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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

ال مخالفات للتعيينات والترقيات في ٩ وزارات 
مرمي بندق 

«األنباء» تنفرد بنشــر تقرير املراقبــني املاليني فيما يتعلق 
بتنفيــذ قــرار مجلس الوزراء بشــأن وقف التعيــني بالوظائف 
القيادية واإلشــرافية والندب واإلعارة أثنــاء فترة االنتخابات، 
والذي صدر بناء على توصية مرفوعة من ديوان اخلدمة املدنية.

وكشفت املصادر عن ان ٩ وزارات لم تسجل عليها أي مخالفة، 
وسيتم توجيه كتب شكر لها بناء على أمر من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد وهي اخلارجية، الدفاع، الداخلية، 
املالية، النفط، التعليم العالي، األوقاف والشــؤون اإلســالمية، 

شؤون مجلس األمة والدولة لشؤون الشباب.
وتنفيذاً لقرار املجلس الصادر في اجتماعه امس االول بربط 
التجديد للقياديني بااللتزام بالقوانني، علمت «األنباء» ان مخالفات 
بعض الوزارات التي مازالت قائمة ستؤخذ بعني االعتبار، ومنها 
ما يتعلق بوزارات منها «التربية»، حيث أصدرت ٦٥ قرارا ٨ منها 
مخالفة، ومت ســحب قرارين وباق ٦ قــرارات مخالفة، و«العدل» 
١٦ قرارا منها ٣ قرارات مخالفة مازالت قائمة، والدولة لشــؤون 
اخلدمــات ١٢ قــرارا منها قــرار مخالف مازال قائمــا، و«اإلعالم» 
 ٥٦ قرارا مت ســحب ٨ منها ومخالفة عدد (١) قرار، و«األشــغال» 
أصدرت ٣ قرارات منها قرار مخالف مازال قائما، و«الصحة» التي 
لم تزود املراقبني املاليني بالقرارات املطلوبة ما يشكل عدم تعاون. 
وأمــا الــوزارات التي ســحبت جميع القــرارات املخالفة فهي 
«الشؤون» فقد أصدرت ٦٩ قرارا منها قرار مخالف ومت سحبهم، 
و«الكهربــاء واملاء» أصدرت ٤٣ قرارا منهــا ١٣ قرارا مخالفا ومت 
ســحبها. و«التجارة والصناعة» ٢١ قرارا منها ٣ قرارات مخالفة 
ومت سحبها. وبينت املصادر ان تخصيص مجلس الوزراء مدارس 
لتصويت مصابي «كورونا» قوبل بارتياح واطمئنان لدى الناخبني 
واملرشحني الذين أكدوا ان هذه اخلطوة من شأنها عدم التأثير على 
قناعة الراغبني في التصويت. وأشارت املصادر الى ان الكويت على 
وشك اخلروج من منحنى تداعيات اجلائحة، واخلطوة املتبقية 
األساسية تنفيذ االشتراطات الصحية في اللجان االنتخابية وبعد 
اعالن النتائج، الفتة الى ان التعبير عن دعم املرشحني بالتجمعات 

له آثار سلبية عليهم وعلى املتجمعني وأسرهم.

«األنباء» تنفرد بنشر تقرير املراقبني املاليني بشأنها ومجلس الوزراء يوّجه كتب شكر لها 

الشيخ صباح الناصر يسلم كأس املرحوم بإذن اهللا العم خالد يوسف املرزوق إلى الشيخ علي احلمود مالك إسطبل «النشاما»   (قاسم باشا)
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14إلى08وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

اجلسار 
لـ «األنباء»: 

حال وصولي  
إلى البرملان 

سأعّدل نظام 
الصوت الواحد

مرشح الدائرة الرابعة
جسار اجلسار

احلمد 
لـ «األنباء»:  اخللل

في تشكيل 
احلكومة والنظام 

االنتخابي سببان 
لتردي أوضاعنا

مرشح الدائرة الثانية
أحمد احلمد

الدميوقراطيون يستعجلون إقرار ترشيحات 
بايدن.. وترامب يهاجم احملكمة العليا

عواصم - وكاالت: بعد إعالن الرئيس األميركي املنتخب جو 
بايــدن الدفعة الثانية من مرشــحيه للمناصب العليا في فريقه 
االقتصادي وفريق البيت األبيض، يستعجل الدميوقراطيون موافقة 
مجلس الشيوخ على تعيينهم بغية البدء في العمل على التعافي 
مــن آثار جائحة كورونا. وقال رون وايدن كبير الدميوقراطيني 
فــي جلنة املالية مبجلس الشــيوخ، إن جلســة التصديق يجب 
عقدها قبل تولي بايدن الرئاســة رسميا في ٢٠ يناير خصوصا 
مرشــحته لوزارة اخلزانة جانيت يلني، مثلما حدث مع ستيفن 
منوتشــني وزير اخلزانة احلالي. من جانب آخر، صدقت واليتا 
أريزونا وويسكونســن على فوز بايدن فيهما، وهو ما يزيد من 
تقويض محاوالت الرئيس املنتهية واليته دونالد ترامب للطعن 
باالنتخابات، حيث وجه انتقادات حادة الى وزارة العدل ومكتب 
التحقيقــات الفيدرالي «أف بي آي» واحملكمة العليا على خلفية 

معركته لتغيير النتائج.

سيدة حتمل شــعار حملة ترامب خالل مشاركتها في مظاهرة ضد إجراءات 
جديدة لوقف تفشي كورونا في ويست فيرجينيا      (رويترز)

اقتصاد

فهد األربش

فهد األربش 
لـ «األنباء»: ٣٠٪ 

من مطاعم 
الكويت أفلست 

بسبب «كورونا».. 
والنسبة قد تصل 

«الطيران املدني»: ٤ أشهر الستقدام العمالة 
املنزلية وجناح اخلطة  ميّهد لعودة بقية 

الفئات من املقيمني بشكل منّظم

«التربية»: مقترح العودة التدريجية 
للمدارس على ٣ أسابيع

مجلس اجلامعة: اعتماد آلية ومدة صرف 
مكافأة التخصص النادر ٢٠٢١/٢٠٢٠

«التجارة» 
في ٤ سنوات.. 

إصدار ١٢ الئحة 
تنظيمية أوجد فرص 

عمل للكويتيني 

20إلى ٤٠٪ في مارس املقبل
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العيد الوطني الـ ٤٩ 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة

اإلمارات «وطن الالمستحيل»
مسيرة ٤٩ عامًا من األمل والعمل واإلجنازات

بدء ضخ النفط اخلام في مصفاة الزور 
أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصادر نفطية مســؤولة أن شــركة نفط 
الكويت قامت أمس بعمليات تزويد مصفاة الزور بأول شحنة نفط 
خام مللء خزانات املصفاة وذلك لبدء عمليات االستعداد للتشغيل. 
وقالت املصادر ان شركة نفط الكويت ممثلة في مجموعة عمليات 
الغاز قامت بعمليات التزويد وبنجاح ملصفاة الزور، حيث تعتبر 
هذه اخلطوة مهمة للغاية للتجهيز واالســتعداد لتشغيل مصفاة 
الزور والتي تعتبر أكبر مصفاة في الكويت بطاقة تكريرية تبلغ 

التفاصيل ص ٦١٥١٩ ألف برميل يوميا.

التفاصيل ص ٢٢التفاصيل ص ٢٢

التفاصيل ص ٦

قطاع جديد للنظافة وحتويل فرق الطوارئ 
في بلديات احملافظات إلى مراقبات

بداح العنزي

أعلن مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي، عن ضم فرق الطوارئ 
في بلديات احملافظات للهيكل التنظيمي اجلديد لتصبح مراقبات.
وقال م.املنفوحي في تصريح للصحافيني، إن هناك توجها 
لفصل إدارات النظافة عن بلديات احملافظات متهيدا الستحداث 
قطاع خاص بها نظرا ألهميتها والعمل الذي تقوم به وحاجتها 

ملواكبة التطورات التي حتدث في هذا املجال. 

ملشاهدة الڤيديو

27«شمة» و«أشهم» يحصدان كأسي «خالد يوسف املرزوق» و«األنباء»

محليات

م.يوسف الفوزان متوسطا م.صالح الفداغي 
ملشاهدة الڤيديووسعد العتيبي خالل املؤمتر   (محمد هاشم)

«األشغال» تنهي خدمات ٨٠ موظفًا
03من غير الكويتيني مارس املقبل
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

جدول يرصد مخالفات الوزارات لقرار مجلس الوزراء بوقف التعيني في الوظائف القيادية واإلشرافية والندب واإلعارة أثناء فترة االنتخابات

اجلهةم
إجمالي القرارات الصادرة 

من ٢٠٢٠/٩/١ حتى 
٢٠٢٠/١٠/١١

عدد القرارات املخالفة 
لقرار مجلس الوزراء 
(٢٠٢٠/١٢/١٢)

تصحيح املخالفة
(سحب القرار املخالف)

مت سحب القرار٦٩١وزارة الشؤون االجتماعية١

٦٥٨وزارة التربية٢
املخالفة قائمة

مت سحب عدد ٢ قرار وباقي 
عدد ٦ قرارات مخالفة

مت سحب ٨ قرارات ومخالفة ٥٦٩وزارة اإلعالم٣
عدد ١ قرار

مت سحب كل القرارات٢١٣وزارة التجارة والصناعة٤
املخالفة قائمة١٦٣وزارة العدل٥
املخالفة قائمة١٢١وزارة الدولة لشؤون اخلدمات٦
املخالفة قائمة٣١وزارة األشغال العامة٧
مت سحب ١٣ قرارًا٤٣١٣وزارة الكهرباء واملاء٨
ال يوجدال يوجد٢وزارة اخلارجية٩
ال يوجدال يوجد١وزارة الدفاع١٠
ال يوجدال يوجد١وزارة املالية١١
ال يوجدال يوجد١وزارة الدولة لشؤون الشباب١٢
ال يوجدال يوجدال يوجدوزارة الداخلية١٣
ال يوجدال يوجدال يوجدوزارة النفط١٤
ال يوجدال يوجدال يوجدوزارة التعليم العالي١٥
ال يوجدال يوجدال يوجدمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس األمة١٦
ال يوجدال يوجدال يوجدوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية١٧
لم يتم تزويد املراقبني بالقرارات املطلوبة (عدم تعاون)وزارة الصحة١٨

أملانيا تبني مئات املراكز النموذجية لتطعيم سكانها 
وكاالت: فيما تستعد الدول 
األوروبية وباقي دول العالم 
للبدء فــي تطعيم مواطنيها 
فور حصــول اللقاحات ضد 
ڤيروس كورونا على املوافقات 
الالزمة من الوكالة األوروبية 
للدواء، كانت أملانيا أول دولة 
تشرع ببناء مئات من «مراكز 
التطعيم النموذجية» لتتيح 
لها القيــام بعمليات تطعيم 
جماعيــة، ومن هــذه املواقع 
اثنــان فــي مطــاري تيغــل 
وتيمبلهــوف، وثالــث فــي 
مركز حفالت برلني في تربتاو 

جنوب برلني. 
ويقول البريخت برومي، 
منســق أعمــال البنــاء لهذه 
تطعيــم ميكننــا  املراكــز: 

٣ إلى ٤ آالف شخص  يوميا، 
وبالتالي ميكن للمراكز الستة 
املقامــة فــي العاصمة برلني 
أن تطعــم ٢٠ ألــف مريــض 
يوميــا. ويتوجــب عليهــم 
العودة بعد ٣ أسابيع للجرعة 

الداعمة. 
ويركــز القائمــون علــى 
املراكز علــى تصميمها  بناء 
الدخــول  لتســهيل عمليــة 
واخلروج. ويقول برومي ان 
هناك الف متطوع في كل مركز 
لتسهيل تدفق املراجعني من 
خالل نظام «الطريق باجتاه 
واحــد»، كما تفعل شــركات 
األثاث الكبــرى ومنها ايكيا. 

أن تكــون الكــوادر الطبيــة 
أول احلاصلــني علــى اللقاح 
وكبار الســن والعاملون في 
الصفوف األمامية.  وتوقعت 
مصــادر أن تنفــد اجلرعات 
األولى. ورفض متحدث باسم 
املستشــارة االملانية اجنيال 
ميركل القول بأنه ســتعطى 
أولويــة لتطعيــم احلكومة.  

يأتي ذلك فيما أعلنت شركة 
«بيونتيك» األملانية وشريكتها 
«فايزر» األميركية تقدمي طلب 
للحصــول علــى ترخيــص 
للقاح كوفيد-١٩ من الوكالة 
األوروبية للدواء، وذلك على 
خطى مجموعــة «موديرنا» 
التــي تقدمــت بالطلب أمس 

األول. 

مبواصفات خاصة وطريقة دخول وخروج منظمة.. و«فايزر» تطلب الترخيص األوروبي للقاحها

ثالجات بطول إنسان خاصة حلفظ لقاحات كورونا جاهزة للشحن في مدينة توتلينجني األملانية      (ا.پ)

ويضيــف: «يجــب أال تكون 
هناك صفوف انتظار، ال نريد 
ألحد أن يجلب الڤيروس ملن 

جاء يتحصن ضده». 
ســتديره  موقــع  وكل 
مجموعة طبية مثل الصليب 
متطوعــني  مــع  األحمــر 
التســجيل  للمســاعدة فــي 
وإرشــاد املراجعني. ويتوقع 

احلمدان: سأكون 
من أوائل الداعمني 

لقضايا الشباب 
وحمل همومهم

وإيجاد حلول 
ملشاكلهم

مرشح الدائرة اخلامسة 
النائب السابق حمود احلمدان

املال: إعادة طرح 
قانون ضمان 

متويل املشاريع  
الصغيرة واملتوسطة 

للمتضررين 
من «كورونا»

مرشح الدائرة الثانية 
النائب د.بدر املال

العبيد 
لـ «األنباء»: 

مجلس ٢٠١٦ 
طغى عليه 

العمل 
الفردي

مرشح الدائرة الثالثة 
حمد العبيد

الشطي: 
التعليم 

في  الكويت 
يتراجع

 والبد من خطة 
شاملة إلصالحه

مرشح الدائرة األولى 
النائب خالد الشطي
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رئيس التحرير: العالقات الكويتية ـ املصرية راسخة ومتجذرة 
في عمق التاريخ وال تتأثر بأي شوائب يطلقها البعض عبر وسائل التواصل

التحرير  استقبل رئيس 
الزميل يوسف خالد املرزوق 
السفير املصري لدى البالد 

طارق القوني.
وتنــاول اللقــاء أحاديث 
ودية حول العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني وعددا 
من املوضوعات ذات االهتمام 
املشترك، إضافة إلى عدد من 
القضايا العربية واإلقليمية 

والدولية.
وخالل اللقاء أكد الزميل 
يوســف خالــد املــرزوق أن 
العالقات الكويتيةـ  املصرية، 
عالقات راسخة ومتجذرة ال 
تتأثر بأي شــوائب يطلقها 
البعض عبر وسائل التواصل 

حفــاوة االســتقبال، مثمنا 
جهــود جريــدة «األنبــاء» 
وجميــع العاملــني بهــا في 
تغطية األخبار والفعاليات 
املصرية ونقلها إلى القارئ 
الكويتي والعربي مبصداقيتها 

املعهودة.
القونــي  الســفير  وأكــد 
أهميــة الزيــارة املهمة التي 
قــام بهــا وزيــر اخلارجية 
ووزير اإلعالم باإلنابة الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد إلى مصر 
وتسليم رســالة أخوية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد، إلى الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، مشيرا 
إلــى التقديــر الكبيــر الذي 

رسالة من الرئيس عبدالفتاح 
السيسي إلى صاحب السمو، 
والترحيب الكويتي بالزيارة 

على كافة األصعدة.

العاصمــة اإلداريــة في هذا 
الوقت القياسي على مساحة 
١٧٠ ألــف فدان هــو معجزة 
حضاريــة جديــدة يصنعها 
الشــعب املصــري بقيــادة 
الرئيس السيسي حاليا، والتي 
ستنقل إليها مختلف أجهزة 
الدولة وفي مقدمتها البرملان 
الشــيوخ ومقــر  ومجلــس 
الرئاسة والوزارات الرئيسية، 
السفارات األجنبية،  وكذلك 
وستتضمن العاصمة مطارا 
دوليا، وستتحول إلى منطقة 
اقتصادية عاملية لتوســطها 
املســافة بني القاهــرة وقناة 

السويس.
كما أشــاد الراشــد أيضا 

حظيــت بــه زيــارة وزيــر 
اخلارجيــة املصري ســامح 
شــكري إلى الكويت، ولقاء 
القيادة السياســية وتسليم 

وأشــار إلــى أن مواقــف 
مصر جتاه القضايا العربية 
وخاصــة أمــن دول اخلليج 
العربي ستظل مواقف ثابتة 

وال تتغير.
مــن جهتــه أشــاد نائب 
رئيس التحرير الزميل عدنان 
الراشد مبا حققته مصر خالل 
السنوات األخيرة خالل حكم 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
من نهضة شاملة في مختلف 
محافظات البالد، وخاصة بناء 
املناطــق اجلديــدة وتطوير 
القدميــة والتراثية  املناطق 
واالهتمام باملواطن املصري 

على مختلف األصعدة.
الراشــد أن بنــاء  وأكــد 

باإلجنازات املعمارية األخرى 
التي تشهدها مصر سواء في 
مدينــة اجلاللــة أو العلمني 
اجلديدة أو املنصورة اجلديدة 
والطرق الســريعة وتطوير 
وحتديث منظومة القطارات، 
وانشــاء اجلامعات اجلديدة 
مضيفــا أنها كلهــا إجنازات 
تاريخية في مصر يفخر بها 

كل مصري وعربي.
حضر اللقاء نائب رئيس 
التحرير الزميل عدنان الراشد 
ومستشــار التحرير الزميل 
حســام فتحي، واملستشــار 
بالسفارة املصرية أحمد أبو 
املجد، واملسؤولة اإلعالمية 

بالسفارة ندى عادل.

عبّر خالل استقباله السفير طارق القوني عن أمله في انتهاء جائحة «كورونا» قريباً لعودة السياحة الكويتية إلى مصر وزيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين الشقيقني

املستشار أحمد أبو املجد

السفير طارق القوني
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مستقبال السفير املصري طارق القوني بحضور املستشار بالسفارة املصرية أحمد أبو املجد واملسؤولة اإلعالميـــة بالسفـــارة ندى عـــادل ونائـــب رئيس التحريـر الزميـل عدنان الراشد 
ومستشار رئيس التحرير الزميل حسام فتحي  (هاني الشمري)

املسؤولة اإلعالمية ندى عادل

االجتماعي، الفتا إلى أن هذه 
العميقة ليســت  العالقــات 
وليدة اليوم أو األمس ولكنها 
عالقــات متجــذرة وضاربة 
فــي عمق التاريخ وســتظل 
وســتبقى إن شاء اهللا قوية 

ومتينة.
وأعــرب الزميل يوســف 
املرزوق عن أمله في أن تنتهي 
أزمة جائحة «كورونا» قريبا 
الكويتية  الســياحة  لعودة 
إلــى مصــر وزيــادة حجــم 
التبادل التجاري بني البلدين 

الشقيقني.
من جانبه وّجه الســفير 
املصري طارق القوني الشكر 
إلى رئيــس التحريــر على 

الراشـد: مصـر تعيش نهضة شـاملة في عهـد الرئيس السيسـي على مختلـف األصعدة
إجنـاز «العاصمة اإلدارية» في وقت قياسـي معجـزة حضارية جديدة يصنعها الشـعب املصري

السـفير القوني: مواقـف مصر جتـاه القضايا العربيـة وخاصة أمـن اخلليج ثابتـة ال تتغير
نثّمـن جهود «األنبـاء» فـي تغطية األخبـار والفعاليـات املصريـة مبصداقيتهـا املعهودة

الرفاعي: احلرس يسّخر إمكاناته خلدمة جهات الدولة في الطوارئ  واألزمات
بحضــور وكيل احلرس الوطنــي الفريق 
الركن م.هاشــم الرفاعي، والرئيس التنفيذي 
لشــركة نفط الكويت (KOC) عماد ســلطان، 
وّقــع احلرس الوطني وشــركة نفط الكويت 
بروتوكول تعاون في الرئاسة العامة للحرس 
الوطني، يقضي بتعزيز أوجه التعاون وتبادل 
اخلبرات بني اجلانبني وتقدمي الدعم واإلسناد 

في أوقات الطوارئ واألزمات.
ورحب وكيل احلرس الوطني بوفد شركة 
نفط الكويت، ونقل إليهم حتيات سمو رئيس 
احلرس الوطني الشــيخ سالم العلي، ونائب 
رئيــس احلرس الوطني الفريــق أول متقاعد 
الشــيخ أحمد نواف األحمد، وأكد أن احلرس 
الوطني يحرص على تسخير كل إمكاناته خلدمة 
جهات الدولــة املختلفة في أوقــات الطوارئ 
واألزمات، فــي إطار دوره احليوي في الدفاع 

واألمن وإسناد أجهزة الدولة.

وأوضح أن بروتوكول التعاون مع شركة 
نفط الكويت يقضي بتأهيل منتسبي احلرس 
الوطنــي للقيــام مبهامهم في تأمــني وحماية 

املنشآت النفطية في املنطقة الوسطى.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة 
نفط الكويت عماد سلطان عن شكره وتقديره 
للحــرس الوطني على جهــوده الواضحة في 
الدفاع واألمن وإسناد جهات الدولة، ومن بينها 
شــركة نفط الكويــت، مؤكدا أن شــركة نفط 
الكويت متتلك إمكانيات هائلة لدعم عملياتها 
واالستجابة ألي طارئ، كما أنها اكتسبت خبرات 
بشرية هائلة في مجاالت سالمة العمليات وإدارة 
الطوارئ وميكن تسخيرها في عمليات الدعم 
املشترك وميكن نقل هذه اخلبرات إلى منتسبي 
احلرس الوطني وباقي جهات الدولة انطالقا 
من التزام الشــركة الراســخ بتطوير وتأهيل 
الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وعماد سلطان وعدد من قيادات احلرس وشركة نفط الكويتالعناصر البشرية الوطنية في شتى املجاالت.

الثالب لدعم املخترعني
في تسويق ابتكاراتهم

 «الصداقة اإليطالية - الكويتية» 
تنعى عمدة فلورنسا السابق

طالبت رئيسة اجلمعية 
الكويتية لدعم املخترعني 
الثالب  واالبتكار د.فاطمة 
مجلس األمة املقبل بتبني 
الكفاءات  تشريعات تدعم 
واملبتكريــن واملخترعــني 
الكويتيــني ومتكنهــم من 
تسويق وإنتاج ابتكاراتهم 
التــي حققــت جناحــات 
إقليميــة وعامليــة، معربة 
عن أســفها لغياب قضايا 
دعم املخترعني عن البرامج 

االنتخابية للمرشحني.
وقالت الثالب في تصريح لها: إن املخترعني واملبتكرين 
الكويتيني سجلوا حضورا فاعال في املعارض الدولية وكذلك 
في املنافســات العاملية وبالتالي يصبح دعمهم واجبا على 
السلطتني، السيما أن هناك دوال تقدم تسهيالت ودعما ماليا 
ملخترعيها وتتبنى كل إنتاجاتهم الفكرية. وأشــارت إلى أن 
املخترعني الكويتيني ابتكروا أدوات وأجهزة في املجاالت الطبية 
والصحية والبيئية وكذلك أدوات مبتكرة لذوي االحتياجات 
اخلاصة وكبار الســن وهي ابتكارات نالت براءات االختراع 
والشــهادات املعترف بها دوليا وجديرة بأن تتبناها الدولة 
والشــركات اخلاصة، الفتة إلى أن العقول الكويتية جديرة 
باالحتــرام والتقدير، وهناك ابتكارات تفيد في تعزيز األمن 
الصحي والبيئي في البالد. وجددت الثالب التأكيد على أن 
اجلمعية ملتزمة بتقدمي كل سبل الدعم للكفاءات الوطنية ولن 
تدخر جهدا في إيصال االختراعات واالبتكارات الوطنية إلى 
أعلى املستويات ومساعدة أصحابها في إنتاجها وتسويقها.

رومــا - «كونــا»: نعــت جمعية الصداقــة اإليطالية - 
الكويتية رئيســها الفخري عمدة مدينة فلورنســا األسبق 
جورجــو موراليس، منوهة مبناقبــه نصيرا أصيال للحق 
الكويتي وعراب توأمة مدينته العريقة مع عاصمة الكويت 
ابان الغزو. وقال رئيس اجلمعية بيير أندريا فاني في بيان 
تلقتــه «كونا»، ناعيا رئيســها الفخري جورجو موراليس 
الــذي وافته املنية أمــس األحد عن ٨٨ عامــا أن «اجلمعية 
تشاطر مدينة فلورنسا عاصمة إقليم توسكانا ومهد النهضة 

األوروبية العزاء في رحيل أحد قادتها األجالء».
وأضاف فاني أن «أصدقاء الكويت في فلورنسا وإيطاليا 
يتذكرون بإعزاز وامتنان التزام العمدة الراحل وجهده الشغوف 
على رأس حكومة فلورنسا وقيادتها بجدارة ومبادئ راسخة 
استحقت ثقة شعب املدينة العريقة لواليتني متتاليتني من 
عام ١٩٨٩ حتى ١٩٩٧». وأشــار رئيس أول جمعية شــعبية 
في أوروبا قامت ملناصرة حق الكويت فور تعرضها للغزو 
الغاشم مبوقف العمدة والسياسي البارز الراحل الذي «أراد 
في مبادرة شــجاعة التوأمة مع مدينة الكويت كدليل على 
التضامــن القانوني مــع دولة محتلة والقرب من شــعبها 
املعتدى عليه». كما تذكر مثمنا دور العمدة الراحل - الذي 
اســتقبله املغفور له بإذن اهللا، سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد فور حترير الكويت تقديرا ملواقفه - في تبني 
ورعاية العديد من املبادرات الثقافية التي ساهمت في تعزيز 
الصداقة بني املدينتني وتعميق مشاعر املودة بني الشعبني 

اإليطالي والكويتي.

د.فاطمة الثالب
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األمير هنأ رئيس اإلمارات بالعيد الوطني: حققتم إجنازات حضارية بارزة

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد بن سـلـــطان آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــقيقة عبر فيها سموه، حفظه اهللا 
ورعــاه، عن خالص تهانيه مبناســبة 

الذكرى التاسعة واألربعني للعيد الوطني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة.
وأشــاد ســموه برســوخ أواصــر 
العالقات األخوية الوطيدة والتاريخية 
التي تربط الكويت واإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة وباإلجنازات احلضارية 
البــارزة التــي حققتها دولــة اإلمارات 

العربية املتحدة الشــقيقة على صعيد 
مسارها التنموي الطموح، وأسهمت في 
تعزيز املكانة الرفيعة للبلد الشــقيق، 
متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية 
ولدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
الشــقيقة ولشــعبها الكرمي املزيد من 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 

لسموه. وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، ببرقية تهنئة 
إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايد بن ســلطان آل نهيان رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
الذكرى التاسعة واألربعني للعيد الوطني 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، 
متمنيا لســموه موفور الصحة ودوام 
العافية ولدولة اإلمارات العربية املتحدة 
وشعبها الشقيق كل الرقي واالزدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالــد ببرقية تهنئة 

مماثلة.

من جهــة أخرى، اســتقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، بقصــر بيان صباح أمس 

سمو الشيخ ناصر احملمد.
كذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، بقصر بيان صباح امس 

سمو الشيخ ناصر احملمد.

صاحب السمو وسمو ولي العهد استقبال ناصر احملمد

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

«األشغال» تنهي خدمات ٨٠ موظفًا
من غير الكويتيني مارس املقبل

فرج ناصر

وزارة  وكيــل  أصــدر 
االشغال العامة م.اسماعيل 
الفيلــكاوي قــرارا بإنهــاء 
خدمات ٨٠ موظفا من غير 
الكويتيني في الوزارة، وذلك 

اعتبارا من مارس املقبل.
ان  الفيلكاوي  وأوضح 
الــوزارة تهــدف مــن ذلك 
الى تنفيذ خطة من شأنها 
تطوير آلية العمل بالوزارة 
ومتكني الكوادر الوطنية من 

خالل خطة التكويت واإلحالل التي تسعى 
الوزارة لتنفيذها خالل املرحلة املقبلة.

وقال: ان من الذين شملهم القرار يعملون 

مستشــارين ومحاســبني 
ومهندســني، وكذلــك ممن 
يعملون بالوزارة على بند 
املكافآت والعقود اخلاصة 
ومن متت االستعانة للعمل 
بهم في الوزارة خالل الفترة 

السابقة.
واشــار م.الفيلــكاوي 
إلى انه مت توجيه انذارات 
وبالغات للمستغنى عنهم 
من قبــل الــوزارة كإجراء 
قانوني، وان الوزارة ارسلت 
كشفا بأسماء ٨٠ موظفا من 
غير الكويتيني الذين مت االســتغناء عنهم 
الى ديوان اخلدمة إلخطارهم بذلك، وذلك 

بناء على طلب الديوان.

م.إسماعيل الفيلكاوي

سفارتنا في تركيا تدعو املواطنني 
لاللتزام بالتدابير الصحية وحظر التجول

أنقرة - (كونا): دعت سفارة الكويت لدى 
تركيا أمس املواطنني الكويتيني املوجودين 
على األراضي التركية إلى االلتزام بالتدابير 
االحترازية اجلديدة التي أعلنتها الســلطات 
الصحية للحد من انتشار ڤيروس (كورونا 

املستجد - كوفيد ١٩).
وطالبت الســفارة في بيان تلقت «كونا» 
نسخة منه الرعايا الكويتيني بااللتزام بفترة 
حظر التجــول في نهاية األســبوع اجلاري 
من الســاعة التاسعة من مساء يوم اجلمعة 

(بالتوقيت احمللي) حتى اخلامســة صباحا 
من يوم االثنني املقبل.

وأضافــت ان اإلجراءات اجلديدة شــملت 
أيضا حظر التجول خالل أيام األسبوع املقبل 
من االثنني حتى اجلمعة من التاســعة مساء 
(بالتوقيت احمللي) حتى اخلامسة صباحا.

كمــا تضمنت التدابير االحترازية الطلب 
من زوار مراكز التســوق إظهــار رمز وزارة 
الصحة التركيــة اخلاص مبكافحة اجلائحة 

«هيس كودو».

مالية «الشؤون» تخاطب إدارات الرعاية 
لتزويدها بأسماء مستحقي البدالت

بشرى شعبان

بّني رئيــس نقابة العاملني في وزارة 
الشؤون االجتماعية يحيى الدوسري أنه 
وتنفيذا ملا وعدت به النقابة بشأن متابعة 
البدالت (بدل خطر، بدل عدوى، بدل تلوث، 
بدل ضوضاء)، فإن ادارة الشؤون اإلدارية 
في الوزارة قامت مبخاطبة اإلدارات املعنية 

بقطاع الرعاية االجتماعية، وهي: ادارة 
رعاية املســنني، ادارة رعايــة االحداث، 
وادارة احلضانة العائلية، وذلك لتزويدها 
بكشف خاص بأسماء املوظفني ومسمياتهم 
ملخاطبة املستحقني للبدالت لرفعها الى 
الديوان باملســميات وذلك للصرف بناء 
على املوافقة السابقة من ديوان اخلدمة 

املدنية.

«التعريف باإلسالم»: الشراكة املجتمعية 
مع «اإلطفاء» جتربة رائدة ومنوذج ُيحتذى

أكد مدير عام جلنة التعريف 
باإلســالم إبراهيم خالد البدر أن 
اللجنة تسعى من خالل تواجدها 
داخل الكويت إلى تأسيس شراكة 
مجتمعيــة مميزة مع العديد من 
املؤسســات احلكوميــة وغيــر 
احلكوميــة، مشــيدا بالشــراكة 
املجتمعيــة مــع قــوة اإلطفــاء 
السيما ما مت تنفيذه خالل جائحة 
«كورونا». مبينا أن رجال اإلطفاء 
يضحــون بالغالــي والنفيــس 
ويعرضون أنفســهم للخطر من 
أجل حماية الكويت ومن يعيش 

على أرضها، مؤكدا أن الدور اإلنساني الكبير 
الذي يقوم به رجال «اإلطفاء» يستحق التقدير 
واإلشادة، موضحا أن نشر التوعية والتثقيف 
بإجراءات األمن والسالمة بني اجلاليات الوافدة 
من أهم األعمال املشتركة التي تسعى اللجنة إلى 
تنفيذها ونشرها بالشراكة والتعاون مع قوة 
اإلطفاء. وقال البدر: جلنة التعريف باإلسالم 
لها دور مساند وقوي جتاه دعم جهود الدولة 
ومؤسساتها بشكل عام وأثناء جائحة كورونا 
بشكل خاص، وأن اللجنة مستمرة في تأدية 
واجبهــا الوطني، جاء ذلك خالل زيارة البدر 
بصحبة رئيس قسم الشراكة املجتمعية بلجنة 

التعريف باإلسالم أحمد الضويحي إلى االدارة 
العامة للعالقات العامة واالعالم لقوة اإلطفاء، 
مشيدا باســتقبال مدير اإلدارة العقيد محمد 
الغريب الذي أشاد بلجنة التعريف باإلسالم 
وبدورها الرائد جتاه توعية اجلاليات الوافدة. 
وأضــاف البدر: ان جلنة التعريف باإلســالم 
تســعى مع قوة اإلطفاء إلــى تعزيز التعاون 
املشترك بينهما خالل املرحلة القادمة من خالل 
تنفيذ عدد من املشــاريع التوعوية املشتركة 
تضاف إلى املشــاريع التي مت تنفيذها سابقا 
والتي تخص إجراءات األمن والسالمة، ما كان 

له انعكاس إيجابي على املجتمع.

إبراهيم البدر وفريق «التعريف باإلسالم» مع رجال اإلطفاء

الناصر واحلجرف بحثا املستجدات اإلقليمية والدولية
استقبل وزير اخلارجية 
وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ 
د.أحمــد ناصر احملمد األمني 
العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليــج العربيــة د.نايــف 

احلجرف صباح أمس.
ومت خالل اللقاء استعراض 
مجمل االستحقاقات القادمة 
لــدول  التعــاون  ملجلــس 
العربية ومناقشــة  اخلليج 
كافة املوضوعــات املتصلة 
علــى  املســتجدات  بآخــر 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
والتطــورات التي تشــهدها 

املنطقة.
حضر اللقاء مساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
السفير ناصر املزين ومساعد 
وزيــر اخلارجيــة لشــؤون 
مكتــب وزيــر اخلارجيــة 
الســفير صالــح اللوغانــي 
وعدد من كبار مسؤولي وزارة 

اخلارجية.
مــن جهــة أخرى تســلم 
وزير اخلارجية وزير اإلعالم 

ومتنــى الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد للسفير اجلديد 
التوفيــق فــي مهــام عملــه 
وللعالقات الثنائية الوثيقة 
التي جتمع البلدين الصديقني 
املزيد من التقدم واالزدهار.

حضر اللقاء نائب وزير 
الســفير خالــد  اخلارجيــة 

كما تسلم وزير اخلارجية 
وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد نسخة 
مــن أوراق اعتمــاد ســفير 
جمهورية مالطا الصديقة لدى 
الكويت رميوند سارسيرو، 
وذلك خالل اللقــاء الذي مت 
صبــاح أمس في ديوان عام 

وزارة اخلارجية.
وزيــر  متنــى  حيــث 
اخلارجية للسفير اجلديد 
التوفيــق فــي مهــام عمله 
الـثـنـــائية  وللـعـالقـــات 
الوثيقة التي جتمع البلدين 
الصديقني املزيد من التقدم 

واالزدهار.
حضر اللقاء نائب وزير 
الســفير خالــد  اخلارجيــة 
اجلــاراهللا ومســاعد وزيــر 
اخلارجية لشــؤون املراسم 
الســفير ضــاري العجــران 
ومســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون مكتب وزير اخلارجية 
السفير صالح اللوغاني وعدد 
من كبــار مســؤولي وزارة 

اخلارجية.

اجلــاراهللا ومســاعد وزيــر 
اخلارجية لشــؤون املراسم 
الســفير ضــاري العجــران 
ومســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون مكتب وزير اخلارجية 
السفير صالح اللوغاني وعدد 
من كبــار مســؤولي وزارة 

اخلارجية. 

تسلم أوراق اعتماد سفيري الفلبني ومالطا

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل لقائه مع أمني عام مجلس التعاون د.نايف احلجرف

وزير اخلارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مالطا وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الفلبني

الكويتــي بالوكالة الشــيخ 
د.أحمد ناصر احملمد نسخة 
مــن أوراق اعتمــاد ســفير 
الفلبني الصديقة  جمهورية 
لدى الكويت محمد نورالدين 
لومندوت، وذلك خالل اللقاء 
الذي مت صباح أمس في ديوان 

عام وزارة اخلارجية.

«احملاسبة»: التعامل مع ١٨٧٩ موضوعًا بـ ٢٫٢ مليار دينار

قــال ديــوان احملاســبة 
الكويتي إنه تعامل مع ١٨٧٩ 
موضوعــا عن طريــق إبداء 
الرأي فيهــا في الفترة بني ١ 
أبريــل و٣٠ نوفمبر املاضي 
بقيمة ٢٫٢ مليار دينار كويتي 
(نحــو ٧٫٢ مليــارات دوالر 

أميركي).
وأكد مدقق مشارك بإدارة 
الرقابة املســبقة للشــؤون 
االجتماعية بديوان احملاسبة 
علــي العازمــي أن الرقابــة 
املسبقة مارست اختصاصاتها 
وفقا لقانون إنشاء الديوان 
رقــم (٣٠) لســنة ١٩٦٤ ومت 
إبــداء الــرأي بعــدد (١٨٧٩) 
موضوعــا بقيمــة (٢٫٢٨٣) 
مليــار دينــار تقريبا خالل 
الفتــرة من ١ ابريل حتى ٣٠ 

نوفمبر.
ان  العازمــي:  وقــال 
املوضوعات الصادرة خالل 
هــذه الفتــرة تضمنــت ٦٦ 
موضوعــا تخــص تعاقدات 
إيراديــة ملزايــدات وعقــود 
استغالل ألمالك الدولة بقيمة 
تقارب ٤٧ مليــون دينار ما 
ميثل ٢٪ مــن إجمالي قيمة 

للمخالفات املالية بـ ٦٠ مليون 
دينار إلجراء الالزم بشأنها 
لقيام بعض اجلهات باالرتباط 
قبل احلصــول على موافقة 
ديوان احملاســبة املســبقة، 
وذلك باملخالفة ألحكام املادتني 

(١٤٫١٣) من ذات القانون.
ونــوه العازمي إلى قيام 
الرقابــة املســبقة بالديوان 
بــرد أوراق ٤٩٣ موضوعــا 
إليها  الفتــرة املشــار  خالل 
بنسبة ٢٦٪ من إجمالي عدد 
املوضوعات الصادرة خالل 
الفتــرة وذلــك لعــدم قيــام 
اجلهــات مبوافــاة الديــوان 

التعليمــات املالية الصادرة 
بهــذا الشــأن، باإلضافة إلى 
التــي  الكميــات  تخفيــض 
يتــم طلبها مــن قبل بعض 
اجلهات مبا يتالءم مع معدالت 
الفعلية باجلهة،  االستهالك 
ومثال على ذلك قيام ديوان 
بإلــزام جامعــة  احملاســبة 
بتخفيــض ٢٠٪  الكويــت 
من قيمة املناقصة اخلاصة 
بأعمــال األمــن واحلراســة 
ملواقــع اجلامعــة والبالــغ 
قيمتهــا ٩ ماليــني دينــار 
تقريبا، وذلــك وفقا ملا جاء 
بكتاب وزارة املالية بشــأن 
امليزانية اخلاصة  تخفيض 
باملناقصة املذكورة، حيث مت 
حتقيق وفر مباشر للخزانة 
العامة للدولة بقيمة ما يقارب 

مليوني دينار.
ويدعو ديوان احملاســبة 
اجلهــات احلكوميــة لألخذ 
بعني االعتبار حتديد أولويات 
الصــرف ودعــم اإليــرادات 
العامة غير النفطية وترشيد 
االنفاق العام على نحو يساهم 
بإعادة التوازن في امليزانية 

العامة للدولة.

بكافة األوراق واملســتندات 
للموضوعات املعروضة وما 
يتصل بها من وثائق وبيانات 
وإيضاحات، ومنها رد أوراق 
موضوع مناقصة استئجار 
املدراء واملشاريع  ســيارات 
الكويــت لألبحــاث  ملعهــد 
العلمية بقيمة تقارب مليون 
دينــار، وذلك لعــدم موافاة 
ديــوان احملاســبة مبوافقة 
مجلس اخلدمة املدنية على 
املدراء  اســتئجار ســيارات 

املطلوبة.
وأشــار العازمــي إلى أن 
أعمال الرقابة املسبقة لبعض 
املوضوعات الصادرة خالل 
الفتــرة املذكــورة أســفرت 
عــن حتقيــق وفر مباشــر 
العامــة للدولــة  للخزانــة 
بقيمة مــا يقارب ٥٧ مليون 
دينار، ومن هذه األعمال قيام 
الديــوان باكتشــاف وجود 
أخطــاء حســابية بجــداول 
األسعار اخلاصة باملوضوع 
وتخفيض األســعار املقدمة 
من الشركات مبا يتالءم مع 
السائدة باألسواق  األسعار 
أو بالعقود املماثلة، وكذلك 

تعاقدات اجلهات املشمولة بالرقابة تتجاوز املليار الثاني في ٨ أشهر

علي العازمي

املوضوعات الصادرة، علما 
بأنه يســتثنى مــن األعمال 
اخلاضعة للرقابة املســبقة 
كافة العقود املرتبطة بعمليات 
بيع وشراء النفط ومشتقاته 

وكذا عمليات االستثمار.
قيمــة  أن  وأوضــح 
املوضوعات الصادرة باملوافقة 
مثلت ٦٤٪ تقريبا من إجمالي 
قيمة املوضوعات الصادرة 
خــالل الفترة املذكــورة مبا 
يقارب قيمة إجمالية مقدارها 
١٫٤٦١ مليــار دينــار لـــ ١١١٢ 
موضوعا، وأصــدر الديوان 
رأيه بعــدم املوافقة على ٩٠ 
موضوعا بقيمة ما يقارب ١٩١ 
مليون دينار منها ١٣ موضوعا 
متت إحالتها إلدارة املخالفات 
املالية بالديوان بقيمة (٤٥) 
مليون دينار، نظرا إلمكانية 
صــرف مبالــغ مــن األموال 
العامة بغير وجه حق وضياع 
وهدر لألموال بتحميلها مبالغ 
إضافيــة باملخالفــة ألحكام 
املــادة ٥٢ من قانون إنشــاء 

ديوان احملاسبة.
العازمــي: كما  وأضــاف 
أحال الديــوان ٣١ موضوعا 

إحالة ٣١ موضوعًا للمخالفات املالية بـ ٦٠ مليون دينار إلجراء الالزم بشأنها و رّد أوراق ٤٩٣

املنصور هّنأ نظيره اإلماراتي
بعث نائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ أحمد املنصور ببرقية تهنئة إلى وزير الدولة 
لشــؤون الدفاع اإلماراتي محمــد بن أحمد البواردي، 
وذلك مبناســبة الذكرى الـــ ٤٩ لليوم الوطني لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة.
وأعــرب املنصور في برقيته عــن متنياته لدولة 
اإلمــارات بدوام التقدم واالزدهار ولقواتها املســلحة 
بالرفعــة والعــزة في ظل القيــادة احلكيمة لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
داعيا املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة على سموه 
وعلى شعب اإلمارات الشقيق باخلير واليمن والبركات.
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٣٥٧ إصابة جديدة بـ«كورونا» 
وحالة وفاة واحدة

تتلقى الرعاية الطبية الالزمة ٤٤٨٦ حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد املسحات التي مت 
إجراؤها خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٥٥٧٢ 
مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات منذ بداية 
اجلائحة وحتى اآلن مليونا و١٠١ ألف و١٤٦ 
فحصا مخبريا، وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات 

اجلديدة من املسحات ٦٫٤٪.
وجــددت وزارة الصحة دعوة املواطنني 
واملقيمــني ملداومة األخذ بكل ســبل الوقاية 
وجتنــب مخالطة اآلخريــن واحلرص على 
تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصية 
بزيارة احلســابات الرسمية لوزارة الصحة 
واجلهات الرســمية في الدولة لالطالع على 
اإلرشــادات والتوصيات، وكل ما من شــأنه 

املساهمة في احتواء انتشار الڤيروس.

حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحة 
عن تســجيل ٣٥٧ إصابة 
جديدة مبرض «كوفيد ١٩» 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد 
إلى ١٤٢ ألفا و٩٩٢ حالة إلى 
جانب تسجيل حالة وفاة 
واحدة نتيجة مضاعفات 
مرض «كوفيد ١٩» ليرتفع 
مجمــوع حــاالت الوفــاة 
املســجلة إلــى ٨٨١ حالة. 
الصحــة  وزارة  وقالــت 
البيــان اإلحصائــي  فــي 
اليومي للوقوف على آخر 
إن  الڤيروس  مســتجدات 
من بني احلاالت الســابقة 

التي ثبتت إصابتها حاالت مخالطة حلاالت 
تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر 

العدوى وفحص املخالطني لها.
وأكــدت الــوزارة شــفاء ٥٥٤ حالــة من 
املرض خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية، ليرتفع 
إجمالي حاالت الشــفاء مــن املرض إلى ١٣٧ 
ألفا و٦٢٥ حالة وبنسبة ٩٦٫٢٪ من إجمالي 
اإلصابات اإلجمالية فــي البالد، وذلك عقب 
التأكــد من متاثل تلك احلاالت للشــفاء بعد 
إجراء الفحوصات الطبية الالزمة واخلطوات 

املتبعة بهذا الشأن.
وأوضحت ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة بلغ ٨٢ حالة ليصبح 
بذلــك املجموع الكلي جلميــع احلاالت التي 
ثبتت إصابتها مبرض «كوفيد-١٩» ومازالت 

العلي لـ «األنباء»: تراجع تشخيص حاالت 
هشاشة العظام خالل «كورونا» بنسبة ٦٠٪

حنان عبداملعبود

كشــفت رئيســة وحدة 
الغــدد الصماء مبستشــفى 
األميــري، رئيســة الرابطة 
الكويتية لهشاشــة العظام 
تراجــع  العلــي  د.ناديــة 
تشخيص احلاالت اجلديدة 
باالصابة بهشاشــة العظام 

بنسبة ٦٠٪.
وقالت العلي، في تصريح 
لـــ «األنبــاء»، ان  خــاص 
الدراسات العاملية تشير الى 

أن هذا االنحدار والتأخير بتشخيص املرض 
يرجع الى كونه مرضا صامتا ال يعطي أعراضا 

اال في حاالت حدوث مضاعفات كالكسور.
كما أن انتشار وباء كورونا املستجد (كوفيد 
ـ ١٩) جعل الكثير من املرضى يؤثرون إرجاء 
مراجعة الطبيب حلني انتهاء اجلائحة والتي 

استمرت لفترة طويلة في اغالق شديد.
وأضافــت العلي ان معظــم احلاالت التي 
مت تشــخيصها كانــت بعد حدوث كســور، 
وقد كان باالمكان تالفيها لو مت التشــخيص 
مبكــرا، وأفادت بــأن جائحة «كوفيــد ـ ١٩» 
أثرت ســلبا على النواحــي الصحية للكثير 
مــن األمراض، ومن بينها هشاشــة العظام، 
وذلك بسبب فرض حظر التجول وعدم قدرة 
الكثيرين على الوصول الى الرعاية الطبية، 
وكذلك بســبب تخوف املرضى وأغلبهم من 
كبار السن من الذهاب الى املستشفى وحتى 

املراكز الصحية القريبة منهم 
خشية من التقاط العدوى، 
وآثروا االنتظار حتى تنتهي 
اجلائحة، مما أدى الى التأخر 
فــي تشــخيص الكثيــر من 
حاالت الهشاشة والتي أدت 
الــى الكســور قبــل ان يتم 
الى  تشــخيصها، باالضافة 
ان انصراف اهتمام األطباء 
في الكثير من املستشفيات 
واملراكز الصحية الى مرضى 
كورونا أدى الى التقصير في 
تشخيص وعالج الكثير من 
احلاالت ومن بينها اصابات هشاشة العظام.
وأوضحــت العلــي أنــه كما هــو معلوم 
فإن أغلب مرضى الهشاشــة من كبار السن، 
ووجودهــم باملنزل وعدم خروجهم أدت الى 
قلة احلركة والنشــاط اجلســدي مما كان له 
تأثير ســيئ على صحة العضالت والعظام 
فيؤدي الى ضعفهما، ولهذا فإن عدم احلركة 
التــي زاد من تفاقمها احلجــر باملنازل كانت 

أحد التأثيرات السيئة للجائحة.
وفيمــا يختص بعالج مرضى الهشاشــة 
ومعظمهم من كبار السن، أوضحت ان التخوف 
من احلضور للمستشفى للحصول على العالج 
أدى الى توقــف عدد كبير منهم عن العالج، 
وتتراوح عالجات الهشاشة بني عقاقير تؤخذ 
اسبوعيا عن طريق الفم وأدوية يتم حقنها 
للمريض باملستشفى وحقن يومية يتم حقنها 

من قبل املريض باملنزل.

كونه مرضاً صامتاً ال يعطي أعراضاً إال في حاالت حدوث مضاعفات كالكسور

د.نادية العلي

٤ أشهر لعودة العمالة املنزلية وجناح اخلطة 
ميّهد لعودة بقية الفئات من املقيمني بشكل منّظم

ثامر السليم

عقدت اإلدارة العامة للطيران 
املدني مؤمترا صحافيا صباح 
امــس لعــرض خطــة عــودة 
العمالة املنزلية الى البالد التي 
اعتمدها مجلس الوزراء في قاعة 
االجتماعات الرئيسية في مقر 
االدارة العامة للطيران املدني، 
حضــره مديــر إدارة الطيران 
املدنــي م.يوســف الفــوزان 
ونائــب املدير العام لشــؤون 
املطار باإلنابة م.صالح الفداغي 
واملتحدث الرسمي باسم االدارة 
العامة للطيران املدني، م.سعد 

العتيبي.
وقال املدير العام م. يوسف 
الفوزان إن العمالة املنزلية التي 
ستعود هي التي لديها إقامات 
سارية وسجلت بياناتهم عبر 
منصة «بالسالمة»، مشيرا إلى 
أن اخلطة تســتغرق ٤ شهور 
وعددهــم ٨٠ ألفــا، وســيتم 
استقبال ٦٠٠ مسافر فقط في 
اليوم الواحد وسيتم حجزهم 

مؤسسيا مدة ١٤ يوما.
اخلطــة  ان  الــى  ولفــت 
ستوفر التكاليف على الكفيل 
الذي يرغب في عــودة عامله 
املنزلي من بلــده إلى الكويت 
مباشرة بدال من مروره بدولة 
وســيطة والبقــاء ١٤ يومــا، 
مبينا ان املشروع مؤقت حلني 
رفع احلجــر الصحي من قبل 

السلطات الصحية.
وأشــار الــى ان املشــروع 
مقترح مقدم من شركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة وطيــران 
اجلزيرة وشــركة ناشــيونال 
خلدمــات الطيــران (نــاس) 
للسلطات الصحية، الفتا الي 
انه للكفيل حرية اختيار سفر 
عاملــه املنزلي ســواء طيران 
مباشر الى الكويت او اختيار 

دولة وسيطة (ترانزيت).
من جهته، قال نائب املدير 
العام لشــؤون املطار باإلنابة 
م.صالــح الفداغي إن الطيران 
املدني قام بالتنسيق مع شركة 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
وشركة طيران اجلزيرة حيث 

الرسمي باســم اإلدارة العامة 
للطيران املدني، م.سعد العتيبي، 
إن املرحلــة األولــى من عودة 
العمالة املنزلية والتي تنطلق 
٧ اجلاري واملدة الزمنية للخطة 
٤ أشــهر لقدوم حاملي اإلقامة 
الصاحلة (مادة ٢٠) وتشــمل 
الهند والفلبني، واملرحلة الثانية 
ستشــمل بقية الدول. وأشار 
الى أن تكليف شركة اخلدمات 
األرضيــة املعتمــدة في مطار 
الكويت الدولي شركة ناشيونال 
خلدمات الطيران (ناس) ضمن 
العقد املبرم مع اإلدارة العامة 
للطيران املدني احلالي ووفق 
الشروط والضوابط القانونية 
واملاليــة ذات الصلــة بإعــداد 
منصة إلكترونية للتســجيل 
وآلية ربط املختبرات اخلارجية 
(برنامج MUNA) وإدارة عملية 
طلب قدوم العامل املنزلي من 
 PCR الكويت وإجــراء فحص
خارج الكويت وبالتنسيق مع 
وزارة الصحة ووزارة اخلارجية 
مــن دون تكلفــة ماليــة على 
الدولة أو املسافر. وأضاف أن 
وزارة الصحة اعتمدت معايير 
اختيار املختبــرات اخلارجية 
إلدراجها ضمــن برنامج ربط 
املختبرات اخلارجية (برنامج 
الشــروط  وكذلــك   (MUNA
الصحيــة اخلاصة باملســاكن 

الــدول الـ ٣٤ الــى الكويت أو 
اختيار دول وســيطة للحجر 
املنزلي. وكشف أن العدد املتوقع 
للعمالة املنزلية في اخلارج (٨٠ 
ألفا) والعــدد اليومي املتوقع 
٦٠٠ راكب قادم يوميا، مؤكدا أن 
اخلدمات اللوجستية تتضمن 
إدارة وأمن وخدمات ومواصالت 
وعدد ٣ فحــص PCR وعدد ٣ 
وجبات مقدمة من شركة كاسكو 
وإقامة ملدة ١٤ يوما في ســكن 
واحد لتسهيل اإلشراف من قبل 

وزارة الصحة.
وأشار الى أن العدد املتوافر 
حاليــا (٥٨) بنايــة ســكنية 
تتضمن كافة اخلدمات العامة 
بشــأن احلجر الصحي، حيث 
ستشمل سكنا خاصا للسيدات 
وسكنا خاصا للرجال، كما ان 
السكن موزع على اجلنسيات 
بشكل منفصل، مؤكدا أن تكلفة 
احلجــر املؤسســي تتضمــن 
الفحص واملواصــالت واألمن 
واإلقامة والوجبات واخلدمات.

وأكــد العتيبــي أن جناح 
خطة عودة العمالة املنزلية من 
اخلارج كمرحلة أولية سينقلنا 
الى مراحل أخرى لعودة بقية 
الفئــات مــن املقيمني بشــكل 
منظم بالتنســيق مع اجلهات 
احلكومية املعنيــة وبتعاون 

القطاع اخلاص.

املخصصة للحجــر الصحي، 
الفتا الى انه مت تشكيل جلنة 
فنية لإلشراف العام على تنفيذ 
ومتابعة خطــة عودة العمالة 
املنزلية من اخلارج برئاســة 
الطيــران املدني وعضوية كل 
مــن (وزارات اخلارجيــة - 
الداخليــة - املالية - الصحة 
- الهيئة العامة للقوى العاملة) 
بحيــث تتولى اللجنة متابعة 
الشركات الوطنية (اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة - طيران 
اجلزيرة - شــركة ناشيونال 
خلدمات الطيــران) في تنفيذ 
اخلطة في مــا يتعلق بتقدمي 
تذاكر السفر وتوفير املساكن 
املخصصة للحجر الصحي داخل 
دولة الكويت وفق اشتراطات 
وزارة الصحة مبا يتوافق مع 
املعايير اإلنســانية واألمنية، 
وللجنة احلق في تشكيل فرق 

فرعية لإلشراف واملتابعة.
وأوضــح العتيبــي انه مت 
أخذ موافقة وزارة املالية بشأن 
إجــراءات التعاقد مع شــركة 
ناشــيونال خلدمات الطيران 
(ناس) وموافقة إدارة الفتوى 
والتشــريع وديوان احملاسبة 
بهذا الشأن، مشيرا الى أن دخول 
املنصــة للتســجيل اختياري 
للمواطنــني الختيــار عــودة 
العمالة املنزلية مباشــرة من 

خالل مؤمتر الستعراض خطة العودة وإطالق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الكفالء الراغبني في عودة عمالتهم

(محمد هاشم) م.يوسف الفوزان متوسطا م.صالح الفداغي وسعد العتيبي خالل املؤمتر 

مت التفــاوض مــع الشــركات 
الوطنيــة على تقدمي أســعار 
تنافسية مقارنة مع املعروض 
في السوق لكي تكون الرحالت 
حصريــة لشــركات الطيران 
احمللية، وبالفعل قدمت شركاتنا 
الوطنية أسعارا تنافسية أقل 
من املعروض في سوق النقل 

اجلوي.
وأشــار الى انــه مت توفير 
املســاكن املخصصــة للحجر 
الصحي واخلدمات املصاحبة 
مبــا يتوافــق مع اشــتراطات 
وزارة الصحــة، الفتــا الى ان 
الطيــران املدنــي تلقى عرضا 
مقدما من شــركة ناشــيونال 
خلدمــات الطيــران (نــاس) 
يتضمن املواصالت والســكن 
في بنايات سكنية مستقلة وعدد 
(٣) وجبات وخدمات النظافة 
واألمن واحلراسة وكل اخلدمات 

العامة.
ولفت الى انه مت التفاوض 
مع شركة ناشيونال خلدمات 
الطيــران (نــاس) حيــث مت 
تخفيض التكلفة من ٥٥٠ د.ك 
الى ٢٧٠ د.ك للشخص الواحد 
وذلك لتقدمي أسعار تنافسية 
من الناحية االقتصادية وضمان 
وصول العمالة املنزلية مباشرة 

الى دولة الكويت.
مــن جانبه، قــال املتحدث 

«خدمات نقل الدم» تفتتح 
فرعًا للتبرع مبستشفى الفروانية

افتتحت إدارة خدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة فرعا للتبرع 
بالدم في مستشفى الفروانية ضمن خطتها االستراتيجية لتوفير 
فروع جديدة في كل منطقة صحية وزيادة املخزون العام للدم. وقال 
وكيل وزارة الصحة املســاعد لشؤون اخلدمات الطبية املساندة د. 
محمد اخلشتي لـ«كونا» على هامش االفتتاح إن زيادة فروع التبرع 
بالدم تأتي ضمن خطة التنمية للوزارة واهتمامها بتحسني وتطوير 
اخلدمات الصحية املقدمة. وأضاف اخلشــتي أن افتتاح هذا الفرع 
في مستشفى الفروانية يعد الثامن لالدارة ويندرج ضمن اخلطط 
املنفذة على أرض الواقع، مشيدا بجهود إدارة خدمات نقل الدم في 

حتسني وتطوير اخلدمات املسؤولة عنها.

ملشاهدة الڤيديو

الفوزان: للكفيل حرية اختيار سفر عامله املنزلي سواء طيران مباشر إلى الكويت أو اختيار دولة وسيطة
 الفداغي: مت التفاوض مع شركة ناشيونال خلدمات الطيران (ناس) ومت تخفيض التكلفة من ٥٥٠  إلى ٢٧٠ دينارًا للشخص الواحد

العتيبي: اخلدمات اللوجستية تتضمن ٣ فحوص PCR و٣ وجبات وإقامة ملدة ١٤ يومًا

«الصحة» ُترخص استخدام عقارين لعالج املصابني بـ «كورونا»
أعلنت وزارة الصحة عن صدور ترخيص 
اســتخدام عقار Bamlanivimab حتت بند 
الطوارئ الذي يستخدم لعالج حاالت «كوفيد 
ـ ١٩» اخلفيفة إلى املتوسطة لدى املرضى 
البالغني واألطفال أكثــر من ١٢ عاما ممن 
لديهم عوامل خطورة جتعلهم أكثر عرضة 

لتدهور حالتهم املرضية.
وقال الوكيل املســاعد لشؤون الرقابة 
الدوائية والغذائية فــي الوزارة د.عبداهللا 

البدر انه صدر ترخيص استخدام آخر حتت 
بند الطوارئ لدواء Barcitinib الستخدامه 
Remdesivir لعالج  كدواء مضاف لعقــار 
حاالت «كوفيد ـ ١٩» لدى املرضى البالغني 
واألطفال أكثر من ســنتني الذين يتلقون 
العالج باملستشــفى والذين يحتاجون إلى 
األكسجني أو إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد البدر حرص قطاع الرقابة الدوائية 
والغذائية في وزارة الصحة على توفير أفضل 

وأحدث العالجات املعتمدة ملرضى «كوفيدـ  
١٩» في الكويت. وذكر أن الكويت تعد الدولة 
الثالثة عامليا بعد الواليات املتحدة األميركية 
 ،Bamlanivimab وكندا التي رخصت عقار
كما تعد من أولى دول العالم التي رخصت 
دواء Barcitinib بعــد اعتمادهما من هيئة 
الغذاء والدواء األميركية FDA وهو ما يؤدي 
إلى توفير هــذه العالجات املهمة وإتاحتها 

للمرضى في الكويت بأقرب وقت.

د.عبداهللا البدر
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«التربية»: مقترح العودة التدريجية للمدارس على ٣ أسابيع

باخلطوط األرضية واحلواجز 
والعــزل في عمليــة دخول 
الطلبــة وخروجهم لتجنب 
االزدحامات في بداية الدوام 

ونهايته.
وبينت املصادر ان اجتماع 
مديري العموم ناقش ايضا 
العمــل فــي مــدارس  اليــة 
االنتخابات وتقســيمها بني 
اللجان الرئيسية والفرعية في 
كل منطقة مع حتديد مدارس 
البنني والبنات لتسهيل عملية 
االقتراع في املناطق التعليمية 
كافة، مؤكدة جهوزية جميع 
املدارس وتوفير كل متطلباتها 

خالل فترة االنتخابات.

