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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

افتتاح مجلس ٢٠٢٠ دستوريًا.. ٢٢ ديسمبر
مرمي بندق

قالت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
ان املوعــد الدســتوري للجلســة 
أمــة ٢٠٢٠  االفتتاحيــة ملجلــس 
ســيكون ٢٢ ديسمبر املقبل عقب 
إعالن تشــكيل احلكومة اجلديدة 
بعد أسبوعني من نتائج االنتخابات، 
خصوصا أن عدة مؤشرات توحي 
بأن إعالنها لن يتأخر. من جانبها، 
أوضحت مصادر خاصة لـ «األنباء»، 

أنــه التزاما من احلكومــة باملادة 
٩٨ مــن الدســتور البــد أن تقــدم 
برنامج عمل جديدا مع مطلع دور 
االنعقاد األول مشفوعا باملتطلبات 
التشريعية لتنفيذه، الفتة إلى أن 
احلكومة احلالية متكنت بالتعاون 
مــع املجلــس مــن إصــدار معظم 
املتطلبــات التشــريعية لبرنامج 

عملها السابق. 
وكشفت املصادر عن ان بعض 
احملاور لبرنامج احلكومة احلالية 

سيعلن عن االستمرار في تنفيذها 
من خــالل تقدمي برامــج وخطط 
جديــدة مثل مكافحة الفســاد الى 
جانب انطالق محور التحول الرقمي 
للخدمــات احلكومية، ولتســهيل 
عملية استخدام وسائل التواصل 
  Kuwait احلديثة، وتطبيق الكويت
 App (ســهل)، والــذي ميثــل أحد 
العناصر املهمــة ومت االنتهاء من 
إعــداده، على أن تشــهد احلكومة 
اجلديدة تدشني تطبيقه. وردا على 

ســؤال حول خطط التوظيف في 
برنامج احلكومة اجلديدة، أجابت 
املصادر: العمل يتم لتحقيق برامج 
توظيــف للخريجني في احلكومة 
والقطاع اخلــاص واعتماد برامج 
تدريبيــة وتأهيليــة وفق أقصى 
طاقتنا لتفكيك العوامل التي أدت 
إلى انتظار الوظيفة في احلكومة 
أو القطاع اخلاص في ظل الشواغر 
التي نتجت عن مغادرة اآلالف من 

الوافدين.

«ال النتظار التوظيف» هدف إستراتيجي للحكومة اجلديدة التي تقدم برنامج عملها مطلع دور االنعقاد األول

األمير هنأ املنفوحي الختياره أفضل مدير بلدية عربي
هنأ صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
مدير عام بلدية الكويت م.أحمد املنفوحي مبناسبة 
منحه جائــزة التميز احلكومي العربــي من وزارة 

التغير املناخي والبيئة 
العربية  اإلمــارات  فــي 
املتحدة الشقيقة كأفضل 
مديــر بلديــة فــي املدن 
العربية، مشيدا سموه 
بهــذا التكــرمي املتميــز 
الذي حظي به، ومتمنيا 
لــه دوام التوفيــق في 
خدمــة الوطــن العزيز 
واإلســهام فــي رفعــة 
شأنه مبختلف احملافل 
والدوليــة.  اإلقليميــة 
كمــا هنــأ ســمو ولــي 

العهد الشــيخ مشعل األحمد مدير عام بلدية الكويت 
م.أحمد املنفوحي، كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد ببرقية مماثلة. صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

م.أحمد املنفوحي
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التفاصيل ص٤

ترقية ٣٠٠ موظف باالختيار في «الصحة»
عبدالكرمي العبداهللا

اعتمــدت وزارة الصحــة كشــوفات املوظفني 
املستحقني لـ«الترقية باالختيار»، الذين يبلغ عددهم 
ما يقارب ٣٠٠ موظف وموظفة يعملون في الوزارة 
مبختلــف قطاعاتها مــن إدارات مركزية ومناطق 
صحية ومستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية.

وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ«األنباء»، 
أن قطاع الشؤون اإلدارية برئاسة مرزوق الرشيدي 
بذل جهودا كبيرة إلنهاء حركة الترقية باالختيار 

في أســرع وقت بعد مراجعة كشــوفات املوظفني 
الذين تنطبق عليهم شروط ديوان اخلدمة املدنية 
املستحقني لهذه الدرجات حسب الشروط والضوابط 
جيــدا وتدقيقها. وأكدت املصــادر ذاتها أن صرف 
امللحقات املالية للمستحقني لـ«الترقية باالختيار» 
من الدرجة «الثامنة» حتى «أ» سيكون بعد تعديل 
البيانات الوظيفية بأثر رجعي قريبا، الفتة إلى أن 
درجات الترقية باالختيار تشمل املوظفني الكويتيني 
املستوفني شروط نظام اخلدمة املدنية وقرار مجلس 

اخلدمة املدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١١.

اقتصاد
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»
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االنتهاء من خطة إصالح 
وتطوير الطرق منتصف ٢٠٢١

فرج ناصر

أكدت مصادر مطلعة بوزارة األشغال وهيئة الطرق والنقل 
البــري انه ســيتم االنتهاء بشــكل نهائي مــن اخلطة العامه 
إلصــالح وتطوير الطرق في منتصــف عام ٢٠٢١، وذلك بعد 
إجناز ما نسبته ٨٥ ٪  من أعمال اإلصالح. وأشارت املصادر إلى 
ان إصالحات الطرق بلغت كلفتها اإلجمالية ما يقارب الـ ٣٠٠ 
مليون دينار. وأضافت املصادر ان اإلصالحات شملت الطرق 
الرئيسية والطرق السريعة باإلضافة إلى اجلسور واألنفاق 
التــي مت تنفيذها مؤخرا. وقالت ان الــوزارة والهيئة ملزمة 
ببرنامج محدد لالنتهاء من هذه اإلصالحات من خالل االتفاقيات 

واملعاهدات بني الشركات واملقاولني املنفذين للمشاريع.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

رائد جواد بوخمسني

م.عبداهللا العجمي

عبداهللا التركيت

عادل املرزوق

«فيتش» متنح 
 «KIB» صكوك
تصنيفًا ائتمانيًا 
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واخلليج

العجمي: االنتهاء 
من «الوقود البيئي» 

منتصف ٢٠٢١.. 
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اخلام مبصفاة ميناء 

عبداهللا 
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لالستثمار»  توافق 
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ونهاية األسبوع 

غبار ثم أمطار

«بوبيان» يحتفل 
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السابق شديد رقابيًا 

ضعيف تشريعيًا بسبب 
دعم األغلبية للحكومة
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ترامب يجّهز الئحة أشخاص للعفو عنهم 
في أيامه األخيرة.. وبايدن يرفض أن يكون 
مستنسخًا من أوباما: «نواجه عاملًا مختلفًا»

22عربية وعاملية

الرئيس دونالد ترامب وقرينته ميالنيا خالل اإلجراء التقليدي بالعفو 
عن الديك الرومي« كورن» قبل عيد الشكر                     (رويترز)

وفاة جنم كرة القدم العاملي دييغو مارادونا عن عمر يناهز ٦٠ عاما إثر أزمة قلبية.. وكان النجم األرجنتيني قد أجرى عملية جراحية في الرأس  قبل أيام

مبناسبة اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة

27قضايا
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٦٠ مليون إصابة «كورونا» وحتذيرات من تخفيف القيود
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فرج ناصر

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، ببرقية تعزية إلى أسرة 
شهيد الوطن الشهيد مشعل 
إبراهيم يوسف اخلليفي الذي 
احتضنه ثرى الوطن، أعرب 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته بوفاته، 
مستذكرا سموه بكل االعتزاز 
تضحياته ودوره البطولي في 
الذود عن حمى الوطن العزيز 
وبذل دمائه الزكية في سبيل 
الباري  ترابه، سائال ســموه 
تعالــى أن يتغمــده بواســع 
رحمتــه ومغفرته ويســكنه 
فســيح جناته وينزله منازل 
الشهداء األبرار وأن يلهم أسرته 
الكرمية جميل الصبر وحسن 

العزاء.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، ببرقيــة تعزيــة مماثلة 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته، سائال سموه 
البــاري تعالــى أن يتغمــده 
بواســع رحمتــه ومغفرتــه 
ويسكنه فسيح جناته وينزله 
منازل الشهداء وأن يلهم أسرته 
الكرمية جميل الصبر وحسن 

العزاء.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

وقد احتضن تراب الكويت 
الطاهر رفات الشــهيد مشعل 
ابراهيم اخلليفــي، والذي مت 
التعــرف على رفاتــه مؤخرا 
في احــدى املقابــر اجلماعية 
في مدينة الســماوة بالعراق 
مع سبعة آخرين من الشهداء 
الذيــن قدموا ارواحهــم فداء 
للوطــن، وذلــك بعد تســلم 
العراق والتعرف  رفاتهم من 
على هوياتهم بواسطة البصمة 
الوراثية، وبعد معاناة طويلة 
ألهاليهــم اســتمرت عقــودا 

اســتعراف كان عــام ٢٠٠٨، 
لكن جهــود الكويت والقيادة 
وعلى رأسهم صاحب السمو 
األميــر وســمو ولــي عهــده 
االمني واحلكومة كانت تركز 
على تكريــس كل االمكانيات 
والطاقــات، وحتــث العاملني 
ســواء في اللجنــة الوطنية 
السابقة او في وزارة اخلارجية 
حاليا، وفــي وزارة الداخلية 
علــى بذل املزيــد من اجلهود 
للعثور على رفــات من ثبت 
اعدامهم في فترة الغزو الغاشم 

ونقلهــا للكويت، واحلمد هللا 
بهذه االمكانيات وهذا التوجيه 
متكنــا مــن احضــار رفــات 
شــهدائنا على دفعتني االولى 
في اغسطس عام ٢٠١٩ والثانية 
في سبتمبر، وكانت هذه بداية 

االعالنات.
استمرار البحث

العدســاني: ان  وأضــاف 
اجلهــود فــي وزارة الداخلية 
مستمرة وعليهم العبء االكبر 
في عملية االســتعراف، كذلك 

يبذل املســؤولون فــي االدلة 
اجلنائيــة جهــودا كبيرة في 

هذا اإلطار.
واشار إلى أنه قبل يومني مت 
االعالن عن سبع رفات، قائال: 
اننا متفائلون بأن تكون هناك 
اعالنات متوالية، وليس هناك 
حتديد للوقت وكذلك من يتم 
ابالغهــم بالدرجــة االولى هم 
اهالي الشــهداء، ومن ثم يتم 
الرســمي ويتزامــن  االعــالن 
هــذا االعالن مع جهــود وزير 
اخلارجيــة واعــالن صــدور 
بيان من مجلس االمن بخطوة 
االستعراف وخطوة االعالن عن 
هؤالء الشــهداء، وهذا يسجل 
للكويت قيادة وشعبا، موضحا 
ان اجلهود مستمرة بتوجيهات 
من القيادة السياسية لنتمكن 
مــن احضار آخــر رفات آلخر 

شهيد لدفنها في الكويت.
وقال العدساني: ان من مت 
التعــرف عليهم من «الرفات» 
بلــغ عددهــم حتــى اآلن ٢٤٣ 
شهيدا، فيما املتبقي منهم ٣٥٩ 
من اجمالي عددهم البالغ ٦٠٢ 
شهيد، موضحا أن الرفات تشمل 
عدة جنسيات مختلفة، مؤكدا 
ان الكويت تبنت هذا االمر من 
البداية والدفاع عن االنســان 
بغض النظر عن جنسيته ممن 
اعتقلوا علــى ارض الكويت، 
حيــث تكفلت الكويت برعاية 
اســرهم، وكذلك البحث عنهم
من خالل اعمال اللجنة الثالثية.

مــن الزمــن بانتظــار معرفة 
مصيرهم. 

وتقدم مراســم التشــييع 
في مقبرة الصليبخات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ أحمد املنصور 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح 
ورئيس األركان العامة الفريق 
الركن خالــد الصالح ووكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهــام وعــدد مــن القيادات 
العســكرية وأهالي الشهداء، 

وطلبة صف وزارة الداخلية 
الذين قاموا بحمل اجلثمان على 
األكتاف في مراسم عسكرية.

عز وافتخار

وقال رئيس جلنة االسرى 
واملفقودين في وزارة اخلارجية 
ربيع العدساني: نستذكر اليوم 
مبزيــد من العز واالفتخار ما 
قدمه هؤالء الشهداء من اعمال 
وتضحيات بطولية ابان الغزو 
العراقي الغاشم على الكويت، 
مؤكدا ان هذه التضحيات كانت 

في سبيل الدفاع عن الكويت 
والكويتيني الذين سطروا مثاال 
للشجاعة والبطولة لألجيال 
القادمة الذين لم يعاصروا فترة 
الغزو، ونسأل اهللا تعالى لهم 

املغفرة والرحمة.
العدســاني: ان  واضــاف 
الذي مكن الكويت من العثور 
على هذه الرفات هو تسخير 
االمكانيات للوصول الى نتائج 
في البحث بعــدد من املقابر، 
وكانت في الســابق بداية من 
عــام ٢٠٠٣، موضحــا ان آخر 

الصالة على الشهيد مشعل اخلليفي

وزيرا الدفاع والداخلية خالل مراسم تشييع الشهيد مشعل اخلليفيوزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور مع ذوي الشهيد يسلمهم علم الكويت

الشهيد مشعل اخلليفي محموال على األكتاف

الشهيد اخلليفي محموال على األكتاف

صاحب السمو يعّزي أسرة شهيد الوطن مشعل اخلليفي: نستذكر
بكل االعتزاز تضحياته ودوره البطولي في الذود عن حمى الوطن العزيز

تراب الكويت احتضن رفات الشهيد اخلليفي مبراسم عسكرية

العدساني: نستذكر اليوم مبزيد من العز واالفتخار ما قدمه هؤالء الشهداء واستمرار.. جهود البحث عن باقي املفقودين

مجلس األمن: تشجيع العراق على مواصلة البحث
عن املمتلكات واحملفوظات الوطنية الكويتية املفقودة

نيويورك ـ كونا: اعتمد مجلس االمن الدولي 
بيانا صحافيا رحب فيــه بالتعاون اجلاري بني 
العراق والكويت في البحث عن املفقودين الكويتيني 
ورعايا الدول األخرى. ورحب اعضاء املجلس في 
البيان بالتزام حكومة العراق املستمر بإعادة جميع 
املمتلكات الكويتية معربني عن تقديرهم حلكومة 
العراق ملا تبذله من جهود للوفاء بجميع االلتزامات 
املتبقية وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة. 
وأشاد املجلس بالدعم اللوجستي الذي تقدمه بعثة 

االمم املتحدة ملساعدة العراق، كما اثنى على اللجنة 
الدولية للصليب األحمر واآللية الثالثية لدورهما في 
تنفيذ قرار حل القضايا العالقة املتعلقة باملفقودين 
الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة. وأشار املجلس إلى 
إعادة ٧ رفات تعود ألسرى ومفقودين كويتيني 
ضحوا بأرواحهــم خالل الغزو العراقي للكويت 
عام ١٩٩٠، فيما شجع حكومة العراق على مواصلة 
بحثها عن املمتلكات املفقودة والسيما لتنشيط 
البحث عن احملفوظات الوطنية الكويتية املفقودة.

اعتمد بيانًا حول املفقودين الكويتيني وأشار إلى إعادة ٧ رفات

«الرحمة العاملية» تعقد جمعيتها العمومية العادية لـ ٢٠٢٠
عقــدت جمعيــة الرحمــة 
العاملية جمعيتهــا العمومية 
العاديــة مســاء أمــس األول، 
مبقرها الكائن في حولي، وسط 
إجــراءات احترازية وصحية 
واسعة، وذلك ملناقشة واعتماد 
التقريــر اخلتامــي (املالــي 
واإلداري) عن الفترة املنتهية 
في ٢٠١٩/١٢/٣١، بحضور أعضاء 
مجلــس اإلدارة وممثلني عن 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
ومسؤولني مبكتب العصيمي 
والعيبان للتدقيق احملاسبي.

وافتتــح رئيــس مجلــس 
إدارة اجلمعية د.جاسم مهلهل 
الياســني االجتمــاع مرحبــا 
الشــؤون  وزارة  مبندوبــي 
التدقيــق واحلضور  ومكتب 
من أعضاء اجلمعية العمومية، 
مستذكرا سيرة األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، ومذكرا بدوره وخدماته 
للكويت واإلنســانية جمعاء، 

العمــل اخليري واإلنســاني، 
من خالل اجلودة والشــفافية 
واملهنيــة في تقــدمي البرامج 

واملشروعات املختلفة.
وتابع: نقترح في الرحمة 
العاملية وبالتعاون مع اجلميع 
أن تكون الكويت «مركزا للعمل 
اإلنساني التنموي» وأن يكون 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا 

واإلداري، متمنيــا لهــم دوام 
التوفيق والســداد في العمل 
على حتقيق رسالة اجلمعية 
املتمثلــة في «بناء اإلنســان» 
واملســاهمة في حتسني حياة 
الشــعوب واألقليات، حتقيقا 
للتنمية املســتدامة وأهدافها، 
من خالل األنشــطة اخليرية 
التنموية واإلغاثية والشراكات 

واملبادرات املتنوعة.

ورعاه، «قائدا للعمل االنساني 
التنموي» بتتويج من منظمات 
املجتمع املدني أجمع، مضيفا 
أن مثل هذه املقترحات واجب 
وطنــي على أبناء هذا البلد ال 

منة فيه وال فضل.
وفي ختــام اللقــاء، وجه 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
التهنئــة ألعضــاء اجلمعيــة 
علــى اعتمــاد التقريــر املالي 

الياسني: األمير الراحل الشيخ صباح األحمد كّرس حياته خلدمة الكويت وأهلها واإلنسانية جمعاء

جانب من اجتماع اجلمعية العمومية لـ«الرحمة العاملية»د.جاسم مهلهل الياسني

ســائال املولى تبارك وتعالى 
أن يتقبله ويطيب ثراه، وأن 
يبارك خطوات صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي عهده الشيخ مشعل 
األحمــد فــي حتقيــق صالح 
البالد والعباد. ودعا الياسني 
في كلمته جموع املؤسســات 
اخليرية الكويتية إلى حتقيق 
الريــادة والتميــز العاملي في 

العنزي: نهنئ «السكنية» بإجناز املنصة 
اإللكترونيةلتحديث بيانات املواطنني

هنأ رئيس جلنة أهالي 
املطالع التطوعية خالد 
العنزي إجناز املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية 
االلكترونيــة  املنصــة 
لطلب شهادات ملن يهمه 

االمر ملشروع املطالع.
العنــزي بأنه  وأفاد 
من خالل املنصة ميكن 
حتديــث  للمواطنــني 
بياناتهــم واملعلومــات 
عبر املنصة االلكترونية 
والتي من خاللها ميكن 

أيضــا اصدار شــهادات ملــن يهمه االمر 
موجهة الى كل من بلدية الكويت وبنك 

االئتمان.
وذكر انه تواصل مع عدد من املسؤولني 
الذين اكدوا ان بداية اصدار الشــهادات 
سيكون نهاية الشهر اجلاري، بعد التأكد 

من كل اإلجراءات التقنية 
للمنصة االلكترونية.

وبــني العنــزي انــه 
سيتم استقبال مجاميع 
مــن املواطنــني يوميــا 
لتســلم الشــهادات بعد 
حجز حتديث بياناتهم 
وحتديد مواعيد لهم عبر 

املنصة.
بــأن األهالي  وأفــاد 
يتوجـــــهون بالشــكر 
اجلزيل الى سمو رئيس 
الوزراء الشيخ  مجلس 
صباح اخلالد وإلى وزيرة الدولة لشؤون 
اإلســكان د.رنا الفارس على اهتمامهما 
املتواصل بأكبر مشروع إسكاني في البالد.
آمــال  والــذي سيســاهم بتحقيــق 
وطموحات الكثيرين من املواطنني ويخفف 

األعباء عنهم.

رئيس جلنة أهالي املطالع التطوعية شكر رئيس الوزراء ووزيرة اإلسكان

خالد العنزي

الغامن يعزي أسرة الشهيد اخلليفي
بعث رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن أمس ببرقية 
تعزية إلى أســرة الشــهيد 
ابراهيــم اخلليفي  مشــعل 
الــذي شــيعت رفاته امس 
في جنــازة رســمية. وقال 
الغامن فــي برقيته «نعزي 
انفسنا والكويت ونعزيكم 
بشهيد الوطن مشعل ابراهيم 
اخلليفــي الــذي انضم الى 
كوكبة شهدائنا األبرار الذين 
ضحوا بأرواحهم الطاهرة في 
سبيل وطنهم، سائلني اهللا 

جلت قدرته ان يرحمه برحمته الواسعة وان يحشره مع 
الصديقني في جنة الفردوس».

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن
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استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان صباح امس 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

كما اســتقبل ســموه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

أحمد املنصور.
الى ذلك، بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس تشان سانتوخي رئيس 
جمهورية سورينام الصديقة، عبر فيها 

ســموه عن خالص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق كل 

الرقي والنماء.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس تشــان ســانتوخي رئيس 

جمهورية سورينام الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له وافر الصحة 

والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية 

تهنئة مماثلة.

صاحب السمو مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

أحمد الناصر ألعضاء السفارة بواشنطن: تذليل أي عوائق 
أمام املواطنني وتعزيز العالقات مع اجلانب األميركي

ـ كونــا: عقــد  واشــنطن 
وزير اخلارجية وزير اإلعالم 
بالوكالة الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد بحضور السفير الشيخ 
سالم العبداهللا لقاء مع أعضاء 
الســفارة ورؤســاء املكاتــب 
الفنية امللحقة في واشــنطن 
ضمن مشــاركته فــي اجلولة 
الرابعة للحوار االستراتيجي 
بني الكويت والواليات املتحدة 
وزارة  وقالــت  األميركيــة. 
اخلارجية في بيان ان الشيخ 
د.أحمد الناصر نقل خالل اللقاء 
حتيات صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد وســمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء 
وتقديرهــم للدور الذي تقوم 
به الســفارة واملكاتب الفنية 
امللحقــة فــي رعايــة مصالح 
املواطنني في اخلارج السيما 
اجلهــود الكبيــرة التي بذلت 
خالل مراحل إعادة املواطنني 
إلى الكويت إثر تداعيات انتشار 

ڤيروس كورونا.

علــى تعزيــز العالقــات مــع 
اجلانب األميركي في مختلف 
املجاالت والسعي إلى تطوير 
آليــات العمــل فــي مختلــف 
املكاتب في سبيل التوصل إلى 
االستجابة املثالية الحتياجات 

املواطنني.
واستمع الوزير إلى شرح 

الصادرة من وزير اخلارجية 
وزير اإلعــالم بالوكالة مؤكدا 
اســتمرار الســفارة واملكاتب 
الفنيــة امللحقة في العمل من 
أجل تذليــل كل العوائق أمام 
املواطنــني وتعزيز مســتوى 
العالقات مع الواليات املتحدة 

األميركية الصديقة.

مفصــل مــن رؤســاء املكاتب 
الفنيــة حــول اجلهــود التي 
يقومــون بهــا وأهــم األفكار 
املطروحة في ســبيل تطوير 
األداء ورفع مستوى التعاون.

من جانبه، اعرب الســفير 
الشيخ سالم عبداهللا عن تقديره 
لهذا اللقاء املهم والتوجيهات 

أكد السعي إلى تطوير آليات العمل مبختلف املكاتب في سبيل التوصل إلى االستجابة املثالية الحتياجات املواطنني

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مع أعضاء السفارة ورؤساء املكاتب الفنية امللحقة في واشنطن

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والسفير الشيخ سالم العبداهللا مع أعضاء السفارة ورؤساء املكاتب الفنية امللحقة في واشنطن

كما نقل توجيهات القيادة 
إلــى كل ممثلــي  السياســية 
اجلهات بضــرورة تذليل أية 
عوائق أمام املواطنني الكويتيني 
سواء الذين يتلقون العالج أو 
الطلبة الدارسون في الواليات 
املتحدة أو املوجودون بغرض 
السياحة، مؤكدا اهمية العمل 

قنصلنا بدبي: اإلمارات والكويت يجمعهما تاريخ مشترك
أكــد  (كونــا):  ـ  دبــي 
العــام للقنصلية  القنصــل 
العامــة للكويــت فــي إمارة 
دبــي واإلمــارات الشــمالية 
ذياب الرشيدي أن اإلمارات 
التاريخ  والكويت يجمعهما 
واإلرث املشترك، مشيرا الى 
متانة العالقات األخوية التي 

جتمع البلدين.
جاء ذلك خالل االحتفالية 
التــي نظمتها  االفتراضيــة 
القنصليــة الكويتيــة بدبي 
مبناســبة احتفــاالت دولة 
العربيــة املتحدة  اإلمــارات 

بعيدها الوطني الـ ٤٩.
االحتفاليــة  وأقيمــت 
مبشــاركة مدير عــام مكتب 
وزارة اخلارجيــة والتعاون 
الدولــي اإلماراتــي الشــيخ 
مكتــوم بن بطــي آل مكتوم 
وعــدد مــن قناصــل الدول 
الشقيقة والصديقة في دولة 

اإلمارات.
وأكد الرشيدي في كلمته ان 
العالقات الكويتيةـ  اإلماراتية 
متشعبة وتشمل كافة أوجه 
التعاون جتلت بوضوح من 
خالل عدد االتفاقيات املوقعة 
بني البلدين والتي بلغت ٣٣ 
اتفاقية منذ عام ١٩٧٢ وحتى 

االقتصاديــة تشــهد كذلــك 
منوا مطردا بوجود عشرات 
الشــركات الكويتية العاملة 
في السوق اإلماراتي تساهم 
بشــكل مباشــر فــي تطور 
االقتصاد اإلماراتي فيما بلغ 
حجم التبــادل التجاري بني 
البلدين الشــقيقني أكثر من 
مليــار دينار في عــام ٢٠١٩ 

لوحده.
الــى ان حركــة  وأشــار 

وشــدد علــى ان الكويت 
العالقات  واإلمارات توليان 
الثنائية أهمية خاصة تدفعها 
آلفاق جديدة، مؤكدا ان قيادة 
البلدين متمثلة في صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ورئيس دولة اإلمارات 
الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان «يدفعون دائما رؤيتهما 
املشتركة في تأصيل روابط 
االخوة واملصير املشترك الى 

األمام».
وتقدم القنصل بالتهنئة 
اإلمــارات  لقيــادة وشــعب 
العربيــة املتحدة مبناســبة 
العيد الوطنــي الـ ٤٩ ويوم 
الشهيد، متمنيا دوام االزدهار 
اإلمــارات  والتقــدم لدولــة 

العربية املتحدة.
الرشــيدي  شــكر  كمــا 
فــي ختــام كلمتــه خطوط 
الدفــاع األولى فــي اإلمارات 
على مــا يبذلونه من جهود 
للتصــدي جلائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد: «ســائال 
املولــى عز وجل بــأن يدمي 
على دولة اإلمارات الشقيقة 
نعمة األمن واألمان ولشعبها 
واملقيمني على أرضها الصحة 

والعافية».

الطيران بني البلدين هي دليل 
واضح على عمــق الروابط 
األخوية بني الشعبني اإلماراتي 
والكويتي، حيث بلغت عدد 
الرحالت اجلوية التي سيرتها 
الشركات الوطنية حوالي ٢٣ 
ألف رحلة بإجمالي مسافرين 
بلغ ٢٫٧ مليون مسافر للفترة 
بني يناير ٢٠١٩ ومارس ٢٠٢٠ 
قبل تفشي جائحة ڤيروس 

كورونا املستجد.

خالل االحتفالية االفتراضية التي نظمتها القنصلية مبناسبة احتفاالت اإلمارات بعيدها الوطني

القنصل ذياب الرشيدي مع الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم

اآلن في حني بلغ عدد مذكرات 
التفاهم والبرامج التنفيذية ٤ 
مشاريع خالل الفترة ذاتها.

وأضــاف ان التعاون في 
مجال التعليم ال يزال يشهد 
تطــورا مســتمرا بوجــود 
أكثــر من ٧٣٠ طالبا وطالبة 
فــي  مبتعثــني  كويتيــني 
اجلامعات اإلماراتية مبختلف 

التخصصات.
العالقــات  وأوضــح ان 

ولي العهد استقبل الغامن واخلالد واملنصور

وزير الديوان نقل تعازي صاحب السمو 
في وفاة رئيس موريتانيا األسبق

العلي استقبل السفير اإلسباني
وسفير بعثة االحتاد األوروبي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصــر بيان صبــاح امس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد 

املنصور.

قام وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح ظهر امس بزيارة إلى سفارة 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية الشقيقة 
لــدى الكويت، حيث نقــل تعازي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد وسمو 
الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء 
وحكومة وشعب الكويت وذلك بوفاة رئيس 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية األسبق 

سيدي محمد ولد الشيخ عبداهللا.

بحث رئيــس جهاز األمن الوطني الشــيخ 
ثامر العلي مع ســفير مملكة إسبانيا الصديقة 

لدى الكويت ميغيل أغيالر التعاون املشترك.
وقال جهاز االمن الوطني في بيان صحافي 
ان اللقاء بني الطرفني استعرض أوجه التعاون 
وبحث العالقات الثنائية التي جتمع بني البلدين 
الصديقني وســبل تعزيزها وتطويرها كما مت 
بحث اهم القضايا املشــتركة التي تهم البلدين 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.

كما بحث رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي مع سفير بعثة االحتاد األوروبي لدى 
الكويت د. كريستيان تودور التعاون املشترك.
وقال جهاز االمن الوطني في بيان صحافي 
ان اللقــاء بني اجلانبني تطرق الى اســتعراض 
أوجه التعاون وبحــث العالقات الثنائية التي 
جتمــع بني الكويت واالحتاد االوروبي وســبل 
تعزيزهــا وتطويرها كما مت بحث أهم القضايا 

املشتركة على الساحتني اإلقليمية والدولية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله الشيخ أحمد املنصور

الشيخ علي اجلراح ينقل تعازي صاحب السمو في وفاة رئيس موريتانيا األسبق

 الشيخ ثامر العلي أثناء مباحثاته مع سفير بعثة االحتاد األوروبي لدى الكويت

الشيخ ثامر العلي أثناء مباحثاته مع السفير اإلسباني

ملشاهدة الڤيديو

املطيري لـ «األنباء»:  ٦٫٥ ماليني دينار 
ميزانية الصندوق اخليري للتعليم

عبدالعزيز الفضلي

أعلــن مدير عــام اإلدارة 
العامــة للتعليــم اخلــاص 
بوزارة التربية سند املطيري 
في تصريح خاص لـ «األنباء» 
أن اليــوم اخلميس هو آخر 
موعــد الســتقبال طلبــات 
التســجيل فــي الصنــدوق 
الطلبــة  اخليــري لتعليــم 
احملتاجني، للعام الدراســي 
٢٠٢٠-٢٠٢١، مشيرا الى أنه 
تقدم للتسجيل في الصندوق 

ما يقارب ٧٠٠ طالب وطالبة من غير محددي 
اجلنســية «البدون» كحــاالت جديدة للعام 

الدراسي احلالي.
وبني املطيري أن ميزانية الصندوق اخليري 

تبلغ نحو ٦ ماليني و٥٠٠ ألف 
دينار، نافيا أي متديد للفترة 
املشار إليها، والتي بدأت منذ 
٢٥ أكتوبــر املاضــي، خالل 
الفتــرة املســائية. وأوضح 
أن عملية التســجيل سارت 
على مــا يرام وفــق اخلطة 
املوضوعــة عبــر احلجــز 
املســبق ومبتابعة مباشرة 
من وكيــل التعليم اخلاص 
د.عبداحملسن احلويلة الذي 
كان حريصا على تسهيل كل 
األمور أمام املراجعني ودون 
تأخير، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من 
ساهم في إجناح عملية التسجيل منذ بدايتها 
وحتى اليوم، خاصة العاملني في الصندوق 

الذين أدوا عملهم بكل تفان وإخالص.

٧٠٠ طالب سجلوا فيه وال متديد لفترة التسجيل

سند املطيري

األمير استقبل ولي العهد والغامن واخلالد واملنصور
صاحب السمو هنّأ رئيس سورينام بالعيد الوطني



محليات
اخلميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠

04

األمير هّنأ املنفوحي لفوزه بجائزة أفضل مدير بلدية في املدن العربية:
دوام التوفيق خلدمة الوطن ورفعة شأنه في احملافل اإلقليمية والدولية

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى مدير عــام بلدية 
الكويت م.أحمد املنفوحي، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة منحه جائزة التميز 
احلكومي العربــي من وزارة 
التغيــر املناخــي والبيئة في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة، كأفضل مدير بلدية 
في املدن العربية، مشيدا سموه 
بهذا التكرمي املتميز الذي حظي 
به، ومتمنيا له دوام التوفيق في 
خدمة الوطن العزيز واإلسهام 
في رفعة شــأنه فــي مختلف 

احملافل اإلقليمية والدولية.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى مدير عــام بلدية 
الكويــت أحمــد املنفوحــي، 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة منحه جائزة التميز 
احلكومي العربــي من وزارة 
التغيــر املناخــي والبيئة في 

لــكل املؤسســات واجلهــات 
واألفــراد والرامي إلى تطوير 
املدن العربية وساكنيها، كما ان 
اجلائزة نتاج جهود مخلصة 
بذلها زمالئــي في البلدية من 

بأقصى جهود ممكنة في سبيل 
تطوير أجهزة البلدية وبلوغ 
املكانــة التــي تســتحقها بني 

البلديات في العالم كله.
جديــر بالذكــر أن معايير 
احتــوت  اجلائــزة  تقييــم 
علــى الكثيــر مــن اإلجنازات 
والنتائج املؤثرة التي حققتها 
بلدية الكويت بقيادة م.أحمد 
املنفوحــي وتأثيرهــا علــى 
اإلنســان واملجتمــع وتنافس 
عليها خمسة آالف مشارك في 

مجال البلديات.
دولــة  وكانــت حكومــة 
اإلمارات قد نظمت جائزة التميز 
احلكومــي العربي في دورتها 
األولى والتي شــملت مختلف 
املجــاالت، وذلك بالتعاون مع 
جامعة الــدول العربية ممثلة 
في املنظمــة العربية للتنمية 
اإلداريــة بهــدف اإلســهام في 
التطويــر اإلداري والتميــز 
املؤسسي احلكومي، وحتفيز 
القيــادي، واالحتفــاء  الفكــر 

دعمنا طوال السنوات املاضية 
سواء بالفكر الصحيح أو بالنقد 
البناء حتى استطعنا حتقيق 
نقلة نوعية على صعيد العمل 
البلدي، وباتت بلدية الكويت 

قياديني وموظفني، وال شك أنها 
حتملنا مســؤولية مضاعفة، 
أثــق بأننا ســنتعاون جميعا 

لنكون لها.
وتابع: كل التقدير لكل من 

من أفضل عشر جهات تطويرا 
فــي العالــم، وما من شــك أن 
هــذه اجلائزة حتملنــا املزيد 
من املسؤولية، ونعد اجلميع 
بأن نستمر في العطاء والعمل 

بالتجارب اإلدارية واحلكومية 
الناجحة في الوطن العربي.

وجاء اإلعالن عن الفائزين 
في حفل افتراضي شارك فيه 
عدد من الوزراء واملســؤولني 
وممثلني من احلكومات العربية، 
وبحضور وزير شؤون مجلس 
الــوزراء اإلماراتــي ـ رئيــس 
مجلــس أمناء جائــزة التميز 
محمــد  العربــي  احلكومــي 
القرقاوي، واألمني العام جلامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
وأعضاء مجلس أمناء اجلائزة.
وشــهد احلفل تكرمي عدد 
من النماذج العربية الريادية 
ضمــن ١٥ فئــة موزعــة على 
قسمني رئيســيني هما األفراد 
واملؤسســات علــى مســتوى 
الوطــن العربــي، وبعــد أن 
خضعــت الترشــيحات آللية 
تقييــم منهجيــة، مــن خالل 
نظام إلكترونــي ذكي، وعلى 
يد جلنة حتكيــم متخصصة 

ووفق معايير عاملية رفيعة.

صاحب السمو وسمو ولي العهد ورئيس الوزراء بعثوا إليه بالتهاني بعد منحه اجلائزة التي نّظمتها وزارة التغير املناخي والبيئة في اإلمارات بالتعاون مع اجلامعة العربية

م.أحمد املنفوحي

دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة كأفضل مدير بلدية في 

املدن العربية.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد ببرقية مماثلة.
وفي تعليقه هذه اجلائزة، 
قال م.أحمد املنفوحي: يشرفني 
ويسعدني أن أهدي هذه اجلائزة 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد، فهذه 
اجلائزة لوطنــي احلبيب في 
املقام األول ونتاج دعم القيادة 
السياسية لنا طوال السنوات 
املاضية. وعّبر م.املنفوحي عن 
سعادته القتران اسمه بجائزة 
حتمل اسم سمو الشيخ محمد 
بن راشد قائال: انه لشرف كبير 
أن يقترن اسمي مبسمى جائزة 
حتمل اسم قائد عربي من طراز 
خاص له باع كبير في ميادين 
التنمية فــي الوطــن العربي 
بفكره الراقي ودعمه املستمر 

تكرمي مستحق وإجناز للكويت
 بارك عضو املجلس البلدي م.حمود العنزي ملدير 
عــام البلدية م.أحمد املنفوحــي حصوله على جائزة 
أفضــل مدير بلدية في الوطــن العربي ضمن جائزة 
التميز احلكومي العربي التي أقامتها املنظمة العربية 
للتنمية اإلدارية برعاية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد نائب رئيس دولة اإلمارات وأمني عام جامعة 

الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وقال العنزي إن تكرمي املنفوحي كأفضل مدير بلدية 
في الوطن العربي ميثل تكرميا مستحقا وإجنازا تفتخر 
به الكويت، وهو من القيادات احلكومية املتميزة حققت 
البلدية بعهده نقلة كبيرة رفعت من تقدم الكويت في 
املؤشــرات الدولية اخلاصة بسهولة األعمال، إضافة 
إلى ما ميتاز به من أخالق عالية ورقي في التعامل.

 «نحن والكورونا» لتنمية اَملَلكات الفنية لذوي اإلعاقة

التطبيقات اإللكترونية اجليدة حتّفز على القراءة
مليس بالل

أقامت سفارة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة لدى الكويت أمسية افتراضية 
بعنــوان «Once Upon a time»، وذلك 
يوم أمس األول مبشاركة اإلعالمية أثير 
علي بن شــكر من اإلمارات، والقاصة 
ســلمى امليمنــي من الكويــت. وخالل 
األمسية، قالت القاصة سلمى امليمني 
إن القصة بشكل عام جميلة ومفيدة لكل 
األعمار ولكن لعمر ١٢ ســنة يجب أن 
نعطيهم حرية االختيار بوجود اإلشراف 
الرقابي من قبل األهل، مشيرة إلى انه 
في ظل التوجه اإللكتروني والذي زاد 
خــالل جائحــة «كورونــا» أصبح من 
املمكــن أن جنذب اليافعــني أو من هم 

في ســن املراهقة للقراءة اإللكترونية 
عبر اختيار تطبيقــات جيدة للقراءة 
ملسايرة توجهاتهم. كما قرأت القاصة 
سلمى للحضور قصتها األخيرة «قصة 
جنيبة ورحلتها العجيبة» والتي كتبتها 
بســجع الفت للنظر والتي تقع موقع 
الشــعر نالت إعجاب الكبار والصغار 

من احلضور.
من جهتها، أشــارت اإلعالمية أثير 
بن شكر إلى تواجد حضور اجلدة في 
أغلب قصص امليمني، فأفادت امليمني 
بأن وجود األهل مهم، ألن الطفل يتأثر 
باملجتمــع الذي يتربى فيه، خصوصا 
اجلدة التي يســمع كالمها ولها تأثير 

إيجابي على األطفال في قصصي.
وعن الوقت األنسب لقراءة القصص، 

قالــت امليمنــي إنه يعتمد علــى الفئة 
العمريــة، فالصغار إلى ســن الســت 
سنوات يحبب قراءة القصص لهم قبل 
وقــت النوم كون الطفــل يكون هادئا 
ومســترخيا ومستعدا نفســيا لتلقي 
القصــة، وهنا أكدت انــه افضل وقت 
ملعاجلــة أي قضية للطفــل من خالل 

قصة ما قبل النوم.
وأشــارت إلــى أن موضــوع كتابة 
القصــص للصغار أصعــب بكثير من 
كتابــة املقاالت للكبــار ألنه من خالل 
الكتابة للصغار يجب أن ينزل الكاتب 
ملســتوى تفكيــر األطفــال ونظرتهم 
والكتابة ال تعتمد على شهادات وإمنا 
القدرة على تبسيط املعلومة مع إدخال 

اخليال والتفاصيل املهمة للطفل.

أعلنت أمينة سر اجلمعية 
الكويتية ألولياء أمور املعاقني 
هــدى اخلالــدي أن اجلمعية 
تنظم بالتعاون مع األوملبياد 
اخلاص الكويتي مسابقة في 
الفن التشــكيلي ألبنائنا من 
ذوي اإلعاقــة حتــت عنوان 
«نحــن والكورونــا»، وذلك 
مبناســبة االحتفــال بذكرى 
اليــوم العاملــي لألشــخاص 
ذوي اإلعاقة والذي يصادف 

٣ ديسمبر.
وقالت اخلالــدي إن هذه 
املســابقة تســتهدف تنميــة 
املواهب الفنية لــدى أبنائنا 
مــن ذوي اإلعاقــة وتعزيــز 
فرص دمجهم فــي املجتمع، 
أنهمــا مخصصــة  مضيفــة 
لفئتني هما أصحاب اإلعاقات 
الذهنية التطويرية والنمائية، 
وأصحاب اإلعاقات احلســية 
ســواء حركية أو سمعية أو 

دينــارا، والثالــث علــى ٥٠ 
دينارا.

وعــن شــروط األعمــال 
املشــاركة قالــت اخلالدي إن 
اللوحة يجب أن تكون بقياس 
٦٠ سم في ٤٠ سم على ورق 
من نوع كانسون أو كانفاس، 
مع استخدام األلوان املناسبة 
«مائية أو زيتية أو جواش أو 
فحم»، وستخضع هذه األعمال 
للفرز والتقييم من قبل جلنة 
حتكيم متخصصة تتكون من 
رئيس جمعيــة الكاريكاتير 
الكويتية الفنان محمد ثالب 
والفنان التشكيلي وليد سراب 
ابتسام  التشكيلية  والفنانة 
العصفــور، وســيتم إعــالن 
النتائــج فــي اليــوم العاملي 
اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 

املوافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
اجلمعيــة  أن  وذكــرت 
أمــور  ألوليــاء  الكويتيــة 

املعاقــني ستتســلم األعمال 
الفنية املشاركة خالل الفترة 
من ٢٥ - ٢٩ نوفمبر اجلاري، 
مبقرها فــي منطقة الروضة 
ق ٥- شــارع البارودي رقم 
٦٥- مبنى ٨، من الســاعة ٨ 
صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وبينما ذكرت اخلالدي أنه 
ميكن للراغبني في املشاركة 
التواصل مع الرقم ٦٠٦٠٦٠٧٩ 
للحصول على أي استفسار، 
نوهت إلى أن األعمال الفنية 
املقدمــة باملســابقة تعتبــر 
ضمن حقوق امللكية اخلاصة 
باجلمعيــة الكويتية ألولياء 
أمــور املعاقــني. واختتمــت 
اخلالدي تصريحها بتوجيه 
الشــكر إلــى شــركة إيتوال 
للعطــور، ملســاهمتها فــي 
رعاية املســابقة، انطالقا من 
مسؤوليتها االجتماعية جتاه 
هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.

تنظمها جمعية أولياء أمور املعاقني بالتعاون مع األوملبياد اخلاص.. والتقدمي حتى ٢٩ اجلاري

«Once Upon a time» السفارة اإلماراتية نظمت أمسية افتراضية بعنوان

هدى اخلالدي

بصرية، ممن هم في سن ١٤ 
عاما فأكثر.

وأشارت إلى أن الفائزين 
ســيحصلون على شــهادات 
تقدير إضافة إلى أن صاحب 
املركــز األول فــي كل فئــة 
سيحصل على جائزة نقدية 
بقيمــة ١٠٠ دينــار، بينمــا 
ســيحصل الثانــي علــى ٧٥ 

شرف كبير أن يقترن اسمي مبسمى جائزة حتمل اسم قائد عربي من طراز خاصم. أحمد املنفوحي: نتاج جهود مخلصة بذلها زمالئي وَنِعد اجلميع باالستمرار في العطاء

بلدية الكويت باتت من أفضل ١٠ جهات تطويرًا في العالم وهذا يحّملنا املزيد من املسؤوليةكل التقدير ملن ساهم في دعمنا طوال السنوات املاضية بالفكر الصحيح أو بالنقد البّناء

العنزي إلقرار ميثاق عمل يحّدد دور أعضاء «البلدي» املعينني
دعــا عضــو املجلــس البلــدي 
م.حمــود العنزي، إلى إقــرار مبدأ 
التضامــن احلكومي بــني األعضاء 
املعينــني ووزيــر شــؤون البلدية 
لدعم اخلطط والتوجهات احلكومية 

بالعمل البلدي.
وأكــد م.العنزي أن إقرار ميثاق 
عمل يحدد دور األعضاء املعينني من 
احلكومة في املجلس البلدي، مشيرا 

إلــى ان مبــدأ التضامــن احلكومي 
لألعضاء املعينني مع وزير البلدية 
ضمن التعديالت املقترحة لقانون 

البلدية احلالي.
وقال إن التنويهات على محاضر 
املجلس البلدي التي ترد بعد مصادقة 
وزير الشؤون البلدية هي إجراءات 
روتينية تقع في صلب اختصاص 
الوزير حسب قانون البلدية بصفته 

مشرفا على أعمال املجلس البلدي، 
مضيفــا أن هذه التنويهــات مهمة 
باعتبارها تصليحات ضرورية ملا 
يقع من أخطاء مطبعية او إجرائية 
ولسد أي ثغرات قانونية في قرارات 

املجلس البلدي.
ونفــى م.العنــزي أن املجلــس 
البلدي رفض مبدأ التنويهات، مؤكدا 
أن املجلس سيتعامل بإيجابية مع 

أي تنويهات ترد إليه، كما هو متبع 
منذ سنوات من عدة وزراء سابقني 
التنويهات مقترحات  باعتبار تلك 
وتنبيهات يبت فيها املجلس حسبما 
يراه مناســبا، مضيفــا أن املجلس 
لم يتخذ قرارا جديدا في اجللســة 
الســابقة ســوى أنه لم يقبل بأحد 
التنويهات لكنه في جلسات سابقة 

وافق على تنويهات كثيرة.

٦ مخالفات لالشتراطات الصحية باجلهراءأكد أن املجلس سيتعامل بإيجابية مع أي تنويهات
في إطار اجلهــود املبذولة من قبل الفرق 
الرقابية بأفرع البلديــة باحملافظات، أعلنت 
إدارة العالقــات العامة فــي البلدية عن قيام 
الفريق الرقابي النسائي بإدارة التدقيق ومتابعة 
خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة اجلهراء 
ممثال في الفريق الرقابي النســائي مبراقبة 
األسواق تنفيذ جولة ميدانية على الصالونات 
النسائية ومحالت اخلياطني مبنطقة اجلهراء 
للتأكد مــن االلتزام باالشــتراطات الصحية 

والئحة احملالت واإلعالنات.
وفي هذا الســياق أكد مدير إدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية محسن الدويخ بفرع 
بلدية احملافظة ان اجلولة امليدانية التي نفذتها 

املفتشــات بالفريق الرقابي النســائي جاءت 
في إطار تطبيــق القرار ١٢٧/ ٢٠٢٠ للمرحلة 
االنتقالية الرابعة وبعض األنشطة من املرحلة 
اخلامسة للتأكد من التزام الصالونات النسائية 
بتنفيذ االشتراطات الصحية وفقا لتعليمات 
السلطات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات 
والتباعــد اجلســدي واســتخدام املعقمــات 
واملطهرات للحد من انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد كوفيد- ١٩. وقال الدويخ ان اجلولة 
أسفرت عن حترير ٦ مخالفات لتشغيل احملل 
على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسالمة 
اجلمهور باإلضافة الى توجيه ٣ إنذارات ملخالفة 

االشتراطات الصحية.

«ذوي اإلعاقة»: ال تسجيل ألي وافد في الهيئة
بشرى شعبان

نفت الهيئة العامة لشــؤون ذوى 
اإلعاقة صحة ما مت تداوله عبر وسائل 
التواصــل االجتماعي حول قيام وافد 

مصــري بتســجيل ابنــه فــي الهيئة 
واســتخراج ورقــة رســمية بتوقيع 
األطبــاء وصرف مبلــغ ١٠٠٠٠ دينار 
ومعونة شهرية. وأكدت الهيئة في بيان 
صحافي، أن اخلبر «غير صحيح نهائيا» 

وعار عن الصحة جملة وتفصيال.
وأهابــت الهيئــة باجلميع حتري 
الدقة فيما يتم بثه أو نشره وضرورة 
احلصــول على املعلومات الصحيحة 

من مصادرها الرسمية.
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أكد مدير إدارة شبكات التوزيع الكهربائية م.سعد الرشيدي جاهزية وزارة الكهرباء واملاء ملوسم االمطار، مشيرا الى استعدادات عدة مت اتخاذها منذ مدة حتسبا ألي طارئ.
وقال م. الرشيدي في لقاء خاص مع «األنباء» ان قطاع شبكات التوزيع حاليا في الوزارة في مرحلة تطوير شامل سواء للشبكة او للعنصر البشري، معلنا عن مركز للتدريب املتكامل للمهندسني اجلدد سيتم 

افتتاحه قريبا لتدريبهم على مختلف االعمال الهندسية في القطاع بهدف الوصول الى املهندس الشامل وذلك قبل انخراطه بالعمل امليداني.
وأعلن عن تشكيل فريق إنذار مبكر في مراقبة الفروانية من املهندسات والفنيات ليقدمن تقارير دورية عن اوضاع الشبكة ما يسهل من إعداد برامج الصيانة، الفتا الى ان هذه التجربة ستعمم على كل 

احملافظات، معلنا عن منح املهندسات فرصة للعمل على التشغيل والذي كان حكرا على املهندسني الرجال فقط.
وأشار الرشيدي الى املشاريع اجلديدة التي تعمل عليها االدارة كمشاريع شرق تيماء ومدينة املطالع، باإلضافة الى مشاريع تقوية التيار في مناطق مختلفة كمزارع الوفرة والعبدلي وعدد من مناطق 

محافظة مبارك الكبير.. وفيما يلي التفاصيل:

مدير إدارة شبكات التوزيع أعلن عن عدة مشاريع لتقوية التيار في مختلف احملافظات ومناطق املزارع

دارين العلي

قمنا بإيصال التيار لـ ١٤ مشروعًا خالل جائحة كورونا 

عوائق أمام عمل املهندسني والفنيني 

قال م.سعد الرشيدي انه خالل اجلائحة 
لم نتوقف عن العمل، وقمنا بإيصال التيار 
لـ ١٤ مشروعا بعد توجيهات مجلس الوزراء 
وتوجيهات الوزير الفاضل لالسراع بإيصال 
التيار في ١٤ مشروعا وهي عبارة عن محاجر 
ونقاط أمنية ومستشفيات بقدره ٣٠ ميغاواط، 
وفي وقت  اجلائحة ايضــا كنا نقوم بعمل 
زيــارات للمحاجر في اجلنوب والشــمال 
للتأكد من استمرار إيصال التيار إليها وكذلك 

املستشفيات،  وعموما نحن لم نتوقف خالل 
تلك الفترة عن العمل، وكان عملنا مستمرا 
وبشكل منتظم وذلك عبر العمل من املنزل، 
كان املهندسون يقومون بدراسة املخططات 
ومنح التراخيص عن طريق االونالين وحتى 
حاليا ونحن بنسبة دوام ٥٠٪ فإن كثيرا من 
املوظفني يعملون من منازلهم وينهون الكثير 
من االعمال عبــر االونالين، وهذا نابع من 
احلس الوطني جلميع العاملني في الوزارة.

قال م.سعد الرشيدي ان هناك الكثير من 
العوائق التي تعوق دخول موظفينا واملهندسني 
والفنيني إلى احملطة كوضع مظالت وعمل 
ســواتر حول احملطة وإيقاف الســيارات، 
وكلها متنع دخول املهندسني وتعيق عمليات 
التشغيل عند حدوث أعطال او عند اجراء 
عمليات الصيانة، وطبعــا اغلب املواطنني 
يتعاونون ويقومون بإزالة العوائق، وفي حال 
عدم التعاون نقوم بالتواصل مع البلدية التي 
تتدخل بالتعاون مع وزارة الداخلية  إلزالة 
التعديات والسيارات املهملة، وهذا كثيرا ما 

يحدث في املناطق الصناعية خصوصا في 
الشويخ والري، ولدينا ايضا فريق الطوارئ 
املشــكل مع البلدية والهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية املعني بإزالة جميع العوائق 
التي يتم إنشــاؤها حتت اخلطوط الهوائية 
كاألشــجار التي تؤدي الى انقطاعات في 
التيار الكهربائي، وبالفعل جنح الفريق في 
تقليل نســبة االنقطاعات الناجتة عن هذه 
التعديات عبر إزالتها، ونحن نقوم بالتعاون 
مع اجلميع في مختلف  جهات الدولة للمحافظة 
على مكونات الشبكة واستمرارية اخلدمة.

كيف تصفون استعداداتكم 
ملوسم األمطار املقبل كونكم 

من االدارات الرئيسية 
في مواجهة االعطال على 

الشبكة؟
٭ مهمتنا في إدارة شبكات 
علــى  احلفــاظ  التوزيــع 
استمرارية التيار الى جميع 
العمــالء ونحن في ســعينا 
لتحقيق ذلك نقوم بصيانات 
دورية للشبكة وبرامج ربع 
ســنوية للمســح امليدانــي 
للشــبكة، وذلك كل ٣ اشهر 
وخالل الفترة املاضية عملنا 
على االستعداد ملوسم االمطار 
عبر املســح امليداني جلميع 
محطــات التحويل الثانوية 
ومكوناتها، وقمنا بتنظيف 
الثانويــة   كامــل احملطــات 

والتأكد من نظافة األســطح 
فــي  وخاصــة  واملناهيــل 
احملطات القريبة من املنازل، 
حيث يوجد زرع وال يقتصر 
التحقق من جهوزية احملطات 
على فريــق واحد وإمنا يتم 
على ثالثة مراحل وعبر ثالثة 
أقسام ونحن جاهزون حاليا 

لهذه الفترة.
 أوضاع الشبكة

وكيف تصفون اوضاع 
الشبكة الكهربائية فيما 
يخص شبكات التوزيع؟

٭ حاليا الشبكة الكهربائية 
بحالة جيدة ونحن نســمي 
املرحلــة احلاليــة مرحلــة 
التطوير سواء على الصعيد 
البشري او الفني فيما يتعلق 
باملعــدات والبرامــج فلدينا 
حاليا حتديــث في مكونات 
الكهربائية واألهم  الشــبكة 
من ذلك نقــوم بإعداد مركز 
تدريبي سيتم افتتاحه قريبا 
في إدارة الطوارئ الشبكات 
خــاص بالقطــاع لتأهيــل 
املهندسني واملهندس والفنيني 
والفنيات اجلدد من املوظفني 
اجلدد تنظيم دورات تدريبية 
لهم على اعمال كافة االدرات 
في القطاع لكي يكون املهندس 
على درايــة وخبرة بجميع 
املعدات ســواء التشغيل او 
االنــارة او اي ادارة اخــرى، 
 فنحن نهــدف للوصول الى 

املهنــدس الشــامل، كما أننا 
نعمــل حاليــا علــى تدريب 
علــى  املهندســني  جميــع 
عمليات التشــغيل وخاصة 
شــبكة ١١ كيلوفولت، سيتم 
تدريــب جميــع املهندســني 
ومهندســي  امليكانيكيــني 
االتصــاالت وااللكترونيــة 
داخل القطاع على التشغيل 
وذلك لالستعانة بهم في حال 
االحتياج إليهم وسيكونون 

كمصدر احتياطي للوزارة.
 

