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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

لقاحات «كوفيد ـ ١٩» مجانًا للمواطنني
عبدالكرمي العبداهللا

علمــت «األنباء» من مصــادر صحية 
مطلعــة، أن لقاحــات «كوفيــدـ  ١٩» التي 
ســتصل إلى الكويت نهاية العام احلالي 
وبداية العام املقبل ســتعطى بـ «املجان» 
للمواطنني، مشيرة الى أنها ستكون على 
جرعتني بينهما ٢١ يوما. وذكرت املصادر 
أن إعطاء اللقاحات سيكون وفقا للخطة 
املوضوعة من قبل جلنة إعداد وتنفيذ اآللية 
املناســبة للتطعيم ضد ڤيروس كورونا 
واملشّكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة 
وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، والتي 
تضم عددا مــن اجلهات احلكومية، حيث 
تشمل إعطاء اللقاح ملليوني مواطن. وبينت 
املصادر أن األولوية في اللقاح ستكون لكبار 
الســن ـ ذوي األمراض املزمنة ـ والفئات 
األكثر عرضة لإلصابة باملرض مثل مقدمي 
الرعاية الصحية والعاملني في الصفوف 
األماميــة ومقدمــي اخلدمات األساســية. 
وكانت جلنة إعداد وتنفيذ اآللية املناسبة 
للتطعيم ضد ڤيروس كورونا واملشــّكلة 
مــن قبل مجلــس الوزراء برئاســة وزير 
الصحة قد كلفت الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية بتجميع أعداد املواطنني الكويتيني 
حسب الفئات العمرية من ١٨ إلى ٥٥ عاما 
ومن ٥٦ عاما وما فوق بجميع محافظات 
البالد، وإنشاء منصة بيانات عبر اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيــا املعلومات لوضع 
اآللية املناسبة لتنظيم عملية التطعيم ضد 
«كورونا» وفق الرؤية املناسبة، كما طلبت 
حصر عدد الصاالت الرياضية بكل محافظة 
من محافظات الكويت من قبل الهيئة العامة 
للرياضة وحتديد اآللية املناسبة لتنظيم 
عملية التطعيم وفق االشتراطات الصحية، 
هذا باإلضافة إلى تكليف وزارة الداخلية 
بتنظيــم كل اإلجراءات األمنية واملرورية 

في املراكز اخلاصة بالتطعيم.

ستكون على جرعتني بينهما ٢١ يوماً واألولوية لكبار السن وذوي األمراض املزمنة والفئات األكثر عرضة لإلصابة باملرض والعاملني في الصفوف األمامية ومقدمي اخلدمات األساسية

األمير عّزى أسر شهداء 
الوطن: نستذكر بكل 

اعتزاز تضحياتهم 
وأدوارهم البطولية في 
الذود عن حمى الوطن

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

تصنيف جديد لشركات ومقاولي مشاريع «األشغال»
فرج ناصر

كشــف مصــدر مســؤول 
فــي وزارة األشــغال، عن أن 
الــوزارة بصــدد تصنيــف 
الشركات واملقاولني املنفذين 
ملشاريعها، وذلك باالتفاق مع 
اجلهاز املركزي للمناقصات. 

وأضاف املصدر أن الهدف 
من هذا التصنيف هو تنظيم 
آليــة جديدة لهذه الشــركات 
واملقاولــني بعد تأخير تنفيذ 
مشــاريع الــوزارة مــن هذه 
اجلهات. وقال: إن لدى الوزارة 
شركات معتمدة ذات تصنيف 
أولي، مشيرا إلى أن التصنيف 

قد يشمل ما يقارب ٥٦ شركة 
ومقــاوال ومكتبــا هندســيا 
يتعاملــون مــع الــوزارة في 
تنفيذ املشاريع املختلفة. وتابع 
املصدر أن الــوزارة تلجا إلى 
مثل هذا التصنيف بشكل دوري 
وتهدف منه الــى عدم تأخير 
مشاريعها للجهات احلكومية 

وعدم اللجوء الى احملاكم ورفع 
القضايا كما فعلت في السابق. 
وكانت «األشــغال» قد دفعت 
جميع الدفعات لهذه الشركات 
كونها ملتزمة بعقود واتفاقيات 
معها وفقا للجهــات الرقابية 
ذات العالقة مع الوزارة وعمل 

هذه اجلهات.

باالتفاق مع اجلهاز املركزي للمناقصات لتنظيم آلية متنع تأخير التنفيذ 

اقتصاد

محليات

شعار داويصالح املنصور

كفاية النجدي

م.مثنى املؤمن

د.رنا الفارس

إطالق موقع وتطبيق «DAWI» جلميع االحتياجات 
الطبية بالكويت.. واملنصور: الفكرة ولدت لرؤية الكويت 

بلدًا رائدًا باملجال الطبي والتكنولوجي 

٤٫٦ مليارات قيمة مشاريع بتروكيماويات نفذتها 
الكويت بالشراكة مع «داو»

أكبر ١٠ شركات مدرجة حققت منوًا بأرباحها 
وربحية سهمها في ٩ أشهر

الفارس: «الرعاية السكنية» 
دّشنت أكبر عملية تسليم 

قسائم في تاريخ الكويت 
وتشمل «املطالع»  و«جنوب 

عبداهللا املبارك»

النجدي لـ «األنباء»: 
٧٤٣ مليون دينار تكلفة 

مشاريع «األشغال» 
و«هيئة الطرق» في ميزانية 

٢٠٢١/٢٠٢٠

املؤمن لـ «األنباء»: 
االنتهاء من معاجلة 

٢٦مليون متر مكعب 
إجمالي التربة امللوثة 
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الشيخ د. أحمد الناصر ونظيره األميركي مايك بومبيو خالل املؤمتر الصحافي 

وزير اخلارجية ونظيره األميركي عقدا مؤمتراً صحافياً في واشنطن

بومبيو: أشكر الكويت لدعم جنودنا في القواعد العسكرية 
وجهودها في رأب الصدع اخلليجي مثال يحتذى

  أحمد الناصر: نتعاون مع أميركا في مكافحة اإلرهاب 
وفي األمن السيبراني ..واحلوار اإلستراتيجي بيننا مهّم  

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

اختيار جانيت يلني أول وزيرة خزانة 
في أميركا ينعش األسواق املالية

عواصمـ  وكاالت: بدأت الوكاالت 
واملؤسســات األميركية ما يســمى 
بـ«العمليــة االنتقالية»، بعد إعطاء 
الرئيس املنتهية واليته دونالد ترامب 
الضوء األخضر للتعاون مع الفريق 
االنتقالي للرئيس املنتخب جو بايدن، 
ما يعني بدء التنسيق حلصول فريق 
الرئيس املنتخب على الدعم الفيدرالي 
الالزم لعملية نقل السلطة. وأعلنت 
إدارة اخلدمــات العامــة األميركيــة 
(GSA) بــدء عمليــة نقل الســلطة، 
ويطلق على «البروتوكول األولي» في 
 ascertainment القوانني األميركية اسم
أو التأكيــد والتثبت. وكانت وزارة 
الدفاع (الپنتاغون) من أولى الهيئات 
التي أعلنت على الفور التنسيق مع 
الفريــق االنتقالي لبايــدن من أجل 
توفير كامل خدمات ما بعد االنتخابات 
بطريقة مهنية ومنظمة ومبا يتناسب 
مع األمن القومي. وجاءت اإلعالنات 
بعد تكشــف مالمــح إدارة الرئيس 
اجلديد. وقفزت األســهم األميركية 
أمــس، بعد إعطــاء الضوء األخضر 
لنقل السلطة إلى الرئيس املنتخب 
جو بايدن ما أنهى حالة من الضبابية 
السياسية خيمت ألسابيع، في حني 
صعــد ســهم تســال ٣٫٣٪ لتتجاوز 
قيمتها الســوقية ٥٠٠ مليار دوالر 
للمــرة األولى. وارتفع املؤشــر داو 
جونز الصناعي نحو ٣٠٠ نقطة ما 
يعادل ١٪ وقفز إلى مستوى ٣٠ ألف 
نقطة القياسي، وزاد مؤشر ستاندرد 
آنــد بورز ٥٠٠ مبقــدار ١٦٫٩٣ نقطة

أو ٠٫٤٧٪ مســجال ٣٥٩٤٫٥٢ نقطة، 
وتقدم املؤشر ناسداك املجمع ٥٨٫٧٠ 
نقطة أو ٠٫٤٩٪ إلى ١١٩٣٩٫٣٣ نقطة.
وبلغت عملة البيتكوين ١٩ ألف 
دوالر أمــس، للمرة األولى في ثالث 
ســنوات تقريبــا، وهــي قريبة من 
بلوغ أعلى مستوياتها على اإلطالق 

«داو جونز» قياسي.. و«البيتكوين» ألعلى سعر في ٣ سنوات

الرئيسة الســابقة لالحتياطي الفيدرالي 
جانيت يلني ســتكون أول سيدة تتولى 
وزارة اخلزانة األميركية        (رويترز)

والذي يقل قليال عن ٢٠ ألف دوالر. 
وربحت البيتكوين أكثر من ٣٧٪ في 
نوفمبر وحده. ولعل ما ســاهم في 
انتعاش االسواق، ظهور اسم جانيت 
يلني الرئيســة السابقة لالحتياطي 
الفيدرالــي واخلبيــرة االقتصادية 
املرموقــة، كمرشــحة لتولي وزارة 
اخلزانة. وفي حــال صادق مجلس 
الشيوخ على تعيينها خلفا لستيفن 
منوتشن ســتصبح يلني كذلك أول 
امــرأة في تاريخ الواليــات املتحدة 
تتولى وزارة اخلزانة. ويعتبر وزير 
اخلزانــة أهم مســؤول فــي اإلدارة 

األميركية بعد وزير اخلارجية.
ويكتســب هذا املنصــب أهمية 
اســتثنائية في الظــرف الراهن ألن 
القــوة االقتصادية األكبر في العالم 
تعاني للنهوض من تداعيات جائحة 
كوفيــد-١٩، مــع انضمــام ماليــني 
األميركيني إلى سوق البطالة بسبب 
اجلائحة، في حني متيزت والية يلني 
علــى رأس البنك املركزي بتحســن 
سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة 

إلى مستويات تاريخية.
التفاصيل ص ٢٧
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مرشح الدائرة الرابعة 
النائب عسكر العنزي

مرشح الدائرة الثالثة 
النائب د.عبدالكرمي الكندري

مرشح الدائرة االنتخابية 
الثالثة النائب أحمد الفضل

عسكر العنزي: 
على احلكومة 

منح الشباب فرصة 
تولي املناصب 

القيادية

عبدالكرمي الكندري: 
ال خيار أمام 

اجلميع إال إنقاذ 
الوطن وانتشاله 
من وحل الفساد

الفضل: نحّذر من 
أن بقاء ١٣٠ ألف 

خريج وخريجة 
بال وظائف يعني 

زيادة في املعاناة

مرشح الدائرة اخلامسة 
النائب السابق الصيفي الصيفي

الصيفي لـ «األنباء»:  
قانون اجلرائم 

اإللكترونية ُأقرَّ  
في غفلة من الزمن 

ويجب إلغاؤه

مرشح الدائرة الثالثة 
النائب سعدون حماد

سعدون حماد: 
قريب من كل 

املواطنني وأخدم 
الناس مبختلف 

شرائحهم

وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

مرشح الدائرة اخلامسة 
أحمد البديّح

البدّيح لـ «األنباء»: 
رفع املستوى 

املعيشي للمواطنني
وتخفيف أعباء احلياة 

عنهم أمر واجب

مرشح الدائرة الرابعة 
سعد العدواني 

العدواني لـ «األنباء»: 
نخوض االنتخابات 

دفاعًا عن مكتسباتنا 
وحماية جليب 

املواطن وحقوقه
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ولي العهد استقبل احملمد والدعيج

اجلاراهللا بحث مع السفير اإليراني 
التطورات اإلقليمية والدولية

الكويت تدين استهداف جماعة احلوثي 
محطة توزيع منتجات بترولية بالسعودية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ 
ناصر احملمد، كما اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد بقصر بيان صباح 

امس الشيخ د.إبراهيم الدعيج.

اجتمــع نائب وزيــر اخلارجيــة خالد 
اجلــاراهللا افتراضيا عبــر تقنية االتصال 
املرئي مع ســفير اجلمهورية اإلسالمية- 

اإليرانية لدى الكويت محمد إيراني.
ومت خــالل اللقاء بحــث عدداً من أوجه 

العالقــات الثنائيــة بــني البلديــن إضافة 
إلى تطــورات األوضــاع على الســاحتني 
اإلقليمية والدولية. حضر اللقاء مســاعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير 

السفير أيهم عبداللطيف العمر.

أعربت الكويت عن إدانتها وبأشد العبارات 
اســتهداف جماعــة احلوثي محطــة توزيع 
املنتجات البترولية في شــمال مدينة جدة 

باململكة العربية السعودية الشقيقة.
وقالــت وزارة اخلارجية في بيان لها إن 
«استمرار هذه األعمال اإلجرامية اآلثمة والتي 
تستهدف املدنيني والبنى التحتية وإمدادات 
الطاقة العاملية واالعتداء على أمن واستقرار 
اململكة العربية السعودية الشقيقة واملنطقة 

تســتوجب حترك املجتمع الدولي والسيما 
مجلس األمن لردع من يخطط ويقف وراءها 

صيانة لألمن والسلم الدوليني».
وأكــدت «اخلارجيــة» «وقــوف الكويت 
التام مع اململكة العربية السعودية الشقيقة 
وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ 
على أمنها واستقرارها» وتضرعت إلى املولى 
سبحانه وتعالى بأن «يحفظ اململكة العربية 
السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء».

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال الشيخ د.إبراهيم الدعيج

خالد اجلارهللا أثناء اجتماعه مع السفير اإليراني

األمير عّزى أسر شهداء الوطن: نستذكر بكل اعتزاز 
تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن

اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
إلــى ذلك، بعــث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيات تعــاز إلى 
أسر شهداء الوطن: الشهيد: 
برجس عشوي بالل اخلالدي 
والشهيد: سالم راشد شالب 
الدوســري والشــهيد: وليد 
إبراهيــم عبــداهللا اجليــران 
نعمــان  منــذر  والشــهيد: 
عبدالرزاق السيف والشهيد: 
حسني علي عبداهللا القبندي 
والشــهيد: خالد فراج محمد 
الدوســري الذين احتضنهم 
ثرى الوطن، أعرب فيها سموه 

وأدوارهم البطولية في الذود 
عن حمى الوطن العزيز وبذل 
دمائهم الزكية في سبيل ترابه، 

جناته وينزلهم منازل الشهداء 
األبــرار وأن يلهــم أســرهم 
الكرمية جميل الصبر وحسن 

العزاء.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقيات 
تعاز مماثلة ضمنها ســموه 
خالــص تعازيــه وصــادق 
مواساته، سائال سموه الباري 
تعالى أن يتغمدهم بواســع 
رحمته ومغفرته ويسكنهم 
فسيح جناته وينزلهم منازل 
الشــهداء وأن يلهم أســرهم 
الكرمية جميل الصبر وحسن 

العزاء.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقيات تعاز مماثلة.

سائال ســموه الباري تعالى 
أن يتغمدهم بواســع رحمته 
ومغفرته ويســكنهم فسيح 

صاحب السمو استقبل ناصر احملمد

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاتهم، مستذكرا 
سموه بكل االعتزاز تضحياتهم 

العقيل: التعاون دوليًا ملنع جميع أشكال العنف ضد املرأة
أكــدت وزيــرة الشــؤون 
الدولة  االجتماعيــة ووزيــرة 
للشــؤون االقتصاديــة مــرمي 
العقيل ضرورة التعاون الدولي 
واإلقليمــي لبناء قدرات الدول 
واملجتمعات للتصدي لكل أشكال 
العنف ضد املرأة ومنعه. جاء 
ذلك في بيان صحافي لوزيرة 
الشــؤون االجتماعية ووزيرة 
الدولــة للشــؤون االقتصادية 
مــرمي العقيل مبناســبة اليوم 
الدولي للقضاء على العنف ضد 

املرأة والذي يحل في الـ٢٥ من 
نوفمبر اجلاري. وقالت العقيل 
ان العنف ضد النساء والفتيات 
هو أحد أكثر انتهاكات حقوق 
اإلنســان انتشــارا واستمرارا 
وتدميــرا فــي العالــم، مؤكدة 
ضرورة تكاتــف العالم أجمع 
لوضــع برامج وقائية وســن 
التشــريعات الالزمة للتصدي 
للتمييــز املمــارس ضدها في 
بعــض املجتمعات. وأوضحت 
ان الكويت تولي أهمية كبيرة 

رئيسي حلماية األسرة وإجراء 
مهــم اتخذته الكويت للحد من 

العنف ضد املرأة.
وأشارت الى حتقيق املشروع 
الوطنــي للكويت بشــأن دعم 
وتسريع تنفيذ الهدف اخلامس 
من أهداف التنمية املســتدامة 
واملساواة بني اجلنسني ومتكني 
املرأة من جناحات في مجاالت 
عــدة منهــا املجال السياســي 
واالقتصادي واحلد من العنف 

ضدها.

للمرأة وهــي ملتزمة بتطبيق 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة والتي 
انضمت الكويــت لها مبوجب 
املرسوم األميري رقم ٢٤ لسنة 
١٩٩٤، مؤكدة أن االتفاقية جاءت 
منســجمة مع مواد الدســتور 
الكويتي. وأكدت العقيل اهتمام 
حكومة الكويت باملرأة وأفراد 
األســرة من خالل إقرار قانون 
احلمايــة من العنف األســري، 
موضحــة ان هذا القانون ركن 

مبناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة

مرمي العقيل

«سوروبتمست»: دعم املعنفات لتحقيق حياة أفضل لهن
أكدت جمعية سوروبتمست 
لتنمية املجتمع حرص احلكومة 
الشــؤون  بــوزارة  ممثلــة 
االجتماعيــة والعمل على دعم 
املعنفات من النســاء لتحقيق 

حياة أفضل لهن.
وقالــت رئيســة اجلمعية 
د.آمار بهبهاني ان خطط التوسع 
التي كانت تطمح إليها الوزارة 
بافتتــاح مركز خــاص إليواء 
النســاء املعنفات وإســكانهن 
وحمايتهن من ذويهن تعثرت 
بسبب عدم وجود قانون يسهل 
إنشاء هذه املراكز ومتنح النساء 
حق السكن خارج املنزل حينما 

يتعرضن للعنف.
وأضافــت: ونحــن نحتفل 
باليــوم العاملــي للقضاء على 
العنف ضد املرأة الذي يصادف 

وعطلت األعمال وتسببت في 
تفاقم أساليب العنف وتوسعت 

دائرة املعنفات حول البلدان.
وقالــت: مــن هــذا املنطلق 
وسعيا لتحقيق األمن واألمان 
وحماية املرأة من العنف وتقدمي 

لرفع مستوى الوعي وتثقيف 
اجلمهور حول العنف ضد املرأة 
وتعاونت اجلمعية مع نخبة من 
احملامني لضمان وحماية حقوق 
الناجيــات من املعنفات كما مت 
عمل حمالت جلمــع التبرعات 
ومتديد الناجيات باالحتياجات 

والسلع الالزمة.
وقالت: بعد التأكد من تلبية 
االحتياجــات األساســية لهن 
تطرق الفريق املسؤول من تقدمي 
برامج إلعادة التأهيل واحتوت 
هــذه البرامــج بنــاء املقومات 
الصحة النفسية لدى الناجيات 
لتمكينهــن للعــودة للحيــاة 
الطبيعية وجنحــت اجلمعية 
بتوظيف ٦ من إجمالي عدد ٢٤ 
من الناجيات وجار العمل على 

متكني األخريات.

الدعم والتأهيل للنساء والفتيات 
املعنفات ودمجهن في املجتمع 
في إطار صحي ومعنوي بادرت 
اجلمعية بإيجاد حلول سريعة 
ومبتكرة الســتقبال واحتواء 
املعنفات في دور ومالجئ مؤقتة 

خالل فترة اإلغالق واحلظر.
وأوضحت ان هذه املبادرة 
التــي حملت عنوان مشــروع 
«إنهــاء العنــف ضــد املــرأة» 
جتريبية لكي تصبح منوذجا 
لعمــل مالجــئ وبيــوت آمنة 
للنســاء ممــن هن فوق ســن 
٢١ عامــا بالتعاون مع اجلهات 
الرسمية في الدولة بهدف وضع 
حد للعنف األسري والعنف ضد 

املرأة.
وأشــارت إلــى ان املبادرة 
تضمنت إنشاء حملة إعالمية 

اجلاسم: إجناز ٣ مشاريع إنشائية حيوية
قال وزير الدولة لشؤون 
البلدية وليد اجلاسم أمس 
ان البلدية انتهت من إجناز 
ثالثة مشــاريع إنشــائية 
حيوية تنموية هي «سوق 
اجنــاز للشــباب» ومبنى 
مواقف السيارات في منطقة 
شرق ومبنى املجلس البلدي 

اجلديد.
وأوضــح اجلاســم في 
لـــ «كونــا» ان  تصريــح 
مشــروع سوق اجناز يقع 
في منطقة الري على مساحة 

قدرها ١٦ الف متر مربع ويتكون من ٣ صاالت 
مغلقــة حتتوي كل صالة على ٣٨ كشــكا 
بإجمالي ١١٤ كشكا اضافة الى صالة رابعة 
لألنشطة الترفيهية و٣ كافتيريات وسوف 
يستفيد منه الشباب اصحاب املشروعات 
الصغيرة واملتوســطة عبر توفير محالت 
جتارية لهم بأســعار رمزية بهدف دعمهم 
وحتفيزهم على االســتمرار فــي أعمالهم 

وحتقيق طموحاتهم.
وبني ان املشروع الثاني هو مبنى مواقف 
سيارات متعدد االدوار في منطقة شرق خلف 

مجمع دسمان والذي يتسع 
لـ٢٣٠٠ سيارة ويتكون من 
ستة ادوار وسرداب ويهدف 
للحد من االزدحام املروري 
وتوفير مواقف للسيارات 
في هذه املنطقة احليوية.

وذكر ان املشروع الثالث 
هــو مبنى االمانــة العامة 
البلــدي اجلديد  للمجلس 
وسط العاصمة ويلحق به 
مبنى متعدد االدوار ملواقف 
السيارات يقع على مساحة 
قدرها ٦٫٧٧ الف متر مربع، 
ويتكون مــن ١٠ ادوار للمكاتب والقاعات 
اضافة الى قاعة املجلس البلدي وقاعة لكبار 
الزوار واالستراحات، مبينا ان مبنى مواقف 
السيارات متعدد االدوار امللحق باملشروع 
يقع على مســاحة قدرها ٦ آالف متر مربع 

ويتسع لـ ٦٣٢ سيارة.
وأكــد حرص البلديــة على العمل وفق 
احدث التصاميم املعمارية مع احلفاظ على 
التراث والتاريخ القدمي، الفتا الى ان البلدية 
حققت «اجنازات مهمة» على صعيد املشاريع 

اخلدمية للمجتمع.

«سوق إجناز» للشباب ومبنى املجلس البلدي ومواقف السيارات مبنطقة شرق

وليد اجلاسم

د.آمار بهبهاني

مجلس أمناء مركز العمل التطوعي 
يناقش مسودة «اإلستراتيجية الوطنية»

عقــد مجلــس أمنــاء 
مركــز العمــل التطوعي 
اجتماعه األول برئاســة 
أمثــال األحمد  الشــيخة 
وحضور أعضاء مجلس 
األمنــاء، وهم د.جاســم 
وعبدالرحمــن  بشــارة 
الفارســي وعبدالرحمن 
املطيري وأنور احلساوي 

ود.معصومة املطيري.
وقالت الشيخة أمثال 
األحمد عقب االجتماع الذي 
يأتي عقب صــدور قرار 
مجلس الوزراء رقم ٨٦٤ 

لســنة ٢٠٢٠ بشأن تشــكيل مجلس أمناء 
املركــز إن املجلس ناقش املســودة األولى 
لالســتراتيجية الوطنية للعمل التطوعي 
والتي يعمل على إعدادها كوادر شــبابية 
وطنية وتهدف إلى متكني املتطوع من أداء 
دوره في خدمة املجتمع وتنمية الذات في 

إطار علمي تراكمي.
وأضافــت الشــيخة أمثال ان مشــروع 
االســتراتيجية الوطنية للعمل التطوعي 
بالكويت يعتمد على منهجية عمل شمولية 
وتكامليــة بهدف توحيد اجلهود وتعظيم 

االستفادة وتنظيم العمل التطوعي.

الشيخة أمثال األحمد خالل االجتماع

رئيسة جمعية سوروبتمست لتنمية املجتمع د.آمار بهبهاني مع عضوات فريق عمل مبادرة انهاء العنف ضد املرأة

اليوم األربعاء ومع وجود قانون 
احلماية من العنف األسري ميكن 
للمؤسسات رسم خارطة التقدم 
اإلنساني للكويت على املستوى 

احمللي والدولي.
وأشارت الى حصول مشروع 
«إنهاء العنف ضد املرأة» على 
جائزة أفضل مشــروع لشــهر 
نوفمبر لدعم حقوق املرأة ضد 
التمييز والعنف واملقدم من قبل 
منظمة سوروبتمست األم والتي 
لديها صفة استشارية لدى األمم 

املتحدة.
ولفتــت إلى ان الدراســات 
والتقارير العاملية أشارت إلى 
تزايــد العنف املنزلي في وقت 
األزمات على كافة األصعدة ومع 
ظاهرة مثل جائحة كوفيد-١٩ 
والتــي أغلقــت أبــواب املنازل 

السعيدي للتصدي لنصوص قانونية تشجع على العنف ضد املرأة
اجلــزاء والتــي تنص على 
أنــه «إذا تــزوج اخلاطــف 
مبن خطفها زواجا شــرعيا 
بإذن من وليها وطلب الولي 
عدم عقاب اخلاطف، لم يحكم 
عليه بعقوبة ما»، الفتة إلى 
أن هذه املادة تشــجع على 
زواج اخلاطــف مــن الفتاة 
املخطوفة وعــدم معاقبته 
مبــا يعــد نوعا مــن أنواع 
العنف ضد املرأة وحتجيما 
من حريتها واغتصاب حقها.

ابنته أو أمــه أو أخته حال 
تلبســها مبواقعة رجل لها 
وقتلهــا في احلــال أو قتل 
من يزني بها أو يواقعها أو 
قتلهما معا يعاقب باحلبس 
مــدة ال جتــاوز ٣ ســنوات 
وبغرامة ال تتجاوز ٣ آالف 
روبيــة أو بإحــدى هاتــني 
إلى  العقوبتــني»، مشــيرة 
أن هذه املادة تشــجع على 
العنف ضد املرأة. وانتقدت 
نص املــادة ١٨٢ من قانون 

لـ «األنباء» إن قانون احلماية 
من العنف األسري ميثل نقلة 
نوعية في القوانني الكويتية، 
داعية إلى إلغاء مواد قانونية 
حالية مضى عليها سنوات وال 
تتوافق مع الشرع والقوانني 
السيما القانون املشار إليه.

وذكرت أن املجلس املقبل 
مطالب بإلغاء نص املادة ١٥٣ 
من قانون اجلزاء التي تنص 
علــى أنه «من فاجأ زوجته 
حال تلبسها بالزنى أو فاجأ 

عبدالكرمي أحمد

طــالـبــــت مســتــشـار 
املنظمــة العامليــة حلمايــة 
الطــــفل احملــامـــــية آالء 
الســعيدي بإلغــاء جميــع 
التــي تشــجع  النصــوص 
علــى العنــف ضــد املــرأة، 
الســيما بعــد إقــرار قانون 
احلماية من العنف األسري 
رقم ١٦ لســنة ٢٠٢٠. وقالت 
آالء السعيديالســعيــــدي، في تصــريح

سفراء االحتاد األوروبي: العنف ضد النساء أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان انتشارًا
أسامة دياب

أحيا سفراء االحتاد األوروبي لدى 
البالد ذكرى اليوم العاملي للقضاء على 
العنف ضد املرأة برسالة ضد العنف القائم 
على نوع اجلنس. وشددوا في بيان بهذه 
املناسبة، حصلت «األنباء» على نسخة 
منه، على ان العنف ضد النساء والفتيات 
ليس له مكان في أي مجتمع، فهو أحد 
أكثر انتهاكات حقوق االنسان انتشارا.

واشاروا الى التزام االحتاد األوروبي 

باملســاواة بني اجلنسني، وحرصه على 
متكني املرأة والفتيات من جميع األعمار، 
فضال عن محاربته لكل أشكال العنف ضد 
النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. 
وتابعوا: على الرغم من التزامنا القوي 
والتقدم الذي أحرزنا حتى اآلن في هذا 
املجال، هنالك عوائق تبطئ معاجلة هذه 
القضية كحصانة الرجل في بعض الدول، 
وارتباط هذه املســألة بالعار مما سمح 
باستمرار العنف ضد املرأة في أوروبا 
وأماكن أخرى في العالم. وللتصدي لهذا 

التحدي، تقع على عاتقنا كمجتمع دولي 
مسؤولية رفض وإدانة جميع أعمال العنف 
ضد النســاء والفتيات، مبا فيه العنف 
من خالل اســتخدام شبكة االتصاالت 
ووسائل التواصل االجتماعي التي رمبا 
تتضمن خطاب الكراهيــة. ولفتوا الى 
انه على املستوى العاملي، أطلق االحتاد 
األوروبي واألمم املتحدة في عام ٢٠١٧ 
مبادرة للقضاء على جميع أشكال العنف 
ضد النساء والفتيات، مشيرين إلى إعالن 
املفوضية األوروبيــة واملمثل لالحتاد 

األوروبي للشؤون اخلارجية والسياسة 
واألمنية امس عن خطة طموحة لتعزيز 
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عبر 
اإلجراءات اخلارجية لالحتاد األوروبي من 
خالل خطة العمل اجلديدة التي وضعت 

للمساواة بني اجلنسني.
وأضافوا: نحن ملتزمون مبواصلة 
العمل مع الشركاء لتقوية إطار املؤسسات 
القانونية، ودعم التنمية والتعليم، وحتسني 
اخلدمات للنساء والفتيات الالتي تعرضن 

للعنف.

أحيوا ذكرى اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة
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عمومية «الصحافيني» تعتمد تقارير مجلس اإلدارة لـ ٢٠١٩
اعتمدت اجلمعية العمومية العادية جلمعية الصحافيني 
باإلجماع التقريرين اإلداري واملالي ملجلس اإلدارة عن عام 
٢٠١٩ واعتماد امليزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ ومكتب البزيع 
وشركاهم لتدقيق احلسابات لعام ٢٠٢٠ في االجتماع الذي 
انعقد مساء يوم االثنني املوافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠ مبقر اجلمعية 
املؤقت مبنطقة الشــويخ الصناعية. وحضر عن اجلمعية 
أمني الســر الزميل عدنان الراشــد، وأمني الصندوق الزميل 
جاسم كمال، وممثل وزارة الشؤون االجتماعية ومراقب إدارة 
اجلمعيــات األهلية ظافر العجمي، ومنــدوب مكتب البزيع 
لتدقيق احلســابات أحمد شــعالن. وتقدم أمني سر جمعية 
الصحافيني وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية بالشكر ألعضاء 
اجلمعيــة العمومية على ثقتهم مبجلس اإلدارة واعتمادهم 
التقريرين اإلداري واملالي ولوزارة الشؤون االجتماعية على 
حســن تعاونهم وألعضاء مجلــس إدارة اجلمعية واجلهاز 

اإلداري على جهودهم خالل الفترة املاضية.

(أحمد علي) جانب من حضور اجلمعية العمومية لـ «الصحافيني» مع احلفاظ على التباعد   الزميالن عدنان الراشد وجاسم كمال وممثل وزارة الشؤون ظافر العجمي ومندوب مكتب البزيع أحمد شعالن

التقرير اإلداري واملالي اجتماع اجلمعية العمومية العادية جلمعية الصحافيني توفير املواد الوقائية صحيا

العجمي:  بدل الشاشة لكل أعضاء الهيئة التعليمية
والتــي كانــت متنــع اجلمع 
بــني بعــض البــدالت وكادر 
املعلمني وبذلك اصبح صرف 
بدل الشاشة مستحقا جلميع 
اعضاء الهيئة التعليمية، داعيا 
الى االسراع بتنفيذه ملا يترتب 
عليــه من حقوق مادية الهل 
امليدان التربــوي وأن يكون 
هذا احد امللفات التي تتبناها 
اجلمعية وتدعمها مع العديد 
من القضايا التي تهم املنظومة 

التربوية والتعليمية.

من الوسائل املهمة واألساسية 
للمعلمني الداء مهامهم بشكل 
يومي، باالضافة الى الهيئات 
االشرافية في املدارس، مؤكدا 
انه اصبح من املستحق صرف 
لهم بدل شاشة مع االخذ بعني 
االعتبار بان جمعية املعلمني 
قامــت بتعديل علــى قانون 
الــكادر وذلــك بالغــاء املادة 
الثامنــة من القانــون ١١/٢٨. 
واضاف العجمي ان ذلك ورد 
نصا في القانــون ٢٠١٧/٨٦، 

عبدالعزيز الفضلي

تفاعلت جمعية املعلمني 
الكويتيــة مــع مــا نشــرته 
«األنبــاء» فــي عددهــا امس 
حول صــرف بدل الشاشــة 
للمعلمني واملعلمــات، وقال 
رئيس مجلس ادارتها مطيع 
العجمــي في تصريح خاص 
لـــ «األنبــاء» انه بعــد اقرار 
«التعلــم عــن ُبعــد» تعتبر 
االجهــزة الذكية والكمبيوتر 

جمعية املعلمني تتفاعل مع ما نشرته «األنباء» أمس وتؤكد استحقاقه

احلربي ُيكّرم الفائزين بجائزة حمدان بن راشد
لألداء التعليمي املتميز في دورتها الـ ٢٢

عبدالعزيز الفضلي

اعــرب وزيــر التربيــة 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
عــن  احلربــي  د.ســعود 
سعادته واعتزازه ملا حققه 
أبنــاء الكويت من ٤ مراكز 
متقدمــة في جائزة حمدان 
بن راشــد آل مكتوم لألداء 
التعليمي املتميز في دورتها 

الثانية والعشرين.
جاء ذلك خالل استقباله 
وتكرميه للفائزين بجائزة 
آل  راشــد  بــن  حمــدان 
مكتــوم لــألداء التعليمــي 
املتميــز، حيث فاز الطالب 
الرفاعي  عبدالوهاب مؤيد 
من فئــة الطالــب، وفازت 
الطالبــة فــرح املطوع من 
فئة الطالبة، ومن فئة املعلم 
املتميز فــازت املعلمة هبة 
عبدالعزيز ساملني، وفازت 
مديرة مدرسة ماريا القبطية 
منال املطيري من فئة اإلدارة 

التربيــة باإلنابــة  وزارة 
الوكيــل املســاعد للتنمية 
التربوية واألنشطة فيصل 
العام  املقصيــد واملنســق 
للجائــزة مدير عام منطقة 

األحمدي التعليمية منصور 
الفني  الديحانــي واملوجه 
ملــادة االجتماعيات رئيس 
فريق املعلم املتميز ومساعد 
منسق اجلائزة حمد البحوه.

الرفاعي واملطوع وساملني واملطيري فازوا بفئاتها األربع

د. سعود احلربي أثناء استقباله الفائزين في مسابقة حمدان بن راشد لألداء التعليمي املتميز بحضور فيصل املقصيد

املدرسية املتميزة.
ومتنى د.احلربي املزيد 
من التقدم والرفعة لوطننا 

الغالي الكويت.
التكــرمي وكيل  حضــر 

«تدريس 
التطبيقي» نّظمت 

رحلة لشاليهات 
«أكوامارين»

أعلــن أمني الســر ورئيس 
اللجنــة االجتماعيــة لرابطــة 
أعضاء هيئة التدريس بالكليات 
التطبيقية فــي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.بــدر اخلضــري، أن اللجنة 
االجتماعية نظمت رحلة ألعضاء 
هيئة التدريس وأســرهم إلى 
منتجع «أكوامارين النويصيب» 
مــن ١٢ إلى ١٤ اجلــاري. وقال 
املشــاركني  ان  د.اخلضــري: 
بالرحلة اســتمتعوا بالرحلة 
وبأجواء املنتجع اخلالبة خالل 
هذه الفترة وكذلك بالتسهيالت 
التــي وفرهــا لهــم املنتجــع 
بالتنسيق مع اللجنة االجتماعية 
فــي الرابطة، حيــث مت تقدمي 
خصومات متميزة للمشاركني 
وأســرهم القــت استحســان 
اجلميــع، إضافــة لتوفير كل 
ســبل االشــتراطات الصحية 
التي تضمن سالمتهم وسالمة 
عائالتهم الكرمية، كما حرصت 
اللجنة على حجز مجموعة من 
األلعاب وتخصيصها لألطفال 
مع ذويهم مما جعل للرحلة أثرا 

طيبا في نفوس املشاركني.

د. بدر اخلضري

مطيع العجمي
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أحمد الناصر: احلوار اإلستراتيجي الكويتي ـ األميركي مهم لتعزيز التعاون بني البلدين

الواليات املتحدة تعمل بشكل وثيق مع الكويت في مواجهة التحديات ووّقعنا مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي ومشاركة املعلومات 

سعداء بالتزام الواليات املتحدة بأمن املنطقة ونتعاون معًا في مكافحة اإلرهاب
الكويت زادت استثماراتها في الواليات بنسبة ٧٠٪ في األعوام األربعة املاضية

بومبيو: نثّمن دعم الكويت جلهودنا في مكافحة اإلرهاب
وزير اخلارجية األميركي أشاد خالل مؤمتر صحافي مع وزير اخلارجية بالعالقات األميركية ـ الكويتية ووصفها بالقوية والتاريخية

وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو والشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل املؤمتر الصحافي

أسامة دياب

أشاد وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو 
بالعالقــات األميركية ـ الكويتية التي وصفها 
بالقويــة وتاريخية. وأضــاف بومبيو، خالل 
مؤمتر صحافي جمعه مع وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد في واشنطن على هامش 
اجلولة الرابعة من احلوار االســتراتيجي، أن 
بالده تعمل بشكل وثيق مع الكويت في مواجهة 
التحديات، مشيرا الى توقيع مذكرة تفاهم مع 
الكويت فــي مجال البحث العلمي ومشــاركة 
املعلومات. وأعرب عن شــكره للكويت للعمل 
الــذي تقوم به لدعم جهــود بالده في مكافحة 
اإلرهاب، مشيرا إلى العمل على حرمان طهران 
من احلصول على األسلحة النووية. من جانبه، 
شدد وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
على أهمية احلوار االســتراتيجي بني الكويت 

والواليات املتحدة، مشــيدا بتطــور العالقات 
الثنائية بني البلدين. وقال د.الناصر: إننا سعداء 
بالتزام الواليات املتحدة بأمن املنطقة، مؤكدا 
على العمل املشــترك بني البلدين في مكافحة 
اإلرهــاب، فضال عن تعزيز التعاون في مجال 

األمن السيبراني.
وأشار إلى أن الكويت زادت استثماراتها في 
الواليات بنسبة ٧٠٪ في األعوام األربعة املاضية، 
مضيفا أن حجم التبادل التجاري بني الكويت 
والواليات املتحدة ارتفع الى ١٤ مليار دوالر بني 
عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠. وذكر الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد أنه يوجد نحــو ٩ آالف طالب كويتي 
يدرســون في مختلف املؤسســات التعليمية 
األميركية. وأضــاف الناصــــر أن مجموعات 
العمل الـ ٦ حتت مظلة احلوار االســتراتيجي 
حققت العديد من اإلجنازات في مجاالت الدفاع 
واألمن واالقتصاد والتعليم وحقوق اإلنسان.

وتابع: في ظل جائحة كورونا أعتقد أن هناك 
مجاالت من املمكــن أن تعزز تعاوننا الثنائي 
سواء في مجال املؤسسات الصحية أو في األمن 
الغذائــي. وكانت اجلولــة الرابعة من احلوار 
اإلستراتيجي الكويتي -  األميركي قد انطلقت 
٩ نوفمبر اجلاري، عبر تقنية االتصال املرئي 
واملسموع (عن بعد) مبشاركة ٢٠ جهة حكومية 
كويتية. اجلدير بالذكر ان احلوار االســتراتيــجي 
الكـــويـــتي- األميركي كان قد بدأ عام ٢٠١٦، 
عقــدت ثالث جوالت منه هــي: اجلولة األولى 
التأسيســية عام ٢٠١٦ في واشنطن، واجلولة 
الثانية عام ٢٠١٨ بواشنطن، واجلولة الثالثة عام 
٢٠١٩ في الكويت. وانبثـــقـــت مجــــاميع عمل 
أسـاسية عن احلوار االستراتيجي هي: مجموعة 
التعاون الدفاعي، والتعاون األمني، والتعاون 
التعليمــي، والتعــــــــــاون االقتصـــــــادي، 
والتعاون القنصلي واجلمارك وأمن احلدود.

«اجلمارك» تدّشن خدمة االستعالم والتتبع املستندي حلركة البضائع للشركات املسجلة بالبوابة اإللكترونية
اجلالوي: املنظومة مّكنت شركاء العمل من إجناز أعمالهم بكفاءة عالية

باإلفــراج النهائي من الدائرة 
اجلمركيــة، مشــيرا إلى أنه 
ســيتم إطالق حمالت توعية 

إلخطــار املســتفيدين مــن 
الشركات باخلدمة اجلديدة.

وأضاف أن معدل استخدام 
اإللكترونيــة بلغ  اخلدمــات 
بشكل عام مستويات قياسية، 
حيث إن اخلدمات اإللكترونية 
للدفــع منفــردة ســجلت ما 
ألــف عمليــة  يتعــدى ٦٠٠ 
وغيرهــا من اخلدمــات التي 
تقدم في سياق تقني متكامل.

وقال ان الهدف من املميزات 
اجلديــدة هو التســهيل على 
الشركات احلاجة إلى املتابعة 
املتكررة مع العديد من األطراف 
لالستعالم عن موقف خروج 
البضاعة ليتم اختصار ذلك 

وتقدمي مجمع خدمي ومركزي 
واحــد للشــركات يحقــق 
التعاون والتنظيم والشفافية 
مــن خــالل هــذا النمــوذج 
اجلديد، فضــال عن املرونة 
التحكم واخلصوصية،  في 
وســهولة الوصــول والذي 
يتيــح هذه اخلصائص لكل 
البيانات اجلمركية الواردة 
والصــادرة التــي تنجزهــا 
اإلدارة بــكل منافذها البرية 

والبحرية واجلوية.
وأكد املستشار اجلالوي 
هــذه اخلدمــة  تنفيــذ  أن 
يتماشــى مع حرص اإلدارة 
العامة للجمارك على توفير 

كل خدماتهــا عبــر منصــة 
النظام اجلمركــي والبوابة 
اإللكترونيــة ملــا متثله من 
أهمية بالغة من حيث تنوع 
اخلدمات واخلصائص املتاحة 
لشــركاء العمل من املجتمع 
التجــاري واملتوافــرة على 
مدار الســاعة وطــوال أيام 
األســبوع، مضيفــا أن هذه 
اخلطوات تأتــي من اإلدارة 
العامــة للجمــارك كحلــول 
دعم إضافية للمشاريع التي 
أعلنت عنها سابقا للتحول 
الرقمــي التي نفذت إلضافة 
مزيد من محاور حتسني بيئة 

األعمال.

حلركة البضائع اخلاصة بها 
الدائــرة اجلمركيــة،  داخــل 
إضافة إلى تتبــع اإلفراجات 

املطلوبة عليهــا من اجلهات 
احلكوميــة، وموقــف اجلهة 
احلكومية من اإلفراج، وانتهاء 

اجلمركيــة من خــالل منصة 
النظام اجلمركي اآللي، إال أن 
البوابة اإللكترونية حتتوي 
على ما يقــرب من ٢٣ خدمة 
حاليا للمخلصني و٤ خدمات 
للشركات، لتخدم العديد من 
العمليات املساندة واملطلوبة 

لصالح املجتمع التجاري.
وقال املستشار اجلالوي، 
في تصريح صحافي مبناسبة 
تدشــني اإلدارة خدمة جديدة 
تشمل في مرحلتها األولى كل 
الشركات املســجلة بالبوابة 
اإللكترونية، أصبح لدى هذه 
الشركات خيارات متعددة في 
االستعالم والتتبع املستندي 

أكــد مديــر عــام اإلدارة 
العامــة للجمارك املستشــار 
جمال اجلــالوي أن اجلمارك 
مستمرة بالتحول الرقمي، وأن 
املنظومة اإللكترونية لإلدارة 
العامة للجمارك ركن أساسي 
في منظومة العمل اجلمركي، 
ومكنــت كل شــركاء العمــل 
والقطاعات اجلمركية باملنافذ 
من إجنــاز أعمالهــم بجودة 
وكفاءة عالية، وجعل كل شيء 
يتم عن ُبعــد عبر اإلنترنت، 
خصوصــا في ظل التحديات 
التــي صاحبــت اجلائحــة، 
إلــى أنــه باإلضافة  مشــيرا 
إلــى تغطيــة كل العمليــات 

املستشار جمال اجلالوي
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لقاح «فايزر» للوقاية من «كوفيد - ١٩» يصل إلى البالد بعد شهر
أعلنت وزارة الصحة أمس 
 BNTالثالثــاء أن لقــاح ١٦٢
احملتمل والقائم على احلمض 
الريبي النووي الناقل للوقاية 
مــن مــرض (كوفيــد-١٩) 
سيصل إلى البالد نهاية العام 
احلالــي وســيكون خاضعا 
ملوافقة اجلهــات التنظيمية 

احمللية.
وأعــرب الوكيل املســاعد 
لشؤون األدوية والتجهيزات 
الطبية في الوزارة د.عبداهللا 
البــدر في بيــان صحافي عن 
سعادته بالتوصل إلى االتفاق 
بني الكويــت وماينز- أملانيا 
الذي أعلنته كل من شــركتي 
فايزر وبيونتيك أمس وإبرام 
اتفاقيــة مــع وزارة الصحــة 
لتوريد اللقاح. وقال البدر إنه 
بناء على طلب الوزارة سيتم 
تســليم اللقاح مع نهاية عام 
٢٠٢٠ وخــالل عــام ٢٠٢١ بعد 
الســريرية  إمتام االختبارات 
واحلصــول علــى املوافقــات 

شــراكتنا مــع شــركة فايزر 
وبيونتيك فــي إطار جهودنا 
الرامية إلى مكافحة الڤيروس».

وذكــر أن االتفاقية تندرج 
حتت إطار االلتزام العاملي لكل 
من فايزر وبيونتيك في مجابهة 
أزمة (كوفيد-١٩) العاملية. من 
جانبها، قالت رئيســة أعمال 
(فايــزر) فــي منطقة اخلليج 
ليندســي ديتشــي «يشرفنا 
جــدا أن نتعاون مع احلكومة 

الكويتيــة من أجل حشــد كل 
مواردنا العلمية والتصنيعية 
من أجل حتقيق هدفنا املشترك 
لقــاح (كوفيــد-١٩)  بتوفير 
احملتمل للشعب الكويتي بأقرب 

وقت ممكن».
أن  ديتشــي  وأوضحــت 
حتقيق هدف فايزر (إجنازات 
ترتقي بحيــاة املرضى) بات 
ميثل ضرورة أكبر من أي وقت 
مضى، آملة أن يساعد اللقاح 

في حتقيق هذا األمر «ويعتمد 
ذلك على النجاح في االختبارات 
السريرية واجلوانب التنظيمية 

على حد سواء».
مــن جانبه، تقدم الرئيس 
التنفيذي لألعمال والشــؤون 
التجارية لدى بيونتيك شون 
ماريــت بالشــكر للحكومــة 
الكويتيــة على دعمها وثقتها 
في قدرتهم «على تطوير لقاح 
نعتقد أنــه قادر على مجابهة 
هذا التهديد الوبائي العاملي».

وأكــد ماريــت أن الهــدف 
يتمحور حول توفير إمدادات 
عاملية من لقاح آمن وفعال ضد 
مرض (كوفيد-١٩) لكثير من 
الناس حول العالم بأقرب وقت 
ممكــن. وبــدأت كل من فايزر 
وبيونتيك إجراءات احلصول 
على املوافقات التنظيمية في 
نوفمبر اجلــاري ويتوقع أن 
تقوما بتصنيع ما قد يصل إلى 
١٫٣ مليار جرعة على مستوى 
العالم بحلول نهاية عام ٢٠٢١.

التسليم مع نهاية ٢٠٢٠ وخالل ٢٠٢١ بعد إمتام االختبارات السريرية واحلصول على املوافقات الالزمة من اجلهات التنظيمية احمللية

من املتوقع أن تصنع شركتا فايزر وبيونتيك ١٫٣ مليار جرعة من اللقاح

الالزمة من اجلهات التنظيمية 
احملليــة، مضيفا أنــه لم يتم 
اإلفصاح عن التفاصيل املالية 

اخلاصة بهذه االتفاقية.
«خدمــة  أن  وأوضــح 
املواطنــني ســتظل على رأس 
إذ قمنــا  قائمــة أولوياتنــا 
باتخاذ كل اإلجــراءات لتلقي 
لقاح (كوفيــد-١٩) وتخزينه 
في منشآتنا عند درجة حرارة 
تبلغ -٧٠ درجة مئوية وتأتي 

د.عبداهللا البدر

البدر: اتخذنا كل اإلجراءات لتلقي اللقاح وتخزينه وخدمة املواطنني ستظل على رأس قائمة أولوياتنايحمل اسم BNT١٦٢ احملتمل ويقوم على احلمض الريبي النووي الناقل للوقاية من الڤيروس 

الظفيري: ندعو املساهمني واألهالي لالستفادة 
من مهرجان «مسك اخلتام» في جمعية النسيم

محمد راتب

افتتحت جمعية النســيم 
التعاونيــة مهرجان «مســك 
اخلتــام» ملدة أســبوع كامل 
ابتداء من ٢٣ لغاية ٣٠ اجلاري، 
جــاء ذلــك بحضــور كل من 
رئيس مجلس اإلدارة سامي 
غازي الظفيري ونائب الرئيس 
ســامي نهار الظفيري وأمني 
الصندوق احملامي ســليمان 
البديــوي ورئيس الشــؤون 
اإلدارية واملالية خالد األشهب 
املطيري وأمني السر سمحان 
الســليماني ومدير اجلمعية 
فالح الرجعان. وصرح رئيس 
مجلس اإلدارة ســامي غازي 
الظفيري بأن «مسك اخلتام» 
يعد ختاما ملهرجانات متميزة 

العديد من األصناف ومبشاركة 
واسعة من الشركات.

وأشــار الــى أن مهرجان 
مســك اخلتام ينفرد كل عام 
بتنــوع األصناف الكثيفة ما 
يجعله يحظــى بإقبال كبير 
اللحظة األولى النطالقه  من 
وذلك بسبب التنوع احلاصل 
في الســلع واألسماء الالمعة 
للشركات املشــاركة وجودة 
واخلصومــات  املعــروض 
الكبيرة عليها، داعيا املساهمني 
وأهالي املنطقة إلى االستفادة 
من هــذه التخفيضات لغاية 
يــوم ٣٠ اجلــاري، حيث مت 
إصــدار تعليمــات ملديــري 
املركزيــة بتوفير  األســواق 
جميــع األصناف املشــمولة 
فــي التخفيضات في األماكن 

املخصصة لها، وذلك ليستفيد 
اجلميع من هذه اخلصومات، 
الفتا الــى أن مجلس اإلدارة 
يعمل بشكل حثيث على تقدمي 
كل مــا يخدم أهالــي املنطقة 
على صعيد تنظيم املهرجانات 

والعروض واخلدمات.
فــي الســياق ذاتــه، أكد 
الظفيري أن اجلمعية مازالت 
املقاطعــة  متمســكة بقــرار 
الفرنســية وان  للمنتجــات 
املقاطعة هي رد فعل طبيعي 
على إساءة الرئيس الفرنسي 
الكرمي وتبنيه للفكر  لنبينا 
املتطرف العنصــري الداعي 
إلى نشر الكراهية والعداوة 
والتطرف في العالم، وقد قمنا 
بتدشني لوحات أمام األسواق 

نصرة لرسول اهللا.

سامي الظفيري

توالت على مدار العام ومتيز 
هذا املهرجان بنســبة خصم 
تصــل الى ٧٥٪ للمســاهمني 
في سوقي النسيم والعيون، 
حيث يضم املهرجان تشكيلة 
متنوعة من األصناف جتاوزت 

م إدارة اجلودة واالعتماد وزير الصحة كرَّ
لنيلها شهادة املبادرة الذهبية العربية

الشــيخ  كرم وزير الصحة 
العرادي  الصباح د.ملياء  د.باسل 
من إدارة اجلودة واالعتماد التابعة 
للوزارة مبناسبة حصول إدارتها 
على شهادة املبادرة الذهبية- فئة 
القيادة واحلوكمة. وقالت وزارة 
الصحة فــي بيان صحافي أمس 
الثالثاء إن هذه الشهادة تأتي من 
احتاد املستشفيات العربية الذي 
أطلق املبادرة الذهبية لبناء الثقة 
في القطاع الصحي ولتقدير جهود 
وإجراءات اســتجابة املؤسسات 
الصحية ملواجهة جائحة (كوفيد- 
١٩) وقد حصلــت إدارة اجلودة 
واالعتماد على هذه اجلائزة في 

الشيخ د.باسل الصباح مكرما د.ملياء العراديمجال القيادة واحلوكمة.

٤٠٢ إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء ٥٥٩
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة عن 
تسجيل ٤٠٢ إصابة جديدة 
مبرض «كوفيد- ١٩» خالل 
الـ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ١٤٠ 
ألفا و٧٩٥ حالة إلى جانب 
تسجيل حالتي وفاة نتيجة 
مضاعفات مرض «كوفيد- 
١٩» ليرتفع مجموع حاالت 
الوفاة املسجلة حتى أمس 

إلى ٨٧٠ حالة.
وقالت وزارة الصحة في 
البيــان اإلحصائي اليومي 
للوقوف على آخر مستجدات 
الڤيروس إن من بني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حــاالت مخالطــة حلاالت 
تأكدت إصـــــابتها وأخرى 
قيــد البحــث عــن مصدر 
العدوى وفحص املخالطني 

لها.
وأكــدت الوزارة شــفاء 
٥٥٩ حالة من املرض خالل 
الـ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع 
إجمالي حاالت الشــفاء من 

واخلطوات املتبعة في هذا 
الشأن.

وأوضحــت أن عدد من 
يتلقــى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ ٧٥ 
حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلي جلميع احلاالت التي 

ثبتــت إصابتهــا مبــرض 
«كوفيد-١٩» ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٦٥١٨ 

حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد 
املسحات التي مت إجراؤها 
الـ٢٤ ساعة املاضية  خالل 
بلــغ ٥٥٨٣ مســحة، ليبلغ 
الفحوصــات منذ  مجموع 
بدايــة اجلائحــة وحتــى 
اآلن مليونــا و٦٢ ألفا و٧٦ 
فحصا مخبريا، وبذلك تبلغ 
نسبة اإلصابات اجلديدة من 

املسحات ٧٫٢٪.
وجددت وزارة الصحة 
دعــوة املواطنني واملقيمني 
ملداومــة األخذ بكل ســبل 
الوقاية وجتنــب مخالطة 
اآلخريــن واحلــرص على 
تطبيق استراتيجية التباعد 
البدنــي، موصيــة بزيارة 
احلسابات الرسمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية 
فــي الدولة لالطــالع على 
اإلرشــادات والتوصيــات، 
مــــن شــأنــــه  مــا  وكل 
املــساهـــــمة فــي احتواء 

انتشار الڤيروس.

حاالت العناية تتراجع إلى ٧٥ ونسبة اإلصابات ٧٫٢٪

املرض إلــى ١٣٣ ألفا و٤٠٧ 
حــاالت وبنســبة ٩٤٫٧٪ 
مــن إجمالــي اإلصابــات 
اإلجمالية في البالد، وذلك 
عقب التأكد من متاثل تلك 
احلاالت للشفاء بعد إجراء 
الفحوصات الطبية الالزمة 

«العدل» تدشن موقع معهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية اإللكتروني اجلديد

أعلن املتحدث الرســمي باســم وزارة 
العدل مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة 
عيســى البشــر أن الوزارة دشنت املوقع 
الكــــويت  اإللكترونــي اجلــديــــد ملعهد 
القضائيــة والقــانــونيــــة،  للدراســات 
وصــــرح البشر بأن هذا املوقع اجلــــديد 
يأتي بعد عدة تعديالت جاءت لتتماشــى 
وتتوافق مع املعطيات احلديثة في املجــال 
التكــنــــولوجي لالطــالع على مضامينه 
وأخبــاره. ويحتوي املوقــع اجلديد على 

أخبار ودراسات وإصدارات املعهد باإلضافة 
الى أنشطته املتنوعة على املستوى احمللي 
واإلقليمــي والدولي، ليكون بذلك جســرا 
للتواصل ما بني املعهد والباحثني والدارسني 
واملهتمني في املجالني القانوني والقضائي، 
خصوصا في ظــل ظرفية وبائية تفرض 
على اجلميع التباعد االجتماعي كأسلوب 
للوقاية، وهو ما يقوي مضمونه ويكرس 
محتواه ويعزز اإلجراءات املتبعة كأسلوب 

عيسى البشرلالطالع عن بعد.

..وتعلن عن 
حاجتها لشغل 

وظيفة «باحث 
قانوني مبتدئ» 

أسامة أبوالسعود

أعلنــت وزارة العدل عن 
حاجتها لشغل وظيفة باحث 
املؤهلــة  مبتــدئ  قانونــي 
لشــغل وظيفة وكيــل نيابة 
«ج» من الكويتيني (ذكور - 
إناث). وذلك بشــروط منها: 
احلصول على إجازة احلقوق 
أو الشــريعة (تخصص فقه 
وأصــول فقــه) مــن جامعة 
الكويت أو من جامعة أخرى 
معتــرف بها، وذلك خلريجي 
العام اجلامعي (٢٠١٩/٢٠٢٠) 
فقط، أال يقل املعدل اجلامعي 
عــن (٢.٦٧) نقطة من ســلم 
األربــع نقــاط وال يقــل عــن 
(٨٠٪) وفقــا للنظام املئوي 
أو مــا يعادلهــا مــن األنظمة 
األخــرى، عدم ســبق التقدم 
لشغل هذه الوظيفة من قبل، 
أال يزيد السن على (٢٦) سنة 
ميالدية وقت احلصول على 
الشهادة اجلامعية، عدم سبق 
العمل بالشهادة اجلامعية لدى 
إحدى اجلهــات احلكومية أو 

القطاع اخلاص.
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«من شّب على شيء شاب عليه».
إن تربية الطفل يجب أن تبدأ عشرين عاما قبل والدته بتربية أمه!

إذا رفع الذي تربيه صوته في فترة املراهقة «البلوغ» فاعلم 
أنك لم تربّه!

وإذا قامت البنت بحركات بيدها معربة عن موقف استهزاء 
ليــس فيه احترام ألمها التي ربتها فاعلمــي أنِك لم ترِبها على 

«السنع»، أي مكارم األخالق!
األفالم العربية األبيض واألســود هي التي شكلت ثقافتنا 
وشــخصياتنا، ولوال وجود أب حازم وأم «راكدة» عاقلة، لكان 

هناك جيل طويل عريض في مهب الريح لألسف!
كلنا نشاهد في األفالم املصرية مشاهد في التربية مرتكزة 

على (معليش استحمله هذا ابنك ومير باملراهقة وراح يعدي)!
والبنت تخطئ في مواقف كثيرة مع األم واجليران، وَمن هم 
حول األم يقولون: استحمليها فترة طيش ومراهقة وراح تعدي!