ال يرغب باحلضور وأخرى 
أوف اليــن لطلبة الصفوف 

الثالثة األولى.
وأوضح أن االجتماع تناول 
أيضا محورين أساسيني في 
العودة إلى مقاعد الدراســة 
وهي توفير متطلبات البيئة 
املدرســية اآلمنــة اليوميــة 
والدائمــة حيــث يجب على 
املدرســة توفيــر الكمامــات 
والقفازات واملعقمات وجميع 
مــواد التنظيف مــع جتهيز 
الطبية واالستعداد  العيادة 
للتعامــل مــع أي حــدث ال 
قدر اهللا، فيمــا يجب عليها 
أيضا جتهيز املبنى املدرسي 

لضعيفي املناعة.
واشــارت إلــى أن هنــاك 
اتفاقــا علــى املقتــرح الذي 
سوف يرفع إلى وزير التربية 
وزير التعليم العالي د. سعود 
احلربي العتماده باآللية املشار 
إليها أو العكس من خالل بدء 
الدوام لطلبة املرحلة الثانوية 
ومن ثم املرحلتني املتوسطة 
واالبتدائية بالفاصل الزمني 
ذاته، منوهة الى أنه ســيتم 
تخصيــص يوم لدوام طلبة 
الصــف األول ويــوم للثاني 
للرابــع  ويــوم  والثالــث 
واخلامــس وســوف تكــون 
هنــاك حصص أون الين ملن 

سوف يقسم الدوام املدرسي 
بني صفوف املرحلة الواحدة 
لضمــان تخفيــض الكثافــة 

الطالبية.
وأوضحــت املصادر نقال 
عن اجتمــاع مجلس مديري 
العموم أمس أن دوام الطلبة 
ســوف يقســم بني املدرسة 
والبيت بواقع يوم او يومني 
في املدرســة والباقي بنظام 
التعليم عن بعد، موضحا أن 
عدد الطلبة في الفصل الواحد 
لــن يتجاوز الـ١٥ طالبا فيما 
سوف يستمر نظام التعليم 
عن بعد ولن يتوقف وسوف 
تكون هناك حصص مسجلة 

عبدالعزيز الفضلي

توصلت القيادات التربوية 
الى اتفاق حول مقترح العودة 
للمدارس والتي ستكون بشكل 

تدريجي.
وكشفت مصادر تربوية 
عــن اجتمــاع عقــد لقياديي 
التربيــة مت خاللــه  وزارة 
املقدمة  املقترحات  مناقشــة 
للعــودة للدراســة حيث مت 
االتفاق على العودة تدريجيا 
على ٣ أسابيع تبدأ باملرحلة 
االبتدائية وتنتهي بالثانوية 
بواقع أســبوع بــني املرحلة 
التعليميــة واألخــرى، فيما 

تبدأ باالبتدائي وتنتهي بالثانوي

ربط ٢٠٨ مدارس بشبكة األلياف الضوئية
عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن ربط ٢٠٨ 
مدارس، من بني ما يقارب ٩٠٠ مدرسة، 
بشبكة األلياف الضوئية في مختلف 
املناطق التعليمية، وذلك بالتنسيق 
والتعاون مع وزارة املواصالت، الفتة 
إلى أن جميع املدارس احلكومية في 
أنحاء الكويت ستكون مغطاة بالفايبر 

خالل الشهرين املقبلني.
وأوضحت وزارة التربية في بيان 
لها، أن مشــروع األليــاف الضوئية 
يعتبر أحد مشاريع التنمية للكويت، 
والذي مــن خالله يتــم ربط جميع 
مدارس وإدارات وزارة التربية بشبكة 
ألياف ضوئية عالية السرعة، ويعد 

بنية حتتية أساســية تعتمد عليها 
الكثير من مشــاريع وزارة التربية، 
كما يستفيد من هذا املشروع اجلهاز 
املركــزي لتكنولوجيــا املعلومــات 
بتوسعة الشبكة اخلاصة التي تخدم 
وتربط جميع اجلهات احلكومية في 

الكويت.
وأكدت وزارة التربية على أن هذا 
املشروع يعد نقلة نوعية وفريدة من 
نوعها بالبالد، حيث يتم من خالله 
ربط جميع مــدارس وإدارات وزارة 
التربية بشبكة ألياف ضوئية عالية 
الســرعة، وهذا سيمكن الوزارة من 
التطبيق املثالي للتعليم االلكتروني 
واملساهمة في حتقيق توجه الكويت 

مليكنة اخلدمات احلكومية.

وأشــارت إلى أن أهمية مشروع 
األليــاف الضوئية تأتي كونه كذلك 
بنية حتتية لكثير من مشاريع وزارة 
التربية التي تتطلب توفير خطوط 
مستقرة وذات سرعات عالية ومنها 
مشروع التعليم اإللكتروني، وسجل 
الطالب، ومشــروع بصمة احلضور 
للمــدارس، باإلضافة إلى التراســل 
االلكترونــي للمــدارس، والبوابــة 

التعليمية.
وذكــرت أن مشــروع األليــاف 
الضوئيــة ينفــذ من خــالل عقدين 
عمل األول خاص بــوزارة التربية، 
إذ تتولــى إدارة نظــام املعلومــات 
تنفيــذ هذا العقد، الــذي يتكون من 
أجهزة شبكة رئيسية موزعة على ٢٤ 

مقسم، إلنشاء شبكة DWDM خاصة 
ملشروع توسعة شبكة اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات KIN وشبكة 
MPLS خاصــة لوزارة التربية، ومت 
توريد وتركيب وتشــغيل واختبار 
جميع مكونــات الشــبكتني بنجاح 
ونســبة اإلجناز ١٠٠٪، وجار العمل 
على تسليم شبكة DWDM، للجهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات حسب 

مذكرة تفاهم موقعة بني الطرفني.
أما العقــد الثاني فخاص بوزارة 
املواصالت، حيث تقوم بالتنسيق مع 
وزارة التربية بتنفيذ أعمال إنشــاء 
بنية حتتية من األليــاف الضوئية 
لربط مدارس وإدارات وزارة التربية 

بالشبكة عالية السرعة.

من بني ٩٠٠ مدرسة في مختلف املناطق التعليمية

مجلس اجلامعة: اعتماد آلية ومدة صرف 
مكافأة التخصص النادر ٢٠٢١/٢٠٢٠

كلية الدراسات العليا بشأن تعديل بعض 
املواد بالئحة كلية الدراسات العليا.

وأشار د.الرفاعي إلى اعتماد املجلس 
آللية ومدة صرف مكافأة التخصص النادر 

.(٢٠٢١/٢٠٢٠)
وذكــر أن املجـلــس استعرض كتاب 
وزارة التعليم العالي بشأن إرشادات وزارة 
الصحة للحد من انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد (١٩-COVID)، وقرر االستمرار 
بتطبيق الئحة «نظــام التعليم عن بعد 
عند تعذر الدراسة التقليدية» في الفصل 
الدراسي األول للعام اجلامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠م، 
مع التأكيد على ضرورة االلتزام بالضوابط 

واالشتراطات الصحية.
كما أشار د.الرفاعي إلى مناقشة املجلس 
لعدد مــن البنود األخــرى املدرجة على 

جدول األعمال.

آالء خليفة

تــرأس مديــر جامعة 
الكويــت باإلنابة أ.د.فايز 
الظفيــري صبــاح أمــس 
الثالثــاء اجتماع مجلس 
اجلامعــة رقم (٢٠٢٠/٥)، 
وذلــك بحضــور أعضاء 
مجلس اجلامعــة، بقاعة 
مجلس اجلامعة في احلرم 

اجلامعي باخلالدية.
وفي تصريح له عقب 
االجتمــاع أفــاد أمني عام 

اجلامعة د.مثنى طالب الرفاعي بأن مجلس 
اجلامعــة ناقش عددا من البنود املدرجة 
على جدول األعمال، حيث قام بالتصديق 
على محضر االجتماع رقم (٢٠٢٠/٤) الذي 
عقــد بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠م، كما اطلع 
على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس 
اجلامعة في اجتماعه رقم (٢٠٢٠/٤)، الذي 

عقد بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠م.
وأشار د.الرفاعي إلى موافقة املجلس 
على اقتــراح عمادة القبول والتســجيل 
بشــأن تطبيق «نظام التعليم عن ُبعد» 
في الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
وأضاف أن املجلس وافق على اقتراح 
كلية الدراســات العليا بشــأن املتقدمني 
للدراســات العليــا الذين لم يســتكملوا 
طلبــات التقدمي، كما وافــق على اقتراح 

مدير جامعة الكويت باإلنابة ترأس اجتماعه

د.مثنى الرفاعيد.فايز الظفيري

٢٠٢١/٢٠٢٠ للعام  األول  الدراسي  بالفصل  ُبعد»  عن  «التعليم  اعتماد 
املوافقة على تعديل بعـض املواد بالئحة كلية الدراسـات العليا

محمد العتيبي

«بيت الزكاة»: توفير منح لغير محددي 
اجلنسية للدراسة في «التطبيقي»

أعلن بيــت الزكاة عن 
توافــر عــدد مــن املنح 
الكويت  الدراســية داخل 
العامة  الهيئة  للدراسة في 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
لفئة غير محددي اجلنسية 
من مستفيدي بيت الزكاة.

وفي هذا الصدد، صرح 
الزكاة  مدير عــام بيــت 
البيت  بأن  العتيبي  محمد 
وبالتعاون مع الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

الدراسية املخصصة  وفر عددا من املنح 
للمستفيدين من مســاعدات بيت الزكاة 
من غير محددي اجلنســية وفق شروط 

ومعايير لقبول املتقدم للمنحة.
وأضاف العتيبــي ان البيت قام بهذه 

اخلطوة لتمكني هذه الفئة 
املجتمع من احلصول  من 
علــى مؤهــالت أكادميية 
تؤهلهم للحصول على العمل 
حتى يتحولوا من حاالت 
طالبة للمساعدة إلى حاالت 
تعتمد على نفسها، مشيرا 
إلــى أن التقدمي لهذه املنح 
ســيكون فقط عن طريق 
للموقع  الرابط املخصص 
لبيت  الرسمي  اإللكتروني 

الزكاة.
وفي ختام تصريحه، شكر مدير عام 
بيت الزكاة محمد فــالح العتيبي الهيئة 
العامة للتعليــم التطبيقي والتدريب على 
هذا التعاون ملا فيه مصلحة اجلميع، متمنيا 

التوفيق للجميع.

وفق شروط وتستفيد منها األسر املسجلة لديه

بهزاد: اإلغالق خّفض امللوثات فاستعادت الطبيعة صحتها
أقامــت الجامعــة العربية 
المفتوحة فــي الكويت ندوة 
«البيئــة  بعنــوان  الويــب 
المســتدامة.. بعد  والتنميــة 
كورونــا» حاضر فيها األمين 
الكويتيــة  العــام للجمعيــة 
لحماية البيئة جنان بهزاد وفق 
المسؤولية االجتماعية البيئة 
بالتعاون مع الجمعية الكويتية 
لحماية البيئة وبرعاية كريمة 
من أ.د. نايف بجاد المطيري 
مدير الجامعة بحضور الطلبة 
ومنتسبي الجامعة والمهتمين 

في المجال البيئي. 
وفــي بداية النــدوة قالت 
بهــزاد: نحن ســعداء جدا ان 
العربيــة  الجامعــة  نشــارك 
المفتوحة خــالل هذه الندوة 
البيئية بتسليط  المسؤولية 
الضوء على مســتقبل البيئة 
المســتدامة بعــد  والتنميــة 
تداعيــات ڤيــروس كورونا، 
حيث ظهــرت نتائج إيجابية 
عالمية ومحليــة وذلك خالل 

(EEA) أكدت حدوث انخفاضات 
كبيرة في تركيــزات ملوثات 
الهواء بشــكل عام وتركيزات 
ثانــي أكســيد النيتروجيــن 
(NO٢) على وجه الخصوص 
ـ نتيجــة إلــى حد كبيــر إلى 
المــرور  حركــة  انخفــاض 
واألنشطة األخرى خاصة في 
المــدن الكبــرى التي تخضع 
إلجراءات اإلغــالق، الفتة إلى 
أنــه علــى الصعيــد المحلي 
اظهرت نتائج القراءات األولية 
لمحطتي الشويخ واألحمدي 
انخفاضا ملحوظا لغاز ثاني 
أكسيد النتروجين خالل أيام 
الحظر الجزئي، وتظهر القيم 
لشــهر مــارس لهــذه الســنة 
انخفاضا مســتمرا ومتفاوتا 
عن سابقه من األيام في بداية 
الشــهر حيــث كانت وســائل 
النقــل والمصانــع تعمل أقل 
من المســتوى بشكل طبيعي 
وهــي في جميــع األحول أقل 
من مستوى المعيار الوطني 

أوغرامة ال تقل عن ٥٠٠ دينار 
وال تزيد عن ٥٠٠٠ دينار أو 
العقوبتين،  إحــدى هاتيــن 
مع مصادرة الكائنات الفطريــة 
المضبوطــة وكذلك األدوات 
المســتخدمة فالمســؤولية 
اليــوم  البيئيــة اصبحــت 
مسؤولية اجتماعية من قبل 
الحكومة واالفراد والمجتمع، 
ألننــا جميعــا شــركاء فــي 
حمايتها السيما ان القوانين 
البيئيــة واالتفاقات الدولية 
ما هي إال رادع للمخاطر التي 
تصــادف الطيــور المهاجرة 
والبيئة ومــن هذه المخاطر 
الجائــر وتدهــور  الصيــد 
البيئة والتلــوث الناتج عن 
(النفــط والصــرف الصحي 
المصانــع)، إضافة  وكذلــك 
إلى التوســع العمراني غير 
المستدام ومشــاريع الطاقة 
غير المدروسة وما يتسبب 
به البعض من ازعاج في اماكن 

التزاوج للطيور البحرية.

لقيــاس نســب الملوثات في 
الهواء مما أدى إلى اســتعادة 
دون  صحتهــا  الطبيعــة 

النشاطات البشرية. 
واضافت بهزاد ان الكويت 
تعتبر معبرا للطيور المهاجرة 
عبــر أرضيها حيــث عبرت 
الكويــت أعــداد كبيــرة من 
الطيور المهاجرة ومن مختلف 
األنواع في مواســم الهجرة، 
خاصة مع بداية دخول فصلي 
الخريف والربيع حتى بلغ عدد 
انواع الطيور التي تم رصدها 
وتســجيلها حتى اليوم ٤١٦ 
نوعا، منها أكثر من ٦٠ نوعا 
قد فرخ أو عشش السيما بعد 
فرض قانــون حماية البيئة 
الــذي نظــم عمليــة اإلتجار 
والبيع والصيــد، ونص في 
مادة رقم ١٤٩ على أن يعاقب 
كل من يخالف الفقرة الفقرة 
األولى من المادة ١٠٠ لقانون 
حماية البيئة ٤٢ لسنة ٢٠١٤ 
بالحبس مدة ال تزيد عن سنة 

خالل ندوة «البيئة والتنمية املستدامة بعد كورونا» في اجلامعة املفتوحة

جنان بهزاد

ظهور صور األقمار الصناعية 
من وكالة الفضاء األوروبية أن 
جائحة ڤيروس كورونا يحقق 
خفضا لمستويات التلوث حول 
العالم بعد قرار إغالق النشاط 
الصناعي ونتائج هذه التجربة 
جــاء بالحــد مــن االنبعاثات 
الصناعية وهو أكبر دليل على 
خطــورة تصدير الغازات من 
اإلنتــاج الصناعي، مؤكدة أن 
بيانات وكالة البيئة األوروبية 

«التقدم العلمي» تصدر 
موسوعة عن القمر وأسراره ومعامله

أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ضمن سلسلة منشوراتها موسوعة علمية 
تعد األولى من نوعها باللغة العربية بعنوان 
«القمر.. كل ما حتتاج إلى معرفته عن جارنا 
القمري» وذلك مبناسبة مرور نصف قرن 
على أول هبوط بشري على سطح القمر.
وقالت املؤسسة، في بيان صحافي، ان 
املوسوعة الصادرة عن شركة التقدم العلمي 
للنشر التابعة لها تأتي متزامنة مع معرض 
الكويت االفتراضي للكتاب الذي تشــارك 
في تنظيمه بغية تقدمي كل ما يحتاج قراء 
العربية إلى معرفته من معلومات وبيانات 
عن القمر مزودة برسومات متميزة وأشكال 

ومعبرة وصور توضيحية.
يستعرض اإلصدار اجلديد بحسب البيان 
معلومات عامة عن القمر من حيث جاذبيته 
ومكوناته وكيفية تصويره ووضع مخطط 
مليله وأسرار اجلانب البعيد منه، فضال عن 

إجابات عن اسئلة تراود اجلمهور.
وتتناول املوسوعة أهم املعالم القمرية 
وهــي الفوهات الشــهيرة مثــل «تايخو» 
و«كاســيني» و«أفالطــون» و«أرســطو» 
وغيرهــا إضافة إلى البحــار القمرية مثل 
«الشدائد» و«األمواج» و«األمطار» ومعالم 

أخرى.
وتتضمــن املوســوعة معلومــات عن 
عمليات الهبوط على سطح القمر من خالل 

مشروع «أبولو» ومواقع هبوط املركبات 
فضال عن صور من األرشيف اخلفي لذلك 
املشــروع إضافة إلى لقاءات مع أهم رواد 
الفضاء الذين شاركوا في رحالت «أبولو» 
وهم آل ووردن وجيمس ايروين وتشارلز 

ديوك.
وتستعرض املوسوعة كذلك موضوعات 
عن عودة البشــر إلى القمر من خالل لقاء 
مع مدير الطيران الفضائي واالستكشاف 
الروبوتي فــي وكالة الفضــاء األوروبية 
د.ديڤيد باركر وعن «العيش على القمر» 
وكيفية بناء مســتوطنة فيــه إضافة إلى 

كيفية احلفاظ على تاريخنا الفضائي.
يذكر أنه في ٢٠ يوليو ١٩٦٩ حقق البشر 
ما كان يعتقد ســابقا أنه من «املستحيل» 
إذ هبــط رائــدا الفضــاء األميركيــان نيل 
آرمسترونغ وباز ألدرين على سطح القمر 
للمرة األولى في تاريخ البشرية مدشنني 
بذلك العصر الذهبي الستكشاف الفضاء.

وتشارك شركة التقدم العلمي للنشر في 
معرض الكويت االفتراضي للكتاب املقام 
ما بني ٢٩ نوفمبر و٢٨ ديســمبر كشريك 
اســتراتيجي مع منظــم املعرض املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون واآلداب حرصا 
منها على حتقيق أهدافها في تعزيز الثقافة 
العلمية لدى اجلمهور وترســيخ املعرفة 

العلمية السليمة لديهم.

تتزامن مع معرض الكويت االفتراضي للكتاب

١٥ طالبـًا فـي الفصـل واسـتمرار التعليـم عـن ُبعـد مع حصـص مسـجلة لضعيفـي املناعة 

نشر دراسة مرجعية كويتية عن مرضى «كورونا» بدورية أميركية: 
٣٩٪ من املصابني بال أعراض والرجال أكثر عرضة للوفاة

ثامر السليم

أعلــن نائب مديــر جامعة 
الكويت ملركز العلوم الطبية 
أ.د.عــادل احلنيان عن نشــر 
باحثــني مــن املركز لدراســة 
مرجعية عن مرضى «كورونا» 
في الكويت في دورية بلوس 
 Qون األميركيــة واملصنفــة ١
.SJR Scopus طبقا لتصنيف

وأشــار احلنيــان الــي أن 
الدراسة التي اعدها فريق بحثي 
بقيادة د.حمد ياسني وا.د.علي 
دشتي من مركز العلوم الطبية 
وبعضوية أطباء ومختصني من 
وزارة الصحة ومعهد دسمان 
للســكري، والتي شملت ٤١٧ 
مصابا بـ«كورونا» في الكويت 
مــن ضمنهــم حاالت بــال أي 
أعراض Asymptomatic، خلصت 
الى أن أعلى نسبة إصابات مت 
تسجيلها في الفئة العمرية من 
٢٠-٤٠ عامــا. ولفت احلنيان 
الى أن أعلى نسبة وفيات طبقا 
لنتائج الدراسة مت تسجيلها 
بالفئة العمرية ٧١-٨٠ ســنة، 
مشــيرا إلى أن نسبة مرضى 
كورونا الذين لم تظهر عليهم 
أي أعراض، بلغت ٣٩٪ مقابل 
٤١٪ للمرضى الذين عانوا من 

مــا بــني املســحة اإليجابيــة 
الســلبية للمرضى  واملسحة 
الذين ال يعانون من أي أعراض 
بلغت باملتوسط نحو ٢١ يوما، 
الفتا الى ان مرضى الســكري 
وارتفاع ضغط الدم وأمراض 
القلــب املصابــني بكورونــا 
كانوا أكثــر عرضة لألعراض 
الشــديدة والوفــاة، مؤكدا ان 
أغلب املضاعفات املسجلة في 
حاالت الوفــاة كانت متالزمة 
التنفســية احلادة  الضائقــة 
والسكتة القلبية وتسمم الدم 

.Sepsis

املرضى ثانوية نسبيا.
كما بينت الدراسة بأن عدد 
اخلاليــا الليمفاويــة عند كال 
املجموعتني من املرضى يكون 
متقاربا عند الدخول للعناية 
املركزة، ولكن بعد اليوم الرابع 
يبدأ العدد بالتزايد عند املرضى 
الذين ينتهي مرضهم بالتعافي. 
كما أشارت الدراسة إلى تدهور 
وظائف الكلى عند احلاالت التي 
تنتهي بالوفاة مقابل استقرار 
نســبي للمجموعــة األخــرى 
بالعناية املركزة، كما بني حتليل 
بيانات الحق لنفس الفريق بأن 
املرضى ذوي األصول اجلنوب 
آســيوية أكثر عرضة للوفاة 
بحوالي ٧ مــرات من املرضى 
العرب، وهو ما قد يشير بأن 
منط املعيشة والوعي الصحي 
بصــورة عامة قد يلعب دورا 
في تطور مرض كوفيد- ١٩.

وشدد احلنيان على أهمية 
هذه الدراسة املرجعية والتي 
ســتتيح للعلماء واملختصني 
حــول العالم من عمل مقارنة 
دقيقــة بــني املرضــى بالدول 
املختلفة والتعرف على سبل 
السيطرة على املرض وتعزيز 
نسب الشفاء بظل عدم وجود 

تطعيم حتى اآلن.

وأشار احلنيان الى متكن 
الفريــق البحثــي مــن تقدمي 
حتليــل دقيــق وقتي لســتة 
متغيــرات حيوية في مرضى 
العنايــة املركزة، حيث بينت 
وجــود فــوارق جوهرية بني 
احلاالت التــي تنتهي بالوفاة 
والتي تتعافى، منها بأن حاالت 
الوفيات عادة تسجل زيادة في 
مجموع كريات الدم البيضاء 
فوق املســتوى الطبيعي من 
وقت الدخول للعناية املركزة 
وحتــى الوفــاة بينمــا تكون 
الزيادة عند مــن يتعافى من 

ً أعدها باحثون مبركز العلوم الطبية وشملت ٤١٧ مصابا

ا.د.علي دشتيد.حمد ياسنيأ.د. عادل احلنيان

أعراض متوسطة بينما بلغت 
نســبة املرضى الذين تطلبت 
الرعايــة بالعنايــة  حالتهــم 
املركزة ٢٠٪. ووفقا للدراسة 
فقــد كان الرجال أكثر عرضة 
لإلصابة باألعراض الشديدة، 
والوفــاة مقارنــة بالنســاء، 
مشــيرا ان األعــراض األكثــر 
شــيوعا بني املرضى بصورة 
عامة كانت احلــرارة والكحة 
والتهــاب البالعيم بينما كان 
ضيق التنفس أحد أهم األسباب 

الدخول للعناية املركزة.
وبني احلنيــان بأن الفترة 

عامًا  ٢٠-٤٠ من  العمرية  الفئة  في  تسجيلها  مت  إصابات  نسبة  أعلى 
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اجلاسم: البلدية تسير بخطى ثابتة نحو 
مفهوم حضاري راٍق ونهضة تنموية كبرى

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد 
اجلاسم أن مشــروع مبنى بلدية حولي 
من املشــاريع احليوية التي سيكون لها 
األثر اإليجابي في االرتقاء مبستوى اجناز 
املعامالت للمواطن واملقيم وتطوير خدمات 

البلدية لتوفير الوقت واجلهد.
جاء ذلك خالل افتتاح الوزير اجلاسم 
أمس الثالثاء مبنى بلدية حولي الذي يقع 
في منطقة حولي على مســاحة إجمالية 
قدرها ١٠ آالف متر مربع ويتكون من تسعة 
أدوار من ضمنها الدور األرضي والسرداب، 
إضافة الى سبعة أدوار متعددة وتتواجد 
فيه جميع اإلدارات التابعة لبلدية حولي 
وتقدم كل اخلدمات التي يستطيع املواطن 
واملقيم مــن خاللها اجناز معامالته بكل 

سهولة ويسر.
وقال اجلاســم في تصريح لـ «كونا» 
عقــب اجلولــة التفقديــة ملبنــى بلدية 
حولــي ان هذا املبنى املجهز بالوســائل 
العملية احلديثــة يفتح الباب أمام حتد 
جديد إلجنــاح االعمال املناطة بالبلدية، 
وتقدمي خدماتها الكترونيا بغية تسهيل 
اجناز املعامالت وبأسرع وقت ممكن مع 
احملافظة على سالمة االجراءات لتحقيق 
نقلة نوعية رائدة في أداء البلدية حتى 
تضاف إلى الســجل املشرف في مسيرة 
بلدية الكويت «التي التزال تواجه الكثير 
من التحديات والصعاب من أجل حتقيق 

املزيد من االجنازات».
وأكــد حرصه على متابعة املشــاريع 

التي تنجزها البلدية في مختلف املجاالت 
التنموية واخلدمية والشــبابية، مشيدا 
باجلهود التي تبذلها البلدية ممثلة بقطاع 
املشاريع في هذا اجلانب حتى أصبحت 
على ارض الواقع والتي تهدف من خاللها 
الى تقدمي اخلدمــات املتكاملة للمواطن 
وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي.

وأضــاف ان «البلدية تســير بخطى 
ثابتة نحو مفهوم حضاري راق ونهضة 
تنموية كبرى بفضل اجلهود التي يبذلها 
املســؤولون واملهندســون على مختلف 
املســتويات خاصة ما اجنز من مشاريع 
للشــباب الكويتي، منها ما مت تشــغيله 
مثل مشــروع برايح سالم، ومنها ما هو 
فــي طور االفتتاح وهو مشــروع اجناز 

للمعارض الشبابية».
واكد حرصه على اســتكمال مسيرة 
اجناز املشاريع التنموية واخلدمية من 
بينها مبنــى بلدية االحمــدي، وتطوير 
واجهة اجلهراء، وحتســني اخلدمات في 
أســواق املباركيــة، حتقيقــا لتطلعــات 
املواطنــني باملزيد من األماكن الترفيهية 
وخدمات متميزة على مختلف املستويات.

وأعــرب الوزير اجلاســم عن خالص 
شــكره وتقديــره جلميع اجلهــات التي 
شــاركت في اجناز مبنــى بلدية حولي 
وفرق العمل املختلفة التي حتملت عناء 
العمل واجلهــد حتى مت االنتهاء من هذا 
املبنــى، لتنطلق اليــوم دورة العمل في 

أجواء مريحة للموظف واملراجع.

افتتح مبنى بلدية حولي: سيؤثر في رفع مستوى إجناز املعامالت

املنفوحي: استحداث قطاع جديد للنظافة
وحتويل فرق الطوارئ إلى مراقبات بالهيكل اجلديد

بداح العنزي 

أعلن مدير عام البلدية م.أحمد 
املنفوحي عن ضــم فرق الطوارئ 
فــي بلديــات احملافظــات للهيــكل 
التنظيمي اجلديد لتصبح مراقبات، 
نظــرا ألهمية عمل تلــك الفرق في 
جميع األوقات. وقال م.املنفوحي في 
تصريح للصحافيني إن هناك توجها 
لفصــل إدارات النظافة عن بلديات 
احملافظات متهيدا الستحداث قطاع 
خاص بها نظــرا ألهميتها والعمل 
الذي تقوم به وحاجتها الى مواكبة 
التطورات التي حتدث في هذا املجال.
وأكــد حــرص املســؤولني على 
تطويــر عمــل النظافة فــي البالد 
من خــالل تأهيل املوظفني وإدخال 
اآلليات احلديثة في عملية التنظيف 
سواء في املناطق أو األسواق وحتى 
الشــوارع، مشــيرا إلى أن العقود 
املقبلــة للنظافــة ســيكون فيهــا 

اختالف كبير من حيث االشتراطات 
وتخفيــض العمالة واالعتماد على 

اآلليات احلديثة.
وذكــر م.املنفوحــي أن عمليــة 
إصدار رخص التشــوين ستصدر 
قريبــا في بلديــات احملافظات بدال 

من مراجعة صاحب العالقة إلدارة 
التنظيم في املبنى الرئيســي، كما 
النظــام اإللكترونــي  أن برنامــج 
إلصدار الرخص للمســاحات ٥٠٠ 
متر مربع جاهز وأنه ســتتم إعادة 
النظر في خط سير إجراءات إصدار 
رخص التشوين لتكون متوافقة مع 
البرامــج املتطورة التي يتم العمل 
على جتهيزها. وأكد املنفوحي العمل 
لتحسني اخلدمات املقدمة للمواطنني 
إلكترونيا وكذلك البرامج التي تعمل 
عليها جميع القطاعات، مشيرا إلى 
انه تتم حاليا زيادة حجم السيرفرات 
لتستوعب الكم الكبير من املعامالت 
اليومية وتقوية ســرعتها لسرعة 

إجناز املعامالت.
وأكد حرص جميع اجلهات في 
البالد على تطبيق كافة االشتراطات 
الصحيــة واتخــاذ كل اإلجــراءات 
الوقائيــة اســتعدادا  االحترازيــة 
لالنتخابات البرملانية ٢٠٢٠ والتي 

ستجرى يوم السبت املقبل، مشيرا 
إلــى أن هذه االنتخابات جترى في 
ظــرف اســتثنائي بســبب جائحة 
«كورونا» وتتطلب اتخاذ املزيد من 
االحتياطات الصحية وذلك حرصا 

على سالمة اجلميع.
واشار إلى أن جلنة االشتراطات 
الصحية املشّكلة من وزارة الصحة 
أكدت أن نسبة االلتزام في املجمعات 
التجارية واألسواق العامة في تطبيق 
الشروط الصحية وصلت إلى نحو 
٩٠٪ وهو ما انعكس على تخفيض 
عــدد املصابــني، مشــيدا باجلهود 
املشــتركة من املواطنني واملقيمني 
واجلهات املعنية املختلفة من أجل 

احملافظة على الصحة العامة.
الــى أن «الكشــتات»  واشــار 
للمواطنــني واملقيمــني مســموح 
بهــا ولكن شــريطة التزام اجلميع 
باحملافظة على النظافة العامة وعدم 

تدمير البيئة.

أكد التزام املواطنني واملقيمني باالشتراطات الصحية بنسبة ٩٠٪

م.أحمد املنفوحي

«الفروانية» أجلت بحث حتويل ق٥ بخيطان إلى «االستثماري»
أجلــت لجنــة الفروانيــة فــي 
المجلس البلدي خــالل اجتماعها 
أمس برئاسة محمد الرقيب االقتراح 
المقدم منه بشأن إنشاء جسر مشاة 
أمام المعهد التطبيقي بالعارضية، 
وذلك لدعوة الهيئة العامة للزراعة.
وقــال الرقيب إن اللجنة أجلت 
بحــث الطلب المقــدم من صاحب 
العالقــة بشــأن تحويــل قطعة ٥ 
بخيطــان إلى اســتثماري تجاري 
وكذلك الطلب المقدم من مجموعة 
من سكان منطقة خيطان بخصوص 
بيوت قطعــة (١٠) وذلــك لدعوة 
صاحب العالقة ومختار المنطقة.

واضاف أن اللجنة وافقت على 
الطلب المقدم من وزارة الكهرباء 

األندلس بأبعاد (٦٠م و٥٠م).
كما أجلت اللجنة بحث الكتاب 
المقدم من صاحب العالقة بشــأن 

إنشــاء شــارع ١/٢٠٢٠ خدمــات 
بمنـــطقة صبــاح الناصــر قطعة 
رقم (٥) بجانب المنازل من الجهة 
الغربية حتى مواقف صالة (سـهـو 
الـمـطـيـــري) وذلــك لحين دعوة 

صـاحب العالقة.
كمــا تمت الموافقة على الطلب 
المقدم مــن وزارة الكهرباء والماء 
بشأن تخصيص وتثبيت وتسليم 
موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية 
بمنطقة الرقعي، كذلك الموافقة على 
الطلــب المقدم من وزارة الكهرباء 
والماء بشــأن تخصيص وتثبيت 
وتسليم موقع إلنشاء محطة تحويل 
كهرباء رئيسية في منطقة جنوب 

العارضية.

محمد الرقيب خالل ترؤسه اجتماع اللجنة

والمــاء بشــأن تخصيــص موقع 
إلنشــاء محطــة تحويــل كهرباء 
رئيســية جهــد ١٣٢/٢١ في منطقة 

إصدار رخص التشوين قريبًا من بلديات احملافظات بدًال من إدارة التنظيم
السماح بالكشتات شريطة احملافظة على النظافة العامة وعدم تدمير البيئة

م. وليد اجلاسم وم. أحمد املنفوحي لدى افتتاح مبنى بلدية حولي
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بداية حدثنا عن اخلطة 
املستقبلية للجمعية الكويتية 

حلماية املستهلك؟
٭ لعل من أبرز ســمات هذه 
اخلطــة هــي االســتفادة من 
وسائل التكنولوجيا املتطورة 
التــي تفيــد املســتهلك فيما 
يخــص التوعيــة والتثقيف 
وداللة املستهلك على األسعار 
املناسبة للســلع واملنتجات 
في األســواق احمللية. وجار 
حاليــا العمــل علــى إنشــاء 
موقــع إلكترونــي للجمعية 
الســتقبال  و«أبلكيشــن» 
آراء املســتهلكني وشكاواهم 
اجلهــات  مــع  ومتابعتهــا 
املختصــة وكذلــك متابعــة 
األســعار. وســيتضمن هذا 
املوقــع اإللكترونــي مســحًا 
ألسعار السلع واملنتجات، كما 
ســيتضمن دراسات للسوق 

احمللي.

وما عدد أعضائها، ومتى مت 
إشهارها؟

٭ اجلمعية الكويتية حلماية 
املستهلك مت إشهارها في أواخر 
العام املاضــي ٢٠١٩، ونظرا 
للظروف التي مرت بها دول 
العالــم وكذلك الكويت جراء 
جائحة «كورونا» فقد تعثر 
العمل الفعلي للجمعية، ولكن 
خالل الفترة املقبلة سيعود 
نشــاط اجلمعية وسيستمر 

عملها بشكل واضح.
إدارة  ملجلــس  وبالنســبة 
اجلمعيــة فهو يتكون من ١٢ 
عضوا، ومن املالحظ وجود 
تفاعل كبير من قبل املستهلكني 
جتــاه أداء اجلمعيــة، ولدى 
اجلمعية خطة مستقبلية جار 

العمل على تنفيذها.
ارتفاع األسعار

هل هناك معوقات تواجه عمل 
اجلمعية؟

٭ بالتأكيــد، هنــاك بعــض 
املعوقــات، فاجلمعية تهتم 
للســوق  دراســات  بعمــل 
احمللــي وتقــدم معلومــات 
تفيد املستهلكني فيما يخص 
األســعار وغيرهــا، ومــن 
املشكالت التي واجهتنا خالل 
الفتــرة األخيــرة مالحظتنا 
وجــود تفــاوت بني أســعار 
اخلضــراوات في اجلمعيات 
التعاونيــة، وكذلــك وجود 
فجــوة كبيرة في األســعار 
بني املصــادر ومنافذ البيع، 
وقــد تواصلنا مــع اجلهات 
املعنيــة واملختصــة بهــذا 
الشــأن، ولكن دون جدوى، 
وفي النهاية يضطر املستهلك 
ألن يشتري اخلضار بأسعار 
مرتفعة بشــكل غير حقيقي 
ومصطنع. فهل على املستهلك 
أن يشتري من شبرة اخلضار 
مباشرة وبشكل يومي حتى 
يحصل على السعر املناسب 
أو املخفــض؟ فاخلضراوات 
مــن الســلع التــي يحتاجها 
املســتهلكون بشــكل يومي، 
فهذه املشــكلة نعانــي منها 
ونناشــد اجلهات املعنية ان 
تضع حلوال الرتفاع أسعار 

اخلضراوات.
ونتمنى من اجلهات املعنية 
ونحــن  معنــا،  التعــاون 
مستعدون ألن مندهم بخبراتنا 
ملصلحــة املســتهلكني، كمــا 
نتمنى تشكيل جلنة محايدة 
تهدف إلصالح مواطن القصور 
واخللل في القطاع التعاوني.

مشاكل مستمرة

لكن اجلهات املعنية تتدخل 

لديهــا تقــوم ببيــع الزيوت 
بأسعار مرتفعة جدا مقارنة 

باحملالت األخرى.
أهداف التعاونيات

مباذا تنصح مجالس إدارات 
اجلمعيات التعاونية؟

إدارات  ٭ هنــاك مجالــس 
جمعيــات تعاونيــة هدفهم 
األساســي املصلحــة العامة 
ويحرصــون علــى حتقيــق 
التعاونــي لســكان  الهــدف 
بعــض  ولكــن  املناطــق، 
اجلمعيــات أصبــح هدفهــا 
حتقيق املكاسب الشخصية 
والفوائــد الذاتيــة بعيدا عن 
مصلحة املســاهمني وسكان 
املنطقة واملستهلكني عموما. 
وأنصح اجلمعيات التعاونية 
أن يكــون هدفهــا حتقيــق 
العــام، فاحلركــة  الصالــح 
التعاونية في الكويت مشهود 
لها عامليا مبا تقدمه من أسعار 
مناسبة وخدمات اجتماعية 
للمســتهلكني واملناطق التي 

تتواجد فيها.

حدثنا عن دور اجلمعية 
الكويتية حلماية املستهلك 

والهدف من إنشائها؟
٭ دور اجلمعيــة يتمثل في 
إشراك املستهلكني في عملية 
الرقابة على السلع واخلدمات 
ودور اجلمعيــة يتمثل فيما 

يلي:
- حق مباشرة الدعاوى التي 
تتعلق مبصالح املستهلكني أو 

التدخل فيها.
- توعية املستهلك بحقوقه، 
وذلــك مــن خــالل إصــدار 
الندوات  املطبوعات، وعقــد 
وغيرها، والتعاون مع وسائل 

اإلعالن املختلفة.
- عمل مسح ومقارنة ألسعار 
وجودة املنتجات والتأكد من 
صحة البيانات اخلاصة بها 
والتي حتدد محتواها وإبالغ 
األجهزة املعنية مبا يقع من 

مخالفات في هذا الشأن.
- تقــدمي معلومات للجهات 
احلكوميــة املختصــة عــن 
املشــاكل املتعلقــة بحقــوق 
ومصالح املستهلكني وتقدمي 

مقترحات لعالجها.
- تلقي شكاوى املستهلكني 
والتحقق من جديتها ورفعها 
املختصــة  اجلهــات  الــى 
ومتابعتها حتى إزالة أسبابها.

معاونة املستهلكني الذين وقع 
عليهم ضرر من جراء استخدام 
أو شراء سلعة أو تلقي خدمة 
في تقدمي الشكاوى للجهات 

اللجنــة  املختصــة ومنهــا 
الوطنية حلماية املســتهلك 
واتخاذ اإلجراءات القانونية 
حلماية حقوقهم ومصاحلهم.

هل تتعاون اجلمعية مع 
اجلهات احلكومية املعنية؟

٭ مجلــس إدارة اجلمعيــة 
على أمت االستعداد للتعاون 
مــع اجلهات ذات الصلة مثل 
وزارة التجــارة والصناعــة 
ووزارة الشــؤون واجلهــات 
املعنية األخرى ملا فيه صالح 
املســتهلكني، وكلمــا كانــت 
اجلهود متكاملة وبناءة كانت 

النتائج أكثر إيجابية.

العقار السكني

هل من كلمة أخيرة؟
٭ أود التحــدث عن أســعار 
العقار الســكني في الكويت، 
هــذا العقــار شــهد ارتفاعــا 
فأصحــاب  كبيــر،  بشــكل 
الرواتــب الكبيرة في الدولة 
من املواطنني ال يستطيعون 
شراء بيوت وأقل سعر أرض 
٤٠٠ ألف دينار، والتمويل من 
البنوك ٧٠ ألف دينار قد يصل 
إلى ١٤٠ ألف دينار وهذا املبلغ 

غير كاف لشراء أرض.
التــي وضعتهــا  واحللــول 
احلكومة كفــرض الضريبة 
على األراضي الفضاء فكانت 
١٠ دنانير على كل متر، ووزارة 
املالية حتــى اآلن تعاني من 
حتصيل هذه الرســوم، فمن 
األفضل تغيير القانون ليكون 
شــكل الضريبــة تصاعديــا 
لتكون هناك زيادة ٥ دنانير 

لكل متر عن كل سنة.
ورسوم التســجيل العقاري 
حاليا نصف في املائة، ونتمنى 
أن يكــون ١٪، على أن تكون 
التســجيل للبيــت  رســوم 
األول مجاني والبيت الثاني 
١٪ والبيت الثاني ٢٪ وهكذا 
بشكل تصاعدي لكل بيت ١٪ 
كضريبة تدفع في حال مت بيع 
البيت وهذا يحد من املضاربة 
في العقار. كذلك من احللول 
املقترحــة حتريــر األراضي 
احلالية املوجودة لدى الدولة، 
فهذه األراضي بنيتها التحتية 
جاهزة ولكن غير مبنية، ففي 
حال مت إعطاؤها ملطور عقاري 
لبنائها خالل ٥ سنوات أو أقل 
على أال يزيد سعر البيت على 
١٠٠ ألــف دينار على ســبيل 
املثــال فنكون بهــذه احلالة 
وجدنا حلوال الرتفاع أسعار 

األراضي السكنية.

أكد في حوار مع «األنباء» أن اجلمعية مستعدة للتعاون

(زين عالم) خالد السبيعي متحدثا للزميل عاطف رمضان  

وتقوم أحيانا بحل مجالس 
إدارات اجلمعيات التعاونية 

املخالفة؟
٭ هذا صحيح، تقوم اجلهات 
املعنيــة بحل وعــزل بعض 
مجالــس إدارات اجلمعيــات 
عليهــا  التــي  التعاونيــة 
مخالفــات،  أو  مالحظــات 
ولكن املشاكل ال تزال قائمة، 
املــدان يذهــب  فالشــخص 
إلى بيتــه مــن دون عقوبة، 
واملشكالت تستمر واملستهلك 
هومن يدفع الثمن في معظم 

األحيان.
مهرجانات وعروض

وكيف ترى أهمية العروض 
الترويجية واملهرجانات 
التسويقية للمستهلكني؟

٭ تعتبر العروض الترويجية 
واملهرجانات التسويقية التي 
تقيمها الشركات أو اجلمعيات 
التعاونية أو األسواق املوازية 
لصالح املستهلكني، وأنصح 
النــاس بشــراء احتياجاتهم 
العــروض  فتــرات  خــالل 
واملهرجانــات  الترويجيــة 
التســويقية، خاصــة مــن 
التعاونيــة ألن  اجلمعيــات 
بعض اجلمعيــات في األيام 
العادية تكون أسعار منتجاتها 
مرتفعــة مقارنة بغيرها من 
اجلمعيات األخرى أو األسواق 
املوازية، حيث تتراوح نسبة 
ارتفاع أسعارها بني ٢٠ و٢٥٪.

وملاذا هذا االرتفاع الكبير 
رغم أننا نتحدث عن 
اجلمعيات التعاونية؟

٭ أعتقد أن من أسباب ارتفاع 
أسعار املنتجات هو حصول 
هذه اجلمعيات على البضاعة 
املجانية من الشــركات التي 
تــورد لها، هذا باإلضافة إلى 
إيجــارات األرفــف،  أســعار 
التاجر برفع  وبالتالي يقوم 
ســعر منتجه ليستفيد أكثر 
وليعوض ما يدفعه، وبالنهاية 
فإن املستهلك يتحمل كل هذه 
املصروفات ويشتري السلعة 
بأسعار مرتفعة. وحقيقة إن 
البضائــع املجانية ليس لها 
ســند قانونــي، فاجلمعيات 
التعاونيــة أنشــئت لهــدف 
تعاونــي ومن دورهــا البيع 
بالســعر املناســب وتقــدمي 
اخلدمــة واجلــودة ألهالــي 
املناطــق، والقانــون حــدد 
للجمعية حتقيق هامش ربح 
بنسبة ١٠٪، وبعض اجلمعيات 
التعاونية ال تلتزم بذلك ومثال 
علــى ذلك أن فروع البنشــر 

البضاعة املجانية التي حتصل عليها التعاونيات ليس لها سند قانوني وترفع األسعار
فروع البنشر لدى بعض اجلمعيات التعاونية تقوم ببيع الزيوت بأسعار مرتفعة جدًا

نناشد اجلهات املعنية أن تضع حلوًال الرتفاع أسعار اخلضراوات في األسواق احمللية
دور اجلمعية هو رفع مشكالت املستهلكني للجهات املعنية وتقدمي مقترحات عالجها

السبيعي: موقع إلكتروني لـ«حماية املستهلك» 
للتوعية بأسعار السلع واملنتجات في األسواق

عاطف رمضان

كشــف رئيس اجلمعية الكويتية حلماية املستهلك خالد محمد 
الســبيعي عن خطة مســتقبلية للجمعية جار تنفيذها، ومن أبرز 
سماتها االســتفادة من وســائل التكنولوجيا املتطورة التي تفيد 
املســتهلك في التوعية والتثقيف وبيان األســعار املناسبة للسلع 
واملنتجات في األسواق احمللية. وعن أسعار اخلضار قال السبيعي 
ان هناك تفاوتا في أسعارها سواء بني املصدر ومنافذ البيع أو بني 
اجلمعيات التعاونية، مشــيرا إلى أنهم تواصلوا مع اجلهات املعنية 
بهذا الشــأن ولكن دون جدوى، الفتا إلى أن اجلمعية مســتعدة 
للتعاون مع اجلهات املعنية ملا يعود بالنهاية لصالح املســتهلكني. 
ونوه الســبيعي إلى أن أسعار منتجات بعض اجلمعيات التعاونية 
مرتفعة مقارنة بغيرها من األســواق املوازية بنسب تتراوح ما بني 
٢٠ و٢٥٪، مشيدا بالعروض املجانية واملهرجانات التسويقية التي 
تقيمها بعض الشــركات والتعاونيات ألنها من صالح املستهلكني. 
وقال إن البضاعة املجانية التي حتصل عليها اجلمعيات التعاونية 
ليس لها سند قانوني وأنها إحدى أسباب ارتفاع األسعار. وأوضح 
ان دور اجلمعية يتمثل في إشــراك املستهلكني في عملية الرقابة 
على السلع واخلدمات وحق مباشرة الدعاوى التي تتعلق مبصاحلهم 
أو التدخل فيها، وتوعية املستهلك بحقوقه. وفيما يلي التفاصيل:

بعض اجلمعيات التعاونية ترفع أسعار منتجاتها 
بنسبة ٢٥٪ مقارنة بغيرها من منافذ البيع

ملشاهدة الڤيديو

«السكنية» تتسلم مبدئيًا ٤٦٢ بيتًا في «من باع بيته»
نشــرته  ملــا  تأكيــدا 
«األنباء» بشــأن اســتالم 
مشــروع شــرق تيمــاء 
اإلسكاني، أعلنت املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية عن 
االستالم االبتدائي اجلزئي 
لـ ٤٦٢ بيتا، ضمن مشروع 
إنشاء وإجناز وصيانة عدد 
(٥٠٩) بيوت وأعمال الطرق 
وشــبكات البنية التحتية 
ومواقف السيارات واملباني 
العامة ومحطات الكهرباء 
الفرعية مبشــروع شرق 

تيماء.
وأوضحــت املؤسســة 
أنها بصدد القيام باملعاينة 
املوقعية لألعمال من قبل 
اللجنة املشكلة لالستالم 
االبتدائــي اجلزئــي قبــل 
التسليم الفعلي لألعمال.

جدير بالذكر أن مشروع 
شــرق تيماء واملخصص 

ســبق من باع بيته وقام 
بسداد كامل قيمة القرض 

املستحق لبنك االئتمان.
وتبلــغ مســاحة أرض 
البيــت ٣٠٠ متــر مربــع 

ومساحة البناء ٤٢٥ مترا 
مربعا وقد مت تصميم البيت 
من طابقني بحيث يوفر ذات 
االحتياجــات املتوفرة في 

البيت احلكومي.

يقع في «شرق تيماء» واللجنة ستقوم باملعاينة املوقعية لألعمال قبل التسليم الفعلي

عدد من املنازل املنفذة

للفئات احملددة واملخاطبة 
بأحــكام القانون رقم (٢) 
لسنة ١٩٩٥ بتعديل بعض 
أحــكام القانون رقم (٤٧) 
لســنة ١٩٩٣ وهم فئة من 

٣٩٠ مليون دينار إلجناز محطة  الصرف بـ «املطالع»

«الكهرباء» و«الصحة» تنّسقان للتأكد من إيصال التيار 
إلى املراكز املخصصة للتطعيم من «كوفيد - ١٩»

فرج ناصر

كشــف مصــدر مســؤول 
بوزارة األشغال، عن ان مشروع 
محطة الصرف الصحي ملدينة 
املطالع الســكنية في مرحلة 
الترســية، مضيفــا أن تكلفة 

املشروع التقديرية تبلغ ٣٩٠ 
مليــون دينار تشــمل جميع 

األعمال الكاملة للمحطة.
وقــال املصدر: مت إرســال 
املستندات والوثائق اخلاصة 
باحملطة الــى اجلهاز املركزي 
املركزيــة،  للمناقصــات 

الفتــا إلى أن شــركات عاملية 
ومكاتــب هندســية محليــة 
تقدمت بعطاءاتها. من جانب 
آخر، أكد مصدر مســؤول أن 
الوزارة أصدرت قرارا بنقل ١٢٥ 
موظفا الى وظائف في إدارات 
وقطاعــات مختلفة بناء على 

طلب وتوصيات مــن ديوان 
املدنية وذلك للتمتع  اخلدمة 
باملزايــا والبــدالت اخلاصــة 
بهــم. وأوضح املصــدر أن الـ 
١٢٥ موظفا يشغلون وظائف 
محاسبني وقانونيني وسجالت 

في إدارات الوزارة املختلفة.

دارين العلي

علـــمــــــت «األنبــــاء» 
مــن مصــادر مطلعــة أن 
اجتماعــات تعقــد حاليــا 
بــني وزارة الكهربــاء واملاء 
ووزارة الصحة للتنســيق 
إليصال التيار للمواقع التي 

ستستخدم كمراكز للتطعيم 
املرتقب من ڤيروس كورونا. 
وقالت املصادر إن وزارة 
الصحة طلبت من «الكهرباء» 
إيصال التيــار والتأكد من 
وصــول اخلدمــة لعدد من 
املراكــز قبل بدايــة فبراير 
املقبل في إطــار التحضير 

الستقبال املواطنني.
وأوضحت املصــادر أن 
جاهــزة  الكهربــاء  وزارة 
التيــار للمراكــز  إليصــال 
اجلديدة التي سيتم حتديدها، 
كما أنها جاهزة لوضع جميع 
إمكاناتها بتزويد تلك املراكز 
املخصصة للتطعيم مبولدات 

ديزل للتعامل مع أي طارئ 
في حال وقوعه. 

ولفتــت إلى أنه ســيتم 
التعميم على فرق الطوارئ 
للتفتيش الدوري على املراكز 
للتأكد من استمرارية وصول 
التيار إليهــا خالل عمليات 

التطعيم.

نقل ١٢٥ محاسباً وقانونياً في «األشغال»

«الشؤون» تعتمد الهيئة اإلدارية لـ «تعاونية اجلليب»

محمد راتب

اعتمدت وزارة الشــؤون 
الهيئة اإلدارية جلمعية جليب 
الشيوخ التعاونية لعام ٢٠٢٠ 
بحضور ممثلها مشــعل بن 
ضمنــه على النحــو التالي: 
ثامــر ردن املطيري رئيســا 
ملجلس اإلدارة، ومشعل مطلق 
املطيري نائبا، وفيصل حمد 
املطيري أمينا للسر، ومشعل 
خليف البواب أمينا للصندوق، 
وخالد قطيم املطيري رئيس 
جلنــة املشــتريات، وخالــد 
السهيل رئيس جلنة الشؤون 
املاليــة واإلداريــة وأعضــاء 
مجلس اإلدارة كل من عبداهللا 
إسماعيل العنزي وهزاع شطي 
املطيــري وعــوض عبداهللا 

املهمل.
وبهــذه املناســبة، شــكر 
رئيس جمعية جليب الشيوخ 
التعاونية ثامر ردن املطيري 
أعضاء مجلــس اإلدارة على 
انتخابه رئيسًا ملجلس اإلدارة 

التعاونيات األخرى من ناحية 
كثافة العمالــة باملنطقة، لذا 
ســيكون من ضمــن اهتمام 
تنظيــم  اإلدارة  مجلــس 
املهرجانات والعروضات التي 
تالمــس هذه الفئة، والشــك 
سيعمل مجلس اإلدارة أيضا 
على تشغيل السوق املركزي 
وكل الفروع بطاقتها الكاملة 

وذلك خلدمة الرواد.

وقــال ان أبــواب مجلس 
اإلدارة مفتوحــة للجميــع 
دون اســتثناء حيث لم نأت 
لعضوية مجلــس اإلدارة إال 
خلدمــة املســاهمني وقاطني 
الشــيوخ  جليــب  منطقــة 
واحلساوي، كما سيتم تفعيل 
التواصل االجتماعي التابعة 
للجمعية وذلك للتواصل مع 

اجلمعية.

ثامر املطيري وأعضاء مجلس اإلدارة اجلديد جلمعية جليب الشيوخ التعاونية

ونأمل أن نكون عند حســن 
ظنهــم، مؤكــدا أن مجلــس 
اإلدارة ســيعمل علــى وضع 
استراتيجية شاملة تهدف في 
النهوض باملركز املالي وتنويع 
اخلدمات للمساهمني وأهالي 

املنطقة.
أن  املطيــري  وأوضــح 
جمعيــة جليــب الشــيوخ 
التعاونيــة تختلف عن باقي 

املطيري: سنعمل على وضع إستراتيجية شاملة تهدف إلى النهوض باملركز املالي

«أمانة األوقاف» تشارك في معرض الكويت للكتاب
ليلى الشافعي

أعلنــت األمانــة العامــة 
لألوقــاف مشــاركتها فــي 
معرض الكويت للكتاب في 
دورته اخلامسة واألربعني، 
الــذي يقــام وفــق النظــام 
االفتراضــي (عــن بعد) في 
الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى 
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠، وينظمه 
الوطنــي للثقافة  املجلــس 
والفنون واآلداب بالكويت، 
برعاية وشراكة استراتيجية 
من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، ومبشاركة أكثر من 
٦٠ دار نشر وأكثر من ٤٤٠٠ 
عنوان لكتب صادرة عن دور 
نشر كويتية وعربية وعاملية 
قابلــة للزيــادة. وحتــرص 
األمانة العامة لألوقاف على 
هــذه املشــاركة الســتمرار 
التواصل مع جمهور الباحثني 
واملتخصصــني واملهتمــني 

بقطاع الوقف والعمل اخليري 
والتطوعي من خالل عرض 
إصدارات ومطبوعات األمانة 
العامة لألوقاف بكل أنواعها 
وأشــكالها في هذا املعرض 
اإللكترونــي االفتراضي من 
خالل منصة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي اإللكترونية، 
عــدد  يتجــاوز  والتــي 
مســتخدميها نصف مليون 
مستخدم، وميكنها استيعاب 
أي عدد من الكتب. وتشارك 
األمانة العامة لألوقاف في هذا 
املعرض بعدد من اإلصدارات 
يقــارب ١٢٤ مطبوعا كجزء 
من إصداراتها الفعلية على 
مدار مسيرتها لتوفير أكبر 
استفادة للقراء والباحثني مع 
توفير طريقــة للتواصل ال 
تنقطع، مما يؤكد أهمية هذه 
املنصات الرقمية االفتراضية 
في نشــر الثقافــة الوقفية 

أحد إصدارات «أمانة األوقاف»مستقبال.
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مشاركون في «نبراس»: ضرورة تغيير
النظام االنتخابي احلالي وإصالح إدارة الدولة

آالء خليفة

عقــدت جلنــة نبــراس 
الوطني  التابعــة لالحتــاد 
الكويــت - فــرع  لطلبــة 
الواليات املتحدة األميركية، 
ثالث حلقاتها النقاشية التي 
تنظمها تزامنا مع االستعداد 
النتخابات مجلس األمة في 
الكويت والتي ستعقد يوم 

السبت املقبل ٥ اجلاري.
وقد اســتضافت احللقة 
الثالثة مرشح الدائرة الثانية 
عمــر الطبطبائي ومرشــح 
الدائرة الثالثة مهلهل املضف 
والناشــط السياسي خالد 
الفضالة وناقشت موضوع 

«النظام االنتخابي».
في البداية، قال مرشــح 
عمــر  الثانيــة  الدائــرة 
الطبطبائي إن هناك العديد 
من احلمالت التي مت تنظيمها 
لتعديل الدوائر االنتخابية 
ومنهــا حملــة (نبيهــا ٥)، 
مجموعــة  إلــى  مشــيرا 
«كويتيــون» التــي نظمت 
أول حملة للمطالبة بتعديل 
الدوائــر االنتخابية بنظام 
األربعة أصــوات واخلمس 
دوائر، ومن ثم ظهرت حملة 
«نبيهــا ٥» وكانــت هنــاك 
جماعات ضغــط رضخ لها 
نواب مجلس األمة، موضحا 
أننا نفتقد اليوم لوجود مثل 
تلك اجلماعات في الشــارع 
الكويتي والتي  السياســي 
من بينها مؤسسات املجتمع 
املدني التــي يعتبر دورها 
اليوم «شــبه معدوم إال من 

رحم ربي».
الطبطبائي أهمية  وأكد 
تعــاون اجلميع وتشــكيل 
جماعــات ضاغطــة تترجم 
مطالبها داخل قاعة عبداهللا 
الســالم، موضحا ان هناك 
نوابا صادقني يعملون من 
أجــل هذا األمــر ليس فقط 
لتعديل الدوائر االنتخابية 
وإمنــا بقوانــني كثيــرة مت 

تقدميها.
أهميــة  علــى  وشــدد 
النواب  التنســيق إليصال 
الكفــؤ للجان، مشــيرا الى 
البعــض يســتخدمون  أن 
اللوائح الداخلية لوأد مثل 
هذه القوانني ألنهم يريدون 
الوضع يستمر كما هو عليه 
ويريدون التحكم في املشهد 

السياسي.
وقــال إن محاربــة ذلك 
الوضــع ليــس مــن خالل 
اإلعالم وليس بالشــعارات 
وليس بالكلمات داخل قاعة 
عبداهللا السالم، إمنا بالعمل 
والضغط إلقرار تلك القوانني 

هناك سوء في االدارة العامة 
للدولة وذلــك بعدم وجود 
الشخص املناسب في املكان 
املناسب، موضحا أن لدينا 
عدم استغالل للموارد املالية 
بالشكل األمثل ويتم استخدام 
املــوارد املالية فــي تصفية 
اخلصوم السياســيني وفي 
كسب الوالءات وشراء الذمم 
وشراء اإلعالم الفاسد وهدر 
املال العام لتحقيق مكاسب 
لبعض املتنفذين، مؤكدا انه 
ميكن إصالح تلك األوضاع 
الرديئة في حال كانت هناك 
رغبة حقيقية من احلكومة 

إلصالح أحوال البلد.
وأكد املضف انه ال توجد 
دميوقراطية حقيقية من دون 
وجود أحزاب سياســية او 
جماعات او هيئات سياسية 
متــارس العمل السياســي 
ولكن نحــن بحاجة إلقرار 
قانون ينظم العمل السياسي 
فــي الكويت حيــث ان تلك 
واجلماعــات  االحــزاب 
السياسية ينظم  والهيئات 
عملهــا بقانــون وتكــون 
خاضعة لرقابة القضاء كما 
هو متبع فــي جميع الدول 

املتقدمة.
وأشــار الى أن الدستور 
الكويتي يعزز هذا املفهوم 
مبينــا انــه بالعــودة الــى 
محاضر املجلس التأسيسي 
وباألخص جلنة الدســتور 
سنجد انهم كانوا يشددون 
على ان النظام البرملاني هو 
من يجب أن يتسيد احلياة 

السياسية في الكويت. 
وطالب املضف بضرورة 
تغييــر النظــام االنتخابي 
وتطويــره الى نظام أفضل 
من أجل حتســني مخرجات 
االنتخابــات حتــى تكــون 
لدينا إرادة شعبية حقيقية 
وبيئة انتخابية جيدة تعطي 
للناخب خيارات أن يختار 
الشخص األصلح القادر على 
متثيله بالشكل اجليد داخل 

مجلس األمة.
من جانبه، ذكر الناشط 
السياسي خالد الفضالة أن 

هناك أمورا تقاس بنتائجها 
ومــن خــالل النتائج ميكن 
احلكــم علــى أصــل تلــك 
األمور، متسائال: هل واقعنا 
السياسي اليوم أصبح أفضل 
مما كنا عليــه وفق النظام 

االنتخابي السابق؟
وتابع: بغض النظر عن 
رأينــا حــول نظــام األربع 
أصــوات واخلمــس دوائر 
الذي كان يشوبه الكثير من 
الشوائب ولكن عندما نرى 
نتائج اليوم نرى أن هناك 
زيادة في القبلية والطائفية 
والعنصرية والفئوية، فضال 
عن أن معظم املخرجات كانت 
سيئة ومت اتهامهم بقضايا 

فساد. 
ولفت الى زيادة قضايا 
الفســاد بشــكل عــام فــي 
اآلونــة األخيــرة كمــا أن 
دميومة احلياة السياســية 
واالقتصادية واالجتماعية 
أصبحت في انحدار مستمر، 
فضال عن أن اخلدمات العامة 
مثــل الصحــة والتعليــم 
واإلسكان كذلك في انحدار.

انه  الى  الفضالة  وأشار 
ال يوجــد نظــام انتخابــي 
شــبيه لنظامنا االنتخابي 
في أي دولة من دول العالم 
أجمــع، معربــًا عن أســفه 
الدســتورية  بــأن احملكمة 
فــي حيثيات حكمها أعطت 
املشروعية القضائية لنظام 
الصوت الواحد كونها ذكرت 
في حيثيــات احلكم أن هذا 
النظام هو األمثل ومعمول 
به في أعرق الدميقراطيات 

في العالم.
وأشــار إلى انه ال يوجد 
اي نظــام دميوقراطــي في 
العالم على مدار الـ ١٠٠ سنة 
املاضية يتبع نظاما انتخابيا 

نفس املتبع في الكويت.
وزاد: هــذا النظــام مــن 
األنظمــة التــي تســهم في 
تخريب املجتمــع واحلياة 
السياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعية في الدولة.

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

خالد الفضالةعمر الطبطبائي مهلهل املضف

أو إيصالها للتصويت حتى 
يرى أهل الكويت من صّوت 
مــع القانــون ومــن صّوت 
ضده ولكنهم ال يريدون أن 
تخرج من اللجنة التشريعية 
وتصل إلى اللجنة املختصة.

وأشار الطبطبائي إلى أن 
اللجان املهمــة التي تعتبر 
مطبخ القوانني تدعم نوعية 
معينــة مــن النــواب، وهم 
النواب الذين يقولون (سمعا 

وطاعة). 
وأضــاف: ال نحتاج إلى 
أينشــتاين حتــى نعلم أن 
الالئحــة الداخليــة ملجلس 
األمة هي مقبــرة القوانني، 
مشيراً إلى أنهم قدموا العديد 
مــن القوانــني خــالل دور 
االنعقــاد ومن أهمها قانون 
تغييــر النظــام االنتخابي 
عــام ٢٠١٧، إال انــه في دور 
االنعقــاد األخير اكتشــفنا 
أن هنــاك الكثير من األمور 
التــي حتتــاج الــى تعديل 
داخل البرملان الكويتي أهمها 
الالئحة الداخلية كونها هي 

من توقف كل القوانني. 
بدوره، أوضح مرشــح 
الدائرة الثالثة مهلهل املضف 
أنه بعد مرور ٨ سنوات من 
العمل بالنظــام االنتخابي 
احلالــي ومــرور أكثــر من 
مجلس أمة الحظنا أن هناك 
ســلبيات عدة ظهرت على 
الساحة السياسية وانعكست 
بشكل سلبي على املجتمع 

الكويتي.
وأشــار املضــف الى أن 
الفئــوي والقبلي  اخلطاب 
والطائفي والعنصري يتجذر 
أكثر من السابق مبا يسبب 
نوعا من االحتقان االجتماعي 
وقــد يكون هــذا من صالح 
أي ســلطة سياسية فاسدة 
بأن تواجه مجتمعا ضعيفا.
بــأن  املضــف  وأفــاد 
احلكومة في سبيل إرضاء 
نائب معني وكســب رضاه 
تقوم بتحقيق رغباته والتي 
تكون فــي معظمها جتاوزا 

على القانون.
وأشــار املضــف إلى أن 

مرشح الدائرة اخلامسة النائب السابق حمود احلمدان

حمود احلمدان: سأكون من أوائل الداعمني 
لقضايا الشباب وحمل همومهم

القطــاع  مســاهماتهم فــي 
اخلــاص وتطويــره، مبينا 
ان ذلــك ينمــي اعتمادهــم 
على نفسهم وابتعادهم عن 
العمــل الروتيني احلكومي 
ومشــاركتهم فــي التنميــة 
الشــاملة بحيــث يكون لهم 
في العمل التجاري اخلاص.

