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ً إداريو «كيا املطوع» قبل الكشف عن «سورينتو» اجلديدة كليا

إدارة بنك اخلليج مع ممثلي «التجارة» و«إرنست آند يونغ» 
خالل اإلعالن عن الفائز بجائزة «الدانة» الكبرى   

م.أسامة الدعيج

عبداللطيف غازي

موديالت «كيا» اجلديدة ٢٠٢١ ُتدهش 
احلضور في «مول ٣٦٠»  

«اخلليج» يتّوج طالل العجمي بـ ١٫٥ مليون دينار.. 
جائزة «الدانة» الكبرى

«S&P» تؤكد التصنيف السيادي للكويت 
عند «- AA» مع نظرة مستقبلية سلبية.. وحتّذر: 

اإلصالح في الكويت بطيء ومعّقد.. وقد نخّفض 
التصنيف باألشهر من ٦ إلى ١٢ املقبلة

م.أسامة الدعيج 
لـ «األنباء»:  

قانون املناقصات 
مينح األفضلية 

للمنتج احمللي

عازف الكالرنيت 
الكفيف عبداللطيف 

غازي لـ«األنباء»:
املوسيقى مرآة 

لثقافات الشعوب.. 
وال مستحيل 

مع اإلرادة

ترّقب لقبول استقالة احلكومة وانتهاء االستجواب
مرمي بندق

تترقب األنظار اإلعالن رسميا عن 
قبول اســتقالة سمو رئيس الوزراء 
والوزراء، قبل  جلســة مجلس األمة 

الثالثاء واملدرج عليها االســتجواب 
املقدم لسمو الشــيخ صباح اخلالد، 
حتــى ينتهــي االســتجواب. هــذا، 
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
ان احلكومة ملتزمة بالقانون بشأن 

إعادة تسعير اخلدمات والرسوم والتي 
لن تتم بقرارات وزارية، مشددة على 
أن  معظم رســوم اخلدمات والسلع 
حتتــاج الى تعديل القوانني املعمول 
بها، وهي خطوة غير ممكنة حاليا.

وذكــرت املصادر انــه حان موعد 
تطبيــق الضريبة االنتقائية التي مت 
تأجيلها إلى العام احلالي بعد موافقة 
الكويت ضمــن دول «التعاون» على 
اإلطــار العام للضريبة، كاشــفة عن 

ان احلكومة لن تستطيع تطبيقها إال 
بعد موافقة مجلس األمة. واستبعدت 
املصادر إقرار قانون الضريبة املضافة 
على السلع، حيث انه لم تتم املوافقة 

على تشريع الضريبة. 

ال إقرار لضريبتي القيمة املضافة و االنتقائية إال بعد موافقة مجلس األمة.. واحلكومة ملتزمة بعدم إصدار قرارات وزارية إلعادة تسعير اخلدمات والرسوم

وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام خالل إجراء قرعة ضباط االختصاص          (أحمد علي)
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ال ضم لهيئة القرآن 
مع «األوقاف»

أسامة أبوالسعود

كشفت مصادر خاصة، أن 
وزير الشؤون وزير األوقاف 
عيســى الكندري أكد دعمه 
الكامــل لعمل هيئة  القرآن 
وفق القانون الذي أنشئت 
من أجله وممارســة دورها 
على أكمل وجه. وأكدت أن 
الوزيــر حث علــى طباعة 
املزيد من املصاحف وأبدى 
إعجابــه الكبيــر مبصحف 

الهيئة.
وأوضحــت املصادر أن 
«هيئة القرآن بصدد تسلم 
٢٠٠ ألف نسخة من الطبعة 
اجلديدة للمصحف الشريف 
خــالل مارس املقبل، والتي 
طبعــت جميعهــا داخــل 

الكويت».

عواصــم - وكاالت: كل األنظــار تتجه 
صوب واشنطن يوم األربعاء الكبير، حيث 
ستجري مراسم تنصيب الرئيس األميركي 
الـ٤٦ جو بايدن، وســط مخاوف من تكرار 
سيناريو اقتحام الكونغرس، مع تزايد األدلة 
التي تثير الشكوك حول «عفوية» الهجوم. 
ويسود الترقب لرد الفعل األخير للرئيس 
املنتهية واليته دونالد ترامب الذي يرفض 
مغادرة العاصمة بصفة رئيس سابق، لذلك 
سيســتقل فجر يــوم التنصيب، املروحية 
الرئاســية من حدائق البيــت االبيض إلى 
قاعدة أندروز العســكرية فــي (ميريالند) 
ليقــوم من هناك برحلته األخيرة على منت 
طائرة الرئاسة، إلى فلوريدا ومقره األخير 
في ماراالغو؛ ليكون بذلك أول رئيس يقاطع 

حفل تنصيب خلفه منذ ١٥٠ عاما. 
وفــي األثناء، تغيرت مالمح واشــنطن 
التــي أصبحــت أشــبه مبعســكر محصن 
وتتواصل االستعدادات ملراسم أداء بايدن 

اليمني، وأغلقت املعالم الشــهيرة، وأقيمت 
نقاط تفتيش وسط املدينة، حيث يخشى 
مســؤولون أن يكــون الفشــل فــي حماية 
الكونغرس في املرة السابقة شجع العديد 
من «املتمردين» على القيام بهجمات جديدة. 
ويواصل فريق بايدن يوميا متابعة التفاصيل 
بدقة. وستؤدي ليدي غاغا التي يصفها بايدن 
بأنهــا «صديقة عظيمة» النشــيد الوطني 
األميركي. وسيقتصر احلضور على املدعوين 
رســميا. من جهتها، دعت نانسي بيلوسي 
رئيســة مجلس النــواب إلــى مقاضاة أي 
مشــرع ســاعد مؤيدي ترامب في الهجوم. 
واتهمت النائبة الدميوقراطية ميكي شيريل 
بعض النواب اجلمهوريني مبساعدة مؤيدي 
ترامب في االقتحام، وأشارت تقارير الى ان 
بعض املهاجمني كانوا يعرفون دهاليز املبنى 
رغم تعقيداته، ولفت مسؤول امني الى ان 
املعتدين كانوا من داخل مبنى الكونغرس 

وخارجه. 

شقق املرأة متأخرة في مدينة صباح األحمد السكنية
عادل الشنان 

أكد التقرير الشهري للهيئة العامة 
للرعاية السكنية، أن اإلجناز مبشروع 
إنشاء وصيانة ٤٠ عمارة من السكن 
العمودي، والتي توفر ٧٢٠ شقة، وأعمال 
اخلدمات اخلاصة بجميع العمارات في 
الضاحية االستثمارية مبدينة صباح 
األحمد السكنية بلغت نسبته ٧٠٫١٪ 

فعليا، ما يعني وجود نســبة تأخير 
باملشروع تقارب ٧٪. ويعتبر املشروع 
أحد مشــاريع الرعاية السكنية الذي 
ســيخدم املرأة الكويتيــة وقضيتها 
اإلســكانية مبختلف فئاتها.  وتبلغ 
قيمة العقد اخلاص باملشــروع قرابة

٧٥ مليون دينار. وكشف التقرير عن 
بلوغ نسبة مشــروع انشاء وإجناز 
الســكن  وصيانــة ٢٠ عمــارة مــن 

العمودي حتوي ٣٩٠ شقة بالضاحية 
االســتثمارية ضمن مشــروع مدينة 
صباح األحمد السكنية ٥٩٫٧٪، ويعتبر 
املشــروع متأخرا جدا، حيث إنه من 
املفترض أن تكون أعمال املشروع قد 
ســلمت بنسبة ١٠٠٪ إال أنها متأخرة 
ومت التمديد للمتعهد حتى نهاية شهر 
مايو املقبل، علما بأن قيمة املشروع 

تصل إلى نحو ٢٥ مليون دينار.

«فايزر٣» تصل اليوم .. وترخيص 
استخدام لقاح استرازينيكا قريباً

عبدالكرمي العبداهللا

تصل اليوم األحد الدفعة الثالثة من لقاح 
فايزر - بيونتك إلى البالد تزامنا مع التدشني 
الفعلي للجرعة الثانية التي تبدأ اليوم أيضا. 
وقالت مصادر صحية لـ «األنباء»، إن الدفعة 
الثالثة ســتغطي أعداد املســجلني في منصة 
التطعيم إلى حني وصول الدفعة الرابعة قريبا 
جدا. وذكرت املصادر أن شركة فايزر أبلغت 
«الصحة» أن جرعات اللقاح ستصل إلى الكويت 
في مواعيدها املجدولــة ولن يحدث فيها أي 
تغيير. وعن لقاح «استرازينيكا» التابع جلامعة 
«أكسفورد»، أوضحت املصادر أن اللجنة الفنية 
املشتركة بني إدارة تسجيل ومراقبة األدوية 
الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم 
وتسجيل اللقاحات والطعوم تدرس ترخيص 
استخدام الطوارئ للقاح قريبا، معتبرة أنه 
أقل كلفة وتخزينه أســهل ليكون بذلك أكثر 
تكيفا مع حمالت التطعيم على نطاق واسع.

«التعليمية» تبحث حسم العام الدراسي اليوم
رشيد الفعم

 متهيدا لوضع خارطة طريق للعام 
الدراسي احلالي وحسما للجدل الدائر، 
جتتمع اللجنة التعليمية البرملانية اليوم 
بحضور وزيــر التربية وزير التعليم 
العالي د.علي املضف أو من ينوب عنه 

وقياديي الــوزارة لوضــع الترتيبات 
اخلاصة بالفصل الدراسي الثاني سواء 
بحسم موضوع ترحيل درجات الطلبة 
من الفصل األول إلى الثاني أو إيجاد آلية 
يتم االتفاق عليها بني اجلانبني إلنهاء 
القضية بشكل مرٍض.  مصدر برملاني قال 
لـ «األنباء»: إن اللجنة ستناقش أيضا 

قرار العودة إلى الدراسة الطبيعية في 
الفصل الثاني وتوقيت اتخاذ مثل هذا 
القرار، وما إذا كانت الوزارة مستعدة 
وجاهزة ملثل هذا األمر. وأشار املصدر 
إلــى أن أعضــاء اللجنــة ســيثيرون 
أيضــا الى أي مدى سيســتمر التعليم 
عــن بعد والتوجيهــات الصحية التي 

تلقتها «التربية» من السلطات الصحية 
حول هذا اجلانب. وشدد املصدر على 
ان اللجنة تسعى جاهدة حلسم القضية 
«إذا كانت الوزارة قد وضعت خططها 
وجاهزة لكل االحتماالت»، وإذا كان سير 
االجتماع متعثرا فسوف نصل الى اتفاق 
مبدئي الستكمال باقي اجلهوزية.  وأكد 

مصدر نيابي ان استياء أولياء األمور 
من قرار ترحيل ٧٠٪ من درجات الطلبة 
إلى الفصل الدراسي الثاني، والذي أثار 
اســتياء احلقل التعليمــي برمته، دفع 
اللجنــة التعليمية إلى طلب مناقشــة 
املوضوع مع الوزارة، «وسنطلب ترحيل 

الدرجات حتى ال يتأثر الطالب».

تناقش مع «التربية» قضية الفصل الثاني و«ترحيل الدرجات» وتوقيت العودة إلى الدراسة الطبيعية وما تلقته من السلطات الصحية حول القضية

«الداخلية»: ال احتياطيني لـ ٣٢٠ خريجًا 
ُقبلوا بنظام القرعة كضباط اختصاص

عبداهللا قنيص

في سابقة تاريخية وبحضور 
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
والوكيل الفريق عصام النهام، مت 
إجــراء أول قرعة لقبــول ضباط 
اختصاص بأكادميية سعد العبداهللا 

للعلوم األمنية. 
وقــال مديــر عــام األكادميية 
اللــواء ناصــر بورســلي انــه مت 
قبول ٣٢٠ طالب ضابط اختصاص 
مــن اخلريجني علــى ان يلتحقوا 
باألكادميية في مارس املقبل، وان 
تكون دراستهم لفصلني يحصلون 
بعدهما على رتبة مالزم وبعد عام 

تتم ترقيتهم إلى رتبة مالزم اول.
وكشف بورسلي عن «أن أي طالب 
اجتاز القرعة سيتم إجراء الفحص 
الطبي له، وإذا تبني أنه غير الئق 
صحيــا ال يكــون له بديــل حتى 
وإن كان هنــاك عدد كبير ممن لم 
يتجاوزوا الفحوصات الطبية، أي 
لن تكون هناك قائمة احتياطية».  
وأشــار الــى ان الفحــص الطبــي 
قبــل إجراء القرعة لعدد كبير من 
املتقدمني الذين بلغــوا ١١٨١ يأخذ 
وقتا طويال، مؤكدا ان املتقدم الذي 
يتجاوز الشــروط الطبية هو من 

سيتم قبوله بشكل نهائي.

عناصر من احلرس الوطني يقيمون حاجزا في احد الطرق املؤدية الى وسط واشنطن                (أ.ف.پ)

بدء استقدام ٥ جنسيات من العمالة املنزلية
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة 
أنه ســيتم البدء في استقدام العمالة 
املنزليــة اجلديدة اعتبــارا من اليوم 
األحــد. وقالت املصــادر إن املواطن 
سيقوم بالتقدمي عبر شركات العمالة 

املنزلية للحصول على تأشيرة الدخول 
من قبــل وزارة الداخلية، ومن بعدها 
ســيقوم بإجراءات التسجيل للحجز 
والفحوصات للعامل املنزلي عبر منصة 
«بالسالمة». وذكرت املصادر انه بناء 
على توصية من اللجنة العليا إلعادة 
تشــغيل الرحالت التجارية من مطار 

الكويت الدولي، فإن هناك ٥ جنسيات 
مسموح لها بالدخول ضمن فئة استقدام 
العمالــة املنزلية وهي: الفلبني والهند 

وسريالنكا والنيبال وبنغالديش. 
وأشارت املصادر الى ان إجراءات 
اســتقدام العمالة املنزلية تختلف من 

دولة ألخرى.

التفاصيل ص ٢٧

ً ترامب يصّر على أن يكون «رئيساً» آلخر حلظة.. وأول رئيس قاطع التنصيب منذ ١٥٠ عاما

واشنطن تستعّد لـ «األربعاء الكبير» ومخاوف من تكرار «اقتحام الكونغرس»

التفاصيل ص ٢٢

محليات

صورة للحوت النافق أثناء رفعه 

رفع احلوت النافق وتسليمه للبلدية 
بعد سحبه من محيط جسر جابر 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص ٣



االحد ١٧ يناير 02٢٠٢١ محليات

روعتنا «الكورونا» في زمنها، ففي كل 
يوم نفقد عزيزا علينا، نودعه عن بعد!

انتشــر خبر وفاة األخ األستاذ محمد 
رشيد العويد (أبو البراء)، وتداول الناشرون 
مآثر هذا الفقيد الــذي كان طبيبا ومعاجلا 
وناصحا ومؤلفا وقاضيا في قضايا إصالح 
ذات البني، فهو الطبيب املختص بهذا األمر 
دون منازع، ذو القلب الناصح التقي واخللق 

الرضي والنفع اجللي.
وهكذا يرحل عزيز جديد في هذا الزمن 
الكوروني مودعا أحبابه، فمن هذا الذي هز 

(امليديا) باألمس خبر وفاته؟
من هو محمد رشيد العويد؟

هو ســوري األصل تخــرج في جامعة 
حلب ١٩٧١ ليسانس في اللغة العربية وآدابها 
ودراســات عليا في جامعة عني شمس في 
مصر ١٩٧٤ ثم الدكتوراه الفخرية في اجلامعة 

الدولية في القاهرة ٢٠١٤.
برز فــي الكويت كمصلح اجتماعي بني 
األزواج وله في اإلعالم الكويتي من صحف 
املقــاالت والبحوث  الكثيــر من  ومجالت 
والدراسات حول قضايا االختالفات الزوجية 
وإصالح ذات البني، وله ايضا مقابالت وبرامج 
موجهة في هذا السياق، فكم من األسر أصلح، 
وكم من الكتب ألّف وخرجت إلى النور وأثرت 

املكتبة العربية االجتماعية.
كان يحمل شخصية متصاحلة مع النفس، 
وكان لبقا كيسا أنيقا أحبه املجتمع الكويتي 
وقربه منه، فكانت له مكانة طيبة بني مختلف 
شــرائح الناس في الكويت لطيب معشره 
وصدقه صالحــا وإصالحا وال نزكي على 

اهللا أحدا.
نعم.. أرثي اليوم أحد أساتذتي الذين تعلمت 
منهم؛ ألنه باختصار أجاد النصح واحلديث، 
فجزاه اهللا خيرا عما قدم خير اجلزاء وأوفاه، 
وعظم األجر ألهله وأجناله وإخوانه وأصحابه 
ومعارفه وأخلف على األمة خيرا بفقده، فنعم 
أبو البراء كان، رحل لينضم إلى من أحبوه 
وأحبهم، مصداقا لقوله تعالى (يا أيتها النفس 
املطمئنة ارجعي إلــى ربك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).

ومضة: رحل من كنــا نحبه، رجل القيم 

واملبادئ واخللق، صاحب القول احلســن 
والفعل احلسن، عرفته وأنا مدير لإلعالم 
بالهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية، وتعاونت 
معــه في «مجلة العامليــة» ليتخصص في 
نصح األســرة واألزواج، واستمر تعاوننا 
في «األنباء» وكثيرا ما نشرت له جديده في 
«األنباء» أو ما كنت أكتبه في صفحة يوم 
السبت بعنوان: «االستراحة» وقد أخذت منه 
موضوعات كاملة ضمنها كتبه ومحاضراته، 
فما بخل علينا بعلم وال نصيحة، أكثر من 
ثالثني عامــا تعاملت معه فوجدت فيه األخ 
والناصح واملوجه الراقي في حديثه وأسلوبه 
ونصحه وأثره، وهو بحق نعم املعلم واملوجه 

والناصح.

آخر الكالم: ما أروعه عندما يتحدث تلفازيا 
أو عبــر األثير أو يخاطبك في محاضرة أو 
ندوة خاصة فــي قضايا إصالح ذات البني 
ومحاولة ترميم العالقات الزوجية أو تربية 
األطفال، وعندما ينصح بخبرته وأدبه اجلم 
وعباراته الرشيقة التي جتبر اخلواطر وترضي 

املشاعر األسرية.

رحلتي معه طويلة وعجيبة  زبدة احلچي: 
أتذكره وأترحم عليه، وهكذا يا أبا البراء مضيت 
الــى اآلخرة في الزمن الكوروني ١٤٤٢هـ - 
املوافق ٢٠٢١م، فما أجمل أن يكون لإلنسان 
هدف نبيل يسعى في حياته ليحققه، وها أنت 
حتصد دعاء كل من عرفك من األسر واألفراد، 
وأنــت تتنقل في اإلعالم من التلفزيون الى 
اإلذاعة ومن املؤمتر الى الندوة واحملاضرة 
واملنتديات لتؤدي دورك االجتماعي والنفسي 

في إصالح ذات البني.
رحمك اهللا أستاذي وموجهي وصديقي 
(أبا البراء) العزيز، طبت حيا وميتا، وال نقول 
إال ما يرضي ربنا (إنا هللا وإنا إليه راجعون).
لقد كنت لي على الدوام نعم املستشــار 

والصاحب واملوجه والناقد واملشجع.
هللا ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده 

مبقدار.. وتسقط دمعات!
ويبقى النبيل نبيــالً في حياته ومماته 

وقد كنت.
..في أمان اهللا.

ومضات

..ورحل «املعالج» 
الزوجي!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

البلدية: البد من آلية متكاملة إلدارة النفايات الصلبة
بداح العنزي

أشــار مدير إدارة البيئة 
في البلدية عدنان سيد دعم 
دراسات ومشــاريع البلدية 
إدارة  منظومــة  لتطويــر 
النفايــات التي تقــع ضمن 
اختصاصها واجلاري تنفيذها 
حاليا أو التي تعكف البلدية 

على تنفيذها مستقبال.
وفــي تقريــر رفعــه إلى 
نائــب املدير العام لشــؤون 
املشــاريع حــول املنظومــة 
مــع  للتعامــل  املتكاملــة 
النفايــات داخل الكويت رداً 
على مالحظات الهيئة العامه 
للبيئــة، وحصلت «األنباء» 
على نســخة منه، دعا سيد 
إلى تذليــل جميع املعوقات 
التي حتــول دون تنفيذها، 
البلديــة  لتتمكــن  وذلــك 
مــن املســاهمة فــي حتقيق 
السياسات واألهداف العامة 
التي تطمح الدولة إليها من 
خالل خطة التنمية السنوية 
وعلى رأسها حتقيق التنمية 
املستدامة وحماية املنظومة 
البيئيــة والصحيــة العامة 

لألفراد.
إفادتكــم  نــود  وقــال: 
التقرير  باملالحظــات علــى 
ضمــن  تدخــل  والتــي 
إدارة شــؤون  اختصاصات 
البيئــة وهــي علــى النحو 

التالي:
أوال: ذكــر أنــواع النفايــات 
وتصنيفها دون ذكر املخلفات 
األسبســتية حيــث تقــوم 
البلدية بتحمل مسؤوليتها 
فيما يتعلق بإدارة املخلفات 
األسبستية وذلك بالتنسيق 
املســتمر مع الهيئــة العامة 
للبيئــة بهــذا الشــأن وذلك 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
رقــم (١١٢١) املتخــذ بتاريخ 
١/٩/٢٠١٤ فــي اجتماعه رقم 
( ٣٨-٢٠١٤/ ٢) واملتضمــن 

التالي:
الــرأي  ٭ (املوافقــة علــى 
إدارة  إليــه  انتهــت  الــذي 

ب- النفايات اإلنشائية غير 
القابلــة للتدوير والتي يتم 
اســتقبالها فــي موقــع ردم 

النفايات اإلنشائية.
ج- الرمال التي يتم استقبالها 
فــي مواقــع ردم النفايــات 
البلديــة الصلبــة ألعمــال 
التغطية اليومية للنفايات.

التنويــه  وعليــه يقتضــي 
بضــرورة تعديــل البيانات 
اخلاصة باجلدول بهذا الشأن.
٭ بالنســبة إلحصائيــات 
كميــات النفايــات وأســماء 
مصانع التدوير في الكويت، 
نود اإلفادة بــأن العديد من 
الشركات الواردة في اجلدول 
نشاطها يقتصر على أعمال 
فرز نوعية معينة من النفايات 
التي لها قيمة اقتصادية ومن 
ثم تصديرهــا للخارج، وال 
تقوم هذه الشركات بأعمال 

التدوير داخل الكويت.
العامــة  الهيئــة  ٭ أوردت 
للبيئة من خالل مشروع مسح 
وإعداد قاعدة بيانات شاملة 
إلدارة النفايات بالكويت، وقد 
حرصــت waste على القيام 
بأعمال مســح جميع أنواع 
النفايات املتولدة في الكويت 
وعرضــت جــدوال يوضــح 
كميــات النفايــات التــي مت 
رصدها خالل عام وتقديرها 
خــالل أعمال املســح والتي 
قــد تبدي بعــض االختالف 
في األرقــام املقدمة من قبل 
البلدية، وبهذا اخلصوص نود 
اإلفادة بأنه لــم يتم حتديد 

الســلبية اخلطيرة للمرادم 
املغلقة. 

وقد قامــت البلدية وحرصًا 
منها على احلد من التأثيرات 
البيئية للموقع على املنازل 
السكنية احمليطة باستمرار 
تشغيل هاتني احملطتني، وذلك 
حلني تأهيل املوقع بالكامل.

٭ بخصوص ما ورد في نهاية 
التقرير من الدروس املستفادة 
النمــاذج اخلليجيــة  مــن 
والتوصيــات - نود اإلفادة 

بهذا اخلصوص بالتالي:
إن مشاريع إدارة النفايات 
إلى  البلدية الصلبة حتتاج 
دعم من الدولة إلجناح هذه 
املشــاريع البيئيــة وضمان 
استمرارها في تقدمي خدماتها 
الدعــم  للمواطنــني، وهــذا 
ميكن أن يكون بشكل مادي 
حيــث تتكفل الدولة بتنفيذ 
هذه املشاريع أو عن طريق 
مشــاركة القطــاع اخلــاص 
بتنفيذهــا طبقــا للقوانــني 
املنظمــة لهذا الشــأن، علما 
بأن تكلفة املشاريع اخلاصة 
مبعاجلة النفايات أو تأهيل 
أراضي مواقع ردم النفايات 
باهظة، كما حتتاج إلى مجهود 
كبير في تنفيذها، لهذا فإنه 
يجب أن يؤخذ باالعتبار أن 
هذه املشــاريع بيئية تهدف 
إلى حماية البيئة وليســت 

مشاريع ربحية للدولة.
هذا وميكن أن يكون الدعم 
بصــورة أخرى عــن طريق 
تطبيــق بعض اإلجــراءات 
واآلليات والتي تشــمل سن 
اللوائح  القوانني وتطبيــق 
التي تضمــن إدارة متكاملة 
للنفايــات، وكذلك تســهيل 
التنسيق بني اجلهات املختلفة 
فــي الدولــة واملتخصصــة 
بــإدارة النفايــات واجلهات 
املعنيــة بطــرح املشــاريع 
والرقابة عليها وذلك التقليل 
الــدورة املســتندية لطــرح 
هذه النوعية من املشــاريع 
وتوفير امليزانيــات الالزمـة 

لتنفيذهــا.

