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«البورصة» على موعد مع تدفقات أجنبية مليارية 
 «MSCI» بجلسة الغد.. بتفعيل ترقية

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية واإلدارية 
بالشركة محمود أبل لـ «األنباء»: ألفا موظف في «كيبك» 

بحلول ٢٠٢٢.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبًا 1819

خطة لفتح أجواء الدول احملظورة بالتزامن مع اللقاح
مرمي بندق

أعربت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
عن تفاؤلها بحدوث انفراجة كبيرة على صعيد فتح األجواء 

مع الدول الـ ٣٤ احملظورة في الفترة القريبة املقبلة.
وكشــفت املصــادر عــن أن إدارة الطيران املدني ســتقدم 
ملجلــس الــوزراء خطة جديدة لفتح األجــواء مع هذه الدول 
تزامنــا مع اإلعــالن عن قرب وصول لقاح كورونا، مشــيرة 
الــى اجلاهزية املتكاملة في مطار الكويت من كوادر بشــرية 
وأجهزة ومعدات وإجراءات حتقق متطلبات السلطات الصحية. 
وأعلنت املصادر عن االستعداد الكامل لتنفيذ شروط وضوابط 
«الصحة» ســواء على مستوى أعداد القادمني، والفحوصات 
املطلوبة، أوعدد الدول التي سيتم فتح األجواء معها، مشيرة 
إلــى أهمية إعادة النظر، وموضحــة أن اإلغالق الكامل ليس 
صحيحــا، وكل مطارات العالم تدرجت في فتح أجوائها ولم 

يتم الفتح مرة واحدة.
وأكدت املصادر أن مطار الكويت جاهز متاما مببانيه الثالثة 
لتطبيق خطة تشــغيلية وفنية وطبيــة واحترازية جديدة 
الســتقبال القادمني من الدول احملظورة بالتزامن مع وصول 
لقاح كورونا. وبينت املصادر أن إدارة الطيران املدني مازالت 
مســتمرة حتى اآلن في تطبيق املرحلة األولى من خطة فتح 
املطــار التي بدأت في ١ أغســطس واملجدولة حتى ١ فبراير، 
والتي تبلغ ٣٠٪ من النسبة التشغيلية الكلية للمطار، والتي 
لم يتم حتقيقها حتى اآلن إال بنســبة ١٤٪ بعد قرار احلظر. 
ورأت املصادر أن املطالبة بزيادة الرحالت مع العواصم غير 
احملظــورة ال جدوى منها ألنها اســتكملت حصص الرحالت 
املجدولة لها وال تطلب زيادتها وال داعي للزيادة أصال وألن 
الرحالت القادمة منها يقابله العدد نفسه من الرحالت املغادرة 
من الكويت، وهذه الرحالت تغادر شاغرة، وهذه اآللية حتكمها 
حقوق النقل التي تتســاوى فيها الرحالت القادمة واملغادرة 

من كل عاصمة.

يقدمها «الطيران املدني» ملجلس الوزراء.. ومطار الكويت يعمل بنسبة ١٤٪ واإلغالق الكامل بسبب «كورونا» ليس صحيحاً وكل مطارات العالم تطبّق جدولة متدرجة

رئيس النيجر خالل استقباله الشيخ د.أحمد ناصر احملمد
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إعادة النظر بكل القرارات املنظمة لسوق العمل

«السكنية»: ٨ ديسمبر تسليم أعمال مشروع شرق تيماء

«التجارة»: روبيان مجفف بسعر مخفض
 على البطاقة التموينية

بشرى شعبان

كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للقوى 
العاملة، عن أن الهيئة ســتصدر سلســلة من 
القرارات املنظمة لسوق العمل مع بداية العام 
املقبل، السيما بعد إجراء التقييم الشامل ألوضاع 
سوق العمل خالل العام احلالي وما تتضمن من 

انعكاسات ناجتة عن جائحة كورونا.

وبني املصدر أنه ضمن قرارات تنظيم السوق 
ما يتعلق بتقدير احتياج أصحاب العمل للعمالة 
املسجلة على ملفاتها سواء من العمالة الوافدة 
أو الوطنيــة، إلى جانــب وضع تصور خاص 
بتكويت عدد من املسميات الوظيفية، السيما 
اإلدارية منها باإلضافة إلى دراسة زيادة نسب 
العمالة الوطنية مبا يتماشى مع قانون تعديل 

التركيبة السكنية.

عادل الشنان

أكد مدير مشروع شرق تيماء السكني 
م.بــدر الذايدي إجنــاز وصيانة عدد ٥٠٩ 
بيوت مبســاحة ٣٠٠ متــر مربع للوحدة 
السكنية ومبساحة إجمالية تبلغ ٢٧٣ ألف 
متر مربع تقريبا ضمن املشروع اخلاص 
بالفئة املشــمولة بالقانــون ٢ /٢٠١٥ (من 
بــاع بيتــه) باإلضافة الى اجنــاز االعمال 
األخــرى املتعلقــة باملشــروع، مــا أعطى 
املشــروع خاصية ســبق اجلدول الزمني 
بإجناز األعمال وفق االشتراطات املنصوص 

عليها تعاقديا.
وأشار الذايدي إلى أن تاريخ ٨ ديسمبر 
املقبل سيشهد تسليم أعمال املشروع الى 
اللجنــة املختصة واملشــكلة من عدد من 

جهات الدولة املختلفة ذات الصلة، مبينا أن 
القانون رقم ٢ /٢٠١٥ قد شمل املواطنني الذين 
قاموا ببيع منازلهم والتزموا بسداد كل قيمة 
القرض اإلســكاني لبنك االئتمان وضمن 
لهم توفير املســكن املالئــم بحق االنتفاع 
للفئــات احملــددة، وتقدر قيمة املشــروع 
بـــ ٤٦ مليون دينار تقريبا. وبني الذايدي 
أن املنــزل يتكون من دور أرضي يحتوي 
على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام 
ومطبخ وغرفة سائق مستقلة وغرفة خادمة 
باإلضافــة الى ٤ حمامات ودور أول يضم 
٤ غرف رئيسية وصالة معيشة ويتضمن 
املشروع عدد ٩ محطات كهرباء باالضافة 
الى املباني اخلدمية التي تتميز باستخدام 
ألواح الطاقة الشمســية، مما يوفر نسبة 

٣٠  ٪  من استهالك الكهرباء.

أحمد مغربي

أصدرت وزراة التجارة والصناعة قرارا 
وزاريا بشأن تعديل املادة األولى من القرار 
الوزاري بشأن إضافة املواد الغذائية للبطاقة 

التموينية بأسعار مخفضة.
وجاء في القرار «إدراج الروبيان املجفف 
من قبل شركة حوراء الكويت ضمن البطاقة 

التموينية بسعر مخفض من دون دعم بواقع 
٤٠٠ جرام لكل فرد شــهريا مع مراعاة جبر 
الكســر في نصيب أفراد األســر ذات العائد 
الفــردي». وأظهر القرار الذي سينشــر في 
اجلريدة الرسمية اليوم أن وزن احلبة سيكون 
٨٠٠ غرام وسعر البيع للتموين ٣٫٧٦٥ دنانير 
وسعر البيع للجمعية بنحو ٣٫٩٢٠ دنانير 

وسعر البيع للمستهلك ٤ دنانير.

مجلس الوزراء يعقد آخر جلسة اعتيادية غداً ويناقش تقرير املراقبني املاليني 
واألسبوع املقبل تقدم احلكومة استقالتها وتكلّف بتصريف العاجل من األمور

ال حجية أو جدوى زمنية إلصدار «ضرورة» الدين العام
مرمي بندق 

يعقد مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد غدا آخر جلسة 
اعتيادية، حيث تقدم احلكومة استقالتها فور 
اعتمــاد وإعالن نتائــج انتخابات مجلس أمة 
٢٠٢٠، علــى ان تكلف بتصريــف العاجل من 
األمور حلني إعالن التشكيل احلكومي اجلديد. 
وقالــت مصــادر رفيعــة فــي تصريحات 
املجلــس  إن  «األنبــاء»،  لـــ  خاصــة 
املراقبــني  ســيناقش تقريــرا حــول جهــاز 
املاليني. وردا على ســؤال حول قانون الدين 
العام، قالت مصادر أخرى من املهم التوصل إلى 
القرار األمثل حول إصداره مبرسوم ضرورة 
من عدمــه أو التأني إلقنــاع مجلس ٢٠٢٠ أو 
البحث عن معاجلة حكومية لتوفير السيولة 
والتــي تعتمد على الفوائض التي حولت الى 

صندوق االحتياطي بنسبة ٢٥٪. 
وبينت املصادر انه يجوز للحكومة إصدار 
الديــن العــام مبرســوم ضرورة بعــد إجراء 

االنتخابات مباشــرة وقبل استقالة احلكومة 
حيــث تكــون عضوية األعضــاء احلاليني قد 
انتهت واجلدد ليست لهم صالحيات دستورية 
إال بعــد انعقــاد املجلس وأداء القســم بحيث 
تعرض املراسيم على املجلس في أول جلسة 
تالية جللسة اداء القسم. وقالت مصادر اخرى 
إن املواءمة السياســية تقتضــي عدم إصدار 
احلكومة مراســيم ضرورة خالل تلك الفترة، 
إذ إن املدة قصيرة جدا بني املجلســني وليس 
لدى احلكومة حجية الضرورة، وعليها انتظار 

املجلس القادم.
وأضافــت قائلة: الى جانــب انه ال جدوى 
زمنية من اصدار الدين العام مبرسوم ضروة 
حيــث ان االقتراض يحتاج الى ما ال يقل عن 
٣ شــهور لتتم االجراءات والعمليات بالشكل 
الصحيح مما ال يتطلب معه االستعجال، لذلك 
قد يكون مــن األحوط التأني في معاجلة هذا 

األمر ألن الظرف غير قائم.
هذا، واستبعدت مصادر رفيعة إصدار «الدين 

العام» مبرسوم ضرورة.

وزير اخلارجية ترأس وفد الكويت إلى املؤمتر الوزاري الـ ٤٧ 
ملنظمة التعاون اإلسالمي: ١٥٠ ألف دوالر لدعم القضية املرفوعة 

في محكمة العدل الدولية لصالح الروهينغا 
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13إلى07وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

«كورونا»: نقل اللقاحات بدأ استعدادًا 
لساعة الصفر ووقف الڤيروس يحتاج 

لتحصني ٦٠ إلى ٧٠٪ من سكان العالم

عواصــم - وكاالت: قالــت مديــرة إدارة التحصني 
واللقاحات والبيولوجيا مبنظمة الصحة العاملية كاثرين 
أوبراين «إن دراســات النمــاذج في ظل ظروف معينة 
تظهر أن نحو ٦٠ إلى ٧٠٪ من سكان العالم بحاجة ألن 
يكونوا محصنني لوقف انتقال ڤيروس كوفيد -١٩»، 
فــي وقت يواصــل عدد حاالت اإلصابة على مســتوى 
العالم االرتفاع متجاوزا عتبة الـ ٦١ مليونا و٧٥٠ ألف 
حالــة، فيما جتاوز عدد الوفيات ١٫٥ مليون، بحســب 
جامعة «جونز هوبكنز» األميركية. وقد شرعت شركات 
الطيــران الســيما األميركية منها في تســيير بواكير 
رحالت نقل اجلرعات األولى من اللقاح. وبدأت شركة 
طيران يونايتد إيرالينز األميركية أمس األول رحالت 
لنقل آالف اجلرعات من لقاح «فايزر - بيونتيك» إلى 
مراكز التجميع، في إجراء أولي يهدف إلى تسريع عملية 
التوزيع مبجرد املوافقة على اللقاح من قبل هيئة الغذاء 
والدواء «FDA» املتوقع خالل أيام. والرحالت األولية هذه 
تعد حلقة ضمن سلسلة التوريد العاملية الواسعة التي 
يتم التخطيط لها ملواجهة التحدي اللوجستي املتمثل 
في درجات احلــرارة الالزمة للحفاظ على اللقاح. من 
جهتها، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، عن أن 
املستشفيات في بريطانيا أبلغت بأنها ستتسلم دفعات 
مــن اللقاح الذي تنتجه شــركتا «فايزر - بيونتيك»، 
بحلول اإلثنني ٧ ديســمبر. لكن يبــدو أن بعض دول 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا األكثر فقرا، بعيدة 
عن فرصة احلصول على اللقاح، بعد أنا باعت شركة 
«فايزر» األميركية مســبقا ٨٠٪، وشــركة «موديرنا» 
٧٨٪ من مخزونهما. في هذه األثناء، أعاد جزء من دول 
أوروبا فتح متاجره في عطلة نهاية األسبوع مع تراجع 
حدة انتشار الڤيروس، في حني منعت لوس أجنيليس 
بالواليات املتحدة غالبية التجمعات العامة واخلاصة. 
وقد أعادت كل املتاجر فتح أبوابها في فرنسا وپولندا، 
فيمــا ينتظر اإليرلنديون والبلجيكيون حتى الثالثاء 

لتفتح املتاجر مجددا. 

إعالن الفائزين بالدورة الثالثة جلائزة 

«شعلة األنباء للدراما » 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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تفاعال مع أوضاع 
الطقس وسوء االحوال 
اجلويــة التــي متــر 
بها البــالد، تواجدت 
وزيــــــرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة 
اإلســكان  لشــؤون 
د.رنــا الفــارس فــي 
اجلهــراء  محافظــة 
وعــدة مناطــق أمس 
للوقــوف على جهود 
فــرق الطــوارئ فــي 
احلــد من آثار ارتفاع 
منسوب املياه نتيجة 
التي تهطل،  لألمطار 
والتــي حــذرت منها 
ادارة االرصاد اجلوية 
وكذلك وزارة االشغال 
العامة والهيئة العامة 
للطرق والنقل البري 

سابقا.  وزيرة األشغال د.رنا الفارس تتابع عمل فرق الطوارئ

وزيرة األشغال تتابع عمل فرق الطوارئ
خالل موجة األمطار 



02
االحد ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠ محليات

الناصر: ١٥٠ ألف دوالر من الكويت لدعم القضية املرفوعة
في محكمة العدل الدولية لصالح الروهينغا

قانون التركيبة السكانية: عام أمام مجلس الوزراء إلصدار الئحة معاجلة اخللل

ترأس وزيــر اخلارجية 
وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ 
د. أحمــد ناصــر احملمد وفد 
البالد إلى أعمال الدورة الـ٤٧ 
الجتمــاع مجلــس منظمــة 
التعــاون اإلســالمي علــى 
مســتوى وزراء اخلارجيــة 
والذي تنعقــد أعماله يومي 
٢٧ و٢٨ نوفمبر اجلاري في 
مدينــة نيامــي بجمهوريــة 
النيجر الصديقة حتت شعار 
(متحــدون ضد اإلرهاب من 

أجل السالم والتنمية).
وقد ألقى الشيخ د. أحمد 
ناصر احملمــد كلمة الكويت 
خــالل أعمال هــذا االجتماع 
جاء نصها على النحو التالي:
العــام املاضي  احتفلنــا 
بالذكــرى اخلمســني علــى 
العتيدة  تأســيس منظمتنا 
مقدرين ما حتقق من إجنازات 
لدعم أواصــر العالقات بني 
الــدول األعضــاء إال أننا ما 
زال أمامنا مسيرة مستحقة 
لتحقيق األهداف والتطلعات 
العمــل  لتعزيــز  الراميــة 
اإلسالمي املشترك ولألسف 
أمتنــا اإلســالمية  تعيــش 
أوضاعا صعبة تشكل مصدر 
قلق، فالكثير من سكان العالم 
اإلسالمي يعانون من الفقر 
والتهميش واللجوء والنزوح 
والبطالة األمر الذي يدعونا 
جميعا للعمل بجد لتحقيق 
طموحــات وتطلعــات أبناء 

أمتنا اإلسالمية.
يعقد اجتماع مجلسنا في 
دورته الـ٤٧ في ظل ظروف 
اســتثنائية ودقيقة للغاية 
قاســى منهــا العالــم برمته 
جراء تفشي فيروس كورونا 
املســتجد وال تظل البشرية 
حتى اآلن تكابد األلم واملعاناة 
جتــاه انتشــار هــذا الوباء 
الذي أودى بحيــاة األبرياء 
وخلف العديد من املتضررين 
وانعكســت آثاره على شتى 

مناحي احلياة املختلفة.
وفــي هذا الصدد نشــيد 
عاليا بالدور الذي اضطلعت 
به األمانة العامة وأجهزتها 
املواجهــة  فــي  املختلفــة 
والتصــدي لهــذه اجلائحة 
من خالل االجتماعات الهامة 
ودعمها ومســاندتها للدول 
في تعزيــز قدراتها ملواجهة 
هذا الوباء سائلني املولى عز 
وجل أن يرفع البالء عن كاهل 
البشرية جمعاء وأن يتغمد 
برحمته أرواح املتوفني وأن 
يعجل بشفاء املصابني بإذنه 

تعالى عز وجل.
وإن منطقتنا متر بظروف 
عصيبــة وحتديــات جمــة 

أحمد مغربي

أصبح قانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم التركيبة 
السكانية نافذا بعد نشره في اجلريدة الرسمية (الكويت 
اليــوم) والذي أعطى مجلس الوزراء فترة عام كامل من 
اآلن إلصــدار الئحة بآليات معاجلــة اخللل في التركيبة 
السكانية على ان يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط 
لوضع ســقف أعلى للعمالــة الوافدة، كما يصدر مجلس 
الوزراء قرارات تنفيذية سنوية متى دعت احلاجة الى ذلك 
لوضع الالئحة املشار إليها موضع التطبيق، مع موافاة 
مجلس األمة بتقارير سنوية بهذا الشأن حتقيقا للرقابة.
وجاء في القانون الذي حصلت «األنباء» على نسخة 
منــه، أنه لضمان عدم وجود فراغ تشــريعي نصت هذه 
املادة على استمرار سريان القرارات واللوائح املعمول بها 
قبل العمل بهذا القانون حلني صدور الالئحة التنفيذية.

وفيما يلي نص القانون: 
مــادة ١: لغايــة تطبيــق أحكام هــذا القانــون يقصد 
باملصطلحــات والعبــارات اآلتية، املعانــي املبينة قرين 

كل منها:
١ - الوزير املختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء 

لتطبيق أحكام هذا القانون.
٢ - العمالة الوافدة: العمالة التي يســمح لها بالعمل 

داخل دولة الكويت من مختلف اجلنسيات.
مادة ٢: تسري أحكام هذا القانون على العمالة الوافدة.

مادة ٣: يصدر مجلس الوزراء الئحة بالبيانات ملعاجلة 
اخللل في التركيبة السكانية خالل سنة من تاريخ العمل 
بهذا القانون، يراعــى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط 
لوضع ســقف أعلى للعمالــة الوافدة، كما يصدر مجلس 
الوزراء قرارات تنفيذية ســنوية متى دعت احلاجة الى 

ذلك لوضع الالئحة املشــار إليها موضــع التطبيق، مع 
موافــاة مجلس األمة بتقارير ســنوية بهذا الشــأن بعد 

العمل بالالئحة املذكورة.
مــادة ٤: يراعــى عند إصدار الالئحة املشــار اليها في 

املادة السابقة ما يلي:
١ - أعداد املقيمني من العمالة الوافدة 

في تاريخ صدور تلك القرارات.
الوطنيــة  اخلطــة   -  ٢

للتنمية الشاملة والبرامج 
املشــتملة  الزمنيــة 

عليها، واحتياجاتها 
من العمال الوافدة، 
والبرامج املنظمة 
للمؤهالت املهنية 
بهــذه  الــواردة 

اخلطة.
٣ - السياسات 
واخلطط املختلفة 

املتعلقــة بإحــالل 
العمالة الوطنية محل 

العمالة الوافدة.
٤ - مخرجات التعليم، 

وبرامج الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب.

٥ - مــدى اســتيعاب وســائل الوقاية 
والعالج مــن األمراض واألوبئة فــي املنظومة الصحية 

للبالد للعمالة القادمة من اخلارج.
٦ - حتديــد الفئات املســتثناة في ضــوء احتياجات 

خطة التنمية وسياسات سوق العمل.

٧ - حتديد سياســات حظر حتويــل العمالة الوافدة 
بني القطاعات املختلفة.

مادة ٥: تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون مبرسوم 
بنــاء على عرض الوزير املختص وذلك خالل ســنة من 
تاريــخ العمل بــه، وإلى أن تصدر هذه الالئحة تســري 
القرارات واللوائح املعمول بها قبل العمل 

بهذا القانون.
مادة ٦: على رئيس مجلس 
الوزراء والــوزراء - كل 
فيمــا يخصه - تنفيذ 

هذا القانون.
املذكرة اإليضاحية

الكويت  كانت 
والتــزال  دائمــا 
منوذجا للتعايش 
األعــراق،  بــني 
 ، ت جلنســيا ا و
والديانــات، ولهذا 
الكويت  كان دستور 
الــذي وضعــه الرعيل 
تقدميــة  وثيقــة  األول، 
حلقــوق اإلنســان، فضال عن 
حقــوق املواطــن، انطالقــا من ان 
الكويــت مجتمــع إنســاني النزعة، حيث 
عاش املواطنون واملقيمون في الكويت في محبة ومودة 
وســالم خالل عقود من الزمن، وقد وفد الى الكويت من 
الــدول الشــقيقة وغيرها من اخلبــراء، ورجال القضاء، 
واألطباء، واملهندسني، من ساهموا مع املواطنني في نهضة 

شــاملة للبالد، الى ان بدأت في التفشــي ظاهرة العمالة 
الهامشــية، والزائــدة عن احلاجة التــي أدت الى اختالل 
التركيبة السكانية، اختالال كبيرا، أثر على اخلدمات التي 
تؤدى الى املواطنــني واملقيمني، وعلى األخص اخلدمات 
الصحية، األمر الذي أصبح معه عالج هذا االختالل أمرا 
ملحا. وقد كشــف وباء كورونا وانتشاره، عن الظروف 
املعيشية املتردية للعمالة الهامشية، األمر الذي استدعى 
ضرورة وجود التشريعات لضبط نسب العمالة بوضع 
سقف أعلى وتنظيم عملية وجودهم في البالد على نحو 
ال يؤثر على اجلانب االقتصادي واالجتماعي واخلدمي.

جاء مشروع القانون في ٦ مواد، نص في مادته األولى 
علــى التعريفات، وبني في مادته الثانية نطاق ســريان 

أحكامه.
ونصت املادة الثالثة على قيام مجلس الوزراء بإصدار 
الئحة بآليات معاجلة اخللل في التركيبة السكانية خالل 
ســنة من تاريخ العمل بهذا القانون على ان يراعى فيها 
إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة 
الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية 
متــى دعت احلاجة الى ذلك لوضع الالئحة املشــار إليها 
موضع التطبيق، مع موافاة مجلس األمة بتقارير سنوية 
بهذا الشأن حتقيقا للرقابة. ونظمت املادة الرابعة األطر 
العامة التي تتم مراعاتها عند إصدار الالئحة املشار اليها 

في املادة الثالثة.
ونصت املادة اخلامسة على ان تصدر الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون مبرســوم بناء على عرض الوزير املختص 
خالل سنة من تاريخ العمل به. ولضمان عدم وجود فراغ 
تشريعي نصت هذه املادة على استمرار سريان القرارات 
واللوائح املعمول بها قبل العمل بهذا القانون حلني صدور 

الالئحة التنفيذية.

مر الزمــان إلى جانب احلق 
الفلســطيني ولم ولن تألو 
جهدا لدعم أي جهود عربية 
وإسالمية أو دولية حتقق لنا 
جميعا األمل املنشود بإقامة 
دولة فلســطينية مســتقلة 
الشــرقية  القدس  عاصمتها 
على حدود الرابع من يونيو 
لعام ١٩٦٧ ووفقا للشــرعية 
الدوليــة وقــرارات مجلس 
األمــن ذات الصلة واملبادرة 
العربية للسالم للعام ٢٠٠٢ 
مؤكدين على موقفنا املبدئي 

والثابــت في دعــم خيارات 
الشــعب الفلســطيني لنيل 
حقوقه املشروعة وعلى أهمية 
مواصلة بذل اجلهود من أجل 
إعادة إطالق املفاوضات ضمن 
جدول زمني محدد للوصول 
إلى السالم العادل والشامل.
كمــا تعــد أزمة مســلمي 
الروهينغــا واحــدة من أبرز 
األزمات والتحديات اإلنسانية 
األزمــة  أنهــا  باعتبارهــا 
اإلنسانية األســرع منوا في 
العالــم وأن أقلية الروهينغا 

هي األكثر اضطهادا مقدرين 
عاليا دور حكومة بنغالديش 
في دعمها واستضافة النازحني 
والالجئني من األقلية وكافة 
الدول الداعمة لهذه األزمة كما 
ونشيد عاليا باحلكم التاريخي 
الصــادر عن محكمــة العدل 
الروهينغا  الدولية لصالــح 
بشأن التدابير املؤقتة مبنع 
أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة 
حلكومــة ماينمار فــي بداية 
العام احلالي، مشــيدين بهذا 
السياق بدور حكومة غامبيا 

وحالة من الال استقرار جراء 
الهجمات اإلرهابية للجماعات 
املسلحة التي أضحت مأساتها 
اإلنسانية تثقل كاهل األبرياء 
مــن املدنيني مخلفــة وراءها 
اجلوع والفقر وارتفاع أعداد 
النازحــني والالجئــني داعني 
الــدول األعضــاء واملجتمــع 
الدولي إلى ضرورة التكاتف 
والتعاضد من أجل تعزيز األمن 
واالستقرار وإلى التعاون بني 
احلكومات لتعزيز قدرات هذه 
الدول ملواجهة خطر وتهديد 

برفع الدعوى نيابة عن دول 
منظمة التعاون اإلسالمي.

وفي هذا اإلطار نعلن عن 
تبرع الكويت في الصندوق 
اخلاص لدعم القضية املرفوعة 
في محكمــة العــدل الدولية 
مببلــغ ١٥٠٠٠٠ ألــف دوالر 

أميركي.
من هذا املوقع يســاورنا 
بالــغ القلق ملا تشــهده دول 
منطقــة الســاحل وحــوض 
بحيــرة تشــاد مــن ظروف 
أمنيــة وإنســانية متدهورة 

هذه اجلماعات داعمني في هذا 
اإلطار كافة املبادرات اإلقليمية 
والدولية التي تسهم في إضفاء 
األمن واالستقرار واالزدهار 

في املنطقة.
كمــا وإذ يعترينــا بالــغ 
القلق جتاه تصاعد وتنامي 
ظاهرة الرهاب أو اخلوف من 
اإلسالم مبا يعرف مبصطلح 
(إســالموفوبيا) فــي اآلونة 
األخيرة في الغــرب اجتاها 
تصاعديــا خطيــرا مؤكدين 
فــي هــذا الســياق علــى أن 
الديــن اإلســالمي هــو دين 
محبة وسالم وتسامح وأن 
اإلرهــاب ال ديــن له وال ملة 
آســفني ملا آلت إليــه األمور 
من نشــر للرســوم املسيئة 
خلــامت األنبياء واملرســلني 
ســيدنا محمد ژ محذرين 
من مغبة دعم تلك السياسات 
لــكل  واســتمراراها ســواء 
األديان السماوية أو الرسل 
عليهم السالم من قبل بعض 
اخلطابات السياسية الرسمية 
التي تشــعل روح الكراهية 
والعداء والعنــف وتقوض 
اجلهود التي يبذلها املجتمع 
الدولــي لوأدها ملا متثله من 
إساءة بالغة ملشاعر املسلمني 

حول العالم.
مجدديــن تأييدنا لبيان 
منظمــة التعاون اإلســالمي 
الــذي يعبر مبــا جاء به من 
مضامني على األمة اإلسالمية 
جمعــاء، داعني إلى إشــاعة 
الوســطية واالعتدال  ثقافة 
ونبــذ كافة مظاهــر العنف 
وال  والغلــو،  والتطــرف 
يفوتنا في هذا الصدد اإلشادة 
باجلهود القيمة التي تقوم بها 
املنظمة حملاربة هذه الظاهرة 
منذ أحــداث احلادي عشــر 
من سبتمبر ٢٠٠١ إلى وقتنا 
احلالــي، مرحبــني مببادرة 
رئيــس وزراء جمهوريــة 
باكستان اإلسالمية واملتعلقة 

مبوضوع اإلسالموفوبيا.
وفي اخلتام، ال يســعني 
إال أن أعرب لكم عن خالص 
التقدير جلهود الدول األعضاء 
احلثيثة والعمل الدؤوب في 
إطار العمل اإلسالمي املشترك، 
مؤكدا على أهمية اســتمرار 
التنسيق مبا يصب في رفعة 
شعوب دول العالم اإلسالمي 
أجمع، متقدما بالشكر اجلزيل 
علــى اجلهــود املبذولة من 
األمانة العامة للمنظمة حلسن 
التنظيم واإلعداد، ووفقنا اهللا 
وإياكم ملا فيه خير وصالح 
ألمتنــا اإلســالمية، متمنيا 
الجتماعنــا هــذا كل النجاح 

والتوفيق.

وزير اخلارجية ترأس وفد الكويت إلى املؤمتر الوزاري الـ ٤٧ ملنظمة التعاون اإلسالمي

إعداد آليات لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة.. وموافاة مجلس األمة بتقارير سنوية بعد العمل بالالئحة

وزير اخلارجية خالل استقباله د.يوسف العثيمنيالشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل ترؤسه وفد الكويت

تأتــي في مقدمتهــا القضية 
الفلسطينية القضية احملورية 
والتاريخيــة  واملركزيــة 
ملنظمتنا العتيدة فالتطورات 
التي تشهدها األمة العربية 
واإلســالمية تدعونا جميعا 
للعمل والتعاضــد ملواجهة 
االنتهــاكات املســتمرة وال 
يسعني من هذا املنبر إال ان 
أدعو لبذل مزيد من اجلهود 
لتحقيق ما نصبو اليه جميعا 

من حل عادل وشامل.
لقــد وقفت بــالدي على 

تعيش أمتنا اإلسالمية أوضاعًا صعبة والكثير من سكان العالم اإلسالمي يعانون من الفقر والتهميش واللجوء والنزوح والبطالة

نأسف ملا آلت إليه األمور من نشر للرسوم املسيئة خلامت األنبياء ونحّذر من دعم تلك السياسات

يراعي عند إصدار الالئحة أعداد املقيمني ومخرجات التعليم ومدى استيعاب املنظومة الصحية 

التطورات التي تشهدها األمة العربية تدعونا للعمل والتعاضد ملواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية 

حتديد الفئات املستثناة في ضوء االحتياجات وسياسات حظر حتويل العمالة الوافدة بني القطاعات

وزير اخلارجية بحث التعاون الثنائي مع عدد من الدول العربية واألفريقية 
التقى وزير اخلارجية ووزير اإلعالم بالوكالة 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد، رئيس جمهورية 
النيجر الصديقة إيسوفو محمدو، وذلك على 
هامش أعمال الــدورة الـ٤٧ الجتماع مجلس 
منظمة التعاون اإلسالمي على مستوى وزراء 
اخلارجية والذي تنعقد أعماله يومي ٢٧ و٢٨ 
نوفمبــر اجلاري في مدينة نيامي بجمهورية 

النيجر.
ومت خالل اللقاء استعراض مجمل العالقات 
الثنائية التي تربط البلدين الصديقني ومناقشة 
آخر املســتجدات على الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.
والتقى وزير اخلارجية وزير اإلعالم بالوكالة 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد الصباح باألمني العام 
ملنظمة التعاون اإلسالمي د.يوسف العثيمني.

واســتعرض األمني العام مجمل املواضيع 
والقضايا املطروحة في االجتماع واالستحقاقات 

املقبلة في إطار عمل املنظمة. 
كما التقى وزير اخلارجية ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشــيخ د. أحمد ناصر احملمد وزير 
أفغانســتان اإلســالمية  خارجية جمهورية 
الصديقة محمد حنيف أمتار، ومت خالل اللقاء 
استعراض مجمل العالقات الثنائية التي تربط 

البلدين الصديقني ومناقشة آخر املستجدات 
على الساحتني اإلقليمية والدولية.

والتقى وزير اخلارجية ووزير اإلعالم بالوكالة 
الشــيخ د. أحمد ناصر احملمد وزير خارجية 
اجلمهورية التركية الصديقة مولود أوغلو، ومت 
خالل اللقاء استعراض مجمل العالقات الثنائية 
التي تربط البلدين الصديقني ومناقشــة آخر 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية

كما التقى وزير اخلارجية ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشــيخ د. أحمد ناصر احملمد وزير 
خارجية دولة ليبيا الشقيقة محمد سيالة، ومت 
خالل اللقاء استعراض مجمل العالقات الثنائية 
التي تربط البلدين الشــقيقني ومناقشة آخر 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

والتقى الشيخ د. أحمد ناصر احملمد وزير 
الدولة في وزارة خارجية جمهورية نيجيريا 
االحتادية الصديقة زبايرو دادا ومت خالل اللقاء 
استعراض مجمل العالقات الثنائية التي تربط 
البلدين الصديقني ومناقشة آخر املستجدات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
كما التقى وزير اخلارجية ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشــيخ د. أحمد ناصر احملمد وزير 
خارجيــة اجلمهورية اإلســالمية املوريتانية 

الشقيقة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومت خالل 
اللقاء استعراض مجمل العالقات الثنائية التي 
تربط البلدين الشقيقني ومناقشة آخر املستجدات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
والتقى وزير اخلارجيــة ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشــيخ د. أحمد ناصر احملمد وزير 
الشؤون اخلارجية والهجرة والتونسيني باخلارج 
باجلمهورية التونسية الشقيقة عثمان اجلرندي.

ومت خالل اللقاء استعراض مجمل العالقات 
الثنائية التي تربط البلدين الشقيقني ومناقشة 
آخر املســتجدات على الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.
كما التقى وزيــر اخلارجية وزير اإلعالم 
بالوكالة الشــيخ د. أحمد ناصر احملمد وزير 
اخلارجية والتكامل األفريقي والتشاديني باخلارج 
بجمهورية تشاد الصديقة أمني أبا صديق، ومت 
خالل اللقاء استعراض مجمل العالقات الثنائية 
التي تربط البلدين الصديقني ومناقشــة آخر 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية.
كما التقى وزير اخلارجية ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشيخ د. أحمد ناصر احملمد بوزير 
خارجية جمهورية كوت ديفوار الصديقة علي 
اللقاء استعراض مجمل  كوليبالي، ومت خالل 

العالقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقني 
ومناقشــة آخر املســتجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
والتقى وزير اخلارجيــة ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشيخ د. أحمد ناصر احملمد بوزيرة 
خارجية جمهورية الســنغال الصديقة آيشاتا 
تال ســال، ومت خالل اللقاء استعراض مجمل 
العالقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقني 
ومناقشــة آخر املســتجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
كما التقى وزير اخلارجية بوزير خارجية 
جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة مخدوم 
شــاه قريشــي، ومت خالل اللقاء استعراض 
مجمل العالقات الثنائيــة التي تربط البلدين 
الصديقني ومناقشــة آخر املســتجدات على 
الســاحتني اإلقليمية والدولية. والتقى وزير 
اخلارجية ووزير اإلعالم بالوكالة الشــيخ د. 
أحمد ناصر احملمد بوزير الشؤون اخلارجية 
في اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
اللقاء  الشــقيقة صبري بوقدوم، ومت خالل 
استعراض مجمل العالقات الثنائية التي تربط 
الشقيقني ومناقشة آخر املستجدات  البلدين 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
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الكويت تهنئ ألبانيا بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا 
الصديقة عّبر فيها ســموه حفظه اهللا عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديــق كل الرقي والنماء. وبعث ســمو 

ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد، حفظه 
اهللا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلير ميتا 
رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

السفيرة لوجندر: ما تقوم به مؤسسة «انتصار اخليرية» مؤثر جدًا

السلمان ملنح املكاتب الهندسية والدور 
االستشارية ٣ شهور لتعديل أوضاع عمالتها

ناشد رئيس احتاد املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الســلمان  الكويتيــة م.بدر 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح 
ووزيرة الشؤون االجتماعية 
الدولة للشــؤون  ووزيــرة 
العقيل  االقتصاديــة مــرمي 
املوافقــة على متديــد إقامة 
عمالة هــذه املكاتب وإتاحة 
املجال لها لتعديل أوضاعها 
خالل ٣ أشهر قادمة، الفتا الى 
أن توقف األعمال في مختلف 

وزارات الدولة خالل اجلائحة ومن ثم اطالقة 
بنســب لم تتجاوز نصــف طاقتها أثرا على 
عمل املكاتب والدور االستشارية الكويتية.

وقال م.السلمان في كتابني وجههما إلى كل 
من الصالح والعقيل: إننا نناشــد الوزيرين 
اإلسراع بإعطاء التعليمات جلهازي شؤون 
االقامة والقوى العاملة للسماح بتمديد إقامات 
موظفي املكاتب الهندسية والدور االستشارية 
إلى حني االنتهاء من إجــراءات فتح امللفات 
لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، مضيفا أن 
هذا التمديد لفترة محددة سيتيح لنا تعديل 
أوضاع عمالتنا حتــى ال يطبق عليهم قرار 
اإلبعاد ملوظفيهم وعدم السماح لهم بالعودة 
مرة أخرى للبالد فــي حال عدم التمكن من 
جتديد إقاماتهم قبــل انتهاء املهلة الوزارية 

احملددة نهاية نوفمبر اجلاري.
وأشــار رئيس االحتاد الى أن هذا القرار 
سيساهم في احلفاظ على املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية الكويتية ومينحها فرصة 
اعادة هيكلتها واالستمرار في الوقوف مبواجهة 
آثار جائحة كورونا لتكون رافدا حقيقيا الجناز 
مشاريع الدولة التنموية، مؤكدا التأثر الكبير 
للمكاتــب والدور االستشــارية جراء توقف 
الدفعات للمشاريع املنجزة خالل فترة توقف 

العمل احلكومي ومن ثم التدرج بعودته.
وأوضح م.السلمان أن هذا القرار والتعاون 
املرجو من الوزيريــن وجهازهما التنفيذي 
سيمكن املكاتب والدور من مباشرة أعمالها 
وعدم التســبب في أية خســائر إضافية أو 
االضطــرار بها والذي قد يصــل الى مرحلة 
اإلغالق، مضيفًا أن متديد اقامة عمالة املكاتب 

الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية سيســاهم وبقوة 
فــي وقف أيــة تداعيات في 
تعطيل الكثير من املشاريع 
التــي تنفذهــا  احلكوميــة 
وتشرف عليها هذه املكاتب 
والــدور مع أغلــب وزارات 
الدولة والتي يرتبط تنفيذها 
ببرامج زمنية محددة مسبقا.
ولفت الســلمان، إلى أن 
طبيعــة عمل هــذه املكاتب 
والدور هي تقدمي اخلدمات 
االستشارية وليس لديها أية 
أنشطة استثمارية أو أي مصادر دخل أخرى 
حيث تعتمــد اعتمادا أساســيا على املوارد 
البشرية املهنية والفنية والتي تضم اآلالف 
من املهندسني املتميزين مبختلف التخصصات، 
مؤكدا أن هذه اخلدمات تأثرت ســلبا بسبب 
األزمة احلالية التــي متر بها البالد املتمثلة 

بجائحة تفشي وباء «كورونا».
وأشار رئيس االحتاد الى أنه ومن أسباب 
مناشدتنا السماح بتمديد إقامة عمالة املكاتب 
الهندســية والــدور االستشــارية الكويتية 
تعرض إلى ضغوطات جســيمة تتمثل في 
عدم استالم املستحقات املالية في كثير من 
املشــاريع خالل هذه الفتــرة وكذلك تأخير 
الدفعات مما أثــر على عدم قدرة الكثير من 
هذه املكاتــب في تغطيــة االلتزامات املالية 
جتاه موظفيها ومصاريفها اإلدارية مما يهدد 
بإغالق هذه املكاتب والدور بجميع أحجامها 
مبــا فيها مكاتب هندســية عريقــة لديها ما 
يزيد عن ٥٠ عاما من اخلبرة في هذا املجال 
في هذه الفترة التي تعد من أســوأ الفترات 
التي مرت على تاريــخ هذه املكاتب والدور 

االستشارية الكويتية.
وأشــار م.الســلمان الى تواصل االحتاد 
مــع القوى العاملة اال أنه وحتى تاريخه لم 
يتــم اتخاذ أي إجراء حلل املشــاكل العالقة 
بخصوص فتح امللفات اخلاصة بهذه املكاتب 
والدور وجتديد إقامات املوظفني العاملني بها 
مما يؤثر سلبا على انتظام العمل جراء إنهاء 
خدمات املوظفني وتعريض املكاتب والدور 
لغرامات التأخير واملخالفات من قبل أصحاب 

ومالك املشاريع.

في كتابني وجههما إلى وزيري الداخلية والشؤون االقتصادية

م. بدر السلمان

الرشيدي: «الكهرباء» ماضية في التحول الرقمي

دارين العلي

شدد الوكيل املساعد لقطاع التخطيط والتدريب ونظم 
املعلومات ووكيــل قطاع خدمات العمــالء بالتكليف أحمد 
الرشيدي على مضي الوزارة في رؤيتها اخلاصة بالتحول 
الرقمــي في مختلــف تعامالتها، داعيا موظفــي اإلدارة إلى 

مواكبة هذا التطور لتقدمي خدمات أفضل لعمالء الوزارة.
جــاء ذلك خالل زيارته ملقــر إدارة محطات تعبئة املياه 
برفقة رئيس قسم التدريب م.عبداهللا اخلشم لتكرمي موظفي 
اإلدارة بعــد اجتيازهم لــدورة تدريبية، حيث أكد ان هدف 
الوزارة هو االرتقاء بأساليب العمل داخل قطاعاتها، مشيرا 
إلى سعي الوزارة لتوفير خدمة بيع الكروت املسبقة الدفع 
جلمهور العمالء إلكترونيا عبر تطبيق خاص بهذا املوضوع.

وأشار الرشيدي إلى حرصه على تنظيم دورات تدريبية 
متخصصة ملوظفي اإلدارة وبقية اإلدارات األخرى في مختلف 
القطاعات لتطوير أساليب العمل مبا يتوافق مع رؤية الوزارة 
االستراتيجية بهذا الشأن وطلب التنسيق مع إدارة التطوير 
اإلداري والتدريب (قســم التدريب) نحــو تنظيم البرامج 
التدريبية الوزاريــة من املوظفني ذوي اخلبرة لرفع كفاءة 
وإنتاجية اإلدارة مبا تخدمه وسائل التكنولوجيا احلديثة 

واإلسراع في دقة تنفيذ املعامالت.
من جانبه، كشف مدير إدارة محطات تعبئة املياه بالتكليف 
م.فالح السبيعي ان قطاع خدة العمالء بصدد افتتاح نقطتي 
بيع كروت مياه مســبقة الدفع األسبوع املقبل في منطقتي 
الوفرة والعبدلي لرفع عدد نقاط البيع إلى ٥ نقاط بعد أن 
كانت مقتصرة فقط على مناطق اجلهراء واجلابرية واملنقف.
وأشــار الســبيعي إلى قيام اإلدارة بوضع جدول زمني 
لعمــل الصيانات الالزمة جلميع محطات تعبئة املياه خالل 
العقد احلالي والتي يصل عددها إلى ٢٦ محطة تعبئة، مبينا 
«أنــه مت بالفعل البدء في عمل صيانة شــبه جذرية حملطة 
الروضتــني، حتســبا لكثرة الطلب عليها مــن قبل أصحاب 
قسائم املطالع اجلديدة خالل الفترة املقبلة». ولفت السبيعي 
إلى قيام الوزارة بعمل صيانة حملطة تعبئة مياه الروضتني 
لتخفيف الضغط الواقع على محطة اجلهراء من قبل سائقي 
التناكر، كما مت البدء في أعمال صيانة محطة الوفرة ١ لتواكب 
الضغــط الواقع عليها من قبــل أصحاب املزارع، األمر الذي 
حدا بالوزارة إلى زيادة نقاط البيع بهدف تلبية احتياجات 
مزارعــي الوفرة والعبدلي بنــاء على تعليمات وزير النفط 
وزير الكهرباء واملاء د.خالد الفاضل. وأضاف: «جار مخاطبة 
اجلهات املعنية لتخصيص مواقع محطات جديدة في مناطق 
كبد والســاملي واملطالع لتلبيــة احتياجات العمالء في تلك 
املواقع وزيادة إيرادات الوزارة»، الفتا إلى أنه متت مخاطبة 

بلدية الكويت لالستعجال في نقل محطة املنقف.

جانب من التكرمي

السالم: اليوم العاملي للمتطوعني يعّزز التعاون املجتمعي
أسامة دياب

الشــيخة انتصــار  أكــدت 
ســالم العلي ان اليــوم العاملي 
للمتطوعني يهــدف إلى حتفيز 
املشــاركة املجتمعيــة وإيجــاد 
األعمــال  تشــجع  سياســات 
التطوعية وتســهم في توسيع 
العمــل التطوعــي واالعتــراف 
بأهمية دور املتطوعني في تنمية 

مجتمعاتهم.
العلي فــي تصريح  وقالت 
لها مبناســبة االحتفال باليوم 
العاملي للمتطوعني الذي يصادف 
الـ٥ من ديسمبر من كل عام: إن 
هذا اليوم يعد فرصة لنا جميعا 
لتعزيز التعاون من أجل حتقيق 

التنمية املستدامة.
وشددت على ضرورة تشجيع 
احلكومات للعمل التطوعي وذلك 
بدعم جهود املتطوعني واالعتراف 
مبساهماتهم في حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة على املستويات 

احمللية والوطنية والدولية.
مــن جانــب آخــر، كشــفت 
الشــيخة انتصــار عــن توقيع 
مؤسسة انتصار اخليرية التي 
تعنى بالنســاء املتضررات من 
احلروب مذكرة تفاهم مع جامعة 
الروح املقدسة ببيروت لتكوين 
مختصني في مجال علم النفس 
الدرامي، مبينة أنه أثناء الزيارة 
التي قامت بها ســفيرة فرنسا 

رقية حسني حول البرنامج بريق 
للتفكيــر اإليجابــي والرفاهية 
النفســية املتكاملة الذي حقق 

جناحا متميزا في املدارس.
واضافت: ان ثمار البرنامج 
بدت واضحة في النجاح الكبير 
الــذي حققه فــي أكثــر من ٤٩ 
مدرسة من مدارس وزارة التربية 
حتى اآلن ويشمل ما يقارب ٥٠٠ 
معلم ومعلمة واكثر من ١١ الف 

طالب.
وعن مبادرة النوير اوضحت 
مديرة املبادرة جايا كروشليك 
ان «املبادرة منذ انطالقتها عام 
٢٠١٣ تنشر اإليجابية وتعززها 

مدرسة خاصة.
البرنامج  وأوضح مسؤول 
علي شلبي ان التنمر له عواقب 
ســلبية بعيدة املــدى على منو 
شخصية الطفل كما تؤثر على 
املــال  األداء األكادميــي ورأس 

البشري.
الســفيرة  بدورها اشــادت 
الفرنســية ان مــاري لوجنــدر 
حملتــوى مــا قــدم مــن شــرح 
للمبادرات التي ترأسها الشيخة 
انتصار سالم العلي وتفاعلها مع 
املسؤولني عن املبادرات بطرح 
االسئلة وابداء استعدادها لتقدمي 

الدعم لهذه البرامج التروبية.
وكتبت عبر وسائل التواصل 
االجتماعي انهــا اعجبت كثيرا 
مبــا تقدمــه مؤسســة انتصار 
اخليريــة ودعمها ومســاعدتها 
للنساء املتضررات من احلروب 
والعنف وذلك باســتخدام علم 

النفس الدرامي.
ودعــت لوجندر املؤسســة 
للمشــاركة فــي منتــدى جيل 
املســاواة هو جتمــع عاملي من 
أجل املساواة بني اجلنسني يركز 
على املجتمع املدني، تعقده هيئة 
األمم املتحدة للمرأة وتستضيفه 

حكومتا املكسيك وفرنسا.
وسيبدأ املنتدى في مكسيكو 
سيتي ويبلغ ذروته في العاصمة 
الفرنسية باريس، في النصف 

األول من ٢٠٢١.

في املجتمع الكويتي وتســعى 
ملزيد منها عبر أنشطة وفعاليات 

متنوعة.
وأوضحت أن املبادرة تهدف 
الــى نشــر التوعيــة والتحلي 
باملواقف اإليجابية مشيرة إلى 
أنه خالل األعوام املاضية قدمت 
مجموعة من احلمالت الترويجية 
عن اإليجابية بطريقة غير منطية 
جذبت اجلميع اليها باملشاركة 

والتطوع.
واســتمعت الســفيرة الــى 
شــرح عملي ملا يقدمه برنامج 
«بوماراجن» لبناء ثقافات املدارس 
اللطيفــة فــي الكويــت عبر ١٣ 

أكدت أهمية العمل التطوعي في حتفيز املشاركة املجتمعية

الشيخة انتصار السالم والسفيرة الفرنسية ان ماري لوجندر

لدى البالد ان ماري لوجندر إلى 
مكتب الشيخة انتصار، أوضحت 
أن مذكرة التفاهــم املوقعة مع 
اجلامعة تهــدف إلى تثقيف ١٥ 
طالبــة عربية رائدة في العالج 
مــن خــالل املســرح ألن يصل 
العدد الــى ٣٠٠ متخصصة في 
هذا املجال، الفتة الى ان العالم 
العربي يفتقر الى املختصني في 
علم النفس الدرامي الذي تعتمد 
عليه املؤسسة في تقدمي املساعدة 

لالجئات العربيات.
الســفيرة  وقــد اســتمعت 
لوجنــدر الــى العــرض الــذي 
قدمته مديــرة برنامج «بريق» 

مركز احلكمة يطلق أولى ورش مؤمتر «دور مراكز الدراسات 
والبحوث العربية في صناعة القرار اإلستراتيجي للدول»

أطلــق مركــز احلكمــة 
للدراســـــات والبحــــــوث 
واالستــــشارات، الثالثــــاء 
املاضي، أولــى ورش العمل 
التحضيريــة حتــت عنوان 
«مراكز الدراسات والبحوث 
العربية.. التحديات وأولوية 
التعــاون»، والتــي عقــدت 
افتراضيا عبر منصة «زووم».

وتأتي تلك الورشة ضمن 
سلســلة مــن ورش العمــل 
التــي ينــوي املركــز عقدها 
خــالل الفترة القادمة، وذلك 
وصوال لعقــد مؤمتر عربي 
بعنوان «دور مراكز الدراسات 
والبحوث العربية في صناعة 
القرار االستراتيجي للدول».
وتــرأس ورشــة العمــل 
الدوســري  أ.حمــاد مناحي 
رئيس مجلس إدارة املركز، 
بحضور كل من أ.د.أشــرف 
مؤنــس مديــر مركز بحوث 
الشرق األوسط والدراسات 
املســتقبلية بجامعــة عــني 
شــمس، وأ.د.طارق فاروق 
احلصري، املستشار األسبق 
لوزير التخطيط بجمهورية 
مصــر العربيــة، بحضــور 
نخبــة مــن باحثــي الوطن 
العربي وأدار اجللسة د.هيثم 

الســادة احملاضــرون  قــام 
بتناولها كالتالي:

احملور األول: حتديات مراكز 
الدراسات والبحوث العربية

رئيس مجلس إدارة مركز 
احلكمــة حمــاد الدوســري: 
مراكــز الفكــر العربيــة إذا 
وجــدت االهتمــام ســتصل 
للعــامليــــــة، وتـالقي رأس 
املــال والكفــاءات البحثيــة 
هــو التحدي واحلــل ألزمة 
مراكــز الدراســات العربية، 
وتصنيف جامعة بنسلفانيا 
مسيس وينبغي إطالق مؤشر 
عربي لتصنيف ودعم مراكز 
الدراسات والبحوث العربية.

يتوفر بها شرطان أو ثالثة 
وأصبحــت ضمن املؤشــر، 
حيث ترفض بنسلفانيا بعض 
املراكــز التي تعمل أولويات 
سياسية وطنية وتعرف قيمة 
البحث العلمي وتريد تطوير 
وخدمة أوطانها ومجتمعاتها 

العربية.
وتابع: «ونحن في مركز 
احلكمــة درســنا معاييــر 
مؤشــر جامعة بنســلفانيا 
وطلبنــا إجــراء حــوار مع 
مسؤولي املؤشــر للوقوف 
النقــاط فــي  علــى بعــض 
هــذه املعاييــر، ولكنهــا في 
النهايــة غير حقيــــقية في 
تطبـــــيقها، الفـــــتا إلى أن 
املراكز العربية إذا ما وجدت 
االهتــمام احلقيقي ستصل 
إلــى العاملية وتخدم بلدانها 
ومجتمعاتها بطريقة أفضل، 
ويجب علــى الدول وصناع 
القــرار أن يعطــوا للمراكز 
مجاال أوسع للعمل ما دامت 
تخضــع للرقابــة وال تضر 

باألمن العام لدولها.

وأكــد الدوســري أن أول 
مركز للبحوث هو دار احلكمة 
ومجمع العلمــاء في الدولة 
العباســية في عهد اخلليفة 
هــارون الرشــيد، وانتقلت 
الفكرة إلى الغرب وصدرت 
مرة أخرى للعرب ولكن في 
ثــوب آخــر، تعامل مؤشــر 
جامعة بنسلفانيا مع الشرق 
األوسط بطريقة مسيسة، إذ 
يتعاون مع وكالء مسيسني 
في وضع أجندتهم بالشرق 

األوسط.
وأضــاف أن هناك مراكز 
طبقت كافة شــروط مؤشر 
بنســلفانيا ولكــن لــم يتم 
إدراجها فيه، ومراكز أخرى 

الهدف منها تأسيس احتاد عربي ملراكز الدراسات والبحوث للخروج بحزمة توصيات مستقبلية

د.أشرف مؤنسد.طارق احلصريحماد الدوسري

البشــالوي، املدير اإلقليمي 
ملركــز احلكمــة للبحــوث 

والدراسات.
 وحتدث البشالوي قائال: 
إن موضــوع الورشــة محل 
اهتمــام املركز منــذ بدايته، 
وحمــل اإلصــدار الثاني من 
املركــز ملفا كامــال يتضمن 
خريطة انتشار مراكز الفكر 
العالــم ومصفوفــة  حــول 
التخصصــات، فــي محاولة 
علــى  للوقــوف  للمركــز 
التحديات التي تواجه مراكز 
البحوث والدراسات العربية.

وقد مت استعراض جدول 
أعمال الورشة، يتضمن عددا 
من احملاور الرئيسية، التي 

البقية على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw
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بنك برقان يشارك ويدعم مبادرة اليوم 
العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة

يشارك بنك برقان ويدعم حملة الـ ١٦ 
يوما لألمم املتحــدة للقضاء على العنف 
ضد املرأة والتي تستمر حتت شعار «لون 
العالم برتقاليا». ويشارك بنك برقان في 
هذه القضية العاملية من خالل إضاءة كل 
من فرع بيان والسالم والعديلية باللون 
البرتقالي تضامنا مــع احلملة ابتداء من 
يــوم األربعــاء املوافــق ٢٥ نوفمبر حتى 

يوم اخلميس املوافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠.
تندرج احلملة ضمــن إعالن «القضاء 
علــى العنف ضــد املرأة» الــذي أصدرته 
اجلمعيــة العامة لــألمم املتحــدة، حيث 
تواجه النساء حول العالم أشكاال عديدة 
من العنف اجلســدي والنفسي، مما مينع 
حتقيــق املســاواة والنمو والســالم على 

النحو األمثل.
وقــال رئيس مجلــس إدارة مجموعة 
بنك برقان ماجد عيسى العجيل: «يسرنا 
املشاركة بهذه احلملة، حيث يسعى بنك 
برقان من خالل املسؤولية املجتمعية الى 
دعم ومتكني املرأة ملا لها من دور بارز وفعال 
في املجتمع، فيسعدنا املشاركة ودعم حملة 
«لون العالم برتقاليا» أســوة بالكثير من 
الــدول واملنظمات العامليــة للقضاء على 
العنف ضد املرأة. كما نؤكد على حرصنا 
وتشجيعنا للحد من جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة تضامنا ودعما جلهود الدولة في 
حتقيق الهدف اخلامس من أهداف التنمية 
املستدامة التي هي جزء من خطة التنمية 

الوطنية ورؤية كويت جديدة ٢٠٣٥».

جتدر اإلشارة إلى أن بنك برقان كان من 
أوائــل البنوك الكويتية التي وقعت على 
مبادئ متكني املرأة (WEPS) في موقع األمم 
املتحــدة، كما تعهد البنــك في العام ٢٠١٨ 
بتقدمي دعمه املستمر لتحقيق مستقبل أكثر 
اســتدامة من خالل توفير فرص متكافئة 
للنهوض باملرأة. وشاركت موظفات عدة 
في ورشة عمل بناء القدرات حول مبادئ 
متكــني املــرأة التي مت تنظيمهــا في كلية 
العلوم االجتماعية - جامعة الكويت والتي 
سعت إلى تعزيز أجندة املساواة في البالد.

باإلضافة إلى ذلك، أطلقت شركة مشاريع 
الكويت القابضــة (كيبكو) بالتعاون مع 
بنــك برقان، مبــادرة بعنــوان «منجزة» 
في عام ٢٠١٩، والتي تســلط الضوء على 
النســاء املتميــزات وعملهن، حيث ميكن 
للمــرأة تعزيز وخلق شــراكات للتعاون 

في املستقبل.
ينــدرج دعم «برقــان» لهــذه املبادرة 
ضمــن برنامــج البنــك االجتماعي حتت 
عنــوان ENGAGE - معا لنكون التغيير، 
والذي يسلط الضوء على اجلوانب الهامة 
واملؤثرة في املجتمع باإلضافة إلى تعزيز 
الرعاية االجتماعية من خالل املساهمة في 
املبادرات التعليمية والثقافية واالجتماعية 
 ENGAGE والصحيــة. ويأتي نهــج حملة
متاشــيا مع مبادئ بنك برقان كمؤسسة 
مالية كويتية رائدة، بحيث ينسجم أسلوب 
سياساته مع احتياجات ومصالح املجتمع 

الكويتي.

بنك برقان شارك في دعم املبادرة العاملية للقضاء على العنف ضد املرأة

بنك برقان أضاء مبانيه باللون البرتقالي

زكاة سلوى
تطرح مشروع 

«وبالوالدين إحسانا»

حرصــا من جلنــة زكاة 
التابعــة جلمعيــة  ســلوى 
النجاة اخليرية على نشــر 
فضيلة بــر وإكرام الوالدين 
واملســاهمة كذلك فــي دعم 
املشاريع واألوقاف اخليرية 
تطــرح اللجنــة علــى أهــل 
اخلير مشروع «وبالوالدين 

إحسانا».
وفــي هــذا الصــدد، قال 
رئيس اللجنــة بدر العقيل: 
تبلغ قيمة املساهمة في هذا 
املشروع ١٠ دنانير ومن خالل 
هذا املبلــغ ندعم العديد من 
املشاريع اخليرية واألوقاف 
داخل وخارج الكويت ونهدف 
من خــالل املشــروع إتاحة 
الفرصة لألبنــاء لبر آبائهم 
أحياء وأمواتا والذي بدوره 
يرســخ مــن قيم اإلحســان 
والبر إلى الوالدين. وأضاف 
أنه روي أن رسولنا ژ قال 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إال من ثالث: صدقة جارية، أو 
علم ينتفع به، أو ولد صالح 
يدعو له» وبدورنا نحرص 
علــى التذكير بضــرورة بر 
الوالديــن وإدخال الســرور 
عليهم في حياتهما واملسارعة 
في كسب رضاهما وبعد املمات 
بالدعاء والعمل الصالح لهم.
وختاما، حث العقيل أهل 
اخلير على دعم هذا املشروع 
اإلنساني الرائد الذي يجعلك 
تساهم في إسعاد الوالدين من 
خالل املساهمة في األوقاف 
واملشاريع اخليرية التي تنفذ 
داخــل وخارج الكويت فقط 
بقيمــة ١٠ دنانير. للتواصل 
مع زكاة سلوى االتصال على 
أو   ٥٥٦٤٤٠٠١/ ٥٥٦٦٤٤٠٠٢
من خــالل زيارة حســابات 
اللجنة على مواقع التواصل 

االجتماعي.

بدر العقيل

«زين» تدعم جهود الكويت إلنهاء العنف ضد املرأة

أعلنت «زين» املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن دعمها حلملة األمني العام 
لألمم املتحــدة إلنهاء العنف 
ضد املرأة بحلول عام ٢٠٣٠ 
حتت شعار «احتدوا»، والتي 
أطلقتها منظمة األمم املتحدة 
لرفع مستوى الوعي وتبادل 
املعرفة واالبتكارات من دول 
العالم أجمع لتوحيد اجلهود 
والتصدي لظاهرة العنف ضد 
النساء والفتيات حول العالم.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي أن مساهمتها في هذه 
املبادرة العاملية تأتي استمرارا 
لتعاونها مع مختلف اجلهات 
التابعة ملنظمة األمم املتحدة، 
ومنها املكتب اإلقليمي لهيئة 
األمم املتحــدة للمرأة للدول 
العربية، وهو التعاون الذي 
يعكس التزامهــا التام بدعم 
مختلف املبادرات التي تسلط 
الضوء على أهمية حماية املرأة 
ومتكينها وتعزيز املســاواة 
بني اجلنسني، وحتقيق أكبر 
قدر من الشمولية في املجتمع 
بشــكل عام وفي بيئة العمل 

بشكل خاص.
وتعليقا على هذا التعاون، 
قالت إميان الروضان الرئيس 
التنفيذي لشركة زين الكويت: 
«إنه ملن دواعي ســرورنا أن 
نكــون جــزءا من مشــاركة 
الكويت في دعم هذه املبادرة 
العاملية التي أطلقتها منظمة 
األمم املتحدة، وذلك للمساهمة 
فــي إيجاد احللــول والنظم 
لوقــف العنــف ضــد املرأة، 
فقد بــات هذا األمر هاجســا 
للكثير من النساء والفتيات 
في عاملنا العربي وحول العالم 
أجمع، وقد آن األوان أن نقف 
معا للتصدي لهذه الظاهرة 

كمجتمع واحد».
وأضافت الروضان بقولها: 
«أتقدم بالشكر اجلزيل لوزيرة 
الشؤون االجتماعية وزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية 
مــرمي العقيــل علــى ثقتهــا 
ودعوتها لنا ألن نكون جزءا 

أغســطس مــن العــام ٢٠٢٠ 
مدعــاة لألمل والفخــر، فقد 
قطعت الكويت شوطا كبيرا 
في نصــرة املرأة وحمايتها، 
وهــذا اإلجنــاز التاريخي ما 
هو إال انعكاس تام وصريح 
للجهود الكبيرة التي تبذلها 
حكومة الكويــت في حماية 
النســاء والفتيــات، وذلــك 
حتقيقا للهدف اخلامس من 
أهــداف التنمية املســتدامة، 
والتــي تأتــي حتــت مظلــة 
خطة التنمية الوطنية ورؤية 
«كويت جديدة»، ومشــاركة 
الدولة اليوم في هذه املبادرة 

هذه التداعيات، أطلق األمني 
العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيريــش، حملة «احتدوا 
إلنهــاء العنــف ضــد املــرأة 
بحلــول عــام ٢٠٣٠» والتي 
تهدف إلــى زيادة التحركات 
الدولية لرفع مستوى الوعي 
وحشــد جهــود املناصــرة 
وتبادل املعرفة واالبتكارات، 
وفي هذا الشــأن، وجب على 
احلكومات ومنظمات املجتمع 
املدني واملنظمات النســائية 
والقيادات الشبابية والقطاع 
اخلــاص ووســائل اإلعــالم 
املتحــدة  األمم  ومنظومــة 
توحيــد اجلهــود للتصدي 
جلائحة العنف ضد النســاء 

والفتيات العاملية.
التي  الشــركات  وتــدرك 
التزامهــا باملبــادئ  أعلنــت 
العاملية املعنية بتمكني املرأة 
(WEPs)، ومنها زين، الدور 
املهــم للقطــاع اخلــاص في 
دعم اجلهود املبذولة إلنهاء 
العنف ضد املــرأة، فيفرض 
التحرش والعنف اجلنسيان 
تكاليف باهظة على املرأة من 
حيث فقــدان الدخل وتوقف 
التقــدم الوظيفي والرفاهية 
العامة، ومــن ناحية أخرى، 
الشــركات بتغيــب  تتأثــر 
املوظفني واملوظفات وخسائر 
اإلنتاجية، وإن استثمار أرباب 
العمــل في منــع العنف ضد 
املرأة واالستجابة له، مبا في 
ذلك العنف املنزلي، ليس فقط 
الشيء الصحيح الذي يجب 
فعلــه، ولكنه أيضا الشــيء 
الذكي الذي يجب القيام به.

