ أحمد محسن الشطي

٭ أمل حامت احلربي
٭ عبداهللا عبدالرزاق املنيع

٭ علي عبداألمير البناي
٭ عمر عبداحملسن الطبطبائي

٭ أحمد عبداخلضر املزيدي
٭ إبراهيم محمد الصالل
٭ جابر عبداهللا الشمري

٭ سميرة يوسف الشطي
٭ عبداحلكيم أحمد األحمد

٭ محمد براك املطير

٭ اسماعيل علي البحراني
٭ بدر علي العنزي

٭ حامد حزام الزعبي
٭ عبدالعزيز عبداللطيف عبداهللا

٭ عبداهللا حسني احلريجي
٭ عمار حسن احلبشي
٭ فاضل هالل املطوع

٭ منصور عباس دشتي
٭ يوسف محمد الرشيدي

٭ أسامة أحمد املناور 
٭ أسامة مشاري اخلشرم

٭ آمال سليمان احلداد 
٭ جاسم محمد الكندري 

٭ حمد إسماعيل األنصاري 
٭ خالد فهد الغامن 

٭ سعدون حماد العتيبي 
٭ سعود خليفة الشحومي 

٭ شيخة يوسف بن جاسم 
٭ عادل عيسى اليحيى

٭ عبداحملسن أحمد حسن 
٭ عبدالواحد محمد خلفان

٭ عبدالوهاب محمد البابطني
٭ علي تركي التركي 

٭ فارس سعد العتيبي
٭ محمد خليفة بوعركي 
٭ مهلهل خالد املضف 

٭ نادر يوسف منصور
٭ نورة ناصر املليفي

٭ يعقوب عبداحملسن الصانع

٭ باسل جاسر الراجحي
٭ باسم علي خلف السعد
٭ حسني عبداهللا الصايغ
٭ حمد عادل علي العبيد

٭ خالد أيوب اخلميس
٭ روضان عبدالعزيز الروضان

٭ رمي عبداهللا العيدان
٭ صفاء عبدالرحمن الهاشم

٭ عبدالرحمن حسن العتيبي
٭ فاضل فارس الدبوس

٭ مبارك زيد املطيري
٭ نادية عبداهللا العثمان

٭ هشام عبدالصمد الصالح
٭ يوسف عبداللطيف اخلضر

٭ أحمد حامد اخلشنام
٭ جاسم مصطفى العوضي

٭ جراح خالد الفوزان
٭ جمال حسني العمر

٭ خالد عبدالعزيز العجيل
٭ سليمان سلطان دهراب

٭ عبدالرزاق يوسف الرشيد
٭ عبدالعزيز محمد السمحان

٭ عبداهللا يوسف املعيوف
٭ عمار محمد العجمي
٭ محمد ناصر اجلبري

٭ مهند طالل الساير
٭ نبيل محمد العبيدي

٭ هبة يعقوب محمد
٭ وائل يوسف املطوع

٭ وليد عبداهللا الغامن
٭ خليل عبداهللا أبل
٭ رشا عبداهللا البحر

٭ سالم محمد اخلضر
٭ صالح عبدالرحمن الهاشم
٭ عبداهللا فهد العبداجلادر

٭ يوسف صالح الفضالة
٭ أحمد حسني الكندري

٭ باسل عبداهللا اخلرافي
٭ عبدالرحمن مهدي العجمي

٭ عبدالعزيز طارق الصقعبي

٭ عقاب حماد العتيبي
٭ ناصر علي بلوشي

٭ نواف سليمان الفزيع
٭ أبرار عبداللطيف صالح

٭ ابراهيم محمد دشتي
٭ علي راشد الفضالة
٭ أحمد خالد بوغيث

٭ جابر علي السيف
٭ خالد عبداللطيف املنيع

٭ عبدالعزيز منصور السبيعي
٭ عبدالكرمي عبداهللا الكندري

٭ محمد حمد الصالح
٭ هادي هاجد الوطري

٭ هاني سعيد اسبيته
٭ أيوب يحيى علي

٭ عبداهللا أحمد الكندري
٭ فوزي صقر الصقر

٭ محمد سالم املري
٭ أحمد نبيل الفضل

٭ منى ياسني الشمري

٭ هنوف سعد املنيفي
٭ حماد ناصر الرباح

٭ عبداهللا راشد الهاجري
٭ محمد عبداللطيف السرحان

٭ محمد علي عيسى

٭ أحمد سودان الضويحي
٭ بكر بادي الرشيدي 
٭ ثامر سعد الظفيري 
٭ خالد راشد الصدي 

٭ خالد سالمة احلربي 
٭ دومي فالح املويزري

٭ رياض عبداهللا حبشي 
٭ سعد جريش العدواني 

٭ سعود سعد املطيري 
٭ سلطان جدعان الشمري

٭ طارق إبراهيم الوزق 
٭ فايز غنام املطيري 

٭ فهد غشام البصمان 
٭ فهيد الفي الرشيدي 
٭ فهيد محمد العجمي 
٭ فيصل صالح احلربي 

٭ ماجد موسى املطيري 
٭ مبارك بنيه اخلرينج 
٭ محمد نايف العنزي 

٭ محمد هايف املطيري
٭ مرزوق خليفة اخلليفة

٭ مساعد خلف السعيدي
٭ نيف سالم العالطي 

٭ هزاع مطلق الهدبة
٭ باتل محمد الرشيدي

٭ جزاع فهد العنزي
٭ جسار مناور اجلسار

٭ عبداحلميد علي عيسى
٭ عبدالرحمن عبداهللا الدويلة

٭ عمر أحمد السويلم
٭ فهد جهيم املطيري
٭ نواف ناصر الرشيدي

٭ أنور حسن جعفر
٭ حسني مزيد الديحاني

٭ حمد مناور املناور
٭ حمود مبارك العنزي
٭ سعد علي الرشيدي
٭ عبيد شحاذة سيف

٭ علي سالم الدقباسي
٭ فواز فارس الرشيدي

٭ نايف بدر املطيري
٭ يوسف محمد البذالي

٭ أحمد راشد الصدى
٭ عبداهللا فهاد العنزي

٭ محمد طنا العنزي
٭ محمد عبداهللا الديحاني

٭ محمد عبيد الراجحي
٭ مساعد عبدالرحمن املطيري

٭ أحمد نصار الشريعان
٭ أنور عراك الظفيري
٭ أحمد مطلق العنزي

٭ سيد مسلم حمزة
٭ فرز محمد الديحاني

٭ نايف مهدي الرشيدي
٭ بدر ناصر املجاوب

٭ خالد ابراهيم العمار
٭ سعدون مطلق الرشيدي

٭ شعيب شباب املويزري
٭ صقر فايز العنزي

٭ عسكر عويد العنزي
٭ علي حسني محمد

٭ علي مرضي البغيلي
٭ مبارك هيف احلجرف

٭ مطلق عويد العنزي
٭ نايف زيد الصانع

٭ وليد خالد عكاشة
٭ جراح مجبل املطيري

٭ حماد محمد العجمي
٭ خالد رفاعي الشليمي

٭ خالد عبدالرحمن العتيبي
٭ زيد صالح سعيد

٭ فراج زبن العربيد
٭ فهد الفي العنزي

٭ ناصر عبداهللا العازمي
٭ نايف علي العنزي

٭ أحمد فهد البصمان

٭ خلف فراج العربيد
٭ سعد منديل العنزي

٭ علي عبداحملسن الدويسان
٭ فهد محمد السعيد

٭ مشاري رحيم الرشيدي
٭ مفلح عطا اهللا الصليلي
٭ يوسف هاشم أشكناني

٭ بندر عقاب الشمري
٭ حسن عاشور حاجيه

٭ خلف فرج الشمري
٭ سلطان مطني الشمري
٭ عسكر معوض الرشيدي

٭ فهيد محمد الديحاني
٭ مشعل مطر الشمري

٭ نايف هالل الشمري

٭ أحمد محمد السميري
٭ احلميدي بدر السبيعي 

٭ بدر زايد العازمي 
٭ خديجة سميح القالف 

٭ سالم شاكر الشمري 
٭ صالح ذياب املطيري

٭ صالح علي العجمي 
٭ عايض نايف العتيبي 
٭ عبدالعزيز عامر نوري

٭ عبداهللا زايد الشمري
٭ عبداهللا سعود السبيعي 

٭ غازي حجاج العازمي 
٭ فالح سلطان السبيعي 
٭ فيصل محمد الكندري

٭ ماجد مساعد املطيري 
٭ محمد علي ثاني 

٭ ناصر سعد الدوسري 
٭ ياسر مطر العازمي

٭ أحمد عبداهللا العازمي

٭ جابر سعد العازمي
٭ حمود مبرك العازمي

٭ حمود محمد احلمدان
٭ كوثر صادق الناصر

٭ مدغش محمد الهاجري
٭ مرزوق فالح العازمي

٭ نايف عبدالعزيز العجمي
٭ أحمد حمد السهلي
٭ سارة محمد الناصر

٭ سعد سلمان الظفيري
٭ علي عبدالهادي املري
٭ محمد مبارك الشطي

٭ هاني حسني شمس
٭ الصيفي مبارك الصيفي

٭ حسن فالح السبيعي
٭ خالد محمد العتيبي
٭ سامي علي الدبوس

٭ عباس فاضل عوض
٭ عبداهللا طالل الهندال

٭ محمد هادي الهاجري
٭ حسن جاسم عبدالسيد

٭ صالح أنس املرزوق
٭ عبداملجيد عبداحلميد فرج

٭ علي أحمد دشتي
٭ وليد طعمه الغريب

٭ أحمد مساعد العنزي
٭ حمود عبداهللا اخلضير

٭ خالد عبداهللا املطيري
٭ خلف محمد الفيلكاوي
٭ عبداهللا مبارك العنزي

٭ فيصل خالد بن حثلني
٭ ماجد محمد املطيري

٭ مبارك عبداهللا العجمي
٭ يوسف عبدالعزيز املجادي

٭ حمدان سالم العازمي
٭ سعود مشعان طاحوس

٭ صادق موسى احلرز
٭ عبداهللا مهدي العجمي

٭ محمد هادي احلويلة
٭ مطلق غزاي العتيبي

٭ أحمد مصطفى احلداد
٭ حمد متيم الدوسري
٭ سعد سيف العازمي

٭ فاضل أسد علي
٭ يوسف يعقوب الكندري

٭ أنوار كامل القحطاني
٭ حسن راشد العاطفي

٭ حمد حيدر احلسن
٭ حمد راشد املري

٭ عبدالكرمي محمد الكندري
٭ علي فهد العجمي

٭ عنود خالد العنزي
٭ فيصل محمد العتيبي

٭ قيس عبداهللا دهراب
٭ محمد حسن محمد

٭ أحمد علي بوصخر
٭ أمين إبراهيم األشوك

 ٭ حمد روح الدين
٭ طالل عبـداحلميد دشتـي

٭ عادل عباس اخلضاري
٭عبدالرحمن علي القديري

 ٭عبداهللا حسني الرومي
٭ عبداهللا محمد الطليحي
٭ علي عبدالرسول القطان

٭ علي محمد العلي
٭ عيسى هاشم القالف 

٭ فاطمة مجيد رمضان
٭ فخري السيد رجب 

٭ فيصل سعود الدويسان 
٭ لولوة حمزة باقر 

٭ محسن علي اخلليفي
٭ محمد عبدالوهاب خورشيد 

٭ وفاء إبراهيم العطار 

٭ يوسف سيد الزلزلة
٭ يوسف صبري الغربللي

 ٭ يوسف فهد الغريب
٭ إبراهيم عبداهللا عمر

٭ أحمد فؤاد الشطي
٭ خالد حسني الشطي

٭ صالح أحمد عاشور
٭ عبدالعزيز سليمان العجيري

٭ عبداهللا جاسم املضف
٭ عيسى أحمد الكندري

٭ عيسى حجي موسى
٭ هند سليمان البالول

٭ يعقوب يوسف دشتي
٭ أحمد خليفة الشحومي

٭ أسامة زيد الزيد
٭ حسني غلوم جمال

٭ عادل جاسم الدمخي
٭ عبدالعزيز محمد جمشير

٭ عبدالكرمي عبدالرحمن جراغ
٭ عبداهللا محمد الطريجي

٭ عبداملطلب محمد بهبهاني
٭ عذراء محمد الرفاعي

٭ علي حسن القالف
٭ محمد عيسى حسن

٭ نيفني عبدالواحد معرفي
٭ هاني حسن حسني

٭ جعفر جمعة العابدين
٭ ظافر حسني الصائغ

٭ عدنان سيد عبدالصمد
٭ كامل محمود العوضي

٭ محمد عبداخلالق بن رضا
٭ بسام منصور اجلزاف

٭ سالمة عيد العصفور
٭ نوال محمد املوسوي

٭ أسامة عيسى الشاهني
٭ بشار كاظم علي

٭ صالح سمير العوضي
٭ غدير محمد أسيري

٭ مبارك ارشيد الكعمي
٭ محمد عبداألمير احلداد

٭ محمد عبداحلميد غلوم حسن
٭ يوسف جاسم السبت

٭ أحمد جاسم الصفار
٭ أحمد محمد دشتي
٭ بيبي محمود عاشور
٭ خلود أحمد ابراهيم

٭ صالح محمد بوشهري
٭ عادل حسني اشكناني

٭ محمد عبدالنبي بوعباس
٭ مشعل صالح العجمي

٭ جمال عاشور عاشور
٭ حسن عبداهللا جوهر

٭ خالد وليد النقيب
٭ فاضل عبدالكرمي األطرم

٭ محمد عادل صقر
٭ مروان علي الفقعان

٭ جاسم محمد العلي
٭ حسني صالح الشيخ
٭ سعد محمد املفرح

٭ صالح عبدالرضا  خورشيد
٭ عبداخلالق عبداحلميد اخلطيب

٭ عبدالعزيز حمد الفوزان
٭ عبداهللا عبدالكرمي شموه

٭ محمد حسن الكندري
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

االستعانة باملتقاعدين توفر خبراء وطنيني وحتّل االختالالت في التركيبة السكانية

إنشاء مدينة طبية يسهم في تطوير القطاع الصحي وترشيد اإلنفاق في املوازنة العامة

كنت نائبا في ٢٠١٣ ولم 
يحالفك احلظ في انتخابات 
٢٠١٦ وتخوض االنتخابات 
كيف تقيم فرص جناحك؟

٭ عندما وفقني اهللا وتشرفت 
بتمثيل أبناء الدائرة الرابعة 
وأبنــاء قبيلتــي شــمر في 
مجلــس ٢٠١٣ اجتهدت بكل 
ما أوتيت من عزم وقوة من 
أجــل خدمة وطنــي وأهلي 
وعزوتــي، وفي االنتخابات 
احلالية ٢٠٢٠ متت تزكيتي 
مــن أبنــاء عمومتــي وإنه 
لشرف كبير بالنسبة لي أن 
أكون ممثال لهم، وكم فخور 
أنــا بهذه التزكيــة الغالية، 
وإنه حلمل ثقيل اسأل اهللا 
أن يوفقني على حمله، وإن 
وفقني اهللا وتشرفت بتمثيل 
أبناء الدائرة فأعاهدكم بأن 
أكــون خير ممثــل لوطني 
ولدائرتــي ولقبيلتي حزام 

ظهري وتاج رأسي.

ملف القروض اليزال بال حل 
رغم معاناة شريحة كبيرة 
من املواطنني فما هو احلل 

من وجهة نظرك الذي يحقق 
العدالة للجميع؟

٭ نحن مع ايجاد حل جذري 
مللــف القــروض الــذي ظل 
يراوح مكانه منذ ســنوات 
رغم تأثيراتــه االجتماعية 
واألسرية والنفسية، واحلل 
يجــب أن يأخذ في االعتبار 
الشريحة التي لم تقترض، 
فنحــن نــرى أن احلكومــة 
تشتري أصل الدين وتعيد 
تقســيطه علــى املواطنــني 
بشــكل مريح ووفق ما هو 

متاح للمقترضني. 

ماذا عن املطالبة باملصاحلة 
الوطنية وكيف تكون 

فرج ناصر

سلطان اللغيصم لـ «األنباء»:
املصاحلة الوطنية مطلب ُملحٌّ

للخروج من االحتقان السياسي

اخلاصــة واألمــر يحتــاج 
إلعطاء أصحاب االختصاص 
مساحة واســعة في وضع 
ورسم استراتيجيات التعليم 
والبــد مــن االســتفادة من 
الرأي الفنــي واحتوائه في 
التشريعات النيابية اخلاصة 
مبجال التعليم خاصة في ظل 
التقاريــر الدولية الصادرة 
من اليونيسكو والتي أثبتت 
أن كافة االهداف املوضوعة 
من قبل احلكومة في امللف 
التعليمي منــذ العام ٢٠٠٠ 
حتتاج إلى إعادة نظر فالبد 
أن يكون هناك نهوض شامل 

بالتعليم.

ماذا عن امللف الصحي وآلية 
تطويره؟

٭ إن القطــاع الصحــي في 
الكويت يعاني من مشكالت 
على جميع املستويات ولعل 
جائحة كورونا كشفت عن 
الــذي يعتريــه،  القصــور 
لكنهــا  ال ننكــر اجلهــود 
ظلت في اطــار االجتهادات 
الشــخصية ومــا نحتاجه 
تطوير في اســلوب االدارة 
ألن املستشفيات ظلت تعاني 
على مدى عقود من ازدحام 
املراجعني وعدم استيعابها 
للمرضى الذين يحتاجون الى 

أوضح مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق سلطان اللغيصم أن ملف اسقاط القروض يجب أن يطوى نظرا لتأثيراته االجتماعية 
واألسرية والنفسية، وعلى احلكومة أن تشتري أصل الدين وتعيد تقسيطه على املواطنني بشكل مريح. وقال اللغيصم في حوار مع 
«األنباء» إن املصاحلة الوطنية باتت حاجة ملحة من أجل تضافر اجلهود للخروج بالبلد من حال االحتقان السياسي، مطالبا بإيجاد 
حلول لبعض القضايا التي تعتبر أولويات قصوى ومن بينها قضية تطوير التعليم والتركيبة الســكانية وسياسة اإلحالل وتوظيف 

املتقاعدين وتقليص عدد الوافدين واالهتمام بالرعاية الصحية والتحصيل العلمي، وإلى التفاصيل:

وفــي الوقــت نفســه يوفر 
اكادمييــني  استشــاريني 

وأصحاب خبرة.

٭ املرأة الكويتية ســطرت 
أروع األمثلة في العمل بجد 
واجتهاد وكان دورها واضحا 
فــي بناء الوطــن على مدى 
عقــود ولكن هنــاك ملفات 
تخص املرأة يجب حسمها من 
ضمنها ضرورة خفض سن 
التقاعد للمرأة وليكن ٤٠ عاما 
حتى تتفرغ لرعاية أسرتها 
علما بأن هناك دوال متقدمة 
متنح املرأة التي تتفرغ إلى 
أسرتها راتبا مجزيا ألنها من 
وجهة نظرهم تقوم بتربية 
الناشــئة وهو دور مهم في 

بناء املجتمعات.

الرعاية، اضافة الى نقص في 
االسّرة ورغم الوفرة املالية 
إال أن توسعة املستشفيات 
وزيادة الطاقة االستيعابية 
معاناة مستمرة، واعتقد أن 
الوقــت بات مناســبا لبناء 
مدينة طبية متكاملة تسهم 
في تطوير القطاع الصحي 
معانــاة  مــن  للتخفيــف 
املواطنني والعمل على ترشيد 
االنفاق فــي املوازنة العامة 
للدولة من خالل املبالغ التي 

تدفع للعالج في اخلارج.

االستعانة باملتقاعدين 
مجددا في الوظائف هل تراه 

مجديا؟
٭ إن املتقاعدين من اجلنسني 
من أهم الشرائح املجتمعية 
المتالكها اخلبرات واملهارات 
التي ميكن  والتخصصــات 
االستفادة منها في دعم عملية 
التنمية في القطاعني العام 
واخلاص، وهناك شــريحة 
كبيرة مــن هذه الفئة لديها 
القدرة على العطاء وخدمة 
الوطــن ويجب االســتعانة 
بها واالستفادة من خبراتها 
املتراكمــة بــدال مــن تعيني 
استشــاريني وافديــن وهذا 
االجراء سيعالج االختالالت 
الســكانية  التركيبــة  فــي 

املرأة سواء كانت عاملة أو 
ربة بيت لم حتل مشاكلها 

ماذا ستقدم لها؟

اشتــكى عدد من الطلبة 
رغم تفوقهم من عدم 

تعيينهم في مؤسسات 
معينة؟

٭ يجــب مراعــاة اختيــار 
فــي  املتميزيــن  الطلبــة 
الهيئــات احلكوميــة، ومن 
األفضل اختيار الطلبة وفق 
حتصيلهم العلمي وقدراتهم 
بدال من نظام «هذا ولدنا»، 
ولألسف حتى وكالء النيابة 
يتــم اختيارهــم العتبارات 
ال عالقــة لهــا بالدرجــة أو 
أو باملقابلــة  باالختبــارات 

املباشرة.

املعاجلة لهذا امللف؟
املصاحلــة  أن  اعتقــد  ٭ 
الوطنية باتت حاجة ملحة 
مــن أجــل تضافــر اجلهود 
للخــروج بالبلــد مــن حال 
االحتقــان السياســي الذي 
كانت له مردودات ســلبية 
على التنمية وإجناز املشاريع 
وانفتاح السوق، ويجب أن 
تطوى صفحــة املاضي مبا 

حملت.

ما أهم امللفات التي ستحملها 
معك في حال وصولك إلى 

قبة عبداهللا السالم؟
٭ هنــاك قضايــا تعتبــر 
أولويــات قصــوى ال ميكن 
جتاوزها ومن بينها قضية 
تطويــر التعليم والتركيبة 
السكانية وسياسة اإلحالل 
املتقاعديــن  وتوظيــف 
وتقليــص عــدد الوافديــن 
واالهتمام بالرعاية الصحية 

والتحصيل العلمي.

كيف يكون النهوض 
بالتعليم؟

٭ إن تطويــر املؤسســات 
مــن  ينطلــق  التعليميــة 
تطوير الفرد بشكل مباشر 
والعلم هو مفتــاح تطوير 
املجتمعات، والبد من خلق 
بيئة تعليمية مناسبة ترفع 
شــأن الفرد وتساعده على 
التزود باملعرفة واخلبرات 
العمليــة التي تســاهم في 
تنمية الفرد الذي ســيكون 
له دور في النهضة والتقدم، 
وتطوير التعليم ليس فقط 
بصرف األموال بل بتحديد 
األهــداف وماهــي حاجــة 
العمــل  املجتمــع وســوق 
التعليمية في  للمخرجــات 
مؤسسات الدولة واملؤسسات 

ينمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الدمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الدمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الدمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الدمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الدمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الدمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الدمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الدمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الدمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الدمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الدمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يطوى بشراء احلكومة أصل الدمرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الد مرشح الدائرة الرابعة يؤكد أن ملف القروض يجب أن يُطوى بشراء احلكومة أصل الدَّ

مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق سلطان اللغيصم متحدثا الى احلضور خالل إحدى الندوات االنتخابية السابقة

املستشفيات تعاني منذ عقود من ازدحام املراجعني وعدم استيعابها للمرضى

أعاهدكم بأن أكون خير ممثل لوطني ولدائرتي ولقبيلتي حزام ظهري وتاج رأسي

سأسعى إلى إيجاد حلول جذرية لألولويات القصوى ومن بينها قضية تطوير التعليم والتركيبة السكانية وسياسة اإلحالل وتوظيف املتقاعدين وتقليص عدد الوافدين واالهتمام بالرعاية الصحية
ين وتعيد تقسيطه على املواطنني إيجاد حّل جذري مللف القروض الذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات رغم تأثيراته االجتماعية واألسرية والنفسية وعلى احلكومة شراء أصل الدَّ

الوقت بات مناسبًا لبناء مدينة طبية متكاملة تسهم في التخفيف من معاناة املواطنني
املرأة سطرت أروع األمثلة في العمل بجد وكان دورها واضحًا في بناء الوطن على مدى عقود

مراعاة اختيار الطلبة املتميزين في الهيئات احلكومية واألفضل اختيارهم وفق حتصيلهم العلمي 

القطاع الصحي يعاني من مشكالت على جميع املستويات ولعل جائحة كورونا كشفت القصور
تطوير املؤسسات التعليمية ينطلق من تطوير الفرد.. والعلم هو مفتاح تطوير املجتمعات
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«البلدي»: رفض تام لتنويهات الوزير على قرارات املجلس

بداح العنزي

رفــض أعضــاء املجلس 
البلــدي باإلجماع تنويهات 
وزير الدولة لشؤون البلدية 

على قرارات املجلس.
وشهدت اجللسة العادية 
التي ترأسها أسامة العتيبي 
أمس نقاشــا مطــوال حول 
تنويهات الوزير على بعض 
قــرارات املجلــس، حيــث 
اعتبرهــا األعضــاء تدخــال 
في عمــل املجلــس وأن أي 
تغيير علــى القرار يتم من 
خالل املجلس وحق الوزير 
يكــون باملوافقــة أو رفض 
القرار حسب نص القانون.
ووافــق املجلــس علــى 
تعديــل إحداثيــات حــدود 
محمية خليج الصليبخات 
مــع  والبحريــة  البريــة 
تخصيص حيــازة زراعية 

ضمن منطقة الدوحة.
وأقــر املجلــس طلــب 
بتنفيــذ  اإلعــالم  وزارة 
استعمال قسيمتني بالشارع 
اإلعالمي مبنطقة العارضية 
قبــل  مــن  الســتغاللهما 
الصحف واملجالت اليومية 
وغيــر اليوميــة والقنوات 
الفضــــائية والـخـــدمات 
اإلعــالمـــية واالتـــحادات 

اإلعالمية واإللكترونية.
واستخدم األعضاء املادة 
٢٥ لرفض اعتراض الوزير 
على قرار املجلس االستعانة 
بجمعية املهندسني واحتاد 
الهندســية لتزويد  املكاتب 
البلديــة مبفتشــني علــى 
الهندســية والدور  املكاتب 
االستشــارية حتت إشراف 

البلدي.
وفيمــا يلــي تفاصيــل 

اجللسة.
٭ افتتــح رئيــس املجلس 
العتيبــي  البلــدي أســامة 
 ١٠:٠٠ الســاعة  اجللســة 

صباحا.
٭ وتــال األمــني العــام بند 
الرســائل الــواردة، حيــث 
استعرض املجلس اعتراض 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
على قرارات املجلس البلدي 
حيث استخدم املجلس املادة 
٢٥ لرفض اعتراض الوزير 
على عدد من املالحظات حيث 
لم يحــظ الطلــب مبوافقة 

بداية األمر لهذه التنويهات 
وأنــا أنظــر لهــا علــى أنها 
مقترحــات وأن األمــر متاح 
للمجلس وهي قيمة مضافة 
لذلك وجه االعتراض أن هذا 
القــرار ملغــى، حيث طلب 
التقيد مبــدة القــرار، لذلك 
واضح أن القرار الصادر كان 
بأثر رجعي رغــم أنه ليس 
هناك قانون مينع صدور قرار 

بأثر رجعي.
من جهته، أوضح رئيس 
البلــدي أســامة  املجلــس 
العتيبــي أن األمني العام ال 
ميلك أن ميلي على املجلس 

أي تنويهات مسبقة.
وأكد م.حمود العنزي أنه 
مت تعديل تنويهات سابقة.

وأضاف فهيد املويزري أن 
املجلس البلدي ميلك متديد 
أي قرار خاصة أن الرأي الفني 
متوافــق مع قــرار املجلس 

البلدي.
وذكــر حمــد املدلــج أن 
التنويهات أو االستدراك أمر 
جيد، ولكن التدخل بالقرار 
وتعديله أمر مرفوض، ولذلك 
اعتراضنا على طلب التعديل 
هو تدخل في أعمال املجلس 
وأمتنى عدم تعطيل القرار.

صدور القرار كان مشروطا 
بالتنفيذ خالل سنتني، ولذلك 
من طلــب التمديــد واجلهة 
املعنية ولذلــك تعاملنا مع 
الطلب بتمديد القرار وترك 

األمر للمجلس.

أشار الى أن إدارة األنشطة 
الهندسية في البلدية تقوم 
بأعمال التفتيش على املكاتب 
الهندسية والبالغ عددها ٣٠ 
مكتبا رغم انه ال يوجد سوى 

٣ مفتشني.
ووافــق املجلــس علــى 
استخدام املادة (٢٥) بعد أن 
صوت ١١ عضوا على رفض 

القرار.
وانتقــل املجلس إلى بند 
الــواردة، حيــث  الرســائل 
اســتعرض األمني الرد على 
سؤال رئيس املجلس البلدي 

بشأن الئحة البناء.
حيــث أوضــح رئيــس 
املجلس أن السؤال مت تقدميه 
بعد املالحظات وتأخير صدور 
الئحة البناء وبعد جتاوزات 
البناء ايضــا ولذلك تقدمت 
بالســؤال إلعطــاء الفرصة 
التنفيــذي لتقدمي  للجهــاز 
الئحة البناء والتي تضم ٢٢ 
جدوال لدراستها في املجلس 
البلدي ولذلك أنا غير مقتنع 
بالرد واملجلس هو صاحب 
احلق في إصدار الالئحة وهي 
ال تتكرر إال كل عشر سنوات 
وأقــول إن الالئحة حجبت 
عن املجلس ألسباب معينة 
وأنا غير مكتف وأحتاج الى 
حتديد وقت لتسلم الالئحة 
من قبل اإلدارة القانونية في 

البلدية.
وأوضحــت املستشــارة 
القانونيــة أن الالئحــة تتم 

للشــؤون املاليــة واالدارية 
للتباحــث بشــأن مشــروع 

امليزانية.
الشارع اإلعالمي

الــى  وانتقــل املجلــس 
مناقشــة توصيــات اللجنة 
الفنيــة، حيث وافق املجلس 
علــى طلــب وزارة اإلعــالم 
القسيمتني  تغيير استعمال 
 ١، ٢٩٦ رقمــي ٢٩٣ قطعــة 
قطعة ٢ بالشــارع االعالمي 
مبنطقــة العارضية تخزين 
ليكــون اســتغاللها من قبل 
الصحــف واملجالت اليومية 
باالضافة الــى غير اليومية 
والقنوات الفضائية واخلدمات 
االعالمية واالحتادات االعالمية 
وااللكترونية شريطة االلتزام 
بنفس الشروط الواردة بقرار 
اللجنــة املؤقتــة رقم (م أ/ل 
ق م أ ب١٢١/٨/٢٠١٨) املتخــذ 

بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٨.
وهي كالتالي:

- تتولــى وزارة االعــالم 
توزيعها على اجلهات املعنية.
- تطبيــق النســب املعمول 
بها للبناء بالقسائم املجاورة 
والتــي ينطبــق عليها نظام 
البنــاء مبنطقــة الصحــف 

بالشويخ.
- أال يكون سبق تخصيص 
قســيمة أخــرى من قســائم 
الدولة للجهة املراد تســليم 

املوقع بها.
- ينطبق على تلك القسائم 
ذات شروط التعاقد املطبقة 
القســائم املجــاورة  بشــأن 

واملخصصة للصحف.
- على أن يشــمل هذا القرار 
جميــع القســائم في شــارع 

اإلعالم.
ورفــض املجلــس طلــب 
الهيئة العامة لالتصاالت زيادة 
مســاحة البناء ملوقع شركة 
االتصــاالت املتنقلــة (زين) 
منطقة الشويخ (ع) االدارة.

محمية الصليبخات

ووافق املجلس على طلب 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســمكية والهيئة 
العامة للبيئة تعديل حدود 
البرية  محمية الصليبخات 
وتخصيص حيازة زراعية 
ضمن منطقة الدوحة، حيث 

تضمنت التوصية التالي:

وذكــر العضــو مشــعل 
احلمضان أن بند التنويهات 
جاء مــن ضمن القــرار وال 
منانع من التنويهات إذا كانت 
متعلقة بنقطة وكلمة ولكن 
ما حصل نسف بالكامل لقرار 

املجلس البلدي.
كما ســأل عن املادة التي 
متنــح للوزير التنويه على 

أي قرار.
املستشــارة  وأشــارت 
القانونية الى أن للوزير احلق 
بناء على دراســة املوضوع 
علــى  املجلــس  وصــوت 
التنويهات حيث رفض جميع 
أعضــاء املجلس التنويهات 

باإلجماع.
االستعانة باملفتشني

املجلــس  واســتعرض 
اعتــراض الوزير على قرار 
االستعانة بجمعية لتزويد 
البلدي مبفتشني على املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
حتت إشــراف البلدي حيث 
طلــب العضو حمــد املدلج 
استخدام املادة (٢٥) لرفض 
اعتــراض الوزير خاصة أن 
األمــر مســتحق ملســاندة 

مفتشي البلدية بأعمالهم.
وذكر م.حمود العنزي أن 
املادة ٢٥ من الالئحة بشــأن 
الوزيــر للضبطية  إصــدار 
القضائية للمهندسني بالبلدية 
مع االستعانة مبهندسني من 
جمعيــة املهندســني، حيث 

حاليــا دراســتها علــى قدم 
وســاق وسيتم إرسالها الى 
املجلــس بعــد انتهائــه من 

دراستها.
املجلــس  واســتعرض 
الــرد علــى ســؤال العضو 
الرندي بشأن  م.عبدالسالم 
شركات تدوير النفايات حيث 
طلب الرندي تأجيل السؤال.

ميزانية البلدية

وانتقل املجلس ملناقشة 
توصيات جلان املجلس حيث 
طلب د.حسن كمال ضرورة 
مناقشة أعضاء املجلس الى 
ميزانية البلدية واستعراضها 
التخاذ القرار بشأنها، خاصة 

أنها تأخرت.
وذكر فهيد املويزري أن 
مناقشة امليزانية حتتاج الى 
عدد من االستيضاحات عن 
دور أعضاء املجلس هل ميكن 

التغيير فيها.
وأضاف م.حمود العنزي 
البلــدي  أن دور املجلــس 
مناقشة مشروع امليزانية قبل 
إصدارها، وذلك حسبما نص 

عليه القانون.
املستشــارة  وأكــدت 
القانونية أن النص واضح 
أن ما تتم مناقشته مشروع 
امليزانية ومشروع احلساب 

اخلتامي.
حيث أكد رئيس اللجنة 
القانونية فهيد املوزيري أنه 
تتم دعوة نائب املدير العام 

أوال: املوافقة على تعديل 
إحداثيــات حــدود محميــة 
خليج الصليبخــات البرية 
والبحريــة وفــق مــا أقــره 
املجلس األعلــى للبيئة في 
اجتماعه رقم ٢/٢٠١٨ املنعقد 
بتاريــخ ٩/٥/٢٠١٨  بالقرار 
رقــم ٨ لســنة ٢٠١٨ ومبا ال 
يتعارض مع حدود احليازة 
الزراعية وشريطة تفويض 
اجلهاز الفني بتعديل حدود 
املوقع لتالفــي أي تعارض 
عند تثبيت املوقع ومراعاة 

حد املد األعلى للبحر.
علــى  املوافقــة  ثانيــا: 
طلب الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية 
تخصيــص حيــازة زراعية 
وفــق اإلحداثيــات املرفقــة 
املــؤرخ بتاريــخ  بكتابهــم 

.٢/٣/٢٠٢٠
وذلك شريطة اآلتي:

١ - دراسة إمكانية إدراج طلب 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية تخصيص 
موقع حيازة زراعية ضمن 
حــدود محمية الصليبخات 
ضمن دراسة املخطط الهيكلي 
الرابع لدولة الكويت وكذلك 
مــدى إمكانية تعديل حدود 
محميــة الصليبخــات فــي 
ضوء املخطط الهيكلي لدولة 

الكويت.
٢ - االلتــزام بقرار املجلس 
األعلى للبيئة رقم ٨ لســنة 
٢٠١٨ بشأن تعديل إحداثيات 
محمية خليج الصليبخات مع 
التوصية بعدم السماح بأي 
مشــاريع في الوقت الراهن 
حلــني النظــر فــي املخطط 
الهيكلــي للمنطقــة، وذلــك 
لهشاشة الوضع البيئي في 
جون الكويــت وفقا ملا جاء 
بكتاب املجلس األعلى للبيئة 
رقم (هـ ع ب/ ا س م/٣٠٣) 

املؤرخ في ٢٥/٦/٢٠١٨.
ووافــق املجلــس علــى 
طلــب وزارة الكهرباء واملاء 
استقطاع مساحة ٢٩٥٠م٢ من 
حدود محطة الضخ التابعة 
العامــة  لــوزارة األشــغال 
مبنطقــة الشــرق قطعــة ٤ 
وذلك لتخصيص املســاحة 
املســتقطعة كمواقع محطة 

حتويل كهربائية بيئية.
ورفعت اجللسة الساعة 

١٢٫٣٠ ظهرا.

اعتماد تعديل حدود محمية خليج الصليبخات وتخصيص حيازة زراعية في الدوحة
عبداهللا الرومي وعبدالوهاب بورسلي وعبدالعزيز املعجل أسامة العتيبي مترئسا اجللسة ويبدو م.محمد الزعبيعبداهللا احملري وأحمد هديان وم.مها البغلي وفهيد املويزري ود.حسن كمال

األعضاء حيث حاز ٦ أصوات 
من أصل

١٠ أعضاء.

ووافق املجلس على عدد 
من اعتراضات الوزير بشأن 
مالحظات عدد من اللجان ثم 
استعرض املجلس تنويهات 

الوزير مع قرارات البلدي.
٭ حمد املدلج: تنويه الوزير 
على القرارات يعتبر تعديا 
علــى صالحيــات املجلــس 
البلدي وأن الوزير ميلك إما 
املوافقة أو الرفض، خاصة أن 
املجلس البلدي ميلك التمديد 
بشأن مدة التنفيذ ألي قرار.
٭ املستشــارة القانونيــة: 
املطلــوب تعديــل صياغــة 
مشــعل  وتســأل  القــرار، 
احلمضان أنه في حالة عدم 
تعديــل القــرار هــل يعتبر 
نافــذا، خاصة أن الوزير لم 
يعترض علــى القرار. فيما 
أشار د.حســن كمال الى أن 
التنويه يعتبــر تغييرا في 
القــرار، ولذلــك هــذه أمور 
جديــدة، وإما أن يتم رفض 
القــرار أو املوافقــة عليــه، 
خاصة أن الرأي الفني طلب 
متديد قرار تخصيص، كما 
أننا نعلــم أن املكتب الفني 
يقوم مبراجعة القرارات قبل 

وصولها الى املجلس.
املســــتشارة  وقالــــت 
القانونيــة إن التنويه يأتي 
بــاب املالحظــة وليس  من 
االعتراض على القرار وهو 
تعديل بالصياغة القانونية.

من جانبه، تساءل العضو 
بــأن  الرنــدي  عبدالســالم 
التنويه على قرارات املجلس 
البلــدي يعتبــر إنقاصا من 
دور املجلــس، ولذلك أرجو 
أال تتكرر هذه األمور، كما أن 
الوزير وفي سابقة جديدة قام 
بطلب تعديل على القرارات.

وأكد العضو أحمد هدبان 
أن للوزير احلــق باملوافقة 
أو رفض القرار وال يعرض 
القرار على املجلس، وأمتنى 
أن حتال التنويهات الى مكتب 

املجلس.
وقــال م.حمــود العنزي 
إن التنويهات ليست جديدة 
وســبق أن قام بها عدد من 
وزراء البلديات، ولذلك كان 
من املفتــرض التصدي منذ 

تغيير استعمال قسائم بالشارع اإلعالمي في العارضية لتستغل من قبل الصحف والقنوات الفضائيةرفض اعتراض الوزير على استعانة البلدية مبفتشي «املهندسني» لإلشراف على املكاتب الهندسية

الكشف على ٥٢٦٦ محًال في اجلهراء خالل أكتوبر
أكد مدير فرع بلدية محافظة اجلهراء م.ثامر 
املطيري، أن اجلــوالت امليدانية التي نفذتها 
الفرق الرقابية مبختلف اإلدارات بفرع بلدية 
احملافظة خالل شهر أكتوبر املاضي أسفرت 
عن اإلشراف على االشتراطات الصحية لـ ١٨١٦ 
بالسكن االستثماري واألسواق  البقاالت  من 
املوازية واملطاعم واحملالت، وتوجيه ٨٣١ تنبيها 
فضال عن حترير ١٢٦ مخالفة بعد الكشــف 
على ٥٢٦٦ محال. وقال املطيري في تصريح 
صحافي إن الفرق الرقابية مبختلف اإلدارات 
بفرع بلدية احملافظة كثفت من جوالتها امليدانية 
التجارية باملجمعات والبقاالت  على األنشطة 
واملقاهــي واملطاعم للتأكد من التزام العاملني 
بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ اإلجراءات 

والتدابير الوقائية واالحترازية بارتداء القفازات 
والكمامات والتباعد اجلسدي لتجنب انتشار 

ڤيروس كورونا.
وأشار إلى أن املفتشني بالفريق الرقابي في 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق يقومون 
مبتابعة أعمال الشركات املتعاقدة مع البلدية 
للتأكد من مستوى النظافة باحملافظة فضال عن 
غسيل وتعقيم احلاويات، مشيرا إلى غسيل 
وتعقيم ٨٤٣٢٥ حاوية مختلفة األحجام وسالل 

متحركة إلى جانب تنظيف ٤٩٦ منطقة آليا.
ولفت إلى إصدار ٨٢ شهادة أوصاف، ٤٩ 
شهادة إنهاء إشراف فضال عن توجيه ٣٥ كتابا 
لوزارة الكهرباء واملاء إليصال التيار الكهربائي، 

إلى جانب الكشف على عقارين.
م.ثامر املطيري
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يسعدني العمل نائبًا لسمو الشيخ سالم العلي حتى أنهل من خبراته الطويلة وحكمته السديدة فهو مدرسة جامعة تعلم منها الكثير من أبناء الكويت واستفاد منها العديد من قياداتها

أحمد النواف: الثقة السامية ستكون حافزًا ودافعًا لبذل الغالي والنفيس 
إلعالء مكانة احلرس واالرتقاء به إلى مصاف األجهزة األمنية املتقدمة

أعــرب نائب رئيــس احلرس 
الفريــق أول متقاعــد  الوطنــي 
الشــيخ أحمــد النواف عــن بالغ 
شكره وامتنانه إلى القائد األعلى 
للقوات املســلحة صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، على 
الثقة الغالية التي أوالها سموه له 
بتعيينه في منصب نائب رئيس 

احلرس الوطني.
ووجــه نائب رئيــس احلرس 
الوطني الشــكر والتقدير لســمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
على دعمه ومساندته وثقته الغالية 

التي يعتز ويفخر بها.
وأكد أن هــذه الثقة الســامية 
ستكون حافزا ودافعا لبذل الغالي 
والنفيــس مــن أجل إعــالء مكانة 
احلرس الوطني واالرتقاء به ليكون 
في مصاف األجهزة األمنية املتقدمة.

جاء ذلك خالل لقائه في الرئاسة 
العامــة للحــرس الوطنــي وكيل 
احلــرس الوطني الفريــق الركن 
م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكبار 
القــادة الضباط، حيــث قدموا له 
التهنئة مبناســبة توليه منصب 

نائب رئيس احلرس الوطني.
وجــدد نائب رئيــس احلرس 
الوطني العهــد وامليثاق لصاحب 
الســمو، ولســمو ولي العهد، بأن 
يكون علــى مســتوى الثقة التي 
حظــي بها وعلى قدر املســؤولية 

التي يتحملها واألمانة التي تشرف 
بتسلمها.

وأضــاف: إنــه لشــرف عظيم 
أن يتحمل مســؤولية هذا الصرح 
الكبيــر، وفي املوقع نفســه الذي 
ساهم كل من صاحب السمو األمير 

الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهــد الشــيخ مشــعل األحمــد، 
حفظهمــا اهللا ورعاهمــا، في بناء 
أركانه وتعزيــز قدرات أبنائه في 
ظل قيــادة ســمو رئيس احلرس 

الوطني الشيخ سالم العلي.

وأعــرب عن ســعادته البالغة 
بالعمل نائبا لســمو الشيخ سالم 
العلــي حتى ينهــل مــن خبراته 
الطويلة وحكمته السديدة، مؤكدا أن 
سموه، حفظه اهللا، يعتبر مدرسة 
جامعة تعلم منها الكثير من أبناء 

الكويت واستفاد منها العديد من 
قياداتها.

وتوجه نائب رئيس احلرس 
الوطني بالشكر لكل أبناء الكويت 
الشــرفاء الذيــن كانوا ســندا له 
وعونا خالل مسيرته، سائال اهللا 

العلــي القدير أن يوفقه في حمل 
هــذه األمانة الغالية، وأن يحفظ 
الكويت وشعبها ويدمي عليها األمن 
واألمان والتقدم واالزدهار في ظل 
قائد مســيرتها وراعــي نهضتها 
صاحب الســمو األمير، وســمو 
ولي عهده األمــني، حفظهما اهللا 

ورعاهما.
من جهته، رحب وكيل احلرس 
الوطنــي الفريق الركن م.هاشــم 
عبدالــرزاق الرفاعي بالفريق أول 
متقاعــد الشــيخ أحمــد النواف، 
وهنأه علــى ثقة القيادة احلكيمة 
في شــخصه الكــرمي، مؤكــدا أنه 
امتداد ملسيرة القائد األعلى للقوات 
املســلحة صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد األمني الشيخ مشعل األحمد، 

حفظهما اهللا ورعاهما.
وأوضح وكيل احلرس الوطني 
أن رجال احلرس الوطني، يواصلون 
عطاءهم مع إخوانهم في وزارتي 
الدفــاع والداخلية وقــوة اإلطفاء 
العــام، وجميع جهــات الدولة، ملا 

فيه مصلحة الكويت ونهضتها.