فترة وتاريخ املسح املعمول 
حتى يتم مقارنته بالشــكل 
الصحيح بإحصائيات كميات 
النفايات املرصودة من قبل 

البلدي.
٭ ورد في مكونات النفايات 
املنزلية الصلبة في الكويت 
ومت ذكر املصدر تقرير مسح 
النفايات، وبهذا اخلصوص 
نود اإلفادة بأن نوعية ونسبة 
مكونــات النفايــات الواردة 
في تقريــر الهيئــة مطابقة 
متامــا ملخرجــات الدراســة 
االستشارية ملشروع معاجلة 
النفايات البلدية الصلبة التي 
أجرتها بلديــة الكويت منذ 
سبع ســنوات في عام ٢٠١٣ 
بالتعاون مع هيئة مشروعات 
الشراكة بني القطاعني العام 
واخلــاص، حيــث الحظنــا 
التطابق بني الدراستني على 
الرغــم من الفاصــل الزمني 
الكبير بينهما (حوالي سبع 
سنوات)، علما بأنه خالل هذه 
الفترة حصلت زيادة طردية 
بكميــة ونوعيــة النفايــات 

املتولدة في الكويت.
٭ بشأن مردم القرين ما يلي:

تسلمت البلدية املوقع ملتابعة 
أعمال املعاجلة من قبلها، ومت 
حصر التكاليف املدفوعة من 
قبل البلدية إلعادة معاجلة 
موقع القرين فقط من أصل ١١ 
موقعا مغلقا حتى تاريخه بلغ 
٢٩١٫٤٥٩٠٠٠ د.ك، وإن إعادة 
تأهيل باقي املرادم سيكلف 
خزينة الدولة مبالغ طائلة. 
وبهذا اخلصوص نود اإلفادة 

بالتالي:
- إن مواقــع ردم النفايــات 
املغلقــة والتابعــة للبلدية 
حاليــة هــي ثالثــة مواقــع 
فقط وهي (القرين - جليب 
الشــيوخ - شــمال الدائري 
السابع) وليس كما ذكر ضمن 
التقرير (١١) موقعًا، وعملية 
معاجلة هذه املواقع وإعادة 
تأهيلها (تخصيص ميزانية 
ملشاريع إعادة التأهيل) هو 
حل حتمي للحــد من اآلثار 

أشارت في تقرير رفعه عدنان سيد إلى أن خطة التنمية تتضمن حتقيق التنمية املستدامة وحماية املنظومة البيئية والصحية لألفراد

عدنان سيد

الفتــوى والتشــريع، وذلك 
باختصــاص بلدية الكويت 
والهيئــة العامــة للبيئة كل 
حســب مجــال اختصاصــه 
باإلشراف على وإدارة مردم 
نفايــات االسبســت) حيث 
قامت البلدية بالتنسيق مع 
الهيئة العامة للبيئة بوضع 
خطة عمل إلدارة وتشــغيل 
موقع الشعيبة العامل حاليا 
الســتقبال وردم املخلفــات 
االسبستية بعد أن مت تزويد 
البلدية بكافة االشــتراطات 
املتوافــرة لــدى الهيئة بهذا 
الشــأن، ومت تســليم املوقع 
الكويــت بتاريخ  إلى بلدية 
حاليــا  ويتــم   ١٦/١٠/٢٠١٦
اســتقبال وردم املخلفــات 
االسبستية في املوقع بإشراف 
قطاع املشاريع - إدارة شؤون 
البيئة - مراقبة معاجلة وردم 

النفايات.
٭ ورد أن كميــة النفايــات 
اإلنشائية الناجتة في الكويت 
تقــدر بحوالــي ١٦٫٦٠٠ طن 
بالســنة، نــود إفادتكم بهذا 
الشــأن بأنــه ومــن خــالل 
إحصائيــات البلديــة علــى 
أرض الواقع فقد قدرت كمية 
النفايات اإلنشائية الناجتة 
يوميــة فــي الكويــت وذلك 
حســب متوســط إحصائية 
-٢٠١٥) ســنوات   ٥ آخــر 
٢٠١٩) بـــ (٢٠٫٦٢٧) طنــا / 
اليوم وهي تشمل املخلفات 
اإلنشائية التي يتم استقبالها 
في مصنعي تدوير النفايات 
ردم  وموقــع  اإلنشــائية 
النفايات اإلنشائية، خالفا عن 
الواردة  املخلفات اإلنشائية 
إلى مواقع الــردم األخرى ( 
اجلهراء - جنــوب الدائري 

السابع - ميناء عبداهللا).
النفايــات  كميــات  أن  ٭ 
الواردة مقسمة  اإلنشــائية 

وفقا ملا يلي:
أ- النفايات اإلنشائية القابلة 
للتدوير والتي يتم استقبالها 
في مصنعي تدوير النفايات 

اإلنشائية.

احلوت النافق في محيط جسر الشيخ جابر

رفع احلوت النافق من ميناء الشويخ بعد سحبه من محيط جسر جابر

دارين العلي - كرمي طارق

بذلت اجلهــات املعنية 
الهيئــة العامة  املمثلة في 
للبيئة ومؤسســة املوانئ 
والهيئــة العامــة للزراعة 
والبلدية مع عمليات خفر 
الســواحل جهودا لسحب 
احلوت النافق الذي ظهر في 
منطقة احليشان بالقرب من 
جسر الشيخ جابر األحمد.
املديــر  وقــال مســاعد 
العــام للعمليات في ميناء 
الشويخ الكابنت بدر العنزي 
لـ«األنباء» إنه مت جر احلوت 
النافق إلى ميناء الشويخ، 
حتى مت سحبه من مرسى 
(١٩ أ) باالســتعانة بفرقة 
عمليــات وغواصــني ومت 
بالرافعات،  ربطه ورفعــه 
حيث ســتتولى البلديــــة 
التعامــل معــه بعــد ذلك.

ومنها أن يكون احلوت قد 
مات داخل البحر وجرفته 
التيارات املائية إلى الساحل، 
او انه يدخل مناطق ضحلة 
بحثا عن الطعام وبالتالي 
من الصعب خروجه من هذه 
املناطق بسبب ثقل وزنه.

انــه مــن  إلــى  ولفــت 

في املناطق الداخلية ما دفع 
هذا احلــوت للتوجه نحو 
السواحل التي تتميز بوفرة 

الكائنات البحرية.
وأوضــح ان األســلحة 
البحرية الكبيرة ممكن أن 
تضلــل احليتــان وتضيع 
طريقهــا وبالتالــي تدخل 
الســاحلية دون  املناطــق 
أن تدرك ذلك كما أن تغير 
درجة حــرارة مياه البحر 
بطريقــة ال تتحملهــا هذه 
الكائنات يؤثر عليها أيضا.

ولفت إلــى أن للحيتان 
نظاما خاصــا يوجهها في 
طريقها، لكن رمبا لم يعمل 
بالشكل الصحيح وبالتالي 
عندما يدخــل إلى املناطق 
الضحلــة يصعب خروجه 
منها ما يؤدي إلى نفوقه.

هــذه  حتلــل  وحــول 
احليتــان فــي امليــاه، قال 

الفرضيات انه يكون مريضا 
بعدوى معينة أو مشــكلة 
في فتحة التهويــة العليا 
blowhole وهي املسؤولة عن 
التهوية لديه وعند دخوله 
منطقة ضحلة يصعب معها 
التهويــة الصحيحة، وقد 
يكون الســبب قلة الطعام 

خريبط إنها تسبب الكثير 
من املشاكل في حال حتللها 
في املياه الســاحلية، الفتا 
إلى أنها في املياه العميقة 
تؤكل مــن قبــل الكائنات 
البحريــة، أما حتللها قرب 
الساحلية فيؤدي  املناطق 
إلى مشــاكل كثيرة بسبب 
الغــازات التــي تتولد في 
داخل معدة احلوت النافق 
وإذا لم يتــم التعامل معه 
فيمكــن أن تنفجر وتؤدي 
إلى مشاكل تضر بالصحة 

العامة.
وحول كيفيــة التعامل 
معها قال إن البعض يفضل 
أن يتم دفن احليتان النافقة 
بالقــرب من الســواحل أو 
رفعهــا لدراســتها من قبل 
اجلهــات املعنيــة أو نقلها 
إلى مرادم خاصة للتعامل 

معهـا.

تكاتف بني البيئة واملوانئ والبلدية والزراعة وخفر السواحل وفرق العمليات والغواصني للتعامل معه

تكاتف بني اجلهات املعنية في عملية رفع احلوت من املياه

الغواصون بذلوا جهودا كبيرة في عملية رفع احلوت النافق جناح عملية رفع احلوت النافق

وذكــر العنزي أن طول 
احلــوت النافق يبلغ نحو 
٣٥ قدما، ووزنه ال يقل عن 
١٠ اطنــان، وهــو ما جعل 
عملية سحبه ورفعه ليست 

باليسيرة.
وحــول ظاهــرة نفوق 
احليتــان، قال املستشــار 
البيئــي د.علــي خريبط، 
إنها ليست بجديدة ووفقا 
هنــاك  فــإن  للدراســات 
حوالــي ٢٠٠٠ حوت تنفق 
سنويا حول العالم بسبب 
بالقــرب مــن  احتجازهــا 
املناطق الســاحلية بشكل 

جماعي أو فردي.
فــي  ولفــت خريبــط 
تصريح خاص لـ«األنباء» 
إلى أن نفوق هذا احلوت رمبا 
يعود لعدد من الفرضيات 
التــي وضعهــا  العلميــة 
الباحثون في هذا الشــأن، 

الكابنت بدر العنزيد.علي خريبط

العنـزي لـ«األنبـاء»: عملية سـحب ورفع احلـوت النافق لـم تكن سـهلة ألن طوله أكثر مـن ٣٥ قدمـًا ووزنه ال يقل عـن ١٠ أطنان
خريبط لـ«األنباء»: عدة فرضيات وراء نفوق احلوت منها أن يكون مريضًا أو جرفته تيارات املياه أو لديه مشاكل في التهوية أو بحثه عن الطعام

ملشاهدة الڤيديو
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األمير عزى رئيس إندونيسيا
بضحايا زلزال «سوالويسي»

«اخلارجية» تدين إطالق ميليشيات احلوثي 
طائرات مفخخة باجتاه األراضي السعودية

بعــث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمــد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته لفخامته وألسر ضحايا 
الزلزال الذي ضرب جزيرة (سوالويسي) 
اإلندونيسية وأسفر عن سقوط العديد من 
الضحايا واملصابني، ســائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواســع رحمته 
ويســكنهم فســيح جناتــه وأن ميّن على 
املصابني بسرعة الشفاء والعافية آمال سموه 
أن يتمكن املسؤولون في البلد الصديق من 

جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو 
ويــدودو رئيــس جمهوريــة اندونيســيا 
الصديقــة ضمنها ســموه خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته لــه وألســر ضحايــا 
الزلزال الذي ضرب جزيرة (سوالويسي) 
االندونيسية مبتهال سموه إلى املولى تعالى 
أن يتغمد الضحايا بواســع رحمته وميّن 

على املصابني بسرعة الشفاء.
كما بعث ســمو الشــيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

 أعربت وزارة اخلارجية عن إدانة الكويت 
واستنكارها الشديدين إلطالق ميليشيات 
احلوثي عددا من الطائرات املسيرة املفخخة 
باجتاه أراضي اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة.  وأوضحت الوزارة في بيان أن 
استمرار مثل هذه األعمال اإلرهابية اجلبانة 
يشــكل حتديا للمجتمع الدولــي وانتهاكا 
صارخــا لقواعد القانــون الدولي وتهديدا 

ألمن واستقرار اململكة واملنطقة وتقويضا 
للجهود التي يبذلها املجتمع الدولي إلنهاء 
الصــراع في اليمن األمر الذي يســتوجب 
حتركا فوريا للمجتمع الدولي لوضع حد 
لتلك االعتــداءات. وأكدت الوزارة تضامن 
الكويت التام مع اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة وتأييدها في كل مــا تتخذه من 
إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

«التربية»: نتائج الفصل األول األربعاء

مثقفون إيطاليون يشيدون
بدميوقراطية الكويت العريقة

عبدالعزيز الفضلي

تنتظــر األوســاط التربويــة والطلبة 
وأوليــاء األمور ما سيســفر عنه اجتماع 
اليوم األحد في اللجنة التعليمية بحضور 
املســؤولني فــي وزارة التربيــة وجمعية 
املعلمني والذي سيحســم من خالله رصد 
درجات الطلبة مبختلف املراحل التعليمية 

للفصل الدراسي االول.
وكشــفت مصــادر تربويــة مطلعة لـ 
«األنباء» ان هناك عدة مقترحات ستبحث 
في االجتماع واضعة في االعتبار مصلحة 

أبنائنا الطلبة.
وأوضحت انه من املتوقع ان تعلن وزارة 
التربية عما توصلت له في االجتماع حتى 
تبدأ اإلدارات املدرســية برصــد الدرجات 
واملقرر لها يوم االثنني ومن ثم إعالن نتيجة 
الطالب والنســبة على موقع الوزارة على 

أقصى حد يوم األربعاء املقبل.
من جانب آخــر، تواجه وزارة التربية 
مشــكلة في عملية تقييم موظفيها الذين 
لديهم إعفــاء من الدوام حســب تعليمات 

ديوان اخلدمة املدنية.
وكشــــفت مصــادر تربـــوية مطـــلعة 
لـ «األنباء» ان «التربية» في موقف ال حتسد 
عليه أمام موظفيها خاصة احلاصلني على 
درجة امتياز العام املاضي، مشيرة إلى ان 
املوظــف يعتبر في إجازة وعــذر مقبول، 

وليس من حق الوزارة خفض تقييمه.
وأضافت انه أيضــا ال ميكن رصد له 
تقييم امتياز وهو غير مداوم ومساواته 
مع املوظفني امللتزمني في أعمالهم، داعية 
ديوان اخلدمة املدنية الى إصدار تعليمات 
جديــدة في هــذا اجلانب ليأخــذ كل ذي 

حق حقه.
وعلى صعيد آخر، قامت وزارة التربية 
بإصــدار قــرار بترقية عدد مــن املواطنني 
اخلليجيني للدرجة الثالثة بعدما سقطت 
أســماؤهم ســهوا من كشــوفات األســماء 
املســتحقة للترقية، حيث أكــدت الوزارة 
ضــرورة ان تعــدل البــدالت والعــالوات 
اإلضافيــة وفقا للترقيــة اجلديدة، وعلى 
جميــع جهات االختصــاص العلم والعمل 

مبوجبه كل فيما يخصه.

أشــادت نخبــة مــن 
اإليطاليــني  املثقفــني 
يتقدمهم ماركــو راباكي 
غوتســي  واوجانــو 
الكويــت  بدميوقراطيــة 
بالعريقــة  ووصفوهــا 
الشــرق  والفريــدة فــي 

األوسط.
خــالل  ونوهــوا 
لقائهم مع ســفيرنا لدى 
اجلمهوريــة اإليطاليــة 
الشــيخ عــزام  الســفير 
إلــى حــرص  الصبــاح 
الكويتيني على ممارســة 
السياســية  حقوقهــم 

بتقاليدهــا العريقة،  مشــيرين الى أوجه 
التشــابه بني الشعبني اإليطالي والكويتي 
من احليوية واالنفتاح، وأكدوا أن النموذج 
الدميوقراطي الكويتي الراســخ واملتأصل 

يحظى بتقدير واهتمام إيطاليا والعالم.

مــن جهته، قال الســفير الشــيخ عزام 
الصباح ان القيادة السياسية في الكويت 
تؤمن بأن املشــاركة الشــعبية في احلياة 
الدميوقراطيــة رافد أساســي لالســتقرار 

والتنمية.

الوزارة حتسم نسبة الدرجات مع «التعليمية» واملعلمني اليوم

السفير الشيخ عزام الصباح خالل استقباله عددا من املثقفني اإليطاليني

«الصيدلية» و«الصداقة العراقية - الكويتية»
تستكمالن «الطبيب والصيدلي اإلنسان»

ناقش رئيــس جلنة 
الصـــداقـــة الشــــعبية 
الكويتيــة  العراقيــة - 
العبدلي  الشــريف بالل 
املبـــادرة  تفـــاصـــــيل 
التطوعيــة التي ســتتم 
بالشــراكة مــع كل مــن 
اجلمـــــعية الصـــيدلية 
الكويتـــــية واجلمعيــة 
الطبية الكويتية وجمعية 
أطباء األسنان الكويتية 
وجمعية بلد اخلير وجلنة 
العراقيــة -  الصداقــة 

الكويتية الشعبية.
وقال انه مت االجتمــاع مبقر اجلمعية 
الصيدليــة الكويتية للتباحث باخلطوط 
العريضــة للمبــادرة التطوعيــة والتــي 
ســتنطلق قريبــا بالتنســيق مــع وزارة 
الشؤون االجتماعية، حيث مت التأكيد على 
خدمة نزالء مجمع دور الرعاية االجتماعية 
من األيتام واملسنني املسجلني داخل وخارج 
الدور عن طريق زيارات ميدانية تطوعية 
تقوم بهــا نخبة من األطبــاء والصيادلة 
املتطوعني ملتابعة احلالة الصحية والنفسية 

لتلك الشريحة الكرمية.

وأكــد الشــريف علــى دور الفعاليات 
الشعبية في متتني أواصر احملبة واالخوة 
التــي تنشــدها جلنة الصداقة الشــعبية 
وحتويل املشــاعر الى مشــاريع جتســد 
احلاضر لتستشــرف املستقبل فضال عن 
التأكيد على أهمية املسؤولية املجتمعية 
وتفعيل اجلانب املشرق لها مبا يليق باسم 
الكويت كمركــز عاملي إنســاني، واألمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، 
كقائد للعمل اإلنساني، حتت قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

الشريف بالل العبدلي مع اعضاء اجلمعية الصيدلية

بدء استقدام العمالة املنزلية اليوم.. والبداية بـ ٥ جنسيات
أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر مسؤولة أنه سيتم 
البدء في اســتقدام العمالة 
املنزلية اجلديــدة اعتبارا 
مــن اليــوم األحــد، وذلك 
بعد سماح مجلس الوزراء 
لالســتقدام، حيــث قالــت 
املصادر إن املواطن سيقوم 
بالتقدمي عبر شركات العمالة 
املنزليــة للحصــول علــى 
تأشــيرة الدخــول للعامل 
مــن قبــل وزارة الداخلية 
ســيقوم  بعدهــا  ومــن 
بإجراءات التسجيل للحجز 
والفحوصات للعامل املنزلي 

عبر منصة «بالسالمة».
وذكرت املصادر انه بناء 
علــى توصية مــن اللجنة 
العليــا إلعــادة تشــغيل 
الرحالت التجارية من مطار 
الكويــت الدولي فإن هناك 
٥ جنســيات مســموح لها 
بالدخول ضمن فئة استقدام 
العمالــة املنزلية وهي من 
الفلبني والهند وسيريالنكا 

والنيبال وبنغالديش.
وأشارت الى ان إجراءات 
املنزلية  العمالة  اســتقدام 
تختلف مــن دولة ألخرى 
ولعــل أصعبهــا وأطولها 
اجرائيــا الفلبــني التي من 
املتوقع ان يســتغرق فيها 
العامل املنزلي من شهرين 
الــى ٣ أشــهر الســتكمال 
اإلجــــــراءات اخلــــــاصة 
احلكومية التي تشــترطها 
العامــل  لســفر  الفلبــني 
املنزلي مثــل املوافقة على 
اخلروج من الدولة واعتماد 
الفحوصات الطبية واملرور 

بالروتني احلكومي.
وقالــت ان بعض الدول 
اجراءاتهــا ســهلة خلروج 
مثــل  املنزليــة  العمالــة 
ســريالنكا والتي تأخذ في 

في تسجيل الكفيل للعامل 
املنزلي على املنصة وحجز 
الطيــران واحلجر  تذاكــر 
املؤسســي والدفــع متهيدا 
لوصول العامل الى البالد، 
مستبعدة ان يتم التسجيل 
اآلن على املنصة حلني انتهاء 
العامل من إجراءات قدومه 

الى الكويت.

وفي سؤال حول وضع 
الدول احملظور دخولها الى 
الكويــت نظــرا لتصنيفها 
ضمن الدول عالية اخلطوة 
قالت املصادر ان القائمة كما 
هي دون تغيير، السيما ان 
األوضاع الصحية العاملية 
مستقرة، متوقعة ان تستمر 
قائمة احلظر للفترة املقبلة.

وكشــفت املصــادر أن 
دور منصة «بالســــالمة» 
في عملية استقدام العمالة 
الكويــت،  إلــى  املنزليــة 
سيكون مــشابها لنــــفس 
الدور الذي تقوم به املنصة 
في شــأن عودتهم مباشرة 
إلى الكويت من البالد عالية 

اخلطورة.

صعوبة إجراءات االستقدام في بعض الدول كالفلبني تؤّخر وصول العامل إلى نحو ٣ أشهر

رابط منصة «بالسالمة» لتسجيل العمالة املنزلية العائدة من اخلارج

املتوسط شهر تقريبا.
وذكرت انه بعد حصول 
العامل علــى كل املوافقات 
الالزمة لسفره للكويت يبدأ 
دور املنصــة اإللكترونيــة 
العمالة  املخصصة لعودة 
التي  املنزلي «بالســالمة» 
تديرها شــركة ناشيونال 
خلدمات الطيــران «ناس» 

وصول أولى الرحالت
من سريالنكا ٢٨ اجلاري

PCR ال اعتراض من قبل شركات الطيران لتحّمل كلفة فحصي

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» مــن مصادر مســؤولة انه متت 
جدولــة وصول أولى رحالت العمالة من ســريالنكا 
في ٢٨ اجلاري، مشــيرة الى انه جــار العمل لدخول 
العمالــة املنزلية من بنغالديــش ونيبال في القريب 
العاجــل وذلك بعد االتفاق على عدد من األمور خالل 

املرحلة املقبلة.

ثامر السليم

 نفت مصادر مطلعة فــي «الطيران املدني» لـ «األنباء» 
ما اثير عن اعتراض شــركات الطيران حتمل كلفة فحصي 
PCR ما دفع اإلدارة العامــة للطيران املدني لتأجيل تطبيق 
القرار حتى إشــعار آخر، مشيرة الى ان هناك تعاونا كبيرا 
من قبل الشــركات ومقدمي اخلدمات األرضية مع اإلدارة 

العامة للطيران املدني.
وأكــدت املصادر ان هناك قوانــني دولية يتم العمل بها 
والتزامها من قبــل اإلدارة العامة للطيران املدني ومن قبل 
الشركات املشغلة ومقدمي اخلدمات األرضية وفق ضوابط 
وذلك حماية حلقوق املسافرين وللتنظيم العمل اإلداري داخل 
املطارات، الفتة الى ان أي قرار يصدر من قبل مجلس الوزراء 

تتم مناقشته من قبل اللجنة الفنية في الطيران املدني ممثلة 
بوزارات الصحة والداخلية واخلارجية والطيران املدني في 

كيفية تطبيق هذا القرار.
ولفتت الى ان هذا القرار مت اتخاذه بعد االجتماع مباشرة 
مع احتاد شــركات الطيران ومقدمي اخلدمات األرضية في 
وجود وزارات الصحة والداخليــة واخلارجية وكان هناك 
إجماع وتوافق علــى اخلطة املوضوعة، ولكن يتطلب االمر 

بعض التنظيمات داخل املطار من اجل الترتيب والتنظيم.
وأشارت املصادر الى انه لم يتوقف الفحص الذي تقوم 
به وزارة الصحة حلني إيجاد اآللية املناسبة لتحميله لشركات 
الطيران، مؤكدة اســتعداد اإلدارة الستقبال العمالة املنزلية 
القدمية او اجلديدة وفق اخلطة احملددة من قبل اإلدارة العامة 

للطيران املدني.