وأكدت «زين» أنها حترص 
علــى املشــاركة الفعالة في 
مختلــف األنشــطة احمللية 
واإلقليمية التــي تهدف إلى 
اإلسهام في حتقيق األهداف 
التنموية املختلفــة للدولة، 
حيــث لــن تدخر جهــدا في 
تقدمي املســاندة والدعم لكل 
جهة تخدم األهداف العاملية 
املســتدامة وتسهم في رفعة 
املنطقة على الصعيد العاملي.

العامليــة مــا هــي إال خطوة 
أخــرى إلى األمــام في رحلة 
السعي نحو القضاء على هذه 
الظاهرة متاما من مجتمعاتنا 

العربية والعاملية».
وتابعت الروضان بقولها: 
«تنسجم أهداف هذه املبادرة 
متاما وبشكل مباشر مع أهداف 
االستدامة التي نتبناها عبر 
استراتيجيتنا في زين الكويت 
وعلى مستوى املجموعة ككل، 
كمــا تأتي جهودنــا هذه في 
ضوء التزامنا التام باملشاركة 
في احلمالت االجتماعية التي 
تهدف إلى حماية وحتســني 
الرفاه االجتماعي للشــعوب 
العربية على وجه اخلصوص 
وفي العالــم أجمع، وخاصة 
فيمــا يتعلق بقضايــا املرأة 
وحقوقهــا وحمايتهــا مــن 

العنف».
وأســـــفرت جــائــــحة 
كوڤيــد-١٩ في جميع أنحاء 
العالــم عــن تفاقــم عوامــل 
اخلطر الرئيسية للعنف ضد 
النساء والفتيات، مثل البطالة 
وانعــدام األمــن االقتصادي 
وإغالق املــدارس، وملواجهة 

الشركة أضاءت مبانيها باللون البرتقالي أسوة مبؤسسات الدولة ودعماً حلملة األمم املتحدة

«زين» أضاءت مبانيها باللون البرتقالي أسوة مبؤسسات الدولة ودعماً حلملة األمم املتحدة

شعار حملة األمم املتحدة إلنهاء العنف ضد املرأة

مــن هــذه املبــادرة العاملية 
كإحدى اجلهات الوطنية من 
القطاع اخلاص الكويتي التي 
متثل بلدنــا الغالي في هذه 
املبادرة، ونعتز باســتجابة 
هذه الدعــوة وإضاءة مباني 
«زين» الرئيسية في الشويخ 
باللون البرتقالي، وذلك أسوة 
بباقي مؤسســات الدولة من 
القطاعــني العــام واخلاص، 
وإبرازا لدور وجهود الكويت 
في التصدي لهذه الظاهرة».

الروضــان: «ان  وبينــت 
صــدور قانــون احلماية من 
العنــف األســري مؤخرا في 

إميان الروضان: صدور قانون احلماية من العنف األسري في الكويت مدعاة لألمل والفخر
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معضلة قانونية في الئحة «التعليم عن ُبعد» تهدد مستقبل الكثير من الطلبة

تربويون لـ «األنباء»: العودة إلى املدارس قبل توافر اللقاح
محفوفة باملخاطر.. وال بد من رؤية شاملة وخطة متكاملة

بداية، ذكر رئيس قســم 
القانون العام بكلية احلقوق 
ورئيس جمعية أعضاء هيئة 
التدريــس بجامعة الكويت 
د.إبراهيم احلمود في تصريح 
خاص لـ«األنباء» أن الئحة 
التعليــم عن بعــد بجامعة 
الكويت يشوبها العديد من 
املثالب بحسبان أنها قد متت 
بســرعة وفي وقت قصير، 
فشابها الكثير من املالحظات.

فــي البداية، قــال مدير 
املركــز الوطنــي لتطويــر 
التعليــم وعضــو هيئــة 
الكويت  التدريس بجامعة 
د.غازي الرشيدي: أنا لست 
مــع عودة الطلبــة بجميع 
املراحل للدراسة في املبنى 
املدرسي في الوقت احلاضر، 
مشــيرا إلى انــه لم يتغير 
شيء والوباء موجود وفي 
انتشــار خاصــة أن هناك 
الكثير من الدول عادت إلى 

اإلغالق مرة أخرى.
وأضاف انه حتى اآلن ال 
يوجد لقــاح أو تطعيمات، 
وحتى لو توافرت اللقاحات 
حتتاج وقتا ليس قبل شهر 
يناير املقبل وستوزع على 
اخلطوط األمامية أوال وكبار 
السن وقد نصل إلى الصيف 
املقبــل في عملية التطعيم 
بعد توافر اللقاح، متسائال: 
ملــاذا هــذه املخاطــرة ولم 
يتغير شــيء واألعداد في 
تزايد، داعيــا إلى ضرورة 
أن يبقى الوضع على ما هو 
عليه والســير في سياسة 
األمان مع أهمية اســتمرار 
الطلبــة هذا العــام في كل 

املراحل «أونالين».
وذكر الرشيدي أنه من 
املمكــن مع توافــر العالج 
العودة للدراسة  ســتكون 
في العام الدراســي املقبل، 
مشــددا علــى ضــرورة أال 
املبــادرة  التربيــة  تتــرك 
لــوزارة الصحــة حتى لو 
أوصت الصحــة بالعودة، 
من املفترض أن تكون لدى 
التربية رؤية وتعلن أنها ال 
تستطيع املجازفة، السيما 
انها ليست لديها القدرة أن 
تشــتغل على االشتراطات 
الطبية التــي أعلنت عنها 
وزارة الصحــة خاصة في 
التباعد والكمامات، لذلك البد 
من ترك األمور تسير على ما 
هي عليه في العام احلالي.

العودة بحذر

من جانبــه، قال عضو 
جمعيــة  إدارة  مجلــس 
املعلمــني حمــد الهولي انه 
من اجلميل عــودة احلياة 
إلى طبيعتهــا واألجمل أن 
تعود بدون فقد أو خسارة 
لألحباء وال أتوقع في وجهة 
نظــري أن هناك شــخصا 
يرفض العودة وممارســة 
حياته بشكل طبيعي إال أن 
االختالف وجــد في كيفية 
هذه العودة وهذا ما رأيناه 
في آراء املختصني وأصحاب 
القــرار بخصــوص عودة 
الدراسة بشكلها الطبيعي، 
مشيرا إلى أن البعض ينادي 
بالعودة كاملة ويدلل على 

آالء خليفة

طالب عدد من أساتذة القانون إدارة جامعة الكويت بالبحث 
عن حلول ملنع تضرر الطلبة من إجراء االختبارات داخل املباني 
اجلامعية، السيما مع تواجد عدد من الطلبة خارج البالد وعدم 
متكن بعضهم من العودة بسبب إصابتهم بـ«كورونا» أما في 
حال عودتهم فسيكون لزاما عليهم البقاء في احلجر ١٤ يوما، 
هذا بخالف أن هناك من يتواجــدون بالكويت لكنهم بالفعل 
مصابون بالوباء، مشــددين على ضــرورة توفير االجراءات 
االحترازية الالزمة باالختبارات والسماح ملن هم باخلارج من 

أدائها عبر األونالين لعدم ضياع مستقبلهم.

عبدالعزيز الفضلي

التربويني حول  انقســمت آراء عدد من 
عودة الطلبة إلى مدارسهم بني مؤيد ومعارض، 
فمنهم من يرى أنها خطوة ســابقة ألوانها 
خاصة في ظل الظروف احلالية وعدم توافر 
اللقاح، وبالتالي أصبح من الصعوبة جدا عودة 
الطلبة ملقاعد املدرسة، مشيرين إلى أنه حتى 
لو سمحت وزارة الصحة بالعودة من املفترض 
أن تكــون لــدى وزارة التربية رؤية خاصة 
بها وتعلن أنها ال تستطيع املجازفة، السيما 
أنها ليست لديها القدرة على أن تشتغل على 

االشتراطات الطبية التي حددتها وزارة الصحة، 
وفي املقابل يؤيد عــدد من التربويني عودة 
الطلبة إلى مقاعد الدراســة ولكن بحذر مع 
ضرورة موافقــة وزارة الصحة مع االلتزام 

الكامل بالشروط واالحترازات الطبية.
وقالوا التربويون لـ «األنباء» إنه من اجلميل 
عودة احلياة إلى طبيعتها واألجمل أن تعود 
بدون فقد أو خسارة لألحباء ويجب أن تكون 
العودة بحذر ووفق توافر األدوات وتطبيق 
اإلجراءات الصحية الكاملة التي تضمن احملافظة 

على صحة العاملني واملتعلمني.
وفيما يلي تفاصيل ما أدلوا به:

الكويت حيث تنص الالئحة 
صراحة على التزام أعضاء 
هيئة التدريــس بالتدريس 
داخل الكويت أما بالنســبة 
للطلبة فلم يتم النص على 
ذلك في الالئحة وبالتالي فمن 
حق الطالب ان يكون خارج 
الكويت وهو يتلقى التعليم 

عن ُبعد.
وأشــار احلمــود إلى أن 
الالئحة في املادة ٢٤ نصت 

ساعات تواجده أمام شاشة 
الكمبيوتر وتخفيف الضغط 
عليــه والتوتــر وتخفيف 
كثافــة املنهــج املوضوعة 
بالرغــم مــن عــدم مالءمة 
الكمية للوقت إلى أن يتوافر 
اللقاح وتعود الدراسة إلى 

شكلها الطبيعي.
وذكر أن هذا ما طبق في 
الدول المجــاورة والعودة 
للمــدارس لديهــم كانــت 
ضمن مراحل مدروسة لكل 
مرحلة وفق طبيعة الدولة 
المتعلميــن  وخصائــص 
وبيئة التعلــم، متمنيا أن 
تعود الحياة إلى طبيعتها 
ونــرى أبناءنــا الطلبة في 

مدارسهم.
مزيد من التأني

قالــت  جانبهــا،  مــن 
مديرة مدرسة عبدالوهاب 
القرطاس االبتدائية للبنين، 
محفوظة عبداهللا الجسمي 
الدراســة  اســتئناف  إن 
موضوع يحتاج إلى مزيد 
من التأني والبد ان يسبقه 
تحقيق عامــل األمان لدى 
ولي األمر ونشــر ثقافة أن 
الڤيروس قد تمت السيطرة 
عليه، مشيرة إلى أن كثيرا 
مــن الطــالب يعانــون من 
أمــراض مزمنــة كالربــو 
والقلب والسكر وهي أمراض 
يواجه أصحابها مضاعفات 

على جودة التعليم بالنسبة 
خصوصــا  لالختبــارات 
حيث كثرت الشــكاوى من 
التدريــس  أعضــاء هيئــة 
بعدم االنضباط في القواعد 
املتعلقة بأداء االختبارات كما 
يجب أن يؤديها الطالب وعدم 
إمكانية الرقابة عبر الوسائل 
اإللكترونية على حقيقة أداء 
الطالب لالختبار بالصورة 
التي يجب ان تكون عليها،

وذكر احلمود أن مستقبل 
الطلبــة في خطــر ويتعني 
على إدارة اجلامعة أن جتهز 
قاعــات دراســية مخصصة 
للطلبــة املصابني بفيروس 
كورونــا فــي حــال مت عقد 
االختبارات باملباني مع أخذ 
كافة االجراءات االحترازية 
الالزمــة لتمكينهــم من أداء 
االختبــارات فضــال عن ان 
الطلبــة املتواجديــن خارج 
الكويت ويستحيل عودتهم 
عليهــم فيفتــرض ان تعقد 

في ظــروف جائحة كوفيد 
١٩ (كورونا)، مشــيرة إلى 
أنه إذا ما مت االستمرار في 
انتهاجه لفترة أطول ستكون 
مخرجاتــه جــدا وخيمــة، 
السيما في التعليم األساسي 
(املرحلــة االبتدائية) لذلك 
نحن كتربويني ومن وجهة 
نظري الشخصية انه يجب 
العــودة املقننــة ملقاعــد 
الدراسة أيا كانت املميزات 
التي يعتبرها البعض كذلك 
في التعليم أونالين لكنها 
مــن ناحيــة تربويــة غير 

مجدية.
وأضافت العصيمي انه 
مهمــا تابع أوليــاء األمور 
فلــن يســتطيعوا إيصال 
املعلومــة كاملعلــم غيــر 
األســباب التعليمية هناك 
أمور وقيم تربوية يفتقدها 
املتعلم، من أهمها التواصل 
املعلــم  مــع  الوجدانــي 
البصــري، اإلميــاءات لغة 
اجلسد، التواصل مع األقران 
التعرض  وروح اجلماعة، 
للمواقف السلوكية وكيفية 
التعامــل معها واألنشــطة 
التعاونية وقيمة االحترام 
وهيبــة املعلــم ومختلــف 
القيم التربوية والسلوكية 
التــي ال يســتطيع املعلــم 
تأصيلهــا لضغــط املنهج 
وقصر احلصة الدراســية، 
كل ذلك يفتقده املتعلم خارج 

القضاء عليه.
متابعا: لذلك فان الالئحة 
تنص علــى ان يكون إجراء 
االختبــارات النهائيــة فــي 
الكلية اي ان يحضر الطلبة 
الى الكلية الداء االختبار، ما 
لم تقرر الكلية جعل االختبار 
عــن بعــد، أمــا االختبارات 
الفصلية فتكون عن بعد اال 
اذا الكليــة قــررت ان يكون 
االختبار بالكلية وبناء على 
ذلك يكون لكل كلية ان تختار 
طريقة االختبــار، وهو امر 
منتقد على اعتبار ان جميع 
الكليات  الطلبة في جميــع 
يتعرضــون لــذات املــرض 
وبنفس الدرجة، فكيف نقبل 
ان كلية تقــرر االختبار في 
الكلية واخرى تقرر ان يكون 
االختبار عن بعد، في حني ان 
جميع الطلبة مبراكز قانونية 

متساوية؟
الدريعــي بــأن  وطالــب 
يصدر قرار بعقد االختبارات 

السعيدي ال شك ان العودة 
للدراسة هي العودة للحياة 
الطبيعية وبعد توافر اللقاح 
ووفقا للظروف الصحية، 
مشــيرة إلــى انه فــي هذه 
احلالة هناك إجراءات واجب 
اتباعهــا من حيــث تأهيل 
املباني والرياض  وجتهيز 
من اجلوانب املالية واألمور 
الهندسية والصيانة وتوافر 
الكوادر اإلدارية والتعليمية 
مبــا يتناســب مــع الواقع 
املستجد مع زيادة اإلعداد في 
طالب الصباحي واملسائي 

لهذا العام الدراسي.
وأكدت السعيدي ضرورة 
العيــادات وهيئة  توفيــر 
التمريض وضوابط االلتزام 
باالشتراطات الصحية في 
كل املرافــق، ناهيــك عــن 
جاهزية الكوادر البشــرية 
املاديــة فــي  واإلمكانــات 
املــدارس والريــاض فــي 
حالة االشتباه أو اكتشاف، 
الفتــة إلى ضــرورة وضع 
تصــور لتوقيــت دوام كل 
مرحلة على حدة او توزيع 
الصفوف واملستويات في 
املــدارس والرياض في كل 
مرحلــة وتنظيــم توقيت 
مواعيد الدراسة بني املرحل 
الثالث ورياض  التعليمية 

األطفال.
وشــددت علــى أهميــة 
مواءمة املناهج املقررة مبا 

علــى أن تعقــد االختبارات 
الفصلية ووســائل التقييم 
األخرى باستخدام املنصات 
التعليميــة املعتمــدة ما لم 
يقرر مجلــس الكلية خالف 
ذلك، مشيرا إلى أن الالئحة 
نصــت في املادة ٢٣ على أن 
االختبارات النهائية تعقد في 
املباني اجلامعية ما لم يقرر 
مجلــس الكليــة خالف ذلك 
نظرا لعدم إمكانية الهيمنة 

في حال اإلصابة بڤيروس 
كورونا.

وأضافــت اجلســمي انه 
البــد مــن توفير كــم كبير 
من املعقمات واالستعدادات 
الطبية في جميــع املدارس 
وتوفيــر عيــادات متكاملة 
ملواجهة أي طارئ ومشاركة 
ولــي األمر ليكــون عنصرا 
فعاال، موضحة ان استئناف 
الدراسة حاليا ولو بعد توافر 
اللقاح خطوة حتتاج اتريث، 
خاصة ان معظم دول العالم 
مازالت تعتمد األونالين في 
التعليم إلى أن تتم السيطرة 
كاملة على الڤيروس حتى ال 
نضطر لفتح املدارس ونغلقها 
مما يســبب ربكــة للعملية 

التعليمية.
ثغرات ومشكالت

أما مديرة مدرسة قمرية 
محمد أمني املتوسطة للبنات 
وضحة العصيمي فأشارت 
إلــى أن الكويت تعتبر من 
الــدول املتأخرة في اعتماد 
منهج «التعليم عن بعد» بل 
وترفضه في عدة مجاالت من 
أهمها التعليم العالي رغم 
اعتماده فــي معظم الدول 
خاصة الــدول املتقدمة في 
التعليم لذلك ظهرت العديد 
من الثغرات واملشكالت التي 
واجهت امليدان خالل تطبيقه 
واالعتماد عليه بشكل كامل 

لهم اختبارات أونالين لعدم 
ضياع مستقبلهم الدراسية 
ادارة  مســؤولية  وهــذه 
اجلامعة ان تتخذ االجراءات 
الالزمة لضمــان جودة اداء 

االختبارات اونالين.
مــن جانبه، قــال عضو 
هيئة التدريس بكلية احلقوق 
بجامعــة الكويت د.ســامي 
الدريعــي لـ«األنباء»: بداية 
اعتقــد ان التعليــم عن بعد 
جتربــة جديدة على جامعة 
الكويــت لذلك قــد تصادف 
بعض املشكالت العملية وهو 
أمــر متصور جدا، ومن اهم 
هذه املشــكالت هو حضور 
الطلبة الــى مباني الكليات 

في وقت االختبارات، 
الئحــة  ان  وموضحــة 
التعليــم عن بعــد فيها من 
المرونة ما يمكن ان يتماشى 
مع جميــع الظروف واقصد 
مــن ذلك اســتمرار ڤيروس 
كورونــا ـ كوفيد ١٩ او بعد 

أسوار املدرسة وبال مقاعد 
الدراسة، موضحة أنه ضمن 
الظروف الصحية احلالية 
علينا توفير االشــتراطات 
الصحية ومســاهمة جدية 
من قبل الوزارة وعدم انهاك 
اإلدارات املدرسية دون اي 
دعم حقيقي كما هو احلال.
وذكــرت أن الوزارة هذا 
الفصل لم تف مع األســف 
بوعودهــا وكانــت هنــاك 
اجتهــادات وأعبــاء علــى 
اإلدارات املدرسية كذلك من 
ضمن اهم االشتراطات تقليل 
الكثافة الطالبية في الفصول 
إضافة إلى انه وكمقترح أن 
يكون الدوام من يومني إلى 
٣ أيــام لكل صف دراســي 
مــع تقليل ســاعات الدوام 

املدرسي.
واختتمــت العصيمــي 
حديثهــا قائلــة: كمديــرة 
مدرســة اشــتقت لرؤيــة 
بناتي املتعلمات والتواصل 
معهن وتكرميهن، وبإذن اهللا 
ســتنجلي الغمة عن األمة 
وتعــود احلياة لطبيعتها، 
الســالمة للجميع  متمنية 
وحفظ اهللا الكويت وشعبها 

من كل مكروه.
العودة للحياة الطبيعية

من جانبها، قالت مديرة 
مدرســة احلباب بن املنذر 
االبتدائيــة للبنــني كافيــة 

عن بعــد او فــي الكلية من 
مجلــس اجلامعــة وجلميع 
الكليات وبطبيعة احلال يجب 
علــى الكليــة ان تبني رأيها 
في االختبار احلضوري على 
رأي وزارة الصحة وان تلتزم 
باالشــتراطات التي تقررها 
اذا رات إمكانيــة  الــوزارة 
حضــور الطلبــة، واال فــان 
انتشــار املرض بني الطلبة 
نتيجة حضورهم لالختبار 
ســتتحمله الكليــة صاحبة 

القرار.
وأردف قائــال: أمــا فيما 
يتعلــق بإجبــار الطالب ان 
يكون في الكويت وقت اداء 
االختبــارات عن بعــد ففيه 
نظر، اذن ما الفائدة من إلزام 
الطالب ان يكون في الكويت 
وقت االختبار عن بعد؟ اعتقد 
انــه اذا اختــارت الكلية ان 
يكــون االختبار عن بعد فال 
حاجة منطقيا من الزام وجود 

الطلبة في الكويت.

يحقــق أهــداف كل مجــال 
الطالــب  دراســي وتعلــم 
املهارات والكفايات األساسية 
فــي كل مجال فــي الفترة 
املتبقية، مؤكدة أن كل هذه 
األمور يجب أن تكون بعد 
موافقة وزارة الصحة ألن 
سالمة أبنائنا الطلبة فوق 

كل اعتبار.
من جهتها، أيدت رئيسة 
قســم اللغــة العربيــة في 
مدرســة مرمي بنت صباح 
األول الصباح املتوســطة 
غــامن،  فاطمــة  للبنــات 
العودة للدراســة مع األخذ 
بعني االعتبار االشتراطات 
الصحية علــى أال يتجاوز 
عدد الطلبــة داخل الفصل 
أكثر من ٢٠ طالبا أو طالبة، 
مشــددة على ضــرورة أن 
الــدوام على فترات  يكون 
وبالتنــاوب بــني املراحــل 

التعليمية.
وطالبـــــت بأهميــــــة 
االســتعجال بعودة طلبة 
الفصول األولى، وذلك ملا لها 
من أهمية في بناء وتأسيس 
جيل قادم مع إعداد وتدريب 
التمريضية  خاص للهيئة 
الطبيــة فــي  والعيــادات 
املــدارس ملتابعــة احلاالت 
أوال بأول، ناهيك عن جتهيز 
وإعداد فرق التدخل السريع 
ملعلمات املدرسة، موضحة 
إلى انه في جميع احلاالت 
البــد مــن احلصــول على 
الضوء األخضر من وزارة 
الصحة العودة الطلبة ملقاعد 

املدرسة.
احلكومة لن جتازف

من جانبه، أكد ولي األمر 
محمد ســالم انــه ال ميكن 
الســماح البنــه بالذهــاب 
للمدرســة دون حتقيــق 
األمــان الصحــي بشــكل 
كامل، مشيرا إلى أن العودة 
للمدارس يفترض أن تكون 
بعد توفير اللقاح وتطعيم 
جميع املواطنني واملقيمني.
وتوقــع ان احلكومــة 
لن جتــازف بإعادة الطلبة 
للمدارس في العام احلالي 
حتــى وان توافــر اللقاح، 
السيما ان عملية التطعيم 
حتتاج إلى أشهر، الفتا إلى 
أن العام الدراســي احلالي 
سيســتمر أون الين حتى 
نهايته ويفترض ان وزارة 

التربية تعي ذلك جيدا.
وأضاف سالم انه يجب 
ان تكون هناك خطة للوزارة 
خاصــة ان الوضع أصبح 
واضحــا فــي جميــع دول 
العالــم بالنســبة للتعامل 
مــع هذا الوبــاء وأال تكون 
مترددة في اتخاذ قراراتها.

إجراء االختبارات من داخل املباني اجلامعية ال يراعي من حتول ظروفهم دون العودة من اخلارج وكذلك املصابون بـ «كورونا»

انقسموا بني مؤيد ومعارض في ضرورة اإلسراع إلى الرجوع لنظام التدريس الطبيعي في ظل استمرار وضع «كورونا» في االنتشار

د.سامي الدريعي

وضحة العصيميكافية السعيديحمد الهولي

د. إبراهيم احلمود

د.غازي الرشيديمحفوظة اجلسمي

وأفاد احلمود بأن جمعية 
التدريــس  أعضــاء هيئــة 
تدخلت على الفور بعد صدور 
تلك الالئحــة لتأمني عضو 
هيئة التدريس من اجلرائم 
اإللكترونية وبعض املسائل 
األخرى، متابعا: ومن ضمن 
املالحظات اجلوهرية كذلك 
علــى الئحــة التعليــم عن 
بعد بجامعة الكويت هو ما 
يخص وجود الطالب خارج 

خــروج الناس وممارســة 
حياتها والدليل التجمعات 
زوار  ونســبة  العائليــة 
املجمعات التجارية واملطاعم 
وكذلك بنسبة اإلصابة التي 
قلت عن سابقتها، والبعض 
اآلخــر وأنا منهــم نرى أن 
العودة إلى املدارس البد أن 
تكون بحــذر ووفق توافر 
األدوات وتطبيق اإلجراءات 
الصحية الكاملة التي تضمن 
احملافظة على صحة العاملني 

واملتعلمني.
وأضاف الهولي ان أفضل 
منوذج يطبق في هذه احلال 
هي منوذج التعليم املدمج.
فــي البداية، تتم عملية 
حصر للمدارس في املناطق 
التعليمية وحتديد جاهزيتها 
واختيار افضل مدارس في 
الدوام  املناطــق وتوزيــع 
لــكل مرحلة يــوم على كل 
الفصول والقاعات مثال إذا 
كان عدد الطالب في الصف 
العاشر في مدرسة ما ٢٥٠ 
وعدد القاعات في املدرسة 
٢٨ ســيكون عــدد الطالب 
في الفصــول ال يتجاوز ٩ 
طالب وبهذه الطريقة نضمن 
التباعــد والتحكم  تطبيق 
باألعداد ويتم متابعة باقي 
الدروس من خالل «التعلم 
عن بعد» ومتابعة الواجبات 
باســتمرار وبهذه الطريقة 
نخفــف عــن املتعلــم عدد 

الرشــيدي: الوبــاء مــازال مقلقــًا لــذا نحتــاج للســير فــي سياســة األمــان واســتمرار الدراســة هــذا العــام فــي كل املراحــل «أوناليــن»

الســعيدي: ال بــد مــن تأهيل جميــع املــدارس بالعيــادات وهيئــة التمريــض واالشــتراطات الصحية وكذلــك الكــوادر البشــرية واملادية

ــاء ــارة لألحب ــدًا أو خس ــد فق ــال نري ــج» ف ــم املدم ــوذج التعلي ــو «من ــي ه ــع احلال ــع الوض ــق م ــب أن يطب ــوذج يج ــل من ــي: أفض الهول

ــة ــه وخيم ــتكون عواقب ــة س ــة االبتدائي ــد للمرحل ــن ُبع ــم ع ــتمرار التعلي ــة فاس ــد الدراس ــة ملقاع ــودة املقنن ــب الع ــي: يج العصيم

ــة ــراءات الصحي ــة باإلج ــادة التوعي ــان وزي ــل األم ــر عام ــبقه توفي ــد أن يس ــي والب ــن التأن ــد م ــى مزي ــاج إل ــوع يحت ــمي: املوض اجلس

ــادم ــل الق ــيس اجلي ــاء وتأس ــي بن ــة ف ــن أهمي ــا م ــا له ــى مل ــوف األول ــذ الصف ــودة تالمي ــي ع ــتعجال ف ــرورة االس ــامن: ض غ

مصادر تربوية لـ «األنباء»: نتائج الكويت في اختبارات «تيمز» أفضل مما سبق
عبدالعزيز الفضلي

تتجه األنظار من املتابعني واملختصني في امليدان 
التربوي، إلى يوم ٨ ديسمبر املقبل ملعرفة نتيجة 
مشاركة الكويت في اختبارات تيمز الدولية لعام 

.٢٠١٩
وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ «األنباء»، أن نتائج الكويت في هذا العام ستكون 

أفضل من السنوات املاضية، مشيرة الى انه مت من 
خالل املشــاركة، خاصة من جانب املركز الوطني 
لتطوير التعليم، تكثيف اجلهود ومضاعفة االهتمام 
بهذه االختبارات املهمة التي تهدف الى حتسني أداء 

املنظومة التعليمية وتطوير املناهج.
وكان املركز الوطني لتطويــر التعليم والذي 
يقوده الوكيل املســاعد لقطاع املناهج والبحوث 
بوزارة التربية صالح دبشــة قــام بالتعاون مع 

توجيه املواد الدراسية ورؤساء األقسام ومعلمي 
مادتي العلــوم والرياضيات خالل الفترة املاضية 
بتوعية الطلبة بأهمية التعامل مع االختبار بجدية 
وإيجابية إضافة إلى تدريب الطلبة على منط أسئلة 
االختبارات ودفعهم إلى االجتهاد وحتصيل معلومات 
ومعارف ومهارات متعلقة مبادتي العلوم والرياضيات 
واملســاهمة الفعالة في اإلجابة عن مناذج األسئلة 
وتهيئة الطلبة نفسيا وعلميا لتجاوز االختبارات.

األوساط التربوية تترقب إعالنها ٨ ديسمبر املقبل

صالح دبشة
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وفاة واحدة بـ«كورونا» و٣١٩ إصابة

حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٣١٩ إصابة جديدة 
مبرض «كوفيد ـ ١٩» خالل الـ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى ١٤٢ ألفا 
و١٩٥ حالة إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة نتيجة 
مضاعفــات مرض «كوفيــدـ  ١٩» ليرتفع مجموع حاالت 

الوفاة املسجلة حتى أمس إلى ٨٧٥ حالة.
وقالــت وزارة الصحة فــي البيان اإلحصائي اليومي 
للوقوف على آخر مستجدات الڤيروس إن من بني احلاالت 
الســابقة التي ثبتــت إصابتها حــاالت مخالطة حلاالت 
تأكــدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى 

وفحص املخالطني لها.
وأكدت الوزارة شفاء ٥٨٦ حالة من املرض خالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية، ليرتفع إجمالي حاالت الشفاء من املرض 
إلــى ١٣٥ ألفــا و٨٨٩ حالة وبنســبة ٩٥٫٥٪ مــن إجمالي 
اإلصابــات اإلجمالية فــي البالد، وذلك عقــب التأكد من 
متاثل تلك احلاالت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية 

الالزمة واخلطوات املتبعة بهذا الشأن.
وأوضحت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام 
العناية املركزة بلغ ٧٧ حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلاالت التي ثبتت إصابتها مبرض «كوفيد-١٩» 

ومازالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة ٥٤٣١ حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد املسحات التي مت إجراؤها خالل 
الـ٢٤ ســاعة املاضية بلغ ٤٢٤٢ مســحة، ليبلغ مجموع 
الفحوصــات منذ بداية اجلائحة وحتى اآلن مليون و٨٦ 
ألف و٦٦٩ فحصا مخبريا، وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات 

اجلديدة من املسحات ٧٫٥٪.

حنان عبداملعبود

حذر استشاري أمراض الســمنة والدهون والكيمياء احليوية مبركز 
صباح األحمد للقلب التابع ملستشــفى األميري د. أحمد جاسم الصراف 
من أمراض الدهون، مبينا أنها منتشــرة في الكويت والعالم ككل بنسبة 
كبيرة، مؤكدا أن من أهم مضاعفاتهــا أنها قد تؤدي الى حدوث أمراض 
القلب والسكتات الدماغية وتصلب الشرايني. وقال الصراف في لقاء مع 
«األنباء»: ان أمراض القلب تعد املسبب األول في الوفيات بالكويت والعالم، 

الفتــا الى ان هذا يحدث بنســب متفاوتة من دولة ألخرى. وأضاف «ان 
ارتفاع الدهون قد يحدث بسبب أمراض وراثية، حيث يتم توارثها من األب 
او األم، وكذلك قد تكون مصاحبة لبعض األمراض األخرى مثل الســكر 
او خمــول الغدة الدرقية او أمراض الكبد او الكلى. وأوضح الصراف أنه 
في إطار اجلهود التي تبذلها وزارة الصحة ملكافحة األمراض املزمنة غير 
املعدية قامت بانشاء عيادة متخصصة لتشخيص وعالج أمراض الدهون 
باجلســم، كما جهزتها بأحدث األجهزة اخلاصة بغسيل الدهون، والذي 

يعد طفرة عالجية في هذا املجال. وفي السطور التالية تفاصيل اللقاء:

بداية، عيادة الدهون مبستشفى 
األميري هي حديثة وفريدة من 

نوعها، هال حدثتنا عنها؟
٭ نعــم، العيــادة متخصصة 
في تشــخيص وعالج الدهون 
الضارة باجلسم ومت افتتاحها 
منذ اقل من عام، وهي العيادة 
الفريــدة والوحيدة من نوعها 
العيادة  بالكويت. وتســتقبل 
يوميــا حوالــي مــن ١٠ الى ١٥ 
الذيــن  واملرضــى  مريضــا، 
نســتقبلهم يأتون مــن املراكز 
الصحية واملستشــفيات حيث 
يتــم حتويله حــال التأكد من 
أنه مصاب بنســبة معينة من 
الدهون، والتــي تكون مصدر 
تهديــد مســتقبلي بالتعرض 
للعديد من األمراض، واالصابة 
بارتفاع معدل الدهون الضارة 
يظهــر عن طريق اجراء بعض 
التحويــل  التحاليــل حيــت 
بعدها مــن املراكز الصحية او 
املستشــفيات وبناء عليه يتم 
وصــف العالج املناســب على 

حسب احلالة.
 

املضاعفات

ما أهم مضاعفات االصابة 
بأمراض الدهون؟

٭ ان أمراض الدهون شــائعة 
االنتشار بالكويت والعالم ككل 
بنسبة كبيرة والتي قد تؤدي 
الى أمراض القلب والســكتات 
الشــرايني،  الدماغية وتصلب 
كما تعد أمراض القلب املسبب 
األول فــي الوفيات في الكويت 
والعالم وقد تتفاوت النسب من 
دولة الخرى، وارتفاع الدهون 
قد يكون بسبب أمراض وراثية 
حيــث يتم توارثها من االب او 
االم او ان تكون مصاحبة لبعض 
االمراض األخرى مثل السكر او 
خمول الغدة الدرقية او امراض 
الكبــد او الكلــى لذلــك حينما 
يراجع املريض العيادة البد أوال 
من معرفة اذا كان ارتفاع نسبة 
الدهون بسبب مرض وراثي ام 

بسبب امراض مصاحبة. 
 

عالجات الدهون

ملاذا مت إحلاق العيادة مبركز 
صباح األحمد ألمراض القلب؟

٭ ان مركــز صبــاح األحمــد 
للقلب هو مركــز متخصص 
لتشــخيص وعــالج املرضى 

في البرتوكوالت العاملية. 

وماذا عن جهاز «غسيل 
الدهون»؟ هال حدثتنا عنه وعن 

آلية عمله؟
٭ هــذا اجلهاز مت اســتقطابه 
للعيادة منذ شهر تقريبا، حيث 
هناك مرضى يعانون من نسب 
دهون مرتفعة جدا ويحتاجون 
الى عالج سريع، وقد ال تكون 
أغلــب األدوية املعتادة أســرع 
احللــول، ولهــذا فــإن أحــدث 
العالجــات ملثل تلــك احلاالت 
عامليا هو غسيل الدهون وهي 
طريقة جدا ســهلة مثل غسيل 
الكلى وتختلف من مريض آلخر 
حيث يحدد للمريض جلسة كل 
أسبوع او جلسة كل أسبوعني 
وعليه يحضر املريض ويكون 
قد تناول طعامــه، ليدخل الى 
غرفة الغسيل ويتم التوصيل 
بني اجلهــاز والشــرايني فيتم 
سحب الدم من املريض. والدم 
يحتــوي علــى بروتينات من 
ضمنها الدهــون الضارة وهذا 
اجلهاز خاص بسحب الدهون 
الضارة، فقــط فيمر الدم على 
عدد مــن الفالتــر والتي تقوم 
بتصفيــة الدم وبعــد ان يعود 
نقي تتم اعادته مرة أخرى الى 

جسم االنسان.
معدل طبيعي

حتدثت عن الدهون ومعدالتها 

من كل الشرائح العمرية، حيث 
نســتقبل األطفــال والشــباب 
ومنتصف العمر وكبار السن، 
وقــد الحظنــا ان الغالبية من 
املرضى الشباب الذين يعانون 
مــن ارتفاع بالدهــون الضارة 
وتكون األســباب وراثية فان 
النســبة تكون مرتفعة بشكل 
كبير وهذه الفئة تكون عرضة 
لإلصابة باجللطات والسكتات 
الدماغيــة بنســبة أعلــى من 
أشخاص ال تكون اإلصابة لديهم 

السباب وراثية. 
ويراجــع لدينــا مرضــى فــي 
مختلف األعمــار، حيث لدينا 
مرضى أطفال من عمر شــهر، 
ومرضى كبار الســن عمر ٨٠ 
عاما، ونحن نستقبل املرضى 
الذين كان لديهم نسبة الدهون 
حتى اآلن باملعدل الطبيعي ممن 
أصيبوا في الســابق بجلطات 
القلــب والســكتات الدماغيــة 
وذلــك لتنزيل نســبة الدهون 
الى املستوى الطبيعي وكذلك 
من لــم يصابوا بعــد ولكنهم 
يعانون ارتفاع نسبة الدهون. 

 البدانة وارتفاع الدهون

هل يشترط ان كل شخص 
يعاني البدانة انه يعاني أيضا 

من الدهون الضارة؟
٭ ال ليــس شــرطا ان يعانــي 
الشخص سمنة مفرطة او بدانة 
ويكون مواكبــا لها ارتفاع في 

مثال ان كان الوالــد او الوالدة 
لديهم نسبة الدهون مرتفعة أو 
أصيبوا بجلطات في السابق في 
سن أقل من الستني من العمر، 
أو حتــى أحــد اخوانه، فيجب 
اجراء حتاليــل دورية خاصة 
قياس نسبة الدهون في اجلسم 
وفحوصات أخرى، أما ان كان 
التاريــخ العائلي لديه طبيعي 
ينصح بعد ســن األربعني من 
العمر بإجــراء حتاليل لقياس 
نسبة الدهون في اجلسم، وهناك 
الكثير من املؤشرات والتي قد 
تظهــر مبشــاكل فــي اجللد او 
التعب والوهن املزمن، أو مشاكل 
باجلهــاز الهضمي مــن انتفاخ 
البطن وعسر الهضم واالمساك.

إصابة األطفال

ذكرت أن األطفال في الشهور 
األولى من عمرهم قد يصابون 
بارتفاع معدل الدهون الضارة 

في اجلسم، فكيف ميكن 
لألم أن تالحظ أن لدى طفلها 
مؤشرا ما على هذه املشكلة 

الصحية؟
٭ اذا كان فــي األســرة تاريخ 
مرضــي ألكثــر مــن شــخص 
بالعائلــة يعاني ارتفاع معدل 
الدهون الضارة باجلسم، فانه 
ينصــح بإجــراء التحاليل في 
السن الصغيرة، حتى وان كان  
عمر الطفل شهورا، وكذلك هناك 
بعــض املرضى تظهــر عليهم 
األعــراض، والتــي قــد تتمثل 
فــي كتل دهنية بأماكن معينة 
من اجلســم تدل على أن هناك 
ارتفاعا في نســبة الدهون في 
اجلسم، وقد تكون حول العينني 
أو في اليد أو األصابع وهنا ال بد 
لألم أن ترى ان كانت هناك أي 
كتل دهنية في جسم طفلها فان 
هذا يعد مؤشرا على أن هناك 
ارتفاعا في نســبة الدهون في 
اجلسم وعليه ال بد من االهتمام 
اجليد باألمر وعمل فحوصات 
دقيقــة ورصد املعــدل إن كان 

طبيعيا أم مرتفعا.
 قائمة انتظار

مع عدد املراجعني الذي 
يتراوح بني ١٠ و١٥ مريضا في 
اليوم، هل هناك قائمة انتظار 

للمرضى؟
٭ ليســت لدينا قائمة انتظار 
حيــث نســتقبل املرضى أوال 
املرضــى  نســتقبل  بــأول، 

املرتفعة، فما املعدل الطبيعي 
للدهون؟

٭ يختلف املعدل من شــخص 
آلخر حســب احلالة الصحية 
له، فان كان الشخص قد أصيب 
بجلطات في الســابق يجب ان 
تكون الدهون الضارة أقل من 
١٫٤ ميللــي مول/ ليتــر اما ان 
كان الشــخص لــم يصب فان 
هناك حسابا آخر، وبناء عليه 
ميكننا معرفــة مدى االحتياج 
الى انزال الدهون من اجلســم 

والكم املطلوب انزاله.

وكيف يجري قياس الدهون 
باجلسم؟

٭ مسألة قياس الدهون ليست 
صعبــة، ولهذا يجــب على كل 
شخص وخاصة غير املريض 
القيــام بعمل حتاليــل دورية 
للوقوف على احلالة الصحية 
بشكل عام، وبني هذه التحاليل 
هناك حتليل للوقوف على نسبة 
الدهون في اجلسم والذي بناء 
عليه ميكننا معرفة النسبة وما 
ان كانــت مرتفعة ام منخفضة 

ام طبيعية. 
مرضى شباب

مع عدد املراجعني يوميا، هل 
ترى ان النسبة كبيرة في 

اعداد املرضى املصابني بارتفاع 
الدهون الضارة؟

٭ ان العيادة تستقبل املرضى 

معدل الدهــون الضارة، حيث 
الســمنة قــد تختلف أســباب 
اإلصابة بها مثل خمول احلركة، 
وغيرها من األسباب، وحني يتم 
عمل فحــص لنســبة الدهون 
الضارة جندها طبيعية، ولكن 
مع هــذا فاملصابون بالســمنة 
ليســوا بعيدين عــن اإلصابة 
بأمــراض أخــرى مثــل مرض 
السكر أو ارتفاع الضغط، لذلك 
البدين يعاني أعراضا وعوامل 
خطورة أكثر من الشخص ذي 

الوزن اجليد.
ومــع هــذا ال يكــون كل بدين 
تكون فحوصاته غير طبيعية، 
ولكن أنصــح البدناء بتغيير 
منط حياتهــم وانقاص الوزن 
النهــم معرضون بشــكل أكبر 
لإلصابة مبرض السكر وغيره 
من األمراض أكثر من أي شخص 

آخر.
 مؤشرات االرتفاع

الكثيرون ال يقومون بإجراء 
فحوصات أو قياس نسبة 
الدهون في الدم، فما أكثر 

املؤشرات التي تدل على أن 
الشخص يعاني من ارتفاع 

في نسبة الدهون الضارة في 
اجلسم؟

أوال أنصــح بأن تكــون هناك 
فحوصــات وحتاليــل دوريــة 
لكل شــخص خاصة ان كانت 
لديه أمــراض وراثية بالعائلة 

بتحويل مــن املراكز الصحية 
أو املستشــفيات ألن عيادتنــا 
الوحيــدة املتخصصة  تعتبر 
في الكويت لتشخيص وعالج 
املرضى املصابني بارتفاع معدل 

الدهون في اجلسم.
 تخصص نادر

تخصصك في أمراض الدهون 
والكيمياء احليوية، هل يعتبر 

تخصصا نادرا؟
٭ نعم هو تخصص نادر بالفعل 
حيث درست في كندا وبدأت أوال 
بتخصــص الكيمياء احليوية 
وبعدها أخذت تخصصا مساندا 
وهو دراسة لتشخيص وعالج 
املرضــى املصابــني بأمــراض 

الدهون.
 خطط مستقبلية

هل هناك خطط لدى وزارة 
الصحة بافتتاح عيادات مماثلة؟

٭ نعم، هناك توجه لتوسعة 
هذه الفكرة لتشمل مستشفيات 
أخــرى لتغطيــة نســبة أكبر 
من الســكان واملســاعدة على 
تشــخيص وعــالج للمرضى 
املصابني بارتفاع نسبة الدهون 
باجلسم حتى وان كان في عمر 

أقل. 

هل ستكون داخل مراكز القلب، 
أم ستكون منفردة؟

٭ قد تكون منفردة، أو داخل 
مراكز للقلب حيث بالفعل هناك 
فكــرة بافتتاح عيــادة مماثلة 
مبستشــفى الصــدري ولكــن 
بســبب انتشــار وباء كورونا 

تأجلت الفكرة.

هل من كلمة أخيرة؟
٭ أنصــح بالوقايــة حيــث 
«الوقايــة خير مــن العالج»، 
فــال بد من تغيير منط احلياة 
حتى في سن مبكرة ألن اإلصابة 
بأمــراض القلــب هي الســبب 
األول للوفيــات بالعالم ليس 
في الكويت وحدها، وال بد من 
تغييــر منــط العــالج ان كان 
هناك تاريخ عائلــي لإلصابة 
بأمراض القلب في عمر أقل من 
٦٠ عام يفضل عمل فحوصات 
دورية لقياس نسبة الدهون في 
اجلســم اذا استطعنا املعاجلة 
فإننا سنقلل من خطر اإلصابة 
بأمــراض القلــب والســكتات 

الدماغية. 

د. أحمد الصراف مع الزميلة حنان عبداملعبود خالل اللقاء             (ريليش كومار)

املصابني بأمراض القلب، ولهذا 
فقد ارتأى املسؤولون عن املركز 
التوسع في اخلدمات لهذه الفئة 
من املرضى عبر افتتاح عيادة 
كاملــة متكاملة لتشــخيص 
وعــالج املرضــى املصابــني 
بارتفاع نسبة الدهون. ولهذا 
املريض حينما يقوم باملراجعة 
فإننا نشخص حالته كما يتم 
تقييم وضعه وما هي نسبة 
احتماليــة اإلصابــة بأمراض 
القلب وتصلب الشرايني خالل 
السنوات القادمة وبعدها يتم 

إعطاؤه العالج املناسب.
والعالج ينقســم الــى ثالثة 
أقســام األول منه وهو األكثر 
أهميــة بــني األقســام الثالثة 
وهــو تغييــر منــط احليــاة 
حيــث اعتمــاد غــذاء صحي 
معتدل وكذلك برنامج رياضي 
بحيث تتم ممارسة الرياضة 
مبعــدل ٣٠ دقيقة فــي اليوم 
او ١٥٠ دقيقــة في األســبوع، 
ومــن بعدهــا إعطــاء العالج 
املناسب الذي ميكن ان يكون 
باحلبوب مثل «الكريستور»، 
«الليبتور»، «ذكور» وأدوية 
أخرى مســاعدة النزال نسبة 
الدهون باجلسم، وكذلك هناك 
«فايبرات» للمرضى املصابني 
بارتفاع في نســبة الشحوم، 
كما ان هناك ابرا للمساعدة في 
انزال نسبة الدهون الضارة الى 
معدالت مثل املعدالت املوجودة 

حالة معقدة ملريضة
 تعاني من الدهون الضارة

لدى حديثه عن جهاز غسل الدهون وكيفية عمله، ذكر 
د.أحمد الصراف أحد األمثلة حلالة معقدة واجهها قائال: 
مثال على هذه احلاالت، ملريضة راجعت العيادة وكانت 
الدهون الضارة لديها تصل نسبتها تقريبا من ١٤ الى ١٥ 
وهي نســبة مرتفعة بشكل كبير بالرغم من أن املريضة 
كانت تتناول أدوية بكم كبير، ولكننا مع استخدام اجلهاز 
اســتطعنا بحمد اهللا بعد جلسة واحدة أن تصل النسبة 
لديها الى ٦ فقط، ولكنها حتتاج الى عدة جلسات أخرى، 
ونحمد اهللا أن لدينا هذا اجلهاز الذي بســببه استطعنا 
خفض الدهون الضارة الى املعدالت التي تشعرنا بالتحسن.

ليس شرطًا أن يعاني مريض السمنة املفرطة من ارتفاع معدل الدهون الضارة لكنه ليس بعيدًا عن اإلصابة بأمراض أخرى 
توجه إلى التوسعة الفتتاح عيادات مماثلة لتغطية أكبر نسبة من السكان وانتشار «كورونا» أّجل إنشاء «الصحة» عيادة في «الصدري»

الصراف لـ «األنباء»:  «جهاز الغسيل» 
أحدث تقنياتنا للتخلص من الدهون الضارة 

استشاري السمنة والدهون والكيمياء احليوية أكد أن عيادة تشخيص وعالج الدهون مبركز صباح األحمد للقلب  فريدة من نوعها في البالد

ملشاهدة الڤيديو
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محمد املطير: قانون االنتخابات احلالي ظالم
وال ميثل الفئة احلقيقية الصاحلة في البلد

قال مرشح الدائرة الثانية النائب محمد 
براك املطيــر إن قانون االنتخابات احلالي 
ظالم وال ميثل الفئــة احلقيقية الصاحلة 
فــي البلد، مؤكدا أن هذا النظام يخرج فئة 
قليلة ممــن لديهم مصداقيــة، مبينا أنهم 
عندما رأوا القانــون الذي يخرج األغلبية 

قاموا بتغييره.
وأضــاف املطير فــي تصريح صحافي 
أن السواد األعظم صادقون ويذهبون إلى 
صناديق االقتراع، ولكن تأتي فئة قليلة من 
أصحاب الرشــاوى واملصالح، وهؤالء هم 
من يخربون االنتخابات ونتائجها، خاصة 
في قضية الصوت الواحد، مبينا أنه هؤالء 

هم من يرجحون كفة الفاسدين.
وقال إنه «ينبغي أخذ الدروس والعبر 
من املصائب التي حولنا، مبينا أن مشاريع 
احلكومــة كلها فاشــلة وبها نهــب، حتى 
تعويضات الناس جــراء األمطار الغزيرة 
منذ ٨ أشــهر لم تصرفها احلكومة، مبينا 
أن الشعب كله يتحدث عن الدولة العميقة 
ويشعر باخلوف والرعب من كيفية أن الدولة 
العميقة متتد بني كافة اإلدارات والوزارات».
واســتغرب املطير أن متر ســنوات في 
التحقيق في الصندوق املاليزي وما حدث 
بشــأنه بــدون أن حترك احلكومة ســاكنا 
أو وزراؤهــا، مبينا أن الناس خائفة ويتم 
التعدي على حقوقهم والنواب واملسؤولون 

يحمون الدولة العميقة تلك.
وتساءل املطير هل من املعقول أن تكون 

احلكومة بهذا الهوان وال تستطيع أن تفعل 
شــيئا أو ميلى عليها مــن الدولة العميقة 
ومــن البرامكة اجلدد في هذا البلد، متابعا 
«أنا مجابلك إياهم مع إخواني الشرفاء في 
البلد، فلنكن يدا واحدة ضد هؤالء البرامكة 
اجلدد وضد الدولة العميقة، فأنا أمضيت 
١٨ عاما في هذا املجال وخمسة مجالس ولم 
أر مثل هذا الشــيء، فإمــا أن نقف مع أهل 
الكويت أو ندعم هؤالء البرامكة وســوف 

نتصدى لهم».
وقال املطير إنه اتخذ عددا من املواقف 
منها إعادة اجلناسي املسحوبة بسبب مواقف 
سياسية بعد اســتجواب رئيس الوزراء، 
وتبنــى احلملة الشــعبية إلقــرار قانون 
العفو الشــامل عن املهجريــن في اخلارج 
بسبب القضايا السياسية، والتقدم باقتراح 
بقانون العفو الشامل، وتقدم بتعديل قانون 
املناقصات بحيث تعطي املناقصات املليونية 
لشــركات مدرجة في البورصــة لتحقيق 
الفائدة االقتصادية جلميع املواطنني وإصالح 
هيكل االقتصاد وإنعاش التوظيف في القطاع 

اخلاص.
وبــني أنــه تقــدم بتعديل علــى قانون 
االنتخاب وإلغاء الصوت الواحد الذي ثبتت 
سلبياته الكثيرة، وأيد طرح الثقة في وزير 
الداخليــة، انطالقا من الدفــاع عن حقوق 
املواطنــني الدســتورية وحمايتها ورفض 
التجســس عليهم، وحماية املال العام من 

االنتفاع املخالف للدستور.

وأكــد انــه اتخــذ موقفــا واضحا ضد 
قضايا الفســاد واستجوب رئيس الوزراء 
بشأنها، ومنها قضايا تسليح اجليش مثل 
اليوروفايتر والدبابات الروسية، كما تقدم 
بتعديل الالئحة الداخلية للمجلس بحيث 
يكون تصويت الرئاسة علنيا، حتى يعرف 

الشعب أداء نوابه.
وقال إنــه رفض زيادة تعرفة الكهرباء 
واملاء على املواطنني، الفتا إلى أن هذا األمر 
كان جزءا من استجواب رئيس احلكومة، 
مبينا أنه سعى إلى إنصاف أغلب املتقدمني 
للوظيفــة فــي الفتــوى والتشــريع، بعد 
اســتجواب وزير الدولة لشــؤون مجلس 

الوزراء.
وأضــاف أنه أيد قانون دعم املشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة املتضــررة خالل 
تداعيات أزمة كورونا، وقدم تعديل قانون 
هيئة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
بالتنسيق مع احلكومة ممثلة بوزارة املالية، 
حيــث مت االلتزام بالتوافق مع الشــريعة 
اإلســالمية ليتمكــن جميــع املواطنني من 
االكتتاب في الشركات واملشاريع املستقبلية.
وبشــأن تعديل النظام االنتخابي، قال 
املطيــر إنه فــي بداية الفصل التشــريعي 
اخلامس عشــر وحتديدا في تاريخ يناير 
٢٠١٧ تقــدم باقتراح بقانون بتعديل نظام 
الصوت الواحد إال أنه مت وأده في املجلس 
وتقدم بطلب حتديد جلسة خاصة مكتمل 
األركان، إال أنــه كان هنــاك جتــاوز علــى 

الدســتور والالئحة ولم تتــم الدعوة إلى 
اجللسة، مؤكدا أنه سيستمر في هذا النهج 

حتى يتم تغيير القانون.
وفــي موضوع آخر، شــدد املطير على 
ضرورة تعديل قانون املناقصات الكبيرة 
على الشركات املدرجة في البورصة وذلك 
لزيادة الشفافية ولتعم املنفعة على شريحة 
كبيرة من املســاهمني وخللق فرص عمل، 
مؤكدا أنه ســيعمل على إقراره حال وفق 

في الوصول إلى البرملان.
وأشار إلى أن التعديل استهدف إضافة 
فقرة ثانية إلى املــادة ١٧ من القانون رقم 
٤٩ لسنة ٢٠١٦ بغرض حصر التنافس في 
املناقصــات اخلاصة بالدولــة ذات القيمة 
التي تتجاوز عشــرة ماليني دينار كويتي 
على الشــركات املدرجة في سوق الكويت 

لألوراق املالية.
وأوضح أن املناقصات متثل واحدة من 
أهم آليات وركائز النشاط املالي واالقتصادي 
في البالد، خاصة تلك املتعلقة باملشاريع 
التنمويــة الكبــرى، مــن طرق وجســور 
ومطــارات ومصانع وبنى حتتية ومرافق 

عامة ومؤسسات تعليمية وخدمية.
وبني أن هذا االقتراح جاء لتشجيع صغار 
املستثمرين من املواطنني، عبر إتاحة مجاالت 
جديدة وفرص نشاط مالي وجتاري أوسع، 
يســاعد بدوره في تنشيط حركة األموال 
وتطوير االقتصاد وخلق فرص عمل أكبر 

وتنويع مصادر الدخل.

مرشح الدائرة الثانية أكد أنه قدم اقتراحاً بتعديله في املجلس السابق إال أنه مت وأده

مرشح الدائرة الثانية النائب محمد املطير

ينبغي أخذ الدروس والعبر من املصائب التي حولنا.. ومشاريع احلكومة كلها فاشلة وبها نهبالسواد األعظم صادقون ويذهبون إلى صناديق االقتراع لكن أصحاب املصالح يخربون االنتخابات
تقدمت بتعديل الالئحة الداخلية بحيث يكون تصويت الرئاسة علنيًا حتى يعرف الشعب أداء نوابهتبنيت احلملة الشعبية إلقرار قانون العفو الشامل عن املهّجرين بسبب القضايا السياسية

مرشحة الدائرة الثالثة د.شيخة اجلاسم

احلمد: البعض يستغل ضعف القوانني
لتحقيق مكاسب على حساب املال العام

قال مرشــح الدائرة الثانية 
م.أحمــد احلمد إن بعض جتار 
العقارات يزيدون مشكلة السكن 
واإلسكان وغالء العقارات تعقيدا 
لتحقيــق مكاســب مادية على 
حساب املواطن مستغلني حقيقة 
ضعف القوانني وثغرات إجراءات 
التراخيص التي مهدت الطريق 
لهؤالء التجار ليلعبوا لعبتهم 

املفضلة في االستغالل!
وأضــاف احلمــد أن هؤالء 
باألحــرى  أو  يســتفيدون، 
يســتغلون أســعار اخلدمــات 
املدعومــة مثل املــاء والكهرباء 
باألصــل  وهــي  وغيرهمــا، 
مخصصــة للمواطــن وليــس 
للتاجر، مشددا على أن ممارسات 
البعــض في هذا األمر العقاري 
أثرت سلبا على أسعار العقارات 
االستثمارية أيضا، حيث إنه ال 
يوجد قانون حاسم يعطي احلق 
لصاحبــه وليس ملــن يريد أن 

يتاجر ويجمع الثروات.
وأضــاف احلمــد أنه وعلى 
الرغــم مــن وصــول القضية 

اإلســكانية إلــى حد املأســاة، 
فهناك من التجار من يســتغل 
هذه الظروف لتحقيق مكاسب 
مادية على حساب أوجاع وآالم 
املواطنني. هناك جتار يقومون 
اليوم بشراء األراضي في املواقع 
الســكنية مســتغلني ضعــف 
القوانني وتســهيالت إجراءات 
البناء في هذه املناطق واألسعار 
املدعومة للخدمات فيها. هؤالء 
التجار يقومون ببناء األراضي 
وتأجيرها. هــذا األمر انعكس 
سلبا على أسعار العقار السكني 
أيضــا وزاد الطــني بلــة ورفع 
األسعار، باإلضافة إلى أنه أثر 
ســلبا أيضا على جتار العقار 

االستثماري والتجاري.
للقضيــة  وبالنســبة 
اإلســكانية، فإن الواقع هو أنه 
لدينا في الكويت ما يزيد على 
١٠٠ ألــف طلب إســكاني، وهو 
رقم شبه ثابت منذ عدة أعوام 
ويرتفــع رويــدا رويــدا علــى 
الرغم من تصريحات احلكومة 
التخديريــة بخصوصــه. وقد 

عجزت احلكومات املتعاقبة عن 
اتخاذ قرار ينهي هذه املشكلة 
مــن جذورها فما نســبته ٩١٪ 
مــن مســاحة الكويــت فارغة 
متامــا مــن أي إشــغال مع كل 
الفوائــض املاليــة الكبيرة في 
األعوام السابقة ومثال عنها حني 
وصلت إلى ١٤ مليار دينار في 

العام ٢٠١١ وحده.
إذا ثبــت معدل اإلجناز كما 
كان خالل الفترة من عام ٢٠٠٠ 
وحتى اآلن وهو ٢٩٪ فقط من 
عدد الطلبات اإلسكانية املطلوبة 
وعجز نحو ٧١٪، فهذا يعني أنه 
ستتراكم طلبات إسكانية جديدة 
بنحــو ٤٠ ألف طلــب، تضاف 
إلى الـ ١٠٠ آالف طلب املسجلة 
بنهايــة ٢٠١٨، ليصبح العجز 
املجمــع في نهايــة ٢٠٢٣ نحو 
١٥٠ ألــف طلب، وهذا يعني أن 
العجز سيرتفع بنسبة كبيرة. 
وختم احلمد بأنه يجب إشراك 
القطاع اخلاص في حل قضية 
اإلسكان بشكل فاعل وخلق نوع 

من التنافسية بني القطاعني.

ً مرشح الدائرة الثانية أشار إلى أن بعض السلوكيات زادت املشكلة تعقيدا

مرشح الدائرة الثانية م.أحمد احلمد

االنتخابات على األبواب، وهذه االنتخابات 
حتتاج إلى مفكِّر يعرف معنى احلدس.

طبعا مصدر احلدس االنتخابي هو اإلملام 
املعرفي والتجربة والقياس.

هناك عميان في االنتخابات، وهناك قلة 
ميلكون البصيرة، وما بني هذه الشــريحة 
وتلك ستمضي هذه االنتخابات التي سيغيب 
عنها كبار السن والنساء على وجه التحديد.

هذه االنتخابات ال ميلكها «املفاتيح»، اللهم 
إال أصحاب الهمة العالية الذين يفكرون وفق 
القدرات احلدسية مثل التخاطر واالستبصار 

والتنبؤ.
لسنا في زمن اخلوارق واملعجزات، ولكننا 
منلك أدوات االستدراج الساحرة وما يظهر من 
اخلوارق واملغريات على يد هؤالء املرشحني.
هذه االنتخابات علــى وجه التحديد ال 
حتتاج إلى مفكرين مــن أصحاب القدرات 
التحليليــة، وال من ميلكــون ملكة اجلذب 

والقدرات «االنتخابسيكولوجية».
الصوت الواحد القبيح حددها وال نحتاج 
إلــى كل هذه النوابغ التي حتلل االنتخابات 
وهي محسومة ملن نقل وحدد شريحته أو 
قبيلته أو مذهبه، وهؤالء هم جنود مجندة 
ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف.
اليوم البيت الكويتي االنتخابي منقسم، 
فاألكثرية ترى املقاطعة دون استبصار أو 
تنبؤ أو قراءة ملشاعر وأحاسيس أغلبية ترى 
في الصوت الواحد مجلبة وتعزيزا للفساد.

