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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

اقتصاد

بدر اخلرافي

بدر اخلرافي:  جناح «زين السعودية» في إعادة 
هيكلة رأسمالها ُميّهد الطريق  لتوزيع األرباح

جتاوز االكتتاب  في أسهم حقوق األولوية 
املتبقية  للشركة ليصل إلى ٤٦٩٪

هيكلة رأس املال أدت إلى خفض الديون 
وسداد املرابحة ورسملة قرض املساهم

«قبل فوات 
األوان».. دراسة 
لـ ٢٩ أكادمييًا 

وضعوا خاللها 
رؤية لتصحيح 

مسار االقتصاد 
الكويتي

غرفة عمليات األمطار تضم ٨ وزارات.. أمام احلكومة
مرمي بندق

قالت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إن تالفي تداعيات وجتمعات 
األمطــار ال يحتــاج فقط الى 
عرض تقرير لوزارة األشغال 
على مجلس الوزراء في جلسته 
اليــوم، امنا يتطلــب تفعيل 
فريق متكامل مــن ٨ وزارات 
ترأسه وزارة األشغال العامة، 
ويضم ممثلــني عن الوزارات 
لديهم صالحيــة إصدار قرار 
للتنفيذ الفوري، متوقعة ان 
يتــم تفعيل هــذا املطلب بعد 
ان تكرر غرق بعض املناطق 
والشوارع على الرغم من كل 
اجلهود التي تبذل. وأوضحت 
املصادر ان قدرة شبكة صرف 
األمطار واملجارير واحملطات 
فــي بعض املناطــق مصممة 
على سعة معينة فإذا هطلت 
مياه األمطار، وهي مياه خير، 
مبنسوب أعلى جتمعت املياه 
وأحدثت التداعيات التي نراها 

سنويا.
وزادت املصادر قائلة: يجب 
التي  العمليات  تفعيل غرفة 
تهدف الــى التعامل الفوري 
مع كل حالة من توجيه الدعم 
واإلســناد واإلغاثة وتوفير 

التــي  األدوات واإلمكانــات 
تتوافر لــدى وزارتي الدفاع 
والداخليــة الــى جانــب بث 
حي على تلفزيــون الكويت 
لألماكن التي أغلقتها األمطار 
واملســارات البديلة، والقيام 
مثــل  اخلدمــات  بإصــالح 
انقطاع الكهرباء وما شــابه، 
وتوجيه فرق اإلنقاذ والنجدة 

واإلطفــاء الى احلــاالت التي 
حتتاج الــى ذلك في اللحظة 
ذاتهــا وعــدم االنتظــار الى 
اليــوم التالــي، الــى جانــب 
املــدارس املتضررة،  إصالح 
ومعاجلــة أي تداعيــات في 
املستشــفيات التي تتعرض 
للخرير وخالفه. وأضافت ان 
غرفة العمليات تتطلب ضم 

مســؤولني تنفيذيــني ال يقل 
مستواهم الوظيفي عن وكيل 
مســاعد من وزارات الدفاع، 
والداخلية، واإلعالم، والصحة، 
والبلديــة، والكهرباء واملاء، 
والتربية، وشؤون اخلدمات، 
وتترأس غرفة العمليات وزارة 
األشغال، وجتتمع فورا. هذا، 
وقد لوحظت تغريدة لوزيرة 

األشــغال د.رنــا الفارس في 
العام ٢٠١٣ قالت فيها: أمتنى 
الهندســية  املكاتــب  إحالــة 
واملقاولني املسؤولني عن خرير 
املشاريع اجلديدة الى النيابة، 
وذلــك فــي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٣ 
تعقيبا علــى إحالة القائمني 
على مشروع في دبي تعرض 

للخرير إلى النيابة العامة.

للتعامل الفوري مع املياه الزائدة عن سعة الشبكة واملجارير واحملطات.. وتخفيف األضرار املادية على املواطنني

ترامب يطلق حملة إعادة انتخابه في ٢٠٢٤ يوم تنصيب بايدن

«الداخلية»: ٥ آالف زائر لم يستفيدوا من مهلة 
التمديد وعليهم املغادرة قبل نهاية اليوم

أمير زكي ـ محمد اجلالهمة

كشــف مصدر أمني عن أن 
قرابــة ٥ آالف وافــد زائــر لــم 
يغادروا حتى يوم أمس األحد، 
مؤكــدا ان هؤالء وفي حال عدم 
املغــادرة بنهايــة اليوم االثنني 
لن يسمح لهم بالدخول مجددا 
إلى البالد، وســتتخذ إجراءات 
قانونية بحق كفالئهم من بينها 
وقــف إصــدار تأشــيرات لهم، 

مشيرا إلى ان نحو ١٥ ألف وافد 
ووافدة كانوا داخل البالد بسمة 
زيارة ومت التجديد لهم تلقائيا قد 
غادروا البالد فعليا.وأكد املصدر، 
في تصريح خاص لـ «األنباء»، 
أنــه ال نية لتمديــد املهلة التي 
منحت للزائرين للبقاء في البالد 

وينتهي بنهاية اليوم اإلثنني.
وذكر املصــدر ان املخالفني 
لقانون اإلقامة ومن كانت لديهم 
إقامات مــا قبل األول من يناير 

٢٠٢٠  سيســمح لهــم بتعديل 
أوضاعهم القانونية اعتبارا من 
يوم غد الثالثاء، الفتا الى ان هذه 
املهلة التي صدر بها قرار وزاري 
تعد األخيرة قبل ان تشرع وزارة 
الداخلية مبالحقتهم وإبعادهم 
وإدراج أسمائهم على قوائم غير 
املصرح لهم بالدخول، مشيرا إلى 
ان أعداد املخالفني الذين يحق لهم 
تعديل أوضاعهم يقدر بـ ١٣٠ ألف 
مخالف. وبشأن املخالفني الذين 

ليس لديهم استعداد لدفع قيمة 
الغرامات وليــس معهم مقابل 
لذلك، قال املصــدر: هؤالء يتم 
إبعادهم مع إدراج أسمائهم على 
قوائم غير املصرح لهم بالقدوم 
مجددا، ومتى ما ضبطوا سيتخذ 
معهم اإلجراء نفسه بعد إحالتهم 
الــى اإلبعــاد اإلداري، علــى ان 
تكون كلفة السفر على كفالئهم 
حال لم يسجلوا قضايا تغيب 

عليهم.  

عواصم - وكاالت: بعد ما يبدو تسليما باألمر الواقع 
رغم استمرار إنكار الهزمية، كشفت وسائل إعالم أميركية 
أن الرئيس املنتهية واليته دونالد ترامب، يفكر في إطالق 
حملته إلعادة انتخابه عام ٢٠٢٤ تزامنا مع حفل تنصيب 
الرئيس املنتخب جو بايدن في ٢٠ يناير املقبل. ونقلت عن
٣ أشخاص «مطلعني» على احملادثات قولهم إن الرئيس 
كان يناقش تفاصيل إطالق احلملة مع مستشارين ومقربني 
منه. وقال مصدران بحسب موقع «دايلي بيست» إن ترامب 
طرح فكرة إطالق حدث مرتبط بانتخابات عام ٢٠٢٤ خالل 
أسبوع تنصيب بايدن ورمبا في يوم التنصيب، إذا فشلت 
جهوده في قلب نتائج انتخابات ٢٠٢٠ لصاحله. وقد بدأ 
الرئيس وبعض املقربني منه بالفعل، حسب الصحيفة، 
في جس نبض املانحني البارزين. يأتي ذلك بعد تضاؤل 
آماله في الطعن بنتائج االنتخابات التي تالشت تقريبا 
بعد تعرضه لضربة جديدة، حيث رفضت احملكمة العليا 
في والية بنسلڤانيا شــكوى جديدة تقدمت بها حملته 
تزعم حصول مخالفات لتبــدد احملكمة بالتالي احتمال 

حدوث تغيير في النتائج.

محكمة بنسلڤانيا تبدد آماله في تغيير نتائج االنتخابات

أكدت فتح املجال أمام نحو ١٣٠ ألف مخالف لتعديل أوضاعهم بدءاً من الغد

عمال ينصبون منصة للمشاهدة أمام البيت االبيض استعدادا لتنصيب الرئيس اجلديد              (رويترز)
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رنا الفارس منذ ٧ سنوات تطالب بإحالة املكاتب الهندسية واملقاولني املسؤولني عن خرير املشاريع اجلديدة إلى النيابة

هطول األمطار أدى إلى غرق العديد من الشوارع واملناطق                        (محمد هاشم)

تقسيم تكلفة عودة 
العمالة املنزلية على دفعتني

مرمي بندق 

قالت مصــادر رفيعة في تصريحات 
خاصة لـــ «األنبــاء»، إن احلكومة تبذل 
أقصــى جهودهــا للتخفيف عن األســر 
الكويتيــة وعــدم إرهاق كاهلهــا بتكلفة 
عودة العمالة املنزلية. وكشفت املصادر 
عن أن أحد احللول املمكنة تقسيم تكلفة 
العودة على دفعتني، بحيث يدفع الكفيل 
ثمن تذكرة الســفر أوال بعد فتح املنصة 
وتســجيل بيانات العامــل املنزلي الذي 
يطلــب عودته، ويدفع باقي التكلفة عند 

التأكد من وصول العامل إلى البالد.
وأوضحــت املصادر أنه قد يحدث أي 
طارئ ويتأخر وصول العامل أو يحدث 
ما يعــوق وصوله، فاألجدى أن يســدد 
الكفيــل الدفعة الثانية مــن التكلفة عند 
وصوله، وتشمل تكلفة اإلقامة في املساكن 
املخصصة للحجر املؤسســي إلى جانب 

تكلفة التغذية واملواصالت.
وبينت املصادر أن احلكومة في سبيل 

تخفيف التكلفة ستفتح املجال ألكثر من 
مؤسســة وشــركة مؤهلة، ولن يقتصر 
األمر على شــركة واحدة، داعيا اجلميع 
إلى االطمئنان بأن األســعار ستكون في 

متناول األسر الكويتية.
وبشأن طلب تخفيض احلجر املنزلي 
الى أســبوع أســوة بالعاملني في وزارة 
الصحة، أجابت املصــادر: حجر العمالة 
املنزلية مدة أسبوعني قرار إلزامي معتمد 
من مجلس الوزراء، أما تخفيضه للعاملني 
في وزارة الصحة الى أسبوع فيرجع الى 
أنهم حتت املالحظة الطبية يوميا وهذا ال 
يتوافر للعمالة املنزلية، وحجرها أسبوعني 
يهدف إلــى حماية األســر الكويتية ألن 
فترة األسبوعني كفيلة بظهور األعراض 

ملن يحمل الڤيروس.
وردا علــى ســؤال إذا ظهــرت حاالت 
إصابات بعد األســبوعني من ســيتحمل 
تكلفة العالج؟ أجابت املصادر: لن يتحمل 
املواطن تكلفة العالج وسيتم تقدمي العالج 

في املستشفيات احلكومية.

ك «الصحة» بحجرها أسبوعني قرار إلزامي من مجلس الوزراء حرصاً  متسُّ
على األسر الكويتية وتخفيضها لألطباء إلى أسبوع ألنهم حتت املالحظة اليومية
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محطتا وقود جديدتان في احملور 
اخلدمي مبشروع الوفرة اإلسكاني

ميزانية الكويت في ٥ أشهر.. 
عجز «يتفاقم» وإنفاق رأسمالي «يتهاوى»

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مســؤولة، أن شركة 
البترول الوطنية تنفذ حاليا محطة تعبئة وقود جديدة في 
منطقــة الوفرة الزراعيــة طريق أم صفق حيث من املتوقع 
االنتهاء من تنفيذ األعمال وتشغيل احملطة في الربع األول من 
العام القادم ٢٠٢١. وذكرت املصادر أنه مت تخصيص موقعني 
حملطتي تعبئة وقود جديدتني في منطقة مشــروع الوفرة 
اإلسكاني (احملور اخلدمي)، وسيتم البدء بأعمال التصميم 
وأخذ املوافقات الرسمية الالزمة وإصدار الرخص اخلاصة 
بالبناء ومن ثم ســيتم التنفيذ حســب احتياجات املناطق 
الســكنية، مع األخذ بعني االعتبار الكثافة الســكانية بتلك 

املناطق.

أحمد مغربي

كشفت وزارة املالية عن أن قيمة العجز املالي في امليزانية 
العامة خالل أول ٥ أشهر من السنة املالية احلالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 

بلغت ١٫٤١ مليار دينار. 
وقالت «املالية» إن إجمالي اإليرادات التي حققتها الكويت 
خالل الفترة من ١ أبريل ٢٠٢٠ حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ بلغ 
٣٫٣ مليــارات دينار، فيما بلغ إجمالي املصروفات نحو ٤٫٢ 

مليارات دينار. 
وأظهرت أرقام اإلحصائية، أن إجمالي املصروفات الرأسمالية 
خالل الفترة بلغ ١٦٠٫٥ مليون دينار من أصل ٢٫٣ مليار دينار 
مرصودة لها، ما يؤكد استمرار انخفاض اإلنفاق الرأسمالي 
مقابل ارتفاع وتيرة اإلنفاق اجلاري، األمر الذي انعكس سلبا 
على قيمة املشاريع املرساة، ويعود هذا باألساس إلى انتشار 

التفاصيل ص٢١جائحة كورونا في البالد.
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إيران تضاعف تخصيب 
اليورانيوم حتى ٢٠٪ 

التفاصيل ص٢٤

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

«الديوان» لـ«األنباء»: ال عالقة لديوان 
اخلدمة املدنية بـ «ممتازة» املعلمني

مرمي بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ «األنباء»، 
إن ديــوان اخلدمــة املدنية ليس لــه عالقة من 
قريب أو بعيــد بصرف مكافأة األعمال املمتازة 

للمعلمني. 
وأوضحت املصادر أن ديوان اخلدمة املدنية 
ليس له عالقة ال مبراجعة األسماء وال مبراجعة 
املبالغ املرصودة فلديهم قرار مسبق باالشتراطات 
والضوابــط يجب االلتزام به، وعدم االلتزام به 
يؤدي إلى تســجيل مخالفة مــن املراقب املالي 

ومراقب شؤون التوظف وديوان احملاسبة.

تراعي االشتراطات الصحية

مصادر لـ «األنباء»: خطة متكاملة 
للجرد السنوي في التعاونيات

بشرى شعبان

علمت «األنبــاء» من مصادر مطلعة في 
وزارة الشــؤون عــن قيام قطــاع التعاون 
بالــوزارة بوضــع خطــة متكاملــة تراعي 
االشتراطات الصحية إلجراء اجلرد السنوي 

في اجلمعيات التعاونية. 
وأشارت املصادر إلى أن شهر ديسمبر من 
كل عام يشهد عملية اجلرد في التعاونيات، 
وأن الوزارة شددت على ضرورة االلتزام بكل 
اإلجراءات الوقائية واالشتراطات الصحية 
أثناء اجلرد وأن يشرف املراقبون التعاونيون 

عليه مع االلتزام باإلجراءات احملددة.

أحمد مطيع: 
الكويتيون يتطلعون 

ألن يكون العهد اجلديد
عهد إصالح وتنمية 
وقضاء على الفساد 

واملفسدين

مرشح الدائرة اخلامسة النائب 
السابق أحمد مطيع العازمي

صفاء الهاشم: 
رسالتي ألهل الكويت 

بأال نفقد األمل 
وأال نشعر باإلحباط 

من دميوقراطيتنا 
العريقة

مرشحة الدائرة الثالثة
النائب صفاء الهاشم

حمد العبيد: 
ضرورة إشراك القطاع 

اخلاص في إنشاء
املدن اإلسكانية  

ومدينة صباح األحمد 
البحرية خير مثال

مرشح الدائرة الثالثة 
حمد العبيد

شعيب املويزري 
لـ «األنباء»: احلكومة 

غير مهيأة حملاربة 
الفساد أو مواجهة 

األزمات.. ومن املفترض 
أال تستمر

مرشح الدائرة الرابعة
النائب شعيب املويزري

فيصل الكندري  
لـ «األنباء»: سأطالب 

بإعادة النظر 
في املساعدات 

االجتماعية وزيادتها 
في ظل غالء املعيشة

مرشح الدائرة اخلامسة
النائب فيصل الكندري

علي القطان 
لـ «األنباء»: 

أعضاء مجلس 
٢٠١٦ فشلوا  

في تفعيل دوره 
الرقابي

مرشح الدائرة األولى 
علي القطان

كامل العوضي: 
قضية توظيف الكويتيني 

وإنصاف أصحاب 
املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة على رأس 
أولوياتي

مرشح الدائرة األولى 
النائب السابق كامل العوضي

24عربية وعاملية

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص١٨
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ولي العهد استقبل الغامن واخلالد 
واملنصور والصالح

النواف بحث مع السفير السعودي 
القضايا ذات االهتمام املشترك

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

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

صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.

واســتقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد 
املنصور، كما استقبل سمو ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

التقى نائــب رئيس احلــرس الوطني 
الفريق أول متقاعد الشــيخ أحمد النواف 
سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت 
األمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

وقال احلرس الوطني في بيان صحافي 
إن األمير سلطان قدم خالل اللقاء التهنئة 
للشيخ أحمد النواف مبناسبة حصوله على 

ثقة القيادة السياسية وتعيينه نائبا لرئيس 
احلرس الوطني كما مت بحث املواضيع ذات 

االهتمام املشترك بني البلدين الشقيقني.
وأضاف البيان أن نائب رئيس احلرس 
الوطني رحب بسفير خادم احلرمني الشريفني 
وأكد عمق العالقــات التاريخية بني اململكة 

العربية السعودية الشقيقة والكويت.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال أنس الصالح

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال سفير خادم احلرمني الشريفني األمير سلطان بن سعد

العجيل يحصد جائزة التميز املهني 
باملجال الصحي ضمن جوائز «غلوبال» باملغرب

«الكهرباء» متهل شركات التكييف 
حتى اليوم لتجديد اعتماداتها

دارين العلي

أمهلــت وزارة الكهربــاء واملــاء جميــع 
الشــركات واملؤسســات املــوردة ألجهــزة 
التكييف والتبريد حتى اليوم اإلثنني لتجديد 
اعتمادات أجهزة التكييف لدى الوزارة حتى 

تستمر في متابعة عملها.
وقالــت مصادر مطلعة فــي الوزارة إن 
التجديــد يتم إلكترونيــا عن طريق البريد 

اإللكتروني على السجل العام املوجود على 
موقع الوزارة، وهي خدمة خاصة تتيح لهذه 
الشــركات جتديد اعتماداتها وفق الشروط 

واملعايير اخلاصة بالوزارة.
ولفتت إلى أنه على هذه الشركات التقيد 
باجلداول املعتمدة سابقا واملتوافق عليها منذ 
عام ٢٠١٨ ضمن برامج حفظ الطاقة، والتي 
وضعت عــدة معايير يجــب أن تتمتع بها 
هذه األجهزة للسماح باستيرادها إلى البالد.

حصل د.عبداهللا العجيل 
مــن وزارة الصحــة علــى 
جائــزة التميز املهني لعام 
٢٠٢٠ فــي املجــال الصحي 
على مستوى الدول العربية، 
وذلك ضمن الدورة اخلامسة 
من جوائز (غلوبال العاملية) 
املنبثقة من مؤسسة (آراب 
بســت) لعــام ٢٠٢٠ التــي 
عقدت مؤخرا مبدينة مراكش 

املغربية.
وقال األمني العام جلائزة 
العــرب) عبداهللا  (أفضل 
عبدالكــرمي فــي تصريح 
صحافــي إنــه مت اختيــار 
الفائزيــن ضمن نخبة من 
الكفاءات العربية التي تقود 
كبريــات املؤسســات من 
جميع أنحاء العالم العربي.
عبدالكــرمي  وأضــاف 
ان اختيــار تلك النخب مت 
بناء علــى معاييــر كمية 
وتطبيقية شفافة وعادلة 
تتميــز بالنزاهة والتجرد 

وفقا لألداء املتميز واالستثنائي لهؤالء القادة 
هــذا العام اعتمادا على مؤشــرات ملموســة 
طورتها األمانة العامة للجائزة بالتعاون مع 

خبراء شركة (غلوبال جي تو تي قروب).
وأوضح ان اللجنة العليا للجائزة وجلانها 
املنبثقة والفرعية في مختلف الدول العربية 
تختص بعملية ترشيح األفراد واملؤسسات 
وفق الضوابط الداخلية املعتمدة لهذه اللجان.

وبني ان جلان اخلبراء تستعني في اختيار 
الفائزيــن بوســائل تقــومي حديثــة لقياس 
معــدالت القدرة واالمتثــال والتميز اإلداري 
ومستويات رواج وجاذبية اخلدمات واألداء 
واجلدارة واإلنتاجيــة معتمدة في ذلك على 

مؤشرات النجاح األساسية والقدرة التنافسية 
واإلجنازات التراكمية ومستويات املسؤولية 
االجتماعية والقدرة التمددية عربيا ودوليا.

من جانبه، قال ممثل اللجنة العليا جلائزة 
(أفضل العرب) محمد الكندري في تصريح 
مماثل إن فكرة اجلائزة نبعت من األســاس 
مــن حاجة األمة العربيــة الدائمة واملتجددة 

لإلبداع والتميز في كل املجاالت.
وأوضــح الكندري أن اللجنــة التنفيذية 
للجائــزة تشــرف علــى جميــع الترتيبات 
التنظيمية بتعيني جلان بخبراء ومتخصصني 
يشــرفون على عمليــات الترشــيح والفرز 

واختيار الفائزين من املؤسسات واألفراد.

د.عبداهللا العجيل يتسلم اجلائزة

األمير استقبل ولي العهد 
والغامن واخلالد ووزيري 

الدفاع والداخلية

وزير اخلارجية بحث مع نظيره البحريني التعاون الثنائي

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء.كما اســتقبل ســموه نائب رئيــس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور.
واســتقبل ســموه نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

التقــى وزير اخلارجية ووزير اإلعالم بالوكالة الشــيخ 
د.أحمد ناصر احملمد وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة 
د. عبداللطيف الزياني مبناســبة زيارته الرســمية والوفد 

املرافق إلى الكويت.
ومت خــالل اللقــاء اســتعراض مجمل العالقــات املتينة 
والوطيدة التي تربط البلدين الشقيقني وبحث آخر املستجدات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء كل من مســاعد وزير اخلارجية لشــؤون 
املراسم الســفير ضاري العجران ومساعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مجلس التعاون لــدول اخلليج العربية الســفير 
ناصر املزين ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب وزير 
اخلارجيــة الســفير صالح اللوغاني ونائب مســاعد وزير 
اخلارجية لشــؤون مكتب وزير اخلارجية املستشار أحمد 

الشرمي وعدد من كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

صاحب السمو مستقبال الشيخ أحمد املنصور

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

وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد ناصر احملمد خالل استقباله د. عبداللطيف الزياني

الذايدي لـ «األنباء»: االستالم املبدئي لـ «شرق تيماء» الثالثاء
عادل الشنان

أعلــن مديــر مشــروع 
شرق تيماء السكني م.بدر 
الذايــدي عن قيــام املتعهد 
بإجناز اعمال انشاء واجناز 
وصيانة عــدد ٥٠٩ بيوت 
في مشــروع شــرق تيماء 
االســكاني باالضافــة الــى 
املباني اخلدمية ومحوالت 
الكهربــاء بإرســال خطاب 
تسليم االعمال الى املؤسسة 
العامــة للرعاية الســكنية 
بتاريــخ ١٥ نوفمبــر وبعد 
هذا التاريخ بأسبوعني تقوم 
املكلفة باالســتالم  اللجنة 
املبدئي واملشكلة بعضوية 
جهــات حكومية برئاســة 
الرعاية السكنية باستالم 

ان  الذايــدي  واضــاف 
املشروع اجنز بأياٍد وطنية 
ترجمــة لسياســة االحالل 
التي تتبعها الوزيرة د.رنا 
الفارس وتتماشى مع قرارات 

وسياسة مجلس الوزراء.

األجمــل واســتخدام احدث 
أنواع قطاعات األملنيوم التي 
تسهم بشكل مميز في منع 
األتربة واحلد من الضوضاء 
وتوفير ٥ مواقف سيارات 

أمام كل منزل.
ومن املتوقع ان يستهدف 
املشــروع قرابــة الـــ ١٨٠٠ 
مواطن ويحتوي على مسجد 
محلــي ومجموعة محالت 
جتارية و٩ محطات كهرباء 
فرعية وسكن لإلمام واملؤذن 
ومواقف سيارات للمباني 
العامــة ومتتاز  اخلدميــة 
بيوت املشروع بثالثة انظمة 
للعــزل مســتخدمة فعليا 
مما سيوفر كثيرا بتكاليف 
تشغيل التكييف مستقبال 

على املواطنني.

ويحظى املشروع مبختبر 
لعمــل فحوصــات اجلودة 
بشكل دوري للحفاظ على 
جودة املواد املستخدمة في 
تنفيــذ األعمــال وكفاءتها، 
مشيرا الى ان املشروع ميتاز 
بتصميم معماري من حيث 
اســتخدام كبير للتكسيات 
اخلارجية واستخدام حجر 
البازلت ألول مرة في مشاريع 
الرعاية السكنية، وهو االمر 
الــذي اعطى ملســة جمالية 
طبيعيــة للبيــوت بشــكل 
خــاص ومميــز واألســوار 
املقصوصــة  احلديديــة 
بالليزر ودمجها مع أصباغ 
«الســيجما»، ناهيــك عــن 
العماني  الرخام  اســتخدام 
ذي اجلودة العالية والشكل 

أكد أن املشروع أُُجنز قبل موعده بفضل تضافر جهود املهندسني الكويتيني وقطاعات «السكنية»

م.بدر الذايدي

االعمال اي بتاريخ ١ ديسمبر 
املقبل. وقــال الذايدي، في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
انه بفضــل تضافر جهود 
املهندسني الكويتيني القائمني 
على املشروع وتعاون كل 
قطاعات املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية مت اجناز 
املشروع قبل موعدة احملدد 

وفقا للعقد املبرم.
وقــال انه مت اســتغالل 
كل مساحة البناء للوحدات 
السكنية باالضافة الى مراعاة 
متديدات خاصة بالتكييف 
تتناسب مع ذوق كل مواطن 
على حدة من حيث «الدكتات» 
للتكييف املركزي او الوحدات 
املنفصلة وســبل صرف ما 

ينتج عنها.

قوة اإلطفاء بحثت مع عدد من اجلهات احلكومية
إزالة مخالفات االشتراطات الوقائية والبيئية

بناء علــى تكليف مجلس 
الــوزراء لقوة اإلطفــاء العام 
اجلهــات  مــع  بالتنســيق 
احلكومية إلزالة املخالفات، عقد 
اجتماع صباح أمس بحضور 
رئيــس قــوة اإلطفــاء العام 
الفريق خالد املكراد وبحضور 
عدد من املسؤولني في اجلهات 
ملناقشــة  وذلــك  املعنيــة، 
املخالفــات التي تتعارض مع 
السالمة الوقائية واالشتراطات 
البيئيــة في عدد مــن املواقع 
التخاذ اإلجــراءات القانونية 
بحقهم حسب اشتراطات كل 

جهة على حدة.
واملواقع التــي ركز عليها 
االجتماع هي: جنوب خيطان 
والصليبية الزراعية ومواقع 
اإلطــارات  وجتميــع  رمــي 
املســتعملة ونقعة الشــمالن 

وسكراب النعامي.
هذا، ومت استعراض املواقع 
اآلليــة  املخالفــة ونوقشــت 
املقترحة إلزالة جميع املخالفات 
التي ســتقوم فرق التفتيش 
بزيارة مواقعهــا ميدانيا في 
وقت الحق إلزالة اي مخالفات 
واتخــاذ اإلجراءات القانونية 
بحقهــا. حضــر االجتماع كل 
من نائب رئيس قوة اإلطفاء 
العــام لقطاع الوقايــة اللواء 

العامة للبيئة للشؤون الفنية 
د. عبداهللا الزيدان ونائب املدير 
العام لشؤون الثروة السمكية 
في الهيئة العامة للزراعة م. 

بلدية الكويت لشؤون قطاع 
الفروانية ومبارك  محافظتي 
الكبير م.عمار العمار وعدد من 
املسؤولني في اجلهات املذكورة.

أحمد اخلتــالن ونائب املدير 
العام لشؤون الثروة النباتية 
فــي الهيئــة العامــة للزراعة 
دالل رجــب ونائب مدير عام 

في اجتماع ترأسه املكراد وركز على ٤ مناطق 

الفريق خالد املكراد خالل االجتماع

خالــد عبــداهللا فهــد ووكيل 
املســاعد  الداخليــة  وزارة 
لشؤون األمن العام اللواء فراج 
الزعبي ونائب مدير عام الهيئة 

ملشاهدة الڤيديو



محليات
االثنني ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠

04

جمعية ضاحية علي صباح السالم التعاونية
دعـــــــــوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
  بناًء على الكتاب الوارد من وزارة الشؤون االجتماعية رقم )4120_11512_2020( 
بتاريخ  2020/10/25 م بالموافقة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية 

لجمعية علي صباح السالم التعاونية. 
يسر مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم التعاونية دعوة السادة األعضاء المساهمين 
البالغين من العمر ) 21 عامًا فأكثر ( في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية والمساهمين 
العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور  م   2019/12/31 تاريخ  حتى  الجمعية  في 
الخامسة  الساعة  تمام  في  م   2020/12/17 الموافق  الخميس  يوم  عقدها  المقرر 
اكتمال  2 وفي حال عدم  المتوسطة قطعة  الزبير  والنصف مساًء بمدرسة عبداهلل بن 

النصاب يؤجل االجتماع نصف ساعة ليصبح قانونيًا بحضور 25 عضوًا.
وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي:

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م والمصادقة عليه.  .1
مناقشة التقرير المالي لمراقب الحسابات والتصديق على الميزانية العمومية والحسابات   .2

الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.
االطالع على )الميزانية التقديرية( للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م والحساب   .3

الختامي للسنة المالية والتصديق عليها.
التقارير المالية واإلدارية لمراقبي الوزارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م   .4

)مرفق بالتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
اعتماد مكتب الدكتور حمد الهاجري لتدقيق الحسابات – مراقب الحسابات كونه المكتب   .5
الحالي وذلك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وذلك نظرًا لتأجيل الجمعية 

العمومية العادية بسبب جائحة فيروس كورونا.

مالحظات:
على السادة الحضور الكرام ضرورة االلتزام باالشتراطات الصحية المنصوص عليها من   .1

قبل السلطات الصحية.
على السادة المساهمين الكرام إحضار البطاقة المدنية األصلية، وفي حال فقدان البطاقة   .2
األصلية يجب إحضار شهادة لمن يهمه األمر حديثة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

يجب حضور العضو بشخصه وال يجوز اإلنابة أو التوكيل عنه.  .3
على السادة المساهمين الكرام غير المستكملين لملفاتهم ضرورة مراجعة اإلدارة خالل   .4

الدوام الرسمي الستكمال ملفاتهم.
مراجعة  البريد  الميزانية عن طريق  كتيب  يصلهم  لم  الذين  الكرام  المساهمين  على   .5

اإلدارة الستالم نسخة الكتيب.
مجلس اإلدارة

املنفوحي: تفعيل الربط اإللكتروني مع «السكنية» قريبًا

بداح العنزي

فــي اطــار ســعي بلدية 
الكويت احلثيث الى تطوير 
االدارية لتحسني  املنظومة 
خدماتها وتبسيط االجراءات 
املواطنني  والتســهيل على 
الجناز املعامالت واحلصول 
على خدمة افضل، تســتعد 
البلدية حاليا إلطالق خدمة 
جديــدة قريبا يتــم عبرها 
متكني صاحب املنزل املرهونة 
وثيقته لدى املؤسسة العامة 
لرعايــة الســكنية من نقل 
ملكيــة العقار عــن طريق 
وزارة العدل دون احلاجة إلى 
البلدية، وتشغيل  مراجعة 
اخلدمة سيشــمل معامالت 
املناطق املتطابقة عناوينها 
بني البلدية والرعاية السكنية 
الــى جانب تشــكيل فريق 
عمل بني اجلهتني الستكمال 
باقي املناطق غير املتطابقة 
عناوين عقاراتها في اجلهتني 
الستقبال معامالتها ضمن 

اخلدمة مستقبال.
وقــال مدير عــام بلدية 
املنفوحي:  الكويت م.أحمد 
ســنبدأ بتطبيــق برنامــج 
الكتروني يتيح للمؤسسة 
العامــة للرعاية الســكنية 
ارسال معامالت نقل امللكية 
آليا، وكذلك اصدار شــهادة 

واالرتقــاء بتلــك اخلدمات 
وتوفيرها آليا.

وأثنى م.املنفوحي على 
التعاون املثمر الذي ملسناه 

من جهد وتعاون مع بلدية 
الكويت في سبيل االنتهاء من 
الربط االلكتروني ليتسنى 
تطبيق برنامج خدمة اجناز 

البلدية و«الســكنية» يأتي 
ضمــن خطة بلدية الكويت 
في تســريع وتيــرة إجناز 
املعامالت من خالل تسهيل 
االجــراءات وتفعيل الربط 
اإللكترونــي مــع اجلهــات 
احلكوميــة املعنيــة، مبينا 
أن تعاون املؤسسة العامة 
لرعاية السكنية مع البلدية 
كان له الدور الفعال للمضي 

قدما بهذا املشروع.
وذكــر م.املنفوحــي أن 
البلدية خالل الفترة املاضية 
قامت بتنفيذ مشروع الربط 
العديــد  اإللكترونــي مــع 
مــن اجلهــات احلكوميــة 
واملكاتب الهندسية والدور 
االستشارية والذي انعكس 

من وزيرة الدولة لشــؤون 
االســكان ووزيرة االشغال 
العامة د.رنا الفارس، مشيدا 
مبا قدمته الوزيرة الفارس 

املعامالت مبا يخدم املواطنني 
والتيسير عليهم.

م.املنفوحــي  وكشــف 
أن الربــط اإللكترونــي بني 

ايجابيــا علــى املواطن في 
تقليــص الفتــرة الزمنيــة 
بإجنــاز معاملتــه، كاشــفا 
عن املبــادرة والتفاهم بني 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزيــرة االســكان بإطالق 
اإللكتروني  الربط  مشروع 
بني البلدية واملؤسسة العامة 
لرعايــة الســكنية والــذي 
يأتي اتســاقا مع توجهات 
الدولة في تبسيط وتسهيل 
اإلجــراءات احلكومية على 

املواطنني.
وأكد املنفوحي أن مشروع 
الربط اإللكتروني بني البلدية 
و«السكنية» سيساهم كثيرا 
في تقليص الفترة الزمنية 
إلجناز معاملــة نقل ملكية 
وإصدار شــهادة االوصاف، 
مبينا أن إجناز هذه املعامالت 
في الســابق كان يستغرق 
أكثر من ٣ أشــهر لكن هذه 
املدة تقلصــت بعد تطبيق 
اإللكتروني  الربط  مشروع 
بــني اجلهتــني والــذي لــن 
يتعدى اليوم الواحد، مؤكدا 
ان التعاون والتنســيق مع 
اجلهات احلكومية ساهم في 
حتقيق هــذا االجناز، الفتا 
إلى ان هذا الربط االلكتروني 
بــدأت بلديــة الكويــت في 
تطبيقه علــى ارض الواقع 

مع تلك اجلهات.

ً في إطار سعي بلدية الكويت لتطوير منظومتها اإلدارية لتحسني خدماتها ولتسريع إجناز املعامالت آليا

الربط مع بنك االئتمان إلظهار آخر دفعة وإذا مت إيصال التيار وظهور صور األقمار الصناعيةد.رنا الفارس وم.أحمد املنفوحي وجانب من االجتماع

االوصاف مباشرة إلى وزارة 
العدل دون احلاجة ملراجعة 
البلديــة، مؤكــدا ان هــذه 
اخلدمة سنقدمها قريبا بعد 
ان انتهينا من اخذ موافقات 
اجلهــات احلكومية املعنية 
كــوزارة االســكان ووزارة 
العــدل فــي تفعيــل الربط 
االلكتروني وتطبيق برنامج 
خــاص الجنــاز معامــالت 

املراجعني إلكترونيا.
وأضــاف م.املنفوحــي: 
عقدنا مع اجلهــات املعنية 
اجتماعات تنسيقية لتفعيل 
اخلدمــة اجلديــدة بهــدف 
تقليص الدورة املســتندية 
للخدمات وتبسيط اإلجراءات 
التــي تتعلــق باملواطنــني 

إجناز معاملة نقل امللكية وشهادة األوصاف في وقت قياسي ال يتعدى يومًا واحدًا فقطنشكر وزيرة اإلسكان على تعاونها في تفعيل اخلدمة اجلديدة وتطبيقها على أرض الواقع
تشكيل الفريق املشترك ملراجعة املناطق غير املتطابقة عناوينها بني البلدية و«السكنية»تقليص الدورة املستندية والتسهيل على املواطنني في إجناز املعامالت إلكترونيًا

«أمالك الدولة» تبحث إقامة حديقتني وأنشطة ترفيهية في الفيحاء وكيفان
تبحث جلنة حماية امــالك الدولة خالل اجتماعها اليوم 
برئاسة عبدالعزيز املعجل عمل حديقتني في منطقتي كيفان 

والفيحاء، ويتضمن جدول االعمال التالي:
٭ االقتراح املقدم من رئيس املجلس البلدي أسامة العتيبي، 
بشأن توسعة مسجد في منطقة الفيحاء قطعة ٩، وذلك من 
خالل اقتطاع جزء من مســاحة املدرسة املجاورة للمسجد 

خلدمة املنطقة.
٭ اقتراح نائب رئيس املجلس البلدي عبداهللا احملري بشأن 

استقطاع جزء ال يقل عن ٤٠٠٠م٢ من مدرسة «زينب االبتدائية 
للبنات» الستخدامها كحديقة عامة محاطة مبضمار للمشي 

في منطقة الدعية السكنية.
٭ السؤال املقدم العضو عبدالعزيز املعجل بشأن جلنة ازالة 
التعديات على أمالك الدولة، واالقتراح املقدم منه أيضا بشأن 
عمل حديقة عامة (أنشطة رياضية والعاب ترفيهية) خلدمة 
اهالي منطقة كيفان، كذلك االقتراح املقدم من املعجل بشأن 

عمل حديقة عامة خلدمة أهالي منطقة الفيحاء.

املقصيد: افتتاح 
روضة ابن احليان 

في «األحمدي» 
الفصل الثاني

«التربية»: تقدير رسوم التقدم لتظلمات الشراء
عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.ســعود احلربي قرارا وزاريا بشأن تقدير 
رسوم التقدم إلى جلنة التظلمات املكلفة بالنظر 
في التظلمات املتعلقة بأي مرحلة من مراحل 
الشــراء. وقد تقرر، أن تقوم جلنة التظلمات 
املكلفة بالنظر في التظلمات بتحصيل رسوم 

التقدم بتظلــم متعلق بأي مرحلة من مراحل 
الشــراء، بأن تكون قيمة الرسوم ١٠٠ دينار 
ملبلغ ال يزيد علــى ٢٠٠٠ دينار و١٥٠ دينار 
ملبلغ يزيد على ٢٠٠٠ دينــار وال يزيد على 
٥٠٠٠ دينار و٢٠٠ دينار ملبلغ يزيد على ٥٠٠٠ 
دينار فما فوق. وتقوم اللجنة باإليعاز إلى جهة 
االختصاص لرد الرسوم املسددة للمتظلم في 

حال قبول التظلم (موضوعا).

عبدالعزيز الفضلي

وزارة  وكيــل  أصــدر 
التربيــة باإلنابــة فيصــل 
املقصيد قرارا بشأن إعادة 
افتتــاح مبنى روضة «ابن 
حيان» للعام الدراسي ٢٠٢٠ 
ـ ٢٠٢١، حيــث تقرر إعادة 
افتتــاح مبنى روضة «ابن 
حيان» الواقعة في ضاحية 
األحمدي السكنية قطعة ٣ 
اعتبارا من الفصل الدراسي 
الدراســي  الثانــي للعــام 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
وتتولى منطقة األحمدي 
التعليمية نقل األطفال من 
روضــــــة األحمــدي إلــى 
روضــة ابــن حيــان، كمــا 
تتولى منـــطقة األحـــمدي 
التعليمية نقل أعضاء الهيئة 
والتعليميــة  اإلشــرافية 
روضــة  مــن  واإلداريــة 
األحمــدي إلــى روضة ابن 
حيان. ويسري هذا القرار 
اعتبارا من الفصل الدراسي 
الدراســي  الثانــي للعــام 

احلالي٢٠٢١/٢٠٢٠.

فيصل مقصيد

د.سعود احلربي

الشايجي: تنظيم الوقت واملهارات  يعزز التميز
أقامــت اجلامعــة العربية 
املفتوحــة في الكويــت ندوة 
«ويب» حتت عنوان «احترف 
التصويــر بهاتفك احملمول»، 
قدمها املصور احملترف عبداهللا 
 Goto الشــايجي عبر منصــة
Meeting برعاية مدير اجلامعة 
أ.د.نايــف بجــاد املطيــري، 
اســتهدفت الطلبــة واملهتمني 
في مجــال التصوير بحضور 

جتاوز الـ ١٥٠ شخصا.
وبدأ الشــايجي محاضرته 
بقصة جتربته مع الكاميرا قائال: 
«بدأت التصوير مبا يزيد على 
١٠ سنوات وقبل أن أبدأ بشغف 
التصويــر كان يســتهويني 
التصميــم، وقبل هــذه الفترة 
كانــت البرمجة لذلــك التنقل 
مع تطورات احلياة من مهارة 
إلى أخرى ليست «عيبا» وهي 

العمــل وقــد يســتهويك أمــر 
آخــر كما حدث معي في مجال 
البرمجة ومن ثم التصميم إلى 
أن اســتهواني فــن التصوير 
الــذي يحتاج حب الشــخص 
وشــغفه إلــى أن تتخصــص 
في مجال معــني في التصوير 
ذاته وهناك تخصص تصوير 
شــخصي وتصويــر مطاعــم 
واألكل وأصنافه وكذلك تصوير 
الفنــادق ومــا يترتــب عليها 
مــن تصوير الفن الســياحي، 
فالتصوير مجاالته كثيرة واملهم 
هو التخصص في مجال معني ما 
يؤدي إلى تعزيز قوتك ومتيزك، 
لذا من املهم أن يخصص الوقت 
واجلهد فــي تطوير تخصص 
معــني في فــن التصوير وهذا 
مــا ينطبق ايضــا على أمورك 

احلياتية والدراسية.

وأضــاف الشــايجي: فيما 
العدسات والكاميرات  يخص 
واختيــار األجهــزة األفضــل 
للهاتــف احملمــول فالتجربة 
خيــر برهان، فهنــاك وكاالت 
كثيــرة تســتهوي العديد من 
الناس لكن هي مســألة ذوق 
وجتربة لتميز أيهما األفضل، 
فلكل وكالة أو سلعة جمهورها 
اخلــاص وزبائنهــا والراحة 
النفسية الستخدام الشخص 

لها والتجربة هي األهم.
قــال  اإلضــاءة،  وعــن 
الشــايجي: إنهــا تعتمد على 
الزاوية الصحيحة للتصوير 
مع توزيــع اإلضــاءات حتى 
حتصل على اضافة ٣D، مشيرا 
إلــى أن ما مييــز الصورة هو 
املنظر اجلمالي ملوقع ومكان 

التصوير.

خالل ندوة «احترف التصوير بهاتفك احملمول» في اجلامعة املفتوحة

عبداهللا الشايجي

اكتشــافات وترجمة لهواياتك 
الشــخصية وحبك وشــغفك 
لتنميــة مهاراتك فــي مجاالت 
مختلفــة هو أمر مميز يضاف 
لك، لذا أشجع دائما التطوير في 
الذات وتنمية املهارات وصوال 
إلى سقف اإلشباع الذاتي لهذا 
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أسامة العنزي لـ «األنباء»: انخفاض معدل اإلصابات 
بـ«كورونا» رغم بدء موسم البرد يؤكد انحسار الڤيروس

حنان عبداملعبود

دعا استشــاري األمراض 
املعدية والڤيروسية األستاذ 
اإلكلينيكي في جامعة بريتش 
 «UBC» كولومبيا البريطانية
د.أسامة العنزي املسؤولني، الى 
تخفيف اإلجراءات في الكويت 
واالنتقال الى املرحلة اخلامسة، 
مشــددا في الوقت نفسه على 
اخلروج بحذر، والتشديد على 
قانون ٢٠٢٠/٨٣ لوزارة الصحة 
ما يلــزم بالتباعد اجلســدي 

وارتداء الكمام.
وقــال ان املــــؤشــــــرات 
واإلحصائيــات تــدل على ان 
الوباء في انحســار، ومع ذلك 
دعــا الــى عــدم التهــاون في 
اإلجراءات الصحية الوقائية من 
ارتداء الكمام وغسيل اليدين 

والتباعد اجلسدي.
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
خاص لـــ «األنباء» أكد خالله 
انخفاض معدل احلاالت مؤخرا 
رغم دخول موســم البرد في 
الكويت، وكان املتوقع ازدياد 
عدد احلاالت كما حدث في باقي 
دول العالــم، حيث في معظم 
دول العالــم كان هناك التزام 

املســحات التي يتم إجراؤها 
يوميا، كما رصدت اإلصابات 
مبــرض «كوفيد ١٩» حســب 
عدد املسحات ملدة طويلة في 
األزمة خالل األشهر املاضية، 
كانت بنسبة تبلغ حوالي ٢٥٪ 
تقريبــا الى ٣ أشــهر األخيرة 
مت االنخفــاض، حيث شــهور 
ســبتمبر ١٧٪، وأكتوبر ١١٫١٪ 
ونوفمبر ٧٫٧٪ حسب تصريح 
الناطق الرســمي باسم وزارة 

الصحة د.عبداهللا السند.
وأضــاف: «باعتقــادي ان 
سبب حدوث املناعة املجتمعية 
املقننة هو وجــود عدد كبير 
مــن الوافديــن فــي الكويــت 

طريــق إما العدوى الطبيعية 
او التطعيــم والتي نرجو ان 
حتــدث لتفادي اي وفيات في 

املجتمع.
وأضاف: «وحســبما أرى 
مؤخــرا فــإن معدل انتشــار 
الڤيروس على حسب قراءتي 
للموقــف «وأرجــو الرجــوع 
الــى اإلحصائيــات واملصدر 
األساســي للمعلومــات وهي 
وزارة الصحة» - وهذا اجتهاد 
مــن عندي - وصلنــا تقريبا 
إلى R ٠٫٥ «وهذا يدل على ان 
الوباء في انحسار مما يدعونا 
الى التخفيف فــي اإلجراءات 
احلالية ولكن في الوقت نفسه 
نخرج بحذر، وندعو الى عدم 
التهاون في اإلجراءات الصحية 

الوقائية.
واختتم د.أســامة العنزي 
الصحــة  وزارتــي  داعيــا 
والداخليــة واللجنــة العليــا 
الفتــرة  لالنتخابــات خــالل 
املقبلة والتي ستشهد العرس 
الدميوقراطــي «االنتخابات» 
لعمل جلنة مشــتركة للتأكد 
من االشتراطات الصحية وعمل 
توصيات وقوانني للتحكم في 

انتشار الوباء.

حســب التركيبــة الســكانية 
يعيش أشخاص كثيرون في 
غرفة واحدة مما سهل انتقال 
العدوى بــني الوافدين الذين 
ميثلون ٧٥٪ من عدد ســكان 
العدوى  الكويت، وبانتشــار 
بينهم بحد ذاته يحقق املناعة 
املجتمعية لكونهم يعيشــون 
بني املواطنني ويقومون مبعظم 

املهن ويختلطون بهم.
وأشار الى ان األمر نفسه 
حدث مع املواطنني رغم وجود 
االلتزام من نسبة ال يستهان 
بها في املجتمع إال انه مازالت 
هناك نسبة في الكويت تقوم 
باالجتماعات والتجمعات ومنها 
الدينية والكروية  التجمعات 
«االنتخابــات  والسياســية 
والتشــاوريات»، والدواوين. 
واملواطن الكويتي كما نعرفه 
مواطن اجتماعي مازال يحبذ 
التزاور بني العوائل واألصدقاء 
ما جعلنا نشــاهد عدوى بني 
عوائل كاملة بالكويت بسبب 

التساهل في التزاور.
وأفاد العنزي بأنه للتغلب 
على األوبئة وانتشارها يجب 
حصــول املناعة فــي املجتمع 
والتــي نرجــو ان حتدث عن 

استشاري األمراض املعدية بجامعة بريتش كولومبيا دعا املسؤولني إلى تخفيف اإلجراءات واالنتقال إلى املرحلة اخلامسة

د.أسامة العنزي

من جانب الشعب بالتعليمات 
التباعــد  الصحيــة، واهمهــا 
اجلسدي وارتداء الكمام وغسل 
اليدين، ألن أكثر شيء يحدث 
بهذه الدول هو التباعد اجلسدي 
كون غالبيتهم يعيشون بشكل 
فردي أو أزواج في بيوت شقق 
او غرف معزولة عن اآلخرين 
مــا يقلل فرص العدوى هناك 
ولم حتدث لديهم مناعة قطيع، 
فعند التعــاون في اإلجراءات 
وملــل الناس وخروجهم مرة 
أخرى ودخول املوسم البارد 
حيث تكثر هذه الڤيروسات، 
حدثت لديهــم املوجة الثانية 
وازدياد أعداد احلاالت ما أدى 
الى إغالق بعــض الدول مثل 
فرنسا وبريطانيا بالرغم من 
ان هذه الدول دول عظمى وذات 

إمكانيات كبيرة.
وقال العنزي: «منذ بداية 
الوبــاء بالكويــت لــم نر قمة 
للمنحنــى البيانــي فــي عدد 
اإلصابات وإمنا رأينا تسطيحا، 
وهذا بســبب عدم إجراء عدد 
كاف من املسحات لرصد العدد 
احلقيقــي لإلصابــات يوميا، 
وكان التقييــم علــى حســب 
نســبة اإلصابــات الــى عــدد 

٢٣١ إصابة جديدة بـ «كوفيد - ١٩» بنسبة ٤٫٧٪ و٣ وفيات
حنان عبد املعبود

أعلنت وزارة الصحة عن تســجيل ٢٣١ إصابة جديدة 
مبرض «كوفيد - ١٩» خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى ١٤٢ ألفا 
و٤٢٦ حالة إلى جانب تسجيل ٣ وفيات نتيجة مضاعفات 
مرض «كوفيد - ١٩» ليرتفع مجموع حاالت الوفاة املسجلة 
حتــى إلــى ٨٧٨ حالة. وقالــت وزارة الصحــة في البيان 
اإلحصائي اليومي للوقوف على آخر مستجدات الڤيروس 
إن من بني احلاالت الســابقة التــي ثبتت إصابتها حاالت 
مخالطــة حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن 

مصدر العدوى وفحص املخالطني لها.
وأكــدت الــوزارة شــفاء ٥٢٤ حالة مــن املرض خالل

الـ ٢٤ ســاعة املاضية، ليرتفع إجمالي حاالت الشفاء من 
املرض إلى ١٣٦ ألفا و٤١٣ حالة وبنسبة ٩٥٫٧٪من إجمالي 

اإلصابات اإلجمالية في البالد، وذلك عقب التأكد من متاثل 

تلك احلاالت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية الالزمة 
واخلطــوات املتبعة بهذا الشــأن. وأوضحــت أن عدد من 
يتلقى الرعاية الطبية في أقســام العناية املركزة بلغ ٧٦ 
حالة ليصبــح بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت التي 
ثبتت إصابتها مبرض «كوفيد-١٩» ومازالت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة ٥١٣٥ حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد املسحات التي مت إجراؤها خالل 
الـ ٢٤ ســاعة املاضية بلغ ٤٨٢٧ مســحة، ليبلغ مجموع 
الفحوصات منذ بداية اجلائحة وحتى اآلن مليون و٩١ ألفا 
و٤٩٦ فحصا مخبريا، وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات اجلديدة 
من املسحات ٤٫٧٪. وجددت وزارة الصحة دعوة املواطنني 
واملقيمني ملداومة األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، 
موصية بزيارة احلسابات الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع على اإلرشادات والتوصيات، 

وكل ما من شأنه املساهمة في احتواء انتشار الڤيروس.

«زكاة العثمان» تطرح 
«كسوة الشتاء» لأليتام والفقراء

زكاة  مديــر  صــرح 
التابعة جلمعية  العثمان 
النجــاة اخليريــة أحمــد 
بأنــه  الكنــدري،  باقــر 
جــار االســتعداد لتنفيذ 
مشــروع كســوة الشتاء. 
ودعا الكندري أهل اخلير 
وأصحاب األيادي البيضاء 
واحملسنني الى املساهمة في 
دعم هذا املشروع لصالح 
األطفال األيتــام والفقراء 
املتعففة،  وأبنــاء األســر 
حمايــة لهــم مــن شــدة

البــرد الـــقارص فــي مــــختلف الدول 
الفقيرة.

وبــني الكندري في تصريح صحافي: 
أن هــذا املشــروع يعد نوعا مــن أنواع 
التكافل والتراحم االجتماعي بني املسلمني، 
مستشهدا بقول الرسول الكرمي صلى اهللا 
عليه وســلم في حديثه الشريف: «مثل 
املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو 

تداعى له ســائر األعضاء 
بالسهر واحلمى».

الكنــدري أن  وأوضح 
الكســوة للشخص  قيمة 
الواحــد تبلــغ ٢٠ دينارا 
لتكفيه طــول فترة فصل 
الشتاء، وتشــمل مالبس 
وبطاطــني ومســتلزمات 
أخــرى خاصة بالشــتاء، 
املشــروع  أن  موضحــا 
يســتهدف رســم البسمة 
على وجوه األيتام والفقراء 
وإدخــال الســعادة فــي 
نفوســهم والتخفيف عن عاتقهم هموم 
احليــاة ومعاناتهــا وحمايتهــم من برد 
الشــتاء القارس، مبينا أن اللجنة تكفل 
آالف األيتــام والفقــراء داخــل الكويــت 
وخارجهــا، ومن الضــروري جدا النظر 
بعني الرحمة إلى هؤالء املساكني وتقدمي 
الدعم والعون واملساعدة لهم، مناشدا أهل 
اخلير التبرع علــى األرقام ٢٢٦٦٧٧٨٠ ـ 

٩٩٤٠١٠١١ ـ ٩٩٣٨٨٨٧٨.