العبدالرزاق لـ «األنباء»: للوصول إلى املناعة املجتمعية 
يجب أن تكون نسبة التطعيم في الكويت ٧٠٪

عبدالكرمي العبداهللا

كــشفـــــت استشــاري 
حوادث األطفال والســموم 
اإلكلينيكيــة  والصيدلــة 
مبستشفى األميري د.فطومة 
العبدالرزاق عن أن نســبة 
إصابــة األطفــال بڤيروس 
كورونــا قليلــة جــدا فــي 
الكويت مقارنة مع نســبة 

البالغني.
وذكــرت فــي تصريــح 
خاص لـ «األنباء» أن أعراض 

ڤيروس كورونا على األطفال 
هي أقل شدة الى متوسطة 
الشدة، وهي تختلف من طفل 
آلخر، الفتة الى أن أعراض 
الڤيــروس علــى األطفــال 
الرضع واملصابني باألمراض 
املزمنة تكون شديدة وأكثر 

حدة.
ولفتت د.العبدالرزاق إلى 
انه ال توجد أي دراسات تؤكد 
مأمونية اللقاح على األطفال 
األقل من ١٢ عاما، مشيرة الى 
أن نهاية العام احلالي ستتم 

املجتمعية، فيجب أن تكون 
نســبة التطعيــم في البالد 
٧٠٪. وعــن ارتــداء األطفال 
الكمامات، قالت د.العبدالرزاق: 
بالنسبة لألطفال من سنتني 
فيســتطيعون وضع الكمام 
وذلــك لقدرتهم على التحكم 
بالتنفس، أمــا األطفال األقل 
من ســنتني فال يستطيعون 
ذلك، واألفضل استخدام معهم 
األقنعة «فيس شيلد»، داعية 
إلى عدم اصطحابهم الى أماكن 

التجمعات.

جتربة اللقاحات على األطفال 
في ســن ١٢ سنة للتأكد من 
مأمونية استخدامها معهم.

وأوضحت د.العبدالرزاق 
أن اجلرعــة األولــى مــن 
التطعيــم تعطــي ٥٠٪ من 
املناعــة، واجلرعــة الثانية 
٩٥٪، مبينــة فــي الوقــت 
ذاتــه أن الوصول للمرحلة 
اخلامسة يحتاج إلى تطبيق 
كل اإلجــراءات االحترازية 
الــى  والصحيــة، مشــيرة 
انــه للوصول الــى املناعة 

استشاري حوادث األطفال أكدت أن اجلرعة األولى من التطعيم تعطي ٥٠٪ من املناعة والثانية ٩٥٪

 د.فطومة العبدالرزاق

جتربة اللقاح على األطفال في سن ١٢ سنة نهاية العام للتأكد من مأمونية استخدامه معهم

النجار لـ «األنباء» لقاح فايزر آمن.. ووفيات النرويج
سببها الضعف اجلسدي الشديد لكبار السن

عبدالكرمي العبداهللا

جدد استشــاري أمراض الباطنية 
واجلهاز الهضمي مبستشفى األميري 
د.فهد النجار تأكيده على أن لقاح فايزر 
«آمن» بعد تــداول أخبار بوفيات في 
النرويج بســببه. وذكر د.النجار في 
تصريح لـ «األنبــاء» أن الوفيات في 

النرويج من فئة األكبر ســنا أي فوق 
 ،Frail ٨٠ ويعانون من الضعف الشديد
وهو «الضعف اجلسدي» الذي ينتج 
عنه قلة النشــاط احلركي والضعف 
العضلي والشعور باإلرهاق، فضال عن 
البطء في أداء املهام مثل املشي وفقدان 
الوزن. وقال ان التقارير الصحية لدى 
السلطات الصحية النرويجية تشير الى 

أن اللقاح «آمن» وانهم غير متخوفني 
من تلك الوفيات، حيث يتوفى لديهم 
٤٠٠ شــخص أسبوعيا من هذه الفئة 

حتى قبل اللقاح.
ونصــح اجلميــع مــن املواطنــني 
واملقيمني باالســتمرار في التســجيل 
مبنصة التطعيم اإللكترونية، ومتابعة 

أخذ اجلرعات بدون تخوف.

٤٣٥ إصابة جديدة بـ «كورونا» وال وفيات
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 
بڤيــروس  ٤٣٥ إصابــة جديــدة 
كورونا املســتجد (كوفيد١٩) في 
الســاعات الـ٢٤ املاضيــة ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
فــي البالد إلى ١٥٧٣٩٩ حالة دون 
تســجيل أي حالة وفاة ليســتقر 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة عند 

٩٤٧ حالة.
وذكر املتحدث الرســمي باسم 
الســند  الصحة د.عبداهللا  وزارة 
لـ«كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في أقسام العناية املركزة 
بلغ ٤٨ حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها 
باملرض ومازالــت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة ٥٧٧٤ حالة.
وأضاف السند ان عدد املسحات 

التي مت اجراؤها في الساعات الـ٢٤ 
املاضية بلغ ٨٦٥١ مســحة ليبلغ 
الفحوصــات ١٣٨٩٢٩٤  مجمــوع 

فحصا.
وجــدد الدعوة الــى املواطنني 
واملقيمــني ملداومــة األخذ بســبل 
الوقايــة كافــة وجتنــب مخالطة 
اآلخرين واحلــرص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني موصيا 
بزيارة حساباتها الرسمية واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع على 
االرشادات والتوصيات وكل ما من 
شأنه االسهام في احتواء انتشار 

الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحة أعلنت 
عن شفاء ٣٤٩ إصابة في الساعات 
الـ٢٤ املاضية ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء ١٥٠٦٧٨ حالة.

د.فهد النجار
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وإدارة واملتابعة عن طريق 
اللجــان املختصــة وتوزيع 
االختصاصــات، فالســوق 
املركــزي يتابع عــن طريق 
جلنة املشتريات واملبيعات 
واملعاشات عن طريق اللجنة 
اإلداريــة واملالية، وكل ذلك 
حتت إشراف رئيس مجلس 
اإلدارة. وميكنني القول إننا 
حققنــا جميع األهداف التي 
وضعناهــا، وكانت النتائج 

أكثر من املأمول.

جنحتم في جميع التحديات 
التي واجهتكم، ماذا بشأن 
اجلانب التسويقي وإطالق 

املهرجانات واستقطاب 
املستهلكني؟

خطــة  بوضــع  قمنــا  ٭ 
تسويقيــــة، حيــــــث إن 
السوق املركزي شراكة بني 
الشركات املوردة واجلمعية 
واملستهلكني، والهدف توفير 
السلع بأفضل األسعار وقمنا 
باالجتمــاع مــع الشــركات 
وهنــاك مراقبــو أصنــاف 
وأسعار يتابعون كل شيء 
جديــد فــي األســواق وفي 
وســائل التواصــل ونقوم 
باجتماعات دورية ونتابع ما 
تنظمه اجلمعيات التعاونية 
املنافسة ونتابع مهرجاناتها. 
جلنة املشــتريات لدينا لها 
عالقات وطيدة مع الشركات، 
واالحتــاد داعــم لنــا أيضا 
من خــالل املمثلني وضبط 
أسعار الشركات وعمليات 

التفاوض.

٭ متــت املوافقــة مــن قبل 
املجلس األخيــر على طرح 
محلني لالستثمار وخاطبنا 
وزارة الشــؤون لتحصيــل 
النشــاطني  املوافقــة، أحــد 
في الســوق والثاني خارج 
السوق املركزي، وهما نشاط 
معجنات والثاني حلويات.

ما سر النجاحات املتتالية 
التي جرى حتقيقها؟

٭ أي عمــل ناجــح يتطلب 
فصــل الســلطات والعمــل 
بروح الفريــق الواحد، وقد 
مت وضــع أهداف لكل قســم 

العوائق أزيلت، بعد االنتهاء 
من اجلملة والتموين سنبدأ 

باملول.

حدثنا أكثر عن املول 
التجاري وتاريخ البدء فيه.

٭ سنبدأ نهاية ٢٠٢١ عمليات 
احلفر والصب، ألننا نحتاج 
لبناء اجلملة والتموين إلى 
الشــؤون،  موافقــة وزارة 
وبداية ٢٠٢٢ ستبدأ األعمال 

اإلنشائية في املول.

هل هناك طرح حملالت 
جديدة؟

بزيادة الوديعة مليون دينار 
لتبلغ ٧ ماليني دينار.

ما جديدكم في املجال 
اإلنشائي؟

٭ أبــرز مشــروعاتنا املول 
التجاري، وهو حلم نسعى 
لتحقيقه، حيث متت املوافقة 
من «البلدي» على تخصيص 
موقع جديد للجملة والتموين، 
واألمــور اإلجرائيــة جتري 
علــى قــدم وســاق، وموقع 
املول يعيقــه موقع اجلملة 
والتمويــن، والســبب أزيل 
ولدينا مخططات املول، وكل 

بداية، حدثنا عن املركز املالي 
للجمعية بعد اعتماد امليزانية 
والتقريرين املالي واإلداري 

وتوزيع أعلى نسبة  من 
األرباح، ما الذي ينتظره 

املساهمون؟
٭ مت التصديق على امليزانية، 
وحصلنــا على موافقات من 
وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمــل بتنظيــم اجلمعية 
باالشــتراطات  العموميــة 
الصحية وتوزيع ١٠٪ أعلى 
نســبة مــن األربــاح علــى 
املساهمني. حاليا نحن أمام 
سنة جديدة بكل املقاييس، 
وتنتظرنا منافسات شديدة 
ليس على املستوى التجاري 
فقط بل على مستوى األنشطة 
واملهرجانــات  واخلدمــات 
التسويقية وتوافر أصناف 
جديــدة بأســعار مناســبة 
إضافة إلى العمل االجتماعي 
كتزيــني املدارس وحتســني 
واقــع احلدائق والشــوارع، 
والهدف من كل ذلك تعميق 
العالقــات التواصليــة مــع 
املســاهمني، والتنســيق مع 
اجلهات املختلفــة كالبلدية 
والداخلية واملختار، أما فيما 
يتعلق باملبيعات فقد بلغت 
١٧ مليون دينار األعلى منذ 
التأسيس، في حني كانت ١٥٫١ 
مليونــا فــي ٢٠١٩، كما قمنا 
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(متني غوزال) خالد الياسني والزميل محمد راتب خالل اللقاء  

ــًا ــن قريب ــة والتموي ــرع اجلمل ــدء بف ــل.. والب ــام املقب ــيتحقق الع ــم س ــاري حل ــول التج امل

القانون احلالي جامد.. واملنظومة تدار ببطء
بني رئيس مجلس إدارة جمعية اخلالدية التعاونية 
خالد الياسني لـ «األنباء»، أن جلنة تطوير العمل 
التعاوني في احتاد اجلمعيات التعاونية تهدف 
إلى منح اجلمعيات التعاونية مجاالت أوسع في 
تقدمي اخلدمات املميزة وتسهم في االستفادة 

من األموال املتكدسة في البنوك.
وأشار إلى أن منظومة العمل التعاوني تدار بآلية 
بطيئة ال تساعد على اإلجناز، وقد لبينا النداء 
باملشاركة في اللجنة ومت اختيار األعضاء من 
جميع أطياف املجتمع ومن مختلف املناطق، 
مع مراعاة اجلمعيات الكبرى والصغرى لتكون 
القرارات شاملة، فكل جمعية ستطرح مشكالت 
اجلمعيات املجاورة. وذكر أن من أولويات أهداف 
اللجنة إنشاء هيئة تعاون مستقلة وممثلة من 
أعضاء في اجلمعيات واالحتاد بعضوية احتاد 
املزارعني واالحتادات األخرى، وقد جرى عمل 
قانون رصني ســيقدم ألعضاء مجلس األمة 
إلقراره بســرعة ما ســيعزز من رفع سقف 

األرباح والطموحات واملرونة في اتخاذ القرارات.
وتابع الياســني أن القانون احلالي جامد ومن 
الصعوبة مواكبة أكثر من ٦٨ جمعية تعاونية 
منتشرة في البالد فاإلجنازات وأعمال الصيانة 
متعثرة والوزارة متحوطة من جميع التعامالت، 
مع العلم أن لكل جمعية خصوصية، مشــيرا 
إلى أنه على ســبيل املثال اللجنة االجتماعية 
مقبلة على أعمــال الزينة واملركز املالي قوي 
فيأتي القانون ليقــول إنه فوق ١٥ ألفا يجب 
طرح مناقصــة ما يحتاج إلــى وقت طويل 
واألعمال مكلفة واملنافسة شديدة بني اجلمعيات 
واملساهمني يتفاضل بعضهم على بعض، فهذا 
املبلغ حاليا غير مجد، لذا نطالب مبرونة في 

القانون.
وزاد: نحن في اللجنة جنتمع أسبوعيا واجلميع 
بالقطاع  العامــة والنهوض  يعمل للمصلحة 
التعاوني، ونريد خدمة مــن بعدنا، ولألمانة 

فإن وزارة الشؤون متعاونة معنا.

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية اخلالدية التعاونية خالد الياسني، أن املركز املالي للجمعية متني وقوي، ومت حتقيق مبيعات بلغت ١٧ مليون دينار في 
ميزانية ٢٠٢٠ هي األعلى منذ التأسيس، موضحا أنه جرت زيادة الوديعة مليون دينار لتبلغ ٧ ماليني. وأضاف أن العمل جار على قدم وساق إلنشاء مبنى 

للجملة والتموين إال أن أبرز مشروعاتنا هو املول التجاري، وهو حلم نسعى إلى حتقيقه، كاشفا عن البدء في اإلجناز مطلع ٢٠٢٢، ومبينا أنه متت املوافقة 
على طرح محلني لالستثمار للمعجنات واحللويات. «األنباء» التقت رئيس مجلس إدارة جمعية اخلالدية التعاونية خالد الياسني، وفيما يلي التفاصيل:

محمد راتب

طـرح محلـني لالسـتثمار للمعجنـات واحللويـات وخاطبنـا «الشـؤون» ألخـذ املوافقةحققنـا جميـع أهدافنـا املوضوعة بـروح الفريـق الواحـد.. والنتائـج جتـاوزت املأمول

الشهيد فيصل الشويع

تسمية قاعة االجتماعات باسم الشهيد فيصل الشويع
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية اخلالدية التعاونية خالد 
الياسني لـ «األنباء»، أنه سيتم طرح فكرة تسمية قاعة 
االجتماعات باســم الشهيد فيصل الشويع تكرميا له 

ووفاء وعرفانا من قبل مجلس اإلدارة واملساهمني.
وأشار إلى أنه جرى ســابقا طرح فكرة تسمية فرع 
قطعة ٤ باسم فيصل الشــويع، ولقيت الفكرة قبول 
واستحســان األهالي، وقد تواصلت مع «الشــؤون» 
ووجدنا أن القوانني واللوائح تعارض التسمية بأسماء 
أشخاص، كما وافانا وكيل الشؤون املساعد للتعاون 
بقرارات مجلس الوزراء سنة ٢٠٠٦ التي متنع تسمية 

األفرع بأسماء األشخاص.

ملشاهدة الڤيديو

الشريف: زيادة وديعة تعاونية عبداهللا املبارك 
من مليونني إلى ٣٫٧ ماليني دينار

محمد راتب

أعلن أمني السر في جمعية 
التعاونية  املبــارك  عبداهللا 
مشعل عبيد الشريف زيادة 
وديعة اجلمعية في بنك وربة 
من مليوني دينــار إلى ٣٫٧ 
ماليني، وذلك لتحقيق أعلى 
عائد ربح سنوي للجمعية، 
وتأتي هــذه اخلطوة ضمن 
استراتيجية مجلس اإلدارة 
في النهــوض باملركز املالي 
للجمعية، حيث يبلغ إجمالي 
ودائــع اجلمعية في البنوك 

٤ ماليني.
وأوضح خــالل اجتماعه 
مع ممثلي بنك وربة بحضور 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
م.حسني بن دحيان ورئيس 
جلنــة املشــتريات عبداهللا 
العنــزي أن مجلس  نايــف 
اإلدارة مســتمر فــي تنفيذ 
اخلاصــة  اســتراتيجيته 
فــي حتقيق األربــاح في كل 
املجاالت سواء كان عن طريق 
املهرجانــات والعــروض أو 
اإليرادات املتنوعة، وقد ثبت 
جناح اســتراتيجية مجلس 
النقلــة  اإلدارة مــن خــالل 
النوعيــة في توزيع األرباح 
٨٪ بــدال من ٢٪ التي وزعت 
قبل تسلم مجلس اإلدارة زمام 

أمور اجلمعية.
وقال إن مجلــس اإلدارة 
حرص على تنظيم املهرجانات 
والعروض األســبوعية في 
األســواق املركزية بأســعار 
تنافسية حتت إشراف رئيس 
جلنــة املشــتريات عبداهللا 
نايــف العنــزي الــذي لعب 
دورا كبيرا في التفاوض مع 
الشركات للحصول على أكبر 
نسبة خصم لتعود الفائدة 
على أهالــي املنطقة الكرام، 
مشيرا إلى أن الفترة املقبلة 
ستشهد املزيد من اخلدمات 
واملهرجانــات  املتنوعــة 
والعــروض بجهــود رئيس 
مجلس اإلدارة عبيد الديحاني 
ونائبه م.حسني بن دحيان 
املاليــة  اللجنــة  ورئيــس 

واإلدارية ناصر الرشيدي.

جانب من االجتماع مع ممثلي بنك وربة
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بدأ غازي حديثه بتوجيه 
الشكر جلميع وسائل اإلعالم 
الكويتية وللصحافة الكويتية 
وعلى وجه التحديد «األنباء» 
موضحا أن «األنباء» اجتازت 
معه مشــواره الفني خطوة 
بخطوة بدءا من «أراب غوت 
تاالنت» وحتى اللحظة، معربا 
عن بالغ ســعادته ملا تقدمه 
الصحافة الكويتية والعربية 

له من الدعم.
دافع قوي

عبداللطيــف  وأضــاف 
غــازي: انها فرصة ليتحدث 
فيهــا بطالقــة واســتفاضة 
عن تفاصيل في حياته مثل 
تنقله بحريــة في بريطانيا 
أزحم وأخطر عواصم العالم، 
فضال عن ممارسته لألنشطة 
الرياضية، باإلضافة للعزف 
وإكماله دراســته، مؤكدا ان 
اعاقته البصرية كانت دافعا 

وكــم يبعــد عنــه وذلك من 
خــالل صدى الصــوت لذي 
حتدثه العصــا، مضيفا انه 
عــن طريق صــدى الصوت 
يحدد احداثيات املكان الذي 
يتواجد فيه وابعاده وما اذا 
كان املــكان مزدحمــا ام ال، 
وقال: «حــني حتفظ ذاكرتي 
املكان فال حاجة للعصا، اما 
فــي حال ذهابي ملكان للمرة 
االولى استخدم (غوغل ماب) 
وأتبع اإلرشادات الى ان اصل 

إلى وجهتي».
االعتماد على النفس

وأكد الفنان عبداللطيف 

الــذي ميكنهم مــن حتقيق 
الهدف.

مواكبة التطور

ان مــا يزيــد اإلعجــاب 
بالفنان عبد اللطيف مواكبته 
للتطور التكنولوجي الهائل، 
معتمــدا كليا علــى ذاته في 
تطوير امكانياته، مؤكدا انه 
ال يحب ان يكون شبيها ألحد 
بل متفردا ومتميزا مبا يقدمه، 
باإلضافة الى اصراره الشديد 
على كسر أي حاجز ممكن ان 
يراه اآلخرون مستحيال، قائال: 
إن العالم في تطور ســريع 
ومستمر وبدأ يشرح كيفية 
ضبط جهاز املوبايل لفاقدي 
البصــر حتــى يتمكنوا من 
االستماع لكل الرسائل عوضا 
عــن القراءة، مضيفا بإمكان 
هــذه التكنولوجيــا ان تقرأ 
الصور على وسائل التواصـل 
االجتماعــــــي، ويتعجــب 
عبداللطيــف، فالبرغــم من 
هذا التطور اال ان الكثير من 
النــاس خارج اطار الزمن ال 
يودون مجاراة التكنولوجيا 
رمبا بسبب وعيهم احملدود أو 
عدم اهتمامهم، مشيرا الى ان 
احد اهم االسباب في محدودية 
الفكر لدى البشر هي طريقة 
التعليم، معلال بأن التعليم 
في بلداننا العربية ما هو اال 
تلقني للمناهج للطلبة ونفتقد 
فــي مناهجنا بشــكل خاص 
وفــي األســلوب التعليمــي 
عامة أهمية إرســاء منهجية 
التفكير النقدي، وذلك مقارنة 
ببريطانيا، فطريقة التعليم 
حتاكي الفكر في عقول النشء 
منذ الصغــر وقدرتهم على 
النقد االيجابــي البناء الذي 

وهدف البد لــه من تأديتها، 
مضيفا: انا لست بخارق كما 
يصفنــي البعض بل حددت 
هدفي وعرفت رسالتي التي 
خلقت من اجلها وآمنت بها.

وباحلديث عن «كورونا» 
واملعاناة العاملية التي رافقت 
تلــك اجلائحــة، ومعاناتــه 
أكد عبداللطيف  شــخصيا، 
فــي حديثــه ان هــذا الوباء 
غير ســلوك وسيكولوجية 
لنــا مــن  االنســان، والبــد 
التكيف مــع الوضع الى ان 
تعــود احليــاة لطبيعتهــا، 
واصفــا بأنها حتــد، فإما ان 
جتعلك تستسلم او جتعلك 

خطأ مــا يعتقــده الناس 
من ان العيون هي وسيلة 
البصر الوحيدة، وانا اعني 
ما اقوله وأؤمن بأنها ليست 
الوحيــدة وهــذه ليســت 
بفلسفة ولعل حياتي مثال 
يثبت ذلــك فأنا أعيش ما 
يقرب من اخلمس سنوات 
في بريطانيا معتمدا على 

نفسي اعتمادا كليا.
وعن تفوقه في ممارسته 
رياضة الكرة للمكفوفني، أكد 
عبداللطيــف الذي لم يولد 
كفيفا بل فقد حاسة البصر 
تدريجيا وانه ما زال يذكر 
الطريق التي كان يلعب فيه 
منذ صغره وتدريباته التي 
تلقاها ويعتمد على ذاكرته 
فــي طريقة اللعب في ملس 
الكرة واحساسه بها، مؤكدا 
عدم حاجته للمساعدة في 
حتقيق االهــداف، وعرفنا 
برياضــة «Goalball» وهي 
رياضة مت ابتكارها من اجل 
املكفوفني حيــث ان بعض 
املكفوفني غير فاقدي البصر 
بنفس الدرجة ويرتدي فيها 
جميــع الالعبــني نظــارات 
حلجب النظر كليا، وبذلك 
تكون لعبة عادلة معتمدين 
كليا على حاســة الســمع، 
موضحــا ان الكرة مصممة 
وبداخلهــا جــرس، اما عن 
تصويــب االهــداف فأكمل 
يوجد شخصان على ارض 
امللعــب، املــدرب ويتجول 
في امللعب وســط الالعبني 
معطيا التعليمــات الى ان 
يقترب الالعــب من املرمى 
فيبدأ الشخص الثاني الذي 
يقف خلف املرمى بإرشــاد 
الالعبني بالتحرك باالجتاه 

ينصب على موضوع النقاش 
دون التطرق لذات الشخص 
وجتريحه، وهذا ما جذبني 
إلكمال دراستي في بريطانيا 
لتنمية هذا اجلانب التعليمي.

ال إعاقة وال مستحيل

ومــا لفت نظرنــا إصرار 
عبداللطيف بشدة وتكراره 
مرارا رفضــه وجود بعض 
املصطلحــات مثــل اعاقــة، 
حاجز، ومستحيل، حتى وان 
كان الشخص فاقد البصر او 
مــن ذوي القدرات اخلاصة، 
مؤكدا ان اهللا خلق االنسان 
بقدرة جبارة ومن اجل رسالة 

تستثمر وقتك بشكل افضل، 
وقد عزمت على تطوير جانب 
القراءة حيث أنهي قراءة كتاب 

اسبوعيا.
لغة اجلميع

وبســؤاله عــن معنــى 
متثلــه  ومــا  املوســيقى 
لعبداللطيف، انتابني شعور 
للحظــات انه ال يقوى على 
اعطاء وصف محدد، غير أنه 
تنهــد قائال«هي لغة الروح 
هي شــيء روحــي عميق، 
فكيــف تصف ما هــو غير 
محدود ويعبر عنك بكل دقة 
في جميع حاالتك، مضيفا هي 
لغــة يفهمها ويتفاعل معها 
اجلميع بالدمع حينا والفرح 
احيانا ومرآة عكست ثقافات 
الشعوب على مر العصور، 
مضيفا انهــا رحلة يختزل 
فيها الزمن فضال عن كونها 

علما.