هذه كلها كذبة كبرى وشاذة كذبوها على أمة العرب واإلسالم 
حتى نقبل بكل هذا االنحراف من أوالدنا وبناتنا بحجة املراهقة 

التي نسميها شرعا فترة الرشد وسن التكليف الشرعي!
قارئي العزيز: لنعلم أننا كآباء وأُمهات نربي من الصغر (من 
املهد حتى اللحد)، وخالل فترة تربيتنا لهؤالء األمانات التي بني 
أيدينا هناك فترات تســمى (سن الطيش)، وهي حركات وألفاظ 
بريئــة براءة قائلها، لكن اعلم وأنت تربي هذا الطفل أن تربيتك 
راح تتضح في ســن الرشــد والبلوغ، مبعنى أدق وأوضح إذا 
وجدته في سن النضوج يتصرف معك بالقول والعمل (بقلة أدب) 
فاعلم أنك لم ترب وأن ابنك أو ابنتك من اشــترك معك بتربيته 
وأوصله إلى ما وصل إليك من قول أو لفظ أو سلوك غير مهذب!

وألنني كنت مربيا ومعلما وقارئا للتاريخ، أقول ردا على َمن 
يريدون اليوم أن يعلموا (اآلباء واألمهات) الذين تعلموا وتخرجوا 
في مدرسة «السنع» ال مدرسة الفاشينيست والبويات واجلنس 
الثالث، إن الرسول ژ محمد سيد هذا اخللق من قبل ومن بعد 
سلم أسامة بن زيد قيادة جيوش املسلمني وهو ابن ١٨ سنة قائدا 
عامــا ويأمتر الصحابة رضوان اهللا عليهم بأمره منهم ســيدنا 

أبوبكر وعمر رضي اهللا عنهما!
القائد محمد القاسم فتح بالد السند وعمره ١٧ سنة، كما فتح 
عبدالرحمن الداخل بالد األندلس في سن ٢١ سنة! ومحمد الفاحت 
فتح القسطنطينية وعمره ٢٢ سنة، وأول من رمى سهماً القائد 

سعد بن أبي وقاص وعمره ١٧ سنة.
تذكروا ونحن نقرأ سيرة اإلسالم األولى كيف حّول األرقم 
بن أبي األرقم وعمره ١٦ سنة بيته مقرا النطالق اإلسالم ونصرة 

النبي ژ.
من الثمانية الذين ســبقوا إلى اإلسالم سيدنا طلحة بن 
عبيد اهللا (١٦ سنة) من كرماء العرب في اإلسالم، والزبير بن 
العوام (١٥ سنة) أول من سل ســيفه في اإلسالم، وعمر بن 
كلثوم ســيد قبيلة تغلب أقوى قبائل العرب وأكثرهم نصرة 

للدين اإلسالمي في زمانها.
أال تذكروا معاذ بن اجلموح (١٣ ســنة) ومعوذ بن عقراء 

(١٤ سنة) هما من قتال «أبا جهل» في غزوة بدر.
ونتذكر زيد بن ثابت (١٣ سنة) الذي حفظ لغة اليهود في 

١٧ ليلة، وكان ترجمان النبي ژ وكاتب الوحي.
أنا من مدرســة التربية القدمية وأفتخر بعصاي (عزيزة) 

أم (التيب األصفر) التي ربت وزراء ونوابا ووجهاء وناجحني 
كثيريــن في هذه احلياة وأراهم في دهاليزها، وكلي فخر مبا 
وصلــوا إليه، هؤالء هم من نريد اليــوم أن نكذب بهم كل ما 
أخرجوه من دراســات وقوانني نريد أن تخّرج لنا جيال خائفا 

مترددا (طويل اللسان) على أهله ومجتمعه وبالتالي وطنه!
هم ال يريدون صــالح الدين وال محمد الفاحت وال خالد وال 

سعد وال أسامة!
الكذبة التي صدقها (عربنــا) تبرير تصرفات رجال وما هم 
برجــال، ورمبا أصبح على أبواب الســتني ولم يفعل في حياته 

إجناز الرجال، واحلجة: «هو مير مبرحلة املراهقة املتأخرة»!
هم واهللا وكل دراســاتهم ال يريدون لنا كمسلمني أن نربي 
كمــا ربى اآلباء واألمهات. في زمن (صفقة القرن) يريدوننا أمة 
(منهزمة منكسرة) ضعيفة، هّم شــبابها املهرجانات وامللهيات 

وشخصيات تسود من أشباه الرجال!
قال الشاعر:

قــد ينفــُع األدُب األطفاَل في صغٍر
وليــَس ينفعُهــم مــن بعــِده أدُب

ْمَتهــا اعتدلت إن الُغُصــوَن إِذا َقوَّ
ْمَتُه اَخلَشُب وال يلُني إِذا َقوَّ

٭ ومضة: أيها األب، أيتها األم، يا قادة املجتمع والوطن ليس 
هناك ما نسميه «كذبة املراهقة» هناك سن التكليف وسن الرشد.. 
ارجعوا إلى طريقة تربية اآلبــاء واألجداد واملربني من املعلمني 
املخلصــني (اجليل القدمي)، هم على صواب وما تراه في اإلعالم 

وامليديا غلط!

٭ آخر الكالم: أيها األبناء اجتهدوا في رضا الوالدين، واملطلوب 
منكم أن حتصلوا على رضا اآلباء واألمهات ال العكس، واأللعاب 
اإللكترونية والكتب الصفراء وامليديا العنكبوتية وأشباه املعلمني 
كل هذه ال تربي وال تُعلِّم، ارجعوا الى املنبع الصافي القرآن الكرمي 

فيه دستور حياتكم!

٭ زبدة احلچي: جيلنا واألجيال التي سبقتنا لم نعرف العقوق 
وتعلمنا األدب في القول والسلوك مع اآلباء واألمهات واجليران 
وكل أفراد املجتمع، صغيرنا يحترم كبيرنا، وكبيرنا يعطف على 
صغيرنا، عشنا سنوات الفقر والرخاء، لم نفشل في حياتنا ألن 
خلفنا وأمامنا قدوات عظيمة من الرجال واألمهات، ولم نسمع أن 
أحدا من أهالينا فشل أو (تعقد) بفضل الشدة في التربية، وتخرج 
كثير من جيلي ومن هم قبلي ومن بعدي، رجاال ونساء، تفخر 
بهم أوطانهم.. هذا حصاد تربية األمهات واجلدات واألجداد، ولم 
يكن عندنا (معقدون أو مرضى نفسيون) من هذه التربية اجلميلة!
قالوهــا: من فات قدميه تاه!.. ومثلنا يقول: «عتيج الصوف 

وال جديد البريسم»!
شوفوا التربية القدمية ماذا خلَّفت؟ وشوفوا التربية اجلديدة 

ماذا ورَّثت؟
رة تُفسد الطفل فال يستطيع مواجهة  مساوئ التربية املتحضِّ
متاعــب احلياة ومصاعبها، وتركــه دون توجيه قد يصنع منه 

ديكتاتورا!
في أمان اهللا..

ومضات

قالوا..«فترة مراهقة» ومتّر!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

الفارس: «السكنية» دّشنت أكبر عملية 
تسليم قسائم في تاريخ الكويت

عادل الشنان

أعلنــت وزيرة األشــغال 
الدولــة لشــؤون  ووزيــرة 
اإلسكان د.رنا عبداهللا الفارس 
بدء املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية إطــالق املنصــة 
اإللكترونية اخلاصة بحجز 
www.pahw.gov. املواعيــد 
kw ليبــدأ املواطنــون تقدمي 
طلبات استالم الكتب الرسمية 
اخلاصة بشهادات «ملن يهمه 
األمر» مــن املؤسســة للبدء 
بإجــراءات اســتخراج أوامر 
البناء في مشــروعي املطالع 
املبــارك  وجنــوب عبــداهللا 
للمؤسســة ابتــداء من أمس 
الوزيرة  الثالثاء. ووصفــت 
الفارس في تصريح لها هذه 
اخلطوة بأكبر عملية استالم 
ألكبر مشــروع إســكاني في 
الكويــت واملتمثــل  تاريــخ 
في مشــروع «مدينة املطالع 
السكنية» والذي ستستفيد 
منــه ٢٨٢٨٨ أســرة كويتية 
واملشــيد على مســاحة ١٠٢ 
كيلــو متر مربع، عالوة على 
بدء إجراءات تسليم القسائم 
اإلسكانية في مشروع «جنوب 

عبداهللا املبارك».
وأكــدت الوزيــرة الفارس 
أنــه وللوفــاء بالوعــد الــذي 
قطعتــه على نفســها وبدعم 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، والوزراء 
وأعضاء مجلس األمة وجهود 
وزراء اإلسكان السابقني وكل 
العامة  العاملني في املؤسسة 
للرعايــة الســكنية مبختلف 
قطاعاتهــا، وبحــرص جلــان 
األهالي التطوعية التي التقتهم 
واستمعت ملالحظاتهم، حتقق 
حلم مدينة املطالع، وستكون 
عمليــة بدء إجراءات اســتالم 
الســكنية سلســة  القســائم 
ومنظمــة ومــن خــالل زيارة 
واحــدة للمؤسســة بعــد بدء 
إجراءات االســتالم من خالل 
املنصــة اإللكترونية التي مت 
إطالقها وسيتمكن املواطنون 

تشمل مشروعي «املطالع» و«جنوب عبداهللا املبارك» 

د.رنا الفارس تعلن عن بدء تسليم شهادات «ملن يهمه األمر»

أرض مدينة املطالع أصبحت جاهزة

مشروع «مدينة املطالع السكنية» تستفيد منه ٢٨٢٨٨ أسرة كويتية

شهادات «ملن يهمه األمر» متكن املخصص لهم من بدء استخراج أوامر البناء
الرويح: رسالة إلى املخصص له بها رمز مؤقت حلجز موعد مراجعة املؤسسة

 منوذج «املدارس املستقبلية» يفوز بجائزة «وان» الذهبية
العامة  أعلنت املؤسســة 
للرعايــة الســكنية عن فوز 
التقدمي  النموذج املعمــاري 
للمــدارس احلكوميــة فــي 
البالد، وهو منوذج «املدارس 
املســتقبلية فــي الكويــت»، 
بجائــزة «أفضــل املشــاريع 
التعليمية املســتقبلية لعام 
٢٠٢٠» على املستوى العاملي، 
حيث انــه احتل املركز األول 
ضمن هذه الفئة وحاز اللقب 
الذهبــي، وهــو اللقــب الذي 
منحته جلنــة تقييم «أخبار 
العامليــة - وان»  العمــارة 
 World Architecture News:)
WAN) ضمن برنامج جوائزها 
العاملي التــي تنظمه كل عام 
ألجنح التصاميم حول العالم.
وقــد قام املكتــب العربي 
 (Pace) لالستشارات الهندسية
- أكبــر الدور االستشــارية 
الكويتية الرائدة في املنطقة 

ومبتكــرا يرتكز على مبادئ 
التعليم التجريبي، مع تطوير 
الطالبية باستخدام  املهارات 

التكنولوجيا احلديثة.
وبهــذه املناســبة، صرح 
نائــب املديــر العــام لقطاع 
التخطيــط والتصميــم فــي 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
الســكنية، ناصــر خريبــط: 

منــوذج»  ترشــيح  «بعــد 
املدارس املستقبلية في الكويت 
«للقب» مشروع العام للتعليم 
املســتقبلي ٢٠٢٠ «من جلنة 
وان العاملية املرموقة، فإنه حقا 
يسعدنا تتويج الكويت مجددا 
على الساحة العاملية باجلائزة 
الذهبية ولقب أفضل تصميم 
من بني أفضل املشاريع الكبيرة 

التي فازت حول العالم».
ويعــد برنامــج جوائــز 
أخبار العمارة العاملية «وان» 
من أكبر وأعرق برامج جوائز 
الهندسة املعمارية وأكثرها 
تنوعا في العالم، وفي عامه 
الثاني عشر، تواصل جلان 
«وان» التي تضم النخبة من 
كبار االستشاريني واخلبراء 
في مجال الهندسة املعمارية 
تقييــم التصاميم ودراســة 
وتصنيف املشــاركات بناء 

على عدد من املعايير.

ضمن فئة «مشاريع التعليم املستقبلية»

من تصميمات «املدارس املستقبلية»

ـ  واملتعــددة التخصصــات 
بتطويــر التصميــم الفائــز 
باللقب الذهبي، وهو التصميم 
الــذي فــاز أيضا باملســابقة 
التــي طرحتهــا  املعماريــة 
املؤسسة العام املاضي، حيث 
جاء تصميم املكتب العربي في 
املركز األول ليفوز باملسابقة، 
ويقدم مفهوما تصميميا حديثا 

الشهاب: استخدام التقنيات الرقمية لتحقيق «رؤية ٢٠٣٥»
عادل الشنان

عقــدت وكيــل وزارة 
املواصالت م.خلود الشهاب 
اجتماعــا صباح أمس في 
مكتبها مع شركة هواوي 
بحضور رئيس الشــركة 
لشمال اخلليج ليام زاهو 
واملديــر التنفيــذي ريكو 
لــني ملراجعــة البرنامــج 
التدريبي لتنمية املواهب 
للموظفني على ضوء مذكرة 
التفاهم التي مت توقيعها في 
سبتمبر ٢٠١٩ بني الشركة 

والوزارة.
الشهاب أن  وأوضحت 
البرنامج التدريبي يهدف 
الــى الوصــول إلى أحدث 
التكنولوجيا  التطــورات 
األليــاف  شــبكة  مثــل 
 IP الضوئيــــة وشبكــــة

احلكوميــة  واجلهــات 
واخلاصــة وللمواطنــني 

واملقيمني.
وأشــارت إلــى انــه مت 
التطرق إلى التكنولوجيا 
املســتخدمة ملكافحة وباء 
ڤيــروس كورونــا خالل 
االجتماع، حيث مت عرض 

 Huawei Ideahub جهــاز
الذي يعتبر أداة إنتاجية 
للمكتــب الذكــي وعرض 
البيانات واللوحة البيضاء 

(السبورة) واملؤمترات.
وبينــت الشــهاب أن 
الوزارة بهــذه االتفاقيات 
تسعى الى التحول الرقمي 
مــن خــالل تبنــي توفير 
التقنيات  أفضل وأحــدث 
الرقمية وتعزيــز دورها 
لالرتقاء مبختلف قطاعات 
الوزارة مــن أجل حتقيق 
أهداف رؤية الكويت ٢٠٣٥.

وفي نهاية االجتماع، مت 
تبادل التكرمي بني الطرفني 
حيث قامت الشهاب بتقدمي 
كتاب شكر للشركة باسم 
وزارة املواصــالت، كمــا 
قدمت شركة هواوي لوحة 

فنية معبرة وجميلة.

برنامج تدريبي لتنمية مواهب موظفي «املواصالت» بالتعاون مع «هواوي»

م.خلود الشهاب خالل اجتماعها مع ليام زاهو وريكو لني

وIMS والذكاء االصطناعي 
الوقائية  (AI) والتقنيات 
التــي مــن شــأنها زيادة 
متكــني وزارة املواصالت 
وموظفيهــا لتكــون فــي 
طليعة الوزارات املستخدمة 
لتلك التكنولوجيا وأيضا 
الــوزارات  ناقلــة لباقــي 

ملشاهدة الڤيديو

على أرقامهم املسجلة في نظام 
املؤسسة مع رمز مرور مؤقت 
يتم مــن خالله حجــز موعد 
مسبق ملراجعة املؤسسة، وفي 
املوعد احملدد ستقوم املؤسسة 
بتجهيز ملفاتهم واملستندات 
املطلوبة ليتمكــن املواطنون 
بشكل فوري من إصدار شهادات 
«ملن يهمه األمر». وأشار الرويح 
القســائم  إلــى أن أصحــاب 
سيســتلمون شــهادات «ملــن 
يهمه األمر» والتي تأتي ضمن 
متطلبات بلدية الكويت اصدار 
تصريح البناء وبنك االئتمان 
الكويتي الســتكمال إجراءات 

صرف قرض البناء باإلضافة 
إلى كروكي اخلدمات اخلاصة 
بكل قسيمة سكنية على حدة، 
وذلك بعد احلجز املســبق في 
املوقع اإللكترونــي، وحتديد 
موعد لزيارة املؤسســة خالل 
الفترة املســائية من الســاعة 
٢:٣٠ مســاء حتى ٥:٣٠ مساء 
في مبنى املؤسســة الرئيسي 
فــي منطقة الــوزارات الكائن 

بجنوب السرة.
وبــني أن عــدد املواعيــد 
املنصــة  عبــر  املتاحــة 
اليــوم  فــي  اإللكترونيــة 
الواحد ســتكون ١٥٠ موعدا، 
عمــال باإلجــراءات الصحية 
االحترازية تطبيقا لتوجيهات 
الســلطات الصحيــة في ظل 

الظروف الراهنة.
وأكد الرويح أن املؤسسة 
ســتقوم باإلعالن الحقا عن 
مواعيــد حجــز الضواحــي 
األخرى في املشاريع اإلسكانية 
واتباع نفس اخلطوات السالف 
ذكرهــا مــع ضــرورة التزام 
بالنظــم املعمول  املواطنــني 
بها مع اتخاذ كافة االجراءات 
الصحيــة واالحترازيــة عند 
مراجعة مبنى املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية. 

بعدها من استخراج شهادات 
«ملــن يهمــه األمــر». بــدوره 
أوضح مديــر إدارة العالقات 
العامة والناطق الرسمي باسم 
العامــة للرعايــة  املؤسســة 
الســكنية عمر محمد الرويح 
أن املواطنــني املخصــص لهم 
قسائم سكنية في مدينة املطالع 
ضمن املرحلة األولى للضواحي 
(N٨-N٩-N١٠-N١١) ومشروع 
جنوب عبداهللا املبارك، الذين 
قاموا بتحديث أرقام هواتفهم 
في نظام املؤسسة اآللي والذي 
أعلنت عنه «السكنية» في وقت 
سابق، سيتلقون رسالة نصية 
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  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
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الفضل: ١٣٠ ألف خريج وخريجة خالل السنوات اخلمس املقبلة 
ونحّذر من أن بقاءهم بال وظائف يعني زيادة في املعاناة

أكد مرشــح الدائرة االنتخابيــة الثالثة النائب أحمد 
الفضل احترامه حريات اجلميع حتى من ال يتفق معهم، 
مشددا على أن كل القوانني التي تهم الناس هي أولوية 

بالنسبة إليه.
ونوه إلى وجود خلل فيما يتعلق بدور وزارة التربية 
ومتلكها ســلطة التخطيط والتنفيذ وتقييم أدائها معا 
فــي نفس الوقــت، معربا عــن عدم ثقته فــي القيادات 
احلالية بالقوى العاملة بسبب تفشي الفساد في إداراتها 
والعاملني فيهــا، وإال كيف غصت الكويت بهذه األعداد 

من العمالة الهامشية؟
وقــال إن هنــاك أكثر من ١٣٠ ألــف خريج وخريجة 
خالل اخلمس ســنوات املقبلة، محذرا مــن أن بقاء كل 
هذه األعداد بال وظائف يعني زيادة في املعاناة وتضخم 

املشــكالت التي يعاني منها الشــباب، ما لم تكن هناك 
مشاريع كبرى تفتح املجال لفرص عمل بنطاق أوسع.

وشدد الفضل على ضرورة استغالل موقع الكويت 
اجلغرافي وحتـــــويل الكــــــويت إلى مركــــــز مالــي 
وجتاري من خالل استغالل كل نشـــــاط لوجستي في 
التجارة مع إيران والعـــراق وما بعــدهما مع بــناء سكك 
حديدية ناهيك عن ضرورة توثيـــق العـــالقات لزيادة 
الدخل ألن احلكـــــومة لن تكــون قادرة على التوظيف 

في املستقبل.
وانتقد احلكومة ووزارة الصحة على اســتمرارهما 
في التضييق على الناس وحركتهم الطبيعية في حياة 
مجتمعية دومنا قيود، مستغربا من منع املخيمات في 
البر لألسر وخصوصياتهم العائلية دومنا اختالط عام 

والسماح بالتجمعات واملخالطة في املجمعات التجارية.
وأشــار الفضل إلى أن مجلس األمة حقق جناحا في 
مجال احلريات بإلـــــغاء الرقــابة املسبقة إال أنه انتقد 
املوقف النيابي املضاد الذي رفض ما تقدم به من تعديالت 
إللغاء عقوبة الســجن في قانون املطبوعات، مؤكدا ان 
العقبات التي واجــــهت مجرد التفكير باقتراح إليجاد 
قانون لألحوال الشخصية اجلعفرية منذ السبعينيات 
وفي ظل تركيبة مجلس األمة احلالية جعلته يعتقد أنه 
من الصعـــب مترير وإقرار قانون لألحوال الشخصية 
اجلعفريــة، إال أنه وزمــــالؤه النواب الذيــن اقترحوا 
القانون اســتطاعوا الوصول إلــى التوافقات املطلوبة 
وإقرارهــا والذي ميثل مكســبا تاريخيا وإثبات وجود 

في هذا الشأن.

مرشح الدائرة االنتخابية الثالثة أكد احترامه حلريات اجلميع

مرشح الدائرة االنتخابية الثالثة النائب أحمد الفضل

أحمد البدّيح لـ «األنباء»: رفع املستوى املعيشي للمواطنني
وتخفيف أعباء احلياة عنهم من ديون وإيجارات أمر واجب

محمد الدشيش

حذر مرشح الدائرة اخلامسة 
النتخابات مجلــس األمة ٢٠٢٠ 
احملامي أحمد حمد البديح السهلي 
مما يثار من أخبار عن دخول املال 
السياسي في العملية االنتخابية، 
مطالبا سمو رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية بالوقوف على هذا األمر 
ومتابعته ملا فيه من آثار سلبية 
على الوطن واملواطنني وكخطوة 

أولى في محاربة الفساد.
لقائه  البديح خالل  وشــدد 
مع «األنباء» على أهمية حتسني 
الوضع املعيشي للمواطنني، بوضع 
للرواتب واألجور،  سقف معني 
والعمل على إســقاط القروض 
وفوائدها ملا حتمله من شــبهة 
شــرعية، حيث ان هذه الديون 
تشكل عبئا كبيرا على الكثير من 
األسر الكويتية، إضافة إلى احلديث 
عن أزمة التعليم واالهتمام باملعلم 
ومشكلة اإلســكان، والشباب، 
واملتقاعدين، واملزارعني، وحرية 
الرأي، وغيرها من القضايا التي 
الناس والتي سيسعى  تشــغل 
إلــى تبنيها حــال وصوله إلى 
قاعة عبداهللا السالم، وفيما يلي 

التفاصيل:

بداية، ما هدفكم من الترشح 
النتخابات مجلس األمة؟

٭ حقيقة، أدعو اهللا أن يوفق 
اجلميع للخير، وترشحي جاء 
انطالقا من احلرص على خدمة 
بلدنا وشعبنا، فالكويت أعطتنا 
الكثير، وعلينا أن ندافع عنها 
وعن حقوق ومكتسبات أهلها، 
خصوصا أن الكثير من الناس قد 
فقدوا ثقتهم باملجالس السابقة 
وخصوصــا املجلــس األخير 
بســبب ضعــف األداء الرقابي 
والتشــريعي، وعــدم حتقيق 
املواطنني،  رغبات وطموحات 
فمرت ٤ سنوات عجاف من دون 
أن نــرى أي إجنازات حقيقية 
على أرض الواقع، إضافة إلى 
مــا وصلنا إليــه مــن انحدار 
في معظــم املجاالت، الصحية 
والتعليميــة واخلدميــة وفي 
البنية التحتية وسوء اخلدمات 
املقدمة للمواطن، وزيادة األعباء 

على كاهل األسرة.
تعاون وتغيير

وهل تتوقعون أنكم ستكونون 
قادرين على اإلجناز أكثر؟

٭ نسأل اهللا التوفيق والسداد، 
وسنعمل بكل طاقتنا بالتعاون 
مع الكثيرين من الشرفاء سواء 
في املجلس أو خارجه، فالشعب 
الكويتي يســعى للتغيير من 
أجل اإلصالح، واإلصالح يجب 
أن يكون من أعلى املستويات 
احلكومية، ويجب أال يكون هناك 

واخلامســة أكثــر مــن ضعف 
ناخبي هــذه الدوائر، ومبا أن 
الدســتور يكفل املســاواة بني 
املواطنــني فبالتالــي يجب أن 
يكون عدد النواب متناسبا مع 
أعداد الناخبــني، كما أن نظام 
الصوت الواحد يجعل اخليارات 
أمــام الناخــب محــدودة جدا، 
ويجب دراسة هذا األمر وإعادة 

النظر فيه بشكل متكامل.
ونحــن مع تكــرمي كل من 
ضحــوا وبذلوا خــالل األزمة 
وقدمــوا الكثيــر فــي ســبيل 
حمايتنا وضمان سالمة أهلنا.

التعليم والتنمية
مبا أنك تطرقت إلى التعليم، 

كيف ترى مستواه في الكويت؟

و«التطبيقي» لالنتقال ملرحلة 
التعليــم اإللكترونــي وعــدم 
التأخــر في تنفيذ هــذا القرار 
مــع وضع جــدول زمني لذلك 

التوجه.
كذلك علينا دعم اســتقرار 
التعليمــي والتربوي  القــرار 
من خالل وضع رؤية لتطوير 
التعليم تشمل كافة املستويات 
مــن التعليم العــام واخلاص 
واجلامعي والتطبيقي واملهني.

دعم املعلمني
وماذا عن املعلمني؟

٭ أنــا داعــم للمعلمــني ولكل 
مــا فيــه مصلحتهــم ألنهــم 
يســتحقون، وفــي احلقيقــة 
نلمــس قلة االهتمام باملعلمني 

بكرامة الناس وأخالقهم، وأن 
تكون مصونة قانونا كما كفلها 

الدستور.
أصحاب الهمم

وهل هناك جهات ستكون 
ضمن متابعتكم لتقدمي الدعم 

لها؟
٭ بالتأكيــد، هناك عدة جهات 
وفئــات عزيــزة علــى قلوبنا 
جميعا، وفي مقدمتهم أصحاب 
الهمــم مــن ذوي االحتياجات 
اخلاصة، والذين سنكون معهم 
في جميع مطالباتهم ومبا يسهم 
باندماجهم في املجتمع بشكل 

متكامل.
املزارعــون ومربو  وأيضا 
الثروة احليوانية الذين يبذلون 
املال والوقت في سبيل حتقيق 
األمن الغذائي في البالد، ولعل 
أزمة كورونا «كانت خير مثال 
على أهمية االهتمام بهذه الفئة 
لتكــون منتجــة ومســتفيدة 
ومبــا ينعكس علــى الكويت 
عموما بتوفيــر منتج محلي، 
وكذلــك الصناعيــون، وأيضا 
احتــاد اجلمعيــات التعاونية 
واجلمعيات ألنها عنصر أساسي 
في ضمان األمن الغذائي وتوفير 
املواد الغذائية واالســتهالكية 
بأســعار مناســبة وعلى مدار 
العام». كما يجب االلتفات بشكل 
جــدي إلى أصحاب املشــاريع 
الصغيرة من شــباب الكويت 
املكافح والذين اختاروا خوض 
غمار العمل اخلاص وواجهوا 
الكثير من التحديات وتعرضوا 
خلسائر كبيرة بسبب جائحة 
«كورونــا»، ومــا رافقهــا من 

ظروف صعبة.

..واألسرة؟
٭ بالطبع، فاألســرة أســاس 
املجتمع، وقانون إجازة رعاية 
األسرة فيه إجحاف كبير لألم 
الكويتية حلرمانها من الراتب، 
ونحتاج إلى مساواتها مبرافقة 
الديبلوماســي ومنحها نصف 
الراتــب، فهي الراعيــة اتباعا 
لقوله ژ «واملــرأة راعية في 
بيــت زوجهــا ومســؤولة عن 

رعيتها».
األســرة  كانــت  وكلمــا 
متماســكة كان املجتمــع قويا 
وأفراده قادريــن على العطاء 
أكثر، فاألم هي املدرسة األولى 
لألبناء، وباالهتمام بها نكون 
قــد وضعنا يدنا على أســاس 
نهضة مجتمعنا، ومبا ميكنها 
من القيام بدورها بشكل سليم.

الشباب هم املستقبل
وماذا عن الشباب في 
برنامجكم االنتخابي؟

٭ الشــباب هم املستقبل وبهم 

٭ يعتبر التعليم أساس التنمية 
لــكل دولة تنشــد التقــدم في 
جميــع املجــاالت، وينبغي أن 
يكون أولوية لكال الســلطتني 
والتنفيذيــة،  التشــريعية 
أدوات  أهــم  مــن  والتعليــم 
اإلصالح الناجعة والتي ميكن 
أن تعالج معظم القضايا التي 
أعاقت وتعيق حتقيق األهداف 
والغايات التي يحتاجها الفرد 

واملجتمع على حد سواء. 
ومن القضايا املهمة التي ميكننا 
تسليط الضوء عليها لتحقيق 
تلك الغايات: العمل على إعادة 
تشكيل املجلس األعلى للتعليم 
والسعي لتعديل قانون تفعيله، 
ودعم وتوجيه جميع قطاعات 
التعليم العام والتعليم اجلامعي 

وباملزايــا التي يجــب أن تقدم 
إليهــم بدءا من رياض األطفال 
حتى أعضاء الهيئة التدريسية 
في اجلامعة والتطبيقي، وعلينا 
العمل ألن تكون مهنة التعليم 
جاذبة في كل شيء فاملعلمون 
واملعلمات هم من نأمتنهم على 
أطفالنــا وأبنائنا وبناتنا وهم 
من ينشــئون أجيال املستقبل 
ويســهمون بتربيتهم، وحتى 
نتقــدم ونحصــد ثمــار خير 
بأبنائنا علينا االهتمام باملعلمني 
واملعلمات أوال، وإعداد املناهج 
العلميــة املناســبة للمراحــل 
وللتخصصــات  الدراســية، 
التطور  اجلامعيــة ومواكبــة 
فيها، وضمان جودة مخرجاتها 
لضمان فرص العمل املناسبة 

للخريجني.
قضايا وطنية

وما املوضوع الذي يثير اهتمام 
البديح كمواطن أوال؟

٭ رمبــا أعتبــر موضــوع 
حصول الشباب على السكن 
املناســب أو بيت املســتقبل 
التــي  أكثــر املشــكالت  مــن 
تواجه أبناء وبنات الكويت، 
فتأخر احلصول على السكن 
يجعل األسرة تعاني من دفع 
اإليجــارات بشــكل مســتمر 
خصوصا مع ارتفاع اإليجارات 
إلى أرقــام خيالية في بعض 
املناطق، ومــا دامت األراضي 
متوافرة ومبســاحات كبيرة 
واملــال موجود، فلماذا ال يتم 
اإلســراع بإجناز املشروعات 
التأخيــر  الســكنية، وملــاذا 
ألكثــر مــن ٢٠ عامــا حتــى 
يحصل املواطن على مسكن، 
ونســتغرب وجــود العوائق 
في الكثيــر من املشــروعات 
اإلسكانية ونتساءل ملصلحة 
مــن كل ذلك، ونحن في دولة 
غنية يجب أن توفر الســكن 
املناسب جلميع مواطنيها، كما 
ال ننسى املشاكل االجتماعية 
املترتبــة على تأخير تســلم 
البيوت وحاالت الطالق بسبب 
ذلــك وهذا أمــر معروف لدى 
اجلميع، وعلى احلكومة القيام 
بدورهــا مبختلــف وزاراتها 
وجهاتهــا وتســهيل عمليــة 
تخصيــص األراضي وإجناز 
البنــى التحتيــة وأن تقــوم 
«اإلســكان» بدورها املطلوب 
بعيدا عن املزايدات والوعود 
الزائفة التي مللنا منها طوال 

عقود من الزمن.
كذلك أمتنــى احلفاظ على 
ثوابتنــا الدينيــة والوطنيــة 
واألخالقية واالجتماعية وعدم 
املســاس بها، وكذلك أن تكون 
لدينــا حريــة رأي مســؤولة 
بعيدا عن اإلســاءة أو املساس 

تنهــض األمم وعلــى أكتافهــم 
تبنــى األوطان، وشــبابنا من 
أبنــاء وبنــات الكويــت أثبتوا 
العطــاء  قــدرات فائقــة فــي 
بجميــع املجاالت التــي عملوا 
فيها، فأبدعوا بنســب اإلجناز 
وجتاوزوا الصعاب، وعلينا أن 
نهيئ لهم ســبل النجاح بشكل 
أكبر فهم يســتحقون جامعات 
وكليــات ومعاهد مبســتويات 
أفضــل تواكب التقــدم العلمي 
والتكنولوجــي وتتماشــى مع 
طموحاتهم، كما علينا االهتمام 
باجلانب الرياضي أيضا ملا فيه 
من فوائد وكذلك تبني أصحاب 
املواهب واملبدعني في املجاالت 
العلمية وغيرها، وكذلك االهتمام 
بالبرامج التوعوية الهادفة التي 
تعود عليهم بالفائدة، وحسن 
استغالل أوقات فراغهم. ودعم 
أعمالهم ومشــروعاتهم بشكل 
حقيقي وبعيدا عن االستغالل 
والتكسب من البعض، مع العمل 
على تأمني فرص العمل لهم في 
تخصصاتهم العلمية واألكادميية 
ليتمكنوا من اإلبداع في عملهم.

ترعون مسابقة قرآنية بشكل 
سنوي، ماذا عنها؟

٭ احلمــد هللا أننــا منــذ عدة 
ســنوات ونحن نقيم مســابقة 
سنوية باســم الوالد «مسابقة 
حمــد البديــح حلفــظ القــرآن 
الكرمي»، وعادة تكون في شهر 
رمضان املبارك، وذلك تشجيعا 
لألبنــاء على حفــظ كتاب اهللا 
تعالــى والعمل مبا جــاء فيه، 
وتلقى املســابقة إقبــاال كبيرا 
ملا فيها من فوائد على النشء، 
«فخيركــم مــن تعلــم القــرآن 
وعلمه» ونسأل اهللا تعالى أن 
حتقق الفوائد الدينية والتربوية 
لألبناء والبنات، ومستمرون بها 

بإذن اهللا تعالى.

كلمة أخيرة؟
٭ أمتنى من إخوتنا وأخواتنا 
وأهلنــا الناخبني فــي الدائرة 
اخلامسة وفي الكويت عموما 
أن يحســنوا االختيار، وأدعو 
اهللا تعالى أن يصل للمجلس 
األفضــل للكويــت وشــعبها، 
فالصــوت أمانة لقوله تعالى: 
األمانــة علــى  (إنــا عرضنــا 
الســماوات واألرض واجلبال 
فأبني أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما 

جهوال) (األحزاب: ٧٢).
وأملنا كبير مبستقبل أفضل 
لنا وألبنائنا فــي ظل قيادتنا 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ولسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، حفظهما اهللا. والكويت 

تستحق منا األفضل.

مرشح الدائرة اخلامسة طالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية مبتابعة قضية املال السياسي في االنتخابات ملا فيها من آثار سلبية على الوطن واملواطنني

(متني غوزال) مرشح الدائرة اخلامسة أحمد حمد البديّح 

مرشح الدائرة اخلامسة أحمد حمد البديّح متحدثا للزميل محمد الدشيش

من يشعر بأنه فوق القانون، 
فنحن في بلد مؤسسات ينظم 
الدستور عملها، وعلى اجلميع 
االلتزام بهــا، ومن حق الناس 
احلصول علــى حقوقهم، كما 
بواجباتهــم  القيــام  عليهــم 
والعمــل بإخالص فــي جميع 
املواقع، كما أن من أهم عوامل 
اإلصالح الشعور باملسؤولية 
جتــاه البلــد والشــعب، فمن 
يرى خطأ عليه أن يعمل على 
إصالحه وفق القنوات الرسمية 
واللجوء للقضاء الذي نفخر به 
وبعدالته، لكن أن نرى اخلطأ 
ونسكت وبعدها جنلس ننتقد، 
فهذا األمر ال يصح ويجب العمل 
بجــد ومتابعة أي قضية تثار 
من أي كان والتحقيق فيها ملنع 
التجاوز وحفظ احلقوق سواء 

العامة أو الفردية.
ونحن اليوم مع العهد اجلديد 
وبحاجة إلى نهج جديد وكويت 
جديدة ومحاربة جادة للفساد، 
وأن يكــون املواطــن شــريكا 
حقيقيــا وقريبا مــن األحداث 
بحيث تضع احلكومة مصلحة 
الوطن والشــعب بــني عينيها 

وتعمل ألجلهم.

وما رؤيتكم ملا كان يقدم 
في املجلس السابق من 

استجوابات؟
٭ االستجواب حق دستوري 
للنائب وواجب عليه ما دامت 
هنــاك أســباب وراءه، حقيقة 
كانت هناك بعض االستجوابات 
أشــبه بالعروض املســرحية، 
وهي لتسجيل املواقف ال أكثر 
فــال توقيتها كان مناســبا وال 
نتائجهــا، وبعضها كانت فيه 
إضاعــة للوقت وهدر للجهود 
في الوزارات املعنية من خالل 
مــا كان يطرح فــي محاورها، 
ولنسأل أنفسنا ما الذي حصل 
من كل استجواب وما النفع الذي 

عاد على الناس منها؟.
فاالســتجواب يجب أال يكون 
بشــكل شــخصي وإمنا لألداء 
وعلى األخطاء، وملاذا االنتظار 
إلى ما قبل انتهاء فترة املجلس 
حتى يتــم اإلعالن عنها، وأين 
كان مقدموهــا طوال الشــهور 

والسنوات؟!
القانون االنتخابي

وكيف ترون قانون االنتخاب 
احلالي؟

٭ نحن لسنا مع هذا القانون، 
وســنعمل على تغييــره، ألن 
فيه ظلمــا لبعض املناطق من 
حيث عدد السكان والناخبني، 
فالدائرتان الرابعة واخلامسة 
لــكل منهما ١٠ نــواب واألولى 
والثانية والثالثة كذلك ١٠ نواب 
رغــم أن عدد ناخبــي الرابعة 

شباب الكويت قادرون على العطاء في جميع املجاالت ويجب دعمهم 

علينا االهتمام بالتعليم وتطويره ودعم املعلمني لتصبح مهنتهم جاذبة فهم يستحقون األفضلنحن اليوم مع عهد جديد وبحاجة إلى نهج جديد وكويت جديدة ومحاربة جادة للفساد

ضرورة استغالل موقع الكويت اجلغرافي وحتويلها إلى مركز مالي وجتاري من خالل استغالل كل نشاط لوجستي

مجلس األمة حقق جناحًا ملحوظًا في مجال احلريات بإلغاء الرقابة املسبقة وأنتقد بهذا الصدد املوقف 
النيابي املضاد الذي رفض ما تقدمت به من تعديالت إللغاء عقوبة السجن في قانون املطبوعات والنشر

ملشاهدة الڤيديو
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عبدالكرمي الكندري: الفساد أوصل الكويت أغنى دول العالم 
إلى العجز.. وال خيار أمام اجلميع إال إنقاذ الوطن وانتشاله

مرشح الدائرة الثالثة أكد أنه حان وقت مراجعة الدستور استجابة للتطور واحلداثة

قال مرشــح الدائــرة الثالثة النائــب د.عبدالكرمي 
الكندري ان الشــعب الكويتي لم يعد يتحمل أن يرى 
ديرته تتدمــر أكثر من ذلك الدمار احلاصل ومخنوقا 
من حجم الفســاد الذي أوصل أغنى دول العالم وهي 
الكويت إلى العجز. وأكد الكندري في تصريح صحافي 
أن الكويتيني كشعب ال يستحقون سوء اإلدارة، مستدركا 
بقوله: «جربناهم فــي الغزو وفي أزمة كورونا، فهذا 
الوطن يستحق أن يكون أفضل مما هو عليه». وشدد 
على أنه «ال ميكن للقدرات الشــبابية املوجودة لدينا 
أن يتم كبتها أكثر من ذلك، والكفاءات ال ميكن أن يتم 
تهميشــها أكثر من ذلك، والفساد واملفسدون ال ميكن 
أن تتــم حمايتهم أكثر، إبعــاد املصلحني وتهجيرهم 
خارج الكويــت ليس من املفترض ان يطول أكثر من 

ذلــك، وبطانــة الســوء ال ميكن أن تبقــى تتحكم في 
القــرار أكثــر، وال خيار أمام اجلميــع إال إنقاذ الوطن 
وانتشــاله من وحل الفساد». ووجه الكندري رسالة 
للمواطنــني قال فيها: «رســالتي للناس بــأن أكثر ما 
يتمناه الفاسد واملتنفذ هو ابتعادكم وأكثر ما يزعجه 
صوتكم، فال يسكتونكم، وفي العمل السياسي إما أن 
تنحني أو تواجه، وأنا اخترت املواجهة، وسأستمر في 
املواجهة». وأكد الكندري أن املدخل احلقيقي لإلصالح 
هو اتخاذ قــرار تاريخي وطني من قبل مجلس األمة 
واحلكومة بتشكيل جلنة مراجعة الدستور الكويتي 
متهيدا لتعديل مــــواده، مشــــيرا إلى أن املؤسســني 
قــالــوا إنه يحق تعديل الدستور بعد ٥ سنوات ومن 

ثم دراسته وتنقيحه».

وقال إنه حتى يتم متثيل الشعب متثيال صحيحا 
يجب أال نخضع لتصويت احلكومة، مشــيرا إلى أنه 
يوما بعد يوم الشعب بدأ يفقد ثقته في األداة البرملانية.
ولفــت إلــى أنه «منــذ ٥٤ عاما احلكومــات تتغير 
واألســماء في البرملان تتغير ولكــن النتيجة واحدة 
ال تتغير، ذلك ألن النظام والسيســتم وهو الدستور 

ينبغي تعديله».
واختتم تصريحه قائال: «برغبة واعية في االستجابة 
لسنة التطور واإلفادة من مستحدثات الفكر اإلنساني 
وعظات التجارب الدستورية في الدول األخرى، يهدي 
ذلك كله وتوحي هذه املعاني جميعا، وضع دســتور 
الكويــت، وبعد أعوام من حظــر التعديل، حان وقت 

املراجعة استجابة لسنة التطوير».

الشعب الكويتي لم يعد يحتمل أن يرى ديرته تتدمر أكثر وأصبح مخنوقًا من حجم الفساد

منذ ٥٤ عامًا احلكومات تتغير واألسماء في البرملان تتغير ولكن النتيجة واحدة ال تتغير وال تطوير

أهل الكويت ال يستحقون سوء اإلدارة.. جّربناهم في الغزو وفي «كورونا» وكانوا على قدر املسؤولية
في العمل السياسي إما أن تنحني أو تواجه.. وأنا اخترت طريق املواجهة وسأستمر في هذا النهج

مرشح الدائرة الثالثة النائب د. عبدالكرمي الكندري

«االستئناف» تعيد ٤ مرشحني وتؤيد استبعاد ٦
عبدالكرمي أحمد

أيدت الدائرة اإلدارية في محكمة االستئناف حكم أول 
درجة بإلغاء قرار جلنة فحص طلبات الترشيح باستبعاد 
املرشــحني باسم السعد وطالل دشتي وفاضل أسد من 
سجالت املرشحني، وألغت حكم استبعاد املرشحة نادية 

العثمان وأعادتها إلى السباق االنتخابي.
كما أيدت احملكمة حكم محكمة أول درجة باستبعاد 

املرشحني إبراهيم دشتي ومحمد عيسى وأحمد اخلشنام 
وفاضل الدبوس وهادي الوطري ومحمد احلداد.

وتنتظر أحكام احملكمة بشأن مرشحني آخرين قضت 
محكمة أول درجة بإعادتهم إلى السباق االنتخابي واستأنفت 
إدارة الفتوى أحكامهم، وآخرين استأنفوا أحكام أول درجة 
باستبعادهم من االنتخابات، حيث حجزت استئنافاتهم 
للحكم غدا اخلميس وهم بـدر الداهوم وصالح الهاشم 

وأنور الفكر وهاني حسني وخالد النيف.

أسامة اخلشرم: احلكومة غير جادة في محاربة 
الفساد املستشري في مفاصل الدولة

أحمد الكندري:  ال يجوز اإلساءة لألشخاص 
في سبيل ممارسة حرية الرأي والتعبير

عبدالواحد اخللفان: على مجلس األمة القادم
تفعيل دور «نزاهة» في مكافحة الفساد

الدائــرة  أكــد مرشــح 
الثالثة اسامة اخلشرم أن 
قضايا غسيل األموال املتهم 
بها مشــاهير السوشــيال 
ميديا هي فبركة حكومية 
إللهاء الشــعب عن قضايا 
الفســاد الكبرى، موضحا 
أن احلكومــة غيــر جــادة 
مبحاربة الفساد املستشري 

في مفاصل الدولة.
وقال اخلشرم إنه حني 
ظهرت قضية غسيل األموال 
ملشاهير السوشيال ميديا 
أدركت أنها لعبة حكومية، 
الن احلكومة حققت بهذه 
القضيــة عــام ٢٠٠٧ ولــم 
يجدوا أي شيء وأنا قلت من 
قبل أن هؤالء سيخرجون 
من القضية بحكم البراءة 

من التهم املنسوبة لهم. 
وأضــاف اخلشــرم أنه 
حتــى تثبــت احلكومة أن 

هؤالء مدانون بتهمة غسيل 
األموال، يجب أوال أن تثبت 
أن مصدر األموال جاء من 
جرمية صادرة وان يكون 
املتهــم على علــم أن هذه 

األموال أموال فاسدة. 
وأردف اخلشرم قائال 
إن أحد مشاهير السوشيال 
ميديــا املتهمــني بقضية 
غســيل األمــوال تهمتــه 
أنه تلقى أمــواال من أحد 
املتنفذة بالدول  األطراف 
املجاورة فهل تســتطيع 
احلكومــة أن تثبــت أوال 
أن أمــوال هذا املتنفذ هي 
أمــوال فاســدة وجــاءت 
نتيجة جرميــة، «لذا أنا 
أقول إن هذه القضية هي 
لعبة حكومية مدروســة 
إللهاء الشعب عن خيانة

الوطــن بقضايــا فســاد 
كبرى».

قال مرشح الدائرة الثالثة 
أحمد حســني الكندري إن 
األصوات تعالت في الفترة 
املاضية تنادي بإلغاء قانون 
جرائم تقنية املعلــــومات 
باعتبـــــار أنه تعــدٍّ على 

حرية الرأي والتعبير.
تقييد احلريات

وتساءل الكندري عما إذا 
كان القانون مقيدا للحريات 
على نحو يخالف الدستور 
واالتفاقيات الدولية، مجيبا: 
فدســتور  ال»  «بالطبــع 
الكويت فــي املادة رقم ٣٦ 
الــرأي واحلق  كفل حرية 
فــي التعبيــر عــن الرأي 
ونشره بالقول أو الكتابة 
أو غيرهما، واختتمت املادة 
بعبــارة «وفقا للشــروط 
واألوضــاع التــي يبينهــا 

القانون».
وأضــاف ان البند رقم 
٣ مــن املادة ١٩ مــن العهد 
الدولــي للحقــوق املدنية 
والسياسية والتي صادقت 
عليهــا الكويــت قــد حدد 
ضوابــط ملمارســة حرية 
الــرأي والتعبيــر حيــث 
نصت على أنه «تســتتبع 
ممارسة احلقوق املنصوص 
عليها في الفقرة ٢ من هذه 
املادة واجبات ومسؤوليات 
خاصــة، وعلى ذلك يجوز 
إخضاعها لبعــض القيود 
شــريطة أن تكون محددة 
بنــص القانون وأن تكون 
ضرورية لعــدة مرتكزات 
وهي احترام حقوق اآلخرين 
أو سمعتهم وحلماية األمن 
القومي أو النظام العام أو 
الصحة العامــة أو اآلداب 

العامة».
املادة ٢٠

وتابــع: كذلــك ضبطت 
املادة ٢٠ من العهد الدولي 
للحقوق املدنية والسياسية 
الــرأي  ممارســة حريــة 
والتعبيــر من خالل حظر 
أي دعاية للحرب وأي دعوة 
إلى الكراهيــة القومية أو 

العنصريــة أو الدينية أو 
التحريــض علــى التمييز 
أو العــداء أو العنف، ومن 
ثم فإن دســتورنا الوطني 
الدوليــة قد  واالتفاقيــات 
اتبعت ممارســة حــــرية 
الــرأي والتعبير بضوابط 

وقيود.
وتســاءل الكندري: هل 
التــي تضمنهــا  اجلرائــم 
القانون هي جرائم جديدة 
لم يسبق للمشرع الوطني 
املعاقبــة عليهــا؟ مجيبا: 
بالطبع ال فإنه مع التطور 
التكنولوجي والتوسع في 
استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي ظهــرت صور 
جديدة من اجلرائم يطلق 
عليها اجلرائم املعلوماتية 
وكانت نصوص العقوبات 
التقليدية ال تسعف ملواجهة 
هذه اجلرائــم التي تعتمد 
في ارتكابها على وســائل 

التقنية املتطورة.
التطور التكنولوجي

وأشار: لهذا وجد القانون 

ملواكبة التطور التكنولوجي 
الهائــل ومــا أعقبــه مــن 
ممارســات ســيئة تشكل 
جرائم في قانــون اجلزاء 
وقانون املطبوعات والنشر، 
وعليــه يعد هــذا القانون 
ليعكــس أحــكام قانــون 
اجلزاء وقانون املطبوعات 
والنشر على نفس األفعال 
التــي ترتكــب مــن خالل 
مواقع التواصل االجتماعي 

والتطور التكنولوجي.
األســاس  أن  وبــني 
التشريعي من هذا القانون 
هو احملافظــة على حقوق 
وســمعتهم  األشــخاص 
وحماية لآلداب العامة، فال 
يجوز في ســبيل ممارسة 
الــرأي والتعبيــر  حريــة 
اإلســاءة لألشــخاص أو 
التعــرض لســمعتهم أو 

سبهم.
حرية الرأي

وجــدد تســاؤله: هــل 
علــى  يعاقــب  القانــون 
الــرأي والتعبيــر  حريــة 

فقط، مؤكــدا أنه باالطالع 
علــى القانــون يتضح أنه 
اشــتمل علــى العديــد من 
اجلرائــم املعاقــب عليهــا 
مثل االختــالس والتزوير 
وسرقة املعلومات واختراق 
النظــم الســرية واالجتار 
باألشــخاص، أيضا وضع 
القانــون حلمايــة األموال 
العامــة واملمتلكات العامة 

واخلاصة.
فراغ تشريعي

أنــه ال يخفــى  وأكــد 
عليكــم أن إلغــاء القانون 
الــرأي  مــواد حريــة  أو 
والتعبيــر سيتســبب في 
فراغ تشــريعي كبير فإن 
احلقــوق واحلريــات، كما 
امتيــازات فإنهــا  متنــح 
ترتــب مســؤوليات على 
جــراء  املجتمــع  أفــراد 
ومتتعهــم  ممــــارستهم 
باحلقوق واحلريات، السيما 
األخالقيــة  املســؤوليات 
واملجتمعيــة والقانونية، 
وملاذا ال نفكر بطريقة أشمل 
وأعم تضمن عــدم ضياع 
حقوق األفــراد وفي نفس 
الوقت هي شكل من أشكال 
العقاب، أال وهي العقوبات 
البديلة فهي عقوبات غير 
سالبة للحرية ضد احملكوم 
عليهم وتتمثل في مجموعة 
من البدائــل التي يتخذها 
القاضي بشأن إبدال عقوبة 
الســجن بخدمــة يؤديهــا 
الســجني لفئــة مــن فئات 
املجتمع، أو ملوقع خيري، 
أو االلتحاق مبرفق تعليمي 
يستفيد منه السجني بهدف 
إصالحه وحمايته من األذى 

وتقدمي خدمة ملجتمعه.
وشــــــــدد عـــــلى أن 
الـــــبديلة  العقـــوبــــات 
هي احلل األمـــثل للحــفاظ 
علــى حقــوق األشــخاص 
وحمايتهم مــن جهة ومن 
جهة أخرى معاقبة اجلاني 
بصــورة تخــدم املجتمــع
بهــدف إصالحــه وتقومي 

سلوكه.

قال مرشح الدائرة الثالثة 
د.عبدالواحــد خلفــان ان 
احلكومة واملجلس إذا كانت 
لديهمــا جدية فــي محاربة 
الفســاد في الكويت فعلى 
مجلس األمة القادم تفعيل 
دور الهيئة العامة ملكافحة 
الفســاد (نزاهــة)، وذلــك 
من خالل ســن التشريعات 
التي تعطي هذه املؤسســة 
صالحيات استثنائية ملدة 
زمنيــة يحددهــا مجلــس 
األمة. وأضاف اخللفان، في 
تصريح صحافي، أن من أهم 
هذه الصالحيات على سبيل 
املثــال صالحيــة التحقيق 

واالدعاء أمام القضاء، وبذلك 
تكون الكويــت قد توافقت 
وطبقــت متطلبات اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

وأكــد أنه في حال وفقه 
اهللا فــي الوصول للبرملان 
اقتراحــا  القــادم ســيقدم 
بقانون بشــأن إضافة هذه 
العامة  الصالحيات للهيئة 
ملكافحة الفساد (نزاهة) ملدة 
أربع ســنوات، على أن تتم 
إعادة النظر في هذه التربة 
أو فشــلها لقيــادة املرحلة 
املقبلة لتصحيح املسار من 
دون اللجوء إلى مؤسسات 

الدولة األخرى.

مرشح الدائرة الثالثة اسامة اخلشرم

مرشح الدائرة الثالثة أحمد الكندري

مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالواحد خلفان

مرشح الدائرة الثالثة أكد أن إلغاء القانون أو مواد حرية الرأي سيتسبب في فراغ تشريعيمرشح الدائرة الثالثة أكد أن قضايا غسيل األموال فبركة حكومية

مرشح الدائرة الثالثة طالب بإعطاء الهيئة صالحيات أكثر

سّن تشريعات تعطي صالحيات استثنائية 
ملدة زمنية مثل التحقيق واالدعاء أمام القضاء

هيئة مكافحة الفساد تقيم دورة تدريبية 
ملتطوعي جمعية الشفافية

تقيــم الهيئــة العامــة ملكافحــة 
الفساد مساء اليوم وعلى مدار يومني 
متتاليــني دورة تدريبيــة ملتطوعي 
جمعية الشفافية املشاركني في تغطية 

االنتخابات البرملانية والتي تقيمها 
الهيئة.

 وقالت الهيئة ان الدورة ستكون 
خالل الفترة من ٢٥ الى ٢٦ اجلاري، 

وذلك خالل الفترة املسائية من الساعة 
٥ الى ٧ مساء في مقرها الكائن مبنطقة 
الشــامية ـ قطعــة ٢ ـ مقابل حديقة 

وهران.

دستور الكويت في املادة رقم ٣٦ كفل حرية الرأي واحلق في التعبير عن الرأي ونشره
بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقًا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون املعمول به
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب سعدون 
حماد العتيبي ان النائب ميثل األمة بأسرها 
وليس دائرة بعينها، الفتا إلى أنه ليست لديه 
تفرقة بني أطياف املجتمع وشرائحه في أي 
مكان وفي أي دائــرة، وأنه يخدم املواطنني 

أيا كانت انتماءاتهم وطوائفهم.
وأضاف انه عندما نخدم، نخدم اجلميع 
وفي كل الدوائر، مستدركا بقوله: «فال توجد 
مشكلة أن أترشح في جميع الدوائر وقريب 
مــن الــكل، وطبقناها في الدائرة اخلامســة 
وجنحت وترشحت في الدائرة الثالثة وجنحت 
ورجعت اخلامســة وجنحــت، ولدي قواعد 
فــي جميــع الدوائر ولم أســتغلهم من أجل 
جتييرهم ملرشح آخر، بالرغم أنه بإمكاني أن 
أغير النتائج في الدوائر لو وجهت قواعدي 

ملرشــح في دائرة، وهذا ســر جناحي إذا ما 
ترشحت في أي دائرة».

ولفت إلى أن ديوان سعدون حماد يتردد 
عليه املواطنون من جميع شــرائح املجتمع 
ومــن جميع الدوائر، مبينــا انه «كلما كنت 
قريبا مــن املواطن الكويتي فأنت ســتكون 

قريبا من النجاح».
وفي موضوع آخر، شدد حماد على ضرورة 
أن ترتكز اجلهود على حتسني الوضع املالي 
للمواطن لضمان رفاهية الشــعب وحتسني 
اخلدمات بشكل عام، مبينا أنه أما انخفاض 
أسعار النفط وشــح امليزانية فيجب إيجاد 
حلول حقيقية للتصدي للتهديدات احلكومية 

بالذهاب إلى جيب املواطن.
وقــال إنه من لم يشــعر مبعاناة الناس 

لــن يصل إلــى قلوبهم، مبينــا أنه يخوض 
االنتخابات احلالية حتت شعار«للكويت - 

بكل أطيافها».
وعــن موضوع اإلشــاعات التــي أثيرت 
بشطبه، قال حماد، إنه تعود على ذلك في كل 
انتخابات يخوضها، مبينا أنه في االنتخابات 
السابقة ٢٠١٦ نشرت ضده إشاعات وبالرغم 
من ذلك حصل على املركز الثاني، مشيرا إلى 
أن هناك من يتصل على القواعد االنتخابية 
ويقولون لهم إن سعدون حماد مت شطبه ال 
تصوتون له. وأضاف: «لكن سعدون وقواعده 
االنتخابية تعودا على ذلك، الفتا إلى أن ذات 
القواعد هي التي ترد على هذه اإلشاعات التي 
تصدر من منافسني في الدوائر التي أترشح 
فيها سواء الثالثة أو اخلامسة، مؤكدا للجميع 

أنه مستمر في االنتخابات والترشح.
وعــن تداعيات أزمــة كورونا، قال حماد 
إنه عندمــا حدثت هذه األزمة فإن املواطنني 
الذين كانوا باخلارج متت إعادتهم ضمن خطة 
اإلجالء، الفتا إلى أن منهم مرضى لآلن ولم 
يستطيعوا اســتكمال عالجهم، مثل حاالت 
السرطان واملخ واألعصاب وحاالت احلوادث.
وأوضح ان الدول مثل بريطانيا وفرنسا 
وأملانيــا وأميــركا لــم تعد تســتقبل هؤالء 
املرضى، مشــيرا إلى أنه استعلم من وزارة 
الصحة، وبدورها أفادت بأنه متى ما فتحت 
هذه الدول املجال الســتقبال هؤالء املرضى 
فسيتم إرسالهم، ما يعني أن الوقف هو مؤقت 
مرتبط بسماح هذه الدول الستقبال املرضى 

للعالج باخلارج.