وأوضــح انــه ســيكون 
من أوائــل الداعمني لقضايا 
الشباب وحمل همومهم حتى 
يتــم حــل واجتيــاز جميع 
مشاكلهم، مســتدركًا بقوله 
إنه كان حريصا على معاينة 
طموحاتهــم وقضاياهم عن 
قرب من خــالل النزول إلى 

الشارع واالستماع إليهم.
وشــدد علــى ضــرورة 
الشــباب  أعــداد  تخفيــض 
املنتظريــن للوظائــف فــي 
ديوان اخلدمة املدنية بهدف 
توفيــر حيــاة كرميــة لهم، 
إضافــة الى توفير الســكن 
املناسب لهم من خالل توفير 
املــدن اإلســكانية اجلديدة 

وعدم إرهاقهم باإليجارات.

هيكلة صندوق املشروعات 
مبــا يتماشــى مع الشــباب 

وطموحاتهم.
الدائــم  دعمــه  وأكــد 
والالمحدود للشباب واألعمال 
التــي يقومون بها، الســيما 

والعطاء، وتعزيز مشــاركة 
عــن  والتعبيــر  الشــباب 
وطموحاتهــم،  قضاياهــم 
وإيجاد بيئة عمل مناســبة 
للشــباب، وضرورة تكافؤ 
الفرص بني اجلميع، وإعادة 

الدائــرة  مرشــح  أكــد 
اخلامسة النائب السابق حمود 
محمد احلمدان ان الشباب هم 
قلب الوطن النابض ودماؤه 
املتجددة ومســتقبله الواعد 
وهــم اللبنة األساســية في 
بناء املجتمعــات، خصوصا 
إذا أعطوا االهتمام الكفيل في 
تطوير قدراتهم وطاقاتهم في 
سبيل تقدم وازدهار البالد.

وأضــاف فــي تصريــح 
صحافــي أن الشــباب باتوا 
يعانون من مشــاكل كثيرة 
تسببت في تقليص دورهم 
فــي املشــاركة املجتمعيــة 
الفاعلة كقلة فــرص العمل 
ومشاكل في التوظيف وكذلك 
الســكن، فالشباب  مســألة 
يعتبــر هــذه املشــكلة من 
أكثر املشــاكل التــي تواجه 
مستقبله وكذلك قلة الفرص 
التام  االستثمارية والغياب 

ملشاريع الشباب.
وبني ان احللول وعلمية 
اإلصالح الشامل تبدأ باإلميان 
بقدرة الشــباب على اإلبداع 

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

ومضات

الضحك اُملر.. 
انتخابيًا!

وأنا أكتب ساخراً من االنتخابات وما 
يجري فيها واملتوقع منها، أشعر أحياناً 
مبعاناة الزمالء الذين سبقوني وكانوا 
أســاتذة لي في الكتابة الساخرة مثل 
األستاذ نبيل اخلضر، األستاذ محمد 
مساعد الصالح، وأستاذي محمد خالد 

قطمه رحمهما اهللا.
بعضهم ال يفهم ملاذا نلجأ للكتابة 
الساخرة ويعتبرها (مطنزة) رمبا لكثرة 
اخلطوط احلمراء، وأحيانا من (الواقع 
املر) الذي نعيشه.. وهللا احلمد واملنة أن 
الشعب الكويتي يحب الضحك ويعشق 
االبتسامة ويجيد َحبك وتأليف وتركيب 
املواقف الضاحكة بشكل منقطع النظير!
بعضهم يعتقــد أننا إذا جلأنا إلى 
الكتابة الساخرة، فإن هذا هو ما يُسمى 
(الكتابة الركيكــة)! وهذا الكالم غير 

صحيح البتة!
الكتابة الساخرة فن وممارسة صعبة 
جدا، وأصعب من الكتابة العادية ألن 
فيها رؤية وإسقاطا ساخرا.. كما هو 

الكاريكاتير!
أننــا ككويتيني ومصريني  أتذكر 
زمالء في بالط الصحافة نتذكَّر كتابة 
عظماء مصر من هــذا اللون الكتابي 
اجلميــل النادر مثل األســتاد محمد 
عفيفي، محمود السعدني، أحمد رجب، 
عبدالعزيز البشري، وغيرهم ممن ال 
يحضرني اسمه في هذه العجالة، وهناك 
أحمد مطر ومظفر النواب شعراء من 

العراق، ونزار قباني شاعر املرأة!
الكتابة الســاخرة هي أن متتزج 
الكوميديا والتمرد  ســطورك بروح 
اللفظي وعمل إســقاط علــى الواقع 

بالكلمــات الهزلية التي يســتخدمها 
الكاتب فــي حالة الدفاع عن معتقداته 
بروح من الدعابة والسخرية عبر قلم 
سليط، يتناول األوضاع املختلفة بنوع 
من السخرية العجيبة إليصال رسالته، 
وهــذا ما يجعل القارئ املتلقي إما أن 

يبتسم ويضحك أو ال يدير لها باال!
من خالل جتربتي الصحافية التي 
تزيد على أربعني عاما أجد أن أصعب 
الكتابة الصحافية هي الكتابة الساخرة، 
خاصة عندما تتناول مثال االنتخابات 
العامــة، وأحيانا كثيــرة تنجح وأنت 
متارس هذا الــدور ألنك تنقل قارئك 
الكرمي من واقعه املر والنكد إلى عالم 
االبتســامة والضحكة، وعلى العموم 
الى ابتسام  الكتابة الســاخرة تؤدي 

وضحك، لكنه ضحك ُمر علقم!

٭ ومضة: وأنــا أتابع تصريحات بعض 
املرشحني ال أدري ملاذا أتذكر العندليب 
األسمر الراحل عبداحلليم حافظ في 
لقطة سينمائية مع الفنانة الكبيرة سيدة 
الشاشة العربية فاتن حمامة وهو يغني 

لها: حلو وكداب!
ورائعته الزومبة!

هكذا الدنيا اليوم معظمها صار كذب 
بكذب، وصدق الشعب املصري الشقيق 

القائل: الكدب مالوش رجلني!
املشهد األكثر إضحاكاً في هذه االنتخابات 
أن معظم الناخبني صاروا مثل الطلبة في 

التعليم عن بُعد.. ال حافظني وال فاهمني!

٭ آخر الكالم: عندي صديق مصري أسميه 
كابنت سنكوح هو مدرب رياضة كان 

يدافع عن العســكر ثم انقلب الى ما 
نسميهم أصحاب العمامة، وعندما سألته 

أنت مني راح تنتخب؟
ضحك وقال: خليني يا عم يوسف 
أستعبط شــوية ألن في االستعباط 
شــوية ضحك، ما أنت شايف الكاب 
يتحد مع العمامة أحيانا، واحلياة تسير 
بنفس املوال: الكاب والعمامة وثالثهما 

االستعباط!

٭ زبدة احلچي: اللحظة التاريخية قادمة 
يوم السبت املقبل يوم ما يختار الشعب 
مرشحه، ويضع هذا الكرت الكوروني 
في صنــدوق االنتخاب أمام القاضي 
واللجان املُشكلة، وسط مخاوف متزايدة 
من مقاطعة الناخبني هذه االنتخابات 

أّم الصوت األعور!
يذهب املواطن الكويتي يوم السبت 
املقبل وفي أذنيه (هدفون) يردد معه: 

كم كرهت الصمت.
شعور ميتلك كيان املواطن.

كلمات على حافة لسانك تقول
ال تنتخب فاسدا واحذر هوانك!

من قدمي أهل الكويت: (الضحك من 
غير سبب.. قلة أدب)!

ال أدري حقيقة من يضحك على من؟
أوضاعنا في األفق البعيد ال تسر، 
ملف بنغالي وماليزي وصندوق جيش 
وغسيل أموال واستباحة للمال العام.. 
كل هذا كفيل بطمس الضحكة والبسمة، 
والكتابة صارت ثقيلة حتى وصل األمر 
أفكر (ادلدغ الناخب الكويتي) إلضحاكه 

من صچي!
في أمان اهللا..

«التمييز» حتجز «شطب الداهوم» للحكم غدًا
عبدالكرمي أحمد

حجــزت محكمــة التمييــز برئاســة 
املستشار فؤاد الزويد الطعن املقدم امس 
مــن إدارة الفتوى والتشــريع ضد حكم 
محكمة االســتئناف القاضي بإلغاء قرار 
جلنة فحص طلبات املرشحني باستبعاد 
املرشح د.بدر الداهوم من كشوف املرشحني، 
للحكم يوم غد األربعاء. وتخللت جلسة 
امــس تقدمي دفاع الداهــوم للمرافعة في 
الدعوى، مبينــني أن اجلرمية التي أدين 

فيها موكلهم باحلبس في العام ٢٠١٤ كانت 
تتضمن طلبا بوقف التنفيذ وانتهت مدة 
الوقف واعتبــر احلكم كأن لم يكن وفقا 
للمادة ٨٢ من قانون اجلزاء. وأشار دفاع 
الداهوم إلــى أن موكلهم جلأ خالل العام 
٢٠١٨ إلــى محكمة االســتئناف لطلب رد 
اعتبــاره، وقد خاطبت احملكمــة النيابة 
العامة التي ردت بعدم وجود أحكام صادرة 
بحقه، الفتني إلى أن هذا يعني زوال احلكم 
واعتباره كأن لم يكن. وطالب الدفاع بتأييد 
حكم محكمة االستئناف القاضي بإعادة 

موكلهم إلى السباق االنتخابي، وبرفض 
الطعن املقدم من إدارة الفتوى والتشريع 
ضد هذا احلكم الذي أنصف موكلهم وأكد 
أنه يتمتع بالشروط الواجب توافرها في 
املرشح. وجاءت هذه املرافعة بعدما رفضت 
دائــرة أخرى في احملكمــة صباح امس، 
طلب دفاع الداهوم برد الهيئة القضائية 
التي قضت خالل العام ٢٠١٨ بشطبه عن 
جرمية املســاس مبســند اإلمارة، مبينا 
أن الهيئة ذاتها قضت سابقا بشطبه من 

كشوفات املرشحني.

رفض طلبه برد الهيئة القضائية.. ودفاعه يؤكد اعتبار احلكم السابق بإدانته «كأن لم يكن»

ملشاهدة الڤيديو
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بدر املال: إعادة طرح قانون ضمان متويل املشاريع
 الصغيرة واملتوسطة للمتضررين من جائحة «كورونا»

أعلن النائب واملرشح عن 
الدائرة الثانية د.بدر املال، عن 
«برنامج عمل» يعرضه على 
الناخب لكي يعينه على تقييم 
أولويات النائب ومراقبة أدائه 

ومحاسبته.
وأوضح املال في تصريح 
صحافي، أن شعار البرنامج 
هو «جديــة الرقابة وجودة 
التشــريع»، مشــيرا إلى أن 
ذلك الشعار ليس مجرد وعد 
انتخابي أتى من فراغ، بل هو 
تأكيد على نهج تبناه وطبقه 
فعــال داخــل قاعــة عبداهللا 
الســالم إبــان دخوله خالل 
االنتخابات التكميلية املاضية 
التي جرت في مارس ٢٠١٩.

وشدد املال على ضرورة 
حتقيــق التكامل بني شــقي 
البرنامــج، فمن حيث جدية 
الرقابة يجب أن تنعكس على 
تطوير التشريعات وحتديثها 
واستشراف احلاجة لها مبا 
يكفل تطوير األداء احلكومي 
وحفــظ احلقــوق، والشــق 
الثانــي املتمثــل فــي جودة 
التشــريع، حيــث يجب أن 
تضع دوما السالسة واملرونة 
واحلوكمة الرشيدة التي تكفل 
األداء األمثل خلدمة األولويات 
التنموية للكويت مع مراعاة 
دراسة اآلثار العملية لتطبيق 

تلك التشريعات.
وخلص د.املال الشق األول 
املتعلق بجديــة الرقابة في 
نقاط رئيسية وهي: األسئلة 
البرملانيــة وجلان التحقيق 
وديــوان  واالســتجوابات 
احملاســبة وتبنــي فكــرة 
الشــفافية في بيــان املركز 
املالي للدولة ومكافحة الفساد 
املالي واإلداري املستشــري 

في الدولة.
األسئلة البرملانية 

وأوضح املــال أنه يعتزم 
توظيف األســئلة البرملانية 
كأداة رقابية جدية، بعيدا عن 
اإلثارة اإلعالميــة واالبتزاز 
السياســي من أجل متابعة 
مدى توافق أعمال الســلطة 
القوانــني،  التنفيذيــة مــع 
ومتابعة تنفيذها عبر التأكد 
من تطبيق احلكومة للواجبات 
القانونية املنصوص عليها 

متكني املســتجوب من طرح 
استجوابه، وكذلك عدم قبول 
إحالة االستجواب إلى احملكمة 
الدستورية لتفسير النصوص 
الدستورية املتعلقة به، ألن 
تفسير النصوص الدستورية 
يجب أن يكون مجردا عن أية 
وقائع عملية، إضافة إلى نيته 
عدم قبول إحالة االستجواب 
إلى جلنة الشؤون التشريعية 
لبحث دستورية االستجواب 
ألن ذلك ليس من اختصاصات 
جلنة الشؤون التشريعية.

ديوان احملاسبة

أن ديــوان  املــال  وأكــد 
احملاسبة هو أحد أهم أدوات 
الرقابة على األداء احلكومي 
وقد ســبق لــه االســتعانة 
بتقاريــر الديــوان في جلان 
التحقيق التي ترأسها أو كان 
مقررا لهــا نظرا ملا حتتويه 
من معلومــات مالية دقيقة. 
وبنــاء على ذلــك أعلن املال 
أنه سيســعى إلى تذليل أي 
صعوبــات قد تواجــه عمل 
الديوان، سواء كانت قانونية 
أم إداريــة أم غيرهــا، وذلك 
من أجل متكينه من تطوير 
وحتديث أنظمته ومؤشراته 
الرقابية باستمرار مبا يكفل 
توافــر رقابة أكثــر منهجية 
وموضوعيــة تنتــج عنهــا 
تقارير أكثر شفافية وقابلية 

للقياس.
الشفافية في بيان املركز املالي 

للدولة

ولفــت املــال إلــى أنــه ال 
يختلف اثنان على أن الدولة 
تعامل املواطن معاملة تتسم 
بالغموض في بيــان املركز 
املالي للدولة، فما زالت احلالة 
املالية للدولة مغيبة متاما عن 
الرأي العام بحيث ال يتمكن 
من مراقبة األسس التي تدار 
بها أموال الدولة واحتياطي 
األجيال القادمة، وهذه الرغبة 
تكمن في االتعاظ من جتارب 
ســابقة ظهــرت للعيان من 
خــالل تغييب الــرأي العام 
عن مراقبة آلية االســتثمار 
في املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وهو ما أدى إلى 
تدهــور أمــوال املتقاعديــن 

حــدوث أزمة أمن غذائي في 
العالم لذلك يجب تخصيص 
جزء من تلك االســتثمارات 

لالستثمار في هذا القطاع.
مكافحة الفساد املالي واإلداري

ونوه املال إلــى أن حجم 
الفساد املالي واإلداري والذي 
استشرى في الكويت ليس 
خافيا على كل شخص، كان 
نتيجــة غياب الــردع العام 
والردع اخلاص عبر تهاون 
اجلهات احلكومية في إحكام 
الرقابة على تطبيق القوانني 
واألنظمة، فضال عن الوضع 
املشــجع لضعــف األجهزة 
الرقابية في إحــكام الرقابة 
املالية على تلك األجهزة وهو 
ما نتجت عنه ملفات فســاد 
تزكم األنوف في السابق أو 
احلاضر، وليس أدل على ما 
ســبق من خــروج فضيحة 
صنــدوق اجليش وعموالت 
اليوروفايتر وأخيرا  صفقة 
فضيحة الصندوق السيادي 

املاليزي.
وشدد املال على أن مكافحة 
الفســاد املالــي واإلداري ال 
تتأتى إال عبر قرارات جريئة 
وغيــر مســبوقة وفــرض 

بشكل عام، والصناعة النفطية 
بشكل أكثر حتديدا.

كما أنــه وضمانا وحماية 
ألصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة فإنه ينوي إعادة 
طــرح قانون ضمــان متويل 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
املتضررين من جائحة كورونا، 
نظرا ألن هذا القانون مينحهم 
القدرة على توفير الســيولة 

ألصحاب هذه املشاريع.
كمــا بــني املال أنــه ينوي 
اقتراح قانــون بأحقية املرأة 
الكويتيــة بتســلم البــدالت 
املالية كبدل السكن والعالوات 
االجتماعية التي ال يتسلمها 
زوجها ألي سبب كان إضافة 
إلى قانون ينظم اختصاصات 
وآليات مراكز حماية الطفولة 
وقانون مينح االستقرار ألبناء 
الكويتيــات بعدمــا تبــني أن 
اجلهات احلكوميــة تعاملهم 
معاملة الوافدين من دون أدنى 
اعتبار أن أمهاتهم كويتيات.

أنــه  إلــى  املــال  وأشــار 
ينوي تقدمي قانون الســلطة 
القضائيــة، ليكفــل حتقيــق 
املالــي واإلداري  االســتقالل 
املطلــق للقضــاء وقانــون 
جديــد لتنظيم مهنة احملاماة 
يكفل حماية حقوق املتقاضني 
وحماية مهنة احملاماة وقانون 
ينظــم السياســة التعليمية 
ويحــدد قيــاس السياســة 
التعليمية ومراقبة جودتها.

ولفت املال إلى أنه سيعمل 
على سد الفراغات التشريعية 
بإقــرار قوانــني مثــل قانون 
جترمي التمييز وقانون الكشف 
على ميزانيات ومصادر متويل 
وصرف احلمالت االنتخابية 

وقانون تعارض املصالح.
إلى ذلك بني املال أنه ينوي 
اقتراح تعديل قانون اجلنسية 
مبا مينع التجنيس العشوائي 
أداة اجلنســية  واســتخدام 
للترضيات السياسية وتعديل 
قانون االنتخاب وصوال إلى 

تعديل النظام االنتخابي.
وأضاف املال أنه سيقترح 
حتديــث وتطويــر القانــون 
التركيبة  املرتبــط بتنظيــم 
الســكانية بشــكل متــدرج 
زمنيا للوصــول إلى تعديل 
تلــك التركيبــة مبــا ال يخل 

عــن طريــق االســتثمار في 
اســتثمارات مســمومة إبان 

اإلدارة القدمية للمؤسسة.
وأشار املال إلى أن الرغبة 
في تبني فكرة الشفافية تكمن 
في معرفة األسس التي تقوم 
الهيئة  عليهــا اســتثمارات 
العامة لالستثمار من خالل 
التوزيــع اجلغرافي  معرفة 
لالســتثمار ومنــع التركــز 
االستثماري في محيط إقليمي 
معني مما يكــون معه هناك 
تنوع فــي املخاطــر، فضال 
عن التأكد مــن عدم توجيه 
االستثمار ألسباب سياسية، 
كمــا ينبغــي التأكــد من أن 
االستثمار يتم في دول آمنة 
اقتصاديا وأمنيا، فضال عن 
هذه الدول التي تستثمر فيها 
أموال الدولة يجب أن تكون 
عملتها آمنة من االهتزازات 
االقتصاديــة، وال يغني ذلك 
عن وجوب التأكد أيضا من أن 
االستثمارات تتم وفق أدوات 
آمنــة، وأخيرا  اســتثمارية 
يجب أن يضع القائمون على 
االستثمار حتديد نسبة من 
االســتثمار لألمــن الغذائي، 
فعدد ســكان األرض يتزايد 
ومــن احملتمل فــي أي وقت 

شــعور عام بهيبة القانون 
وســيادته داخل الدولة من 
دون أن يكون هناك متايز في 
التعامل بني أفراد املجتمع، 
مشيرا إلى أن محاربة الفساد 
تستلزم التركيز على معاجلة 
أســباب الفســاد والثغرات 
القانونية التي يتم الولوج 
منهــا لإلفالت مــن تطبيق 
القانون ووضــع نصوص 
قانونية محكمة وحتقيقات 
سياســية جادة عبر جلان 
التحقيق البرملانية ومتابعة 
تنفيذ تلــك التوصيات من 
خــالل التأكد من إحالة تلك 
امللفات إلى جهات التحقيق 

القضائية.
جودة التشريع

وفيمــا يختــص بجودة 
التشريع، بني املال أنه يرتكز 
علــى عنصرين همــا جلان 
املجلس وتشــريع القوانني، 
مبينــا أنه يعتزم الترشــح 
لعضوية جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية وجلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية.
أما فيما يتعلق بالتشريع، 
فقد أوضح املال أنه يرغب في 
املساهمة بوضع تشريعات 
وتنظــم  تخــدم  جديــدة 
املعاصــرة  االحتياجــات 
الكويتي، مشــددا  للمجتمع 
علــى أن عــدم التــروي في 
التشريع وضعف القدرة عليه 
في مجلس األمة قد أديا إلى 
صدور بعض القوانني التي 
تشوبها أخطاء فادحة، والبد 

من العمل على تعديلها.
وكشف املال أنه بعد اقرار 
قانون حماية املنافسة ومنع 
االحتــكار اجلديد فإنه ينوي 
اقتراح قانون التمويل العقاري 
العقــاري  الرهــن  وقانــون 
وتنظيم الصكوك العقارية مبا 
يكفل حل املشكلة اإلسكانية 
في الشــق التمويلي، إضافة 
إلــى القوانــني املهمــة التــي 
تخــص الشــأن االقتصــادي 
ومن شــأنها أن حتفز العمل 
بالقطاع اخلــاص على نحو 
يحل مشــكلة البطالــة، وأن 
تســمح بنمو مضطرد لكافة 
االقتصاديــة،  القطاعــات 
وخصوصا قطــاع الصناعة 

بسوق العمل وقوانني الرعاية 
الســكنية مبــا يكفــل حــق 
االستفادة من الرعاية السكنية 
ملن جتاوزوا عمر الزواج من 
النســاء والرجال ولم يسبق 
لهم الزواج، حيث إن القوانني 
التي تنظم الرعاية السكنية لم 
تلتفت لهذه الفئة وكذلك قانون 
التأمينــات االجتماعية لرفع 
احلد األقصــى التأميني، مبا 
يكفل للمتقاعدين حياة كرمية 
تتوازى مع قيمــة مرتباتهم 

قبل التقاعد.
وبني املال أنه سيعمل على 
تعديل قانون الطعن املباشر 
بعدم الدستورية إللغاء شرط 
الكفالة الباهظة، وإلغاء غرفة 

املشورة.
كمــا أشــار املال إلــى أنه 
ســيقترح تعديــل القوانــني 
التي تتضمــن ثغرات مميزة 
ضد املرأة، مثل تلك املتعلقة 
باملســاواة في األجور ونظام 
التأمينات وغيرها، وذلك وفق 
أحكام االتفاقيات الدولية التي 

صادقت عليها الكويت.
وكذلك اقتراح وضع آليات 
تنظيمية تكفــل متكني املرأة 
من شغل الوظائف اإلشرافية 
املتوسطة والعليا وفق الكفاءة 
وبــدون متييز على أســاس 
اجلنــس حتديــث القوانــني 
اخلاصة برعاية الشباب مبا 
يســهم فــي معاجلــة ظاهرة 
العنف بني الشباب وحمايتهم 
منه وتعديل القوانني املقيدة 
للحريــات مبا يكفــل للناس 
ممارســة حرياتهم في حدود 
القانــون، والســعي لتعديل 
العقوبــات واجلزاءات املالية 

املبالغ بتحديد قيمتها.
وزاد املال أنه ينوي تعديل 
قانون جمعيات النفع العام مبا 
يكفل مزيدا من االســتقاللية 
والتمكني ملؤسسات املجتمع 
املدني إضافة إلى تعديل قانون 
حماية البيئة مبا يكفل اإلدارة 
الفنيــة الرشــيدة لعمليــات 
البيئة  وإجــراءات وحمايــة 
والتخطيط البيئي والتعامل 
مع الطاقة البديلة. أطلع على 
األداء البرملاني للدكتور بدر 
حامد املال في املجلس السابق 
عبر زيارة املوقع اإللكتروني 

www.drbaderalmulla.com

مرشح الدائرة الثانية رسم خارطة طريق للعمل البرملاني وأعلن عن «برنامج عمل» محدد حتت شعار «جدية الرقابة وجودة التشريع»

النائب واملرشح عن الدائرة الثانية د.بدر املال

في القوانني الصادرة ومتابعة 
ما صدر منهــا وما إذا كانت 
متوافقة مع تلك الواجبات.

وشدد املال على ضرورة 
متابعــة التوصيــات التــي 
صدرت عن مجلس األمة بناء 
على االستجوابات التي قدمت 
ســابقا ومبناســبة جلسات 
العــام وتقاريــر  النقــاش 
التحقيق واملالحظات  جلان 
واملخالفات املالية املســجلة 
في تقارير ديوان احملاسبة، 
مع متابعة توجيه األســئلة 
البرملانية عن سبل اجلهات في 
تالفي وعالج تلك املالحظات، 
والتأكد من تالقيها لها فعال، 
فضال عن املالحظات املسجلة 
فــي تقارير املراقبني املاليني 
مع متابعة توجيه األســئلة 
البرملانيــة عــن ســبل تلك 
اجلهات في تالفي وعالج تلك 
املالحظات، وتوجيه األسئلة 
لالستفهام عن اآلليات الزمنية 
لقيام الدولة بتنفيذ التعهدات 

الدولية.
جلان التحقيق

وكشف املال عن أنه يعتزم 
الترشــح لعضويــة جلــان 
التحقيق التي يكلفها مجلس 
األمة في األمور القانونية أو 
االقتصادية السيما استكمال 
التحقيق في واقعة الصندوق 
السيادي املاليزي باإلضافة 
إلى الوقائع املتعلقة بالقطاع 
النفطي التي ظهرت بعد تقرير 
جلنة التحقيق، والتي كان من 
املقرر مناقشتها في املجلس 
الســابق، إضافة إلى متابعة 
التوصيــات الصــادرة عــن 
جلان التحقيق التي شــكلها 
مجلس األمة سابقا وتقارير 
ديوان احملاسبة الصادرة بناء 
على تكليف من مجلس األمة 
للبحث في نتائج أعمال جلان 

التحقيق.
االستجوابات

وشدد د.بدر املال على عدم 
قبول تفريغ أداة االستجواب 
من محتواها حتت أي ذريعة، 
مؤكــدا عــدم قبول شــطب 
االستجواب، بحيث إذا اعترى 
االستجواب شبهات دستورية 
فاحلكم للنواب برفضه بعد 

توظيف األسئلة البرملانية كأداة رقابية جدية بعيدًا عن اإلثارة اإلعالمية واالبتزاز السياسي أسعى إلى حتقيق التكامل بني شقي برنامج عملي من جدية الرقابة وجودة التشريع
الدولة تعامل املواطن بالغموض في بيان املركز املالي للبالد فمازالت احلالة املالية مغيبة أعتزم الترشح لعضوية جلان التحقيق التي يكلفها مجلس األمة باألمور القانونية أو االقتصادية

غلوم: مقاطعة املواطنني لالنتخابات 
وعدم املشاركة يؤديان إلى نتائج كارثية

دعا مرشح الدائرة األولى 
النيابيــة ٢٠٢٠  لالنتخابــات 
محمــد غلــوم الناخبــني إلى 
الســبت  الفاعلــة  املشــاركة 
املقبل، مشــيرا إلى أنه عندما 
شــارك ٤٤٪ من الناخبني في 
انتخابات ٢٠١٦ وترك الـ ٥٦٪ 
االنتخابــات بحجــة املقاطعة 
لعدم اجلدوى، كانت النتيجة 
كارثية على املجتمع وستظل 
تداعياتها ممتدة لفترة طويلة، 
ما لم نتعاون جميعا في تغيير 

املسؤولني عن هذه احلالة. 
وعدد غلوم النتائج السلبية 
ملقاطعة انتخابات ٢٠١٦ حيث 
قال إن مقاطعة األغلبية قادت 
إلــى غــالء األســعار وزيادة 
الكهربــاء واملــاء والبنزيــن 
وارتفــاع معــدل التضخــم 
الشهري، عالوة على التلويح 
بفرض ضريبة على املواطنني 
وبعدم دفع الرواتب إلى جانب 
تنامي االختالسات وأشهرها 
وصنــدوق  الضيافــة  بنــد 
اجليش وشبهات غسيل أموال 
بالصندوق السيادي املاليزي.
وأضاف غلوم أن تداعيات 
هذه املقاطعة لم تتوقف عند 
هذه احلدود، بل امتدت إلى بروز 
التنفيعية  املناقصــات  ثقافة 
للتجار، وزيادة وتيرة سراق 
املــال العام إلــى جانب ظهور 
ملف النائــب البنغالي، الذي 
كشف عن وجود مافيا لنائب 
ميثل الشعب الكويتي وآخران 
يتوسطان لدى وزير الصحة 
لدخول كورونا الكويت وكأن 

الكابوس البرملانــي الذي مر 
علينا منذ ٢٠١٦، مشــيرا إلى 
أن هذا الكابوس يعد األســوأ 
في تاريخ الكويت السياســي 
ومواجهته مسؤولية جماعية 
وحتقيقها باملشاركة االنتخابية 
وليــس االنســحاب مــن باب 
االعتراض. وقال غلوم «اليوم 
تصويتكم هو إنقاذ للوطن من 
أنياب االمبراطوريات املجاورة 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، 
فواهللا ال نهج صحيح إال نهج 
أهل الكويت الشرفاء وال حزب 
إال حــزب الكويــت الشــرفاء 
وال مذهــب إال مذهب الكويت 

الشرفاء».

مرشح الدائرة األولى محمد غلوم

الڤيروس مييز بني مذهب أو 
صغير أو حزب.

ولفت غلوم إلى أن النتيجة 
الطبيعيــة للمقاطعــة كانت 
ســلبية على املجتمــع بأكثر 
من صعيــد، وكانت احملصلة 
احلتميــة تراجــع تصنيــف 
الكويــت في املؤشــر العاملي 

للفساد حوالي ٢٠ مركزا.
وشــدد غلــوم علــى أن 
مقاطعي االنتخابات مطالبون 
بإعادة النظر في موقفهم من 
أجل حماية الكويت واستبداله 
باملشاركة الفعالة باالنتخابات 
حتت شعار موحد وهو التغيير 
وإنقاذ البالد من إمكانية تكرار 

مرشح الدائرة األولى أكد أن التصويت إنقاذ للوطن

البدّيح: ضرورة إيجاد احللول احلقيقية
للتركيبة السكانية ومعاجلة آثارها السلبية

الدائــرة  مرشــح  أكــد 
اخلامسة النتخابات مجلس 
األمــة احملامي أحمــد حمد 
البدّيح أهمية إيجاد احللول 
احلقيقية للكثير من القضايا 
واملشكالت التي تعاني منها 
الكويــت منذ عقــود، وفي 
مقدمتها التركيبة السكانية 
التي طال انتظار املواطنني 
إليجاد حلول فاعلة وواقعية 
لهــا بعيدا عن الشــعارات، 
فاملرحلــة تتطلــب العمــل 
وتطبيــق ذلك علــى أرض 
الواقــع مــن خالل قــرارات 
جريئة ومدروســة، بوضع 
سقف أعلى للعمالة الوافدة، 
ووضع آليات ملعاجلة اخللل 
املوجود حاليا وعدم تكراره 

مستقبال.
وأوضح البديح أن عدم 
عالج هذه القضية وبأسرع 
ما ميكن تترتب عليه الكثير 
من املشــكالت املرتبطة بها 
البنية والتحتية  كإضعاف 
واخلدمات الصحية وتهالك 
الكبير  الشوارع واالزدحام 
في الشــوارع ومــا إلى ذلك 
مــن أمور ال ميكن جتاوزها 
واملرور عليها مرور الكرام، 
متسائال: ما فائدة هذا الكم 
الكبير من العمالة الهامشية 
واملســجلة علــى مكاتــب 
وشــركات وهميــة يبحــث 

احلقيقي ألبناء الكويت من 
اخلريجــني محــل العمالــة 
الوافــدة، وذلــك مــن خالل 
تأهيلهم ومنحهم االمتيازات 
املناسبة لتكون تلك األعمال 
جاذبة ألبناء الكويت وبناتها، 
فهــم األحق بهــا ويجب أن 
تكون لهم، مطالبا بأن تكون 
هناك خطط لسد احتياجات 
ســوق العمل بجميع املهن 
وخالل فترة زمنية محددة 
بالتنســيق بــني مجلــس 

معنا، ونحن نثمن ذلك عاليا، 
مــع االلتفات إلــى أن يحل 
أبناء بلدنا محلهم تدريجيا 
ووفق خطة مدروسة، عبر 
التكويــت وتوظيــف أبناء 
الوطن، وكذلك بدعم الشباب 
الراغبني في العمل في القطاع 

اخلاص.
البديــح علــى  وشــدد 
ضرورة وضع هذه القضية 
على رأس أولويات املجلس 
املقبل، وأن يكون في مقدمة 
اهتمــام احلكومة بوزاراتها 
وهيئاتها املختلفة، فاحللول 
بسيطة وواضحة وال حتتاج 
إال لقرارات جريئة بتطبيق 
القوانــني وحتفيز شــباب 
الكويــت جلذبهــم للعمــل 
املهــن واحلــرف  ببعــض 
واألعمال املختلفة في القطاع 
األهلي، وضمان حقوقهم عبر 
قوانني ومزايا تساعدهم على 
النجــاح واإلبــداع، ولطاملا 
أثبت شباب الكويت كفاءتهم 

وفي جميع املجاالت.
وبــني البديــح أن هناك 
الكثير من التجارب الناجحة 
املنطقــة والتــي  فــي دول 
استطاعت حل هذه املعضلة 
خالل ســنوات مع اإلصرار 
القويــة واملتابعة  واإلرادة 
احلثيثة من اجلهات املعنية 

فيها.

الــوزراء واملجلــس األعلى 
للتخطيط وجامعة الكويت 
والهيئــة العامــة للتعليــم 
التطبيقي والتدريب، وكذلك 
الــوزارات واجلهات  جميع 
ذات العالقــة، إضافــة إلــى 
وجوب دعم شباب الكويت 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة ماديا ومعنويا، 
وتشــجيعهم علــى خوض 

مجاالت العمل.
وأوضح البديح أن أبناء 
الكويت أثبتوا قدرات فائقة 
وجدارة عالية خالل جائحة 
كورونا، وكانت لهم مواقف 
مشهودة في جميع املواقع، 
فشاهدناه في الصفوف األولى 
كالعاملني في املجال الصحي، 
الداخليــة  وكذلــك رجــال 
والدفــاع واحلرس الوطني 
واملتطوعــون  واإلطفــاء، 
أبنــاء وبنــات الكويت  من 
الذين ضربوا أروع األمثلة 
بالقدرة علــى العطاء ألجل 
الكويت، وهذا األمر يجعلنا 
أكثــر حرصا على الســعي 
احلقيقــي حلــل التركيبــة 
السكانية، وأال يكون بيننا 
مــن االخــوة الوافديــن إال 
القــادرون على  املنتجــون 
العطــاء والذيــن يفيــدون 
الكويت وشعبها بخبراتهم 
وبأعمالهم ويسهمون ببنائها 

مرشح «اخلامسة» طالب بدعم أبناء الكويت وشبابها

مرشح الدائرة اخلامسة أحمد البديح

أصحابها عن الربح السريع 
ومن دون االلتفــات إلى ما 
يســببه هــؤالء مــن أزمات 
وكوارث على املجتمع كسكن 
العــزاب ومخالفــي اإلقامة 
وانتشــار بعــض الظواهر 
الغريبــة علــى مجتمعنــا، 
وكذلك السرقات كون بعضهم 
ليســت لديهم مصادر دخل 

محددة، وما إلى ذلك.
وأشــار مرشــح الدائرة 
اخلامسة إلى أهمية اإلحالل 
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
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جسار اجلسار لـ «األنباء»: حال وصولي 
إلى البرملان سأعّدل نظام الصوت الواحد

بداية ما سبب ترشحكم 
لعضوية مجلس األمة؟

٭ هــذا حق دســتوري ألي 
مواطن تتوافر فيه شــروط 
الترشــح، ثم إن مــا الحظه 
الناس من فشــل للمجالس 
السابقة وخصوصا املجلس 
األخيــر في حــل الكثير من 
القضايــا التي تهــم الناس، 
وتردي مستوى اخلدمات الذي 
نشاهده في معظم الوزارات 
واجلهات احلكومية إن لم يكن 
فيها كلها أمور جتعلنا نعمل 
علــى خوض هــذه التجربة 
للدفــاع عــن مصالح الناس 
وإيصال صوتهم ومشاكلهم 
وتلبية مطالبهم املســتحقة 

على احلكومة.

وما أبرز تلك القضايا التي 
ترى نفسك قادرا على 

طرحها وإيجاد احللول لها؟
٭ إن عمــل عضــو مجلس 
األمــة ال يقتصر على تقدمي 
املقترحــات فقط، بــل عليه 

األراضي للمشاريع اإلسكانية 
ولدينا مســاحات شاســعة 
غيــر مســتغلة أبــدا ومــن 
املمكن التنسيق بني اجلهات 
املعنية والعمل على حترير 
هذه األراضي ووضعها حتت 

كم املشاكل التي يسببها عدم 
امتالك املواطن ملنزل، حيث 
يدفع الشــاب حوالي نصف 
راتبه كإيجار، وكان األولى أن 
يذهب هذا املبلغ لبناء بيته.

وماذا عن البنية التحتية التي 
يتناولها معظم املرشحني في 

شعاراتهم االنتخابية؟
٭ البنية التحتية في الكويت 
سيئة جدا مقارنة باإلمكانات 
الكبيرة التي تتمتع بها البالد 
ويجــب أن تكــون أفضــل، 
فالشوارع متهالكة وحتتاج 
إلى صيانة دورية ومستمرة 
بسبب سوء التنفيذ وهذا األمر 
ســبب الكثير من اخلسائر 
ومســتخدمي  للمواطنــني 
هذه الطرق، كما أن شبكات 
الصرف فــي معظم املناطق 
أصبحت قدمية ورمبا بحاجة 
إلــى اســتبدال، والشــبكات 
اجلديدة تتم بسرعة وعليها 
الكثير من املالحظات الواجب 
الوقوف عليهــا والتأكد من 

صحتها.

ما رأيك في قانون 
االنتخابات احلالي؟

٭ هذا القانون في احلقيقة 
غيــر عادل أبــدا، وال يراعي 
املواطنــني  بــني  املســاواة 
تغطــي  التــي  واملناطــق 
الدوائــر االنتخابيــة، فهــل 
من العــدل أن يكون للدائرة 
الرابعــة أو اخلامســة نفس 
عدد نواب الدائرة األولى أو 
الثانيــة أو الثالثــة؟ كما أن 
نظام الصــوت الواحد عليه 
الكثير من املالحظات وعّمق 
االنقسام بني الناس، حيث حّد 
إمكانية االختيار ضمن أضيق 
الناخب في  احلدود ووضع 
حيرة كبيرة أمام من يختار، 
وبــإذن اهللا تعالى في حال 
جناحنا بفضــل اهللا وبثقة 
أبناء شعبنا ودائرتنا سيكون 
من أول القوانني التي سنعمل 

على تعديلها.

وماذا عن دور الشباب في 
برنامج اجلسار؟

٭ الشباب هم أساس نهضة 
أي بلــد، وهم مــن يحددون 
كبيــر  وأملنــا  مســتقبله 
بشــبابنا الواعي الذي أثبت 
جــدارة وقوة فــي مواجهة 
التحديــات وضــرب أروع 
األمثلــة في البــذل والعطاء 
وخدمــة الكويت ولعل أزمة 
جائحة «كورونا» كانت أكبر 
دليل على ذلك، وعلينا تقدمي 
األفضل لهــم، فأبناء وبنات 
الكويت هم أملنا مبســتقبل 
أفضل ويجب ضمان مستوى 
تعليمي ممتاز لهم من خالل 
اجلامعــات واملعاهد وتأمني 
البعثات لدراسة التخصصات 
النادرة ليسهموا ببناء الوطن 

بشكل حقيقي.
ويجب أيضا ضمان فرص 
العمــل للخريجني وتكويت 
الوظائــف، ودعــم أصحاب 

٭ فــي مثــل هــذه الظروف 
يعتبر األفضل كي تســتمر 
العمليــة التعليميــة وبأقل 
ضرر على أبنائنا الطلبة، لكن 
القرار تأخر كثيرا وفوجئنا 
بعــدم االســتعداد بالشــكل 
املطلــوب رغــم أن فكرتــه 
كانت منذ سنوات ورصدت 
له ميزانية كبيرة لكن دون 
جدوى، ومن املسؤول وأين 

كان النواب من ذلك؟!
كما يجب االهتمام بتحسني 
أوضاع املعلمني واملعلمات في 
جميع املراحل الدراسية ومنها 
امتيــازات ماليــة ومعنوية 
ليقوموا بدورهم على أكمل 

وجه.

هل أنت محسوب على أي 
تيار وتنتظر الدعم لضمان 

الفوز؟
٭ لست محســوبا على أي 
تيار فأنا مستقل وأملي في 
اهللا أوال وفي ثقة أبناء الدائرة 
علــى اختــالف انتماءاتهــم 
وتوجهاتهم، وســأعمل من 
أجل اجلميع ألن هدفنا خدمة 

الكويت وأهلها جميعا.

لكن الدائرة الرابعة كبيرة 
وعدد املرشحني أيضا كبير؟

٭ نعم هذا صحيح ونتمنى 
أن يصــل األفضــل ليمثل 
النــاس وليكــون صوتهم 
احلقيقــي، والناخــب واع 
ويعــرف ان مييز األصلح، 
ويعرف من الفاسد والذي 
همه نفسه أوال، وال يكترث 
ملصلحة البالد والكل يعرف 
مــن أصبــح مــن أصحاب 
املاليني خالل سنوات، وكيف 
يرضــى النــاس مبن ميثل 
عليهــم دور األمني ويعمل 

تصرف اإلسكان ومبا يلبي 
احتياجات املواطنني ويغطي 
أعداد املتقدمني، والكويت وهللا 
احلمــد دولة غنيــة ولديها 

الكثير من اإلمكانيات.
وعلى املسؤولني أن يعوا 

املشــــروعات الصغـيــــرة 
خلــــال  مــن  وحمايتهــم 
التي  التشريعات والقوانني 
حتفظ حقوقهم ومكتسباتهم.

هناك انتقادات كثيرة للتعليم 
ووزارة التربية والتعليم 

العالي هذه األيام؟
٭ بالتأكيــد هنــاك انتقادات 
مــن اجلميــع ســواء أوليــاء 
أمــور أو طلبــة وحتــى مــن 
الهيئتني  املعلمــني وأعضــاء 
التدريســية واإلداريــة فــي 
اجلامعة والتطبيقي، وهذا األمر 
واضح من خالل كثرة القرارات 
وتأخرها أحيانا، لكن ظروف 
اجلائحة رمبا كانت وزراء ذلك، 
وكان يجــب أن تتــم معاجلة 
األمــور التربوية والتعليمية 
بســرعة أكبر وبقرارات أكثر 
حزما لتستقر األمور وتسير 
العمليــة التعليمية من دون 
أي سلبيات، وبأقل ضرر على 
الطلبــة، مع مراعــاة اجلانب 
الصحي والوقائي لألبناء في 

هذه الظروف.

كنتم في املجلس البلدي، ما 
الذي قدمتموه للدائرة؟

٭ هناك الكثير من املشاريع 
التي ترونها اليوم في املنطقة 
كمستشفى اجلهراء وتوسعة 
مستشفى الفروانية وجامعة 
الشدادية والكثير من املرافق 
اخلدمة والترفيهية واحلدائق 
وداخل املناطــق ومخارجها 
كانــت إمــا باقتراحــات منا 
أو مبتابعــة ودعم لتنفيذها 
وبفضل اهللا أنها رأت النور 

رغم تأخر تنفيذها أحيانا.

وهل برأيك التعليم عن بعد 
كان احلل األجنح؟

على شراء األصوات وغير 
ذلك من أساليب.

وما أبرز مطالب أهل الدائرة؟
أهــــل  ٭ ككـــل مطالـــب 
الســكن  الكويــت، يريدون 
وحتسني اخلدمات وتطوير 
التعليم والصحة وحتسني 
مســتواهم املعيشي إضافة 
إلى أن هناك أشــياء سلبية 
تعانــي منها الدائرة ســوء 
الشوارع وتكسرها وبعض 
املناطــق تفتقــر إلى وجود 
أماكــن ترفيهيــة كاحلدائق 
واملتنزهات ورياض األطفال 
واملــدارس ومراكــز إطفــاء 

وغيرها.

وماذا عن املرأة وحقوقها؟
٭ بالتأكيــد للمــرأة الدور 
األبــرز ألنهــا األم واألخــت 
والزوجة ويجب ضمان جميع 
حقوقها ومكتســباتها ألنها 
أساس األسرة فهي التي تربي 
األبناء جيل املستقبل حتى 
وإن لــم تكن تعمل بوظيفة 
فهي تعمل في البيت وعليها 
أعبــاء كبيــرة لذلــك يجب 
االلتفات إليها وتقدمي كل ما 
فيه مصلحتها للحفاظ على 

متاسك األسرة واملجتمع.

مشكلة البدون قدمية 
متجددة، ماذا عنها؟

٭ يجب إيجاد حل مناسب 
لهــذه القضيــة اإلنســانية 
وجتنيس املستحقني بأسرع 
وقــت ممكــن كذلــك أبنــاء 
الكويتيات ألن هذه القضية 
كلما طالت ازدادت صعوبة 

حلها.
وهنــاك متفوقــون ومن 
أبنــاء البدون وعســكريون 
وأطباء ومهندسون ومعلمون 
ولهــم دور كبيــر في خدمة 
الكويت ونحــن بحاجتهم، 
منحهــم  يتــم  ال  فلمــاذا 

اجلنسية؟!

وكيف ترى التعامل مع 
التركيبة السكانية وحلولها؟

٭ يكــون ذلــك باحلــد من 
العمالة وتكويت  اســتقدام 
الوظائف مــع احلفاظ على 
بعض أصحاب بعض املهن 
حتى تصبح جاذبة للمواطنني 
ويجــب أال نتســرع كــي ال 
تكــون هناك فجــوة كبيرة 
بنقص بعض األيدي العاملة 
والتي ستنعكس سلبا على 
املواطنني بسبب ندرتها والتي 
يحتاجها الناس كعمال البناء 
والصيانة وبعض املهن التي 
ارتفاعــا  أصبحنــا نلمــس 
بأجورها بسبب قلة املوجود 
في السوق، واملواطن بدأ يدفع 

ثمن ذلك.

وما الذي يشغل بال اجلسار 
أيضا؟

الديــون  ٭ هنــاك قضيــة 
والقــروض التــي أصبحت 
النــاس  معانــاة وحديــث 
ويجــب أن يتــم إيجاد حل 
لها إمــا بإســقاطها أو إزالة 
فوائدها من احلكومة وبشكل 
عادل لتخفيف الضغط عن 
األسر وما تسببه من مشاكل 
اجتماعية وصلت في بعض 
احلاالت إلى الطالق وتدمير 

األسر.

كلمة أخيرة توجهها للقارئ؟
٭ أمتنى من جميع الناخبني 
أن يحســنوا االختيــار وان 
يصوتــوا لألفضل حســب 
يحّكمــوا  وان  قناعتهــم 
ضميرهم قبل التصويت فهذه 
أمانة وعليها يبنى مستقبل 
الوطن وأبنائه، وأدعو اهللا 
ان يوفق اجلميع ملا فيه خير 

الكويت وأهلها.

مرشح الدائرة الرابعة أكد أن هذا النظام يعّمق االنقسام بني الناس ويضع الناخبني في حيرة

أيضــا أن يقدم احللول التي 
تتــم دراســتها مــن جميــع 
النواحي، فمثال ما الذي يجعل 
املواطــن ينتظر أكثر من ٢٠ 
عاما ليتســلم بيتــه؟ وملاذا 
ال يتــم توفيــر وتخصيص 

السيرة الذاتية
املهندس جسار مناور اجلسار٭ 
١٩٧١/٦/٢٤٭ 

املؤهالت العلمية

حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية سنة ٢٠٠٢ ٭ 
امتياز مع مرتبة الشرف.

املناصب الرسمية التي يشغلها حاليا.٭ 
عضو جمعية املهندسني الكويتية.٭ 
عضو حاٍل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ٭ 

مدرب متخصص (ج).
املناصب الرسمية التي كان يشغلها:٭ 
مساعد مدير معهد التدريب املهني بالهيئة العامة للتعليم ٭ 

التطبيقي سنة ٢٠٠٧.
عضو املجلس البلدي مبرسوم أميري لسنة ٢٠٠٩.٭ 
نائب رئيس املجلس البلدي سنة ٢٠١٢.٭ 
مستشــار رئيس املجلس البلدي للشؤون الفنية ٭ 

سنة ٢٠١٦.
عضو في عدة جلان بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ٭ 

والتدريب سابقا.
مجتاز لعدة دورات داخل الكويت وخارجها.٭ 
رئيس وعضو في مهمات رسمية مكلفه من قبل الكويت.٭ 
رئيس احتاد الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.٭ 
رئيس احتاد طلبة الكويت فرع اإلسكندرية.٭ 

مصرٌّ على محاربة الفساد بكل أنواعه، عمل باجتهاد وقدم الكثير خالل مسيرته وعمله في املجلس البلدي، للكويت عموما وأبناء الدائرة الرابعة واملنطقة 
خصوصا. حريص على التواصل، قريب من اجلميع، همه األول أداء واجبه جتاه الكويت وأهلها، هو املهندس جسار اجلسار. ترشح النتخابات مجلس األمة 
٢٠٢٠ بنية العمل وإيصال صوت املواطن والدفاع عن حقه، طارحا برنامجا انتخابيا متكامال من إسكان وبنية حتتية وتعليم وصحة وتكويت للوظائف وتأمني 

فرص العمل جلميع الشباب اخلريجني، وإيجاد حل ناجع لقضية «البدون»، وحتسني الظروف املعيشية للمواطنني، وغيرها من القضايا التي متس حياة 
املواطنني. «األنباء» التقت جسار اجلسار للحديث عن االنتخابات وفيما يلي التفاصيل:

فرج ناصر

ضمـان فـرص العمـل للخريجـني وتكويـت الوظائـف ودعـم أصحـاب املشـروعات الصغيـرة وحمايتهـم مـن خـالل التشـريعات والقوانـني التـي حتفظ حقوقهـم ومكتسـباتهم

ملـاذا ينتظـر املواطـن أكثر مـن ٢٠ عامًا ليتسـلم بيتـه؟ وملـاذا ال يتم توفيـر وتخصيـص األراضي للمشـاريع اإلسـكانية؟!

قانـون االنتخابـات غيـر عـادل وال يراعي املسـاواة بـني املواطنـني واملناطـق التي تغطـي الدوائـر االنتخابية

فشـل املجالـس السـابقة وتـردي مسـتوى اخلدمـات فـي معظـم الـوزارات جعالنـا نخـوض االنتخابـات للدفـاع عـن مصالـح الناس

واملعنويـة املاليـة  االمتيـازات  ومنهـا  الدراسـية  املراحـل  جميـع  فـي  واملعلمـات  املعلمـني  أوضـاع  بتحسـني  االهتمـام  يجـب 

البنية التحتية في الكويت سـيئة جدًا مقارنـة باإلمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البالد.. فالشـوارع متهالكة وحتتاج إلى صيانة دورية ومسـتمرة

ــة  ــن ترفيهي ــاء وأماك ــز إطف ــال ومراك ــاض أطف ــدارس وري ــود م ــى وج ــر إل ــة تفتق ــرة الرابع ــي الدائ ــق ف ــض املناط بع

ضـرورة التنسـيق بني اجلهـات املعنيـة والعمل علـى حتريـر األراضي ووضعهـا حتت تصـرف اإلسـكان ومبا يلبـي احتياجـات املواطنني

لسـت محسـوبًا علـى أي تيـار فأنـا مسـتقل وأملـي فـي اهللا أوًال ثـم فـي ثقـة أبنـاء الدائـرة علـى اختـالف انتماءاتهـم وتوجهاتهـم

الشـباب الكويتـي أثبت جـدارة وقوة في مواجهـة التحديات وضـرب أروع األمثلـة في البذل والعطـاء ولعل أزمـة جائحة كورونـا أكبر دليل

ــات ــاء الكويتي ــك أبن ــن وكذل ــت ممك ــرع وق ــتحقني بأس ــس املس ــانية وجتني ــدون اإلنس ــة الب ــب لقضي ــل مناس ــاد ح ــب إيج يج
ضـرورة احلـد مـن اسـتقدام العمالـة وتكويـت الوظائف مـع عدم التسـرع كـي ال تكـون هناك فجـوة كبيـرة في نقـص األيـدي العاملة
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

وضع الرجل املناسب في املكان املناسب وحتديد الصالحيات وفصلها سيحل العديد من القضايا

تدريب كل املواطنني الذين ينتظرون العمل بشكل يتناسب مع حاجة السوق يتمم اإلحالل

كل املواطنني الكويتيني يعرفون الوضع السياسي في الكويت وهم غير راضني عنه بسبب األداء الضعيف واملتراجع لكل من احلكومة واملجلس ما أسباب ودوافع خوض انتخابات 
أمة ٢٠٢٠ في الدائرة الثانية؟

٭ األسباب والدوافع بالنسبة 
لي قــد تختلــف أو تتفق مع 
املرشحني اآلخرين، فأنا أرى في 
نفسي القدرة والكفاءة إن شاء 
اهللا على خدمة وطني وأبناء 
وطنــي بعد أن رأيــت الواقع 
املخيف على املستويات كلها، 
الواقع السياســي في تراجع 
وكذلك االقتصادي،، وبالطبع 
تتبعه املجاالت األخرى. عندما 
أرى أنني قادر على تقدمي شيء 
ما لوطني، فليس من املمكن أن 
أقف مكتوف األيدي أتفرج على 
ما يحدث. نحــن نتكلم دائما 
في إطار الدســتور والقانون. 
وأنــا أرى أنه مــن واجبي أن 
أتقدم لالنتخابات قبل أن يكون 

من حقي!

ما تقييمكم ألداء املجلس احلالي 
وماذا تقول عن ترشحكم سابقا؟

٭ أداء املجلس كان حتت الصفر 
ألنه لم يشــرع أو يساهم في 
أي قضايا شعبوية ولم يحل 
أي ملفات أو أن يضع احللول 
للبنيــة التحتية. وبالنســبة 
لترشحي، فقد ترشحت للمرة 
األولى في العام ٢٠١٣ وحققت 
املركز اخلامس عشر، وفي العام 
٢٠١٦ انسحبت ألنني فضلت 
املصلحة العامة على الشخصية 
وأردت توحيد الكلمة وترشحت 
إلى االنتخابات التكميلية عام 
٢٠١٩ وحققــت أصواتا جيدة 
بلغــت ٢٤٣٧ صوتــا، واآلن 
نعمل على هذه االنتخابات بكل 
مصداقية وشفافية وال نحب 
الصــراخ والتهويل والوعود 

غير الصادقة.

ما أبرز القضايا التي سيتضمنها 
برنامجك االنتخابي؟

٭ اإلصالح السياسي وإعادة 
الهيبة للدستور هي أول وأبرز 
قضية ألنها تضم في إطارها كل 
القضايا األخرى. نحن في عهد 
جديد ورؤية جديدة، ونرجو أن 
يوفقنا اهللا إلى ترجمة أفكارنا 
ورؤانا إلى وقائع ملموســة. 
املشــهد السياســي احلالــي 
صعب ودقيق، وكل املواطنني 
الكويتيــني يعرفــون الوضع 
السياســي فــي الكويت وهم 
غير راضني عنه بسبب األداء 
الضعيــف واملتراجع لكل من 
احلكومة واملجلس، هذا الوضع 
هو نتيجة تراكمات لألخطاء 
أو استمرار لألخطاء السياسية 
والتي تتمثل بشكل مركز في 
االلتفاف على الدستور، اخللل 
جوهري في تشكيل احلكومة 

وفي النظام االنتخابي.
اإلصالح السياسي يعتبر 
اخلطــوة األولى والرئيســية 
لــكل اإلصالحــات األخــرى، 
حيث تعتبر السياسة احملرك 
الرئيسي لكل القطاعات األخرى 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
والثقافية واخلدمية وغيرها، 
ومتطلبات اإلصالح السياسي 
واضحة وتتضــح أكثر يوما 
بعد يوم بتــردي العالقة بني 
السلطتني وترهل األداء وتداخل 
الصالحيات عن قصد أو غير 
قصــد ومفــرزات االنتخابات 
والتشكيلة احلكومية وغيرها.. 
أول ما يجب القيام به في إطار 
اإلصالح السياســي كما قلنا 
هــو الرجــوع إلى الدســتور 
الكويتي الذي تنص املادة ٥٦ 
منه بــكل وضوح على كيفية 
تشــكيل احلكومــة الكويتية 
والتــي جعلت «احلــد األعلى 

والتهديد والترغيب، الفاسدون 
يعتبرون أنفسهم دولة فوق 
الدولة، لذلــك يجب أن يكون 
العقاب شديدا ورادعا وعبرة 

للمستقبل.
أمــا بالنســبة للقضايــا 
العالقة، فكما قلنا سابقا فإن 
اإلصــالح السياســي ووضع 
الرجــل املناســب فــي املكان 
املناسب وحتديد الصالحيات 
وفصلها سيحل هذه القضايا 
بشــكل أوتوماتيكي، ال يوجد 
حلول سحرية، واحللول تأتي 
مع أصحــاب الفكــر واإلبداع 
الذين يجب أن يأخذوا مكانهم 
الصحيح في املناصب العليا 

واملتوسطة.
وأحب أن أشير هنا الى نقطة 
مهمة، عندما يعرف الناس بأن 
الفساد مسموح ولكن بشرط 
التنفيع والدفع، فماذا تتوقع؟! 
عندما يقوم الفاسد بعمليات 
النهــب والنصب واملناقصات 
واملزايدات وال نسمع عن عقوبة 
فماذا تتوقع؟! فضائح الفساد 
التي كشفت مؤخرا في الكويت 
تعتبر خيانة عظمى ويجب أن 
تكون عقوبتها اإلعدام، ولكننا 
لم نســمع حتى عن السجن! 
الفســاد ســيتصاعد بالتأكيد 
ألنــه ال يوجــد رادع، ويوجد 

من يحميه وينميه!

أيضا هناك فساد اداري.. ما اسبابه؟
٭ اسباب الفساد هي طريقة 
التعيينــات واحملســوبيات 

والشللية والباراشوتية.

املال  هل تتوقع انتشار ظاهرة 
السياسي في هذه االنتخابات؟

٭ ظاهرة املال السياســي 
ستستمر في هذه االنتخابات 
ولكن بشكل اقل بكثير من قبل.

ما مدى تأثير الظروف الصحية 
على االنتخابات بصفة عامة وعلى 

الدائرة الثانية بصفة خاصة؟
٭ البــد أن الظروف الصحية 
لهــا تأثير علــى االنتخابات، 
وكنــا نتمنــى أن تكون هناك 
بنية حتتية رقمية للتصويت 
حتى ال تتأثر النتائج. وعلى كل 
حال فإننا نناشد كل الناخبني 
والناخبات باملشاركة الواسعة 
مع احلذر واحليطة وأخذ كل 

االحترازات بعني االعتبار.

رأيك  تعطينا  أن  منكم  نرجو 
التالية:  امللفات  وتصوراتك عن 
واملناصب  والوظائف  اإلحالل 
القيادية والصحة والتعليم واإلسكان 
والرياضة واملرأة والبدون وقانون 

العفو الشامل؟
هــي  امللفــات  هــذه  كل  ٭ 
تراكمات عشــرات الســنوات 
بســبب اإلهمال احلكومي أو 
فلنقل العقم احلكومي وغياب 
املجالس عن انفصال السلطتني 
عــن الواقــع باإلضافــة إلــى 
الفســاد والتعيينات وغيرها 
من العوامــل املعروفة وعلى 
كل حال ميكننا أن نتكلم قليال 
وبشكل مفيد في هذه امللفات 

كل على حدة.

اخلمسة وتصرف لهم البدالت 
واملكافآت وامليــزات الكثيرة، 
وكل ذلــك كان ميكــن أن يتم 
غض الطرف عنه قليال لو أن 
هذا املستشار أو ذاك يقدم أي 
فائــدة أو يقوم بــأي عمل له 
عالقة بطبيعة مسماه الوظيفي!
الدولــة  ومؤسســات 
والــوزارات زاخرة باخلبرات 
الوطنية املخلصة  والكفاءات 
والتــي تبــذل جهــودا كبيرة 
لالرتقــاء بالعمــل وحتســني 
مدفوعــة  األداء  مســتويات 
بإميانها بوطنها وحبها للعمل 
املخلص املتقن، هذه الكفاءات 
تصــاب بخيبــة أمــل كبيرة 
تصــل إلى حد الصدمة عندما 
يتم إهمالهــا أو حتى إبعادها 
وإقصاؤهــا ويتم اســتبدالها 
بشــخص آخــر مــن خــارج 
املؤسســة ليكون قياديا فيها 
ويأمر وينهي ويكافئ ويعاقب 

كما يحلو له!