نائب رئيس احلرس توّجه بالشكر إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد مجدداً التعهد بأن يكون على قدر املسؤولية التي يتحملها واألمانة التي تشّرف بتسلمها
نائب رئيس احلرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف خالل لقائه مع عدد من كبار قادة احلرس بحضور الفريق الركن م.هاشم الرفاعي

نائب رئيس احلرس الوطني الفريق أول متقاعد الشــيخ أحمد النواف لدى وصوله إلى مقر احلرس الوطني وفي استقباله 
الفريق الركن م. هاشم الرفاعي

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف والفريق الركن م.هاشم الرفاعي وعدد من كبار قادة احلرس الشيخ أحمد النواف والفريق الركن م.هاشم الرفاعي خالل اللقاء مع كبار قادة احلرس

ملشاهدة الڤيديو

م العياضي جلهوده  محافظ العاصمة كرَّ
التطوعية في خدمة القادسية

«الرحمة العاملية» تفتتح مجمع بدور التنموي
في تنزانيا لتزويد املجتمع بالطاقات الواعدة

كرم محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد، 
املواطن أنور ســالم العياضي، من ســكان 
منطقة القادسية، وذلك جلهوده التطوعية 

املتميزة في خدمة املنطقة.
وقد بادر العياضي بتنظيف وتشجير 
وإضاءة وتزيني ممشى قطعة ٧ في املنطقة، 
باإلضافــة إلى التنســيق مع مجلس إدارة 

جمعيــة القادســية التعاونيــة لتنظيــف 
وجتميل حديقة قطعة ٧.

من جانبه، أكد العياضي أنه «سيحرص 
على النظافة الدورية لهذه املواقع لتحظى 
باملظهر احلضاري املنشود»، الفتا إلى أنه 
«سيستمر في خدمة وطنه الغالي الكويت 
ومنطقته التي تربى بني أهلها وربوعها».

الشيخ طالل اخلالد مكرماً أنور العياضي

جولة في مركز بدور

افتتحت جمعيــة الرحمة العاملية مجمع 
بدور التنموي في دولة تنزانيا الذي يستفيد 
منه ١٢٥٠ شــخصا، وذلك بحضور ســفيرنا 

لدى تنزانيا مبارك السهيجان.
وقال رئيس مكتب شرق أفريقيا في جمعية 
الرحمة العاملية محمد الرشــيدي ان املجمع 
يحتوي على مدرســة ومســتوصف وسكن 
لأليتام ودار اإلعاشة ومركز لتحفيظ القرآن 

الكرمي ومسجد.
وأوضح الرشيدي أن مجمع بدور التنموي 
هو مشروع من املشاريع االستراتيجية للرحمة 
العاملية ألنه يعتبر أفضل ما وصلت إليه فكرة 

رعاية األيتام أو ما يطلق عليه الرعاية الشاملة 
التي نتجت عن خبرة طويلة للرحمة العاملية 
امتدت إلى أكثر من ٣٠ عاما، ومتت ترجمة هذه 
اخلبرة إلى ما يســمى باملجمعات التنموية. 
وبني أن املشروع يأتي ضمن سلسلة مجمعات 
الرحمة التنموية التي تهدف إلى تغيير مفهوم 
كفالــة األيتام وطالب العلم من مجرد إطعام 
فقط إلى رعاية شاملة وتنمية حقيقية، حيث 
تتلخص فلسفة جمعية الرحمة العاملية في 
حتصني اليتيم منذ الصغر ليصبح قادرا على 
االعتماد على نفسه، ويكون مهيأ للمساهمة 

في تنمية وتطوير مجتمعه.

بوعركي: دراسة ألفضل املمارسات في إدارة النظام التربوي
عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت الوكيل املســاعد 
للشؤون االدارية والتطوير 
االداري بوزارة التربية رجاء 
بوعركي عن دراسة ألفضل 
املمارســات في إدارة النظام 
التربــوي والتــي ســتقام 
بالتعاون مع املركز اإلقليمي 

للتخطيط التربوي.
وقالت بوعركي، في كتاب 
وجهته لوكيل التعليم العام 
وتلقت «األنباء» نسخة منه: 
تسعى الدراسة املشار اليها 
لتقدمي منوذج متكامل لنظام 
إدارة تربوية معاصر يستند 
الى افضل املمارسات العاملية 

التربوية يساعد في تعديل 
وتطوير ما هو موجود حاليا، 
التحديات  وذلك بتشخيص 
الالزمــة  واالحتياجــات 
ملواجهــة هــذه التحديــات، 
كمــا ستســهم املعلومــات 
والبيانات املتضمنة في تقييم 
األنظمة اإلدارية احلالية في 
حتديــد احتياجات التطوير 
والتدريــب  والتخطيــط 
والهيكلــة للنظــام اإلداري 
وصوال لنظام إدارة مدرسية 
معاصر يحاكي احدث األنظمة 

العاملية.
وحيث تنفذ تلك الدراسة 
على مراحل متعددة وباإلشارة 
الــى املرحلة الثالثــة منها، 

اخلليجي، لذا يرجى التكرم 
بتعميم روابط جميع البيانات 
الذكر  واملعلومــات ســالفة 
وااليعــاز بتعبئتها بالكامل 
واإلجابــة عنها مــن الفئات 

اآلتية:
١ ـ مديري عموم املناطق 
التعليمية ومديري اإلدارات 

التابعة لهم.
٢ ـ املوجهني العموم.

٣ ـ مدراء املدارس.
٤ ـ رؤســاء اقسام املواد 

الدراسية.
كما يرجى ترشيح ضابط 
اتصال من قبلكم للتنسيق 
مع إدارة التطوير والتنمية 

في هذا الشأن.

والتــي تهدف الــى التعرف 
على وجهــات نظر العاملني 
في امليدان التربوي، فقد مت 
تطوير ادائــه خاصة جلمع 
البيانات واملعلومات الالزمة 
الروابط  للتحليل من خالل 
املرفقــة طيه لالســتبيانات 

اآلتية:
٭ استبانة دراسة الوضع 

احلالي.
دراســة  اســتبانة  ٭ 
وجهــة نظــر العاملــني في 
التربــوي باملركزية  امليدان 
والالمركزية املتعلقة باتخاذ 
القــرارات اإلدارية التربوية 
في وزارات التربية والتعليم 
فــي دول مجلــس التعــاون 

رجاء بوعركي

في إدارة النظام التربوي، فقد 
اعدت الدراســة املشار اليها 
لتشكيل اطار نظري وتطبيقي 
لبناء منظومة متكاملة لإلدارة 

قت أعلى مستويات التفاعل اليومي  جامعة الكويت حقَّ
من خالل بّث دروس الفصول االفتراضية

صــرح القائم بأعمــال نائب مدير 
اجلامعة للخدمات األكادميية املساندة 
د.عبداهللا املطوع بأن يوم اجلمعة ٢٠ 
نوفمبر كان آخر موعد إلدخال درجات 
الفصل الدراسي الصيفي ٢٠١٩-٢٠٢٠، 
مشيرا إلى أن إحصائيات نسبة التفاعل 
بــني الطالب وعضو هيئــة التدريس 
خالل الفصل الدراسي الصيفي كانت 
ممتازة، حيث بلغت نسبة الردود على 
الرسائل اخلاصة ضعف عدد األسئلة، 
وهــي أحــد املعايير التي يقــاس بها 
اهتمام املؤسســات باملستخدمني من 

خالل التفاعل والرد على استفساراتهم.
كما بني د.املطــوع أنه خالل فترة 
الفصل الدراسي الصيفي حققت جامعة 
الكويــت أعلــى مســتويات التفاعــل 
اليومي من خالل بث دروس الفصول 
االفتراضية، حيث كانت منصة تيمز 
تبث دروسا مبجموع ٢٠٠ مليون دقيقة 
يوميا منها أكثر من ١٠٠ مليون دقيقة 
بالڤيديو، ما جعــل حصيلة مجموع 
دقائق البث املباشر لكل املستخدمني 
خــالل الفترة مــن ١٢ أكتوبر حتى ١٠ 
نوفمبر هي ٤ مليارات دقيقة صوتية 

منها ٢ مليار ڤيديو و٩٨ مليون دقيقة 
مشاركة الشاشة للعروض التقدميية 
متت خــالل ٦٣ ألف حصة افتراضية 
للفترة الزمنية نفسها، كما في الشكل 

املبني.
كمــا يبــني الشــكل أيضــا فترات 
انخفاض االستخدام خالل فترات نهاية 
األسبوع ما يجعل األنظمة في وضع 

ركود خالل تلك الفترة.
وذكــر د.املطوع ان فتــرة الفصل 
الدراســي الصيفــي قد شــهدت أيضا 
أرقاما قياسية من حيث عدد االختبارات 

اإللكترونيــة وبنوك األســئلة، حيث 
جتاوز إجمالي عدد األسئلة على منصة 
املودل اجلامعي ربع مليون سؤال مت 
إنتاجهــا خــالل فترة الصيــف وعدد 
الطلبة الذين اختبروا إلكترونيا على 
منصة مايكروسوفت تيمز قد جتاوز ١٨ 
ألف طالب خالل األسبوع املاضي فقط، 
وعدد الطلبة الذين اختبروا على منصة 
املودل اجلامعي خالل الفترة نفســها 
قد جتاوز ١٣ ألف طالب، وعدد الطلبة 
الذين اختبروا على منصة البالك بورد 
للفترة نفسها قد جتاوز ١٧٠٠ طالب.

معلمو «التعلم عن ُبعد» بال بدل شاشة!
عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية ميدانية مطلعة لـ «األنباء»،  
عن أن هناك عددا من املعلمني واملعلمات يعدون كتابا 
لتقدميه لوزير التربية يطالبون فيه باحتســاب بدل 
شاشة لهم، مشيرة إلى أن نظام التعلم عن بُعد الذي 
طبقته وزارة التربية العام احلالي وآخر العام الدراسي 
املاضــي يعمل من خالله املعلمــون واملعلمات على 
أجهزة احلاســب اآللي. وأوضحت املصادر أن هناك 

الكثير من الفئات التي تصرف لها عالوة بدل شاشة 
على الرغم من أن طبيعة عملهم ال تتطلب استعمال 
أجهزة الكمبيوتر باستمرار أو املكوث أمام شاشة تلك 
األجهزة لفترات طويلة، باستثناء املعلمني الذين تأثر 
البعض منهم صحيا خاصة في النظر، مشــيرة إلى 
أن التعلم عن بُعد لن يكون فترة مؤقتة بل سيستمر 
ويطبق في األزمات والظروف االستثنائية خاصة في 

األحوال اجلوية كالغبار واألمطار.
وأكدت املصادر استحقاق أهل امليدان لهذه العالوة، 

خاصة أنهم يعملون لفترات طويلة أمام شاشات أجهزة 
احلاســوب املتنوعة أثناء الدوام الرسمي أو خارجه 
إليصال املعلومة بالشــكل الصحيح للمتعلم، عالوة 
على ذلك فإن املعلم مطالب بتوفير جهاز احلاســب 
اآللي واشتراك دائم في شبكات االتصال من حسابه 
الشخصي، الفتة إلى أن عددا من املعلمني واملعلمات 
يقومون حاليا بإعداد وجتهيز كتاب لتقدميه إلى وزير 
التربية القادم لرفعه إلى ديوان اخلدمة املدنية إلقرار 

هذه العالوة وإنصافهم.

يعملون أمام أجهزة الكمبيوتر أثناء الدوام وخارجه ومنهم من تأثر نظره
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في البداية كيف تصف 
العالقات الكويتية - الهولندية 
وأبرز مراحل تطورها وآفاقها 

املستقبلية؟ 
الهولنديــة -  العالقــات  ٭ 
الكويتيــة فــي مجملها قوية 
وصفهــا  وميكــن  ومتينــة 
بالتاريخيــة حيث بنيت على 
أســس صلبــة مــن الصداقة 
والثقة واالحترام املتبادل لذلك 
استمرت على مدار أكثر من ٥٠ 
عاما من دون أي مشــكالت أو 
منغصات من املمكن أن تعكر 
صفوهــا، فضــال عــن كونها 
عالقات متطورة جدا على كل 
األصعــدة ومختلــف مجاالت 
التعــاون، لذلــك هناك فرص 
كبيــرة جدا للبنــاء على هذه 
املتميزة واالنطالق  العالقات 
بها إلى آفاق أرحب تعود بالنفع 
على الشعبني الصديقني، وهناك 
العديد من القواسم املشتركة 
بــني البلدين فكالنــا دولتان 
صغيرتان محاطتان بجيران 
كبار، فالكويت محاطة باململكة 
العربية الســعودية والعراق 
وإيــران بينما هولندا محاطة 
بأملانيــا واجنلتــرا وفرنســا 
لذلك يجمعهما إميان راســخ 
بــأن التعاون املثمــر والبناء 
من أهم سبل االستقرار، ولذا 
تلعب الدولتان دورا مهما في 

هذا الصدد.

ماذا عن اجلانب السياسي لهذه 
العالقات؟ وما مدى التنسيق 

بني البلدين؟
٭ علــى الصعيد السياســي 
لدينا مشاورات سياسية دورية 
منتظمة تعكــس مدى توافق 
الرؤى والتنسيق بني البلدين 
حيال امللفــات والقضايا ذات 
االهتمام املشترك، وخالل الشهر 
املقبل وحتديدا خالل األسبوع 
الثاني منه ستكون لدينا جولة 
جديدة من املشاورات السياسية 
بني البلدين لكنهــا هذه املرة 
ســتعقد عبر االتصال املرئي 
نظرا للظروف االســتثنائية 
احلالية التي ميــر بها العالم 
بسبب تفشي ڤيروس كورونا، 
وســتناقش هــذه اجلولة من 
العديد  املشاورات السياسية 
مــن القضايــا وامللفــات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية، 
ولعل أبرز ما مييز الكويت أنها 
دولة ذات رؤية شفافة مميزة 
وال حتمــل أي أجندات خفية، 
وتؤمن باحلوار كسبيل ال بديل 
عنه حلل األزمات لذلك نعول 
كثيرا على اجلولة القادمة من 
املشاورات السياسية القادمة 
لنتعلم من الكويت ما يحدث 

في هذه املنطقة.

كم عدد االتفاقيات الثنائية 
ومذكرات التفاهم التي 

تسيّر العالقات بني البلدين 
الصديقني؟

٭ بصفة لدينا اتفاقيات تعاون 
ومذكرات تفاهــم تغطي أبرز 
مجاالت التعــاون الثنائي مع 
الكويــت مثل منــع االزدواج 
الضريبــي وغيــره، ومذكرتا 
تفاهم في غاية األهمية، األولى 
تتعلق باملشاورات السياسية 
حول امللفــات والقضايا ذات 
االهتمام املشترك والتي تعقد 
سنويا على املستوى الوزاري، 
والثانيــة فــي مجــال الطاقة 
وإيجاد بدائل متجددة ملصادر 
الطاقة التقليدية مثل الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح.

حدثنا عن أبرز مجاالت 
التعاون بني البلدين؟

٭ باإلضافــة إلى املشــاورات 
السياسية نتعاون مع الكويت 
بشــكل مميز ونتبــادل الدعم 
في احملافل الدولية خصوصا 
في إطار األمم املتحدة، وأعتقد 
أن فترة تواجدنا مع الكويت 

على سبيل املثال تعمل بشكل 
جيد فــي الكويــت وتتعاون 
مع شــركة نفــط الكويت في 
عدد من املشــاريع باستخدام 
أحدث التقنيات العلمية، كما 
نعلم أن ميناء روتردام مهتم 
جــدا بالعمــل والتعــاون مع 
الكويت، وبصفة عامة  ميناء 
فالشــركات الهولندية مهتمة 
جدا بالسوق الكويتي وتضع 
خبرتها العامليــة في متناول 
املشروعات التنموية الكبرى 

في الكويت.

ماذا عن حجم التبادل التجاري 
بني البلدين؟

٭ على الرغم من القيود التي 
فرضتهــا «كورونــا» عالقتنا 
االقتصادية مع الكويت مازالت 
قويــة وال أنكر أنها قد تأثرت 

بسبب اجلائحة.
 ويبلغ إجمالــي وارداتنا 
من الكويت نحو ٦٥٠ مليون 
يورو من املشتقات النفطية، في 
حني يبلغ إجمالي صادراتنا لها 
نحو ١٫٨ مليار يورو، ليصبح 
إجمالي حجم التبادل التجاري 
في االجتاهني ٢٫٥ مليار يورو 

اللوجستية، وهي استثمارات 
مهمة حتــرص احلكومة على 
تعزيزها وتشجيعها، كما تبذل 
السفارة جهودا كبيرة لتعريف 
املستثمرين الكويتيني بالفرص 
االستثمارية املتاحة في هولندا 
وأهم التسهيالت التي تقدمها 
احلكومة للمستثمرين األجانب، 
وأود أن أشــير إلى ســعادتنا 
باهتمــام الكويتيــني املتزايد 

بقطاع العقار في هولندا.
وجهة سياحية 

كم عدد التأشيرات التي 
يصدرها القسم القنصلي في 

السفارة؟ ومتى سيتم فتح 
التأشيرات السياحية؟

٭ القسم القنصلي بالسفارة 

أهمية كبيرة كونه أحد جسور 
التواصل الشعبي بني البلدين 
والتــي تدعم وتعــزز أرضية 
الفهم املتبادل،  مشــتركة من 
ونحاول أيضا أن ندعم التبادل 
األكادميي بني البلدين وزيادة 
عدد الطالب الكويتيني الذين 
يدرسون في هولندا وخصوصا 
أن لدينــا جامعــات عامليــة 
مشــهودة بكفاءتها واملقررات 
الدراســية متنوعــة متوافرة 
ومتاحة باللغــة اإلجنليزية، 
ولكــن لألســف الشــديد عدد 
الذيــن  الكويتيــني  الطــالب 
يدرسون في هولندا ال يتجاوز 

١٠٠ طالب وطالبة.

وصلت إلى الكويت في 
أغسطس املاضي، كيف تقيم 

تعاون زمالئك في وزارة 
اخلارجية الكويتية؟

٭ مت استقبالي بحفاوة وكرم 
ضيافة كبيرين وأعتقد أنني 
وجــدت من الزمالء في وزارة 
اخلارجية كل الدعم واملساندة 
احلقيقيــة ألداء مهــام عملي، 
وهنا أود أن أشيد باالحترافية 
وااللتزام الذين يتمتعون به، 
وأنا على تواصل دائم ومستمر 
معهم ونتعاون من أجل دعم 

وتعزيز العالقات الثنائية.
ديبلوماسية ناعمة 

كيف تقيم الدور الذي تلعبه 
الديبلوماسية الكويتية إقليميا 

ودوليا في حل النزاعات 
وإحالل السالم؟

جــدا  معجــب  أنــا  ٭ 
الكويتيــة  بالديبلوماســية 
كقوة ناعمة جعلت من البالد 
أحد أبــرز عوامل االســتقرار 
في املنطقة بوســاطاتها حلل 
النزاعات ومببادراتها إلحالل 
السالم ولذلك أرى تشابها كبيرا 
في فلسفة وزارة اخلارجية في 
البلديــن الصديقني من حيث 
األهداف واألساليب وخصوصا 
اإلميــان املطلق باحلوار كحل 
ناجــع ال بديــل عنــه في حل 
األزمات والنزاعات، فضال عن 
التشــابه في إعطاء األولوية 

للدور اإلنساني.

ذكرت التشابه بني البلدين 
في إعطاء األولوية للمجال 
اإلنساني، فكيف ترى دور 

الكويت اإلنساني ومساهماتها 
السخية؟ 

وهنــاك إمكانية كبيــرة جدا 
لزيــادة هذه األرقام في ضوء 
اإلمكانات املتميزة التي يتمتع 

بها البلدان الصديقان.

كم يبلغ حجم االستثمارات 
الكويتية في هولندا؟ 

٭ الكويت من أبرز املستثمرين 
املباشرين في هولندا، وهناك 
إمكانية كبيــرة لزيادة حجم 
تلك االســتثمارات خصوصا 
واهتمــام  رغبــة  ظــل  فــي 
الكويتيــني بقطاعــات مثــل 
الطاقــة والزراعة، وأعتقد أن 
إجمالــي حجم االســتثمارات 
الكويتية في هولندا يبلغ نحو 
٧ مليــارات يورو في مجاالت 
البتروكيماويــات واخلدمات 

أصدر ١٧ ألف تأشــيرة العام 
املاضي، ولكن يجب أن نضع 
في االعتبار أن عدد التأشيرات 
الســائحني  ال يعكــس عــدد 
الكويتيــني الذيــن يــزورون 
هولندا سنويا، حيث إن أغلب 
الكويتيــني لديهم تأشــيرات 
شــينغن طويلة األمد، ما أود 
أن أؤكد عليه أن هولندا تعتبر 
من بني ابرز الوجهات السياحية 
املفضلة بالنسبة للكويتيني، 
ولذلك سنعمل على تعزيز هذا 
اجلانــب في الفتــرة القادمة، 
حيث إن هولندا لديها إمكانات 
سياحية رائدة وتنوع ثقافي 

وحضاري فريد.
أعتقــد أن فتــح باب تلقي 
التأشيرات السياحية أمر بيد 
املتخصصني الذين سيحددون 
متى سيصبح الوضع الصحي 
مالئما، ونأمــل أن يكون ذلك 
فــي القريــب العاجل وتنجح 
اجلهــود الدولية فــي القضاء 

على ڤيروس كورونا.

ما أبرز جهود السفارة لدعم 
التبادل الثقافي بني البلدين؟

الثقافــي  التبــادل  ٭ نولــي 

٭ جهود وإســهامات الكويت 
في املجال اإلنساني محل إشادة 
املجتمع الدولــي، فهي تلعب 
دورا إنسانيا رائدا وبصماتها 
واضحة في التخفيف من آالم 
املشردين من ضحايا الكوارث 
الطبيعية واإلنسانية، ولعل 
تســمية األمم املتحدة لســمو 
األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمد قائدا للعمل اإلنساني 
والكويت مركزا للعمل اإلنساني 
أبلغ دليل على التقدير األممي 

لفاعلية هذا الدور.

كيف ترى اتفاقيات السالم 
بني عدد من الدول العربية 

وإسرائيل؟
٭ ننظر التفاقيات السالم بني 
الدول العربية وإسرائيل نظرة 
إيجابية لهذه التطورات ولكن 
مازالــت هناك جهود يجب أن 
تبذل لتحقيق السالم والوصول 
إلى حل الدولتني إلنهاء الصراع 

في منطقة الشرق األوسط.
مشهد معقد 

كيف ترى املشهد في منطقة 
الشرق األوسط بصفة عامة؟

٭ املشهد في الشرق األوسط 
معقد وملتبس ويحوي العديد 
من مناطق الصــراع امللتهبة 
التي تزيد من أوجاع املنطقة 
وتضيــف ملعاناة شــعوبها، 
املنطقة تواجه حتديات كبيرة 
تستدعي تضافر اجلهود إليجاد 
حل ناجع إلنهاء الصراع وعودة 
االستقرار، وهذا لن يتحقق إال 
باحللول الديبلوماسية ودعوة 
كل أطراف النزاع إلى احلوار، 
ولذلــك ننظــر بإيجابية إلى 
جهود الكويت في دعم وتعزيز 

االستقرار في املنطقة.

الوساطة الكويتية حلل األزمة 
اخلليجية مستمرة بجهود 
ال تهدأ من أجل وضع كلمة 

النهاية لهذه األزمة التي طال 
أمدها، إلى أي مدى تؤيدون 

هذه الوساطة؟
٭ ندعــم بشــكل كامل جهود 
الوســاطة الكويتيــة في حل 
األزمة اخلليجية وإعادة اللحمة 
والتماســك إلى كيان مجلس 
التعاون اخلليجي، ونرى أن 
اجلميع يدرك اآلن أن هذه األزمة 
ال تصــب فــي صالــح الكيان 
اخلليجي، وفي احلقيقة تربطنا 
عالقات ديبلوماسية مميزة مع 
دول مجلس التعاون ونتحدث 
معهم ونستمع إليهم ونأمل أن 
تكلل جهود الكويت بالنجاح 

في حلها.

الكويت ليست محطتك األولى 
في العالم العربي، فماذا مييز 

الكويت عن الدول األخرى 
التي مثلت بالدك فيها؟

٭ بالفعــل، الكويت ليســت 
محطتــي األولــى فــي العالم 
العربي فســبق أن عملت في 
العربيــة  جمهوريــة مصــر 
العربية السعودية،  واململكة 
ولذلك فأنا لســت غريبا على 
منطقة الشرق األوسط بصفة 
عامة واخلليج بصفة خاصة.

أعتقد أن التوجه السياسي 
في الكويت والذي يسخر كل 
طاقاته لدعم وتعزيز السالم 
واالستقرار في املنطقة هو أهم 

ما مييزها.

الكويت على أبواب انتخابات 
برملانية، كيف ترى مستوى 

الدميوقراطية واملشاركة 
النسائية فيها؟ 

حالــة  متثــل  الكويــت  ٭ 
دميوقراطية فريدة في املنطقة 
ولديها برملان نشــط ميارس 
دوره في الرقابة والتشــريع، 
وفي احلقيقة أنا معجب بأجواء 
االنتخابــات هنــا وخصوصا 

املشاركة النسائية الفاعلة.

(ريليش كومار) السفير الهولندي لورانس ويستهوف خالل اللقاء مع الزميل أسامة دياب 

هولندا من الوجهات السياحية املفضلة للكويتيني

بعضوية غير دائمة في مجلس 
األمــن كانــت فرصــة فريدة 
لتعزيــز التعــاون املشــترك 
على صعيد القضايا اإلقليمية 
والدوليــة وتعزيز التشــاور 

الدائم بني البلدين.
والبلــدان أمامهمــا فرصة 
مميــزة لتطويــر عالقاتهمــا 
االقتصاديــة وخصوصــا في 
ضوء اإلمكانــات الهائلة التي 
يتمتعان بها، وأعتقد أن الزراعة 
واألمن الغذائي من أبرز مجاالت 
املقترحة للتعاون والتي يجب 
أن نوليها أهمية كبيرة، حيث 
إن هولنــدا لها باع طويل في 
هذا املجال بالعديد من الطرق 
التكنولوجيــة  واألســاليب 
احلديثة، باإلضافة إلى مجال 

الطاقة املتجددة.

ماذا عن الزيارات املتبادلة 
رفيعة املستوى بني البلدين؟

٭ نولــي الزيــارات املتبادلة 
رفيعة املســتوى بني البلدين 
أهميــة كبــرى لكــن بســبب 
التــي  احلاليــة  األوضــاع 
فرضتها جائحة كورونا احلل 
املتاح دائما هــو االجتماعات 

االفتراضية.
خطة طموحة 

الكويت لديها خطة تنموية 
طموحة، فما مدى اهتمام 

الشركات الهولندية بها؟ وما 
حجم مشاركتها فيها؟ 

٭ في احلقيقة ال أخفي انبهاري 
بحرص الكويتيني وحماسهم 
علــى تطوير بلدهم من خالل 
اخلطــة التنمويــة الطموحة 
 ،«٢٠٣٥ جديــدة  «كويــت 
والشــركات الهولندية مهتمة 
جــدا باملشــروعات التنموية 
الكبرى في الكويت وتشــارك 
بفاعليــة فيها لكــن كمقاولني 
فرعيــني وليــس كمقاولــني 
أساسيني، وعلى سبيل املثال 
تشــارك شــركة هولندية في 
مشروع مطار الكويت اجلديد 
بالتعاون مع الشركة التركية، 
وتشارك شــركة «فان اورد» 
الهولندية في مشروع مصفاة 
الــزور والذي يعتبــر األكبر 

عامليا.
وهناك العديد من الشركات 
الهولندية الكبرى والتي تعمل 
بفاعلية في الكويت مثل شركة 
«شل»، و«كي إل إم» و«تي إن 
تي» وغيرها، فشــركة «شل» 

الكويت تلعب دورًا إنسانيًا رائدًا وبصماتها واضحة في تخفيف آالم املشردين وضحايا الكوارث ٧ مليارات يورو حجم االستثمارات الكويتية في هولندا مبجال البتروكيماويات واخلدمات اللوجستية

الكويت متثل حالة دميوقراطية فريدة في املنطقة وبرملانها نشط ميارس دوره في الرقابة والتشريع

١٧ ألف تأشيرة أصدرها القسم القنصلي العام املاضي وهولندا من وجهات الكويتيني املفضلة٢٫٥ مليار يورو إجمالي حجم التبادل التجاري بني الكويت وهولندا وعالقات البلدين تاريخية 

توافق في الرؤى وتنسيق بني البلدين حيال العديد من امللفات والقضايا ذات االهتمام املشترك

نتوقع عقد اجلولة املقبلة من املشاورات السياسية بني البلدين خالل األسبوع الثاني من ديسمبر

ننظر التفاقيات السالم بني الدول العربية وإسرائيل بإيجابية ويجب بذل اجلهود حلل الدولتني
ندعم التبادل األكادميي بني البلدين ولدينا جامعات عاملية مشهود بكفاءتها ومقرراتها متنوعة

الشركات الهولندية مهتمة جدًا باملشروعات التنموية الكبرى في الكويت وتشارك بفاعلية فيها

املطبخ الكويتي متنوع
أوضح السفير الهولندي لدى البالد لورانس ويستهوف 
أن املطبخ الكويتــي متنوع ألنه نتاج االحتكاك بثقافات 
مختلفة، موضحا ان طبقه املفضل هو املأكوالت البحرية 
نظرا للطعم الفريد الذي تتمتع به أسماك جون الكويت.

السفير الهولندي لـ «األنباء»: الكويت ال حتمل 
أي أجندات خفّية وديبلوماسيتها الناعمة أبرز 

عوامل االستقرار في املنطقة

لورانس ويستهوف أكد في أول لقاء مع صحيفة محلية دعم بالده الكامل جلهود الوساطة الكويتية في حّل األزمة اخلليجية

أشاد السفير الهولندي لدى البالد لورانس ويستهوف بقوة ومتانة العالقات الهولندية - الكويتية التي وصفها بالتاريخية واملتطورة على كل األصعدة ومختلف مجاالت التعاون الثنائي، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة 
للبناء على هذه العالقات املتميزة واالنطالق بها إلى آفاق أرحب تعود بالنفع على الشعبني الصديقني، كاشفا عن وجود توافق في الرؤى وتنسيق مستمر بني البلدين حيال العديد من امللفات والقضايا ذات االهتمام 

املشترك. وكشف ويستهوف في أول لقاء له مع صحيفة محلية منذ توليه مهام عمله كسفير لبالده عن موعد انعقاد اجلولة القادمة من املشاورات السياسية بني البلدين خالل األسبوع الثاني من شهر ديسمبر املقبل، 
الفتا إلى وجود توافق في الرؤى وتنسيق بني البلدين حيال العديد من امللفات والقضايا ذات االهتمام املشترك، مشددا على أن الكويت دولة تتمتع بقدر كبير من الشفافية وال حتمل أي أجندات خفية وديبلوماسيتها 

الناعمة أحد أبرز عوامل االستقرار في املنطقة، فضال عن أنها متثل حالة دميوقراطية فريدة في املنطقة ولديها برملان نشط ميارس دوره في الرقابة والتشريع. وأشار إلى أن البلدين أمامهما فرصة مميزة لتطوير عالقاتهما 
االقتصادية خصوصا في ضوء اإلمكانات الهائلة التي يتمتعان بها، موضحا أن إجمالي حجم التبادل التجاري بني البلدين يبلغ ٢٫٥ مليار يورو، في حني يبلغ حجم االستثمارات الكويتية في هولندا نحو ٧ مليارات يورو، وإلى التفاصيل:

ملشاهدة الڤيديو

أجرى اللقاء: أسامة دياب
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«لولو هايبر ماركت» تطلق أسبوع املنتجات اإليطالية ٢٠٢٠

أطلقت لولو هايبر ماركت، الشركة الرائدة 
في مجال البيع بالتجزئة في املنطقة، عروضها 
للترويج للمنتجات اإليطالية خالل «األسبوع 
اإليطالي ٢٠٢٠» في متجرها مبنطقة القرين 

يوم ٢٣ نوفمبر.
وافتتح الســفير اإليطالي لدى الكويت 
كارلو بالدوتشــي املهرجان بحضور إدارة 
لولــو هايبر ماركت ومجموعة مختارة من 
املهنئني، وسط التزام كامل باإلرشادات املتعلقة 
ببروتوكوالت الصحة والسالمة. ويستمر 
األسبوع اإليطالي خالل الفترة من ٢٣ إلى 
٢٩ نوفمبر، حيث يقدم مجموعة واســعة 
من املنتجات اإليطالية بأسعار خاصة جدا.

املرموقة  التجارية  العالمــات  ومن بني 
املعروضة على ســبيل املثــال ال احلصر 
كريسبو، كورينيرو، دي نيغريس، دونا كيارا، 
جيكيل، مينجازولي، مينز آند جاسر، مونيني، 

سوسالت، أونا تيرا اللترا، وفاليدورو.
وســيتوفر هذا العرض الترويجي في 
الوقت نفســه في جميع منافذ لولو هايبر 

ماركت في البالد، لالحتفال بتميز إيطاليا في 
إنتاج وتصدير بعض من أفضل املنتجات 

الغذائية.
وخالل العرض الترويجي الذي يستمر 
ملدة أسبوع، ستتيح كاونترات الطعام اخلاصة 
واألكشــاك للعمالء تذوق الطعام والشعور 
بنكهات ومتيــز األطعمة الذي يعكس ثراء 
تاريخ الطهــي اإليطالي. وتضيف اللوحات 
الكبيرة وامللونة للعديد من املعالم السياحية 
واملعالم الشــهيرة في جميع أنحاء إيطاليا 
خالل «األســبوع اإليطالي ٢٠٢٠» حملة عن 

تعدد مناطق اجلذب السياحي فيها.
وتؤكــد احلملة الترويجية «األســبوع 
اإليطالي ٢٠٢٠» مرة أخــرى التزام «لولو 
هايبر ماركت» املستمر بتزويد املتسوقني 
بأوسع مجموعة من املنتجات من جميع أنحاء 
العالم بأسعار تنافسية للغاية وفي بيئة جتزئة 
تركز على العمالء، ويفخر باعتباره «مكانا 
شامال» جلميع احتياجات التسوق للعمالء 

املميزين في الكويت. 

ً يستمر خالل الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ اجلاري ويقدم مجموعة واسعة من املنتجات بأسعار خاصة جدا

مجموعة من أشهر وأجود املنتجات اإليطالية يقدمها لولو هايبر ماركت بأسعار خاصة

السفير كارلو بالدوتشي ومحمد احلارث وقيادات لولو هايبر ماركت خالل جولة بني املنتجات املعروضة منتجات متنوعة في األسبوع اإليطالي داخل لولو هايبر ماركت

السفير كارلو بالدوتشي ومحمد احلارث وعدد من قيادات لولو هايبر ماركت خالل افتتاح أسبوع املنتجات اإليطالية

الكويت حتصد ٤ جوائز للمرأة  من رابطة 
نساء الشرق األوسط لألمن السيبراني

الشــريــــك  أعلــــنت 
املؤســس في رابطة نساء 
الشــرق األوسط في األمن 
السيبراني ورئيس فريق 
أمــن املعلومــات بشــركة 
د.رمي  الكــــويت  نفــط 
الشــمري ترشــح ســت 
ســيدات مــن الكويــت ما 
بني قياديات واحترافيات 
في األمن الســيبراني من 
أصل ٣٠ مرشــحة وصلن 
النهائية،  التصفيــات  إلى 

وفــوز أربع منهن باجلائــزة ضمن فعاليات 
املؤمتر االفتراضي األول للرابطة الذي اختتم 

األسبوع املاضي.
وقالــت الشــمري في تصريــح صحافي 
إن ســيدات الســت هــن م.ليــال املنصوري 
وم.بشاير العجمي وم. فاطمة فؤاد ودانا وينر 
واالختصاصيتان سابنا سينغ وزينب محمد.

وأضافت ان الفائزات كن ضمن ١٩ فائزة 
في ذلك املؤمتر العاملي الذي شــهد مشــاركة 
أكثر من ٥٠ متحدثة ميثلن الدول اخلليجية 

والعربية والعاملية.
وأوضحت أن املؤمتر الذي أقيم بدعم من 
مؤسســة الكويت للتقدم العلمي ومجموعة 
STC - مــا بني ١٤ و١٥ نوفمبر حتت شــعار 
«لنمكــن ونؤمن معا» اســتهدف اســتقطاب 
متخصصات واحترافيــات من دول املنطقة 
والعالم في األمن الســيبراني لالنضمام إلى 
طليعة املشهد الدولي في هذا املجال احليوي 
مــن خالل إنشــاء منصــة قويــة لتمكينهن 
وربطهــن بقادة الفكــر الدوليني واإلقليميني 
ومســاعدتهن على حتقيــق أهدافهن املهنية 

وتعزيز مســاهمتهن في تأمني مجتمعاتهن. 
وقالت ان املؤمتر تضمن حلقات نقاشية تقنية 
وغير تقنية وزوايا نقاشية أخرى، مبينة ان 
املتحدثات اإلقليميات والدوليات تطرقن الى 
الرؤى املتنوعة املثيــرة لالهتمام في مجال 
األمن السيبراني وتعزيز خبرات املتميزات 

واملوهوبات من املشاركات في هذا املجال.
وأضافت ان املؤمتر تضمن ثالثة محاور 
هي «برنامج املؤمتر، ومحور اجلائزة، ومحور 
املغامرة السيبرانية» مشيرة الى أن برنامج 
املؤمتــر والذي جار في مســتواه املؤمترات 
العاملية الرائدة أنه متت مشاركة ٥٠ متحدثة من 
جميع أنحاء العالم من القياديات واملسؤوالت 
التنفيذيات واألكادمييات واخلبيرات الالتي 
غطــني نحــو ٣٤ موضوعــا مرتبطــا باألمن 

السيبراني واملهارات القيادية ذات الصلة.
وأفادت بأنه للمرة األولى أطلقت الرابطة 
ضمن فعاليات املؤمتر أول جائزة من نوعها 
 Awards WiCSMEعلى مستوى العالم ٢٠٢٠
لالحتفاء والتقدير بسيدات املنطقة املتميزات 

في مجال األمن السيبراني.

STC بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومجموعة

شعار مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

KALD بالتعاون مع «stc انطالق مبادرة «مواهب
أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة في 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
اخلدمات املبتكرة واملنصات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، 
عن إطالق مبادرتها «مواهب 
stc» والتي تستهدف تشجيع 
الطالب املوهوبني، وذلك في 
إطار شراكتها االستراتيجية 
الكويتيــة  مــع اجلمعيــة 
.«KALD» الختالفات التعلم

وأعربــت الشــركة فــي 
بيــان لهــا عــن ســعادتها 
باملشاركة في إطالق املبادرة 
بالتعاون مع KALD، احدى 
املدني  مؤسســات املجتمع 
واملنصة الفريدة من نوعها 
فــي توفير الدعــم للطالب 
الذيــن يواجهون اختالفات 
فــي التعلم، حيــث أتاحت 
املبــادرة الفرصــة لهم من 
أجــل التعبير عن مواهبهم 
املواهب  املختلفة، الســيما 
الفنية كالرســم واألشغال 
اليدويــة. وخــالل املبادرة 
شــارك الطالب في مسابقة 
فنية وتنافسوا فيما بينهم 
للحصــول علــى اجلوائــز 

.stc املقدمة من قبل
وأعقبت املســابقة فقرة 
ترفيهية بحضور شخصية 
األطفال الشهيرة «قرقاشا» 
برعــــــاية شــركــــة دورز 
برودكشــن، والتي طرحت 
علــى الطالب أســئلة حول 
مواهبهــم، كمــا شــاركتهم 
بعــض القصص املســلية. 
الفعالية بحفل  واختتمــت 
توزيع اجلوائز الذي أقامته 
stc تعبيــرا عــن تقديرهــا 
وتشجيعها لكافة املشاركني 
الذين قدموا أعمالهم الفنية.

وشهدت الفعالية حضور 
فريق االتصاالت املؤسسية 
في stc بقيادة هديل العبداهللا، 

مع KALD في إطار شراكتنا 
االســتراتيجية. ونعتقد أن 
البرامج املستدامة مثل هذه 
تساعد في نشر الوعي حول 
اختالفات التعلم التي يواجهها 
بعض الطالب، مع متكينهم 
مــن التغلب علــى الظروف 
التي تؤثر على قدرتهم على 
اكتســاب املعرفة واملهارات 

بنفس مستوى أقرانهم».
وأضافت اجلاسم: «تعتبر 
stc التعليم ركيزة أساسية في 
أجندة املسؤولية االجتماعية 
وثقافتهــا وتلتــزم بدورها 
الريادي في القطاع اخلاص 

لرد اجلميل للمجتمع. 

 .stc حــدث ناجــح آخر مــع
وأوضحت أن رعاية stc لهذه 
الفعاليــات تنبع من إميانها 
الراســخ بأن تزويد الشباب 
باإلرشاد واملعرفة املناسبني 
ســيعزز قدرتهم فــي نهاية 
املطاف على جتاوز العقبات 
التي تعترض طريقهم نحو 

حتقيق أهدافهم.
ومن جهتها، قالت رئيس 
اجلمعيــة  إدارة  مجلــس 
التعلم  الكويتية الختالفات 
آمال الساير ان KALD حريصة 
دوما على إطالق النشاطات 
التعلــــيمية والترفيــــهية 
لطالبهــا، اميانا منها بالدور 
املهم والتأثيــر الكبير الذي 
حتققه مثل هذه املناســبات 
من أثر إيجابي على شخصية 
الطالب، وما متثله من تشجيع 

لهم على إطالق مواهبهم.
وأضافت الســاير: «ليس 
بجديد على stc أن تقوم بدعم 
مبادراتنا وأنشطتنا، في إطار 
الشراكة املمتدة التي جتمعنا، 
وأود بهذه املناسبة ان أتقدم 
بالشكر الى شركة االتصاالت 
الكويتية والقائمني على العمل 
فيها علــى اجلهــد والعطاء 
املتواصل من قبلهم في سبيل 
دعم ورعاية الفعاليات التي 

.«KALD نطلقها في

وتعكس املبــادرات التي 
الشــركة أهدافهــا  تنفذهــا 
التــي  وجوهرهــا والقيــم 
تستند اليها stc لدى تنفيذ 
أجندة املسؤولية االجتماعية 
للشــركات، السيما املوجهة 
لقطــاع الطالب مــن جميع 
األعمار. وستواصل stc دعم 
التي بال  التعليمية  البرامج 
شك ستجعل مستقبل الكويت 

أكثر إشراقا».
وبهذه املناســبة، أعربت 
اجلاسم عن خالص تقديرها 
 KALD وامتنانهــا لــكل مــن
 Doors Production وشــركة
على تعاونهما الفعال وتنظيم 

أتاحت الفرصة للطالب للتعبير عن مواهبهم الفنية في إطار شراكتهم اإلستراتيجية

آمال الساير

عدد من املشاركني في املبادرة

دانة اجلاسم

الهدايا للطالب  حيث قدموا 
تقديرا من stc ملشاركتهم في 
مسابقة املواهب. كما حضرت 
 ،KALD املديــر التنفيذي لـــ
نورية العميري ومســؤولة 
العالقات العامة واالعالم في 
KALD فرح شــبلي، واللتان 
لعبتــا دورا مهما في تنظيم 
 ،stc احلدث إلى جانب فريق
مما قاد إلــى حتقيق نتيجة 

ناجحة للفعالية.
 ،stc وتعليقا على مشاركة
قالــت مديــر عام االتصاالت 
املؤسسية في stc دانة اجلاسم: 
«فخورون مبواصلة رعاية 
تلــك الفعاليــات بالتعــاون 

«التعريف باإلسالم» تواصل عملها بـ ١٤ لغة

أكد مدير جلنة التعريف باإلسالم التابعة 
جلمعية النجــاة اخليرية إبراهيــم البدر - 
حرص اللجنة احلثيث على رعاية املهتدين 
اجلــدد وتعليمهم وتثقيفهم، معتبرا مرحلة 
ما بعد إشهار اإلسالم من اهم مراحل املهتدي 
اجلديد، وقال ان اللجنة تخرج سنويا قرابة 
٣٠٠٠ دارس ودارسة من خالل مشروع علمني 
اإلســالم، والذي يهدف إلــى تعليم املهتدين 
شتى العلوم الشرعية، وذلك لتنمية ثقافتهم 
اإلسالمية وتربيتهم وفق منهج الكتاب والسنة، 
الفتا إلى أن املشروع يدرس بـ ١٤ لغة عاملية. 
وأوضح البدر أن اللجنة في ظل هذه الظروف 
الصحية احلالية املستمرة والداعية الى اتخاذ 
كافــة اإلجراءات االحترازية والوقائية، ومن 
خالل شعار «الدعوة مستمرة» تقوم بتنفيذ 
كل أنشطتها التوعوية والدعوية عن بعد. وأكد 

ان اللجنة مســتمرة في طرح املشروع على 
أهل اخلير، حيث توفر لهم املدرسني والدعاة 
األكفاء، كما تستخدم كافة الوسائل التقنية 
احلديثة في التعلم، وكذلك اقامة املســابقات 
وتوزيع اجلوائز التشجيعية على املشاركني، 

خللق أجواء املنافسة بينهم.
وبني البدر ان تكلفة الدارس الواحد تبلغ 
٢٥ دينارا تشمل مكافآت املدرسني واملصاريف 
اإلداريــة واجلوائــز التي توزع فــي احلفل 
اخلتامــي وغيرها، ولفت إلى أن مدة الدورة 
الدراســية ٣ أشهر يشــارك فيها قرابة الـ ١٠ 
مشاركني، داعيا أهل اخلير إلى املساهمة في 
هذا املشروع وابتغاء األجر والثواب، ومساعدة 
اللجنة في نشــر رســالتها السامية، وميكن 
املساهمة في املشروع عن طريق االتصال برقم 
٢٢٤٤٤١١٧ أو بزيارة موقع اللجنة اإللكتروني.

مهتديات يتعلمن القرآن الكرمي عن بعد إبراهيم البدر

م مبادرة خلدمة مرضى السكر القطاع النسائي في «النجاة» نظَّ
انطالقا من دور جمعية 
النجــاة اخليرية املميز في 
تقــدمي الدعم الالزم جلهود 
الدولة في مكافحة كورونا، 
قالت رئيسة القطاع النسائي 
بجمعيــة النجــاة اخليرية 
وضحــة البليــس: بجانب 
الدور اإلنســاني واخليري 
الرائــد الذي نقوم به داخل 
الكويت وخارجها، حرصنا 
علــى إقامــة فعاليــة طبية 
خاصة ملرضى السكر ألول 
مرة كنشاط إنساني صحي 
توعوي يتماشى مع الظروف 
احلاليــة، وأقيــم النشــاط 
بالتعــاون مــع صيدليــة 
رويال وصيدلية فارمازون 
وصيدليات املطوع وجمعية 

توزيــع ٣٠ جهــازا لقياس 
السكر مع كل مستلزماتها، 
عــالوة على تقدمي التوعية 

مــن  واالكثــار  الغذائيــة 
تناول الفاكهة واخلضراوات 
واحلرص على تناول الدواء 
في مواعيده احملددة، متمنية 
السالمة للجميع، كما شاركت 
بالفعالية من رابطة السكر 

د.زينب أحمد البيلي.
وأضافــت: مت جتهيــز 
املقر الستقبال املستفيدين 
وراعينــا بشــدة تفعيــل 
التباعد االجتماعي وتطبيق 
اإلرشــادات واالشــتراطات 
الصحيــة التــي وضعتهــا 
اجلهات الرسمية في الدولة 
للوقاية من ڤيروس كورونا، 
وخالل النشــاط مت توزيع 
النشــرات التوعويــة على 

املرضى.