أحمد الكندري

انطالق مؤمتر الشرق األوسط الدولي 
اخلامس لألمراض اجللدية ١٠ ديسمبر

حتت رعاية سمو الشيخ 
حمدان بن راشــد آل مكتوم 
نائب حاكم دبي، وزير املالية 
ورئيس هيئة الصحة بدبي 
ينطلق مؤمتر الشرق األوسط 
الدولي اخلامــس لألمراض 
اجللدية وطــب التجميل ١٠ 

ديسمبر املقبل بدبي.
اللجنــة  وقــال عضــو 
املنظمــة للمؤمتــر د.محمد 
فيحــان العتيبي بأن رعاية 
سمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتــوم تعكــس حرص 

ســموه باالهتمام بدعم التدريــب والتعليم 
الطبــي املســتمر اميانا بــأن تطويــر االداء 
للعاملني بوزارة الصحة واكتسابهم للخبرات 
واملعلومات املتجددة من خالل عقد مثل هذه 
املؤمترات والندوات قد أصبح ركيزة اساسية 

للنهوض باخلدمات الطبية في دبي.
وأضــاف د.العتيبي سيشــارك في هذا 
املؤمتر العلمي ممثلون عن منظمة الصحة 
العامليــة واملفوضوية الســامية لشــؤون 
الالجئــني كجزء من برنامــج العطاء الذي 
أطلقه مؤمتر«ميدام» لترسيخ ثقافة الوعي 
بالعمل والعطاء بني أطباء األمراض اجللدية 
ورؤساء اجلمعيات العربية والعاملية ومن 
املتوقع مشــاركة اكثر من ٨٠٠ استشاري 

وأخصائــي مشــارك مــن 
تخصص األمراض اجللدية 
والتجميــل ومــن مختلف 
الطبيــة  التخصصــات 
املختلفة األخرى وتقريبا 
٣٠٠٠ مشارك افتراضي من 

مختلف دول العالم.
أنه  وذكــر د.العتيبي 
سوف يشارك متحدثون 
مــن مختلف دول مجلس 
التعاون اخلليجي اضافة 
الى متحدثني مــن الدول 
العربية واألوروبية مثل 
(بريطانيــا، املانيــا، فرنســا واليونان) 
وأميركا وماليزيا والهند على مدار يومني، 
مشيرا الى أن املؤمتر سوف سيناقش أهم 
املســتجدات في مجال األمراض اجللدية 
خاصة العالجات البيولوجية لعالج مرض 
الصدفية من خالل آخر األبحاث والدراسات 
العلميــة التي تتعلق مبــرض الصدفية 
والثعلبة وأيضا االكزميا البنيوية وأيضا 
استخدامات الليزر في العالجات اجللدية 
املختلفة وأيضا ســوف يناقش املؤمتر 
العديــد من أوراق العمل والبحوث التي 
تتعلق بجائحــة «كوفيد-١٩» وعالقتها 
باألمراض اجللدية والعالجات واألدوية 

الطبية والتجميلية.

د.محمد العتيبي
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جتمعات املياه في عدد من املناطق أعاقت احلركة  (قاسم باشا)

الطقس يستقر اليوم.. وخطة من «األشغال»
للتعامل مع األمطار في األيام املقبلة

فرج ناصر و«كونا»

توقعت إدارة األرصاد اجلوية أن تنخفض درجات احلرارة 
اليوم ويبدأ الطقس في االستقرار مع انحسار منخفض السودان 
املوسمي على سطح األرض صباحا ودخول مرتفع جوي من جهة 
الغرب تدريجيا نحو البالد مصحوبا بكتلة هوائية باردة، وذلك 
مع انحســار األمطار بعد أن سجلت السبت وأمس األحد كمية 
أمطار غزيرة قبل أن تقل السحب تدريجيا بدءا من مساء أمس.
وقــال مراقب التنبــؤات في اإلدارة عبدالعزيــز القراوي لـ 
«كونا» إن غدا الثالثاء ســتكون الغيوم منخفضة ومتوســطة 
تتخللهــا غيوم ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية 
أحيانا ومتفاوتة الشــدة ما بني اخلفيفة واملتوســطة متوقعا 
استمرارها حتى مساء يوم اجلمعة املقبل على فترات متقطعة.
في هذا الســياق، أكدت مصادر مطلعة في وزارة األشــغال 
أن لدى الوزارة حلوال جذرية بديلة في حال اســتمرار تساقط 

االمطار بكميات كبيرة في األيام الثالثة املقبلة.
وأوضحت املصادر أن اخلطة تشــمل ربط شبكة تصريف 
االمطار بالبحر، بحيث يتم صرف املياه الى البحر مباشرة بدال 
من االعتماد على شــبكة الصرف الصحــي وكذلك توافر اعداد 
كبيرة من التناكر تكون جاهزة في املواقع لسحب مياه االمطار 
حال سقوطها وعدم جتمعها في الشوارع والطرقات باالضافة 
الى آليات احلرس الوطني التي هي االخرى تساهم في سحب 
مياه االمطار. وتابعت أن الوزارة ستواجه االمطار القادمة والتي 
ستســتمر لأليام الثالثة املقبلة بهــذه احللول والبدائل كخطة 
جديــدة وحلول جديدة بديلة بدال مــن احللول التي وضعتها 
وهــي الســواتر الترابية وغيرها من احللــول االخرى. وقالت 
مصادر أخرى إن الوزارة تتجه مســتقبال لربط تصريف مياه 
االمطار مع محطة تنقية كبيرة جدا تصل سعتها ألقل ما ميكن 
٢ مليون متر مكعب. واشارت إلى انه من املتوقع بناء محطتني، 

واحدة في الشمال واالخرى في اجلنوب او مبحاذاة البحر كأقل 
تقدير، الفتا إلى أن هذا هو احلل للتغلب على مشكلة االمطار 
وأن هذه احملطات ستكلف الدولة مبالغ كبيرة تقدر باملاليني.

يأتي ذلك بعد أن تسببت أمطار مساء السبت، وعلى الرغم 
من جاهزية وزارة األشــغال ملوســم األمطــار احلالي من عمل 
ســواتر ترابية ومتاريس ومضخات منتشرة في عدة مناطق، 
في تأثر العديد من الشوارع والطرق في عدة مناطق من البالد 
وحدوث جتمعات للمياه وإغالق بعض الشوارع من قبل اإلدارة 
العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة األشغال منها منطقة تيماء 
باجلهراء. كما ارتفع منسوب املياه فوق املعدل كذلك في دوار 
األمم املتحــدة الــذي هو اآلخر ما أحدث مشــكلة تعاملت معها 
وزارة األشــغال واإلدارة العامة لإلطفاء بعد أن ُشــلت احلركة 
املروريــة. كما تأثر مستشــفى اجلهراء أيضــا، حيث تراكمت 
املياه في أجزاء من املستشفى نتيجة تدفق مياه األمطار إليها.

وقد نتجت هذه املشكالت وجتمعات املياه وإغالق للشوارع 
وتعطل الكثير من الســيارات عن تساقط كميات أمطار كبيرة 
والتــي لم يتم صرفها من قبل شــبكة الصرف الصحي وكذلك 
عــدم مقدرة املضخات على ســحب وصرف امليــاه ألن هطول 
األمطار كان مبنسوب كبير ال تستوعبه شبكة الصرف الصحي.

من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول عن أنه ستتم محاسبة 
املقصرين أيا كانت درجاتهم أو مناصبهم الوظيفية حال اكتشاف 
موقــع اخللل ألن القيادة بوزارة األشــغال همها خدمة الوطن 
واملواطــن، مؤكدا ان الوزارة قد تشــكل جلنــة حتقيق في اي 

تقصير خالل فترة موسم األمطار احلالية.
 من جانبه، قال مدير إدارة صيانة محافظة اجلهراء م.عادل 
دشتي في تصريح لـ «األنباء»: تعاملنا مع األمطار التي شهدتها 
البالد وفقا لالستعدادات املوجودة لدينا من وضع مضخات في 
املناطق احلرجة واالستعانة بتناكر لسحب املياه املتجمعة في 

الساحات الترابية ملنطقة تيماء.

األمطار املتفرقة تعاود التساقط غداً وتكون رعدية أحياناً وتستمر حتى مساء اجلمعة

ملشاهدة الڤيديو

املرزوق لـ «األنباء»: 
أمطار اجلمعة  

املقبل ستكون  
األكثر غزارة

قال اخلبير الفلكي عادل 
يوســف املــرزوق إن أكثــر 
األمطــار غــزارة واملتوقعة 
مــن غــد الثالثــاء وملــدة ٤ 
أيام ســتكون يــوم اجلمعة 
املقبل. وأضاف املرزوق في 
تصريح لـ «األنباء» أنه خالل 
األســبوعني التاليني ستظل 
ســماء املنطقــة صافية مع 

طقس مستقر. 
التفاصيــل، قــال  وفــي 
املرزوق: سوف تتأثر منطقة 
شــمال غــرب الكويت خالل 
فتــرة اليــوم وغــد بوجود 
مرتفع جوي تكون قوته بني 
(١٠٢٠ و١٠٢٢) مليبارا يؤدي 
الــى هبــوب رياح شــمالية 
غربية خفيفة تكون سرعتها 
بني (١٢ و١٧) كم/ س، فتزيل 
هذه الرياح الغطاء السحابي 
املتواجــد فــوق ســماء هذه 
املنطقة وتكون الســماء بني 
صافية وغائمة جزئيا وسوف 
تستمر هذه الرياح الشمالية 
حتى مساء يوم غد الثالثاء، 
فاستمرار هبوب هذه الرياح 
الشمالية سيؤدي إلى التقائها 
مع الرياح اجلنوبية الشرقية 
مصطدمة معها ومشّكلة جبهة 
هوائيــة من ابتــداء يوم غد 
الثالثاء في الليل حيث تتلبد 
السحب الركامية التي تكون 
نسبتها في مساء الثالثاء أكثر 
من (٨١٪) مع كمية مطر من 
املتوقع أن تبلغ (١٫٧) ملم ثم 
تزداد هذه الغيوم حيث من 
املتوقع أن تكون نسبة الغيوم 
(٨٥٪) وكمية املطر املتوقعة 
(٣٫١) ملم فــي يوم األربعاء 
وان تكــون نســبة الغيــوم 
في يوم اخلميس (٨٩٪) مع 
كمية مطر تبلغ (٦٫٧) ملم، 
أما يوم اجلمعة فإن الغطاء 
السحابي سيكون كثيفا جدا 
تكون نسبته (٩٨٪) مع كمية 
أمطــار من احملتمل أن تصل 

الى (٨٫٥) ملم.
وأضــاف: هذه الســحب 
ســوف تغطــي املنطقة من 
الكويت شــماال حتى مدينة 
متأثــرة  جنوبــا  الدمــام 
باملنخفض السوداني املتوغل 
في شــبه اجلزيرة العربية، 
حيث من احملتمل أن تعطي 
هذه الســحب أمطارا رعدية 
في هذه املنطقة حتى مساء 
يوم اجلمعة املقبل، ولكن بعد 
يوم اجلمعة سوف تدخل هذه 
املنطقة في سماء صافية أو 
تكــون غائمة جزئيا نتيجة 
الى هبــوب رياح شــمالية 
غربية ســوف تســتمر ملدة 
أسبوعني تنخفض فيها درجة 
احلرارة فتكون فــي النهار 
بــني (١٨ و٢٠) درجة مئوية 
ولكن في الليل ستكون درجة 
احلرارة بني (١٠ و١٣) مئوية، 

واهللا تعالى أعلم.

عادل املرزوق

وزيرة «األشغال» تشّكل جلنة تقصي حقائق
حول أسباب جتمع مياه األمطار في بعض املواقع

قامت وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
اإلسكان د.رنا الفارس بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق 
قانونية وفنية محايدة وطارئة للبحث في أسباب جتمعات 

املياه في بعض املواقع بالبالد.
وقالت الوزيرة د.الفارس، في تصريح صحافي، إن 
هدف جلنــة التقصي حتديد أوجه القصور في شــبكة 
تصريف األمطار ورفع تقريرها وتوصياتها خالل أسبوع 
من تاريخه بشأن االجراءات القانونية والفنية واإلدارية 
الواجب اتباعها في هذا الشــأن. وشــددت على أنها لن 
تتهــاون في اتخاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمة بحق 
أي طرف أو شــركة يثبت تقصيرها إذ ســتتم إحالتها 
للجهات الرقابية والقانونية بحسبما تنتهي إليه اللجنة. 
وأضافت أنه في ظل األحوال اجلوية والعاصفة الرعدية 

التــي مرت بها البــالد أخيرا وصاحبها هطــول لألمطار، فقد متكنت الفــرق املعنية من 
التعامل مع جميع البالغات التي وردت إليها في الطرق الرئيســية والسريعة واملناطق 
مبختلف احملافظات التي شــهدت جتمعات لألمطار. وأوضحت أن اإلجراءات االحترازية 
التي مت وضعها مســبقا في عدد من املناطق ملعاجلة تدفق الســيول مثلما مت بالقرب من 
نفق املنقف والدائري الســابع ومدينة صباح األحمد السكنية ومنطقتي صباح الناصر 
والقيروان، هذه اإلجراءات كان لها دور كبير في احتواء املوقف، الفتة إلى أن جهود فرق 

طوارئ الصيانة في هذا اجلانب مستمرة على مدار الساعة.
وبينت أن فرق الطوارئ العاملة في جميع احملافظات رفعت جهوزيتها لتلقي البالغات 
واالستجابة السريعة لها ما أسفر عن سرعة تعاملها مع معاجلة حاالت الطفح والتجمعات 

املائية وإعادة األمور إلى ما يسمح بانسيابية احلركة والتنقل وتقليل أضرار األمطار.
وأفادت د.الفارس بأن هذا األمر ينطبق كذلك على املناطق السكنية اجلديدة واملشاريع 

التي هي قيد اإلنشاء ولم تكتمل فيها متديدات شبكات األمطار.

د.رنا الفارس
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

ما عــاد املواطن ترضيه الوعود الكاذبة وثقافة بوفيهات 
البطون والكروش ألن الناس تقدمت يا سادة!

والناس للناس والكل باهللا، وعلينا أن نحافظ على النظام 
الدستوري ألنه ركيزة االستقرار وسبيلنا للتطور!

اليوم ُمالحظ انكفاء انتخابي وعزوف عن ممارسة االنتخاب 
بعد النتائج املروعة للصوت الواحد «العور» في الدورة التي 

انتهت مؤخرا!
ويقال إن هناك عالجاً بالطاقة له ارتباط جدا بتوازن العقل 
واجلسد والنفس، وهذه الطاقة أنت مسؤول عنها وتستطيع 
أن تستفيد منها بكل األشكال واأللوان التي لها تأثير إيجابي 
في مســتوى الطاقة، بحيث تقبل على االنتخابات القادمة 
بجو من الهــدوء والطمأنينة واالبتهاج في نفوس املتأملني 
من املشــاركة اإليجابية في هذه االنتخابات التي كثر حولها 

القيل والقال، والكل يسأل: ما احلل؟
كثير من الناخبني يرفضون املشاركة وعلينا أن نكتشف 
ما هي الطاقة التي نســتخدمها جلذبهم الى هذه االنتخابات 

يوم السبت املقبل.
ميكــن لو وفرت لنا الدولة مراكز الوخز باالبر الصينية 

نستطيع أن نرفع من معدالت املشاركة.
باألمس كلمت البروفيسور «بوشميس» عن أنواع الطاقات 
التي نحتاجهــا جلعل الناس تلغي قرارها بعدم املشــاركة 

االنتخابية واإلحجام.
وبعد تفكير طويل قطب حاجبيه وبسمل وحوقل وقال 

بكل ثقة:
أجسامنا حتتاج من الطاقة خمس فئات هي:

- الطاقة الفيزيائية.
- الطاقة العقلية.

- الطاقة النفسية.
- الطاقة االثيرية.
- الطاقة الكونية.

قلت يا أبا شميس هذه طاقات وذبذبات متوازنة أم مختلفة، 
احنا نبي «عقار وعالج» إلحجام الناس عن املشاركة االنتخابية 
وجعلهم يصوتون، ونبي نزيل القلق والتوتر لتعديل جهاز 
املناعة عندهم وجعله إيجابيا، ما نبي تدني نســبة املشاركة 

الى أرقام مرعبة متوقعة.
قال: شعبنا زعالن ويبي (صوتني) صح؟

قلت: نعم.
قال: الزم يعملون االنتخابات عندما ال يكون القمر بدرا!
ضحكت قهقهة، فقال: ال تضحك واسمع ما أقول وافهم 

ال تصير سماري!
القمــر عندما يكون بدرا يشــعر الناس باالنقباض ألن 
أجســامنا حتتوي على ٧٠٪ ماء يعنــي احنا مثل البحر مد 

وجزر، وهذا ما يفعله القمر بدرا!
قلت له: ها احلني عرفت ليش الشــعب الكويتي منقبض 
ومعصب ألن القضية مرتبطة بالطاقة اجلســدية القمرية، 
وهذا راح يكون ذروة القمر في ليلة الســبت املقبل موعد 
االنتخابات املقبلة، وهذا يعني أيضا املزيد من االســترخاء 
وعــدم الذهاب الى املقار االنتخابيــة للتصويت، يعني كل 

مواطن صاك باب بيته!
قال: نعم وليت احلكومة وضعت مدرسة للرجال وأُخرى 
للنساء علشان مرضى الكورونا املصابني يصوتون بروحهم 

مع طاقمهــم الكوروني، واجلهاز اإلداري كله الزم نعقمهم 
ويكونون جاهزين، هشــكل نضمن الناس تشارك ونقطع 

هذه احلجة (أنا خايف من الكورونا)!
خذ باألســباب وتوكل على اهللا.. لكن الظاهر حكومتنا 

عمك أصمخ!
٭ ومضة: بوشميس مواطن عادي حلها، قال: تبي الناس 

تشارك؟ خل التصويت بالبطاقة املدنية.
كل واحد يشارك باالنتخابات تعطيه احلكومة درساً من 
دروس الشــفاء بالطاقة «الريكي» حتى انه يشارك ويتأمل 
ويسترخي كل عضو فيه.. جربوا سووا حملة للطاقة اإليجابية 
هي عالج كل املواطنني، حركوا الطاقة الداخلية لتسري في 
أجســام املواطنني ويشاركوا في االنتخابات.. إعالمكم نامي 

بالعسل!
٭ آخر الكالم: سألني األخ أبوسالم باالمييل عن معنى كلمة 

«الدستور».
الدستور هو القاعدة األساسية لكافة القواعد القانونية في 
الدولة ومنه تستمد شرعيتها، وهو األداة املنظمة ألوضاع 

الدولة وشؤون احلكم فيها.
وكلمة الدســتور لغويا كلمة غير عربية أصلها فارسي 
ويقابلهــا في اللغة العربية االصطالح (القانون األساســي) 
ومعناها باللغتني الفرنسية واالجنليزية Constitution ويعني 
التأسيس، أي مجموعة القواعد التي حتدد للجماعة أيا كانت 
طريقة تكوينها وقواعد تنظيمها األساسية ووفقا لهذا املعنى 
اللغوي فإن لألســرة دســتورها وللقبيلة دستورها ولكل 

طائفة مرشحيها!
٭ زبدة احلچي: انتخابات ١٤٤٢هـ املوافق ٢٠٢٠م في سنة 
اجتيــاح وباء الكورونا (كوفيــد ـ ١٩) العالم، كانت منعطفا 
تاريخيا في احلياة النيابية الكويتية لعدة أسباب، منها عدم 
رضا الغالبية من الناس على الصوت الواحد إضافة إلى غياب 
ثقافة الدميوقراطية التعددية السياسية وأيضا ضرورة تعديل 
الدوائر االنتخابية ورفع الوعي االنتخابي بتهميش أهمية املال 

السياسي والتسهيالت وكروت اخلط األخضر!
إنه عهد جديد، فلنكن يدا واحدة للعمل على رفعة الوطن 
وإعالء شأنه من خالل املشاركة االنتخابية بعيدا عن العنصرية 
والقبلية والطائفية والعائلية ليكون الوالء أوال وأخيرا للكويت 
والكفاءة والقدرة معيارا يسترشــد بها الناخب عندما يقف 
أمام صناديق االنتخاب، وأن يكون العضو املنتخب ملتزما 

بالدستور، وفياً بالقسم الذي أداه.
أمتنــى أن أكون مخطئا في قضية عدم مشــاركة كبار 
السن واملرأة في هذه االنتخابات، واملطلوب هو رفع الوعي، 
فالدميوقراطية سبيل اإلصالح السياسي في هذا العالم كله.
إن إلغــاء الصوت الواحد هو مدخل اإلصالح إضافة إلى 
الدوائر االنتخابية، إضافة إلى الثقافة السياسية والشعبية، 
واحيانا كثيرة يكون شــعبنا «عمك اصمخ» يقول شــيء 

ويسوي شيء آخر!
وختاما: غاب دور الناخب ودور النخب البرملانية ومؤسسات 

املجتمع املدني الشعبية جتاه الناخب!
وغياب تام عن طرح املادة الثانية من الدســتور ضابطا 
دستوريا نحو مسيرة جادة متدرجة لتطبيق شرع اهللا الشامل 

من برامج اإلسالميني االنتخابية!
..في أمان اهللا

ومضات

االنتخابات..
والعالج بالطاقة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

وجهت مرشحة الدائرة الثالثة النائب 
صفاء الهاشم رسالة ألهل الكويت «بأال 
نفقــد األمــل وأال نشــعر باإلحباط من 
ديموقراطيتنــا العريقــة»، مؤكــدة أن 
«الديموقراطية هــي صمام األمان وهي 
نظــام ارتضيناه وأحببناه وتعايشــنا 
معه حتى أصبحت جزءا مهما من حياتنا 

يحسدنا عليه الجميع».
وأضافــت فــي تصريــح صحافي أن 
الديموقراطية قامت على مبادئ صحيحة 
من الحرية والعدالة والمســاواة، وهي 
قواعد قوية أسسها المؤسسون األوائل، 
مشددة على عدم فقدانها بضعف اليقين 
بقوتها. وأكدت أن مجلس األمة صمام أمان 
على مدى تاريخ الكويت في الخمسين 
عاما الماضية، مستدركة بقولها «ولنا ما 
جرى في ٢٠٠٦ من عملية نقل الســلطة 
والحكم خير مثال على دور مجلس األمة 

المحوري».
وقالت إنه ال يوجد أي أحد من الممكن 
أن يصــل لدرجة الكمال في أي شــيء، 
مضيفة «عندما تقولون إن مجلس األمة 
ســيئ قد يكون هناك الســيئ والحسن 
وصاحب الضمير واألخالق، لكن ال نجعل 
الشــين يغطــي على كل نقــاط الضوء 

الموجودة».
وناشدت المواطنين أال تكون جائحة 
كورونا حجة لعدم الخروج للتصويت، 

مطالبة بـ«األخذ باالحتياطات الصحية 
والخروج والتصويت واختيار من ترونه 
مناسبا، بعيدا عن كل محاصصة قبلية أو 
طائفية أو عائلية، تذكروا يا أهل الكويت 
أن المصلحة األكبر هي وطن النهار هي 
الكويت». وقالــت إن المواطن الكويتي 
فقط هو من يحق له االطالع على الحالة 
الماليــة للدولة، من خــالل قانون حق 
االطالع الذي أقره المجلس السابق، وذلك 
بوضع الرقم المدنــي للمواطن ويطلع 
على الحالة المالية كاملة، الفتة إلى أنه 
ال يجوز اإلعالن عن الحالة المالية، ألنه 

هذا من حق األجيال القادمة.
وبشأن قضية تزوير الجناسي، ذكرت 
الهاشم أنها أثارت قضية شراء الجناسي، 
مبينة أنها كانت قضية واحدة بملف به 
٦٢ ألف جنســية، «وعندما أثرتها كنت 
أريد الوزير أن يصعد المنصة ولم يرد 
أن يصعــد المنصة في اســتجوابي ذي 
األربعة محــاور، وتم إلغــاء محورين، 
ورضيت وطالبت مــن زمالئي تمكيني 

من المنصة».
وأوضحت أنه «صدرت أحكام من ١٠ 
إلى ١٥ سنة بالتزوير، ألنهم أخذوا مبالغ 
مقابل جناسي مادة أولى ومادة ٧ وغيرها، 
ودخلوا السجن، ومنهم عسكريون في 
وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية، وثبت 
تزويرهــم، وطالبت الوزير بإيقاف هذا 

الشــيء والوزيــر يقول ننتظــر لجنة 
التحقيق».

وعن قضية التركيبة السكانية، قالت 
الهاشــم إنه من الضروري أن تحل هذه 
القضية من ١٨ شهرا إلى ٣ سنوات كحد 
أقصــى، لكي تتعدل (رمانــة الميزان)، 
مطالبــة الحكومــة بمنــع الوافدين من 

التالعب باألسعار.
وأوضحت أن المشــكلة تكمن في أن 
هناك ما يقارب ١١٠ آالف ال يجيدون القراءة 
أو الكتابة، متسائلة: «ماذا يفعل هنا في 
الكويت ولماذا يتواجد هنا في الكويت»، 
مؤكدة أنه ال يوجد تخطيط مســتقبلي 

لمدى احتياجات سوق العمل».
ولفتت إلى أن عدد الوافدين وإجرامهم 
ومضايقاتهــم ألهالي المناطق المكتظة 
بالعــزاب زادت، مطالبــة بنفضــة هذه 
المناطق وغيرها مثل خيطان أو الفروانية 

وجليب الشيوخ.
وشددت على ضرورة تكويت جميع 
الوظائــف فــي الدولــة، ألن الكويتي ال 
يخترق المعلومات من أجهزة الدولة كافة.

وبشأن الوضع الصحي، قالت الهاشم 
إن هنــاك خدمات صحية جميلة إال أنها 
أنهكت وتعبت وأرقت بسبب أعداد رهيبة 
من الوافديــن في بلد ال يتجاوز ١٧ ألف 
كيلومتر مربع، وال يتأثر بذلك إال المواطن 

الكويتي.

صفاء الهاشم: رسالتي ألهل الكويت بأال نفقد األمل
وأال نشعر باإلحباط من دميوقراطيتنا العريقة

مرشحة الدائرة الثالثة أكدت أن الدميوقراطية الكويتية قامت على مبادئ صحيحة من احلرية والعدالة واملساواة

مرشحة الدائرة الثالثة النائب صفاء الهاشم

أثرت قضية شراء وتزوير اجلناسي والوزير املختص لم يرغب في صعود املنصة واحملكمة أصدرت أحكامًا بالسجن وصلت إلى ١٥ سنة على املزورين

ضرورة تكويت جميع الوظائف في الدولة ألن الكويتي ال يخترق املعلومات من أجهزة الدولة كافة واخلدمات الصحية أنهكت بسبب أعداد الوافدين
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للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

شعيب املويزري لـ «األنباء»: احلكومة 
غير مهيأة حملاربة الفساد أو مواجهة 

األزمات.. ومن املفترض أال تستمر

قــام بتســليم الوحــدات 
السكنية على الورق وما 
في بيــت تــوزع، وهناك 
منازل توزعــت في جابر 
األحمد ووجدوا فيها فسادا 
غير طبيعي، واكتشفوا أن 
البيوت من دون أساسات 
وغيــر صالحــة للســكن 
وبطبيعة الحال طالما أن 
هناك أراض متوفرة ورأس 
المال موجود إذن المعالجة 
ســهلة لذلك قمت بتقديم 
االستجواب بسبب تخاذل 

هذا الوزير.

قدمت استجوابا لوزير 
الداخلية أنس الصالح، 
فماذا عن القطعة صفر؟

٭ جزء مــن المهزلة التي 
كانــت فــي نقــل القيــود 
والتســجيل على عناوين 
أصال غير موجودة ويجب 
أن يكون العنوان واضحا 
وكامال وجــزء من منطقة 
التســجيل  خيطــان تــم 
على قطعة (صفر) بعض 
العناوين وهذا العنوان غير 
موجود في العالم باألكمل، 
ومنطقة بنيــد القار فقط 
قطعتين ومسجلتين على 
قطعة ٨، وهذا غير منطقي 
ويتضــح من هنــا اللعب، 
وفي األيام األخيرة الكثير 
من النــاس يتحدثون عن 
وجود أسماء على منازلهم 
بــدأت تشــتكي  والنــاس 
وتكتشف وتنبه اآلخرين، 
وكان النقل وتسجيل القيود 

مهزلة.

كيف ترى المنافسة 
في االنتخابات الحالية، 

وكيف ترى سير العملية 
االنتخابية بشكل عام 
في ظل قرارات وزارة 

الداخلية؟
٭ هناك محاوالت لاللتفاف 
المناديــب  علــى قضيــة 
األربعة ويفترض أن تجهز 
وزارة الداخلية قاعات، فهذا 
الحديث عن المناديب مؤشر 

غير صحي بكل أمانة.

كلمة أخيرة؟
٭ األمل فــي وحدتنا وأن 
نكــون متقاربيــن وبيننا 
صلة تواد واحترام، وأتمنى 
على الناخبين الحضور في 
هــذه االنتخابات واختيار 
الشخص األمين الذي يخاف 
اهللا فــي البلد والشــعب، 
فنحن ال نريد أي شيء إال 
أن يكون شعبنا بخير وفي 
أمان ويجد التعليم الجيد 
والصحــة الممتازة ويرى 
الفســاد،  بعينــه محاربة 
كل هــذه حقــوق أصيلــة 

للشعوب.

خلــق هــذه النظريــة في 
عقول اآلخرين وترسيخها 
وبالنسبة لمن ليس لديه 
فكــر سياســي أعتقد اي 
شــخص يعرف تفاصيل 
االستجواب وردود الوزير 
المعني يعلم ان االستجواب 
له قيمة عالية ومسألة حل 
المجلــس هذا حديث غير 
صحيح وهو للهروب من 

المساءلة.

أنت كنت وزيرا لإلسكان 
ولم تحل القضية 

اإلسكانية، ولكن قدمت 
استجوابا لوزير اإلسكان 
فيما بعد، أال تعتبر هذه 

مفارقة؟
٭ األربعــة أشــهر التــي 
قضيتها في وزارة اإلسكان 
الخلــل  بمعرفــة  قمــت 
والمشاكل واألسباب ومن 
ثم وضــع الحلول وكنت 
بصدد تطهير المؤسســة 
من الفساد سواء اإلداري 
أو المالي وكذلك البت في 
إجــراءات حــل المشــكلة 
اإلســكانية وكل الخطــط 
اإلسكانية التي يتم العمل 
بهــا اآلن كانت هــي التي 
قمنــا بوضعها خصوصا 
ما يتعلق بتحرير األراضي، 
وكان هناك قــرار لحصر 
المناقصات على الشركات 
المحلية الكويتية واستمر 
القرار ٧ سنوات ولكن دون 
أن توجد أي نتائج إيجابية 
لذلك قمت بإلغاء هذا القرار، 
وقمــت بدعوة الشــركات 
العالمية للمشــاركة بحل 
القضية اإلسكانية وأتذكر 
جيــدا مــن كان يعمل من 

شباب كويتي مخلص.
وأنا عانيت من القضية 
اإلســكانية مثلمــا عانــى 
الشــعب الكويتي بشــكل 
عام من هذه األزمة، ولكن 
بعــد أن وفرنــا األراضي 
لــم يكــن هنــاك أي مبرر 
لعــدم حل ملــف القضية 
اإلســكانية، واســتجوبنا 
الوزيــر كــون كل األمور 
جاهزة أمامه ولكن لم يعمل 
أي شيء والوزير السابق 

يقوم بها البعض وخاصة 
المحســوبين على رئيس 
مجلس األمة واستطاعوا 
حجب الكثير من الحقائق 
القوانين  وعرقلوا بعض 

والتشريعات.

هل الهدف من تقديم 
االستجوابات حل 

المجلس؟
٭ هــذه وجهة نظر من ال 
يعجبه معارضة الفســاد 
كونــه فاســدا ويحــاول 

اســتحقاق أو وجود خلل 
أو تجاوز ســواء مالي أو 
إداري، وفــي نفس الوقت 
فإن المحاسبة السياسية 
واجبة ومفروضة علينا، 
ألنهــا تكشــف الكثير من 
الحقائق وتســط الضوء 
علــى مكامــن الخلــل في 
الــوزارة، مثلمــا كشــفنا 
الكثيــر فــي اســتجواب 
وزيــر اإلســكان وكذلــك 
الداخليــة وبالرغم  وزير 
من محاوالت الحجب التي 

النهائية، ولكني تدرجت 
فــي األدوات مــن النقاش 
مع الوزراء ثم النصح ثم 
األسئلة البرلمانية، ولكن 
في النهاية فإن االستجواب 
يكشــف الحقائق للشعب 
الكويتــي، إال أن هنــاك 
محاوالت كثيــرة لقمعها 
وحجبها عن الناس، ولو 
نظرنــا إلى بعــض الدول 
نجــد أن االســتجوابات 
فيها تقدم بشــكل يومي، 
ألنها ال تأتي إال بناء على 

٭ كل األجهزة الرقابية في 
الدولة لها واجبات معينة 
ســواء فــي المراقبــة من 
الجانب اإلداري أو المالي، 
ولكن المراقب التشريعي 
األول هــو مجلــس األمة، 
التي  وكل االســتجوابات 
قدمتها اعتبرها استحقاقات 
سياســية لوجــود خلــل 
وتجاوزات تكون مسؤولة 
عنه الجهة التي استجوبت 
الوزيــر المســؤول عنها، 
واالستجوابات هي الخطوة 

متخلفــون، ومــن وجهــة 
نظري فإن املقاطعة لم يكن 
مــن املفترض أن تكون من 
األساس وفي حال استمرار 
املقاطعة سيســتمر ســوء 
التشــريعات وتخصيصها 
ألطــراف عينــة، ومجلس 
٢٠١٦ ســيئ وال يقل سوءا 
عن املجالس السابقة، فإن 
أغلــب املوضوعــات التــي 
تتعلق باملصلحة العامة مت 
إبعادها، وأوجــدوا قوانني 
وتشريعات ال ترتقي على 
حاجة البلد والشعب، وفي 
املقابل كانت هناك قوانني من 
املفترض أن تقر وتنفذ وهذه 
القوانني كانت ستساهم في 
التطوير والتنمية والنهوض 
باملجاالت كافة، بل كان من 
املفترض أن تكون املشاركة 
جماعيــة وأن يتــم تغيير 
مرســوم الصــوت الواحد، 
كمــا أنــه إذا كانــت هنــاك 
أغلبية فكنا ســنتمكن من 
إقرار قوانني لصالح الشعب 
والدولــة، وفي ٢٠١٢ قدمت 
استقالتي من احلكومة ولكن 
قلت لبعض اإلخوان يجب 
املشــاركة فــي االنتخابات 
حتى لو كنا نرفض مرسوم 
الواحــد، وهناك  الصــوت 
مــن رفض هــذا األمــر وال 
يســتطيعون املشاركة مبا 
هو مخالف لقناعاتهم، فأنا 
إلــى اآلن لــدي قناعــة بأن 
املشــاركة يجب أن تكون، 
وعلــى الشــعب الكويتــي 
املشــاركة في كل شيء من 
انتخابات وتصويت واختيار 
قراراه، وهذه وجهة نظري 
حتى ال يتوغل الفاســدون 
ونفوذهــم في مؤسســات 
الدولة واألهم من هذا اختيار 
أناس يخافون اهللا في البلد 
والشعب ويكون مشروعهم 
وطنيــا، وليس البحث عن 
األمــوال والوجاهــة، لذلك 
يفتــرض أن تكــون هنــاك 
مشــاركة إيجابية باختيار 

من لديه مشروع وطني. 

ملاذا تلجأ دائما 
لالستجوابات بدال من 

األدوات الرقابية األخرى؟

خالل املجلس السابق كان 
هناك رئيسان للوزراء 
وأكثر من حكومة كيف 

شاهدت الفرق؟
٭ حكومة رئيس الوزراء 
الســابق امتدت تقريبا ١٠ 
سنوات وكان فيها الفساد 
إلى ما ال نهاية، وانتشــر 
الفســاد على مستوى كل 
أجهزة الدولة وحتى وصل 
هذا الفساد إلى دول العالم 
وحتدثــت عنــه وســائل 
اإلعالم األجنبيــة، وظهر 
على شــكل قضايا غسيل 
األموال، واحلكومة األخرى 
برئاسة سمو رئيس مجلس 
الــوزراء الشــيخ صبــاح 
اخلالد مرت بتجربة بسيطة 
وكانت هناك قرارات خاطئة 
وكنا نتمنى معاجلة الفساد 
فــي  الــذي كان يحــدث 
السابقة ولكن  احلكومات 
انشــغلت الدولة بجائحة 
كورونا، وفي الوقت نفسه 
هناك الكثير من املالحظات 
علــى احلكومــة وكانــت 
هنــاك العديد من األخطاء 
في تعامالتهــا ومواقفها، 
لــم حتســن  أنهــا  كمــا 
التعامــل مع األزمات، ولم 
تكن هنــاك جهة مختصة 
بإدارة األزمات سواء أزمة 
األمطار أو جائحة كورونا، 
فاحلكومة الكويتية دائما 
غير جاهزة للتعامل مع أي 
أزمة ودائمــا ال تكون لها 
أفعال بل ردود أفعال ولذلك 

جند أن أخطاءها كثيرة.
 

هل اجلانب السلبي في 
التعامل مع جائحة كورونا 

ال يزال مستمرا؟
٭ بكل صراحة احلكومة 
ووفقا ملا نراه حول جائحة 
كورونا وبعــض األزمات 
أعتقد أنها غير قادرة على 
التعامل مع أي حدث وغير 
مهيأة حملاربة الفســاد أو 
مواجهــة األزمــات، ومن 
املفترض أال تستمر، ألنها 
غير مهيأة ملواجهة الفساد 
أو حتــى تغيير وتطوير 

البلد.

ما نتائج املشاركة في 
االنتخابات بعد املقاطعة؟

رأي  لــه  ٭ كل شــخص 
وقناعــة فــي املشــاركة أو 
عدم املشــاركة وبعد مرور 
مجلسني وهم ٢٠١٣ و٢٠١٦ 
اتضح أن املشــاركة واجبة 
حتى ال يستمر هذا الوضع 
الســيئ، فنحــن متخلفون 
في كل املراحــل واملجاالت 
واألنشــطة مــن اقتصــاد 
وتعليــم وصحة وإســكان 
وكل شــيء، وباملقارنة مع 
دول اخلليج فســتجد أننا 

مرشح الدائرة الرابعة رأى أن أخطاء احلكومة كثيرة في التعاطي مع العديد من امللفات

أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب شعيب املويزري أن احلكومة احلالية غير مهيأة حملاربة الفساد أو مواجهة األزمات ومن املفترض أال تستمر، كما أن أخطاءها كثيرة عند التعاطي مع العديد من امللفات والقضايا. وبني في لقاء 
مع «األنباء» ان احلكومات السابقة مكثت سنوات طويلة وانتشر في عهدها الفساد على مستوى كافة أجهزة الدولة حتى وصل إلى دول العالم، مضيفا انه بعد جتربة مجلسي ٢٠١٣ و٢٠١٦ فإنه لم يكن من املفترض أن تكون 
هناك مقاطعة من األساس.. فاملشاركة أصبحت واجبة، كما أن هناك من أبعد أغلب املوضوعات التي تتعلق باملصلحة العامة وأوجد قوانني وتشريعات ال ترتقي على حاجة البلد والشعب. وشدد على أنه من املفترض أن تكون 

املشاركة جماعية لتغيير مرسوم الصوت الواحد.. فلو كانت هناك أغلبية كنا سنتمكن من إقرار قوانني لصالح الشعب والدولة، داعيا الشعب إلى املشاركة حتى ال يتوغل الفاسدون ونفوذهم في مؤسسات الدولة باختيار أناس 
يخافون اهللا في البلد ويكون مشروعهم وطنيا. وعن االستجوابات قال إن كل االستجوابات التي قدمها اعتبرها استحقاقات سياسية لوجود خلل وجتاوزات في اجلهة.. فمجلس األمة هو املراقب التشريعي األول، كما أن 

االستجوابات ال تأتي إال بوجود استحقاق أو وجود خلل أو جتاوز مالي أو إداري، فهي تكشف احلقائق للشعب الكويتي، واعتبر أن القول بأن كثرة االستجوابات تهدف إلى حل املجلس غير صحيح، فمن يقول ذلك يهدف إلى 
الهروب من املساءلة. وعن القضية اإلسكانية قال املويزري إن «كل اخلطط اإلسكانية التي يتم العمل بها اآلن هي التي قمنا بوضعها خصوصا ما يتعلق بتحرير األراضي، وأضاف انه قام بدعوة الشركات العاملية للمشاركة 

بحل القضية اإلسكانية.. وأتذكر جيدا من كان يعمل من شباب كويتي مخلص، كما أنه استجوب وزير اإلسكان األسبق كون كل األمور جاهزة أمامه ولكن لم يقم بعمل أي شيء، مضيفا ان هناك منازل توزعت في جابر األحمد 
ووجدوا فيها فسادا غير طبيعي واكتشفوا أن البيوت من دون أساسات وغير صاحلة للسكن، وإلى احلديث عن مواضيع عديدة في السطور التالية:

سلطان العبدان

احلكومــات الســابقة مكثــت ســنوات طويلــة وانتشــر فــي عهدهــا الفســاد علــى مســتوى كافــة أجهــزة الدولــة حتــى وصــل إلــى دول العالــم

القـول إن كثـرة االسـتجوابات تهدف إلى حـل املجلس غيـر صحيح.. ومن يقـول ذلك يهـدف إلى الهروب من املسـاءلة

اســتجوبت وزيــر اإلســكان األســبق كــون كل األمــور كانــت جاهــزة أمامــه ولكــن لــم يقــم بعمل أي شــيء

كل االســتجوابات التــي قدمتهــا اعتبرهــا اســتحقاقات سياســية لوجــود خلــل وجتــاوزات فــي اجلهــة.. فمجلــس األمــة هــو املراقــب التشــريعي األول

ــًا ــروعهم وطني ــون مش ــد ويك ــي البل ــون اهللا ف ــاس يخاف ــار أن ــة باختي ــات الدول ــي مؤسس ــم ف ــدون ونفوذه ــل الفاس ــى ال يتوغ ــاركة حت ــعب املش ــى الش عل

كل اخلطــط اإلســكانية التــي يتــم العمــل بهــا اآلن هــي التــي قمنــا بوضعهــا خصوصــًا مــا يتعلــق بتحريــر األراضــي

احلكومـة دائمًا غيـر جاهزة للتعامـل مع أي أزمة ودائمـًا ال تكون لها أفعـال بل ردود أفعـال ولذلك جنـد أن أخطاءها كثيرة

بعــد جتربــة مجلســي ٢٠١٣ و٢٠١٦ فإنه لم يكــن من املفتــرض أن تكون هنــاك مقاطعة من األســاس.. فاملشــاركة أصبحــت واجبة

قمـت بدعـوة الشـركات العامليـة للمشـاركة بحـل القضيـة اإلسـكانية.. وأتذكـر جيـدًا مـن كان يعمـل من شـباب كويتـي مخلص

املفتـرض أن تكون املشـاركة جماعية لتغيير مرسـوم الصـوت الواحد.. فلو كانـت هناك أغلبية لكنا سـنتمكن من إقـرار قوانني لصالح الشـعب والدولة
هنـاك مـن أبعـد معظـم املوضوعـات التـي تتعلـق باملصلحـة العامـة وأوجـد قوانـني وتشـريعات ال ترتقي حلاجـة البلد والشـعب

هنـاك منـازل ُوزعت في بعـض املناطق ووجدوا فيها فسـادًا غيـر طبيعي واكتشـفوا أن البيوت من دون أساسـات وغير صاحلة للسـكن

االسـتجوابات ال تأتـي إال بوجـود اسـتحقاق أو وجـود خلـل أو جتـاوز مالـي أو إداري.. فهـي تكشـف احلقائـق للشـعب الكويتـي

مرشح الدائرة الرابعة النائب شعيب املويزري متحدثا في إحدى اجللسات
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اخللف: البد من إقالة أي وزير ال يؤدي عمله بالشكل املطلوب أو تصدر عن وزارته أي جتاوزات

املليفي: نعيش حاليًا «ردة سياسية وفكرية» بدأت منذ التسعينيات عندما قّيمت الدميوقراطية والوطنية بـ«الدينار»

التميمي: السياسات املالية واالقتصادية حّولت االقتصاد إلى ريعي ودعمت مفاهيم االتكالية

مشاركون في «ملتقى البرملان ٢٠٢٠»: املرحلة القادمة حاسمة 
وحتتاج إلى رجاالت دولة أكفاء في السلطتني لتحقيق اإلصالح

آالء خليفة

البرملان  اختتــم ملتقــى 
االفتراضــي ٢٠٢٠ والــذي 
املرأة للتنمية  ينظمه معهد 
والســالم جلســاته بعقــد 
اجللسة السادسة التي حملت 
عنوان «الــدور احلكومي ما 
له وما عليه» وأدارها القائم 
بأعمال رئيس قســم العلوم 
الكويت  السياسية بجامعة 
د.ابراهيــم الهدبان بحضور 
رئيسة معهد املرأة للتنمية 
والســالم احملاميــة كوثــر 
اجلوعان والتي شارك فيها 
كل من النائب الســابق علي 
اخللــف والنائــب والوزير 
الســابق احملامــي د.أحمــد 
املليفي واملستشار االقتصادي 

عامر التميمي.
البدايــة، أوضــح  وفــي 
النائب السابق علي اخللف 
أن التقومي احلقيقي لإلصالح 
يكون بحسن اختيار أعضاء 
احلكومة، موضحا ان عضو 
مجلس االمة دوره تشريعي، 
وبالتالي، فإن دوره الرقابي 
يتقلص اذا كانت هناك حكومة 
على قدر املسؤولية، مشيرا 
الــى ان املواطــن الكويتــي 
يتضــرر اليوم من االختيار 
القبلــي والطائفــي والــذي 
تنعكس نتائجه بشكل سلبي 

على أرض الواقع.
وأكد اخللف أن علينا أن 
نبتعد عن الفئوية والقبلية 
والطائفية في اختيار الوزراء، 
مطالبا بإقالة أي وزير ال يقوم 
بأداء عمله بالشكل املطلوب او 
يقوم بعمل أي جتاوزات خالل 
حملــه للحقيبــة الوزارية، 
مؤكــدا انه على ثقة برئيس 
مجلــس الوزراء ان ينفذ كل 
ما ورد في خطابه القيم خالل 

املرحلة القادمة.
علــى  اخللــف  وشــدد 
ضرورة ان الكويت على أهبة 
االستعداد ألي ظروف أمنية 

واقتصادية قادمة.
مــن ناحيــة اخــرى، أكد 
اخللــف ضــرورة حســن 
االختيــار فــي االنتخابــات 
البرملانية القادمة وأن يكون 
اختيار الناخبني للمرشحني 
مبنيا علــى الكفاءة ووضع 
الشخص املناسب في املكان 

املناسب.
من جانبه، ذكــر النائب 
الســابق احملامي  والوزيــر 
د.أحمــد املليفــي أن خطاب 

الذي ينقلها بدوره إلى مجلس 
األمة وإلى الصحافة، فضال 
عن أن الدميوقراطية حتقق 
األمن واالستقرار للمجتمعات، 
الدميوقراطيــة  أن  مؤكــدا 
ارتباطــا وثيقــا  مرتبطــة 
بالتنميــة وأي مجتمع يقال 
إن بــه دميوقراطية ويفتقد 

التنمية إذن فهناك خلل.
املليفــي عــن  وحتــدث 
النظــام  أهميــة مخرجــات 
موضحــا  الدميوقراطــي، 
أنــه حتــى يكــون النظــام 
الدميوقراطــي قادرا على أن 
يصبح شــريكا في التنمية 
وداعمــا لها ويكون ذا رقابة 
فاعلة وتشــريع ناجز يجب 
أن تكون مخرجات البرملان 

على مستوى عال.
وقال إنه نظرا ألن املواطن 
هو املســؤول عن مخرجات 
البرملان فالبــد من االهتمام 
بــه وبتعليمه وأال جنعله ال 
ميلك خيــارا إال التوجه إلى 
مؤسسة القبيلة أو الطائفة 
أو املصلحــة، مؤكدا أن ذلك 
يتطلب من السلطة حتقيق 

العدالة في املجتمع.
وتابع: ومن وجهة نظري 
أن مــن يحمــل الرايــة فــي 
اإلصــالح ومــن ميثــل رأس 
احلربــة فــي اإلصــالح هــي 
الدولــة وليس الفرد فهي من 
متلك الســلطة والقدرة على 
التغييــر، موضحــا أن هناك 
التشــريعية  دورا للســلطة 
وألصحــاب الــرأي واملثقفني 
فــي املجتمــع ولكــن يبقــى 
للدولة الدور األكبر، مشــددا 
على أهمية دور احلكومة في 

االقتصادي له انعكاسات عدة 
على احلياة السياسية والقيم 

املجتمعية.
وذكر التميمي أنه منذ بداية 
اخلمسينيات ومن بعد تصدير 
أول شحنة نفط من الكويت 
في عهــد املغفور له الشــيخ 
أحمد اجلابــر في يونيو عام 
١٩٤٦ أصبح االعتماد األساسي 
في احليــاة االقتصادية على 
دور الدولــة واإلنفاق العام، 
وبالتالي فإن السياسات املالية 
واالقتصادية حولت االقتصاد 
الكويتي إلــى اقتصاد ريعي 
ودعمــت مفاهيــم االعتمــاد 
واالتكالية بني املواطنني وقتلت 
روح املبادرة بني الكثير منهم 
مبا جعل النظام السياسي الذي 
تأســس في بداية ستينيات 
القرن املاضي نظاما شعبويا 
ومازال هذا النظام قائما حتى 
اآلن وأصبــح املواطن يعتمد 
على عضو مجلس األمة إلجناز 
معامالته وحصوله على منافع 

معينة.
وتابــع: كما شــاهدنا في 
األزمات التي مرت بها الكويت 
سواء في السبعينيات أو أزمة 
املنــاخ أن احلكومــة تدخلت 
لدعم عمليات اقتصادية غير 
مشروعة، الفتا إلى أن املبادر 
يفترض أن يــدرس املخاطر 
التي قد تنجم عن مشــروعه 
ولكن ما يحدث هنا في الكويت 
أن أي شخص يتعرض ملخاطر 
مالية أو اقتصادية يذهب إلى 
الدولة لدعمه وحل مشــاكله 
وهــذا ما حــدث فــي الكثير 
مــن املنعطفــات االقتصادية 

الكويتية.

نظام الضرائب على املداخيل 
وهــذا متبــع فــي كثيــر من 
دول العالــم، بحيث كلما زاد 
الدخل ترتفع نسبة الضريبة 
مبــا يعطــي فرصــة لتعزيز 
املسؤولية بني املواطنني ويدعم 
مسؤولية املواطن جتاه الدولة.
التميمــي عــن  وحتــدث 
البرملانــي  النظــام  قضيــة 
واالنتخابــي، موضحا أن أي 
نظــام دميوقراطي ال تتوافر 
بــه األحزاب وعمليــة تداول 
الســلطة لــن يكــون نظامــا 

عقالنيا أو مفيدا للبلد.
وأضاف قائال: في الكويت 
حاليا نرى أن كل عضو ميثل 
نفســه وبالتالي لدينا داخل 
مجلس األمة تقريبا ٥٠ حزبا 
ويتطلب الوضع وجود نظام 
انتخابي مختلف يعتمد على 
أنظمــة القائمــة االنتخابيــة 
وتكون هناك أحزاب سياسية 
ملتزمة بالدستور مبا يحد من 
الفئوية والقبلية  االنتماءات 
والطائفيــة، نظــرا ألن تلــك 
االنتماءات وجــدت في البلد 
ألن الكثير مــن أبناء القبائل 
أنهم  والطوائــف يعتقــدون 
يعيشــون فــي حمايــة بظل 
القبلية والطائفية  زعاماتهم 
ولــو وجــد نظــام سياســي 
مختلف يعتمــد على النظام 
احلزبي الدميوقراطي سيكون 
الوضع أفضل بكثير شريطة 
أن تكون أحزابا علنية خاضعة 
للقانون ومعروفة املوارد وان 
تقوم الدولة مبراقبة ســلوك 

تلك األحزاب.
وأشــار التميمــي إلى أن 
هناك عنصرا مهمًا مت إهماله 
في الكويت وهو التعليم، قائال 
«نعم لدينا تعليم ومخرجات 
بأعداد كبيرة جدا من التعليم 
ولكن مشكلة التعليم تتعلق 
بنوعيته وجودته، مشيرا الى 

عملية اإلصالح وكذلك أهمية 
دور السلطة التشريعية في 

اقتراح القوانني.
إلــى  املليفــي  وأشــار 
أنــه بالرجــوع إلــى تاريــخ 
الدميوقراطيــة فــي الكويت 
وهذا التميز الذي كانت تتميز 
بــه منذ الثالثينيات ســنرى 
أننــا اليوم نعيــش في «ردة 
سياســية وفكريــة» نتيجة 
ملــا نشــاهده على الســاحة 
السياسية اليوم وأطروحات 
بعض نواب مجلس األمة سواء 
حتت قبة البرملان أو قبل عقد 

االنتخابات.
ولفــت إلى أن تلــك الردة 
ليســت وليــدة اليــوم وإمنا 
نتيجة ملمارسات طويلة منذ 
التســعينيات عندمــا قيمت 
والوطنيــة  الدميوقراطيــة 
«بالدينــار» مبا قتــل الروح 

الوطنية.
وذكر املليفي أن الشــعب 
الكويتــي لديه قــدرة كبيرة 
على التغيير وروحه الوطنية 
راســخة ولكنه يحتــاج إلى 
من يرفع له الراية، مؤكدا أن 
لدينا طاقات شبابية وأفكارا 
وطنية قادرة على أن تتصدى 
للمســؤولية وتضع احللول 
العريضة  العناوين  وليست 
وإمنا تفاصيل تلك العناوين، 
محذرا في الوقت ذاته من أن 
التمادي والتراخي ســتكون 

تكلفته عالية.
وبدوره، أوضح املستشار 
االقتصادي عامر التميمي أن 
املشــكلة التي نحن بصددها 
حاليــا هي مشــكلة هيكلية، 
الواقــع  أن  إلــى  مشــيرا 

وذكــر التميمــي أن هــذه 
االتكاليــة ال جتعل املواطنني 
قادريــن على املســاهمة في 
احلياة االقتصادية أو اختيار 
أعضاء مبجلس األمة مهمتهم 
الرقابة والتشــريع وحماية 
املال العام والتي أصبحت في 
آخر أولوياتهم حيث أصبحت 
أولوياتهــم حتقيــق املنافــع 

واالستحواذ بقدر اإلمكان.
وأفــاد التميمي بأن هناك 
مشاكل أخرى متعلقة بالتهاون 
في تطبيق القانون نظرا ألن 
هنــاك الكثير من التجاوزات 
التي حتــدث وتدخــالت من 
بعض أعضــاء مجلس األمة 
أو العتبارات أخرى، وبالتالي 
فإن الكثير من قضايا الفساد 
التي مرت على الكويت لم تتم 
معاقبة املسؤولني عنها حتى 

اليوم.
وذكــر التميمــي أن هناك 
بالدعــم،  تتعلــق  مشــكلة 
مشــيرا إلى أن الدعــم اليوم 
يوفــر للمواطنــني خدمــات 
شــبه مجانية مثل دعم املاء 
والكهرباء وبدال من وضع نظام 
قائم على حتديد شرائح وكلما 
التكلفة  زاد االستهالك زادت 
علــى املواطــن هــذا يعطــي 
املواطــن فرصــة لتحســني 
التزاماته االجتماعية ويجعله 
مسؤوال عن تصرفاته بشكل 
أكبر، مؤكدا أنه لن يكون هناك 
التــزام جتاه اخلزينة العامة 
للدولة من املواطنني، إال إذا كان 
هناك فرض خدمات بأسعار 
مناسبة وبشرائح تؤدي إلى 

احلد من االستهالك.
التميمي بفرض  وطالــب 

أن الكويت اليوم حتتاج الى 
االهتمام بالتعليم املهني».