سعدون حماد: قريب من كل املواطنني وأخدم الناس 
مبختلف شرائحهم في أي مكان.. وهذا سّر جناحي

مرشح الدائرة الثالثة أكد ضرورة حتسني الوضع املالي للمواطنني وحتقيق رفاهيتهم

مرشح الدائرة الثالثة النائب سعدون حماد

يجب إيجاد حلول حقيقية للتصدي للتهديدات احلكومية بالذهاب إلى جيب املواطن
وقف إرسال املرضى للعالج مؤقت ومرتبط بفتح املجال من بعض الدول الستقبالهم

املضف: متابعة معاجلة احلكومة
للتركيبة السكانية وإال مساءلة رئيسها

العبداجلادر: ضرورة إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي
حلّل املشاكل املالية واإلدارية  في مجلس ٢٠٢٠

أكد مرشح الدائرة الثالثة 
مهلهــل املضــف أن قضيــة 
التركيبة السكانية ومعاجلة 
خللها من القضايا املستحقة 
التــي يضعهــا علــى قائمة 
أولوياته جنبا إلى جنب مع 
ملف تغيير النظام االنتخابي 
املقيــدة  القوانــني  وإلغــاء 
للحريات وإقرار قانون العفو 
الشامل، السيما بعدما زادت 
مشــكلة اختالالت التركيبة 
تعقيدا بعد تأخير معاجلتها 
سنوات طويلة، إذ استمرت 
الوافدين في االرتفاع  أعداد 
مقارنة بأعداد املواطنني حتى 
وصلت إلى نسبة الثلث مقابل 

الثلثني.
وقال املضف، في تصريح 
له أمــس، إن خلل التركيبة 
الســكانية ينعكــس علــى 
الدولــة والدعوم،  خدمــات 
وميثــل حتديا يهــدد األمن 
الوطنــي فــي ظــل املماطلة 

قال مستشــار االقتصاد 
واإلدارة مرشح الدائرة الثالثة 
د.عبــداهللا العبداجلــادر إن 
الكويتي  اجلهاز احلكومــي 
قــد تضخم أكثر مــن الالزم 
مما سبب ظهور مشاكل مالية 
وإداريــة أثــرت علــى األداء 
واإلنتاجية وتعطل األعمال 
واملشاريع وقصور في الرقابة 
والتدقيق واحملاسبة. وأضاف 
أن أي جهــة عمل ســواء في 
القطاع العام أو اخلاص بعد 
سنوات من إنشائها حتتاج 
الى مراجعة الهيكل التنظيمي 
الذي اســتحدثه  والوظيفي 
عنــد بدء مهــام أعمالها أول 
مرة وهذه املراجعة قد تكون 
كل ســنتني أو ثالث حســب 
حجم ونشاط اجلهة، وذلك 
حني إنشائها مت وضع الهيكل 
التنظيمي والوظيفي املفترض 
الذي يعكس أهدافها ومهامها 
وخططها املستقبلية ولكن 
هنــاك جهــات عمــل ســواء 
حكوميــة أو خاصــة تهمل 
البناء التنظيمــي لها وتبدأ 
العمل بدونه، مما سيسبب لها 
مشاكل مستقبلية بدون إدراك 
قيادييها أهمية هذا التطوير 
اإلداري، وهناك من وضع لهم 

وفي وظائــف يزاحمون من 
خاللها اخلريجني الكويتيني 
فيهــا، وهــو ما يــؤدي إلى 
ارتفاع نسبة أعداد العاطلني 
عــن العمل. وشــدد املضف 
علــى ضــرورة التقليل من 
الهامشية  العمالة، الســيما 
التي ال حتتــاج اليها البالد، 
والتركيز على العمالة الفنية 
التي حتتاج اليها البالد فعليا، 
وال ميكن االســتغناء عنها، 
مؤكدا ضرورة إحداث موازنة 
في التركيبة الســكانية بني 

املواطنني والوافدين.
وأكد أنه في حال وصوله 
إلى مجلس األمــة لن يحيد 
عن متابعة معاجلة احلكومة 
لهذا امللــف وتقدميها حلوال 
سريعة التنفيذ بالسنة األولى 
التركيبة  ملعاجلة اختالالت 
الســكانية وإال فاحملاســبة 
السياسية لرئيسها ستكون 

جاهزة.

وهــذا يســبب ازدواجيــة 
ومشــاكل إجرائيــة وطــول 
فترة اجنــاز املعامالت مثل 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومــات وهيئــة تقنيــة 
املعلومــات، كمــا أن هنــاك 
اختصاصات ومهاما تتشابه 
بني وزارة التجــارة وبلدية 
الكويــت ووزارة الصحــة 
خاصة في الرقابة والتفتيش 
علــى احملــالت واألســواق 

واملطاعم وغيرها.
لذلك اقترح على احلكومة 
إعادة حتديث وتطوير اجلهاز 
احلكومي بدءا من تشخيص 
الهيــكل التنظيمــي ومن ثم 
الهيــكل الوظيفــي ومن ثم 
العمــل وإلغــاء  إجــراءات 
الهيئات واألجهزة احلكومية 
ودمــج اختصاصاتهــا فــي 
الــوزارة املعنيــة وإعــادة 
النظر في نظــام وإجراءات 
التوظيــف بديــوان اخلدمة 
املدنيــة ونظام تقييــم أداء 
املوظفني واالهتمام باجلانب 
التكنولوجي في أداء وإجناز 
الدورة  األعمــال وتبســيط 
املستندية واختصارها، وهذا 
راح يحل الكثيــر من الهدر 

املالي ويبسط اإلجراءات.

احلكومية في اتخاذ خطوات 
تنفيذية فعليــة على أرض 
الواقع ملعاجلة مشكلة تزايد 

الوافدين في البالد.
وأكد أن هذه املشكلة لها 
آثار سلبية جدا على املجتمع 
وســوف تؤثــر فــي جميع 
مناحــي احلياة في الكويت، 
إذ ستؤدي إلى تهالك البنية 
التحتية كالطرق واخلدمات 
الصحية والتعليمية، فضال 
عن العــادات الســيئة التي 
يجلبهــا ملجتمعنــا بعــض 
الوافدين مبا يؤدي إلى خلل 
األمن العام الذي ســيتضرر 
منه بشــكل مباشر املواطن. 
وذكر أن الوافدين خصوصا 
الذين يعملــون خارج إطار 
القانون يزاحمون املواطنني 
في اخلدمات األساسية التي 
تقدمها الدولة، فضال عن أن 
عــددا كبيرا منهــم يعملون 
فــي القطاعــات احلكوميــة 

لم نسمع أو نر لها نشاطا أو 
أعماال تقوم بها أو إنتاجيتها 
انخفضت ملاذا ألن إنشاءها 
لم يعتمد على دراسة علمية 
الهدف منه  ومهنية حتقــق 
مثل جهاز متابعة أداء اجلهاز 
احلكومي، وقطاع االوفست 
فــي وزارة اصبــح شــركة 
حكوميــة وبعدهــا مت الغاء 
االوفست عن طريق تصفيتها 
وهناك خسائر مالية كبيرة 
باملاليــني وتأسســت بعدها 
هيئة تشــجيع االســتثمار، 
ونتمنى أن نرى منها حتقيق 
أهدافهــا ومنها اســتثمارات 
أجنبية فــي الكويت وقيمة 
مضافــة. وأضــاف أن هناك 
جهــات حكوميــة كذلــك مت 
إنشــاؤها مــن رحــم البناء 
الدولة  لــوزارات  التنظيمي 
بصفة مســتقلة ومبســمى 
هيئــة أو جهــاز وأخــذت 
معهــا اختصاصــات ومهام 
قطاع من الوزارة مثل هيئة 
القوى العاملة والهيئة العامة 

للشباب وغيرها.
وزاد بقوله: هنالك جهات 
حكومية مت إنشاؤها بوجود 
جهات حكومية تتشابه معها 
في االختصاصــات واملهام، 

هيكال تنظيميا بدون مراعاة 
أعمال ومشاريع جهة العمل 
املستقبلية لعدم وجود رؤية 
واضحة وخطط للتوسع أو 

التغيير لديهم.
انه  العبداجلــادر  وقــال 
مــن املشــاكل التــي ظهرت 

في اجلهــاز احلكومي خالل 
الســنوات األخيرة ان هناك 
جهات حكومية مت إنشاؤها 
مبسمى جهاز أو هيئة ولها 
اختصاصات ومهام وتوظف 
فيها الكثير من املوظفني ولها 
ميزانية، ولكن بعد سنوات 

مرشح الدائرة الثالثة أكد أن هذه القضية تعد حتدياً يهّدد األمن الوطني ويؤرق املواطنني

مرشح الدائرة الثالثة أكد أن التشابك في االختصاصات واملهام يسبب ازدواجية وطول فترة إجناز املعامالت

مرشح الدائرة الثالثة مهلهل املضف

مستشار االقتصاد واإلدارة مرشح الدائرة الثالثة د.عبداهللا العبداجلادر

إلغاء الهيئات واألجهزة احلكومية ودمج اختصاصاتها في الوزارة املعنية وإعادة النظر في نظام وإجراءات التوظيف 
بديوان اخلدمة املدنية ونظام تقييم أداء املوظفني واالهتمام باجلانب التكنولوجي في أداء وإجناز األعمال وتبسيطها

عسكر العنزي: على احلكومة منح 
الشباب فرصة تولي املناصب القيادية

طالب مرشح الدائرة الرابعة 
النائب عسكر العنزي احلكومة 
باالهتمام بالشــباب فهم الثروة 
احلقيقية وهم مستقبل الكويت 
املشرق، داعيا إلى منحهم الفرصة 

لتولي زمام القيادة.
وقــال العنــزي إن املرحلــة 
املقبلة تتطلب استراتيجية متينة 
حتتوي على رؤى شبابية تقود 
البلد نحو عجلة التغيير وإحداث 
النقلــة النوعيــة فــي منهجية 
العمل احلكومــي. وأكد العنزي 
ان الشباب بحاجة إلى خلق فرص 
عمل حقيقية من خالل استغالل 
صندوق املشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة وتفعيله بالصورة 
املطلوبة. وأوضح العنزي أنني 
تقدمــت بحزمة اقتراحات تركز 
على االهتمام بقضايا الشــباب 
أن  خصوصــا  واجتاهاتهــم، 
الشــاب في هذه املرحلة يتطلع 
الى مســتقبله ويهتــم به كثيرا 
ويحاول قدر اإلمكان إعداد نفسه 
وتهيئتهــا لشــغل األدوار التي 
تنتظره، واختيار العمل ونوعه 
من اهم القــرارات التي يتخذها 
الشــاب في حياته ألنه يتوقف 
على هذا القرار مكانته في املجتمع 

وجناحه في عمله.

مرشح الدائرة الرابعة شدد على أنهم الثروة احلقيقية

مرشح الدائرة الرابعة النائب عسكر العنزي

الراجحي: «التغيير» قرار شباب الكويت 
لصنع مستقبل أفضل للجميع

الدائــرة  أكــد مرشــح 
الرابعة محمد الراجحي أنه 
ســيتبنى في حال انتخابه 
عضوا مبجلس األمة ملفات 
مكافحة الفســاد واإلصالح 
االقتصادي بعيدا عن جيب 
املواطــن ودون املســاس 
بأصحاب الدخول احملدودة 

واملتوسطة.
الراجحــي، فــي  وقــال 
تصريح صحافي إن هناك 
تفرقة وازدواجية في تقدمي 
اخلدمــات للمواطنني وفي 
مناطق الكويــت املختلفة، 
إذ ال توفر احلكومة خدمات 
لبعض الدوائر أسوة بدوائر 
أخرى. وضــرب مثال على 
احلكوميــة  االزدواجيــة 
في التعامل مــع املواطنني 
واملناطق مبنطقة الفروانية 
وملقارنــة بــني اخلدمــات 
فيهــا  املقدمــة  الصحيــة 
ومنطقة أخرى في الدائرة 
الثانيــة أو األولــى، حتــى 
على مستوى األدوية هناك 
ازدواجيــة كبيرة، فبعض 

املناطق يصرف لها أدوية مصنوعة في دول 
آسيوية أو أفريقية ومناطق أخرى تصرف 

لها أدوية صناعة أوروبية وأميركية.
وشــدد على أن التمييز بــني املواطنني 
يدمــر الوحدة الوطنيــة وال يبني الدولة، 

وسيخلق جيال مشحونا متصارعا.
ووجه رســالة للناخبــني والناخبات، 
الســيما في الدائــرة الرابعــة مفادها بأن 

الكــرة اآلن في ملعبهم ليترجموا غضبهم 
من تردي خدمــات احلكومة وازدواجيتها 
فــي يوم االقتراع باختيار األصلح للوطن 
ومستقبل الشعب الكويتي. وأكد انه يعول 
كثيرا على شــباب الكويــت، مطالبا إياهم 
بأن يكون لهــم موقف وكلمة وقرار، الفتا 
إلى أنه على هذا األساس مت اختيار شعره 

االنتخاب «التغيير قرار».

مرشح الدائرة الرابعة أكد أن الكرة في ملعب الناخبني لترجمة غضبهم الشعبي

مرشح الدائرة الرابعة محمد الراجحي



11
االربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠

2020

وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

الصيفي لـ «األنباء»: الصيفي لـ «األنباء»: 
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في غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤهفي غفلة من الزمن ويجب إلغاؤه

في البداية الكل كان يتوقع 
لكن النجاح في انتخابات 

٢٠١٦ إال أنه لم يحالفك احلظ، 
فماذا حدث؟

٭ ال يخفــى علــى اجلميــع 
وجود تدخالت في االنتخابات 
السابقة سواء عن طريق املال 
السياسي أو عن طريق كثرة 
املرشحني وتقدميهم للترشح 
حتى يسحبوا األصوات مني 
حتديــدا، وهناك مــن دفعهم 
للنزول، باإلضافــة إلى ذلك 
أنــه مت إطــالق إشــاعة بأن 
الصيفــي مبــارك الصيفــي 
يضمن النجــاح وما يحتاج 
التصويــت له، فأعطوا فالنا 
آخر، وهذه اإلشــاعة مت بّثها 
في األسبوعني األخيرين من 
االنتخابــات، باإلضافــة الى 
الكهرباء في مدرسة  انقطاع 
ثانوية صباح السالم مدرسة 
البنات، ولم تنطفئ الكهرباء 
في املنطقــة كلها إال في هذه 
املدرســة التي بها حوالي ١٠ 
آالف ناخب، واحلمد اهللا على 

كل حال.

ولكن كان سقف الندوات 
في ٢٠١٦ كان األعلى لدى 
الصيفي مبارك خصوصا 

سقف الهجوم، هل كان ذلك 
أحد األسباب للتحرك ضدك؟ 

٭ الســقف كان طبيعيا في 
ظل األوضاع التي كنا نراها، 
ونحن نريد اآلن اإلصالح في 
بلدنا، وإذا كان السقف عاليا 
فــإن الصراخ على قدر األلم، 
ألن الفساد استشرى في كل 
مفاصل الدولة ووصل إلى حد 
خطير ال ميكن السكوت عنه 
والسقف عال وال يزال سقفنا 
عاليا، وقناعات الناس رأت أن 
السقف املتدني يؤدي بالبلد 

إلى املجهول.

ملاذا تهاجم احلكومة دائما، هل 
أداؤها لم يكن يرضي طموح 

الشعب؟ 
احلكومــة  أهاجــم  أنــا  ٭ 
ألنها مخطئة فحجم الفســاد 
والتجاوزات يبرر أي هجوم 
على احلكومــة، ونتمنى من 
احلكومة أن تكــون محايدة 
فــي االنتخابات وهــي التي 
بادرت مبراقبة جمعيات النفع 
العام على االنتخابات، ومنها 
الشــفافية، ونتمنى  جمعية 
أيضا إشراك جمعية احملامني 
وأكثر من جمعية من جمعيات 

املجتمع املدني.

ماذا عن تعديالت قانون 
اجلنسية؟

٭ الهوية الوطنية ال ميكن أن 
تخضع لالبتزاز واملزاجية، وال 
ميكن للحكومة أن حتدد من 
هم من الشعب ومن هم ليسوا 
من الشعب، واحلكومة لها اليد 
الطولى في موضوع اجلنسية، 
ولذلك سنتقدم في أول جلسة 
مبشروع يسمح للقضاء للبت 
في قضايا اجلنسية وال نطلق 

بفوقية على بعض املواطنني، 
ومثلما قال وزير اخلارجية 
السابق الشيخ محمد صباح 
الســالم إن الكويتيــني أتــوا 
من هجرات واســتوطنوا في 
الكويت  الكويت وأصبحــت 
وطنا لهــم، فالعملية عملية 
نزوح، ومــن غيــر املنطقي 
أن يكون موظــف في وزارة 
الداخلية يقول عن شــخص 
آخــر إنه مزور أو غير مزور 
ويجــب على القضــاء النظر 
في قضايا اجلنسية، وقضايا 
وزارة الداخلية كان بها فساد 

مثل ضيافة الداخلية.

هل لدينا قمع للحريات؟
٭ قانون اجلرائم اإللكترونية 
سيئ وال بد من إلغائه ونحن 
نرى أنه من غير املنطقي أو 
املعقول أن يعبر الشاب عن 
رأيه أو أنــه كتبه في مواقع 
التواصل االجتماعي أن يحال 
إلــى احملكمــة بســبب ذلك، 
فقضايا الرأي كفلها الدستور، 
فهــذا القانون يجــب إلغاؤه 
ألنه مقيد للحريات وأقر في 
غفلة مــن الزمن، فهو يؤدي 
بالشباب إلى احملاكم، وقد يزج 
بهم في السجون ملجرد أنهم 

عن الرأي مبسؤولية واحترام 
والدســتور كفل حرية الرأي 
واملراسلة واالتصال، وهناك 
انتقاص من احلريات والدليل 
ان بعض الشــباب يســجن 
والسبب تغريدة وإبداء رأي. 

هل ستقدم قانون العفو 

٭ الصــوت الواحــد كنظام 
تصويت ســيئ جدا وقســم 
الواحدة،  النــاس واألســرة 
وبالتالي سنعمل على إقرار 
الصوتــني أو تعديل الدوائر 
النظام  االنتخابية لتعديــل 
االنتخابــي ونحــن نفتقــد 
للعدالة في الدوائر االنتخابية، 
فنحن في الدائرة اخلامســة 
عددنــا بلــغ ثالثــة أضعاف 
بعــض الدوائــر، فالشــعب 
الكويتــي مــن اجلهــراء إلى 
عبداهللا الســالم إلى صباح 
األحمد كلهم مواطنون وفي 
نفس الدرجة، ونســعى إلى 

حتقيق العدالة.

ما املطلوب من احلكومة 
القادمة؟ 

٭ يجــب بحكــم املــادة ٩٨ 
مــن الدســتور علــى رئيس 
احلكومــة تقــدمي برنامــج 
عملها وفق الدستور في أول 
جلسة واختيار الوزراء بناء 
على برنامج عمل احلكومة، 
وعلى مجلــس األمة عرضه 
ومناقشته في أول جلسة، ألن 
البرنامــج يتضمن اجلوانب 
التشريعية ويحتاج إلى ثقة 
املجلس، إال أن لدينا مشكلة 
فــي نهج احلكومــة الذي لم 
يتغير، فاملطلوب من احلكومة 
تغيير نهجها السابق والعمل 
على إعادة الكويت إلى ريادتها 
ومكافحة الفساد املستشري 
في اآلونة األخيرة، وسأتقدم 
من أول جلسة بطلب تقارير 
تفصيلية حول قضايا الفساد 
التي متت سواء في اجليش 
أو شبهات غسيل األموال أو 
بوينغ أو مشاريع الصيانة 
وســنقدمها في أول جلسة، 
ومشــاريع الديوان األميري 
وحديقة الشهيد ومركز جابر 
وكل هذه ال بــد من التدقيق 
فيها، وهناك مشــروع حلبة 
السيارات غرب منطقة علي 
السالم وهي حلبة سيارات، 
لكن كلفة املشروع مليار دوالر 
فهي من املؤكد مبالغ ينبغي 

التدقيق فيها.

ما رأيك في مشروع قانون 
الضمان املالي؟

كتبوا رأيهــم وقضايا الرأي 
كفلها الدستور والقانون وال 
بد مــن إلغائه وهــو أقر في 
غفلــة من الزمــن وهو مقيد 
للحريات، ونحــن اليوم مع 
احلريات املسؤولة وال نؤيد 
البــذاءة أو التدنــي في لغة 
احلوار وإمنــا نؤيد التعبير 

الشامل أو ستشارك في 
تقدميه؟ 

٭ بــكل تأكيــد ســنتقدم به 
أنا وزمالئــي، فمن مت احلكم 
عليهم بسبب دخول املجلس 
واعتدائهم على رجال األمن، 
أؤكد أنه ال يوجد اســم رجل 
أمــن واحد مت االعتداء عليه، 
ومع األسف الشديد أنهم خارج 
بلدهم وبعيدون عن أسرهم 
بســبب دخول املجلس وهم 
كانــوا من حماة املــال العام 
واحلريــات وكل مــا ميــس 
املواطن، وكانوا جميعهم مع 
األمور التي تصب في مصلحة 
املواطن، بينما جند من اعتدى 
على املال العام يسكن القصور 
والشــرفاء جندهم مهجرين 
باخلارج سواء نواب أو شباب، 
وال بد من تصحيح االعوجاج 
وهــؤالء أبناء الكويت قلبهم 
علــى الكويــت، وفي مجلس 
٢٠٠٩ يتهموننا أننا معطلون 
للتنمية وفي املجالس السابقة 
تصدينا لقضايا الفساد، ولم 
يكــن هنــاك فســاد أو نائب 

بنغالي.

ماذا عن تعديل النظام 
االنتخابي؟

٭ نحن مع أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة ولكن 
حجم التســهيالت للشــباب 
١٨٠ مليــون دينار ويريدون 
إعطاءهم تسهيالت بـ ٥ ماليني 
دينار واحلكومة تقول إنها ال 
تســتطيع دفع رواتب شهر 
نوفمبر، لكنها في نفس الوقت 
تريد دعم التجار بـ ٣ مليارات 
دينــار، فهنــاك تالعــب في 
القانون وفي املجلس القادم 
سننصف أصحاب املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة. 

وماذا عن آلية اختيار 
القيادات؟ 

٭ هناك إشكالية كبيرة في 
اختيار القيادات وأعتقد أنه ال 
بد من إقرار قانون للقياديني 
وشــغلهم للمراكــز القيادية 
وإقرار مبــدأ تكافؤ الفرص، 
ألن املواطن الكويتي يعاني 
بسبب الظلم في الترقيات، إذ 
إن هناك من يأتي من خارج 
الوزارة ويصبح فوق املوظف 
الذي أمضى عمره فيها، وأنا 
أرى أن هذه تعيينات سياسية 

ورشاوى انتخابية. 
 

كيف ترى تعامل احلكومة مع 
أزمة كورونا؟

الشــكر  أتقــدم بجزيــل  ٭ 
إلــى  واالمتنــان والعرفــان 
الصفــوف األماميــة الذيــن 
تعاملــوا مــع أزمــة كورونا 
ســواء كانوا كوادر طبية أو 
متريضيــة أو رجال اإلطفاء 
األدويــة  أوصلــوا  الذيــن 
للبيوت أو رجــال الداخلية 
الذيــن رأيناهم في الشــارع 
خــالل عزل املناطق وكل من 
ساهم وتطوع، إال أنه كانت 
هناك ظاهــرة رأيناها خالل 
هــذه الفتــرة فرأينــا وزيرا 
يلمع نفسه ويهاجم الوزراء 
اآلخريــن ورأينــا تعاقــدات 
كبيــرة فــي أزمــة كورونا، 
وهناك ٥٠٠ مليون دينار مت 
صرفها غير مختصة في أزمة 

كورونا.

ماذا عن قوانني املتقاعدين؟
٭ مجلــس األمــة تالعــب 
بعواطف ومشاعر املتقاعدين 
ورواتبهــم علــى قــد حالهم 
الشرائية لرواتبهم  والقيمة 
لم تعد كما كانت في السابق، 
وأعتقد التأمينات تتدخل فيها 
البنوك وال ميكن أن تســمح 
البنوك بان تكــون فوائدها 
أعلى من التأمينات، البنوك 
تريــد فوائد التأمينات أعلى 
منها ليأخذ القرض من البنك 

في النهاية.

كلمة أخيرة؟
٭ الكويــت تبــي فزعتكــم 
الختيــار األفضــل، فاليــوم 
الرجل واملرأة والبنت والشاب 
مســؤولون عن مســتقبلكم 
ومســتقبل أبنائكم واختيار 

األفضل ومن ميثلكم.
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اليــد إلــى احلكومــة خاصة 
بالســحب واملنــح وقضايــا 
اجلنسية معقدة وبها عملية 
ابتزاز وبها متاجرة من بعض 
الناس وممن يريد الوصول، 
والقضــاء عنصــر مهــم من 
عناصر السيادة في الدولة وال 
بد أن يخضع أي أمر للقضاء 
ونحن في مرحلة نحتاج الى 
وحدتنــا الوطنيــة ونحتاج 
كذلــك ألن نكــون متكاتفني 

متعاونني. 
لكن هناك طرحا حتدث به 
أحد املرشحني، فقد حتدث عن 
جنران ومزاد لبيع اجلناسي، 
وأنا أقول له إن جنران تسكنها 
قبائل يــام، والعجمان جزء 
من يام، ويام جزء من همدان 
وهمدان التي قال عنها علي بن 
أبي طالب، كرم اهللا وجهه، لو 
كنــت بوابا على اجلنة لقلت 
لهمدان ادخلوا بسالم، ويام 
والعجمــان وهمــدان كلهــم 
يأتون من هذه املناطق ونحن 
وأبناء هذا البلد مســاهمون 
في بنائه ونهضته، ولن نقبل 
بأي تنمر، وباألمس القريب 
صاحب السمو أثناء زيارته 
إلى وزارة الداخلية قال سموه 
ال بد أن نحافظ على نســيج 
الوطن واألمن االجتماعي بينما 
جنــد من يحــاول ضرب هذا 
النســيج الوطني وهناك من 
يستجيب لهذا الضرب ومن في 
نفسه مرض، وأوجه حديثي 
لوزير الداخلية وأقول له إن 
هــذا الكالم ال يجــوز، وال بد 
من إرجاع احلقوق ألصحابها 
ومن ســلب منه حقه بطرق 
غير قانونية وابتزاز سنعيده 
الى أصحابه، ونتوسم اخلير 
في الشــيخ فيصــل النواف، 
فهــو شــخص يخــاف اهللا، 
ونطالــب بإعــادة النظر في 
نظــام البلــوكات واالبتزاز، 
فموضوع اجلنسية ليس لعبا 
وغير قابل للمساومات، ألن 
الكويت كلها بلد هجرات، ولو 
أحــد حتدث علــى منطقة أو 
مدينة أخرى لدافعنا ســواء 
عن قبائل اجلنوب أو الشمال 
أو الشرق أو أي مكان، ألنه ال 
يجب أن تتم دغدغة مشاعر 
بعــض املرضى ومــن ينظر 

إشـاعات ظهـرت فـي االنتخابـات السـابقة بأن الصيفـي ناجـح وانقطـاع الكهرباء فـي ثانوية صبـاح السـالم بنات كانـت وراء سـقوطي فـي االنتخابـات.. واحلمد هللا علـى كل حال

احملكومـــون بدخـــول املجلـــس خـــارج بلدهـــم وبعيـــدون 
ـــات  ـــام واحلري ـــال الع ـــاة امل ـــوا ُحم ـــم كان ـــرهم وه ـــن أس ع

نؤيـــد احلريـــات املســـؤولة والتعبيـــر عـــن الـــرأي 
باحتـــرام وال نؤيـــد البـــذاءة أو التدنـــي فـــي لغـــة احلـــوار

مـــن مت احلكـــم عليهـــم بســـبب دخـــول املجلـــس واعتدائهـــم علـــى رجـــال األمـــن.. أؤكـــد أنـــه ال يوجـــد اســـم رجـــل أمـــن واحـــد مت االعتـــداء عليـــه

ـــي ـــع املدن ـــات املجتم ـــن جمعي ـــة م ـــن جمعي ـــر م ـــني وأكث ـــة احملام ـــراك جمعي ـــى إش ـــن نتمن ـــات.. لك ـــفافية لالنتخاب ـــة الش ـــة جمعي ـــادرت مبراقب ـــة ب احلكوم

حتديـدًا منـي  األصـوات  يسـحبوا  حتـى  السياسـي  املـال  طريـق  عـن   ٢٠١٦ السـابقة  االنتخابـات  فـي  تدخـالت  هنـاك  كانـت 

جنـد مـن اعتـدى على املـال العـام يسـكن القصـور والشـرفاء مهّجريـن باخلـارج سـواء نـواب أو شـباب فالبد مـن تصحيـح االعوجاج

الهويـة الوطنيـة ال ميكـن أن تخضـع لالبتـزاز واملزاجيـة وال ميكـن للحكومـة أن حتدد مـن هم من الشـعب ومن هم ليسـوا من الشـعب

معيبـًا كان  فالقانـون  دينـار..  مليـارات  بثالثـة  التجـار  دعـم  وتريـد  نوفمبـر  شـهر  رواتـب  دفـع  تسـتطيع  ال  إنهـا  تقـول  احلكومـة 

سـقف اخلطاب عـاٍل والصـراخ على قدر األلم.. فالفسـاد استشـرى فـي كل مفاصـل الدولة ووصـل إلى حدٍّ خطيـر ال ميكن السـكوت عنه

جلسـة أول  فـي  ومناقشـته  عرضـه  األمـة  مجلـس  وعلـى  الدسـتور  مـن   ٩٨ املـادة  وفـق  عملهـا  برنامـج  تقـدم  أن  احلكومـة  علـى 

فـي حال وفقت فـي االنتخابات لن نطلق يد احلكومة في مسـائل اجلنسـية وسـنتقدم مبشـروع يسـمح للقضـاء بالبتِّ في قضايا اجلنسـية

هنـاك إشـكالية كبيـرة في اختيـار القيـادات فالبـد من إقـرار قانـون للقياديـني وشـغلهم للمراكـز القياديـة وإقرار مبـدأ تكافـؤ الفرص

مرشح الدائرة اخلامسة النائب السابق الصيفي مبارك الصيفي في إحدى ندواته االنتخابية السابقة

قال مرشح الدائرة اخلامسة النائب السابق الصيفي مبارك الصيفي إنه كانت هناك تدخالت في االنتخابات السابقة ٢٠١٦ عن طريق املال السياسي حتى يسحبوا األصوات مني حتديدا، كما كانت هناك إشاعات ظهرت االنتخابات السابقة 
بأن الصيفي ناجح وانقطاع الكهرباء في ثانوية صباح السالم بنات كانت وراء سقوطي في االنتخابات. وأكد الصيفي في لقاء مع «األنباء» أن الهوية الوطنية ال ميكن أن تخضع لالبتزاز واملزاجية وال ميكن للحكومة أن حتّدد من هم من 
الشعب ومن هم ليسوا من الشعب، مبينا أنه في حال وفق في االنتخابات فلن نطلق يد احلكومة في مسائل اجلنسية وسيتقدم مبشروع يسمح للقضاء للبت في قضايا اجلنسية. ويؤيد الصيفي احلريات املسؤولة والتعبير عن الرأي 

باحترام وال يؤيد البذاءة أو التدني في لغة احلوار، مبينا أنه من مت احلكم عليهم بسبب دخول املجلس واعتدائهم على رجال األمن، مؤكدا أنه ال يوجد اسم رجل أمن واحد مت االعتداء عليه. وشدد على أن احملكومني بدخول املجلس خارج 
بلدهم وبعيدون عن أسرهم وهم كانوا حماة املال العام واحلريات، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي جند فيه من اعتدى على املال العام يسكن القصور جند الشرفاء مهجرين باخلارج سواء نواب أو شباب. وذكر الصيفي أن نظام الصوت 

الواحد سيئ جدا وقّسم الناس واألسرة الواحدة وسيعمل على إقرار نظام الصوتني، مطالبا احلكومة بأن تقدم برنامج عملها وفق املادة ٩٨ من الدستور وعلى مجل األمة عرضه ومناقشته في أول جلسة، وإلى تفاصيل اللقاء:

سلطان العبدان



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
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للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
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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



13
االربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠

2020

وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

وزير املالية أكد أن الدولة ستكون عاجزة عن دفـع رواتب املواطنني ورئيس احلكومة أقـّر بأن االحتياطي العـام صفر
أؤيد املصاحلة الوطنية والعفو الشامل.. فمن غير املعقول أن يكون هناك سجناء رأي ومواطنون مهّجرون ألنهم دافعوا عن املال العام!

سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض سعد العدواني لـ «األنباء»: نخوض 
االنتخابات دفاعًا عن مكتسباتنا االنتخابات دفاعااالنتخابات دفاعًا عن مكتسباتنا االنتخابات دفاعًا عن مكتسباتنا االنتخابات دفاعًا عن مكتسباتنا االنتخابات دفاعًا عن مكتسباتنا االنتخابات دفاعااالنتخابات دفاعااالنتخابات دفاعااالنتخابات دفاعااالنتخابات دفاعًا عن مكتسباتنا االنتخابات دفاعااالنتخابات دفاعًا عن مكتسباتنا االنتخابات دفاعًا عن مكتسباتنا االنتخابات دفاعًا عن مكتسباتنا 

وحمايًة جليب املواطن وحقوقهوحمايًة جليب املواطن وحقوقهوحمايًة جليب املواطن وحقوقهوحمايًة جليب املواطن وحقوقهوحمايًة جليب املواطن وحقوقهوحمايًة جليب املواطن وحقوقهوحماية جليب املواطن وحقوقه جليب املواطن وحقوقهوحمايًة جليب املواطن وحقوقهوحمايًة جليب املواطن وحقوقهوحمايًة جليب املواطن وحقوقهوحمايًة جليب املواطن وحقوقهوحمايًة جليب املواطن وحقوقه جليب املواطن وحقوقهوحمايًة جليب املواطن وحقوقهوحمايًة جليب املواطن وحقوقه

مرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العاممرشح الدائرة الرابعة يؤكد أنه سيسعى إلى تفعيل نصوص الدستور في احملافظة على املال العام

املواطنون يئسوا من مجلس ٢٠١٦ وغيابه املتعّمد عن احملاسبة ومراقبة امللفات الثقيلة
يجب خلق فرص عمل جديدة وتوفير العديد من الوظائف للمواطنني وحماية الكويتيني في «اخلاص»

قانون التركيبة السكانية الذي ُأقّر مؤخرًا فاشل ويجب سّن قانون يتالءم مع األمن الوطني
يجب إصدار تشريع برملاني يلزم احلكومة بتحقيق األمن السكني وفق القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٣ 

سأسعى إلى مطالبة احلكومة بإلغاء القيود األمنية على غير محددي اجلنسية
واثق بأن نسبة التغيير في االنتخابات البرملانية القادم ستفوق الـ ٨٠٪

الفساد تفشى في جميع مفاصل الدولة وظهرت قضايا كبيرة شوهت سمعة الكويت الدولية

ما األسباب التي دعتك إلى خوض 
هذه االنتخابات؟

٭ ال شك أن الفساد بات يتفشى 
فــي مفاصل الدولة وبلســان 
رئيس مجلس الوزراء السابق، 
ناهيــك عن القضايــا الثقيلة 
الســطح  التــي ظهــرت على 
فــي اآلونة األخيــرة كقضايا 
الشهادات والصندوق  تزوير 
املاليــزي وصنــدوق اجليش 
وغســيل األموال وغيرها من 
القضايــا الكبيــرة التــي إلى 
اآلن لم يتم احلكم فيها حكما 
باتا يحســم هذه امللفات التي 
شوهت سمعة الكويت الدولية، 
باإلضافة إلى ذلك يخرج علينا 
وزيــر املاليــة احلالي ويقول 
إن الدولة ستكون عاجزة عن 
دفــع رواتب املواطنــني وأكد 
ذلــك رئيس مجلــس الوزراء 
احلالي عندما أقر بأن صندوق 
االحتياطي العام للدولة صفر، 
لذلك بعد أن يئس املواطنون 
مــن مخرجات مجلــس ٢٠١٦ 
وغيابه املتعمد في محاســبة 
وكشــف قضايا يتمثل دورنا 
باملشاركة في هذه االنتخابات 
للدفاع عن مكتسباتنا وحماية 
جيب املواطن وحقوقه املالية 
واملــال العام للدولة كما نص 

على ذلك الدستور الكويتي.

هل تؤيد املصاحلة الوطنية والعفو 
الشامل؟

٭ نعــم، فمــن غيــر املعقول 
أن يكــون هناك ســجناء رأي 
سياســي وإخوة منفيون في 
اخلارج الذين طالبوا بحماية 

لســنة ١٩٩٣ بشــأن الرعاية 
الســكنية، والذي ينص على 
توفير السكن املالئم لألسرة 
السكنية، فهل يعقل أن دولة 
مثل الكويت والتي أطلق عليها 
بلد اإلنسانية وتوسم أميرها 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
اجلابــر الصباح، رحمه اهللا، 
وسام قائد اإلنسانية بشهادة 
أكبر منظمة أممية وهي األمم 
املتحدة حيث وصلت خيراتها 
الى شتى بقاع األرض من خالل 
بنــاء اجلامعــات واملــدارس 
واملنــازل بل حتى ســاهمت 
فــي إنشــاء دول وغيرها من 
التــي  املســاعدات اخليريــة 
مازالت تقدمها ولألسف مازال 
املواطــن الكويتي ينتظر ٢٠ 
عامــا للحصول علــى منزل 
يحقق له االستقرار األسري، 
إلــى أن قانــون  باإلضافــة 
الــذي  الســكانية  التركيبــة 
أقر في اجللســة األخيرة في 
مجلس األمة السابق هو قانون 
فاشل ويجب على املشرع أن 
يسن قانونا يتالءم مع األمن 
الوطني، وأيضــا يجب على 
احلكومة إلغاء القيود األمنية 
وحتقيق األمن الوطني وهذه 

جديد في احلكومة القادمة.

ما رأيك في مجلس األمه ٢٠١٦؟
فقــد  الســابق  املجلــس  ٭ 
دوره الرقابــي ونتج عن ذلك 
ظهور قضايا كبيرة من دون 
وضع أي حلول جذرية لهذه 
امللفات الشائكة، وقد رأينا في 

من خالل حسن االختيار، كما 
رأينا في االنتخابات السابقة 
أن نســبة التغيير في الدائرة 
الرابعة كانت بنحو ٨٠٪ وأنا 
متأكد من أن نسبة التغير في 
هذه االنتخابات ستفوق ٨٠٪.

هل من رسالة توجهها إلى ناخبيك 
في الدائرة الرابعة؟

٭ أدعــو جميــع املواطنني في 
كافة الدوائر إلى املشــاركة في 
هذه االنتخابات وممارسة حقهم 
الدستوري بالتصويت لألكفاء 
الذين يخافــون على مصلحة 
الوطن واملواطنني، ألننا سنواجه 
في املرحلة القادمة الكثير من 
التحديات السياسية واألمنية 

ضمن القضايا اجلوهرية التي 
سأتبناها بإذن اهللا.

هل تعتقد أن احلكومة كانت جادة 
في حل القضايا العالقة وامللفات 

الشائكة؟
٭ أستشــهد فــي هذا الشــأن 
بقصة خامس اخللفاء الراشدين 
عمر بن عبدالعزيز عندما تولى 
خالفة الدولة اإلســالمية قام 
املســؤولني  جميــع  بعــزل 
الفاسدين في السلطة باإلضافة 
إلى عــزل املوظفــني الصغار 
في السلطة السابقة، وعندما 
اشتكوا من فصلهم قال لهم لم 
أعزلكم لفســادكم، بل ألن من 
عينوكم كانوا هم الفاسدون.

والعبــرة من هذه القصة 
أنه من غير املعقول أن نتمنى 
اإلصالح بوجود أشخاص في 
التنفيذيــة عليهم  الســلطة 
عالمة استفهام ولم ينجحوا 
في مكافحــة الفســاد، لذلك 
أعتقد أن احلكومة غير جادة 
في حل هذه القضايا املتراكمة 
وعليها أن تتحمل مسؤوليتها 
الدســتورية، فكما أن هناك 
عهدا سياســيا جديدا يجب 
أن يكون هناك عهد إصالحي 

املجالس السابقة كيف اقتصر 
دور النائــب على الورق فقط 
نتج عن ذلك مجلس القبيضة 
ومجلس املناديب ونتمنى أال 
يخرج لنــا مجلــس يلقب بـ 
«نعم يا سيدي»، لذا الناخب 
هو املسؤول األول في وصول 
الكفاءات إلى قبة عبداهللا السالم 

وســتكون هنــاك خصخصــة 
وفــرض للضرائب والرســوم 
ورفــع الدعوم عــن املواطنني، 
ونعلم أننا نعيش في ظروف 
استثنائية في هذه االنتخابات 
في ظل هــذه اجلائحة العاملية 
«كورونا»، وهناك من يتخوف 
من احلظــر أثنــاء التصويت، 
ولكن اخلطــر احلقيقي يكمن 
فــي عــدم املشــاركة أو ســوء 
االختيار ألن مصلحة الكويت 
فــوق مصلحة اجلميــع، وكما 
قال تعالى (إن اهللا ال يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) 
وقال تعالى أيضا (وقفوهم إنهم 
مســؤولون)، فمهما بلغ حجم 
الفساد تفاءلوا باخلير بإذن اهللا.

مرشح الدائرة الرابعة سعد العدواني مع الزميل عبدالعزيز املطيري  (ريليش كومار)

املال العام من السرقة والنهب 
لذلك نطالب بإقرار قانون العفو 
العام وحتقيــق العدالة وفق 
املادة الســابعة من الدستور 
الكويتــي التــي تنــص على 

حتقيق العدالة واملساواة.

ما امللفات التي ستتبناها في حال 
وفقت في عضوية البرملان القادم؟

٭ جميع القضايا التي تصب 
في مصلحــة املواطن هي أهم 
امللفات التي ســأتبناها بإذن 
اهللا في حال وصولي إلى قبة 
عبداهللا السالم، على سبيل املثل 
يجب خلق فرص عمل جديدة 
وتوفيــر العديد من الوظائف 
للمواطنني واملواطنات وأيضا 
حماية الكويتيني العاملني في 
القطاع اخلــاص، ملا رأينا من 
تقلبات سياسية وصحية أدت 
إلى فصلهــم من وظائفهم، ما 
يســتوجب على احلكومة أن 
تقدم لهم تعويضات مالية قبل 
أن يصل بهم احلال إلى العزوف 
عن العمل في القطاع اخلاص.

هل لديك رؤية واضحة إليجاد 
حل جذري للقضية اإلسكانية؟

٭ يجب أن تكون هناك حلول 
جذريــة للقضية اإلســكانية 
بعــد أن تفاقم عــدد الطلبات 
اإلســكانية ووصل إلى أكثر 
مــن ١٢٠ ألف طلب إســكاني 
ينتظرون فرصــة احلصول 
علــى منــزل، لذلــك يجب أن 
يصدر تشــريع برملاني يلزم 
احلكومــة بتحقيــق األمــن 
الســكني وفــق القانــون ٢٧ 

عبدالعزيز املطيري

السيرة الذاتية 
- كبير خبراء وناشط سياسي وخبير اقتصادي وسياسي. 

- حاصل على بكالوريوس احملاسبة في كلية التجارة واالقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة الكويت ١٩٩٦.

- رئيس وعضو اللجنة القانونية في جمعية احملاســبني لثالثة 
مجالس على التوالي أبرز قراراته:

- ضم كادر احملاســبني مع حزمة الكوادر التي وضعتها الدولة 
لدعم التخصصات ذات األهمية وذات الرواتب املتدنية.

- شارك في العمل الشعبي كرئيس املجلس اإلصالحي للدائرة 
الرابعة وقدم العديد مــن االقتراحات واملبادرات، كرعاية أبناء 
الدائرة من ذوي املواهــب والهوايات من خالل تنمية قدراتهم 
وصقل مهاراتهم والعمل على رفع مستوى الدائرة الرابعة من 
النواحي االجتماعية والتربوية والصحية وإنشاء صاالت أفراح 
الفردوس من خالل جلب التبرعات وقيامه بندوة اســتجواب 

األمة والبلدي واختتم بتوقيع كل النواب على وثيقة اإلصالح.
- عضو جمعيــة الصحافيني وعمل فــي العديد من املجاالت 

اإلعالمية والصحافية منذ ١٩٩١ إلى ١٩٩٧:
- رئيس الشؤون احمللية والسياسية ملجلة االحتاد ١٩٩٤-١٩٩٦
- عضو اللجنة االجتماعية في جمعية الصحافيني الكويتية ١٩٩٦
- عضو اللجنة اإلعالمية مبؤمتر مجلس التعاون اإلعالم ١٩٩٩

- رئيس اللجنة اإلعالمية ملؤمتر احتاد الطلبة الكويتي ١٩٩٦
- رئيس اللجنة اإلعالمية ملؤمتر الطالبي العلمي، لندن- ١٩٩٤-١٩٩٧

- رئيس قسم في جريدة الراي الكويتية.
- قام بالعديد من املشــاركات التي تخص القضية الفلسطينية 
حيث كرم من قبل الرئيس الفلسطيني ولقب بـ«شيخ الشباب».

- عضو في الصندوق الوطني للتنمية املجتمعية باألمانة العامة 
لألوقاف.

ملشاهدة الڤيديو
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النجدي لـ «األنباء»: ٧٤٣ مليون دينار تكلفة مشاريع
 «األشغال» وهيئة الطرق من ميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٠

أكدت مديرة إدارة الشؤون املالية في وزارة األشغال العامة كفاية النجدي ان تكلفة مشاريع «األشغال» وهيئة الطرق تبلغ ٧٤٣ مليون دينار من ميزانية الوزارة للسنة ٢٠٢٠-٢٠٢١، مشيرة الى ان 
الوزارة بصدد حتصيل مديونياتها من املقاولني قريبا بعد احلصول على املوافقات املطلوبة.

وقالت النجدي في حوار خاص مع «األنباء» انه مت تعزيز املبلغ اخلاص ببدل النوبة من العجز وصرف لـ ٤١٤ موظفا مستحقا مع راتب نوفمبر اجلاري، مشيرة الى انه مت صرف جميع الدفعات للمقاولني 
العاملني مبشاريع الوزارة خالل جائحة كورونا، الفتة الى ان تكلفة األعمال املمتازة ملوظفي الوزارة تبلغ نحو ٦٫٥ ماليني دينار للسنة احلالية ومن املتوقع صرفها خالل مايو املقبل.

وذكرت ان قطاع الشؤون اإلدارية يتولى إجناز جميع األمور الوظيفية وتوزيع املراسالت على اجلهات املعنية داخل الوزارة وخارجها واملراقبة واإلشراف على أمن وحراسة منشآت الوزارة وتوفير 
املركبات واآلليات والتأكد من استيفاء املرشح للتعيني لشروط شغل الوظيفة ومراجعة مسوغات التعيني املطلوبة وفقا للقوانني واللوائح والنظم املقررة، مشيرة إلى استحداث وحدة «املراجعة 

الداخلية» بهدف توفير البيانات الالزمة ملتخذي القرار ومتابعة اجلهات الرقابية وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، حدثينا عن قطاع 
الشؤون اإلدارية واملالية في 

وزارة األشغال العامة؟
٭ يتولــى قطــاع الشــؤون 
اإلدارية واملالية إجناز جميع 
الوظيفيــة وتســلم  األمــور 
وتسجيل وتوزيع املراسالت 
علــى اجلهات املعنيــة داخل 
الوزارة وخارجها واإلشراف 
علــى مراقبــة أمن وحراســة 
الــوزارة وتوفيــر  منشــآت 
املركبــات واآلليــات والتأكد 
من استيفاء املرشح للتعيني 
لشروط شغل الوظيفة املرشح 
لهــا ومراجعــة واســتيفاء 
التعيني املطلوبة  مســوغات 
وفقا للقوانني واللوائح والنظم 

املقررة.

ماذا عن آليات العمل في 
اإلدارة املالية؟

أهــم  املاليــة مــن  ٭ اإلدارة 
أعمــدة الــوزارة، حيث تقوم 
بتطبيق السياسات واألنظمة 
واإلجراءات املالية وتخصيص 
املوارد للرواتب واملصروفات 
اجلارية والنفقات االستثمارية 
املعتمــدة  للموازنــة  وفقــا 
ومتابعــة املصروفات بصفة 
دوريــة والرد على مالحظات 
ديوان احملاسبة والرقابة املالية 
ورفع تقارير شهرية لإلدارة 
العليا ملتابعة نسب الصرف 
على مختلف البنود ومشاريع 
العديــد من  الــوزارة، وبهــا 
األقسام ومنها قسم اخلزينة، 
والــذي يختــص بالتحصيل 
إيرادات  اإللكتروني جلميــع 
الوزارة باســتخدام أكثر من 

قناة دفع.

نود تسليط الضوء على قسم 
الرواتب التابع لإلدارة؟

٭ يختــص قســم الرواتــب 
مبتابعــة بيانــات املوظفــني 
الوظيفيــة  الناحيــة  مــن 

الوزارة، وذلك بعد اعتمادها من 
اجلهات املختصة في الدولة.

كم قيمة املبالغ املخصصة 
للمشاريع من امليزانية، 

وكيف مت الصرف خالل أزمة 
كورونا؟

٭ بلغــت ميزانية املشــاريع 
حوالــي ٧٤٣ مليــون دينــار 
وهي خاصة مبشاريع الوزارة 
وهيئــة الطرق والنقل البري 
كون مصروفــات الهيئة تقع 
حتت مظلة «األشــغال»، وقد 
زادت عمليــة الصــرف خالل 
أزمة «كورونا» بشــكل كبير 
وخاصة مشاريع الطرق وقطاع 
الصيانة بالوزارة ناهيك عن 
اإلجناز الكبير الذي مت خالل 

تلك اجلائحة.

ماذا عن بدالت اخلطر والتلوث 
والضوضاء؟

٭ بــدالت اخلطــر والتلــوث 
والضوضاء مرتبطة مبوافقة 
ديوان اخلدمــة املدنية ويتم 
صرفهــا لفئة معينة حســب 

طبيعة عملهم.

حديثنا عن صرف الدفعات 
املتأخرة واخلاصة مبقاولي 

وفقا لتعليمات وزارة املالية 
واستبدالها بالدفع اإللكتروني 
الشامل مع تنويع قنوات الدفع 
بهدف تسهيل وتسريع اخلدمة 

للمتعاملني مع الوزارة.

هل مت استحداث إدارات 
جديدة في «املالية»؟

٭ نعــم مت اســتحداث وحدة 
تسمى بـ «املراجعة الداخلية» 
البيانــات  وتهــدف لتوفيــر 
اإلدارية واملالية الالزمة ملتخذي 
القرار ومتابعة اجلهات الرقابية 
وإعداد وصياغة الردود عليها 
ومتابعــة مــا تتــم ملعاجلــة 
مالحظــات اجلهــات الرقابية 
والقطاعــات  اإلدارات  مــع 
الفنيــة وكذلــك تفعيل نظام 
املعلوماتية لتسهيل احلصول 

على املعلومة.

ما اإلجراءات التي مت اتباعها 
أثناء أزمة كورونا؟

وإميانــا  املاليــة  اإلدارة  ٭ 
العاملني  منها بحفظ حقــوق 
واملتعاملني معها من استشاريني 
ومقاولــني ومنذ اليــوم األول 
لبدء الراحة التي أقرها مجلس 
الــوزراء قامــت بتخصيــص 
مجموعة عمل لصرف الرواتب 

حتصيل مديونيات الوزارة لدى 
الغير واملبالغ حتت التسوية 
املتداولــة احمللية  واألصــول 
وهــي مبالــغ مســتحقة على 
بعض اجلهــات احلكومية في 
بنــود تخصها ببعض العقود 
ومت دفعها للمقاولني عن طريق 
وزارة األشــغال العامة وبناء 
على تعليمات وزيرة األشغال 
ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
متت مخاطبــة جميع اجلهات 
املبالغ املســتحقة  بخصوص 
الــوزارة لســدادها  لصالــح 
وآخرها مخاطبة الوزيرة د.رنا 
الفارس لألمــني العام ملجلس 
الوزراء حلث اجلهات احلكومية 

على السداد.

هل من إجراءات تطويرية 
تقومون بها في اإلدارة املالية؟

٭ نســعى فــي اإلدارة إلــى 
تطويــر اإلداء العــام وإيجاد 
األنظمة احلديثة كالتراســل 
اإللكتروني جلميع اخلدمات 
بني أقسام اإلدارات والقطاعات 
الفنيــة والتأكــد مــن تنفيذ 
املالية  السياســات واألنظمة 
بصــورة صحيحــة وحتديد 
أوجه القصور واخللل باإلدارة 
ومعاجلتها وتقييم مســتوى 
األداء بنــاء علــى األهــداف 
املطلوب حتقيقها واستخدام 
التقنيــات الرقميــة في حفظ 
الوثائق من التلف السترجاعها 
في أي وقت بدون مجهود، كما 
نقــوم بتســوية مســتحقات 
املوظفــني املنتهيــة خدماتهم 
املعنيــة  اإلدارات  وموافــاة 

بشهادات براءة الذمة.

ما آليات العمل في «مراقبة 
احلسابات»؟

٭ بقوم مبراقبة مســتحقات 
الــوزارة لدى الغيــر وإجراء 
القيود احملاسبية والتسويات 
الالزمة لتعاميم وزارة املالية 

مشاريع «األشغال»؟
٭ مت صــرف جميع الدفعات 
املتأخــرة للمقاولــني وكذلك 
الوزارة سواء  االلتزامات مع 
ما يتعلق مبشاريع الصيانة 
او الطــرق باإلضافة لصرف 

الرواتب.

هل مت حتصيل أي مديونيات 
للوزارة من املقاولني؟

٭ نعــم الــوزارة فــي طــور 
حتصيــل املديونيــات مــن 
املقاولــني ســواء عــن طريق 
تسييل الكفاالت او املستحقات، 
وذلــك بعــد احلصــول على 

املوافقات املطلوبة.

ما آخر التطورات بخصوص 
بدل املوقع للمستحقني؟

٭ بــدل املوقــع يتــم صرفه 
بشكل اعتيادي وفقًا للمبالغ 
املرصودة في ميزانية الوزارة 
ويصرف احلاالت املشــمولة 

واملستحقة.

نود نبذة عن إجنازات اإلدارة 
املالية؟

٭ قمنا مبواكبة التطور الرقمي 
خالل إلغــاء التعامل النقدي 
الــوزارة  في جميــع خدمات 

الشــهرية ملوظفي الوزارة في 
موعدها والتنسيق مع وزارة 
املاليــة لتوفيــر االعتمــادات 
املالية لصــرف الدفعات حتى 
ال تتأخــر وتوفير خدمة الرد 
علــى االستفســارات اخلاصة 
بالشركات عبر أرقام واتساب 
وتوفيــر موظفــني فــي بهــو 
الوزارة للرد على استفسارات 

املراجعني.

ماذا عن عودة موظفي اإلدارة 
للعمل تدريجيا؟

٭ فعــال مت عمــل اإلجراءات 
الالزمة لعــودة املوظفني إلى 
مقار عملهم تدريجيا من خالل 
تقسيم املوظفني على فترات 

تطبيقا إلجراءات التباعد.

 هل تقومون بالرد على 
مالحظات اجلهات الرقابية؟

٭ طبعــًا نقــوم بالــرد علــى 
مالحظــات األجهــزة الرقابية 
ودون أي تأخير رغم اإلجراءات، 
وذلــك وفقــا ملواعيــد محددة 
والتعقيب على رد تلك اجلهات.

ما أهم التحديات التي تواجه 
اإلدارة املالية خالل الفترة احلالية؟

٭ بالطبــع أهم التحديات هي 

وإنهــاء اإلقفــاالت الشــهرية 
وإعداد التقارير الربع سنوية 
عــن املصروفــات واإليرادات 
وإرسالها لوزارة املالية وإعداد 

احلساب اخلتامي.

ماذا عن تأهيل الكفاءات 
الوطنية في اإلدارة؟

٭ فعال نقــوم بإعداد دورات 
تخصصيــة  عمــل  وورش 
للكفاءات الوطنية مبشــاركة 
اخلبــرات القدميــة وموظفي 
اإلدارة اجلدد لصقل مهاراتهم 
في العمل وتشــجيعهم على 
األداء اجلماعــي وحل جميع 
املشاكل التي تواجه الكفاءات.

كم عدد األقسام التي تتكون 
منها إدارة الشؤون املالية؟

٭ تتكون اإلدارة من ٦ أقسام 
وهي: مراقبة امليزانية ومراقبة 
املصروفات ومراقبة احلسابات 
ومراقبــة محاســبة األصول 
الســجل والطباعــة  وقســم 

ووحدة املراجعة الداخلية.

ماذا عن صرف مستحقات 
االستشاريني واملقاولني؟

الــوزارة تقــوم  ٭ بالطبــع 
بصرف مستحقاتهم اخلاصة 
بهم وفق الباب الرابع وضمن 
االتفاقيــات املبرمــة بني هذه 

اجلهات والوزارة.

أكدت أن الوزارة بصدد حتصيل مديونياتها من املقاولني قريباً بعد احلصول على املوافقات املطلوبة

كفاية النجدي متحدثة إلى الزميل فرج ناصر  (محمد هاشم)

وتدرج رواتبهــم وعالواتهم 
وترقياتهم باإلضافة إلى صرف 
مســتحقات املوظفني وإجراء 
التســويات الالزمة سواء في 
حالة الترقيــات أو اإلجازات 

أو نهاية اخلدمة.

ماذا عن بدل النوبة وكم عدد 
املوظفني املستحقني له؟

٭ مت تعزيــز املبلــغ اخلاص 
ببدل النوبة وتغطية العجز 
املالــي وصرفــه مــع الراتب 
احلالي لشــهر نوفمبر لـ ٤١٤ 
موظفا بالوزارة من املستحقني 

له.

كم بلغت القيمة اإلجمالية 
ملكافآت األعمال املمتازة للسنة 

احلالية؟
٭ بلغت كلفة األعمال املمتازة 
ملوظفي الوزارة للسنة احلالية 
٦٫٥ ماليني دينار ومن املتوقع 

صرفها خالل مايو املقبل.

ماذا عن ميزانية وزارة األشغال 
للسنة املالية ٢٠٢٠-٢٠٢١؟

٭ بلغــت ميزانيــة الــوزارة 
للعــام ٢٠٢٠-٢٠٢١، مليــاراً 
و٤٦ مليون دينار و٤٢٣ ألف 
دينار وستغطي جميع مشاريع 

مليار و٤٦ مليونًا ميزانية «األشغال» خالل العام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.. وبدل املوقع يصرف اعتياديًا 
بدالت اخلطر والتلوث والضوضاء مرتبطة مبوافقة ديوان اخلدمة ويتم صرفها لفئات معينة حسب العمل

اإلدارة املالية تقوم بتخصيص املوارد للرواتب واملصروفات والنفقات االستثمارية وفقًا للموازنة املعتمدة
استحداث وحدة «املراجعة الداخلية» بهدف توفير البيانات الالزمة ملتخذي القرار ومتابعة اجلهات الرقابية

قمنا بتغطية العجز املالي وصرف بدل النوبة لـ ٤١٤ موظفًا مستحقًا بالوزارة مع راتب شهر نوفمبر٦٫٥ ماليني دينار تكلفة األعمال املمتازة ملوظفي الوزارة للسنة احلالية ومن املتوقع صرفها في مايو 

متابعة من قيادات الوزارة

٢٥ إعالنًا مخالفًا بـ «الفروانية»

أشــادت كفايــة النجدي بدور وزيرة األشــغال 
ووزيــرة الدولة لشــؤون اإلســكان د.رنا الفارس 
بدورها الكبير في متابعة أعمالنا خالل فترة جائحة 
كورونا وتشجيعها للموظفني وحثهم على العمل 
واالســتمرار خلدمة الوطــن واملواطن وهذا ليس 
بغريب عليها ناهيك عــن حرصها لدعم الكفاءات 
الوطنية العاملة بالوزارة، متقدمة بالشكر لوكيل 
الوزارة إسماعيل الفيلكاوي الذي لم يأل جهدا في 
تشــجيعنا للعمل ومواصلة العطاء املســتمر في 

عملنا خلدمة بلدنا.