الفنان عبداللطيف غازي خالل مشاركته ببرنامج آراب جوت تالنت الزميل وليد جمعة والفنان عبداللطيف غازي خالل اللقاء عبر «انستغرام»

الفني  قويا لتفوقه وابداعه 
وأنهــا لــم توقفــه أبــدا عن 
مواصلــة تقدمه في مختلف 

املجاالت.
وأوضح أن حفظه ملعظم 
االماكن التي يرتادها بذاكرته 
مبثابة خارطــة طريق ومن 
التنقــل  خاللهــا يســتطيع 
مبنتهى احلرية، ودلل على 
كالمــه بقوله إذا طلبت منك 
أن تغلق عينيك وتصف لي 
كيف تذهب ملكان ما تلقائيا 
ستقوم بشرح كيفية الوصول 
لوجهتك، مبينا ان عصاه التي 
بيــده متكنه مــن معرفة إذا 
مــا كان في طريقه اي عائق 

وليد جمعة

ألبومـي «The Untaken Road» عمـل فنـي متميـز وهـو أول ألبوم خـاص لعازف كالرنيـت عربي وأفخـر بتمثيل الكويت فـي الوصول إلـى العاملية

أحّضر لبرنامج موسيقي على «اليوتيوب» أستضيف فيه كبار الفنانني العرب وعلى الصعيد األكادميي ستكون هناك مفاجآت كثيرة وجميلة مستقبًال
أهديـت مقطوعـة Bhutan إلـى ملكـة بوتـان بعيـد ميالدها وانتشـرت على نطـاق واسـع وامللك كتـب عن إجنازاتـي في حسـابه اخلاص

التعليـم في بلداننـا العربية تلقـني للمناهج ونفتقد فـي مناهجنا خصوصًا وفي األسـلوب التعليمـي عمومًا أهمية إرسـاء منهجيـة التفكير النقدي

ملشاهدة الڤيديو

الفنان عبداللطيف غازي

«كورونا» غيرت سـلوك اإلنسـان والبد من التكّيف مع الوضع حتى تعود احلياة إلى طبيعتها وهي حتّد فإما جتعلك تستسـلم أو تسـتثمر وقتك بشكل أفضل

عازف الكالرنيت الكفيف عبداللطيف غازي لـ«األنباء»:
املوسيقى مرآة لثقافات الشعوب.. وال مستحيل مع اإلرادة

في لقاء فريد مع موهبة فريدة تلّمس بالفطرة ونور البصيرة طريقه فترجم املشاعر للغة يفهمها جميع البشر

فء أنفاسه الذي يحييها تتحرر ارواحنا وتدق القلوب على وقع انغامه العذبة ورقي احساسه الذي يخطف الوجدان وموسيقاه التي تسحر األلباب، حني تالمس أنامله آلة الكالرنيت ويضمها إليه بحنان ومع دفء أنفاسه الذي يحييها تتحرر ارواحنا وتدق القلوب على وقع انغامه العذبة ورقي احساسه الذي يخطف الوجدان وموسيقاه التي تسحر األلباب، 

في حضرة املوسيقى والشجن ال يسعنا إال الصمت، وال تقوى اجلفون إال على اإلغماض واالنصات بشغف لعزف البصيرة من القلب لترتقي املسامع مبا يناجي وما أن يتنهد إال وتتبعه الروح مع كل تنهيدة، ففي حضرة املوسيقى والشجن ال يسعنا إال الصمت، وال تقوى اجلفون إال على اإلغماض واالنصات بشغف لعزف البصيرة من القلب لترتقي املسامع مبا يناجي 

الفؤاد ويسحر العقل.

ل كل إنسان فتختلجه املشاعر واألحاسيس، يدمع حينا معها وفي بعض األحايني يفرح ويبتهج لهذا العزف الراقي الذي ينساب بإيقاع داخل شرايينه.نغماته متّس وترا بداخل كل إنسان فتختلجه املشاعر واألحاسيس، يدمع حينا معها وفي بعض األحايني يفرح ويبتهج لهذا العزف الراقي الذي ينساب بإيقاع داخل شرايينه.

 البصيرة طريقها فترجم املشاعر للغة يفهما جميع البشر، نعم كان لقاؤنا مع عازف الكالرنيت الكفيف عبداللطيف غازي املوهبة الكويتية الذي في لقاء مميز لـ«األنباء» مع موهبة فريدة تلمست بالفطرة ونور البصيرة طريقها فترجم املشاعر للغة يفهما جميع البشر، نعم كان لقاؤنا مع عازف الكالرنيت الكفيف عبداللطيف غازي املوهبة الكويتية الذي 

عاقة البصرية وأنعم عليه القدير بنعمة شفافية البصيرة، رفضت روحه املتمردة ان يكون كباقي البشر فانطلق متجاوزا كل احملن والصعاب ليحطم أبهر العالم مبوسيقاه ونغماته العذبة، حتدى غازي بإصرار اإلعاقة البصرية وأنعم عليه القدير بنعمة شفافية البصيرة، رفضت روحه املتمردة ان يكون كباقي البشر فانطلق متجاوزا كل احملن والصعاب ليحطم 

هو تقليدي، كاسرا كل احلواجز حتى يعي اجلميع أنه ال يوجد مستحيل، مؤمنا بأن كل انسان خلق لتحقيق هدف وله رسالة في احلياه البد من إمتامها.كل ما هو تقليدي، كاسرا كل احلواجز حتى يعي اجلميع أنه ال يوجد مستحيل، مؤمنا بأن كل انسان خلق لتحقيق هدف وله رسالة في احلياه البد من إمتامها.

نحن نراه قدوة ومثال يحتذى، ويشرفنا انضمامه اليوم معنا عبر «انستغرام األنباء» وكم نتمنى لقاءه وجها لوجه، فإلى التفاصيل:
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أجرت التحقيق: آالء خليفة

«الواحة» املنسّية..اسم على غير مسمى
نــداء اســتغاثة أطلقــه 
الواحــة  ســكان منطقــة 
التــي تعتبــر «اســما على 
غير مسمى» بعدما زارتها 
«األنباء» وشــاهدت ما بها 
من شــوارع مدمرة وحفر 
في كل مكان وقمامة ملقاة 
هنــا وهنــاك، فضــال عــن 
تخريب اجلدران برسومات 
تسيء إلى منطقة في دولة 
الكويت يسكنها العديد من 
املواطنني. جمعية تعاونية 
قدمية وصغيرة ومعظمها 
من «الصفيح»، مخبز «حدث 
وال حرج» ال يشــجع على 
شراء اخلبز منه فضال عن 
فرع للخضــراوات محدود 
املنتجات ومنخفض اجلودة 
وال بديل عنه، جسر مشاة 
غير مستغل ألنه بني أساسا 
في مكان ال يحتاج إلى جسر 
مشــاة، منطقــة خالية من 
األلعاب الترفيهية لألطفال 
ما عدا موقع داخل الصحراء 
مفتوح يخيم عليه الظالم 
الدامس مســاء بسبب عدم 
وجود إنارة ما يضطر اآلباء 
الــى فتح أنوار ســياراتهم 
لإلضاءة، ناهيك عن الكالب 
أمــام  الضالــة املتجولــة 
مــرأى من األطفال الصغار 
مــا يشــعرهم باخلــوف 
والرهبة، وهكذا احلال في 
املقهى الشعبي الذي يعتبر 
املتنفس الوحيد للعائالت 
لكــن مضخات املياه حالت 
دون ذلك فضال عن تواجد 
الكثير من الكالب الضالة، 
ما يجعل مرتاديه يشعرون 

بالوحشة من املكان. 
«األنبــاء» جتولــت في 
منطقة الواحة، وهي جزء 
مــن محافظة اجلهراء، ملدة 

بشــكل ينــدى لــه اجلبني 
رغم رصد الدولة ميزانيات 

خاصة للنظافة. 
ولفت إلى عدم االهتمام 
بذوي االحتياجات اخلاصة 

املنطقــة وال يوجد اهتمام 
البيئــة  باحملافظــة علــى 
فضال عن املطبات بشوارع 
منطقة الواحة اخلالية من 
او عالمــات  أي إرشــادات 

واشــار الدهــام الى ان 
ممشــى املنطقة يفتقر الى 
احلفاظ على سالمة مرتاديه، 
كما أن منطقة ألعاب األطفال 
داخل الصحراء ومفتوحة 
وال توجــد حماية للصغار 
الســائبة  مــن احليوانات 
والزاحفة والكالب الضالة، 
كما ال توجد إنارة في املساء. 
وذكــر أن عــدد ســكان 
املنطقــة يتجــاوز بكثيــر 
مساحتها ما أدى الى الضغط 
على اخلدمــات املقدمة من 
الدولة الى األفــراد، فضال 
عن عدم وجود جسر مشاة 
مــن املنطقة الســكنية الى 
املمشى وعدم وجود لوحات 
ارشادية لتقليل السرعة مبا 
يهدد امن وسالمة املواطن. 
الدهــام عــن  وحتــدث 
ازدحام املنطقة بالوافدين 
العزاب مبا يؤثر على البناء 

فــي كيفية وصولهــم الى 
احملالت املجاورة للجمعية 
وكذلــك الدخول واخلروج 
من اجلمعية، متابعا: هناك 
عدم اهتمــام بالزراعة في 

وكذلك بناء املطب حاد جدا 
مبا يتلف سيارات املواطنني 
والشوارع مكسرة ويزداد 
احلــال ســوءا في موســم 

األمطار. 

احلضاري للمنطقة فضال 
عن معاناة املنطقة من مداخل 
ومخارج املنطقة الســيما 
في املناســبات نظــرا لقلة 
عــدد املداخل واملخارج مبا 
يجعلها مكتظة بالسيارات 
والتسبب في أزمة مرورية 

لسكان املنطقة. 
وأفاد بأن املقهى الشعبي 
الترفيهــي  املتنفــس  هــو 
الوحيــد لســكان املنطقــة 
لكنــه مــع األســف مجاور 
لنــادي الرمايــة فضال عن 
كونه معبــرا لتناكر املياه 
بسبب قربه من محطة ضخ 
املياه وكذلك هناك الكثير من 
الكالب الضالة املنتشرة امام 
بوابة املقهــى، موضحا ان 
هناك نادي فتيات العيون 
فــي محافظة اجلهراء لكنه 
غير مفعــل ودوره محدود 
ومقتصــر علــى اعضائه، 
موضحا ان املرأة في اجلهراء 

تعاني «األمرين». 
وأكد الدهام أنه بعد كل 
تلك املشكالت التي تعاني 
منها املنطقة، واملسؤولون 
«ال حياة ملن تنادي»، أطلق 
ســكان املنطقــة مبــادرة 
تنمويــة بإنشــاء مجلــس 
أهالي الواحة بهدف تطوير 
املنطقــة أمال فــي أن تعمم 
تلك املبادرة بباقي مناطق 
الكويت، مناشدا املواطنني 
تفعيــل مبــدأ املســؤولية 
املجتمعية من أجل النهوض 
بدولتنا احلبيبة، ومشددا 
علــى أن رؤيــة مجلــس 
أهالي منطقــة الواحة هي 
أن تكون املنطقة منوذجية 
ومتوائمة مع رؤية كويت 
جديدة ٢٠٣٥، مؤكدا ان لن 
ميكن حتقيق تلك الرؤية إال 
بوجود مجالس البلدية وفق 

التقسيم اإلداري للدولة. 

«األنباء» جالت في املنطقة وشاهدت بعض مظاهر اإلهمال من شوارع مكّسرة وحفر تتلف سيارات املواطنني وقمامة منتشرة

دهام الدهام وناصر الشمري وحديث مع الزميلة آالء خليفة عن هموم أهالي منطقة الواحة

فرع اخلضراوات والفواكه صغير ومهمل

األنقاض ومخلفات البناء والقمامة تؤذي األبصار                                  (زين عالم)

منطقة ألعاب االطفال وسط الصحراء من دون إنارة ومحاطة بالكالب الضالة

٤ ســــــــاعات متواصلــة 
والتقــت رئيــس مجلــس 
أهالــي املنطقة دهام عتيق 
الدهــــــام الذي أشــار إلى 
مبــادرة هـــــدفها تنميــة 
منطقة الواحة الســيما ان 
الواحــة أصبحــت عنوان 
لالمســؤولية واإلهمال من 
بعض اجلهات احلكومية. 

وذكر الدهام ان اجلمعية 
التعاونيــة أكبر دليل على 
اإلهمال وأهمها عدم وجود 
دورات ميــاه لكبار الســن 
وللنســاء باإلضافــة الــى 
ان دورة امليــاه الوحيــدة 
املوجودة تفتقــر للنظافة 
فضــال عن عدم اســتغالل 
مواهب الشــباب في تزيني 
جــدران املنطقــة، مشــيرا 
الــى ان املنطقة تعاني من 
تراكم القمامة في الشوارع 
الرئيســية وامام املساجد 

جانب من الكالب الضالة السائبة في املنطقة شوارع مكّسرة مليئة باحلفر واملقهى الشعبي الوحيد باملنطقة وسط الصحراء ومحاط بتناكر املياه

دهام الدهام متحدثا إلى «األنباء»

«الواحة» حتتاج إلى دوريات األمن
التقت «األنباء» خالل جولتها املواطن الفي سليمان الذي أعرب 
عن استيائه من احلالة التي وصلت إليها منطقة الواحة وتدهور 
اخلدمات املقدمة للسكان وعدم االهتمام بالنظافة والصيانة فضال 
عن تكسر الشوارع واحلفر التي أتلفت سيارات املواطنني متسائال: 
أين دور املســؤولني واجلهات املعنية في ذلك؟ كما اشتكى عدم 
وجود حدائق عامة باملنطقة أومتنزهات للعائالت وال يوجد اهتمام 
باجلمعية التعاونية الرئيســية لسكان املنطقة، كما أنه ال يوجد 
اهتمام بتشجير املنطقة، فضال عن السرقات التي حتدث من بعض 
العمالة اآلسيوية لألشجار وبيعها للغير أمام مرأى ومسمع من 
اجلميع، مشــيرا إلى قلة عدد دوريات األمن في شوارع املنطقة 

الفي سليمانمبا نشر الفوضى في املنطقة ونتج عنه استهتار الكثيرين.

منطقة ألعاب األطفال بال إنارة 
وسط الصحراء بوجود الكالب الضالة

من منطقة األلعاب الوحيدة مبنطقة الوحيدة واملوجودة وســط الصحراء 
في مكان مفتوح دون اضاءة ليال وعرضة للكالب الضالة قال املواطن م.نواف 
العنزي لـ«األنباء» والذي كان بصحبة أسرته وأبنائه: منطقة الواحة تعاني من 
نقص اخلدمات املتوافرة للسكان، آمال ان يتم االهتمام باألطفال ويتم توفير 
أماكن ترفيهية وألعاب تناسب جميع األعمار مع توفير اخلدمات الرئيسية في 
منطقة األلعاب من إضاءة وحراسة ونظافة وصيانة ودورات مياه، مشيرا إلى 
أن املنطقة احلالية تنتشر فيها الكالب الضالة، ما يعرض حياة األطفال للخطر.

م.نواف العنزي

رئيس مجلس أهالي الواحة دهام الدهام لـ «األنباء»: أطلقنا مبادرة لتنمية املنطقة بعد غياب دور املسؤولني 
هناك عدم اهتمام بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة في املرافق الرئيسية باملنطقة ومنها اجلمعية التعاونية

مرافق من «الصفيح» وجسر مشاة مهمل وغير مستغل وخدمات متردية وغياب واضح لالهتمام بالبيئة

ملشاهدة الڤيديو
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مرزوق الغامن يعزي 
نظيرته اإلندونيسية 

بضحايا زلزال «سوالويسي»
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية إلى 
رئيسة البرملان اإلندونيسي بوان ماهاراني، أعرب فيها 
عن خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا الزلزال 
الذي ضرب جزيرة سوالويسي اإلندونيسية وأسفر 

عن سقوط العديد من الضحايا واملصابني.

مرزوق الغامن

ثامر السويط: ما أسماء أعضاء جلنة قبول التوظيف في «اخلدمة املدنية»؟
وّجه النائب ثامر السويط 
٣ أسئلة إلى وزير التجارة 
الدولة  والصناعــة وزيــر 
للشؤون االقتصادية فيصل 
املدلج، ونائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء، استفسر في 
السؤال األول املقدم إلى وزير 

التجارة عن اآلتي:
١ - هل فتح ديوان اخلدمة 
التوظيــف  بــاب  املدنيــة 
فــي  للعمــل  للمواطنــني 
الديــوان بنفــس الوظائف 
التي مت تعيني وافدين فيها؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب 
يرجــى تزويــدي باإلعالن 
وعدد املتقدمــني وعدد من 
مت اختيارهم للوظيفة، وعدد 
املرفوضني، وأسباب الرفض.

املقدمــة مــن قبــل موظفي 
ديــوان اخلدمــة املدنيــة؟ 
مــع بيان عدد االســتقاالت 
الوظيفيــة  واملســميات 
وأســباب االســتقالة قرين 

كل اسم.
٤ - هــل قدمــت الشــؤون 
اإلداريــة والقانونيــة فــي 
ديوان اخلدمة املدنية تقريرا 
للمســؤولني عــن أســباب 
االســتقاالت خاصــة مــن 
اخلبرات التي حتتاج اليها 
الدولــة؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجاب يرجــى تزويدي 
بالتقرير، وإذا كانت اإلجابة 
بالنفي فما سبب عدم تقدمي 

تقرير بحجم االستقاالت؟
وقال السويط في مقدمة 
الســؤال الثانــي املقدم إلى 

بخدمــات غيــر محــددي 
اجلنسية؟ وما أسباب عدم 
مساواتهم مع اخلليجيني أو 
الوافدين في العقود نفسها؟ 
وهل وضــع ديوان اخلدمة 
املدنيــة تصــورا لتعديــل 
أوضاعهم؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجــى تزويدي 
بصورة ضوئية من املذكرات 
القانونية التي أعدها الديوان 
ورفعها إلى مجلس اخلدمة 
املدنيــة أو مجلس الوزراء 
بشــأن تعديــل عقودهــم 
لضمان حقوقهم الوظيفية، 
وإذا كانــت اإلجابة بالنفي 
يرجى بيان األسباب واملوانع 
القانونية التي حتول دون 

تعديل عقودهم. 
٤ - جدول يوضح رواتب 

العاملني في ديوان اخلدمة 
املدنيــة؟ وما أســباب عدم 
إحالل الكويتيني بدال منهم؟ 
وما تاريــخ إنهاء عقد آخر 
وافد في الديوان؟ وما سبب 

إبقائهم في وظائفهم؟
٨ - ما أسباب عدم تطبيق 
القــرار اخلــاص  الديــوان 
بتعيني أبناء الكويتيات رغم 
نشره في اجلريدة الرسمية 
(الكويت اليوم)؟ وما أسباب 
عدم إدراجهم في النظم اآللية 
املتكاملة وعدم متكينهم من 

التسجيل؟
وطالب في السؤال الثالث 
املوجــه إلى نائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة 
الــوزراء  لشــؤون مجلس 

بتزويده وإفادته مبا يلي:

التجــارة والصناعة  وزير 
الدولــة للشــؤون  وزيــر 
االقتصادية: يصرح ديوان 
اخلدمة املدنية منذ سنوات 
بضرورة تطبيق سياســة 
اإلحالل وفــي نفس الوقت 
يسمح بتعيني املستشارين 
الوافديــن عن طريق عقود 
استعانة بخدمات. وطالب 
بتزويده وإفادته عن اآلتي:
غيــر  بعــدد  ١ - كشــف 
الكويتيني العاملني في جميع 
اجلهات احلكومية متضمنا 
اجلنسية ونوع عقد العمل.

٢ - ما أســباب عدم تعيني 
غير محددي اجلنســية في 
اجلهات احلكومية وإحاللهم 

بدال من الوافدين؟
٣ - ما نوع عقود االستعانة 

الوافدين واخلليجيني وغير 
محددي اجلنســية مقسما 
العلمية  الشــهادات  حسب 
(جامعي ودبلوم ومتوسط 
وابتدائي ومؤهل جامعي) 
واخلبرات العملية في جميع 
اجلهات احلكومية، مع بيان 
الوافدين في  معدل رواتب 

الدولة.
٥ - كــم يبلغ عدد موظفي 
الدولة؟ وما الوظائف التي 
يعزف املواطــن عن العمل 
فيها؟ مع تزويدي بصورة 
الدراســات  ضوئيــة مــن 
واإلحصائيــات فــي هــذا 

اجلانب.
٦ - نســب اإلحالل في كل 

جهة حكومية.
٧ - كم يبلغ عدد الوافدين 

١ - مــا مهــام مجلــس 
ومــا  املدنيــة؟  اخلدمــة 
القواعــد التي حتكم عملية 
النقــل والندب بني اجلهات 
احلكومية؟ وكم يبلغ عدد 
االستثناءات املمنوحة على 

ذلك وأسبابها؟
٢ - كشف بعدد الهياكل 
التنظيميــة عرضهــا على 
مجلس اخلدمة املدنية، وعدد 
القرارات التي اتخذت بهذا 
الشأن خالل السنوات األربع 

املاضية.
٣ - كشف بعدد املكافآت 
املمنوحة للوافدين في كل 
من ديــوان اخلدمة املدنية 
ومجلــس اخلدمــة املدنية 
الســنوات األربــع  خــالل 

املاضية.

استفسر من الصالح عن مهام مجلس اخلدمة

ثامر السويط

٢ - كشــف بأسماء أعضاء 
القبــول للتوظيف  جلنــة 
في ديــوان اخلدمة املدنية 
الوظيفيــة  ومســمياتهم 

وخبراتهم العملية.
٣ - كــم عدد االســتقاالت 

مرزوق اخلليفة لنقل مهام اجلهاز املركزي 
للمقيمني بصورة غير قانونية إلى «الداخلية»

النائــب مــرزوق  تقــدم 
اخلليفــة باقتــراح بقانون 
بشأن نقل مهام واختصاصات 
اجلهــاز املركــزي للمقيمني 
بصورة غير قانونية لوزارة 
الداخليــة. وجــاءت مــواد 

االقتراح بقانون كاآلتي:
مادة١

يلغــى العمل باملرســوم 
رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠١٠ بإنشاء 
اجلهــاز املركــزي ملعاجلــة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية والقوانني املعدلة له، 
وإلغــاء املرســوم رقم ٤٦٨ 
لسنة ٢٠١٠ بتعيني الرئيس 
التنفيــذي للجهــاز املركزي 
ملعاجلــة أوضــاع املقيمــني 

املركــزي ملعاجلــة أوضــاع 
املقيمني بصورة غير قانونية 
على أن تشــكل جلنــة عليا 
فــي وزارة الداخلية ملتابعة 
أوضاع غير محددي اجلنسية 

يرأسها وزير الداخلية.
مادة ٣

اللجنة  يصدر بتشــكيل 
املشار إليها في املادة السابقة 
ومهامها وآليات عملها قرار 

من مجلس الوزراء.
مادة ٤

ينقل جميع موظفي اجلهاز 
املركزي إلى وزارة الداخلية 
بحقوقهــم وامتيازاتهم كما 
تــؤول إلــى وزارة الداخلية 

التي أنشــئ من أجلها، وبات 
يشكل عبئا على العمل وزيادة 
في املصروفات، وحيث تعد 
مهام وأعمال اجلهاز املركزي 
املقيمــني  ملعاجلــة أوضــاع 
بصــورة غيــر قانونيــة من 
صميم أعمال وزارة الداخلية 
مبا حتمله من أبعاد متعلقة 
بقانون اجلنسية، وألن اجلهاز 
املركزي مت إنشاؤه سنة ٢٠١٠ 
وملــدة خمــس ســنوات ومت 
التمديد له ســنتني ثم مد له 
مددا أخرى تنتهي سنة ٢٠٢١ 
فقــد رئي تقدمي هذا االقتراح 
بقانون إللغاء اجلهاز وعدم 
جتديــد مدتــه ونقــل مهامه 
إلــى وزارة  واختصاصاتــه 

الداخلية.

حقــوق والتزامــات اجلهاز 
املركزي.

مادة ٥

على رئيس مجلس الوزراء، 
والــوزراءـ  كل فيمــا يخصه 
ـ تنفيــذ أحكام هــذا القانون 
ويعمل بأحــكام هذا القانون 
بعد ثالثة أشــهر مــن تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

 ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون على اآلتي: 
نظرا إلى أن القانون الصادر 
بإنشاء اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونيــة هو قانــون مؤقت 
وألن اجلهــاز املركــزي منــذ 
تشــكيله لم يحقق األهداف 

تتولى الوزارة جميع مهامه مع تشكيل جلنة عليا ملتابعة أوضاع «البدون»

مرزوق اخلليفة

بصورة غير قانونية.
مادة ٢

الداخلية  تتولــى وزارة 
جميع مهام ووظائف اجلهاز 

محمد احلويلة: ما أسباب عدم 
تشغيل «األسنان» بالعدان مساء؟

وجه النائــب د. محمد 
احلويلة ســؤاًال إلى وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحة 
الصباح عن مركز األسنان 
التخصصي مبنطقة العدان.

وقال احلويلة في مقدمة 
السؤال ما يلي:

يعانــي مركز األســنان 
التخصصــي بالعــدان من 
حيــث  شــديد،  ازدحــام 
يعمــل املركــز فــي الفترة 
الصباحيــة فقــط ما يزيد 
تكدس املراجعني وانتظارهم 

لساعات طويلة وهذا يزيد معاناة املواطنني 
وخاصة كبار الســن، ويؤثــر على العمل 
باملركز، حيث إنه يخدم شريحة كبيرة من 

املواطنني، لذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

- ما أسباب عدم تشغيل 
مركز األسنان التخصصي 
بالعدان في الفترة املسائية 
وعلى مدار الســاعة إلنهاء 
مــن  املواطنــني  معانــاة 
االنتظار الطويل واالزدحام 

الشديد به؟
- هــل هنــاك خطــة 
لتشغيل املركز في الفترة 
املسائية أو على مدار الساعة 
وفي العطل الرســمية؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجــاب فيرجى تزويدي 
بها، وإذا كانت اإلجابة بالنفي فما األسباب 

املانعة لذلك؟

د.محمد احلويلة

حمد املطر يوّجه ٤ أسئلة لوزراء 
النفط والتربية والتجارة والصناعة

وجــه النائــب د. حمد 
املطر ٤ أســئلة إلى وزراء 
النفط والتربية والتعليم 
العالي والتجارة والصناعة.
الســؤالني  وجــاء فــي 
النفط  الى وزير  املوجهني 
وزيــر الكهربــاء واملاء د. 