العامــة  الهيئــة  وتابــع: 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
الــذي يفتــرض أن تخــّرج 
املهنيــني أصبحــت جامعــة 
موازية جلامعة الكويت بجودة 
أقــل، مشــددا علــى ضرورة 
االهتمام بتوفير كوادر مهنية 

في مختلف املجاالت. 
وذكر التميمي أن احلديث 
عن خلل التركيبة السكانية 
ووجــود أعــداد كبيــرة مــن 
الوافدين جــاء نتيجة غياب 
مشاركة العمالة الوطنية في 
ســوق العمــل، الفتــا الى أن 
العمالــة الوطنية في ســوق 
العمــل ال متثــل اال ١٣٪ فقط 
من إجمالي القوى العاملة في 
الكويت، مشــيرا الى أن ٧٥٪ 
من العمالة الوافدة في الكويت 
هامشــية غير متعلمة وغير 
مدربة والكثير منها تكســب 

مهنيتها داخل الكويت.
أن  التميمــي  وأوضــح 
الكويت تعتمد بالدرجة األولى 
على االيرادات النفطية التي 
متثل ٩٠٪ من ايرادات اخلزينة 
العامة وهذا الوضع لن يتغير 
اال اذا حتولنــا الى االقتصاد 
املعرفي الذي يرتبط في املقام 
االول برفع جودة التعليم مبا 
يخلق مواطنا قادرا على صنع 
الثروة وليس االستحواذ على 

ثروة الوطن الريعية.
وأكــد التميمــي أن علــى 
مجلــس الــوزراء ان ميارس 
الــدور املنــوط به كمــا ورد 
في املادة (١٢٣) من الدستور 
الكويتــي والتــي تنص على 
الــوزراء يهيمن  ان «مجلس 
على مصالح الدولة ويرســم 
السياســة العامــة للحكومة 
ويتابــع تنفيذهــا ويشــرف 
على سير العمل في االدارات 
احلكومية»، مؤكدا ان حتقيق 
ذلك االمر يعتمد على اختيار 
وزراء أكفــاء امــال ان يكــون 
لدينــا الفترة القادمة مجلس 
وزراء نوعيا يستطيع ان يرفع 
الكويت من اوضاعها الراهنة 
ويحدث نقلة نوعية في احلياة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والسياسية.

خالل اجللسة السادسة واألخيرة للملتقى الذي نظمه معهد املرأة للتنمية والسالمة.. ناقشت موضوع «الدور احلكومي ما له وما عليه»

سمو رئيس مجلس الوزراء 
جميلــة  عناويــن  حمــل 
للتنميــة والتطويــر ولكن 
اإلشــكالية تكمن في كيفية 
تنفيذ تلك العناوين وكيفية 
وضــع اخلطــط التنفيذيــة 
والتشــغيلية لتحقيق تلك 

األهداف. 
وأفاد املليفي بأن القضية 
ليســت قضيــة وزراء إمنــا 
رجال رئيس الوزراء، مؤكدا 
أنه يجــب أن يكون لرئيس 
مجلس الوزراء فريق متفرغ 
ومتخصــص في رســم تلك 
اخلطط واألهداف، مشيرا إلى 
مستشــاري رئيس الوزراء 
الذيــن يضعــون األهــداف 
واخلطط واالســتراتيجيات 
ثم يأتي بعد ذلك دور الوزراء 
في تنفيذ تلك اخلطط، وبحكم 
جتربتي أرى أن وكالء الوزارة 
والوكالء املســاعدين أقوى 

وأهم من الوزير.
وأكــد أن اإلصالح ال يتم 
من خالل إلغاء الوزير اجلديد 
جلميع خطط وقرارات الوزير 
السابق وإمنا استكمال ما بدأه 
الوزير السابق واإلضافة عليه 
لتحقيق األهداف املنشودة.

أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
أكــد املليفــي علــى أهميــة 
الدميوقراطية الكويتية والتي 
ال تعتبر وليدة الســاعة وال 
وليــدة دســتور ١٩٦٢ وإمنا 
الدميوقراطية بدأت مع بداية 
نشأة الكويت وبدأت مع كتلة 
وطنية كانت تعمل عام ١٩٣٨ 
لنظــام دميوقراطي متكامل 
يقوم على دولة مؤسســات 
تهتــم باالقتصــاد وتطوير 

التعليم.
أن  املليفــي  وذكــر 
الدميوقراطية متنع االنفجار 
في املجتمعات من خالل بث 
املواطن لشكواه إلى النائب 

اجلوعان: نطلق مبادرة تأسيس
جمعيات سياسية تضم جميع فئات املجتمع

الغامن: الشخصيات اإلصالحية
ال تقبل املناصب الوزارية

ذكرت رئيسة معهد املرأة للتنمية 
والســالم احملامية كوثر اجلوعان في 
مداخلــة اثناء اجللســة، ان الســاحة 
السياسية اليوم اصبحت تعج بالعقبات 
النفســية التــي افرزهــا التداخل بني 
التوجهات والتيــارات والتصريحات 
املتداولة املسؤول منها وغير املسؤول 
والسجاالت الدائرة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، واصبح لدينا تراشق خرج 
عن االخالقيات السلوكية العامة وبروز 
الفئوية التي يغذيها بعض االفراد على 
حساب مناء املجتمع والوطن كما برزت 
لدينا انتماءات لالشخاص والشرائح 
االجتماعيــة وايضــا ال ننســى ان 

للحكومات السابقة دورا كبيرا في تغذية 
الفئوية والطائفية مبا ادى الى انتشار 
مظاهــر التعصــب الطائفــي والقبلي 
واقصاء طــرف على حســاب الطرف 
االخر. واشارت اجلوعان الى أنه بعد 
مرور ٦٠ عاما من العمل الدميوقراطي 
املؤسسي نشاهد اليوم تراجع العمل 
السياســي في الكويــت وانحرافه عن 
مساره الصحيح وتراجع ادائه في تنمية 

املجتمع وسيادة القانون.
وكشفت اجلوعان أن املعهد سيقوم 
بإرسال ما دار من نقاشات خالل امللتقى 
الى اجلهات املعنية نظرا ألن الغاية من 
امللتقى توصيل الرسائل الى احلكومة 

كونها الســلطة التنفيذية في الدولة، 
مســتغربة مــن الــدور الصامت الذي 
يلعبــه وزير الدولة لشــؤون مجلس 
االمــة مطالبة احلكومة بان ال تتهاون 

في محاسبة وزرائها املقصرين.
وأضافت: نعلــم ان الدميوقراطية 
تتحقــق بوجــود االحــزاب ولكن في 
احلقيقــة نحن لســنا مؤهلني لوجود 

أحزاب في املرحلة احلالية.
واطلقت اجلوعان مبادرة بتأسيس 
جمعيات سياسية على غرار املوجودة 
حاليا في مملكــة البحرين تضم كافة 
فئــات املجتمع وال تقتصــر على فئة 

دون أخرى.

فــي مداخلــة ألســتاذ العلــوم 
السياسية بجامعة الكويت د.عبداهللا 
الغامن أوضح أن احلكومة في الوقت 
احلالــي تعتبر في «ورطة» كبيرة 
وهي من ســاهمت بها وتتمثل في 
أن غالبية الشخصيات االصالحية 
احلقيقية فــي الســنوات االخيرة 
ال تقبــل تولــي حقائــب وزاريــة 
بســبب أنهــا أصبحت تعــرف أن 

هناك تكتيكات حتدث جتعل منها 
«كبش فداء» ملساومات احلكومة مع 
أطراف الصراع األخرى سواء كانت 
صراعات مع أجنحة صناع القرار 
أو مع القوى السياسية، وبالتالي 
أصبح هناك إحجام منها في تولي 

مناصب وزارية.
وأشــار الغامن إلى أن احلكومة 
تريــد في بعــض األحيــان وزراء 

أقوياء إصالحيني لكن املشكلة في 
أن هؤالء الوزراء األقوياء إذا بدأوا في 
تنفيذ عمليات إصالح فقد يدخلون 
احلكومــة في صراع مــع مجاميع 
نيابية ترغب احلكومة في احملافظة 
على إرضائهم النهم يســتجيبون 
لرغباتها في وقت األزمات مثل نواب 
اخلدمات ونــواب القوى التجارية 

والتيارات السياسية.

احلمود: املجلس تنتظره استحقاقات مفصلية 
أبرزها حتقيق الرفاهية واملكانة الدولية

آالء خليفة

أكد رئيس جمعية اعضاء هيئة 
القانون  التدريس ورئيس قسم 
العــام بكليــة احلقــوق بجامعة 
الكويت د.إبراهيم احلمود أنه بات 
من الضروري حتقيق املصاحلة 
الوطنية وتقرير العفو الشــامل 
عن جمـــــيع أبـــناء الوطن وفي 
جميــع القضايا وفقا ملــا يقرره 
صاحب الســــمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
على اعتبار انــه ميثل املرجعية 
االولى في تقرير مصلحة الكويت 

العليا.
وذكر احلمود ان العفو الشامل 
ليس غريبا على تاريخ الكويت 
وليس هو استثناء ملا قرره وعمل 
به حــكام الكويت من أســرة آل 
الصباح الكرمية الذين عرف عنهم 
بعلو احلكمة وغزارة البصيرة، 
موضحا ان جمعية اعضاء هيئة 
التدريس جتد أن العفو الشــامل 
أصبح مناشدة جامعة إلى سمو 
األميــر، حفظــه اهللا ورعاه، من 
أجــل طي صفحة مؤملــة لم تزل 
توخز بخاصرة الوطن واستقراره، 
مشيرا الى ان سمو األمير، حفظه 
اهللا ورعاه، هو األب احلنون لكل 

آن أوان إللغائهــا بحســبانها ال 
تليــق بالكويــت وشــعبها احلر 
األبــي وال تتماشــى مــع تاريخ 
الدميوقراطية ووطن النهار، وإن 
تقدم الدول وعلو شــأنها يقاس 
مبدى احترام احلريات األساسية 
وحقوق وحريـــات األفراد فيـــها، 
مشـــددا على أن محــاربة الفساد 
الفاســــدين وبناء  ومالحــــــقة 
قواعد املالية العـــامة على أسس 
حديثة مع التزام الدولة بتحقيق 
التضامــن االجتماعــي وتوفيــر 
الرعايــة الصحيــة والتعليميــة 
والسكنية للمواطنني هو جوهر 
الفكــر االقتصادي احلديث الذي 
يضع امللكية ورأس املال والعمل 
فــي خدمــة املجتمــع وتطلعات 

أفراده.
وأكــد أن مجلس األمة اجلديد 
تنتظره استحقاقات مفصلية لعل 
أبرزها حتقيق الرفاهية واملكانة 
الدوليــة للوطن مبــا يفيء على 
املواطنني مزيدا كذلك من احلرية 
االجتماعية,  واملساواة والعدالة 
كما عبر سمو األمير الراحل الشيخ 
عبداهللا الســالم، رحمه اهللا، في 
تصديقه على الدستور واصداره، 
وقد أصبــح هذا القــول ديباجة 

دستور الدولة ودليلها.

الكويتيني وصاحب القلب الكبير 
احلاضن ألبنائه.

وأفــاد بأن املصاحلة الوطنية 
تقتضي فتح صفحة بيضاء جديدة 
ننســى فيها املاضي وجراحه أو 
حتى نتناســى آالمه وحســراته 
من أجل حتقيق الوحدة الوطنية 
املنشــودة لكويت جديدة بآفاق 
جميلة ومستقبل يقوم على اإلخاء 

والعدالة واملساواة.
من جهة اخرى، اشار احلمود 
الــى أن قيــد احلريــات العامــة 
ومحاسبة الرأي املستنير واجلرائم 
االلكترونية املكبلة للفكر والعقل، 

أكد أنه من الضروري حتقيق املصاحلة الوطنية وتقرير العفو الشامل

د. إبراهيم احلمود

علي اخللف د. إبراهيم الهدبان د. عامر التميميد. أحمد املليفي كوثر اجلوعان

ملشاهدة الڤيديو
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مرشح الدائرة اخلامسة دعا إلى محاسبة من يسعى إلى نهب ثروات أبناء الكويتمرشح الدائرة اخلامسة دعا إلى محاسبة من يسعى إلى نهب ثروات أبناء الكويت

«لنبني وطن»، شعار حملته 
معك منذ انطالقك في 

االنتخابات النيابية، فهل 
حتقق هذا الشعار على أرض 

الواقع؟
٭ نحن لم نترشح لالنتخابات 
النيابيــة ولم نخــض العمل 
إال  والسياســي  البرملانــي 
للمشــاركة في استمرار بناء 
هذا الوطن اجلميل الذي أعطانا 
الكثيــر، وبالتالي نحن أبناء 
الكويت ملتزمون جميعا في 
املشــاركة كل من موقعه في 

بناء بلدنا.

خالل فترات العمل البرملاني، 
هل تعتقد أنك جنحت في 

حتقيق الهدف من هذا 
الشعار؟

٭ بفضل اهللا وحمده سعيت 
واجتهــدت وقد أكون أخفقت 
الكمــال هللا ســبحانه  لكــن 
وتعالى، وبفضــل اهللا كنت 
ندا للعديد من القضايا التي 
كانت متس املواطن وأفشلنا 
مبشاركة الزمالء النواب العديد 
من مشاريع القوانني التي كانت 
تستهدف جيب املواطن ومنها 
على ســبيل املثال ال للحصر 
الوثيقــة االقتصاديــة التــي 
كانت ستمس اجلميع سواء 
املوظــف أو املتقاعد أو حتى 
املعاق وغيره، فضال عن بعض 
األمور التي ال تخفى على أحد 
والتي تهدف إلى رفع األسعار 
وغيرها أو حتى الرواتب ألننا 
ال منثل أنفســنا في الكرسي 
البرملاني وإمنا الناخبني الذين 
بفضلهــم وصلنا إلــى قاعة 

عبداهللا السالم.

هناك من يعول على مخرجات 
املجلس القادم خاصة أن 

هناك العديد من امللفات التي 
تنتظره؟

٭ الشــعب الكويتــي اكثــر 
وعيــا وادراكا في اختيار من 
ميثلــه ويدافــع عــن حقوقه 
ومكتسباته، خاصة أن املجلس 
املقبل ســيحمل علــى عاتقه 
اســتكمال امللف االقتصادي 
والتنميــة بعد الظروف التي 
تعرضنا لها في أزمة كورونا، 
وبالتالــي فــإن مســؤولية 
النــواب ســتكون مضاعفــة 
إلعادة نهضة الكويت وإطالق 
التنموية املتعطلة  املشاريع 
واستكمال املوجود منها على 

أرض الواقع.

خالل ترؤسك اللجنة 
اإلسكانية كانت جهودكم 

واضحة، فهل حققت ما تصبو 
إليه؟

٭ اللجنة اإلســكانية عملت 
منذ عــام ٢٠١٤ علــى تغيير 
القضية اإلســكانية من حلم 
للمواطن إلــى واقع ملموس 
وبالفعــل جنحنــا بالتعاون 
مع املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بتوزيع ٦٦ ألفا و٥٠٠ 
وحدة سكنية خالل ٦ أعوام 
وهو أمــر لم حتققــه الدولة 
منذ بداية توزيعها للقسائم 
حتى عام ٢٠١٤ والتي بلغت ٩٧ 
ألف وحدة سكنية فقط وكنت 
حريصا مع أعضاء اللجنة على 
متابعة التوزيعات أوال بأول.

ملاذا التعاون بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية يعيش 

حالة صراع مستمر؟
٭ العمل الدميوقراطي يشهد 
دائما حالة مخاض وهو أمر ال 

منذ بداية القضية اإلســكانية، لكن هناك من يريد تشويه العمل البرملاني وهم يختبئون خلف منذ بداية القضية اإلســكانية، لكن هناك من يريد تشويه العمل البرملاني وهم يختبئون خلف 
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كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين من منطلق وطني.. مبقترح فرض ضريبة على ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت ضريبة على فرض ضريبة كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين كورونا.. ورسالتي كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين وتقدم مبقترح فرض ضريبة على كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين من ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت مبقترح فرض ضريبة على كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين مبقترح فرض ضريبة على كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين التحويالت الوافدين كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم مبقترح فرض ضريبة على التحويالت الوافدين من 

القضايا الشعبية وامللف االقتصادي وذكر أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف االقتصادي  املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف االقتصادي في املجلس القادم على القضايا الشعبية ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف وذكر أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف االقتصادي وامللف االقتصادي القضايا الشعبية وذكر أنه ســيركز في املجلس ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية ســيركز أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية املجلس القادم القادم على القضايا الشعبية املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف االقتصادي وذكر أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف االقتصادي في املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف وذكر أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية القادم على املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف االقتصادي املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف القادم على القضايا الشعبية وامللف وذكر أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية في املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف االقتصادي وذكر أنه  الشعبية وامللف املجلس القادم وذكر أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف املجلس القادم وذكر أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف وذكر أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف االقتصادي وذكر أنه  وذكر أنه ســيركز في املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف االقتصادي واملشاريع في املجلس القادم على القضايا الشعبية وامللف املجلس القادم 
التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع متابعة التوزيعات اإلسكانية، التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف جتنيس ملف جتنيس التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف جتنيس  وضع ملف التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف وضع ملف التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف جتنيس التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، وسنستمر في متابعة التوزيعات التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما التنموية وسنستمر في التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف ملف جتنيس التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف جتنيس وسنستمر في متابعة التوزيعات وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف جتنيس التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف جتنيس التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف جتنيس التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف التنموية  التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات اإلسكانية، كما أنه وضع ملف جتنيس أبناء الكويتيات اإلسكانية، في متابعة التوزيعات 

الكويتيات على عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية، أبناء الكويتيات عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية، الكويتيات الكويتيات فيه حلني عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية، على عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية،  أبناء الكويتيات عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية، عاتقه وسيســتمر  على عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية، كاشفا عن أنه على عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية جميع أبناء الكويتيات حلني منح على عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتيات وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية، على عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية، منح جميع فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية، وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية، على عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات عاتقه وسيســتمر فيه حلني وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية، وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات حلني منح وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية، حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية الكويتية، وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات اجلنسية وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء الكويتيات عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع أبناء على عاتقه وسيســتمر فيه حلني منح جميع حلني منح 
النظر في قيمة بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية في قيمة قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها في ســيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها في  االجتماعية االجتماعية ســيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات ســيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها في ســيطالب بضرورة  ســيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها في ظل غالء األسعار ســيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها في قيمة في قيمة املساعدات االجتماعية بضرورة إعادة بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها قيمة املساعدات االجتماعية قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها ســيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها في إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها في ســيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها ســيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية قيمة املساعدات االجتماعية قيمة املساعدات بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها املساعدات ســيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية ســيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها في بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها في قيمة املساعدات ســيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها في ســيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة املساعدات االجتماعية وزيادتها بضرورة إعادة النظر في 

احلاصل، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:احلاصل، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الســابقة لم أتعرض حلملة 
شرســة وظاملة مــن البعض 
كاحلملــة التي أتعــرض لها 
اليوم عبر وســائل التواصل 
االجتماعي،  فقط ألنني ال أنتمي 
إلى حزب أو جماعة أو طائفة 

لكن أنتمي إلى الكويت.

دائما تضع على رأس 
أولوياتك بعض حقوق 

املواطنني، ملاذا؟
٭ بــكل فخر تبنيــت زيادة 
املتقاعديــن وحتققت وكذلك 
بعض األمور اخلاصة في عودة 
حقوق العاملني ومكتســبات 
أخواتنا الكويتيات في بعض 
القضايا اخلاصة بهن وهذا أمر 
مستحق علي أو على أي نائب.

بعض املرشحني منذ وصوله 
إلى الكرسي البرملاني يتحول 

إلى شخصية أخرى؟
٭ احلمد هللا أنا على تواصل 
مســتمر مــع الناخبــني فــي 
مختلــف األوقــات وألتقــي 
بهم باستمرار لكي أستأنس 
بآرائهم وتوجيهاتهم وأستمع 

إلى قضاياهم ومشاكلهم.

تقدمت باستجوابني األول 
ضد وزير النفط والثاني ضد 

وزير التربية، ملاذا؟
٭ اســتجواب وزيــر النفط 
جاء لرفضي لزيادة األسعار 
أعــددت  وبالفعــل منــذ أن 
صحيفة االستجواب استقالت 
أمــا اســتجواب  احلكومــة، 
وزير التربيــة فكان حلماية 

للوافديــن هــو مــن منطلق 
وطني، خاصة أنها   جتاوزت 
١٩ مليار في آخر ٥ أعوام وهو 

مبلغ كبير ال يستهان فيه.

هناك من يسعى إلى شراء 
الذمم للحصول على صوت 
الناخب حيث وصلت مبالغه 

أللف دينار على الصوت 
الواحد؟

٭ هذا املبدأ مرفوض واملولى 
عز وجل لعن الراشي واملرتشي 
والرائش بينهما فهل نخالف 
شــرع اهللا من اجل الوصول 
بــأي  البرملانــي  للكرســي 
وســيلة، ومن يشتري الذمم 
هل ســيكون همه الكويت او 
شعبها او مصاحله اخلاصة، 
وهل هذا من ســيؤمتن على 
مصالح الوطن والسؤال هنا 
أترك إجابته للشعب الكويتي 

ووزارة الداخلية.

هل فيصل الكندري ميثل 
عائلته فقط؟ 

٭ غير صحيح، فالكنادرة هم 
أهلي وعزوتي وأبناء الدائرة 
أيضا أهلي وعزوتي وأفتخر 
فيهم جميعا بال استثناء ومن 
مختلف الطوائف، فمن يجد 
أن فيصل يســتحق الصوت 
فله كل الشكر والتقدير على 
هذه األمانــة ومن لم ير ذلك 
فهذا حقه وقراره الذي أحترمه 
عليه، ألننــا بالنهاية جميعا 
أبنــاء وطــن واحــد وإخوة 
وجيران ال تفرقنا االنتخابات 

وال غيرها.

مهمة وتهم الشعب الكويتي.

ماذا عن جتنيس أبناء 
الكويتيات؟

٭ هــذا امللــف وضعته على 
عاتقي وسنســتمر فيه حلني 
منح جميع أبناء الكويتيات، 
فضــال عــن ملــف اخواننــا 
«البــدون» الذيــن يجــب أن 
نهائيــة  بطريقــة  يعالــج 
فمنهم العديد من املستحقني 
للجنســية الكويتية ومن ال 
تنطبق عليه الشروط متنح له 
اإلقامة الدائمة، وكنت حريصا 
خالل أزمة كورونا على عدم 
وقف معامالتهم املعطاة سواء 
عودة الكادر الطبي واملمرضني 
الذين لم جتدد بطاقاتهم للعمل 
في الصفوف األمامية وكذلك 
صــرف املــواد التموينية لم 
جتــدد بطاقتــه والســماح 
للبنوك بصرف مبالغهم دون 
احلاجة إلى بطاقة صاحلة مع 
متديد فترة صالحية البطاقة 

املنتهية.

العديد من املستفيدين من 
املساعدات االجتماعية يعانون 

من مشكلة ضعف املبالغ 
املالية، فماذا تقول بذلك؟

٭ طالبــت بضــرورة إعادة 
النظــر في قيمة املســاعدات 
وزيادتها في ظل غالء األسعار، 
وسأســتمر في هــذا األمر إن 

حالفني النجاح.

وماذا عن قضايا املرأة 
املواطنة؟

٭ هنــاك مشــروع بقانــون 
ســأتقدم به وهو ضرورة أن 
يتم التوسع باملناصب القيادية 
للمرأة الكويتيــة وحتى في 
املكاتــب الثقافية في اخلارج 
وغيرها ألنها شريك أساسي 
للمواطن في العمل والبرملان 
واحلكومــة والقطاع اخلاص 
والقضاء والنيابة وهي أثبت 
جناحها في الكثير من األعمال.

وماذا عن شريحة للشباب؟
٭ هم مستقبل الكويت الواعد 
الذي سيستكمل بناء الوطن 
وهو الذيــن يجب أن يعطوا 
الفرص في املناصب ســواء 
اإلشرافية أو القيادية، فضال 
عــن دعمهــم فــي املشــاريع 
واملتوســطة  الصغيــرة 
وجنحنا في ذلك بأن يكونوا 
رجال أعمال صغار من خالل 
التي أصبحنا  مشــروعاتهم 
نشاهدها في مختلف األماكن، 
وسأجتمع معهم للوصول إلى 

أبنائنا من كورونا وأوصلت 
رســالتي، وخرجت اجللسة 
بتوصيات نفذها الوزير آنذاك 
ومنها نقل جميع املراحل إلى 
الدراســية األخرى  املراحــل 
والثانويــة العامــة أونالين 
ووفق آليــة معينة من دون 
اختبــار وفرضــت عليهــم 
مســاواة طلبتنا في املدارس 
احلكوميــة مــع طلبتنــا في 
املــدارس اخلاصــة وبالتالي 

الهدف حتقق.

ماذا عن ملف التركيبة 
السكانية؟

٭ أزمة كورونا كشــفت لنا 
عن مشــاكل متراكمــة بينها 
العمالــة الوافــدة فــي البالد 
رغــم حتذيراتنــا املســتمرة 
بضرورة اعــادة النظر فيها 
أكثــر  ووضــع اشــتراطات 
صرامــة حتــى يغلــق جتار 
املفتوحة  أفواههــم  اإلقامات 
باســتمرار لنهــب الضحايا 
الذين يجدون فجأة أنفسهم في 
الشارع، كما أن إحالل العمالة 
سيوفر للمواطنني فرص عمل 
وسيعيد توازن األمور، فليس 
من املعقول أن الوافدين أكثر 
عددا من املواطنني ونتمنى أن 
تنجح احلكومة بالتعاون مع 
مجلس األمة القادم في ذلك.

تقدمت مبقترح بشأن فرض 
ضريبة على حتويالت 

الوافدين؟
علــى  فــرض ضريبــة  ٭ 
التحويــالت املاليــة للخارج 

أنت من أنشط النواب في 
ملف كورونا وإجنازاتك في 

ذلك ال تعد وال حتصى؟
٭ إننــا أمــام وبــاء خطيــر 
وبالتالي فإننا نضع أنفسنا 
جميعا في الصفوف األمامية 
الكويــت وشــعبها  خلدمــة 
وكل من املســؤولية املناطة 
به وكنــت حريصا أال حتدث 
هناك أي جتاوزات أو استغالل 
للمواطنني أو التالعب باألسعار 
وكنــت أراقب وأرصد خلدمة 
الكويتــي ونطالب  الشــعب 

ونحاسب.

هل تعتقد أن هناك من 
يتجاهل صالحياته كنائب؟

٭ الناخبون وضعوا الشخص 
ليكون هو مــن ميثلهم وهم 
الذين سيحاسبونه على ذلك 
وكما ذكرت الشعب الكويتي 
مدرك حلقيقة األمر ويستطيع 
أن مييز بني من عمل من أجله 
وللوطن ومن حاول تعطيل 

كل شيء.

هل ستكون لك أولويات في 
حال وصولك البرملان مجددا؟

٭ طبعــا، وكما قلت ســيتم 
التركيز على القضايا الشعبية 
وامللف االقتصادي واملشاريع 
التنموية ونستمر في متابعة 
التوزيعات االسكانية وتوفير 
أراض جديــدة لالنتهــاء من 
أزمة الســكن في البالد على 
أن يكون لكل كويتي متزوج 
بيــت ينتظره مباشــرة دون 
انتظار، وهناك قضايا أخرى 

أمور أخرى تساعدهم أيضا 
علــى تخطــي أي عقبات قد 

تعترضهم.

الكل ينتظر انفراج أزمة 
كورونا من خالل اللقاح فهل 

جنحت الكويت في ذلك؟
٭ احلكومة خصصت مبالغ 
للقــاح كورونــا لتكــون من 
الــدول الســباقة فــي ذلــك، 
ويجب أن يخضع له في بداية 
األمر قياديــو وزارة الصحة 
واملســؤولون فــي احلكومة 
حتى يصبحوا قدوة لآلخرين 
حتى يثق الناس فيه، كما أن 
احلكومة مطالبة بتوفير اللقاح 

لكل مواطن.

ما رأيك في انتشار قضايا 
الفساد مؤخرا؟

٭ أمر مرفوض وغير مقبول 
والقضاء الكويتي النزيه هو 
الســلطتني  الفيصــل، لكــن 
والتنفيذيــة  التشــريعية 
ملزمتان بإصدار قوانني أشد 
حزما مع عقوبات لكل من تثبت 
إدانته فــي مثل هذه القضايا 
وغيرهــا حتــى مننــع حتى 
االختالســات الصغيرة التي 
ال تقل خطــورة عن الكبيرة 
ألنها ستكون البداية وبالنهاية 
ستكبر مع األشخاص وهيئة 
مكافحة فساد عليها مسؤولية 
كبيرة أيضا في رصد ومتابعة 
مثل هذه القضايا وكذلك ديوان 

احملاسبة.

هناك الكثير من مروجي 
الشائعات أو الطابور اخلامس 

الذين ينشطون عادة في 
بعض األمور؟

٭ يجــب أن تكــون هنــاك 
محاســبة حقيقيــة لهــؤالء 
ألنهم يستهدفون أمن الوطن 
ويثيــرون الفــنت ويغلبــون 
احلقائق ويزعزعون األوضاع، 
وبالتالي فــإن جترميهم أمر 
مستحق ألننا ال جنامل على 

حساب وطننا.

وماذا عن الهدر في املال 
العام؟

٭ كانت لنا صوالت وجوالت 
في مواجهة هــذا الهدر الذي 
اســتنزف ميزانيتنا وحولها 
الى كيكــة بيد البعض الذين 
يخشــون علــى مصاحلهــم 
اخلاصة ويسعون دائما لنهب 
ثروات الكويــت من مختلف 
املواقــع لكننــا لــن نتركهم 
وســنكون فــي مواجهتهــم 

وسنتصدى لهم. 

هناك مطالبات مستمرة 
إلسقاط القروض، فما رأيك؟

القــروض عــن  ٭ إســقاط 
املواطنني أصبح أمرا مستحقا 
في ظل الظروف الصعبة التي 
متــر بهــا العديد من األســر 
نتيجة الغالء الفاحش وارتفاع 
األســعار وغيرها من األمور 
التي ال يستوعبها العقل بدال 
من دفــع ٣ مليارات ملصلحة 
جتــار ووافدين تضرروا من 
الكويتي  كورونا، فالشــعب 

يستحق الكثير.

كلمة أخيرة؟
٭ هــي رســالة إلخوانــي 
وأخواتي بأن يضعوا الكويت 
يوم ٥ ديسمبر نصب أعينهم 
ألن هــذا التاريــخ ســيكون 
الفيصــل في مرحلــة جديدة 

الستكمال بناء الكويت.

يحدث في الكويت فقط وإمنا 
في أغلب الدول الدميوقراطية، 
ونحن يحكمنا الدستور وهو 
املرجــع األول واألخير الذي 
نستند إليه، لكنه من املؤسف 
أن هناك من يريد تشويه العمل 
البرملانــي عبــر بعض الذين 
يختبئون خلف الستار عادة 
وال يريدون استقرار أوضاعنا 
للتفرغ ملتابعة قضايا الشعب 
الكويتي والقوانني التي تصب 
في مصلحتهم بل ميارســون 
دور تشــويه احلقائــق فــي 
بعض املواقف التي ال تخدمهم 
ويزيفــون األمــور ويثيرون 
الشــائعات ويعملــون علــى 
الذيــن  النــواب  اســتهداف 
يســعون جاهدين إلقرار كل 
ما يحتاجه املواطن من أمور، 
وفي حقيقة احلال قد جتدهم 
يســهمون في إقرار املشاريع 
القوانني التي تستهدف املواطن 
حتى يرموا التهمة على النواب 
األبرياء من ذلك وأنا أحتداهم 
أن يثبتوا عكس ذلك والدليل 
اإلجنازات التي حتققت مثال 
فــي املجلس األخيــر مقارنة 
باملجالس املاضية لكن أمتنى 
من البعــض أن يكونوا أكثر 
طرحا دميوقراطيا ويبتعدون 
عــن أفالمهم التــي ال تنتهي، 
فقاعة عبداهللا السالم توجد 
فيها مســاحة كاملة التعبير 
عــن حرية الرأي ومن يرغب 
في ذلك فليمسك امليكروفون 
ويتحدث وينتقد ولن مينعه 
أحــد بطريقــة دميوقراطية 
ال حتتاج الصــراخ أو تبادل 

الضرب أو الشتائم.

تعرضت للعديد من الهجوم 
من البعض وتنازلت عن 

قضاياك ضدهم؟
٭ أنــا أؤمن بالــرأي والرأي 
اآلخــر لكــن دون مســاس 
بشخص الواحد منا وبالفعل 
تنازلت عن جميع القضايا التي 
لم أهدف منهــا إلى تعريض 
البعض لهذا املوقف منذ البداية 
لكن هناك من تطاول في أمور 
مرفوضة ورغم ذلك تنازلت 

عن القضايا.

ملاذا هناك من يستهدفك في 
االنتخابات؟

٭ ال أكن العداء ألحد واجلميع 
إخوة لي وأحترمهم لكن هذا 
األمر ليــس األول من نوعه، 
فأنا  خضــت انتخابات ٢٠٠٨ 
ولــم أوفق، ونلــت الثقة في 
انتخابــات ٢٠١٢ وانتخابــات 
الفترة  ٢٠١٣ و٢٠١٦ وطــوال 

سلطان العبدان

لــم نترشــح لالنتخابــات النيابية ولــم نخض العمــل البرملاني والسياســي إال للمشــاركة فــي اســتمرار وطننا اجلميــل الذي أعطانــا الكثير

أتعــرض لهجــوم شــرس عبر وســائل التواصــل االجتماعــي فقــط ألنني ال أنتمــي إلــى حــزب أو جماعــة أو طائفة لكــن أنتمي إلــى الكويت
ــة  ــة املتعطل ــاريع التنموي ــالق املش ــت وإط ــة الكوي ــادة نهض ــة إلع ــتكون مضاعف ــة س ــرة املقبل ــي الفت ــواب ف ــؤولية الن مس

إسـقاط القـروض عن املواطنـني أصبح أمرًا مسـتحقًا فـي ظل الظـروف الصعبـة التي متر بهـا العديد من األسـر نتيجـة الغـالء الفاحش وارتفاع األسـعار

ــوام  ــالل ٦ أع ــكنية خ ــدة س ــًا و٥٠٠ وح ــع ٦٦ ألف ــي توزي ــكنية ف ــة الس ــة للرعاي ــة العام ــع املؤسس ــاون م ــا بالتع جنحن

كنــت نــدًا للعديد مــن القضايا التي كانــت متس املواطنــني وأفشــلنا العديد من مشــاريع القوانــني التي كانت تســتهدف جيــب املواطن

ســنركز في املجلــس القادم علــى القضايا الشــعبية وامللف االقتصــادي واملشــاريع التنموية وسنســتمر في متابعــة التوزيعات اإلســكانية

ــاالت ــي كل املج ــل ف ــي للرج ــريك أساس ــي ش ــة فه ــرأة الكويتي ــة للم ــب القيادي ــي املناص ــع ف ــون بالتوس ــروع قان ــأتقدم مبش س
كورونــا أزمــة  تداعيــات  بعــد  والتنمــوي  االقتصــادي  امللــف  اســتكمال  عاتقــه  علــى  ســيحمل  املقبــل  املجلــس 

تقدمــت مبقتــرح فــرض ضريبة علــى حتويــالت الوافدين مــن منطلــق وطنــي.. فمبلــغ التحويالت جتــاوز الـــ ١٩ مليــارًا في آخــر ٥ أعوام

ــاكلهم ــم ومش ــتمع لقضاياه ــم وأس ــم وتوجيهاته ــتأنس بآرائه ــي أس ــتمرار لك ــم باس ــي به ــات وألتق ــف األوق ــي مختل ــني ف ــع الناخب ــتمر م ــل مس ــى تواص ــا عل أن

ــت ــالتي وصلـ ــا.. ورسـ ــن كورونـ ــة مـ ــا الطلبـ ــة أبنائنـ ــة حلمايـ ــر التربيـ ــتجوبت وزيـ ــة واسـ ــتقالت احلكومـ ــعار واسـ ــادة األسـ ــط لزيـ ــر النفـ ــتجوبت وزيـ اسـ

ــي ــعب الكويت ــا الش ــة قضاي ــرغ ملتابع ــا للتف ــتقرار أوضاعن ــدون اس ــادة وال يري ــتار ع ــف الس ــون خل ــم يختبئ ــي وه ــل البرملان ــويه العم ــد تش ــن يري ــاك م هن

مرشح الدائرة اخلامسة النائب فيصل الكندري متحدثا في جلسات سابقة



٣٤٣  مرشحًا في الدوائر اخلمس بينهم ٣٠ سيدة
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شرق، الدسمة، املطبة، دسمان، بنيد القار، الدعية، الشعب، 
حولي، النقرة، ميدان حولي، بيان، مشــرف، الساملية، البدع، 
الراس، سلوى، الرميثية، ضاحية مبارك العبداهللا اجلابر، جزيرة 

فيلكا وسائر اجلزر.

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

غرناطة، والقيروان.

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

الشهداء، والزهراء.

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

العوازم، العضيلية، ومنطقة البر.

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

الفنيطيس، وأم الهيمان.

  األرقام واملناطق وأعداد الناخبني الواردة في اجلدول حسب الكشوف االنتخابية الرسمية التي صدرت من اإلدارة العامة لشؤون االنتخابات وفق التسجيل السابق وسيتم حتديثها 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
٭ بدر حامد املال

٭ جمال أحمد الساير
٭ خالد عايد العنزي

٭ صالح محارب الفضلي
٭ عودة عودة الرويعي

٭ محمد أحمد العوضي
٭ محمد عبداحملسن املقاطع

٭ سعود سعد املطيري
٭ سمير محمود جمعة

٭ محمد علي الوقيت
٭ نايف فالح الفضلي

٭ حسن حسني املذكوري
٭ حمد محمد املطر

٭ خلف دميثير العنزي

٭ عبدالرحمن عبدالكرمي املطوع
٭ ابتسام محمد االبراهيم

٭ 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

٭ جابر عبداهللا الشمري

٭ سميرة يوسف الشطي
٭ عبداحلكيم أحمد األحمد

٭ محمد براك املطير
٭ بدر علي العنزي

٭ حامد حزام الزعبي
٭ عبدالعزيز عبداللطيف عبداهللا

٭ فاضل هالل املطوع
٭ منصور عباس دشتي

٭ يوسف محمد الرشيدي

٭ أسامة أحمد املناور 
٭ أسامة مشاري اخلشرم

٭ حمد إسماعيل األنصاري 
٭ خالد فهد الغامن 

٭ سعدون حماد العتيبي 
٭ سعود خليفة الشحومي 

٭ شيخة يوسف بن جاسم 
٭ 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

٭ روضان عبدالعزيز الروضان
٭ رمي عبداهللا العيدان

٭ صفاء عبدالرحمن الهاشم
٭ عبدالرحمن حسن العتيبي

٭ فاضل فارس الدبوس
٭ مبارك زيد املطيري

٭ نادية عبداهللا العثمان
٭ هشام عبدالصمد الصالح

٭ أحمد حامد اخلشنام
٭ جاسم مصطفى العوضي

٭ جراح خالد الفوزان

٭ جمال حسني العمر
٭ خالد عبدالعزيز العجيل

٭ عبدالرزاق يوسف الرشيد
٭ عبدالعزيز محمد السمحان

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

٭ مهند طالل الساير
٭ هبة يعقوب محمد

٭ وائل يوسف املطوع
٭ وليد عبداهللا الغامن

٭ خليل عبداهللا أبل
٭ رشا عبداهللا البحر

٭ سالم محمد اخلضر
٭ صالح عبدالرحمن الهاشم

٭ يوسف صالح الفضالة

٭ أحمد حسني الكندري
٭ باسل عبداهللا اخلرافي

٭ عبدالرحمن مهدي العجمي
٭ عبدالعزيز طارق الصقعبي

٭ ناصر علي بلوشي
٭ نواف سليمان الفزيع

٭ أبرار عبداللطيف صالح
٭ ابراهيم محمد دشتي

٭ 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

٭ حماد ناصر الرباح
٭ عبداهللا راشد الهاجري

٭ محمد عبداللطيف السرحان

٭ 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 

٭ 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

٭ 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 مرضي البغيلي

٭ مبارك هيف احلجرف
٭ مطلق عويد العنزي

٭ نايف زيد الصانع
٭ وليد خالد عكاشة

٭ جراح مجبل املطيري

٭ خالد رفاعي الشليمي
٭ خالد عبدالرحمن العتيبي

٭ زيد صالح سعيد
٭ فراج زبن العربيد

٭ ناصر عبداهللا العازمي
٭ نايف علي العنزي

٭ خلف فراج العربيد
٭ علي عبداحملسن الدويسان

٭ فهد محمد السعيد
٭ مشاري رحيم الرشيدي
٭ يوسف هاشم أشكناني

٭ بندر عقاب الشمري
٭ حسن عاشور حاجيه

٭ فهيد محمد الديحاني

٭ أحمد محمد السميري
٭ احلميدي بدر السبيعي 

٭ بدر زايد العازمي 
٭ خديجة سميح القالف 

٭ سالم شاكر الشمري 
٭ صالح ذياب املطيري
٭ 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

٭ خالد محمد العتيبي
٭ سامي علي الدبوس

٭ عباس فاضل عوض
٭ عبداهللا طالل الهندال

٭ 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
٭ مبارك عبداهللا العجمي

٭ يوسف عبدالعزيز املجادي
٭ حمدان سالم العازمي

٭ سعود مشعان طاحوس
٭ صادق موسى احلرز

٭ عبداهللا مهدي العجمي
٭ محمد هادي احلويلة
٭ مطلق غزاي العتيبي
٭ سعد سيف العازمي

٭ يوسف يعقوب الكندري
٭ أنوار كامل القحطاني
٭ حسن راشد العاطفي

٭ حمد حيدر احلسن
٭ حمد راشد املري

٭ عنود خالد العنزي
٭ 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 
٭ محسن علي اخلليفي

٭ محمد عبدالوهاب خورشيد 
٭ وفاء إبراهيم العطار 
٭ يوسف سيد الزلزلة

٭ يوسف صبري الغربللي
 ٭ يوسف فهد الغريب

٭ إبراهيم عبداهللا عمر
٭ 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

٭ 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 محمد دشتي
٭ بيبي محمود عاشور
٭ خلود أحمد ابراهيم

٭ صالح محمد بوشهري
٭ عادل حسني اشكناني
٭ مشعل صالح العجمي

٭ جمال عاشور عاشور
٭ حسن عبداهللا جوهر

٭ خالد وليد النقيب
٭ مروان علي الفقعان

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

٭ صالح عبدالرضا  خورشيد
٭ عبداخلالق عبداحلميد اخلطيب

٭ عبدالعزيز حمد الفوزان
٭ محمد حسن الكندري
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قال مرشح الدائرة األولى علي عبدالرسول القطان إن أعضاء مجلس األمة ٢٠١٦ فشلوا في تفعيل دورهم الرقابي، كما أنهم لم يصدروا أي تشريعات تصب في مصلحة املواطن.
وأضاف في لقاء أجرته معه «األنباء» أننا نتطلع إلى كويت جديدة تتبوأ من خاللها مراكز الريادة والتطور وتصبح منوذجا سياسيا للمنظومة اخلليجية والعاملية، مشيرا إلى أننا نعيش 
وسط فساد إداري ومالي بسبب احلكومات املتعاقبة التي فشلت في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل. وبخصوص قضية التوظيف، قال القطان كيف يعمل املواطن إذا 

لم تتح له الفرصة أن ميارس العمل حسب اختصاصه أو مؤهله؟
وذكر أن الكويت كانت تتميز بحرية الرأي والتعبير إقليميا، ولكن نفتقدها اآلن بعد إقرار القوانني املقيدة للحريات، الفتا إلى أن الشباب يعاني من ارتفاع اإليجارات، فاحلكومة فشلت 
في حل مشكلة السكن وال ترقى ألن تكون ذات طابع وطني. وعن التركيبة السكانية، قال القطان إنها قضية شائكة وقدمية جدا وظهرت على السطح وتفاقمت خالل أزمة كورونا.. 
التي كانت فرصة حقيقية للحل، مبينا أن احلكومة كانت جادة في مواجهة كورونا منذ بدايتها، لكن اكتشفنا أننا كنا نعيش في حلم قصير، واستيقظنا في «كورونا» على ارتفاع أسعار 

السلع االستهالكية والغذائية بسبب إهمال مراقبة األسعار لدى وزارة التجارة.
وقال إن حترير األراضي الفضاء هو احلل األمثل لقضية انتظار املواطن لطوابير الرعاية السكنية، وإلى تفاصيل اللقاء:

علي القطان لـ «األنباء»: نتطلع
ألن تصبح الكويت منوذجًا سياسيًا 

للمنظومة اخلليجية والعاملية

مرشح الدائرة األولى متنى أن تتبوأ مراكز الريادة والتطور

عبدالعزيز املطيري

أعضاء مجلس ٢٠١٦ فشلوا في تفعيل دوره الرقابي ألنهم لم يصدروا أي تشريعات تصب في مصلحة املواطن والبعض انشغل في تصفية احلسابات على حساب الوطن واملواطن

ما تقييمك ألداء احلكومة 
من حيث تعاطيها مع امللفات 
العالقة خاصة قضايا الفساد؟

٭ بداية أعزي نفسي والعالم 
أجمع بوفاة قائد اإلنسانية 
املغفور له بإذن اهللا الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
والذي كان له دور بارز في 
املنطقــة، وأهنــئ صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد لتقلده منصب احلكم، 
ونســأل اهللا لــه التوفيــق 
وطول العمر، كما أهنئ سمو 
الشيخ مشعل األحمد لتقلده 
والية لعهد، فنسأل اهللا لهما 
التوفيق والسداد ملا فيه خير 

ملصلحة البالد والعباد.
ومن هذا املنطلق، نتطلع 
إلــى كويــت جديــدة تتبوأ 
مــن خاللها مراكــز الريادة 
والتطور وتصبح منوذجا 
سياسيا للمنظومة اخلليجية 
والعاملية من خالل املؤسسات 
املدنيــة التي كنــا وما زلنا 

نفتخر بها.
نحن نعيش اآلن وسط 
فســاد إداري ومالي بسبب 
املتعاقبــة  احلكومــات 
التــي فشــلت فــي مواءمة 
مخرجات التعليم مع سوق 
العمــل، فمثــال هــل يعقــل 
أن جند املهنــدس الكويتي 
يعمــل ســكرتيرا واملواطن 
احلقوقــي يعمــل كاتبا في 
أحــد املســتوصفات ويأتي 
أحد املســؤولني ويقول إن 
الكويتيــني ال يعملون! إذن 
كيف يعمــل املواطن إذا لم 
تتح له الفرصة أن ميارس 

العمل حسب اختصاصه؟
ولألسف، الكويت كانت 
ســابقا حاضنــة للكّتــاب 
واملفكريــن والصحافيــني، 
إذ كنــا نتميز بحرية الرأي 
والتعبيــر إقليميــا والتــي 
اآلن فأصبحنــا  نفتقدهــا 
نعيش في وضع سيئ للغاية 
بسبب احلكومات املترهلة.

نحن مــع احلكومــة إذا 
كان لديهــا برنامــج وخطة 
واضحة تســير بهــا، ولكن 
إذا لــم تكن هنــاك أي رؤى 
أو خطط واضحة سنتصدى 
لها، ولألسف فإن احلكومات 
السابقة واحلالية ال متلك أي 
خطة تعمل وفق مرتكزاتها 
والذي يدفع ثمن ذلك املواطن 
والشباب، خاصة في ملفات 
التركيبة السكانية والتعليم 
واإلسكان، حيث إن الشباب 
بــات يعانــي مــن ارتفــاع 
اإليجــارات التي بلغت ٧٠٠ 
دينار ورمبــا أكثر من ذلك 
فهذه احلكومات ال ترقى ألن 

تكون ذات طابع وطني.

وما تقييمك ألداء مجلس 
٢٠١٦؟

٭ أداء املجلس السابق سيئ 
واألعضاء فشلوا في تفعيل 
دورهم الرقابي وال توجد أي 
تشريعات أو قوانني تصب 

في مصلحة املواطن.
وجنــد بعــض أعضــاء 

املبطنة وأعضاء املجلس ال 
حياة ملن تنادي.

ما رأيك في قضية التركيبة 
السكانية، وهل احلكومة جادة 

في حل هذه القضية؟
٭ ال شــك أن هــذه القضية 
شائكة وقدمية جدا وظهرت 

اإلقامات، ولكن مع األســف 
أصبحنــا أضحوكــة لدول 
العالم، فجميع الدول رفضت 
استقبال رعاياها ناهيك عن 
األعمال التخريبية في مدارس 

اإليواء.

كيف تــرى أداء احلكومة 

على السطح وتفاقمت خالل 
أزمة «كورونا» التي تعتبر 
فرصة حقيقية للحكومة حلل 
أزمــة التركيبة الســكانية، 
فهذه األزمــة عاملية وكانت 
احلكومة متلك قانون دولة 
وتأييــدا شــعبيا لتطبيــق 
إجــراءات حازمة ضد جتار 

خالل أزمة كورونا؟
٭ لإلنصــاف، فإنــه فــي 
بداية جائحــة كورونا كان 
أداء احلكومــة جيدا، وأثنى 
عليه جميع املواطنني، وألول 
مرة يصفق أعضاء مجلس 
األمة للحكومــة، حيث إنها 
كانت جادة في مواجهة األمة 

ولكن اكتشفنا أننا كنا نعيش 
في حلم قصير واستيقظنا 
على ارتفاع أســعار السلع 
االستهالكية والغذائية بسبب 
إهمال مراقبة األسعار لدى 
التجارة وبالنســبة  وزارة 
لوزارة الداخلية التي كانت 
ترفــع حظر التجــول ومن 

ثــم تعيــد فــرض احلظــر 
نتيجــة عدم التنســيق مع 
اجلهات املشاركة في فريق 
إدارة األزمة، ومؤخرا رأينا 
اعتداءات واضحة للمساجني 
مــن قبــل منتســبي وزارة 
الداخليــة فهــل يعقــل أن 
تتم هــذا االعتداءات في بلد 
اإلنسانية! إن كرامات الناس 
خط أحمر سواء أكان وافدا 

أو مواطنا.
وكيف ترى تعامل احلكومة 
مــع مشــكلة التعليم خالل 

«كورونا»؟
٭ فــي اجلانــب التعليمي 
والتعليم عن ُبعد، نتساءل 
كيف يســتطيع اآلباء شراء 
األجهــزة اللوحيــة إذا كان 
أكثــر  أبنــاء أو  لديهــم ٣ 
وســط هذا الغــالء، فبعدما 
وفر املواطنون من رواتبهم 
بعــد تأجيل األقســاط أتت 
احلكومة وأخذت كل ما قاموا 
بتوفيره وقامت بتسليم ما 
قام بتوفيره املواطنون إلى 
التاجر عــن طريق األجهزة 
اللوحية املفروضة للتعليم 

عن بعد.
مــا رأيــك فــي تعاطي 
احلكومة واملجلس في القضايا 

اإلسكانية؟
٭ ال توجــد أي حلــول أو 
قــرارات حقيقيــة لألزمــة 
اإلســكانية، فهــل يعقل أن 
تكون هناك مثل هذه األزمة 
في بلد تصل نسبة األراضي 
غير املستقلة والتي تعتبر 
مجــرد صحــراء إلــى ٧٠٪ 
ومــازال الشــباب املتــزوج 
يسكنون وسط منازل آبائهم. 
وإن كانت تتحجج احلكومة 
بالعجــز املالــي، وأنا أدعو 
إلى فرض الضرائب وإزالة 
الدعــوم عن التجــار الذين 
ميتلكــون ١٠ منــازل وأكثر 
أو الكثير من األراضي التي 
ميتلكها هؤالء التجار، فهل 
يعقل أن يكون بدل اإليجار 
للمواطن ١٥٠ دينارا، إذ إنه 
ال توجد أي شقة في الكويت 
تؤجر بهذا املبلغ، وأنا أرى 
أن احلــل يكمــن في حترير 
األراضي وفرض الضرائب 
على التجار، كما أنني على 
يقني بأن احلكومة لو أرادت 
أن تســعى الــى حــل هــذه 
القضية لفعلت وهناك نواب 
فــي مجلس األمة ال يزالون 
يناقشون هذه القضية منذ 
٢٠ ســنة فــي كل مجلــس 
يشــاركون به مــن دون أي 

حلول ترجى.