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن قيام 
الفريــق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات 
البلدية بفرع بلديــة الفروانية بتنفيذ جولة في 
عموم مناطق احملافظة إلزالة إعالنات املرشــحني 

املخالفة.
وفي هذا السياق أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة 
خدمــات البلدية د.ناصر الرشــيدي بفرع بلدية 
احملافظــة، أن اجلولــه امليدانية جــاءت في إطار 
اجلوالت امليدانية التي ينفذها املفتشــون إلزالة 
اإلعالنات املخالفة للمرشحني، حيث أسفرت عن 
إزالة ٢٥ إعالنــا انتخابيا مخالفا من على املنازل 
وتوجيه عدة إنذارات، داعيا املرشحني إلى االلتزام 
بأحكام القانون جتنبــا للمخالفة والغرامة التي 
تتراوح بني ١٠٠٠ و٣٠٠٠ دينار شاملة تكلفة اإلزالة 
سواء كانت إعالنات مخالفة بالشوارع الرئيسية 

أواملنازل.

تعديل أنشطة مشروع «دار الشفاء»
بداح العنزي

البلديــة علــى  وافقــت 
طلب وزارة الصحة تعديل 
األنشطة ضمن مشروع دار 
الشفاء في حولي. وقال مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
في كتابه: طلبت كل من وزارة 
الصحة وشــركة مستشفى 
دار الشــفاء املوافقــة على 
طلب تعديل األنشطة الواردة 
بقــرار املجلس البلدي رقم 
(م ب/ ف ٢٠٠٢/١٠/٢٦٢/١٥) 

املؤرخ في ٢٠٠٢/٥/٦ واملتعلق بتخصيص 
الساحة املجاورة ملشروع دار الشفاء القسيمة 
رقــم (٤٧) بالقطعة (٦٦). ويقع املشــروع 
مبنطقة حولي ـ قطعة (٦٦) قسيمة (٤٧)، 
حيث نظام البناء جتاري على شارع بيروت.

شرح موجز للموضوع:
١ ـ إن قــرار املجلــس البلــدي رقــم (م.ب/

ف٢٠٠٢/١٠/٢٦٢/١٥) املتخذ بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٦ 
يقضي:

أوال: املوافقة على الطلب املقدم من شركة 
مستشــفى دار الشــفاء تخصيص املساحة 

املجــاورة للقســيمة رقــم 
(٤٧) بالقطعــة رقــم (٦٦) 
مبنطقة حولــي واملجاورة 
ملشروع مستشفى دار الشفاء 
اجلديد ومساحتها (٣٨٩٤م٢) 
وثمامنائــة  آالف  ثالثــة 
وأربعــة وتســعون متــرا 
مربعا وضمها للمستشفى 
الســتخدامها في بناء سكن 
االطباء والعاملني باملستشفى 
ومركز تدريب للكادر الطبي 
وباملكونات املذكورة شريطة 
ان يتم ترحيل موقع محول 
الكهرباء من داخل موقع املستشفى احلالي 
الى التوسعة املطلوبة وعلى نفقة الشركة 
صاحبــة العالقة وذلــك بعد احلصول على 

موافقة وزارة الكهرباء واملاء.
الرأي الفني

املوافقة على كل من طلب وزارة الصحة 
وشركة مستشــفى دار الشفاء على تعديل 
االنشطة الواردة بقرار املجلس البلدي املتعلق 
بتخصيص الســاحة املجاورة ملشروع دار 
الشفاء القســيمة رقم (٤٧) بالقطعة (٦٦) 

كما في اجلدول التالي:

م.أحمد املنفوحي

إزالة إعالنات انتخابية مخالفة في «مبارك الكبير»

محمد الدشيش

شــنت بلديــة محافظــة مبــارك الكبير 
أمس حملة موسعة إلنذار املخالفني لالئحة 
اإلعالنــات في مناطق الســكن اخلاص ممن 
يضعون إعالنات ملرشحي انتخابات مجلس 
األمة علــى منازلهم، فيما حــررت محاضر 
مخالفات مباشرة للمعلنني على أمالك الدولة 

واملناطق االستثمارية والتجارية.
وأكــد مديــر فرع بلديــة مبــارك الكبير 
سعد الشــريكة، على هامش اجلولة أمس، 
أن البلديــة تقــوم بجولة تفتيشــية لرصد 
ومخالفة العقارات في محافظة مبارك الكبير، 
والتي خالفت الئحة اإلعالنات بوضع إعالنات 

غير مرخصة ملرشحني.
وأضاف الشريكة أن محضر املخالفة يشمل 
غرامة تتراوح بني ألف و ٣ آالف دينار جراء 
التعديات على أمالك الدولة، حيث تتم إزالة 
اإلعالنات بشكل مباشــر، مؤكدا أن احلملة 
بــدأت مــن ضاحية صباح الســالم وانتهت 
في منطقة أبو فطيرة الســكنية، ومن غير 

املســموح بوضع أي إعالن للمرشحني على 
السكن اخلاص أواالستثماري أو التجاري، 
مبينا أن تعاون املواطنني مع البلدية خالل 
فترة اإلنذار يجنبهم الوقوع في املخالفات.

بدوره، قال رئيس قسم إزالة املخالفات في 
بلدية مبارك الكبير م.ماجد املطيري: نقوم 
بجوالت ضمن أعمال اللجنة االنتخابية التابعة 
حملافظة مبارك الكبير واألعمال املنوطة ببلدية 
الكويت، وأول شــيء نقوم بــه عدم وجود 
سيارات مهملة، فإذا كانت صورة املرشح او 
إعالنه االنتخابي على السيارة املهملة ستتم 
مخالفة صاحب السيارة ورفعها وحتويلها 

الى احلجز.
وذكر املطيري ان النوع الثاني هو اجلوالت 
ملراقبــة اإلعالنات، هناك اإلعالن على أمالك 
الدولة، وبالتالي نقوم بإزالة هذه االعالنات 
وتكون مخالفة، وأيضا هناك إعالنات انتخابية 
تتم من دون ترخيص، والنوع الثاني يكون 
إعالن في السكن اخلاص على العقار ومنهله 
٢٤ ساعة وبعد اإلنذار نقوم بتحرير مخالفة 

تتراوح قيمتها بني ألف و٣ آالف دينار.

الشريكة: من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ دينار غرامة إعالنات املرشحني على أمالك الدولة

حترير أحد اإلنذارات خالل اجلولةفريق البلدية خالل اجلولة في محافظة مبارك الكبير  (محمد هنداوي)

فرج ناصر
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بداية ما إسهاماتكم في اجلانب 
البيئي فيما يتعلق بتأهيل التربة 

في شركة نفط الكويت؟
٭ اجلانب البيئي مهم جدا في 
القطاع النفطي، ألن هذا القطاع 
يعمل بشــكل كبير وأساسي 
علــى إنتــاج النفــط، وهــذا 
يتطلــب بناء محطات كثيرة 
في مختلف املناطق النفطية 
سواء في شــمال الكويت أو 
جنوب شرق أو غرب الكويت 
النفطي،  اإلنتــاج  لعمليــات 
وهذه العمليــات تنتج عنها 
مخلفات وغازات ومحروقات 
وكذلــك هنــاك عمليــات في 
املناطق البحرية وينتج عنها 
مخلفات، فشركة نفط الكويت 
قامت بتنفيذ مشاريع كبيرة 
مختصة بخفض نسبة حرق 
الغازات في مناطق الشركة، 
وبالتالي في املناطق السكنية 
احمليطة بها، عالوة على ذلك 
قامــت بتجميــع املخلفــات 
الصناعية ومبــا يتوافق مع 
متطلبات احملافظة على البيئة. 
وكذلــك مت إنشــاء محميات 
طبيعية في مناطق الشــركة 
واملناطق البحرية للمحافظة 

على احلياة النباتية.
إلى ذلــك، تقوم  وإضافة 
شــركة نفط الكويت جاهدة 
بتأهيل التربة وذلك بالتعاون 
مع نقطة االرتباط الكويتية، 
وهي املسؤولة عن التخطيط 
الكامــل جلميــع  والتنفيــذ 
مشــاريع املعاجلــة التي لها 
عالقة ببرنامج الكويت إلعادة 

تأهيل البيئة.
مطالبات معاجلة التربة

وما مسؤولياتكم فيما يتعلق 
بإعادة تأهيل التربة واملشاريع 
املمولة من األمم املتحدة اخلاصة 
بإعادة تأهيل التربة ومعاجلتها؟

٭  نحن في شركة نفط الكويت 
نعمــل علــى إدارة وتنفيــذ 
املشاريع التي حتددها نقطة 
االرتباط الكويتية KNPF عن ٣ 
مطالبات متعلقة بإعادة تأهيل 
البيئــة ومعاجلتها، املطالبة 
األولــى تتعلــق مبعاجلــة 
التسربات النفطية واألضرار 
الساحلية وهي املطالبة رقم 
٥٠٠٠٢٥٩، كمــا أننــا نعمــل 
بتنفيذ املشاريع عن املطالبة 
رقم ٥٠٠٠٤٥٠ اخلاصة باحلفر 
التي كانت تستخدم لتخزين 
املياه في مكافحة احلرائق من 
فوهة اآلبار املشتعلة، وكذلك 
الطبقــات املترتبة من النفط 
احملــروق والتــي تعــرف بـ 

.«tarcrete»
أما املطالبة األبرز واألهم 
فهي رقم ٥٠٠٠٤٥٤ واخلاصة 
التربــة امللوثــة  مبعاجلــة 
وتتضمن معاجلة البحيرات 
النفطيــة اجلافــة والرطبــة 
وأكوام الرمل امللوث الناجتة 
عن مكافحــة احلرائق والتي 
اســتخدمت كحواجــز ملنــع 
تسرب النفط إلى أماكن أخرى 
واخلنادق املوجودة في وادي 
الباطن من اجلهة الشمالية إلى 
اجلنوبية والتي تتعارض مع 
األمطار التي تصب في املياه 

اجلوفية في شمال الكويت.
املشاريع املنجزة

ما حجم اإلجناز وإلى أي مدى 

عام ٢٠٢١ ســوف نبدأ العمل 
مبشــروع احلفــر والنقــل 
واملعاجلة. حيث تنقسم هذه 
املناقصــات الى منطقتني في 
الشمال وهي عبارة عن معاجلة 
٤ ماليني متر مكعب من التربة 
امللوثة وسيتم تنفيذها عبر 
عقدين، وأخرى في اجلنوب 
وتشمل ٩ ماليني متر مكعب 
من التربة امللوثة موزعة على 
٣ عقود، وتعتبر هذه املشاريع 
من أكبر املشــاريع في مجال 
معاجلة التربة في العالم في 
وقتنا احلالي. وسيتم طرح 
مناقصة جديدة ملعاجلة التربة 
املتبقية ومتوقع رفعها للجان 

املعنية في القريب العاجل.
 إنهاء املشاريع

التي تسعى  الزمنية  الفترة  ما 
من  خاللها  لالنتهاء  الشركة 
املشاريع اخلاصة بإعادة تأهيل 

التربة؟
نفــط  شــركة  تســعى  ٭ 
الكويت جاهــدة الى االنتهاء 
من املشاريع مع نهاية ٢٠٢٤ 
وفق االلتزامات التي وضعتها 

أن يكــون التوجه للمعاجلة 
بدال من املــرادم، ألنها أفضل 
وتقلل من استهالك األراضي، 
نحن اليوم نتوجه للمعاجلة 
بتقنيــات وآليــات متنوعــة 
تتوقــف علــى مــدى تركيز 
التلوث، ويبقي آخر ســبيل 
لدينا بعد االنتهاء من املعاجلة 
هو بناء املــرادم لردم التربة 
التي ال ميكن معاجلتها نهائيا 
أي أنها مرتفعة التلوث، أو أنها 
تستغرق وقتا  طويال وتتطلب 

جهود وتكاليف عالية.

كيف تصفون تعاملكم مع اجلهات 
إعادة تأهيل  املعنية مبشاريع 

البيئة في الكويت؟
٭ نحــن نعتقد أنه ال يوجد 
جناح من دون تعاون، وهناك 
تعاون وشفافية بني الشركة 
ونقطــة االرتبــاط الكويتية 
وكل املشاركني في األعمال في 
مختلف اجلهات، كما اننا لدينا 
تعاون مــع اجلهات الرقابية 
التي لها عالقة بطرح العقود 
واملناقصات للســوق احمللي 
والعاملي، والتعاون والتنسيق 

كالسفراء واملهتمني؛ لتوعيتهم 
بأهمية هذه املشاريع  وتشجيع 
السوق احمللي واملقاولني على 
املشــاركة بهــا، ونحن نعمل 
التواصل مع  باستمرار على 
املجتمع بهدف طمأنتهم بأننا 
مستمرون وجادون في إجناز 
العمل بأفضل طريقة ممكنة 

وبأسرع وقت ممكن.

ما أبرز العوائق والعقبات التي 
تعترضكم في تنفيذ هذه املشاريع؟
٭  أي عمل البد أن تعترضه 
عقبات ولكننــا نعمل بكافة 
جهودنا لتجاوز هذه العقبات 
ونسعى بكل الوسائل لتحقيق 
أهداف البرنامــج في الوقت 
املناسب. على سبيل املثال أي 
منطقة سنقوم بالدخول إليها 
البد من إخالئها من الذخائر، 
وذلك بالتواصــل والتعاون 
وإدارة  الدفــاع  وزارة  مــع 
البيئــة والصحة والســالمة 
فــي شــركة نفــط الكويــت، 
 وأكثر املناطــق خطورة هي 
امللوثــة بالبحيرات  املناطق 
الرطبة التي يصعب الدخول 
إليها والكشــف عمــا إذا كان 
فيها ذخائر، ولكن بالتعاون 
مع االستشــاريني واملقاولني 
مت التوصل للطرق املناسبة 
للدخول إليها. باإلضافة إلى 
تغيرات العوامل املناخية التي 
تلعــب دورا في التأثير على 
حالــة البحيرات النفطية، ما 
يؤدي إلى تغيير استراتيجية 

التعامل معها.

حتدثتم عن مشاريع إلزالة الذخائر 
غير املتفجرة في املناطق التي 
لم تتم معاجلتها حتى اآلن فما 
كميات الذخيرة التي مت جمعها 

منذ بداية برامجكم؟
٭ منذ بداية املشاريع في عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٥ حتى اليوم متت 
إزالة عــدد كبير من الذخائر 
غير املتفجرة ومنها ٥٢٠ قذيفة 
و٣٤٨٣٠ طلقة و١٥ لغما،  كما 
مت تدمير وإخــالء ١٠خنادق 

حتى اآلن.

كم يبلغ إجمالي مساحات املناطق 
امللوثة؟

٭ تبلــغ إجمالي مســاحات 
املناطق التي يوجد فيها تلوث 

١١٤ كيلومتر مربع.
نصيب املقاول احمللي

املناقصات  حتدثت عن طرح 
والعقود خالل املرحلة احلالية 

األمم املتحدة.

على  عملكم  سيقتصر  وهل 
أعمال املعاجلة؟ ماذا عن مشاريع 

التخضير؟
العامــة  الهيئــة  تقــوم  ٭ 
للزراعة وهي املختصة بإعادة 
التخضير في املناطق خارج 
حدود احلقول، بينما تختص 
شــركة نفط الكويت بأعمال  
التخضير داخل حدود األراضي 
اخلاصة بالشــركة، وتسعى 
الشركة إلقامة املشروع على 
مساحة تبلغ ٢٤ كم٢ موزعة 
مبناطق الشــركة الشــمالية 

واجلنوبية.
بناء مرادم أم معاجلة؟

 وهل سيتم التوجه في املرحلة 
املقبلة من املشاريع لبناء مرادم 
أيضا أم أن هناك طرقا أخرى 

للمعاجلة؟
٭  فــي البدايــة كان التوجه 
فــي معاجلة املشــكلة ببناء 
املرادم الهندســية التي متنع 
أي تسرب لهذه املواد، ولكن 
فضلــت الشــركة فيمــا بعد 

يتسم بالشــفافية واجلميع 
يعمل كفريق واحد لتحقيق 
الغاية وإصالح البيئة  ملا فيه 

مصلحة الوطن واملواطن.
تأخر املشاريع

البعض يقول إن هناك تأخيرا في 
عمليات ومشاريع إعادة تأهيل 

البيئة، فما قولكم؟
الشــركة بتنفيــذ  ٭  بــدأت 
األعمال في ٢٠١٢ وبالتنسيق 
مع نقطة االرتباط الكويتية 
وبالتعــاون مــع كل اجلهات 
املعنيــة، ولكــن البــد مــن 
التنويــه الى اننا نحتاج إلى 
برامج للتوعية بهذه املشاريع 
وبأهميتها وتطوراتها ونحن 
نحاول جاهدين القيام بذلك 
عبر مشاركتنا باستمرار في 
ذكرى إطفاء آخر بئر مشتعلة 
بتاريخ ٦ نوفمبر من كل عام 
بالتعاون مع جمعية حماية 
البيئــة، كمــا نقــوم بإعــداد 
وتنظيم ورش عمل للتوعية 
ومنها ورشــة عمل قمنا بها 
العام املاضي جمعت املقاولني 
وبعض الشــخصيات العامة 

فما هو نصيب املقاول احمللي 
من هذه العقود؟

٭ نحن لدينا كامل الثقة بأن 
هناك حاجة ماســة الشتراك 
الشــركات احمللية كمقاولني 
رئيســيني في هذه املشاريع، 
ونحــن نأمل من أي شــركة 
قــادرة علــى هــذه  محليــة 
األعمــال أن تشــارك في هذه 
املشاريع وفي تقدمي عطاءات، 
وفي حــال وجود تعاون بني 
الشــركات احمللية والعاملية 
في هــذه املناقصــات فنحن 
نشترط لزوم أن تكون الشركة 
احمللية املقاول الرئيسي، نحن 
نثق باخلبرات املتواجدة في 
الشركات احمللية  التي تعرف 
الســوق والنظــام وكيفيــة 
التعامل مع شركة نفط الكويت 
حــق املعرفة وهــذا يعطينا 

االطمئنان.

وماذا عن الشباب الكويتي تعلمون 
أن التوجه اليوم نحو التكويت 
الشباب من هذه  فما نصيب 

املشاريع؟
٭ نعم، لقد حرصنا أن تكون 
هناك مشاركة للشباب في هذه 
املشاريع، وقد مت الطلب من 
الشــركات أن تكون في هذه 
العقــود نســبة مــن العمالة 
الكويتيــة، بهــدف إعطائهم 
اخلبــرات لكــي يكونوا على 
اســتعداد للعمل بهذا املجال 
النادر بعد انتهاء املشــاريع، 
نحن في استراتيجيتنا نسعى 
لتوفير اخلبرات في السوق 
احمللي ولكي يستطيع الشباب 
الكويتي أن يشــارك في هذه 
البرامج يجب أن تتوافر لديه 
اخلبرات،   وبالتالي تشكل هذه 
املشــاريع برامــج تدريبيــة 
لهــا عالقــة بتخصصاتهــم 
ملســاعدتهم علــى تطويــر 

قدراتهم.
املرونة في املعاجلة

املشاريع  وكيف جتعلون هذه 
جاذبة للشركات وخصوصا انها 
تعتبر من املشاريع الدقيقة  التي 

تتطلب تخصصات نادرة؟
٭  نحن في هذه املرحلة نسعى 
إلى إيجاد مرونة في طريقة 
املعاجلــة ليكــون للمقــاول 
القدرة على التنفيذ، فال نضع 
شروطا تعجيزية للمعاجلة، 
ونحن نتعاون كفريق واحد 
مع املقاولني إلجناز األعمال، 
فهدفنا هو معاجلة أكبر قدر 
ممكن من التربة امللوثة ولكن 
دون أن نعجز املقاول، أي أننا 
وضعنــا لــكل نســبة تلوث 
أسلوب معاجلة؛  وذلك بهدف 
مساعدة املقاول للوصول إلى 

أهدافنا بطريقة علمية.
األهمية املعنوية والبيئية

املعنوية والبيئية  وما األهمية 
لهذه املشاريع؟

٭ كما نعلم أن هذه املشاريع 
لهــا عالقــة باألضــرار التي 
حلقــت بالكويــت بيئيا بعد 
إشــعال اآلبار التي يصادف 
ذكــرى االنتهاء مــن إطفائها 
فــي ٦ نوفمبــر، ونحن عبر 
هذه املشــاريع نكمل مسيرة 
األبطال الذين شاركوا بعمليات 
اإلطفــاء، وهــي اســتمرارية 
لعملهم الذي سينتهي بتنظيف 

(محمد هاشم) رئيس فريق عمل مشاريع تأهيل التربة في شركة نفط الكويت م.مثنى املؤمن خالل اللقاء مع الزميلة دارين العلي  

ذخيرة متت إزالتها من مناطق املعاجلة

وصلت أعمال املشاريع؟
٭ حتى اآلن انتهت الشركة من 
تنفيذ مردمني مت تصميمهما 
الهندسية  الوســائل  بأحدث 
واملعايير العاملية ملنع تسرب 
أي ملوث إلى املناطق املجاورة 
أحدهما في الشــمال الكويت 
ويتسع ملليون و٧٠٠ ألف متر 
مكعــب واآلخر فــي اجلنوب 
البرقان، حيث  داخل منطقة 
يتســع ٥٨٠ ألف متر مكعب، 
كما مت االنتهاء من مشروعني 
آخرين للحفــر ونقل التربة 
عاليــة التلوث من الشــمال 
واجلنوب إلى املرادم الهندسية 
التي مت تنفيذها ومت االنتهاء 
مــن هذه املشــاريع فــي عام 
٢٠١٧ ومن خالل هذه املشاريع 
متت معاجلة ٢٫٢٨ مليون متر 
مكعب من التربة امللوثة من 
اإلجمالي العام الذي يبلغ ٢٦ 
مليون متر مكعب  من التربة 
التي حتتاج إلى إعادة تأهيل، 
كما أننا قمنا من خالل هذين 
املشروعني بإزالة التلوث من 
املناطق الساحلية كما انهينا 
تنظيف وردم وتسوية احلفر 
التــي مت إنشــاؤها ملكافحــة 
حرائق اآلبار املشتعلة والنفط 
احملروق على سطح األرض.

على أي أساس مت اختيار هذه 
الكمية كمرحلة أولى لإلزالة؟

٭ نحــن نهــدف إلــى إزالــة 
التربة عالية التلوث القريبة 
من مناطــق امليــاه اجلوفية 
حقلــي  عنــد  وخصوصــا 
الصابرية والروضتني حلماية 
املياه اجلوفية بتلك املنطقة 
وبذلك أخلينا املنطقة من هذه 
الكميات مــن التربة امللوثة، 
حيــث كانــت لهــا األولوية 

كمرحلة أولى.
إزالة الذخائر واملتفجرات

الكميات   كيف ستتعاملون مع 
املتبقية وما املشاريع التي تعتزمون 

القيام بها حاليا؟
٭ بالنسبة للكميات املتبقية 
لدينــا مناقصات حلفر ونقل 
ومعاجلــة التربة امللوثة في 
الكويــت.  شــمال وجنــوب 
وحاليــا لدينا عقد ملشــروع 
إخالء الذخائر غير املتفجرة 
املناطق للمشــاريع  لتجهيز 

القادمة ملعاجلة التربة.

ومتى سيتم البدء بهذه املشاريع 
وتنفذ على أرض الواقع؟

٭ خــالل النصــف األول من 

سنبدأ في النصف األول من ٢٠٢١ مبشروع احلفر والنـقل واملعاجلة 
لـ ١٣ مليون متر مكعب من التربة امللوثة في الشمال واجلنوب

 عاجلنا ٢٫٢٨ مليون متر مكعب من التربة امللوثة واألولوية كانت للمناطق القريبة من مواقع املياه اجلوفية

لدينا عقد إلجناز مشروع إزالة الذخائر غير املتفجرة بهدف جتهيز 
املناطق للمشاريع القادمة اخلاصة مبعاجلة التربة

نعمل على استكمال مسيرة أبطال عمليات إطفاء آبار النفط بتنظيف جميع املناطق من امللوثات الناجتة عن مكافحة تلك الكارثة
الشركة أجنزت مردمني بأحدث املعايير العاملية أحدهما في الشمال بسعة ١٫٧ مليون متر مكعب واآلخر في «برقان» بسعة ٥٨٠ ألف متر مكعب

أجرت اللقاء: دارين العلي

١١٤ كيلومترا مربعا إجمالي مســاحات املناطق التي تعاني من التلوث في تربتها، و٢٦ مليون متر مكعب من التربة حتتاج إلى إعادة تأهيل 
ومعاجلة جراء االعتداء على البيئة الكويتية من خالل إحراق آبار النفط خالل الغزو. أرقام تعمل شركة نفط الكويت على جتاوزها وتقليصها كونها 
املســؤولة عن برامج معاجلة التربة ضمن برنامج الكويت إلعادة تأهيل البيئة اخلاص بالتعويضات البيئية عبر مشاريع مت تنفيذ بعضها، ومن 
املتوقع تنفيذ بعضها اآلخر حتى ٢٠٢٤ تاريخ االلتزامات مع األمم املتحدة. «األنباء» ومبناسبة اعتماد شهر نوفمبر شهرا ملنع استخدام البيئة 
في احلروب، حيث يقع فيه تاريخ إطفاء آخر بئر نفطية بالكويت وحتديدا يوم ٦ نوفمبر الذي اعتمد يوما عامليا إلحياء هذه املناســبة وفق ما 
أقرته األمم املتحدة، تسلط الضوء على هذه األعمال واملشاريع، حيث مازالت الكويت تتعامل حتى اآلن مع ما خلفه إحراق آبار النفط من أضرار 
جسيمة على البيئة. وفي هذا السياق، أعلن رئيس فريق عمل مشاريع تأهيل التربة الثاني في شركة نفط الكويت م.مثنى املؤمن في لقاء خاص 
لـ «األنباء» عن املشاريع املنجزة حتى اآلن والتي ساهمت مبعاجلة ٢٫٢٨ مليون متر مكعب من التربة امللوثة من اإلجمالي العام، متحدثا عن 
عدد من املشاريع املستقبلية واملناقصات اخلاصة بها والعقبات التي تواجه العمل، ومنها الذخائر احلية واملتفجرات في البحيرات النفطية 

والتي يتم التعامل معها بالتعاون مع وزارة الدفاع. وفيما يلي التفاصيل:

املؤمن لـ «األنباء»: االنتهاء من معاجلة
التربة امللوثةالبالغة مساحتها

٢٦ مليون متر مكعب في 

«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلّ«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسل«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويتط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت«األنباء» تسلّط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل التربة ضمن برامج التعويضات البيئية اخلاصة بشركة نفط الكويت

البحيرات النفطية من أكثر املناطق صعوبة في التعامل معها

ملشاهدة الڤيديو
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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: املوسوعة العلمية املبسطة

من كتاب: أغرب عادات الشعوب ـ  ترجمة واختيار: عال ديوب
أفقياً:

إعالمية خليجية من ٩ أحرف

عموديًا:

Sudoku سؤال وجواب

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

عادات وتقاليد

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

حقائق حول عيد الشكر

في اميركا الشمالية، عيد الشكر هو عيد 
وطني سنوي يتميز بطقوس وبوجبة 
تقليدية دسمة، واالحتفال هو في ذكرى 
مهرجان موسم احلصاد الذي احتفل به 
الواليات  االسالف املهاجرون، وحتتفل 
املتحدة االميركية بهذا العيد في اخلميس 
الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، بينما 
حتتفل به كندا في االثنني الثاني من شهر 

اكتوبر.

اجلمعة السوداء

يعرف يوم اجلمعة الذي يلي عيد الشكر 
باجلمعة السوداء، وهو ايضا بداية ميكن 
ان تعتبر رسمية او غير رسمية لعطلة 
التسوق، حيث تبدأ تخفيضات  موسم 
اجلمعة السوداء قبل يوم اجلمعة، فبعض 
املتاجر تبدأ تخفيضات يوم اجلمعة السوداء 
في يوم عيد الشكر، بينما يبدأ بعضها 
اآلخر هذه التخفيضات في يوم األربعاء.

االثنني الرقمي (اإللكتروني)

يشار الى أن يوم االثنني الذي يلي عيد 
الشكر او يلي يوم اجلمعة السوداء مباشرة 
في الواليات املتحدة باسم «االثنني الرقمي 
(االلكتروني)»، وقد بدأ ذلك بواسطة موقع 
shop.org، واستخدم املصطلح الول مرة في 
عام ٢٠٠٥، وهو يوم حافل للبائعني على 
شبكات االنترنت، حيث يعود املوظفون الى 
اعمالهم ويقومون بالتسوق عبر االنترنت 
لشراء االشياء التي لم يتمكنوا من شرائها 

في يوم اجلمعة السوداء السابق.

جلني عمران

كارمن بصيبص

هل تومض عيون احليوانات في الليل؟

كلنا رأى عيون بعض احليوانات تومض 
في الظالم، بينما ننطلق في السيارة، او 
منشي في الليل، وبسبب ذلك ساد االعتقاد 
بأن عيون هذه احليوانات مضيئة، لكن 
احلقيقة هي ان األلق ليس اكثر من انعكاس 
القادم من مصدر خارجي، كأن  للضوء 
او اي نور آخر.  يكون ضوء سيارتنا، 
وسبب االنعكاس في هذه احلالة هو وجود 
طبقة من مادة بلورية في عيون الكثير 
من احليوانات، هذه الطبقة البلورية بها 
قابلية عكس الضوء، وليس لعيون االنسان 

مثل هذه املادة.
ومن فوائد الطبقة العاكسة مساعدة 
احليوان على الرؤية في الظالم، وهو ما 
يجعلها اكثر قدرة من عني االنسان على 
النظر في الليل، ويرجع االختالف في ألوان 
الضوء املنعكس من عيون احليوانات الى 
التفاوت في عدد اوعية الدم في العيون، 
فاحليوان الذي حتتوي عيناه على العديد 
من االوعية يعكس ألقا محمرا، أما احليوان 
القليل االوعية فانعكاس الضوء في عينيه 

يكون اقرب للبياض.

تاكجاتااسل

قمتيلوللنا

ساانذثااةل

ينبةاييقدز

ميةيكقادهـم

اماخرعمارن

تةليةزاررع

اعارارلحوو

راحالاعقهـب

دسدتوبتيشس

يلالهـليقلا

ساثامادةان

١ ـ أحد الفصول ـ متشابهة، ٢ ـ آلة موسيقية ـ استفسر، 
٣ ـ بغي ـ في الوجه (معكوسة)، ٤ ـ جواب ـ من الطيور 
(معكوسة)، ٥ـ  عكس ميت (معكوسة)ـ  من احلشرات، ٦ـ  
مطربة كويتية ـ متشابهة، ٧ ـ للنفي ـ اجلدال (معكوسة)، 
اجابا (معكوسة) ـ  انفالت، ٩ ـ  ٨ ـ متشابهان ـ عكس 
عكس حسن (معكوسة)، ١٠ـ  من معالم باريسـ  في الوجه.

األحداث
الزمن

الشهور
الذاكرة

كتابة

أسبوع
دهر
سنة

تقسيمات
التاريخية

توثيق
األيام
أماني

األقدار
الوهم

الساعة
حقيقة
العتيد
البارز
سيد

١ ـ بيت األسد ـ يشتم، ٢ ـ محافظة كويتية، ٣ 
ـ احساس ـ متشابهان، ٤ ـ تراحم ـ متشابهة، 
٥ ـ علم مؤنث (معكوسة) ـ أقتل، ٦ ـ هربتا 
(معكوسة)، ٧ ـ املقاتل، ٨ ـ أصل ـ اجلواري، 
٩ ـ عكس صداقة (معكوسة) ـ اخليال، ١٠ ـ 

شاعرة عربية قدمية ـ مادة قاتلة.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  الشتاءـ  ااا، ٢ـ  عودـ  أسأل، ٣ـ  عدوانـ  خد (معكوسة)، 
٤ ـ رد ـ نعام (معكوسة)، ٥ ـ حي (معكوسة) ـ نحل، ٦ ـ 
نوال ـ اااا، ٧ ـ ال ـ املراء (معكوسة)، ٨ ـ ي ي ـ ارتباط، ٩ 
ـ ردا (معكوسة) ـ سيئ (معكوسة)، ١٠ ـ برج ايفل ـ فم.

١ ـ العرين ـ يسب، ٢ ـ حولي، ٣ ـ شعور ـ اا، 
٤ ـ تواد ـ ااا، ٥ ـ ندى (معكوسة) ـ اردي، ٦ ـ 
فرتا (معكوسة)، ٧ـ  احملارب، ٨ـ  أسـ  االماء، ٩ 
ـ عداء (معكوسة)ـ  الطيف، ١٠ـ  اخلنساءـ  سم.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي



آراء
االربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠

17

الناخب واملرشح 
واملعلومات 

املغلوطة

هل ستنتصر األمة؟

إضاءة

Wugayan@gmail.com
د.عادل عبداهللا الوقيان

كلمات

zaben٩٠٠@hotmail.com
زبن حمد البذال

إن حبتك عيني ما ضامك الدهر

وجهة قلم

eljaser@hotmail.com
عبدالرحمن عبداهللا اجلاسر

في املقال السابق، مت التركيز 
على أهمية فهم خارطة الناخبني 
التصويت،  لفهم توجهاتهم قبل 
االنتخابــات بعد  نتائج  وفهــم 
التصويــت. وتبــني أن أكثــر 
املجموعات منــوا هي مجموعة 
الناخبني الساعني لتحقيق املنفعة 
الشــخصية، والتــي ال ترتبط 
طموحاتهم في املجلس اجلديد بأي 
قضية عامة، وإن كانوا من املتباكني 
واملتأففــني من ســوء األحوال 
وضعف أداء املجلس متناســني 
أنهم كانوا سببا في انتخاب بعض 
أعضائه في دوائرهم. وتعتبر هذه 
املجموعة أبرز مجموعة انتخابية 
آخذة في النمو، حيث زاد أعضاؤها 
العدالة في تقدمي  بسبب اختالل 
املنح أو تطبيق العقوبات، وخاصة 
في املناطق التي تزداد فيها الكثافة 
السكانية وتقل متوسطات الدخل 

عن باقي املناطق.
أما املجموعة الثانية فهي تلك 
التي تركز في اختيارها للمرشح 
على توجهاته نحو قضايا اجتماعية 
وسياسية واقتصادية مهمة يسعى 
من خالل صوته أن يحلها أو يخفف 
أضرارها. هــذه املجموعة لديها 
آراء تتشكل وفق اطالعهم على 
املعلومات والبيانات والتحليالت 
وتنجذب نحو من ميكن له أو لها 
أن تتبنــى تلك القضايا وجتتهد 

في إيجاد احلل.
وكمــا هــي احلال فــي أي 
انتخابات، ميكن اختطاف التصويت 
لهذه املجموعة والتأثير عليها سلبا 
املغلوطة  املعلومات  بدس ونشر 
واملشــوهة في وسائل االتصال 
الشــخصي أو االجتماعــي، إما 
بالتشكيك في نزاهة ذلك املرشح 
أو تلــك املرشــحة، أو حتريف 
حقيقة دوافع تبني القضايا التي 
تهــم الناخبني على أنها «خدعة» 
هو مجرد كسب الصوت بدال من 
الســعي جديا في مرحلة ما بعد 
االنتخابات حلل تلك القضايا، أو 
بث اليأس في نفوس الناخبني جتاه 
قدرة تلك املرشحة أو ذلك املرشح 
على إحداث تغيير في ظل مجلس 
ال ميكن تشكيل كتل كبيرة متثل 
هذا التوجه. وتبقى اخلطورة في 
املغلوطة  املعلومات  أن تصحيح 
بعد االنتخابات ال ينتج عنه شيء 
لكــون التصويت قد انتهى، ولو 
على أساس خاطئ من معلومات 
ال يعرف مصدرها، لذلك تشــتد 
حمالت اإلساءة والرمي بالطني في 
األيام األخيرة ملا قبل االنتخابات.
للمعلومات  وكيــف ميكــن 
املغلوطة أن تؤثــر على الناخب 
وهو ال يستطيع التحقق من صحة 
املعلومات؟ تستشهد بعض دراسات 
اإلدراك اإلنساني ملا يدور حوله 
في أنه مييــل لتصديق األخبار 
التي تتناسب مع توجهاته وفكره 
العامة،  ومعتقداته وانطباعاتــه 
وذلك لكونها تساند تلك التوجهات 
النفســية والعقلية مبا يقلل من 
التناقــض العقلي بني الواقع وما 
يحمله من فكر. وفي مقابل ذلك 
يقابل األخبار الصادرة عن جهات 
ال يتفق معها بانغالق عقلي إرادي 
أو ال إرادي، حتى وإن كانت دالئلها 
وحججها أرجح وأكثر وجاهة من 

غيرها.
ويبرهن على ذلك ما يحدث 
حاليــا في الصــراع االنتخابي 
املتحدة، حيث ال يزال  للواليات 
الرئيــس احلالي مصــّرا على 
اتهام الرئيــس املنتخب بتزوير 
االنتخابات، ودخلت وسائل إعالم 
اليمني املتشدد واملؤيد للجمهوريني 
في بعض البرامج التي تبثها شبكة 
فوكس نيوز ملساندة رأي الرئيس 
 ١٤٫١ احلالي، والتي اســتقطبت 
مليون مشاهد عشية االنتخابات 
فــي مقابل احملطــات اإلخبارية 
اليســارية الدميوقراطيــة مثل 
السي ان ان (٩٫٤ ماليني) ومحطات 
سي بي اس (٧٫٦ ماليني) واإليه 
(٦٫٣ ماليني) وغيرها  بي ســي 
املنتخب حسب  الرئيس  لتساند 
 .A.C. Neilsen إحصائيات متابعة
واملتابعني للمحطات ذات التعاطف 
اجلمهوري أوالدميوقراطي مرتبط 
بأفكار هؤالء املتابعني، ويتأثرون 
ويرددون ذات التحليالت السياسية 
املدعمة بأنواع احلجج واملعلومات 
التي يتــم تطويعها خلدمة توجه 

كل قناة.
ويبقى أن نشاهد، ورمبا ينبغي 
للباحثني أن يسجلوا، ما سيحدث 
في االنتخابات الكويتية القادمة من 
للتأثير على  للمعلومات  توظيف 
الناخبني املعتمدين على القضايا 
العامة للولوج إلى املنصب البرملاني. 
والى أي مدى التحقق من املعلومات 
(fact Checking) ســيكون له أي 
دور في حماية أولئك املرشحني 

من املعلومات املغلوطة.

مســميات كثيرة ومتنوعة فــي العديد من الدول 
تطلق على املجالس التشريعية والرقابية التي ينتخب 
الناس أعضاءها مثل مجلس الشــعب ومجلس النواب 
ومجلس األمة عندنا وعند بعض الدول العربية وغيرها 
من األســماء، وكل مجلس من هذه املجالس له أسلوبه 
وطريقته في كيفية التعاطي مع القضايا املختلفة التي 
تتعلق مبصالح الناس عالوة على تعاونها مع احلكومة 

أحيانا ومعارضتها أحيانا.
وال شك أن العملية برمتها في كيفية إخراج مجلس 
قوي تعتمد على اختيار الناس أنفسهم، وهل استطاعوا 
أن ينجحوا في االختبار ألن االنتخابات بالفعل مبنزلة 
االمتحــان للناس، إما أن ينجحوا أو يرســبوا إذا كان 

اختيارهم خطأ.
عندنا في الكويت لم يتبق الكثير فهي أيام معدودة 
تفصلنا عــن موعد االنتخاب، ذلك اليوم الذي ينتظره 
الناس منذ سنوات عدة، عندما فشلوا في اختيار نوابهم 
في املجلس املاضي وارتفعت معها نبرة املعاناة والشكوى 
وصاحبتها املعاناة من ذلك املجلس ومعظم نوابه الذين 
تركوا الشعب وحيدا يعاني الويالت بعدما شعر أن مستقبل 
بالده وأبنائه أصبح يثير قلقهم، وذلك عندما عطلت أداة 
الرقابة على املشاريع واملناقصات وأصبح الفساد ينخر 
في املجتمع بكافة أشكاله في الوزارات واملؤسسات من 

رشاوى ومعامالت غير قانونية، ومشاريع متوقفة.
أصبــح الناس بال غطاء ال يجدون من يحميهم وال 
من يحاســب املقصر، وال يعرفون إلــى من يذهبون 
ألن احلبل ترك على الغارب وأصبح الفســاد كاجلمل 
الذي ترك خطامه على غاربه ليرعى من األرض براحته 
وال يجــد من مينعه أو يوقفه. اليوم القرار رجع لألمة 
واملســؤولية على عاتقهم، الكثير من املســؤولني عما 
نحن فيه رجعوا وترشحوا مراهنني على تهاون الناس 
ونســيانهم لكل ما حدث، اليوم نرى الكثير يحاولون 
نهب األموال وزيادة أموالهم التي جاء معظمها بطرق غير 
مشروعة من خالل دفع الرشاوى وشراء األصوات من 
أموالهم اخلاصة للفوز باملال العام وزيادة ثروا تهم من 
املناقصات احلكومية، وهؤالء معروفون عند اجلميع، 
فهل ستتركونهم يعبثون مبصيركم ومبصير أجيالكم 
القادمة وبعدها تقفون بالقرب من مجلس األمة تتباكون 
على األطالل وتشتكون وترفعون معاناتكم ألشخاص 

هم من تتسببوا بهذه املعاناة!
أنا هنــا أخاطب الناس الشــرفاء، أما من يبيعون 
أصواتهم وكراماتهم وشــرفهم معها فهم ال يعنونني، 
ألنهم باألســاس لم يخشوا رب العاملني فكيف سيؤثر 
فيهم الكالم، اآلن مجلس الشعب رجع للشعب ونحن 
شعبنا حر وأصيل، وفي األزمات واحملن جتلت صالبته 
وقوته واليوم نحن في أشــد احملن وأصعب درجات 
التحدي مع الفســاد واملفسدين، فهل ستنقشع الغمة 

وتنتصر األمة؟ هذا ما نتمناه.

تعــد بيئة العمل من أهم العوامل املؤثرة على أداء 
العاملني في أي مؤسسة، وكلما كانت البيئة صحية سليمة 
ومحفزة ارتفع مستوى الرضا الوضيفي، وحتققت 
األهداف، وعمل املوظفون بروح الفريق الواحد الذي 
يســوده الوئام واالحترام والعطاء، باملقابل إن كانت 
البيئة ســلبية غير داعمة ومعتمدة على نشر الفرقة 
والتفرقة دبت اخلالفات بني املوظفني، واســتوطنت 
األنانية، وأصبحت املصلحة الشــخصية مقدمة على 

ما سواها.
ولعل أخطر األمراض اإلدارية التي تصيب املؤسسات 
وتؤدي بها إلى الفشل وتنهش في جسدها (الشللية). بأن 
يقرب املسؤول مجموعة صغيرة أو أشخاصا محددين 
ال لتميزهم أو جودة أدائهم بل ألسباب شخصية أو 
عالقة خاصة أو قرابة دم أو لكونهم ممن يجيد نقل 
األخبار والتملق. كما أن هناك شكال آخر للشللية قد 
يتكون دون تدخل من املسؤول بأن تتجمع مجموعات 
صغيرة متوافقة في اآلراء أو التوجهات أو املآرب لتشكل 
جبهة ضغط فتكون معول هدم وفشل لهذه املؤسسة. 
إن خطورة انتشار (الشللية) تكمن في اآلثار املترتبة 
عليها وانعكاساتها، فمن انتشار العالقات املتوترة بني 
املوظفني، إلى املشاحنات ونقل األحاديث غير الصادقة، 
إلى محاوالت اإليقاع وتصيد األخطاء، أضف إلى ذلك 
الظلم الذي سيقع على مجموعة كبيرة نظرا إلقصائهم، 
وحصول فئة صغيرة غير مستحقة على مميزات يحرم 
منها البقية فيسود اإلحباط وتغيب الدافعية وتتفشى 
األنانية، مما يؤدي بهذه املؤسسة إلى اجلمود والتفكك 

ورمبا االنهيار.
لذلك فإن املســؤول الذي يتمتع بسمات قيادية 
يعلم أن (الشللية) هادمة لكل بناء، ويكون تعامله مع 
اجلميع مبسافة واحدة، مع إدراكه بأن ذلك ال يتعارض 
مع متييز املجتهد ومكافأته نظير عمله وإجنازه، أما 
املســؤول غير الواثق من إمكاناتــه فإنه يعتمد على 
نظرية (فرق تســد)، فيحرص على نشر الفرقة بني 
املوظفني، ومحاولة معرفة أخطائهم بشــتى الطرق، 
ويصبح ميزانه مختــال ونظرته متحيزة، فاملقربون 
منه الناقلون لألخبار املادحون له ليل نهار يصيبهم 
نصيب األسد من املميزات واملكافآت، كما أن أخطاءهم 
مغفورة وزالتهم مسموحة وسقطاتهم مجبورة كما 
يقال في املثل العامي (إن حبتك عيني ما ضامك الدهر). 
على كل مسؤول حريص على مؤسسته، صغرت أم 
كبرت، أن يكون واعيا خلطورة (الشللية) وأن يكتشف 
بوادرهــا مبكرا، ويحاول القضــاء عليها في مهدها 
ليحل محلها العمل بــروح الفريق الواحد، والتعامل 
بعدالة وإنصاف، ويكون املقياس هو اإلجناز واملثابرة، 
وليضع نصب عينيه أن املنصب زائل والكرسي غير 
دائم، وال يبقى غير آثاره وســمعته (لو دامت لغيرك 

ما اتصلت إليك).

على العدد الكافي من األصوات للفوز 
مبقعد البرملان.

ووفــق آراء املواطنني الذين يتم 
استطالع آرائهم جند التذمر من داء 
املجلس السابق وفي الوقت ذاته تأييد 
لتلبية  الذي يســعى  نائب اخلدمات 

متطلبات ناخبيه.
ولكــن ما أن يصل املرشــح إلى 
الوعد  املجلس ويحجز كرسيه ينفذ 
الذي لم يصــرح به وهو تغيير رقم 
التواصــل مع ناخبيه  هاتفه! وعدم 
ألن ما أراده حتقق وما على الناخب 
إال االنتظار ٤ ســنوات أخرى حتى 
يتواصل العضو معه الحتياجه لصوته، 
فعلى الناخب اآلن أن ميارس حقه في 
التصويت بإعطائه ملن يستحق ونتأمل 
منه اخلدمة العامة ال القبلية والطائفية، 
فلنحســن االختيار حتى نصل إلى 
التعاون احلكومي والشعبي في القضايا 
املجتمعية التي حتقق التنمية ومكافحة 
الفساد واالســتغالل األمثل للموارد 
ووقف الهــدر احلكومي غير املبرر 

للمال العام.

«ديبلوماسية الرقمنة».
ومما بعث األمل في نفسي هو 
احلديث عن معدل انكماش اقتصادي 
أقل فــي ٢٠٢١ مما يعنــي طريقا 
ممهدا لتفاهمات بني الدول املصدرة 
للبترول، ودول تريد االستثمار في 
البؤر الساخنة في املنطقة وجتاذبات 

حول مستقبل النفط والغاز.
لقد خلصت في هذا املقال أبرز 
قراءاتــي حول قمة الـ ١٥ ملجموعة 
العشــرين.. وتبقى اململكة العربية 
السعودية أمنوذجا على خط الريادة 
االقتصادية، والشــراكات العربية، 
كما أن اململكة العربية الســعودية 
استطاعت أن تقفز قفزة كبيرة في 
مجال تفعيل عالم الذكاء االصطناعي 
واعتبار القمة منصة اقتصادية عاملية، 
لتعلن اململكة عن ١٥٠ مليون دوالر 
لشراء اللقاحات للدول الفقيرة مما 
للريادة اإلنسانية،  يعكس منوذجا 
العشــرين خارطة  لتصبح قمــة 

املستقبل.

لذلك نحذر من أن تقع احلكومة 
حتت تأثيــر الضغط من قبل بعض 
املرشحني فهذا يخالف القوانني املتخذة 
للحفاظ على صحة الناس، كذلك يتوجب 
االلتزام باإلجراءات  على املرشحني 
االحترازية الصحية وضرورة دعم 
القوانني الصحية من أجل احملافظة 
على صحة املواطن، وأن لو اتخذ إجراء 
للسماح للمصابني بكورونا قد يتسبب 
في إشكاالت وفوضى وعدم احترام 
القوانني ألن القضاة سيمتنعون عن 
باملصابني ومينعونهم من  االختالط 
دخول مراكز االنتخابات.. أرجو أن 
تكون احلكومة قد راعت تلك األمور 
حتى ال نقع مبشاكل قانونية بسبب 

تفشي ڤيروس كرونا.
آية كرمية: (َما أََصاَب ِمن مُِّصيبَةٍ 
ِ يَْهِد َقلْبَهُ  ِ َوَمن يُْؤِمن ِباهللاَّ ِإالَّ ِبِإْذِن اهللاَّ

ُ ِبُكلِّ َشْيءٍ َعِليٌم). َواهللاَّ
واهللا املوفق.

ختامــاً: علــى مــدى تاريــخ 
الدميوقراطية في الكويت طبقت أربعة 
انتخابية مختلفة سواء في  قوانني 
شكل الدوائر أو في عدد األصوات 
انتخابي  وبعد تطبيق كل قانــون 
منها، مت رصد تغيــرات مهمة في 
املزاج السياسي للمجتمع تكمن في 
التغيرات  إفراز أشكال مختلفة من 
السياســية، وبغض النظر عن تلك 
التغيرات هل كانت مرغوبة أو غير 

مرغوبة من املجتمع أو السلطة.
واخلالصة: أن التغير السياسي 
التغيــرات االقتصاديــة  حتدثــه 
واالجتماعية العميقة أو تغير قواعد 
اللعبة السياسية ـ قانون االنتخاب، 
وال يحدث فقط بتغير األفراد فقط 

سواء املرشحني او الناخبني.

وهذا هو املتوقع نظرا لعدم إميان الكثير 
من الناخبني مبستوى أداء الكثير من 
النواب في املجالس السابقة حتت قول 
لنجرب اجلديد لعل وعسى يأتي بجديد!
ولكــن واقع احلال مــع والضع 
االنتخابي احلالي في زمن «كورونا» 
أعتقد أن نسبة املشاركة ستكون قليلة 
باملقارنة باالنتخابات السابقة مما يجعل 
تواصل املرشــح تلفونيا مع قاعدته 
االنتخابية السابقة واستمالة ناخبني 
جدد تعتبر أمــرا ملّحا لكي يحصل 

تنجح بتحديــد اخليوط العريضة 
إلستراتيجية العمل املشتركة بني دول 
املجموعة، متخطية بذلك بروتوكول 
حضور الزمان واملكان، وخلق جو 
غيب بعض االختالفات التي من شأنها 
أن تولد مشاحنات سياسية شهدناها 
العام املاضي بني بعض رؤساء العالم 
املتقدم خالل القمة ٢٠١٩، لذلك عكست 
قمة مجموعة العشرين نوعا جديدا 
من الديبلوماسية السياسية أال وهي 

الناس  االنتخابات، وأن صحة  مقار 
ووقايتهم هي األهم ألن صحة الناس 
مسؤولية تقع على عاتق احلكومة أما أن 
تقوم احلكومة باتخاذ إجراءات يسمح 
للمشــاركة  للمصابني بكورونا  بها 
باالنتخابات، فهذا يتنافى مع قرارها 
السابق بضرورة االلتزام باإلجراءات 

االحترازية الصحية.

املجتمع الكويتي، خاصة بعد العديد 
من فضائح الفســاد، ولكن لألسف 
الواقع والسوابق والشواهد تخبرنا 
عكس ذلك، وبأن ال شي سيتغير بعد 

انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠.

املنطلق فإن كل ما يطرح ال يعدو كونه 
وجهة نظر لن تنطلي على الناخب الذي 
حدد اختياره وخاصة ان الصوت واحد 
ال غير ال ميكن االستهانة بأي صوت 

ألن ذلك يحدث فارقا في الفرز.
ومن املالحظ أن غالبية املرشحني 
كان لهم دور في احلياة التشــريعية 
منهم من كان عضوا أو مرشحا سابقا 
أو وزيرا سابقا! ووجوه قليلة جديدة 
دخلت املعترك االنتخابي لعل وعسى 
جتد لها حظا في الوصول لقبة البرملان 

كمــا طالبــت اململكــة العربية 
البيئة واملناخ  الســعودية بحماية 
التعاون املشــترك  بإعــادة  وذلك 
وفق املعاهــدات الدولية، ومعاجلة 
االنسحابات واستثمار البنى التحتية 
للدول في الشرق األوسط والعالم، 
وذلك لتجاوز تداعياتها على جميع 
جوانب التنمية املستدامة في العالم.

وعن «الديبلوماســية الرقمية» 
اســتطاعت مجموعة العشرين أن 

علــى صحة الناس لقد تابعت تدخل 
البعض للســماح للناخبني املصابني 
بكورونا من املشاركة في االنتخابات، 
وأن احلكومة تدرس هذا املوضوع، 
وأعتقد أن احلكومة يجب أن تلتزم 
التي تطبقها  باإلجراءات االحترازية 
وزارة الصحــة علــى كل مصاب 
وعدم الســماح له باالختالط ومنها 

عام ٢٠١٢، بأن االنتخابات ستحدث 
تغييرا مهما ومؤثرا في تركيبة املجلس 
القادم مما يترتب عليه إحداث تغيير 
إلى إطالق عملية  سياســي يؤدى 
إصالحية سياسية واقتصادية ينشدها 

أيــام قليلة تفصلنــا عن موعد 
االنتخابات التشريعية في جو مختلف 
متاما عما اعتدنا عليه ســابقا بسبب 
جائحــة كورونا، حيــث ال جتمعات 
انتخابية وال زيارات للدواوين التزاما 
الوقت  باالشتراطات الصحية، وفي 
ذاته أصبحت الصحف اإللكترونية هي 
الباب الواسع لكي ينطلق منه املرشح 
إعالميا للوصول إلى الناخبني بآرائه 

وتوجهاته.
وال شك أن ما يدلي به املرشحون 
من تصريحات وبيانات إعالمية في 
شتى املجاالت وخاصة ما يوجه من 
السابق  للحكومة واملجلس  انتقادات 
يشكل ساحة لآلراء وكأننا في هايد 
بارك خطابي كل يدلي بدلوه في القضايا 
التي يتبناها والتي لم تخرج عما اعتاد 
الناس سماعه من فساد وعدم تلبيه 
احتياجات املواطنــني والقصور في 
التشريعات واملتقاعدين وتلك قضايا 
عامة ال يســتطيع أي من املرشحني 
تنفيذها إن لم يكن هناك توجه حكومي 
باملوافقة عليها داخل املجلس. من هذا 

ليس من العجيب أن تقوم اململكة 
العربية الســعودية بقيــادة خادم 
امللك سلمان  الشــريفني  احلرمني 
بن عبدالعزيز بتحديد معالم القرن 
االقتصــادي اجلديد، خاصة ملا لها 
من ثقل كبير في اإلقليم اخلليجي، 
وتعد قيادة الرياض لقمة مجموعة 
العشرين مؤشرا على أن النهوض 
بالعالم سيبدأ من جديد على طريق 

التعاون املشترك بني تلك الدول.
منذ بداية جائحة كورونا عكفت 
اململكــة العربية الســعودية على 
التطورات مع شركائها في  مواكبة 
قمة العشرين فعقدت عدة اجتماعات 
افتراضيــة لتختمها بالدورة الـ ١٥ 
العشــرين، والتي من  ملجموعــة 
خاللها أكــدت على ضرورة حماية 
اإلنسانية من األوبئة والبدء باستخدام 
لقاحات (كورونا ـ كوفيد -١٩) من 
خالل مناقشة توفير ٢ مليار جرعة 
وكيفية توزيعها ومناقشــة ديون 

الدول الفقيرة.

وزارة الصحة طبقت اإلجراءات 
االحترازية الصحية على كل مصاب 
بالكورونا، واتخذت أيضا إجراء احلجر 
لكل مصاب ملدة ١٠ أيام. ولكل قادم من 
اخلارج أصبحت األمور واضحة وهي ال 
تسمح ألي مصاب باالختالط مع الناس 
في أي مكان وتعتبر مراكز االنتخابات 
من ضمن املواقع املمنوع دخولها لكل 
مصاب ألنه قد يتسبب هذا املصاب 
عند قيامه بدخول مراكز االنتخاب بنقل 
ڤيروس كورونا للناخبني املتواجدين 
في مركز االنتخابات كذلك قد ميتنع 
القضاة رؤســاء جلــان االنتخابات 
مبقابلة املصــاب ومنعه من دخول 
مركز االنتخاب وهذه إجراءات البد 
من االلتزام بهــا وضرورة تطبيقها 

على اجلميع.
أما أن يســمح ملصــاب بحجة 
املشــاركة في االنتخابــات فهذه ال 
تتماشى مع إجراءات الوقاية واحملافظة 

إلحداث تغيير سياسي مهم البد 
أن تســبقه تغييرات اقتصادية أو 
اجتماعيــة مهمة وهي عادة تتطلب 

سنوات طويلة.
ولكن التجارب اجلديدة في العالم 
واملنطقة العربيــة كتجربة (األردن 
أن إحداث تغيير  والكويت) تؤكــد 
مهم في «قانون االنتخابات» يؤدي 
إلى تغيير في مزاج الناخب وتشتت 
الرصيد االنتخابي للكتل السياسية 
مقابل األفراد، مما يؤثر على تركيبة 
البرملان وبالتالي يحدث تغييرا سياسيا 
مهما، وإن كان مؤقتا يزول مع زوال 

الظرف الذي أوجدته.
املقدمة البســيطة السابقة تأتي 
ردا على احلاملني قبيل كل انتخابات 
الواحد  إقرار مرسوم الصوت  منذ 

سلطنة حرف

قمة العشرين 
بريادة سعودية.. 

خارطة املستقبل
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

املوقف السياسي

اإلجراءات 
االحترازية الصحية 

متنع املصاب
عبداحملسن احلسيني

صدى األحداث

االنتخابات 
القادمة والتغير 

السياسي
عادل عبداهللا املطيري

قضية ورأي

هايد بارك 
االنتخابات!

libraheem@hotmail.com د.عادل إبراهيم اإلبراهيم





19
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ما شاء اهللا عليِك دائما مختلفة ومتميزة بأفكار أعمالك عن 
اآلخرين..

٭ احلمد هللا، وطبيعــي أن أبحث عن فكرة جديدة 
وغير مســتهلكة ألقدمها للجمهور الكرمي، ووجدت 
ذلك في عمل «مارغريت»، وأمتنى من اهللا أن يكون 

التوفيق حليفنا وينال رضا وإعجاب املشاهدين.