واإلرشادات الصحية الالزمة، 
وقد استفاد من هذه الفعالية 
عــدد ٣٠ أســرة من األســر 
املتعففــة والفقيــرة داخل 
الكويت في ظل هذه الظروف 
الصحية التي مازالت تخيم 

على العالم بأثره.
وأوضحت البليس: خالل 
النشــاط الــذي أقيــم مبقر 
القطــاع النســائي مبنطقة 
سلوى، وشاركت من صيدلية 
رويال د.هدى مسعود أثناء 
الفعاليــة بفقــرة توعيــة 
مميزة عن مرض الســكري 
وطرق الوقاية والعالج منه 
وحثت املرضى على ضرورة 
ممارســة الرياضة بشــكل 
يومــي وتنظيــم الوجبات 

تطبيق التباعد االجتماعي خالل املبادرة

الكويتيــة ورابطة  األطباء 
الســكر الكويتية، حيث مت 
خاللها الفحص الالزم وكذلك 
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يشبه اليابانيون حياة الســاموراي (املقاتل الياباني 
التقليدي) بأزهار الســاكورا، فهي في غاية اجلمال أثناء 
تفتحها، ولكن حياتها قصيرة، مبعدل أسبوع إلى أسبوعني، 
فبمجرد أن تأتي الرياح تقتلعها وتطير معها لتشكل تيارا 
من الزهور املتطايرة بشــكل يجسد جمال الطبيعة في 
أبهى صوره، كذلك حياة الساموراي فهي قصيرة وجميلة 
وتنتهي عادة مبشهد درامي باملوت خالل القتال أو االغتيال.
كذلك كانت قصة حياة ساكاموتو ريوما الساموراي 
املولود عام ١٨٣٦، واملستمرة حياته ملدة ٣٦ عاما زاخرة 
بالتضحيات في ســبيل توحيد اليابان وتطور الشعب 
الياباني، ولد في قرية نائيــة في الريف الياباني لقبيلة 
تشتهر ببيع الساكي (اخلمر الياباني) وبسبب أصوله هذه 
التي تعتبر من أدنى مستويات طبقة الساموراي، تعرض 
لالضطهاد طوال حياته، ولكن لم يجعل هذا االضطهاد عذرا 
لفشله، بل جعله دافعا يعطيه احلماس للنجاح في هدفه.

ريوما الذي كان في بداية شبابه من املعارضني النفتاح 
بالده على العالم واالستفادة من العلوم والثقافات األخرى، 
أصبح من املناصريــن لهذا االنفتاح بعد ان قرر اغتيال 
أحد الساموراي الكبار املناصرين لالنفتاح، ولكن عوضا 
عن اغتياله، أقنع الســاموراي الكبير هذا ريوما بأهمية 
االنفتاح، وإن لم تنفتح اليابان ستتعرض لالستعمار مثلما 
حدث للصني، حينها كتب ألخته رســالة ذكر فيها أهمية 
االنفتاح وأنه (يريد أن ينظف اليابان)من الفكر التقليدي 

الذي تسبب باحلروب الداخلية وتخلف البالد.
كانت اليابان عندما ولد عبارة عن دولة تطحنها احلروب 
الداخلية والنزعات العرقية يحكم جزءا منها حاكم عسكري 
(شوغن)، واالمبراطور ضعيف ومنصبه صوري، وبعد 
إميانه بالفكر االنفتاحي قام ريوما بالسعي لتوحيد اليابان 
حتت ظل اإلمبراطور الذي يشاركه نفس الفكر االنفتاحي، 
وبعد قصة طويلة مليئة بالصراعات احلربية والفكرية مت 
لهم ذلك. وبسبب دوره الكبير في ذلك اختاره اليابانيون 

كثالث أكثر شخصية لها شعبية في اليابان.
من أبرز األفكار التي قدمها ريوما كانت وضعه ثماني 
نقاط خالل ركوبه لسفينة كانت تقله إلى طوكيو، وتسمى 
في التاريخ (شروط السفينة)، والتي أصبحت فيما بعد 
املســودة الرئيسية لقســم ميجي الذي ألغى من خالله 
الطبقيــة املجتمعية ونص على توحيد الشــعب وكفالة 
حق التعليم ونشره جلميع اليابانيني من شتى الطبقات، 
وحرية الرأي والتعبير، وأن الطموح حق لكل اليابانيني 
من شتى مشاربهم، وجعل الدولة دولة مؤسسات حرة، 

واإلقالع عن جميع عادات املاضي السيئة.
ريومــا وغيره من أصحاب الفكــر التطوري جعلوا 
اليابان رمزا للتطور واحلداثة، وضحوا في ســبيل هذه 
الرسالة بأرواحهم، وهم شخصيات تتكرر في تاريخ كل 
أمة حضارية، ونحن في العالم العربي محتاجني لصناعة 
بيئة صحية تخرج لنا مثل هذه الشخصيات التي حتمل 
علــى عاتقها هموم األمة و(ينظفهــا) من الفكر االتكالي 

احلاصل لفكر تطوري ينهض بها.

ها نحن عدنا لنعيش ونتعايش مع 
موســم انتخابات برملانية جديد، وها 
نحن عدنا لنسمع الكثير والعديد من 
اآلراء املتضادة حول مبدأ «املشــاركة 
باالنتخابات»، وقد يكون السبب الرئيسي 
الذي شجعني لكتابة هذا املقال هو حديث 
حــاد دار أمامي بني صديقني، أحدهما 
كان يدعو للمشاركة وضرورة ممارسة 
حقنا الدميوقراطي والدستوري، واآلخر 
كان يُسفه االنتخابات بعبارة «يا معود، 
صوتي ما راح يفرق». وهأنذا أتساءل: 
كم مرة يــا عزيزي القارئ تنامى الى 
سمعك مثل هذا اجلدال؟ أو رمبا كنت 

أحد أطرافه؟
كوني مواطنة مهتمة بالشأن العام 
ومؤمنة بأهمية احلفاظ على مكتسباتنا 
الدستورية الوطنية، أرهقت كل من حولي 
املتكرر «بتصوتون؟»  السؤال  بنفس 
ولألسف غالبا ما كانت الردود سلبية أو 
غير مبالية «ما كو فايدة، كلهم فاسدين» 
أو «احلمد هللا ماكلني شاربني ناميني، 
مو محتاجــني انتخابات وال مجلس»، 
قد تكون هذه الردود انعكاســا حلالة 
اإلحباط «املضروبة بخالط» مع استسالم 
للواقع. نفس هذه الردود املختلفة ظاهرا 
املتشابهة مضمونا غالبا ما تستفزني 
وجتعلني أنهي النقــاش بعبارة «ترا 
السبب  بالضبط  اهيا  هالسلبية هذي 
باللي قعد نعيشه حاليا من تعاسة على 

جميع األصعدة».
على أي حال، ليس هؤالء الوحيدين 
املالمني، حيث هناك من «يهرول» لبيع 
مستقبل البلد عبر التسابق للتصويت 
«ملندوب معامالت» كأن حقه الدستوري 
اختزل مبعاملة وزارية أو واسطة غير 
مستحقة، اختلفت الطرق واخلراب واحد!

إذا أردنا أن نتعظ من جائحة كورونا 
ل اهللا في زوالها» فعلينا أن نستذكر  «عجَّ
أن هذه اجلائحــة نفضت غبار عقود 
الفساد والبيروقراطية احلكومية  من 
و«خمــاال» متناميــا في مؤسســات 
الدولة، كمــا أنها دقت ناقوس اخلطر 
من انهيــار العديد من قطاعات الدولة 
احليوية واالقتصادية، وأفرزت ومازلت 
تفرز اجلائحة حتديات جديدة عالوة 
على التحديات السابقة منها مستقبل 
استدامة االقتصاد، والتعليم اجلريح 
وكفاءة قطاعــات الصحة وغيرها من 
اختالالت التركيبة السكانية وتوابعها. 
مثل هذه التحديات تتطلب مجلس أمة 
حقيقيا «يواجه» وحكومة «قادرة» على 
النهوض بالبلد وسط أحلك الظروف.

لذلــك أدعــوك عزيــزي القارئ 
للمشاركة الفعالة في االنتخابات القادمة 
واألهم حسن االختيار، السيما النساء 
املرشــحات الالتي يتمتعــن بالكفاءة 
العاليــة واألهلية لتمثيل األمة في ظل 
التذكير،  باب  الراهنة. ومن  التحديات 
ميكن االطالع على كامل مســتجدات 
مرشحات الكويت وكل ما يطرحنه خالل 
خوضهن السباق البرملاني عبر منصة 
«سجل مضاوي» بوســائل التواصل 

.@mudhawislist االجتماعي
أحلم بيوم من األيام أن أرى الكويت 
التي كان يحدثني عنهــا أبي وعمي، 
الكويت التي ســبقت زمنها ونهضت 
التحديات، كويــت الصمود  وســط 
التي تسامت فوق كل اجلراح، كويت 
اإلجناز واإلبداع التي كانت سباقة في 

كل املجاالت.
وفي اخلتام أنهــي حديثي برائعة 
د.أحمد الربعي «طيب اهللا ثراه» والشعار 
الذي اختاره خالل خوض االنتخابات 
البرملانية يوما من األيام: «تفاءلوا مازالت 

الكويت جميلة».
< < <

 تنشر حملة «ســجلني» مجموعة 
من املقاالت لتشجيع الشباب والشابات 
على املشاركة اإليجابية في االنتخابات 

القادمة.
«ســجلني»: حملة وطنية تهدف 
إلى تسجيل أكبر عدد من النساء غير 

املسجالت في القيود االنتخابية.

< < <
أما القائل بأن حرية الرأي مفسدة 
وأنها ستســمح لألفراد بالتعرض 
للمسؤولني وأحيانا الطعن في ذممهم، 
فهذا األمر مــردود عليه، فإذا كان 
املسؤول ال يتقبل النقد فاألولى أال 
يتقلد املنصــب أصال ويجلس في 
بيته ولن ينتقده أو يتعرض له أحد، 
أما واهللا قاعدة أريد أن أتولى منصبا 
حكوميــا وال ينتقدني أحد فهذه ال 

حتدث إال لدينا.
< < <

توضيح الواضح: أي مرشح قام 
برفع قضايا على كتّاب أو مغردين، 
فهذا يفترض أن يضعه جميع الناخبني 
في خانــة القائمة الســوداء لعدم 
التصويت لهم، ألنهم ببساطة ضد 
حرية الرأي بشكل صريح ومشروع 

ديكتاتور.
< < <

توضيح األوضح:  ما تقدر تتحمل وصدرك 
املعترك  «مو شــمالي» ال تدخــل 
السياسي واقعد في بيتكم بارك اهللا 
فيك، أما تبي تشــرع وما تبي أحد 

ينتقدك فاستريح.

بعد إقناع النواب به، وهذا يحســب 
لصاحلها (إن صح هذا التخمني) بعدم 
اللجوء إلى مرسوم ضرورة في غياب 
املجلس، وهذا نهج حكومي جديد لم 

نعتده.
لكن يبقى السؤال: ما  اإلصالحات 
بها احلكومة  التي قامت  االقتصادية 
لتغطية عجز امليزانية؟ وكيف ستعالج 
شح السيولة وتغطية رواتب املوظفني؟
بالشفافية  اتسمت احلكومة  كلما 
في التعامل مع حتدياتها كانت أقرب 
إلى الشــعب واســتمدت دعمه لها، 
وهذا ما شهدناه في بداية إدارة أزمة 
كورونا وسرعان ما تالشى هذا التواجد 
اإلعالمي والشــفافية في التعامل مع 

امللفات.

االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات 
احملفز األساسي للنمو. حيث يتجسد 
الفرق بني اقتصاد املعرفة واالقتصاد 
النمــو االقتصادي -  التقليدي في 
مشكلة الندرة - معيار الكفاءة - األهمية 

النسبية للقطاعات االقتصادية.
ومن التجارب الدولية التي تبنت 
استراتيجيات تطويرية نحو االقتصاد 
السنغافورية وهي  التجربة  املعرفي 
متعلقة بتطوير اجلامعات واملؤسسات 
 The Global» التعليمية والتي تعرف بـ

.«School House
ومن هنا جتد مراكز الدراســات 
املعرفي هو  التراكــم  أن  والبحوث 
للنمو االقتصادي،  الرئيسي  احملفز 
وبالتالي فالبد من االســتثمار في 
التعليم والتدريب وتسهيل وجود نسبة 
ممكنة للتحــول الهيكلي لالقتصاد 
املعرفي على صعيد سياسات االقتصاد 

الكلى وبيئة األعمال.

أي وسيلة متاحة سيكون سببا في 
كشف مكامن الفساد والسرقات التي 
تتم سنويا في املناقصات مثال، بل 
ستكون سببا في كشف الفاسدين، 
وهذا من شأنه أن يوقف مسلسل 
النهب السنوي من امليزانية وبالتالي 
التوفير على الدولة، وهو ما سيجعل 
األموال تذهب إلى أماكنها الصحيحة 
املخصصة لها بالكامل ومعناه أن البلد 
ستتطور تعليميا وصحيا وعمرانيا 
وخدماتيا عاما بعد عام بشكل واضح، 
خاصة أن الفساد املتنامي سبب لتعطل 

عجلة التنمية في أي بلد.

على سداد الرواتب مع شح السيولة 
ومن دون اقتراض الدولة!

رمبا تكون احلكومة قد أجلت قانون 
الدين العام إلقراره في املجلس القادم 

ركائز وهــي احملفزات االقتصادية، 
اإلبــداع واالبتــكار، التعليم، تقنية 

املعلومات واالتصاالت. 
املعرفي بعدة  ويتسم االقتصاد 
ســمات وخصائص عن االقتصاد 
التقليــدي مثل: االبتــكار والبحث 
العلمي - التعليم املســتمر أســاس 
زيادة اإلنتاجية والتنافسية - قطاع 

القوانني املقيدة للحريات بكل أشكالها 
ومســمياتها، بل إن احلكومة يجب 
عليها أن تستثمر في حرية الرأي، 
فالعائد املادي الذي ستجنيه احلكومة 
سيكون عاليا جدا ودون أي تكلفة 
بل سيوفر في ميزانية الدولة كثيرا، 
وال أبالغ إذا قلت إن العائد سيكون 

مبئات املاليني من الدنانير سنويا.
< < <

حرية الرأي ذراع حيوية للداللة 
أو  املجتمع، ومبمارسته  على حياة 
باألصح ترك األفراد ميارسونه دون 
ضغوطات سواء قوال أو كتابة عبر 

الرواتب خاصة وبعد نفاد االحتياطي 
العام كما كانوا يدعون، إال أن قانون 
الدين العام سرعان ما تبخر ولم يعد 
حديث الساعة، ومازالت الدولة قادرة 

النظام العاملي خالل الفترة األخيرة، 
ما يعني أن القوة والسلطة أصبحتا 
مرتبطتني بإنتاج املعرفة، لذلك يقوم 
معهد البنك الدولي للمعرفة مبساعدة 
الدول التي ترغب فــي التمكن من 
اقتصاد املعرفة واستخدامها لتصبح 
أكثر تنافسية على مستوى االقتصاد 
العاملي من خالل مؤشر مكون من ٤ 

حرية الرأي ليست ترفا اجتماعيا 
أو حالة سياسية تختص بها الكويت 
دون غيرها، بل هي حق إنساني، فمن 
حق األفراد في املجتمع إعالن آرائهم 
دون خوف، كما ذكرت حرية الرأي 
ليست ترفا ميكن االستغناء عنه أو 
تكييفه طبقا حلاجة أو شكل املجتمع 
بحيث تقوم احلكومة بسن وتطبيق 
قوانني احد مــن هذا احلق بدعوى 

حماية األفراد من.. حرية الرأي.
< < <

ودون الدخــول في تفاصيل ما 
تفعله احلكومات للحد من حرية الرأي 
خاصة في الوطن العربي، أمر أوصل 
حريــة التعبير إلى حد التجرمي في 
كثير من املواقع حتى بات إبداء الرأي 
في الشأن العام أشبه باالنتحار، إال 
أنه ما يجب أن نؤكد عليه أن حرية 
الرأي ضرورة حلماية املجتمعات بل 
حلماية الدول خاصة أنها خط الدفاع 

األول ضد الفساد في كل أشكاله.
< < <

احلكومة إذا كانت جادة في محاربة 
الفساد يجب عليها أوال أن ترفع سقف 
حرية الرأي الذي كادت تقضي عليه 

متر على الناس أوقات يكثر فيها 
احلديث عن قضية محددة، وتصبح 
محل االهتمام، ومع قليل من التسليط 
اإلعالمي عليها تصبح حديث الساعة 
وينقسم الشارع بني مؤيد ومعارض، 
العام  الديــن  ومنها حكايــة قانون 
واإلصالحات االقتصادية، التي رفضها 
أعضاء املجلس الســابق في جلساته 
األخيرة، وحذر وزير املالية في جلسة 
مجلس األمة بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠٢٠ 
بأن الدولة تواجه شــحا في السيولة 
لتغطية الرواتب وعجز املوازنة العامة.

واآلن.. وبعد انتهاء عمر البرملان كان 
من املتوقع أن نرى مرسوم ضرورة بعد 
فض دور االنعقاد بإقرار قانون الدين 
العام لسد عجز امليزانية حتى ال تنقطع 

الذي  املعرفي  يقصد باالقتصاد 
يطلق عليه في بعض األحيان االقتصاد 
اجلديد وفــي أحيان أخرى اقتصاد 
املعلومات، االقتصاد القائم على املعرفة 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 
في هــذا االقتصاد تعتبــر املعرفة 
احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي، 
وتعتمد اقتصادات املعرفة على تقنية 
االتصاالت واملعلومات كما تستخدم 
الرقمنة ال نتاج سلع وخدمات ذات 

قيمة مضافة.
حيث اجتهت دول منظمة التنمية 
إلى دعم دور  والتعاون االقتصادي 
قطاعات املعرفة بشكل كبير، السيما 
خالل العقد األجير من القرن املاضي 
من خالل دعم صناعات عالية التقنية 
وتطوير مهارات العمالة ملا يرتبط بذلك 

من مكاسب في اإلنتاجية.
املعرفــة احملدد  كمــا أصبحت 
الرئيسي اجلديد لتوازنات القوى في 

النار ألنها حبست قطة فماتت.
- اإلسالم دين احلب واحملبة فيبدأ املرء به بحب اهللا ثم الرسول 
ژ وحب الوالدين وحب األبناء وحب اجليران وحب األصدقاء وحب 
املساكني وحب اإلحسان وحب الصدقات وحب أعمال اخلير وحب 

مساعدة اآلخرين بتفريج كربهم وقضاء حوائجهم.
- اإلسالم أمر بحد السكني جيدا حتى ال تتعذب الذبيحة أثناء الذبح.
- في العصر الذهبي لإلسالم عاش اليهود والنصارى في بالد 

املسلمني بأمن وأمان وتقدير واحترام.
- في القرآن الكرمي سورة كاملة باسم مرمي أم املسيح عيسى 

بن مرمي.
- في القرآن الكرمي ذكر كثير لبني إسرائيل وفيه سورة كاملة 
باسم النبي يوســف بن يعقوب گ وفيه ايضا قصص كثيرة 

ألنبياء بني إسرائيل.

بسم اهللا الرحمن الرحيم (الرحمن الرحيم) هنا الرحمة واضحة 
كوضوح الشمس في منتصف النهار، بدأ الكتاب اإللهي بهذه العبارة 
الرائعة اجلميلة التي تبعث األمل وتبعد اخلوف من نفوس البشر، 
فاإلسالم دين الرحمة وفي تعاليم اإلسالم فإن حال الرحمة مختلف 
متام عن املسيحية واليهودية، إذ التزال على نقائها وصفائها الرباني 
اجلميل ولعل ذلك يعود إلى ان القرآن الكرمي منذ بداية نزوله حتى 
اآلن وهو مكفول من اهللا عز وجل باحلفظ من التحريف والتغيير 
مبحتواه الديني إذ قال تعالى: (إنّا نحن نزَّلنا الذكر وإنا له حلافظون) 

سورة احلجر - آية ٩.
وهو دين الرحمة بامتياز وأنزل للناس كافة، فحفظت الرحمة 
به بصفائها ونقائها وجند الرحمة في اإلسالم على سبيل املثال ال 

احلصر تتجسد بالتالي:
- الرحمــة للوالدين واحترامهمــا ورعايتهما جزء من العبادة 

وسبب من أسباب دخول اجلنة.
- من آداب اجلهاد عدم قتل األطفال والنساء والشيوخ واإلحسان 
الى األسير وعدم قلع األشجار وعدم استخدام السم في السهام 
أثنــاء احلرب. والعدو يخيّر إما بدفــع اجلزية وهي الضريبة أو 

دخول اإلسالم أو احلرب.
- اإلسالم رفع كثيرا من شأن املرأة وضمن حقها باإلرث والعدالة 
وحفظ بقية حقوقها وضمن لها اجلنة مقابل حتملها مســؤولية 

بيتها وتربية أبنائها.
- اإلسالم دين املساواة فال يوجد به فرق بني ابيض أو أسود 

وبني عربي أو أعجمي إال بتقوى اهللا.
- اإلســالم دين الرحمة فبه دخلت بغي من بغايا بني إسرائيل 
اجلنة ألنها ســقت كلبا كاد أن ميوت من العطش وبه دخلت امرأة 

- ذكر عيســى بن مرمي لبني إسرائيل انه سوف يأتي رسول 
من بعده اسمه أحمد فرد عليه بنوا إسرائيل بأن هذا سحر مبني. 
وهذا اعتراف بأن دين اإلســالم مكمل لإلجنيل والتوراة بل هو 

خامت األديان وأنزل لكافة البشر وأنه غير محّرف.
- اإلســالم ليس دينا فقط، بل هو منهاج كامل للحياة، وعليه 
جند أن األسرة املسلمة من أقوى أسر العالم ترابطا ورحمة، وجند 
ان نسبة االنتحار لدى املسلمني متدنية جدا بالرغم من ظروفهم 
القاســية جدا في مناطق الصراع بالشرق األوسط، وكذلك نسبة 
األمراض اجلنســية متدنية جدا في ظل االنفتاح العاملي اجلديد، 

وكذلك األمراض النفسية أيضا متدنية جدا.
- وقد كان اإلســالم محفزا للعلم والتعلــم، لذلك كان لعلماء 
املسلمني فضل كبير في تقدم احلضارة في أوروبا والعالم أجمع 

مبختلف املجاالت ألن العلم في اإلسالم جزء من العبادة.
أخيرا.. كان للرسول محمد ژ جار يهودي اعتاد رمي القمامة 
في الطريق الذي يسلكه الرسول ژ الى املسجد وذات يوم ذهب 
للمســجد ولم يجد قمامة جاره اليهودي فقام بزيارته لالطمئنان 
عليه فوجده مريضا في منزله وفوجئ اليهودي بزيارة محمد ژ 

بالرغم من إيذائه له فقال له: كيف عرفت انني مريض؟
فرد عليه ژ قائال: لم أجد قمامتك في طريقي للمسجد فجئت 

ألطمئن عليك، فأسلم اليهودي.
ومما سبق ذكره نستطيع القول ان اإلسالم دين الرحمة وشهد 
اهللا للرسول محمد ژ بأنه أرسل رحمة للعاملني إذ قال تعالى: (وما 
أرسلناك إال رحمة للعاملني) سورة األنبياء - آية ١٠٧. وتكفينا شهادة 
اهللا للرسول محمد ژ بأنه رسول الرحمة وأنه أرسل للناس كافة.

فياله من دين عظيم ورسول عظيم.
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االشــتراطات الصحية لم تعد مثلمــا ما كانت عليه 
منذ تطبيقها في جائحة كورونا، ويعود ذلك إلى ضعف 
اجلانب الرقابي من قبل بعض اجلهات الرقابية املسؤولة 

عن تطبيق تلك االشتراطات.
هناك عدد من الرسائل أبعثها إلى املسؤولني في وزارة 
األوقاف والبلدية وإلى الســلطات الصحية املسؤولة عن 

تطبيق االشتراطات الصحية في الدولة.
بداية، سأتطرق إلى وزارة األوقاف، وخصوصا قطاع 
املســاجد منذ أن سمحت السلطات الصحية بإعادة فتح 
دور العبادة والسماح للمصلني بأداء الصالة في املساجد، 
فقد وضعت شروطا تلزم بها وزارة األوقاف واملصلني 
منهــا وضع عالمات خاصــة بالتباعد بني املصلني وقت 
الصالة وإحضار ســجادة خاصة لكل مصّل، إضافة إلى 
االلتزام بالوقاية الشخصية من توافر معقمات ومناديل 
وقت الدخول واخلروج من املساجد، إال أن تلك اإلجراءات 
كانت فقط في األســبوع األول من التطبيق، وســرعان 
ما اختفت، وأصبحت شــبه مفقودة في بعض املساجد، 
حيث ال عالمات تباعد وال معقمات، وال وجود ملن يأخذ 
قياس احلرارة قبل دخول املســجد أو التأكد من ارتداء 

املصلني للكمامات.
لكن في املقابل رغــم عدم توافر ذلك جند أن غالبية 
املصلني ملتزمون بتلك اإلجراءات واالشــتراطات ذاتيا 
من تلقاء أنفسهم دون وجود من يلزمهم بذلك، ومع هذا 
يجب على وزارة األوقاف احلرص على حث املسؤولني في 
مختلف املناطق بتطبيق االشتراطات الصحية بحذافيرها 
دون تراخ، واإلســراع بوضع العالمات اخلاصة بالتباعد 
والتأكد من وجودها في جميع املساجد، وتفريغ أحد العاملني 
في املساجد للتأكد من تطبيق االشتراطات ومنع كل من 

ال يلتزم بذلك من الدخول حرصا على سالمة اجلميع.
ومنا إلى املسؤولني، انزلوا إلى أرض امليدان وشاهدوا 
بأنفسكم مدى التزام اجلميع باالشتراطات الصحية التي 

مت التوصية بها وحاسبوا من تقاعس في تطبيقها.
هناك رسالة أخرى نبعثها إلى البلدية وإلى السلطات 
الصحية بخصوص املقابر، يجب أن يتم إيجاد آلية عمل 
واضحة في املقابر حاليا تفتح املساجد في املقابر لصالة 
الفروض، ويتم إغالقها بوجه املعزين ألداء صالة اجلنازة 
داخل املقبرة بحجة العدوى والتجمعات، االشتراطات جندها 
غائبة داخل أسوار املقبرة، حيث ان التقارب اجلسدي يسيطر 
على املوقف مما ســيؤدي إلى سهولة انتقال الڤيروس، 
وذلك لعدم وجود آلية لفحص الناس قبل دخولهم املقابر 

للتأكد من سالمتهم، وكذلك عدم اتباع التباعد.
يجب على السلطات الصحية السماح بصالة اجلنازة 
في املساجد من خالل تطبيق التباعد االجتماعي بدال من 
وضعهــا احلالي الذي قد يكون ســببا في نقل العدوى، 
كذلك يجب فتح صالة املعزين وســط آلية معينة تتمثل 
في الدخول على شكل مجموعات ألداء واجب العزاء مع 
التزامهم بتطبيق التباعد اجلســدي وارتداء الكمامات أو 

أي طريقة أخرى بدال من الوضع احلالي.
نتمنى من املســؤولني إفادتنا عن األسباب وراء منع 
صالة اجلنازة في املساجد وإغالق صالة املعزين، والسماح 
لهم بتقبل التعازي بجانب القبور، ومنا إلى مجلس الوزراء 
اسمحوا بصالة اجلنازة في مســاجد املقابر، وافتحوا 
صاالت املعزين وفق شروط يلتزم بها اجلميع للتسهيل 

على الناس.

إطاللة

ما احلكمة
من إغالق صالة 

املعزين؟.. أفيدونا
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة
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د الضغط فنًا «دفعة بيروت».. عندما يولِّ
تأتي ثالثية أو حتى رباعية أو رمبا 
مستحيلة وغير ممكنة، فكان هذا 
املزيج مع تنوع دخالت احللقات الذي 
اتسم باملباشرة من خالل إهداء فريق 
العمــل للحلقة لفئة بعينها محددة 
وترافق نص اإلهداء على الشاشة 
مع صوت الراوي الذي تناوب على 
لعبه حتى اآلن األبطال وكاتبة العمل.

أبطال املسلسل لم تظهر أسماؤهم 
على مقدمة العمل وكأنها إشارة إلى 
أن املعــرف ال يحتاج الى مقدمات 
الدخول في مهاترات أسبقية االسم، 
لكن لو دققنا في بعض تفاصيل هذه 
التي قدمت تركيبات  الشخصيات 
للمشــاهدين مثل  شكلت صدمة 
الشخصية التي قدمتها الفنانة نور 
الغندور التي ظهرت وهي تتحدث 
بلهجتها األم «املصرية» والتي تعتبر 
املرة األولى بالنسبة لها، مما أضاف 
على الشخصية قربا أكثر للمشاهد 
بعفوية أكثر، أما حمد العماني الذي 
أبدع في امتالكه لتفاصيل الشخصية 
التي يقدمها فقد اســتطاع اإلبقاء 
عليها في حالة من االتزان بعيدا عن 
التشتت مما يؤكد موهبته التي لم 

يختلف عليها يوما.
كما جنحت الكاتبة واملخرج في 
إدخال املمثلني غير اخلليجيني في 
تفاصيل املسلسل بصورة منسجمة 

تتناسب مع طبيعة العمل.
«دفعة بيروت».. مسلسل سيبقى 
عالمــة فارقة ملا أحيــط بظروف 
تصويره وعرضه االستثنائية، ويبقى 
مدى جودة املسلسل من عدمه يحتاج 
إلى مزيــد من الوقت حلني عرضه 

على القنوات التلفزيونية.

مثل مناقشة القضايا السياسية بني 
املختلفــة وتأثيرها على  األحزاب 
الطالبيــة، وحتى قصص  احلياة 
احلب التي قدمتها اتسمت بالكثير 
من التعقيدات والتشابكات فغالبا ما 

مع رفع سقف اجلرأة عند مستوى 
الطرح للقضايــا وإخراج الفنانني 

خارج «منطقة الراحة». 
طرحــت هبة بعــض القضايا 
اإلشكالية التي ال يتطرق إليها عادة 

سبق أن قدمت أو طرحت في أعمال 
أخرى حافظت هبة حمادة كعادتها 
على حياكة تفاصيل شــخصياتها 
وربطها لتتشابك بني القضايا اجلدلية 
واملتعة والفضول للمتلقي، خاصة 

للكاتبــة هبة مشــاري حمادة في 
تعاونها مع املخرج البحريني علي 
العلي بعد تعاونهما األول في مسلسل 
«دفعة القاهرة». وبعيدا عن تقاطع 
شخصياتها أو اقترابها من شخوص 

دائما ما يشكالن عنصرا أساسيا من 
عناصر قوة العمل ووصوله ألكبر 

شريحة ممكنة.
وبالدخول في تفاصيل «دفعة 
الثانية  التجربة  بيروت»، تعتبــر 

سماح جمال 

«قيل إن الضغط يولد االنفجار، 
فما بالنا بالضغوط القهرية التي تفوق 
قدراتنا على االستيعاب وينتج حتت 

وطأتها نتاج فني».
«دفعة بيروت» العمل االستثنائي 
في الظــرف االســتثنائي فكونه 
املسلسل الذي استطاع أن يستمر 
رغم تداعيات التي أحاطته من جائحة 
كورونا وأدت إلى خروجه من العرض 
في املوسم الرمضاني لعام ٢٠٢٠، 
ثم اإلصابات املتكررة في صفوف 
العمل بڤيروس كوفيد- ١٩،  فريق 
الذي  الكبير  إلى االنفجار  وصوال 

حدث في بيروت.
لكن كل ما سبق لم يكن التحدي 
الوحيد الذي أحيط به فريق العمل، 
فهناك العمل بحد ذاته الذي يتناول 
القالب العام لفكرة طالب من اخلليج 
يلتحقون بالدراسة في اخلارج وهو 
ما كان طرحه نفس فريق العمل من 
قبل في مسلســل «دفعة القاهرة» 
وعرض في املوسم الرمضاني، ومع 
إعالنهم بتقــدمي عمل آخر يتناول 
هذه احلالة لكن في بقعة جغرافية 
وزمنية أخرى كثرت التوقعات حول 
احتماالت وقــوع العمل في دوائر 

التكرار ملا سبق أن طرحه. 
«دفعة بيروت» عرضت ١٢ حلقة 
مــن حلقاته عبر إحــدى منصات 
العرض اإللكترونية مما جعل الزخم 
الذي كان متوقعا حدوثه له أقل بعض 
الشــيء، فرغم جنومية وشعبية 
جنومه وطاقم العمل التي ال خالف 
عليها إال أن مكان وتوقيت العرض 

بعد مرور 
١٢ حلقة 
من املسلسل

«السستم واقف».. أدخلت الكويت «غينيس» 

أعلنت موسوعة غينيس لألرقام 
القياســية حتطيم دولــة الكويت 
الرقم القياسي من خالل املسرحية 
اإللكترونية «السستم واقف» فكرة 
وإنتاج مكتــب ريختر اإلبداعي - 
الكويــت، وذلــك عن أعلى نســبة 
مبيعــات تذاكر رقمية ملســرحية 
إلكترونية. وهذا اإلجناز الوطني هو 
نتيجة تكاتف جهود رواد األعمال 
الكويتيــني ومبدعني من مخرجني 
مســرحيني وكتاب وممثلني حيث 
متكنــوا مــن حتويل أزمــة الوباء 
إلى فرصة جناح تصدرت املعايير 

العاملية. 
وتعليقــا علــى هــذا اإلجنــاز 
الكويتي، قال بدر العيسى، املؤسس 
ملكتب ريختر اإلبداعي: «إن النجاح 
الذي حققته مســرحية «السستم 
واقــف» في املنطقة هــو انعكاس 

واضح ملواهب الشــباب الكويتي 
املبدع وقدرته على العمل من أجل 
تخطي األزمات وحتويلها الى فرص 

خالقة».
وأضاف: «رغم الصعوبات التي 
فرضت على العالم أجمع وتدهور 
الوضع االقتصادي في معظم الدول 
قامت شريحة مصغرة من املجتمع 
الشــبابي بخلق فرصة اقتصادية 
وترفيهية لرفع املعنويات وإيجاد 

فرصة دخل جديدة من نوعها».
وقــد مت العــرض اإللكترونــي 
للمســرحية خالل أولــى موجات 
جائحة كورونا وحتديدا في فترة 
اإلغالق الكلي الذي فرض من قبل 
السلطات الكويتية، حيث شكلت هذه 
الظروف القاسية بيئة حتد جديدة 
للمواهب الوطنية، حيث تضافرت 
اجلهود بني مكتب ريختر اإلبداعي 

الذي ابتكر نهجا جديدا للتسويق 
الرقمــي إضافة إلــى التركيز على 
إدخال البهجة والقليل من التفاؤل 
رغم الوباء والظروف القاسية. هذا 
اإلصرار أدى الى كسر رقم عاملي، 
حيث مت بيع أكثر من ١٤٠٠ تذكرة 
في اليوم الواحــد، وجتاوز الرقم 
العاملي السابق وهو ١٠٠٠ تذكرة. 
وفي تصريــح آخر أكدت نوف 
التنفيــذي  الرئيــس  العصفــور 
ملكتب ريختر اإلبداعي، على أهمية 
االســتفادة من اإلبــداع واملواهب 
الشــابة الكويتية من أجل التغلب 
االقتصاديــة  التداعيــات  علــى 
لكوفيد-١٩، خاصة أن لديهم كل ما 
يلزم لدعم وتطوير البنية التحتية 
االقتصادية للبــالد خالل الوضع 

الراهن.
مــن جهتــه، لفت محمد راشــد 

احلملي، كاتب ومخرج املسرحية، 
إلى أن «الشباب الكويتي موهوب 
وأثبــت أن لديه الكثير من األفكار 
واملواهب والتصميم، وقد ساهم في 
وضع الكويت على خريطة العالم 
في مختلف املجاالت، وهذه اجلائزة 
خيــر دليل على قــدرات ومواهب 

الشباب الكويتي».
اجلديــر بالذكــر، أن هذا العمل 
املســرحي وطنــي بامتيــاز مــن 
حيــث العرض واإلخراج والكتابة 
والتمثيل، وأن املواهب املشــاركة 
ساهمت بشكل كبير في إجناح هذه 
املبادرة، مما أدى إلى دخول الكويت 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية. 
وقد اســتحوذ العرض املســرحي 
الساخر على اهتمام احلضور من 
الكويــت ودول مجلــس التعاون 
اخلليجي مبحتواه وخفة مضمونه.

املسرحية حققت أعلى نسبة مبيعات تذاكر رقمية ملسرحية إلكترونية «عاملياً»

.. ومع الرئيس التنفيذي ملكتب ريختر اإلبداعي نوف العصفوراملؤسس ملكتب ريختر اإلبداعي بدر العيسى مع املخرج محمد احلملي

نوال الكويتية: اللي نسى جاحد !
عبداحلميد اخلطيب

«ماحد نسى ماحد.. واللي نسى جاحد.. عرفنا ياما ناس.. لكن نحب واحد»، كلمات 
جميلة ومعبرة شدت بها «القيثارة» نوال الكويتية في أغنية جديدة حتمل عنوان «ليالي 
نوفمبر» كإهداء للشــاعر «واحد»، والذي احتفى فــي ١٠ اجلاري بعيد ميالده. كلمات 
تفيض باملشاعر واألحاسيس الصادقة التي تعطي املعنى احلقيقي للصداقة التي تربط 
نوال بـ «واحد» والتقديــر احلقيقي بينهما الذي نتجت 
عنه تعاونات ناجحة مثل أغنية «دام» وأغنية «الراية 

البيضاء» اللتني حصدتا جناحا واسعا.
«ليالي نوفمبر» من كلمات فهد املساعد، وأحلان 
مشعل العروج، وتوزيع زيد ندمي، وتواصل 
فيها نوال الغناء بكلمات تقول: «العمر لك 
واحلب لك والتباشير.. يا واحد عن كل 
هالناس واكثر.. مدري الليالي غير واال 
الشهر غير.. اهللا يعيدك يا ليالي نوفمبر.. 
كل عام وانت بخير وايامك بخير.. وتبقى 
على هقوات االحباب واكبر.. يا طيب ال 
قده وال مثله يصير.. يا قلب ما يوصف 
وال ينتصور.. يطير لك صوتي واغنيك 
واطير.. واقطف لك جنوم السما قد ما 
اقدر.. طابت لك دروب العمر واملقادير».

وتعليقا على هذا العمل الغنائي الذي 
حاز على إعجاب اجلمهور، قالت نوال: 
اللي  انقال باألغنية، هو  «كل شــي 
بقلوبنا لك وأكثر، واهللا يطول بعمرك 
وال يحرمنا من هالعشــرة احللوة 
وقلبك الرائع، وما بينا شكر، احنا 

كلنا واحد».
اجلدير بالذكر ان «القيثارة» 
نــوال الكويتية جتهز جلزء 
ثان من ألبوم «احلنني» الذي 
طرحــت اجلــزء األول منه 
نهاية العــام املاضي، والذي 
البيضا،  «الرايا  أغنيات:  ضم 
على األقل، السهر، من قاصد، 
عناد فيــك، مكانك، بكرة خير، 
عمري قصير، بس احبك، يا أبو 
الشباب، على فرقاك، ما تسوى 
غال»، وقد تعاونت فيه مع 
البارزة  عدد من األسماء 
الكلمة  على مســتوى 

واللحن والتوزيع.

واقتصادية مبا يخدم مصلحة الطرفني اللبناني والكويتي. 
كما أوضحت أن هذه االتفاقية تنص على تقدمي مجموعة 
من البرامج املوجهة في مجاالت األدب والفنون لتشجيع 
األطفال على تأليف القصص ورسمها وتعلم أساسيات 
املوسيقى وتطوير التطبيقات في املجاالت الفنية، وهو 
ما يخدم رؤيتنا التي تتعلق بالوعي اجلمعي الذي ننشده 
وعالقة اإلنسان بأخيه اإلنســان وكذلك البيئة والكون 

من حولنا حتت شعار «كلنا للكون».
من جانبها، عبرت الرئيس التنفيذي لشــركة جيك 
اكســبرس منال حكيم، عن ســعادتها بهذا التعاون مع 
«البا» قائلة: نحن كشركة نقدم باقة متنوعة من دورات 
التكنولوجيا والبرمجة املصممة بشكل خاص للتالميذ 
بني عمر ٥ و١٧ عاما مع أســاتذة محترفني، ونعمل دائما 
على تقدمي برامجنا مبا يتالءم ومتطلبات شركائنا، مع 
احلفاظ على معاييرنا العالية. ونحن سعداء بالتعاون 
مع «البا» ومساندتها في حتقيق أهدافها والعمل معا على 
خلق رؤية جديدة لبرامج تعليمية تدمج التكنولوجيا 

والفنون.

أعلنــت أكادميية الفنون األدائيــة «البا»، عن توقيع 
اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة «جيك اكسبرس» 
ومقرهــا لبنان بغــرض توفير ورش للفنون املشــفرة 
(الفنون املبرمجة) التي سيتعلم من خاللها األطفال خلق 

محتوى أدبي وفني عن طريق التكنولوجيا.
يأتــي ذلك حتت شــعار «كلنا للكــون» الذي رفعته 
«البــا»، متحدية أجــواء «كورونا» عبــر تعزيز اإلبداع 
والتعلم عن بعد.. وفي إطار فلسفة تتطلع إلى املستقبل 
وتوظيف التكنولوجيا في مسارات إبداعية وتعليمية، 
خصوصا أن «جيك اكســبرس» شــركة رائدة في مجال 
التعليم التكنولوجي والبرمجة، معتمدة من مايكروسوفت 
وحائــزة على جوائز عامليــة كجائزة أفضل تطبيق من 

.MIT ماساتشوستس للتكنولوجيا
وحول اتفاقية التعاون قالت فارعة السقاف رئيس 
مجلس إدارة «البا»: نسعى الى تطوير خدماتنا للصغار 
والكبار ومواكبة التطور في مجال التكنولوجيا والعالم 
الرقمي وتعزيز الشراكة العربية في قمة أولوياتنا، ويأتي 
برامج متنوعة لألطفال عن طريق التكنولوجيا لتنمية مواهبهممنال احلكيمالتعاون مع «جيك اكسبرس» ألهداف تنموية وتعليمية  فارعة السقاف

أكادميية الفنون األدائية «البا» توّقع اتفاقية تعاون مع «جيك إكسبرس»
لتشجيع األطفال على الفنون وتأليف القصص
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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: هل تعلم؟! ـ  إعداد: مصطفى علي

من كتاب: غرائب االختراعات واالكتشافات
أفقياً:

أحد العلوم من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الفيزياء

معتز الدمرداش

لتاىسرمانا

ايلثادملاا

لبخقلرطشول

غالااوررسن

رويفزبوقاي

دتلةهفحيمل

قلينرزيةاب

ةاايساةحرو

سقلديلقضها

مامااعيااب

اقديحلررلة

ءزقمةمعةاي

مرسى
مطروح

بوابة
األزهر
ميادين

سياحة
النيل

األهرام
اخلليلي

زقاق

املدق
الشرقية

أسوان
الغردقة
دروب

التوابيت
حضارة

عريقة
العلم
ثقافة

سم

أفقياً: عموديًا:

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

هل تعلم؟!

اختراعات واكتشافات

ما هو اإلشعاع؟

٭ بتعبير بسيط، االشعاع هو عملية 
ارسال موجات من الطاقة. فعندما تقرب 
يديك من املدفأة أو جهاز التدفئة املركزية، 
أو املصباح الكهربائي فإنك حتس بإشعاع 
احلرارة، وعندما جتلس حتت أشعة اشمس 
تتعرض بشرتك لنوع من اإلشعاع يسمى 

األشعة فوق البنفسجية.
هذه كلها مناذج من األشعة الكهرطيسية 
النوع  ـ املغناطيسية).  الكهربائية  (أي 
االساسي اآلخر من االشعاع هو ما يعرف 
باالشعاع الذري، وهو إما ان يصدر عن 
مادة مشعة (كمعدن الراديوم مثال) أو عن 
مفاعل ذري، واالشعاع الذري هو عبارة 
عن عملية بث جزئيات من املادة وأمواج 

من الطاقة في آن واحد.
ومبا ان االشعاع الكهرطيسي هو عبارة 
عن بث (إرسال) أمواج من الطاقة وجب 
ان نعرف شيئا عن هذه االمواج. املسافة 

بني موجتني تسمى طول املوجة.
عدد املوجات التي تخترق نقطة معينة 
خالل ثانية واحدة تسمى تذبذب املوجات.
االطوال  ذات  املوجات  عندما جتمع 
احملصورة ضمن مدى معني من الطول، 

ينتج لدينا ما يسمى بالطيف.
احلزمة املكونة من أقصر األمواج هي 
طيف أشعة إكس (أو االشعة السينية). 
يلي هذه املجموعة من االشعة طيف االشعة 
فوق البنفسجية ثم يلي ذلك الضوء املرئي 
وهو مجموعة االشعة التي ميكن ان نراها 
بالعني. ويــزداد طول املوجات حتى ال 
نعود نراها. هذه املجموعة تسمى االشعة 
حتت احلمراء. وهناك موجات اكثر طوال 
(هي أشعة هرتز) وتستخدم في الراديو 

والتلفزيون والرادار.

٭ أن طائر السنونو (وهو طائر صغير 
يشبه العصفور) يلتهم يوميا ما بني ٥٠ 

إلى ٦٠ حشرة من حشرات األرض.
٭ أن أول من سمي (قواعد اللغة العربية) 
نحوا هو اإلمام علي بن أبي طالب ے.

الدؤلي بوضع  أبا األسود  فبعدما كلف 
قواعد لنطق اللغة العربية نطقا سليما 
صحيحا ال عوج وال حلن فيه، جاءه أبو 
األسود، مبا فعل، فقال: له: ما أحسن هذا 
النحو الذي نحوت يا أبا األسود ومن يومها 
صارت قواعد اللغة العربية تسمى نحوا.