كلمة أخيــرة توجهها إلى 
ناخبيك في الدائرة األولى؟

٭ نحــن اآلن أمــام مفترق 
طرق، فالفساد مازال يتفشى 
في الدولة واملسؤولية اآلن 
تقع على الناخبني في اختيار 
مــن ميثله في مجلس األمة 
التوفيــق  املقبــل وأمتنــى 
للجميــع وأن ميثــل األمــة 
شــخص على قــدر عال من 

املسؤولية.

مرشح الدائرة األولى علي القطان

مجلس األمة السابق يعمل 
على تصفية حســاباته مع 
خصومــه، والبعض اآلخر 
يعمل ضمــن أجندة معينة 
لتضييع وقت املجلس، ومن 
نتيجة ذلك أننا جند املواطنني 
قد أنهكوا من املســؤوليات 
واألعباء ومن دفع الضرائب 

السيرة الذاتية
٭ بكالوريوس في التربية

٭ دبلوم التخطيط االستراتيجي
٭ دبلوم القيادة اإلدارية

٭ ماجستير إدارة تربوية
٭ دكتوراه إدارة تربوية

٭ عضو في اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان
٭ عضو في جمعية الهالل األحمر الكويتية

٭ كاتب في جريدة «األنباء» الكويتية
٭ عمل في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مستشارا إلدارة البحوث والتخطيط 

مبكتب اإلمناء االجتماعي 
٭ محاضر باملعاهد اخلاصة للعديد من الدورات (اإلدارة - التنمية البشرية)

٭ مستشار التخطيط وضبط اجلودة للبرملان العربي التابع جلامعة الدول العربية 
٭ عمل أستاذا منتدبا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

٭ خــاض انتخــاب مجلس األمة في الدائــرة األولى لعــام ٢٠١٦ وحصل على مركز 
متقدم بعدد ١٦٠٣ أصوات

٭ يشغل حاليا منصب وكيل وزارة مساعد في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

أهنئ صاحب السمو أمير البالد بتوليه مقاليد احلكم وسمو الشيخ مشعل بتوليه منصب والية العهدأعزي نفسي والعالم بوفاة قائد اإلنسانية الشيخ صباح األحمد.. كان له دور بارز في املنطقة
كنا نتميز بحرية الرأي والتعبير إقليميًا ونفتقدها اآلن بعد إقرار القوانني املقيدة للحرياتكيف يعمل املواطن إذا لم تتح له الفرصة بأن ميارس العمل حسب اختصاصه أو مؤهله؟

التركيبة السكانية قضية شائكة وقدمية جدًا وظهرت على السطح وتفاقمت خالل أزمة «كورونا» التي كانت فرصة حقيقية للحل
نعيش وسط فساد إداري ومالي بسبب احلكومات املتعاقبة التي فشلت في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل

الشباب يعاني من ارتفاع اإليجارات فاحلكومة فشلت في حل مشكلة السكن.. وال ترقى ألن تكون ذات طابع وطني
العمل على حترير األراضي الفضاء احلل األمثل للقضاء على قضية انتظار املواطن لطوابير الرعاية السكنية

استيقظنا في «كورونا» على ارتفاع أسعار السلع االستهالكية والغذائية بسبب إهمال مراقبة األسعار لدى وزارة التجارة

احلكومة كانت جادة في مواجهة أزمة كورونا منذ بدايتها ولكن اكتشفنا بعد فترة أننا كنا نعيش في حلم قصير 
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

على ثقة بأن الشعب تعلم الدرس جيدًا وأخذ العبرة مما حدث في املجلس السابق وأنه سيحدث التغيير املطلوب إلصالح املؤسسة التشريعية

القطاع اخلاص في الكويت قادر على بناء املدن السكنية  لتقليل طوابير انتظار السكن احلكومي وحّل مشاكل املواطنني

ضرورة مشاركة الناخبني بالعملية االنتخابية مع أخذ كل احتياطات السالمة واإلجراءات الصحية والتعاون البناء مع اجلهات الصحية في البالد

عدد طلبات اإلسـكان يقارب الـ ١٠٠ ألف والتوزيع السنوي الفعلي في حدود الـ ٢٠٠٠ وحدة سكنية فقط
إنعاش االقتصاد يكون من خالل السماح للقطاع اخلاص  باملساهمة في حّل القضية اإلسكانية لتسريع تسليم البيوت للمواطنني

اخلامس من ديسمبر املقبل هو طوق النجاة للعمل البرملاني الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في مجلس ٢٠١٦ بحسب املراقبني

أحمد مطيع: الكويتيون يتطلعون ألن يكون العهد اجلديد
عهد إصالح وتنمية وقضاء على الفساد واملفسدين

أكد مرشــح الدائرة اخلامسة النائب 
السابق أحمد مطيع العازمي أن التغيير 
املنشود في انتخابات مجلس األمة املزمع 
عقدها في اخلامس من ديسمبر القادم هو 
طوق جناة العمل البرملاني الكويتي الذي 
تراجع إلى أدنى مستوياته في مجلس ٢٠١٦ 
الذي أكده العديد من املراقبني وأوضحته 
استطالعات الرأي املختلفة وبينته حالة 
عدم الرضا عــن أداء املجلس الذي لم 
يرتق إلى الطموحات واآلمال املنشودة.

وأضاف د.أحمــد مطيع العازمي أن 
الكويت متر بعهد جديد بقيادة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح وولي عهده األمني الشيخ 
مشــعل األحمد اجلابــر الصباح، وأن 
الكويتيني بجميع انتماءاتهم وتوجهاتهم 
يتطلعون ألن يكون هذا العهد عهد إصالح 
وتنمية وقضاء على الفساد واملفسدين 
استكماال ملسيرة اإلصالح والتنمية التي 
أرسى دعائمها سمو األمير الراحل الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح، طيب اهللا 
ثراه.

وقال د.مطيع إن أهم ركائز اإلصالح 
والبناء والتنمية تبدأ من حسن اختيار 
القادم  الناخبني ملمثليهم مبجلس األمة 
وهذه املسؤولية ملقاة على عاتق الشعب 
الكويتي، مؤكدا في الوقت نفســه أنه 
على ثقة بــأن الشــعب الكويتي تعلم 
الدرس جيدا وأخذ العبرة ما حدث في 
املجلس الســابق وأنه سيحدث التغيير 

التشريعية  املطلوب إلصالح املؤسسة 
في البرملان، وذلك عبر اختياره ملمثليه 
األكفاء للبرملان املقبل. وأكد املرشح أحمد 
مطيع العازمي ضرورة مشاركة الناخبني 
بالعملية االنتخابية مع أخذ كل احتياطات 
السالمة واإلجراءات الصحية والتعاون 
البناء مع اجلهات الصحية في البالد التي 
أعدت العدة لتأمني االنتخابات وضمان 
سالمة اجلميع حفظ اهللا الكويت وشعبها 

من كل مكروه.

مرشح الدائرة اخلامسة أكد أن أهم ركائز اإلصالح والبناء والتنمية تبدأ من حسن اختيار الناخبني ملمثليهم مبجلس األمة

مرشح الدائرة اخلامسة النائب السابق أحمد مطيع العازمي

جمال الساير: كثيرون وضعتهم الظروف
في موقع القيادة السياسية وال ميلكون احلصافة

قال مرشح الدائرة الثانية 
جمال الساير إن كثيرا ممن 
عملوا في احلقل السياسي 
الوطنــي يدركون أن هناك 
الكثيريــن ممــن وضعتهم 
أو  أو الصــدف  الظــروف 
املهــارات الشــخصية فــي 
موقع قيادة عمل السياسي 
الوطني، وأن الكثيرين منهم 
لألسف ال ميلكون ما يسمى 
باحلصافة السياســية وال 
السياسية،  فقه األولويات 
وال حتــى يعرفــون معنى 
املثل الشعبي (من أجل عني 
تكرم ألف عني) سياســيا، 
بل أكثر من ذلك هم أحيانا 
كثيرة ما يخلطون بني املبدأ 
السياسي واملوقف السياسي 
ويحرقــون مــن أعمارهــم 
ومــن أعمار الشــعب الذي 
يقــف خلفهم راكنــا همته 
فــي مواقــف التيــارات أو 
الشخصيات الوطنية لثمان 
سنني عجاف أخرى.. أو أكثر 

من ذلك بكثير!
الســاير فــي  وأضــاف 

ال يصيــب اجلهــالء وإمنا 
يصيب العارفني، من املثقفني 
سياســيا واملجيدين للغة 

حسابات أخرى ال يصح أن 
يقترب من مضاربها حاملي 
راية األوطان، وينأى عنها 
كل حر شريف، األمر الذي 
يجب أال يغيب عن بال وعقل 
متخذي هذه املواقف املبهمة 
والغامضة، والتي ال تنم عن 
شيء ميكن للعقالء من بني 
البشر رصده وفهمه في حقل 

حسن النية!
وتابــع: كمــا إنــه مــن 
املعــروف أيضــا أن ميدان 
السياسة يحتاج من الدهاء 
واحلنكة ما يفوق حاجات 
مياديــن املعــارك والقتال، 
وغالبا ما يكون هذا الدهاء 
سببا رئيســيا في حتقيق 
النصر أو الهزمية، إن الدهاء 
واحلصافــة السياســية ال 
ميكن أن ميلكه من ال يعتبر 
اآلخرين أشد ذكاء وفطنة 
منــه، إن هــذا التحوط من 
الفطنة والدراية باآلخرين 
هو مصنــع الدهاء ومعقل 
احلصافة، وهو بداية طريق 

احلكمة.. البعيد.

األرقام والقوانني والتواريخ 
وميلكــون  والوقائــع، 
الكثير من احلجة واملنطق 
والوطنية أيضا وبال شك!، 
لكنهــم يفاجئــون اجلميع 
بعدم القــدرة على تخطي 
موقف بديهي ال يســتحق 
العقــول املتميزة  من هذه 
عــن غيرها مبــا مكنها من 
القيادة والتأثير في الناس 
ســوى حملة تفكير عابرة، 
إال أن أعــراض هذا املرض 
العضــال تنســج خيوطها 
علــى عقولهــم وقلوبهــم، 
فيتخــذون مــن املواقف ما 
ال حتقق محصلتها ســوى 
الضرر البليغ مقابل أرباح 
سياسية هزيلة وقليلة، ال 
تكاد ترى بالعقل وال بالعني 

قطعا!
وقال إنه معلوم للعارفني 
أن هكذا مواقف ال يقدم عليها 
أي عاقــل إال بدوافــع غير 
مطروحة على طاولة البحث 
واحلــوار، قد يكون أحدها 
العناد، او اخلصومة، أو أي 

 مرشح الدائرة الثانية أكد أن ميدان السياسة يحتاج للحنكة والدراية

مرشح الدائرة الثانية جمال الساير

تصريح صحافي إن مرض 
قلة احلصافة وهو نقص في 
املناعة املكتســبة سياسيا 

حمد العبيد: ضرورة إشراك القطاع اخلاص في إنشاء
املدن اإلسكانية..  ومدينة صباح األحمد البحرية خير مثال

قال مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد 
إن املواطن ينتظر ١٧ عاما حتى يتسلم 
بيته احلكومي، مبينا أنه لو مت إيجار شقة 
حلني انتظار البيت احلكومي خالل ١٧ 

عاما فسوف ندفع مبالغ طائلة.
وأضاف فــي تصريح صحافي انه 
عند معاجلة قضية اإلســكان فهي في 
األساس معادلة، موضحا ان عدد طلبات 
اإلســـكان يقارب الـــ ١٠٠ ألف طلب 
إسكاني، والتوزيع السنوي الفعلي في 
حدود الـ ٢٠٠٠ وحدة سكنية، كمــا أن 
عدد الطلبات اجلديـــدة ما بني ٣ آالف 

و٣ آالف و٥٠٠ طلب.
وشــرح انه مع هذه املعادلة فإنه ال 
توجد معاجلة بل إن الطلبات اإلسكانية 
تزيد وال تقل، مؤكدا أنه من املناسب أن 
يكون توزيع األراضي الســكنية أكثر 
من التوزيعــات التي توزعها احلكومة، 
فإننا نكون بعد فترة ماضني في االجتاه 

الصحيح.
وشدد على ضرورة إشراك القطاع 
اخلاص بسعر محدد وبالضوابط املتمثلة 
في شركات مساهمة ويضمن لي كمواطن 
أال ترتفع أسعار األراضي، الفتا إلى أن 

القطاع اخلــاص في الكويت قادر على 
السكنية، مستشهدا مبدينة  املدن  بناء 

صباح األحمد البحرية.
وقال إن إشراك القطاع اخلاص يؤدي 
إلى إنعاش االقتصاد الوطني ويساهم 
للمواطنني،  البيوت  في تسريع تسليم 
مشيرا إلى أن السكن العمودي ال يوجد 
عليه إقبال، مستدركا: «توجد عندي فكرة 
من املمكن االستفادة منها داخل املناطق 
الداخلية واملأهولة بالسكان، فإن املواطن 
بدال من أن يؤجر مبلغ ٥٠٠ أو ٦٠٠ دينار، 
فماذا مينع الدولة أن تقوم بإنشاء مجمع 

سكني داخل املناطق السكنية.
وتابــع: «أن تنشــئ الدولة حوالي
١٠ عمارات تكون طولية مشتملة على 
حدائق ومصافط، وأقول للمواطن الذي 
يريد أن يسكن في هذا السكن إلى حني 
تسلم البيت احلكومي ويساهم املواطن 
مبائة دينار في مقابل أال تدفع احلكومة 
الـ ١٥٠ دينارا بدل اإليجار، على أن تكون 
هذه املائة دينار تشــغيلية لهذا املرفق 
ونكون قــد عاجلنا جزءا من االنتظار، 
كما أنه في هذه احلالة يكون الســكن 

العمودي مقبوال ولفترة مؤقتة».

مرشح الدائرة الثالثة دعا إلى إنشاء مجمع سكني عمودي مؤقت

مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد

الفقعان: الهدر احلكومي وضعف الرقابة 
أديا إلى جتاوز اخلطوط احلمراء

استــــغرب مرشــح 
الدائــرة األولــى مروان 
الفقعــان كميــة الهــدر 
الدولة،  في مؤسســات 
الدنانير  مذكرا مباليني 
فــي قضايــا عــدة بهــا 
الســرقات والفساد  من 
املالي التي أثقلت كاهل 
امليزانية العامة للدولة، 
ما أدى الى اتخاذ قرارات 
نرفضها جملة وتفصيال 
وقد متس جيب املواطنني 
من ذوي الدخل احملدود، 
ومستغال املناسبة لدعوة 
اجلميع لتغليب مصلحة 
الكويــت العامة في ظل 
الظروف التــي منر بها 
أزمــة كورونــا  جــراء 
(كوفيدـ١٩) وما نتج عنها 
من عجز فــي امليزانية، 
حيث ســجلت ميزانية 
الكويت في ٥ ســنوات 

عجوزات مالية ضخمة بلغت ٢٢٫٧ مليار 
دينار خالل السنوات املالية املتعاقبة من 
٢٠١٥/٢٠١٤ حتــى ٢٠١٩/٢٠١٨، وقد تبدو 
تلك األرقام للعجز متواضعة إال انه في 
حال اضافة العجز املقدر للموازنة خالل 
السنة املالية احلالية واملقبلة البالغ ٨٫٢ 
و٩٫٢ مليارات دينار على التوالي سيصل 
العجز املالي للكويت في ٧ ســنوات الى 

٤٠ مليار دينار.
ودعــا لوضــع آلية محــددة حتد من 
املصروفات احلكومية من خالل الرقابة 
والتدقيــق علــى مصروفــات الضيافــة 
واحلفالت واملهمات الرسمية والتدريب 
باخلارج والصحف والنشرات وغيرها من 

املصروفات احلكومية، ووضع سقف لهذه 
املصروفات بحد ســنوي بحيث ال ميكن 
ألي وزارة من الوزارات جتاوز الســقف 

احملدد لها سنويا.
وشـــــدد علــى وضع جهــاز تدقيق 
مــــــصروفات داخلي يتبــع لكل وزارة 
ملــــــنع من تســول له نفســه املســاس 
مبــــــيزانية ومقدرات الدولــة، معتبرا 
هذه الطريقة األجنع في مواجهة الهدر، 
مختتما كالمه بدعوة احلكومة واملجلس 
القادمــني بضــرورة التعاضد والتكاتف 
للوقوف بوجه كل سارق أو مرتش، وما 
أكثرهم في هذه الظروف العصيبة على 

حد تعبيره.

مرشح الدائرة األولى مروان الفقعان

مرشح الدائرة األولى  استغرب التوجه للمساس بجيوب املواطنني

ميدان السياسة يحتاج من الدهاء واحلنكة ما يفوق حاجات ميادين املعارك والقتال
مرض قلة احلصافة وهو نقص في املناعة املكتسبة سياسيًا ال يصيب اجلهالء

بل العارفني من املثقفني سياسيًا واملجيدين للغة األرقام والقوانني والتواريخ والوقائع

ملشاهدة الڤيديو
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

كامل العوضي: قضية توظيف الكويتيني وإنصاف أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة على رأس أولوياتي

مرشح الدائرة األولى استغرب أن يكون هناك ١٠٠ ألف وافد يعملون في القطاع احلكومي مقابل ١٧ ألف كويتي يبحثون عن العمل

قال مرشح الدائرة األولى النائب السابق كامل العوضي 
إنه تقدم بـ ٤٦ اقتراحا بقانون منها ما هو بشأن التأمني 
الصحي للمتقاعدين (عافية) وشركة العمالة املنزلية، وفرض 
الرسوم على حتويالت الوافدين وجترمي استخدام عمالة 
دون احلاجة لها وهي جتــارة اإلقامات، وتعيني متحدث 

رسمي للحكومة وهو ما مت األخذ به اآلن.
وأضاف العوضي، في تصريح صحافي، ان الناخبني 
بيدهم القرار واالتفاق على مرشحني يتوسمون فيهم اخلير، 
مشددا على ضرورة مشاركة اجلميع في هذه االنتخابات 
الختيار نواب بهم اخلير، فالكرة في ملعب الشعب اآلن.

وقال انه ال يوعد بل ينفــذ، ويعد القانون، الفتا إلى 
أنه أول من اقترح قانون فرض رســوم على حتويالت 
الوافدين، الفتا إلى أنهم يحولون ما يقارب الـ ٤ ونصف 
املليار دينار مبا يدخل في خزانة الدولة ٢٢٥ مليونا سنويا، 

مضيفا أنه أول نائب يطالب بتطبيق التوقيت الصيفي.
وبشأن توظيف الكويتيني، قال العوضي ان الكويت ديرة 
اخلير التي متد أيديها جلميع الدول، كيف يكون أبناؤها 
في انتظار وظائف ولم يجدوا؟ مبينا أن هذه القضية لم 

تعد تتحمل التأجيل، مســتغربا أن يكون هناك ١٠٠ ألف 
وافد يعملون حاليا في القطاع احلكومي و٤٪ فقط نسبة 
الكويتيــني العاملني في القطاع اخلاص، وفي املقابل جند 
أن ١٧ ألف كويتي يبحثون عن العمل وهناك أكثر من ٢٢ 

ألف خريج سنويا والرقم في تزايد.
وشدد على ضرورة إيجاد طريقة جديدة حلل مشاكل 
الكويت، متعهدا بأن تكون قضية التوظيف قضيته األولى 
وأنه سيعمل على خلق واقع ومستقبل أفضل ألبناء الكويت.
واســتغرب العوضي تعيني املوظف الكويتي بالقطاع 
النفطــي وفق نظام العقود واألجنبــي يتم تعيينه وذلك 
من أجل توفير البدالت التي يتقاضاها الكويتي، كما أنه 
لألسف هناك سهولة في إنهاء خدمات املوظف الكويتي.

وتعهد العوضي حال وصوله إلى مجلس األمة القادم ٢٠٢٠ 
بدعم ورقة قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل 
التقدم مبشروع قانون لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ملعاجلة أوضاع أصحاب هذه املشــروعات املتضررة من 
جائحة كورونا، سواء باستثناء من قبل الصندوق الوطني 

والبنك الصناعي أو البنوك األخرى.

وقال انه سيتقدم بتعديل قانون الصندوق الوطني وإعادة 
اســتقالليته وفصله عن تبعية وزير التجارة والصناعة 
وتعديل بند التعثر في القانون، وسيطالب بتشكيل هيئة 
عليا تشرف على املشروعات الصغيرة واملتوسطة وتكون 
مهمتها العمل على حتسني وتطوير بيئة األعمال والدعومات 
املخصصة لهذه املشروعات وتكون تبعيتها مباشرة لسمو 

رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أنه يتعهد بااللتزام التام مبراقبة تطبيق كل 
القوانني والقرارات اخلاصة باملشروعات الصغيرة واملتوسطة 
على وجه السرعة من املناقصات والشراء املباشر واملمارسات 
واجلمعيات وغيرها، فضال عــن تعديل نظام التأمينات 
االجتماعية لتحفيز شريحة املسجلني على الباب اخلامس، 
باإلضافة إلى املطالبة مبضاعفة دعم العمالة للمسجلني على 
الباب اخلامس وحترير األراضي الصناعية والزراعية على 

وجه السرعة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وأكد دعمه ألي قضية مســتجدة تخدم املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، متعهدا بأن تكون هذه املطالبات على 
رأس أولوياته خالل فترة شغله عضوية مجلس األمة ٢٠٢٠.

الناخبون بيدهم القرار واالتفاق على مرشحني يتوسمون فيهم اخلير وضرورة مشاركة اجلميع في هذه االنتخابات الختيار األنسب
ضرورة مضاعفة دعم العمالة للمسجلني على الباب اخلامس وحترير األراضي الصناعية والزراعية على وجه السرعة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة
كيف يتم تعيني املوظف الكويتي بالقطاع النفطي وفق نظام العقود واألجنبي يتم تعيينه من أجل توفير البدالت التي يتقاضاها املواطن؟

مرشح الدائرة األولى النائب السابق كامل العوضي

وليد الغامن: قضية الرعاية السكنية من أهم األولويات
 وعلى احلكومة حترير األراضي الفضاء من االحتكار

أكد مرشح الدائرة الثالثة وليد الغامن أن قضية احلصول 
على مســكن الئق أحد أهم أولويــات املواطنني، مبينا أن 
احلصول على هذا املسكن يوفر للمواطن االستقرار ويكفيه 

العديد من األعباء املالية وعلى رأسها اإليجار.
وبني الغامن أن أســعار األراضي واملساكن في الكويت 
ارتفعت بشــكل جنوني يفوق قدرة املواطن على التملك 
وذلك لشح األراضي السكنية بسبب احتكارها، باإلضافة 
إلى عدم قدرة املؤسسة العامة للرعاية السكنية على مواكبة 

النمو املتسارع في أعداد الطلبات اإلسكانية.
وأوضح أن فترة االنتظار للحصول على مسكن أصبحت 
تتراوح بني ١٥و٢٠ ســنة، وهي فترة تعد طويلة جدا بكل 
املقاييس وفيها تضيع أفضل فترة من عمر الشاب الكويتي.

وبني أن معدل راتب الزوج والزوجة الكويتيني مجتمعني 
يبلغ في حدود ٣٠٠٠ دك شــهريا (ما يعادل ٣٦ ألف دك 
ســنويا)، شارحا أنه إذا كان سعر أي منزل جديد اليوم ال 
يقل عن ٤٠٠ ألف دينار، فإن سعر املنزل إلى دخل الزوج 

والزوجة يعادل حوالي ١١ ضعف الدخل السنوي لهما.
وقال إن عدد الطلبات اإلسكانية القائمة في الكويت حسب 
آخر إحصاء يبلــغ ٩١ ألف طلب، مقابل ١٠٣ آالف طلب مت 
توزيعها بني ١٩٩٣ و٢٠١٩ أي أنه إذا استمر الوضع كما هو 
عليه سيستمر معدل احلصول على سكن أكثر من ٢٠ سنة. 
وأكد أن هناك خلال كبيرا في منظومة الرعاية السكنية 
في الكويت، وهي أن الدولة هي املطور واملخطط واملمول 

واملانح للوحدات السكنية، الفتا إلى أن هذا األمر كان ممكنا 
في كويت اخلمسينيات والستينيات والسبعينيات عندما 
كان عدد السكان قليال وهناك وفرة في األراضي وامليزانية 

على عكس الوضع اليوم.
وقال إنه بناء على ذلك أصبحت اليوم لدينا تشــوهات 
كبيرة في القطاع السكني، خصوصا مع عدم تفعيل قانون 
رسوم األراضي بشكل صحيح، كما بدأت مناطق السكن 
اخلاص تتحول مناطق عمارات اســتثمارية بسبب الطلب 

الكبير على شقق اإليجار.
ولفت إلى أن هناك جهودا مشكورة لتسليم حوالي ٤٠ 
ألف قسيمة للمواطنني (في املطالع وجنوب سعد العبداهللا 
وغيرها) خالل الثالث ســنوات القادمة، ولكن دخول هذا 
العدد دفعة واحدة وبطرق متويل وبناء تقليدية، سيتسبب 
في ظهور مواطن اخللل احلالية (وهي صعوبة متويل بنك 
االئتمان في ظل عجز املوازنة، وارتفاع أسعار البناء بسبب 

العمالة واملواد).
وشدد على ضرورة أن يتحول دور الدولة الرئيسي إلى 
تنظيم القطاع وحترير األراضي، ألن الدولة هي مستودع 
األراضي وتســتطيع إقرار التشــريعات والنظم املناسبة 
وتفعيل دور البنوك للتمويــل وذلك لتدور عجلة القطاع 

السكني اليوم.
وقال إنه باإلمكان التعاون مع مطوري القطاع اخلاص 
واملعماريني الكويتيني (والذي جتاوزت سمعة بعضهم خارج 

حدود الوطن) لطرح مناذج سكن عصرية وعملية وبتكاليف 
معقولة. وتدخل البنوك الكويتية لتقدمي التمويل وبضمان 
احلكومة للمسكن األول للمواطن، ضاربا مثاال بأنه، ميكن 
تطوير أحياء سكنية مبساحات قسائم مالئمة الحتياجات 
األسرة بحيث تتم االستفادة من مساحات األراضي خلدمة 
أكبر شريحة ممكنة، ويتم تصميمها مع أفضل املصممني 

احملليني وتشمل تلك األحياء ارتدادات واسعة وحدائق.
كما ميكن االســتفادة من األراضــي الداخلية القريبة 
واململوكة للدولة ببناء مجمعات سكنية «عمودية» وتشمل 
جميع اخلدمات واملرافق، مثل األراضي الفضاء في منطقة 
الصوابر وأم صدة، وميكن االستعانة بشركات لها خبرات 
في هذا املجال من خارج الكويت (كوريا اجلنوبية، الصني، 
تركيا)، كما يجب أن تشــجع الدولة االستفادة من تقنيات 
البناء احلديثة التي توفر املال والوقت وتقلص أعداد العمالة.

وذكر الغامن أن حل األزمة اإلسكانية في الكويت يكون من 
خالل تنظيم السوق وإقرار التشريعات واحللول الواقعية 
والتفكير خارج الصندوق، مبينا أنه سينتج عن ذلك توفير 
منتجات سكنية متعددة وذات جودة عالية من ڤلل جاهزة، 

وشقق فاخرة، وأرض وقرض، أو قرض فقط).
وأضاف أنه سينتج كذلك توفير تلك املنتجات خالل فترة 
وجيزة من تقدمي الطلبات، كما سيسهم ذلك في توفير وظائف 
جديدة عبر شركات التطوير العقاري وشركات تقنية البناء 
احلديثة، وأيضا احلفاظ على مدخرات املواطنني وأوقاتهم.

مرشح الدائرة الثالثة أكد ضرورة التعاون مع مطوري القطاع اخلاص واملعماريني الكويتيني

مرشح الدائرة الثالثة وليد الغامن

هنوف املنيفي: بعد استشارة عزوتي 
واألصدقاء قررت عدم خوض االنتخابات

الدائرة  أعلنت مرشحة 
املنيفــي  الثالثــة هنــوف 
الترشــح  انســحابها مــن 
النتخابــات مجلــس األمة 
٢٠٢٠. وقالــت املنيفــي في 
بيان صحافي أصدرته «إن 
أريد إال اإلصالح ما استطعت 
وما توفيقي إال باهللا عليه 
أنيــب»،  وإليــه  توكلــت 
مضيفة: «أتقدم إلى الشعب 
الكــرمي  الوفــي  الكويتــي 
التحيات وبأســمى  بأجمل 
آيات الشكر والعرفان على 
مواقفهم الوطنية املشــرفة 
جتاه وطننــا العزيز، تلك 
املواقف التي توارثناها أبا 
عن جد بالتماسك والتعاضد 
للحفاظ على استقرار وأمن 
الكويــت». وأضافت: «وال 
يخفــى علــى اجلميع أنني 

قمت بترشــيح نفســي خلــوض االنتخابات 
احلاليــة نظرا لألوضاع املؤســفة التي نراها 
علــى واقعنا االقتصادي والتعليمي والثقافي 
والصحي واالجتماعي وغيرها من األمور التي 
يجــب عدم الســكوت عنها والتــي نطمح الى 
تطويرها للحفاظ على العيش الكرمي للمواطن 
والشرفاء من املقيمني، وال أمتنى أن أسهب في 
الشــجون التي نلمسها كمواطنني نخاف على 
مصالــح الدولة وكيانها بشــكل عام، ونطمح 
دائما الى التطوير الذي تتبناه سواعد شبابنا 
الواعد، والذين يحتاجون فقط الدعم واملساندة 

والثقة بهم». وبينت أنه «وبعد االستشارة من 
سندي وعزوتي عائلتي واألصدقاء والداعمني 
قررت عدم خوض هذه االنتخابات، وانني على 
استعداد خلدمة الكويت وأهل الكويت الطيبني 
مــن أي موقع، متمنية كل اخلير للجميع. وإذ 
أنتهز الفرصة ألتقدم بالشكر اجلزيل إلى كل من 
دعمني معنويا وقدم لي االستشارة والنصيحة، 
فإنني أدعو الشــعب الكويتي بحسن اختيار 
ممثليهم ليعــود باخلير واألمن واالســتقرار 
لوطننا العزيز». حفظ اهللا الكويت وشــعبها 

من كل مكروه.

مرشحة الدائرة الثالثة هنوف املنيفي

املطوع: قرارات وزارة الصحة حول «كورونا»
 يشوبها الكثير من التخبط والعشوائية

استنكر مرشــح الدائرة 
الثانيــة املستشــار فاضل 
هــالل املطــوع قــرار وقف 
الســفر من وإلــى ٣٢ دولة 
بســبب «كورونــا»، مؤكدا 
أن القرار رمبا يكون صائبا 
لو أنــه منع هؤالء القادمني 
مــن تلك الدول ســواء أكان 
الترانزيت أو  عــن طريــق 
القــدوم املباشــر، مبينا أن 
الســماح لهم بالدخول عن 
طريــق الترانزيت ومنعهم 
من الدخول املباشــر يعتبر 
تخبطا من قبل وزارة الصحة 
وعلى رأسهم وزيرهم الذي 
ينبغي عليه االستقالة وترك 
املنصب ملن يستحقه، على 

حد تعبيره.
القــرار بدخول  وأكد أن 
رعايا الدول الـ ٣٢ عن طريق 
الترانزيت شجع السياحة في 
دول شــقيقة مثل دبي التي 
اســتقبلت أكثــر من نصف 
مليون مقيم في الكويت في 
فنادقها التي جنت من ورائهم 
املاليني ومن خــالل اإلقامة 

كبيرة من خالله، متســائال 
أال ميكن لهؤالء أن ينشروا 
الوباء في دبي؟ أم أننا نخاف 
على شعبنا أكثر مما تخاف 

حني يستقبل الوزير أطباء 
بأجر شهري أضعاف أضعاف 
رواتب األطباء العاملني لديه 
وهم اآلن عالقون في اخلارج.
واختتم تصريحه قائال 
«األجدر بك يا وزير الصحة 
اخلــروج للعيان فــي لقاء 
تلفزيوني توضح للشعب 
للــدواء،  طريقــة اختيارك 
وكيفيــة التقصــي عنه من 
قبلكم ملعرفة نتائجه وعدم 
وجود آثار سلبية له، فمعظم 
الشعب الكويتي يرفض هذا 
الدواء لعدم وجود تطمينات 
حكومية، كما أنه ينبغي أن 
توضح للشعب تكلفة الدواء 
على ميزانية الدولة، فالشعب 
الكويتي شــريك في اتخاذ 
القــرارات املصيرية، وتبني 
لهم أنــك ســتكون أول من 
يجرب الدواء كونك واثقا به 
ويكون أخذك للقاح مصورا 
على الهواء مباشــرة فبذلك 
يطمئن الشعب الكويتي بأنه 
آمن ويوقف اإلشاعات التي 

تثار في هذا املوضوع».

دبي علــى شــعبها؟ مؤكدا 
أن هناك خلــال واضحا في 

التعامل مع األزمة.
وطالــب احلكومة بعدم 
االجنــراف وراء تخطيــط 
رجــل واحــد، الفتــا إلى أن 
قرارات الوزير مع االحترام 
الشديد له يشــوبها الكثير 
مــن التخبط والعشــوائية 
وتوصياتــه يجب أال تؤخذ 
باحلسبان، «فاألجدر بنا أن 
نحجر هؤالء مؤسساتيا في 
فنادقنا لتستفيد الدولة من 
خالل تشــغيل الفنادق من 
أمــوال وافديها بــدل من أن 

تذهب الى دول أخرى».
إلــى  احلكومــة  ودعــا 
ضــرورة اســتثناء بعــض 
اجلهات من الدول احملظورة 
مثــل األطبــاء واملعلمــني 
فنحن في أشــد احلاجة لهم 
فــي بدايــة العام الدراســي 
اجلديد، خاصــة بعد إعالن 
وزارة التربيــة نقصا حادا 
في عدد معلميها، مستغربا 
منع األطباء من الدخول في 

مرشح الدائرة الثانية  دعا إلى االستفادة من حجر القادمني مؤسساتياً لتشغيل فنادق الكويت بدالً من دول مجاورة

مرشح الدائرة الثانية املستشار فاضل املطوع

علــى أراضيها ١٤ يوما قبل 
املجــيء للكويت، باإلضافة 
إلــى فحص الـــ (pcr) الذي 
تأخــذ حكومة دبــي مبالغ 
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ما رأيت شيطانًا في حياتي 

كان اجلاحظ واقفا أمام بيته، فمرت قربه امرأة 
حسناء فابتسمت له، وقالت: لي إليك حاجة.

فقال اجلاحظ: وما حاجتك؟
قالت: أريد أن تذهب معي.

قال: إلى أين؟
قالت اتبعني دون سؤال.

فتبعها اجلاحظ الى أن وصال الى دكان صائغ، 
وهناك قالت املرأة للصائغ: مثل هذا! ثم انصرفت.
عندئذ سأل اجلاحظ الصائغ عن معنى ما قالته 
أتتني  لقد  يا سيدي!  له: ال مؤاخذة  املرأة، فقال 
املرأة بخامت، وطلبت مني أن أنقش عليه صورة 
شيطان، فقلت لها: ما رأيت شيطانا في حياتي، 

فأتت بك الى هنا لظنها أنك تشبهه.
من الكراريس التي قدمتها إلّي

الطعام، فجاءته بطبق  أمه  طلب اجلاحظ من 
عليه كراريس.

فقال لها: ما هذا؟
قالت: هذا الذي جتيء به.

فاغتم وخرج من البيت، فرآه صديق له فسأله: 
ما شأنك؟

الطعام، ثم  اليه  بيته وقرب  فأخبره، فأدخله 
أعطاه خمسني دينارا. ثم ذهب الى السوق واشترى 
الدقيق وغيره وحمله الى البيت، فأنكرت األم ذلك 

وقالت: من أين لك هذا؟
قال: من الكراريس التي قدمتها إلّي.

أبوظبي

جوي هاني

الساعة وتطورها

الساعة آلة لقياس الزمن، والزمن مرتبط بالتقومي، 
والتقومي مرتبط بالفلك، وهذا مرتبط بحركة الشمس 
والقمر. وقد اتخذ االنسان القمر أساسا لقياس الزمن 
به واتخذ الشهر أساسا لهذا القياس ولهذا كان التقومي 
األول قمريا ولهذا كانت السنة على اثني عشر شهرا 
قمريا. بينما اتخذت الزراعة أساسا للتقومي وكانت 
الشمس أساسا له. وكان املصريون في عام ٢٧٠٠ ق.م 
يستخدمون الشمس آلالف السنني باستخدامها في 
تقوميهم. وقد اعتمد الظل ليتبني به االنسان ارتفاع 

الشمس في مختلف أوقات السنة وفصولها.
القائم على األرض  الوتر  وكانوا يعتمدون ظل 

في منتصف اليوم وفي أوقات مختلفة من السنة.
وكان الكلدانيون اول من ادرك ان طول ظل االنسان 
او قصره يعتمد على حركة الشمس وموقعها واخذت 
الشعوب املجاورة لهم كاآلشوريني والفينيقيني والفرس 

ثم انتقلت الى املصرين.
ويرجع تاريخ املزولة او الساعة الظلية الى ٣٥٠٠ ق.م 
وبطول الظل كان يقاس الزمن في النهار. اما اليونانيون 
فقد انشأوا املزاول وقد صنع ابولونيوس برغا عام 
٢٥٠ ق.م ساعة نصف كروية سجلت عليها خطوط 
دقيقة كما اصطنع بطليموس ساعة شمسية ظلية.

وقد أولى العرب اهتماما كبيرا باملزاول فزادوا في 
أنواعها واشكالها كما بسطوا تصاميمها.

وقد انشأ ابواحلسن التلمساني في مطلع القرن 
للميالد خطوطا للساعة على سطوح  الثالث عشر 
اسطوانية ومخروطية. وملا كانت الساعة الشمسية ال 
تنفع في الليل او في الفصل الغائم لذا جاءت الساعة 

املائية لتسجل الوقت عندما حتجب الشمس.
والساعة املائية على أنواع فمنها ما يتدفق ماؤها 
خلارج الوعاء او ساعة يتدفق ماؤها لوعاء آخر او 
او ساعة  التدفق ذات عجلة غرافة  ساعة مستمرة 
اسطوانية ذات حجرات. وقبل ١٥٠٠ ق.م كان املصريون 
والبابليون يستخدمون ساعة مائية ذات سيالن متدفق 
من وعاء فخاري ومن ثقب في جانبه بقرب القاعدة.

ووجدت الساعة املائية في الصني في القرن السابع 
قبل امليالد بعد ان انتقلت اليها من بالد وادي الرافدين 
للهند كما عرفتها اليونان في القرن اخلامس قبل امليالد.

لادجلاسموا

الوديعرررا

اتناكمياول

لااودسعكدث

سللرطعببةع

اامسيبوعيب

ئهـطلممراما

قترارردطلن

طبمحييافاس

راافحرءةسر

قلئملاحملا

ظاونفسلااب

١ - جدار - ظاهر، ٢ - نترك - حرف عطف - أزور 
(معكوسة)، ٣ - شاعر عباسي - مرض صدري، ٤ 
- للتفسير - مهاجم، ٥ - عكس الصعب، ٦ - مقدام 
(معكوسة) - متشابهان، ٧ - خاصتي (معكوسة) - غزال 
- والد، ٨ - يرشد (معكوسة) - من احلواس - للتفسير، 
٩ - دعاء - هواء شديد، ١٠ - دولة أوروبية مت تقسيمها.

الثعبان
االبتهاالت

الوديع
الساملية
سراب

ورود
مراكب
طرق

سريع
وئام

املطر
مكان

سالحف
مالحم
مريح

سدو
مرير
عطر

السائق
رداء

عاطفة
السفن
اجلدال

١ - اسم علم مؤنث - لقياس املسافات، ٢ - يظهر 
(معكوسة) - عكس االبتعاد، ٣ - قفز (معكوسة) - 
يومي اآلتي (معكوسة)، ٤ - نعلن - أصل، ٥ - قفز 
(معكوسة) - يستفسر، ٦ - عكس خلفه - متشابهان، 
٧ - مريض - في الديك، ٨ - من األطراف - تغتاب 
- متشابهان، ٩ - وسع - متشابهة، ١٠ - القناديل.

أفقياً: عموديًا:
١ - سور - بادي، ٢ - ندع - ثم - افد (معكوسة)، ٣ - أبو 
نواس - سل، ٤ - أي - مقتحم، ٥ - الهني، ٦ - همام 
(معكوسة) - م م، ٧ - لي (معكوسة) - رمي - أب، ٨ - يدل 
(معكوسة) - سمع - أي، ٩ - نداء - رياح، ١٠ - يوغوسالفيا.

١ - سناء - ميل، ٢ - يبدو (معكوسة) - الدنو، ٣ - وعر 
(معكوسة) - غدي (معكوسة)، ٤ - جناهر - أس، ٥ - وثب 
(معكوسة) - يسأل، ٦ - أمامه - م م، ٧ - سقيم - عرف، 
٨ - يد - تنم - ي ي، ٩ - فسح - ا ا ا ا، ١٠ - املصابيح.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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مفرح الشمري ـ عبدالحميد الخطيب ـ بشار جاسم

مــا وعدت به «شــعلة األنبــاء» منذ انطالقتهــا عام ٢٠١٨ 
تحقــق وذلك باالختيــار البعيد عن الحســابات أو العالقات 
الشــخصية، فأرســت «األنبــاء» من خالل جائزتهــا القواعد 
العلمية الصحيحة المســتندة إلى الشفافية والمصداقية في 
دعمها للدراما منذ اللحظة األولى مع االستعانة بأهل الخبرة 
من الكويت والخليج من شخصيات إعالمية مرموقة يعرف 
عنها النزاهة، وأكاديميين أصحاب أسماء رنانة، مع كوكبة من 
الفنانين، والمؤلفين، والمخرجين العاملين في الوسط الفني 
لكنهم لم يقدموا أعماال خالل الموسم الدرامي الرمضاني ٢٠٢٠. 
«األنبــاء» زّفت البشارة للفائزين، فكانت مشاعر السعادة.. 
والفخــر.. واالمتنان.. الظاهرة فــي أصواتهم لحظة إبالغهم 

بالفوز.. والسطور التالية تعبر عن فرحتهم:
شكرًا على المصداقية

في البداية، قالت الفنانة القديرة حياة الفهد، الفائزة بجائزة 
«أفضل ممثلة دور أول»: نجاح أم «هارون» نتاج لجهود فريق 
العمل وشكرا لكل النقاد الذين شاركوا في االختيار هذا العام، 
وشكرا لـ «األنباء» على مصداقيتها، وألف مبروك لكل الفائزين 

بـ «شعلة األنباء ٢٠٢٠».
وواصلت أم سوزان: الحمد هللا على هذا التميز الذي حصده 
مسلســل «أم هارون» وهو نتاج مجهــود لجميع فريق العمل 
والذين قدموا أفضل ما لديهم على مســتوى اإلنتاج والتأليف 
واإلخراج والتمثيل والتصويــر وكل العاملين خلف الكاميرا، 
والشكر موصول الى الجمهور العزيز ونعدهم بتقديم األفضل 

لهم دائما.
جائزة غالية

ومن جهته، قال النجم الســعودي عبدالمحســن النمر 
الفائــز بجائزة «أفضل ممثل دور أول» عن مسلســل «أم 
هــارون»: الحمد هللا على هذه الجائزة لكونها من الكويت 

العمق الفني للخليج ومن منبر مثل «األنباء».
ومن خالل هذه اللجنة العظيمة ألنها تضم نخبة كبيرة 
من الدكاترة واألكاديميين واإلعالميين من الكويت والخليج، 
هذه الحائزة بالفعل من أهم ما حظيت فيه بتجربتي كاملة.

شكرا للكويت وشكرا لـ«األنباء» بكل ما قدماه لي، وهذه 
الجائزة تحملني مســؤولية كبيرة في المحافظة على ما 

وصلت إليه والقادم أجمل بإذن اهللا.. شكرا 
من القلب وما قصرتوا يا «األنباء».

إنجاز كبير
من جانبه، عبر المنتج عبداهللا بوشهري، 
الفائــز بجائزة «أفضل إنتاج»، عن ســعادته 

بالجوائز التي حصدها مسلســله «محمد علي 
رود» وقال: حصولي أنا وفريق عمل «محمد علي 

رود» على ٧ جوائز من أصل ١٠ في «شعلة األنباء» 
إنجاز كبير، خصوصا أن الجائزة متميزة في تقديرها 
للفن والثقافة، وتأتي من النقاد، ما يعطيها مصداقية 
وشفافية بعيدا عن أي مجاملة، فنحن بحاجة إلى 

مثــل هذه الجائزة التي تدفع الفن الكويتي إلى 
األمام، ومن خاللها تقدم «األنباء» مثال للكثير 

من الجهات لدعم الثقافة والفنون.
وأضــاف: تجربة «محمد علــي رود» كانت 

صعبة جداً إنتاجيًا، لمرورنا بجائحة «كورونا»، 
فالظروف الصحية أدت الى توقف الكثير من األعمال 

ليس في الكويت فقط بل على مســتوى العالم، ولكن 
الحمد اهللا اســتطعنا بتعاون فريق العمل وجهودهم 

أن نستكمل ما تبقى من مشاهد، وهنا أوجه الشكر 
إلى الجهات الرســمية التي ســاعدتنا على تنفيذ 
الجزء المتبقي من العمل في أصعب ظروف مرت 

علينا في حياتنا.
وأكمل: الحمد هللا تمت مشاهدة المسلسل بصورة 

عالية في رمضان، وهذا خلق لنا تفاعال كبيرا من الجمهور 
والنقاد الذين أثنوا عليه، وأفتخر كمنتج بأن أقدم عمال يرسخ 
عند المشــاهدين، ونفتخر بهــذا النجاح، وفي األخير هو نجاح 
للدراما الكويتية، مســتدركا: لوال وقوف فريق العمل على قلب 
واحد وفي مقدمتنا الفنانون الكبار الذين حصلت على ثقتهم العم 
سعد الفرج والعم محمد المنصور والعم جاسم النبهان والفنانة 
القديرة هيفاء عادل، وباقي النجوم الذين وقفوا معنا وخاطروا 
بصحتهم، لما خرجنا بهذه الصورة المشرفة، وأشكرهم جميعا 

وأهديهم «شعلة األنباء» ألنهم هم من يستحقونها.
جائزة حقيقية 

مــن جانبه، قال المخرج مناف عبدال الفائز بجائزة «أفضل 
إخــراج»: ال أحــد ينكر دور «األنبــاء» في إثــراء الحركة الفنية 

والدراميــة بالكويت، وســعيد بـ «شــعلة 
األنبــاء» ألنها جائزة حقيقية مبنية على 
تقييم النقاد والذين أنصفونا برأيهم وهم 
على مســتوى عال مــن الوعي والثقافة، 

واختاروا الفائزين بطريقة جيدة.
وأضاف عبدال: الفوز بالجائزة هو نتاج 
مجهود فريق عمل كامل، بداية من المنتج 
عبداهللا بوشــهري وحتى أصغــر عامل في 
لوكيشن التصوير، فجميع المشاركين في «محمد 
علي رود» بذلوا مجهودا كبيرا وقاموا بدورهم 
على أكمل وجه، مستدركا: أنا والمؤلف محمد 
أنور بدأنا التجهيز للمسلســل مدة ٧ شهور 
وزيادة، والحمد هللا خرجنا بالصورة التي 
ترضينا جميعا وترضي جمهورنا العزيز.

ال مجال للمجاملة
بدوره، قال الكاتب محمد أنور الفائز بجائزة 
«أفضل نص»: جائزة «شــعلة األنباء» لها طابع 
خاص ألنها تأتي من النقاد ومن ناس محبة للفن 
ولها عين ناقدة ومحايدة وال تجامل، ونحن نعلم 
أن التقييم أكاديمي فني وال مجال فيه للمجاملة 

وهذا ما يعطي الجائزة مصداقية وقوة.
وتابع أنور: فخور بمسلسل «محمد علي 
رود» والذي استطعنا أن نقدمه للمشاهدين 
فــي وقت صعب، في زمن «كورونا»، والفخر 
الحقيقي أن أكون من ضمن مجموعة كّتاب تنافسوا 
على «شــعلة األنباء»، فنحــن في الخليج نحتــاج الى جائزة 
مثلها تكون لها خصوصية عندنا لالستمرار وتقديم األفضل، 
وحصولي على «الشعلة» هذا العام أعطاني شعورا بأن تعبنا 
لــم يذهب «بالش»، وأن هناك نــاس تنظر الى ما نقدمه بعين 

خبيرة واعية.
مصدر فخر

بينمــا قالت الفنانة فتات ســلطان الفائزة بجائزة «أفضل 
ممثلة دور مســاعد»: أشــكر النقــاد الذين تابعوا المسلســل 
وأعطوني الجائزة، وهذا فضل من رب العالمين، فلقد استمتعت 
بالمشــاركة في مسلســل «محمد علي رود» وســعادتي زادت 
ألنني حصلت على جائزة مهمة مثل «شــعلة األنباء» في أول 

دور تمثيلي أقدمه في حياتي، وهذا يضعني أمام مسؤولية في 
اختيار األدوار التي تأتيني الحقا، حتى يكون ظهوري بنفس 

المستوى أو أعلى.
وأردفت سلطان: أن يحصل الفنان على جائزة بقوة «شعلة 
األنباء» والتي يتم تقديمها من مؤسســة عريقة ورائدة مثل 
جريدة «األنباء»، فهو مصدر فخر ووسام على الصدر، وأتطلع 
للمشاركة بأدوار مؤثرة في القادم من األيام ترسخ في عقول 
الجمهــور مثــل دوري في «محمد علي رود» والذي جســدت 
فيه المرأة الكويتية المرتبطة بعاداتها وتقاليدها األصيلة. 

تشجيع «األنباء» 
أما الفائز بجائزتي «أفضل موســيقى تصويرية» و«أفضل 
مقدمة» مبارك مبارك، فقال: شعوري بالسعادة ال يوصف بعد 
حصولي على الجائزة للسنة الثانية على التوالي، ولحصولي 
على جائزتين مرة واحدة هذه الســنة، وأشــكر «األنباء» على 
تشــجيعها ودعمها للفن الكويتي، والشكر موصول الى النقاد 
الذيــن قدموا آراءهــم بمهنية واضحة، وهو مــا يؤكد حيادية 

الجائزة واعتمادها معايير دقيقة غير قابلة للمجاملة.
وتابع مبارك: فوز مسلسل «محمد علي رود» بجوائز متعددة 
هذا العام في «شــعلة األنباء» هو مسؤولية كبيرة على عاتق 
فريــق العمل، وأحمد اهللا على أنني اشــتغلت فيه مع عمالقة 
الفن سعد الفرج وجاسم النبهان ومحمد المنصور وهيفاء عادل 
وباقــي النجوم الذين قدموا أداء تمثيليا أشــاد به الجميع، كل 
ذلك تحت قيادة المبدع المخرج مناف عبدال، وأشــكر المنتج 
عبداهللا بوشــهري على الثقة الكاملة التــي أعطاها لي لتقديم 

الموسيقى الخاصة بالعمل.
مشهود لها

أما الطفل أحمد بن حســين الفائز بجائزة «أفضل ممثل في 
دور مســاعد» عن مسلســل «رحى األيام» فقال: فوزي بجائزة 
افضل ممثل مســاعد في جائزة «شعلة األنباء» أسعدني كثيرا 
خصوصا أنها جائزة مشــهود لها والكل يسعى للفوز بها، كما 
أنني سعيد بأن يكون اسمي بين أسماء كبار في الساحة الفنية 

المحلية والخليجية وهذا بحد ذاته جائزة أخرى.
كل الشكر لجهود «األنباء» في دعم الدراما والشكر موصول 
ألسرة مسلسل «رحى األيام» للمؤلف القدير مشاري العميري 
وللمخــرج حمد النوري على جهودهما معي، وبإذن اهللا أكون 

عند حسن ظن الجميع في أعمالي المقبلة.