حدثينا عن «مارغريت» خاصة أننا لم نعتد هذه النوعية من 
األسماء في أعمالنا الدرامية؟

٭ «مارغريت» باختصار هي امرأة من أم إجنليزية وأب عربي، 
تنفصل األم عن زوجها بعد عام من الزواج وأخذت البنت وعادت 
بها إلى وطنها األم وقامت بتربيتها على التقاليد والعادات 
اإلجنليزيــة، وبعد أن تكبــر «مارغريت» تتزوج من 
رجل عربي أيضا مثل أمها وتنتقل للعيش معه في 

بلده، ذهبت الى البلد وهي حتمل معها 
عاداتهــا وتقاليدها االجنليزية 

الصارمــة في كل شــيء، 
وتصبح لـ«مارغريت» 
أســرة كبيرة من 
األبناء، مجموعة 
من البنات وولد 
وحيـــد، قامت 
بتـــــــربيتهم 

على التقاليــــد 
اإلجنليزيــة من 

دقة املواعيد والنظام 
الذي يصــل الى درجة 

امللل، لكنهم تعودوا عليها في 
النهاية، وهــذا النظام الصــارم كان فيه 

جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

ماذا عن الرسالة التي يحملها العمل؟
٭ العمل به رسائل كثيرة وليست رسالة واحدة، 
أهمهــا التأكيــد علــى أهمية الترابط األســري 
والعادات املختلفة بني األسر، والتمسك بالعادات 
التي مــن املمكن أن تؤدي إلى خالفات حادة، 
باإلضافة الى تسليط العمل على قضية مهمة 
جدا وهي الزواج غير املتكافئ، وانه ال يجب 
ان يتم إال بعد دراسة واختيار، خاصة أن 
الكثير من األســر حتطمت بــزواج غير 
متكافــئ بني الطرفــني، ونتناول أطماع 

الناس والغدر في طبعهم، واملسلســل بشكل عام يحمل قصصا 
مهمة جدا بداخله.

للمرة الثانية تتعاونني مع املؤلفني الشابني محمد وعلي شمس، فما 
السبب؟

٭ ما شاء اهللا عليهما موهوبان وأفكارهما غير تقليدية فلماذا ال 
أكــرر التعاون معهما أكثر من مــرة؟ وفي رمضان املاضي جنحنا 

معا في مسلسل «أم هارون» واهللا يوفقهما.

متى سيبدأ تصوير «مارغريت»؟ وملاذا اخترِت البحرين لتصوير 
العمل هناك؟

٭ التصوير إن شاء اهللا سيكون مع بداية العام اجلديد، واخترنا 
البحرين لتوافر مواقع التصوير املناســبة للمسلسل، الذي تدور 

أحداثه في فترتي الستينيات والسبعينيات.

َمن الفنانون املشاركون معِك في املسلسل؟
حتى اآلن لم يتم الكشــف عن أسماء الفنانني، 
وسيتم إعالن ذلك قريبا، ولكن ألتقي في هذا 
العمــل الفنان اجلميل حســن البالم للمرة 
الثانية، ودوره مهم جدا في العمل، باإلضافة 

الى الفنانة البحرينية سعاد علي.

للعام الثاني على التوالي تتعاونني مع مخرج 
عربي، العام املاضي كان املخرج ماندو 

العدل في مسلسل «أم هارون» وهذا العام 
مع املخرج السوري باسل اخلطيب، حدثينا عن 

التعاون مع اخلطيب؟
٭ سبق أن تعاونت مع املخرج باسل اخلطيب من قبل 
١٤ عاما من خالل مسلســل «أســد اجلزيرة»، وهــو من املخرجني 
املميزيــن، وأخرج الكثير من األعمال الدرامية املهمة، فهو بالفعل 

صاحب جتارب إخراجية مهمة سواء في الدراما أو السينما.

العالم يتحدث حاليا عن وجود احتمال للموجة الثانية من جائحة 
كورونا، فكيف سيكون استعدادكم في هذه احلالة؟

٭ ال قدر اهللا اذا شــهدنا مرحلة جديدة من جائحة كورونا فنحن 
لدينــا خطــة بديلة للتعامل مع هذا املوقــف، وهذه اخلطة متبعة 
في الدول الغربية، حيث يصورون أعمالهم بأسلوب ونظام جديد 
يتماشى مع هذه الظروف، ونحن بدورنا سنعتمد هذا األسلوب في 
تصوير «مارغريت» في حال اضطررنا لذلك، وبالرغم من صعوبتها 
إال أنها حماية للفنانني والفنيني وكل العاملني في املسلسل، وأدعو 

اهللا أن يخلصنا من هذا الوباء على خير.

ـــيأتعــاون للمــرة الثانيــة مع باســل اخلطيــب.. والبــالم جميــل ودوره مهم ـــلوب غرب ـــا» بأس ـــة «كورون ـــع جائح ـــل م ـــتعدون للتعام مس

بعد أن أعلنت النجمة الكبيرة حياة الفهد تأجيل تصوير مسلسلها «عرش الطاووس»، أعلنت عن عملها اجلديد الذي سيتم تصويره للعرض في شهر رمضان املقبل، وكعادة أم سوزان دائما حتتفظ بعمل إضافي في 
خزائنها ملثل هذه الظروف، والعمل اجلديد الذي أعلنت عنه الفهد من خالل بوست في حسابها عبر «إنستغرام» يحمل اسم «مارغريت» التي تظهر فيه كأنها كونتيسة أو دوقة إجنليزية، وهو من تأليف محمد وعلي 
شمس وإخراج باسل اخلطيب والتنفيذ واإلشراف العام ليوسف الغيث وتصميم املالبس للمتميزة دائما د.ابتسام احلمادي.  «األنباء» هاتفت أم سوزان لنتعرف منها على تفاصيل هذا العمل، وكعادتها لم تبخل علينا 

وخصتنا بأشياء كثيرة عن «مارغريت» من خالل احلوار التالي:

حوار - ياسر العيلة

حياة الفهد: «مارغريت» إجنليزية صارمة في مجتمع عربي
أكدت لـ «األنباء» أنها تبدأ تصويره بداية العام اجلديد في مملكة البحرين

٭ «مارغريت» باختصار هي امرأة من أم إجنليزية وأب عربي، 
تنفصل األم عن زوجها بعد عام من الزواج وأخذت البنت وعادت 
بها إلى وطنها األم وقامت بتربيتها على التقاليد والعادات 

رجل عربي أيضا مثل أمها وتنتقل للعيش معه في 
بلده، ذهبت الى البلد وهي حتمل معها 

وتصبح لـ«مارغريت» 

٭ العمل به رسائل كثيرة وليست رسالة واحدة، 

والعادات املختلفة بني األسر، والتمسك بالعادات 

باإلضافة الى تسليط العمل على قضية مهمة 
جدا وهي الزواج غير املتكافئ، وانه ال يجب 

«اخلليج العربي» يوّزع مناصب مجلس إدارته اجلديد
مفرح الشمري

تنفيذا لقــرار مجلــس الوزراء 
بضرورة مراعاة الظروف الصحية 
فــي البــالد والتأكيد علــى حتقيق 
التباعد االجتماعي في االجتماعات 
العامة، عقــدت اجلمعية العمومية 
لفرقــة مســرح اخلليــج العربــي 
اجتماعها السنوي بدعوة من األمني 

العام املساعد لقطاع الثقافة والفنون 
د.عيســى الغزالي فــي مبني إدارة 
املسرح – قاعة مسرح الشامية وذلك 
يوم االحد املوافق ٨ اجلاري ملناقشة 
التقرير املالي واإلداري نظرا النتهاء 

السنة املالية ٢٠١٩- ٢٠٢٠.
وعقد االجتماع بحضور أعضاء 
جلنــة التدقيق باملجلــس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب برئاسة عبد 

الكرمي صالح الهاجري، ومدير ادارة 
املســرح باملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب فالح املطيري وعدد 

من اعضاء اجلمعية العمومية.
وبعد مناقشــة التقرير اإلداري 
واملالــي للفرقة عن الســنة املالية 
املنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ مت انتخاب 
مجلس إدارة جديد للموسمني ٢٠٢٠ 
و٢٠٢٢، ومت توزيــع املناصب بعد 

اجتماع مجلس اإلدارة، والذي جاء 
كالتالي:

١- ميثم بدر - رئيسا ملجلس اإلدارة
٢- عبداهللا العتيبي - أمني السر

٣- أحمد جاسم أبل - أمني الصندوق
٤- فيصل سعد البليس - رئيس 

جلنة العالقات العامة
٥- عبداهللا علي البصيري - رئيس 

اللجنة الثقافية والفنية

مدير إدارة املسرح في املجلس الوطني فالح املطيري وأمني سر فرقة مسرح اخلليج العربي عبداهللا العتيبيمراقب صاالت العرض باملجلس الوطني عبدالكرمي الهاجري وميثم بدر وعبدالعزيز صفر في االجتماع

العلوي: هيا تستخرج مكامن القوة في الفنان
سماح جمال

يواصــل الفنان محمــد العلوي 
تصوير دوره في مسلسل «الناجية 
الوحيــدة» والعمل مــن بطولة كل 
من: هدى حســني، جمــال الردهان، 
فاطمة الطباخ، شهاب حاجيه، ملياء 
طارق، إميان العلي، نوف السلطان، 
ومن تأليف منــى النوفلي وإخراج 
هيا عبدالســالم. وحتــدث العلوي 
لـ«األنبــاء» فقال: املسلســل ينتمي 
إلى نوع من الدراما املعاصرة القائمة 
علــى العقد الدرامية لشــخصيات، 
ويســتطيع املشاهد حلها من خالل 

أحداث العمل.
وأعرب العلوي عن سعادته بأن 
«الناجية الوحيدة» سيجمعه بالفنانة 
هدى حسني من بعد تعاونهما األخير 

في مسلسل «امللكة». 
وحول تكرار تعاونه مع املخرجة 
هيا عبد السالم، قال: هيا عبدالسالم 
من املخرجات املميزات في الساحة 
الفنية، وتكرار التعاون معها يعتبر 
مكســبا في حــد ذاته، خاصــة أنه 
يجمعنا التفاهم واالنسجام الفني، 
كما أنها مخرجة مبدعة وقادرة على 
اســتخراج مكامن القوة من الفنان 

الذي أمامها. 
أما إجراءات التصوير في وسط 
الظروف احلالية، فقال: نعمل وفق 
أعلى اشتراطات السالمة واحلرص من 
قبل كامل فريق العمل أثناء التصوير 

لضمان سالمة اجلميع.

يواصل تصوير مسلسل «الناجية الوحيدة»

النجم حسن البالم يشارك أم سوزان في بطولة املسلسل

هدى حسني مع هيا عبدالسالم في كواليس «الناجية الوحيدة»

قرار قضائي يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل
بيروت ـ يوسف دياب

أصــدر قاضي التحقيق فــي جبل لبنان 
القاضي نقوال منصور قرارا ظنيا، اتهم فيه 
د.فادي الهاشــم زوج الفنانة نانسي عجرم 
بقتل الشــاب الســوري محمد املوسى بـ١٨ 
طلقة نارية من مسدس حربي داخل منزله 

في جبل لبنان.
واعتبر القاضي منصور أن أفعال الهاشم 
تنطبق على جرمية القتل قصدا املنصوص 
عليهــا في املادة ٥٤٧ مــن قانون العقوبات، 
والتي تنص على األشــغال الشاقة حتى ٢٠ 
سنة، لكن قاضي التحقيق عطف هذا اجلرم 
على املادة ٢٢٨ من قانون العقوبات التي تعفي 
املرتكب من العقوبة إذا وقعت اجلرمية في 
سياق الدفاع املشروع عن النفس وأحاله مع 
امللف إلــى محكمة اجلنايات في جبل لبنان 

حملاكمته.

وكان القتيل السوري أحمد املوسى تسلل 
إلى ڤيال نانسي عجرم عند الساعة الثالثةفجر 
يــوم األحد املوافــق ٥ ينايــر املاضي وكان 
مزودا مبسدس حربي بعدما تسلق فوق سور 
الڤيال وتسلل إلى الداخل ووصل الى غرفة 
نوم بنات نانسي وهن ثالث أطفال، وهدده 
الهاشــم بقتله وقتل عائلته إن لم يرشــده 
إلى خزانة األموال واملجوهرات، فكانت ردة 
فعل الهاشم إحضار مسدسه احلربي حيث 
أطلــق النار على املهاجــم وأرداه بـ١٨ طلقة 

نارية أنهت حياته.
وأشار القاضي منصور بحيثيات القرار 
الواقع في ٢٨ صفحة فولسكاب، إلى أن مبالغة 
املدعى عليه د.فادي الهاشــم في إطالق هذا 
الكم من الرصاص على جثة القتيل تعبر عن 
أنه اســتنفد كل وســائل الدفاع عن النفس، 
ويظهر أنه ناجت عن ثورة الغضب واخلوف 

على زوجته وأطفاله. د.فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم
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اخلشتي: مركز زين لإلبداع (ZINC) من حاضنات 
مبادرات رواد األعمال الرائدة في الكويت

QXعّزز قيادتك مع إنفينيتي ٦٠

 iPhone 12 برقان» ُيطلق عرضًا حصريًا على جهاز»
بالتعاون مع «بست اليوسفي»

شــاركت «زين الكويت» 
في املؤمتر االفتراضي العاملي 
لدعــم منظومــة االبتــكار 
واإلبداع وريادة األعمال لعام 
٢٠٢٠، والذي نظمته شركة 
إيكوسيســتم لالستشارات 
اإلدارية عبر تقنية االتصال 
املرئي خالل الفترة من ١٩ - 
٢٠ نوفمبر حتت رعاية وزير 

املالية براك الشيتان.
وأفادت الشركة في بيان 
صحافي بأن أعمال املؤمتر 
شــهدت مشــاركة أكثر من 
٨٠ من اخلبراء واملمارسني 
العامليني وممثلي احلكومات 
واألكادمييــني  والعلمــاء 
التمويليــة  واملؤسســات 
التطبيقات  لتبادل أفضــل 
العمليــة الناجحة والرؤية 
املستقبلية املتعلقة باالبتكار 
والتكنولوجيــا  واإلدارة 
وريــادة األعمــال. وأكــدت 
«زين» أن فعاليات املؤمتر 
كانت فرصة الســتعراض 
توجهاتها املســتقبلية في 
االبتــكار وريادة  مجــاالت 
األعمــال، والتي تتماشــى 
مع خطــط الدولــة ورؤية 
«كويت جديدة»، حيث ركزت 
اجللسات الفكرية والنقاشية 
على تعزيــز مناخ االبتكار 
واإلبداع وريادة األعمال عبر 
تطوير الهياكل األساســية 
واألسس املؤسسية خللق 
بيئــة االبتــكار واإلبــداع 
وريــادة األعمال، كما نادى 
بضــرورة  املشــاركون 
إشــراك املجتمــع احمللــي 
فــي األنشــطة االبتكاريــة 
واإلبداعية وأنشطة ريادة 
األعمال، ودعــم مجتمعات 
املمارســني وأصحاب املهن 
من خــالل اســتدامة النمو 
الذكــي، واملناطــق الذكيــة 
عبر التكنولوجيا والتعاون 
والتعليــم وغيــر ذلك من 
االستراتيجيات االقتصادية 

واالجتماعية.
وخــالل مشــاركته فــي 
املؤمتر كمتحدث رئيســي، 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
للعالقــات واالتصاالت في 
شــركة زين الكويــت وليد 
اخلشتي: تشرفني املشاركة 
في هــذا احلدث الذي يجمع 
القادة واخلبراء  كوكبة من 
واألكادمييــني فــي مختلف 
املجــاالت والتخصصــات، 
فمــن املؤكــد أن احلــوارات 
التي ســتطرحها  واألفــكار 
جلســات املؤمتــر ســتقدم 
صــورة واضحــة لســمات 

تدعو شركة عبد احملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
املعتمــد الوحيد لســيارات 
«إنفينيتــي» فــي الكويــت 
عمالئها إلى جتربة الفخامة 
احلقيقية من خالل ســيارة 
انفنيتي QX٦٠. بسعر يبدأ من 
١٢٩٩٩ دينار، تقدم إنفينيتي 
QX٦٠ الشهيرة واملبنية على 
مســتوى عال أفضل ما في 

يقدم بنك برقان حلاملي 
بطاقاته االئتمانية ومسبقة 
الدفع عرضا حصريا مميزا 
كل شــهر من خالل شراكته 
متجــر  مــع  احلصريــة 
اإللكترونيــات الرائــد فــي 
اليوسفي».  الكويت «بست 
ولهــذا الشــهر يقــدم البنك 
لعمالئه فرصة شراء جهاز 
 256 ســعة   iPhone 12
جيجابايت بسعر حصري، 
وذلك يوم األربعاء املوافق 25 
نوفمبر 2020 وملدة 24 ساعة 
فقــط. وميكن لعمالء البنك 

يحــرص بنــك الكويت 
الوطني على مكافأة عمالئه 
وضمان حصولهم على كافة 
اخلدمات املصرفية املتميزة 
إلثراء جتربتهم املصرفية، 
ولهذا أعلن البنك عن منح 
عمــالء اخلدمات املصرفية 
املميــزة إمكانية احلصول 
 Visa Infinite علــى بطاقــة

الوطني االئتمانية.
وميكن لعمالء اخلدمات 
املصرفية املميزة احلصول 
على البطاقة مجانا وبدون 
رسوم في الســنة األولى، 
وفي حــال أنفقــوا ١٥٠٠٠ 
دينار سنويا سيتم إعفاؤهم 
من رســوم إصدار البطاقة 

السنوية.
 Visa وســتوفر بطاقــة
Infinite الوطني االئتمانية 
لعمالء اخلدمات املصرفية 
املميــزة فرصة اكتشــاف 
أمنــاط متنوعة مــن عالم 
ملــيء بالرفاهيــة ومزايا 
استثنائية، من بينها برنامج 
مايلــز الوطني، فقد تكون 
ممن يسافرون باستمرار، 
فسواء كنت تسافر للعمل 
فيمكــن  االســتجمام،  أو 
احلصــول علــى املزيد من 
املزايا واملكافآت مقابل كل 
رحلــة، أو إقامة فندقية أو 
عملية شــراء حيــث يوفر 
إمكانية  البرنامج للعمالء 
جني نقــاط مايلز الوطني 
مقابل كل ١ دينار يتم انفاقه 
باســتخدام البطاقة سواء 
في الكويت أو في اخلارج.

كما توفر البطاقة ميزة 
الدخــول مجانا إلى قاعات 
االنتظــار الفخمة في أكثر 
من ١٠٠٠ مطار حول العالم 
وكذلــك خدمــة املســاعدة 
الشخصية احمللية والعاملية 
(الكونسيرج)، باإلضافة إلى 
تأمني ســفر مجاني وكذلك 
التمتــع ببرنامــج مكافآت 
الوطني حيث ميكن للعميل 

في مجاالت تقنية املعلومات 
أن االستثمارات املبكرة جتعل 
من األسهل تبرير كل استثمار 
الحقا، فإن لم تقم باملراهنة 
األولى، سيكون من الصعب 
أن تواكب األحداث الالحقة، 
فالشركات الكبيرة أدركت اآلن 
في ظل هذه التحوالت، أنها 
بحاجة إلى االهتمام بالنماذج 
الفكريــة احلاكمــة لبيئــة 
العمــل. وأوضح بقوله: من 
هنا يأتي التغيير والتجاوب 
مع االبتــكار، فاالبتكار هو 
العنــوان اجلديــد لرحلــة 
منــو املجتمعــات، وحيــث 
إن مجتمعنــا الكويتــي من 
املجتمعات الشابة، إذ تشكل 
الشــباب احلصة  شــريحة 
األكبر فيه (ميثلون نحو ٧٢٪ 
من املجتمــع)، وألن هؤالء 
الشباب لديهم أفكار ورؤى 
وتطلعات، فبالتأكيد أن هذه 
األفكار التي تدور في أذهانهم 
بحاجــة إلــى التنفيذ، لذلك 
نعتقــد أن الشــباب بحاجة 
ملؤسســات تؤمن بقدراتهم 
وتساعدهم في تطبيق هذه 

األفكار على أرض الواقع.
وبني اخلشتي: نؤمن بأن 
األفكار املبتكرة حتتاج إلى 
رعاية حتى حتقق أهدافها، 
لذلك بادرت إدارة الشــركة 
بدعوة املوظفني ممن لديهم 

الــذي مت تقدميــه ألول مرة 
فــي QX٦٠ طــراز ٢٠١٨، أن 
يســاعد في تذكيــر العمالء 
باألشياء التي ميكن نسيانها 
في املقعد اخللفي.  أما فيما 
الســالمة،  يخــص تقنيات 
فهــي تتضمن: نظام الرؤية 
الشاملة مع كشف األجسام 
املتحركة، نظام التحذير من 
مغادرة حارة السير، ونظام 

وبهذه املناسبة قال نائب 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
الشــخصية في  املصرفية 
بنك الكويت الوطني هشام 
النصف: أردنا مكافأة عمالء 
اخلدمات املصرفية املميزة 
من خالل إمكانية احلصول 
 Visa Infinite علــى بطاقــة
الوطنــي االئتمانية وذلك 
لنمنحهــم أســلوب حيــاة 
فريــدا بفضــل مــا تقدمه 

أفــكار مميــزة للتقــدم بها 
لتقييمها، وبالفعل استقبلت 
الشــركة عشــرات األفكار، 
واختــارت أفــكارا لدعمهــا 
ورعايتها، ولدينا اآلن مركز 
زين لإلبــداع كحاضن لهذه 
األفكار، حيث املناخ الصحي، 
والبيئة املواتية لتنمية هذه 

األفكار إلى أعمال ناجحة.
وأضــاف: وعلــى جانب 
آخر، تشــجع إدارة الشركة 
دائما املوظفني على اعتناق 
روح اإلبداع واالبتكار، ودائما 
ما توفر لهم املناخ املالئم لهذه 
األفكار، وقد حرصت الشركة 
أن تخصــص فترة ســاعة 
واحــدة في اليوم ملشــاركة 
املوظفني مع املبادرين لتبادل 
وإثراء األفكار الناشئة، حيث 
إن اإلصــرار على اإلســهام 
في مســتقبل أفضل يتســم 
بالشــمولية، والديناميــة، 
وبشكل يساعد األشخاص أن 
ينموا ويعيشوا بازدهار، هو 
أمر سيبقى دائما في صلب 
اهتمامات زيــن، لذلك دائما 
ما تؤكد الشركة أنها ترتكز 
في تنفيــذ اســتراتيجيتها 
على عنصر االبتكار، فاجليل 
صاحــب األفــكار املبتكــرة 
ســيمثل واحــدا مــن أعظم 
الفوارق بني املجتمعات التي 

تتقدم نحو املستقبل.

منع مغادرة حارة الســير، 
نظام التحذير التنبؤي قبل 
االصطــدام األمامــي، نظام 
التحذير من املناطق العمياء، 
ونظــام التدخل في املناطق 
العمياء، نظــام التنبيه من 
التصــادم اخللفــي، نظــام 
الفرملة الطارئة في حاالت 
التوجه األمامي مع خاصية 

حماية املشاة.

احلصول على هذا العرض 
فقط أثنــاء قيامهم بعملية 
الشراء عبر املوقع اإللكتروني 
لشركة «بســت اليوسفي»، 
أو من خالل تطبيق الهاتف 

احملمول.
وباعتبــاره الوحيــد في 
السوق الذي يقدم مثل هذا 
العرض املميز، سيقوم بنك 
برقــان أيضــا باإلعالن عن 
العرض احلصري بســعره 
اخلاص على وسائل التواصل 
بالبنك  االجتماعي اخلاصة 

في نفس يوم العرض.

هــذه البطاقات مــن مزايا 
وعــروض حصريــة تلبي 

كافة احتياجاتهم. 
وأضــاف النصف قائال: 
نتواصل بشــكل مســتمر 
مــع عمالئنــا لنوفــر لهم 
أفضل اخلدمات واملنتجات 
التي  املتميــزة  املصرفيــة 
اعتادوا عليها من الوطني، 
كما نعدهم مبواصلة تطوير 
خدماتنا وإضافة الكثير من 
املزايا التي تلبي اهتماماتهم 

وتطلعاتهم. 
مــن جانبه، قــال مدير 
عام شركة Visa في الكويت 
أنكوش ديفاداسون: يسعدنا 
 Visa Infinite تقــدمي بطاقة
االئتمانية لعمالء اخلدمات 
فــي  املميــزة  املصرفيــة 
الكويت، حيث يعد تصميم 
البطاقة وفوائدها جتسيدا 
لكيفية تقدمي Visa جتارب 
ال مثيل لها وامتيازات فريدة 
ملجموعة مختارة من العمالء 

املميزين. 
وأضــاف ديفاداســون 
قائال: نحن سعداء بالشراكة 
مــع بنك الكويــت الوطني 
وتقــدمي هــذه املنتجــات 
املميــزة التي متكن حاملي 
البطاقات االســتفادة  هذه 
من جتــارب الدفــع اآلمنة 
والسلســة باإلضافــة إلى 
القبول العاملي في ٦١ مليون 
موقع جتاري أثناء السفر 

إلى اخلارج.
وتعــد بطاقات الوطني 
االئتمانيــة الطريقة املثلى 
إلمتــام املدفوعــات، حيث 
مينح اســتخدامها العميل 
الكثيــر من املزايا وخاصة 
عند التســوق باســتخدام 
البطاقــة االئتمانية ومنها 
الوطني،  برنامج مكافــآت 
وبرنامج مايلز الوطنـــي، 
باإلضافة إلى خـــدمة حماية 
املشتريات وخـــدمة متديد 

فترة الضمان.

خالل املؤمتر االفتراضي لدعم منظومة االبتكار واإلبداع وريادة األعمال ٢٠٢٠

«إنفينيتي البابطني» تدعو العمالء لتجربة الفخامة احلقيقية

حلاملي بطاقاته االئتمانية ومسبقة الدفع

هــذه املرحلة التي تســعى 
فيها املؤسســات احلكومية 
والقطاع اخلاص إلى جتهيز 
هياكلها اإلدارية والتشغيلية 
املوجــة  مــع  لالندمــاج 
التكنولوجيــة والتوجهات 
اجلديدة لقطاعات األعمال.

وأضــاف: نعلــم جميعا 
أن االبتكار من املصطلحات 
التي القت انتشارا كبيرا في 
اآلونة األخيرة، ليس ألن هذا 
املصطلح ال يحمل معه فرص 
عمل وخلق أسواق جديدة، بل 
ألنه يسهم في خطط التنمية 
املستدامة، وهو ما دعا الدول 
إلى  الكبــرى  واملؤسســات 
تســخير االبتكار كوســيلة 
لتعزيــز مكانة وتنافســية 

أسواقها.
وتابع قائال: لذلك، سعت 
العديــد مــن احلكومــات - 
ومنها حكومة الكويت - إلى 
تهيئة املناخ أمام مؤسسات 
القطاع اخلــاص باعتبارها 
مــزودة لالبتكار، فــإذا كنا 
بحاجة إلــى أكثر من مجرد 
أفــكار أو رؤيــة كي نصنع 
املســتقبل، ففي هذا احلالة 
يتحتم علينا أن نســهم في 
نشر ثقافة االبتكار في بيئة 

األعمال.
وبــني اخلشتــــــــي أن 
التجارب الناجحة تكشــف 

الفخامة والعمالنية مع مزيج 
من املزايا العائلية باإلضافة 
إلى تصميم مرحب ومصمم 
بعناية من الداخل واخلارج.
وزودت جميــع طرازات 
QX٦٠ بتقنية رائعة صممت 
خصيصــا للعائــالت وهي 
اخللفــي،  البــاب  حتذيــر 
حيــث ميكن لنظــام اإلنذار 
من البــاب اخللفي اجلديد، 

احلصول على مكافآت لغاية 
٢٠٪ على هيئة نقاط مكافآت 
الوطني لدى أكثر من ٨٥٠ 
محــال مشــاركا مــع أكبر 

برنامج والء في الكويت.
كما تتيح البطاقة خدمة 
إيقاف السيارات مجانا في 
الكويــت، باإلضافــة إلــى 
العروض العاملية احلصرية 
عند التسوق وزيارة املطاعم 

وأماكن الترفيه.

 Visa Infinite الوطني» يقدم بطاقة»
االئتمانية لعمالء اخلدمات املصرفية املميزة

النصف: بطاقات «الوطني االئتمانية» متنح عمالءنا أسلوب حياة فريدًا وتلبي كل احتياجاتهم

«زين» تعمل على نشر ثقافة االبتكار في بيئة األعمال وتعزيز إسهاماتها بخطط التنمية املستدامة ديفاداسون: سعداء بالشراكة مع «الوطني» وتقدمي منتجات مميزة وجتارب دفع آمنة لعمالئه

أنكوش ديفاداسونهشام النصف

مركز زين لإلبداع.. منصة رائدة الحتضان ابتكارات رواد األعمال في الكويت

«pHأكوا جلف» تطلق «ألكابيور ٨»
أول مياه قلوية معبأة يتم إنتاجها في الكويت

أعلنــت شــركة ميــزان 
القابضة، عن قيام الشــركة 
الوطنية إلنتاج وجتارة املواد 
الغذائية املعلبة، وهي شركة 
مملوكة بالكامل لها، بإطالق 
أول منتج مياه قلوية معبأة 
(ألكابيور pH٨) تنتجها «أكوا 
جلف» فــي الكويت، والتي 
تتوافر حاليا في اجلمعيات 
التعاونية واألسواق املركزية 

في جميع أنحاء الكويت.
امليــاه  تنضــم  بذلــك، 
القلويــة املعبــأة (ألكابيور 
pH٨) إلى محفظة منتجات 
«أكوا جلف» من املياه املعبأة 
قليلة الصوديوم واخلالية 
مــن الصوديــوم. وحاليــا، 
يتوافــر املنتج اجلديد لدى 
محالت البيع بالتجزئة في 
جميع أنحاء الكويت بعبوات 
سعتها ٢٠٠ مل، ٣٠٠ مل، ٥٠٠ 

مل و١٫٥ ليتر.
املناســبة قــال  وبهــذه 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
ميزان القابضة غاريت والش: 
منتج «ألكابيور» هو منتج 
جديد وعالي اجلودة يواكب 
ويلبــي الطلب املتزايد على 
األغذية واملشروبات الصحية. 
كالعديد من منتجاتنا األخرى، 
يتم إنتــاج «ألكابيور» عبر 
خطوط إنتاج تابعة للشركة 
في الكويت ويشكل إضافة 
نوعيــة حملفظــة منتجــات 
الشــركة املصنعــة محليــا 
والتي تساهم في تعزيز األمن 
الغذائي والصحي في الدولة. 
اليوم ميزان القابضة تقوم 
بإنتاج وتصنيــع وتوزيع 
اللحوم احلــالل من خزان، 

القلوية املعبأة قد اكتسبت 
طلبا متزايدا في الســنوات 
األخيرة نظرا الحتوائها على 
نســبة مرتفعة مــن «الرقم 
الهيدروجينــي» (PH) فــي 
املــاء ذي اخلصائص فائقة 
الترطيب ما يجعلها إضافة 
جديــدة مثالية إلى محفظة 
امليــــاه املتناميــة فــي أكوا 

جلف.
ويذكر أن ميزان القابضة 
تشغل أحدث مصانع املياه 

املعبــأة فــي دولــة الكويت 
ودولة قطر. هــذه املصانع 
مجهزة من قبل شركة أملانية 
متخصصة في تصنيع معدات 
املصانع عالية اجلودة. تلتزم 
هذه املصانع بأعلى معايير 
الســالمة والنظافــة لتقدمي 
منتج مياه عالي اجلودة وذلك 
باستخدام أحدث التقنيات. 
كما تخضع املياه التي تنتجها 
إلى عملية معاجلة وتنقية 
تليها اختبــارات كيميائية 
قبــل  وميكروبيولوجيــة 
تعبئتهــا. يتولــى مصنــع 
الكويت وحــده، إنتاج ١٤٩ 
مليــون ليتــر ســنويا من 
مياه «أكوا جلف» ما يجعله 
واحــدا مــن أكبــر املصانع 
املنتجة للميــاه املعبأة من 
حيــث الطاقة اإلنتاجية في 
الكويت، بينما يتولى مصنع 
قطر إنتاج العالمة التجارية 
الثانية للمياه للشركة، دانة، 
والتــي يتــم توزيعهــا في 
األسواق القطرية والكويتية.

وجتدر اإلشــارة إلى أن 
الشــركة الوطنيــة إلنتــاج 
الغذائيــة  املــواد  وجتــارة 
التابعــة لشــركة  املعلبــة 
ميــزان القابضــة بالكامــل 
تقوم بإنتاج مياه أكوا جلف 
قليلة الصوديوم (إسينشل)، 
مياه أكوا جلف اخلالية من 
الصوديوم (إكسترمي)، ومياه 
أكوا جلف القلوية (ألكابيور 
pH٨). وقد حصــدت «أكوا 
جلف» جائزة «أفضل عالمة 
جتارية للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠» 
التي مينحها املنتدى العاملي 

للعالمة التجارية.

«ميزان القابضة» تشغل أحدث مصانع املياه املعبأة في الكويت وقطر

رقائــق البطاطــا من كتكو، 
واملياه املعبأة من أكوا جلف، 
باإلضافة إلى إنتاج وتوزيع 
األدوية ومستلزمات الرعاية 

الصحية.
وأضــاف قائــال: تؤمــن 
القابضــة بأهميــة  ميــزان 
مواكبة سلوك واحتياجات 
املستهلك احمللي، واالستثمار 
املنتجــات  تطويــر  فــي 
األذواق  لتلبيــة مختلــف 
وامليــاه  واالحتياجــات. 
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سانغ يونغ كوراندو..
العودة إلى املنافسة

سيارة الكروس أوفر اجلديدة كلياً متوافرة اآلن في معرض «الذكير أوتو»

تعود عالمة سانغ يونغ الكورية إلى األضواء مجددا 
وذلك بعد إعالن شركة «الذكير اوتو» عن حصولها على وكالة 
العالمة التجارية لتصبح موزعا معتمدا لها في الكويت، لتقدم 
طرازات عديدة ومتنوعة من سيارات الـ SUV والبيك أب، 
والتي تتميز بجودة مصنعية وأسعار غير مسبوقة تضمن لها 

مقارعة املنافسات الكوريات.

طالل بارا

الترفيه  التحكم بأنظمة  معلومات 
عن طريق املقود، وفي الوسط جند 
شاشة كبيرة تعمل باللمس قياس 

اليوم، سنصحبكم في أول جتربة 
لنا إلحدى مركبات العالمة التجارية 
بعد عودتها إلى احلياة في الكويت، 
وستكون مع كوراندو ٢٠٢٠ اجلديدة 
كليا والتي مت الكشف عنها في معرض 
جنيڤ الدولي للسيارات عام ٢٠١٩، 
لتصل إلى أسواق املنطقة مطلع هذا 

العام.
«كوراندو» حالها حال جميع سيارات 
سانغ يونغ املعروضة حاليا، تتمتع 
أنيقة للغاية،  اليوم بلغة تصميم 
الكوري  ان الصانع  وعلى ما يبدو 
قرر بداية عصر جديد مبتعدا عن 
اخلطوط اململة التي صاحبت طرازاته 
طوال العقود املاضية، مع احلفاظ على 
نهجها لكن مبا يتماشى مع متطلبات 

هذا العصر.
البداية مع التصميم اخلارجي، فمع 
طول يبلغ ٤٫٤٥٢ أمتار وعرض ١٫٨٧٠ 
متر وارتفاع محدود نسبيا بالنسبة 
ملركبة كروس أوفر بواقع ١٫٦٢٠ متر، 
تتألق «كوراندو» بشخصية جديدة 
تختلف عما سبق، أما قاعدة العجالت 
بطول ٢٫٦٧٥ متر فهي متنح املقصورة 

مساحات رحبة في الداخل.
التصميم هنا ميزج بني اخلطوط 
اجلريئة والتصميم املوجه نحو القيادة 
الرياضية، من األمام تتميز السيارة 
مبجموعة جديدة من املصابيح األمامية 
إلى جانب  النهار،  LED ومصابيح 
واجهة أمامية تتشابه مع نفس لغة 
التي تتمتع بها شقيقتها  التصميم 
الصغيرة تيفولي مع اختالف في 
تصميم املصد السفلي قليال، ومن 
اجلوانب جند انحدار أنيقا نحو اخللف 
مع تشكيالت هندسية باللون األسود 
متنح املظهر اجلانبي مزيدا من احلركة، 
أما التصميم اخللفي فيتألق بشكل 
اإلضاءة اخللفية احلادة املتصلة فيما 
بينها بخط كرومي أنيق وإلى األسفل 
منها تثبت أضواء اإلشارات وإنارة 
الضباب، مع توسط شعار سانغ يونغ 

الكبير في منتصف الباب اخللفي.
لننتقل إلى داخل املقصورة والتي 
تتميز بالعمالنية املطلوبة ضمن هذه 
الفئة، التصميم العام يتسم باألناقة 
وبجودة املواد املستخدمة، أما املقاعد فهي 
مريحة مع خياري التكييف والتدفئة، 
الراكب بفضل  وهي حتتوي جسد 
تصميمها املميز وهذا ما ستكتشفه 
عند املنعطفات القاسية او االلتفاف 

املفاجئ.
كل ما في السيارة هو في متناول 
السائق بكل راحة، أمام السائق هناك 
لوحة العدادات ذات التصميم العصري 
األنيق وفي منتصفها شاشة رقمية 
الرحلة  صغيرة تعرض معلومات 
واحلالة الفنية للسيارة إلى جانب 

١٠٫٢٥ بوصات بواجهة استخدام سهلة 
التصفح واالنتقال بني القوائم، باإلضافة 
إلى جتهيزها بنظامي أندوريد اوتو 
وأبل كار بالي، أما الكونسول الوسطي 

الداخلية فيما يتعلق بعملية الركوب 
والدخول واخلروج، فعلى الرغم من 
كونه أقصر وأضيق من منافسيه إال 
أن مساحة األرجل والرأس على املقاعد 
األمامية واخللفية سخية مبا يكفي 

لتوفر مزيدا من الراحة.
وتتمتع سانغ يونغ كوراندو ٢٠٢٠ 
بصندوق أمتعة جيد السعة مع ٥٥١ 
ليترا قابلة للزيادة حتى ١٫٢٤٨ ليترا 
عند طي الصف اخللفي من املقاعد.

وإلضفاء ملسة من التألق، تزود 
السيارة بـ ٣٤ لونا من اإلضاءة املزاجية 
التي تضيء املقصورة ليال لتساهم في 
خلق املزيد من األجواء املتميزة أثناء 
الرحلة. وفي حال انشغال كلتا يديك 
الوقوف  بحمل األغراض، تستطيع 
أمام باب الصندوق اخللفي ملدة ٣ 
ثوان فقط لينفتح الباب بشكل تلقائي 
املفتاح  إلى استخدام  دون احلاجة 

على اإلطالق.
يونغ  سانغ  تــزود  ميكانيكيا، 
كوراندو مبحرك جديد كليا، فتحت 
غطاء املقدمة يختبئ محرك رباعي 
االسطوانات مزود بشاحن توربو، 
سعة ١٫٥ ليتر، يولد قوة ١٦٣ حصانا، 
تترافق مع عزم دوران يصل إلى 
٢٨٠ نيوتن متر، هذا احملرك يتصل 
بناقل حركة سداسي السرعات من 
انتقاال  آيسن الشهيرة، وهو يوفر 
سلسا وهادئا بني السرعات وكفاءة 

في استهالك الوقود.
ويعمل نظام نظام الدفع بجميع 
العجالت على حتسني توزيع الطاقة 
بني احملور األمامي واخللفي لتتناسب 
مع ظروف الطريق والطقس مع ضمان 
اجلر األمثل واستقرار االجتاه وذروة 

األداء الديناميكي.
وعلى صعيد السالمة، تتمتع كوراندو 
بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا 
احلديثة في مجال أنظمة التفاعل بني 
السيارة ومحيطها وقائدها، حيث تعتمد 
سانغ يونغ على أحدث منظومات الرادار 
واالستشعار توفر لقائد املركبة في 
زمن قياسي صورة متكاملة حلركة 
املرور احمليطة به وتتدخل بشكل 
تلقائي عند الضرورة لضمان أعلى 
مستويات السالمة وفعالية القيادة. 
فمن خالل أنظمة مثل نظام املساعدة 
على البقاء على املسار، ونظام التنبيه 
حلركة املرور اخللفية، والتحذير 
من االصطدام األمامي ونظام الكبح 
التلقائي ونظام احلفاظ على مسافة 
األمان، وكاميرا خلفية برؤية محيطية 
ثالثية األبعاد وغيرها، تنقل سانغ 
يونغ معايير السالمة في سياراتها إلى 
مستويات غير مسبوقة، في الوقت 
الذي تعزز فيه روعة جتربة القيادة 

مهما طالت الرحلة.

فيضم زر تشغيل وإطفاء السيارة، 
وناقل احلركة وأزرار وضعيات القيادة.
الداخلية ايضا  التجهيزات  ومن 
نذكر: التحكم األوتوماتيكي في املناخ 

 Aux،مزدوج املناطق، بلوتوث، مخرج
USB، دخول بدون مفتاح.

ولعل أفضل ما هو موجود في 
«كــورانــدو» هو رحابة املقصورة 
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االربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ اقتصـاد

مديرو االستثمار متفائلون بـ «البورصة».. واقتراب الترقية
عالء مجيد

الشــركات  توالــى إعالن 
املدرجة  الكويتية  والبنــوك 
في البورصــة الكويتية منذ 
االســبوع االول مــن أكتوبر 
العامــل  املاضــي، ليصبــح 
احلاســم في توجيه بوصلة 
ســيولة صناديــق األســهم 
االستثمارية، والتي تسيطر 
على مدرائها حالة من التفاؤل 
بأوضاع البورصة الكويتية، 
وزيادة استثمارات االجانب 
واقتــراب الترقيــة الفعليــة 
 «MSCI» للبورصــة ملؤشــر

نهاية نوفمبر اجلاري.
ولكن مع نظرتهم املتفائلة 
يركز مديرو االستثمار على 
الشــركات التــي أعلنت عن 
حتسن في أرباحها التشغيلية 
املستمرة رغم األزمة في إشارة 
الى قدرة نشاطها التشغيلي 
على توليد املزيد من االيرادات.
وقد تباينت استراتيجية 
مديــرو الصناديــق جتــاه 
االســتثمار في األسهم لشهر 
أكتوبــر املاضي، حيث فضل 
الكثير منهم زيادة االستثمار 
وخاصــة فــي اســهم بيتــك 
واجيلتي وزين وبنكي بوبيان 
واألهلــي املتحد، بينما اجته 
بعض مديري االستثمار الى 
خفض املراكز بنسبة قليلة في 
اسهم املباني ووطني، وذلك 
بحسب الرصد الذي قامت به 
وحدة األبحــاث االقتصادية 
بجريــدة «األنبــاء» لتغيــر 
أكبــر االســتثمارات  قائمــة 
للصناديق االستثمارية التي 
تركز على االستثمار باألسهم 
الكويتية وإفصاحات صناديق 
االستثمار لتقاريرها الشهرية.
وانخفضت صافي أصول 
٢٧ صندوقا استثمارية تركز 
محافظها على االستثمار في 
الكويتية  البورصــة  أســهم 
بأكثر مــن ٨٫٤ ماليني دينار 
كويتي (ما يعادل ٢٧٫٥ مليون 
دوالر) ليصل إجمالي صافي 
أصــول تلــك الصناديق الى 
٨٤٥٫١ مليون دينــار بنهاية 

استثماريا مقابل االنخفاض 
فــي ٧ صناديق اســتثمارية 
حلصتهــم فــي البنــك خالل 
شهر أكتوبر املاضي، وخرج 
صندوق واحد من قائمة اكبر 
املســتثمرين وهــو صندوق 
ثروة االستثماري مقابل عدم 
دخول أي من الصناديق الى 

قائمة اكبر املستثمرين.
وشهد بنك بوبيان ارتفاعا 
للــوزن النســبي للبنــك في 
احملافظ، حيث عكست حتركات 
مديــري االســتثمار ارتفــاع 
الوزن النسبي للسهم في ١٤ 
صندوقــا اســتثماريا مقابل 
االنخفــاض فــي ٤ صناديق 
اســتثمارية حلصتهــم فــي 
البنك، ودخل صندوقان الى 
قائمة اكبر املستثمرين وهما 
صندوق الوطنية االستثماري 
والكويت االســتثماري، ولم 

النســبي لســهم اجيليتي 
مــن خــالل ارتفــاع الوزن 
النســبي فــي ١٢ صندوقا 
استثماريا مقابل االنخفاض 
في ٦ صناديق استثمارية 
حلصتهم في السهم خالل 
شهر سبتمبر املاضي، وشهد 
شــهر أكتوبر اخلروج من 
صندوق اســتثماري واحد 
الهــدي  صنــدوق  وهــو 
االسالمي مقابل عدم الدخول 
في أي من االسهم اجلديدة 

خالل الشهر.
كما زاد مديرو االستثمار 
استثماراتهم في سهم زين 
بارتفــاع الــوزن النســبي 
في ١٨ صندوقا استثماريا 
مقابــل االنخفــاض فــي ٥ 
صناديق استثمارية، وشهد 
الدخــول  شــهر ســبتمبر 
في صنــدوق اســتثماري 

يشهد الشــهر خروج اي من 
الصناديــق من قائمــة اكبر 

املستثمرين.
كما زاد مديرو االستثمار 
استثماراتهم في بنك االهلي 
املتحــد مــن خــالل ارتفــاع 
الوزن النسبي لـ ٦ صناديق 
استثمارية مقابل االنخفاض 
فــي صنــدوق اســتثماري 
واحد، وشــهد شــهر أكتوبر 
املاضي دخول ثالث صناديق 
اســتثمارية الــى قائمة اكبر 
املستثمرين، وهما صندوق 
الدارج االســتثماري والهدي 
اإلسالمي واملركز االسالمي، 
ولم يشهد هذا الشهر خروج 
أي مــن الصناديق من قائمة 

اكبر املستثمرين.
أسهم تشغيلية

وســيطر ارتفاع الوزن 

واحــد وهو صندوق ثروة 
االســتثماري مقابــل عدم 
اخلــروج مــن اي صندوق 

في قائمة االستثمارات.
وسيطر انخفاض الوزن 
املبانــي  النســبي لســهم 
علــى حتــركات مديــري 
االستثمار بانخفاض الوزن 
النســبي لكافة الصناديق 
االســتثمارية وعددهـــــــا 
صندوقــان اســتثماريان، 
أكتوبــــــر  وشهد شهـــــر 
اخلــروج مــن ٥ صناديق 
استثمارية من قائمة أكبر 
املستثمرين وهي صناديق: 
الكويت االستثماري واملركز 
اإلسالمي وكامكـــو املأمون 
وبيتــك اخلليجــي وفجــر 
االســـــالمي، فـــــي مقابل 
الدخــول فــي أي  عـــــدم 

صندوق جديد.

زت على األسهم التي حّققت أرباحاً تشغيلية جيدة توجهاتهم االستثمارية خالل أكتوبر ركَّ

أكتوبر باملقارنــة مع ٨٥٣٫٥ 
مليون دينار بنهاية سبتمبر 
املاضي وبانخفاض قدره ١٪.

جاذبية مصرفية
مديــرو  خفــض  وقــد 
االستثمار اســتثماراتهم في 
ســهم بنك الكويــت الوطني 
«وطني» من خالل ٨ صناديق 
استثمارية مقابل االرتفاع في 
٧ صناديق حلصتهم في البنك 
خالل شهر أكتوبر املاضي ولم 
يشهد الشهر خروج أو دخول 
أي من صناديق االســتثمار 
الى قائمة اكبر املستثمرين.

بينما سيطر ارتفاع الوزن 
النسبي لسهم بيت التمويل 
الكويتي «بيتك»، اكبر البنوك 
اإلســالمية في الكويت، على 
حتركات مديري االســتثمار 
صندوقــا   ١٦ خــالل  مــن 

١٨ صندوقًا زادت استثماراتها بسهم «زين».. األكثر جذبًا بني مديري االستثمارزيادة االستثمار في أكتوبر انتقائية ركزت على أسهم «زين» و«أجيليتي» و«بيتك»

٤٫٦ مليارات دوالر مشاريع بتروكيماويات 
نفذتها الكويت بالشراكة مع «داو»

أكبر ١٠ شركات مدرجة حققت منوًا 
بأرباحها وربحية سهمها في ٩ أشهر

أحمد مغربي

كشفت احصائية جديدة حصلت عليها 
«األنباء» أن قيمة مشاريع البتروكيماويات 
التي نفذتها الكويت وبالتعاون مع شركة 
داو كيميكال األميركية والقطاع اخلاص 
الكويتي بلغت نحو ٤٫٦ مليارات دوالر، 
وهذه املشــاريع تشمل إنشــاء شركتي 
الكويتية لالوليفينات والعطريات، وهدفت 
الى تصنيع املــواد البتروكيماوية كافة 
مثل االثيلني واالثيلني جاليكول والبولي 

بروبلني والستايرين.
وهذه املشاريع والشركات كالتالي:

أوال: الشــركة الكويتية لألوليفينات 
(TKOC). بلغت قيمة املشاريع واملساهمة 
في إنشاء الشركة الكويتية لألوليفينات 
واملشاريع التي نفذتها الكويت بالتعاون 
مع شركة داو كيميكال ما قيمته ١٫٩ مليار 
دوالر، ومت تأســيس الشــركة في ٢٠٠٤ 
وتصل منتجات الشركة حاليا ٨٥٠ ألف 

طن سنويا من االيثيلني و٦٠٠ ألف طن 
ســنويا من االيثلني جاليكول، وتعتبر 
الشركة مشــاركة ما بني شركة صناعة 
الكمياويات البترولية بحصة قدرها ٤٢٫٥٪ 
وشركة داو كيميكال بحصة قدرها ٤٢٫٥٪ 
والقطاع اخلاص الكويتي ممثال بشركة 

القرين وبوبيان.
ثانيا: الشــركة الكويتية للعطريات 

ومشروع العطريات.
بلغــت االســتثمارات فــي الشــركة 
الكويتيــة للعطريــات نحــو ٢ مليــار 
دوالر، ومشــاريع الشــركة مخصصــة 
إلنتــاج البرازيلني بطاقــة ٨٢٩ ألف طن 
والعطريــات الثقيلة بطاقة ٨٠ ألف طن 

والبنزين بطاقة ٣٩٣ ألف طن.
ثالثا: الشــركة الكويتية للستايرين 

.(TKSC)
تعتبر الشركة الكويتية للستايرين 
مشاركة ما بني الشركة الكويتية للعطريات 
بحصة قدرها ٥٧٫٥٪ وشركة داو كيميكال 

بحصة قدرها ٤٢٫٥٪، ويبلغ إنتاج الشركة 
٤٥٠ ألف طن سنويا من الستايرين، وبلغ 
حجم الشراكة واملشاريع نحو ٥٤٥ مليون 

دوالر. رابعا: مشروع البولي بروبلني.
بلغت قيمة مشروع البولي بروبلني 

في الكويت ١٧٧ مليون دوالر.
املشــاريع  منتجــات  وتعتبــر 
البتروكيماوية ذات أهمية ضرورية، حيث 
يدخل منتج البولــي إيثلني في مجاالت 
عديدة كمنتجات تغليف الطعام، والتغليف 
البالســتيكية  الصناعــي، والعبــوات 
للمنظفــات املنزلية والصناعية، إضافة 
إلى الرقائق البالستيكية للزراعة وغيرها 
من املنتجات، أما االيثلني جاليكول فيتم 
اســتخدامه في عدد من املجاالت كألياف 
البوليســتر، وقنانــي ومــواد التغليف 
مــن البولي إيثيلني، وســوائل التبريد، 
ومضادات التجمد، واألصباغ، وسوائل 
إذابــة الثلج، وســوائل حتويل احلرارة 

وفي املواد اإلنشائية.

مصطفى صالح

في ظل التداعيات السلبية جلائحة 
ڤيروس كورونا املستجد التي فرضت 
على الشركات الكويتية خالل العالم 
احلالي، والتي أدت الى تراجع أرباح 
الشركات املدرجة خـــــالل األشــهر 
الـ ٩ األولى من العام احلالي مقارنة 
مع الفترة نفسها من العام املاضي، 
هناك بعض الشركات التي متكنت من 
حتقيق نتائج إيجابية وتسجيل منو 
جيد في أرباحها خالل العام احلالي.

منو األرباح
ووفقا لرصد لـــ «األنباء» ألكبر 
١٠ شركات حتقيقا للنمو في صافي 
أرباحهــا خــالل األشــهر الـــ ٩ مــن 
العــام احلالي، فقد تصدرت شــركة 
مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 
القائمــة بنمو أرباحهــا مببلغ ٣٦٫١ 

مليون دينار، وجاءت شركة بورصة 
الكويــت، املدرجة حديثا في ســوق 
األوراق املاليــة فــي املركــز الثاني 
بنمــو أرباحهــا ١٥ مليــون دينــار. 
وحققت شركة الصاحلية العقارية 
منوا فــي أرباحها مببلغ ٩٫٧ ماليني 
دينار، ورابعا جاءت شركة الكويت 
والشرق األوســط لالستثمار املالي 
«كميفك» بنمــو أرباحها ٧٫٤ ماليني 
دينار، وخامسا شركة املدينة للتمويل 
واالســتثمار بـــ ٥٫٨ ماليــني دينار، 
وسادسا شركة االستشارات املالية 
الدولية القابضة «إيفا» بـ ٥ ماليني 
دينار. وجاءت شركة أبيار للتطوير 
العقاري سابعا بـ ٤٫٥ ماليني دينار، 
وثامنا شركة نور لالستثمار املالي 
بـ ٣٫٥ ماليني دينار، ثم شــركة بيت 
الطاقة القابضــة بـ ٣ ماليني دينار، 
وأخيــرا في املركز العاشــر شــركة 
اخلليج للتأمني بـ ٢٫٤ ماليني دينار.

وعلــى صعيد آخر، أظهر الرصد 
ألكبر ١٠ شركات حققت منوا بربحية 
سهمها خالل فترة األشهر الـ ٩ األولى 
مــن العام احلالي، تصدرت شــركة 
بورصة الكويت للقائمة بنمو ربحية 
ســهمها مببلغ ٧٤٫١ فلســا، وجاءت 
شــركة الكويت والشــرق األوســط 
لالســتثمار املالــي «كميفــك» ثانيا 
بنمــو ربحية الســهم ٢٨٫٣ فلســا، 
وثالثا حلت شركة مشاريع الكويت 
القابضة «كيبكو» بـ ٢٧٫٩ فلسا، ثم 
االستشارات املالية الدولية القابضة 
«إيفا» بـ ٢٠ فلسا، وشركة الصاحلية 
العقارية بـ ١٩٫٥ فلسا، واملدينة بـ ١٤٫٧ 
فلســا، ثم اخلليج للتأمني سابعا بـ 
١٠٫٧ فلوس، ونور لالستثمار ثامنا 
بـ ٧ فلوس، والكويت للتأمني بـ ٨٫٦ 
فلوس، وأخيرا باملركز العاشر الشركة 
الكويتية لبناء املعامل واملقــاوالت 

بـ ٨٫٤ فلوس.

«كيبكو» في الصدارة بنمو صافي أرباحها ٣٦٫١ مليون دينار.. ومنو ربحية سهم «البورصة» ٧٤٫١ فلساًتضمنت إنشاء شركات ومصانع لألوليفينات والعطريات

إستراتيجيات حذرة
تباينت استراتيجيات شركات االستثمار وإدارة 
االصول جتاه االستثمار في األسهم، ولكنها اتفقت 
بشكل عام على زيادة األوزان النسبية لألسهم في 
احملافظ والصناديق التي تديرها على حساب خفض 

السيولة، وذلك كما يلي:
٭ الكويتية لالستثمار: تظهر قائمة اكبر االستثمارات 
خالل ســبتمبر املاضي لصناديق شركة الكويتية 
لالستثمار التركيز على اسهم: بيتك واجيليتي وزين 

وبنك بوبيان.
٭ كامكو إنفست: اجتهت صناديق كامكو إنفست إلى 
زيادة املراكز بشكل واضح في بعض األسهم التي تقوم 
باالستثمار بها وهي: الوطني وبيتك وزين والدخول 

في سهم جديد وهو سهم شركة أعيان العقارية.
٭ وفرة لالســتثمار: اجتهت السياسة االستثمارية 
للذراع االســتثمارية للمؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعية الى زيادة االســتثمار بشكل واضح في 
أسهم: الوطني وبيتك وزين والدخول في سهم جديد، 

وهو سهم هيومن سوفت.
٭ املركز املالي: اجتهت صناديق املركز املالي الكويتي 
الى زيادة مراكزها بشكل رئيسي في اسهم كل من: 
بيتك واجيليتي وزين وبنك بوبيان والدخول في سهم 

جديد وهو سهم بنك األهلي املتحد.

رصد للتغير في استثمارات الصناديق 
واحملافظ باألسهم القيادية خالل أكتوبر

زادت أو ثّبتت الشركة
استثماراتها

خفضت 
استثماراتها

خرجت من 
قائمة أكبر 

االستثمارات

٧٨٠الوطني

١٦٧١بيتك

١٢٦١أجيليتي

١٨٥٠زين

٠٢٥املباني

١٤٤٠بنك بوبيان

٦١٠األهلي املتحد
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«KIB»: تعيني العبدالهادي مديرًا عامًا لإلدارة العقارية 
وخديري لإلدارة املصرفية الدولية والشركات الكبرى

«بيتكوين» تتجاوز ١٩ ألف دوالر
للمرة األولى منذ ديسمبر ٢٠١٧

في إطار جهوده الهادفة لالستثمار في كوادره البشرية

في إطار جهوده املتواصلة 
والهادفة لالستثمار في كوادره 
البشرية املتميزة، أعلن بنك 
الكويت الدولي (KIB) مؤخرا 
عن تعيني اثنني من موظفيه 
ذوي اخلبرة والكفاءة العالية 
فــي منصب مدير عام، وذلك 
بعــد حصوله على املوافقات 
الالزمــة مــن بنــك الكويــت 

املركزي.
وقام «KIB» بتعيني جاسم 
العبدالهــادي فــي  عبــداهللا 
منصب املديــر العام لإلدارة 
العقاريــة، بعــد أن شــغل 
منصــب مســاعد مديــر عام 
واملدير العام بالوكالة لإلدارة 
العقارية، وأشرف على املهام 
االســتراتيجية والتشغيلية 
في اإلدارة العقارية، كما قام 
بقيادة فريقه إليجاد احللول 
املصرفية املبتكرة التي تالئم 
احتياجــات العمــالء وتلبي 

متطلباتهم.
كما قام البنك بتعيني محمد 
خديري في منصب املدير العام 
الدولية  لــإلدارة املصرفيــة 
الكبــرى، حيث  والشــركات 
كان يشغل منصب نائب مدير 
عــام واملدير العــام بالوكالة 
لتلــك اإلدارة، ولعــب دورا 
رئيســيا في تطوير أنشطة 
األعمال املصرفية للبنك على 
الصعيديــن احمللي والدولي 
وســاهم في تدعيــم جهوده 

االســتثمار بقدرات ومواهب 
الطموحة،  البشرية  مواردنا 
ونحرص على توفير الدورات 
التدريبية املكثفة التي تضمن 
تعزيز أدائهم املهني إلى جانب 
ترقيتهــم لشــغل املناصــب 
اإلدارية العليا مبا يتناســب 
مع خبراتهم وقدراتهم إميانا 
منا بأهمية وضع الشــخص 
املناسب في املكان املناسب».