خدمات االدارة والتعامل االلكتروني

ما ابرز اخلدمات التي تقدمها 
االدارة للعمالء بشكل عام 

والتي سيتم تطويرها؟
٭ إدارتنا معنية باستقبال 
طلبــات الترخيص وايصال 
التيــار وتقوية التيار ونقل 
عدادات وترحيــل اخلدمات 
وكل مــا يخــص اخلدمــة 
الكهربائية من هذا اجلانب، 
وهنا نــود اإلشــارة الى ان 
اخلدمات باتــت إلكترونية، 
أي أن العمالء يســتطيعون 
احلصــول على هذه اخلدمة 
عن طريق موقع الوزارة دون 
احلاجة للتوجه إلى الوزارة 

وإجراء املعامالت الورقية.

كيف تصفون التعامل 
اإللكتروني خالل هذه 

املرحلة من العمل؟
٭ نعــم، لقد جربنا التعامل 
اإللكتروني  بشكل كامل في 
فترة احلظر الكلي واحلظر 
اجلزئــي  وكانــت عمليــات 
املوافقــة وإنهــاء إجــراءات 

العوامل اجلوية كما أن هناك 
صعوبة في إصالحها حيث 
يتــم نقلهــا مــن مكانها إلى 
ورشــة التصليح لصيانتها 
وإعادتها إلى مكانها مجدداً إال 
أن الوكيل املساعد لشبكات 
العتيبي  التوزيع م.مطلــق 
طرح فكــرة اســتبدال هذه 
األكشاك مبحطات ذات احملول 
الواحد بهــدف تقدمي خدمة 
أفضل ولســهولة االستبدال 
والصيانــة   التي تتم عليها 
كما أنها تتمتع بنظام حماية 
وميكن تغذيتها بالتيار من 
اكثر من مصدر وهي عبارة عن 
محطة حتويل ثانوية مصغره 
سيتم إدراجها في مناقصات 
محطات التوزيع حيث لدينا 
خطة الستبدال جميع وحدات 
التوزيع املتكاملة واحملوالت 
الفرعية املوجودة في مناطق 
الشاليهات إلى محطة احملول 
الواحد ألنها اكثر أمان واكثر 
ســهولة الصيانة كمــا قلنا 
سابقا كما أنها سهلة االنتقال 
من مكان إلى آخر وفق احلاجة 

إليها.
جداول الصيانة

 فيما يخص برنامج الصيانة 

نعلم أنه مت تغيير اجلداول 
وفقا ملا يتناسب مع برامج 

وزارة التربية املتعلقة 
بالتعليم عن بعد؟

٭ نعــم وفقــا لتوجيهــات 
الوزيــر د. خالــد الفاضــل 
وبالتنسيق مع وزارة التربية 
مت تغييــر املواعيد اخلاصة 
بالصيانة حتى ال تتعارض 
مع اوقات الدراســة اونالين 
والتــي متتــد مــن الثامنــة 
صباحــا حتــى السادســة 
مســاء، وبالتالي فقد غيرنا 
الفتــرة اخلاصــة بالصيانة 
مــن الرابعة فجــرا وحتى ٨ 
صباحا وأثنــاء هذه الفترة 

تكون املولدات ديزل متوقفة 
عند احملطات الستخدامها عند 
وجــود أي عطل في احملطة 
وعدم التمكن من اعادة التيار 
قبل وقت األونالين وقد كانت 
هــذه الفكرة ممتــازة حيث 
استخدمنا هذه املولدات اثناء 
الصيانة في بعض احملطات 
التي حتتاج لوقت أطول  من 
الوقت احملدد، وبالتالي متت 
االســتعانة مبولــدات ديزل 
لضمــان إيصال اخلدمة إلى 
املواطنني في الوقت الالزم.

 استبدال املولدات

لديكم خطة ضمن برامج 
الصيانة الستبدال املولدات 

ذات الكفاءة املنخفضة فأين 
اصبحت؟

٭ نعم فنحن في عملنا في 
الصيانــة لدينــا برنامجان، 
األول هــو التدخل الســريع 
حلل املشكلة فورا أما اآلخر 
فيترك ملوســم الشتاء حيث 
تكون األحمال منخفضة وذلك 
بعــد دراســة األحمــال على 
املولدات  وكيفية توزيعها بني 
احملطات في جتنب حصول 
االنقطاعات، ويحدث انه في 
حال ارتفاع احلرارة واألحمال 
قد يؤدي ذلك إلى احتراق في 
بعض املولدات، ولكن احلمد 
هللا لم يحصل العام املاضي 
أي حالة احتراق في املولدات 
الناجتة عن ارتفاع احلرارة 
واألحمال  ونحــن وعلى كل 
األحوال لدينا خطة الستبدال 
املولدات كل ١٥ سنة أي بعد 
انتهاء عمرها االفتراضي  حيث 
يقوم قسم الصيانة الوقائية 
بحصر هــذه املعــدات التي 
إلى تبديــل، ولدينا  حتتاج 
حاليا مناقصة الستبدال ٧٢٠٠ 
محول في جميع احملافظات 
وهذه احملــوالت ذات كفاءة 
منخفضة حيث سيتم وضع 

محوالت أخرى بســعة اكبر 
حجــم ١٢٥٠ كيلوواط امبير 
واملناقصات حاليا موجودة 

في جلنة املناقصات.
برامج التقوية

 وماذا عن برامج تقوية التيار 

وملاذا تعتمدون هذه البرامج؟
 ٭ بالطبع لدينا برامج متعددة 

لتقويــة التيار فــي عدد من 

م.سعد الرشيدي خالل اللقاء مع الزميلة دارين العلي  (ريليش كومار)

التيار  الترخيص وإيصــال 
تتم بسهولة ويسر، التعامل 
العمل  االلكترونــي يســهل 
ويقلص من الدورة املستندية 

ومن مدة االجناز.
التطوير الفني والبشري 

حتدثتم عن تطوير القطاع 
فنيا وبشريا فما هي البرامج 

اخلاصة بذلك؟
٭ نحن نتعامل مع شــبكة 
كهربائية ضخمة تتألف من 
اكثر من ٣٥ الف محطة حتويل 
ثانويــة  اال أننا نضع برامج 
منظمــة وسلســة للتعامل 
والتدخل السريع عند حصول 
أي أعطال ولدينا العدد الكافي 
من املوظفني للتعامل مع هذه 
االمور، كما أننا حاليا لدينا 
 توجه فــي االدارة الشــراك 

املهندسات في تشغيل الشبكة 
الكهربائيــة وكان هذا األمر 
محصــورا على املهندســني 
الشباب إال أننا حاليا فتحنا 
الفرصة للمهندسة بالدخول 
في اجلانب التشغيلي حملطات 
الكهرباء الثانوية وكذلك نقوم 
حاليا بتوجيهات من الوكيل 
املســاعد م.مطلــق العتيبي 
بتوزيع املهندسات والفنيات 
للعمل في املراقبات وبدأنا في 
مراقبــة الفروانية، حيث مت 
تشكيل فريق عمل مسؤول 
عن املنطقة ويكون لديه العلم 
الكامل عن أوضاع الشــبكة 
إنــذارا مبكرا  فيها  ليشــكل 
ملعرفة ما حتتاجه الشــبكة 
في تلك املنطقة، وبعد انتهاء 
التجربة في الفروانية وثبات 
جناحها سوف يتم تعميمها 
على باقــي احملافظات وهذا 
بهدف تسهيل برامج الصيانة، 
حيث ستقوم هذه الفرق من 
املهندســات مبراقبة أوضاع 
الشبكة في املناطق ووضع 
تقرير بحالتها ما يسهل وضع 

برامج الصيانة لها.

وما هي ابرز املشاريع التي 
تعملون عليها حاليا وتساهم 

في تطوير الشبكة فنيا؟
 ٭ حاليا لدينا عدد كبير من 

االفكار واملشاريع التي تهدف 
لتطوير الشبكة فمثال لدينا 
جتربــة الســتخدام احملطة 
ذات احملــول الواحــد حيث 
مت تركيــب محطتني لتغذية 
طريق ٦٥ الذي يربط الدائري 
السادس بالسابع بالتعاون 
مع الهيئة العامة للطرق وذلك 
بــدال مــن وحــدات التوزيع 
املتكاملة واحملوالت الفرعية 
التي كانت توضع في أكشاك 
تكون عرضة لألعطال بسبب 

الرشيدي لـ «األنباء»: مستعدون لألمطار وقطاع 
الشبكات الكهربائية مبرحلة التطوير بشريًا وفنيًا

جداول الصيانة ال تتعارض مع برامج «التربية» للتعليم عن ُبعد ومولدات ديزل في حال تأخر صيانة احملطات تقوية التيار في مزارع الوفرة والعبدلي وإسطبالت الفروانية وجواخير كبد  وعدد من محافظة مبارك الكبير

تقوية التيـار وزيادة البنـاء دون مراجعة الـوزارة تؤديان إلـى أحمال زائـدة على احملوالتافتتاح مركز تدريبي للمهندسني اجلدد قبل االنخراط بالعمل امليداني بهدف الوصول إلى املهندس الشامل
نعمل على مشاريع إيصال التيار لـ«الوفرة السكنية» و«غرب عبداهللا املبارك» وندرس «شرق تيماء» و«املطالع»تشكيل فرق إنذار مبكر من املهندسات لتقدمي تقارير عن أوضاع الشبكة وتسهيل إعداد برامج الصيانة

املناطــق وعمليــات التقوية 
تتم على مسارين اما بتقوية 
املعــدات داخــل احملطة وهي 
او  معدات الضغط املتوسط 
تقويــة الكيبــالت الواصلــة 
واخلارجة من احملطة او بناء 
محطــات جديدة، وقــد بدأنا 
اعمال التقويات في ســلوى 
والرميثيــة ويعمــل عدد من 
اإلدارات في القطاع على هذه 
املشاريع ومنها إدارة طوارئ 
التخطيط  الشــبكات وإدارة 
البرامــج واملتابعــة، ولدينا 
خطــة مســتقبلية للتقويــة 
في مــزارع الوفرة والعبدلي 
وجواخيــر كبد واســطبالت 
إلــى  الفروانيــة، باإلضافــة 
منطقــة اشــبيلية وعدد من 
مناطق محافظة مبارك الكبير 
كما اننا نعمل حاليا في منطقة 
الشــاليهات اجلنوبيــة على 
حتويــل اخلطــوط الهوائية 
إلى كابــالت أرضية للقضاء 
على االنقطاعات التي حتدث 
في الشبكة بســبب العوامل 

اجلوية.

وعلى أي اساس تقومون 

بتقوية الشبكة في تلك املناطق 
خصوصا أنها مصممة في 
االساس الستيعاب االحمال 

املوجودة في كل منطقة؟
 ٭ اعمال التقوية تقوم بعد 

دراسة األحمال على احملوالت 
فــي كل منطقة، وطبعا هذه 
احملطــات مصممــة ألحمال 
معينــة إال أن زيــادة البناء 
العمــالء  وعــدم مراجعــة 
للوزارة وقيام بعض العمالء 
بتقوية التيار دون مراجعتنا 
تؤدي إلى زيادة األحمال على 
تلــك احملــوالت، ومــن هنا 
نحن نناشــد جميع العمالء 
مراجعة الوزارة عند زيادة 
البناء، وفي هذا الصدد قمنا 
 باتفاق مــع البلدية إلصدار 
الرخص الكترونيا مبوافقات 
ترخيص البناء في املناطق 
اخلضــراء وفقــا ملســاحات 
معينــة وأحمــال كهربائية 
البلدية  معينة، حيث تقوم 
بتخصيــص مواقــع لبنــاء 
محطــة التحويــل الثانوية 
في املناطق القائمة، وتعتبر 
رخصة البنــاء اإللكترونية 
كأنهــا موافقــة حلظية على 

طلب ايصال التيار.
املشاريع اجلديدة

 وما املشاريع اجلديدة التي 

تعملون عليها حاليا؟
٭ حاليا، نعمل على مشاريع 
مدينة صباح السالم اجلامعية 
في مرحلتها الثانية، كما انه مت 
االنتهاء من مشروع توسعة 
الوفرة السكنية وإطالق التيار 
التحويل  جلميــع محطــات 
والشبكة املغذية للعمالء، كما 
قمنا مبخاطبة البلدية لتزويد 
جميع اصحاب قسائم مشروع 
غرب عبداهللا املبارك بكتاب 
ال مانــع مــن ايصــال التيار 
حلوالي ٥ آالف قسيمة، وجار 
التجهيز حاليا مــع الرعاية 
السكنية ملشروع شرق تيماء، 
 كما نتابع مع السكنية أيضا 

مشــروع مدينة املطالع، كما 
تعمــل حاليــا فــي املناطــق 
اخلدميــة في مدينــة صباح 
األحمــد الســكنية ومدينــة 
جابر االحمد، أما عن املشاريع 
املستقبلية فلدينا ورش عمل 
لدراســة املخططات ملشروع 
مدينة جنوب صباح األحمد.

ملشاهدة الڤيديو
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بوعباس لـ «األنباء»: دواء جديد ملرضى السمنة والسكري
حنان عبداملعبود

أعلن مؤسس رابطة امراض 
الســمنة الكويتية استشاري 
الغدد والهرمونات مبستشفى 
االميري د.يوســف بوعباس 
عــن دواء جديــد ســيحدث 
طفرة عالجية ملرضى السمنة 

والسكري.
وقــال د.بوعبــاس، فــي 
لـــ «األنبــاء»، ان  تصريــح 
 ozempic هذا الــدواء الواعــد

 يشّكل طفرة عالجية ونتائجه مذهلة في إنقاص الوزن وضبط الدهون على الكبد و السكر والشفاء منه لبعض احلاالت

د.يوسف بوعباس

«الكويت الدولي القانوني» نّظم برنامجًا تدريبيًا عن العقود
آالء خليفة

الكويــت  أنهــى معهــد 
الدولــي القانوني للتدريب 
األهلــي (KILTI) فــي كليــة 
القانــون الكويتية العاملية، 
أحد برامجه التدريبية للعام 
اجلامعــي ٢٠٢١/٢٠٢٠ (عن 
بعد) بدورة تدريبية عنوانها: 
«العقــود اإلدارية واملراحل 
األساسيـــــــة والقانونيــة 
لتنفيذها واألخطاء الشائعة 
فيها»، وذلك خالل الفترة من 
٢٢-٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠ وقدمها 
أســتاذ القانــون العــام في 
الكلية د. يســري العصار، 
مبشاركة نخبة من القانونيني 
ومســؤولني عن املشتريات 
العامة من جهات حكومية.

وقــد قــدم د.العصــار 
معلومات وافية وشاملة عن 
موضوع البرنامج التدريبي 
اخلاص بالعقــود اإلدارية، 
مبينا مفهوم العقد اإلداري 
ومــا مييزه عن ســواه من 
العقود، وكيفية إعداد وثائق 
السليمة  العقد، والصياغة 
لكراسات ودفاتر الشروط، 
وإجراءات التعاقد، واملزايا 
التي تتمتــع بها اإلدارة في 

هذا النوع من العقود.
أما بخصوص إجراءات 

املركــزي،  البنــك  وعقــود 
وعقود مؤسســة البترول، 
والعمليــات االســتثمارية 
اليومية، وصور املنازعات 
التي تنشأ عن إبرام العقد. 
وأفــاد بــأن أنــواع العقود 
اإلداريــة عديــدة كعقــود 
العامــة، وعقود  األشــغال 
التوريد،  اخلدمات، وعقود 
العامة،  الوظيفــة  وعقــود 
وعقــود التعهد بالدراســة 
الدولــة، وعقــود  وخدمــة 
املســاهمة في مشروع ذي 
نفع عام، وعقود الترخيص 
باالنتفــاع بجزء مــن املال 
العام، وعقد التزام أو امتياز 

املرفق العام.
أمــا اجلــزء الثانــي من 
الــدورة فخصصه  برنامج 

د.يســري العصار للحديث 
عن العقود اإلدارية احلديثة 
التي أصبحت غالبية الدول 
تعتمد عليها لتنفيذ املشاريع 
واخلدماتيــة  اإلنتاجيــة 
بالتعــاون أو الشــراكة بني 
اإلدارة والقطــاع اخلــاص 
مــن شــركات ومؤسســات 
ومســتثمرين وطنيــني أو 
 BOT -) أجانب وهي عقود
PPP)، حيث بــني الفوارق 
بني هــذه العقــود احلديثة 
تدفــع  التــي  واألســباب 
احلكومــات للجــوء إليهــا 
وطــرق إبرامهــا واملبــادئ 
التي حتكم هذه  واألســس 
العقــود والتي تــؤدي إلى 
تفويض املرفــق العام إلى 
أحد أشخاص القطاع اخلاص 

عقده «عن بُعد» وتناول املراحل األساسية والقانونية لتنفيذ العقود اإلدارية واألخطاء الشائعة فيها

عدد من املشاركني في الدورةد.يسري العصار

وأساليب إبرام العقد اإلداري، 
فقال: إن هذه اإلجراءات تتم 
من خــالل ثالثة أســاليب، 
وهي: أوال: أسلوب املناقصة 
التي تتم من خالل الشروط 
التي حتددها اجلهة اإلدارية 
بالتعاون مع اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة، وثانيا: 
املمارســة وهــي  أســلوب 
نوعــان، عامــة ومحدودة، 
وثالثا: التعاقد بطريق األمر 
املباشــر، ورابعا: أســلوب 
املزايدة، وكل واحد من هذه 
األساليب يختص بنوع من 
العقود وفقا لشروط محددة. 
وأوضــح أن بعض اجلهات 
اإلدارية في الكويت مستثناة 
من قانون املناقصات العامة 
وهي عقود املواد العسكرية، 

نسبة اإلصابة بـ«كورونا» تنخفض إلى ٦٫٨٪ من املسحات
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 
٤٢٢ إصابة جديدة مبرض «كوفيد ١٩» 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية، ليرتفع 
بذلــك إجمالي عدد احلاالت املســجلة 
فــي البالد إلى ١٤١ ألفا و٢١٧ حالة إلى 
جانب تسجيل حالة وفاة واحدة نتيجة 
مضاعفات مرض «كوفيد ١٩» ليرتفع 
مجموع حاالت الوفاة املســجلة حتى 

أمس إلى ٨٧١ حالة.
وقالــت وزارة الصحــة في البيان 
اإلحصائــي اليومــي للوقــوف علــى 
آخر مســتجدات الڤيروس إن من بني 
احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها 

وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى 
وفحص املخالطني لها. وأكدت الوزارة 
شــفاء ٦٢٦ حالة من املرض خالل الـ 
٢٤ ســاعة املاضية، ليرتفــع إجمالي 
حاالت الشفاء من املرض إلى ١٣٤ ألفا 
و٣٣ حالة وبنسبة ٩٤٫٩٪ من إجمالي 
اإلصابــات اإلجمالية في البالد، وذلك 
عقــب التأكد من متاثــل تلك احلاالت 
للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية 
الالزمة واخلطوات املتبعة بهذا الشأن.

وأوضحت أن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ 
٧٨ حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلــاالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض «كوفيد-١٩» ومازالت تتلقى 
الرعايــة الطبية الالزمــة ٦٣١٣ حالة. 

وذكــرت الــوزارة أن عدد املســحات 
التــي مت إجراؤها خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية بلغ ٦١١٧ مسحة، ليبلغ مجموع 
الفحوصات منذ بداية اجلائحة حتى 
اآلن مليــون و٦٨ ألفــا و١٩٣ فحصــا 
مخبريا، وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات 
اجلديدة من املسحات ٦٫٨٪. وجددت 
وزارة الصحة دعوة املواطنني واملقيمني 
ملداومة األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني، موصية 
بزيارة احلســابات الرســمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطالع على االرشادات والتوصيات، 
وكل ما من شأنه املساهمة في احتواء 

انتشار الڤيروس.

قريبًا.. توفير 
خطط عالج 

طبيعي «إلكترونيًا»

كشفت رئيس جمعية العالج 
الطبيعي الكويتية هناء اخلميس 
عن تدشــني برنامــج الرعاية 
 Physitrack الصحية عن بُعــد
قريبا، وذلــك لتوفير البرامج 
العالجيــة املقــررة مــن قبل 
اختصاصيــي العالج الطبيعي 
«إلكترونيا» بطريقة احترافية 
تسهل على املريض اتباعها في 
املنزل دون احلاجة الى الزيارات 
املتكررة ألقسام العالج الطبيعي 
في املراكــز الصحية، وضمان 
حمايتهم وطواقم العالج الطبيعي 

من اإلصابة بڤيروس كورونا.
وذكرت اخلميس، في تصريح 
صحافي، أن هذا جاء بعد حصول 
اجلمعية على منحة مقدمة من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ضمــن برنامــج االســتجابة 
الطارئة لڤيروس كورونا التابع 

للمؤسسة.

للقيام بعبء إدارة هذا املرفق 
الربح  وجنــي هامش مــن 
لفتــرة محــددة ثــم تتولى 
إدارتــه اإلدارة العامــة، أو 

يتم جتديد التفويض.
إلــى  أخيــرا  وتطــرق 
آثار العقــد اإلداري وطرق 
انتهائه، مبينا حقوق املتعاقد 
والتزاماته بناء على طبيعة 
العقد وشروطه، واستعرض 
مدى تأثير الظروف الطارئة 
التــي حتدث بعــد التوقيع 
علــى حقــوق والتزامــات 
طرفي العقد، وسلطة اإلدارة 
طــوال فترة ســريان العقد 
وحقها املنفرد في التعديل 
للمصلحة العامة وما يترتب 
على ذلك من إخالل بالتوازن 
املالــي للعقد، وبني جوانب 
أخرى مــن ســلطة اإلدارة 
كفرض غرامــات وجزاءات 
علــى املتعاقد عنــد إخالله 
بالتزاماته، وكذلك ســحب 
العقد وفسخه، وما يترتب 
عــن كل ذلك مــن منازعات 
واجلهــة  حلهــا  وكيفيــة 
املختصــة فــي ذلــك. وفي 
اخلتام تعرض لطرق إنهاء 
العقد إما بشكل طبيعي بعد 
انتهــاء مدته، أو ألســباب 
تفــرض انتهــاءه وفقا لكل 

حالة على حدة.

سيحدث ثورة في عالج السمنة 
والســكري من النوع الثاني 
والدهون على الكبد وذلك ملا 
أظهرته الدراسات من فعاليته 
في إنقاص الوزن بنســبة قد 
تصل إلى ٢٠ـ  ٢٥٪ من الوزن 
االبتدائي طبعا بشرط النظام 
الغذائــي والرياضــة وضبط 

السكر في الدم.
وقدم د.بوعباس محاضرة 
لالطباء في مستشفى االميري 
متحورت حول الدواء الواعد 

للسمنة وكيفية عمل هذا الدواء 
ونتائجــه املذهلة في إنقاص 
الوزن وضبط مستوى   السكر 
في الدم وقدرته على الشفاء 
من السكر و الدهون على الكبد.
وأشــار في تصريحه الى 
ان الــدواء قد يشــفي من داء 
الســكري مــن النــوع الثاني 
خاصة إذا كان قد بدأ قبل أقل 
من خمس سنوات، وهو دواء 
آمن، وأشهر أعراضه اجلانبية 
هو اللوعة والتي تختفي خالل 

«الشؤون»: حملة حلسن اختيار مرشحي «التعاونيات»
بشرى شعبان

قامــت وزارة الشــؤون بإطــالق حملة 
توعويــة حتــت عنــوان: «أنــا بقــراري». 
وقالــت مصادر من الــوزارة إن الهدف من 
احلملــة توعية املواطنني بضرورة حســن 
اختيار املرشحني الذين ميثلون اجلمعيات 
التعاونية وأهمية حسن االختيار كخطوة 

لتطوير العمــل التعاوني في كل املجاالت، 
مؤكدة أن هذه احلملة تأتي ضمن املسؤولية 
املجتمعية للوزارة وســعيها إلى التطوير 
وحتســني خدمــات العمــل التعاوني. على 
صعيــد آخــر، أعلنت الــوزارة االنتهاء من 
حملة تطعيم جميع نزالء الرعاية االجتماعية 
ضد اإلنفلونزا املوسمية وااللتهاب الرئوي 

وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

عدة أيام أو أســابيع، مشيرا 
إلــى ان الــدواء فعاليته تعد 
أكثر بكثير من الساكسندا أو 
الفكتوزا، حيث العقار عبارة 
عــن ابــر تعطى مــرة واحدة 
اســبوعيا وليس يوميا مثل 

املوجودة حاليا.
الدواء  واختتم مبينــا ان 
الكويت  ليس موجــودا فــي 
حتى اآلن، آمال في الوقت نفسه 
ان يتوافــر في الكويت خالل 

شهرين على االكثر.

هناء اخلميس
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«ديوان املعلوماتية» ناقش التحول الرقمي في اجلهات احلكومية
واحلسيني: «كورونا» ساعدت على تقبل املواطن للخدمات اإللكترونية

«زكاة العثمان»: ١٠٠٠ سلة غذائية لألسر املتعففة بالكويت

أكــد نائــب املديــر العام 
لقطــاع تقنية املعلومات في 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات د.عمار احلسيني 
أهميــة التحــول الرقمي في 
القطاعات احلكومية خلدمة 
املواطن، الفتا الى ان الكويت 
بدأت فــي هذا التحــول منذ 
سنوات مبســميات متنوعة 
كـاحلكومــــة اإللكــترونية 
وامليكنة وغيرهما، مشيرا الى 
أن جــزءا كبيــرا من جناحه 
مرتبــط بثقافــة املجتمــع 

واستعداد الناس لتقبله.
جــاء ذلك خــالل «ديوان 
الذي  السادس  املعلوماتية» 
نظمته جائزة ســمو الشيخ 
العلــي للمعلوماتية  ســالم 
افتراضيا عبر برنامج «زووم» 
مساء الثالثاء برعاية رئيس 
مجلس األمناء الشيخة عايدة 
سالم العلي بعنوان «التحول 
الرقمي في حكومة الكويت» 
بحضــور أعضاء من اللجنة 
العليا ونخبة من املختصني 
واملتابعني للشأن املعلوماتي.

وقال احلسيني ان مفهوم 
الرقمــي للقطــاع  التحــول 
احلكومي يتعلق باالستثمار 
في الفكــر وأداء األعمال من 
خالل االستفادة من التقنيات 
احلديثــة والبيانات إلحداث 
التغيير والتطوير، مشــيرا 

قــال مديــر عــام «زكاة 
العثمــان» التابعــة جلمعية 
النجاة اخليرية أحمد الكندري 
ان اللجنــة تعمل حاليا على 
توزيع السالل الغذائية لألسر 
الفقيــرة واملتعففــة داخــل 
الكويت وذلــك مبقر اللجنة 
الرئيســي مبنطقــة حولــي 

بجوار مسجد الشايجي.
أنهــا  الكنــدري  وبــني 
تســعى لتوزيع ١٠٠٠ ســلة 
غذائية خالل شهري نوفمبر 

احلديثة.
واســتعرض أثر التحول 
الرقمي على اقتصاديات الدول 
اآلســيوية بنــاء على نتائج 
دراسة أجرتها مايكروسوفت 
وآي تي سي عام ٢٠١٨، الفتا 
الــى ان التحــول فــي تلــك 
الدول أدى الى رضا العمالء 
بنسبة ٨٠٪، و٤٠٪ ترشيدا 
في التكاليــف، و٤٠٪ زيادة 
في اإلنتاجيــة و٥٠٪ زيادة 

في األرباح.
وحــول االســتراتيجية 
احلاليــة للتحــول الرقمــي 
فــي الكويــت، أشــار إلى أن 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
عرضــا  قــدم  املعلومــات 
تفصيليا خالل اجتماع ملجلس 
الــوزراء مطلع العام احلالي 
حــول التحول الرقمي، متت 

وديسمبر من العام احلالي، 
حيث يستفيد منها قرابة ٥٠٠٠ 
إنسان، وتضم السالل املواد 
التموينية األساسية مثل األرز 
والســكر والزيــت والعدس 
والشاي والفول واملعكرونة 
والفاصوليــا  والشــعيرية 
والبازالء والتمور وغيرها من 
املواد الغذائية األخرى، مؤكد 
ان اللجنــة تهــدف من خالل 
هذا املشروع اإلنساني لتوفير 
التموينية األساســية  املواد 

احلكومي، الفتا الى ان جائحة 
كورونا ســاعدت فــي تقبل 
املواطن للتحول اإللكتروني، 
مــن خــالل تقبلهــم ملنصة 
«معاكم» وتطبيق «شلونك» 
وإطالق مبادرة العمل عن بعد، 
ومنصــة املواعيــد املركزية 
«متــى»، ومن بني اإلجنازات 
التــي حتققت أيضــا جناح 
جتربة تفرغ فريق خالل أزمة 
كورونا إلعداد التطبيق املوحد 
للخدمات احلكومية «سهل»، 
الفتا إلى أنه مت االنتهاء منه إال 
انهم في انتظار حتديد الوقت 
املناسب إلطالقه. وحتدث عن 
املشاريع املستقبلية للتحول 
الرقمي، الفتا الــى ان أهمها 
إطالق تطبيق «سهل» املوجه 
لألفراد والذي سيكون القناة 
الرئيسية ألي جهة حكومية، 
باإلضافة الى مشاريع البنى 
التحتية، وزيادة اســتخدام 
تقنية احلوسبة السحابية، 
ومشــروع اإلطــار الوطنــي 
ملهــارات تقنيــة املعلومات، 
ومبادرة متكني التحول الرقمي 
وتقييم الوضع احلالي والتي 
ســيتم اإلعالن عنهــا قريبا، 
البيانات  ومشــاريع تخص 
واستخدام الذكاء االصطناعي، 
ومشروع املركز الوطني لألمن 
السيبراني التي تشرف عليه 

الهيئة العامة لالتصاالت.

وكبــار الســن وغيرهــم من 
أهل احلاجة، ونحرص على 
توزيــع املســاعدات لألســر 
األشــد احتياجــا، وذلك بعد 
االطــالع علــى املســتندات 
الثبوتية  الرسمية واألوراق 
التــي تؤكــد حاجة األســرة 
للمســاعدة فهــذه أمانــة من 
أهل اخليــر ونحن مطالبون 
بإيصالها للمستحقني، حيث 
ان اللجنــة تقدم املســاعدات 
ألكثر من ١٠٠٠ أسرة سنويا.

خالله مناقشة أهمية وضع 
استراتيجية وطنية للتحول 
الرقمي، والتي ستنبثق عنها 
أهداف ومؤشرات ومشاريع 
يتم قياسها ومتابعتها، الفتا 
الى تشــكيل جلنــة من قبل 
مجلس الوزراء إلعداد اخلطة 
الوطنية وسياسة تكنولوجيا 
املعلومــات برئاســة رئيس 
العامــة لالتصاالت  الهيئــة 
وتقنية املعلومات وعضوية 

اجلهات الرئيسية.
وأكــد أن تغييــر ثقافــة 
التحديــات  القياديــني مــن 
الرئيســية التي ستواجههم 
عند تطبيق االستراتيجية، 
وانهم بحاجة الى بذل الكثير 
من اجلهود خالل الفترة املقبلة 
وحتديــدا بعــد االنتخابات 
البرملانية لعمل برنامج مكثف 
لتغيير الثقافة لدى القياديني 
ونشر ثقافة التحول الرقمي 
وإحــداث تغييــر جذري في 
طريقة العمل، مشيرا الى ان 
مسيرة التحول الرقمي بدأت 
منذ ســنوات في العديد من 
القطاعات، كما أن اإلجنازات 
ال تظهر بني يوم وليلة وإمنا 
تبنى علــى جهود متواصلة 
للحكومة ومنها شبكة الكويت 
للمعلومات التي تربط اجلهات 
ومنظــومــــة  احلكوميــة، 
اإللكترونــي  الـــتراســــل 

لألســر املتعففــة، وتخفيف 
األعبــاء املعيشــية عنهــم، 
واملساهمة في توفير احلياة 
الكرمية لهم، عالوة على نشر 
روح التعاون واحملبة والتآزر 
والتكافل االجتماعي التي حث 

عليها الدين احلنيف.
شــريحة  وحــول 
املســتفيدين قال: شريحتنا 
هــم أســر األيتــام والعوائل 
ذات الدخــل احملدود وأســر 
املرضى واألرامل واملطلقات 

نظمته جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية  برعاية رئيس مجلس األمناء الشيخة عايدة سالم العلي

شعار اجلائزةد.عمار احلسيني

أحمد الكندري

الى أنه يعــد مبنزلة تغيير 
جذري في أســاليب ومناذج 
العمل، واإلبداع والتميز في 
طريقة إجنازه، من أجل تقدمي 
خدمــات متميــزة للمواطن، 
ولكــي يتحقق النجــاح في 
الرقمــي فالبد من  التحــول 
توفــر منظومة تضــم عددا 
من العناصر الرئيسية التي 
يجب أخذهــا بعني االعتبار، 
وهي اإلجــراءات والعمليات 
واملوارد البشرية، والتقنية 
والبيانات، الفتا الى ضرورة 
إعادة النظر فــي اإلجراءات 
التــي تقــوم بهــا اجلهــات 
احلكوميــة، مؤكــدا أهميــة 
تأهيل العنصر البشري، في 
ظل حاجة التحول الرقمي إلى 
مهــارات وخبرات، باإلضافة 
الى اســتخدام التكنولوجيا 

املرزوق لـ «األنباء»: دخلنا نوء «الزبانا».. 
ونهاية األسبوع غبار ثم أمطار

توقع اخلبير الفلكي عادل 
يوســف املــرزوق أن يتأثــر 
الطقــس في الكويــت بحالة 
من عدم االستقرار في األيام 
املقبلة، حيث ســتكون هناك 
فرصــة لتطاير الغبار اليوم 
اخلميس قبل أن يؤدي الغطاء 
السحابي الكثيف إلى فرص 
تساقط األمطار ليل اخلميس/ 
اجلمعة.وفيما يلي التفاصيل: 
بادئ ذي بدء في مقالنا هذا أن نحمد 
اهللا على سالمة األخ العزيز الشيخ ناصر 
صباح األحمد الصباح بالفحوصات الطبية 

التي تكللت وبفضل من اهللا بالنجاح، ضارعني اهللا أن يلبسه 
أثواب الصحة والعافية وميد اهللا في عمره ويحفظه من كل 
مكروه، «وما تشوف شر وخطاك السوء وغدى شر عنك يا 

بوعبداهللا». 
تدخل منطقة شــمال اخلليج العربي في 
حالة من عدم االستقرار في الطقس خالل األيام 
املقبلة، حيث يوجد منخفض جوي تكون قوته 
من (١٠١٢ - ١٠١٧) مليبارا يكون على شكل بؤر 
متفرقة في داخل ووســط وجنوب اجلزيرة 
العربية ومــن احملتمل أن يؤدي هذا الوضع 
إلى هبوب رياح شمالية غربية تكون نشطة 
وتتراوح ســرعتها بني (١٤ و٢٢) كم/ ســاعة 
وقد تنشــط أحيانا وتصل الســرعة إلى أقل 
من ٤٠ كم/ ساعة، وهبوب هذه الرياح تعطي 
فرصة لتطاير الغبار اخلفيف والعالق اليوم 
اخلميس حيث من املتوقع أن هذه الرياح سوف 
تخفض درجة احلرارة في النهار وتصل إلى 
(١٩) درجة مئوية في النهار ومن احملتمل ان 
تصل في الليل إلى (١٢) درجة مئوية وتصل 
إلى (١٠) درجات مئوية في املناطق املكشوفة 

في األيام املقبلة.
لكن هذه الرياح سوف تكون متقلبة االجتاه 

وســوف تتحول إلــى رياح 
جنوبية شــرقية في املساء، 
فتعطي فرصة لتكون الغطاء 
الســحابي تكون نسبة أعلى 
من (٨٥٪) في تغطية السماء 
ويعطي هذا الغطاء السحابي 
وجود فرصة لسقوط أمطار 
خفيفــة متفرقــة فــي ليــل 
اخلميــس أو فجــر اجلمعــة 
عندما تتأثــر املنطقة بتمدد 
املنخفض الســوداني نتيجة 
وجود بــؤر املنخفضات في 
وسط وشمال اجلزيرة العربية 
ودخول املنخفض السوداني هذه املنطقة وقد 
تســتمر هذه األمطار على شكل متقطع حتى 
اخلميس املقبل، حيث تتأثر املنطقة بوجود 
الرياح النفاثة الشديدة السرعة والتي تصل 
سرعتها إلى أكثر من (١٨٠) كم/ ساعة فتؤثر 
هذه الرياح على سقوط األمطار نتيجة وجود 
التيارات الصاعدة التي تصطدم بهذه الرياح 
النفاثة والتي يكون منبعها في وسط احمليط 

األطلسي بالقرب من جزر الكناري.
ولكن بصورة عامة، ميكن القول بأن كمية 
األمطار ســوف تكون قليلة جــدا ولن تزيد 
علــى حدود من (٠٫٣ - ٠٫٥) ملم وهي كمية 
أمطار قليلة ونســأل اهللا تعالــى أن يزيدها 

ويرحم عبيده.
أما البحر في األيام املقبلة فســيكون في 
حالة تيارات احلمل، وهي تيارات غير صاحلة 
للصيد والتي ســوف تبدأ فــي يوم اجلمعة 
املوافق ٢٠٢٠/١١/٢٧ ولكن البحر سوف يكون 
خفيف املوج، وأن ارتفاع املوج ســيكون بني 
(٠٫٥) متر و(١٫٠٠) متر وحالة البحر ستكون 
غيــر صاحلة للصيد بســبب قــوة التيارات 

البحرية الشديدة االندفاع.

أكد أن فترة الوسم تنتهي السبت ٥ ديسمبر لتدخل بعدها « املربعانية»

عادل املرزوق

خسوف ظلي للقمر ال ُيشاهد بالكويت
ذكر املــرزوق بعض املالحظات التي 

يجب االلتفات إليها وهي كما يلي:
- درجــات احلرارة ســوف تأخذ في 
االنخفاض في الفترة املقبلة وخصوصا 
في الليل ولذلك يجب احلرص على ارتداء 

املالبس الشتوية.
- في يــوم ٢٠٢٠/١١/٢٤ دخلنا في نوء 
«الزبانا» وهو النوء الرابع واألخير في 

فترة الوسم. 
- في يوم األحد القادم املوافق ٢٠٢٠/١١/٢٩ 
سوف تكون الشمس في اجتاه القبلة مع 

وقت أذان العصر في الكويت.
- سوف يحدث خسوف ظلي للقمر في 
منطقة احمليط الهادي والقارتني األميركيتني 
وسوف يحدث في أوقات الصباح ولن 
يشاهد هذا احلدث في الكويت واملنطقة 

العربية بأسرها.
- تنتهي فترة الوســم في يوم السبت 
املوافــق ٢٠٢٠/١٢/٥ ثــم تدخــل فترة 
املوافق  املربعانيــة في يــوم األحــد 
٢٠٢٠/١٢/٦ وهي بداية املظاهر الشتوية في

املنطقة.

محسني: نطالب «التأمينات» بإدراج بدالت 
املهندسني املستقطعة في معاشاتهم التقاعدية

أعربت جمعية املهندسني 
عــن أملهــا فــي أن تســارع 
«التأمينات االجتماعية» الى 
بــدالت  إدراج اســتقطاعات 
املهندســني فــي معاشــاتهم 
أن  مؤكــدة  التقاعديــة، 
االستقطاع يتم إال أنه ال يدرج 

في املعاشات التقاعدية.
جاء ذلك خالل لقاء عقده 
أمــني ســر اجلمعيــة م.فهد 
العتيبــي وعضــو مجلــس 
االدارة م.علي محســني مع 
نائــب مديــر عام املؤسســة 
للشــؤون التأمينيــة خالــد 
الفضالــة بحضــور كل مــن 
الشــؤون  قطــاع  رئيــس 
القانونيــة نوال احلســاوي 
ومدير ادارة االشتراكات تهاني 
املطــر ورئيس قطاع املؤمن 
عليهــم ســالمة بن ســالمة، 
وبحثوا معهم عددا من األمور 
التــي تهم تأمني املهندســني 

ومعاشاتهم التقاعدية.
وأوضــح عضــو مجلس 
االدارة م.علي محسني أنه مت 
بحث السبل القانونية الكفيلة 
بإدراج بدالت املهندســني في 
التقاعد والتي يتم االستقطاع 
منها في مرحلة قبل التقاعد، 
الفتا الى أن عملية االستقطاع 

تتم من قبل املؤسســة على 
وبعــض  املوقــع  بــدالت 
البــدالت األخــرى، وأن هذه 
االســتقطاعات ال تــدرج في 
املعاش التقاعدي في الوقت 

احلالي.
وأضاف محسني أنه مت 
االتفاق على أن تقوم اجلمعية 

بتزويــد املؤسســة بكتــاب 
رســمي توضح فيه مطالب 
املهندسني بخصوص ادراج 
االســتقطاعات فــي املعاش 
التقاعدي، مشيدا بالتجاوب 
اللذين  الكبيرين  واالهتمام 
لقيناهما من قبل املسؤولني 

باملؤسسة.

االتفاق على تزويد املؤسسة بكتاب رسمي يوضح مطالب املهندسني

م.فهد العتيبي وم.علي محسني خالل اللقاء مع مسؤولي «التأمينات»

عدنان البكر

اعـتـمــــــدت اجلمعـــية 
إدارة  ملجلــس  العموميــة 
جمعية الفيحــاء التعاونية 
التقرير املالي واإلداري للسنة 
املالية املنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
اللجنــة  وأكــد رئيــس 
اإلداريــة واملاليــة عدنــان 
البكر ان اجلمعية العمومية 
انعقــدت يــوم االثنــني ٢٣ 
التقرير  نوفمبر واعتمــدت 
املالــي واإلداري، حيث متت 
املناقشــة واملصادقة عليه، 
واعتمــاد توزيــع األربــاح 
على املساهمني بنسبة ١٠٪، 
معلنا ان نتائج السنة املالية 
املنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر 
٢٠١٩ جــاءت محققــة آلمال 
وطموح مجلس اإلدارة رغم 
حدة املنافسة بني اجلمعيات 
التعاونية واألسواق التجارية 

املوازية لها.
وأعلــن البكر ان مجلس 
اإلدارة مســتمر فــي توزيع 
احلد األعلى لنســبة توزيع 
ارباح املساهمني حسب قرار 

أرباح املساهمني باحلسابات 
بعد انعقاد اجلمعية العمومية 
املالــي  التقريــر  واعتمــاد 

واإلداري.
وعن مواجهــة اجلمعية 
ألزمة ڤيروس كورونا، أشار 
إلى أن اجلمعيات التعاونية 
بشكل عام وتعاونية الفيحاء 
بشــكل خاص دائما ما تقف 
بشــكل مشــرف فــي وقــت 
األزمــات وكان يقــع علــى 
عاتقها مسؤولية كبيرة وهي 
توفير السلع األساسية والتي 
استعدت لها اجلمعية بتوفير 
مخزون اســتراتيجي يكفي 
لـــستة أشهر، وكذلك قامت 
اإلدارة التنفيذية بدور مميز 
من خالل سد العجز احلاصل 
في صفوف العاملني الناجت 

عن سفر بعد املوظفني.
وأشــار البكــر إلــى أن 
تعيني العمالة الوطنية يتم 
بالتعاون مع «إعادة الهيكلة» 
العاملة» ووزارة  و«القوى 
الشــؤون، مشددا على دور 

اجلمعية ومجلــس اإلدارة 
في مد يد العون إلى جميع 
الطاقات الشابة وتشجيعها 
مع منحها حتفيزا مستمرا 
من أجل تأدية مهامها على 
أكمل وجه، كما ان اجلمعية 
تضع نصب أعينها االهتمام 
بجميــع الكــوادر العاملــة 
البيئــة  وتهيئــة  لديهــا، 
املناســبة لتأديــة األعمال 
املناســب وخلق  بالشــكل 
روح االنتماء واإلبداع لدى 
املوظفــني، باإلضافــة إلــى 
التحفيــزات املالية، متقدما 
لــكل  بالشــكر والتقديــر 
املســاهمني على تواصلهم 
البناء وتقــدمي اقتراحاتهم 
والتــي كانت محــل عناية 
ودراســة من قبــل مجلس 
اإلدارة مبا يخــدم الصالح 
العام وأهالي املنطقة، مؤكدا 
ان اجلمعيــة ال تألــو جهدا 
في تقدمي كل ما من شــأنه 
النهــوض باملنطقة وتقدمي 

افضل اخلدمات لها.

وزارة الشؤون االجتماعية 
والتــي تبلغ ١٠٪ عائدا على 
مشتريات املساهمني، مؤكدا ان 
اجلمعية وإدارتها التنفيذية 
قاموا مبراعاة جميع القوانني 
اإلدارية  واألنظمة واألسس 
واملالية املتبعة واملعمول بها، 
ممــا أدى الى حتقيق نتائج 
ماليــة وإدارية خــالل العام 
التوقعات،  املاضــي تفــوق 
النجــاح والتميــز  وعــزز 
املستمر، مشــيرا الى إيداع 

توزيع ١٠٪ من أرباح «تعاونية الفيحاء» للمساهمني
البكر: اجلمعية اعتمدت التقرير املالي واإلداري
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

قال مرشح الدائرة اخلامسة النائب األسبق مرزوق 
احلبيني إن هدفه من خوض االنتخابات النيابية ٢٠٢٠ هو 
اإلصالح الذي يعد ركنا أساسيا لتطور وازدهار الدول.
وأضــاف احلبيني فــي تصريح صحافــي أنه على 
اجلميع أن يبادر للــم الصفوف إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 
من الوطن، مشيرا إلى أن وضع البلد اقتصاديا من جهة 
تهديد احلكومة بفرض الرسوم والضرائب ال يحتمل، 
ويفرض علينــا التصرف بقدر التردي الذي يعيشــه 

املجتمع في شتى املجاالت.
وذكر أنه حتى يتحقق النجاح يجب أال يتم إقصاء 
القبائل أو العوائل أو الشيعة أو أي مكون من مكونات 
الكويت، ألن الكويت للجميع وليست لفئة دون أخرى، 
مبينــا أنــه إذا مت إقصاء قبائل الكويــت فإننا في هذه 
احلالة أقصينا البعد العربي واخلليجي للكويت، وإذا 

مت إقصاء عوائــل الكويت فإننا أقصينا البعد الوطني 
االقتصادي للكويت، وإذا مت إقصاء الشيعة كمكون من 
مكونات املجتمع الكويتي فإننا ضربنا الوحدة الوحدة 

الوطنية في مقتل، وأوجدنا تفككا وتفتتا سياسيا.
وأشار احلبيني إلى أن الناخبني من املمكن أن يخطئوا 
ويختاروا مرشــحا قد ال يحقق طموحهم، ولكن اخلطأ 
األكبــر أن يعيــدوا اختيار نفس الشــخص الذي ثبت 
لهم أنه ال يســتحق أن ميثل أهل الكويت، موضحا أن 
االنتخابات فرصة كبيــرة أمام الناس ليعيدوا ترتيب 
أوضاع بلدهم من خالل اختيار مجلس جدير بأنه يقود 

الكويت في املرحلة القادمة.
وأكد احلبيني أنه في حال وصوله إلى البرملان سيقف 
ضد كل مقترح ميس جيب املواطن، وفي املقابل يجب 
علــى احلكومة إصالح أخطائها التي أوصلت البلد إلى 

ما وصلت إليه اآلن، دون أن يتحمل املواطن تبعات هذه 
األخطاء التي تصر عليها احلكومة دائما.

وفــي موضوع آخر، قال احلبيني إن منطقة جنوب 
ســعد العبــداهللا من املناطق أو املشــاريع اإلســكانية 
التي تعثرت وتضرر منها جمهور كبير من املواطنني، 
املنتظريــن لدورهم في احلصول علــى بيت حكومي، 
وذلك بسبب تخاذل الدولة في تطبيق القوانني وتنفيذ 

اللوائح واإلجراءات.
وأكد احلبيني ضرورة إلزام كل من يصل إلى مجلس 
األمة من األعضاء الذين سيحالفهم احلظ بدعم القضية 
اإلســكانية ودعــم أصحاب الطلبات الذيــن ينتظرون 
البيت احلكومي بسبب تخاذل األجهزة احلكومية وعدم 
اتخاذها اإلجراءات التي من املفترض أن تتخذ منذ الفترة 

مرشح الدائرة اخلامسة النائب األسبق مرزوق احلبينياألولى لهذا املشروع.

مرزوق احلبيني: يجب عدم إقصاء القبائل أو العوائل
أو الطوائف.. فالكويت للجميع وليست لفئة دون أخرى

مرشح الدائرة اخلامسة أكد أنه سيقف ضد كل مقترح ميّس جيب املواطن

االنتخابات علــى األبواب واملفاتيح 
االنتخابية تســتطلع قواميس األسماء 
وحتاول حلب «الرضا» من الشخوص 
ألجل مرشحها املهيوب واحملبوب في 

سنة الكورونا ١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م!
نحن الشعب الوحيد في العالم عندما 
نُسأل عن املرشح الذي سننتخبه نقول: 

يصير خير!
املجاملة اخلفيفة هي كامللح للطعام، 
لكن إذا زادت عــن حدها حتولت إلى 

شيء من النفاق!
اليوم هناك جلــان رجالية وأخرى 
نسائية مهمتها استطالع الرأي وضمان 
الفوز للمرشح، فال يجوز لك أن تضللهم، 
فما في داخل نفسك من رضا أو عدم 
قبول أو رفض (قوله) حق هؤالء الوجه 

بالوجه أبيض!
واهللا العظيم.. كل هؤالء الذين يكثرون 
املجامالت يفسدون القضية، قل رأيك 
بشجاعة ودافع عن وجهة نظرك حيال 
هذا املرشح أو هذه املرشحة.. لم املجاملة 

الغثيثة؟
الناس مو متحملة كيف ســتذهب 
تنتخب، وهناك «كوروني» ســيحضر 
له باملشاركة  وينتخب، وإذا لم يسمح 
فثمة مشــكلة قضائية قادمة قد تلغي 

االنتخابات.
هناك مرشــح مكانه فــوق الرأس 
ووسام على الصدر صان األمانة وحاز 
رضاك، أعلن ذلك له ولغيره من حوله، ما 
ضلل كثيرا من املرشحني إال املجامالت 

والطبطبة على الكتف وتشجيعه!
وهناك مرشح جربناه فاسد لم تتحمل 
إيصاله وهو باألساس عنصر فاسد كارثي 

على الوطن يصل بصوتي وصوتك.

٭ ومضة: ليس هناك أرخص من املجامالت 
في سوق (نخاسة الصوت الواحد).. فال 
جتعل وطنك وشعبك يتحمل بعد اآلن 

وصول فاسدين ملدة أربع سنوات قادمة!

٭ آخر الكالم: هناك مثل جميل من قوم 
(بوناجي) املعازيب القدامى (اإلجنليز) لنا 
يقولون: املجاملة كالظل، ال جتعلك أكبر 

مما أنت وال أصغر.

٭ زبدة احلچي: أنا حزمت أمري من أجل 
حفيدي (يوســف) الذي أراه مستقبل 
وطني، سأمارس ما يبقيني على املبدأ 
القومي لفضيلة الصوت املستحق بعيدا 
عن (املصلحة الشخصية) التي هي دائما 
الصخرة التي تتحطم عليها أقوى املبادئ 
املواطن  أيها  املجامالت. وعليه،  بسبب 
الكرمي، رجال كنت أو امرأة، تخيل أنت 
اآلن في بستان وعليك أن تختار «الثمرة 

الطيبة»، ولهذا قال الشاعر:
البد للمرء ما ليس يرضيه

إذا تدخل فيما ليس يعنيه
فابدأ بتحسني مبدأ أنت صاحبه

فاملرء يعرف أصال من مباديه

٭ تبقى احلقيقــة: يقاس صالح املواطن 
الناخب بقياس نوعية تصويته، وال ميكن 
من جتربة احليــاة الركون لرجل دينه 

ودنياه الدينار.
ال تكن عزيزي القارئ «الناخب بو 
وجهني»، من ال تريده أن ميثلك احث في 

وجهه التراب.
وهناك وصية للرسول ژ: «ال حتقرن 
من املعروف شــيئا ولو أن تلقى أخاك 

بوجهه طلق».
هذه الوصية تنطبق على نظيفي اليد 
والذمة، ال على الفاسد آكل السحت من 

املال احلرام!
أيها الكويتيون الكرام، أعرف متاما أن 
اإلقبال على هذه االنتخابات سيكون مروعا.. 
ألننا طوال السنوات األربع شبعنا «علقما»!

في أمان اهللا.. 

ومضات

مجامالت انتخابية 
بالزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ضرورة إلزام كل من يصل إلى مجلس األمة من األعضاء الذين سيحالفهم احلظ بدعم القضية اإلسكانية ودعم أصحاب الطلبات

منطقة جنوب سعد العبداهللا من املشاريع اإلسكانية التي تعثرت وتضرر منها املواطنون املنتظرون لدورهم في احلصول على بيت حكومي
االنتخابات فرصة كبيرة أمام الناس ليعيدوا ترتيب أوضاع بلدهم من خالل اختيار مجلس جدير بأنه يقود الكويت في املرحلة القادمة

الشعيب:  «نبيها 
نزاهة» لتحكيم 
ضمير الناخبني

آالء خليفة

أعلن نائب رئيس جمعية 
النزاهــة الوطنية الكويتية 
د.أنور عيسى الشعيب إطالق 
اجلمعية حملة «نبيها نزاهة» 
تستهدف حتكيم الضمير لدى 
الناخبني وحسن االختيار في 
النيابية. وقال  االنتخابــات 
الشــعيب: إن كلمــة حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد كانــت دعوة 
مباشرة للمواطنني لتعظيم 
املســؤولية الوطنيــة أثناء 
ممارســة حق االنتخاب في 
حســن اختيار ممثلني األمة 
لصالح الكويت، ملا لذلك من 
تأثير كبير في رسم مستقبل 

الوطن.
الشــعيب، عن  وكشــف 
أن احلملة ســتطلق رسائل 
التلفزيونية  القنــوات  فــي 
والصحف ومنصات التواصل 
االجتماعــي حتمل رســائل 
توعيــة للناخبــني للتعامل 
مــع االســتحقاق االنتخابي 
والفضاء اإلعالمي املصاحب 
لذلك، وتركز هذه الرســائل 
على نزاهة االنتخاب وإعالء 
الصالــح العــام والتوعيــة 
بالبنود القانونية املهمة التي 
يتطلب من الناخبني معرفتها 
الناخــب  وكيفيــة تعامــل 
مــع الضغــوط االجتماعية 
املصاحبة للزخم االنتخابي 
التأثير على  التي تستهدف 

إرادة الناخب.
ودعــا الشــعيب جميــع 
املواطنــني والناخبــني إلــى 
حتكيــم الضميــر واختيار 
األصلح وعدم االستجابة ألي 
ضغوط اجتماعية أو غيرها 
مع احلرص على عدم اإلفصاح 
عن خيارهم االنتخابي ألحد 

وااللتزام بسرية االقتراع.