٭ أن الكلب ال يتميز فقط بحاسة شمه 
القوية، وإمنا يتميز ايضا بدرجة سمعه 
العالية، فهو يستطيع ان يسمع دقات 
الساعة في يد أي شخص يبعد عنه بنحو 

١٣ مترا.
٭ أن كمية البنزين التي تستهلكها طائرة 
(اجلامبو) في رحلة طيران واحدة تكفي 
سيارة لكي تقوم برحلة حول العالم أربع 

مرات.

املبذر، ٣ ـ أوضح وأبني  ١ ـ ناد رياضي كويتي، ٢ 
(معكوسة) ـ من مشتقات احلليب، ٤ ـ حلن ـ حزني 
(معكوسة)، ٥ـ  متشابهةـ  سارق، ٦ـ  تاهـ  مغني سفينة 
الغوص ـ متشابهان، ٧ ـ نرجعه ـ حنظل (معكوسة)، ٨ 
ـ يابس ـ أحيي، ٩ ـ ينتقل من بلد إلى آخر (معكوسة) 

ـ متردد، ١٠ ـ أغنية ألم كلثوم ـ قاتل.

١ ـ عاصمة خليجية ـ مرض جلدي، ٢ ـ عكس الضار، ٣ ـ 
إعالة (معكوسة) ـ في أول الصبا (معكوسة)، ٤ ـ كتاب ألبي 
الفرج األصفهاني ـ حاجز، ٥ ـ في العروق ـ مكان التداوي 
(معكوسة)، ٦ـ  متشابهةـ  ارق (معكوسة)، ٧ـ  يلقيـ  يوضع 
في العني (معكوسة)، ٨ ـ في وجهه (معكوسة) ـ القى، ٩ ـ 

علم مذكر ـ اصل، ١٠ ـ نهر عربي ـ جود.

١ـ  القادسية، ٢ـ  املسرف، ٣ـ  افسر (معكوسة)ـ  سمن، 
٤ ـ نغم ـ أساي (معكوسة)، ٥ ـ اااا ـ لص، ٦ ـ ضل ـ 
نهام ـ ي ي، ٧ ـ نعيده ـ مر (معكوسة)، ٨ ـ جاف ـ 
اسلم، ٩ـ  يسافر (معكوسة)ـ  حائر، ١٠ـ  بعيد عنكـ  سم.

١ ـ الرياض ـ جرب، ٢ ـ النافع، ٣ ـ إنفاق (معكوسة) ـ يافع 
(معكوسة)، ٤ـ  االغانيـ  سد، ٥ـ  دمـ  عيادة (معكوسة)، ٦ـ  
س س سـ  سهاد (معكوسة)، ٧ـ  يرميـ  كحل (معكوسة)، ٨ـ  
انفهـ  (معكوسة)ـ  رمى، ٩ـ  سليمـ  أس، ١٠ـ  العاصيـ  كرم.
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٧١٥٪ قفزة بتعامالت كبار مالك «البورصة» 
شريف حمدي 

قفزت قيمة تعامالت كبار 
املــالك في أســهم الشــركات 
الكويتية  ب البورصة  املدرجة 
خــالل تداوالت شــهر أكتوبر 
املاضي بنسبة ٧١٥٪، إذ بلغت 
القيمــة ٣٤٫٣ مليــون دينــار 
مقارنــة مع حجــم التعامالت 
في أكتوبر من ٢٠١٩ والبالغة 

٤٫٢ ماليني دينار.
وتنوعــت تعامالت الكبار 
بالبورصة ما بني بيع وشراء 
واســتحواذ وتخارج وتغيير 
فــي امللكية، من شــركات إما 
بالكامــل أو بنســب متفاوتة 
لتصبــح أقــل مــن ٥٪، على 
اســهم العديد من الشــركات 
املوزعة على قطاعات السوق. 
ووفقا إلحصاء «األنباء» الذي 
يعتمد على إفصاحات البورصة 
حلركة التغيرات بقائمة كبار 
املالك خــالل تعامالت أكتوبر 

املاضي تبني ما يلي:
٭ نفذ كبار املــالك ٣١ عملية 
متنوعة على أســهم ١٩ شركة 
مدرجة خالل أكتوبر املاضي.

٭ عمليات البيع بهدف تقليص 
حصص كبار املالك متت على 
اسهم ٦ شركات مدرجة بواقع ٧ 
عمليات، وكانت بقيمة إجمالية 
٢٩٫٦ مليون دينار تشكل ٨٦٪ 

من اإلجمالي.
٭ عمليات الشراء بهدف زيادة 
احلصص متت على أســهم ١١ 
شــركة من خــالل ١٣ عملية، 
وبلغت قيمتها اإلجمالية ٤٫٦ 
ماليني دينار تشــكل ١٤٪ من 

اإلجمالي.
ورغــم أن عمليــات البيع 
النصيــب  اســتحوذت علــى 
القيمــة، إال أن  األكبــر مــن 
عمليــات الشــراء طغت على 
توجــه كبار املالك، فالســبب 

بيــع بقيمــة إجماليــة ٢٦٫٧ 
مليون دينار تشــكل ٧٧٫٨٪ 
من إجمالي القيمة، ومتت على 
أسهم بيتك بقيمة ٢٦٫٥ مليون 
دينــار كما هو مذكور أعاله، 
وعلى شركة مزايا من خالل 
بيع ٠٫٥٧٪ من أسهمها بقمة 
٢١٩ ألف دينــار، ومن خالل 
املؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة ومجموعتهــا 

بـ ٤٥٫٧٪، ومشاعر بـ ٢٤٫٤٪، 
ومبرد ب ٨٫٦٪.

٭ في املقابل مت التخارج من 
اسهم ٤ شركات خالل أكتوبر 
املاضــي، وأبرزهــا تخــارج 
شركة الرغد واملنار العقارية 
من شــركة ارزان لتصبح أقل 
من ٥٪، وكذلك تخارج ســالم 
احلوسني من شــركة األولى 

لالستثمار.

(صندوق فيرست أوفشور) 
مت بيــع ٠٫٥٥٪ مــن اســهم 
اجلزيرة للطيران بقيمة ٦٢٥ 

ألف دينار.
٭ شــهدت قوائــم كبار املالك 
تغيرات بدخول مستثمرين في 
قائمة الكبار على ٥ شــركات، 
أبرزهــا دخول شــركة توازن 
القابضة على ٣ شركات بنسب 
كبيرة وهي أعيــان العقارية 

نفذوا ٣١ عملية متنوعة في أكتوبر على أسهم ١٩ شركة.. و٢٩٫٦ مليون دينار البيع مقابل ٤٫٦ ماليني للشراء

في قفزة قيمة عمليات البيع 
يرجع لعملية نفذتها املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
على أسهم بيتك، إذ باعت ٠٫٥٪ 
من أسهمها اململوكة في بيتك 
بقيمة ٢٦٫٥ مليون دينار تشكل 
٧٧٪ من إجمالي قيمة العمليات 

خالل أكتوبر املاضي.
٭ نفــذت املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية عمليتي 

«الصناعي» : تأجيل أقساط املبادرين 
للمشروعات املمولة ٦ أشهر أخرى

«حماية املنافسة»
يبرم اتفاقية مع «البنك الدولي»

٢١٤٫٨ مليون دينار رصيد الكويت
لدى «صندوق النقد» ٥ شركات عاملية تتنافس على التصميم الهندسي 

وإدارة املشاريع الكبرى في «نفط الكويت»
عالء مجيد

بلغ االحتياطــي النقدي للكويت لدى 
أعلى مســتوياته  الدولي  النقد  صندوق 
التاريخية بعد ان ســجل خالل سبتمبر 
املاضي ٢١٤٫٨ مليون دينار (ما يعادل ٧٠٣٫٤ 
ماليني دوالر) مرتفعا عن اغسطس املاضي 
البالغ ٢١٤٫٢ مليون دينار مبقدار ٦٠٠ الف 
دينار (ما يعادل ١٫٩٦ مليون دوالر) وبنسبة 
٠٫٢٨٪ وذلك بحسب بيانات بنك الكويت 

املركزي لشهر سبتمبر ٢٠٢٠.
وعلى صعيد ســنوي فقد زاد حجم 
االحتياطيات الكويتية املودعة لدى صندوق 
النقد الدولي بنهاية سبتمبر املاضي بنسبة 
٣٧٫٤٪، وبقيمة ٥٨٫٥ مليون دينار، مقارنة 
مبســتوياتها البالغة ١٥٦٫٣ مليون دينار 

بنهاية سبتمبر من العام املاضي.

ويتكون وضع االحتياطي في صندوق 
النقد الدولي من شريحة االحتياطي، أي 
مبالغ العمالت األجنبية التي يجوز للبلد 
العضو سحبها من صندوق النقد الدولي 
خالل مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق 
النقد الدولي (مبوجب اتفاقية قرض) في 
حساب املوارد العامة، وتكون حتت تصرف 
البلد العضو مبا في ذلك إقراض البلد املبلغ 
لصندوق النقد الدولي مبوجب االتفاقات 
العامة لالقتــراض، واالتفاقات اجلديدة 
لالقتراض، واملطالبــات على الصندوق 
احملررة بحقوق الســحب اخلاصة تعتبر 

مطالبات بالعملة األجنبية.
وبلغ حجم حقوق السحب اخلاصة نحو 
٥٦٤٫٥ مليون دينار خالل سبتمبر بزيادة 
١٠٠ الف دينار عن اغسطس املاضي البالغة 

٥٦٤٫٤ مليون دينار.

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، 
أن شركة نفط الكويت حددت ٥ شركات عاملية 
كبرى للمنافســة على ممارسة تقدمي خدمات 
التصميم الهندسي الشــاملة وإدارة املشاريع 
الكبرى في الشــركة واملزمــع تنفيذها خالل 

السنوات اخلمس املقبلة.
وقالت املصادر: إن نفط الكويت ســتطرح 
املمارسة في غضون شهر من اآلن، وذلك وفقا 
العامة والذي  الشــتراطات قانون املناقصات 
يوجب الكشف عن املمارسة قبل الطرح مبدة 

شهر على األكثر.
وأشارت الى أن الشركات اخلمس املدعوة 
للمشاركة هي كالتالي: شــركة أميك فوستر 

ويلر، وفلور، وتكنيب، وشركة وورلي أوروبا 
احملدودة وشركة كيلوج براون اند روت املتحدة.

وأوضحت ان املكاتب االستشارية تقوم بتقدمي 
مختلف األعمال للشركة ويتم توزيع العمل عليها 
بهدف التوازن في املشاريع بامليزانية وصرف 
املبالغ، وتهدف إلى مساعدة الشركة في إعداد 
التصاميم الهندسية واإلشراف على املشاريع 

الكبرى التي تنفذها الكويت.
وتغطي هذه العقود أعمال تصميم وهندسة 
أولية، إضافة الى خدمات استشارية في إدارة 
املشــاريع، كما تضمن حتديث منشآت حالية 
وبعض املشاريع اجلديدة، وسيتم تنفيذ األعمال 
الهندسية والتصاميم األولية في مكاتب الشركات 
ببلدانهــا األصلية، بينما ســتنجز اخلدمات 

االستشارية في مقر الشركة باألحمدي.

مصطفى صالح

أعلن بنك الكويت الصناعي 
عــن تأجيــل جميــع األقســاط 
املستحقة على املشروعات املمولة 
من قبل البنك ملدة ٦ أشهر أخرى 

تبدأ من شهر أكتوبر ٢٠٢٠.
وقال البنك انه نظرا للظروف 
االستثنائية التي متر بها البالد 
جراء تداعيات ڤيروس كورونا 
املستجد والتي ال زالت تؤثر على 
أصحاب املشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة، وسعيا من محفظة 
للمشــروعات  «الصناعــي» 
ورعايــة  لدعــم  الصغيــرة 
املشروعات املمولة من قبلها فقد 
تقرر تأجيل حتصيل األقســاط 
املستحقة على املشروعات املمولة 
من قبلها ملدة ٦ أشهر أخرى تبدأ 

من شهر أكتوبر.

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر مســؤولة، أن جهاز 
حماية املنافسة في املراحل 
األخيرة لتوقيع اتفاقية مع 
البنك الدولي لتقدمي الدعم 
الفني للجهاز خالل السنوات 

املقبلة. وقالت املصادر إن االتفاقية املزمع 
توقيعها قريبا تعتبر امتدادا لالتفاقية احلالية 
التــي يقوم اجلهــاز بتنفيذها على مراحل، 
مشــيرة إلى أن االســتعانة بالبنك الدولي 

تتمثل في بنــاء القدرات متمثال في دورات 
تدريبية مكثفة عن املنافسة شاملة اجلانبني 
االقتصادي والقانوني. وأوضحت املصادر 

أن قيمة االتفاقية تبلغ ٧٦٥ ألف دينار.

تبدأ من شهر أكتوبر ٢٠٢٠ متاشياً مع ظروف «كورونا» االستثنائية

بقيمة ٧٦٥ ألف دينار والتوقيع قريباً

بنهاية سبتمبر املاضي وبزيادة سنوية ٣٧٫٤٪
طرح املمارسة احملدودة في غضون شهر من اآلن

«بلومبيرغ»: الوافدون في الكويت ودول العالم.. حياتهم أصبحت أكثر صعوبة
محمود عيسى

بالتحليل  بلومبيرغ اإلخبارية  تناولت وكالة 
األوضاع التي تعيشــها العمالة املاهرة في دول 
االغتراب، حيث قالت إن احلكومات حول العالم 
من الواليات املتحدة إلى سنغافورة إلى الكويت، 
أصبحت جتعل احلياة أكثر صعوبة بالنسبة لهذه 

العمالة الوافدة.
وأشــارت الوكالة الى انه إذا أخذنا ڤيروس 
كورونا ودمجناه مع الركود العاملي وأضفنا الى 
القومي وسياسات  اخللطة نفحة من الشــعور 
التوطني التي كانت مكبوتة، فإن الكوكتيل الناجت 
سيصبح أكثر مرارة بالنســبة للعمال األجانب 

املهرة في جميع أنحاء العالم.
فمن سنغافورة التي تعتبر مركزا للقوة املالية 
إلى مراكز التكنولوجيا األميركية إلى الكويت الغنية 
بالنفط، أصبحت احلياة أكثر صعوبة بالنســبة 
للعمال الذين يعيشون في اخلارج والذين كانوا 
حتى وقت قريب موضع ترحيب تقديرا خلبراتهم، 
وهكذا فقد أصبحت إجراءات التأشيرات املشددة، 
الوظيفية، والضغط احلكومي  الفرص  وتناقص 
املنسق على الشــركات لتوظيف املواطنني من 
العوامل التي تضطر الكثيرين للعودة إلى ديارهم.

السوق الكويتي

ففي الكويت التي يعتمد اقتصادها على النفط، 
ميثل العمال األجانب املهرة وغير املهرة نحو ٧٠٪ 
من سكانها البالغ عددهم ٤٫٨ ماليني نسمة، فيما 
تســعى احلكومة الى خفض نسبة الوافدين إلى 
٣٠٪ من حجم الســكان لتوفير الدعم والوظائف 

للمواطنــني الكويتيني، في حني أثر وباء كورونا 
وتراجع أسعار النفط على االقتصاد الكويتي.

وقد فرضت البالد قواعد جديدة صارمة مبا 
فيهــا حظر تصاريح العمل ألي شــخص يزيد 
عمره على ٦٠ عاما وال يحمل شــهادة جامعية، 
وفي هذا السياق تناولت الوكالة التحديات التي 
يواجههــا مورالي ناير البالغ من العمر ٥٩ عاما، 
والــذي انتقل من الهند إلــى الكويت في ١٩٩٩، 
وعمل مهندس تصميم على الكمبيوتر لدى شركة 

مقاوالت للخدمات النفطية ملدة ١٧ عاما.
وعندما جفت املشاريع اجلديدة، اضطر ناير 
للمغادرة في أغسطس ولم تدفع له أجوره املستحقة 
منذ يوليو، حيث يقول ناير الذي ينتظر في مدينته 
بوالية كيــراال بالهند، إنه بينما يريد العودة إلى 
الكويت، فإن القواعد اجلديدة تعني أنه لن يتمكن 

من البقاء سوى عام واحد.
من جانبه، قال محمد فيزر وهو من مواطني 
هونــغ كونغ، انه وغيره من الكثيرين عانوا من 
هذه األوضاع مباشرة، فحتى مارس املاضي كان 
يعمل رئيسا لألمن في إحدى الشركات الكويتية، 
وكان يعيش وضعا مريحا، الى أن ضرب الوباء 
ضربته وفقد فيــزر وظيفته في موجة خفض 

التكاليف التي أعقبت ذلك.
ويضيف: «كان كل شيء يسير بسالسة وكنت 
سعيدا، ولكن لسوء احلظ، قلب وباء كورونا املوازين 
رأسا على عقب»، وتعليقا على هذا الوضع، يقول 
األستاذ في جامعة إكستر ويليام هارفي، الذي يدرس 
إدارة املواهــب والهجرة انه كان ثمة نوع من رد 
الفعل العنيف من السكان احملليني جتاه املغتربني 
في مختلف الدول، ومن األســهل بكثير تسريح 

األشخاص الوافدين وغير املواطنني من وظائفهم.
نيوزيلندا وأيرلندا

وعلى املستوى العاملي وفي انعكاس تاريخي، 
ســجلت نيوزيلندا - التي اعتادت على مغادرة 
املزيد من مواطنيها بنســبة أكثر من العائدين، 
ســجلت عودة ٣٣٫٢ ألف مقيم في اخلارج بني 
أبريل وسبتمبر من هذا العام، وفقا لإلحصاءات 
الرسمية. وتظهر األرقام احلكومية األيرلندية انه 
في العام املنتهي في أبريل ٢٠٢٠، عاد عدد أكبر 
من املواطنني األيرلنديني إلى ديارهم أكثر من أي 
وقت مضى منذ عــام ٢٠٠٧ كما صرح املفوض 
السامي للهند للصحافة احمللية في سبتمبر املاضي 
أن حوالي ١٠٠ هندي يسجلون كل يوم لرحالت 

العودة من سنغافورة.
الواليات املتحدة وسنغافورة

وفــي الواليات املتحــدة، ارتفع معدل رفض 
تأشيرات العمال املهرة في الواليات املتحدة حسب 
بيانات املؤسسة الوطنية للسياسة األميركية لعام 
٢٠٢٠. وقد مت الطعن في شرعية القيود أمام احملكمة، 
ما جعل الكثيرين غير متأكدين من آفاقها. ورغم 
ذلك فقد أصدرت الواليات املتحدة أكثر من ٩٠٠ ألف 
تأشيرة من هذه الفئات العام املاضي، على الرغم 
من صعوبة احلصول عليها. أما في ســنغافورة، 
فهناك ما يقرب من ٣٠٠ شركة بينها بنوك ومديري 
صناديق استثمار يعملون في املركز املالي اآلسيوي 
تخضع حاليا للمراقبة احلكومية الصارمة للتحقق 
من احتمال االختيار املسبق لألجانب للوظائف أو 

عدم منح السنغافوريني «فرصة عادلة».

«كورونا» والركود االقتصادي وسياسات توطني األيدي العاملة.. «كوكتيل مر» ُفرض على العمالة األجنبية املاهرة

اإلجمالي من   ٪٧٧ متثل  «بيتك»..  بأسهم  دينار  مليون   ٢٦٫٥ بـ  عملية  أكبر  نفذت  «التأمينات» 
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عقاريون لـ «األنباء»: الكويت حتتاج إلى ٢٥ مدينة حلّل أزمة السكن اخلاص
طارق عرابي

ما بني مطرقــة اإليجارات 
وسندان ارتفاع أسعار األراضي، 
الباحث  الكويتي  املواطن  يرزح 
أزمته  انفراج  السكن حلني  عن 
اإلسكانية إما من خالل احلصول 
على سكن حكومي في املناطق 
اجلديدة، او محاولة احلصول على 
قرض إسكاني لبناء بيت العمر، 
وهو أمر أصبح شبه مستحيل 
في ظل توقف البنوك عن إقراض 

ومتويل الراغبني بالسكن.
ومنذ أمد طويل يعاني املواطن 
من ارتفاع إيجارات مسكنه والتي 
باتت تلتهم نحــو ثلث إجمالي 
الشــهري، ورمبا زادت  دخله 
تلك النســبة لدى شريحة من 
املواطنني الباحثــني عن الراحة 
والرفاهيــة، لكنه أصبح مجبرا 
على ذلك، السيما مع ارتفاع أسعار 
األراضي والعقارات بشكل يفوق 
قدرة شريحة كبيرة من املواطنني 
على متلك عقار سكني حتى لو 
في منطقة بعيدة، وبالتالي فال 
خيار أمامه سوى انتظار دوره في 
الطابور اإلسكاني الطويل الذي 
تزيد طلباته احلالية عن أكثر من 
١٠٠ ألف طلب. وفي هذا اإلطار، 
قال خبراء عقاريون في تصاريح 
متفرقة لـ «األنباء» إن حل أزمة 
السكن اخلاص بات بيد احلكومة 
وحدها، حيث إن نسبة البناء في 
الكويت لم تتجاوز ١١٪ من إجمالي 
مســاحة البــالد، وبالتالي فإن 
حترير األراضي السكنية وإنشاء 
نحو ٢٥ مدينة إسكانية جديدة هي 
وحدها القادرة على حل مسألة 
ارتفاع أسعار األراضي السكنية. 
وأضافوا ان احلقيقة املرة التي 
باتت تواجهها شريحة كبيرة من 
الباحثني عن  الشباب  املواطنني 
السكن، هي أنها لم يعد بإمكانهم 
متلك بيت العمر بسهولة، أو حتى 
شراء قطعة أرض، بعد أن أصبحت 
أسعار أرخص األراضي السكنية 
تبدأ من ٢٥٠ ألف دينار، بخالف 
تكلفة البناء التي لن تقل في حال 
البناء العادي عن ١٠٠ ألف دينار، 
أي أن أرخص بيت سكني حاليا 
لن يقل سعره عن ٣٥٠ ألف دينار.

القــروض كان ذلك القرض 
املزدوج الذي يسمح بدمج 
راتبــي الزوجــني معا، قبل 
أن يتوقف هذا القرض بعد 
ظهور بعض املشاكل في هذا 

اجلانب.
ولفت الدغيشــم إلى أن 
أسعار اإليجارات في العقار 
الســكني مازالت متماسكة 
خاصة في املناطق السكنية 
النموذجيــة والقريبــة من 
العاصمة لســبب رئيســي 
يتعلــق برواتــب املواطنني 
الكويتيني الذيــن لم تتأثر 
رواتبهــم بجائحة ڤيروس 
كورونــا املســتجد، ناهيك 
عن املبــادرات التي قام بها 
عــدد مــن املــالك واملتعلقة 
بإعفــاء املواطنني واملقيمني 
من اإليجار بشــكل كامل أو 
جزئي خالل تلك اجلائحة.

الراتب واإليجار

اخلبيــر  رأى  بــدوره، 
العقاري سليمان الدليجان، 
ان املواطن الكويتي الباحث 

لتوفير دخل يســاعده على 
سداد قرضه اإلسكاني، لكن 
بعد ارتفاع أسعار العقارات 
وتوقــف البنوك عــن منح 
القروض العقارية، لم يعد 
أمــام املواطن غيــر املقتدر 
ســوى التأجيــر وانتظــار 
احلصول على بيت أو قسيمة 

حكومية.
ويشير الدليجان إلى ان 
القيمــة اإليجاريــة احلالية 
باتت تستهلك نسبة تتراوح 
بني ٣٠ و٣٥٪ من دخل املواطن 
املستأجر، ورمبا زادت تلك 

عن الســكن لم يعــد أمامه 
حاليا ســوى خيــار وحيد 
يتمثــل فــي تأجيــر وحدة 
ســكنية وانتظار دوره في 
الطابور اإلســكاني، خاصة 
فــي ظل عــدم قدرتــه على 
االقتراض بســبب االرتفاع 
الكبير في أســعار األراضي 

السكنية.
وأضاف انه خالل الفترة 
املاضية كان بإمكان املواطن 
احلصول على قرض إسكاني 
وبناء منزل ســكني يؤويه 
وأسرته، وتأجير جزء منه 

حلــم متلك بيــت العمر قد 
تبــدد لدى شــريحة كبيرة 
كان  إذ  املواطنــني،  مــن 
بإمــكان املواطــن أن يتملك 
بالســابق أرضا مبا يعادل 
راتب ٢٠ شــهرا من العمل، 
بينما أصبح اليوم غير قادر 
على متلك نفس هذه األرض 
ولو دفع ٣٠٠ ضعف راتبه، 
خاصة إذا ما عرفنا أن سعر 
قطعة االرض مســاحة ٤٠٠ 
متــر في املناطــق الداخلية 
أصبــح ال يقل عن ٤٠٠ ألف 
دينار، وفي مناطق املهبولة 
والفنطاس وأبوفطيرة عن 
٢٥٠ ألــف دينــار. وأضاف: 
إن حــل هذه األزمة بات بيد 
احلكومــة وحدهــا، مبعنى 
أن نسبة البناء في الكويت 
لم تتجاوز حتى يومنا هذا 
الـ ١١٪ من إجمالي مســاحة 
الكويت، وبالتالي فإن حترير 
األراضي السكنية اجلديدة 
وإنشــاء نحــو ٢٥ مدينــة 
إسكانية جديدة هي وحدها 
القــادرة علــى حل مســألة 

النسبة على حسب رغبات 
املواطن، مبعنى أن الوحدات 
السكنية التي تقع في مناطق 
مرغوبة ومتتاز بتشطيباتها 
الفاخرة لن تكون أسعارها 
كأســعار الوحدات العادية، 

وهذا أمر طبيعي.
وحول رأيه في أســعار 
اإليجارات احلالية في العقار 
إمكانيــة  الســكني ومــدى 
انخفاضها، أكد الدليجان أن 
أســعار اإليجارات لم تتأثر 
كثيــرا خاصة فــي املناطق 
املرغوبــة، بــل أنهــا تــكاد 
تكــون مســتقرة متاما، في 
حني شهدت بعض الوحدات 
العادية تراجعــا طفيفا قد 
ال يكاد يذكر، لسبب بسيط 
الطلــب  زيــادة  وهــو  أال 
على الوحــدات في عدد من 
املناطق الســكنية الداخلية 

أو النموذجية اجلديدة.
حلم العمر تبدد

مــن جهته، أكــد اخلبير 
العقاري طارق العتيقي أن 

بعد أن فاقت أسعار األراضي والعقارات السكنية قدرة املواطن العادي بكثير

مشروع مدينة جنوب املطالع السكني

بداية، قال اخلبير واملقيم 
العقاري عبدالعزيز الدغيشم 
إن الكويت متتاز بأنها تكاد 
تكون من الدول القالئل حول 
العالم التي تصرف ملواطنيها 
«بدل إيجار»، ولكن رغبات 
املؤجرين تختلف من شخص 
آلخر، فهناك من يســتأجر 
شــقة بـ ٤٠٠ دينار، وهناك 
من يســتأجر بألــف دينار، 
وبالتالي فــإن احلكومة لم 
تقصــر مــع مواطنيهــا في 
جانب بــدل االيجــار لكنها 
غير مسؤولة عن تصرفات 
البعــض ممــن يبحــث عن 
أو  االمتيــازات اإلضافيــة 

الرفاهية الزائدة.
ان  الدغيشــم  وأضــاف 
دور احلكومــة ال يتوقــف 
عند هذا احلــد، وإمنا تقوم 
كذلك بتوفير سكن حكومي 
ملواطنيها على حسب دورهم 
بالطابور اإلسكاني، كما أنها 
كانت تسمح باحلصول على 
قــروض إســكانية للتملك 
العقــاري، ومــن بــني هذه 

طارق العتيقيسليمان الدليجانعبدالعزيز الدغيشم

الدغيشم: الكويت 
من الدول القالئل 

بالعالم التي 
تصرف ملواطنيها 

بدل ايجار

الدليجان:  أسعار 
اإليجارات احلالية 

باتت تستهلك ما بني 
٣٠ و٣٥٪ من دخل 

املواطن املستأجر

العتيقي: املشكلة 
لن حتّل مادام 

هناك من يشتري 
ويضارب باألراضي 

السكنية

«كامكو إنفست»: ٧٫٥ مليارات دوالر أرباح البنوك اخلليجية في الربع الثالث
قال تقرير صادر عن شركة 
«كامكو إنفســت» إن صافي 
هامش الفائدة لقطاع البنوك 
اخلليجيــة واصــل تراجعه 
خالل الربع الثالث من ٢٠٢٠ 
ليصــل بذلك إلــى أحد أدنى 
املستويات الفصلية املسجلة 

ببلوغه نسبة ٢٫٩٨٪. 
االنخفــاض  هــذا  وكان 
مدفوعــًا بخفــض أســعار 
الفائدة إلى أدنى مستوياتها 
التاريخيــة علــى مســتوى 
املنطقة والعالــم أجمع، هذا 
إلــى جانــب اســتمرار منو 
صافي قروض قطاع البنوك 
اخلليجية. إذ انخفض صافي 
هامش الفائدة في كافة أسواق 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
خالل هذا الربع، باســتثناء 
البحرين وذلــك نظرا لعدم 
توافر بيانات متسقة للمقارنة 
نتيجــة لعدم قيــام البنوك 
البحرينية بإصدار بياناتها 
املالية عن فترة الربع األول 
من العام ٢٠٢٠. وبلغت تكلفة 
التمويل املختلــط للمنطقة 
نسبة ١٫٨٪ مما يسلط الضوء 
على القرارات املتوالية خلفض 
أسعار الفائدة التي مت تطبيقها 
خالل النصف األول من العام 

.٢٠٢٠
 وكان صافي ربح البنوك 
اخلليجية قــد تراجع ألدنى 
مستوياته خالل الربع الثاني، 
إال أنه شــهد انتعاشــا قويا 
بالربع الثالث من ٢٠٢٠ بنمو 
بلغــت نســبته ٥٦٫٥٪ على 
أساس ربع سنوي، وصوال 
إلى ٧٫٥ مليــارات دوالر، إال 
ان إجمالي الربح ما زال أدنى 
بكثير من مستويات ما قبل 
اجلائحة. ويعزى هذا النمو 
بصفة رئيسية إلى انخفاض 
املخصصات خالل هذه الفترة 
املاليــة باإلضافة إلى خفض 
تكاليــف التمويل. وســاهم 
منو الدخل مــن غير الفائدة 
أيضا في تعزيز منو األرباح 

الفصلية.
منو األصول

أما على صعيد امليزانيات 
العمومية للبنوك اخلليجية، 
نالحظ انهــا واصلت إظهار 
مرونــة هائلة من حيث منو 
األصول خالل الربع الثالث من 

للبنــوك التقليديــة. أما من 
حيــث النمــو على أســاس 
سنوي، شهدت أصول البنوك 
اإلسالمية مجددا منوا أعلى 
بنسبة ١٣٫٨٪ مقارنة بنسبة 
٨٫٧٪ للبنوك التقليدية. وفي 
ذات الوقت، جاء منو األصول 
املدرة للدخل في الربع الثالث 
من العام ٢٠٢٠ أقل نسبيا من 
معدل منو إجمالي األصول، 
بنمــو بلغــت نســبته ١٫٤٪ 
وبقيمــة إجمالية بلغت ٢٫٩ 
تريليون دوالر بنهاية الربع 
الثالث من العام ٢٠٢٠ مقابل 
٢٫٠٦ تريليون دوالر بنهاية 
الربع الثاني من العام ٢٠٢٠.
البنــوك  كمــا واصلــت 
تســجيل منوا مســتمرا في 
أنشطة اإلقراض، حيث استمر 
منو كل من إجمالي القروض 
وصافي القروض خالل الربع 
الثالث من العام ٢٠٢٠. وارتفع 
إجمالي القروض (باستثناء 
البنوك الكويتية) بنسبة ١٫٧٪ 
على أســاس ربع سنوي في 
الربع الثالث من العام ٢٠٢٠، 
وصــوال إلــى ١٫٤١ تريليون 
دوالر. كمــا ارتفــع صافــي 

فــي دول مجلــس التعــاون 
اخلليجي في الربع الثالث من 
العام ٢٠٢٠. وارتفع إجمالي 
القطــاع بنســبة ٢٫١٪ علــى 
أساس ربع سنوي ليصل إلى 
١٫٩١ تريليون دوالر. وشهدت 
ودائــع العمالء فــي البنوك 
اإلماراتية أقــوى معدل منو 
بنسبة ٣٫٧٪ وصوال إلى ٥٩٥ 
مليار دوالر، تبعتها الكويت 
وعمان مبعدل منو بنســبة 
٢٫٢٪ و١٫٤٪، على التوالي، في 
حني بلــغ معدل منو البنوك 

القطرية والسعودية ١٫٢٪.
وبلغــت نســبة إجمالي 
القروض إلى الودائع لقطاع 
الربع  البنوك اخلليجية في 
الثالث من العــام ٢٠٢٠ أحد 
أدنى املستويات املسجلة على 
اإلطالق. حيث وصل املؤشر 
الرئيسي الذي يسلط الضوء 
على معدالت استخدام ودائع 
العمالء وامتصاص االئتمان 
في االقتصاد إلى أقل من نسبة 
٨٠٪، بوصوله إلى ٧٩٫٣٪ في 
الربع الثالث من العام ٢٠٢٠، 
فيما يعد أحد أدنى املعدالت 

على مستوى العالم.

القروض (مبا في ذلك البنوك 
الكويتية) بنسبة ١٫٧٪ على 
أساس ربع سنوي، حيث بلغ 
١٫٥٢ تريليون دوالر كما في 

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
نسبة القروض للودائع 

بلغ معــدل منــو إجمالي 
البنــوك  قــروض  صافــي 
اخلليجية ١٫٧٪ على أســاس 
ســنوي فــي الربــع الثالــث 
وصــوال إلــى ١٫٥٢ تريليون 
دوالر بفضل حتسن معدالت 
النمو على نطاق واسع في كل 
أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وبلغ معدل النمو 
منذ بداية العام احلالي ٥٫١٪، 
مبــا يتوافــق إلى حــد ما مع 
مستوى منو إجمالي القروض. 
وللربع الثاني على التوالي، 
ســجلت البنوك الســعودية 
أعلى معدل منو ربع ســنوي 
في صافي القروض خالل الربع 
الثالث من العام احلالي بنسبة 
٢٫٩٪، تبعتها البنوك القطرية 
والكويتية بنمو بلغت نسبته 

٢٫١٪ و١٫٦٪، على التوالي.
العمالء  وشــهدت ودائع 
اجتاها إيجابيا إلى حد كبير 

بارتفاع ٥٦٫٥٪ مقارنة مع أرباح الربع الثاني.. نتيجة انخفاض املخصصات وتراجع تكاليف التمويل

٢٠٢٠، مســجلة منوا بنسبة 
٢٫٢٪ لتصــل إلى مســتوى 
قياســي جديد بلغت قيمته 
٢٫٥٣ تريليون دوالر، مقابل 
٢٫٤٧ تريليون دوالر بنهاية 

الربع الثاني من ٢٠٢٠.
أما من حيــث النمو على 
أساس سنوي، ارتفع إجمالي 
األصول بنســبة ٩٫٩٪ خالل 
الربع الثالث من العام ٢٠٢٠. 
البنــوك  وســجلت أصــول 
املدرجــة في االمــارات أعلى 
معدل منو على أســاس ربع 
الثالث  الربع  ســنوي خالل 
من العام ٢٠٢٠ بنسبة ٣٫٢٪، 
الســعودية والكويت  تليها 
بنســبة ٢٫٠٪ و١٫٩٪، علــى 
التوالي. وكان منو األصول 
إيجابياً بصفة عامة سواء على 
أساس ربع ســنوي او على 

أساس سنوي. 
البنــــــــوك  وســاهمت 
اإلسالمية مجدداً في تعزيز 
منو األصول خالل هذا الربع 
بعد تســجيل أصولها ملعدل 
منو بنسبة ٢٫٦٪ على أساس 
ربع سنوي في الربع الثالث 
من العــام ٢٠٢٠ مقابل ٢٫١٪ 

١٣٫٧ مليار دوالر مخصصات ٩ أشهر 

البنوك الكويتية تسجل أكبر منو فصلي 
إليراداتها بـ ١١٫٦٪

صافي هامش الفائدة يواصل تراجعه 

قــال تقريــر «كامكو إنفســت» إن 
القروض انخفضت  مخصصات خسائر 
بالربع الثالث عن املستويات القياسية التي 
شهدتها في الربع الثاني من ٢٠٢٠ لتصل إلى 
٤٫٤ مليارات دوالر مقابل ٥ مليارات دوالر 
في الربع الثاني من ٢٠٢٠. إال انه على الرغم 
من هذا التراجع، يعتبر املستوى اإلجمالي 
للمخصصات املستقطعة في الربع الثالث 
من ٢٠٢٠ أكثر ارتفاعا مقارنة باملستويات 
التاريخية وثاني أعلى مستوى نشهده على 

مدار السبعة عشر ربعا املاضية. وبلغ إجمالي 
مخصصات القطاع ١٣٫٧ مليار دوالر خالل 
فترة التسعة أشهر األولى من ٢٠٢٠، أي 
أكثر من ضعف املخصصات املسجلة في 
فترة التسعة أشهر األولى من ٢٠١٩ والتي 
بلغت قيمتها ٨٫٣ مليــارات دوالر، ومن 
جهة أخــرى، تراجع إجمالي املخصصات 
ربع الســنوية لكافة دول مجلس التعاون 
اخلليجي باستثناء قطر التي سجلت زيادة 

ربع سنوية بنسبة ٧٫٧٪ بالربع الثالث.

أشــار التقرير إلى أن إجمالي إيرادات 
البنوك اخلليجية (باستثناء البنوك البحرينية) 
بلغ ١٩٫٦ مليار دوالر خالل الربع الثالث، 
مقابل ١٨٫٨ مليار دوالر في الربع الثاني، 
بنمو ربع سنوي بنسبة ٤٫١٪. إال انه من حيث 
إيرادات  السنوي، انخفض إجمالي  األداء 
البنوك اخلليجية بنسبة ٥٫٨٪. أما على صعيد 
املقارنة بني أداء الدول اخلليجية املختلفة، 
ســجلت إيرادات البنوك املدرجة في كافة 
(باستثناء  التعاون اخلليجي  دول مجلس 
البحرين) منوا على أســاس ربع سنوي 
في الربع الثالث ٢٠٢٠ باســتثناء البنوك 
اإلماراتية والتي شهدت تراجعا بنسبة ١٫١٪. 
الكويتية  البنوك  من جهة أخرى، سجلت 
أعلى معدل زيــادة على صعيد اإليرادات 

الفصلية بنمو بلغت نسبته ١١٫٦٪ ليصل 
بذلك إجمالي اإليرادات املسجلة خالل هذا 
الربع إلــى ٢٫٣ مليار دوالر، تليها البنوك 
السعودية والقطرية بنمو إيراداتها بنسبة 

٦٫٤٪ و٥٫٨٪، على التوالي.
ويعزى منو إجمالي إيرادات قطاع البنوك 
اخلليجية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الدخل 
من غير الفائدة في الربع الثالث من العام 
٢٠٢٠، في حني كان معدل منو دخل الفائدة 
هامشيا خالل الربع. إذ ارتفع إجمالي الدخل 
من غير الفائدة (باستثناء البحرين) بنسبة 
١٤٫٦٪ على أســاس ربع سنوي في الربع 
الثالث من العام ٢٠٢٠ ليصل إلى ٥٫٧ مليارات 
دوالر مقابل ٥٫٠ مليارات دوالر في الربع 

الثاني من ٢٠٢٠. 

ذكر التقرير أن ارتفاع صافي دخل الفائدة 
لم ينجح في إحداث تأثير إيجابي على صافي 
هامش الفائدة خالل الربع الثالث من، ما أدى 
إلى تراجعه إلى أحد أدنى املستويات املسجلة 
خالل األرباع القليلة املاضية. إذ انكمش صافي 
هامش فائدة البنوك اخلليجية مجتمعة إلى 
٢٫٩٨٪ في الربع الثالث من العام ٢٠٢٠ مقابل 
٣٫٠٧٪ في الربع الثاني من العام ٢٠٢٠ فيما 
يعزى بصفة رئيسية إلى االرتفاع النسبي 
لألصول املــدرة للدخل خالل تلك الفترة. 
من جهة أخرى، شهد صافي هامش الفائدة 
تراجعا هامشيا وان كان مستمرا على مدار 
األرباع الثمانية املاضية ليصل إلى أقل من 
مستوى ٣٫٠٪ للمرة األولى في الربع الثالث 

من العام ٢٠٢٠. وتراجعت معدالت صافي 
هامش الفائدة بصفة عامة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي باستثناء قطر التي شهدت 
زيادة طفيفة قدرها ١٠ نقاط أساس. ومرة 
أخرى سجلت البنوك السعودية أعلى معدل 
تراجع على صعيد صافي هامش الفائدة بنسبة 
٣٫٤٣٪ في الربع الثالث، بتراجع هامشي عن 

مستويات الربع الثاني البالغة ٣٫٥٤٪. 
وتبعتها البنوك اإلماراتية، إذ بلغ صافي 
هامش الفائدة نسبة ٢٫٨٣٪، ثم البنوك العمانية 
بنسبة ٢٫٧٩٪. في املقابل، سجلت البنوك 
البحرينية والقطرية أدنى معدالت صافي 
هامش الفائدة خالل الربع الثالث من العام 
٢٠٢٠ بنسبة ٢٫٥٣٪ و٢٫٦٤٪، على التوالي.

آراء وحقائق عقارية
٭ خيار الكويتي الوحيد.. تأجير بيت وانتظار دوره في اإلسكان

٭ أسعار اإليجارات في العقار السكني.. مازالت متماسكة
٭ املواطن غير قادر على االقتراض بسبب غالء األراضي

٭ ١١٪ نسبة البناء في الكويت من إجمالي املساحة
٭ احلكومة تغض النظر عن ظاهرة بناء الشقق السكنية

٭ ارتفاع أسعار األراضي السكنية.. غير مبررة

ارتفــاع أســعار األراضــي 
الســكنية التي وصلت إلى 
أســعار غير مبــررة. وقال 
ان املشــكلة اإلســكانية في 
الكويــت لن حتل طاملا بقي 
هناك من يشتري ويضارب 
باألراضي السكنية، وطاملا 
بقيت يــد القطــاع اخلاص 
مغلولــة عن املشــاركة في 
التطوير العقاري، مشيرا إلى 
أنه على الرغم من أن القانون 
الكويتي مينع االستثمار في 
عقارات السكن اخلاص، إال 
أن احلكومــة باتــت تغض 
النظر عن انتشار ظاهرة بناء 
الشقق السكنية في الكثير 
من العقارات السكنية، حتى 
أصبحنا نرى عقارات تضم ٤ 
و٦ شقق إلى جانب سرداب 
يتم تقسيمه كشقق ايضا، ما 
ساهم في زيادة ارتفاع العقار 
السكني بسبب ارتفاع نسبة 
الدخــل فيه والتي أصبحت 
في بعض األحيان تضاهي 
دخل العقار االستثماري الذي 

يضم ١٠ أو ١٢ شقة.
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الشيتان ناقش اتفاقية التجارة احلرة
 ومشروع سكة احلديد لدول مجلس اخلليج

شــاركت الكويــت أمــس 
فــي االجتماع الثالــث للجنة 
الدائمــة علــى  التحضيريــة 
الــوزاري لهيئــة  املســتوى 
الشؤون االقتصادية والتنموية 
عبــر االتصال املرئــي، حيث 
تــرأس وزيــر املاليــة بــراك 
الكويتــي  الوفــد  الشــيتان 
املشــارك في االجتماع والذي 
ضم عددا من كبار املسؤولني 

في وزارة املالية.
االجتمــاع  خــالل  ومت 
مناقشة عدد من املوضوعات 
املتعلقة بالعمل االقتصادي 
والتنموي اخلليجي املشترك، 
وفــي مقدمتها تقرير األمني 
العام ملجلس التعاون لدول 
العربيــة د.نايف  اخلليــج 
احلجــرف بشــأن مســيرة 
العمل االقتصادي والتنموي 

اخلليجي.
كمــا مت خــالل االجتماع 
مناقشــة مخرجات دراســة 
برنامج عمل هيئة الشــؤون 
والتنمويــة،  االقتصاديــة 
وخارطــة الطريــق لتنفيــذ 
مبادرات ومشــاريع موحدة 

االقتصــادي واالجتماعي في 
املنطقة.

وتناول االجتماع امليزانية 
السنوية ملكتب هيئة الشؤون 
االقتصادية والتنموية، ودليل 
عمل املكتب ومشــروع بناء 
النموذج االقتصادي اخلليجي 
من أجــل إجــراء التحليالت 
والتنبؤات االقتصادية حول 
العمــل اخلليجي املشــترك 
فــي املجالــني االقتصــادي 
والتنموي، إضافة إلى التوصل 

إلــى العديد مــن التوصيات 
املتفقة مع توجيهات أعضاء 
الهيئة االقتصادية والتنموية، 
التنســيق  واملتمثلة بزيادة 
الروابط  والتعاون وتوثيق 
بــني الدول األعضــاء في كل 
امليادين، السيما االقتصادية 

والتنموية.
من جهة اخرى، شــاركت 
الكويت في املنتدى اخلامس 
للماليــة العامــة فــي الدول 
االتصــال  عبــر  العربيــة 
املرئي، حيــث ترأس الوزير 
الشــيتان اجللســة األولــى 
من املنتــدى بصفته رئيس 
مجلس وزراء املالية العرب، 
والتي كانت بعنوان «تنمية 
االقتصاد الكلي وآفاقه»، حيث 
تناولت التطورات االقتصادية 
الناجتة  اإلقليمية والعاملية 
عــن جائحــة كوفيــد-١٩، 
باإلضافة إلى انخفاض أسعار 
النفط والتوقعات املستقبلية، 
مع التركيــز على التحديات 
الرئيســية للسياسة املالية 
العامة وتأثيرها على املنطقة 

العربية.