يذكر أن العبدالهادي انضم 
الى فريق عمــل KIB في عام 
١٩٩٧، حيث أمضى مسيرته 
املهنيــة بأكملهــا مــع البنك 
وتدرج في املناصب القيادية 
وهو يتمتع بخبرة ائتمانية 
واسعة في متويل الشركات 
والتمويل العقاري، ولقد شارك 
من خالل عضويته في فريق 
اإلدارة التنفيذية للبنك، وعلى 
مدى سنوات عديدة في وضع 

وتنفيذ اخلطط االستراتيجية، 
كما أســهم بشــكل فعال في 
تطبيــق املنظومــة املتكاملة 
لــإلدارة العقاريــة من خالل 
تقدمي مجموعة من اخلدمات 
املتخصصــة،  العقاريــة 
كخدمــات التمويــل العقاري 
العقاريــة  واالستشــارات 
العقــاري وإدارة  والتقييــم 

أمالك الغير.
بينما انضم خديري للعمل 
ضمن فريق اإلدارة التنفيذية 
للبنك في عام ٢٠١٦ ليشــغل 
منصــب نائــب املديــر العام 
لإلدارة املصرفيــة التجارية 
اإلدارة املصرفيــة  ورئيــس 
الدوليــة، وهو ميتلــك أكثر 
مــن ٢٢ عاما مــن اخلبرة في 
مجــال اخلدمــات املصرفية 
االســتثمارية والتجارية في 
املتحــدة  الواليــات  كل مــن 
األميركية والشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا، حيث عمل 
لدى مؤسســات مالية دولية 
رائدة مثل سالومون سميث 
بارني، سيتي بنك وباركليز. 
كما عمل قبــل انضمامه إلى 
KIB لدى إتش أس بي سي - 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
في دبي، وتولى مجموعة من 
املناصب القيادية كان آخرها 
الرئيــس اإلقليمي لإلقراض 
وإدارة العمليــات التجاريــة 

وإدارة احملافظ التمويلية.

واصلت العملة اإللكترونية املشفرة 
بيتكوين صعودها الصاروخي لتتجاوز 
١٩ ألف دوالر للمرة األولى منذ ديسمبر 

.٢٠١٧
ومنــذ بداية العــام احلالي، ارتفعت 
عملــة «بيتكوين» مبــا يقرب من ١٥٠٪ 
لتســجل أعلى مستوى لها في أكثر من 

٣ ســنوات، وســط توقعات بأن حتقق 
مستويات قياسية. ووفق بيانات «كوين 
ماركت كاب»، فقد ارتفعت القيمة السوقية 
اإلجمالية للعمالت الرقمية بنسبة ١٤٪ 
خالل أســبوع لتربح نحــو ٦٩٫٢ مليار 
دوالر، وذلــك بعدمــا ارتفعــت القيمــة 
السوقية اإلجمالية للعمالت الرقمية من 

مستوى ٤٩٨٫٢ مليار دوالر في تعامالت 
يوم الثالثاء املاضي إلى مستوى ٥٦١٫٤ 

مليار دوالر في تعامالت صباح أمس.
واكتســبت العمــالت الرقمية املزيد 
مــن الزخم مؤخرا، مــع تزايد االهتمام 
املؤسسي بها واعتمادها من قبل بعض 

الشركات وعلى رأسها «باي بال».

محمد خديريجاسم عبداهللا العبدالهادي

على قيادة وترتيب عمليات 
متويل مهمة.

وبهــذه املناســبة، أشــاد 
نائب رئيــس مجلس اإلدارة 
 ،«KIB» والرئيس التنفيذي في
رائد جواد بوخمسني، بجهود 
كل من العبدالهادي وخديري، 
كما أثنى على املسيرة املهنية 
املشــرفة لكل منهما، متمنيا 
لهما التوفيق في منصبيهما 
اجلديدين، معربــا عن ثقته 
التامة بقدرتهما على االستمرار 
في املســاهمة وبشكل فعال 
في تطويــر وتنفيذ اخلطط 

االستراتيجية للبنك.
بوخمســني:  وأضــاف 
«نفتخر في (KIB) بكوادرنا 
البشرية املتميزة التي تكرس 
جهودهــا خلدمــة عمالئنــا 
وحتقيق أهــداف البنك. كما 
أننا نركز بشــكل كبير على 

اجلمعة: التحديات اجلديدة تفرض مزيدًا 
من االستثمارات في القطاع اإلنتاجي

باهي أحمد

قالت رئيــس جمعية ريادة 
األعمال التنموية غدير اجلمعة 
إن ملتقى «أسبوع ريادة األعمال» 
يهدف إلى تسليط الضوء على 
رياديــي األعمال وبيان الفرص 
والتحديــات في القطاعني العام 
واخلــاص مــع التركيــز علــى 
اجلانــب االقتصــادي املعرفــي 
التي  املتقدمــة  والتكنولوجيــا 
تســهم فــي تنميــة االقتصــاد 
التنميــة  املســتدام وحتقيــق 
االقتصاديــة علــى املســتويني 
الوطنــي واإلقليمــي والتوجه 
إلى تعزيــز بيئة ريادية فكرية 
احلاليــة  لألجيــال  متطــورة 
والقادمة. جاء ذلك خالل كلمتها 
 zoom االفتتاحية علــى تطبيق
ضمن افتتاح «مؤمتر أســبوع 
ريادة األعمــال الكويتي» الذي 
انطلق في ٢١ اجلاري واملمتد ملدة 
أســبوع بالتزامن مع األسبوع 
العاملي لريادة األعمال ويشــمل 
٦ ورش عمــل تنظمها اجلمعية 
مبشــاركة مــع املعهــد العربي 
العامــة  للتخطيــط والهيئــة 
للشباب وشركة «نيوتنولوجي» 
لالستشارات اإلدارية ومبشاركة 
نخبــة مــن اخلبــراء واملعنيني 
بأوضاع االقتصاد واملؤسسات 

العاملية واحمللية.
وأضافت اجلمعة أن جمعية 
ريادة األعمال التنموية حترص 
على لفت االنتباه للدور اإليجابي 
الفعال لرواد األعمال في قطاعات 
فريدة ضمــن قطاع األعمال في 
الكويت، حيث إن امللتقى يتيح 
الفرص إلبراز تلك اجلهود املوفقة 
بالنجاحــات فــي مجــال ريادة 
األعمــال املهمة في البالد والتي 
تستهدف االستفادة من الطاقات 
والكفاءات الشبابية فيما يتعلق 
بدعــم املشــروعات الصغيــرة 
واملتوســطة ليحقق مــا ميكن 
رواد األعمال من املشــاركة في 
كافة القطاعات خاصة اإلنتاجية، 
وذلك ضمن التحديات اجلديدة 

التي تواجه مجتمعاتنا وتفرض 
علينا مزيدا من االستثمارات في 

القطاع اإلنتاجي.
التعليم واالقتصاد

بدوره، قال أستاذ االقتصاد 
بجامعة الكويت د.نايف الشمري 
إن التنشئة التعليمية باتت أمرا 
ضروريا فــي تطوير االقتصاد 
الكويتي، حيث إن التعليم يؤثر 
على االقتصاد الكويتي من خالل 
ســوق العمل لذلك جند أنه كل 
ما كان النظام التعليمي ضعيفا 
وغير قابل للتطور كان ســوق 
العمل هشا وضعيفا وهو يؤثر 
على مهارات العمالة في ســوق 
العمل، مضيفا أن التعليم يجب 
ه مخرجاته بالشكل الذي  أن توجَّ
يخدم االنتقال نحــو االقتصاد 
املعرفي أحد املرتكزات األساسية 
لعملية االنتقال مــن االقتصاد 
التقليدي إلى االقتصاد املعرفي.

وأوضح الشمري أن مرتكزات 
التحول نحو االقتصاد املعرفي 
تتم من خالل ٤ خطوات وركائز 

وهي:
اقتصــادي  نظــام  أوال: 
ومؤسســي، حيث يكون فعاال 
بهــدف حتفيــز ريــادة األعمال 
والتشجيع نحو إنتاج املعرفة.
ثانيــا: بناء نظــام ابتكاري 
محفــز للشــركات واجلامعات 
ومراكز األبحاث لتوليد املعرفة 
التقنية والتكنولوجية اجلديدة.
ثالثــا: وجود بنيــة حتتية 
معلوماتيــة لضمــان ســرعة 
وســهولة وانســيابية العملية 
املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات.
رابعا: رأسمال بشري ماهر، 
وذلك كنتاج تعليمي فعال مرتكز 
على املعلومــات والتكنولوجيا 
وهو يحتاج إلى تخطيط حكومي 

طويل األجل.
اخلطة اإلمنائية

مــن جانبه، قــال األســتاذ 
بكلية العلــوم اإلدارية واألمني 
العام الســابق للمجلس األعلى 

للتخطيــط والتنميــة د.عــادل 
الوقيان إن الرؤية والتوجهات 
العامة للخطة اإلمنائية الكويتية 
تتمثل فــي حتويل الكويت إلى 
مركــز مالــي وجتــاري جاذب 
لالســتثمارات، ويقــوم فيــه 
القطاع اخلاص بقيادة النشاط 
االقتصــادي، وتشــجيع روح 
املنافســة ورفع كفــاءة اإلنتاج 
في ظــل جهاز دولة مؤسســي 
داعم، وترســخ القيم وحتافظ 
على الهوية االجتماعية وحتقق 
البشــرية والتنميــة  التنميــة 
املتوازنة، وتوفر بنية أساسية 
مالئمــة وتشــريعات متطورة 
وبيئة أعمال مشجعة، إضافة إلى 
رفع مساهمة القطاع اخلاص في 
الناجت احمللي اإلجمالي، وتقدمي 
الدعم املؤسسي لوحدات القطاع 
اخلاص ورفع نسبة التوظيف 
للمواطنني في القطاع اخلاص.

وأضاف الوقيان أن مبررات 
للتنميــة  باالبتــكار  الدفــع 
االقتصاديــة فــي الدولــة أمــر 
ضــروري، حيــث ان التنميــة 
االقتصاديــة قائمــة علــى رفع 
مساهمة القطاع اخلاص في الناجت 
احمللي اإلجمالي، واملشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة هــي 
القوة الدافعــة للقطاع اخلاص 
في االقتصادات احلرة، حيث إن 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
تنشأ إما باحملاكاة ونقل األفكار 
من ســوق إلى آخر أو من خالل 
التوصــل إلــى ابتــكار محلــي 
يســتطيع أن يقــدم منافع أكبر 
مــن البدائل املوجــودة، كما أن 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
تنمــو لتصــل إلى مؤسســات 
جتاريــة كبيرة لكــن قدرة تلك 
املؤسسات على اإلبداع تضعف 
مع ازدياد حجم املؤسسات، وهو 
ما يدفعنا لإلميان بأهمية االبتكار 
لتعزيــز دور االقتصاد املعرفي 

في الدولة.
أولوية املستثمرين

بــدوره، قــال املستشــار 

والباحــث االقتصــادي عامر 
املســتثمرين  إن  التميمــي 
فــي  للمشــاريع  واملمولــني 
الكويــت يجــب أن تكون من 
ضمــن أولوياتهــم االهتمــام 
بجدول املشــروع وصالحيته 
االقتصاديــة وتوفــر ميــزات 
التــي  الدولــة  نســبية فــي 
ســيقوم بها املشــروع، حيث 
إن هنــاك الكثير من احملددات 
االقتصادية تعطل قيام العديد 
من األنشــطة نتيجة لطبيعة 
االقتصاد الوطني ودور القطاع 
اخلاص في النشاط االقتصادي 
للدولة. وأضاف أن املبادر يجب 
أن تكون لديه القناعة الكافية 
باملشروع بحيث يقوم بتوظيف 
أمواله اخلاصة به قبل الذهاب 
إلــى النظــام املصرفي وطلب 
التمويل، حيث يجب أن تكون 
لديه القناعة واإلحساس بأن 
هذا املشروع يستحق املخاطرة 
ويقوم بتسخير كل اإلمكانات 

لديه للقيام بالتطوير به.
إدارة املخاطر

من جانبها، قالت استشاري 
تسويق وتطوير أعمال خدمات 
ومنتجــات املستشــارة نهلــة 
الرشــيد إن الشــباب الكويتــي 
أصبح يتوجه لتأسيس مشاريع 
خاصة بهم ولكن كانت املفاجأة 
وقــت جائحة كورونــا أن تلك 
املشــاريع أصيبت بشلل كامل، 
حيــث ســمح بعــض املبادرين 
بــأن تســتمر الصدمــة معهــم 
لفترة طويلة وهــو ما كان من 
املفترض أن يتجنبه املبادرون، 
وذلك باتخاذ خطوات ســريعة 

إلنقاذ مشاريعهم.
وأضافــت الرشــيد أن إدارة 
املخاطر للمشاريع يجب أن تتم 
بذكاء وذلك كون املخاطر هي عادة 
ما تكون متوقعة وليست حتمية 
لذلك فمن املمكن أن ال تؤثر على 
املشروع بل من املمكن أن تؤثر 
على املبــادر بتأثير إيجابي في 
حالة وضعه حلوال ذكية، حيث 
إن هناك بعض املشاريع استفادت 
ماديا من األزمة، من خالل إدارتها 
الذكية للمخاطر واألزمات وهو 
ما يحتاج إلى إرشاد من اجلهات 
احلكوميــة والقطــاع اخلــاص 
بحيث يساعدونهم بدعم معنوي 

ومعلوماتي وعلمي ومالي.
اندماج الشركات

من جانبه، قال استشــاري 
الســلوك االســتهالكي صــالح 
اجليماز ان األزمة األخيرة دقت 
ناقوس اخلطر للشركات، لذلك 
يجــب عليها أن تتحد وتتداخل 
فيمــا بينهــا حملاولــة تقليــل 
اخلسائر التي تقع عليها وحتقيق 
املنافع واملكاسب وتبادل اخلبرات 
واملعرفة. وأكد اجليماز في إحدى 
جلسات املؤمتر التي ادارتها نائب 
جمعية ريادة األعمال التنموية 
أمل املال، أن على كل الشــركات 
توقع ما قد يحصل في املستقبل 
القريــب حتى تســتمر أعمالهم 
بنفس الكفاءة التي يقومون بها.

الواقع االفتراضي
بدوره، قال استشاري التجارة 
اإللكترونية علي العباســي انه 
ومنــذ عام ١٩٩٨ نصــح العديد 
من أصحــاب احملالت التجارية 
بتحويل خدماتهم التي يقدمونها 
إلــى خدمــات  إلــى اجلمهــور 
إلكترونية، وخير دليل على ذلك 
هو توجه العديد من املبادرين 
إلى املنصات االفتراضية بشكل 
إجباري وليس اختياريا خالل 
وبعد أزمة كورونا، موضحا ان 
الشباب الكويتي والعربي لديه 
أفكار رائــدة ومتميزة كما أنهم 
يحتاجــون إلى تشــريع بعض 
القوانني التي تعزز من استخدام 
الواقع االفتراضي، حيث انه بات 
سوقا كبيرا يحتاج إلى قوانني 

حتميه.

خالل انطالق «مؤمتر أسبوع ريادة األعمال الكويتي».. ومبشاركة نخبة من املعنيني بأوضاع االقتصاد

أمل املال

نهلة الرشيد

د.نايف الشمري

صالح اجليماز

د.عادل الوقيان

علي العباسي

غدير اجلمعة

عامر التميمي

رائد بوخمسني: نركز بشكل كبير على االستثمار بقدرات ومواهب مواردنا البشرية الطموحة
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«ماستركارد»: تزايد متسوقي اإلنترنت بالكويت
كشفت دراسة أجرتها ماستركارد عن منو سريع 
في التسوق عبر اإلنترنت، حيث يتسوق حوالي 
ثالثة من كل أربعة مستهلكني (٧٣٪) في الشرق 
األوســط وإفريقيا عبر اإلنترنت مقارنة بالفترة 
التي سبقت تفشــي الوباء. وأشار أكثر من ٧٠٪ 
من املســتهلكني في الشرق األوسط وإفريقيا إلى 
أنهم يستخدمون اإلنترنت بشكل أكبر لرفع سعة 
باقات البيانات، واملالبس (٦٣٪)، بينما قال أكثر من 
٥٢٪ انهم قاموا بشراء البقالة عبر اإلنترنت.  وأكد 
٦٦٪ من املشاركني أنهم بدأوا بالفعل في استخدام 
اخلدمــات املصرفية، و٥٦٪ بــإدارة احتياجاتهم 
املصرفية عبر اإلنترنت. وكشفت الدراسة أيضا 
عن تنامي تأثير منصات التواصل االجتماعي على 
عــادات اإلنفاق لدى املســتهلكني، حيث قال ٧٠٪ 
و٥٩٪ من املشــاركني بأنهم وجــدوا بائعني جددا 
عبر فيسبوك وانســتغرام على التوالي. وتعمل 
ماســتركارد عن كثب مع الشــركات واملؤسسات 

املالية وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل تطوير 
مجال املدفوعات الرقمية في الكويت. وجاء الوباء 
ليشدد على ضرورة االستمرار في تطوير جتربة 
دفع آمنة للعمــالء. ومن الواضح أن القدرة على 
االستجابة لتوقعات املستهلكني سريعة التغيير 
متثل أولوية لنجاح األعمال، سواء من خالل توفير 
جتربة دفع بسيطة عبر اإلنترنت أو الدفع ضمن 
املتجر من دون تالمس. وقال مدير تنمية األعمال 
- الكويت في شركة ماستركارد محمد دباغ: «يتجه 
املتسوقون في الكويت، كما في بقية أرجاء املنطقة، 
إلى اإلنترنت بشــكل متزايد لتلبية احتياجاتهم 
اليومية مبا في ذلك شراء البقالة واحلصول على 
اخلدمات املصرفية وإدارة احتياجاتهم الصحية 
وغيرها الكثير. ونحن ملتزمون بتحويل جتربة 
التجارة الرقمية في الكويت بحيث تتمركز حول 
املستهلك وتوفر له جتربة تسوق بسيطة وآمنة 

ومريحة عبر اإلنترنت».

٧٣٪ من املستهلكني في الشرق األوسط يتسوقون عبر اإلنترنت منذ تفشي «كورونا»

أعلنت شركة فريش مايندس عن إطالق 
موقــع وتطبيق «DAWI» لتقدمي حل مبتكر 
وعصري يساعد على تلبية جميع احتياجات 
املستخدمني الطبية بطريقة سهلة وسريعة.

وبهذه املناسبة، قال املدير الشريك صالح 
محمد املنصور في بيان صحافي، ان الفكرة 
«DAWI» ولدت لرؤية الكويت بلدا رائدا في 
املجال الطبي والتكنولوجي، حيث نســعى 
لنصنع الفارق ولنترك بصمة مختلفة، كما 
أن طموحنا هو االرتقاء باخلدمات الطبية على 
املستوى احمللي والوصول بها الى مستوى 

أفضل.
٦ قيم أساسية

وحول رؤية املنصــة، قال املنصور ان 
التطور الذي شهده املجال الطبي وحتديدا 
في دخــول التكنولوجيا قد ترك أثرا كبيرا 
 «DAWI» في عالم الطب وهو ما نهدف له في
ســعيا ألن نكون املنصة األولى للخدمات 
الطبية، ومبينا ان «DAWI» حريص على ٦ 
قيم أساسية هي: السرية، التعاون، التواصل 
الشخصي، الشــفافية، االهتمام والتركيز 
على تقدمي احللول املناســبة جلميع رواد 

ومستخدمي املنصة.
وعن اخلدمات التي تقدمها املنصة، أوضح 
املنصور أن أولى اخلدمات هي حجز املوعد 
التي ستمكن املســتخدم من توفير الوقت 
وحتســني الكفاءة من خالل تسهيل عملية 
احلجز مما يقلل االزدحام ووقت االنتظار 
كما ستمكن املســتخدمني من البحث على 
األطباء وتخصصاتهم وملفاتهم الشخصية 
واملواعيد املتاحة بطريقة ســريعة وسهلة 
وحديثة ودون جهد إضافي في هذا اجلانب، 
ومضيفا ان املنصة ستعمل على التأكد ان 
املستخدمني قاموا بحجوزات حقيقية عبر 
فرض بعض الرســوم على احلجز لضمان 

اجلدية بهذا اجلانب.
وكشــف املنصور أن موقــع وتطبيق 
«DAWI» يقدم أيضا خدمة الرأي اآلخر التي 
تسمح للمستخدم طلب رأي ثان كاستشارة 
حول احلالة الطبية من خالل إرسال تفاصيل 
احلالــة للطبيب املعني عبر املنصة على ان 

يتم الرد عليها خالل ٧٢ ساعة.
خدمات مبتكرة

كما ستقدم املنصة خالل الفترة املقبلة 

خدمة االستشارة أونالين وهي خدمة سيتم 
تقدميها عبر االتصــال املرئي بني الطبيب 
واملستخدم في املواعيد التي يتم االتفاق عليها 
حسب املواعيد املجدولة املتاحة التي يقررها 
الطبيب، الفتا إلى أن املنصة ستعلن أيضا 
عن خدمات أخرى مبتكرة قريبا تشمل كال 
التمريض، االتصال  من: خدمة املختبرات، 
باإلسعاف وزيارة الطبيب املنزلية والربط مع 
نظام االنتظار في غرف الطوارئ وتوصيل 
األدوية والربط مع شركات التأمني وغيرها 

من اخلدمات.
وبني املنصور أن تطبيق «DAWI» متوافر 
على جلميع األجهزة الذكية من خالل متجر 

.Apple Store Play Google تطبيقات
واختتم املنصــور تصريحه، مؤكدا أن 
«DAWI» آمن ومتطور يتميز باالســتقرار 
واحلماية وبأداء متميز يسهم في تقدمي خدمات 
مبتكرة للمستخدمني استنادا الى التكنولوجيا 
احلديثة في هذا القطاع الصحي، وفي ذات 
الوقت تخفيف الضغط وحركة املرور على 
مراكز االتصال واالستقبال التابعة ملؤسسات 
الرعاية الطبية مما سيؤدي الى توفير الوقت 

وتكلفة التشغيل وزيادة الفاعلية.

 «DAWI» إطالق موقع وتطبيق
لالحتياجات الطبية بالكويت

األشمل من نوعه ويهدف لتقدمي حل مبتكر وعصري بطريقة سهلة وسريعة

صورة لتطبيق «داوي»

شعار «داوي»صالح املنصور

املنصور: فكرة «DAWI» ولدت 
لرؤية الكويت بلدًا رائدًا باملجال 

الطبي والتكنولوجي

نسعى لترك بصمة مختلفة.. 
وطموحنا االرتقاء باخلدمات 

الطبية احمللية ألفضل املستويات

«الوطني»: ٦٩٪ هبوط عائدات 
االستثمارات األجنبية املباشرة بالكويت

قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن احلساب اجلاري للكويت 
سجل فائضا بقيمة ٤٠٠ مليون دينار 
(٤٫٣٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
للربع األول من ٢٠٢٠)، والذي يعد 
أدنى املستويات التي مت تسجيلها 
منــذ الربع الثاني مــن ٢٠١٧، وفقا 
للبيانات الصادرة عن بنك الكويت 

املركزي.
وقد كان انخفاض أســعار خام 
التصدير الكويتي وتراجع إيرادات 
االستثمارات اخلارجية أبرز العوامل 
الرئيســية التي ســاهمت في هذا 
التراجع. ومن جهة أخرى، كشفت 
بيانات احلساب املالي تراجع صافي 
التدفقات اخلارجية إلى ١٠٠ مليون 
دينار فــي ظل انخفــاض الودائع 
احلكومية في اخلارج خالل الفترة 

نفسها.
انخفاض خام التصدير الكويتي

وتقلص فائض امليزان التجاري 
بنسبة ٢٦٫٧٪ على أساس سنوي 
خالل الربع األول من ٢٠٢٠، إذ هبط 
سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 
١٧٫٤٪ في الفترة نفسها ليصل في 
املتوسط إلى ٥٢٫١ دوالرا للبرميل، 
بينمــا ظلــت مســتويات اإلنتاج 
مستقرة نسبيا، إذ بلغت ٢٫٧ مليون 
برميل يوميا خالل الفترة نفسها، 
ما أدى إلى تراجع صادرات النفط 
(٨٩٫٧٪ مــن إجمالــي الصادرات) 
بنسبة ٢٠٫١٪ على أساس سنوي.

مــن جهــة أخــرى، انخفضــت 
الواردات بنسبة ٩٫٦٪ على أساس 
سنوي، ما ساهم جزئيا في تخفيف 
أثر انخفاض الصادرات. كما انخفض 
العجز في حساب اخلدمات مبقدار 
٠٫٦ مليــار دينار في ظل انخفاض 
املدفوعات املتعلقة بالســفر نظرا 
للقيــود التي مت فرضهــا الحتواء 
تفشــي اجلائحة وإلغــاء الرحالت 
اجلوية، ما ساهم في احلد من أعداد 

السياح الكويتيني للخارج.
كما شهد فائض الدخل األساسي، 
والذي يسجل صافي دخل االستثمار 
وتعويضات العاملني، انخفاضا حادا 
بقيمة ١٫٧ مليار دينار نتيجة تراجع 
عائدات االستثمارات الكويتية بنفس 
القدر. وتأثرت إيرادات االستثمار 

سنوي في الربع األول من ٢٠٢٠.
تراجع صافي التدفقات

شــهد احلســاب املالــي مليزان 
املدفوعات، والذي يقيس التغيرات 
فــي صافــي األصــول اخلارجيــة 
اململوكــة للمقيمني وغير املقيمني، 
صافي تدفقات خارجية بقيمة ٠٫١ 
مليار دينار مقابل ١٫٩ مليار دينار 
في الربع األول من ٢٠١٩، إذ تأثرت 
بصفة رئيسية بانخفاض الودائع 
احلكوميــة في اخلارج ويأتي ذلك 
على الرغم من ارتفاع استثمارات 
محفظة األوراق املالية في اخلارج.

كما واصل حســاب االســتثمار 
املباشــر، الذي عكــس اجتاهه في 
الربع الثالث من ٢٠١٩، وبدأ تسجيل 
صافي تدفقات خارجية وذلك نتيجة 
ارتفاع االستثمارات الكويتية ضمن 
حقوق امللكيــة، وبنفس الوتيرة، 
سجلت استثمارات محفظة األوراق 
املالية صافي تدفقات خارجية بقيمة 
٣٫٩ مليــارات دينار مقابل تدفقات 
خارجية بقيمة أقل نســبيا بلغت 
٢٫٤ مليــار دينار فــي الربع األول 

من ٢٠١٩. 
بنــد  ســجل  املقابــل،  وفــي 

االســتثمارات األخــرى تدفقــات 
صافية للداخل بقيمة ٤٫٧ مليارات 
دينار على الرغم من ارتفاع ودائع 
غير املقيمــني لدى البنوك احمللية 
مبقــدار ٠٫٩ مليــار دينــار، بينما 
شهدت الودائع احلكومية في اخلارج 
انخفاضا قدره ٣٫٦ مليارات دينار 

في الربع األول من ٢٠٢٠.
األصول االحتياطية

ارتفع إجمالي األصول االحتياطية 
الدولية لبنك الكويت املركزي بنحو 
٩١ مليون دينار تقريبا ليصل إلى 
١٢٫٢ مليار دينار (٣٠٫٥٪ من الناجت 
احمللــي اإلجمالي للربــع األول من 
٢٠٢٠، ومبا يكفي لتغطية حوالي 
٨٫٥ أشــهر من الواردات، وبنسبة 
٣٢٫١٪ مــن عرض النقــد مبفهومه 
الواسع (ن٢) بنهاية مارس ٢٠٢٠. 
وال تتضمن األصول االحتياطية 
إجمالي االحتياطيات املالية للهيئة 
العامة لالســتثمار والتي تقدر مبا 
ال يقل عن ٤٠٠٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالــي، مــا يعكــس الفوائض 
التــي ســجلها ميــزان  املتتاليــة 
املدفوعات، ويوفر للكويت االستقرار 

املالي واستقرار سعر الصرف.

لتسجل نحو ٥٨٫١ مليون دينار خالل الربع األول من ٢٠٢٠

املباشــر علــى خلفيــة التداعيات 
التي خلفتها اجلائحة على النشاط 
االقتصــادي ما أثر على سالســل 

العرض والطلب.
بينما تأثرت إيرادات االستثمارات 
في محفظة األوراق املالية (توزيعات 
األرباح والفوائد على األدوات املالية 
املتداولة) سلبا نتيجة لضعف أداء 
املالية على املســتويني  األســواق 
اإلقليمي والدولي، والتي شــهدت 
مؤشراتها الرئيسية تراجعا حادا 
مقارنة بأداء الربع األول من ٢٠١٩.

من جهة أخرى، بلغت عائدات 
املباشرة  االستثمارات األجنبية 
فــي الكويت حوالي ٥٨٫١ مليون 
دينــار تقريبا، بانخفاض بلغت 
نسبته ٦٩٪ على أساس سنوي 
مقارنة بالربــع األول من ٢٠١٩، 
وقد ارتفع عجز حســاب الدخل 
الثانوي، والذي يقيس التحويالت 
(بشــكل رئيســي املســاعدات 
اخلارجية وحتويالت العاملني) 
إلى ١٫٤ مليار دينار في الربع األول 
من ٢٠٢٠، ويعــزى االرتفاع في 
التدفقات اخلارجية إلى الزيادة 
امللحوظة التي شهدتها حتويالت 
العاملني بنسبة ٤٢٫٨٪ على أساس 

فائض احلساب اجلاري للكويت هبط ألدنى مستوياته في ٣ سنوات إلى ٤٠٠ مليون دينار
انخفاض عائدات االستثمارات الكويتية باخلارج نظرًا لضعف أداء األسواق املالية العاملية
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ولي عهد البحرين ونتنياهو يستعرضان 
التعاون الثنائي في إطار إعالن تأييد السالم

عواصــم- وكاالت: قالــت وكالــة انبــاء 
البحرين الرســمية «بنا» إنــه جرى اتصال 
هاتفي بني صاحب السمو امللكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 

ورئيس وزراء إسرائيل بنيامني نتنياهو.
وعبر رئيس الوزراء اإلســرائيلي خالل 
االتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
لصاحــب اجلاللــة امللك حمد بن عيســى آل 
خليفة عاهل البالد املفدى ولصاحب السمو 
امللكي ولي العهد رئيس الوزراء بوفاة فقيد 
الوطن صاحب الســمو امللكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة، رحمه اهللا.
هذا، وجرى استعراض مجاالت التعاون 
الثنائــي بــني البلدين في إطــار إعالن تأييد 
السالم بني البلدين، والدفع نحو أفق أوسع 
من التعاون فــي مختلف املجاالت مبا يعزز 

السالم واالستقرار في املنطقة.
من جهته، قال رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو انه سيزور البحرين قريبا، 
وأوضح في بيان امس تعليقا على االتصال 
الهاتفي الذي أجراه مع ولي العهد البحريني 
«كالنا متحمس جلني ثمار السالم لشعبينا 
وبلدينــا في مثل هذا الوقــت القصير. لذلك 
دعاني (األمير سلمان) للقيام بزيارة رسمية 
قريبا إلى البحرين ويسرني أن أفعل ذلك»، 

بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
وكان وزيــر اخلارجيــة البحرينــي عبد 
اللطيف الزياني زار إسرائيل األسبوع املاضي 
في أول زيارة يقــوم بها وفد بحريني رفيع 
املستوى إلسرائيل، وذلك بعد نحو شهرين من 
توقيع البلدين على اتفاق لتطبيع العالقات 

بينهما.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ولي عهد البحرين األمير سلمان بن حمد آل خليفة

«حتالف دعم الشرعية» يدمر ألغامًا بحرية إيرانية الصنع
زرعها احلوثيون جنوب البحر األحمر

عواصــم - وكاالت: أعلن 
حتالف دعم الشرعية في اليمن 
(التحالــف العربي)، تدمير ٥ 
ألغام بحرية، زرعتها ميليشيا 
احلوثي جنوب البحر األحمر.
وأوضح التحالف في بيان 
نقلته قناة العربية الفضائية 
اإلخباريــة امــس أن األلغــام 
البحريــة، التي دمرت جنوب 
البحــر األحمــر هــي إيرانية 
الصنع من نوع (صدف)، الفتا 
إلى أن مجمــوع األلغام، التي 
دمرت في البحر األحمر، وصل 
عددها إلــى ١٦٣ لغما بحريا، 
مؤكدا أن أعمال امليليشــيات 
احلوثية بدعم إيراني تهدد أمن 
املالحة جنوب البحر األحمر.

من جهة أخرى، أكد املتحدث 
الرسمي باسم قوات التحالف 
العميد الركــن تركي املالكي، 
فــي بيان بثته وكالــة األنباء 
الرسمية (واس)،  السعودية 
تــورط امليليشــيا احلوثيــة 
اإلرهابيــة املدعومة من إيران 
املتمثل  باالعتــداء اإلرهابــي 
في نشــوب حريق في خزان 
للوقــود فــي محطــة توزيع 
التابعة  البترولية  املنتجــات 
لشــركة أرامكو مبدينة جدة، 
الفتا الى أن هذا العمل اجلبان، 
ال يستهدف املقدرات الوطنية 
للمملكة وإمنا يستهدف عصب 
االقتصــاد العاملــي وإمداداته 

وكذلك أمن الطاقة العاملي.
وأوضح العميد املالكي أن 
هذا االعتداء اإلرهابي هو امتداد 
لألعمال اإلرهابية باستهداف 
املنشــآت النفطية في (بقيق 
وخريــص) والتــي تبنتهــا 
امليليشــيا احلوثيــة وأثبتت 
األدلة والبراهني تورط النظام 
اإليرانــي فــي تلــك الهجمات 
اإلرهابية باســتخدام أسلحة 
نوعية إيرانية من نوع (كروز 
وطائرات بدون طيار مفخخة).

وأكد أن اململكة تدين بشدة 
هذا االعتــداء اجلبان، وتؤكد 
أن هــذه األعمــال اإلرهابيــة 
والتخريبية، التي ترتكب ضد 

منشآت حيوية.
هذا، وتوالت ردود األفعال 
الدولية املنــددة بهذا االعتداء 
اإلرهابي، واكدت تضامنها مع 
السعودية في اتخاذ االجراءات 

التي حتفظ امنها وسالمتها.
وأكــدت وزارة اخلارجية 
البحرينيــة «أن هــذا العمــل 
الــذي  اجلبــان  اإلرهابــي 
يســتهدف املنشــآت النفطية 
يهدد ســالمة إمدادات الطاقة 
للعالم، ويشكل خطرا جسيما 
على االقتصاد العاملي». وأكدت 
تضامن مملكــة البحرين مع 

أمرا مستهجنا، خاصة في ضوء 
املساعي السياسية التي يحاول 
املجتمع الدولي مبختلف أطرافه 
الفاعلــة القيام بهــا، من أجل 
إنهاء األزمة اليمنية على أسس 
تسمح باســتعادة االستقرار 
والسالم سواء داخل اليمن أو 

بني اليمن وجيرانه.
وأكــد املتحــدث الرســمي 
باسم وزارة اخلارجية األردنية 
الســفير ضيــف اهللا الفايــز 
وقــوف األردن باملطلــق إلى 
جانب السعودية في وجه كل 
ما يهدد أمنها وشعبها، مشددا 
علــى أن «أمن اململكتني واحد 
ال يتجــزأ وأن أي تهديد ألمن 
الســعودية هو تهديــد ألمن 

واستقرار املنطقة بأكملها».

الســعودية، وتأييدها املطلق 
لكل مــا تتخذه مــن إجراءات 
لضمان سالمة أراضيها وحماية 
أمنها واســتقرارها، مشــددة 
على ضــرورة اتخاذ املجتمع 
الدولي خلطوات جادة وصارمة 
للتصدي لهذه األعمال اإلرهابية 
التخريبية التي ترتكبها جماعة 
احلوثــي، والتــي تســتهدف 
املنشآت املدنية وتهدد سالمة 

وأمن املدنيني األبرياء.
وأدان أحمد أبوالغيط األمني 
العــام جلامعة الدول العربية 
هذا العمل اإلرهابي، مؤكدا انه 

مرفوض بكل املقاييس.
وأضاف أن اســتمرار مثل 
تلك العمليــات اإلرهابية من 
جانــب تلك امليليشــيات يعد 

أكد تورط امليليشيات في االعتداء على محطة توزيع النفط بجدة وإدانة عربية

(أ.ف.پ- رويترز) صحافيون يعاينون التلفيات التي حلقت بإحدى محطات نوزيع املنشآت النفطية بجدة.. وفي اإلطار جانب من احلطام 

وكان مصدر مســؤول في 
وزارة الطاقــة قد صرح بأنه: 
«عند الساعة الثالثة وخمسني 
دقيقة من صباح الثالثاء وقع 
انفجار تسبب في نشوب حريق 
في خــزان للوقود في محطة 
توزيع املنتجات البترولية في 
شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء 

إرهابي مبقذوف».
وأوضــح املصدر في بيان 
نقلتــه وكالة «واس» أن فرق 
اإلطفــاء متكنــت مــن اخماد 
احلريــق، وأنــه لــم حتــدث، 
جــراء هذا االعتــداء، إصابات 
أو خســائر في األرواح وهللا 
احلمد، كما أن امدادات شركة 
أرامكو السعودية من الوقود 

لعمالئها لم تتأثر.

دول أوروبية تبدأ تخفيف القيود.. واألميركيون ينتظرون التطعيم منتصف ديسمبر
عواصــمـ  وكاالت: انتقــل 
الســباق العاملــي مع تفشــي 
ڤيروس كورونا املستجد من 
مرحلة البحث عــن لقاح الى 
مرحلــة التوزيــع املتوقع لها 
ان تبدأ الشهر املقبل، بعد أن 
أصبح نحو اربع لقاحات في 
التراخيص  انتظــار  مرحلــة 

الالزمة.
وحتاول روسيا االنخراط 
في هذا السباق العاملي لتوزيع 
أعلنــت  حيــث  اللقاحــات، 
الســلطات الصحية الروسية 
أن الشــحنات الدولية األولى 
للقــاح «ســبوتنيك V» ضــد 
ڤيروس «كوفيد -١٩» ستبدأ 
مطلع العام املقبل. وذكر بيان 
على حساب اللقاح في «تويتر» 
ـ حســبما أوردت وكالة أنباء 
«سبوتنيك» الروسية: «ستبدأ 
الشحنات الدولية األولى للقاح 
للعمــالء في ينايــر من العام 
املقبــل، بناء على الشــراكات 
احلالية مع الشركات املصنعة 
األجنبيــة». وأضــاف البيان: 
الذين  «سيتمكن املشــترون، 
قدمــوا طلباتهــم مؤخرا، من 

الڤيروس  وفيما يواصــل 
تفشيه متجاوزا الـ٥٩ مليون 
و٣٠٠ الــف اصابــة، ومليونا 
و٤٠٠ الف وفــاة حول العالم 
بحســب احصــاءات جامعــة 

الرئيــس  اجتمــع  وقــد 
الفرنسي اميانويل ماكرون مع 
«مجلس الدفاع» أمس لوضع 
اللمسات األخيرة على القرارات، 
لتخفيف القيود قليال، في حني 

األول مــن ديســمبر، ثم قبل 
عطلة امليــالد، وأخيرا مطلع 
عام ٢٠٢١. وحذر رئيس الوزراء 
الفرنســي جان كاســتيكس 
بأن هــذا اإلعالن لن يعني إال 

«تخفيفا طفيفا لإلغالق».
ويعتمد العديد من زعماء 
دول أوروبــا الغربيــة، نبرة 
مماثلة حذرة ومتوازنة، كما 
البريطاني  الــوزراء  رئيــس 
بوريس جونسون، الذي أعلن 
أنه اعتبارا من مطلع ديسمبر، 
وبعد أربعة أسابيع من اإلغالق 
في إجنلترا، سيجري اعتماد 
اســتراتيجية معدلــة محليا 
مترافقــة مع برنامج واســع 

إلجراء فحوص.
وأضــاف في التصريحات 
التــي أدلى بها عبــر الڤيديو 
«لكننا تخطينا مرحلة والنهاية 

تلوح في األفق».
في املقابل، يواصل الوباء 
تفشــيه في أميركا الشمالية، 
حيث تزداد اإلصابات بشكل 
الواليات املتحدة،.  مطرد في 
وتأمــل الســلطات األميركية 
املباشــرة بحملــة التطعيــم 

جونز هوبكنز، أعلنت فرنسا 
ودول اوروبية البدء بتخفيف 
القيود املفروضة الحتواء وباء 
«كوفيــد-١٩» مع تراجع عدد 
اإلصابات اجلديدة في فرنسا.

يأمل الفرنسيون بقواعد أقل 
صرامة مع اقتراب عيدي امليالد 

ورأس السنة.
القيود  ويجري تخفيــف 
علــى ثالث مراحــل، بدءا من 

منتصــف ديســمبر، مبجرد 
علــى  اللقاحــات  حصــول 
ترخيص إدارة الغذاء والدواء 
«FDA»، كمــا أعلن املســؤول 
املكلــف جهــود التطعيم في 
إدارة دونالد ترامب، منصف 

السالوي.
وتعتزم احلكومة تطعيم 
٢٠ مليــون شــخص من أكثر 
املعرضني للخطر في ديسمبر، 
ثــم مــن ٢٥ إلــى ٣٠ مليــون 

شخص كل شهر بعد ذلك.
لكــن اقتراب عيد الشــكر 
املوافق غدا يثير قلق السلطات 
الصحية، حيث سافر العديد 
من األميركيني للقاء عائالتهم. 
وازدحمت املطارات بشكل غير 
مســبوق منذ ظهــور الوباء، 
بينمــا اصطــف املســافرون 

للخضوع لفحص كورونا.
شــماال، تخضع تورونتو 
أكبر مــدن كندا إلغــالق منذ 
االثنــني ملدة ٢٨ يوما بســبب 
ارتفاع عدد اإلصابات. وأعلن 
رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو 
دوغ فورد أن «الوضع مقلق 

جدا».

روسيا تنضم لسباق توزيع اللقاح وأول الشحنات في يناير: «سبوتنيك V» فّعال بنسبة ٩٥٪

(أ.ف.پ) أشخاص يرتدون الكمام كإجراء وقائي ضد ڤيروس كورونا في ووهان مبقاطعة هوبى بالصني 

تســلم دفعات اللقــاح األولى 
بدءا من مارس ٢٠٢١».

وقــد أعلنــت موســكو أن 
لقاحها «سبوتنيك- V» الذي 
طوره مركز أبحاث غاماليا في 
موســكو، فعال بنسبة ٩٥٪. 
وأشار بيان صادر عن املركز 
الروســية  ووزارة الصحــة 
والصندوق السيادي الروسي 
املشاركني في تطوير اللقاح إلى 
أن هذه نتائج أولية لتجارب 
على متطوعني بعد ٤٢ يوما من 
حقن اجلرعة األولى. إال أنه لم 
يذكر عدد احلاالت املستخدمة 

الحتساب نسبة الفعالية.
وفي الســياق، قال رئيس 
صندوق االســتثمار املباشــر 
الروســي كيريــل دميترييف 
اللقــاح  إن  البيــان،  حســب 
املكــون مــن حقنتني ســيقل 
ثمنــه عــن ٢٠ دوالرا للفــرد 
الواحد، في األســواق العاملية 
وإنه سيتاح مجانا للمواطنني 
الــروس. وبذلك يكون ســعر 
اللقــاح أرخــص مرتــني مــن 
الفعالية  اللقاحات ذات  سعر 

املشابهة.

مستشار خامنئي العسكري يترشح 
لالنتخابات الرئاسية ٢٠٢١

«نيويورك تاميز»: الشرطة الفرنسية 
تعامل تالميذ مسلمني كـ«إرهابيني» 

عواصم - وكاالت: أعلن 
العميد حسني دهقان، وزير 
الدفــاع اإليرانــي األســبق، 
ومستشــار املرشــد األعلى 
العســكري حاليا ترشــحه 
رسميا لالنتخابات الرئاسية 
التي ستجرى العام املقبل.

وقال دهقــان في مقابلة 
تلفزيونية: «أعلن استعدادي 
خلوض انتخابات الرئاســة 
لعام ٢٠٢١، وسأقوم بتنفيذ 
مســار النمو والتنمية بأقل 
تكلفة». ووصف العميد نفسه 

بأنه «عنصر وطني وثوري ولدي كل اإلمكانات 
الفكريــة والعقليــة والتنفيذية لدفع أهداف 

ومصالح النظام والثورة».
وشدد أول املترشحني لالنتخابات الرئاسية 
اإليرانيــة على أنــه ال ينتمي إلــى التيارين 

التقليديني في  السياســيني 
البالد، اإلصالحي واحملافظ، 
متعهدا بالسعي «إلى إيجاد 
جو مــن التفاهم واإلجماع، 
الوطنــي وأجواء  والتفاهم 
للحوار مع العالم من منطلق 

القوة والعزة».
يشــار إلــى أن دهقــان، 
كان تولــى وزارة الدفاع في 
بالده بني عامي ٢٠١٣ ـ ٢٠١٧ 
خالل والية الرئيس حســن 
روحاني، وكان نائبا لوزير 
الدفاع خالل فترة رئاسة أكبر 

هاشمي رفسنجاني ومحمد خامتي.
وتقول سيرته الذاتية انه متحصل على 
الدكتوراه في اإلدارة العامة من جامعة طهران، 
وتولى قيادة القوات اجلوية التابعة للحرس 

الثوري لفترة بدأت ربيع عام ١٩٩٠.

عواصمـ  وكاالت: ذكرت صحيفة «نيويورك 
تاميز» أن الشرطة الفرنسية عاملت ٤ أطفال 
فرنســيني مسلمني كإرهابيني، بسبب إعرابهم 
ملعلمني في املدرسة عن رفضهم الرسوم املسيئة 
للنبــي محمد ژ مبدينــة ألبيرفيل، في وقت 
ســابق من الشــهر اجلاري. ولفتت الصحيفة 
األميركية إلى أن عمليات مكافحة من يوصفون 
بـ «املتطرفني» التي أعلنت عنها فرنسا، وصلت 
حتى إلى الفصول املدرسية، حيث استجوبت 
الشرطة ما ال يقل عن ١٤ تلميذا. وفي ٥ اجلاري، 
داهمــت الشــرطة منازل ٤ تالميــذ في مدينة 
ألبيرفيل خالل الســاعات األولى من الصباح، 
وتعاملت مع أطفال في العاشرة من عمرهم على 

أنهم إرهابيون، ٣ منهم أتراك والرابع جزائري. 
وأبلغــت الشــرطة عــن األطفال بعــد توجيه 
معلميهم ســؤاال حول الرسوم الكاريكاتيرية 
املسيئة للنبي محمد ژ، فكان جواب التالميذ 
املسجلني في مدرســة لويس باستور أنهم ال 
يحبون الرســوم الكاريكاتيرية املوجهة ضد 
النبي الكرمي ژ. وأوضحت «نيويورك تاميز» 
أن معطيات وزارة التربية الفرنسية تشير إلى 
وقوع نحو ٤٠٠ حادثة مماثلة في أنحاء البالد، 
اعتبرت ١٥٠ منها «دفاعا عن اإلرهاب»، مبينة أن 
األطفال الذين داهمت الشرطة منازلهم بالسالح 
فــي ألبيرفيل مازالوا حتت هذه الصدمة، وأن 

أسرهم تستعد ملقاضاة املعلمني والشرطة.

أديس أبابا تعلن استسالم مقاتلي تيغراي قبل انتهاء املهلة
حول اقليم تيغراي االنفصالي الى فرار 
اآلالف من سكان االقليم الى السودان، 
حيث يستضيف العديد من سكان منطقة 
حمداييت على الرغم من فقرهم، الجئني 
إثيوبيني. وقــدم بعضهم املأوى فقط، 
بينما قدم آخرون الطعام ومياه الشرب، 
ويقول مدير مركز استقبال حمداييت 
يعقوب محمد إن املركز استقبل أكثر 
من ٢٤ ألف الجئ منذ اندالع القتال في 
تيغراي. وبحســب مفوضية الالجئني 
التابعة لألمم املتحدة، بلغ عدد اإلثيوبيني 
الذين فروا الى السودان ٣٦ ألفا، وميكن 
ان يصل الى ٢٠٠ ألف خالل األشــهر 
الســتة املقبلة. وإقليم شرق السودان 
لديه تاريخ طويل في استضافة الالجئني 
اإلثيوبيــني واالريتريني يعود الى عام 
١٩٦٧ جراء احلرب اإلثيوبية- اإلريترية 
ثم اجلفاف واملجاعة التي ضربت إثيوبيا 

في ثمانينيات القرن املاضي.

وأفادت الوثيقة بأن جنوب أفريقيا 
التي تتولى حاليا رئاسة االحتاد األفريقي 
ستطلع املجلس على الوضع وعلى اجلهود 
الديبلوماسية اجلارية في أفريقيا خلفض 
التصعيد في احلرب الدائرة منذ ثالثة 
أسابيع. وأدى الصراع الدائر في اثيوبيا 

األمن التابع ملنظمة األمم املتحدة محادثات 
غير رسمية بشأن الصراع الدائر في 
تيغراي وذلك بحسب قول مسؤول من 
مقر األمم املتحدة في نيويورك ووثيقة 
اطلعت عليها «رويترز» في إشارة على 
تنامي القلق الدولي من الوضع هناك.

عواصــم ـ وكاالت: قالت حكومة 
رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد امس إن 
الكثير من أفراد قوات تيغراي املتمردة 
باإلقليم استسلموا  والقوات اخلاصة 
قبل انقضاء مهلة ذكرت احلكومة أنها 
ستشن بعدها هجوما على مقاتلي عاصمة 
اإلقليم. وقــال فريق العمل احلكومي 
بالوضع في تيغراي «استسلم  املعني 
عدد كبير من ميليشيا تيغراي والقوات 
اخلاصة استفادة من مهلة االثنني وسبعني 
ساعة التي حددتها احلكومة. استسلم 
الكثيرون عبــر منطقة عفار والقوات 

املتبقية تستسلم بهدوء».
في املقابل، قال جيتاشــيو رضا، 
املتحدث باسم قوات تيغراي امس، ان 
القوات التي تقاتل احلكومة اإلثيوبية في 
الشمالي أحلقت «دمارا  إقليم تيغراي 

تاما» بالفرقة ٢١ اآللية باجليش.
جاء ذلك بالتزامن مع إجراء مجلس 

املتمردون: دمرنا فرقة مقاتلة إثيوبية

العميد حسني دهقان

(رويترز) الجئون إثيوبيون يعدون الطعام في مخيم أم ركبة في السودان 
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العملية االنتقالية تبدأ.. و«الپنتاغون» أول املتعاونني مع فريق بايدن
ـ وكاالت: فــور  عواصــم 
اإلعــالن عن إعطــاء الرئيس 
املنتهية واليته دونالد ترامب 
الضوء األخضر للتعاون مع 
الفريــق االنتقالــي للرئيــس 
املنتخــب جــو بايــدن، بدأت 
الوزارات واملؤسسات األميركية 
التنســيق حلصــول فريــق 
الرئيــس املنتخب على الدعم 
الفيدرالــي الالزم لعملية نقل 

السلطة.
الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
(الپنتاغون) أنها ستبدأ فورا 
بالتنسيق مع الفريق االنتقالي 
لبايدن من أجــل توفير كامل 
خدمات مــا بعــد االنتخابات 
بطريقة مهنية ومنظمة ومبا 

يتناسب مع األمن القومي.
وقالــت املتحدثــة باســم 
«الپنتاغون» سو غو، في بيان، 
إن الــوزارة تلقت اتصاال من 
فريق الرئيس املنتخب ونائبته 
كاماال هاريــس، وأن الوزارة 
ستبدأ على الفور بتقدمي الدعم 
للفريق مبا يتوافق مع النظام 

األساسي.
إدارة  أعلنــت  بدورهــا، 
العامــة األميركية  اخلدمــات 
(GSA) بدء عملية نقل السلطة، 
ويطلــق علــى «البروتوكول 
األولي» في القوانني األميركية 
اسم ascertainment أي «التأكد/ 
التثبت»، من الفائز بالسباق.

وال تبــدأ عمليــة انتقــال 
اتخــاذ هــذا  الرئاســة قبــل 
اإلجراء الذي قامت به الوكالة 
الفيدرالية بعد أن رفضت طوال 
الفترة املاضيــة اإلقرار بفوز 

بايدن.
وكانت مديرة الوكالة إميلي 
مورفي قد أعلنت عقب إجراء 
االنتخابــات، أنها لــم تتمكن 
من معرفة الفائز، واســتندت 
الوكالة إلى تقييم أحد معدي 
قانون االنتقال الرئاسي الذي 
قال انه «عندما تكون املنافسة 
متقاربــة، ال يتخذ املســؤول 

قرارا».
إدارة تتبــع  وGSA هــي 
التنفيذي، ومديرتها،  اجلهاز 
عينها ترامب، لكنها ال يفترض 
أن تكــون مسيســة ومهمتها 
هي تسهيل االنتقال الرئاسي 
الــوكاالت  عمــل  وتســيير 

الفيدرالية.
وبشــكل عــام، مــا يعنيه 

أمننــا  مصالــح  ومراجعــة 
القومي».

وتقول شــبكة «ســي بي 
أس» إن عــدد موظفي الفريق 
االنتقالي لترامب، في ٢٠١٦، بلغ 
٣٢٨ موظفا وقد قاموا بالعمل 
مع ٤٢ وكالــة حكومية. وفي 
عــام ٢٠٠٨، قــدر عــدد فريق 
أوباما بنحو ٣٤٩ موظفا كانوا 

ينسقون مع ٦٢ وكالة.
ورغم تخليه عــن موقفه 
الرافض منذ أسبوعني لإلفراج 
عــن الدعــم، في خطــوة غير 
مسبوقة في التاريخ األميركي، 
إال أن الرئيــس اجلمهوري لم 
يعتــرف بعد مباشــرة بفوز 
خصمه الدميوقراطي. وتوعد 
في تغريدة مبواصلة «املعركة»، 
فيما يستمر بتقدمي الشكاوى 
القضائيــة إلثبــات حصــول 
تزوير في االنتخابات، لكن دون 
جدوى تذكر. وكتب ترامب في 
تغريــدة ان «قضيتنا متضي 
بقــوة وســنواصل املعركة.. 
وأنــا أؤمن بأننا ســننتصر، 
لكن ملصلحــة بالدنا، أوصي 
بــأن تقــوم إميلــي وفريقهــا 
مبــا يلزم عمله فيمــا يتعلق 

وأعقبت سلسلة من الهزائم 
املدوية لترامــب داخل أروقة 
احملكمة العليا التي أقرت بفوز 
بايدن في الواليات الرئيسية 

مثل جورجيا وميتشيغان.
وقالــت «ان ترامــب قــام 
خــالل األيــام املاضيــة بجهد 
غير مســبوق إللغــاء نتائج 
االنتخابات من خالل التقاضي، 
والضغط العلني على مسؤولي 
االنتخابات في الوالية، إال أن 
جميع تكتيكاته في هذا الشأن 

أثبتت فشلها حتى اآلن».
وقــد ازداد أعضاء مجلس 
الشــيوخ اجلمهوريون الذين 
انضموا للداعني لبدء املرحلة 
االنتقاليــة، مبــن فيهم روب 
بورمتــان من واليــة أوهايو 
والمار ألكسندر من تينيسي 
وشيلي مور كابيتو من وست 

فرجينيا.
وقــال بورمتــان «إنــه ال 
يوجد دليــل، حتى اآلن، على 
أي أعمال تزوير أو مخالفات 
واســعة النطاق من شأنها أن 
تغير النتيجة في أي والية»، 
ودعا إلى بدء عملية االنتقال 

رسميا.

بالبروتوكوالت األولية وأبلغت 
فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته».
ووصف أحد مستشــاري 
ترامب اخلطوة بأنها مشابهة 
ملا مت إطالع املرشــحني عليه 
أثناء احلملة االنتخابية، وقال 
ان تغريدة ترامب لم تكن إقرارا 

بالهزمية.
وردا علــى ذلــك، وصفت 
حملة بايدن تصريحات ترامب 
األخيرة بأنها «خطوة ضرورية 
لبــدء معاجلة التحديات التي 
تواجــه أمتنــا، مبا فــي ذلك 
الســيطرة على الوباء وإعادة 
اقتصادنا إلى املسار الصحيح».
صحيفــة  واعتبــرت 
«فاينانشيال تاميز» البريطانية 
أمس اخلطوة رضوخا لضغوط 
اجلمهوريــني، وقالت ان بيان 
ترامــب الــذي لم يصــل إلى 
حد إعالن رســمي بخسارته، 
جــاء بعد أن صــادق مجلس 
والية ميتشيغان على نتائج 
انتخابــات الوالية، فضال عن 
ضغوط أعضاء مجلس الشيوخ 
اجلمهوريني، جنبا إلى جنب 
مع قادة األعمال، على ترامب 

لبدء االنتقال السلمي.

كمــا دعا ألكســاندر، الذي 
سيتقاعد بعد هذا العام، ترامب 
إلى «وضــع مصلحــة البالد 
الشــعب  أوال»، مضيفــا «أن 
األميركــي ســيقدر آخر عمل 
تقوم به وانــت تنهي مهمتك 

في احلياة العامة».
وســبق املوقف املســتجد 
اعــالن بايــدن  مــن ترامــب 
الدفعــة األولــى مــن اعضاء 
ادارته والعديد منهم عمل في 
إدارة الرئيــس بــاراك أوباما، 
مثــل أنتونــي بيلنكــن الذي 
سيكون وزير اخلارجية املقبل، 
وجانيت يلني التي ســتتولى 

وزارة اخلزانة.
وسيعود وزير اخلارجية 
األسبق جون كيري (٧٦ عاما) 
أيضا إلى البيت األبيض بصفة 
مبعوث خاص للرئيس لشؤون 
املناخ، في مؤشر على األهمية 
التي يوليها بايدن لهذا امللف.

وقال بايدن بعدما أعلن عن 
كبرى أسماء إدارته «أنا بحاجة 
لفريق جاهز منذ اليوم األول»، 
مكــون مــن أشــخاص «ذوي 
خبــرة ويجيدون التعامل مع 

األزمات».

ترامب يرضخ لضغوط اجلمهوريني لكنه يرفض اإلقرار بالهزمية: «أؤمن بأننا سننتصر»

(ا.ف.پ) الرئيس األميركي املنتخب جو بايدن ونائبته كاماال هاريس في اجتماع افتراضي مع ُعمد املدن االميركية في ويلمينغتون  بديالوير 

إعالن GSA هو تنويه احلكومة 
الفيدرالية ببــدء االنتقال من 
إلــى  إدارة برئاســة ترامــب 
أخرى برئاسة بايدن، وانطالق 
التعاون بني فريقي املرشحني، 
إضافة إلى توفير ٦٫٣ ماليني 
دوالر مــن التمويل الفيدرالي 

للفريق االنتقالي.
وســتتولى اإلدارة توفير 
مساحة مكتبية في واشنطن 
لهــذا الفريق والتنســيق مع 
الوكاالت الفيدرالية للتخطيط 

لتغييرات محتملة. 
وستســمح للفريــق ببدء 
االستعدادات الضرورية قبل 
املتوقع  الرســمي،  التنصيب 
فــي ٢٠ يناير، والوصول إلى 
معلومات اســتخبارية حول 

التهديدات في العالم.
يوهانيــس أبراهــام، مــن 
فريــق بايــدن االنتقالي، قال 
ان اإلجراء يعنــي بدء عملية 
االنتقــال رســميا والعمل مع 

الوكاالت الفيدرالية. 
وأضاف «سيبدأ املسؤولون 
في الفريق االنتقالي االجتماع 
مــع املســؤولني الفيدراليــني 
ملناقشــة االســتجابة للوباء، 

بلينكن.. ديبلوماسي فرانكوفوني شغوف مبوسيقى الروك يتولى ترميم ما أفسده ترامب
واشــنطن - أ.ف.پ: تنتظر أنتوني بلينكن 
الذي عينه الرئيس األميركي املنتخب جو بايدن 
وزيرا للخارجية مهمة صعبة إلصالح العالقات 
مع حلفاء تقليديني للواليات املتحدة التي تعرضت 
لهزة في عهد دونالد ترامب، وهو فضال عن كونه 
ديبلوماســيا مخضرما ميلك شغفا بآلة الغيتار 
وميوال تدخليــة. وعلى بلينكن الذي يعمل منذ 
وقت طويل مستشارا للرئيس املنتخب، أن يردم 

الهوة التي خلفتها إدارة ترامب.
وبحضور يوصف بالالئــق واألنيق، يبدو 
«توني» بلينكــن الفرانكوفوني البالغ من العمر 
٥٨ عاما نقيض سلفه مايك بومبيو، األكثر خشونة.