أنور الشعيب

الفريق الشيخ فيصل نواف األحمد خالل ترؤسه االجتماع

الفريق فيصل نواف األحمد ترأس اجتماع جلنة بحث األمور اإلدارية لالنتخابات
ترأس الفريق الشيخ فيصل نواف األحمد، 
بصفته مساعد القائد العام للقيادات اإلدارية 
يــوم امس، اجتماعا إداريا لبحث ومناقشــة 
اخلطط املوضوعة إلمتام وإجناح انتخابات 
مجلس األمة ٢٠٢٠ املقررة في ٥ ديسمبر املقبل.
حضر االجتمــاع وكيــل وزارة الداخلية 
املســاعد لشــؤون اخلدمات املســاندة اللواء 
خالد الديني، ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
للشؤون املالية فواز املشعان، ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت العميد مصطفى الكندري، واملدير 
العــام لــإلدارة العامــة لشــؤون اجلنســية 
واجلوازات العميد بدر البالول، واملدير العام 

لإلدارة العامة للشؤون القانونية العقيد صالح 
الشطي.

وتناول االجتماع مناقشة األمور اإلدارية 
املتعلقة بيوم االقتراع، وتوفير كل اإلمكانيات 
واالحتياجات الفنية والتقنية، وتأمني عملية 

االنتخاب على كل املستويات.
وقام الفريق الشيخ فيصل نواف األحمد 
باســتعراض اخلطوات التي سيتم اتخاذها 
لكي تتم عملية االنتخابات في أحسن صورة 
تناســب مكانة الكويت احلضاريــة إقليميا 
ودوليا، وشدد على ضرورة تقدمي كل اخلدمات 
والتسهيالت إلى اجلهات املشاركة واملشرفة 

من أجل إجناح العملية االنتخابية.



جابر احمليلبي: تعديل النظام االنتخابي احلالي
املدخل األول لإلصالح الشامل ومكافحة الفساد

مرشح الدائرة اخلامسة أكد دعمه الكامل للعاملني في القطاعات النفطية والتعاونية وموظفي «الكهرباء واملاء»

قال مرشح الدائرة اخلامسة النائب السابق جابر 
احمليلبي إنه يخــوض االنتخابات احلالية أمة ٢٠٢٠ 
حتت شــعار (مبدأ ومنهج واضــح)، مبينا أن أغلب 
املجتمع الكويتي مستاء من أداء مجلس األمة السابق، 
وأمــام املجتمع الكويتي اليــوم فرصة ثمينة باتخاذ 
القرار املناسب لتعديل املسار، وغدا مصير هذا القرار 

سيتحمله األبناء.
وأوضح في تصريح صحافي أن اجلميع مســتاء 
من الفساد، ولكن األسوأ من ذلك أنه تفشى وتعددت 
أشــكاله ومصــادره وأنواعه، موضحا أنــه ال توجد 
قضية يعاني منها املجتمع الكويتي إال وجند للفساد 

مدخال فيها.
وأكد أن تعديل النظام االنتخابي هو املدخل األول 
لإلصالح الشامل ومكافحة الفساد، وأن تكون الدوائر 
االنتخابية متســاوية األصوات بني شــرائح املجتمع 
الكويتي، داعيا إلى اختيار األنسب واألصلح لتمثيل 

الشعب الكويتي.
 وعــن موضوع االنتخابات الفرعية قال احمليلبي 
إن مقترح شــطب املشــارك في االنتخابــات الفرعية 

وإســقاط عضويته، والذي أقرته اللجنة التشريعية 
في املجلس السابق يستهدف القبائل حملاربة الكفاءات 
من أبنائها، الفتا إلى أن أغلب النواب املصلحني كانت 

بدايتهم من االنتخابات الفرعية.
وأضاف في تصريح صحافي إن إطالق مسمى سيئ 
الســمعة على هذا الفائز في الفرعيات ميزق الوحدة 
الوطنية ويثير العنصرية، مؤكدا أن هذا املقترح قبيح 

في تاريخ من تبناه ووافق عليه.
وفي جانب آخر، أعلن احمليلبي دعمه الكامل واملطلق 
لتحرك جتمع العاملني في وزارة الكهرباء واملاء، ووقع 
على ميثاق الشرف لدعم جميع مطالبهم املستحقة من 
خالل التعديالت على بعض التشــريعات املوجودة، 
الفتا إلى أن هذا القطاع مهم وحيوي وينبغي حتقيق 
كل مطالبهم. وفي موضوع آخر، قال احمليلبي إنه وقع 
على ميثاق الشــرف لدعم مطالب احلركة التعاونية 
وأعضائها، لتحقيق العدالة واملســاواة بني املواطنني 
باعتبارها ركيزة أساسية ودعامة من دعامات املجتمع، 
متعهدا حال وصوله إلى البرملان، بتقدمي الدعم الكامل 
للحركة التعاونية إلنشــاء هيئة للتعاون تعنى بكل 

القوانني والقرارات املنظمة واللوائح الداخلية للعمل 
التعاوني والعمل على تنقيتها من كل ما يعوق تقدم 
وازدهار احلركة التعاونية الكويتية، مضيفا أنه دائم 
املطالبة بأن يكون احتاد اجلمعيات التعاونية بعيدا 
كل البعد عن اخلصخصة. وأعلن احمليلبي دعمه كذلك 
إلــى احتاد عمال البترول واألعضاء ووقع كذلك على 
ميثاق الشــرف اخلاص مبطالبهم املســتحقة، معلنا 

التزامه مبا جاء في البنود الواردة في امليثاق.
وقــال إن مطالب العاملني في احتاد عمال البترول 
والقطاع النفطي وحقوقهم ومكتسباتهم املالية مصونة، 
مؤكدا أنه يرفض خصخصة القطاع النفطي، ويرفض 
وصول القطاع اخلاص إلى القطاع النفطي والسيطرة 

عليه.
وأكد أنه سيرفض كل قانون يصدر عن املجلس به 
تعسف مع العاملني في القطاع النفطي، ضاربا املثل 
بقانون البديل االســتراتيجي والذي في حال إقراره 
سيكون طاردا للعمالة الوطنية من القطاعات النفطية، 
وفي حال وصولنا إلى املجلس فإن مكتبنا ســيكون 

مفتوحا جلميع العاملني في النفط.

الشعب مستاء وأمام املجتمع الكويتي اليوم فرصة ثمينة التخاذ القرار املناسب لتعديل املسار

مرشح الدائرة اخلامسة النائب السابق جابر احمليلبي
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اخلشرم: إشراك املرأة
في إدارة الدولة بشكل أكبر 

باحلكومة القادمة يتناسب 
مع كفاءتها ومهاراتها

قال مرشح الدائرة الثالثة أسامة اخلشرم  إن املرأة 
الكويتية رائدة في التعليم واملعرفة منذ اخلمسينيات 
من القرن املاضي وهو ما خلق لديها متيزا رائعا في 

العمل والعطاء في مجاالت وظيفية كثيرة.
وأضاف اخلشرم أن املرأة تشكل أكثر من ٥٢٪ من  
تكوين املجتمع وهي كيان األسرة الكويتية والترابط 
العائلي كما انها شريكة في التنمية والبناء وجناحات 
املــرأة الكويتية وفقًا للتقارير العاملية املتخصصة 
فــي مجال إدارة األعمال والوظائــف القيادية تؤكد 
حصول الكثير من الشخصيات النسائية في الكويت 
على مراكز متقدمة في أعمال الشركات في قطاعات 
االســتثمار والطاقة والبنوك والقطاع النفطي مما 
يعني أنها متنوعة املهارات والقدرات وحققت مراكز 
جناح متقدمة في اإلدارة والتنفيذ واتخاذ القرار. 

وطالب اخلشرم بإشــراك املرأة في إدارة الدولة 
بشكل اكبر من خالل التمثيل احلكومي في احلكومة 
القادمة بزيادة التوزير واستثمار جناحاتها بشكل 
أفضــل مما هو مع قائم حاليــا، فكفاءتها ومهاراتها 

تؤهلها لذلك بالتأكيد.
 وفيمــا يتعلق فــي القضايــا االجتماعية للمرأة 
الكويتية اعترض اخلشرم على القرارات احلكومية 
التي ال متنح املرأة سوى مبلغ ٧٠ ألف دينار املخصص 
من بنــك االئتمان وهو ال يوفــر أي عقار بالكويت 

نظرا الرتفاع أسعاره.
وكذلك طريقة تعامل احلكومة مع حق املرأة في 
الســكن مبختلف فئاتها (املتزوجة من غير كويتي 
- املطلقــة - العزباء - األرملة) وطالب اخلشــرم 
املؤسســة العامة للرعاية الســكنية توفير السكن 
املناسب للمواطنة ومنحها بدل اإليجار ودمجها في 
املجتمع وليس عزلها عنه ضمن املشاريع اإلسكانية 
قيد اإلنشاء في كل املناطق وحتقيق تنفيذ الوحدات 
الســكنية املنخفضــة التكاليف التي توفر مســكنا 

مناسبا لهذه الفئات.
وأكد اخلشرم أن احملافظة على كيان األسرة خاصة 
أبناء املواطنات الكويتيات املتزوجات بغير كويتي 
يتطلب حلوًال عقالنيــة وواقعية وقابلة للتطبيق 
فهــؤالء امتــداد ملواطنة والدتهم لــذا يجب منحهم 
مميزات حتل الكثير من املشــكالت ومنها أن يكون 
أبنــاء الكويتيات كفالء أنفســهم ولهم األولوية في 
اخلدمات كالتعليم والصحة إضافة للتوظيف بعد 
املواطنني الكويتيني مباشــرة ممــا يكفل لهم حياة 

كرمية ويعزز استقرار األسرة.

مرشح الدائرة الثالثة أسامة اخلشرم
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املشاركون في «ملتقى البرملان ٢٠٢٠»: التكتالت النيابية ضرورة 
في أي مجلس لتحقيق املصلحة وحماية األموال العامة

آالء خليفة

استكماال جللســات ملتقى 
البرملان االفتراضي ٢٠٢٠ الذي 
ينظمــه معهــد املــرأة للتنمية 
والسالم، عقدت اجللسة اخلامسة 
بعنــوان «النائــب والبرملــان» 
بحضور رئيسة املعهد احملامية 
كوثر اجلوعان، وقد أدار اجللسة 
القائم بأعمال رئيس قسم العلوم 
السياســية في جامعة الكويت 
د.إبراهيم الهدبان ومبشاركة كل 
من اخلبير الدستوري د.محمد 
الفيلي والنائب والوزير السابق 
د.عبداحملسن املدعج واحملامي 
بالدستورية والتمييز عبداهللا 
الضعيــان والنائــب والوزيــر 

السابق جاسم العون.
في البداية، تساءل اخلبير 
القانون  الدســتوري وأســتاذ 
الدســتوري بجامعــة الكويت 
د.محمد الفيلي: هل يســتطيع 
املجلــس أن يراقــب ســالمة 
وصــول أعضائــه للعضوية؟ 
وهــل يســتطيع املجلــس أن 
يراقب سالمة املوقف القانوني 
واألخالقــي ألعضائه، الســيما 
فيمــا يخص الفســاد في األداء 

أو الفساد املالي؟
ولفت الفيلي إلى أن عضو 
مجلس األمة ليس فوق القانون 
ويتمتع بحصانة إجرائية فقط 
مبا يعني أن طلب القبض على 
النائب أثناء دور االنعقاد يحتاج 
إلى طلب لرفع احلصانة ويلزم 
على املجلــس أن يبحثه خالل 
مدة معينــة، كما أن املجلس ال 
يجوز له أن يقرر مدى ســالمة 
األدلة املقدمة، هو فقط يبحث في 
شبهة الكيدية وخالل شهر إذا 
لم يتعامل مع املوضوع تعتبر 
احلصانــة مرفوعــة، وبالتالي 
فنحــن أمام اســتثناء من مبدأ 
املساواة أمام القانون والقضاء 
وأي استثناء ال يجوز التوسع 

في تفسيره.
وذكر أنه يفترض أن املجلس 
ال ميلــك حمايــة أعضائــه من 
مخالفــة القانــون، وأعضــاؤه 
ميكن تطبيــق القانون عليهم، 
نعم هناك حصانة موضوعية، 
«أي إن الفعل ال يعتبر جرمية 
في إطار محدد جدا»، وهو تعبير 
العضو عن آرائــه وأفكاره في 

اجللسة العامة وفي اللجان.
وأضاف أن فكرة احلصانة 
البرملانيــة في مواجهة مخالفة 

بصدد فكرتني إما فكرة اجلرمية 
املفترضة في موضوع الشراكة 
مع من أفشى السر املصرفي أو 
فكرة أهم وهي أنه ما كان الزما 

للواجب يصبح أخذا حكما.
وأفــاد الفيلي بــأن النظام 
النيابــي بدأ من فكــرة الوكالة 
وكان العضو وكيال عن الناخبني، 
موضحا أن الوكالة مبعناها األول 
أن العضو ميثل إرادة كل ناخب 
بــل فــي البدايات كانــت تدفع 
مصاريفه من الناخبني باعتباره 

أن ينفذ وكالة حلسابهم.
وذكر أنه بعــد التفكير في 
الوكالــة وهــل بذلــك العضو 
ميثــل الناخبــني أم ميثل األمة 
الوكالــة  مت اســتبعاد فكــرة 
واالستعاضة عنها بفكرة النيابة 
وهي أن العضو ينوب عن األمة 
وليس عن الناخبني، مشيرا الى 
ان التعهدات ليست لها اي قيمة.

وزاد: بل إن املمارسة احلالية 
جتعلنــي أتوجس منهــا ألننا 
ندخل في إطار محاولة الضغط 
على اإلرادة أو التخويف، الفتا 
إلى أننا بصدد مطالب ذات طابع 
أيديولوجي وهناك مناذج معينة 
مرتبطــة بفكرة الدين، إذن من 
املمكن استخدامها للضغط على 
املرشــح في إطــار أيديولوجي 
يتعارض بالغاية املنشودة من 

العمل البرملاني.
ومن ناحيته، أوضح احملامي 
«بالدستورية والتمييز» عبداهللا 
الضعيــان، أن النائب له أدوار 
عدة تبدأ من تأدية القسم حتت 
قبة عبداهللا السالم والذي يركز 
على اإلخالص للوطن واألمير 
واحتــرام الدســتور وقوانــني 
الدولــة والــذود عــن حريــات 
الشــعب ومصاحلــه وأموالــه 
إلى تأديــة األعمال  باإلضافــة 

باألمانة والصدق.
وأفاد الضعيان بأن النواب 
في الســنوات األخيرة تناسوا 
أنفسهم وكأنهم سوف يتبوأون 
تلك املناصب مدى احلياة، الفتا 
الى ان الشــعب هو من يختار 

دولة مؤسسات ودولة دستور 
وقانون ولكن مع األسف أصبح 
القانون والدستور «حبرا على 
ورق» ومن أنيــط بهم تطبيق 
القوانني هــم من قاموا بخرقها 
والتعدي عليها وهما السلطتان 

التنفيذية والتشريعية.
وأشــار العون الــى ارتفاع 
معــدالت الفســاد فــي الكويت 
مؤخــرا ســواء على مســتوى 
الفســاد املالي او اإلداري، الفتا 
الى ان املســؤول عن انتشــار 
الفساد هما السلطتان التنفيذية 

والتشريعية.
وزاد أن أحد املندوبني اجلدد 
الذين عملوا في مكتبي تضخمت 
حساباته عندما وصل الى مجلس 
األمة ووصلت الى «املاليني» على 
الرغم من انه لم يكن ميلك شيئا 
عندمــا كان يعمل عندي ومتت 
إحالته الى النيابة العامة هو و١٣ 
نائبا آخرين ولكن مع األســف 
لدينا قصور في التشريع بسبب 
عدم وجود قانون يحاسب من 
تضخمت حساباته، موضحا ان 
األدلة كانت واضحة على تضخم 
حساباتهم سواء من قبل البنوك 
احمللية التي أثبتت ذلك أو من 
قبــل اعترافاتهم أمــام النيابة 

العامة.
وذكــر العون انه على يقني 
بأن احلكومة هي من أعطت الـ 
١٤ نائبا تلك املبالغ الطائلة من 

املال العام للدولة.
النائــب  بــدوره، حتــدث 
والوزير السابق وأستاذ التاريخ 
الكويــت  اإلســالمي بجامعــة 
د.عبداحملسن املدعج قائال: إن 
االنتخابــات البرملانية دوما ما 
تشكل منعطفا تاريخيا جديدا 
في البلد، موضحا أن املجالس 
النيابية األخيرة شــهدت حالة 

من اإلحباط.
وأفاد املدعج بأن النائب الذي 
يلتزم بربط نفسه بفئة او طائفة 
او قبيلة سوف ينحرف سلوكيا 
عن مســاره وقسمه وعما ورد 
في الدستور والئحته الداخلية، 

النائب وعليه أن يتذكر ان مدة 
البرملــان مؤقتة «٤ ســنوات» 
وعليه ان يعلم انه ميثل األمة 
بأسرها وال ميثل طائفة الناخبني 

الذين قاموا بانتخابه فقط.
وأشــار الضعيان ان معظم 
النواب يخدمون فقط الطائفة 
او القبيلة او الفئة التي ينتمون 
إليها ويتناسون دورهم األساسي 
الذي نص عليه الدستور او ان 
يقــدم دورا قاصــرا بحيث انه 
ميتنع عن التصويت في معظم 
القوانني التي تتم مناقشتها في 
املجلس في حال كان القانون او 
القرار يتنافى مع مصالح قاعدته 
االنتخابيــة أو مــع مصاحلــه 

الشخصية.
وذكر الضعيان ان التكتالت 
النيابية مــن وجهة نظره تعد 
ضــرورة فــي اي مجلــس كان 
إلجنــاح اي قــرار يصــب فــي 
مصلحة الشعب ويحقق حماية 
لألموال العامة، موضحا انه في 
مجلس ٢٠١٦ شاهدنا على سبيل 
املثــال نائب يســتجوب وزيرا 
ويأتــي نائب آخر يصوت ضد 
االستجواب وبعد أقل من شهر 
نرى النائب نفسه الذي صوت 
ضــد االســتجواب يســتجوب 
ذات الوزيــر «وهــذا تناقــض 
واضح واملسألة أصبحت عنادا 

وتناحرا».
وأردف قائال: هناك الكثير من 
النواب تركوا أدوارهم الرئيسية 
في الرقابة واحملاسبة والتشريع 
وأصبحت القوانني لدينا اليوم 
«حبــر علــى ورق» وال يوجد 
تطبيق فعلي على أرض الواقع.
ومن جانبه، أوضح النائب 
والوزير السابق جاسم العون، 
ان على الناخب ان يكون لديه 
الوعي الكافي مبعايير اختيار 
النائــب الــذي ســيوصله الى 
مجلس األمة وتكون اختياراته 
مبنيــة علــى كفــاءة املرشــح 
ومهاراته وقدرتــه على خدمة 

البلد.
وأفــاد العون بــأن الكويت 

موضحا أن لكل مرشــح عائلة 
وقبيلة وطائفة وفئة ولكن يجب 
أال ندعــو إلى متزيــق املجتمع 
الكويتي قبليا وفئويا وطائفيا 
وإال ستصبح واحدة من معاول 
هدم الدميوقراطية في الكويت.
عاصــرت  قــد  وتابــع: 
مجلــس ١٩٩٢ وأتى بعد الغزو 
العراقي الغاشــم وكنا منارس 
الدميوقراطيــة بشــكل ســليم 
والكتلة الغالبة كانت هي الكتلة 
التي أدت دورا مهما وأساسيا في 
نهضة البلد آنذاك، الفتا الى أن 
الفرعية من أخطر  االنتخابات 
السلوكيات التي نشهدها أثناء 

االنتخابات.
وقال إنه فــي مجلس ١٩٩٦ 
مت جتــرمي االنتخابات الفرعية 
ولكن حتايلــوا علينا «برعاية 
الدولة» ممثلة بوزراء الداخلية 
الذين التفتوا عن تلك التجمعات 
واليوم جنني ثمار هذه الفئوية 
بالفســاد املستشــري فــي كل 

قطاعات الدولة.
وأوضح املدعــج ان النائب 
بعــد أدائه لليمني الدســتورية 
يفترض ان يؤدي املسؤوليات 
امللقــاة على عاتقــه بكل صدق 
وأمانة وإخالص وأن ميثل األمة 

بأسرها.
من ناحية أخرى، ذكر املدعج 
أن تصويت بعض النواب مؤخرا 
أصبح لتحقيق مصالح شخصية 
بعيدا عن املصلحة العامة وهذا 
«أمــر مخيف» وما شــاهدناها 
من قضايــا فســاد واإليداعات 

املليونية دق ناقوس اخلطر.
وأكد املدعج أننا منر اليوم 
بإشــكالية خطيــرة ويجــب 
التنفيذيــة  الســلطتني  علــى 
والتشريعية أن يضعوا برنامجا 
واضحا حملاربة الفســاد ودفع 

عجلة التنمية واإلصالح.
قائال: «لدينــا أورام كثيرة 
وفســاد مالي خطير الى جانب 
الفساد اإلداري املستشري، مؤكدا 
ان املجلس القادم ال بد ان يكون 
واعيا للتصدي لتلك القضايا، 
داعيا الناخبني والناخبات مراعاة 
حسن االختيار بعيدا عن القبلية 

والطائفية والفئوية.

خالل اجللسة اخلامسة للملتقى الذي ينظمه معهد املرأة للتنمية والسالم ملناقشة «النائب والبرملان»

د. عبداحملسن املدعجعبداهللا الضعياند.إبراهيم الهدبان د.محمد الفيلي جاسم العونكوثر اجلوعان

القانــون لها إطــار محدد وهي 
استثناء وال يجوز التوسع فيه، 
وبالتالي فاملجلس ال ميلك حماية 
أعضائه من نتائــج مخالفتهم 

للقانون.
وتســاءل الفيلي: هل ميكن 
للمجلــس أن ينــزل القواعــد 
التــي  األخالقيــة والقانونيــة 
يضعها على أعضائه؟ مجيبا: 
إن الالئحــة وضعــت مع بداية 
عمل املجلس ووضعت في منط 
تنظيمي يركز على تنظيم عمل 
املجلــس أكثر مــن التعامل مع 
األعضــاء فــي ســلوكهم حتى 
التعامل مع األعضاء في سلوكهم 
داخل الالئحة ســنجد التركيز 
على الســلوك في اجللســة إذا 
غاب النائب أو إذا جتاوز على 
النظام في اجللسة، مشيرا إلى 
أن الالئحة تفتقــد البعد الذي 
ينظر إلى موضوع حماية سمعة 
العمل البرملاني وحماية العمل 

البرملاني من التجاوزات.
وأفــاد الفيلي بــأن الالئحة 
حاليا ليست مصممة للتعامل 
مع تلك اإلشكالية علما ان تلك 
اإلشكالية جادة وحقيقية، مشيرا 
إلى أنه عندما وضعت الالئحة 
انطلقــت من هاجــس موجود 
متمثل في حماية العمل البرملاني 
ولكن في مظاهــر محددة فلقد 
متت حماية العمل البرملاني من 
الهواجس التقليدية املتمثلة في 
االتهــام الكيــدي ووضعت في 
الالئحــة أســلوبا للتعامل مع 
االتهــام الكيدي من خالل فكرة 
«احلصانة» ووضعت في الالئحة 
فكرة احلماية من احلاجة وقررت 
فكرة املكافأة البرملانية ووضعت 
كذلك فــي الالئحة احلماية من 
اخلوف في مواجهة االنتقاد الذي 
يقــوم به األعضاء وهي حماية 

مستحقة.
وتابع: ومــن وجهة نظري 
أن القضــاء الكويتي في بعض 
النماذج لم يكن موفقا في اجتهاده 
عندما أدان األفعال املرتبطة في 
قضية إبراز «الشيك» فنحن كنا 

حمود مبرك العازمي: حريصون على إعادة الكويت
إلى سابق عهدها ُدّرة للخليج تضاهي الدول املتقدمة

مرشح الدائرة اخلامسة أكد متسكه بالوحدة الوطنية ومتاسك نسيج املجتمع وأطيافه

قال مرشح الدائرة اخلامسة د.حمود مبرك العازمي 
إنه حال وصوله إلى قبة البرملان فإنه سيحرص على 
العديد من األمور من بينها أن تعود الكويت إلى سابق 
عهدها درة للخليج، وتواكب التطورات وتضاهي الدول 
املتقدمة، مبديا حرصه على الوحدة الوطنية والتأكيد 

على متاسك نسيج املجتمع وأطيافه.
ودعا العازمي في تصريــح صحافي إلى ضرورة 
تفعيل دور الرأي العام في الرقابة عبر حرية الصحافة 
واإلعالم فضال عن التأكيد على حرية الرأي والتعبير، 
مشددا على ضرورة محاكمة الوزراء، والنواب املخالفني 

للقانون.
واضاف إن أصحاب االحتياجات اخلاصة لهم االحترام 
واألولوية في كل الوزارات وإدارات الدولة وفي األماكن 
العامة واخلاصة، معربا عن أســفه أن الشــخص من 

فئة ذوي االحتياجات اخلاصة يحتاج إلى واسطة في 
اإلدارة التي أنشئت أصال من أجله، ومن أجل حتقيق 
مطالبــه والتخفيف عنه، مؤكدا في الوقت نفســه أن 
الهيئة العامة لشــؤون املعاقني تتعســف وتزيد من 

معاناته، األمر الذي لن نسكت عنه.
يذكــر أن حمــود مبــرك العازمــي حاصــل علــى 
بكالوريوس الطب البشــري وحصل على العديد من 
املناصــب اإلدارية والفنية فــي وزارة الصحة، وهو 
عضو مؤسس في مبرة العوازم، وشارك في العديد من 
دورات الرعاية الصحية، وقدم الكثير من املقترحات 
التي تساهم في تطوير مجال الرعاية الصحية، وله 
فيض من املشاركات االجتماعية وداعم ومتابع لقضايا 
الشباب، وليه سجل حافل باملطالبات الشعبية وقضايا 

محاربة الفساد.

وفي موضوع آخر، قــال حمود مبرك العازمي إن 
حتديد األسعار في اإلنتاج النباتي احمللي جانب إيجابي 
في مصلحة املواطن الكويتي، ولكن في املقابل يجب 
إنصــاف املزارع الكويتي كونه يواجه صعوبات البد 

أن حتل من قبل وزارة التجارة.
وأضــاف انه ال يجــوز اإلجحاف في حــق املزارع 
الكويتي كونه مواطنا ويستحق االهتمام، ومن املهم 

أن يتم حتديد ومراقبة أسعار السلع املستوردة.
وبشأن احلريق الذي طال قسم املشتريات في وزارة 
الصحة مؤخرا، قال العازمي إنه من الضروري تشكيل 
جلنة حتقيق ولكــن ال يكون املتهم الوحيد فيها هو 
املاس الكهربائي، متسائال: ملاذا ملف املشتريات حتديدا 
وهل مت حفظ هذه امللفات إلكترونيا، ومن املســتفيد 

مرشح الدائرة اخلامسة د.حمود مبرك العازميمن حرق امللفات وإتالفها؟

مؤسف أن ذوي االحتياجات اخلاصة يحتاجون إلى واسطة  لتحقيق مطالبهم والتخفيف عنهم

الفيلي: عضو مجلس األمة ليس فوق القانون ويتمتع بحصانة إجرائية فقط

العون: فساد مالي وإداري استشرى في السنوات األخيرة وسرقات باملاليني
الضعيان: على النائب أن يعلم أنه ميّثل األمة بأسرها وليس الطائفة أو القبيلة 

املدعج: على السلطتني التنفيذية والتشريعية وضع برنامج واضح حملاربة الفساد

ال يجوز اإلجحاف في حق املزارع الكويتي كونه مواطنًا ويستحق االهتمام مع ضرورة مراقبة األسعار

اجلوعان: الكويت بحاجة
إلى نفضة سياسية شاملة

العجيل: الوضع من سيئ إلى أسوأ

الكندري: فن خداع سياسي

اجلسمي: اإلصالح  حديث موسمي

ناصر املصري: من أين لك هذا؟

في مداخلة لها خالل اجللسة، أوضحت رئيسة معهد املرأة 
للتنمية والسالم احملامية كوثر اجلوعان أن الدستور الكويتي 
دعا الى احملافظة على املمارســة الدميوقراطية والتمســك 
بها، كما دعا اليها ايضا ســمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، في خطاباته وأيضا صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد. متابعة: تعتبر املمارسة الدميوقراطية 
اخللية األساسية لصرح الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية وهي 
مسؤولية تقع على اجلميع، موضحة ان االنتخابات احلالية 
تشوبها الكثير من عيوب املمارسة الدميوقراطية الصحيحة.

وختمت قائلة: «نحن بحاجة إلى كفاءات كويتية وطنية 
قادرة على ان تشارك القيادة في دفة العمل اإلداري، نحن 
بحاجة الى نفضة سياسية شاملة، الشعب الكويتي يتطلع 
الى عهد جديد بنظام سياســي قوي وفصل بني السلطات 

مع التعاون بينهم.

في مداخلة له أثناء اجللســة، ذكر الباحث في الشؤون 
االقتصادية املستشار خالد العجيل أن الوضع السياسي في 
الكويت أصبح من سيئ إلى أسوأ مع عدم وجود حلول على 
أرض الواقع، موضحا أن وعي الناخب ال يزال سيئا، مدلال 
على ذلك باملخرجات االنتخابية النيابية في السنوات األخيرة 
والتي أصبحت قائمة على القبلية والطائفية والفئوية وليس 

على أفكار املرشحني وبرامجهم االنتخابية.

وذكرت أمني سر جمعية الشفافية الكويتية سابقا منال 
الكندري في مداخلة لها خالل اجللسة ان ما نراه اليوم 
هو «فن خداع سياسي»، الفتة الى أن جميع املرشحني 
واملرشحات يتحدثون عن مكافحة الفساد والقضاء عليه.
وأفادت بأن هناك العديــد من اجلهات الرقابية في 
الكويت لكن مع األسف دورها ضعيف جدا في مكافحة 

الفساد.

ذكر أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت أ.د.عبداهللا اجلسمي 
في مداخلته الى حالة التذمر املوجودة في املجتمع الكويتي 
بسبب الفساد املستشري، الفتا الى انه ال توجد قيادة شعبية 
وطنية لديها خطاب إصالحي واضح ومحدد ودقيق لتقود 

املطالب الشعبية وتطورها.
وأفاد اجلســمي بأن اإلصالح ومحاربة الفساد أصبحا 
لألسف حديثا موسميا يتزامن مع موسم االنتخابات، موضحا 
ان الشارع بحاجة الى قيادة توجهه بالشكل السليم وفق أطر 

القانون والدستور لتحقيق اإلصالح املنشود.

أوضح الناشط السياسي د.ناصر املصري في مداخلة 
له أثناء اجللســة أن من يقرأ األرقام احلقيقية للدولة في 
إنتاج النفط والغاز واستثماراتها اخلارجية يقول إن «الوضع 

بخير» لكن القضية مرتبطة بالذمة واألمانة.
وتابع: ونستطيع بكل سهولة في ظل اجلائحة املوجودة 
حاليا إذا أحسنّا التصرف باألموال احلالية او أموالنا املوجودة 
في اخلارج وأعدنا استثمارها مع تعديل التركيبة السكانية 

أن تسير األمور بخير.
وأفاد املصري بأن النائب يفترض أن ميثل األمة وان 
يوجه له سؤال «من أين لك هذا؟» ومن أين أتيت باألراضي 

والعقارات واملزارع.

ملشاهدة الڤيديو
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

ملاذا أطلقت شعار «تعرفه 
وتثق به» حلملتك االنتخابية؟

٭ السبب يعود الى ثقتي في 
تعاملــي مــع الناخبني طوال 
مسيرتي البرملانية في مجلس 
األمة منذ عام ١٩٨٢ وحتى اآلن، 
وهللا احلمــد كل من يرى هذا 
الشعار يعرف مصداقية خلف 
دميثير وهذا فضل من اهللا، كما 
أنه مهم بالنسبة لي الصدق مع 
الناخبني في التعامل والعمل 
وتوجهي في العمل البرملاني 

لذلك أنا واضح للجميع.

حدثنا عن عضويتك في 
مجلس األمة طوال الفترة 
الطويلة التي مثلت خاللها 

األمة؟
٭ بصراحــة أنــا أحب عملي 
كونــي نائبا في مجلس األمة 
بالرغم من متاعب العضوية 
إال أنني أعتبر عضوية مجلس 
األمــة مهنة وهي أفضل مهنة 
أســتطيع أن أجيد بها عملي، 
وفي الوقــت ذاته هي فرصة 
الن تكــون قريبا مــن الناس 
وتخدمهم وتســمع دعواتهم 
لــك وهــذا األمــر  الصادقــة 
يســعدني جدا، ودائما أشكر 
اهللا الذي جعلنا سببا لقضاء 

حوائج الناس.

هل هذا األمر كان سببا 
الرتباطك بقواعدك االنتخابية؟

٭ نعــم.. الثقــة بينــي وبني 
النــاس جعلــت لــي قواعــد 
انتخابيــة بفضــل اهللا الذي 
وفقني في هذا العمل، فعالقتي 
مع قواعدي ليست فقط مبجال 
العمل وإمنا لدي معهم عالقات 
اجتماعيــة قويــة جــدا وهذا 
األمــر جــاء بتوفيــق اهللا ثم 
باإلجنازات التي جعلت بيني 

وبني الناخبني ثقة ومودة.

هل أنت نائب خدمات؟
٭ أنــا نائب خدمــات وكل ما 
يحتاج اليه املجتمع الكويتي 
وكل أمر يهم املواطن الكويتي 
جتد انني ال أتأخر به وال أفرط 
بأي موقف للمواطن الكويتي 
لــه مصلحــة به كمــا انني ال 
أقبل املســاس به وهذا دوري 
كنائب ان أكون أول املدافعني 
عن املواطن فــي كل القضايا 

الشعبية.

كيف ترى انتخابات مجلس 
األمة ٢٠٢٠ في ظل أزمة 

كورونا؟
٭ مــن الطبيعــي ان تكــون 
هناك تخوفات في ظل وجود 
ڤيروس كورونا ولكن بالوقت 
نفسه وحسب قياسي للدائرة 
الثانية أرى ان هناك إقباال جيدا 
للمشاركة باالنتخابات في ظل 
تنظيم االشتراطات واحملاذير 
الصحيــة املصاحبة للعملية 

االنتخابية.

ما أولويات خلف دميثير في 
حال وصوله الى مجلس األمة 

املقبل؟
٭ أنا دائما أقيس حالة املواطن 
الكويتي ومعاناته واحتياجاته 
وظــروف حياتــه املعيشــية 
خصوصا في ظــل متطلبات 
احلياة الكثيرة وزيادة األسعار 
ووجدت ان املواطن الكويتي 
لديــه معاناة حقيقية في هذا 
اخلصوص، لذا نحن نبحث عن 
الفرصة املناسبة باالتفاق مع 

وأنا متفائل بــأن يتم إقراره 
في املجلس املقبل والشــعب 
الكويتي يستاهل ان نتعاون 
لرفع املعانــاة عنه بعيدا عن 
الصراعات واملزايدات لتحقيق 
األمــن املعيشــي واســتقرار 
وضعه املــادي، وأرى ان هذا 
الوقت هــو الوقت املناســب 

إلقرار إسقاط القروض.

ما تقييمك ألداء السلطتني 
التشريعية والتنفيذية؟

٭ بحكم وجودي في مجلس 
األمة لســنوات طويلة رأيت 
ان كل حكومــة تأتي مجتهدة 
لتأدية دورها كما هو مطلوب 
منهــا ولكن ليس لكل مجتهد 
نصيب، كما ان هناك ابتزازا من 
بعض نواب مجلس األمة الذين 
يحاولون ان يخلقوا جوا يؤدي 
الى عدم تعاون بني السلطتني، 
والعمل البرملاني الرقابي يحتم 

فــي االســتجوابات ويكــون 
ضميري هــو الفيصل بطرح 
الثقة او منح الثقة في الوزير 
املستجوب وال أقبل ان يؤثر 

علي اي شخص.

ما سبب التذمر الشعبي على 
مجلس ٢٠٢٠؟

٭ العمــل الفردي في مجلس 
األمة يجعــل املجلس ال يقدم 
املطلوب منه، فنحن في البرملان 
لدينــا ٥٠ نائبا ولــكل نائب 
توجه وطريقة تفكير وطرح 
تختلف عن اآلخر، واألمر املهم 
وجوده ألي مجلس أمة يريد 
ان ينجز هو خلق جو سياسي 
التعــاون والتفاهم  يســوده 
التنفيذيــة  الســلطتني  بــني 
والتشــريعية، ولألســف لم 
يكون هذا موجودا في املجلس 
السابق بالشكل املطلوب بسبب 
وجــود مجموعة مــن النواب 

رئيسا ملجلس الوزراء.

ما سبب انتشار الفساد 
اإلداري واملالي في الكويت 

بهذه الصورة؟
٭ الفساد موجود بجميع أنحاء 
العالــم أما مجلس األمة ليس 
مخفرا ومكان محاسبة الفساد 
في القضــاء العــادل، ونحن 
مبجلس األمة ال نستطيع ان 
نلغي هذا الفساد وإمنا نعمل 
للحــد من انتشــاره وتقليله 
خصوصــا أن هيئــة مكافحة 
الفساد أنشئت حديثا وحتتاج 
الى ســنوات حتى تتمكن من 
ممارسة دورها وعملها بالشكل 
املطلوب، كما يجب أال نلقي تهم 
الفساد على اي شخص دون ان 
نقدم إثبات على هذا االدعاء.

ما رأيك بالنظام االنتخابي 
احلالي «الصوت الواحد»؟

ان  مــن وجهــة نظــري  ٭ 
النظــام االنتخابــي الذي كان 
في الســابق وهو نظام الـ ٢٥ 
دائــرة وصوتــني كان أفضل 
من النظام االنتخابي احلالي 
ألنــه كان موزعــا على جميع 
شرائح املجتمع، أما بخصوص 
اخلمس دوائر والصوت الواحد 
فهــو أدى الى إعطــاء فرصة 
للجميع بأن يستطيع الوصول 
للمجلس وهذه تعتبر إيجابية 
عكس نظام األربع أصوات الذي 
كان يوصل للمجلس نوابا عن 
طريق التحالفات «والقلص»، 
ولكننــي شــخصيا أميل إلى 
النظــام االنتخابــي  تعديــل 
املقترح بصوتني و٥ دوائر ملا 
يحقق انســجاما مع اجلميع، 
واألهم من ذلك هو نوايا النواب 
للعمــل بحســن نيــة وجهد 
الكويت واستقرارها  لنهضة 

في شتى املجاالت.

ما رأيك في قضية العفو 
الشامل واملصاحلة الوطنية؟

٭ أوال ندعــو اهللا تعالــى أن 
يفك عوق إخواننا ومنهم زمالء 
لي ويعــودون للكويت، وأنا 
شخصيا لست ضد العفو بل 
أمتنى عودتهــم أما املصاحلة 
الوطنية فهــي مطلوبة حتى 

على النائــب ان ينبه الوزير 
ان كانــت هناك جتــاوزات او 
أخطاء وإن لم يتجاوب الوزير 
املعني فمن حق النائب تقدمي 
اســتجواب وهذا حق للنائب 

وملن دون مزايدات.

ما موقفك من أداة 
االستجواب؟

٭ ال شك ان االستحواب حق 
لــكل نائب، ولكــن من وجهة 
نظــري ان هــذا احلــق يجب 
ان يستخدم بشــكل صحيح 
يخدم املصلحة العامة للدولة، 
كما ان لالستجواب خطوتني 
األولى وهي املرافعة أما الثانية 
فهــي طرح الثقة فــي الوزير 
املســتجوب، لذا يجــب على 
النائب ان يقدم دالئل ووثائق 
تدين الوزير وترتقي الى طرح 
الثقــة بــه، وأنا دائمــا أترفع 
عــن اي مهاتــرات وصفقات 

غلب عليهم الطابع التأزميي.

هل تعتبر ان دور املعارضة 
أدى إلى التأزمي بني السلطتني؟

٭ املعارضــة احلقيقيــة هي 
معارضــة علــى موقف معني 
وليــس معارضــة دائمــة لذا 
نحــن بحاجــة الــى مزيد من 
الوقت لنتفهم معنى املعارضة 

احلقيقي.

ما رأيك بحكومة سمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد؟

٭ مــن وجهــة نظــري هــي 
حكومــة جيدة وشــهادة حق 
بسمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد هذا الرجل جاء 
وفتح كل امللفات وقال انه جاء 
ليعمل ويريــد اإلصالح وأنا 
مستبشر خيرا بتوجه سمو 
الشيخ صباح اخلالد ونفسه 
اإلصالحي، لذا أمتنى استمراره 

وإن اختلفت اآلراء لكن يجب ان 
يلتئم الشمل وتكون مصاحلة 
وطنية صادقة حتى نكون يد 
واحــدة ونبني وطننــا معا، 
وأمتنى ان يكــون هناك عفو 
ومصاحلة وفي النهاية الكويت 

بحاجة أبنائها.

مبا أنك عضو في اللجنة املالية 
البرملانية، كيف ترى وضع 

الكويت املالي في ظل تصريح 
وزير املالية بأن هناك عجزا 

ماليا للدولة؟
٭ بســبب ان ميزانية الدولة 
مبنية على مصدر واحد وهو 
النفــط تتأثــر امليزانية بظل 
أزمــة كورونا وهبوط ســعر 
النفط ما ســبب وجود عجز 
مالي بـ ١٤ مليار دينار وكانت 
احلكومــة تعوض هذا العجز 
من االحتياطي العام حتى بدأ 
ينفد ما جعل هناك توجه الى 
األجيال القادمة وأنا أقول إن 
الصحيح هو ان يتم التعويض 
من االستثمارات التي مدخولها 
للدولة يعادل مدخول النفط، 
وهنــاك رأيــان، الــرأي األول 
يطالب بتسييل األصول فيما 
يطلب الرأي الثاني االقتراض 
وأنا أرى ان االقتراض أفضل من 
تسييل األصول التي تدر على 
الدولة أرباحا ميكن االستفادة 

منها بدل من تسييلها.

هل هذا العجز املالي الذي 
تتحدث به احلكومة يدعو 

للقلق واخلوف؟
٭ ال أبدا الوضع املالي للدولة 
قوي ومتني وكل ما نحتاج اليه 
تصفية النفوس والنيات خللق 
جو مالئــم للعمــل والتفاهم 
بني السلطتني ومن خالل ذلك 
نستطيع حل كل مشاكل البلد.

هناك تخوف شعبي من توجه 
احلكومة نحو مس جيب 
املواطن من خالل فرض 

الضرائب أو وثيقة اقتصادية 
ورفع الدعوم؟

٭ مســألة مس جيب املواطن 
أكثر مما هو حاصل هذا األمر 
مرفوض نهائيــا ألن الوضع 
الكويتــي  املالــي للمواطــن 
مأساوي ولن يتحمل أي مساس 
مالي وال يخفــى على أحد ان 
أغلبية الشعب الكويتي مديون 
بدين مزمن، ونحن نريد حل 
مشاكل املواطن الكويتي ورفع 
املعاناة عنه لذا لن نقبل بأي 
مشــروع او وثيقــة ميس بها 

جيب املواطن الكويتي.

ما الرسالة التي توجهها إلى 
احلكومة؟

٭ يجب عليها االهتمام ورفع 
مستوى خدماتها سواء بحل 
قضيــة اإلســكان او االرتقاء 
بالتعليم واخلدمات الصحية 
وغيرها، وعلــى احلكومة ان 
تعي ان الشعب الكويتي اليوم 
يختلف عن قبل ٥٠ ســنة من 
ناحية التعداد السكاني فاليوم 
لدينا أعــداد كبيرة من بناتنا 
الشــباب يحتاجون  وأبنائنا 
الــى فــرص عمــل يؤمنــون 
خاللها مســتقبلهم، لذا يجب 
ان تضع احلكومة رؤية حتقق 
بها تطلعات الشعب الكويتي 
وتكون قابلــة للتطبيق، كما 
يجب على احلكومة تشــجيع 
القطــاع اخلاص خللق فرص 
عمل حقيقية للشباب الكويتي.

مرشح الدائرة الثانية النائب خلف دميثير

.. ومتحدثا في جلسة أخرى مرشح الدائرة الثانية النائب خلف دميثير مترئسا إحدى جلسات مجلس األمة

احلكومة وان جند حال لتخفيف 
العــبء املادي علــى املواطن 
الكويتي، خصوصا أننا ملسنا 
فرحة الشعب بتأجيل األقساط 
ملدة ٦ شهور وكيف خفف هذا 

التأجيل على املواطنني.

هل ستستمر باملطالبة بإسقاط 
القروض عن املواطنني؟

٭ نعــم بــل وإننــي في حال 
وفقني اهللا ونلت ثقة الناخبني 
اقتراحــا بإســقاط  ســأقدم 
القــروض عــن املواطنــني، 
وســأكون صارمــا مبوقفــي 
بقضية إسقاط القروض ألن 
الشعب الكويتي يتألم ويعاني 
بسبب القروض، لذا يجب ان 
تتعاون احلكومــة معنا بهذا 
اخلصوص، فنحن في الكويت 
ســاعدنا دوال كثيــرة ماديــا 
والشعب أولى ويستحق هذا 
األموال لرفع معاناة القروض 
وتسهيل معيشته، وأمتنى ان 
تكون احلكومــة متفهمة بأن 
مطلبي انا شخصيا الرئيسي 
هــو إســقاط القــروض عــن 

املواطنني.

هل ترى ان هناك عدالة في 
قضية إسقاط القروض؟

٭ هناك من يثير مسألة العدالة 
بقضيــة إســقاط القــروض، 
ونحن نقول أين العدالة ايضا 
بتوزيع اإلســكان؟ فهناك من 
يأخذ أرضا وقرضا وهناك من 
يأخذ بيتا حكوميا مســاحته 
أقل من غيره، نحن أمام قضية 
ملواطنني اقترضوا من البنوك 
وأصبحت عليهم أموال طائلة 
بسبب نظام الفوائد وهناك من 
لم يقترض، وأنا أعلم ان بقية 
املواطنني لن يحسدوا إخوانهم 
البقية الذين اقترضوا، وكلي 
ثقــة بصاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد ان ينظــروا بهــذه 

القضية.

هل تتوقع ان يتم إقرار اقتراح 
إسقاط القروض؟

٭ كما قلت لك سأتقدم باقتراح 
بقانــون إلســقاط القــروض 

عضوية املجلس  فرصة لتكون قريبًا من الناس وتخدمهم وتسمع دعواتهم الصادقة

على احلكومة أن تعي أن الشعب الكويتي اليوم يختلف عما قبل ٥٠ سنة

الفساد موجود في أنحاء العالم ومجلس األمة ليس مخفرًا ومحاسبة الفساد في القضاء 

الوضع املالي للدولة قوي وكل ما نحتاج إليه تصفية النفوس خللق جو مالئم للعمل
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بدر السهيل

الثقة بيني وبني الناس جعلت لي قواعد انتخابية بفضل اهللا الذي وفقني وعالقتي مع قواعدي ليست مبجال العمل وإمنا لدي معهم عالقات اجتماعية

مّس جيب املواطن أكثر مما هو حاصل أمر مرفوض ألن الوضع املالي للمواطن مأساوي
يجب على احلكومة حّل قضية اإلسكان واالرتقاء بالتعليم واخلدمات الصحية وغيرها

ضرورة العمل على تشجيع القطاع اخلاص خللق فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي

أنا نائب خدمات وكل ما يحتاج إليه املجتمع الكويتي وكل أمر يهم املواطن الكويتي جتد أنني ال أتأخر به وال أفرط في أي موقف للمواطن
ميزانية الدولة مبنية على مصدر واحد وهو النفط وتتأثر بهبوط األسعار ما سبب وجود عجز مالي والصحيح هو أن يتم التعويض من االستثمارات

دميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحًا دميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحادميثير لـ «األنباء»: سأقدم اقتراحا
إلسقاط القروض وسأكون صارمًاإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارماإلسقاط القروض وسأكون صارما

في موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألمفي موقفي فالشعب الكويتي يتألم
أكد مرشح الدائرة الثانية النائب خلف دميثير نيته تقدمي اقتراح إلسقاط قروض املواطنني خالل املجلس املقبل، وذلك في حال أكد مرشح الدائرة الثانية النائب خلف دميثير نيته تقدمي اقتراح إلسقاط قروض املواطنني خالل املجلس 

حالفه احلظ وحظي بثقة الناخبني، الفتا الى أهمية خدمة املواطن والوقوف على احتياجاته والصدق 
تعامله مع الناخبني طوال عضويته في مجلس األمة منذ العام ١٩٨٢. وقال دميثير في لقاء أجرته معه 
فرصة لتكون قريبًا من الناس وتخدمهم وتسمع دعواتهم الصادقة، مشــيرا إلى أن احلكومة عليها 

اليوم يختلف عما قبل ٥٠ ســنة. وأضاف أن الفساد موجود في أنحاء العالم ومجلس األمة ليس مخفرا
الفاسدين تكون في القضاء الكويتي العادل الذي يشهد له اجلميع بنزاهته. وقال دميثير أثناء اللقاء 

وكل ما نحتاج إليه تصفية النفوس خللق جو مالئــم للعمل، موضحا أن حقوق املواطنني يجب أن 
من أحد. وإلى تفاصيل اللقاء:



٣٩٥  مرشحًا في الدوائر اخلمس بينهم ٣٣ سيدة

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

الدائرة األولى
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤١٦٦٠ ٣٦٩٨٣
٧٨٦٤٣ املجموع

اإلجمالي

٨٢

الدائرة الثانية
عدد الناخبني

إناث ذكور
٢٩٠٢٦ ٢٦٣٥٠
٥٥٣٧٦ املجموع

اإلجمالي

٦٣

الدائرة الثالثة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤٦٥٧٨ ٣٩٦٧٥
٨٦٢٥٣ املجموع

اإلجمالي

٨٥

الدائرة الرابعة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٩١٤ ٥٩٤٩٤
١٢٧٤٠٨ املجموع

اإلجمالي

٩١

الدائرة اخلامسة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٥٨٤ ٦٧٩٢٨
١٣٥٥١٢ املجموع

اإلجمالي

٧٤

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

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

فيلكا وسائر اجلزر.

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

غرناطة، والقيروان.

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

الشهداء، والزهراء.

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

العوازم، العضيلية، ومنطقة البر.

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

الفنيطيس، وأم الهيمان.