وماذا عن الوضع الصحي؟
٭ ميزانيــة وزارة الصحــة 
في الكويــت للعام ٢٠١٩ على 
سبيل املثال ارتفعت عن العام 
الذي سبقه مبقدار حوالي ٣٠٠ 
مليون دينار، ولكن هذه الزيادة 
ليست فعلية فهي عبارة عن 
مبالغ تخص مطالبات للسنة 
الســابقة لعقد شــركة «إتنا» 
بقيمة ٧٠ مليون دينار ومبلغ 
٣٥ مليــون دينار ملكتب لندن 
ملطالبات متأخرة للمستشفيات 
نتيجة عدم تعزيز البند، ومبلغ 
١٥ مليون دينار تخص مكتب 
فرانكفــورت ملطالبات تخص 
السنة املاضية أيضا بسبب عدم 
كفاية املعتمد املالي لبند العالج 
باخلارج، وتذمر املستشفيات 
واملصحات باخلارج، وبسبب 
زيادة رواتب املوظفني نتيجة 
التعيينــات اجلديــدة، وذلك 
حسب تصريحات وزير الصحة 
نفســه، هــذا املثــال يعني أن 
اخلدمات ستبقى كما هي عليه 
أو تزداد سوءا، كما أن ميزانية 
الوزارة لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ كانت 
ملياريــن و٨٠٠ مليون دينار 
أي أكثر من امليزانية احلالية 
بحوالي نصــف مليار! وهذه 

بني القطاعني.
عــن  نتحــدث  وعندمــا 
الرياضــة فإننــا نتحدث عن 
الشباب، فالكويت دولة شابة 
وتشكل نســبة الشباب فيها 
أكثر من ٦٠٪ فيما تعاني دول 
متطورة مثل أملانيا من مشكلة 

كبيرة في نسبة الشباب!
دعم املبادرات واملشــاريع 
الكويتي  الشبابية، فالشباب 
مبــدع وبحاجة إلــى رعايته 

ودعمه بفرص ميسرة.
العمل علــى إيجاد مناطق 
صناعيــة حرفيــة كاملعمول 
به في الــدول املتقدمة والتي 
تسمى «اندستريال بارك زون» 
والتــي تتيح للشــباب حرية 
اإلبــداع، وضــرورة تشــريع 
قوانني خاصة بالشباب وخلق 
فــرص عمل غير تقليدية لهم 
من خالل تشــجيع املشــاريع 
الصغيرة واملتوســطة بشكل 
علمي ومؤسسي واالستفادة 
من جتارب دول أخرى اتبعت 
مثل هذه األساليب مثل الصني 
أو تركيا، مع تدريب الكفاءات 
الشبابية، ومســاعدتهم على 
اكتشــاف مواهبهم وتنميتها 
ودمجهــم في عمليــة التنمية 
بشكل تكاملي لالستفادة من 
قدراتهم غير احملدودة، ومثال 
علــى طاقــات الشــباب تلــك 
املميزة  احلمالت املجتمعيــة 
التي قامت مببادرات شبابية 
فرديــة تنبئ عن حس وطني 
كبير وقــدرات كامنة مهدورة 
تبحث عن متنفس ال ميكن أن 

يوفره لها اال الدولة.
فالرياضة مورد اقتصادي 
مهم لكثير من الدول باإلضافة 
إلى دورها االجتماعي والصحي، 
والدولــة يجــب أن تضطلــع 
مبســؤولياتها وتعتــذر مــن 
الشباب وتبدأ بوضع اخلطط 
الكفيلــة بإصــالح الوضــع 
الرياضــي البائــس من خالل 
قانونيــني وخبــراء معروفني 
لتوصياتهــم  واالســتماع 
والتوقف عن التعنت واالنفراد 

باآلراء والقرارات.

هل حتصل املرأة الكويتية على كامل 
حقوقها التي كفلها لها الدستور؟

٭ باملختصر، جند أن إفراد بند 
خاص باملرأة عيب علينا وهو 
أمر غير مقبول بالنســبة لنا 
أن نصل إلى املكان الذي جند 
فيه مطالبات بحقوق مواطن 
أصيل من مواطني الدولة. املرأة 
مواطــن ولها حقوق املواطنة 
وواجباتهــا، وإذا أردنــا أن 
نفرد لها بندا خاصا، فإمنا هو 
للتقدير واالستثنائية وليس 
للمطالبة بحقوق أساسية يجب 
أن حتصل عليهــا املرأة دون 

أي نقاشات!
املرأة تلعب دورا محوريا 
في بناء األسرة واملجتمع ومن 
الضــروري العمل على تهيئة 
الظروف واآلليات التشريعية 
واملؤسســية حلصــول املرأة 
على كل حقوقها وأداء دورها 
التنموي في املجتمع كشريك 
على قدم املساواة مع الرجل. 
جدير بالذكر أن احلكومة تقوم 
بــني فتــرة وأخرى بـــ «املْن» 
على املــرأة بترقيعات واهية 
مع الكثير مــن املبالغات لذر 
الرماد في العيون وإيهام املرأة 
بأنها متكنت من احلصول على 

حقوقها وزيادة.
وعن أبناء الكويتية أتساء:ل 

وإذا حتدثنا عــن اإلحالل 
والتوظيف فإن هذا املوضوع 
يجــب أن يحل ضمــن حلول 
التركيبة الســكانية من خالل 
تدريــب كل املواطنــني الذين 
بشــكل  العمــل  ينتظــرون 
يتناســب مع حاجة الســوق 
ويتم اإلحالل بشكل تدريجي 
ومنظم، أما املناصب القيادية 
فقــد تكلمنــا كثيرا عــن هذا 
املوضــوع وصرحنــا كثيــرا 
وتصريحاتنــا موجــودة في 
الصحف منذ زمن طويل.. أزمة 
ڤيروس كورونا التي مير بها 
العالم بأسره كشفت ما لم يكن 
مكشوفا وسلطت الضوء بشكل 
كبيــر علــى ما كان مكشــوفا 
من خلل دون حلــول، األزمة 
أبرزت على املستوى الوطني 
الكويتي ملفات كبيرة وضخمة 
مثل جتارة اإلقامات والفساد 
الكبير والتعيينات العشوائية 
والباراشــوتية مثــل تعيــني 
املستشارين في أجهزة الدولة 
دون أي ضوابط أو معايير ما 
عدا املعايير الشخصية القائمة 
على الفساد بأشكاله وألوانه 
مــن محســوبيات ومصالــح 
خاصة وتنفيعات وواسطات 

ورشاوى وغيرها.
درج  التــي  واملوضــة 
عليها كثير مــن الوزراء عند 
تســلمهم مناصبهم هي أنهم 
يجهزون ألنفسهم ما يسمونه 
«املستشار» وهو عادة ما يكون 
من خارج الــوزارة وال عالقة 
لهــا بها وال يفهــم وال يعرف 
طبيعة عملها، هــذا االختيار 
الفاسد املفسد يقوم على أسس 
شــخصية بحتة ال عالقة لها 
أو االستشــارة  باملؤسســية 
أو الفائــدة العامة واملصلحة 
العليــا، بل هو أمــر تنفيعي 
خــاص وشــخصي وال يعود 
بأي فوائد على املؤسســة أو 

الوزارة.
تعيني هؤالء «املستشارين 
املدللــني» يســتنزف ميزانية 
ضخمة من ميزانية املؤسسات 
التي يعملــون بها حيث انهم 
يسافرون ويذهبون في مهمات 
شــكلية ويقضــون مهماتهم 
في الفنادق مــن فئة النجوم 

مثال آخر كيف جتري األمور!
أما مشــاكل وزارة التربية 
والتعليم فهي مســتمرة وفي 
ازدياد، ويعاني القطاع التربوي 
بشــكل عــام مــن الضبابيــة 
وانعــدام االســتقرار وعــدم 
التحــرك وتتم إدارته بشــكل 
تقليدي قدمي، امليدان التربوي 
يســتخدم كحقل جتارب على 
التعليمية  العمليــة  مقومات 
مــن مناهــج ومعلمني وطلبة 
وإدارة مدرسية أدى إلى فقدان 
الثقة في تطور التعليم بعد أن 
باءت كل تلك التجارب بالفشل 
ودفع الضريبة بشكل رئيسي 
وأساســي الطلبة والطالبات 

وأولياء أمورهم.
اســتراتيجية  لألســف، 
التجارب املستمرة وحتى في 
عصر كورونا في حقل التعليم 
غير مقبولة أبدا حيث إن القيمني 
على العملية التربوية يصرون 
على جناح هذه التجارب قبل 
بدايتها ويصممون على أدائها 
واالســتمرار فيهــا لســنوات 
ليتغير الوزيــر ويأتي وزير 
آخر بتجارب جديدة جنحت في 
بلدان أخرى مبقومات مغايرة 
ومجتمعات مختلفة دون دراسة 
طبيعة الطالب وطبيعة املجتمع 
ومحددات النجاح قبل القيام 
مبثل هذه التجارب. نؤكد هنا 
على ضرورة مشاركة جامعة 
الكويت في وضع استراتيجية 
تعليم واضحة وثابتة ال تتغير 
مع تغير وزير أو وكيل وزارة 
لتكــون اســتراتيجية دولــة 
للتعليم بعيدا عن االجتهادات 
الفرديــة والشــخصية، مــع 
ضــرورة اســتحداث مجلس 
أعلى للتعليــم ليقوم مبهامه 

احملددة واالحترافية.
وعن القضية اإلسكانية، فإن 
الواقع لدينا في الكويت ما يزيد 
على ١٠٠ ألف طلب إســكاني، 
وهو رقم شبه ثابت منذ عدة 
أعوام ويرتفع رويدا رويدا على 
الرغم من تصريحات احلكومة 
التخديريــة بخصوصه، وقد 
عجزت احلكومات املتعاقبة عن 
اتخاذ قرار ينهي هذه املشكلة 
من جذورها فما نســبته ٩١٪ 
من مســاحة الكويــت فارغة 
متامــا من أي إشــغال مع كل 
الفوائــض املالية الكبيرة في 
األعوام الســابقة ومثال عنها 
حني وصلت إلى ١٤ مليار دينار 

في العام ٢٠١١ وحده.
إذا ثبــت معــدل اإلجنــاز 
كمــا كان خــالل الفتــرة مــن 
عــام ٢٠٠٠ وحتــى اآلن وهو 
٢٩٪ فقــط من عــدد الطلبات 
اإلسكانية املطلوبة وعجز نحو 
٧١٪، فهذا يعني أنه ستتراكم 
طلبات إسكانية جديدة بنحو 
٤٠ ألــف طلب، تضاف إلى الـ 
١٠٠ ألف طلب املسجلة بنهاية 
٢٠١٨، ليصبح العجز املجمع 
في نهاية ٢٠٢٣ نحو ١٥٠ ألف 
طلب، وهــذا يعني أن العجز 
سيرتفع بنسبة كبيرة، ويجب 
إشراك القطاع اخلاص في حل 
قضية اإلســكان بشكل فاعل 
وخلق نــــوع من التنافسية 

كيف ميكن ألي إنسان أن يكون 
مفيدا ومرتاحا ومنجزا ومبدعا 
إذا كان ال يســتطيع أن يفيــد 
ابنه وال يحق لــه أن يتعامل 
معه كما يتعامل مع أي شخص 
غريب عنه؟ هذا هو حال املرأة 
الكويتية املتزوجــة من غير 

كويتي.

هل املجلس السابق أنصف فئة 
«البدون»؟

٭ ملف غير محددي اجلنسية 
يعتبر جرحا نازفا ومستمرا 
فــي قلــب املجتمــع الكويــت 
ويشــكل تهديدا كبيرا لألمن 
املجتمعي أوال واألمن السياسي 
واالقتصادي ثانيا، وما تقوم 
به احلكومة بهذا اخلصوص ما 
هــو إال جرعات مخدرة عابرة 
سيكون لها تداعيات خطيرة 

على املجتمع الكويتي.
ما تقوم احلكومة باإلعالن 
عنــه من فترة إلى أخرى مثل 
قبــول بعــض «البــدون» في 
التعليــم أو إعطــاء بعضهــم 
بطاقــات معينــة أو الســماح 
لبعضهــم بدخــول اجليــش 
وغيرها من اإلجراءات تزيد من 
االستفزاز لهذه الفئة املغلوب 
على أمرها والتي عانت كثيرا 
على مدى سنوات طويلة بسبب 
االســتهتار واالنعدام اجلدية 
في غلــق هذا امللــف الوطني 

واإلنساني إلى األبد.
اســتمرار هذا امللف يضر 
بسمعة الكويت بلد اإلنسانية 
ويتعارض مع أبســط حقوق 
اإلنسان في أن يحمل جنسية 
البلــد الــذي ولــد فيــه آباؤه 
وأجداده وماتوا فيه وضحوا 
من أجله وساهموا في تطويره 
والدفــاع  اقتصــاده  وبنــاء 
عنه، حــان الوقت ومنذ زمن 
طويل لطي هذا امللف املشــني 
حرصا على الكويت وأبنائها 

ومستقبلها.

هل تؤيد قانون العفو الشامل؟
٭ نحن مع كل ما من شأنه أن 
يوفر األمن واألمان والطمأنينة 
للمواطــن الكويتي واألســرة 
الكويتية واملجتمع الكويتي، 
نحن مع قانون العفو العام عن 
سجناء الرأي وحتى أصحاب 
اجلنــح اخلفيفة وكل من يتم 
العفو عنه دون أن يؤثر ذلك 

على أمن املجتمع.

هل يجب أن يؤمن الناخب بالتغيير 
حللحلة امللفات التي متت مناقشتها 
في هذا اللقاء وكلمة توجهها للناخب 

الكويتي؟
٭ التغييــر ثقافة متنعها في 
مجتمعنــا عوامل معينة مثل 
القبلية واالنتماءات الصغيرة 
واحملسوبيات وغيرها. بالطبع 
نحتــاج إلى هــذه الثقافة من 
خــالل التوعيــة علــى املدى 
الطويل. وعلى كل حال املواطن 
الكويتي تلقى صدمات مؤملة 
وقاسية ممن انتخبهم ووثق 
بهم وأداروا له ظهورهم، هذا 
سيغير الكثير بإذن اهللا، نأمل 
ذلــك. والكلمة التــي أوجهها 
لإلخــوة الناخبني والناخبات 
الكرام وهي كلمة مختصرة جدا: 
إذا كان الناخــب الكرمي الذي 
يتوجه إلى صناديق االقتراع 
راضيــا عن وضعــه كمواطن 
ويشــعر بأنــه يحصــل على 
كل حقوقه بســهولة وبشكل 
قانوني ميسر، نقول له انتخب 
الشخص الذي انتخبته سابقا 
إذا كان مرشحا، وإذا كان غير 
ذلك، فقد حان وقت التغيير!

لعدد الوزراء ثلث عدد أعضاء 
مجلس األمــة وااللتزام بعدم 
جتاوز هذا الثلث معناه أن احلد 
األعلى املذكور هو ستة عشر 
وزيرا نظرا لكون عدد أعضاء 
مجلس األمة خمسني عضوا، 
ويحســب ضمن عدد الوزراء 
املذكور رئيس مجلس الوزراء 
ووزراء الدولة» وذلك حسب 
املذكرة التفسيرية للدستور.

ما القضية األولى التي يجب أن 
يركز عليها املجلس املقبل: الصحة، 
التعليم، اإلسكان، التركيبة السكانية 

والفساد أم كل ذلك؟
٭ القضية األولى التي يجب 
أن يركز عليها املجلس القادم 
هــي اإلصالح السياســي بكل 
إلــى  والرجــوع  تفاصيلــه 
الدســتور وترميــم كل خرق 
وانتهاك مت في حق الدستور 
وكان ذلك سببا في وصولنا إلى 
ما وصلنا إليه! عندما يتم البدء 
في اإلصالح السياسي من حيث 
التشــكيلة احلكومية حسب 
الدستور بأن تكون احلكومة 
مــن رحــم املجلس بالنســبة 
املذكــورة دســتوريا، ويكون 
املجلس منتخبا بشكل حقيقي 
دون أي تأثيرات مفروضة أو 
بشــكل طوعي، عندها ميكننا 
أن نقول بأننــا ميكن أن نبدأ 
باإلصالحات وامللفات األخرى. 
التأثيرات التي حتدثت عنها 
(مفروضة أو بشــكل طوعي) 
املقصود منها الضغوط الفئوية 

او القبلية وما شابهها.

إلى املجلس  في حال وصولك 
كيف ستستطيع تنفيذ برنامجك 

االنتخابي؟
٭ ال ميكن ألي نائب أن يعمل 
شــيئا مبفــرده، ســنعمل مع 
اإلخوة واألخوات من النواب 
والنائبات الذين يصلون إلى 
مجلس األمة كمجموعات ضغط 
لتشريع ومترير كل ما من شأنه 
أن يعزز اإلصالحات املطلوبة 

وطنيا وشعبيا.

كم نسبة التغيير التي تتوقعها في 
املجلس القادم ونسبة املشاركة 

من قبل الناخبني؟
٭ إذا نظرنا إلى أداء املجلس 
الســابق أو الــذي قبله، فإننا 
نتوقع ونأمل أن يكون التغيير 
جذريا، فقــد عانى املواطنون 
الكويتيــون بــكل شــرائحهم 
الكثير  وألوانهــم وأطيافهــم 
مــن ســوء األداء والالمبــاالة 
والتســويف فــي املجالــس 
السابقة، وحتى نكون واقعيني، 
فإن الكثير من املؤثرات التي 
تبقي النتائج دون تغيير يذكر 
مازالت قائمة مثل التشاوريات 
والنظام االنتخابي والصوت 
الواحد واملال السياســي وما 
شابه، ولذلك فإننا نتوقع أن 
يكون التغيير بنســبة تفوق 

النصف في الوقت احلالي.

كيف ميكن حل القضايا العالقة 
ومحاربة الفساد برأيك؟

٭ الفســاد ال ميكن محاربته 
إال بالقوة واحلسم، الصفقات 
واألموال املليونية واملليارية 
تعطي الكثير من القوة واجلرأة 
للفاسدين ويصبح تفكيرهم 
شاذا وال يعترفون بأي قانون 
وال يردعهــم رادع، فهم يرون 
بأنهم قــادرون علــى حل أي 
إشــكاالت باملال والرشــاوى 

في العام ٢٠١٦ انسحبت ألنني فّضلت املصلحة العامة على الشخصية وأردت توحيد الكلمة
«اإلصالح السياسي وإعادة الهيبة للدستور» هي أول وأبرز قضية ألنها تضم في إطارها كل القضايا
ضرورة مشاركة جامعة الكويت في وضع إستراتيجية تعليم واضحة وثابتة ال تتغير مع تغير الوزير

نعمل في هذه االنتخابات بكل مصداقية وشفافية وال نحب الصراخ والتهويل والوعود غير الصادقة
فضائح الفساد التي ُكشفت مؤخرًا في الكويت تعتبر خيانة عظمى ويجب أن تكون عقوبتها اإلعدام
يجب إشراك القطاع اخلاص في حل قضية اإلسكان بشكل فاعل وخلق نوع من التنافسية 

نطالب بدعم املبادرات واملشاريع الشبابية.. فالشباب الكويتي مبدع وبحاجة إلى رعايته

حوار: عبداهللا الراكان

أحمد احلمد لـ «األنباء»:  اخلللأحمد احلمد لـ «األنباء»:  اخللل
في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي 

سببان لتردي أوضاعناسببان لتردي أوضاعنا
أكد مرشح الدائرة الثانية أحمد احلمد أن أداء املجلس السابق كان حتت الصفر ألنه لم يشرع أو يساهم في أي قضايا شعبوية ولم يحل أي ملفات أو أن يضع احللول للبنية 
التحتية، مبينا أن اخللل اجلوهري في تشكيل احلكومة والنظام االنتخابي سببان لتردي أوضاعنا في الكويت. وقال احلمد، في لقاء خاص أجرته معه «األنباء»، انه في العام 
٢٠١٦ انسحب من السباق االنتخابي ألنه فضل املصلحة العامة على الشخصية وأردت توحيد الكلمة، مضيفا «نعمل على هذه االنتخابات بكل مصداقية وشفافية وال نحب 
الصراخ والتهويل والوعود غير الصادقة، كما أن اإلصالح السياسي وإعادة الهيبة للدستور هي أول وأبرز قضية ألنها تضم في إطارها كل القضايا األخرى». وبني أن كل املواطنني الصراخ والتهويل والوعود غير الصادقة، كما أن اإلصالح السياسي وإعادة الهيبة للدستور هي أول وأبرز قضية ألنها تضم في إطارها كل القضايا األخرى». وبني أن كل املواطنني 
الكويتيني يعرفون الوضع السياسي في الكويت وهم غير راضني عنه بسبب األداء الضعيف واملتراجع لكل من احلكومة واملجلس، مؤكدا أن اإلصالح السياسي اخلطوة 
األولى والرئيسية لكل اإلصالحات األخرى.. فالسياسة هي احملرك الرئيسي لكل القطاعات األخرى االقتصادية واالجتماعية والثقافية واخلدمية، كما أن اإلصالح السياسي األولى والرئيسية لكل اإلصالحات األخرى.. فالسياسة هي احملرك الرئيسي لكل القطاعات األخرى االقتصادية واالجتماعية والثقافية واخلدمية، كما أن اإلصالح السياسي 

ووضع الرجل املناسب في املكان املناسب وحتديد الصالحيات وفصلها سيحل العديد من القضايا، والعديد من القضايا وامللفات تطرق لها احلمد في السطور التالية:

مرشح الدائرة الثانية أكد أن أداء املجلس السابق كان حتت الصفر



٣٤٣  مرشحًا في الدوائر اخلمس بينهم ٣٠ سيدة

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

الدائرة األولى
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤١٦٦٠ ٣٦٩٨٣
٧٨٦٤٣ املجموع

اإلجمالي

٧٤

الدائرة الثانية
عدد الناخبني

إناث ذكور
٢٩٠٢٦ ٢٦٣٥٠
٥٥٣٧٦ املجموع

اإلجمالي

٥٤

الدائرة الثالثة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤٦٥٧٨ ٣٩٦٧٥
٨٦٢٥٣ املجموع

اإلجمالي

٧٣

الدائرة الرابعة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٩١٤ ٥٩٤٩٤
١٢٧٤٠٨ املجموع

اإلجمالي

٧٨

الدائرة اخلامسة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٥٨٤ ٦٧٩٢٨
١٣٥٥١٢ املجموع

اإلجمالي

٦٤

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون
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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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بداية، نود معرفة ماذا تقصد 
بتغريدتك التي قلت فيها إن 

أهم خطوات اإلصالح هي 
إصالح بيت األمة؟

٭ ال يخفــى علــى اجلميــع 
الدور الكبير ملجلس األمة في 
التنميــة واإلصالح ومحاربة 
الفساد وتقومي احلكومة وسّن 
القوانني والتشــريعات، لكن 
إذا كان مجلــس األمة مخترقا 
فلــن يقوم بهذا الــدور، حتى 
أن بعض النواب كانوا ســببا 
القانــون وتدني  في جتــاوز 
لغة احلوار وإيصال رســالة 
سلبية توحي بأن رجال الدولة 
سلوكهم وأداؤهم في املجلس 
غير الئق لذلك فإن بيت األمة 

يحتاج إلى اإلصالح.

وما اخلطوات لتحقيق هذا 
االصالح في بيت االمة؟

٭ مجلــس ٢٠١٦ جــاء بعــد 
استياء الناس ونقمة شعبية 
مــن مجلــس ٢٠١٣ إال أنهــم 
فوجئوا بأنــه ال يختلف عن 
ســابقه ويفترض على نواب 
األمة أن ينأوا بأنفســهم عن 
هــذه الظواهــر والشــعارات 
واملجامــالت التــي ليس لها 
مــردود على املواطــن، ومن 
القيــام بوقفــة  الضــروري 
شعبية جادة لإلصالح والبدء 
بــه فعليا، أمــا إذا كان هناك 
البعض من النــواب ميارس 
الفساد ستكون كلفته كبيرة 
على الوطن، حتى أننا سمعنا 
أن بعــض النــواب أصبحت 
كلفته كبيرة على احلكومة، 
وأنا أرى أن مجلس ٢٠١٦ طغى 
عليه العمل الفردي والبطوالت 
الفرديــة بينما املجالس التي 
نتوسم فيها اخلير فهي التي 
بها كتل اصالحية من مختلف 
أطياف املجتمع الكويتي ولم 
الســابق  نشــاهد باملجلــس 
املبــادرة والقيــادة ووضــع 
خطة واضحة لألولويات التي 
تريدها االسر الكويتية، ولكن 
لألســف لم نشــاهد إال حربا 
بالوكالــة مــن قبــل النواب، 
لذلــك جنــد أن املواطن تعب 
من الــكالم ويريد الفعل ألنه 
متعطش إلى تنمية حقيقية، 
ناهيك عن أن نسب اإلجناز في 
اللجان البرملانية في مجلس 
٢٠١٦ صفر أو قليلة جدا، وهذا 
يعنــي أنهم لم يؤدوا دورهم 
وتركوا دورهم الرقابي وهنا 
جند انحرافا في أداء النواب.

وفيما يخص احلكومة، ما 
نسبة رضائك على ما قدمته؟

٭ الناس ليست راضية عن 
احلكومة، ولألسف يكون هناك 
تغييــر فقط في األشــخاص 
وال يوجــد تغيير في النهج، 
حتى أن احلكومــة في بداية 
أزمــة «كوفيــد ـ ١٩» العاملية 
اجلميع أيدها وصفق لها ألنها 
عملت بجدية فعلية وتعاطت 
مع احلدث، لكن حينما خفت 
األزمة عادت احلكومة للنوم 
مرة أخرى، كما أنه عندما نقيم 
جتربة تعامــل احلكومة مع 
ملــف التعليم اإللكتروني أو 
التعليم عن ُبعد جندها سيئة 

مشــروع ويقابلــه أي انتقاد 
تتوقف، وكم من مشــروع مت 
إيقافه وبــات حبيس اإلدراج 
وأنا شعار حملتي االنتخابية 
صدق اإلرادة وحســن اإلدارة 
أي العزم واجلد باإلصالح دون 
االكتراث ملن ينتقد، لكن لألسف 
أنا ال أرى لدى احلكومة صدق 
إرادة وال حسن إدارة وسبب 
أزمتنا االقتصادية هو ســوء 
اإلدارة وترهل اجلهاز احلكومي 
وعليها تغيير نظامها جذريا.

املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
أصحابها عرضة للمالحقة 

القانونية، فما رأيك بهذا 
الشأن؟

٭ السلطتان أخفقتا في التعامل 
مع هــذا امللــف، فاالقتصادان 
األميركي والبريطاني يعتمدان 
بنسبة   ٦٠٪ على املشروعات 
الصغيرة وبها التوظيف، أما 
لدينا احلكومة فقالت «هده خله 
يتحدى»، وملــا حتدى تركته 
وفي أول أزمة عاملية تواجههم 
دون أي دعم أو رعاية، وبعض 

التركيبة السكانية إحدى 
املشاكل التي برزت خالل ازمة 

كورونا، فما املشكلة؟
٭ املشكلة تكمن في أن يكون 
املواطن غريبا في بلده، فعدد 
الكويتيني بلغ مليونا و٤٠٠ ألف 
تقريبا وعدد الوافدين تخطى 
الثالثة ماليني وافد، إذن نحن 
لدينا مشكلة حقيقية على أمن 
وخدمات البلد وحتتاج عالجا 
بأسرع وقت، وتنفيذ القانون 
ينبغي أن يكــون على الكبير 
والصغير وليس من املفترض 
أن يبقى حبيس األدراج، وعلينا 
أن نذكر أن جتارة اإلقامات في 
بلدنــا أمر ال ميكــن أن نغض 
الطرف عنه، األمر الذي أوجد 
لدينا قضايا مثل قضية النائب 
البنغالي، وسيصبح األمر ككرة 
الثلــج، ولدينــا بالكويت مع 
األسف الكثير من كرات الثلج 
ألنهم تركوا احللول واعتمدوا 
على الزمن في حلها، وقد كنت 
بزيارة ملنطقة خيطان ووجدت 
ان هناك ضغطا كبيرا جدا على 
اخلدمات حتى بات الوضع في 

للمعلمــني واملعلمــات مربي 
املقــدرة جهودهــم  األجيــال 
واليوم يضغطون على أنفسهم 
ملواكبــة الوضــع رغــم أنهم 
شــبه محرومني من الدورات 
التدريبيــة، فالدول املتطورة 
اول درجــة بســلمها تطوير 
التعليم وليس الوضع احلاصل 
لدينا بان التعليم ليس له اي 
اولوية ولو كان هناك اهتمام 
لكنــا وضعنا مجلســا أعلى 
للتعليم حتت رئاسة مجلس 
الوزراء حتــى ال تكون هناك 
جتارب فاشــلة كمــا هو حال 

تعليمنا اليوم.

وما الذي سيفرق إذا كان 
التعليم حتت رئاسة مجلس 

الوزراء؟
٭ حتى ال تتغير السياسات 
بتغيــر الوزير كما هو احلال 
بالنســبة للنفط وسياساته 
الثابتــة، فحينمــا مت وضــع 
خطة لتحويل الكويت لعاصمة 
ادارية ومالية يجب االهتمام 
أوال مبخرجات التعليم وليس 
الرؤيــة فــي واد  ان تكــون 
والتعليم في واد آخر، وهناك 
نقطة مهمة قد بات الشــباب 
يبحــث عن املــكان الــذي له 
كادر وليس املكان القادر على 
خدمة وطنه من خالله بسبب 
مشكلة سلم الرواتب بالبالد 
وهذه أزمة بســبب احلكومة 
ألنهــا وزعت الكوادر بشــكل 
عشوائي وأصبحت لدينا أزمة 
باخلريجني ومخرجات التعليم.

أين تكمن مشكلة الشباب 
الكويتي؟

٭ من ايجابيات أزمة كورونا 
أنها كشفت عن القوة الكامنة 
للشباب الكويتي الذي ضرب 
أروع االمثلة وأصبح مفخرة 
للكويت وأهلها من خالل الفرق 
التطوعية للشــباب والبنات 
والذين كانوا على قدر عاٍل من 
املســؤولية والتضحية ألجل 
الوطــن، وهــذه الطاقة اذا لم 
نســتفد منها ســنفوت على 
انفسنا فرصة ثمينة، وطالبت 
بفتح املجال لهم خلدمة وطنهم 
وهم في سن الشباب اي سن 
االنتاج والطاقة واالبداع وهذا 
هو متكني الشباب ودول أخرى 
قريبة منا وزراؤها كلهم شباب 
وهذا ليس تقليال من شأن أحد 
لكن هذا وقت الشباب القفزة 
النوعيــة التي حتتــاج إرادة 

ودماء شابه.

من أولوياتك الثوابت الشرعية، 
والبعض يتساءل ما املقصود 

بذلك؟
اإلســالمية  الشــريعة  ٭ 
مصــدر أمان لنا وبفضل اهللا 
عــز وجــل جنونا مــن احملن 
ونريد احملافظة على عاداتنا 
وتقاليدنا، وبكل صراحة بعض 
مشاهير التواصل االجتماعي 
ليــس لديهــم حــدود باألدب 
واحتــرام اآلخــر ويجــب أن 
نحافظ علــى هوية املجتمع، 
فممارســة احلريــة يجب أال 
تتعدى علــى حرية اآلخرين 
وفــي مكان عام تخدش حياء 

الشباب أصحاب املشاريع بعد 
أن دخل املشروع وقبل جائحة 
كورونا واجه صعوبات إدارية 
في اجلهات احلكومية وكانت 
أهم مشكلتني تؤرقهم رواتب 
العاملــني واإليجــارات ألنهــا 
اســتنزفت رأس املال وجاءت 
احلكومــة تطلــب ٣ مليارات 
دينار وأدخلــت فئات أخرى، 
فبعــض النــواب رفــض ذلك 
ألن احلكومة تتكلم عن عجز 
وتطلب مبلغا كبيرا، وأدخلت 
أصحاب املشاريع الكبرى وبعد 
ذلــك مت تقليل املبلغ إلى ٥٠٠ 
مليون دينار، ثم نفاجأ بعدها 
أنــه لم يتــم إقــراره وانتهت 
مدة عمــل املجلس وذهب كل 
شيء في مهب الريح، وأيضا 
املواطنون العاملون بالقطاع 
اخلاص مت إنهاء خدماتهم في 
أزمة كورونا بـ «شخطة قلم» 
أي ليــس لديهم أمان وظيفي 
فكيف نشــجعهم على العمل 
بالقطاع اخلاص وملاذا ال نضع 
قانونا يلزم الشركات باحتواء 

الشباب الكويتي.

املســتوصفات مترديا، فنجد 
أن هنــاك مواطنا مقابل ثالثة 
وافديــن كأقــل تقدير يتلقون 
العــالج، وفــي الوقت نفســه 
نحن نأخذ تأمينا صحيا على 
الوافديــن فمــن املفتــرض أن 
نستعجل في تشغيل مستشفى 
التأمني الصحي ونخفف العبء 
باإلضافة إلى تقليل األعداد، ولن 
نقول ان احلل سيكون في يوم 
وليلة ولكن احلل يكون بطريقة 
ال تؤثر على املواطن الكويتي 
أي البدء بالعمالة الهامشــية 
وليس باستعداء اآلخر كما قام 
به البعض والواجب معاجلة 
مشاكلنا دون استعداء اآلخرين 
وعلينــا احتــرام اجلميع كما 
علينــا احملافظــة علــى وطنا 
واالســتغناء عن العدد الزائد 
أو الضحايــا لتجــار اإلقامات 

سواء في بلدنا أو بلدهم.

ما رأيك بالتعليم عن بعد 
املطبق حاليا بسبب تداعيات 

انتشار ڤيروس كورونا؟
٭ أوجه حتية إجالل وتقدير 

غيــرك أو جنعــل اآلخريــن 
يسمعون أو يرون ما ال يحبون 
هو تعــد على حرية اآلخرين 
والكويت مســتهدفة بتغيير 
مناهجها ومواقفهــا وحينما 
نتكلم عن احلفاظ على الثوابت 
نحافظ على هويتنا باإلسالم 

املعتدل وتقبل اآلخر.

خاطبت رئيس الوزراء قائال 
في ظل االستجوابات تعقد 

الصفقات واليوم هناك 
تعيينات لبعض املفاتيح 

االنتخابية مبسمى مستشار، 
هل من املمكن ان تبني ما 
املقصود من هذا الكالم؟

٭ هذا كالم ذو شجون فعندما 
نتكلم عن كوني مرشحا تأتيني 
معلومــات مــن هــذا القبيل، 
وانا كمواطــن ال املك ادوات 
دســتورية لذلــك اردت لفت 
انتباه رئيس الوزراء في ذلك 
الوقت وطلبت ان يطلب كشفا 
باألسماء عن وجود مواطنني 
انتخابية  يعملــون مفاتيــح 
لــدى نــواب يتــم تعيينهــم 
وهم ال ميلكون اي امكانيات 
لتولي هذه املناصب او خبرات 
ليكونوا مستشارين، ولألسف 
مت ذلك مبوافقة ديوان ومجلس 
اخلدمة املدنية وتأكيدا لكالمي 
بعــد ان قلت هــدا الكالم احد 
الوزراء أبطل تعيني ١٥٠ فردا.

حدثنا عن التجمع السلفي؟
٭ هو جتمع وطني له مواقف 
نعتز بها ونتشــرف بها وكل 
جتمــع ميــر علــى مطبــات، 
وفي عام ٢٠١٦ حصل إخفاق 
ملرشــحي التجمــع الســلفي 
ولكننا في الوقت نفسه نحترم 
خيارات الشعب الكويتي، وبعد 
ذلــك قمنــا بدراســة الوضع 
وتواصلنا مع الشارع الكويتي 
ألننا بالنهاية ال منثل أنفسنا 
إمنا منثل كل الكويتيني، وقمنا 
بترتيــب أوراقنا ومت االتفاق 
علــى خوضي االنتخابات في 
الدائــرة الثالثــة واالخ فهــد 
املســعود في الدائرة الثانية، 
وخرج بيان بهذا الشــأن من 

قبل التجمع السلفي.

وكيف ترى االنتخابات 
بالدائرة الثالثة في زمن 

الكورونا؟
٭ يغلــب عليهــا اجلانــب 
الفكــري ونرى وعــي الناس 
حتى وصلت إلى أنها تســأل 
عن أدق التفاصيل ومتحمسة 
لألفضل، وأنا استبشر خيرا 
بأنه في جميــع الدوائر لدى 
النفــس اإلصالحي  الناخبني 

واخلروج بنتائج طيبة.

كلمة أخيرة توجهها للناخبني؟
٭ بعــد كل مــا ذكرت ال زلت 
متفائال والكويت كما جتاوزت 
الكثيــر من األزمات ســتقوم 
أيضا من هــذه األزمة، ولكن 
املسؤولية اليوم على الناخبني 
الختيار القــوي األمني القادر 
علــى اإلجنــاز وكذلــك على 
احلكومــة أن تكــون املرحلة 
القادمــة لهــا مرحلــة إجناز 

وحسن اإلدارة.

مرشح الدائرة الثالثة أكد أن نسب إجناز جلانه البرملانية متدنية

جدا بشــهادة أوليــاء األمور 
واملعلمني، وأنا أتساءل: ماذا 
كانــت تعمل الــوزارة خالل 
لــم  إذا  الســابقة  الســنوات 
تكن قادرة على إدارة أبســط 
امللفات وهو التعليم عن ُبعد 
في الوقت الذي جند فيه دول 
اجلوار قد تخطت كل املراحل 
ووصلت إلــى مرحلة الترف 
السياســي وبات لديها وزير 
للسعادة؟ ونحن هللا احلمد ال 
ينقصنا شيء ال مال وال عقول. 

اذا كنا منلك املال والعقول 
النيرة، ملاذا لدينا قضايا عالقة 

وأزمات متكررة؟
٭ من املفتــرض على الوزير 
غيــر القادر علــى اإلجناز أن 
يتنحــى عن املنصــب وأيضا 
على احلكومة أن تصلح حالها 
بنفســها وال تنتظــر النواب 
ليقوموها وأن يباشر رئيس 
احلكومة بإقالة من يتقاعس من 
الوزراء أو من عليه شــبهات، 
وإذا كانت احلكومة قد أضاعت 
على نفسها فرصة أزمة كورونا 
لتثبــت جدارتها فلن حتصل 
على فرصة ثانية، فقد كنا درة 
اخلليج وتأخرنا بسبب الغزو 
ولم نستفد من التجربة، وكل 
الدول املتقدمــة غيرت نظاما 
كامــال وباتــت لديهــا أنظمة 
حديثــة للحكومــات وآليات 
جديــدة إلدارة البلــد، ونحن 
مازلنــا بكتابنــا وكتابكم إلى 
اليوم ولدينا قضايا مصيرية 
كامللف اإلســكاني على سبيل 

املثال.

األزمة االقتصادية ملف مهم 
وكانت لك تغريدات في هذا 

الشأن فهل حتدثنا عنها؟
٭ املشكلة في حكومة الكويت 
أن أي إصالح اقتصادي تريده 
تتجــه إلــى جيــب املواطن، 
وقبــل عشــر ســنوات بداية 
خطــة احلكومــة للتنميــة 
اعترفت احلكومة باختالالت 
بامليزانيــة ووضعت خططا 
حللها لكنها لم تنفذ، فخططنا 
توضع وتصدر لدول خارجية 
لالستفادة منها ولكن ال تطبق 
عندنا فاحلكومة خالل عشر 
ســنوات لم تتخذ أي إجراء، 
وحينمــا بــدأت اجتهــت إلى 
فــرض الضرائــب وهــذا أمر 
مرفوض متاما، واالقتصاديون 
الكويــت  واملختصــون فــي 
باإلضافة إلى ديوان احملاسبة 
أكدوا على االعتماد على اكثر 
من مصــدر للدخــل وايقاف 
الهدر وترشيد االنفاق، وهناك 
دول ليس عندها نفط لكنها 
اقتصادية  وضعــت خططــا 
واليوم اصبحت مثاال يحتذى 
، فنحن قادرون على إنشــاء 
مشــاريع كبرى مثــل تكرير 
النفط اخلام وإنشاء مصانع 
بتروكيماويات وجعلها رافدا 
اقتصاديا وليس فقط االعتماد 

على تصدير النفط.

وهل من السهل خلق مثل هذه 
البدائل؟

٭ املشكلة في حكومة الكويت 
أنها مترددة، فما أن تقدم على 

عادل الشنان

ملجلس األمة دور كبير في التنمية واإلصالح ومحاربة الفساد وتقومي احلكومة وسّن القوانني والتشريعات

دول اجلوار تخطت كل املراحل ووصلت إلى مرحلة الترف السياسي وبات لديها وزير للسعادة

أي إصالح اقتصادي تريده احلكومة تتجه إلى جيب املواطن وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيًال

العاملون بـ «اخلاص» أنهيت خدماتهم في «كورونا».. فكيف نشجعهم على العمل فيه؟!

الكتل البرملانية اإلصالحية تبادر في وضع خطط واضحة لألولويات ولكن لم نشاهد إال حربًا بالوكالة 

على احلكومة أن تصلح نفسها ليقوموها وأن يباشر رئيس احلكومة إقالة من يتقاعس من الوزراء

االقتصاديون و«احملاسبة» أكدوا االعتماد على أكثر من مصدر للدخل وإيقاف الهدر وترشيد اإلنفاق

من إيجابيات أزمة كورونا أنها كشفت عن القوة الكامنة للشباب الكويتي الذي ضرب أروع األمثلة 

الناس ليست راضية عن احلكومة ألن التغيير يكون فقط في األشخاص وال يوجد تغيير في النهج
عندما نقّيم تعامل احلكومة مع التعليم عن ُبعد جندها سيئة جدًا بشهادة أولياء األمور واملعلمني

احلكومة أضاعت على نفسها فرصة إلثبات جدارتها ووجودها وقوتها خالل أزمة «كورونا»

قادرون على إنشاء مشاريع كبرى مثل تكرير النفط اخلام وإنشاء مصانع بتروكيماويات

التجمع السلفي جتمع وطني له مواقف نعتز بها.. أخفق في انتخابات ٢٠١٦ لكننا نحترم خيارات الشعب

ماذا كانت تعمل وزارة التربية إذا لم تكن قادرة على إدارة أبسط امللفات وهو التعليم عن ُبعد؟

حمد العبيد لـ «األنباء»: 
مجلس ٢٠١٦ طغى عليه 

العمل الفردي
أكد مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد أن مجلس األمة السابق ٢٠١٦ طغى عليه العمل 
الفردي والبطوالت الفردية ولم يصدر عنه أي إجناز يذكر، مشيرا إلى أن نسبة اإلجناز 
في جلانه البرملانية الدائمــة واملؤقتة صفر، األمر الذي يعني أن نوابه لم يقوموا بالدور 
املطلوب منهم. وقال في لقاء مع «األنباء» ان ملجلس األمة دورا كبيرا في التنمية واإلصالح 
ومحاربة الفساد وتقومي احلكومة وسن القوانني والتشريعات، أما إذا لم يقم بهذا الدور 
فال فائدة منه، ومن الضروري القيام بوقفة شعبية جادة لإلصالح والبدء به فعليا.وبني أن 
الكتل البرملانية اإلصالحية تبادر إلى وضع خطط واضحة لألولويات التي تريدها األسر 
الكويتية ولكن لم نشاهد إال حربا بالوكالة، كما أن الناس ليست راضية عن احلكومة ألن 
التغيير يكون فقط في األشــخاص وال يوجد تغيير في النهج. وانتقد سياسة احلكومة 
في التعاطي مع مشكلة التعليم عن بُعد قائال إنها كانت سيئة جدا وبشهادة أولياء األمور 
واملعلمني انفسهم، متسائال: ماذا كانت تعمل وزارة التربية خالل السنوات السابقة إذا لم 
تكن قادرة على إدارة أبسط امللفات وهو التعليم عن بُعد، في الوقت الذي جند فيه دول 

اجلوار قد تخطت كل املراحل ووصلت إلى مرحلة الترف السياســي وبات لديها اجلوار قد تخطت كل املراحل ووصلت إلى مرحلة الترف السياســي 
وزير للسعادة؟

وذكر أنه على احلكومة أن تصلح نفسها وال تنتظر النواب ليقوموها وأن وذكر أنه على احلكومة أن تصلح نفسها وال تنتظر النواب ليقو
يباشــر رئيس احلكومة بإقالة من يتقاعس من الوزراء، مضيفا أنها أضاعت يباشــر رئيس احلكومة بإقالة من يتقاعس من الوزراء، مضيفا أنها 

على نفسها فرصة إلثبات جدارتها خالل أزمة كورونا.
واســتغرب أن أي إصالح اقتصادي تريــده احلكومة تتجه إلى جيب واســتغرب أن أي إصالح اقتصادي تريــده احلكومة تتجه إلى 
املواطن وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيال، على الرغم من أن االقتصاديني املواطن وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيال، على الرغم من أن االقتصا
واملختصني وديوان احملاسبة أكدوا االعتماد على أكثر من مصدر للدخل واملختصني وديوان احملاسبة أكدوا االعتماد على أكثر من مصدر للد

وإيقاف الهدف وترشيد اإلنفاق. وشــدد على أن الكويتيني قادرون وإيقاف الهدف وترشيد اإلنفاق. وشــدد على أن الكويتيني قادرون
على إنشــاء مشاريع كبرى مثل تكرير النفط اخلام وإنشاء مصانع على إنشــاء مشاريع كبرى مثل تكرير النفط اخلام وإنشاء مصا

بتروكيماويات وجعلهــا رافدا اقتصاديا وليس فقط االعتماد على بتروكيماويات وجعلهــا رافدا اقتصاديا وليس فقط االعتماد على
تصدير النفط، وإلى العديد من التفاصيل في اللقاء التالي:
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

محمد بن رضا لـ «األنباء»: تعديل نظام الصوت الواحد واستبداله بالقوائم النسبية
فرج ناصر

الدائــرة  مرشــح  طالــب 
األولى محمــد عبد اخلالق بن 
رضــا بتعديل نظــام الصوت 
الواحــد واســتبداله بالقوائم 
النســبية وإنشــاء هيئة عليا 
لالنتخابات بعيدا عن إشراف 
وزارة الداخليــة، داعيــا إلــى 
وجــود رقابــة علــى متويــل 
احلمالت االنتخابيــة لضمان 
عدم تدفق أمــوال أجنبية من 
شأنها التأثير في االنتخابات.

وقال في لقاء مع «األنباء» إن 
مســتوى التعليم في الكويت 
مترّد، ومن الضروري إنشــاء 
هيئة تعليمية تراقب الوضع 
التعليمي في البالد ويتم تقييم 
أداء االدارة املدرسية والتعليمية 
ومخرجات التعليم، باإلضافة 
إلى ضرورة إلغاء نظام احلفظ 
والتلقــني باملعلومــات وإمنــا 
إكسابهم املهارات الالزمة للفهم 
واالســتيعاب لتنمية مداركهم 

العقلية.
وبشأن التركيبة السكانية 
قــال بــن رضــا إنه مــن املهم 
العمــل اجلــاد علــى تعديــل 
التركيبة الســكانية وتطبيق 
سياسة اإلحالل وإعطاء األولية 
للكويتيني في جميع املجاالت.

وعن اجلانب الصحي، رأى 
أن اخلدمات الصحية حتتاج إلى 
تطوير، داعيا إلى انشاء مراكز 
تخصصيــة لألشــعة والطب 
النووي في محافظات الكويت 

الست، وإلى تفاصيل اللقاء:

هل تؤيد النظام االنتخابي 
احلالي؟

ركائــز  أهــم  مــن  إن  ٭ 
برنامجــي االنتخابــي تعديل 
نظــام االنتخابــات، وإنشــاء 
هيئة عليــا لالنتخابات بعيدا 
عــن اشــراف وزارة الداخلية، 
وكذلك تعديل الصوت الواحد 
واســتبداله بالقوائم النسبية 
بحيث يتم اختيار قائمة واحدة 
من خالل الصوت الواحد سواء 
١٠ مرشحني في القائمة الواحدة 
فــي نظام اخلمــس الدوائر أو 
٥ مرشــحني في نظام العشــر 

الدوائر.
وهذا القانون يضمن بذلك 
جوهــر املشــروع األصلي مع 
ضمانات إضافية لتعزيز نزاهة 

وتقييم أدائهم ومدى تقدمهم في 
األنشطة التعليمية. 

كيف ترى مستوى اخلدمات 
الصحية في الكويت؟

٭ مــن الضــروري جــدا 
االرتقــاء بجــودة اخلدمــات 
الصحية من خالل توفير املوارد 
املالية والبشرية الالزمة لرفع 
مستوى اجلودة، وانشاء مراكز 
تخصصيــة لألشــعة والطب 
النووي في محافظات الكويت 
الســت تالفيــا للمواعيد التي 
تســتغرق عــدة أشــهر حتــى 

يحصل عليها املواطن.

ما رؤيتك حلل قضية اخللل في 
التركيبة السكانية؟

٭ من الضروري العمل اجلاد 
على تعديل التركيبة السكانية 
وتطبيق سياسة اإلحالل وإعطاء 
األولية للكويتيــني في جميع 
املجاالت، فــإن حجم االختالل 
فــي التركيبــة الســكانية في 
الكويت كبير، إذ تبلغ نســبة 
الكويتيني ٢٩٫٩ في املائة فقط، 
من أصل ٤٫٧٧٦ ماليني نسمة، 
العدد اإلجمالي لسكان البالد، 
في حــني يبلغ عــدد الوافدين 
٣٫٣٤٤ ماليــني شــخص، منهم 
٧٤٥ ألفا حتت بنــد «العاملني 

في املائة في «اخلاص».

ماذا أعددت في برنامجك 
االنتخابي ما يخص قضايا 

املرأة والشباب؟
٭ دعنــي أقــول وأؤكد أنه 
يجب دعم اجراءات متكني املرأة 
والشــباب وتنميــة قدراتهــم 
ومهاراتهــم، وإتاحــة الفرصة 

وقانوني ملشكلة املقيمني بصفة 
غير قانونية مبا يضمن مصالح 
الوطن االجتماعية واالقتصادية 
واألمنيــة، ويرفع عن الكويت 
التهم اجلائرة التي تنطلق من 

هنا وهناك.
كمــا أنه مــن الواجب على 
الدولة تنويع مصــادر الدخل 
وحتقيــق مبــدأ دولــة الرفاه 
وإصالح سلم الرواتب لتوفير 
نظام مســتدام مبا يساهم في 
حتقيق العدالة واملساواة، وسن 
قوانني وتشريعات تساهم في 
جلب االستثمارات االجنبية من 
خالل تعزيز دور الهيئة العامة 
لالســتثمار املباشر والشراكة 
بــني القطاعني العام واخلاص، 
وفرض ضرائب على التحويالت 
املاليــة، باإلضافــة الى تعزيز 
الســياحة الداخليــة من خالل 
انشاء مشاريع ومدن ترفيهية. 
وأشدد على ضرورة إجناز 
املشاريع الكبرى التي تضمن 
انتعاشا اقتصاديا وامنا وطنيا 
ومنهــا طريق احلريــر واملدن 

احلدودية وتطوير املوانئ.

كل ما ذكرته جيدا ولكن هل 
يتحقق ذلك على أرض الواقع 

للمساهمة في جناح الرؤية 
التنموية اجلديدة؟

٭ يتوقــف جنــاح رؤيــة 
الكويت اجلديدة التنموية على 
تطبيق اشتراطات عاجلة يجدر 
توفرها قبل افتتاح املشــاريع 
العمالقة املخطط لها على املدى 
القريب واملتوسط. وتتمثل أهم 
هذه االشــتراطات في تسريع 
اصالح التعليــم وخلق ثقافة 
عمل تنافسية قائمة على االبداع 
واملهارة حتى تواكب متطلبات 
املرحلــة املقبلــة التي تخطط 
لكويت املستقبل بفكر وحتديات 
جديــدة ومختلفة عن الكويت 
احلاليــة والقدميــة خصوصا 
من ناحية عالقة الفرد بالعمل 

واالدارة والتعليم.

وهل للقطاع اخلاص دور في 
هذه املشاريع للمساهمة في 

تنمية اقتصاد الكويت؟
القطــاع  مشــاركة  إن  ٭ 
اخلاص واملبادرات الشبابية في 
صنع تنمية الكويت املستقبلية 
غير النفطية، من املتوقع منو 
حجم الثروات الفردية وارتفاع 

في املنازل»، أي بنســبة ٢٢٫٢ 
في املائة، ومعظمهم لدى األسر 
الكويتية، في حني تبلغ نسبة 
العاملني الكويتيني في القطاع 
اخلاص ٤ في املائة فقط، وفي 
القطاع احلكومي ٧٤ في املائة، 
أما على صعيد توزيع العاملني 
الكويتيني على سوق العمل فهو 
٨٠ في املائة بالقطاع العام و٢٠ 

لهــم بشــكل عادل ومســتدام، 
وإشــراكهم في صنع القرارات 
التنموية  املتعلقة باإلجراءات 
ومســاهمتهم فــي املجــاالت: 
واالقتصاديــة،  السياســية، 
والثقافية، واالجتماعية لتحقيق 

رؤية الكويت ٢٠٣٥.
كما أنه من الضروري أيضا 
تســكني الشــباب في املناصب 
القياديــة، وتســهيل اجراءات 
الــى املشــروعات  االنضمــام 
الصغيرة واملتوسطة، وإيجاد 
الترفيــه والتدريب  مشــاريع 
واألسرة والتعليم والصحة من 
املشاريع املهمة التي يبدع فيها 
الشــباب، منها قطاع التجزئة 
والذي يعتمد بنسبة ٨٠٪ على 
التقنيــة احلديثة، ومشــاريع 
االدارة والتنميــة مــن بحــث 
ودراســات وتطوير املنشــآت 
التــي لها دور كبيــر في رؤية 

الكويت ٢٠٣٥.

كيف ترى حقوق املرأة، وهل 
هي فعال ظلمت في اجلانب 

اإلسكاني؟
٭ البــد مــن إعطــاء املرأة 
حقوقها السكنية املتزوجة من 
غير كويتي ومنحها بدل اإليجار 
وتوظيف أبنائها أسوة بالرجل، 
وإيجــاد ايجــاد حل إنســاني 

عدد األثرياء لتصبح الكويت في 
ركب املنافسة مع جيرانها في 
مؤشر تنافســية بيئة االعمال 
وصنع الثروات وحتفيز الفرص 
الداعمة  التشــريعية  واألطــر 
لالستثمار اخلاص واملبادرات 

الشبابية. 
ومع استمرار تنفيذ املشاريع 
التنموية، من املرتقب أن تتقلص 
نسبة البطالة بني الكويتيني مع 
بدايــة ٢٠٢٠، ومــن املتوقع أن 
تتراجع بنحو ٥٠ في املئة، وعلى 
غرار جتارب سابقة في منطقة 
اخلليج، فان املشاريع التنموية 
ضمن رؤية الكويت املستقبلية 
والتي تضمنت انشــاء منطقة 
حــرة مع خلق بيئــة تعليمية 
واستثمارية محفزة، من املرجح 
أن تســاعد مثل هذه املشاريع 
على حتسني كفاءة اخلريجني 
ورفع مستوى مهاراتهم، وهو 
ما يســاعد على زيــادة تعزيز 
الفرديــة  مبــادرات األعمــال 
واجلماعيــة، ويدعــم بــدوره 
تســارع منو الثروات الفردية 
واألسرية ما يترتب عنه ارتفاع 

عدد األثرياء واملليونيرات.

في اآلونة األخيرة، ظهرت 
قضايا الفساد بكثرة، ما 

السبيل إلى احلد منها؟
٭ محاربة كل أشكال الفساد 
هــو عمــل مجتمعــي ومطلب 
شعبي ملح والعمل على تطبيق 
القانــون على اجلميــع وعدم 
التساهل مع مرتكبي التجاوزات 
وكســر القوانني، وأنا أرى أن 

االنتخابات الفرعية منوذج.

وما رؤيتك عن القوانني املقيدة 
للحريات؟

٭ يجب إلغــاء قانون رقم 
٦٣ لســنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة 
جرائم تكنولوجيا املعلومات، 
واملعروف باسم قانون اجلرائم 
اإللكترونية والذي انتقد من قبل 
العديد من املنظمــات الدولية 
حلقوق اإلنسان بسبب القيود 
املفروضة على حرية التعبير 
وحرية الصحافة، وإعادة النظر 
في قانون رقم ٣ لســنة ٢٠٠٦ 
وتعديالته بشأن الرقابة على 
املطبوعــات والنشــر والتــي 
اصبحت الحقــة عبر القضاء، 
والغاء عقوبة احلبس في جرائم 

النشر (حبس املؤلف).

مرشح الدائرة األولى أكد ضرورة إنشاء هيئة عليا لالنتخابات بعيداً عن إشراف وزارة الداخلية

مرشح الدائرة األولى محمد عبد اخلالق بن رضا

االنتخابات وشفافيتها، كنقل 
مســؤولية اإلعداد واإلشراف 
على تسجيل القيود االنتخابية 
ومتابعتهــا وإعــالن القوائــم 
النهائيــة للناخبــني بجميــع 
الدوائــر االنتخابيــة وتســلم 
الطعــون علــى هــذه القوائم 
إلــى الهيئــة الوطنيــة العليا 
لالنتخابــات، وكذلــك الرقابة 
على اإلنفاق االنتخابي والدعاية 
االنتخابية في املدة التي يحددها 
القانون والذي سبق أن صدر 
من احلكومة مبرسوم بقانون 
رقــم ٢٠ لســنة ٢٠١٢ بتاريخ 
٢٠١٢/١٠/٢١ ومت إلغــاؤه الحقا 
بحكــم احملكمــة الدســتورية 

ألسباب إجرائية.

وهل يتضمن برنامجك 
االنتخابي، إصالح اخللل في 

املنظومة التعليمية؟
٭ إصالح التعليم وتطويره 
فــي شــتى مراحله الدراســية 
وتوظيــف أموالــه فــي برامج 
تعليمية تواكب نبض وعلوم 
العصر، من أهم أولوياتي وذلك 
من خالل إنشاء هيئة تعليمية 
تراقــب الوضــع التعليمي في 
البالد ويتم تقييم اداء االدارة 
املدرسية والتعليمية ومخرجات 

التعليم.
وأطالــب بإنشــاء املدارس 
االفتراضيــة والفصول الذكية 
جلميع املراحــل بالتعاون مع 
شــركات متخصصة لتطبيق 
املدرسة االفتراضية والفصول 
الذكية واالستفادة من التجربة 
السعودية في تسريع التحول 
الرقمي (بوابه املستقبل) ضمن 

رؤية ٢٠٢٠ـ٢٠٣٠.
وهي فكرتها أن يكون هناك 
ربــط بني املدارس واســتخدام 
النظــام اإللكتروني في عملية 
التعليم وتكون هناك محاضرات 
افتراضية يتــم اختيار أفضل 
طريقة شرح للمادة وتعميمه 
إلكترونيا على جميع املدارس 
يســتعني بها الطالــب بدال من 
الــدروس اخلصوصيــة، وان 
يكون هنــاك ربــط إلكتروني 
ملتابعة الطالــب من قبل مدير 
املدرســة واملعلــم وولي األمر 
الطالــب، وان تتــم متابعــة 
الواجبات املدرســية من خالل 
التعليــم اإللكتروني  النظــام 
ومتابعة تقارير الطالب واملعلم 

السيرة الذاتية
٭ بكالوريــوس في العلوم السياســية واإلدارة العامة من 
كلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية بجامعه الكويت. 
٭ نائب رئيس جلنــة االتفاقيات الثقافية بني دولة الكويت 

والدول العربية الشقيقة واألجنبية الصديقة.
٭ عضو اللجنة الدائمة للمنح الدراسية واالتفاقيات الثقافية 

والتبادل الثقافي.
٭ املنسق العام للندوة الفكرية إلعادة صياغة االستراتيجية 

الثقافية لدول مجلس التعاون اخلليجي.
٭ عضو في فريق اخلطة االمنائية للدولة ومدير مشــروع 

التبادل الثقافي والفني داخل وخارج دولة الكويت. 
٭ عضو فــي اللجنة اإلعالمية املنبثقة عــن اللجنة العليا 
التنسيقية للمؤمترات التي تعقد بدولة الكويت ورئيس االنشطة 

املصاحبة للمؤمترات بتكليف من الديوان األميري وهي:
ـ مؤمتر القمة األول حلوار التعاون اآلسيوي.

ـ املؤمتر الدولي رفيع املستوى لدعم الوضع اإلنساني في 
سورية.

ـ مؤمتر القمة العربية األفريقية الثالثة
ـ القمة العربية اخلامسة والعشرون

ـ مؤمتر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق.

ـ مؤمتر قمــة املجلس األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية.

عضو في العديد من اللجان التابعة للمنظمات الدولية وهي:
ـ عضو في العديد من اللجان العليا الثنائية املشتركة ما بني 
دولة الكويت والدول العربية واألجنبية برئاسة كل من وزراء 

(اخلارجية ـ املالية ـ التجارة ـ النفط).
ـ عضو اللجنة الثقافية العامة في األمانة العامة ملجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
ـ عضو اللجنة الدائمــة للثقافة العربية في املنظمة العربية 

.(ALECSO) للتربية والثقافة والعلوم
ـ عضو في اجتماعات املؤمتر اإلســالمي لــوزراء الثقافة 

.(ISESCO)
ـ عضو اللجنــة احلكومية التفاقية حمايــة وتعزيز تنوع 
أشكال التعبير الثقافي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

.(UNESCO) والثقافة
ـ أدار وترأس العديد من اللجان وفرق العمل لتنظيم الفعاليات 

واملهرجانات الثقافية احمللية والدولية.
ـ يشغل حاليا منصب مراقب العالقات الثقافية اخلارجية في 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

سّن قوانني وتشريعات تسهم في جلب االستثمارات األجنبية وتعزيز السياحة الداخلية إنشاء هيئة تعليمية تراقب الوضع التعليمي وأداء اإلدارة املدرسية ومخرجات التعليم

أكد مرشح الدائرة األولى 
النائب خالد الشطي أن التعليم 
في الكويــت يعانــي العديد 
من املشــاكل علــى الرغم من 
امليزانية الضخمــة املوجهة 
له، ويتراجــع عاما بعد عام، 
مشــددا على ضــرورة وضع 
خطة شاملة وحوار مجتمعي 
ملستقبل التعليم في الكويت.

وأوضح الشطي في تصريح 
صحافي أن هناك عوامل تعرقل 
املسيرة التعليمية في الكويت، 
لعــل أبرزها نقــص الكوادر 
التعليميــة املدربة واالعتماد 
على اخلارج في إدارة العملية 
التعليمية مع جمود املناهج 
الدراســية وعدم توافقها مع 
مخرجات التعليم فضال عن 
معاناة الطلبة في الكثير من 

املسائل التعليمية.
وذكــر الشــطي أن قضية 
التعليم كانت محل اهتمامه، 
مــن  العديــد  قــدم  حيــث 
االقتراحات بقوانني وبرغبة، 
كما وجه أسئلة برملانية، حتى 
نضع التعليم في الكويت في 
مكانه الصحيح، مشيرا إلى أنه 
تقدم باقتراح بقانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم ٢٤ 
لســنة ١٩٩٦ بشــأن التعليم 
العالــي في جامعــة الكويت 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
التطبيقي والتدريب والتعليم 
في املدارس اخلاصة، كما تقدم 
باقتراح بقانون بتعديل املادة 
الثالثة مــن القانون رقم ٦٣ 
لســنة ١٩٨٢ في شــأن إنشاء 
للتعليــم  العامــة  الهيئــة 
التطبيقــي والتدريب، حيث 
يكــون للهيئة العامة مجلس 

التطبيقي  العامــة للتعليــم 
والتدريب وسائر مؤسسات 
التعليــم العالــي احلكومية، 
نصف املصاريف الدراسية عن 
أبناء أعضاء هيئة التدريس 
الكويتيــني - املســجلني في 
املدارس اخلاصة في الكويت - 
غير املستوفني لشروط حتمل 
كامل مصاريفهم الدراســية، 
وبحد أقصى ٣ أبناء، على أن 
يعامل باملبدأ ذاته الباحثون 
الكويتيون في معهد الكويت 
لألبحــاث العلميــة وأعضاء 
هيئــة التدريــب الكويتيــني 
في الهيئــة العامــة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
وتابع الشطي: لقد مت تقدمي 

على شبكة اإلنترنت، قواعد 
التقييم  ومعايير وضوابــط 
واجلودة، التي اعتمدها لتقييم 
برامــج مؤسســات التعليــم 
العالــي احملليــة احلكوميــة 
واخلاصة، خالل فترة تقدميها 
التعليم عن بعد ملتابعة العام 
الدراســي احلالــي أو الفصل 
الدراســي احلالي وأن ينشر 
البيانــات واملعلومات  أيضا 
ذات الصلة بالتقييم في موقع 
اجلهاز الوطني على شــبكة 
اإلنترنــت قبــل بدايــة العام 
الدراسي التالي (٢٠٢٠/٢٠٢١).