أفضل مسلسل:  العاصوف «١»
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»

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:  مبارك مبارك «محمد علي رود»

أفضل مقدمة:  مبارك مبارك «محمد علي رود»
أفضل إنتاج: عبداهللا بوشهري «محمد علي رود»

الدورة الثالثة ٢٠٢٠الدورة الثانية ٢٠١٩الدورة األولى ٢٠١٨

السجل  الذهبي جلائزة  «شعلة األنباء»

الفائزون بـ «شعلة ٢٠٢٠»: ما قصرتوا يا «األنباء»
محمــد أنــور: فخــور مبسلســل «محمــد علــي رود» وفخــور بفــوزيحيـاة الفهد: جنـاح «أم هارون» نتيجـة جهود فريـق العمل.. وشـكرًا ملصداقيـة «األنباء»

ـــة ـــن والثقاف ـــا للف ـــي تقديره ـــزة ف ـــزة متمي ـــهري: جائ ـــداهللا بوش ـــج عب مبــارك مبــارك: معاييــر اجلائــزة دقيقــة وغيــر قابلــة للمجاملــةاملنت
ـــة ـــي الفني ـــم بتجربت ـــي األه ـــة وه ـــزة غالي ـــر: جائ ـــن النم ــاء»عبداحملس ــعلة األنبـ ــوزي بـ«شـ ــعادتي زادت بفـ ــلطان: سـ ــات سـ فتـ

ـــة ـــة الفني ـــراء احلرك ـــي إث ـــاء» ف ـــر دور «األنب ـــد ينك ـــدال: ال أح ـــاف عب ــامن ــوز به ــعى للف ــكل يس ــا وال ــهود له ــزة مش ــني: جائ ــن حس ــد ب أحم
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مع إعادة تدشني دورات الطلبة الضباط 
اعتبارا من امس االحد استوقفتني فكرة 
آمل أن تــرى النور وهي ان يتم االختيار 
بالقرعة، فمنذ عقود ونحن نسمع ونرى 
على ارض الواقع ان اختيار الضابط يكون 
بالواسطة، نعم االمر كذلك ومن يشكك في 
كالمي فعليه اســتعادة ملف اي ضابط او 
البحث والتدقيق في اسم اي مقبول وسيرى 
غالبية املقبولني اما ابن ضابط او ولد عمه 
قيادي او قريبه متنفذ او ان هناك واسطة 

قوية دفعت به الى االكادميية.
منذ دخولي شــارع الصحافة اي قبل 
عقدين وأنا اسمع كالما ال يغني وال يسمن 
من جوع حينما يتم توجيه سؤال الى اي 
قيادي في جلان القبــول فتكون االجابة 
احملفوظة سلفا: ال واسطة في القبول وهناك 
جلنة لالختبار.. الخ. وأحتدى ان يكون اي 
قيادي قد صرح بذلــك مقتنعا وضميره 

مرتاح ملا يقول.
نعم تشكل جلنة مكونة من قيادات رفيعة 
في الغالب ولكن يكون امام اللجنة اسماء 
البد ان يكونوا في قوائم املقبولني، وليت 
هذا فحسب بل يذهب الكشف الى الوزارة 
للتعديل واحلــذف، دعونا نطوي صفحة 
املاضي ولتحذو وزارة الداخلية حذو قوة 
االطفاء العــام خاصة أنها في هذه احلقبة 
حتت قيادة واحدة ممثلة في نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء انس خالد الصالح.
االخــوة فــي االطفاء لديهــم قواعد 
واشتراطات في القبول واضحة وصريحة 
وهي متقاربة مع الشــروط التي تستلزم 
القبول في الدراســة الشرطية خاصة في 
السن واملؤهل وأبويني كويتيني  جزئيات 
والطول والوزن واللياقة الصحية الخ، ولكن 
الفارق كبير جدا في مسألة القبول، اذ ان 
االطفاء تشكل جلنة وجتري االختبارات 
ومن املرجح وجود واسطات أيضا، ولكن 
كل ما يحدث ان اللجنة حتدد أسماء ٣٠٠ 
متقــدم تنطبق عليه االشــتراطات على 
سبيل املثال وجتري قرعة الختيار نحو 
٢٠٠ مثال، أمــا في الداخلية فإن االختيار 
يكون من القوائم املتواجدة مقابل اللجنة 
او االسماء املتواجدة في الوزارة وتخبئ 
االسماء ولتجنب احلرج ال يتم النشر في 
الصحف ويتم ابالغ املقبولني بشكل سري، 
وال من شاف وال من دري وبعد ٤ سنوات 
أي وقت التخرج جنــد نصف احلضور 
من كبار قيادات الداخلية اللتقاط الصور 
مع أبنائهم أو أبناء أشــقائهم. أعلم مدى 
حرص الوزير الصالح ووكيل الوزارة الفريق 
عصام النهام على حتقيق املساواة وأمتنى 
أن تكون أولى اخلطوات نحو ذلك تطبيق 
قواعد القبول كما هي في االطفاء، حتى ال 
نفرق بني املواطنني ونهضم حقوقهم ونهدم 

أحالمهم واهللا ولي التوفيق.

وجهة نظر

اختيار الضباط 
بالقرعة ممكن؟

aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

براءة صحافية من ضرب وسب ممثلة

سلب «زهيد» في مواقف «سعد العبداهللا»
شرع رجال مباحث منطقة سعد العبداهللا 
باالستعانة بكاميرات داخل مواقف منطقة 
سعد العبداهللا للوقوف على حقيقة تعرض 
وافد آسيوي للسلب من قبل شخص مجهول 

كان على منت مركبة رباعية.
هذا، وقدم املجني عليه رقم لوحة مركبة 

اجلانــي، فيما رجح مصدر امني ان تكون 
املركبة اما مبّلغ عن سرقتها او ان اللوحة 
هي املســروقة، خاصة ان مرتكبي جرائم 
السلب في الغالب ال يستخدمون مركباتهم 
حتى ال يســتدل عليهم وإمنا يستخدمون 

مركبات او لوحات مسروقة.

قضــت محكمــة اجلنح 
املســتأنفة ببراءة صحافية 
من ضرب وسب ممثلة خالل 
تواجدهما في أرض املعارض.
أســند االدعاء العام إلى 
املتهمة األولــى أنها ضربت 
املتهمــة الثانيــة على نحو 
محســوس وأحدثــت بهــا 
اإلصابات املوصوفة بالتقرير 
الطبــي واملتهمتــني األولى 
والثانية: تبادلتا ألفاظ السب 
املبينــة باحملضر على نحو 
يخدش الشــرف واالعتبار، 

وكان ذلك في مكان عام وعلى مرأى ومسمع 
من الغيــر. وأمام محكمة اجلنح املســتأنفة 
حضرت احملامية مرمي فيصل البحر بصفتها 
وكيلة عن املتهمة األولى الصحافية وترافعت 
مؤكدة أن اتهام موكلتها حتيط به ظالل كثيفة 

من الشك والريب، فاألحكام 
اجلزائية يجب أن ُتبنى على 
اجلزم واليقني ال على الظن 
والتخمــني، وكان االتهــام 
املســند للمتهمــة املاثلة قد 
استند على أقوال صادرة من 
املجني عليهما وهما املتهمتان 
من أنهما تبادلتا السب وقيام 
املتهمة األولى املاثلة بضرب 
املتهمــة الثانيــة، وكان هذا 
القول قوال مرسال لم يسانده 
أي دليل باألوراق إضافة إلى 
أن حتريات املباحث لم تسفر 
عن شــيء يفيد التحقيق واالتهام ومن ثم ال 
ميكن أن يعول على إسناد الواقعة للمتهمة 
ملجرد أقوال املجني عليها غير املطمئنة، األمر 
الــذي مبوجبه يكون أقــوال املجني عليهما 

محل شك وريبة. 

احملامية مرمي البحر

«الداخلية»: ال نية للتجديد للزائرين
وعليهم املغادرة قبل الثانية عشرة مساء اليوم

البحث عن عصابة ثنائية تسرق املركبات بعد تعمد االصطدام
سعود عبدالعزيز

شــرع رجــال مباحــث العاصمة 
في البحث عــن لصني مجهولني في 
العشــرينيات حســب إفادة املجني 
عليهــم، وذلك على خلفيــة قيامهما 
بسرقة املركبات والهرب بها بطريقة 
أو باألحــرى مــن خــالل  مبتكــرة 
االصطدام اخلفيف بها، وما ان ينزل 
السائق للوقوف على حجم التلفيات 

في املركبــة يقوم أحدهما بالصعود 
الى املركبة والهرب بها الى جهة غير 
معلومة. وسجلت ٣ قضايا باألسلوب 
ذاته في نطاق محافظة العاصمة وأدلى 
املجني عليهم مبواصفات مشــابهة 
للمتهمني في قضايا الســرقات تلك. 
هذا وجرى تعميم أوصاف املركبات 
املبلغ عن سرقتها على عموم رجال 
دوريات األمن والطلب بضبط املركبات 

تلك ومن يستقلها.

وبحســب مصــدر أمنــي فــإن ٣ 
وافدين جميعهم آسيويون ويستقلون 
مركبات غالية الثمن ويعملون لدى 
مواطنني كســائقني قامــوا ببالغات 
متشــابهة قالوا فيهــا انهم اضطروا 
للتوقــف االضطــراري علــى جانب 
الطريق في نطاق محافظة العاصمة 
عقب اصطدام مركبة بهم من اخللف 
ويكــون بداخلها شــخصان وما أن 
ينزلوا لالطالع على األضرار ويتركوا 

مفاتيــح املركبة بداخلهــا يقوم احد 
اللصني بالصعود إليها ويقوم اآلخر 
بالهرب بالسيارة التي استخدمت في 

االصطدام والسرقة.
وأعــرب املصدر عــن أمله في ان 
يقوم اي شــخص يتعرض ملثل هذا 
الوضع بالتوقف على جانبي الطريق 
وإحــكام إغالق املركبــة مع تصوير 
املركبــة التي اصطدمــت به وإظهار 

لوحة املركبة في الصورة.

محمد اجلالهمة

كشــف مصدر أمني، عن 
أن مــا يقــارب الـــ ١٣٠ ألف 
مخالــف لقانون اإلقامة من 
حملة جميع اإلقامات وممن 
انتهت إقاماتهم في األول من 
يناير ٢٠٢٠ وما قبله يحق 
لهم االستفادة من املهلة التي 
منحها نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية أنس 
الصالح، والتــي تتيح لهم 
تعديل أوضاعهم من البالد 
مع دفع الغرامات املستحقة 
عليهم أو املغادرة إلى بلدانهم 
مع دفع الغرامات أيضا دون 
إحالتهم إلى جهات التحقيق.

وأشار املصدر إلى أن هذه 
املهلة هي األخيــرة قبل أن 
تقوم أجهزة وزارة الداخلية 
بتنفيذ سلسلة من احلمالت 

ملن قدموا بكروت زيارة ومت 
متديد زياراتهم حتى تاريخ 
اليوم املوافــق ٣٠ نوفمبر، 
قــال املصــدر: بخصــوص 
هــؤالء يجــب أن يغــادروا 
قبل حلول الســاعة الثانية 
عشرة مساء اليوم، وفي حال 
قيامهــم باملغــادرة بعد هذا 

الزائرين ممن استفادوا من 
القرار رقم ٢٠٢٠/٤٤٤ وجرى 
متديد زياراتهم كان بإمكانهم 
تعديل أوضاعهم في الفترة 
السابقة حســب اإلجراءات 
أو أن يحصلوا على موافقة 
بتحويل زياراتهم إلى إقامة 

قانونية.
ولكن ماذا بشأن املخالفني 
والذين ليس لديهم استعداد 
لدفع قيمة الغرامات وليس 
معهــم مقابــل لذلــك؟ قــال 
املصدر: هؤالء يتم ابعادهم 
مع ادراج اسمائهم على قوائم 
غيــر املصرح لهــم بالقدوم 
مجــددا، ومتى مــا ضبطوا 
يتخذ معهم االجراء نفســه 
بعــد احالتهــم الــى االبعاد 
االداري على ان تكون كلفة 
السفر على كفالئهم حال لم 
يسجلوا قضايا تغيب عليهم.

التاريخ سوف يتم إلزامهم 
بدفع مخالفة بواقع دينارين 
يوميا. وأكــد املصدر أنه ال 
نيــة ألي متديــد للزائرين 
بعــد نهاية اليــوم اإلثنني، 
الفتا إلى أن القرار الوزاري 
الذي صــدر بتمديد زيارات 
هــؤالء تلقائيــا وألكثر من 
مــرة جاء للظروف التي مر 
بها العالم وانتشار جائحة 
كورونــا وإغالق العديد من 
الدول ملجالها اجلوي. وتابع 
بالقول: كان أمام هؤالء أكثر 
من ٧ أشــهر للمغــادرة وال 
مبرر الستمرارهم، وهؤالء 
حال عدم مغادرتهم بنهاية 
اليوم لن يسمح لهم بالدخول 
وسوف تتخذ إجراءات بحق 
كفالئهم مبا في ذلك منحهم 

تأشيرات جديدة.
وأشــار املصــدر الى ان 

أكدت بدء استقبال املخالفني قبل ١ يناير ٢٠٢٠ اعتباراً من غٍد الثالثاء

استهداف ٣ وافدين في محيط محافظة العاصمة

اللواء أنور البرجس

األمنيــة واتخــاذ جملة من 
اإلجــراءات ملالحقــة هؤالء 
املخالفــني وإبعادهــم مــع 
إدراج أســمائهم على قوائم 
غير املصرح لهم بالدخول، 
معربا عن أمله في أن يبادر 
املخالفــون إما الــى تعديل 
أوضاعهم أو املغادرة بحيث 
يستطيعون احلضور مجددا 

إلى البالد.
وأشــار املصــدر إلى أن 
إدارات اإلقامة في محافظات 
الكويت الست تلقت تعليمات 
مــن وكيــل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اإلقامة اللواء 
أنور البرجس بأن تبدأ يوم 
الثالثاء باستقبال املخالفني 
لإلقامة الذين يبدون رغبة 
في دفع الغرامات املستحقة 
وتعديل أوضاعهم القانونية.

وردا على سؤال بالنسبة 

حريق كراج يتشعب ليصيب عامًال ويلتهم مركبة و«اإلطفاء» حتقق
مبارك التنيب

 متكنت فرق إطفاء وهي مراكز 
الصناعي والشهداء من  الشويخ 
السيطرة على حريق اندلع في كراج 
مبساحة ٥٠٠ متر امس األول في 
منطقة الشويخ الصناعية. وبحسب 
بيان صحافي فقد امتد احلريق إلى 
مركبة داخــل الكراج مما اضطر 
رجال اإلطفاء لسحب السيارة خارج 
الكراج وإخماد النيران ومنع امتداد 
احلريق للكراجات املجاورة. وأسفر 
احلريق عن إصابة عامل آسيوي مت 
إسعافه للمستشفى بحالة مستقرة 
من قبل الطوارئ الطبية. كما فتح 
حتقيق مبالبسات احلادث من قبل 
مراقبة حتقيــق حوادث احلريق 

.. والنيران امتدت لتلتهم مركبة مقابلهاحلريق تسبب في تلفيات داخل الكراجبقوة اإلطفاء العام.
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mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

األسواق املالية 
ودورها في التنمية 

االقتصادية

رؤى اقتصادية

hamedmadouh٩١٩@hotmail.com
حمد عبدالغفور مدوه

طالعتنا الصحف اليومية منذ أيام بإمكانية وجود فرصة إلصدار 
مرسوم ببطالن الدعوة لالنتخابات البرملانية ٢٠٢٠ ما أثار جدال حول 
حــق التصويت للكويتيني املصابني بڤيروس كورونا وكيفية توجههم 

إلى صناديق االقتراع للتصويت، ومن هم في منازل احلجر.
املعروف أّن التصويت حق دستوري للكويتيني وفق االشتراطات 
القانونية، وقد نســتفيد من املعاجلات املستحدثة عامليا، فيما يخص 
جائحة كورونا (كوفيد- ١٩) والتداعيات التي أثرتها على جميع قطاعات 

الدولة، وجميع جوانب احلياة املدنية في الكويت والعالم.
وتأتي االنتخابات البرملانية لتدخلنا في دائرة اجلدل حول مشروعية 
تصويت املصابني في الڤيروس عبر صناديق االقتراع كحق أصيل لكل 
كويتي تتوافر فيها شروط الناخبني، إال أن احلديث بني الدستور والقانون 
الذي يجرم االختالط باملصابني، وضع مشروعية االنتخابات على احملك.
والكويت كما دول العالم، استطاعت اجلائحة أن تكشف عن مكامن 
الضعف في برامج إدارة األزمات اإلســتراتيجية خاصتها وكان البد 
من وضع اخلطط البديلة وهــي دعوات نتمنى أنها تكون على طريق 
التحقق، ومع أملنا املتزايد بانتخاب مجلس أمة يشرع فيها قوانني من 
شأنها أن تقوي ما أنهكته املمارسات الدستورية اخلاطئة، أو املمارسات 
احلكومية عبر القوانني غير املدروســة أحيانا، يتبدد األمل مبستقبل 
سياسي جديد، بتوقعات باحلديث عن إصدار مرسوم ببطالن الدعوة 
النتخابات ٢٠٢٠، بسبب الناخبني املصابني كما أسلفت وما يدور حول 
املخارج من هذه اجلدلية الدستورية والقانونية، عرضت عدة سيناريوهات 
للخروج بحل أمثل، إما تطبيق رؤية إدارة الفتوى والتشــريع بإقامة 
االحترازات الوقائية ملنع انتشــار اإلصابة للصف األول من املتعاملني 
قانونيا مع املصوتني كالقضاة املشرفني والصحافيني وتكون ممارسة 
حقهم الدستوري عبر جلان منعزلة، أو إصدار مرسوم ضرورة مبنع 
املشاركني من التصويت عبر قوانني صارمة حتد من املشاركة الشعبية 
املنشودة، أو منفذ قانوني يقدمه املجلس مبا يقارب هذا املشهد طرحت 

اآلراء بشأن تصويت املصابني بكورونا.
وبعد هذه التراتبية في طرحي لهذه املشكلة، واعتبرها كذلك بالفعل، كان 
لنا دائما بالتجارب العاملية أسوة، ففكرة اللجان املنعزلة في املستشفيات 
فكرة سديدة، وفكرة التصويت عبر جلان جلمعيات النزاهة والشفافية، 

قد تكون حال ملن يطبق احلجر املنزلي.
وما جاء في قانون االنتخاب وفق املادة ٨٠ من الدستور الكويتي، 
قال في املادة األولى أن «لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشــرين 
سنة ميالدية كاملة حق االنتخاب، ويستثنى من ذلك املتجنس الذي لم 
متض على جتنســه ٢٠ سنة ميالدية وفقا حلكم املادة ٦ من املرسوم 
األميري رقم ١٥ لســنة ١٩٥٩م بقانون اجلنســية الكويتية، ويشترط 
للمرأة في الترشــيح واالنتخاب االلتزام بالقواعد واألحكام املعتمدة 

في الشريعة اإلسالمية.
 وفــي املادة ٢» يحرم من االنتخاب احملكــوم عليه بعقوبة جناية 
أو في جرمية مخلة بالشــرف أو باألمانة إلى أن يرد إليه اعتباره، فإذا 
كانت القوانني جترم تصويت املصاب بكورونا، تخوفا من انتشار الوباء 
وبالتالي انخفاض نسبة اإلقبال على صناديق االقتراع، يجب أن يكون 
هناك حل ييسر سبيل االقتراع، وأقترح التصويت عبر البوابة احلكومية 
بالرقم املدني، كتجربة جديدة مقتبســة من االنتخابات األميركية في 
حال عدم استطاعة احلكومة توفير جلان اقتراع مناطقي حتت إشراف 
وزارة الداخلية ووزارة الصحة، أو جلان مشــكلة داخل املستشفيات 
من شأنها دعم املواطن املصاب مبمارسة حقه الدستوري، لذلك بعض 

الناس يتساءل: انتخابات ٢٠٢٠ تلحق وإال ما تلحق؟!
٭ كلمة: من أقوال املغفور له بإذن اهللا ســمو األمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، رحمه اهللا: «أعينوني على حســن اختيار من ميثلكم»، 

فهل يطبق الناخبون ذلك؟

كان لبنان سويسرا الشرق، هكذا كنا نسميه، ملا يتميز به من جمال 
طبيعة وترويقات لذيذة في الصباح واملعجنات والصفائح تأكلها طازجة، 
كان فيه أنواع من الفواكه اللذيذة، حتى أسواقه يجد اإلنسان فيها حاجته.
هكذا كان لبنان وكان مزدحما في الصيف بالســائحني اخلليجيني 
والعرب، وتعتبر السياحة للبنان مصدرا رئيسيا لالقتصاد اللبناني.. 
لقد هجر هؤالء السياح اخلليجيون إلى تركيا والبوسنة وإسبانيا، ولكن 
اشتياقهم للبنان مستمر ويتمنون أن يعودوا إلى سياحة لبنان.. اللبنانيون 
بطبيعتهم لطاف في تعاملهم وتشعر بحبهم لضيوفهم، يستقبلونهم 
بصدر رحب، هكذا كان لبنان يا زعماء لبنان الذين حتى هذا اليوم لم 
تتفقوا إلنقاذ لبنان من الدمار، لقد شارف لبنان على اإلفالس وتدمير 
البنية التحتية، هل أنتم قابلون بهذه األوضاع السيئة التي قتلت فيها 
الزرع والطير وجفت األشجار والزهور اجلميلة وقلت الفواكه.. كل ذلك 
يحدث للبنان وزعماء لبنان مازالوا متمســكني بتخريب لبنان بسبب 
خالفات سياسية قائمة على األنانية واحلسد، كيف يكون هذا يا زعماء 
لبنان والشــعب اللبناني كما عرفناه منذ الصبا شعب مثالي في خلقه 
وتعامله مع الناس، لقــد قتلتم يا زعماء لبنان تلك الروح اجلميلة في 

نفوس اللبنانيني.
ماذا تستفيدون من عدم التقائكم على وحدة لبنان وعمار لبنان؟! كنا 
نأنس بصوت فيروز وهي تردد أغنية الصباح، ونطرب لصوت وديع 
الصافي الذي تشعر من صوته كل لبنان جبالها وطبيعتها اجلميلة، ملاذا 
يا زعماء لبنان هذا اخلالف واملنازعات التي وصلت إلى حمل السالح 
وقتلــوا روح الوطنية في نفوس اللبنانيني حتى بلغ بهم بأن يشــهر 

السالح في وجه أخيه اللبناني.
لقد تسببتم يا زعماء لبنان بوقف كل املساعدات العربية والدولية عن 
لبنان بسبب انشقاقكم ونزاعاتكم، لقد نزعتم ثقة العرب والعالم بالدولة 
اللبنانية ملاذا لم تتيحوا الفرصة للشباب اللبناني املثقف املتواجد داخل 
لبنان وخارجه، ليباشروا في بناء بلدهم الذي أوصلتموه إلى تخريب 
شامل وإفالس تام، كفاكم يا زعماء لبنان تسلطا على رقاب اللبنانيني، 
ألستم وطنيني لبنانيني تشعرون مبا وصلت إليه األوضاع السيئة إلى 
جســم لبنان الذي كان من أجمل بلدان الشرق األوسط، وحتى بحره 
جميل، ياما ســبحنا ببحره في بيروت، كنا عندما نصحو صباحا في 
لبنان نسمع أصوات العصافير وهي تغرد وتغني أجمل األغاني فرحة 
وسعيدة بطبيعة لبنان أيها الزعماء الذين مازالوا يتمسكون بانشقاقهم 
وتقسيم لبنان إلى دويالت ليس لها أي اعتبار كدولة أو اعتراف دولي، 
ال أريد أن أعدد الطوائف واألحزاب السياسية التي تسببت في تشتت 
الدولة اللبنانية وأوصلت الشعب اللبناني إلى أدنى مستوى من الفقر.
يا زعماء لبنان أليس فيكم رجل رشــيد حتى يشعر مبآسي لبنان 
ومتزيــق الدولة اللبنانية، ال بد أن تتخلوا عن أنانيتكم وسياســتكم 
الطائفية التي مزقت لبنان ودمرت كل شيء فيه.. لبنان ينادي اجلميع 
إلنقاذه مما يشكو من آالم التخريب والتمزيق، لقد آن األوان ألن نعمل 
جميعا من أجل إنقاذ لبنان، حتى يعود إلى ما كان عليه في السابق من 
أجمل دول الشرق األوسط والتي يسمونها سويسرا الشرق، لنبدأ في 
بناء لبنان حتى تعود دولة السياحة، ويعود السائحون اخلليجيون إلى 
لبنان، فإن السياحة في لبنان تعتبر مصدر انتعاش االقتصاد اللبناني. 
رب احفظ لبنان وأهلــه وارفع عنهم البالء وأوقف الدمار واحفظ 

شعب لبنان الشقيق من البؤس والفقر.
ــْيَطاِن َوَمن  َِّذيَن آَمنُوا َال تَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ آيــة كرمية (يَا أَيَُّها ال
 ِ ــْيَطاِن َفِإنَّهُ يَأُْمُر ِبالَْفْحَشاِء َواْملُنَكِر َولَْوَال َفْضُل اهللاَّ يَتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّ
َ يَُزكِّي َمن يََشــاُء  َعلَيُْكْم َوَرْحَمتُهُ َما َزَكى ِمنُكم مِّْن أََحٍد أَبًَدا َولَِكنَّ اهللاَّ

ُ َسِميٌع َعِليٌم). واهللا املوفق. َواهللاَّ

العالم والكون قائمان على الديناميكية 
وليس على السكون، واإلنسان جبل على 

التغيير واحلركة، يقول الشاعر:
إني رأيت أن وقوف املاء يفسده

إن ساح طاب وإن لم يسح لم يطب
فالتغيير ســنة كونية تؤكدها اآليات 
الكرمية في كتاب اهللا عز وجل (إن اهللا ال 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم- 
الرعد). ويقول سبحانه وتعالى (ملن شاء 

منكم أن يتقدم أو يتأخر ـ املدثر).
فلزم على اإلنسان أن يعاود التغيير في 
فكره وعاداته وأخالقه وبدنه حتى ال يظل 
على وتيرة واحدة قد تصيبه بامللل والعقد 
النفسية، ولو وفرت له النعم واخليرات 
واحلياة السعيدة، فهو محتاج الى التغيير 
واحلركة، هؤالء قوم ســبأ عاشوا حياة 
رغيدة وكانت األرزاق تأتيهم من كل حدب 
وصوب فقالوا ربنا باعد بني أسفارنا، أي 
أنهم بطروا نعمة اهللا ورضوا مبا هم عليه، 

فأرسل اهللا عليهم سيل العرم.
هناك بعض األمور ال بد من إدراكها إذا 
أردت التغيير، منها كثرة املشاكل واخلوض 
فيما ليس به فائدة والقيل والقال، كل ذلك 
يحتاج إلى التغيير في مواجهتها، ومنها 
إذا ضعفت إنتاجيتك سواء في البيت أو 
العمل ومع اجليران واألصدقاء فإنك حتتاج 
إلــى التغيير في مناء هذا العطاء، كما أن 
كثرة امللل واستمرار الروتني عند اإلنسان 
يشيران إلى االحتياج للتغيير الذي يضفي 

السعاة والسرور.
للتغيير موانع يخلقهــا الناس منها 
اعتقادهم بأنهم ســوف يتغيرون وهذا 
من باب التسويف، كما أنه ال يوجد بينهم 
التشجيع للتغيير بل الظاهر هو اإلحباط 
وضعف الهمم، ومنها قولهم راحت علينا 
حتى الشباب في مقتبل العمر يقولونها 

ويطوفهم قطار التغيير واإلبداع.
إن التغيير أمر يحرك نفوس البشر 
وأرواحهم، فالقليل منه يعود عليهم بفوائد 
كثيرة، بــل يرتقي بالعقول والقلوب إلى 
حل كل عائق يؤثر على استمرار حياتهم 

السعيدة.

تعتبر املواضيع أسواق األوراق املالية 
من املواضيع التي حتظى بأهمية بالغة 
لدى الدول املتقدمــة والنامية على حد 
ســواء، وذلك ملا تقوم به من دور مهم 
في حشد املدخرات الوطنية وتوجيهها 
في قنوات اســتثمارية تعمل على دعم 
الى كونها  القومى، باإلضافة  االقتصاد 
أداة رئيسية لتشجيع التنمية االقتصادية 
ودورها في حتقيــق العديد من املنافع 
االقتصاديــة كأن تعتبر مصدرا بديال 
للتمويل وتقدمي الفرص االســتثمارية 
للمستثمرين في مختلف القطاعات، التي 
تنعكــس بدورها في نهاية املطاف على 

االقتصاد القومى لدول العالم. 
ومن هنا يبرز دور املؤشرات املالية 
في األسواق العاملية والتي يتم تصميمها 
بعناية ودقة فائقة بحيث ميكن اعتبارها 
مرآة وانعكاسا للحالة االقتصادية العامة 
للدولة، وهنالك نوعان من املؤشرات الكلية 
والتي تقيس حالة السوق بصفة عامة، 
ومؤشرات قطاعية تقيس حالة السوق 
بالنســبة لقطاع معني سواء مصرفي، 
صناعي، االتصاالت وغيرها من القطاعات 

األخرى.
ومن املؤشــرات العاملية مؤشر داو 
جونز، ناسداك (السوق األميركي) - نيكاى 
(اليابان) - داكس (املانيا) - كاك (فرنسا).
أما على الصعيــد احمللى، فلقد بدأ 
نشاط األوراق املالية في الكويت منذ مطلع 
النصف الثاني من القرن املاضي لتشهد 
حقبة الستينيات والسبعينيات ازدهارا 
الفتا في تأسيس الشركات املساهمة، التي 
شكلت النواة األولى لظهور البورصة لتبدأ 
نشاطها في عام ١٩٨٤. لتشهد انطالقة 
جديدة واجراءات تطويرية متعاقبة منحتها 

ريادة مستحقة إقليميا وعربيا. 
كما أنه نتيجــة للجهود التطويرية 
الشــاملة التي بذلتها هيئة اسواق املال 
وبورصة الكويت خالل السنوات املاضية، 
فقد أعلنت شركة مورجان ستانلي عن 
ترقية الكويت الى ســوق ناشئ، وذلك 
بعد الترقية في مؤشر ستاندرد أند بورز 
عام ٢٠١٨. والترقية ضمن مؤشر فوتسي 
عام ٢٠١٧. مما يترتب علي الترقية مزايا 
ومنافع عديدة منها تعزيز مكانة الكويت 
على خارطة االستثمار العاملي، واملساهمة 
في التدفقات األجنبية وحتسني السيولة 

وبيئة االستثمار محليا.

بإقامة احلفالت  الســلطة األمنية 
الليلية خلف الڤلل املهيبة والشقق 
والشــاليهات املرفــوع عنها قلم 
بلدية،  أو  أمنية كانــت  املخالفات، 
وفندقية مخصوصــة فهي لرأس 
السنة ساحات طوال لياليها وفجر 
جديد السنوات بعكس قانون اخليام 
املنزلية، وحترمي وجترمي املخيمات 
تضربها أياد من حديد حتمل لقب 
«اإلزاالت!» وتعنــي كذلك أشــباه 
الديوانيات غير تصفية االنتخابات 
وفرز مرشحيهم واملرشحات! علما 
أنها تخالف الواقع القانوني ونفوذ 
القضاة عــدال وأحكاما! لكنها تقام 
خلف ستائر الظالم وممنوع الكالم، 
ومطالب االحتشام ملثل هذا املوسم 

من كل عام.. عساكم عواده.
وتوتا توتا توقفت احلدوتة، هذا 
الفارق بني مواســمنا ليال وموسم 
وحيد للنهار، األهــم طاعة الواحد 

القهار سبحانه.

هنا العبقرية والدهاء في املوضوع، 
تقســم الـــ ٢٠ أو ٣٠ ألف مواطن 
ومواطنــة الذين ســجلوا وتعهدوا 
بالتصويت لقائمتك حسب األحرف 
أو حسب السن أو أي طريقة تضمن 
حتويل هذه الكتلة التصويتية إلى ٤ 
أجزاء ثم حتدد لكل جزء منها مرشحا 
تصوت له بهذه الطريقة (شرط صملة 
اجلميع) ستوجه ٥ آالف صوت لكل 
مرشح في قائمتك فتحصل على ٤ 
نواب من الدوائر اخلمس بإجمالي ٢٠ 
نائبا متحدين متضامنني ينضم لهم 
٦ نواب مستقلني، بس خالص ملكت 

املجلس (تشك وتخيط فيه).
طبعا هذه الطريقة مبدئية وأولوية، 
ومتأكــد أن هناك من هم أذكى مني 
ســيطبقونها بطريقة أفضل وأكثر 
دهاء، لكنني أثبت أن الصوت الواحد 
مصمم خصيصا لنظام القوائم الذي 

تتبعه املعارضة.
نقطة أخيــرة: ال حل غير املشــاركة 
واملشــاركة واملشــاركة إلصــالح 

األوضاع.

لكن النصوص وحدها ال تكفي، إذ 
التوعية والتنفيذ من خالل  يجب 
اليومية من اجلميع،  املمارســات 
وفي مقدمتهم زمالئي وزميالتي 
الذين وضع  األطباء والطبيبــات 
القانون اجلديد العديد من االلتزامات 
واملسؤوليات عليهم لتعزيز حقوق 
املرضى وصونهــا، وهو ما يجب 
عدم التهاون أو التخاذل في تطبيقه 
خصوصا أن اجلدل الساخن حول 
اإلقرارات املستنيرة يستوجب املزيد 
من التوعية والتغيير في سياسات 

العمل.
وإنني بهذه املناسبة أدعو إلى 
املزيد من التوعية بحقوق املرضى 
وصــون اخلصوصية وســرية 
املعلومات خصوصا مع التوســع 
في الصحــة الرقمية، وليكن يوم 
حقوق اإلنسان هو إطالق التوعية 
بحقوق املرضى ومكتسباتهم في 
القانون اجلديد رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ 

اخلاص مبزاولة مهنة الطب.

فـ«ال» من اهللا فـ«نعم».. فقال سبحانه 
(قلنا يا نار كوني بردا وسالما على 

إبراهيم).
أخيرا:

تعلم أن تصبح قويا مهما رأيت 
من هذه الدنيــا ومن جحود الناس 

ومكرهم..
فنحن لسنا في اجلنة.. وسترى 
فيها ما يحزن قلبك ويهلك تفكيرك 
ويعكــر صفو حياتك ورمبا يصلك 

إلى مرحلة املرض..
فــإن كنت قويا في أعز حلظات 
ضعفك وكنت مع اهللا.. سيكون اجلميع 
معك ورغما عن أنوفهم سيحترمونك 

ويكون لك شأن وعز..
وإن كنت ضعيفا وكثير الشكوى 
والتذمر ستكون ضعيفا ذليال يتخلى 
الناس عنك.. وستسقط من نظرهم 

مهما كنت عزيزا لديهم..
اللهم أعزنا بعزك وارزقنا صبرا 
جميال فال حول وال قوة لنا إال بك.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، 
أصلح لنا شــأننا كله وال تكلنا إلى 

أنفسنا طرفة عني.

الراقية، للهوايات املماثلة، وشرابها 
الدافئ كأسعارها لكن روادها صامتون 
لسود عيون أصحابها الذين تضرروا 
من الشهور املاضية ويريدون تعويض 
ما فات ألجــور عامليها والعامالت 

خمسة جنوم اخلدمة.
وهكذا هي احلاالت بهذه النكبات 
عندنا، أما كارثة الكوارث فهي في 
حتدي مشــاعر اجلميع مبا فيها 

لك في كل دائــرة وإذا جمعنا عدد 
أصوات الناخبني الذين لهم ميل لنواب 
املعارضة خاصة البارزين منهم لوصلنا 
الى ٤٠٪ أو ٥٠٪ من كامل أعداد الناخبني 
في كل دائرة لينتج لدينا عدد ال يقل 
عن ٢٠ إلى ٣٠ ألف صوت في كل دائرة 
على أقل تقدير. وإذا قررت إنزال ٥ أو 
حتى ٥ مرشحني في الدائرة الواحدة 
فأنت بالتأكيد ستستطيع إيصال ٤ 
منهم، طيب شلون والصوت الواحد 

ال يسمح لك بأكثر من صوت؟!

الدول أصدرت التشريعات الالزمة 
لصون حقوق املرضى. ومما يدعو 
القانون اجلديد ملزاولة  ان  للفخر 
الكويت تضمن  الطب فــي  مهنة 
فصال كامال عــن حقوق املرضى 
ومعايير صون اخلصوصية وسرية 
املعلومات وسالمة املرضى وجترمي 
اإلجهاض وما يسمى باملوت الرحيم، 
وهذا ما يعزز حقوق املرضى من 
خالل فصل كامل بالقانون اجلديد، 

وإمساك السماء للمطر نهرع للصالة.. 
فهل تظن أنها لن تكون حال ملشاكلك؟

واالنسان لن يزيد شرفا وتعظيما 
عند اهللا وفي عيون الناس إال عندما 
يصبر.. يصبر دون شكوى وال تذّمر 
فيكون كما قال اهللا (فاصبر صبراً 

جميال).
وإن أردت أن تشتكي فال تشتك إال 
إلى اهللا وال تتوكل إال عليه.. كما فعل 
إبراهيم فعندما رماه قومه في النار 

أتاه جبريل عرض عليه املساعدة..
فرّد عليه إبراهيم بكل ثقة: منك 

لرواد  العالج الصحي واملطــارات 
األسفار أناء الليل وأطراف النهار!

ليلية  لهم مواســم  الليل  رواد 
تختلف بنشــاط رياضة املشــي، 
والقواري «الدراجات الهوائية رجالية 
ونسائية» تنتشــر هذه األيام بكل 
رشاقة واهتمام ملواعيدها احملددة 
بالذات بعد صلوات املغرب والعشاء، 
ومثلها في املراكز واملوالت التجارية 

استفادوا من إحدى ثغراته لرفضوا 
فتح املوضوع إطالقا، فبمجرد احلديث 
الواحد  عن املشــاركة في الصوت 
يقفلون الباب ويكررون نفس كالم 

بعض أقطابهم.
الصوت الواحد مصمم متاما للكتل 
التي تنوي النزول بقوائم، وهو أمر 
ال أعلم ملاذا غاب عن أذهان جهابذة 
املعارضة قبل أن يرفضوه ويدعون 

ملقاطعته.. كيف؟
أول خطوة تقوم بتسجيل املؤيدين 

مببادئ حقوق اإلنسان فتتعرض 
للحرج واللوم في اجتماعات مجلس 
وجلان حقوق اإلنسان الدولية التابعة 
لألمم املتحدة والتي تنشر أعمالها 

وقراراتها بشفافية كاملة.
أما عن الصحة وحقوق اإلنسان 
فذلك مما اهتمت به املنظمات الدولية 
ودعت إلــى تطبيقه حلماية احلق 
في اخلصوصية واملعرفة والسالمة 
واحلق في احليــاة، بل إن بعض 

احلياة وحده ويعيش وحده وسيموت 
ويتحاسب وحده..

فلن جتــد معينا أفضل من اهللا 
ســبحانه وتعالى ميد لك يد العون 
والنجاة والقــوه وإن تكالبت عليك 

املشاكل من كل صوب..
إن اتقيته أخرجك منها ولو طبقت 
األرض على السماء فستخرج منهما 

ساملا بالتقوى وقربه سبحانه..
وأول سبل التقوى هي الصالة..

فهي حل ملشــاكل الكون، فعند 
خســوف القمر وكسوف الشمس 

هذه األمسيات بالذات مع اعتدال 
الطقس الشــتوي، واستقرار وباء 
أعياد  العصر كورونا، وتباشــير 
امليالد للعام اجلديد بكل بقاع العالم 
رغــم احملاذير ونســب اإلصابات 
وأعداد وفياته للدول مبدعة مضاداته 
ولقاحاته! وجــب لكل ذلك االلتزام 
واالحترام وحتاشي نكباته! مع كل 
ذلك الوضع تبدع بعض الدول في 
التجديد لكل مفيــد وبديل للرعب 
الوبائي بفرح ومرح مقبول سياحيا 
ورياضيــا وفنيا وثقافيــا وماليا 
كمداخيل تعوض اخلسائر الكورونية!
أما ديرتنا املتميزة عن محيطها 
فنهارها دافئ، وطقســها صاف، 
لكن بحرهــا نهارا محجوز مبوانع 
ما يجوز دخول حارات الشــواطئ 
وحدائقها، لكــن عند حلول الظالم 
كل ذلك يحصل رغم محاذير الصحة 
النهار  والداخلية واإلعالم، بخالف 
حزين املــدارس واملالعب ومراكز 

من عيوب املعارضة في الكويت 
(وهي كثيرة) انعدام النقد الداخلي، 
مبعنى أنه نادرا ما جتد من يســأل 
ويساءل عن نهج املعارضة وأساليبها 
وأسباب تأرجحها الشديد بني تظاهرات 
مألت شــوارع الكويــت بالصراخ 
والضجيج والغضب، واملقاطعة التامة 
لالنتخابات احلالية (يعني نظام نص 

نص ما عندهم).
وهنــاك أمثلة كثيرة لكوادر من 
املعارضة سواء على مستوى القيادات 
أو شــبابها الصغار الذين تساءلوا 
(حلظة يــا جماعة أنتم وين رايحني 
ووين ماخذينا معاكم؟) فقط لتتوالى 
عليهم االتهامات باالنشقاق والتخوين 
وأنتــم مت إغراؤكم لشــق صفوفنا 
وليشتغل عليهم اجليش اإللكتروني 
في تويتر والواتساب وغيرهما ويتم 
الڤيديوهات والتنمر عليهم  تركيب 

بشتى األساليب واأللفاظ.
لهذا السبب، عندما فاحتت بعض 
الواحد  املعارضة أن الصوت  كوادر 
هو مفصل تفصيــل عليهم، بل لو 

يحتفل العالم في العاشــر من 
ديسمبر من كل عام بيوم حقوق 
اإلنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت 
فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 
١٠ ديسمبر من عام ١٩٤٨ اإلعالن 
العاملــي حلقوق اإلنســان ورغم 
مرور أكثر من ســبعة عقود على 
إطالق امليثاق مازالت هناك العديد 
التي تنتهك حقوق  من املمارسات 
اإلنسان أو ال حتترم امليثاق أو ال 

متتثل للمبادئ.
وهذه املمارسات قد حتدث في 
الدول واملجتمعات املختلفة، وقد جتد 
من يسلط األضواء عليها سواء من 
اجلهات الرسمية أو من اإلعالم أو من 
منظمات املجتمع املدني بينما أغلب 
املمارسات تتم في اخلفاء، وقد تكون 
ممارسات من دول أو أنظمة ال تولي 
االهتمام لصون حقوق اإلنسان، 
ومن ثم كانت صيحات الدفاع عن 
حقوق اإلنسان تلقى من يهتم بها 
ويوثقها. وقد ال تهتم دول وأنظمة 

من قدمي األزل والناس حتب وتقف 
بصف القوي وتتخلى عن الضعيف..

وفي أيوب گ خير برهان..
املال واجلاه واألوالد  كان عنده 
والصحة واجلميع حوله ويتمنون 

رضاه..
ما أن ابتاله اهللا بسلب كل ما لديه 
حتى تخلى اجلميع عنه وأصبح وحيدا 
باستثناء زوجته لم تتخّل عنه، ومع 

ذلك لم يشتك ألحد أبدا. 
هذه هــي احلياة.. بقســوتها 
ومرارتها، التشكي فيها لن يزيد شيئا 
إال أنك ستصبح في خانة املساكني 
املتذمرين الذي يطلب من الناس عطفاً 

وشفقة.
لعل وعسى أحدهم يرّق قلبه لك 

ويرحمك وميد لك يد العون..
ولكن احلقيقــة: لن جتد أمثال 
هؤالء إال قلة ولن يســتمروا معك 

كثيرا..
رمبا يقــف معــك البعض في 
مشكلة.. مشــكلتني.. ثالث.. وفي 

النهاية ستصبح وحدك..
أنــت من يجب عليه أن يصارع 

سلطنة حرف

انتخابات 
٢٠٢٠.. تلحق 

وإال ما تلحق!
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

املوقف السياسي

زعماء لبنان.. 
أليس فيكم 
رجل رشيد؟

عبداحملسن احلسيني

في الصميم

الصوت الواحد 
مفّصل للمعارضة 

لو يركزون شوي
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

ألم وأمل

يوم حقوق 
اإلنسان

د.هند الشومر

نقش القلم

كورونا النهار.. 
وموسم الليل!

محمد عبداحلميد الصقر

نغم وسط النشاز

رسالة ملن تخّلى 
الناس عنه!

Yousif.Alotaibi@hotmail.comيوسف فيصل العتيبي
@Y _ Alotaibii
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«غلوبل فاينانس» تختار «بوبيان» كأفضل بنك 
إسالمي في الكويت للعام اخلامس على التوالي

«التجاري» يعلن الفائزين في سحبي «النجمة» 
األسبوعي وحملة «أكثر من الراتب»

«الكويتية» تتسلم «الفنطاس»..
A٣٢٠neo خامس طائرات إيرباص

هواوي Mate 40 Pro تصميم استثنائي
5G بأداء غير مسبوق للجيل اخلامس

«وربة» يجري سحب «السنبلة» األسبوعي الـ ٤٣

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

.. ويقدم لعمالئه خصم ١٥٪ بالتعاون مع «فالورد»

اســتمر بنــك بوبيان في 
حتقيق إجنازاته على املستوى 
احمللي، مضيفا ملسيرة جناحه 
التي بدأها قبل سنوات إجناز 
جديد بحصوله للعام اخلامس 
على التوالي على جائزة أفضل 
بنك إســالمي في الكويت من 
مؤسســة غلوبــل فاينانس 
العامليــة لعــام ٢٠٢٠ نتيجة 
ما حققه من منو في مختلف 
مؤشراته املالية ومنو حصصه 
السوقية إلى جانب قدرته على 
مواجهة آثار جائحة كورونا.
وقال الرئيــس التنفيذي 
للعمليــات عبــداهللا أحمــد 
احملري تعليقا على هذا اإلجناز 
املميز: متكنا من حتقيق هذا 
اإلجناز بفضل اجلهد املبذول 
من مواردنا البشرية املميزة 
وثقة عمالئنا ومساهمينا فيما 

نقوم به منذ سنوات.
البنــــــك  وأضــــــاف أن 
فخور بســجله مــن اجلوائز 
والتقديرات التي حصل عليها، 
السيما في السنوات األخيرة 
خاصة أنها تأتي من مؤسسات 
إقليمية وعاملية مشــهود لها 
باحليادية والثقة الكبيرة في 
اختياراتها املبنية على األرقام 
والنتائــج املاليــة وإجنازات 

أجــرى البنــك التجاري 
ســحوباته علــى حســاب 
النجمــة وحملــة «أكثر من 
راتب»، وقد مت إجراء السحب 
يوم أمس فــي مبنى البنك 
الرئيســي، بحضــور ممثل 
وزارة التجــارة والصناعة 
عبدالعزيــز أشــكناني، مع 
باالشــتراطات  االلتــزام 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي.
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشـــــــــرة 
التواصــل  عبــر وســائل 
االجتماعي، حيث أعلن عن 
فوز عبداحلكيم محمد غادر 
بجائزة نقدية بقيمة ٥٠٠٠ 
دينار فــي ســحب النجمة 
األسبوعي، أما جائزة سحب 
حملة «أكثر من راتب» وهي 
جائزة تعادل راتبا وتصل 
لغايــة ١٠٠٠ دينــار فكانت 

تسلمت شركة اخلطوط 
الكويتيــة خامس  اجلويــة 
طائراتها من نــوع ايرباص 
A٣٢٠neo والتي أطلق عليها 
«الفنطاس»، حيث وصلت إلى 
الكويت في مبنى الركاب رقم 
٤ قادمة من مصنع ايرباص 
في مدينة تولوز في فرنسا، 
وكان في مقدمة مســتقبلي 
الطائــرة ممثل مجلس إدارة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، 
عضــو مجلــس إدارة خالد 
املطيري وعدد من املسؤولني 
فــي الشــركة. وعلى هامش 
وصــول الطائرة، قال عضو 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية خالد املطيري: «يسر 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
اليوم تســلم خامس طائرة 
مــن طــراز A٣٢٠neo والتي 

تتميــز أحــدث هواتــف 
 Mate 40 هــواوي الرائــدة
Pro بأدائــه الفائق لشــبكة 
اجليل اخلامــس 5G، حيث 
يــزود مبجموعــة شــرائح 
HUAWEI Kirin 9000، وهي 
ليســت أقــوى وذات كفاءة 
أعلــى في اســتهالك الطاقة 
من ســابقتها، لكنها تضمن 
أيضا جتربة مؤثرة وعالية 
السرعة جلميع عمليات البث 
والتنزيل واأللعاب والتحميل 
عبــر اإلنترنــت التي ميكن 
إجراؤها بسالسة مرة واحدة 

وأثناء التنقل.
التصميم،  ومــن حيــث 
 Mate 40 Pro يستمر هاتف
HUA- في تركيز سلســلة

WEI Mate على التصميمات 
املتميزة. فــي اخللف، يأتي 

أعلن بنك وربة عن أسماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األســبوعية، حيث يستمر 
البنــك بإجراء الســحوبات 
الختيار ١٠ رابحني أسبوعيا 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
الســنبلة األسبوعي الثالث 
واألربعــني، فقــد تــوج ١٠ 

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزيــن فــي الســحوبات 
اليومية على حساب يومي، 
وقــد فــاز كل واحــد منهــم 
بجائــزة ٥٠٠٠ دينار، وكان 
احلظ في هذه الســحوبات 
مــن نصيــب: انيــل كومار 
راي، ناصيــر الدين يونس 
علــي، نوره راشــد عبداهللا 
العثمان، حمد غازي محمد 
املطر، مهى ايليان كردوس. 
وباإلضافة للسحب اليومي، 
يوفر بنك برقان سحبا ربع 
ســنوي حلســاب «يومي» 

ميكن لعمالء بنك برقان 
اآلن االستمتاع مبناسباتهم 
 ٪١٥ بخصــم  اخلاصــة 
باســتخدام أي من بطاقات 
بنــك برقــان علــى باقــات 
أنيقــة وهدايــا مــن  ورد 
«فــالورد»، الوجهة األولى 
للزهور والهدايا املميزة عبر 
اإلنترنــت. ميكــن للعمالء 
الطلب بأمان عبر اإلنترنت 
علــى Floward.com أو من 

خالل تطبيق فالورد.
«فــالورد»  ويعتبــر 
الوجهة األولى عبر اإلنترنت 

الكويــت  يواصــل بنــك 
الوطنــي مكافــأة عمالئــه 
مبنحهــم مجموعــة مميــزة 
الســحوبات واجلوائز  مــن 
والعروض على مدار العام، 
وفي هــذا اإلطار أعلن البنك 
عن اســم الفائز في السحب 
الشهري حلســاب اجلوهرة 
لشــهر نوفمبر ٢٠٢٠، حيث 
فازت ناهــدة عبداهللا محمد 
أحمد مببلــغ ١٢٥ ألف دينار 
كويتي. مــن جهة أخرى، مت 
اإلعالن عن أســماء الرابحني 
في الســحوبات األسبوعية 
حلساب اجلوهرة ملبلغ ٥٠٠٠ 
دينار، وهــم: أحمد عبداهللا 
علي تراكمه، مشعل عبداهللا 
عبــداهللا عبدالكرمي، ســاره 

عبداملطلب جواد أحمد.
ومت إجراء السحب مباشرة 
عبر حساب إنستغرام لبنك 
الوطنــي، وذلــك  الكويــت 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
إلــى  التجــارة والصناعــة 
جانب ممثلي البنك، علما أن 
سحوبات اجلوهرة الشهرية 
وربع السنوية تتم بحضور 
ممثل عن شــركة «ديلويت» 
العامليــة. ويقــدم حســاب 
اجلوهــرة للعمــالء فرصــة 
لدخول السحب وربح جوائز 
بقيمة ٥٠٠٠ دينار أسبوعيا 
ألــف دينــار شــهريا  و١٢٥ 
واجلائزة الكبرى بقيمة ٢٥٠ 

نسبيا من حتقيق قفزات في 
معدالت منو مؤشراته املالية، 
السيما احلصص السوقية في 
واحد من أكثر أسواق املنطقة 
منافسة، مشيرة إلى ما قام به 
البنك فــي مواجهة حتديات 
انتشــار ڤيروس كورونا في 
الكويت والعالم وقدرته على 
التأقلــم مع املتغيــرات التي 
فرضتها اجلائحة التي غيرت 

الكثير في حياتنا اليومية.
وأشــار احملــري إلــى أن 
بوبيان خالل هذه األزمة جنى 
ثمــار اســتثماراته في قطاع 
الرقمية،  اخلدمات املصرفية 

مزايا هذه احلملة واحلصول 
على هدية نقدية فورية تبلغ 
قيمتها مــن ٢٥٠ دينارا إلى 
٥٠٠ دينــار أو قــرض مــن 
دون فائدة بقيمة ٥ أضعاف 
الراتب وبحد أقصى ١٠٠٠٠ 
دينار، وسيكون هناك سحب 
أسبوعي للعمالء الكويتيني 
واجلــدد ممــن  احلاليــني 
يقومــون بتحويل رواتبهم 
على البنك لربح مبلغ يعادل 
راتبا واحدا من الرواتب التي 

أسطول (الكويتية) املتنامي 
سيعزز من مكانتها كشركة 
طيــران رائــدة فــي قطاعي 
الطيــران اإلقليمي والعاملي، 
كون الشركة تتابع باستمرار 
متطلبــات عمالئهــا لتقدمي 
أحــدث وأفضــل اخلدمــات، 
كذلك حترص على توفير كافة 
سبل الراحة واألمان لركابها 
األعزاء أثناء كل رحلة، حيث 
 A٣٢٠neo إن وصــول طائرة
يعد استمرارا ملرحلة مهمة في 
تطوير اخلدمات املميزة والتي 
تقدمها الشــركة ملســافريها 
األعــزاء على مــنت رحالتها، 
باإلضافــة إلى خدمات النقل 
اجلوي املختلفة مع اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
واختتم املطيري: نيابة عن 
رئيس مجلس إدارة اخلطوط 

الرائــد بتصميــم  الهاتــف 
Space Ring املستقبلي، وفي 
HUA- املقدمة، يأتي هاتف

WEI Mate 40 Pro مــزودا 
 HUAWEI Horizon بشاشــة
Display التي تبلغ 88 درجة 
والتي توفر مساحة عرض 
أوسع وجتربة بصرية غامرة 
الڤيديــو واألفالم  ملكاملــات 

محمد الرويلي، بركه صقر 
معيــض املطيــري، فيصل 
محمد فهد املسعود، رمي علي 
أبوزيد السيد، حمود عبداهللا 

متنحه فرصة ليكون الفائز 
التالي. وفــي حال عدم قيام 
العميل بعملية سحب نقدي أو 
حتويل من حساب اجلوهرة 
خالل الفتــرة املطلوبة، فإن 
فرص الفوز تتضاعف مقابل 

كل ٥٠ دينارا في احلساب.
وتعقيبــا على الســحب 
الشهري، أعلن نائب مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت 
الوطني هشام النصف قائال: 
ميثل حساب اجلوهرة ركيزة 
أساســية في ســعينا إلثراء 
التجربة املصرفية لعمالئنا، 
حيث يوفر لهم وسيلة مميزة 
متكــن العمالء مــن االدخار 
كما تقدم لهــم فرص كبيرة 

حيث وضح ومنذ بدئها تزايد 
اإلقبال من قبل عمالء بنك على 
استخدام اخلدمات املصرفية 
الرقمية سواء من خالل موقع 
البنــك أو من خــالل تطبيق 

البنك على الهواتف الذكية.
وأضاف: دون الدخول في 
تفاصيل اخلدمات واملنتجات 
التي يتمتع بها عمالء بوبيان 
عبــر املوقــع اإللكتروني او 
تطبيــق الهواتف الذكية فإن 
العمالء أصبح بإمكانهم إجراء 
أكثر العمليات املصرفية دون 
احلاجة إلى زيارة الفرع من 
خالل البقاء في منازلهم خاصة 
أثناء احلظر. وقال احملري إن 
مجموعة العمليات املصرفية 
حرصت علــى توفير جميع 
اخلدمــات املســاندة للفروع 
التحويالت واالعتمادات  من 
املصرفيــة، وهــو ما ســاهم 
في اســتمرار توفر املنتجات 
األساسية في األسواق احمللية 
رغم حتديات الفترة املاضية، 
كمــا قامــت بإيصــال جميع 
البطاقات االئتمانية املجددة 
للعمــالء وفقــا للتعليمــات 
والضوابط املعمول بها لتوفير 
مستوى عال من خدمة عمالء 

البنك.