اآلن الناس مختلفون حول املشاركة، فهناك 
أغلبية ال ترى املشــاركة إطالقا وستقاطع 
االنتخابات ألسباب كثيرة، منها ما هو ليس 
مرتبطا باخلمول وعدم الرغبة واالمتناع فقط، 
وإمنا نقل هذا اإلحساس الى اآلخرين بكل 
هدوء أعصاب واعتدال املزاج ودون تشويش.
الناخــب الكويتي تتقاذفه األهواء اليوم 
وحتاصــره، وكثير من الناخبني وصل إلى 
مرحلة الغصة، وهو باألســاس غير مقتنع 
بالصوت الواحد وآثاره املدمرة التي سادت 
خالل األربع سنوات املاضية وبني ضغوط 
األهــل واألصحاب، وهذا الكم من (املفاتيح 
االنتخابية) لتفتح كل األبواب والكوالني املغلقة.
نعم.. هناك موهوبون «كارزمات بشرية 
الرجال والنســاء يحاولون  انتخابية» من 
بجهودهم الفردية رفع وعي الناس للمشاركة 
وإشاعة الوعي االنتخابي، ويحاولون الوصول 
إلى أكبر شريحة من الناخبني عبر التحرك 
بالثقة عبر  املليئة  االجتماعي، والنفســية 
شبكات تواصلهم إليصال رسالة انتخابية: 
اذهب وشــارك حتى لوضع ورقة بيضاء، 
ولكن ال تترك دورك ورسالتك االنتخابية أبدا.

٭ ومضة: يقولون ال دميوقراطية دون دستور!
نحن منلك دستورا مطورا وضع في ١٩٦٢ 

وما زال معموال به ألكثر من نصف قرن.
لقد غاب فــي هــذه االنتخابات رجال 
«صلبني» شــاركوا في وضع هذا الدستور 

العظيم، بعضهم توفي وآخرون ال يزالون 
أحياء.

دعونا نترحم على حاكم مستنير عاصر 
هذا الدستور وأقّره وعمل به، ورحم اهللا أبا 

الدستور الشيخ عبداهللا السالم.
اجلميل فــي الدميوقراطية الكويتية أن 
جيلنا املخضرم رفض كل محاوالت تنقيح 

الدستور من عبث العابثني.
برامج كثيرة وحوارات وأحاديث ملرشحني 
لم يشيروا الى هذا الدستور العظيم وضرورة 
حمايته على أســاس أن هــذه االنتخابات 

كورونية!

٭ آخر الكالم: قال لي صديق يســألني: ملاذا 
الناس عندها برود انتخابي؟

قلت له: أتؤمن بالدميوقراطية؟.. فقال: نعم.
قلت: ما دمت تؤمن بالدميوقراطية َحتمَّل 
نتائجها ومخرجاتها، وعليك يا صاحبي أن 
تتحمل نتائج اختياراتنا الكارثية في (الصوت 
الواحد) على أمل أن يتغير الصوت الواحد 

والدوائر!

٭ زبدة احلچي: أحدهم جلس أمامي ينظر على 
اعتبار الكيان اإلسرائيلي، الدولة الدميوقراطية 
الوحيدة في املنطقة وأسهب في الثناء، فما 
كان مني إال أن قلت له: أي دميوقراطية هذه 

التي تُطبِّق العنصرية ضد الفلسطينيني؟
فسكت صاحبي وال كلمة!

البعض يسأل البعض عمن راح ينتخب؟
وأحيانا يُطرح علّي هذا الســؤال: أنت 

َمن تنتخب؟
معقولة وصلنا في جائحة كورونا ١٤٤٢هـ 
املوافــق ٢٠٢٠م وال يعرف الناخب معايير 

من ينتخب؟
في كل األحوال أسمع أخانا «بوشميس» 

يقول لي: «كلهم كويتيون يبه!».
قلت له: بوشميس «تكفه» فهمني كيف 

راح تنتخب؟
قال بكل ثقة: هذه الدورة ما يبيله «حدرة 

بدره» وعد للعشرة واختار لك واحد!
قلت له: من فوق أو حتت في القائمة؟

قال: خلك بالوسط!
مدير البلدية.. شكرًا

تســلمت بيد الشــكر والتقدير «إهداء 
قيّما» من أخي احلبيــب مدير عام البلدية 
م.أحمد عبداهللا املنفوحي نسخة من مجلة 
(بلدية الكويت) وموثق بها إجنازات وأعمال 
(بلديتنا) التي نعتز بإجنازاتها وندعم أهدافها 
وقيمها وبرامجها وإصداراتها، خاصة جهودهم 
املقدرة في جائحة كورونا (كوفيد- ١٩)، ويكفي 
«البلدية» أنهم استطاعوا الوصول الى البيت 
الكويتي والوافد ووصلوا رسالتهم، ونقول 
لهم وملديرهم: كفو وبيَّض اهللا وجهوكم على 
هذا العمل املؤسسي جلعل الكويت نظيفة.

في أمان اهللا..

شيخة اجلاسم: التخصيص املدروس
حّل ناجع لالرتقاء مبستوى اخلدمات

الدائرة  قالــت مرشــحة 
الثالثــة النتخابــات مجلس 
األمة ٢٠٢٠ د.شيخة اجلاسم 
إن االقتصاد الكويتي يعاني 
كثيرا من العقبات واملشاكل 
بسبب الفساد وأحادية املورد 
والهــدر وانعــدام الرقابــة، 
مشــيرة إلى أن التخصيص 
يعتبر حــال ناجعــا وفعاال 
لالرتقاء مبستوى اخلدمات 
واحلالة املعيشية والتطور 
االقتصــادي العام وبشــكل 
يتناســب مــع املتطلبــات 
الشعبية على نطاق واسع.

أن  اجلاســم  وأضافــت 
املواطــن الكويتــي العــادي 
يجــب أن يكــون مســتفيدا 
من عملية التخصيص مثل 
أن يكون مســاهما فيها من 

وأال تطــول املواطنــني مــن 
ذوي الدخــل احملــدود بــأي 
شكل من األشكال، مبينة أن 
فرض الضرائب على الشركات 
الكبرى يجب أن يكون بشكل 
تدريجي، موضحة أن الفكر 
الضريبي في العالم كله يقوم 
على مبدأ وجود مستوى من 
الدخل محمي من الضريبة. 
وختمت د.اجلاســم أن قص 
جذور الفساد يعتبر البنية 
التحتية للتطوير االقتصادي، 
خاصة بعد أن عجت الكويت 
بقضايا فســاد كبــرى مثل 
قضايا فضيحــة الصندوق 
الســيادي املاليزي والنائب 
البنغالــي وبنــد الضيافــة 
واإليداعات وغسيل األموال 
وسرقة التأمينات وغيرها.

خالل أسهم أو نسب معينة 
إلى  ومدروســة، باإلضافــة 
أن القطــاع اخلاص يســاعد 
املوظف على تنمية نفســه 
ومهاراتــه أكثر مــن القطاع 
العام، مستشهدة  احلكومي 
مبوظفي القطاع اخلاص في 
البنوك والشركات اخلاصة 
الذين ميلكون مهارات اتصال 
ولغــات واحترافية أكثر من 
املوظفني في القطاع احلكومي، 
باإلضافة إلى احلوافز املادية 
القطــاع  واإلنتاجيــة فــي 
اخلاص. كما بينت اجلاســم 
أن النظام الضريبي املدروس 
يعتبــر وســيلة اقتصادية 
مهمــة للدولــة بشــرط أن 
يســبقها تطــور واضح في 
اخلدمــات والبنــى التحتية 

مرشحة الدائرة الثالثة أكدت ضرورة تطوير االقتصاد واخلروج من الدائرة املفرغة
ومضات

الكورونا.. 
واحلاسة السادسة االنتخابية!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن



عبد العزيز السبيعي لـ «األنباء»: 
ضرورة إشراك القطاع اخلاص 

في املشروعات السكنية

ما أبرز القضايا الذي ستتبناها 
في حال وفقت لعضوية البرملان 

القادم؟
٭ بدايــة برنامجــي االنتخابــي 
يتمثل في أجندة اقتصادية متمثلة 
بتطويــر املنظومــة االقتصادية 
لدولة الكويــت من خالل تنويع 
مصادر الدخل للدولة باإلضافة إلى 
تطوير مصادر الدخل للمواطنني 
وذلك عبر السماح لهم بالعمل في 
وظيفــه أخرى إضافــة للوظيفة 
األساسية من خالل أتاحة العديد 
من الفرص الوظيفية للمواطنني 
ســواء مــن أصحاب األعمــال أو 
أصحاب الوظائف العادية، وذلك 
لتحسني أحوالهم املادية في ظل 
الغالء املعيشــي واملســؤوليات 
املالية التي أثقلت كاهل املواطن 
الكويتي، والشك أن هناك بعض 
التخصصات املسموح لها مبزاولة 
وظيفــة إضافيــة كالتخصصات 
الطبية وغيرها من التخصصات 
لذلــك يجب تطبيق مبــدأ العدل 
واملســاواة بــني املواطنني، ومما 
الريب فيه أن هناك عراقيل أمام 
هــذه القضية تتعلق بالشــروط 
والقوانني املعقدة حليازة الرخص 
التجارية فتجد أشهر كلمة تقال 
للمراجــع الكويتي أثنــاء طلبه 
استخراج بعض الرخص التجارية 
في وزارة التجــارة هي «ممنوع 

املهندسني الكويتية وأبلغوني أنهم 
بحاجة إلى من يتبنى هذه القضية، 
فيجب علــى احلكومة إزالة هذه 
العراقيل خللق فــرص وظيفية 
للمواطنــني لتحســني أوضاعهم 
املاليــة علما بــأن تســهيل هذه 
اإلجراءات غير مكلف على الدولة 
والتي بدورها ستسهم في تعديل 
التركيبة الســكانية التي نعاني 
منها اليوم، فإذا مت توفير الرخص 
التجارية للمهندســني الكويتيني 
فسيتم االســتغناء مستقبال عن 
املهندسني األجانب، لذلك من أبرز 
امللفات التي سأتبناها إذا وفقت 
لعضويــة البرملان بإذن اهللا هي 
حتقيق األجندات االقتصادية التي 

ذكرتها.

هل تعتقد أن هناك إهماال 
لطموحات واهتمامات الشباب 

من قبل السلطة التشريعية 
والتنفيذية؟

ما هو تقييمك ملجلس األمه ٢٠١٦؟
٭ الشك أن مجلس األمة السابق 
لــه بعــض الســلبيات وبعــض 
اإليجابيــات، فقــد كان هنــاك 
بعــض احملاســن التــي قــام بها 
النواب مشكورين، باإلضافة إلى 
بعض القصور في مواطن أخرى، 
فالواجب علينا أن نحمل اللواء، 
وأن نبدأ مبــا انتهى به األعضاء 
لتحقيق املصلحة العامة للوطن 

واملواطنني.

هل لديك رؤية معينة في قانون 
التقاعد؟

٭ يجــب أن نضع بعني االعتبار 
أن اتخاذ قرار التقاعد بالنســبة 
للقياديني في اجلهات احلكومية 
يشكل لهم مخاوف كبيرة وذلك 
ألنهم مبجرد إحالتهم إلى التقاعد 
سيتم تخفيض رواتبهم إلى ٥٠٪، 
مــا سيشــكل لهم عوائــق مالية 
املادية،  للتعايش مع االلتزامات 

٭ تخصصــي في األســاس هو 
اللوجســتيك والصناعة وعملت 
في العديد من البنوك، لذلك لدي 
اخلبــرة الكافية في هــذا املجال، 
والشــك أن الكويــت كانــت فــي 
املاضي املدينة اللوجســتية قبل 
ظهور النفط، فقــد كانت تصدر 
وتستورد البضائع عبر السفن، 
ما شكل بدوره مصدر دخل كبيرا 
لدولة الكويت في املاضي، واليوم 
مع تدهور الوضع االقتصادي في 
البلد أرى أنه من املهم أن نستفيد 
مرة أخرى من موقعنا اللوجستي، 
من خالل تسخير القدرات املالية 
والصناعية في ميناء مبارك الكبير 
ليكون محطــة صناعية ضخمه 
ولوجستية، مثال على ذلك ميناء 
«كيزاد» التابع ألبوظبي في دولة 
اإلمــارات والــذي يعــد منوذجا 

صناعيا.

القضية اإلسكانية قضية مزمنة 

٭ بال شك أن هناك لألسف إهماال 
آلراء وتطلعات الشباب الكويتي 
وأستشهد باحلادثة املؤملة للشاب 
الكويتي سعد السبيعي الذي كان 
يهوى رياضــة ركوب الدرجات 
الهوائية، والذي بــدوره طالب 
أماكــن خاصة  مــرارا بتوفيــر 
ألصحــاب الدرجــات الهوائيــة 
حفاظا على ســالمتهم من خطر 
احلوادث، ولألسف لم يكن هناك 
أي جتــاوب مــن قبل الســلطة 
التشــريعية أو التنفيذية لهذه 
املتطلبات، ونتيجة لهذا اإلهمال 
توفي ســعد الســبيعي بحادث 
مــروري أثناء قيادتــه الدراجة 
الهوائية، فنسأل اهللا تعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم 
أهله الصبر والسلوان، فالبد أن 
نســلط الضوء على احتياجات 
وتطلعات الشباب ألنهم ركيزة 
أساسية في املجتمع. وبإذن اهللا 

سأتبنى هذه القضية.

لذلك ستجد أن القيادي يحاول قدر 
املستطاع أن يبقى على رأس عمله 
حفاظا على الراتب، ما ســيؤدي 
إلى تأخر التقدم الوظيفي للكوادر 
الشــبابية، وأنــا أرى أن يبقــى 
راتب القيادي كما هو احلال على 
رأس عمله حلثهــم على التقاعد 
ولتشــجيع الشباب على التدرج 
الوظيفي، مبعنى رفع حد الراتب 
التقاعدي بحيث يتغير من سقف 
اعلى للتقاعد وهو ٢٢٥٠ دينارا الى 
متوسط راتب آخر عشر سنوات، 
وبالنســبة ألخواتنــا املواطنات 
يجب أن نراعي دورهن األســري 
ومتاعبهن في تربية أبنائهن من 
خالل تسهيل عملية التقاعد وفق 
شروط معينة، على سبيل املثال 

من لديها ٣ أبناء فأكثر. 

حتدثت في برنامجك االنتخابي 
عن املفهوم اللوجستي والصناعي 

فماذا تقصد؟

وال يزال يعاني منها املواطن إلى 
اليوم فكيف السبيل إلى حل هذه 

القضية؟
٭ احللــول التي قدمتهــا الدولة 
بشأن هذه القضية ليست مجدية 
والطلبــات اإلســكانية في تزايد 
مســتمر، والغريب في األمر أنه 
خالل أزمة كورونا ارتفعت أسعار 
اإليجــارات والعقار فــي مناطق 

معينة.
ففي الســابق كان هناك قرار 
الكويتيــة  الشــركات  بإقصــاء 
العقارية في هذا اجلانب بســبب 
مزايدتهــا فــي أســعار العقــار، 
واملفرض أن يكون القرار بتقنني 
طريقــة تعاملهــا، وذلــك ألنــه 
كان هنــاك العديد من الشــركات 
العقارية التي وفرت للمواطنني 
بيوتا بأسعار مقبولة فيجب إعادة 

النظر في هذا القرار.
الرئيســية تكمــن  املشــكلة 
في مســألة العرض والطلب ألن 
األراضي مملوكه للدولة فبالتالي 
لن يكون هناك انخفاض ألسعار 
األراضي إال إذا زاد عدد املعروض 
من خــالل توفير عــدد كبير من 
األراضــي، وهذا األمر لن يتحقق 
إال بعد مدة طويلــة، لذلك يجب 
زيادة املعروض وإشراك القطاع 
اخلاص ملا له من سرعة بالتنفيذ 

واختصار الوقت.

مرشح الدائرة الثالثة طالب بزيادة األراضي الفضاء وتنقيتها من العوائق لتقليل طوابير االنتظار

أو غيــر ممكن» فلمــاذا وضعت 
الغريبــة  القوانــني  مثــل هــذه 
واملقيــدة للمواطنــني وخاصــة 
فئة الشــباب، على ســبيل املثل 
هناك بعــض الرخص مت إيقافها 
كالرخص اللوجســتية املتعلقة 
املــواد االســتهالكية  بتوصيــل 
والتي استخدمت أثناء فترة حظر 
التجــول، أضف إلــى ذلك بعض 
الرخــص اإللكترونيــة أصبحت 
مكلفــة وصعبــة املنال بســبب 
اإلجراءات الصارمة، وكذلك هناك 
عدم مســاواة في إتاحة الرخص 
التجارية للمهندسني الكويتيني، 
فعلى ســبيل املثال املهندســون 
والصناعيــون  امليكانيكيــون 
والكهربائيــون ال يســتطيعون 
احلصــول على رخــص املكاتب 
الهندسية بينما جند أن املهندسني 
املعماريني يحظون برخص جتارية 
خاصة بالعمل الهندسي املعماري، 
وكنت على تواصــل مع جمعية 

قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز السبيعي إنه حال وصوله إلى قبة البرملان سيسعى إلى تطوير املنظومة االقتصادية في الكويت من خالل تنويع مصادر الدخل للدولة، كما أنه سيتقدم باقتراح بقانون يسمح بشغل املواطن الكويتي وظيفة أخرى غير األساسية 
لتحسني مستوى معيشته، الفتا إلى أن هناك بعض التخصصات املسموح لها بشغل وظيفة إضافية كالتخصصات الطبية.. لذلك يجب تطبيق مبدأ العدل واملساواة بني املواطنني. وأضاف في لقاء أجرته معه «األنباء» أنه إذا مت توفير الرخص التجارية للمهندسني 

الكويتيني فسيتم االستغناء مستقبال عن املهندسني األجانب ما يساهم في تعديل التركيبة السكانية، مضيفا أن هناك إهماال لتطلعات الشباب واستشهد بحادثة الشاب سعد السبيعي الذي كان يهوى رياضة ركوب الدرجات الهوائية. وشدد على ضرورة أن 
يتقاعد القيادي على نفس الراتب الذي كان يتقاضاه على رأس عمله لتشجيعه على التقاعد وفتح املجال أمام الشباب، وضرورة تسهيل تقاعد املواطنات مراعاة لدورهن األسري ومتاعبهن في تربية أبنائهن وفق شروط معينة. وطالب باالستفادة من موقع الكويت 

اللوجستي من خالل تسخير القدرات املالية والصناعية في ميناء مبارك الكبير ليكون محطة صناعية ضخمه ولوجستية، مبينا أن احللول التي قدمتها الدولة بشأن القضية اإلسكانية ليست مجدية والطلبات في تزايد مستمر، وإلى تفاصيل اللقاء:

عبدالعزيز املطيري

ـــكانية ـــة الس ـــل التركيب ـــي تعدي ـــاهم ف ـــا يس ـــب م ـــني األجان ـــن املهندس ـــتقبًال ع ـــتغناء مس ـــيتم االس ـــني فس ـــني الكويتي ـــة للمهندس ـــص التجاري ـــر الرخ إذا مت توفي

ـــة  ـــل للدول ـــادر الدخ ـــع مص ـــالل تنوي ـــن خ ـــت م ـــي الكوي ـــة ف ـــة االقتصادي ـــر املنظوم ـــى تطوي ـــعى إل أس

سـأتقدم باقتـراح بقانـون يسـمح بشـغل املواطـن الكويتـي وظيفـة أخـرى غير األساسـية لتحسـني مسـتوى معيشـته

هناك بعض التخصصات املســموح لها بشــغل وظيفة إضافية كالتخصصــات الطبية.. لذلك يجب تطبيق مبدأ العدل واملســاواة بني املواطنني

ضــرورة أن يتقاعــد القيــادي على نفــس الراتــب الــذي كان يتقاضاه علــى رأس عمله لتشــجيعه علــى التقاعد وفتــح املجال أمام الشــباب
االســتفادة من موقعنا اللوجســتي من خالل تســخير القدرات املالية والصناعية في ميناء مبارك الكبير ليكون محطة صناعية ضخمة ولوجستية

هنــاك إهمــال لتطلعــات الشــباب وأستشــهد بحادثــة الشــاب ســعد الســبيعي الــذي كان يهــوى رياضــة ركــوب الدراجــات الهوائيــة

ضـرورة تسـهيل تقاعـد املواطنات مراعـاة لدورهـن األسـري ومتاعبهن فـي تربية أبنائهـن وفق شـروط معينة 

ــتمر ــد مس ــي تزاي ــات ف ــة والطلب ــت مجدي ــكانية ليس ــة اإلس ــأن القضي ــة بش ــا الدول ــي قدمته ــول الت احلل
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كيف ترى وضع الدائرة األولى في 
هذا االنتخابات؟

٭ الدائــرة األولــى توصف بأنها 
دائرة طائفية وقبلية وكذلك دائرة 
حضريــة، مبعنى أن تقســيمات 
الكويــت كلها موجــودة في هذه 
الدائــرة األولى، لكن فــي النهاية 
هي من الدوائر قليلة التغيير فهي 
ال تتغير في وجوهها بشكل كبير، 
وأتوقع أن نسبة تغييرها تكون 
بــني الـــ ٣٠ إلــى ٤٠٪ غالبا، ولن 

يكون التغيير فيها كبيرا.

هناك أحاديث كثيرة عن 
استطالعات وحتليالت وبيانات 

جهات إعالمية تقول إن عادل 
الدمخي يضمن النجاح، ما رأيك 

في هذا الكالم؟
٭ هذه املرة تسرعوا في هذا الكالم، 
فمن املعتاد أن يقال هذا الكالم قبيل 
يوم االقتراع، وإمنا في هذه املرة 
حتدثوا به مبكــرا، وهذا األمر له 
وجهان أو شــقان أولهما أن هناك 
أكثر من نائب إصالحي يواجه هذا 
الــكالم في مختلــف الدوائر، مثل 
الدكتــور عبد الكرمي الكندري في 
الدائرة الثالثة وشعيب املويزري 
ومحمد هايف في الدائرة الرابعة، 
فعادة هناك أكثر من دائرة بها هذا 
احلديث، وهي في احلقيقة في ظل 
نظــام الصوت الواحد قاتلة، ألنه 
إذا كل مرشح يدعي أن شخصا ما 
يضمــن الفوز والنجــاح ففي هذا 
احلالة يفتــت القواعد االنتخابية 
لهذا الشخص وبالتالي كيف ينجح، 
وكيف ينجح املرشح بدون أصوات 
الناس، ونحن نعانيها، ولكن أعتقد 
أن النــواب اإلصالحيــني وكذلــك 
اإلعالم قد فعل عملية الوعي لدى 
الشعب والشــعب الكويتي فطن 

ووعي لهذه الشبهة.

كيف ترى وضعك انت اخلاص 
في ظل وجود أكثر من أسماء من 

املمكن أن تؤثر عليك؟
٭ كل شخص له حق الترشح وال 
يوجد أحد يستطيع أن مينع أحدا أو 
يؤثر على أحد ومدى التأثير يكون 
لدى الناخبني، وال أستطيع كمرشح 
أن أجزم بأن هذا املرشح يؤثر علي 
أم ال يؤثــر علي، ومــن املمكن أن 
يكون حتليل املختصني واحملللني 
بأن هذا املرشح يأخذ من قاعدة هذا 
املرشح أو ذاك، لكن لو صنفت عادل 
الدمخي أصنفه محافظا مســتقال 
معارضا واضحا لدى الناس، ولم 
نفرط يوما في املكتسبات الشعبية، 
وبالتالي من ينافسك من املرشحني 
فــي االنتخابات ترجع في النهاية 

الختيارات الناخبني.

البعض استهجن عدم دعم التجمع 
السلفي لعادل الدمخي من حيث 
أدائه في املجلس وفرص جناحه 

واجتاه التجمع لشخص آخر؟
٭ هللا احلمد نشأتي سلفية وعملت 
علــى تأســيس أول فــرع إلحياء 
التراث في الســاملية، لكن عندما 
ترشحت لم أقم باستشارة التجمع 
السلفي في احلقيقة، وكنت على 
خالف معهم في العام ٢٠١٢، بسبب 
أنهم لم يكونوا ينوون يطرحون 
أو يرشحون اسم د.عادل الدمخي 
ضمن مرشحيهم، وكانوا مكتفني 
مبــن كانــوا موجودين فــي ذاك 
الوقت، فلذلك أن ترشــحت بدون 
أخذ رأيهم، وبالنهاية ال أستطيع 
أن أجبــر أحدا علــى أن يتبناني، 
فقد ترشحت مستقال أنظر إلى ما 
يرضي اهللا عز وجل وإلى مصلحة 
الوطن وإن خالفني من خالفني، 
فمثال هناك بعض االستجوابات في 
املجلس لم يكن أحد من املعارضة 
معــي، لكــن كنت أقــدم على ذلك 
وكذلــك بالنســبة للتصويتات، 
فكانت مواقفي تأتي وفقا لقناعاتي، 
والتجمع السلفي يبقى جتمعا له 
رأيه ونحترم هــذا الرأي، كما أن 
الشيخ ناظم املسباح لم يستغل 
املنبر أو املسجد فهو استغل حسابه 
الشخصي بتويتر، وهذا من حقه 
يدعم من يشاء، ومن حق الناس 
تعلــق على ذلك كما تشــاء، لكن 
نرفض التجريح، وأنا دائما أقول 
إنه فــي اخلالف السياســي، لكل 
إنسان رأيه لكن كذلك يجب تقبل 

الرأي اآلخر.

وماذا عن استجواب غدير 
أسيري؟

٭ في هذا االستجواب كان سببه 
مشكلة اختيارها، وعدم املصداقية 
عندما يأتي وزير ويخالف القانون 
وتعارض املصالح والهجوم على 
الثوابت الشــرعية، وكنت أهدف 
من خالل اســتجوابات اإلصالح 
هــذا  البلــد، وفــي  ومصلحــة 
االستجواب مت اتهامي بالطائفية 
وقلت لهم إني أيدت اســتجواب 
وزيرة الشؤون هند الصبيح، وهي 
تعتبر أقرب للمحافظني وحتدثت 

مؤيدا الستجوابها.

ألم يكن استجواب غدير أسيري 
سببه الصراع الليبرالي- 

اإلسالمي، هناك من يقول إنك 
حاسبت غدير أسيري على آرائها 

في تويتر، مباذا ترد على هذا 
الكالم؟

٭ أنا لم أحاسبها على التغريدة، 
ولكن عندما رأى الناس االستجواب 
ومنهم من هم ليبراليون اقتنعوا 
باالســتجواب، وفــي النهايــة لم 
أحاسبها على ما كتبته في التغريدة 
ولم أنكرهــا، ولكن هي أنكرت ما 
نسب إليها، فأنا حتدثت عن عدم 
املصداقية عندما مسحت تغريدتها، 
ولكنها نسبت لنا الكذب والبهتان 
وهنا عدم املصداقية الذي اتضح في 
مخالفتها قوانني الدولة، وقلت يا 
رئيس الوزراء هل تدري عن هذه 

املخالفات أم ال.

ولكنك تعلم كيفية اختيار الوزراء 
إما عن طريق احملاصصة أو ما 

شابه؟
٭ فكيــف إذن يتحقق اإلصالح؟ 
رئيــس الــوزراء يوم القســم في 
آخر حكومة شــكلها انسحبنا من 
القاعــة معترضــني وأعلنــا عدم 
التعــاون معه، ولكــن في النهاية 
نأمــل اإلصــالح ولكننــا ال منلك 
التغيير، بل تبني لرئيس الوزراء 
أن اختياراتــه خاطئة وإدارته في 
إدارة البلد خاطئة، فمن مشــاكل 

السابق ال ميكن أن يكون جزءا من 
اإلصالح ومحاربة الفساد، وواجهنا 
وأظهرنا قضايــا لم تكن تثار في 

السابق.

البعض اتهمك وأنت رئيس جلنة 
التحقيق في األمطار أنك قمت 

بتبرئة عدد من الشركات، هل هذا 
صحيح؟

٭ هذا الــكالم روجه من تألم من 
نتيجــة التقريــر الــذي أصدرته 
اللجنــة، فالتقريــر مــن التقارير 
الفنية واملهنية والسياسية الفذة، 
فكان مكونا من ٩٠٠ صفحة وكنت 
أسهر يوميا من الصباح الباكر إلى 
أن أكون آخر فرد أطلع من املجلس، 
فالتقرير حمل املسؤولية السياسية 
حلكومة ناصر احملمد التي أعطت 
وســمحت بتوزيع املناطق بدون 
اكتمال البنيــة التحتية، ومدينة 
صباح األحمد الســكنية شــاهدة 
علــى ذلك، وأدانــت حكومة جابر 
املبارك، وجمع كل الشركات املكاتب، 
كما أرفقنا أســماء الشركات كلها، 
وسلمناها لوزير األشغال، وأوصينا 
الوزير أال تعطيه مشــروعات إال 

بعد إصالح اخللل.
ولكــن هنــاك أناســا وصلت 
املعلومــة إليهــم خاطئة وأناســا 
كانوا متربحني من وراء الشركات، 
الصــورة عند البعــض قد تكون 
غير واضحة، ولكننا مع ذلك كله 
أوصينــا باألخذ بتوصيات جلنة 
تقصي احلقائق احلكومية، وكذلك 
توصيات ديوان احملاسبة، ولكنهم 
كانــوا يتحدثون عــن مكتبني و٦ 
شركات معينة، والتقرير خرج بـ 
٥٠ شركة، واألخت وزيرة األشغال 
احلالية د.رنا الفارس طبقت قانون 
املناقصات والقانون العشري جتاه 
الشركات، ومن يقول غير ذلك فأنا 

أجزم أنه لم يقرأ التقرير.

ماذا قدم د.عادل الدمخي في 
مجلس ٢٠١٦؟

٭ قدمنــا الكثيــر مــن القوانــني 
الشعبية مثل حتديد سعر البنزين 

٭ البد أن تكون الكتلة أو املجموعة 
لديهــا آليات واضحة ومشــاريع 
واضحــة، فلتبدأ بــأي عدد، ومن 
أراد بعــد ذلك أن ينضــم لها فله 

ذلك، ويلتزم بآلياتها ومبادئها.

هل تتوقع أن تكون هناك كتل في 
املجلس املقبل؟

٭ نعم أتوقع ذلك، أتوقع أن تكون 
هنــاك كتلة إصالحية خاصة بعد 
جتربة مجلس ٢٠١٦، وستكون أكثر 

نضجا وأكثر تقبال للخالف.

شعارك «أذود عن حريات الشعب»، 
ولكنك صوتت ضد قانون 

املطبوعات والنشر بعد تعديله، 
رغم أنه مينح مزيدا من احلريات؟

٭ نعم هذه التهمة تروج في هذه 
األوقات على أنها تسجن املغردين، 
فال املادة التي مت التصويت عليها 
تختــص بســجن املغرديــن، كان 
اعتراضي على زيــادة مادة وهي 
البند (١١) قيدت احلريات بشــكل 
كبير، فأعضاء اللجنة التشريعية 
لم يبقوا على شــيء إال وحرموه 
في هــذا القانــون، والناشــطون 
والصحافيــون  السياســيون 
يقولون إن التعديالت التي أقرها 
املجلس أساءت للحريات وضيقت 
اخلناق وامتدت إلى حرية املغردين 
ووسائل التواصل االجتماعي، وهذه 
التعديــالت كانت مدمــرة ولذلك 
رفضت القانون بكل ما فيه لكيال 

مير.

كنت رئيسا للجنة حقوق اإلنسان، 
ماذا حققتم في جلنة حقوق 

اإلنسان؟
٭ هذه اللجنة بها جانب تشريعي، 
وجانب تقارير تقدمها اللجنة بناء 
علــى زيــارات ميدانيــة، وجانب 
يتعلــق مبظالــم النــاس، فهناك 
كويتيون يأتون للجنة العرائض 
والشكاوى، أما غير الكويتي فأين 
يذهــب، يذهب إلــى جلنة حقوق 
اإلنســان، وقمنــا بحــل كثير من 
مشــاكل غير محددي اجلنســية، 
ومــن هــم باإلبعــاد اإلداري ألول 
مرة يخطــئ، أو أنــواع من قبيل 
التعســف، وقلنــا البــد من جلنة 
حقوق اإلنسان في وزارة الداخلية، 
وبالنسبة للتقارير، أجنزنا تقريرا 
عن السجن والسجناء ومطالبهم 
وتعرضهم للتعدي عليهم وجمعناه 
في تقرير قــدم ملجلس األمة ومت 
اعتماده، وتقرير كذلك عن العمالة 
املنزليــة وتقرير عــن اجلوازات 
املــزورة، وإن مت رفضــه، ورأينا 
آثار هذه التقارير داخل السجون.

وملاذا لم تنجزوا تقريرا عن حالة 
انتحار البدون، وقد كلفكم املجلس 

بذلك؟
٭ نحن عاجلنا املشــكلة بشــكل 
أكبــر، فقدمنــا تقريــرا ألول مرة 
في تاريخ الكويت، فقدمنا تقريرا 
باقتراح بقانــون بإقرار احلقوق 
املدنية واالجتماعية لغير محددي 
اجلنســية، ولألســف لم مير ألن 
احلكومة لم تكن مع هذا القانون، 
بالرغــم مــن أنــه ال يتحــدث عن 
اجلنسية إطالقا بل بالبطاقة فقط 
تتيســر كل أمــوره حتى ال يكون 
في البلــد مظلوم أو أن تتســبب 
في أزمة أمنية، وقمنا باالستعانة 
فيه بالدكتور غامن النجار وجعلنا 
املعاجلة شاملة ومتكاملة، فنحن 
نتكلــم عن أمــن بلــد ورضا اهللا 

وأناس مظلومني.

البعض انتقدكم في تعديل النظام 
االنتخابي، فقد أتيتم في آخر 
جلسة وتريدون تعديله، وكان 

أمامكم ٤ سنوات؟
٭ نحن كنا نعلم أن ســمو األمير 
رحمه اهللا رافض لهــذا القانون، 
ونحــن ال نريد أن نقر شــيئا من 
مبدأ املناكفة، فنحن لم نكن منلك 
األغلبية، وكنــت أتوقع أن يقروا 
قانونــا أكثــر تشــتيتا، فقد كنت 
أتوقــع أن يقــروا قانونــا يقضي 
بــأن تكــون الكويــت ١٠ دوائــر 
والتصويت بصــوت واحد فقط، 
لذلك طالبنا بإقرار القوانني التي 
قدمنها، وكنــت أرى أن في العهد 
اجلديد فرصة بأن يتقبل اخلمس 
دوائر بصوتني، وكنت أرى أن دور 

الكويت الكبيرة هي اختيار الوزراء 
واملدراء والوكالء، فنحن ال نختار 
الرجل املناســب للمكان املناسب، 

فهل نسكت.

البعض اتهمكم انه كان هناك 
اتفاق على حتصني رئيس الوزراء 
السابق سمو الشيخ جابر املبارك، 
مقابل عودة اجلناسي، فماذا تقول؟

٭ األخ مبــارك هيف أحترمه جدا 
ومن الشــباب الذيــن لهم مواقف 
جــادة، ولكــن اختلفــت معه في 
مســألة التحصني، ففي اجللســة 
التي تلت قوله هذا، وقفت وقلت 
ليس هناك أي حتصني ألي أحد ال 
رئيس الوزراء وال غيره، وعندما 
أتى اســتجواب حمــدان العازمي 
أعلنــت ووقعت علــى كتاب عدم 
التعاون التي لم تكتمل، ألثبت أنه 
ال يوجد حتصني لرئيس الوزراء، 
فال ميكن أن نقبل ذلك أبدا، وكلمة 

حتصني كانت خاطئة.

البعض يقول إنه بدخول املعارضة 
لم يتغير شيء، بل ظهر الفساد 

الذي نتج عن جائحة كورونا، 
فماذا فعلتم لتحدوا من قضايا 

الفساد من غسيل أموال وصناديق 
وغيرها؟

٭ الفســاد لم ينشــأ فــي مجلس 
٢٠١٦، بل كان عبارة عن تراكمات 
حلكومات ومجالس سكتت عنه، 
قد يقولون إن مجلسا معينا رسخ 
اســتقرار البلد، وأرد عليهم بأنه 
رســخ لذلك نتيجة ســكوته عن 
جرائم عديدة حدثت، مسألة مكافحة 
الفساد أعتقد في املجلس املاضي 
على األقل من خالل جلان املجلس 
في التحقيق في األمطار وضيافة 
العســكرية  الداخلية والصفقات 
أظهرت فضائح لــم تكن مذكورة 
في مجالس ســابقة، فمثال وجود 
الشــيخ ناصر صباح األحمد كان 
جيدا، كما أنــه وجد الدعم له من 
النواب اإلصالحيني فتشجع لكشف 
فساد كبير جدا، وأقولها بصراحة 
إن مــن كان جزءا من الفســاد في 

والكهرباء واملاء، واملطالبة مبعاش 
تقاعدي لربــات البيوت، وقدمت 
٧٠ اقتراحــا بقانون مثل تعارض 
املصالح ومكافحة الفساد، فهي إما 
قوانني إصالحية أو قوانني متس 
املكتسبات الشعبية، وإما تطوير 
قوانــني محاربة الفســاد، وقدمنا 
مجموعة مــن االقتراحات برغبة 
منها ما أخذ به ومنها ما لم يؤخذ 
به، وعددا من األسئلة التي حترك 
قضايــا معينة وناقشــناها داخل 
املجلس، فأتوقع غطينا جانبا كبيرا 
من الناحيتني التشريعية والرقابية، 
ويبقى التقييم للشعب الكويتي.

احلديث اليوم في الكويت يدور 
حول احلريات وقوانني اجلرائم 

اإللكترونية وسجن املغردين، 
وجرائم تقنية املعلومات، ملاذا لم 

حتققوا شيئا في هذا األمر؟
٭ أقولها بصراحة، من كان مشرعا 
لقوانني تقيد احلريات فكيف يشرع 
قوانني ملزيد من احلريات، مجلس 
٢٠١٣ هو من شــرع هذه القوانني، 
وكيف حتارب قوانني هي وضعتها، 
مثال قانون مثــل قانون البصمة 
الوراثية لوال ســمو أميــر البالد 
الراحل لكان هذا القانون قائما إلى 
اليوم، كنــا نواجه صخرة كبيرة 

حملاولة اإلصالح.

ملاذا لم يكن هناك تنسيق في 
املجلس ال تيارات إسالمية أو كتل 

برملانية مثال؟
٭ أتفق معك نعم، التنسيق غاب 
في بداية املجلس وعشنا حالة من 
اليأس واإلحباط كبيرة خاصة بعد 
خروج العضوين جمعان احلربش 
ووليد الطبطبائي الذين كان لهما 
دور كبيــر في جمع الكتلة، وبعد 
خروجهم تفككت أكثر، لذلك أدعو 
اليوم إلى قائمة وطنية إصالحية 
تكون مكونة قبل دخولها املجلس.

سمعنا أنه كانت هناك اجتماعات 
بعد فوزكم وكان يحضرها ٢٦ 

نائبا، أليس هذا تنسيقا؟

االنعقاد التكميلي فرصة بأال يكون 
لديهم الوقت الكافي إلحضار باقي 
القوانــني، كنا نركــز على عنصر 
املباغتة، مع شعورنا بأنه من املمكن 
أن يكــون هناك توافــق حكومي 
مع الســلطة، هذا مــا كنت أظنه، 
وكان ذلك من أكثر األســباب أني 
اندفعت بقوة لكن لألسف خيبت 

ظني احلكومة.

هل سيتحقق تعديل الدوائر في 
املجلس املقبل؟

٭ أتوقع انه سيتم تعديله، فنظام 
الصوت الواحد طامة كبرى على 

املجتمع.

ماذا عن العفو واملصاحلة الوطنية، 
لكن لم يتحقق شيء فهل أنت 

متفائل باملرحلة املقبلة؟
٭ أظن، ألن أي بداية لعهد جديد 
البد أن يكون من األمور التي يتفق 
عليها هي املصاحلة الوطنية، فما 
حدث في الكويت ال ميكن القبول 
بــه، واملصلحــون علــى اختالف 
أشــكالهم رافضــني ما حــدث من 
تهجير ألصحاب الرأي السياسي 
ومساجني الرأي، حتى أن الكويت 
تأخرت وصنفت من البلدان التي 
يكثر بها سجناء الرأي، وهذا شيء 
خطير جدا، وأعتقد اليوم املصاحلة 
الوطنيــة يجب أن يؤخــذ به في 
املرحلة القادمة لندخل عهدا جديدا 
وقوانني العفو وضعت من أجل أن 
يأتــي عهد جديد ميحــو ما حدث 

في السابق.

الدكتور عادل الدمخي متهم 
بالطائفية، وتنصفون ربعكم 

وتتجاهلون الطرف اآلخر، ما 
ردك؟

٭ عندما أقدم قانونا أقدمه للجميع، 
وعندما قدمت قانون العفو األول 
كان يشمل اجلميع، لكن اصطدمنا 
بأشياء قانونية كأن يكون محدد 
الوقت، فقدمت القانون الثاني في 
قضية دخول املجلس، فلم أدخل 
مباشرة على قضية دخول املجلس، 
بل تقدمت أوال بقانون العفو عن 
اجلميع، ولكن رفضوه احلكومة، أنا 
عندما أقدم قانونا فال أمنعك أنت من 
تقدمي قانون، لكن ال يصير قانونك 

خلطا لألوراق، فهذه مشكلة.
وفي النهايــة أتوقع أن يكون 
هناك عفو قادم، وأتأمل خيرا في 
العهد اجلديد في سمو األمير وسمو 
ولي العهد وألتمس من ســموهما 
بأن تكون هناك مصاحلة وطنية 

في قضايا الرأي.

ماذا ستقدمون ألصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة؟

٭ نحن قدمنا اقتراحات وطالبنا 
مبطالب لهم، وعندما قدموا قانون 
الضمان املالي اعترضنا على املبلغ 
وعلــى كلمة «العمــالء اآلخرون» 
واستجابت لنا احلكومة وحذفت 
ملياريــن ونصــف املليــار وبقي 
النصــف مليار، وأصبــح موافقا 
للشريعة اإلســالمية ألنه يضمن 
أصل الدين فقط بدون الفوائد، لكن 
لألسف لم يرد لهذا القانون أن يقر.

سياسة اإلحالل والتكويت 
وإيجاد الوظائف للكويتيني، 

ماذا تستطيعون تقدميه في هذا 
الشأن؟

٭ قدمنــا قوانــني وطالبــت أنــا 
شــخصيا رئيــس الــوزراء بــأن 
يعطينــا خطــة ورؤيــة واضحة 
حول مــا قاله ســموه بأنه يريد 
أن يجعــل نســبة الكويتيني إلى 
غيرهم ٧٠ إلى ٣٠٪، وطلبنا منه 
خطة تشريعية واضحة لهذا الذي 
يطمح إليه، وطالبنا بالتحقيق في 
جتارة اإلقامات، وقانون التركيبة 
الســكانية لم يكن على مستوى 

الطموح.

كلمة أخيرة توجهها للدائرة األولى 
وللشعب الكويتي؟

٭ أقول لكم إن مستقبلكم ومستقبل 
أبنائكم في اختياراتكم، نعم نحن 
في نظام انتخابي سيئ، لكن تعديل 
النظــام االنتخابــي يتأتى بورقة 
تصويتكــم لكل مصلــح وتدعوه 
إلى هــذا التغيير، وأقول إن وعي 
الشعب الكويتي أكبر من كل شيء.

هل أنت راٍض عن أداء مجلس 
٢٠١٦ في ظل سخط وتذمر الناس 

من هذا املجلس؟
٭ علــى مــدار مجالــس األمة في 
الكويــت ال يوجــد مجلــس لبــى 
طموحــات املواطنــني كاملة، لكن 
هناك درجة للسوء وهي تختلف 
من مجلس إلى آخر، من حيث درجة 
احلريات فــي هذا املجلس أو ذلك 
ومــدى احلفاظ على املكتســبات 
الدستورية، ومن جهة التشريعات 
التي تخدم الشــريعة اإلسالمية، 
وأيضــا مــدى معاييــر محاربــة 
الفســاد من خالل القوانني، وهذه 
متيز مجلسا عن مجلس، ومجلس 
٢٠١٦ شــهد أول عودة للمعارضة 
بشكل واضح، وكنا ال نطمح إلى 
إصالحات، لكن كنا نريد أن نوقف 
جزءا من الفســاد الذي حصل في 
مجلــس ٢٠١٣ من القوانني املقيدة 
للحريات أو سحب اجلناسي وكثرة 
الفساد وصفقات األسلحة وغيرها، 
وهذه كانت أهم أهداف اإلصالح.

وأعتقــد أن املجلس هذا جنح 
فــي عدم املســاس بجيب املواطن 
وأال تفرض الضرائب، وعدم رفع 
أســعار الكهرباء والبنزين واملاء 
ولم يحدث ذلك، كما أنه في دوره 
الرقابي فبما أننــا كمعارضة كنا 
أقليــة إصالحية في املجلس فكنا 
ال منلــك اجلــزء التشــريعي ألن 
اللوبــي احلكومي كان قويا، فكنا 
منلك الرقابة واستخدمناها بشكل 
كبير وحاسبت الوزراء، وقدمنا ٣٢ 
استجوابا وهناك شيوخ تغيروا إما 
بالتهديد باالستجوابات أو بطلبات 

طرح الثقة.

ولكن هناك من ينتقد االستجوابات 
ويقول إنها شخصانية أو مكررة 

أو جاءت في آخر عمر املجلس، 
ما ردك؟

٭ بالنســبة لي أداة االستجواب 
حق لكل نائب، وأن تفسرها بأنها 
شــخصانية أو مكــررة، لكن في 
النهايــة البد أن تخــدم املصلحة، 
فقدمــت ٣ اســتجوابات لعــادل 
اخلرافــي وزيــر الدولة لشــؤون 
مجلس األمة، وكان هذا االستجواب 
لتوجيه الناس واألمة بأن رئيس 
مجلس األمة يتفق مع شخص أو 
مرشح بأن ينسحب مقابل إعطائه 
وزارة، وثبت هذا في احملور األول 
وأتيت بتغريدات املواطنني وقولهم 

إن هذه صفقة.

البعض انتقدكم في هذا 
االستجواب ألن اخلرافي في 

النهاية أصبح وزيرا ومن املفترض 
محاسبته على أدائه في وزارته، 

هل تتفق مع هذا الرأي؟
٭ إذا وظفــوا شــخصا وكيال عن 
طريق الواســطة، هل أسكت ألنه 
أصبــح وكيــال وانتهى بــه األمر 
وكيــال؟! ال هذا غير صحيح ألننا 
نتكلــم عــن طريقــة إدارة البلــد 
واختيار الــوزراء بهذه الطريقة، 
فإذا الشعب يوما من األيام يتكلم 
عن هــذه الصفقة وبعد ذلك تتم، 
فهذا غير صحيح وال نقبل به، مع 
احترامي لشــخص عادل اخلرافي 
ولكني أتكلم عن طريقة التوزير، 

وكيف تدار البلد بهذه الطريقة.
واستجواب األخ محمد اجلبري 
قلت إن هذا االستجواب فريد من 
نوعه ألنــه يتحدث عــن العضو 
الوزير، وكيف كان يستغل الوزارة 
ملصالح انتخابيــة، وحتدثنا عن 
املزارع وكيف توزع أمالك الدولة 
لالسترضاء وكسب الوالءات وعن 

اإلعالم.

وماذا حققت من استجواب محمد 
اجلبري؟

٭ علــى األقل أصبح هناك تركيز 
على املزارع وكيفية توزيعها بشكل 
كبيــر، واســتطعنا أن نوقف هذا 
األمر، وأصبــح التوزيع بعد ذلك 
مقننا جدا، ودوري توصيل الرسالة 
من خالل االستجواب ويبقى تقييم 
املجلس والشعب بعد ذلك، إن كنت 
قد أخطأت أو أصبت وكذلك تقييم 
الشعب ملن وقف مع االستجواب أو 
ضــده، من املمكن أن تكون قناعة 
البعض أن هذه األمور حدثت قبل 
تولي الوزير الوزارة، وكل حسب 

قناعته.

مجلـس ٢٠١٦ جنح فـي عدم السـماح باملسـاس بجيب املواطـن وأال تفـرض الضرائب 

اسـتجواب اجلبري حقـق هدفه فأصبح على األقل هنـاك تركيز على املـزارع وكيفية توزيعها 

علـى مـدار مجالس األمة فـي الكويـت ال يوجد مجلـس لبى طموحـات املواطنـني كاملة

أتوقع تعديـل النظـام االنتخابي في املجلـس القادم.. فنظـام الصوت الواحـد طامة كبرى 

بعـد جتربـة مجلـس ٢٠١٦ أتوقـع أن تكون هنـاك كتلـة إصالحية فـي املجلـس القادم 

تصنيفـي محافـظ مسـتقل معـارض واضح لـدى الناس ولـم أفرط يومـًا في املكتسـبات الشـعبية

مشـاكلنا بسـبب عدم وضع الرجل املناسـب في املكان املناسـب واختيار الوزراء والـوكالء واملدراء

منهـا؟! للمزيـد  قوانـني  ع  ُيشـرِّ فكيـف  احلريـات  تقيـد  لقوانـني  عًا  ُمشـرِّ كان  مـن 

البعـض لـم يرد أن يقـر قانون الضمـان املالي.. فاسـتجابت احلكومـة وحذفـت مليارين ونصف املليـار وأصبح موافقًا للشـريعة اإلسـالمية ألنـه يضمن أصـل الدين فقط بـدون الفوائد

عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية عادل الدمخي لـ «األنباء»: قانون التركيبة السكانية 
ملجلس ملجلس ملجلس ٢٠١٦٢٠١٦ دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح دون مستوى الطموح

مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم مرشح الدائرة األولى أكد أنه طالب رئيس احلكومة بخطة تشريعية حتقق ما قاله بجعل نسبة الكويتيني إلى غيرهم  إلى  إلى ٣٠٪

قال مرشح الدائرة األولى النائب د.عادل الدمخي إن الدائرة األولى توصف بأنها دائرة طائفية وقبلية وحضرية فتقسيمات 
الكويت كلها موجودة في هذه الدائرة، مبينا أنها دائرة قليلة التغيير في الوجوه متوقعا أال يكون التغيير فيها كبيرا ونسبته 
من ٣٠ إلى ٤٠٪. وصنف الدمخي نفسه في حوار مع «األنباء» على أنه محافظ مستقل معارض واضح لدى الناس ولم يفرط 

يوما في املكتسبات الشعبية، كما أنه ال يستطيع أن يجبر أحدا أن يتبناه «فقد ترشحت مستقال أنظر إلى ما يرضي اهللا 
عز وجل وإلى مصلحة الوطن وإن خالفني من خالفني». وذكر أنه على مدار مجالس األمة في الكويت ال يوجد مجلس لبى 
طموحات املواطنني كاملة، «لكن هناك درجة للسوء وهي تختلف من مجلس إلى آخر، موضحا أن مجلس ٢٠١٦ شهد أول 
عودة للمعارضة وكنا ال نطمح إلى إصالحات لكن كنا نريد أن نوقف جزءا من الفساد الذي حصل في مجلس ٢٠١٣ من 
القوانني املقيدة للحريات». وأضاف أن مجلس ٢٠١٦ جنح في عدم السماح للحكومة باملساس بجيب املواطن وأال تفرض 
الضرائب وعدم رفع أسعار الكهرباء والبنزين واملاء، متحدثا عن استجوابه للجبري قائال «استجواب اجلبري حقق هدفه 

فأصبح على األقل هناك تركيز على املزارع وكيفية توزيعها بشكل كبير، كما مت اتهامي بالطائفية في استجواب غدير أسيري 
فقلت لهم إني أيدت استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح وهي تعتبر أقرب للمحافظني، وحتدثت مؤيدا الستجوابها»، 

والكثير من التفاصيل في السطور التالية:

رشيد الفعم

مرشح الدائرة األولى النائب د.عادل الدمخي متحدثا في إحدى اجللسات
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املستشار/ رئيس احملكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

 

باملزاد  يلي  فيما  املوصوف  العقــار  بيع  عن  الگــليــة  باحملگمة  الگتــاب  إدارة  تعلن 
قصر  يف  الثاني  بالدور   -  52 قاعة   -  2٠2٠/١2/2٤ املوافق  اخلميس  يوم  وذلك  العلني 
العدل الساعــة التاسعــة صباحـًا - وذلك تنفيـــذًا حلگم احملگمــة الصـادر يف الدعوى 

رقم 2٠١3/33٠ بيوع/3.
املـرفوعــة من:  ١- أحمـد علي محسن املطيــــري                  2- يـوســف علي محسن املطيـري   
ضـــــــــــــــــــــد:  ١- حسنية حسن حسن شويكـه                   2- محـمـــد علي محسن املطيـري
3- وضحة علي محسن املطيــري                   ٤- نـــــــــورة علي محسن املطيري
5- محسن علي محسن املطيــري              6- فيصــــل علي محسن املطيـري
7- ســـــارة علي محسن املطيـري              8- عبداهلل علي محسن املطيـري

   9- دالل علـي محـسـن املطـيـــري

أوالً: أوصاف العقار: ) وفقًا لشهادة األوصاف املرفقة(
- عقار الوثيقة رقم 1993/6858 الواقع يف الصباحية قسيمة 586 من املخطط رقم م/25021 قطعة 

1 شارع 4 ومساحته 600م2.
- العقار موضوع النزاع مساحته 600م2 وعبارة عن بيت حكومي مت ترميمه ويقع على شارع داخلي 

ويحده جيران من 3 جهات.
- العقار موضوع النزاع مكون من دورين أرضي وأول.

- الدور األرضي يتكون من )عدد 4 غرف وصالتني وحمام ومطبخ خارجي وملحق مكون من غرفة 
وصالة وحمام باإلضافة إلى الديوانية وحمامها(.

- الدور األول يتكون من )عدد 4 غرف نوم وصالة وحمامني(.
- السطح خال وتبني وجود مخزن من الكيربي.

- تكسية املنزل اخلارجية من احلجر بالواجهة األمامية والواجهة اجلانبية )اجلنوبية( ومن الطابوق 
- تكييف املنزل وحدات منفصلة عادية. اجليري يف الواجهة اخللفية. 

 ثانيًا: شروط املزاد:

أوالً       : يبدأ املزاد بالثمن األسـاسي وقدره )218٧00 د.ك( ويشترط للمشاركة يف املزاد سداد خمس 
ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان 

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

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

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

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

مبا ينقص من ثمن العقار.
التنفيذ  إجــراءات  امللكية ومصروفات  وتسجيل  نقل  رسوم  املزاد يف جميع احلاالت  عليه  الراسي  يتحمل  سادســـــــًا: 

ومقدارها )200 د.ك( وأتعاب احملاماة واخلبرة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصحف اليومية.
سابعــــــــًا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات البيع وعلى مسؤوليتهم من دون 

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

تنبيـــــــه: 1- ينشر هذا اإلعالن عن البيع باجلريدة الرسمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.
2- حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 

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

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

التجارية املضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2008.

حمود احلمدان: الشريعة اإلسالمية أنصفت املرأة 
ومنحتها حقوقها كاملة وقضاياها ستحظى بأولوية

أكد مرشح الدائرة اخلامسة النائب السابق حمود 
محمد احلمدان أن الشريعة اإلسالمية أنصفت املرأة 
ومنحتها حقوقها كاملة، مشــددا على ضرورة حل 
مشاكل املرأة الكويتية خصوصا الكويتيات املتزوجات 
من غير كويتيني واملطلقات واألرامل، مبينا أن هذه 
القضيــة ســتحظى بأولوية رئيســية فــي مجلس 
األمة القادم، خصوصا أنها تتطلب مزيدا من العمل 

والتشريع حلل ومعاجلة قضاياها كاملة.
وأضاف احلمدان في تصريح صحافي أن املطلوب 
هو حصول النســاء على حقوقهن مثل حق السكن 
والعيش الكرمي إضافة إلى رفضه وقف املســاعدات 
املتكرر من قبل وزارة الشؤون، ومنح أبناء الكويتية 

املتزوجة من غير كويتي اجلنسية، ومطالبا مبعاملة 
أبناء الكويتية معاملة الكويتي في التدريس والطبابة 
وغيرهما من األمور، إضافة الى مسألة توريث البيت 

ألبناء الكويتية املتزوجة من غير كويتي.
وشــدد على ضم أبناء الكويتيــات إلى إخوانهم 
الكويتيني ضمن سياسة اإلحالل في التعيني بالقطاعات 
املختلفة للدولة، حيث إن هناك متييزا واضحا بينهما 
في مرســوم ٢٠١٧/٧ الذي ينص على أولوية تعيني 
أبناء الكويتيات بعــد الكويتيني في الوظائف التي 
ال يشغرها الكويتيون. وأكد ضرورة منح الكويتية 
املتزوجة بغير كويتي حق الرعاية السكنية أسوة 
بأخيهــا الكويتي وتفعيل املرســوم ٢٠١١/٢، إضافة 

إلــى منح األم الكويتية املتزوجة بغير كويتي التي 
ترعى املعاق غير الكويتي حق التقاعد براتب كامل 
املنصــوص عليــه في املادة ٤٢ مــن قانون املعاقني 
٢٠١٠/٨. وجتنيس املعاقني من أبناء الكويتيات والذين 
ال يزيد عددهم على ٤٢٠ معاقا لضمان األمن واألمان 

واالستقرار لهم في حياة أمهاتهم وبعد وفاتهن.
وشدد على منح أبناء الكويتيات املتزوجات من 
غير كويتي األجهزة التعويضية واملساعدة االجتماعية 
أسوة باملعاقني الكويتيني ومنحهم معاملة كويتيني 
كما هو منصوص عليها في املادة ٣ من قانون املعاقني 
٢٠١٠/٨ واســتثناؤهم من السلطة التقديرية ملعالي 

وزير الداخلية.

مرشح الدائرة اخلامسة شدد على ضرورة ضم أبناء الكويتيات إلى إخوانهم الكويتيني ضمن سياسة اإلحالل للتوظيف

مرشح الدائرة األولى أكد أن العائد من الصندوق السيادي كفيل بتغطية عجز املوازنة

غلوم: احلالة املالية للدولة متينة
ونرفض أي مساس بجيب املواطن

أكد مرشح الدائرة األولى 
محمــد عبداحلميــد غلــوم 
متانة احلالة املالية للكويت، 
خاصة أنها متتلك رابع أقوى 
صندوق سيادي في العالم 
بإجمالي أصول بلغت نحو 
٧٠٠ مليار دوالر، مشيرا إلى 
أن العائد من اســتثماراته 
يغطي عجــز املوازنة دون 
إلــى االســتدانة  احلاجــة 

اخلارجية.
وقال غلوم في تصريح 
صحافي «إنه يجب حتقيصق 
إصالحات اقتصادية، تساعد 
الدولــة على تقوية هيكلها 
االقتصادي بتنويع مصادر 
الدخل وعدم االعتماد على 
وحيــد  كمصــدر  النفــط 
للدخل، مشيرا إلى معاجلة 
االختــالالت الهيكليــة فــي 
املوازنــة العامــة يزيد من 
املصدات املالية مبا ال يجعل 
املاليــة العامــة عرضة ألي 
صدمات في أسواق النفط، 
محــذرا احلكومــة مــن أي 
محاولــة تســتهدف جيب 

املواطن البسيط».
وتســاءل غلــوم: هــل 
احلكومة ال متلك ٢٠ مليار 
دينــار حتى تقتــرض من 

العامــة للدولة،  امليزانيــة 
فضال عن أن األرباح الصافية 
للمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية في أول ٦ أشهر 
مــن ســنة ٢٠٢٠ بلغــت ٤ 
مليــارات دينــار وقفــزت 

األرباح ٣٦٢٪.
وحذر غلوم احلكومة من 

بعد ذلك من فرض ضريبة 
علــى القطاع اخلاص، على 
أن تكــون النســبة األكبــر 
على التجار، مشيرا إلى أن 
الكويت تقدم أكبر تسهيالت 
في العالم للتجار احملليني، 
الوطنــي علــى  والواجــب 
التجار املشاركة في نهضة 

اقتصاد الدولة.
ولفــت إلى أن الدولة لم 
تعط تسهيالت للتجار ملدة 
٦٠ سنة للعمل اخليري وإمنا 
كان بهدف نهضة االقتصاد، 
قائال «مبا أن التجار استفادوا 
مــن كل ذلك فمــن الواجب 
مشاركتهم اليوم في نهضة 

االقتصاد الوطني».
وأشــار مرشــح الدائرة 
األولى إلى مستوى تنافسية 
االقتصــاد الكويتــي، الذي 
يحتل املرتبة ٤٦ عامليا في 
تقرير عام ٢٠١٩، والذي يأتي 
في مؤخرة الدول اخلليجية، 
على الرغم من قوة االقتصاد 
الكلي والذي يحتل املرتبة 
األولى عامليا، مؤكدا أن عدم 
استغالل إمكانياتنا ناجت عن 
ســوء إدارة مــن احلكومة 
وغياب تشــريعات تساعد 

على التنمية واالستدامة.

أي توجه بفــرض ضرائب 
علــى املواطنني، ألن آثارها 
علــى  كارثيــة  ســتكون 
االقتصاد والطبقة الضعيفة 
وتؤدي إلى اختفاء الطبقة 
املتوسطة، التي هي عصب 
أي اقتصــاد، مشــيرا إلــى 
أن الدولــة تعطــي رواتب 
للقطاعني العام واخلاص من 
خالل دعــم العمالة وكذلك 
للتجار من خالل املناقصات 
العامــة، وبالتالي ال توجد 
زيادة حقيقية في اإليرادات 
احلكومية فــي حال فرض 

ضرائب.
وشدد غلوم على أن زيادة 
اإليرادات احلكومية البد أن 
تكون بزيادة معدل النمو في 
الناجت اإلجمالي للدولة من 
خالل دعــم القطاع اخلاص 
الصغيــرة  واملشــروعات 
واملتوسطة، على أن يكون 
القطاع اخلاص به أكثر من 
٦٠٪ من املوظفني بالدولة.