وأشــار الشــطي إلى أنه 
القــرارات  اتخــاذ  اقتــرح 
الالزمــة مــن قبــل كل مــن 
مجلس إدارة جامعة الكويت 
ومجلس إدارة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
الحتســاب ســاعات تطــوع 
الطالب - املنتســبني إلى كل 
من املؤسستني التعليميتني - 
للمشاركة في اجلهود الرسمية 
الرامية ملواجهة وباء ڤيروس 
كورونا املستجد ضمن ساعات 
مقرر التدريب امليداني أو أي 
مقرر آخــر ذي طابع ميداني 
- إجبــاري أو اختيــاري - 
مشمول في صحيفة التخرج 
اخلاصة بالبرنامج األكادميي 
إليه املتطوع  الذي ينتســب 

وبشأن ڤيروس كورونا.
وقال الشطي: اقترحت أن 
تزيــد كل من جامعة الكويت 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
التطبيقي والتدريب امليزانية 
املخصصة للفصل الدراســي 
الصيفي للعام الدراسي احلالي 

.٢٠٢٠/٢٠١٩

اقتراح برغبة بإنشاء مراكز 
تدريبيــة حتاكي مواقع عمل 
اخلريجني تتبع الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
وتديرها كليات ومعاهد الهيئة 
حسب التخصصات املتاحة في 
كل منها حتل محل اجلهات التي 
يتم فيها تدريب الطلبة ميدانيا 
في الوقت احلالي ويعمل بها 
أشــخاص من هــذه اجلهات 
وتتولى إعداد الطلبة للعمل 
في القطاع اخلاص وتشجعهم 
على تأسيس مشاريع جتارية 
صغيــرة ومتوســطة بعــد 
التخرج، مضيفــا انه اقترح 
إلغاء شــرط احلصــول على 
شــهادة (االيلتــس) للقبول 
اخلارجيــة  البعثــات  فــي 
التعليــم  لــوزارة  التابعــة 
العالــي، واالكتفاء باعتبارها 
معيارا للمفاضلة بني املتقدمني 
للبعثات اخلارجية، على أن 
حتدد آلية املفاضلة وفق نتائج 
إحصائيــة توضــح طبيعــة 
العالقــة بني حــاالت التعثر 
الدراسي السابقة في البعثة 
اخلارجية وبني مستواهم في 
اللغة اإلجنليزية حني صدور 

قرار ابتعاثهم.
وقال الشطي: كما اقترحت 
عــدم تكليــف أعضــاء هيئة 
التدريــس غيــر كويتيــني 
بالعمل خالل الفصل الدراسي 
الصيفي في جميع مؤسسات 
التعليم العالي احلكومية، إال 
في حالة عــدم توافر أعضاء 
هيئة تدريس كويتيني، وأن 
يعلن اجلهاز الوطني لالعتماد 
األكادميــي وجــودة التعليم 
خــالل أســبوع فــي موقعه 

مرشح الدائرة األولى النائب خالد الشطي

إدارة يشــكل برئاســة وزير 
التعليم العالي.

وأضاف الشطي انه تقدم 
بالعديــد مــن االقتراحــات 
برغبة، التي تخــدم التعليم 
فــي الكويــت، حيــث تقــدم 
باقتراح برغبة بحظر تكليف 
أعضاء هيئــة التدريس غير 
الكويتيني مــن التدريس في 
الدراسية الصيفية  الفصول 
في جامعــة الكويت والهيئة 
التطبيقي  العامــة للتعليــم 
الســماح  مــع  والتدريــب، 
باســتثناء بعض احلاالت إذا 
لم يتوافر أعضاء هيئة تدريس 
كويتيني، كما تقدم باالقتراح 
بتحمل جامعة الكويت والهيئة 

الشطي: التعليم في الكويت يتراجع
 والبد من خطة شاملة إلصالحه

مرشح الدائرة األولى أكد أن هناك عوامل تعرقل مسيرته والقضية كانت محل اهتمامه

قدمت العديد من االقتراحات واألسئلة حتى نضع مستوى التعليم في مكانه الصحيح لتحقيق التنمية
منــذ إعالن قانون حقــوق املرأة 
السياسية، الترشيح واالنتخاب، ولم 
تصل للسلطة السياسية وزيرة كانت 
أو نائبة، امرأة متثل النساء وقضاياهن 
وتعمل بجدية لتحقيق مبدأ املساواة 
العادلة مع الرجل في القوانني املدنية 
من حقوق وواجبات، عدا د.رنا الفارس 
وزيرة األشغال وزيرة الدولة لشؤون 

اإلسكان في احلكومة احلالية.
حقيقة، ال تتطلب الكثير من اجلدل 
حولها، أن منوذج النائبة املرأة ظاهرة 
صوتية ونشاز أيضا، ليس في التمثيل 
احملمود وال املرجو وال يحقق طموح 
من اشــتغلن في «اللوبي» النسائي 
قبيل منح املرأة احلقوق السياســية 
للترشح والتصويت، وأنا منهن، فاألمر 
مازال في فكرته اجلاهلية والعصبية 
لوجود سيدة في التشكيل احلكومي 
ودعمها لكرسي البرملان وغض النظر 
عن املفاضلة والكفاءة واستبدالها بنظام 
«الكوتا» واحملاصصة التي تتحكم في 

مخرجات النظام االنتخابي.
أخطاء قاتلة رافقت تعيني وزيرات 
لسن مبســتوى الفرح املرافق لتقلد 
احلقيبة، استشعارها بأن النظام يتطلب 
وجودها أي هي ضرورة الستكمال 
صورة بارزة لعائلة احلكومة يؤثر على 
عمق تفكيرها بأنها عضو مهم وفاعل 
عليه واجب اإلجناز وليســت مجرد 
ديكور أو «ملسة أنثى» في احلكومة.

البعض يظنني ضد املرأة ومتطلبة 
جدا، لكن احلقيقة أنني معها وبقوة 
الالتي ال يفقهن  النسويات  أكبر من 
في الدعم سوى القشور والشكليات، 
أقف خلــف أي امرأة ســتأتي عبر 
الصناديــق لتتبنــى قضايــا املرأة 
احلقيقية مثل املســاواة في احلقوق 
املدنية مع الرجال في الرواتب واملناصب 

القيادية والديبلوماســية واإلسكان 
ومعاملة أبنائها غير الكويتيني معاملة 
املواطنني في األساســيات املعيشية 
كالتعليــم والصحة واإلقامة املجانية 
ومنحهم أولوية على غيرهم من غير 
الكويتيني، والعمل على إقرار قانون 
غير معقد وميسر ملنحهم اجلنسية 
بغير انتقائية وإذالل، فلن يخل جتنيس 
أبناء الكويتيات بالتركيبة السكانية أو 
الهوية الوطنية والتاريخ شاهد ولكن 

ال يريد البعض أن يراه.
لم تأت امرأة واحدة تتبنى قوانني 
وتشكل «لوبي» في البرملان للحصول 
على أغلبية إلقرارها ملنع التمييز ضدها 
في املناصب الديبلوماسية مثال، أو ما 
تتعرض له من ضغوط التنافسية في 
العمل للفوز مبنصب قيادي، دائما يقدم 
الرجال عليها، فهي تخضع لالختبارات 
املستمرة في املوقع القيادي، وحتى 
كموظفة وعاملة، إلثبات كفاءتها، بينما 
الرجــل يكفيه أن يصل الى مركز ما 

ثم يستريح ويعشش حتى يتقاعد!
هناك خلــل فــي القوانني يظلم 
السياسيات لألسف  النســاء، ولكن 
انشــغلن بالزعيق مثل الرجال حتت 
البرملان وصرن ينافســن على  قبة 
الذكورية، بينما املطلوب من املرأة في 
املواقع السياسية أن تتمسك بأنوثتها 
وتعمل بفخر من خالله لتبنّي ودعم 
القضايا التي حتتاجها النساء مبختلف 
مراحلهن العمرية ومستوياتهن العلمية 

والوظيفية وطبقاتهن العائلية.
اخلذالن الذي صاحب وجود املرأة 
في السلطتني التشريعية والتنفيذية 
لن يرتقه تكرار وجود نفس األصوات 
النشــاز بال أي تأثير ســوى إزعاج 
حلظي وإحراج يسطره التاريخ للمرأة 

الكويتية.

بقلم: خلود عبداهللا اخلميس
مجازة في اإلعالم السياسي

متى تتوقف املرأة 
«السياسية» عن كونها 

ظاهرة صوتية ونشازًا؟!
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املال السياسي 
والصمت 

احلكومي!

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

استجواب مواطن

شخطة قلم

د.ظاهر هادي املركز

لألعمال واملهمات واملسؤوليات ينصح باختيار وترشيح 
(القوي األمني) وهو مستوحى من القرآن الكرمي في سورة 
القصص عندما نصحت الفتاة بنبي اهللا موسى گ بقولها: 
(يا أبت اســتأجره إن خير من اســتأجرت القوي األمني). 
لنســتوحي عناصر القوة واألمانة من شخصيته گ مما 

يتيسر لنا من املقتطفات القرآنية التالية:
١- اإلصالح والبناء املجتمعي:

(يا قوم إنكم ظلمتم أنفســكم). (وإذ استســقى موسى 
لقومه). (فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني). (استعينوا باهللا 

واصبروا). (أخرج قومك من الظلمات إلى النور). 
(اذكروا نعمة اهللا عليكم).

٢- الشجاعة في مواجهة الظاملني والطغاة: 
(يا فرعون إني رسول من رب العاملني). (أتقولون للحق ملا 

جاءكم أسحر هذا). (فلن أكون ظهيرا للمجرمني). 
٣- النظرة املستقبلية: (اخلفني في قومي وأصلح وال تتبع 

سبيل املفسدين).
٤- االرتباط باهللا تعالى: 

(رب اشــرح لي صدري. ويسر لي أمري). (كي نسبحك 
كثيرا. ونذكرك كثيرا).. (وعجلت إليك رب لترضى). (رب جنني 
من القوم الظاملني). (رب إني ملا أنزلت إلي من خير فقير). 

٥- التنمية الذاتية والتواضع:
(هــل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشــدا). (إنه كان 
مخلصــا). (هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي). 
(واحلل عقدة من لســاني يفقهوا قول). (وأخي هارون هو 

أفصح مني لسانا). 
٦- التغيير باحلكمة: 

(اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقوال له قوال لينا لعله يتذكر 
أو يخشى). (والسالم على من اتبع الهدى). 

٧- احلجة في احلوار:
(قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هــدى). (قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا). 
(قال فما خطبك يا ســامري). (قال فرعون وما رب العاملني 

قال رب السماوات واألرض وما بينهما إن كنتم موقنني).
٨- التسديد اإللهي: 

(ال تخف إنك أنت األعلى). (ال تخاف دركا وال تخشــى). 
(آتيناه حكما وعلما). (سنشــد عضدك بأخيك وجنعل لكما 

سلطانا). (وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني).
٩- اإلحسان إلى أهله: 

(إذ قال موسى ألهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر 
أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون). 

١٠- االعتراف باخلطأ، والتوبة: 
(رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور 

الرحيم). (سبحانك تبت إليك). 
١١- مساعدة الضعفاء واحملتاجني: 

(وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتني 
تذودان قال ما خطبكما قالتا ال نســقي حتى يصدر الرعاء 

وأبونا شيخ كبير فسقى لهما). 
١٢- االلتزام بالعهود واملواثيق:

(قال ذلك بيني وبينك أميا األجلني قضيت فال عدوان علي 
واهللا على ما نقول وكيل). 

وهناك املزيد من هذا الهدي القرآني، املهم أن خيارنا هو 
القوي األمني األقرب للتقوى.

هنا ال بد أن تكون لنا وقفة ومسؤولية وطنية نحاكي 
بهــا ضمائرنا إلنقاذ ما ميكن إنقــاذه، فاألمور أصبحت 
أوضح من الشمس في وضح النهار، خاصة عندما نطالب 
باإلصــالح مرارا وتكرارا وممارســاتنا أثناء االنتخابات 
لألســف عكس مطالبنا وكأننا نناقض أو ننافق أنفسنا، 
وهــذا واضح عندما نرى التوجهــات احلثيثة من غالبية 
املجتمع التي تصب للمصلحــة اخلاصة التي تتمثل في 

مصلحة القبيلة والطائفة!
قــد يكون اخلطر غير مرئي لــدى البعض في الوقت 
الراهن ما دامت الرواتب تســير على مــا يرام، وهذا ال 
مينحنا دميومة حلياة مســتقرة وآمنة طاملا أن معيشتنا 
تتوقف على تدفق براميل النفط فحسب، وهناك مؤشرات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية تنذر بوجود خطر يحدق 
بنا، إن لم نتعامل مع بلدنا بحسن التصرف وبوطنية بفعل 
وليــس بالثرثرة وعلينا أن نبر بثرواتنا من خالل البحث 
عن دخل آخر يغطي تكاليف وميزانيات السنوات املقبلة، 
فالشباب اليوم وغدا بحاجة إلى وظائف وإسكان وتعليم 
وصحة وتنمية، تتناسب مع حجم الزيادة البشرية، فإلى 

متى نصمت عن هذه املشكلة بحلول ترقيعية!
والسؤال هنا: هل نستطيع جتاوز كل مشاكلنا ونحقق 
النجاح ونحن مازلنا نقــدم أصواتنا االنتخابية من أجل 

مصالح قبيلة أو طائفة أو عائلة؟!
أنا لســت ضد من مينح صوته البن قبيلته أو طائفته 
أو عائلته، أبدا، لكن ما نطالب به هو اختيار الكفاءات منهم 
الذين يحملون أفكارا نيرة تصب في خانة املصلحة العامة 

التي تصب فائدتها على الوطن وعلى اجلميع.
أما ممارساتنا الراهنة فال ميكن أن تأتي باخلير للوطن 
وسيقابلها مفهوم حكومي يتمثل في الترضيات لفئة دون 
أخرى، وهذا الوضع جدا طبيعي في عالم السياسة خاصة 

في املجتمعات الفوضوية.
وعلينا أن نتذكر ما قاله وكرره املغفور له سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد «أحسنوا االختيار»، واملعني 
بذلك أن اختياركم سيسهم في إصالح الوضع املجتمعي 
واالقتصادي والسياســي، لكن لألسف في كل مرة نعلن 
أننا سنحسن االختيار ويأتي اختيارنا على مبدأ التعصب 
األعمى، فما النتائج؟! إما احتقان طائفي بني أفراد املجتمع 
وإما تكريس مصالح على مســتوى شخصي، واملصلحة 
العامة معدومة بالكامل، فعلينا أن نعي أن لدينا فرصة في 
انتخابات ٢٠٢٠ الختيار أشخاص يحملون مسؤولية وطنية 
ولديهم أفكار تصب في صالح الوطن فحســب، نواب ال 
تهمهم الكراســي وال يقومون ببطوالت وهمية وتأجيج 
فوضوي بقدر همهم لإلصالح احلقيقي من خالل تشريع 

ورقابة متوازنة.
نريد أن نرتقي ولو مرة بتجربة ناجحة، فمحاســبتنا 
ألنفســنا هي بداية اإلصالح، فنحــن ال نختار احلكومة 
حتى نحاسبها بل نختار نوابا هم من يحاسبون احلكومة، 
فاألولى محاسبة بعض النواب السابقني على مواقفهم وذلك 
من خالل اختيار األفضل منهم من أجل الكويت.. فالبلد 
يستحق أن نقدم لها كل ما منلك.. «أمامكم فرصة ال تعوض 
باختياركم لألفضل.. فانتخبوا «صح» حتى ال تندمون»!

القاعــدة القانونية تقول 
«البيّنة على من اّدعى»، وقبل 
ذلك التوجه النبوي الشريف 
املدعي..»، وفي  «البينة على 
هذا وضوح ال لبس فيه أن 
االدعاء يجــب أن يصاحبه 
اإلثبات وإال أصبح باطال يلزم 

صاحبه العقاب.
الســياق ومن  وفي هذا 
خــالل اآلراء والتصريحات 
الرنانة للعديد من املرشحني 
النتخابات مجلس األمة، جند 
ادعاءات كثيرة ليس لها دليل 
أو برهان ضد احلكومة تتهمها 
بالتدخل فــي االنتخابات أو 
التستر على شراء األصوات 
السياسي موجود  املال  وأن 
لترجيح كفة مرشح على آخر.
وفي مقابــل ذلك، جند 
صمتا حكوميا كصمت القبور 
جتــاه تلك االدعــاءات التي 
تقوض الثقة بالدور احلكومي 
كطرف محايد في االنتخابات 
وتنظيمها حيث من املفترض 
الرسمي  الناطق  فيها وعبر 
الرد على تلك االدعاءات  لها 
وان من ادعى ذلك عليه البينة 
وإال القضاء هو الفيصل في 
ليرتدع كل من تسّول  ذلك، 
له نفسه التعدي على سمعة 
احلكومة والتطــاول عليها 
دون وجــه حق، ال أن تترك 
األمور مبثل هذه االدعاءات 
تسري في املجتمع وتتناقلها 
األفواه ومن ثم التأثير على 
سمعة احلكومة، وفي هذا بال 
أدنى شك التشكيك فــــي 
احلكومــة والــدور الــذي 
تقــوم به كمنظم لالنتخابات 
ادعاءات بعض  وتأكيد على 

املرشـــحني.
إن الوقــوف بحزم أمام 
أي تصريح قائم على ادعاء 
الناخبني  لدغدغة مشــاعر 
ودون أدلــة أو أن تصاحبه 
بينة ظاهرة قائمة على أساس 
تؤيد مزاعمه، وأال يكون على 
حســاب احلكومة وسمعتها 
ويبتعــد عن حريــة الرأي 
والتعبير إلى حتقيق مكاسب 
شخصية ليس له حق فيها، 
وهذا مــا نأمله من احلكومة 

والناطق الرسمي باسمها.

أســبوع حافل باألحداث 
الشتاء ونهاية  بداية موسم 
املرشــحني ملجلس  حمالت 
األمة شعاراتهم ومشاريعهم 
ورؤى وتصــورات ووعود 
خلوض االنتخابات البرملانية 
املقرر عقدها في يوم السبت 
القادم لتطــوى صفحة من 
مرحلة تاريخية في مشــهد 

ملبد بالغيوم.
للمرشحني  نطرح أسئلة 

الكرام:
٭ هل شعاراتكم حقـــيقية 
تالمـــــس هــّم املواطــن 

البسيط؟
٭ هل مشاريعـــكم واقعية 

تطبق حتت قبة البرملان؟ 
٭ هل الرؤى والتصورات عن 
دراسة وبحث ميداني تعكس 

شرائح املجتمع الكويتي؟
٭ هل الوعود وبيع األوهام 
ألبنــاء القبليــة واملناطقية 
والعائلية هي طريق الوصول 

الي املجلس؟
٭ هل متلكــون احلق في 
التحكــم مبصائر املواطنني 
واللعــب علــى قضاياهم 

االنسانية؟
تساؤالت يطرحها الناخب 
الكويتي البسيط الذي يريد 
فعال وكالء عنه في املجلس 
تعكــس قضايــاه احلياتية 

واملصيرية. 
لكــي تغيروا  شــخطة قلم: 
املجتمــع.. ينبغــي أوال أن 
تغيروا العقليات السائدة فيه 
عن طريق التعليم والتثقيف 

والتهذيب.

ارتفاع النمو السكاني غير املنضبط، 
وخاصة فيما يتعلق بالعمالة الهامشية 

غير املنتجة.
إلى مناقشة  التقرير  انتقل مؤلفو 
احلالة احملبطة العامة الناجتة عن الفساد 
ـ بكل أنواعهـ  والذي تصدر وســائل 
أن  اإلعالم احمللية والعامليــة، خاصة 
تلك احلاالت املعلنة لم يتبعها نشــر 
مســتمر إلجراءات واضحــة ومعلنة 
لطمأنة الرأي العام أن هذه االعتداءات 
ستواجهها عقوبات في حال ثبوتها، وأن 
السياسة احلكومية املعلنة تدعمها مالحقة 
وعقوبات صارمة حتى ال يصل الفساد 
إلى جميع أرجاء الدولة كاألورام اخلبيثة. 
وال يكفي املقال لعرض أهم مالمح 
التقرير الذي شــاركت فيه نخبة من 
اساتذة جامعة الكويت املتخصصني في 
العلوم االدارية واالقتصادية، لذا اشجع 
القراء على قــراءة التقرير مبا يحمله 
من معلومات واضحة وملخصة حتى 
ميكن لنــا كمواطنني أن نضع اقدامنا 
على بداية طريق االصالح وذلك «قبل 

فوات األوان».

أن تبتعد عن نهج احلكومات السابقة 
بجعل الناخب أسير النائب بسبب معاملة 
قانونية أو عالج وهي حق من حقوقه 
عطلها بعض املســؤولني حتى يحمي 
كرسيه بالوزارة ويدعم النائب ويرفع 
رصيده الشعبي باخلدمة بني املواطنني.

نداء أخير للناخبني وبعدها لن يفيد 
الندم والتحســر، خالل أيام أنتم من 
سيحدد تشكيلة املجلس القادم، نريد 
منكم اختيار نواب يشــرعون قوانني 
تنهض بالكويت وتنفع شــعبها. نريد 
نوابا يحاسبون كل مقصر من القياديني 
بالدولة الذين ساهموا في تراجع التنمية.
نريد مجلســا يضع نصب عينيه 
القضايا املهمة ويسعى إلقرارها بالتوافق 
مع احلكومة وأهمها القضية اإلسكانية 
والتعليمية والصحية وأخيرا التركيبة 
السكانية التي نسمع جعجعة تصاريحها 

وال نرى طحينها على أرض الواقع.
أخيــرا الصوت أمانــة والكويت 

تستاهل من يفزع لها.

جميعنا ننتظر تلك احللول املتعلقة 
بالقضية التنموية لنمو اقتصادنا، والتي 
قــد أصبحت تتصــدر أولويات الدولة 

واحلكومة في وقتنا احلالي.
هذا وبخالف من يعملون على اختالق 
األزمات الرامية إلى تعطيل عجلة التنمية 
والنهضة ومســاراتها، وافتعال اخلدع 
والفنت وكأنهم يريدون أن يثبتوا لنا اكثر، 
بأنهم هم من يستهدفون الوطن والتنمية 
وإيقاف عجلة التطور، وليس تلك األمور 
التي يدعونها أمامنا من خالل جلساتهم!

وجعلوها «شماعة» إلخفاقاتهم! والتي 
دائما ما يتعللون بها.

فلذلــك صار إعــادة األوضاع إلى 
مستقرها وللمرة املليون، مطلبا شعبيا 

ملحا، لتأمني انسياب عمليات التنمية.
فأمام مصالح الوطن العليا ال مجال 
السياســية، واحلســابات  لالنتهازية 
النفعية، ومن ليس لــه موقف حقيقي 
له مع وطنه، ال خير فيه لنفسه وشعبه 
ودينه، فهو يشكل في محصلته ونتيجته، 
استهدافا لوجودنا وحاضرنا الذي نعيشه 
ومستقبلنا الذي نتمناه وننشده، بعيدا 

عن التخاذل والتخلي والتفريط.
فنتمنى ان تصحوا الضمائر وتزول 

الغشاوة عن العيون!

مقابل ذلك نرى تعميقا لذلك االختالل، 
وضغطا كبيرا لرفع اإلنتاج إلشباع نهم 
امليزانية العامة للدولة التوسعي في ظل 
انخفاض مستمر لألسعار. وعلى الرغم 
من أن اإلنفاق الرأسمالي في امليزانية 
هو املعول الوحيد إلنشــاء املشاريع 
التي ميكن لها أن تخلق فرصا للتنويع 
االقتصادي، جند أن االنفاق الرأسمالي 
أخذ في االنخفــاض، واصبح موجها 
إلصالح البنية التحتية التي بدأت تتهالك 
وتزدحم مع ارتفاع االستهالك نتيجة 

اختيار األصلح، ووضع مصلحة الكويت 
فوق كل اختيار طبقــي أو فئوي أو 
قبلي رخيص ينتهجه البعض من أجل 

الوصول إلى كرسي البرملان.
اختياركم اليــوم ملمثليكم مبنزلة 
الذي يرسم مستقبل  الطريق  خارطة 
وطنكم ومستقبل أبنائكم لذلك البد من 
االختيار الصحيح الذي يعود بالنفع على 
الكويت، كذلك يجب على احلكومة احلالية 

النهاية انها مجرد هتافات رنانة، وكالم 
على ورق، حفظناها نحن عن ظهر قلب، 
فكم ضقنــا ذرعا من جعجعتكم ولفكم 

ودورانكم! 
جميعنا بانتظار إجنازات نراها على 
أرض الواقع، بشقيها املركزي واحمللي، 
والتي تعتبــر هي من أهم الســمات، 
وجميعنا نريد أن نســمع عن التوسع 
البرنامج االستثماري،  في مخصصات 
واملوجهة أصال إلقامة املشاريع اخلدمية 
واإلمنائية، واملرتبطة بالبنى ذات االرتباط 
باملتطلبــات احلياتية للمواطنني، بهدف 
تغطيــة االحتياجات املجتمعية املتنامية 

من الطاقة.

بدال من احللول الترقيعية التي تكلف 
اكثر من فائدتها.

تناول التقرير أخطر حتّد اقتصادي 
يواجه البالد منذ االستقالل وهو االعتماد 
املطلق على البترول دون املبادرة لتنويع 
االدلة  الدخل، وبخاصــة مع  مصادر 
الدامغة التــي تؤكد التحول التدريجي 
عن استخدام النفط كمصدر للطاقة في 
العالم ناهيك عن سعي الدول الصناعية 
لتخفيض نصيب النفط من مزيج الطاقة 
في الســنوات العشرين القادمة. وفي 

يجب علينا كمواطنني أن نلبي دعوة 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، خالل افتتاح دور 
االنعقاد اخلامس التكميلي ملجلس األمة 
إلى حسن االختيار في االنتحابات املقبلة، 

وأن تكون الفزعة للكويت.
بالفعل دعوة سمو األمير الصادقة 
لنا كمواطنني يجب أن تترجم على أرض 
الوقع وعبر صناديق االقتراع بأن يتم 

رنانة تستخدم في شحذ الهمم للوصول 
«للمجلس» فقط ال غير كغيرهم، والذين 
لم نر إال غبار أقدامهم، ولم نسمع سوى 
حفيف ركضاتهم، لتخليص مصاحلهم 
ومعامالتهم، ال مصالح وطنهم وشعبهم، 

فنحن آخر اهتماماتهم!
فلقد اكتفينا مما رأيناه منهم، فكم 
أزعجوا مسامعنا بتناقضاتهم وضجيج 
اقتراحاتهــم، وأضجرونــا وأقرفونا 
بخطاباتهم الســقيمة، وطرح أفكارهم 
العقيمة، والتي يفترض ان تنصب لصالح 
الوطن واملواطن، لكنها طرحت واقترحت 
دون إجناز، فقط طرحوها واقترحوها 
ليطربونا بها، فدائما ما نكتشــف في 

سعدت كثيراً وأنا أقرأ التقرير املتميز 
الذي أعده ٢٩ باحثا أكادمييا كويتيا من 
جامعة الكويت ومت نشــره من خالل 
منصة «Kuwaitimpakt» والذي سلط 
الضوء علــى التحديات اخلطيرة التي 
تواجه التنمية الكويتية، والتي تفاقمت 
النفط واستمرار  انخفاض أسعار  مع 
النتائج اإلنسانية واالقتصادية املدمرة 
جلائحة كورونا، والتي تواجه حالة من 
عدم االنتباه والالمباالة ولم تستطع حتى 
اآلن أن تخلق رأيا عاما قويا يواجه الشلل 
احلكومي فــي مواجهة تلك التحديات 
اخلطيرة واملستفحلة على الصعيدين 

االقتصادي واالجتماعي. 
ويعتبر هذا اجلهد فرصة حقيقية 
التي  القضايا  بتلــك  إلعادة االهتمام 
تناولها التقرير والذي لم يكتف فريقه 
بتحديد املشاكل فحسب، بل تعدوا ذلك 
ملناقشــة الركائز األساسية التي يجب 
أن تستند إليها أي حلول والتي تشمل 
اســتدامة االقتصاد في ظل شفافية 
واضحة ومكافحة فساد في ظل عدالة 
اجتماعية ترتكز على املنهج العلمي للحل 

بعد أيام يختار املواطنون من ميثلهم 
لعضوية مجلس األمة في أجواء مختلفة 
متاما عن األجواء االنتخابية السابقة التي 
كانت تتميز بالتسابق واالستعراض في 
افتتاح املقار االنتخابية من حيث الشكل 

وعدد احلضور في الندوات.
االستعدادات تسارع عقارب الساعة 
من قبل املرشحني في عرض ما لديهم 
من أفكار هذه املرة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي بسبب جائحة كورونا، الوعود 
مكررة كما هي لم تتحقق منذ مجالس 
سابقة وهي القضية اإلسكانية والصحية 
والتعليمية والبدون التي لم تعد تقنع 
الناخبني الذين أصبحوا كثيري التذمر 

بسبب عدم تلبية تطلعاتهم وآمالهم.
الكرة اآلن في ملعب الناخبني وهم 
بيدهم إيصال هؤالء املرشــحني لقبة 
عبداهللا الســالم لذلك حان الوقت أن 
الذي  يختاروا األصلح والقوي األمني 
يضع مصلحة الكويت وأهلها فوق كل 

مصلحة خاصة.

مبا أن الكويت مقبله اآلن على ماراثون 
انتخابات ٢٠٢٠، فكم نتمنى من خالل 
هذا املاراثون، أن يثبت لنا شعبنا املتفتح 
واملتبصر والذي ال تخفى عليه ال شاردة 
وال واردة، بحكم إحساسه العميق بالشرف 
والصدق واألمانة، كيف سيغيرون فعال 
كل ما يتعلق بهذا الوطن املعطاء لألفضل، 
وذلك من خالل من سيختارونهم، ومن 
هــم أهل لذلك، والذين يجب أن يكونوا 
على قدر املســؤولية وعند ثقة الوطن 

وقائد الوطن بهم.
ويتم هذا بحسن مشــاركتهم في 
صياغة املستقبل، من خالل من اختاروهم 
وائتمنوهم للسنوات االربع املقبلة، فالذين 
ستوصلونهم بأصواتكم الصادقة، الوفية، 
للبرملان، هم من سيمثلون الوطن بل «كل 
الوطن» حق متثيل، ولكن بحلة جديدة 
ومشرقة، وهذا ما نرجوه نحن بالفعل!

 كما اننا كشــعب ايضا نتمنى أن 
نرى من اولئك الذيــن حالفهم النجاح 
بدخــول املجلس أن يعملوا بجد وجهد 
واجتهاد، ويسعوا بضمير صادق وحي 
خلدمة هذا الوطن العظيم وشــعبه، كل 
على حــدة، وبحدود مجالــه ورؤيته، 
ويتطلعون إلى نهضته وازدهاره دائما 
وأبدا، ال ان يكون كالمهم مجرد شعارات 

م.٣٦

من هو القوي 
األمني؟

a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

شرارة قلم

انتخبوا «صح» 
حتى ال تندمون!

hassankuw@hotmail.comحسن الهداد الشمري

إضاءة

«قبل فوات األوان» 
نداء يستحق 

اإلشادة واالهتمام
Wugayan@gmail.comد. عادل عبداهللا الوقيان

إطاللة

الفزعة.. للكويت

khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

في سياق احلياة

كل الوطن
فاطمة املزيعل

من ديناميكيته احلية فال تفقدوا ما تبقى 
في قطــاع أهم بوزارة حيوية، واعلم 
ان القائمني على القطاع يعون ما أقول 
جيدا، وانصحهم باالستعانة باخلبرات 
اإلعالمية املتوافرة في شارع الصحافة 
من احملررين األمنيني األوائل، وال بأي 

من االستعانة بهم.
< < <

ال زلت أقول انني عند ثقتي بالقائمني 
على القطاع األمني ولكن االنتخابات 
القادمة، وحتديدا يوم االقتراع ستتضح 
معه قدرة تعامــل اإلعالم األمني مع 
هذا احلدث احليــوي املهم، وأنا على 

ثقة بأنهم قدها.
< < <

توضيح الواضح: شكوتي التي قدمتها في 
مقال سابق لي ملا حدث لي في اإلدارة 
العامة للجنسية واجلوازات كان باإلمكان 
الرد عليها عن طريق اإلمييل ولو من 
بــاب التعاطف مع حالتي، بكلمة «اهللا 
يعينك» أو حتى كلمة «شنســوي لك 

يعني».

«قرينا وردينا»، ولكن ان تنشر شكوى 
وتتجاوز الثالثة أسابيع دون حتى رد 
يطلب مالبسات الشكوى، وليس الرد 

عليها أو نفيها.
< < <

أعتب بشــدة على قطاع اإلعالم 
األمني إلهماله شكوى مواطن بحالة 
إنسانية خاصة، وعدم تكليف أنفسهم 

الرد ولو بكلمة.
ال يزال اإلعالم األمني يحتفظ بشيء 

مشهود لهم باخلبرة واالحترافية في 
عموم القطاع وشقيقه العالقات العامة، 
ولكن ديناميكية التجاوب مع اجلمهور 
انخفضت انخفاضا كبيرا، والتفاعل مع 
ما ينشر مع ما يتعلق بأي قطاع من 
قطاعات وزارة الداخلية اصبح رهينا 
مبا اذا كانت الشكوى أثارت الرأي العام 
وهنا تتجاوب الداخلية معها، وإذا كانت 
فردية تهملها رغم أهمية ما يطرح فيها 
أحيانا، على األقــل او من باب ترى 

ال أعرف ما الذي يحصل ولكن نسبة 
التجاوب مع ما يطرح إعالميا فيما يتعلق 
بوزارة الداخلية انخفضت بنسبة ٦٠ إلى 
٧٠٪، بعد ان كانت املواد التي تبثها وزارة 
الداخلية سواء تغطيات او تعليمات او 
توعوية او رد على شــكاوى تتوالى 
بشكل يومي وال تكاد متر شكوى إال 
والرد جاهز خالل مدة أقصاها ٧٢ ساعة، 
برسالة موجهة الى الكاتب او الصحيفة 
حسب مصدر الشــكوى، ناهيك عن 
وجود خط مفتــوح بني الصحافيني 
األمنيــني ووزارة الداخلية للرد على 
اي استفسار خاصة في القضايا مثار 

الرأي العام.
< < <

اإلعالم األمنــي زمان كان يتمتع 
بديناميكيــة حية ويجمع بني قطاعي 
اإلعالم األمني والعالقات العامة بشيء 
من التوازن، وأهم دالئله التجاوب مع 

اجلمهور.
< < <

اإلعالم األمني يتواله اليوم قياديون 

احلرف ٢٩

زمان يا إعالم
يا أمني

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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ما مرض النوم؟

٭ مرض النوم هو مرض خطير يصيب االنسان واحليوان 
معا. وهو إصابة تسببها طفيليات تسمى «املثقبيات» التي 
تنقلها ذبابة «التسي تسي» املنتشرة في أجزاء عديدة 

من افريقيا الوسطى.
تنقل هذه الذبابة الطفيليات عندما تقوم بلدغ حيوان 
او انسان مريض، تدخل املثقبيات معدة الذبابة وتتكاثر، 
التي تزود فم  اللعابية  الغدد  ومن ثم تنتقل من خالل 
الذبابة بإفرازاتها. وهنا تتطور الى أشكال قادرة على 

احلاق االصابة باإلنسان.
عندما تلدغ هذه الذبابة االنسان، تدخل الطفيليات 
حتت اجللد، ثم تظهر بقعة تشبه الدمل. وبعد ٣ أسابيع 
أما  الدم.  (املثقبيات) دورانها في  تبدأ هذه اجلراثيم 
املصاب، وخالل هذه االثناء يتعرض لنوبات من احلمى، 
ثم يظهر ما يشبه الطفح اجللدي وعلى اثر ذلك، يبدأ 

ظهور التورم في الدماغ.
املناطق األفريقية اإلصابة عند  تتوقف، في بعض 

هذا احلد ومن ثم تظهر عالمات الشفاء على املريض.
أما في زمبابوي ومالوي فقد يتخذ هذا املرض 
منحى خطيرا، ففي خالل سنة واحدة من اإلصابة، 
بالظهور، صداع حاد، عند  الدماغ  تبدأ عالمات إصابة 
املريض مع قابلية التأثر بكل شيء من حوله باإلضافة 

إلى التصرف والتحرك بطريقة غير خاضعة للضبط.
بعد ذلك، تأتي املرحلة الثانية: صمت وهدوء تاّمان، 
ثم نوم عميق دائم. فاملريض يصبح في حالة تشبه 
السبات ـ أي الغيبوبة املرضية العميقة (ال وعي) لكن 
املريض في هذه احلالة، ال يزال مصابا باحلمى، بعد ذلك 
يشل كليا، يبدأ اجلسم بالتحول السريع، وأخيرا ميوت.

والسبب في إصابة املريض هنا بحالة الالوعيـ  عند 
الغيبوبةـ  هو أن إصابة خطيرة وقعت في أهم جزء من 
اجلسم ـ العقل واألغشية الدماغية التي تُغطي الدماغ.

وهناك اشياء كثيرة قد تتسبب بإصابة او التهاب 
الدماغ. وتسمى هذه احلالة التهاب الدماغ ومرض النوم 

األفريقي هو حقيقة شكل حاد اللتهاب الدماغ.
والغريب أن جراثيم املرض هذه، واملوجودة داخل 
«ذبابة التسي تسي» ال تنتقل الى صغار هذه الذبابة عند 
أو يتالشى  النوم سيموت  التكاثر. ولذلك فإن مرض 
إذا لم يتوافر احليوان او اإلنسان املريض لتقوم هذه 

الذبابات اجلديدة بعضه.

محمد املازم

اميان العاصي

فاراداي ١٧٩١ ـ ١٨٦٧م

مايكل فاراداي كيميائي وفيزيائي بريطاني، ولد 
في نوينغتون في انكلترا في ٢٢ سبتمبر من عام 
١٧٩١م، وكان أحد عشرة أوالد حلداد انتقل مع صغاره 
إلى لندن. ولم يكن لديه من املال لتعليم فاراداي اكثر 
من القراءة والكتابة، فكان أن جعله يعمل صبيا متمهنا 

لدى مجلد للكتب عام ١٨٠٥م.
وكان ذلك ضربة حظ بالنسبة له، ألنه كان بني 
الكتب، فكان يتصفح كل كتاب يجلده، مثقفا نفسه 
باملطالعة، والغريب في األمر أن صاحب العمل كان 
بالقراءة فحسب  له  ودودا سمحا، فما كان يسمح 
بل كان مينحه الوقت ليحضر احملاضرات العلمية.

وفي عام ١٨١٢م أعطى زبون فاراداي بطاقات 
ليحضر محاضرات همفري ديڤي أشهر مشتغل 
بالعلم في انكلترا. حضر فاراداي محاضراته وأخذ 
عنه مذكرات بكثير من العناية، وأضاف عليها فيما بعد 
مخططات ملونة، فبلغت ٣٨٦ صفحة، فجلدها باجللد، 
وأرسلها إلى ديڤي، فمنحه هذا عمال غاسال للقناني 
وذلك مبرتب يقل عما كان يكسبه من عمله مجلدا.

ولم متض أيام حتى خرج ديڤي في رحلة الى 
فرنسا وايطاليا وسويسرا، وأخذ معه فاراداي وصيفا 
وخادما. وما إن عاد فاراداي الى انكلترا حتى عمل 
بجد كادحا في مختبر ديڤي، مظهرا تدريجيا مزيدا من 
عالمات العبقرية. فطور طرائق لتمييع الغازات، وميع 
عددا منها، واكتشف البنزن، وعمل على الطريقة التي 
مير بها التيار الكهربائي عبر احملاليل، ووصل الى ما 
ال يزال يدعى إلى اليوم قوانني فاراداي في الكهرلة 
او التحليل الكهربائي ELECTROLYSIS، واكتشف ـ 
الكهرباء واملغناطيسية ـ أول  العالقة بني  بدراسته 
له،  أقدم منوذج  (الدينامو)، وصنع  للكهرباء  مولد 
وهو أولى النبيطات العملية لتحويل احلرارة والطاقة 
امليكانيكية الى تدفق مستمر لتيار كهربائي ينعم به 

العالم اليوم.

حارساراانم

ملييلهـللاا

حوبدشسطقمل

باعاولراكن

لستققابنلغ

يعلياداوام

صةاسدالنتا

ادهـوولمنال

لمدمعسواحص

احبلللسحاو

ممعااميلست

زرحباممامل

١ ـ صوت االفعى، ٢ ـ فنانة مصرية، ٣ ـ فنانة 
مصرية معتزلة ـ حضَن، ٤ ـ يتراخى ويتساهل، 
أنام ـ مرض  ـ  البرودة، ٦ ـ قمح  ٥ ـ شديدة 
صدري، ٧ ـ عكس باطل ـ عقل (معكوسة)، ٨ ـ 
للنفي، ١٠ ـ أوالد ـ  طلب املشورة، ٩ ـ تكبل ـ 

مادة مخدرة.

حب
عبده

املوسيقا
الصوت
الواسعة

العود
املوس

بحر
القانون

أحلان

مساحات
السلم
الطرب

األصيل
محمد

النغم
سيد

السهر
الشوق
الكمان

مي
التعبير

١ ـ منطقة كويتية، ٢ ـ غزال (معكوسة) ـ كنية، ٣ ـ 
دولة آسيوية ـ لالستفهام، ٤ ـ حي ـ يضع خلسة 
(معكوسة)، ٥ـ  يدركهـ  فقدت صوتها، ٦ـ  وقفنا عائقا 
ـ تعيس (معكوسة)، ٧ ـ أوان ـ والدة، ٨ ـ من أوقاتنا ـ 
مركب (معكوسة)، ٩ ـ املجهول، (معكوسة)، ١٠ ـ قمح 

ـ خمول ـ اكتملت.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ الفحيح، ٢ ـ ليلى علوي، ٣ ـ صابرين ـ لَم، ٤ 
ـ يتهاون، ٥ ـ قارس، ٦ ـ بر ـ أبيت ـ سل، ٧ ـ 
حق ـ لب (معكوسة)، ٨ ـ االستشارات، ٩ ـ تقيد ـ 

ما، ١٠ ـ بنني ـ قات.

١ ـ الصليبخات، ٢ ـ أيل (معكوسة) ـ لقب، ٣ ـ فلبني ـ 
أين، ٤ـ  حارة، يد س (معكوسة)، ٥ـ  يعيهـ  بحت، ٦ـ  
حلناـ  شقي (معكوسة)، ٧ـ  وقتـ  ام، ٨ـ  ليلناـ  قارب 
(معكوسة)، ٩ـ  السر (معكوسة)، ١٠ـ  برـ  كسلـ  متت

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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«غريب».. كوميديا «مسرح ُمتلفز» ال تخلو من اإلسقاطات

ياسر العيلة

األعمال الكوميديــة هي فاكهة الدراما 
الرمضانية كل عام والتي ينتظرها عشاقها 
بشغف كبير، ومن األعمال الكوميدية التي 
يتم تصويرها حاليا للعرض في رمضان 
املقبل مسلســل «غريب» من إنتاج مركز 
«فروغي» لإلنتاج الفني، وبطولة النجم طارق 
العلي، إخراج نعمان حسني، فكرة عيسى 
أحمد، وتأليف عبداهللا العيسى، ويشارك 
فيه نخبة من النجوم، منهم: أحمد الفرج 
وشهاب حاجية وفاطمة الطباخ ورانيا شهاب 
وإبراهيم الشيخلي وعلي أمير وعلي عيسى، 
باإلضافة الى عدد كبير من ضيوف الشرف.

أبو قمر

وقال النجم طارق العلي: «غريب» كاركتر 
من الكاركترات الكوميدية، هو شــخص 
بسيط جدا يعمل عند أبو قمر (أحمد الفرج) 
وأيضا هو شــقيق الزوجة األولى لـ «أبو 
قمر» في الرضاعة غيمة (فاطمة الطباخ)، 
ويحاول «غريب» أن يحل أي مشكلة أمامه، 
وقد تكون العواقب وخيمة ترد عليه بشكل 
عكسي أو على «أبو قمر» ألنه يحاول دائما 
العمل على راحتــه، خاصة أن «أبو قمر» 

متزوج من اثنتــني، ويحاول «غريب» أنه 
يوفق بني «أبو قمر» وزوجتيه.

وأضاف العلي: العمل «كوميدي فارس»، 
ويحمل بعض اإلسقاطات، وجمهورنا تعود 
منا على هذا األسلوب، مكمال: أوجه شكرا 
خاصا للفنانة القديرة انتصار الشــراح، 
حيث كان لها أحد األدوار املهمة في العمل 
لكنها تعرضــت لعارض صحي حال دون 
مشــاركتها معنا، وأشــكرها ألنها كانت 
صريحة من البداية، واحلمد هللا أنها قامت 
بالســالمة، كما أشكر من خاللكم النجوم 
الذين شاركوا معنا كضيوف شرف مثل 
الفنان الكبير محمد جابر والفنانني خالد 
العجيرب وعبداهللا بهمن وإبراهيم الشيخلي 
ومحمد الصيرفي، وستشهد احللقات املقبلة 

أسماء أخرى من الفنانني.
مدروس

من جانبه، قال مخرج العمل نعمان 
حسني: نحن نقدم شيئا غريبا، وعملي مع 
طارق لم يأت بشكل مدروس ولكنه توفيق 
من اهللا، وأبو محمد وبعد ١٥ عاما من العمل 
معا في الدراما وجد أنه مرتاح معي، خاصة 
أنه بعيد عن الفن تربطني به عالقة صداقة 
وعالقة أسرية، ومسلسل «غريب» تتناول 

أحداثه حقبتي اخلمسينيات والستينيات 
ويتحدث عن شخص يدعى «غريب» يعمل 
عند أحد التجار وهذا التاجر متزوج من 
اثنتــني، وكلما أحضر خادمة في البيت 
تهرب بسبب مشاكله األسرية، فقرر أن 
يستعني بشخص للعمل معه في محله 
بالبيت، ويصدم «غريب» من  وخدمته 
التي يشهدها  املشاكل واملشاجرات  كّم 
في بيت التاجر بني زوجتيه، و«غريب» 
إنسان جدا ساذج ويحاول  كشخصية 
أن يعالج األمور ولكن عقليته هي التي 
تسبب له مشاكل، واملسلسل بشكل عام 
فانتازي كوميدي، مضيفا: أنا ال أقدم عمال 
توثيقيا، وأصور العمل بطريقة «السيت 
كوم» من خالل أربع كاميرات حتى أترك 
احلرية للفنــان طارق العلي كونه فنانا 
كوميديا من املمكن أن يرجتل «إفيهات» 
وليدة اللحظة، فكل مشهد في العمل هو 
«مسرح متلفز»، وأعطي النجم الذي يعمل 

معــي حريته الكاملة ليقدم 
أشياء تساعد في كوميديا 

املشهد.
وقــال الفنان شــهاب 
حاجية: لي الشرف أن ألتقي 
النجم طارق العلي في عمل 

جديد وهو مسلسل «غريب»، ودوري 
هو شخصية «شرار» أخو الفنانة رانيا 
شــهاب، وأعمل في نفس الوقت مدير 
مكتب زوج أختــي التاجر الفنان أحمد 
الفرج، ويدخل على اخلط الفنان طارق 
العلي (غريب) الذي هو في نفس الوقت 
أخو زوجة أحمد الفــرج في الرضاعة 
الطباخ)، ويسعى «غريب» ألن  (فاطمة 
يأخذ مكاني وحتدث مناوشــات بيننا، 
لكنني لن أدع له الفرصة لتحقيق ذلك، 
كيف؟ وشلون؟ هذا ما سيعرفه املشاهدون 

وقت عرض احللقات.
أما الفنان أحمد الفرج فقال: «غريب» 
جتربة جديدة بالنســبة لــي، وأنا حبيت 
الكوميديا في هذا العمل، وشعرت بأنني 
بدأت أدخل عالــم الدراما اجلميل مؤخرا، 
فالعام املاضي شــاركت في عمل درامي 
ولكن ليــس بحجم وأهميــة دوري في 
مسلسل «غريب» وشعرت مبعناه وكلماته 
وقوة مشاهدي، واستمتعت، 
وعرفت «شلون» معنى الدراما 
احلقيقية، صحيح تعبت كثيرا 
وبذلت مجهــودا كبيرا حتى 
أقدم أفضل ما عندي، ودوري 
هو «أبو قمر» التاجر الكبير 

املتزوج من فاطمة الطباخ ورانيا شهاب، 
ويشهد العمل الكثير من األحداث احللوة.

اليت كوميدي

بينما قالت الفنانة فاطمة الطباخ: «غريب» 
مسلسل اليت كوميدي، وهذه املرة األولى 
التي أعمل فيها مع الفنان الكبير د.طارق 
العلــي، واحلمد هللا كان لي قبل نهاية عام 
٢٠٢٠ عمالن منهما مسلســل «غريب»، 
واحلقيقة أحببت هذه األجواء اجلميلة سواء 
أمام الكاميرا أو وراء الكواليس، وأعتبرها 
جتربة جديدة وحلوة أخرجت جزءا بسيطا 
من األشياء التي أرغب في إظهارها للجمهور، 
خاصة مــن اجلانب الكوميدي، و«غريب» 
سيكون فاكهة ظهر رمضان، وإن شاء اهللا 

تعجب املشاهدين.
وقالت الفنانة رانيا شهاب: سعيدة جدا 
مبشــاركتي في عمل مع الفنان واألستاذ 
الكبيــر طارق العلي، وكنــت أمتنى هذه 
املشاركة حتديدا منذ عام ٢٠٠٩، وسعيدة 
أيضا بالعمل مع املخرج املبدع الذي أحب 
العمل معه دائما املخرج نعمان حســني، 
وسعيدة ألن دوري في العمل دور بطولة، 
وأجسد شخصية الزوجة الثانية لـ «أبو قمر» 
الزوجة النعومة (الكيوت) والتي أحيانا تتحول 

الى شــخصية أخرى شرسة وعصبية، 
وحتدث بيني وبني شريكتي الزوجة األولى 
(فاطمة الطباخ) مواقف و«هواش» مثل الذي 
يحــدث دائما بني الزوجة األولى والزوجة 
الثانية، كاشفة عن أنها كانت تشعر بخوف 
شديد في بداية التصوير أثناء وقوفها أمام 
طارق العلي، ولكن بعد ذلك راحت الرهبة 
واخلوف، وقدمت أفضل ما عندها من أداء.
بدوره، قال الفنان الشــاب علي أمير: 
سعيد جدا بوجودي في مركز «فروغي» 
مع النجم الكبير طارق العلي، وأشكر من 
خاللكم الشخص الذي كان سببا في تواجدي 
بهذا املكان وهو العم القدير شهاب حاجية، 
أبوي وتاج راســي هو سبب تواجدي في 
«غريب»، وإن شــاء اهللا أكون عند حسن 
ظنه وظن كل فريق العمــل، وأقدم دور 
ابن الفنان أحمد الفرج وهو دور كوميدي 

أمتنى أن ينال إعجاب اجلمهور.
وقال الفنان الشاب وليد جمعة: فخور 
بوجودي مع مركز «فروغي»، وأنا اآلن ال 
أســتطيع أن أقول عن نفسي فنانا ألنها 
التجربة األولى لي، ويشــرفني أن تكون 
مع النجــم الكبير د.طارق العلي واملخرج 
الكبير نعمان حسني، وصراحة أجواء العمل 

رائعة هنا.

تدور أحداثه في اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي ويُعرض في رمضان

(متني غوزال)شهاب حاجية رانيا شهاب  املخرج نعمان حسني فاطمة الطباخ وليد جمعةأحمد الفرجطارق العلي علي أمير

مفرح الشمري

@Mefrehs
مواكبة الحتفــال دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة بيومها الوطني 
اليوم، أعدت  الذي يصــادف  الـ٤٩ 
إذاعة الكويت ممثلة بإذاعة البرنامج 
وإذاعة البرنامج الثاني مجموعة من 
الفالشــات اخلاصة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة، وذلك ملشاركة 
أهلنا في اإلمارات فرحتهم وفرحة أهل 
الكويت بيومهم الوطني باإلضافة إلى 
تخصيص عدد من البرامج في إذاعة 
الكويت مثل برنامج «مراحب» في إذاعة 
البرنامج العام الذي سيكون في بث 
مشترك مع إذاعة أبوظبي باإلضافة الى 

برنامج «سوالف» في إذاعة البرنامج 
الثاني الذي سيكون في بث مشترك 

مع إذاعة الشارقة، كما تشارك 
محطــة ofm من خالل 

برنامج «غير جوك» 
فرحة أهل اإلمارات 
الهواء  وذلك على 
مباشرة، لـرصــد 
احلــب  مشاعر 
والــود الذي يكنه 
الشــعب الكويتي 
لشقيقه اإلماراتي.

الصدد،  وفي هذا 
الوكيل املســاعد  هنــأ 

لشــؤون قطاع اإلذاعة الشيخ 
فهد املبارك دولــة اإلمارات العربية 

املتحدة الشقيقة بيومها الوطني الـ٤٩ 
رئيسا وحكومة وشعبا، متمنيا لهم 
التقدم واالزدهار وأن يبعد 

عنهم كل مكروه.
وقال في تصريح 
لـ«األنباء»: اعتادت 
أن  الكويت  إذاعة 
حتتفــل بأعياد 
دول مجــلــس 
التعاون اخلليجي 
ألننــا بيت واحد 
مــن  وفرحتهــم 
فرحنا، لذلك سيكون 
«جو» اذاعة الكويت اليوم 
إماراتيا خالصا، وذلك من خالل 
بث ١٥ أغنية جديدة إماراتية تبث طوال 

اليوم في إذاعة البرنامج العام وإذاعة 
البرنامج الثاني ومحطة ofm باإلضافة 
إلى البث املشترك مع إذاعة أبوظبي 
وإذاعة الشارقة وهذا أقل شيء نقدمه 
ألهلنا في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

الشقيقة.
من جانب آخر، أكد مدير إذاعة 
البرنامج العام سعد الفندي ومدير 
إذاعة البرنامج الثاني يوسف السريع 
ومراقب شؤون برامج إذاعة البرنامج 
الثاني ابراهيم ماتقي  أنهم سيطبقون 
خطة وكيل اإلذاعة الشيخ فهد املبارك 
في االحتفال باليوم اإلماراتي بكل 
حذافيرهــا لتحقــق النجاح لدى 
مســتمعي إذاعة الكويــت داخليا 

وخارجيا.

الوكيل املساعد لقطاع اإلذاعة الشيخ فهد املبارك الصباح

إبراهيم ماتقييوسف السريع سعد الفندي

«اإلذاعة« اليوم «جّوها» إماراتي
مواكبة الحتفالها بيومها الوطني الـ ٤٩

هيا مرعشلي في «ظل».. اختالف وتشويق
 Media Revolution بعد أن أعلنت شركة ٧
عن عدد من جنوم مسلسلها املنتظر «ظل» 
والذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني 
املقبل، كشفت الشركة رسميا عن انضمام 

النجمة هيا مرعشلي لبطولة العمل.
هيا تقدم شــخصية محوريــة جريئة 

وجديــدة، فهــل تكون ضحيــة أم جالدة؟ 
وما الذي تخفيه في عمل محاط بالغموض 

والتشويق بأعلى درجاته؟
يذكر أن العمل للمخرج التونسي محمد 
اخلياري، فكرة ســيف رضى حامد، حوار 

زهير رامي املال.

«إيغل فيلم»: هؤالء جنوم «قارئة الفنجان» والتصوير انطلق في بيروت
في إطــار التجديد مبواضيــع أعمالها 
واالبتعــاد عن كل ما هــو منطي ومكرر، 
اختارت شركة Eagle Films/ جمال سنان، 
أن تدخــل تصوير مسلســل جديد من ١٠ 
حلقات بعنوان «قارئة الفنجان». هذا العمل 
االجتماعي سيكون نقلة نوعية في إنتاجات 
الشــركة، فهو مسلســل مختلف بقصته 
وسياقها ومضمونها، ويعتمد على اإلثارة 
والتشويق بالدرجة األولى، ويعتمد على 
عنصري املفاجأة والتوتر في السرد وتقدمي 
القصــة وأحداثها. وقد اختارت الشــركة 
تصويرها بأحــدث التقنيات والكاميرات 
واملعدات التي استحدثت من اخلارج لتخدم 
العمل وأجواءه، وذلك حتت إدارة املخرج 
املصري محمد جمعة، والعمل قصة هاني 

سرحان، وسيناريو وحوار إياد صالح.
والعمــل الــذي انطلق تصويــره قبل 
أيــام فــي بيروت يلعــب بطولتــه نخبة 
من جنوم الوطــن العربي واخلليج ومن 
مختلف اجلنسيات، ومنهم: أحمد فهمي، 
باســم مغنية، ورد اخلــال، روان مهدي، 
يارا قاسم، أحمد شعيب، محمود الليثي، 

جنوم «إيغل فيلم» في مسلسل «قارئة الفنجان»تاتيانا مرعب، وغيرهم.

ملشاهدة الڤيديو

املهدي: الظروف احلالية 
رفعت كلفة ومدة العمل

سماح جمال

انتهــى الفنان حســني 
املهدي مــن تصوير دوره 
في مسلسل «مطر صيف» 
واملرتقب عرضه في الفترة 
املقبلــة. وحــول جتربته 
في العمل قال لـ «األنباء»: 
املسلسل اجتماعي معاصر 
يتحــدث عن التواصل بني 
األجيــال املختلفة يناقش 
قضايــا متنوعــة بعمــق، 
واســتطاع املخــرج مناف 

عبدال أن يخرج النص بصورة مبهرة وقريبة من املشاهد. 
ولفــت املهدي إلــى أنه اليزال حاليا فــي مرحلة اختيار 
األعمال التي سيشــارك فيها بالفتــرة املقبلة. وعن نظرته 
ألجواء التصوير والعمل في ظل الظروف احلالية، قال: هناك 
اختالفات كثيرة بحكم اإلجراءات واالشتراطات التي يتطلبها 
العمل والتصوير في ظل الظروف احلالية، فأصبح التصوير 
يتطلب وقتا أطول وبالتالي ارتفعت تكلفته، وباإلضافة إلى 
كل هذه العوامل جاء قرار بعض الفنانني بالغياب واالبتعاد 
بسبب هذه األوضاع الصحية لقلة الفنانني وارتفاع أجورهم.
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١٣٠ ضابطا مت إرسالهم للدراسات العليا 
بني لندن والقاهــرة ودول أخرى، في 
حني في الســابق كان عدد املبتعثني بني 
٢٠ و٣٠ ضابطا، وكنت أقاتل ألزيد العدد 
عندما توليت ادارة التدريب والبعثات، ولم 
أستطع رغم بعثرة االموال ميينا وشماال 
في أشياء عبثية. االستثمار بالبشر هو 
األهم، وسيعود على الوزارة وتطويرها 
الشيء الكثير في املستقبل، فإلى املزيد 
من البعثات الدراســية كما تفعل الدول 

األخرى.
العقيد إلى ٧ سنوات

مدة طويلة للترقية، وألول مرة حتصل 
هذه املدة الطويلة في الترقية لهذه الرتبة 
في اآلونة االخـــيرة للترقيات، وستعطل 
خروج الضباط للتــــقاعد وإحـــالل 
جيل جديد لديه رغـــبة في التــطوير، 
هناك من ينتظر هــذه الترقية للتقدم 
للتقاعد، ألنه اعطى كل ما لديه وينتظر 

هذه الترقية.

مبنى املرور

أكمل عامه الستني ويزيد، وهو آيل للسقوط، 
اآلن املنطقة متر بحالة من الزالزل وصلت 
الى الكويت، واي هزة تؤثر على هذا املبنى 
املتهالك، هناك مساحة شاسعة قرب ادارة 
املرور، وهناك شركات تستطيع بناء دور 
واحد في اقل من ســنة باألمر املباشــر، 
وهي شركات اخلرسانة، الى ان يتم جتهيز 

املبنى اجلديد.
إدارة خاصة للدوريات

يجب إنشاء إدارة خاصة للدوريات في كل 
محافظة وفصلها عن مدير مرور احملافظة، 
شاهدت بنفسي اجلهد الذي يبذله مدير 
العاصمة بالتنســيق بني  مرور محافظة 
الدوريات التي يشــرف عليها واالقسام 
ادارة مدير  التي يديرها، ورغم  الداخلية 
مرور العاصمة هذه االقسام باحترافية اال 
انه جهد كبير يحتاج لفصل الدوريات عن 

عمل االقسام الداخلية.

محطات أمنية

شكرًا
معالي الوزير

اللواء م. إبراهيم النغيمش

«أمن حولي» و«البلدية» تنفذان حملة موّسعة ملطاردة 
الباعة اجلائلني مقابل السفارة الفلبينية

تبادل ضرب بني مسلح وشقيقه وآخرين في جاخور

سعود عبدالعزير

الداخليــة  نفــذت وزارة 
أمــن  ممثلــة فــي مديريــة 
حولي وبلدية الكويت صباح 
أمس حملة مقابل الســفارة 
الفلبينيــة فــي الصديــق، 
وذلك عقب تلقي العديد من 
الشكاوى بشأن جتمع بشكل 
دوري لباعة متجولني مقابل 
السفارة الفلبينية وتشكيل 
هــؤالء الباعة مصدر إزعاج 

وظاهرة غير حضارية.
لــدى  املصــدر:  وقــال 
وصــول دوريــات األمــن 
والبلدية قام الباعة بالهرب 
إلى داخل الســفارة مع كل 
أسف تاركني البضائع التي 
يقومون بعرضهــا للبيع، 
منوها إلى أن آليات البلدية 
صادرت املعروضات وكثير 
منهــا اشــرف علــى انتهاء 

الصالحية.
وأضاف املصدر: كنا نأمل 
من الســفارة الفلبينية عدم 
استقبال هؤالء الباعة حتى 
نقضي علــى الظاهرة، ومع 

سعود عبدالعزيز

أحيلــت قضيــة حملت 
مسمى تبادل ضرب وعنف 
أسري الى جهات االختصاص 
للتحقيق فيها والوقوف على 

حقيقة االدعاءات.
وبحســب مصدر امني، 
فــإن مواطنــا ( ٣٨ )عامــا 
تقدم الى مخفر شرطة كبد 
وبرفقته تقريرا طبيا جاء 
فيه كدمات وســحجات في 

انحاء متفرقة من جســده. 
وأفــاد املبلــغ بأنه تعرض 
للضــرب من قبل شــقيقه 
وصديــق شــقيقه وأبنــاء 
شــقيقه وإجمالــي الذيــن 

ضربوه ٧ منهم سيدة.

املبلغ  وفــور تســجيل 
للقضيــة جرى اســتدعاء 
املدعــى عليهــم، حيث اكد 
شــقيق املبلغ انــه كان في 
حالة دفاع عن النفس وأن 
شقيقه كان يحمل اداة حادة 

وأنه تعرض للضرب، فيما 
قال باقي املدعى عليهم انهم 
تدخلوا لفض الشجار ولم 

يعتدوا على املبلغ.
يشــار الــى ان الواقعة 
حدثت بسبب خالف عائلي.

الباعة تركوا البضائع وهربوا إلى داخل السفارة

جانب من البضائع التي كنت تعرض للبيع أمام السفارة على سيارة البلدية

ذلك سنواصل مالحقة الباعة 
بطرق مختلفــة إلنهاء هذه 

الظاهرة غير احلضارية.

واختتم املصدر بالتأكيد 
علــى أن وزارة الداخلية لن 
تقبل باتخاذ مناطق السكن 

اخلاص بؤر ملثل هذه الظاهرة 
التي تنتشر في أماكن عزاب 
مثــل اجلليــب وخيطــان، 

وستواصل مالحقاتها، ونأمل 
من السفارات مساعدتنا في 

التخلص منها.