يتقاضونها شهريا. كما ميكن 
للعمالء الكويتيني املتقاعدين 
باإلضافة الى املقيمني الذين 
يقومون بتحويل مديونيتهم 
البالغــة ١٠٠٠٠ دينــار وما 
فــوق الى البنــك احلصول 
على هدية نقدية قدرها ١٪ 
من قيمة املديونية احملولة.

يذكر أن جوائز «حساب 
النجمة» مميزة بحجم مبالغ 
اجلوائــز املقدمة، باإلضافة 
إلى تنوعها طوال الســنة، 
والتــي تتضمن ســحوبات 
أسبوعية بقيمة ٥٠٠٠ دينار، 
وشهرية بقيمة ٢٠٠٠٠ دينار، 
باإلضافة إلى جائزة نصف 
ســنوية بقيمــة ٥٠٠ ألــف 
دينار، وســحب آخر العام 
علــى أكبــر جائــزة نقدية 
مرتبطة بحســاب مصرفي 
في العالم بقيمة ١٫٥ مليون 

دينار.

اجلوية الكويتية الكابنت علي 
الدخــان وأعضــاء مجلــس 
اإلدارة نتقدم بخالص التهنئة 
السياسية احلكيمة  للقيادة 
والشــعب الكويتــي الوفــي 
 ،A٣٢٠neo بوصول طائــرة
ونعدهم بالعمل على تطوير 
الناقل الوطني لدولة الكويت 
مبا يحقق اآلمال والطموحات 
املعقــودة كما نتقدم بجزيل 
الشكر ووافر االمتنان للجهود 
املبذولــة من الطاقــم الفني 
الذي حتمل مسؤولية تسلم 
طائرة A٣٢٠neo والتي يتطلب 
تسلمها املرور بإجراءات فنية 
وإداريــة وقانونية طويلة، 
متمنيا لهم التوفيق والسداد 
دائما في تلك املهمات الصعبة 
التي تســندها دائما الشركة 

الى أبنائها األكفاء.

واأللعــاب وما إلى ذلك، كما 
يتميز الهاتف بأزرار مستوى 
الصوت ملموسة وافتراضية 
 Mate لراحتك. أخيرا، هاتف
Pro 40 مقاوم للماء والغبار 
بتصنيــف IP68. متوافــر 
باللونني األسود واألبيض، 
.Mystic Silver باإلضافة إلى

ومت تصميم نظام الكاميرا 
 Ultra Vison Cine Camera
 Mate 40 Pro فــي هاتــف
مــع Leica لتوفيــر أفضــل 
حل ممكن للكاميرا. تتكون 
 Ultra Vision Cine كاميــرا
من كاميرتني ســينمائيتني 
في األمــام واخللف تدعمان 
لقطــات ســينمائية بزاوية 
100 درجــة، باإلضافــة إلى 
كاميرا Super Sensing بعدسة 
عريضة جدا وكاميرا بعدسة 

سينمائية بعدسة عريضة 
Periscope Tele- جدا وكاميرا

photo ومستشعر ليزر.
 Mate 40 ويتمتع هاتف
Pro ببطارية تــدوم طويال 
تبلغ 4400 مللي أمبير في 
الساعة (القيمة النموذجية)، 
والتي ميكن أن تدوم طوال 
اليــوم دون أن تنفــد منك، 
عالوة على ذلك، يتم تغذية 
البطاريــة الضخمــة  هــذه 
بســرعة مع شــاحن سلكي 
HUAWEI Wired Super-
واط   66 بقــدرة   Charge
 HUAWEI وشحن الســلكي
 Wireless SuperCharge
بقدرة 55 واط. يضمن حل 
الشحن الســريع الذكي هذا 
عدم املساس بصحة البطارية 

وطول عمرها.

عبد الرحيم الكندري، محمد 
غامن محمد املطيري، جنالء 
محمد مبارك العازمي، عناد 
صالح نعمه عناد، حامد فالح 

ناصر أبوغنيج.
وميثل حســاب السنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني 
في توفير األموال وحتقيق 
عوائد مالية مناســبة على 
أرصدتهم في الوقت نفسه، 
باإلضافــة إلى فرص للفوز 
بجوائز نقدية طوال العام.

للفوز بجائزة نقدية بقيمة 
ألــف دينــار، وللتأهل   ١٢٥
للســحوبات ربع السنوية 
يتعــني على العمالء أال يقل 
رصيدهــم عــن ٥٠٠ دينار 
ملــدة شــهرين كاملــني قبل 
تاريخ الســحب، كما أن كل 
١٠ دنانير متثل فرصة واحده 
لدخول الســحب. وإذا كان 
رصيد احلســاب ٥٠٠ دينار 
وما فوق، ســيكون صاحب 
احلساب مؤهال للدخول في 
كل من السحوبات اليومية 

وربع السنوية.

املخصصــة لتقدمي الزهور 
ومجموعــة متنوعــة مــن 
الهدايــا املميزة مــع خدمة 
التوصيل في نفس اليوم في 
جميع أنحاء الكويت، ويقدم 
املتجــر ترتيبات من باقات 
كالســيكية إلى تصميمات 
فريــدة من نوعهــا جلميع 

املناسبات.
ولالستفادة من العرض، 
ميكن للعمــالء إدخال أول 
ستة أرقام من أي من بطاقات 
بنك برقــان كرمز ترويجي 

قبل إكمال عملية الدفع.

للربح في الوقت ذاته. وأشار 
النصف إلى حرص الوطني 
على مكافأة عمالئه على مدار 
العام، وهو ما مينحه حساب 
اجلوهرة مــن فرص دورية 
لدخول السحوبات األسبوعية 
الربــع  والشــهرية وكذلــك 
ســنوية. وأضــاف النصف 
قائال: نتواصــل مع عمالئنا 
بشكل مستمر للتعرف على 
احتياجاتهم كما نعمل على 
قيــاس مــدى رضاهــم عن 
املنتجات التي نقدمها، حيث 
ملســنا زيــادة ملحوظة في 
مســتوى رضا العمالء فيما 
يخص اخلدمــات واملميزات 
التــي يوفرها البنــك والتي 
تأتي في إطار التزامنا بإثراء 

جتربتهم املصرفية.
النصــف حــرص  وأكــد 
الوطني على سهولة وسرعة 
إنهاء إجراءات فتح حســاب 
اجلوهرة عــن طريق زيارة 
أقــرب فــرع لبنــك الكويت 
الوطني باإلضافة إلى إمكانية 
فتح احلساب من خالل خدمة 
الوطنــي عبــر املوبايــل أو 
خدمة الوطني عبر اإلنترنت، 
وذلك في إطار استراتيجيتنا 
للتحول الرقمي والتي توفر 
جتربــة مصرفيــة رقميــة 
متكاملــة لعمالئنــا متكنهم 
مــن إجراء كافــة معامالتهم 
املصرفية دون زيارة الفرع.

السوق.
وأكد احملري أن مثل هذه 
العامليــة تلقــي  التقديــرات 
على عاتقنا كإدارة املزيد من 
املســؤوليات باحلفــاظ على 
مستويات اخلدمة املميزة التي 
نقدمهـــــا للعمالء، مؤكدا أن 
اإلبــــــداع واالبتكار وخدمة 
العمالء املميزة طريق البنك 

للمحافظة على جناحاته.
وكانت مؤسســة غلوبل 
فاينانس في معرض توضيح 
أسباب منحها اجلائزة للبنك 
قــد ذكــرت ان بنــك بوبيان 
متكن وخالل فتــرة قصيرة 

مــن نصيب الفائــزة خلود 
عبداحملسن سلمان بوحمد.

وأوضح البنك أن حملة 
«أكثــر من راتــب» موجهة 
الكويتيــني  العمــالء  الــى 
الذيــن يقومــون بتحويــل 
 ٥٠٠ البالغــة  رواتبهــم 
دينــار أو أكثر علــى البنك 
العاملني  وبصفــة خاصــة 
القطاعــني احلكومــي  فــي 
والنفطي والشركات املدرجة 
لدى البنك، واالستفادة من 

أطلــق عليهــا (الفنطــاس) 
حيث تعد ضمــن ١٥ طائرة 
من نفس النــوع مت التعاقد 
عليها مــع شــركة ايرباص 
علــى أن يتم تســلمها تباعا 
على مدى الســنوات املقبلة 
حســب خطة التسلم املتفق 
عليها من خالل العقد املبرم 
مــع مصنــع ايربــاص فــي 
ســبتمبر ٢٠١٨». وأضــاف: 
 A٣٢٠neo طائــرة  تشــكل 
اجلديدة عالمة فارقة ومهمة 
في مسيرة اخلطوط اجلوية 
الكويتية في حتديث أسطولها 
ليكون من أجدد األساطيل في 
املنطقة، ويعد مفخرة للكويت 
فــي تدعيم الناقــل الوطني 
بأجدد الطرازات واألنواع من 
طائرات ايرباص وبوينغ كما 
أن تواجد طائرة A٣٢٠neo في 

رابحني من عمالء بنك وربة 
حصل كل منهــم على ١٠٠٠ 
دينار، وهم: إبراهيم عبداهللا 
محمد اخلزام، فيصل عبداهللا 

ألف دينار ربع سنويا، حيث 
إن كل ٥٠ دينارا يقوم العميل 
بإيداعها في حساب اجلوهرة 

«الوطني» يعلن الفائز بسحب «اجلوهرة» الشهري
النصف: حساب اجلوهرة ميثل ركيزة أساسية في سعينا إلثراء جتربة عمالئنا

هشام النصف

عبداهللا احملري

الفنطاس حلظة وصولها مبنى الركاب رقم ٤خالد املطيري وفايز العنزي مع طاقم الطائرة عقب استقبال الطائرة
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مجريات جلسة ترقية «البورصة» اليوم.. ضخ تدريجي للسيولة املليارية
شريف حمدي

نظرا الستثنائية احلدث الذي 
اليوم  الكويت  تشهده بورصة 
 ،«MSCI» بانضمامها فعليا ملؤشر
فإن آلية التداول ستشهد تغيرا 
التداول،  على مستوى فترات 
حيث قررت منظومة الســوق 
تطبيق إجــراءات مؤقتة اليوم 
االثنني كانت قد أعلنت مؤخرا 
ضمن سلســلة من اإلجراءات 
الدائمــة واملؤقتة بالتعاون مع 

الشركة الكويتية للمقاصة.
التغيير في متديد  ويتمثل 
التداول  مزاد اإلغالق وجلسة 
على ســعر اإلغــالق، حيث 
سيســتمر مزاد اإلغالق ملدة 
٤٠ دقيقة، ثم تعقبه استراحة 
ملدة ٣٠ دقيقة قبل بدء جلسة 
التداول على سعر اإلغالق ملدة 
٤٠ دقيقة أخرى، كما ســيتم 
البيع والشــراء  أوامر  اقتران 
في وقــت غير محــدد آلخر 
دقيقتني جللسة مزاد اإلغالق، 
وإضافة إلى ذلك سيسمح بتعديل 
األوامر وإلغائها طوال جلســة 
مزاد اإلغالق، وسيكون هناك 
متديد ملــدة رفض التزام أمني 
احلفظ في جلســة االنضمام 
ملؤشــر «MSCI»، ومن ثم فإن 
السوق ألول مرة سينهي أعماله 

في الثالثة عصرا.
الكويت  وستشهد بورصة 
استقبال تدفقات أجنبية تقدر 
بـ ٣ مليارات دوالر (ما يعادل 
٨٠٠ مليون دينار) من الصناديق 

ان يســتحوذ ســهم الوطني 
علــى ١٫٣١ مليــون دوالر من 
يليه بيتك  التدفقات األجنبية، 
بـ ٦٦٧ مليــون دوالر، وزين 
٣٠٠ مليون دوالر، وأجيليتي 
١٧٥ مليون دوالر، وبوبيان ١٥٢ 
مليون دوالر، واملباني ٨٧ مليون 
دوالر، واخلليج ٨٢ مليون دوالر.

تراجع جماعي
وفي سياق متصل، شهدت 

نقاط بنهاية جلســة امس، 
كما انخفض مؤشر السوق 
الرئيسي بنسبة ٠٫٢٪ محققا 
٩٫٩ نقاط خسائر ليصل الى 
٤٣٦٥ نقطة، وتراجع مؤشر 
الســوق العام بنسبة ٠٫٦٪ 
بخسارته ٣٦ نقطة ليتراجع 

الى ٥٥٢٢ نقطة.
وتقلصت سيولة البورصة 
بنحو ٤٣٫٣٪ لتصل إلى ٧٠٫٢٤ 
مليون دينار مقابل ١٢٤٫٠٨ 

سهم زين بسيولة ٦٫٢ ماليني 
دينار، ثم سهم املباني بسيولة 
٣٫١ ماليني دينار، وســهم 
بوبيان بـ ٣٫٠٨ ماليني دينار.

وخسرت القيمة السوقية 
للبورصة نحو ٢١٠ ماليني 
دينار بنهاية جلســة امس 
بنســبة ٠٫٦٪ ، اذ بلغــت 
القيمــة ٣٢٫١ مليــار دينار 
تراجعــا مــن ٣٢٫٣ مليار 
دينار في جلســة اخلميس 

جلســة تعامالت امس التي 
تســبق جلســة االنضمام 
للمؤشر العاملي تراجعا جماعيا 
على مستوى املؤشرات وذلك 
بشكل محدود رغم جنوح 
 «MSCI» األسهم املنضمة لـ

للتراجع.
إذ انخفض مؤشر السوق 
األول الذي يضم هذه األسهم 
بنســبة ٠٫٨٪ بخسارته ٤٩ 
نقطــة ليتراجــع الى ٦١٠٦ 

مليون دينار بجلسة اخلميس 
التي شــهدت أعلــى قيمة 
تداول فــي ٢٠٢٠، وتصدر 
ســهم «الكويــت الوطني» 
بالبورصة  التداوالت  نشاط 
على كل املستويات بكميات 
بلغت ٣١٫٦٥ مليون ســهم 
جــاءت بتنفيذ ١٠٣٦ صفقة 
حققت سيولة بقيمة ٢٦٫٩٣ 
مليون دينار، تاله سهم بيتك 
بسيولة ١٥٫٦ مليون دينار، ثم 

املاضي. كما انخفضت أحجام 
التداول بنسبة ٣٨٫٣٪ لتصل 
إلى ١٦٧٫٩ مليون سهم مقابل 
٢٧٢٫٢٤ مليون ســهم في 
السابقة. وسجلت  اجللسة 
مؤشرات ٨ قطاعات هبوطا 
بصدارة السلع االستهالكية 
بانخفاض نســبته ١٫٤٨٪، 
بينما ارتفع ٤ قطاعات أخرى 
يتصدرها التكنولوجيا بنمو 

نسبته ١٫٤٥٪.

مزاد اإلغالق مستمر حتى الثالثة عصراً.. والـ ٣ مليارات دوالر تدخل السوق على ٥ مراحل

اخلاملة املتابعة للمؤشر اليوم 
بشكل تدريجي، حيث تواترت 
معلومات بأنه سيتم ضخ نحو 
١٠٠ مليون دينار في اول ساعة 
تداول، ومثلها في ثاني وثالث 
ساعة تداول، ثم ٥٠ مليون دينار 
في النصف ساعة األخيرة، على 
ان يتم ضخ ٤٥٠ مليون دينار 
املــزاد وما بعد  لفترة  تقريبا 

اإلغالق.
يذكر ان «هيرمس» توقعت 

٢١٠ ماليني دينار خسائر تعامالت أمس.. لتبلغ القيمة السوقية ٣٢٫١ مليار دينار١٫٣١ مليار دوالر تدفقات متوقعة لسهم «الوطني».. يليه «بيتك» بـ ٦٦٧ مليونًا

امليزانية في ٥ شهور.. عجز «يتفاقم» وإنفاق رأسمالي «يتهاوى»

أحمد مغربي

كشــفت وزارة املالية عن أن قيمة 
العجز املالي في امليزانية العامة خالل 
أول ٥ شهور من السنة املالية احلالية 
٢٠٢٠ /٢٠٢١ قد بلغ ١٫٤١ مليار دينار.

وقالت املالية إن إجمالي اإليرادات 
التي حققتها الكويت خالل الفترة من ١ 
أبريل ٢٠٢٠ وحتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ قد 
بلغ ٣٫٣ مليارات دينار فيما بلغ إجمالي 
املصروفات للجهــات احلكومية نحو 
٤٫٢ مليارات دينار، وبلغ االلتزام خالل 
الفترة ٥٠٥٫٩ ماليني دينار، علما أن مبلغ 
االلتزام ميثل مبالغ في حكم املصروف 
لم يتم إثباتها في حساب املصروفات 
لعدم اكتمال الدورة املستندية لها حتى 

نهاية الفترة املعد عنها التقرير.
وذكرت أن جملة اإليرادات النفطية 
بلغت ٢٫٧ مليار دينار خالل فترة األشهر 
اخلمســة األولى مــن الســنة املالية، 
وهــو ما يعادل ٤٩٫٤٪ مــن املقدر في 
امليزانيــة العامة للدولــة والبالغ ٥٫٦ 
مليارات دينــار، فيما بلغت اإليرادات 
غير النفطية نحو ٥٢٢٫٦ مليون دينار 
وهــي ما متثــل ٢٧٫٩٪ فقط من جملة 
اإليرادات غير النفطية البالغة ١٫٨ مليار 
دينار، وبالتالي بلغ إجمالي اإليرادات 
عــن الفترة ٣٫٣ مليــارات دينار متثل 

٤٤٪ من املقدر.
وبالنسبة للمصروفات (املصروف 
وااللتــزام) فإنها بلغــت ٤٫٧ مليارات 
دينار، وهو ما ميثل ٢١٫٩٪ من إجمالي 

االعتماد بعد التعديل والبالغ ٢١٫٥ مليار 
دينــار، فيما بلغ الرصيــد املتاح ١٦٫٨ 

مليار دينار.
إلى ذلك، كشفت إحصائية «املالية» 
عن تدٍن كبير في اإلنفاق الرأســمالي 
خالل الفترة، والذي بلغت نسبته بنهاية 
أغسطس املاضي (٥ أشهر االولى من 
الســنة املالية) ٦٫٩٪ فقط من إجمالي 

املبالغ املرصودة له في املوازنة.
وأظهــرت أرقــام اإلحصائيــة بأن 
إجمالي املصروفات الرأسمالية خالل 

الفترة بلغ ١٦٠٫٥ مليون دينار من أصل 
٢٫٣ مليارات دينار مرصودة لها، ما يؤكد 
استمرار انخفاض اإلنفاق الرأسمالي 
مقابل ارتفاع وتيرة اإلنفاق اجلاري، 
األمر الــذي انعكس ســلبا على قيمة 
املشاريع املرساة، ويعود هذا باألساس 
إلى انتشار جائحة كورونا في البالد.

مكافحة «كورونا».. السبب
ووفقا ملصادر مطلعة لـ «األنباء»، 
فــإن اإلجــراءات االحترازيــة التي مت 

فرضها بهــدف احتواء اجلائحة أثرت 
ســلبا على وتيرة إســناد املشــاريع 
التنمويــة، موضحــا انــه بالنظر إلى 
الزيــادة الكبيرة املتوقع أن يشــهدها 
عجــز امليزانيــة وصعوبــة احتــواء 
النفقات املتكررة مثل األجور والدعوم، 
فســيواصل اإلنفاق الرأسمالي حتمل 
وطــأة الضغــوط املالية خــالل العام 

احلالي واألعوام املقبلة أيضا.
وفي الوقت نفسه، بينت اإلحصائية 
أن جملة اإلنفاق اجلاري بلغ ٤ مليارات 
دينار وهو ما ميثل ٢١٫٢٪ من املرصود 
البالغ ١٩٫١ مليار دينار، نتيجة انخفاض 
تعويضات العاملني والسلع واخلدمات 
واملنح واملنافع، إال أن تراجع مستوى 
النفقــات اجلاريــة، خاصة بالنســبة 
لألجور والدعوم، والتي تعتبر ثابتة 
بصفــة رئيســية، قد يكــون مرتبطا 
بتوقيت تســجيل تلك املعامالت، كما 
أن النفقــات اجلارية عــادة ما ترتفع 
بشكل حاد في نهاية السنة املالية لتصل 
إلى حد قريب من املبالغ املخصصة لها 

ضمن موازنة العام احلالي.
جتــدر اإلشــارة الــى أن البيانات 
الــواردة فــي هــذا التقريــر ال متثــل 
مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب 
تأخــر العديد من اجلهــات احلكومية 
من نقل البيانــات اخلاصة باملرتبات 
والصرف باملكاتب اخلارجية التابعة 
لبعــض اجلهــات احلكوميــة وكذلك 
بعض مصاريف الدعــم التي تخضع 

إلى التحاسب حتى نهاية الفترة.

«املالية»: ١٫٤ مليار دينار عجز الفترة من أبريل حتى نهاية أغسطس

الفاضل: الكويت مستمرة في تعاونها 
والتزامها بخفض مستويات اإلنتاج

يشارك وزير النفط وزير الكهرباء واملاء 
بالوكالة د.خالــد الفاضل، ومحافظ الكويت 
لدى منظمة أوپيك هيثم الغيص، في االجتماع 
الوزاري رقم (١٨٠) ملنظمة البلدان املصدرة 
للنفــط «أوپيك»، واملقــرر انعقــاده اليوم، 
واالجتماع الوزاري رقم ١٢ لدول «أوپيك+»، 
املقرر انعقاده غداً الثالثاء، وذلك عبر تقنية 

االتصال املرئي.
وفي هذا الســياق، قــال الفاضل في بيان 
صحافي صادر من وزارة النفط قبيل مشاركته 
في االجتماعني، إن الكويت مستمرة في تعاونها 
والتزامها الكامل بخفض مســتويات اإلنتاج 
وفــق احلصة املقررة من منظمــة «أوپيك»، 
وذلك بهدف خلق موازنة في أســواق النفط 
العاملية، مشيرا إلى أن دور الكويت احلاسم 
في العديد من املواقف التي مرت بها أسواق 
النفط ساهم في إحداث التوازن واالستقرار.

وثمــن الفاضــل جهود منظمــة «أوپيك» 
والدول املنتجة من خارجها في سبيل إعادة 
التوازن ألسواق النفط األمر الذي يصب في 
مصلحة الدول املصدرة واملستهلكة على حد 

سواء، والصناعة النفطية عامليا.
وذكر الفاضل أن الكويت لعبت في السنوات 
املاضية وما زالت تلعب دورا فعاال ومهمًا في 
املفاوضات واملناقشات التي أدت إلى اعتماد 
العديد من قرارات «أوپيك» التاريخية، مشيرا 
إلــى دعمه ملنظمة «أوپيك» للمســاعدة على 
مواجهة التحديات التي كانت وال تزال تواجه 
الدول األعضاء، الســيما بعد انتشار جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد وانعكاســها على 
عمليات اإلغالق االقتصادي والقيود الصارمة 
علــى احلركة األمر الذي أضعف الطلب على 
النفط هــذا العام، ولذا جاء حتــرك «أوپيك 
+» بشكل ســريع وحاسم من خالل االتفاق 
التاريخي الذي مت التوصل إليه في أبريل ٢٠٢٠ 

وكان قرارا مصيريا ســاهم في إنقاذ أسواق 
النفط من خالل خفض مستويات اإلنتاج بواقع 
٩٫٧ ماليني برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو 
٢٠٢٠. وشدد الفاضل على أن قرارات «أوپيك» 
أســهمت في وضع أسواق النفط على طريق 
إعــادة التوازن، كما أن هــذه اجلهود جلبت 
االســتقرار والثقة إلى ســوق النفط وزيادة 
مســاهمة قطاع النفط فــي االقتصاد العاملي 

ودعم االنتعاش االقتصادي.
وحول اجتمــاع «أوپيك» قال الفاضل إن 
سوق النفط العاملية تتطلع إلى الدور املؤثر 
للدول األعضاء في التعاون الستقرار السوق 
النفطية، خصوصا في املرحلة املقبلة. وجتدر 
اإلشارة إلى أن منظمة «أوپيك» ثمنت وأشادت 
بالدور املهم الــذي تقوم به الكويت في دفع 
سبل التعاون املنشود بني كافة الدول األعضاء 
في املنظمة مبا يحقق التوازن واالســتقرار 

للسوق النفطي العاملي.

ً قبيل مشاركته باالجتماعني الوزاريني ملنظمتي «أوپيك» و«أوپيك+» اليوم وغدا

د.خالد الفاضل

«املناقصات» يوافق على أمر تغييري
بـ ٩٫٧ ماليني دوالر لـ «ناقالت النفط»

أحمد مغربي

علمت «األنبــاء» من مصــادر أن اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة وافق لشركة ناقالت 
النفط الكويتية على إصدار أمر تغييري بقيمة 
٩٫٧ ماليني دوالر لتمديد عقد تسفني وصيانة 
الناقالت ملدة ٦ أشهر. وفي التفاصيل، قالت 
املصادر إن موافقة جهاز املناقصات جاءت بعد 
طلب من شــركة ناقالت النفط على التمديد 
اعتبارا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ يونيو 
٢٠٢١. مــن جهة ثانية، وافق اجلهاز املركزي 
للمناقصات لشركة البترول الوطنية الكويتية 
على متديد عقدي تزويد مصافي الشركة بغاز 
النتروجني بقيمــة ١٫٤ مليون دينار وملدة ٦ 
أشهر، وذلك حتى يتم االنتهاء من أخذ املوافقات 
الالزمة لطرح املمارســة اجلديدة للعقدين. 
ومت متديد العقد األول اعتبارا من ١ ديسمبر 

٢٠٢٠ حتى ١ يونيو ٢٠٢١ مع شــركة التبريد 
واألكسجني احملدودة بقيمة ٧٤٣٫١ ألف دينار، 
علما بأن عمليــات التزويد بالنتروجني تتم 
بواســطة عربات مقطــورة. أما العقد الثاني 
فتــم متديده بنفس القيمة واملدة مع شــركة 

الغازات الصناعية الكويتية.
من جهة ثانية، طلبت الشركة متديد عقد 
مناقصة خدمات الصيانة لدائرة التســويق 
احمللــي املبــرم مع شــركة املقوع للهندســة 
واملقاوالت ملدة ســتة شــهور تنتهي في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢١ مببلغ ٦٩٠ ألف دينار حلني االنتهاء 
من إجراءات طــرح املناقصة، وطلب اجلهاز 
املركزي للمناقصات استعجال طرح املناقصة.

فيمــا مت متديــد عقــد اخلدمــات اإلدارية 
والبريدية ملصافي الشركة واملبنى الرئيسي 
ملدة ســنة حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ من 

دون تكلفة مالية.

لتمديد عقد تسفني الناقالت ملدة ٦ أشهر تنتهي في يونيو ٢٠٢١

٣٫٣ مليارات دينار إجمالي اإليرادات مقابل مصروفات بـ ٤٫٢ مليارات والتزامات بـ ٥٠٥٫٩ ماليني دينار

(محمد هنداوي)  «MSCI» البورصة تترقب اليوم تدفقات مليارية بعد الترقية ملؤشر 

أرقام من امليزانية في أول ٥ شهور
مليارات دينار إجمالي اإليرادات

مليارات دينار إجمالي املصروفات

ماليني دينار االلتزام

مليار دينار العجز املالي

مليار دينار اإليرادات النفطية

مليون دينار إيرادات غير نفطية

مليون دينار اإلنفاق الرأسمالي

مليارات دينار جملة اإلنفاق اجلاري

3.3 

4.2

505.9

1.4 

2.7

522.6

160.5 

4 
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بدر اخلرافي: «زين السعودية» استكملت بنجاح إعادة هيكلة رأس املال

أعلنت مجموعة زين أن 
تغطية االكتتاب في أســهم 
حقــوق األولويــة املتبقيــة 
زيــن  التابعــة  لشــركتها 
الســعودية بلغــت ٤٦٩٪، 
حيــث ســجلت زيــادة غير 
مسبوقة في طلب االكتتاب 
من شريحة املستثمرين ذوي 

الطابع املؤسسي.
وذكــرت املجموعــة فــي 
بيان صحافي، أن اخلطوات 
األخيرة التي اتخذتها جاءت 
ضمن خطتها إلعادة هيكلة 
رأسمالها، التي تضمنت في 
شقيها خفض رأس املال ثم 
رفعه، من خالل طرح أسهم 
حقوق أولوية، وهذا ما ساهم 
في إطفاء معظم خســائرها 
املتراكمة، وســداد جزء من 
متويــل املرابحة، ورســملة 
جزء من مستحقات «مجموعة 
زيــن»، مــا ســيمهد لدخول 
الشــركة في حقبــة جديدة 
مــن التحول االســتراتيجي 

ألدائها املالي.
تفاؤل باملستقبل

وفــــي هـــــذا السيــاق، 
قــال نائــب رئيــس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 

عمليــة إعــادة هيكلة رأس 
املال إلى تخفيض اخلسائر 
املتراكمــة ورســملة قرض 
املساهم، كما سيتم استخدام 
النقديــة مــن  املتحصــالت 
االكتتاب في سداد تسهيالت 
املرابحــة وخفــض الديون، 
وبالتالي سيســاعد ذلك في 
تعزيــز الربحيــة، وهــو ما 
سيفتح املجال لتوزيع أرباح 
نقدية ألول مــرة في تاريخ 

الشركة».
تطورات إيجابية

وبــني اخلرافــي بقولــه: 
«تقوم حاليا إدارة الشــركة 
باالســتفادة مــن التطورات 
اإليجابية التي حققتها خالل 
هذه الفترة، حيث تستهدف 
املزيد من النمو لعملياتها في 
مجاالت االبتكارات الرقمية، 
احلوسبة السحابية، إنترنت 
األشياء، والذكاء االصطناعي، 
حيــث نعمل على أن تصبح 
زين السعودية مزود اخلدمات 
الرقمي املفضل ســواء على 
مستوى األفراد أو األعمال».
وأضاف قائال: «باإلضافة 
إلــى ذلــك، ســتواصل زين 
السعودية توســعاتها على 

بالتزامــن مع حفــاظ «زين 
الســعودية» على حتقيقها 
ربحية للربع التاســع على 
التوالــي، بعــد حتولها منذ 
٣ ســنوات إلــى الربحيــة، 
إذ ســجلت الشــركة خــالل 
األشهر التســعة األولى من 
العام احلالي أرباحا صافية 
بلغت ٢٢٤ مليون ريال، بينما 
بلغ إجمالي إيرادات الشركة 
للربع الثالث من العام احلالي 

متتــد هذه االتفاقيــة ملدة ٥ 
ســنوات تنتهي خالل العام 
٢٠٢٥، وبهامــش ربــح أقــل 
بكثير من السابق، وبشروط 
جتارية أفضل، باإلضافة إلى 
ذلك، تتضمن هذه االتفاقية 
تسهيالت لرأس املال العامل 
بقيمة مليار ريال ســعودي 
لغاية العام ٢٠٢٥، مما سيوفر 
سيولة إضافية لتمويل خطط 

منو أعمال الشركة.
إجنازات تشغيلية

اجلدير بالذكر ان شــركة 
زين السعودية حققت سلسلة 
من اإلجنــازات التشــغيلية 
خالل األشهر الـ ١٢ املاضية، 
أبرزها تدشينها أكبر شبكة 
للجيــل اخلامــس (٥G) في 
الشــرق  اململكــة ومنطقــة 
األوســط وأوروبا وأفريقيا، 
والرابعة عامليا، وتوســعها 
كأول مشــغل والوحيــد في 
اململكة لنشر اجليل اخلامس 
في جميع املناطــق اإلدارية 
باململكــة، لتشــمل بذلك ٥٠ 
مدينة عبــر أكثر من ٤٫٦٠٠ 

برج على صعيد اململكة.
وكانت الشركة قد أعلنت 
مؤخــرا عن إطالقها خاصية 

شبكة اجليل اخلامس في مدن 
جديدة، والتوسع أيضا في 
مدن متت تغطيتها من قبل، 
ورفع جودة اخلدمات املقدمة، 
بالشكل الذي يضمن تفوق 
الشــركة محليا ودوليا بعد 
أن باتت حتظى باعتراف من 
كبرى املؤسســات اإلقليمية 

والدولية».
اجلدير بالذكر أن عملية 
إعادة هيكلة رأس املال جاءت 

١٫٩٢٨ مليــون ريال، مقارنة 
بـــ ١٫٨٨٩ مليون ريال خالل 
الربع الثاني من العام احلالي، 

بنسبة منو بلغت ٢٪.
تراجع اخلسائر

وانعكس هذا األداء على 
اخلسائر املتراكمة للشركة، 
التــي واصلــت االنخفــاض 
بدورها بناء على صافي الربح 
احملقق خالل الربع الثالث من 
العــام ٢٠٢٠، وإعادة هيكلة 
رأس املال التــي متت خالل 
الربــع الرابع منــه، وبذلك، 
مت إطفــاء معظم اخلســائر 
املتراكمة لتصل إلى ٣٤ مليون 
ريال ســعودي، كما أنه منذ 
إعادة هيكلة رأس املال، ارتفع 
ســعر سهم الشــركة ليصل 
إلى أعلى مستوى منذ العام 
احلالــي بقيمة تفــوق الـ ١٣ 
رياال للســهم، مقارنــة بـ ٦ 

رياالت في العام املاضي.
وكانت «زين السعودية» 
أعلنت مؤخرا عن جناحها في 
توقيع اتفاقية إعادة جدولة 
متويــل املرابحــة املشــترك 
مع حتالف من عــدة بنوك، 
واملقــدر بـــ ٣٫٨٥ مليــارات 
ريال بشروط تفضيلية، إذ 

دمج الترددات لشبكتها للجيل 
اخلامس، لتكون أول مشغل 
اتصاالت في العالم يوفر هذه 
اخلاصية للعمالء، التي متكن 
سرعة اإلنترنت من الوصول 
إلى ٢٫٤ غيغابت في الثانية، 
مما يوفر جتربة أفضل وأسرع 
في استخدام إنترنت األشياء 
واأللعاب اإللكترونية وقطاع 
األعمال بشكل غير مسبوق.
وتأتــي هــذه اإلجنازات 
بالتــوازي مــع فــوز «زين 
بـــ ٣ جوائــز  الســعودية» 
خالل الدورة الرابعة عشــر 
لقمة «Telecom Review» لقادة 
قطاع االتصاالت، عن فئات: 
«أفضل منو ملستخدمي اجليل 
اخلامــس (٥G)»، و«أفضــل 
بنية حتتية لشــبكة اجليل 
اخلامــس (٥G) »، و«أفضــل 
مقدم للحوسبة السحابية». 
ويضاف إلــى ذلك االعتراف 
الدولي مبستوى التفوق الذي 
حققتــه الشــركة بحصولها 
علــى جائزة أســرع إنترنت 
منزلي في اململكة من شركة 
أوكال (Ookla) العاملية، املالكة 
الشــهير   SpeedTest ملوقــع
واملتخصــص فــي قيــاس 

سرعات اإلنترنت عامليا.    

تغطية االكتتاب بأسهم حقوق األولوية املتبقية للشركة بلغت ٤٦٩٪

بدر ناصر اخلرافي

فــي مجموعــة «زيــن» بدر 
ناصــر اخلرافــي: «يعكــس 
ارتفــاع الطلب فــي اكتتاب 
زيادة رأســمال الشركة ثقة 
املساهمني واملستثمرين في 
التشغيلية  اســتراتيجيتها 
وخططهــا املســتقبلية، كما 
يعزز قدراتها في التوسع في 
أنشــطتها واستثماراتها في 
قطاع االتصاالت في اململكة».
وأوضــح قائال: «يبشــر 
جناح شركة زين السعودية 
فــي إعادة هيكلة رأســمالها 
بدخولها فــي مرحلة حتول 
جديــدة علــى الصعيديــن 
والربحــي،  التشــغيلي 
العملية  خصوصا ان هــذه 
جاءت بعد انتقال الشركة إلى 
الربحية في السنوات الثالث 
األخيرة، وتسجيلها مسارا 

تصاعديا مستمرا».
وأعرب اخلرافي عن تفاؤله 
مبســتقبل عمليات الشركة 
وقدراتها املالية، بعد جناحها 
في هذه اخلطوة، خصوصا 
أن إمتام عملية إعادة هيكلة 
رأس املال جــاءت بالتزامن 
مع وفاء الشركة بالتزاماتها 
املالية مع املؤسسات املالية.
وتابــع قائــال: «لقد أدت 

اإلقبال على االكتتاب يبشر بدخول الشركة مرحلة جديدة على الصعيدين التشغيلي والربحيجناح الشـركة فـي إعـادة هيكلة رأسـمالها ميهـد الطريـق لتوزيـع األربـاح النقدية
ارتفاع التغطية باكتتاب زيادة رأس املال عكس ثقة املسـاهمني واملسـتثمرين بإسـتراتيجية الشركةهيكلة رأس املال للشـركة أدت خلفض الديون وسـداد املرابحة ورسـملة قرض املساهم

٧ مليارات دوالر جتارة السعودية مع اخلليج.. 
نصيب الكويت منها ٥١٣ مليونًا

أظهرت بيانات صــادرة عن الهيئة العامة 
لإلحصاء السعودية ارتفاع حجم التبادل التجاري 
(إجمالي الصادرات والواردات) مع دول مجلس 
التعاون اخلليجي (اإلمارات، البحرين، الكويت، 
سلطنة عمان) بنحو ٦٪ خالل الربع الثالث من 

العام ٢٠٢٠ على أساس سنوي.
وبحسب مســح لـ «مباشر»، بلغ إجمالي 
التبادل التجاري للمملكة مع الدول اخلليجية 
نحو ٢٦٫٦٦ مليار ريال (٧ مليارات دوالر) في 
الربع الثالث من العــام احلالي ٢٠٢٠، مقارنة 
بـ٢٥٫١٣ مليار ريال (٦٫٦٩ مليار دوالر) بالربع 
املماثل من العام ٢٠١٩. استحوذت دولة اإلمارات 
على النصيب األكبر من حجم التبادل التجاري 
مع اململكة بنســبة ٦٧٪ بإجمالي ١٧٫٨٧ مليار 
ريال (٤٫٧٥ مليارات دوالر)، مقابل ١٨٫٤٣ مليار 
ريال (٥ مليار دوالر) في الفترة نفســها من 

عام ٢٠١٩ لتتراجع بنسبة ٣٪.
واقتنصت سلطنة عمان نحو ٩٫٧٣٪ بعدما 
وصل إجمالي حجم التبادل التجاري مع اململكة 
إلى نحو ٢٫٦ مليار ريال (٦٩٢ مليون دوالر)، 

مقابل ٢٫٢٨ مليــار ريال (٦٠٧ مليون دوالر) 
في الربع نفسه من العام ٢٠١٩. واستحوذت 
الكويت على نحو ٧٫٢٥٪ بعدما وصل إجمالي 
حجم التبادل التجاري مــع اململكة إلى نحو 
١٫٩٣ مليار ريــال (٥١٣ مليون دوالر)، مقابل 
١٫٩٨ مليار ريال (٥٢٧ مليون دوالر) في الربع 

نفسه من العام ٢٠١٩.
وبالعودة إلى بيانــات التجارة اخلارجية 
السلعية السعودية، التي تشمل التجارة غير 
النفطية بني الســعودية وباقي دول مجلس 
التعاون اخلليجي في الربع الثالث، بلغ إجمالي 
قيمة صادرات السعودية غير النفطية لدول 
مجلس التعــاون اخلليجي نحو ١٣٫٣٠ مليار 
ريال ســعودي (٣٫٥٤ مليارات دوالر) مقابل 
١٢ مليار ريال (٣٫٢ مليارات دوالر) صادرات 
اململكة بالربع نفســه من العام املاضي. وبلغ 
إجمالي الواردات من الــدول اخلليجية نحو 
١٣٫٣٥ مليار ريال ســعودي (٣٫٥٥ مليارات 
دوالر) مقابل ١٣٫١٣ مليار ريال (٣٫٥ مليارات 

دوالر) بالربع نفسه من ٢٠١٩.

خالل الربع الثالث من ٢٠٢٠.. واإلمارات الشريك األكبر بـ ٤٫٧ مليارات دوالر

صندوق املشروعات الصغيرة  دّشن مركز  «تكامل»
و٤٢ خدمة في دائرة خدمة 

العمالء.
هــذه  كل  أن  وأضــاف 
تفعيلهــا  مت  اخلدمــات 
بالكامــل من خــالل منصة 
إلكترونيــة ميكــن للمبادر 
الدخول إليها عبر االنترنت 
واحلصول على كل اخلدمات 
االلكترونية التي يحتاجها، 
بدءا من خدمات خدمة العمالء 
وخدمات التمويل واالستثمار 
والتســهيالت االئتمانيــة، 
وغيرها مــن اخلدمات التي 
املبــادر ســواء  يحتاجهــا 
مــن الصنــدوق او اجلهات 

احلكومية ذات العالقة.
بدوره، أكــد مدير إدارة 
العالقات العامة بالصندوق 
حسن عبدالهادي الصالح أن 
الســجل الوطني لتسجيل 
املبادريــن يهدف إلى تقدمي 
عدد من املميزات ألصحاب 
الصغيـــــرة  املشــاريع 
واملتوســطة لــدى جميــع 
اجلهات احلكومية، ســواء 
بقانــون  يتعلــق  فيمــا 
املناقصات، القوى العاملة، 
وزارة الشؤون االجتماعية، 

اجلمارك.. وغيرها.
وأضــاف أن املركــز قام 
بالفعل مبخاطبة أكثر من ٨٠ 
جهة حكومية وعامة لتقدمي 
مميزات متعددة للمبادرين، 
فضال عن تقدميه اخلدمات 
الذاتيــة للمواطنني، وذلك 
بعــد أن مت حتويــل جميع 
االجراءات من الورقية إلى 

االلكترونية.

نظم الشــراء، وغيرها من 
اخلدمات التي سيتم طرحها 
عبــر املوقــع اإللكترونــي 

للسجل.
ولفت إلى أن الصندوق 
عمل مؤخرا علــى تفعيل 
خدمــة النافــذة الواحــدة 
التراخيص،  واســتخراج 
مــع الربط مع كل اجلهات 
احلكوميــة التي يحتاجها 
الوقــت  املبــادر لتوفيــر 
واجلهد على جميع املبادرين 
اكبر اســتفادة  وحتقيــق 
ممكنــة مــن الصنــدوق، 
مؤكــدا أن مركــز تكامــل 
يضــم نحــو ١٥ خدمة من 
اخلدمات اخلاصة بالئحة 
السجل الوطني إلى جانب 
٧ خدمــات تقدم من خالل 
النافذة الواحدة واستخراج 
التراخيــص، و٢٢ خدمــة 
أخرى في دائرة الشكاوى، 

ودعا احلســاوي جميع 
املبادرين واملواطنني لسرعة 
التسجيل في مركز السجل 
الوطني للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة «تكامل»، نظرا 
لاليجابيــات التي ميكن أن 
يحققوهــا من خالل تفعيل 
قانــون املناقصات رقم ٧٤ 
لسنة ٢٠١٦ واالستفادة من 

مركــز «تكامــل» يهدف إلى 
تكامل اخلدمات املقدمة من 
الصنــدوق والتواصــل مع 
املبادريــن بــدون احلاجــة 
الشــخصية  املراجعة  إلــى 
للصندوق، حيث جاء املركز 
ملساعدة املبادرين املسجلني 
واملمولني من الصندوق أو 

غير املبادرين.

طارق عرابي

افتتح الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة أمس، 
الوطنــي  الســجل  مركــز 
الصغيــرة  للمشــاريع 
واملتوسطة «تكامل»، والذي 
يعتبر مبنزلة قاعدة البيانات 
الرئيسية للمشاريع املسجلة 
ضمــن قائمة املشــروعات 
واملتوســطة  الصغيــرة 
الوطني لدعم  بالصنــدوق 
وتنمية املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
وفــي تصريح لــه بهذه 
املناســبة، قــال مديــر عام 
الصنــدوق بالوكالــة عادل 
الهــدف  ان  احلســاوي، 
مــن إطــالق مركز الســجل 
الوطني للمشاريع الصغيرة 
واملتوســطة «تكامــل»، هو 
التواصل مع أكبر شــريحة 
من املبادرين فــي املجتمع، 
وإعداد إحصائيات متكاملة 
عن أعدادهم وتخصصاتهم.
وأضــاف أن الصنــدوق 
الوطنــي لرعايــة وتنميــة 
الصغيــرة  املشــروعات 
واملتوســطة دأب في الفترة 
مســاعدة  علــى  االخيــرة 
املبادرين ســواء قبل واثناء 
كورونا-كوفيــد  جائحــة 
١٩، والتواصــل معهــم فــي 
بيوتهم وأماكــن تواجدهم، 
ومساعدتهم كذلك في محالتهم 

ومشاريعهم ومصانعهم. 
ان  احلســاوي  وقــال 

يعتبر مبنزلة قاعدة بيانات رئيسية لكل املشاريع الصغيرة بالكويت

(ريليش كومار) لقطة جماعية ملوظفي املركز اجلديد مع مسؤولي الصندوق  

حسن الصالح عادل احلساوي

«الوطني»: «كورونا» يهوي بثقة املستهلك األميركي
قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن محضر االجتماع األخير 
ملجلس االحتياطــي الفيدرالي يوم 
األربعاء املاضي، ألقى الضوء على 
مــا متت مناقشــته من املســؤولني 
حول ســبل تعديل سياســة شراء 
الســندات فــي املســتقبل. واتفــق 
الفيدرالــي  مســؤولو االحتياطــي 
علــى اســتعدادهم لتعديل برنامج 
شراء األصول إذا تغيرت الظروف، 
تاركني املجال مفتوحا التخاذ إجراءات 
جديدة لكنهم اســتبعدوا اتخاذ أي 

خطوات فورية.
وعلى الرغم من كشــف احملضر 
عن مدى تقارب اجلهات التنظيمية 
فيمــا يتعلــق باتخــاذ خطــوات 
إضافيــة لتعزيز تعافــي االقتصاد 
من خــالل برنامج شــراء األصول، 
إال أنهــا أكدت افتقارهــا إلى إجماع 
قوي بشــأن التفاصيل والتوقيت. 
وأشــار احملضر إلى أن «العديد من 
املشاركني رأوا أن اللجنة قد ترغب 
في تعزيز توجيهاتها بشــأن شراء 
األصول قريبا»، بينما كان هناك «عدد 
قليــل متردد» في إجــراء تغييرات 
علــى املدى القريب، مشــيرين إلى 
«حالة عدم اليقني املتزايدة بشــأن 

مقابل ١٠١٫١ في أكتوبر، مسجال مستوى 
دون التوقعــات البالغة ٩٧٫٧ نقطة. 
وباملقارنة مبستويات ما قبل اجلائحة، 
فقد بلغ املؤشر ١٣٢٫٦ نقطة في فبراير 
املاضي. وبدأ االقتصاد يفقد زخمه بعد 
انقضــاء حزمة التحفيــز املالي التي 
جتاوزت قيمتها ٣ تريليونات دوالر.

وكانت تلك احلزمة قد جنحت في 
مساعدة ماليني األميركيني العاطلني 
عن العمل في تسديد نفقاتهم اليومية 
باإلضافة إلى دعم الشركات الصغيرة 

واملتوســطة احلجم، ما قد يسهم في 
تفسير النمو االقتصادي القياسي الذي 
شــهدناه في الربع الثالــث من العام 
احلالي. ومســتقبليا، تشير توقعات 
النمو إلى تسجيل مستوى أقل من ٥٪ 
في الربع الرابع من العام احلالي. فيما 
ال يتوقع إقرار املزيد من حزم التحفيز 
املالي إال بعد تولي الرئيس املنتخب 

جو بايدن منصبه في ٢٠ يناير.
ارتفاع طلبات إعانات البطالة

نظــرا لتجــاوز حــاالت اإلصابة 
بالڤيــروس أكثر مــن ١٠٠ ألف حالة 
يوميا، فقد تأخر تعافي أسواق العمل 
بعــد أن أدى فرض القيود إلى املزيد 
من عمليــات إنهاء الوظائف. ليرتفع 
عدد األميركيني الذين تقدموا بطلبات 
إعانة البطالة للمرة األولى األسبوع 
املاضي. وقد أدت تلك الزيادة الهائلة في 
اإلصابات اجلديدة بالڤيروس وفرض 
القيود على أنشطة األعمال إلى زيادة 
معدل تسريح املوظفني وتباطؤ وتيرة 

تعافي سوق العمل.
وذكرت وزارة العمل أن املطالبات 
ارتفعت بواقع ٣٠ ألف طلب لتصل إلى 
٧٧٨ ألف طلب وفقا للبيانات املعدلة 
كما في األسبوع املنتهي في ٢١ نوفمبر.