محمد الفارس ما يلي:
الدولــة علــى  تعتمــد 
كبيــر  بشــكل  البتــرول 
وأساســي، وللجيولوجي 
دور فعال ومهم في القطاع 
النفطــي، كمــا أن خريجي 

وخريجات هذا التخصص قد تلقوا وتعلموا 
في جامعة الكويت في كلية علوم األرض 
والبيئة (قسم اجليولوجيا) العديد والكثير 
فيما يخص البترول واستكشــافه وأنواع 
اخلزانــات النفطيــة وصخــور اخلزانات 
النفطية وصخور املصدر واملكامن النفطية 
وغيرهــا من اخلبــرات في مجــال القطاع 
النفطي. ولكون خريجي وخريجات قسم 
اجليولوجيا في كلية العلوم يرون أنفسهم 
في العطاء والعمل في القطاع النفطي أكثر 
من غيره وهذا ما يوافق ما تعلموه وتدربوا 
عليه طول مشوارهم الدراسي، ولكن هناك 
قصورا مــن وزارة النفط لهــذه الفئة من 
الترشيح للوظائف التي يستحقونها، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  هل يوجد إعالن توظيف للحاصلني على 
تخصص علوم جيولوجيا؟ إذا كانت اإلجابة 
النفي، فما سبب وقف إعالن توظيفهم من 
تاريــخ ٢٠١٨/٥/٣١ حتــى تاريخ ورود هذا 

السؤال؟
٢ـ  هل ســيفتح بــاب التوظيف؟ إذا كانت 

اإلجابة اإليجاب، فمتى سيتم ذلك؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:

وردت إلينا معلومات عن قيام مؤسسة 
البترول الكويتية وبعض شركاتها بالتجديد 
لعقود مهندسني غير كويتيني في ظل أزمة 
توظيف وبطالة حقيقية يتعرض لها شبابنا 

الكويتيون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ ما السبب وراء قرار التجديد؟
٢ ـ هل نشر إعالن توظيف للكويتيني في 

التخصصات التي مت التجديد لها؟
٣ـ  كشــف تفصيلي حول عقود املهندسني 
غير الكويتيني الذين مت التجديد لهم مع بيان 
جنسياتهم وخبراتهم العملية وتخصصهم 

ومؤهلهم العلمي.

وجــاء في ســؤاله إلى 
وزير التجــارة والصناعة 
الدولــة للشــؤون  وزيــر 
االقتصاديــة فيصل املدلج 

ما يلي:
منــى إلــى علمــي قيام 
الهيئة العامة للبيئة بتوقيع 
مذكرة تعاون للقيام بطالء 
بعــض املســطحات مبادة 
تتسبب في تخفيض درجة 
حــرارة األســطح بعشــر 
درجات سيليزية، ومت ذكر 
تعميمها على طرق الكويت.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  كــم قيمة هذا التعاقد وعلى أي باب من 

أبواب امليزانية؟
٢ـ  هل يوجد ما يلزم في هذه املذكرة لتعميم 

هذا الطالء على جميع طرق الكويت؟
٣ـ  سبب قيام الهيئة العامة للبيئة بتوقيع 
هذه املذكــرة كون جهــة االختصاص هي 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وجاء في سؤاله إلى وزير التربية وزير 

التعليم العالي د.علي املضف ما يلي:
تنص املادة (١٣) من الدستور على أن: 
«التعليم ركن أساسي لتقدم املجتمع، تكفله 
الدولة وترعاه» كما تنص املادة (٤٠) منه 
على أن: «التعليــم حق للكويتيني، تكفله 
الدولة، وفقا للقانــون وفي حدود النظام 
العــام واآلداب، والتعليــم إلزامي مجاني 
فــي مراحله األولى وفقــا للقانون ويضع 
القانون اخلطة الالزمة للقضاء على األمية»، 
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني 

واخللقي والعقلي.
وتبني وتشــدد هاتــان املادتان على ما 
تكفله الدولة من حــق التعليم وإلزاميته 
ومجانيتــه للمواطنني جميعــا، وبالرغم 
من ذلك نشــهد قصورا في توفير مدارس 
متخصصة لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
الذين يعانون من ازدواجية إعاقة شديدة 

(كف بصر وذهنية).
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

هل توجد مدرسة حكومية متخصصة 
لهذه الفئة علما بكثــرة عددهم؟ إذا كانت 
اإلجابــة النفــي، فما األســباب املانعة من 
وجود مثل هذه املدارس؟ وإذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فكم عدد هذه املدارس لهذه الفئة؟ 
وهــل هي متوافــرة في جميــع محافظات 
الكويت؟ وهل يتم توفير باصات مجانية 

تنقلهم من وإلى مدارسهم؟

حمد املطر

مهلهل املضف: كم تبلغ قيمة الرسوم القضائية 
من بداية أبريل ٢٠١٠ حتى ديسمبر ٢٠٢٠ ؟

النائــب مهلهــل  وجــه 
املضف ٤ أسئلة إلى وزراء 
املالية خليفة حمادة والعدل 
الياسني والصحة  د.نواف 

الشيخ د.باسل الصباح.
وجاء سؤاله املوجه إلى 

وزير العدل كالتالي: 
 استنادا إلى القانون رقم 
(١٧) لســنة ١٩٧٣ في شأن 
الرســوم القضائيــة وإلى 
املرسوم األميري في شأن 
إنشاء وزارة العدل، يرجى 

تزويدي باآلتي:
(١) كم تبلغ قيمة الرسوم 
القضائيــة التــي حتصلت 
عليها الوزارة من تاريخ ١ 
ابريــل ٢٠١٠ حتى تاريخ ١ 
ديسمبر ٢٠٢٠؟ مع تزويدي 
باملستندات الدالة على ذلك.
(٢) كــم يبلــغ مقــدار 
الرسوم القضائية املستحقة 
للوزارة والتي لم تستطع 
الوزارة حتصيلها من تاريخ 
١ ابريل ٢٠١٠ حتى تاريخ ١ 
ديسمبر ٢٠٢٠؟ مع تزويدي 
باملستندات الدالة على ذلك.
(٣) كــم تبلــغ قيمــة 
التي سددتها  التعويضات 
الــوزارة مبلفــات تنفيــذ 
األحكام القضائية الصادرة 
ضــد الوزارة مــن تاريخ ١ 
ابريــل ٢٠١٠ حتى تاريخ ١ 
ديسمبر ٢٠٢٠؟ مع تزويدي 
باملستندات الدالة على ذلك.
(٤) كــم تبلــغ قيمــة 
التعويضات املستحقة في 
ذمة الوزارة والتي لم تسدد 
من تاريخ ١ ابريل ٢٠١٠ حتى 
تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٠؟ مع 
تزويدي باملستندات الدالة 

على ذلك.
 وجاء في سؤاله الثاني 
املوجه إلى وزير الصحة ما 
يلي: يرجى تزويدي بالتالي: 
(١) صورة ضوئية عن 
القرار اإلداري رقم ٢٠١٩/٧٧٤ 
املؤرخ في ٢٠١٩/١٠/٢٤ بشأن 
إعادة توزيع املفتشني بإدارة 
األغذية املستوردة - قطاع 
الشــئون الفنية في الهيئة 

املراسالت بهذا اخلصوص 
ومن قام بالترشيح ومسماه 
الوظيفــي، مع بيان جميع 
املوظفني الذين ما زالوا على 
رأس عملهــم حتــى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
بأســماء  كشــف   (٣)
جميع املوظفــني اإلداريني 
الذيــن حولــوا مــن العمل 
بنظــام النوبات الى العمل 
الفتــرة الصباحية  بنظام 
طبقــا للقــرار اإلداري رقم 
٢٠١٩/٧٧٤ واألســباب التي 
أدت بالهيئة إلــى إحالتهم 
للعمل للفترة الصباحية، 
وأســباب إعادتهــم مــرة 
أخرى للعمل نظام النوبات 
القــرار اإلداري  مبوجــب 
رقــم ٢٠١٩/٨٤٢ واملــؤرخ 
٢٠١٩/١١/٢٨ مشفوعا بجميع 
الكتب واملراســالت وكتب 

الترشح بهذا اخلصوص.
(٤) كشف بأسماء جميع 
اإلداريني الذين مت حتويلهم 
من العمل بالفترة الصباحية 
الى العمــل بنظام النوبات 
مبوجب القرار رقم ٢٠١٩/٧٧٤ 
املؤرخ في ٢٤/١٠/٢٠١٩ مع 
بيان مسمياتهم الوظيفية، 
وهل اخذت املوافقة املسبقة 
من ديــوان اخلدمة املدنية 
للمهــام املطلوبــة منهــم 
بالقيام بهــا للعمل بنظام 
النوبات وتطابقها مع املؤهل 
الوظيفي  العلمي واملسمى 
احلاصلني عليه؟ مع ارفاق 
جميع املراســالت والكتب 
بهذا اخلصوص مشــفوعا 
بكتب الترشيح واملوافقات 

للعمل بنظام النوبات.
(٥) صورة ضوئية من 
القرار اإلداري رقم ٢٠١٩/٨٤٢ 
املؤرخ في ٢٠١٩/١٠/٢٨ مع 
بيــان األســس واملعاييــر 
الترشــيح جلميع  وكتــب 
املوظفني املشمولني بالقرار 
مشــفوعا باملهام واألعباء 
إليها،  املنقولــني  للوظيفة 
وهل اخذت املوافقة املسبقة 
من ديــوان اخلدمة املدنية 

منذ استقالة رئيس الوحدة 
حتــى تاريــخ ورود هــذا 

السؤال؟
وقال في مقدمة ســؤاله 
الثاني لوزير املالية، أصدر 
بنك الكويت املركزي بيانا 
فــي ٣٠ مايــو ٢٠٢٠ حول 
إيداعات  مالبســات قضية 
املاليــزي جاء  الصنــدوق 
فيه أن مســؤوليات البنك 
املركزي تصر على إصدار 
التعليمــات إلــى اجلهــات 
اخلاضعة لرقابته وحتديد 
التدابير التــي يتعني على 
تلك اجلهات اتخاذها اتساقًا 
مع درجــة املخاطر وحجم 
إلــى  النشــاط باإلضافــة 
الفحص امليداني والتحقق 
االلتــزام مبتطلبــات  مــن 
القانون وتطبيق اجلزاءات 
املنصــوص عليها في حال 

وقوع أي مخالفة.
 وطلب تزويده وإفادته 

باآلتي:
ما مسبب عدم ممارسة 
املركــزي  الكويــت  بنــك 
مســؤوليته بصفتــه جهة 
رقابية في قضية إيداعات 
الصندوق املاليزي وهو ما 
يخالــف ما ورد فــي البند 
الســابع من املادة (١٤) من 
البــاب الثاني مــن الفصل 
األول (اختصاصات اجلهات 
الرقابية مــن القانون رقم 
(١٠٦) لسنة ٢٠١٣ في شأن 
مكافحــة غســل األمــوال 
ومتويــل اإلرهاب)، والذي 
نص على: إبالغ الوحدة على 
وجه السرعة باملعلومات أو 
معامالت ميكن أن تكون لها 
صلة بغسل األموال أو متويل 
اإلرهاب أو جرائم أصلية؟ 
وهل عدم التزام البنك بطلب 
التقارير اخلاصة باإليداعات 
والتحويــالت مــن البنوك 
احملليــة وفــروع البنــوك 
األجنبية أخل بقدرته على 
أداء واجبه الرقابي بإبالغ 
املالية  التحريــات  وحــدة 

الكويتية؟

لألعباء الوظيفية للمنقولني 
بالعمل بنظام النوبات، وهل 
مت التــزام جميع املنقولني 
بتنفيذ القــرار؟ مع إرفاق 
جميــع  عمــل  مباشــرة 

املنقولني.
(٦) صوره ضوئية من 
القرار اإلداري رقم ٢٠١٩/٩٩ 
بوقف النقل الداخلي جلميع 
موظفــي الهيئــة مبختلف 
الوظيفيــة من  مســماتهم 
الفتــرة ٢٠١٩/١٢/١ حتــى 

.٢٠٢٠/٣/٣١
(٧) كشف بأسماء جميع 
املوظفــني الذيــن يحملون 
مسميات وظيفية اشرافية 
بالوكالــة، وهل أعلن عنها 
واملفاضلــة بــني املتقدمني 
قبل تكليفهم بتلك األعمال 
اإلشرافية من مسمى وظيفي 
رئيس قسم فأعلى؟ مشفوعًا 
بجميــع املراســالت وكتب 
اإلعالنات والترشيح وأماكن 
الوظيفية  عملهم واخلبرة 
وموافقات ديــوان اخلدمة 

املدنية.
(٨) صــورة ضوئيــة 
من كشوف مكافأة األعمال 
املمتــازة جلميــع موظفي 
الهيئة عن السنوات املالية 
٢٠١٨-٢٠١٩ و٢٠١٩-٢٠٢٠ 
موضحًا بها املبلغ نظير كل 
اسم وأسس توزيع املكافآت.
ووجه املضف ســؤالني 

إلى وزير املالية 
استفســر في األول عن 

اآلتي:
(١) ما ســبب اســتقالة 
رئيــس وحــدة التحريات 
املاليــة الكويتية الســابق 

باسل الهارون؟
عــدم  ســبب  مــا   (٢)
تعيني رئيس جديد لوحدة 
التحريات املالية الكويتية؟
(٣) كــم عــدد البالغات 
املقدمــة خــالل الفترة منذ 
استقالة رئيس الوحدة في 
تاريخ ورود هذا السؤال؟

(٤) من هو القائم بأعمال 
رئيس الوحدة خالل الفترة 

استفسر عن اإلداريني الذين حولوا من العمل بنظام النوبات إلى الفترة الصباحية

مهلهل املضف

العامــة للغــذاء والتغذية، 
مع بيان األسس واملعايير 
التي ســارت عليها الهيئة 
عند إعادة التوزيع جلميع 
املشمولني بالقرار من فنيني 
وإداريني، وكذلك مسمياتهم 
الوظيفية وسنوات خدمتهم، 
ومــن قــام بترشــيح تلك 
األسماء ومسماه الوظيفي 
ودرجتــه الوظيفية، وهل 
أخذت املوافقة املسبقة من 
ديوان اخلدمة املدنية باملهام 
واألعباء التي سيقومون بها 
لدى عملهم بنظام النوبات 
بالنســبة لإلداريــني؟ مــع 
تزويــدي بصورة ضوئية 
من جميع املراسالت وكتب 
الترشــيح جلميع األسماء 

املشمولة بالقرار.
(٢) صورة ضوئية من 
القرار اإلداري رقم ٢٠١٩/٧٧٣ 
املؤرخ ٢٤/١٠/٢٠١٩ بشــأن 
تنظيــم العمــل في قســم 
وإدارات العبدلــي وقســم 
وإدارات الساملي، مع بيان 
املوقــع الفعلي لكل قســم، 
واألســس واملعاييــر التي 
ســارت عليهــا الهيئة عند 
إعادة التوزيع ومسمياتهم 
الوظيفية وسنوات خدمتهم، 
وهل أخذت املوافقة املسبقة 
من ديــوان اخلدمة املدنية 
باملهــام التــي ســيقومون 
بهــا بنظام عمــل النوبات 
بالنســبة لإلداريني؟ على 
أن يكون مشــفوعا بجميع 

طلب كشفًا بإعادة توزيع املفتشني بإدارة األغذية املستوردة  مع بيان األسس واملعايير التي سارت عليها هيئة 
الغذاء عند إعادة التوزيع جلميع املشمولني بالقرار من فنيني وإداريني و مسمياتهم الوظيفية وسنوات خدمتهم
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املغفور لهما بإذن اهللا تعالى األميـــر الراحـــل الشيخ جابر األحمد والعم خالد يوسف املـرزوق أثنـاء افتتـاح 
مركـز يوسف املرزوق ولولوة النصار للطب اإلسالمي

إعالن لوظائف ومنح شاغرة للكويتيين
تعلن گلية القانون الگويتية العاملية عن حاجتها لتعيني أعضاء هيئة تدريس من جميع مجاالت وتخصصات القانون، وعن مساعدين علميني قانونيني ، 

ووظائف إدارية للگويتيني، وفتح باب قبول الطلبات للحصول على منحة برنامج املاجستير وبعثة دكتوراه للعام اجلامعي 2022-2021.
يرجى من الراغبني  الگويتيني ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال األوراق املبينة على البريد اإللگتروني أدناه :

املستندات املطلوبة: • السيرة الذاتية     • صورة عن املؤهالت العلمية وشهادات اخلبرة     • صورة عن البطاقة املدنية
تقدمي الطلبات ابتداء من: 2021/01/17 حتى  2021/02/16 

recruitment@kilaw.edu.kw :عن طريق البريد اإللگتروني للكلية

معيدو
بعثة دگتوراه

 منح 
لدرجة املاجستير

)وظائف ادارية(
• مشرف رياضي • مشرف أمن

• مشرف شؤون طلبة • موظف استقبال 
• موظف خدمات • مصمم عالقات عامة

 • موظف قبول • موظف تسجيل

• موظف مكتب اخلريجني

مساعد علمي
)TA(

أعضاء
هيئة التدريس

الشروط:
• أن يگون من خريجي گلية القانون 
الگويتية العاملية، وخريجي اجلامعات 
املقبولـــة لدى گلية القانون الگويتية 

العاملية.
 • أال يقل التقدير العام عن 3.00 نقطة.

• أن يگون حديث التخرج.
• أال يقل تقديره خالل دراسة املاجستير يف 

أي مقرر من املقررات عن 2.67.
• اجتياز اختبار اللغة اإلجنليزية.

• تزگية من استاذين قاما بتدريسه سابقا.
• أن يقبل املتقدم التخصص و اجلامعة 

التي تختاره له الكلية.
حصوله  بعد  الكلية  يف  املتقدم  يعمل  أن   •
بعد  سنوات   7 ملدة  الدكتوراه  شهادة  على 

انتهاء البعثة.
• اجتياز املقابلة الشخصية.

الشروط:
• أن يگون من خريجي گلية القانون 
الگويتية العاملية، وخريجي اجلامعات 
املقبولـــة لدى گلية القانون الگويتية 

العاملية.
• أال يقل التقدير العام عن 3.3 نقطة.

• أن يگون حديث التخرج.
دراســــــة  خــــــــــالل  تــــــقـــــديـــــــره  يــــقــــــــل  أال   •
البگالوريوس يف أي مقـــرر من املقررات 

عن 2.67.
• اجتياز اختبار اللغة اإلجنليزية.

• تزگيـــة من أستاذين قاما بتدريسه
   سابقًا.

تقدمي  وقت  موظفًا  املتقدم  يگون  أال   •
طلب املنحة، أو ميارس عماًل خاصًا.

• اجتياز املقابلة الشخصية.

الشروط:
• أن يگون گويتي اجلنسية.

• أن يگــــــون حـــــاصــــاًل علــــى شهــــــــــادة  
  البگـــــــالوريــوس أو  الدبلـــوم أو مــــا

   يعادلها يف مجال التخصص املطلوب
• يفضل من لديه خبرة.

• لــــديــــه خبرة يف استخــــدام بـــــرامــــج 
   احلاسب اآللي.

• األولوية ملن يجيد اللغة اإلجنليزية.
• اجتياز املقابلة الشخصية.

الشروط:
• أن يگون گويتي اجلنسية.

• أن يـــگــــــــون حــــاصـــــاًل علـــــــى شهــــــــــادة
  البگالوريوس واملاجستير يف القـــانون  

   تقدير جيد جدًا.
• أن تگـــــون اجلامعــــة ضمــــن قائمـــــة

 اجلامعــــات احملــــددة من الگليـــــــة
  ومعتـــــــرفـــــــًا بهــــــا من قـــــبل اجلهــــــــــــات

  املختصة يف دولة الگويت.
• األولوية ستگـون ملن يجيد اللغة

   اإلجنليزية.
• اجتياز املقابلة الشخصية.

الشروط:
• أن يگون گويتي اجلنسية.

• أن يگـــــون حـــــاصـــــــاًل علـــى شهــــــــــادة
   الدگتــوراه يف الـــــقــــانـــــــــــون  ضمـــــــن

   املجاالت التي حتتاجها الگلية.
• أن تگـــــون اجلامعــــة ضمــــن قائمـــــة

 اجلامعــــات احملــــددة من الگليـــــــة
  ومعتـــــــرفـــــــًا بهــــــا من قـــــبل اجلهــــــــــــات

  املختصة يف دولة الگويت.
• التفرغ للعمل بالگلية.

• األولوية ستگــــــون ملن يجيـــد اللغــــة 
   اإلجنليزية.

• اجتياز املقابلة الشخصية.

األماكن باســمه، طيب اهللا ثراه، 
منها (مستشفى جابر األحمد - 
مستشــفى جابر األحمد للقوات 
املســلحة - ســتاد جابر األحمد 
الدولي - مدينة جابر األحمد - 
مركز جابر األحمد الثقافي - حلبة 
جابــر األحمد الدوليــة - مكتبة 
جابر األحمد املركزية في جامعة 
الكويت - جسر جابر األحمد بني 
مدينة الكويت والصبية - ثانوية 
جابر األحمد الصباح في منطقة 

اجلابرية).
وبعد مسيرة طويلة من العطاء 
واحلكمة متيزت بالعمل املخلص 
واإلجنــاز تلو اآلخــر في جميع 
املجــاالت حتى أصبحت الكويت 
(عــروس اخلليج)، ترجل (أمير 
القلــوب) الشــيخ جابــر األحمد 
اجلابر الصباح عن صهوة احلياة 
تاركا خلفه إرثا كبيرا من احلب 
والعطاء الذي منحه لشعبه فبادله 
احلــب أضعافــا مضاعفة لتبقى 
ذكراه راســخة في وجــدان أهل 

الكويت.

وإجنازاته، حــاز األمير الراحل، 
رحمه اهللا، العديد من األوســمة 
والشــهادات تكرميــا لــه ومنها 
نيله شــهادة الدكتوراه الفخرية 
من جامعة اليابان في ١٤ أكتوبر 
١٩٦٥ كما حصل على وسام جنمة 
رومانيــا فــي ٢٥ أكتوبــر ١٩٩٩ 
والوســام احملمــدي املغربي في 

٢٢ أكتوبر ٢٠٠٢.
وفي عام ١٩٩٥ أجرت مؤسسة 
املتحــدون لإلعالم والتســويق 
البريطانية، وهي مؤسسة إعالمية 
دولية مسجلة في لندن ومقرها 
القاهرة أكبر استطالع للرأي في 
املنطقة مبشاركة خمسة ماليني 
مواطن عربي، ومت حينها اختيار 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، 
رحمه اهللا، شخصية العام اخليرية 
العاملية ملا قدمه من أعمال خيرية 
ودعم مالي للكثير من املنظمات 

العاملية ورعاية احملتاجني.
واســتطاع «أمير القلوب» أن 
يحفر اســمه في ذاكــرة اجلميع 
ووجدانهم حتى سميت العديد من 

دول العالم حامال على أكتافه قضية 
الكويتيــني   األســرى واملرتهنــني 
باعتبارها قضية الكويت اإلنسانية 
األولى وطرحها في احملافل العربية 

والدولية.
كما أولى األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد، طيب اهللا ثراه، أبناء 
الشــهداء اهتماما كبيــرا، فحرص 
علــى رعايتهم واالهتمــام بهم من 
خالل تأســيس مكتب الشهيد في 
١٩ يونيــو عام ١٩٩١ الــذي يتولى 
رعاية ذوي الشهداء في كل مجاالت 
احلياة. وحرص األمير الراحل أيضا 
علــى بناء العالقــات الكويتية مع 
مختلف دول العالم وتعزيز العالقات 
الثنائية، وكان ســباقا للمشاركة 
في العديد من املؤمترات واللقاءات 
الدولية، وقام بالعديد من اجلوالت 
والزيارات الرسمية ملختلف أقطار 
العالم ســعيا منــه لتعزيز مكانة 

الكويت العاملية.
األوسمة والشهادات

وبفضــل خبرتــه وعطاءاته 

الثاقبــة مكنت الكويت من جتاوز 
احملــن وتخطي األزمات التي مرت 
بها البالد، السيما خالل ثمانينيات 

وتسعينيات القرن املاضي.
ولعل من أبرز تلك القضايا التي 
مرت بهــا البالد خالل فترة حكمه 
محنــة االحتالل العراقي الغاشــم 
للكويت عــام ١٩٩٠ إذ أدت حكمته 
وخبرته مع الدعــم الكبير للدول 
الشقيقة والصديقة دورا رئيسيا 
في دحر قــوات االحتالل وحترير 

الكويت من براثن العدوان.
وبفضل السياسة احلكيمة التي 
متيز بها األمير الراحل والتفاف أهل 
الكويت حول قيادته ســلك األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد طريق 
اإلعمار والنهضة واخلير والعطاء 
إلزالة مــا دمره العدوان الغاشــم 
وبفضل تخطيطه السليم استطاع 
تغطية نفقات التحرير التي بلغت 

عشرات املليارات من الدوالرات.
وبعد أن  مّن اهللا على الكويت 
بنعمة التحرير واالســتقرار، قام 
األمير الراحل بزيارات عدة ملعظم 

كمــا أظهــر «أميــر  القلــوب»، 
رحمــه اهللا، كل احلــرص علــى 
العربيــة واإلســالمية،  القضايــا 
فأنشأ الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية في ٣١ ديسمبر 
عام ١٩٦١ وترأس أول مجلس إلدارة 
الصندوق الذي يعد أول مؤسسة 
ائتمانية في الشرق األوسط تقوم 
باملســاهمة فــي حتقيــق اجلهود 
االمنائية للــدول العربية والدول 
األخــرى النامية من خــالل تقدمي 
قــروض ميســرة ملســاعدة الدول 
الفقيــرة فــي متويــل مشــاريعها 

االمنائية.
وكان األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد صاحب مبادرة إسقاط فوائد 
الديون املستحقة على الدول الفقيرة 
حيث ترأس منظمة املؤمتر االسالمي 
في الدورة الـ ٤٣ للجمعية العامة 
لألمم احملتدة في سبتمبر عام ١٩٨٨.