وتابع غلوم: يجب حتديد 
ســقف الراتب إلزاميا على 
الشــركات فــي توظيــف 
الكويتــي، مشــيرا الى أنه 
ال يجــوز التعيــني براتــب 
أقل منه، لتتمكن احلكومة 

مرشح الدائرة األولى محمد عبداحلميد غلوم

البنــوك احمللية؟ مســارعا 
الصنــدوق  إن  باإلجابــة: 
الســيادي الكويتي يتعامل 
مببلــغ مالــي حوالــي ٧٠٠ 
مليار دوالر ونسبة أرباحه 
السنوية، تقارب ١٠٪ على 
أقل تقدير ما يعني محاسبيا 
قدرتــه على متويــل عجز 

ضرورة حل مشاكل املرأة الكويتية خصوصًا الكويتيات املتزوجات من غير كويتيني واملطلقات واألرامل
املطلوب هو حصول النساء على حقوقهن مثل حق السكن والعيش الكرمي ونرفض وقف مساعدات «الشؤون»

سنطالب مبنح األم الكويتية املتزوجة بغير كويتي التي ترعى املعاق غير الكويتي حق التقاعد براتب كامل
منح أبناء الكويتيات املتزوجات من غير كويتي األجهزة التعويضية واملساعدة االجتماعية أسوة بالكويتيني

النائب السابق مرشح الدائرة اخلامسة حمود احلمدان

اجلاسر: اإلصالح يبدأ بالرقابة الفعالة
على امليزانية وحساباتها اخلتامية

قال مرشح الدائرة الثالثة 
النتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠ 
باسل جاسر اجلاسر إن اإلصالح 
في وطننا العزيز  بحاجة ماسة 
الى الرقابة الفعالة واحلازمة 
ملواضع اخلطأ واخللل والفساد 
متهيــدا لوقفــه ومحاســبة 
املسؤولني عنه بغض النظر عن 
أسمائهم أو انتماءاتهم، ورأى 
أن هذا ال يتحقق إال من خالل 
املناقشــة الدقيقة واملسؤولة 
لبنود وأبواب امليزانية العامة 
للدولة واحلسابات اخلتامية 
ملؤسساتها استرشادا بتقارير 
ديــوان احملاســبة واجلهــات 

الرقابية األخرى.
وأضاف قائال: هذا ما أعاهد 
به اهللا وأعاهــد أهل الكويت 
عليــه لوقــف املهــازل التــي 
باتت سمة من سمات مجالس 
األمــة األخيرة التي ال تناقش 

امليزانيــات وال احلســابات اخلتامية وتقرها 
إقرارا جماعيا مبا فيها من شبهات وفساد وهدر 
وســرقات إلى أن وصلنا الى هذه احلالة، بأن 
تصرف الدولة من ميزانية ٢١/٢٠ اجلديدة دون 
مناقشة وال إقرار، أي كما جاءت من احلكومة 
ومبخالفة القانون والدستور وال حول وال قوة 
اال باهللا.  وتابع: هذا باإلضافة الى الرقابة الفعالة 
على التعيينات في املناصب القيادية التي باتت 
محصورة ببعض احملاسيب واألقرباء ويحرم 
منها الكفاءات واملســتحقون بل إننا بتنا نرى 
بعض األسماء تتنقل بني املناصب بالرغم من 

أنهــا لم حتقق اي إجناز فــي أي من املناصب 
التي تقلدتها، وأسماء أخرى ُتعني في أكثر من 

مكان في ذات الوقت.
 وطالب بوقف املعاشات االستثنائية للنواب 
والــوزراء ووقــف املنــح املبالغ بهــا للوزراء 
والرواتب واالمتيازات املتضخمة املقررة لرؤساء 
وأعضاء الهيئات وبعض املؤسسات احلكومية 
التــي تتراوح مرتباتهم بــني ١٠ آالف و١٥ ألف 
دينــار بخالف احلوافــز واالمتيازات األخرى، 
مؤكدا أن كل هذا الهدر يجب أن يتوقف ويجب 
استعادة املعقولية فيما يتم صرفه وعدم الهدر.

مرشح الدائرة الثالثة باسل اجلاسر

بن رضا: إضافة تأمني السفر للمتقاعدين 
لتغطية عالجهم باخلارج

قال مرشح الدائرة األولى 
محمد بن رضا، إن احلكومة 
توفر كل اخلدمات الصحية 
للمواطنني مجانا، وأضافت 
إلــى تلك اخلدمــات القانون 
رقم ١١٤ لســنة ٢٠١٤ بشــأن 
التأمني الصحي على املواطنني 
املتقاعدين واملعروف باسم 
«عافيــة» حــول اخلدمــات 
الصحية في القطاع اخلاص 
لفئة املتقاعدين بحيث ميكنهم 
من العالج في املستشفيات 
الطبية  املراكــز  أو  اخلاصة 
األهلية أو العيادات اخلاصة 
دون أن يتحملوا أي تكاليف 

مادية.
القســط  وتابــع: قيمــة 
السنوي الذي تدفعه الوزارة 
عن املتقاعد املســتلم بطاقة 
عافية هو ١١٤٠ دينارا مقابل 
أن تقوم الشــركة بتغطيته 
بجميع اخلدمــات الصحية 
الواردة في وثيقة التأمني. 

وهناك عدد من املتقاعدين استقروا خارج 
البالد، والدولة تقوم بدفع قسط عن هؤالء 
املتقاعدين بدون االستفادة من هذا التأمني.

وكثير من الدول األجنبية شركات التأمني 
الصحي لديها ال تقوم بتأمني كبار السن من 

أعمارهم ٧٥ سنة وما فوق.
وزاد بــن رضا: نقتــرح إضافة مادة الى 
وثيقــة التأمني اجلديدة وهي تأمني الســفر 

املتقاعديــن لتغطيــة املصاريــف والنفقات 
الطبية الطارئــة التي قد تنجم عن حوادث 
قد يتعرض لها أثناء الســفر، باإلضافة إلى 
العالج في املستشــفيات في اخلارج بحدود 
املبلغ املخصص لــكل متقاعد (١٥٫٥٠٠د.ك) 
وكذلك تغطية املصاريــف الطبية اخلاصة 
ملعاجلة مصابي «كورونا COVID-١٩» أثناء 
السفر، على ان يتحمل املستفيد املبالغ التي 

تزيد على املبلغ املخصص.

مرشح الدائرة األولى محمد بن رضا
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

مشاركون: حتقيق التقدم االقتصادي 
يتطلب تنمية ورعاية املشاريع الصغيرة

آالء خليفة

ناقشــت احللقة الثانية مــن احللقات التي 
تنظمهــا جلنة نبراس التابعة لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة األميركية 
قضية «املشاريع الصغيرة» والتي استضافت كال 
من مرشح الدائرة الثانية د.بدر املال واملختص 
بالشؤون االقتصادية محمد اجلوعان واملختص 
بالقطاع املصرفي واالستثماري خميس املري.

وفي البداية، قال مرشح الدائرة الثانية النائب 
د.بدر املال إن أزمة كورونا تســببت في تعطيل 
األعمال بشــكل كامل من خالل إغالق املجمعات 
التجارية ومنع مزاولة األنشطة وكذلك تطبيق 
احلظر اجلزئي والكلي وكذلك احلظر املناطقي 

التي تواجد بها العدد األكبر من العمالة. 
وأفاد املال بأنه بحســب قانون العمل أجبر 
أصحاب األعمال على سداد الرواتب وأيضا بحسب 
قانــون اإليجارات أجبر أصحــاب األعمال على 
سداد اإليجارات في ظل عدم وجود تدفق نقدي.

وتابــع أنه تنبأ بهــذا األمر في بداية األزمة 
وقــدم اقتراحا بقانون بشــأن صندوق التكافل 
االقتصادي لتمويل أصحاب تلك املشاريع لقيمة 
التكاليف الثابتة وااللتزامات املالية خالل فترة 
كورونا حتى يستطيعوا أن ينهضوا بأعمالهم.
وأشــار املال إلى أن احلكومة أنشــأت جلنة 
التحفيز االقتصادي برئاسة محافظ البنك املركزي 
ومت وضع حزمة حتفيز ولكنها لم تر النور، الفتا 
إلى أنهم تداركوا األمر بعد ذلك وقدم املشــروع 

بقانون لضمان التمويل.
وذكر أنه في اجللسة األولى أثيرت مسألة 
«العمالء اآلخــرون» التي من املمكن أن يضمن 
متويلهم بال سقف، وهذا األمر خاطئ جدا وأثار 
اللغط داخل اجللسة ومت التصويت في املداولة 
االولى برفض العميل اآلخر وإبقائه على املشروع 

الصغير واملتوسط. 
وقال املــال: انتظرنا أن تقوم اللجنة املالية 
بإجراء التعديالت على كامل القانون مبا يتوافق 
مع املشــاريع الصغيرة واملتوسطة، ولكن مع 
األســف الشــديد لم يكن هناك نصــاب للجنة 
املالية وكانت هي اجللسة األخيرة، مشيرا إلى 
أنــه قدم ٥ تعديالت واحلكومــة قدمت أيضا ٥ 
تعديالت حلصر هذا القانون فقط على املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة وتخفيض قيمة الضمان 
من ٣ مليارات إلى نصف مليار إال أننا تفاجأنا 
حقيقة بالتصويت لرفض هذا القانون وبفارق 
بسيط جدا ٢٩ صوتا مقابل ٢٦ صوتا، مؤكدا ان 
اصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة ظلموا 

بهذا الرفض.
وذكــر املال، كون هــذا القانون جاء في آخر 
جلســة ملجلس األمة في ظل انتخابات برملانية 

قادمة كان سببا جوهريا لرفض بعض النواب 
للقانون، ومتسكوا بالرفض تخوفا من انعكاسه 
على انتخاباتهم في مجلس األمة ٢٠٢٠ بل منهم 
من كان موافقا على القانون في مداولته األولى.

وأشــار إلى أنه تفاجأ بتغيير تصويته إما 
بالرفض أو االمتناع ولكنها خسارة وقتية ومن 
املمكــن إعــادة تقدميه مرة أخــرى في املجلس 
القادم بعد إزالة الضغوط السياسية عن كاهل 
أعضاء مجلس األمة ليمر هذا القانون املستحق 
الذي يجعل من الدولة ضامنا ألصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة باحلصول على متويل 
للنهوض مبشاريعهم التي كانت تعمل بكفاءة 

سابقا قبل جائحة كورونا.
وذكر املال أن تقدميه القتراح صندوق التكافل 
االقتصادي واملشروع احلكومي الذي قدم الحقا 
لضمــان ودعم املشــاريع كان القصد منه إنقاذ 
هذا القطاع الصغير واملتوسط بحجم املشروع 
والكبير بعدده وبقيمته وبنتائجه وبآثاره على 
سوق العمل، نظرا ألن اليوم إذا لم تضمن تلك 
املشاريع ولم متول بشكل سليم للنهوض ستكون 
هناك هجرة عكســية من القطاع اخلاص الذي 

يضم ٧٤ ألف كويتي إلى القطاع العام. 
وأشــار املال إلى أنه حتى يســتوعب سوق 
العمل اخلاص الشــباب الكويتي البد أن يكون 
هنــاك نوع من احلماية لهــم من جائحة عاملية 
وبالتالي فــكان يتعني على احلكومة أال تتأخر 
في عالج الضرر الذي أصاب الشــباب الكويتي 
من تلك األضرار التي جنمت عن جائحة كورونا.

وشــدد املــال على ضرورة وضــع محفزات 
للشــباب الكويتي وتكون واضحة الستيعاب 
املشــاريع الشــبابية، الفتا إلــى أهمية تكويت 

بعض الوظائف حاليا.
مــن ناحيتــه، قــال املختــص بالشــؤون 
االقتصادية محمد اجلوعان، إنه ال يوجد لدينا 
في الكويت سوق عمل حقيقي بل «نحن نسير 

على بركة رب العاملني»
وأوضح أن ٩٠٪ من ســوق العمل الكويتي 
شركات حكومية ووظائف حكومية أما القطاع 
اخلاص والذي يفترض عليه توظيف الطاقات 
الشبابية وأن يكون من أهم الروافد االقتصادية 
ويعمل على توطني أبناء البلد مع األسف ال يقوم 
بــدوره علــى أكمل وجه وذلك بســبب الهيمنة 

احلكومية على سوق العمل في الكويت.
وأشار اجلوعان إلى أن لدينا اليوم حوالي 
٤٠٠ ألف خريج سوف يدخلون إلى سوق العمل 
خالل العشرين عامًا القادمة مبا يعني أن الكويت 
بحاجة خللق ٩٨ الف وظيفة كل خمس سنوات. 
وشدد اجلوعان على ضرورة دعم املشاريع 
الصغيرة اذا كانت الدولة جادة في تنويع مصادر 
الدخل وخلق ســوق عمل حقيقي، موضحا أنه 

من املؤســف حقيقة أن نرى قضية نبيلة مثل 
قضية املشاريع الصغيرة تتحول إلى جمرة نار 
ال يريد أحدا أن يقترب منها سواء من احلكومة او 
النواب برغم من كونها ركيزة أساسية لالقتصاد، 
الفتًا إلى أن أي اقتصاد عاملي مستدام انتقل من 
اقتصادي نام إلى اقتصاد متقدم عبر «املشاريع 

الصغيرة».
ومن ناحية أخرى أفاد اجلوعان بأن املجاالت 
واألفــكار فــي املشــاريع الصغيــرة مفتوحــة 
والطاقات الشــبابية موجودة مستشــهدا على 
جناح املشــاريع الصغيرة واملتوسطة في دول 
مثل كوريا اجلنوبيــة واليابان وماليزيا، الفتًا 
إلى أن عدد سوق العمل من املشاريع الصغيرة 
ومن القطاع اخلاص يزيد على ٧٨٪ في كوريا.

ولفت اجلوعان إلى أن هناك خلال واضحا في 
الكويت مشددا على اهمية دعم وتنمية املشاريع 
الصغيرة من أجل مستقبل أفضل للكويت. وذكر 
أنه ومن أجل حتقيق تقدم اقتصادي في الكويت 
وحتسني بيئة األعمال املوجودة البد من تنمية 

ورعاية املشاريع الصغيرة.
من جهته، قــال املختص بالقطاع املصرفي 
واالستثماري خميس املري إننا نسير حاليا «في 
درب مو زين»، «درب اهللا ال يغير علينا!» وهي 
نظرية االستسالم لألمر الواقع وعدم الرغبة من 

قبل الكثيرين للتغيير لألفضل.
وذكر املري أنه من غير املنطقي أن نطالب 
األشــخاص الذين كانوا ســببا في املشكلة بأن 
يكونــوا جزءا من احلــل، الفتًا إلى أن هذا األمر 
«مستحيل». وتابع بأن جزءاً من مشكلتنا لوجود 
أشخاص في املناصب احلكومية في الدولة ليسوا 
على قدر املســؤولية امللقــاة على عاتقهم وهذا 
يعود إلى احملاصصــة والطائفية والقبلية في 
التعيينات بعيدا عن اختيار الكفاءات الوطنية. 
وقال إنه إن استمررنا في ذات العقلية «فال 

طبنا وال غدا الشر».
وأكــد املــري أن جناح املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة يحتاج إلى بيئة حكومية حاضنة 
تقوم على احلرية إلطالق مساحة لإلبداع واالبتكار 
فضال عن احلاجة الى حترير االقتصاد من أجل 
أن يستوعب هذا الكم الهائل من األشخاص الذين 

سيدخلون به.
وشــدد املري على ضــرورة حتديد هويتنا 
االقتصادية من أجل حتقيق التنمية املنشودة، 
مؤكدا أن بقاء الكويت واستمراريتها في املستقبل 
مرهون بتحرير االقتصاد إليجاد فرص عمل. 

ولفت إلــى أن الصني أصبحت املارد القادم 
اقتصاديــا بعدمــا انفتحــت اقتصاديــا وكذلك 
روســيا واألمثلة كثيــرة وبالتالي فال ميكن أن 
نصبح منعزلني عن العالم موضحا ان النهضة 

االقتصادية تقوم على حترير االقتصاد.

أثناء احللقة النقاشية الثانية التي نظمتها جلنة نبراس التابعة الحتاد طلبة أميركا

املـال: رفض بعـض النـواب لقانون صنـدوق التكافـل أو امتناعهـم عن التصويـت بسـبب االنتخابات 
اجلوعان: املشـاريع الصغيرة واملتوسـطة ركيزة أساسـية لالقتصاد وحتولـت إلى جمرة نار
املري: جناح املشاريع الصغيرة واملتوسطة يحتاج إلى بيئة حكومية حاضنة تقوم على احلرية

البابطني: قانون التركيبة السكانية دون مستوى الطموح ولكن هو اللبنة األولى ملعاجلة اخللل
اخلالد: ضرورة إصدار تشريع يجّرم جتارة اإلقامات ووضع آلية جديدة ُيلغى فيها نظام الكفالة

الساير: نحتاج إلى كليات ومعاهد تدريبية للكويتيني من أجل خلق جيل جديد من احلرفيني والفنيني

مشاركون في «نبراس»: «التركيبة السكانية» قنبلة فّجرتها «كورونا»

آالء خليفة

نظمت جلنة نبــراس التابعة 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
الواليات املتحدة األميركية نشاطا 
تزامنــا مع قرب عقــد االنتخابات 
النيابية ملجلس األمة الكويتي، حيث 
مت تنظيم ٤ حلقات مسجلة عبر قناة 
االحتاد على اليوتوب واستضافت 
عددا من مرشحي ومرشحات مجلس 
األمة وكذلك اســتضافت عددا من 
املقاطعني لالنتخابات وكذلك عددا 
من الشباب لعرض آرائهم السياسية 
حول االنتخابات وتوجيه رسائلهم 
ملرشحي مجلس األمة حول رؤيتهم 

ملستقبل أفضل للكويت.
وقد حملت احللقة األولى عنوان 
«التركيبة الســكانية» باستضافة 
مرشــح الدائــرة الثالثــة النائــب 
عبدالوهاب البابطني ومرشح الدائرة 
الثالثــة مهند الســاير ومرشــحة 

الدائرة الثانية عالية اخلالد.
فمــن جانبــه، أوضح مرشــح 
الدائــرة الثالثــة مهند الســاير أن 
التركيبــة الســكانية كانــت فــي 
الســابق قنبلة موقوتة ولكن بعد 
أزمة كورونا هذه القنبلة انفجرت 
وأصبحت أزمة حقيقية وواضحة.
وذكر الســاير أن منو السكان 
مــن املواطنني الكويتيــني من عام 
٢٠٠٥ حتــى عام ٢٠٢٠ لم يتجاوز 
٥٥٪ وفي املقابل نســبة الوافدين 

مع ضرورة الترحيل الفوري لكل 
مخالف لقانون اإلقامة.

وطالب الساير بضرورة ربط 
خطــة اإلصالح االقتصــادي بعدد 
الوظائف التــي نعاني منها اليوم 
وعدم وجود عمالة وجودة حقيقية 
لشغل تلك الوظائف باإلضافة إلى 
أننــا نحتــاج إلى كليــات ومعاهد 
تدريبية للكويتيني من أجل خلق 
جيل جديد من احلرفيني والفنيني 
لتغطية الوظائف التي تعاني من 
عدم وجود كوادر وطنية تشــغل 

تلك الوظائف.
وأكد الساير على أهمية إنشاء 
مدن عمالية خارج مدينة الكويت 
تخصــص من قبل الــدول ويترك 
املجال للقطاع اخلاص بإنشاء املباني 
واملجمعات التجارية مبا يحقق األمن 
واالستقرار للمواطنني وللوافدين، 
مشددا على وجوب إحالل الكويتيني 

وتعديل التركيبة السكانية.
ومن ناحيته، ذكر مرشح الدائرة 
الثالثــة عبدالوهــاب البابطني ان 
احلكومة لم تكن جادة في معاجلة 
قضية التركيبة السكانية، موضحا 

شيء على أرض الواقع.
وأشــار البابطني إلى أنه كانت 
هناك محطــات في مجلــس ١٩٩٦ 
ومجلس ١٩٩٩ ومجلس ٢٠٠٣ وفي 
كل مجلس تطرح قضية التركيبة 
السكانية ولكن لم يكن هناك رغبة 

من احلكومة في معاجلتها.
وقــال إننا نســتطيع معاجلة 
مشكلة التركيبة السكانية ولكن البد 
ان تكون هناك رغبة حقيقية وخطة 
عمل واضحة على املدى القصير ٥ 
سنوات او على املدى املتوسط ١٠ 
سنوات او املدى الطويل ١٥ سنة.

وأشار البابطني إلى أن مجلس 
٢٠١٦ أقر للمــرة األولى في تاريخ 
املجالس النيابية قانون التركيبة 
السكانية، موضحا انه في السابق 
كانت تصدر قرارات تنظيمية فقط 
وإن كانت قرارات عشــوائية غير 
مبنية على دراسات وغير ملزمة، 
الفتــا إلــى ان قانــون التركيبــة 
السكانية دون مســتوى الطموح 
ولكــن مت من خاللــه وضع اللبنة 

األولى ملعاجلة اخللل.
وأفــاد البابطــني بــأن هنــاك 

كان لدينا ١٩٠٠ عامل آســيوي من 
الهند وباكستان، الفتة إلى أنه في 
عام ١٩٤٨ شــهدت الكويت إضرابا 
لتلك العمالة بســبب سوء احلالة 
املعيشية التي كانت موجودة، وفي 
١٩٤٩ زاد عدد العمالة من ١٩٠٠ عامل 

الى ١٨ ألف عامل آسيوي.
وتابعت: وفي عام ١٩٥٣ شهدت 
الكويت أيضا إضرابا آخر للعمالة 
بسبب سوء األحوال املعيشية التي 
كانــوا يعانون منهــا، مما يجعلنا 
نتســاءل: ملاذا ازداد عــدد العمالة 
بالرغم مــن انهم كانــوا ينظمون 
إضرابات لسوء أحوالهم املعيشية؟
وذكــرت اخلالــد ان الوجــود 
البريطانــي في تلك الفترة أنشــأ 
مكاتب استقدام للعمالة في جميع 
الدول التي كان يفرض ســيطرتها 
الكويــت  عليهــا ومــن ضمنهــا 
واملســؤول عنهــا كان يتواجد في 
بومباي وكان يقوم باستقدام عمالة 

من الهند والدول املجاورة لها.
وعلــى صعيد متصــل، ذكرت 
اخلالد أن هناك أعدادا من الوافدين 
بشــكل كبير فــي الكويــت يفوق 
االحتيــاج مبا تســبب في حدوث 
خلــل، موضحة ان ســوء تطبيق 
قانــون رقــم ١٧ لســنة ٥٩ وعــدم 
تطويره من خالل النظر في اخلطط 
التنموية منذ السبعينات ووجود 
اســتغالل لتلك القوانــني أدى إلى 
جتارة اإلقامات والتي ظهرت بشكل 

ان أول خطــة إمنائية حتدثت عن 
ضرورة معاجلة التركيبة السكانية 
في مجلس أمة ١٩٨٥ ولم تســتطع 
احلكومــة ان تقدم مشــروعا فيما 
يتعلق بالتركيبة الســكانية على 

الرغم من عدم وجود مجلس.
وتابع: وأنا أحتدث عن تاريخ 
االنقالب الثاني على الدستور عام 
١٩٨٦، واحلكومة التي يفترض أن 
تقول عن مجلس األمة إنه العائق 
أمــام تنفيــذ خريطــة التركيبــة 
الســكانية بشكلها املأمول في ذلك 
الوقــت على الرغم من عدم وجود 
مجلس لم تستطع احلكومة التعاطي 

مع قضية التركيبة السكانية.
وأوضح البابطــني ان مجلس 
أمة ١٩٩٢ الذي جاء بتوافق شعبي 
حكومي من أجل إعادة إعمار الكويت 
بعد الغــزو العراقي الغاشــم كان 
يفترض ان يكون فرصة مناســبة 
ملعاجلة قضية التركيبة السكانية 
نظرا لوجود الوافدين خارج الكويت 
بعد الغزو وبالتالي كان من املمكن 
التحكــم فــي عمليــة دخولهم الى 
الكويت ولكن لألســف لم يتم أي 

مواطنني فاسدين شركاء في تدمير 
التركيبــة الســكانية وهــم جتار 
اإلقامات الذين يتاجرون بالبشــر 
من خالل استقدام العمالة الوافدة 
والســائبة ونشــرها في مجموعة 
مــن مناطق الكويــت، الفتا إلى أن 
في الكويت حاليا ما يزيد على ١٥٠ 
ألفــا من العمالة الســائبة وفقا ملا 
أعلنته وزيرة الشؤون االجتماعية 
في اجتماعها اخلاص مع مجموعة 

من النواب في مكتب املجلس.
وأردف قائال: إذا كنا نريد حل 
قضيــة التركيبة الســكانية فالبد 
من وضع قواعد العمل على أساس 
ســليم من جانب، ومن جانب آخر 
أن نحارب من يريد تدمير التركيبة 
الســكانية وان يســتفيد حلسابه 
اخلاص على حساب أبناء الكويت 

واألجيال القادمة.
وبدروهــا، أشــارت مرشــحة 
الدائــرة الثانية عاليــة اخلالد إلى 
أن هنــاك أبعــادا تاريخية لقضية 
التركيبة السكانية، موضحة انه في 
عام ١٩٤٦ بدأت الكويت في تصدير 
النفــط إلى اخلارج وفي عام ١٩٤٧ 

جلــي خــالل أزمة كورونــا عندما 
تأثرت الكــوادر الصحية واألمنية 
واستنزفت مواردنا املالية بسبب 

جتارة اإلقامات.
احلكومــة  أيــن  وتســاءلت: 
مــن محاربــة جتــارة اإلقامات في 
الكويت؟ وأين املجلس من إصدار 
تشريعات جترم هذا الفعل، الفتة 
إلى أن جتار اإلقامات يســتقدمون 
عمالة من اخلارج عن طريق أوراق 
رسمية ومن ثم يتركونهم بالشارع 
ويأخذون منهم «إتاوات» شهرية.

وطالبت اخلالد بضرورة إصدار 
تشريع يجرم جتارة اإلقامات وعمل 
ربط آلي بني القوى العاملة بإدارة 
الهجرة واجلوازات واملنافذ باإلضافة 
إلى وضــع آلية جديدة يلغى فيها 

نظام الكفالة.

خالل احللقة النقاشية األولى التي نظمتها جلنة نبراس التابعة الحتاد طلبة أميركا

د.بدر املال خميس املريعبدالوهاب البابطني محمد اجلوعانعالية اخلالد مهند الساير

جتاوزت ١٠٠٪، الفتا إلى أن الفارق 
بني النسبتني يعد خلال كبيرا، مشيرا 
الــى غيــاب القوانني التــي تعالج 
قضية التركيبة الســكانية وكذلك 
غياب وجود رؤى واضحة ملستقبل 

التركيبة السكانية في الكويت.
وأفــاد الســاير بــأن مشــكلة 
التركيبة الســكانية تترتب عليها 
مشــاكل عدة منها مشاكل صحية 
ووظيفية ومروريــة واقتصادية، 
الفتا إلى أن نسبة الكويتيني تصل 
اليوم ٣٠٪ مقابل ٧٠٪ من الوافدين 

وتلك النسب تعد خطرا حقيقيا.
وقال: ال أعتقد أن هناك حلوال 
جذريــة مت وضعها حلل مشــكلة 
التركيبة الســكانية، مشــيرا إلى 
وجود كوتــا لبعض اجلاليات في 
الكويت بأعداد ضخمة ومنها اجلالية 
الهندية واجلالية املصرية مبا يقارب 
مليون و٧٠٠ ألف، الفتا إلى خطورة 

تلك املسألة أمنيا واقتصاديا.
وذكر الساير أن استقدام العمالة 
الوافدة في الكويت أصبح عشوائيا 
بغرض التكسب والتربح ومخالفة 
القانون، مطالبا بضرورة تشريع 

قانون للتركيبة السكانية.
وأشــار إلى أن حل تلك األزمة 
البد ان يكون من خالل كشف سريع 
ومسح ميداني على جميع املناطق 
خاصــة على بعــض املناطق مثل 
خيطــان وجليب الشــيوخ والتي 
تضم عمالة وافدة مخالفة للقانون 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو ملشاهدة الڤيديو
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  األرقام واملناطق وأعداد الناخبني الواردة في اجلدول حسب الكشوف االنتخابية الرسمية التي صدرت من اإلدارة العامة لشؤون االنتخابات وفق التسجيل السابق وسيتم حتديثها كما سيتم حتديث اجلدول بالكامل حال اعتماد األسماء 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
االحد ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠

2020

وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

عسكر العنزي: على احلكومة أن جتد عسكر العنزي: على احلكومة أن جتد عسكر العنزي: على احلكومة أن جتد عسكر العنزي: على احلكومة أن جتد عسكر العنزي: على احلكومة أن جتد عسكر العنزي: على احلكومة أن جتد عسكر العنزي: على احلكومة أن جتد عسكر العنزي: على احلكومة أن جتد عسكر العنزي: على احلكومة أن جتد 
حًال سريعًا ملعاجلة قروض املواطنني سريعًا ملعاجلة قروض املواطننيحًال سريعًا ملعاجلة قروض املواطننيحًال سريعًا ملعاجلة قروض املواطنني ملعاجلة قروض املواطنني ملعاجلة قروض املواطنني سريعًا ملعاجلة قروض املواطننيحًال سريعًا ملعاجلة قروض املواطنني سريعًا ملعاجلة قروض املواطننيحًال سريعًا ملعاجلة قروض املواطننيحًال سريعًا ملعاجلة قروض املواطننيحًال سريعًا ملعاجلة قروض املواطننيحًال سريعًا ملعاجلة قروض املواطنني

الكل يشهد لك بالتواصل مع أبناء 
الدائرة وتشاركهم في أفراحهم 
وأحزانهم.. كيف تستطيع التنسيق 
مع كل هذه األعداد الكبيرة في 

الدائرة؟
٭ مــن فضــل اهللا أوال أنني 
أحاول جاهــدا الوصول الى 
الكثيــر مــن أبنــاء الدائــرة 
وبالتأكيد ال يسعفني الوقت 
للتواصل مع الكل ولكن أسعى 
بكل ما أستطيع أن أصل الى 
أكبر عدد، وهذا واجب بعيدا 
عن االنتخابات وهذه األمور.. 
اليــوم أصبحوا أبناء الدائرة 
أهلي وعزوتي، ولدي عالقات 
وأخوية وصداقات قوية تفوق 
االنتخابات وغيرها، واهللا ال 
أعمل في حياتي اليومية من 
أجل االنتخابات بقدر ما أعمل 
على كســب صداقات وأخوة 
مع الكثيرين.. وهذا املكسب 
احلقيقي، السيما انني بدأت 
منذ أن كنت عضوا في املجلس 
البلدي وحتى متثيلي الدائرة 
فــي مجلس األمة ملــا يقارب 
األربع دورات، اليوم معرفتنا 
ببعض ليست معرفة صوت 
أو مصلحة.. نحن أهل وإخوة 

وصداقتنا غير مصلحية.

ملاذا يصنف دائما عسكر العنزي 
على أنه نائب خدمات؟

٭ أتشــرف بأن أكــون نائب 
خدمات، خدمة الناس وقضاء 
حوائجهم لهــا منزلة كبيرة 
عند املولى عز وجل، فقد أكون 
أزلت من عاتق أحد همًا وكربة 
كما قال «النبي ملسو هيلع هللا ىلص: من نّفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس اهللا عنه كربة من كرب 
يوم القيامة، ومن يّسر على 
معســر يســر اهللا عليه في 
الدنيــا واآلخرة، ومن ســتر 
مسلما ســتره اهللا في الدنيا 
واآلخــرة»، وهل هناك أجمل 
من دعــوة من مظلوم رفعت 
عنه الظلم أو محتاج ألي أمر 
وقمت بقضاء حاجته ويدعو 
لي.. واهللا أفرح عندما أذهب 
مع شــخص لقضــاء حاجته 
مــن توظيف أو عــالج أو أي 
معاملة.. ملا يكون «مستانس» 

سعادتي وقتها ال توصف.

وماذا عن اجلانب التشريعي، هل 
اكتفيت بتخليص حوائج الناس 

ولم تلتفت للتشريع؟
٭ مــن فضــل اهللا أنا قدمت 
القوانــني فــي  الكثيــر مــن 
مجلــس األمــة خــالل دور 
انعقــاد مجلــس ٢٠١٦، حيث 
قدمت ٢٠٤ اقتراحات بقانون 
و٢٧٤ اقتراحا برغبة و٢١ سؤاال 
برملانيا، كما أنني أحتدى أي 
شــخص يقول إننــي وقفت 
فــي يــوم من األيــام ضد أي 
قانون يهم املواطنني أو أنني 
صّوت ضد مصالح املواطن، 
أو قانون ميس جيب املواطن 
وقفت معاه.. بالعكس أنا مع 
املواطنني في البرملان وخارجه، 
وأنا ال أتلون وخط ســيري 
واضح، لم أجعل من نفســي 
معارضا وأصارخ وأستجوب 
وإذا أتى لي ابن الدائرة بحاجته 
أقولــه ال واهللا أنا ما أقدر أنا 
معــارض.. طيــب إذا كنــت 
معارضــا ال تضــع ربعك في 
أماكن معينة وتعينهم.. مبعنى 
أن الناس األقارب والقريبني 
عليك تخلصهم وللمواطن ما 
تقــدر تخلصــه وتتعذر منه 
بحجة أنك معارضة!، إذا أنت 
فعال معارضــا واحلكومة ال 
تنجز لك شــيئا - بحســب 
فلتكــن   - البعــض  كالم 
واضحا واستراتيجيتك واحدة 
ومسطرة واحدة.. غير مقبول 

أكد عضو مجلس األمة السابق ومرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي ضرورة أن تبادر احلكومة إليجاد مخرج وحل سريع وعاجل ملشكلة قروض املواطنني، الفتًا إلى أنها وصلت
وال ميكن السكوت عنها. وقال العنزي في حديثه لبرنامج «املرشح» الذي يقدمه اإلعالمي بركات الوقيان ويبث عبر منصات جريدة «االنباء» إن املجلس أقر في السابق قانوني 

غير انهما لم يساهما بحل القضية بل انها تفاقمت اليوم لتشمل اكبر عدد ولتتضرر منها أسر كويتية كثيرة. ورفض العنزي االتهامات والشائعات التي يتم ترويجها خصوصا 
وقبلها بفترة بسيطة بهدف التأثير على الناخبني، مشيرًا الى ان البعض «يتهمنا بالعلن وأمام الشعب الكويتي ويأتي ليعتذر بيني وبينه عندما نرفع ضدهم قضايا لنأخذ حقنا». وأضاف 

عما اذا كان ما يتردد وفق مبدأ: «ال يوجد دخان من غير نار؟، يا رجال اال فيه دخان وما فيه نار»، موضحا ان ما يثار من اشــاعات اغلبها من قبل حسابات تدار من خارج البالد. 
على ان قضية البدون التي لها منذ اكثر من ٦٠ ســنة سابقة ال ميكن ومن غير املعقول ان يحاول البعض حلها خالل يومني !، مضيفًا: «ال املنطق وال العقل يصدق ان يتم التعاطي 

الشائكة بهكذا تصور.. بالتأكيد سوف يظلم أناس كثيرون.. ونحن نرفض ايقاع الظلم على احد». وفيما يلي نص اللقاء:

وقلنــا له بصريــح العبارة: 
في السابق كنت تشتكي من 
عدم وجود مبان كافية واليوم 
املستشــفيات كلهــا جاهــزة 
مثل مستشفى اجلهراء الذي 
يعتبر من أفخم املستشفيات 
في الشــرق األوسط، وكذلك 
الذي  الفروانيــة  مستشــفى 
ســوف ينتهي قريبا وكذلك 
مستشفى األمراض السرطانية 
في منطقة الصباح الصحية 
وهو أيضا يضاهي الكثير من 
املستشفيات في املنطقة وكذلك 
احلال ملستشــفيات الصباح 
والعدان والسارية كلها مبان 
جاهزة.. كل ما ينقصها أجهزة 
متطورة وحديثة وطاقم طبي 
عاملــي وحينهــا لــن يحتاج 
املواطــن الن يذهــب للعالج 

باخلارج.

الرابعة  الدائرة  أنت نائب عن 
وهاجس املواطن اليوم في هذه 
الدائرة للغالبية العظمى السكن 
والصحة وهما ميثالن هاجسا لهم؟ 
٭ نحــن كنــواب حريصون 
اهللا  أمــام  أقســمنا  ألننــا 
والشــعب الكويتــي على أن 
نكون حريصني على متابعة 
كل ما يهمه، وبالفعل السكن 
هو املأوى تستر فيه أسرتك 
وكذلك الصحة ال يوجد شيء 

في الدنيا أغلى منها.
من خالل هذا اللقاء يسرني 
أن أزف البشرى ألهالي منطقة 
املطالع بأن أوامر البناء جاهزة 
وسوف توزع خالل األسبوع 
اجلاري وفق آلية ستعلن عنها 
الهيئة العامة لإلسكان ونشكر 
في هذا اجلانب وزيرة األشغال 
واإلســكان رنا الفارس التي 
تعمل ليل نهار وهي منوذج 

جيد للوزراء املنتجني.

وهناك مشروع جنوب مدينة 
سعد العبداهللا هل من جديد عليه؟

٭ يتــم حاليا التنســيق من 
خالل اجلهــات املعنية إلزالة 
كل العوائــق املوجــودة عن 
هذا املشروع حتى يتم العمل 
التحتيــة  رســميا بالبنيــة 
للمنطقة وهذه املنطقة ستكون 
أول مدينــة ذكية في املنطقة 
ومت االتفاق مع احلكومة على 

هذا األساس.

ملاذا تكثر إجنازاتكم كمرشحني 
في فترة االنتخابات مثل هذه 
البشرى التي تزفها اآلن.. هل 

هو تكتيك انتخابي أم ماذا؟ 
٭ ال، حاشا هللا.. أنا ما عندي 
تكتيك انتخابي وغيره، اقسم 
باهللا أنــي أعمل علــى النية 
وال أحســد أحدا بفضل اهللا، 
وهذه نعمة من اهللا سبحانه 
وتعالى.. أنا لست من النوع 
الذي كلما أجنزنا شيئا معينا 
أهرول نحو امليكرفون وأقول 
نحن عملنــا ونحن أجنزنا.. 
نحن مجبرون على أن نعمل 
ونقوم ألنه هذا دورنا، الناخب 
صوت لنا في االنتخابات من 
اجل تلك األمور، لذلك مجبور 
كل نائب على ان يخدم ناخبيه 
واالقتراحــات  باملعامــالت 
وهــو كنوع مــن رد اجلميل 
واملعروف.. ألنه أعطانا ثقته 

وصوته حتى نصل له.

كل اجلهات املعنية في الدولة 
بهــذه القضية للخروج بحل 
عــادل ال يظلــم بــه احد وال 
يؤخذ حق آخر.. اتذكر عندما 
كنا في مجلس سابق بلجنة 
البدون البرملانية كان وقتها 
رئيس اللجنة النائب السابق 
د. حســن جوهر، وأنا مقرر 
اللجنة اجنزنا قانونا يشمل 
احلقوق املدنيــة والقانونية 
لهــذه الفئــة مــن ١٣ بنــدا.. 
وعندمــا ذهبنا بالقانون الى 
قاعة عبداهللا الســالم، اغلب 
النــواب خرجــوا مــن قاعة 
املجلس وقت التصويت عليه 

وفقدنا النصاب.
البعض قال وقتها «ال هذا 
قانون جتنيس»، وقلنا لهم هذا 
ضمان حلقه كإنسان يعيش 
على هذه األرض الطيبة.. هم 
يريدون حياة كرمية فقط، أنا 
اشتغلت على قضية البدون 
لســنوات.. ولكــن لألســف 
وللحقيقــة «يــد واحــدة ما 
تصفق».. أنا أكثر من ناضل 
في قضية البدون وأتشــرف 
بهذا الشيء ومتت مهاجمتي 
وحوربت واجلميع يعمل بهذا 

األمر.
تعرضــت للهجــوم مرارا 
الطــرق  وتكــرارا وبشــتى 
مورســت علي ضغــوط من 
قبل الكثيرين حتى أبعد عن 
هــذه القضية ولكن حلرصي 
لم ولن اتركها ما دمت عضوا 
في مجلس االمة، وإمياني بهذه 
القضية يجعلنــي أصر على 
موقفي جتاهها حتى يقر قانون 
عادل إلخواننا البدون ينصفهم 

وينهي معاناتهم.

هل أنت راض عن مستوى التعليم 
في الكويت؟

٭ لألمانــة غيــر راض كل 
الرضا عن مســتوى التعليم 
بشــكل كامــل، ألن التعليــم 
يعــد مــن احــدى ركائز منو 
املجتمعات التي تتطلع منها 
الدول لبنــاء مجتمع متعلم، 
إذا قمنا بالتأســيس بشــكل 
التعليميــة  جيــد للعمليــة 
بــكل املراحل بدءا من رياض 
االطفــال ومــرورا باالبتدائي 
واملتوسط والثانوية ووصوال 
إلى الدراسة اجلامعية فسوف 
نؤسس جيال بالفعل يستحق 

أن نتعب عليه.
الكويــت لــم تقصــر في 
جزئيــة معينة والتي تتمثل 
فــي اهتمام الدولــة بابتعاث 
الراغبني في استكمال دراساتهم 
العليا الى اخلارج بشكل كبير 
واعداد كثيرة جدا وهذا شيء 
جيد وجلميع دول العالم يتم 
ابتعاث أبنــاء الكويت، وهذا 
األمر ســوف نحصد نتائجه 
باملســتقبل حني جند أنفسنا 
استثمرنا بهذا اجلانب بشكل 

جيد وممتاز.
يجــب أن تكــون هنــاك 
جامعات فــي الكويت جديدة 
حتى تغطي كل التخصصات 
التي يطمح لها أبناؤنا، حاليا 
لدينا جامعات مثل الشدادية 
التــي تأخــر كثيــرا اجنازها 
والتــي كان مــن املفترض ان 
تكــون جاهزة منذ عشــرات 
السنوات حيث تأخرت كثيرا.

مرة نتعامــل معه، وحتى إن 
كانت هناك أخطاء بالتأكيد من 
يعمل يخطئ ومن ال يعمل وال 
يجتهد ال يخطئ، ناهيك عن أن 
اجلائحة فرضت نفسها على 
كل متعلقات احلياة في البالد 

وليس التعليم فقط.

مشكلة قروض املواطنني أصبحت 
اليوم هاجس كل بيت كويتي، 
حتى أصبح البعض أسيرا لهذا 
القرض.. أين أنتم من هذه القضية؟

٭ هذه القضية جدا مهمة وتهم 
جميع شرائح الشعب الكويتي، 
البعض في السابق كان يقول 
«أنا ما أخذت قرضا.. وبالتالي 
هي قضية ليســت عادلة.. ما 
ذنبي يتم إسقاط قرض فالن 
وانا لم أقترض شيئا؟»، وهذا 
كان أول.. ولكن اليوم املواطن 
ملا يشوف اخوة ويشوف جاره 
في وضع يرثى له يأتي ويقول 
الزم تسقط القروض عنهم ألنه 
أصبح يشعر بهذه املشاكل على 
أرض الواقــع في بيته وبيت 

جيرانه واحمليطني به.
في السابق، تقدمنا بقانونني 
هما قانونا األسرة واملعسرين 
ولكن لألسف لم حتل القضية 
بصورة شاملة، اصبحت لها 
سلبيات كثيرة، نحن نتطلع 
ألن تأتــي احلكومة من تلقاء 
نفســها بقانون ينهي معاناة 
املواطنني ويكون هناك توجه 
من املجلس القــادم لاللتفات 
الــى هذا األمــر وحل القضية 
من جذورها وان تتحد اجلهود 
ويكونون صفا واحدا حلل هذه 

القضية.
لألمانــة األمــور كبــرت 
وجتاوزت احلدود اليوم وصل 
احلال ببعض البنوك أول ما 
تذهــب إليهــم لفتح حســاب 
يقولون لك: تريد قرضا وخالل 
نصف ساعة تتسلمه!.. يعني 
شــاب مقبل على أول حياته 
حديثا يتسلم أول راتب نصفه 

فقط.

إذا ملاذا ال يتم وضع ضوابط على 
البنوك او قانون ليكون رادعا 
لهم في شأن توريط الناس مبثل 
الوضع  القروض ويكون  تلك 

اكثر صرامة؟
٭ هنــاك رقابة من املفترض 
ان تكــون مــن قبــل البنــك 
املركزي الكويتــي، وفي أيام 
ســابقة عندمــا كانــت هناك 
صرامــة وتشــديد مــن قبل 
البنــك املركزي اجته البعض 
منها الى نظام جديد من خالل 
افتتاحهم أفرعا ببعض الدول 
اخلليجيــة املجــاورة ويتــم 
منحهم قروضــا ثانية هناك 
ويتم احتســاب القــرض انه 
اخذ في تلك الدول وليس في 
الكويت وهــو نوع من أنواع 
التحايل على القوانني، وبعد 
البنك املركزي  ذلك جتاوزها 

وسيطر عليها.
وفي احلقيقة هذه القضية 
اليوم تهم جميع الشرائح غير 
الوضع في السابق حيث كانت 
تهم شريحة واحدة فقط، الن 
اليوم اصبحنا نحس في جارنا 
وصديقنا ونحس بإخواننا.. 
والشخص الذي يعاني من عدم 
استالم اال الشي البسيط من 

راتبه بسبب تلك القروض.

إلى  ملاذا تتجه احلكومة دائما 
إشاعة الهلع للمواطنني بأنه لن 
تكون هناك رواتب في املستقبل؟ 
وأن النفط سيكون في نزول ولن 
نستطيع االيفاء مبتطلبات الدولة؟ 
ووضعنا االقتصادي ضعيف وما 
الى ذلك.. ملاذا تتجه الى مثل تلك 

االساليب؟

ومــن غيــر الالئــق أنني 
كنائــب كل يوم أطلع للناس 
وأقــول لهم عملت وســويت 
واشــتغلت، هذا العمل ليس 
«منة» على املواطن بل هذا هو 
دورنا الطبيعي.. ويجب على 
النائب أن يلمس احتياجات 
أو  اقتــراح  النــاس فــي كل 
قانون نقدمــه، وكذلك حتى 
بالنسبة للقوانني التي تأتي 
مــن احلكومــة نقــدم عليها 
التعديالت املناسبة وهذا دورنا 

كنواب عن الشعب.

هناك قضية شائكة اآلن اكثر من 
٦٠ سنة وأنت أدرجتها ضمن 
القضايا التي تهتم بها وهي قضية 
التي مت  أين احللول  البدون.. 

وضعها لهذه القضية؟
٭ فعال قضية البدون شائكة 
ومصيرية.. جراحها وآالمها 
أكبــر مــن القضية، لألســف 
هــذه القضيــة الــكل يتدخل 
بها، لنكــن صريحني في هذا 
اقتراحات  اجلانــب.. قدمنــا 
كثيرة للتجنيس وتتم املوافقة 
عليها من قبل املجلس وال يتم 
التجنيس، وهناك خالف بني 
احلكومــة واجلهــاز املركزي 

للبدون.
اجلهاز يقــول لدينا أكثر 
مــن ٣٤ ألفــا ممــن يحملون 
إحصاء العام ١٩٦٥ وجاهزون 
للتجنيــس.. ونقــول لهــم 
جنســوا ٤ آالف كل سنة ثم 
يقولون ال يوجد لدينا كل هذا 
العدد !، منذ العام ٢٠٠٧ وهو 
آخر كشف جتنيس مت اإلعالن 
عنه لم يتم إصدار أي أسماء 

مستحقة أخرى.
وبالتالي، يقولون نريد حل 
قضية البدون !.. نعم أنا مع 
حل قضية البدون، ولكن هل 
يعقل أن هذه القضية عمرها 
اكثــر مــن ٦٠ ســنة ويأتــي 
أحدهم ليقول سوف أحلها في 
يومني؟!!.. هذا الكالم ال يجوز 
طبعا يجب أن تعطى حقها في 

الدراسة حتى ال يظلم أحد.

’هل تقصد أن التقصير من قبل 
احلكومة في هذا اجلانب؟

٭ بالتأكيد هناك قصور من 
قبل احلكومة. 

إذا أنت نائب لم ال حتاسب احلكومة 
على عدم تقدمي أسماء املستحقني 
الذي  التجنيس  وتطبق قانون 

يقره املجلس؟ 
٭ يجب أن نعرف شيئا مهما 
أنه وفقا للقانون أن التجنيس 
حــق ســيادي للدولــة وهذا 
موجود في القوانني.. ولو كان 
لدينا احلق في التجنيس لكنا 
قمنــا بحل القضية منذ فترة 

طويلة 

لهذه  االستحقاقات  أين  إذن 
القضية؟

٭ هي كما قلت سابقا قضية 
شائكة ألن هناك بالفعل أناسا 
مستحقني ولديهم إحصاءات 
العام ١٩٦٥ وهناك من ضحى 
بنفسه ودمه من أجل الكويت 
وهناك أنــاس مثلوا الكويت 

في احلروب.
ولكــن يجــب اجللــوس 
على طاولة واحــدة من قبل 

عندمــا كنــت عضــوا في 
املجلــس البلــدي خصصنــا 
أكثر من جامعة خاصة وكنا 
نرحب مبن يتقدم ونوافق له 
فورا، ألننا نطمح لتعليم أفضل 
ألبنائنــا، والكويت لم تقصر 
حتى في املنح الداخلية، ولكن 
السؤال اجلوهري هنا نوجهه 
للجامعات اخلاصة: ماذا قدمتم 
كجامعــات خاصة للكويت؟، 
فلألسف ليســت هناك رقابة 
كافية على عملهم وحتى في 

األسعار ال توجد رقابة.

انت كنت أحد املدافعني عن وزير 
التربية في استجواباته.. حتى ان 
البعض اتهمك بالعنصرية في هذا 
اجلانب لوقوفك مع الوزير كونه 

من اهل الدائرة الرابعة؟
٭ وزيــر التربية د. ســعود 
احلربي تســلم الــوزارة ملدة 
أتــت  شــهرين تقريبــا ثــم 
جائحة كورونا التي أنهت كل 
شــيء وتوقف العمل حينها، 
وشخص لم نر انتاجيته بعد 
ولم نر عمله جيدا بسبب تلك 
الظــروف، هل يجــوز اتهامه 
بأمور لم يقــم بها؟، البعض 
يريــد أن يجد كبش فداء قبل 
االنتخابات ونحن لن نسمح 

باللعب بهذا األمر.

هل تقصد أن األخطاء التي ذكرت 
في عهد الوزير ليست في عهده؟

٭ نعم، لم تكن األخطاء التي 
ذكرت باالستجوابات في عهد 
الوزيــر احلربــي.. الدكتــور 
ســعود لم يكمل في الوزارة 
سنة حتى اآلن وتتم محاسبته 
على اخطــاء وزير ســابق؟، 
دســتوريا ال يجوز وأخالقيا 
ايضا من غير املمكن ان تضع 
رجال على منصة االستجواب 
وحتاســبه عن امور لم يكن 

وقتها على رأس الوزارة.

ولكن هناك محاور تتعلق بالتعليم 
كورونا  جائحة  أثناء  بعد  عن 
الوزارة  وحتديدا بشأن تأخر 
عن إصدار القرارات الالزمة فيما 
يتعلق بالوضع التعليمي في البالد.

٭ ألنه رجل تربوي تسلسل 
وتــدرج في العمــل مبختلف 
بــوزارة  اجلهــات واإلدارات 
التربية بدءا منذ أن كان مدرسا 
وحتى أصبح وزيرا لها، لذلك 
نحن ثقتنا كبيرة به ألنه يعلم 

السلبيات املوجودة بها.
الوزير لــم يتخذ أي قرار 
منفــرد بعيدا عــن احلكومة 
وخصوصا ما يتعلق بالشأن 
الصحــي والشــق اخلــاص 
بانتشار ڤيروس كورونا، كما 
أن الوزير رد بشكل كامل وفند 
محاور االســتجواب املتعلقة 
بكل شيء، جميع دول العالم 
تأثــرت باجلائحــة وأغلقــت 
املــدارس بــدول العالــم كلها 
وليســت بالكويت فقط، وقد 
أعطى الوزيــر تاريخا معينا 
للبت في مسألة التعاطي في 
الشــأن التعليمي على ضوء 

انتشار الڤيروس.
هو التــزم بالتاريخ الذي 
أعلن عنه ومت التعليم عن بعد 
وبالفعل جنح وبشكل كبير في 
تطبيق هذا النوع من التعليم 
علــى أرض الواقــع وهو أول 

٭ كلما طالبنا بشيء للمواطنني 
خرجت علينا احلكومة مبثل 
تلــك االســطوانات املتكررة، 
تكلمنا عن إســقاط القروض 
قالوا ميزانيتنا غير متوافرة 
وال تســمح، طالبنــا بزيادة 
رواتب املواطنني قالوا ميكن 
سوف لن نستطيع دفع رواتب 
املوظفني احلالية في املستقبل.

الذي  الكالم صحيح  وهل هذا 
تردده احلكومة بهذا اخلصوص؟

٭ البلد بخير ونعمة، يجب أن 
يروا الدول اخلليجية املجاورة 
التي وصل بإحداها الن تعطي 
املوظفني رواتب ضعف رواتب 
موظفينا بـــ ٣ مرات تقريبا، 
والكويت وهي عروس اخلليج 
ونشتكي اليوم من أتفه األمور، 
لقــد وصل بنا احلــال في كل 
مناحي احلياة الــى الهبوط، 
أين الرياضة الكويتية السابقة 
التي وصلنا بها الى نهائيات 
كأس العالم واليوم الرياضة 

انهارت.

في السوشيال ميديا خالل الفترة 
األخيرة املالحظ ان عسكر العنزي 
تعرض لهجمة كبيرة جدا وإشاعات 
وكالم.. هناك من يتساءل ملاذا 

عسكر العنزي؟
٭ تعودنــا على مثل تلك 
الشائعات قبل كل انتخابات، 
وهي ليست على عسكر فقط 
بل اغلب النواب واملرشــحني 
يعانــون منها.. بل اضف الى 
ذلــك أنه حتى رمــز البالد لم 
يســلم منهم وتكلموا عليه.. 
«ما كو أحد مــا تكلموا عليه 
وقالــوا عنه إشــاعة»، نحن 
ال ننتقد الشــخص الذي قام 
ببث تلك اإلشاعة.. نحن نشره 
على الشــخص الذي يستمع 
لهــذه اإلشــاعة.. أنت تعرف 
جيــدا أنها إشــاعة.. وتعرف 
أنها مجرد كذب، وتعرف أنه 
نفاق.. وتعــرف أنها من قبل 
أقالم مأجورة.. وأن هناك في 
هذا الوقت أناسا تضرب فالنا 
وفالنا.. هــذه أمور انتخابية 

لألسف.
ويجب التأكــد من مصدر 
هذه اإلشاعة قبل بثها وتداولها، 
فأكثرها حسابات وهمية وتدار 

من اخلارج مع األسف.

ولكن البعض يقول «ما فيه دخان 
بدون نار».

٭ «يا رجال اال فيه دخان 
وما فيه نار».. ما نراه شــيئا 
مهوال يتخطى العقل والتفكير، 
االنتقــاد البنــاء نقبل غصبا 
علينــا.. ولكــن «تقطني في 
الساحة وتعرف اسمي واسم 
عائلتي وتخلي كل واحد يقول 

ويتكلم والكالم كله وهمي!
وعندما نأخذ حقنا في رفع 
دعــوى لنذهب الــى القضاء 
ويقدم أدلته وأســانيده.. «ما 
قالوا عسكر دخل مزايده مببلغ 
خيالي جدا.. أكيــد راح أقدم 
شيكا مصدقا.. وأكيد فيه مكتب 
دالله عقاري.. طيب قدم دليلك 
على الكالم اللي روجته».. وفي 
النهاية وبكل عني وقحة يأتيني 
في ديواني يعتذر حتى أسحب 
الدعوى.. «ما يصير تتهمني 
قدام الشعب الكويتي.. وجتي 

تعتذر مني بيني وبينك!».
هذا الكالم ما يجوز «يعني 
تســبني قدام الناس وتشهر 
فينــي بأشــياء ليســت بــي 
وبعدين جتيني تقول أنا اعتذر 
ما كان قصدي.. هذا الكالم غير 
صحيح وال يجوز»، نحن أيضا 
لدينا أســر وزوجات وبنات 
وأبناء ولنا كراماتنا.. والكل 

حولنا يتأثر.
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التلون مع الناس، أدائي حتت 
قبة البرملان واحد وتصويتاتي 
واضحة واالختالف فقط في 
االســتجوابات فيمــا بيننــا 

كنواب.

مع هذا العدد الكبير والكم من 
االقتراحات التي تقدمت بها أين 
جتد اخللل، وما نوعية االقتراحات 

التي تركز عليها؟
٭ أنــا مــن خــالل زيارتــي 
للدواويــن والناس في األيام 
العاديــة يزودنــي األهالــي 
بالكثيــر مــن املشــاكل التي 
يعانــون منها، وأنــا مكتبي 
لتلقــي  يوميــا  مفتــوح 
والشــكاوى  االقتراحــات 
واملعامالت، ونقوم بتقدميها 
على شكل اقتراح رسمي على 
يكون هناك اهتمام مبشــاكل 
الناس من قبل السلطتني، لذلك 
أي أحد لديه مشــكلة ومينع 
حلهــا القانــون أو اخلطوات 
القانونية والدستورية أقدمه 

على شكل مقترح.

العالم تعرض وتضرر  أن  مبا 
من جائحة كورونا.. كيف ترى 
اخلدمات الصحية التي تقدمها 
الدولة؟ ورأيك مبستوى تعامل 

وزارة الصحة مع هذا الوباء؟
٭ بالفعل العالم كله تضرر 
والكويــت بطبيعــة احلــال 
أصابها ما أصابها جراء هذه 
اجلائحــة، وعانت البالد منه 
بشكل كبير وشديد من جميع 
النواحي الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية، أكاد أجزم بأن كل 
بيت كويتي أو مقيم فقد أناسا 
عزيزين على قلبه توفاهم اهللا 
في هذه األزمة نسأل اهللا لهم 
الرحمة واملغفرة ونحتسبهم 
من الشهداء، كما أن هناك من 
عانى من هذا الڤيروس اللعني 
الذي لم يرحــم ضعف كبير 

وال صغير.
بالتأكيــد خلــل  وهنــاك 
فــي اجلانب الصحــي حيث 
نفتقــر ألماكــن العناية التي 
تعتبــر قليلــة جــدا وهذا ما 
كشــفته هذه األزمــة.. لدينا 
مستشفيات قدمية ومتهالكة 
ومت بناء مستشفيات جديدة 
وهي خطوة جيدة، لكن ليست 
لدينا أسرة عناية مركزة بشكل 
كاف، ملاذا دائما املسؤولون في 
الصحة يقولــون ما نريد أن 
يتعدى عدد من هم في العناية 
الـ ١٥٠ حالــة؟ النه ال يوجد 
لدينا العدد الكافي من األسرة 
في العنايــة املركزة، وهذا ال 
يعني أن غرف العناية املركزة 
فاضية، بل هناك مرضى بها 
كثيرون لهم ٤ او ٥ سنوات من 
قبل انتشار ڤيروس كورونا.

لدينا مستشفيات جديدة  لكن 
جاهزة منذ ثالث سنوات؟

افتتاحهــا قبــل  ٭ هــي مت 
اجلائحــة بفتــرة قليلــة ألن 
املستشــفى حتــى وإن أجنز 
كمبنى منذ فترة طويلة فإن 
أســباب التأخير في افتتاحه 
يعــود الــى توفيــر املعدات، 
كمــا أن املهم قبل هــذا وذاك 
هــو الكادر الطبي، ملاذا دائما 
املواطن الكويتي يحتاج الى 
العالج باخلارج؟ ألنه ال يثق 
مبستشــفياتنا.. ومــن حقه 
ألن هناك الكثير من الكوادر 
الطبيــة يقومــون بإعطــاء 
املرضــى تشــخيصا خاطئا، 
وعندما يذهب للعالج خارج 
البالد يقال له هناك «انت ما 

فيك إال العافية».
وحتدثنا مع وزير الصحة 
الشيخ باسل الصباح في اكثر 
من مناســبة ولقــاء من قبل 

من غير املنطق تتهمني أمام الشعب الكويتي وتسّبني وجتي تعتذر مني بيني وبينك!

أتشرف أن أكون نائب خدمات.. خدمة الناس وقضاء حوائجهم لها منزلة كبيرة 
أنا واضح مع اجلميع وال أتلون في عملي حتت قبة عبداهللا السالم والكل يعرف ذلك

أزمة كورونا أكدت أن هناك خلًال في اجلانب الصحي بالبالد  يجب معاجلته

تعرضت للهجوم مرارًا وتكرارًا وبكل الطرق ومورست علّي ضغوط من قبل الكثيرين حتى ُأبعد عن قضية البدون لكن لم ولن أتركها ما دمت عضوًا 
مشروع «جنوب مدينة سعد العبد اهللا اإلسكاني» سيكون أول مدينة ذكية في املنطقة ومت االتفاق مع احلكومة على هذا األساس لتنفيذها
ال يجوز أن تضع رجًال على منصة االستجواب وحتاسبه عن أمور لم تكن في وقته ووقفت مع وزير التربية ألنه يجب أال نحّمله مسؤولية وزراء سابقني



فنـون
االحد ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠

14

 أفضل مسلسل: «محمد علي رود»
 أفضل نص: محمد أنور (محمد علي رود)

 أفضل إخراج: مناف عبدال (محمد علي رود)
 أفضل ممثل في دور أول: عبداحملسن النمر (أم هارون)

 أفضل ممثلة في دور أول: حياة الفهد (أم هارون)
 أفضل ممثل في دور مساعد: أحمد بن حسني (رحى األيام)

 أفضل ممثلة في دور مساعد: فتات سلطان (محمد علي رود)
 أفضل موسيقى تصويرية: مبا رك مبارك (محمد علي رود)

 أفضل مقدمة: مبارك مبارك (محمد علي رود)
 أفضل إنتاج: عبداهللا بوشهري (محمد علي رود)

«شعلة األنباء» ٢٠٢٠ 
تذهب إلى:

«محمد علي رود» يحصد حصة األسد بـ ٧ جوائز من ١٠ 
و«أم هارون» األفضل متثيليًا بفوز حياة الفهد وعبداحملسن النمر

 أفضل إخراج
مناف عبدال (محمد علي رود)

 أفضل موسيقى تصويرية
 مبا رك مبارك (محمد علي رود)

 أفضل نص
محمد أنور (محمد علي رود)

 أفضل ممثلة في دور مساعد
 فتات سلطان (محمد علي رود)

 أفضل ممثل في دور أول
عبداحملسن النمر (أم هارون)

 أفضل مقدمة
مبا رك مبارك «محمد علي رود»

 أفضل ممثلة في دور أول
حياة الفهد (أم هارون)

 أفضل إنتاج
عبداهللا بوشهري (محمد علي رود)

 أفضل مسلسل
 «محمد علي رود»

 أفضل ممثل في دور مساعد
 أحمد بن حسني (رحى األيام)

نال مسلسل «محمد علي رود» حصة األسد من جوائز  «شعلة األنباء للدراما» في دورتها 
الثالثة بفوزه بـ ٧ جوائز من أصل ١٠ من ضمنها «أفضل مسلسل».

كما فاز بجائزتي «أفضل إخراج» ملناف عبدال. و«أفضل نص» حملمد أنور،  وأفضل 
ممثلة في دور مساعد لـ فتات سلطان عن أدائها املتميز لشخصية «فتوح».