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

٭ مرزوق علي الغامن
٭ أحمد محمد احلمد 

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

٭ طالل فهد الدبوس 
٭ فهد عبدالعزيز املسعود

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

٭ بدر ناصر احلميدي
٭ عبداهللا تركي األنبعي

٭ منى عبداحلسني عوض
٭ يوسف راشد املذن

٭ أحمد صالح احملميد
٭ أسامة باسم السند

٭ بدر حامد املال

٭ جمال أحمد الساير
٭ خالد عايد العنزي

٭ صالح محارب الفضلي
٭ عودة عودة الرويعي

٭ محمد أحمد العوضي
٭ محمد عبداحملسن املقاطع

٭ هيثم أحمد العوض
٭ سعود سعد املطيري

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

٭ حامد مزيد الرويعي
٭ حسن حسني املذكوري

٭ حمد محمد املطر
٭ خلف دميثير العنزي

٭ عبدالرحمن عبدالكرمي املطوع
٭ ابتسام محمد االبراهيم

٭ أحمد امهلى السرهيد

٭ جاسم محمد املنيع
٭ رياض أحمد العدساني

٭ زكريا سالم الطراروه
٭ سهيل محمد البناي

٭ طارق عبداحملسن الدويسان
٭ عالية فيصل حمود اخلالد

٭ وليد مصطفى الشراح
٭ أحمد محسن الشطي

٭ أمل حامت احلربي
٭ عبداهللا عبدالرزاق املنيع

٭ علي عبداألمير البناي
٭ عمر عبداحملسن الطبطبائي

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

٭ سميرة يوسف الشطي
٭ عبداحلكيم أحمد األحمد

٭ محمد براك املطير

٭ اسماعيل علي البحراني
٭ بدر علي العنزي

٭ حامد حزام الزعبي
٭ عبدالعزيز عبداللطيف عبداهللا

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

٭ منصور عباس دشتي
٭ يوسف محمد الرشيدي

٭ أسامة أحمد املناور 
٭ أسامة مشاري اخلشرم

٭ آمال سليمان احلداد 
٭ جاسم محمد الكندري 

٭ حمد إسماعيل األنصاري 
٭ خالد فهد الغامن 

٭ سعدون حماد العتيبي 
٭ سعود خليفة الشحومي 

٭ شيخة يوسف بن جاسم 
٭ عادل عيسى اليحيى

٭ عبداحملسن أحمد حسن 
٭ عبدالواحد محمد خلفان

٭ عبدالوهاب محمد البابطني
٭ علي تركي التركي 

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

٭ نادر يوسف منصور
٭ نورة ناصر املليفي

٭ يعقوب عبداحملسن الصانع

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

٭ خالد أيوب اخلميس
٭ روضان عبدالعزيز الروضان

٭ رمي عبداهللا العيدان
٭ صفاء عبدالرحمن الهاشم

٭ عبدالرحمن حسن العتيبي
٭ فاضل فارس الدبوس

٭ مبارك زيد املطيري
٭ نادية عبداهللا العثمان

٭ هشام عبدالصمد الصالح
٭ يوسف عبداللطيف اخلضر

٭ أحمد حامد اخلشنام
٭ جاسم مصطفى العوضي

٭ جراح خالد الفوزان
٭ جمال حسني العمر

٭ خالد عبدالعزيز العجيل
٭ سليمان سلطان دهراب

٭ عبدالرزاق يوسف الرشيد
٭ عبدالعزيز محمد السمحان

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

٭ مهند طالل الساير
٭ نبيل محمد العبيدي

٭ هبة يعقوب محمد
٭ وائل يوسف املطوع

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

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

٭ يوسف صالح الفضالة
٭ أحمد حسني الكندري

٭ باسل عبداهللا اخلرافي
٭ عبدالرحمن مهدي العجمي

٭ عبدالعزيز طارق الصقعبي

٭ عقاب حماد العتيبي
٭ ناصر علي بلوشي

٭ نواف سليمان الفزيع
٭ أبرار عبداللطيف صالح

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

٭ جابر علي السيف
٭ خالد عبداللطيف املنيع

٭ عبدالعزيز منصور السبيعي
٭ عبدالكرمي عبداهللا الكندري

٭ محمد حمد الصالح
٭ هادي هاجد الوطري

٭ هاني سعيد اسبيته
٭ أيوب يحيى علي

٭ عبداهللا أحمد الكندري
٭ فوزي صقر الصقر

٭ محمد سالم املري
٭ أحمد نبيل الفضل

٭ منى ياسني الشمري

٭ هنوف سعد املنيفي
٭ حماد ناصر الرباح

٭ عبداهللا راشد الهاجري
٭ محمد عبداللطيف السرحان

٭ محمد علي عيسى

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

٭ خالد سالمة احلربي 
٭ دومي فالح املويزري

٭ رياض عبداهللا حبشي 
٭ سعد جريش العدواني 

٭ سعود سعد املطيري 
٭ سلطان جدعان الشمري

٭ طارق إبراهيم الوزق 
٭ فايز غنام املطيري 

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

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

٭ محمد هايف املطيري
٭ مرزوق خليفة اخلليفة

٭ مساعد خلف السعيدي
٭ نيف سالم العالطي 

٭ هزاع مطلق الهدبة
٭ باتل محمد الرشيدي

٭ جزاع فهد العنزي
٭ جسار مناور اجلسار

٭ عبداحلميد علي عيسى
٭ عبدالرحمن عبداهللا الدويلة

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

٭ أنور حسن جعفر
٭ حسني مزيد الديحاني

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

٭ علي سالم الدقباسي
٭ فواز فارس الرشيدي

٭ نايف بدر املطيري
٭ يوسف محمد البذالي

٭ أحمد راشد الصدى
٭ عبداهللا فهاد العنزي

٭ محمد طنا العنزي
٭ محمد عبداهللا الديحاني

٭ محمد عبيد الراجحي
٭ مساعد عبدالرحمن املطيري

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

٭ سيد مسلم حمزة
٭ فرز محمد الديحاني

٭ نايف مهدي الرشيدي
٭ بدر ناصر املجاوب

٭ خالد ابراهيم العمار
٭ سعدون مطلق الرشيدي

٭ شعيب شباب املويزري
٭ صقر فايز العنزي

٭ عسكر عويد العنزي
٭ علي حسني محمد

٭ علي مرضي البغيلي
٭ مبارك هيف احلجرف

٭ مطلق عويد العنزي
٭ نايف زيد الصانع

٭ وليد خالد عكاشة
٭ جراح مجبل املطيري

٭ حماد محمد العجمي
٭ خالد رفاعي الشليمي

٭ خالد عبدالرحمن العتيبي
٭ زيد صالح سعيد

٭ فراج زبن العربيد
٭ فهد الفي العنزي

٭ ناصر عبداهللا العازمي
٭ نايف علي العنزي

٭ أحمد فهد البصمان

٭ خلف فراج العربيد
٭ سعد منديل العنزي

٭ علي عبداحملسن الدويسان
٭ فهد محمد السعيد

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

٭ بندر عقاب الشمري
٭ حسن عاشور حاجيه

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

٭ فهيد محمد الديحاني
٭ مشعل مطر الشمري

٭ نايف هالل الشمري

٭ أحمد محمد السميري
٭ احلميدي بدر السبيعي 

٭ بدر زايد العازمي 
٭ خديجة سميح القالف 

٭ سالم شاكر الشمري 
٭ صالح ذياب املطيري

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

٭ عبداهللا زايد الشمري
٭ عبداهللا سعود السبيعي 

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

٭ ماجد مساعد املطيري 
٭ محمد علي ثاني 

٭ ناصر سعد الدوسري 
٭ ياسر مطر العازمي

٭ أحمد عبداهللا العازمي

٭ جابر سعد العازمي
٭ حمود مبرك العازمي

٭ حمود محمد احلمدان
٭ كوثر صادق الناصر

٭ مدغش محمد الهاجري
٭ مرزوق فالح العازمي

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

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

٭ هاني حسني شمس
٭ الصيفي مبارك الصيفي

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

٭ عباس فاضل عوض
٭ عبداهللا طالل الهندال

٭ محمد هادي الهاجري
٭ حسن جاسم عبدالسيد

٭ صالح أنس املرزوق
٭ عبداملجيد عبداحلميد فرج

٭ علي أحمد دشتي
٭ وليد طعمه الغريب

٭ أحمد مساعد العنزي
٭ حمود عبداهللا اخلضير

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

٭ فيصل خالد بن حثلني
٭ ماجد محمد املطيري

٭ مبارك عبداهللا العجمي
٭ يوسف عبدالعزيز املجادي

٭ حمدان سالم العازمي
٭ سعود مشعان طاحوس

٭ صادق موسى احلرز
٭ عبداهللا مهدي العجمي

٭ محمد هادي احلويلة
٭ مطلق غزاي العتيبي

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

٭ فاضل أسد علي
٭ يوسف يعقوب الكندري

٭ أنوار كامل القحطاني
٭ حسن راشد العاطفي

٭ حمد حيدر احلسن
٭ حمد راشد املري

٭ عبدالكرمي محمد الكندري
٭ علي فهد العجمي

٭ عنود خالد العنزي
٭ فيصل محمد العتيبي

٭ قيس عبداهللا دهراب
٭ محمد حسن محمد

٭ أحمد علي بوصخر
٭ أمين إبراهيم األشوك

 ٭ حمد روح الدين
٭ طالل عبـداحلميد دشتـي

٭ عادل عباس اخلضاري
٭عبدالرحمن علي القديري

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

٭ علي محمد العلي
٭ عيسى هاشم القالف 

٭ فاطمة مجيد رمضان
٭ فخري السيد رجب 

٭ فيصل سعود الدويسان 
٭ لولوة حمزة باقر 

٭ محسن علي اخلليفي
٭ محمد عبدالوهاب خورشيد 

٭ وفاء إبراهيم العطار 

٭ يوسف سيد الزلزلة
٭ يوسف صبري الغربللي

 ٭ يوسف فهد الغريب
٭ إبراهيم عبداهللا عمر

٭ أحمد فؤاد الشطي
٭ خالد حسني الشطي

٭ صالح أحمد عاشور
٭ عبدالعزيز سليمان العجيري

٭ عبداهللا جاسم املضف
٭ عيسى أحمد الكندري

٭ عيسى حجي موسى
٭ هند سليمان البالول

٭ يعقوب يوسف دشتي
٭ أحمد خليفة الشحومي

٭ أسامة زيد الزيد
٭ حسني غلوم جمال

٭ عادل جاسم الدمخي
٭ عبدالعزيز محمد جمشير

٭ عبدالكرمي عبدالرحمن جراغ
٭ عبداهللا محمد الطريجي

٭ عبداملطلب محمد بهبهاني
٭ عذراء محمد الرفاعي

٭ علي حسن القالف
٭ محمد عيسى حسن

٭ نيفني عبدالواحد معرفي
٭ هاني حسن حسني

٭ جعفر جمعة العابدين
٭ ظافر حسني الصائغ

٭ عدنان سيد عبدالصمد
٭ كامل محمود العوضي

٭ محمد عبداخلالق بن رضا
٭ بسام منصور اجلزاف

٭ سالمة عيد العصفور
٭ نوال محمد املوسوي

٭ أسامة عيسى الشاهني
٭ بشار كاظم علي

٭ صالح سمير العوضي
٭ غدير محمد أسيري

٭ مبارك ارشيد الكعمي
٭ محمد عبداألمير احلداد

٭ محمد عبداحلميد غلوم حسن
٭ يوسف جاسم السبت

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

٭ صالح محمد بوشهري
٭ عادل حسني اشكناني

٭ محمد عبدالنبي بوعباس
٭ مشعل صالح العجمي

٭ جمال عاشور عاشور
٭ حسن عبداهللا جوهر

٭ خالد وليد النقيب
٭ فاضل عبدالكرمي األطرم

٭ محمد عادل صقر
٭ مروان علي الفقعان

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

٭ صالح عبدالرضا  خورشيد
٭ عبداخلالق عبداحلميد اخلطيب

٭ عبدالعزيز حمد الفوزان
٭ عبداهللا عبدالكرمي شموه

٭ محمد حسن الكندري



13
اخلميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠

2020

وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

الشــاليهات هناك  اصحاب 
من يؤجرها لذلك علينا أال 
نقّصر مع املزارع الكويتي.

وما رأيك في التعليم عن 
بعد املطبّق حاليا؟

٭ نحن منّر بأزمة كبيرة جدا 
وعلينا أن نعترف بأن هناك 
خلال بالتعليم عن بعد وحتى 
املعلم وليس الطالب يحتاج 
للتدريب على هذه التجربة 
اجلديــدة وايضــا االجهزة 
اصبحــت بأســعار خيالية 

اثقلت كاهل ولي األمر.

يوجد لدينا اليوم قرابة الـ٣ 
آالف مواطن بدون راتب، 

فما رأيك بذلك؟
٭ لقــد قلنــا ذلــك ســابقا 
واحلكومة فــي بداية ازمة 
كورونا كانت قوية اال انها 
تراجعــت واصبحت تتأثر 
بتغريدة، ومثل هذا الوضع 
بوجود ٣ آالف أســرة دون 
راتب ال حتتاج ضغطا نيابيا 
وكان يجــب على احلكومة 
بذاتها املبادرة حلل مشكلتهم 
وتوفير احلياة الكرمية لهم.

قانون دعم املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة كان ٣ 

مليارات وأصبح ٥٠٠ مليون 
أال ترى ذلك يشكل مفارقة 

كبيرة؟
٭ من الواضح أن احلكومة 
ليــس لديهــا مصداقية من 
خالل الفرق الكبير جدا بني 
الثالثــة مليارات  الرقمــني 
والـ٥٠٠ مليــون، علما بأن 
ما مت صرفه ١٨ مليونا فقط 
من الصندوق البالغ قيمته 
٢ مليار دينار كويتي، فلماذا 
ال يصرف لهم من الصندوق 
ذاته، كما علينا االنتباه إلى 
أن هذا التخفيض الضخم من 
٣ مليارات إلى ٥٠٠ مليون 
حسب طلب احلكومة األولى 
ملاذا ال يتوجه الفرق إلسقاط 
قروض املواطنني الذين باتوا 
يعانون األمّرين من الديون 
ولهم اكثر من عام يطالبون 
اال ان  بإســقاط قروضهــم 
احلكومة ليست جادة بإغالق 
الكثير مــن امللفات خاصة 
وأن تكلفة إسقاط القروض 
أقل من ذلك بكثير، وأمتنى 
من احلكومــة حتى بغياب 
املجلس أن تتجه حلل بعض 
القضايا لتثبت مصداقيتها.

كلمة أخيرة للناخبني؟
٭ املجلــس القــادم يحتاج 
القوي األمني ولترجعوا إلى 
املضابط واملواقف للنواب في 
املجلــس واختاروا االفضل 
اليوم  للوطن، واملسؤولية 
تقع علــى الناخــب وعليه 
ان يتحملهــا وان يحســن 
االختيار، ألن هذا هو دورهم 
لصالــح الوطن واملواطنني 

والصالح العام.

القوانني وفــي نفس اليوم 
الذي أقر فيــه القانون فإن 
الطيــران كانــت  شــركات 
تعمل في نقل العمالة للبالد 
دون أي مراعاة أو دراســة 
مستفيضة لفائدة وجودهم، 
رغم أننا عّولنا على القانون 
بأنه من أفضل القوانني في 
هذا الشأن لكن التطبيق ال 

يبشر بخير.

كان لك موقف ايجابي من 
املزارعني الكويتيني، فما 

الدوافع لذلك؟
٭ ألن املزارعني أثبتوا أنهم 
يســتحقون أكثر من الدعم 
احلالــي وقــد كشــف ذلك 
دورهم املشرف خالل ازمة 
كورونا بعــد غلق احلدود 
حيــث وقفــوا موقفا جبارا 
وصل إلى التوزيع املجاني 
وكثيــر مــن املنتجــات لم 
يكونــوا يزرعونها من قبل 
وباشــروا زراعتها حتى ال 
يتأثر األمن الغذائي وأكدوا 
انتاجيتهــم، والقول بأنهم 
حولوا املواقع إلى استراحات 
غيــر مقبول ألنــه ال يجب 
الدخول بالنوايا وإمنا تطبيق 
القانون ومحاسبة املقصر 
ودعم الذين قدموا دورا رائدا 
خــالل األزمة واالســتفادة 
من وجودهــم لدينا وليس 
محاربتهم، ولألســف هناك 
من يأتي بالسلع املستوردة 
وهو ليس مواطنا إمنا فقط 
الكويتي يؤجر لألجنبي الذي 
يســتغل ذلك وفي األزمات 
نحتــاج املــزارع الكويتــي 
الوطني كذلك علينا النظر 
للجميع بسواســية فأيضا 

وجلانه كامليزانيات من 
الرقابة على ذلك؟ وأيضا 
أين دور اجلهات الرقابية 

من ذلك؟
٭ جلنــة امليزانيات قامت 
بالــدور الــذي عليهــا بناء 
على تقارير ديوان احملاسبة 
لكن لالسف هناك خلل في 
الرقابيــة،  الدولــة  جهــات 
أمــا النائب فيفّعــل أدواته 
الرقابية الدستورية وصوال 
لالســتجواب، لكن لألسف 
احلكومــة متلــك األغلبيــة 
باملجلــس ويفتــرض اآلن 
محاسبة النواب املقصرين 

من قبل الناخبني.

التركيبة السكانية قضية 
برزت بشكل كبير خالل 

أزمة كورونا وتسببت في 
أزمة إنسانية وأخالقية 

وفوضى عارمة والقانون 
أعطى احلكومة الصالحيات 

بالتعامل مع هذه القضية، 
فما رأيك بالقانون وبالوضع 

العام؟
٭ انــا وافقت على القانون 
لكن املشكلة لدينا بتفعيل 

العهد اجلديد أن يتم تطبيق 
القانون على اجلميع وأن تتم 

محاسبة كل فاسد.

وأين دور مجلس األمة 

مسؤولني متورطني بالتعتيم 
على ذلك ونحن دولة قانون 
ومؤسسات ولكننا نحتاج 
جزيــرة للفاســدين وليس 
فندقا فقــط، ويفترض في 

يهم شريحة كبيرة باملجتمع 
ويهدئ وضع البالد.

ما رأيك في التعامل 
احلكومي مع أزمة ڤيروس 

كوفيد - ١٩؟
٭ احلكومة في بدايتها كانت 
قويــة وموفقــة وحصلــت 
على تأييد الشعب الكويتي 
عامة لكن لألسف بعد ذلك 
اصبحت تتأثر بأي تغريدة 

مع شديد األسف.

في الفترة املاضية رأينا 
قضايا الفساد املتمثلة 

بغسيل األموال وصندوق 
الدفاع واليوروفايتر 
والصندوق املاليزي 

والتأمينات، في اعتقادك ملاذا 
كل هذا الفساد بالبالد؟

٭ اختالف االقطاب كشــف 
عــن املشــاكل وأصبــح كل 
يســعى إلى نشــر غســيل 
اآلخر، ونحن هنا نسأل أين 
الدولة وجهاتها املسؤولة عن 
كل ذلك؟، ولألسف من خالل 
التســجيالت والتسريبات 
التــي مت نشــرها وجدنــا 

والقبيلة لقبائــل والعائلة 
لعوائل أي أنه زاد الفئوية 

وكرسها.

وأين جتد االيجابيات في 
مجلس ٢٠١٦؟

٭ لألســف بســبب نظــام 
االنتخاب أو الصوت الواحد 
فقد طغى العمل الفردي على 
املجلس السابق ولم تتواجد 
النيابية كما السابق  الكتل 
مما يعطي قوة للقضايا التي 

يتم تبنيها.

ما رأيك في حكومة سمو 
الشيخ صباح اخلالد؟

٭ إلى اآلن أعتقد أن النهج لم 
يتغير وكما هو في السابق 
وقد كنــا نعول على بعض 
القضايــا مثل قانون العفو 
على سبيل املثال بأن تتخذ 
احلكومــة خطــوة إيجابية 
جتاهــه إال أن موقفهــا كان 
سلبيا حتى أن احلكومة لم 
حتضر جلســة العفو ولم 
حتترم املجلس بهذا الصدد 

ولو بوزير واحد.

وهل تتوقع أن هناك عفوا 
قادما خالل الفترة املقبلة؟ 

٭ أمتنــى أن يكــون هناك 
عفو شــامل وامتنــى ايضا 
مــن الشــعب اليــوم إلزام 
مرشــحيهم بالعمل لصالح 
العفو وعودة اجلميع ألرض 
الوطن واستقرار الوضع في 
البــالد وامتنى مــن رئيس 
الشــيخ  الــوزراء احلالــي 
صباح اخلالد او من سيكون 
مستقبال ان يتبنى هذا النهج 
الذي يعتبر مطلبا شــعبيا 

هناك من يردد بأن حمدان 
العازمي سيحل باملركز 

االول في االنتخابات 
املقبلة على مستوى الدائرة 

اخلامسة فما رأيك؟
٭ أوال، أشكر كل من يتمنى 
ويردد ذلك وأمتنى أن يتحقق 
فعال وقد يكون هذا أمرا نتج 
عما شــاهده املواطن خالل 
عمر املجلس املاضي مبا مّنه 
اهللا عــز وجل علينا به من 
ثبات على املوقف وخاصة 
من االستجوابات التي قدمت 
وهذا ما ملسناه من الناخبني 
خالل مــروري على بعض 
دواويــن الدائــرة، وعامــة 
النــاس ال تنســى مواقــف 
النــواب خاصــة فــي وقت 
االنتخابــات، وبات الناخب 
واعيا متاما للوضع بشكل 
عام حتى أن بعض املواقع 
اإللكترونية ســهلت عملية 
تقييم النواب ومبجرد البحث 
مــن خاللهــا باســم النائب 
جتــد نتائج شــاملة لكافة 
مواقفــه من جميع القضايا 
واالستجوابات واملقترحات 
البرملانية وهي  واألســئلة 
كفيلة لتتيح للناخب قراءة 
الوضع وحتديد اختياره من 
املرشحني وأيضا محاسبة 
املقصــر ألن الوقت احلالي 
هو وقت احملاسبة الفعلية 
للنواب السابقني واملرشحني 

احلاليني.

ما رأيك في أداء املجلس 
السابق من جهة الرقابة 

والتشريع؟
٭ مــن جهــة الرقابــة فقد 
كان شــديدا، أمــا مــن جهة 
التشــريع فلم يكــن منجزا 
للقوانني، بسبب عدم تعاون 
احلكومــة مــع املجلس في 
كثير من القوانني وخاصة 
الشعبية منها، ألن احلكومة 
متلــك األغلبيــة، أما بعض 
االســتجوابات االخيرة فقد 
كانت تكســبا ال غير، وهنا 
علينا تذّكر استجواب الوزير 
الشيتان فالشعب كان يرى 
انه اتخذ خطوات إصالحية 
وفــي محلها ولديــه نفس 
الشــعب  إصالحــي فنادى 
النواب ملســاندة الشــيتان 
التصــدي  فــي  وأعانــه 

لالستجوابات املقدمة له.

ما أهم القوانني التي كنت 
تتمنى إجنازها في املجلس 

السابق ولم يتم إجنازها؟
٭ قانــون االنتخــاب كنت 
أمتنى إقــراره، وقد تقدمت 
مبقتــرح لتعديــل نظــام 
التصويت والدوائر وأيضا 
اجلرائــم  قانــون  إلغــاء 
اإللكترونيــة، وكنت أمتنى 
تغييــر هــذا القانــون ألن 
مصلحة الوطن تقتضي ذلك 
خاصة وأن الصوت الواحد 
الطائفــة لطوائــف  حــول 

بعـض االسـتجوابات كانـت تكّسـبًا ومنهـا اسـتجواب الوزير الشـيتان بعـد خطواتـه اإلصالحية

ــني ــحني احلالي ــابقني واملرش ــواب الس ــة للن ــبة الفعلي ــت احملاس ــو وق ــي ه ــت احلال الوق

ــر ــر باخلي ــكانية ال تبّش ــة الس ــون التركيب ــق قان ــة تطبي ــع إال أن طريق ــاؤل اجلمي ــم تف رغ

احلكومـة لـم تكـن متعاونـة مـع املجلس فـي إقـرار العديـد مـن القوانني وخاصـة الشـعبية.. فهـي كانـت متلـك األغلبيـة النيابية

ــر ــيل اآلخ ــر غس ــعى لنش ــكل يس ــح ال ــاكل وأصب ــن املش ــف ع ــاب كش ــالف األقط اخت

ــد ــبة كل فاس ــتتم محاس ــع وس ــى اجلمي ــون عل ــيطبق القان ــد س ــد اجلدي ــي أن العه ــق ف نث

احلكومـة ليسـت جـادة بإغـالق الكثيـر مـن امللفـات ومنهـا املطالبـات بإسـقاط القـروض

بسـبب نظـام الصـوت الواحـد طغـى العمـل الفـردي علـى املجلـس املنقضـي ولـم تتواجـد الكتـل النيابيـة كمـا فـي السـابق

منـّر بأزمـة تعليميـة كبيـرة وخاصـة فـي التعليـم عـن ُبعـد.. فاملعلـم وليـس الطالـب يحتـاج تدريبـًا.. واألجهـزة الذكيـة أسـعارها خياليـة وأثقلـت كاهـل أوليـاء األمـور

ــه زاد  ــل أي أن ــة لعوائ ــل والعائل ــة لقبائ ــف والقبيل ــة لطوائ ــّول الطائف ــد ح ــوت الواح الص
ــر ــع الدوائ ــادة توزي ــت وإع ــام التصوي ــل نظ ــرح لتعدي ــت مبقت ــها.. وتقدم ــة وكّرس الفئوي

املزارعـــون الكويتيـــون أثبتـــوا أنهـــم يســـتحقون أكثـــر مـــن الدعـــم احلالـــي.. وجتلـــى دورهـــم املشـــرف خـــالل أزمـــة «كورونـــا» بعـــد غلـــق احلـــدود

ــدة  ــأي تغري ــر ب ــت تتأث ــك أصبح ــد ذل ــف بع ــن لألس ــة.. لك ــي عام ــعب الكويت ــد الش ــى تأيي ــت عل ــة وحصل ــة وموفق ــت قوي ــا كان ــي بدايته ــة ف احلكوم

ــحيهم  ــزام مرش ــوم إل ــعب الي ــن الش ــب م ــامل.. وأطل ــو ش ــاك عف ــون هن ــى أن يك أمتن
ــالد ــي الب ــع ف ــتقرار الوض ــن واس ــع ألرض الوط ــودة اجلمي ــو وع ــح العف ــل لصال بالعم

شدد مرشح الدائرة اخلامسة النائب حمدان العازمي على دور الناخب خالل الفترة احلالية حملاسبة املقصرين واختيار القوي األمني الذي يعمل للصالح العام، مؤكدا عدم جدية احلكومة في حل العديد من القضايا حتى بغياب املجلس 
حاليا رغم ان احلكومة كانت قوية في تعاملها مع ازمة كورونا في البداية اال انها مؤخرا باتت تتأثر سلبا من تغريدة. وقال العازمي في لقاء مع «األنباء»: إن مجلس ٢٠١٦ كان شديدا في اجلانب الرقابي ضعيفا في اجلانب التشريعي 
نظرا ألن احلكومة متلك أغلبية نيابية، الفتا إلى أن بعض االستجوابات كانت تكسبا، ومنها استجواب الوزير الشيتان بعد خطواته اإلصالحية، وطريقة تطبيق قانون التركيبة السكانية ال يبشر باخلير. وأكد أن احلكومة ليست جادة 
بإغالق الكثير من امللفات ومنها املطالبات بإسقاط القروض، مبينا أن الوقت احلالي هو وقت احملاسبة الفعلية للنواب السابقني واملرشحني احلاليني، الفتا إلى أن الصوت الواحد حّول الطائفة لطوائف والقبيلة لقبائل والعائلة لعوائل أي 
أنه زاد الفئوية وكرسها، مضيفا أنه تقدم مبقترح لتعديل نظام التصويت وإعادة توزيع الدوائر. وذكر أنه بسبب نظام الصوت الواحد طغى العمل الفردي على املجلس املنقضي ولم تتواجد الكتل النيابية كما في السابق، متمنيا أن 
يكون هناك عفو شامل، وطالب الشعب إلزام مرشحيهم بالعمل لصالح العفو وعودة اجلميع ألرض الوطن واستقرار الوضع في البالد. وعن تعاطي احلكومة مع أزمة كورونا قال إن احلكومة في بدايتها كانت قوية وموفقة وحصلت 

على تأييد الشعب الكويتي عامة.. لكن لألسف بعد ذلك أصبحت تتأثر بأي تغريدة، مشددا على أنه مع العهد اجلديد من املفترض أن يتم تطبيق القانون على اجلميع وأن تتم محاسبة كل فاسد، وإلى تفاصيل اللقاء:

عادل الشنان

حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس حمدان العازمي لـ «األنباء»: املجلس 
السابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعيًا السابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعياالسابق شديد رقابياالسابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعياالسابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعياالسابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعياالسابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعياالسابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعياالسابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعياالسابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعيا ضعيف تشريعياالسابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعياالسابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعياالسابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعياالسابق شديد رقابياالسابق شديد رقابياالسابق شديد رقابيًا ضعيف تشريعيا

بسبب دعم األغلبية للحكومةبسبب دعم األغلبية للحكومةبسبب دعم األغلبية للحكومةبسبب دعم األغلبية للحكومةبسبب دعم األغلبية للحكومةبسبب دعم األغلبية للحكومةبسبب دعم األغلبية للحكومةبسبب دعم األغلبية للحكومةبسبب دعم األغلبية للحكومةبسبب دعم األغلبية للحكومةبسبب دعم األغلبية للحكومةبسبب دعم األغلبية للحكومة

مرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابقمرشح الدائرة اخلامسة متنى إلغاء «اجلرائم اإللكترونية» وتعديل التصويت خالل املجلس السابق



تسالي
اخلميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠

14

٢٥١
١٢٣٩٧

٧٥٤
٧٥٣٩٨٢١

٣٩
٢٧

٣٦٨٧
٩٢٥٦
٥٤٣٦٨٢

٧
٤٥٦٣

٣٨٥٧
٦٣٨

٣٨
٧٩٤٣٦
٢٦٧٤

٥٢٦٧٨٣
٧٥

٣٢١٥
٥٢١
١٧٣٢

٣٤٨
٧٨

٨٥٩
٦٩٨

٣
٩٤٧٢

٢ ٧ ٥ ٨ ٩ ١ ٦ ٤ ٣
١ ٨ ٤ ٦ ٢ ٣ ٩ ٧ ٥
٦ ٣ ٩ ٧ ٥ ٤ ٨ ٢ ١
٧ ٥ ٣ ٩ ٨ ٦ ٢ ١ ٤
٤ ١ ٦ ٢ ٣ ٧ ٥ ٩ ٨
٨ ٩ ٢ ٤ ١ ٥ ٧ ٣ ٦
٣ ٦ ٨ ١ ٧ ٢ ٤ ٥ ٩
٩ ٢ ١ ٥ ٤ ٨ ٣ ٦ ٧
٥ ٤ ٧ ٣ ٦ ٩ ١ ٨ ٢

٢ ٧ ٩ ٥ ٨ ٣ ٤ ١ ٦
٤ ١ ٥ ٦ ٧ ٩ ٢ ٣ ٨
٦ ٣ ٨ ٤ ٢ ١ ٥ ٩ ٧
٩ ٦ ٧ ١ ٣ ٢ ٨ ٥ ٤
١ ٤ ٣ ٨ ٦ ٥ ٩ ٧ ٢
٨ ٥ ٢ ٧ ٩ ٤ ٣ ٦ ١
٣ ٨ ١ ٢ ٥ ٦ ٧ ٤ ٩
٥ ٢ ٦ ٩ ٤ ٧ ١ ٨ ٣
٧ ٩ ٤ ٣ ١ ٨ ٦ ٢ ٥

٣ ٨ ٢ ٦ ٩ ١ ٤ ٥ ٧
٥ ٦ ٩ ٧ ٨ ٤ ٢ ٣ ١
١ ٤ ٧ ٥ ٣ ٢ ٩ ٦ ٨
٩ ٣ ١ ٤ ٢ ٦ ٨ ٧ ٥
٢ ٥ ٦ ٩ ٧ ٨ ١ ٤ ٣
٨ ٧ ٤ ١ ٥ ٣ ٦ ٢ ٩
٧ ١ ٥ ٢ ٦ ٩ ٣ ٨ ٤
٤ ٢ ٣ ٨ ١ ٧ ٥ ٩ ٦
٦ ٩ ٨ ٣ ٤ ٥ ٧ ١ ٢

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 
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من كتاب: أرقام قياسية عاملية

من كتاب: أروع األمثال العاملية ـ  مصطفى علي
أفقياً:

مطرب خليجي من ١٢ حرفا

عموديًا:

Sudoku أرقام قياسية

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

أروع األمثال العاملية

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

أمثال تركية

٭ األخبار السيئة حتملها الرياح.
٭ خير لك أن تلوم بحق من أن متدح بال حق.

٭ ال تلم اليوم الذي لم ينقض.
٭ من مرارة املرض، يتعلم املرء حالوة الصحة.

٭ كلب فقير، ينبح بال جدوى.
٭ اخلوف سجن القلب.

٭ الصديق قلب في جسمني.
٭ من فقد األمل، فقد أشياء كثيرة.

٭ خير لك أن تُخفي علمك من أن تذيع جهلك.
٭ من أحب خاف.. ومن خاف لم يحب.

٭ إن شئت أن يكون لك أعداء، فأقرض أصدقاءك ماال.
٭ مهما ذقت ماء البحر، وجدته ماحلا.

٭ من ذمك في غيابك، حذرك في حضورك.
٭ من اقترب من شجرة طيبة، نعم بثمرها وظلها.

٭ سنون قليلة.. هموم قليلة.
٭ الفقير يعاديه حتى قريبه، والغني يكون عدوه 

قريبه.
٭ الغني من ال يسأل أحدا شيئا.

٭ ما فائدة الدنيا الواسعة.. إذا كان حذاؤك ضيقا.
٭ األرض املبتلة، حتتاج الى مطر قليل.

٭ كل قرية تنشد أغنيتها اخلاصة.
٭ للعصا طرفان.

٭ من ال يعرفه أحد كان غريبا.
٭ من عرف كثيرا، تألم كثيرا.

٭ الصيف نشتاق إليه كثيرا في الشتاء.
٭ على األزهار، يقع النحل.

٭ من اخلير ان تشكو إذا وجدت من يواسيك.
٭ املوت يأتي بال دعوة.

٭ الذهب يلمع حتى في الوحل.
٭ بيتي صغير.. لكنه ملكي.
٭ أصغ كثيرا، وتكلم قليال.

٭ العينان السليمتان، ال تخافان الدخان.
٭ النصيحة كالدواء املر، كلما كان كريها، كان أنفع.

٭ حتى النملة لها ظل.

عبداهللا بلخير

حسني فهمي

أطول رحلة معاصرة بعربة يجرها حصان!

دفع احلنني الى املاضي بالفرنسي بالسيه الى 
القيام برحلة ما بني باريس وبرلني في عربة يجرها 

حصان واحد، وقد استغرقت الرحلة ٣٠ يوما.
أطول دعوى قضائية!

انتهت في بوني بالهند أطول دعوى قضائية 
ظلت بني أخذ ورد ٧٩٤ سنة. وهذه الدعوى ُفصل 
فيها عندما تلقى الصاحب (باثولوجي توران) حكما 
ملصلحته في القضية التي رفعها احد أسالفه (مالوجي 
توراث) في العام ١٢٠٥. وكانت نقاط اخلالف في 
الدعوى تتعلق بحق ترؤس بعض الوظائف العامة، 
وبحق التصدر والتقدم على اآلخرين في االحتفاالت 

التقليدية.
أقدم اجلرائد عمرا!

اليزال بعض نسخ اجلرائد التي كانت كلماتها 
حتفر على ألواح وصفائح محفوظة في روما. ويعتقد 
ان أقدم جريدة عاملية هي اجلريدة الصينية (تشينغ 
باد)، التي ظهرت عام ٤٠٠، وتوقفت عن الصدور 
عام ١٩٣٤، أما أقدم جريدة أوروبية فيعود تاريخها 
الى عام ١٦٠٥، وهي (فيوف تيد بجن) البلجيكية، 

وتليها جريدة أملانية صدرت عام ١٦٠٩.
أطول خطاب!

ألقى السيناتور األميركي مايك ماك كوك، عام 
١٩٧٢ في مدينة أوستني من والية تكاس أطول 
خطاب وقد بقي يتكلم ٤٢ ساعة و٢٣ دقيقة بصورة 
الكالم عندما  لم يتوقف عن  انه  متواصلة، حتى 

أراد ان يلتهم بعضا من الطعام.

هـحابصععيبر

بممنوحساكا

دترلمقديمل

اماهجاصقري

لرتبدلزوفن

مدبلهمهـساا

ساخنونفيخب

رتوتردجنشي

حهـرسرهـسماع

رهـربانعوبي

نفسيلاوكلا

لمعةءاضالا

١ ـ آلة موسيقية ـ حبا، ٢ ـ في الفم ـ للنفي، ٣ ـ 
جرى املاء (معكوسة)ـ  بقايا احلرق، ٤ـ  للتعريف 
ـ عشق (معكوسة)، ٥ ـ مطرب مصري، ٦ ـ والد 
ـ أجاب، ٧ ـ عكس حر ـ عقوده، ٨ ـ  ـ جميع 
متشابهة ـ لإلضراب، ٩ ـ فنان كويتي، ١٠ ـ علم 

مذكر ـ حجة.

كاسحون
متمردات

فنون
مجد
فوز

سهمه
الينابيع
املسرح
مراتب

وتر

عنابره
سهر
قدمي
ربيع

صباحه

اإلضاءة
رقص

أخشاب
سره

الكواليس

فن
عمل
جد

ينمو

١ ـ عاصمة آسيوية، ٢ ـ احللم ـ والد، ٣ ـ أزال األوساخ 
ـ عالج، ٤ ـ للنفي ـ كذب ـ أضع خلسة، ٥ ـ اقطع ـ 
األجرد، ٦ ـ انهض (معكوسة) ـ جرى املاء (معكوسة)، 
٧ ـ العمالق (معكوسة) ـ من األطراف، ٨ ـ أحسن إليهم 
(معكوسة)ـ  للنصب (معكوسة)، ٩ـ  دافعـ  حياء وخلق، 

١٠ ـ علم مؤنث ـ من أطوار القمر.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  الكمانـ  زحف، ٢ـ  نابـ  ما، ٣ـ  سال (معكوسة) 
ـ رماد، ٤ ـ آل ـ هام (معكوسة)، ٥ ـ مصطفى 
قمر، ٦ ـ اب ـ كل ـ لبى، ٧ ـ برد ـ قالئده، ٨ ـ 
ا ا ا ا ـ بل، ٩ ـ داود حسني، ١٠ ـ باسل ـ دليل.

١ـ  إسالم آباد، ٢ـ  الصبرـ  اب، ٣ـ  كنسـ  داوى، ٤ـ  ما 
ـ إفكـ  ادس، ٥ـ  أبتـ  القاحل، ٦ـ  قم (معكوسة)ـ  سال 
(معكوسة)، ٧ـ  املارد (معكوسة)ـ  يد، ٨ـ  ابرهم (معكوسة) 

ـ لن (معكوسة)، ٩ ـ حمى ـ ادب، ١٠ ـ فاديا ـ هالل.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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عندي إحساس ان النجمة 
حياة الفهد لها مكانة خاصة 

عندك؟
٭ حياة الفهد التي اعتبرها 
حياة الفن هي عندي غير، 
وأنا كنت ومازلت أقول انها 
جنيب الريحاني في اخلليج 
بالنســبة لألداء التمثيلي، 
فــإن كان هــو «الضاحــك 
الباكــي» فهــي بالنســبة 
لــي وجلمهورهــا الكبيــر 
«الضاحكــة الباكية»، وان 
كان مسلســل «مارغريت» 
هو التجربة الثانية لي معها 
إال أننــي أعتبرها التجربة 
أم  وباملناســبة  األولــى، 
سوزان من بدايتي توقعت 
لي النجــاح وهي الوحيدة 
التــي توقعت لــي ذلك في 
الوسط الفني، وهذا ان دل 
على شــيء فإمنا يدل على 
أنهــا متلك رؤيــة، وكانت 
واثقة من جناحي، باإلضافة 
إلــى روحها احللــوة، فهي 
دائمة التواصل معي وتبارك 
لي على كل عمل أقدمه، فهل 
عرفت ملاذا لها مكانة خاصة 

عندي؟

لكن، أال حتتاجني لقسط 
من الراحة بعد عناء تصوير 

ثالثة مسلسالت؟
٭ واهللا كأنك تقرأ أفكاري، 
أنا ســأنتهي مــن تصوير 
دوري في مسلســل «درب 
الهوى» خالل يومني، وبعدها 
سآخذ راحة واستجماما قبل 
أن أبدأ تصوير «مارغريت» 
حتــى أتهيــأ بشــكل قوي 
للشخصية التي سأقدمها.

احنا االثنتني واخدين نفس 
الرجل.

وما رأيك في جتربة 
وقوفك امام سيدة الشاشة 

اخلليجية في عمل فني 
ضخم؟

٭ سبق لي العمل معها من 
قبل عام ٢٠١٢ في مسلسل 
«سيدة البيت»، وأم سوزان 
فنانة وأستاذة عبقرية، وأنا 
أقول اهللا يحبني أنتهي من 
مسلســل مع ســعد الفرج 
ألدخل مسلســل مع حياة 
الفهد مع حفظ األلقاب، فهما 
مدرستان فنيتان كبيرتان 
جدا يشــرفني إنــي عملت 

معهما.

التركيز علــى اللكنة التي 
كنت أحتدث بها.

نأتي للعمل األهم بالنسبة 
لك بالتأكيد وهو مسلسل 

«مارغريت» مع النجمة 
الكبيرة حياة الفهد، ماذا 

تقولني عنه؟
٭ بعــد تأجيــل مسلســل 
«عرش الطاووس» طلبتني 
النجمة حياة الفهد واجلهة 
املنتجــة للعمــل معها في 
«مارغريــت»،  مسلســل 
وطبعا هذا الشيء أسعدني، 
ودوري فــي العمل جميل، 
حيــث اجســد شــخصية 
امرأة شريكة مارغريت (ام 
سوزان) في الزوج، يعني 

عبداهللا الطــراروة وإميان 
العلي.

وما هو دورك في «درب 
الهوى»؟

٭ صراحة مو حابة أحرق 
تفاصيل الــدور، لكن اقدر 
أقــول لــك ان الشــخصية 
تواجه الكثير من املشــاكل 
التي حتدث لها مع زوجها، 
وهنــاك مفاجآت تشــهدها 
األحداث، والشخصية التي 
اقدمها حتتــاج الى تركيز 
شديد جدا، ذكرني بدوري 
في مسلســل «كحل اسود 
قلب ابيــض» عندما قدمت 
دور «منيرة املرتفع» تاجرة 
الذهب القوية، كنت شديدة 

مبروك على انتهائك من 
تصوير «مطر صيف» 

و«عالقون».
٭ اهللا يبــارك فيك، احلمد 
هللا انتهيت من تصويرهما 
واستمتعت جدا بالعمل في 
هذين املسلســلني، خاصة 
«مطر صيف» الذي جمعني 
بالنجم الكبير سعد الفرج 
فــي ثاني لقــاء معــه بعد 
مسلسل «توالي الليل» قبل 
٨ أعوام، وأجمل ما في «مطر 
صيف» ان أكثر مشــاهدي 
معه، حيث اجسد شخصية 

«مضاوي» أخته.

كلمينا عن مسلسل «درب 
الهوى»؟

٭ منذ فترة صورت جزءا 
كبيرا من مشاهدي في هذا 
العمل، واآلن أستكمل باقي 
املشاهد، وأنا أمثل من خالله 
ألول مرة باللهجة البدوية، 
هذه التجربة بالنســبة لي 
حتــد من نــوع جديد على 
للكنــة  تقدميــي  كيفيــة 
واملفردات البدوية بإتقان.

وهل استعنتم مبتخصص 
في اللهجة البدوية حتى ال 

تخطئوا؟
٭ معنــا شــخص يدعــى 
فــارس بوجــوزة نســبة 
الــى ابنتــه جــوزاء، وهو 
خبير في اللهجة البدوية، 
«وقاعد معنا في اللوكيشن 
وما يطوف لنا أي شيء»، 
سواء أنا وزوجي وابنتي، 
وابني في املسلســل د.فهد 
والفنــان  مشهد من مسلسل «مطر صيف» يجمع نور بالنجم الكبير سعد الفرج في وجود املخرج مناف عبدالالعبداحملســن 
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حوار -  ياسر العيلة

تنفست  الكويتية  نور  النجمة 
الصعداء بعــد انتهائها من تصوير 
مشاهدها في عملني جديدين هما 
«مطر صيف» مع املخرج واملنتج 
مناف عبدال، و«عالقون» مع املخرج 
عباس اليوسفي واملنتج عبداهللا 
عبدالرضا، واآلن تســتكمل تصوير 
باقي مشاهدها في مسلسل «درب 
الهوى» مع املخرج حمد البدري، 
والتي أوشــكت على االنتهاء منه 
لتأخذ قســطا من الراحة قبل ان 
تغادر الكويت متجهة الى البحرين 
نهاية ديسمبر املقبل لتبدأ تصوير 
مع  «مارغريت»  اجلديد  مسلسلها 

النجمة الكبيرة حياة الفهد.
«األنباء» هاتفت نور لتحدثنا عن 
تفاصيل هذه األعمال بشكل أكبر 

من خالل احلوار التالي:

ألول مـرة أمّثـل باللهجـة البدوية فـي «درب الهوى»اهللا يحبنـي.. أخلص من الفرج وأدخل مع أم سـوزان

الفيلكاوي: دعم وكيل اإلذاعة 
للبرامج الرياضية كبير

مفرح الشمري

بعد فترة توقف تعود االســتديوهات 
الرياضية اإلذاعيــة من جديد في دوري 
كرة القدم، والتي حظيت مبتابعة من قبل 

املستمعني.
في هذا الصدد، قــال مراقب البرامج 
الرياضية في إذاعة الكويت ابراهيم حبيب 
الفيلكاوي، إن الدعم الذي يجده من قبل 

الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة الشيخ فهد 
املبارك ومن مدير عام اإلذاعة سعد الفندي 
كبير ووســع االهتمام باجلانب الرياضي 
املسموع سواء في البرامج الرياضية املختلفة 
أو النقل املباشــر للبطوالت، موضحا أنه 
سيكون في االستديوهات التحليلية عدد من 
احملللني مع تواجد املراسلني في كل مباراة، 
واالستديو من تقدمي وليد املخلف ود.حسن 
عطية وإخراج سامي حسني وهاني الصالح.

إبراهيم الفيلكاوي مع وكيل اإلذاعة الشيخ فهد املبارك ومدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي

مشعل السعيد: سأجلأ إلى القضاء 
إليقاف التعدي على حقي األدبي والفكري

عبداحلميد اخلطيب

استنكـــــر األديـــب 
واإلعالمي القدير مشعل 
الســعيد التعــدي الذي 
يحدث على حقه األدبي 
والفكري من قبل البعض 
والذين يستغلون مواد 
كتبــه واســم برنامجه 
الشهير «بيت سائر قاله 
شاعر» دون اإلشارة اليه، 
وقال: يأخذون من كتبي 
وينسبون المادة الفكرية 
الخاصة بي ألنفسهم، فهل 
هذا معقــول أو مقبول؟ 
فلقد فوجئت بمجموعة 
من النــاس يأخذون من 
مواد كتابي «المرســى.. 
كلمات ال تنسى» وسلسلة 
«بيت سائر قاله شاعر»، 
دون االشارة ال من قريب 
او بعيــد لحقــي األدبي 

والفكري. 
وتابــع الســعيد في 
تصريح لـ «األنباء»: أنا 
ال أمانع في أن يستفيد 

النــاس مــن كتبــي ســواء بالجامعة أو 
الثانويــة أو األدباء وغيرهــم، المهم ان 
يعطوني حقــي والذي لــن أتنازل عنه 
أبدا، ومن خالل الصفحة الفنية لجريدة 
«األنباء» الغراء أوجه رسالة ألي إنسان 
يتعــدى على حقوقي األدبية ويســتغل 
المادة الفكرية الخاصة بي دون موافقتي 
إنني سأقاضيه أمام المحاكم الكويتية، مع 
العلم أن كتبي موثقة في المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب وبمكتبة الكويت 
الوطنية، وهي جهدي وُبنات أفكاري ولن 

أتركها لكي يسلبها احد بهذه الطريقة.
ولفــت الســعيد الــى أن مــن صــور 

االستغالل األدبي والفكري التي تعرض 
لهــا، قيام إعالمي ســعودي بأخذ اســم 
برنامجه «بيت سائر قاله شاعر» وتقديم 
برنامج بنفس االسم في إذاعة بالرياض 
دون الرجوع إليه، وهو ما ال يقبله إطالقا، 
مؤكدا انه ســيذهب الى محاكم المملكة 
لمقاضاته، مســتدركا: «بيت سائر قاله 
شــاعر» برنامج شهير قدمته لمدة أربع 
سنوات في إذاعة الكويت عبر البرنامج 
العام وموجود في أرشيف اإلذاعة، فكيف 
يتم تقديم برنامج بنفس االسم في إذاعة 
أخرى، وتوجــد اتفاقيات دولية عالمية 

تحفظ الحقوق الفكرية واألدبية؟

ه رسالة شديدة اللهجة لكل من يستغل برامجه وكتبه دون اإلشارة إليه وجَّ

برهان: ال أريد االستعجال.. وهذا ما حدث ألغنية ماهر زين!
عبداحلميد اخلطيب

«لدي عدد من األغنيات اجلاهزة لكنني ال أريد االستعجال 
في طرحها في ظل الظروف احلالية» بهذه الكلمات كشــف 
الفنان الشاب أحمد برهان عن جديده على مستوى الغناء 
والتلحني، وقال: الوضع احلالي غير مشجع لطرح أعمالي 
الغنائية، وحاط في بالي طرح أغنية في رأس السنة لتكون 

مع بداية عام جديد أفضل بإذن اهللا.
وتابع برهان: لدي أغنيتــان وطنيتان جاهزتان للعيد 
الوطني اإلماراتي، األولى بعنوان «ما من غريب»، من أحلاني 
وكلمات محمد الشريدة وتوزيع محمد صالح ومكس جاسم 
محمد، وصورناها ڤيديو كليب متهيدا لعرضها على قنوات 
دبي وسما دبي وأبوظبي، والثانية «وحشتينا» من أحلاني 
وكلمات حســان العبيدلي من اإلمــارات وتوزيع زيد ندمي 

ومكس جاسم محمد.
وعن تفاصيل تعاونه مع املنشد العاملي ماهر زين، قال: 
انتهينــا من األغنيــة، وهي من توزيع زيد ندمي، وحســها 
عراقي- خليجي، وستكون باللهجة البيضاء، وتعتبر لونا 
جديدا على ماهر، ولهذا اختارني ألشتغلها معه، مشيرا الى 
انها حاليا في مرحلة املكس وسيتم تصويرها ڤيديو كليب 
وستطرح قريبا، ملمحا في نفس السياق الى أن لديه أعماال 
أخــرى مع عدد من جنوم األغنية لكنه يتروى في اإلعالن 

عنها حتى يتم حتديد موعد طرحها بشكل نهائي.
اجلديــر بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد برهان كانت 
أغنية «مدللني» التي حصدت أصداء جماهيرية واســعة، 
وهــي من كلمات آدم وأحلان شــميم، وتقول كلماتها: «من 
الشمس أحلى مثل القمر شكله.. ما أسمح يحبني بشر بس 
هو أســمح لــه، بس هو حبيته وبروحي خليته، الشــغلة 
مو قصة شــكل تعجبني شــخصيته، مدللني ماريد غيره 
يحبنــي، بصراحة ويــاه عرفت الراحة، مثــل القمر جنه، 
وياه أبقى أمتنى، هذا البشر يا ناس ما ينشبع منه، واحد 
عســل دمه يفهمني وأفهمه، يعرف بروحه مو شرط يعني 
أقول اسمه، دق قلبي دق بابه وصار أغلى أحبابه، والدنيا 
ضحكت من ضحك يا ويلي يا يابه، من خده اخذو شــكلها 
الــوردة، بجماله وصلني هو حلالــه، مثل القمر جنه وياه 

ابقى أمتنى، هذا البشر يا ناس ما ينشبع منه».

«حاط في باله رأس السنة».. و«ما من غريب» في العيد الوطني اإلماراتي

ياسمني تبحث عن وجوه جديدة
جلأت الفنانة ياســمني عبدالعزيز الى 
مواقع التواصل االجتماعي بحثا عن وجوه 
جديدة تشاركها بطولة مسلسلها اجلديد 
املقرر عرضه في موســم دراما رمضان 

٢٠٢١، ولم يعلن بعد عن اســم املسلســل 
وال قائمة النجوم الرئيسيني، ولكن تردد 
أن ياسمني تفضل أن يقاسمها زوجها أحمد 

العوضي البطولة، واحتفظت بفريق صناع 
مسلسلها السابق «ونحب تاني ليه».

وتولى املخرج مصطفى فكري، الذي يتعاون 
مع ياســمني للعــام الثاني علــى التوالي، مهمة 
اختبار الوجوه اجلديدة، ونشــر إعالنا رسميا 
عبر حساباته على مواقع التواصل االجتماعي، 
قال فيه: «على من يرغب باملشاركة في مسلسل 

النجمة ياسمني عبدالعزيز لرمضان ٢٠٢١»، 
وطلــب مــن كل الراغبني فــي اخلضوع 
لالختبار إرســال أوراق وإثباتات خاصة 

بهــم، مؤكدا أن األدوار محدودة، وســيتم 
حتديد موعد ومكان االختبار الحقا.

وســبق أن تعــاون كل من مصطفــى فكري 
وياسمني عبدالعزيز في موسم رمضان املاضي 
مبسلســل «ونحب تانــي ليــه»، تأليف عمرو 
محمود ياســني، وبطولة: كرمي فهمي، شــريف 

منير عال رشــدي، تارا عماد، سوســن بدر، ليلى 
عزالعرب، صبا الرفاعي، كارولني عزمي، ســمر 
مرسي، محسن صبري، عماد رشاد، أمينة مغربي، 

ممدوح الشناوي.
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أمانة االختيار

شخطة قلم

د.ظاهر طاهر املركز

«صوتك».. بألف شعار

قارعة الطريق

hadialenzi@yahoo.com
هادي العنزي

أيام معدودة وتقام انتخابات مجلس 
األمة الكويتي فــي ضوء أزمة عاملية 
فريــدة من نوعهــا ومعضلة تواجه 
التي  البشرية واملجتمعات اإلنسانية 
رصدت املليــارات إلنتاج عقار ينقذ 
البشرية من وباء عاملي يفتك باحلضارة 
اإلنسانية التي قامت على أساس معرفي 
وعلمي وتكنولوجي، لذلك فإن إجراء 
االنتخابات البرملانية يتم في ظروف 
اســتثنائية خالل الوقت الراهن وما 
يترتب عليها من نتائج مهمة ملستقبل 
الكويت، لذلك تقع على الناخب أمانة 
االختيار بوعي ليصل إلى مجلس األمة 
أعضاء قادرون على تشريع القوانني 
والقيــام بالدور الرقابي للمحاســبة 
وتشريع قوانني تالمس هموم وآمال 
وأحالم وطمــوح املواطنني ومعاجلة 
القضايا واملشــكالت التي تواجههم، 
السيما القضايا االقتصادية التي تعتبر 
عصب احلياة لقيام النهضة والتطور 
في أي مجتمع إنساني، والتي يترتب 
على عدم حلها ظهور أزمات ومشاكل 
اجتماعية تلحق بالفرد واألسرة وكذلك 

املجتمع.
واملجلس املقبل أمامه حتديات كثيرة، 
منها تعديل النظام االنتخابي ليحقق 
العدالة واملساواة، لتعزيز حرية  مبدأ 
االختيار أمام الناخب مبا يفرز لنا متثيال 
حقيقيا بعيــدا عن الفئوية والطائفية 
والقبلية التــي أدت إلى فرز املجتمع 

على حساب املواطنة.
شخطة قلم: يقال إنه «في أحد العصور 
الغابرة،  في غمار جدل سياسي سأل 
أحد النواب وزيرا: هل تســتطيع أن 
تدلني على شخص طاهر لم يلوث»؟ 
فأجاب الوزير متحديا: إليك - على سبيل 
املثال ال احلصر - األطفال واملعتوهون 

واملجانني، فالدنيا مازالت بخير.

اتخذ مرشحو مجلس األمة للظفر 
التي  البرملاني في االنتخابات  باملقعد 
وضع لها اخلامس من ديسمبر املقبل 
موعدا حلسم املقاعد اخلمسني، اتخذوا 
الفضائية  التلفزة  الصحف ومحطات 
ومواقع التواصــل االجتماعي ميدانا 
االنتخابية،  لصوالتهــم وجوالتهــم 
بعدما منع «الڤيروس الصغير» إقامة 
املقــار والنــدوات االنتخابية، وفرق 
اجلماعات والتجمعات، وكتم على أنفاس 

«امليكرفونات».
وقد تقاسم أغلب املرشحني، كل وفق 
اجتهاده وثقافته واجلموع التي يخاطبها 
ويطلب صوتها، مفردات بعينها مثل 
الوطن واملواطنة واحلقوق واملكتسبات 
العام، ليجعلوا منها  والدستور واملال 
شعارا لهم بطرائقهم املتنوعة، الستمالة 
الناخب والفــوز بـ«الصوت الذهبي» 
الضامن للحصانة واملكانة معا، والناخب 
في كل دائرة من الدوائر اخلمس ميحص 
رأيه ويقلب وجهتــه، هناك من اتبع 
معطياته وقناعاته اخلاصة سلفا، فحسم 
أمره ورأيه بقرار ال يحتمل التفكير معه 
في مرشح آخر، وهناك - وهم األغلبية 
الشعبية - من اليزال يقلب آراءه مينة 
ويسرة، ويدرس الرؤى ملرشحي دائرته، 
باألفكار والنهج، ويستذكر  ويقارنها 
األفعال، وهو بني هذا وذلك في رحلة 
شاقة بحثا عن األفضل، ليس له وألسرته 
فحسب، بل للوطن بكل تفاصيله الكبيرة 

وذلك ما يزيد من مشقته وعنائه.
الناخب الذي يضع ببعد نظر مطلوب 
مستقبل أبنائه ووطنه، جتده ال يلتفت 
للشعارات والكلمات املنمقة، و«العبارات 
التي يطلقها متلقفو صوته،  امللتهبة» 
فكلهم متشابهون مبفرداتهم لديه، جتده 
هادئا ومنهمكا في البحث بذات الوقت، 
عن مصداقية الكلمة، والسيرة العطرة، 
التي يستشرفها في  العمل  ومنهجية 
هذا املرشح أو ذاك، ومسؤولية املوقف 
التي ينتظرها من النائب حينما يتطلب 
األمر، ومبا ميكنه من حتقيق أولويات 
الوطن ثم املواطن، وهو في حيرته كمن 
يطلب املستحيل، لكنها األمانة الثقيلة 
التي ناءت بحملها اجلبال الراســيات 

فحملها اإلنسان.
اخلامس من ديســمبر املقبل يوم 
مشرق آخر في حياة الكويت املديدة، 
تطل بوجهها املشــرق علــى العالم، 
متحضرة أنيقة تباهي بدميوقراطيتها 
الناشئة عديد الدول العتيدة، واملسؤولية 
في ذلك اليوم ستكون رهن بقرارك أنت 
أيها املواطن البسيط، فورقة االنتخاب ما 
هي إال تعبير عن رأيك، وثقتك ورؤيتك، 
وليكن القرار بألف شعار، ألن «الصوت» 
للكويت أوال، وليس ملرشح قد يصبح 

مشرعا غدا.