لتصل ألدنى مستوياتها في ٣ أشهر.. واالقتصاد يفقد زخمه بعد انقضاء حزمة التحفيز املالي

آفاق النمو االقتصادي واالستخدام 
املناسب لسياسات امليزانية العمومية 

في ضوء تلك األوضاع».
تزايد إصابات «كورونا»

تراجعت ثقة املستهلك في الواليات 
املتحدة إلى أدنى مستوياتها في ٣ أشهر 
علــى خلفية ارتفاع حــاالت اإلصابة 
بكوفيد-١٩ مرة أخــرى. إذ انخفض 
مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد لثقة 
املستهلك إلى ٩٦٫١ نقطة في نوفمبر 
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«قبل فوات األوان».. ٢٩ أكادمييًا يضعون رؤية لتصحيح مسار االقتصاد الكويتي

أعدها للنشر: طارق عرابي

أكادمييـــــــــا  أطلــق ٢٩ 
متخصصا في علــوم االدارة 
الكويت  واالقتصــاد بجامعة 
دراسة بحثية جديدة بعنوان 
«قبل فوات األوان»، ناقشــوا 
خاللهــا االختــالالت احلالية 
الوطنــي  االقتصــاد  فــي 
واحللول والسياسات الالزمة 
الراهــن،  لتصحيــح املســار 
مؤكدين من خالل دراســتهم 
هــذه عــدم اســتدامة الوضع 
الراهن دون تضحيات يقدمها 
اجليل احلالي. واســتعرضت 
الدراسة في بدايتها أهم جوانب 
اخللل في الوضع االقتصادي 
الراهن بدءا من االعتماد على 
النفط كمصدر أحادي للدخل، 
واالختالل فــي املالية العامة 
وسوق العمل، وضعف النظام 
التعليمــي، واالختــالل فــي 

التركيبة السكانية.
وفي الشق الثاني، تناولت 
الدراســة أهم ركائز االصالح 
االقتصادي لتصحيح املسار 
احلالي والوصول إلى اقتصاد 
عــادل ومســتدام، وذلــك من 
خالل التركيز على الشفافية 
ومكافحــة الفســاد، والعدالة 
االجتماعيــة، واالسترشــاد 

بالدليل العلمي.
وفي جانــب آخر، تطرقت 
الدراسة إلى أهم محاور االصالح 
االقتصادي من خالل خمســة 
محاور رئيسية، االول يتعلق 
باقتصــاد متنوع ومســتدام 
ومصادر دخل مساندة للثروة 
النفطيــة، والثانــي إصــالح 
املصروفــات العامة، والثالث 
إصــالح االختالل في ســوق 
العمل، والرابع االستثمار في 
رأس املال البشري، واخلامس 
إصالح االختالل في التركيبة 

السكانية.
ودعا القائمون على الدراسة 
والذيــن ميثلــون مجموعــة 
الشــباب  األكادمييــني  مــن 

اعتدناها منذ اكتشاف النفط 
مهــددة بالــزوال، فالتغيرات 
احملليـــــــة  الدميوغرافيــة 
والتحــوالت اجليوسياســية 
اإلقليمية والدولية، والتوجه 
العاملــي للتحول من الطاقات 
الهيدروكربونية الناضبة إلى 
النظيفة واملتجددة،  الطاقات 
والهزات املتفرقة في السنوات 
املاضية كاألزمة املالية العاملية 
في عام ٢٠٠٨ وانهيار أسعار 
النفط وجائحة ڤيروس كورونا 
(كوفيدـ  ١٩)، والهزات املقبلة 
التــي يصعــب التنبــؤ بهــا، 
كلها تنــذر بكارثة اقتصادية 
ستحل بالكويت وتفضي إلى 
تغير جــذري ودائم في حياة 
الكويتيني وعالقتهم بالدولة 
واطمئنانهــم لرفــاه أجيالهم 

املستقبلية.
اخللل االقتصادي

وفيمــا يتعلــق بجوانــب 
أكــدت  اخللــل االقتصــادي، 
الدراسة أن اخللل االول يتعلق 
باالعتماد على النفط كمصدر 
أحادي للدخل، حيث تشــكل 
النفط والغاز  مساهمة قطاع 
الطبيعي في االقتصاد الكويتي 
(٤٣٪ من إجمالي الناجت احمللي) 
هــي األعلــى مقارنــة بــدول 
اخلليــج، وميثــل النفط ٩١٪ 
من صــادرات الكويت، بينما 
شكلت اإليرادات النفطية ٩١٪ 
من إجمالــي اإليرادات العامة 
فــي العقــد املاضي، بحســب 
بيانــات وزارة املاليــة، هــذه 
احلقائــق جتعــل االقتصــاد 
رهينة لتأرجح ســعر النفط 
بفعل عوامل ال ميكن التحكم 
بها كالطلب العاملي والظروف 

اجليوسياسية.
أمــا ثاني جوانــب اخللل، 
فهو ذلــك املتعلقة باالختالل 
في املالية العامة، حيث أكدت 
الدراســة أن أبلــغ تعبير عن 
خطورة االرتباط بسعر النفط 
هو التقلب الكبير باإليرادات 

١٩»، أي يتوقع أن يكون العجز 
أسوأ بكثير، ولن تكفي زيادة 
الدين العام باالقتراض ملعاجلة 
اختالل املالية العامة، أما اعتياد 
السحب من احتياطي األجيال 
لسد العجوزات فيعرضه خلطر 
النفاد في غضون جيل واحد 
حسب بعض السيناريوهات 
الواقعية لسعر النفط وعوائد 
االستثمار، أو يعرض الدولة 
خلطر الغرق في الديون التي 
قد ال تنهض منها في ظل تردي 
مالءتها املالية وأحادية مصدر 

دخلها.
اختالل سوق العمل

وفيما يتعلق باخللل الثالث 
املتعلق باختالل سوق العمل، 
فقد أكدت الدراسة أن قوة العمل 
فــي الكويت بلغــت حوالي ٣ 
ماليني عامل ـ بحسب بيانات 
الهيئــة العامــة للمعلومــات 

العامة في السنوات األخيرة، 
حيث سجلت الكويت عجوزات 
متراكمة منذ عام ٢٠١٥ بلغت ٢٨ 
مليار دينار ـ بحسب بيانات 
وزارة املالية ـ بعد استقطاع 
مخصصات احتياطي األجيال 
القادمة ومخصصات إضافية، 
فيما متثل املصروفات العامة 
اجلانــب اآلخر من املشــكلة، 
حيــث قــدرت بـــ ٢١ مليــار 
دينار في احلســاب اخلتامي 
٢٠٢٠/٢٠١٩، وشكلت املرتبات 
وما في حكمها والدعوم ٧٦٪ 
منهــا، أي أن الكويــت تغرف 
من مخزونها النفطي وتوجه 
جل إيراداته ملصروفات جارية 

بعوائد تنموية محدودة.
وقدر العجز مبوازنة عام 
مليــارات  بـــ ٩   ٢٠٢١/٢٠٢٠
دينــار، وذلك قبل احتســاب 
اآلثــار االقتصاديــة النهيــار 
سعر النفط وجائحة «كوفيدـ  

املدنيةـ  يشكل الكويتيون ١٥٪ 
منهم فقــط، ويتركز ٨٤٪من 
العاملني الكويتيني في القطاع 
احلكومــي العام، أمــا القطاع 
اخلاص فال يشكل الكويتيون 
فيه ســوى ٤٪ فقط، ما يبني 
اعتماده الكبيــر على العمالة 

األجنبية.
ويوظف القطاع العام واحدا 
فقط من كل خمسة عاملني في 
سوق العمل، حيث يوجد في 
الكويــت موظف حكومي لكل 
٣ مواطنني تقريبا وهو املعدل 
األدنــى بني دول اخلليج التي 
تتوافر البيانــات عنها ـ عبر 
املركز اإلحصائي لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي 
ـ في داللة على تضخم القطاع 
العام في الكويت وتدني كفاءته 
وما ينتج عنهما من ضغط على 
املالية العامة من خالل ارتفاع 
الصرف على الرواتب وما في 

حكمهــا، كمــا يــؤدي تضخم 
األجور النســبي فــي القطاع 
العام إلى عــزوف الكويتيني 
عن العمل في القطاع اخلاص.
النظــر لتدفــق  ويكفــي 
اخلريجــني اجلدد إلى ســوق 
العمل لفهم خطورة استمرار 
إذ يتطلــب  االختــالل فيــه، 
توفير ٩٦ ألف وظيفة جديدة 
الســتيعاب خريجي األعوام 
القادمة، بينما يقدر  اخلمسة 
عدد الوظائف اجلديدة املطلوبة 
خالل ١٥ عام ٢٩٨ ألف وظيفة، 
ما يشكل ٦٤٪ من حجم القطاع 
احلكومــي احلالــي و٧٣٪ من 
إجمالي العاملني الكويتيني في 
ســوق العمــل اآلن، علما بأن 
القطاع اخلاص بأكمله يوظف 

حاليا ٦٤ ألف كويتي فقط.
وقالت الدراسة إنه ال يعقل 
أن يســتمر القطاع احلكومي 
املتضخــم أصال باســتيعاب 
هــذه األعداد حتى مع تكويت 
يشــغلها  التــي  الوظائــف 
الكويتيني،  املوظفــون غيــر 
ناهيك عما ســيمثله ذلك من 
ضغــط إضافــي علــى املالية 
العامــة، كمــا ال يعــول على 
القطــاع اخلــاص بالعقليــة 
اإلنتاجية السائدة فيه والقائمة 
على توظيف العمالة األجنبية 
االســتيراد  أو  الرخيصــة 
املفرط للســلع االستهالكية، 
وأن الســبيل الوحيــد خللق 
فرص عمل حقيقية ومنتجة 
للمســتقبل هو إعــادة هيكلة 
االقتصاد حسب خطة طويلة 
املشــاريع  األمــد، ولقطــاع 
الصغيــرة واملتوســطة دور 

محوري في هذه املهمة.
اختالل التركيبة السكانية

اما فــي اجلانــب املتعلق 
التركيبــة  فــي  باالختــالل 
الســكانية، فقــد أوضحــت 
الدراسة أن الكويتيني ميثلون 
أقلية فــي وطنهــم فيما يعد 
وضعا غير ســوي، وليســت 

مشــكلة التركيبة الســكانية 
األزلية سوى نتيجة طبيعية 
الهيكلية ســالفة  لالختالالت 
الذكر، فاالعتماد شــبه الكلي 
على النفط وتوجيه ريعه لدفع 
الوظائــف احلكومية  رواتب 
أدى إلــى توجــه الكويتيــني 
للعمل في القطــاع احلكومي 
وعزوفهم عن القطاع اخلاص 
الذي تسهل له الدولة توظيف 
العمالة األجنبية بتحملها جزءا 
من تكلفتها من خالل شموله 
بالدعوم كالرعايــة الصحية 
واســتهالك الوقود والكهرباء 
التــي  واملــاء، والتســهيالت 
يتمتــع بهــا مــن دون ربطها 
بتنويع االقتصــاد وتوظيف 
العمالــة الوطنيــة، لــذا فإن 
الفجــوة الناجتــة في األجور 
بني القطاعني العام واخلاص 
وبني العامــل الكويتي وغير 
الكويتــي، عالوة على ضعف 
مخرجات التعليم التي تضعف 
من تنافسية العمالة الوطنية، 
كلها عوامــل تظهر آثارها في 

اختالل التركيبة السكانية.
وتابعت الدراسة «بالنظر 
العمالــة  خصائــص  إلــى 
األجنبيــة (مــن دون العمالة 
املنزليــة) جنــد أن ٧٦٪ منها 
ذات تعليم متــدن، إذ يعيش 
بيننا ٨٤٦ ألف عامل غير متعلم 
ونصف مليون عامل بشهادة 
ابتدائية أو متوسطة يوظف 
القطــاع اخلــاص ٩٧٪ منهم 
الرخيصــــة، بحسب بيانات 
العامة للمعلومـــــات  الهيئة 
املدنيــة، ممــا يشيـــــــر إلى 
اعتماده الكبير على التوسع 
العــددي في العمالــة متدنية 
املهارة ومحدودة احلقوق بدال 
من االستثمار في رفع الكفاءة 

اإلنتاجية».

قدموا دراسة بحثية أكدت عدم استدامة الوضع الراهن دون تضحيات يقدمها اجليل احلالي

املتخصصــني فــي املجــاالت 
االقتصاديــة واإلداريــة فــي 
كلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويت، إلى حوار وطني بني 
صانعــي القــرار االقتصادي 
ورواد األعمــال والباحثــني 
املواطنني،  العلميني وعمــوم 
علــى ان يكونوا هم أنفســهم 
جزءا من هذا احلوار، خاصة 
أن فترة ابتعاثهم للدراســات 
العليــا كانت قــد تزامنت مع 
فترة التعافي بعد أزمة ٢٠٠٨ 
املالية، حيث كانوا شاهدين عن 
قرب كيف أعادت األزمة تشكيل 
النظريات واملفاهيم االقتصادية 
في قاعات الدرس في اجلامعات 
التي التحقوا بها، كما تزامنت 
أيضا مع ثورة عاملية في وفرة 
البحثي  البيانــات واإلنتــاج 
أسســت لنهج جديد في رسم 
العامــة مدعمــة  السياســات 

بالدليل العلمي.
وقالوا «مــن هذا املنطلق، 
نقدم هــذه الرؤية لتصحيح 
املسار االقتصادي، وهي مبثابة 
صرخة نقصد منها لفت انتباه 
املواطــن ومجتمــع األعمــال 
القــرار االقتصادي  ومتخذي 
التنفيذيــة  فــي الســلطتني 
والتشــريعية إلــى حقيقة ال 
جدال فيها: ان اســتدامة دولة 
الرفاه ألجيال املســتقبل غير 
ممكنــة مــن دون تضحيــات 
وتنازالت يقدمها جيلنا احلالي، 
فالتحديات اجلسام ال تواجه 
باالنهزامية واالستسالم، وال 
بالوعود احلاملة واملنفصلة عن 
الواقع ومعطياته، ولعل انهيار 
أسعار النفط وجائحة «كوفيدـ  
١٩» مناسبتان ملصارحة أنفسنا 
باخليــارات الصعبــة احملتم 
علينا املفاضلة بينها، فاألزمات 
فرصة لتقييم التجارب وتقومي 

املسارات يجب أال تهدر».
واستعرضت الدراسة وضع 
االقتصــاد الكويتــي بشــكله 
احلالي واصفة إياه بأنه غير 
مستدام، وأن معيشة الرفاه التي 

٨٤٦ ألف عامل وافد بالكويت غير متعلمني.. ونصف مليون عامل يحملون شهادة ابتدائية أو متوسطةوضع االقتصاد الكويتي احلالي غير مستدام.. ومعيشة الرفاه املعتادة لدى املواطنني مهددة بالزوال

سوق العمل بحاجة إلى ٩٦ ألف وظيفة جديدة الستيعاب املواطنني اخلريجني باألعوام اخلمسة القادمةالقطاع اخلاص يعتمد العمالة متدنية املهارة ومحدودة احلقوق بدًال من االستثمار برفع الكفاءة اإلنتاجية

٣ مقترحات
لتعزيز تنافسية 

االقتصاد الوطني
٭ االنفتـــــــاح علــى 
اإلقليميــة  األســواق 
لتوسيع قاعدة التبادل 
بقطاعــات  التجــاري 
اخلدمات وتكنولوجيا 

املعلومات.
٭ دعم جهود التكامل 
االقتصــادي بــني دول 
اخلليــج مبــا يحقــق 
املنفعــة االقتصاديــة 

املشتركة.
جـــــدوى  تقييــم  ٭ 
التنمويــة  املشــاريع 
الكبــرى على أســاس 
تنويع االقتصاد وخلق 
فرص العمل الوطنية.

هكذا يتم تنويع إيرادات الدولة 
وتعظيمها

٭ حتديث معــدالت الضريبة على أرباح الشــركات 
للمساهمة بفعالية باإليرادات.

٭ ضريبة تصاعدية على الدخول العالية، دون املساس 
بذوي الدخول املتوسطة واحملدودة.

٭ تطبيق ضرائب انتقائية على السلع املضرة للصحة 
والبيئة.

٭ مراجعة رسوم االنتفاع بأمالك الدولة ملواكبة قيمتها 
السوقية ورسوم اخلدمات العامة وغرامات املخالفات.
٭ الشفافية في استخدام أصول الصندوق السيادي 
لتمويل املشاريع التنموية مبا ال تعارض استدامتها 

لألجيال القادمة.
٭ حتديد األوزان النسبية املستهدفة ملصادر اإليرادات 
(نفط، ضرائب، استثمارات) مع تقليل االعتماد على 

النفط.
٭ تطويــر قواعد إعــداد املوازنة العامة واحلســاب 
اخلتامــي بتضمينها بيانات الديــن العام وصناديق 

االستثمار السيادية.

التفاصيل كاملة
على موقع «األنباء» اإللكتروني

www.alanba.com.kw
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إيران تضاعف تخصيب اليورانيوم حتى ٢٠٪ 
وُتعلِّق التعاون مع «الطاقة الذرية»

«كورونا»:  مليون إصابة في أقل من يومني 
واألنظار معلقة بفرانكفورت مركز نقل اللقاحات

عواصمـ  وكاالت: جتاوزت أعداد اإلصابة بڤيروس 
كورونا املســتجد الـ ٦٢ مليونــا و٣٥٠ الف إصابة 
وسجلت ارتفاعا بنحو مليون اصابة في أقل من ٤٨ 
ساعة، وقاربت الوفيات على املليون ونصف املليون 
بحسب احصاءات جامعة جونز هوبكنز األميركية. 
وأعلن املركز األفريقــي ملكافحة األمراض والوقاية 
منها، أن عدد حاالت اإلصابة املؤكدة في عموم بلدان 

القارة السمراء جتاوزت ٢٫١٥٠ مليون حالة.
وأضاف املركز التابع لالحتاد األفريقي في بيان 
أمس، أن اجمالي الوفيات جراء تداعيات مرض «كوفيد 
ـ ١٩» عبر بلدان القارة وصل إلى ٥١٤٨١ حالة فيما بلغ 

عدد حاالت الشفاء ١٫٨١٥ مليون حالة.
في هذه األثناء يواصل مطار فرانكفورت استعداداته 
للتعامل مع التحدي اللوجيستي غير املسبوق واملتمثل 
في نقل ماليــني اجلرعات من لقاحات كورونا حول 
العالم، مع اقتراب موعد إقرار اثنني منها على األقل 

تنتجهما شركات فايزر، بيونتيك، وموديرنا.
وقالت مديرة عمليات الشــحن التابعة لشــركة 
«لوفتهانزا» كارين كريستان لـ «فرانس برس» خالل 
جولة في مبنى «مركز الشحنات املبردة» ذي احلرارة 

املضبوطة، إن «الضغط النفسي يزداد اآلن مبا أننا 
ندخل املرحلة الساخنة».

ويضم املبنى مســتودعات متتد على مساحة ١٢ 
ألف متر مربع بدرجة حــرارة مضبوطة، وهو أمر 

أساسي لتخزين األدوية.
ويضم مطار فرانكفورت مخــازن مبردة تبلغ 
مســاحتها ألفي متر مربع، بحسب كريستان، التي 
أشــارت إلى أنه مت ضبط حرارتها بني درجتني إلى 
ثماني درجات مئوية، وهي احلرارة املناسبة للقاحات.
لكن في املقابل يجب تخزين لقاح «فايزر»، الذي 
مت تطويره في مختبر بيونتيك في مانتس، على بعد 
نحــو ٢٠ كم عن مطار فرانكفورت، في حرارة تبلغ 
نحو ٧٠ درجة مئوية حتــت الصفر، ويتطلب ذلك 
حاويات بحجم سيارات تستخدم الثلج اجلاف إلبقاء 
اللقاح ضمن درجات حرارة مســتقرة ومنخفضة 
للغاية، وميكن تخزينها بهذه الطريقة حتى ١٢٠ ساعة 
من دون مصدر للطاقة، وهي مدة كافية للوصول إلى 

وجهات بعيدة.
وبينما ميلك املطار القدرة على التعامل مع الشحنات 
عالية البرودة، أشارت كريســتان إلى أن إمكانيات 

تسيير الرحالت اجلوية ستكون عامال رئيسيا يؤثر 
على وتيرة توزيع اللقاحات.

وسيتطلب توفير جرعة واحدة لسكان العالم البالغ 
عددهم نحو ثمانية مليارات ٨٠٠٠ طائرة «جامبو»، 
وفق تقديرات صدرت عن احتاد النقل اجلوي الدولي 
«إياتا» في سبتمبر، وأضاف االحتاد أن قطاع الشحن 

يواجه «أكبر حتد مرتبط بالنقل في تاريخه».
إلى ذلك، تواصل دول العالم املراوحة بني تشديد 
اجراءات العزل وتخفيفها، حيث أعلنت السلطات في 
كوريا اجلنوبية فرض حظر على إقامة حفالت نهاية 
العام وبعض دروس تعليم املوسيقى، كما أمرت بإغالق 
بعــض حمامات البخار العامة واملقاهي مع انتشــار 
ڤيروس كورونا بأســرع وتيرة له منذ األيام األولى 

لتفشي اجلائحة.
وأفادت املراكز الكورية ملكافحة األمراض والوقاية 
منها، بأن كوريا اجلنوبية ســجلت ٤٥٠ إصابة أمس 
وذلك بعد تسجيل أكثر من ٥٠٠ حالة يوميا على مدار 
ثالثة أيام متتالية. وفي أميركا، أعلنت مدينة ســان 
فرانسيسكو فرض حظر جتول وقيود أخرى، اعتبارا 

من اليوم، بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة.

عواصم - وكاالت: تعهدت 
إيــران مبضاعفــة قدراتهــا 
النووية ولوحت بقطع عالقتها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ردا على اغتيال كبير علمائها 
النوويني محسن فخري زادة 
الــذي تختتــم اليوم مراســم 

تشييعه. 
الطاقة  وأعلنــت منظمــة 
الذرية اإليرانية عبر حسابها 
على موقع تويتــر أنه «على 
املستكبرين في العالم أن يعلموا 
أن علمــاء الصناعــة النووية 
سيواصلون مسار اقتدار البالد 
بقوة مضاعفة بناء على تدابير 
واســتراتيجية اجلمهوريــة 
اإلسالمية اإليرانية»، وفقا ملا 
نقلته وكالة أنباء (إرنا) امس. 
وقال رئيس مجلس الشورى 
اإليرانــي (البرملــان) محمــد 
باقــر قاليباف، ان دماء العقل 
املدبر لبرنامج ايران النووي 
الســري فخري زادة «ستزيل 
القيود عن البرنامج النووي 
اإليراني، وستمهد الطريق لرفع 

العقوبات عن البالد».
وقــال قاليبــاف، خــالل 
اجتمــاع مغلق للبرملان حول 
اغتيال زادة، وبحضور وزير 
األمن: «العــدو ينتهج طريق 
اغتيال العلماء حملاربة الشعب 

اإليراني».
وحذر قاليباف اجلهة التي 
تقف وراء اغتيال فخري زادة 
قائال: «لن يندم العدو املجرم 
على اغتيال فخــري زادة، إال 
برد قوي يردعه عن أي أخطاء 

أخرى مستقبلية».
مــن جانبه، أعلــن رئيس 
جلنة الطاقة بالبرملان اإليراني 
فريدون عباســي امــس، أنه 
ســيتم العمل علــى تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٢٠٪، وذلك 

وكتب ظريف في تغريدة 
باللغة األملانيــة على تويتر: 
«لقــد قتــل اإلرهابيــون عاملا 
إيرانيــا بارزا، هذا عمل جبان 
فيه مؤشرات جدية على دور 
إســرائيل ويظهــر عدوانيــة 

اجلناة، من منطلق اليأس».
وأضاف أن إيران «تطالب 
املجتمع الدولي وخاصة االحتاد 
األوروبي بالتخلي عن سياسة 
الكيل مبكيالني وإدانة عملية 

االغتيال هذه».
وعلى صعيد ردود الفعل 
الدوليــة، دانــت تركيا امس، 
عملية االغتيــال معتبرة أنه 
عمل «إرهابي، يزعزع السالم 

في املنطقة».
وقالــت وزارة اخلارجيــة 
التركيــة في بيــان إن «وفاة 
محســن فخــري زاده نتيجة 

ننتظر معرفة احلقائق الكاملة 
ملا حدث في إيران لكنني أود 
أن أقول إننا نتمسك بسيادة 
القانــون اإلنســاني الدولــي 
واملتمثلــة بوضــوح في عدم 

استهداف املدنيني».
إلى ذلك، نقل جثمان فخري 
زادة إلى مرقد «اإلمام الرضا» في 
مدينة مشهد، بحسب ما أفادت 
وسائل إعالم رسمية امس، مع 
انطالق مراسم وداعه التي من 
املتوقع ان تختتــم اليوم في 
طهران. وبحسب وزارة الدفاع، 
ستكون محطته األخيرة مرقد 
اإلمــام اخلميني في العاصمة 
اإليرانية. وأفادت الوزارة عبر 
موقعها االلكتروني، بأن مراسم 
التشييع ستقام اليوم بحضور 
أفراد العائلة وعدد من القادة 

العسكريني.

هجوم، أحزنتنــا». وأضافت 
«نديــن هذا االغتيــال الدنيء 
ونقــدم تعازينــا للحكومــة 

اإليرانية وأقارب الفقيد».
وتابعت أن «تركيا تعارض 
أي مبادرة تســتهدف زعزعة 
السالم في املنطقة وأي شكل 
من أشــكال اإلرهــاب أيا كان 
مرتكبه وهدفه»، داعية «جميع 
األطراف إلى استخدام املنطق 
وضبط النفس». كما عبر وزير 
خارجيــة بريطانيا دومينيك 
راب عــن قلقــه إزاء الوضــع 
في إيران واملنطقة في أعقاب 

اغتيال زاده.
وقــال راب حملطة ســكاي 
نيــوز «نشــعر بالقلــق إزاء 
الوضــع في إيــران واملنطقة 
ونؤكد على ضــرورة خفض 
حدة التوتر». وأضاف «ما زلنا 

رداً على اغتيال العالم النووي فخري زادة الذي يُشّيع اليوم إلى مرقد اخلميني

إلغاء حفالت رأس السنة في كوريا اجلنوبية وحظر جتول في سان فرانسيسكو

(أ.ف.پ)  جثمان العالم النووي اإليراني محسن فخري زاده في مرقد اإلمام الرضا استعدادا لتشييعه  

بعد إقرار املجلس مشــروعي 
قانونــني يلزمــان احلكومــة 
برفع نسبة التخصيب ضمن 
خطوات التحلل من التزامات 
إيران ضمن االتفاق النووي. 
وقال عباسي، في تصريحات 
لوكالــة «خانة ملت» الناطقة 
باسم البرملان، «سيتم التركيز 
علــى بدء التخصيب بنســبة 
٢٠٪، وإخراج مفتشي الوكالة 
الذرية الدولية وإنهاء التعاون 
معها، واالنسحاب من االتفاق 

النووي».
ديبلوماســيا، دعــا وزير 
اخلارجيــة اإليرانــي محمــد 
جواد ظريف املجتمع الدولي، 
وخاصــة االحتــاد األوروبي، 
إلى التخلي عن سياسة الكيل 
مبكيالني، وإدانة عملية اغتيال 

العالم النووي زادة.

اإلمارات تنشئ مجلسًا جديدًا لألمن السيبراني

متمردو تيغراي يستهدفون إريتريا بالصواريخ

مقتل وإصابة العشرات في تفجيرين بأفغانستان

دبــي ـ رويترز: قال صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس 
الوزراء نائب رئيس دولة اإلمارات وحاكم 
دبي على «تويتر» إن اإلمارات أقرت «إنشاء 
مجلــس لألمن الســيبراني فــي الدولة، 
يختص بإعداد سياســات وتشــريعات 

لتعزيز األمن السيبراني».
وقــال الشــيخ محمــد بن راشــد في 
تدوينتــه «اعتمدنا في جلســة مجلس 
الوزراء إنشاء مجلس لألمن السيبراني 
فــي الدولة، يختــص بإعداد سياســات 
وتشريعات لتعزيز األمن السيبراني ورفع 

جاهزية كل القطاعات لالســتجابة، أمن 
الوطــن اليوم في الفضاء الرقمي ال يقل 
عن أهمية أمنه في الفضاء اجلغرافي».

كما عني مجلس وزراء اإلمارات أيضا 
وزير الصناعــة والتكنولوجيا املتقدمة 
ورئيس شركة «أدنوك» سلطان اجلابر 
«مبعوثا خاصا لدولة اإلمارات في مجال 
التغير املناخــي لتمثيل الدولة في كافة 
احملافل اخلارجية وكافة التفاهمات الدولية 
املتعلقة بهذا امللف احليوي الذي سيكون 
علــى رأس األجنــدة الدوليــة املتعلقــة 

مبستقبل العالم».

عواصم ـ وكاالت: اســتهدفت صواريخ 
أطلقت من إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا 
مجــددا العاصمة اإلريتريــة، وفق ما أفاد 
ديبلوماســيون وكالة فرانس برس امس، 
بينما حتدثت سفارة الواليات املتحدة في 
أســمرة عن وقوع «ســتة انفجارات» في 

املدينة.
ووقعــت «االنفجــارات» التــي ذكرت 
الســفارة أنها سجلت «بعد ساعات على 
إعالن رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد 
انتصار احلملة العسكرية التي أطلقها ضد 
احلزب احلاكــم لتيغراي «جبهة حترير 

شعب تيغراي».
وأفاد ديبلوماسيان في أديس أبابا بحسب 
فرانس برس أن عدة صواريخ أطلقت ليل 
امس االول، اســتهدفت على ما يبدو مطار 
أســمرة ومنشآت عسكرية فيها. لكن على 
غرار الهجمات السابقة املماثلة، لم يتضح 
مكان ســقوط الصواريخ أو األضرار التي 

تسببت بها.
وكانت السفارة األميركية في العاصمة 
اإلريترية أسمرة أفادت بأن انفجارات وقعت 
باملدينــة، وأوضحت في حتذير أمني على 

موقعها اإللكتروني أنه «هزت ستة انفجارات 
أسمرة».

ونصحت السفارة مواطنيها في إريتريا 
مبواصلة توخي احلــذر وعدم التنقل في 
البالد إال للضرورة. كما نصحتهم مبتابعة 
تطورات األوضاع بشأن الصراع في منطقة 
تيغراي، وحثت املواطنني غير املتواجدين 

في إريتريا على عدم السفر إليها.
وقطعت االتصاالت بالكامل عن تيغراي 
خالل النزاع، ما يصعب مهمة تقييم احلجم 
الكامل لألضرار وأعداد الضحايا جراء القتال 
العنيف الذي شــهد قصفا جويا ومجزرة 
واحدة على األقل قتل خاللها مئات املدنيني.

كما ال ميكن التحقق بشكل مستقل من 
مــدى صحة إعالن أبي بــأن ميكيلي، التي 
تضم نصف مليون نسمة، باتت حاليا حتت 

سيطرة احلكومة بشكل كامل.
وتعهدت جبهة حترير شــعب تيغراي 
بالقتــال طاملــا أن القــوات املوالية ألبيي 
متواجدة بأي شكل من األشكال في تيغراي، 
فــي وقت حذر محللــون من أن احلزب قد 
يبدل نهجه ويتبنى تكتيكات أشبه بأسلوب 

املجموعات املتمردة.

عواصم - وكاالت: هاجم انتحاري بسيارة 
مفخخة قاعدة للجيش في أفغانستان امس، 
ما أدى إلى مقتل ٣٠ عنصرا أمنيا على األقل، 
وفق ما أفاد مسؤولون، في هجوم يعد بني 

األكثر دموية على مدى األشهر األخيرة.
ووقع الهجوم على أطراف عاصمة والية 
غزنة والتي كانت مسرحا ملعارك متكررة 

بني طالبان والقوات احلكومية.
وقال مدير مستشــفى غزنة باز محمد 
همــت لوكالة فرانس بــرس: «وصلت ٣٠ 
جثة و٢٤ جريحا إلى املستشفى. جميعهم 

عناصر أمن».
بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية 

طــارق أريــان أن االنتحاري فجر ســيارة 
مليئة باملتفجــرات في غزنة. أما املتحدث 
باســم حاكم غزنة وحيد اهللا جمعة زاده 
فأوضــح لفرانــس بــرس أن «املهاجم قاد 
مركبة هامفي إلى داخل القاعدة وفجرها».

وفي تفجير انتحاري آخر وقع بسيارة 
كذلك امس، قتل مدني وأصيب ٢٠ بجروح 
في مدينة قلعت اجلنوبية في والية زابل، 
بحسب ما أفاد قائد شرطة الوالية حكمت 
اهللا كوشي فرانس برس. وقال كوشي إن 
الهجوم استهدف مركبة كانت تقل رئيس 
مجلس والية زابل عطا جان حق بيان الذي 

أصيب بجروح.

صورة عن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

عواصم ـ وكاالت: بعد ما 
يبدو تســليما باالمر الواقع 
رغم استمرار انكار الهزمية، 
ذكر موقع «الدايلي بيســت» 
األميركية أن الرئيس املنتهية 
واليته دونالد ترامب، يفكر في 
بدء حملته النتخابات ٢٠٢٤ 
خالل حفل تنصيب الرئيس 
املنتخب، جــو بايدن، في ٢٠ 

يناير القادم.
ونقلت املوقــع عن ثالثة 
أشــخاص «مطلعــني» علــى 
احملادثات، قولهم إن الرئيس 
كان يناقــش تفاصيل إطالق 
مــع مستشــارين  احلملــة 

ومقربني منه.
وقــال مصدران إن ترامب 
طرح فكرة إطالق حدث مرتبط 
بانتخابات عــام ٢٠٢٤ خالل 
أسبوع تنصيب بايدن ورمبا 
في يوم التنصيب، إذا فشلت 
جهوده لقلب نتائج انتخابات 

٢٠٢٠ لصاحله.
وقد بــدأ الرئيس وبعض 
املقربني منه بالفعل، حســب 

اجلمهوريون كانت تطالب إما 
بإبطال التصويت عبر البريد، 
وإما بإلغاء التصويت بكامله 
من أجــل أن يترك ملشــرعي 
الوالية قــرار اختيار الفائز. 

الثاني بأنه «مفاجئ» معتبرة 
أنه يهدف إلــى «حرمان ٦٫٩ 
ماليــني شــخص مــن الذين 
صوتوا في والية بنسلفانيا، 
من أصواتهم» التي أدلوا بها.

كمــا أن الشــكوى املقدمة 
تطعــن بقانون أقر عام ٢٠١٩ 
ويتعلق بإدخال التصويت عبر 
البريد في والية بنسلفانيا، إذ 
ان الشكوى اعتبرت أن القانون 

غير دستوري.
وقــال القضاة في حكمهم 
إن الطعن في هذا القانون جاء 
متأخرا، بعــد مرور أكثر من 
عام على تبنيه، وفي الوقت 
الذي «أصبحــت فيه نتيجة 
االنتخابــات واضحة على ما 
يبدو». وكانت والية بنسلفانيا 
صادقــت على فوز بايدن في 
٢٤ نوفمبر اجلاري، لكن هذه 
الشكوى اجلديدة سعت أيضا 

إلى الطعن في هذا القرار. 
واجلمعــة، ردت محكمــة 
اســتئناف فيدرالية أميركية 
طعنا تقدم به ترامب اعتبر فيه 
أن العملية االنتخابية كانت 
غير نزيهــة، رافضة جتميد 
قرار قضائي صادق على فوز 

بايدن في والية بنسلفانيا.
وفــي نقــد الذع لدفــوع 

وفــاز الرئيــس املنتخب جو 
بايــدن في والية بنســلفانيا 

بفارق ٨١ ألف صوت.
ورفضت احملكمــة هذين 
الطلب  الطلبــني، ووصفــت 

كتب وتذكارات حتمل اسم وصور الرئيس املنتخب جو بايدن في ديالوير      (رويترز)

الصحيفــة، فــي جس نبض 
إذا اختار  البارزين،  املانحني 
الترشح في انتخابات ٢٠٢٤. 
وكانــت صحيفــة بلومبيرغ 
قد ذكــرت أن ترامب قال إنه 
يعتزم الترشح في عام ٢٠٢٤ 
إذا لم يتمكن محاموه من إلغاء 
نتائج االنتخابات األخيرة التي 
يواصل تلقي االنتكاسات في 

مساعيه للطعن بنتائجها.
وحتظى محاوالت ترامب 
الترشح في عام ٢٠٢٤ ببعض 
الدعــم مــن ناخبــي احلزب 
اجلمهوري، حســب صحيفة 

ذا هيل األميركية.
يأتــي ذلــك بعــد تعرض 
حملته لضربة جديدة، حيث 
رفضت احملكمة العليا في والية 
بنسلفانيا أمس األول شكوى 
جديــدة تقدمت بهــا احلملة 
نددت بحصول مخالفات خالل 
الرئاسية، لتبدد  االنتخابات 
احملكمة بالتالي احتمال حدوث 

تغيير في النتائج.
والشــكوى التي تقدم بها 

اعتبرت فيها حملة ترامب أن 
األخير وقــع ضحية تزوير، 
اعتبر ثالثة قضاة استئناف أن 
ال أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة 

العملية االنتخابية.
أن  احملكمــة  واعتبــرت 
«االتهامات بعدم النزاهة هي 
اتهامات خطيرة، لكن (مجرد) 
القــول إن االنتخابــات غيــر 

نزيهة ال يجعلها كذلك».
وينــدرج ذلك في ســياق 
مجموعــة أحــكام قضائيــة 
صــدرت على صعيــد البالد 
ردت مزاعــم حملــة ترامــب 
واجلمهوريني بحصول تزوير 
ومخالفات أخرى أفضت إلى 
خسارة امللياردير اجلمهوري 

االستحقاق الرئاسي.
مــع ذلــك، كــرر ترامــب 
مزاعــم التزويــر فــي عــدة 
تغريدات علــى تويتر، وقال 
إنه سوف يستأنف الدعوى في 
بنسلفانيا، مشيرا إلى وجود 
عمليات احتيال وممارســات 
غير شرعية في فرز أصوات 

الناخبني بالوالية.
وكتب عبر «تويتر» فجر 
أمس: «عدد بطاقات االقتراع 
التي تعترض عليها حملتنا 
في بنســلفانيا أكبــر بكثير 
مــن الفرق الذي يبلغ ٨١ ألف 
صوت. هذا ليس قريب من ذلك 
الرقم حتى يشــكل االحتيال 
وانعدام الشرعية جزءا كبيرا 

من القضية».
ولم ترضــخ جينا إليس 
محامية فريق ترامب للقرار 
القضائــي. بــل وقالــت عبر 
تويتــر «اجلهــاز القضائــي 
الناشط في والية بنسلفانيا 
يواصل التســتر على مزاعم 

التالعب اجلماعي».
وبعد سلســلة اخلســائر 
القضائية، أعلن أحد مؤيدي 
ترامب الذي تبرع مببلغ ٢٫٥ 
مليون دوالر للمســاعدة في 
حملة الطعن باالنتخابات، أنه 
يريد استعادة أمواله، وفق ما 
ذكرته وسائل إعالم أميركية 

.«USA today» بينها

ترامب يطلق حملته النتخابات ٢٠٢٤ يوم تنصيب بايدن
محاموه يتهمون قضاة بنسلفانيا بالتستر بعد ردهم دعوى التزوير
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أنباء لبنانية

الوضع احلكومي يتحرك.. وتشكيلة احلريري «جاهزة»
بيروت - عمر حبنجر

أرادها رئيس اجلمهورية 
ميشــال عون معركــة فتح 
صناديق األسرار في مصرف 
لبنان املركزي، فحولها رئيس 
مجلــس النــواب نبيه بري 
الى «مفتــاح املفاتيح» الذي 
يفتح كل األبواب والصناديق 
«وانتهــى املاتــش النيابي» 
بهدفــي تعادل وبخالصة ان 

التوصية ال تلغي القانون.
التدقيــق  إجــراء  مهــم 
اجلنائي، وكشــف املستور 
فاحلقيقــة  املكشــوف، 
عارية، والرؤوس حاســرة، 
لكــن األهــم رؤيــة ســراق 
املال العــام واخلاص خلف 
ال  احلديديــة،  القضبــان 
اخلشبية، فخرافة «املجلس 
األعلــى حملاكمــة الرؤســاء 
اليه،  انتهت  والوزراء»الذي 
أو كادت، جرمية تفجير املرفأ، 
الذين  املائتــني  بضحاياهــا 
عوض على ذويهم باحتسابهم 
كشهداء اجليش، وجرحاها 
اخلمســة آالف، الذين جرى 
ضمهم الى رعايا الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي 
املنهك، انها اخلامتة التقليدية 
لنهائيات اجلرائم السياسية 
في لبنان: صفر دليل، يعني 

صفر عقوبة.
تضاف الى ذلك معلومات 
مصــادر أمنية عــن ترحيل 
إحــدى اجلهات السياســية 
املتورطــة بالفســاد وهــدر 
املال العــام ٤٠ من كادراتها 
املشــبوهني الــى كندا حتت 
جنح الكورونــا، وهذا جزء 

من لعبة إخفاء الدليل.
الوضــع احلكومــي، عاد 
يتحرك، على إيقاع الرسائل 
املاكرونيــة الى املســؤولني 
اللبنانيــني، وفي املعلومات 
ان الرئيــس املكلــف ســعد 
احلريري أعد الئحة تشكيلته 
احلكوميــة اجلديــدة، وبدأ 

لبنــان رياض ســالمة أبلغ 
الرئيس عــون عندما التقاه 
في بعبدا مساء اجلمعة، بأنه 
ال مشــكلة لديه بتسليم أي 
أوراق مطلوبــة منــه عندما 
يأتيه كتاب رسمي من وزارة 

املال.
لكــن هناك مــن يعارض 
إســناد هــذه الصالحية إلى 
وزارة في حكومة مستقيلة، 
ألن هذه احلكومة، ال تستطيع 
إال فــي ظــروف  االنعقــاد، 
قاهــرة واســتثنائية، ليس 
ضمنهــا التدقيــق اجلنائي، 
في احلســابات املالية، األمر 
الذي يتطلب وجود حكومة 
فاعلة، متلك صالحية التقدم 
مبشــروع قانــون لقوننــة 
التشريع املالي او توقيع عقد 
مع شركة التدقيق اجلنائي، 
ألنها بحاجــة إلى عقد نفقة 
جديــد لتغطيــة كلفــة هذا 
التدقيق، وهذا ما ال طاقة به 

حلكومة تصريف أعمال.
القــوات  رئيــس حــزب 
اللبنانية سمير جعجع قال 
في هذا الســياق: بعد تأكيد 

ليتمكنــوا مــن بنــاء لبنان 
جديد.

الســابق فارس  النائــب 
ســعيد غرد بدوره مالحظا 
أن جلســة مجلــس النواب 
ارتكــزت على  االصالحيــة 

مقايضة.
الوضع في لبنان حضر 
على مدى ســاعة بــني البابا 
والبطريــرك  فرنســيس 
املاروني بشــارة الراعي في 
الڤاتيكان،، الذي حذر من أن 
مصير لبنان في خطر، وان 
الكيان اللبناني يهتز بوحدته 
وشعبه، معربا عن هواجس 
اللبنانيني واخلوف من ضياع 
منوذج العيش املشترك في 
لبنــان، مشــيرا الــى خطر 
وجــودي علــى اللبنانيــني 
والسيما املســيحيني منهم. 
يضــاف اليه اخلــوف على 
مسيحيي الشــرق والهجرة 
الواســعة الى الغرب، ودعا 
الى عملية إنقاذية سريعة، 
قبل فوات األوان، متمنيا على 
احلبر األعظم ان يلعب دوره 

في عملية اإلنقاذ.

مجلس النواب على ضرورة 
السير في التدقيق اجلنائي، 
ملصرف لبنان وفي مختلف 
الوزارات واإلدارات، وبعدما 
أفتــى املجلس النيابي بعدم 
سريان الســرية املصرفية، 
علــى عمليــة التدقيق هذه، 
أصبحــت الكرة فــي ملعب 
رئيس اجلمهورية وحكومة 
تصريف االعمــال، وكالهما 
مدعو لتكليف شركة مختصة 
بالتدقيــق في اســرع وقت 
ممكــن، وإال يكــون كل مــا 
شــهدناه مســرحية ثقيلة، 

غليظة.
الكتائب  رئيــس حــزب 
ســامي اجلميل غــرد بدوره 
قائال: من مسرحية القانون 
والبطــوالت  االنتخابــي 
إلــى مســرحية  الوهميــة، 
الكل يريد التدقيق اجلنائي 
النــاس  بصفقــات، يكفــي 
مآســي، ليســوا بحاجة الى 
املزيد من اإلذالل عبر إهانة 
ذكائهم. هــم يعرفون جيدا 
أنكم لن حتاســبوا انفسكم، 
ومــا ينفعهم هو أن ترحلوا 

مصادر لـ «األنباء»: جهة سياسية استبقت التدقيق اجلنائي بترحيل ٤٠ من متورطيها إلى كندا

لبنانيون يتنزهون على كورنيش البحري في بيروت امس رغم قرار منع التجول أيام األحد  (محمود الطويل)

يتحضــر لعرضهــا علــى 
الرئيس عون في بعبدا.

أصبحــت  األســماء 
متداولة، لكن األهمية ليست 
باألسماء، بل في تقبلها من 
جانــب الرئيس عون. وقبل 
األسماء تقبل آلية تركيب هذه 
التشكيلة، وهي اآللية التي 
رفضها الرئيس عون وتياره، 
الذي يرى في جتاهل الرئيس 
املكلف لرؤساء الكتل، وفي 
الطليعة النائب جبران باسيل 
سعى الى «حكومة أمر واقع»، 
مع اإلشــارة الــى ان القبول 
والرفض خاضعان العتبارات 
أخرى، اذ هناك ضوء أخضر 
اقليمي، في جتاوزه مخاطرة.
أن  اللبنانيــون يدركون 
الكتل النيابية التي صوتت 
بشــبه اجمــاع، علــى قرار 
مجلس النواب امتهن معظمها 
الفســاد ونهب اموال الدولة 
والناس، فهل يعقل أن يضع 
السارق يده حتت املقصلة؟

اما على صعيد اإلجراءات 
العملية فقد ذكرت قناة «ال، 
بي، سي»، أن حاكم مصرف 

ملاذا بدأ اللبنانيون يخافون من الدولة؟
بيروت - د.ناصر زيدان

بعيدا عن همــوم التدقيق املالي اجلنائي 
الذي ضخم وبدا كأنه مباراة لتسجيل األهداف 
السياســية وتغطية على الســبب احلقيقي 
لالنهيار، وليس حلل األزمــة اخلانقة التي 
يعيشها اللبنانيون، وبصرف النظر عن املآل 
التي سترســو عليه عملية تأليف احلكومة 
اجلديدة املنتظرة، تنتشــر مخاوف جديدة 
عند املواطنني اللبنانيني تعكسها لغة الشارع 
ووسائل التواصل االجتماعي وبعض وسائل 
اإلعالم املستقلة، وأبرز هذه املخاوف خشية 
كبيرة من نتاج سياسة الدولة عليهم، وعلى 
مصاحلهم وعلى مستقبل أوالدهم، وتبدو الثقة 
منعدمة في هذه الدولة، وبالغالبية الساحقة 

من الذين يتولون زمام األمور فيها.
والدولــة املنوط بها حماية الناس وحفظ 
حقوقهــم والســهر على حياتهــم ورعاية 
مصاحلهــم، حتولت في لبنــان الى مصدر 
القلق، ومن هذه الدولة نبعت اخلشــية عند 
املواطنني على أعمالهم، وعلى جنى عمرهم، 
ورمبا على أمنهم أيضا، وهي برأيهم السبب 
في تدمير القيم الوطنية اخلاصة التي كانوا 
يتمسكون بها، وهي قيم موروثة وفيها اعتزاز 
مبكانة لبنان املتقدمة بني أشقائه العرب وعلى 
املستوى الدولي العام، ويدعم هذا االعتزاز 
الوطني مجموعة من احملطات املشــرقة من 
التاريخ اللبناني علــى اعتبار أن لبنان كان 
يوصف بأنه سويســرا الشرق، وهو ملجأ 
للمضطهدين واملعذبني في العالم، وكان منبرا 
للقضايا التحررية العادلة ومستشفى للشرق 
برمته، ومدرسة وجامعة ومنتجعا بتصرف 

إخوانه العرب.
تراجعــت مكانــة الدولة فــي لبنان إلى 
احلدود الدنيا، ويقول بعضهم: بأنها حتولت 
إلى حامية ملصالح أحــزاب ومجموعات لها 
أجندتها اخلاصة، والدولة برأي هؤالء، سرقت 
أموال اللبنانيني وجنى عمرهم، وعزلتهم عن 
إخوانهم العرب وعــن أصدقائهم في العالم 
القادرين على مساعدتهم. والقنوط الذي يشعر 
به املواطنون جتاه الدولة ال يحمل أية أعذار 
ملا تســببت به منذ سبع سنوات على األقل، 
حيــث املصاعب التي واجهت لبنان، غالبا ما 

تواجه دوال أخرى، ولو كان لدى املسؤولني 
احلس الوطني الصادق، والقدرة على إدارة 
شؤون الدولة بعيدا عن احلسابات الشخصية 
والفئوية، لكانوا قادرين على مواجهة التحديات 
االستثنائية التي فرضت على لبنان، خصوصا 
منذ اندالع األحداث في سورية في العام ٢٠١١، 
ولكانت قادرة على تأمني املرافق اخلدماتية 
لهم - مثل الكهربــاء - من دون اللجوء الى 
االستدانة بالعمالت الصعبة وبفوائد خيالية، 
ومن دون صرف هذه الديون عشوائيا لتغطية 

عجز املوازنة. 
٭ ما أهم دوافع اخلوف عند اللبنانيني 

من دور دولتهم؟
أوال: لعدم وجود ثقة باســتقرار النظام 
السياسي الذي أرســاه اتفاق الطائف، وقد 
أدخلت عليه ممارسات وأعراف كبلت مؤسسات 
الدولة الدستورية، ومن هذه املمارسات، الفيتو 
التعطيلي املســتجد عند كل استحقاق، مثل 
انتخاب رئيس جمهورية جديد أو عند تشكيل 
حكومة جديــدة، وغالبا ما يبنى الفيتو على 
خلفيات مرتبطة بسياسات خارجية، وأحيانا 

بحجج ميثاقية انتقائية غير مقنعة.
ثانيا: ألن الدولة اســتدانت أموال الناس 
املودعة في البنوك، بتواطؤ مع هذه البنوك 
ومصرف لبنان، او بالضغط عليهم، وصرفتها 
في أبواب معظمها غير ُمجٍد، وهي اليوم متتنع 
عن إعادة هذه األموال للمصارف، واملصارف 
حتجب حقوق الناس املؤمتنة عليها. وال ميكن 
تصور مدى الهلع الذي يسببه هذا األمر عند 
املواطنني الذين فقدوا الثقة بأي أمان اجتماعي.
ثالثا: يخاف املواطنون من هذا االستهتار 
الواسع عند الفئة املتحكمة بقرار الدولة، وهؤالء 
يديرونها مبا يخدم مصاحلهم وارتباطاتهم 
اخلارجية، وإلبعاد شبهات الفساد الدامغة عنهم، 
من خالل مسرحية التدقيق اجلنائي التي لن 
يكتب لها النجاح، بينما القوانني اللبنانية - ولكن 
بقضاء مستقل- تتكفل التحقيق واالقتصاص 

من املرتكبني أيا كان موقعهم.
لدولة بلغ مجموع صرفياتها  كيف مثالً 
خالل عشر سنوات ١٣٣ مليار دوالر، أن تدفع 
منهم ٦٢ ملياراً لوزارة الطاقة فقط، لصرفها 
على الكهرباء وهي غير متوافرة، وعلى إقامة 

سدود فارغة لم تنجح في تخزين املياه؟

السعودية تطلب االستفادة من جتربة مصر 
في تطبيق الفاتورة اإللكترونية

السيطرة على حريق بصوامع احلبوب في مرفأ طرطوس

القاهرة - ناهد إمام

أكد د.محمد معيط وزير 
املاليــة أن تطبيــق نظــام 
الفاتــورة اإللكترونيــة فــي 
مصر، يعد أحد روافد املشروع 
القومــي لتحديــث وميكنــة 
منظومــة اإلدارة الضريبية، 
التي تسهم في التيسير على 
املمولــني، وحوكمة املجتمع 
الضريبي بشــكل أكثر دقة، 
العدالــة  دعائــم  وإرســاء 
الضريبية، واحلد من التهرب 

الضريبي.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
افتراضي مع م.سهيل بن محمد 
أبامني محافظ الهيئة العامة 
للزكاة والدخل السعودية عبر 
تقنية الڤيديــو كونفرانس، 
أبوعيش  بحضور د.إيهــاب 
نائب الوزير لشؤون اخلزانة 

العامة، وعدد من القيادات.
وقــال معيــط «حرصنا 
علــى التطبيــق التدريجــي 
ملشروع الفاتورة اإللكترونية، 
وجاهــزون لتقدمي كل الدعم 
الفنــي واخلبــرات املصرية 
في مجاالت تطوير املنظومة 
الضريبيــة خاصــة جتربة 
تطبيق الفاتورة اإللكترونية، 
ألشــقائنا باململكــة العربية 
السعودية، على النحو الذي 
يســهم في تعزيــز التعاون 
املثمــر مبــا يحقــق مصالح 

البلدين».
واستعرض وزير املالية، 
أهم مراحل تطبيق مشــروع 
الفاتــورة اإللكترونيــة فــي 
مصر، قائال: «كانت التجربة 
املكســيكية النموذج األقرب 
الــذي احتذينــا بــه، وقد مت 
تشــكيل فريق عمــل لتنفيذ 
املشــروع وحتديــد األهداف 
وتنظيــم العديــد من ورش 
العمل، ثم االنطالق التجريبي 
للمنظومــة اجلديــدة على ٦ 
شــركات مــن نهايــة يونيو 
املاضي، وفي منتصف نوفمبر 
احلالــي مت تطبيــق املرحلة 
اإللزاميــة األولــى على ١٣٤ 

شركة».
وأشــار الوزيــر إلــى أن 

وكاالت: كشــفت تقارير إعالمية عن 
وقوع إصابات وحرائق إثر انفجار طال 
صومعة احلبوب في مرفأ طرطوس بعد 
منتصف ليلة أمس، إثر ما قالت إنه «ماس 
كهربائي». وبحسب وسائل اعالم موالية، 
فإن االنفجــار نتج عنه حريق هائل في 
الفلتر الذي يقوم بتنقية الغبار والقشور 
نتيجة ماس كهربائي ما أدى الى حصول 
حريق امتد إلى داخل الصومعة في مرفأ 

طرطوس.
وأشارت املصادر ذاتها إلى أن االنفجار 
نتــج عنه إصابة خمســة عمال بحروق 
متفاوتة، وأن احلرائق استمرت لساعات 

قبل إخمادها بشكل نهائي.
وأعلن فوج إطفاء طرطوس السيطرة 
على احلريق الذي استمر لعدة ساعات.

وقال مديــر فرع مؤسســة احلبوب 
حسان سلمان، إنه «متت السيطرة على 
احلريــق فــي صومعة احلبــوب مبرفأ 
طرطــوس»، مضيفــا: «أن العمــل جار 
علــى معاجلة نتائج األضرار وأســباب 
احلريق»، وفقا ملا نقلته صحيفة «الثورة» 

احلكومية.
وأضــاف أن فرع مؤسســة احلبوب 
بطرطوس يقوم بشحن األقماح املوجودة 
على البواخر في مرفأ طرطوس إلى باقي 

احملافظات.
وبحسب سلمان، اقتصرت اخلسائر 
البشرية على إصابة خمسة عمال بحروق 
متفاوتة، أما اخلسائر املادية فكانت عبارة 
عن تصدع في الدرج ضمن الصوامع وأحد 
جدرانها وتضرر إحدى السيارات اخلاصة 

باملكان نتيجة سقوط أحد األلواح عليها.
هــذا، وانقســمت ردود فعل متابعي 
الصفحــات املواليــة ما بني مشــكك في 
احلادثة أساسا إذ اعتبرها البعض منهم 
بأنها عملية جتميل حلادثة سرقة األمر 
الــذي يتكرر خالل احلرائق وغيرها من 
مسببات التلف في املؤسسات، فيما يرى 
البعض اآلخر أن احلادثة وانعكاســاتها 
الهــدف منهــا تبريــر أزمــة اخلبــز مع 
اســتهداف صوامع تخزينــه. وكانت قد 
نقلــت صحيفة موالية عن مدير جمارك 
طرطوس «عادل حيدر» تصريحات حتدث 
من خاللها عن متابعة قضية املتروكات 
فــي مرفأ طرطوس، مشــيرا إلى إخراج 
عدة مواد خارج املرفأ وإتالفها باستثناء 
مواد األسمدة، وفق ما نقلته الصحيفة.

عام ٢٠٠٧، لعبت دورا كبيرا 
في تأهيل الشركات للتكامل 
اإللكترونــي مــع منظومــة 

الفاتورة اإللكترونية.
من جهته، أشاد م.سهيل 
بــن محمــد أبامنــي محافظ 
الهيئة العامة للزكاة والدخل 
السعودية، بريادة مصر في 
الفاتورة  تطبيــق مشــروع 
اإللكترونية مبنطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا، متسائال عن 
أهم ما قامت به وزارة املالية 

للوصول لهذه النتائج املثمرة 
لبدء تطبيق منظومة الفاتورة 
اإللكترونية لالســتفادة من 
التجربة املصرية في تطبيق 
نظام الفاتــورة اإللكترونية 
باململكة العربية السعودية.

التعاون  وطالب بتعزيز 
بني وزارتــي املالية املصرية 
توفيــر  فــي  والســعودية 
املتطلبات اخلاصة مبشروع 
الفاتورة اإللكترونية وكيفية 

التغلب على التحديات.

في اجتماع افتراضي ضم محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية ووزير املالية

تطبيــق منظومــة الفاتورة 
اإللكترونيــة، كأي مشــروع 
جديد، واجه بعض التحديات 
مثــل التوقيــع اإللكترونــي 
بإجراءاته ومراحله، وتكامل 
أنظمة الشركات مع املنظومة 
اجلديــدة، ولكــن بتكاتــف 
اجلهــود والعمل اجلــاد، مت 
جتاوز ذلك، ومت إصدار أول 
فاتورتــني إلكترونيتــني في 
تاريــخ مصر، الفتــا إلى أن 
وزارة املالية أنشــأت شركة 

القاهرة: ال صحة إلعالن الشروط اجلديدة
املنظمة ملوسم العمرة احلالي

القاهرة ـ هالة عمران

نفــى املركز اإلعالمي ملجلــس الوزراء 
املصري صحة ما انتشــر في بعض املواقع 
التواصل االجتماعي  اإللكترونية وصفحات 
من أنباء بشأن إعالن الشروط اجلديدة املنظمة 
ملوسم العمرة احلالي، وتداولها على صفحات 

التواصل االجتماعي.
وأوضح املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
ـ في بيانـ  أنه تواصل مع وزارة الســياحة 
واآلثار، والتي نفــت تلك األنباء، مؤكدة أنه 
ال صحة إلعالن الشــروط اجلديدة املنظمة 
ملوسم العمرة احلالي وتداولها على صفحات 
التواصل االجتماعي، وأنه لم يتم إصدار أي 

قرارات بهذا الشأن.
الى ذلك، نفى املركز، ما انتشــر بشأن 
تغيير مواعيد إغالق املنافذ التموينية تزامنا 
مع قــرار تنظيم مواعيــد اإلغالق اجلديدة 
للمحال التجارية، موضحا أنه بالتواصل مع 
وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك 
األنباء، وأكدت أنه ال عالقة بني مواعيد إغالق 
املنافذ التموينية، وقرار إغالق احملال التجارية 
اجلديد، مشيرة إلى أن مواعيد صرف السلع 
التموينية من املنافذ التموينية وكذلك املجمعات 
االستهالكية كما هي دون أي تغيير، لتبدأ من 
الساعة ٩ صباحا إلى الساعة ٩ مساء، وذلك 
إلتاحة الفرصة للمواطنني لصرف احتياجاتهم 
من السلع التموينية، وجتنبا للزحام والتكدس.