 وحصد «محمد علي رود» جائزة «أفضل إنتاج» لعبداهللا بوشــهري، وجائزتي «أفضل 
موسيقى تصويرية» و«أفضل مقدمة» لـ  مبارك مبارك الذي سبق له الفوز في «شعلة األنباء» 
بدورتها الثانية بجائزة أفضل مقدمة موسيقية عن مسلسل «الديرفة» وليصبح بذلك أول 

الفائزين بالشعلة في أكثر من موسم.
أما مسلسل «أم هارون» الذي نال جماهيرية واسعة وأحدث جدال كبيرا، فقد حصد جائزتي 
التمثيل الرئيسيتني بفوز النجمة الكبيرة حياة الفهد بجائزة «أفضل ممثلة دور أول» عن شخصيتها 

كقابلة يهودية تعيش وسط محيط عاصف باألحداث املتالحقة، وفوز املمثل عبداحملسن 
النمر بجائزة «أفضل ممثل دور أول» عن الدور اجلدلي لشخصية احلاخام اليهودي داود.

متثيليا أيضا، نال الطفل أحمد بن حسني جائزة «أفضل ممثل في دور مساعد» عن مسلسل 
«رحى األيام»  ليكون أصغر الفائزين سنًا في تاريخ اجلائزة.

وكانت «شــعلة األنباء» قد أضافت في هذه الدورة فئة «أفضل إنتاج» على أن تضاف فئة 
«األزياء واملاكياج»  العام املقبل لتســتمر «الشعلة» كأحد أبرز الفعاليات الفنية اخلليجية 

التي تتخذ املعايير األكادميية أساسا لتقييماتها.
وإذ تبارك «األنباء» لكل الفائزين. فإنها تهنئ أيضا كل املرشحني الذين شاركوا في 
املنافسة، كما توجه شــكرها للـ ٦٠ ناقدًا وأكادمييًا ومتخصصًا الذين أثروا «الشعلة» 

مبشاركاتهم القيمة واملتميزة.
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أفضل مسلسل:  العاصوف
أفضل نص:  حمد الرومي  «عبرة شارع»

أفضل إخراج:  علي العلي  «اخلطايا العشر»
أفضل ممثل في دور أول:  داود حسني  «عبرة شارع»

أفضل ممثلة في دور أول:  سعاد عبد اهللا  «عبرة شارع»
أفضل ممثل في دور مساعد: عبد اهللا الطراروة  «عبرة شارع»

أفضل ممثلة في دور مساعد:  هبة الدري  «عبرة شارع»
أفضل مقدمة:  خالد الشاعر «اخلطايا العشر»

أفضل مسلسل:  ال موسيقى في األحمدي
أفضل نص:  منى الشمري  «ال موسيقى في األحمدي»

أفضل إخراج:  محمد دحام الشمري  «ال موسيقى في األحمدي»
أفضل ممثل في دور أول: جاسم النبهان  «ال موسيقى في األحمدي»

أفضل ممثلة في دور أول:  هيفاء عادل «الديرفة»
أفضل ممثل في دور مساعد: عبدالرحمن العقل «الديرفة»

أفضل ممثلة في دور مساعد:  فاطمة الطباخ  «ال موسيقى في األحمدي»
أفضل مقدمة:  الديرفة

أفضل موسيقى تصويرية:  إبراهيم شامل  «ال موسيقى في األحمدي»

أسماء النقاد واخلبراء املشاركني في التصويت للدورة الثالثة ٢٠٢٠ حسب الترتيب األبجدي

الدورة الثانية ٢٠١٩الدورة األولى ٢٠١٨

خالد الراشد 
(إعالمي)

طالل البرجس 
(مخرج)

د.علي حسن 
(مخرج)

محمد  القالف 
(كاتب)

مفرح حجاب
 (إعالمي)

حسني املهدي 
(كاتب)

حافظ الشمري 
(إعالمي)

جمال العدواني 
(إعالمي)

بدر محارب 
(كاتب ومخرج)

أميرة جنم 
(إعالمية)

أمل عبداهللا 
(إعالمية)

آالء الوزان 
(إعالمية)

أحمد ناصر
 (إعالمي)

أحمد اخللف
(مخرج)

طالب محمد البلوشي 
(ممثل ومخرج)

طارق ضاهر 
(إعالمي)

صالح الدويخ 
(إعالمي)

سودابة علي 
(إعالمية)

سلطان خسروه 
(مخرج)

د.سكينة مراد 
(أكادميية)

سعدية مفرح 
(إعالمية)

د.رشيد البغيلي
 (عميد املعهد العالي للفنون املوسيقية) 

د.خالد عبداللطيف 
(األمني العام لرابطة األدباء الكويتيني)

أحمد الفضلي      
 (إعالمي)

عالء محمود 
(إعالمي)

عالء اجلابر 
(كاتب)

عبداحملسن الشمري 
(إعالمي)

عبداهللا عبدالرسول 
(مخرج)

د.عبداهللا العابر 
(أكادميي)

عبداهللا الرومي 
(كاتب)

عبدالعزيز احلشاش 
(كاتب)

عبدالستار ناجي 
(إعالمي)

طالل الفصام 
(إعالمي)

ماضي اخلميس 
(األمني العام للملتقى اإلعالمي العربي)

الفي الشمري 
(إعالمي)

فيصل التركي 
إعالمي)

فهد العليوة 
(كاتب)

غادة رزوقي 
(إعالمية)

عماد جمعة 
(إعالمي)

علي جنم 
(إعالمي)

د.علي العنزي
(عميد املعهد العالي للفنون املسرحية)

د.علي حيدر 
(أكادميي)

مشاري حامد 
(إعالمي)

مرمي القالف
 (كاتبة)

د.مرزوق بشير 
(أكادميي)

محمد عبدالرسول دشتي 
(مخرج)

محمد دحام الشمري 
(مخرج)

محمد جمعة 
(إعالمي)

د. محمد الوسمي 
(إعالمي)

محمد النشمي 
(كاتب)

محمد العفتان 
(إعالمي)

وليد اجلاسم 
(رئيس حترير جريدة الراي)

هاني النصار 
(مخرج)

نيفني أبوالفي 
(إعالمية)

د.نورة عبداهللا 
(إعالمية)

د.نرمني احلوطي 
(أكادميية)

نايف النعمة 
(إعالمي)

نايف الشمري 
(إعالمي)

ناصر املجرن 
(حساب Fungulf على انستغرام)

منى الشمري 
(كاتبة)

السجل  الذهبي جلائزة  «ُشعلة األنباء»

 الفكرة األساسية جلائزة « شعلة األنباء» أنها ال تنطلق من شهرة أو شعبية سابقة للفائزين، بل تنحصر في التقييم 
الفني البحت ألعمال محددة في فترة زمنية محددة، فالهدف من «شعلة األنباء» ليس دعائيًا أو ترويجيًا على اإلطالق، 
وال تســتهدف إثــارة الضجة بــل هدفها متابعة األداء الفني للمسلســالت واختيار األفضل فنيًا بغض النظر عن االســم 
والتاريخ واجلماهيرية وأي معيار شخصي. وقد مت االعتماد في نظام الشعلة على مناذج موجودة في مهرجانات عاملية 

متخصصة وعريقة في هذا املجال  في فرنسا وبريطانيا وأميركا.
تعّد إدارة التحرير في «األنباء» مبختصيها القائمة القصيرة من بني األعمال املعروضة إذ متتلك الفريق املتمرس والقادر 

على ترشيح األعمال بعد جوجلتها.
وبعد االنتقال الى «القائمة القصيرة» لألعمال املرشــحة يتم تكليف جلنة التحكيم املكونة من ٦٠ عضوا من األســماء 
املرموقة واملشهود لها بالكفاءة والنزاهة والعدالة واخلبرة، وذلك مع اعطائها الوقت الكافي للمراجعة واتخاذ القرار، على 
أال تكون ألعضاء اللجنة أي مشاركة في عمل من األعمال املتنافسة على «الشعلة»، ويتم اإلعالن عن هذه األسماء للجميع 

بشفافية ويكون االختيار وفق معايير تتالقى مع هدف جائزة «شعلة األنباء».
وككل جتربة، نطمح للتطور سنويا وجعل هذه اجلائزة حدثا رئيسيا على اخلارطة الثقافية في الكويت واخلليج والعالم 

العربي عموما. ولتقدم «األنباء» مع كل سنة جديدة قائمة ذهبية ستسجل في ذاكرة الصحافة ألجيال وفناني املستقبل.

آلية عمل « شعلة األنباء»
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2 1 8 7 4 5 6 3 9
6 3 7 9 2 1 4 5 8
1 5 2 4 8 7 3 9 6
4 8 9 3 5 6 7 2 1

5 6 9 7 2 3 4 8 1
8 1 2 5 4 6 7 9 3
7 3 4 1 8 9 6 5 2
6 2 3 4 1 5 8 7 9
9 4 8 2 3 7 5 1 6
1 7 5 9 6 8 3 2 4
4 9 7 6 5 1 2 3 8
2 8 1 3 7 4 9 6 5
3 5 6 8 9 2 1 4 7

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: املوسوعة العلمية املبسطة

من كتاب: دائرة املعارف الثقافية ـ  ابراهيم مرزوق
أفقياً:

منطقة كويتية من ٦ أحرف

عموديًا:

Sudoku سؤال وجواب

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

دائرة املعارف الثقافية

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

لوتس

اسم شائع ألنواع مختلفة من النباتات، إال أن 
املاء  البالد هو لوتس  اللوتس املعروف في معظم 
املصري، الذي يشاهده املرء على طول نهر النيل، 
وزهور اللوتس بيضاء أو وردية أو أرجوانية، وتنمو 
هذه الزهور على ساق واهنة يتراوح ارتفاعها بني 
١٫٢ و٢٫١ متر، وهي ال ترتفع إال قليال فوق سطح 

املاء وتنتشر األوراق على سطح املاء.
لسان

أهم األعضاء املختصة بحاسة التذوق، ويساعد 
أيضا في املضغ والبلع، ويلعب دورا مهما في تكوين 
اللسان من مجموعات  الكلمات، ويتكون  أصوات 
كثيرة من العضالت التي تخضع لتحكم اإلنسان، 
فاللسان يحّرك الطعام في الفم ويدفعه بني األسنان 
ويلفه في كتل صغيرة، كما يقوم أثناء البلع بدفع 
الطعام إلى اخللف باجتاه احللق، وذلك عن طريق 
الفم، متنع احلركة األخيرة  ضغطه على سقف 
الطعام من االجتاه إلى أي مكان آخر غير احللق، 
تضفي النتوءات الصغيرة الكثيرة املوجودة على 
سطح اللسان ملمسه اخلشن وفيها أربعة أنواع من 
براعم الذوق، متكننا من التفرقة بني احللو واحلامض 
واملالح واملر، وطرف اللسان أشد حساسية من أي 

جزء من اجلسم.

السالم

بهاء سلطان

كيف نشأت السالالت املختلفة من الكالب؟

جعل اإلنسان الكالب أليفة قبل غيرها من احليوانات 
بوقت طويل، وخالل هذه املدة طور اإلنسان مائتي 
نسل من الكالب، وقد ربيت الكالب في بعض احلاالت 
حلاجات أو أغراض خاصة. وحني كانت تؤخذ إلى 
بلد آخر، جتري مزاوجتها مع الكالب البرية لذلك 
البلد، أو أن هذه الكالب تتطور وتتغير لتستطيع 
التالؤم مع الوسط اجلديد. إن التفاوت في املناخ هو 
أحد األسباب التي أوجدت سالالت املكسيك العدمية 
الشعر وسالالت الشمال الكثيفة الشعر. ويصعب 
أثر  اقتفاء  السالالت، كما يصعب متاما  تصنيف 
أجدادها. وفي الوقت احلاضر، تصنف الكالب إلى 
ست فئات تبعا لوظائفها، وهي: كالب األلعاب، التي 
تتصيد بالشم في الهواء، كالب الصيد، التي تتصيد 
التيير وهي كالب نشيطة  بتشمم األرض، كالب 
صغيرة تصطاد باحلفر في األرض، الكالب العاملة، 
الكالب التي تربى في البيوت للصحبة والتسلية، 

وكالب متنوعة.
هناك نظريات حول بداية بعض السالالت من 
الكالب، فكالب الصيد املؤشرة تتحدر بحسب بعض 
النظريات من «صياد الثعالب»، وهذه الكالب تستعمل 
لتدل على الطريدة. ويحتمل انحدار معظم كالب 
الصيد من الكلب املسمى في فرنسا: «سان هوبرت».
ويُعتقد أن صياد الثعالب، وهو أسرع كل كالب 
الصيد، قد يكون هجينا من كالب الصيد املرهفة الشم 
وكالب الصيد السريعة. أما كلب الصيد األميركي 
احلقيقي املسمى «كونهاوند» فقد طوره الرواد األوائل.
وكالب نيوفاونالند في أميركا قد تكون هجينا 
من كالب الصيد االجنليزية وصنف معني من كلب 
الراعي. وهناك ثالثة أصناف مختلفة من نسل 
«سان برنارد» وذلك تبعا ألسالفها. أما نسل «دان 
العظيم» فقد يكون مهجنا من الدرواس (كلب حراسة) 
والكالب السلوقية. ويتصل الكلب البوميراني (أو 
الپولندي) وهو كلب قصير طويل الشعر، بالتشاو 

الصيني وهو نوع طّوره األملان.
(بول دوغ) في  الثور»  «الكلب  وقد استنسل 
العصور الوسطى وهو من ساللة تتصل بالدرواس.

لةةباجاغتا

ريمولزعطاش

ببيبسيشابا

لصدياراءنر

القالةبسرع

االنمسيوول

اضاايجلرهـا

ليةلمسدتزل

سبيأرربعجق

فاحمارعليص

رلايكأليلي

ماضربسامخر

١ - اآلتية، ٢ - عتال - يلوم، ٣ - الكثير (معكوسة) - 
بحر (معكوسة)، ٤ - أرشد - والد (معكوسة) - ضمير 
منفصل (معكوسة)، ٥ - ساكنة، ٦ - اسم علم - أحد 
أقربائه (معكوسة)، ٧ - في العروق (معكوسة) - عكس 
للنداء (معكوسة)، ٨ - يجمع - غناء شعبي   - حركة 

كويتي، ٩ - يفزع - حيا، ١٠ - مطرب لبناني راحل.

األمير
األبيض
شارع

الساملي
العبدلي

رأس
الصبية

جسر
البر

السفر

بوبيان
خليج

مراكب
جزيرة
زهور

تعليم
نبات
غطاء

ضاحية
اعشاب

القصير
القدمية

سور

١ - من أسماء النبي ژ - والدتي، ٢ - من احليوانات (معكوسة) 
- برهان، ٣ - تكلم - عكس حلل (معكوسة)، ٤ - من معالم 
األقارب، ٥ - جدال (معكوسة) - متشابهان،  الكويت - من 
٦ - من أنواع السمك - من الفواكه، ٧ - نتج من قلة النظافة 
(معكوسة) - من األطراف - عكس رواج (معكوسة)، ٨ - متشابهة 
- ضجرا، ٩ - اكتمل - أحجبة (معكوسة)، ١٠ - مطرب خليجي.

أفقياً: عموديًا:
١ - القادمة، ٢ - حمال - يعاتب، ٣ - اجلم (معكوسة) - مي 
(معكوسة)، ٤ - دل - أب (معكوسة) - هي (معكوسة)، ٥ - راكدة، 
٦ - ساري - عمه (معكوسة)، ٧ - دم (معكوسة) - جمود - يا 
(معكوسة)، ٨ - يلم - يامال، ٩ - يرعب - سلم، ١٠ - ملحم بركات.

١ - احمد - امي، ٢ - اجلمل (معكوسة) - دليل، ٣ - قال - حرم 
(معكوسة)، ٤ - األبراج - عم، ٥ - مراء (معكوسة) - ب ب، 
٦ - ميد - كيوي، ٧ - عت (معكوسة) - يد - كساد (معكوسة)، 
٨ - ه ه ه - مال، ٩ - مت - متائم (معكوسة)، ١٠ - نبيل شعيل.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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أول سيارة بنظام شحن بقوة ٨٠٠  فولت

حقائق وأرقام
٭ املسافة اإلجمالية التي قطعتها «تايكان» خالل االختبارات 
حوالي ٦ ماليني كيلومتر، منها حوالي مليوني كيلومتر خصصت 

الختبار القدرة على التحمل.
٭ بلغ إجمالي الدول التي اختبرت فيها السيارة ٣٠ دولة مبا 
العربية  الواليات املتحدة األميركية والصني واإلمارات  فيها 

املتحدة وفنلندا.
٭ خاضت «تايكان» جتارب في درجات حرارة تراوحت من 
٣٥ درجة مئوية حتت الصفر إلى ٥٠ درجة مئوية، وبرطوبة 

جوية من ٢٠ إلى ١٠٠٪.
٭ االختبارات متت بارتفاعات متفاوتة من ٨٥ مترا حتت 
مستوى سطح البحر إلى ٣٠٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر.
٭ مت تنفيذ أكثر من ١٠٠٠٠٠ دورة باستخدام مختلف تقنيات 

الشحن املنتشرة حول العالم.
٭ ضم فريق التطوير حوالي ١٠٠٠ شخص بني سائقي اختبارات 

وفنيني ومهندسني.

اآلن في مركز بورشه الكويت بطرازات «توربو إس» و«توربو» و«٤ إس»

بورشه تايكان..
جوهرها الكهرباء

طالل بارا

هذه هي «تايكان» أول سيارة كهربائية 
بالكامل من «بورشه»، والتي تفتتح 
فصال جديدا في تاريخ الشركة العريقة 

الذي ميتد على مدار 70 عاما.
«تايكان» التي طال انتظارها كانت قد 
قدمتها بورشه في معرض فرانكفورت 
الدولي للسيارات عام 2015 كنموذج 
اختباري حمل اسم ميشن اي، ومنذ 
ذلك الوقت قرر الصانع األملاني املضي 
التأسيس لعصر جديد في  قدما في 
قطاع صناعة السيارات، حيث قرر ضخ 
استثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو 
لتطوير وإنتاج املزيد من السيارات 
الكهربائية بالكامل لتشكل ربع إنتاجه 

من املركبات حتى العام 2025.
لنعد إلى «تايكان» الكهربائية، والتي 
يقف خلفها تاريخ صانع عريق ميتد 
لسبعة عقود بكامل خبراته في صناعة 
السيارات الرياضية وسجل انتصاراته 
على حلبات السباق، وسعي دؤوب 
لتقدمي األفضل، كل ذلك كان سببا في 
جعل «تايكان» سيارة متفوقة في العديد 
من اجلوانب، لتشكل اليوم نقلة نوعية 

في مجال النقل املستدام.
مؤخرا، أتاح لنا مركز بورشه الكويت 
شركة بهبهاني للسيارات فرصة جتربة 
طراز تايكان توربو إس على طرقات 
ساعاتها  من  الرغم  وعلى  الكويت، 
املعدودة، إال انني ال أبالغ إن قلت لكم 
إنها كانت أفضل جتربة قيادة خالل 
العام 2020 على اإلطالق! ملاذا؟.. ألن 
هذه السيارة حتمل طابعا رياضيا في 
كل تفاصيلها، وسيارة صديقة للبيئة 
بصفر انبعاثات، وتوفر أعلى مستويات 
األداء احلقيقي بفضل قدرتها الفائقة مع 
تسارع متكرر من دون فقدان الطاقة ، 

وهذا هو املطلوب متاما.
تصميم وفّي لتقاليد بورشه

لنبدأ مع التصميم اخلارجي الذي 
ال يزال وفيا للغة بورشه التصميمية 
اجلديدة والتي تتميز بالبساطة والتطلع 
التفريط بسمات  إلى املستقبل دون 
التصاميم الفريدة، على سبيل املثال، 
تصميم السقف الرياضي املنزلق إلى 
اخللف حتى مؤخرة السيارة مستمد من 
طراز 911 ، وهو يعمل على توفير مساحة 
أكبر تكفي لوجود املقاعد اخللفية، ايضا 
تتميز السيارة بانخفاضها، حيث يبلغ 
ارتفاعها 1.380 م وعرضها 1.966 م، ما 
مينحها مظهرا رياضيا ملحوظا من 
األمام، يعززه غطاء احملرك املنحدر 

الذي يذكرنا بتصميم األجيال األولى 
من سيارات 911 ، وهو يوفر 81  ليترا 

إضافية من مساحة التحميل.
إلى جانب ذلك، تشمل سمات التصميم 
املعهودة في عالمة بورشه خطي اجلناحني 
البارزين احمليطني باملصابيح األمامية 
بتقنية  LED  ذات التصميم اجلديد، بينما 
في اخللف، تتميز السيارة بشريط 
اإلضاءة املمتد بعرض السيارة بالكامل 
والذي يعود إلى أول طراز توربو من 
911 ، مع إضافة ملسة جديدة  طرازات 
من خالل دمج احلروف ثالثية األبعاد 

. Porsche لكلمة
مقصورة ثورية

لننتقل إلى داخل املقصورة، حيث 
يعتبر تصميم ركن القيادة هنا ثورة 
الواضحة وتصميمه  جديدة ببنيته 
العدادات  اجلديد بالكامل، فمجموعة 

املستقلة املنحنية قياس 16.8  بوصة 
القيادة  مقود  فوق  تتموضع  والتي 
لتعزيز تركيز السائق على الطريق 
مستلهمة من تصميم لوحة جتهيزات 
بورشه األمامية في طرازات 1963 ، وهي 
تتضمن 4 أمناط للعرض ميكن للسائق 

االختيار من بينها.
الدمج بني  الوقت نفسه، مت  وفي 
شاشة عرض نظام املعلومات والترفيه 
قياس   10.9   بوصات وشاشة العرض 
اخلاصة مبقعد الراكب األمامي، والتي 
تأتي كتجهيز اختياري، في خط واحد 

لتصبح أشبه بلوح أسود زجاجي.
التجهيزات األمامية  وحلت لوحة 
السوداء مكان العديد من أدوات التحكم 
املفاتيح واألزرار،  في السيارة، مثل 
وتشمل اللوحة قوائم سريعة االستجابة 
تعمل باللمس وميكن تشغيلها عن 
طريق وظيفة التحكم الصوتي، التي 

.Hey  Porsche تستجيب ببساطة لعبارة
وتأتي تايكان  مجهزة بشكل أساسي 
بلمسات جلدية في املقصورة باإلضافة 
إلى مقاعد أمامية مريحة مزودة بضبط 

كهربائي بـ 18 اجتاه.
كما تتوافر سيارة تايكان (اختياريا) 
مع مقصورة خالية من اجللد ألول مرة، 
حيث صنعت جميع جتهيزات املقصورة 
من مواد مبتكرة معاد تدويرها، ما 
يبرز مفهوم االستدامة الذي تقوم عليه 

السيارة الرياضية الكهربائية.
األداء الفائق للسيارات الرياضية

تضاهي سيارة تايكان توربو إس 
التسارع في  التجربة وقت  موضوع 
سيارة بورشه  GT2 RS 911   األسطورية، 
حيث تنطلق من السكون إلى 100  كم/ 
ساعة في 2.8 ثانية فقط، ويعد طراز 
توربو إس من أقوى طرازات بورشه 
التي دخلت خط اإلنتاج، حيث تبلغ 
قدرته 761  حصانا مع عزم دوران مرتفع 
يصل إلى 1050 نيوتن متر، وذلك عند 
استخدام نظام «التحكم باالنطالق» 
( Launch Control )، أما السرعة القصوى 
لطراز تايكان توربو إس فهــي محددة 

بـ 260  كم/ ساعة.
وتأتي هذه القوة الفائقة من محركي 
الدفع املتزامنني فائقي األداء على احملورين 
األمامي واخللفي، ما يجعل سيارة الصالون 
ذات األربعة أبواب سيارة مجهزة بنظام 
الدفع الرباعي. ويتعزز األداء من خالل 
ناقل حركة ثنائي السرعة على احملور 
اخللفي، وهو األول من نوعه في العالم 
في سيارة كهربائية، ما يتيح التسارع 
في وقت قصير للغاية والسرعة العالية.

ويقترن نظام الدفع الرباعي الكهربائي 
املتغير ونظام  العزم  بنظام توزيع 
 Porsche Traction Management  للدفع 
الرباعي الذكي، ويعد نظام التحكم في 
الدفع الرباعي مع احملركني الكهربائيني 
ونظام ارجتاع الطاقة مزايا فريدة من 
الطاقة االرجتاعية  إذ تفوق  نوعها، 
احملتملة. وقد أثبتت اختبارات القيادة أنه 
عند االستخدام اليومي، يقوم احملركان 
الكهربائيان بحوالي %90 من الكبح دون 
تفعيل مكابح العجالت الهيدروليكية.
وتأتي تايكان توربو إس مجهزة 
ذات  الفائق بالس»  «األداء  ببطارية 
السطحني بسعة إجمالية قدرها 93.4  
كيلوواط ساعة كتجهيز أساسي، ووفقا 
لالختبار العاملي اجلديد املوحد للسيارات 
اخلفيفة (WLTP)، ميتلك طراز توربو 
إس القدرة على قطع مسافة تصل إلى 

412    كم   بعد شحنه ملرة واحدة فقط.

تعد تايكان أول سيارة تدخل خط اإلنتاج مع نظام شحن 
بقوة ٨٠٠  فولت، ومتثل هذه اخلاصية ميزة استثنائية عندما 
تتوافر إمكانية الشحن عالي الطاقة، ما يجعل الوقت الالزم 
لشحن السيارة قصير للغاية ففي غضون ٤ دقائق فقط 
أيون بطاقة تكفي للسير  الليثيوم  تستطيع تزويد بطارية 
باملركبة ملسافة ١٠٠ كيلومتر، كما ميكن جلميع مالكي تايكان 
شحن سياراتهم بسهولة مع شاحن التيار املتردد بقوة تصل 
إلى ١١  كيلوواط في املنزل، أو في العمل عبر الشاحن الصناعي 

السريع، أو عبر أي محطة شحن عامة أثناء تنقالتهم .
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تفعيل اإلجراءات املؤقتة في جلسة الغد (االثنني).. والسوق ينهي تعامالته في الثالثة عصرًا٧ أسهم تستقطب السيولة يتصدرها «الوطني» بـ ١٫٣ مليار دوالر.. و«بيتك» ٦٦٧ مليونًا

سمعة الكويت االستثمارية تبلغ اآلفاق بالترقية الثالثة ملصاف األسواق الناشئة.. في ٣ سنواتمنظومة السوق بذلت جهودًا حثيثة باأليام املاضية ليخرج احلدث التاريخي في أفضل صورة

«البورصة» على موعد مع تدفقات أجنبية مليارية بجلسة الغد

شريف حمدي

تضرب بورصة الكويت غدا االثنني 
موعدا جديدا مع جذب التدفقات األجنبية 
املليارية بتفعيل ترقيتها ملؤشر مورغان 
 ،«MSCI» ستانلي لالســواق الناشئة
حيث تستقطب سيولة أجنبية تقدر 
بنحو ٣ مليارات دوالر من الصناديق 

اخلاملة املتابعة للمؤشر.
وتضاف السيولة املليارية اجلديدة 
ملــا ســبق أن اســتقطبتها البورصة 
الكويتيــة بانضمامهــا فعليا ملؤشــر 
فوتسي راسل في ٢٠١٨ على مرحلتني 
األولى في سبتمبر والثانية في ديسمبر 
من ذات العام، وكذلك انضمامها ملؤشر 
ستاندرد آند بورز في سبتمبر ٢٠١٩.

أسهم الترقية

وكانت «MSCI» أعلنت في مســاء 
العاشر من الشهر اجلاري عن انضمام 
٧ أسهم كويتية ملؤشرها، وذلك ضمن 
املراجعــة نصف الســنوية للمؤشــر 
وبــوزن إجمالي قــدره ٠٫٥٨٪، وهذه 
األسهم هي أجيليتي، بنك بوبيان، بنك 
الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي 

«بيتك»، زين، املباني، بنك اخلليج.
كما أعلنت انضمام ١٤ شركة كويتية 
للمؤشر ضمن الشركات الصغيرة، وهذه 
الشــركات هي البنك األهلي، والقرين 
للبتروكيماويات، ومجموعة االمتياز، 
وبوبيــان للبتروكيماويات، وهيومن 
سوفت، والكابالت، واملتكاملة، وطيران 
 ،(KIB) اجلزيرة، وبنك الكويت الدولي
ومشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، 
الوطنيــة، والوطنيــة  والصناعــات 
العقارية، وشمال الزور، وبنك وربة. 
وبحســب «هيرمس»، فــإن التدفقات 
النقديــة األجنبية لألســهم الســبعة 
يتصدرها الوطني بـ ١٫٣ مليار دوالر، 
يليه بيتك بـ ٦٦٧ مليون دوالر، ثم زين 
بنحو ٣٠٠ مليون دوالر، يليه أجيليتي 
بـ ١٧٥ مليــون دوالر، ثم بنك بوبيان 
بـــ ١٥٢ مليون دوالر، ثم املباني بـ ٨٧ 
مليون دوالر، باإلضافة إلى اخلليج بـ ٨٢ 
مليون دوالر. كما تبلغ قيمة التدفقات 
لألسهم الـ ١٤ املنضمة ملؤشر الشركات 
الصغيرة ٦٣٫٤ مليون دوالر يتصدرها 

هيومن سوفت بـ ٨٫٨ ماليني دوالر.
إجراءات مؤقتة

ونظرا ألهمية احلــدث التاريخي، 

سعر اإلغالق ملدة ٤٠ دقيقة أخرى، كما 
سيتم اقتران أوامر البيع والشراء في 
وقت غير محدد آلخر دقيقتني جللسة 
مزاد اإلغالق، وإضافة إلى ذلك سيسمح 
بتعديل األوامر وإلغائها طوال جلسة 
مزاد اإلغالق، وســيكون هناك متديد 
ملدة رفض التزام أمني احلفظ في جلسة 
االنضمام ملؤشــر MSCI، ومن ثم فإن 
السوق ألول مرة ســينهى أعماله في 

الثالثة عصرا.
أســهمت جهــود وزيــر التجــارة 

والصناعة خالد الروضان في جتهيز 
البنية التشريعية وحتسني بيئة األعمال 
ورفــع تصنيف الكويت على مؤشــر 
التنافســية العاملية، مــن خالل إقرار 
حزمة قوانني وقرارات حتفز املستثمر 
األجنبي في إجنازات الترقية ملصاف 

األسواق العاملية.
وبذلت منظومة السوق ممثلة في 
هيئة أســواق املال وشــركة بورصة 
الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، 
جهودا حثيثة على مدار األيام املاضية 

متثلت في اتخاذ كل االستعدادات إلجراء 
اختبارات ضغط متعــددة للتأكد من 
جهوزيــة األنظمة اآلليــة، كما عملت 
منظومة الســوق مع شركائها محليا 
وحــول العالــم للتأكد مــن أن عملية 
االنضمام في مؤشر «MSCI» لألسواق 
الناشئة ستتم بشــكل سلس جلميع 
املشــاركني في السوق ليخرج احلدث 

التاريخي في أفضل صورة.
ثمرة التطوير

وجــاءت ترقية بورصــة الكويت 
للمؤشر العاملي، نتيجة جلهود التطوير 
الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق املال 
وبورصة الكويت والشركة الكويتية 
للمقاصــة خــالل الســنوات املاضية، 
ومن أبــرز هذه اجلهــود تطبيق عدد 
من التغييرات اجلذريــة املتعلقة في 
منظومة ما بعد التــداول مثل تعديل 
فترة التسوية الى T+٣، واعتماد مبدأ 
التسليم مقابل الدفع، وتقدمي آلية رفض 
االلتــزام ألمناء احلفظ، وتطبيق آلية 
جديدة لتنفيذ قرارات اجلمعيات العامة 
بناء على املعايير العاملية املنظمة لذلك، 
باإلضافة إلى تســهيل إجــراءات فتح 
احلساب لعمالء أمني احلفظ األجانب 
وتقليص الدورة املستندية بهدف جعل 
سوق الكويت بيئة جاذبة لالستثمار.
ومن ضمن اجلهود التي أســهمت 
في تطوير بورصة الكويت وتهيئتها 
ملواصلة االنطالق للعاملية، استحداث 
نظــام فاصل تــداول للســهم بإيقافه 
دقيقتني كلما وصل للحدود السعرية 
٥٪ صعودا وهبوطا، مع إمكانية إيقافه 
أكثر من مرة خالل اجللسة، فضال عن 
فاصل تداول السوق بإيقافه ١٥ دقيقة 
حــال انخفاضــه ٥٪ وملــدة ٣٠ دقيقة 
حال انخفاضه ٧٪، وإيقافه كليا حال 
انخفاضــه ١٠٪ وهو ما حدث أكثر من 

مرة إبان ذروة أزمة كورونا.
كمــا مت ألول مــرة حتديد جلســة 
للشــراء اإلجباري بالســوق ملعاجلة 
إخفاقــات التداول من خالل مزاد، كما 
مت استحدثت منظومة السوق منصة 
تداول للصناديق االستثمارية ومنها 
الصناديــق العقاريــة املــدرة للدخل، 
وتطبيق البيع على املكشوف مشروطا 
بتطبيــق إقراض األســهم، وتســعى 
منظومة الســوق لتطبيق الوســيط 
املركزي «CCP»، والتداول على الهامش 

من خالل الوسطاء املؤهلني.

سيولة جديدة تدخل السوق بتفعيل الترقية إلى مؤشر «MSCI» لألسواق الناشئة

قررت منظومة السوق تطبيق إجراءات 
مؤقتة غدا االثنني كانت قد أعلنت مؤخرا 
ضمن سلســلة من اإلجراءات الدائمة 
واملؤقتة بالتعاون مع الشركة الكويتية 
للمقاصة، حيث ستطبق هذه اإلجراءات 
املؤقتة في تاريخ االنضمام املقرر في 
جلســة الغد فقط، وذلك بتمديد مزاد 
اإلغالق وجلســة التداول على ســعر 
اإلغالق، حيث سيستمر مزاد اإلغالق 
ملدة ٤٠ دقيقة، ثم تعقبه استراحة ملدة 
٣٠ دقيقة قبل بدء جلسة التداول على 

رحلة الكويت
ملصاف األسواق الناشئة

مزايا الترقية
للمؤشرات العاملية

اســتهلت بورصة الكويت رحلتها 
إلى مصاف األســواق الناشئة بإعالن 
فوتسي راسل تصنيف الكويت كسوق 
ناشــئ ثانوي في سبتمبر ٢٠١٧، وفي 
مراجعتهــا الدورية خالل مارس ٢٠١٨ 
مت إعالن الترقية على مرحلتني األولى 
في ســبتمبر والثانية في ديسمبر من 

العام نفسه.
وفي شهر يونيو من ٢٠١٨ وهو عام 
اســتثنائي بامتياز لبورصة الكويت، 
أعلنــت MSCI عن ضم الكويت لقائمة 
املراجعة السنوية لتصنيف األسواق 
فــي ٢٠١٩ الحتمــال ترقيتها، وقبل ان 
تــودع الكويت هذا العام االســتثنائي 
أعلنت ستاندرد آند بورز عن انضمام 
بورصة الكويت ملؤشرها على أن يدخل 
قرار الترقية حيز التنفيذ في سبتمبر 
٢٠١٩، وهــو مــا مت بالفعل بحلول ذاك 
املوعد. وكان من املفترض ان يتم تفعيل 
 MSCI ترقية بورصة الكويت ملؤشــر
فعليا في مايو املاضي، إال أن تداعيات 
جائحة كورونا حالت دون ذلك، ليتم 
تأجيل انضمام اسهم بورصة الكويت 

فعليا لـ ٣٠ اجلاري.

تتعدد مزايا ترقية بورصة الكويت 
للمؤشرات العاملية، إذ تعمل على تعزيز 
مكانة الدولة على خارطة االســتثمار 
العاملية، كما تعمل على زيادة جاذبية 
سوق رأس املال، وحتسني كفاءة السوق 
وتنويع قاعدة املستثمرين فيه مع زيادة 
ثقتهــم، فضال عن قدرة الســوق على 
جذب تدفقات أجنبية وزيادة السيولة، 
ومواكبة تطور األسواق العاملية، وتعزيز 
دور املستثمر املؤسسي، باإلضافة إلى 
استمرارية تطوير البيئة االستثمارية 
واألطر القانونية للسوق باعتبار ذلك 
من متطلبات البقاء في تلك املؤشرات.

٥٫٥ مليارات دينار اإليرادات التشغيلية
لشركات السوق األول في ٩ أشهر

احمللل املالي

تعتبر شــركات الســوق 
األول، وعددهــا ٢٠ شــركة 
مدرجة في بورصة الكويت، 
الرافعة الرئيسية للبورصة 
مــن حيث األداء والســيولة 
والقيمة الرأسمالية السوقية، 
حيث بلغت قيمتها السوقية 
مجتمعة حوالي ٢٤٫٤ مليار 
دينار اي ما يعادل ٧٥٪ من 
الســوقية اإلجمالية  القيمة 
للبورصة، والتي بلغت ٣٢٫٤٥ 

مليار دينار.
وأيضا تســتقطب أسهم 
السوق االول معظم السيولة 
في الســوق، حيث شــكلت 
السيولة على األسهم الـ ٢٠ 
منذ بداية عام ٢٠٢٠ حوالي 
٨٣٪ من ســيولة البورصة 
الكويتيــة، والتــي بلغــت 
بدورها بلغت ٨٫٦٥ مليارات 

دينار. 
وكان داء مؤشــر السوق 
االول سلبي منذ بداية السنة 
احلالية، حيث خســر ١١٫٨٪ 
بتأثيــر من النتائــج املالية 
الضعيفــة ملعظــم شــركات 
الســوق األول بســبب أزمة 
كورونــا، حيــث انخفضت 
صافــي األربــاح املجمعــة 
لشركات السوق األول خالل 
أول ٩ أشهر من ٢٠٢٠ بنسبة 
٤٤٪ لتسجل ٦٦٤٫٥ مليون 
دينار، انخفاضا من ١٫١٨ مليار 
دينــار في أول ٩ أشــهر من 

.٢٠١٩

أن تداعيات األزمة الصحية 
واالقتصادية على أعمال معظم 
شركات السوق األول كانت 
متوســطة، حيث انخفضت 
اإليرادات التشغيلية املجمعة 
لتلك الشركات بنسبة ٣٫٤٤٪ 
لتسجل ٥٫٤٩ مليارات دينار 
في الـ ٩ أشهر االولى من ٢٠٢٠، 
باملقارنة مــع ٥٫٦٨ مليارات 
دينار في الفترة املقابلة من 
٢٠١٩، بينما انخفض صافي 
الربــح التشــغيلي املجمــع 
لشركات السوق األول بنسبة 
١٢٪ ليسجل ١٫٧٣ مليار دينار 
باملقارنــة مــع ١٫٩٦٤ مليار 

أمــا من حيــث اإليرادات 
التشــغيلية، فقــد تصدرت 
مجموعة زين بإيرادات بلغت 
١٫١٩٥ مليار دينار منخفضة 
بنســبة ٢٫٢٪ عــن الفتــرة 
ذاتها من عام ٢٠١٩ وبصافي 
ربح تشــغيلي بلغ ٢٣٢٫٦٨ 
مليون دينار، تلتها اجيليتي 
بإيــرادات تشــغيلية بلغت 
١٫١٦٨ مليــار دينــار وبربح 
تشــغيلي بلغ ٦٥٫١٥ مليون 

دينار.
أما بنك الكويت الوطني 
فقــد حقــق اعلــى األربــاح 
التشغيلية التي بلغت ٤٠٦٫٣ 
ماليــني دينــار مــن اجمالي 
إيــرادات تشــغيلية بلغــت 
٦٣٢٫٤٢ مليــون دينار، تاله 
«بيتــك» بأرباح تشــغيلية 
بلغــت ٤٠١٫٨ مليون دينار، 
اإليــرادات  بينمــا صافــي 
التشغيلية لبيتك بلغ ٦٢٢٫٧٢ 

مليون دينار.
بالتزامــن مــع انخفاض 
األرباح ملعظم شركات السوق 
األول والتعافــي األخير في 
أسعار أسهمهــــــا فقد ارتفعت 
تقييماتها نسبيـــا باملقـارنة 
التاريخيــة  مــع األرقـــــام 
ليسجل مكرر الربحية للسوق 
األول ٢١٫٧ مرة، بينما تتداول 
معظم اسهم الســوق األول 
عند مكررات ربحية مقبولة 
الدفاعية  خاصـــة األسهـــم 
التــي لـــــم تتأثــر نتائجها 
املاليــة بتداعيــات جائحــة 

كورونا.

دينار لفترة الـ ٩ أشهر االولى 
من ٢٠١٩.

الكويــت  تصــدر بنــك 
الوطنــي مــن حيــث صافي 
األرباح، حيــث حقق ١٦٨٫٧ 
مليــون دينار في فترة الـ ٩ 
أشهر األولى من ٢٠٢٠، تلته 
مجموعة زين بصافي أرباح 
بلغت ١٣١٫٦ مليون دينار ومن 
بعدها جــاء األهلي املتحد- 
البحرين فــي املركز الثالث 
بصافــي ربــح بلــغ ١٢٥٫٤٦ 
مليون دينار وبيت التمويل 
الكويتــي بصافــي ربح بلغ 

١٠١٫٢ مليون دينار.

٢٠ شركة تستحوذ على ٧٥٪ من القيمة السوقية للبورصة بـ ٢٤٫٤ مليار دينار

وانخفض صافــي ارباح 
معظم شركات السوق االول 
بشكل حاد نتيجة التداعيات 
السلبية التي فرضتها جائحة 
ڤيروس كورونا على السوق 
الكويتي، حيث تفاوتت نسبة 
االنخفاض بحسب القطاعات 
التي تعمل بها الشركة، بينما 
٣ شركات فقط سجلت خسائر 
في فترة الـ ٩ أشــهر االولى 

من ٢٠٢٠.
اإليرادات التشغيلية

أرقــام  حتليــل  وعنــد 
االيرادات التشغيلية، يتبني 

٦٦٤٫٥ مليون دينار أرباح شركات السوق األول في ٩ أشهر بتراجع ٤٤٪.. نتيجة تداعيات «كورونا»

«الوطني» حقق أعلى األرباح التشغيلية في البورصة بـ ٤٠٦٫٣ ماليني.. تاله «بيتك» بـ ٤٠١٫٨ مليون دينار

«التجارة»: إصدار رخص االستيراد العام
للشركات فورًا دون مراجعة الوزارة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إطالق 
خدمة إصدار استيراد عام عبر اخلدمة الذاتية، 
أي من مكتب الشركة طالبة الترخيص، بشرط 
أن يسمح النشاط بإصدار هـــذه الرخصة عبر 
بوابة الوزارة اإللكترونية اخلاصة باستقبال 

.Eapp.moci.gov.kw مراجعي الوزارة
وقالــت «التجارة» فــي بيان صحافي إن 
ذلك يأتي استكماال ملسيرة التطوير في وزارة 
التجارة والصناعة، داعية جميع الشــركات 
إلى اســتخدام اخلدمة وإصــدار التراخيص 
فورا دون مراجعة املوظف اإلدارة إليها عبر 

البوابة اإللكترونية املذكورة أعاله.
وأضافــت الوزارة أن هــذه اخلدمة تأتي 
استكماال من مشــروع رقمنة خدمات إدارة 
الشــركات ومتهيــدا خلطــوات متســارعة 
إلعادة هيكلة كاملة خلدمات قطاع الشركات 

والتراخيــص التجارية، الفتة إلى أنها تقدم 
خدمات شــاملة «أونالين» دون احلاجة إلى 
املراجعة الشخصية للوزارة ألغلب املعامالت، 
حيث إن هذه اخلدمات وفرت 900 زيارة شهريا 
على الوزارة كمــا قلصت زيارات مراجعات 
جهات حكومية عبر الربط اإللكتروني معها 
فضال عن تعزيز قدرة موظفي الوزارة على 
العمل مــن دون تكدس املعامالت بالتدقيق. 
وذكرت الوزارة أن رقمنة اخلدمات لقطاعات 
الوزارة يقلص إجراءات الطلب املقدم، مشددة 
علــى أنه إلجناز املعامــالت املذكورة، قامت 
الوزارة بالربــط اإللكتروني مع العديد من 
اجلهات احلكومية ذات العالقة، وجار استكمال 
اعمال الربط مع اجلهات االخرى بهدف تقدمي 
معامالت «أوناليــن» بالكامل للمراجع دون 

احلاجة إلى املراجعة.

«الغرفة»: جتديد العضوية اعتبارًا
من الثالثاء املقبل

قالت غرفة جتارة وصناعة الكويت، إنها 
وكعادتها في كل عام، ستباشــر اعتبارا من 
يوم الثالثاء األول من ديسمبر ٢٠٢٠، قبول 
جتديد عضوية العام اجلديد ٢٠٢١، وتصديق 
اعتمادات التواقيع املوجهة لإلدارات واجلهات 
احلكوميــة واألهليــة، وذلك بعد التنســيق 
مع هذه اجلهات بهذا الشــأن، مؤكدة أن هذا 
اإلجراء يأتي من منطلق حرصها على توفير 
وقــت وجهد أعضائها، وتســهيال إلجراءات 
عمل اجلهــات احلكوميــة. وأضافت الغرفة 
أن اســتقبال املراجعني في املرحلة احلالية، 
ســيكون من خالل فروعهــا الكائنة في كل 
من بــرج التحريــر (احلكومة مــول)، وفي 
مبنــى مجمع الوزارات (مقر وزارة التجارة 
والصناعة)، وفي فرعها في منطقة خيطان 
(مجمع رونا)، وفــي مركز الكويت لإلعمال 
التابع لوزارة التجارة والصناعة في منطقة 
(إشبيلية)، باإلضافة إلى مركز خدمة أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة التابع للهيئة 
العامة للقوى العاملة في منطقة (الصديق)، 
وستكون ساعات العمل في هذه الفروع من 
٨:٣٠ صباحــا حتى ١:٠٠ ظهرا، أما ســاعات 
العمل في مبنى الغرفة الرئيسي الكائن في 

منطقة القبلة شارع عبدالعزيز الصقر ستكون 
من ٨:٠٠ صباحا حتى ٥:٠٠ عصرا، وبشكل 
متواصل، وذلك خدمة ألعضائها وحرصا على 
سرعة إجناز معامالتهم. ووفقا لالشتراطات 
الصحية اخلاصة بالتباعد اجلسدي واحلد 
من التزاحم في أماكن العمل، فإن اســتقبال 
املراجعني ســواء في املبنى الرئيسي أو في 
الفروع املذكورة سيقتصر فقط على أصحاب 
املواعيد املسبقة، التي ميكن حجزها من خالل 
www. (حياك) منصة الغرفــة اإللكترونية

Kuwaitchamber.org.kw. وفي هذا السياق، 
وكإجراء استحدثته الغرفة مؤخرا، يعكس 
اهتمامها مبواكبــة التطورات التكنولوجية 
املتالحقة، ويؤكد حرصها على تلبية املتطلبات 

الدولية اخلاصة بتحسني بيئة األعمال.
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ما أبرز اإلجنازات التي حتققت 
خالل السنة الرابعة من 

التأسيس في قطاع الشؤون 
املالية واإلدارية؟ 

٭ لعل أبرز إجنازات الســنة 
الرابعــة للتأســيس جتســد 
عمق استراتيجية املسؤولية 
االجتماعية للبترولية املتكاملة 
واخلدمــة املجتمعيــة جلعل 
املزيد ممكنــا للكويت. حيث 
كانت لنا احلظوة في احلصول 
على ثقة مجلس الوزراء املوقر 
ملســاندة جهــود الدولــة في 
التعامــل مع جائحــة كورونا 
من خالل تشــييد مركز كيبك 
الطبي في الزور والتعاون مع 
شركة نفط الكويت في تشييد 
مستشفى الكويت امليداني في 

مشرف.
البترولية  حيث أشــرفت 
املتكاملة على تأســيس مركز 
كيبك الطبــي في مطلع العام 
احلالي وهو مبنزلة مستشفى 
ميداني متكامل ومجهز وتصل 
طاقته االستيعابية إلى ١٧٠٠ 
ســرير، وقد سخرت «كيبك» 
كل مواردها وجهودها ملساندة 
جهود األجهزة احلكومية في 
مواجهــة جائحــة ڤيــروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩). 
وقد شهد العمل في املركز 
وتيرة متسارعة ومت إجنازه 
فــي وقت قياســي بتنســيق 
وثيق مع ممثلي وزارة الصحة 
وبجهود جبــارة من اجلميع 
وبإشراف مباشر من الرئيس 
البترول  التنفيذي ملؤسســة 
الكويتية هاشم هاشم والرئيس 
التنفيــذي بالوكالة للشــركة 
الكويتية للصناعات البترولية 

املتكاملة حامت العوضي.
ومت توفير كل التجهيزات 
ملتطلبــات  وفقــا  الطبيــة 
واشــتراطات وزارة الصحة، 
حيث يتضمــن املركز الطبي 
مســتوصفا داخليا ومختبرا 
طبيا وغرفة إنعاش للحاالت 
خاصــا  ومهبطــا  الطارئــة 
العمودية وســكنا  للطائرات 
خاصا منفصال لطاقم األطباء 
واملمرضني وآخر للممرضات 
وغرفا فندقية مجهزة بالكامل 
لضيوف املركز مع خدمة األمن 
علــى مــدار الســاعة وخدمة 

اإلنترنت.
ومنذ صدور قرار مجلس 
الــوزراء رقــم ٤٨٥ بتكليــف 
مؤسســة البتــرول الكويتية 
والشركات التابعة لها تنفيذ 
امليداني،  أعمــال املستشــفى 
مت على الفور تشــكيل فريق 
عمل ضم نخبــة من العاملني 
الكويتيــني مــن شــركة نفط 
الكويت والبترولية املتكاملة 
إلجنــاز العمــل، وذلــك حتت 
إشراف ومتابعة وزارة الصحة 
العامة، وبالتنســيق مع كافة 

جهات الدولة ذات الصلة.
وبدأت األعمــال فعليا في 
٧ أبريــل ٢٠٢٠، حيــث تولت 
البتروليــة املتكاملــة أعمــال 
اإلنشاءات املدنية والتجهيزات 
الفنية املساندة، في حني تولت 
شــركة نفــط الكويت جتهيز 
الطبيــة  األســرة واملعــدات 
املرفقــة وذلك  والتجهيــزات 
اســتنادا الى خبرتها الكبيرة 
في إدارة مستشــفى األحمدي 

على مدى عدة عقود.
وقــد مت فــي هذا الســياق 
جتهيــز الصاالت رقــم ٤ و٥ 
و٦ و٨ وتوفير كل املتطلبات 
لتصبح غرفا متكاملة جاهزة 
الستقبال املرضى تتسع لنحو 
١٢٤٣ سريرا، وهي أكبر طاقة 
اســتيعابية من حيث األسرة 
ألي مستشفى في الكويت، في 
حني بلغت الطاقة الســريرية 
لوحدة العنايــة املركزة ٢٥٠ 
ســريرا، وهــي بدورهــا أكبر 
طاقة استيعابية على مستوى 
الكويت، كما مت إنشــاء مبنى 

٤ سنوات مرت على تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة «كيبك» لتحتل مكانة بارزة بني شركات القطاع النفطي املنضوية أسفل مؤسسة البترول الكويتية، ال زالنا نستذكر اليوم الذي صدرت خالله املوافقة 
على تأســيس هذا الكيان العمالق ووضع اللبنة االولى النتقال املشــاريع الضخمة املتمثلة في مجمع الزور النفطي املتكامل، الذي يضم مجمعا للتكرير (مصفاة الزور) ومرافق دائمة الستيراد الغاز الطبيعي املسال ومجمعا 
للبتروكيماويات املتكامل مع املصفاة، وتقع جميعها في موقع جغرافي واحد، ما يساعد الشركة على حتقيق أقصى قدر من التكامل والتناغم بني هذه املشاريع الكبرى من تقاسم للبنية التحتية واستغالل املرافق والوحدات 
املشتركة وتبادل املنتجات الرئيسية والثانوية في ما بينها. تقف اليوم الشركة بعد مرور هذه السنوات القليلة على اعتاب العام اجلديد ٢٠٢١ وهي أكثر ثقة وتفاؤل مع بدء تشغيل مصفاة الزور االكبر في العالم وبطاقة تكريرية 
تقدر بنحو ٦١٥ ألف برميل يوميا، إذ يقول نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية واإلدارية في «كيبك» محمود أبل إن الشركة حققت اجنازات كبيرة في مجال األداء املالي، واملوارد البشرية واخلدمات املساندة خالل السنة 
الرابعة من التأســيس أثمرت في احداث نقلة نوعية لألداء، ووفقا خلطة التوظيف ومتاشيا مع استكمال مشاريع الشركة، نتوقع أن يصل مجموع القوى العاملة إلى نحو ٢٠٠٠ وظيفة بحلول ٢٠٢٢ لتشمل موظفي عمليات 
تشغيل مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي املسال. ويوضح أبل أن «البترولية املتكاملة» قامت بدور ملموس في مجال اخلدمة املجتمعية في خضم جائحة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
على تعزيز قدرة وزارة الصحة على مواجهة تداعيات الوباء من خالل استحداث مركز طبي جديد لالستخدام كمحجر للحاالت املصابة واملشاركة مع شركة نفط الكويت في بناء وجتهيز املستشفى امليداني في منطقة مشرف، 
مشيرا الى ان اجلائحة أظهرت التقدم التقني العالي للبترولية املتكاملة حيث انتقلت لبيئة العمل االفتراضي مبرونة وسالسة كبيرة مكنتها من ادارة األعمال وعقد االجتماعات عن بعد. ويؤكد أن «كيبك» تتميز بثقافة عمل فريدة 

ترتكز على التواصل الداخلي القوي والتزام عالي بقيم العمل املؤسسية ورؤية عمل مشتركة، وفي لقائنا التالي نتعرف أكثر على اجنازات مديرية الشؤون املالية واإلدارية خالل السنة الرابعة للتأسيس، وفيما يلي التفاصيل:

أثناء عملنــا الدؤوب لضمان 
استمرارية األعمال. هذا، وقد 
اســتمر العمــل في مشــاريع 
الشركة العمالقة دون توقف 
على الرغــم من وجود بعض 
التــي واجهــت  الصعوبــات 
الشــركة واملقاولــني نتيجــة 
اجلائحــة، وعلــى الرغــم من 
الظروف االستثنائية كان هناك 
تقدم في سير أعمال املشاريع 

العمالقة.

ما إجنازاتكم في مجال املوارد 
البشرية والتوظيف؟ 

٭ بلغت نســبة التكويت في 
الشركة نحو ٩٣٪ حتى نهاية 
شهر ســبتمبر ٢٠٢٠، ويصل 
عدد موظفي البترولية املتكاملة 
حتــى اآلن الــى ١١٩٦ موظفا، 
ونتطلع لشغل الشواغر املتاحة 
لعــدد ١٩٣ من خــالل اعالنات 
الشواغر حلديثي التخرج من 
حملة البكالوريوس والدبلوم 
وذوي اخلبرة من خالل إعالنات 
الداخلــي وإعالنــات  النقــل 
حديثي التخرج وذوي اخلبرة 

اخلارجية.
التوظيف  ووفقــا خلطــة 
ومتاشيا مع استكمال مشاريع 
الشــركة، نتوقــع أن يصــل 

الشــركة تقنــني  اســتطاعت 
وترشيد املصروفات التشغيلية 
والرأســمالية ومبا يقارب ٣٦ 
مليون دينار، ومازالت الشركة 
تعمل جاهدة على وضع خطط 
التقنني والترشيد ومبا ال يؤثر 
على الصحة والسالمة والبيئة 
وســير األعمــال والتشــغيل 

املرتقب.
الســنة  وأطلقنــا خــالل 
الرابعة عدة مشــاريع تقنية 
عالية أظهرت التقدم السريع 
والعالــي للبترولية املتكاملة 
في مجال تقنية املعلومات ومت 
تطبيق حلول إلدارة التهديدات 
والثغرات لألمن الســيبراني، 
كما مت تطبيق خدمة الكمبيوتر 
االفتراضي عن طريق الهاتف 
الذكي واجلهاز اللوحي والتي 
متكن املوظفني من الدخول على 
كافة تطبيقات الشركة املخولة 
لهم من أي موقع خارج الشركة، 
واعتمــاد دراســة مشــروع 
 Manufacture Operations
Management System اخلاص 
بــإدارة تشــغيل املصفــاة و

LNGI، وأيضا تطبيق اخلطة 
الرقمية لكيبك عن طريق متكني 
املوظفني من العمل عن بعد في 
املنزل جراء جائحة كوفيد- ١٩ 

مجمــوع القــوى العاملة إلى 
نحو ٢٠٠٠ وظيفة بحلول العام 
٢٠٢٢ لتشمل موظفي عمليات 
تشغيل مصفاة الزور ومجمع 
ومرافــق  البتروكيماويــات 
استيراد الغاز الطبيعي املسال.

ما اإلجراءات التي قامت بها 
الشركة لترشيد اإلنفاق؟

٭ فيما يخص النشاط املالي 
فقد قامت البترولية املتكاملة 
بتشكيل جلنة لتقنني وترشيد 
املصروفات وتعظيم اإليرادات 
والهدف منها وضع املبادرات 
املقترحــة لتقنــني وترشــيد 
املصروفات وتعظيم اإليرادات. 
فعلى الرغم من عدم تشــغيل 
املصفــاة والوحــدات الدائمة 
ملنشآت استيراد الغاز الطبيعي 
املســال وعدم وجود إيرادات 
تذكــر، اال أن الشــركة عملت 
جاهدة على وضع العديد من 
املبادرات والتي ســاهمت في 
تقنــني وترشــيد املصروفات 
خالل السنوات السابقة حفاظا 
منها على الوضع املالي للشركة 
واملتماشية مع السياسة العامة 
ملؤسســة البتــرول الكويتية 
خاصة في ظل الظروف الراهنة. 
اللجنــة  خــالل  ومــن 

والظروف االســتثنائية التي 
متر بها البالد والعالم بأسره.

كيف تخططون لتأهيل املوارد 
البشرية؟ 

٭ اتخذت «البترولية املتكاملة» 
على عاتقها منذ إعالن تأسيسها 
توفير أفضل الفرص للتطوير 
املهني للعاملني املنضمني إليها، 
لذلك تسعى الشركة إلى توفير 
أكثر فــرص تطويرية ممكنة 
الكويتيــة  العاملــة  للقــوى 
واالرتقاء بها إلى املســتويات 
العامليــة الســيما فــي وجود 
 Processing) وحدات معاجلة
Facilities) حديثــة ومتطورة 
املصفــاة  مشــروعي  فــي 
والبتروكيماويات والتي متثل 
فرصا فريدة الكتساب اخلبرة 
والتطوير، عالوة على توفير 
الــدورات التدريبية املطلوبة 
لكل تخصص وحسب خطط 
التطوير الشخصية للعاملني 
الفتــرة املاضيــة  وشــهدت 
العديــد مــن ورش  تنظيــم 
العمــل والبرامــج التدريبية 
للموظفــني فــي «البتروليــة 
املتكاملــة» خاصــة حلديثي 
التعيــني منهــم للتعرف على 
مشاريع الشركة وآليات العمل 
املختلفة إلى جانب قواعد وقيم 

سلوك العمل.
كما تسعى الشركة للتغلب 
على التحديــات وتعمل على 
تضافر اجلهود لإلســراع في 
عملية تشغيل مصفاة الزور 
والوحدات الدائمة للغاز املسال 
ملــا لها مــن تأثيــر وانعكاس 
إيجابــي على الوضــع املالي 
واالقتصادي والبيئي للكويت 

احلبيبة.

نود التعرف أكثر على خططكم 
التدريبية لصقل مهارات 

العاملني لالرتقاء بأدوات العمل 
والنهوض بالشركة؟

البتروليــة  ٭ نحظــى فــي 
املتكاملــة بعاملــني متميزين 
ذوي مهــارات عاليــة وخبرة 
متنوعة ضمن أســرة العمل، 
خاصــة أن لشــركتنا توجها 
رئيسيا وثابتا منذ انطالقتها 
يهدف إلى استقطاب الكفاءات 
الوظيفية سواء من اخلبرات 
أو من أبنائنا الشباب حديثي 
التخرج، ونظرا ألهمية الدور 
الذي يلعبــه العاملون لدينا 
سواء كان في مرحلة تأسيس 
الشركة من خالل بناء املشاريع 
ووضع األســس واإلجراءات 
املنظمة للعمل أو على صعيد 
التشغيل املرتقب للمنشآت إذ 
اعتمدنا استراتيجية وخططا 

فاعلة لتطوير العاملني.
وامتــد ذلــك إلــى توقيع 
اتفاقيات مبســتويات عاملية 
مع الشركات املتخصصة ذات 
صلة بالقطاع النفطي، ومنها 
االتفاقية املبرمة مع شركة بي 
بي البريطانية لتقدمي اخلدمات 
الفنيــة لكل من مصفاة الزور 
واملرافق الدائمة الستيراد الغاز 
املسال ومجمع البتروكيماويات 
املتكامــل ومذكرة التفاهم مع 
شــركة هانوييــل األميركيــة 
لتعزيــز تقنيــات مبتكــرة 
لعمليات مجمع الزور النفطي، 
فبموجب االتفاقية مع شركة 
(بي بي) مت توفير فريق عمل 
إداري لتقــدمي االستشــارات 
والدعــم واملعلومات وأفضل 
والتطبيقــات  املمارســات 
للبتروليــة املتكاملة لضمان 
جاهزيــة أصولها للتشــغيل 
املرتقب واســتقرار عملياتها 
التشــغيلية فيمــا بعــد، كما 
ستوفر هذه االتفاقية خبرات 
ميكــن  متخصصــة  فنيــة 
االستعانة بها إذا ما استدعت 
لتحقيــق  وذلــك  احلاجــة، 
التميز التشغيلي ورفع كفاءة 

العمليات املنشودة.

 (
على تعزيز قدرة وزارة الصحة على مواجهة تداعيات الوباء من خالل استحداث مركز طبي جديد لالستخدام كمحجر للحاالت املصابة واملشاركة مع شركة نفط الكويت في بناء وجتهيز املستشفى امليداني في منطقة مشرف، 

سكن خاص للطاقمني الطبي 
والتمريضي والعمال الفنيني.