ويقول صديقه منذ الطفولة روبرت مالي الذي 
يديــر مركز األزمات الدولية «ال ميكن للمرء أن 
يكون أشد لطفا وتواضعا وتكتما منه»، مضيفا 
«ال أحــد يذكر أنه رآه قط فــي نوبة غضب أو 

فاقدا ألعصابه».

أعرب بلينكن الذي كان مســاعدا في وزارة 
اخلارجية في عهد أوباما مرارا في الســابق عن 
تأييده لتدخل عسكري أميركي في سورية حتت 

عنوان حماية حقوق اإلنســان. وحذر 
أكثر من مرة من أن «القوى العظمى 

ال تخادع» في إطار حديثه عن 
امللف السوري الذي قرر أوباما 
التدخل فيه بشكل محدود في 

نهاية املطاف.
لكن قرار إدارة أوباما ترك 
شــيئا من املرارة في صدر 

بلينكن الذي قال في مايو في 
مقابلة مع محطة سي بي إس «لقد 

فشلنا في منع وقوع كارثة إنسانية 
مريعة»، مضيفا «هذا أمر لن أنساه أبدا».

ويعود متسكه بحماية حقوق اإلنسان خصوصا 
من قصة زوج والدته سامويل بيسار الذي كان 

من بني أصغر الناجني سنا من محرقة اليهود.
واســتقر هذا احملامي املختــص بالعالقات 
بني الغــرب واالحتاد الســوفياتي، املولود في 
پولندا، مع عائلته فــي باريس، حيث 
تلقى أنتونــي بلينكن تعليمه في 
مدرسة جانني مانويل العريقة، 
فيما كانــت الواليات املتحدة 
تخوض حــرب ڤيتنام. والد 
بلينكن البيولوجي مصرفي 
أعمال كبير، أما والدته جوديث 
بيســار فقد أدارت لسنوات 
املركــز األميركي في باريس، 

وهي مؤسسة ثقافية وفنية.
وفي باريس، بدأ شغف بلينكن 
باملوسيقى. هناك خاض غمار اجلاز ومنا 
حبه للروك، لدرجة أنــه كتب على صورته في 
كتاب التخرج من الثانوية جملة من أغنية لفرقة 

الروك البريطانية الشهيرة «بينك فلويد». رافقه 
هذا الشغف إلى واشــنطن، حيث لعب الغيتار 
في فرقة كانت تستعيد أغاني كالسيكية لفرقة 
«بيتلز»، واستغل وقت فراغه خالل فترة الوباء 
لتأليف أغانيه اخلاصة، التي القت جناحا نسبيا.

ويستمع ما متوسطه ٥٠ شخصا في األسبوع 
على منصة «سبوتيفاي» ألغنيتي «أب بلينكن»، 
اسمه «الفني»، اللتني تندرجني في إطار موسيقى 

الروك يؤديها بصوته.
تلقى أنتوني بلينكن تعليمه في جامعة هارفرد، 
ما مهد له ملسيرة مهنية في مجال احملاماة ومن ثم 
السياسة، حيث عمل خصوصا في جلنة الشؤون 
اخلارجية في مجلس الشــيوخ حني كان بايدن 

عضوا فيها.
وأقر خالل مؤمتــر في العام ٢٠١٧ أن قصة 
زوج امه الذي جنا من معسكري أوشفيتز وداخاو 

ومتكن من الفرار، قد أثرت به بشكل عميق.

بايدن ينتقي ثنائيًا متناغمًا إلدارة 
السياسة اخلارجية األميركية

واشنطن - رويترز: وقع اختيار الرئيس االميركي املنتخب 
جو بايدن على اثنني من كبار مســؤولي األمن القومي هما: 
انتوني بلينكن لتولي وزارة اخلارجية وجيك سوليفان ليكون 
مستشارا لألمن القومي. ومن املعروف أنهما يقدران الزمالة 
ويؤيدان التحالفات األميركية وأن خيارهما األول حلل املشاكل 

هو الديبلوماسية.
ويحظى االثنان باإلشادة لبراعتهما في االهتمام بالتفاصيل 
وهي صفة صقلها بلينكن بصفة خاصة خالل خدمته الطويلة 
فــي مجلس األمن القومي بالبيــت األبيض وجلنة العالقات 
اخلارجية مبجلس الشيوخ. غير ان بعض املنتقدين يتساءلون 
عن الكيفية التي سيحقق بها االثنان النقلة إلى صدارة املناصب 

القيادية في األمن القومي األميركي.
وفيما يلي بعض القضايا السياسية التي سيواجهها بلينكن 
وسوليفان، الذي عمل في وزارة اخلارجية ثم كبير مستشاري 
السياسة اخلارجية لبايدن في إدارة أوباما، وهما يسعيان لطي 
صفحة السياســة اخلارجية التي اتسمت في بعض األحيان 

بالفوضى في عهد الرئيس دونالد ترامب.
الصني: من املتوقع أن تكون الصني التحدي الرئيسي أمام 
فريق السياســة اخلارجية فــي إدارة بايدن في وقت هوت 
فيه العالقات بني واشــنطن وبكني إلى أدنى مستوياتها منذ 

عشرات السنني.
ورغم أن ترامب حذر مرارا خالل احلملة االنتخابية من 
أن انتصار بايدن سيعني أن الصني «ستمتلك أميركا»، فقد 
قال بلينكن وسوليفان إن إدارة بايدن لن تكون أبدا خصما 
ضعيفا أمام بكني. ووعد االثنان بأن يطبق بايدن سياسة أكثر 
متاسكا جتاه الصني على النقيض من نهج ترامب الذي اتسم 
في بعض األحيان بالتفكك وتباين بني خوض حرب جتارية 

مريرة وإهالة الثناء على الرئيس الصيني شي جينبينغ.
ومن املتوقع أيضا أن يبلور االثنان دعم احللفاء للضغط 
على بكني الحترام األعراف الدولية في قضايا مثل التجارة 
وهوجن كوجن وبحر الصني اجلنوبي وفيروس كورونا وحقوق 

اإلنسان.
روسيا: من املتوقع أن يرسم بلينكن وسوليفان سياسة أكثر 
تشددا جتاه روسيا. إذ إن بايدن لم يترك مجاال للشك في أنه 
يعتبر الرئيس الروسي فالدميير بوتني من خصوم الواليات 
املتحدة عندما قال قبل االنتخابات «سأوضح خلصومنا أن 
أيام التودد مع املستبدين قد ولت». وخالل سبتمبر املنصرم 
قال بلينكن، الذي كان يعمل ضمن فريق أوباما عندما ضمت 
روسيا شــبه جزيرة القرم في نزاع مع أوكرانيا، إن بايدن 
يؤمن بالتصدي لعدوان موسكو بوسائل من بينها العقوبات.

كما اتهم روسيا في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس التلفزيونية 
«مبحاولة استغالل ما نواجهه من صعوبات».

إيران: كان ســوليفان من األعضاء الرئيسيني في فريق 
املفاوضات السرية التي أفضت إلى االتفاق النووي اإليراني املوقع 
عام ٢٠١٥ وقد طالب هو وبلينكن بالعودة إلى الديبلوماسية مع 
طهران. ومع االنسحاب من االتفاق أعاد ترامب فرض العقوبات 
األميركية على إيران وفرض عقوبات جديدة عليها أيضا في 
محاولة باءت بالفشل حتى اآلن إلرغامها على التفاوض. وقد 
قال بايدن إنه سيعاود االنضمام لالتفاق إذا استأنفت إيران 
أوال االلتــزام حرفيا باالتفاق. وســيعمل بايدن مع احللفاء 
«لتقوية االتفاق ومتديده وفي الوقت نفسه التصدي بفاعلية 

ألنشطة إيران األخرى املزعزعة لالستقرار».
كوريا الشــمالية: هاجــم بلينكــن تواصــل ترامب مع 
الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونــغ أون وقال إن لقاءات 
القمة غير املســبوقة التي عقدها معــه أخفقت في حتقيق 
أي تقدم في نزع الســالح النووي الــذي متلكه بيوجنياجن 
وزجــت بالواليات املتحــدة في أخطار أكبــر من ذي قبل.

غير أنه ليس من الواضح كيف سيتعامل بلينكن وبقية أعضاء 
فريق بايدن مع كوريا الشــمالية. فقد وعد بلينكن بالتعاون 
الوثيــق مع احللفاء والضغط علــى الصني من أجل «فرض 
ضغوط اقتصادية حقيقية» لدفع بيوجنياجن إلى مائدة التفاوض.

أفغانستان: سيجد فريق األمن القومي في إدارة بايدن نفسه 
أمام قرارات صعبة فيما يتعلق بأفغانستان التي قرر ترامب 
األسبوع املاضي خفض عدد القوات األميركية فيها إلى ٢٥٠٠ 
جندي من ٤٥٠٠ جندي بحلول منتصف يناير ٢٠٢١ في خطوة 
تضعف قدرة كابول وواشنطن على الضغط على حركة طالبان.

والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت إدارة بايدن ستنفذ بنود 
االتفاق الذي توصلت إليه الواليات املتحدة وحركة طالبان في 
مارس وتسحب القوات األميركية كلها من أفغانستان بحلول 
٢٠٢١ دون إلزام طالبان بتعهداتها بخفض العنف وقطع صالتها 
مع تنظيم القاعدة واجلماعات املتطرفة األخرى التي قد تشكل 

خطرا على املصالح األميركية.
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

وزير اخلارجية السعودي: لبنان يحتاج إلى ُحْكم جيد
بيروت - عمر حبنجر

حسمت نتائج االنتخابات 
الرئاســية األميركيــة، بينما 
اللبنانيــة  بقيــت احلكومــة 
معلقــة على جــدار االنتظار، 
دون أن تنفع محاوالت إنعاش 
الفرنسية، بالتنفس  املبادرة 
االصطناعــي، املتمثل ببعض 
املرونــة، حيال ناظر العملية 
احلكوميــة املرتبــط بعوامل 

خارجية.
في هــذا الوقــت األطراف 
السياسية، الالعبة على احللبة 
اللبنانيــة، تتبــادل األدوار 
«الدونكشوتية»، فريق يبالغ 
في اإلصــرار علــى «التدقيق 
اجلنائــي» مبســببات انهيار 
مالية الدولــة، وآخر يعتصم 
آمــال أن يســمع  بالصمــت، 
صــراخ اآلخــر أوال، وثالــث 
قتــل «التحقيــق اجلنائــي» 
ثم مشــى بجنازته، بل وراح 
يلطم وينتحب على «شهيد» 
الفساد املظلوم، وفي النهاية 
التقــى اجلميع في قاعة تقبل 
التعازي ويا دار ما دخلك شر. 
رئيــس اجلمهورية ميشــال 
عون، تفرد باالبتعاد عن هذه 
اجلوقة، ليتوجه برسالة إلى 
مجلس النواب هي الثانية في 
عهده، مؤكدا الرغبة في إجراء 
التحقيق اجلنائي، واللهم اشهد 
اني بلغت. وفي رسالته شدد 
عون على أنه «يجب التعاون 
مع السلطة اإلجرائية لتمكني 
الدولــة مــن إجــراء التدقيق 
احملاسبي اجلنائي في حسابات 
«مصرف لبنــان»، والتدقيق 
ينســحب إلــى ســائر مرافق 
الدولة العامة حتقيقا لإلصالح 
املنشود وبرامج املساعدات التي 

يحتاجها لبنان راهنا».
وتوجــه عــون للنــواب 
بالقول: «التدقيق احملاســبي 
اجلنائي ضروري كي ال يصبح 

اتخاذها القرارات املالئمة عند 
الضرورة العاجلة».

مــن جانبــه، دعــا رئيس  
مجلس النواب   نبيه بري  الى 
جلســة عامة اجلمعــة املقبل 
ملناقشة مضمون رسالة  رئيس 
اجلمهورية  التخاذ املوقف أو 
اإلجراء او القرار املناسب، كما 
قرر بري رفد املســرح بعقدة 
ان اســتمرار  ـ جديــدة، لضمـ
مسلســل االنتظــار، بدعــوة 
اللجان النيابيــة الى اجتماع 
للبحث بقانون انتخابات جديد 
على أساس النسبية، ما ترتب 
عليه التمام األحزاب والتيارات 
املسيحية، من «قوات» وتيار 
حر وكتائب التي اعتبرتا مثل 
هــذه الدعوة في هــذا الوقت 
املبكر على االنتخابات، نوعا 
من «الزكزكة» لدعاة التدقيق 
اجلنائــي حلســابات مصرف 

لبنان. 
وقــد لفــت أمــس، تقدمي 

تستطيع فرض إرادتها على أي 
حكومة، ومن هنا أعتقد أنه من 
دون إصالحات هيكلية تعالج 
هذه املشكلة األساسية، األفراد 

ليسوا هم املسألة».
ورأى أن «أهم ما ميكن لبنان 
القيام به هو مساعدة نفسه»، 
مؤكدا «لبنان يستحق أن يكون 
من أكثر البلــدان ازدهارا في 
املنطقة ولكنه يحتاج إلى حكم 
جيد». وانضم األمني العام لألمم 
املتحدة انطونيو غوتيريس 
الى مطالبي القادة اللبنانيني 
بتسريع تشكيل حكومة جديدة 
قادرة على تنفيذ اإلصالحات 
واالستجابة لرغبات الشعب 
اللبناني. ولكن على من يقرأ 
غوتيريس مزامره؟ ولو أنصف 
األمــني العــام لــألمم املتحدة 
لتوجه إلى قيادات الدول، التي 
توجه إرادات القادة اللبنانيني 
التائهني فــي غابة لعبة األمم 

القائمة على أرضهم.

العربية الســعودية  اململكــة 
رؤيتها للوضع في لبنان، حيث 
رأى وزير اخلارجية السعودي 
صاحب السمو األمير فيصل 
بن فرحان، في رده على سؤال 
خــالل مقابلة مــع الصحافية 
األميركية هادلي غامبل حول 
دعــم اململكة للرئيس ســعد 
احلريــري في الســابق، وهل 
تعتقدون أنه الرجل املناسب 
إلخراج لبنان من أزمته فقال: 
«األمــر ال يتعلــق بفــرد، بل 
األهم أن يكــون هناك تغيير 
حقيقي في كيفية عمل اجلسم 

السياسي اللبناني».
وأضاف: «اآلن لدينا حالة 
حيث ان نظام احلكم في لبنان 
يركز في شــكل أساسي على 
تقدمي الغطاء حلزب اهللا، وهو 
ما يقــوض الدولــة بالكامل، 
فالدولة تعج بالفساد وسوء 
اإلدارة بفعــل ســيطرة حزب 
عليها، هو ميليشــيا مسلحة 

عون وّجه رسالته لـ «النواب»: ما حصل للتدقيق اجلنائي نكسة خطيرة.. وبري يدعو إلى جلسة عامة اجلمعة

صورة مأخوذة من ڤيديو لوزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان خالل مقابلة مع الصحافية األميركية هادلي غامبل

لبنان في عــداد الدول املارقة 
أو الفاشــلة في نظر املجتمع 
الدولي، واستمرار التمنع عن 
تســليم املستندات إلى شركة 
التدقيق أدى إلى عدم متكنها 
من املباشرة مبهمتها.. ثم أنهت 
العقد». واعتبر أن «ما حصل 
انتكاسة خطيرة ملنطق الدولة 
ومصالــح الشــعب اللبناني، 
والتدقيق احملاسبي اجلنائي 
بات من مســتلزمات تفاوض 
النقد  الدولــة مــع صنــدوق 
الدولي، وفقدان الثقة بالدولة 
وســلطاتها ومؤسســاتها لن 
يقتصر على الداخل بل يصبح 

الزمة لدى املجتمع الدولي».
وطالب عون مناقشة هذه 
الرســالة في مجلــس النواب 
وفقا لألصول واتخاذ املوقف 
أو اإلجراء أو القرار في شأنها، 
الفتا الى ضرورة التعاون مع 
الســلطة اإلجرائيــة «التي ال 
يحول تصريف األعمال دون 

كتب وحديقة.. نازح سوري يحاول استنساخ منزل طفولته في خيمة
أطمة - أ.ف.پ: بني أشجار زيتون 
معمرة في شمال غرب سورية، يعزف 
الشاب وســام دياب على العود بينما 
حتيط به نباتات زرعها واعتنى بها على 
مدخل خيمته، في محاولة جلعلها تشبه 
منزله الذي نزح منه على وقع املعارك 

قبل سنوات.
وداخل اخليمة في منطقة أطمة على 
احلدود مع تركيا، رتب وسام (١٩ عاما) 
عشرات الكتب على طاولة زينها بغطاء 
أبيض اللــون وبنبتة الصبار مزروعة 

في أحواض صغيرة.
ويقول الشاب، لوكالة فرانس برس، 
«نشأت في منزل يشبه ما جعلت اخليمة 
عليه اليوم، كان لدينا حديقة ومكتبة، 

لكن منزلنا أجمل بكثير».
قبل أربع سنوات، نزح وسام وعائلته 

من قريته كفر زيتا في شــمال حماة 
بعد مقتل شقيقه جراء قصف لقوات 
إلى مخيمات  العائلــة  النظام. وجلأت 
النزوح املكتظة في شــمال إدلب حيث 

يعيش نحو مليون ونصف نازح.
وانتقلت العائلة مجددا قبل ثمانية 
أشهر إلى حقل زيتون، بعيدا عن اكتظاظ 
املخيم، وخشــية من تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد. لكن وسام اختار هذه 
املرة أن يخصص لنفسه خيمة محاذية 

لتلك التي يسكنها والداه وشقيقتاه.
ان  ويقول «حاولت قدر املستطاع 
أجعلها أشــبه مبنزلنا القدمي.. محاولة 
مني لالستقرار» بعد أربع سنوات من 
النزوح، رغم إدراكه أن «اخليمة ال تغني 
أبدا عن املنزل وإن كانت على مستوى 

من اجلمال والترتيب».

يستعرض الشاب عبر هاتفه اجلوال 
صورا ملنزل عائلته املدمر في كفر زيتا، 
ويتذكر كيــف اكتفت العائلة بإحضار 
حاجياتهــا الضرورية، قبــل أن تلوذ 

بالفرار.
ويقول «حــني تهجرنا، متكنت من 
احضار بضعة كتب فقط. هنا، بدأت من 
الصفر. اشتريت نباتات وكتباً من جديد».

ويضيف «أصبح لدي مكتبة، وعدت 
الى القراءة والزراعة وأحضرت الورد 

أيضا ونبتة الصبار».
في مكتبته املتواضعة، يحتفظ وسام 
بـ٨٥ كتابا من روايات ومراجع دينية 
ومدرســية وبينها رواية «كافكا على 
لهاروكي موراكامي واملجلد  الشاطئ» 
األول من االعمــال الروائية املترجمة 

للروسي فيودور دوستويفسكي.

بـ ١٠ مليارات دوالر.. مصر تدّشن
شركة «نيرك» لصناعة السكك احلديدية

انفجار ضخم يهّز مدينة الباب ُيوقع قتلى وجرحى 
بينهم قائد شرطة في املعارضة

القاهرة ـ هالة عمران وناهد إمام

شهدت وزيرة التخطيط 
والتنميــة االقتصادية هالة 
الســعيد ووزير النقل كامل 
الوزير، مراسم توقيع عقد 
الوطنية  الشــركة  تأسيس 
لصناعات السكك احلديدية 
بــني الهيئة العامة للمنطقة 
االقتصادية لقناة السويس 
وصندوق مصر الســيادي، 
والقطاع اخلاص متمثال في 
املساهمني (شركة سامكريت 
لالستثمار، شركة حسن عالم 
القابضة، شركة أوراسكوم 
لإلنشاءات، وشركة كونيكت 
للتكنولوجيا واملعلومات).

جــاء ذلــك علــى هامش 
 Cairo ICT فعاليات معرض
والــدورة الثالثــة ملعــرض 
ومؤمتــر تكنولوجيا النقل 

.Trans MEA الذكي ٢٠٢٠
مــن:  كل  العقــد  وقــع 
م.يحيى زكي رئيس املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس 
ورئيس مجلس إدارة الشركة 
الوطنية لصناعات الســكك 
احلديديــة «نيــرك» وأمين 
التنفيذي  املديــر  ســليمان 
الســيادي،  لصندوق مصر 
ود.أحمد فكري عبد الوهاب 
العضو املنتدب لشركة نيرك 
وشرق بورســعيد للتنمية 
القطــاع اخلاص  وشــركاء 
ميثلهم م.كرمي سامي سعد 
رئيس مجلس إدارة شركة 
لالســتثمار،  ســامكريت 
م.عمرو عصام حسن عالم 
العضو املنتدب لشركة حسن 
عالم القابضة، م.أسامة بشاي 
رئيس مجلس إدارة والعضو 
املنتدب لشــركة أوراسكوم 
لإلنشاءات، ومصطفى علي 
مصطفــى موســى العضو 
املنتــدب لشــركة كونيكت 

للتكنولوجيا واملعلومات.
ويهــدف هــذا املشــروع 
(نيرك) إلى تعميق وتوطني 
صناعــة الســكك احلديدية 
في مصر، خاصة الوحدات 
الكهربائي،  املتحركة باجلر 
مبا يؤمــن متطلبات الدولة 
املصريــة فــي هذا الشــأن، 

وكاالت: هــز انفجــار كبيــر مدينة 
الباب التي تســيطر عليهــا املعارضة 
بريف حلب الشــرقي أمس وأسفر عن 
ســقوط قتلى وجرحــى بينهم ضابط 
فــي اجليش الوطني املعــارض.  وقال 
مصدر في الدفاع املدني التابع للمعارضة 
السورية لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) 
إن السيارة انفجرت على مفرق قباسني 
مبدينة الباب، متوقعا ارتفاع حصيلة 
الضحايا لوجود مصابني في حالة حرجة.

وأضاف املصدر أن االنفجار أدى إلى 
تدمير مبنى وحدوث أضرار كبيرة في 

عشرات املنازل مبحيط االنفجار.

من جهته، نقل موقع «عنب بلدي عن 
يحيى القبالوي، وهو متطوع من «الدفاع 
املدني» املعروف بـ «اخلوذ البيضاء»، 
مقتل خمســة أشخاص من بينهم قائد 
مخفر شرطة بزاعة، وأصيب عشرون 

آخرون على األقل جراء االنفجار.
وتــداول رواد فــي «تويتر» صورا 
ومقاطع مصورة تظهر أعمدة من الدخان 
املتصاعدة من االنفجار الذي هز املدينة.

بدوره، أكد املرصد السوري حلقوق 
اإلنســان مقتل «رئيس مخفر بزاعة»، 
جراء انفجار سيارة ملغمة كان يستقلها. 
وقالت شبكة «شام» االخبارية «استشهد 

قائد قوى الشرطة واألمن العام احمللية 
في مدينة بزاعة وذلك إثر انفجار يرجح 
أنه ناجت عن سيارة مفخخة في مدينة 

الباب بريف حلب الشرقي».
وقال ناشطون إن القيادي في الشرطة 
املدنية هو ضابط برتبة مالزم أول يدعى 
فراس شمس الدين، وينحدر من مدينة 
القصير بريف حمص اجلنوبي الغربي.

وأشارت صفحات محلية إلى سقوط 
قتلى وجرحى بني صفوف املدنيني جراء 
انفجار سيارة مفخخة على مفرق قباسني 
في الباب، وبثوا صورا تظهر مشــاهد 

من االنفجار.

وحتويــل مصر إلــى مركز 
لصناعــات وتكنولوجيات 

السكك احلديدية.
ونوهت بدور الصندوق 
الســيادي، حيــث أكدت أنه 
يســعى إلــى خلق ثــروات 
لألجيــال املســتقبلية عــن 
طريق تعظيم االستفادة من 
القيمــة الكامنة في األصول 
املســتغلة وغير املســتغلة 
في مصر وحتقيق فوائض 
مالية مســتدامة، وذلك من 
خــالل تصميــم منتجــات 
استثمارية فريدة من نوعها، 
كمــا يســتهدف الصنــدوق 
حتقيق عوائد مالية مستدامة 
على املدى الطويل من خالل 
محفظة متوازنة ومتنوعة، 
حيــث متوقــع أن تصــل 
االستثمارات في هذه الشركة 
إلى ١٠ مليارات دوالر خالل 

السنوات القادمة. 
الــى ذلــك، نفــى املركز 
الــوزراء  اإلعالمــي ملجلس 
املصري مــا تداولته بعض 
املواقع اإللكترونية وصفحات 
التواصــل االجتماعــي مــن 
منشــور منســوب ملجلس 
الوزراء يزعم تعليق جميع 
التي من شــأنها  الفعاليات 
إقامة أية جتمعات وتعليق 

املــدارس  فــي  الدراســة 
واجلامعــات ومنح إجازات 
للموظفــني وذلك فــي إطار 
إجــراءات مكافحة ڤيروس 

كورونا.
وقد نفى مجلس الوزراء 
تلــك املعلومــات فــي بيان 
لها امس مؤكدا أن املنشور 
املتداول مزيف، وغير تابع 
نهائيا ملجلس الوزراء، وأنه 
لم يتــم إصــدار أي قرارات 
بهــذا الشــأن، مشــددا على 
أن كافــة الفعاليــات قائمة 
كمــا هــي بشــكل طبيعي، 
مــع االلتــزام بتطبيق كافة 
اإلجراءات الوقائية والتدابير 
االحترازيــة، وأن الدراســة 
مستمرة باملدارس واجلامعات 
وفق القواعــد احلالية دون 
تغيير، وأن العمل في جهات 
الدولة املختلفة يسير وفق 
التعليمات واإلجراءات املقررة 

سلفا.
وأشار إلى قيام اجلهات 
املعنيــة برصــد ومتابعــة 
مــدى االلتــزام باإلجراءات 
االحترازية للحد من انتشار 
ڤيــروس كورونا مع اتخاذ 
القانونية  كافة اإلجــراءات 
الالزمــة حــال رصــد أيــة 

مخالفات.

«ال صحة لتعليق جميع الفعاليات والدراسة ومنح إجازات للموظفني كإجراءات ملكافحة كورونا»

(أ.ف.پ) سوريون يتفقدون موقع االنفجار في مدينة الباب أمس 

وزيادة القدرة على التصدير 
حيــث  ودوليــا،  إقليميــا 
تستهدف الدولة إنشاء قاعدة 
صناعية مجهزة تكنولوچيا 
ولوچيستيا في هذا القطاع 
الستقبال الشركات العاملية 
من أصحاب التكنولوجيا في 
مجال صناعة مركبات السكك 
احلديديــة ومســتلزماتها 
وإنتاجهــا محليا، بنســبة 
تصــل إلــى ٤٠٪ مبوجــب 
لتلبيــة  تصنيــع  عقــود 
االحتياج احمللي واإلقليمي 
واألفريقي في ظل االحتياج 
القــادم والتغيرات اجلديدة 
في هــذا املجال، ما يســاهم 
في توطني هــذه الصناعات 
لتلبية احتياجات األسواق 
احمللية واإلقليمية واملساهمة 
في زيادة الدخل القومي وكذا 
إتاحــة فــرص تصنيعيــة 
جديــدة للمصانــع العاملة 

في هذا املجال.
وعقــب توقيــع العقــد، 
أكدت وزيرة التخطيط ـ في 
بيان مشترك لوزارتي النقل 
والتخطيطـ  أن نشأة الشركة 
تأتي بغرض القيام بتصنيع 
وإصالحات عربات الســكك 
احلديدية وإحاللها وجتديدها 
بهدف توطني تلك الصناعة 

مصدر أمني لـ «األنباء»: وفد من «اخلارجية األميركية» 
زار اللواء إبراهيم مؤكدًا الثقة والتقدير له

املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم مستقبال سفيرة أميركا في لبنان دوروثي شيا (محمود الطويل)

بيروت - داود رمال

كشف مصدر امني رفيع املستوى 
لـ «األنباء» عن ان وفدا ديبلوماسيا 
من وزارة اخلارجية األميركية وصل 
الى بيروت امس االول، والتقى اللواء 
عباس ابراهيم، وتناول زيارته األخيرة 
الى واشــنطن وما رافقها من اخبار 
وحتليــالت، وجرى اســتكمال ما مت 
التباحث بشــأنه مــن مواضيع تهم 

اجلانبني.
الوفــد  «ان  املصــدر  وأوضــح 
الديبلوماسي متنى خالل لقائه اللواء 
ابراهيــم أال يؤثــر مــا مت التداول به 
اعالميا بعد الزيارة السيما التسريبات 
عن عقوبات ستفرض على املدير العام 
لالمن العام، علــى امللفات التي يتم 

التنســيق حولها مع اللواء ابراهيم، 
مؤكدا ان الثقة والتقدير اللذين يتمتع 
بهمــا املدير العام لألمــن العام لدى 
االدارة االميركية، ايا تكن التوجهات، 
ينبعان من مصداقية اللواء ابراهيم 
وادائه في كل امللفات التي عمل عليها 
بالشــراكة مع نظرائه فــي الواليات 
املتحدة االميركية، وصوال الى العالقة 
مع مستشــار االمن القومي روبيرت 

اوبراين».
ولفت املصدر الى انه واســتكماال 
لزيارة الوفد الديبلوماسي االميركي 
امــس الســفيرة االميركية  «قامــت 
دوروثي شــيا بزيارة اللواء ابراهيم 
في مكتبه. وجرى خالل اللقاء البحث 
في قضايا مشتركة باإلضافة إلى نتائج 
زيارة اللواء ابراهيم إلى واشنطن».
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ناصر العنزي

حقــق العربــي ما يريــده من 
مواجهة الصليبخات وخرج فائزا 
بهدف نظيف ضمن منافسات اجلولة 
الثامنة لــدوري stc «التصنيف»، 
وعزز رصيــده بـ ٣ نقــاط غالية 
رفعت رصيده إلى ١٤ نقطة وضعته 
في املركز الثالث مؤقتا على ترتيب 
اجلدول العام للمسابقة، في حني 
دخل الصليبخــات دوامة الهبوط 
للدرجة األولى بعدما توقف رصيده 
عند ٤ نقــاط. ودفع اجلهاز الفني 
لـ«األخضر» بعنصرين جديدين في 
تشكيلته األساسية وهما احلارس 
علي جراغ وسلمان العوضي، كما 
لعب محمد صفر أساسيا في اجلهة 
اليسري إلى جانب عناصره السابقة 
والتي غــاب عنها الليبــي الهادي 
السنوســي، ووجــد «األخضــر» 
الوصــول ملرمــى  صعوبــة فــي 
الصليبخات خالل الشــوط األول 
بعدمــا أحكــم الصليبخات إغالق 

منطقة اجلزاء بوجود طالل نايف 
وأبوبكر واريك بوكا مما أفسد على 
«األخضــر» بنــاء هجماته، وفتح 
جمعة عبود ومحمد صفر جبهتني 
في اجلهتني اليمنى واليسرى ولكن 
عدم حيويــة مهاجمي «األخضر» 
خصوصا سيدرك هنري لم ميكنه 
من هز شباك الصليبخات إال متأخرا 
عن طريق محترفه سيكو كيتا الذي 
أحسن تسديد كرة ثابتة من زاوية 
صعبة حاول احلارس داود اخلالدي 
التصدي لها ولكنه أكملها الى داخل 

الشباك بالدقيقة «٤٥».
ولم يكن الصليبخات سيئا في 
الشــوط األول ولكــن هجماته لم 
تكتمل بسبب التسرع، حيث بذل 
طالل نايف جهدا طيبا الى جانب 
املهاجــم بــدر جمال ولكــن نهاية 

هجماته كانت بال فاعلية.
وفــي الشــوط الثاني اســتمر 
الفريقان على املنوال نفسه هجمات 
متبادلة وضاعت من الفريقني فرص 
لــكل منهمــا وإن مالت الســيطرة 

لألخضر أغلب فترات الشوط ولكنه 
لم يحسن إنهاء الهجمات فيما كان 
للصليبخات بعض احملاوالت من 
خالل الهجمات املرتدة التي فشــل 
في التعامل معها بالشكل املناسب 
فضاعت عليه اكثر من فرصة كانت 
كفيلة بإعادته الى اللقاء واالستفادة 
على األقل من نقطة التعادل ومنها 
كرة بــدر جمال العرضية التي لم 

جتد من يتابعها «٨٠».
وأجــرى كال املدربني تبديالت 
لتنشيط صفوفهما أبرزها دخول 
محمد زنيفر في وسط ملعب العربي 
والذي سدد كرة قوية مرت بجانب 

القائم بالدقيقة «٧٠».
وقد أدار املبــاراة احلكم محمد 
العطار وجاءت قراراته سليمة على 
مدار اللقاء وأحسن في اتخاذ قراره 
باحتساب ركلة حرة مباشرة بعد ان 
ملست الكرة يد مدافع الصليبخات 
أثناء تنفيذ العربي لركلة مباشرة 
أيضا والتي جاء منها هدف اللقاء 

مدافع الصليبخات عبداهللا سالمة يعرقل مهاجم العربي سلمان العوضي  (محمد هاشم)الوحيد.

الهاجري: مواجهة «األبيض» و«السماوي» صعبة
التونسي أحمد العكايشي الذي خاض 
أمام اليرموك (٣-١) في اجلولة املاضية 
مباراته األولى، ونأمل أن يكون الفريق 
في افضل صورة خالل املرحلة املقبلة. 
وستشهد مباراة «السماوي» عودة كل 
من أحمد الزنكي ويوسف اخلبيزي 
الى صفوف الكويت، فيما ســيغيب 
كل مــن فهد حمود حلصوله على ٣ 
إنذارات، وضاحي الشمري لعدم دخوله 

التدريبات حتى أمس االول. 
إلى ذلك، حدد االحتاد اآلسيوي 
يومــي ١٩ و٢٦ يناير املقبل ملباراتي 
الكويت واحملرق البحريني في ذهاب 
لبطولة كأس  التأهــل  وإياب ملحق 

االحتاد اآلسيوي.

أفضل ابتداء من مباراة اليوم». وأشار 
أن «األبيض» سيفتقد  إلى  الهاجري 
جهود املدافع التونسي اجلديد رامي 
بــدوي ملعاناته من اإلصابة والعاجي 
جمعة سعيد لوجوده في احلجر املنزلي 
عقب مشــاركته مع منتخب بالده، 
فيما يتوقع عــودة عبداهللا البريكي 
للتشكيلة بصورة كبيرة حسبما يقرر 
أن  الطبي والفني. واعتبر  اجلهازان 
انتقاد اجلماهير الكويتاوية مستوى 
الفريق في اآلونة األخيرة له ما يبرره 
لغياب االســتقرار، حيث لم تكتمل 
صفوف الكويت إطالقا خالل الفترة 
املاضية بل عانى الفريق من اإلصابات 
وتأخر وصول احملترفني األجانب مثل 

يحيى حميدان

أكد مدير الفريق االول لكرة القدم 
بنادي الكويت محمد الهاجري، ان لقاء 
اليوم أمام الساملية ضمن اجلولة الثامنة 
ستكون صعبة للغاية ومهمة للطرفني 
لرغبة كال الطرفني في التواجد باملراكز 

املتقدمة أعلى الترتيب.
الهاجري في تصريح  وأضاف 
لـ«األنباء»: «اســتطعنا أن  خاص 
نستغل فترة التوقف الدولي خير 
اســتغالل وعملنا علــى تكثيف 
التدريبــات اليوميــة على فترتني 
صباحية ومسائية لرفع املعدل البدني، 
لذلك نتوقع أن يكون الفريق بصورة 

حتديد ١٩ و٢٦ يناير موعداً ملباراتي الكويت واحملرق البحريني في ملحق التأهل لكأس االحتاد اآلسيوي

محمد الهاجري

الكويت يواجه الساملية لالقتراب من الصدارة
عليها القادسية والنصر، وقد نجح 
في دعم صفوفه بالمهاجم التونسي 
أحمد العكايشي الذي شارك ألول 
مرة في المباراة الماضية وسجل 
هدفين على اليرموك وال شك أنه 
سيكون مصدر خطورة مع زميله 
العاجي جمعة سعيد بعد عودته 

إلى صفوف الفريق.
أما السالمية «المنتشي» بفوزه 
علــى القادســية بهدف حســين 
الماضية،  الموسوي في الجولة 
فرغــم غيابات بعــض العناصر 
األساسية وفي مقدمتهم المدافع 
البرازيلي اليكس ليما فإنه يسعى 
اليوم إلى تحقيق الفوز لالقتراب 
أكثــر من الصدارة، وقد أحســن 
مدربــه د.محمــد المشــعان فــي 
توظيف العبيه وعاد عليه بالفوز 
خصوصا في مبــاراة «األصفر» 
األخيــرة وأنه اليزال بحاجة إلى 
مزيــد من الوقت لتظهر بصماته 

أكثر على الفريق.

ويقوده اليوم المــدرب الوطني 
أحمــد حيدر بعــد انتهــاء مهام 
المدرب السابق حسين ياسين، 
ومن المتوقع ان يجري تغييرات 

كبيرة في صفوفه.
مواجهة الخبرة

الكويــت  مواجهــة  وفــي 
والســالمية، فــإن خبــرة العبي 
الفريقين ستأخذهما نحو الفوز 
ألن كال منهما قادر على اقتناص 
النقاط الثالث، فاألبيض ال يتأثر 
كثيرا بغياب أي العب ولديه وفرة 
من الالعبين القادرين على ســد 
النقص، وفوزه اليوم ســيقربه 
كثيرا من الصدارة التي يتزاحم 

المؤشرات تشير إلى فوزه نظرا 
لسوء حالة اليرموك الذي خسر 
جميع مبارياته السبع الماضية 
لكــن الفوز لن يكون ســهال فإذا 
لم يحســن الجهراء التعامل مع 
المباراة واستغالل الفرص المتاحة 
للتســجيل فإن اليرموك الذي ال 
بديل له عن الفوز إلحياء بصيص 
األمل لديه سيكون له رأي آخر.

وكان الجهــراء قد حقق فوزا 
مهمــا في الجولــة الماضية على 
حساب الفحيحيل رفعه إلى مركز 
أفضل مما كان عليه، أما اليرموك 
فلــم يحقــق أي فوز حتــى اآلن 
وخسر مبارياته الماضية ودخل 
مرماه ١٩ هدفا وســجل ٨ أهداف، 

ناصر العنزي

تختتم مســاء اليوم مباريات 
الجولة الـ ٨ لدوري stc «التصنيف» 
بإقامة مباراتيــن، تجمع األولى 
الجهــراء صاحب الـــ ٩ نقاط مع 
اليرمــوك الخالــي مــن النقــاط 
على ملعب نــادي خيطان، وفي 
المباراة الثانية سيكون الصراع 
قويــا لخطف النقاط الثالث بين 
الكويت والســالمية ولكل منهما 
١٢ نقطة، وذلك على ملعب محمد 

الحمد بنادي القادسية.
الفوز وحده

مبــاراة الجهــراء واليرمــوك 
تحمل تناقضات كبيرة، فالجهراء 
في منتصف الجــدول بـ ٩ نقاط 
والفــوز يعنــي لــه الكثيــر في 
استكمال مشــوار االنضمام إلى 
فرق الصف األول أو على األقل بين 
الفرق الـ ١٠ األولى، وبالتالي فإن 

الفوز وحده شعار اليرموك أمام اجلهراء في ختام اجلولة الـ ٨ لدوري stc «التصنيف»

املال: خيطان مثل كرة الثلج اآلن
يحيى حميدان 

قال نائب رئيس جهاز 
الكرة بنادي خيطان محمد 
املال، إنه يثق ويراهن على 
فريقــه في قــادم املواعيد 
لتحقيق النتائج املرجوة 
حلجز مقعــد ضمن فرق 
الدوري املمتاز عقب انتهاء 
التصنيف، مشيرا  دوري 
إلــى أن خيطــان «مثــل 
كــرة الثلج التي ســتكبر 
وســيكون للفريــق كلمة 
أمام أي فريق يواجهه». 

وبني املال لـ «األنباء»، أن الالعبني كانوا 
على قدر املسؤولية خالل الفوز على التضامن 
٢-١ مساء امس األول ضمن اجلولة الثامنة 
من دوري «stc» التصنيف، وأوفوا مبا وعدونا 
به قبل املبــاراة التي كانت تعتبر مفصلية 

وحاسمة بالنسبة لنا. 
وأضاف املال: «أعد محبي خيطان واجلميع 
بأن يكون الفريق أفضل، خاصة أن الفريق 
للتو اكتملت صفوفه بعدما عانى من غياب 
أكثر مــن ١٠ العبني في اجلوالت األولى من 

دوري التصنيف». 
وعن املباراة املقبلة امام كاظمة باجلولة 

التاسعة، أكد املال أنها ستكون حاسمة ايضا 
بالنسبة ونأمل في حتقيق النقاط الثالث رغم 
صعوبة املهمة امام فريق كبير مثل كاظمة 
وميتلــك العبني مميزين، مشــيرا إلى أن ما 
يهم خيطان في الوقت احلالي هو احلصول 
علــى النقاط الثالث فقــط بغض النظر عن 
املستوى.  وأوضح املال أن خيطان سيستعيد 
جهود فيصل العنزي في مباراة كاظمة بعدما 
غــاب عن لقــاء التضامــن حلصوله على ٣ 
إنذارات، فيما ســيتم تقييم حالة اإليطالي 
نيكوالس دي بيازي بعدما خرج من مباراة 
التضامن في الشوط األول لتعرضه لكدمة 

قوية في القدم.

(محمد هنداوي) خيطان جنح في عبور التضامن   

امللعبالتوقيتالفريقان
ناصر العصيمي٤:٠٠اليرموك ـ اجلهراء

محمد احلمد٦:٣٠الساملية ـ الكويت

الفضلي: الساحل لم يستفْد من نقص الشباب

األول، مما تطلب وقفة من اجلهازين الفني 
واإلداري بني الشوطني لتصحيح الوضع، 
وقدمنــا أداء متميزا ضمن للفريق النقطة 
املستحقة من املواجهة، الفتا إلى أن البرازيلي 
ماثيوس هنري لم يشارك مع الفريق لتجدد 

إصابته قبل املباراة بيوم واحد.

هادي العنزي

الفريــق  أكــد مديــر 
األول لكــرة القدم بنادي 
الساحل يوسف الفضلي، 
أن التعادل مع الشــباب 
(١-١) ضمــن منافســات 
اجلولة الثامنة جاء عادال 
بدرجــة كبيــرة، بعدمــا 
تقاسم الفريقان األفضلية 
في شوط املباراة، حيث 
ملصلحــة  األول  جــاء 
اخلصــم، فيما متكنا من 

تسجيل أفضلية ميدانية واضحة بالشوط 
الثاني، كما أننا لم نستفد من الطرد الذي 
تســبب في نقــص بفريق الشــباب خالل 

الشوط الثاني.
وذكر الفضلي لـ «األنباء» أن أداء العبي 
الساحل لم يكن مبستوى الطموح في الشوط 

عبداهللا العتيبي يقطع الطريق على عبدالهادي خميس        (محمد هنداوي)

كاظمة يفتقد ٥ العبني املباراة املقبلة

عبدالعزيز جاسم

ســيفتقد كاظمة خدمــات ٥ العبني في 
مواجهة خيطان باجلولة الثامنة من دوري 
stc «التصنيــف» اجلمعة املقبل، حيث لن 
يشــارك العب الوســط الهولندي رميوند 
جياسي وخالد العبيد إلصابتهما في العضلة 
الضامة ويحتاجان للراحة، فيما حتصل كل 
من حمد حربي وعبداهللا اجلزاف واإلسباني 
بابلو غانت على البطاقة الصفراء الثالثة 
في مواجهة برقان أول من أمس التي انتهت 
بالتعــادل اإليجابــي (١-١) وبالتالــي لن 
يتمكنوا من املشاركة في املواجهة لإليقاف.
كما تنتظر إدارة النادي إنهاء إجراءات 
تأشــيرة دخول العب الوســط البرازيلي 
هاريسون كاردوسو الذي تعاقد معه النادي 
قبــل إغالق باب االنتقــاالت الصيفية لكن 
حتى اآلن فشلت جميع احملاوالت إلدخاله 

إلــى البالد، ما يعني غيابه لفترة قد متتد 
حتى اجلوالت األخيرة من دوري التصنيف 
بســبب اضطراره إلى تطبيق قرار احلجر 
الصحي ملدة ١٤ يوما، األمر الذي يشير إلى 
عدم قدرته على اللعب حتى انتهاء اجلولة 

الـ ١١ بصورة مبدئية إن لم يكن أكثر.
كنكوني: لم نقدم شيئًا

مــن جانبه، قال الفريق، حارس املرمي 
حســني كنكوني، إن الفريق لم يقدم شيئا 
أمــام برقان، موضحــا أن برقان جنح في 
اللعب بواقعية وحقق املطلوب، رغم النقص 
العددي الذي أخفق كاظمة في اســتغالله 

بصورة إيجابية.
وأضاف: «عمليــة دخول مباراة برقان 
شهدت بعض األخطاء، خاصة على الصعيد 
الهجومي.. وعلينا أن نراجع أنفســنا في 
الفترة املقبلة من أجل تقدمي أداء أفضل».

عبداهللا اجلزاف يغيب عن كاظمة أمام خيطان بعد نيله البطاقة الصفراء الثالثة أمام برقان            (قاسم باشا)

«العنابي» خطف الفحيحيل وقفز إلى الصدارة
مبارك اخلالدي

عن جدارة واســتحقاق، 
قفز النصر الى صداره دوري 
stc «التصنيف» بفوزه الثمني 
على الفحيحيل بهدف نظيف 
في املبــاراة التي جمعتهما 
مساء أمس على ستاد صباح 
الســالم باملنصورية ضمن 
اجلولة الثامنة من املسابقة 
سجله مشــعل فواز (٤٣)، 
وبهذا الفوز رفع «العنابي» 
رصيده إلــى ١٧ نقطة فيما 
بقي الفحيحيل على رصيده 

السابق بـ ٩ نقاط.
جــاء الشــوط األول من 
جانب واحد بعد السيطرة 
لـــ «العنابــي»  امليدانيــة 
الذي كان األكثر استحواذا 
على الكــرة، منوعــا طرق 
وصوله إلى مرمى احلارس 
خالــد الفضلي مــن العمق 
واألطــراف، وانتظــر حتى 
الدقيقــة ٤٣ عندمــا مــرر 
البديــل محمد دحــام الكرة 
ملشــعل فواز الذي ســددها 

وسلمان بورميه.
الثانــي  الشــوط  وفــي 
تخلى الفحيحيل عن حذره 
وهاجم بقــوة، ليرد القائم 
األمين للحارس خليفة رحيل 
رأســية محمد نعيم (٥٢)، 
كما ردت العارضة تسديدة 

رأسيته علت العارضة (٧٩)، 
ولم تثمر محاوالت الفريقني 
عن التسجيل لتنتهي املباراة 
بفوز ثمني لـ «العنابي» مع 
صدارة للــدوري في غياب 
القادسية صاحب الـ ١٥ نقطة 

عن مباريات هذه اجلولة.

لويز فيرنانــدو (٥٧)، كما 
أجرى املدرب أحمد عبدالكرمي 
مجموعة تبديــالت أعادت 
التــوازن إلى فريقــه، فيما 
اســتمر النصر فــي حذره 
حتى كاد طالل العجمى أن 
يضيف له الهدف الثاني لكن 

(ريليش كومار) النصر خطف هدف الفوز من الفحيحيل وتصدر الدوري  

بنجاح على يسار احلارس 
محرزا هدف التقدم لفريقه، 
في املقابل اعتمد الفحيحيل 
على تأمني مناطقه الدفاعية 
الكــرات  واالعتمــاد علــى 
املرتدة، لكن املهام الدفاعية 
حدت من خطورة محمد نعيم 

العربي حّقق األهم وعبر الصليبخات.. وقفز لـ «الثالث»
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يعقوب العوضي

تــوج الكويت بلقب كأس ســوبر 
كرة اليد في نسخته األولى بعد فوزه 
الكبير على الساملية بنتيجة ٣٢-٢١ في 
املباراة التي أقيمت بينهما مساء أول 
من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا في ضاحية صباح الســالم، 
ليدخل «العميد» تاريخ اللعبة من أوسع 
األبواب كأول فريق يحقق لقب البطولة 

املستحدثة.
وبعد املباراة قــام رئيس االحتاد 
ناصر صالح بومرزوق ورئيس نادي 
الكويت خالد الغامن مبراســم التتويج 
وتســليم كأس البطولة لقائد الكويت 
محمد الغربللي، وذلك بحضور أمني سر 
االحتاد قايد العدواني وأعضاء مجلس 
اإلدارة طالل العتيبي وفؤاد البلوشي 

ومدير االحتاد غريب مرزوق.
وبهذه املناسبة أكد ناصر بومرزوق، 

أن لعبة اليد احمللية تتطور تدريجيا وأن 
اجلميع يسعى إلعادة الهيبة والهيمنة 
الكويتية على اللعبة على مستوى القارة 
الصفراء، مضيفا أن بطولة الســوبر 
تعتبر افضل مناسبة النطالق موسم 
جديد بنظام الدرجتني والذي نتطلع من 
خالله الى رفع مســتوى املنافسة بني 
الفرق وزيــادة االحتكاك مما ينعكس 

على املنتخبات الوطنية إيجابيا.
من جانبه، أكد خالد الغامن ان اإلجناز 
لم يأت من فــراغ بل هو نتاج تعاون 
جميع املوجودين، مشيرا إلى ضرورة 
متابعة النهج واالســتمرار في القتال 
للحصول على أفضل النتائج مستقبال.

وقال: «لن يكون املوسم املقبل سهال 
حيــث إن جميع األندية تطورت بفعل 
حركة ســوق االنتقاالت الكبيرة وان 
فريق الكويت قادر على مواصلة العطاء 
البطوالت  والتطلع لتحقيق املزيد من 

على جميع األصعدة».

فيما أكد كابنت وقائد «األبيض» محمد 
الغربللي، أن الفريق يطمح للمزيد من 
البطوالت على املستويني احمللي والدولي، 
مضيفا: «علينا العمل لتحقيق األهداف 

والوصول إلى طموحنا».
تبادلية بني القادسية والعربي

إلى ذلك، توصل الغرميان التقليديان 
القادسية والعربي إلى اتفاق مبدئي على 
صفقة تبادل العبني والتي ستشــمل 
فواز مبارك (العربي) وحســن املهدي 
(القادســية)، حيث من املقرر أن يتم 

اإلعالن الرسمي عن الصفقة اليوم.
كما جنح العربي في ضم العب النصر 
فهد حســني األحمد في صفقة انتقال 
حر وهو يعتبر أحد أبرز الالعبني في 
املوسم املاضي، كما جنح القادسية في 
التعاقد مع فهد صلبوخ حارس النصر 
على سبيل اإلعارة ملوسم، وتعاقد النصر 

ناصر بومرزوق وخالد الغامن خالل تتويج قائد الكويت محمد الغربللي بكأس البطولةمع العب العربي أحمد ماهر.

«سلة» القادسية 
تنجو من فخ القرين

ديربي الرياض «هاللي»

الدحيل يعيد ترتيب أوراقه

«ال لوائح مرمزة» في انتخابات 
االحتادات اللبنانية

هادي العنزي

جتاوز الفريق األول لكرة السلة بنادي القادسية أول اختبار 
حقيقي له في الدوري العام، بعدما جتاوز نظيره القرين بشق 
األنفس بفارق ٧ نقاط فقط وبنتيجة ٦٩-٦٢ في املواجهة التي 
جمعتهما على صالة االحتاد مبجمع الشــيخ ســعد العبداهللا 
للصــاالت ضمن منافســات املجموعة الثانية، كمــا تغلب في 
املباراة الثانية اليرموك على الصليبخات ٨٠-٦٣. حيث جاءت 
مواجهــة «األصفر» مــع القرين «متكافئة» فــي أغلب فتراتها، 
وتبادل الفريقان األفضلية، فتمكن الفائز من اخلروج في النصف 
األول مــن املباراة متقدمــا بفارق ٨ نقاط (٤٠-٣٢)، فيما دانت 
األفضلية للقرين بالنصف الثاني ٣٠-٢٩، لكن الفارق لم يكن 
كافيا للتعادل أو الفوز، ورجع فوز القادســية للبداية اجليدة، 
بعدمــا خرج متقدما في الربعــني األول والثاني تواليا ٢٤-٢٠ 
و١٦-١٢، فيما كانت عودة القرين في الربع الثالث بفارق نقطة 
واحــدة ملصلحته ١٦-١٥، وخــرج الفريقان متعادلني في الربع 

األخير من املواجهة ١٤-١٤.
التضامن والعربي.. متكافئة

واليوم، يسعى العربي الى تسجيل فوز مهم على التضامن 
عندمــا يلتقيه فــي الـ ٥:٣٠ مســاء على صالــة االحتاد ضمن 
منافســات املجموعة األولى، فيما يسعى النصر والساحل الى 
الفوز في املباراة الثانية للتخلص من اآلثار السلبية للخسائر 
التي تلقوها في الدوري عندما يلتقيان معًا اليوم في الـ ٧:٣٠ 

على صالة احتاد كرة السلة.

انفرد الهالل بصدارة دوري كأس األمير محمد بن سلمان 
للمحترفني لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه النصر ٢-٠ 
مســاء االثنني، كما تعادل الشــباب مع مضيفه األهلي ٢-٢ 
وأيضا تعادل الفيصلي ١-١ مع ضيفه االحتاد فيما فاز الرائد 
على ضيفه أبها ٢-١ والعني على مضيفه ضمك ٢-٠ وتعادل 

القادسية مع الباطن ٢-٢.
واستعاد الهالل بفوزه في ديربي الرياض الصدارة سريعا 
من الشباب، حيث رفع رصيده إلى ١٣ نقطة بفارق نقطتني 
عــن الشــباب فيما توقف رصيــد النصر عنــد ٣ نقاط في 
املركز الـ١٣ بعد تلقيه الهزمية الرابعة، حيث تقدم الفرنسي 
بافتيمبي جوميز بهدف للهالل بالدقيقة ٦١ ثم أضاف صالح 

الشهري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

الدوحة - فريد عبدالباقي

بــدأت إدارة الدحيل في ترتيب أوراقها مبكرا اســتعدادا 
للمشاركة األولى للفريق في كأس العالم لألندية لكرة القدم 
التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة من 
١ إلى ١١ فبراير املقبل، حيث يشــارك الفريق باعتباره بطل 

الدوري القطري في املوسم املنصرم (بلد املستضيف).
وكان الدحيل تعرض لهزة عنيفة خالل منافسات الدوري 
القطــري هذا املوســم، وذلك بعد تراجــع نتائجه واحتالله 
املركز اخلامس برصيد ٩ نقاط جمعها بالفوز في ٣ مباريات 
واخلسارة في مثلها، آخرها أمام الغرافة ٠-٣ في واحدة من 

كبرى مفاجآت اجلولة السادسة املاضية.
وقد وضعت إدارة الدحيل يدها على نقاط القوة والضعف 
فــي صفــوف الفريق الكــروي، حيث بدأت فــي البحث عن 
التعاقد مــع مدافع عاملي ليكون بديــال للمغربي املهدي بن 
عطية الذي ظهر مبستوى متواضع منذ انضمامه إلى صفوف 
الفريق قادما من يوڤنتوس اإليطالي، فضال عن منح املدرب 
الفرنسي ذي األصول التونسية صبري ملوشي الفرصة في 
إثبات أحقيته في االســتمرار علــى رأس اجلهاز الفني، كما 
فتحــت باب املفاوضات مع عدد من وكالء الالعبني الختيار 

أفضل الالعبني احملترفني سواء من األجانب أو املواطنني.

بيروت - ناجي شربل

«ال لوائــح مرمزة» في انتخابات االحتــادات الرياضية، أو 
باألحــرى في املواجهــات املرتقبــة لالحتادات التــي لم تنجز 
انتخاباتها. هذا ما أشــار إليه تعميم صادر عن وزارة الشباب 
والرياضــة في ٢٢ يونيو املاضــي، ممهور بتوقيع املدير العام 
للــوزارة زيــد خيامي. تعميــم لطاملا طالب به مرشــحون الى 
انتخابات االحتادات الرياضية منذ بدء األلفية احلالية، حتريرا 
للناخبني من ممثلي النوادي واجلمعيات، ورفعا للضغوط التي 
لطاملا مورست عليهم لالقتراع في شكل شبه علني لالئحة ما، 
بتســليم املندوب الئحة خاصة بناديه تتضمن توزيعا معينا 

لألسماء، بحيث يتم كشف من التزم ومن لم يلتزم.
وجاء تعميم وزارة الرياضة والتذكير به، ليتضمن الطلب 
الى أمانة الســر في االحتادات الرياضية طبع اســم املرشحني 
لالنتخابات على ورقة واحدة يتم ختمها من االحتاد، وتعطى 
للمقتــرع، فيضع عالمة «إكس» مقابل األســماء التي يختارها 
من بني املرشــحني، أو يشطب أســماء املرشحني الذين ال يريد 
االقتراع لهم. وجاء التذكير بالتعميم على خلفية انتخابات احتاد 
ألعاب القوى، حيث تعمد املشرف عليها من قبل الوزارة رئيس 
مصلحة الرياضة محمد عويدات قراءة االسماء املدونة في لوائح 
االقتراع أثناء الفرز بطريقة عشــوائية، ما أثار حفيظة رئيس 
االحتاد روالن سعادة. وبعد االنتخابات مباشرة، وضع عويدات 
أوراق االقتراع في ظرف مختوم، ثم تولى تلفه وإحراق األوراق 
حســب األصول في الوزارة. مطلب جديد قدمي، لرفع الترميز 
وحترير الناخبني. وجاء تصرف عويدات نســخة طبق األصل 
ملا قام به الكويتي أســد تقي أثنــاء انتخابات االحتاد اللبناني 
لكرة القدم في ٢٣ سبتمبر ٢٠٠١ في قاعة قصر األونيسكو في 
بئر حسن، حيث قرأ عددا من اللوائح بطريقة عشوائية بعدما 
الحظ وجود ماكينات انتخابية للمرشحني تتولى تدوين أسماء 
املرشحني الفائزين في أوراق االقتراع للتأكد من التزام الناخبني 
بإسقاط ما أعطيت لهم من لوائح في صندوقة االقتراع. يومذاك 
كان تقــي مشــرفا على االنتخابــات من قبل «الفيفــا»، يرافقه 
التايلندي رام روحي. وقد أدار العملية بحنكة، وأســفرت عن 
فوز كامل لالئحة الرئيس احلالي لالحتاد م.هاشم حيدر. أمني 
عــام االحتاد اللبناني للكــرة الطائرة وليــد القاصوف، أكد لـ 
«األنباء» االلتزام الكامل بتطبيق تعميم الوزارة في انتخابات 
االحتاد املقررة في ١٣ ديســمبر في مجمع ميشال املر، مضيفا: 
«هــذا أمــر غير مقابل للنقــاش جلهة االلتــزام بتعاميم وزارة 
الرياضــة»، وقد أبلغنا النوادي مســبقا حول التزامنا تطبيق 
التعميم في العمليــة االنتخابية. في املقابل، ترك اداري رفيع 
فــي احتاد لعبة شــعبية متوقع أن تشــهد مواجهــة انتخابية 
األمر مواربا جلهة تطبيق التعميم، معتبرا ان «األمر ال يندرج 
ضمن اللوائح الرسمية اخلاصة باالحتاد». إال أن مراقبني عدة 
توقعوا االلتزام بتطبيق التعميم، خشية الطعن في العمليات 
االنتخابية، وتفاديا لصدام غير محمود العواقب مع «ســلطة 
الوصاية الرسمية»، أي وزارة الشباب والرياضة، التي تعطي 

إفادات إدارية رسمية للجان االحتادات.