وشهد عهد األمير الراحل العديد 
من القضايا الصعبة والدقيقة، لكن 
حكمته وحنكته السياسية وقيادته 
الرشيدة وسالمة تخطيطه ورؤيته 

وفنيا وعقليا وبدنيا.
ولــم يغب عنــه، رحمــه اهللا، 
اجلانــب االجتماعــي للكويتيني، 
إذ صــدرت فــي عهده املئــات من 
املراســيم األميريــة التــي تعالج 
املشاكل االجتماعية ومساعدة األيتام 
ومجهولي الوالدين وكذلك املسنون 
وتقــدمي الرعايــة لهم، كما أنشــأ 
التأمينــات االجتماعية وصندوق 

احتياطي األجيال القادمة.
كما لم يغفل األمير الراحل عن 
االهتمام باملرأة الكويتية ودورها 
في املجتمع، فكان مساندا لقضاياها، 
وأول من سعى الى إعطائها حقوقها 
السياسية كاملة، إذ أصدر مرسوما 

أميريا بذلك عام ١٩٩٩.
وعلى صعيد السياسة اخلارجية، 
كان لألمير الراحل مبادرات عديدة 
على املستويات اخلليجية والعربية 
والدوليــة، إذ كان صاحــب فكــرة 
إنشــاء مجلس التعاون اخلليجي 
الذي يضم الدول الســت من أجل 
حتقيق الترابط املشترك واملصير 

الواحد في مواجهة التحديات.

أعــوام متضــي وســمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد (رحمه 
اهللا) بــاق في قلوبنــا، ومنجزاته 
ماثلــة أمــام ناظرينــا، وعطاءاته 
وبصماتــه تزين كل مرافق الديرة 
التي تســتذكر هذه األيام مرور ١٥ 

عاما على رحيله.
يعد «أمير القلوب»، طيب اهللا 
ثراه، احلاكم الثالث عشر للكويت، 
والثالث منذ إعالن استقالل الكويت 
عام ١٩٦١. ولد، رحمه اهللا، عام ١٩٢٨ 
وهــو النجل الثالث لألمير الراحل 
الشــيخ أحمــد اجلابــر الصبــاح، 
وتلقى تعليمه في مدارس املباركية 

واألحمدية والشرقية.
وبــدأ األميــر الراحــل حياتــه 
العملية في ينايــر ١٩٤٩ بتعيينه 
رئيسا لألمن العام مبدينة األحمدي 
وفي عام ١٩٥٩ عينه األمير الراحل 
الشيخ عبداهللا الســالم الصباح، 
رحمــه اهللا، رئيســا لدائــرة املال 
واألمالك، وبعد االستقالل عام ١٩٦١ 
عني وزيرا للمالية والصناعة في أول 
وزارة، وحتديدا في ١٧ يناير ١٩٦٢.

وفي عام ١٩٦٥ عني األمير الراحل 
الشــيخ جابر األحمد، رحمه اهللا، 
رئيسا ملجلس الوزراء قبل أن تتم 
مبايعته وليا للعهد ثم يتبوأ مسند 
اإلمارة عام ١٩٧٧ بعد رحيل األمير 
الشــيخ صباح الســالم الصباح، 

رحمه اهللا.
ومنــذ أن تولــى األمير الراحل 
الشــيخ جابر األحمد، رحمه اهللا، 
مقاليــد احلكم قــاد البالد بحكمته 
نحــو التقــدم واالزدهــار فــي كل 
املجاالت والصعد، وسعى داخليا 
الى التطوير من خالل تنفيذ العديد 
من املشروعات التنموية والنهضة 
العمرانية، وخارجيا بقيامه بالعديد 
مــن الزيــارات الرســمية لتوطيد 
عالقات الكويــت باملجتمع الدولي 
الى جانب دوره الرائد في مساعدة 
الدول الفقيرة والنامية أو تلك التي 

تعاني جراء ويالت احلروب.
وركز األمير الراحل، طيب اهللا 
ثراه، جل اهتمامه على الكويت 
ورفاه أهلها، إذ حرص على توفير 
كل سبل الراحة والرفاهية لشعبه 
من خالل عطاءاته، فكان للشباب 
الوافر مــن االهتمام  النصيــب 
والرعاية من خالل تأسيس الهيئة 
العامة للشــباب والرياضة عام 
١٩٩٢ لتنشئتهم وتنميتهم أخالقيا 

كلمات من نور
«بقدر ما نعطي الكويت حتوطنا بالســعة، وبقدر ما ٭ 

نغرس في جنباتها جننيه رخاء، وبقدر ما نقدمه في 
صيانتها والذود عنها ننعم بــه رفعة، وعزة الوطن 

صيغة من عمل أبنائه وكفاحهم».
«إننــا من الكويت نبدأ، وإلى الكويت ننتهي، وما عدا ٭ 

ذلك فليس من الكويت، وليست الكويت منه».
«إن الكويت هي املنبت الذي متتد في أغواره جذورنا ٭ 

واحلصن الذي نأوي إليه ونعتصم به بعد اهللا سبحانه، 
إن الكويــت هي الكيان الذي ميســك علينا وجودنا 

املتالحم في معامله وقسماته».
«إن الدروس القريبة والبعيدة قد علمتنا أن حقيقتنا ٭ 

هي الكويت، وأن التفافنا حول هذه احلقيقة هو الذي 
هيأ لنا بفضل اهللا انتصارنا املبني».

«إن الشــعور بالذات واالمتالء بعــز االنتماء وفخر ٭ 
االنتســاب مصدره األكبر واألوحد، هو الوطن، هو 

الكويت».
«لتكن خياراتنــا على قدر إمكاناتنا، ولتكن حتدياتنا ٭ 

على قدر حجمنــا، ولنحذر أن تكون صيحاتنا أعلى 
من حناجرنا، فاهللا سبحانه ال يكلف نفسا إال وسعها، 

وال يسومها إال ما آتاها».
«إن حمل املسؤولية شرف، وصيانتها أمانة. وأداءها ٭ 

واجب والتفريط فيها خطيئة».
«النســاء شقائق الرجال، في احلق والواجب والعطاء ٭ 

الذي يعود خيره على األسرة واملجتمع».
«إن أقصى ما تصاب به أمة أن يكون بأسها بينها وأن ٭ 

يكون أعداؤها من نفسها».
«إن الدميوقراطية الكويتية ليست مستوردة، بل هي ٭ 

متأصلة في نفوس الكويتيني».
«إننا نريد لشــبابنا أن ينشــأوا على الكفاح واجلد ٭ 

واخلشونة والبعد عن الترف وحب املظاهر، مقتدين 
بآبائهم في الطموح وشدة املراس وعدم االسترخاء 

أو التواكل».
«إن ثمار البحــث العلمي غالية، وال تنالها إال العقول ٭ 

التي عاشت لها، وبذلت لها العزيز من الوقت واجلهد 
في صبر وتالحم ونكــران ذات، مؤمنة بأن ما ينفع 

الناس ميكث في األرض».

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع األميرين الراحلني الشيخ جابر األحمد والشيخ صباح األحمد رحمهما اهللا

الكويت تستذكر مرور ١٥ عامًا على رحيل «أمير القلوب».. جابر األحمد

لقطة لألمير الراحل الشيخ جابر األحمد لدى استقبال سموه أبناء األسرى والشهداء املتفوقني األمير الراحل الشيخ جابر األحمد أثناء افتتاحه منظمة املدن العربية



تسالي
االحد ١٧ يناير ٢٠٢١ 12

١٦٧
٤٧١٢٦
٦٢٥

٨٧٤١
٩٥١٤٣٢

١٤٢٦٨٩
٨٦١
٣٦٨
١٧٢

١٩٣٦
٤٩٧١

٤٧٦٨٢٣
٣١٢

٥٣٧٨
٧٦

٢٦٥
٦٤

١٢٣

٥١٧
٢٨٥٣

٦٤٨
٦٣٥٧٢

٧٥٩
٦٨٩
١٥٧٦

٨٢٧
٣

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

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

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

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

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني
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فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

ممثلة كويتية شابة من ١٠ أحرف

عموديًا:

Sudoku هل تعلم؟!

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

غرائب جسم اإلنسان

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

ما هي الهلوسة؟

هناك أشياء كثيرة يّدعي بعض األشخاص 
أن تكون موجودة. ورمبا تراءى  «رؤيتها» دون 
أو كائنات غريبة.  انهم يشاهدون «أشباحا»  لهم 
لم  أحيانا، «رؤية» أشياء  ويّدعي بعض األطفال، 
يرها أحد غيرهم. هذه «الرؤى» قد تكون من قبيل 
اخليال أو أحالم اليقظة، وأحيانا تكون من قبيل 

«خداع النظر».
يختلف خداع النظر عن «الهلوسة». فعندما يقع 
«خداع النظر» يكون هناك بالفعل شيء يحّرض 
العني او احلواس. وميكن التأكد منه ألن اآلخرين 
ميكن ان يشاهدوه. «فالسراب»، مثال، نوع من خداع 
النظر. وأهم ما مييزه هو وجود شيء أو مظهر 
طبيعي يسبِّهه ويجعل اإلنسان يتصور أنه رآه.

لكن، في حالة الهلوسة فإن الشخص «يرى» 
ما ليس موجودا، أي ال يكون هناك ما يقع حتت 
او يحرِّضها. احملرِّض يكون قائما في  احلواس 

داخل الشخص نفسه، او في خياله.
للهلوسة أشكال متنوعة تتصل مبختلف احلواس 
وأكثرها شيوعا يتصل بالسمع. يتخيل الشخص 
انه يسمع أصواتا، كالتمتمة او الضحك أو البكاء 
او قرع األجراس او العزف املوسيقى ورمبا طلقات 
الرصاص! الشكل الثاني من الهلوسة يتصل بحاسة 
البصر. فيتخيل اإلنسان املهلوس انه يرى أشخاصا 
غير موجودين، أو حيوانات، أو أشياء، وميكن ان 
يحسب أنه يرى مشهدا كامال يجري أمامه. وفي 
بعض األحيان يخيل للمهلوس أنه يرى أشياء غريبة 
رهيبة، او كائنات من غير هذا العالم ترعبه. وهناك 
حاالت من الهلوسة تتعلق باملذاق والشم فيتصور 
الشخص انه يتذوق طعما او يشم رائحة، أو يحس 

بشيء على جلده.
حاالت  أهمها  من  عديدة.  أسباب  للهلوسة 
أو اخلوف من شيء  الشديد  االضطراب والقلق 
ما. فإذا أثير شخص ما إلى درجة فقد معها زمام 
نفسه وصار في حالة غضب شديد أو رعب شديد 

فقد تصيبه الهلوسة.
الذين حتدث لهم  واخلالصة ان األشخاص 
او  الهلوسة يكونون عادة في حالة هياج شديد 
خوف او توقع. بعض املخدرات تسبب الهلوسة. 
الكوكايني مثال، يسبب هلوسة جتعل الشخص 

يحس بحشرات تزحف على جلده.

نوف السلطان

رهف العنزي

٭ أن أصغر بيضة معروفة لنا هي بيضة عصفور 
جامايكا الطنان التي ال يجاوز وزنها ٠٫٣٧ من الغرامات.
املاء يولِّد  إذا سقط على سطح  القمر  ٭ أن ضوء 

قوس قزح.
تتألف من ١٧ عدسة، وأن كل  الفراشة  ٭ أن عني 
عدسة من هذه العدسات لها قوة إبصار عني كاملة.

٭ أن الفواق (أو الزغطة) عبارة عن اهتزازات ال إرادية 
حتدث في احلجاب احلاجز وهي العضلة التي تفصل 
بني الصدر والبطن، وعندما حتدث هذه االهتزازات 

مع غلق احللق، يحدث هذا الصوت املصاحب لها.
٭ أن سرعة التفكير تبلغ ١٥٠ ميال في الساعة.

٭ أن أشجار الكستناء تعمر نحو ألف عام!
العنبر وهو مادة سوداء ذات ملمس دهني  أن  ٭ 

ورائحة عطرية طيبة، يستخرج من أمعاء احلوت!
٭ أن دراسة نفسية حديثة أثبتت أن اإلنسان السوي 
الذي يتمتع بصحة بدنية ونفسية جيدة يضحك 
اليوم، اي مبعدل  الى ٣٠٠ ضحكة في  مبعدل ١٠٠ 

٢٠٠ ساعة في السنة!
٭ أن أكبر الطيور على اإلطالق هو النعامة.

النباتات  أنواع  أن نبات اخليزران يعتبر أسرع  ٭ 
منوا.. إذ يصبح طوله بعد أسبوعني فقط من زراعته 

نحو ٦٠ قدما.
أكثر احلشرات خطرا على  املنزلية  الذبابة  أن  ٭ 
اإلنسان، ألنها تستطيع نقل ميكروبات وجراثيم 
أكثر من ٣٠ مرضا مثل الكوليرا والتيفود واجلدري 

وشلل األطفال واحلميات املختلفة.
العلماء اكتشفوا أن مخ احلوت يشبه مخ  ٭ أن 
احلمام والنمل، من حيث احتوائه على كمية بسيطة 
من أكسيد احلديد املمغنطة، تكفي للقيام بوظيفة إبرة 
البوصلة املغناطيسية، تساعده على معرفة االجتاه 

الذي يسير فيه.

نيتاسبنسحل

حقوااوقمقف

اامللدراول

سوحعمفنءلا

مرلطللفياا

سلاوعبلكال

ميتفبرةثلا

سسلعيبرياي

ااةليمجرعا

قرةبيرقخمد

نمثحابملاي

تلمتكاادلط

١ ـ علم مذكر ـ للنداء، ٢ ـ للتنفس ـ لإلسناد، ٣ ـ أبناء ـ 
عملة آسيوية، ٤ـ  صوت االنفجارـ  يغني، ٥ـ  متشابهة، 
٦ ـ خططوا بدهاء (معكوسة) ـ متشابهان، ٧ ـ قاحل ـ 
ضجر (معكوسة)، ٨ ـ بني اثنني (معكوسة) ـ غبار، ٩ ـ 
خاصتي (معكوسة)ـ  من الطيور (معكوسة)ـ  عكس ينهى 

(معكوسة)، ١٠ ـ شاعر فارسي صوفي.

األعمال
حقول

بساتني
جميلة
حاسم

قرنفلة
االيادي
مراسيل
العطوف

رواق

محالت
ربيع

سمائي
كثير
الفل

ود
مباحث
قاسم
قريبة
امللعب

اكتملت
خلد

١ ـ نضالي ـ مخيف، ٢ ـ متشابهة ـ أحيي، ٣ ـ 
سباق سيارات ـ افك، ٤ ـ أتى ـ عكس قصروا 
(معكوسة)، ٥ مواطن ـ عقل (معكوسة)، ٦ من 
األطراف ـ حامدة، ٧ ـ اكرر ـ عكس بحري، ٨ 
ـ اسم علم مذكر ـ عذال، ٩ ـ مآدب، ١٠ ـ سيدة 

الغناء العربي.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  جورجـ  يا، ٢ـ  هواءـ  دعائم، ٣ـ  أوالدـ  ين، ٤ـ  دويـ  
يشدو، ٥ـ  ا ا ا، ٦ـ  مكروا (معكوسة)ـ  و و، ٧ـ  ماحلـ  ملل 
(معكوسة)، ٨ ـ السر (معكوسة) ـ هباء، ٩ ـ لي (معكوسة) ـ 

بط (معكوسة) ـ يأمر (معكوسة)، ١٠ ـ عمر اخليام.

١ ـ  جهادي ـ مريع، ٢ ـ و و و و ـ أسلم، ٣ ـ 
رالي ـ أحل، ٤ ـ جاء ـ اطالوا (معكوسة)، ٥ ـ 
ديارـ  لب (معكوسة)، ٦ـ  يدـ  شاكرة، ٧ـ  أعيد 
ـ بري، ٨ـ  أنورـ  الما، ٩ـ  والئم، ١٠ـ  أم كلثوم.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

من كتاب: هل تعلم؟! ـ إعداد: مصطفى علي

من كتاب: املوسوعة العلمية املبسطة
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علي خاجه لـ«األنباء»: ابتعدت عن «مارينا أف أم» لهذا السبب!

كيف كانت حياتك اإلعالمية في 
٢٠٢٠؟

٭ كانــت ســنة مختلفة تماما 
والناس بدأت تعرف أســلوبي 
أكثــر، وكانت الفرصــة أمامي 
لتقديم أكثر من لون إعالمي بين 
القالب اليومــي والتفاعلي مع 
الجمهور في برنامج «الديوانية» 
والــذي يختلف عما قدمته في 
برنامج «ساعة مع علي خاجه» 
والذي جمع بين «التوك شو» 
والبرامــج القائمــة علــى رأي 
وتحليل المقدم وكلها تجارب 
تعبر عني وعن الخط اإلعالمي 

الذي أؤمن به.

هل لنا أن نعرف أبرز جوانب هذه 
الخط اإلعالمي؟

٭ أساســها هو احترام المقدم 
للجمهور أيا كانت أطروحاته 
وأفكاره وأال يتحدث المذيع أكثر 
من الضيف أو يقاطعه باستمرار 
فعليه االســتماع لضيفه أكثر 
ومناقشته في وجهة نظره بدال 
من محاولة منافسة الضيف في 

كثرة الكالم.
طابع توعوي

برنامج «الديوانية» كان البرنامج 
الوحيد الذي تواصل بثه عبر أثير 
ام» في فترة  إذاعة «مارينا اف 

الحظر؟
٭ كان ذلــك بنــاء علــى قرار 
فريــق برنامــج «الديوانيــة» 
وقمنا بتغيير موعده ليتناسب 
الذي  مع الظرف االســتثنائي 
نمــر به، وكذلك جعلنا الطابع 
التوعوي يغلب على المحتوى 

الذي نقدمه.

لماذا قررتم االستمرار وسط هذه 
الظروف االستثنائية؟ وهل لعب 
المقابل والعائد المادي دورا في 

ذلك؟
٭ «ضاحــكا» علــى الصعيــد 
المادي على العكس تماما، فقد 

تكبدنا خسائر مادية أنا وزميلي 
بشار الجزاف ولن أتوسع أكثر 
من ذلك في هذا الشأن، ولعدد 
من الظروف تم تقليص فريق 
العمــل وكنا على قلــب واحد 
وشعرنا بمســؤولية أخالقية 
كبيــرة تجــاه ديرتنــا وتجاه 
الناس، وقمنا بتقديم الجانب 
التوعوي من خــالل التواصل 
مــع المســؤولين ومتابعة كل 
المستجدات أوال بأول دون إغفال 
الجانب الترفيهي وقمنا بتقديمه 
على مدار األسبوع وليس ٥ أيام 
كما كان في الظروف االعتيادية.

لم نتوقع أو نسع ألي عائد مادي 
نظيــر مســؤوليتنا اإلعالمية 
تجاه الكويت، بل بادرنا كفريق 
برنامج ليكون برنامج الديوانية 
هــو الممثــل لـ«مارينا أف أم» 
في تلك الظروف، والحمد هللا 
تمكنا من تأدية دورنا في تلك 
الظروف على أكمل وجه، وقد 
حظينا بدعم معنوي من اإلدارة 
السابقة متمثلة في المدير العام 
السابق طالل ملك ومدير البرامج 

السابق علي نجم.
تفاعل كبير

الجمهور  وكيف وجدتم تفاعل 
هاتفيا أثناء فترة الحظر؟

٭ كان التفاعل كبيرا وواضحا 
بدليل االتصاالت التي لم تتوقف 
أو تقل رغم تعطل األعمال في 
الكويــت خــالل فتــرة الحظر 
المســتمعين  إال أن  الجزئــي 
التطبيق  والمشــاهدين عبــر 
أو القنــاة التلفزيونيــة كانوا 
يواظبون على متابعة البرنامج 
فــي تلك الفترة، بــل حتى في 
فترة الحظر الكلي كان التفاعل 
كبيرا على الرغم من أن شــكل 
البرنامج حينها تغير وأصبح 
البث من خالل تواجدي وحيدا 
فــي االســتوديو والبقية عبر 
تطبيق ســكايب ولوال جهود 
األعزاء شعلة القرشي والمخرج 

التلفزيوني حسين غملوش لما 
تحقق ذلك.

توازن

كيف استطعتم أن تجدوا التوازن 
بين المحتوى الذي يحمل توعية 

للمستمع بطريقة مسلية؟
٭ حرصنــا علــى ذلــك منــذ 
البداية وكنا حلقة الوصل بين 
صناع القرار والمواطن لدرجة 
أننا نجحنا فــي تغيير قرارات 
كانت آثارها الســلبية أكبر من 
إيجابياتها، فــكان التغيير يتم 
من خالل مــا نطرحه كمذيعين 
أو ما يثيره الجمهور بتواصلهم 
واستطعنا تصحيح المسار في 

كثير من األحيان دون أن نتخلى 
عن جانب التسلية وكنا نرتكز 
على زميلنا بشــار الجزاف في 
تقديم الجرعة المسلية بالتوازي 
مع التوعية، مع أننا في البداية 
«تهاوشــنا» نظــرا الختــالف 
وجهــات النظــر حــول جرعــة 
الترفيه التــي يفترض تقديمها 
فــي الحلقة ولكننا فــي النهاية 
توصلنا إلى معادلة ناجحة التي 
جعلتنا المنبر اإلعالمي للعديد 
مــن المســؤولين الراغبين في 
التصريح عن قراراتهم الجديدة 
والتواصل مع الناس، وبكل فخر 
أقولها أننا كنا بمنزلة المنصة 
التفاعلية الوحيدة مع الجمهور 

التي أســتطيع تشبيهها بمركز 
«خدمة عمالء للجهاز الحكومي» 
ينقــل آراء النــاس للمختصين 
والعكس صحيح وهذا كان نابعا 
من حبنا لهذه األرض وفي نفس 
الوقت قناعتنا بأهمية ربط صناع 

القرار بالرأي العام.

إلى طبيعتها  الحياة  قرب عودة 
تفاجأنا بخبر االستقاالت الجماعية 
من «مارينا اف ام» وراهن البعض 
باقي زمالئك  على استقالتك مع 

الذين استقالوا؟
٭ كنت بين اختيارين إما االبتعاد 
أو البقــاء ألجــل المحافظة قدر 
اإلمــكان على جــودة مــا يقدم 

فــي «مارينــا اف ام» خاصة ان 
تلــك الفترة تزامنــت مع عودة 
البــث بعد انتهاء فتــرة الحداد 
على سمو األمير الراحل الشيخ 
صبــاح األحمد، وكان برنامجنا 
«الديوانية» هو البرنامج الوحيد 
الباقي بعد استقالة األعزاء طالل 
ملــك وعلي نجــم، فجــاء قرار 
االستمرار من باب الوالء واالنتماء 
لمؤسسة إعالمية قدمتني على 
الســاحة اإلعالمية في أحد أهم 
البرامج اإلذاعية، فكيف أتخلى 
عنها في هذا الوقت؟! ولذا كنت 

حريصا على االستمرار.
استمرارك في «مارينا اف ام» في تلك 
الفترة لم يكن كمقدم برامج فقط؟
٭ صحيح، فعملت مع زميلتي 
شعلة القرشــي بناء على طلب 
التكليــف الذي صــدر من مدير 
المحطــة الجديد الســيد محمد 
البرامــج  بــإدارة  الحــاج لهــا 
فــي المحطة في تلــك الظروف 

االستثنائية.