هل أثرت اجلائحة على سير 
العمل أو تسببت بأي عطل أو 

تأخير؟ 
٭ علــى الرغم من أن جائحة 
كورونــا أثــرت علــى العالم 
بأســره والكويــت مبــا فيها 
الكويتية للصناعات  الشركة 
اال أن  املتكاملــة  البتروليــة 
البتروليــة املتكاملــة قامــت 
التكنولوجيــا  باســتخدام 
ملتابعة سير العمل واستخدام 
تطبيقات العمل عن بعد حيث 
مت االنتقــال لواقع عمل جديد 
بصورة سلسة وميسرة بفضل 
املكتب االفتراضي،  تطبيقات 
وجنحت «كيبك» في التكيف 
العمــل اجلديــد  مــع واقــع 
بشــكل ســريع ومبتكر وكان 
للتكنولوجيا الدور األساسي 
في هذه العملية وخصوصا في 
متكني موظفينا الذين يعملون 
عن بعد من البقاء على تواصل 

دائم.
وقد اســتطاع عــدد كبير 
مــن موظفــي كيبــك العمــل 
عــن بعــد على خــالل فترات 
احلظر اجلزئي والكلي، وذلك 

محمود أبل لـ «األنباء»: ألفا موظف في «كيبك» محمود أبل لـ «األنباء»: ألفا موظف في «كيبك» محمود أبل لـ «األنباء»: ألفا موظف في «كيبك» محمود أبل لـ «األنباء»: ألفا موظف في «كيبك» محمود أبل لـ «األنباء»: ألفا موظف في «كيبك» محمود أبل لـ «األنباء»: ألفا موظف في «كيبك» محمود أبل لـ «األنباء»: ألفا موظف في «كيبك» محمود أبل لـ «األنباء»: ألفا موظف في «كيبك» محمود أبل لـ «األنباء»: ألفا موظف في «كيبك» 
بحلول بحلول بحلول ٢٠٢٢٢٠٢٢.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبًا.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبا.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبا.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبا.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبا.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبًا.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبا.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبًا.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبًا.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبًا.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبا.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبا.. وتشغيل مشاريع «الزور» قريبًا

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية واإلدارية في الشركة: نتطلع لشغل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية واإلدارية في الشركة: نتطلع لشغل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية واإلدارية في الشركة: نتطلع لشغل ١٩٣١٩٣ وظيفة شاغرة قريباً من حديثي التخرج وظيفة شاغرة قريباً من حديثي التخرج وظيفة شاغرة قريباً من حديثي التخرج وظيفة شاغرة قريبا وظيفة شاغرة قريبا وظيفة شاغرة قريباً من حديثي التخرج وظيفة شاغرة قريباً من حديثي التخرج وظيفة شاغرة قريباً من حديثي التخرج وظيفة شاغرة قريباً من حديثي التخرج وظيفة شاغرة قريبا وظيفة شاغرة قريبا وظيفة شاغرة قريباً من حديثي التخرج

موقع جديد للشركة
في «األحمدي» 

٨ عقود ضخمة
 في السنة الرابعة

مصفاة الزور

مرفق استيراد الغاز الطبيعي املسال

مجمع البتروكيماويات

أشار محمود أبل إلى أن شركة «كيبك» اختارت 
موقعا جديدا للمقر الرئيســي للشركة في مدينة 
األحمدي، أما في الفترة احلالية فسنســتمر في 
استئجار مكاتب في مجمع أولومبيا لتكون مقرا مؤقتا 
للشركة يضم اإلدارة الرئيسية واخلدمات املساندة، 
أما بالنسبة للدوائر الفنية واملعنية باملشاريع كدائرة 
املشاريع الكبرى ودائرة العمليات ودائرة الصيانة 
واخلدمات األخرى ذات الصلة فسيستمر مكانها 
في منطقة الزور، كما أن الشــركة تسلمت العديد 
من املباني في منطقة الزور من املقاولني الرئيسيني 
ومت جتهيزها وتأثيثها ونقل العاملني ملقرات عملهم 

اجلديدة وفقا للخطط املوضوعة.

ذكر محمود أبل أن «كيبــك» حققت عددا من 
االجنازات األخرى متثلت في توقيع عقود كبرى 

خالل السنة الرابعة وهي:
١ - عقد خدمــات صيانة الكهرباء واآلالت الدقيقة 

ملصفاة الزور.
٢ - عقد خدمات الصيانة ملصفاة الزور لقطاع رقم-١ 

وقطاع رقم-٢.
٣ - عقد لصيانة ودعــم أجهزة التحكم اآللية في 
مصفاة الزور ومرافق استيراد الغاز الطبيعي املسال.

٤ - عقد لتأجير النقليات.
٥ - عقد مشروع إدارة عمليات التزويد واملشتريات 

.(Smart Supply)
٦ - عقد خلدمات احلراسة ملباني الشركة.

٧ - عقد إلدارة مخازن ومستودعات الشركة.
٨ - عقــد خدمات مراقبة حالة املعدات الــــدوارة 
ملـــصفاة الزور ومرافق استيراد الغاز الطبيعي 

املسال.
باإلضافة الى العديد من العقود األخرى اخلدماتية 
والتي كانت تقدمها الشركات األخرى الزميلة مشكورة 

للبترولية املتكاملة.

ستقوم مصفاة الزور مبعاجلة ٦١٥ ألف برميل 
من النفط اخلام يوميا إلنتاج منتجات بترولية ذات 
قيمة عالية وزيت وقــود منخفض الكبريت، ومت 
تصميــم املصفاة ملعاجلة النفوط الثقيلة مع إعادة 
تدوير واســتخدام كل مخلفات املاء تقريبا، والتي 
ميكن ترقيتها إلى مصفاة حتويل كاملة، وحتتوي 
 (ARDS) املصفاة على أكبر ٦ وحدات للتقطير اجلوي
في العالم ووحدات إزالة الكبريت ذات الكفاءة العالية 

بنسبة استرداد ٩٩٫٩٪.

يعد مشروع استيراد الغاز الطبيعي املسال األول 
من نوعه في الكويت، لتلبية احتياجات السوق احمللي 
املتزايدة من الوقود النظيف (الغاز الطبيعي) لتوليد 
الطاقة الكهربائية، إضافة إلى احتياجات مستهلكني 
آخرين للغاز الطبيعي كمصافي النفط والصناعات 
البتروكيماوية، وسيكون مرفق استيراد الغاز الطبيعي 
املسال مسؤوال عن استيراد وتبخير الغاز الطبيعي 
حتى ٣٠٠٠ طن من الغاز املسال يوميا، كما يعتبر 
أكبر مشــروع من حيث الســعة التخزينية للغاز 

الطبيعي املسال وتصديره إلى العالم.

سيقوم مرفق البتروكيماويات بتصنيع منتجات 
بتروكيماوية أساسية بطاقة سنوية تبلغ ٢٫٧٦١ كيلو 
طن سنويا من املواد العطرية والبولي بروبلني، ومن 
أهداف املشروع زيادة قيمة املنتجات الهيدروكربونية 
في الكويت، وتوريد البنزين إلى الســوق احمللية 
وتقدمي منتج جديد والوصول إلى أســواق جديدة 
(البولي- بروبلني)، وزيــادة إنتاج البولي بروبلني 
في الكويت والعطريات بنسبة ١٠٠٠٪ و٢٠٠٪ على 
التوالي، فضال عن إمداد مصنع الستيرين بالبنزين 

وتعظيم التكامل مع املصافي القائمة.

أجرى اللقاء: أحمد مغربي

مشاريع الشركة

جلنة تقنني املصروفات جنحت في ترشيد ٣٦ مليون دينار.. ونعمل جاهدين لوضع خطط جديدة 
رغم «كورونا» جنحت الشركة في تنفيذ املشاريع بدون تأخير وهناك تقدم ملحوظ بسير األعمالاتفاقية مع «بي بي» و«هانوييل» لتوفير فريق عمل إداري لتقدمي االستشارات والدعم واملعلومات

الشركة توفر أفضل فرص لتطوير العاملني املنضمني إليها واالرتقاء بها إلى املستويات العاملية
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«الوطني» ُيطلق خدمة تقسيم الفاتورة

يحــرص بنــك الكويت 
تقــدمي  علــى  الوطنــي 
أحــدث اخلدمات املصرفية 
الرقمية لعمالئه مبا يلبي 
احتياجاتهــم وتطلعاتهــم 
من خالل قنــوات الوطني 
اإللكترونية املتنوعة والتي 
يأتــي بصدارتهــا خدمــة 

الوطني عبر املوبايل.
ويواصــل «الوطنــي» 
حتديث خدمات برنامج خدمة 
الوطني عبر املوبايل لتلبية 
احتياجــات عمالئــه أثناء 
حياتهــم اليومية وخاصة 
من شريحة الشباب، حيث 
أطلق البنك خدمة تقســيم 
الفاتــورة اجلديــدة والتي 
تتيح ملستخدمي البرنامج 
تقسيم قيمة فاتورة الدفع 
بني مجموعة من األفراد من 
خالل برنامج خدمة الوطني 

عبر املوبايل.
ومتكــن خدمة تقســيم 
الفاتورة اجلديدة العمالء من 
إرسال رابط إلى مجموعة من 
األفراد ولغاية ٢٠ شخصا 
واختيــار طريقــة تســلم 
الرابط عن طريق رســالة 
نصيــة أو بريد إلكتروني، 
وذلك علــى مدار الســاعة 

طوال أيام األسبوع. 

وتطلعاتهــم والتــي نعمل 
علــى تلبيتها عــن طريق 
إطــالق خدمــات مصرفية 
رقمية متطــورة وحتديث 
اخلدمات املتوافرة ببرنامج 
خدمة الوطني عبر املوبايل 
ســعيا منــا لكــي تصبــح 
حياتهم اليومية أكثر راحة. 
وأشــارت الشعيبي إلى 
أن شريحة الشــباب تأتي 
بصــدارة شــرائح العمالء 

مناسبة لتقسيم التكاليف 
فيما بينهم بشــكل ســلس 

للغاية.
وأضافــت الشــعيب: ال 
نتوقف عــن تطوير خدمة 
الوطني عبر املوبايل لتوفير 
خدمــات رقميــة متطورة 
جلميع عمالئنا على اختالف 
شرائحهم وأمناط حياتهم 
مبا يثري جتربتهم املصرفية 
ويسمح لهم بالدفع وحتويل 
األموال وإمتام كل معامالتهم 
املصرفية بسرعة وسهولة 
في أي وقت ومن أي مكان 
دون احلاجة لزيارة الفرع.

هــذا، وبإمــكان عمــالء 
الوطني القيام بالعديد من 
املعامــالت املصرفيــة بكل 
ســهولة وراحــة من خالل 
خدمة الوطني عبر املوبايل، 
ومن أبــرز املعامالت التي 
ميكن إمتامها من خالل هذه 
اخلدمــة: حتويــل األموال 
محليا ودوليا، خدمة الوطني 
الســريع، خدمــة  للدفــع 
املدفوعــات اإللكترونيــة، 
إضافة مستفيدين، زيادة حد 
التحويل الشهري، االطالع 
على املعامــالت املصرفية، 
سداد مســتحقات البطاقة 

االئتمانية.

التي يوليها الوطني اهتماما 
كبيرا ويســعى إلى توفير 
خدمات رقمية ووسائل دفع 
متطورة تواكــب تفاصيل 
اليوميــة وتلبي  حياتهــم 
املتفردة عن  احتياجاتهــم 
غيرهم بســهولة وســرعة 
تتناســب وطبيعــة تلــك 
الشــريحة التــي متيل إلى 
قضاء األوقات في جتمعات 
مــا يجعل اخلدمة اجلديدة 

على برنامج خدمة الوطني عبر املوبايل

هالة الشعيبي

وتتيــح اخلدمة تســلم 
األموال من مجموعة أفراد 
من عمــالء الوطني أو من 
عمالء باقي البنوك احمللية 
بطريقة ســهلة وآمنة عن 
طريــق شــبكة كــي نــت، 
حيث تتــم التحويالت من 
إلى  احلســابات املصرفية 
الوطني من  حساب عمالء 
مســتخدمي برنامج خدمة 
الوطني عبــر املوبايل في 

الوقت نفسه.
املناســبة، قالت  وبهذه 
مديــر إدارة جودة اخلدمة 
الرقميــة في بنــك الكويت 
الشــعيبي:  الوطني، هالة 
عمالئنــا  مــع  نتواصــل 
ونتعرف على احتياجاتهم 

.. وفي تقرير للبنك:  أسوأ تداعيات
«كورونا»  على االقتصاد املصري.. انتهت

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي انــه على 
الرغــم من تداعيــات جائحة 
ڤيروس كوفيد-١٩، كشــفت 
األرقام األولية عن منو الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي ملصر 
بنسبة ٣٫٦٪ في السنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ (يوليو-يونيو) 
مقابل ٥٫٦٪ في العام السابق. 
وأدت إجــراءات اإلغالق التي 
مت تطبيقها الحتواء تفشــي 
اجلائحة إلى تسجيل انكماش 
بنسبة ١٫٧٪ في الربع الثاني من 
٢٠٢٠ (الربع األخير من السنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩) مقابل ٥٪ 
في الربع األول من ٢٠٢٠، هذا 
إلى جانب زيادة معدل البطالة 
إلى ٩٫٦٪ في الربع الثاني من 
٢٠٢٠ (مقابل ٧٫٧٪ في الربع 

األول من ٢٠٢٠).
مــن جهة أخــرى، ال تزال 
بعض املؤشرات االقتصادية 
الرئيسية تظهر على حتقيق 
انتعاش تدريجي، مما يشير 
إلى أن أسوأ تداعيات اجلائحة 
علــى االقتصاد املصــري قد 
تكــون انتهت. وكان مؤشــر 
مديري املشــتريات الرئيسي 
قد اتخــذ اجتاهــا تصاعديا، 
مرتفعا إلــى ٥١٫٤ في أكتوبر 
(بالقرب من أعلى مستوياته 
املســجلة في ٦ أعوام) مقابل 
٥٠٫٤ في سبتمبر، بعد أن بلغ 
في املتوسط ٤٩٫٨ و٣٨٫٣ في 
الربعــني الثالــث والثاني من 
٢٠٢٠ على التوالي. وتشــير 
أحدث قراءات املؤشــر أيضا 
إلى استمرار حتسن األوضاع 
فــي الربع الرابع مــن ٢٠٢٠. 
وهناك مؤشر آخر يتمثل في 
انخفاض معــدل البطالة إلى 
٧٫٣٪ فــي الربــع الثالــث من 
٢٠٢٠، ممــا يعكــس اقتــراب 
عودة األنشطة التجارية من 
مستوياتها االعتيادية في ظل 
التخفيف التدريجي لإلجراءات 

االحترازية.
ونتيجــة لذلــك، توقــع 
التقريــر أن يتحســن النمــو 
اعتبارا من النصف األول من 
العام املقبل على خلفية آمال 
طــرح اللقاحات بنهاية العام 
احلالي. إال أنه من املتوقع أن 
يشهد منو االقتصاد املصري 

يونيــو، أي أقل هامشــيا من 
املستوى املستهدف. ووصل 
مســتوى العجــز املالــي إلى 
نحــو ٧٫٩٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي، متراجعا من ٨٫٢٪ 
مــن الناجت احمللــي اإلجمالي 
في الســنة املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ 
وذلك الرغم من تأثير اجلائحة 
على أوضــاع املاليــة العامة 
في النصــف األول من ٢٠٢٠. 
وبلغت نسبة الدين العام إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي ٨٧٪ في 
السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩، مقابل 
٩٠٫٤٪ و١٠٨٪ فــي الســنتني 

املاليتني السابقتني.
املالية  وبالنسبة للســنة 
٢٠٢١/٢٠٢٠، تستهدف احلكومة 
خفض عجــز ميزانياتها إلى 
مســتويات أقــل تصــل إلــى 

امليزانيــة ال تتبــع  بيانــات 
بالضــرورة اجتاها سلســا، 
هــذا باإلضافة إلى اســتمرار 
حالة عدم اليقني جتاه انتهاء 

اجلائحة.
كما استمرت االحتياطيات 
األجنبية ملصر في التحســن 
للشهر اخلامس على التوالي 
بدعــم من توجــه مصر نحو 
تأمني املزيد من املصدات املالية 
وتسارع وتيرة تدفقات رؤوس 
األموال الذي شهدناه مؤخرا. 
إذ ارتفعت االحتياطيات بنحو 
٧٩٥ مليون دوالر تقريبا في 
أكتوبر ٢٠٢٠ لتصل إلى ٣٩٫٢ 
مليار دوالر، مقابل ٣٦ مليار 
دوالر في مايو حينما تراجعت 
إلــى أدنى مســتوياتها خالل 

ذروة تفشي اجلائحة.

٧٫٥٪ مــع حتقيــق فائــض 
أولي مستهدف بنسبة ٠٫٥٪. 
وأظهرت النتائج املالية لألربعة 
أشهر األولى من السنة املالية 
احلاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠ (يوليو 
- أكتوبر) تسجيل امليزانية 
لعجز إجمالي بنســبة ٢٫٦٪ 
تقريبــا مــن النــاجت احمللــي 
اإلجمالي علــى خلفية زيادة 
اإليرادات بنســبة ١٨٪ (على 
أساس ســنوي) فيما يعزى 
بصفة رئيســية إلــى الزيادة 
السنوية لإليرادات الضريبية 
بنســبة ١٣٫٤٪. ويعتبــر هذا 
األمر من املؤشرات اإليجابية 
املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠  للســنة 
وإن كان مــن الســابق ألوانه 
استخالص استنتاجات مؤكدة 
على أساس تلك النتائج، ألن 

٢٫٦٪ عجز امليزانية من الناجت احمللي اإلجمالي في ٤ أشهر
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املزيد من التراجع ليصل إلى 
حوالي ٢٫٥٪ في السنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ قبــل أن يتعافــى 
بقــوة إلــى حوالــي ٥٪ على 
املدى املتوسط، وذلك بفضل 
التزام السلطات باإلصالحات 
االقتصادية واســتمرار دعم 

صندوق النقد الدولي.
اإلصالحات املالية

وأشار التقرير الى ان مصر 
واصلت ضبط أوضاع املالية 
العامة عبر تطبيق مجموعة 
من التدابير املالية مبا في ذلك 
الضرائب (من خالل توسيع 
القاعــدة الضريبيــة بصفــة 
رئيسية) وإصالح هيكل الدعم، 
ليبلغ الفائض األولي ١٫٨٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي بنهاية 

٤٫٥٪ معدل التضخم خالل أكتوبر٢٧٫٨ مليار دوالر حواالت املصريني باخلارج
قال تقرير «الوطني» ان ميزان احلســاب اجلاري ال يزال واقعا حتت 
الضغوط على الرغم من حتســن بعض املؤشرات اخلارجية. إذ ارتفعت 
عائدات قناة الســويس من ٤٧٠٫٧ مليون دوالر في سبتمبر إلى ٤٩٠٫٢ 
مليــون دوالر في أكتوبر، فيما يعد أعلى من عائدات شــهر فبراير قبل 
تفشي اجلائحة والتي بلغت ٤٥٨٫٢ مليون دوالر. وبالنسبة للسنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩، ارتفعت حواالت املصريني العاملني في اخلارج بنسبة ٣٣٫٧٪ 
على أساس سنوي لتصل إلى ٢٧٫٨ مليار دوالر، فيما يعتبر أعلى مستوياتها 
على اإلطالق، مقابل ٢٥٫٢ مليار دوالر في العام السابق. وقد يعود السبب 
في ذلك على األرجح إلى اندفاع املصريني إلى حتويل مدخراتهم من اخلارج 
نظرا حلالة عدم اليقني التي تخيم على مســتقبل أسواق العمل في دول 

مجلس التعاون اخلليجي. 

ذكر التقرير أنه منذ بداية تطبيق إصالحات االقتصاد الكلي في أواخر ٢٠١٦، 
اتخذ التضخم في احلضر اجتاها هبوطيا مما جعل مصر واحدة من الدول القليلة 
التي شــهدت مثل هذا التراجع الشديد في معدل التضخم (من حوالي ٣٣٫١٪ في 
يوليو ٢٠١٧) خالل فترة قصيرة نسبيا. إال أن هذا االجتاه عرضة لبعض التقلبات 
بسبب العوامل املوسمية وغيرها من العوامل األخرى. فخالل أكتوبر على سبيل 
املثال، ارتفع معدل التضخم إلى ٤٫٥٪ على أساس سنوي مقابل ٣٫٧٪ على أساس 
ســنوي في سبتمبر نتيجة لزيادة أسعار اخلضراوات والتعليم واخلدمات. كما 
زاد معدل التضخم األساســي إلى ٣٫٩٪ على أساس سنوي في أكتوبر، مرتفعا 
من ٣٫٣٪ على أســاس سنوي في سبتمبر. وقد يواصل التضخم ارتفاعه خالل 
األشهر املقبلة في ضوء الزيادة األخيرة في رسوم الطاقة وإمكانية زيادة الطلب 

مع تخفيف التدابير االحترازية.

stc تطلق عروضًا على سلسلة هواتف 
١٢ iPhone الذكية

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، عــن إطــالق 
 iPhone سلســلة هواتف ١٢
الذكيــة األكثــر طلبــا حول 
العالــم، وذلك ضمــن باقات 
Always ON الصوتية للدفع 
اآلجل. وتوفــر stc لعمالئها 
احلاليــني واجلــدد باقاتهــا 
احلصرية مع مزايا إضافية 
 iPhone ١٢ هواتــف  علــى 
اجلديــدة، مــزودة بتقنيات 
٥G عالية السرعة واملدعومة 
بشبكة ٥G. ويشتمل العرض 
املقدم من stc على تشــكيلة 
هواتف ١٢ iPhone اجلديدة، 
iPhone ١٢ Pro مبا في ذلك و

 iPhone ١٢ Pro Max وiPhone
mini ١٢ iPhoneو ١٢، لتقــدم 
جتربة ٥G الفريدة من نوعها. 
وبفضل التصميم اجلديد كليا، 
 ١٢ iPhone تتميــز هواتــف
بأنظمة كاميرا جديدة ال مثيل 
 Super Retina لها، وشاشات
XDR من اجلانب إلى اجلانب 

لتجربة مشاهدة غامرة.
فضــال عــن ذلــك تتمتع 
مــن  اجلديــدة  الهواتــف 
جديــدة،  Apple مبميــزات 
حيث حققت الشــركة قفزة 
كبيــرة فيما يتعلــق مبتانة 
الغطاء األمامي املعزز بدرع 
 ،Ceramic Shield السيراميك

ورقاقة Bionic A١٤، باعتبارها 
أسرع رقاقة في هاتف ذكي.

كما قامت شركة stc بإطالق 
برنامــج stc Trade In والذي 
ميكــن العميل من اســتبدال 
جهاز iPad أو iPhone القدمي 
بجهــاز ١٢ iPhone اجلديــد. 
حيث ميكن للعمالء التوجه 
ألحــد أفــرع stc املخصصة 
لذلك واستبدال اجلهاز القدمي 
بجهاز ١٢ iPhone اجلديد كليا. 
وستتم إضافة قيمة اجلهاز 
القدمي فــورا وبكل ســهولة 
وأمــان علــى خــط stc لدى 
احلصول على اجلهاز اجلديد.

وميكن للعمالء احلصول 
على هواتف iPhone اجلديدة 
مــن ٢٠ اجلاري، الســيما ان 
الهواتــف  علــى  الطلبــات 
اجلديدة من stc انطلقت في 

١٣ نوفمبر.
املناســبة، قــال  وبهــذه 
ناصــر الســعدون، الرئيس 
التنفيــذي لقطــاع مبيعات 
األفراد في stc: سعداء باإلطالق 

 iPhone الرسمي لسلسلة ١٢
في الكويت. ومتثل الشراكة 
 ،Apple مع شركات رائدة مثل
قوة دافعة متكن stc من توفير 
أحــدث املنتجات مــن خالل 
عروض مصممــة خصيصا 

لتعزيز جتربة املستخدم.
وأضــاف: تتميز عروض 
stc احلصرية بأنها مدعومة 
بتقنية فائقة السرعة لشبكات 
اجليل اخلامس ٥G األوســع 
انتشارا على مستوى الكويت. 
ويأتي هذا اإلطالق بناء على 
التزامنــا بتوفيــر كل ما هو 
جديــد في عالــم االتصاالت 

عالية السرعة.
وأضاف: حرصا منا على 
ضمان سهولة الوصول إلى 
جميــع منتجاتنا وخدماتنا، 
ميكن للعمالء االستفادة من 
هذا العــرض احملــدود عبر 
زيارة أحد فــروع stc أو من 
خالل موقعنا على اإلنترنت 
أو   (www.stc.com.kw)

.mystc بتحميل تطبيق

ضمن باقات Always ON الصوتية للدفع اآلجل

للعامني ٢٠١٨ و٢٠١٩.. وفي إطار تعزيز التزامه نحو مساهميه وعمالئه

ناصر السعدون

«املركز» يطلق تقريره الثاني لالستدامة.. 
لتعزيز الشفافية واملسؤولية جتاه العمالء

املالــي  املركــز  أصــدر 
الكويتــي (املركــز) «تقرير 
الذي  الثانــي،  االســتدامة» 
يتناول فيه أداء «املركز» عبر 
مختلف أنشطته للفترة بني 
العامــني ٢٠١٨ و٢٠١٩، وذلك 
فــي إطــار التزامه الراســخ 
بتعزيز مبادئ االستدامة في 
ممارســة أعماله، األمر الذي 
يعكــس مســؤوليته جتاه 
مســاهميه وعمالئــه وفرق 

عمله واملجتمع ككل.
وأوضــح «املركــز» فــي 

بيــان صحافي، أنه اســتكماال ملا مت تطبيقه 
في التقرير األول، فقد متت صياغة التقرير 
وفقا ألحدث املعايير الدولية لتقارير االستدامة 
املوضوعــة من قبل «املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير»، وذلك بهدف إبراز مساهمات «املركز» 
في حتقيق األهداف العاملية. كما أن التقرير 
يتوافق بشكل وثيق مع أهداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة (SDGs)، إلى جانب خطة 
التنمية الوطنية للكويت (KNDP)، ومؤشرات 

بورصة الكويت عن االستدامة.
وأكد «املركز» في تقريره الثاني لالستدامة 
على التزامه املستمر بقياس وتقييم أدائه في 
مجال االستدامة، واإلفصاح بشفافية عن كل 
النتائج إلى األطراف املعنية داخل الشــركة 
وخارجهــا. وتأتي جهود «املركــز» لتطوير 
تقريره اخلاص باالستدامة انطالقا من حرصه 
على تعزيز ريادته في تطبيق استراتيجيات 
وممارسات مسؤولة عبر أنشطته، وتشجيع 
الشــركات األخرى على تطبيق املمارســات 
املستدامة. وعلى الرغم من أنه ال يوجد هناك 
أي إلزام لالمتثال لهذا التقرير، إال أن مبادرة 
«املركز» إلصداره تعكس حرصه على أخالقيات 
العمل واتباع أفضل املمارسات، وإميانه بأن 
تأثير أنشطته ال يقتصر على الشركة فحسب، 
بل ميتد ليشــمل مختلف األطــراف املعنية، 

واملجتمعات التي يعمل فيها.
وفي هذا الســياق، قالت 
نائب أول للرئيس - شؤون 
املســتثمرين فــي «املركز» 
دينــا الرفاعــي: «فــي ظــل 
تزايــد الفــرص والتحديات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والبيئيــة، فإننــا ندرك في 
«املركز» أهمية تقدمي حلول 
ماليــة مبتكرة قــادرة على 
معاجلة التحديات واالستفادة 
من الفرص املتاحة في بيئة 
أعمــال متغيــرة. ومــن هذا 
املنطلق، اعتمدنا نهجا شموليا نحو التنمية 
املستدامة يضم العناصر األساسية للتنمية 
املســتدامة، ويتيح التفاعل الشــامل مع كل 
األطراف املعنية، ويشمل احلوكمة، واالقتصاد، 
واملوظفني، واملجتمع، والبيئة. ويأتي هذا النهج 
ليعزز جناح «املركز» املســتدام ومساهمته 
الفاعلة في مجاالت البيئة والتنمية االجتماعية 

واحلوكمة».
وأضافت الرفاعي: «متثل احلوكمة الرشيدة 
والفاعلــة في «املركــز» القاعدة األساســية 
ملمارسات األعمال عبر تطبيق أخالقيات العمل 
والشــفافية في كل أنشــطته. ونحرص في 
«املركز» على تطبيق نهج إداري استراتيجي 
ســليم، واالمتثال إلى السياســات واملبادئ 
املناسبة، وتعزيز رحلة األطراف املعنية نحو 

النمو املستدام».
وانطالقا من سعي «املركز» الدؤوب لتحقيق 
عوائد جيدة ملساهميه وعمالئه، واملساهمة 
الفاعلة في التنمية االقتصادية املستدامة، قام 
«املركز» بحساب عائد االستدامة على االستثمار 
(SROI)، موضحا األثر اإليجابي ملمارســات 
االســتدامة في أعماله التي يعززها االبتكار. 
ويعتمد «املركز» آليات عمل وممارسات مبتكرة 
لضمان حتقيق أثر اقتصادي فاعل وإيجابي 

في املجاالت املالية وغير املالية.

دينا الرفاعي

الشعيبي: مستمرون بتطوير خدمة «الوطني» عبر املوبايل بهدف إثراء التجربة املصرفية لعمالئنا

٣٩٫٢ مليار دوالر االحتياطيات األجنبية ملصر في أكتوبراحلكومة تستهدف خفض عجز ميزانياتها إلى ٧٫٥٪

الرفاعي: ندرك في «املركز» أهمية تقدمي حلول مالية 
مبتكرة واالستفادة من الفرص املتاحة

استقطاب ذوي الكفاءة واإلبداع
تعد اجلهــود التي يبذلهــا «املركز» 
جتاه موظفيه جزءا أساسيا من سياسته 
اخلاصة بالتنمية املســتدامة، حيث تولي 
الشــركة اهتماما بالغا بتطوير بيئة عمل 
متكن أفرادها من تطوير أدائهم، وتثري 
مسيرتهم املهنية، وحتفزهم على اإلبداع، 
وتضمن األثر املستدام. ويحرص «املركز» 
على استقطاب ذوي الكفاءة واإلبداع الذين 
يسعون بدورهم إلى تقدمي حلول شاملة 
ومبتكرة للعمالء واملجتمع والبيئة على حد 
سواء. ويكرس موظفو «املركز» جهودهم 
نحو ترسيخ قيمه وسمعته ونزاهته عبر 
ممارساتهم، ضمن ثقافة خاصة تقوم على 
خلق فرص النمو املهني، وتعزيز إمكانات 

األفراد، مبا ميكنهم من االرتقاء والتميز 
نحو تلبية متطلبات العمالء.

وضمن مساعيه لتوفير حلول شاملة 
ومبتكــرة، يركز «املركــز» جهوده على 
املجتمع احمللــي أيضا، باعتباره عنصرا 
أساســيا في نهج «املركز» نحو التنمية 
البيئة والتنمية  املستدامة، وفي مجاالت 
االجتماعية واحلوكمة ESG. ويدرك «املركز» 
متاما أن جوهر وحجم املشاركات املجتمعية 
ال يقتصر على تلبية االحتياجات االقتصادية 
الوطنية فحسب، بل ميتد ليشمل احتياجات 
املجتمع من حوله. ويؤكد ذلك على إميان 
«املركز» بأن األثر اإليجابي ملساهماته نحو 
املجتمع هو ضرورة لتحقيق النمو املستدام.
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«Ooredoo الكويت» حتصد
جائزة «أفضل برنامج والء ومكافآت»

 Ooredoo أعلنــت شــركة
لالتصاالت، عن فوز «برنامج 
جنوم» بجائزة «أفضل برنامج 
والء ومكافآت» في النســخة 
الرابعــة عشــرة مــن مؤمتر 
 Telecom Review Leaders’
أكبــر وأول  Summit، وهــو 
حدث في صناعة تكنولوجيا 
املعلومــات واالتصــاالت في 
الشرق األوسط، والذي عقد 

في ١٨ اجلاري.
ومت تكرمي Ooredoo الكويت 
جلهودها والتزامهــا بتقدير 
العمالء ومكافأتهم باعتبارهم 
جــزءا مــن عائلة الشــركة. 
حيث ينفرد «برنامج جنوم» 
للمكافــآت بتطوره الســريع 
من خالل إضافــة العديد من 
امليزات والشراكات مع عالمات 
جتارية عاملية ومحلية تناسب 
اجلميع، باإلضافة إلى عروضه 
الفريدة واملكافآت احلصرية 
والتجارب واملزايا االستثنائية 
للعمالء. جنــوم هو برنامج 
مكافآت Ooredoo وهو األكبر 
مــن نوعه في الكويت، يتيح 

الفوز باجلائزة، قال الرئيس 
 Ooredoo التنفيذي لدى شركة
الكويت، عبدالعزيز البابطني: 
تتمثــل مهمتنا فــي أن نوفر 

مــن اخليارات مــن العالمات 
التجارية التي حتما سترضي 
عمالءنا. وتعتبر هذه اجلائزة 
مبنزلــة عالمــة أخــرى على 
اجلهود احلثيثة التي يبذلها 
كل فــرد فــي الشــركة، لذلك 
 Ooredoo يســعدنا في شركة
أن نحظى بهذه اجلائزة احتفاء 
الريــادي والتزامنا  بدورنــا 
بتعزيــز عالقــات قويــة مع 
عمالئنا من خــالل مكافأتهم 
وهذا ما مينح الشركة هوية 

منفردة.
جنوم، هو أكبــر برنامج 
والء في الكويت يتيح لألعضاء 
من عمالء Ooredoo كسب نقاط 
من خالل اإلنفاق مع شــركاء 
Ooredoo وNojoom Earn والتي 
ميكن اســتبدالها لالستمتاع 
بأفضــل العــروض واملزايــا 
احلصرية. يعد االنضمام إلى 
«برنامج جنوم» أمرا بسيطا 
للغاية، حيــث يتم من خالل 
 MyOoredoo حتميل تطبيــق
 Google Play أو App Store من

وإنشاء حساب خاص بك.

جميــع اخلدمات وفــق أعلى 
مستويات التميز حتت سقف 
واحد، ويقدم «برنامج جنوم» 
للعمــالء مجموعــة واســعة 

«Nojoom» عن برنامج «Telecom Review» من

فادي قعوار وعبدالعزيز البابطني وتابان تريباثي ومجبل األيوب

لألعضاء فرصة مميزة جلمع 
النقاط واستبدالها مع أفضل 
العروض واملزايا احلصرية.

وفي معرض تعليقه على 

ضاعف أميالك مع «األهلي» واكسب
ما يصل إلى ٣ أضعاف أميال «سكاي واردز»

أعلن البنك األهلي الكويتي 
بالتعاون مع برنامج ســكاي 
واردز طيران اإلمارات، وهو 
برنامــج الــوالء احلائز على 
جوائز تقديرية التابع لشركة 
طيران اإلمارات وفالي دبي، 
عن إطــالق حملــة مضاعفة 
األميال التي تتضمن مكاسب 
قيمــة، واملصممــة حصريــا 
حلاملي بطاقات ائتمان فيزا 
إنفينيت وفيزا سيجنتشــر 
طيــران اإلمارات مــن البنك 

األهلي الكويتي.
البنــك  وبإمــكان عمــالء 
املختارين كسب ضعفي أو ٣ 
أضعاف أميال سكاي واردز عند 
التسوق عبر اإلنترنت واختيار 
العالمات التجارية األميركية 
والبريطانية املفضلة لديهم 

ائتمان فيزا سيجنتشر األهلي 
بإمكانية كســب ما يصل إلى 
٨ أميــال ســكاي واردز لــكل 
دينار كويتــي ينفقونه على 
املشتريات التي يتم شراؤها 
من خالل املوقع اإللكتروني: 

.skywardsmilesmall.com
موقــع  ويتيــح 
 Skywardsmilesmall.com

املختــارة الســتكمال عملية 
الدفع باستخدام بطاقات فيزا 

األهلي طيران اإلمارات. 
أميــال  إيــداع  وســيتم 
سكاي واردز طيران اإلمارات 
املكتســبة خالل هذه احلملة 
في حســاب عضوية ســكاي 
واردز طيران اإلمارات اخلاص 
بحاملي بطاقات فيزا إنفينيت 
وسيجنتشر من البنك األهلي 
الكويتــي وطيــران اإلمارات 
(رقم طيران اإلمارات) خالل 
٤٥ يومــا. وميكن اســتبدال 
هــذه األميال برحالت ســفر 
وترقية درجة السفر على منت 
طيران اإلمارات وفالي دبي، 
وباالختيار من بني مجموعة 
واسعة من التجارب واألنشطة 
األخرى على النطاق العاملي.

جتربــة تســوق مجزية من 
مختلف العالمــات التجارية 
واردز  أميــال ســكاي  مــع 
طيران اإلمارات، حيث يضم 
أكثــر مــن ١٥٠٠ مــن أشــهر 
التجارية املعروفة  العالمات 
مثل «هــارودز» و«ماســيز» 

و«سيلفريدجز» و«آبل».
وإلمكانية اكتساب األميال، 
يجب علــى حاملي البطاقات 
املؤهلة زيارة املوقع اإللكتروني 
skywardsmilesmall.com، ثم 
القيام بتســجيل الدخول من 
خالل إدخال معلومات حساب 
سكاي واردز اإلمارات اخلاص 
بهم واختيار العالمة التجارية 
املفضلة لديهم، حيث ســيتم 
حتويلهم إلى موقع اإللكتروني 
التجارية  اخلاص بالعالمــة 

عند التسوق عبر اإلنترنت

من خالل املوقع اإللكتروني: 
skywardsmilesmall.com وذلك 

حتى ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
حلاملــي  ميكــن  كمــا 
بطاقات ائتمان فيزا إنفينيت 
األهلي كســب ما يصــل إلى 
١٨ ميل ســكاي واردز مقابل 
كل دينــار كويتــي ينفقونه، 
فيما يحظــى حاملو بطاقات 

٥٣٩ مليون دينار أرباح ١٥٩ شركة مدرجة في ٩ أشهر

٤٠ مليار دينار إجمالي التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك

أشار تقرير «الشــال» االقتصادي إلى أن عدد 
الشركات املدرجة التي أعلنت نتائجها املالية عن األشهر 
التسعة األولى من السنة احلالية ١٥٩ شركة، أو نحو 
٩٢٪ من عدد الشــركات املدرجة البالغ ١٧٣ شركة، 
وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن 
نتائجها وتلك التي تختلف سنتها املالية. وحققت تلك 
الشركات صافي أرباح بنحو ٥٣٩٫١ مليون دينار، أي 
بنسبة تراجع ٦٦٫٦٪ مقارنة مبستوى أرباح األشهر 
التسعة األولى من ٢٠١٩ البالغة ١٫٦ مليار دينار. وعند 
مقارنة أرباح الربــع الثالث من العام احلالي البالغة 
نحو ٢٩٨٫٣ مليون دينار مع أرباح الربع الثاني لنفس 
العينة والبالغة نحو ٥٥٫٤ مليون دينار، جندها قد 
ارتفعت ٤٣٨٫٧٪، وارتفعت كذلك بنحو ٦٠٫٩٪ عند 
مقارنتها مع أرباح الربع األول من ٢٠٢٠ البالغة نحو 
١٨٥٫٤ مليــون دينار، ذلك رمبا يوحي إلى أن أرباح 

الربع الرابع إلى ارتفاع.
وفي التفاصيل، زادت ٤ قطاعات من مســتوى 
ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الفترة ذاتها من 

٢٠١٩، بينما انخفضت أرباح ٤ قطاعات، وانتقلت ٥ 
قطاعات أخرى من الربحية إلى اخلسارة مقارنة مع 
الفترة ذاتها من العام املاضي. ووفقا للتقرير، كان 
أفضل القطاعات أداء كان قطاع السلع االستهالكية 
الذي زاد أرباحه من نحو ٩٫٢ ماليني دينار إلى نحو 
١٢ مليون دينار، ثانيها قطاع النفط والغاز الذي زاد 
أرباحه من نحو ٨٫٤ ماليني دينار إلى نحو ٩٫١ ماليني 
دينار، تالهما في االرتفاع قطاع الرعاية الصحية الذي 
زاد أرباحه من نحو ٢٫٥ مليون دينار إلى نحو ٣٫١ 
ماليني دينار. بينما تراجعت أرباح قطاع البنوك من 
نحــو ٩١٤٫٦ مليون دينار إلى ٤٧٥٫٥ مليون دينار، 
وتبعه في قيمة التراجع قطاع اخلدمات املالية الذي 
حقق خسائر مطلقة بنحو ٦٦٫٥ مليون دينار مقارنة 
بأربــاح ١٣٧٫٦ مليون دينار للفترة ذاتها من ٢٠١٩، 
وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها اجلدول املرافق.

وتشــير نتائج األشهر التسعة األولى من العام 
احلالي إلى حتسن أداء ٣٩ شركة مقارنة مع أدائها 
لنفس الفترة من ٢٠١٩، من ضمنها زادت ٢٢ شركة 

مستوى أرباحها و١٧ شركة إما انتقلت من اخلسائر 
إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 
٢٤٫٥٪ من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما 
في األداء. وحققت ١٢٠ شــركة تراجعا في مستوى 
أدائها، ضمنها ٤٤ شركة انخفض مستوى أرباحها، 
بينما ٧٦ شــركة أخرى إما انتقلت من الربحية إلى 

حتقيق خسائر أو ارتفع مستوى خسائرها.
وفي قائمة أعلى الشــركات الرابحة، حققت ١٠ 
شــركات قيادية أرباحا بنحو ٦٨٩٫٥ مليون دينار، 
أي نحو ١٢٧٫٩٪ من إجمالي األرباح املطلقة، أو نحو 
٧١٫٨٪ من قيمة أرباح الشركات الرابحة، فيما حقق 
باقي الشركات الرابحة (٦٣ شــركة) أرباحا بقيمة 
٢٧٠٫٣ مليون دينار. تصدرها بنك الكويت الوطني 
بنحو ١٦٨٫٧ مليون دينار، وجاءت شــركة زين في 
املرتبة الثانية بنحو ١٣١٫٦ مليون دينار، والبنك األهلي 
املتحد (البحرين) في املرتبة الثالثة بنحو ١٢٥٫٥ مليون 
دينار، واحتل بيت التمويل الكويتي املرتبة الرابعة 

بنحو ١٠١٫٢ مليون دينار.

قال تقرير «الشــال» األسبوعي إن رصيد 
إجمالــي أدوات الدين العــام احمللي (مبا فيها 
سندات وعمليات التورق منذ أبريل ٢٠١٦) قد 
انخفض مبا قيمته ١٫٣٠٠ مليار دينار ليصبح 
١٫٠٧٢ مليار دينار في نهاية ســبتمبر ٢٠٢٠ 
مقارنة مبستواه في نهاية سبتمبر ٢٠١٩، أي 
ما نســبته نحو ٢٫٩٪ من حجم الناجت احمللي 
اإلجمالي املقدر لعام ٢٠٢٠ والذي سيبلغ نحو 
٣٦٫٧٨٠ مليار دينار (تقديرات الـ EIU)، حسب 

النشرة اإلحصائية لبنك الكويت املركزي.
وأضاف التقرير ان متوسط أسعار الفائدة 
(العائد) على أدوات الدين العام، ملدة ســنة بلغ 
١٫٥٠٠٪، وملدة سنتني ١٫٦٢٥٪، وملدة ٣ سنوات 
١٫٧٥٠٪، وملدة ٥ سنوات ١٫٨٧٥٪، وملدة ٧ سنوات 
٢٫٠٠٠٪، وملدة ١٠ سنوات ٢٫١٢٥٪. وتستأثر البنوك 
احمللية مبا نسبته ١٠٠٪ من إجمالي أدوات الدين 

العام احمللي (١٠٠٪ في نهاية سبتمبر ٢٠١٩). 
وذكرت النشــرة أن إجمالي التســهيالت 
االئتمانية للمقيمني املقدمة من البنوك احمللية 
في نهاية سبتمبر ٢٠٢٠ قد بلغ نحو ٤٠٫٠٠٩ 

مليــار دينار، وهو ما ميثــل نحو ٥٥٫٢٪ من 
إجمالي موجودات البنوك احمللية، بارتفاع ١٫٩١ 
مليار دينار أي بنسبة منو بلغت نحو ٥٪ عما 
كان عليه في نهاية سبتمبر ٢٠١٩. وبلغ إجمالي 
التسهيالت الشخصية نحو ١٧٫٠٣٦ مليار دينار، 
أي ما نسبته نحو ٤٢٫٦٪ من إجمالي التسهيالت 
االئتمانية (نحــو ١٦٫٣٥ مليار دينار في نهاية 

سبتمبر ٢٠١٩) وبنسبة منو ٤٫١٪. 
وأوضح التقرير أن قيمة القروض املقسطة 
ضمنها بلغت نحــو ١٢٫٤٦ مليار دينار، أي ما 
نســبته نحو ٧٣٫٢٪ من إجمالي التســهيالت 
الشخصية، ونصيب التسهيالت املقدمة لشراء 
أوراق مالية ضمنها نحو ٢٫٥٩ مليار دينار أي 
ما نســبته نحو ١٥٫٢٪ من إجمالي التسهيالت 
الشخصية، وبلغت قيمة القروض االستهالكية 
نحو ١٫٥٩٦ مليار دينار. وبلغت التســهيالت 
االئتمانية لقطاع العقار نحو ٩٫١٣١ مليارات دينار 
أي ما نســبته نحو ٢٢٫٨٪ من اإلجمالي (نحو 
٨٫٥٧٥ مليارات دينار في نهاية سبتمبر ٢٠١٩)، 
أي أن نحو ثلثي التسهيالت االئتمانية متويالت 

شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو ٣٫٥٥ 
مليارات دينار أي ما نسبته نحو ٨٫٩٪ (نحو ٣٫٣٨ 
مليارات دينار في نهاية سبتمبر ٢٠١٩)، ولقطاع 
الصناعة نحو ٢٫٠٤٤ مليار دينار أي ما نسبته 
نحــو ٥٫١٪ (نحو ٢٫٠٠٨ مليار دينار في نهاية 
سبتمبر ٢٠١٩)، ولقطاع املقاوالت نحو ٢٫٠٣١ 
مليار دينار أي ما نسبته نحو ٥٫١٪ (نحو ٢٫٠٦ 
مليار دينار في نهاية سبتمبر ٢٠١٩)، ولقطاع 
املؤسسات املالية -غير البنوك- نحو ١٫١٨ مليار 
دينار أي ما نسبته نحو ٣٪ (نحو ١٫٠٨٣ مليار 

دينار في نهاية سبتمبر ٢٠١٩). 
وتشير النشرة أيضا، إلى أن إجمالي الودائع 
لدى البنوك احمللية قد بلغ نحو ٤٦٫٠٢١ مليار 
دينار، وهو ما ميثــل نحو ٦٣٫٤٪ من إجمالي 
مطلوبات البنوك احمللية، بارتفاع بلغ نحو ٢٫٦٠٧ 
مليار دينار عما كان عليه في نهاية ســبتمبر 
٢٠١٩ أي بنســبة منو ٦٪، نتيجة ارتفاع قيمة 
ودائع القطاع العام بنحــو ٨٦٦ مليون دينار 
وارتفاع قيمة ودائع القطاع اخلاص بنحو ١٫٧٤١ 

مليار دينار. 

بتراجع ٦٦٫٦٪.. و«الوطني» في صدارة الرابحني

حتى نهاية سبتمبر.. وثلثا التسهيالت متويالت شخصية وعقارية

تقرير الشال

وظيفة املستشار القانوني.. هل وجودها ضرورة؟

تثار ما بني احلني واآلخر ردود أفعال حول 
استعانة اجلهات احلكومية باملستشارين القانونيني 
وعلى وجه التحديد مبكاتب الوزراء، وقد وجهت 
انتقــادات الذعة لعدد من اجلهات احلكومة بهذا 
الشــأن، وقد وصل األمر الى أن صدر تكليف 
من مجلس األمة لديوان احملاسبة لدراسة ظاهرة 
التوسع باالســتعانة باملستشارين مبكاتب أحد 
الوزراء ووكالئه، وكما نعلم ان تعيني أو االستعانة 
بخدمات هؤالء املستشارين ال يكون إال مبوجب 
موافقات خاصة من قبل مجلس اخلدمة املدنية.

وقد يتبادر الى الذهن تســاؤل حول مدى 
جدوى وجود مثل هؤالء املستشــارين في ظل 
وجود إدارات قانونية ضمن الهياكل التنظيمية 
بالوزارات واجلهات التي يشرف عليها الوزراء، 
فإدارة الشؤون القانونية تقوم مبهام متعددة منها 
ما يتعلق بإبداء الرأي واملشــورة حول املسائل 
القانونيــة، وكذلك إعداد الدراســات والبحوث 
القانونية ذات الصلة بأعمال اجلهة، حيث يبنى 
على تلك اآلراء القانونيــة القرار اإلداري الذي 

يتخذه الوزير أو املسؤول باجلهة احلكومية.
إذن، ما وظيفة املستشــار القانوني في ظل 
وجود مثــل تلــك اإلدارات القانونية باجلهات 
احلكومية؟ والتي يعمل بها العديد من املختصني 
القانونيني من جميع املستويات واخلبرات املختلفة 

في املجال القانوني.
فإذا كانت وظيفة املستشار القانوني هي ذات 
الوظيفة التي تقوم بها اإلدارة القانونية، فإننا أمام 
ازدواجية في االختصاصات وفي املهام، خاصة 
أن اختصاصات املستشار القانوني ليست واردة 
ضمن دليل تصنيف الوظائف باجلهاز احلكومي 

والصادر من ديوان اخلدمة املدنية.
فاألصل أن يكون االعتماد على الرأي القانوني 
الصادر من اإلدارة القانونية باجلهة احلكومية، 
ألن هذا من صميم اختصاصاتها ومهامها ومن 
مسؤولياتها قانونا، أما رأي املستشار القانوني 
فهو رأي استشاري يقدم لصاحب القرار بناء على 
طلبه وهو غير ملزم، وال يجب أن تكون وظيفته 
ضمن الوظائــف القانونية في اجلهة احلكومية 
ألن التأسيس عليه برايي يعتبر مخالفا قانونا، 
ويأتي رأيه في سياق حتســني القرار من قبل 
متخذه في حــال ان هذا القرار مبني فقط على 
الســلطة التقديرية املمنوحة ملتخذ القرار، وفي 
حدود مسؤوليته بصفته الوظيفية، وال متتد الى 
مسؤولية اإلدارة القانونية باجلهة احلكومية، اما 
اذا امتدت الى مســؤولية اإلدارة القانونية فإننا 
أمــام خلل في جودة العمــل القانوني في تلك 
االدارة خاصة في حال وجــود تناقض بالرأي 
بني املستشار القانوني واإلدارة القانونية، األمر 
الذي يستلزم معاجلته بالطريقة الصحيحة وليس 
من خالل االعتماد على رأي املستشار القانوني.

فعلى سبيل املثال ال احلصر، اجلهات الرقابية 
تعتد بالرأي القانوني الصادر من اإلدارة القانونية 
في املسائل التي تستلزم العرض عليها قانونا، 
وال تعتد بالرأي الصادر من املستشار القانوني 
التابع للوزير أو املسؤول عن اجلهة احلكومية.

لذا، فمن األفضل من الناحية اإلدارية والفنية 
واملاليــة أيضا ان تتم إعادة النظر في مســألة 
االستعانة باملستشــارين القانونيني من خالل 
العمل املؤسسي بالدولة، حيث نرى ان توكل خدمة 
االستشارات القانونية إلدارة الفتوى والتشريع 
من خالل قيامها بتعيني مستشــارين باجلهات 
احلكومية تابعني لهــا إداريا وماليا، وذلك نظرا 
الرتباط مهام إدارة الفتوى والتشريع باخلدمات 
االستشارية القانونية التي حتتاج اليها اجلهات 

احلكومية ومكاتب الوزراء.
كما أن إدارة الفتوى والتشــريع متتلك من 
الكوادر البشرية ذات اخلبرة الكبيرة في املجال 
القانوني، وقد تعاملت شخصيا عن قرب مع تلك 
الكوادر من خالل جلان التحقيق وتقصي احلقائق 
التي شاركت بها والتي كانت برئاسة مستشارين 

من إدارة الفتوى والتشريع.
وتختص إدارة الفتوى والتشريع استنادا الى 
املرسوم األميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم 
إدارة الفتوى والتشريع بالدرجة األولى بإبداء الرأي 
في املسائل التي تستفتيها اجلهات احلكومية، وفي 
املسائل التي تتعلق بتطبيق التشريعات املختلفة.
هذا ويوجد جتارب ناجحة جلهات حكومية 
متخصصة اتبعت مثل هذا األسلوب وان كانت 
وفقا لقوانني انشائها، منها تعيني مراقبني لشؤون 
التوظف باجلهات احلكومية، ومن اختصاصاتهم 
إبداء الرأي فيما يعرض عليهم من استفسارات 
وطلبات ومذكرات وكتب قبل قيام اجلهة بإرسالها 
لديوان اخلدمة املدنية وشرح وتوضيح قرارات 
وتعليمات مجلس اخلدمة املدنية، وكذلك تعيني 
مراقبني ماليني باجلهات واملؤسسات احلكومية 
ومن اختصاصاتهم تقدمي االستشارات واإلرشادات 
الالزمة للشؤون املالية للجهات اخلاضعة لرقابة 

جهاز املراقبني املاليني.
ومن إيجابيات تعيني مستشــارين باجلهات 
احلكومية تابعني إلدارة الفتوى والتشريع اآلتي:
١ - توفيــر تكاليف الرواتب واملكافئات التي 
تصرف على املستشارين الذي يتم تعيينهم أو 

االستعانة بهم من قبل اجلهات احلكومية.
٢ - حوكمة أعمال االستشــارات القانونية 
باجلهات احلكومية وعدم خضوع الرأي القانوني 
للتوجيه من قبل مسؤول اجلهة احلكومية، وذلك 
من خالل التبعية اإلدارية واملالية للمستشــار 

القانوني إلدارة الفتوى والتشريع.
٣ - ضمان جــودة اآلراء القانونية لوجود 
مرجعية واحدة متمثلة بإدارة الفتوى والتشريع.
٤ - االستفادة من تبعية املستشار القانوني 
إلدارة الفتوى والتشريع في خلق قناة اتصال 
ســريعة ملتابعة املوضوعــات احملالة من اجلهة 

احلكومية الى اإلدارة.
علما أن مثل هذا األســلوب سبق أن اتبعته 
إدارة الفتوى والتشــريع لكن في نطاق ضيق، 
جتدر اإلشــارة الى أن إدارة الفتوى والتشريع 
مؤخرا قد تقدمت بطلب زيادة ميزانيتها وذلك 
لتغطية متطلباتها املســتجدة والتي منها تعيني 

٧٠٠ موظف (محامي «ب»).

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقا)
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استنفار إسرائيلي وتهديد إيراني بالثأر.. ودعوات دولية لضبط النفس
عواصم - وكاالت: توعدت 
إيران أمس بالثــأر ملقتل أهم 
علمائهــا النوويــني محســن 
فخري زاده الذي يوصف بأنه 
العقــل املدبر لبرنامج طهران 
النووي السري، وسط دعوات 
دولية للتهدئة وضبط النفس، 
خوفا من مواجهة جديدة في 
الشرق األوسط في األسابيع 
األخيــرة مــن فتــرة الرئيس 
ترامــب  دونالــد  األميركــي 
الــذي اعلنــت وزارة دفاعــه 
«الپنتاغــون» إرســال حاملة 
الطائرات «نيمتز» الى منطقة 
اخلليج العربي. وعلى االثر، 
رفعت إسرائيل حالة التأهب 
القصوى في سفاراتها بجميع 
أنحاء العالم بعــد التهديدات 
اإليرانيــة، بحســب وســائل 

االعالم االسرائيلية.
واتهــم الرئيــس اإليراني 
حســن روحانــي إســرائيل 
بالوقــوف خلف اغتيال رأس 
النووي، والســعي  البرنامج 
إلثارة «فوضــى» في املنطقة 
قبــل أســابيع مــن تولي جو 
بايدن رئاسة الواليات املتحدة، 
مؤكدا أن بالده لن تقع في هذا 
«الفخ»، مشــددا على رد «في 

الوقت املناسب».
ورأى روحاني أن إسرائيل 
أدت دور «العميلة» في االغتيال 

خطيرة عن ضلوع إسرائيل» 
فــي اغتيــال العالــم النووي 
اإليراني وأنهــا حتتفظ بحق 

الدفاع عن نفسها.
وقــال منــدوب طهران في 

عن شعبها وتأمني مصاحله، 
وحتذر من أي إجراءات أميركية 
وإسرائيلية متهورة ضد بالدي 
خاصة خــالل الفترة املتبقية 

لإلدارة األميركية احلالية».

أنه أصيــب «بجروح خطرة» 
بعــد اســتهداف ســيارته من 
مهاجمني اشتبكوا بالرصاص 
مــع مرافقيــه، و«استشــهد» 
في املستشفى رغم محاوالت 
إنعاشه. ووقعت العملية في 
مدينة أبسرد مبقاطعة دماوند 

شرق العاصمة طهران.
ونقلت صحيفة «نيويورك 
تاميز» عن مســؤول أميركي 
ومسؤولني اســتخباريني أن 
إسرائيل «تقف خلف الهجوم 

على العالم».
فــي غضــون ذلــك، حثت 
أملانيــا جميع األطــراف على 
ضبط النفــس. وعلى جتنب 
تصعيد التوتر مبا قد يخرج 
أي محادثات حول برنامج إيران 

النووي عن مسارها.
وقال متحدث باســم األمم 
املتحــدة إن األمــني العام دعا 
بــدوره إلــى ضبــط النفــس 
وتفــادي أي أعمــال قد تؤدي 
لتصعيــد التوتر في املنطقة. 
وأضاف فرحــان حق «علمنا 
بالتقاريــر التــي تتحدث عن 
اغتيــال عالم نــووي إيراني 
قرب طهران. نحث على ضبط 
النفس وعلى احلاجة لتجنب 
أي تصرفات من شأنها أن تؤدي 
لتصعيد التوتر في املنطقة».

وبعد ساعات على االغتيال، 

األمم املتحــدة مجيــد تخــت 
الرســالة «إن  رواجنــي فــي 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
حتتفظ بحقوقها في اتخاذ كل 
اإلجراءات الضرورية للدفاع 

الدفــاع  وزارة  وكانــت 
اإليرانية اعلنت امس االول وفاة 
فخــري زاده متأثرا بجروحه 
بعيد استهدافه من قبل «عناصر 
إرهابية». وأوضحت الوزارة 

قالت البحرية األميركية انها 
الطائــرات  نشــرت حاملــة 
«نيمتز» ومجموعتها الضاربة 
في اخلليج األســبوع املاضي 
قبل أيام من مقتل محسن زاده، 
غيــر أنها قالت امــس إن هذا 
ليس له صلة بأي تهديد معني
وقالــت الكوماندر ريبيكا 
ريباريتــش املتحدثة باســم 
األســطول اخلامس األميركي 
ومقــره البحرين في بيان «ال 
توجد تهديدات معينة دفعت 
لعــودة املجموعــة القتاليــة 
للحاملــة نيمتــز»، مبينة أن 
إعادة النشر متصل بخفض عدد 
القــوات األميركية في العراق 

وأفغانستان.
وفرضت الواليات املتحدة 
األميركية عقوبات اقتصادية 
جديدة على شــركات صينية 
وروســية، متهمة إياها بدعم 
النــووي  البرنامــج  تطويــر 
اإليراني. وقال وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو في بيان 
امس:«لقــد فرضنــا إجراءات 
عقابية على شركتني مقرهما 
في الصني هما «شنجدو بست 
نيو ماتيريالز» و«زيبو إيليم 
ترايد»، وعلى شركتني مقرهما 
في روسيا هما «نيلكو جروب» 
و«جوينت ســتوك كومباني 

إيليكون».

طهران تتهم تل أبيب «العميلة» بقتل أكبر علمائها النوويني.. وواشنطن تعلن نشر حاملة الطائرات «نيمتز» باخلليج: ال صلة له «بتهديدات معينة»

(رويترز) دماء على األرض قرب السيارة التي كان يستقلها العالم النووي اإليراني محسن فخري زاده عند الهجوم عليه.. وفي اإلطار صورة له 

لـ«االستكبار العاملي»، معتبرا 
أن وفاة العالم البالغ من العمر 
٥٩ عامــا تشــكل «خســارة 

فادحة».
لكــن املرشــد األعلى علي 
خامنئــي كان اشــد وضوحا 
وحدة، اذ قال في بيان نشره 
علــى تويتر امس «استشــهد 
عالم من علماء بالدنا البارزين 
واملمتازين في املجالني النووي 
الســيد محســن  والدفاعــي، 
فخري زاده، على أيدي العمالء 

املجرمني واألشقياء».
علــى  «يجــب  وأضــاف 
جميع املســؤولني أن يضعوا 
قضيتــني مهمتني بجدية على 
جدول أعمالهم. القضية األولى 
تتمثل في متابعة هذه اجلرمية 
واملعاقبــة احلتميــة ملنفذيها 
ومن أعطوا األوامر الرتكابها، 
واألخرى هي مواصلة جهود 
الشهيد العلمية والتقنية في 
املجاالت كافة التي كان يعمل 
عليها». كما توعد كل من رئيس 
البرملان محمــد باقر قاليباف 
ورئيس األركان العامة اللواء 
محمد حسني باقري باالنتقام 

الغتيال زاده.
األمــني  إيــران  وأبلغــت 
العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريــس ومجلــس األمــن 
الدولي بأنها ترى «مؤشــرات 

ترامب يتلقى املزيد من االنتكاسات «االنتخابية»
عواصم - وكاالت: يشكل 
تعيني العديد من املسؤولني 
الناطقني بالفرنسية في إدارة 
الرئيــس األميركي املنتخب 
جــو بايدن مثل جون كيري 
أو أنتونــي بلينكن محاولة 
واضحــة لكن غير حاســمة 
لتحقيــق تقارب وتســهيل 
احلوار الفرنسي- األميركي، 
لكــن إصــالح العالقــة عبر 
ضفتي األطلســي سيحتاج 

إلى جهود أكبر.
وأمضــى بلينكــن، الذي 
مت تعيينه في منصب وزير 
اخلارجيــة األساســي فــي 
اإلدارة، شــبابه في فرنسا، 
بينمــا كان جــون كيــري 
املبعــوث اخلــاص للمنــاخ 
ميضــي عطلة فــي بريتاني 
مســقط رأس والدتــه. أمــا 
ميشــيل فلورنوي املرشحة 
ملنصب وزير الدفاع فتعلمت 
اللغة الفرنسية في بلجيكا 

وعملت في فرنسا.
هــؤالء  قــدوم  وقوبــل 
املسؤولني الكبار إلى اإلدارة 
بترحيــب في باريــس التي 

تتوقع اتصاالت سلسة.
وذكر مصدر في احلكومة 
«بلينكــن  أن  الفرنســية 
ولودريــان يتحدثــان مــع 
بعضهمــا البعض بال تكلف 
فرانكوفونــي  وبلينكــن 

التي طالبــت بها حملته في 
ميلووكــي، أكبــر مقاطعــة 
بوالية ويسكونسن، بحصول 
الدميوقراطــي  الرئيــس 
املنتخب جو بايدن على املزيد 

من األصوات.
فبعد إعادة فرز ما يقرب 
مــن ٤٦٠ ألــف صــوت فــي 
ميلووكي، بــات الفارق بني 
االثنــني ١٣٢ صوتــا إضافيا 
لصالــح بايدن. وفي املجمل 
حصل بايدن على ٢٥٧ صوتا 
إضافيــا مقابــل ١٢٥ صوتــا 

املقاطعتني. ومن املتوقع أن 
تنتهي مقاطعة دين من إعادة 

فرز األصوات اليوم.
وسبق ذلك، رفض محكمة 
استئناف احتادية طلبا قدمته 
احلملة حلجب إعالن الرئيس 
املنتخب فائزا بالتصويت في 

والية بنسلفانيا احلاسمة.
واحلكم انتكاســة كبيرة 
أخرى جلهود ترامب الرامية 
لقلب نتيجة االنتخابات. وقال 
ستيفانوس بيباس نيابة عن 
جلنة مؤلفة من ثالثة قضاة 
النزيهة  «االنتخابات احلرة 
شريان احلياة لدميقراطيتنا. 
ومزاعــم وقــوع ممارســات 
جائرة أمر خطير. لكن وصف 
االنتخابات بأنها غير نزيهة 
ال يجعلها كذلك»، مشيرا إلى 

أن املزاعم تفتقر إلى أدلة.
من جهتــه، وصف مدير 
األمــن اإللكتروني األميركي 
السابق كريس كريبز، مزاعم 
ترامب عن حدوث تزوير في 
االنتخابــات بأنهــا ادعاءات 
«هزلية». وقال كريبز الذي 
أقاله الرئيس املنتهية واليته، 
الثالث  انتخابــات  لوصفــه 
من نوفمبــر بأنها األدق في 
التاريخ األميركي، إن املزاعم 
عــن تالعب دول أجنبية في 
أنظمة تســجيل األصوات ال 

أساس لها من الصحة.