على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون االقتصادية اخلليجية

براك الشيتان خالل مشاركته باالجتماع عبر االتصال املرئي

واجلوانــب   ،٢٠٢٥ لعــام 
التــي يجب  االســتراتيجية 
أخذهــا فــي عــني االعتبــار 
ضمــن برنامج عمــل الهيئة 
وأولوياتها، ومتت مناقشــة 
ومتابعة تقرير سير مفاوضات 
اتفاقية التجارة احلرة بني دول 
املجلس والدول واملجموعات 
آخــر  ومتابعــة  الدوليــة، 
التطورات املتعلقة مبشروع 
سكة احلديد لدول املجلس وما 
له من أثر إيجابي على اجلانب 

محمد عواضة

كشــفت منظمــة األقطــار 
العربية املصدرة للنفط (أوابك) 
أن قيمة صادرات النفط اخلام 
الكويتــي خالل الربــع الثالث 
من ٢٠٢٠ (يوليو - سبتمبر) 
تراجعت إلى ٧٫٤ مليارات دوالر 
مقارنة مع الفترة نفســها من 
العام ٢٠١٩ حني وصلت آنذاك 
إلى ١٢٫٩ مليار دوالر أي بفارق 
نحــو ٥٫٥ مليــارات دوالر بني 
الربعني وبتراجع نسبته ٤٢٫٦٪، 
في حني بلغت قيمة الصادرات 
في الربع الثاني ما قيمته ٤٫٧ 
مليــارات دوالر. وتأتــي تلك 
الزيــادة في قيمــة الصادرات 
مع التحسن التدريجي ألسعار 
النفــط الكويتي بعــد االتفاق 
التاريخي الذي أبرمته منظمة 
أوپيــك وحلفاؤهــا بتخفيض 

مستويات االنتاج.
وذكرت «أوابك» في تقرير 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منــه ان متوســط ســعر خام 
ارتفــع  الكويتــي  التصديــر 
بنســبة ٦٨٫٧٪ باملقارنــة مع 
الربع السابق ليصل إلى ٤٣٫٥ 
دوالرا للبرميــل، منخفضــا 
بنســبة ٣٠٫٤٪ باملقارنــة مع 
الربع املماثل من العام املاضي.

وأظهر التقرير أن التقديرات 
األولية تشير إلى انخفاض كبير 
في كمية صادرات النفط اخلام 
في الدول األعضاء في «أوابك» 
خالل الربــع الثالث من ٢٠٢٠ 
بلغ نحو ٢ مليون برميل يوميا 
مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 
نحو ١٤٫٢ مليون برميل يوميا 
وهو مستوى منخفض بنحو 

وبشكل عام، ارتفع متوسط 
األسعار الفورية لسلة خامات 
أوپيك في الربع الثالث من ٢٠٢٠ 
بنحو ١٦٫٨ دوالرا للبرميل، أو 
ما يعادل ٦٣٫٢٪ مقارنة بالربع 
الســابق، مرتفعــا مــن أدنــى 
مستوى له منذ الربع الثاني من 
٢٠٠٣، ليصل إلى ٤٣٫٤ دوالرا 
للبرميل، وهو مستوى منخفض 
بنحو ١٨٫٨ دوالرا للبرميل، أي 
ما يعــادل ٣٠٫٢٪ باملقارنة مع 

الربع املماثل من ٢٠١٩.
التقديــرات  وأوضــح أن 
األولية تشــير إلى االنعكاس 
اإليجابــي الرتفاع متوســط 
األسعار الفورية لسلة خامات 
أوپيك وخامات الدول األعضاء 
خــالل الربع الثالث من ٢٠٢٠ 
على قيمة صادرات النفط اخلام 
فــي الــدول األعضــاء املقدرة 
خالل نفس الربــع، إال أنها ال 
تزال دون مســتويات ما قبل 
جائحة ڤيروس كورونا، فقد 
ارتفعت تلك القيمة بنحو ١٩٫٣ 
مليار دوالر، أي بنسبة ٥٠٫٩٪ 
مقارنة بالربع السابق لتصل 
إلى ٥٧٫٢ مليــار دوالر، وهو 
مســتوى منخفض بنحو ٤٥ 
مليار دوالر، أي بنســبة ٤٤٪ 
مقارنة بالربع املماثل من العام 

املاضي.
اآلفاق املستقبلية

تشير أحدث توقعات إدارة 
معلومات الطاقة األميركية إلى 
أن متوسط ســعر خام برنت 
ســيبلغ ٤٠٫١ دوالرا للبرميل 
خــالل الرابع الرابع من ٢٠٢٠، 
قبل أن يرتفع إلى ٤٢٫١ دوالرا 
للبرميــل في الربــع األول من 

٢٠٢١. في حني يتوقع أن يبلغ 
متوســط ســعر خــام غــرب 
تكساس األميركي ٣٨٫٨ دوالرا 
للبرميل خالل الرابع الرابع من 
عام ٢٠٢٠، وأن يرتفع إلى ٤٠٫٢ 
دوالرا للبرميل في الربع األول 

من ٢٠٢١.
كما تشــير أحدث توقعات 
منظمة الدول املصدرة للبترول 
(أوپيــك) إلى ارتفــاع إجمالي 
اإلمــدادات النفطيــة ملجموعة 
الدول املنتجة من خارج منظمة 
أوپيك في الربع الرابع من ٢٠٢٠ 
بنحو ٦٦٠ ألف برميل يوميا، 
أو بنســبة ١٫١٪ مقارنة بالربع 
السابق، لتصل إلى نحو ٦٢٫١ 
مليــون برميــل يوميــا. وأن 
تواصل تلك اإلمدادات ارتفاعها 
في الربع األول من ٢٠٢١، لتبلغ 
نحو ٦٣ مليون برميل يوميا. 
كمــا يتوقع ارتفــاع اإلمدادات 
النفطية (نفط خام وســوائل 
الغاز الطبيعي) لدول أوپيك في 
الربع الرابع من ٢٠٢٠ مقارنة 

بالربع السابق.
الطلب العاملي

وتشــير أحــدث توقعــات 
منظمــة أوپيك إلى اســتمرار 
تعافي الطلب العاملي على النفط 
خالل الربــع الرابع من ٢٠٢٠، 
وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع 
السابق، ليصل إلى نحو ٩٣٫٧ 
مليون برميل يوميا، أي بنسبة 
زيادة ٢٫٩٪ مقارنة مبستويات 
الربع السابق. وتتوقع منظمة 
أوپيك ارتفــاع الطلب العاملي 
علــى النفط خالل الربع األول 
من ٢٠٢١ ليصــل إلى نحو ٩٥ 

مليون برميل يوميا.
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٣٫٦ ماليني برميل يوميا مقارنة 
بالربع املماثل من العام املاضي، 
ويعــزى هــذا االنخفــاض في 
األساس إلى االتفاق التاريخي 
بشأن خفض اإلنتاج القياسي 
بني دول (أوپيك+) والذي دخل 
حيــز التنفيذ فــي بداية مايو 
٢٠٢٠، مع ارتفاع نسبة االلتزام 
بهذا االتفاق لتصل إلى ١٠٢٪ في 
سبتمبر ٢٠٢٠، وهي األعلى منذ 
شــهر مايو املاضي (باستثناء 
التخفيضات اإلضافية الطوعية 
من قبل الســعودية والكويت 
واإلمارات في شهر يونيو). إلى 
جانب إغــالق عمليات اإلنتاج 
والتصدير في دولة ليبيا نظرا 
للظــروف التي متر بها البالد، 
واملقرر استئنافها عقب إعالن 
املؤسســة الوطنية للنفط في 
ليبيا في التاسع عشر من شهر 
ســبتمبر ٢٠٢٠ عن رفع حالة 
«القوة القاهرة» عن املنشــآت 

اآلمنة.
ويعــزى جــزء مــن هــذا 
االنخفــاض إلى ارتفاع الطلب 
على النفط في الدول األعضاء 
تزامنا مع تخفيف/ إلغاء القيود 
واإلجراءات املفروضة للحد من 
انتشار جائحة ڤيروس كورونا 

املستجد.
وقــال التقرير إن أســعار 
النفط اخلام في األسواق العاملية 
ارتفعت خالل الربع الثالث من 
العام احلالي، بدعم من انخفاض 
الفائض في اإلنتاج، وحتسن 
عمليــات التكريــر ومعــدالت 
التشــغيل في مصافــي النفط 
العاملة في املناطق الرئيسيةـ  
رغم أنها ال تزال دون مستويات 
ما قبل جائحة ڤيروس كورونا.

٧٫٤ مليارات دوالر قيمة صادرات
النفط الكويتي بالربع الثالث.. بتراجع ٤٢٫٦٪

«أوابك»: ٣٠٫٤٪ انخفاض متوسط سعر خام التصدير الكويتي إلى ٤٣٫٥ دوالراً للبرميل

اإلمارات تسمح لألجانب بتأسيس ومتلك 
الشركات دون شريك مواطن

العربية.نــت: قررت دولة 
الســماح  العربيــة  اإلمــارات 
للمستثمرين األجانب بتأسيس 
الشركات، ومتلكها بشكل كامل 
دون احلاجة الشتراط جنسية 

معينة.
دولــة  رئيــس  وأصــدر 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
الشــيخ خليفــة بــن زايد آل 
نهيان، أمس، مرسوما بقانون 
بتعديل قانون الشركات، يتيح 
لرواد األعمال واملســتثمرين 
األجانــب إمكانيــة تأســيس 
الشركات ومتلكها بشكل كامل 

ومنــح املرســوم بقانون 
الســلطة احملليــة املختصــة 
صالحيات تشمل حتديد نسبة 
معينة ملساهمة املواطنني في 
رأسمال أو مجالس إدارات كل 
الشــركات التي تؤســس في 
نطاق اختصاصها، واملوافقة 
على طلبات تأسيس الشركات 
بخالف الشــركات املســاهمة 
وحتديد الرسوم وفق الضوابط 
التي يعتمدها مجلس الوزراء.

ونص املرسوم بقانون على 
إعادة تنظيم حوكمة مجالس 
اإلدارات واجلمعية العمومية 

املســاهمة،  الشــركات  فــي 
شــركات  لغيــر  والســماح 
املســاهمة مبمارســة أنشطة 
استثمار األموال حلساب الغير 
في حال أقرت القوانني املنظمة 
لهــذه األنشــطة أو القــرارات 

الصادرة مبوجبها ذلك.
ومنح املرسوم بقانون هيئة 
األوراق املالية والسلع صالحية 
وضع الضوابــط واإلجراءات 
لتقييــم احلصــص العينية، 
وســجل أســماء املســاهمني 
حلضــور اجتمــاع اجلمعيــة 

العمومية للشركة.

دون احلاجة الشتراط جنسية 
معينة.

إلغاء  التعديــل  وتضمــن 
الشــرط الذي يلزم الشــركة 
األجنبية التي ترغب في فتح 
فرع لها داخل الدولة بأن يكون 
لها وكيل من مواطني الدولة.

وتضمنت التعديالت إعادة 
تنظيم بعــض أحكام وقواعد 
املســؤولية  ذات  الشــركات 
احملدودة واملســاهمة، وإلغاء 
املرسوم بقانون احتادي رقم 
١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن االستثمار 

األجنبي املباشر.

«Yahaal» ينجح في إغالق جولة 
استثمارية بقيمة ٢٧ مليون دوالر

 ،(Yahaal) أعلن تطبيق يهال
منصة التســوق اإللكترونية 
الرائــدة واملتخصصــة فــي 
توصيــل منتجــات األطفــال 
والرضع، عن استكمال جولة 
اســتثمارية من الفئة األولى 
فــي صفقة تخطت قيمتها ٢٧ 
مليــون دوالر بنجاح وبدعم 
من شــريك التمويل، شــركة 
املتميز الدولي، حيث ســيتم 
تخصيــص االســتثمار لدعم 
خطة توسعة الشركة وتطوير 

بنيتها التحتية التشغيلية.
وأكــد تطبيق Yahaal في بيان صحافي أمس أنه يهدف من 
خالل التمويل، إلى مواصلة املنافسة في السوق من خالل تعزيز 
محفظة األعمال وتسريع خطة التوسع التي وضعها فريق العمل، 
لالستفادة بشكل أكبر من النمو الذي تشهده هذه الصناعة. 

وتعليقا علــى الصفقة، قال املؤســس والرئيس التنفيذي 
لشركة Yahaal علي الزنكوي: «سعداء بإمتام جولة استثمارية 
بالنجاح املتوقع، األمر الذي يؤكد على ثقة اجلهات التمويلية 
واملســتثمرين في آفــاق منو قطاع التجــارة االلكترونية وفي 
منوذج أعمال الشــركة الفريد من نوعه في ســوق يشهد طلبا 
متزايــدا على اخلدمات الرقمية، وبهذه املناســبة أود أن أتقدم 
بالشــكر جلميع شركائنا في اجلولة االستثمارية على دعمهم 
املتواصل لنا وإلى فريق عمل الشركة ملا قدمه من جهود كبيرة 

منذ التأسيس». 
وحول نهج الشركة، قال الزنكوي: «نعتمد في Yahaal نهجا 
مســتداما قائما على تقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات الفريدة 
واملتخصصة لتلبية احتياجات السوق ودعم األسر من خالل 
تطبيق مبتكر مينح وصوال ســهال إلــى مجموعة متنوعة من 

منتجات األطفال. 

علي الزنكوي
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«الوطني» أفضل مزود خلدمات أسواق الصرف للعام ٢٠٢١
توج بنك الكويت الوطني 
بجائزة أفضل مزود خلدمات 
أســواق الصرف في الكويت 
والشرق األوسط للعام ٢٠٢١، 
للعام التاســع على التوالي، 
وذلك في االستبيان السنوي 
الــذي أجرتــه مجلــة جلوبل 
فاينانس العاملية املتخصصة 
والذي تضمن اســتطالع آراء 
القطــاع املصرفــي  محللــي 
واملدراء التنفيذيني للشركات 
واملتخصصــني فــي مجــال 

التكنولوجيا حول العالم.
وضمــت معاييــر اختيار 
الفائزين بجائزة أفضل مزودي 
خدمات الصرف عدة عوامل من 
بينها: حجم املعامالت واحلصة 
الســوقية، ونطــاق التغطية 
العامليــة، وخدمــة العمــالء، 
واألسعار التنافسية والتقنيات 
املبتكرة. كما وضعت جلوبل 
فاينانس أيضا فــي االعتبار 
آراء محللي القطاع واملديرين 
التنفيذيني واملتخصصني في 

مجال التكنولوجيا.
وقامــت مجلــة جلوبــل 
أســماء  بإعــالن  فاينانــس 

املبتكرة وتقدمي خدمات عالية 
اجلــودة لعمالئــه، كمــا أنها 
تعكس جناح استراتيجيتنا 
في االبتكار املستمر وسعينا 
الدائــم نحــو تقــدمي حلــول 
اخلزينة األكثر تنافسية على 

املصرفية املتفانية وامللتزمة 
والتي ساهمت في حصد هذه 
اجلائــزة على مــدى ٩ أعوام 

متتالية.
وقال زخور: نحصد ثمار 
اخلطوات التي اتخذناها خالل 

العمالء العاملية والعمل بشكل 
متواصل على تطوير املنصات 
العمالت  اإللكترونية لتداول 
األجنبية لتلبي كافة احتياجات 

عمالئنا.
وشــدد زخــور علــى أن 
االنتشار والبصمة اجلغرافية 
الفريدة التي يتمتع بها البنك 
متكنه من خدمة العمالء الكبار 
إقليميا وعامليا، باإلضافة إلى 
أن هذا االنتشار يدعم أهداف 
مجموعة اخلزانة الرامية إلى 
تنويــع قاعدة متويل وزيادة 

إيرادات البنك.
وبني زخور أن االضطرابات 
التي خلفتها جائحة كورونا 
خالل الفتــرة املاضيــة على 
صعيد التجارة العابرة للحدود 
وسالسل اإلمداد حول العالم 
برهنت من جديد على أهمية 
وجود شريك مصرفي موثوق 
بحجم بنــك الكويت الوطني 
ميكنه مساندة ودعم عمالئه 
وتقدمي حلول واسعة تساعدهم 
على تخطي هذه االضطرابات.
ويأتــي فوز الوطني بهذه 
اجلائــزة املرموقــة تأكيــدا 

املستوى اإلقليمي والعاملي.
وأكد زخور على أن السبب 
الرئيس وراء احلصول على 
هــذه اجلائــزة املرموقــة هو 
فريــق عمــل إدارة اخلزينــة 
الــذي يضم أفضــل الكفاءات 

الســنوات املاضية في سبيل 
حتســني كفاءتنــا باإلضافــة 
إلى تطوير منتجات وخدمات 
عاليــة اجلودة تتماشــى مع 
احتياجات الســوق املتغيرة 
مع حرصنا على تنمية قاعدة 

علــى ريادة البنــك في مجال 
ابتكار وتطوير أفضل احللول 
املصرفيــة وتقــدمي خدمــات 
عالية اجلودة تلبي تطلعات 
عمالئــه، حيث يواصل البنك 
متيــزه بأفضــل مســتويات 
التصنيف االئتماني ضمن كافة 
بنوك منطقة الشرق األوسط 
بإجماع مؤسسات التصنيف 
االئتمانــي العامليــة الثــالث: 
موديز، وفيتش، وستاندر آند 
بورز، وذلك بدعم من رسملته 
القوية وسياســات اإلقراض 
احلكيمة التي يتبعها، واتباعه 
ملنهج منظــم إلدارة املخاطر، 
إلى جانب اخلبرة واالستقرار 
الذي يتمتع به جهازه اإلداري.

كما يتمتع الوطني بحصة 
سوقية رائدة ومزايا تنافسية 
تشــمل حجم البنك وشــبكة 
فروعه الكبيرة وقدرته على 
توزيــع األعمــال إضافة إلى 
عالقاته القوية مع العمالء، هذا 
بجانب ما يتمتع به من خبرات 
طويلة وعالمة جتارية رائدة 
وســمعة وبصمــة جغرافية 

راسخة.

في الكويت والشرق األوسط حسب االستبيان السنوي الذي أجرته مجلة جلوبل فاينانس العاملية

جاد زخور

الفائزيــن باجلائــزة ضمــن 
االستبيان احلادي والعشرين 
على مستوى ١٢٢ دولة وسبعة 
مناطق جغرافية مختلفة على 
مستوى العالم، باإلضافة إلى 
إعالن الفائزين بجائزة أفضل 
أبحــاث وحتليالت  مــزودي 
أسواق الصرف وتقنية تداول 

العمالت األجنبية.
ووقــع االختيار على بنك 
الكويت الوطنــي كواحد من 
أفضل البنوك على مســتوى 
العالــم وأحد أفضــل البنوك 
في منطقة الشــرق األوســط 
وذلك لتوفيره خدمات أسواق 
الصرف األجنبــي إلى جانب 
بنوك ومؤسسات مالية عاملية 
كبرى مثــل جي بي مورغان، 
سيتي بنك، BBVA، وسوسيتيه 

جنرال، ودويتشه بنك. 
وبهذه املناســبة قال جاد 
زخــور مديــر عــام مجموعة 
اخلزينــة لدي بنــك الكويت 
الوطنــي: إننــا ســعداء بهذه 
اجلائزة التي تشــكل اعترافا 
جديدا بريادة البنك في مجال 
تطويــر احللــول املصرفيــة 

..وفي تقريره: عجز ميزانية ٢٠٢٠ /٢٠٢١ أكبر مما توحي به نتائج الربع األول
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي إن عجز 
ميزانيــة الكويت وصل في 
الربع األول من السنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ (أبريل- يونيو) 
إلــى ١٫١ مليار دينار، مقابل 
فائض قدره ١٫٨ مليار دينار 
في الفترة املماثلة من السنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلك وفقا 
ألحدث البيانات الصادرة عن 
وزارة املالية. وجتدر اإلشارة 
إلى أنه ســيكون من املبكر 
احلكم على نتائج ميزانية 
الســنة املالية بأكملها بناء 
علــى بيانات الربــع األول، 
وذلك نظــرا لبعض األمور 
املتعلقة بتوقيت تســجيل 
بعــض معامــالت اإلنفاق، 
إضافة إلى ميل اإلنفاق العام 
لالرتفاع بشكل حاد في نهاية 
السنة املالية، كما أن نتائج 
الربع األول ال تتناســب مع 
توقعات احلكومة بتسجيل 
عجز يتخطى ١٤ مليار دينار 

للسنة املالية احلالية.
تراجع حاد لإليرادات 

إجمالــي  وانخفــض 
اإليــرادات فــي الربع األول 
من السنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
بنســبة ٧٢٫١٪ على أساس 
سنوي ليصل إلى ١٫٤ مليار 
دينار مقابــل ٤٫٩ مليارات 
دينار في الثالثة أشهر األولى 
من السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩.
العائــدات  وانخفضــت 
النفطيــة، والتــي شــكلت 
حوالــي ٩٦٪ مــن إجمالــي 
اإليرادات، بنسبة ٧١٫١٪ على 
أســاس ســنوي، إذ تراجع 
سعر خام التصدير الكويتي 
بنسبة ٦٢٫١٪، على أساس 
سنوي، ليصل في املتوسط 
إلــى ٢٥٫٧٨ دوالرا للبرميل 

نتيجة لضعف أداء الشركات 
الكويتية واألجنبية، فضال 
عن التراجع احلاد لنشــاط 
التبادل التجاري (الواردات 
الثالثة  والصادرات) خالل 
أشــهر املمتدة ما بني أبريل 
ويونيو بنسبة ٥٠٫١٪ على 
أساس سنوي، وفقا للبيانات 
الصادرة عن اإلدارة املركزية 

لإلحصاء.
انخفاض حاد للنفقات

وفــي الوقــت نفســه، 
انخفــض إجمالي النفقات 

سنوي على التوالي).
إال ان تراجع مســتوى 
النفقــات اجلارية، خاصة 
بالنسبة لألجور والدعوم، 
والتي تعتبر ثابتة بصفة 
رئيسية، قد يكون مرتبطا 
بتوقيــت تســجيل تلــك 
املعامالت. كما أن النفقات 
اجلاريــة عادة مــا ترتفع 
بشكل حاد في نهاية السنة 
املالية لتصل إلى حد قريب 
مــن املبالغ املخصصة لها 
ضمن موازنة العام احلالي.

كمــا أثرت اإلجــراءات 

املاليــة  الســنة  مليزانيــة 
٢٠٢١/٢٠٢٠، التــي أقرهــا 
مجلس األمة في سبتمبر 
افتراضات  املاضي، علــى 
أكثر حتفظا لسعر برميل 
النفــط (٣٠ دوالرا مقابل 
٥٥ دوالرا فــي مســودة 
املوازنة األولية) واإلنتاج 
(٢٫٥ مليون برميل يوميا 
مقابــل ٢٫٧ مليون برميل 
يوميا) مــع توقع وصول 
 ١٤٫١ إلى  مســتوى العجز 

مليار دينار. 
وفي ظل تلك التوقعات، 

بنسبة ٢٠٫٤٪ على أساس 
سنوي ليصل إلى ٢٫٥ مليار 
دينــار، مدفوعــا بتراجع 
اإلنفاق الرأسمالي بنسبة 
٦٥٫٣٪ على أساس سنوي 
إلى ٠٫١ مليــار دينار، كما 
تراجعت النفقات اجلارية 
بنسبة ١٥٫٦٪ على أساس 
سنوي إلى ٢٫٤ مليار دينار 
نتيجة لتراجع تعويضات 
العاملني والسلع واخلدمات 
واملنح واملنافع االجتماعية 
و٣٠٫٣٪   ٪١١٫٣ (بنســبة 
و١٧٫٨٪ و٤٤٪ على أساس 

االحترازية التي مت فرضها 
بهدف احتواء اجلائحة سلبا 
على وتيرة إسناد املشاريع 
التنمويــة. وبالنظــر إلى 
الزيــادة الكبيــرة املتوقع 
أن يشهدها عجز امليزانية 
وصعوبة احتواء النفقات 
املتكــررة مثــل األجــور 
والدعوم، فسوف يواصل 
اإلنفاق الرأســمالي حتمل 
وطــأة الضغــوط املاليــة 
خالل العام احلالي واألعوام 

القادمة أيضا.
استندت البيانات املعدلة 

اإليــرادات  ســتنخفض 
النفطية إلى ٥٫٦ مليارات 
دينار، بينما يتوقع أن تصل 
اإليرادات غير النفطية إلى 
١٫٩ مليار دينار، ومن جهة 
أخرى، مت خفض إجمـــالي 
مخصصـــــات اإلنفــــاق 
بنحو مليار دينـــار والتي 
مت اســتقطاعها بصفـــــة 
رئيسيــــــة مــن اإلنفــاق 
الرأسمـــالي (٢٩٫٣٪) بينما 
مت اإلبقــاء على مســتوى 
النفقات اجلارية دون تغيير 

يذكر.

احلكم مازال مبكراً على نتائج امليزانية بأكملها.. نظراً لالرتفاع احلاد املتوقع باإلنفاق العام نهاية العام املالي

بينما انخفض إنتاج النفط 
إلى ٢٫٤٨ مليون برميل يوميا 
في إطــار االمتثال التفاقية 
أوپيك وحلفائهــا اخلاصة 
بتقليص حصص اإلنتاج. 

من جهة أخرى، انعكست 
تداعيــات اجلائحــة علــى 
اإليرادات غير النفطية التي 
انخفضت بدورها بنســبة 
٨٤٫٥٪ على أســاس سنوي 
إلــى ٥٢٫٧ مليــون دينــار 
فقط. كما تأثرت الضرائب 
والرســوم بشــكل كبيــر، 
إذ تراجعــت بنســبة ٧٣٪ 

احلمادي: «سيتي سكيب ٢٠٢٠» 
ميثل محورًا رئيسيًا في تعافي القطاع العقاري

أوضح املؤسس والرئيس 
التنفيــذي للــرواد للعقارات 
أن  احلمــادي  إســماعيل 
انطالق قمة معرض ســيتي 
ســكيب ٢٠٢٠، الــذي يعتبر 
من أكبر املعــارض العقارية 
التي تستضيفها املنطقة بني 
أروقــة مركز دبــي التجاري 
العاملي، هو مؤشر قوي على 
بدايــة التعافي التــام لقطاع 
الفعاليــات واملؤمترات بدبي 
والعودة التدريجية للحياة. 
أن  احلمــادي  وأضــاف 
معرض ســيتي سكيب ميثل 
محورا رئيســيا فــي تعافي 
القطــاع العقاري وتنشــيط 
ســوق املبيعــات العقاريــة، 
مشــيرا إلــى أن القمة جاءت 
في ظروف اســتثنائية وفق 

الســبل والتوجهات ملواجهة 
التحديات احلالية وتســريع 
تعافــي القطــاع العقاري في 
املنطقة، وحتفيز تبادل اجلهود 
الفرص  واآلراء واستعراض 
العقارية بني مختلف الشركات 
العقارية بدول مجلس التعاون 
اخلليجــي لتعزيــز انتعاش 
سوق املنطقة، وهذا ما سيجعل 
مــن النســخة اجلديــدة من 
املعرض لهذه السنة أن تكون 
مميزة للمطورين واملستثمرين 
العقاريني احملليني واخلليجيني 

والدوليني. 
وتوقــع احلمــادي إمتام 
العديد من الصفقات عقارية 
املميزة في ظل األسعار احلالية 
التي متيز مختلف الوحدات 
العقارية، والتي من املفترض 

أن تستمر على حالها دون أن 
تشهد مزيدا من التراجع في 
املســتقبل، تزامنــا مع عودة 
احلياة إلى طبيعتها، ودخول 
العديد من املستثمرين اجلدد 
إلــى الســوق فــي القطاعات 
االقتصاديــة املختلفة وعلى 
رأسها القطاع الصناعي الذي 
يشهد انتعاشا غير مسبوق 
الدولــة  بســبب توجهــات 
اجلديدة وتركيزها على دعم 
هذا القطاع ورفع كفاءة املنتج 
احمللي لتحقيق االكتفاء الذاتي.

وأشــار احلمادي إلى أنه 
مــن املتوقع حتقيق انتعاش 
ملموس على مستوى العقارات 
الصناعية واملساحات املكتبية 
ومســاحات التخزيــن خالل 

الفترات املقبلة.

أشار إلى أن القمة جاءت في ظروف استثنائية وفق إجراءات احترازية مشددة

إسماعيل احلمادي

إجــراءات احترازية مشــددة 
نتيجــة جائحــة كوفيــد ١٩ 
باألســواق  التــي عصفــت 
العقاريــة ومختلف األنظمة 
االقتصادية العاملية، وسيكون 
محــور النقاش حــول بحث 

«اخلليج»: ٥ فائزين بسحب الدانة األسبوعي
أجرى بنك اخلليج في يوم 
األحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ سحب 
الدانة األسبوعي عن الفترة 
مــن ١٥ - ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠، 
وأعلن عن أســماء الفائزين 
اخلمسة الذين حصل كل منهم 
على ١٠٠٠ دينار، وهم: فوز 
غنام ناصر الشليه، خليل أبل 
خليل الشــطي، حسني أكبر 
علوان محمد، عيسى عدنان 
خالد العسالوي، مهديه صالح 

حسني اخلزعلي.
هذا، وأعلن بنك اخلليج 
عــن أن الدانــة كبــرت، وأن 
اجلائزة الكبرى لسحب الدانة 
السنوي ستكون ١٫٥ مليون 
دينار، وسيعقد السحب في 

تاريخ ١٤ يناير ٢٠٢١.
ويشــجع بنــك اخلليــج 
عمــالء الدانــة علــى زيادة 
فرص فوزهم عن طريق زيادة 
املبالــغ التي يتم إيداعها في 
احلساب، باســتخدام خدمة 

لعمالئه منها خدمة «بطاقة 
الدانة لإليداع احلصري» التي 
متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناسبهم، 
إضافة إلى خدمة «احلاسبة» 
املتاحــة عبــر موقــع البنك 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف 
الذكيــة، والتي متكن عمالء 
الدانة من احتساب فرصهم 
للفوز في ســحوبات الدانة 
األســبوعية وربع السنوية 

والسنوية.

عن الفترة من ١٥ ـ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠

الدفــع اإللكتروني اجلديدة 
املتاحــة عبــر موقــع البنك 
اإللكتروني وتطبيق الهواتف 

الذكية.
كما يوفر حســاب الدانة 
العديد من اخلدمات املتميزة 

١٠٫٥ مليارات دينار العجز 
املتوقع بالعام املالي احلالي

توقع تقرير «الوطني» ان تسجل ميزانية الكويت 
بالعام املالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ عجزا بحوالي ١٠٫٥ مليارات 
دينار، أو ما يعــادل ٣٣٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
(على أساس افتراض سعر برميل النفط عند مستوى 
٤٠ دوالرا للبرميل وخفض النفقات بنسبة ٥٪). إال 
أن جميع الســيناريوهات احملتملة تتوقع استخدام 
معظم املوارد املتبقية في صندوق االحتياطي العام 

لتمويل العجز املتوقع.
وعلــى الرغم من أن اإلصالحات املالية التي طال 
انتظارها أصبحت من الضرورات امللحة، إال أن أي 
تدابير سيتم اتخاذها في الوقت احلالي لن تكون كافية 
ملعاجلة أوضاع املالية العامة على املدى القصير. لذا، 
فإن إقرار قانون جديد للدين العام (على األرجح بعد 
االنتخابات البرملانية املقرر اجراؤها في ٥ ديسمبر) 
سيوفر متويال مؤقتا ملعاجلة االختالالت في هيكل 
امليزانية عن طريق تطبيق العديد من التدابير املتعلقة 
باإليرادات والنفقات في ســياق برنامج تعديل مالي 
شامل متوسط األجل. ومن جهة أخرى، فإن استخدام 
موارد صندوق األجيال القادمة لتمويل النفقات اجلارية 
املرتفعة لن يحظى بترحيب من املستثمرين أو وكاالت 

التصنيف االئتماني.

نحصد ثمار اخلطوات التي اتخذناها خالل السنوات املاضية في سبيل حتسني كفاءتنازخور: اجلائزة تعكس جناح إستراتيجيتنا في االبتكار وتقدمي حلول اخلزانة األكثر تنافسية محليًا وإقليميًا
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«ACURA املال» تقدم أقوى عروض «MDX» في مجمع الكوت

لعشاق الفخامة، متنحكم 
شــركة ACURA املال فرصة 
 MDX التعرف على ســيارة
اآلن في مجمع الكوت، حيث 
 MDX تتواجد أحدث موديالت
هناك حتى تاريخ ٢٥ نوفمبر 
اجلاري، وهي فرصة حقيقية 
الشــركة حملبــي  متنحهــا 
السيارات اليابانية الفاخرة 
للتعــرف علــى مواصفــات 
السيارة الداخلية واخلارجية، 
كما متنح شركة أكيورا املال 
زوارها في مجمع الكوت أقوى 
العروض واخلصومات على 

.MDX سيارة
وتعتبر العالمة التجارية 
ACURA أول سيارة يابانية 
فاخرة في العالم، وهي جتمع 
في مواصفاتها بني االبتكار 
التكنولوجي واألداء العاملي، 
باإلضافــة إلى التصميم مع 
 ACURA الفخامة. وقد متكنت
خالل السنوات املاضية من 
إعادة حتديد مالمح ســوق 
السيارات الفارهة من التطور 
البطيء بني بضــع عالمات 
جتارية إلى منافسة محتدمة 

بني الكثير من السيارات.
عروض الكوت

 ACURA اليوم تنتظركم 
في مجمع الكــوت لتعرض 
عليكم سيارة MDX، السيارة 
التــي تتميــز بأدائها الفريد 
وشــكلها االنســيابي، فهي 
سيارة SUV فخمة بالنسبة 
للســائق والركاب. وجتمع 
MDX بــني ريــادة تصنيف 
أفضــل اســتهالك للوقــود، 
ومستويات جديدة من الرقي 
والفخامــة والراحة، وأعلى 
الســالمة.  ألداء  مســتوى 

لوصالت USB لشحن مريح 
وربط األجهزة اخلاصة بك.
الرفاهيــة  وتكتمــل 
باللمسات اخلشبية الطبيعية 
مــن الداخــل التــي متنحك 
شعورا بالراحة والرقي، فيما 
تأتي املقاعد مــزودة بأذرع 
أمامية وخلفية لضمان راحة 
السائق والركاب، فيما تتوافر 
في الداخل مســاحة تخزين 
صغيرة ومثاليــة للهواتف 
واملقتنيات، وكذلك يوجد في 
الباب مكان لوضع احملفظة 
األجهــزة  أو  الشــخصية 

االلكترونية.
مــزودة   MDX وتأتــي 
تعمــل  عــرض  بشاشــة 
باللمس تتيح لك التحكم في 
املقصورة لتوفر لك جتربة 
جديدة ومبتكرة، حيث تتيح 
لك عالمات النظام الصوتي 
ضبط مســتويات الصوت، 
كما توفر لك سهولة التحكم 
في املناخ داخــل املقصورة 

بسهولة تامة.
وللمقاعد اخللفية حصة 
أيضا من الرفاهية، وذلك من 

CARE، الذي يعتني بفخامة 
سيارتكم من كل النواحي، فإذا 
كنت بحاجة إلى تبديل زيت 
 ACURA احملرك فــإن خبراء
ينصحونك باستخدام زيت 
 ACURA ٥ منWاحملــرك ٣٠
الذي يحمي السيارة بفضل 
التي  املتقدمة  التكنولوجيا 
تستخدمه ACURA في تطوير 

خاصــا  قســما   CARE
بالعجــالت، تســتغرق فيه 
عمليــة ترصيص العجالت 
١٠ دقائق فقط للحصول على 
عجالت منتظمة باستخدام 
نظــام «هنتــر بــاور» الذي 
يعير للعجالت انتظامها ألداء 
وكفاءة أفضل في السرعات 
العاليــة. ويحــرص نظــام 
«هنتــر بــاور» علــى إعادة 
نظــام التوجيه باســتخدام 
الكمبيوتر ملجموعة واسعة 
من املركبات باستخدام أداة 

واحدة بسيطة.
هــذا النظــام يعمل وفقا 
التــي ال  املعاييــر  لبعــض 
اليدوي،  التدخــل  تتطلــب 
بل يتم العمــل بالكامل عن 
طريق أجهزة متخصصة، كما 
يشخص األداء على الطريق 
ويحــل مشــاكل االرجتــاج 
ليمنح قائد السيارة جتربة 
قيادة فريدة، ويحســن من 
مستوى التمركز ومينع تلف 

العجالت. 
 ACURA ويتوافر في مركز
CARE قســم خاص بتلميع 

خالل الشاشة العلوية التي 
تأتي بحجــم ١٦٫٢ مزدوجة 
مثبتة في ســقف الســيارة 
لتقدم لركاب املقاعد اخللفية 
جتربة عرض مسرحي مميز.

مركز الصيانة

وال تكتمــل الفخامة من 
 ACURA دون زيارتكم ملركز

هذا الزيت الذي يعتبر قليل 
السماكة ويعزز من نعومة 
احملرك، كما يسهم هذا الزيت 
املطور في استهالك الوقود 
بشــكل أمثــل ويقــوي أداء 

احملرك بالشكل املطلوب.
كمــا يوفــر لكــم املركز 
صيانة كاملة ملكيف الهواء، 
وهي صيانة تعتبر ضرورية 
في كل سنة لضمان البرودة 
الالزمــة، فمن خالل صيانة 
مكيف الهواء تتم إزالة العفن 
واجلراثيــم مــن التكييــف 
ونظــام التهويــة، كمــا يتم 
حتديــث اجلوانب الداخلية 
بالكامل لضمان مناخ مريح 
وبــارد لفتــرة طويلــة من 
الزمن. هــذه الصيانة تبقي 
النوافذ من دون غباش على 
مدار السنة، كما تزيل املواد 
املسببة للحساسية وتزيل 
الروائح الكريهة، مما يعزز 
من معدل السالمة عبر نوافذ 

نظيفة وهواء نقي.
خدمة الفخامة

 ACURA ويوفــر مركــز

السيارات، وهي خدمة تهتم 
بــأدق تفاصيــل الســيارة، 
فعندما حتضر سيارتك إلى 
املركز ستخرج منه جديدة 
كليــا مثل يوم شــرائك لها. 
ولهذا حترص ACURA على 
تقــدمي باقة ديلوكس وباقة 
برمييوم، تشمل األولى غسيل 
كامل للسيارة، تشميع طالء 
السيارة بالكامل، تلميع كامل 
لضمان التألق، تنظيف كل 
األبواب والصندوق، تنظيف 
كامــل من الداخل بواســطة 
شفط الهواء، تنظيف النوافذ، 
تنظيــف وترتيــب وحــدة 
التحكم ولوحة أجهزة القياس 
ومنفضة السجائر وفتحات 
التكييف، تنظيف مقصورة 
احملرك وتلميع اإلطـــارات. 
أما باقـــة برمييــــوم فتشمل 
باإلضافة إلى ما ذكر غســل 
الســجاد ومعاجلة وتلميع 
الكشــافات. وتتوافــر فــي 
هذا القســــــم أيضا خدمـة 
معاجلة وتلميع الكشــافات 
االصفــرار  تزيــل  التــي 
والغباشــة وجتعل العدسة 

أوضح.
 ACURA CARE وفــي 
برنامــج  خدمــة  تتوافــر 
التوصيل والسيارة البديلة 
لضمان راحة البال للعميل، 
لتكون مبنزلة امتياز له، إذ 
ميكن من خالل هـــذه اخلـدمة 
االســتفادة مــن خــــــدمة 
التي يتم  البديلة  الســيارة 
 ACURA تســليمها مبـــركز
CARE في حال جتــاوزت مدة 
الصيانــة أو اإلصالح أكثر 
من ٤٨ ساعة، لكي ال يتغير 
الروتني اليومي للعميل أثناء 

إصالح سيارته.

ومن خالل األداء الديناميكي 
لسيارة MDX ميكن وصفها 
باملقصورة الصديقة للعائلة 
التي تتسع لســبعة ركاب، 
فيمــا تأتــي MDX مــزودة 
مبحرك جديد بالكامل بحقن 
مباشر و٢٤ صماما سعة ٣٫٥ 
ليترات i-VTEC V٦ مع نظام 
املتغير  الســليندرات  إدارة 
(VCM)، الذي يولد طاقة تبلغ 
٢٩٠ حصانا وعزما يبلغ ٣٥٥ 

نيوتن - متر.
رفاهية مطلقة

تأتيــك  الداخــل،  مــن 
مبســتوى   MDX ســيارة 
عال من الرفاهيــة والراحة 
والتكنولوجيا، حيث حتتوي 
على مقصورة متسعة تتسم 
بأســطح جلديــة قياســية 
للمقاعد، مما يعطيك شعورا 
بالراحة والهدوء كأنك جتلس 
فــي بيتــك. والراحة تكتمل 
باملقاعــد اخللفيــة املزودة 
بعنصــر التحكــم الفــردي 
لضبط درجة احلرارة وتدفق 
الهــواء فضال عــن إعدادات 

Ooredoo الكويت تدعم ثقافة بيئة العمل 
التي تعزز التعلم والتطور واإلبداع

 Ooredoo تعمــل شــركة
لالتصاالت، على خلق ثقافة 
تعلم طموحة عبر الشــركة 
أحــدث  ملواكبــة  بأكملهــا 
التقنيات والتطورات العاملية 
واحملليــة وتوســيع مدارك 
موظفيها وتنميــة قدراتهم 
التفكير  وتشــجيعهم على 
بإبــداع وتطوير مســارهم 
املهني. وحرصا من شــركة 
Ooredoo الكويــت على أخذ 
دور فعال في حتقيق مثل هذا 
التطور، تتيح الشركة جلميع 
موظفيها فرصة التعلم من 
 LinkedIn Learning خــالل
والتي تتضمــن العديد من 

البرامج التعليمية. 
هــذا  علــى  وتعليقــا 
املوضوع، قال رئيس قطاع 
البشرية واخلدمات  املوارد 

اإلدارية لدى Ooredoo الكويت 
عمر البسام: بصفتنا شركة 
رائــدة في تقــدمي اخلدمات 
فــي  املبتكــرة  الرقميــة 
الكويــت، نحن دائما نتبنى 
وننفــذ أفضــل املمارســات 
إلنشــاء مجتمــع افتراضي 
ناجــح. حيــث يعــد توفير 
التعلــم اإللكتروني  منصة 
واملوارد التعليمية املناسبة 
ملوظفينا أمرا في بالغ األهمية 
لتلبيــة أولويــات األعمــال 
اإلســتراتيجية وحتقيــق 
ويعــد  الشــركة،  أهــداف 
LinkedIn Learning أحد هذه 
املوارد التي ميكن أن يكون 
لها تأثير إيجابي كبير على 
أداء املوظفني والشركة على 

حد سواء.
 LinkedIn وأضاف: يقدم

Learning حلــوال مناســبة 
للتعليم اإللكتروني مع إتاحة 
الفرصة للموظفني للتعلم في 
أي وقت وأي مكان، لتطوير 
مهاراتهــم املهنيــة وتعلــم 
برامــج جديــدة باإلضافــة 
إلى اكتشاف مجاالت أخرى 
تنمي قدراتهم على املستوى 
الشخصي واملهني، وهذا ما 
نسعى لتحقيقه دائما، ألننا 

بتطورهم ننمو ونتقدم. 
إن التحول الرقمي يكتسح 
جميع جوانب املؤسســات 
والشــركات وكيفية عملها، 
بنــاءا على ذلــك مت التوجه 
إلــى تقنيــات تعلم ســهلة 
وســريعة وفعالة لتحسني 
إنتاجيــة وأداء موظفيهــم، 
 LinkedIn وهنــا يأتــي دور

Learning األساسي.

من خالل إتاحة منصة التعلم اإللكتروني LinkedIn Learning ملوظفيها

عمر البسام

«بوبيان» ُيطلق حساب «PRIME» للشباب
أعلــن بنك بوبيــان عن 
إعادة إطالق حساب الشباب 
برؤيته ومزايــاه اجلديدة، 
والذي سيكون مبنزلة بنك 
آخــر مســتقل داخــل بنــك 
بوبيان في إطار السعي خللق 
شخصية مستقلة للحساب 
الشــباب  كونه يســتقطب 
الذين ميثلون أحد أبرز وأهم 
الشــرائح في املجتمع التي 

يستهدفها البنك.
وقــال البنــك فــي بيان 
صحافي: بعد أشهر طويلة 
مــن الدراســة والبحــث مت 
الوصول إلى الشــكل الذي 
نعتقــد أنــه األفضــل فــي 
مخاطبــة الشــباب انطالقا 
من اخلبرة التي اكتسبناها 
في التعامل معهم على مدار 
املاضيــة والتي  الســنوات 
أهلتنا ملعرفة كل احتياجاتهم 

ومتطلباتهم.
وتتضمــن حملة إطالق 
احلساب اجلديد العديد من 
الهدايا األسبوعية إلى جانب 

رابحني بجائزة نقدية قيمة 
كل منها ١٥٠ دينارا باإلضافة 
إلى مســابقات وأسئلة من 
خالل حســاب االنستغرام 
 PRIME اخلــاص بحســاب
والتي تشمل جوائز مميزة 

أسبوعية،
الــى  باإلضافــة  هــذا 
اخلصومــات الرائعــة التي 

البنــك لعمــالء  ســيقدمها 
حســاب الشــباب اجلديــد 
مع أهم احملالت والعالمات 
التجاريــة التــي تهــم هذه 
كاملطاعـــــــم  الشــريحة 
والكافيهـــــــات والنــوادي 
الرياضية إلى جانب محالت 
األجهزة اإللكترونية ومحالت 

األزياء.
وعلــى الرغم مــن كونه 
أحــد حســابات بوبيان، إال 
أن حساب PRIME سيكون 
مستقال بشكل كبير، وكمثال 
فإنه ســيكون هنــاك فريق 
كامل خاص إلدارة احلساب 
واإلشــراف عليــه، والــذي 
سيكون من الشباب الكويتي 
وفي أعمــار مقاربة لعمالء 
الشــباب كونهــم  حســاب 
األكثر قدرة على مخاطبتهم 
والتعامــل معهم إلى جانب 
العديد مــن األمور األخرى 
التي سيشــعر بها الشباب 
في تعامالتهم مع احلساب 

اجلديد.

السحب الرئيسي األول الذي 
ســيقام نهاية العام احلالي 
على ســيارة رينج روفر - 
فيالر موديل ٢٠٢٠ والسحب 
الثاني الذي ســيقام نهاية 
شهر مارس على سيارة رينج 
روفر - فيالر موديل ٢٠٢١.

كما تتضمن الهدايا سحبا 
أســبوعيا إلعــالن خمســة 

«الكويتية» توّدع الكابنت محمد صفر
وّدعــت شــركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة الكابــنت 
محمد صفر قائد طائرة أعلى، 
من خالل استقباله في مبنى 
الركاب رقم ٤ قادما من رحلة 
دبي والتي تعد آخر رحلة عمل 
له النتهاء خدمته الطويلة في 
اخلطوط اجلوية الكويتية.