مصور سوري هرب من احلرب في بلده 
ليصاب على يد الشرطة الفرنسية

باريس - أ.ف.پ: نددت 
بــال  منظمــة «مراســلون 
حدود» بارتكاب الشــرطة 
الفرنسية أعمال عنف «غير 
مقبولة» ضد مصور سوري 
هــرب من احلــرب والقمع 
في ســورية ليصاب خالل 
تظاهرة احتجاج على قانون 
«األمــن الشــامل» وعنــف 

الشرطة في باريس.
وكان أمير احللبي (٢٤ 
عامــا) املتعــاون مع مجلة 
بولكا ووكالة فرانس برس، 
يغطي التظاهرة في ساحة 
الباستيل بصفته صحافيا 
مستقال. وقال األمني العام 
لـ «مراســلون بــال حدود» 
كريســتوف دولــوار فــي 
تغريــدة على تويتــر إنه 
«أصيب بجروح في وجهه 

بضربة هراوة».
وأضــاف دولــوار: «كل 
تضامننا مع أمير احللبي»، 
مؤكدا ان «عنف الشــرطة 
هذا غير مقبول». وتابع ان: 
«أمير جاء من سورية إلى 
فرنسا بحثا عن األمان، مثلما 
فعل العديد من الصحافيني 
الســوريني اآلخريــن. بالد 
حقــوق اإلنســان يجب أال 

تهددهم بل أن حتميهم».
ونشــر دولــوار صورة 

وأضافت أن «أمير كان 
املصــور الوحيــد الذي لم 
يكن يضع خوذة أو شارة. 
فقدت أثره ثم وجدته محاطًا 
بأشخاص ووجهه ملطخا 
بالدماء وملفوفا بضمادات».
الــذي فــاز  واحللبــي 
بالعديد من اجلوائز الدولية، 
مبا في ذلك جائزة املرتبة 
الثانية لفئة «سبوت نيوز» 
العاملية  لصور الصحافــة 
«وورلــد بــرس فوتو» في 
٢٠١٧، كان غطى حلســاب 
فرانس برس املعارك والدمار 
فــي مدينتــه حلــب خالل 
الهجوم العنيف الذي شنته 
قوات النظام للسيطرة على 

املدينة.

وقال دمييتري بيك مدير 
التصوير فــي بولكا، الذي 
يتابــع أمير منــذ وصوله 
إلى فرنســا قبل حوالي ٣ 
سنوات، إن املصور أصيب 
بكسر في األنف وبجروح في 
جبينه ونقل إلى املستشفى.
وطلبــت وكالة فرانس 
برس من الشرطة الفرنسية 
فتــح حتقيق بعــد إصابة 
احللبي. وقال مدير األخبار 
في وكالة فرانس برس فيل 
تشتويند: «صدمنا باجلروح 
التي حلقــت بزميلنا أمير 
احللبي ونندد بهذا العنف 

غير املبرر».
وشــدد علــى أنــه عند 
حصــول الوقائع كان أمير 
احللبــي «ميــارس حقــه 
املشروع كمصور صحافي 
التظاهــرات فــي  يغطــي 
شــوارع باريــس» و«كان 
مــع مجموعة مــن الزمالء 
الذين ميكن التعرف عليهم 
بشــكل واضح علــى أنهم 

صحافيون».
وتابع: «نطالب الشرطة 
بالتحقيق في هذا احلادث 
اخلطير والتثبت من السماح 
جلميع الصحافيني بالقيام 
بعملهــم دون خــوف أو 

قيود».

املصور السوري مصابا على سرير املستشفى                    (أ.ف.پ)

للحلبــي علــى ســرير في 
املستشــفى، وقد لف رأسه 
بضمادات بينمــا كان أنفه 
ال يزال ينــزف، في صورة 
التقطتها املصورة الصحافية 
املســتقلة غابرييل سيزار 
التي كانت إلى جانبه وفقدت 
أثره خالل تدخل للشرطة في 
أحد الشوارع الصغيرة، على 
حد قولها. وصرحت سيزار 
لفرانس برس «كان التعرف 
إلينا كمصورين ممكنا، وكنا 
جميعنا نقف عند حائط. كنا 
نصرخ (صحافة! صحافة!). 
كان هنــاك إلقــاء ملقذوفات 
مــن جانــب املتظاهرين ثم 
تدخلت الشرطة مستخدمة 

الهراوات».
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األمطار تؤجل افتتاح ممتاز »اليد«

سيدات العربي يفزن بالـ 10.. 
و»الفتاة« يهزم القادسية

يعقوب العوضي

تأجلــت انطالقــة الــدوري املمتاز 
لكرة اليــد والتي كان مقــررا لها اول 
من امس مبباراتي االفتتاح بني الكويت 
والقرين والســاملية مع كاظمة، وذلك 
بسبب هطول األمطار الغزيرة وتسربها 
الى صالة الشــيخ سعد العبداهلل في 
ضاحيــة صباح الســالم. وفي مباراة 
االفتتاح بــني القرين والكويت انتظر 
الطاقم التحكيمي املكون من عبدالرحمن 
املال ويعقوب اليوسفي ومراقب املباراة 
محمد الدويسان 15 دقيقة قبل اإلعالن 
عــن تأجيــل اللقاء بعد نــزول العبي 
الفريقني إلى أرضية امللعب والتسجيل 
في كشوفات اللقاء، وعبثا انتظر الطاقم 

التحكيمي للمباراة الثانية والتي جتمع 
الســاملية مع كاظمة لتوقــف األمطار 
حتــى أعلن مراقب املباراة شــاكر أبل 
عن تأجيلها بســبب استمرار تسرب 
املياه الى الصالة وعلى أرضية اللعب 
حتديدا. وفي دوري الدرجة األولى فاز 
الفحيحيل على الســاحل ٢5 - ٢٣ في 
املباراة التي جمعتهما مســاء أول من 
أمس على صالة الشهيد فهد األحمد مبقر 
احتــاد كرة اليد في الدعية في افتتاح 
منافسات الدوري، وكسب الفحيحيل 
أول نقطتــني في مشــواره بينما بقي 
رصيد الساحل خاليا. وفي مباراة أخرى 
فــاز الصليبخات بشــق األنفس على 
اجلهراء ٢6 - ٢5 وحصد أول نقطتني 

فيما بقي اجلهراء بال رصيد.

هادي العنزي

تغلبت سيدات النادي العربي على فريق 
نادي سلوى الصباح 1٠-٢ في املواجهة التي 
جمعتهما مساء أمس األول على صالة نادي 
الكويــت ضمن منافســات اجلولــة الرابعة 
لدوري URC لكرة قدم الصاالت للســيدات، 
ليرفع العربي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة 
الترتيب، فيما بقي »ســلوى الصباح« على 

رصيده السابق بـ ٣ نقاط.
وفــي مواجهة اخرى، واصل نادي الفتاة 
انتصاراته املتتالية بعدما تغلب على القادسية 
4-٢ رافعــا رصيــده إلى 9 نقــاط في املركز 
الثاني بفارق األهداف عن العربي، فيما بقي 
القادسية على رصيده السابق بنقطة واحدة 

في املركز األخير.
فرضت سيدات العربي سيطرتهن الكاملة 
علــى مجريات املواجهة األولى، وســجلن 6 
أهداف في الشوط األول بواسطة مينا تيسير 
)هدفــني(، ومرمي بــارون، ومــرمي عبداهلل، 
وشــريفة عبدالكــرمي، وفي الشــوط الثاني  تسرب مياه األمطار عطل انطالق مباريات دوري اليد

نادي الفتاة جتاوز القادسية برباعية نظيفة

ناصر العنزي

أنهــى القادســية قمتــه مــع الكويت 
بنجاح وخــرج فائزا ٢-1 فــي املواجهة 
التي جمعتهما على ســتاد جابر الدولي 
ضمن منافسات اجلولة التاسعة لدوري 
stc »التصنيف«، وعزز األصفر رصيده بـ18 
نقطة في حني بقي األبيض على رصيده 
الســابق بـ 1٢ نقطة. تناصــف الفريقان 
مجريات الشــوط األول بعنوان »هجمة 
لك وهجمة لي« وســجل القادسية هدف 
السبق عن طريق مدافعه النيجيري جيمس 
الذي قفز فوق اجلميع وتلقى كرة زميله 
لورانس تراشي برأســه وأدخلها شباك 
حميد القالف )1٠(، ورد االســباني جاي 
دميبلــي بهدف التعــادل بعدما رد الكرة 

الســاقطة أمامه بيســراه ســريعا داخل 
مرمــى خالد الرشــيدي )4٣(، ومن أبرز 
فرص الشوط األول كرة انفرادية ألحمد 
زنكي في الدقيقة األولى من املباراة متكن 
الرشــيدي من التعامل معها جيدا. ودفع 
مدرب القادســية بابلــو فرانكو بالعبيه 
اخلبرة بقيادة بدر املطوع في املقدمة ومعه 
دينيس سيسوجه، فيما تواجد في خط 
الوسط فهد االنصاري ورضا هاني وأحمد 
الظفيري وسلطان العنزي، وأصر العبو 
القادسية على الدخول من عمق وجتاهلوا 
األطراف متاما رغم قدرة الظهير األيسر 
تراشي على مســاندة الهجمة، وسنحت 
فرصــة ألحمد الظفيري لتســجيل هدف 

أفسدها عليه يقظة احلارس القالف.
ولعب »األبيــض« أول مباراة بقيادة 

مدربه الوطني محمد عبداهلل الذي أحدث 
تعديالت على تشكيلته وبدأ بكل عناصر 
اخلبرة وغاب عنهم جمعة سعيد، وقدم 
فيصل زايد واحمد زنكي وأحمد عكايشي 

في الهجوم.
هدف رائع

وفي الشوط الثاني سجل جنم األصفر 
أحمد الظفيري هدفا رائعا بعدما انطلق 
بالكرة مــن منتصف امللعب ومررها الى 
بدر املطوع الذي أعادها له فالتقطها قبل 
ان تالمــس االرض وحولهــا مبهارة الى 
داخل املرمى )57(، وأنقذ احلارس خالد 
الرشــيدي فريقه من هدفني محققني )7٣ 
و74( وخرج مصابا.. أدار املباراة احلكم 

عبداهلل الكندري واجاد في ادارتها.

في مواجهته مع الكويت ضمن اجلولة الـ 9 لدوري stc »التصنيف«

)هاني الشمري( القادسية عاد لالنتصارات من بوابة الكويت  

يحيى حميدان

جنح الســاملية فــي اخلــروج منتصرا من 
مواجهتــه امام اجلهراء ٢-1 مســاء امس على 
ستاد محمد احلمد ضمن اجلولة الـ 9 من دوري 
stc »التصنيف«. وســجل اجلهراء في البداية 
عــن طريق العاجي أحمــد تيتي )4٢ من ركلة 
جزاء(، قبل أن يعادل »الســماوي« بواســطة 
حســني املوسوي )76(، وجاء هدف الفوز عن 
طريق البرازيلي باتريــك فابيانو في الدقيقة 
السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. 
ورفع الساملية رصيده الى 18 نقطة، فيما بقي 

اجلهراء على رصيده السابق بـ 1٠ نقاط.
وحتكم الســاملية مبجريات الشــوط األول 
وهدد كثيرا مرمى اجلهراء عن طريق البرازيلي 
باتريك فابيانو وفهد الرشيدي. وشهدت الدقائق 
األولى اجراء تبديل اضطــراري للجهراء بعد 
خروج خالد صباح لالصابة ودخول مســاعد 
طراد. واحتســب احلكم عبداهلل جمالي ركلة 
جزاء مستحقة للجهراء بعدما ملست الكرة يد 

املدافع متعب السالمة، ليترجمها املهاجم العاجي 
أحمد تيتي لهدف بنجاح )4٢(.

وفي الشــوط الثاني، ضغط »الســماوي« 
بقوة لتعديل النتيجة، وجنح في تسجيل هدف 
التعادل من تســديدة أطلقهــا البديل عبداهلل 
الظفيري وأكملها حســني املوسوي في شباك 
اجلهراء )76(. وخطف فابيانو هدف الفوز من 
ركلة جزاء اثر اعاقة لفواز عايض في الدقيقة 
السابعة من الوقت بدل الضائع، وأشهر احلكم 
جمالي البطاقة الصفراء الثانية واحلمراء ملدافع 
اجلهراء املالي اداما تراوري قبل اطالق صافرة 
النهاية بســبب ضربه حلارس الســاملية بدر 

الصعنون.
الى ذلك، اعلن املنسق االعالمي لنادي اجلهراء 
صالح اجلنفاوي عقــب املباراة ان فريقه قرر 
التقدم باحتجاج رسمي الى احتاد كره القدم على 
حكام اللقاء، وقال عبر حسابه على »تويتر«: 
»هارد لك لالعبينا وتتعوض ومبروك للساملية.. 
طاقــم التحكيم لم يوفق وســوف نقدم كتاب 

احتجاج الحتاد الكرة«.

مبارك اخلالدي

في لقاء سيطر عليه الشد العصبي، تعادل 
العربي مع الفحيحيل 1-1 في املباراة التي 
جمعتهما على ستاد الصداقة والسالم مساء 
امس ضمن اجلولة التاســعة، حيث تقدم 
الفحيحيل أوال بنيران صديقة في الدقيقة 
17، فيما تعادل سيكو كيتا بالدقيقة )5٢(، 
وبذلك ارتفــع رصيد العربــي الى النقطة 
15 كما رفع الفحيحيل رصيده الى النقطة 

العاشرة.
وترجم الفحيحيــل افضليته في بداية 
اللقاء بهدف أول بعد ان نفذ فواز الرشيدي 
كرة ثابتــة لترتطم بالدفــاع لتغير الكرة 
اجتاهها وتسكن شــباك احلارس سليمان 
عبدالغفور، واعتمد »أبناء الفحيحيل« على 

التنظيم الدفاعي وايضا على جهود الثالثي 
علي الرشيدي وناصر بلوشي ولويز فرناندو 
في السيطرة على منطقة املناورات وبناء 
الهجمات السريعة، فيما متيزت ألعاب العربي 
بالعشوائية ولم يخلق فرصا حقيقية على 

مرمى احلارس خالد الفضلي.
وفي الشوط الثاني استعاد العربي توازنه 
واختلف األداء بدخول محمد زنيفر وعبداهلل 
عمار مع نشــاط ملحــوظ لالطراف، حتى 
جنح سيكو كيتا بتمركزه املناسب في احراز 
هدف التعادل بعد ان استثمر الكرة الساقطة 
ليغمزها على يسار احلارس الفضلي )5٢(، 
وكاد سيدرك هنري ان يضع فريقه باملقدمة 
لوال يقظه احلارس الفضلي )75(، كما استمر 
اللقاء في السجال املتبادل بني الفريقني حتى 

انتهاء اللقاء بالتعادل االيجابي.

عبدالعزيز جاسم

 stc حافــظ النصر على صــدارة دوري
»التصنيــف« لكرة القدم بعــد تغلبه على 
اليرمــوك 5-٠ في املبــاراة التي جمعتهما 
على ستاد ناصر العصيمي ضمن منافسات 
اجلولة التاسعة، وبهذا الفوز ارتفع رصيد 
»العنابي« إلى ٢٠، فيما بقي اليرموك على 
رصيده السابق بنقطة واحدة وهو األقرب 
للهبــوط وبات بقاؤه أشــبه باملســتحيل. 
وكعادته، دخل النصر الشوط األول باحثا 
عن تسجيل هدف مبكر ملواصلة تقدمه لكنه 
افتقد للسرعة، إال أنه ورغم ذلك متكن من 
التســجيل عن طريق أحمــد الرياحي بعد 
مواجهته للمرمى وتسديده للكرة على يسار 
احلــارس فيصل املكيمي )٢٠(، واســتفاق 

اليرموك بعــد الهدف وأضاع اكثر من كرة 
لقلة تركيز مهاجميه وكاد ان يعادل النتيجة 
عن طريق سينامي دوف لوال يقظة احلارس 
خليفة رحيل الذي تصدى للكرة على مرتني.

ومــع انطــالق الشــوط الثانــي، أحس 
»العنابــي« باخلطــر، فبــادر للهجوم منذ 
انطالقته ليسجل الهدف الثاني سريعا عن 
طريق سالم املسالتي بعد انفراده باحلارس 
املكيمي )47(، وأضاف عبدالرحمن العنزي 
الهدف الثالث بعد تلقيه لكرة عرضية وضعها 

في املرمى )6٣(.
ومتكن البديل طالل العجمي من تسجيل 
الهدف الرابع بشكل رائع من تسديدة قوية 

من مشارف منطقة اجلزاء )8٣(.
وأكمــل الرياحــي مهرجــان األهداف 
بتسجيله الهدف اخلامس بالدقيقة )9٠(. النصر واصل عروضه القوية ودك اليرموك بخماسية  )أحمد علي(

مباراة عصيبة انتهت بني العربي والفحيحيل بتعادل إيجابي   )محمد هاشم(

)محمد هنداوي( الساملية واصل حصد النقاط على حساب اجلهراء 

كنكوني: ميرجان وصل ليقود الشباب

برونو: مواجهة برقان مع خيطان.. صعبة

مبارك اخلالدي

رئيــس  نائــب  أعلــن 
جهاز الكرة بنادي الشباب 
علــي كنكوني في تصريح 
لـــ »األنباء«، عــن وصول 
املــدرب الصربــي ميرجان 
صباح أمس لقيادة الفريق 
األول لكرة القدم، مشيرا إلى 
اســتمرار مالك جون مدربا 
مساعدا والصربي أملير مدربا 

للياقة.
وقال كنكوني ان ميرجان 

دخل فترة احلجر الصحي اعتبارا من أمس، 
الفتا إلى أنه مت التعاقد معه لقيادة الفريق 
منذ أسابيع لكن اإلجراءات اخلاصة بإنهاء 
أوراق املدربــني واحملترفني تأخذ وقتا لدى 
اجلهات اخلاصة مبتابعة وباء كورونا إلى 
أن انتهت كل األمور بوصوله صباح امس، 
حيث عقد اجتماعا مع اجلهاز الفني والالعبني 

عبر تقنية الفيديو.

وعن فــوز الفريق على 
الصليبخــات 4-٢ أول من 
أمس في اجلولة التاســعة 
من دوري stc »التصنيف«، 
أكد كنكونــي أن الفوز كان 
مســتحقا ومهما في نفس 
الوقت على الرغم من ظروف 
النقــص العــددي بغيــاب 
العبني محترفــني لإليقاف 
وأربعــة العبــني محليــني 
لإلصابات لكنه عكس املؤشر 
التصاعدي للمستوى الفني 

واألداء.
وأضاف ان الشباب يتمتع بأفضلية فنية 
تتمثل في تكافؤ املستوى الفني بني الالعبني 
األساسيني واالحتياط وهو ما عملنا عليه 
منذ انطالق اإلعداد حتى يحافظ الفريق على 
أدائه وحتقيق اهدافه، مشيرا الى ان عددا من 
العبي الشباب يستحقون االنضمام للمنتخب 
الوطني ومنهم احلارس سعد العنزي والهداف 
عبدالهادي خميس وعبداحملسن التركماني.

يحيى حميدان

أكــد مدرب فريــق الكرة 
بنادي برقان، الكرواتي برونو 
شيكلتش، أن املباراة املقبلة 
أمــام خيطان يــوم األربعاء 
املقبل ضمن اجلولة العاشرة 
مــن دوري stc »التصنيف« 
ســتكون صعبة للغاية وال 

تقبل التراخي.
وأضاف برونو في حديث 
خــاص مــع »األنبــاء«، أن 
وضعية برقان احلالية وباقي 

الفرق في جــدول الترتيب جتعلنا نخوض 
كل مباراة كأنها »نهائي كأس«، خاصة عقب 
اخلسارة في اجلولة املاضية من الساحل«.

وأردف: الســاحل فريق شاب ومميز ولو 
اســتغللنا الفرص التي ســنحت لنا خاصة 

في الشــوط االول لتغيرت 
املوازين، كما أن برقان لعب 
بعشرة العبني ضد الساحل 
بعد طــرد الغاني نيكوالس 
كوفــي، وهذه مــن العوامل 
التي ســاهمت في خسارتنا 

باجلولة املاضية.
وأبدى برونو ســعادته 
باحلديــث اإليجابــي عنــه 
وعمــا يقدمــه برقــان هــذا 
املوســم، معتبرا أنه حرص 
منــذ البداية علــى منح كل 
حصة تدريبية حقها الكامل 
من التركيز واالهتمام وهذا ما عاد على الفريق 

ككل باإليجاب.
هذا، ويســتعيد برقان مبواجهة خيطان 
جهــود كل من أحمد عليان وضاري الفضلي 

بعد غيابهما عن لقاء الساحل لإليقاف.

علي كنكوني

برونو شيكلتش

واصلت مينا تيسير تسجيل األهداف لتضيف 
هدفني »ســوبر هاتريك«، فيما سجلت مرمي 
بارون هدفهــا الثاني في املباراة، وســجلت 
زينة ســالمة هدفا، فيما ســجل لـ »ســلوى 
الصبــاح« حوراء محمد في الشــوط األول، 

وشروق عبدالرسول في »الثاني«.

القادسية يواجه كاظمة في قمة »السلة«
هادي العنزي

يستأنف مساء اليوم الدوري العام لكرة 
السلة بإقامة ٣ مواجهات ضمن املجموعة 
الثانية بعد توقف ليوم واحد بسبب أعمال 
الصيانــة لصالة االحتــاد أدى بدوره إلى 
تأجيــل ٣ مباريــات للمجموعــة األولى، 
ويلتقي اليوم في الـ 4.٣٠ مساء اليرموك 
وبرقان فــي املباراة األولــى، فيما جتمع 

الثانية الصليبخات والقرين في الـ ٣٠.6 
مساء، وفي الـ 8.٣٠ مساء يلتقي القادسية 

بكاظمة في قمة مواجهات املجموعة.
الفــوز  ميلــك األصفــر كل مقومــات 
ومواصلة انتصاراته وتفوقه في املجموعة 
الثانية، وكذا »البرتقالي« مبا لديهما العبني 
شباب وخبرة بقيادة مدربهم الصربي ايفان 
جيرمج، وعليه يتوقع أن تشهد املواجهة 

منافسة مثيرة حتى دقائقها األخيرة.

الساملية يخرج منتصرًا من موقعة اجلهراء

النصر حافظ على الصدارة بخماسية في اليرموك

القادسية »خّلصها« بهدفني

العربي يسقط في فخ التعادل أمام الفحيحيل
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جناح كبير لبطولة ولي العهد السنوية للرماية
اختتمت بطولة ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد اجلابر الصباح 
السنوية الكبرى للرماية مساء السبت 
علــى مجمــع مياديــن الشــيخ صباح 
األحمــد االوملبي للرمايــة، حيث أناب 
ســموه محافظ العاصمة الشيخ طالل 
اخلالد حلضور حفــل اخلتام وتوزيع 
اجلوائز الذي حضره نائب املدير العام 
للهيئــة العامة للرياضــة د.صقر املال 
ورئيس االحتاديــن الكويتي والعربي 
للرمايــة م.دعيج العتيبــي وأمني عام 
االحتادين العربــي والكويتي للرماية 
عبيد العصيمي وأعضاء مجلس اإلدارة 

وعدد من الشخصيات.
وبهذه املناسبة، قال م.دعيج العتيبي 
إن الرمايــة الكويتية تشــرفت برعاية 
واهتمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد وحرص سموه منذ تولية منصب 
نائب رئيس احلرس الوطني، حيث وجه 
ســموه بدعم الشــباب الكويتي بصفة 
عامة والرماية الكويتية بصفة خاصة.

وذكر العتيبي أن اللجنة العليا املنظمة 
للبطولــة حرصت بالتعاون مع جميع 
الوزارات ومؤسسات الدولة على جتهيز 
مجمع ميادين الشــيخ صبــاح األحمد 
األوملبي للرماية ليستقبل املوسم احمللي 

للرماية ٢٠٢١/٢٠٢٠، مبينا أن البطولة 
حظيت مبشاركة واسعة ومتميزة من 
قبل رماة وراميات النادي ورماة احلرس 
الوطني ورماة وزارة الدفاع ورماة وزارة 
الداخلية، حيث بلغ عدد املشــاركني ما 
يزيد على ٣٠٠ رامي، وموضحا ان هناك 
حكامــا مؤهلني في منافســات الرماية 
الشــوزن  األوملبيــة لرمايــة أســلحة 
وأســلحة الرصاص األوملبية والقوس 
والسهم األوملبي، وكانت املنافسات قوية 
وجادة واتسمت بالتنافس الشريف بني 
جميع املشاركني من أجل الفوز بألقابها 

وميدالياتها الغالية.

د.صقر املال مع الرامي سعود الكندري الفائز بذهبية السكيت درع تذكارية من م.دعيج العتيبي للشيخ طالل اخلالد

.. وخالل تكرمي الفائزات ببطولة سمو ولي العهد للرماية

الشيخ طالل اخلالد متوسطا د.صقر املال وم.دعيج العتيبي وعبيد العصيمي خالل تكرمي الفائزين

البايرن ينتصر.. 
و«السخيري» يسقط دورمتوند

«باريس» يتعثر بالتعادل مع بوردو

عاد تايسون.. بتعادل وحلبة فارغة

واصل بايرن ميونيخ تفوقه على شــتوتغارت بالفوز عليه ٣-١ 
ضمن املرحلة التاسعة من الدوري األملاني لكرة القدم، في حني 
حقــق كولن فوزا مفاجئا على مضيفه بوروســيا دورمتوند، 
أحد املرشحني إلحراز اللقب ٢-١ بفضل ثنائية للتونسي الياس 
السخيري. وأعرب مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك عن رضاه 
عن نتيجة فريقه السيما وسط املباريات املضغوطة محليا وقاريا 
وقال: « سعيد بالنتيجة. اجلميع يدرك أنه ليس من السهل اللعب 

كل ٣ أيام وأنا واثق من قدرتنا على تقدمي األفضل».
وزاد بوروســيا مونشنغالدباخ من محن شالكه األخير بالفوز 
عليه ٤-١، وشــهدت مباراة أونيون برلــني وضيفه أينتراخت 
فرانكفورت نصف «دستة» أهداف تقاسمها الفريقان، وتعادل 

أوغسبورغ مع ضيفه فرايبورغ بهدف ملثله.

ســقط باريس سان جرمان في فخ التعادل اإليجابي مع ضيفه 
بوردو ٢-٢ في املرحلة الثانية عشــرة من بطولة فرنسا لكرة 
القدم، ورفع ســان جرمان رصيده الى ٢٥ نقطة متقدما بفارق 
٣ نقاط فقط عن ليل الثاني. وبات نيمار أسرع العب في تاريخ 
باريس سان جرمان يصل الى عتبة اخلمسني هدفا، وذلك في 
٥٨ مباراة فقط، وكان نيمار ارتدى قبل انطالق املباراة مرتديا 
قميصا عليه صورة األسطورة االرجنتينية دييغو مارادونا الذي 

توفي األربعاء املاضي عن ٦٠ عاما متأثرا بأزمة قلبية.
وفي مباراة ثانية، انتفض مرســيليا محليا بتحقيق انتصاره 
الرابع تواليا وكان على نانت ٣-١ خالفا لعروضه القارية، ليرتقي 

الى املركز الثالث في الترتيب برصيد ٢١ نقطة.

عاد، لكن لم تكن عودة كســابق أيامه، وبعد انقطاع امتد لـ ١٥ 
عاما بعد خســارته من االيرلندي كيفن ماكبرايد، انتهت عودة 
األميركي مايك تايســون إلى حلبات املالكمة، وهو في الرابعة 
واخلمسني من عمره بالتعادل ضد مواطنه روي جونز جونيور، 
البالغ ٥١ عاما، وذلك في مواجهة من ثماني جوالت يغلب عليها 

الطابع االستعراضي بني بطلني سابقني في الوزن الثقيل.
عاد تايســون الى ملعب «ستايبلس سنتر» في لوس أجنيليس 
بغياب اجلمهور بسبب تداعيات ڤيروس كورونا املستجد، في 
مباراة منقولة على قنوات مشفرة جمعت بني الفضول واحلنني 
الى املاضي. وفرض مسؤولو اللجنة الرياضية في والية كاليفورنيا 
أن تكون اجلولة من دقيقتني فقط عوضا عن الثالث التقليدية، 
مــع ارتداء قفازات أكبر من تلك البالغة وزنها عادة ١٢ أونصة، 
ومنعوا أيا مــن املالكمني من محاولة توجيه ضربة قاضية الى 
املنافس تطبيقا لقواعد املالكمة املعتمدة ملن هم فوق اخلمسني 
عاما. وقال تايســون عقب املباراة: «في بعض األحيان شعرت 
بأن الدقيقتني هي ثالث دقائق، أنا سعيد ألنني حصلت على هذه 
الفرصة إلضافتها إلى ســجلي، وأتطلع لفعل ذلك مرة أخرى»، 

مضيفا: أقبل بالتعادل، اجلمهور كان سعيدا بذلك».

ميالن يبتعد في القمة.. واإلنتر يوقف ساسولو و«اليوڤي» يهدر الوصافة

اجلزائري الدولي هدفا رائعا 
(٢٢)، وجاء الهدف الثالث عن 
طريق الظهير األيسر بنجامني 
مندي (٤١)، وأضاف اإلسباني 
فيران توريس الهدف الرابع، 
وأكمل محــرز ثالثيته بكرة 
رأسية (٦٩)، وهي أول ثالثية 
حملرز مع السيتي، والثانية 
له في الدوري االجنليزي بعد 
ثالثيته في مرمى سوانسي 
عندما كان العبا في صفوف 
ليستر ســيتي في ديسمبر 

عــام ٢٠١٥، كمــا بــات ثاني 
أفريقي في صفوف «السيتي» 
يســجل ثالثية بعد العاجي 

يايا توريه.
وعــاد ليــدز الصاعد هذا 
املوســم الى الدرجة املمتازة 
بفــوز ثمــني علــى مضيفه 
ايڤرتون في ملعب غوديسون 
بــارك بهــدف ســجله العبه 
البرازيلي رافينيا بتسديدة 

زاحفة بيسراه (٧٩).
الڤيديــو  وألغــى حكــم 
املســاعد هدفــني إليڤرتــون 

ســجلهما مهاجمه البرازيلي 
ريتشارليسون وصانع ألعابه 
الكولومبي خاميس رودريغيز 
في الشوط االول، كما حقق 
وســت بروميتــش البيــون 
فوزه األول هذا املوسم وكان 
على حساب ضيفه شيفيلد 
يونايتد ١-صفر سجله كونور 

غاالغر (١٣).
النتيجــة بقــي  وبهــذه 
شــيفيلد يونايتــد الفريــق 
الوحيــد الذي لــم يحقق أي 
فوز هذا املوسم في الدوري.

واصل ميــالن انطالقته 
الرائعة في الدوري اإليطالي 
لكــرة القــدم هــذا املوســم 
وعــزز صدارتــه جلــدول 
املســابقة بفــوز ثمني ٢-٠ 
علــى فيورنتينــا أمس في 
املرحلة التاسعة من املسابقة 
والتي شــهدت اليوم أيضا 
فوز أودينيزي على مضيفه 
التسيو ٣-١ وبولونيا على 

كروتوني ١-٠.
وتغلب ميالن على غياب 
مهاجمه السويدي املخضرم 
زالتان إبراهيموڤيتش وحقق 
فوزا ثمينا ومستحقا ليرفع 
رصيــده إلــى ٢٣ نقطة في 
الصدارة بفارق خمس نقاط 
أمام جاره ومنافسه التقليدي 
العنيد إنتر ميالن وذلك بعد 
تسع مباريات لكل منهما في 

املسابقة.

احتفل برشلونة بالذكرى 
الـــ ١٢١ لتأسيســه بأفضــل 
طريقــة، وذلــك مــن خــالل 
حتقيق فوزه الثاني فقط في 
آخر ست مراحل على حساب 
ضيفه أوساسونا ٤-٠ أمس 
في مواجهة خيم احلزن عليها 
لفقدان جنم الفريق السابق 
وأسطورة األرجنتني دييغو 
مارادونا، وقد كرمه بدقيقة 
صمت وباستعراض القميص 
رقم ١٠ الــذي ارتداه «الفتى 

الذهبي».
ورفع برشلونة رصيده إلى 
١٤ نقطــة، فيما جتمد رصيد 
أوساســونا عنــد ١١ نقطــة، 
وســجل لـ «البرســا» مارتن 
برايثوايــت (٣٠) وأنطــوان 
غريزمــان (٤٣)، وفيليبــي 

انتونيو كونتي  إنترميالن 
بفوز فريقه خارج ملعبه على 
ساسولو مفاجأة املوسم ٣-١.

وســبق انطــالق جميع 
مباريات هذه املرحلة دقيقة 
صمــت تكرميا لألســطورة 
االرجنتيني دييغو مارادونا 
(٦٠ عامــا) جنــم نابولــي 
السابق، وشهدت توقفا في 
الدقيقة العاشرة (في إشارة 
إلى رقم مارادونا) وتصفيق 
من اجلميع في وقت مت فيه 
عرض صورته على الشاشات 
العمالقة فــي املالعب كافة. 
وكان الفــوز كفيــال بنقــل 
«اليوڤي» إلى املركز الثاني 
لكــن تعادلــه مــع الوافــد 
اجلديــد وضعه فــي املركز 
اخلامس مؤقتــا برصيد ١٧ 
نقطة، وهو التعادل اخلامس 
ليوڤنتــوس الســاعي الــى 

الرابع بـ ١٧ نقطة، بفارق ست 
نقاط عن ريال سوســييداد، 
وسجل لوكاس بيريس (٥ من 
ركلة جزاء) وجوسيلو (٤٩) 
هدفــي أالڤيــس والبرازيلي 

كاسيميرو (٨٦) للريال.
كما تعــرض ريال مدريد 
لصفعــة جديــدة بإصابــة 
مهاجمه البلجيكي ادين هازارد 
في ركبته ما أجبر زيدان على 
استبداله في (٢٨) بالبرازيلي 
رودريغو. وسيخضع هازارد 
للفحص باألشعة ملعرفة مدى 

خطورة إصابته.
إلــى ذلك، حقــق اتلتيكو 
مدريــد فــوزا صعبــا علــى 
مضيفه ڤالنســيا بهدف جاء 
بالنيــران الصديقة ســجله 
املدافع طوني التو في مرمى 

إحراز لقبه العاشر تواليا، 
مقابــل أربعــة انتصــارات 
في تســع مباريات، وأشهر 
حكم املباراة فابريزيو باسكا 
البطاقة احلمــراء في وجه 
موراتا بعــد إطالق صافرة 
املبــاراة الحتجاجه.  نهاية 
وقلص إنتر حدة الضغوط 
أنتونيو كونتي  عن مدربه 
بإحلاقه اخلسارة األولى هذا 
املوســم بضيفه ساســولو 
٣-٠، وأصاب «النيراتزوري» 
عصفورين بحجر واحد، فإلى 
منح جرعة معنوية ملدربه، 
التحق بوصافة ساسوولو 
(١٨ نقطة) بفــارق نقطتني 

عن ميالن املتصدر.
وفــي مبــاراة أخــرى، 
واصل أتالنتا تفريطه في 
النقاط بخسارته أمام ضيفه 

فيرونا ٠-٢.

فريقه (٧٩)، وتساوى اتلتيكو 
في النقاط مع املتصدر ريال 
سوســييداد بـ ٢٣ نقطة لكل 
منهما مع أفضلية لألخير بعدد 
األهداف املســجلة، فيما مني 
ڤالنســيا بخســارته الثالثة 
وجتمد رصيده عند ١٢ نقطة 

في املركز العاشر.
وكســب إشــبيلية ثالث 
نقــاط من فــوز متأخر على 
مضيفه هويسكا بهدف دون 
مقابل سجله املغربي البديل 
يوسف النصيري (٨٣)، ليرفع 
الفائز رصيده إلى ١٦ نقطة في 
املركز اخلامس، مقابل سبع 
نقاط لهويسكا صاحب املركز 
التاسع عشر قبل األخير. وفي 
مباراة أخرى تعادل التشــي 
مع ضيفه قادش بهدف ملثله.

كوتينيــو (٥٧)، وأضــاف 
ميســي الهدف الرابع (٧٣)، 
ثــم احتفل بانتــزاع قميصه 
وإظهار قميــص نيولز أولد 
بويــز الذي دافــع عن ألوانه 
مارادونا موسم ١٩٩٣ /١٩٩٤.
مــن جهة اخــرى، واصل 
ريال مدريد إخفاقاته بتلقيه 
خســارة جديدة في الدوري 
اإلسباني لكرة القدم، وكانت 
هذه املــرة على ارضــه أمام 
أالڤيس ١-٢ ضمــن املرحلة 
احلادية عشــرة التي شهدت 
فوزا صعبا ألتلتيكو مدريد 
علــى ڤالنســيا بهــدف جاء 
بالنيــران الصديقــة، وهــي 
اخلســارة الثالثــة لريال في 
«الليغا» ما يزيد من مشاكل 
حامل اللقب الذي يحتل املركز 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إجنلترا - املرحلة الـ ١٠
٨٫٣٠beIN sports HD١ليستر – توتنهام

١١٫٠٠beIN sports HD١وست هام - استون ڤيال
إسبانيا - املرحلة الـ ١١

١١٫٠٠beIN sports HD٣ريال بيتيس – إيبار
إيطاليا - املرحلة الـ ٩

٨٫٣٠beIN sports HD٤تورينو – سامبدوريا
١٠٫٤٥beIN sports HD٤جنوى – بارما

كاڤاني ينتصر لـ «الشياطني».. 
و«السيتي» يعيد اخلماسية للمرة الـ ٤

أحرز النجم األوروغوياني 
املخضرم إدينســون كاڤاني 
هدفــني وصنع آخــر ليقود 
فريقه مــان يونايتــد لقلب 
تأخره ٠-٢ إلى فوز مثير في 
اللحظات األخيرة ٣-٢ أمس 
في املرحلة العاشرة لبطولة 
املمتاز  الدوري اإلجنليــزي 
لكرة القدم، ليرفع «الشياطني» 
رصيدهــم إلــى ١٦ نقطة في 
املركز السابع، ومازال ميتلك 
مبــاراة مؤجلــة، فيما جتمد 
رصيــد ســاوثهامبتون عند 
١٧ نقطة في املركز اخلامس.

من جهة اخرى، اكتسح مان 
سيتي ضيفه بيرنلي ٥-٠ في 
مباراة من طرف واحد ضمن 
مباريات املرحلة العاشرة من 
بطولة اجنلترا، ودخل بيرنلي 
املباراة وهــو يدرك صعوبة 
املهمة، السيما أنه عاد بثالث 
هزائــم فــي آخــر ٣ زيارات 
إلى ملعب االحتاد وبنتيجة 
واحدة: ٠-٥، قبل أن يسقط 
بالنتيجة ذاتها للمرة الرابعة.
ولــم متــض ٦ دقائــق 
حتى جنــح «الســيتي» في 
تســجيل هدف التقــدم عبر 
جناحــه اجلزائــري رياض 
محرز، وســرعان ما أضاف 

«البرسا» يحتفل بتـــأسيسه ويؤّبن دييغو برباعية.. و«الريال» يتهاوى

أهــدر يوڤنتــوس  كمــا 
الذي لعــب في غياب جنمه 
كريســتيانو  البرتغالــي 
رونالــدو إلراحتــه فرصــة 

الفوز على مضيفه بينيفينتو 
الثاني  إلى املركز  واالرتقاء 
في الئحة الترتيب واالقتراب 
أكثــر مــن ميــالن صاحــب 

الصدارة بتعادله معه ١-١ في 
املرحلة التاسعة من الدوري 
اإليطالي لكرة القدم، في حني 
تقلصت الضغوط على مدرب 



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

«الصحة العاملية»: احلياة 
ستعود إلى طبيعتها 

في ٢٠٢١.

انخفاض ملحوظ في أعداد 
اإلصابات بـ «كورونا».

  بس هم ديروا بالكم    آخر كالم؟!
      والتزموا بالتباعد.

أبعد من الكلمات
«يريدنا أن نهمل تقاليدنا األميركية»

لورا اجنراهــام، املذيعة بفوكس نيوز، 
تنتقد دعوة بايدن لعدم جتمع العائالت 

لالحتفال بعيد الشكر.

«ال كلمة أخرى تصف رفض االنتخابات التي يخسرها 
الزعيم سوى الفاشية»

ســتيفن متز، احمللل االســتراتيجي 
األميركي عن مؤيدي ترامب.

«عيد الشكر هو أخطر ناشر لألمراض المتفشية 
بأميركا»

د.جوناثان راينر، أستاذ الطب بجورج 
تاون، متوقعا زيادة اإلصابات األميركية.

«أداء أسطوري لبطلين بعد سن الخمسين»

املغني األميركي سنوب دوج، معلقا على 
مباراة مالكمة انتهت بالتعادل بني مايك 
تايسون (٥٤ سنة) وروي جونز (٥١ سنة).

٥:٠٠الفجر
٦:٢٤الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب
٦:١١العشاء

العظمى: ٢٠
الصغرى: ١٠

أعلى مد: ١٢:٥٧ ظ ـ ١١:٢٢ م
أدنى جزر: ٠٦:٢٥ ص ـ ٠٦:٠١ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

طيبه دوان سند البذالي، أرملة مساعد مبارك صالح البذالي: ٧٨ عاما 
ـ ت: ٩٩٧٩٨٩٨١ ـ شيعت.

طاهرة حبيب اهللا يد اهللا، زوجة باقر حسني جعفر: ٧٢ عاما ـ ت: 
٦٦٦٣٦٠٥٨ـ  ٩٩٠٥٣٤٣٦ـ  ٦٦٦٢٥٩٩٨ـ  ٦٦٦٩٠٧٤٤ـ  شيعت.

عبدالعزيز جاعد مجري العتيبي: ٩٠ عاماـ  ت: ٥٠٢٥١٠٥١ـ  ٩٩٧٧١٣٣٣ 
ـ شيع.

رقية غامن صادق الشمري: ١٠ أعوام ـ ت: ٩٩٨٥٦٥٢٥ ـ ٩٩٩٣٢٢٠٠ 
ـ ٩٩٨٩٧٤٣٢ ـ شيعت.

خليل إبراهيم عبدالرســول إبراهيم الشيخ: ٤١ عاماـ  ت: ٩٧٦٦٦٨٢٥ 
ـ ٦٧٠٨١١١٢ ـ شيع.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة
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تابعونا وتواصلوا معنا األمنية

آراء

هل الڤيروسات ذكية ولديها إستراتيجية هجومية؟
هــل من املمكن أن الڤيروســات متتلك إســتراتيجيات 
هجوميــة تخدعنا وتدفعنا إلى زيادة مخالطتنا لآلخرين 

وبالتالي الى زيادة انتشار هذه الڤيروسات؟
هذه هي الفرضية التي عكف على دراستها باحثون من 
جامعة «ستيت نيويورك آت ألباني» والرامية الى اكتشاف 
مــا إذا كانت بعض الڤيروســات، ومنها ڤيروس كورونا، 
تهاجــم دماغ االنســان الذي تصيبه وحتــدث تغييرا في 
سلوكه بحيث يزيد من احتمال نقل العدوى إلى اآلخرين.

ويقول موقع «ميل أونالين» إن الڤيروسات تلجأ إلى هذه 
االستراتيجية لكي ترفع معدل تكاثرها وبالتالي انتشارها 
وبقاءها. ومن احملتمل أنها تفعل ذلك خالل فترة احلضانة 
عندمــا يكون الشــخص مصابا بالعــدوى ولكن من دون 
ظهور أعراض وهذا يزيد من احتمال مخالطته لآلخرين.

وكانت دراسة أجريت عام ٢٠١٠ قد عززت هذه الفرضية 
عندمــا أعطــى باحثون مجموعة مــن املتطوعني ڤيروس 
اإلنفلونزا بشكل لقاح ووجدوا أنه بعد يومني من إعطائه 
لهم تضاعف العدد الوســطي لألشخاص الذين خالطوهم 

مــن ٥٤ إلــى ١٠١ مقارنة باليومني اللذين ســبقا أصابتهم 
بالعدوى. واستبعد الباحثون فرضية كون الناس شعروا 
بأمان أكبر بعد اللقاح لذلك أصبحوا اجتماعيني أكثر، ألنهم 
اكتشــفوا أن معدالت املخالطة لديهم عادت بعد ٤ أسابيع 
إلى مســتواها قبل اللقاح مما يشــير إلى صحة النظرية 
بأن اليومني اللذيــن يعقبان اإلصابة بڤيروس اإلنفلونزا 
مهمان ألنهما يحمالن خطرا أكبر باإلصابة بالعدوى على 
الرغــم من عدم ظهــور األعراض األمر الذي يســاعد على 

انتشار الڤيروس.
وأورد املوقــع مثال ڤيروس مرض الكلب الذي يصيب 
الدماغ واجلملة العصبية وينتقل إلى اإلنسان نتيجة عضة 
من حيوان مصاب، فهو يجعل احليوان أكثر عدوانية ورغبة 
في العض واخلدش، األمر الذي يزيد من انتشار الڤيروس.
ومضــى بعض الباحثني إلى حد أنهم فســروا أعراض 
الســعال والعطس التي حتدثها بعض الڤيروســات بأنها 
ليســت في احلقيقة إال وســائل تســتخدمها الڤيروسات 

لنشر العدوى والتكاثر.

الفائزون بـ «شعلة ٢٠٢٠»: 
ما قصرتوا يا «األنباء»

حيـاة الفهد: جنـاح «أم هارون» نتيجـة جهود فريـق العمل.. وشـكرًا ملصداقيـة «األنباء»

محمــد أنــور: فخــور مبسلســل «محمــد علــي رود» وفخــور بفــوزي

ـــة ـــن والثقاف ـــا للف ـــي تقديره ـــزة ف ـــزة متمي ـــهري: جائ ـــداهللا بوش ـــج عب املنت

مبــارك مبــارك: معاييــر اجلائــزة دقيقــة وغيــر قابلــة للمجاملــة

ـــة ـــي الفني ـــم بتجربت ـــي األه ـــة وه ـــزة غالي ـــر: جائ ـــن النم عبداحملس

ــاء» ــعلة األنبـ ــوزي بـ«شـ ــعادتي زادت بفـ ــلطان: سـ ــات سـ فتـ

ـــة ـــة الفني ـــراء احلرك ـــي إث ـــاء» ف ـــر دور «األنب ـــد ينك ـــدال: ال أح ـــاف عب من

ــا ــوز به ــعى للف ــكل يس ــا وال ــهود له ــزة مش ــني: جائ ــن حس ــد ب أحم

سكان «سنت آيفز» الساحلية األكثر سعادة ببريطانيا

كشف استطالع بريطاني 
ان بلــدة صغيرة واقعة على 
الســاحل اجلنوبــي الغربــي 
الجنلتــرا تضم اكثــر الناس 
سعادة في بريطانيا. االستطالع 
العقاريــة  الشــركة  أجرتــه 
البريطانيــة «رايتموف» من 
خالل ســؤال ٢١ ألف شخص 
عن مشــاعرهم جتــاه أماكن 
اقامتهم. وحلت بلدة «ســنت 
آيفز» في رأس قائمة األماكن 
التي يشعر سكانها بأنها توفر 

انهم باتــوا ميتلكون تقديرا 
أفضل لها خالل فترة االغالق 
وذلك ملا توفره لهم من «حرية 
في الســباحة فــي البحر أو 
اجلري على الشاطئ ضمن مدة 
الساعة املسموح بها للتريض، 
األمــر الذي جعــل الكثيرين 
يدركون متعة املساحة التي 
ميتلكونهــا واملناظر الريفية 
اخلالبة والشواطئ املذهلة».

ولفت مدير بيانات امللكية 
في شــركة «رايتموف» انه 

بعد االغالق لوحظ ان املزيد 
من النــاس باتــوا مييلون 
للعيش في جتمعات سكانية 
أصغــر. وهذا هو ما توفره 
البلدة مع عدم اخلشية من 
ان فقــدان هــذه امليــزة ألن 
ازديــاد الطلب على شــراء 
املساكن فيها أدى الى ارتفاع 
أسعارها مما يعني انها لن 
تصبح لقمة سائغة للكثافة 
السكانية التي تعاني منها 

املدن والبلدات الكبرى.

«سنت آيفز» معروفة بشواطئها ومساحاتها اخلضراء ومناظرها الطبيعية اجلميلة

لهــم أكبر قدر من الســعادة. 
وتتميــز البلــدة التي عرفت 
مبجتمعها الصغير من صيادي 
األسماك بشواطئها ومساحاتها 
اخلضراء ومناظرها الطبيعية 

اجلميلة.
ونقلــت صحيفــة «ديلي 
ميل» عن الوسيطة العقارية 
في البلــدة «جيســي رايت» 
ان هنالك عددا من األســباب 
لشعور الناس بالسعادة في 
حياتهم في البلدة وأبرزها هو 

البلدان املفضلة ملواطنني غير راضني عن بلدانهم
جلــأت شــركة «رميتلي» 
للخدمــات املاليــة إلى مصدر 
غيــر تقليدي لوضــع تقرير 
التــي يرغــب  البلــدان  عــن 
مواطنو بلدان أخرى باالنتقال 
للعيــش فيهــا. ونقــل موقع 
«ميــل أونالين» عن الشــركة 
انها أخذت بيانات بحث على 
غوغل مــن ١٠٠ بلد ووضعت 
قائمة بالدول حسب متوسط 
حجم البحث الشهري منها عن 
عبارات متصلة باالنتقال الى 
بلد آخر وحسب األماكن التي 
جرى البحــث عنها من داخل 
الـــ ١٠٠ بلد. وحلــت كندا في 
املركز األول بني البلدان املفضلة 
لالنتقــال إليها مبــا يتميز به 
سكانها من ود جتاه اآلخرين 
وبســبب طبيعتهــا اجلميلة 
وآفاق العمل فيها بأجور جيدة.

وأظهر البحث ان كثيرين 
بالعيــش  راضــني  ليســوا 
فــي بلدانهم وانهــم يفكرون 
باالنتقال الى بلد آخر. وكانت 

ان اإلسبان يفضلون االنتقال 
الى فرنسا واألملان الى سويسرا 

واليونانيني الى أملانيا.
وفــي حــني مييل ســكان 
نيوزيلندا الى العيش في فيجي 
فإن ســكان هــذه مييلون الى 
العيش فــي نيوزيلندا. ومن 
الدول العربية حلت قطر في 

املرتبة اخلامسة عامليا بتفضيل 
لالنتقــال  دول   ٦ مواطنــي 

للعيش فيها. 
والالفت هــو ان الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة احتلتا 
كالهما املرتبة التاسعة، حيث 
تبينــت رغبة مواطني بلدين 
فقط باالنتقال للعيش فيهما.

كندا البلد املفضل ملواطني ٣٠ 
بلدا تليها اليابان ملواطني ١٣ 
بلدا من بينها أميركا وأستراليا 
وكنــدا. وكان هنالك تفضيل 
من قبل ١٢ بلــدا لالنتقال الى 
إسبانيا ومن بينها ستة بلدان 
في أميركا اجلنوبية إضافة الى 
السويد وفنلندا. وفي املقابل بدا 

وفاة ديف بروز أحد األبطال 
«األشرار» في «حرب النجوم»

لنــدنـ  أ.ف.پ: توفــي املمثــل البريطاني ديف بروز 
الذي جســد شــخصية «دارث فيدر» في الثالثية األولى 
من سلســلة أفالم «حرب النجوم»، السبت عن ٨٥ عاما، 

على ما أعلن أمس األحد وكيل أعماله.
وكتــب توماس بوينغتون عبر «فيســبوك»: «ببالغ 
األســى نعلــن لكــم أن عميلنا ديف بــروز توفي صباح 

السبت عن ٨٥ عاما».
وقال وكيل األعمال لقناة «بي بي ســي» في رسالته: 
«فلتكــن القوة معه إلى األبد»، واصفــا وفاة بروز بأنها 
«خســارة موجعة بعمق حقا لنا وملاليني املعجبني حول 

العالم».
وكان ديــف بروز، الــذي انتقل من رفــع األثقال إلى 
التمثيل، قد حصل على دور «دارث فيدر» بفضل بنيته 

الضخمة إذ كان يقرب طوله من مترين (١٫٩٨ متر).
لكن اختار القائمون على العمل ممثال بديال هو جيمس 
إيرل جونز ليضع صوته على الشخصية التي أداها بروز 
املتحدر من مدينة بريستول غرب إجنلترا بعدما اعتبروا 

أن لكنته الظاهرة ال تالئم الدور.
وقــد مثل إجنلترا في مواجهات رفــع األثقال أللعاب 
الكومنولث مطلع الستينات قبل خوض غمار التمثيل.

ودخــل «دارث فيــدر» تاريخ الســينما كإحدى أبرز 
الشــخصيات الشــريرة، خصوصا مع جملته الشهيرة 

«آي أم يور فاذر» (أنا والدك).

حر قياسي في أستراليا 
ومخاوف من حرائق غابات

سيدني ـ (رويترز): شــهدت بعض مناطق أستراليا 
ومنها مدينة ســيدني أشــد ليالي نوفمبــر حرارة على 

اإلطالق، ويتوقع اخلبراء استمرار الطقس احلار.
وسجلت سيدني ٤٠ درجة مئوية السبت بينما اقتربت 
احلرارة من ٤٥ درجة في مناطق بوالية نيو ساوث ويلز 

في الغرب وفي اجلنوب وفي شمال والية فيكتوريا.
وتوقــع خبراء األرصــاد موجة حارة تســتمر من ٥ 
إلى ٦ أيام في مناطق بنيو ساوث ويلز وكوينزالند في 

اجلنوب الشرقي.
وتشــهد أســتراليا فصول صيف أشد حرارة وأطول 
مدة، إذ وصف رئيس الوزراء سكوت موريسون املوسم 
املاضي «بالصيف األســود» بســبب حرائق غابات غير 
معتادة أتت على نحو ٣٠ مليون فدان وأودت بحياة ٣٣ 

شخصا وما يقدر بنحو مليار حيوان.
وفرضــت هيئة مكافحة احلرائق حظرا شــامال على 
إشــعال احلرائق في معظم املناطق شرق وشمال شرق 

نيو ساوث ويلز.
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ديف بروز جسد شخصية شريرة في «حرب النجوم»
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