فكرت في تلك المرحلة أنك أصبحت 
أقرب من كرسي إدارة المحطة؟

٭ أوال تعاقــدي مع «مارينا اف 
ام» هو عمل بدوام جزئي، وعندما 
شاركت في تسيير وإدارة األمور 
في تلك الفترة كان بناء على طلب 
المدير محمد الحاج ولمساعدة 
زميلتي شعلة القرشي في المهمة 
التــي كلفت بها بإدارة المحطة، 
وثانيا فكرة اإلدارة أو المناصب 
هــي بعيدة تماما عني ولم أفكر 
بها أبدا وال أسعى إليها في يوم 
ما، ولو كانت عرضت علي كنت 
سأقوم بترشيح زميلتي شعلة 
القرشــي فهــي األجــدر واألكفأ 
وسأكون مساعدا ومساندا لإلذاعة 

بتقديم كل ما أقدر عليه.

من  األولــى  الفترة  كانت  كيف 
المحطة  توليكم زمام األمور في 

بعد االستقاالت؟
٭ كان أمامنــا تحــدي الوقــت 
والجودة، فــكان يتوجب علينا 
إعــادة تقديــم برنامــج «نغــم 
الصبــاح» فــي الوقــت المحدد 
وعودته للهواء بعد انتهاء فترة 
الحداد، وأن نحافظ على مستوى 
الجودة المتوقع من المستمعين 
للمحطة وهو ما تمكنا من تحقيقه 

في فترة وجيزة جدا حينها.

بعد هذا المشوار مع (مارينا اف ام) 

كيف جاء قرارك باالبتعاد؟
٭ أدين بالفضل إلذاعة «مارينا 
اف ام» وقرار االبتعاد كان بناء 
على أسباب وجدت فيها تعارضا 
برأيــي مع معاييــر الجودة في 
المحطة وخلال أدى إلى استقالة 

عدد من الزمالء بلغ ١٤.

هل استقالتك من «مارينا اف ام» 
نهاية مشوارك اإلذاعي أم ستتواجد 

عبر أثير آخر؟
٭ لم أفكر باألمر بهذه الصورة 
خاصة ان «مارينــا اف ام» هي 
المحطة اإلذاعية الوحيدة التي 
عملت فيهــا إلى جانــب برامج 
تلفزيونية متعددة في أكثر من 

محطة.

بعيدا عن اإلذاعة تعددت تجاربك 
التلفزيونية.

٭ برنامــج «وثائــق ســرية» 
عرضت علي المؤسسة اإلعالمية 
فكرة تقديمه وبالفعل ســجلت 
حلقــة واحــدة ولكنــه ال يعبر 
عنــي، وحاليــا يقدمــه الزميل 
هادي درويش بمنتهى البراعة 
وحقــق أصداء ونجاحــا كبيرا، 
وبعدهــا عرضت عليهــم فكرة 
برنامج «ساعة مع علي خاجه» 
وقدمنا موســما كامــال وفكرته 
تعبر عنــي، ويعتبر قالبا غير 
مكــرر وبالطبع يحتــاج لمزيد 
من التطويــر لتقديمه بصورة 
أفضل في حال كنا سنقدم الموسم 
الثاني منه وهو أمر لم يحســم 

حتى اآلن.

تخوض في ٢٠٢١ تجربة جديدة 
النقاش»  «باب  برنامـج  بتقديم 
الثالــث على قنــاة  بموسمــه 

المجلــس.
٭ كان يفتــرض أن أقدمــه في 
العــام الماضي بشــهر فبراير 
وعندمــا عرضت علــي الفكرة 
أعجبــت بها، ولكــن فكرت مع 
الزمالء القائمين على البرنامج 
في تطويرهــا لتخرج بصورة 
يطــرح فيهــا الطرفــان الفكرة 
بمساحة أكبر لكل وجهة نظر،  
ويبقى الطرح في إطار االختالف 
في وجهات النظر وبذلك نكون 
رســخنا أكثــر لثقافــة الحوار 
وتقبل الرأي اآلخر ألنه بالنهاية 
الطرفان ليسا عدوين، وأتمنى 
أن ينجــح البرنامج في إيصال 

هذا األمر للرأي العام.

حوار - سماح جمال

اختار اإلعالمي علي خاجه وضع نقطة النهاية في مشواره مع إذاعة «مارينا أف 
أم» ألسباب كشف عنها في حواره مع «األنباء»، ونفى سعيه وراء منصب في 

إدارة محطة «مارينا أف أم»، كما حتدث عن مشاريعه القادمة مع قناة املجلس 
بتقدميه لبرنامج «باب النقاش» مبوسمه الثالث، ولكن البداية كانت مبراجعة ألبرز 

احملطات في حياته اإلعالمية في عام ٢٠٢٠:

استمرار برنامج «الديوانية» وقت احلظر كان بناًء على طلبنا

لم أفكر أو أسَع للحصول على منصب في إذاعة «مارينا أف أم»
أقدم املوسم الثالث من «باب النقاش» بأسلوب مختلف

إدارة «سينيمانا للفيلم العربي ٢»
تعلن فتح باب املشاركة

بعــد النجاح الكبير الذي حققته 
الدورة األولى ملهرجان «ســينيمانا 
للفيلم العربي» والذي نظمه االحتاد 
العــام للفنانــني العــرب مــن خالل 
فرعه بســلطنة عمان عبــر املنصة 
اإللكترونيــة العــام املاضي، أعلنت 
إدارة املهرجان عن فتح باب املشاركة 
في مسابقته الثانية وتلقي مشاركات 
املبدعني والعاشقني العرب للسينما 
حيث قررت إدارة املهرجان ان يكون 
باب التنافس بني املبدعني العرب في 
٣ تصنيفات وهي «الفيلم التسجيلي 
القصير» و«الفيلم الروائي القصير» 

و«أفالم الكارتون».
وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس 
االحتــاد العام للفنانني العرب مدير 
مهرجان ســينيمانا الثانــي للفيلم 
العربي املخرج د.خالد الزدجالي في 
تصريح صحافي ان إدارة املهرجان 
قــد اختارت أعضــاء جلنة التحكيم 
للفئــات الثالث التي يتــم التنافس 

بينها وأعضاء جلان التحكيم هم:
جلنة حتكيم األفالم التسجيلية 
القصيرة تتكون من الكاتب والناقد 
د.عبداهللا ابوعوض (املغرب)، املخرج 
التقي عبداحلي صالح (موريتانيا)، 
املخرج فطيس بقنة (الســعودية)، 

املخرج فايق جرادة (فلسطني).
أما جلنة التحكيم للفيلم الروائي 
القصير فتتكون من: الفنانة واإلعالمية 
مادلني طبر (لبنان)، الفنانة شمعة 
محمد (سلطنة عمان)، املخرج خميس 
مجدالوية (األردن)، الفنانة واملنتجة 

خدوجة صبري (ليبيا).
بينمــا جلنــة التحكيــم ألفــالم 
الكارتــون تتكــون مــن: املخــرج 
واألكادميــي محمد غزالــة (مصر)، 
مخــرج وصانــع أفــالم انيميشــن 
يوسف البقشي، املخرج السينمائي 
د.مصطفى الشوكي (العراق)، املخرج 
والكاتب عبداهللا البطاشي (سلطنة 

عمان).
وأشار نائب رئيس االحتاد العام 
للفنانــني العــرب ومديــر مهرجان 
«ســينيمانا الثاني للفيلم العربي» 
بــاب  ان  إلــى  الزدجالــي  د.خالــد 
املشــاركات جلميع الفئات سيغلق 
في ٢٧ مارس املقبل، ليتسنى جلميع 

جلان التحكيم فرز األعمال التي تصل 
إليهم، وذلك إلعالن أســماء األعمال 
الفائــزة في احلفــل اخلتامي الذي 
ســيقام في ٢٧ مايو املقبل، مشيرا 
الى ان املشــاركة في املهرجان تتم 
من خالل حســابات املهرجان على 
الفيسبوك او على البريد اإللكتروني 
caff.arabartists@gmail.com، متمنيا 

للجميع التوفيق والتميز.
وشــكر د.خالد الزدجالي جميع 
وســائل اإلعالم املرئية واملسموعة 
واملقــروءة واملواقــع اإلخبارية في 
مواقع التواصل االجتماعي لتعاونهم 
الالمحــدود فــي دورة املهرجــان 
األولــى والذي كان لــه األثر الكبير 
في إجنــاح فكرة املهرجــان، واصال 
شكره للمستشار اإلعالمي للمهرجان 
د.عمر اجلاسر وملدير املركز اإلعالمي 
الصحافــي القديــر مفرح الشــمري 
علــى تواصلهــم الدائم مع وســائل 
اإلعــالم وتزويدهم بأخبــار الدورة 
الثانيــة للمهرجان في ظل الظروف 
االســتثنائية التي يعيشــها العالم 

بسبب جائحة الكورونا.

مديراملهرجان د. خالد الزدجالي

شروط مسابقة املهرجان
أوضح د.خالــد الزدجالي ان 
بها  االلتزام  هناك شروطا يجب 
عند الرغبة في املشاركة في مسابقة 

املهرجان وهي:
العمــل من إخراج  ٭ أن يكون 

كوادر عربية.
ميكــن للمخرجني العرب في  ٭

املهجر املشاركة باسمهم.
املشاركة في األفالم القصيرة

أال تتجاوز مدة الفيلم ٣ دقائق ٭
وأن يكون الفيلم حديث اإلنتاج ٭
وأن يتم التصوير بجودة عالية ٭
حتــى ينــدرج الفيلم حتت  ٭

التصنيفات التالية:
- الفيلم الروائي القصير

- الفيلم التسجيلي
Animation أفالم التحريك -

ترسل األفالم على شكل رابط ٭
ميكن تنزيله من أي موقع

(Google Drive-Vimo-YouTube)
تاريخ تسلم األفالم لغاية ٢٧  ٭

مارس ٢٠٢١
املهرجان غير مسؤول عن عدم  ٭

قبول الفيلم أو عرضه على جلان 
التحكيم أو املنصات اإللكترونية 
أو القنوات الفضائية بسبب ضعف 
جودة الفيلم لذلك يفضل التصوير 

بنظام HD عالي اجلودة.
الفنانني  ٭ يحتفظ مكتب احتاد 

العرب مبسقط بحق قبول أو رفض 
أي فيلم ال يراه مناسبا.

متنح اجلوائــز ألفضل فيلم  ٭
روائــي قصير وأفضــل فيلم 
تســجيلي قصير وأفضل فيلم 

.Animation حتريك

املغربي هشام وأول جتربة غنائية «نتيا ليا»
تعرف عليه اجلمهــور املغربي والعربي 
كمعالج بالطاقة، فاشتهر باسم هشام املعالج 
بالطاقة، وهو شاب مغربي يستخدم علم الطاقة 
ملعاجلة اآلالم مبصادقة اخصائيني وأطباء في 

املجال، وقد حقق في مجاله جناحا كبيرا.
شــكلت عناصر الطبيعة كاملــاء والهواء 
واألرض بالنسبة لهشام قوة حقيقية في مجال 
الطاقة، لتصبح املوسيقى بدورها مصدر إلهام 
لينطلق بها من خالل إصداره اجلديد، فالعلوم 
كافة تعزز فلسفة أن الغناء واملوسيقى تسهم 
في إنتاج الهرمونات املرتبطة بالسعادة والثقة 
بالنفــس وأن للموســيقى تأثيرا كبيرا على 

عواطفنا بحيث تعمل كمسكن لها.
«نتيا ليا» هي أول أغنية لهشام بالتعاون 
مــع املنتــج الكبيــر MED LEON، وقــد قام 
بتصويرهــا على طريقة الكليب ويروي في 
قصته حكاية حب صادق بني اثنني، جتمعهما 

الروح، ويواجهان معا مصاعب احلياة.
وعن العمل يقول هشام: «لطاملا كان الغناء 
حلما وشــغفا. كنت أفعل ذلك دائما مبفردي 
لكنني اليوم أريد مشاركة هذه املوجات اجليدة 

مع أكبر عدد ممكن من الناس».

منة فضالي نادمة: الزواج أفضل من الفن
القاهرة - خلود أبو املجد

كشفت الفنانة منة فضالي عن شعورها 
بالندم على الكثير من القرارات في حياتها، 
موضحة أن أكثر شيء ندمت عليه كان عدم 
زواجها وتفضيل الفن على الزواج، وقالت إن 
قرار تفضيل الفن على الزواج كان متسرعا.

وتابعت منة في تصريحات لبرنامج «صدى 
املالعب»: «ندمت على حاجات كثيرة من بينها 
أنه جاء وقت كنت ســأتزوج وفضلت الفن 
على الزواج وكنت متسرعة جدا، واكتشفت 
أن األسرة أهم من العمل، ولو رجع بي العمر 
لكنت وافقت على الــزواج وتركت العمل»، 
مشيرة الى أن مواصفات زوجها املستقبلي أن 
يكون مجنونا ألنها تصرفاتها غير متوقعة، 
مضيفة: «يجب أن يكون مقتدرا ألنني مبذرة 
بشكل كبير، ويستطيع أن يكفي احتياجاتنا، 

وال بد أن يحبني ويحب والدتي».
وسبق أن نشرت منة مقطع ڤيديو على 
«إنستغرام»، بصحبة طفلة رضيعة، وعلقت 
قائلة: «أحلى إحســاس فــي الدنيا األمومة، 
أنا عمــري ما كنت أم ومــش عارفة هاكون 
أو أل.. ربنا كبير، بس حقيقي مفيش أجمل 
من األطفال واخللفــة ربنا يرزق كل الناس 

الذرية الصاحلة».

ملشاهدة الڤيديو
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«الدين هللا
والسالم للجميع»

الشيخة حصة احلمود
 السالم الصباح

مشــهد ظل عالقاً في ذهني لثالثني عامــاً ألن فيه التحام الوفاء بالذكاء 
الديبلوماسي، واستخراج الشهامة في مواقف العزاء.

الكويــت في أصعب ظروف محنة الغزو، وبعد مغادرة الوفد الشــعبي 
الكويتي برئاسة الشيخ سلمان دعيج الصباح العاصمة النرويجية (أوسلو) 
في ١٨ ديسمبر ١٩٩٠، كانت الكويت املهمومة بالتخلص من األقدام الهمجية 
ألشاوس شــيطان بغداد ترد للنرويج موقفها املبدئي واألخالقي الشاجب 
للغزو العراقي اآلثم، فجاء الســابع عشر من يناير ١٩٩١ يحمل للنرويجيني 

خبر وفاة امللك أوالف اخلامس الذي ال يختلف نرويجيان على محبته!
سيقول قائل: لكن الديبلوماسية الكويتية ليس لديها وقت لتنظر للشمال، 
فعيونها الواسعة محدقة في اجلنوب، فكيف سترد العرفان باجلميل لبالد 

شمس منتصف الليل؟
فــي صباح يوم جنازة امللك الراحل كانت همســات النرويجيني تنتقل 
من شــاكر إلى أكثر شكورا، فالصحيفة التي توزع حينها ٣٩٣ ألف نسخة 
يوميا، نشرت إعالنا مدفوعا من سفارة الكويت في لندن لتقدمي العزاء في 

رحيل امللك أوالف اخلامس!
نصف صفحة باللغتني العربية والنرويجية باسم صاحب السمو الشيخ 
جابر األحمد اجلابر الصباح، وسمو الشيخ سعد العبداهللا السالم الصباح، 

رحمهما اهللا، كادت تصبح حديث البلد كله.
كانت الكويت املنشغلة بتخلصها من جحافل غوغائية ترد للنرويج الشكر 
عزاء في ملكها الراحل، فكانت الدولة العربية الوحيدة التي أرسلت ممثلني 
اثنني بالزي العربي وهما وزير التعليم العالي د.علي الشمالن وسفير الكويت 

في اململكة املتحدة األستاذ غازي الريس!
فهم النرويجيون مســاحة التحضر في الواجبات الدولية لدى الكويت، 

وأن العزاء قيمة قبل أن يكون تعاطفا أو مجاملة.
مشهد استغرق عدة ساعات، وإعالن لم يدم ألكثر من يوم كسبت بهما 
الكويت دولة اسكندنافية ظلت واقفة معها حتى انحسار آخر حذاء عسكري 

عراقي دنس أرض جيرانه!
التاريخ يكتب، وسيأتي أناس يقرأونه، وسيفتح تالميذ وطالب املدارس 
في الكويت كتبهم للتاريخ، فيعرفون أن كويتهم ليست نفطا وثراء وكفيال 
فقط، لكنها ثقافة ومعرفة و(العربي) واإلعالم والديبلوماسية املدافعة عن احلق!

وسيعرف التالميذ والطالب أن لدى الديبلوماسيني الكويتيني كانت قضية 
حقوق الفلســطينيني قبل أي شيء آخر حتى لو وقف أبوعمار (رحمه اهللا) 
ضد أماني وأحالم من انطلقت ثورته للتحرير فوق أرضهم، فاختار هوس 

وخرافة وخزعبالت احملافظة التاسعة عشرة.
ثالثــون عاما متر اليــوم (١٧ يناير ٢٠٢١) على مشــهد الوفاء الكويتي 
للنرويج في أحزانها قبل أفراحها، فديبلوماسية سمو الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح، أســكنه اهللا فســيح جناته، كانت املصاحلة قبل املطارحة، 
واالبتسامة قبل ظهور العتاب، واجتماع جدة مع عزة الدوري الذي ظهرت 
خالله أنياب رئيســه الشيطان قبل اجتماع القاهرة الذي أرسل قبله احتاد 
الكتاب التونســيني رســالة تٔاييد ملهيب بغداد الستعادته احملافظة التاسعة 

عشرة كوطن عراقي سليب!
في أوقات الغدر يصبح الوفاء طريقا شاقا، لكن الكويت كانت هي األكبر 
رغم صغرها، وكانت هي األوفى رغم همومها، وكانت هي احلرة رغم ثقل 

األقدام الهمجية فوق ترابها.
حتية تقدير للديبلوماسية الكويتية، وأخص بالذكر السفير آنذاك غازي 
الريس والسكرتير األول وليد اخلبيزي الذي كان خلية نحل مبفرده تلسع 

أباطيل خصوم الكويت!
أمتنــى أن تظل الكويت توأمة الوفاء دائما، وهــي اآلن في اليد األمينة 

لصاحب السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، رعاه اهللا!

أن يشارك الشــعب في احلكم من خالل ممثليه فهذا أمر راق، ولكنه مر 
املذاق، إذا انحرف عن مساره، كما أنه سالح ذو حدين، على جانبيه املصلحة 
والضرر، واالستقرار والفوضى، وبني هذا وذاك ضمير ميلؤه حب الوطن، وغير 
ما ذكرت هراء ورياء، وكالم تطير به الرياح، والكويت منذ بدء نشأتها واحلكم 
فيها مشاركة بني احلاكم والشــعب، قبل أن نعرف هذه الدميوقراطية الغثة، 
حتى إن أحد أمراء الكويت وهو جابر العيش، رحمه اهللا، كان يتفقد رعيته ليل 
نهار، ويباشر احملتاجني واملعوزين بنفسه، ويشاور رعيته في صغار األمور 
وكبارها، وهذا احلاكم هو ثالث أمراء الكويت، (١٨٥٩- ١٨١٤م) واسمه جابر األول 
بن عبداهللا األول بن صباح األول بن جابر بن سلمان، أما دميوقراطيتنا اليوم 
فقــد عفى عليها الزمن، وخنقت بفعل فاعل، ال نعرف قليلها وال كثيرها، ولم 

يضعها املشرع على هذا النهج الذي نراه.
من هنا أقول إن دميوقراطية أمس تندب حظها العاثر، فأيامها سود، وبدرها 
الذي كان يضيء سماء الكويت أمسى محاقا، تبكي بكاء العجوز الثكلى، متذكرة 
أيامها الغر امليامني، فقدت نضارتها وحيويتها، فأين كنا وكيف اصبحنا، وأين 
أيامها اخلوالي، حني كان االختالف في الرأي، ال يفســد للود قضية، وكيف 
أصبح اختالف الرأي اليوم يفســد للود قضايا، لقد كنا نعيش دميوقراطية 
على أســاس متني، واليوم ها هي تدعو بالثبور، وعظائم األمور، وال أخالها إال 
وقد هرمت وشــاخت وولى زمانها وأدبرت، وكأني أراها اليوم، شيخا مسنا 
منكســرا قاب قوســني من املوت أو أدنى، وال عزاء لك يا حبيبتي التي كنت 
أعشقها، فمتى كانت الدميوقراطية مبنية على حب هذا وكره ذاك؟ ومتى بنيت 
على أســاس (مع وضد) ومتى كانت في سب هذا وذاك، والتلفظ بألفاظ نابية، 
والسير على األهواء، وتلبيد األجواء، وتعكير صفو املجتمع الكويتي املسالم 
برمته، أيها الســادة، بات في حكم املؤكد انتقال دميوقراطيتنا إلى رحمة اهللا، 
عن عمر ناهز الســتني عاما وبفعل فاعل، أصيبت مبقتل، مع سبق اإلصرار 
والترصــد، فوداعا أيتها الدميوقراطية التي كانــت لطيفة جميلة حانية على 
الوطن واملواطن، وداعا ال لقاء بعده، «وتذكروا ما أقوله لكم»، لقد قضي األمر 
الذي فيه تستفتيان، أناس ال يخافون اهللا في هذا الوطن، هم وراء ذلك، أناس 
يسعون إلى مصاحلهم ضاربني بعرض احلائط مصلحة الكويت، حالهم كحال 
نافــخ الكير، وبالتالي فالضرر يؤذي الكويت وأهلهــا، وهذا ما ال نريده وال 
نقبل به ولو دفعنا أعمارنا دون ذلك، ســألني ليلة البارحة أحد أبنائنا الشباب 
وهو عبدالكرمي مشاري السعيد، شاب ذكي ملاح متفتح، وجه سؤاال مستحقا 
فقال لي: يا عم، من خالل خبرتك مــع احلياة، وعملك الصحافي الطويل، ما 
رأيك مبا تراه على الساحة السياسية؟ وما وجهة نظرك في مجريات األحداث؟ 
فابتســمت وقلت له: يا بني، اجلو مكهرب، والســماء ملبدة بالغيوم، ويا 
عبدالكرمي أكرمك اهللا، الدميوقراطية عندنا انتهت، وما نراه ما هو إال حتصيل 
حاصل، واألمور كلها تســير عكس ما يريــده املواطن الكويتي، والبعض من 
الناس متادى وبلغ اخلطوط احلمراء، والكويت بلد صغير ال يتحمل كل هذا، 

فاملواطن اليوم يشعر بالقلق ويتوجس في نفسه خيفة مما يخبئه له الغد.
ويا عبدالكرمي، هناك مجموعة من الناس سيماهم في وجوههم، يؤججون 
نار الفرقة، ويسيرون قدما في هذا االجتاه الذي يضر الوطن أوال، واملواطن 
ثانيا، وهذه الفئة من الناس ليس لها عالج إال العني احلمراء والزرقاء واخلضراء، 
بل وبــكل ألوان الطيف، وأهــل الكويت يا بني، جبلوا علــى الطيبة ومحبة 
االســتقرار والتعاطف والتواد والتراحم، ولو كان للدميوقراطية لسان لقالت 

بصوت مدو على املأل:
تندبنــي املــوت  بعــد  أللفينــك 

زاد زودتنــي  مــا  حياتــي  وفــي 
لقد لعب بها كما يلعب الطفل بالكرة حتى أفصح لســان حالها عما بداخله 

فقال بحسرة: 
ســئمت تكاليــف احلياة ومــن يعش

لــك يســام أبــا  ثمانــني حــوال ال 
يا بني: احفظوا الكويت وحافظوا عليها فال كويت بعد الكويت، وهي أمانة 
في أعناقكم، أما الدميوقراطيــة فأقولها عربية فصيحة صريحة، لقد هزمت 

هزمية شنعاء، وأدبرت وولت أيامها، وما خفي كان أعظم.