< < <
احلكومة القادمة يفترض أن يكون 
شعار تشكيلها التجديد الكامل في النهج 
واألداء واألسلوب حتى وإن بقيت بعض 
األسماء، رغم أن حركة التغيير ستلقي 
بظاللها على احلكومة اجلديدة، وأعتقد 
أن املؤشرات تقول إن احلكومة القادمة 
ســتكون أفضل سياسيا من املجلس 

املرتقب.
< < <

توضيح الواضح: املوظف في بريد منطقة 
الظفيــري مثال حي  القصر محمود 
على أن املوظف احلقيقي هو أســاس 
تطوير أي عمل إداري، فالظفيري عندما 
تصله طرود أو رســائل مسجلة بال 
أرقام هواتف يقوم بالبحث في سجالت 
العناوين لالستدالل عن طريقها بأرقام 
إليهم من مواطنني ومقيمني،  املرسلة 
بجهد ذاتــي وبطريقة خاصة ابتكرها 
بنفسه، فمثل هذا املوظف جدير بالشكر 
أوال، واألهم جدير باالحترام وتشجيعه 
واجب على جهة عمله، فشكرا له، ليس 
ألنه أدى عملــه املطلوب منه فقط بل 
ألنه ابتكر طريقة خاصة لالســتدالل 
على األرقم رغم انه ليس مطلوبا منه.

«نزاهة» في رقابة للمخالفات السياسية 
واإلدارية واملالية، حتى يتحصن مجلس 
٢٠٢٠ من كل الشوائب التي تعتري أداء 

النواب!!
فهل عرفتم ملاذا اســتخدم األولون 
كلمة «جوكم»؟ وهل نحن بانتظار جوكم 
انتخابي يالحظ أداء نواب األمة ويراقبهم 
في كل صغيرة وكبيرة؟ هنا «الغمندة» 
وهي أيضا تورية بني اخلديعة واملؤامرة!! 
فالكثير ممن يسعون للصيد يتوارون 
ويختبئون حتى ال تنكشف خديعتهم، 
لذلك أطلق األولون كلمة «غمندة» على 
من يســتخدم هذه الطريقــة للتحايل 

والوصول ملبتغاه!!
لذلك نقول ان انتخابات ٢٠٢٠ ستكون 
«غمندة»، املرشح «جوكم» للوصول الى 
قاعة عبداهللا السالم ملراقبة أداء السلطتني!!

َوَغيَْر ُمتََشاِبهٍ انُْظُروا ِإلَى ثََمِرِه ِإَذا أَثَْمَر 
َويَنِْعِه ِإنَّ ِفي َذِلُكْم َآليَاٍت ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن) 

(األنعام:٩٩) 
- (َوَقاَل اْملَِلُك ِإنِّي أََرى َسبَْع بََقَراٍت 
ِســَماٍن يَأُْكلُُهنَّ َســبٌْع ِعَجاٌف َوَسبَْع 
ُســنبَُالٍت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبَساٍت يَا أَيَُّها 
ْؤيَا  اْملََألُ أَْفتُوِني ِفي ُرْؤيَاَي ِإن ُكنتُْم ِللرُّ

تَْعبُُروَن) (يوسف: ٤٣).
أما األزرق فقد ذكر في آية واحدة 
في سورة طه آية ١٠٢ لقوله: (يَْوَم يُنَفُخ 
يَْوَمِئٍذ  اْملُْجِرِمنيَ  وِرَونَْحُشــُر  الصُّ ِفي 
ُزْرًقا)، فيصف حال املجرمني باخلوف 
والضيق، حيث إن اخلوف علميا يغير 
لون اإلنسان ويجعله مائال لألزرق نتيجة 
لنقص األوكسجني في الدم، كذلك احلال 
للهب النار األزرق على ســبيل املثال، 
فالذي يلعب دورا في لونه هو نســبة 
األوكسجني في الهواء الذي يختلط مع 
الغاز فيحدد لونه وأفضل طاقة له هي 
األزرق، كذلك من أسباب السماء زرقاء 
ترجع لنســبة األوكسجني في الغالف 
اجلوي وتفاعل الضوء والشرح يطول.. 
ولكن يبني لنا اإلعجاز العلمي القرآني 
بأن األزرق هو نتيجة تفاعل الطاقة مع 
األوكسجني بنسبة وتناسب، لذلك جعل 
اهللا عز وجل األزرق لونا مرئيا ولكنه 

وهمي غير ملموس بعكس األخضر.

أن جتعلها خيــال مآتة حتارب به من 
تريد أن حتاربهم فقط أو أولئك الذين 

«ما تواطنهم».
< < <

أن كل مرحلة سياســية  معروف 
جديدة هنــاك إقصاء للحرس القدمي، 
وهذا طبيعي بــل ومنطقي، ولكن ما 
نخشاه هو أن يستبدل احلرس القدمي 
بحرس جديد، وجــوه ترحل وأخرى 
تأتي بذات النهج ورمبا أكثر شراســة 
من احلرس القدمي وأبلغ ضررا، رغم 
أن الواضح ان القادم أفضل، ولكن ال 

بأس من ذكر ما يخشاه الناس.

من هنا تأتي مالحظتنا السياســية 
لهذه املسألة ألننا سنكون كلنا مسؤولني 
كناخبــني على مالحظة أداء نواب األمة 
ونراقب إجنازاتهم وسلوكهم السياسي 
داخل املجلس وكذلك سنكون ايضا مثل 

َ لَِطيٌف  ًة ِإنَّ اهللاَّ َفتُْصِبُح اْألَْرُض ُمْخَضرَّ
َخِبيٌر) (احلج:٦٣) 

دِّيُق أَْفِتنَا ِفي  - (يُوُســُف أَيَُّها الصِّ
َسبِْع بََقَراٍت ِسَماٍن يَأُْكلُُهنَّ َسبٌْع ِعَجاٌف 
َوَسبِْع ُســنبَُالٍت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبَساٍت 
ََّعلِّي أَْرِجــعُ ِإلَى النَّاِس لََعلَُّهْم يَْعلَُموَن)  ل

(يوسف:٤٦) 
َجِر اْألَْخَضِر  َِّذي َجَعَل لَُكم مَِّن الشَّ - (ال

نَاًرا َفِإَذا أَنتُم مِّنْهُ تُوِقُدوَن) (يس:٨٠) 
ِري ِمن  - (أُولِئَك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َجتْ
ِتِهُم اْألَنَْهاُر يَُحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر ِمن  َحتْ
َذَهٍب َويَلْبَُسوَن ِثيَابًا ُخْضًرا مِّن ُسنُدٍس 
تَِّكِئنيَ ِفيَها َعلَى اْألََراِئِك ِنْعَم  َوِإْستَبَْرٍق مُّ

الثََّواُب َوَحُسنَْت ُمْرتََفًقا) (الكهف:٣١) 
َماِء َماءً  َِّذي أَنَْزَل ِمَن السَّ -  (َوُهَو ال
َفأَْخَرْجنَا ِبِه نَبَاَت ُكلِّ َشــْيءٍ َفأَْخَرْجنَا 
ِمنْهُ َخِضًرا نُْخِرُج ِمنْهُ َحبًّا ُمتََراِكبًا َوِمَن 
النَّْخِل ِمــْن َطلِْعَها ِقنَْواٌن َداِنيٌَة َوَجنَّاٍت 
مَّاَن ُمْشــَتِبًها  يْتُوَن َوالرُّ ِمْن أَْعنَاٍب َوالزَّ

عليه املجلس السابق، ولكن األمل الوحيد 
الذي ميكن ان يغير الواقع القادم هو ان 
يأتي تشكيل احلكومة مغايرا من حيث 
النهج بالدرجة األولى للحكومات السابقة، 
وأن تكون حكومة إجناز، بالعربي او كما 
نقول بالكويتي «بيت النازل» حكومة 
تأتي ببرنامج تقدمه ملجلس األمة، أيا 
كان شــكل املجلس وطبيعته، وتلتزم 
ببرنامجها أو على األقل حتاول تطبيقه، 
وان يكون على رأس أولوياتها مكافحة 
الفساد بكل أشكاله، بل على األقل أن 
تستمر في النهج السابق ملكافحة الفساد، 
وان تفعل كل األدوات التي متلكها، ال 

اخلوف «جوكم... جوكم... جوكم».
ومنــذ ذلك احلــني أصبحت كلمة 
«جوكم» تُطلق على من يتحمل املسؤولية 
(ويقال له اجلوكم عليك) اي املسؤولية 

عليك.

النيلي، فعندما يصطدم الضوء بجزيئات 
الهواء تتشتت األلوان في جميع االجتاهات 
باختالف أطوالها املوجية، ولكون األزرق 
أقصر األطوال املوجية بعكس األحمر 
ونظيره فإنه يكون أكثر تشتتا فينعكس 
على لون السماء والبحار ولون الكرة 
األرضية مــن الفضاء اخلارجي، حيث 
جتدها كاللؤلؤة الزرقاء املتوهجة، فاللون 
األزرق انعكاس موجي ضوئي وليس مادة 

ملموسة مثل الكلوروفيل في النبات.
وفي القرآن الكرمي ذكر اللون األخضر 
في ثمانية مواقع تدل على اجلمال واحلياة 

والنضرة، يقول عز وجل:
- (ُمتَِّكِئنيَ َعلَى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعبَْقِريٍّ 

ِحَساٍن) (الرحمن:٧٦)
- (َعاِليَُهــْم ِثيَاُب ُســنُدٍس ُخْضٌر 
ةٍ َوَسَقاُهْم  َواْستَبَْرٌق َوُحلُّوا أََساِوَر ِمن ِفضَّ

َربُُّهْم َشَرابًا َطُهوًرا) (اإلنسان:٢١)
َماِء َماءً  َ أَنَزَل ِمَن السَّ - (أَلَْم تََر أَنَّ اهللاَّ

حالــة عامة من عــدم التفاؤل من 
مخرجات االنتخابات احلالية، وأنا من 
بني املتشــائمني رغم انه يفترض بي 
أن أكون عمليا وأســير وفق القراءات 
املتاحة، وهذا صحيح، ولكن ولألمانة أن 
املعطيات حتى اللحظة ال تبشر باخلير 
وأن البوصالت كلها تشير إلى أن مجلس 
٢٠١٦ عائد نهجا، قد يتغير شيء مما هو 
بني أيدينا اليوم، لكنه احتمال مستبعد، 
وكما ذكرت هي حالة عامة مسيطرة بني 
الناس من أن هذا املجلس وان تغيرت 
بعض الوجوه إال انه ككل سيكون جزءا 

ثالثا من مجلس ٢٠١٣.
< < <

طبعا من السابق ألوانه طرح تساؤل 
عما إذا كان سيكمل مدته الدستورية أو 
انه سيكون عرضة للحل أو اإلبطال، 
ولكن مبا أنه ســيكون جزءا ثالثا من 
مجلس ٢٠١٣ أو باألصح جزءا ثانيا من 
مجلس ٢٠١٦ فسيكمل مدته الدستورية، 

وكأن مجلس ٢٠١٦ باق ويتمدد.
< < <

وال أعتقــد انه من مصلحتنا كبلد 
أبدا على املدى الطويل او القصير ان 
يسخر ذات النهج البرملاني الذي كان 

«مســتر جو» وراء مصطلح كلمة 
«جوكم» وتقول القصة ان الســيد جو 
هذا هو أحد األجانب «إجنليزي» يعمل 
في إحدى الشركات وهو مسؤول النوبة 
الليلية وكان العمال الذين يعملون في نوبة 
(جو) يذهبون الى النوم خلسة وحتى ال 
ينكشف أمرهم كانوا يضعون أحد العمال 
حارسا في كل ليلة، فإذا رأى احلارس 
(جو) صرخ مناديا عليه JOE COME «جو 
كم» اي أيها السيد (جو) تعال وانظر إلينا 
اننا نعمل، ومع الصرخة يستيقظ العمال 

ويتظاهرون بالعمل!
في إحــدى الليالي نام احلارس، ثم 
استيقظ وعلى رأســه املسؤول (جو) 
فصرخ من اخلوف قائــال: «جوكم... 
جوكم... جوكم» واســتيقظ اآلخرون 
على اثر الصراخ فراحوا يصيحون من 

عندما ننظر حولنا في الطبيعة جند 
اللونني الغالبني في الطبيعة من حولنا 
هما األخضر واألزرق، وال شك أن علم 
األلوان عظيم وله مدلوالته العلمية وأثره 
على احلالة، ولكن السؤال الذي يتوارد 
في ذهني ملاذا جعل اهللا سبحانه وتعالى 
اللون األخضر في الطبيعة حقيقيا بينما 
اللون األزرق في الطبيعة مرئيا ولكنه 

وهمي؟
ال شــك أن اللون األخضر يكتسح 
لون اليابسة على األرض واألزرق هو 
لون السماء واملاء، فهما اللونان الغالبان 
على املشاهد الطبيعية، فاللون األخضر 
ملموس بفعل مــادة الكلوروفيل التي 
للنبات، وأنها  اللون األخضــر  تعطي 
املسؤولة عن التمثيل الضوئي فيه لكي 
ميد اإلنسان واحليوان بالعناصر الغذائية 
الالزمة للعيش، أما السماء واملاء فيبدوان 
بلون أزرق ولكنه وهمي، فالغالف اجلوي 
عبارة عن غازات شفافة ال لون لها، واملاء 
شفاف ال لون له، فلماذا لونه أزرق وهمي 

ولم يكن بالفعل حقيقيا؟
كتفسير علمي بالنسبة للون األزرق 
أن الضوء األبيض املنبثق عن الشمس 
يتكون من موجات مختلفة أللوان الطيف 
الســبعة وهي: األحمر، البنفســجي، 
البرتقالي، األصفر، األخضر، األزرق، 

مساحة للوقت

«اجلوكم» 
االنتخابي.. 

والغمندة!
طارق إدريس

للسطور عنوان

لونا احلياة في القرآن الكرمي

@family _ sciencesشيخة العصفور

احلرف ٢٩

اجلزء الثالث 
من مجلس 

٢٠١٣
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

انتبهوا أيها املسؤولون

صراحة

Adel.almezel@gmail.com
عادل نايف املزعل

التضحية درس وطني
ال يقّدر بثمن

هنا الكويت

جاسم احلمر

إن املرء ليعجب مما يجري على أرضنا الكويت 
من التسيب واإلهمال والالمباالة والقدرة العظيمة 
على تلويث البيئة التي حبانا اهللا بها. إن ما يحدث 
مبنطقة اجلهراء دليل دامغ على التسيب واإلهمال 
الذي تعيشه أجهزتنا احلكومية والسبات العميق 
الذي يلف وزارات الدولة ومسؤوليها، وقد عانينا 
من التسيب واإلهمال في محطة مشرف للصرف 
الصحي التــي لوثت البر والبحر وقتلت الكثير 
من ثروتنا السمكية والكائنات احلية ولوثت مياه 
الشــرب، ولم نتعظ ولم نبادر ولم نخطط ولم 
نشاهد حتركا جديا حلل املشكلة، حتى إن مسؤولي 
البيئة وجماعــة اخلط األخضر يحاربون إذا ما 
أبدوا رأيا في املخالفات التي تعشــعش في كل 

ركن من أركان الكويت.
ماليــني اإلطارات تتجمع حتى صارت جباال 
حتجب الرؤية وتركت في العراء، وكان من املمكن 
االستفادة منها وإعادة تدويرها، فهي متثل ثروة 
في كثير من دول العالم التي تعرف كيف تستفيد 
من النفايات والبقايا الصناعية بإعادة تدويرها 
وإنشاء مصنع إلعادة تدوير هذه اإلطارات التي 
حتاط هذه املنطقة بسياج حتميه وزاره الداخلية 
واجليش واحلرس ومتنع االقتراب منها، وليس 
من قبيل املصادفة بعد أن سلطت األضواء على 
هذه الكارثة البيئية التي كان من املتوقع حدوثها، 
ونبهت الصحافة الى إمكانية اشتعال هذه اإلطارات 
بفعل فاعل، أين البيئة وأجهزتها من هذه الكارثة 
؟! هل كتب علينــا أن نتنفس هواء ملوثا؟! هل 

كتب علينا أن نأكل طعاما فاسدا؟! 
هل كتب علينا أن ندفع ثمن أخطاء حكومات 
ضعيفة ومجالس ال هم لها إال االستجوابات وال 
خطة وال نظرة مســتقبلية وال مواجهة ملشاكل 
البيئة التي تئن من أخطاء احلكومات املتعاقبة على 
الكويت، ملاذا كل هذه املشاكل حتصل في بلدنا 
الغالي وتسيب مسؤولينا ونومهم بالعسل، الكارثة 
تلو الكارثة، ونتذكر من مشرف إلى األحمدي إلى 
املد األحمر في جون الكويت الى غازات الظهر، والبد 
من املسؤولني أن يتحركوا لهذه الكوارث، وبعض 
املسؤولني وبعض أعضاء املجلس ال يصلحون 
ألن يجلسوا على هذه الكراسي التي يجلسون 
عليها إذا كانت هذه األخطار احمليطة بنا، وبيئة 
الكويت ال تسترعي انتباه هؤالء املسؤولني وال 
يهز لهم جفن ويتغذى أوالدنا بلحوم فاســدة، 
اتقوا اهللا في بلدنــا الكويت واحرصوا على أن 

تكون من أحسن دول العالم بتكاتفنا.
أســأل اهللا أن يحفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من كل مكروه، 

اللهم آمني.

بعد اكتشــاف مقابر جماعية تعود لألسرى 
واملفقودين الكويتيني إبان االحتالل العراقي الغاشم 
للكويت عام ١٩٩٠، وبعد الفحص وظهور نتائج تؤكد 
بأن الرفات تعود لعدد ٧ من األسرى واملفقودين 

الكويتني وهم:
١- الشهيد مشعل إبراهيم يوسف اخلليفي.

٢- الشهيد برجس عشوي بالل اخلالدي.
٣- الشهيد سالم راشد سالم الدوسري.

٤- الشهيد وليد إبراهيم عبداهللا اجليران.
٥- الشهيد منذر نعمان عبدالرزاق السيف.

٦- الشهيد حسني علي عبداهللا القبندي.
٧- الشهيد خالد فراج محمد الدوسري.

ان تقــدمي الغالي والنفيس مــن أجل الوطن 
والتضحية بالنفس أســمى درجات الوفاء لدولة 
تنتمي لها وتدافع عن سيادة أراضيها، بإذن اهللا 

تعالى هكذا ينالون درجة الشهادة. 
يا أبنــاء وطني العزيز، لن يفرق أعداؤنا بني 
أسمائنا أو لهجتنا أو ألقابنا أو مذاهبنا، لقد سالت 
دماء هؤالء األبطال البواسل لتعطينا درسا وطنيا 
عظيما ال يقــدر بثمن، ولقد جاء في وقت نحن 
بحاجة شديدة لهذه األمثلة النادرة التي جتمعنا 
وتنبهنا إلى املسار الصحيح نحو توحيد الصف 
الوطني وان نسند ظهورنا بعضنا لبعض ونتكاتف 

ضد شق الوحدة الوطنية. 
هناك من يحاول أن يتكســب على التفرقة 
والنعرات الطائفية وذلك لتحقيق مكاسب شخصية 
ضيقة، جتد هؤالء في العائلــة أو في العمل أو 
املجــاالت السياســية او الرياضية او من خالل 
تقســيم الطبقات االقتصادية باملجتمع وتزداد 
االنقسامات أكثر وأكثر لتضييق دائرة املصالح، 
ولكن نحن جميعا كويتيون وشــعارنا يدا بيد 
ودائرتنا ومصلحتنا هي الكويت، فعلينا التعايش 

والتسامح معا. 
هنيئا لكم شرف الشــهادة وهنيئا للكويت 
وأسركم هذا الوســام فهل توجد تضحية أغلى 

من فداء الوطن واالستشهاد من أجله. 
٭ باملختصــر: رحم اهللا شــهداء الكويت األبرار 

وأسكنهم فسيح جناته. 
٭ رســالة: الكويت لن يهدأ لها بال إال باسترداد 
آخر رفات شهدائنا األبرار، فها هي أرض الكويت 
الطيبة حتتضن رفات أبنائها البواسل بعد انتظار 
٣٠ عاما مبشهد يخلد بالذاكرة وينقل لألجيال. 
ومسك اخلامتة آيات عطرة من القرآن الكرمي:

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
(وال حتسنب الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا 

بل أحياء عند ربهم يرزقون (١٦٩) آل عمران).

يدري (وقد يدري). تتعلق الناس بوهم 
إســقاط القروض وتتوقف عن ترتيب 
أمورها املالية وتعيد موازناتها وسلوكها 
االستهالكي وتبدأ تنتشر ثقافة االدخار 
ويزيد وعي الناس أن ادخارك لسنتني 
قد يقيك شرور قرض (ميسك تالبيب 

رقبتك) ١٥ سنة.
بدال من حمالت إسقاط القروض تعالوا 
جند وسائل لزيادة دخل املواطن وهناك 
ســبل كثيرة لذلك ولنبدأ بزرع ثقافة 
االدخار وتشجيع السلوك االستهالكي 
الرصني بدال من بيع الهموم للمواطنني.

نقطة أخيــرة: من أبشــع تبعات 
استمرار حمالت إسقاط القروض وزيادة 
زخمها وركوب الكثير من النواب لتلك 
املوجة هي زيادة أعداد املقترضني على 
الرغم من عدم حاجتهم املاســة لذلك، 
فقط ألنه مت زرع فكرة احتمال إسقاط 
القروض برؤوسهم لكثرة تواجدها في 
التواصل.. آن األوان للحكومة  وسائل 

ألن توقف هذا الوهم وتضع حدا له.

القروض يقطع الشك  بشأن إســقاط 
باليقني ويحسم كل الشكوك بعد الـ ٦ 
أشهر إعفاء من األقساط ويضع النقاط 
على احلروف إما أنه يوجد توجه ونية 
إلسقاط القروض أو النفي نفيا قاطعا 
وجازما بأنه ال نية إلســقاط القروض 
وأن كل احلمــالت واملطالبات يجب أن 
تتوقف وستتم مقاضاة من يستمر بهذه 
احلمالت ألنه يضر الناس من حيث ال 

(فسفستها) وطارت مع الهواء مع افتتاح 
املوالت واملطاعم ووكاالت الســيارات 
وكذلك فرصة السفر وعاد املواطن إلى 
نقطة الصفر كما بدأ قبل ٦ شهور (طرق 
املعاش) وال عنده دينار زائد وأقساط 
قروضه علــى حالها تلتهم أغلب راتبه 

ويستمر التحلطم والتذمر.
 كنت أمتنى من كل قلبي أن لو صدر 
وقتهــا بيان خاص من مجلس الوزراء 

فاتت على احلكومة فرصة ذهبية ال 
تقّدر بثمن بوأد وهم إسقاط القروض 
الذي زرعه الكثيرون في أذهان الناس. 
تلك الفترة كانت في نهاية شهر أكتوبر 
آخر شــهر مت فيه إيقاف كل أقســاط 
القروض سواء من البنوك أو التأمينات 
وحتى بنك التســليف ٦ أشــهر، كان 
الكويتــي يتقاضى راتبــه كامال غير 
منقوص «دينــار واحد» باإلضافة إلي 
إغالق جميع منافذ الترفيه ومنع السفر 
وإغالق املوالت العمالقة، باختصار سيولة 
كبيرة تراكمت لدى املواطن في نهاية 
تلك الشهور الـ ٦ وأغلبية املواطنني كان 
عندهم إمكانية إغالق بعض قروضهم 
والتحرر قليال من قيود أقساطها لكن 
وهنــا أضع بكل مرارة ألف خط حتت 
«لكن» امتنع الكثير عن ذلك بســبب 
استمرار وهم إســقاط القروض الذي 
يستمر البعض في تغذيته ألسباب اهللا 
أعلم بها والذي حصل أن تلك األموال التي 
جمعها املواطن طيلة األشهر الستة مت 

في الصميم

«بس كافي خالص» 
يجب إيقاف وهم 

إسقاط القروض
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي
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«الوطني» يعلن عن متديد حملته
Visa لالسترجاع النقدي بالتعاون مع

أكثر من ٨ ميغاواط من الطاقة النظيفة
يوفرها مشروع «أجيليتي» الضخم للطاقة الشمسية

تعاون بني «هيونداي موتور» و«إنيوس»
لتعزيز اقتصاد الهيدروجني عامليًا

«املتحد» يهنئ الرابحة في سحب «احلصاد» الشهري

..Mate 40 Pro هواوي
وكاميرا شاملة جاهزة جلميع السيناريوهات

يواصــل بنــك الكويــت 
الوطني مكافأة عمالئه على 
مــدار العام من خــالل باقة 
متنوعة من احلمالت التي يتم 
تصميمها لتلبية احتياجاتهم 
وتطلعاتهم. ولهذا قام البنك 
بتمديــد حملته املوســمية 
لالســترجاع النقدي والتي 
 Visa تتيح حلاملي بطاقات
الوطنــي االئتمانية املؤهلة 
استرجاع ١٠٪ عند استخدام 
البطاقــة داخــل الكويت أو 
لــدى مجموعــة  خارجهــا 
متنوعة من املتاجر املشاركة 

في احلملة.
كذلــك يكافــئ الوطنــي 
عمالءه في عروض موســم 
التسوق بعرض حصري يوم 
اجلمعة املوافق ٢٧ نوفمبر 
بزيــادة قيمة االســترجاع 
النقــدي لتصــل إلــى ٢٠٪ 
من قيمــة املشــتريات عند 
 Visa بطاقــات  اســتخدام 
الوطني االئتمانية أو مسبقة 
الدفــع املؤهلة لدى اجلهات 

التجارية املشاركة.
ومت متديــد احلملة ملدة 
أربعة أشــهر تنتهــي في ٥ 
مــارس ٢٠٢١، علــى أن يتم 
إيــداع مبلــغ االســترجاع 
 Visa فــي حســاب بطاقــات
الوطنــي االئتمانية املؤهلة 
في موعد أقصاه أبريل ٢٠٢١، 
وذلك للعمــالء الذين قاموا 
بالتســجيل في احلملة عبر 
املوقــع اإللكترونــي للبنك 

وانطبقت عليهم الشروط.
وتشارك اجلهات التجارية 

«أجيليتــي»  أعلنــت 
الشــركة املتخصصــة فــي 
تقدمي اخلدمات اللوجستية 
العامليــة، أنها بصــدد البدء 
مبشــروعني لتوليد الطاقة 
الشمســية فــي كل من دبي 
واألردن، من شأنهما تقليل 
بصمة الشركة الكربونية في 
املنطقة بنسبة ٥٪. وفي مقر 
أجيليتي اإلقليمي في دبي، 
يتضمــن املشــروع تركيب 
لــوح مــن اخلاليــا   ١٧٥٠٠
الكهروضوئية على أسطح 
ثالثــة مواقع تبلــغ طاقتها 
التوليدية قرابة ٨ ميغاواط 
في وقت الذروة، حيث سيتم 
تركيــب نظــام طاقته ٥٫٤٥ 
ميغاواط في موقعني باملنطقة 
احلرة في جبل علي (جافزا)، 
ونظاما طاقته ٢٫٦ ميغاواط 
في مجمع دبي لالســتثمار. 
وحال االنتهاء من املشروع، 
الطاقــة  نظــام  ســيكون 
الشمســية الكهروضوئيــة 
جاهزا لتوليد كهرباء نظيفة 
قادرة على تغطية ٦٠٪ من 
احتياجــات «أجيليتي» في 
مواقعها، وتوفيــر ما يقدر 
بنحو ٨٨٣٨ طنا من غاز ثاني 
أكسيد الكربون سنويا، وهو 
ما يعادل تقريبا االنبعاثات 

أعلنت شركتا هيونداي 
موتور وإنيوس عن توقيع 
مذكــرة تفاهم الستكشــاف 
فرص جديدة لتسريع اقتصاد 
الهيدروجني عامليا. ومبقتضى 
االتفاقية، ستقوم هيونداي 
وإنيــوس- Ineos بالبحــث 
عن فــرص إنتــاج وتوريد 
إلى  الهيدروجــني باإلضافة 
العاملــي لتطبيقات  النشــر 
وتقنيات الهيدروجني، على أن 
تشمل البداية سعي الشركتني 
لتســهيل مشاريع القطاعني 
العام واخلــاص التي تركز 
على تطوير سلســلة قيمة 

الهيدروجني في أوروبا.
كما تشمل االتفاقية أيضا 
تقييــم نظام خاليــا الوقود 
اخلــاص بشــركة هيونداي 
الستخدامه في مركبة إنيوس 
غرينادير ٤x٤ التي مت اإلعالن 
عنهــا مؤخــرا، بحيــث يعد 
هــذا التعاون خطــوة مهمة 
فــي جهود إنيوس، شــركة 
الكيماويات الكبيرة، لتنويع 
خيارات مجموعة نقل احلركة 
اخلاصة بها في مرحلة مبكرة.
بــني  االتفــاق  ويأتــي 
الشركتني بعدما أثبت نظام 
الوقــود املعيــاري  خاليــا 
اململوك لشــركة هيونداي، 

مع االلتــزام التــام بكل 
الوقائيــة مــن  اإلرشــادات 
اجلهات الصحية، قام البنك 
األهلي املتحد أمس األربعاء 
٢٥ نوفمبر اجلاري بإجراء 
علــى  الشــهري  الســحب 
جوائز احلصاد اإلســالمي، 
حساب السحب على اجلوائز 
اإلســالمي األول بالكويــت 
واحلاصل على «جائزة أفضل 
برنامج ادخــار في الكويت 
للعام ٢٠١٩» من مجلة بانكر 
ميدل إيست املرموقة، وذلك 
نظــرا للعديد مــن املميزات 
التي ينفرد بها، حيث يقدم 
لعمالئه أكبر عدد من الفرص 
للفــوز على مــدار العام من 
خــالل مــا يزيد علــى ٨٠٠ 
جائزة سنويا، واستطاع أن 
يعيد رسم حياة اآلالف من 
الرابحني من سعداء احلظ.

وأســفر الســحب علــى 
اجلائزة الشهرية، عن حصول 
الرابحــة دالل عبدالــرزاق 
خضير على ١٠٠ ألف دينار.
أن  بالذكــر،  اجلديــر 

قطع التصوير بالڤيديو 
الذكيــة  للهواتــف  علــى 
شــوطا طويال في السنوات 
املاضية، حيث تقدم الشركات 
املصنعة للهواتف الذكية اآلن 
الكاميرات واألجهزة  أفضل 
وحتى االستفادة من الذكاء 
االصطناعي. أصبحت هواوي 
قــوة رائدة في هذا اجلانب، 
نظرا اللتزام العالمة التجارية 
بإنشاء أنظمة كاميرا شاملة 
جلميع السيناريوهات التي 

حتقق نتائج رائعة.
مؤخرا، مت دفع هذا الظرف 
إلــى أبعد من ذلك مع هاتف 
هواوي Mate 40 Pro الذي مت 
إطالقه حديثا، والذي يضعك 
على كرســي املخرج في كل 
مرة تقوم فيها بتصوير مقطع 
ڤيديو. وبالنظر إلى اجلوانب 
الفنية لكل ذلك يتميز هاتف 
Mate 40 Pro بنظام كاميرا

Ultra Vision Cine. يتكــون 
هذا اإلعداد من كاميرا بعدسة 
سينمائية عريضة جدا بدقة 
20 ميجابكســل وكاميــرا 

أعلنــت شــركة مركــز 
ســلطان عن إعــادة افتتاح 
«مركز ســلطان الســاملية» 
والذي يعد من معالم التسوق 
في الكويت منذ افتتاحه في 
عام ١٩٨٦ حيث أحدث نقلة 
نوعية في قطاع األســواق 
املركزيــة وأصبــح وجهــة 
للتسوق لكل بيت في الكويت 
على مدار ما يقــارب الـ ٣٩ 
عاما، لينطلــق اليوم بحلة 
عصريــة وتصاميم داخلية 
مميزة متضمنا أقساما جديدة 
ومنتجــات غذائية عضوية 
وصحية خلدمة املتسوقني 
ومنحهم جتربة تسوق مميزة 

وصحية وعصرية.
بدأ حفــل االفتتاح بقيام 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
مركز سلطان خديجة أوبال 
ومستشــار مجلس اإلدارة 
نادر حمد ســلطان وعضو 
مجلس اإلدارة عصام الرفاعي 
العمليات  بحضور رئيــس 
نيكوالس آالن بغرس شجرة 
نخيل عند مدخل املركز والتي 
ستبقى رمزا للبداية اجلديدة 
ملركز ســلطان في الساملية. 
ومن ثم قام احلضور بجولة 
في أرجاء املركز للكشف على 
التصميم الداخلي العصري 
واألقسام اجلديدة وتشكيلة 
املنتجات التي متت إضافتها 
وسط أجواء احتفالية هادئة، 

الواحــة) االئتمانية، بطاقة 
الوطنــي-   Visa Infinite
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
(نــادي الواحة) االئتمانية، 
 Visa Infinite Privilege وبطاقة
الوطني االئتمانية، وبطاقة 
الوطنــي-  Visa Platinum
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
(نادي الواحة) مسبقة الدفع.
الكويت  ويســعى بنــك 
الوطنــي إلى مكافأة عمالئه 
على مدار العــام، ولهذا قام 
بتمديــد حملة االســترجاع 
النقــدي ملنحهــم الفرصــة 
لالســتفادة مــن عودتهــم 
للتسوق في ظل عودة احلياة 

إلى طبيعتها تدريجيا.
وتعــد حملــة الوطنــي 
املوسمية لالسترجاع النقدي 

جدير بالذكر أن األلواح 
الشمسية التي سيتم تركيبها 
فــي كال البلديــن، مصممة 
لتحســني توليد الطاقة في 
األجواء الصحراوية احلارة 
وهي مقاومة للماء وتتضمن 

آليات تنظيف مدمجة.
تعقيبــا على ذلــك، قال 
الرئيــس  إليــاس منعــم، 
التنفيذي ألجيليتي للخدمات 
اللوجستية العاملية املتكاملة 
في الشرق األوسط وأفريقيا: 
تهدف أجيليتي إلى تخفيض 
بصمتها الكربونية العاملية 
بنحــو ٢٥٪ بحلــول ٢٠٥٠. 
ويعتبــر هــذا االســتثمار 
بالطاقة املســتدامة خطوة 

أن يؤدي اجتماع خبرتنا التي 
متتد لعقود في مجال خاليا 
وقود الهيدروجني مع خبرة 
إنيوس في مجــال الكيمياء 
لتحقيــق اإلنتــاج الضخــم 
للهيدروجني األخضر وخاليا 

الوقود ملركبة غرينادير.
من جهتــه صــرح بيتر 
قطــاع  مديــر  ويليامــز، 
التكنولوجيــا فــي شــركة 
إنيــوس: توفــر االتفاقيــة 
املبرمة بني إنيوس وهيونداي 
لكال الشركتني فرصا جديدة 
للقيــام بــدور قيــادي فــي 
اقتصاد الهيدروجني النظيف. 
إن تقييــم عمليــات اإلنتاج 
والتكنولوجيا والتطبيقات 
اجلديدة، جنبا إلى جنب مع 
قدراتنا احلالية يضعنا في 
وضع فريــد لتلبية الطلب 
الناشــئ على مصادر طاقة 
منخفضة الكربون ميسورة 
التكلفــة واحتياجات مالكي 
ســيارات الدفع الرباعي في 

املستقبل.
وأطلقت شــركة إنيوس 
مؤخــرا مشــروعا جتاريــا 
جديــدا لتطوير وبناء قدرة 
هيدروجني نظيفة في جميع 
أنحــاء أوروبا لدعم التوجه 
نحــو مســتقبل خــال مــن 

العمــالء لتحقيــق أحالمهم 
وتطلعاتهــم. كل ذلــك مــع 
وجود سحب شــهري على 
جائزة بقيمة ١٠٠ ألف دينار، 
باإلضافــة إلــى ٢٠ جائــزة 
أسبوعية بقيمة ألف دينار 

لكل رابح.

ڤيديو مذهل فحسب، بل إنها 
متهد الطريق أيضا لبعض 
الفوتوغرافــي  التصويــر 
الرائــع. وهــذا يعنــي أنك 
حتصل علــى لقطات أفضل 
وأكثــر ســطوعا حتــى في 
اإلضــاءة  ســيناريوهات 
والتقنيــات  املنخفضــة 
املتقدمة لضمان ميزات ضبط 
تلقائي للصورة أسرع وأكثر 
حــدة فــي الســيناريوهات 
ذات النطــاق الديناميكــي. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تأتي 

هذه املرة استثنائية، حيث 
ضاعف البنــك عدد املتاجر 
املشاركة، كما قام بالتركيز 
علــى تلبيــة احتياجــات 
العمالء اليومية على اختالف 
شرائحهم في ظل حرصه على 

إثراء جتربتهم املصرفية. 
ويؤكــد الوطنــي دائمــا 
أنــه األقــرب لعمالئه حيث 
واصــل مكافأتهــم خــالل 
الظروف االســتثنائية التي 
فرضتهــا جائحــة كورونا 
في األشهر املاضية وسعيه 
إلى اســتمرار حمالته التي 
يحرص على أن يتم تصميمها 
وفقــا الحتياجــات عمالئه 

وتطلعاتهم.
الكويت  ويحرص بنــك 
الوطني على إثراء التجربة 
املصرفيــة حلاملي بطاقات 
الوطنـــــي االئتمانية   Visa
مــــــن خالل مـــــا يوفـــره 
لهــم مــن أســلوب حيــاة 
مميــز، وفرصة للمشــاركة 
الفريــدة  احلمــالت  فــي 
واالستثنائية على مدار العام 
والتي طاملا تلقى استحسانا 

وتفاعال منهم.
 Visa بطاقــات  وتقــدم 
الوطنــي االئتمانية جتربة 
دفــع ممتــازة مــن حيــث 
الســهولة واملزايا للعمالء، 
خاصة عند التسوق ومنها 
برنامــج مكافــآت الوطني، 
الوطني،  وبرنامــج مايلــز 
باإلضافة إلى خدمة حماية 
املشــتريات وخدمــة متديد 

فترة الضمان.

كبيرة في االجتاه الصحيح 
حيــث إنــه مــن املتوقع أن 
يخفض االنبعاثات الكربونية 
العاملية للشركة بنسبة تزيد 
على ٣٪. ونحن نأمل أن حتفز 
مبادرتنا الشركات األخرى 
لتحذو حذونا، الســيما أن 
االســتثمار في البيئة يعود 
بالنفع على الشركات وعلى 

األرض جمعاء.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن 
مشروع «أجيليتي» للطاقة 
الشمسية يتوافق مع أهداف 
«شمس دبي»، وهي مبادرة 
محلية لنشر لوحات الطاقة 
الشمسية في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

الكربــون. وتنتج الشــركة 
حاليــا ٣٠٠ ألــف طــن مــن 
الهيدروجني سنويا كمنتج 
ثانوي من عمليات التصنيع 

الكيميائية.
وتعد إنيوس، من خالل 
 ،INOVYN شــركتها الفرعية
حاليا أكبر مشغل للتحليل 
أوروبــا،  فــي  الكهربائــي 
وهي تقنية مهمة تســتخدم 
الطاقــة املتجــددة إلنتــاج 
الهيدروجــني لتوليد الطاقة 
والنقل واالستخدام الصناعي. 
وتستطيع إنيوس املساهمة 
فــي جهــود خلق مســتقبل 
خال من الكربون قائم على 
الهيدروجني بفضل خبرتها في 
تخزين ومعاجلة الهيدروجني 
باإلضافــة خلبرتها الكبيرة 
فــي تكنولوجيــا التحليــل 

الكهربائي.
وفي عام ٢٠١٨، كشــفت 
مجموعة هيونــداي موتور 
عن خارطة طريق متوسطة 
إلــى طويلة املــدى لرؤيتها 
خلاليــا الوقود لعــام ٢٠٣٠ 
والتــي تعزز فيهــا قدراتها 
اإلنتاجيــة الســنوية لنظم 
خاليــا وقــود الهيدروجني، 
رافعــة إياها إلــى ٧٠٠ الف 

وحدة بحلول العام ٢٠٣٠.

إلــى هــذه  وباإلضافــة 
الباقة من اجلوائز اجلذابة، 
يحظى العمالء بأرباح سنوية 
متوقعــة على أســاس عقد 
الوكالة ضمن هذا احلساب، 
وهــو مــا يجعــل حســاب 
احلصــاد اإلســالمي مفيــدا 
لألسرة وللراغبني في التوفير 
بوجه عام من خالل حتقيقه 
العديد من املميزات على املدى 
القصير أو على املدى الطويل 
مما يقابل باستحسان وتقدير 
مختلف العمالء ســواء من 

اجلدد أو احلاليني.
إضافة إلى ذلك، ألول مرة 
في الكويت يتم تقدمي «سحب 
الربع ســنوي  األفضليــة» 
بقيمة ٢٥ ألف دينار حصريا 
للعمالء الذين لم يفوزوا بأي 
من جوائز احلصاد اإلسالمي 
خالل السنوات الـ ٥ األخيرة 
بشرط مرور عام على فتح 
حســاباتهم وتتيــح كل ٥٠ 
دينارا في حســاب العمالء 
ضمــن هــذه الفئــة فرصة 
واحدة للمشاركة في السحب.

الكاميرا السينمائية بعدسة 
عريضة جدا مع خوارزميات 
تصحيح التشــوه لتحسني 
الصــور بشــكل أكبــر عــن 
طريق تقليل التشــوه الذي 
اللقطات الواسعة  يأتي مع 
جدا. وهــذا يجعلها مثالية 
للقطــات اجلماعيــة وكذلك 
الطبيعية،  املناظر  تصوير 
كل ذلك بنقرة زر واحدة. وفي 
الوقت نفســه، تدعم كاميرا 
Periscope Telephoto التقريب 
الهجني حتــى 10X وتقريب 

.50X رقمي حتى
أخــرى،  ناحيــة  مــن 
تستخدم الكاميرات األمامية 
عدســة بزاويــة عريضــة 
جدا وقــدرة حتليــل عالية 
لتقدمي صور ســيلفي بدقة 
عالية بتفاصيل حادة، مثل 
نسيج اجللد وخيوط الشعر 
ورموش العني. ميكن للكاميرا 
أيضا اكتشــاف مــا إذا كان 
هناك املزيد من األشــخاص 
فــي اإلطــار وميكنها ضبط 
مجال الرؤية حسب احلاجة.

حيث مت اتخاذ االحتياطات 
االحترازية وفقا لتعليمات 
الكويتيــة  وزارة الصحــة 
وتوزيع كمامات ومعقمات 

لليدين.
وبهذه املناسبة، توجهت 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
خديجــة  ســلطان  مركــز 
أوبــال إلى العمالء من خالل 
ڤيديــو مصور عرض خالل 
احلفــل قائلة: اليــوم نحن 
«مركــز  بإطــالق  ســعداء 
ســلطان الســاملية» بحلته 
اجلديدة بعد أن مت االنتهاء 
مــن أعمال التجديــد والتي 
تضمنــت تغييــر التصميم 
الداخلــي بالكامــل وإعــادة 
توزيــع األقســام بطريقــة 
مدروســة وتوفير منتجات 
أكثر صحية وإضافة أقسام 
جديدة صممــت وفق أعلى 
املعايير العاملية. نتوقع أن 
يلقى هذا الفرع استحســان 
عمالئنا وسنستمر في تنفيذ 
رؤيتنا اجلديدة ملركز سلطان 
من خالل تطوير فروع أخرى 
وتوفير جتربة تسوق مميزة.
يذكــر أن شــركة مركــز 
سلطان هي شــركة مدرجة 
في بورصة الكويت لألوراق 
املاليــة ومتتلــك وتشــغل 
سلسلة من األسواق املركزية 
في الكويت واألردن وسلطنة 

عمان والبحرين.

عرض حصري للتسوق يوم اجلمعة ٢٧ نوفمبر باسترجاع نقدي يصل إلى ٢٠٪

التالية في احلملة: طلبات، 
اكســايت، يوريــكا،، زيــن، 
منشــي،   ،Ooredoo، stc
بــارن،  Farfetch، بوتــري 
كارفــور، مركــز ســلطان، 
ASOS، شي إن، لولو هايبر 
ماركت، الطرف األغر، أبيات، 
بيرشكا، ديكاتلون، سيتي 
سنتر، ماسيمو دوتي، بوجي 

ميالنو، وبست اليوسفي.
 Visa وتتضمــن بطاقات
الوطني االئتمانية املؤهلة: 
بطاقة Visa Signature الوطني 
 Visa بطاقــة  االئتمانيــة، 
Platinum الوطني االئتمانية، 
بطاقة Visa Infinite الوطني 
 Visa بطاقــة  االئتمانيــة، 
Signature الوطني- اخلطوط 
الكويتيــة (نادي  اجلويــة 

الناجتة عن نقل ١٨٠٠٠ حاوية 
محملة بالكامل من دبي إلى 

أبوظبي.
أما في األردن، فستشمل 
وحدة توليد الطاقة الشمسية 
فــي مســتودع أجيليتــي 
بالعقبــة ١٫٩٤٥ لوحــا مــن 
اخلاليا الكهروضوئية بطاقة 
تبلغ ٧٨٨ كيلوواط في وقت 

الذروة.
وســيولد نظــام الطاقة 
الشمســية مــا يكفــي مــن 
 ٪١٠٠ لتغطيــة  الكهربــاء 
مــن متطلبــات الطاقــة في 
املســتودع وتوفير ما يقدر 
بنحو ٩٠٠ طن من غاز ثاني 

أكسيد الكربون سنويا.

والــذي ســوف تســتخدمه 
سيارات التقييم، موثوقيته 
وفعاليته في سيارة هيونداي 
نيكسو SUV، التي تعد أول 
سيارة دفع رباعي مخصصة 
تعمل بالطاقة الهيدروجينية 
في العالم بأطول مسافة قيادة 
بني الســيارات التــي تعمل 
بالهيدروجــني في الســوق. 
وتصنــف هيونداي كإحدى 
الشــركات الرائدة في مجال 
تقنية خاليــا الوقود، حيث 
بدأت أول إنتاج عاملي ضخم 
للســيارات الكهربائية التي 
تعمل بخاليا الوقود في عام 

.٢٠١٣
ومبناسبة توقيع مذكرة 
التفاهم قال ســايهون كيم، 
نائب الرئيس األول ورئيس 
مركز خاليا الوقود في شركة 
هيونداي موتور: إن ســعي 
إنيــوس لتطويــر مركبــة 
كهربائية تعمل بخاليا الوقود 
والنظام الهيدروجني عالمة 
فارقة أخرى وخطوة مؤثرة 
نحو النقل املستدام والنقل 
النظيف، ونحن في هيونداي 
نعتقد أن هذا االتفاق سيوف 
خيارا مهما منخفض الكربون 
عبــر مجموعة واســعة من 
القطاعات. كمــا نأمل أيضا 

سحوبات «احلصاد» تتضمن 
العديد من اجلوائز التي من 
بينها جائزة قيمتها ١٠٠ ألف 
دينار فــي كل من العيدين. 
وتبقى اجلائزة الربع سنوية 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار 
كويتــي أهم مــا يطمح إليه 

رئيســية بعدســة عريضة 
جــدا بدقة 50 ميجابكســل 
 Periscope Telephoto وكاميرا
ومستشعر ليزر في اخللف. 
وفي الوقت نفســه يأتي 
هاتــف Mate 40 Pro مزودا 
فائقــة  ســيلفي  بكاميــرا 
 Ultra Vision Selfie الوضوح
مع كاميرا استشعار العمق 

ثالثية األبعاد.
وال تسمح كاميرات هاتف 
هواوي Mate 40 Pro بأجهزة 
االستشعار الكبيرة بتصوير 

«مركز سلطان» يعيد افتتاح فرعه بالساملية
بحلة جديدة ومعاصرة

مضاعفة عدد املتاجر املشاركة في احلملة لتلبية كل احتياجات عمالء البنك اليومية

نادر سلطان وخديجة ٔاوبال وعصام الرفاعي خالل حفل االفتتاح

جانب من متجر سلطان الساملية املجدد
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سياسات «املركزي» املرنة.. كلمة السر لقوة االقتصاد مبواجهة «كورونا»
احملرر االقتصادي 

الكويــت  يواصــل بنــك 
املركــزي تطبيــق سياســة 
نقدية تيسيرية لتحفيز النمو 
وتعافي االقتصاد من تداعيات 
جائحــة كورونا، حيث ميثل 
القرار األخير حلقة في سلسلة 
من القــرارات واملبادرات منذ 
شهر مارس املاضي وعلى مدار 
ســبعة أشــهر في ظل غياب 
شبه تام لسياسات التحفيز 
املالي، والتي كان آخرها رفض 
مجلس األمــة لقانون ضمان 
متويل املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
فمع نهاية الشهر املاضي، 
قــرر «املركــزي» تخفيــض 
أسعار الفائدة بنسبة ٠٫١٢٥٪ 
على أدوات التدخل في السوق 
النقــدي، وذلــك على جميع 
اآلجــال حتــى ١٠ ســنوات، 
ويشــمل ذلك عمليات إعادة 
الشراء (الريبو)، سندات بنك 
الكويت املركزي، نظام قبول 
الودائع ألجل، أدوات التدخل 
املباشر، باإلضافة إلى أدوات 
الدين العام. وتزامن ذلك مع 
اإلبقاء على سعر اخلصم عند 
مستوياته احلالية عند ١٫٥٪ 
دون تغيير وذلك بعد اخلفض 

مرتني في مارس املاضي.
تدخل مبكر

وتدخلت السياسة النقدية 
لدعم االقتصاد وتخفيف حدة 
تداعيــات جائحــة كورونــا 
مبكــرا، وكان أول حترك لها 
في ٤ مارس مع خفض سعر 
اخلصــم بواقــع ٠٫٢٥٪ بعد 
خفــض الفيدرالي األميركي 
للفائدة بواقــع ٠٫٥٪، وبعد 
أيام قليلة قــام املركزي في 
منتصــف الشــهر بخفــض 
هــو األكبر خالل الســنوات 
األخيــرة بنســبة ١٪ ليصل 

سعر اخلصم إلى ١٫٥٪. 
وكان التدخل النقدي كبيرا 
وقويا باستخدام أقوى أدوات 
السياسة النقدية متمثلة في 
الفائدة على اإلقراض واإليداع 
نتيجة التحديــات الكبيرة. 

فاالقتصــاد الكويتي وباقي 
دول اخلليج لم يتعرض ألزمة 
واحــدة بل أزمــة مزدوجة، 
حيث تزامنت جائحة كورونا 
مع تسجيل مستويات متدنية 
قياســية ألســعار النفط، اذ 
وصل سعر بيع برميل النفط 
الكويتي في نهاية أبريل إلى 
نحو ١١ دوالر للبرميل. وعلى 
صعيد املبادرات، فقد أطلق 

بنك الكويت املركزي صندوق 
مكافحة كورونا والذي تبرعت 
فيه البنوك الكويتية برأس 
مال بقيمة ١٠ ماليني دينار.

الدينار والتضخم

الرئيســي  الهدف  ويبقى 
للسياســات النقدية احلفاظ 
على معدالت التضخم، حيث 
أدت تداعيات أزمة كورونا الى 

ارتفاع األسعار ووصول معدل 
التضخم في أغسطس املاضي 
ألعلى مســتوياته منذ ثالثة 
أعوام عند مستوى ٢٫٢٪ على 
أساس سنوي، في ظل استمرار 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
التــي متثــل أكبــر مكونــات 
التضخم. ووصل تضخم قطاع 
املواد الغذائية إلى ٥٪ بنهاية 
أغسطس إال أن األسعار كان 

لها ان ترتفع أكثر لوال جاذبية 
الدينار. ويعتبر اجتاه احلفاظ 
على جاذبيــة الدينار ركيزة 
أساسية في السياسة النقدية، 
حيث يهدف الى احلفاظ على 
سعر صرف الدينار الكويتي 
مقابل باقي العمالت وخاصة 
الــدوالر األميركــي، وكذلــك 
احلفاظ على فــارق ملعدالت 
الفائدة على االيداع بالدينار 

مقابل باقي العمالت.
السياســة  وتســمح تلك 
في احلفاظ على مســتويات 
األســعار دون تغيــر كبيــر، 
فــي ظــل اســتيراد معظــم 
االحتياجات اليومية من السلع 
الغذائية واألدوية وغيرها من 
الســلع التي ستتضاعف في 
حالة انخفاض ســعر صرف 
الدينار وفقدان جاذبيته مقابل 

باقي العمالت الدولية وخاصة 
الدوالر األميركي. 

ويعتمد امليزان التجاري 
الكويتي على صادرات النفط، 
حيــث حقق فائــض امليزان 
التجــاري في الربــع الثاني 
من العام احلالي تراجع إلى 
٩٠ مليون دينــــار مقابـــل 
٢٫٧ مليار دينار خالل نفس 
الفترة من العام املاضي بعد 

تراجع الصــادرات النفطية 
إلــى ١٫٧ مليار دينار مقارنة 
بـــ ٤٫٧ مليارات دينار خالل 
نفس الفترة من العام املاضي.

تدخل مباشر

وتضمــن قــرار املركزي 
خفض الفائــدة على أدوات 
التدخل املباشر، ومنها سندات 
بنك الكويت املركزي، حيث 
مت إصدار واسترداد ما قيمته 
نحــو ٢٦ مليــار دينار على 
مدار ٣ ســنوات منذ أكتوبر 
٢٠١٧ من إصدارات آلجــــال 
٣ شهور و٦ شهور وذلك منذ 
توقــف العمل بقانون الدين 
العام وإصــدار ادوات دين. 
وجاء قــرار املركزي خفض 
الفائدة ٠٫١٢٥٪ على اصدارات 
الدين على الرغم من توقف 
تلك اإلصدارات ملدة ٣ سنوات 
ما يقلص الفارق بني الفائدة 
على االقتراض احلكومي من 
البنوك واالقتراض اخلارجي 
بعــد التراجــع الكبير الذي 
الفائــدة  شــهدته معــدالت 
العاملية في اآلونة األخيرة.

تسهيالت رقابية

السياســة  ولــم تشــمل 
النقديــة لدعــم االقتصــاد 
والقطــاع املصرفي األدوات 
النقديــة فقط، امنــا امتدت 
الرقابيــة وخاصة  لألدوات 
معايير السيولة وكفاية رأس 
املال والتركز االئتماني والتي 
ســاهمت في توفير سيولة 
بالبنوك الكويتية تصل إلى ٥ 
مليارات دينار بتكلفة صفرية 
ما يدعم قدرتها على اإلقراض 
مبستويات فائدة منخفضة.
التسهيالت  وقد شــملت 
الرقابيــة رفع احلد األقصى 
للتمويل إلى ١٠٠٪ من قيمة 
العقار واستثناء شروط تركز 
االئتمان املرتبط مبشروعات 
ذات قيمــة مضافة وخفض 
وزن املخاطر للمشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة وكذلك 
منع البيــع أو التنفيذ على 
الضمانات املرهونة وأبرزها 
األسهم إال مبوافقة العميل.