لترامب.
كانــت حملــة ترامب قد 
طالبــت بإعــادة الفــرز في 
اثنتــني من أكبــر مقاطعات 
ويسكونســن من حيث عدد 
الســكان، وهمــا مقاطعتان 
احلــزب  الــى  متيــالن 
الدميوقراطــي، وذلك بعدما 
خســر الوالية بأكثر من ٢٠ 

ألف صوت.
وستتكلف حملة ترامب 
ثالثــة ماليــني دوالر نظير 
الفــرز فــي  إعــادة  عمليــة 

تعيني ناطقني بالفرنسية في إدارة بايدن يثير ارتياحاً حذراً في فرنسا

(أ.ف.پ) الرئيس دونالد ترامب يلعب الغولف في ناديه في فيرجينيا 

وفرانكوفيلــي وهــذا جيــد 
جدا»، في إشــارة إلى إتقان 
بلينكن للغة الفرنسية وحبه 
الفرنسية. وأضاف  للثقافة 

«هذا امتياز لفرنسا».
وأكــد مصــدر آخــر فــي 
اإلليزيه الفكرة قائال إن ذلك 

«سيسهل العالقات».
في هــذه األثناء، تواصل 
محــاوالت ترامــب للطعــن 
بنتائــج االنتخابــات تلقي 
االنتكاسة تلو األخرى، فقد 
انتهت إعــادة فرز األصوات 

التيار الصدري يحذر: إن لم تستطع 
الدولة حماية «ذي قار» فإن للعراق جنوده

عواصم ـ وكاالت: أسفرت االضطرابات 
التي رافقت صدامات بني أتباع رجل الدين 
العراقــي مقتدى الصــدر ومتظاهرين في 
ساحة احلبوبي مبحافظة ذي قار عن مقتل ٦ 
أشخاص على األقل وإصابة نحو ٧٠ آخرين 
بينهم عناصر بالقوات األمنية وسط مدينة 
الناصرية، بحسب ما ذكرت مصادر طبية 

وشهود عيان امس. 
وقــال اللــواء يحيى رســول املتحدث 
باسم القائد العام للقوات املسلحة في بيان 
صحافي إن القائد العام للقوات املســلحة 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر 
قرارا بإقالة قائد الشرطة في محافظة ذي 
قار وتشــكيل جلنة للتحقيق في األحداث 
وإعالن حظر التجول فيها، وإلغاء إجازات 
حمل السالح، ملنع املزيد من التداعيات التي 

تضر السلم األهلي في العراق.
وفي السياق ذاته، قال حساب «صالح 

محمــد العراقي» املقرب مــن زعيم التيار 
الصدري، إن الدولة ملزمة بحماية محافظة 
ذي قار، وحذر من أنه «إن لم تستطع فإن 

للعراق جنوده».
وكتب على حسابه في فيسبوك: «أثبت 
عشــاق آل الصدر انضباطهــم وتنظيمهم 
الدقيق وبالشــروط الصحية احلضارية، 
فشــكرا لهم، إال أن «اجلوكرية» (مصطلح 
يطلق على مجموعة من املتظاهرين املتهمني 
بـ«العمالة للخارج»)، «في الناصرية الفيحاء 
أبوا إال التعامل مــع الوضع وفق أجندات 
خارجية مشبوهة أدت الى تفاقم الوضع، 
لوال رجاالت الناصرية الفيحاء الذين أبوا إال 
أن ترجع محافظتهم ألهلها ولرونقها األول».

من جهة اخرى، أفاد مصدر أمني عراقي 
امس، جناة الناشط العراقي حسام العابدي 
من محاولة اغتيال على يد مسلحني مجهولني 

غرب محافظة الديوانية.

العالم يستعد لساعة الصفر ووقف «كورونا» يحتاج تلقيح ٦٠ إلى ٧٠٪ 
عواصم - وكاالت: كل األنظار 
تتجه صوب شــركات األدوية 
الكبرى التي تنتظر ساعة الصفر 
للبدء بشحن أولى دفعات اللقاح 
ضد ڤيروس كورونا املستجد، 
حيث قالت مديرة إدارة التحصني 
واللقاحات والبيولوجيا مبنظمة 
الصحة العاملية كاثرين أوبراين: 
«إن دراســات النماذج في ظل 
ظروف معينة تظهر أن حوالي ٦٠ 
إلى ٧٠٪ من سكان العالم بحاجة 
ألن يكونــوا محصنني لوقف 

انتقال ڤيروس كوفيد -١٩».
وفيما يواصل عدد حاالت 
اإلصابة بكورونا على مستوى 
العالم باالرتفاع متجاوزة عتبة الـ 
٦١ مليونا و٧٥٠ ألف حالة، فيما 
جتاوز عدد الوفيات ١٫٥ مليون، 
وفقا ألحدث البيانات الواردة من 
جامعة «جونز هوبكنز» األميركية، 
شرعت شركات الطيران السيما 
األميركية منها تسيير رحالت 
لنقل اجلرعات األولى من اللقاح. 
وبدأت شــركة طيران يونايتد 
إيرالينز األميركية أمس األول، 
رحالت لنقل آالف اجلرعات من 
لقاح «فايزر - بيونتيك» إلى مراكز 

املستشفيات في بريطانيا أبلغت 
بأنها ستتسلم دفعات من اللقاح 

في غضون أقل من ١٠ أيام.
ونقلت الصحيفة عن رؤساء 

بحلول االثنني ٧ ديسمبر، مع 
توقع احلصول املوافقة التنظيمية 

في غضون أيام.
وبسبب قصر فترة صالحيته 

بأن يكون العاملون في املجال 
الصحي وكبار السن في دور 
الرعاية، في مقدمة الذين يوفر 

لهم اللقاح.
وجلــأت بريطانيا إلى لقاح 
فايزر، بعدما بات اللقاح اجلديد 
الذي طورته شــركة «آســترا 
زينيكا» بالتعــاون مع جامعة 
أوكســفورد البريطانية، حتت 
مجهر التدقيق بشكل أكبر، مع 
تصاعد مزاعم تشكك بفعاليته، 

وفقا للغارديان.
في األثناء، أعــاد جزء من 
دول أوروبــا فتح متاجره في 
عطلة نهاية األسبوع مع تراجع 
حدة انتشار الڤيروس في حني 
منعت لوس أجنيليس في الواليات 
املتحدة، حيث الوباء مســتعر، 
غالبية التجمعات العامة واخلاصة.
وقالت السلطات في كبرى 
مدن واليــة كاليفورنيا (غرب) 
«كل التجمعات العامة واخلاصة 
ألفراد ال ينتمون إلى أسرة واحدة 
محظورة باستثناء املراسم الدينية 
والتظاهرات» لفترة ٣ أسابيع على 

األقل حتى ٢٠ ديسمبر.
وعلى اجلانــب اآلخر من 

خدمات الصحة العامة البريطانية 
أن املستشفيات ميكن أن تتوقع 
تسلم أول دفعة من اللقاح الذي 
تنتجه شركتا فايزر وبايونتيك، 

التي ال تتعــدى ٥ أيام تقريبا، 
يتوقع أن تعجل اجلهات الصحية 
اللقاح فور وصوله  باستخدام 
حسب األولوية، وسط ترجيحات 

األطلسي، يسجل الوضع على 
العكس حتسنا، ما يدفع السلطات 
إلى تخفيف بعض القيود. فأعادت 
كل املتاجر فتح أبوابها في فرنسا 
التاســعة مســاء،  أمس حتى 
سبب حظر التجول مع احترام 
بروتوكول صحي صارم ما يجعل 
التجار يتنفسون الصعداء مع 

اقتراب عيد امليالد.
في پولندا أيضا أعادت املراكز 
التجارية فتح أبوابها أمس لكن 
اإليرلنديني والبلجيكيني عليهم 
االنتظار حتــى الثالثاء لتفتح 
املتاجر مجــددا، إال أن تراجع 
الوباء في هذين البلدين يتأكد.

واعتبارا من اليوم، سترفع 
٣ مناطق إيطالية جديدة القيود 
ما يسمح للمتاجر غير األساسية 
بإعادة فتح أبوابها. لكن في مناطق 
لومبارديا (شمال) وبييمومنتي 
(شمال غرب) وكاالبريا (جنوب) 
ستبقى املطاعم واحلانات مقفلة 
كما احلال في فرنسا وبلجيكا.

خالفاً لذلك، ستبقى في أملانيا 
التي سجلت أداء حسنا في إدارة 
الوباء، القيود سارية حتى مطلع 

يناير.

رفع قيود جزئي في عدة دول أوروبية.. وتشديد في أميركا

(أ.ف.پ) عامل يفحص «ثالجات» ستستخدم حلفظ لقاحات كورونا في شركة فرويالبو قرب ليون الفرنسية 

التجميع، في إجراء أولي يهدف 
لتسريع عملية التوزيع مبجرد 
املوافقة على اللقاح من قبل هيئة 
الغذاء والــدواء «FDA» املتوقع 
خالل أيام، وفقا ملا نقلته وول 
ستريت جورنال، عن «أشخاص 

مطلعني» على األمر.
والرحالت األولية هذه هي 
حلقة ضمن سلســلة التوريد 
العاملية الواسعة التي يتم التخطيط 
لها ملواجهة التحدي اللوجستي 
املتمثل في درجــات احلرارة 

الالزمة للحفاظ على اللقاح.
وتتضمن خطــة التوزيع 
اخلاصة بفايزر مواقع تخزين 
مبردة في مراكز التجميع النهائي 
في عدة مناطق مثل ميتشيغان 
بالواليات املتحدة، وبورس في 

بلجيكا.
وحصلت شركة يونايتد على 
إذن بحمل كمية ثلج جاف أكبر من 
املسموح بها في الرحالت اجلوية، 
للحفاظ علــى درجات احلرارة 
املنخفضة للغاية املطلوبة ملنع 

تلف اللقاح.
من جهتها، كشفت صحيفة 
أن  البريطانيــة،  الغارديــان 

هجوم إثيوبي للسيطرة على عاصمة تيغراي
عواصــمـ  وكاالت: قــال زعيــم القوات 
املتمردة في إقليم تيغراي امس، إن قوات 
احلكومة اإلثيوبية بدأت هجوما للسيطرة 

على مقلي عاصمة اإلقليم.
وقال دبرصيون جبرمكئيل زعيم اجلبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي في رسالة نصية 
وفق «رويترز» إن مقلي تعرضت لـ«قصف 

عنيف».
كما اتهم زعيــم اجلبهة جيش إريتريا 
املجــاورة باإلغارة على مخيمات الالجئني 

في تيغراي للقبض علــى الالجئني الذين 
فروا من إريتريا.

وقال اللفتنانت جنرال حسن إبراهيم، 
رئيس وحــدة التدريب في قــوات الدفاع 
اإلثيوبية، في بيــان إن القوات االحتادية 
ســيطرت على بلدة وقرو التــي تبعد ٥٠ 
كيلومترا شــمالي مقلي و«ستسيطر على 

مقلي خالل بضعة أيام».
وأضاف أن القوات احلكومية سيطرت 

أيضا على عدة بلدات أخرى.
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أنباء سورية أنباء مصرية

أنباء لبنانية

السيسي: يجب الوصول التفاق قانوني ملزم 
ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة

نازحو مخيم اليرموك يتوقون للعودة رغم الدمار

خديجة حمودة وأ.ش.أ

الرئيــس عبدالفتاح  أكد 
السيســي أن مصر ســتظل 
الوفــي والشــقيق  الســند 
احلريص على مصلحة شعب 
جنوب السودان، مشددا على 
التزام مصر بتقدمي كل أوجه 
الدعم من خالل اآلليات القائمة 

للتعاون بني البلدين.
ودعا الرئيس السيســي 
- خــالل كلمتــه باملؤمتــر 
الصحافي املشترك مع رئيس 
جنوب الســودان سلفا كير 
في ختــام مباحثاتهما امس 
- املجتمــع الدولــي للوفاء 
بتعهداتــه والتزاماته جتاه 
دولــة جنوب الســودان في 
مسيرتها نحو بناء مستقبل 

أفضل.
ومما جاء في كلمة الرئيس 
السيســي خــالل املؤمتــر 
الصحافي املشترك مع رئيس 
جمهورية جنوب الســودان 

ما يلي:
«لقــد أجرينــا مباحثات 
ثنائية معمقة ومثمرة، عكست 
توافــر اإلرادة السياســية 
املشتركة نحو تعزيز الشراكة 
املتكاملة بني  االستراتيجية 
البلدين في مختلف املجاالت، 
مبا يسمح باالستغالل األمثل 
لقدراتنــا خلدمــة مصالــح 

بــدء  فــور  أ.ف.پ: 
محافظة دمشــق تســجيل 
أســماء الراغبــني بالعــودة 
إلى مخيم اليرموك لالجئني 
الفلســطينيني فــي جنوب 
العاصمــة الســورية، دون 
عيسى اللوباني اسمه، آمال 
أن يتمكن من إصالح منزله 
والعودة للسكن فيه قريبا 
رغــم الدمار وغيــاب البنى 

التحتية.
املوافقة،  ومع تســلمهم 
توجه اللوبانــي (٤٨ عاما) 
مــع زوجتــه وابنتــه إلــى 
شــقتهم فــي أحــد املبانــي 
السكنية التي خرق الرصاص 
جدرانها وتبعثر ما تبقى من 

محتوياتها.
ويقــول لوكالــة فرانس 
برس خــالل تفقــده املنزل 
العمل،  «يحتاج للكثير من 
لكن يبقى ذلك أرحم من دفع 

بدالت اإليجار الشهرية».
«ســأعود  ويضيــف 
بأقــل اإلمكانيــات، حتى لو 
اضطررت إلى وضع أكياس 
مــن النايلون علــى النوافذ 

وباب خشبي مستعمل».
اللوبانــي  وعائلــة 
واحــدة مــن آالف العائالت 
الفلســطينية التي فرت من 
مخيم اليرموك العام ٢٠١٢، 
بعد حصار القوات احلكومية 
لــه وشــنها معــارك عنيفة 
مع فصائــل معارضة كانت 
تسيطر عليه. وكان يسكنه 
قبل اندالع احلرب ١٦٠ ألف 
الجئ فلســطيني باإلضافة 
إلى آالف السوريني. وتسببت 
املعارك وأزمة إنسانية خانقة 
بفرار العدد األكبر من سكانه 
وسقوط ضحايا قبل سيطرة 
القوات احلكومية عليه في 

مايو ٢٠١٨.
حــني عاد للمــرة األولى 
الى املخيم، يروي اللوباني 
كيف أنه لم يتمكن من حتديد 
الطريــق املؤدية إلى حارته 
بسبب «غياب مالمح املكان 

جراء الدمار».
عائلــة   ٦٠٠ وســجلت 
أسماءها حتى اآلن، وفق ما 
يشــرح رئيس جلنــة إزالة 
األنقاض في املخيم محمود 
اخلالد لوكالة فرانس برس.

ويجدر بــكل من حصل 
علــى املوافقــة أن يبرزهــا 
للحواجز األمنية عند مدخل 
املخيــم. ويتحمل العائدون 
أنفسهم كلفة ترميم منازلهم.

ويعد ارتفاع كلفة املعيشة 

املنفعة املشتركة للبلدين.
وتناولت املباحثات تعزيز 
التعاون القائم بني البلدين في 
مجال املــوارد املائية والري 
وجهودنا املشتركة لتعظيم 
االســتفادة مــن مــوارد نهر 
النيــل، وأكدنــا علــى رؤية 
مصر املســتندة إلى أن نهر 
النيل يجب أن يكون مصدراً 
للتعاون والتنمية كشريان 
حيــاة جلميع شــعوب دول 
حوض النيل، كما استعرضنا 
التطورات اخلاصة بقضية سد 
النهضة ومســار املفاوضات 
اجلارية بهدف التوصل إلى 

الالجئني الفلسطينيني عودة 
٤٣٠ عائلــة خــالل األشــهر 
األخيرة، ألنه لم يعد بإمكانهم 

حتمل كلفة اإليجارات.
والتــزال أبنيــة املخيــم 
ومنازلــه علــى حالهــا منذ 
انتهــاء املعــارك. فــي أحد 
األحياء، سقطت شرفات أبنية 
عدة وتدمرت أخرى جزئيا 
لتقطع احلجارة املتساقطة 
الطريق متاما، رغم أن املخيم 

اتفاق قانوني ملزم حول ملء 
وتشغيل سد النهضة.

واتفقنا كذلك على تكثيف 
التعــاون فــي مجــال نقــل 
اخلبرات املصريــة وتوفير 
الدعــم الفني وبنــاء قدرات 
الكوادر الوطنية في جنوب 
الســودان الشــقيق، وذلــك 
من خــالل مواصلة البرامج 
التدريبية التي تقدمها الوكالة 
املصرية للشــراكة من أجل 
التنمية في مختلف القطاعات 
كالتعليم والصحة والزراعة 
والري وغيرها من املجاالت 
املدنية والعسكرية املختلفة.

كان من أول أحياء العاصمة 
التي بدأ رفع الركام منها في 
إطار مشروع مولته منظمة 
الفلســطينية  التحريــر 
بالتنسيق مع النظام العام 

.٢٠١٨
و٢٠٪ مــن مباني املخيم 
مدمرة كليــا، و٤٠٪ بحاجة 
إلى تدعيــم وترميم، و٤٠٪ 
قابلة للســكن الفوري بعد 

إعادة اإلكساء.

«مصر ستظل السند الوفي والشقيق احلريص على مصلحة شعب جنوب السودان»

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خالل جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس جنوب السودان سلفاكير

سوريون يتفقدون مخيم اليرموك لالجئني الفلسطينيني في دمشق استعدادا للعودة رغم الدمار   (أ.ف.ب)

البلدين والشعبني الشقيقني».
كما بحثنا ســبل تعزيز 
وتطويــر العالقات الثنائية 
بــني البلدين علــى مختلف 
املســتويات، وعلى رأســها 
السياســي  التنســيق 
والعســكري واألمني خالل 
هــذه املرحلــة املهمــة التي 
متر بهــا املنطقة، إلى جانب 
بحث املجــاالت االقتصادية 
والتجارية، والسعي لالرتقاء 
التجاري  التبــادل  مبعدالت 
البلديــن، وتشــجيع  بــني 
االســتثمارات املصريــة في 
جنوب السودان، مبا يحقق 

على وقع األزمة االقتصادية 
احلادة التي تشهدها سورية، 
سببا رئيسيا يدفع عددا من 
أهالي املخيم إلى إبداء رغبتهم 
بالعودة رغم غياب اخلدمات، 

وفق ما يشرح اخلالد.
وعــادت عائــالت عــدة 
بالفعــل إلى املخيم قبل بدء 
الرسمية.  التسجيل  عملية 
إذ تظهر بيانات منظمة األمم 
املتحــدة إلغاثة وتشــغيل 

الصراع يحتدم بني وزير الداخلية والقضاء.. 
واحملامون يضربون الثالثاء

القاهرة: ال صحة لتخفيض رواتب 
بعض العاملني باجلهاز اإلداري للدولة

١٠ ديسمبر.. آخر موعد حلجز ٤٤٧ 
وحدة سكنية بـ ٤ مدن جديدة

دمشق تدعو حكومة لبنان إلى وضع حّد 
للتحريض واللغة العنصرية ضد الالجئني

بيروت - يوسف دياب

احتدم الصراع بني القضاء اللبناني 
من جهة، ووزير الداخلية في حكومة 
تصريف األعمال محمد فهمي من جهة 
ثانيــة، حيث طلب مجلــس القضاء 
األعلى فــي لبنان مــن النائب العام 
التمييزي القاضي غســان عويدات، 
االدعاء على فهمي ومالحقته قضائيا 
على خلفية اتهامه لقضاة لبنان بأنهم 
فاسدون، فيما دعا «نادي القضاة» إلى 
وضع الوزير في السجن إذا ثبت أن 

اتهاماته مجردة من أي دليل.
وعقــد مجلــس القضــاء األعلــى 
برئاسة القاضي سهيل عبود، اجتماعا 
استثنائيا، خصصه ملناقشة ما ورد 
على لسان وزير الداخلية في حكومة 
تصريف األعمال، خالل برنامج «صار 
الوقــت» علــى شاشــة الـــ MTV مع 
اإلعالمي مرسيل غامن، وشدد املجلس 
في بيان، على أن «ما صدر عن الوزير 
املذكور بحــق القضاء والقضاة، أمر 
غير مقبول وغير مســموح به بتاتا 

وغير صحيح».
وقال: «قرر مجلس القضاء بالتوافق 
مــع رئيــس مجلس شــورى الدولة 
ورئيس ديوان احملاسبة، الطلب من 
النائب العام التمييزي القاضي غسان 
عويدات، اتخاذ اإلجراء القانوني املالئم 
بحق الســيد وزير الداخلية، بسبب 
ما صدر عنه في احللقة التلفزيونية 
املذكورة، كما تقرر الطلب من رئيسة 
هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمي 

كل مراجعة قضائية الزمة».
من جانبه، وجه «نادي القضاة» 
نداء إلى مجلس القضاء األعلى، جاء 

فيه «يقول وزير القتيلني (في إشارة 
إلى تصريح سابق للوزير أعلن فيه 
أنه عندما كان ضابطا في اجليش قتل 
شــخصني، وأن العماد ميشال عون 
الذي كان رئيســه املباشر حماه من 
املالحقــة)، أن ٥٢٠ قاضيــا من أصل 

٥٥٠ فاسدين». 
وأضاف «إمــا أن تضعوا الـ ٥٢٠ 
قاضيا في السجن، وإما أن تضعوه 
هو ومن أيده من على منبر إعالمي، 
وتهكم على القضاء ومجلسه، وبسرعة 

ألن الوضع لم يعد يحتمل».
من جهتــه، رد الوزير فهمي على 
الدعــوى التــي ســتقام ضــده بعد 
تصريحــه األخيــر، وقــال «فليكــن 
االنتقاد، ولتكن الدعوى... إذا كانت 
صراحتــي قــد أيقظــت البعض في 
القضاء، فهذا هــو املطلوب من أجل 
البدء بقضايا الناس املنسية وبقضايا 

املظلومني في السجون».
إلى ذلك، طالبــت نقابتا احملامني 
في بيروت والشمال، وزير الداخلية 
بإعفاء نفســه من مهامــه، واعتبرتا 
في بيان بعد اجتماع مشترك عقدتاه 
أمس، أن وزير الداخلية «برر عملية 
اعتـــــداء عناصر أمنيــة على محام 
أثناء انتقاله لتأدية واجبه في قصر 
العدل». وأكدتـــــا أن موقف الوزير 
«يضع احملامني والقوى األمنيـــة في 

مواجهــة عبثية».
ودعت النقابتــان جميع احملامني 
الى التوقــف عن العمل يوم الثالثاء 
املقبل كخطوة أولية، متمسكني بحقهما 
باللجــوء إلــى اإلجراءات املســلكية 
والقضائية في مواجهة االعتداء على 

احملامني.

القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري ما تردد بشأن 
اعتزام احلكومة تخفيض رواتب بعض العاملني باجلهاز اإلداري 
للدولة. وأوضح املركــز اإلعالمي ملجلس الوزراء ـ في بيان 
ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة املالية، والتي نفت تلك األنباء، 
مؤكدة أنه ال صحة لتخفيض رواتب أي من العاملني باجلهاز 
اإلداري للدولة، موضحة أن الدولــة ملتزمة بصرف جميع 
رواتب وأجور العاملني باجلهــاز اإلداري للدولة دون إجراء 
أي تخفيض. وأشــار إلى أن رواتب جميع العاملني باجلهاز 
اإلداري للدولة تزيد سنويا طبقا للقانون من خالل ما يتقرر 
من عالوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية 
جلميع العاملني بالدولة، مشددا على أن الدولة تسعى جاهدة 
لرفع كفاءة موظفيها وحتسني قدراتهم دون املساس برواتبهم.

القاهرة ـ ناهد إمام

صرح د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانية، بأن يوم اخلميس ١٠ ديسمبر املقبل الساعة ١١٫٥٩ 
مساء، هو آخر موعد حلجز ٤٤٧ وحدة سكنية من احلصة العينية 
لهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة على املوقع اإللكتروني 
(www.hdb-reservation.com) واخلاص ببنك التعمير واإلسكان، 
مبشروعات («أرابيا» مبدينة القاهرة اجلديدة ـ «الياسمني» 
مبدينة ٦ أكتوبرـ  «الســويفى» مبدينة العاشر من رمضان 
ـ «بندر الربيع» مبدينة العبور). واكد أن الراغب في احلجز 
يدخل على املوقع اإللكتروني اخلاص ببنك التعمير واإلسكان 
بدون كلمة مرور، ويســتعرض كراســة الشروط أو يقوم 
بطباعتها، ملعرفة جميع التفاصيل (املساحات - األسعار - أرقام 

العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات احلجز.

عواصم - وكاالت: دعت وزارة اخلارجية 
اللبناني  القضاء  واملغتربني في ســورية 
املختص للقيام بدوره بالكشــف عن كل 
جوانب قضية احلادث املؤسف الذي أودى 
بحياة مواطــن لبناني، مطالبة بوضع حد 
للتحريض واللغة العنصرية ضد الالجئني 
السوريني، واستغالل هذا احلادث الفردي.

ونقلت وكالة األنباء السورية (سانا) أمس 
عن مصدر رسمي في وزارة اخلارجية قوله 
إن احلكومة تابعت باهتمام احلادث املؤسف 
في بلدة بشري اللبنانية، والذي أودى بحياة 
مواطن لبناني، وتدعو القضاء املختص إلى 
القيام بدوره بكل شفافية إلماطة اللثام عن 

كل جوانب هذه القضية.
وأشادت بـ «األصوات التي ارتفعت في 
لبنان ضد االستغالل السياسي لهذه احلادثة» 
لكنها طالبت «احلكومة واجلهات اللبنانية 
املعنية مبنع أي استغالل لهذه احلادثة لإلساءة 
لالجئني السوريني والقيام بواجباتها بحماية 
املواطنني السوريني املتواجدين في لبنان».

وأكد املصدر أن سورية جتدد الدعوة 
للمواطنني السوريني الذين أجبرتهم ظروف 

احلرب الظاملة على مغادرة البالد، للعودة إلى 
وطنهم والعيش فيه بكرامة وأمان وستقدم 
كل التسهيالت لهذه العودة، وستعمل ما في 

وسعها لضمان متطلبات عيشهم الكرمي.
وعمت حالة من الغضب منطقة بشري 
شــمالي شــرق لبنان بعد مقتل اللبناني 
جوزيف طوق على يد عامل من اجلنسية 
السورية، إثر خالف فردي في الوقت الذي 
كانا يعمالن بقطعة أرض ميلكها القتيل، في 
وقت قالت تقارير إعالمية ان الدافع وراء 
اجلرميــة دافع أخالقي، حيث إن الضحية 
مطلوب لعدة قضايا منها قضيتا حترش. 
وسارع السوري بتسليم نفسه إلى مركز 
بقيامه باجلرمية. لكن  الشــرطة، معترفا 
مصادر إعالمية لبنانيــة قالت إن «موجة 
الغضب لدى شــبان من املنطقة، دفعتهم 
لطرد الجئني سوريني من املدينة كرد فعل 

على اجلرمية».
وقال ناشــطون سوريون إن عشرات 
العائالت السورية الالجئة فرت من املخيم 
العشوائي في املنطقة خوفا من ردات الفعل 

واألعمال االنتقامية.

لقاء مرتقب بني عون واحلريري.. وبري يستعجل حكومة اختصاصيني
بيروت - عمر حبنجر

يخشى أن تكون «تظاهرة» 
اإلجمــاع النيابــي علــى قرار 
الــذي  «التدقيــق اجلنائــي» 
صدر عن مجلس النواب مساء 
اجلمعة مرتبطا مبروحة من 
الغايات، ال بتلك التي يتطلع 
اليها اللبنانيون ككسر أقفال 
باب «مغارة الفساد السياسي 
الهيــكل  واإلداري» وتطهيــر 
احلكومــي واملصرفي من آثار 
اللصوصية املزمنة التي كان 
لهــا فعــل اجلــراد فــي املرج 
األخضــر، ال أن تكــون مجرد 
فرصــة للتناغم مــع املجتمع 
الدولي الذي سيعقد مؤمترا، 
عن بعد في باريس يوم األربعاء 
املقبل للبحث بتقدمي مساعدات 
إنســانية للبنان، أو مناسبة 
إلبــراء الذمم املثقلــة بودائع 
الناس، بشــهادة  ومدخــرات 

اإلجماع النيابي.
ومصدر اخلشية ان الذي 
صــدر عــن مجلــس النــواب 
توصية، أو قرار، يلزم حاكم 
مصــرف لبنان بالتجاوب مع 
طلبات املدققني في حســاباته 
وحسابات املؤسسات العامة، 
مبعنــى آخر، أال يتذرع ال هو 
وال املصارف أو اإلدارات العامة 
بالسرية املصرفية، من حيث 
كونها محمية بقانون والقانون 
يلغيه، أو يعلقه قانون وليس 
توصيــة أو قــرار. لقد تغلب 
القرار على التشريع، وخرج 
باإلجماع ليخضع كل املؤسسات 
واإلدارات واملصرف واملجالس 
والصناديق والبلديات للتدقيق 

اجلنائي.
رئيس اجلمهورية ميشال 
عون سدد هدفا اعتبره إجنازا، 
في مرمى مجلس النواب، الذي 
امتــص الضربــة وردهــا الى 
ملعب السراي الكبير، ويخشى 

مؤمتــر الدعم الــذي دعا اليه 
في باريس األربعاء املقبل، الى 
مالئكة يصفقــون بأجنحتهم 
لقــرار املجلــس. ومــا يقلــق 
اللبنانيــني ان مجلس النواب 
كبر حجره، بشموليه التدقيق 
للمؤسســات العامة كافة من 
الوزارات الى البلديات، واألمثال 
تقول: من يكبر حجره ال يرمي، 
وإال أصــاب نفســه... ففــي 
التعميم دخول في التفاصيل 

وبيع أوهام. 
ملزمــا  ليــس  فالقــرار 
للمصرف. كونه يتخطى قانون 
السرية املصرفية، وكان األجدر 
حتويل اإلجمــاع على القرار، 
الى تشريع دائم أو مؤقت، واال 
ليس ثمة ما مينع أي متضرر 
من مراجعة املجلس الدستوري 
أو مجلس الشــورى، فالقرار 
النيابي باإلجماع، ليست له قوة 
القانون على القانون. ما يعني 
باملفهــوم القانونــي البديهي 

من تقدميات الضمان االجتماعي 
مــدى احلياة. علــى الصعيد 
احلكومي، ال جديد يذكر، سوى 
التوقعات بأن يلتقي الرئيس 
عون والرئيس املكلف ســعد 
احلريري للتشاور باألوضاع. 
رئيس مجلس النواب نبيه 
بري قال امس: ال سبيل سوى 
الذهاب ســريعا الى تشــكيل 
حكومة اختصاصيني كفوئني 
اليوم قبل الغد وذلك وفقا ملا 
تؤكد عليه املبادرة الفرنسية. 
وفي قول بري هذا ابتعاد عن 
دعوته الســابقة الى حكومة 
تكنــو - سياســية. الســفير 
البريطاني الناشط في لبنان 
إبــان هــذه املرحلــة كريــس 
رامبلنــغ قال خــالل تصريح 
له أمس، إنه «ال يعود لبالده 
ان تقرر من يجب أن يتمثل في 
احلكومة، مشيرا الى ان موقف 
بالده من حــزب اهللا واضح، 
فهي تعتبره منظمة إرهابية».

ان قــرار مجلس النــواب، أو 
توصيته، كما يصفها البعض 

مجرد شيك بدون رصيد!
واملسألة بيد حاكم مصرف 
لبنان املركزي، رياض سالمة، 
- الذي التقــى الرئيس عون 
عقــب صــدور القــرار - انه 
يســتطيع التمســك بالسرية 
املصرفيــة محميــا بقانــون 
فرضها، ويستطيع االستجابة 
لقرار مجلــس النواب، وفتح 
خزانة أســرار الهدر والفساد 
وتهريــب األمــوال، محميــا 
النيابــي على هذا  باإلجمــاع 
القرار، الذي هو ملزم له أدبيا، 

ال قانونيا.
وأقر املجلس أيضا، اقتراح 
قانون مقدما من كتلة«التنمية 
يقضــي  والتحرير»(أمــل) 
باعتبــار ضحايا انفجار مرفأ 
بيــروت مبنزلــة شــهداء في 
اجليــش اللبنانــي واعتبــار 
جرحى االنفجار مســتفيدين 

اإلجماع النيابي على «التدقيق اجلنائي»..هل يكون شيكاً دون رصيد؟

قائد اجليش العماد جوزف عون خالل افتتاحه قسم العمليات اجلراحية في املستشفى العسكري املركزي في بيروت  (محمود الطويل)

هنــا من أن تضيــع الكرة في 
دهاليز املجادالت البيزنطية.

التيار الوطني احلر ســار 
مع التيار العام، والقى رئيس 
مجلــس النواب بأن «يشــمل 
التدقيــق املؤسســات، وهــي 
الكلمــة التي أصــر بري على 
أمني سر كتلة «لبنان القوي» 
ابراهيــم كنعــان أن يعيدهــا 
مرتني، وقد قالها كنعان مرتني، 
كي يسمع من به صمم ثم انتقل 
الى بعبدا ليضع الرئيس عون 
في صورة ما جرى، ومن هناك 
صدر بيــان يؤكــد أن موقف 
كنعان كان منسقا مع الرئيس 

عون، وليس باملونة عليه.
من كانوا يتمترسون خلف 
«السرية املصرفية» ليمنعوا 
التدقيق في حسابات املصرف 
املركزي والدولــة، والوقوف 
على ما جنته أيديهم، حتديدا 
بعد رسالة الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون، وحديثه عن 
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وزارة الداخلية وانطالقا من دورها املهم 
بتنظيم انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠ السبت 
املقبــل وبتوجيهات من معالي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح 
واصلت جهودها املمتدة منذ أسابيع، بترؤس 
وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 
اجتماعا للوكالء املساعدين والقيادات األمنية 
لوضع اللمسات األخيرة على اخلطة األمنية 
املكلف بها كل قطاع خالل العرس االنتخابي 
حتى يظهر بالصورة املشرفة التي عهدها العالم 
بهذا احلدث، والوقوف على آليات التنسيق 
مــع اجلهات احلكومية األخرى ذات الصلة 
للناخبني. وخالل  التسهيالت  ولتوفير كل 
االجتماع استمع سعادة الفريق إلى شرح 
مفصل حول دور القطاعات األمنية املشاركة 
في تأمني العملية االنتخابية ومتطلبات كل 
قطاع سواء من الكوادر البشرية أو الفنية 
بالتزامن مع اإلجراءات االحترازية والوقائية 
للوقاية  السلطات الصحية  وبالتنسيق مع 
من ڤيروس كورونا املســتجد. ووجه أخي 
الفريق انطالقا من خبرته العريقة املالحظات 
لكل قطاع حتى يؤدي املهام واملسؤوليات 
املكلف بها على أكمل وجه، وكذلك اطلع على 
آليات التنسيق بني جميع القطاعات بحيث 
تنصهر كوحدة أمنية واحدة تخرج بالعرس 
الدميوقراطي باملظهر احلضاري الذي يليق 

باسم الكويت.
سبق وأشــرت إلى الدور الكبير الذي 
تلعبه وزارة الداخلية في هذا احلدث وفي 
هذه اجلائحة بشكل عام وحتى اآلن جنحت 
الوزارة في خططها مبنع التجمعات وإقامة 
والئم الطعام بالتزامن مع هذا احلدث، وهذا 
ال مينع من رصد جتاوزات من قبل البعض 

ومت التعامل معها حسب القانون.
احلسم الذي أظهرته «الداخلية» مع بدء 
اإلعالن عن موعــد االنتخابات وفتح باب 
الترشــح كان له دور في االنضباط الذي 
لوحظ من االخوة املرشحني والذين يعون 
ويقدرون خطورة املرحلة واالختالط في هذا 
الظرف غير املسبوق الذي متر به الكويت 
والعالم اجمع، أي تراٍخ أمني كان سيترتب 
عليه تضاعف اإلصابــات ولكن نحمد اهللا 
أعداد املصابني إلى تراجع، وهذا مرجعه إلى 

الوعي اجلماعي بخطورة اجلائحة.
تأكيد مجلس الوزراء مبشاركة املصابني 
بالڤيروس في االنتخابات يلقي على «الداخلية» 
وبقية اجلهات املشاركة املزيد من املسؤوليات 
واتخاذ إجراءات احترازية إضافية، وفي اخلتام 
نتمنى من املواطنني حسن االختيار للتحديات، 
ألهمية املرحلة وان نكون جميعا على قدر 
املســؤولية بالتصويت لتحقيق طموحات 

املواطنني ورفعة شأن الوطن.
آخر الكالم

غدا تنتهــي املهلة التي منحت للزائرين 
مبغادرة البالد على أن تبدأ الثالثاء املقبل مهلة 
جديدة للوافدين املخالفني بتعديل أوضاعهم 
نأمل أن تستغلها هذه الشريحة، ومن وزارة 
الداخلية محاسبة كل من لم يستفد ويغادر 

طوعا الى موطنه.
متكني الوافديــن من البقاء في الكويت 
ألشهر دون أي كلفة أو غرامات قرار إنساني 
بامتياز، ومع فتح أغلب الدول أجواءها وجب 
رد اجلميل واملغادرة أو تعديل الوضع ومن 
يخالف فعليه حتمل نتيجــة مخالفته هو 

وكفيله. 

نافذة على األمن

الفريق النهام 
وانتخابات ٢٠٢٠

الفريق م. طارق حمادة

حترير أوكرانية بعد خطفها من سيارتها واحتجازها في شقة بالعاشر

مجهول رّوع املصلني داخل مسجد في منطقة سعد العبداهللا

إغالق قضية افتراس قاصر بعد خطفها من «الفروانية»

مبارك التنيب

استطاع رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
حترير وافدة اوكرانية مت خطفها عنوة من قبل وافد 
اردنــي احتجزها داخل شــقته التي تقع في الطابق 
العاشــر وضربها وســلب هاتفها النقــال بحيث ال 

تستطيع االستعانة برجال االمن لتحريرها.
وجــرى توقيف اخلاطف واحتجازه في النظارة 
متهيدا لعرضه على النيابة العامة على ذمة قضية 
خطف باإلكراه واالعتداء بالضرب والســلب وجار 
الوقــوف على مــا اذا كانت هناك عالقــة او تعارف 
ســابق دفع املتهم الى ارتكاب ما صدر عنه وحدود 

هذه العالقة ان وجدت.

وبحسب مصدر امني لـ «األنباء» فإن بالغًا ورد 
الــى عمليات وزارة الداخلية من احد قاطني شــقة 
مجاورة للشــقة التي شــهدت الواقعة بأنه يســمع 
صوت استغاثة وصراخ وال يعرف ماذا يحدث، وأنه 
على حد علمه يعرف ان مستأجر الشقة التي يصدر 

منها االستغاثة وافد يقيم مبفرده وغير متزوج.
وأضاف املصدر: مت اخطار رجال املباحث اجلنائية 
بفحوى البالغ، حيث حتصلوا على تعليمات بالتعامل 
مع البالغ مبا تســتوجبه االجــراءات القانونية مبا 
في ذلك اســتخدام العنف او باألحرى كســر الشقة 
اذا لم يتم التجاوب معهم ومعرفة حقيقة ما يحدث.
وأردف املصدر بالقول: انتقلت قوة من املباحث 
الــى الشــقة وهي في الطابق العاشــر وجرى طرق 

الباب وما ان استمعت احملتجزة طرق الباب ونداء 
من خارج الشقة بأنهم من رجال الشرطة حتى علت 
صيحاتها وبعد حلظات قامت بفتح الباب، وتبني انها 
وافدة اوكرانية من مواليد ١٩٨٩ وتدعى (أ.ب.ف) كما 
شــوهد صاحب الشقة وهو اردني من مواليد ١٩٨٨ 
ويدعى (ع.و.ص) حيث مت اقتياد الســيدة والوافد 
الى املباحث وفتح حتقيق حيث قالت املخطوفة انها 
ولــدى نزولها من مقر عملها حيث تعمل في احدى 
العيادات الطبية وخالل وجودها على مقود سيارتها 
فوجئــت باخلاطــف يفتح باب ســيارتها ويجبرها 
عنوة على النزول والصعود الى ســيارته ومن ثم 
اختطفها الى شــقته وسلب هاتفها النقال وضربها 

بعنف خالل مقاومتها له.

محمد اجلالهمة

شرعت أجهزة وزارة الداخلية متمثلة في مباحث 
وأمن اجلهراء في توقيف شخص مجهول يرجح انه 
كان في حالة غير طبيعية لقيامه بترويع املصلني 
أثناء صالة ظهر يوم اجلمعة في مســجد مبنطقة 

سعد العبداهللا.
وبحسب أحد املصلني والذي تواجد في املسجد 
الكائن مبنطقة ســعد العبــداهللا ق ١١ فإنه وبقية 
املصلــني فوجئوا بشــخص في العقــد الرابع من 
عمره يدخل الى املسجد ويلقي بنفسه أرضا ويقوم 
بالصراخ، وهو ما دفع بخطيب املسجد الى التوقف 
حلني التعامل مع الشخص ليقوم املصلون باالقتراب 

من الشخص وتهدئته وإخراجه من املسجد.
وأضــاف: قام بعــض املصلــني بالتواصل مع 
عمليــات وزارة الداخلية، حيــث حضرت دورية 
بعــد دقائق الى موقع البالغ إال ان الشــخص كان 
قــد هرب الــى جهة غير معلومــة، ورجح املصلي 
الذي روى لـ «األنباء» تفاصيل ما حدث ان يكون 
الشــخص مت حتديد هويته وإبالغ الشرطة بذلك، 
ألن «غير الطبيعي» ألقى بهوية وســط املســجد 
وجــرى التقاطها وتســليمها إليه، مشــيرا الى ان 
الواقعــة بثت اخلوف في نفوس املصلني خشــية 

من ان يكون الشخص مفخخا.
مــن جهة أخرى، ألقــى رجال النقطــة األمنية 
في مستشــفى مبارك القبض على شخص وجرى 

التحفظ على الســكني التي كانت بحوزته، وتبني 
ان لديه ملفا في الطب النفسي.

يشار الى ان «األنباء» أشارت للخبر على موقعها 
اإللكتروني امس األول اجلمعة.

وقــال مصدر أمني ان بالغ اســتغاثة ورد الى 
رجال النقطة األمنية بوجود شخص مسلح حيث 
تعاملــوا مع الواقعة بشــكل ســريع ومت توقيف 

املواطن وسحب السكني من يديه.
وأفاد املمرض وهو مصري ان الشــخص تردد 
على املستشفى للعالج، مؤكدا عدم صدور اي شيء 
يستحق كي يفعل املواطن ذلك، هذا ولم يعرف ما 
إذا كان املواطن ســيحال للطب النفسي، وسجلت 
قضية في مخفر شرطة اجلابرية حتت عنوان تهديد.

سعود عبدالعزيز

استطاع رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
إغــالق تعرض فتاة عربيــة قاصر للخطف من 
أســفل منزلهــا، وحتديدا مقابــل بقالة تقع في 
منطقة خيطان، والتوجه بها الى منطقة الصليبية 
وافتراســها من قبل شــخص تبني بعد ضبطه 
أنــه من غير محددي اجلنســية. يشــار الى أن 
«األنباء» انفردت بنشــر تفاصيــل اخلبر يوم 

اخلميس املاضي.

وبحســب مصدر أمنــي، فإنه فــور قيام والد 
الفتاة بتسجيل قضية قال فيها إن ابنته (١٥ عاما) 
تعرضت للخطف من قبل شــخص تعرف اسمه 
األول والثاني ويقيم في منطقة بيان، وقام رجال 
املباحث باالستماع الى الفتاة املجني عليها، حيث 
قدمت لرجال املباحث رقم هاتف املتهم، مشــيرة 
الــى أنها كانت تعرفه عبر أحــد مواقع التواصل 
االجتماعي وطلب أن يراها وحينما نزلت لتشاهده 

قام بخطفها.
وأضاف املصدر: استطاع رجال املباحث حتديد 

هوية اجلانــي وضبطه واعترف بأنه اســتدرج 
الفتــاة وتوجه بهــا الى منزل زميليــه وهما من 
نفس جنســية الفتاة واعتدى عليها داخل الشقة 

وأعادها الى منزل والدها مجددا.
وذكر املصدر أن زميلي املتهم الرئيسي أدخال 
أطرافا فاعلني ورئيسيني في واقعة االعتداء على 
فتاة قاصر، أما الشخص البدون الذي خدع الفتاة 
فوجهت إليه تهمة خطف ومواقعة قاصر باإلكراه 
وهــي عقوبة قد تصل مبــن ارتكبها حال ثبوتها 

إلى اإلعدام شنقا.

أردني أنزلها عنوة من مركبتها وضربها وسلب هاتفها حتى ال تستعني بالشرطة

دفع باخلطيب إلى التوقف.. والبعض ظنوه «مفخخاً»

تفجير ٣ قذائف من مخلفات الغزو في العبدلي كيلو ٣٨
أحمد خميس

توجه فريق من إدارة املتفجرات التابعة لوزارة 
الداخلية إلى منطقة العبدلي كيلو ٣٨ وذلك بهدف 
تفجير ٣ قذائف من مخلفات الغزو العراقي للكويت. 
جاء كشف القذائف وغيرها من األلغام في مناطق 
برية عدة بالتزامن مع هطول أمطار متفرقة وهو 
ما أدى الى كشــف تعرية هــذه القذائف والقنابل 

وظهورها على سطح األرض. 
إلى ذلــك حــذرت وزارة الداخليــة املواطنني 
واملقيمــني من العبث بأجســام غريبــة قد تكون 
مخلفات عسكرية خطرة تلحق الضرر مبن يعبث 
بها، ودعت الــوزارة إلى توخي احليطة وإخطار 
عمليات الداخلية (١١٢) حتى يتم التعامل مع تلك 

األجسام من قبل متخصصني. احتجاز «غير طبيعي» في نظارة «القادسية» «الداخلية» تدعو إلى توخي احلذر من أي مخلفات عسكريةاألمطار كشفت عن قنابل من مخلفات الغزو
إلهانته رجل أمن وتسببه في حادث

محمد اجلالهمة

احتجز مواطن في العقد الثالث من عمره 
في نظارة مخفر شــرطة القادسية التهامه 
بإهانة رجل أمن وسبه بعبارات خادشة الى 
جانب قيــادة مركبة في حالة غير طبيعية 
وتسببه في حادث مروري. وبحسب مصدر 
أمنــي، فإن بالغــا ورد الى عمليــات وزارة 
الداخلية عن وقوع حادث تصادم ثنائي على 
طريق امللــك فهد مقابل منطقة املنصورية، 
وعلى الفور انتقلت دورية من مرور العاصمة 

للتعامــل مع البالغ، وخالل اســتماع رجل 
املرور ألقوال طرفــي احلادث، رصد رائحة 
كريهة تصدر من أحد األطراف وهو مواطن 
ويبدو غير متزن، وعليه طلب رجل املرور 
من املواطن أن يترك سيارته جانبا ويتجه 
إلى الدورية ولكنه رفض بإصرار وأخذ يسب 
رجل املرور، ليتم طلب إسناد والسيطرة عليه 
بالقوة وإدخالــه الدورية ونقله إلى املخفر 
وعمل حتليــل له ملعرفة طبيعة املادة التي 
جعلته غير طبيعي، وإذا ما كانت مســكرة 

فقط أو مسكرة ومخدرة.

انتشال جثة مجهولة الهوية مقابل «املسيلة» 
وانتحار عاملة نظافة شنقًا في اجلليب

أحمد خميس

انتشلت زوارق اإلطفاء البحري عصر 
امس جثة لسيدة مجهولة الهوية مقابل 
شاطئ املسيلة، حيث رصدت اجلثة بعيدة 
عن الشاطئ على مسافة ٢ ميل بحري. 

هذا ومت تسليم اجلثة لألدلة اجلنائية.
من جهــة اخرى، انتقل عدد من رجال 
األدلة اجلنائية ووكيــل نيابة الفروانية 
إلى ســكن وافدة هنديــة (عاملة نظافة) 
عقــب اقدامها على االنتحار شــنقا داخل 

مسكنها باجلليب.
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مسؤولية

رأي

 
عبدالعزيز السيف

إذا كان رب البيت بالدف ضاربا 
فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

هذا البيت من األبيات املشهورة التي طاملا متثلنا 
به، وهو قاعدة عند كثير من الناس، ومع ذلك فهناك 
من ال يســلم بهذه القاعدة وال يقر بها، ألنك قد ترى 
رجال صاحلا مذكــورا باخلير إال أن ابنه على عكس 
ذلك، فالشجرة ال تخلو من غصن مائل، واألمثلة على 
ذلك كثيرة، فقد روى صاحب تاريخ دمشق ابن منظور 
وغيره أن فتيانا من أهل املدينة املنورة على ساكنها 
أفضل الصالة والسالم توفي والدهم وترك عند أخيه 
عم الفتيان ماال ألنهم كانوا صغارا، فلم يعطهم املال 
فشكوه إلى أمير املدينة، وكان األمير حينئذ عمر بن 
عبدالعزيزے في خالفة الوليد بن عبدامللك، فدخل 
الفتية على عمر وقال أكبرهم: أصلح اهللا األمير، إن 
أبانا قد توفي، وترك لنا ماال عند عمنا «حميد األمجي» 
ونحن أحق به وأحوج ما نكون له، فبعث عمرے وراء 
عمهم فأتاه، فما إن رآه حتى قال له: أنت الذي تقول:

حميــد الــذي أمــج داره
أخو اخلمر ذو الشيبة األصلع

أتاه املشــيب على شربها
وكان كرميــا فلــم يقلع !
قال: نعم أنا القائل، قال عمر: ما أراني إال حادك، 
فقد أقررت بشــرب اخلمر! قــال حميد: أيهات، أين 
يذهب بك؟ ألم تسمع قول اهللا تعالى: (وأنهم يقولون 
ما ال يفعلون) (الشــعراء - ٢٢٦)، فقال عمر: أولى لك 
يا حميد، ويحك، كان أبوك رجال صاحلا، وأنت رجل 
ســوء، فقال: أصلح اهللا األمير وأينا يشبه أباه؟ كان 
أبوك رجل سوء وأنت رجل صالح (انتهى) وهذا مثال 
على ما ذكرت، ويكون بيت الشــعر قاعدة مسلم بها 
إذا كان املعنــى على نحو قول النبي ژ: «كل مولود 
يولــد على الفطرة، فأبواه يهودانــه أو ينصرانه أو 
ميجسانه» رواه البخاري ومسلم، وإجماال فبيت الشعر 
مثل للمنزل الذي ال رقابة فيه، فإذا كان األب ال يسأل 
أبناءه أين ذهبتم؟ ومن أين جئتم؟ يصبح املنزل سائبا 
بسبب إهمال رب البيت، وإذا رأينا إنسانا على سيرة 
غير حميدة، قلنــا: ال عجب في ذلك، كان أبوه مثله، 
وكذلك املسؤول املهمل إذا رأينا دائرته ال نتعجب إذا 
رأينــا موظفيه مثله، وبالعودة إلى البيت الذي ذكرته 

فقد سبقه بيت يقول:
وقالوا استبانت يا ابن عروة ابنتك

فقلت لهم: ما ذاك في حقه نقص
والشاعر هو «ســبط ابن التعاويذي» محمد بن 
عبيداهللا بن عبداهللا أبوالفتح وكان شاعر العراق في 
وقته، وهو منســوب إلى املبارك بن علي اجلوهري 
جده ألمه ألنه عاش في كنفه، وقد اشتهرت له أشعار 

كثيرة ومنها قوله:
إن كان دينك بالصبابة ديني

املطي برملتي يبرين فقف 
وهو عباســي العصر بغدادي املولد والوفاة، ولد 
سنة ٥١٩ في خالفة املسترشد باهللا الفضل بن أحمد 
املســتظهر (٥١٢ - ٥٢٩) وتوفي سنة ٥٨٣ في خالفة 
الناصر لدين اهللا أحمد بن احلسن املستضيء باهللا (٥٧٥ 
- ٦٢٢) ولهذا الشاعر أخبار كثيرة مع اخلليفة الناصر 
لدين اهللا كما امتدح الســلطان صالح الدين يوسف، 
وكل شعره غرر وقد أضر آخر عمره، وقد وردت له 
ترجمة وافية فــي وفيات األعيان البن خلكان وعند 
العماد األصبهاني الذي عاصره وعند ياقوت احلموي 

وغيره، وفيما ذكرته كفاية.. أترككم في رعاية اهللا.

«قرة عينــي.. حبيبي ولدي..» هذا ما كنت تبدأ به 
رسائلك النصية لي، «ولدي.. أحمد» كيف لي أن أقنع 
نفسي بأنني لن أسمعها منك اآلن وصاعدا؟، عانيت يا 
حبيبي وناضلت وكافحت املرض سنوات طويلة، وكنت 
القادر بإذن اهللا على تخطي العقبات واملضاعفات بكل 
بســالة، قنوعا مبا كتب اهللا، مرددا «رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
صاحلا ترضاه»، منذ أن وعيــت على هذه الدنيا وأنا 
أخشــى هذه اللحظة، حلظة الفقد ولوعة الفراق، كلما 
متسك القرآن فوق رأسي قبل أن أعانقك عناق املشتاق 
من االبن ألبيه في رحالت الغربة، فال أعلم إن كان ذاك 
العناق األخير أم ال، فأبكيك في خلواتي سنوات قبل 
رحيلــك، بكاء احلب والدعاء بأن يجزل اهللا في عطائه 

لك بالصحة وميدك بالشفاء.
ذكرياتي كلها - وأعنيها - كانت معك أجمل الذكريات، 
لم أر منك إال خيرا، كنت نعم األب املؤمن احلاني املربي 
املعطاء الصديق القريب إلى القلب والقدوة، فلم تخطئ 
بحقي يوما، ولم تضربنــي توبيخا وحتى مزاحا، لم 
جتعلني أشعر حلظة واحدة بالضيق أو الكدر وحتى 
الزعل، كنت البلسم على الروح وكنت اجلابر للجروح، 
مشجعا فخورا داعما دائما، كما صديقتك وشريكتك 
وحبيبتك أمي احلبيبة - أطال اهللا في عمرها-، فرحيلك 
يا حبيبي بإذن اهللا رحيــل األولياء ممن خصهم اهللا 
ســبحانه بـ «ال خوف عليهم وال هم يحزنون»، فقد 
تركت لنا إرثا عظيما من دماثة اخللق، والذكر احلسن، 
واحلب اخلالص هللا، رسخ ذلك في ذهن كل من عرفك 
من قريب وبعيد، فرب اجعله ممن قلت فيهم: (وجوه 
يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة) في أعلى عليني بجوار 
نبيك وآله واألنبياء والصاحلني، رحيلك يا حبيبي ليس 
برحيل، فقد دام وجودك بذكراك وجودك، فكم من إنسان 
ينســى بعد فقده، لكن صورتك عند الصالة واألذان 
والدعاء غير منسية، فكل صالة لك فيها ذكرى، وكل 
دعاء لك فيه نصيب، في أواخر أيامنا املباركة مبعيتك، 
صعب نطقك من شدة املرض العضال، ولكن مبشيئته 
لم تصعب على نطقك الصــالة واألذان والدعاء حتى 
في أحلك الظروف وأصعبهــا، قبل رحيلك يا حبيبي 
أمســكت القرآن وتصفحت ســوره وآياته، فصعدت 
روحك الطاهرة إلى دار البقاء، فـ «ســالم عليكم مبا 
صبــرمت فنعم عقبى الدار»، فنم قرير العني يا حبيبي 
باســما واثقا مطمئنا، فأنت بني يدي أرحم الراحمني، 
دخلت الكعبة يوما بثوبك وصليت بجوفها متوجها إليه 
جل وعال، ودفنت بذات الثوب الذي أوصيت بأن تدفن 
فيــه متوجها لها، فرب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم 

إنك أنت األعز األجل األكرم. 
لست وحدي وأمي وأخواتي وأهلي من ينعاك ويرثيك.. 
بل تنعاك الصالة وترثيك، في رحاب اهللا وجنانه ونعيمه 
ألقــاك، وجعلني اللهم في مســلكك وخطاك يا «قرة 

عيني.. حبيبي أبي..».

لنفتــرض أن هناك طاولة 
يجلس عليها عشرة أشخاص 
أمر معني،  ســيصوتون على 
أربعة منهم صوتوا على قرار 
وكان موقفهم ســيئا، وثالثة 
إيجابيا، والثالثة  كان موقفهم 
اآلخرين امتنعوا عن املشاركة 
في التصويت، فاحتراما لرأي 
األغلبيــة وتطبيقــا ملفهوم 
الدميوقراطية يجب إقرار املوقف 
الذي نراه سيئا، لكن في هذه 
احلالة ال يســتطيع املمتنعون 
عن التصويت إلقاء اللوم على 
املشاركني جميعهم على النتيجة 
السيئة، ألن املشاركني منهم من 
ســعى الى التغيير، إمنا يلقي 
اللوم علــى املمتنع ألنه ترك 
أن يعيثوا  للفاســدين  املجال 

في «الديرة» فسادا.
في املجلس الســابق ٢٠١٦ 
القوانني  كانت هناك كثير من 
املهمــة والتي لــم تقر بفارق 
التصويتات  بســيط جدا من 
مثل قانون رقابة القضاء على 
اجلناســي، أيضا قانون منع 
عقوبة الســجن عن املغردين 
واالكتفاء بالغرامة لم مير بفارق 
ضئيل، هنا استشعرت بأسى 
لو كان املقاطعون مشــاركني 
في االنتخابات لتم إقرار هذه 
القوانــني وغيرها التي حتمي 
املواطنني من تعسف السلطة.

مثلما أن املشاركة مسؤولية، 
فاملقاطعة مسؤولية أيضا، واليوم 
نحن في وضع حرج ال ميكن 
أن نستثني أحدا من مسؤولية 
حاضــر الدولة ومســتقبلها، 
الواقع يقول إن طريق التغيير 
يكون عن طريق البرملان (أقصد 
كإجراء) ألن التغيير قد يكون 
بضغط من الشــارع لكن في 
نهاية املطــاف لن يتم التغيير 
إال عن طريــق مجلس األمة، 
لذلك املشاركة تعدت مرحلة أن 
تكون ضرورية وأصبحت واجبة 
في ظل قضايا الفســاد «اللي 
ما تشــيلها البعارين»، وعلينا 
أن نعــي أن الصراع من أجل 
الدميوقراطيــة طويل، وكلما 
تركناه للفاسدين سيطول أكثر، 
لذلك علينا أن نشارك، وحبذا 
لو تكون املشاركة بتنظيم من 
القوى الوطنية كي تكون فعالة 

أكثر.
واختتم بسؤال ملن يصر على 
املقاطعة، ماذا تنتظر؟ هل تنتظر 
إقرار عقوبات مقيدة للحريات 
أكثر مما هــي عليه اآلن؟ هل 
تنتظر أن تسجن على ممارسة 
أبسط حقوقك اإلنسانية؟ هل 
إقرار الضريبة عليك؟  تنتظر 
ال ميكن ملواطــن يخاف على 
وطنــه أن يكابر ويترك وطنه 
للفاسدين بحجة عدم قناعته 
الواحــد، وإذا كنت  بالصوت 
تعتقد أن املشهد احلالي ما هو 
إال «مسرحية»، فعليك أن تشارك 
في كتابة هذه املسرحية، ألنك 
شــئت أم أبيت فأنت موجود 
في املسرح، وعليك أن تختار 
نهاية املشهد، إما مبوت جميع 
األبطال (في حال أن تركت الكتابة 
للخصم) أو بنهاية انتصار احلق 
على الباطل من خالل املشاركة 
في كتابة سيناريو «املسرحية». 
واختتم بأن السياسة هي فن 
املمكن، فعلينا أن نســعى الى 

تغيير ما هو ممكن.
< < <

تنشــر حملة «ســجلني» 
مجموعة من املقاالت لتشجيع 
الشباب والشابات على املشاركة 
اإليجابية في االنتخابات املقبلة.
«ســجلني» حملة وطنية 
تهدف إلى تســجيل أكبر عدد 
من النساء غير املسجالت في 

القيود االنتخابية.

- «أال وإن اهللا ورسوله بريئان ممن أضر 
بامرأة حتى تختلع منه».

- «إني ألتعجب ممن يضرب امرأته وهو 
بالضرب أولى منها».

- «ال يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد 
ثم يعانقها في آخر النهار».

- «رحم اهللا عبدا أحسن فيما بينه وبني 
زوجتــه، فإن اهللا عز وجــل قد ملكه 

ناصيتها وجعله القيم عليها».
النهي عن ضربهن، والتشديد على 
املنع، منعا يجعل املتخلف من شــرار 

األمة وليس من خيارهم!
جاء في احلديث: إن نساء كثيرا من 
أزواج أصحاب رسول اهللا (صلى اهللا عليه 
وآله) أطافن ببيوت آل الرسول يشكني 
أزواجهن حيث رأوا إباحة ضربهن فقال 

رسول اهللا: (ليس أولئك خياركم).
- جاء رجل إلى احلسن گ يستشيره 

في تزويج ابنته؟
فقال: زوجها من رجل تقي، فإنه إن 
أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها».