وعلى هامش االستقبال، 
قال مساعد الرئيس التنفيذي 
الكابنت  العمليــات  لشــؤون 
عيســى احلــداد: «تكرميا له 
وملسيرته املضيئة في الناقل 
الوطني، نقوم اليوم باستقبال 
الكابنت محمد صفر وتوديعه 
بعد آخر رحلة يقودها على 
منت طائرات الشركة لذا نتوجه 
لــه بجزيــل الشــكر ووافــر 
االمتنان على جهوده املمتدة 
ألكثر ٤ عقود ماضية والتي 
عاشها بكل جناح بني جدران 
الطائر األزرق، فكان دائما ما 
يظهر حماسه ووالءه لعمله 
وحســن خلقه جتاه زمالئه 
وجتاه ركاب اخلطوط اجلوية 
الكويتية، وكان الكابنت صفر 
خير مثال للتفاني في العمل 
واجلد واالجتهاد ومن أصحاب 
البصمات البارزة والالمعة في 
اخلطوط اجلوية الكويتية».
وأضاف احلداد: «يشــهد 
بالكفــاءة  صفــر  للكابــنت 
واالحترافية العالية بني زمالئه 
في العمل ولديه خبرة عالية 
في عالم الطيــران حيث قام 
بتدريــب أجيــال كثيــرة من 
الطيارين في اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة وتأهيلهــم علــى 
أســاليب الطيران وأنا منهم 
وال شك أن الكابنت صفر ترك 
أثرا كبيرا في نفوس العديد 
مــن الزمــالء وانطباعا جيدا 
عن مسيرته التي قضاها في 
الكويتية سواء في البصمات 
الواضحــة وامللموســة التي 
عــادت بالفائدة علــى الكثير 
وتعلم منه أجيال متعاقبة من 
الطيارين والزمالء في دائرة 
العمليات، لــذا نتمنى له كل 
التوفيق والسداد في مسيرته 
القادمة وأن يكون مثال يحتذى 

به ألجيال املستقبل». 
بــدوره، قــال مدير دائرة 
الكابــنت يعقوب  العمليــات 

أصبحوا اليــوم من املدربني 
والطياريــن احملترفني وهو 
ما يعد الهدف املنشود الذي 
نسعى له في املستقبل لتظل 
اخلطوط اجلويــة الكويتية 
دائمــا مزدهــرة بكوادرهــا 
الطياريــن  مــن  الوطنيــة 
املتميزين الذين نشــهد لهم 
بعملهــم وأدائهــم احملترف 
والكــفء في قيــادة طائرات 

الطائر األزرق. 
من جانبه، قال مدير دائرة 
العالقات العامة واإلعالم فايز 
العنزي: «يأتي توديع الكابنت 
محمد صفر ضمن توجيهات 
مجلس االدارة برئاسة الكابنت 
علي الدخان وســائر أعضاء 
املجلس وتكرميا له وملسيرته 
املضيئــة والالمعة والتزامه 
بــني زمالئه حيــث يأتي هذا 

التكرمي ضمن فلسفة االدارة 
العليا جتاه املوظفني بدعمهم 
وحتفيزهــم وتقديرهم على 
سنوات خدمتهم وإخالصهم 
في العمل، ما يعزز من معاني 
الوفــاء والترابط والتواصل 
وموظفيهــا  القيــادة  بــني 
ويؤكــد حــرص اخلطــوط 
اجلويــة الكويتية املتواصل 
والدائم على تكرمي منتسبيها 
وكوادرها وتقديرهم خلدمتهم 
ووالئهــم فــي تلك الشــركة 
العريقــة األمــر الــذي يــدل 
علــى روح األســرة الواحدة 
التي تتمتع بها الكويتية مع 

موظفيها األعزاء».
من ناحيته، تقدم الكابنت 
محمد صفر بالشكر اجلزيل 
لرئيس مجلس ادارة شركة 
اخلطوط اجلويــة الكويتية 
الكابنت علي الدخان وأعضاء 
مجلس االدارة واإلدارة العليا 
واملسؤولني في دائرة العمليات 
على هذا التكــرمي واحلفاوة 
التــي تلقاهــا منهــم، مؤكدا 
علــى روح التآلف والترابط 
واالهتمــام التي جتمع أبناء 
اخلطوط اجلويــة الكويتية 
ببعضهــم بعضــا، والوفــاء 
الذي ملســه من القيادات في 
تكرميه وتقديره على سنوات 
خدمته بني جدران الشــركة 
العريقة، مشــيرا في الوقت 
ذاته إلى أن «الكويتية» تعد 
منزله األساســي الذي تعلم 
منه طوال خدمتــه في عالم 

الطيران.

ً مسيرة مضيئة امتدت ألكثر من ٤٤ عاما

لقطة جماعية للكابنت محمد صفر مع طاقم رحلته االخيرة ومسؤولي «الكويتية» املستقبلني

فايز العنزي وعيسى احلداد ويعقوب النجار يكرمون الكابنت محمد صفر

النجــار: «تشــرفت بزمالــة 
الكابنت محمد صفر سواء أثناء 
الدراسة في كلية الطيران أو 
في العمل ضمن فريق طياري 
اخلطوط اجلويــة الكويتية 
طوال العقــود املاضية التي 
شهدنا بها معا حلظات سعيدة 
وممتعة ال تنسى تركت أثرا 
وبصمات كبيــرة في قلوبنا 
وبني زمالء العمل في الشركة».

وأوضح النجار: «نشــهد 
للكابنت صفر بحســن االداء 
والكفــاءة الفنية العالية في 
العمل خالل هذه الســنوات 
التــي قضاها فــي اخلطوط 
اجلويــة الكويتية إضافة ملا 
يتمتــع به من حســن خلق 
وطيب زمالة مع اجلميع، فهو 
من الرعيل الذي درب أجيال 
مختلفة من الطيارين والذين 



26
الثالثاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠ عربية وعاملية

بومبيو بعد لقائه محمد بن سلمان: سنواصل جهود 
مواجهة النفوذ اإليراني اخلبيث في اخلليج

أكــد  ـ وكاالت:  الريــاض 
وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيــو، بعــد لقائه صاحب 
الســمو امللكي األميــر محمد 
بن ســلمان ولــي العهد نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع السعودي، أن الشراكة 
التــي جتمع الواليات املتحدة 

واململكة قوية.
وقال بومبيو في تغريدة، 
أمس غداة لقائه األمير محمد 
سلمان: «يســعدني لقاء ولي 
العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان. إن شراكتنا األمنية 

واالقتصادية قوية».
وأضاف «سنواصل تسخير 
عالقتنا املشتركة من أجل دفع 
اجلهود ملواجهة النفوذ اإليراني 
اخلبيث في اخلليج، واألهداف 
االقتصادية في إطار خطة رؤية 

.«٢٠٣٠
أفادت اخلارجية  بدورها، 
األميركية، في بيان امس، بأن 
بومبيو أعرب عن دعمه للتحول 
االقتصــادي واالجتماعي في 
السعودية في إطار خطة رؤية 

.٢٠٣٠
أن  الــوزارة  واضافــت 
اللقاء ناقش الشراكة األمنية 
واالقتصادية الثنائية القوية 
بني الواليات املتحدة واململكة، 
والتقدم احملرز في إطار احلوار 
ـ  األميركــي  االســتراتيجي 
الســعودي الذي عقد الشــهر 

املاضي في واشنطن.
وكان األميــر محمــد بــن 
سلمان التقى في نيوم مساء 
امــس االول، وزير اخلارجية 

اطلعــت على تقارير صحفية 
عن لقاء مزعوم بني سمو ولي 
العهد األمير محمد بن سلمان 
ومسؤولني إسرائيليني خالل 
الزيــارة األخيرة التي قام بها 
وزير اخلارجية األميركي مايك 

بومبيو».
يحــدث  «لــم  وأوضــح: 
مثل هــذا االجتمــاع»، مبينا: 
«كان املســؤولون الوحيدون 
احلاضــرون فــي االجتمــاع 

أميركيون وسعوديون».
من جانــب اخر، أكد وزير 
اخلارجية السعودي، أن اململكة 
يجب أن تكون «جزءا من أي 
مفاوضات محتملة بني اإلدارة 
القادمــة وإيران»  األميركيــة 

بــني إيــران والقــوى العاملية 
املتحــدة، واململكة  (الواليات 
املتحــدة، وأملانيا، وروســيا، 
وفرنسا)، حول القوة النووية 
لدى إيران وطــرق تنظيمها، 
والتي أنهى الرئيس األميركي 
املنتهية واليته دونالد ترامب 
العمل بها من جانب الواليات 

املتحدة في العام ٢٠١٨.
كما لفــت وزير اخلارجية 
اتفــاق  أن  إلــى  الســعودي 
«++JCPOA»، ميكن أن يعالج 
«تسليح إيران للميليشيات»، 
ســواء كانــوا «احلوثيني في 
اليمــن»، أو «جماعات معينة 
في العراق أو في ســورية أو 

لبنان وما بعدها».

بشأن اتفاق نووي جديد.
وأوضح األمير فيصل بن 
فرحان خالل حديث مع شبكة 
«ســي إن بي سي» االخبارية 
الســعودية  أن  األميركيــة، 
تسعى إلى الدخول في شراكة 
مــع اإلدارة األميركية بشــأن 
اتفاقيــة جديــدة محتملة مع 
إيران، للحد من أنشطة طهران 
النووية، وللتصدي ألنشطتها 

«اخلبيثة» في املنطقة.
وأشــار إلــى أن مثــل هذا 
االتفــاق، ميكــن أن يســمى 
إن  حيــث   ،«JCPOA++»
اتفاقية «JCPOA»، وهي خطة 
العمل الشاملة املشتركة التي 
مت توقيعهــا فــي العام ٢٠١٥، 

وزير اخلارجية السعودي ينفي حدوث اجتماع مع مسؤولني إسرائيليني

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي مستقبال وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو    (واس)

األميركي مايك بومبيو.
اللقــاء  خــالل  وجــرى 
اســتعراض عالقات الصداقة 
الثنائي  التعــاون  ومجــاالت 
بني البلدين وسبل تعزيزها، 
باإلضافة إلى بحث مستجدات 
األحــداث في منطقة الشــرق 
األوســط، واجلهــود املبذولة 

بشأنها.
من جهة أخرى، نفى وزير 
اخلارجية السعودي، صاحب 
السمو األمير فيصل بن فرحان 
حدوث اجتماع مع مسؤولني 

إسرائيليني.
وقــال األميــر فيصــل بن 
فرحان في تغريدة بحســابه 
الرسمي على تويتر امس: «قد 

«كورونا».. فعالية لقاح «أوكسفورد» تتراوح بني ٦٠ و٩٠٪ 
عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
شركة «أســترازينيكا» أمس 
أن فاعلية لقاحها للوقاية من 
ڤيروس كورونا املستجد قد 
تصل إلى نحو ٩٠٪ ودون أي 
آثار جانبية خطرة مبا مينح 
العالم أداة إضافية مهمة لوضع 
حد للجائحة، لكــن نتائجها 
ســتكون مؤجلة لنحو شهر 
موعد طرح أولــى اللقاحات، 
بحلــول منتصــف ديســمبر 
املقبل املوعد املتوقع حلصول 
شــركتي «فايــزر» األميركية 
و«بايونتــك» األملانيــة على 
الطارئ للقاحهما  الترخيص 
الغــذاء والــدواء  إدارة  مــن 
األميركيــة «FDA». وأظهرت 
بيانات جتارب مراحل متقدمة 
فــي بريطانيــا والبرازيل أن 
اللقاح الذي طورته الشــركة 
بالتعاون مع جامعة أوكسفورد 
تصــل فاعليته إلــى ٩٠٪ في 
الوقاية من «كوفيدـ١٩» إذا مت 
التطعيــم بنصــف جرعة في 
البداية ثم جرعة كاملة وبينهما 

فاعليــة نســبتها ٦٢٪، إذا مت 
التطعيــم بجرعتــني كاملتني 
يفصلهما شــهر علــى األقل، 
وبالتالي أظهر التحليل املجمع 
للبيانات من طريقتي التطعيم 

الـــ ٩٠٪،  فاقــت فاعليتهما 
إال أن الشــركة البريطانيــة 
أكثــر  اســتخدمت وســائل 
تقليدية في إعداد لقاحها، ما 
يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة 
للتخزين. وقد أعلن املختبر 
البريطاني أنه سيقدم سريعا 
نتائجه للسلطات للحصول 
على الضوء األخضر األولي 

لتوزيع لقاحه.
وبفضل «شــبكة تزويد 
بســيطة» ســيكون اللقــاح 
«متوافــرا فــي كل أنحــاء 
العالم ومن السهل احلصول 
عليــه»، كمــا أعلــن املديــر 
العام ألسترازينيكا باسكال 

سوريو.
إلــى ذلــك، ســجلت دول 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
الســت أكثر من مليون حالة 
إصابــة بـ «كوفيــدـ١٩» طبقا 
إلحصــاء أجرتــه «رويترز» 
وفقا للبيانات التي نشــرتها 
كل دولة. وبلغت أمس مليونا 
و٨٤٥ إصابة والوفيات ٩١٦٠.

متوسط فعالية ٧٠٪ للحماية 
من الڤيروس.

ورغم أنها نتائج ليست 
واعدة بقدر لقاحي «فايزر- 
بيونتيك» و«موديرنا» فقد 

اإلصابات في اخلليج تتجاوز املليون

عبوات يتم جتهيزها للقاح أوكسفورد في روما        (أ.ف.پ)

شهر على األقل.
وتعتمــد درجــة فاعليــة 
اللقاح علــى اختالف طريقة 
إذ أظهرت  إعطاء اجلرعــات، 
طريقــة أخرى فــي التطعيم 

بايدن يكشف أعضاء إدارته.. بلينكن لـ «اخلارجية» وكيري «مبعوثًا للمناخ»
عواصم - وكاالت: كشف 
الرئيس األميركي املنتخب جو 
بايدن عن أسماء أعضاء إدارته 
املقبلة وكما توقعت وســائل 
اإلعالم األميركية، نشر حساب 
بايدن على تويتر قائمة بأهم 
املناصب اجلديدة، حيث قرر 
ترشيح انتوني بلينكن وزيرا 
للخارجيــة، واختــار للمرة 
األولى اليخاندرو مايوركاس 
اإلسباني األصل وزيرا لألمن 
الداخلي، ووزيــر اخلارجية 
األســبق جون كيري ليكون 
ممثال خاصا لشؤون املناخ، 
وجيك ســوليفان مستشارا 
لألمن القومي، واختار سيدتني 
همــا افريــل هاينــس مديرة 
لالستخبارات الوطنية، وليندا 
غرينفيلد ســفيرة للواليات 
املتحــدة لــدى األمم املتحدة. 
وتزامنا مع صدور التعيينات، 
غــرد كيري على تويتر قائال 
«أميــركا ســتحظى بحكومة 
تعالج أزمة املناخ كتهديد ملح 
لألمن القومــي. أنا فخور أن 
اكون شريكا للرئيس املنتخب، 
وشركائنا والقادة األكثر شبابا 
بتســلم هذه املهمة كمبعوث 

أنه سيتوقف عن التعاون مع 
احملامية ســيدني بــاول التي 
أثارت اجلدل بعدما أعلنت عن 
وقوع عمليــات تزوير هائلة 
في االنتخابــات لكن دون أن 
تقدم أدلة خالل مؤمتر صحافي 

اخلميس املاضي.

للرئيس».
وكانــــت آمـــــال ترامــب 
املتالشية تتعلق بشكل رئيس 
بواليتي ميتشغان وبنسلڤانيا 
حتى أمس، موعد تصديقهما 
االنتخابــات  نتائــج  علــى 
بفوز بايدن بأصوات املجمع 

خالل االنتخابات لكنه رفض 
اإلقرار بالهزمية وشــرع في 
خوض معركة قضائية إللغاء 
النتائــج هناك وفــي واليات 
البــالد.  أنحــاء  أخــرى فــي 
وبعد مصادقة الواليتني على 
نتائجهمــا كمــا كان متوقعا، 
تصبح آمــال ترامب في منع 
بايــدن مــن تولــي منصــب 
الرئاسة محكوم عليها بالفشل.

وقبل ذلك، كان ترامب مني 
بنكسة قانونية أخرى برفض 
قاض فــي والية بنســلڤانيا 
مزاعمــه عن حصــول تزوير 
انتخابــي واســع النطاق في 
الوالية، فــي حكم قاس وهو 
ما مهد الطريق أمام مصادقة 

الوالية على فوز بايدن.
ولذلك يدعــو عدد متزايد 
من املســؤولني داخل احلزب 
اجلمهوري الرئيس إلى قبول 
الهزمية، أو على األقل اإلفراج 
عــن التمويالت التي تســمح 
بانتقال ســلس للسلطة بني 
فريق بايدن واإلدارة املنتهية 

واليتها.
وقال حاكم والية نيوجرسي 
السابق كريس كريستي الذي 

بيــد أن محامــي ترامــب 
الشــخصي رودي جوليانــي 
أكــد في بيان «ســيدني باول 
متارس احملاماة بشكل فردي. 
ليست عضوا في فريق ترامب 
القضائي»، مضيفا «لم تعد بعد 
اليوم من احملامني الشخصيني 

االنتخابي فــي تلك الواليتني 
وعددهــا ٣٦، ويعني بالتالي 
تكــرس فــوز بايدن بـــ ٣٠٦ 
أصوات في املجمع االنتخابي، 

مقابل ٢٣٢ لترامب.
وخسر اجلمهوري ترامب 
في تلك الواليتني احلاسمتني 

عمل في ٢٠١٦ مستشارا خالل 
الفتــرة االنتقاليــة لترامــب، 
لشــبكة «إيــه بــي ســي» إن 
سلسلة الطعون القانونية التي 
قدمها الرئيس تشكل «إحراجا 
وطنيا»، وإن الوقت حان كي 
تصرف إدارة اخلدمات العامة 
التمويــل املخصــص إلجناز 
عمليــة انتقال الســلطة. من 
جهته، قال احلاكم اجلمهوري 
لوالية ميريالند الري هوغان 
لشبكة «سي ان ان»، إن ترامب 
يجعل البالد تبدو كـ«جمهورية 
موز»، داعيا في تغريدة ترامب 
إلى «التوقف عن لعب الغولف 
واإلقرار بالهزميــة». وكتبت 
الســيناتور اجلمهورية ليزا 
موركوفســكي علــى تويتــر 
الوقــت لبــدء عملية  «حــان 
الكاملة والرسمية»،  االنتقال 
مشيرة إلى أن احملاكم وجدت 
حتــى اآلن أن مطالــب ترامب 
القانونية ال جدوى منها وأن 
حملة الضغط على مشــرعي 
الواليــة «ليســت فقــط غير 
مسبوقة ولكنها ال تتسق مع 

عمليتنا الدميوقراطية».

إسباني األصل وزيراً لألمن الداخلي وهاينس مديرة للمخابرات الوطنية وغرينفيلد سفيرة لألمم املتحدة

صورة نشرها حساب الرئيس االميركي املنتخب جو بايدن العضاء ادارته اجلديدة

للرئيس حول أزمة املناخ». 
وقــال بيــان نشــر علــى 
احلساب إنه «بقيادة الرئيس 
املنتخب ونائبته األمن القومي 
األميركي والسياسة اخلارجية 
سوف يقودهما خبراء محنكون 
جاهــزون الســتعادة مبادئ 

قيادتنا للعالم».
وبلينكن (٥٨ عاما) هو أحد 
مستشاري بايدن الرئيسيني 
في مجال السياسة اخلارجية 
وكان املسؤول الثاني في وزارة 
اخلارجية األميركية في عهد 
الرئيس السابق باراك أوباما 
عندما كان بايدن يشغل في ذلك 
الوقت منصب نائب الرئيس.
فــي  بايــدن  وميضــي 
استعداداته لتسلم احلكم في 
٢٠ يناير، رغم حترك ترامب 
علــى جبهــات عــدة حملاولة 
الثالث  إلغاء نتائج تصويت 
من نوفمبر، حيث يواصل مع 
محاميه تقدمي طعونهم بنتائج 
القضــاء،  أمــام  االنتخابــات 
منددين مبا يقولون إنه تزوير 
هائل لكن دون أن يقدموا حتى 

اآلن أدلة ملموسة على ذلك.
وأعلن فريق حملة ترامب 

فلسطني تطالب بضغط دولي على االحتالل 
لاللتزام باالتفاقيات الثنائية

قوات «تيغراي» تدمر مطار أكسوم اإلثيوبي 
وأبيي ميهلهم للغد: االستسالم أو املواجهة

عواصــم - وكاالت: طالــب رئيــس 
الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية امس، 
املجتمــع الدولي بالضغط على إســرائيل 
لاللتزام باالتفاقيــات الثنائية املوقعة مع 

الفلسطينيني.
وأكــد اشــتية فــي مســتهل االجتماع 
األســبوعي ملجلس الوزراء في مدينة رام 
اهللا، علــى ضرورة دفــع املجتمع الدولي 
الستئناف العملية السياسية وفق مرجعيات 
القوانني والقرارات الدولية، برعاية دولية 

متعددة األطراف.
وقــال: «نريــد عملية سياســية تنهي 
االحتــالل، وعندما نطالب بأي أمر هو من 
حقنا وهو لنا، ســواء كان ذلك حريتنا أو 
أرضنا أو مالنا أو رفع احلصار عن قدسنا 

أو أهلنا في غزة».
إلى ذلك، كشف محمود العالول، نائب 

رئيــس حركــة فتــح امس، عــن التوصل 
لتفاهمــات مــع إدارة احلملــة االنتخابية 

للرئيس األميركي املنتخب جو بايدن.
وقــال العالــول لإلذاعة الفلســطينية 
الرســمية، إن التفاهمات املذكورة تتعلق 
باإلجراءات الواجب اتخاذها على املستوى 
السياسي ومستقبل العالقات مع إسرائيل.

وأضــاف العالول أنه لن يتم التســرع 
باحلكم واحلديث عن تلك التفاهمات في ظل 
املخاطر املتبقية من إدارة الرئيس األميركي 
احلالي دونالد ترامب وترقب قراراتها حتى 

مغادرتها البيت األبيض.
أنــه يجــب علــى  العالــول  واعتبــر 
الفلســطينيني «التروي حتى االنتهاء من 
الوباء الراهن املتمثل بإدارة ترامب مع اإلبقاء 
على احلراك السياسي والشعبي ملواجهة 

محاوالت تصفية القضية الفلسطينية».

عواصــم - وكاالت: قامــت قوات اجلبهة 
الشعبية لتحرير اقليم تيغراي بتدمير مطار 
في مدينة أكســوم اإلثيوبية بعد أن أمهلتها 
القوات االحتادية مهلة تنتهي غدا لالستسالم 
او املواجهة، بحســب ما ذكرت وسائل إعالم 

رسمية إثيوبية امس.
وقال دبرصيون جبراميكائيل زعيم اجلبهة 
لرويترز إن املهلة كانت ستارا من أجل السماح 
للقــوات احلكومية بإعــادة جتميع صفوفها 
بعد الهزائم التي منيت بها على ثالث جبهات 

حسب وصفه.
وقالت اجلبهة الشعبية إن أبيي «غزا» إقليم 
تيغراي من أجل السيطرة عليه وإنه يلحق 
الضرر بسكان اإلقليم «بال رحمة». وأضاف 
زعيم اجلبهة في رســالة نصية إلى رويترز 
امس، «نحــن أصحاب مبادئ ومســتعدون 

للموت دفاعا عن حقنا في إدارة إقليمنا».
واكدت محطة إذاعة فانا التابعة للدولة إن 
قوات اجلبهة الشعبية لتحرير تيغراي دمرت 
املطار الذي يخدم أكسوم، الواقعة شمال غربي 
ميكيلي، وهي مقصد سياحي مشهور ومدرج 

على قائمة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونسكو) للتراث العاملي. وقالت 
كاثرين سوزي منسقة األمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية في إثيوبيا لرويترز إنها تأمل ضمان 
ســالمة وأمن موظفي اإلغاثة و«حماية أكثر 
من ٥٢٥ ألف مدني (غير مقاتلني) يعيشون 
في ميكيلي». كما طالبت «بحماية كل البنية 
التحتية املدنية مثل املرافق الصحية واملدارس 

وشبكات املياه.. ذات األهمية املدنية».
وامهل رئيس الوزراء أبيي أحمد اجلبهة 
إلى الغــد إللقاء الســالح أو مواجهة هجوم 

نهائي على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.
وقالت حكومة أبيي مرارا إنها تســتهدف 
فقط قادة ومنشــآت اجلبهة الشعبية بهدف 
اســتعادة القانون والنظام بعد التمرد على 

القوات االحتادية، نافية استهداف املدنيني.
ونشرت جلنة الطوارئ التابعة للحكومة 
في بيان على تويتر «املقاتلون من نســائنا 
ورجالنا أبدوا اهتماما كبيرا بحماية املدنيني 
مــن األذى أثنــاء عملية إنفــاذ القانون التي 

يقومون بها في تيغراي».

«فتح» تتوصل لتفاهمات مع حملة بايدن حول العالقات مع إسرائيل

ساركوزي ميُثل أمام القضاء بتهم الفساد
عواصــم ـ وكاالت: مثل 
الرئيس الفرنســي األسبق 
نيكوال ساركوزي امس امام 
القضاء في قضية الفســاد 
التنصت»  املسماة «قضية 
إلــى جانب محاميه وقاض 
ســابق كبيــر، وهــي املرة 
األولى في تاريخ فرنسا في 
فتــرة ما بعــد احلرب التي 
يحاكــم فيها رئيــس على 

خلفية فساد.
وقال ســاركوزي البالغ 
٦٥ عاما إنــه يتمتع بروح 

«قتالية» في إطار هذه احملاكمة غير املسبوقة 
التي ســيحاكم فيها أيضا محاميه تييري 
إرتزوغ والقاضي املتقاعد جيلبير أزيبير.
ويعتبــر الرئيس الســابق الذي يدافع 
عــن براءته أن هذه القضية هي «فضيحة 

ستسجل في التاريخ».
وساركوزي الذي انسحب من السياسة 
بعد خسارته في انتخابات اليمني التمهيدية 
أواخر العام ٢٠١٦، يواجه احتمال السجن 
لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو 
بتهم الفســاد واســتغالل النفوذ. ويحاكم 

أيضا كما الرجالن اآلخران، بتهمة انتهاك 
السرية املهنية.

ومن املتوقع أن تســتمر هذه احملاكمة 
حتى ١٠ ديســمبر املقبل، وســتكون رهنا 
باملخاطر الناجمة عن وباء كوفيد-١٩، وطلب 
إرجاء قدمه أزيبير البالغ من العمر ٧٣ عاما 

ألسباب صحية.
وهذه القضية املسماة قضية «التنصت» 
منبثقة في األصل من ملف قضائي آخر يهدد 
ساركوزي هو الشبهات بحصوله على متويل 

ليبي حلملته الرئاسية في العام ٢٠٠٧.

الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي لدى وصوله للمحكمة (أ.ف.پ)

فيصـل بـن فرحـان: يجـب أن نكـون جـزءًا فـي أي اتفـاق نـووي جديـد بـني واشـنطن وطهران

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

إسرائيل تدعو عون إلى محادثات مباشرة حول ترسيم احلدود
بيروت ـ عمر حبنجر

دعــــا وزيـــــر الــــطاقة 
اإلسرائيلي يوفال شتاينتس 
الرئيس اللبناني ميشال عون 
إلى إجراء محادثات مباشرة 
فــي أوروبا بشــأن ترســيم 

احلدود البحرية.
ونشــرت وســائل إعالم 
لبنانيــة وبينهــا قنــاة «أو 
تي ڤــي» سلســلة تغريدات 
بالعبريــة والعربية وجهها 
وزير الطاقة اإلسرائيلي إلى 
عون، حيث وجه التهنئة الى 
رئيس اجلمهورية والشعب 
اللبناني مبناسبة االستقالل، 
وحث الرئيس عون على اجراء 
مفاوضــات حــول احلــدود 
البحريــة ومباشــرة ووجها 

لوجه.
وفي موقف الفت وواضح، 
متنى وزير الطاقة االسرائيلية 
يوفال شــتاينتس للشــعب 
اللبناني عيدا سعيدا وانتعاشا 
سريعا. وعن ترسيم احلدود 
اللبنانية ـ االسرائيلية، قال 
ان الرئيس عون ال يعرف كل 
احلقائق، وانه على قناعة بأنه 
لو التقى الطرفان وجها لوجه 
الــدول االوروبية  في احدى 
ومبفاوضات علنية او سرية 
لكانت لهما فرصة جيدة حلل 

اخلالف.
وباالنتقــال إلــى الشــأن 
مظاهــر  فمــن  احلكومــي 
التعطيل، تناول  استمرارية 
رئيــس اجلمهورية ميشــال 
عون رئيــس مجلس النواب 
نبيه بــري والرئيس املكلف 
ســعد احلريري فــي خطاب 
االســتقالل، مبــا يعبــر عن 
تباعد في سياســة احلاضر 
قبــل املســتقبل، فقــد اتهــم 
الرئيس عون رئيس احلكومة 
املكلف ـ من دون ان يسميه ـ

على الئحة العقوبات!
وقد ضاق املوقوفون في 
نظارة ســجن بعبــدا صبرا 
على حياة «ســردين العلب» 
في ظل قضاء غارق في مياه 
السياسة الضحلة، وكورونا 
خارقة احلواجــز واألبواب، 
فهبــوا وهربوا بعدمــا ملوا 
التحقيق واحملاكمة،  انتظار 
فيما كان يضيق فيه التنفس، 
فكيف مع تالصق االجســاد، 
فمتــى تهــرب احلكومــة من 

سجن بعبدا اآلخر؟
القناة عينها اعترفت بأننا 
خرجنا عام ٢٠٠٥ من السجن 
الســجن  الصغيــر لندخــل 
الكبيــر، مقولــة صحيحــة 
ولو انهــا قصدت االنتهاكات 
املفضوحة فيــه، وأين منها 
فضيحة فــرار املوقوفني من 

سجن بعبدا.
في املقابل، ال مظاهر توحي 
باستعداد احلريري لالعتذار، 
بل هناك من يشجعه على كسر 
باب ســجن التأليف ووضع 

«البرتقاليــة العونية»، عما 
بــري  اذا كانــت معارضــة 
واحلريري وجنبالط للتدقيق 
اجلنائــي مرتبطة باخلوف 
من نتائجــه عليهم، فأجاب: 
هذا ليس صحيحا، اخلالف 
بــني الرئيس عــون والتيار 
الوطني واآلخرين هو حول 
حاكم مصرف لبنان رياض 
ســالمة، فالرئيــس ال يريد 
ريــاض ســالمة واآلخرون 
يتمسكون به، وهنا املوضوع 
األساس، وفضال عن القصة 

اكبر من الداخل.
علــى صعيــد ڤيــروس 
كورونا، قــال وزير الصحة 
في حكومة تصريف األعمال 
د.حمد حسن لقناة «اجلديد» 
إن نسب اإلصابات في لبنان 
التــزال مرتفعــة والتقييــم 
احلقيقي يكون بعد األسبوع 
الثاني من اإلقفال، مؤكدا أنه 
ال إقفال للمطار وبدأنا بإجراء 
فحوصــات جديــدة تعرف 

نتيجتها بعد ثلث ساعة.

التشــكيلة احلكوميــة على 
طاولة الرئيس عون ليتحمل 

مسؤولية رفضها.
املقربون من تيار املستقبل 
واثقون من استعداد احلريري 
لالستمرار مكلفا حتى نهاية 
العهد، خصوصا بعدما حصل 
على مضادات حيوية من خلف 
البحار، ضاعفت من مناعته 
بوجــه ڤيــروس االعتــذار، 
خصوصــا بعدمــا توجــه 
السياسي  الستنهاض تياره 
عبر إعــادة تركيب هيكليته 
التنظيميــة، مبــا يوحي انه 
بصــدد جتديد انطالقته بعد 
سنوات من املساكنة اخلاسرة 
مــع الرئيــس ميشــال عون 

وتياره.
التدقيــق اجلنائــي فــي 
حسابات مصرف لبنان لعب 
دوره في التباعد الظاهر بني 
بعبــدا وعني التينــة وبيت 
الوســط، وقــد ســئل نائب 
ايلي  النواب  رئيس مجلس 
الفرزلــي، من جانــب القناة 

«الصحة» عن استمرار ارتفاع اإلصابات بـ كورونا»: بدأنا إجراء فحوصات جديدة تُعرف نتيجتها بعد ثلث ساعة

وقفة رمزية حلملة «كن إيجابي» رافعني علم لبنان أمام مرفأ بيروت مبناسبة الذكرى الـ ٧٧ لالستقالل  (محمود الطويل)

بـــ «االســتقواء والتســتر 
باملبادرة الفرنسية، وجتاوز 
املعايير الواحدة في تشكيل 
احلكومة». وفي قضية التدقيق 
اجلنائي بحســابات مصرف 
لبنــان، قال انه لــن يتراجع 
عنه مهما كانت املعوقات، ما 
يعني اســتمرار املواجهة مع 
قوى سياسية مؤثرة، وضمنا 
مع رئيس املجلــس النيابي 
نبيه بــري، ونقطة الضعف 
هنا أن حملــة الرئيس عون 
على الفســاد والفاســدين ال 
تبرر عجز عهــده عن وضع 
حد ملــا يشــكوه اآلن، وبعد 
اربع سنوات من عمر واليته 

املشرفة على الغياب.
قناة «أو تي ڤي»، الناطقة 
باسم التيار احلر، نقلت عن 
احدهــم امس ان الســفيرة 
األميركية في بيروت دورتي 
شيا أبلغت الرئيس احلريري 
في آخــر لقــاء بينهمــا ان 
عليه أال يعتذر عن تشكيل 
احلكومة وإال سيوضع اسمه 

وزيرة اإلعالم منال عبد الصمد لـ «األنباء»: ال وقت 
للدلع.. علينا إنقاذ ما ميكن إنقاذه قبل فوات األوان

بيروت - أحمد منصور

دعت وزيرة اإلعالم في 
حكومة تصريف األعمال 
الدكتورة منال عبد الصمد، 
جميع األطراف، وألي جهة 
انتموا، الى التخلي عن كل 
األنانيات واملصالح الضيقة، 
لتأليف حكومة  والتعاون 
توحــي بالثقة في الداخل 

قبل اخلارج.
وأشارت عبد الصمد 
في تصريح لـ «األنباء» الى 

«ان الشلل في البلد وتفاقم تداعيات األزمة 
سيصبح قاتال، وعلينا إنقاذ ما ميكن إنقاذه 

قبل فوات األوان».
وأكدت «ان الشــعب اللبناني والعالم 
كله، واضح في مطالبــه احملقة بحكومة 
اختصاصيني مستقلني، تعمل بشفافية، 
ضمن برنامج مدروس»، مستغربة استحالة 
ذلك في لبنان، بلد الثقافة والعلم واملعرفة 

والفكر.
ولفتت الى «ان العقوبات األميركية على 
الشخصيات اللبنانية، سيكون لها تأثيرات 
كبيرة على الوضع اللبناني الهش باألساس»، 
وشددت على «ضرورة مقاربة املوضوع 
بواقعية وحكمة ألن نسبة التدهور التي 
وصل إليها حال البلد المست اخلط األحمر». 
وردا على سؤال حول موضوع عرقلة 
تأليف احلكومة، قالت عبدالصمد: «املوضوع 
ليس قضية أحد يعرقل التأليف، إمنا هناك 
ضبابية في املشــهد السياسي وتعقيدات 
في نظامنا السياسي، كنا وال زلنا نعاني 
منها عند كل استحقاق. وهناك تطورات 
كثيرة استجدت خصوصا بعد ثورة أكتوبر، 

فأصبحت األمور تتطلب 
املزيد من الوعي واملسؤولية 

القصوى».
وعما اذا كان سيتمكن 
املكلف ســعد  الرئيــس 
تأليف  احلريــري مــن 
احلكومة في ظل االنقسام 
السياسي احلاد، أو يتجه 
الى االعتــذار قالت: «ال 
وقت اآلن ألي دلع أو حرد 
سياسي، هناك مسؤولية 
للتعاون  أخالقية ووطنية 
مهما كانــت الظروف من 
اجل تأليف حكومة، تبدأ ســريعا بوضع 
برنامجها والعمل بشكل مكثف لتنفيذه. 
ال يجــوز ترك مصير البلد أمام املجهول 
بانتظار من يخلصنا، مهما كانت نواياه. 
كل العالم مشغول بهمومه بدءا من كورونا 
الى األزمات االقتصادية املستفحلة. نحن 
لسنا قاصرين، طبعا هناك تأثيرات محلية 
وإقليمية ودولية لكن ميكننا الوصول الى 
أرضية مشــتركة بني اجلميع. املوضوع 
ليس باسم الرئيس املكلف، فاملشكلة ليست 
باألسماء بقدر ما هي بالنهج والنية احلقيقية 
إلنقاذ البلد، فلم تعد التبريرات للفشــل 

مقبولة من أي طرف كان».
وأكــدت عبد الصمد انها «تخاف على 
لبنان، كمعظم اللبنانيني»، وقالت: «وهجرة 
اللبنانيني الالفتة هي أكبر دليل، لكن في 
الوقت نفسه علينا أن نبقى متفائلني، فال 
خيار أمامنا ســوى التفاؤل بغد مشرق، 
ألن بلدنا هو جذورنا وأرضنا وتاريخنا، 
وسنبقى متمسكني ومتجذرين فيه مهما 
عصفت الرياح. وسنعمل املستحيل إلنقاذه 

وسننجح بالتأكيد».

«ال يجوز ترك مصير البلد أمام املجهول»

وزيرة اإلعالم منال عبدالصمد

حشيش لـ «األنباء»: املكتب الثقافي في تواصل دائم
مع وزارة التربية إلنهاء أزمة تسجيل «أبناؤنا في اخلارج»

«النواب»: انطالق اإلعادة للمرحلة األولى بـ ١٣ محافظة

القاهرة: ال صحة إللغاء امتحانات
الفصل الدراسي األول باجلامعات واستبدالها بأبحاث

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

انطلقــت جولــة اإلعــادة 
للمرحلة االولــى النتخابات 
مجلس النواب املصري امس 
في ١٣ محافظة بني ٢١٨ مرشحا 
الفردي يتنافســون  بالنظام 
على ١٠٩ مقاعــد وذلك حتت 
إشراف قضائي كامل ووسط 
أمنيــة وصحيــة  اجــراءات 
مشددة. ومن املقرر ان يستمر 
التصويــت اليــوم مبتابعــة 
مختلف وسائل االعالم وعدد 
من منظمــات املجتمع املدني 
والهيئات منها جامعة الدول 
العربي  العربيــة والبرملــان 
مبحافظــات اجليزة والفيوم 
وبني سويف واملنيا وأسيوط 
والوادي اجلديد وسوهاج وقنا 

واألقصر وأسوان واالسكندرية 
والبحيرة ومطروح بعد حسم 
نتيجة محافظة البحر االحمر 

في اجلولة االولى.
الهيئــة  رئيــس  وكان 
الوطنية لالنتخابات املستشار 
الشني ابراهيم اعلن ان نسبة 
املشاركة في انتخابات مجلس 
النواب في الداخل واخلارج في 
مرحلته االولى التي شملت ١٤ 

محافظة بلغت ٢٨٫٠٦٪.
واشار في هذا السياق الى 
فوز القائمة الوطنية من أجل 
مصر في دائرتني مخصصتني 
لنظام القوائم وكذلك حســم 
٣٢ مرشحا مقاعدهم بالنظام 
الفردي في تلك احملافظات على 
ان جترى جولــة االعادة بني 

٢١٨ مرشحا آخرين.

ومن املقرر ان يضاف فرز 
وحصر اعداد اصوات املصريني 
باخلارج التي سبقت انتخابات 
الداخل علــى مدى ثالثة ايام 
عبــر البريــد الذي تســلمته 
والقنصليــات  الســفارات 
املصرية الى نتيجة انتخابات 
جولــة االعــادة مــن جانــب 
الهيئة الوطنية لالنتخابات. 
وكان رئيس الهيئة الوطنية 
اعلن نتيجــة اجلولة االولى 
للمرحلــة الثانية النتخابات 
مجلس النواب بنظامي الفردي 
والقائمــة التي جــرت في ١٣ 
محافظة في الداخل واخلارج 
بنسبة مشاركة بلغت ٢٩٫٥٪.
الزمني  ووفقــا للجــدول 
احملــدد، فــإن جولــة االعادة 
للمرحلــة الثانيــة واالخيرة 

ستكون باخلارج أيام ٥ و٦ و٧ 
ديسمبر املقبل على ان يجري 
تصويت املصريــني بالداخل 

يومي ٧ و٨ من الشهر ذاته.
وتضم محافظات املرحلة 
الثانيــة النتخابــات مجلس 
العاصمــة  النــواب كال مــن 
القاهرة والقليوبية والدقهلية 
واملنوفيــة والغربيــة وكفر 
الشــيخ والشــرقية ودمياط 
وبورســعيد واالســماعيلية 
وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وحــددت الهيئة الوطنية 
عددا مــن احملظــورات اثناء 
الدعاية االنتخابية للمرحلتني 
منها منــع تنظيم اجتماعات 
التباعــد  ومراعــاة  عامــة 
للحماية من التعرض لالصابة 

بالڤيروس.

القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس 
الــوزراء املصري ما تردد من 
أنباء بشــأن إلغاء امتحانات 
األول  الدراســي  الفصــل 
باجلامعــات واملعاهــد للعام 
الدراسي احلالي واستبدالها 

بأبحاث.
وأوضح املركز اإلعالمي - 
في بيان امس - أنه تواصل مع 

وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، والتي نفت تلك األنباء، 
مؤكــدة أنه لم يتم إصدار أي 
قرارات في هذا الشأن، مشيرة 
إلى استعداد كافة اجلامعات 
واملعاهد إلجــراء االمتحانات 
وفقا لنظــام التعليم الهجني 
سواء ورقيا أو إلكترونيا من 
خالل املنصة التعليمية، مع 
االلتزام بتطبيق كافة اإلجراءات 
االحترازيــة والوقائيــة فــي 

ظل ڤيروس «كورونا». وفي 
السياق ذاته، أشار البيان إلى 
أن هناك جلان متابعة يومية 
للوقوف على الوضع الصحي 
للطــالب فــي اجلامعات على 
مستوى اجلمهورية، وكذلك 
يتم التشــديد علــى اجلميع 
بضرورة االستمرار في تطبيق 
كافــة اإلجــراءات االحترازية 
من خالل االلتــزام بالتعقيم 
وارتداء الكمامات، مع مراعاة 

قواعد التباعد االجتماعي بني 
الطــالب، إلى جانــب متابعة 
جاهزيــة كافة املستشــفيات 
اجلامعية، وإمدادها باملخزون 
االســتراتيجي مــن األدويــة 
واملستلزمات الطبية ملواجهة 
ڤيــروس «كورونــا»، وذلــك 
في إطار حــرص الدولة على 
احلفاظ على صحة وســالمة 
الطالب وكافة أفراد املنظومة 

التعليمية.

أسامة أبوالسعود

أكد رئيس املكتب الثقافي املصري في 
البالد د.عماد حشيش ان املكتب الثقافي 
املصري يتابع على مدار الســاعة مع 
املسؤولني في وزارة التربية والتعليم 
في مصر إنهاء مشكلة تسجيل الطالب 
املصريني في الكويت في التعليم بنظام 

«أبناؤنا في اخلارج».
وقــال د.حشــيش لـ «األنبــاء» ان 
الوزارة ال تبخل بأي مساعدة ألبنائنا 

املصريــني في الكويت، مــــوضحا ان 
األزمة في طور احلل وسيتم تسجيلهم 

قريبا.
وكانت إدارة «أبناؤنا في اخلارج» 
أصدرت قرارا يلزم الطالب املصريني 
فــي الكويت إجراء اختبــار «معادلة» 
قبل االلتحاق بنظام التعليم «أبناؤنا 
في اخلارج» وهــو القـرار الــذي أخـــر 
عمليــة تســجيل الطالب واســتحالة 
تنفــــيذه فــي ظــل جائحــة كورونا 

د. عماد حشيشاملستجد.

«االئتالف» يتراجع عن تشكيل «مفوضية االنتخابات» 
بعد انتقادات حادة من جانب املعارضة

وكاالت: أوقف «االئتالف 
السوري املعارض» تشكيل 
ما ســماها بـــ «املفوضية 
العليــا لالنتخابــات» بعد 
اإلعــالن عنهــا بثالثة أيام 
فقط، وذلــك بعد انتقادات 
واســعة من جانب اطياف 

املعارضة.
وقــال االئتــالف، فــي 
تصريح صحافي نشره على 
موقعه الرســمي أمس، انه 
بناء على مالحظات قدمتها 

قوى ثورية ووطنية حول 
قــرار تشــكيل املفوضيــة 
الوطنية لالنتخابات الصادر 
مؤخرا، وحرصا على احترام 
وجهــات نظر الســوريني، 
وعلى وحدة صفوفهم، وبناء 
على أحكام نظامه األساسي، 
وبعد مراجعة مستفيضة، 
قرر االئتالف إيقاف العمل 
بالقــرار املتعلــق بإحداث 
املفوضية، إلى حني إجراء 
مزيد مــن املشــاورات مع 

القوى الثورية والسياسية 
بهدف الوصول إلى صيغة 
مناسبة. وأضاف أنه يجب 
أن جتري أي عملية انتخابية 
في سورية حسب محددات 
االنتقال السياسي املستند 
إلى بيــان جنيڤ وقرارات 
مجلس األمن الدولي رقمي 
٢١١٨ و٢٢٥٤، ووفقــا لقرار 
لــألمم  العامــة  اجلمعيــة 
املتحدة رقم ٦٧/٢٦٢، الذي 
ينص على تشــكيل هيئة 

حكم انتقالي تشمل سلطات 
احلكومة والرئاسة، حسب 
تصريــح االئتــالف. وأكد 
االئتالف في تصريحه إلى 
التزامه «مبواقفه الرافضة 
ألي عملية انتخابية يشارك 
فيها بشار األسد، أو أي من 
املتورطني بجرائم احلرب 
أو اجلرائم ضد اإلنسانية 
في سورية، وعدم اعترافه 
بأي مسرحيات انتخابية»، 

على حد قوله.