شملت كل األدوات املتاحة من سعر اخلصم وأدوات التدخل املباشر واملعايير الرقابية

 

الهندي لـ «األنباء»: سفر الكويتيني 
واخلليجيني لبريطانيا أصبح أسهل.. وآمنًا

محمد راتب

قال مدير مجموعة الهندي 
العاصمــة  العقاريــة فــي 
لنــدن عبداهللا  البريطانية 
الهندي، إن قــرار احلكومة 
البريطانية بتخفيف القيود 
املفروضة على املســافرين 
الــدول عاليــة  إليهــا مــن 
اخلطورة ومن ضمنها دول 
اخلليج، وتقليل مدة العزل 
الذاتي من ١٥ يوما إلى ٥ أيام 
فقط اعتبارا من ١٥ ديسمبر 
املقبل، ميثــل خطوة مهمة 
الكويت  جدا ستمكن طلبة 
ومواطنيهــا ممن ميتلكون 
تأشيرة دراسة أو عالج أو 
سياحة، من زيارة العاصمة 
البريطانيــة وجميــع مدن 
ومقاطعــات اململكــة وفــق 
إجراءات بسيطة تضمن لهم 

املزيد من احلماية.
وبني الهندي، في تصريح 
خاص لـ «األنباء»، أن اجلهات 
املعنية في بريطانيا تعتزم 

إصدار شهادات إلزامية لكل 
القطاعــات  العاملــني فــي 
اخلدمية اخلاصة باملسافرين، 
تؤكد تلقيهــم تطعيما ضد 
ڤيروس كورونا وحتدد مدة 
صالحية الشهادة، في حني 
لن يســتطيع أي شــخص 
مستقبال مزاولة العمل في 
قطــاع الســياحة والســفر 
دون ان يحمل هذه الشهادة 
التي تثبــت اوال خلوه من 
الڤيــروس وكذلك حصوله 
على تطعيم وســالمته من 

إمكانية نقله الڤيروس.
أن  الهنــدي  واعتبــر 
اإلجــراءات املخففــة التــي 
ستعلن عنها احلكومة خالل 
الـ ٢٠ يوما املقبلة بعد قرارها 
األخير، من شأنها أن تسهم 
في تغيير الصورة النمطية 
التي اتسمت بها اململكة خالل 
األشهر األخيرة، والتي كان 
لهــا أثر فــي تقليل نســبة 
اإلصابــات مبرض ڤيروس 
بــأن  كورونــا، مســتدركا 

جميع اإلجــراءات اجلديدة 
في الفنادق واملنافذ احلدودية 
ومن ضمنها تدشــني مراكز 
ألخذ مســحات كورونا في 
املزيد  املطارات، ســيضمن 
من احلماية جلميع القادمني 
البريطانيــني  واملواطنــني 
واملقيمــني، فــي حــني أن 
زيارة أهالي الطلبة لذويهم 
أبســط  وأقاربهم ســتكون 

وأسهل من قبل.
وطمــأن الهنــدي جميع 
القادمــني مــن دول مجلس 
التعاون بأن قطاع السياحة 
في اململكــة تلقى مجموعة 
من اإلرشادات والتعليمات 
من قبل احلكومة البريطانية 
والتي أكدت لهم نيتها القيام 
بتوسع كبير في االختبارات 
ومعايير احلماية من اإلصابة 
بالڤيــروس لضمــان األمن 
الصحي للمواطنني واملقيمني 
والزائريــن في ظــل عودة 
األسواق والفنادق واملطاعم 

إلى طبيعة عملها قريبا.

ولفــت إلــى أنه ســيتم 
عمل مسحات عشوائية إلى 
جانب نظام موسع وشامل 
لنحو مليون اختبار يوميا 
تظهر نتيجتها فورا خالل ١٥ 
دقيقة، وسيتم تطبيقه على 
العاملــني في قطاع الفنادق 
والسياحة واملطاعم، وهو ما 
يوفر الطمأنينة واالمان ألي 
مسافر قادم من الكويت بأن 
العاملني الذين ســيحتكون 
بهــم يتــم فحصهم بشــكل 

دوري.
الهنــدي حدوث  وتوقع 
انتعاشة كبيرة في اجلانب 
الربــع  خــالل  الســياحي 
األول من العام املقبل ٢٠٢١ 
خصوصــا مــع بــدء حملة 
التطعيــم باللقاحــات التي 
ســتكون متوافــرة الشــهر 
العاملني  اجلــاري جلميــع 
قطــاع  وفــي  باملطــارات 
الســياحة واملطاعــم وذلك 
لتوفير املزيــد من احلماية 

لهم ولعمالئهم.

بعد قرار احلكومة تخفيض العزل الذاتي إلى ٥ أيام فقط.. وتطبيق إجراءات حلماية املسافرين

عبداهللا الهندي

«تكنيب» تقدم استشارات هندسية 
ملشاريع «كيبيك» بـ ٦٨ مليون دينار

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية 
مسؤولة ان الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة (كيبيك) استقبلت 
العروض املالية ملناقصة االستشارات 
الهندسية للمشاريع واخلدمات اإلدارية، 
حيث تقدمت ٤ شركات استشارية عاملية 
لعروض مالية، إذ حازت شركة تكنيب 
البريطانية أقل العروض املالية بقيمة 

٦٨ مليون دينار.
وذكــرت املصادر ان الشــركة بعد 
اســتقبالها العــروض املاليــة امامهــا 
شهر تقريبا إلصدار توصية بالترسية 

النهائية.
وقالت ان مدة اجناز العقد تستمر 
لنحــو ٧٢ شــهرا (٦ ســنوات) قابلة 
للتمديد ملدة سنة اضافية، اعتبارا من 
تاريخ بدايــة العمل، مــع الوضع في 
االعتبــار ان مدة تنفيذ العمل وتاريخ 
املباشــرة الفعلية لكل أمر عمل سيتم 
حتديدها في امر العمل املعتمد والصادر 

من مشرف العقد.
واشــارت الــى ان املقــاول الفائــز 
بالعقــد عليه القيام بإدارة املشــاريع 
واخلدمات الهندســية وخدمات إدارة 
املشروع والبناء واملساعدة الفنية خارج 

مكاتب الكويت.
وقــد تقدمــت ٣ شــركات اخــرى 
بعروض مالية هي شركة كوليج براون 
بعرض مالي بلغ ٧٢٫٩ مليون دينار، 
فيما تقدمت شركة اميك فوستر ويلر 
بعــرض مالي بلغ ٩٨٫٤ مليون دينار 
وشركة وارلي اوروبا بعرض بلغ ٨٤٫٣ 

مليون دينار.
علما بأن الشركة قد دعت ٦ شركات 
لتقدمي عروضها املالية، إال ان شركتني 
لم تقدما عروضا وهما تكنيب ايطاليا 
وشركة فلور لالستشارات، وطرحت 
«كيبيك» املناقصة في ٢ فبراير ٢٠٢٠ 
إال ان انتشــار جائحــة كورونا حالت 
دون االلتــزام باملوعــد احملدد إلغالق 
املناقصة، ومت طلب ضمان مالي يقدر 

بـ٢٫٦ مليون دينار.

وتنفذ شــركة «كيبيك» ٣ مشاريع 
من أكبر املشاريع على االطالق ممثلة 
في مشروع مصفاة الزور وهو من أكبر 
مشاريع بناء مصافي التكرير في العالم 
بطاقــة تكريرية تبلغ ٦١٥ ألف برميل 
يوميا من النفط اخلام إلنتاج منتجات 
بترولية ذات قيمة عالية وزيت وقود 
منخفض الكبريت، وبلغت نسب االجناز 
في املشروع مراحل متقدمة، حيث يتوقع 

التشغيل خالل العام املقبل.
كما لدى الشركة مشروع استيراد 
الغــاز الطبيعي املســال الــذي يعتبر 
األول مــن نوعه في الكويــت، لتلبية 
احتياجات الســوق احمللــي املتزايدة 
من الوقود النظيف (الغاز الطبيعي) 
لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى 
احتياجــات مســتهلكني آخرين للغاز 
الطبيعي كمصافي النفط والصناعات 

البتروكيماوية.
إلى ذلك، تخطط الشــركة إلنشــاء 
مجمــع بتروكيماويات الــزور ليكون 

متكامال مع مشروع املصفاة.

قدمت أدنى األسعار في مناقصة طرحتها الشركة

ثبـات سـعر صـرف الدينـار خـط الدفـاع األول ضـد التضخـم وسـط اقتصـاد يعتمـد علـى االسـتيراد

٢٦ مليار دينار إصدارات سندات «املركزي» منذ توقف أدوات الّدين وعلى مدار ٣ سنواتالبنك تدّخل مبكرًا في مارس بخفض سعر اخلصم وإطالق صندوق البنوك ملكافحة «كورونا»

العقـد ميتد لنحو ٦ سـنوات من تاريخ بدايـة العمل مـع إمكانية متديده ملـدة عام إضافي إجراءات عودة الطلبة الكويتيني جلامعاتهم البريطانية وسفر املرضى للعالج ستكون أبسط

ملشاهدة الڤيديو
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الشيتان: حتديات «كورونا» االقتصادية 
تفوق األزمة املالية العاملية في ٢٠٠٨

انطلقــت أعمــال االجتمــاع الــوزاري 
السادس والثالثني للجنة الدائمة للتعاون 
االقتصادي والتجاري (الكومسيك)، أمس، 
برئاسة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، 
حيــث ترأس وزير املالية براك الشــيتان 
وفد الكويت املشارك، وحضر االجتماع كل 
من األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، 
والوزراء رؤساء وفود الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلســالمي، باإلضافة إلى 
رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.
ومت خــالل االجتمــاع مناقشــة آخــر 
التطــورات االقتصادية العاملية املرتبطة 
بڤيروس كوفيد-١٩ خاصة بالدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، كما مت رفع 
التوصيات التي أعدت من قبل كبار املوظفني 
في اجتماعهم التحضيري لالجتماع الوزاري 
الــذي انعقد خالل يومــي ١٨ و١٩ نوفمبر 
٢٠٢٠، ومت اعتمــاد تقاريــر فــرق العمل 
اخلاصة بالقطاعــات التالية (التجارة - 
النقل واالتصاالت - الزراعة - السياحة 
- التعــاون املالي - الفقر) التابع للجنة 
الدائمة للتعــاون االقتصادي والتجاري، 
واآلثار االقتصادية جراء كوفيد-١٩ على 

الدول اإلسالمية.
وألقى الشيتان رئيس املجموعة العربية 
خالل اجللسة االفتتاحية لالجتماع الوزاري 
للكومسيك كلمته قائال «إن الدول العربية 
تأثــرت بجائحة كوفيد-١٩ بشــكل كبير 
خاصــة قطاع الســياحة والنقل اجلوي، 
وأن دور منظمة التعاون اإلسالمي ممثلة 
باللجنــة الدائمــة للتعــاون االقتصادي 
والتجاري (الكومسيك) يكمن في التنسيق 
والتعاون مع جامعة الدول العربية لتبادل 
اخلبرات ملواجهة آثار جائحة كوفيد-١٩، 

واننا جنتمع اليوم في ظل متغيرات عاملية 
متســارعة بســبب هذه اجلائحــة، حيث 
حمل هذا العام نوعا جديدا من التحديات 
االقتصاديــة وهــو حتــدي مواجهة أزمة 
صحيــة والتي تختلف فــي طبيعتها عن 
األزمات السابقة التي واجهها االقتصاد من 
حيث شــدة األثر وسرعة انتقال العدوى 
وعدم القدرة على احلد من انتشــارها، ما 
تسبب في تأثر االقتصاد بصورة أكبر من 

األزمة املالية السابقة في ٢٠٠٨».
واستكمل قائال «إن الكومسيك أصبحت 
محفال يتبادل فيه الوزراء جتارب دولهم 
وخبراتهــم حــول كل القضايــا الدوليــة 
واإلقليمية، ونحن نؤكد اليوم أن الكويت 
انطالقا من اهتمامها بدعم العمل اإلسالمي 
املشترك، ستقدم ما في وسعها لدعم األجهزة 
املتخصصة وتقدمي العون لها للقيام بالدور 

واألنشطة املطلوبة».
يذكر أن الكومسيك أنشئت بناء على قرار 
مؤمتر القمة اإلسالمي الثالث املنعقد في 
١٩٨١، وعهد برئاستها إلى رئيس اجلمهورية 
التركية، وتعتبر الكومسيك محفال يضم 
وزراء املالــي واالقتصاد بالدول األعضاء 
في منظمــة التعاون اإلســالمي املعنيني 
برســم السياســات االقتصادية الوطنية 
الشاملة، ويتناول كل املواضيع االقتصادية 
والدوليــة واإلقليمية وانعكاســاتها على 

الدول األعضاء.
جديــر بالذكر أنه مت خــالل االجتماع 
الوزاري اخلامس والثالثني للجنة الدائمة 
للتعــاون االقتصــادي والتجاري ملنظمة 
التعاون اإلســالمي (الكومسيك) انتخاب 
الكويت كرئيــس للمجموعة العربية في 

الكومسيك ملدة ٣ سنوات.

خالل كلمته في اجللسة االفتتاحية لالجتماع الوزاري لـ «الكومسيك»

براك الشيتان

«مؤسسة البترول» توّقع
 اتفاقية تعاون مع هيئة «الصناعة»

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن 
توقيع اتفاقية تنسيق وتعاون مع الهيئة 
العامــة للصناعة، من أجل تعزيز العمل 
املؤسسي بني الطرفني وتوفير بيئة أعمال 
مشــجعة لروح املنافســة وترفع كفاءة 
اإلنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم.
وقالت املؤسســة في بيــان صحافي 
أمس ان توقيع االتفاقية يأتي انطالقا من 
حتقيق رؤية الكويت بأن تكون مركزا ماليا 
وجتاريا إقليميا وعامليا يستقطب العديد 
مــن األعمال التجاريــة والصناعية التي 
تؤدي إلى زيادة اإلنتاج ومنو االقتصاد 
احمللي، وقيام القطــاع الصناعي احمللي 
بدور أكبر في تنمية الصناعات املتعلقة 
بالقطــاع النفطي، حيــث مت وضع رؤية 
مؤسســة البترول الكويتيــة بأن تكون 
منوذجــا يحتذى في خلــق قيمة محلية 
تنافســية ومستدامة في القطاع النفطي 

وتعزيــز دور القطــاع اخلاص في خطة 
التنمية من خالل التعاون مع املعنيني في 

اجلهات احلكومية والصناعية.
وأضافت انــه انطالقا من دور الهيئة 
العامة للصناعة املتمثل في تنمية النشاط 
الصناعي في البالد والنهوض به واإلشراف 
عليه، قامت مؤسسة البترول بتوقيع تلك 
االتفاقية بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، والتي 
تهدف إلى تعزيز التعاون املؤسسي بني 
الطرفني مــن خالل وضع نظام عمل ذي 
كفاءة عالية يضمن سرعة اإلجناز وجودة 
األعمال، كما تهدف االتفاقية إلى توطني 
الصناعات النفطية في القطاع اخلاص من 
خالل ترويج الفرص االستثمارية خللق 
صناعات مغذية ومكملة ألنشطة وعمليات 
القطاع النفطي من جهة وتسهيل توفير 
األراضي الصناعية للفرص االستثمارية 

النفطية.

٣٫٣ ماليني ساعة عمل لتنفيذ األعمال
ذكرت شركة البترول الوطنية انه مت 
تدريب طواقم العمالة الوطنية من خالل 
ابتعاثهم إلى دورات فنية خارجية وميدانية 
كجزء من برامج التأهيل النظري والعملي 
لتحقيق التشــغيل اآلمــن، وقد بلغ عدد 
األيدي العاملة املاهرة باملوقع ذروته ٩٥٠، 
كمــا قدر عدد ســاعات العمل ٣٫٣ ماليني 

ساعة لتنفيذ األعمال اإلنشائية التالية:
٭ األعمــال املدنيــة حيــث بلغت كمية 
اخلرســانة ١٤ ألــف م٣، والترصيف ٢٨ 

ألف م٢.
٭ اجلســور والهيــاكل املعدنية والتي 

بلغت ٩٫٥ آالف طن.
٭ خطــوط األنابيــب وقدرها ٢٩٥ ألف 

بوصة قطرية.
٭ شبكة كهربائية بطول ٣٤٠ كلم.

٭ شبكة أنظمة التحكم بطول ١٧٣كلم.
٭ أعمال الصباغة، ٣٥ ألف م٢.

٭ أعمال العزل احلــراري والعزل ضد 
احلريق ٥٩ ألف م٢.

«A -» تصنيفًا ائتمانيًا نهائيًا عند «KIB» فيتش» متنح صكوك»

أعلنــت وكالــة فيتــش 
للتصنيف االئتماني عن منح 
صكوك بنك الكويت الدولي 
«KIB»، التي أصدرها بقيمة 
300 مليــون دوالر ضمــن 
 «Tier 2» الشــريحة الثانية
من قاعدة رأس املال، تصنيفا 
ائتمانيا نهائيا طويل األجل 
 ،«A-» عنــد (Long-term)
وذلك وفقا لتقريرها الصادر 
بتاريخ 24 نوفمبر اجلاري، 
حيث مت إصدار هذه الصكوك 
ضمــن برنامــج شــهادات 
الصكوك املوثوقة من خالل 
شــركة «كي أي بي صكوك 

ليميتد». 
وأوضح البنك في بيان 
صحافــي، أن هذه الصكوك 
تتوافــق مع معيار نســبة 
كفاية رأس املال (بازل 3)، 
ومت تســعيرها مبعدل ربح 
سنوي %2.375 علما بأنها 
صكوك متتد لغاية 10 سنوات 
وغيــر قابلــة لالســترداد 
ملــدة 5 ســنوات. كما قامت 
وكالــة فيتــش أيضا مبنح 
التصنيف االئتماني طويل/
 «A+/F1» قصير األجل عند
لبرنامــج الصكوك اخلاص 
بالبنك، التــي تنطبق فقط 
على الصكوك غير املضمونة 
والتي سيتم إصدارها حتت 

دبي الوطنــي كابيتال، بنك 
أبوظبي األول، شركة كامكو 
لالســتثمار، شــركة بيتــك 
كابيتال لالستثمار واملؤسسة 
اإلســالمية لتنميــة القطاع 
اخلاص كمديرين رئيسيني 
مشتركني وحافظي سجالت 

االكتتاب املشتركني.
جناح الصفقة

وتعليقا على هذا التصنيف، 

فخوريــن  كنــا  «لطاملــا 
بنجاحات «KIB» وسجله 
احلافــل باإلجنــازات فــي 
مجال الصفقات املالية، كما 
أننا راضون متاما عن هذا 
التقييــم االئتماني املمتاز 
لكل من صكوك البنك ضمن 
الشريحة الثانية لرأس املال 
وبرنامج إصدار الصكوك 2 
مليار دوالر والذي يعتبر 
أقــل بدرجتــني فقــط من 
التصنيف االئتماني طويل 
األجــل للبنــك واخلــاص 
بالعمــالت  بالتزاماتــه 
األجنبيــة (IDR) واملثبت 

.«(A+) عند الفئة
البد من اإلشارة إلى أن 
وكالة فيتش قامت بتثبيت 
التصنيف االئتماني طويل 
 (Long-term IDR) األجل
الدولــي  الكويــت  لبنــك 
(KIB) عنــد «+A» وكذلك 
الذاتيــة  القــدرة  تثبيــت 
-bb» للبنــك عنــد (VR)
» مــع نظــرة مســتقبلية 
«مســتقرة»، وذلــك وفقا 
لتقريرها الصادر بتاريخ 
14 سبتمبر 2020. علما بأن 
النظرة املستقبلية املستقرة 
لـ (KIB) تعكــس النظرة 
املســتقبلية للتصنيــف 
االئتماني السيادي للكويت.

قــال نائــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
للبنك رائد جواد بوخمسني: 
«يأتي هذا التصنيف االئتماني 
الذي صدر مؤخرا تأكيدا على 
جنــاح الصفقة التــي عقدها 
«KIB» ومــدى متيزها، حيث 
تعتبر هــذه الصكوك األعلى 
الشــريحة  تصنيفــا ضمــن 
الثانيــة فــي الكويــت ودول 
العربي، باإلضــــافة  اخلليج 
إلى كونها أول صكوك ضمن 
الشريحة الثانية لرأس املال 
تصدر بالدوالر األميركي في 
الكويت ويتم إدراجها للتداول 
في بورصة لندن (LSE)، مما 
املالــي   «KIB» يعــزز مركــز
ومكانته في أســواق رأسمال 

الدين اإلقليمية».
إلــى أن هــذه  وأشــار 
الصكوك املصدرة تساهم 
في تنويع قاعدته التمويلية 
أمــام  وحتســني مكانتــه 
املستثمرين الدوليني، حيث 
وصل مجموع املشاركة في 
هذه الصكوك ما يقارب 2.7 
مليار دوالر أميركي تقريبا، 
أي ما ميثل 9 أضعاف حجم 
الصكــوك املصــدرة، ومت 
توزيع أكثر من ٥٠٪ على 

املستثمرين الدوليني.
وأضــاف بوخمســني: 

التصنيف هو األعلى ضمن الشريحة الثانية بالكويت ودول اخلليج

رائد جواد بوخمسني

مظلة هذا البرنامج.
يذكر أن طرح «KIB» لهذه 
الشــريحة  الصكوك ضمن 
الثانية من رأس املال يأتي 
بالتعاون مع عدد من اجلهات 
املالية رفيعة املستوى محليا 
وإقليميــا ودوليــا والتــي 
تشمل: سيتي جروب وبنك 
ستاندرد تشارترد كمنسقني 
عامليني مشتركني، إلى جانب 
بنك بوبيــان، بنك اإلمارات 

العجمي: االنتهاء من مشروع «الوقود البيئي» منتصف ٢٠٢١

أحمد مغربي

البترول  أعلنت شــركة 
الوطنية الكويتية أمس عن 
تشغيل وحدة تقطير النفط 
اخلــام رقم ١١١ فــي مصفاة 
مينــاء عبــداهللا، وتعتبــر 
هــذه الوحدة هي األكبر من 
نوعها على مستوى الكويت، 
إذ تبلغ طاقتهــا التكريرية 

٢٦٤ ألف برميل يوميا.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
الرئيس التنفيذي للمشاريع 
في شركة البترول الوطنية 
م.عبــداهللا فهــاد العجمــي 
خالل مؤمتر صحافي عقدته 
الشــركة في مصفاة ميناء 
عبداهللا، ان التشغيل اآلمن 
ألكبــر وحدة تقطير للنفط 
اخلام في الكويت يعد حدثا 
اســتثنائيا ومت في ظروف 
اســتثنائية أيضــا تزامنت 
مع انتشار جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد في الكويت 
والعالــم، موضحــا ان هذه 
الوحدة تعتبر من الوحدات 
الرئيسية في مشروع الوقود 
البيئي داخل مصفاة ميناء 

عبداهللا.
أن  العجمــي  وأضــاف 
مشروع الوقود البيئي يعتبر 
مشــروع األرقام القياسية، 
وذلــك ابتداء مــن امليزانية 
التقديرية للمشروع والبالغة 
٤٫٦٨ مليارات دينار والتي 
تعــد مــن أكبــر امليزانيات 
املعتمدة للمشاريع التنموية 
في تاريــخ الكويت، مرورا 
مبراحل تنفيذ املشروع على 
مدار السنوات املاضية والتي 
تزامنت مع حتديات عديدة 
جنحت الشركة في جتاوزها.
وأشــار العجمي الى ان 
قيمة عقود املشروع بلغت 
٣٫٦٩ مليارات دينار، ويبلغ 
نصيب القطاع اخلاص من 
البيئــي  الوقــود  مشــروع 
نحو مليــار دينــار حاليا، 
ويتوقــع أن يصــل إلى ١٫٣ 
مليار دينار مع نهاية تنفيذ 
املشروع قريبا، موضحا أن 
حجم احملتــوى احمللي من 
املشروع سيصل إلى ٣٥٫٦٪ 

من إجمالي قيمة العقود.
ان  العجمــي  وذكــر 
«البترول الوطنية» جنحت 
في اســتكمال كافــة مرافق 
امليزانية  املشــروع ضمــن 
املعتمدة، حيث بلغ الصرف 
حتــى يومنا هــذا نحو ٤٫٤ 
مليارات دينــار، وما تبقى 
يعد أكثر من كاف الستكمال 

باقي أجزاء املشروع.
وأوضــح العجمــي ان 
البيئــي  الوقــود  مشــروع 
يتطلب حشــد أكثر من ١٠٠ 
ألف عامل إلجناز املشــروع 
وكذلك تنســيق دقيق على 
مدار الســاعة مــع عدد من 

في تســلم ١٠٥ وحــدات في 
مصفاة مينــاء االحمدي في 
شهر فبراير ٢٠٢٠، أما حزمة 
مصفاة ميناء عبداهللا رقم ١ 
فتم االنتهاء من نحو ١٩ وحدة 
مــن أصل ٢٩ وحــدة، مؤكدا 
انه مت االنتهاء من تسلم ٦٣ 
وحدة ضمن احلزمة الثانية 
من مصفاة ميناء عبداهللا في 

شهر أغسطس ٢٠٢٠.
وحدة التقطير اجلديدة

من جانبهــا، قالت نائب 
الرئيس التنفيذي للمصفاة 
م.وضحــة أحمــد اخلطيب 

النفط في البالد.
عبــر  انــه  وأضافــت 
تشغيل الوحدة رقم ١١١ فإن 
الوطنية» تؤكد  «البتــرول 
أنهــا تســير بثبــات نحــو 
تنفيذ التوجهات الرئيسية 
مؤسســة  الســتراتيجية 
البترول الكويتية، والهادفة 
إلى رفــع الطاقة التكريرية 
للقطاع والتي ســتصل إلى 
نحــو ١٫٦ مليــون برميــل 
يوميا مع تشــغيل مصفاة 
الزور اجلديــدة، فضال عن 
حتسني جودة املنتجات من 
املشتقات النفطية، لتتوافق 
مع املتطلبات واالشتراطات 
العاملية املتطورة، مشــيرة 
الى ان ذلك سيسهم في فتح 
أســواق جديــدة أمــام هذه 
املنتجات، الفتة الى ان ذلك 
ســيعمل على تعزيز مكانة 
الكويــت كإحدى أهم الدول 
املنتجة للنفط على مستوى 

العالم.
وأعربــت اخلطيــب عن 
الفخر بنجاح تشغيل الوحدة 
رغم الظروف االســتثنائية 
التي نعيشها ويعيشها العالم 
أجمع، والناجمة عن تفشي 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
مشــيرة في هذا الصدد الى 
أن فرق العمــل في مصفاة 
عبد اهللا أظهرت قدرا كبيرا 
مــن الكفاءة والقــدرة على 
صناعــة هذا النجــاح، بعد 
أن توجت جهودها املخلصة 
إلى  واجلبــارة بالوصــول 
هذا اليوم التاريخي، وذلك 
بعد عمليــات جتهيز دامت 
ألكثــر من عامني، مت خاللها 
اختبار وتشغيل مجموعة من 
األنظمة والوحدات املساندة 
الالزمة لبدء التشغيل الكلي 

اآلمن لهذه الوحدة.
وأشارت الى الدور املهم 
الــذي بذلتــه  واألساســي 
الكوادر الوطنية في كيفية 
جتاوز الصعاب، والتعامل 
بكفــاءة مــع هــذا الظــرف 
الطارئ، والنجاح الفائق في 
سد النقص في أعداد العمالة 
الوافــدة الذي تســببت به 
هذه اجلائحة، مثمنة جهود 
تلك الكــوادر والتي توجت 
بتشــغيل وجتهيز ما يزيد 
على ١١ مصنعا ونظاما، كان 
البد من تشــغيلها كمقدمة 

لتشغيل الوحدة رقم ١١١.
مصفــاة  ان  وأضافــت 
ميناء عبداهللا تصنف ضمن 
املســتوى الثالث في معيار 
تعقيــد عمليــات التكريــر 
عامليا، وهو املستوى األكثر 
صعوبة، حيث يتضمن تنوع 
الوحــدات التصنيعيــة من 
حيث التكنولوجيا والطاقة 
اإلنتاجية، وكذلك احلصول 
على درجة أعلى من القيمة 

املضافة للبرميل النفطي.

ان وحدة التقطير اجلديدة 
في مصفاة مينــاء عبداهللا 
تعد األكبــر من نوعها على 
مســتوى الكويت، إذ تبلغ 
 ٢٦٤ التكريريــة  طاقتهــا 
ألــف برميل يوميا، وهو ما 
ســيؤدي إلى زيادة الطاقة 
التكريرية اإلجمالية ملصفاة 
ميناء عبداهللا من ٢٧٠ ألف 
برميل، إلى ٤٥٤ ألف برميل 
يوميــا، وبذلــك فإنها متثل 
البوابة الرئيســية ملشروع 
الوقود البيئي في املصفاة، 
والذي يشــكل بدوره نقلة 
نوعية كبيرة لصناعة تكرير 

ً «البترول الوطنية» تدّشن وحدة تقطير النفط اخلام رقم ١١١ في مصفاة ميناء عبداهللا بطاقة ٢٦٤ ألف برميل يوميا

وحدة التقطير اجلديدة رقم ١١١ في مصفاة ميناء عبداهللا

عبداهللا العجمي ووضحة اخلطيب خالل املؤمتر الصحافي

اجلهات املسؤولة في الدولة، 
مشــيرا إلى أن عدد العمالة 
بلغ في أوقات الذروة نحو 
٥٣ ألــف عامــل من مختلف 
والعرقيــات  اجلنســيات 
واللغــات املختلفة، وهو ما 
يزيد مــن صعوبة التعامل 
مع ذلك العدد الهائل في مثل 

تلك املشاريع.
وفي ســؤال حول موعد 
تسلم باقي وحدات مشروع 
الوقود البيئي، قال العجمي 
انه يتوقع تســلم املشــروع 
نهائيا بحلول منتصف عام 
٢٠٢١، حيث جنحت الشركة 

بوخمسني: الصكوك تسهم في تنويع قاعدة «KIB» التمويلية وحتسني مكانته أمام املستثمرين الدوليني

مليار دينار نصيب القطاع اخلاص من املشروع حتى اآلن.. ونستهدف ٣٥٪ من إجمالي العقود

فخورون بنجاحات «KIB» وإجنازاته بالصفقات املالية.. وراضون عن التقييم االئتماني املمتاز للصكوك

١٠٠ ألف عامل إلجناز املشروع.. ووصلنا إلى ٥٣ ألفًا في أوقات الذروة لتنفيذ مختلف األعمال
اخلطيب: زيادة الطاقة التكريرية ملصفاة ميناء عبداهللا إلى ٤٥٤ ألف برميل يوميًا بعد تشغيل الوحدة
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عمومية «الصفاة لالستثمار» توافق على إعادة اإلدراج في «البورصة»
قال رئيس مجلس إدارة 
شــركة الصفاة لالســتثمار 
عبداهللا التركيت ان الشركة 
باتــت علــى أبــواب مرحلة 
جديدة مــن التطور والنمو 
في ظل اإلستراتيجية املتزنة 
التي تعمل من خاللها، مشددا 
علــى أن مجلــس اإلدارة لم 
يدخر جهدا في التعاون مع 
اإلدارة التنفيذية في سبيل 
إعــادة إدراج اســهم شــركة 
الصفاة لالستثمار في بورصة 
الكويت، خاصة بعد توفيق 
أوضاع الشــركة مبا يواكب 
املتطلبات والشروط الصادرة 
عن اجلهات الرقابية في هذا 

الشأن.
وأشــاد بتعاون اجلهات 
الرقابيــة املعنية ممثلة في 
وزارة التجــارة والصناعــة 
وهيئة أســواق املــال وبنك 
الكويــت املركزي، وبورصة 
الكويت، الفتا إلى أن ما تقوم 
بــه تلــك اجلهات مــن جهد 
يساعد بال شك الشركات على 
حتقيق املعادلــة باحملافظة 

لالستثمار، والتي تضمنت 
مناقشــة بنــد إعــادة إدراج 
الشركة في بورصة الكويت 
كخطوة أولى ضمن الترتيبات 
واإلجــراءات احملــددة لهــذا 
اخلصوص، السيما بعد ترقية 
إلى مرتبة  الكويتي  السوق 

لالستثمار، وذلك بعد أن طوت 
صفحــة تخللهــا الكثير من 
األحداث منها إجناز تسويات 
مالية مختلفة وإعادة هيكلة 
لألصــول تضمنــت تصفية 
الكيانات والتخارج  لبعض 

من البعض».

املساهمني، مؤكدا أن اجلهود 
املضنية التي قام بها مجلس 
اإلدارة بالتعاون مع اإلدارة 
التنفيذيــة وضعــت حجــر 
األســاس النطالقة الشركة، 
موضحا أن تلك اجلهود أتت 
بثمارها أخيرا، لتعود الصفاة 
لالســتثمار لتواكب مرحلة 
جديدة من النجاح والتطور 
واملنافســة التــي تفرضهــا 

أوضاع السوق.
العمليات التشغيلية

وأشار إلى أن صدور حكم 
محكمة التمييز بشــأن عقد 
الوكالة باالستثمار مع بنك 
قطر الوطني أثمر كثيرا مبا 
يعكس تلك اجلهود، خصوصا 
أن تلــك القضية قد تداولت 
باحملاكم ملدة تربو من الـ ١٠ 

سنوات.
ينعكــس  أن  وتوقــع 
احلكــم إيجابا علي األعمال 
التشغيلية اخلاصة بالشركة 
وربحيتها مبا يحقق األهداف 
املأمولة وفي مقدمتها تعظيم 

الناشئة.
التركيــت  ورحــب 
باملساهمني وجميع احلضور، 
حيث استهل حديثه بالقول: 
«اليــوم يعد مــن التواريخ 
الواجب تدوينها في مسيرة 
الصفــاة  شــركة  وحقبــة 

الصفــاة  ان  وتابــع 
لالستثمار باتت اليوم على 
أعتاب مرحلة جديدة مليئة 
بالتحديــات تتطلــب وعيا 
التدفقــات  كامــال لتوفيــر 
الالزمة للشــركة،  النقديــة 
وبالتالــي تعظيــم حقــوق 

األصــول وتنميــة حقــوق 
امللكية وبارك املســاهمون 
ووافقوا علــى إعادة إدراج 
الصفــاة  شــركة  أســهم 
لالســتثمار فــي بورصــة 
الكويــت مــن جديــد وفقا 

للضوابط املقررة.
وتوجه التركيت بالشكر 
لكل أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وجلميع 
العاملــني بالشــركة علــى 
املبذولة من قبلهم  اجلهود 
ملواجهة التحديات السابقة 
وعلى التنفيذ األمثل خلطة 
الشــركة ملســارها  عــودة 

الصحيح.
وأشــار إلــى أن مجلس 
إدارة الشــركة ومــن خالل 
توجهاتــــه وتطلعاتـــــه 
املستقبلية، والتزاما باخلطة 
واالستراتيجية املوضوعة 
مسبقا يهدف لتطوير أعمال 
الشــركة وزيــادة منوهــا 
واحلرص على تقدمي األفضل 
ملــا فيــه مصلحة الشــركة 

ومساهميها.

عقب توفيق أوضاع الشركة مبا يواكب املتطلبات والشروط الصادرة عن اجلهات الرقابية

عبداهللا التركيت مترئساً عمومية الشركةعبداهللا التركيت

علــى مقدراتهــا وحقــوق 
مساهميها.

إعادة اإلدراج

التركيــت  تصريحــات 
جاءت خالل انعقاد اجلمعية 
العموميــة لشــركة الصفاة 

أصبحنا على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب التركيز على األصول التشغيلية وتنمية التدفقات النقديةالتركيت: القادم أفضل ملساهمينا.. واإلدراج ثمرة تعاونهم مع اإلدارة واجلهاز التنفيذي للشركة

«كامكو إنفست»: ٩٨٧ مليون دوالر أرباح 
الشركات الكويتية املدرجة في الربع الثالث

قــال تقرير صــادر عن 
إنفســت  شــركة كامكــو 
إن إجمالــي صافــي أرباح 
الشــركات املدرجــة فــي 
بورصة الكويت عن فترة 
الربع الثالث من ٢٠٢٠ شهد 
انخفاضا ٣٠٫٤٪ ليصل إلى 
٩٨٧ مليــون دوالر مقابــل 
١٫٤٢ مليار دوالر في الربع 
الثالــث مــن ٢٠١٩. حيــث 
أعلنــت بعــض القطاعات 
من ضمنها البنوك والعقار 
والنقل واملواد األساسية عن 
أعلى معدل تراجع مطلق في 
األرباح على أساس سنوي 
والذي قابله جزئيا ارتفاع 
أربــاح قطاعــات اخلدمات 
املالية والسلع الرأسمالية 
واخلدمات االستهالكية التي 
ســجلت زيادة في األرباح 
على أساس سنوي في الربع 

الثالث من ٢٠٢٠.
إن  التقريــر  وأضــاف 
صافــي أرباح قطاع البنوك 
الكويتية انخفض بنســبة 
٤١٫٧٪ إلى ٤٨٢٫٨ مليون دوالر 
في الربــع الثالث من ٢٠٢٠ 
مقابــل ٨٢٨٫٤ مليون دوالر 
خالل الفترة نفسها من ٢٠١٩، 
حيث سجلت جميع البنوك، 
باســتثناء البنــك التجاري 
الكويتي، انخفاضا في صافي 
األرباح على أساس سنوي 
نتيجة لزيادة املخصصات 
على خلفية تفشــي جائحة 

كوفيد-١٩.
وباالنتقــال إلــى أرباح 
قطاع االتصــاالت، نالحظ 
تراجعها ١٣٫٤٪ لتصل إلى 
٢٠٩٫٢ ماليني دوالر عن فترة 
الربع الثالث من ٢٠٢٠ مقابل 
٢٤١٫٧ مليون دوالر في الربع 

الثالث من ٢٠١٩. 
وكان قطــاع العقار من 
أكثر القطاعات التي ساهمت 
في التأثير سلبا على ربحية 
البورصة الكويتية، إذ سجل 
القطــاع خســارة صافيــة 
قدرهــا ١٠٫٠ ماليــني دوالر 
في الربع الثالث من ٢٠٢٠ 
مقارنــة بصافي ربح ٨٣٫٥ 
مليــون دوالر فــي الربــع 

ملحــوظ مقارنــة بالربــع 
الثانــي مــن ٢٠٢٠ حيــث 
بــدأت االقتصادات احمللية 
في اخلروج من حالة اإلغالق 
بصورة مرحلية خالل هذا 
الربع. وانخفــض إجمالي 
صافي الربح بنسبة ٣٤٫٥٪ 
على أساس سنوي ليصل 
إلــى ٢٥٫١ مليــار دوالر في 
الربع الثالث من ٢٠٢٠ مقابل 
٣٨٫٢ مليار دوالر في الربع 

الثالث من ٢٠١٩.
ومــن حيــث معــدالت 
النمــو املتتالــي، بلــغ منو 
أرباح الشــركات اخلليجية 
الشــركات  باســتثناء   -
البحرينية - نحو ٨٠٪ أي 
أنها شهدت منوا مطلقا قدره 
١٠٫٩ مليارات دوالر. وجاء 
قطاع الطاقة فــي الصدارة 
بتســجيله أعلى معدل منو 
ربــع ســنوي، إذ ارتفعــت 
أربــاح القطاع مبقــدار ٤٫٩ 
مليارات دوالر أو ما نسبته 
٧٢٫٩٪ لتصل إلى ١١٫٥ مليار 
دوالر. تبعــه قطاع البنوك 
بنمو أرباحه بنسبة ٦٦٫٩٪ 
بعد أن أعلنــت البنوك عن 
ارتفاع إيراداتها وانخفاض 
املخصصــات ما ســاهم في 
تعزيز األربــاح. كما بلغت 
أرباح قطاع املواد األساسية 
٦٣٤٫٥ مليــون دوالر خالل 
هذا الربع مقارنة بتسجيله 
خلسائر في الربع الثاني من 
٢٠٢٠. من جهة أخرى، كان 
التراجــع األكبر من نصيب 
قطاعي التأمني والعقار، حيث 

انخفضت أربــاح القطاعني 
علــى أســاس ربع ســنوي 
٣٦٫٨٪ و٢٢٫٤٪، على التوالي.
املالــي  األداء  وكان 
للشركات اخلليجية مقارنة 
بالعام املاضي سلبيا على 
وواصــل  واســع  نطــاق 
تراجعاته احلادة. وسجلت 
أرباح الشركات السعودية 
أعلى معــدل انخفاض من 
حيث القيمة املطلقة، حيث 
تراجعت أرباحها مبقدار ١٠٫٢ 
مليارات دوالر أو ما نسبته 
٣٧٫٠٪ على أساس سنوي 
لتصل إلى ١٧٫٤ مليار دوالر 
في الربع الثالث من ٢٠٢٠. 
الربح  وباســتثناء صافي 
ربع السنوي الذي سجلته 
أرامكو السعودية  شــركة 
والــذي انخفــض بنســبة 
٤٤٫٥٪، تراجع إجمالي أرباح 
الشركات السعودية بوتيرة 
أقل بكثير بلغت نسبة ١١٫٩٪ 

على أساس سنوي. 
الشــركات  وتبعتهــا 
املدرجة في بورصتي دبي 
والكويــت، بانخفاض ١٫٨ 
مليار دوالر و٤٣٠٫٦ مليون 
دوالر، ما ميثــل انخفاضا 
علــى  و٣٠٫٤٪،   ٪٥٩٫٢
التوالي، على أساس سنوي. 
في املقابل، أعلنت الشركات 
املدرجة في سوق أبوظبي 
املالي عن أقل معدل تراجع 
في األرباح على أساس ربع 
سنوي بنسبة ٢٫٩٪، حيث 
بلغت قيمــة األرباح ٢٫٣٩ 

مليار دوالر.

بانخفاض ٣٠٫٤٪.. و٢٥٫١ مليار دوالر أرباح الشركات اخلليجية
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الثالث من ٢٠١٩. 
وسجل قطاع اخلدمات 
املالية صافــي ربح ١٦٠٫٦ 
مليون دوالر للربع الثالث 
من ٢٠٢٠ مقابل ٣١٫٩ مليون 
دوالر للربــع الثالث ٢٠١٩. 
وارتفع صافي أرباح شركة 
بورصة الكويــت لألوراق 
املاليــة بنحــو ٥ أضعاف 
ليصــل إلــى ٥٣٫٣ مليون 
دوالر مقابــل صافــي ربح 
٩٫٩ ماليني دوالر في الربع 
الثالــث مــن ٢٠١٩ بدعــم 
مــن زيادة صافــي األرباح 
التشــغيلية علــى خلفية 
االســتحواذ علــى شــركة 
املقاصة الكويتية وتغيير 
ملكيتها من شــركة زميلة 

إلى شركة تابعة. 
من جهة أخرى، سجلت 
شــركة نــور لالســتثمار 
املالــي صافــي ربــح قدره 
١٤٫٢ مليــون دوالر مقابــل 
٥٫٦ ماليني دوالر في الربع 
الثالث مــن ٢٠١٩. ويعزى 
ارتفــاع صافــي الربح إلى 
زيادة حصة نتائج بعض 

الشركات الزميلة.
الشركات اخلليجية

وأشــار التقرير الى أن 
األربــاح املعلنــة مــن قبل 
الشــركات املدرجــة فــي 
بورصــات دول مجلــس 
اخلليجــي  التعــاون 
ظلــت منخفضــة مقارنــة 
التاريخيــة،  باملســتويات 
إال أنها كشفت عن حتسن 

«الدراسات املصرفية» : نهدف لتأسيس 
جيل محترف من الكوادر الوطنية

املعهد كّرم خريجي برنامج «قادة األمن السيبراني»

الرفاعي في لقطة جماعية مع املشاركني بالبرنامج

الذهب يرتفع مدعومًا بضعف الدوالر
رويترز: ارتفع الذهب خالل تعامالت 
أمس بعد أن شهد تراجعا في اجللسات 
السابقة، إذ عوض ضعف الدوالر التحول 
لألسهم وأصول عالية املخاطر في ظل 
تفاؤل بتعاف اقتصادي بفضل لقاحات 

لڤيروس كورونا.
وصعد الذهب في السوق الفورية 
٠٫٢٪ إلى ١٨١١ دوالرا لألوقية (األونصة)، 
وكان قد هبط الثالثاء ألقل مستوى منذ 

١٧ يوليو عند ١٨٠٠٫٠١ دوالر.
وارتفعت عقــود الذهب األميركية 
اآلجلة أيضا ٠٫٢٪ إلى ١٨٠٨٫٨٠ دوالرات. 
ونزل مؤشــر الدوالر ٠٫٢٪، ما يجعل 
الذهب أرخص حلاملي العمالت األخرى. 
وتقلص أسعار الفائدة املنخفضة تكلفة 
الفرصة حليــازة الذهب الذي ال يدر 
عائدا. وارتفع الذهب أكثر من ١٨٪ هذا 
العــام بفضل وضعه كأداة حتوط في 

مواجهة التضخــم الذي حفزه إطالق 
برامج حتفيز مالي ضخمة عامليا.

وقال «غولدمان ساكس» إن األسعار 
ينبغي أن ترتفع مجددا «مع ظهور مزيد 

من الدالئل على التضخم».
وارتفعــت الفضة ٠٫٥٪ إلى ٢٣٫٣٧ 
دوالرا لألوقية، في حني نزل البالتني 
إلــى ٩٥٨٫٦٧ دوالرا، وهبــط   ٪٠٫٣

البالديوم ٠٫٨٪ إلى ٢٣٢٩٫٥٠ دوالرا.

حتت رعاية محافظ بنك 
الكويــت املركــزي ورئيس 
مجلس إدارة معهد الدراسات 
املصرفية د.محمد الهاشل، قام 
املدير العام ملعهد الدراسات 
املصرفية د.يعقوب الرفاعي 
بتكرمي خريجي برنامج «قادة 
األمن السيبراني» املجموعة 
الثانية، وذلك في ٢٣ نوفمبر 

اجلاري مبقر املعهد.
وأوضح االحتاد في بيان 
صحافي، أن البرنامج شارك 
فيه نخبــة مــن الكويتيني 
والعاملــني  املتخصصــني 
في مجــال أمــن املعلومات 
وحماية الشــبكات من: بنك 
الكويت املركزي، بنك الكويت 
التمويــل  الوطنــي، بيــت 
الكويتــي، بنــك اخلليــج، 
بنك برقان، البنك التجاري 
الكويتي، بنك بوبيان، والبنك 
األهلي، البنك األهلي املتحد، 

بنك وربة.
كما شارك في هذا البرنامج 
مجموعــة مــن العاملني في 
مؤسسات مختلفة مثل: وزارة 
التعليم  اخلارجيــة، وزارة 
العالــي، ديوان احملاســبة، 
الهيئــة  األشــغال،  وزارة 
العامــة للتعليم التطبيقي، 
العامة لالســتثمار،  الهيئة 
الهيئــة العامــة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات، شــركة 
الكويــت، وشــركة  نفــط 
زين لالتصــاالت. باإلضافة 
الــى مشــارك واحــد بصفة 

شخصية.
الــى  االحتــاد  وأشــار 

بهدف تأسيس جيل من القادة 
احملترفني والفنيني القادرين 
على تطوير البرامج املناسبة 
حلماية أنظمة املعلومات في 
القطاع املصرفي واملالي في 
الكويت، وفق أحدث التقنيات 
وأفضل املمارسات املستخدمة 

فــي مجال أمــن املعلومات، 
والعمل على تطوير الكوادر 
الوطنية لتكون قادرة على 
العمل بحرفية عالية. حيث 
مت تدريب املشاركني وصقل 
مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، 
ما ســاهم في رفع كفاءتهم 
اإلنتاجية وتطوير قدراتهم 

العملية في هذا املجال.
وجتدر اإلشــارة إلى أن 
محافظ بنك الكويت املركزي 
ورئيس مجلس إدارة معهد 
الدراسات املصرفية د.محمد 
الهاشــل قد أعلن عن إطالق 
هذا البرنامج في ١٦ ديسمبر 
٢٠١٨، وذلــك ضمــن إطــار 
الكويت  اســتراتيجية بنك 
املركــزي لتنميــة الكــوادر 
الوطنية في القطاع املصرفي 
الوطنــي وبناء  واالقتصاد 
القــدرات الفنية فــي مجال 

أمن وتقنية املعلومات.

د.يعقوب الرفاعي مكرما أحد اخلريجني

أن برنامــج «قــادة األمــن 
السيبراني» هو أحد برامج 
مبادرة «كفاءة» التي أطلقها 
املركــزي  الكويــت  بنــك 
بالتعاون مع البنوك الكويتية 
ويشرف على تنفيذه معهد 
الدراسات املصرفية، وذلك 

٤٨٢٫٨ مليـون دوالر صافـي أرباح قطـاع البنـوك الكويتية.. بتراجـع ٤١٫٧٪

«إكسون» تخّفض توقعاتها ألسعار النفط لـ ١٠ سنوات
رويترز: أوردت صحيفة وول ستريت 
جورنال أمس، نقال عن وثائق داخلية لشركة 
إكسون، إن شركة النفط األميركية العمالقة 
خفضــت توقعاتها ألســعار النفط ملعظم 
العشر سنوات املقبلة. وقال تقرير الصحيفة 
إن الشركة خفضت توقعاتها ألسعار النفط 
لكل من السنوات السبع املقبلة بني ١١ و١٧٪ 
وذلك في إطار عملية تخطيط مالي داخلية 
أجريت خــالل اخلريف. وواصلت العقود 
اآلجلة للنفط مكاســبها، كما بلغت أسعار 
خام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس، إذ 
دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس 
كورونا اآلمال في تعاف أسرع للطلب على 
النفــط، في حني تلقــى الرئيس األميركي 
املنتخب، جو بايدن، الضوء األخضر للبدء 

في العملية االنتقالية لقيادته.
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«بوبيان».. ١٦ عامًا من النجاح وحتقيق اإلجنازات

يحتفل بنك بوبيان خالل 
الشهر اجلاري مبرور ١٦ عاما 
على انطالقه في عام ٢٠٠٤ بعد 
أن أعلن عن تأسيســه كثاني 
البنــوك اإلســالمية من خالل 
أكبر طرح لألسهم للمواطنني، 
حيــث اعتبر وقتها األكبر في 
تاريخ الكويت برأســمال ٧٦ 

مليون دينار.
البنــك فــي بيــان  وقــال 
صحافي، انه علــى مدار هذه 
الســنوات جنح بنــك بوبيان 
في تأكيــد مكانته كواحد من 
أهم البنــوك الكويتيــة التي 
اســتطاعت أن حتقــق الكثير 
من اإلجنازات والنجاحات على 
مستوى السوق احمللية على 

الرغم من قصر عمرها.
أكبر اكتتاب في تاريخ الكويت 

جــاء طــرح أســهم بنــك 
بوبيان في عــام ٢٠٠٤ ليمثل 
وقتها أكبر طرح لألســهم في 
تاريخ الكويت بلغ حينذاك ٧٦ 
مليون دينار حيث مت فتح باب 
االكتتاب في أسهم البنك بناء 
على املرسوم األميري اخلاص 
بتأســيس شــركة مســاهمة 
كويتيــة عامــة باســم «بنك 
بوبيان»، وبلغ رأسمال البنك 
حســب املرســوم ١٠٠ مليون 
دينــار (مليــار ســهم) كانت 
حصة الهيئة العامة لالستثمار 
منها ٢٠٪ ومؤسسة التأمينات 
االجتماعية ٤٪ والباقي ٧٦٪ 

طرحت لالكتتاب العام.
وصدر في سبتمبر ٢٠٠٤ 
قرار وزير التجارة والصناعة 
بتأسيس بنك بوبيان كشركة 
مساهمة، إال أنه كونه مصرفا 
أو بنكا فإنه كان يتعني صدور 
قرار خاص من وزارة املالية، 
وبالفعل فقد صدر القرار رقم 
٢٣ لســنة ٢٠٠٤ بتاريــخ ٢٨ 
نوفمبر ٢٠٠٤ بتسجيل البنك 
في سجل البنوك اإلسالمية لدى 

بنك الكويت املركزي.
ومثل عام ٢٠٠٥ االنطالقة 
الفعلية للعمليات التشغيلية 
للبنك، حيث كانت البداية بعدد 
محدود من املوظفني بدأوا العمل 
من خالل مجموعة من املكاتب 
املؤجرة في مبنى صغير يقع 
في قلب العاصمة حيث شهد 
البنك مجموعة من التطورات 

املهمة.
مرحلة إعادة البناء واالنطالق

ميكن التأريخ لهذه املرحلة 
منذ أغسطس ٢٠٠٩ مع وجود 

ديسمبر املقبل سيشهد وضع حجر األساس للمبنى الرئيسي اجلديد للبنك

إحدى أهم خدمات البنك «مساعد»

«PRIME» حساب الشباب

فرع بنك بوبيان

حملة نور بوبيان إلعادة البصر

املســبوق في قاعــدة العمالء 
ممن يستخدمون هذه القنوات 
سواء عبر املوقع اإللكتروني 
النقــال  الهاتــف  أو تطبيــق 
 ،(Boubyan Mobile Banking)

والذي تضاعف خالل السنوات 
األخيــرة مقارنة بنســب منو 
معتدلة لدى املصارف األخرى.

وعلى مدار سنواته األخيرة، 
حصد البنك عشرات اجلوائز 

فــي مختلف املجــاالت، إال أن 
أكثرها أهمية جائزة أفضل بنك أكثرها أهمية جائزة أفضل بنك 
إســالمي في العالم في مجال 
الرقمية  اخلدمات املصرفيــة 
Best Islamic Digital BankBest Islamic Digital Bank

من مؤسسة غلوبل فاينانس 
العامليــة إلــى جانــب جوائز 
مؤسسة سيرفس هيرو خلدمة مؤسسة سيرفس هيرو خلدمة 
العمالء ســواء على مستوى 
البنــك اإلســالمية أو القطاع 

اخلاص الكويتي.
أعلى نسبة كوادر وطنية

يعتبــر بوبيان مــن أعلى 
القطــاع اخلاص  مؤسســات 
توظيفا للعمالة الوطنية والتي توظيفا للعمالة الوطنية والتي 
وصلت إلى حوالي ٧٦٫٥وصلت إلى حوالي ٧٦٫٥٪، في ٪، في 
الوقت الذي يسعى فيه البنك 
إلى استقطاب الكوادر النسائية إلى استقطاب الكوادر النسائية 
حيث بلغت نســبة املوظفات 
٢٦٪ من إجمالي القوى العاملة ٪ من إجمالي القوى العاملة 

على مستوى البنك.
املســؤولية  املســؤولية ومتثــل  ومتثــل 
االجتماعيــة وخدمة املجتمع 
الكويتــي حجــر الزاويــة في 
تعامــالت البنك مــع مختلف 
الشــرائح مســاهمة منــه في 
التنمية، لذا كان للبنك السبق التنمية، لذا كان للبنك السبق 
في إطالق العديد من املبادرات في إطالق العديد من املبادرات 
االجتماعيــة ودعم الكثير من 
األنشطة والفعاليات املوجهة 

ملختلف الشرائح.
وتعتبر مبادرة نور بوبيان وتعتبر مبادرة نور بوبيان 
املبادرات االجتماعية  أيقونة 
واإلنسانية للبنك التي تؤكد 
ســعيه للعمل اخليري خارج 
الكويت من خالل قيامه بإجراء الكويت من خالل قيامه بإجراء 
عمليات جراحية إلعادة البصر عمليات جراحية إلعادة البصر 
امليــاه  مبــرض  للمصابــني 

البيضاء في افريقيا.