في املستشفيات التخصصية األخرى 
بدأت التعامل، ولكن في املستشفيات 
احلكومية يتم اخلصم منك كممرض - 
مثال- إذا تبينت إصابتك بكورونا ومت 

حجرك في البيت ملدة محددة.
< < <

أحد املمرضني تبني من خالل الفحص 
أن مسحته جاءت إيجابية في املرة األولى 
فتم حجره شــهرا كامال ومت اخلصم 
من راتبه البدالت وما شــابهها، وفي 
املرة الثانية اجرت له الصفحة وظهرت 
إيجابية «شــلون..ال تسأل!»، املهم مت 
حجره ومت اخلصم من راتبه، وعندما 
سألته:«ما صرفوا لكم مكافأة اخلطوط 
األمامية؟» قال مبتسما: «عسانا نسلم 

على رواتبنا».
< < <

توضيح األوضح: ال أحد يعتقد أو يعقد 
آمــاال كبيرة علــى أن املجلس القادم 
سيكون شــعبيا او قريبا من الشعب 
او حتى ينتصر للشــعب في قضية 
القضيتني، وآمل ان اكون مخطئا، ولكن 
األمل املتبقي هو ان يأتي التشــكيل 
احلكومي متوائما مع الرغبة الشعبية 

العارمة في اإلصالح.

وال جميع ما تراه أعيننا، ونترك األمر 
للعقل، فباستعمال العقل تتزن وحتسم 

األمور.
وما علينا إال أن نرجع إلى مواقف 
نوابنا السابقني، لنعرف ما إذا كانوا قد 
صدقوا ما عاهدوكم عليه وكانوا بالفعل 
رجال دولة أم إنهم باعوكم في أول جلسة 
كما حدث في انتخابات الرئاسة األخيرة.
نعم نحن شــعب طيب وعاطفي 
ومرهف اإلحســاس ورقيق الشعور، 
لكن يجب أال نتسامح مع من يتعامل 

معنا باستغباء!
افتحوا مدارك عقولكم قبل آذانكم 
وأعينكم، فقد دفعنا الثمن باهظا، ولدينا 
فرصة في اخلامس من ديسمبر ٢٠٢٠ 
إليقــاف كل هذا العبــث عبر اختيار 
الذين تتحدث  الصادقني  املرشــحني 

أفعالهم عنهم.
أســتحلفكم باهللا أن حتاسبوهم 
حسابا عســيرا، وال تفسحوا املجال 
للمتلونني أن يدخلوا إلى مجلس األمة 

مرة أخرى.

بالهيئة احلســنة في عينها، وتوسعته 
عليها».

«وحق الزوجــة أن تعلم أن اهللا عز 
وجل جعلها لك سكنا وأنسا، وتعلم أن 
ذلك نعمة من اهللا تعالى عليك، فتكرمها 
وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب 
فإن لها عليك أن ترحمها ألنها أسيرك 
وتطعمها وتكسوها فإذا جهلت عفوت 

عنها».

ومن جميع القطاعات والتخصصات.
< < <

واآلن ال يحاولون اخلصم إال من 
أفراد الطواقم الطبية في املستشفيات 
احلكومية التي تتعامل مع اجلائحة وجها 
لوجه ويتعامل أفراد طواقمها مع خطر 
اإلصابة بل والوفاة بشكل يومي، وبدال 
من أن تكافؤه تقوم باخلصم عليه ألنه 

أصيب بكورونا.
< < <

ال أعلم إن كان يتم التعامل مع أفراد 
الطواقم الطبية في مستشفيات كورونا 
كمستشفى جابر واألقسام املتخصصة 

نســمح لهم بأن ينجحوا في الرهان 
على ذاكرتنا بأنها ســريعة النسيان، 
وال منكنهم من خداعنا، ومننعهم من 

التسلق على ظهورنا مرة أخرى.
علينا أن نتعلم من دروس املجلس 
املاضي كي ال نقع في ذات اخلطأ مرة 
أخرى، ونتذكــر أن الوطن واملجتمع 
واحلاضر واملستقبل كان ضحية وثمنا 

لكراسيهم التي أجلسناهم عليها!
علينا أال نصدق كل ما تسمعه آذاننا، 

فاحشة مبينة».
«قــول الرجل للمرأة: إني أحبك، ال 

يذهب من قلبها أبدا».
- «حق املرأة على زوجها: أن يسد جوعها، 
وأن يستر عورتها، وال يقبح لها وجها».

- «ال غنى بالزوج عن ثالثة أشياء فيما 
بينه وبني زوجته، وهي: املوافقة، ليجتلب 
بها موافقتها ومحبتها وهواها، وحسن 
خلقه معها واســتعماله استمالة قلبها 

هذا األمر غير صحيح، فال يجوز 
أن تخصم من راتب شخص يتعامل مع 
اجلائحة في عقر مقر عمله، وأنت تعلم 
أنها جائحة عاملية، بل إن الصحة لم تعامل 
احلجر كطبية بل كغياب بعذر يستوجب 
اخلصم، وكأنهم يقولون للكوادر الطبية 

«ليش صار فيك كورونا؟!».
< < <

نواب بالبرملان أصيبوا بكورونا ولم 
يقل لهم أحد شيئا، بل وزراء أصيبوا 
واألمور طيبة، املوظفون كلهم في البلد 
جلسوا في بيوتهم بسبب كورونا في 
بداية األزمة ولم يتم اخلصم من أحد 

بوعودهم، وفاجأوا اجلميع بالتزامهم 
بالوعد الــذي اقتطعوه أمام ناخبيهم 
عندما جاء التصويت بنتيجة تاريخية 
لكن بطريقة عكسية لصالح من أقسموا 
بأنهم لن ولم يصوتوا له، ورسبوا في 

االختبار منذ جلستهم األولى.
مخادعون، مراوغــون، كاذبون، 
متســلقون، قولوا فيهم ما تشاؤون، 
فهم كل ما سبق ولن يتغير من الواقع 
شيء، وليس ذلك باملهم، املهم هو أال 

حددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
يوم ٢٥ نوفمبر «اليوم العاملي للقضاء 
على العنف ضد املرأة» وهو أمر حسن، 
فقد بالــغ بعض الرجال في إيذاء املرأة 
في البيت وفي العمل وفي الشارع، بل 
إن كثيرا مــن األجهزة األمنية القمعية 
تستخدم املرأة وسيلة الستفزاز املتهم، 

مثلما استبيحت لإلعالنات التجارية.
وفيما يلي باقة من األحاديث الشريفة 
املروية عن النبــي األكرم وآله األطهار 

(صلى اهللا عليه وآله وسلم):
- «من صبرت على سوء خلق زوجها، 

أعطاها مثل ثواب آسية بنت مزاحم».
- «اتقوا اهللا في الضعيفني: اليتيم واملرأة، 

فإن خياركم خياركم ألهله».
 - «مــن صبر على ســوء خلق امرأته 
واحتســبه، أعطاه اهللا  تعالى بكل مرة 
يصبر عليها من الثواب، ما أعطى أيوب 

گ على بالئه..».
«مازال جبرائيــل يوصيني باملرأة، 
حتى ظننت أنه ال ينبغي طالقها، إال من 

اآلن ال نريد معرفة مصير مكافأة 
الصفوف األماميــة، بل وصل احلال 
بالكوادر الطبية إلى أن يقولوا ال نريد 
مكافأة الصفوف األمامية، ولســانهم 

يقول: «عسانا نسلم على رواتبنا».
فما يحدث محير للغاية، احلكومة 
تتحدث عن تشــجيع ومكافأة أبطال 
الصفوف األمامية من الطواقم الطبية 
خاصة، وفي ذات الوقت تخصم من أي 
منهم في حال تعرض للحجر املنزلي إذا 
ما أصيب بكورونا، كورونا التي ما كان 
ليصاب بها لوال انه يعمل في الصفوف 
األولى أو أنه يعمل في مستشفى حكومي 
يتعامل يوميــا مع حاالت متعددة من 
املرضى مبن فيهم املصابون بكورونا، 
ومن الطبيعي أن يلتقط العدوى ملرة على 
األقل، لكن أن حتاسبه وزارة الصحة 
على تعرضه العدوى وتخصم منه أيام 
احلجر التي كانت شهرا ثم تقلصت إلى 

١٤ يوما ثم ١٠ أيام! فهذا أمر غريب!
< < <

أي منطــق هــذا، تضعنــي في 
مواجهة كورونا يوميا وإذا ما أصبت 
به حاسبتني، أين املنطق هنا بل...«تعرف 

أيه عن املنطق»؟!

بني ليلــة وضحاها، حتول النواب 
احلكوميــون الناطقــون منهــم أو 
الصامتون إلى مؤيدين للخطاب املعارض 

في انتخابات ٢٠٢٠ وبشكل مفاجئ!
وبعض من كان عصاه بيد السلطة 
لضرب كل صوت معارض وعلى مدى 
سنوات صار اليوم يضع اللوم على 
احلكومة وينتقدها ويجرحها ويطالبها 
باإلصــالح، ويهاجم الصوت الواحد، 
ويتوعد الفساد وأهله، ويطالب الوزراء 
بالتمسك في القانون، وكأنه ليس من 
الذين كانوا يدافعــون عن إخفاقات 
احلكومة في األمس القريب ويذودون 

عنها!
هذا املشهد املتقلب واملتغير واملتلون 
يذكرنا مبا حدث قبل ٤ ســنوات في 
فترة انتخابات ٢٠١٦ عندما يتســابق 
املرشحون للقسم بأغلظ األميان بشأن 

انتخابات رئاسة مجلس األمة.
انعكاس  وطبعا شــاهدنا جميعا 
تلك املوجة اجلماهيرية على انتخابات 
الرئاسة، فلم يقصر النواب عندما أوفوا 

تنهي األخيرة منا حديثها بـ: «.. أنا حرة»، كأنها تغيظ األخريات 
بكم احلرية التي متتلكها وبحجــم األمنيات التي قد ال تتجاوز 

قبضة اليد لكنها بالتأكيد كل ما تتمنى.
حينها.. أنصت لهن وبداخلي أشعر باحلرية تتلبسني، أستشعر 
حضورها. قد ال أمتكن من رؤيتها لكنني أنصت لهن وأشــعر 

بأنهن يسرن بي مسرى الدم بالوريد.. وذلك يكفيني.
ال تصدق امرأة تخبرك أن مبلغ طموحها تربية األبناء وإعداد 
وجبتهم املفضلة التي يتمنونها حني يعودون ألحضانها من بعد 

على لســان النســوة أمتنى لو أحتدث: إن التحرر واحلرية 
التي نســعى إليها ال تعني احلرية مبفهومها املجرد املطلق، بل 
هي فكرة تعلمنا - نحن النســوة - أن ندافع عنها بشكل فطري 
منذ وعينا على أول «ال» تواجهنا. الـ «ال» تعني إلحداهن شهقة 
موت تتكرر يوما بعد يوم، ال متيتها بل تعيد حتييها لتعيد املوت، 
الـ «ال» تبدو أحيانا كنجمــة بعيدة املنال تتألأل وجتمل صفحة 
السماء، تنير الكون كما تفعل الوعود بالقلب، لكنها في احلقيقة 

تظل بعيدة املنال.
لذا بتنا نطالب بهــذه احلرية كحق من حقوقنا، إحدانا تقاتل 
ألجــل هذه احلرية.. وأخريات يتبادلن عنها األحاديث في جتمع 
سريع لشاي الضحى، أو أثناء العمل حني يدنني كراسينا املتهالكة 
متراصة ليكفي املكان أكبر عدد من األصوات، وأحيانا على مقعد 
املانيكير الــذي نختاره بالقرب من صديقــة.. احلديث الذي ال 
منله، قد نحتقن أملــا بينما نهذب أظافرنا - لثوان - لكننا نكمل 

احلديث سريعا.
نتقاســم حينها قوتنا وآهاتنا، نتبادل قصصنا األسطورية 
ونحكي عن أدوارنا البطولية - احتفائية باألنوثة من نوع آخر - 
جنتمع وكل واحدة منا تتحدث بعفوية جميلة بال حدود وال قيود، 
بال أعني تترصد مخارج احلروف تراقب نبرة أصواتنا االرجتالية 

الساخرة وتلفظنا لكلمات مخجلة - نخفي من وراءها الكثير.

اغتراب، ال تصدق امرأة تخبرك ان املاسة صديقة الفتاة املفضلة، 
املاســة هي مدخرات لنائبات العمر ليس إال، النائبات التي تدرك 
أنها ســتصطدم بها بل قد حتيل ماســاتها رمادا تذروه الرياح 

درءا للنائبات.
ال تصدق امرأة لديها إجابة عن اخليبات، اخليبات ال إجابة لها.. 
درب واحد يذهب معك وال يعود بك، درب ال ينتهي بك بل ينهيك، 

ال تصدق امرأة تخبرك أنها اكتفت من احلياة.. إننا ال نكتفي.
املــرأة القوية قلما تتباهى بأوســمة انتصاراتها وباملقابل ال 
حتســب هزائمها، ال تســتجمع بطوالتها وفي الوقت نفسه لن 
تعرض انكســاراتها، املرأة الواثقة ال تعنيها األلقاب، تنتهي من 
قوالب الشــخصيات.. «تلك هناك املتزنة.. وهــذه القوية.. تلك 

سلبية.. هادئة.. قلقة.. جريئة.. الخ»..
ولــذا، ولكي أخوض معكن معترك احلياة - حرفيا - وبكل ما 
أوتيــت من قوة، وأن أكون بجانبكن كتفا بكتف حتى أمتكن من 
سرد قصصكن لآلخرين، هذا األمر يستوجب مني أن أحترر من 
اسمي، أحترر من ثقافتي وكل ما تعلمته، كل ما مررت به أو قاسيته، 
أحترر من جتاربي وحدودي وحياديتي.. أجتاوزني، أحترر من 
شكلي وشخصيتي، قد ال تعرفوني فلست هنا ألمأل فراغا ولست 
أشبهني، وددت لو أصبح امرأة بال ألقاب وال مسميات وال شيء 

يلحق بي.. وحني ينادونني سأجيب عن كل النسوة بـ «نعم»..
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يعقوب العوضي

توج فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت 
ببطولة كأس السوبر في نسختها السادسة بعد 
الفوز على كاظمة بثالثية نظيفة في املباراة التي 
جمعتهما اخلميس املاضي في ساعة متأخرة 
على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا مبقر 
االحتاد في ضاحية صباح السالم. أدار اللقاء 
احلكمان الدوليان عباس اشكناني «اول» وأحمد 
اخلالدي «ثان»، وراقبها الدولي عادل بوناشي، 
وسجلت وقائعها احلكم الدولي رمي الزعابي.

فرض الكويت ســيطرته على اللقاء عبر 
الضربات الســاحقة وحوائط الصد، وظهر 
محترف الكويت البرازيلي ابياندرو مبستوى 
جيد، وشهد اللقاء الظهور األول للوافد اجلديد 

للعميد عبدالرحمن العتيبي. وفي املقابل وقع 
العبــو البرتقالي في عدة أخطاء كان أكثرها 
تأثيرا حوائط الصد الدفاعية ورغم محاوالتهم 

فإنهم لم يوفقوا في إيقاف املنافس.
وبعد املباراة قام رئيــس اللجنة املؤقتة 
الحتاد الكرة الطائرة بدر الكوس بتســليم 

كأس البطولة للعميد.
وشهد احلفل اخلتامي تكرمي علي شعيب 
ووليد الراشــد من الكويــت، وخالد البحر 
وعبداللطيف الشــطي من كاظمة، كما كرم 
احلكم الدولي خليفة املنصور وقام االحتاد 
بتقدمي جائزة أفضل حكم لعباس أشــكناني 
واحلكم أبرار العمار. وفي هذا الســياق قال 
الكوس: ان مبادرة اللجنة املؤقتة بالتكرمي لن 
تكون األولى وال األخيرة وإمنا سيكون تكرمي 

للقدامى الذين ساهموا في لعبة الكرة الطائرة، 
مؤكدا أنها بادرة غير مسبوقة.

وأعلن بدر الكوس عن اجتماع سيعقده 
االحتاد اليوم مع املسؤوالت عن لعبة الكرة 
الطائرة في األندية النسائية في إطار استعدادات 
هذه األندية للمشاركة في البطولة التنشيطية 
التي ســتنظمها اللجنة النسائية في االحتاد 

وكذلك تنظيم الدوري النسائي.
وفي السياق ذاته بارك نائب رئيس اللجنة 
املؤقتة مؤيد الشــهاب لنادي الكويت الفوز، 
وقــال: إن األبيض فرض هيمنته على اللقاء 
وحقق الفوز بسهولة، مشيرا إلى أن املهرجان 
اخلتامي للسوبر جاء مبسطا لكنه كبير في 
معانيه. وأعلن الشهاب أن دوري الكرة الطائرة 

سينطلق في الثامن من ديسمبر املقبل.

ناصرالعنزي

يشهد ختام اجلولة التاسعة من دوري 
stc «التصنيف» مساء اليوم تنافسا مثيرا 
بني فرق املقدمة للحفاظ على مراكزها، 
حيث تقــام ثالث مباريات جتمع األولى 
الساملية املنطلق بقوة برصيد ١٥ نقطة 
مع اجلهراء بـ ١٠ نقاط على ملعب محمد 
احلمد، وفي الثانية يتأهب النصر املتصدر 
بـ ١٧ نقطة لتخطي اليرموك صاحب املركز 
األخير بنقطــة واحدة على ملعب نادي 
خيطــان، وفي املباراة الثالثة ســتكون 
املواجهة متكافئة كعادتها في قمة القادسية 
الذي ميتلك ١٥ نقطة والكويت برصيد ١٢ 
نقطة على ستاد جابر الدولي إلصالح ما 

ميكن إصالحه.
السماوي تغير كثيرا

يدخــل الســاملية مبــاراة اليوم 

مبعنويات عاليــة بعدما حقق فوزين 
متتاليني على القادسية والكويت خالل 
اسبوع ما يؤكد جدارته في الوصول الى 
الصدارة وحسن قيادة مدربه الوطني 
محمد املشعان الذي جنح في التغلب على 
املدربني اإلسباني والهولندي فرانكو 
وكرول، لكن ليحذر الساملية من التراخي 
اليوم فمن املمكن ان يضيع متيزه في 
حلظة. اما اجلهراء فقد خسر نقطتني 
بعد تعادله االخير مع برقان ومازال في 
موقع مطمئن ولكن هزميته ستضعه في 
حسابات معقدة فيما بعد. وفي مباراة 
النصر واليرموك، فإن حظوظ األول 

كبيرة في الفوز لكنها ليســت مؤكدة 
فالكرة تخدم مــن يخدمها، والعنابي 
تصدر الفرق حتى اآلن بعدما أحسن 
مدربه أحمــد عبدالكرمي في توظيف 
العبيه وسيغيب عنه العبه املميز السيد 
ضياء لإلصابة في حني يسعى اليرموك 

الى زيادة رصيده.
مباراة بروحها

مواجهة القادسية والكويت مباراة 
«بروحها» وكأنهــا نهائي، ال تخضع 
لنتائج سابقة، ومن املؤكد ستكون ذات 
إثارة وندية وأهداف من أجل تصحيح 

الفنية بعد خسارتهما من  أوضاعهما 
فريق واحد وهو الساملية. القادسية فقد 
النصر في اجلولة  الصدارة ملصلحة 
املاضية بعدما فقد التركيز في مباراته 
املاضية وعلى مدربه بابلو فرانكو ان 
يصحح أوضاع خط دفاعه بعدما أصبح 
الوصول الى مرمى خالد الرشــيدي 
سهال، حيث تلقت شباكه ٨ أهداف حتى 
اآلن ويغيب عنه اليوم عدي الصيفي 

للحجر املنزلي. 
أما «األبيــض» فحاله ال يرضي 
جماهيره بعدمــا تأخر في الترتيب 
وهو املنافس الدائــم على البطولة، 
وخسارته من الساملية كشفت ملدربه 
(الذي اقيل أمس) أوجه  رود كرول 
القصور في خطوطه لعالجها، ولكن 
الكويت قادر على العودة الى سكة 
االنتصارات خلبرة العبيه في مثل 

هذه املواقف.

فرحة العبي ومسؤولي الكويت باللقب

بيانكي: فوز كاظمة كان صعبًا

جالي يعتذر.. 
ودهيليس مدربًا للساحل

كامبيلو: «هدف التسلل» 
كان مؤثرًا في هزمية خيطان

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة روبيرتو 
بيانكي في تصريح خاص لـ «األنباء»، إنه على الرغم من فوز 
فريقه ٤-١ على خيطان ضمن منافسات اجلولة الثامنة من دوري 
stc «التصنيف» إال أن املباراة جاءت صعبة في تفاصيلها وخاصة 
في الشوط األول، مضيفا أن خيطان كان األفضل في الشوط 
األول، لكن في «الثاني» كنا األفضل ومبراحل، مما جعلنا نحقق 
فوزا مستحقا، بعدما قمنا بتغيير التنظيم التكتيكي. وأكد أن 
البرتقالي يعاني الكثير من اإلصابات، لكن األمر اجليد أن جميع 
الالعبني الذين شاركوا في املباراة قدموا مستوى جيدا، وتوافر 
٢٠ العبا جاهزا لتمثيل الفريق أمر مطمئن ومينحنا العديد من 

اخليارات التكتيكية لكل مباراة.

هادي العنزي

ابتعد املدرب الوطني يوسف جالي عن القيادة الفنية 
للفريق األول لكرة القدم بالساحل بسبب ظروف خاصة، 
ليتعاقد مجلس إدارة النــادي مع املدرب الوطني محمد 
دهيليس لإلشراف على الفريق في بقية املوسم. وتقدم 
رئيس جهاز الكرة جمال العدواني بالشــكر لكل ما قدمه 
يوسف جالي مع الساحل، مقدرا الظروف التي حالت دون 
اســتمراره، مضيفا أن جالي تقــدم بطلب االعتذار قبل 
مباراة الشــباب املاضية، لكن طالبناه باالستمرار ولبى 
مشــكورا، ونتمنى له التوفيــق وكذلك للمدرب الوطني 
محمد دهيليس الذي قبل مشــكورا تدريب الساحل في 
منتصف املوســم، وسنكون له خير عون في مهمته مع 
الفريق. وفيما يتعلق بتغلب فريقه على برقان ١-٠ ضمن 
منافســات اجلولة الثامنة لدوري stc «التصنيف» قال لـ 
«األنباء»: ان األولوية في هذه املسابقة للنقاط الثالث، وقد 
متكنا من احلصول عليها كاملة، رغم املصاعب التي واجهها 
الفريق، من عدم وجود مدرب، واإلصابات التي طالت عددا 
من الالعبني ومن بينهم البرازيلي ماثيوس هنري، وإيقاف 
أحمد عتيق، وإصابة أحمد غازي أثناء املباراة، وعدم ظهور 
عدد من الالعبني باملستوى املطلوب، إال أننا حققنا الفوز 
على منافس صعب ومتطور كثيرا، مشيرا إلى أنه مت تقدمي 
مكافأة فوز فورية وقدرها ١٠٠ دينار لكل العب، آمال من 
الفريق تقدمي املســتويات املطلوبة في املواجهات املقبلة، 

خاصة أن الفريق اليزال لم يضمن تأهله بعد.

يحيى حميدان

اعتبر مدرب فريق الكرة بنادي خيطان، اإلسباني خوسيه 
كامبيلو، أن اخلســارة من كاظمة ١-٤ تعود إلى الهدف األول 
الذي ســجله املنافس من تسلل واضح شــاهده اجلميع إال 

طاقم احلكام. 
وأضاف كامبيلو لـ «األنباء»: «كنا مركزين وقدمنا مستوى 
عاليا في الشوط األول وكذلك مع بداية الشوط الثاني، قبل أن 
يسجل كاظمة هدفا غير شرعيا من تسلل واضح وهو ما أثر 
على نفسيات العبينا وتركيزهم، وبعدها بدقائق مت احتساب 
ركلة جزاء وهو ما صعب األمور علينا»، متابعا: «فريقنا في 
حالة جيدة وسنعمل في املباراة املقبلة أمام برقان على تصحيح 
األمور، وبالتأكيد برقان خصم محترم ويحقق نتائج مميزة 
هذا املوســم، وهم يعتمدون على إغالق املنطقة واللعب على 
الهجمات املرتدة ونأمل باخلروج بنتيجة إيجابية أمامهم». هذا، 
وسيغيب عن صفوف خيطان في املباراة املقبلة كل من يوسف 
مطر وشاهني العلي حلصول كل منهما على ٣ بطاقات صفراء. الكويت يتخطى سلة العربي بفارق ٦٢ نقطة!

هادي العنزي

وسط أمطار غزيرة.. جتاوز الشباب 
نظيره الصليبخــات ٤-٢ في املواجهة 
التي جمعتهما مساء أمس بستاد جابر 
األحمد الدولي، ضمن منافسات اجلولة 
الـ٩ لدوري stc «التصنيف»، ليصل «أبناء 
األحمــدي» إلى النقطة الـــ١٢، فيما بقي 
األحمر بـ٤ نقاط فقط.  بادر الشباب في 
تنفيذ مهمة الفوز التي يسعى لتحقيقها 
مبكرا، وسيطر على وسط امللعب بفضل 
حتــركات ثالثي الوســط عبداحملســن 
التركماني، وزيد زكريا، وعبداهللا الباذر، 
وتــرك مهمة التســجيل لثنائي املقدمة 

عبدالهادي خميس والسنغالي اوسينو 
سيزار، وأدت أفضلية الشباب لتهديد دائم 
ملرمى الصليبخات، وتكفل احلارس نايف 
العازمي بالفرصــة األولى بعدما وصل 
للكرة أســرع من خميــس (٧)، وبعدها 
بـ٢٠ دقيقة لم يســتطع منع سيزار من 
التســجيل إثر عرضية متقنة من هادي 
خميس. ولم يشكل الصليبخات تهديدا 
كبيرا على مرمى الشباب ليخرج متخلفا 

بهدف بنهاية الشوط األول. 
الثانــي، ضاعــف  وفــي الشــوط 
عبداحملســن التركماني أهداف الشباب 
بتسديدة قوية في شباك العازمي(٦١)، 
وقلص بدر جمال برأسية للصليبخات 

(٧٠)، ورد «أبنــاء األحمــدي» بهدفــني 
متتاليني بواســطة خوان بابا خطأ في 
مرماه (٧٥)، وأوسينو نداي (٨٠)، وفي 
حلظات املواجهة األخيرة سجل عبداهللا 
يحيى هدفا ثانيا للصليبخات (٩٠+٢) 

ليخرج الشباب فائزا بجدارة.
أدار اللقــاء احلكم علي احلرز وأنذر 
مجيد طــالل وعبداهللا الســالمة وطرد 

اريك ابوكو من الصليبخات.
تأجيل العربي والفحيحيل

من جهــة اخــرى تســببت االمطار 
الغزيــرة التي هطلت أمــس في تأجيل 

مباراة العربي والفحيحيل.

هادي العنزي

دك الفريــق األول لكرة الســلة 
بنادي الكويت «سلة» نظيره العربي 
بفارق ٦٢ نقطة وبنتيجة ١٠٦-٤٤ 
في املواجهة التي جمعتهما مســاء 
أمــس األول علــى صالــة االحتاد 
في مجمع الشــيخ سعد العبداهللا 
ضمن منافسات املجموعة األولى في 
الدوري العــام، كما تغلب اجلهراء 
على الشــباب ٨٦-٨٣ في مواجهة 

متكافئة حتى حلظاتها األخيرة.
وتقام اليوم ٣ مواجهات، حيث 
يلتقي في األولى التضامن نظيره 
النصر في الـ ٤٫٣٠ مساء، وتعقبها 
مباراة الســاحل مع الشباب في الـ 
٦٫٣٠ مســاء، فيما ســتنطلق قمة 
مواجهــات املجموعة األولى في الـ 
٨٫٣٠ مبواجهة جتمع الكويت بطل 
الدوري مع اجلهراء املتطور والذي 
لم يخســر أي مبــاراة منذ انطالق 

املوسم احلالي.
في مباراة الكويــت والعربي، 
لم ميكن العبو «العميد» خصمه 
مــن مجاراتهم على مدار أشــواط 
املواجهة األربعــة، بعدما خرجوا 
متقدمني في النصف األول بفارق ٢٤ 
نقطة (٥١-٢٧)، وضاعف النتيجة 
في نصف املبــاراة الثاني لينهيه 

تركي حمود يتخطى دفاعات العربي٥٥-١٧ نقطة للعربي!

القادسية والكويت.. «قمة تصحيح األوضاع»
النصر لتخطي اليرموك.. والساملية مع اجلهراء في ختام اجلولة التاسعة بدوري stc «التصنيف»

اجلنفاوي: نثق بالعبي اجلهراء
مبارك اخلالدي

قال املنســق اإلعالمي للفريق األول لكرة القدم بنادي 
اجلهراء صالح اجلنفاوي في تصريح لـ «األنباء» إن مواجهة 
فريقه أمام الســاملية اليوم صعبــة للغاية، ونحن ندرك ان 
السماوي منتش معنويا اثر انتصاراته األخيرة وهو فريق 
مميز ومتطور بدنيا وفنيا وميتلك عناصر مميزة من الالعبني 
احملترفة واحملليني لكننا نعول على ثقتنا الكبيرة بالعبينا.

وذكر أن فريقه يخوض املبــاراة بصفوف مكتملة بعد 
عودة العبي اخلبرة املوقوفني عبيد رافع وإبراهيم العتيبي 
لينضما الى كتيبة الفريق، حيث نســعى الى حتقيق نتيجة 
إيجابية نظرا لدخول املســابقة مرحلة مهمة وشرســة في 
صراع الفرق نحو ضمان التواجد في مناطق األمان، متمنيا 
أن يســتثمر الالعبون الفرص السانحة والتحلي بالتركيز 

الذهني طوال الـ ٩٠ دقيقة.

سوبر 
الطائرة 

«كويتاوي»

امللعبالتوقيتالفريقان
محمد احلمد٤:٠٠اجلهراء ـ الساملية
ناصر العصيمي٦:٣٠النصر ـ اليرموك

ستاد جابر الدولي٦:٣٠الكويت ـ القادسية

«األبيض» يقيل كرول.. 
وعبداهللا يعود لقيادة الفريق

يحيى حميدان 

أعلنت إدارة نــادي الكويت إقالة مدرب الفريق األول لكرة 
القدم الهولندي رود كرول بســبب املستويات الضعيفة التي 
ظهر بها «األبيض»، وأسندت املهمة للمدرب محمد عبداهللا الذي 

قاد التدريبات أمس.
شكوك حول مشاركة الصانع اليوم

حتوم الشكوك حول مشــاركة املدافع األمين لفريق الكرة 
بنادي الكويت سامي الصانع في لقاء القمة أمام القادسية اليوم 
ضمن مباريات اجلولة التاسعة من دوري «stc» للتصنيف بسبب 
معاناته من إصابة بسيطة في العضلة الضامة، حيث سيخضع 
لفحص آخر لتقييم حالته البدنية قبل منح الضوء األخضر له 
للمشاركة مع «األبيض» أمام «األصفر». وسيكون عبداهللا البريكي 
أحدث املنضمني إلى قائمة الغيابات في الكويت بعدما شعر بإصابة 
بسيطة عقب مباراة الســاملية األخيرة. وتضم قائمة الغيابات 
في «األبيض» كال من العاجي جمعة سعيد لوجوده في احلجر 
الصحي عقب مشــاركته مع منتخب بالده، وضاحي الشمري 
لغيابه الطويل عن التدريبات بسبب اإلصابة، والتونسي رامي 
البدوي الذي اليزال يتدرب منفردا حول امللعب، فيما ســيعود 

يوسف اخلبيزي ليتواجد في دكة الفريق الكويتاوي اليوم.

البرازيلي إدواردو يتخطى النيجيري اوديني ايجور         (قاسم باشا)

صراع على الكرة بني 
سلطان العنزي وفيصل زايد

دراغان مساعدًا ملدرب التضامن
يحيى حميدان

أعلنت ادارة نادي التضامن عن توقيعها مع املدرب الصربي 
دراغان لينضم للجهــاز الفني للفريق االول لكرة القدم وذلك 

بحضور عضو مجلس االدارة رئيس اجلهاز فهد دابس. 
وســيكون دراغان، الذي سبق له العمل في أندية القادسية 

واليرموك والصليبخات، مساعدا للمدرب جمال القبندي.

الشباب «ميطر» شباك الصليبخات برباعية

الشباب تفوق على الصليبخات أداًء ونتيجة
                                                           (ريليش كومار)
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فتح حتقيق حول وفاة مارادونا

تايسون يعود إلى املالكمة اليوم

فتح القضاء األرجنتيني حتقيقا اجلمعة 
حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية 
الالزمة أدى إلى وفاة أســطورة كرة القدم 

دييغو مارادونا األربعاء املاضي.
قــال أحد أفراد العائلــة لفرانس برس: 
«حصلت بعض املخالفات». وبعد ساعات 
من وفاة بطل العالم ١٩٨٦ عن ٦٠ عاما، أعلن 
محامي وصديق مارادونا ماتياس مورال، 
أن «سيارة اإلســعاف استغرقت أكثر من 
نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا». 
وحذر من أنه سيذهب «إلى النهاية». لكن 
لــم يتقدم هــو أو أحد أفــراد العائلة بأي 
شــكوى، بحســب ما أعلن مصدر قضائي 
لفرانس برس. وأضاف املصدر الذي فضل 
عدم الكشف عن اسمه «فتح التحقيق ألن 
شــخصا توفي في منزله ولــم يوقع أحد 
على شــهادة وفاته. هــذا ال يعني حصول 

مخالفات».
وقــال مصدر في العائلة: «أعلن املدعي 
العام يوم وفاة دييغو أنه يجب أن نحدد ما 
إذا كانوا قد قاموا بعمل صحيح أم ال. قدمت 
املمرضة (املتواجدة أثناء وفاة مارادونا) 
إفادتها للمدعي العام يوم وفاة دييغو، ثم 
قامت بتغييرهــا. حتدثت أمام التلفزيون 
لتعلن انه مت فرضها عليها. هناك تناقض 

في اإلفادة».
وأفادت النيابة العامة بأن «ســكرتيرة 
مارادونا طلبت مساعدة طبية الساعة ١٢:١٧ 

فحضرت سيارة إســعاف من شركة فيدا 
الساعة ١٢:٢٨ بحسب شريط من سجالت 
حي سان أندريس حصل عليه مكتب املدعي 
العام». ووصلت سيارات إسعاف إضافية 

من هيئات أخرى في وقت الحق، 
كما أظهرت التحقيقات أن طبيب مارادونا 
ليوبولدو لوكي اتصل بالطوارئ الساعة 

١٢:١٦ طالبا سيارة إسعاف.
وبدأ القضاء باالســتماع إلى الشــهود. 
وقالت النيابــة العامة في بيان: «تبني لنا 
أن (ممرضا مسؤوال عن مراقبته) كان آخر 
شــخص رآه على قيد احلياة نحو الساعة 
السادسة والنصف صباحا بالتوقيت احمللي 

أثناء تغيير نوبة املراقبة».
أكد املمــرض في شــهادته ان مارادونا 
«كان يرتاح في سريره» وانه «كان يتنفس 

بشكل طبيعي».
في املقابل، أكــدت املمرضة التي تولت 
املهمــة بعده وكانت حاضــرة وقت وفاته 

انها سمعته «يتحرك» بعد بنحو ساعة.
وكانت قد أشارت في السابق انها رأته 
نائما الساعة احلادية عشرة ولم ترغب في 
إزعاجه، مفضلة وصول الطبيبة النفسية 
أغوستينا كوساتشوف والطبيب النفسي 

كارلوس دياس منتصف اليوم.
الحظ الثنائي أن مارادونا ال يتفاعل مع 
أي محاولة إليقاظه، فدقا ناقوس اخلطر. 

وقد حاول طبيب في احلي إنعاشه.

يعود املالكم األميركي مايك تايســون إلى 
احللبة، اليوم، خلوض نزال ضد مواطنه روي 
جونز جونيور في صالة «ســتيبلز ســنتر» 

الرياضية في مدينة لوس أجنيلوس.
ويعد املالكم «مايك احلديدي» أصغر بطل 
للعالــم في الوزن الثقيل فــي التاريخ، وعلى 
الرغــم مــن كونه في ســن الـ ٥٤ فــإن لكماته 
التزال تتميز بالقوة. وسيحصل تايسون على 
١٠ ماليني دوالر، فيما سيكون نصيب جونز ٣ 
ماليني دوالر مقابل خوض النزال، مع اإلشارة 

إلى أن هذه املبالغ ال تشمل النسبة من مبيعات 
البث املدفوع. وأكد املالكمان أن النزال سيكون 
معركــة حقيقية، على الرغم من أن املباراة قد 
حتمل الطابع االستعراضي كما هو مقرر لها، 
حتى أن تايســون شــعر باإلهانة عند توجيه 
سؤال له حول هذا األمر. ومن املقرر أن يخوض 
البطالن النزال من دون خوذة، وسيكون النزال 
مكونــا من ٨ جــوالت مدة كل منهــا دقيقتان، 
وســيعود مايك تايســون إلى حلبات املالكمة 

بعد أن اعتزل رسميا عام ٢٠٠٥.

األهلي بطل «القرن»
القاهرة - سامي عبدالفتاح

الدقيقة ٨٦.. كرة مرتدة من دفاع الزمالك، 
يلتقطها العب وسط األهلي محمد مجدي قفشة 
ببراعية قبل املغربي أشرف بن شرقي.. وقبل 
ان تلمس الكرة األرض أطلق بعدها قذيفة في 
الزاوية العكســية للحارس محمد أبو جبل، 
محرزا هدفا تاريخيــا حقق به املارد األحمر 
النجمة التاسعة بعد غياب ٧ سنوات عن آخر 
تتويج باألميرة السمراء وحتديدا عندما حقق 
لقب دوري أبطــال أفريقيا بالعام ٢٠١٣ على 
حســاب أورالندو بيراتــس اجلنوب أفريقي 
٣-١، فــي لقاء كان هــو األخير لنجمة املبدع 
محمد أبوتريكة صاحــب هدفني في النهائي 

ذهابا وإيابا.
وما قبل هــدف الفوز القاتل الذي وصفه 
مذيع اللقاء بـ «القاضية» كان اللقاء ســجاال 
بني العمالقني، حيث سجل األهلي مبكرا عن 
طريق عمرو السيولة في الدقيقة (٥) ليكون 
ثالث أسرع األهداف في نهائيات البطولة في 
آخر ٢٠ عاما، علما أن الرقمني السابقني لألهلي 
أيضا لكل من مؤمن زكريا أمام الوداد املغربي 

فــي ٢٠١٧ بالدقيقة الثالثة ووائل جمعة أمام 
القطن الكاميروني في الدقيقة الرابعة، فيما 
تعادل محمود شيكاباال في الدقيقة (٣١) من 
تسديدة قوية ورائعة شاهدها احلارس املتألق 
محمد الشناوي وهي في الشباك، استمر بعدها 
اللقــاء في اســتحواذ ابيض علــى الكرة مع 
تنظيــم دفاعي كبير مــن االهلي حتى نهاية 
الشوط األول، فيما استمر السجال بالشوط 
الثاني وكان خلروج شيكاباال بعد دقائق من 
بدايتــه لإلصابة نقطة حتول في اللقاء الذي 
شــهد ضياع هدف محقق حلســني الشحات 
حينما رد القائم كرته واملرمى خال متاما رد 
عليه قائم االهلي عندما أناب عن الشــناوي 
في رد تسديدة زيزو، ثم املطالبة بركلة جزاء 
للزمالك أكدت اإلعادة صحة قرار حكم اللقاء 
اجلزائي في عدم احتسابها وبعدها جاء هدف 

الفوز القاتل من قدم قفشة.
وعقب اللقاء الــذي امتاز بروح رياضية 
عالية، امتألت شوارع القاهرة وعدد كبير من 
محافظات مصر باملواكب االحتفالية باللقب 
التاسع التي استمرت حتى الساعات االولى 
من صباح امس، كمــا عمت الفرحة جماهير 

األهلــي في مقــرات النــادي الثالثة، وضرب 
االهلــي بهذا اللقب األفريقي التاســع، موعدا 
مع حدث كروي كبيــر، أولهما عندما يواجه 
نهضة بركان املغربي في ١٠ ديســمبر املقبل 
على ســتاد القاهرة على لقب كأس السوبر، 
والثاني مبشــاركته السادســة في مونديال 

األندية في فبراير املقبل بالدوحة.
ومنح االحتاد األفريقي (كاف) جائزة أفضل 
العب في املباراة حملمد مجدي قفشة، الذي قال 
إن هدفه في الزمالك هو األغلى في تاريخه.

وبواقعية، أكد مدرب االهلي اجلنوب افريقي 
ميتســو موســيماني، ان األهلي لم يكن في 
افضل حاالته، مؤكدا احترامه الشديد للزمالك 
والعبه شــيكاباال، الذي ســجل هدفا رائعا، 
ومدربه البرتغالي باتشــيكو الذي لم يسمح 
لنا باللعب بحرية وباألخص في الشوط األول.

وشهدت لقطة التتويج لفتة إنسانية جميلة 
من قائد األهلي احلارس الدولي محمد الشناوي 
الذي أصر على مصاحبة زميله املريض مؤمن 
زكريا ليتسلم كأس افريقيا قبل اجلميع، رفقة 
محمــود اخلطيب الذي أصبح أول شــخص 

يحصد اللقب العبا ورئيسا.

بالتر وبالتيني في دائرة االتهام مجددًا
يخضع الرئيس السابق لالحتاد الدولي 
لكرة القدم جوزيف بالتر والرئيس السابق 
لالحتاد األوروبي للعبة الفرنســي ميشــال 
بالتينــي للتحقيــق فــي سويســرا بتهمــة 
«االحتيال» و«سوء األمانة»، بحسب ما ذكر 
مصدر مطلــع على التحقيق لوكالة فرانس 
بــرس. وكان الطرفــان متهمــني فــي إجراء 
قضائي عام ٢٠١٥ حيــال دفعة مالية قدمها 
بالتر لبالتيني عام ٢٠١١ بقيمة مليوني فرنك 
سويســري (٢٫٢ مليــون دوالر) لقــاء عمل 

استشاري أداه بالتيني لألول عام ٢٠٠٢.
وقــررت النيابــة العامة تغييــر محور 
حتقيقها والتوسع فيه، بحسب املصدر عينه، 
مؤكدا ما نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية 

واملوقع الفرنسي «ميديابار».
وحتقــق النيابــة العامة باالشــتباه في 
«تواطــؤ فــي اإلدارة الســيئة، االختــالس 
والتزوير». وتتمتع وزارة العدل السويسرية 
بصالحية استخدام قرائن قانونية إضافية 

للمطالبة بدفع املبلغ.

يستضيف برشلونة املتأهل إلى الدور املقبل 
في املسابقة األوروبية أوساسونا اليوم في اجلولة 
الـ١١ من الدوري اإلسباني، كما يلتقي خيتافي مع 
اتلتيك بلباو، وســلتا ڤيغو مع غرناطة، بينما 
تختتــم مواجهــات الليلة مبواجهــة من العيار 
الثقيل جتمع ريال سوسيداد الذي يريد مواصلة 

الصدارة على حساب ڤياريال.
إيطاليا

ستشــهد اجلولة الـ٩ من الــدوري االيطالي 
اليوم لقاء بني نابولي الطامح لتكرمي أسطورته 
األرجنتينية دييغو مارادونا عندما يستضيف 
روما فيما سيختبر املتصدر ميالن قوته بغياب 

جنمه السويدي زالتان ابراهيموڤيتش.
وتنتظــر ميالن مواجهة حــذرة أمام ضيفه 
فيورنتينا اخلامس عشر حيث سيختبر قدراته 
باملنافسة والتسجيل بغياب جنمه ابراهيموڤيتش 
هداف الدوري الذي تعرض إلصابة في العضلة 
ذات الرأسني لفخذه األيسر، أما نابولي املفجوع 
برحيل مارادونا فيســتضيف روما في مواجهة 
قويــة وعاطفية على ملعب ســان باولو املزمع 
تغيير اسمه ليصبح ملعب دييغو مارادونا أو 
ســان باولو-مارادونا بعدما ارتفعت األصوات 
املطالبة بذلــك، أبرزها من رئيس بلدية املدينة 
لويجي دي ماجيستريس، في حني صرح رئيس 
النــادي اوريليو دي الورنتيس «أعتقد أنه من 
املنصف أن نسمي ملعب سان باولو باسمك لكي 

تبقــى معنا». وارتدى العبــو الفريق اجلنوبي 
قبيل انطالق مباراتهم أمام رييكا الكرواتي في 
الدوري األوروبي التي فازوا بها ٢-٠ القميص 
رقم ١٠ املمهور باســم جنــم الفريق الذي توفي 

األربعاء بعد تعرضه لسكتة قلبية.
ويلتقي أيضا التسيو مع أودينيزي، وبولنيا 

مع كروتوني، وكالياري مع سبيزيا.
أملانيا

حافظ ڤولفســبورغ على سجله اخلالي من 
الهزائــم بفوزه املثير على ضيفه فيردر برمين 
٥-٣ فــي املباراة التي جمعتهما في اجلولة الـ٩ 

من الدوري االملاني.
ويستضيف اليوم بايرليڤركوزن نظيره هيرتا 

برلني، ويلتقي ماينز مع هوڤنهامي.
فرنسا 

استفاد رين من التفوق العددي في مواجهته 
مع مضيفه ستراسبورغ وجتنب هزمية أخرى 
بإدراكه التعادل ١-١ في افتتاح املرحلة الثانية 

عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
 ورفع رين رصيده الى ١٩ نقطة ا، فيما أصبح 

رصيد ستراسبورغ ٧ نقاط.
 وتقام اليوم ٧ مباريات، حيث يلتقي ليون مع 
رميس، ولنس مع اجنيه، ولوريان مع مونبيليه، 
وميتز مع بريست، وموناكو مع نيم، ونيس مع 

ديغون، وسانت إيتيان مع ليل.

برشلونة لتخطي أوساوسونا.. 
وڤياريال في ضيافة سوسيداد

نابولي «املفجوع» يستضيف روما.. وميالن في مواجهة  فيورنتينا  بغياب «السلطان»

أهدر برايتون املتواضع ركلة جزاء مبكرة 
وسجل أخرى في الوقت بدال عن الضائع 
لينتزع نقطــة ثمينة من ضيفه ليڤربول 
حامل اللقــب (١-١) ويحرمه من االبتعاد 
مؤقتا في صدارة الدوري االجنليزي لكرة 

القدم في افتتاح املرحلة العاشرة.
فبعد اهدار الفرنسي نيل موباي ركلة 
جزاء بعد ثلث ساعة على البداية لصاحب 
املركز السادس عشر في الترتيب، وتسجيل 
البرتغالي ديوغو جوتا هدف السبق للفريق 
األحمر (٦٠)، حصــل برايتون على ركلة 
ثانية ترجمها قاتلة األملاني باسكال غروس 

.(٩٣)
وصحيــح ان ليڤربــول انفــرد مؤقتا 
بالصدارة مع ٢١ نقطة، إال ان توتنهام (٢٠).
وجــاءت املبــاراة فــي توقيــت صعب 
لليڤربول املنقوص عدديا، بعد سقوطه على 
ملعبه في «أنفيلد» أمام أتاالنتا االيطالي 
(٠-٢) فــي دوري أبطال أوروبا، ليتأجل 

تأهله إلى ثمن النهائي.
وألغى احلكم هدفا لصالح املنفرد، بعد 
تدخل من حكم الڤيديو املساعد الذي ضبطه 

متسلال بفارق مليمترات (٣٤).
وبعد دخوله بدال من صالح، ألغى حكم 

الفيديو املســاعد هدفا ســجله السنغالي 
مانيه (٨٤).

وينتقل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى 
لندن ملواجهة تلميذه وفريقه السابقني عندما 
يحل توتنهام املتصدر ضيفا على تشلسي 

ومدربه فرانك المبارد في قمة املرحلة.
ويدخــل توتنهام إلــى املواجهة بعد ٤ 
انتصــارات متتاليــة في الــدوري، إال أن 
تشلسي سيكون أمام فرصة محققة إلزاحة 

نظيره اللندني عن املركز الثاني.
حتمل مواجهة تشلسي بالنسبة ملورينيو 
نكهة خاصة بعد أن قاد «البلوز» ســابقا 
الى ثالثة ألقاب في«البرميرلييغ» (٢٠٠٥، 

٢٠٠٦ و٢٠١٥).
وستكون املواجهة اخلامسة بني المبارد 
ومورينيــو كمدربني بعــد أن التقيا في ٤ 

مناسبات سابقة.
أما مان يوناتد العاشر، فيأمل في مواصلة 
صحوته وحتقيق فوزه الثالث تواليا رغم 
صعوبة املهمة أمام مضيفه ســاوثمبتون 
واملتألق هذا املوسم، فيما سيسعى ارسنال 
الــذي حصد أربع نقاط فقط من مبارياته 
اخلمــس األخيرة العودة إلى االنتصارات 

من بوابة ضيفه ولڤرهامبتون.

برايتون يجبر  ليڤربول على «تعادل قاتل» في «البرمييرلييغ»
مواجهة «املعلم والتلميذ» بني مورينيو والمبارد.. ويونايتد ملواصلة الصحوة.. وأرسنال الستعادة االنتصارات

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا ـ (املرحلة الـ ١٠)

٥:٠٠beIN sports HD٥ساوثهامبتون ـ مان يونايتد
٧:٣٠beIN sports HD٢تشلسي ـ توتنهام

١٠:١٥beIN sports HD٢أرسنال ـ وولڤرهامبتون
إسبانيا ـ (املرحلة الـ ١١)

٤:٠٠beIN sports HD٣برشلونة ـ أوساسونا
٦:١٥beIN sports HD٣خيتافي ـ اتلتيك بلباو
٨:٣٠beIN sports HD٣سيلتا ڤيغو ـ غرناطة

١١:٠٠beIN sports HD٣ريال سوسييداد ـ ڤياريال
إيطاليا ـ (املرحلة الـ ٩)

٢:٣٠beIN sports HD٤التسيو ـ أودينيزي
٥:٠٠beIN sports HD٥بولونيا ـ كروتوني 
٥:٠٠beIN sports HD٤ميالن ـ ڤيورنتينا
٨:٠٠beIN sports HD٤كالياري ـ سبيزيا
١٠:٤٥beIN sports HD٤نابولي ـ روما 

أملانيا ـ املرحلة الـ ٩)
٥:٣٠بايرليڤركوزن ـ هيرتا برلني

 ٨:٠٠ماينز ـ هوڤنهامي
فرنسا ـ (املرحلة الـ ١٢)

٣:٠٠beIN sports HD٦ليون ـ رميس
٥:٠٠beIN sports HD٧لنس ـ اجنيه

٥:٠٠beIN sports HD٤لوريان ـ مونبلييه 
٥:٠٠beIN sports HD٥ميتز ـ بريست
٥:٠٠beIN sports HD٦موناكو ـ نيم
٧:٠٠beIN sports HD٦نيس ـ ديغون

١١:٠٠beIN sports HD٦سانت إتيان ـ ليل



تتبع أعلى معايير
الصحة واألمن والسالمة 

وحترز شهادة االعتراف الدولي 
«S.A.F.E»

أبعد من الكلمات
«لو حصل حقيقة على ٨٠ مليون صوت»!

الرئيس األميركي دونالد ترامب يقول 
إن عدد مشاهدات خطاب بايدن لعيد 

الشكر لم تتجاوز ألف مشاهد.

«من يستحقون الشكر اليوم هم من فضلوا عدم 
االحتفال مع عائالتهم»

النائبة األميركية إلهان عمر حتيي من 
التزموا مبنع تفشي الڤيروس خالل 

عيد الشكر.

«كوفيد يقلل مبيعات الجمعة السوداء بسبب 
الخوف من التزاحم»

ســوزان كابنر الصحافية في وول 
ستريت تؤكد أن تخفيضات اجلمعة 

السوداء لم تعد جتتذب املشترين.

«قريبي توفي بعد أسبوع من إتمامه عالج كوفيد»

الصحافية األميركية كارين تومالتي 
تؤكد خطورة كوفيــد- ١٩ حتى بعد 

عالجه.

٤:٥٩الفجر
٦:٢٣الشروق

١١:٣٦الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب
٦:١١العشاء

العظمى: ٢٠
الصغرى: ١٠

أعلى مد: ١٢:١٤ ظ ـ ١٠:٥٩ م
أدنى جزر: ٠٥:٥٢ ص ـ ٠٥:٢٧ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

حسن إســماعيل قمبر باقر: ٧٠ عاما ـ ت: ٩٩٠٣٠٦٢٢ ـ ٩٩٨٩٨٦٠٩ ـ 
٦٦٦٨٥٣٣٣ ـ شيع.

صاحلة عبداهللا منى، أرملة احلميدي عبيد راشــد املطيري: ٦٨ عاماـ  
ت: ٦٦٦٦٦٥٧٤ ـ ٦٠٠٠٠٥٣٣ ـ شيعت.

مهره أحمد ساقي، أرملة أسد محمد علي: ٨٠ عاما ـ ت: ٩٧١٧٧٧٣٨ ـ 
٦٦٣٣٥١١١ ـ ٩٩٠٢٠١١١ ـ شيعت.

عمر فالح ردعان الصواغ: ١٧ عاماـ  ت: ٦٠٠٨٠٠٧٧ـ  ٩٩٤٩٩٢٥٦ـ  شيع.
علي محمد دشتي: ٧٥ عاما ـ ت: ٦٧٧٦٦٩٢٩ ـ شيع.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

وكاالت: ٦٠ إلى ٧٠٪ من 
سكان العالم بحاجة للقاح 

«كورونا».

خطة لفتح أجواء الدول 
احملظورة بالتزامن مع وصول 

اللقاح.

   واألهم إقناع الناس 
       بأهميته.

  اهللا يفرجها بخير.

زهيريات

  (١)

عر  ِنَداء الشِّ
الشعبي

يا كويتنا.. 
دربك خضر

(١)

يـــا كويتنـــا انتـــي لنـــا منبـــٍع صافـــي
َتْصِخـــني طـــول الزمن في خيـــِرچ الوافي
يـــن عانــــــــي لچ وال شـــــــــافي وال تردِّ

أهـــْل فيـــچ جتمعنـــا محبتنـــا عشـــنا 
ا ـــَتنَّ إخـــوان دنيــــــــا ُعُمــــــرنا مـــا ِتشَّ
يـــا ديـــرة اخليـــر إنتـــي ســـاس نعمتنا

ما عـــاش ِمنْهـــُو َتَرْيَنـــْه يوم لـــچ جافي

(٢)

أهـــْل الوفا ما ِنَســـوا اللـــي َفَعلتـــْي يوْم
بقلوبنـــا لـــچ محل َيْذكـــر ِصفاتـــچ دوْم
واللـــي فعلتيـــه فـــي درب الوفـــا معلوْم

يا كويتنا يـــا كويتنا دربچ َخَضر مفروْش
إبزينِة أْزهـــاْر وماي الورد َهْم َمْرُشـــوْش
ما فـــاز فيچ الـــذي في رغبته مغشـــوْش

يلقـــى زوالـــه َوُهْو ِمـــْن ِكْل أَمـــْل محروْم

(٣)

يا كويت ســـيري بنـــا في رايـــة مرفوعة
َيْحِســـِدچ واْنهاْر مشـــروعْه الـــذي  خاب 
عشـــتي بـــالدي أَبْد فـــي ِكْلمْه مســـموعْه

يحميـــچ ربي علـــى طول املـــدى ْويرعاچ
والشـــعب كله حســـب أمرچ مشـــى وياچ
اج وإذا طلبتـــْي افعــــــاله العاليـــــــــْه ورَّ

مـــا عـــادت الـــدرب دون العـــز َمْقطوعْه

(٤)

يـــا أهـــل الوطـــن هـــذا الوطـــن محُبوْب
يفعـــل لكـــم مـــا زاد فـــي املطلـــــــــوْب
جازوه فـــي َجْمَعٍه ِمْنُكـــْم وصافي أقلوْب

الـــود مـــا بينكـــم لبالدكــــــــم حـــارْس
قـــال الـــذي باَملعْرَفــــــْه عالــــــــٍم دارْس
ما فاز في الدنيا الـــذي دون العمْل جالْس

متضـــي حياته وهـــو بني البشـــر مغلوْب

(٥)

ســـفينْة فـــي  كلكـــم  اخوانـــي  إنتـــوا 
مييَنـــْه شـــماله  بحـــر  بُكـــْم  َتْعُبـــْر 
احلزينـــْه بالنفـــوس  يلعـــب  واملـــوج 

َحَبــــــايْب إن مـــا تكـــــــاتفتوا وصرتوا 
أْو َمـــا تعـــــــاونتوا وزحتـــوا املصايـــْب
دار اخلطـــر مـــن بيننـــــــــا واحلرايـــْب

ـــــــــا يبينـــــا بالـــــوْد عيشــــــــتنا ِوَطنَّ

«الزهيــري» نــوع من الشــعر النبطي 
املكتــوب باللهجــة العاميــة، ويتكون من 
مقطوعات شعرية تكتب من سبعة أشطر، 
تكون قافية الثالثة األولى واحدة، ثم تكون 
قافية الثالثة األخرى مختلفة عنها، ويعود 
الشاعر بعد هذه األشطر في الشطر السابع 
إلى قافية األشــطر األولى، وهذه املقطوعة 
تســمى «الزهيرية»، وليس هذا مقام بيان 
سبب التسمية، فإن احلديث في ذلك يطول، 
وهو مجــال خالف بني املهتمني بهذا النوع 
من الشــعر، أما من حيث ما تشــتمل عليه 
الزهيرية فهو التعبير عن فكرة يريد الشاعر 
ان يعبر عنها، وهو في ذلك ُيفِرُغ كل ما يريد 
ان يقوله في مقطوعة واحدة، وإذا أنشأ عددا 
من املقطوعات وجدناه يأتي بأفكار جديدة 
باالضافة الى حرصه على السير وفق النمط 
الــذي ذكرناه، ومن اجلديــر بالذكر ان هذا 
الشكل من أشكال الزهيريات ينتشر عندنا 
في الكويت وفي كثير من البلدان املجاورة، 
أما فــي بلدان أخرى مثل لبنان وســورية 
وفلسطني فإن أشــطر املقطوعات مختلفة 
فــي عددها، حيث تتراوح ما بني اخلمســة 

واألربعة أشطر.
يستغل املغنون هذه الزهيريات في كثير 
مــن البلدان، فيتغنى بهــا الكثيرون منهم 
حتت مســمى املوال، وتكون طريقة الغناء 
في غير الكويت والبحرين بأسلوب املنشد 
املنفــرد املصحوب بآالت موســيقية، وهو 
عندنا مرتبط بالغناء البحري الذي له طرقه 

وأساليبه اخلاصة.

د.يعقوب يوسف الغنيم

ما سر طاولة الرئيس ترامب الصغيرة؟

لم تأت الكلمة األخيرة التي ألقاها الرئيس 
ترامــب فــي حديقــة البيت األبيــض بجديد، 
خصوصا فــي توبيخه ألحد املراســلني على 
سؤال طرحه عليه حول موعد تسليمه بفوز 
جو بايدن باالنتخابات. واحلقيقة هي أن أكثر 
ما أثار اهتمــام املتابعــني، وبالطبع مرتادي 
مواقع التواصل االجتماعي، كانت الطاولة التي 
اختارها الرئيس، أو أساء اختيارها، للجلوس 
خلفها. فهي بكل املعايير لم تكن تتناســب ال 
مع احلجم اجلسدي للرئيس األميركي وال مع 
حجم منصبه، بل كانت طاولة صغيرة تركت 
املعلقــني في حيرة حول املغــزى من اختيار 

الرئيس لها اذا كان هنالك من مغزى.
معلق صحيفة «الغارديان» كان واحدا من 
الذيــن عقدوا مقارنة بــني الطاولة الصغيرة 
واملكتب الفخم املعروف في الغرفة البيضاوية 

في البيت األبيض والذي هو كما يقول الكاتب 
أشبه بحصن ضخم أو حاملة طائرات بقوائم.
هل هنالــك مضمون رمزي أكثر من ذلك؟ 
أجل، فاملكتب الرئاســي الفخــم مصنوع من 
خشب من بقايا حطام السفينة «ريزوليوت» 
التابعــة للبحرية امللكيــة البريطانية. وكان 
الرئيــس األميركي فرانكلــني روزفلت قد أمر 
بإغالق اجلــزء األمامي من املكتب لكي يخفي 
عن األنظار ساقيه املشلولتني بسبب اإلصابة 
بشلل األطفال. أما الطاولة الصغيرة فهي تبدو 
بحجمها الصغير وافتقارها إلى األدراج وكأنها 
مخصصة لتناول وجبة خفيفة أمام التلفزيون 
أو للعب الورق أو لوضع أصيص عليها. إنها، 
كما يقول املعلق، طاولة شخص متقاعد، كما 
لو أن ترامب تخلى عن التظاهر بأنه يدير بلدا 
شاسعا وقرر االستقرار في حياة من الراحة.

الرئيس ترامب خلف طاولة صغيرة أثارت تكهنات

املرزوق لـ «األنباء»: األمطار مستمرة اليوم

تواصــل هطول األمطــار على عدة مناطق 
متفرقة من البالد أمس، فيما تزامن مع تراكم 

السحاب وتساقط األمطار برق ورعد.
في هذا السياق توقع اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق أن تســتمر هذه االمطار حتى مســاء 
اليوم االحد ثم يكون اجلو غدا االثنني صحوا 
مشمســا، قبل أن تعود األمطــار املتفرقة من 
مساء الثالثاء حتى مساء اخلميس، على أن يبدأ 
يوم اجلمعة لبس املالبس الشتوية حيث من 
املتوقع ان تكون درجة احلرارة في النهار بني 
(١٦ و١٩) درجة مئوية. وأضاف املرزوق: سوف 
يتكون اليوم منخفض جوي تكون قوته بني 
(١٠١٣ و١٠١٦) مليبار مع استمرار هبوب رياح 
جنوبية الى شرقية (كوس مطلعي) فتتحول 

الى رياح شمالية غربية تؤدي الى جو مشمس 
غدا االثنني ثم تعاود الرياح اجلنوبية ورياح 
الكوس بعد غد الثالثاء، حيث تعاود االمطار 
حتى نهاية األسبوع وذلك بسبب متدد املنخفض 

السوداني إلى وسط اجلزيرة العربية.
هذا، ودعت قوة اإلطفاء العام أمس املواطنني 
واملقيمني إلى توخي احليطة واحلذر بســبب 

عدم استقرار احلالة اجلوية في البالد.
من جهتها، أكدت «االطفاء» في بيان صحافي 
صادر عن االدارة العالقات العامة واإلعالم أن 
جميع مراكزها رفعت جهوزيتها للتعامل مع أي 
بالغات متعلقة باحلالة اجلوية، داعية اجلميع 
إلى عدم التردد في االتصال على هاتف الطوارئ 
(١١٢) لالبالغ عن احلاالت الطارئة واإلنسانية.

تساقط األمطار تواصل أمس ويستمر اليوم 
(متني غوزال) عادل املرزوق

تعاود التساقط على مناطق متفرقة من مساء الثالثاء حتى ليل اخلميس

ملشاهدة الڤيديو

«اإلطفاء» تدعو إلى توخي احليطة واحلذر لعدم استقرار احلالة اجلوية

هطول األمطار على جميع مناطق الكويت  (قاسم باشا)
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