«التمييز» ترفض سحب قسيمة
مخصصة لشركة دوائية

تأييد براءة مواطنني من إذاعة أخبار كاذبة

«متاس» أتلف دورية مباحث في احلدود 
وسرقة كمبيوتر و«دعسة» من صهريج

التمييز  رفضت محكمة 
سحب قسيمة صناعية من 
شركة تعمل في مجال صناعة 
االدوية واملنتجات الطبية في 

منطقة صبحان.
وكان احملامي فيصل أبو 
التنفيذي  الرئيــس  هليبة، 
ملجموعة أحــكام للمحاماة، 
دفــع بإلغــاء قــرار ســحب 
القسيمة ومتكني الشركة من 
االنتفــاع باملوقع املخصص 
باللجوء الى القضاء الكويتي 
والذي اكد على عدم مشروعية 

قرار السحب ومتكني الشركة 
املوكلة من استرداد القسيمة 
الصناعية مرة اخرى بعد ان 

مت سحبها بالفعل.
وقال أبو هليبة: مت تأييد 
احلكــم باالســتئناف ومــن 
محكمــة التمييــز ورفــض 
قرار سحب القســيمة التي 
تبلغ مساحتها ٤٠٠٠٠م٢ ومت 
متكني الشركة من االنتفاع بها 
ملخالفة قرار السحب للقانون، 
مثمنا القضاء الكويت إلصدار 

هذا احلكم املتميز.

أيدت محكمة االستئناف براءة مواطنني 
من إذاعة أخبار كاذبة، وألغت حكم حبسهما 
سنة مع الشغل وكفالة ١٠٠٠ دينار إليقاف 
النفاذ عن تهمة إدارة حسابات غير مرخصة 

من وزارة اإلعالم وقضت بتغرميهما ٢٠٠٠ 
دينار. وكانت محكمــة اجلنايات قد قضت 
ببراءة املتهمني عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة 

خالل أزمة كورونا.

حلقــت تلفيــات مبركبة تابعــة إلدارة 
مباحث امن احلدود، وتبني من خالل معاينة 
احلريق انه عائد لتمــاس كهربائي. وقال 
مصدر امني ان املركبة كانت بحوزة وكيل 
ضابط وأنها احترقت بقرب احلدود وحتديدا 

في بر «الصقيهبة».
ولم يتسبب حريق الدورية في اصابة 
قائدهــا الوكيل الضابط وســجلت قضية 
حريق مركبــة. وعلى صعيــد آخر، تقدم 
محام الى مخفر شرطة الفنطاس وبحوزته 
توكيل عن شــركة نقليات وأبلغ عن قيام 
مجهول بسرقة كمبيوتر ومسجل ودعسة 

بنزين خاصة بصهريج مياه متتلكه الشركة 
وسجلت قضية.

مــن جهة أخرى، انتقل فريق من األدلة 
اجلنائية الى منطقة السرة لرفع اآلثار التي 
خّلفها لص مجهــول داخل مركبة وإتالف 

وكسر زجاجها.
وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا تقدم 
الى مخفر شــرطة السرة وقال ان سيارته 
كانــت متوقفــة مقابل منزلــه حينما جاء 
شخص مجهول وقام بكسر زجاجها اخللفي 
وسرق من داخلها أغراضا عبارة عن عطور 
ونظارة ومستندات رسمية مثل دفتر املركبة.

احملامي فيصل أبو هليبة

«الداخلية»: ٧٩٥٢٤٢ معاملة مت جتديدها 
«أونالين» حتى نوفمبر منها ٢٤٣٨٠٥ «مادة ٢٢» 

و٤٢٦٧١٤ «مادة ١٨» و١٠٦٠٥١ «مادة ٢٠»

إدارات شؤون اإلقامة بدأت أمس استقبال مئات املخالفني لالستفادة من مهلة الوزير

محمد اجلالهمة ـ أحمد خميس 

بدأت إدارات شؤون اإلقامة في محافظات 
الكويت الست اعتبارا من صباح أمس في 
استقبال املئات من املخالفني لقانون اإلقامة 
في الفترة من أول يناير ٢٠٢٠ وما قبله 
والراغبني في تعديل أوضاعهم القانونية 
داخل البالد مع دفع الغرامات املستحقة 
عليهم. وبحسب مصدر أمني، فإن إدارات 
اإلقامة قدمت كل التســهيالت للمخالفني 

بهدف تعديل أوضاعهم القانونية.
وردا على ســؤال حول أعــداد الذين 
تقدموا في اليوم األول للمهلة التي أصدر 
بشأنها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية قرارا قبل أسبوعني، قال املصدر: 
إن أعداد املتقدمني باملئات، مؤكدا ان املجال 
مفتوح أمام جميع املخالفني ممن انتهت 
إقاماتهــم أو ســمات دخولهــم بتعديــل 
أوضاعهــم داخــل البــالد، خاصة حملة 

اإلقامات حتى نهاية ديسمبر اجلاري.
وجــدد املصــدر دعوتــه للمخالفــني 
لالستفادة من املهلة قبل أن تشرع وزارة 
الداخلية في شن حمالت الستهداف جميع 
مخالفي قانون اإلقامة الذين تقدر أعدادهم 

بنحو ١٣٠ ألف وافد ووافدة من املادة ٢٠ 
عمالة منزلية وبقية مواد اإلقامة األخرى 

خاصة مادة ١٨.
على صعيد آخر، كشفت وزارة الداخلية 
على موقعها، عن توفير إحصاءات كاشفة 
بالنســبة إلجنــاز معامــالت الوافديــن 
أونالين، حيث أشارت إحصائية الى أن 
أعداد املعامالت التي مت إجنازها منذ يناير 
٢٠٢٠ حتى نوفمبر املاضي بلغت املعامالت 
اخلاصة بتعديل االسم الالتيني ٢٣٠٤٣٧، 
كما أشارت إلى أن عدد مستخدمي خدمة 
تســجيل الشــركات للحصول على رمز 
مستخدم خلدمات شؤون اإلقامة من جتديد 

وتعديل أوضاع هو ١٠٧٧٠٦.
وأشارت الوزارة الى ان عدد املعامالت 
التي أجنزت إلكترونيــا وحتى نوفمبر 
جاءت على النحو اآلتي: ١٨٢٢٧ إقامة مادة 
١٧ قطاع حكومي و٤٢٦٧١٤ إقامة مادة ١٨، 
قطاع خاص وكفيل نفسه ٤٤٥ ومت اجناز 
٢٤٣٨٠٥ معامالت التحاق بعائل أونالين 
وأجنز أونالين عدد ١٠٦٠٥١ معاملة مادة 
٢٠ عمالة منزلية، ليبلغ إجمالي املعامالت 
التي أجنزت أوناليــن ومتعلق بتجديد 

اإلقامات ٧٩٥٢٤٢.

سرقة محتويات مركبة بعد كسر زجاجها اخللفي

ملشاهدة الڤيديو
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تباين في أداء األسهم السبعة املنضمة للمؤشر العاملي 
وتراجع «الوطني» و«بيتك» الستمرار الضغوط البيعية

 البنوك امتصت تداعيات أزمة «كورونا».. مبرونة عالية
احملرر االقتصادي 

املالية  النتائــج  أظهــرت 
للبنوك الكويتية عن التسعة 
أشهر األولى من العام احلالي 
صالبــة املركز املالــي، على 
الرغــم مــن تأثيــر تداعيات 
جائحــة كورونا على البيئة 
انعكــس  التشــغيلية ومــا 
علــى أربــاح البنــوك خالل 
تلك الفترة، ومــن أكبر تلك 
التداعيات تأثيرا على القطاع، 
تأجيل أقساط القروض ملدة ٦ 
أشهر، والتي امتصتها حقوق 
املســاهمني بالكامل بحســب 
تعليمات بنك الكويت املركزي، 
بتحميلها عليها وتوزيع اثرها 
على مدار ٤ سنوات تبدأ من 

العام املقبل.
حقــوق  بلغــت  وقــد 
الكويتية  املساهمني للبنوك 
العشــرة بنهايــة ســبتمبر 
املاضــي ٩٫١ مليــارات دينار 
بتراجع نسبته ٧٪ منخفضة 
٦٨٨ مليــون دينــار، وذلــك 
البالغة  مقارنة مبستوياتها 
٩٫٧ مليــارات دينــار بنهاية 

سبتمبر من العام املاضي.
لكــن البنوك اســتطاعت 
وفــي خطــة محكمــة وفــق 
تعليمات بنك الكويت املركزي، 
أن حتافــظ علــى متطلباتها 
الرقابية متوافقة مع املعايير 
الدولية واحمللية، حيث عمدت 
البنوك إلى إصدار السندات 
والصكــوك املســاندة لرأس 
املــال، إضافــة الــى تخفيف 
«املركزي» للمتطلبات الرقابية 
حتــى نهاية العام احلالي ما 
دعــم من قــدرة البنوك على 

بانخفاض حقوق املساهمني 
فــي ظل ثبات عدد األســهم، 
حيث انخفضت في املتوسط 
ألســهم البنوك العشرة إلى 
٤٦٣ فلســا للســهم بنهايــة 
ســبتمبر املاضي، باملقارنة 
التــي تخطت  مبســتوياتها 

البنــوك الكويتية العشــرة 
بنهاية ســبتمبر املاضي الى 
٩٠٫٥٨ مليار دينار، وبنسبة 
منو ٦٫٥٪ مقارنــة بإجمالي 
أصــول بلــغ ٨٥٫٠٣ مليــون 
دينــار بنهاية ســبتمبر من 

العام املاضي.

مقارنــة بـ ٤٩٫٧ مليار دينار 
في الفتــرة املقارنة نفســها 
من العام املاضي بزيادة ٤٫٤ 
مليارات دينار. وكذلك منت 
الودائع بنســبة ١٢٪ لتصل 
بنهاية ســبتمبر املاضي إلى 
٥٨٫٤٤ مليار دينار مقارنة بـ 
٥٢٫١٨ مليار دينار خالل الفترة 
نفسها من العام املاضي بزيادة 

٦٫٢ مليارات دينار.
رسملة قوية

واتخذت البنوك إجراءات 
عاجلــة لدعــم مســتويات 
الرسملة وحقوق املساهمني 
محتفظــة  لتبقــى  لديهــا 
بسياســتها املتحفظة جتاه 
إدارة املخاطر وتفوقها على 
كل البنــوك اخلليجيــة مــن 
حيث معدالت كفاية رأس املال 
وتخطيها للمتطلبات الرقابية، 
وفي مقدمتهــا إصدار أوراق 
مالية مساندة لدعم رأس املال 
من سندات وصكوك، مستفيدة 
بذلك من بيئة أسعار الفائدة 

املنخفضة.
وجاء في صدارة البنوك 
أكبر بنــوك الكويــت البنك 
الوطنــي بإصداريــن األول 
بقيمــة ١٥٠ مليــون دينــار 
والثانــي مقــوم بالــدوالر 
بقيمــة ٣٠٠ مليــون دوالر، 
حيــث حصل على أقل معدل 
فائدة بني السندات الصادرة 
عن البنوك اخلليجية من تلك 

الشريحة. 
وكذلك أعلن بنك الكويت 
الدولي «KIB» عــن إصداره 
ضمــن  مســاندة  صكــوك 
الشريحة الثانية لرأس املال 

٥٠٠ فلــس بنهاية ســبتمبر 
من العام املاضي. 

ورغــم تداعيــات جائحة 
كورونا، حافظت البنوك على 
مركز مالي صلب واستمرت 
ميزانيتها في التوسع والنمو، 
حيث وصــل إجمالي أصول 

كما ارتفــع أيضا إجمالي 
قــروض وســلفيات العمالء 
بنســبة ٨٫٩٪، حيــث بلغت 
قــروض وســلفيات العمالء 
خالل األشــهر الـــ ٩ املاضية 
املنتهيــة بنهايــة ســبتمبر 
املاضــي ٥٤٫١٦ مليــار دينار 

بقيمة ال تتجاوز ٣٠٠ مليون 
دوالر، فيما أعلن بنك برقان 
عــن احلصول علــى موافقة 
هيئة أسواق املال على إصدار 
أوراق مالية ضمن الشريحة 
الثانيــة لرأس املال بقيمة ال 

تتجاوز ٥٠٠ مليون دوالر.
تخفيف رقابي

وقــد اجته بنــك الكويت 
املركــزي إلــى دعم رســملة 
البنوك وحقوق املســاهمني، 
حيث مت خفض احلد األدنى 
الشــريحة األولــى  لنســبة 
لرأس املال من ١٢٪ إلى ٩٫٥٪ 
وكذلك مت تخفيض احلد األدنى 
اجلديد ملعدل كفاية رأس املال 
مــن ١٤٪ إلــى ١١٫٥٪ على أن 
يســري مفعول تلك احلدود 
الدنيا لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 
على أن يتــم مراجعتها مرة 
أخرى من املركزي بعد انقضاء 

تلك املدة.
وفي إطار دعمه لالقتصاد 
والقطاع املصرفــي وتقوية 
املركز املالي للبنوك الكويتية 
وزيــادة معــدالت الســيولة 
املتاحة لإلقراض لديها، اتخذ 
بنك الكويت املركزي وبعد أيام 
قليلة من بدء تفشي اجلائحة 
إجراءات استباقية، حيث خفف 
متطلبات الكفاية الرأسمالية 
مبقــدار ٢٫٥٪ ومتطلبــات 
الســيولة وخفض  معاييــر 
وزن املخاطر للمشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة من ٧٥٪ 
إلى ٢٥٪ ورفع احلد األقصى 
املتــاح للتمويل مــن ٩٠ إلى 
١٠٠٪ ورفع النسبة املسموحة 

للتمويل إلى قيمة العقار.

القطاع حقق نتائج مالية جيدة في ٩ أشهر.. وميتلك مركزاً مالياً صلباً بأصول تبلغ ٩٠٫٥٨ مليار دينار

التداعيات  امتصــاص تلــك 
مبرونة عالية.

القيمة الدفترية

وقد تأثرت القيمة الدفترية 
والتــي تعــد مــن بــني أبرز 
معايير التقييم املالي لألسهم، 

٢٧٥ مليون دينار خسائر «البورصة» 
السوقية بأولى جلسات ما بعد الترقية

شريف حمدي

تراجع أداء مؤشــرات بورصة الكويت 
أمس في أول جلسة تعامالت بعد االنضمام 
ملؤشــرات مؤسســة مورغــان ســتانلي 
لألســواق الناشئة «MSCI» أول من امس، 
واســتقبال البورصة ٩٦١٫٦ مليون دينار 
من التدفقات األجنبية، إذ اســتمر جنوح 
املؤشــرات واملتغيــرات لالنخفاض خالل 

جلسات األسبوع.
وكانت األسهم القيادية املنضمة ملؤشر 
مورجان ستانلي قد شهدت تباينا في األداء 
على املستوى الســعري في نهاية جلسة 
تعامالت أمس، وذلك علــى النحو التالي: 
تراجع أداء ســهم الوطني، وذلك بنســبة 
٢٫٣٪ ليصل إلى ٨٢٠ فلسا، وانخفض سهم 
بيتك بنسبة ٢٫٨٪ بتراجعه ملستوى سعري 

٦٦١ فلسا.
وتراجع سهم بوبيان بنسبة ٣٪ ليصل 
إلى ٥٧٠ فلسا، واستقر سهم اجيليتي عند 
مستوى سعر اغالقه في جلسة الترقية عند 
٦٤٣ فلسا، وارتفع سعر سهم زين بنسبة 
٢٫٩٪ ليصل إلى ٥٨٩ فلســا، وارتفع سهم 
اخلليج بنسبة ٢٫٨٪ ليصل إلى ٢١٦ فلسا، 
وحقق سهم املباني ارتفاعا سعريا بنسبة 

٠٫٦٪ ليصل إلى ٦٢٨ فلسا.
وحظيت األســهم القياديــة بالنصيب 
األكبر من السيولة املتدفقة للسوق أمس، 
والبالغة ٨٢٫٣ مليون دينار مقارنة بالسيولة 
االســتثنائية أول من أمــس والبالغة ٩٦١ 
 ،MSCI مليون دينار جراء االنضمام ملؤشر
إذ استحوذت ٥ أسهم بالسوق األول على ٦٦ 
مليون دينار ما يعادل ٨٠٪ من السيولة.

وشهدت جلسة امس تراجعا على مستوى 

القيمة السوقية بنسب ٠٫٩٪ بخسارة سوقية 
٢٧٥ مليون دينار، إذ بلغت القيمة بنهاية 
اجللسة ٣١٫٥٥ مليار دينار تراجعا من ٣١٫٧٣ 

مليار دينار أول من أمس.
تراجع املؤشرات

وأنهت مؤشرات البورصة أداءها امس 
على تراجع مؤشــر الســوق األول بنسبة 
٠٫٩٧٪ محققا انخفاض ٥٨ نقطة ليصل إلى 
٥٩٥٠ نقطة، كما انخفض مؤشــر السوق 
الرئيســي بنسبة ٠٫٦٪ بخسارة ٢٥ نقطة 
ليصل إلى ٤٣٤٧ نقطة، كما تراجع مؤشر 
السوق العام بنســبة ٠٫٩٪ بخسارته ٤٧ 

نقطة ليصل إلى ٥٤١٢ نقطة.
ومن املنتظر ان تعود البورصة الكويتية 
خالل اجللسات املقبلة لألداء الصاعد بعد 
انتهاء موجة التصريف التي تشهدها بعض 
األسهم خاصة املنضمة ملؤشر MSCI، وكذلك 
بدء مرحلة بناء املراكز االستثمارية استعدادا 
لنهاية العام املالي احلالي خاصة وجلسات 
٢٠٢٠ لم يتبق منها سوى جلسات ديسمبر 
اجلاري، كما ان املؤشرات االيجابية حملاصرة 
ڤيروس كورونا بالتوصل ألكثر من عقار 
فعال ستعزز األداء االيجابي ألسواق املال 

العاملية ومن ثم سوق األسهم الكويتي.
وفي سياق آخر، اعلنت شركة بورصة 
الكويــت على املوقع الرســمي أن ايرادات 
حصة عمولــة التداول من الســوق األول 
لشــركة البورصة في جلســة ٣٠ نوفمبر 
بلغت ٥٥٠ ألف دينار، وذلك بعد انضمام ٧ 
أسهم كويتية مدرجة بالسوق األول ملؤشر 
MSCI لألسواق الناشئة، والتي نتج عنها 
تدفقات مالية مؤثرة على حجم التداول في 

السوق األول بلغت ٩٥٣٫٦ مليون دينار.

٥٥٠ ألف دينار عمولة شركة البورصة من تدفقات «MSCI» األجنبية

(ريليش كومار) الضغوط البيعية وجني األرباح يسيطران على تعامالت بورصة الكويت في أولى جلساتها بعد الترقية  

بدء ضخ النفط اخلام في مصفاة الزور.. استعدادًا للتشغيل

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر 
نفطية مسؤولة أن شركة نفط 
الكويت قامت أمس بعمليات 
تزويــد مصفاة الــزور بأول 
شحنة نفط خام مللء خزانات 
املصفــاة وذلك لبدء عمليات 

االستعداد للتشغيل.
وقالت املصادر ان شركة 
نفــط الكويــت ممثلــة فــي 
مجموعة عمليات الغاز قامت 
بعمليــات التزويــد وبنجاح 
ملصفاة الــزور، حيث تعتبر 
هــذه اخلطوة هامــة للغاية 
للتجهيز واالستعداد لتشغيل 
مصفاة الــزور والتي تعتبر 
أكبــر مصفــاة فــي الكويت 
بطاقــة تكريريــة تبلغ ٦١٥ 
ألف برميل يوميا، وذكرت ان 
عمليات التزويــد التي متت 
أمس ســبقها عمليات تزويد 

املصفاة بالوقود الغازي.
هــذا، وقالــت املصادر ان 
الشركة الكويتية للصناعات 
املتكاملة (كيبك)  البترولية 
واجهت خالل الفترة املاضية 
حتديــات تتمثل فــي دخول 
الذين  املهندســني املختصني 
يشــرفون على أعمال البناء 
في املصفاة وفقا حلزم التنفيذ 
التي تنفذها حتالفات عاملية 
كبرى جراء انتشار ڤيروس 
كورونا املستجد ووجود قيود 
صارمة على الســفر حملاولة 
وقف انتشار Covid-١٩، كما 
انه ال توجد إمكانية إلصدار أي 
تأشيرات جتارية أو سياحية.
وأضافــت: «كانــت هناك 
عقبات لوصول العمالة الفنية 
في املشــروع إلى الكويت من 
أماكــن مثل إيطاليا وفرنســا 

خــالل النصــف الثانــي مــن 
٢٠١٥، وبدأ املقاولون األعمال 
في حزمهم اخلاصة في نهاية 

ذلك العام.
ومت منح احلزمة األولى التي 
تغطي أعمال مصنع املعاجلة 
الرئيسية، إلى كونسورتيوم 
مــن تكينيــكاس ريودانــس 
اإلسبانية وشركة سينوبيك 
الصينيــة وهانوهــا الكورية 
اجلنوبية بقيمة ٤٫١ مليارات 
دوالر. ومت منــح احلزمــة ٢ 
التي تغطي املكونات األخرى 
لعمليات العمليات األساسية، 
واحلزمة ٣، التي تغطي املرافق 

باسم مشروع تكامل مصفاة 
البتروكيماويــات مشــروع 
الزور، ومن املتوقع أن تنشر 
«كيبــك» قائمــة باملزايديــن 
املؤهلني للمشاركة في املجمع.
ومــن املقــرر أن يتم دمج 
البتروكيماويــات  مجمــع 
املخطط له مع مصفاة الزور 
واملرافق املرتبطة بها واملرافق 
اخلارجية إلى املوقع احلالي، 
وستستخدم املواد األولية من 
مصفاة الزور إلنتاج ما يقرب 
من ٢٫٧ مليون طن سنويا من 
العطريــات والبولي بروبلني 

عند بدء التشغيل.

واملواقع اخلارجية، إلى احتاد 
شــركة فلــور كوربوريشــن 
املتحــدة  الواليــات  ومقرهــا 
وشركة هيونداي للصناعات 
الثقيلة فــي كوريا اجلنوبية 
ودايــو للهندســة والبناء في 
كوريا اجلنوبية، وتبلغ قيمة 
عقود احلزمتني ٢ و٣ ٢٫٩١ مليار 
دوالر و٢٫٨٥ مليار دوالر على 
التوالي. وتتكون احلزمة ٤ من 
صهاريج تخزين، بينما تتكون 

احلزمة ٥ من مرافق بحرية.
كمــا تتولى «كيبك» أيضا 
تنفيذ مشروع بتروكيماويات 
بقيمة ١٠ مليارات دوالر يعرف 

عمليات الغاز في «نفط الكويت» جنحت في ملء خزانات املصفاة أمس

وسنغافورة». وذكرت املصادر 
الكليــة  أن نســبة اإلجنــاز 
للمشروع حاليا تخطت ٩٧٪.
وقالت انه مت تشغيل عدد 
كبير من الوحدات املســاندة 
في مصفــاة الزور مثل مبنى 
املركــزي واملبانــي  التحكــم 
األخرى املرتبطة به وأنظمة 
ميــاه احلريــق واالتصــاالت 
والبنيــة التحتيــة األخــرى 

للمصفاة.
ويتكون مشــروع مصفاة 
الــزور من ٥ حزم رئيســية، 
ومتت ترسية عقود الهندسة 
 (EPC) واملشــتريات والبناء

الكويت تخزن النفط في اليابان
رويترز: قالت اليابان أمس إنها توصلت 
إلى اتفاق مشــترك لتخزين النفط مع 
مؤسسة البترول الكويتية كي تقرضها 

سعة ٣٫١٤ ماليني برميل مجانا.
ومبوجب االتفاق، تستطيع مؤسسة 
الكويتية اســتخدام صهاريج  البترول 
التخزين في قاعدة كير التابعة لشــركة 
التكرير إينيوس في كاجوشيما جنوب 

اليابان كقاعدة تصدير لشرق آسيا.
اليابان على  املقابل، ستحصل  وفي 
أولوية الطلب مــن املخزونات في حالة 
الطوارئ، وتعــادل الكمية ١٫٥ يوم من 

استهالكها.
وقال مســؤول في وزارة االقتصاد 
والتجارة والصناعية اليابانية إن االتفاق 
هو الثالث من نوعه لليابان، عقب إبرام 
اتفاق مماثل مع شــركة بترول أبوظبي 
الوطنيــة (أدنوك) اإلماراتيــة وأرامكو 
السعودية، وانه يهدف لتعزيز أمن الطاقة 

الياباني.
وســيعزز أحدث اتفاق سعة اليابان 
التخزينية املستأجرة إلى ما إجماليه ١٩٫٥ 

مليون برميل.
وقال املســؤول إن اإلمــدادات من 

مؤسسة البترول الكويتية ميكن أيضا أن 
تستخدم في دول آسيوية أخرى، باألساس 

في دول آسيان، في حالة الطوارئ.
وفــي مــارس، وضعــت طوكيو 
للموارد  اســتراتيجية عاملية جديــدة 
تستهدف مبوجبها توسعة نظام تخزين 
النفط الذي يعــود بالفائدة على اليابان 

وبقية دول آسيا وموردي النفط.
وقال مسؤول الوزارة إن الكويت رابع 
أكبر مــورد للنفط إلى اليابان في ٢٠١٩ 
بعد السعودية واإلمارات وقطر، إذ تقدم 

٨٫٥٪ من واردات النفط اليابانية.

اخلطوة تعتبر مهمة للتجهيز واالستعداد لتشغيل املصفاة بطاقة ٦١٥ ألف برميل يوميًا

البنوك جلأت إلصدار سندات وصكوك مساندة لرأس املال مستفيدة من انخفاض أسعار الفائدةإصدارات الدين بفائدة منخفضة وتخفيف املتطلبات الرقابية من «املركزي» دعما رسملة القطاع

جانب من عملية استقبال النفط اخلام في مصفاة الزور أمس

خالد العوضي
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حدثنا عن وضع قطاع 
املطاعم واملقاهي أثناء وبعد 

جائحة كورونا؟
ان  احلقيقــة،  فــي  ٭ 
قطــاع املطاعــم واملقاهي 
والتجهيزات الغذائية كان 
يعاني من ضعف االقتصاد 
قبل وقوع جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد، وبعد أن 
وقعت اجلائحــة تفاقمت 
مشكلة هذا القطاع بشكل 
إلــى  أدى  مضاعــف، مــا 
التسريع في إغالق بعض 
املطاعم واملقاهي التي كانت 
تعانــي اصال قبــل وقوع 
اجلائحة. وألن االزمة كانت 
جديدة علــى الناس، فلم 
يكن من الســهل التعامل 
معها، ولكن على الرغم من 
ذلك، فإن هذا القطاع لعب 
دورا بارزا في دعم العاملني 
االولــى  الصفــوف  فــي 
وتيسير عملهم بأمان خالل 
جائحة ڤيروس كورونا، 
علما بأن الشــركات التي 
اســتفادت من هذه االزمة 
كان عددها محدودا، حيث 
لم يحصل على تصاريح 
العمــل أثناء فترة احلظر 
الكلي واجلزئي سوى عدد 

حتى املرحلة اخلامسة؟
٭ قطــاع املقاهــي ليــس له 
حل في الوقــت الراهن، علما 
أن احلكومة سمحت بتدخني 
السجائر العادية والسيجارة 
االلكترونية في املقاهي لكنها 
مازالت متنع تدخني الشيشة 
رغم احللــول العديــدة التي 
طرحها أصحاب هذه املقاهي 
واملتعلقــة بتوفير الشيشــة 
أو  الواحــد  ذات االســتخدام 
التعقيــم املســتمر. ومازالت 
وزارة الصحة تصر على رأيها 

لكن مــا زاد مــن تبعات هذه 
األزمة على اصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة بشكل 
خاص، هو عدم تعويض الدولة 
لهم على الرغم مما تتسبب به 
اإلغالق الشامل واحلظر الكلي 

من خسائر لهذه الفئة.

هل لديكــم إحصائية بعدد 
املطاعم واملقاهــي التي أغلقت 

بسبب ظروف اجلائحة؟
٭ ليس لدينا إحصائية دقيقة 
حول أعداد املطاعم واملقاهي 

محدود من هذه الشركات.

كيف تقيم دور احلكومة أثناء 
جائحة ڤيروس كورونا؟

٭ في احلقيقة فان الكثير من 
القــرارات احلكومية كان لها 
تأثير سلبي على قطاع االعمال 
بالكويت مبا فيها قطاع املطاعم 
والتجهيزات الغذائية، ونحن 
ال نلوم احلكومــة على ذلك، 
خاصة أن االزمة كانت جديدة 
على العالم كله، ولم تكن هناك 
طريقة صحيحة للتعامل معها، 

في منع تدخني الشيشــة، ما 
يجعلنا نعتقد أن وزير الصحة 
لديه مشكلة مع الشيشة بشكل 
خاص، وإال فلماذا يتم السماح 
ببيع وتداول السجائر العادية 
وااللكترونيــة ومنــع تداول 

واستخدام الشيشة؟!

من وجهة نظركم، ما احللول 
املناسبة للخروج من نفق االزمة 

احلالية؟
الدولــة  ٭ مــن دون دعــم 
وتعويــض املتضرريــن من 

التي أغلقت، لكن بشــكل عام 
قد تزيد نسبة املتضررين على 
٣٠٪، كما نتوقع أن ترتفع هذه 
النسبة إلى أكثر من ٤٠٪ مع 
بداية شهر مارس املقبل، لسبب 
بســيط أال وهو كثــرة أعداد 
القضايا املنظورة في احملاكم 
حاليــا والتي يتوقــع أن يتم 
البت بها خالل مارس املقبل.

كيــف تــرى أزمــة قطاع 
املقاهي خاصة مع اســتمرار 
منعه من العمل بشــكل كامل 

اصحاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة لن يكون هناك 
أي حلــول واقعيــة، فالدولة 
هي من قامت بإغالق االقتصاد 
واملجمعات واملطاعم، وبالتالي 
مــا لم تقم الدولــة بتعويض 
املتضرريــن لن يكــون هناك 
حلــول واقعيــة. ومــن جهة 
أخرى، ميكن أن تقوم الدولة 
بإشــراك أصحاب املشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة فــي 
التــي  الكبيــرة  املناقصــات 
تطرحها سنويا والتي تتجاوز 
قيمتها في القطاع الغذائي مبلغ 
الـــ ٥٠٠ مليون دينــار، وفي 
حال مت تفعيل هذا االمر، فإن 
الكثير من الشركات الصغيرة 
ستنتعش وتعود إلى احلياة 

من جديد.

هل لدى الشركات الصغيرة 
القــدرة علــى املشــاركة في 

املناقصات احلكومية الكبرى؟
٭ رمبا تكون بعض الشركات 
غيــر قــادرة علــى الدخــول 
املناقصــات  إلــى  مباشــرة 
الكبرى، لكن ميكن للحكومة أن 
تفرض على الشركات احمللية 
الكبرى التي تفوز مبناقصات 
حكومية أن تخصص جزءا من 

هذه املناقصات لشــركات 
صغيرة ومتوســطة (من 
الباطن)، وهنــا ميكن أن 
تدور العجلة االقتصادية.

حدثنا عــن دور قطاع 
التجهيــزات الغذائية خالل 
االزمة في خدمة الصفوف 

االولى؟
قطــاع  دور  كان  ٭ 
التجهيزات الغذائية كبيرا 
خالل جائحة كورونا، فقد 
استطاع هذا القطاع متويل 
الصفوف االولى بالوجبات 
الغذائية في جميع مناطق 
الكويت، إلى جانب توفير 
وجبات غذائية للوافدين 
فــي احملاجــر احلكوميــة 
املختلفة، ناهيك عن توزيع 
وجبات غذائية على أعداد 
كبيرة من احملاصرين في 
املناطق احملظورة، خاصة 
إذا ما علمنا أن الدولة ليس 
لديها سوى مطبخ مركزي 
وحيــد أال وهــو مطبــخ 
(كاسكو) الذي ال يستطيع 
أن يلبــي حاجة البالد من 
الوجبات الغذائية التي كان 
يزيد عددها على ٦٠٠ ألف 

وجبة يوميا.

يعتبر قطاع املطاعم واملقاهي والتجهيزات الغذائية من أكثر القطاعات تضررا من التداعيات الســلبية جلائحة ڤيروس كورونا املستجد، وعلى الرغم من مرور نحو عام على وقوع هذه اجلائحة، إال أن هذا القطاع مازال 
يعاني من آثار وتبعات األزمة التي تسببت في إغالق عدد كبير من املطاعم واملقاهي، وتضررت مجموعة أخرى منها بسبب قضايا االيجارات املرفوعة ضدها في احملاكم.

رئيس االحتاد الكويتي ألصحــاب املطاعم واملقاهي والتجهيزات الغذائية فهد االربش أكد خالل حوار خاص مع «األنباء» على أن نحو ٣٠٪ من املطاعم واملقاهي قد أغلقت أبوابها بالفعل نتيجة جلائحة ڤيروس كورونا 
املستجد، وأن هذه النسبة سترتفع إلى أكثر من ٤٠٪ مع بداية شهر مارس املقبل، لسبب بسيط أال وهو كثرة أعداد القضايا املنظورة في احملاكم حاليا والتي يتوقع أن يتم البت بها خالل مارس املقبل.

وأضاف انه ما لم تقم الدولة بدعم أصحاب املطاعم واملقاهي وإيجاد احللول املناسبة لهم، فإن مصير بعضهم سيكون السجن، خاصة أن هذا القطاع كان يعاني أساسا من ضعف االقتصاد قبل وقوع جائحة ڤيروس كورونا، 
ثم جاءت اجلائحة لتفاقم مشكلة هذا القطاع بشكل مضاعف، ما أدى إلى تسريع إغالق بعض املطاعم واملقاهي التي كانت تعاني قبل وقوع اجلائحة.. وفيما يلي نص اللقاء:

فهد األربش لـ «األنباء»: ٣٠٪ من مطاعم 
الكويت أفلست بسبب «كورونا»

أكد أن النسبة قد تصل إلى ٤٠٪ في مارس املقبل نتيجة سوء وضع االقتصاد والقضايا املنظورة باحملاكم

طارق عرابي

دعم املشاريع الصغيرة «عاجًال.. وليس آجًال»

شدد األربش على ان االحتاد الكويتي ألصحاب املطاعم 
واملقاهي والتجهيزات الغذائية كان هو االحتاد الوحيد الذي 
متت دعوته ألغلب اجتماعات الدولة أثناء اجلائحة، حيث مت 
طرح موضوع دعم أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
لكن هذا املوضوع مت رفضه بسبب سوء الوضع املالي للدولة 
بشكل عام، ومن هنا فقد مت طرح فكرة آلية متويل أصحاب 
هذه املشاريع بأقساط ميسرة ملساعدتهم على جتاوز هذه 
االزمة. وأضاف: لقد أكدنا للحكومة أنه يجب دعم اصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة عاجال غير آجل، وأنه كلما 
تأخر الدعم زادت التكلفة، لكن لالســف لم يتم االستماع 

إلى آرائنا أو االخذ بها.

.. وحددت القواعد العامة 
إلصدار شهادة املنشأ

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إصدار قرار بالقواعد 
العامة إلصدار شهادة املنشأ، محددة إجراءات منحها والضوابط 
اخلاصة بها. وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن القرار حدد 
ضوابط عامة ملنح الشهادة، منها عدم إصدارها للسلع املنتجة 
في مصانع املناطق احلرة، مشيرة إلى أنه يتم التحقق من أهمية 
املنتج للحصول على الشهادة. وأوضحت ان السلع املتحصل 
عليها بالكامل من الكويت متنح شهادة منشأ، بينما ال متنح 
الســلع الناجتة من عمليات غير كافية الكتساب صفة املنشأ 
شهادة منشأ، وإمنا تصدر لها شهادة إعادة التصدير من غرفة 
جتارة وصناعة الكويت على أنها من السوق الكويتي. وذكرت 
أن القرار حدد السلع املتحصل عليها بالكامل من الكويت مثل 
املنتجات التعدينية املستخرجة من أراضي الدولة أو من قاع 
البحار الوطنية واملنتجات الزراعية التي مت جنيها أو حصادها 
في الدولــة واحليوانات احلية التي ولدت أو تربت في الدولة 

وفق املدد التي حتددها اجلهات املختصة وغير ذلك.
وأشارت «التجارة» إلى أن القرار تضمن أيضا العمليات غير 
الكافية الكتساب سلعة ما صفة املنشأ مثل العمليات التي تتم 
لضمان حفظ املنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين مثل 
(التهوية والنشر، التجفيف، التبريد، الوضع في محاليل ملحية 
أو محاليل حتتوي على ثاني أكســيد الكبريت أو أية محاليل 
مائية أخرى، التخلص من األجزاء التالفة، والعمليات املشابهة).

«التجارة» في ٤ سنوات..
١٢ الئحة تنظيمية أوجدت فرص عمل للكويتيني

منذ توليه وزارة التجارة 
والصناعة قبل نحو ٤ سنوات، 
حرص وزير التجارة والصناعة 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
خالــد الروضان، علــى إيالء 
اللوائــح التنظيميــة اهتماما 
خاصا، حيث أصدر ١٢ الئحة 
تنظيمية، ٤ منها مهنية، وهي: 

املتنقلــة والتي أصــدرت لها 
الئحــة لتتواكــب مع ســوق 
األعمــال التجاريــة باإلضافة 
الــى لوائح القوانــني التي مت 
إقرارها من قبل مجلس األمة، 
حيث جنحت الوزارة في دفعها 
إلى تسجيل قفزة نوعية شملت 
جميع مؤشرات أعمالها، بإدارة 

فيها وشــروط احلصول على 
إقامتهــا وأماكــن  تراخيــص 
العرض وأشخاص العارضني 
والسلع واملنتجات املعروضة 
محليــة كانت أو أجنبية، كما 
بينت العقوبات املترتبة على 
مخالفة أحكام القرار، وحددت 
املختصــة  اإلدارة  اللوائــح 
باإلشــراف على ذلك مع منح 
الضبطيــة القضائية لبعض 

موظفيها.
وفيما يتعلــق باملعارض 
العقارية فقد مت التشديد على 
اإلجــراءات الالزمة للحصول 
على املوافقة بتنظيم املعرض 
من حيث املســتندات الواجب 
تقدميها والشركات املسموح 
لها بالعرض والشروط الواجب 
توافرها في العقارات املعروضة 
ســواء محليــة أو أجنبيــة 
وتشــديد الرقابــة امليدانيــة 
وتغليظ العقوبة على املخالفني 
ما كان له أكبر األثر في احلد من 
املخالفات واحلفاظ على سالمة 
السوق وشفافية التعامالت فيه 

وحماية للمشتري. 

مسؤولة لشريحة واسعة من 
التحديــات والعراقيل املزمنة 
التي كانت تعيق قدرتها على 
حتسني بيئة األعمال احمللية 
لسنوات طويلة من خالل هذه 
القوانني واللوائح والقرارات.
على صعيد املعارض، فقد 
الوزارة ٣ لوائح  اســتحدثت 
للمعارض منها تنظيم املعارض 
املوسمية ٢٠١٧ والئحة تنظيم 
إدارة املعــارض التجارية في 
٢٠١٨ باإلضافــة الــى تنظيــم 
الئحــة املعــارض العقاريــة، 
وذلك نظــرا لتنامي أســواق 
الــوزارة  املعــارض وحرص 
املنتــج احمللــي  علــى دعــم 
وفتح أســواق جديــدة له من 
خالل التنظيم واملشاركة في 
املعــارض الدوليــة باإلضافة 
لــرواد  الــى كونهــا فرصــة 
األعمــال واملوهوبني لاللتقاء 
بنظرائهم مبا ميكنهم من تبادل 
اخلبرات التجارية واستعراض 
الفرص االستثمارية املتاحة، 
األمر الذي يســهم في توطيد 
العالقــات التجاريــة وزيادة 
معدل العمل التجاري. وهذه 
اللوائح نظمت أعمال املعارض 
من حيث األنشطة التي تباشر 

(مراقبو احلسابات والسمسرة 
العقاريــة وشــركات احملاماة 
والشركات الهندسية)، وواحدة 
للتأمني، و٣ لتنظيم املعارض 
العقارية، و٢ للرقابة التجارية 

والئحة للشركات.
وجــاء ذلك بالتــوازي مع 
املركبات  استحداث شــركات 

(أحمد علي) فهد األربش والزميل طارق عرابي خالل اللقاء 

التفاصيل كاملة على موقع «األنباء» 
www.alanba.com.kw
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«Zain esports» زين» ُتطلق عالمتها التجارية»
أطلقــت مجموعــة زيــن 
التجاريــة اجلديدة  العالمة 
(للرياضــة   Zain esports
اإللكترونيــة)، لتفتــح من 
خاللها سلسلة من املنافسات 
الرياضيــة  واملســابقات 
اإللكترونيــة عبر اإلنترنت 
في أسواق الشرق األوسط.

وكشــفت املجموعــة في 
بيــان صحافــي أن إطــالق 
التجاريــة اجلديدة  العالمة 
ســيتزامن   Zain esports
معــه تدشــني أكبر مواســم 
املنافســات اإلقليميــة فــي 
الرياضــة اإللكترونية التي 
أيــه  تنظمهــا شــركة «إي 
ســبورتس» على مســتوى 
أسواق الشرق األوسط للعبة 
«٢١ EA Sports FIFA»، وهي 
املسابقة األولى من نوعها في 
املنطقة، حيث سيتم تنظيمها 
بشراكة رســمية مع كل من 
شــركة «إي أيه سبورتس» 
(EA Sports) الرائــدة عامليا 
في مجــال الترفيه التفاعلي 

.«PlayStation»الرقمي، و
وذكــرت املجموعــة أن 
املنافسات التي ستشهد تنظيم 
فعاليات رئيسية متنوعة إلى 
جانب مســابقات مجتمعية 
أصغر مع جوائز نقدية، تأتي 
عقب اإلطالق العاملي األخير 
لـــ «٥ PlayStation»، ولعبة 
«٢١ EA Sports FIFA»، وكانت 
األخيرة أطلقتها شركة «إي 
أيه سبورتس» ضمن سلسلة 
ألعــاب «فيفــا»، وهي متثل 
احللقة الـ ٢٨ ضمن سلسلة 
«فيفا»، حيث جرى إطالقها 

في ٩ أكتوبر املاضي.
املقــرر أن تشــهد  مــن 
هذه النســخة اإلقليمية من 
املنافسات اإللكترونية إقامة 
مباريات متهيدية مؤهلة خالل 
الفترة بني ١ و٥ ديسمبر، على 
أن تقــام بعد ذلــك مباريات 
التصفيات النهائية في الفترة 
من ٨ و٩ ديسمبر املقبل، و١٥ 

و١٦ من الشهر نفسه.
وحتالفت العالمة التجارية 
«Zain esports» اجلديدة مع 

Zain esports، وهي اخلطوة 
التي متثــل نقلة نوعية في 
استراتيجية زين الرامية إلى 
التنوع واالســتثمار خارج 
مجــاالت خدمات االتصاالت 

التقليدية.
وأوضح قائال: هذه املبادرة 
تخدم األهداف االستراتيجية 
ملجموعة زين، إذ ستســاعد 
في تنمية مهارات الشــباب 
الرقمية، وتعزيز االبتكارات 
التكنولوجية عبر شبكاتها 
على اجليل الرابع واخلامس 

واأللياف البصرية.
قائــال:  حمــود  وتابــع 
التجاريــة اجلديدة  العالمة 
تعيد التأكيد على تطلعاتنا 
بأن نكون أول الواصلني إلى 
السوق باملنتجات واخلدمات 

محرك منــو لســوق ألعاب 
اإلنترنت.

وذكر حمــود ان العالمة 
التجارية Zain esports متثل 
فرصة استثنائية لدفع عجلة 
أعمال املجموعــة في اجتاه 
مجاالت جديدة مع مواصلة 
عمالئهــا،  رغبــات  إثــراء 
خصوصا فئة الشباب منهم، 
مبينــا أن جائحــة كورونــا 
غيــرت شــكل احليــاة التي 
نعرفها، وخلقــت مزيدا من 
الطلــب على االتصــال عبر 
اإلنترنــت والوصــول إلــى 
احملتــوى الرقمي، مؤكدا أن 
األلعاب اإللكترونية املتنوعة 
واجلوائز املالية التي تقدمها 
زيــن للمجتمــع اإلقليمــي 
األوسع ستكون مبنزلة محفز 

لدفع التقدم الذي أحرزناه في 
هذا املجال.

وستدعم العالمة التجارية 
Zain esports مؤثري وسائل 
التواصل االجتماعي احملليني، 
وتتعــاون معهــم للترويج 
للمســابقات بــني الالعبــني 
احملليني، وهي خطوة تؤسس 
النتشار أكبر للحياة الرقمية 
التــي تســعى إليهــا «زين» 
بغــرض متكــني املجتمعات 
التنميــة  عجلــة  ودفــع 
االجتماعيــة واالقتصاديــة 
مــن خــالل خلــق فــرص 
متعددة للشباب في أسواق 
منطقة الشرق األوسط، كما 
ســتتاح الفرصــة لالعبــني 
الهواة اإلقليميني أيضا للفوز 
بجوائــز مالية وبأجهزة في 

بيئة تنافسية عادلة.
سيمثل الالعبون األفضل 
بلدانهم على منصة إقليمية 
تدعمهــا العالمــة التجارية 
Zain esports، وكذلــك علــى 
ســاحة املنافســات العاملية 
مع بطوالت مشتركة، بينما 
ســتتاح الفرصــة ملذيعــني 
ومعلقــني مختارين لعرض 
مواهبهم علــى جماهير من 
وتخطــط  متعــددة،  دول 
«زين» حاليا إلنشاء حاضنة 
ألعاب إلكترونية بهدف خلق 
فرص للمبرمجني واملنتجني 
الطموحني للمساهمة تقنيا 
 Zain بشكل مستمر في مبادرة

.esports
وشــهدت «زيــن» علــى 
مســتوى جميــع عملياتهــا 
زيادة بنسبة ٣٠٠٪ في معدل 
اســتخدام البيانات املتعلقة 
باأللعــاب اإللكترونيــة منذ 
فبراير ٢٠٢٠، مع اســتفادة 
العمالء من خدمات اجليلني 
الرابــع واخلامس، وخدمات 

.(FTTH) األلياف البصرية
وفي الوقت الذي تكشف 
فيه اإلحصاءات عن احلجم 
املتنامــي إلمكانــات ســوق 
اإلنترنــت  عبــر  األلعــاب 
علــى الصعيــد الدولي، فإن 
إلــى أن  التوقعــات تشــير 

صناعة األلعاب عبر اإلنترنت 
ميكن أن تدر إيرادات بقيمة 
١٩٦ مليــار دوالر مــع نهاية 
العام، ما يجعلها واحدة من 
أســرع الصناعــات منوا في 

األسواق العاملية.
ووفقا لتقديرات شــركة 
Newzoo املتخصصــة فــي 
حتليــالت األلعاب واأللعاب 
اإللكترونيــة  الرياضيــة 
واألبحاث الســوقية أنه من 
بني إجمالي ١٥٢ مليار دوالر 
مــن اإليــرادات املتولدة عن 
ألعاب اإلنترنت على مستوى 
العالم فــي العام ٢٠١٩، جاء 
٣٤٫٧ مليار دوالر من اإلجمالي 
العاملــي - أي ٢٣٪ - مــن 
أوروبا والشــرق األوســط 

وأفريقيا.
من ناحيته، قــال البطل 
العربــي الســابق فــي لعبة 
مســاعد   ،FIFA e- World
الدوســري: إننــي متحمس 
للغايــة إزاء املشــاركة مــع 
 Zain esports العالمة التجارية
للمساعدة في إطالق دخولهم 
إلى عالم األلعاب اإللكترونية 
 EA Sports» من خالل حتدي
٢١ FIFA» ألســواق الشــرق 
األوسط بالشراكة مع شركة 

.«PlayStation»
وتابع قائال: هناك الكثير 
من اجلوائز الرائعة مبا في 
ذلك أجهزة باليستيشــن ٥ 
وجوائز نقدية، إذ كان الفوز 
بكأس FIFA eWorld Cup هو 
أحــد أعظــم إجنازاتي، ومن 
الرائع أن أرى شــركات مثل 
مجموعــة زين جتلب املزيد 
من فرص األلعاب الرياضية 
اإللكترونيــة إلــى املنطقــة 
الستكشاف املواهب املذهلة.
املتابعــون  وســيتمكن 
لفعاليات هذه املنافسات من 
مشاهدة األلعاب واحملتوى 
مباشرة، وكذلك عبر قنوات 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
مبجموعة زين، خصوصا عبر 
 Twitch, YouTube, :تطبيقات
 Instagram, Facebook,

.Twitter, LinkedIn

التي تعزز حياة املجتمعات 
التــي نخدمهــا وخارجهــا، 
ولدينــا كل التوقعــات بأن 
 Zain esports العالمة التجارية
ستتطور لتصبح قوة ألعاب 
إلكترونية إقليمية ودولية، 
نحن ســعداء ومتحمســون 
للغاية بكوننــا نتعاون مع 
شركاء ومطوري ألعاب من 

الطراز العاملي.
 Zain وبــني بقوله: عالمة
esports تخاطــب جمهــور 
يعتبــر حلــم للمؤسســات 
التسويقية واإلعالنية على 
الشــبكة الرقمية، فهو ميثل 
التركيبة التي تطاردها معظم 
العالمــات التجارية العاملية 
فــي هذه اآلونــة، حيث تعد 
الرياضة اإللكترونية أقوى 

EA Sports FIFA ٢١ PSدخلت في شراكة إلطالق منافسات حتدي الشرق األوسط ٤

بطــل مســابقة كأس العالم 
القــدم اإللكترونيــة  لكــرة 
(FIFA eWorld Cup) السابق 
الســعودي مساعد  املواطن 
الدوسري، في النسخة األولية 
 EA Sports FIFA» من حتدي
PS٤ ٢١» الشــرق أوسطية، 
حيث ســيتولى الدوســري 
دعــم زيــن فــي اجلوانــب 
الترويجيــة اخلاصــة بهذا 
احلــدث االســتثنائي حملبي 
وعاشقي منافسات الرياضة 
اإللكترونية، عالوة على ذلك، 
تعاونــت مجموعة زين في 
إطــالق منصتهــا الرياضية 
اإللكترونية مع eGen، وهي 
وكالة خلدمات واستشارات 

الرياضات اإللكترونية.
ومنذ أوائــل العام ٢٠١٩، 
تواصل مجموعة زين توجهها 
النشط نحو التحول إلى مزود 
رقمــي لألفــراد والشــركات 
والقطاعات احلكومية، حيث 
ميثل الزخم الذي ســتحدثه 
أنشــطة العالمــة التجارية 
«Zain esports» جزءا رئيسيا 
من استراتيجيتها الرقمية.

وقــال الرئيس التنفيذي 
لالستثمار واخلدمات الرقمية 
في مجموعة زين مالك حمود: 
نحن متحمسون للغاية إزاء 
إطــالق العالمــة التجاريــة 

الرياضة اإللكترونية.. قطاع جديد ينمو في الشرق األوسط
ال تقتصر زيادة جذب اجلمهور 
ملنصة األلعاب الرياضية اإللكترونية 
الرياضات  على محبي وهواة هذه 
فحســب، بل تشمل أيضا املشاهد 
العادي على شبكة اإلنترنت، وتعد 
املؤسســات املصرفية والشركات 
الدولية من أبرز املستثمرين في مجال 
الرياضات اإللكترونية، نظرا للعوائد 
الهائلة التــي تدرها هذه املنصات، 
الدعائية  سواء من ناحية احلمالت 
أو من ناحية عمليات  والتسويقية 
التمويل أو تلــك املتعلقة مبجاالت 

اإلعالن والترفيه.
تعتمــد إيــرادات الرياضــات 
اإللكترونية على حجم العقود التي 
الرعاية واإلعالنات  تأتي من نوافذ 
الرقمية، ومن عقــود حقوق البث 
وتســويق التذاكر وشراء األلعاب، 
حيث تقوم هــذه الصناعة الرقمية 
املباشر والڤيديو،  البث  تقنية  على 
وهو ما جعلها صناعة متكاملة أمامها 

مساحات واسعة من النمو.
تختلــف وتتنــوع الرياضيات 
اإللكترونية، حسب منصة الوصول، 

هناك، ألعــاب الكمبيوتر، الڤيديو، 
واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية، 
وهي حتتاج إلــى وجود برمجيات 
وشبكة مطورين، وتطبيقات لتطوير 
احملتوى، واستخدام تقنيات الغرافيك، 
وكل ذلك يحتاج الى منتجني حقيقيني، 

لتبدأ سلسلة التسويق والتوزيع.
حاليا، تعتبر صناعة األلعاب إحدى 
الروافد الغزيرة التي تغذي االقتصاد 
الرقمي، بعد أن أكدت أنها ال تقل أهمية 
عن أي مجال تقني آخر من حيث جذب 
الطلب ومبالغ  جمهورها ومعدالت 

اإلنفاق عليها، وهي متلك أســواقا 
صعب حصرها وتكوين معلومات 
كافية عنها، نظرا للنمو الهائل الذي 
تشهده هذه الصناعة مع تطور وتنوع 

الوصول إلى شبكة اإلنترنت.
وتخطــط مجوعة زيــن إلثراء 
للرياضــة  الرقمــي  املســتطيل 
اإللكترونية في أســواق الشــرق 
األوســط من خالل إطالق مواسم 
منافسات التحدي للجمهور الشغوف 
لهــذا امليدان على مدار العام، حيث 
يتم بثها على الهواء مباشــرة على 

اجلماهير، إذ تعد أســواق الشرق 
األوســط أسرع أســواق األلعاب 
اإللكترونيــة منوا في العالم، حيث 
ال تزال املنطقة غير مستغلة بالكامل.
التي  البحثية  للدراسات  ووفقا 
تناولت هذا املجال، هناك في منطقة 
الشرق األوسط ١٢ دولة تأتي ضمن 
أفضل ١٠٠ دولة من حيث الربحية من 
اجلوائز املالية، وهي: األردن، لبنان، 
اململكة السعودية، اإلمارات، املغرب، 
الكويت،  البحرين، تونس،  العراق، 

اجلزائر، مصر، وأخيرا فلسطني.

«احتاد املصارف»: دعم ذوي االحتياجات 
اخلاصة ضمن أولويات البنوك

قــال نائب رئيــس جلنة 
الفــروع باحتــاد مصــارف 
الكويت فيصل الشــويرد إن 
األمم املتحــدة حــددت يوم ٣ 
ديســمبر مــن كل عــام يوما 
عامليا لدعم ذوي االحتياجات 
إلــى أن  اخلاصــة، مشــيرا 
االهتمام بهذه الفئة من فئات 
املجتمع يأتي ضمن أولويات 
بنــك الكويــت املركــزي في 
إطار جهوده الرامية لتعزيز 
الشــمول املالي في الكويت، 
وأيضا ضمن أولويات البنوك 

الكويتية في إطار مسؤوليتها املجتمعية. 
من جانبهــا، قالت مديرة العالقات العامة 
باحتاد مصارف الكويت شــيخة العيسى إن 
االحتاد قام بالتوقيــع على مذكرة تفاهم مع 

الهيئة العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة في ٢٠١٩ 
للشراكة املجتمعية الدائمة في تعزيز تقدمي 
خدمات التوظيــف والتدريــب امليداني لفئة 

ذوي اإلعاقة.

شيخة العيسىفيصل الشويرد

«األولى للوقود» توقع اتفاقية مع «بورتراج» خلدمات الطريق
وقعــت الشــركة األولى للوقود 
اتفاقية تعاون مع شركة بورتراج 
خلدمــات الطريــق تقتضــي مبنح 
خصــم ٢٠٪ على جميــع اخلدمات 
لعمالء الشركة األولى حاملي بطاقتها 
 oulae للوقــود ومشــتركي خدمــة
اجلديــدة، وكذلك خصم ١٠٠٪ على 
جميع اخلدمات لذوي االحتياجات 
اخلاصــة عند إبــراز بطاقة اإلعاقة 

اخلاصة بهم.
وحــول هــذه االتفاقيــة صرح 
م.عادل العوضي الرئيس التنفيذي 
للشركة األولى للوقود: نعلن اليوم 
عن شراكتنا مع بورتراج ألننا على 
ثقة أن هذه الشــراكة ســتثمر عن 
فائدة لعمالئنا وتقدمي خدمات مهمة 
وفق أعلى معايير اجلودة والسالمة 
على الطريق، حيث حرصت الشركة 
األولى أن تكون شراكتها لتقدمي مثل 
هذا النوع من اخلدمات مع أحد أكبر 

اخلاصة ســتكون جميع اخلدمات 
مقدمة لهم باملجان.

وفي هذا السياق، صرح مناعي 
املناعي املدير العام لشركة بورتراج: 

ســعداء بهذه الشــراكة مع الشركة 
األولى للوقود والتي تعتبر رائدة في 
مجال التسويق للوقود، حيث أصبح 
بإمكان عمالئهم حاملي بطاقة أولى 
فقط عند إبرازها للموظف املختص 
احلصــول على اخلصم فورا وعلى 
جميع اخلدمات املتعددة التي نقدمها 
من سحب السيارة وتبديل اإلطارات 
والبنشــر وتوصيل الوقود وعمل 
تأمني الســيارة وصيانة الســيارة 
وعمــل االشــتراك وتبديــل زجاج 
السيارة وفتح قفل السيارة ليشمل 
اخلصم كل هذه اخلدمات، وال يشمل 

اخلصم سعر قطع الغيار.
وأضاف: ان بورتراج تعمل على 
مدار الســاعة وطوال أيام األسبوع 
ومتتلك الشركة أسطوال من أحدث 
قاطرات الســحب، وكذلك مركبات 
اخلدمة على الطريق وخدمة عمالء 

تعمل على مدار الساعة.

متنح عمالءها حاملي بطاقة أولى خصم ٢٠٪ على جميع اخلدمات

من اليمني: يوسف املناعي وم.عادل العوضي ومناعي املناعي وعبدالعزيز الرئيس

هذه الشركات بهذا املجال.
وأضاف: من منطلق املسؤولية 
االجتماعيــة للشــركتني والــدور 
اإليجابي في دعم ذوي االحتياجات 

«البترول الوطنية»: محطة جديدة 
في «صباح األحمد السكنية»

افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية محطة جديدة 
لتعبئة الوقود في مدينة صباح األحمد السكنية، هي السادسة 
التي تقوم الشــركة بتشغيلها في هذه املدينة منذ ديسمبر 
املاضــي، ومن املنتظر أن تفتتح الشــركة ٣ محطات أخرى 

في ذات املدينة خالل األشهر القليلة املقبلة.
وقالت الشركة في بيان صحافي إن افتتاح هذه احملطة 
التي حتمل الرقم ١٤٩ يأتي في إطار خطتها إلنشاء ١٨ محطة 
وقــود جديدة في مختلف مناطق البــالد، موضحة ان ذلك 
يعــد دفعة أولى ضمن خطة بعيدة املدى متتد حتى ٢٠٣٠، 
تتضمن إنشــاء ١٠٠ محطة، تواكب بها الشــركة التوســع 
العمرانــي في الدولة، وتلبي احتياجات الســكان، وخاصة 

في املناطق املنشأة حديثا.
وأضافــت انــه مت حتى اآلن افتتــاح ١٤ محطة، بواقع ٦ 
محطــات في مدينة صباح األحمد الســكنية، و٤ في مدينة 
جابر األحمد، و٢ في مدينة ســعد العبداهللا، و١ في كل من 
شــمال غرب الصليبخات، ومزارع العبدلي. وأشــارت في 
هذا الصدد إلى أن احملطة اجلديدة تتميز بتصميم عصري، 
وتستخدم تكنولوجيا متطورة للطاقة الشمسية، متكنها من 

إنتاج طاقة نظيفة توفر ٣٠٪ من حاجة احملطة للكهرباء.
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خالف بني احلكومة اإليرانية ومجلس الشورى 
حول قانون «رفع التخصيب» و«االتفاق النووي»

الدميوقراطيون يستعجلون إقرار ترشيحات بايدن

وكاالت:  ـ  عواصــم 
أعلنــت احلكومــة اإليرانيــة 
معارضتهــا لقــرار مجلــس 
الشــورى «البرملان» بتعليق 
العمل بالبروتوكول اإلضافي 
النــووي، وأكدت  في االتفاق 
القــرار برفــع تخصيــب  أن 
اليورانيوم حتى ٢٠٪ وتعليق 
البروتوكول سيجر باملزيد من 

العقوبات على البالد.
وأضــاف املتحدث باســم 
احلكومة اإليرانية، علي ربيعي، 
في تصريحات صحفية: «إيران 
لــم تكن تطبــق البروتوكول 
اإلضافي قبل االتفاق النووي، 
وكانت متتلك مئات الكيلوات 
من اليورانيوم املخصب بنسبة 
٢٠٪، االتفاق النووي لم يؤثر 
على حجم وكمية اليورانيوم 
املخصب، والقرار الذي ســنه 
البرملــان لن يــؤدي إلى رفع 
العقوبــات، ويجب مناقشــة 
هــذا القرار فــي مجلس األمن 

القومي».
وقــال ربيعــي: «ال يحــق 
للبرملــان التدخــل فــي هــذه 
القضايــا، ونأمــل من مجلس 
صيانة الدستور أن يأخذ بعني 
القانونية  العوائــق  االعتبار 
قبــل  الوطنيــة  واملصالــح 

املصادقة على القرار».

عواصم - وكاالت: أظهرت 
خيارات الرئيــس األميركي 
املنتخب جو بايدن للمناصب 
العليا في فريقه االقتصادي 
وفريق البيت األبيض املزيد 
من التنوع مركزا على معضلة 
التعافي من جائحة كورونا.

وإذ اتســمت اختياراتــه 
بإفســاح املجال للعديد من 
النساء واألميركيني من أصول 
متنوعة، فإنه اختار رئيسة 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
السابقة جانيت يلني كوزيرة 

للخزانة.
وقــال بايــدن فــي بيان: 
«الفريق يشبه أميركا ولديه 
جديــة فــي حتقيــق الهدف 
وأعلــى درجــة مــن الكفاءة 
وعقيــدة ال حتيد فــي آفاق 
أميــركا.. ســيكون الفريــق 
مستعدا من اليوم األول للعمل 
مــن أجــل كل األميركيني». 
الدميوقراطيون  ويستعجل 
موافقــة مجلــس الشــيوخ 
على تعيني عــدد من هؤالء 
املستشارين. وسيكون هدفهم 
وضــع سياســات ميكن أن 
تســاعد األفراد واملؤسسات 
علــى التعافــي مــن جائحة 
كورونــا التــي أودت بحياة 
ما يقرب من ٢٧٠ ألف نسمة 
بالواليات املتحــدة وأفقدت 

املاليني أعمالهم.
وقــال رون وايــدن كبير 
الدميوقراطيــني فــي جلنــة 
املالية مبجلس الشــيوخ إن 
جلسة التصديق على تعيني 

االتفاق النــووي رفع احلظر 
املصرفي والنفطي.