إدارة تنفيذيــة جديدة للبنك 
بقيادة الرئيس التنفيذي عادل 
عبدالوهــاب املاجد في أعقاب 
حصول البنــك الوطني على 
موافقــة بنك الكويت املركزي 
بشــراء مــا نســبته ٤٠٪ من 
أســهم بنــك بوبيــان ليكون 
ذراعــه اإلســالمية ليتقــدم 
بعدها الوطني بطلب آخر لرفع 

النسبة إلى ٦٠٪.
البنــك  وضــع  وقتهــا 
استراتيجية مبشاركة واحدة 
من أكبر اجلهات االستشارية 
العاملية اعتمدت على العودة 
إلى أساسيات العمل املصرفي 
والتركيز على السوق احمللي 
من خالل إعادة رســم خارطة 
خدمــات  وتقــدمي  الفــروع 
ومنتجات جديــدة والتركيز 

على خدمة العمالء.
البنك الرقمي األول 

شــهد العام احلالي مرور 
العالــم والكويــت بجائحــة 
ڤيروس كورونا والتي غيرت 
الكثير من املفاهيم والسلوكيات 
التي تعودنــا عليها في وقت 
متكن فيــه بنك بوبيان بحمد 
اهللا من التعامل مع هذه األزمة 
باحترافية عاليــة، خاصة ما 
يتعلق بخدمــة العمالء خالل 
فترتي احلظر اجلزئي والكلي 
بفضل اســتثمارات البنك في 
قطــاع اخلدمــات املصرفيــة 
الرقمية والتي أتت ثمارها من 
خالل تلبية احتياجات العمالء 

املختلفة.
وانعكس جناح البنك في 
مجــال اخلدمــات املصرفيــة 
النمــو غيــر  الرقميــة فــي 

«بوبيان» ميتلك أعلى نسبة من الكوادر الوطنية على مستوى القطاع اخلاص الكويتي بـ ٧٧٪
البنك استحوذ على لقب أفضل بنك إسالمي بالعالم في اخلدمات املصرفية الرقمية ملدة ٦ سنوات

أزمة «كورونا» أثبتت جناح وُبعد النظر باالستثمار في اخلدمات الرقمية لتلبية احتياجات العمالء

أين تكمن قوة «بوبيان»؟

مؤشرات قوية
االستحواذ على ٧١٪ من بنك لندن 

والشرق األوسط 

انطالق تنفيذ املبنى اجلديد
٭ االستراتيجيات الواضحة التي تضعها 

أكبر شركات االستشارات العاملية.
٭ العودة إلى أساسيات العمل املصرفي.

٭ الطلب املتنامي في السوق الكويتي 
علــى اخلدمــات واملنتجــات املالية 

اإلسالمية.
٭ االستثمار في املوارد البشرية.

٭ االســتثمار بقوة فــي اخلدمات 
املصرفية الرقمية منذ سنوات.

٭ الفريق التنفيذي عالي املستوى.
٭ التركيز على خدمة العمالء.

٭ السرعة في اإلجناز وتنفيذ األفكار.
٭ إطالق األفــكار اإلبداعية والعمل 

املستمر على االبتكار.

جنــح البنك على مدار الســنوات 
املاضيــة من حتقيق منــو كبير في 
مؤشراته املالية، حيث ارتفعت األصول 
املجمعة ملجموعة بنك بوبيان حتى نهاية 
سبتمبر من العام احلالي إلى ٦٫٣ مليارات 
دينار بنسبة منو تصل إلى ٢٥٪. وبلغت 

ودائع العمالء٥٫١ مليارات دينار بنسبة 
منو تصل إلى ٢٤٪، فيما بلغت محفظة 
التمويل ٤٫٦ مليارات دينار بنســبة 
منو تصل إلى ٢٨٪، وبلغت اإليرادات 
التشغيلية ١٢٣ مليون دينار بنسبة منو 

تصل إلى ١٣٪.

خالل عام ٢٠٢٠خالل عام ٢٠٢٠ جنح بنك بوبيان إقليميا وعامليا في تغطية االكتتاب في أول  جنح بنك بوبيان إقليميا وعامليا في تغطية االكتتاب في أول 
إصدار صكوك أولية غير مضمونة حتت مظلة برنامج الصكوك مبجموع طلبات إصدار صكوك أولية غير مضمونة حتت مظلة برنامج الصكوك مبجموع طلبات 
يناهز ٤٫٦يناهز ٤٫٦ مليارات دوالر أي اكثر من ٦ مليارات دوالر أي اكثر من ٦ أضعاف املبلغ املستهدف (٧٥٠ مليون  مليون 
دوالر) والتي مت إدراجها في بورصة ايرلندا. كما جنح بوبيان في اســتكمال 
استحواذه على أسهم إضافية في بنك لندن والشرق األوسط متثل ٤٥٫٢٥٪ 
تقريبا، ليصبح اإلجمالي بعد إضافة األســهم اململوكة ملجموعة بنك بوبيان 
حوالي ٧١٪ تقريبا من األسهم العادية املصدرة لبنك لندن والشرق األوسط.

شهد العام احلالي انطالق عملـــــيات الــــحفر والبناء في املبنى 
اجلديد للبنك الذي يتــــوقع أن يكون جاهزا الستقبال موظفي بوبيان 
 آالف 
بوبيان 

خالل ٤ ســنوات، حيث مت تصميم املبنى الذي يقع على مساحة ٤
متر مربع ليكون مبنزلة أيقونة فنية مستوحاة من شعار البنك. 

تطور أرباح وأصول بنك بوبيان منذ ٢٠١٢
٢٠١٢٢٠١٤٢٠١٦٢٠١٨٢٠١٩املؤشر

صافي األرباح 
١٠٢٨٫٢٤١٫١٥٦٫١٦٢٫٦(مليون دينار)

إجمالي األصول 
١٫٩٢٫٦٣٫٥٤٫٣٥٫٣(مليار دينار)

جائزة أفضل بنك إسالمي للخدمات املصرفية الرقمية
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«باكو» تسيطر على احلزام األمني لـ «قره باغ»

«تكامل السوق املوحدة» يقف
حجر عثرة أمام اتفاق «ما بعد بريكست»

احلوثيون يوافقون على خطة أممية لتفّقد 
الناقلة «صافر» املتهالكة قبالة سواحل اليمن

عواصــم - وكاالت: اســتعادت أذربيجان 
السيطرة أمس، على مقاطعة كالباجار املجاورة 
إلقليم ناغورني قره باغ االنفصالي، وهي ثاني 
مقاطعــة من أصل ثالث وافقــت أرمينيا على 
سحب قواتها منها بعد التوصل إلى اتفاق وقف 
إلطالق نار أنهى معارك استمرت ستة أسابيع 

في هذه املنطقة املتنازع عليها.
وقالت وزارة الدفــاع في باكو في بيان إن 
«وحدات من اجليش األذربيجاني دخلت مقاطعة 

كالباجار في ٢٥ نوفمبر» مبوجب االتفاق.
وكان من املفترض أن تسلم يريفان مقاطعة 
كالباجــار الواقعة بني قره بــاغ وأرمينيا، في 
١٥ نوفمبر، لكن باكو أرجأت العملية ومنحت 
اجلانب األرميني مهلة عشــرة أيام إضافية لـ 

«دواع إنسانية».
ووعــد الرئيــس األذربيجاني فــي خطاب 
تلفزيونــي بالدفاع عن «اإلرث الوطني» الذي 
متثله املعالم األثرية الدينية الكثيرة في كالباجار 
وانتقد األرمــن «إلضرامهم النار في الغابات» 

و«إحراق منازل لم يبنوها» قبل رحيلهم.
وعلــى غرار مقاطعة أغدام التي تســلمتها 
باكو في ٢٠ احلالي ومقاطعة التشني املفترض 
أن تتسلمها في األول من ديسمبر، فإن مقاطعة 
كالباجــار هي جــزء من احلــزام األمني الذي 
شكلته القوات األرمينية حول قره باغ، اإلقليم 
االنفصالي الذي تقطنه غالبية أرمنية. وسيطرت 
باكو عسكريا على أربع مقاطعات أخرى ضمن 
املنطقــة العازلة، أثنــاء املعارك. الى ذلك، قال 
رئيس الوزراء األرمني نيكول باشينيان امس، 
إن بقاء قوات حفظ السالم الروسية في إقليم 
قره باغ لن يقتصر على فترة واحدة مدتها ٥ 
سنوات. ونقلت قناة (روسيا اليوم) اإلخبارية 
قوله «إنه من الضروري في الوقت املناســب 
إقامة ضمانات لألمن واالستقرار في املنطقة، 
لكــن مبا أن نزاع قره بــاغ طويل، ال أعتقد أن 
بقاء قوات حفظ الســالم الروســية سيقتصر 
على ٥ ســنوات»، مشيرا إلى أنه ميكن متديد 

هذه الفترة تلقائيا.

بروكسل - أ.ف.پ: أكدت رئيسة املفوضية 
األوروبية أورسوال فون دير اليني امس، أن 
اتفاقا جتاريا محتمال ملرحلة ما بعد خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي «بريكست» 
بــني التكتــل ولنــدن يجــب أال يؤثــر على 
«تكامل السوق املوحدة». وقالت أمام النواب 
األوروبيــني في وقت أصبحــت املفاوضات 
فــي مرحلتهــا األخيرة «ســنفعل كل ما في 
وسعنا للتوصل إلى اتفاق. نحن مستعدون 
إلثبات حســنا االبتكاري». وأضافت «لكننا 
لســنا مســتعدين لتقويض تكامل ســوقنا 
املوحدة» خصوصا احترام معاييرها البيئية 
واالجتماعية واملالية أو املساعدات احلكومية.

وشددت فون دير اليني على ضرورة وضع 

آليات في االتفاق املستقبلي في حال انحرف 
االحتاد األوروبي أو بريطانيا مع الوقت عن 
املعايير املشتركة املتفق عليها. وقالت «الثقة 

جيدة، لكن القانون أفضل».
وتطالب بروكسل بآلية تسمح لها باتخاذ 
تدابير مضــادة فورية وأحادية اجلانب في 
حال حصل تغيير مفاجئ للمعايير من جانب 
أحد الطرفني لتجنب حصول أي منافسة غير 

عادلة، األمر الذي ترفضه اململكة املتحدة.
وذكرت فون دير اليني بأن هذه الضمانات 
فيما يخص املنافسة العادلة هي إحدى النقاط 
الثالث التي تعرقل املفاوضات، باإلضافة إلى 
مسألة وصول األوروبيني إلى املياه البريطانية 

وحوكمة االتفاق املستقبلي.

عواصمـ  رويترز: وافقت ميليشيات احلوثي 
في اليمن على خطة لألمم املتحدة لتفقد وتقييم 
حالة ناقلة نفط متهالكة تقف قبالة ســواحل 
البــالد وتنذر بتســريب ١٫١ مليون برميل من 

النفط اخلام إلى البحر األحمر.
وقال ستيفان دوجاريك املتحدث باسم األمم 
املتحــدة للصحفيــني إنه مــن املتوقع وصول 
الطاقم واملعدات إلى الناقلة بحلول نهاية يناير 
أو مطلــع فبراير املقبلني. واضاف «ميثل ذلك 
خطــوة مهمة في هذا العمل شــديد األهمية»، 
الفتا أنه مت تسلم اخلطاب يوم السبت املاضي.

وحذرت األمم املتحدة من أن الناقلة «صافر»، 
التي جنحت منذ ٢٠١٥، قد تتسبب في تسريب 
أربعة أمثال كمية النفط التي تسربت بعد كارثة 
الناقلة إكســون فالديز قرب أالسكا في ١٩٨٩، 

لكن احلرب في اليمــن عقدت جهود الوصول 
إلى الناقلة.

وذكــر دوجاريك أن اخلبراء ســيفحصون 
الناقلة وقد يجرون صيانة بسيطة.

وتابــع أن األمم املتحــدة لديها خطة لكنها 
حتتاج لشراء معدات واحلصول على تصاريح 
وهو ما يتطلب وقتا، وقال «أكدت جماعة احلوثي 
أنها ســتوفر لنا كافة التســهيالت الضرورية 
لضمان نشر فريق اخلبراء بأسرع ما ميكن».

وقال مايكل آرون الســفير البريطاني لدى 
اليمن امس على تويتر «االتفاق على السماح 
للوصول إلى الناقلة صافر محل ترحيب (وقد 
تأخــر عن موعده). إن جعلها آمنة في أســرع 
وقت ممكن سيمنع حدوث كارثة بيئية ضخمة 

محتملة».

أرمينيا: بقاء قوات حفظ السالم الروسية لن يقتصر على ٥ سنوات

محمد بن راشد: التطوير في عهد السيسي يحقق قفزات 
ورؤية ٢٠٣٠ بقيادة محمد بن سلمان تنافس العاملية

بايدن يرفض أن يكون نسخة من أوباما: نواجه عاملًا مختلفًا

أطلقت قبل نحو عام جائزة 
للتميــز احلكومــي العربي 
بالتعاون مع جامعة الدول 

العربية.
حيــث أعلنت اســتقبال 
٥٠٠٠ مشــاركة حكوميــة 
الختيار أفضل وزير عربي 
وأفضل وزارة وأفضل محافظ 
وغيرها، ومت استثناء اإلمارات 

من املشاركة للحيادية.

وهو منصب شغله على الدوام 
رجال.

وأوضــح فــي مقابلة مع 
«أن بي سي» هي األولى منذ 
انتخابه «نواجه عاملا مختلفا 
متاما. لقد غير الرئيس ترامب 
املعطى. أصبحت اميركا أوال 

وأصبحت اميركا وحيدة».
وبعد اعطاء ترامب الضوء 
األخضر لعملية االنتقال إلى 
رئاســة بايدن رغــم اصراره 
على إنكار الهزمية، سيتمكن 
بايدن أخيرا من الوصول إلى 
املعلومــات املصنفة ســرية 
فــي مجال الدفاع على ما قال 
الرئيس املنتخب في مقابلته 

مع «أن بي سي».
وأشار خالل هذه املقابلة 
إلــى أن العمليــة االنتقاليــة 
«بدأت بالفعل. لم يسجل أي 
اســتياء حتى اآلن وال أتوقع 

أن يسجل» الحقا.
وأكد بايدن املخضرم في 
مجال السياسة «أريد أن يكون 
هذا البلد موحدا» من جديد.

وقال بايدن إنه فوجئ في 
اتصــاالت مع زعماء نحو ٢٠ 
دولة «مبدى تطلعهم إلى عودة 
الواليات املتحدة لتأكيد دورها 

التاريخي كزعيمة للعالم».
وقــال بايدن إن العمل مع 
احللفــاء يســاعد فــي جعل 
أميــركا آمنــة دون االنخراط 
في «حروب غير ضرورية». 
ولم يشــر إلــى احلــرب في 
أفغانســتان، أطول احلروب 
الواليــات  التــي خاضتهــا 
املتحدة، فيما يتحرك ترامب 
القــوات األميركية  لتقليص 

هناك.
من جهته، يعتزم ترامب أن 
يعفو عن مستشاره السابق 
لألمــن القومــي مايــكل فلني 
الذي وافق العــام ٢٠١٧ على 
اإلقرار بتهمة الكذب على مكتب 
التحقيقات الفدرالي (اف بي 
آي) بخصوص اتصاالته مع 
ديبلوماســي روسي، على ما 
أفادت وسائل إعالم أميركية.

ال  العــرب..  احلكوميــني 
تطويــر  عــن  تتوقفــوا 
مؤسساتكم.. استقرار عاملنا 
العربي.. وتطور اقتصاده.. 
وازدهــار حياتــه.. وبنــاء 
مستقبل أبنائه.. كله بيدكم.. 
مهمتكم عظيمة.. وتاريخية.. 
ونســأل اهللا لكــم التوفيق 

دائما وأبدا.
جدير بالذكر، أن اإلمارات 

هينــز، أول امــرأة على رأس 
أجهزة االستخبارات.

وهو يخطط، وفقا ملصدر 
مقرب منه، لتعيني جانيت يلني 
وزيرة للخزانة بعدما تولت 
سابقا رئاسة البنك املركزي، 

احلكومي فــي مصر بقوله: 
«التطوير احلكومي في عهد 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 

يحقق قفزات مدروسة».
وختــم صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد 
تغريداتــه قائــال: نبــارك 
للفائزيــن.. ونقول لكن من 
ُرشــح ولم يفز اســتمر في 
التطوير.. ولكل املسؤولني 

عــني بايــدن نائــب الرئيس 
السابق باراك أوباما، رئيسا 
أليخاندرو  الداخلــي  لألمــن 
مايوركاس أول أميركي متحدر 
من أميــركا الالتينية يتولى 
املنصــب، فضال عــن أفريل 

االقتصاديــة هالة الســعيد 
على جائزة التميز احلكومي 
العربي، مضيفا في تغريدة 
أخــرى: «أبــارك لفخامــة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
التخطيــط  وزيــرة  فــوز 
والتنميــة االقتصادية هالة 
الســعيد كأفضل وزيرة في 

العالم العربي».
وأشاد حاكم دبي بالتطور 

لتســلمه مهامــه إلــى اتفاق 
باريس وحتييد أثر الكربون 
بحلــول ٢٠٥٠ فــي الواليات 

املتحدة.
ومع قوله إنه يريد إعطاء 
مكانة أكبر للنساء واألقليات، 

وكاالت: هنــأ صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة اإلمارات رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، اململكة 
العربيــة الســعودية بفوز 
وزارة التجارة كأفضل وزارة 
في العالــم العربــي وكتب 
على حســابه الرسمي على 
موقــع التواصل االجتماعي 
«تويتر»، قائال: «كما أبارك 
خلــادم احلرمني الشــريفني 
وولي عهده األمير محمد بن 
سلمان.. فوز وزارة التجارة 
في اململكة كأفضل وزارة في 
العالــم العربي من بني أكثر 
من ٥٠٠٠ مشاركة حكومية 
عربيــة.. رؤيــة ٢٠٣٠ التي 
يقودها األمير محمد أفرزت 
جتارب عربية حكومية غير 

مسبوقة تنافس العاملية».
كما هنأ صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســي، وذلــك حلصول 
التخطيط والتنمية  وزيرة 

ـ وكاالت: نفــذ  عواصــم 
الرئيس األميركــي املنتخب 
جــو بايدن أول وعوده، وبدأ 
إجراءات الطالق مع تصرفات 
وسياسات سلفه اجلمهوري 
املنتهية واليته دونالد ترامب، 
من القمة إلــى القاعدة. وبدأ 
بناء ادارته باختيار كبار قادته 
ومسؤوليه من أصحاب اخلبرة 
والتجربة إلظهار االســتقرار 

على مستوى صناع القرار.
وقال فــي تغريدة جديدة 
«أؤمن أن أميركا تصبح أقوى 
عندمــا تعمل مــع حلفائها» 
وأضاف «هكذا ميكننا احلفاظ 
علــى أمن دولتنــا ومواجهة 
االرهاب والتطرف والسيطرة 
على الوباء، والتعامل مع أزمة 
املناخ» وهــذه هي العناوين 
الرئيســية لسياســته، التي 
تهدف الى عودة أميركا للعب 
دورها وأعلــن أنها أصبحت 
«مســتعدة لقيــادة العالــم» 
من جديــد بعد عهــد دونالد 
اثنــاء تقدميه  ترامب، وذلك 
أعضاء فريقه الرئيسيني الذين 
اختارهم ملهام الديبلوماسية 

واألمن في حكومته املقبلة.
وقال بايــدن والى جانبه 
نائبتــه كامــاال هاريس «إنه 
الواليــات  أن  فريــق يظهــر 
املتحدة عــادت، وهي جاهزة 
لقيادة العالم وعدم االنسحاب 
منه». وتتضمن الدفعة األولى 
إدارة  التعيينــات فــي  مــن 
بايدن شخصيات مخضرمة 
خدمت فــي عهد باراك أوباما 
مثــل أنتوني بلينكــن وزير 
اخلارجية املقبل. وقال بلينكن 
«ال ميكننا مبفردنا أن نعالج 
مشكالت العالم، علينا أن نعمل 
مع الــدول األخرى». بدورها 
أكــدت الســفيرة األميركيــة 
املقبلــة فــي األمم املتحــدة 
لينــدا توماس-غرينفيلد أن 
«النهج املتعدد األطراف عاد 

والديبلوماسية عادت».
املنتخب  الرئيــس  ووعد 
بالعــودة منــذ اليــوم األول 

هنأ القيادة السعودية بفوز «التجارة» كأفضل وزارة عربية.. والرئيس املصري بحصول وزيرة التخطيط على «التميز احلكومي»

ترامب يعتزم العفو عن مستشاره السابق لألمن القومي مايكل فلني

صورة عن تغريدتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

«كورونا» يصيب ٦٠ مليون إنسان
وحتذيرات أوروبية من تخفيف سابق ألوانه للقيود

مخاوف من انهيار النظام الصحي في اليابان

عواصم - وكاالت: قفزت حصيلة اإلصابات 
بڤيروس كورونا املستجد لتسجل رقما قياسيا 
غير مســبوق جتاوز الـ ٦٠ مليونا الى جانب 
مليون و٤١١ ألف وفاة بحسب احصاءات جامعة 
جونز هوبكنز االميركية، فيما ال يزال العالم 
ينتظر البدء بحملة التلقيح الشهر املقبل بعد 
حصــول الشــركات التي انتهت مــن جتارب 
لقاحاتها على الضوء األخضر من هيئة الغذاء 

والدواء االميركي.
ومع هذه األرقام، حذرت رئيسة املفوضية 
األوروبية أرســوال فون دير اليني أمس الدول 
األوروبية من تخفيف القيود املفروضة الحتواء 
وباء كوفيد-١٩ بشــكل «سريع جدا»، مشددة 
على مخاطر حصول موجة ثالثة من اإلصابات 

بعد عيد امليالد.
وفــي وقت تعلــن دول عدة فــي طليعتها 
فرنســا وأملانيــا، تخفيف القيــود مع اقتراب 
أعياد نهايــة العام، نبهت فون دير اليني أمام 
النواب األوروبيني من تخفيف ســابق ألوانه. 
واعتبر املركز األوروبي للوقاية من األمراض 
والسيطرة عليها في نشرتها األخيرة الصادرة 
مطلع األسبوع، أن الوضع «مقلق بشكل خطير» 
فــي غالبية دول االحتــاد األوروبي من بينها 

فرنسا وأملانيا.
وقالت فون دير اليني أمام البرملان األوروبي 
«علينا استخالص دروس الصيف، عدم تكرار 
األخطاء نفسها وعدم التخفيف بشكل سريع 
جدا، التخفيف السريع والواسع النطاق ميثل 

خطر حصول موجــة ثالثة بعد عيد امليالد». 
وأكدت أن «عيد امليالد ســيكون مختلفا. نعم 

سيكون كئيبا» أكثر من العادة.
في األثناء، حضت طوكيو امس، سكانها على 
تفادي اخلروج لدواع غير أساسية وطلبت من 
بعض احملالت إغالق أبوابها بشكل مبكر، في 
وقت تسجل زيادة في عدد اإلصابات بڤيروس 

كورونا املستجد في اليابان.
كما حذرت اجلمعيــة الطبية اليابانية من 
أن «النظام الصحي قد ينهار في جميع أنحاء 
البالد». وقال رئيســها توشــيو ناكاغاوا «إذا 
ازداد عدد اإلصابات بشــكل سريع، لن يكون 
لدينا أسرة (كافية) للمرضى املصابني بڤيروس 

كورونا املستجد وسواهم».
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

واشنطن تعرض ١٠ ماليني دوالر
ملن يدلي مبعلومات عن اجلوالني

السيسي يشيد بنجاحات القوات املسلحة
في فرض التوازن اإلستراتيجي باملنطقة

وزارة  أعلنــت  وكاالت: 
اخلارجيــة األميركيــة عــن 
مكافــأة مالية تصــل إلى ١٠ 
ماليــني دوالر أميركي مقابل 
احلصــول علــى معلومــات 
تتعلق بالقائد العام لـ «هيئة 
حتريــر الشــام»، «أبومحمد 

اجلوالني».
ونشر برنامج «مكافآت من 
أجــل العدالة» التابع لوزارة 
اخلارجيــة األميركية، أمس 
األول، تغريدة في حسابه على 
موقع «تويتر»، جاء فيها أن 
اخلارجية األميركية تبحث عن 

القاهرة - خديجة حمودة

أثنــى الرئيــس املصري 
عبدالفتــاح السيســي على 
الدور الــذي يقوم به رجال 
القوات املســلحة في ضوء 
النجاحــات التــي حتققــت 
في مجال األمن واالستقرار 
وفرض التوازن االستراتيجي 
في املنطقة، موجها التحية 
إلى رجال القوات املسلحة ملا 
يبذلونه من تضحيات فداء 
للوطــن وللحفاظ على أمن 

الشــعب املصري،  وسالمة 
وذلك في إطار القدرة الكبيرة 
التــي تتمتــع بهــا القــوات 
املسلحة املصرية في جميع 
األفرع والتخصصات ونظم 
التســليح. جــاء ذلك خالل 
اجتماع الرئيس عبدالفتاح 
السيســي امس مع الفريق 
أول محمد زكي القائد العام 
للقوات املسلحة وزير الدفاع 
واإلنتــاج احلربــي، وذلــك 
بحضور الفريق عباس حلمي 
قائد القــوات اجلوية. وفي 

هذا الســياق، وجه الرئيس 
السيســي باالســتمرار في 
احلفاظ علــى أعلى درجات 
االستعداد واجلاهزية حلماية 
أمــن مصر القومــي في ظل 
التحديات الكبيرة التي متوج 
بها املنطقة. وصرح السفير 
بسام راضى املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
بــأن االجتماع تناول اطالع 
الرئيس على عدة موضوعات 
متعلقة بأنشــطة وجاهزية 
األفــرع الرئيســية للقوات 

املســلحة خاصــة القــوات 
اجلويــة، كما اطلع الرئيس 
مباحثــات  نتائــج  علــى 
وزير الدفــاع خالل زياراته 
اخلارجيــة األخيــرة، وذلك 
في إطار التعاون العسكري 
املشترك بني القوات املسلحة 
املصرية ونظيرتها في بعض 
الــدول الصديقــة، وكذلــك 
نتائج التدريبات العسكرية 
املشتركة التي متت مؤخرا 
مع عدد من وحدات اجليوش 

الشقيقة.

«واتســاب» و«تلغــرام» من 
أجل اإلبالغ عن أي معلومات 

تتعلق به.
وخالل العام احلالي، ظهر 
«أبومحمد اجلوالني» في أكثر 
من مناسبة وبأماكن مختلفة، 
كان آخرها في ٦ من أغسطس 
املاضــي، خالل زيارة ألهالي 

حلفايا في املخيمات.
وظهر «اجلوالني» ٣ مرات 
خالل مايو املاضي، وبشــكل 

متتال.
ونشر املوقع معلومات عن 
اجلوالني، املعروف أيضا باسم 

أبومحمد اجلوالني، وقال انه: 
«هو الزعيم الرئيسي للمنظمة 
اإلرهابية جبهة النصرة، فرع 
منظمة القاعدة في سورية».

وأضاف: «في شهر أبريل 
٢٠١٣ تعهد اجلوالني بالوالء 
ملنظمة القاعدة ولقائدها أمين 
الظواهري. في شــهر يوليو 
٢٠١٦ أشاد اجلوالني مبنظمة 
القاعــدة وبالظواهــري فــي 
شريط ڤيديو على اإلنترنت 
وادعى أن جبهة النصرة سوف 
تغير اســمها إلى جبهة فتح 

الشام».

معلومات حول مكان وجود 
«اجلوالني».

وجاء في املنشور أن وزارة 
اخلارجيــة تبحث عن القائد 
األعلى لتنظيم «هيئة حترير 
الشام» املعروف اختصارا بـ 
«هتش» واملعروف سابقا بـ 
«جبهــة النصــرة». وقال إن 
اجلوالني «يتظاهر باالهتمام 
بسورية لكن الناس لم ينسوا 
جرائم تنظيمه جبهة النصرة 

بحقهم».
التغريــدة  وتضمنــت 
رقما للتواصــل على برامج 

غارات إسرائيلية على مواقع موالية إليران جنوب دمشق
وكاالت: افاد اجليش السوري بتعرض مواقعه في ضواحي 
دمشق اجلنوبية لغارات إسرائيلية هي الثانية خالل أسبوع، 
فيما قال ناشــطون واملرصد السوري حلقوق االنسان ان 

الهجمات استهدفت مواقع مليليشيات موالية إليران. 
ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر عسكري مسؤول 
قوله إن إسرائيل نفذت القصف من هضبة اجلوالن احملتلة 
وإن اخلسائر اقتصرت على املاديات، إال أن املرصد حتدث 
عن مقتل ثمانية مسلحني موالني إليران، مؤكدا انهم من غير 
السوريني. ولفت: هؤالء قتلوا جراء القصف الذي استهدف 
مركزا ومخزن أســلحة تابعا للقوات اإليرانية وحزب اهللا 
اللبناني في منطقة جبل املانع في ريف دمشــق اجلنوبي. 
كذلك، استهدف القصف موقعا ملجموعة موالية إليران في 

ريف القنيطرة.

ونقلت رويترز عن منشــقني عــن اجليش إن الضربة 
اســتهدفت قاعدة عسكرية في جبل مانع بالقرب من بلدة 
الكســوة، حيث يتدرب احلرس الثوري اإليراني منذ فترة 
طويلة في منطقة وعرة على بعد ١٥ كيلو مترا جنوبي وسط 
دمشق. وقالت املصادر العسكرية إن املنطقة بها صواريخ 
مضادة للطائرات للدفاع عن هضبة اجلوالن السورية على 

طول احلدود مع إسرائيل.
وقال متحدث عسكري اسرائيلي لرويترز «ال نعلق على 
هذا النوع من التقارير اإلخبارية». وشنت إسرائيل غارات 
جوية على ما وصفتها بأنها مجموعة واســعة من األهداف 
الســورية واإليرانية في سورية يوم األربعاء املاضي، في 
مؤشر على أنها ســتواصل سياسة القصف عبر احلدود 
رغم هزمية الرئيس األميركي دونالد ترامب في االنتخابات.

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي بحضور الفريق عباس حلمي

بري يقابل «التدقيق اجلنائي» بقانون االنتخابات في «النواب» 
فضل اهللا: نخشى أن تكون هناك أسباب خفية وراء افتتاح الكنيس اليهودي

مروان حمادة لـ «األنباء»: احلكومة متوقفة 
عند  إصرار باسيل وحزبه على احتكار احلكم

بيروت - أحمد منصور

اللقــاء  رأى عضــو 
النائــب  الدميوقراطــي 
املستقيل مروان حمادة ان 
«احلكومة كما كل القضايا 
متوقفة عنــد عناد رئيس 
اجلمهورية ميشال عون، 
النائب  وإصرار صهــره 
جبــران باســيل وحزبه، 
على احتــكار احلكم في 
البلد، ووضــع اخليارات 
السيادية بتصرف حليفه 

حزب اهللا»، مستبعدا اعتذار الرئيس املكلف 
سعد احلريري، معتبرا «ان التكليف اآلن 
بيد احلريري، وعليه أن يحتفظ به ليطوق 
ويحد من أطماع باسيل حتى تنجلي األمور 

محليا وإقليميا».
وقال حمادة في تصريح لـ «األنباء»: «ال 
أظن أن الرئيس احلريري سيعتذر، ويجب 
أن ال يعتذر، ليبقي هذا الطوق حول عنق هذا 
العهد، ومن سوابق هذه األمور ما جرى مع 
الشيخ بشارة اخلوري (رئيس اجلمهورية 
في عهد االستقالل في العام ١٩٤٣) في العام 
١٩٥٢، حيث أســقطت أقلية نيابية رئيس 
اجلمهورية، الذي كان بطال لالستقالل، بعد 
أن رفض كل مرشحي تشكيل احلكومات، 
من االخوة السنة قبول التكليف»، وأن ما 
من شيء في العالم يستطيع تعومي حكومة 
حســان دياب، التي منذ تشكيلها، قضت 
ببعض التدابير «الصبيانية»، واملبيتة، على 
سمعة لبنان وموقعه، وزادت من حدة األزمة، 

ومن سرعة تدهورنا نحو جهنم.
وأضاف: «لقــد كنت من أول املنبهني 
منذ انتخاب اجلنرال ميشال عون رئيسا 
للجمهورية، ألن سوابقه مشؤومة على البلد، 
وكادت أن تقضي عليه خالل توقيع اتفاق 
الطائف في العام ١٩٨٩، انني أعتبر ان كل 
املعوقات التفصيلية، قد تأتي من هذا الفريق 

أو ذاك، لكن ما يطفو على 
السطح وما هو قابع على 
صدر هذا الوطن، الى جانب 
التي يجب  السالح  قضية 
أن تعالج باحلوار، فالبد ان 
نتصدى لهذه القضية بكثير 
من االنفتاح، ومن احلزم».
وأشاد حمادة مبواقف 
املاروني بشارة  البطريرك 
الراعي، معتبرا انه يتحدث 
بكلمة حق في كل عظاته، عن 
احلياد ثم احلياد، لكي يعود 
لبنان الى موقع يســتطيع 
منه احلوار مع املجتمع الدولي بشقيه املالي 
والسياســي»، مؤكدا ان تشــكيل حكومة 
اختصاصيني، من الضرورات امللحة، وحزب 
اهللا ميثل جزءا من الشــعب اللبناني، لكن 
يجب ان ينصاع الى مصلحة الرأي العام 
اللبناني، وان يقبل بحكومة اختصاصيني، 
وال «يحشــر أنفه» في أية حكومة رحمة 
بلبنان وبعباده، مشــددا على أهمية إعادة 
الصلة بالعالم العربي، وخصوصا دول اخلليج 
التي لم تترك لبنان أبدا، ووقفت الى جانبه».
وعن احلــوار الذي دعــا اليه رئيس 
اجلمهورية، قال حمادة: «لم نعد نصدق 
رئيس اجلمهورية، من خطاب القسم وحتى 
اليوم، وبالنسبة جلمهوره منذ العام ٨٨، 
وهــو يطل بهذه الوعود، التي لم نر منها 
إال خرابا ونكرانا، فهذا احلوار ال يستطيع 
شخص أن يديره بالذهنية، فأين أصبحت 
احلوارات التي أدارها رئيس مجلس النواب 
نبيه بري؟، وأين احلوار الذي أداره الرئيس 
ميشال سليمان؟ وماذا حل باالتفاقات التي 
جرت حتت رعاية عربية؟، عندما زار امللك 
عبداهللا بيروت، وعندما ذهبنا الى الدوحة، 
فهل احترم أي شيء من ذلك؟ ال انه زاد في 
تسلط فئة تذرعت بحجة استعادة حقوق 
املسيحيني، فأضاعت حقوق اجلميع بدءا 

باملسيحيني وانتهاء بكل اللبنانيني».

مروان حمادة

بيروت ـ عمر حبنجر

اقتربت املواجهة السياسية 
من أن تصبح مباشــرة بني 
رئيس اجلمهورية ميشــال 
مجلــس  ورئيــس  عــون 
النواب نبيه بري على محور 
الذي  «التدقيــق اجلنائــي» 
ســقطت ورقته عن شــجرة 
اإلصالح املالي واالقتصادي 
بعد انسحاب املدقق الدولي 
«الفاريز ومارسال» ومغادرة 
ممثليه لبنان، بذريعة إحجام 
املصرف املركزي عن تزويدهم 

باملستندات املطلوبة.
الرئيس عون وجه رسالة 
الى مجلس النواب بواسطة 
رئيســه طالبــا تالوتها في 
جلسة عامة إلسماع النواب 
متســك رئيس اجلمهورية 
بالتدقيق اجلنائي، الرئيس 
الــرد  الــى  ســارع  بــري 
بتحديــد يــوم غــد موعــدا 
لتالوة ومناقشــة الرســالة 
في جلســة عامــة تعقد في 
قصــر األونيســكو، وأرفق 
حتديد املوعد بتقدمي كتلته 
النيابية (التنمية والتحرير) 
باقتراح قانون بأن يشــمل 
عقــد التدقيــق اجلنائي كل 
الوزارات واإلدارات العامة، 
وليس فقط مصرف لبنان.

الرســالة  واســتبق 
الرئاســية االجتمــاع الذي 
دعا بري اليه الكتل النيابية 
لالجتمــاع أمــس ملناقشــة 
قانون جديــد لالنتخابات، 
وهــو ما أعــاد التقريب بني 
القــوات اللبنانيــة والتيار 
الوطني احلر، اللذين التقيا 
على رفض فتح هذا امللف في 

هذا الوقت املبكر.
وواضح ان اجتماع اللجان 
الــذي انعقد امس  النيابية 
حتت عنوان البحث بقانون 
انتخابات جديد بناء لدعوة 
رئيــس املجلــس اعتبر من 

لبنان وال مع صندوق النقد 
الدولــي والهيئــات املاليــة 

املماثلة».
اما عن احلالة احلكومية 
التأليــف،  العصيــة علــى 
فــإن الرئيس املكلف ســعد 
احلريري، مازال على قناعته 
بأن «الصمت زين والسكوت 
سالمة»، كما يقول الشاعر، 
بانتظــار األمــان اإلقليمــي 
املرتبــط عمليا  والدولــي، 
باإلدارة األميركية اجلديدة.

واجلديــد هنــا مــا نقله 
تلفزيون لبنان الرسمي عن 
مصادر ديبلوماسية غربية 
في بيروت، من اجتاه الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون، 
إلى دعم مبادرته اللبنانية 
بشحنة من الطاقة األميركية، 

تسريعا لبلوغها الغاية.
ويقول املصدر بحســب 
«تلفزيون لبنان»: يجري اآلن 
حتضير ورقة حتمل توقيعني 
اميركي وفرنسي، بروحية 

في البقاع، وبذلك يرتفع عدد 
الوفيات بني األطباء الى ستة، 
وهناك ٢٠ طبيبا في العناية 
الفائقة و٢٠٠ باحلجر املنزلي.
ــق العالمة  إلى ذلــك، علَّ
السيد علي فضل اهللا حول 
الضجة التي أثيرت بشــأن 
إعادة افتتاح كنيس يهودي 
في بيروت قائال: «من الناحية 
اإلســالمية يحق لكل أتباع 
ديانة سماوية أن يكون لها 
أماكن للعبادة، ولكن نخشى، 
السيما في هذه الظروف التي 
تعيشــها املنطقة، أن تكون 
هنــاك أســباب خفيــة وراء 
هذا االفتتاح متهد حملاوالت 
التطبيــع (..) ونحــن ومن 
منطلقنــا الشــرعي ومــن 
القيم واملبادئ التي نحملها 
نرفض أي تطبيع مع العدو 
الصهيوني وال ميكن أن نقبل 
به أو نقبل بظلم أي شــعب 
محتلــة أرضــه وهّجر منها 

حتت أي مبرر».

املبــادرة الفرنســية التــي 
أطلقها ماكرون في السادس 
من اغسطس املاضي، وتوقع 
زيــارة قريبة ملوفد اميركي 

إلى بيروت.
لكن تكتــل لبنان القوي 
برئاسة جبران باسيل جتاوز 
هــذه املعطيــات، لينتقد ما 
وصفــه بالبطــيء املتمادي 
في تشكيل احلكومة، معتبرا 
أنه ال شــيء مينع تشــكيل 
احلكومة، فهذا قرار سيادي 
وطنــي، ال يجــوز ربطــه 
باخلــارج بــأي صــورة من 

الصور.
في السياق اخلارجي، نفى 
وزير اخلارجية شربل وهبي 
ان تكــون وزارة اخلارجية 
تلقت اتصاالت من ٤ سفارات 
اجنبية في بيروت مبغادرة 
ملحقيها العسكريني لبنان.

وعلــى صعيــد كورونا، 
أعلنت نقابة أطباء لبنان عن 
وفاة طبيبني بڤيروس كورونا 

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون مستقبال وزيرة العدل ماري كلود جنم في بعبدا 

جانب معارضيه مبنزلة رد 
على طرح التدقيق اجلنائي 
من قبل رئيس اجلمهورية 
بحيث يكون هذا مبقابل ذاك.

وخالل استقباله لوزيرة 
العدل في حكومة تصريف 
االعمــال مــاري كلود جنم، 
الرئيس ميشــال عون  قال 
«انــه من دون حل مشــكلة 
التدقيــق اجلنائي ال ميكن 
االتفاق مع صنــدوق النقد 

والهيئات املالية املماثلة».
وأكد عون أن «الرســالة 
إلــى مجلس النــواب حول 
التدقيق احملاسبي اجلنائي 
مستقلة متاما عن اخلالفات 
والصراعــات السياســية، 
شكلية كانت أم عميقة، ألن 
هدفها معاجلة مأساة وطنية 

كبيرة».
ورأى الرئيــس عون أن 
«من دون حل مشكلة التدقيق 
اجلنائي ال ميكن االتفاق ال 
مع الدول الراغبة في مساعدة 

«النواب»: النتيجة النهائية إلعادة املرحلة األولى اإلثنني
القاهرة - مجدي عبدالرحمن وناهد إمام

فــي مؤمتــر صحافي عاملــي يعقد 
في مبنى ماســبيرو االثنني القادم ٣٠ 
نوفمبــر اجلاري، يعلن رئيس الهيئة 
الوطنية لالنتخابات املستشار الشني 
إبراهيم النتيجة النهائية جلولة اإلعادة 
لالنتخابات البرملانية حملافظات املرحلة 
األولى وأسماء ١٠٩ نواب اجلدد الفائزين 
فيها وانضمامهم الى عضوية البرملان 

بصفة نهائية.
ومن املقرر ان يعلن الشني إبراهيم 
في املؤمتر نفسه اســتعدادات الهيئة 
الوطنية إلجراء انتخابات اإلعادة في 
املرحلة الثانية واألخيرة من االنتخابات 
ليكتمل مجلس النواب وال يبقى سوى 
املعينني الذين يصدر بهم قرار جمهوري 

للرئيس عبدالفتاح السيسي واملتوقع 
صدوره األسبوع الثاني من يناير املقبل 
بعد انتهاء مدة الصالحية التشريعية 
للبرملان احلالي في التاســع من يناير 

املقبل.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الشباب 
والرياضــة عــن توجيــه رســالة إلى 
اجلماهير املصرية اليوم من خالل إضاءة 
بــرج القاهرة الذي يعد أشــهر معالم 
العاصمة املصرية بعبارة «مصر أوال.. 
ال للتعصب» كرسالة توعية للجماهير 
الكرويــة بنبذ التعصــب، وإعالء قيم 
احملبة، والــروح الرياضية، بالتزامن 
مع مباراة فريقي األهلي والزمالك بعد 
غد اجلمعــة في ختــام بطولة دوري 
أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة 

الدولي.

يأتي ذلك في إطــار مبادرة «مصر 
أوال.. ال للتعصب» التي أطلقها الدكتور 
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، 
والكاتب الصحافي كــرم جبر رئيس 
املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، لتطبيق 
الضوابط التي حتفظ للرياضة رسالتها، 
ونشر القيم اإليجابية، وإعالء الروح 
الرياضية بني اجلماهير املصرية، من 
خــالل تنفيذ مجموعة مــن الفعاليات 
املتنوعة التي يتم تنفيذها في مختلف 

محافظات اجلمهورية.
ويسبق إضاءة برج القاهرة بعنوان 
مبادرة «مصر أوال.. ال للتعصب»، عقد 
مؤمتر صحافــي مبقر البرج، لإلعالن 
عن تفاصيل املبادرة، وآليات تنفيذها، 
وتوجيه رســالة عامــة إلى اجلماهير 
املصرية قبل مباراة األهلي والزمالك.

إضاءة برج القاهرة برسالة «مصر أوًال.. ال للتعصب» اليوم
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ناصر العنزي

بعشــرة العبــني طيلــة  ٥٥ دقيقة، 
تألق الســاملية وحقق فــوزا ثمينا على 
الكويت بنتيجة ٣-٢ في ختام اجلولة 
الـ ٨ لــدوري stc «التصنيــف»، ليرفع 
«السماوي» رصيده إلى ١٥ نقطة، فيما 
بقي «األبيض» على ١٢ نقطة بعدما تلقى 

خسارته األولى في املسابقة.
بدأ الشــوط األول وانتهى «دســما» 
ومثيرا فــي كل تفاصيلــه، حيث تقدم 
الساملية بهدفني صاعقني سجلهما الصاعد 
مهدي دشتي من تسديدة متقنة من خارج 
منطقة اجلزاء لم يتمكن احلارس مهدي 
القالف من صدها (٣٨) والبرازيلي باتريك 
فابيانو من صناعة رائعة ملبارك الفنيني 
الذي انطلق بالكرة من منتصف امللعب، 
وراوغ مدافــع الكويــت ببراعة وهيأها 
على طبق من ذهب لفابيانو الذي أحسن 
إيداعها املرمى (٣٩)، وسريعا رد الكويت 

بهــدف عــن طريــق أحمد الزنكــي بعد 
حتضيــر جيد للكرة مــن جاي دميبلي 
(٤١)، وفي الوقت الذي كان به الساملية 
متفوقــا بالنتيجــة ومبعنويات عالية، 
ارتكب مدافعه فهد املجمد خطأ «ساذجا» 
اســتحق عليه االنــذار الثانــي ليخرج 

بالبطاقة احلمراء في الدقيقة ٤٣.
وبشــكل عام، قدم الفريقان شــوطا 
من أجمل أشــواط املسابقة مع أفضلية 
هجومية للساملية الذي أحسن خط وسطه 
املكون من مهدي دشتي ومحمد الهويدي 
وفواز العتيبي ومبارك الفنيني في أداء 
مهامه، فكانــت الكرة تصل دون تعقيد 
للمهاجمني حســني املوسوي وفابيانو، 
وشاب أداء الكويت بعض من العجلة مما 
تسبب في عدم تهديده ملرمى الساملية، 
وفضل مدربه رود كرول البدء مبهاجميه 
فيصل زايد وأحمد عكايشي وسدد االول 

كرة قوية مرت بجانب القائم (٣٣).
وفــي الشــوط الثانــي، كاد أحمــد 

عكايشي ان يدرك التعادل بعد أن اعتلى 
كرة مرسلة من اليمني وصوبها بجانب 
القائــم (٥٥)، فيما زج مــدرب الكويت 
بعبداهللا البريكي وأحمد حزام لتكثيف 
هجومه، وفي الدقيقة ٧٣ ســجل املدافع 
البرازيلي اليكــس ليما الهدف الثالث ـ 
العائــد من االصابة والــذي دخل بديال 
ليســد نقص الدفاع بعد طــرد املجمد ـ 
بضربة رأسية ليطيح بآمال «االبيض» 
في تعديل النتيجة فيما ســجل فيصل 

زايد الهدف الثاني للكويت (٩٥).
أدار املباراة احلكم ســعد الفضلي 
واستخدم بطاقتيه الصفراء واحلمراء 
اكثر من مرة لوقف التدخالت اخلشنة 
وكثرة االعتراضات من االجهزة الفنية 
لكال الفريقني، وكان قراره بطرد فهد 
املجمــد صائبــا، وكان عليــه اخراج 
البطاقــة احلمــراء املباشــرة لالعب 
الكويت علي حسني بعد تعمده اصابة 

(قاسم باشا)مبارك الفنيني (٨٨). احلكم سعد الفضلي يشهر اإلنذار الثاني والبطاقة احلمراء ملدافع الساملية فهد املجمد 

إميانويل خارج 
حسابات «العنيد»

يحيى حميدان

تتجه النية لــدى إدارة نادي 
التضامن لالستغناء عن خدمات 
املهاجم النيجيري إميانويل إيفياني 
خالل االنتقاالت الشتوية في يناير 
املقبل وذلك بعد تعرضه إلصابة 
قوية عبــارة عن متزق بالعضلة 
األمامية. وأبلغ األطباء إميانويل، 
أنه لن يتمكن من البدء في برنامج 
التأهيل قبل أول يناير املقبل، األمر 
الذي يعني غيابــه لفترة أخرى 
وبالتالي غيابه اثر ذلك عن مجموعة 

من املباريات املهمة لـ«العنيد».
وســيبدأ اجلهازان اإلداري 
والفني في التضامن رحلة البحث 
عن مهاجم أجنبي بديال إليفياني 
خالل املرحلة املقبلة بسبب التركيز 
حاليا علــى مباريات الفريق في 

دوري «stc» للتصنيف.

السويدان: استمرار غياب رافائيل والعالطي لإلصابة
هادي العنزي

أكد مدير الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الصليبخات أحمد السويدان لـ «األنباء» أن 
اخلسارة من العربي ٠-١ في اجلولة الثامنة 
لدوري stc التصنيف عادت بنتائج إيجابية 
رغم وقعها السيئ على النفس، مضيفا: «أن 
تخــرج متأخرا بفارق هدف عن األخضر، 
وتقدم مســتوى جيدا وتصنع العديد من 
فرص التسجيل فتلك محصلة جيدة للفريق، 
كما أن الفريق قدم مستوى أظهر ما يتمتع 
به العبوه من مستوى جيد، ملغيا الصورة 
غير احلقيقية التي ظهر عليها في اجلولة 

السابعة أمام النصر وخسارته بستة أهداف 
دون رد، والتي جاءت لعدم معرفة املدرب 
اجلديد الصربي زوران بإمكانات الالعبني 

وإجراء تغييرات واسعة على التشكيلة».
وأشار السويدان إلى أن الصليبخات كان 
قريبا من حتقيق التعادل في الشوط الثاني 
بعد عدة تغييرات هجومية، وفي املجمل جاء 
األداء العام للفريق مشجعا لتقدمي األفضل في 
املباريات املقبلة، ومضيفا: «النزال نعاني من 
إصابات مؤثرة في صفوف الفريق منها غياب 
املهاجم البرازيلي رافائيل ومحمد العالطي 
وهما من أعمدة الفريق املهمة، حيث يتوقع 

أن يستمر غيابهما في املواجهة املقبلة».

الصليبخات استفاد من خسارته أمام العربي وعالج آثار هزمية النصر الكبيرة

أحمد السويدان

النجار: ضغط املباريات أّثر على مستوى «األخضر»
مبارك اخلالدي

أشاد نائب رئيس جهاز الكرة في النادي 
العربي أحمد النجار بالفوز الذي حققه فريقه 
على الصليبخات ضمن اجلولة الثامنة لدوري 
stc «التصنيف»، مضيفا أن الفريق جنح في 
حتقيق األهم وهو خطف النقاط الثالث لتعزيز 
موقفه في البقاء فــي املنطقة الدافئة، وهو 

الهدف لكل الفرق في هذه املرحلة.
وأضاف النجار لـ «األنباء»: «لدينا قناعة 
بأن فريقنا لديــه األفضل متى ما اكتملت 
الصفوف بعودة املصابني، كما أن ثقتنا في 

اجلهاز الفني والعبينا كبيرة لكن لألسف 
ضغط املباريات وكثــرة اإلصابات املؤثرة 
تسببت في تدني املستوى لدى كل الفرق 

وليس العربي فقط».
وقــال إن «األخضر» يعانــي من عدم 
االستقرار على تشكيلة ثابتة بداعي اإلصابات 
والغيابات، األمر الذي أثر على املستوى نوعا ما 
لكن املوقف سيختلف في بطولة الدوري والتي 
لن تشهد ضغطا للمباريات كدوري التصنيف، 
متابعا: «نشعر باالرتياح لتواجد الفريق ضمن 
املراكز املتقدمة وهو الوضع الطبيعي لألخضر 

أحمد النجارالطامح للمنافسة على األلقاب».

مشعل الشمري يرفض الدوري القطري 
وفيصل عجب ينتقل في يناير املقبل

مبارك الخالدي

فشلت مفاوضات 
انتقـــــال العــــــب 
منتخبنــا األولمبي 
التضامــن  ونــادي 
مشعل الشمري إلى 
قطر، حيث قال وكيل 
النادي القطري الذي 
رفض الكشــف عن 
هويته لـ «األنباء»: 
«قدمنا عرضا مغريا 
للشــمري يتضمن 

بنودا أخرى غير مادية لكن والده 
رفض بشكل قاطع مغادرة الالعب 

الكويت للعب في أي مكان آخر».
وأضاف أن الشمري ووالده أكدا 
أن تمثيل «األزرق» كان حلما وتحقق 
بانضمامــه الى المنتخب األولمبي 

العبور  وهو بوابة 
الى المنتخب األول 
الحقا، الفتا إلى أن 
الشــمري متمسكا 
بفرصــة تمثــيــــل 

«األزرق الكبير».
وكشــف وكيــل 
الالعبين عن صفقة 
انتقـــــال مهاجـــم 
التضامــن فيصــل 
إلــى أحــد  عجــب 
األنديــة القطريــة، 
مؤكــدا أن الالعــب 
وقع بالفعل وسينتقل إلى الدوحة 
في يناير المقبل لمدة موسم واحد 
قابــل للتجديــد، كما ذكــر أن باب 
المفاوضات مفتوحــا أمام العبين 
آخريــن ومنهم مدافع نادي النصر 

العاجي روبن ادو.

روبن «النصر» حتت املجهر

(احمد علي) مشعل الشمري 

عبدالكرمي: الصدارة لن تشغل بال «العنابي»
إلــى أن الفحيحيل ضغــط في بداية 
الثاني وكان لــه كرتان خطرتان في 
القائم إال أننا قمنا ببعض التغييرات 
ما ســاهم في تغيير الوضع ملوازنة 
األمور لتنتهي املباراة بفوز ثمني على 
فريق مميز، الفتا إلى أن البحريني سيد 
ضياء تعرض لإلصابة في منتصف 
الشوط األول باألنكل وسننظر حلالته 

اليوم.
وبــني عبدالكــرمي أن احلديث عن 
تصدر «العنابي» للدوري والبقاء في 
القمة أمر سابق ألوانه ولن تكون سببا 
فــي وضعنا حتت الضغــط ألن هذا 
األمر طبيعي في كرة القدم ألننا مثل 
أي كل فريــق يفكر في حتقيق الفوز 
ويجب أن يضع نفســه حتت ضغط 
لكي يحقق الـ ٣ نقاط، كما أننا نلعب 
كل مباراة دون النظر إلى مركزنا أو 

مركز املنافس.

عبدالعزيز جاسم

قــال مــدرب الفريــق األول لكرة 
القــدم فــي النصر أحمــد عبدالكرمي 
لـ«األنباء» عقب الفوز على الفحيحيل 
 stc بهــدف نطيف وتصــدره لدوري
«التصنيف»: ان املباراة كانت صعبة 
وســبق ان حتدثت لالعبــني عن أن 
املباراة لن تكون سهلة، خصوصا اننا 
حققنا فوزا كبيرا على الصليبخات 
بسداســية دون رد، بينمــا تعرض 
الفحيحيــل لـــ ٤ هزائــم ويســعى 
للتعويض ويدرك أن مبارياته املقبلة 
ســتكون صعبة، واننا نريد تثبيت 
أقدامنا أكثر ونكون ضمن فرق املقدمة.

وأضاف: «لم ترتق املباراة للمستوى 
املطلوب السيما بشوطها األول حتى 
جاء الهــدف األول بنهايته من مهارة 
(ريليش كومار)حملمد دحام ومشــعل وفواز، مشيرا  أحمد عبدالكرمي 

«نقطة أولى» لليرموك من اجلهراء
عبدالعزيز جاسم

حقق اليرموك نقطته األولى 
فــي دوري stc «التصنيــف» 
بتعادله السلبي مع اجلهراء في 
املباراة التي جمعتهما على ستاد 
ناصر العصيمي ضمن منافسات 
اجلولة الثامنة، وبهذا التعادل 
ارتفــع رصيد «أبنــاء القصر» 

األحمر للنقطة العاشرة.
ورغم البداية املتحفظة من 
كال الفريقــني في بداية املباراة 
إال أن اليرموك وبعد مرور ٢٠ 
دقيقة ســيطر علــى مجريات 
الشــوط األول وأضــاع فرصا 
سهلة محققة للتسجيل، بعضها 
بسبب تسرع مهاجميه، وأخرى 
وقف أمامها حارس اجلهراء فواز 
الدوســري، وكانــت أخطرهــا 
رأســية فرانــك بيــرن أبعدها 
عبداهللا مســامح من على خط 
املرمى، في املقابل، ظهر اجلهراء 
بشكل متواضع خصوصا من 
الناحيــة الهجوميــة واكتفــى 

لهما الدوسري بصعوبة، ومن 
ثم عاد اللعــب الى الهدوء من 
جديــد ليتفوق بعدها اجلهراء 
هجوميا ويضيع مهاجمه أحمد 
تيتــي ٣ فرص تصدى لألولى 

احلارس فيصل املكيمي والثانية 
وضعها تيتي خارج املرمى فيما 
كانت الثالثة في الثانية االخيرة 
مــن اللقاء والتي انقذها مدافع 
اليرموك من على خط املرمى.