احملكمة العليا البريطانية تنظر
في السماح بعودة «عروس داعش»

مقتل قائد «لواء هنانو» اُملقّرب من تركيا بعبوة ناسفة

أ.ف.پ: نظرت  لندن - 
احملكمــة العليا في اململكة 
املتحدة أمــس في قضية 
«عــروس داعش» التي مت 
جتريدها من جنســيتها 
البريطانية النضمامها إلى 
التنظيم في سورية، وترغب 
حاليا بالعودة لتقدمي طعن 
ضد القرار. وفازت احلكومة 
في يوليو في مسعاها لدفع 
أعلى محكمة في البالد للنظر 
في مسألة السماح أو رفض 
إلى  عودة، شميمة بيغوم 
للطعن في  املتحدة  اململكة 
قرار إسقاط اجلنسية عنها.

وفي وقت ســابق من 
يوليو، قضى ثالثة قضاة 
كبار من محكمة االستئناف 

بأنه يجب أن يسمح لبيغوم 
بالقدوم إلى بريطانيا لتقدمي 

الطعن.
لكن قاضيا قال إن على 
احملكمة العليا أن تنظر في 
التماس احلكومة ألنه يثير 

وكاالت: أفاد ناشطون وصفحات 
اخبارية محلية بوفاة القائد العام لقطاع 
إدلب الشمالي في «فيلق الشام»، محمد 
بـ«أبو عبدو األخي»،  امللقب  الطالب 
متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة انفجار 
عبوة ناســفة في مدينة كفر تخارمي 

شمالي إدلب.
وذكرت «شبكة احملرر اإلعالمية» 
املقربة من «فيلق الشــام» أمس، أن 
محمــد الطالب توفي بعــد نقله إلى 
املستشفيات التركية نتيجة تعرضه 

إلصابات بليغة بانفجار عبوة ناسفة 
أسفل سيارته مساء أمس األول. وكان 
محمــد طالب، وهو من مواليد ١٩٧٤ 
أوائل  وينحدر من كفر تخارمي، من 
مؤسسي كتائب «اجليش احلر» في 
محافظة إدلب، وشكل «لواء هنانو» 
الذي شــارك في عمليات السيطرة 
على عدة مناطق بريف إدلب، أبرزها 
السيطرة على «كتيبة الدويلة»، وهي 
أول كتيبة دفاع جوي شمالي سورية 

تسيطر عليها قوات املعارضة.

وســبق أن تعرض «األخي» لعدة 
محاوالت اغتيال، حسب الشبكة، إال 
أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 

اغتيال القيادي.
وينضوي «فيلق الشــام» ضمن 
«اجلبهة الوطنيــة للتحرير» التابعة 
لـ«اجليــش الوطنــي» املدعوم من 
تركيــا، ويعتبر من أكثــر الفصائل 
العســكرية قربا من تركيــا، وكان 
يرافق األرتال التركية والدوريات في 

إدلب.

«نقاطا قانونية حتمل أهمية 
بالنسبة للعامة».

وكانت بيغوم في سن الـ 
١٥ عندما غادرت مع فتاتني 
أخريني البالد لالنضمام إلى 
املتطرفة في ١٧  املجموعة 

فبراير ٢٠١٥.
وتشير إلى أنها تزوجت 
هولنديا اعتنق اإلسالم بعد 
وقت قصير من وصولها إلى 
أراض كانت تخضع لسيطرة 
تنظيم داعش. واكتشــف 
أمرهــا عندما كانت حامل 
التاسع داخل  في شهرها 
للنازحني  مخيم ســوري 
املاضي.  العام  في فبراير 
ووضعت طفلها الذي توفي 
بعــد بضعة أســابيع من 

والدته، كما توفي طفالها 
اآلخــران املولــودان في 
سورية أيضا. وجردها وزير 
الداخلية آنذاك ساجد جاويد 
من اجلنســية البريطانية 
ألســباب أمنية، ما دفعها 
التخاذ إجراءات قانونية إذ 
اعتبرت أن القرار كان غير 
قانوني وتركها بدون دولة 
أو  املوت  وعرضها خلطر 
أو  التعرض ملعاملة مهينة 

غير إنسانية.
بيغــوم  أن  ويذكــر 
املولودة في بريطانيا من 
أصل بنغالديشــي، لكن 
وزير خارجية بنغالديش 
أكد أنه لن يفكر في منحها 

اجلنسية.

عروس داعش
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النصر لالنفراد بالصدارة أمام الفحيحيل
في إنهاء الهجمة بشكلها الصحيح.

األخضر ملزاحمة فرق املقدمة

أما في مباراة العربي والصليبخات، فإن «األخضر» 
سيدخل املباراة خلطف النقاط الثالث ومزاحمة فرق 
املقدمة بعدما حتسنت حالته في املباراة املاضية وتغلب 
على الساحل «٢-١» وسيفتقد اليوم خدمات جنمه الليبي 
الهادي السنوسي للمرة الثانية بسبب تواجده خارج 
البالد، كما يغيب العبه الصاعد بندر السالمة. ومن 
جانبه، فإن الصليبخات يأتي في املركز قبل األخير، 

وأصبح مهددا باللعب في الدرجة األولى.

وحقــق العنابي فوزا عريضا على الصليبخات 
بستة أهداف في اجلولة املاضية، ويدخل مباراة 
اليوم مكتمل الصفوف بعد عودة املصابني سالم 
املسالتي والسيد ضياء وبهاء عبدالرحمن الذين 

شاركوا في املباراة املاضية.
وعلى املــدرب أن يحذر العبيه من التراخي 
فالفرصة مواتية لالنفراد بالصدارة األمر الذي 
ســيمنح الالعبني جرعة معنويــة كبيرة. أما 
الفحيحيل فقد خســر من اجلهــراء «١-٢» في 
اجلولة املاضية وتأخر كثيرا في الترتيب، وعلى 
مدربه ظاهر العدواني أن يعالج قصور الالعبني 

ناصرالعنزي

يتحــني النصر صاحب الـ ١٤ نقطة الفرصة 
العتالء الصدارة مســاء اليوم فــي لقائه أمام 
الفحيحيل برصيد ٩ نقاط على ســتاد صباح 
 stc السالم ضمن منافسات اجلولة الثامنة لدوري
«التصنيف»، حيث إن فوزه يقفز به للصدارة 
منفردا بفارق نقطتني عن القادسية الغائب عن 
مباريات هذه اجلولة، وفي مباراة أخرى يلتقي 
العربي برصيد ١١ نقطة مع الصليبخات املتأخر 

في الترتيب بـ ٤ نقاط.
العنابي في تصاعد

يحق للنصر «العنابي» أن ينفرد بالصدارة إذا 
فاز اليوم بعدما أحسن في لعبه طوال اجلوالت 
املاضية ولم يخســر حتى اآلن وسجل ١١ هدفا 
ودخل مرماه هدف واحد، مما يدل على متاسك 
خطوطه بقيادة املدرب الوطني أحمد عبدالكرمي، 

العربي يطمع بنقاط الصليبخات

السهو: متى تلتفت جلنة «كورونا»  إلى مناشدة اجلهراء؟!
مبارك اخلالدي

ناشد أمني السر العام بنادي اجلهراء 
خلف السهو املسؤولني بلجنة كورونا 
التابعة ملجلس الوزراء اإلسراع في إنهاء 

الطلبات اخلاصة مبحترفي الفريق.
وقال السهو في مداخلة عبر برنامج 
«بني الشوطني»: «نناشد املسؤولني في 
جلنة كورونا التابعة ملجلس الوزراء 

ونتمنى عليهم سرعة البت في طلب 
تأشيرات النادي وإنهاء املوافقة اخلاصة 
بالالعبني احملترفني وهي ٣ طلبات فقط، 
اثنان منها لفريق كرة القدم، والثالث 

العب محترف بكرة الطائرة.
ومضى قائــال: «اجلهراء يتعرض 
للظلم فنحن الفريق الوحيد لكرة القدم 
الذي يلعب في بطولة دوري التصنيف 
مبشاركة ٣ محترفني فقط بينما تخوض 

الفرق األخرى املسابقة بأربعة وخمسة 
محترفني»، الفتا الى شراسة املنافسة 
بني الفرق كون املسابقة مهمة وحاسمة 
للتصنيف خلوض باقي دوري املوسم 
بني ممتاز ودرجة أولى، ومشيرا الى أن 
النادي استوفى كل الطرق القانونية 
وموافقة الهيئة العامة للرياضة بشأن 
احملترفــني فيما تبقــت موافقة جلنة 

كورونا على ذلك.

املزيدي: األخضر مكتمل الصفوف باستثناء السنوسي
مبارك الخالدي

قال أمين السر العام بالنادي العربي 
فــؤاد المزيدي فــي رســالة وجهها الى 
جمهــور النادي أمس: نريــد أن نطمئن 
جماهير الفريق، بأن األخضر سيخوض 
لقاء الصليبخات بصفوف كاملة ينقصها 
فقط الليبي الهادي السنوسي الذي يقضي 
حجرا منزليا الرتباطه السابق مع منتخب 

بالده.
وأضــاف المزيــدي أنه ســيعود إلى 
األخضر اليوم الالعبون الذين غابوا في 
المباراة السابقة بداعي اإليقاف وبعض 

الالعبين الذين عانوا من إصابات طفيفة، 
وقد يكونــوا جاهزين لخوض المباراة، 
متمنيــا تحقيق الفــوز والنقاط الثالث 
لضمــان موقفنــا مــن دوري التصنيف 

كمرحله أولى.
خالص العزاء للمزيدي

الى ذلــك، يتقدم القســم الرياضي في 
«األنباء» بخالص العزاء من أمني السر العام 
بالنادي العربي فؤاد املزيدي لوفاة ابن عمه، 
تغمد اهللا الفقيد بواســع رحمته وأسكنه 
فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. 

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

العدواني: عودة جميع 
املصابني للعنابي

عبدالعزيز جاسم

ذكر رئيس جهاز الكرة في 
نادي النصر فيصل العدواني، 
أن العنابــي يخوض مباراة 
اليوم أمــام الفحيحيل في 
الثامنــة من دوري  اجلولة 
stc «التصنيــف» بصفوف 
مكتملة بعد عــودة جميع 
الالعبني املصابني خالل فترة 
الدولي «فيفا دي»  التوقف 
املاضية، والتي تغلب بعدها 
العنابي بسداسية نظيفة على 

الصليبخات. وأكد أن جميع املباريات بالدوري حتى اآلن تعتبر 
صعبة ألن الصورة لم تتضح ملن سيبقى مع الـ ١٠ في الدوري 
املمتاز أو من سيهبط مع الـ ٥ إلى دوري الدرجة األولى، مشيرا 
إلــى أن العبي النصر يدركون قــوة املواجهة أمام الفحيحيل 

وكعادتهم سيقدمون كل ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية.
وبــني العدواني أن حارس املرمى محمد هادي ســيخضع 
لعالج تأهيلي بعد إجراء عملية الرباط الصليبي األسبوع املاضي 
وستتضح الصورة أكثر خالل األيام املقبلة إذا ما كان سيكملها 
في الكويت أو سيغادر إلى أكادميية اسباير في قطر، مشيرا إلى 
النصر أثبت جهوزية جميع العبيه في املباريات السابقة وأنهم 

قادرون على سد أي نقص في جميع املراكز.

فيصل العدواني

فؤاد املزيدي

هادي العنزي

تعادل الساحل مع الشباب ١-١ في املواجهة التي جمعتهما 
على ســتاد محمد احلمد بنادي القادســية ضمن منافســات 
اجلولة الثامنة، ليرفع الســاحل رصيده إلى ١٠ نقاط، بينما 
حصد الشباب النقطة الـ ٩. بداية املواجهة، شهدت حماسية 
سريعة ومندفعة، مما اجبر احلكم عبداهللا الكندري على إشهار 
البطاقة الصفراء مرة لكل فريق في أول ٥ دقائق فقط لتهدئة 
اندفاع الالعبني، فالشــباب كان اكثر خطورة، ومنع احلارس 
نواف املنصور تسديدة علي مصطفى (١٨)، كما انقذ تاليسون 
فريقه من تلقي أول األهداف بعدما منع من على خط املرمى 
تســديدة اوسينو نداي من دخول شباكه (١٩)، لكن احملاولة 
الثالثة جاءت باملطلوب عبر عبدالهادي خميس الذي انطلق 
منفردا وسجل من فوق املنصور أول أهداف املباراة (٢٣) وسط 
احتجاج من الســاحل على أنها تســلل، وعلى اجلهة األخرى 
لم يشــكل الساحل تهديدا صريحا على مرمى سعد العنزي، 

وضاعت هجماتهم بني تسرع وسوء تقدير.
وفي الشوط الثاني، لم ينتظر الساحل كثيرا للتعديل فأرجع 
احلارس العنزي رأسية ليوناردو، لكن ادواردو أعادها للشباك 
معادال النتيجة (٥٤)، وتواصل اللعب سجاال بني «اجلارين»، 
لكن لم يستطع أي منهما تسجيل هدف الفوز، وقد أدار اللقاء 
احلكم عبداهللا الكندري باقتدار وأنذر اوســينو سيزار وعلي 
فورد من الشباب وعبداهللا العتيبي وهادي احلربي من الساحل، 

وطرد مامي ساهر حلصوله على انذارين من الشباب.

ناصر العنزي

تعادل برقان وكاظمة بهدف لكل منهما في 
املباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات 
اجلولــة الـ «٨» لــدوري stc «التصنيف» 
وبذلك ارتفع رصيد البرتقالي الى ١٣ نقطة 

مقابل ٩ نقاط لبرقان.
الشــوط األول جــاء باهتًا مــن جميع 
النواحي خصوصا من كاظمة والذي كان 
متوقعا منه ان يكون أكثر شراسة وهجوما 
لكنه ضل طريق املرمى رغم حتركات شبيب 
اخلالدي وبندر بورسلي الذي كاد ان يسجل 
هدفا جميال، لكن كرته علت العارضة «٣٠»، 
كمــا فتح عمر حبيتــر جبهة في األطراف 
ولكن محاوالته لم تشــكل خطورة تذكر، 
كما لــم يلجأ العبو كاظمة للتســديد من 
خارج املنطقة لكســر تكتل برقان رغم ان 
الفرصة كانت متاحة في أكثر من مناسبة 
وكانت احملاولة الوحيدة من حمد احلربي 
الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم.

ومن جانبه متكن برقان من صد هجمات 
كاظمة بفضل متاسك خط دفاعه مع االعتماد 
على الهجمات املرتدة حيث لم يجد املهاجم 

نيوكالس كوبي مساعدة من زمالئه.
وفي الشــوط الثاني واصــل الفريقان 
الوقــوع في أخطاء التمرير ولم يحســن 
كاظمــة تنظيم هجماته واحتــاج الى من 
يحسن إيصال كرته الى مهاجميه اخلالدي 
وبورسلي، وفي الدقيقة «٦٤» خرج العب 
برقان ضاري بدر بالبطاقة احلمراء األمر 
الذي ساهم في زيادة ضغط «البرتقالي» 
على مرمى فريقه، فسدد عمر احلبيتر كرة 
قويــة حولها احلارس عبدالرحمن ســعد 
الى ركنيــة «٦٦» وتقدم الظهير األيســر 
لكاظمــة فهــد زويد ومرر كــرة خطرة لم 
جتد من يتابعها، واســتمر الضغط حتى 
جاءت الدقيقة «٧٤» التي شهدت تسجيل 
شبيب اخلالدي لهدف التقدم لصالح كاظمة، 
ولكن رد برقان كان سريعا جدا ولم ميهل 
«البرتقالي» اي فرصة للفرصة بنقاط الفوز 
التي كانت ستهدى لهم صدارة الدوري ولو 
مؤقتا باملناصفة مع القادسية، حيث جاء 
هدف التعــادل عن طريق جيوڤاني بعده 

بدقيقة واحدة «٧٥».
وقد أدار اللقاء احلكم هاشــم الرفاعي 

وجاءت قراراته سليمة. (قاسم باشا) جانب من الصراع الكبير الذي شهده لقاء كاظمة وبرقان  

فرحة كبيرة خليمي سياج جنم خيطان وصاحب هدفي الفوز       (محمد هنداوي) (محمد هنداوي) الشباب والساحل.. نشاط وحيوية  

خيطان عاد لالنتصارات من بوابة «العنيد» الساحل والشباب.. تعادل عادل

امللعبالتوقيتالفريقان

صباح السالم٤:٠٠النصر ـ الفحيحيل

مبارك العيار٦:٣٠الصليبخات ـ العربي

يحيى حميدان 

عاد خيطان الى طريق االنتصارات بالفوز على التضامن 
٢-١ مســاء امس على ســتاد الصداقة والســالم في افتتاح 
مباريــات اجلولة الثامنة من دوري «stc» التصنيف، حيث 
أحرز هدفي «األحمر واألسود» مهاجمه «األردني - االسباني» 
خيمي سياج بالدقيقتني (٥ و٦٥ من ركلة جزاء)، فيما سجل 
هدف «العنيد» حامد الرشيدي بالدقيقة (٨٥)، ليرفع خيطان 
رصيده الى ٧ نقاط باقيا في املركز الـ ١٣، فيما استقر التضامن 

على رصيده السابق بـ ٨ نقاط. 
ودخل خيطان للمباراة بقوة بعدما افتتح مهاجمه خيمي 
سياج التسجيل اثر متريرة مميزة من االيطالي نيكوالس دي 
بيازي (٥)، وبعدها تراجع الفريق لتأمني مناطقه الدفاعية، مما 
أتاح لـ«العنيد» احلصول على عدة فرص سانحة للتسجيل، 
اثنتني من مشعل الشمري وواحدة للغامبي دافيد ماسامبا، اال 
أنهما لم يتعامال مع الفرص كما يجب، بينما خرج دي بيازي 
لالصابة ونزل عوضا عنه دغيم الرشيدي، كما تعرض ماسامبا 

لالصابة ليعوضه حامد الرشيدي صاحب هدف الشرف. 
وفي الشــوط الثانــي، حاول «العنيــد» تعديل النتيجة 
اال أن الرياح جاءت عكس ما يتمنى بعدما احتســب احلكم 
عبداهللا عرب ركلة جزاء صحيحة اثر عرقلة نداي لالسترالي 
نيكوالس أولسن، ليترجمها خيمي بنجاح لهدف ثان (٦٥)، 
بينما قلص حامد الرشيدي الفارق بعدما راوغ حارس خيطان 

أحمد الدوسري ووضع الكرة في املرمى (٨٥).

برقان بـ ١٠ العبني يتعادل مع كاظمة
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بطولة ولي العهد للرماية تنطلق اليوم

«الطائرة» يستعد للقاء «السوبر»

انتصارات «سلة» الكويت واجلهراء مستمرة

تنطلق اليوم على مجمع 
الشــيخ صبــاح  مياديــن 
األحمــد األوملبــي للرماية 
فعاليات بطولة سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
السنوية الكبرى للرماية، في 
رمايات أسلحة اخلرطوش 
ورماية البندقية واملسدس 
١٠م و٥٠ م للرجال والسيدات 
القوس والســهم  ورمايــة 
األوملبــي، حيــث تســتمر 
منافســات البطولــة حتى 
الســبت املقبل، وقد سّخر 

نادي الرماية الكويتي الرياضي كل إمكاناته 
من أجل إظهار هذه البطولة بشكل مشرف 
والئق يتناسب ومكانة سمو ولي العهد في 
قلوب أبنائه وبناته رماة وراميات الكويت 

وجميع أعضاء النادي.
وفــي هذا الصدد، صرح أمني الصندوق 
املســاعد بنادي الرماية الكويتي الرياضي 
عدنان اإلبراهيم بأنه يتقدم نيابة عن إخوانه 
رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وجميع 
منتسبي الرماية الكويتية لسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بالشكر والتقدير للدعم 

الكرمي الذي يوليه للرماية الكويتية.
وأكــد اإلبراهيــم أن البطولة ستشــهد 
منافســات قوية جدا في جميــع فعالياتها 

ومســابقاتها حيث يخطى 
عدد املشاركني في البطولة 
٣٠٠ مشارك، كما أن البطولة 
أعــدادا كبيرة  اســتقطبت 
وأسماء متميزة من الرماة 
والراميات وبدأت التدريب 
بقــوة منــذ اإلعــالن عــن 
البطولــة طمعا فــي إحراز 

كأسها الغالية.
مــن جانبه، أكــد نائب 
املدير الفني العام ألسلحة 
الرصاص عبداهللا عبدالعزيز 
البــركات أنه مت عمل خطة 
عمل إلدارة وتنظيم مسابقات رماية أسلحة 
الرصاص ومت الوقوف على جاهزية امليادين 
ومعدات الرماية، ومت التأكد من جاهزية جميع 
املرافق في ميادين أسلحة الرصاص وكذلك 
مت عمل اجتماع مع اللجان الفنية والتحكيمية 
ووضع اللمســات األخيرة وتوزيع األدوار 
واملهام خــالل فعاليات البطولة مع مراعاة 

االشتراطات الصحية الالزمة.
بدوره، أكد املدير الفني للخرطوش مشفي 
املطيري أنه مت عمل عدة اجتماعات مع اللجان 
اإلدارية والفنية والتحكيمية من أجل ضمان 
جناح فعاليات البطولة من جميع النواحي 
وكذلك تتم متابعة جتهيزات الرماة والراميات 

من حيث توفير األسلحة والذخيرة.

يعقوب العوضي

تقيم اللجنة املنظمة لبطولة كأس السوبر 
للكــرة الطائرة الذي يجمع الكويت وكاظمة 
يوم اخلميــس املقبل، مؤمتــرا صحافيا في 
الثانية عشرة ظهر غد مبقر االحتاد في صالة 
الشيخ سعد العبداهللا مبنطقة صباح السالم 
بحضور مدرب والعب من كل من فريقي كاظمة 
والكويت (طرفي لقاء السوبر) للحديث عن 

استعدادات الفريقني للقاء.
وجتري االستعدادات على قدم وساق في 
االحتاد للقاء الســوبر، حيــث عقدت اللجنة 
املنظمــة اجتماعا امس األول برئاســة نائب 
رئيس اللجنة املؤقتة لالحتاد مؤيد الشهاب 
ناقشــت خالله كل االستعدادات والترتيبات 
لهذا اللقاء، وعقب االجتماع أعرب الشهاب عن 
سعادته بالروح اإليجابية التي يتمتع اجلميع 
وحرصهم الشديد على إخراج هذا اللقاء في 
أبهى صورة، الفتا الى أنه من احملتمل أن يتم 
نقل اللقاء تلفزيونيــا لدول منظمة مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
إلــى ذلك، ضم فريق الكرة الطائرة األول 

هادي العنزي

واصل الكويت واجلهراء مسيرة االنتصارات 
املتتالية في املجموعة األولى للدوري العام 
لكرة السلة، بعدما تخطى «األبيض» نظيره 
الشــباب ١١٩-٧٣ نقطة، فيما سحق اجلهراء 
نظيــره النصــر بفارق ٣٨ نقطــة وبنتيجة 
٩٣-٥٥، فــي املواجهة التي جمعت الفريقني 
على صالة احتاد كرة الســلة مبجمع الشيخ 

سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم.
ففي املبــاراة األولى، ســجل الكويت ٣٩ 
نقطة في الربع األول، فارضا فارقا كبيرا على 
خصمه منــذ البداية، ومبا مينحه األفضلية 
الكاملة في اللعب بالطريقة التي يريدها، مع 
سياســة التدوير بني الالعبني التي يعتمدها 
مدربه األملاني بيتر شومرز إلبقاء احلب   يوية 
واجلهازية عالية لديهم جميعا، ولم يستطع 

الدوحة - فريد عبدالباقي

عزز السد من صدارته لدوري جنوم قطر 
QNB لكرة القدم، وذلك بعدما حسم كالسيكو 
الكــرة القطرية أمام العربــي ٤-١ في اللقاء 
الذي جمع الفريقني مساء أول من أمس على 
ســتاد حمد الكبير بالنادي العربي في ختام 
مباريات اجلولة السادسة من الدوري، حيث 
تقدم الســد بهدف لنجمــه اجلزائري بغداد 
بوجنــاح في الدقيقة ١٢، وأضاف اإلســباني 
ســانتي كازورال الهدف الثاني فــي الدقيقة 
٣٠، وفي الشوط الثاني سجل الهدفني الثالث 
والرابع عبدالكرمي حسن ورودريغو تاباتا في 
الدقيقتني (٦١ و٨١)، فيما سجل هدف العربي 
الوحيد اآليسلندي آرون غونارسون بالدقيقة 
٧٣. وبذلك انفرد السد بصدارة الدوري برصيد 
١٦ نقطة بفارق نقطة عن وصيفه األهلي، فيما 
جتمد رصيد العربي عند ٥ نقاط فقط باملركز 
العاشــر. وفي مباراة ثانية، تعرض الدحيل 
(حامل اللقب) لهزمية ثقيلة أمام الغرافة ٠-٣، 
خالل اللقاء الذي جمع الفريقني على ســتاد 
حمد الكبير. سجل ثالثية الغرافة مؤيد حسن 
(هدفــني) بالدقيقتني (٤١ و٥٩)، وأحمد عالء 

(٨٧)، وبهــذا الفوز رفع الغرافة رصيده إلى 
١٢ نقطة معززا موقعه باملركز الثالث، بينما 
تراجع الدحيل إلى املركز اخلامس برصيد ٩ 
نقاط، لتكون اخلســارة الثالثة للدحيل من 
٦ مباريات، األمر الذي لم يحدث من قبل مع 

الفريق الذي يحمل لقب الدوري.
وعلمت «األنبــاء» من مصادر مطلعة أن 
هنــاك اجتاها لدى إدارة نادي الدحيل بإقالة 
املدرب الفرنسي ذي األصول التونسية صبري 
ملوشي والتعاقد مع مدير فني عاملي، السيما 
أن الفريــق مقبل على خــوض غمار بطولة 
كأس العالم لألندية التي ستقام في العاصمة 
القطرية الدوحة للمرة الثانية على التوالي 
خالل الفترة من ١ إلى ١١ فبراير املقبل، وهي 
أول مشــاركة للفريــق في مونديــال األندية 
باعتباره بطل الدوري لبلد مستضيف البطولة.

وفــي مباراة ثالثة، اقتحــم الريان املربع 
الذهبي بفوزه الثمني على اخلريطيات ٢-٠ 
سجلهما عبدالعزيز حامت واإليڤواري يوهان 
بولي (ضربة جزاء) في الدقيقتني (٤٤ و٦٩)، 
ليرفــع رصيده إلى ١٠ نقــاط باملركز الرابع، 
بينمــا جتمــد اخلريطيات عنــد ٦ نقاط في 

املركز التاسع.

األخضر يضم عبدالهادي

حسني عبدالهادي

القرين والكويت يقصان شريط «ممتاز اليد»

«فيفا» يوقف رئيس االحتاد األفريقي ٥ سنوات في قضايا فساد

القدر يعيد لعمرو فهمي «محارب فساد الكاف» حّقه

نهائي «القرن األفريقي» في موعده رغم إصابات «كورونا»

يعقوب العوضي

أقيمت مســاء أول مــن أمس في 
مقر احتاد كرة اليد في الدعية قرعة 
بطولة الدوري املمتاز بحضور ممثلي 
األندية وبإشــراف أعضــاء االحتاد. 
ويفتتــح املنافســات الكويت حامل 
اللقــب مع القرين املتأهل من دوري 
الدرجة االولى. كما أقيمت قرعة دوري 
الدرجة األولى، حيث يفتتح منافساته 

الساحل مع الفحيحيل.
إلــى ذلــك، وصل مــدرب حراس 
مرمــى املنتخــب الوطنــي األملانــي 

بوب وبذلك يكتمل عقد اجلهاز الفني 
اجلديد الــذي تعاقد معه احتاد كرة 
اليد لقيادة املنتخب الوطني متهيدا 
للمشاركات اخلارجية املقبلة، وكان 
في استقبال بوب مدير املنتخب األول 

فهد الهاجري.
وبناء على االشتراطات الصحية 
سيدخل بوب في فترة احلجر الصحي 
ملدة ١٤ يوما للتأكد من سالمته وخلوه 

من عدوى ڤيروس كورونا.
من جانب آخر، عينت إدارة نادي 
القرين العب املنتخب وأندية الساملية 
والصليبخات والعربي والشباب حامد 

مزعل مساعدا ملدير اليد. وتوجه مزعل 
بالشــكر ملجلــس اإلدارة، مؤكدا أنه 
يسعى دائما للوصول الى األفضل.

هــذا وتتواصل فعاليات ســوق 
انتقاالت الالعبني، حيث جنح خيطان 
في التعاقد مع جنــاح الصليبخات 
محمد مفرح على سبيل اإلعارة فيما 
تعاقد القرين مع حارس املرمى مشعل 
الشطي في صفقة انتقال حر، وجنح 
برقــان في تدعيــم صفوفه بحارس 
مرمــى العربي مهدي خــان والقوة 
الضاربــة في القادســية عبدالعزيز 
جنيب. وضم العربي العب الكويت 

جاسم آرتي في صفقة انتقال حر.
وجنح الفحيحيل في التعاقد مع 
العب العربي حسني الصايغ والعب 
الشــباب الســابق املخضــرم علــي 
البلوشــي الى جانب حارس مرمى 
كاظمة الســابق واملميز علي حسن 

املوسوي.
إلى ذلك، كشفت التقارير الطبية 
عن إصابــة العب اليرموك حســني 
املوسوي بقطع في الرباط الصليبي 
والذي ســيحتاج إلى إجــراء عملية 
جراحية ستبعده عن املالعب لثالثة 

أشهر على أقل تقدير.

أوقف االحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) امس رئيس االحتاد االفريقي 
أحمد أحمد ملدة ٥ ســنوات عن أي 
نشاط كروي بسبب قضايا فساد مالي.

وأدانت الغرفة القضائية في جلنة 
األخالقيات أحمد (٦٠ عاما) الذي يرأس 
االحتاد القاري منذ ٢٠١٧ وترشح مجددا 
لوالية ثانية، بخرق عدة مواد متعلقة بـ 
«واجب الوالء.. عرض وقبول هدايا أو 
مزايا أخرى.. إساءة استخدام املنصب» 

باإلضافة الى «اختالس األموال».
وكان أحمــد قد خضع للتحقيق 
في باريس في يونيو ٢٠١٩ لالشتباه 
بقضايا فساد، ورأى القضاء الداخلي 
في الفيفا، ان أحمد، نائب رئيس االحتاد 

الدولي، ارتكب عدة مخالفات في إدارة 
االحتاد االفريقي بينها «تنظيم ومتويل 
رحلة حج إلى مكة، عالقته مع شــركة 
تاكتيكال ستيل  الرياضية  التجهيزات 

وأنشطة أخرى».
وكان أحمد تخلى مؤقتا عن أنشطته 
في ١٣ اجلــاري بعد إصابته بڤيروس 
كورونا املستجد ودخوله مستشفى في 
القاهرة، مقر االحتاد القاري، للخضوع 
لعالج. كما غرمته جلنة األخالقيات مبلغ 
٢٠٠ ألف فرنك سويسري (نحو ٢٢٠ ألف 
دوالر) وأخطرته امس بشروط القرار 
الذي دخل حيز التنفيذ، وسيتم إخطاره 
بالقرار كامال مع دوافعه في خالل ٦٠ 
يوما وبعدها يتم نشره على موقع الفيفا. 

وأعلن املدرب السابق ووزير الرياضة 
والصيد األسبق في بالده، في أكتوبر 
املاضي نيته الترشــح لوالية ثانية في 
انتخابات مارس املقبل في الرباط. وفي 
صيف ٢٠١٩ طلب مساعدة االحتاد الدولي 
لإلشراف على تنظيمه، وذلك بعد اتهامات 
فساد وحترش جنسي تعرض لها من 
داخل أروقة االحتاد القاري، خصوصا 
من األمني العام الراحل املصري عمرو 
فهمي املقال من منصبه في أبريل ٢٠١٩.
ونفــذت األمينة العامة في االحتاد 
الدولي السنغالية فاطمة سامورا مهمة 
لستة اشهر، بيد أن هذا التفويض الهادف 
لإلصالح داخل املنظمة القارية لم يتم 

جتديده في فبراير ٢٠٢٠.

زكي عثمان

ما أروع أن ترحل بذكرى طيبة لن تنســى أبــدا.. املصري عمرو فهمي 
الســكرتير العام السابق لالحتاد األفريقي السابق، وقبل أن يرحل عن عاملنا 
في فبراير املاضي عن ٣٧ عاما بعد صراع قصير مع مرض السرطان، جنح 

بامتياز في كشــف الفساد املستشري في جســد االحتاد األفريقي 
«كاف» حتت قيــادة أحمد أحمد، فرغم الصداقــة املتينة التي 

جتمع رئيس االحتاد األفريقي لكرة القدم أحمد أحمد برئيس 
االحتاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو وكونه نائبا له إال 
أن مستندات فهمي أجبرت اجلميع على القبول بوصاية 
فاطمة سامورا للكاف.. وأمس، ظهرت حقيقة ما كان يتم 
في السر أمام اجلميع وقال قضاء «الفيفا» كلمته. وقد 
نشــب الكثير من الصراعات بني الراحل عمرو فهمي 
ومسؤولي «كاف» بسبب اإلقالة التعسفية التي تعرض 

لها بقرار فردي من جانب أحمد أحمد، ليرد جنل أسطورة 
األهلي مصطفى فهمي على ذلك بكشــف الكثير من أمور 

الفساد داخل االحتاد مما كان سببا في اتخاذ هذا القرار بشأنه، 
وقام الحقا بإرسال ملفات مثيرة للجدل عن أحمد أحمد وأعوانه 

إلى الفيفا، ما أدى إلى فرض وصاية على الكاف من قبل أمني عام الفيفا 
فاطمة سامورا استمرت لنحو ٦ أشهر.

وملن ال يعرف البطل املصري وكاشــف فساد «كاف»، فإن عمرو فهمي 
عــرف بني جماهير النادي األهلي املصري قبل نحو ١٥ عاما، بتواجده الدائم 
في املدرجات لتشجيع ومؤازرة الفريق، قبل أن يسهم في تأسيس مجموعة 

ألتراس أهالوي. وتخرج في عام ٢٠٠٤ من قسم إدارة األعمال في األكادميية 
البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وحصل على ماجستير اإلدارة الرياضية من 
االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا». واجته فهمي إلى العمل اإلداري الرياضي 
بدءا من ٢٠١٠ مبســاعدة والده مصطفى فهمي الذي عمل مع االحتاد الدولي 
لكرة القدم «فيفا» وكان رئيســا للجنة املنظمــة في كأس العالم ٢٠١٤، وظل 
سكرتيرا لالحتاد األفريقي لكرة القدم «كاف» ملدة جتاوزت ٢٠ عاما. 
وقد أكد عمرو فهمي جدارته في أروقة الفيفا ليحصل على منصب 
مساعد منسق بطولة كأس العالم للشباب في تركيا عام ٢٠١٣، 
كما اختير الراحل في منصب املدير العام لبطوالت كأس 
أمم أفريقيا للمحليني ملدة ٣ سنوات في الفترة من ٢٠١١ 
إلى ٢٠١٤، وعمل أيضا مساعدا منسقا في دورة األلعاب 
األوملبية مبدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام ٢٠١٦. 
وفي العهد اجلديد لالحتاد األفريقي بعد جناح أحمد أحمد 
في االنتخابات الرئاسية أمام عيسى حياتو وقع اختيار 
اللجنة التنفيذية للكاف على عمرو فهمي لتولي مسؤولية 
سكرتير عام االحتاد خلفا للمغربي هشام العمراني. لكن 
فترة عمرو فهمي لم تدم أكثر من ٣ سنوات ومتت إقالته من 
منصبه بسبب اتهامه ألحمد أحمد بالفساد، قبل أن يرسل بعض 
امللفات والوثائق إلى الفيفا والتي أدانت أحمد أحمد وأعوانه بشكل مباشر. 
القدر لم ميهل عمرو فهمي ليعيد له حقه، علما أنه كان قد قرر في وقت سابق 
من ٢٠٢٠ نيته الترشح إلى رئاسة االحتاد األفريقي لكرة القدم «كاف» املقبلة 
املقرر لها في ٢٠٢١، إال أن القدر لم ميهله لتحقيق تلك الرغبة. لكن القدر أعاد 

له هيبته أمام العالم أجمع وحقه املهدر بعد نحو ٩ أشهر من وفاته.

وصول مدرب حراس مرمى املنتخب

وصول ساسي ومعلول وبن شرقي..  وكأس السوبر ١٠ ديسمبر رسمياً

حامد مزعل بعد توقيعه عقد االنضمام إلى اجلهاز الفني للقرين

معسكر االهلي لنهائي 
القرن ينطلق اليوم

عدنان اإلبراهيم

على اجلهة األخرى الشباب من تسجيل سوى 
١١ نقطــة، ولم يختلف احلال كثيرا في الربع 
الثاني الذي انتهى «أبيض» أيضا ٢٩-١٥، وفي 
النصف الثاني من املواجهة ســعى الشباب 
للتقليــص فلم يتمكن في الربع الثالث الذي 
خرج منه خاسرا ١٨-٢٧، فيما تفوق «معنويا» 
في الربع األخير من املباراة ٢٩-٢٤ لكن ذلك 

لم يكن ليعوض الفارق الكبير في النقاط.
وفي املواجهة الثانية، واصل «اجلهراوية» 
تقدمي أنفسهم على أنهم مرشح قوي للمنافسة، 
ليس من خالل حصد الفوز فقط بل عبر نتائج 
كبيرة تؤكد متيزهم، ولم يستطع «العنابي» 
مجاراتهم في جميع مراحل املباراة. النصف 
األول انتهى للجهراء ٥٠-٢٣، ولم يســتطع 
العبو النصر تقليــص النتيجة في النصف 
الثاني، وخسروا الربعني الثالث والرابع تواليا 

بنتيجة ٢٤-١٩ و١٩-١٣.

بالنــادي العربي الالعب حســني عبدالهادي 
تعزيزا لصفوف الفريق املقبل على املشاركة 
في بطولة الدوري املمتاز مع نهاية املوســم 
اجلاري. وكان األخضــر قد جنح في خطف 
املركز الثالث ببطولة الدوري املمتاز للموسم 
املنصرم. وتسعى اإلدارة إلى تعزيز صفوف 
الفريق فيما تبقى من فترة االنتقاالت احلالية.

فهد الهاجري في استقبال األملاني بوب

أحمد أحمد

جتمع رئيس االحتاد األفريقي لكرة القدم أحمد أحمد برئيس 

لها بقرار فردي من جانب أحمد أحمد، ليرد جنل أسطورة 

الفساد داخل االحتاد مما كان سببا في اتخاذ هذا القرار بشأنه، 

وقد أكد عمرو فهمي جدارته في أروقة الفيفا ليحصل على منصب 
مساعد منسق بطولة كأس العالم للشباب في تركيا عام 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

اســتبعدت مصادر فــي االحتاد 
األفريقي لكرة القدم أن يطلب أي من 
األهلي أو الزمالك تأجيل مواجهتهما في 
نهائي دوري أبطال افريقيا اجلمعة املقبل 
بفي ستاد القاهرة بدعوى وجود بعض 
اإلصابات بڤيروس كورونا، خاصة في 
فريق األهلي الذي زادت احلاالت به الى 
أربع حاالت، بعد ثبوت إصابة جنم الفريق 
وليد ســليمان، باإلضافة الى محمود 
كهربا وصالح جمعة ومحمد شريف، 
والعائد من اإلعارة أحمد ياسر ريان. 
وفي الزمالك تنحصر في الظهير حازم 
إمام، فيما نفى املغربي أشرف بن شرقي 

الشائعات القوية التي ترددت عن إصابته. 
ومع تأكيد إقامة النهائي مبوعده مبلعب 
ســتاد القاهرة، تلقى االحتاد املصري 
موافقــة «كاف» على تواجد ما ال يزيد 
على عشــرة آالف مشجع من جمهور 
الناديني في املباراة، لكن لم تصدر موافقة 
أمنية على ذلك حتى اآلن، والبد أيضا 
من موافقة وزارة الصحة املصرية، التي 
تنبه بقوة اآلن على عدم حدوث جتمعات، 
إال وفق إجراءات احترازية مشددة ملنع 

انتشار العدوى بڤيروس كورونا.
وأكد محمد فضــل، عضو اللجنة 
اخلماســية إلدارة االحتــاد املصري 
لكرة القــدم، أن «كاف» حدد يوم ١٠ 
ديسمبر املقبل إلقامة السوبر األفريقي 

في القاهرة، حيث ينتظر نهضة بركان 
املغربي بطل الكونفيدرالية، الفائز من 
مباراة الزمالك واألهلي في نهائي دوري 

األبطال.
إلى ذلك، أعلن د.حســام حسني، 
رئيس اللجنة العلمية ملكافحة ڤيروس 
كورونا بوزارة الصحة املصرية، تعافي 
محمد صالح جنم ليڤربول من ڤيروس 
كورونا، وأنه بدأ التدريبات بالفعل، فيما 
يخضع محمد النني جنم أرسنال ملسحة 
جديدة اليوم للتأكد من ســالمته قبل 

العودة إلى التدريبات.
من جانب آخر، يغــادر اليوم إلى 
جيبوتــي فريق الكــرة األول بنادي 
املقاولون العرب بقيادة عماد النحاس 

خلوض مباراة الذهاب في دور الـ ٦٤ 
للبطولــة الكونفدرالية أمام فريق أرتا 
ســوالر، والتي تقام يوم ٢٩ نوفمبر 
اجلاري. إلى ذلك، وصل الثنائي التونسي 
فرجاني ساســي وعلي معلول، العبا 
الزمالك واألهلي إلى القاهرة، للمشاركة 
مع قطبي الكرة املصرية في نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، بعدما تعطل وصولهما 
على مدار اليومني املاضيني بسبب عطل 
في الطائرة اخلاصة برحلتهما قبل أن 
يستقل الثنائي طائرة صباح امس ووصال 
إلى مطار القاهرة الدولي، وبالتزامن مع 
ذلك، وصل العب الزمالك املغربي أشرف 
بن شرقي للقاهرة، حتى تكتمل الصفوف 

البيضاء في معسكر مواجهة األهلي.

السد يحسم كالسيكو دوري قطر
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تتطلع أندية برشلونة ويوڤنتوس وتشلسي 

وإشبيلية إلى حسم تأهلها الثالثاء لدور الـ ١٦ 

من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك قبل 
جولتني على ختام دور املجموعات.

ويســعى برشــلونة إلى نســيان مشكالته 

احمللية، حيث تعرض لثالث هزمية في الدوري 

اإلسباني أمام أتلتيكو مدريد ٠-١ هي األولى له 

أمام منافسه منذ ١٠ سنوات، ليقبع في املركز 

الثاني عشر، ويحل ضيفا على دينامو كييڤ 

األوكراني فــي املجموعة الســابعة، مفتقدا 

مدافعيه املصابني األسبوع املاضي جيرارد 
بيكيه وسيرجي روبرتو.

ويتصدر برشــلونة الترتيب (٩ نقاط) 

أمام يوڤنتوس اإليطالي (٦) الذي يستقبل 

فرنتسفاروش املجري صاحب نقطة بالتساوي 

مع دينامو كييــڤ، علما أن فارق املواجهات 

املباشرة يحسم موقع فريقني يتعادالن بالنقاط.

وســيضع الفوز برشلونة في ثمن النهائي 

على أمل تصدر مجموعته للمرة الـ ٢٢ (رقم 

قياسي)، فيما يأمل يوڤنتوس إحراز النقاط 
ملرافقته أيضا حال فوزهما.

وباإلضافــة إلــى جنمــه املتألــق 
البرتغالــي كريســتيانو رونالدو 
يستطيع يوڤنتوس االعتماد على 
مهاجمه اإلسباني الفارو موراتا 
الذي سجل ٤ من أهداف الستة 
في هذه املسابقة هذا املوسم، 

متساويا في صدارة ترتيب الهدافني مع ٣ العبني 

آخرين هم اإلجنليزي ماركوس راشفورد (مان 

يونايتد)، النرويجي إيرلينغ هاالند (دورمتوند) 
والبرتغالي ديوغو جوتا (ليڤربول).

ويلهث فريق السيدة العجوز الى إحراز ثالث 

لقب له في هذه املســابقة علمــا أن آخرها كان 

عــام ١٩٩٦ عندما بلغ بعدها املباراة النهائية ٤ 

مرات وخسرها جميعها: أمام ريال مدريد ٠-١ 

عــام ١٩٩٨، ميالن بركالت الترجيح عام ٢٠٠٣، 

برشلونة ١-٣ عام ٢٠١٥ وريال مدريد ١-٤ عام 

٢٠١٧. وفي املجموعة اخلامســة، يبحث كل من 

تشلسي واشبيلية عن بطاقتني مبكرتني، عندما 

يحــل األول على رين الفرنســي والثاني على 

كراســنودار الروســي في مباراتني تقامان في 

توقيت مبكر. وفي حال فوزهما، سيرفع حامال 

لقب الدوري األوروبي في الســنتني األخيرتني 

رصيدهمــا إلى ١٠ نقاط، وبفــارق ٩ نقاط عن 

متذيلي الترتيب، وبالتالي يضمنان التأهل قبل 
جولتني من ختام دور املجموعات.

ولم يدخل شباك تشلسي في املسابقة القارية 

هذا املوسم أي هدف حتى اآلن، وقد تغلب على 

رين ذهابا بثالثية نظيفة، بينها هدفان لفيرنر 
من ركلتي جزاء.

باريس للثأر

ويخوض باريس ســان جرمان الفرنسي 

وصيــف البطولــة املوســم املاضــي مباراة 

مصيريــة ضــد ضيفه اليبزيــغ حيث يبدو 

بحاجة ماسة لتحقيق الفوز في مجموعة ثامنة 

يتصدرها مان يونايتد (٦ نقاط) بالتساوي 
مع اليبزيغ.

ومني فريق العاصمة الفرنسية بخسارتني 

في ثالث مباريات في املسابقة القارية، واحدة 

على أرضه بطريقة مفاجئة أمام مان يونايتد 

١-٢ فــي مســتهل دور املجموعــات، وثانية 

بالنتيجة ذاتها أمام اليبزيغ، وبالتالي يريد 

الثــأر من الفريق األملانــي وإنعاش آماله في 
التأهل.

ويبدو مستوى سان جرمان متذبذبا في 

اآلونة األخيرة، حيث سقط محليا أمام موناكو 

٢-٣ بعد أن تقدم عليه بهدفني نظيفني.

في املقابل، يتطلع يونايتد الى اســتعادة 

توازنه من خالل الفوز على باشــاك شــهير 

التركي بعد تلقيه خسارة مفاجئة ذهابا في 
إسطنبول ١-٢.