عبداهللا الصراف في محاولة لتخطي دفاع القرين  (املركز اإلعالمي بنادي القادسية)

تغييرات جذرية تطول الدحيل استعداداً ملونديال األندية

«الطائرة» يعتمد اللجنة النسائية والئحة املسابقات
هادي العنزي 

اعتمدت جلنة احتاد الكرة الطائرة 
برئاسة بدر الكوس، وبحضور أمني 
الســر عبدالرحمــن الســهو وأمني 
الصنــدوق مالــك العنــزي أعضاء 
اللجنة النسائية في االحتاد برئاسة 
خيرية بخيت، ورمي الزعابي نائبا 
للرئيس، وفاطمة الصراف مقررة، 
وعضوية دالل بيضون، كما اعتمدت 
اللجنة الئحة مسابقات كرة الطائرة 
النسائية للموسم املقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وأشادت رئيسة اللجنة النسائية 
خيرية بخيت لـ«األنباء» بالثقة التي 
أوالهــا االحتاد للجنــة وأعضائها، 
مضيفة: «تنتظرنا مسؤوليات كبيرة 
للنهوض بكرة الطائرة النسائية، 
ونعمل حاليا ألجل انطالق البطولة 
التنشيطية املفتوحة لكرة الطائرة 

نسائي لكرة الطائرة»، والفتة إلى 
أن هناك ٤ أندية أعلنت مشاركتها 
فــي البطولة التنشــيطية املقبلة 
وهي: العربي، والفتاة، والعيون، 

وسلوى الصباح.

بخيت لـ «األنباء»: نأمل مشاركة جميع األندية في «التنشيطية»

خيرية بخيت وأعضاء اللجنة النسائية مع الكوس والسهو والعنزي

والتي يتوقع أن تكون في منتصف 
ديسمبر املقبل، واألمور تسير وفق 
املخطط لها، كما سنقوم خالل األيام 
القليلة املقبلة بزيارات عدة لألندية 
الشاملة للبحث بشأن إقامة نشاط 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يخضع اليوم العبو األهلي والزمالك 
ملسحة أخيرة للكشف عن أي إصابات 
بڤيروس كورونا، وذلك قبل ٤٨ ساعة 
من املواجهة املرتقبة بني الفريقني بعد 
غد اجلمعة في نهائي «القرن» ببطولة 
دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة، 
لالطمئنان على سالمة جميع الالعبني، 
بعد التأكد من إصابة وليد ســليمان 
ومحمود كهربا وصالح جمعة ومحمد 
شرف من األهلي، وحازم أمام ومحمود 

حمدي الونش من الزمالك.
وقد تركــت مفاجأة إصابة الونش 
املدافع األبرز مع «األبيض» صدمة لدى 

جماهير الزمالك، ألنه في أحسن حاالته، 
وله وجود مؤثر في املشاركة الهجومية، 
كما أنه كان مميزا مع املنتخب الوطني 
وســجل هدف الفوز في شباك توغو 
مبباراة الذهاب في القاهرة. وعلق الونش 
على إصابته بڤيروس كورونا عبر حسابه 
في «إنســتغرام» قائال: «ربي إن كان 
البالء منك حبا فارزقنا صبرا ورضا، 
وإن كان منك غضبا فاغفر لنا وارحمنا 
يا اهللا». من جهة أخرى، أرسلت اللجنة 
األوملبية املصرية خطابا رســميا إلى 
اللجنة اخلماسية املكلفة بإدارة احتاد 
الكرة برئاسة عمرو اجلنايني، تخطره 
مبنع مرتضى منصور من دخول ستاد 
القاهرة في نهائــي أفريقيا لكون أن 

مجلس إدارة اللجنة األوملبية املصرية 
قــد أصدر قرارا في ٤ أكتوبر املاضي 
بإيقاف منصور عن ممارسة أي نشاط 
رياضي ملدة ٤ سنوات، وعدم اعتماد 
متثيله لنادي الزمالك لأللعاب الرياضية.

هذا، وتواصــل اللجنة املكلفة من 
االحتاد األفريقي بتنظيم نهائي دوري 
أبطال إفريقيــا، بني الزمالك واألهلي، 
جتهيز امللعب الستضافة املباراة، وذلك 
مبشــاركة محمد فضل ممثل االحتاد 
املصري ومنســق املباراة، كما التزال 
اللجنة اخلماسية تنتظر املوافقة األمنية 
على حضور اجلماهير للمباراة بعد أن 
وافق الكاف على حضور ٥ - ١٠ آالف 

متفرج للمباراة.

«يد» الكويت تقرع باب التاريخ بكأس السوبر األول

انطالق بطولة ولي العهد السنوية للرماية
تتواصل على ميادين الشيخ صباح 
األحمــد األوملبــي للرمايــة فعاليــات 
بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد السنوية الكبرى للرماية بأولى 
مسابقاتها في رماية البندقية واملسدس 
ضغط الهواء ١٠م للرجال، حيث ستبدأ 
التدريبات الرسمية اعتبارا من الساعة 

الرابعة عصرا.
وقد سخر نادي الرماية كل إمكاناته 
مــن أجل إظهــار هذه البطولة بشــكل 
مشــرف والئق يتناسب ومكانة سمو 
ولي العهد في قلوب أبنائه وبناته رماة 
وراميات الكويت وجميع أعضاء النادي، 
حيث قال أمني الســر املســاعد بنادي 
الرماية م.محمد مسفر الغربة، إن اللجنة 
املنظمة للبطولة عقدت اجتماعها األحد 
املاضي برئاســة مديــر البطولة عبيد 
مناحــي العصيمي وبحضــور اللجان 
الفنية واإلدارية، حيث مت االطالع على 
جميع االستعدادات اخلاصة بالبطولة.

وأعرب م.الغربة عن ارتياحه ملا مت، 

لبدء منافســات البطولــة على النحو 
املخطط وذلك من خــالل االجتماعات 
والــدورات التنشــيطية قبــل انطالق 
البطولــة، والتــي تعد أولــى بطوالت 
املوسم احمللي للرماية الكويتية، حيث 
مت توزيع املهام واألدوار وعمل القرعة 
وتوزيع املجموعــات وحتديد مواعيد 
إقامــة اجلــوالت التدريبية واجلوالت 
الرســمية وكذلك مرحلة النهائي لكل 
مسابقة وحتديد الطاقم التحكيمي لها.
بــدوره، أكــد رئيس جلنــة حكام 
أسلحة الرصاص احلكم الدولي خالد 
اجلريد، أن مسابقات أسلحة الرصاص 
في البطولة ستشــمل رماية املسدس 
والبندقية ضغط الهواء ١٠ أمتار للرجال 
والسيدات وكذلك رماية البندقية ٥٠م 
٣ أوضاع للرجال وكذلك رماية املسدس 
٢٥ مترا للرجال، وسوف يتم توزيع 
احلــكام الدوليني على كل املســابقات 
إضافــة الى احلــكام احملليــني اجلدد 

إلكسابهم املزيد من اخلبرات.

م.محمد الغربة

حيث تســير األمور حســب املقرر لها 
من الناحيتني الفنية واإلدارية، وهناك 
ارتياح تام بالنسبة للحكام الكويتيني 

الذين يشرفون على البطولة.
وعلى مستوى اللجان التحكيمية، 
أكد رئيس جلنة حكام أسلحة اخلرطوش 
بنــادي الرمايــة احلكــم الدولي حمد 
عقــل الرويســان، أن اللجنة تســتعد 

صدمة جلماهير الزمالك عقب إصابة «الونش» بكورونا
«األوملبية» تخطر «اخلماسية» مبنع مرتضى منصور من حضور نهائي «القرن»

الزمالك يدخل معسكره 
املغلق استعدادًا للنهائي 

األفريقي أمام األهلي
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غريزمان: ال خالف مع ميسي

بلباو يكتسح بيتيس برباعية 
..و سيلڤا يغيب عن سوسيداد

إبراهيموڤيتش يهاجم 
شركة ألعاب إلكترونية

لوف «حتت الضغط»

فند مهاجم برشــلونة أنطوان غريزمــان تكهنات حول وجود 
خالفات مع زميله ليونيل ميسي، وقال إنه ال يستطيع أن يفعل 
شــيئا حيال تعليقات سلبية عن الالعب األرجنتيني من وكيله 
السابق وكذلك من عمه. وحتدث إيريك أولهاتس وكيل غريزمان 
الســابق في وقت سابق هذا الشهر، وقال: إن األمور أصبحت 
صعبة على الالعب الفرنسي في برشلونة بسبب هيمنة ميسي 
املبالغ فيها على األمور، بينما قال عم الالعب إنه ليس من السهل 

اللعب في الفريق ذاته مع أفضل العب في العالم ست مرات.
ورد ميسي األسبوع املاضي وقال إنه سئم من إلقاء اللوم عليه 

في أي مشكلة تتعلق ببرشلونة.
وقال غريزمان إنه ال يستطيع أن يلتزم الصمت أكثر من ذلك.

ونقلت شــبكة موفيســتار عن غريزمان قوله «لطاملا وجدت 
تعليقات منذ فترة طويلة واآلن حان الوقت لكي أقول كفى».

وأضاف: «وكيلتي هي أختي لكنها ال تتحدث وكذلك حال الوالدين 
أيضا، فال أحد يتحدث. عــرض إيريك رأيه لكن هذا ميكن أن 
يتسبب في الكثير من املشكالت والشكوك حول عالقتي بليونيل. 
يدرك ليونيل أنني أكن له الكثير من االحترام وأنا أتعلم منه».

وتابع: «ال يعرف عمي كيف تســير األمور في كرة القدم. أراد 
صحافي احلصول على جملة منه... لقد أبلغت ليونيل أنني ال 

أستطيع أن أفعل شيئا معهما. ال أحتدث إليهما».

اكتســح اتلتيك بلباو ضيفه ريال بيتيس ٤-٠ في اجلولة 
العاشرة من الدوري اإلسباني لكرة القدم «الليغا». وحسم 
بلباو الفوز بهدفني في كل شوط ليحصد ٣ نقاط غالية.

تقدم بلباو بهدف عكسي سجله فيكتور رويز العب بيتيس 
باخلطأ في مرماه (٩)، ثم أضاف اندير كابا الهدف الثاني 
(٣٣). وفي الشوط الثاني أحرز إيكار مونياين الهدف الثالث 
لبلباو (٥٩)، ثم سجل أليكس بيرينغور الهدف الرابع (٧٨).

الفوز رفع رصيد بلباو إلى ١٢ نقطة في املركز الثامن بفارق 
األهداف عن بيتيس صاحب املركز الثاني عشر.

من جهة اخرى، تعرض ريال سوســيداد متصدر دوري 
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم لضربة بعدما تأكدت 
إصابة العب الوسط املخضرم ديڤيد سيلفا في عضالت 
الفخذ اخللفية ما ســيبعده عن املالعب لفترة من الوقت. 
وشارك سيلڤا في آخر ثماني مباريات لسوسيداد وساعد 
فريقه اجلديد على الفوز بست مباريات متتالية ليتصدر 
الدوري بفارق ثالث نقاط لكنه أصيب خالل الفوز ١-٠ على 
قادش يوم األحد. وقال سوسيداد في بيان إن سيلڤا يعاني 
من شد من الدرجة األولى في عضالت الفخذ اخللفية لكنه 

لم يوضح فترة غياب الالعب.

أبدى السويدي زاالتان إبراهيموڤيتش جنم فريق ميالن 
اإليطالي لكرة القدم استياءه من استخدام اسمه وصورته 
في شركة األلعاب اإللكترونية «إلكترونيك أرتس»، وذلك 
رغم توقيع الشركة مع شــراكة مع النادي الذي يلعب له 
املهاجم املخضرم. وكتب النجم الســويدي املخضرم عبر 
موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي: «من منح إلكترونيك 
أرتس اإلذن الستخدام اســمي ووجهي، هناك من يربح 
من خالل اســمي ووجهي من دون أي اتفاق. حان الوقت 

للتحقيق في األمر». 
وكانت الشركة األميركية «إلكترونيك أرتس» أصدرت نسخة 
جديدة من لعبة محاكاة كــرة القدم «فيفا ٢١» في أكتوبر 
املاضي، لكنها في أغسطس املاضي أعلنت عن شراكة لسنوات 
عديدة مع ميالن والتي متكن كلتا العالمتني التجاريتني من 

تقدمي ترفيه على مستوى عاملي.

كشف تقرير إخباري امس أنه سيجرى عقد جلسة مصغرة 
مــع املدير الفني للمنتخب األملاني لكــرة القدم، يواكيم 
لــوف، قبل اجتماعه مع االحتاد األملاني املقرر في الرابع 

من ديسمبر املقبل.
وذكــرت صحيفة «بيلد» أنها علمــت أن رئيس االحتاد 
األملاني فريتز كيلر ونائبه األول بيتر بيترز سيشاركان 
في اجللســة املصغرة مع لوف. وكان االحتاد األملاني قد 
أعلن أول من أمس أنه سيجري مناقشات بشأن الوضع 
احلالي للمنتخب األول ومســتقبل لوف، في الرابع من 

ديسمبر املقبل.
وأوضح االحتاد أن مدير املنتخب أوليفر بيرهوف سيقدم 
حتليال للمباراة التي انتهت بالهزمية أمام املنتخب اإلسباني 
٠-٦، وعن «تطور املنتخب بشكل عام على مدار العامني 

املاضيني».
وذكر االحتــاد األملاني أنه كان يجــب منح لوف الوقت 
للتعامل مع األمر، من الناحية الرياضية، بتحليل أسباب 
هزمية املنتخب في اشبيلية، وعلى املستوى الشخصي، 
للتعامل مع مشاعر خيبة األمل. وأوضح االحتاد أنه بعد 
االجتماع، سيقدم التفاصيل بشأن املناقشات التي جرت 

وكذلك اخلطوات املقبلة، وذلك في الوقت املناسب.
وتابع البيان «فيما يتعلق بالشق الرياضي من أجل حتليل 
أسباب الهزمية الثقيلة في اشبيلية وأيضا على املستوى 
الشــخصي للتعاطي مع خيبة األمل الكبيرة.. هذا جزء 

من اإلجراءات».

فرمــل ولڤرهامبتــون ضيفــه 
ساوثمبتون وحرمه من الفوز الرابع 
تواليــا وفرصة الصعود إلى املركز 
الثالث، بإجباره على التعادل ١-١ في 
ختام املرحلة التاســعة من الدوري 

اإلجنليزي لكرة القدم.
وكان ســاوثمبتون فــي طريقه 
لتحقيــق فــوزه األول فــي ملعــب 
ولڤرهامبتون منذ أن اكتسحه ٦-٠ 
في ٣١ مارس ٢٠٠٧ حني كانا في دوري 
الدرجــة األولى، وذلك بتقدمه حتى 
ربع الســاعة األخير بهدف ســجله 
العبــه اجلديد القــدمي تيو والكوت 
في الدقيقة ٥٨، قبل أن يتلقى هدف 
التعــادل الذي حرمه مــن فوز رابع 
تواليا وسادس في آخر سبع مراحل 
(املباراة األخرى في هذه السلســلة 

انتهت بالتعادل).
وقــد جنح والكوت فــي مباراته 
الثانية بعد العودة، في منح فريقه 

التقدم في الدقيقة ٥٨ بعد متريرة من 
تشــي آدامز، لكن الفرحة لم تكتمل 
ألن صاحــب األرض أدرك التعــادل 
في الدقيقة ٧٥ حني سدد املكسيكي 
راوول خيمينــز في القائم، فارتدت 
الكــرة الى البرتغالــي البديل بدرو 

نيتو الذي تابعها في الشباك. 
ورفع ساوثمبتون، الذي تنتظره 
مواجهة صعبة األحد على أرضه ضد 
مــان يونايتد، رصيده الى ١٧ نقطة 
وبقي خامســا عوضا عن الصعود 
الى املركز الثالث بفارق نقطة خلف 
توتنهام املتصــدر وليڤربول حامل 
اللقب الذي أسقط ليستر عن الصدارة 

باكتساحه ٣-٠ األحد.
أمــا ولڤرهامبتــون الــذي افتقد 
قائــده كونور كــودي للمرة األولى 
منذ ثالثة أعوام وحتديدا منذ سبتمبر 
٢٠١٧، ألنه كان على اتصال بشخص 
مصاب بڤيروس كورونا املستجد، 

فرفع رصيده إلى ١٤ نقطة في املركز 
التاسع بعد جتنبه هزمية ثانية تواليا 

ورابعة هذا املوسم.
وحقق بيرنلي فوزه األول للموسم 
بتغلبه على ضيفه كريستال باالس 
١-٠، وذلك بفضل النيوزيلندي كريس 
وود الذي سجل هدف املباراة الوحيد 
في الدقيقة الثامنة من اللقاء، مانحا 
فريقه نقطته اخلامسة فقط ليصعد 
إلى املركز السابع عشر أمام ڤولهام 
(٤ نقاط) ووست بروميتش ألبيون 
(٣) وشيفيلد يونايتد (١)، علما بأن 
األخيرين باتا الفريقني الوحيدين من 

دون فوز حتى اآلن.
في املقابل، جتمد رصيد كريستال 
باالس عند ١٣ نقطة في املركز التاسع 
بعــد تلقيه هزميته الثانية في آخر 
ثالث مراحل والرابعة هذا املوســم، 
واألولــى علــى ملعــب بيرنلي منذ 

سبتمبر ٢٠١٧.

ولڤرهامبتون يعرقل ساوثمبتون 
ويحرمه من املركز الثالث

إيڤرتون يخطط لضم ماريانو دياز من ريال مدريد
كشفت تقارير صحافية إســبانية أن إيڤرتون مهتم 
باحلصول على خدمــات الالعب ماريانو دياز مهاجم 

ريال مدريد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت «ديفينسا سينترال»، والتي 
أكدت أن اهتمام إيڤرتون جاء بعد طلب من املدير الفني 

كارلو أنشيلوتي.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن أنشيلوتي يريد ضم 
إيسكو لصفوف فريقه اإلجنليزي أيضا، وأن األخير 

أخبر ريال مدريد برغبته في الرحيل.
وسيستمع ريال مدريد للعرض املنتظر من قبل إيڤرتون 
في األيام املقبلة بحسب ما أكدت التقارير، سعيا لتوفير 

بعض الرواتب والسيولة.

مولر يضع تركيزه على «البايرن» فقط
أقر توماس مولر بأنــه صدم بالهزمية التي تعرض لها 
املنتخب األملاني األسبوع املاضي أمام إسبانيا بسداسية 
نظيفــة في دوري األمم األوروبية، لكنه شــدد على أن 
تركيزه منصب على فريقــه بايرن ميونيخ من أجل 
مساعدته في الدفاع عن لقبيه في الدوري احمللي 
ودوري أبطال أوروبا، رغم املطالبة بعودته إلى 
منتخب بالده. وبوجود ٥ من زمالئه في بايرن 
ضمن التشكيلة التي أذلت أمام إسبانيا ٠-٦ في 
إشبيلية، أقر مولر بأن مشاهدة هذه الهزمية 
كانت مؤملة بالنسبة له، موضحا بعد التعادل 
السبت في الدوري أمام ڤيردر برمين «بالطبع، 
أنت تعاني مع زمالئك في النادي وزمالئك 
في املنتخب الوطني مثلما تعاني اجلماهير». 
وتابع: «يتوق مشجعو كرة القدم األملانية 
الى عودة األمور ملا كانت عليه مرة أخرى.  
في الوقت احلالي هناك الكثير من الســلبية 
احمليطة باملوضوع. (االستبعاد عن املنتخب) هذا 
مؤلم، لكن تركيزي األساسي منصب على النادي».

مباريات اليوم بتوقيت الكويت 
دوري ابطال اوروبا (اجلولة الرابعة)

٨:٥٥beIN sports HD٢مونشنغالدباخ – شاختار
٨:٥٥beIN sports HD١أوملبياكوس - مان سيتي

١١beIN sports HD٣أتلتيكو مدريد- لوكوموتيف
١١beIN sports HD٥بايرن ميونيخ - سالزبورغ

١١beIN sports HD١إنترميالن - ريال مدريد
١١beIN sports HD٦مرسيليا - بورتو
١١beIN sports HD٤اياكس - ميدتيالند
١١beIN sports HD٢ليڤربول - اتاالنتا

يجدد إنتر ميالن اإليطالــي املوعد مع ريال مدريد 
اإلسباني حني يستضيفه اليوم في اجلولة الرابعة من 
منافســات املجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، 
وذلك في مباراة قد حتدد مصير مدربه أنتونيو كونتي 
ألن خسارتها قد تؤدي الى انتهاء مشوار الفريق عند 
هذا الدور للموسم الثالث تواليا. وبعدما أنهى موسمه 
األول بقيادة كونتي في املركز الثاني ضمن منافسات 
الــدوري اإليطالي بفــارق نقطة فقط عــن يوڤنتوس 
الفائز باللقب للمرة التاســعة تواليا، بدا إنتر مرشحا 
هذا املوسم ليكون الرقم الصعب إن كان محليا أو قاريا. 
لكن «نيراتسوري» يجد نفسه قابعا في املركز اخلامس 
محليــا بفــارق ٥ نقاط عن جاره ميــالن املتصدر بعد 
ثماني مراحل، ومهددا بتوديع مســابقة دوري األبطال 
من دور املجموعات للموسم الثالث تواليا بعدما فشل 
في حتقيق أي فوز في مبارياته الثالث األولى، آخرها 
في اجلولة املاضية حني خسر في معقل ريال مدريد 

٢-٣ بهدف متأخر للبرازيلي رودريغو.
ويحتــل إنتر حاليــا املركز الرابــع األخير في 
املجموعة الثانية بنقطتني فقط، بفارق ثالث عن 
املتصدر بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني واثنتني 
عن كل من شاختار دانيستك األوكراني وريال 
مدريــد الذي حقق في اجلولة الســابقة فوزه 
األول. ويأمل إنتر أن يتخلص اليوم من عقدة 
االنتصارات في املســابقة القارية، إذ اكتفى 
باثنــني فقط في آخر ١٣ مباراة، لكنه يعول 
على ســجله اجليد على أرضــه في مواجهة 
النادي امللكي، إذ لم يســبق أن خسر في ميالنو 
أمــام األخير (فاز خمس مرات وتعــادل مرتني)، علما 
بأنهما مواجهة الثالث من الشهر اجلاري كانت األولى 
بينهما في املســابقة منــذ ١٩٩٨ حني فاز عمالق مدريد 
٢-٠ ذهابا على أرضه في دور املجموعات، قبل أن يرد 
منافســه اإليطالي إيابا ٣-١ بفضل هدفني في الدقائق 
األربع األخيرة من روبرتو باجيو. وسيدخل ريال لقاء 
«جوسيبي مياتسا» وهو في وضع ال يحسد عليه من 
ناحية الغيابات، إذ يفتقد قائده سيرخيو راموس بسبب 
تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ خالل مباراة الدوري 

السبت ضد ڤياريال (١-١) التي أصيب فيها أيضا الهداف 
الفرنســي كــرمي بنزمية، لينضما الــى األوروغوياني 
فيديريكــو فالفيردي. ويأمل مونشــنغالدباخ اإلفادة 
من اللعب على أرضه لكي يضع قدما في الدور الثاني 
من خالل الفوز على شــاختار دانيتسك الذي مني في 
اجلولة السابقة بهزمية مذلة في العاصمة األوكرانية 

بسداسية نظيفة على يد الفريق األملاني.
بايرن وليڤربول حلسم تأهلهما 

وهناك فريق أملاني آخر سجل ستة أهداف في اجلولة 
السابقة خارج ملعبه بشخص البطل الذي ال يقهر بايرن 
ميونيخ الفائز في ملعب ريد بول سالزبورغ النمساوي 
٦-٢، ما سمح له بتعزيز الرقم القياسي من حيث عدد 
االنتصارات املتتالية في املسابقة بعدما رفعه الى ١٤.

وســيضمن فريق املدرب هانزي فليك بطاقته الى 
ثمن النهائي في حال جدد الفوز على ضيفه النمساوي، 
وذلك بغــض النظر عــن نتيجة املبــاراة األخرى بني 
أتلتيكو مدريد اإلسباني وضيفه لوكوموتيف الروسي.

ويتصدر العمالق الباڤاري ترتيب املجموعة األولى 
بتســع نقاط، بفارق خمس عن أتلتيكو الثاني، مقابل 

نقطتني للوكوموتيف الثالث ونقطة لريد بول.
وعلى غــرار بايرن، ســيكون ليڤربول اإلجنليزي 
أمام فرصة جيدة حلسم تأهله حني يستضيف أتاالنتا 
اإليطالــي الذي تعرض لهزمية مذلة في أرضه على يد 
فريق املدرب األملاني يورغن كلوب في اجلولة السابقة 
بخماسية نظيفة، بينها ثالثية للبرتغالي جوتا. ويتصدر 
ليڤربول املجموعة الرابعة بتسع نقاط، بفارق ٥ عن كل 
من الفريق اإليطالي وأياكس الهولندي الذي يستضيف 

بدوره ميدتيالند الدمناركي (من دون نقاط).
وفي املجموعة الثالثة، يحل ممثل إجنلترا اآلخر 
مان سيتي ضيفا على أوملبياكوس وهو امام فرصة 
حســم تأهله أيضا مبا أنه يتصدر بتسع نقاط، 
وبفارق ست عن ضيفه اليوناني الذي خسر ذهابا 

٣-٠، فيما يحل بورتو البرتغالي ضيفا على 
مرسيليا الفرنسي األخير (من دون نقاط) 

وهو في املركز الثاني بست نقاط.

بايرن ميونيخ وليڤربول يبحثان عن حسم تأهلهما في دوري أبطال أوروبا عندما يواجهان سالزبورغ وأتاالنتا

اإلنتر «يكون أو ال يكون»  أمام «امللكي» اليوم
كلوب: الفرعون يشارك اليوم

انتقد األملاني يورغن كلوب املدير الفني لفريق ليڤربول 
اإلجنليزي لكرة القدم القنوات التلفزيونية، معتبرا إياها 
السبب في كم اإلصابات بفريقه، في الوقت الذي يستعد 
فيه الفريق ملواجهة أتاالنتا اإليطالي في اجلولة الرابعة من 
دوري أبطال أوروبا اليوم. وأبدى املدرب األملاني مخاوفه 
من عدم قدرته على إيجاد فريق يخوض به املباريات إذا 
اســتمر ضغط املباريات بهذا الشكل. وأضاف: «إذا ما 
واصلنا اللعب يوم األربعاء ثم ظهر يوم السبت فأنا غير 
متأكد من أننا سننهي املوسم بـ ١١ العبا». وتابع كلوب: 
«إذا حتــدث أحد معي مجددا عن العقود فســيصيبني 
اجلنون ألن العقود لم يتم إبرامها ملوســم كورونا، كل 
شيء تغير لكن عقود الرعاة والقنوات التلفزيونية التزال 
كمــا هي، لدينا هذا لنحافظ عليه». وأضاف في لقاء مع 
قناة «سكاي تي في»: «اجلميع يخبرني أن األمر صعب، 
لكن األمر صعب للغاية على الالعبني، الباقي هو مجرد 
قــرار على طاولة في مكتب». وقــال كلوب: «إذا اعتقد 
شخص ما أننا سنستســلم قبل املباراة مباشرة فقط 
ألن بعض أفضل العبينا غير متاحني في الوقت احلالي 
لفترة طويلة جدا فلن نفعل ذلك». من جهة اخرى، أعلن 

كلوب عن مشاركة صالح أمام اتالنتا اليوم.
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«الداخلية» في تعميم عن «اإلدارية»: الوكالء املساعدون 
واملديرون غير مختصني بإجراء مناقالت داخل قطاعاتهم

عبداهللا قنيص

أبلغ مصدر أمني «األنباء» 
بأن اإلدارة العامة للشــؤون 
اإلداريــة أصــدرت تعميمــا 
التأخيــر  بشــأن ضوابــط 
عن الــدوام وضوابط النقل 
والتحقيق اإلداري داخل مقار 
العمــل باســتثناء املرتبطة 
بالتأخير، وكذلك عدم جواز 
أن يقوم الوكالء املساعدون 
بعمــل مناقــالت باعتبار ان 
مثل هــذه القــرارات تصدر 
عــن وكيــل الــوزارة ومدير 
عام اإلدارة العامة للشــؤون 
اإلداريــة وكذلك عــدم جواز 
موافاة الشؤون اإلدارية بطلب 
صرف بدل النوبة بأثر رجعي 
للموظف والتأكيد على عدم 
جواز تكييف فترة االنقطاع 
على انها إجازة دورية، هذا إلى 
جانب عدم جواز منح املوظف 
إجازة دورية أكثر من ٩٠ يوما 
مبا فيها أيام العطل والراحات 

واإلجازات الرسمية.
التعميم  وجــاءت نــص 

كاآلتي:
١ - عدم جواز إجراء التحقيق 
اإلداري مبقر العمل إال فيما 
يتعلق باحلضور واالنصراف 
وتلــك احلاالت على ســبيل 
احلصــر هــي التأخيــر عن 
العمل صباحا في بداية الدوام 
ملدة جتاوز ٤٢٠ دقيقة خالل 
الشــهر والغياب عن العمل 
وترك العمل أثناء الدوام سواء 
عاد املوظف مرة أخرى او لم 

هي اإلنذار ثم خصم يوم ثم 
خصــم يومني ثــم خصم ٣ 
أيام كحد أقصى على أن يتم 
إرفاق العقوبة الســابقة مع 
العقوبة اجلديدة عند موافاة 
الشؤون اإلدارية بها للتدقيق 
على صحة العقوبة ومراعاة 

مبدأ التدرج.
٤ - عدم جواز إصدار قرارات 
نقــل داخل القطــاع من قبل 
الوكيــل املســاعد او أي من 
املديرين وإمنا تصدر قرارات 
النقل عن السلطة املختصة 
فقــط وهــي وكيل الــوزارة 
ومديــر عــام اإلدارة العامة 
للشــؤون اإلدارية مبوجب 
القرار رقم ١٢٩٨ والقرار رقم 
٩٤٩ ويكــون اإلجراء املتبع 

والذي مت توزيعه بها وتتم 
موافاتنــا بكتاب واحد فقط 
بــه تاريــخ املباشــرة األول 
وأن املعني باألمر مت تثبيته 
بإحدى اإلدارات اعتبارا من 

تاريخ مباشرته العمل.
٦ - عــدم جــواز موافــاة 
الشــؤون اإلداريــة بطلــب 
صــرف بــدل النوبــة بأثر 
رجعي للموظف وإمنا يتم 
إرسال كشوف األسماء كاملة 
عنــد بدايــة التكليف كل ٣ 
أشــهر ولن يعتد بأي كتب 
الحقة، كما مت التأكيد على 
أهمية التدقيق على االســم 
والرقــم املدني الصحيحني 
حتــى ال حتــدث أخطاء في 

الصرف.
٧ - مت التأكيد على ضرورة 
مخاطبــة الشــؤون اإلدارية 
فــي حينــه بــأي انقطاعات 
او مباشــرات وعدم التأخر 
فيها وفي حال التأخير فتتم 
موافاتنا باسم املتسبب في 
التأخير إلحالته إلى التحقيق.
٨ - التأكيد على عدم جواز 
تكييــف فترة االنقطاع على 
انها إجازة دورية وذلك بعدم 
إرسال كتاب انقطاع وبعدها 
طلب احتساب أيام االنقطاع 
من رصيد إجازاته الدورية.

٩ - عدم جواز منح املوظف 
إجــازة دورية أكثــر من ٩٠ 
يومــا مبا فيها أيــام العطل 
والراحات واإلجازات الرسمية 
وال تنتقص تلــك األيام من 

مدة الـ ٩٠ يوما.

هو مخاطبــة اإلدارة العامة 
للشــؤون اإلداريــة يطلــب 
لنقل املوظف وتقوم الشؤون 
اإلدارية بالتدقيق على املسمى 
وعما إذا تناسب وتوقيعه من 
السلطة املختصة على حسب 
الدرجة الوظيفية سواء وكيل 
الوزارة او مدير عام اإلدارة 
العامة للشؤون اإلدارية، وفي 
حال عدم تناســب املســمى 
الوظيفي يتم اإلخطار بذلك 
وأنه لن يعتد بــأي قرارات 

نقل تصدر من القطاع.
٥ - عدم جواز عمل مباشرتني 
بعد نقل موظــف الى قطاع 
املرور، حيث تالحظ وجود 
مباشرة مبكتب املدير العام 
وأخرى بعد عدة أيام باإلدارة 

دعت إلى مراعاة مبدأ تدرج العقوبة على أن تبدأ باإلنذار ثم خصم يوم فيومني ثم ٣ أيام كحد أقصى

يعد الى نهاية الدوام، أما فيما 
عدا ذلك فتتم مخاطبة اإلدارة 
القانونية  العامة للشــؤون 
بكتــاب تفصيلــي بالواقعة 
املنســوبة للموظف إلجراء 
التحقيق بها وعدم مخاطبة 
للشــؤون  العامــة  اإلدارة 
اإلدارية وااللتــزام مبا ورد 

بالتعميم رقم ٢٠٢٠/٩٠.
٢ - دقائق التأخير ال حتتسب 
إذا لم تتجاوز ١٠٥ دقيقة خالل 
الشهر وال تتم مخاطبة اإلدارة 
العامة للشؤون اإلدارية إال 
بعد انتهاء الشــهر وجتميع 

دقائق التأخير.
٣ - مراعــاة مبــدأ تــدرج 
العقوبــة عند تطبيقها على 
املوظف بأن تكون أول عقوبة 

عدم جواز موافاة «اإلدارية» بصرف بدل النوبة بأثر رجعي وترسل الكشوفات عند بداية التكليف كل ٣ أشهر
دقائق التأخير ال حتتسب إذا لم تتجاوز ١٠٥ دقائق خالل الشهر وجتميع الدقائق مع نهاية كل شهر

قبل نحو ٦ أشهر ومبوجب مكرمة وأوامر أميرية، 
وافق مجلس الوزراء املوقر على صرف مكافآت مالية 
للفرق املكلفة مبواجهة ڤيروس كورونا املستجد، حتفيزا 
وتقديرا للجهود االستثنائية والتضحيات التي قدمتها 
عدة شرائح في مواجهة اجلائحة العاملية، وجرى تقسيم 
املستفيدين الى فئات األولى: العاملون في كل اجلهات 
احلكومية الذين لهم اتصال مباشــر باملصابني. الفئة 
الثانية: العاملون الذين يقدمون مجهودا غير عادي بناء 
على تكليف جهات عملهم كاجلهات العسكرية، الفئة 
الثالثة: مجموعة املوظفني احلكوميني الذين يعملون 
في الصفوف املســاندة والذين مت تكليفهم بأعمال 
غير عاديــة بأوقات احلظر الكلي أو احلظر اجلزئي، 
والعاملني املشمولني بأي من الفئات الثالث املشار إليها 
أعاله الذين أصيبوا بڤيروس كورونا بسبب عملهم، 
ثم طرحت مطالبات بإدراج القطاع التعاوني والعاملني 

فيه واملتطوعني.
التكرمي بامتيازات مالية ومهما علت قيمتها يظل 
محــدودا مقارنة مبا قدم في جائحة كورونا، اذ قدم 
معظم العاملني في الدولة تضحيات وعّرضوا حياتهم 
وصحتهم وحياة أسرهم للخطر وكل ذلك انطلق من 

محبة الوطن.
مر الشــهر تلو اآلخر دون صرف هذه املكافآت 
وتداولت شائعات بإلغائها وهو ما عزا باملتحدث باسم 

مجلس الوزراء الى النفي.
ما هو املطلوب إذن؟ املطلوب هو املصارحة واذا كان 
من الصعب مكافأة اجلميع خاصة ان معظم اجلهات 
في الدولة تريد تكرمي منتســبيها فيجب املصارحة 
بذلك وحتديد املســتفيدين بشكل اكثر دقة والطلب 
من اجلهات تقنني حصول املستحقني فقط، واذا كانت 
الكلفة كبيرة وال حتتملها خزينة الدولة، فهذا املبرر لن 
جند من يقتنع به ومع ذلك قولوا ذلك، واذا كان «ماكو» 
مكافآت فال مانع من املكاشفة بدال من ترويج الوهم 
وانتظار مكافآت طال أمدها. واذا كان ما ينشر حول 
هذه املكافأة في وسائل اإلعالم محبط ومحل إزعاج 
من احلكومة امنعوا النشر حتى ال يحلم املستفيدون 
بكيفية إنفاق املكافأة ويستيقظون على كابوس عدم 

الصرف.

           وجهة نظر

مكافآت 
كورونا متى؟

aljalahmahq٨@hotmail.com محمد اجلالهمة

«االستئناف» تؤيد احلبس ٣ سنوات لضابط 
و٣ من شركائه بقضية «جتمهر الفروانية»

أدينوا عن تهمة جلب عمالة دون احلاجة إليها

«اجلمارك» حتبط محاولة تهريب آثار فرعونية مصرية

أمير زكي

أعلنت اإلدارة العامة للجمارك عن ضبط 
قطع قادمة من جمهورية مصر العربية 

يشتبه بكونها آثارا فرعونية.
وبحسب بيان صادر عن «اجلمارك» 
فإنه مت االشتباه في أمتعة شخصية مت 

شحنها من مصر عبر الشحن اجلوي، 
وبتفتيشها عثر بداخلها على قطع يشتبه 
بأنها آثار فرعونية مت تهريبها، وإثر ذلك 
مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسليمها إلى 
إدارة اآلثار واملتاحف في املجلس الوطني 
للثقافة والفنون اآلداب. وقد توجه مدير 
إدارة اجلمرك اجلوي بالشكر إلى املفتشني، 

لتفانيهم في عملهم، وحرصهم وتصديهم 
لعمليات التهريب املستمرة. وحذرت اإلدارة 
العامة للجمارك كل من تسول له نفسه 
تهريب املواد املخدرة والبضائع احملظورة 
بكافة أشكالها وأنواعها إلى البالد، مشددة 
على أنه سيعّرض نفسه للمساءلة القانونية 

واتخاذ اإلجراءات اجلمركية بحقه.

مهربة في أمتعة شخصية وجاٍر اتخاذ اإلجراءات القانونية

اآلثار الفرعونية املضبوطة جار احالتها إلى جهات االختصاص

قضــت محكمــة االســتئناف 
برفض اســتئناف ضابط بوزارة 
الداخلية برتبة عقيد وثالثة من 
شركائه، املتهمني بالتسبب بتجمهر 
عدد من عمال احلراسة في منطقة 

الفروانية للمطالبة بحقوقهم.
وأيدت احملكمة قضاء محكمة 
أول درجة باحلبس ثالث سنوات 
مع الشغل والنفاذ للضابط وثالثة 
مصريني مــع إبعادهم عن البالد 
بعد تنفيذ العقوبة، وببراءة ثالثة 

آخرين من القضية.
وجــاءت إدانــة الضابــط عن 
تهمة تســهيل دخول عمالة دون 
احلاجة إليها، فيما قضى ببراءته 
من تهم االجتار بالبشر والتدليس 
واستغالل النفوذ وغسيل األموال.

وكانــت وزارة الداخليــة قــد 
أحالت عددا من املتهمني إلى النيابة 
بعدما دلت التحريات على جلبهم 
عمالــة من اخلــارج مقابل مبالغ 
مالية وتركهم في البالد بال إقامة 

صورة ارشيفية لتجمهر عمال احلراسةأو رواتب.

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

النيابة تخلي سبيل 
«فاشينيستا» بكفالة 

٥٠٠ دينار
أخلت نيابة شؤون اإلعالم 
والنشر مواطنة شابة بعدما 
حققت معهــا بتهمة خدش 
احلياء العام مبقاطع اعتادت 
على بثها بحسابها في موقع 
التواصل االجتماعي «سناب 
شــات»، وذلك بكفالة مالية 

قدرها ٥٠٠ دينار. 
وكشف مصدر أن املتهمة 
أنكرت االتهامات املسندة إليها، 
الفتة إلى أنها تقوم بتصوير 
وبث مقاطعها بشكل عفوي 
دون قصــد مخالفة اآلداب 
العامــة، وأن املالبــس التي 
تظهر بها معتادة على ارتدائها 
وال تتعمد خدش احلياء من 

خاللها.
إدارة مكافحة  وكانــت 
اجلرائــم اإللكترونيــة قد 
استدعت هذه «الفاشينيستا» 
لقيامها بنشر مقاطع وهي 
ترتدي مالبــس ضيقة مبا 
يتضمن إيحاءات خادشــة 

وخارجة عن اآلداب العامة.

«كراج» خان األمانة مبركبة زبون 
في حادث ومخالفة مرورية

شركة دواجن تتهم مسؤوًال 
باالختالس وتبرهن بفواتير

محمد اجلالهمة

ُصدم مواطن حينما علم ان مركبته ارُتكب بها حادث 
مــروري وقام الكراج الذي أدخل مركبته إليه للتصليح 

بتصليح آثار احلادث دون علمه او إخطاره.
هذا الى جانب ارتكاب مخالفة مرورية جسيمة باملركبة 
ذاتهــا، املواطن لم يتــردد بالتوجه الى مخفر الشــويخ 
بتســجيل قضيــة واملطالبة بالتعويض جــراء ما حلق 
بسيارته من أضرار وحتمل املخالفة املرورية اجلسيمة 
على الكراج مع إصالح املركبة داخل الوكالة. واستنادا الى 
مصدر امني، فإن مواطنا تقدم الى مخفر شرطة الشويخ، 
وقال انه شعر بأن السيارة التي أدخلها للكراج إلصالح 
عطل باحملرك ليست كما اعتاد حيث توجه بها إلى الوكالة 
ليتم إبالغه بأن السيارة ارتكب بها حادث حديث وتسبب 
احلادث في إتالف اجلانب األيسر بالكامل،  والفتا الى انه 
استعلم عن مخالفاته املرورية ليفاجأ بأن هناك مخالفة 
جسيمة ارتكبت بها. وقال مصدر أمني: انتقل رجال أمن 
من مخفر الشويخ الى الكراج ولكن تبني هروب صاحبه 
الى جهة غير معلومة. هذا، ومن املقرر إدراج اسم صاحب 

الكراج على قوائم املطلوبني للتحقيق معه.

سعود عبدالعزيز

قدمت إحدى الشــركات الشــهيرة في بيــع الدواجن 
بالغا رســميا إلى مخفر شرطة الشويخ متهمة مسؤول 
احد معارضها في شــارع اللحوم والذي يقع على امتداد 

شارع كندا دراي بخيانة األمانة واالختالس.
وحرصت الشركة على أن تدعم االتهامات بفواتير مت 
وضعها في ملف القضية متهيدا الســتدعاء املدعى عليه 

ومواجهته باالتهامات املوجهة إليه.
واســتنادا إلى مصدر امني فإن وافدا أردنيا بصفته 
مفوضا عن شــركة الدواجن وأيضا شريك في الشركة 
تقدم الى مخفر شــرطة الشــويخ الصناعية، وقال إن 
عمليات اجلرد في احد أفرع الشركة الرئيسية في منطقة 
الشويخ كشفت عن وجود جتاوزات مالية، مشيرا إلى 
انه قدم الى مسؤول املعرض وهو وافد مصري فواتير 

بقيمة ٤٦ ألف دينار كويتي ولم يتم توريدها.

اجتماع تنسيقي لتطبيق أوامر 
الصلح في احلوادث البسيطة

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية أنه في إطار االستراتيجية املوضوعة للمؤسسة 
األمنية للعمل على تســهيل وتيسير اإلجراءات وإجناز 
معامالت املواطنني واملقيمني بالسرعة املمكنة، عقد صباح 
أمــس باإلدارة العامة للتحقيقات اجتماع ضم مدير عام 
اإلدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري، ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور والعمليات اللواء 
جمال حامت الصايغ لبحث ومناقشة ميعاد تطبيق قانون 
أوامر الصلح في احلوادث املرورية البســيطة لتسهيل 
ســير اإلجراءات وسرعة إجنازها وسهولة البت فيها ما 
يكفل للجميع حقوقه. يأتي هذا إليجاد احللول السريعة 
للحوادث املرورية، وعمال على راحة مستخدمي الطرق 

واحلد من االزدحام واالختناقات املرورية.
حضر االجتماع نائب مدير عام اإلدارة العامة للتحقيقات 
لشؤون إدارات التحقيق جمال خليفة الريش، ومساعد 
مديــر عام اإلدارة العامة للمرور لشــؤون تنظيم مرور 
الســير والتراخيص العميد يوسف اخلده، ومدير إدارة 
حتقيق مخالفات املرور بالوكالة العميد محمد العتيبي.

..ومكتب تأجير يتهم مواطنًا 
باالمتناع عن سداد أقساط

مبارك التنيب

كما أكدت «األنباء» بشأن تزايد قضايا خيانة األمانة 
من قبل أشــخاص يقومون بتأجير مركبات خالل فترة 
جائحة كورونا، تقدم ممثل قانوني إلحدى شركات تأجير 
السيارات ببالغ الى مخفر شرطة العدان مبلغا عن مواطن 
رفض سداد األقساط املســتحقة عليه. وبحسب املبلغ، 
وهو وافد مصري يعمل في الشركة (مكتب التأجير)،فإن 
لديــه مكتبا لتأجير الســيارات في اســواق القرين وأن 
مواطن اســتأجر منهم مركبة طراز ٢٠٠٩ وترك املركبة 
مقابل الشــركة دون ان يسدد مبلغا وقدره ٥٥٠ دينارا، 
ومت تسجيل قضية خيانة امانة، وجار استدعاء املدعى 
عليه مبوجب بياناته املســجلة في املكتب ومنها صورة 

عن البطاقة املدنية.

ملشاهدة الڤيديو

«اإلقامة» تدعو املخالفني وحاملي اإلقامة 
املؤقتة إلى تعديل أوضاعهم أو املغادرة

دعــت وزارة الداخليــة وبعدة لغات 
مختلفــة ملن يرغب مــن مخالفي قانون 

اإلقامة بتاريخ ٢٠٢٠/١/١ وما قبله:
إلــى مراجعــة إدارة شــؤون اإلقامة 
املختصة وسداد مقدار الغرامات املترتبة 
عليه وذلك خالل الفترة من (٢٠٢٠/١٢/١ 
إلــى ٢٠٢٠/١٢/٣١) متهيــدا ملنحه اإلقامة 
وفقا للشــروط والضوابط املقررة بهذا 
الشــأن. كما يتوجب على من يرغب في 
املغادرة ســداد مقدار الغرامات املترتبة 
عليه متهيدا ملنحه (إشــعارا للمغادرة) 
يتعني عليه املغادرة خالله حتى يتسنى 

السماح له بالعودة مرة أخرى.
وحذرت املخالفني الذيــن لن يعدلوا 
اوضاعهم خالل املهلة املقررة من اتخاذ 
كافة االجراءات القانونية بحقه وابعاده 

عن البالد، ولن يســمح له بالعودة مرة 
أخرى.

بالنسبة حلاملي اإلقامة املؤقتة املجددة 
تلقائيا مادة (١٤): شددت على وجوبية 
مغــادرة البــالد قبل انتهاء مــدة االقامة 
املمنوحة اليهــم قبل تاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠ 
أو القيام بتســوية أوضاعهم باحلصول 
علــى اإلقامة وفق الشــروط والضوابط 
املقــررة بهذا الشــأن وذلك قبــل تاريخ 
٢٠٢٠/١١/٣٠. ولفت الى ان حاملي اإلقامة 
املؤقتة (املجددة تلقائيا) الذين لن يقوموا 
بتعديل وضعهم خالل املهلة املقررة سوف 
يقع حتــت طائلة مخالفــة قانون إقامة 
االجانب وسوف يتم اتخاذ كل االجراءات 
القانونية بحقه وابعاده من البالد، ولن 

يسمح له بالعودة مرة أخرى.

حذرت من إبعاد غير امللتزمني وعدم السماح لهم بالعودة

على إثر خالف بني االبن وأبيه األربعيني

عاق يطعن والده في الرقبة
داخل مركبة بغرب الصليبخات

محمد اجلالهمة

أمر وكيل النائب العام بتســجيل 
قضية عنف أسرى في مخفر شرطة 
شمال غرب الصليبخات وتم تصنيف 
القضيــة تحت رقــم ٤ /٢٠٢٠ اعتداء 

بالضرب.
وجــاءت القضية عن بــالغ تقدم 
به مواطــن قال فيــه ان ابنه المعاق 
طعنه بآلة حادة وأرفق تقريرا طبيا 
جاء فيه: «جرح قطعي بأعلى الرقبة 

حوالي ٥ سم».
وحول تفاصيل القضية، قال مصدر 

امني ان مواطنا (٤٧ عاما) قال انه كان 
برفقة ابنه مــن مواليد ١٩٩٤ وحدث 
خالف بينهما وإذ بابنه يقوم بضربه 
بآلة حادة محدثا اإلصابة المدونة في 

التقرير الطبي،.
وأشار المصدر الى ان رجال األمن 
حاولــوا التواصل مع االبــن المدعى 
عليه ولكن هـاتـفـه كــان مغلـقا عـلـى 
الـدوام. وإزاء إصرار األب على تسجيل 
قضية ضرب تحقق له ما أراده وطلب 
وكيل النيابة ضبط وإحضار المدعى 
عليــه وعرضه علــى النيابة بمجرد 

توقيفه.



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 
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االربعاء

أول صحيفة يومية سياسية شاملة

 ISO تحصل على شهادتي الــ 
(لخدمة العمالء وإدارة الجودة(

للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

دراسة: زيوت السمك متنع 
االكتئاب واضطرابات املزاج.

لقاحات «كورونا» مجانًا 
للمواطنني.

   أحوج ما يكون الناس إليه 
        في زمن الكورونا.

  اهللا يدمي عزچ يا كويت.

أبعد من الكلمات
«صندوق «أنقذوا أميركا» المنشأ بتمويالت مؤيدي 

ترامب أقوى من حملته االنتخابية»

احملللة السياســية األميركية فريدريكا 
ســكوتني، تؤكد أهمية التمويالت التي 

يحصل عليها ترامب حاليا.

«بايدن لديه فريق إلدارة كورونا بينما ترامب لديه 
فريق مصاب بكورونا»

الشــاعرة واملغنيــة اإليرلنديــة كيت 
شادبورن.

«أغلــب الفتيات يشــاركن صــورا تظهرهن
 كامالت األوصاف»

لينسي فون، بطلة العالم األميركية في 
التزلج على اجلليد تشــارك صورا لها 

من دون مكياج.

«تصرفات الرئيس تجعلنــا نبدو كجمهورية موز 
وهذا مهين»

الري هوجان، حاكم ميريالند اجلمهوري، 
الرئيس  تأييد حزبــه تصرفات  ينتقد 

ترامب.

٤:٥٦الفجر
٦:٢٠الشروق

١١:٣٥الظهر
٢:٣١العصر

٤:٥٠املغرب
٦:١١العشاء

العظمى: ٢٣
الصغرى: ١٢

أعلى مد: ٠٧:٥٩ ص ـ ٠٩:١٠ م
أدنى جزر: ٠٢:٢٧ ص ـ ٠٢:٤٢ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

خديجة محمد حسن التجلي: ٥٨ عاماـ  ت:٦٥٠٥٠٥٧٤ـ  شيعت.
مرمي محمد اسحق الهاجري، أرملة جاسم محمد مبارك الساير: 

٧٤ عاما ـ ت: ٦٦٤٥١١١٧ ـ شيعت.
حسني أحمد حسن احلداد: ٧٠ عاما ـ ت: ٦٦٨٠٠٠١٣ ـ شيع.
ساره دوان سند البذالي: ٦٥ عاما ـ ت: ٦٠٦٠٦٩١٤ ـ شيعت.

هيا وليد عيسى القعود: ١٣ عاما ـ ت: ٩٧٨٨٠٣٧٤ ـ شيعت
زوجة عبدالرحمن عبدالكرمي  مناة عبداهللا سعود املخيزمي، 
الفريح: ٥٧ عاماـ  ت: ٩٩٠٧٠٦٦٣ـ  ٩٩٣٨٤٢٠٣ـ  ٩٩٦٣٤٩٠٦- 

شيعت

بريطانيا: ال متديد لإلغالق بل قيود مناطقية مع فحوص مكثفة
لندن - وكاالت: أعلن رئيس 
الــوزراء البريطانــي بوريس 
جونســون اإلثنني أن «طريق 
اخلالص» من ڤيروس كورونا 
يلــوح في األفــق، موضحا أن 
القيود الصارمة املفروضة في 
إجنلتــرا لن متدد إلــى ما بعد 

الثاني من ديسمبر.
وقال جونسون أمام البرملان 
إن «االختراقــات علــى صعيد 
العــالج، واختبارات اللقاحات 
تنبئ بــأن احلل العلمي يلوح 

في األفق».
وتابــع جونســون «ندرك 
في قرارة أنفسنا أننا سننجح 
العــام املقبــل. بحلــول فصل 
الربيع يفترض أن تقلص هذه 
النجاحات احلاجة إلى القيود 
التــي عانينــا منها فــي العام 

.«٢٠٢٠
وأضــاف رئيــس الــوزراء 
البريطاني «لقد اجتزنا منعطفا 
وطريق اخلالص يلوح أمامنا»، 
لكنــه حــذر مــن أن احتفاالت 

األكثر تضررا. وسيتيح تخفيف 
القيود للناس مغادرة منازلهم 
ألي سبب كان، وسيسمح مجددا 
بإحياء املراسم الدينية وإقامة 

األنشطة الترفيهية.
وأعلن جونسون عن إعفاءات 
«ملــدة محدودة» للســماح بلم 
شمل العائالت في عيد امليالد.

هــذا، وتكشــف احلكومــة 
البريطانيــة اليــوم األربعــاء 
عن خطتهــا للميزانية الهادفة 
إلى دعم النشــاط االقتصادي 
مبواجهــة وبــاء كوفيــد-١٩ 
ومتهيــد الطريــق لالنعــاش، 
متضمنة إنفاقات بقيمة مليارات 
اجلنيهات لكن ايضا أولى تدابير 

التوفير. ويتحدث وزير املالية 
ريشــي ســوناك أمــام مجلس 
العموم في البرملان البريطاني، 
حيث يفترض أن يكشف الوزير 
الشاب (٤٠ عاما) الذي يحظى 
بشــعبية كبيرة فــي صفوف 
احملافظني، عــن خطة إنفاقات 
كبرى للعام املالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
تشمل مجال الصحة والتعليم 

واألمن.
وسيقدم تفاصيل حول خطة 
استثمارات ضخمة بقيمة ١٠٠ 
مليار جنيه ستصرف على مدى 
عدة ســنوات في مجال البنى 
التحتية بهــدف حتديث النقل 

واالستجابة لألزمة املناخية.
القصيــر،  املــدى  وعلــى 
سيتلقى نظام الرعاية الصحية 
دعما بقيمة ٣ مليارات جنيهات 

ملواجهة حتدي الوباء.
كمــا أعلنت احلكومة أيضا 
أنها ســتفرج عــن ١٥١ مليون 
جنيه لدعم املشردين الذين ازداد 
عددهم بفعل األزمة االقتصادية.

وأضــاف «ســيتعني علــى 
العائالت أن جتري تقييما متأنيا 
ملخاطر زيارة األقارب املسنني».
وتتمحــور خطــة رئيــس 
الوزراء القصيــرة األمد حول 
برنامج فحوص مكثفة سريعة 
للســكان في املناطق املصنفة 

«عالية اخلطر». 

رئيس الوزراء أكد أن «طريق اخلالص» من ڤيروس كورونا «يلوح في األفق».. والكشف عن خطة إلنعاش االقتصاد اليوم

بوريس جونسون متحدثا في مؤمتر صحافي عن بعد خالل العزل الذاتي في 
مقر احلكومة في «١٠ داوننغ ستريت»      (أ.ف.پ)

«عيد امليالد لن تكون كاملعتاد 
والطريــق إلى الربيــع اليزال 
طويال». وأعلن جونســون أن 
بريطانيا ستشــهد بعد الثاني 
مــن ديســمبر نظامــا متفاوتا 
من القيود املناطقية املشــددة، 
ســيترافق مــع حملة فحوص 
واســعة النطــاق فــي املناطق 

السماح لـ ٤ آالف مشجع بحضور املباريات
 أكد جونســون أنه سيتم الســماح ملا يصل إلى ٤ آالف 
متفرج في املناطق األقل عرضة خلطر اإلصابة بڤيروس كورونا 
املستجد املسبب ملرض (كوفيد١٩-) بدخول املالعب والساحات 
في إجنلترا اعتبارا من ٢ ديســمبر املقبل، حيث سيتم منح 
اإلذن للصاالت الرياضية ومراكز الترفيه بإعادة فتح أبوابها 
األسبوع املقبل. سيتم السماح للمالعب في مناطق املستوى ١، 
التي تعتبرها احلكومة منخفضة املخاطر، باستيعاب ما يصل 
إلى ٤٠٠٠ مشــجع، أو نصف السعة القصوى إذا كان امللعب 
يستوعب أقل من ٨٠٠٠ شخص، ومالعب مناطق املستوى ٢، 
التي تعتبر متوسطة اخلطورة، ستصل إلى ٢٠٠٠ مشجع، أو 

نصف سعتها القصوى إذا كانت تضم أقل من ٤٠٠٠ مقعد.

 «كوانتاس»: ال سفر على طائراتنا دون شهادة لقاح
أعلن آالن جويس املدير 
التنفيذي لطيران «كوانتاس» 
التي تعتبــر الناقل الوطني 
ألستراليا، أن الشركة ستطلب 
من املســافرين علــى متنها 
شــهادة تثبت انهم حصلوا 
على لقاح «كوفيد ـ ١٩» قبل 
ان تســمح لهم باســتخدام 
رحالتهــا، ولكنه أضاف في 
مقابلة مع شبكة «سي إن إن» 
أن هذا الشــرط لن يطبق اال 
بعد طرح اللقاح وبدء إعطائه.

وأضاف ان الشركة تبحث 
عن ســبل لتعديل شروطها 
الدوليني  لنقــل املســافرين 
في إطار بحث صناعة النقل 
اجلوي عن طرق للمضي قدما 
بعد اخلسائر التي منيت بها 

نتيجة القيود على السفر.
ولم يوضح جويس ما اذا 
كان شرط احلصول على لقاح 
سيطبق على الرحالت اجلوية 
الداخليــة للشــركة، ولكــن 
رئيس وزراء أســتراليا كان 

قد أشــار الى امكان استثناء 
بعض احلاالت املرضية من 
هذا الشــرط. ولفت جويس 
الى ان تطبيق هذا الشــرط 
لن يكون عملية ســهلة ألنه 
سيتطلب ان تثبت الشهادة 
نوع اللقاح الذي تلقاه املسافر 
وما اذا كان مقبوال في البلد 
الذي يسافر اليه. وأوضح ان 
حتقيق هدف الشركة يتطلب 
قــدرا كبيرا مــن الترتيبات 

اللوجستية والتقنية.

املدير التنفيذي للناقل الوطني األسترالي أكد أن هذا الشرط لن يُطبّق إال بعد طرح لقاحات «كورونا»

آالن جويس
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