(أحمد علي) «نقطة» لليرموك من اجلهراء.. «ال تسمن وال تغني من جوع» 

بالتكتل أمام مرماه.
ومع انطالق الشوط الثاني، 
واصــل اليرمــوك رغبتــه في 
تســجيل هدف التقدم فســدد 
عــدي الدبــاغ كرتــني تصدى 

بعشرة العبني.. «السماوي» يتألق ويهزم «األبيض» بالثالثة
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أعلــن محامي دييغــو مارادونا وفاة أســطورة كرة القدم 
األرجنتيني أمس األربعاء عن عمر ٦٠ عاما متأثرا بأزمة قلبية، 

وكذلك أكدت وفاة األسطورة صحيفة كالرين األرجنتينية.
وغادر مارادونا، الذي قاد األرجنتني للتتويج بكأس العالم 
١٩٨٦، املستشــفى يــوم ١١ نوفمبر اجلــاري وانتقل إلى مركز 
تأهيل لعالجه من اإلدمان، وخضع العب برشــلونة ونابولي 
وبوكا جونيورز الســابق جلراحة طارئة هذا الشــهر لعالج 
جتمع دموي على املخ، وبقي مدرب خيمناسيا ئي إسجرميا في 
املستشفى لفترة أطول من املتوقع. ووفقا لصحيفة «كالرين» 
األرجنتينية، فإن النجم األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، 
عانى في الســاعات األخيرة من سكتة قلبية في منزله، وكان 
مارادونا، قد خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس، في 
احد املستشفيات، في أوائل شهر نوفمبر اجلارى، بعد أن نقل 
إلى مستشــفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند 
إجراء الفحوصات مت تشــخيص حالته بأنــه مصاب بتجمع 
دموي في الرأس، لذا خضع لعملية جراحية في اليوم التالي.

وقد ولد جنم الكرة األرجنتينية وأحد أساطير كرة القدم 
علــى مــر التاريخ دييغــو مارادونا في ٣٠ أكتوبــر عام ١٩٦٠ 
في منطقة النوس في األرجنتني، وبدأ مســيرته الكروية عند 
عمر ٨ سنوات رســميا عندما انضم إلى نادي إستريال روخا 
األرجنتينــي، ولعــب ضمن براعم وناشــئني الفريق، قبل أن 
ينتقل إلى نادي لوس سيبوليتاس ويستمر معه إلى عمر ١٤ 
عاما، وبدأت املســيرة االحترافية على مستوى الفريق األول 

لدييغو مارادونا مع نادي أرجنتينوس جونيورز 
عندما بلغ من العمر ١٦ عاما، وأمضى مع النادي 
٥ أعوام، قبل أن ميثل أعرق األندية األرجنتينية 
بوكا جونيورز موسم ١٩٨٢/١٩٨١. وانطلقت مسيرة 
مارادونا خارجيا مع برشلونة اإلسباني، حيث 
لعب له موســمني، وكان فيها جنما ألفت العالم 

بأسره إلى ما يقدمه في امللعب، وشارك في العديد 
مــن املباريات بألوان قميص النادي الكتالوني، إال 

أن مسيرته في إسبانيا انتهت وأعلن رسميا انتقاله 
إلى اللعب في الدوري اإليطالي لكرة القدم عبر بوابة 

نادي نابولي، حيث دافــع عن ألوان الفريق اإليطالي ٧ 
سنوات، كان خاللها النجم األول للفريق واألسطورة اخلالدة 
للجماهير، قبل أن يعود مجددا في رحلة قصيرة إلى الدوري 

اإلسباني مع نادي إشبيلية ملوسم واحد، ويعود بعدها 
إلــى األرجنتني، وفي عام ١٩٩٧ أعلن مارادونا اعتزاله 

كرة القدم رسميا.
وحقــق دييغو مارادونا مع املنتخب األرجنتيني 

خالل مسيرته الكروية بطولة كأس العالم مرة واحد 
في عام ١٩٨٦ في املكســيك، وحل وصيفا في عام 
١٩٠٠ في إيطاليا، وعلى صعيد املراحل العمرية 
حقق مارادونا كأس العالم للشباب مع منتخب 
بالده في عام ١٩٧٩، ودرب منتخب األرجنتني 

في كأس العالم ٢٠١٠.

معلومات ال تعرفها عن مارادونا
٭ عندما كان العبا فى فريق جونيور أرجنتينوس وعمره ١٧ 
عاما.. اقترب من االنتقال لنادي شيفلد يونايتد اإلجنليزي 
عام ١٩٧٨.. مقابل ٤٠٠ ألف جنيه إسترليني، وفشلت الصفقة 

بسبب طلب وكيل الالعب أمواال أكبر.
٭ في وهج تألقه مع جونيــور تلقى مكاملة من صحافي 
يســأله عن حقيقة انتقاله لنادي ريفير بليت فأجاب: ال.. 
يفاوضني بوكا ولم يكــن هناك أي مفاوضات من جانب 
بوكا ما وضع مسؤوليه حتت ضغط وبالفعل تعاقدوا معه.

٭ اقتحم ألتراس جماهير بوكا جونيور ذات مرة تدريب 
الفريق اعتراضا على سوء األداء ووجهوا السباب لالعبني 
ماعــدا مارادونا وعند محاولته تهدئتهــم قالوا له إنهم 
غاضبون ألن زمالءه ال ميررون له الكرة وأن ذلك السبب 

في سوء النتائج.
٭ يعتبر عام ١٩٨٣ عام اآلالم فى مسيرة مارادونا 
فقد أصيب مبرض التهاب الكبد ثم إصابته 

القوية بكسر في الكاحل كاد ينهي مسيرته 
الكروية غير أن األقدار أنقذته، وعاد للمالعب 
بعد ٣ أشهر فقط بعد عالج مكثف خضع له.

٭ في نهائي كأس ملك إسبانيا عام ١٩٨٤ تشاجر 
مع العب اتلتيكو بلباو أندوني جويكوتشيا الذي 
تسبب من قبل في إصابته وحتول امللعب حللبة 

مصارعة، ما ترتب عليــه في النهاية تعرض ٦٠ 
شــخصا لإلصابة حتت أنظار امللك اإلسباني الذي 

كان يحضر املباراة في املدرجات.
٭ انتقل من بوكا جونيور لبرشلونة مقابل ٧٫٦ ماليني 

دوالر وأصبح حينها أغلى العب في العالم وانتقل بعدها 
من برشلونة لنابولي مقابل ١٠٫٤٨ ماليني دوالر واحتل 

مجددا قائمة أغلى الالعبني في العالم.
٭ نابولي أكثر فريق ســجل معه الالعب 

أهدافا في مسيرته بواقع ١١٥ هدفا.

.. وداعًا أسطورة الساحرة املستديرة

تسعى أندية ميالن اإليطالي 
وتوتنهام اإلجنليــزي وريال 
سوسييداد اإلسباني إلى نقل 
تفوقهــا احمللــي إلى مســابقة 
الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) 
لتحســني مواقعها واالقتراب 
مــن التأهل إلى دور الـ٣٢ عند 
خوضها اجلولة الرابعة مساء 
اليوم. ومتلك أربعة أندية هي 
أرسنال وليستر االجنليزيان، 
هوفنهــامي االملانــي وفياريال 
االســباني، تســع نقاط كاملة 
من ثالث مباريــات، وبالتالي 
ســتضمن تأهلها قبل جولتني 

من ختام دور املجموعات.
وسيكون ميالن أمام فرصة 
ثالثية في حال فوزه، إذ سيثأر 
من مضيفه ليل الفرنسي الذي 
خسر أمامه في اجلولة املاضية 
على ملعبه في سان سيرو ٠-٣، 
وينزله عن صدارة املجموعة 

ميالن وتوتنهام وسوسييداد لالقتراب من الدور الـ ٣٢ في «يوروبا ليغ»
ويضع قدما في دور الـ٣٢.

لكــن الفريــق اللومباردي 
ســيكون أمام معضلــة غياب 
جنمه األول السويدي املخضرم 
زالتــان إبراهيموفيتش هداف 
الدوري اإليطالي برصيد عشرة 
أهداف، املصاب في العضلة ذات 

الرأسني لفخذه االيسر.
ترتيــب  ليــل  ويتصــدر 
املجموعة برصيد ســبع نقاط 
مقابل ســت مليــالن، ويليهما 
ســبارتا براغ التشيكي بثالث 
نقاط في املركز الثالث ويحتل 
ســلتيك االســكتلندي املركــز 
الرابــع بنقطــة واحــدة وهما 
سيلعبان معا في ضيافة األخير 

ضمن اجلولة عينها.
في املقابل، يسعى توتنهام 
لفــك االرتبــاط مــع أنتويرب 
البلجيكــي والســك لينتــس 
النمساوي في املجموعة العاشرة 

عند استقباله لودوغوريتس 
رازجراد البلغاري.

وتتساوى الفرق الثالث في 
الرصيد بست نقاط لكل منها 
مع أفضلية لسبيرز في فارق 
األهداف، وتعد املباراة بالنسبة 
للفريق اإلجنليزي سهلة نسبية 
كون خصمه لم يحقق أي نقطة 
في املســابقة بعد، وســتكون 
الفرصة مواتية للويلزي غاريث 
بايل لتسجيل أول هدف له في 
الدوري األوروبي منذ السابع 

من مارس ٢٠١٦.
ويطمح ريال سوسييداد 
لتكرار انتصاره على مضيفه 
اي زد الكمار الهولندي متصدر 
املجموعة السادسة بالتساوي 
(ست نقاط)، ويفصل بينهما 
نابولي اإليطالــي في املركز 
الثاني لفوزه على سوسييداد 
في اجلولة الثانية بهدف دون 

مقابل، وتختلط احلظوظ في 
هذه املجموعة السيما في حال 
جنــاح نابولي بالفــوز على 
ريجيكا الكرواتي بفارق كبير 
ما سيمنحه صدارة املجموعة.
وينتقل سوســييداد إلى 
هولندا بغياب جنمه اجلديد 
دافيد سيلفا (٣٤ عاما)، بعد 
تعرضــه إلصابــة عضليــة 
بفخذه األيسر. كما يحل روما 

اإليطالــي صاحب صدارة 
املجموعة األولى ضيفا 

على كلــوج الروماني 
اطــار ســعيه  فــي 

لتعزيــز فــرص 
إلى دور  انتقاله 
ان  الـــ٣٢، علما 
العاصمة  ذئاب 
اإليطالــي فازوا 

ذهابا بخماســية 
نظيفة.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 

أهم مباريات الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» - اجلولة الرابعة
 beIN sports HD١٢ ٨:٥٥سيسكا صوفيا - يونغ بويز

 ٨:٥٥beIN sports HD٢مولده - ارسنال
 ٨:٥٥beIN sports HD٣سبارتا براغ - سيلتيك

 ٨:٥٥beIN sports HD١ليل - ميالن
 ٨:٥٥beIN sports HD٩سبورتينغ براغا - ليستر
 ٨:٥٥beIN sports HD٦سيسكا موسكو - فينورد

 ١١:٠٠beIN sports HD٤كلوج - روما
 ١١:٠٠beIN sports HD٥ايندهوڤن - باوك سالونيكا

 ١١:٠٠beIN sports HD١٠غرناطة - نيقوسيا
 ١١:٠٠beIN sports HD٢نابولي - ريجيكا

 ١١:٠٠beIN sports HD٣ألكمار - ريال سوسييداد
 ١١:٠٠beIN sports HD١توتنهام – رازجراد

 ١١:٠٠beIN sports HD٧غالسكو رينجرز - بنفيكا

١٩٨٣٭ يعتبر عام ١٩٨٣٭ يعتبر عام ١٩٨٣ عام اآلالم فى مسيرة مارادونا 

«الشياطني واألثرياء» يثأرون في «األبطال»
حجزت ٤ فرق مقاعدها في دور الـ ١٦ من مسابقة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم مبكرا وهي برشــلونة اإلســباني 
ويوڤنتوس اإليطالي عن املجموعة الســابعة، وتشلســي 
اإلجنليزي وإشبيلية اإلسباني عن املجموعة اخلامسة في 
اجلولة الرابعة، في حني أنعش باريس سان جرمان الفرنسي 

آماله باللحاق بها بفوزه على اليبزيغ األملاني ١-٠.
وتخطى برشــلونة منافسه ومضيفه دينامو كييڤ 
االوكراني بسهولة بفوزه عليه برباعية نظيفة في مباراة 
غاب عنها جنمه األرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل 
مدربه الهولندي رونالد كومان إراحته، في حني غاب 
قطب دفاعه جيــرار بيكيه بداعي اإلصابة في ركبته 

ستبعده عن املالعب لفترة طويلة.
ولم يجد الفريق الكاتالوني صعوبة في حتقيق 
فوزه الرابع تواليا في املجموعة على الرغم من انه 

انتظر حتى الشوط الثاني ليجهز على منافسه.
وقال كومان بعد املباراة: «حققنا هدفنا، التأهل 
إلى دور الـ ١٦ بنتيجة جيدة، عمل الفريق بشــكل 
جيد جدا، مستوانا لم يكن جيدا في الشوط األول، 
ولكن في الشوط الثاني سيطرنا بشكل جيد وسجلنا 

٤ أهداف».
ومنح اإلســباني البديل ألفــارو موراتا فريقه 
يوڤنتوس بطاقة التأهل الى دور الـ ١٦ بتسجيله 
هــدف الفــوز ٢-١ فــي الرمــق األخير فــي مرمى 
فرنتســفاروش، كما ســجل زميله كريســتيانو 
رونالدو هدفه رقــم ٧٠ في املباريات البيتية في 
دوري األبطال من أصل الـ ١٣١ هدفا التي يتصدر 

بها السجل التاريخي لهدافي املسابقة.
وقــال مــدرب يوڤنتوس اندريــا بيرلو عقب 

املباراة: «كان الهدف دخول املباراة مبقاربة مختلفة، بعض 
املباريات تبدو سهلة في الظاهر لكن ميكن ان تصبح معقدة، 
بدأنا املباراة بطريقة غير مناسبة، ولم نتبادل الكرة بالسرعة 

الكافية خللق املشاكل للفريق املنافس».
كما حسم تشلسي اإلجنليزي وإشبيلية اإلسباني تأهلهما 
إلى دور الـ ١٦ بفوزهما بالنتيجة عينها ٢-١ على مضيفيهما 

رين الفرنسي وكراسنودار الروسي تواليا.
إلى ذلك، ثأر كل من باريس سان جرمان الفرنسي ومان 
يونايتد االجنليزي خلسارتهما ذهابا أمام اليبزيغ األملاني 
وباشــاك شهير التركي بفوزها على منافسيهما ١-٠ و٤-١ 
تواليا، ســجل البرازيلي نيمار للنادي الباريسي من ركلة 
جزاء (١١)، ليصبح ثالث افضل هداف من أميركا اجلنوبية في 
دوري األبطال برصيد ٣٦ هدفا ويتقدمه النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي (١١٨) ومواطن األخير سيرخيو أغويرو (٤٠).
وبقي يونايتد متصدرا برصيد ٩ نقاط مقابل ٦ لســان 
جرمان الذي يتفوق بفارق املواجهات املباشرة على اليبزيغ، 

في حني يحتل باشاك شهير املركز األخير وله ٣ نقاط.
وفي املجموعة السادسة، عزز بوروسيا دورمتوند األملاني 
والتسيو االيطالي حظوظهما في بلوغ دور الـ ١٦ بفوزهما 
على كلــوب بروغ البلجيكي وزينيت ســان بطرســبورغ 
الروسي ٣-٠ و٣-١ تواليا، وميلك دورمتوند ٩ نقاط يليه 
التســيو مع ٨ وكلوب بروج برصيــد ٤ نقاط وزينيت مع 

نقطة واحدة.
فــي املبــاراة األولى، تابــع املهاجم النرويجــي العمالق 
ايرلينغ هاالند هوايته التهديفية بتســجيله هدفني لفريقه 
(١٨) و(٦٠)، رافعا رصيده الى ٦ أهداف في صدارة ترتيب 
الهدافني هذا املوســم، وأضاف االجنليزي جايدون سانشو 

الثالث من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان (٤٥).

برشلونة و«اليوڤي» ضمنا التأهل وتشلسي وإشبيلية يتنافسان على «األول».. ودورمتوند والتسيو يتقدمان
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وفاة مواطن في تصادم
مركبة بآلية تنظيف

سرقة دينار ورتب عسكرية 
خاصة باحلرس الوطني

النصب على مواطنة 
مبقتنيات عاملية مضروبة

أمير زكي ـ محمد اجلالهمة

وجه وكيل نيابة الفروانية بحضور 
طبيــب كويتي إلى مبنــى النيابة وذلك 
لالستماع إلى إفاداته بشأن تعرضه لإلهانة 
اللفظية داخل مقر عمله في مســتوصف 
صبــاح الناصــر. وقال مصــدر أمني إن 
الطبيــب قــال إن مراجعا- حدد اســمه 

وبياناته- قام بإهانته أمس األول. هذا، 
ومت تسجيل قضية في مخفر شرطة صباح 
الناصر حتت عنوان «إهانة موظف عام».

كما سجلت في مخفر شرطة الشامية 
قضية حملت عنــوان اعتداء بالضرب 
وبتصنيف جنح، وذلك عقب تقدم وافد 
مصري من مواليد ١٩٩١ ببالغ قال فيه 
إنه خالل سيره على جسر جابر أوقفه ٣ 

أشخاص كانوا على منت مركبة رباعية، 
حيث قام أحدهما باالعتداء عليه بالضرب 
واكتفى مرافقاه باملشاهدة دون تدخل. 
وأرفق املبلغ تقريرا طبيا جاء فيه وجود 
كدمــات وســحجات، وقــدم املبلغ رقم 
لوحة املركبة التي كان بداخلها املدعى 
عليهم، ولــم يوضح الوافد خلفيات ما 

قبل الضرب.

محمد اجلالهمة

توفي شــاب كويتــي ٢٤ عاما في حــادث تصادم بني 
مركبته اليابانية ومركبة تابعــة لبلدية الكويت. وكان 
بالغ قد ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن وقوع حادث 
تصــادم بني مركبتني ولدى وصول رجال األمن شــوهد 
شخص بني احلياة واملوت وهو مواطن من مواليد ١٩٩٦ 
ومت نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى الفروانية إال أنه 
توفي، وتبني في التحقيق أن مركبة البلدية كانت تقوم 

بتنظيف الطريق.

سعود عبدالعزيز

ســجل مواطن يعمل في احلــرس الوطني قضية في 
مخفر شرطة العديلية حملت عنوان «سرقة عن طريق 
حتطيــم حرز ليال». وقــال املبلغ إنه اســتيقظ صباحا 
للتوجه إلى مقر عمله، وإذ به يجد سيارته الرباعية قد 
كســر زجاجها اجلانبي وسرق من داخلها دينارا واحدا 
ورتبا عســكرية خاصة باحلــرس الوطني «مالزم أول» 
ومفتاح املركبة االحتياطي، مشيرا إلى أن واقعة السرقة 

حدثت في قطعة٣.

سعود عبدالعزيز

أحيلت قضيــة حتمل عنوان «نصــب واحتيال» من 
مخفر شرطة العدان إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق 
في القضية، على أن يتم استدعاء املدعى عليه من خالل 

رقم هاتفه للوقوف على حقيقة االدعاء.
وجــاءت القضية بعدما تقدمــت مواطنة ببالغ قالت 
فيه إنه ومن خالل برامج التواصل االجتماعي تواصلت 
مع رقم هاتف واتفقت معه على شراء مقتنيات ملاركات 
عاملية، وحولت له  ٢٧٧٠ دينارا، وبعد أن تســلمت تلك 
املقتنيات اكتشفت أنها مضروبة وليست حقيقية مثلما 

كان االتفاق.

«االستئناف» تؤيد أحقية
٤ مواطنني في العالج باخلارج

خطف قاصر من أمام بقالة واالعتداء عليها في الصليبية

فتح حتقيق في وفاة بنغالديشي بشبهة جنائية

أمير زكي

وزارة  أجهــزة  فتحــت 
الداخلية حتقيقا موسعا في 
تعرض فتــاة عربية قاصر 
(١٥ عاما) للخطف واالعتداء 
عليها في منطقة الصليبية. 

سعود عبدالعزيز

طلب وكيل نيابة األحمدي 
بإحالة جثة وافد بنغالديشي 
الى الطب الشرعي للوقوف 
على سبب وفاته، وذلك بعدما 
اطلع على تقرير من طبيب 

للتحقيــق معه فــي قضية 
جرى تصنيفهــا باعتبارها 
خطــف قاصــر ومواقعــة 

باإلكراه.
وبحســب مصــدر امني 
فــإن وافدا عربيا من مواليد 
١٩٦٩ تقدم الى مخفر شرطة 

بالغا من طبيب أســنان قال 
فيه إن وافدا بنغالديشيا (٤٥ 
عاما) وصل الى املستوصف 
التخصصي في حالة حرجة 
بواســطة ٣ مــن مواطنيــه 
اآلســيويني، وانــه مت عمــل 
إنعاش للقلب عدة مرات دون 

الفروانيــة وقــال ان ابنتــه 
تعرضت للخطف أمام بقالة 
من قبل شخص ومت التوجه 
بهــا الى منطقــة الصليبية 
واالعتداء عليها، هذا وصدرت 
التعليمــات بســرعة ضبط 

وإحضار اجلاني.

أن يستجيب.
ومــن املقــرر أن يحــدد 
تقرير الطب الشرعي سبب 
الوفاة، ومت تســجيل قضية 
وفاة بشبهة جنائية في مخفر 
العــدان وتصنيف  شــرطة 

جنايات.

وصل إلى مستوصف العدان التخصصي قبل ٣ أيام ولفظ أنفاسه أمس

هذا وذكرت الفتاة معلومات 
عن اجلاني منها انه يقيم في 
منطقة بيان وحددت اسمه 
األول والثاني دون معلومات 
أخرى الى جانب رقم هاتفه 
النقال، ووجه وكيل النيابة 
املتهــم  بضبــط وإحضــار 

العدان  داخــل مســتوصف 
التخصصي قال فيه إن كثافة 
اللعاب في منطقة األنف والفم 
تدفع بالشكوك الى أن الوفاة 

بشبهة جنائية.
وبحسب مصدر أمني، فإن 
عمليات وزارة الداخلية تلقت 

ضبط ٢٥٥ ألفًا و٨٤٠ كيس تنباك في «الشويخ»

طبيب أسنان يتعرض لإلهانة اللفظية

محمد اجلالهمة

وضــع رجــال اجلمــارك 
أيديهــم علــى مــادة التنباك 
املمنــوع اســتيرادها، بعد أن 
عثروا على ١٥٨ كرتونا بداخلها 
٢٥٥ ألفــا و٨٤٠ حبة من تلك 
املادة كانت مخبأة في حاوية 
قادمة من دولة خليجية. وفي 
التفاصيــل أن حاويــة بحجم 
٤٠ قدمــا وبطــول ١٣ متــرا 
حتتوي علــى بضاعة عبارة 
عن (ماسكات وكمامات وألواح 
جبسن بورد) وصلت إلى ميناء 
الشويخ قادمة من إحدى الدول 
اخلليجيــة، وبنــاء عليه قام 
رجــال مراقبة املســتودعات 
اجلمركية (الوطني السريع) 
بعملهــم، وانتــاب املفتــش 
اجلمركي الشــك بعــد قياس 
احلاويــة التي مــن املفترض 
أن يكون طولها ١٣ مترا، لكنه 
وجد الطول ١١ مترا فقط، وبعد 
الفحص وجد مترين في نهاية 
احلاوية مت تلحيمهما وصبغهما 

٢٥٥ ألفــا و٨٤٠ حبة من مادة 
التنباك املمنوع استيرادها، فتم 
حترير محضر ضبط بالواقعة 

الستكمال اإلجراءات القانونية 
املعمول بها في قانون اإلدارة 

العامة للجمارك.

املضبوطات داخل ميناء الشويخ

للتمويه، وبالتفتيش الدقيق 
على احلاوية ومحتوياتها تبني 
وجــود ١٥٨ كرتونــا بداخلها 

عبدالكرمي أحمد

أيــــــدت محـــــكمة 
برئاســة  االســتئناف 
املستشار عادل الكندري 
حكمــا بأحقيــة اربعــة 
مواطنــني كويتيني في 
العــالج باخلــارج على 
نفقــة وزارة الصحــة؛ 
ألغــت  ان  وذلــك بعــد 
احملكمــة اإلداريــة قرار 
إنهاء  الوزارة املتضمن 
عــالج اربعــة مواطنني 

من عائلة كويتية واحدة كانت تتلقى العالج في أحد 
املستشفيات بالواليات املتحدة األميركية.

وقال وكـــيل العائلة احملامي سعد مشرف اللميع ان 
احملـــكمة افادت في حيثـــيات حكمــــها بــأن األوراق 
خلت من دليل قاطع على أن حالة املدعني كانت تستدعي 
فــي تاريخ صــدور القرار املطعون فيــه عودتهم من 
الواليــات املتحدة الى الكــــويت وانه ثبــت ان حالة 
املذكــورين تســـتدعي البــــقاء في اخلارج، وان مركز 
ثنيان الغامن للجهاز الهضمي والكبد أشــار عام ٢٠١٧ 
الى انــه ال يوجد في املركــز متخصصون باالمراض 
الوراثيــة اجلينيــة، وهي االمراض التــي يعاني منه 

املدعون جميعا على النحو الثابت باالوراق.
وأمرت احملكمة في حيثيات حكمها ان يتم تنفيذه 
فورا ومبوجب مســـودة احلكم ومن دون أي إجراءات 
لإلعالن وذلــــــك تقـــديرا منـــــها للحـــالة الصحية 
احلـــرجة ألفراد العــــائلة بـــعد ان تبني لها ان قرار 
وزارة الصحة مبـــنع استكـــمال العالج تضمن إساءة 
في استعمال السلطة، االمـــــر الذي يكون معه القرار 
املطعــون فيه غير قائم على سبــــب يبــرره قانونا، 
وبالتالــي يصبح جديرا باإللغــاء مع ما يترتب عليه 
من آثار اخصها اســتكمال عالج كل االبناء على نفقة 

وزارة الصحة.

مهربة داخل حاوية «ماسكات وكمامات وألواح جبسن بورد»

«املرور» حتدد ضوابط  تغيير مصري في مخفر الشامية: مجهول ضربني ومرافقاه اكتفيا بالفرجة
لون املركبة إلى الطالء 
املطفي والطالء الالمع

أحمد خميس

أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن جملة من الضوابط 
بشــأن تغير ألوان املركبات إلــى الطالء املطفي والطالء 

الالمع وتضمنت االشتراطات اآلتي:
٭ يجب احلصول على موافقة مسبقة من إدارة الفحص 

الفني قسم املعلومات واملقاييس الدولية.
وأن يكون الطالء ثابتا وأال يشابه السيارات احلكومية 
(الشــرطة واجليش واحلرس الوطني واإلسعاف وقوة 
اإلطفاء وغيرها..)، مع منع اســتخدام األوراق الالصقة 

واملواد غير الثابتة بدال من الطالء.
ودعت إلى اتباع خطوات تغيير لون املركبة في:

أوال: قبل إجراء عملية الطالء
٭ تعبئة منوذج طلب تغيير أو إضافة لون للمركبة.

٭ إحضــار املركبــة إلى إدارة الفحــص الفنيـ  محافظة 
العاصمةـ  قسم املقاييس الدولية للحصول على املوافقة 

املبدئية.
٭ التوجه الى إحدى الورش والشركات املختصة إلجراء 

عملية الطالء.
٭ يجــب ان يكون الطالء ثابتا وأال يشــابه الســيارات 
احلكومية (الشرطة واجليش واحلرس الوطني واإلسعاف 

وقوة اإلطفاء وغيرها..).
ثانيا: بعد إجراء عملية الطالء

٭ اســتخراج أوراق التأمــني (تغيير لــون املركبة) مع 
كتابة اللون اجلديد.

٭ إحضــار املركبــة الى إدارة الفحــص الفنيـ  محافظة 
العاصمةـ  قسم املقاييس الدولية لتغيير بيانات املركبة 

في احلاسب اآللي.
٭ مراجعة أحد أقسام تراخيص املركبات لطباعة إجازة 
تسيير املركبة (دفتر املركبة) وفق البيانات اجلديدة بعد 

تغيير أو إضافة لون للمركبة.
مالحظة: مينــع تركيب األوراق الالصقة واملواد غير 
الثابتــة بدال من الطالء ومينع car dip, plastic dip أو ما 

يشابهها.
ملشاهدة الڤيديو

احملامي سعد اللميع
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مبناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة

في البداية، قالت الفنانة 
القديــرة مــرمي الصالح  ان 
العنف مرفوض بكل حاالته 
مبــا فيه العنف ضــد املرأة، 
ألنهــا مخلوق ناعم ورقيق، 
وعلى الرجــل أن يعلم ذلك 
ألن هذه املرأة رمبا تكون أمه 
أو زوجته أو أخته أو ابنته 

فلماذا يعنفها ويظلمها؟! 
واضافت ان هناك الكثير 
مــن املبــادرات الذاتية التي 
تطالــب بحمايــة املــرأة من 
العنــف األســري، وتوفيــر 
احلماية واملــأوى لها وردع 
كل من يعنفها ويعتدي عليها 
جسديا أو نفسيا، أو لفظيا 
أو ماديــا، واحلمد هللا نحن 
في الكويــت مت إقرار قانون 
احلماية من العنف األسري 
من قبل مجلس األمة وبأغلبية 
أعضائه، وهي خطوة مهمة 
للحمايــة من جميع أشــكال 
العنيفة واملســيئة  املعاملة 
سواء اجلسدية أو النفسية.

وأعتقد أنه من خالل إقرار 
العنف  القانون ســيقل  هذا 
ضــد املرأة وضد أي فرد في 
األســرة يتعرض للتعنيف، 
وأمتنى أن تكون هناك قوانني 
مشابهة في اخلليج والوطن 
العربي حتى نعيش من غير 
تعنيف في املجتمع الواحد.

النساء املعنفات

سيدة الشاشة اخلليجية 
حياة الفهد قدمت عام ٢٠١٤ 
مسلســًال اجتماعيًا بعنوان 
تأليــف  مــن  «ريحانــة» 
البحرينــي حســني املهــدي 
حيــث جســدت فيــه دورا 
المــرأة معّنفة دفعها العنف 
الذي تعرضت له في حياتها 
الى فتح دار إليواء النســاء 

املعنفات.
مــن خالل هذا املسلســل 
«أم  طرحــت  االجتماعــي 
سوزان» قضية صمت عنها 

اجلميع.
وعــن رأيها فــي العنف 
ضــد املرأة،  قالــت ان املرأة 
في اخلليج والوطن العربي 
معنفــة، وكل املســؤوليات 
ُتلقى عليها، والرجل الشرقي 

أو زوجته أو أخته أو ابنته، 
ولذلــك عليــه أن يبتعد عن 
هذا التعنيف ألنها ليست من 

صفات الرجولة.
ظاهرة غريبة

القديرة  الفنانــة  وأكدت 
أســمهان توفيــق ان ظاهرة 
العنــف ضــد املــرأة غريبة 
ليســت فــي مجتمعنا فقط 
ولكــن فــي كل املجتمعــات 
أننــا  بالعالــم، خصوصــا 
نســتطيع حاليا معرفة كل 
ما يحصل في الشرق والغرب 
والشــمال واجلنوب بعد ما 
أصبح العالم قرية صغيرة 

احلب مصدر التعامل بني 
الرجل واملرأة، ألنه باحلب 
نقضي على كل شيء سيئ 

في هذا املجتمع.
اجلهل هو السبب

مــن جهتهــا، تأســفت 
الفنانــة حصــة جاســم 
النبهان ألن ظاهرة العنف 
ضد املرأة موجودة وبشكل 
العــادات  كبيــر بســبب 
والتقاليد التي يســتغلها 
البعــض بشــكل خاطــئ 
وذلــك ألنهم حتــى يومنا 
هــذا يــرون أن البنت هي 
العــار ويجــب تعنيفهــا 

يعيش في برج عاجي ال أحد 
يســتطيع أن يلومــه علــى 
الرغم مــن تعنيفــه للمرأة 
وأنا شاهدت حاالت كثيرة، 
وهذا هو واقع املرأة اخلليجية 
التي تخجل من اللجوء إلى 
القضــاء أو رفع دعوى ضد 
زوجها، أو اللجوء الى أهلها 
الذين سينصحونها بالعودة 

إلى زوجها.
ومتنت الفنانــة القديرة 
حياة الفهد أن ينتهي العنف 
ضد املرأة في كل مجتمعات 
العالم وأن يكون الرجل أكثر 
وعيــًا في تعاملــه مع املرأة 
ألن هذه املرأة رمبا تكون أمه 

كان وضعهــا االجتماعي 
إذا  صحيــح  والعكــس 
كانت تربيته غير سليمة 
وصحيحة، لذلك نستطيع 
أن نقضــي علــى ظاهــرة 
بالثقافة والتربية  العنف 
الصـــــحيحة والسليمة، 
انطالقا من قول رســولنا 
الكــرمي ژ «اســتوصوا 
بالنساء خيرا»، فأرجو من 
الرجل أن يفكر كثيرا قبل 
أن يعنف املرأة أو يضربها 
أو يظلمهــا ألنها قد تكون 
هــذه املرأة الــذي يعنفها 
جدته أو أمــه أو ابنته أو 
ابنة عمه وال بد أن يكون 

بفضــل وســائل التواصل 
احلديثة التي قربت لنا كل 

ما هو بعيد.
واضافــت: مــن أغــرب 
األشياء التي تصلنا بشكل 
يومي كيفية ممارسة الرجل 
للعنف ضد املرأة، هذه املرأة 
هي اجلــدة واألم والزوجة 
واالبنة وابنــة العم وابنة 
اخلــال وحتى اجلارة ألنها 

امرأة.
واشارت إلى ان الرجل 
إذا تعلم من الصغر احترام 
املرأة فال ميكن أن يعنفها أو 
يظلمها ألنه خرج من بيت 
يحترم ويقدر املرأة مهما 

ومعاقبـــــتها باجللــوس 
فــي البيت على الرغم من 
العصــر الــذي نعيشــه، 
ولــو رجعنا الــى عاداتنا 
وتقاليدنا القدمية فسنجد 
هذا العنف موجودا ولكن 
هناك من لم يستوعبوا تلك 
العادات والتقاليد بطبيعتها 
احلقيقيــة، ونتمنــى مع 
مرور األيام أن يستوعبوا 
ويفهموا أن تعنيفهم ضد 
املرأة ألسباب واهية ما هي 
إال قلة فهم وجهل بكيفية 
مواكبة الزمن الذي نعيشه، 
وأمتنى أن ينتهي العنف 
ضد املرأة في العالم أجمع 

ونعيش في حب وسالم.
كسر الصمت

الفنانة  هذا، ووصفــت 
القديرة هيفاء عادل العنف 
ضد املرأة باجلرمية ويجب 
على من ميارســها التوقف 
ألنهــا ليســت مــن صفات 
امــرأة  الرجولــة، وان أي 
تتعرض للعنف والتعنيف 
عليها أن تواجهه وتفضح 
من مارسه عليها حتى يكون 
عبرة لآلخرين. وأضافت: ان 
كسر الصمت هو من احللول 
املهمــة لوقــف العنف ضد 
املرأة في جميع املجتمعات 
بدول العالم الن املرأة نصف 
املجتمع وأحد أركانه، ولذلك 
من املؤسف ما تتعرض له 
من عنــف وضــرب وظلم 
ويجــب أن يتوقــف حتى 

تعيش بأمان.
ليس من شيمنا

واوضحت الفنانة القديرة 
هــدى حمــادة ان العنف ضد 
املرأة ليس من شيمنا العربية 
اإلسالمية، خصوصا أن حديث 
الرســول ژ واضح للجميع 
عندما قال «استوصوا بالنساء 
خيــرا»، وايضا واضح عندما 
قــال «واضربوهن ضربا غير 
مبــرح» للعقــاب وتصحيح 

تربيتهن.
واضافت إن العنف والضرب 
الذي يحصل في وقتنا احلالي 
وعــدم احترام الرجــل للمرأة 
بــأن يضربها فــي البيت وفي 
الشــارع غير مقبــول نهائيا، 
الن املرأة خلقت من ضلع آدم 
وهي ناعمة، واإلســالم أوصى 
الرجل بحمايتها وصيانتها ليس 
فقط كزوجــة وإمنا كأم وابنة 
وحبيبة. واملفروض على جميع 
الدول أن متنع العنف ضد املرأة 
وتعاقب من ميارسه بأي شكل 
من األشكال، وال بد من عودتنا 
الى شريعتنا اإلسالمية السمحة 
حتى نعيش بحب وأمان ورحمة 
ومودة فيما بيننا، وعلى الدول 
أن تسن القوانني حلماية املرأة 
من العنف وتعويضها في حالة 

تعرضها له.

«العالم إلى البرتقالي»
.. ُأمنية هل تتحقق؟!

@Mefrehs - مفرح الشمري

مبناســبة حلول اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة الذي صادف أمس ٢٥ اجلاري ويســتمر حتى األول من الشــهر املقبل.
حملة «احتدوا» التابعة لألمني العام لألمم املتحدة، التي انطلقت منذ سنوات إلنهاء العنف ضد املرأة وإلى منع العنف ضد املرأة والفتاة 
والقضاء عليه حتى نعيش في ســالم وأمان، مستمرة لتحقيق أهدافها. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة لهذا العام حمل شعار 
«العالم إلى البرتقالي» وســيتم من خالل هذا الشعار تدشني ١٦ يوما من النشاط حتى مطلع الشــهر املقبل الذي يتزامن مع حلول 
اليوم العاملي حلقوق اإلنســان. وحتفيزا لشــعار هذا العام وانطالقا من حملته، يتطلب من اجلهات إضاءة املباني واملعالم الشهيرة 
باللون البرتقالي تذكيرا باحلاجة إلى مســتقبل خال من العنف بجميع أشــكاله.. فهل تتحقق هذه األمنية وينتهي العنف ضد املرأة؟!

«األنباء» رصدت آراء عدد من الفنانات جتاه ظاهرة العنف ضد املرأة، فكانت هذه احلصيلة:

حياة الفهد حصة النبهانهدى حمادةمرمي الصالح هيفاء عادلاسمهان توفيق

مشهد تعبيري يجسد ظاهرة العنف ضد املرأ‘ةالفنانة القديرة حياة الفهد في مسلسل «ريحانة»

لم يكن املشــاهير والفنانــات بعيدات عن 
العنــف واالعتــداء من قبــل أزواجهن بصور 
مختلفــة، حيث كشــفن عما حــدث لهن عقب 
انفصالهن في لقاءات ومحافل، بني احلني واآلخر.
وحــددت اجلمعية العامة لــألمم املتحدة، 
يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام، لالحتفال باليوم 
العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة، لرفع الوعي 
حول حجم املشــكالت التي تتعرض لها املرأة 
حــول العالم، مثل االغتصاب والعنف املنزلي 
وكثير من أشكال العنف املتعددة. وفي ذكرى 
االحتفال باليوم العاملي للتصدي للعنف ضد 
املرأة، نرصد أبرز الفنانات واإلعالميات الالتي 
تعرضن للعنف واالعتــداء من قبل أزواجهن 
خالل فترة االرتباط، واحتفظن بالســر حتى 

االنفصال.
عال غامن

في البداية، الفنانة املصرية عال غامن اعتبرت 
زيجتها الثانية من أسوأ الزيجات والتي تعرضت 
فيها للعنف، مؤكدة أن أسوأ أيام حياتها كانت 

مع زوجها الثاني قبل االنفصال.
وأوضحت أنها لم تنفصل عن زوجها الثاني 
بعــد أول مرة تعرضت فيها لإلهانة والعنف، 
لكنها صبرت على حتمل تلك اإلهانات، خوفا 
من فشل الزواج للمرة الثانية، بعدما انفصلت 

عن زوجها األول بسبب عدم السعادة معه.
جنوى كرم

كشــفت املطربة اللبنانية جنوى كرم عن 

تعرضهــا للضرب علــى يد زوجها الســابق، 
متعهد احلفالت يوسف حرب، في أحد اللقاءات 
التلفزيونية. وأكدت أنه اعتدى عليها بالضرب 
بســبب رفــع صوتها عليه بعد خالف نشــب 
بينهمــا. كما اعترفت بعــد ذلك بأنها مخطئة، 
خاصــة أنه ال يحق للمرأة أن تفعل ذلك طاملا 

أن زوجها قادر على حمايتها وتأمينها.
ماجدة الرومي

أما الفنانة ماجدة الرومي فأجبرها زوجها 
على ترك القصر الذي كانت تســكن فيه معه 
في منتصف الليل، والذهاب إلى منزل عائلتها 
مــن دون مالبس أو مــال، بعدما اعتدى عليها 
بالضرب واإلهانة، عقب مواجهته بخيانته لها.
وتعرضت ماجــدة للعنف واالبتزاز املالي 
في احملكمة خالل إمتام إجراءات الطالق، على 

حد قولها.
لينا دياب

أكدت الفنانة السورية لينا دياب تعرضها 
للعنف على يد حبيبها، ما جعلها تختفي وتهرب 

إلى لبنان بعدما اعتدى عليها بالضرب.
دومينيك حوراني

أما واقعة الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني 
التي حولتها فيما بعد إلى أشهر املدافعات عن 
حقوق املرأة في لبنان، فقد أكدت أنها تعرضت 
للعنف من قبل زوجها ولم حتدد نوعية العنف 
الذي تعرضت له، إال أنها استبعدت الضرب. 

وانتقدت الفنانة اللبنانية قانون 
حقــوق املرأة في لبنان، معتبرة 
املــرأة اللبنانية بأنهــا ال تتمتع 
بأي حقوق، ثم حتولت فيما بعد 
الى واحدة من أشهر املدافعات عن 

حقوق املرأة في بالدها.
مرمي فخر الدين

كانت الفنانة الراحلة مرمي فخر 
الدين قد كشــفت في لقاء سابق عن 
تعرضها للضرب بشــدة من زوجها، 
محمود ذو الفقار قبل انفصالهما، مؤكدة 
أن الغيرة القاتلة من كل شــيء كانت 
سبب اعتدائه عليها دون رحمة أو شفقة.

ميساء مغربي

بســبب الغيرة أيضا، قالت املغربية 
ميســاء مغربي فــي أحد اللقــاءات إنها 
تعرضــت لالعتــداء اجلســدي مــن قبل 
زوجهــا، مؤكدة أن جناحهــا الفني جعل 
زوجها السابق يشعر بالغيرة الشديدة منها 
ويتشاجر معها ويعتدي عليها بالضرب.

شيرين عبدالوهاب

اعترفت الفنانة شــيرين في مقابلة مع 
اإلعالمية هالة ســرحان أن زوجها الســابق 
كان يعتدي عليها بالضرب بعنف وقســوة، 
مؤكدة أنها كانت تختبئ هربا منه في خزانة 

مالبسها.

ضن للضرب واإلهانة الزوجية! فنانات تعرَّ
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خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

حملة أممية ملواجهة مختلف 
أشكال العنف املسلط

على املرأة.

األمم املتحدة: التزام كويتي 
مبناهضة العنف ضد املرأة.

  هاذي بلد اإلنسانية.   الصورة املشرقة للعالم.

أبعد من الكلمات
«العنف ضد النساء والفتيات تحّد عالمي 

في مجال حقوق اإلنسان»

األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش.

 
«بيد كل منا أن يفعل شيئا ما لوقف العنف 

ضد المرأة»

املمثلة األسترالية الشهيرة نيكول 
كيدمان.

«تستحق كل ســيدة وفتاة حياة خالية
من العنف»

وزير اخلارجيــة األميركي مايك 
بومبيو.

«واحدة من بين كل ثالث نســاء عانت
من العنف، الجسدي أو الجنسي، وغالبا 

على يد مقربين»

العاملية  مديــر منظمة الصحــة 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
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أدنى جزر: ٠٣:٣٨ ص ـ ٠٣:٣٥  م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

سكينة إسماعيل إبراهيم الصراف، أرملة حمزة عباس حسني حسن: ٧٣ 
عاماـ  ت: ٥١٣١٤١٤٤ـ  ٩٦٦٦٦٩٠٥ـ  ٩٩٧٨٩٥٠٢ـ  ٩٧١٢٧٧١١ـ  شيعت.

خديجة جواد رضا، أرملة جاسم محمد الغريب: ٨١ عاماـ  ت: ٩٩٠٢٣٣٣٢ 
ـ ٩٩٣٦٩٩٩٠ ـ ٩٩٨٥٠٣٥٠ ـ ٦٦٦٩٨٩٦٦ ـ شيعت.

نبيه عبداهللا محمد شعبان: ٥٧ عاماـ  ت: ٦٠٣٣٩٩٨٨ـ  ٩٧٤٧٧٨٨٧ـ  شيع.
مرزوقة عيسى الشمري، أرملة خلف الشريان الشمري: ٧٤ عاما ـ 

ت: ٩٩٨٩٨٧٢٢ ـ شيعت.
محسنة علي محسن، أرملة عثمان سالمة راشد حمود الزعبي: ٧٨ 

عاما ـ ت: ٩٩٠١٠٣٥٩ ـ ٩٩٧٩٧٨٨٧ ـ شيعت.
فاطمة إبراهيم راشد الشطي، أرملة عبداهللا إبراهيم الشطي: ٨٥ عاما 

ـ ت: ٦٦١٤٤٤٤٤ ـ شيعت.
عدنان محمد جواد علي العريان: ٦٧ عاماـ  ت: ٩٩٨٤٤٨٤٤ـ  ٩٩٩٧٧٧٧٦ 

ـ ٩٠٠٨٠٥٠٩ ـ شيع.
يعقوب أحمد محمد عبداهللا: ٥٨ عاماـ  ت: ٩٩٠٦٤٠١٦ـ  ٩٦٦٦٩٧٧١ـ  شيع.
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تابعونا وتواصلوا معنا

بي.بي.سي: تزامنا مع اليوم العاملي للقضاء 
علــى العنف ضد املرأة الــذي صادف أمس
(٢٥ نوفمبر من كل عام) انطلقت فعاليات 
احلملة األممية ملناهضة كل أشــكال العنف 
املسلط على املرأة بسبب نوعها االجتماعي، 
والتــي متتد حتــى اليوم العاملــي حلقوق 

اإلنسان في العاشر من ديسمبر.
وأضيئت مع انطالق احلملة مبان ومعالم 
كثيرة حــول العالم باللون البرتقالي وهو 
اللون الذي اختارته األمم املتحدة حلملتها 
هذه، اللون الذي يرمز ملستقبل مشرق خال 
من العنف. وحملة هذا العام جزء من مشروع 
أطلقتــه األمم املتحدة قبل ســنوات يهدف 
«إلنهاء العنف املسلط على النساء بحلول 

عام ٢٠٣٠».
وترفع احلملة شــعار «حتويــل العالم 
إلى البرتقالي: مولوا واستجيبوا وامنعوا 
واجمعوا» وستركز على الدعوة «إلى اتخاذ 
إجراء عاملي جلسر ثغرات التمويل وضمان 
اخلدمات األساسية للناجيات من العنف خالل 
أزمة كوفيدـ  ١٩» حسب إعالن األمم املتحدة.

وترتبط احلملة هذا العام ارتباطا وثيقا 

بتداعيــات وباء كورونا العاملي على وضع 
املرأة، حيث تســببت التبعات االقتصادية 
واالجتماعية املختلفة للوباء بزيادة أعداد 

النساء ضحايا العنف بشكل ملحوظ.
وقالــت املديــرة العامة لليونســكو في 
رسالتها باملناسبة هذا العام إنه قبل انتشار 
وبــاء كورونا كانت نحو ٢٤٣ مليون امرأة 
وفتــاة تتراوح أعمارهن بــني ١٥ و٤٩ عاما 
تتعرض للعنف اجلسدي أو اجلنسي الذي 
ميارسه أشخاص مقربون، وأن هذه األعداد 
تزايدت مع انتشار اجلائحة وامتداد تبعاتها 

إلى مجاالت مختلفة.
ويقول تقرير لألمم املتحدة بشأن العنف 
املســلط على النساء إن النســاء والفتيات 
يشكلن نسبة ٧٢٪ من جميع ضحايا االجتار 
بالبشر حول العالم، وثالثة من بني كل أربعة 
من هؤالء يتعرضن لالســتغالل اجلنسي. 
وهذه أرقام ونسب مرعبة تشير إلى توسع 
ظاهــرة العنف ضد املــرأة رغم كل اجلهود 
إلنهائها، حيث تتعرض واحدة من كل ثالث 
نساء وفتيات للعنف اجلسدي أو اجلنسي 
خالل حياتهن، وفق إحصائيات األمم املتحدة.

العالم ينتفض لرفض العنف
ضد املرأة بعد تزايده بسبب «كورونا»

حملة أممية انطلقت ملناهضة كل أشكاله ومتتد
حتى اليوم العاملي حلقوق اإلنسان  ١٠ من ديسمبر

األمم املتحدة: الكويت أظهرت تقدمًا والتزامًا 
كبيرين في مناهضة العنف والتمييز ضد املرأة

أكد ممثل األمني العام لألمم املتحدة املنسق 
املقيم لدى الكويت د.طارق الشــيخ أن الكويت 
أظهرت تقدمــا كبيرا في مجال مناهضة العنف 
ضد املرأة من خالل التزامهــا باتفاقية القضاء 
على جميع أشــكال التمييز ضد املرأة واآلليات 
العاملية األخرى. وقال الشيخ في بيان صحافي 
مبناسبة اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد 
املرأة وانطالق حملة الستة عشر يوما (متحدون 
من أجل املرأة) إن مجلس األمة أقر في ١٩ أغسطس 
املاضي قانونا جديدا للحماية من العنف األسري 

ودخل حيز التنفيذ في ٢٠ سبتمبر املاضي.
من جانبه، أكد رئيس بعثة االحتاد األوروبي 
لدى الكويت ودولة قطر السفير كريستيان تيودور 
أن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة جزء مهم 

من السياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي «لذلك 
أعتبر أن من أولوياتي دعم الكويت في جهودها 
الرامية إلى تشــجيع املشاركة السياسية للمرأة 

والنهوض باملساواة بني اجلنسني».
من ناحيتها، أفادت املمثل املقيم لبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي هيديكو هادزياليك، بأن قانون 
احلماية من العنف املنزلي لعام ٢٠٢٠ يشكل معلما 
رئيسيا للكويت. بدورها، أعربت املديرة اإلقليمية 
لألمم املتحدة للمرأة سوزان ميخائيل عن فخر 
هيئة األمم املتحدة للمرأة بالشراكة مع األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ومركز املرأة 
للبحوث والدراسات في جامعة الكويت وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي لدعم الكويت لتحقيق أهدافها 

التنموية الوطنية وفقا لرؤية الكويت ٢٠٣٥.

وسائل التواصل حاضنة 
للعنف.. هل ال يزال «تويتر 

السام» يخذل النساء؟
بي.بي.ســي: تعــّرف األمم املتحدة العنف ضد 
املرأة على أنه «أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية 
اجلنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى 
أو معاناة للمرأة سواء من الناحية اجلسمانية أو 
اجلنسية أو النفسية، مبا في ذلك التهديد بأفعال 
مــن هذا القبيل أو القســر أو احلرمان التعســفي 
مــن احلرية، ســواء حدث ذلك فــي احلياة العامة 

أو اخلاصة».
ويجعل هــذا التعريف العنف ضد املرأة مظلة 
واسعة تضم حتتها أشكاال متنوعة من املمارسات 
تتجدد وتستحدث بتطور وسائل التعامل مع املرأة.
وتعد وســائل التواصل االجتماعي واحدة من 

حاضنات العنف املسلط على املرأة.
وقد أصدرت منظمة العفــو الدولية عام ٢٠١٨ 
تقريرا بعنوان «تويتر السام» رصدت فيه «فشل 
الشركة في احترام احلقوق اإلنسانية للمرأة بسبب 
ردها غير الكافي وغير املؤثر على العنف واإلساءة».
وفي سبتمبر هذا العام نشرت منظمة «العفو 
الدوليــة» تقريرا يقول إن «تويتــر اليزال يخذل 
النساء بخصوص العنف واإلساءة عبر االنترنت، 
رغم الوعود املتكررة بفعل ما يجب جلعل االنترنت 

مكانا أكثر أمانا للمرأة».
يقول التقرير ان شركة «تويتر» حققت بعضا 

من التقدم في هذا الشأن لكنه غير كاف.
وأقــرت «تويتر» بأنها بحاجة ملزيد من اجلهد 
فــي هذا املجال، لكنها أكدت أنهــا تتخذ مزيدا من 
اإلجراءات االستباقية ملواجهة اإلساءات عبر شبكتها.
وفــي اخلامس من أكتوبر من هذا العام أطلقت 
 (plan international) «منظمة «بالن انترناشيونال
حملة بعنوان «حرية التواجد على اإلنترنت» بعد 
أن أظهر بحث لها حتدثت فيه إلى أربعة عشر ألف 
فتاة في اثنني وعشرين بلدا حول العالم، أن أكثر 
مــن ٥٠٪ منهن تعرضن للعنــف والتحرش على 
االنترنت. ويظهر البحث أن واحدة من كل خمس 
فتيات أجبرت على حتجيم اســتخدامها لوسائل 
التواصل االجتماعي، جزئيا أو كليا، بســبب هذا 
العنف. وحسب تقرير «بالن»، فإن هذا النوع من 
العنف يحدث على كل وسائل التواصل االجتماعي 
لكــن موقع فيســبوك هو احلاضنــة األكبر، يليه 
إنســتغرام وواتســاب وســناب شــات ثم تويتر

وتيك توك. املفارقة هنا هي أن وســائل التواصل 
االجتماعي كان من املفترض أن تكون املساحة التي 
تعطي للمرأة حرية لم جتدها في محيطها الواقعي، 
وأن متكنها من التعبير عن رأيها واإلســهام فيما 

يحصل حولها.
لكن كثيرات من النساء وجدن مقابل تعبيرهن 
عن رأيهن على وسائل التواصل االجتماعي تهديدا 

وحترشا وتنمرا وأشكاال مختلفة من العنف.
ونادرا ما تكون وسائل التبليغ التي تتضمنها 

املواقع االجتماعية فعالة في مواجهة هذا األمر.
وكلمــا زاد اختالف املرأة عن «الســائد» زادت 
فرص تعرضها للعنف، فنجد النساء من املعارضات 
واألقليات والتوجهات اجلنسية املخالفة لـ «املقبول 

االجتماعي» أكثر عرضة للعنف.

Important Day
 The world celebrated on Wednesday November
 25th the Day for the International Elimination of
 Violence against women with the hope of reaching
a violence free future.

 The Arab countries are invited to engage more
 and more in such events which are sponsored and
 supported by the United Nations in order to raise
 the awareness about phenomena which used to
be taboos in the past.

 Our societies continue to open up towards
 more gender equality and women empowerment
 and emancipation. This trend must go on and
 women should be provided with the highest level
 of security and their full set of rights which ensure
 them protection against all kinds of physical,
verbal and moral abuses.

 It is a pleasure for us at Alanba to be as usual
 completely supportive of such great initiatives
 aiming at making our countries stronger, more
enlightened and more civilized.

     
Mohamad Bassam Al-Husseini 

Editorial Manager - Alanba
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