وصوت ٢٥١ نائبا بشــكل 
عام لصالح خطة تفرض قيودا 
التفتيش داخل  على عمليات 
املنشــآت النووية. كما وافق 
البرملــان اإليراني على قانون 
يلزم احلكومة برفع تخصيب 

اليورانيوم حتى ٢٠٪.
ومن شأن هذه اخلطة في 
حال املوافقة النهائية عليها من 
قبل مجلس صيانة الدستور، 

وقــال بايــدن إنه رشــح 
والي آدييمو نائبا ليلني في 
اخلزانة. وكان آدييمو نائبا 
ملستشــار األمن القومي في 
عهد الرئيس بــاراك أوباما. 
ومت ترشــيح نيــرا تانــدن، 
املديرة التنفيذية ملركز التقدم 
األميركي لألبحاث، لرئاسة 
مكتب اإلدارة واملوازنة لتكون 
أول سيدة ملونة بهذا املنصب 
إذا مت التصديق على تعيينها. 
وساعدت تاندن إدارة أوباما 
في وضع برنامج أوباما كير 
للرعاية الصحية الذي سعى 
اجلمهوريون لتنحيته جانبا.
واختار بايدن سيسيليا 
اقتصاديــة  وهــي  راوس، 
برنســتون  كليــة  تديــر 

املديرة العامة ملكتب املنظمة 
التنفيذيــة  املديــرة  األمميــة 
مبكتــب مكافحــة اجلرميــة 
واملخدرات التابع لألمم املتحدة 
في العاصمة النمساوية غادة 
فتحــي والــي: «الــدول التي 
تدعي حماية حقوق اإلنسان 
واملنظمات الدولية تقف اليوم 
على محك اختبار تاريخي جاد 
وهي تتحمل املســؤولية أمام 
الشــعب اإليراني فيما يخص 

هذه اجلرمية النكراء».

العــدل ومكتــب التحقيقات 
الفيدرالــي «أف بــي آي»، 
معركتــه  خلفيــة  علــى 
النتائــج، وحتدث  لتغييــر 
عن «صعوبــات» للوصول 
بالقضية إلى احملكمة العليا.

وفي حديثه مع محاورته، 
ماريا بارتيرومو، على قناة 
«فوكس نيوز»، اشتكى ترامب 
من أن وزارة العدل و«أف بي 
آي» ال يساعدانه. وقال إنهما 

«مفقودان».
وشكك، الرئيس األميركي، 
في جدوى احملكمة العليا إذا 
لم تتدخل، قائال: «من الصعب 
الوصول إلى احملكمة العليا. 
على احملكمة أن تستمع إلينا، 
وأن يكون شيء ما قادرا على 
الوصول إلــى هناك، وإال ما 
هي احملكمة العليا»، رغم أن 
ترامب كافح قبل االنتخابات 
لتعزيز حضور اليمني املتشدد 

داخل احملكمة.
إلى ذلك، أعلــن الطبيب 
ســكوت أتالس وهو عضو 
مثير للجدل في خلية األزمة 
التابعــة للبيــت األبيــض 
لشــؤون وبــاء كوفيــد-١٩ 
التي شكلها ترامب، أنه قدم 
اســتقالته. وقال أتالس في 
رسالة مؤرخة بتاريخ أمس، 
ومت تسريبها للصحافة قبل 
نشــرها على حســابه على 
تويتر، «أكتب هذه السطور 
بهدف االستقالة من منصبي 
كمستشــار خــاص لرئيس 

الواليات املتحدة».

أن تلزم احلكومة مبوجب املادة 
٦ التي تســمح إليران بإعادة 
العمل لو لــم تقم دول ٥ + ١ 
بتطبيع العالقات املصرفية مع 
إيران وإزالة حواجز على طريق 
تصدير وبيع النفط اإليراني.

وفي سياق متصل، طالب 
ســفير ومندوب إيران الدائم 
لدى املنظمات الدولية بفيينا 
كاظم غريب أبادي منظمة األمم 

املتحدة بإدانة اغتيال زادة.
وقال أبادي، في خطابه إلى 

للشــؤون العامة والدولية، 
لرئاسة مجلس املستشارين 
االقتصاديني. وكانت عضوا 
في املجلس فــي عهد أوباما 
في الفترة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١١.
مــن جانب آخــر صدقت 
واليتا أريزونا وويسكونسن 
على فوز بايدن فيهما، وهو 
ما يزيد من تقويض محاوالت 
الرئيــس املنتهيــة واليتــه 
دونالد ترامب للطعن بفوز 
بايدن مــن خــالل الترويج 
ملزاعم بال ســند عن حدوث 

تزوير.
املقابــل،  الطــرف  علــى 
وجه ترامب، في أول مقابلة 
تلفزيونية له منذ االنتخابات 
انتقادات لوزارة  الرئاسية، 

طالبت األمم املتحدة بإدانة اغتيال فخري زادة

أريزونا وويسكونسن تصدقان على فوز الرئيس املنتخب.. وترامب يهاجم احملكمة العليا

صورة ارشيفية الحدى جلسات البرملان االيراني  (انترنت)

(أ.ف.پ) البيت االبيض يستعد الستقبال الرئيس املقبل 

البرملــان االيرانــي  وكان 
صوت امــس، لصالــح خطة 
تفــرض قيودا علــى عمليات 
التفتيــش داخــل املنشــآت 
النوويــة، كمــا أعلــن منحه 
أطــراف االتفاق النووي مهلة 
شــهر لرفع احلظــر املصرفي 

والنفطي بالكامل عن بالده.
وألــزم البرملــان احلكومة 
التطبيــق  اإليرانيــة بوقــف 
الطوعي للبروتوكول اإلضافي 
في حــال عدم تنفيــذ أطراف 

يلني يجب عقدها قبل تولي 
بايدن الرئاسة رسميا في ٢٠ 
يناير، مثلما حدث مع ستيفن 
منوتشــني وزيــر اخلزانــة 

احلالي.
إال أن ميتــش مكونيــل 
زعيم الغالبيــة اجلمهورية 
في مجلس الشيوخ، والذي 
لم يعترف بعد ببايدن رئيسا 
منتخبا مثــل حال كثير من 
اجلمهوريــني باملجلــس، لم 
يجــب علــى أســئلة تتعلق 
بعقد جلسات التصديق على 
التعيينــات، قبل التنصيب 
الرسمي في ٢٠ يناير. وأشار 
زمالؤه إلى أن مرشحي بايدن 
قد يخوضون طريقا صعبا 

للتصديق على تعيينهم.

«بيونتيك» و«فايزر» تطلبان ترخيصًا أوروبيًا للقاح «كورونا»: ميكننا توزيعه خالل ساعات
عواصم - وكاالت: أعلنت 
الشــركة األملانيــة لصناعــة 
األدوية (بيونتيك) ونظيرتها 
األميركية (فايزر) أمس، تقدمي 
طلــب ترخيــص للقــاح ضد 
ڤيروس كورونا املستجد لدى 
الوكالة األوروبية لألدوية (اي 
ام اي)، ما يعطي األمل بتوافر 
أول اللقاحــات في ديســمبر 
اجلــاري. لكــن األمم املتحدة 
أطلقت نداء جلمع مســاعدات 
إنسانية تقدر بنحو ٣٥ مليار 
البشــر  دوالر، إلغاثة ماليني 
الذيــن أغرقهــم الڤيروس في 

الفقر.
الــدواء  وأعلنــت وكالــة 
األوروبية أنها ستعقد اجتماعا 
اســتثنائيا فــي ٢٩ ديســمبر 
«كموعــد أقصــى» للنظر في 
املوافقــة العاجلــة لتســويق 
اللقــاح، ما قد يعنــي تأخيرا 

بتوزيعه في أوروبا.
الناظمة  الوكالــة  وقالــت 
فــي بيــان: «فــي حــال كانت 
املعطيات املقدمــة متينة مبا 
يكفي للتوصل الســتنتاجات 
حول نوعية وسالمة اللقاح، 

بواســطة الثلج اجلــاف ملدة 
تصل إلى ٣٠ يوما في كل مركز 
تطعيم أو ملدة تصــل لـ ٥ أيام 
في ثالجة عادية، الفتا إلى أن 
صناديــق املجمدات ســتكون 
مهمــة عندمــا يتعلــق األمــر 

بتخزين ملدد أطول.

بداية هذه الرحلة الطويلة بأن 
املرضى ينتظرون اللقاح ونحن 
على استعداد إلرسال شحنات 
من جرعات لقــاح كوفيد-١٩ 
فور حصولنا على الترخيص 

الالزم».
وكانت شــركة «موديرنا» 

على معيشة ماليني األشخاص 
في ٢٠٢١. وأطلقت األمم املتحدة 
أمــس نــداء إنســانيا جلمــع 
مســاعدات بقيمــة قياســية 
تصــل إلــى ٣٥ مليــار دوالر 
للعــام ٢٠٢١، وذلك للتصدي 
لتداعيــات جائحة كوفيد-١٩ 
التــي أغرقــت مئــات ماليني 

األشخاص في الفقر.
وسيرتفع عدد األشخاص 
الذين يحتاجون إلى مساعدة 
إنسانية في العالم العام املقبل 
إلى عدد قياســي جديد ليبلغ 
٢٣٥ مليون شخص أي سيزيد 
بنســبة ٤٠٪ مقارنــة بعــام 
٢٠٢٠، وفق خطط االستجابة 
التي تنسقها األمم  اإلنسانية 

املتحدة.
وقال مســاعد األمني العام 
للشــؤون  املتحــدة  لــألمم 
اإلنســانية واإلغاثــة مــارك 
لوكوك في مؤمتر صحافي إن 
«الزيادة ناجمــة كلها تقريبا 

عن كوفيد-١٩».
التي  وأضاف: «الصــورة 
نعرضها هي األكثر كآبة وقتامة 
على اإلطالق حول االحتياجات 

وأضاف: «إننا على قناعة 
بأن هذا اللقاح ميكنه بالفعل 
حتقيق حماية من كوفيد- ١٩».

كما تدرس بريطانيا لقاح 
املجموعتني متهيدا لترخيصه.

وأعلن رئيس مجلس إدارة 
فايزر ألبرت بورال «علمنا منذ 

األميركية أعلنت أول من أمس 
أنهــا تقدمت للحصــول على 
ترخيص لطــرح لقاحها ضد 
كوفيد-١٩ في الواليات املتحدة 

وأوروبا.
لكــن األمم املتحدة حذرت 
من أن اجلائحة ستؤثر سلبا 

اإلنسانية في الفترة املقبلة».
فــي غضــون ذلــك، قالت 
املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
الصينية «هوا تشون يينغ» 
أمس إنها ال تســتطيع تأكيد 
صحــة تقاريــر إعالميــة بأن 
الصــني قدمت لقاحا جتريبيا 
ضد ڤيروس كورونا للزعيم 
الكوري الشمالي «كيم جونغ 

أون» وعائلته.
جاء ذلك في تصريح خالل 
املؤمتر الصحافي اليومي مبقر 
وزارة اخلارجيــة الصينيــة، 
تعليقا على تقارير حتدثت عن 
أنه «مت تطعيم جونغ أون وعدد 
من كبار املسؤولني من عائلته 
ومن شبكة القيادة ضد ڤيروس 
كورونا خالل األســبوعني أو 
الثالثــة املاضيني باســتخدام 
لقاح محتمل قدمته احلكومة 

الصينية».
وأضافت يينغ: «ال أعرف 
من أين جاء هذا.. ال أستطيع 
تأكيــد ذلــك»، مؤكــدة التزام 
لقاحــات  بتطويــر  الصــني 
«كوفيد- ١٩» وإتاحته كسلعة 

عامة عاملية.

الوكالة األوروبية لألدوية تعقد اجتماعاً استثنائياً في ٢٩ اجلاري.. األمم املتحدة تطلب ٣٥ مليار دوالر إلغاثة ماليني الفقراء

عمال يجهزون صناديق تبريد لشحنها بالطيران في مطار بروكسيل ببلجيكا  (رويترز)

فإن وكالة الدواء األوروبية.. 
ستســتكمل دراســتها خــالل 
اجتماع اســتثنائي مقرر في 
٢٩ ديســمبر اجلاري كموعد 

أقصى».
وتعهدت (بيونتيك) بالبدء 
فــورا في توزيــع اللقاح بعد 
املوافقة عليــه وتلقي الضوء 
املفوضيــة  مــن  األخضــر 

األوروبية الستخدامه.
وأضافت انه مــن املتوقع 
أن يتم في هــذا العام، أي في 
غضون ٤ أسابيع، توزيع ٥٠ 
مليون جرعة وفي العام املقبل 

حوالي ١٫٣ مليار جرعة.
وقال املدير املالي للشركة 
األملانية زيــرك بوتينغ أمس 
في مؤمتر صحافي مع وزيرة 
البحث العلمــي األملانية أنيا 
كارليتســك: «أنتجنــا كميات 
كبيــرة، وميكن توزيع كل ما 
هو موجود بالفعل في غضون 
ساعات قليلة»، الفتا إلى أنه من 
اجليد االستعداد لهذا التوزيع، 
وأوضح أنه سيتم توريد اللقاح 
في صناديق وأنه ميكن تبريد 
اللقاحــات في هذه الصناديق 

أذربيجان تسيطر على التشني 
ثالث إقليم سلمته أرمينيا قرب قره باغ

الصدر يتهم احملتجني بـ«عشق األميركان»

عقوبات أميركية على شركة صينية
ساعدت في كبت املعارضة الڤنزويلية

القــوات  أعلنــت  أ.ف.پ:   - التشــني 
األذربيجانية امس، أنها دخلت إقليم التشني، 
الثالــث واألخير الذي ســلمته أرمينيا قرب 
ناغورني قره باغ، مبوجب اتفاق إنهاء األعمال 
القتالية املوقع في التاسع من نوفمبر املاضي 

برعاية روسيا.
وقالت وزارة الدفاع األذربيجانية في بيان 
إن «وحدات من اجليش األذربيجاني دخلت 

إقليم التشني في األول من ديسمبر».
وكان إقليم التشــني األخير من بني ثالثة 
أقاليم تعهدت أرمينيا بتسليمها إلى أذربيجان 

تنفيذا لقرار وقف إطالق النار.
وإقليم التشني، ومثله إقليما أغدام الذي 
ســلم في ٢٠ نوفمبر وكلبجار الذي سلم في 
٢٥ منه، يشكل منطقة عازلة حتيط بقره باغ، 
اجلمهورية املعلنة من جانب واحد ذي الغالبية 
األرمينية منذ انتهاء حرب أولى العام ١٩٩٤.

وميتــد إقليم التشــني اجلبلــي واملغطى 
بالثلوج حاليا، من الشمال إلى اجلنوب وصوال 
إلــى إيران علــى طول احلدود الشــرقية مع 
أرمينيا، وهو معروف خصوصا باســم ممر 

يحمل االسم نفسه.
تسيطر على هذا املمر قوات روسية حلفظ 
السالم وهو حاليا الطريق الوحيد الذي يربط 

ناغورني قره باغ بأرمينيا.
بعيد إعالن باكو، عبر رتل من الشاحنات 
العسكرية األذربيجانية ترافقها آليات للقوات 
الروســية، مدينة التشــني (بيردزور باللغة 
األرمنية)، وفق ما شاهد صحافي في وكالة 

فرانس برس.
ولم ينتظر السكان طويال ملغادرة اإلقليم 
بعد أن دمــروا املنازل والبنــى التحتية في 
األراضي التي يغادرونها. وفي نهاية األسبوع 
الفائت، كان رجال يقطعون أشجارا ويحملون 

حطبها الستخدامه للتدفئة.
وأكد موظف في إدارة اإلقليم دافيت دافتيان 
لوكالة فرانس برس «أبلغنا جميع الســكان 
بأنه عليهم املغادرة. وهذا يسري أيضا لقريتي 

سوس وأغافنو».
لكن رئيس إدارة اإلقليم قال لفرانس برس 
األحد إن هاتني البلدتني ليســتا معنيتني في 

االنسحاب.

عواصــم - وكاالت: اتهــم زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر احملتجني بعشــق 
األميــركان والتشــبه بالغــرب، فيمــا اكد 
محتجو الناصرية اصرارهم على محاكمة 
قتلة رفاقهم، بينما قال فريق الطوارئ انه 
يعمل على حفظ القانون واعتقال العناصر 
املنحرفة. وحــذر الصدر في تغريدة على 
حسابه بشبكة التواصل االجتماعي «تويتر» 
امس، مما اسماه تنامي ظواهر غير اسالمية 
من طبقة الشباب باخلصوص من هم بداخل 

املذهب بحجة الدعوة الى االصالح.
ووصــف املتظاهرين باملغرر بهم قائال 
ان البعــض منهم ينــادي باخلدمات وهو 
يغلق الدوائر اخلدمية وينادي بأنه مظلوم 
ومقمــوع مــن القوات االمنيــة وهو يقمع 

ويجبر املدنيني على االلتحاق به ويصلبهم 
ويضربهم.. وأضاف ان االمام احلسني براء 
من الفاسدين كما انه براء من مقلدي اجلوكر 

وعشاق االحتالل في اشارة الى اميركا.
وقــال ان الثورات التي تريد ان تصلح 
احلكومات ال ميكن ان تســتمر مع التعدي 
على الذات االلهية او تتشــبه بالغرب في 

ايذاء الناس.
ارادوا  وأضاف «انهــم (املتظاهــرون) 
اسقاط الفاسد واليوم يستهدفون املرجعيات 
الدينيــة ويقومــون بأمــور  والقيــادات 
يستنكرها الدين، فيا ترى ماذا سيفعلون 
لو تســلطوا على احلكم والرقاب؟ فالذي 
يستنكر ضرب القوات االمنية له هو اليوم 

يضربها ويهينها».

واشنطن - أ.ف.پ: فرضت الواليات 
املتحدة عقوبات على شركة صينية كبرى 
لإللكترونيات والهندسة ملساعدتها ڤنزويال 

في كبت املعارضة على اإلنترنت.
وقالــت الواليات املتحــدة إنها بصدد 
فرض قيود على التعامالت مع «شــركة 
الصــني الوطنيــة الســتيراد وتصديــر 
اإللكترونيات»، وجتميد أصول أي مؤسسة 
متتلك فيها الشــركة اململوكة من الدولة 

حصة تبلغ ٥٠٪ أو أكثر.
وقالــت وزارة اخلزانــة إن الشــركة 

الصينية تقدم خدماتها لشركة االتصاالت 
الڤنزويليــة اململوكة مــن الدولة والتي 
حجبــت وســائل إعالم مســتقلة والبث 
احلي لزعيــم املعارضة خــوان غوايدو 
الذي تعترف به ٥٠ دولة على األقل بينها 

الواليات املتحدة، رئيسا انتقاليا.
وقال وزير اخلزانة ستيفن منوتشني 
«لن تتردد الواليات املتحدة في استهداف 
أي شــخص يســاهم فــي كبــت اإلرادة 
الدميوقراطية للشعب الڤنزويلي وسواه 

في أنحاء العالم».

ملشاهدة الڤيديواذربيجانيون يحتفلون بالسيطرة على اقليم التشني                             (رويترز)
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باريس تدعم بيروت مبؤمتر جديد اليوم.. 
وبري لشّيا: العقوبات عرقلت احلكومة

بيروت - عمر حبنجر

نقل عن رئيــس مجلس النواب نبيه بري 
قوله للســفيرة األميركية في بيروت، دورتي 
شيا، ان «العقوبات األميركية هي التي عرقلت 
صدور مراســيم احلكومة احلريرية»، بدوره 
رئيس احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط 
يســتغرب «ملاذا ال يتصل بنــا»؟ أي الرئيس 
املكلف، معتبرا ان كل «حلظة تأخير في تأليف 

احلكومة نكون في وضع أصعب».
وقد تكون للعقوبات األميركية على الوزراء 
الســابقني: جبران باســيل وعلي حسن خليل 
ويوســف فنيانوس، أثرها في عرقلة تشكيل 
احلكومة، ومثلها احلسابات اإليرانية املتصلة 
باالنتخابات الرئاسية األميركية، وبعدها اغتيال 
العالم النووي االيراني محسن فخري زاده، لكن 
املصادر املتابعة، الحظت باستهجان، مكابرة 
املكابرين بعرقلة تشــكيلة حكومية مدعومة 

ومطلوبة، من واشنطن وباريس.
وتقول املصــادر لـ «األنباء» ان الســفيرة 
األميركيــة في بيــروت جالت علــى القيادات 
السياسية، مشجعة على تسريع والدة احلكومة، 
مــن دون الدخول فــي األســماء والتفاصيل، 
ومحذرة من استمرار املماطلة وارتداداتها على 
الوضــع العــام باإلضافة الى أهميــة التدقيق 

اجلنائي احملاسبي.
وفــي املعلومات املتداولة ان احلريري أعد 
تشــكيلة من ١٨ وزيرا اختصاصيا ومستقال، 
وان هذه التشــكيلة بلغت رئيس اجلمهورية 
ميشال عون بالتواتر، وقبل أن يعرضها عليه 
الرئيس املكلف رسميا، فبدأ القصف عليها من 

محور التيار الوطني احلر وحلفائه.
وهنا تقول املصادر لـ«األنباء» ان اشارات 
اميركيــة وصلت، تتناول مفاوضات ترســيم 
احلدود مع اســرائيل، يبدو ان املسؤولني عن 
عرقلة تشــكيل احلكومة لــم يلحظوا ما فيها 
من تعابير االستياء األميركي من مسار األمور 
اللبنانيــة أكان على صعيد احلكومة، أم على 
صعيد التدقيق اجلنائي في حسابات مصرف 
لبنان واملؤسسات الرسمية، حتى كان القرار 
األميركي بتعليق مفاوضات ترســيم احلدود 
مع اسرائيل، بداعي مشاغل الراعي األميركي!

ووسط االستياء الفرنسي من تخبط مبادرة 
ماكرون في بيروت، يأتي مؤمتر الدعم الثاني 
من أجل لبنان، في باريس اليوم، وبالتنسيق 
والتعــاون مع األمم املتحــدة، ولتقييم نتائج 
املؤمتــر االول، الذي عقد في ٩ من أغســطس، 
بعد خمسة أيام، من انفجار املرفأ حيث جرى 
جمع ٢٥٠ مليون يورو للمساعدات االنسانية 

واالجتماعية الطارئة.

بالتزامن، فتحت الصحافة األميركية النار 
على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، متهمة 
إياه بعرقلة التدقيق اجلنائي، واستمراره في 
تغطية املنظومة السياسية الفاسدة، وصوال إلى 
اتهام أحد املسؤولني في مصرف لبنان، بتأمني 
بعض اخلدمــات املصرفية حلزب اهللا املدرج 
على القائمة األميركية للتنظيمات اإلرهابية.

وصوبت صحيفة «وول ستريت جورنال» 
األميركية على متويل املصرف املركزي للفساد 
فــي لبنان، ما يعكس تبنــي االدارة االميركية 
ملطالب التدقيق اجلنائي بحسابات هذا املصرف، 
من أجل كشف النقاب عن كافة املعلومات حول 
استفادة حزب اهللا من املصرف املركزي لتمويل 

انشطته.
بدوره رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع استغرب في مؤمتر صحافي عقده في 
معــراب، تذرع أحد بالســرية املصرفية كي ال 
ينفذ قرارا حكوميا بالتدقيق اجلنائي، تاله قرار 
مجلس النواب الذي أكد ان السرية املصرفية 
ال تسري، في هذا املجال، وبعد قرار املجلس، 
جاءت رســالة رئيس اجلمهورية الى حكومة 
تصريف األعمال للتصــرف، انطالقا من قرار 
مجلس النواب، بحيث أصبحت املســألة عند 
رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب، 
الذي عليه الطلب الى وزير املال (غازي وزني) 
االتصال بشركة «الفاريز» املنسحبة أو التعاقد 
مع شركة تدقيق جديدة، ومن ثم مكاتبة حاكم 
مصرف لبنان والطلب اليه تسليم املعطيات التي 
لديه الى وزارة املال وقال سنتابع هذه املسألة.

بدورها وزيرة العدل ماري كلود جنم، أكدت 
ان ال ســرية للحسابات املطلوب التدقيق بها، 
وتساءلت في تصريح متلفز، هل مينع القانون 
كشف حسابات املودع امام املودع، حتى مينع 

كشف حسابات الدولة أمام الدولة؟
وانضم البنــك الدولي الى محذري الســلطة 
اللبنانية من مخاطــر الوضع، وجاء في بيان له 
أمــس، ان لبنان يعاني من ركود شــاق وطويل، 
منتقدا السياســات املعتمدة. وباملناســبة كشف 
اخلبير االقتصادي الدكتور حسن مقلد، عن تدقيق 
محاســبي أجرته مؤسسة لبنانية بدءا من العام 
٢٠١٣ وصــدر قرارهــا عام ٢٠١٧ وفيه تشــير الى 
اختفــاء ٢٨ مليــار دوالر أميركــي دون ان حترك 
احلكومة او القضاء القتفاء أثر هذه املبالغ الطائلة.

في غضون ذلك تسلم القضاء اللبناني رد 
الســلطات الفرنســية على طلبه صور القمر 
االصطناعي الفرنسي الذي يفترض ان يكون 
التقطها لتفجير مرفأ بيروت في ٤ اغســطس 
وفيه ان هذا القمر كان بعيدا عن املدار اللبناني، 
او في حالة «خسوف» كما علق مصدر قضائي 

ساخرا.

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال في بعبدا وفد  مجموعة امليثاق العسكري  من الضباط املتقاعدين     (محمود الطويل)

سليمان لـ «األنباء»: حتييد لبنان ومعاجلة السالح 
أهم من شكل احلكومة ومسمياتها

بيروت - عامر زين الدين

دعا الرئيس السابق ميشال 
سليمان رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون الى «حتديد 
سياسة لبنانية واضحة تخدم 
مصلحة الوطن وأبنائه، بعيدا 
من احملاور اخلارجية، وتعيد 
ثقــة املســتثمرين ببلدهم 
واملغتربني واملجتمع الدولي، 
بعدما تخطت سياسة املمانعة 
كل احلدود وباتت تشــكل 
لبنان».  الضرر األكبر على 

كذلك دعا في تصريح لـ «األنباء» الرئيس عون 
الى «املبادرة بدعوة حزب اهللا ومناقشته مصير 
البلــد اثر املرحلة التي بلغها في طريق الزوال 
وشعبه املهاجر، حيث بتنا في وضع ال نحسد 
عليه». كما رأى انه من «غير املنطقي ان نكتفي 
بالقول ان حل موضوع السالح هو أمر خارجي»، 
متسائال في هذا السياق عن «املانع من العودة 
الى إعالن بعبدا الذي أقر باإلجماع ونص على 
حتييد لبنان ومناقشة االستراتيجية الدفاعية 
وضبط احلدود مع سورية ومنع انتقال السالح 
واملسلحني باالجتاهني والذي على أساسه نشأت 

املجموعة الدولية لدعم لبنان».
ورأى سليمان ان «السياسة املعتمدة حاليا 
ال تفيد اللبنانيني بشــيء واملشكلة ليست في 
تشكيل حكومة اختصاصيني او سياسيني او 
أكفاء او في من يسمي الوزراء، وإمنا في سياسة 
املمانعة واحملاور اخلارجية بوجود سالح غير 
شرعي يزيد قوة «الدويلة» على حساب سيادة 
الدولة ومؤسساتها، حيث ال مشكلة على الدخول 
السياســي حلزب اهللا فــي احلكومة او عدمه 
باعتباره ميثل شــريحة لبنانية، بل في عمله 

العسكري وجر لبنان الى محور معني».
وسأل رئيس اجلمهورية السابق: «ملاذا تورط 
لبنان في مسألة اغتيال العالم النووي اإليراني 
محسن فخري زاده بدال من حتييده والنأي به 
عن لعبة األمم؟! هذا أمر أهم بكثير من شــكل 

أكانت  احلكومة ومسمياتها 
توافقية أم ال، وكذلك البيان 
الوزاري الذي يجب قبل كل 
شيء ان يعالج مثل هذه األمور 
وحتديد موقع لبنان ومصلحة 
أبنائه دون التخلي عن الثوابت 
الوطنية وعروبتنا والقضية 
الفلســطينية وحل الدولتني 

التي باتت بيد غير العرب».
كما نبه الرئيس سليمان 
الى انــه «ال يكفي ان نعلن 
سياسة نظرية غير مناهضة 
لــدول اخلليج، بــل ينبغي 
اخلروج من احملور املعادي لها وفي الســياق 
الطبيعي الذي يؤمن مصالح لبنان وأبنائه والذي 
يشكل مصدر اقتصادي ومالي من شأن اهتزازه 
املزيد من االنهيــار االقتصادي للبلد، نتيجة 
ضعف سياسة الدولة غير املنسجمة مع مصلحة 
اللبنانيني». واستطرد، «في أحد لقاءاتي مع احد 
رؤساء الدول قال لي ان أميركا امبراطورية زائلة 
بالنسبة لبالده، فأجبته بالدي ال حتبذ زوالها، 
حيث يوجد فيها نحو مليوني شخص لبناني او 
من اصل لبناني قد يزولون بزوالها. من هنا علينا 
التفتيش عن مصلحة لبنان عن طريق اعتماد 
سياسة سليمة توضع في خدمة االقتصاد والنمو 
وعدم وضع االقتصاد بخدمة مصالح السياسيني 
وأحزابهم، وبذلك يتم حتفيز معدل النمو وحتسني 
اخلدمات االجتماعية والشؤون احلياتية ومقومات 
الدفاع عن الوطن وصموده». وتطرق الرئيس 
سليمان الى «الثوار الذين أعطوا أمال في إصالح 
ما عجزنا عنه من خالل خطاب إيجابي تناول 
موضوعات محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين 
ولفت املسؤولني وحتذيرهم من إهمال شؤون 
الناس، لكنهم تغاضوا عن املطالبة بالســيادة 
وحصر السالح بيد الدولة وحتييد البالد وضبط 
احلدود وتصويب السياسة اخلارجية، فطالبوا 
مبعاجلة النتائج دون األســباب وهكذا فقدت 
الثورة القاطرة السياسية حلركتها ولكنها ستعود 

عاجال أو آجال».

علينا التفتيش عن مصلحة لبنان عن طريق اعتماد سياسة سليمة

الرئيس ميشال سليمان

مقتل قائد باحلرس الثوري في ضربة جوية 
لدى دخوله سورية قادمًا من العراق

عواصم - وكاالت: أفادت تقارير إعالمية مبقتل 
قائــد كبير فــي احلرس الثوري اإليراني شــرقي 
ســورية عند احلدود العراقية قبــل أيام وهو ما 
نفته طهران بشكل غير قاطع. ونقلت «رويترز» 
عن مســؤولي أمن عراقيني ومســؤولني بفصائل 
مسلحة محلية إن ضربة جوية قتلت القائد مع ٣ 
رجال آخرين كانوا معه في السيارة نفسها، عند 
احلدود السورية ـ العراقية في وقت ما من يومي 
الســبت واألحد. ولم يتسن للمســؤولني حتديد 

هوية القائد.
وقال مسؤوالن أمنيان عراقيان بشكل منفصل إن 
السيارة كانت حتمل أسلحة عبر احلدود العراقية، 
وأصيبت بعد دخولها األراضي السورية. وأكدت 
ذلك مصادر عسكرية محلية ومصادر من جماعات 

مسلحة الرواية لـ«رويترز».

وأضاف املسؤوالن أن فصائل عراقية مسلحة 
تدعمها إيران ســاعدت في استعادة اجلثث. ولم 
يذكــرا تفاصيل أو يحددا توقيــت احلادث بدقة. 
لكن قناة «العربية» نقلت عن مصادر عراقية أن 
القائد في « احلرس الثوري» اإليراني هو «مسلم 
شــهدان، وقتــل مع ٣ من مرافقيــه، بعد عبورهم 
منفــذ «القائم» احلدودي في العراق، الذي يقابله 
معبر «البوكمال» في ســورية. وأضافت املصادر 
أن القائد في «احلرس الثوري» استهدف بطائرة 

مسيرة، في وقت متأخر من ليل األحد املاضي.
وفي الســياق ذاتــه، أكد مصدر من «احلشــد 
الشعبي العراقي»، مقتل قائد في «احلرس الثوري 
اإليرانــي» بقصف طائرة مســيرة قــرب احلدود 
السورية - العراقية، وفق ما نقلته قناة «اجلزيرة».
وحتدثت مصادر اســتخباراتية عراقية لقناة 

«روســيا اليوم» عن مقتل شهدان، لكنها قالت إن 
«املعلومات األولية لم تؤكد بعد إذا ما كانت الضربة 
بطائرة مسيرة أو عملية اغتيال بطريقة أخرى».

إال أن اخلارجية اإليرانية نفت حصولها على أي 
تقرير عن هجوم طائرة مسيرة على قائد «احلرس 
الثوري اإليراني» على احلدود السوريةـ  العراقية.

وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية، 
سعيد خطيب زاده، في مؤمتره الصحافي األسبوعي 
أمس، «لم يصل إلينا أي تقرير حول ادعاء هجوم 
طائرة مسيرة على قائد في احلرس الثوري على 
حــدود ســورية»، واصفا ذلك بـــ «فبركة خبرية 
على األرجح»، بحســب مــا نقلته وكالــة األنباء 

اإليرانية «فارس».
لكنه أضاف أن من يجب عليه التحدث في هذا 

املوضوع هو املتحدث باسم األركان العامة.

السيسي يوّجه بتحسني آليات الري
للمشروع القومي للتنمية املتكاملة للبيئة الصحراوية 

القاهرة ـ خديجة حمودة

وجه الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي بتحسني آليات الري 
واالســتعانة بالتكنولوجيــا 
احلديثــة خاصــة للمشــروع 
القومــي اخلــاص بالتنميــة 
املتكاملــة للبيئة الصحراوية 
في الظهير الصحراوي ملنطقة 
الساحل الشمالي الغربي، وذلك 
لتعظيــم املــردود االجتماعي 

والتنموي ألهالي املنطقة.
جــاء ذلــك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيســي 
امس مــع د.مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد 
عبدالعاطي وزير املوارد املائية 
والري، ود.علي املصيلحي وزير 
التمويــن والتجارة الداخلية، 
والسيد القصير وزير الزراعة 
واستصالح األراضي، واللواء 
مصطفى أمني مدير عام جهاز 
الوطنية  مشــروعات اخلدمة 

للقوات املسلحة.
وقال السفير بسام راضي 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
فــي تصريــح  اجلمهوريــة 
صحافي ـ إن االجتماع تناول 
متابعــة «املشــروع القومــي 

الراهن بشــأن مراكز جتميع 
األلبان، موجها بتحمل الدولة 
لتكلفــة حصول تلــك املراكز 
على الشهادة الدولية العتماد 
املواصفات القياســية جلودة 
اإلنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف 

جنيه لــكل مركز، وذلك دعما 
من الدولة للمربني واملزارعني 
في اطار املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، ومن ناحية أخرى 
لضمان جودة اإلنتاج اخلاصة 
األلبــان واملردود  مبنتجــات 

املباشــر لذلــك علــى الصحة 
الغذائية وســالمة املواطنني، 
آفــاق  إلــى فتــح  باإلضافــة 
التصدير للخارج، ومضاعفة 
العائد املالي للعاملني في هذا 
القطــاع بتعزيز قيمة املنتج. 
كما عرض وزير الزراعة آخر 
مستجدات عدد من مشروعات 
اإلنتــاج احليوانــي، مبا فيها 
القومــي للبتلــو،  املشــروع 
الفراغــات  ومشــروع مــلء 
واستكمال الطاقات اإلنتاجية 
باملزارع بهــدف زيادة الثروة 
احليوانية، ومشروع التحسني 
الوراثي، وجهود تطوير احلجر 
البيطــري واملجــازر اآلليــة، 
والتعاون القائم في هذا الصدد 
بــني وزارة الزراعــة وجهــاز 
الوطنية،  مشروعات اخلدمة 
حيــث وجه الرئيــس بزيادة 
اعداد القوافل الطبية البيطرية 
علــى مســتوى احملافظــات 
للتحصني والكشف عن أمراض 
احليوان في املزارع حفاظا على 
قيمة الثــروة احليوانية. كما 
عــرض وزير الــري عددا من 
مشــروعات الوزارة اخلاصة 
بتوفير مياه الري خاصة في 
املناطق الصحراوية الشمالية.

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس احلكومة وعدد من الوزراء واملسؤولني

مراكــز  وتطويــر  إلنشــاء 
جتميع األلبان على مســتوى 
اجلمهوريــة»، باإلضافــة إلى 
عدد مــن مشــروعات القطاع 
الزراعي. وقــد اطلع الرئيس 
في هــذا اإلطار علــى املوقف 

مصادر برملانية: أولى جلسات «النواب» اجلديد
١٠ يناير لعدم حدوث فراغ تشريعي

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

علمت «األنباء» من مصادر برملانية رفيعة، 
أنه من املنتظر أن يبدأ مجلس النواب اجلديد 
(برملان ٢٠٢١) أولى دوراته في الفصل التشريعي 
اجلديد في العاشــر من يناير املقبل أي بعد 
٢٤ ساعة فقط من انتهاء البرملان احلالي الذي 
سيعقد آخر جلساته في دور االنعقاد السادس 
االستثنائي احلالي في اخلامس عشر من ديسمبر 
اجلاري، وأنه سوف يصدر قرار جمهوري بدعوة 
البرملان اجلديد لالنعقاد، مؤكدة أن حتديد هذا 
التاريخ يرجع إلى عدم حدوث فراغ تشريعي 
بفارق زمني بني املجلسني وان يتولى البرملان 
اجلديد ســلطة التشريع على الفور. وكشفت 

إحصائية الهيئة الوطنية لالنتخابات، برئاسة 
املستشار الشني إبدراهيم عن اكتمال ٤٦٧ مقعدا 
في ثانــي برملان بعد ثورة ٣٠ يونيو بنظامني 
الفردي والقائمة ومتبقــي ١٠٠ مقعد بالنظام 
الفردي في إعادة املرحلة الثانية لالنتخابات، 
ومقعد دائرة ديرمواس باملنيا املؤجل من املرحلة 

األولى بسبب حكم قضائي.
من ناحية اخرى، أعلنــت الهيئة الوطنية 
لالنتخابات بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون 
املصريني في اخلارج انطالق جولة إعادة املرحلة 
الثانيــة من انتخابات مجلــس النواب ٢٠٢٠ 
للمصريني في اخلارج غدا وتســتمر يومي 
٣ و٤ ديســمبر اجلاري ويقوم املصريني في 

اخلارج، باالنتخاب عبر البريد السريع.

«اخلارجية اإليرانية» ترجح أنها «فبركة خبرية»

٨٠٪ من ضحايا القنابل العنقودية في العالم.. سوريون
أعــده  تقريــر  وثــق  وكاالت: 
«االئتالف املناهض الستخدام الذخائر 
العنقوديــة»، مقتل أكثــر من ٤ آالف 
شــخص بهــذا النــوع من األســلحة 
معظمهم في سورية خالل العقد األخير.

وجــاء فــي التقرير، الذي نشــر 
ملخصه موقع األمم املتحدة أمس األول، 
أن أكثر من ٤٣٠٠ ضحية مسجلة قتلوا 
في ٢٠ دولة نتيجة األسلحة العنقودية. 
وأوضح التقريــر أن أعداد الضحايا 

أكبر بكبير من األرقام املوثقة.
وخالل الفترة بني أغسطس ٢٠١٠ 
ويونيــو ٢٠٢٠، انتشــرت الذخائــر 
العنقوديــة في ســبع دول لم توقع 
على معاهدة نزع السالح العاملية التي 
حتظر اســتخدام هذه الذخائر وهي: 
ســورية وكمبوديــا وليبيا وجنوب 
السودان والسودان وأوكرانيا واليمن.
الذخائــر  وبرغــم أن اســتخدام 
العنقوديــة في هــذه البلــدان حدث 
بصورة «متقطعة» أو «منعزلة» إلى 
حــد كبير، على مــدى العقد املاضي، 
كانت سورية استثناء، نظرا الستخدام 
الذخائر العنقودية املستمر منذ عام 
٢٠١٢، بحســب رئيس قسم األسلحة 
في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، 
ستيف غوس، أحد املساهمني في إعداد 

وعلى الرغم من املخاوف بشــأن 
تســجيل نحــو ٢٨٦ ضحيــة جديدة 
العنقودية  الذخائر  بسبب استخدام 
عام ٢٠١٩، بزيادة قدرها ٩٢٪ عن عام 
٢٠١٨، مرتبطة بشكل رئيسي بالهجمات 
في سورية، اليزال عدد الضحايا أقل 
بكثير من اإلجمالي السنوي البالغ ٩٧١ 
ضحية املسجل في ٢٠١٦، وفقا للتقرير.

وال تستهدف الذخائر العنقودية 
هدفا محددا، وما يصل إلى ٤٠٪ منها 
تنفجر فورا ما يجعلها مصدرا خطرا 

بشــكل مستمر. وقتل ٣ أطفال، في ٩ 
من يونيــو املاضي، بانفجــار قنبلة 
عنقودية في أثناء لعبهم بالقرب من 

منزلهم في مدينة إدلب.
وجاء التقرير في وقت تستعد فيه 
الدول املناهضة الستخدام هذا النوع 
من األسلحة (وعددها ١١٠) لالجتماع 
ومناقشة اخلطوات الواجب اتخاذها 
إلشــراك مزيد من الدول في معاهدة 
حظر الذخائر العنقودية، التي دخلت 

حيز التنفيذ عام ٢٠١٠.

عنصر من «اخلوذ البيضاء» يضع عالمة قرب قنبلة عنقودية غير منفجرة في ريف حلب      (أرشيف)

التقرير. وبحســب التقرير، شــهدت 
سورية أكثر من ٨٠٪ (٣٤٤٠ ضحية) 
من مجموع ضحايا الذخائر العنقودية 
في جميع أنحاء العالم، ويشكل األطفال 

حوالي ٤ من كل ١٠ ضحايا.
وقالت ماريون لودو، املســؤولة 
عن إعــداد التقرير، إن «االســتخدام 
املستمر للذخائر العنقودية احملظورة 
في ســورية، واالستخدام اجلديد لها 
في ليبيا وناغورنو كاراباخ، أمر غير 

مقبول».



دولة اإلمارات «وطن الالمستحيل»
مسيرة ٤٩ عامًا من األمل والعمل واإلجنازات

حتتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
اليوم االربعاء املوافق الثاني من ديسمبر 
٢٠٢٠م بالذكرى الـ ٤٩ لقيام االحتاد حتت 
شعار «روح االحتاد»، وهو مستوحى 
من اللقاء التاريخــي للمغفور له بإذن 
اهللا الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
-طيب اهللا ثراه- مع أصحاب الســمو 
حــكام اإلمارات، لإلعالن عن قيام دولة 
اإلمارات العربية املتحدة في الثاني من 

ديسمبر ١٩٧١.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحيي 
االماراتيون ذكرى العيد الوطني، الذي 
يخلد ذكرى احتاد إمارات: أبوظبي، دبي، 
أم القيوين، الشارقة، الفجيرة، وعجمان، 

ورأس اخليمة.
وفــي هذا اليــوم املشــهود من أيام 
اإلمــارات، واملفعم بالــدالالت العميقة 
التجربة  الكبيــرة تتجســد  واملعانــي 
الوحدوية الرائدة للدولة التي استطاعت 
أن تواجه كل املصاعب والتحديات، وأن 
ترسخ أركانها وتأخذ مكانها املتميز في 
تاريخ املنطقــة والعالم كأجنح جتربة 
وحدويــة عربية فــي العصر احلديث، 
وكدليل على أن اإلنســان العربي قادر 
علــى حتقيق املعجــزات إذا ما توافرت 
له الظروف املناسبة والقيادة املخلصة 

والرؤية الواضحة والطموحة.
وعلى مدار ٤٩ عاما من االحتاد كانت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة منوذجا 
يحتــذى للقاصــي والداني فــي البناء 
والتنمية والعمران، حيث حتقق بثقة 
قفزات نوعية في شتى مجاالت احلياة 
وفقا خلطط طموحة بأفق واسع ومتجدد 
قام على تنفيذها مؤسسها الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيــان - رحمه اهللا - 
واســتمر على الدرب من بعده صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة.
وتشهد دولة اإلمارات تقدما مستمرا 
وحتوالت نوعية في شــتى القطاعات 
السياســية واالقتصادية واالجتماعية 
واخلدميــة وذلك وفق اســتراتيجيات 
طموحــة تهدف إلى توظيف الوســائل 
واإلمكانات املادية والعلمية والبشرية 

لتحقيق التنمية املستدامة.
وتعد «كلمة السر» ومفتاح النجاح 
في مسيرة دولة اإلمارات، هي: اإلنسان 
اإلماراتي، الذي كان يقع في قلب الرؤية 
التنموية للشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان - طيب اهللا ثراه - وهو النهج 
نفسه الذي يسير عليه ويدعمه ويضيف 
إليه وفق مقتضيات ومتطلبات العصر 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 
رئيس الدولة، والذي تشير كلماته في 
مناسبات مختلفة إلى أنه يؤمن بأن تنمية 
اإلنسان هي جوهر التنمية الشاملة وأنه 
هو الثروة احلقيقية للوطن، الذي البد 
مــن تهيئة كل الظــروف من أجل دفعه 
إلى الصفوف األمامية في قيادة املسيرة 

نحو املستقبل.
وضمن هــذه الرؤية التنموية التي 
تركــز علــى اإلنســان وتســتثمر فيه، 
استطاعت اإلمارات أن حتقق إجنازات 
كبيــرة علــى كل املســتويات. فهــي 
منوذج مثالي على االستقرار السياسي 
واالنسجام االجتماعي، وهي مثال على 
الطموح الذي يسعى دائما إلى املقدمة.

ويتأمل العالم بشغف مسيرة جناح 
عمرها نحو نصف قرن عنوانها «دولة 
اإلمارات» بدأها القائد املؤسس املغفور 
له بإذن اهللا الشــيخ زايد بن ســلطان 

آل نهيان -طيــب اهللا ثراه- من عمق 
الصحــراء حتى غدت االمارات منوذجا 
يحتذى إقليميا وعامليا نظير ما حققته 
دولتنا الفتية من اجنازات مشهودة قل 

نظيرها.
واليــوم فــي ٢٠٢٠م، تصنف دولة 
االمــارات فــي قائمة أفضل الــدول في 
العالم جذبا واستقطابا للعمل واإلقامة 
فيها، وســاهمت الرؤية الثاقبة والدعم 
املستمر من قبل القيادة الرشيدة ممثلة 
في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة وإخوانهم 
أصحاب السمو حكام االمارات في حتقيق 
كثير من االجنازات التي جعلت االمارات 
في مقدمة الدول وفق املؤشرات العاملية 
وغــدت وطــن الالمســتحيل وحتقيق 

األحالم.
لقــد أصبحت دولة االمــارات قوية 
شامخة وباتت مسيرة نهضتها التنموية 
مليئــة باإلجنازات ومثــال يحتذى في 
مختلف معاييــر اجلوانب االقتصادية 
والثقافية واالجتماعية والسياسية وذلك 
بفضل حكمة قيادتها الرشيدة ووعيها 
الثاقب. ويقف العام ٢٠٢٠، شاهدا على 
مواصلة االمارات لتميزها وريادتها، وهي 
حتتفي بـ ٤٩ عاما من التفوق واإلجنازات 
وصعود القمم وقهر املستحيل عبر كتابة 
فصول جديدة في مسيرتها املظفرة التي 
بدأت مــن عمق الصحراء ووضعت لها 
قدما في الفضاء لتكون األفضل بال منازع.

ريادة ديبلوماسية من أجل السالم 

حتظى دولة اإلمارات اليوم مبا حققته 
بالقيادة احلكيمة لرئيس الدولة صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
من إجنازات مبكانة مرموقة في املجتمع 
الدولي وحضور مؤثر فاعل في العالم، 
عبر انفتاحها الواســع بإقامة شراكات 
اقتصادية وجتارية وعالقات سياسية 
موازية مع مختلف دوله في القارات كافة.

إذ تتسم السياسة اخلارجية لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، والتي وضع 
نهجهــا مؤســس الدولة الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه، 
باحلكمة واالعتدال، وارتكزت على قواعد 
اســتراتيجية ثابتة تتمثل في احلرص 
علــى التزامهــا مبيثــاق األمم املتحدة 
واحترامها للمواثيق والقوانني الدولية، 
وإقامة عالقات مع جميع دول العالم على 
أساس االحترام املتبادل، وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية لآلخرين، وامليل إلى 
حل النزاعات الدولية باحلوار والطرق 
الســلمية، والوقوف إلى جانب قضايا 
احلق والعدل، واإلسهام الفعال في دعم 

االستقرار والسلم الدوليني.
وحققت ديبلوماسية دولة اإلمارات 
انفتاحا واسعا على العالم اخلارجي أثمر 
إقامة شــراكات اســتراتيجية سياسية 
واقتصادية وجتارية وثقافية وعلمية 
وتربوية وصحية مع العديد من الدول 
في مختلف قارات العالم، مبا عزز املكانة 
املرموقة التي تتبوأها في املجتمع الدولي.

ويؤكد صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، في 
مناســبات عــدة، أن جنــاح السياســة 
اخلارجيــة لدولة اإلمارات يشــكل أحد 
أبرز اإلجنازات املشهودة للدولة، والتي 
قامت على مجموعة من الثوابت للسياسة 
املتوازنة واملعتدلة التي تنتهجها الدولة 
منــذ قيامهــا جتــاه القضايــا العربية 
والدوليــة، والتــي أكســبتها االحترام 

والتقدير في مختلف احملافل الدولية.
ويشدد ســموه دوما على ضرورة 

التفاعل اإليجابي مع دول العالم، والعمل 
على تعزيز العالقات القائمة، وفتح مزيد 
من قنوات التواصل من أجل بناء فرص 

جديدة للتعاون املشترك.
ولقد قامت ديبلوماسية دولة اإلمارات 
بجهــود مكثفة وحترك نشــط من أجل 
العمــل على احتــواء العديد من حاالت 
التوتر واألزمات واخلالفات الناشــبة، 
سواء على صعيد املنطقة أو خارجها.

وسعت بشكل دؤوب ومستمر لتعزيز 
مختلف برامج مســاعداتها اإلنســانية 
واإلغاثيــة واإلمنائيــة واالقتصاديــة 
املباشــرة وغيــر املباشــرة للعديد من 
الدول النامية، خاصة تلك التي تشــهد 
حــاالت نزاع أو كوارث طبيعية، فضال 
عن مساهماتها األخرى الفاعلة في العديد 
من عمليات حفظ السالم وحماية السكان 
املدنيني، وإعادة اإلعمار في املناطق بعد 
انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها 
املتميــزة مع أطراف عدة، وتفانيها من 
أجل حتقيق األهداف النبيلة املتمثلة في 

حفظ السلم واألمن الدوليني.
وشــهد العــام ٢٠٢٠، تواصال لنهج 
الســالم ودعم االســتقرار الســيما في 
منطقة الشرق األوســط، حيث وقعت 
دولة اإلمــارات وإســرائيل على اتفاق 
تأييد الســالم (االتفاق االبراهيمي) في 
١٥ سبتمبر ٢٠٢٠م، بالبيت األبيض وذلك 

برعاية الواليات املتحدة األميركية.
وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة إن «االتفاق 
اإلبراهيمي» رافد من روافد السالم وهو 
يدعــم طموحــات شــعوب املنطقة في 

حتقيق الرخاء والتقدم.
وأضاف في الكلمة التي وجهها سموه 
مبناســبة افتتــاح دور االنعقاد الثاني 
للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس 
الوطني االحتادي أن «اإلخوة واألخوات.. 
أن األهميــة االســتراتيجية  تعلمــون 

االستثمار في املواطن «كلمة السر» باملسيرة التنموية املستدامة املتميزة والناجحة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبــو ظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس اإلمارات

احلكمة واالتزان سمتا السياسة اخلارجية اإلماراتية س ريادة اإلمارات  ٤ إجنازات تاريخية ُتكرِّ
في استكشاف الفضاء خالل ٢٠٢٠

أبوظبي- وام: كرست دولة اإلمارات 
خالل عام ٢٠٢٠ مكانتها في نادي الدول 
الرائــدة في مجال استكشــاف الفضاء 
وتطويــر التعاون الدولــي فيه عبر ٤ 
إجنازات تاريخية أثبتت من خاللها أن 

طموح قيادتها وشعبها ال حدود له. 
وأكدت اإلجنازات التي شــهدها عام 
٢٠٢٠ بدايــة مــن إطالق مســبار األمل 
الستكشاف املريخ وصوال لإلعالن عن 
بناء القمر الصناعــي «MBZ-Sat» أن 
اإلمارات ماضية في تنفيذ استراتيجيتها 
لتطوير قطــاع الفضاء احمللي وزيادة 
حجم االستثمار على الرغم من الظروف 
االستثنائية التي مير بها العالم جراء 
أزمة انتشار ڤيروس «كورونا» املستجد. 

مسبار األمل

شكل إطالق «مسبار األمل» اإلماراتي 
الستكشاف املريخ في ٢٠ يوليو املاضي 
باكورة اإلجنازات اإلماراتية في مجال 
الفضــاء هذا العــام، والــذي أصبحت 
من خاللــه أول دولة عربية تنجح في 
استكشاف الكواكب األخرى، كما أصبحت 
عضوا في نادي مستكشفي املريخ الذي 
يضم ٧ دول فقط على مستوى العالم. 
ويترقب العالم موعد وصول «مسبار 
األمل» إلى مداره حول كوكب املريخ في 
متام الساعة ٧:٤٢ دقيقة من مساء يوم 
التاسع من فبراير ٢٠٢١ ليباشر مهامه 
في نقل املعلومات وتسجيل املالحظات 
لسطح املريخ والغالف احمليط به والتي 
ستساعد العلماء على فهم الطقس على 
األرض وما يرتبط به من ظواهر مناخية 
في كل منطقة زمنية، وخالل كل موسم. 

«مزن سات»

أطلقــت اإلمــارات في ٢٨ ســبتمبر 
املاضــي، القمــر االصطناعــي البيئي 
املصغر «مزن ســات»، وهــو أول قمر 
اصطناعي لألغراض البيئية بالدولة، 
واألول مــن نوعه الذي صممه وطوره 
٣٠ طالبا مــن جامعة خليفــة للعلوم 
والتكنولوجيا، واجلامعة األميركية في 
رأس اخليمة، حيث انطلق بنجاح من 
قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية 
الصاروخ «سويوز»، الذي يحمل القمر 
االصطناعي إلى مداره في رحلته العلمية 

لدراسة الغالف اجلوي لألرض. 
ومع جناح عملية إطالق «مزن سات» 
رفعت اإلمــارات رصيدها مــن األقمار 

الصناعية التي أطلقتها خالل ٢٠ عاما 
إلى ١١ قمرا من بينها ٦ أقمار مخصصة 
لالتصاالت عبر شركتي «الثريا» و«الياه 
سات»، و٤ أقمار صناعية أطلقها مركز 
محمد بن راشد للفضاء، متخصصة في 
التصوير واالستشعار عن بعد وأيضا 

تعليمية. 
مهمة القمر

في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠ أعلنت اإلمارات 
عن مشروع الستكشاف القمر، ميثل أول 
مهمة عربية علمية الستكشــاف القمر 
يشمل تطوير وإطالق أول مستكشف 
إماراتي للقمر حتت اسم «راشد»، على 
اسم املغفور له بإذن اهللا الشيخ راشد 
بن سعيد آل مكتوم، باني دبي احلديثة. 
وسيتم تصميم املستكشف وبناؤه 
بجهود إماراتية ١٠٠٪، لتكون اإلمارات 
بذلك رابع دولة في العالم تشــارك في 
مهام استكشاف القمر ألغراض علمية 
بعد الواليات املتحدة األميركية واالحتاد 

السوفيتي «سابقا» والصني. 
وتشــمل مهام املستكشف اإلماراتي 
إجراء اختبارات لدراسة جوانب مختلفة 
من ســطح القمر، مبا في ذلــك التربة 
القمرية، واخلصائص احلرارية للهياكل 
الســطحية، والغــالف الكهروضوئــي 
القمري، وقياسات البالزما واإللكترونيات 
الضوئية وجزيئات الغبار املوجودة فوق 

اجلزء املضيء من سطح القمر.
«MBZ-Sat»

في تأكيد على كفاءة الكوادر الوطنية، 
كشفت دولة اإلمارات في أكتوبر ٢٠٢٠ 
عن مشروع القمر االصطناعي اإلماراتي 
اجلديد «MBZ-Sat»، ثاني قمر اصطناعي 
إماراتي يتم تطويره وبناؤه بالكامل على 
أيدي فريق من املهندســني اإلماراتيني، 

بعد قمر «خليفة سات». 
ويعد «MBZ-Sat»، الذي سيتم العمل 
عليه في مركز محمد بن راشد للفضاء 
بدبــي، القمر االصطناعي املدني األكثر 
تطورا في املنطقة في مجال التصوير 
الفضائي عالي الدقة والوضوح، حيث 
ســيتم تزويده بنظام مؤمتت لترتيب 
الصــور على مدار الســاعة، يضمن له 
توفيــر صــور حتاكــي بجودتها أعلى 
معايير الدقة لصور األقمار االصطناعية 
املخصصة لالستخدامات التجارية في 

العالم.
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لدولة اإلمارات العربية املتحدة

حميد الظاهري: ٤٩ عامًا لم تعرف اإلمارات خاللها املستحيل

سعود احلوسني: إجنازات اإلمارات يشهد لها العالم

أكد حميــد مطر الظاهري، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشــركة أبوظبي 
الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها مبناسبة العيد الوطني لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، أن دولة اإلمارات استطاعت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، 
وعزميــة أبنائها املخلصني، أن تؤكد على مكانتها الرائدة في قيادة العمل اإلنســاني 
العاملي والتنمية املستدامة مبختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية، األمر الذي لم 
يكن ممكنا لوال اجلهود املشكورة لآلباء املؤسسني الذين لم يعرفوا مرادفا للمستحيل. 
وقال الظاهري: «نحتفي هذا العام وكل عام باحتاد إماراتنا احلبيبة ونحن على أعتاب 
اليوبيل الذهبي لهذه املناســبة الوطنية الغالية، وذلك في مشهد فريد من نوعه يقوم 
على اإلجنازات، وعلى أرضه تتوالى قصص النجاح في ريادة مؤشــرات التنافسية 
العاملية بكل املجاالت». وأضاف: «نبارك لقيادتنا الرشــيدة مسيرة االحتاد، وجندد 

العهد مبواصلة العمل الدؤوب للنهوض بواقع ومستقبل كل القطاعات».

قال ســعود احلوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي باإلنابة: «نهنئ 
حكومتنا الرشــيدة باليوم الوطني التاسع واألربعني لدولتنا احلبيبة اإلمارات، مبا 
حتمله هذه املناسبة من مشــاعر الفخر واالعتزاز، وما يعكسه في حياتنا وعملنا 
اليومــي من قيم الوالء واالنتماء، هذه القيم التي كتبها اآلباء واألجداد بحروف من 
نور وإجنازات يشهد لها العالم». وأضاف: «أغتنم هذه الفرصة ألؤكد التزامنا العمل 
بالرؤية احلكيمة لقيادتنا الرشــيدة التي جتســدها خطة مئوية اإلمارات، مؤكدين 
حرصنــا في الدائرة على حتقيق هذه الرؤيــة واحلفاظ على تراثنا احمللي النابض 

باحلياة، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية لقطاعي السياحة والثقافة». 
وتابع: «نعمل في دائرة الثقافة والســياحة – أبوظبي مع شــركائنا على إطالق 
طيف متنوع من الفعاليات التي تســتلهم قيمة «غرس االحتاد»، وتعبر عن الوفاء 

لآلباء املؤسسني واستذكار تضحياتهم اجلسام في سبيل قيام االحتاد».

حميد مطر الظاهري

سعود احلوسني



ملنطقتنا جعلت أمنها واستقرارها جزءا 
من األمــن واالســتقرار الدوليني وكان 
علينا أن نكيف دائما سياســتنا مع ما 
يدعم مرتكزات أمن واســتقرار دولتنا 
ومنطقتنا، على قاعدة االلتزام مببادئ 
القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل 
اخلالفات باحلوار. وفي هذا السياق جاء 
«االتفــاق اإلبراهيمــي» رافدا من روافد 
السالم يدعم طموحات شعوب املنطقة 

لتحقيق الرخاء والتقدم».
االستثمار في بناء املواطن اإلماراتي

تؤمــن القيــادة الرشــيدة في دولة 
اإلمارات إميانا راســخا بــأن العلم هو 
أساس تقدم األمم، وأهم استثمار في جيل 
املســتقبل، لذا ركزت األجندة الوطنية 
لرؤية اإلمارات ٢٠٢١ على تطوير نظام 

تعليمي رفيع املستوى.
وتشهد دولة اإلمارات حتوال نوعيا في 
أنظمة التعلم والتعليم، حيث تستهدف 
أن تكــون جميع املــدارس واجلامعات 
مجهزة وجميع الطالب مزودون باألجهزة 
واألنظمــة الذكيــة وأن تكــون املناهج 
واملشاريع واألبحاث عبر هذه األنظمة 
الذكية. كما ســتتم مضاعفة االستثمار 
خالل السنوات القادمة لتعزيز االلتحاق 
برياض األطفال كونها تشكل أهمية كبرى 
في تشكيل شخصية الطالب ومستقبله.
وتتطلع الدولة إلــى وضع طلبتها 
ضمن أفضل طلبة العالم في اختبارات 
تقييــم املعرفــة واملهارات فــي القراءة 
والرياضيات والعلوم، إضافة إلى رفع 
نسبة التخرج في املرحلة الثانوية مبا 

يتناسب مع املعدالت العاملية.
كما تســعى إلــى أن تكــون جميع 
املــدارس متميــزة بقيــادات ومعلمني 
جميعهــم مرخصــون وفقــا للمعايير 
الدولية وأن يكون الطالب فيها متقنني 

للغة العربية.