ويسعى بوروســيا دورمتوند لالقتراب 

أكثر من التأهل في املجموعة السادسة التي 

يتصدرها برصيد ٦ نقاط عندما يستقبل كلوب 

بروج البلجيكي في مباراة سهلة نسبيا، السيما 

أن الفريــق األملاني تفوق على منافســه في 

عقر داره بثالثية نظيفة في اجلولة املاضية.

ويريد التسيو اإليطالي الذي ميلك ٥ نقاط، 

أن يحــذو حذوه من خالل الفوز على ســان 
بطرسبورغ الروسي.

ليل يعود إلى الوصافة مجددًا

كومان يستبعد ميسي!
أعلن رونالد كومان املدير الفني لفريق برشــلونة استبعاد 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة الفريق ملواجهة 
دينامو كييڤ األوكراني. وقرار كومان باستبعاد ميسي وكذلك 
العب خط الوسط فرينكي دي يونغ مبنزلة مفاجأة ضخمة.
وقال كومان: «قررنا عدم إشراك ميسي ودي يونغ وضعنا 

جيد في دوري األبطال، وهما يحتاجان إلى راحة».
جتدر اإلشارة إلى أنه كان من املتوقع أن يشارك دي يونغ 
في مركز قلب الدفاع نظرا إلصابة جيرارد بيكيه وصامويل 

أومتيتي ورونالد أروخو.

مدڤيديڤ بطل «املاسترز» 
للمرة األولى في تاريخه

اســتعاد ليل املركز الثاني بفوزه الساحق على ضيفه لوريان 
برباعية نظيفة في املرحلة احلادية عشــرة من بطولة فرنســا 
لكرة القدم ليضيق الفارق إلى نقطتني عن باريس سان جرمان 

املتصدر الذي سقط في افتتاح املرحلة أمام موناكو ٢-٣.
ورفع ليل رصيده الى ٢٢ نقطة مقابل ٢٤ لسان جرمان، في حني 
يأتي ليون في املركز الثالــث برصيد ٢٠ نقطة بعد فوزه على 
اجنيه ١-٠، متقدما بفارق األهداف عن مونبلييه الذي حقق فوزا 
مثيرا على ستراسبورغ ٤-٣. وصمد لوريان ٢٩ دقيقة قبل أن 
تتلقى شباكه هدفا أول عن طريق التركي يوسف اليازجي. وفي 
الشوط الثاني، أجهز أصحاب األرض على منافسهم بتسجيلهم 
ثالثة أهداف جديدة تناوب على تســجيلها اليازجي أيضا (٥١) 

والبرازيلي لويز اراوجو (٥٧) والكندي جوناثان ديڤيد (٩٠).
والفــوز هو األول لليل بعد ثالث مباريــات لم يذق فيها طعم 
االنتصار بالدوري احمللي. وفي املباراة الثانية ســجل مهاجم 
زميبباوي تينو كاديويري هدفا متأخرا ليخرج ليون فائزا على 

اجنيه بهدف وحيد.

توج الروسي دانييل مدڤيديڤ بلقب بطولة املاسترز اخلتامية، 
التي جتمع ســنويا أفضل ثمانية العبني خالل املوسم، للمرة 
األولى في مسيرته بعد قلبه الطاولة على النمساوي دومينيك 
تييــم الثالث والفوز باملباراة النهائيــة ٤-٦ و٧-٦ (٧-٢) و٦-٤ 
فــي لندن التي حتتضن احلدث للمرة األخيرة قبل انتقاله الى 
تورينو. وتوج الروســي باللقب في مشاركته الثانية وذلك من 
دون أن يخسر أي مباراة، بعد أن فاز في دور املجموعات على 
الصربي نوفاك ديوكوڤيتش (األول) واألملاني ألكسندر زفيريف 
واألرجنتيني دييغو شفارتسمان، قبل أن يقصي اإلسباني رافايل 
نادال (الثاني) من نصــف النهائي ويحرمه من فرصة محاولة 
الفوز باللقب للمرة األولى. وشاءت األقدار أن يكون مدڤيديڤ 
آخر بطل يتوج في لندن، بعد أن كان مواطنه نيكوالي دافيدنكو 
أول بطــل في العاصمة اإلجنليزية التي احتضنت البطولة منذ 

٢٠٠٩ لكنها ستنتقل الى تورينو اعتبارا من ٢٠٢١.

«الريدز» ال ُيقَهر في معقله ويضرب ليستر بالثالثة
رفع ليڤربول رقمه القياسي 
في عدد املباريات التي لم يهزم 
فيها على أرضه بالدوري احمللي 
الى ٦٤ (٥٣ فوزا و١١ تعادال)، 
بتغلبه على ليســتر ســيتي 
٣-٠ ضمــن مباريات املرحلة 
التاســعة من بطولة اجنلترا 
لكــرة القدم التــي انتزع فيها 
ارسنال تعادال سلبيا محظوظا 

مع ليدز يونايتد.
وحلق ليڤربول بتوتنهام 
املتصــدر، وكالهمــا ميلك ٢٠ 
نقطــة لكــن األخيــر يتفوق 
بفــارق األهــداف (١٢ مقابــل 
٥)، في حني فشــل ليستر في 
استرداد الصدارة وتراجع إلى 
املركز الرابع برصيد ١٨ نقطة 
بفارق األهداف وراء تشلسي.

على ملعب «انفيلد»، حافظ 
ليڤربول على سجله اخلالي من 
الهزائم في أرضه على مدى ٦٤ 
مباراة وحتديدا منذ سقوطه 

أمام كريستال باالس ١-٢ في 
٢٣ ابريل عام ٢٠١٧، أي أكثر من 
ثالث سنوات ونصف السنة، 
بفوزه على ليستر سيتي بطل 
الــدوري عــام ٢٠١٦ بثالثيــة 
نظيفة، محققا رقما قياســيا 

شخصيا جديدا.
وللمفارقــة كان ليڤربول 
حقق سلســلة من ٦٣ مباراة 
من دون هزمية في الفترة من 
فبرايــر ١٩٧٨ وديســمبر عام 
١٩٨٠ قبل أن يسقط أمام ليستر 

سيتي في يناير عام ١٩٨١.
استمر ليڤربول في فرض 
أفضليته ثم جاء هدف التقدم 
النيــران الصديقة  بواســطة 
عندما حاول املدافع االيرلندي 
جــون ايفانز تشــتيت الكرة 
برأسه من ركلة ركنية فحولها 

خطأ داخل شباكه (٢١).
وتابــع ليڤربول أفضليته 
وجنــح في إضافــة هدف ثان 

حمل توقيع جوتا (٤١). وبات 
غوتــا أول العــب فــي تاريخ 
ليڤربول يسجل في أول اربع 
مباريات بيتية له على التوالي 
في صفــوف الفريــق األحمر 
بحســب احصائيــة «اوبتــا» 
العامليــة. وأضــاف فيرمينو 

برأسية الهدف الثالث (٨٦).
وصمد ارسنال الذي لعب 
بعشــرة العبني معظم فترات 
الهجمات  أمام  الثاني  الشوط 
املتكررة ملضيفه ليدز يونايتد، 

ليخرج بالتعادل السلبي.
البطاقــة  ورفــع احلكــم 
احلمــراء فــي وجــه مهاجــم 
أرسنال العاجي نيكوال بيبي 
الذي نطح منافســه املقدوني 
ايجان اليوسكي في الدقيقة ٥٢.

والتعادل هو األول ألرسنال 
هذا املوسم مقابل ٤ انتصارات 
ومثلها هزائم، ليقبع في املركز 

احلادي عشر بـ ١١ نقطة.

سوسييداد وحيدًا في الصدارة.. وڤالنسيا يتجنب السقوط
بقــي ريال سوســييداد 
وحيدا في الصدارة بتحقيقه 
فوزه السادس تواليا، والذي 
جــاء على حســاب مضيفه 
فــي   ١-٠ قــادش  القــوي 
املرحلة العاشرة من الدوري 
اإلسباني لكرة القدم. وبعد 
أن دخل الى مباراته وقادش 
السادس وهو في الصدارة 
بفارق األهداف عن أتلتيكو 
مدريــد، الذي أصبــح ثانيا 
بفوزه على برشــلونة ١-٠ 
وتعادل الوصيف الســابق 
ڤياريــال مــع ريــال مدريد 
اللقــب ١-١، جنــح  حامــل 
النادي الباسكي في العودة 

من ملعــب مضيفه بنقطته 
الثالثــة والعشــرين التــي 
جعلته وحيدا في الصدارة 
بفارق ثالث نقاط عن نادي 

العاصمة.
وبنقاطه الـ ٢٣ من أول ١٠ 
مباريات، عادل سوسييداد 
بحسب «أوبتا» لإلحصاءات 
أفضــل انطالقة موســم في 
تاريخه التي حققها موسم 
١٩٨١-١٩٨٢ حــني تــوج في 
نهايــة املطاف بطــال للمرة 
الثانيــة تواليــا. ويديــن 
إلى السويدي  سوســييداد 
ألكسندر ايزاك الذي سجل 
الهدف الوحيد بكرة رأسية 

إثر عرضيــة من البلجيكي 
عدنان يانوزاي (٦٦).

وجتنب ڤالنسيا هزمية 
خامسة له هذا املوسم بعدما 
حــول تخلفه أمــام مضيفه 
أالڤيــس بهدفــني خلواكيم 
نافارو (٢) ولوكاس بيريز 
(١٦ مــن ركلة جــزاء)، إلى 
تعادل في ربع الساعة األخير 
تقريبا بفضل هدفي البديل 
مانويل فاييخو (٧٣) وهوغو 

غيامون (٧٨).
ورفع ڤالنسيا رصيده إلى 
١٢ نقطــة في املركز الثامن، 
مقابل ١٠ ألالڤيس في املركز 

الرابع عشر.

صدارة ميالن بأمان مع «السلطان»
ضرب النجم السويدي املخضرم زالتان 
إبراهيموڤيتش وقاد ميالن إلى استعادة نغمة 
الفوز والبقاء في الصدارة، وذلك بفوزه على 
نابولي في ملعب األخير للمرة األولى منذ ٢٠١٠ 
بنتيجة ٣-١ فــي املرحلة الثامنة من الدوري 
اإليطالي. على ملعب «سان باولو» وبعد هزمية 
قاســية على أرضه أمام ليل الفرنسي ٠-٣ 
في «يوروبا ليغ» ثم التعادل في الدوري في 
«سان سيرو» أيضا أمام هيالس فيرونا ٢-٢، 

جدد ميالن املوعد مــع االنتصارات بفضل 
إبراهيموڤيتش الذي سجل الهدفني، األول بكرة 
رأسية إثر متريرة عرضية من الفرنسي تيو 
هرنانديز (٢٠)، والثاني بركبته بعد عرضية 

من الكرواتي أنتي ريبيتش (٥٤).
وقلص البلجيكي درايز مرتنز الفارق (٦٣) 
في مباراة أكملها فريقه بعشرة العبني بعد 
انذارين للفرنسي تييمويه باكايوكو (٦٥)، قبل 
أن يعيد البديل النرويجي ينس كريستيان 

هوغي الفارق الى سابقه بتسجيله هدفه األول 
في الدوري اإليطالي (٩٥).

وانفرد إبراهيموڤيتش مجددا في الصدارة 
بفارق هدفني عن جنم يوڤنتوس البرتغالي 
كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفه العاشر في 
ثماني مباريات، ووحدهما الهولندي ماركو ڤان 
باسنت (١٢ موسم ١٩٩٢-١٩٩٣) والسويدي غونار 
نوردال (١٠ موسم ١٩٥٠-١٩٥١) سجال أكثر منه 

في ٨ مراحل بحسب «أوبتا» لإلحصاءات.

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
دوري أبطال أوروبا ـ (اجلولة الـ٤)

٨:٥٥beIN sports HD١رين ـ تشلسي
٨:٥٥beIN sports HD٢كراسنودار ـ إشبيلية

١١:٠٠beIN sports HD٣يوڤنتوس ـ فرنتسفاروش
١١:٠٠beIN sports HD١دينامو كييف ـ برشلونة

١١:٠٠beIN sports HD٥بوروسيا دورمتوند ـ كلوب بروج
١١:٠٠beIN sports HD٤التسيو ـ زينيت
١١:٠٠beIN sports HD٦باريس ـ اليبزيغ

١١:٠٠beIN sports HD٢مان يونايتد ـ باشاك شهير

تتطلع أندية برشلونة ويوڤنتوس وتشلسي 

من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك قبل 

احمللية، حيث تعرض لثالث هزمية في الدوري 
اإلسباني أمام أتلتيكو مدريد 

الثاني عشر، ويحل ضيفا على دينامو كييڤ الثاني عشر، ويحل ضيفا على دينامو كييڤ 

فرنتسفاروش املجري صاحب نقطة بالتساوي 
فرنتسفاروش املجري صاحب نقطة بالتساوي 
فرنتسفاروش املجري صاحب نقطة بالتساوي 

املباشرة يحسم موقع فريقني يتعادالن بالنقاط.

قياسي)، فيما يأمل يوڤنتوس إحراز النقاط قياسي)، فيما يأمل يوڤنتوس إحراز النقاط 

يستطيع يوڤنتوس االعتماد على يستطيع يوڤنتوس االعتماد على 

«البرسا» و«اليوڤي»..
 الطريق مفروش لتأهل مبكر
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«الداخلية» حتّذر من فتح رسائل مجهولة

أصــدرت وزارة الداخليــة يوم امس 
جملة من االرشــادات التــي حتول دون 
سرقة ارصدة املواطنني واملقيمني بحيل 
متنوعة، مشددة على ضرورة عدم فتح 
رسائل ســواء كانت نصية او عبر احد 

التطبيقات سواء واتساب او غيرها.
٭ عدم اســتخدام الشــبكات الالسلكية 

.(Public Wi-Fi) العامة
٭ تســوق من خــالل املواقع الرســمية 
واملعروفــة فقط مع التأكد من ان املوقع 

يستخدم بروتوكول (https) اآلمن.
٭ عدم فتح الرسائل مجهولة املصدر سواء 
(بريد إلكترونــي أو تطبيقات التواصل 
االجتماعي أو رسائل نصية) او الضغط 
على الروابط املرفقة بها او فتح املرفقات.

٭ عدم مشــاركة أي معلومات بنكية او 
شــخصية او اإلفصاح عنها عبر الهاتف 

او شبكة اإلنترنت.

٭ استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة 
حتتوي على حروف، ورموز، وأرقام وأال 
يقل طولها عن ١٤ خانة جلميع احلسابات 

اإللكترونية والبنكية.
٭ احملافظة على ســرية كلمــات املرور 

وعدم مشاركتها مع اي شخص.
 (٢FA) ٭ تفعيل خاصية التحقق املتعدد
جلميع احلسابات اإللكترونية والبنكية.

٭ حتديث األجهزة والتطبيقات املستخدمة 
آلخر إصدار.

٭ حتميــل وتنصيــب برامــج موثوقة 
ملكافحــة البرمجيات الضــارة مع إدامة 

حتديثها.
٭ يفضل استخدام بطاقة االئتمان مسبقة 

الدفع لتقليل حجم األضرار إن حدثت.
٭ إبــالغ اجلهات املختصــة في حال مت 
التعــرض ألي عملية نصــب او احتيال 

إلكتروني.

دعت إلى استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة حتتوي على حروف ورموز

 «بدون» شرع في طعن رجلي أمن لتوقيفه وهو يصلي خارج مسجد

اتهام مدمن بالشروع في االنتحار داخل نيابة اجلهراء بسيف

محمد اجلالهمة ـ أحمذ خميس

قال مصدر امني ان شــخصا من غير محددي 
اجلنسية مت التحقيق معه في مخفر شرطة اجلليب 
حيث أقر بأنه شــرع بطعن رجــال األمن. وعند 
ســؤاله: ملاذا فعلت ذلك وأخرجت ســكينا كانت 
في يدك؟ أجاب: «الشــرطة كفار» وجهات أخرى 
فاسدة، مشيرا الى انه مت تسجيل قضية حملت 
اسم التهجم على رجال االمن والسب. وردا على 
سؤال ما إذا كان الشخص سيحال للطب النفسي، 

قال املصدر: هذا األمر ليس من مسؤوليتنا وكل ما 
حدث اننا حققنا مع الشخص ومت تدوين أقواله. 
وردا على سؤال آخر قال املصدر: ال يعرف ما إذا 
كان الشخص لديه ملف في الطب النفسي أم ال.

وحــول تفاصيل القضية قال مصدر أمني ان 
إحــدى دوريــات األمن ولدى قيامهــا بجولة في 
منطقة اجلليب شــاهدت شخصا يقوم بالصالة 
الــى جــوار مركبته رغم أن املســجد مفتوح وال 

يوجد به ازدحام.
وأردف املصــدر: انتظــر رجال األمــن انتهاء 

املصلي من صالتــه ومن ثم جرى االقتراب منه 
وطلــب هويته حيث رفض في بداية األمر وقال 

من سيمنحني هويتي مرة اخرى.
وحينما أصر رجل األمن على أن يرى هويته 
فوجئ بأنه يخرج سكينا كانت في جيبه وشرع 
في طعن رجل األمن لتتم السيطرة عليه من قبل 
رجل األمــن ومرافقه وتبني انه من غير محددي 
اجلنسية ويبلغ من العمر ٤٩ عاما. وذكر املصدر 
ان الشــخص دخل الدورية وأخذ يردد: الشرطة 

كفار والى ذلك من العبارات.

سعود عبدالعزيز

انتهت مغامرة شــخص من غير محددي 
اجلنســية ٤١ عـــاما باالنتحار داخــل نيابة 
اجلهــراء، حيــث متت الســيطرة عليه عقب 
اقتحام الغرفة التي يحتمي بها ومن ثم سحب 
ســيف كان بحوزته ويلوح بأن يســتخدمه 

في االنتحار.
واستطاع رجال االمن السيطرة على املتهم 
بعد ان اصاب نفسه بجرح في اليد او محاولة 
لقطع شرايني يده ومت اقتياده الى مستشفى 

اجلهراء ووضعه حتت احلراسة املشددة حلني 
اعادة التحقيق معه في قضيتني، األولى التي 
كان متواجدا على اثرها داخل النيابة والثانية 
تلك التي اضيفت الى سجله عصر امس وهي 

الشروع في االنتحار.
إلى ذلك، قال مصدر امني ان الشخص كان 
متواجدا في النيابة للتحقيق معه في قضية 
متعلقة بحيازة املواد املخدرة واالجتار فيها.
وبحسب مصدر امني فإن رجال املباحث 
الذين كانوا برفقة املتهم فوجئوا به وهو من 
غير محددي اجلنســية يدخل احدى الغرف 

بشكل مفاجئ ويشهر سيفا ولم يعرف كيف 
حتصل عليه، ومن ثم لوح بقتل نفسه طالبا 
استدعاء شخصية نيابية مهمة ليتحدث إليها.

وأضاف املصدر: حلت حالة من االستنفار 
ومتت الســيطرة على املتهــم ورفض طلبه 
بأن يقابل الشخصية النيابية والتحفظ على 

السيف الذي استخدمه.
وأكد املصدر ان رجال االمن سوف يفتحون 
حتـــقيقا اضـــــافيا ملعــرفة الشخص الذي 
ادخل السيف ونسق مع املتهم في سيناريو 

الواقعة.

احملقق سأله عن األسباب فقال: «الشرطة كفار» ووصف جهات بالفساد

فتح حتقيق في كيفية وصول أداة اجلرمية إليه ورفض طلب مقابلة شخصية نيابية

إضافة تهمة كسر أنف 
شرطي ملتعاَطني داخل 

نظارة «املكافحة»

انهيار سقف مبنى
قيد اإلنشاء بال إصابات
في «عبداهللا املبارك»

محمد اجلالهمة

طلــب وكيل نيابــة اجلهراء بتســجيل قضية اعتداء 
بالضرب على موظف عام وبتصنيف جنايات ضد موقوفني 
فــي نظارة االدارة العامة ملكافحــة املخدرات، وارفق في 
ملف القضية تقرير جاء فيه كسر في عظام االنف وجرح 
قطعي اســفل الظهر. وبحســب مصدر امني، فإن محقق 
مخفر شرطة مبارك الكبير استمع صباح امس الى اقوال 
شــرطي يعمل في االدارة العامة ملكافحة املخدرات حيث 
قال انــه وخالل قيامه بإدخال احد املوقوفني اجلدد، قام 
موقوفان في قضية تعاط بسحبه الى النظارة واالعتداء 
عليه بالضرب بشكل مبرح. هذا، وجار استدعاء املدعى 
عليهما من داخل نظارة االدارة العامة ملكافحة املخدرات.

عبداهللا قنيص

«مادام لم تقع أي أضرار بشــرية، فال داعي لتسجيل 
قضية وسأناقش سبب االنهيار مع املقاول» هذا ما ذكره 
مواطــن لرجال األمن الذين انتقلــوا للتعامل مع انهيار 
سقف مبنى قيد االنشاء في منطقة عبداهللا املبارك، وكانت 
عمليات الداخلية تلقت بالغا يفيد بانهيار مبنى، وعلى 
الفور انتقل الى موقع البالغ رجال االطفاء واألمن، وبعد 
التقصي تبني ان احلادث لم يتسبب إال في أضرار مادية، 
وبســؤال صاحــب البالغ ما إذا كان يرغب في تســجيل 

قضية، أجاب بالنفي.

السقف انهار من دون أضرار

دوريات النجدة واإلطفاء وصلت إلي موقع البالغ 

ل دعوى  «اجلنايات» تؤجِّ
تسريبات «أمن الدولة»

إلى ٤ يناير بعد جلسة سرية

مواطن عائد يهني موظف 
«Tصحة في الـ«٤

عبدالكرمي أحمد

أجلت محكمة اجلنايات دعوى تسريبات إدارة أمن الدولة، 
إلى الرابع من يناير املقبل للتعقيب على أقوال مساعد مدير 

إدارة أمن الدولة التي أدلى بها أمس أمام احملكمة.
وصرحت هيئة احملكمة التي عقدت برئاســة املستشار 
د.حمد املال، لدفاع أحد املتهمني باستخراج صورة طبق األصل 
من قرار نقله الداخلي، وشهادات طبية له من مستشفيات 

األميري والعسكري والطب النفسي.
وتخللت جلسة أمس مثول املتهمني الضابطني مع دفاعهما 
وبحضور الشاهد الذي استمعت احملكمة إلى شهادته بجلسة 

سرية.
ويتهم بالدعوى مسؤولون وضباط في اجلهاز مبخالفة 
قوانني اجلزاء وإساءة استعمال أجهزة االتصاالت الهاتفية 

وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية املعلومات.
وكانت وسائل التواصل االجتماعي قد تداولت بامتعاض، 
تســجيالت «مرئية - صوتيــة» لكاميــرات مثبتة بأنحاء 
متفرقــة فــي إحدى غرف جهــاز أمن الدولــة، ويظهر فيها 
أشــخاص بينهــم ضباط وهم يتحدثون تــارة عن اختراق 
حسابات بعض السياسيني واملواطنني في «تويتر»، وتارة 
أخرى عن قضية كبيرة مت تداولها في نيابة األموال العامة.

وســبق أن أصدرت وزارة الداخليــة بيانا أكدت فيه أن 
هذه التســريبات تعود إلى العــام ٢٠١٨، مضيفة أن الوزير 
أنس الصالح أمر بإيقاف مدير اجلهاز وســبعة ضباط عن 

العمل حلني انتهاء القضية.

محمد اجلالهمة

أحيــل مواطن في العقد اخلامس من عمره الى مخفر 
شــرطة اجلليب على خلفية اتهامــه بإهانة موظف عام 
يعمل في وزارة الصحة، فيما تبني من التحقيقات ان إهانة 
املفتش املدعي وهو مصري اجلنسية جاءت على خلفية 
اعتراضه على اإلجراءات الصحية، واستنادا الى مصدر 
امني فإن ضابط مبنى مطار الكويت الـ T٤ أحال تقريرا 
الى مخفر شرطة اجلليب جاء فيه أن مواطنا من مواليد 
١٩٧٥ ولدى وصوله قادما من إحدى الدول اخلليجية قام 
بإهانة مفتش صحة مصري اجلنسية، حيث قام املسافر 

بالتعدي على الطرف الثاني عقب مشادة كالمية.

امرأة تعرقل السير لشرطي:
«حرك البهدلك أنا مو أتكلم مع عسكري»

أمر بضبط مواطن شرع في طعن زوجته بالسكني

أمير زكي

رفضت  مواطنة (٤٥ عاما) 
اخلضــوع للتحقيق من قبل 
محقق مخفر شرطة كيفان على 
خلفية اتهامها بإهانة موظف 
عام وإساءة استخدام هاتف 
نقال حيث دخلت الى منزلها.

وبحسب مصدر امني فإن 
بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
١١٢ يفيد بوجود مركبة تعرقل 
السير في منطقة كيفان ق٦، 

محمد اجلالهمة

وجه وكيل نيابة الفروانية 
بضبــط وإحضــار مواطــن 
للتحقيــق معــه فــي مزاعم 
زوجتــه بأنه اقتحــم منزل 
والدهــا حيث يقيــم بإحدى 
الفروانية  مناطق محافظــة 
وفي يده سكني محاوال قتلها، 
ولكنهــا احتمت بــأن دخلت 
الى احــد احلمامات وأغلقت 
بابه على نفسها وأيضا قيام 
شــقيقها بالتدخل ومقاومة 

مو اتكلم مع عســكري.. وانا 
بصورك وراح انشر صورك 

وانت واقف جديه وراي». 
واضـــاف املصـــدر: تــم 
االستماع الى افادات الشرطي 
حيث ذكر انه تعرض لإلهانة 
وان املدعــى عليهــا اجابــت 
بصعوبــة عــن ســؤال: هــل 
بيتك هنــا؟ هل انِت صاحبة 
املنزل الــذي تتوقفني امامه؟ 
فقالت: نعم، ثم تركت السيارة 
ودخلــت الى املنــزل وحضر 

القضية  وحول تفاصيل 
قال مصدر امني ان مواطنة 
في العقــد الثالث من عمرها 
ومقيمــة في إحــدى املناطق 
التابعة حملافظــة الفروانية 
تقدمت الى املخفر وقالت انها 
على اثر خالف ومشادات بينها 
وبني زوجها الذي يكبرها بـ ٣ 
أعوام غادرت منزل الزوجية 
وتوجهت الى منزل والدها، 
وإذ بها تفاجأ بالزوج يكسر 
الباب اخلارجي ملنزل والدها 
وفي يده سكني، وهو ما دفعها 

شقيق السيدة ومت الطلب منه 
ان يأتــي بهويتها واحلضور 
الى املخفر وهذا ما لم يحدث 
ومت حتريــر مخالفة مرورية 
لها وهي اعاقة حركة الســير 
وجار استدعاء السيدة طوعا 
للتحقيــق وفــي حــال عــدم 
الطوعي  امتثالها لالستدعاء 
ميكن ادراج اسمها في قوائم 
املطلوبني للتحقيق في املخفر 
املعني بذلك وهو مخفر شرطة 

كيفان.

للهرب الى احدى الغرف ليقوم 
الزوج بكســر زجــاج الباب 
وفتحه من الداخل لتندفع الى 
احد احلمامات وحتكم إغالق 
البــاب عليها ليحاول الزوج 
كسره دون ان يتمكن من ذلك 
نظرا لتدخل شــقيقها ومنع 
الــزوج من إمتــام جرميته. 
هــذا ومن املقــرر ان يخضع 
الزوج للتحقيقات خاصة في 
جزئية حمله سكينا باعتبار 
ان ذلك يشكل جرمية شروع 

في القتل.

اتهمت بإهانة موظف عام وتصويره دون تصريح

وعليه قامت العمليات باإليعاز 
لدورية بقيادة شرطي للتوجه 
الــى موقــع البــالغ ومعرفة 

حقيقة البالغ ومالبساته.
وأضــاف املصــدر: وصل 
الشــرطي الى موقــع البالغ 
وشوهدت مركبة بقيادة امرأة 
وتعرض حياة اآلخرين للخطر 
ولدى ثبــوت الدورية خلفها 
أخرجت الســيدة رأســها من 
النافــذة وقالــت: «انت ليش 
واقف وراي حرك البهدلك انا 

الــزوج ومنعه مــن ارتكاب 
جرمية الشروع في القتل او 
القتل، على حســب أقوالها. 
هذا وانتقل فنيون من األدلة 
اجلنائيــة الى موقــع البالغ 
للوقــوف على األضرار التي 
أحدثها الزوج قبل شــروعه 
في االعتــداء على زوجته اذ 
كسر زجاج احد االبواب كما 
كســر الباب اخلارجي ملنزل 
الزوجــة، وجــرى تســجيل 
القضيــة باعتبارهــا «عنف 

أسري».

ضبط باص ملغم بـ ٣٤٦ قنينة خمر في ساحة مطعم

اخلمور تفترش ساحة املخفر

عبداهللا قنيص

مت التحفظ على باص من قبل 
مباحث االحمدي متهيدا التخاذ ما 
يلزم من اجــراءات ومعرفة مالك 
الباص او من كان على متنه ويقوم 

باالجتار في املواد املسكرة.
وبحسب مصدر امني فإن دورية 
تتبــع امن االحمدي وخالل جولة 
امنية في منطقة املهبولة اشتبهت 
في باص ولــدى االقتراب منه فر 
شــخص كان بداخلــه جريا على 
االقدام تــاركا الباص ولدى فتحه 
تبني وجود ٣٤٦ قنينة خمر محلية 

سعة ليتر ونصف الليتر.

«اجلمارك»: إلغاء مزاد لبيع 
ساعات رولكس ملا تقتضيه 

مصلحة العمل

سعود عبدالعزيز

أعلنت اإلدارة العامة للجمارك إلغاء املزاد العلني الذي 
كان مزمعًا إقامته يوم األربعاء املوافق ٢٥ اجلاري، وذلك 
ملا تقتضيه مصلحة العمل حســب بيان صحافي تلقت 
«األنباء» نســخة منه. كما تضمن البيــان أن املزاد كان 
مقررا إقامته لبيع ساعات ماركة (رولكس) غدا األربعاء 
املوافق ٢٠٢٠/١١/٢٥، مبقر اإلدارة - (مسرح اإلدارة) في 

الباص الذي ضبطت بداخله اخلمورمنطقة الشويخ، الساعة ٣ عصرا.



أبعد من الكلمات
«النباتيون أشــد عرضة لكسور العظام من آكلي 

اللحوم»

دراسة ملعهد السرطان الوطني األميركي 
تؤكد أن كثافة عظام النباتيني غالبا أقل 

من آكلي اللحوم.

«فيالدلفيا تحظر كل التجمعات البشرية بأي أعداد 
وفي أي مكان»

بقناة  السياسي  املعلق  شــني هانيتي، 
فوكس نيوز.

«يستبعد االقتصاد الدولي كل ما ال يستطيع احتسابه 
باألرقام، وبالتالي يقدم لنا يقينا أعمى»

الفيلسوف الفرنسي ادغار موران مغردا 
عبر «تويتر».

«أزياؤنا إصدارات محدودة، تحصلون عليها ساعة 
نزولها فقط، فنحن ال نخزنها»

عارضــة األزياء كايلــي جينير، حتث 
متابعيها على التواجد عند طرح مجموعة 

أزيائها اجلديدة.

٤:٥٥الفجر

٦:١٨الشروق

١١:٣٤الظهر

٢:٣١العصر

٤:٥٠املغرب

٦:١١العشاء

العظمى: ٢٣
الصغرى: ١٢

أعلى مد: ٠٥:٥٥ ص ـ ٠٨:٠٣ م
أدنى جزر: ٠٠:٥٢ ص ـ ٠١:٤٠ ظ

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

فاطمة عبود زاير علي، أرملة فاضل حميد املوسى: ٦٩ عاما ـ 
ت: ٩٩٦٤٦٥٠٨ ـ شيعت.

بتله علي حسن الشواف، زوجة صالح أحمد الشواف: ٩١ عاما 
ـ ت: ٩٩٦٠٣٣٠١ ـ ٩٩٦٠٧١٩٩ ـ شيعت.

منى إبراهيم عبداللطيف احلوطي، زوجة بدر سالم عبدالرحمن 
الزايد: ٦٤ عاما ـ ت: ٩٨٨٨٠٥٠٠ ـ ٩٧٦٦٢٤٢٢ ـ شيعت.

حمد أحمد حمد الزمامي: ٤١ عاماـ  ت: ٩٩٥٢٩٥٧٤ـ  ٩٩٥٢٩٥٧٧ 
ـ شيع.

نادية صالح حمود محمد الشايجي: ٥٧ عاما ـ ت: ٩٥٥٠٠٠١٠ ـ 
٩٥٥٨٤٤٣٣ ـ شيعت.

عبداحملسن عبدالعزيز الدويش: ٨٠ عاما ـ ت: ٩٦٦٤٤٤٩٧ ـ 
٩٩٨٨٨٥٣٠ ـ شيع.

جمال عبدالوهاب يوسف احلجي: ٦٣ عاما ـ ت: ٦٥٠٠٦٠٧٠ ـ 
٦٩٩٣٣٣٩٠ ـ شيع.

محمد عبدالستار محمد علي بندر: ٥٩ عاما ـ ت: ٩٠٩٩٦٦٣٣ ـ 
٩٨٨٧٠٧٧٤ ـ شيع.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة
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تابعونا وتواصلوا معنا

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

اإلعالن عن لقاح ثالث بريطاني 
يدخل ضمن سباق مواجهة 

«كورونا».

الكويت حتصد ٤ جوائز للمرأة من 
رابطة نساء الشرق األوسط لألمن 

السيبراني.

   نتمنى أن يكون السباق 
       «إنسانيًا» وليس «ماليًا»!

  عفيه.. هاذي الهقوة.

السالوي.. مغربي األصل من التقاعد إلى قيادة حملة أميركا ضد «كورونا»
وخصصت احلكومة األميركية ميزانية 
١٠ مليارات دوالر لتمويل األبحاث وحتفيزها 
وتسريعها. ولكن شركة «فايزر» للصناعات 
الصيدالنيــة، التــي تقدمــت أخيــرا بطلب 
للسلطات الصحية املعنية للحصول على 
ترخيص للقاحها، كانت من أبرز الشركات 
التي أحجمــت عن االنضمام الــى العملية 
ورفضت التمويل احلكومي ألبحاثها بدعوى 
انها ال تريد الوقوع في قبضة البيروقراطية 
احلكومية وما يعنيه ذلك من تقييد حلريتها 

وتدخل في أبحاثها. 
ومع ذلك من املؤكد ان «عملية الســرعة 
القصوى» ســاهمت في حتفيز الشــركات 
املتنافسة، مبا في ذلك الشركات غير املشاركة 
فيها، على تســريع أبحاثهــا للتوصل الى 
لقاح. ومن احملتمل ان امتناع «فايزر» عن 
قبول التمويل كان بســبب اقتناعها بقرب 
توصل اختباراتها على لقاح فعال الى نتائج 
ايجابية، وهو ما جتلى أخيرا في تقدمها بطلب 
لترخيص اللقاح وهو الطلب الذي سينظر 
فيــه في ١٠ ديســمبر املقبــل والذي يرجح 
ان يأتي لصالح اجازة االســتخدام الطارئ 
للقاح. وهذا هوما دفع الســالوي لالعراب 
قبــل أيام عن أمله بأن يــؤدي تقبل اللقاح 
من قبل اجلمهور الى بدء عودة احلياة الى 

سابق عهدها، رمبا في مايو املقبل.

باالحترام في مجال انتاج وابتكار اللقاحات». 
وتتمثل املهمة امللقاة على عاتق الســالوي 
باإلشــراف على ادارة شراكة بني القطاعني 
العام واخلاص في الواليات املتحدة للعمل 
على انتاج وتوزيع سريعني لـ ٣٠٠ مليون 
جرعــة من لقاح أو لقاحات فعالة ومأمونة 
ضــد كوفيد-١٩ بحلــول يناير ٢٠٢١ وعلى 
تطوير عالجات ووسائل لتشخيص االصابة 

بالعدوى.

وعلى شهادة املاجستير. وكان في الرابعة 
والعشــرين مــن عمره عندما حاز شــهادة 
الدكتوراه في البيولوجيا اجلزيئية واملناعة 

من جامعة بروكسل احلرة.
وجــاءت تســمية الرئيــس ترامــب له 
كمستشــار لعمليــة «الســرعة القصوى» 
تتويجا ملســيرة حافلة باإلجنازات الطبية 
والبيولوجية أكســبته وصف الرئيس له 
بأنه «واحد من اكثر الرجال في العالم متتعًا 

لم يكن البلجيكي ـ األميركي املولود في 
املغرب منصف السالوي اسما معروفا لدى 
عامة الناس عندما قدمه الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب في حديقــة الزهور بالبيت 
األبيض في مايو املاضي كمستشار لـ«عملية 
السرعة القصوى» التي أطلقتها ادارته لتكون 

رأس حربة في التصدى لوباء كورونا.
ولكن السالوي كان يحتل آنذاك موقعا 
بارزا كعلم من أعالم علم املناعة واللقاحات 
في العالم، وكان قد أمضى ما يزيد على ٤٠ 
عاما في هذا املجال كانت ٣٥ منها في العمل 
في شركة «غالكســوكالين» املشهورة، في 
البداية كباحث لقاحات، قبل ان يعني مديرا 

لألبحاث والتطوير في الشركة.
خالل تلك السنوات أشرف السالوي على 
تطوير عدد من اللقاحات ضد أمراض خطيرة 
مثل سرطان عنق الرحم وااللتهاب املعوي 
لدى األطفال ووباء ايبوال. كما انه أمضى ٢٧ 
عامــا في اجراء أبحاث للتوصل الى اللقاح 
ضد املالريا الــذي أقرته الوكالة األوروبية 
لألدوية عام ٢٠١٥ واعتبر األول في العالم.
بدأت مسيرة السالوي في عالم االبحاث 
الطبيــة مــن مدينــة أغاديــر املغربية فور 
حصولــه على الشــهادة الثانوية في ســن 
السابعة عشرة ومغادرته الى بلجيكا حيث 
حصل على اجازة جامعية في علم األحياء 

البروفيسور منصف السالوي مع الرئيس األميركي ترامب في أحد املؤمترات الصحافية بالبيت األبيض

مدرسة لآلباء: ال تلقوا  أطفالكم من فوق السور!
قــد يكــون مألوفا بعض 
الشيء أن يلجأ بعض الطالب 
إلــى «الهرب» من املدرســة 
عن طريق تســلق أسوارها 
واالنتقال إلى العالم األرحب، 
حيث ال دروس وال أنظمة وال 

تسميع وال معلمني.
أما أن يتسلق طالب سور 
مدرســتهم للدخــول إليهــا 
بســبب تأخرهم عــن موعد 
إغالق أبوابها، فهذا خبر غير 

مألوف على اإلطالق.
لكــن يبــدو أن هــذا هو 
متاما ما تشتكي منه مدرسة 
ابتدائية في «أفينيون» جنوب 
فرنسا، فعدا عن انتهاكه نظام 
التقيد باملواعيد اعتبرت إدارة 
املدرسة ان ذلك السلوك يشكل 
خطرا على التالميذ الصغار.
وذكــر موقــع صحيفة 
«نيوزيالنــد هيرالــد» ان 
إدارة املدرسة اشتكت من ان 
بعض األهل الذين يتأخرون 
فــي إيصــال أطفالهــم الى 
املدرسة قبل املوعد احملدد 
إلغالق البوابة في الساعة 

فيه في لوحة كاريكاتيرية 
البوابــة  وضعتهــا علــى 
للتحذير من هذا السلوك. 
ويحمل الرسم الكاريكاتيري 
الذي يصور شخصا يقذف 
بطفل فوق الســور عبارة 

تقــول: «أنا ال ألقي أطفالي 
من فوق البوابة». وتنصح 
املتأخرين  الالفتــة األهــل 
بالعــودة مــع أطفالهم في 
الساعة العاشرة أو الثالثة 
بعد الظهر إليداعهم املدرسة.

طفل بجوار امللصق املطالب بعدم إلقاء التالميذ من فوق السور

٠٨:٣٠ صباحا يلجأون إلى 
«إلقاء» أطفالهــم من فوق 
السور الذي يبلغ ارتفاعه 

١٨٠ سنتيمترا.
إلــى  اإلدارة  وجلــأت 
املبالغ  التعبير  اســتخدام 

أول بطولة مالكمة نسائية 
مطلقة انطلقت في غزة

تايلور سويفت «فنان العام» 
للمرة السادسة

غــزةـ  أ.ف.پ: تعتمر مراهقتان فلســطينيتان خوذتني 
وقفازات وتنتظران بزيهما األحمر واألزرق أن يدق اجلرس 
في احللبة لبدء املنافســة، في نهائيات أول بطولة مالكمة 
نســائية مطلقة في قطاع غزة. وفي قبــو خافت اإلضاءة، 
التف حشد صغير من األصدقاء وأهالي الالعبات املشاركات 
حول احللبة، بينما كان بعض األطفال يراقبون املنافسة من 
خالل الشــبابيك. ووصل املتفرجون، الذين كانوا يضعون 
الكمامات الواقية من ڤيروس كورونا املســتجد، لتشــجيع 

املالكمات بصوت مرتفع كاد يحجب صوت املعلق.
كانت الالعبة فرح أبو القمصان (١٥ عاما) تتابع بطوالت 
املالكمة عبر اإلنترنت، قبل أن تقرر خوض غمار جتربة اللعب.

وتقــول الالعبة صاحبة اجلســد النحيــل «أتابع (على 
االنترنت) مالكمني مثل محمد علي كالي ومايك تايســون، 
يجب مشــاهدة مبارياتهم ألن طريقة لعبهم صحيحة، هم 
دائما يفوزون باملرتبة األولى». وتنافست في البطولة التي 
أقيمت اجلمعة إناث من فئات عمرية مختلفة حسب األوزان.

تقول ريتا أبو رحمة صاحبة الشعر البني الطويل وهي 
ترتــدي بزة رياضية «كثير من الناس يعتقدون أننا نقوم 
بشــيء خاطئ، وأننا خارجات عن العادات والتقاليد، لكن 
بالنسبة لي وألهلي واملجتمع القريب مني، فأنا أمارس شيئا 

عاديا جدا، وأهلي يدعمونني بشكل كبير».
وتضيف ابنة العشــرين عاما «بعد مشاهدتهن لي، فإن 

صديقاتي سيسجلن أيضا في هذه الرياضة».

لوس اجنيليس - رويتــرز: اختار اجلمهور تايلور 
سويفت للفوز بجائزة فنان العام في حفل توزيع جوائز 
املوسيقى األميركية الذي أقيم على الهواء مباشرة في لوس 
اجنيليس وسط قيود صارمة بسبب ڤيروس كورونا.

ورغم غيابها عن احلفل، صوت اجلمهور األحد لفوز 
سويفت باجلائزة للمرة السادسة، وهو رقم قياسي.

كما فاز الكنديان جاسنت بيبر وذا ويكند بثالث جوائز 
لكل منهما. وفاز بيبر بجائزة أفضل فنان ملوسيقى البوب  
/ الروك وجائزتي أفضل تعاون وأفضل أغنية ملوسيقى 
الريف عن عمل (١٠٠٠٠ ساعة) مع املغنيني دان + شاي. 
وفاز ذا ويكند بجائزة أفضل فنان ملوسيقى البوب/ الروك 
وأفضل ألبوم ملوســيقى سول آر آند بي عن عمله «أفتر 
أورز» (بعد ســاعات) وأفضل أغنية ملوســيقى سول آر 

آند بي عن أغنية «هارتلس» (بال قلب).
وفــازت فرقة بي.تــي.إس الكوريــة بجائزتي أفضل 
فرقة وأفضل مجموعة موسيقية ملوسيقى البوب/ روك.

الالعبة ريتا أبو رحمة

تايلور سويفت

ملشاهدة الڤيديو

بريطانيا: لقاح «أوكسفورد» فّعال بنسبة ٧٠٪.. مؤقتًا
ـ أ.ف.پ: أعلنــت  لنــدن 
البريطانية  شــركة األدويــة 
«أسترازينيكا»، في بيان امس، 
أن اللقــاح املضاد لـــ «كوفيد 
ـ ١٩» الــذي طورته بالتعاون 
مع جامعة أوكســفورد فعال 
املعــدل،  فــي   ٪٧٠ بنســبة 
ووصلــت فاعليته في بعض 
احلاالت إلى ٩٠٪، ما يضعه في 
اخلانة نفسها للقاحي «فايزر/ 

بايونتيك» و«موديرنا».
وقالت الشــركة في بيانها 
إن هذه نتائج مؤقتة لتجارب 
ســريرية أجريت على نطاق 
واســع فــي اململكــة املتحدة 
أنهــا  والبرازيــل، موضحــة 
ستقدم بســرعة هذه النتائج 
إلى السلطات بهدف احلصول 

على موافقة أولية.
ومــع فاعلية يبلغ معدلها 
٧٠٪ في الوقت الراهن، يبقى 
هذا اللقاح أقل إقناعا من لقاحي 
«فايزر/ بايونتيك» و«موديرنا» 
اللذين تتجاوز فاعليتهما نسبة 
٩٠٪، إال أنه يســتخدم تقنية 
اللقاحني  تقليديــة أكثر مــن 
املنافسني، ما يجعله أقل كلفة 
وأكثر سهولة للتخزين إذ إنه 
ال يحتاج إلى احلفظ في درجة 

حرارة منخفضة.
التفاصيــل، ترتفع  وفــي 
فاعليــة اللقاح لدى مجموعة 
أولــى مــن األشــخاص تلقوا 
نصــف جرعــة ثم بعد شــهر 
جرعة كاملة إلى ٩٠٪. وتتراجع 
الفاعلية إلى ٦٢٪ لدى مجموعة 
أخرى تلقــت جرعتني يفصل 
بينهما شــهر. وخالل مؤمتر 
افتراضــي، أوضح  صحافــي 
أندرو بوالرد وهو أســتاذ في 
جامعة أكسفورد، أن املجموعة 
التي أظهر اللقاح لديها فاعلية 
بنســبة ٩٠٪ شملت أكثر من 

٣٠٠٠ شخص.
التفاصيل ص٢٦

أقل كلفة من «فايزر» و«موديرنا» وال يحتاج للحفظ بحرارة منخفضة

(أ.ف.پ) كيفية استخدام لقاح «أكسفورد» لڤيروسات معدلة وراثيا لتنشيط مناعة اجلسم ضد «كوفيد-١٩» 
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