وفي املجال الصحي، تعمل حكومة 
اإلمــارات وبالتعــاون مــع كل الهيئات 
الصحيــة بالدولة علــى اعتماد جميع 
املستشفيات احلكومية واخلاصة وفق 
معايير وطنية وعاملية واضحة من ناحية 
تقــدمي اخلدمات وجودة وكفاية الكادر 
الطبي، وذلك لقناعة القيادة الرشــيدة 
للدولة بأن النجاح يتطلب عقال متفتحا 
وجسما سليما، ومن ثم تتطلع األجندة 
الوطنيــة للدولة إلى ترســيخ اجلانب 
الوقائــي وتخفيــض معــدل األمراض 
املتعلقة بنمط احلياة كالسكري والقلب 
وأمراض السرطان لتحقيق حياة صحية 
وعمر مديد، إضافة إلى تقليل مستوى 
انتشار التدخني، وتطوير جاهزية النظام 
الصحــي للتعامل مع األوبئة واملخاطر 
الصحية، لتكون اإلمارات من أفضل الدول 

في جودة الرعاية الصحية.
أمن دائم وعدالة ناجزة

تعتبر دولة اإلمارات من اكثر الدول 
أمانا على املستوى العاملي، وهي تسعى 
على الدوام وبشكل مستمر ودؤوب، إلى 
تعزيز شعور كل أفراد املجتمع باألمان 
والوصــول بالدولة إلى مراتب متقدمة 
فــي االعتماد على اخلدمات الشــرطية 
واجلاهزية حلاالت الطوارئ مع احلفاظ 
على ســالمة الطرق حرصا على حياة 

سكان الدولة.
كما حترص الدولة على تعزيز عدالة 
القضاة واالســتمرار في ضمان حقوق 
األفراد واملؤسسات من خالل نظام قضائي 
فاعل، يصل بالدولة ألن تكون بني أفضل 
الدول بالعالم في كفاءة النظام القضائي.
وتتسم دولة اإلمارات بتوافر بيئة 
شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات 
املجتمع وحتافظ علــى ثقافة اإلمارات 
وتراثها وتقاليدها وتعزز من تالحمها 
املجتمعي واألســري، وتطمــح الى أن 

تكــون من أفضل الدول فــي العالم في 
مؤشر التنمية البشرية وأن تكون من 
أكثر الدول سعادة، ليتمكن كل مواطن 
مــن التعبير عــن فخره بهــذا االنتماء 
مبختلف الوســائل، وميثــل وطنه في 
احملافل الدولية واملنافسات العاملية مبا 
يضاعف من اإلجنازات وامليداليات للدولة 

في البطوالت األوملبية والعاملية.
اقتصاد تنافسي متطور

تصنف اإلمارات وفق إحصاءات النفط 
الدولية في املرتبة الســابعة عامليا فيما 
يتعلق بحجم احتياطياتها النفطية، فيما 
متتلك واحدا من أكثر االقتصادات منوا 
في غرب آسيا وضعها في املرتبة الـ ٢٢ 
على مستوى العالم في أسعار الصرف 
وثاني أكبــر دولة في القوة الشــرائية 
للفــرد الواحد. وجنحــت دولة اإلمارات 
في اســتثمار ناجتها احمللــي في تنفيذ 
مشاريع تنموية متعددة أسهمت في تعزيز 
النهضــة الشــاملة في البــالد ما جعلها 
حتظى باحترام بالغ من قبل دول العالم 

األخرى في قاراته املختلفة.
وحقــق االقتصاد اإلماراتــي تطورا 
ملحوظا ترجمه تضاعف الناجت الوطني 
اإلجمالــي منذ قيام االحتاد مئات املرات 
نتيجــة لعمــل دؤوب مت خاللــه متكني 
اإلنســان وصقل املهارات وجتهيز بنية 
حتتية متطورة مبنظــور عاملي عززت 
املوقــع اجلغرافي االســتراتيجي لدولة 

اإلمارات بني الشرق والغرب.
ويدعم التطور االقتصادي اإلماراتي 
البيئة اجلاذبة التي مت تأسيســها عبر 
البنيــة التحتية املتطورة والعمل على 
تدعيم تلك البيئة بقوانني وتشريعات 
وسياسات اقتصادية محفزة ومنفتحة 
على العالم ترتقي مبكانة الدولة كمركز 

اقتصادي عاملي.
ويسجل لدولة اإلمارات انها أصبحت 

مقرا عامليا وإقليميا ألكثر من ٢٥٪ من 
الشــركات الـــ ٥٠٠ الكبرى فــي العالم 
ومقصدا اســتثماريا أساســيا لرؤوس 
األمــوال األجنبيــة التي ستســتمر في 
التدفق خالل السنوات اخلمس املقبلة 
نتيجة للمشروعات التي تقودها قطاعات 
الســياحة والصناعة والنقــل والطاقة 
املتجــددة. وتأمــل دولة اإلمــارات في 
أن تشــهد الســنوات القادمــة حتوالت 
اقتصادية كبيرة، استنادا إلى األجندة 

الوطنية لـ «رؤية اإلمارات ٢٠٢١».
وتهــدف الرؤيــة ألن تكــون دولة 
اإلمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول 
اليوبيل الذهبي لالحتاد. ولترجمة هذه 
الرؤيــة إلى واقع ملموس، مت تقســيم 
عناصر رؤية اإلمارات ٢٠٢١ إلى ســتة 
محاور وطنية متثل القطاعات الرئيسية 
التي سيتم التركيز عليها خالل السنوات 

املقبلة في العمل احلكومي.
وتواصــل حكومــة دولــة اإلمارات 
جهودها في االنتقال إلى اقتصاد قائم على 
املعرفة، عبر تشجيع االبتكار والبحث 
والتطوير، وتعزيز اإلطــار التنظيمي 
للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات 
ذات القيمة املضافة العالية مبا يطور من 
بيئة األعمال ويعزز من جاذبية الدولة 

لالستثمارات.
كمــا تهدف األجندة الوطنية إلى أن 
تكون االمــارات  من أفضل دول العالم 
في مجال ريادة األعمال، حيث تواصل 
دورهــا في إطــالق إمكانــات املواطنني 
ليقودوا عجلــة التطويــر االقتصادي 
من خالل تشــجيع املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة في القطاع اخلاص، وغرس 
ثقافــة ريــادة األعمــال فــي اجلامعات 
واملدارس، لتخريج أجيال تتمتع بروح 
الريادة واإلبداع واملسؤولية والطموح، 
مبا يعــزز حصول الدولــة على مراكز 
متقدمة في مؤشــرات سهولة ممارسة 
األعمال والتنافســية العاملية واالبتكار 
وريادة األعمال والتنمية والتركيز على 

البحث والتطوير.
وحيث إن احلكومة تهدف إلى توفير 
احلياة الكرمية للناس وليس فقط حتقيق 
مراكز متقدمة في التقارير الدولية، لذا 
تهدف األجندة الوطنية إلى وضع اإلمارات 
في قائمة أفضل الدول في نصيب الفرد 
من الدخل القومي اإلجمالي، إضافة إلى 
رفع نسبة التوطني في القطاع اخلاص 

خالل السنوات القادمة.
بيئة مستدامة وبنية حتتية متكاملة

وتعمل حكومة دولة اإلمارات على 
ضمان اســتمرارية التنمية املســتدامة 
وتســعى إلى حماية البيئــة وحتقيق 
التنميــة االقتصاديــة  التــوازن بــني 
واالجتماعيــة، وتســعى لتحقيق بيئة 
مســتدامة مــن حيــث جــودة الهــواء، 
واحملافظــة على املوارد املائية، وزيادة 
االعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق 

التنمية اخلضراء.
وعلى صعيد البنية التحتية، تتطلع 
دولــة اإلمــارات إلى أن تصبــح الدولة 
األولى عامليا في جودة البنية التحتية 
للمطارات واملوانئ والطرق، إضافة إلى 
تعزيز جودة توفير الكهرباء واالتصاالت 
لتصبــح الدولــة في مقدمــة الدول في 
اخلدمــات الذكية، ولتحقــق املزيد من 
االرتقــاء في جودة حياة املواطن تركز 
احلكومة أيضا على توفير السكن املالئم 
للمواطنني املستحقني ضمن وقت قياسي.

مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي

وزير اخلارجية اإلماراتي الشيخ عبداهللا بن زايد ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو والرئيس األميركي دونالد ترامب ووزير اخلارجية البحريني عبداللطيف الزياني خالل توقيع اتفاق 
السالم بواشنطن

دبي مدينة األيقونات الترفيهية

توقيـع «االتفـاق اإلبراهيمـي» بني اإلمـارات وإسـرائيل جاء كرافـد من روافد السـالم  
يدعـم طموحات شـعوب املنطقـة من أجـــل  حتقيـق الرخـــاء والتقـــدم

محمد خليفة املبارك: اليوم الوطني نقطة 
فاصلة تعكس إرثًا عريقًا لنصف قرن من اإلجناز

املزيد من النجاحات واإلجنازات 
حتت راية واحدة وبروح واحدة

قال محمد خليفة املبارك، 
رئيس دائرة الثقافة والسياحة 
- أبوظبــي: «ميثــل اليوم 
التاسع واألربعون  الوطني 
نقطة فاصلة في تاريخ دولتنا 
كونــه يعكس إرثــا عريقا 
لنصف قرن مــن اإلجناز 
الذي ارتبــط برؤية حكيمة 
لقيادة رشيدة وشعب طموح، 
ويقدم رسالة لإلنسانية حتفل 
بقيم االحتاد والتنوع واحترام 
اآلخر، األمر الذي يتطلب منا 
أن نســعى انطالقا من هذه 
اللحظة وخلمسني سنة قادمة 

كي نرسخ ريادة اإلمارات بوصفها مركزا إقليميا 
وعامليا للتميز واإلبداع في جميع املجاالت.

وأضاف: «إننا في دائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبي نعاهد قيادتنا امللهمة وشعبنا املعطاء، 
على أن نعمل بإخــالص لترجمة رؤيتنا في 
التنميــة الثقافية وبناء اقتصاد معرفي عاملي 
املعاييــر، وأن نبذل أقصــى اجلهود لتمكني 
التحول الذكي لقطاعاتنا ومبادراتنا انسجاما مع 

االجتاهات املستقبلية للعمل 
الثقافي الوطني واملجتمعي».
وتابــع: «نحتفــي في 
هذه املناســبة املهمة بتراث 
دولة اإلمارات الغني والقيم 
النبيلة املتجذرة في أعماقنا، 
والهويــة الوطنية، مؤكدين 
التزامنا العمــل وفق رؤية 
الوالد املؤســس املغفور له 
الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان «طيب اهللا ثراه» 
واآلباء املؤسسني الذين بذلوا 
تضحيات كبيرة من أجل أن 
نتمتع اليوم باألمن واألمان 

واالستقرار على أرض اإلمارات».
واختتم بالقــول: «يأتي اليوم الوطني الـ 
٤٩ للدولة في ظل ظــروف صعبة واجهتها 
اإلنســانية، وتفردت دولــة اإلمارات خاللها 
بابتكار احللول وإطالق املبادرات اخلالقة في 
سبيل تخطي تداعيات هذه اجلائحة والتمكن 
من التعافي ســريعا عبر سياسات ومسارات 

اقتصادية ريادية».

بدايــة يسرنـــــي 
ويشرفني أن أرفع أسمى 
آيات التهاني والتبريكات 
إلى مقام سيدي صاحب 
الشيخ خليفة بن  السمو 
زايد آل نهيان رئيس الدولة 
- حفظه اهللا وأخيه سيدي 
الشيخ  الســمو  صاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي 
- رعاه اهللا، وإلى صاحب 
الشيخ محمد بن  السمو 
آل نهيان ولي عهد  زايد 
أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املســلحة، وإلى 
إخوانهم أصحاب السمو 
أعضــاء املجلس األعلى 
لالحتاد حكام اإلمارات، 
وإلى سمو أولياء العهود، 

ونواب احلكام، وإلى شعب دولة اإلمارات 
واملقيمني على أرضها الطيبة، مبناســبة 
اليوم الوطني الـ ٤٩، ســائال املولى عز 
وجل أن يدمي على قيادتنا الرشيدة دوام 
التوفيق والســداد، وعلى دولة اإلمارات 

األمن واألمان.
حتتفل دولة اإلمــارات في الثاني من 
ديســمبر ٢٠٢٠ بالذكرى ٤٩ لتأســيس 
اإلمارات العربية املتحدة، حيث امتدت رحلة 
دولتنا الواثقة نحو التقدم والتنمية، عبر هذه 
السنوات املضيئة واحلافلة باألحداث واملهام 
الكبيرة واإلجنازات التي رســم مالمحها 
األولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان «طيب اهللا ثراه» 
وإخوانه اآلباء املؤسسون، وسار على دربه 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة «حفظه اهللا».
تأتي هذه املناسبة الغالية على قلوبنا 
لتذكرنا بالنجاحات والعديد من اإلجنازات، 
التي حتققت خالل مســيرة الـ ٤٩ عاما 

حتت راية واحدة وبروح واحدة.
إن هذا اليوم لدولة اإلمارات هو مناسبة 
وطنية هامة، نقول فيها شكرا من أسعد 
شعب إلى قيادة الوطن، وجندد من خاللها 
تأكيدنا على املضي قدما على نهج اآلباء 
لتعزيز وترسيخ مؤسسات  املؤسســني 
االحتاد، وحماية مكتسباته، وإبراز الوالء 
واالنتماء للوطن، وإعالء القيم، والتمسك 
األداء  آليات  الوطنية، وتطويــر  بالهوية 
املؤسســي والعمل املنهجي وفق أسس 
علمية واستراتيجيات محددة، وصوال إلى 
التميز والريادة واإلبداع في حتقيق املزيد 
من اإلجنازات النوعية في شتى املجاالت.
شهد العام ٢٠٢٠ إجنازات في مجاالت 
عدة على املســتوى الوطنــي كما على 
املستويني اإلقليمي والدولي، فخالله دخلت 
دولة اإلمارات بشكل رسمي السباق العاملي 
الستكشاف الفضاء اخلارجي، عبر إرسال 
أول مســبار عربي وإسالمي إلى كوكب 
املريخ، أطلق عليه اســم «مسبار األمل»، 
وبذلك تكون دولة اإلمــارات واحدة من 
بني تســع دول فقط تطمح الستكشاف 
هذا الكوكب، وانطلق املسبار في مهمته 
بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠، ومن املخطط أن 
يصل إلى املريخ بحلول العام ٢٠٢١، تزامنا 
مع ذكرى مرور خمسني عاما على قيام 

احتاد اإلمارات العربية املتحدة.
واستطاعت دولة اإلمارات في هذا العام 
- الذي شهد أكبر أزمة تواجهها البشرية 
منذ عقود بسبب جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد- ١٩) - أن ترسخ نهجها 
اإلنساني والذي يعد ركيزة أساسية من 
ركائز السياســة اإلماراتية، والسيما في 
تعاونها الدولي وتضامنها مع املجتمعات 

احملتاجة.
وقامت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي 
منذ بداية تفشي ڤيروس كورونا املستجد 
حول العالم بالتعاون مع جميع الدول ومد 
يد العون للمجتمعات التي حتتاج إلى الدعم 
واملساعدة، ضمن توطيد أواصر التعاون 
الدولي واملتعدد األطراف وترسيخه في 

ظل الظروف االستثنائية 
التي مير بها العالم اليوم.
الوزارة بدور  وقامت 
جوهري في التنسيق مع 
املنظمات العاملية واجلهات 
اخلارجية فــي مختلف 
لتأمني املساعدات  الدول 
احليويــة ملواجهة األزمة 
الناجمة عن تفشي اجلائحة 
عمــال بالنهج الذي لطاملا 
اتبعتــه الدولة في تعزيز 
التعــاون بــني مختلف 
األطراف لتخطي التحديات 

القائمة.
وقدمت دولة اإلمارات 
في إطــار عملها الدؤوب 
واملستمر في دعم اجلهود 
إلى احلد  الرامية  العاملية 
انتشــار كوفيد-١٩  من 
الطبيــة  املســاعدات 
واملستلزمات الوقائية إلى ١٢٠ دولة حول 
العالم، واستفاد منها أكثر من ١٫٦ مليون من 
العاملني في القطاع الصحي لدعم جهودهم 

في احتواء الوباء.
ولم يقتصر الدور اإلنساني للمساعدات 
اإلماراتية على إرســال املساعدات للدول 
احملتاجة، بل قامت بالتنسيق مع املنظمات 
الدولية املعنية وهيئاتها املتخصصة وخاصة 
منظمة الصحة العاملية، وبرنامج الغذاء العاملي 
للمساعدة في إيصال املستلزمات الطبية 
والغذائية لبعض الدول، واملساعدة في تعزيز 
قدرة تلك املنظمات في الوصول إلى كافة 

الدول املتضررة في بقاع األرض كافة.
وفي هذا الصدد، أصبحت دولة اإلمارات 
الشــريان الرئيس للعمليات اللوجستية 
للمنظمات الدولية حيث تتواجد مخازنها 
االستراتيجية في املدينة العاملية للخدمات 
اإلنسانية في دبي والتي تعد املستجيب 
األول لألزمات العاملية وخاصة املساعدات 

املرتبطة بجهود مواجهة الڤيروس.
حترص دولة اإلمارات على أن تكون 
مركزا لوجســتيا لتوزيع لقاح كوفيد-١٩ 
عامليا في إطار جهودها ملســاعدة العالم 
ملواجهة ڤيروس كورونا ومتهيد الطريق 

لتعافي االقتصاد العاملي.
وفي خضم األزمة الناجمة عن جائحة 
كوفيــد-١٩ التي ضربت العالم، مت تأجيل 
انعقاد إكسبو ٢٠٢٠ دبي، إذ تظل صحة 
وسالمة جميع املشاركني على رأس أولويات 
الدولة، والسيما بسبب تأثر دول العالم إلى 
حد كبير بتفشي الفيروس، حيث أعربت 
عن حاجتها إلى تأجيل افتتاح إكسبو ٢٠٢٠ 
دبي ملدة عــام لتمكينها من التغلب على 
هذا التحدي، وقد أيــدت دولة اإلمارات 
هذا االقتراح في اجتماع اللجنة التوجيهية 

بروح من التضامن والوحدة.
وتفتخر دولة اإلمارات باســتضافة 
إكسبو الدولي ٢٠٢٠ دبي، حيث ستتزامن 
استضافته في أكتوبر من العام املقبل والذي 
سيستمر ملدة ســتة أشهر مع احتفاالت 
دولة اإلمارات مبناســبة مرور ٥٠ عاما 
على تأسيس االحتاد. ما سيسمح جلميع 
املشاركني بتجاوز تبعات كوفيد-١٩، ويتيح 
الرغبة  للتركيز على  فرصة اســتثنائية 
املشــتركة في صياغة فكر جديد إليجاد 
احللول ملجموعة من أكثر التحديات إحلاحا.

السيدات والسادة، 
إن احتفالنا بهذه املناسبة فرصة لكي 
نشــكر اهللا سبحانه وتعالى على ما أنعم 
به علينا من قيادة رشيدة ال تدخر جهدا 
في سبيل رفعة الوطن، وحتقيق رفاهية 
وسعادة املواطن واملقيم، وإننا نعاهد اهللا أن 
نواصل مسيرتنا باملزيد من العزم واإلصرار 
على بناء املستقبل الذي تتطلع إليه دولة 
اإلمــارات، والذي يرســخ الوالء للوطن 
وقيادته، واحترام الدســتور، واالمتثال 
للقانون، وااللتزام بقيم املجتمع وإرساء 

قيم التسامح واإلخاء.
كل عام واإلمارات العربية املتحدة في 
تقدم وتطور وازدهار، وشــعبها بخير 

وأمان ورفعة.
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لدولة اإلمارات العربية املتحدة

احملياس: عهد يتجدد لوطن يتربع في مصاف الريادة

نعمة العامري: االحتاد عالمة فارقة في تاريخ املنطقة

أكد حمد عبداهللا احملياس الرئيس التنفيذي للشــركة الوطنية للضمان الصحي 
ـ ضمــان، أن «اليوم الوطني» الـ٤٩ لدولة اإلمارات يضعنا على مشــارف نصف 
قرن من النجاحات واإلجنازات التي حتققت برؤية قيادتنا الرشيدة، وعزمية بناتها 
وأبنائها املخلصني. وقال احملياس في كلمة بهذه املناسبة: «في اليوم الوطني يتجدد 
العهد ونحتفي بالوالء واالنتماء لوطن استطاع أن يثبت مكانته وقدرته على مواجهة 
التحديات بسواعد بناته وأبنائه الذين عملوا وأخلصوا ملسيرة بدأها املغفور له بإذن 
اهللا الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان (طيب اهللا ثراه) واآلباء املؤسسون، وأكملوا 
طريقها على نهج الريادة والتميز». وأضاف: «نتوجه إلى قيادة الدولة بأسمى آيات 
التهنئة والتبريكات وبأصدق مشاعر احلب والعرفان بهذه املناسبة الوطنية الغالية، 
ونعاهدهم على مواصلة العمل الدؤوب في مختلف املجاالت واملساهمة في االرتقاء 
بصحة مجتمعاتنا وتوفير أفضل مستويات اجلودة التي تليق باسم اإلمارات ومكانتها».

قالت د.نعمة ســاملني العامري عميد أكادميية أبوظبي احلكومية مبناسبة اليوم 
الوطني لإلمارات: «إن احتفاءنا مبناسبة اليوم الوطني لدولة اإلمارات يتجاوز غريزة 
حب الوطن التي أودعها اهللا في قلوبنا، لنستذكر اللحظات التي كانت نقطة انطالق 
املسيرة التنموية العظيمة والشاملة حيث أصبح هذا االحتاد عالمة فارقة في تاريخ 
املنطقة، ومحور اهتمام العالم، ووضعت شــعب الدولة في مصاف الدولة املتقدمة 
في مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والعلمية والثقافية، انطالقا من قيم 
التسامح والعطاء واخلير التي يتحلى بها أبناء زايد - رحمه اهللا، باني هذه النهضة 
احلديثة». وأضافت د.العامري: «نستذكر بهذه املناسبة إجنازات الوطن، ونتطلع إلى 
عقود من الريادة واحلداثة والنمو والتطور في ظل قيادة حكيمة ورشــيدة أعطت 
أكثر مما ميكن تقدميه ولم تطلب مقابال حتى يبقى ابن اإلمارات مرفوع الرأس بني 

األمم ومجابها ألي حتد متسلحا بحب الوطن».

بقلم:
خالد املرشودي 

القائم باألعمال باإلنابة في سفارة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة لدى الكويت

محمد خليفة املبارك

حمد احملياس

د.نعمة ساملني العامري
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ناصر العنزي

يعود التنافس مرة أخرى بني فرق دوري stc «التصنيف» 
لضمــان مقعد في دوري الدرجة املمتــازة، وتقام اليوم ثالث 
مباريات ضمن اجلولة العاشــرة، حيث يلتقي برقان صاحب 
املركز احلادي عشر بـ ٩ نقاط مع خيطان الثالث عشر برصيد 
٧ نقاط على ستاد الصداقة والسالم، ويلتقي الشباب الثامن بـ 
١٢ نقطة مع التضامن الثاني عشر بـ ٨ نقاط على ستاد جابر 
الدولــي، وفي لقاء متكافئ يصطــدم كاظمة الرابع برصيد ١٦ 
نقطة بالعربي اخلامس وله ١٥ نقطة على ملعب محمد احلمد.

البقاء لألقوى

وتسعى الفرق املتبارية اليوم إلى كسب النقاط الثالث تعزيزا 
لرصيدها والبقاء في دوري الدرجة املمتازة للموسم احلالي، 
وفي مبــاراة برقان وخيطان فكالهما مهدد بالهبوط وعليهما 
تدارك وضعهما سريعا، فاألول خسر من الساحل في املباراة 
املاضيــة الفتقاد العبيه املهاجم «الهــداف» حيث تدور الكرة 
بني أقدام العبيه دون نهاية سليمة وخسارته بال شك ستزيد 
متاعبــه، وكذلك خيطان في موقــف حرج للغاية بعدما تلقى 
خســارة من كاظمة بأربعة أهداف في اجلولة املاضية، وعليه 
أن يحسن من أداء واجبه الدفاعي بعدما دخل مرماه ١٨هدفا.

وفي مباراة الشــباب والتضامن، فسيكون الصراع شديدا 

حلاجة الفريقني الى الفوز مع أفضلية لألول في األداء والترتيب 
حيــث فاز في املباراة الســابقة على الصليبخات ٤-٢ وتضم 
صفوفه عناصر جيدة ساهمت في احلفاظ على توازن الفريق، 
أما التضامن فقد ســاءت نتائجه واحتل مركزا متأخرا بعدما 

فرط في نقاطه.
صراع املقدمة

ويتنافــس كاظمــة والعربي علــى املراكــز املتقدمة في 
مواجهتهمــا اليوم مــع ثالثــي املقدمة النصر والقادســية 
والســاملية، وقد حقق البرتقالي فوزا عريضا على خيطان 
بأربعة أهداف وبرز العبه شبيب اخلالدي وسجل هاتريك، 
ويعتبر كاظمة من أفضل الفرق تطورا في املوسم احلالي، 
فيما أخفق األخضر في مباراته السابقة مع الفحيحيل وخرج 
متعادال ويهمه اليوم أن يعود للفوز للمنافسة على املقدمة 
بعدما حتسن مستواه كثيرا، ويغيب عنه العباه علي خلف 

وبندر السالمة لإلصابة.

مبارك اخلالدي

يعاني الفريق األول لكرة القدم بالنادي 
العربــي جملة من الغيابات في املواجهة 
املرتقبة أمام كاظمة اليوم ضمن اجلولة 
العاشرة لدوري stc «التصنيف»، إذ يغيب 
الليبي الهادي السنوســي بداعي احلجر 
املنزلي الصحي، والغيني سيكو كيتا وذلك 
لتراكم اإلنذارات، فيما يتواصل غياب بندر 
الســالمة وعلي خلف وحسني أشكناني 

ونايف حميد لإلصابات. وتشكل الغيابات 
هاجســا لدى اجلهاز الفني للفريق الذي 
يسعى الى تعويض الغيابات باالستعانة 
بدكة البدالء. وفي جانب آخر يســتعيد 
اجلهــاز الفني جهــود الالعب بدر طارق 

العائد من إصابة.
جديــر بالذكــر أن األخضر يحمل في 
جعبته ١٥ نقطة ويأمل اخلروج بنتيجة 
إيجابيــة تعزز من تواجــده في املنطقة 

اآلمنة لدوري التصنيف.

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول 
لكرة القدم بنادي اليرموك 
أحمد حيدر ان على الفريق 
ان يتعلم من اخلسارة التي 
تعــرض لهــا أمــام النصر 
فــي  رد  دون  بخماســية 
اجلولة التاسعة من دوري 
stc «التصنيف»، لتصحيح 
األوضاع مســتقبال. وأشار 
حيــدر إلى أنه تســلم دفة 
الفريــق قبل عدة أيام وهو 

ال ميتلك الوقت الكافي لتنظيم وترتيب أوراق 
اليرموك خالل هذه الفترة القصيرة، مضيفا 
انه يحتاج إلى وقت ملعرفة إمكانيات الفريق 
وتطوير لياقته البدنية ومن ثم ســنتمكن 
من استعادة الثقة في اجلوالت املقبلة. وأكد 

ان هناك أسبابا للخسارة 
مــن النصر أهمها تراجع 
املستوى البدني بالشوط 
الثاني ما أدى إلى فقدان 
التركيــز بشــكل كبيــر، 
وخيــر دليــل علــى ذلك 
ظهور الالعبني بشكل جيد 
في الشوط األول وإضاعة 
فــرص خطــرة محققــة 
للتسجيل، مشيرا إلى أن 
إدارة النادي تعاقدت مع 
مــدرب اللياقــة الصربي 
بيتر الذي يتواجد حاليا 

في تركيا وسيصل خالل األيام املقبلة.
وأضــاف حيــدر ان هنــاك ٤ مباريات 
متبقية بدوري التصنيف وبعدها ســأرفع 
تقرير إلدارة الكرة لشــرح كافة التفاصيل 

واحتياجات الفريق خالل الفترة املقبلة.

«الهيئة» ناقشت النظم األساسية مع األندية

.. و«الطائرة»: تسجيل
الالعبات حتى ٨ ديسمبر

«اليد» اعتمد بطولة القرين 
النسائية في ٧ اجلاري

أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
حمود فليطح حرص الهيئة على التعاون 
مــع األنديــة الرياضيــة لتالفي جميع 
الســلبيات وجتاوز العقبات التي من 
شــأنها عرقلــة جهود األنديــة في أداء 
رســالتها على الوجه األكمل. جاء ذلك 
خــالل االجتماع الذي عقــده مدير عام 
الهيئة مع رؤساء وممثلي مجالس إدارات 
األندية الشــاملة، حيث متت مناقشــة 
بعــض املالحظــات اخلاصــة بالنظام 
األساسي لألندية التي مت رصدها خالل 

العامني املاضيني.
وأوضــح فليطح أن هذا االجتماع 
من شأنه دعم حرية األندية وحتقيق 
املزيد من الشفافية ألعضاء اجلمعيات 
العمومية من أجل النهوض واالرتقاء 
بنشــاط األنديــة التــي متثل عصب 

الرياضة الكويتية.

حددت اللجنة املؤقتة إلدارة احتاد الكرة الطائرة في اجتماعها 
مع اللجنة النسائية الثامن من ديسمبر اجلاري كموعد نهائي 
لتســجيل الالعبات في سجالت االحتاد. جاء ذلك في اجتماع 
اللجنتني الذي عقد مبقر االحتاد مســاء االثنني املاضي، حيث 
تــرأس االجتماع رئيس اللجنة املؤقتــة لالحتاد بدر الكوس 
بحضور نائب رئيس االحتاد مؤيد الشهاب وأمني السر العام 
عبدالرحمن الســهو ورئيس جلنة املسابقات مشعل رمضان 
وعضو اللجنة أحمد عبداحلسني، كما حضرت االجتماع رئيسة 
اللجنة النسائية باالحتاد خيرية بخيت ومقررة اللجنة فاطمة 

عبداحلميد وعدد من ممثلي األندية النسائية.

هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة الســلة بنادي كاظمة 
على القادسية ٨٤-٧٤ في قمة مواجهات املجموعة 
الثانية بالدوري العام لكرة السلة والتي جمعتهما 
على صالة االحتاد مبجمع الشــيخ سعد العبداهللا 
للصاالت، كما تفوق القرين على الصليبخات ١١٢-٨٣، 
وفي ثالث املواجهات حضرت الندية واإلثارة أيضا 
ليحسمها برقان ملصلحته على حساب اليرموك ٨٢-

٧٩ نقطة. جاءت مواجهة الكبيرين كاظمة والقادسية 
متكافئة ومثيرة في أشواطها األربعة، وكانت الكلمة 
لالعبــي «البرتقالــي» في أغلــب فتراتها، حيث لم 
يســتطع األصفــر التغلب على خصمه ســوى في 
الشــوط الثالث ٢٥-١٦، لكن النتيجة حينها كانت 
تشــير إلى تقدم كاظمة ٦٣-٥٥ مع نهايته، ليدخل 
الفريقان في شوط احلسم على قمة املجموعة الثانية، 
وتبادال التسجيل نقطة بنقطة، ولكن األفضلية دفاعا 
وهجوما حسمت املوقف ملصلحة البرتقالي ٢١-١٩، 
ليتصدر ترتيب مجموعته، ويلحق بالقادسية أول 

خسارة له في الدوري العام.

يعقوب العوضي

أســفر اجتماع احتاد كرة اليد مع اللجنة النســائية والذي 
عقد مساء أول من أمس في مقر االحتاد في الدعية عن اعتماد 
البطولة الودية األولى لكرة اليد النسائية والتي سيقيمها نادي 
القرين في ٧ اجلاري، كما افتتح باب تسجيل العبات كرة اليد في 
األندية النسائية والشاملة، وتقرر أيضا إقامة بطولة تنشيطية في 
منتصف الشهر اجلاري باإلضافة الى دراسة إقامة بطولة دوري 
عام يناير املقبل. حضر االجتماع أمني الســر املساعد عبداهللا 
الذياب واملدير الفني د.خالد الشرجي ورئيس اللجنة د.اجلازي 
املونس ونائب رئيس اللجنة دالل علي وعضو اللجنة د.فاطمة 

املجيبل وفجر البسام باإلضافة إلى ممثلي األندية الشاملة.

حمود فليطح متوسطا د.صقر املال وحسني املسلم

(املركز اإلعالمي للقادسية) «سلة» كاظمة يحسم قمة اإلثارة في املجموعة الثانية 

«األخضر» يفتقد كيتا والسنوسي

حيدر: على اليرموك التعلم من خسارة النصر

العربي وكاظمة.. «صراع املراكز املتقدمة»
برقان والشباب يلتقيان خيطان والتضامن في انطالق اجلولة الـ ١٠ لدوري stc «التصنيف»

امللعبالتوقيتالفريقان
الصداقة السالم٤:٠٠خيطان ـ برقان

ستاد جابر الدولي٦:٣٠التضامن ـ الشباب
محمد احلمد٦:٣٠العربي ـ كاظمة

عبداهللا: أحتاج وقتًا لتحسني صورة «األبيض»
ً كشف لـ «األنباء» عن غياب الهاجري وزايد عن لقاء الفحيحيل غدا

محمد عبداهللا خالل لقاء القادسية (هاني الشمري)

يحيى حميدان

قــال مدرب الفريــق األول لكرة القــدم بنادي الكويت محمــد عبداهللا، إنه ال 
يســتطيع حتســني صورة «األبيض» بشــكل كامل في أيام معــدودة بعدما قاد 
الفريق ألول مرة أمام القادسية في اجلولة التاسعة من دوري «stc» للتصنيف 
عقــب إقالة املدرب الهولندي رود كــرول. وأضاف عبداهللا في حديث خاص مع 
«األنباء»: «هناك الكثير من السلبيات التي يعاني منها الكويت حتى في التنظيم 
كفريــق داخل امللعب، أنا بحاجة إلى الوقت ملعاجلة هذه الســلبيات وأثق متاما 
بقــدرات العبي األبيض للنهوض من جديــد، ولعل روحهم العالية أمام األصفر 

رغم اخلسارة كانت واضحة».
وبني أن الهزمية من القادســية كانت غير مستحقة بعدما أضاع الفريق عدة 
فرصة بخالف استحقاقه لـ ٤ ركالت جزاء لم يحتسبها احلكم الذي لم يوفق في 
إدارة اللقاء، مشــيرا إلى أن تعرض «األبيض» لهزميتني متتاليتني أمام الساملية 
والقادسية أمر ال يدعو للقلق وهذا طبيعي في عالم كرة القدم وعلينا تصحيح 
األمور لنكون أفضل. وأوضح عبداهللا أن الكويت قادر على النهوض أمام الفحيحيل 
غدا في اجلولة العاشــرة من املسابقة رغم الغيابات الكبيرة، والتي انضم اليها 
كل من فهد الهاجري وفيصل زايد، فيما سيخضع سامي الصانع واحلارس حميد 
القالف الختبارات بدنية وفحوص طبية للوقوف على قدرتهما على املشاركة غدا.

أحمد حيدر

املطيري يشيد 
بجهود الشريدة

أشاد املنسق اإلعالمي لكرة 
القدم في نــادي النصر مناور 
املطيري باملجهودات التي يقوم 
بها رئيس مجلس إدارة النادي 
خالد الشريدة، ومتابعته الدائمة 
لفرق النادي، وهو ما يشهد على 
إخالصه في العمل خدمة لنادي 
النصر والرياضة بصفة عامة. 

كما أثنــى املطيري على ما 
يبذله رئيس جهاز الكرة فيصل 
العدواني ومساعديه في متابعة 
فرق النادي خاصة الفريق األول 
 stc الذي يتصدر ترتيب دوري
«التصنيف» حتى اآلن، مشيدا 
أيضا مبا يبذله اجلهازان الفني 
واإلداري للفريق والالعبني على 
ما قدموه من تضحية، والظهور 
بهذا املستوى اجليد، مطالبا إياهم 
باالستمرار وبذل اجلهد خالل 

القادم من املواجهات.

مناور املطيري

حضر االجتمــاع نائب املدير العام 
لقطــاع الرياضــة التنافســية د.صقر 
املال، وأمني سر اللجنة األوملبية حسني 
املسلم، ونائب املدير العام مستشار وزير 

الشباب محمود أبل، ونائب املدير العام 
للشــؤون املالية واإلدارية علي مروي 
الهدية وممثلي ١٣ ناديا، مع غياب ممثلي 

أندية الكويت والقادسية واليرموك.

«البحري» يطلق بطولتي 
املوتوسيرف واجلت سكي

أعلــن رئيس مجلس 
الرياضات  إدارة نــادي 
البحريــة محمد الزنكي 
انضمام لعبة املوتوسيرف 
اجلديدة في الكويت إلى 
اعتمادها  النادي عقــب 
من االحتاد الدولي ضمن 
البحرية عام  الرياضات 
لعبة  ٢٠١٩ واعتبارهــا 

أساسية في األوملبياد.
وقال الزنكي إن النادي 
وبعد إعالن انضمام لعبة 
املوتوسيرف بادر بتشكيل 

فريق للعبة اجلديدة ليضــع الكويت في مقدمة الدول 
العربية التي تضم هذه اللعبة. وأضاف أن النادي شكل 
أيضا اجلهاز الفني واإلداري للعبة موتوســيرف بغية 

االنتهاء من إجراءات التشكيل.
من جانبه قال عضو مجلــس إدارة النادي وعضو 
اللجنة البحرية خالــد البريكي إن النادي ممثال بفريق 
املوتوسيرف سيتولى تنظيم أولى البطوالت احمللية في 
١٢ ديســمبر اجلاري لعمر ١٧ سنة وما فوق كما سيقيم 
اجلولة األولى في بطولة اجلت سكي في ١١ اجلاري فيما 

ستكون اجلولة الثانية في ١٨ اجلاري.

محمد الزنكي

كاظمة يهزم «سلة» القادسية

«الطاولة النسائية» 
تنطلق األسبوع املقبل

هادي العنزي 

تنطلق البطولة التنشيطية 
املفتوحة لفردي السيدات لكرة 
الطاولة األسبوع املقبل خالل 
الفترة من ٩ -١١ ديســمبر 
اجلاري على صالة نادي سلوى 
الصباح، ومبشاركة ٤ أندية 
هي: العربي، سلوى الصباح، 
فتيات العيون، والفتاة. وأكدت 
اللجنة النسائية في  رئيسة 
احتاد كرة الطاولة خالدة العلي 
أن الباب مفتوح لتسجيل أي 

العبة كرة طاولة ترغب باملشاركة عبر الرابط االلكتروني املتوافر 
في احلساب الرسمي لالحتاد بـ «تويتر» أو باحلضور شخصيا 
ملقر االحتاد في اللجنة األوملبية الكويتية حتى ٤ ديسمبر، مضيفة 
ان ١١ العبة قمن بتسجيل مشاركتهن الفردية املباشرة بالبطولة، 

باإلضافة إلى ٢٠ العبة من األندية األربعة.
وذكرت العلي أن مجلس إدارة احتاد كرة الطاولة برئاسة علي 
الدبوس أقر في اجتماعه األخير التعاقد مع املدرب البيالروسي 
ميشكو أندريا لتدريب منتخب للسيدات، مشيرة الى أن املوسم 
احلالي سيشهد عدة بطوالت لكرة الطاولة النسائية، وشكرت رئيسة 
مجلس إدارة نادي ســلوى الصباح الشيخة نعيمة األحمد على 
تعاونها وحرصها على إجناح البطولة، واللجنة األوملبية الكويتية 

ممثلة بلجنة رياضة املرأة برئاسة فاطمة حيات.

خالدة العلي

صراع جديد بني العربي وكاظمة 
(املركز اإلعالمي للعربي)

«الكرة» يناقش وضع األزرق مع «الثالثية» اليوم
مبارك اخلالدي

علمت «األنبــاء» ان اجتماعا مهما ســيعقد اليوم بني 
اللجنة الثالثية وممثلي احتاد كرة القدم لبحث استثناء 
منتخبنا الوطني من االجراءات الصحية املفروضة حاليا 
إثــر تداعيات ڤيــروس كورونا، والتي مــن ابرزها فترة 
احلجر الصحي ملدة ١٤ يوما (للمغادرين او القادمني الى 

الكويــت) متهيدا النطالق برنامج اعــداد «األزرق» الذي 
يستعد خلوض التصفيات اآلسيوية املشتركة واملؤهلة 

لكأس آسيا ٢٠٢٣ وكأس العالم ٢٠٢٠.
مــن جانب آخر، علمت «األنباء» ان احتاد الكرة تلقى 
رسائل مطمئنة من املسؤولني عبر اللجنة االوملبية الكويتية 
للحصول على االستثناء املطلوب وقوفا الى جانب املنتخب 

الوطني في هذه املرحلة.
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«شمة» و«أشهم» يحصدان كأسي «خالد يوسف املرزوق» و«األنباء»

يعقوب العوضي

فاز اجلواد هال شمة التابع إلسطبل دسمان بقيادة الفارس علي الفرماوي 
بلقب كأس شركة باب الكويت للصحافة «األنباء»، التي أقيمت منافساتها مساء 
أول من أمس على ميادين نادي الصيد والفروسية، فيما جاء اجلواد رواعب 
لنفس االسطبل باملركز الثاني، كما حل اجلواد صفوان والتابع إلسطبل خالد 
حجيالن باملركز الثالث، كما فاز اجلواد أشهم إلسطبل النشاما بقيادة الفارس 
بــكأس ورثة املغفور له بإذن اهللا العم خالد يوســف املرزوق، وجاء اجلواد 
شعوري التابع إلسطبل الصفار باملركز الثاني، فيما حل اجلواد منبع الطيب 
في املركز الثالث.  وعقب املنافســات قام رئيس الهيئة العليا لســباق اخليل 
وأمني ســر نادي الصيد والفروسية الشــيخ صباح الناصر ومدير العالقات 
العامة حمدان املطيري مبراسم التتويج وتسليم كأس «األنباء» إلى الفارس 
علي الفرماوي وكأس ورثة املغفور له بإذن اهللا العم خالد يوســف املرزوق 

الى الشيخ علي احلمود مالك اسطبل النشاما.
وبهذه املناسبة، أكد الشيخ علي احلمود أن املنافسات كانت على أوجها، وأن 
جميع العاملني في السباق يستحقون الثناء واجلهد، مضيفا: «لقد متكنا من 

حتقيق اللقب بعد جهود كبيرة ونسعى دوما للوصول إلى األفضل وحتقيق 
البطوالت املختلفة». 

وتابــع احلمود: «أبــارك للمتوجني، وأمتنى حظا أوفر للبقية، كما أشــكر 
جريــدة «األنباء» على رعايتها للبطولة والشــكر موصول لورثة املغفور له 
بإذن اهللا العم خالد يوســف املرزوق»، مشــيدا بالدعم املســتمر املقدم منهما 

لنادي الصيد والفروسية. 
من جانبه، أشــاد مديــر العالقات العامــة حمدان املطيري باملنافســات 
واملشــاركات الكبيرة من مختلف االســطبالت وأندية الفروسية، كما أثنى 
على الدعم املقدم من جريدة «األنباء» وورثة املغفور له بإذن اهللا العم خالد 
يوســف املرزوق، مضيفا: «ليس بغريب على «األنبــاء» وورثة املغفور له 
بإذن اهللا العم خالد يوسف املرزوق» الدعم املستمر لرياضة الفروسية التي 
تشهد اقباال كبيرا من اجلميع حيث إنهم مستمرون في دعمنا منذ أكثر من 
٣٩ عاما، لذا فكل الشــكر والثناء علــى كل اجلهود املبذولة واملقدمة لرعاية 
مســابقاتنا، فهما ركيزة أساســية في تطور اللعبــة ككل»، واختتم بتهنئة 
الفائزين وتوجيه الشــكر الى الشيخ صباح الناصر وجلميع من ساهم في 

النهوض باللعبة وجناحها.

(قاسم باشا)الشيخ صباح الناصر يسلم كأس املرحوم بإذن اهللا العم خالد يوسف املرزوق إلى الشيخ علي احلمود مالك اسطبل «النشاما»  تسليم كأس «األنباء» إلسطبل دسمان 

الشيخ صباح الناصر متابعا األشواط من املنصة

ملشاهدة الڤيديوكأسا املغفور له بإذن اهللا العم خالد يوسف املرزوق و«األنباء»

هاميلتون يغيب عن جائزة الصخير الكبرى

باخ يحافظ على رئاسة «األوملبية الدولية» 

الدولي للســيارات إن لويس  قال االحتاد 
هاميلتون سائق مرسيدس سيغيب عن جائزة 
الصخير الكبرى في سباقات «فورموال ١» بعد 

إصابته بـ «كوفيد-١٩».
وأضاف االحتاد الدولي أن السائق البريطاني، 

الذي حسم لقبه السابع في بطولة العالم الشهر 
املاضي، يعزل نفسه وفقا لإلرشادات الصحية 

في البحرين.
وقال فريق مرسيدس: «هاميلتون على ما 

يرام باستثناء بعض األعراض البسيطة».

ستكون طريق األملاني توماس باخ سالكة 
نحو واليــة ثانية على رأس اللجنة األوملبية 
الدولية، بعد ترشحه مبفرده، بحسب ما أعلنت 

اللجنة أمس عقب إغالق باب الترشح.
ومن املتوقع أن تصادق اجلمعية العمومية 
املقررة في أثينا بني ١٠ و١٢ مارس املقبل على 
والية مدتها أربع ســنوات للمحامي والبطل 

األوملبي الســابق البالغ ٦٦ عاما، والذي تبوأ 
منصبه عام ٢٠١٣. وستكون هذه الوالية الثانية 
واألخيرة لباخ، وفقا لقوانني اللجنة األوملبية 
الدولية، إذ انتخب لثماني ســنوات من قبل 
١٠٤ أعضاء في املنظمة باالقتراع الســري، 
وال ميكن إعادة انتخابه إال مرة واحدة لوالية 

مخفضة إلى أربع سنوات.

فوالم يبعد ليستر سيتي عن الصدارة

فرط ليستر سيتي بفرصة اللحاق بتوتنهام 
وليڤربول إلى الصدارة، وذلك بتلقيه هزميته 
األولــى على أرضه ضد فــوالم في جميع 
املسابقات منذ ٢٠٠٤، بسقوطه ١-٢ في املرحلة 
العاشرة من الدوري اإلجنليزي لكرة القدم. 
سجل هدفي فوالم كل من أدميوال لووكمان 
(٣٠) وإيفان كافاييرو من ضربة جزاء (٣٨)، 
فيما أحرز هدف «الثعالب» اليتيم العبه هارفي 
بارنس (٨٦). ويحتل توتنهام وليڤربول صدارة 
الترتيب بالتساوي برصيد ٢١ نقطة، متقدمني 

على تشلسي (١٩) وليستر (١٨).
وكان ليستر سيخسر املركز الرابع بفارق 
األهداف عن أستون ڤيال لو جنح األخير في 
حتقيق فوزه الرابع من أصل أربع مباريات 
له في الدوري حتى اآلن خارج أرضه، لكن 
عقدته استمرت في أرض وست هام، حتى بعد 
أن انتقل األخير من «أبتون بارك» الى «لندن 
ستاديوم»، وذلك بخسارته ١-٢ بهدفني سجال 
في الثواني األولى من الشوطني األول والثاني 
عبــر اإليطالي أجنيلو أوغبونا (٢) وجارود 
بوين (٤٦)، مقابل هدف جلاك غريليش (٢٥).
من جهــة اخرى، فاز إيبار على مضيفه 

ريال بيتيس ٢-٠ في املرحلة احلادية عشر 
من الدوري اإلسباني.

وتقدم الياباني يوشينوري موتو بهدف 
إليبار في الدقيقة ٤٩، ثم أضاف األرجنتيني 
ايستيبان بورخوس الهدف الثاني من ضربة 
جزاء في الدقيقة ٥٤. ويرفع هذا الفوز رصيد 
إيبار إلى ١٣ نقطة في املركز الثاني عشــر، 
وتوقــف رصيد بيتيس عنــد ١٢ نقطة في 

املركز اخلامس عشر.
إيطاليا

تزايدت معاناة تورينو في املوسم احلالي 
من الــدوري اإليطالي بتعادلــه مع ضيفه 
ســامبدوريا ٢-٢ في املرحلة التاسعة التي 
شهدت فوز بارما على مضيفه جنوى ٢-١.  
وحصد تورينو نقطة واحدة رفعت رصيده 
إلى ست نقاط في املركز الثالث من القاع مقابل 
١١ نقطة لسامبدوريا في املركز احلادي عشر. 
وتعادل تورينو للمرة الثالثة هذا املوسم مقابل 
انتصار وحيــد وخمس هزائم، فيما تعادل 
ســامبدوريا مرتني مقابل ثالثة انتصارات 

وأربع هزائم.

«اليونايتد» يتسلح بكاڤاني أمام باريس
قمة بني دورمتوند والتسيو.. وبرشلونة ويوڤنتوس يواجهان فيرينسفاروش ودينامو كييڤ في دوري األبطال اليوم

حتمل اجلولة اخلامسة قبل األخيرة من دور 
املجموعات ملسابقة دوري أبطال أوروبا نكهة 
خاصة، إذ جتمع املهاجم الدولي األوروغوياني 
إدينسون كاڤاني بفريقه السابق حني يحل 
باريس سان جرمان الفرنسي ضيفا على 
مان يونايتد اإلجنليزي، فيما ســيكون 
ملعب «ســيغنال أيدونا بارك» مسرحا 
للقــاء مرتقب حاســم بني بوروســيا 
دورمتوند األملاني والتسيو اإليطالي.
على ملعب «أولدترافود» وضمن 
منافسات املجموعة الثامنة، يتواجه 
كاڤانــي مع الفريق الــذي دافع عن 
ألوانــه منذ ٢٠١٣ وتوج معه بلقب 
الدوري احمللي ست مرات والكأس 
أربــع مرات وكأس الرابطة ســت 
مرات وأصبــح هدافه التاريخي، 
وذلك في مبــاراة مهمة للفريقني 
اللذين لم يضمنا حتى اآلن بطاقة 
العبور إلى ثمن النهائي. ويتصدر 
يونايتد ترتيب املجموعة بتســع 
نقاط، وبفارق ثالث عن كل من سان 
جرمان واليبزيغ األملاني الذي يحل بدوره ضيفا 

على باشاك شهير التركي األخير (٣ نقاط).
مواجهة مرتقبة 

وعلى ملعب «سيغنال إيدونا بارك» وضمن 
املجموعــة السادســة، يتواجــه دورمتوند مع 
ضيفــه التســيو باحثا عن حتقيق ثــأره بعد 

خســارة الذهاب ١-٣، وضمان تأهله إلى ثمن 
النهائي مبا أنه يتصدر بفارق نقطة عن الفريق 
اإليطالي و٥ عــن كلوب بروج البلجيكي الذي 
يســتضيف زينيت سان بطرسبورغ الروسي 
(نقطة واحدة). وتشكل املباراة مواجهة مثيرة 
بني تشيرو إميوبيلي الذي سبق له أن دافع عن 
ألــوان دورمتوند، والنرويجــي إرلينغ هاالند 

اللذين سجال في لقاء الذهاب.
ويتصدر النرويجي البالغ ٢٠ عاما ترتيب 
هدافي املسابقة بستة أهداف بعد تسجيله ثنائية 
في اجلولة الســابقة ضد بــروج (٣-٠)، على 
غرار إميوبيلي (٣٠ عاما) ضد زينيت (٣-١).

وبعد أن حسمت بطاقتا املجموعة اخلامسة 
يحل تشلســي اإلجنليزي ضيفا على إشبيلية 
اإلسباني في مواجهة ستحدد على األرجح هوية 
املتصدر مبا أنهما متعادالن بالنقاط بعشر لكل 
منهما مقابل نقطة لكل من كراسنودار وضيفه 
رين الفرنسي. وعلى غرار املجموعة اخلامسة، 
يســعى برشلونة اإلسباني الى فوزه اخلامس 
تواليا وضمان صدارته للسابعة حني يحل ضيفا 
على فيرينسفاروش املجري مبعنويات مرتفعة 
بعد فوزه مبباراتيه األخيرتني ٤-٠ على دينامو 
كييڤ األوكراني في دوري األبطال وأوساسونا 
في الدوري احمللي. وبدوره، يتواجه يوڤنتوس، 
الضامن أيضا لتأهله، مع ضيفه دينامو كييڤ 
وهو متخلف بفارق ثالث نقاط عن برشــلونة 
الذي ســيكون خصم «بيانكونيــري» الثالثاء 

املقبل في «كامب نو».

فرابار تدخل التاريخ

دورمتوند يفتقد مونييه

ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تدير مباراة 
في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال عندما يستضيف 

يوڤنتوس منافسه دينامو كييڤ اليوم.
وأصبحت فرابار، التي ستكمل ٣٧ عاما الشهر املقبل، أول 
امرأة تدير مباراة بارزة في مسابقة تابعة لالحتاد األوروبي 
(اليويفا) حني أدارت مواجهة ليڤربول وتشلسي في كأس 
السوبر في اسطنبول العام املاضي. كما أدارت نهائي كأس 
العالم للسيدات ٢٠١٩ بني الواليات املتحدة وهولندا وأصبحت 
أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة األولى الفرنسي 
حني لعب أميان أمام ستراسبورغ في أبريل العام املاضي. 
وأدارت أول مبــاراة لها في الدوري األوروبي في أكتوبر 

حني استضاف ليستر سيتي منافسه زوريا لوهانسك.

بات من املؤكد غيــاب املدافع البلجيكي توماس مونييه عن مواجهة فريقه بوروســيا 
دورمتوند األملاني أمام التسيو اإليطالي في دوري أبطال أوروبا، واملقرر لها اليوم، في 

الوقت الذي حتوم فيه الشكوك حول اثنني آخرين من الالعبني.
وتعرض الدولي البلجيكي مونييه (٢٩ عاما) لإلصابة في ساقه، خالل املباراة التي خسرها 

فريقه يوم السبت املاضي أمام كولن ١-٢ في الدوري األملاني (بوندسليغا).
ويخوض الثنائي إميري كان ورافائيل غويريرو سباقا ضد الزمن من أجل تأكيد جاهزيتهما.
وقال املدير الفني للفريق لوسيان فافر: «لقد تعرض كان لضربة في كاحله، من الصعب 

القول إن بإمكانه املشاركة».
ويتعافى غويريرو من إصابة عضلية سابقة، وحتى اآلن مازال يتدرب منفردا.

 مباريات اليوم بتوقيت الكويت 
دوري أبطال أوروبا (املرحلة اخلامسة)

٨:٥٥beIN sports HD٢كراسنودار – رين
٨:٥٥beIN sports HD١باشاكشهير - اليبزيغ
١١beIN sports HD٢إشبيلية - تشلسي
١١beIN sports HD٥دورمتوند - التسيو

١١beIN sports HD٦بروج - زينيت
١١beIN sports HD٣فيرينسفاروش - برشلونة
١١beIN sports HD٤يوڤنتوس - دينامو كييڤ

١١beIN sports HD١مان يونايتد - باريس



أول صحيفة يومية سياسية شاملة

 ISO تحصل على شهادتي الــ 
(لخدمة العمالء وإدارة الجودة(

للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

أبعد من الكلمات
«أحارب ألجل ٧٤ مليون انتخبوني. رقم لم 

يحصده رئيس قبلي».

الرئيس األميركي ترامب، يؤكد  ٭ 
أنه ال يحارب مــن أجل مصلحته 

الشخصية.

«الفقراء سيزدادون ٤٩٠ مليونا بسبب كورونا»

مراســلة  ماســلن،  ســارة  ٭ 
اإليكونوميســت، عن تقرير لألمم 

املتحدة.

«كان يتوقع انهيار أسواق األسهم حال انتخاب 
بايدن».

٭ مــات إيجــان، كبيــر احملللني 
االقتصاديني في ســي ان ان، عن 

خطأ توقعات ترامب.

«ربع البريطانيين ال يغسلون أيديهم عقب 
العطس فيها»

٭ لوسي برمبل، الصحافية البريطانية 
تنشر نتائج دراسة بصحيفة ذا صن.

٥:٠١الفجر
٦:٢٥الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب
٦:١١العشاء

العظمى: ٢٢
الصغرى: ١٠

أعلى مد: ٠٢:٢٠ م
أدنى جزر: ٠٧:٢٩ ص ـ ٠٧:١٠ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

سميرة سالم عبدالسيد، أرملة جاسم محمد أحمد النجادة: 
٦٥ عاما ـ ت: ٩٧٨٢٨٧٨٧ ـ ٩٠٠٢٠٠٤٨ ـ شيعت.

عبداجلليل شاوي عبداهللا القالف: ٧٨ عاما ـ ت: ٩٩١٦١١١٠ 
ـ شيع.

بدرية حمد السويدي، أرملة عبداهللا احلسيني: ٧٧ عاما ـ 
ت: ٩٩٨٩٠٧٧٢ ـ ٩٩٦١٤٨٨٣ ـ ٩٧٩١٦٧٢١ ـ شيعت.

فوقية حسني عبداهللا، أرملة عبداهللا عبدالعزيز الربيع: ٨٦ 
عاماـ  ت: ٩٩٠٣٠٤٦٢ـ  ٩٩٧٧٠٥٠٧ـ  ٥٥٧٧٠٥٠٧ـ  شيعت.

عباس عيسى عبدالعزيز عيسى القطان: ٧٦ عاماـ  ت: ٩٩٠٨٣٩٩٣ 
ـ شيع.

مرفت صالح محمود ســليمان، أرملة عبداهللا محمد فوالد 
الكندري: ٦٧ عاماـ  ت: ٦٠٠٧٧٧١٤ـ  ٩٧٦٣٣٥٩٩ـ  شيعت.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

األمنية

آراء
18

15

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

دراسة: «كورونا» يؤدي 
إلى سقوط أسنان املريض.

السماح للعمالة املنزلية 
بالعودة إلى البالد بدءًا 

من اإلثنني املقبل.

   ماذا يخبئ لنا هذا   
        الڤيروس بعد؟!

  استانسوا.

alanbanewsalanba_news_kwalanbaa.newspaper

تابعونا وتواصلوا معنا

بينما كان باحثون يؤكدون انه، وان 
كان ڤيتامني «د» ليس عالجا ســحريا 
ضد «كوفيدـ  ١٩»، فإنه مفيد في تفادي 
أخطر حاالت االصابة وحتى في تفادي 
االصابة، خرج باحثون برازيليون بنتائج 
تدحض ذلك وتؤكد ان فعاليته ضعيفة 

في التقليل من العدوى والوفيات.
وذكــرت صحيفة «ديلــي ميل» 
ان باحثني في جامعة ســاوباولو في 
البرازيل اعطــوا نصف مجموعة من 
املرضــى بكوفيد جرعة وريدية عالية 
(عيار ٢٠٠٫٠٠٠) من ڤيتامني «د» واعطوا 
النصف اآلخر جرعــة وهمية، وتبني 
للباحثني ان فرص البقاء على قيد احلياة 
أو املكوث في املستشفى ملدة أقصر أو 
عدم احلاجــة الى جهاز تنفس لم تكن 
أفضل لــدى النصف األول من فرص 
النصف الثانــي الذي لم يحصل على 
الڤيتامني. ولكن الصحيفة الحظت ان 
التجربة لم تشــمل امكان الوقاية من 

الڤيتامني  أو جدوى  بالعدوى  االصابة 
في احلاالت املعتدلة اخلطورة.

وتناقض نتائــج البحث البرازيلي 
نتائج معظم الدراســات األخرى التي 
وجدت ان الڤيتامــني ميكن ان يلعب 
دورا فــي عالج احلاالت اخلطيرة من 
العدوى. ففي الواليات املتحدة، كشفت 
الدراسات عن ان الكثير من الفئات التي 
يحتمل انها مصابة بعوز في ڤيتامني 
«د» هي األكثر عرضة لإلصابة بأعراض 
حادة جراء ڤيروس كورونا مثل املسنني 
والبدينني وامللونني. ومن املعروف ان 
ڤيتامني «د» يلعب دورا كبيرا في قوة 
النظام املناعي ومقاومة االلتهابات، األمر 
الذي يجعله عنصرا مهما في مقاومة 
اجلســم لڤيروس كورونا، وهذا بحد 
ذاته كاف للتشجيع على احلصول على 
قدر كاف من الڤيتامني سواء عن طريق 
التعرض أكثر ألشعة الشمس أو تناول 

املتممات واألغذية املناسبة.

جورج كلوني يقص شعره 
مباكينة حالقة من الثمانينيات

انتشار كبير لصورة «كورونية» 
متزج الوحدة مع اإلنسانية

واشنطن - أ.ف.پ: جنح جورج كلوني في اإلبقاء على 
تســريحة شــعره املفضلة رغم إغالق صالونــات احلالقة 
خــالل تدابير اإلغالق ملكافحة وباء كوفيد-١٩، إذ إن النجم 
الهوليوودي يقص شــعره الشــائب بنفسه بواسطة جهاز 

يعود إلى الثمانينات هو كناية عن آلة حالقة شفاطة.
وقد كشف املمثل األميركي البالغ ٥٩ عاما عن سره هذا 
األحــد خالل مقابلة مع قناة «ســي بــي اس»، قائال: «أقص 
شعري بنفسي منذ اخلامسة والعشرين من العمر. وشعري 

كالقش يسهل قصه وال مجال للخطأ».
وأضاف كلوني مبتسما، أنه استثمر منذ زمن بعيد في 
جهاز «فلووبي» وهي آلة جلز الشعر مرفقة بشفاطة حققت 
رواجا واســعا في الثمانينيات عبــر املبيعات التلفزيونية 
في الواليات املتحدة. وصرح جنم مسلســل «إي آر» سابقا 
للصحافيــة التي بدا عليها التعجــب قائال: «مازلت أحتفظ 

باجلهاز وال يستغرقني قص شعري أكثر من دقيقتني».
وأجــرى املمثل هذه املقابلة في إطار احلملة الترويجية 
لفيلمــه اجلديد «ذي ميدنايت ســكاي». وغرد طاقم إنتاج 
الفيلم معلقا على تصريحات كلوني: «ال ميكننا ال أن نؤكد 
وال أن ننفي استخدام جهاز فلووبي في موقع التصوير».

هيوسنت (الواليات املتحدة)ـ  أ.ف.پ: حققت صورة 
تظهر طبيبا يرتدي بزة واقية من كوفيد-١٩ وهو يحضن 
مريضا مســنا في يوم عيد الشكر، انتشارا كبيرا عبر 
اإلنترنت وباتت رمزا ملشاعر اليأس لدى ضحايا الوباء 

واإلنسانية لدى أفراد الطواقم العالجية.
وقد التقطت الصورة اخلميس في يوم عيد الشكر 
الذي جتتمع فيه العائالت األميركية، داخل مستشفى 
يونايتد ميموريال في هيوســنت بوالية تكساس، على 

يد مصور في وكالة «غيتي».
وروى الطبيب جوزف فارون رئيس قســم العناية 
املركزة في املستشــفى، لقناة «ســي أن أن»، «كنت في 
وحدة كوفيد ورأيت هذا املريض املسن خارج سريره 

يحاول املغادرة، لقد كان يبكي».
وأضاف الطبيب «اقتربت منه وسألته عن سبب البكاء، 
فأجابني «أريــد أن أكون مع زوجتي». عندها عانقته. 
لقد بكى قليال لكن وضعه حتسن وتوقف عن البكاء».
ولفت فارون إلى أنــه لم يكن يعلم بوجود مصور 
يخلد هذا املشهد، مشيرا إلى أنه شعر بـ«األسف» جتاه 

املريض وكان «حزينا للغاية مثله».
وأوضح الطبيب أن العمل في وحدة معاجلة مرضى 
كوفيد-١٩ في املستشــفى «شاق»، خصوصا للمرضى 
املسنني الذين يشعرون بالوحدة، متحدثا عن محاولة 
بعض املرضى الهرب ألنهم «كانوا يشــعرون بالعزلة 

ويرغبون في املغادرة».
وأشار فارون إلى أن وضع املريض الصحي حتسن 
كثيــرا وبات بإمكانــه اخلروج من املستشــفى قبل 

نهاية األسبوع.

الطبيب جوزف فارون حلظة مواساته مريض «كورونا» املسن

طاٍه آلي يحّضر الطعام ويقدمه للتالميذ الصينيني
شــنغهاي - (رويترز): تســتخدم مدرسة في مدينة 
شنغهاي الصينية إنسانا آليا بلون أصفر فاقع لتحضير 
األطباق وتقدميها في املقصف في محاولة لتحسني سالمة 
الغذاء في الوقت الذي تكافح فيه الصني للســيطرة على 
تفشي ڤيروس كورونا. وبدأت مدرسة مينهانغ الثانوية 
التجريبية، التي يتراوح أعمار تالميذها بني ١١ و١٣ عاما، 
استخدام الروبوت في أكتوبر بعد فترة قصيرة من افتتاح 

املدرسة، األمر الذي أدى إلى االستغناء عن الطهاة.
ويســتخدم الروبوت الذي يبلغ طوله ٣ أمتار تقريبا 
ذراعه ليلتقط األطباق الفردية املعدة ســلفا مثل البيض 
املطهــو على البخار وأجنحة الدجاج املقلية ويضعها في 

جهاز مايكروويف ضخم لتسخينها قبل فترة الغداء.
ومع قدوم التالميذ إلى املقصف يضع الروبوت الطعام 
على صوان تتحرك على سير ناقل حتى يتسنى للتالميذ 
التقاطها. وقال نائب رئيس املدرســة سونغ وينغي «كل 
شيء سار على ما يرام ألن اآللة تضمن سالمة الطعام دون 
أن يلمسها البشر كما أن مذاق األطباق أفضل اآلن»، مضيفا 
أن الروبــوت عادة ما يكون أفضل من البشــر في حتديد 

(رويتزر)كمية التوابل التي يجب استخدامها مثل امللح والفلفل. الروبوت يبلغ طوله ثالثة أمتار تقريبا 

هل ينبغي تناول ڤيتامني «د» ملقاومة «كورونا»؟
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