في شــتاء عام ١٩٤٩ وبالتحديد 
في ديســمبر من نفس العام اقترح 
احملفل املركزي البهائي في الواليات 
املتحدة األميركيــة والتابع للجامعة 
البهائية العاملية، أن يتم تنظيم مؤمترات 
ومحفل يجتمع فيه أتباع كل األديان 
للتحاور وإبراز اجلوانب الروحانية لكل 
األديان، باعتبار أن كل األديان مقصدها 
احلفاظ على وحدة املجتمعات البشرية 
والتكامل فيما بينها وأن األديان وحدها 
هي من متنح القوة الروحانية للعطاء 
وبذل اجلهد لتتحقق سعادة اجلنس 

البشري.
وقــد القت هذه الدعــوة حينها 
استحســانا كبيرا من أتباع األديان 
املختلفة حتى قرروا االجتماع في يوم 
األحد املوافق اخلامس عشر من يناير 
١٩٥٠ لترسيخ مفهوم التكامل والتكافل 
والتعاون لبناء مجتمع قوي ينهض 
بالوطن ويحقق التنمية املســتدامة 
والتطوير في شــتى املجاالت وفي 
مقدمتها محاربة الفقر ونبذ التعصب 
الطائفي والديني وحتسني وضع املرأة 
وتربية وتعليم األطفال والقضاء على 
تعاطي املخدرات ونشر ثقافة حقوق 
اعتبرت منظمة األمم  اإلنسان. وقد 
املتحدة األحد الثالث من يناير كل عام 
هو اليوم العاملي لألديان تخليدا لهذا 
االجتمــاع األول الناجح، وقد قامت 
ســريالنكا عام ١٩٨٥ بإصدار طابع 
بريد في ذكرى اليوم العاملي لألديان، 
وفعلت ذلك أيضا سنغافورة عام ١٩٩٧ 
وكذلك الكونغو عام ٢٠٠٧. واحلقيقة 
أننا في أشد االحتياج إلحياء ذكرى 
وتخليد هذه املناسبات العظيمة التي 
تسعى لالرتقاء باجلنس البشري حفاظاً 
على األمن والســالم واحلرية وهم 
السعيدة بنضجها  املجتمعات  ركائز 
وفكرهــا وتطورها وتقدمها نحن ال 
منلك إال أن نكتب لنسد الذرائع على 
دعاة الفتنة في كل مكان، وإن كانوا 
يعتقدون أنهــم أصحاب عزمية في 
نشر ثقافة التعصب والكراهية، فنحن 
أطول منهم نفسا متسلحني بقول اهللا 
عز وجل في محكم التنزيل (يا أيها 
الناس إنا خلقناكــم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم 
خبير) احلجرات (١٣)، فاحلق والصدق 
والعدل واإلحسان أحق باإلتباع، ونشر 
القيم األخالقية التي ترنو إلى سمو 
املبادئ اإلنســانية هي أعظم رسالة 

يؤديها اإلنسان في حياته.
الكلمة  التســامح والرقي فــي 
والفعل هي من تكتب النجاة، وأقرب 
الناس منزلة إلى رســول اهللا صلى 
اهللا عليه وآله وصحبه وســلم يوم 
القيامة هم أحاسن الناس أخالقا، وهم 
أهل األدب مــع حكمة اهللا في خلقه 
وتنوعهم واختالف ألسنتهم وألوانهم، 
اليوم العاملي لألديان هو يوم احملبة 
والتسامح والتكامل بني أبناء الوطن 
الواحد لتحقيق التنمية البشرية والتي 
بدورها تؤدي إلى التنمية املستدامة 
في كل املجاالت، هو يوم نقف فيه في 
وجه الشيطان وأعوانه املفسدين في 
األرض أصحاب األجندات السياسية 
الرخيصــة والفنت الطائفية احلقيرة 
الشعوب والسيطرة  إفقار  سماسرة 
على املستضعفني في األرض حتت 
شعارات زائفة تختبئ خلفها وجوه 

تبغضها اإلنسانية جمعاء.
ولقد فطنت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة لهذه الفنت املائجة التي 
تبثها حناجر املتطرفني وقررت بناء 
«البيت اإلبراهيمي» وهو مكان يحتوي 
على ثالثة دور للعبادة (معبد وكنيسة 
ومســجد)، متثل الديانات السماوية 
الثالث كرمز للتسامح وبهدف نشر 
ثقافة احملبة واإلخوة اإلنسانية وإن 
اختلفت املعتقدات، وهو ليس كما يروج 
بعض مثيري الفنت بأنه توحيد للديانات 
الثالث في دين واحد وهي شائعات 
ال تنسلك في ذهن محترم وال يقبلها 
العقل واملنطق ألتباع الديانات الثالث.
اإلماراتي املسلم شعب  فالشعب 
راق متسامح متحضر ال يتدخل في 
عقائد الناس وال ميلك مفاتيح اجلنة 
والنــار كما يتوهم بعض املتعصبني 
السماء  أنفسهم وكالء  ممن نصبوا 
على األرض، وفي ذلك يقول املولى عز 
وجل في كتابه الكرمي (ليس بأمانيكم 
وال أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا 
يجز به وال يجد له من دون اهللا وليا 
وال نصيرا ومن يعمل من الصاحلات 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون اجلنــة وال يظلمون نقيرا) 

النساء (١٢٣-١٢٤).
اليوم لنثبت أن هللا  نحتفي بهذا 
في خلقه شــؤون وحكمة بالغة وأن 
نترك اخللــق خلالقهم، فإن لم يكن 
اإلنسان أخاً لك في الدين فهو نظير 
لك في اخللق، كما قال اإلمام علي بن 
أبي طالب ے، أو كمال يقول املفكر 
الدكتور علي شريعتي «خير لك أن 
تقضي وقتك إلدخال نفسك اجلنة، 
بدل السعي إلثبات أن غيرك سيدخل 
النار»، فراقبوا أنفسكم وتقربوا هللا 
بحــب إخوانكم في اإلنســانية من 
بابتهاالت  املساملني، وامألوا األرض 
احملبة وتراتيل السالم، هدانا اهللا وإياكم 

إلى طريق اخلير واحملبة والوئام.

الصحة بطواقمهــا الطبية وجلانها 
ومســؤوليها من العبور بالبلد إلى 
حدود السالمة متفوقة بأدائها على 
دول متقدمة عدة في إجناز أعتقد أن 
التاريخ الطبي سيسجله لها، ولكن ما 
حصل ويحصل في بطء شديد في 
تلقي اللقاح يجب الوقوف عنده بل 
واالعتــراف أوال بوجود هذا البطء 
الالمعقول ومن ثم محاولة إصالحه.

< < <
الوزير يقول إن اجلائحة ستنتهي 
٢٠٢٢ إذا ما مت تطعيم الكل، واحلقيقة 
أنه ووفق املعــدل املعلن من وزارة 
الصحة فلن يتم االنتهاء من تطعيم 
الكل إال في العــام ٢٠٢٧ أو ٢٠٢٨، 
وزارة الصحة عليهــا معاجلة هذا 
االختالل بني الواقع والتصريح وهي 
أقدر على إيجاد احللول، والفرق التي 
واجهت اجلائحة ببسالة وبطرق علمية 
وحدَّت منها ليست بعاجزة عن إيجاد 
حلول منطقية وسهلة لتسريع وتيرة 

التطعيم.
< < <

توضيح الواضح: «انتم فاهمني الشفافية 
غلط».

وأن يتعاون معه.
٤- إن املشكلة في كثير من الناس 
أنهم يعيشون الركام الذي يتجمع 
فوق اإلنسانية ما يجمعه اإلنسان من 
أطماعه وأحقاده ومن األمور الضيقة 
التي يعيش فيها، إن مشكلتنا هو 
هذا الركام املتخلف في أحجاره وفي 
تعقيداته الــذي يجثم على الفطرة 
فيحجبها عن االنفتاح على اهللا وعلى 

احلقيقة.
لذلك، كنت أدعو إلى أن يعيش 
اإلنسان إنسانيته، وأن يتخلص من 
كل هذا الركام الذي يطبق على عقله 
ليجعله ضيقا متخلفا ويطبق على 
قلبه ليجعله حاقدا ويطبق على روحه 
ليبتعد بها عن عالم السماوات ويطبق 
على إرادته ليضعفها وعلى حركته 
بإطار ال يتسع لإلنسان  ليؤطرها 

وللحياة.
٥- الزمن ليس مجرد حلظات متر، 
لذا حاول أن متأل الزمن بكل معاني 
إلى  الزمن  إنسانيتك حتى يتحول 

حياة مينحها اإلنسان لآلخرين.

العامة  للنيابة  القضايا  املجلس هذه 
والقضاء العام وعدم اخلوض بهذه 
القضايا ذات الصلة باملال العام حتى 
ال تتدخل مواقف سياسية في توجيه 
وفرض مواقــف والتدخل بالقضاء 
العام. ال شك أن البيان النيابي تضمن 
عدة مطالب شعبية يتوجب االهتمام 
بها، وأن تنفيذ ما جاء في هذا البيان 
يتطلب تكريس جلسات املجلس لتنفيذ 

ما جاء في البيان النيابي.
أعتقد انــه حان الوقت ألن يبدأ 
املجلس مع احلكومة التعاون تنفيذا 
ملا جاء في عــدة خطابات لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
الذي كان يحرص على التعاون التام 
األمة واحلكومة إلجناز  بني مجلس 
عدة مشاريع إمنائية لصالح الوطن 

واملواطنني.
من أقوال سمو األمير الشيخ نواف 
األحمد: «لدي يقني راسخ بحرصكم 
البناء والعمل  التعاون  على جتسيد 

كفريق واحد متآزرين متكاتفني».
واهللا املوفق.

العمل أيضا.
< < <

نستغرب إضراب عمال شركة 
البترول الوطنية في محطات التعبئة 
عن العمل لعدم حصولهم على رواتبهم 
بسبب تأخر الشركة املقاولة املسؤولة 
عن عمال احملطات بدفع الرواتب لهم.

ونتساءل: ملاذا تكون هناك شركة 
وسيطة ومقاول، وملاذا ال تكون هذه 
العمالة تابعة لشركة البترول بشكل 
مباشر، وكذلك احلال في الكثير من 

الوزارات ومؤسسات الدولة؟
ثم أال تستطيع الوزارات والهيئات 
واجلهات التي تتعاقد مع شــركات 
لتأمني العمالة توفير احتياجاتهم بعيدا 
عن دور الوسيط الذي عادة ما يخل 
بالتزاماته ويسيء للكويت وسمعتها 
ويحرم هؤالء مستحقاتهم، علما أن 
أكثر  املختلفة تدفع  الدولة بجهاتها 
من ضعف ما يأخذه هؤالء العمال.. 

فقط ألن هناك وسيط!

فاجلودة متلك خيار شرائها وزارة 
الصحة والسرعة متلك خيارها أيضا 
ولكنها فشــلت بها، ولكن بدال من 
االعتراف بالفشل ظهر مستشار بها 
يبرر لها بتبريــر القياس اخلاطئ، 
وظهر الوزير بعدها يعترف بالبطء 
الذي سيستغرق أكثر من ٦ سنوات.

< < <
وزارة الصحــة ومنذ اجلائحة 
استطاعت أن تواجهها بشكل علمي 
عملي ناجح وأداء الوزير د.باســل 
الصبــاح وفريقــه ال ينكر في هذا 
اجلانب، فرغم كل شيء متكنت وزارة 

وبالعقل تنتج العاطفة وبالروح ينتج 
اإلميان وبــاإلرادة وباحلركة تنتج 

احلياة.
إن هذه اإلنسانية التي تتمثل فيها 
هذه املفردات هي (الفطرة) التي جتعل 
اإلنســان ينفتح على اهللا وينفتح 
على احلياة من خــالل اهللا، ولهذا 
فإنني أعتقد أن اإلنســان إذا فكر 
بإنســانيته أو بفطرته فإنه يلتقي 
باإلنسان اآلخر  باحلقيقة ويلتقي 
وميلك أن يحاور اإلنســان اآلخر 

اشتمل البيان أيضا على تعديل 
الالئحة الداخلية لتنظيم العمل داخل 
املجلس ومنع تكرار استجوابات سبق 
أن طرحت في جلســات املجلس.. 
ومنع تبادل السباب والبد أن يترفع 
النواب عن هذا األسلوب غير الالئق 
كذلك اشــتمل البيان على القضايا 
املرتبطة باملال العام وغسيل األموال 
القضايا  واالختالسات وأشهر هذه 
الصندوق املاليزي وصندوق اجليش 
وعقود التســليح وحبــذا لو أحال 

الغامن للمعماريني الشباب لتصميم 
برج مياه في إحدى منشآت شركة 
صناعات الغــامن، وذلك انطالقا من 
اإلميــان بأهمية دور الشــباب في 
النهــوض االقتصادي في  حتقيق 
الكويت ومبا يشكل داعما ومحفزا 
الشباب على  للمهندسني واملبدعني 
التنافس وتقــدمي أفضل ما عندهم 
للفوز بهذه اجلائزة وتشجيعهم على 

بني األجود واألبطأ، نحن نتحدث عن 
صحة بشر وأرواح، فإما أن تتحدث 
بشفافية ومنطق علمي أو أن تعض 

على لسانك.
< < <

طرح فــارق مقارنــة «األبطأ» 
بـ «األجود» متامــا كأن تقارن بني 
الســلحفاة «البطيئة» والتي «تعمر 
طويال» والفهد «األسرع» مثال، هنا 
القياس ساقط، ألن أيا من املقارن أو 
املقارن به ال ميلك تغيير أي من تلك 
الصفات، كذلك طرحك للمقارنة بني 
اللقاح «األجود» واللقاح «األسرع»، 

وعالقتهــا وأوضاعهــا وخصبها 
ورخاءها ويفجــر ينابيعها ليحلق 
لتقف األرض  السماء  إلى  باألرض 
بني يدي اهللا لتتحول إلى سماء في 
الروح، وبذلك فإنني ال أفهم اإلنسان 
إال من خالل أنه يعيش إنسانيته في 
االنفتاح على اهللا وفي التحرك في 
خط املسؤولية بحيث يعيش العطاء 

في كل طاقاته.
٣- إن اإلنســان عقل وقلب وروح 
وإرادة وحركة، وبالعقل ينتج الفكر 

أن احلكومة قد ســعت إلى تكويت 
الوظائف العامة وهذا ما يتابعه ديوان 

اخلدمة املدنية.
كذلك تضمن املصاحلة الوطنية 
وهذا يتوجب أن يبادر مجلس األمة 
باملصاحلة من خــالل مجلس األمة 
واالبتعاد عن املهاترات وتوجيه النقد 
ضد أعضاء املجلس والبد أن يتقيد 
النواب بأولويــة عمل مجلس األمة 
الذي هو مبني على الرقابة وصون 

احلريات ومصالح املواطنني.

ولننظر أيضا بعني الرأفة إلى اإلخوة 
البدون فهم األحق أيضا والتخفيف 
عنهم يداوي بعضــا من جراحهم 
ويخفف من معاناتهم، وهم قريبون 
منا ومعروفون لدى اجلميع فلنكن 

معهم ولنحسن عمل اخلير معهم.
< < <

من املبادرات الرائعة التي لفتت 
نظري إطالق جائزة قتيبة يوسف 

على لســان وزير الصحة، فإن 
عدد من يتلقون لقاح كورونا يوميا 
يبلغ ١٢٠٠، وهذا يعني أنه خالل عام 
ســيبلغ عدد متلقي اللقاح ٤٣٨ ألفاً 
من السكان، ووفق هذا املعدل فإننا 
كي نصل إلى الشــريحة املستهدفة 
واحملددة بنحو ٣ ماليني فنحن بحاجة 
من ٥ إلى ٦ سنوات، وهذا االعتراف 
من وزير الصحة بلسانه يعني كارثة، 
وأننا لن نتخلص من الوباء بشــكل 

آمن إال بعد ٦ سنوات.
< < <

هذا اعتراف من وزارة الصحة بأن 
جدولها الزمني لتقدمي اللقاح جلميع 
الشرائح املســتهدفة سيستغرق ٦ 
ســنوات كاملة، وهــذا ال يعقل وال 
ميت للمنطق بصلة، ثم يخرج علينا 
مستشار الوزير ويقول «نحن األبطأ 
ولكننا األكفأ»، األبطأ يا سيدي بستة 
أشــهر معقولة إمنا ٦ سنوات فهذه 
كارثة وتبريرك كارثة جديدة، صحتنا 
ليســت رهناً بالتالعب الكالمي في 
تصريحات مستشاري وزارة الصحة، 
هذه ليست سياسة ميكن أن تسامحكم 
على التالعب باأللفاظ واملصطلحات 

السيد محمد حسني فضل اهللا 
أيقونة االعتدال اإلسالمي احلقيقي، 
قائد ذو جتربة عريقة وعميقة في 
احلياة وفي الفكر والعطاء اإلنساني، 
سأجعله يتكلم إليكم ناصحا أمينا 

فأنصتوا إليه: 
١- إن احلياة ال تتحمل احلقد، واحلقد 

موت، واحملبة حياة.
٢- اإلنسان حتدده آية قرآنية: (إذ 
قال ربك للمالئكة إني خالٌق بشراً 
من طني فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين)، هو قبضة 
من الطني تربطه األرض ونفخة من 

روح هللا حتلق به في رحاب اهللا.
إن هذا التزاوج بني الطني والروح 
هو الذي جعل الطني يترّوح وجعل 
الروح تتجســد، وهو الذي يجعل 
من اإلنسان إنسانا ميلك مسؤولية 
خالفة اهللا على األرض على أساس 
عالقته باألرض ووعيه لألرض وفهمه 
لألرض (وعلَّم آدم األســماء كلها)، 
وهكذا ينطلق في خالفته لألرض 
لينتج لــألرض ثقافتها وحركيتها 

بعد أن شــعرت احلكومة بعدم 
تعــاون مجلــس األمة بعــد تقدمي 
اســتجواب لرئيس مجلس الوزراء 
وجدت أن طريق التفاهم والتعاون بني 
مجلس األمة واحلكومة أصبح مسدودا 
فقد تقدم أعضــاء احلكومة بتقدمي 
االســتقالة لرئيس مجلس الوزراء، 
وعلى أثرها أصدر ١٦ نائبا بيانا حمل 
لهجة اإلصرار على املضي قدما في 
مسار التصعيد املبني على املواجهة بني 
السلطتني وتضمن البيان عشرة ملفات 
ذات أولوية تشريعية ورقابية كبرنامج 
عمل ملزم للحكومة القادمة واشتملت 
األولويات التي حددها بيان النواب على 
ما يلي: تعديل النظام االنتخابي وهذا 
كنا قد طالبنا به خالل فترة املجلس 
السابق، كذلك تضمن البيان تطوير 

القوانني املرتبطة باحلريات.
وقد طرح ذلك في املجلس السابق 
أيضا إال أنه لم يتم تقدمي أي مشروع 
لتطوير القوانني ذات األهمية لصلتها 
بتطوير النظام الدميوقراطي، واشتمل 
البيان النيابي أيضا على قضية أعتقد 

يشهد العالم مبا تقدمه الكويت من 
مبادرات إنسانية وخيرية واجتماعية 
الفقراء  للتخفيــف مــن معانــاة 
واحملتاجني ودعم التنمية في الكثير 
من البلدان سواء حكوميا من خالل 
وزارة اخلارجية والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية، وكذلك 
جمعية الهالل األحمر الكويتي، أو من 
خالل اجلمعيات واملبرات اخليرية التي 
عادة ما تتسارع لتقدمي املساعدة ومد 
يد العون للمنكوبني، وهذا األمر صار 
عادة عن أهل الكويت على اختالف 
أطيافهم، ودعاؤنا هللا تعالى أن تستمر 
وستستمر ألنهم عرفوا معنى العطاء 
فعملوا به وهم يعطون وال يتكلمون. 
ونتمنى أيضا من احملسنني في بالدنا 
النظر إلى من هم بحاجة داخل الكويت 
فهناك الكثير من األسر املتعففة التي 
عليها الكثير من االلتزامات وبعضها 
ليس لديها املعيل القادر على الوفاء 
أبنائه واملسؤول عنهم،  باحتياجات 

كلمات ال تنسى

بالعربية
هزمت 

الدميوقراطية!
مشعل السعيد

احلكمة سراج العطاء

هكذا
تكلم السيد 

فضل اهللا
الشيخ أحمد حسني محمد

املوقف السياسي

برنامج عمل 
احلكومة 

املقبلة
عبداحملسن احلسيني

مجرد رأي

مبادرات اخلير.. 
وملاذا املقاول 

الوسيط؟!
عيسى أبوطفرة

احلرف ٢٩

لقاح كورونا.. 
اخلطأ والصواب

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

 ومضة

الكويت والنرويج
في تبادل الوفاء!

محمد عبد املجيد - طائر الشمال عضو احتاد الصحافيني النرويجيني



سيارات
15االحد ١٧ يناير ٢٠٢١

ر العديد من العروض خالل فترة املعرض الذي سينتهي في ٢٠ يناير املطوع: الشركة توفِّ

العروض املتجددة لتعزيز ثقة عمالئنا بنا وتشجيعهم على اقتناء إحدى سياراتنا الرائعة

عرض حصري على سيارات سورينتو وK٥ وسبورتاج موديل٢٠٢١ وذلك بتقدمي ٤ هدايا مختلفة

حرصت مجموعة الوكاالت الوطنية 
تقدمي موديالت  املطوع) على  (كيا 
سياراتها ٢٠٢١ اجلديدة في صالة العرض 
باملرحلة اجلديدة في مول ٣٦٠، كما 
أطلقت سيارة كيا سورينتو اجلديدة 
كليا، والتي أبهرت احلضور بلمسات 
التي  تصميمها اجلذاب ومواصفاتها 
تفوق التوقعات. وإلى جانب سورينتو 
 Kاجلديدة كليا، تعرض كيا املطوع ٥
السيدان الديناميكية ذات الطابع املليء 
باحليوية، سبورتاج الرياضية متعددة 
األغراض، وكارنفال العائلية احملبوبة 

األكثر مبيعا في الكويت.
وقد أعرب زوار املجمع عن إعجابهم 
بالتطور املستمر في سيارات كيا وأشادوا 

بالعروض املقدمة من كيا املطوع. 
وفي هذا السياق، قال مهند أحمد 

السابقة قدرتها على املنافسة في عالم 
السيارات وتقدمي طــرازات مدهشة 
األداء،  التصميم وقوة  تتميز بجمال 
األمر الذي عزز ثقة عمالئها بها، حيث 
أصبحت كيا عالمة مميزة في سوق 
السيارات العاملي بشكل عام، واملنطقة 
بشكل خاص، وحصلت على شريحة 
العديد القتناء  سوقية كبيرة دفعت 

أحد طرازاتها.
واختتم املطوع بأن الشركة سوف 
تستمر، في بذل كل اجلهود لتقدمي املزيد 
من املفاجآت والعروض خالل الفترات 
املقبلة تلبية ملتطلبات السوق الكويتي، 
وأن املعرض في ٣٦٠ مول هو فرصة 
املزيد  رائعة للجمهور للتعرف على 
من مزايا سيارات كيا واالستفادة من 

العروض املميزة.

العمليات باإلنابة في  املطوع رئيس 
مجموعة الوكاالت الوطنية إن الطرازات 
اجلديدة من كيا موتورز جاءت لتلبي 
طموحات الذي يبحثون عن التميز في 
التصميم واألداء املدهش على الطرقات، 
وهو امتداد للنجاحات املتتالية التي 
حتققها كيا موتورز خالل السنوات 
األخيرة. وأضاف املطوع أن الشركة 

توفر العديد من العروض خالل فترة 
املعرض والذي سينتهي في ٢٠ يناير، 
على جميع طرازاتها، تتمثل في تقدمي 
خصومات إضافية مجزية، باإلضافة إلى 
عرض حصري على سيارات سورينتو 
وK٥ وسبورتاج موديل٢٠٢١ وذلك 
بتقدمي ٤ هدايا مختلفة هي: التسجيل 
والتأمني ضد الغير مجانا، خدمة صيانة 

مجانية ملدة سنة أو ٢٠٠٠٠ كم أيهما 
أسبق، ١٠٠٠ لتر بنزين، و٥ سنوات 

مساعدة على الطريق ٢٤/٧.
أما كيا كارنفال، فتقدم الشركة خصما 
خاصا على موديالت ٢٠٢٠ من ٨٥٠٠ 
دينار ليصبح سعرها اجلديد ٧٥٩٩ 
دينارا، باإلضافة إلى خدمة صيانة 
مجانية ملدة سنتني أو ٣٠٠٠٠ كم أيهما 

أسبق. وقال املطوع إن تلك العروض 
هي لتعزيز ثقة عمالئنا بنا وتشجيعهم 
على اقتناء إحدى سياراتنا الرائعة، وأكد 
أن «كيا املطوع» حريصة دائما على 
خدمة عمالئها، والسعي إلى تقدمي كل 
ما هو جديد ليكون حافزا لبناء شراكة 
استراتيجية أساسها النجاح والثقة.

وأكدت «كيا موتورز» خالل األعوام 

ً كيا سورينتو اجلديدة كليا

موديالت «كيا» اجلديدة ٢٠٢١ ُتدهش احلضور في «مول ٣٦٠»
عروض متميزة وحصرية خالل املعرض فقط

إداريو كيا املطوع قبل الكشف عن كيا سورينتو اجلديدة مهند أحمد املطوع رئيس العمليات باإلنابة



االحد ١٧ يناير 16٢٠٢١ اقتصـاد

«S&P»: اإلصالح في الكويت بطيء ومّعقد.. وقد نخّفض التصنيف السيادي

أكدت وكالة ســتاندرد آند 
التصنيــف   (S & P) بــورز
الســيادي للكويت  االئتماني 
عند املرتبة (-AA) مع نظرة 
مســتقبلية سلبية، في ضوء 
استمرار نفاد املصدة السائلة 

للمالية العامة.
وتوقع تقريــر صادر عن 
الوكالــة أمــس اتســاع عجز 
املوازنة العامــة للكويت إلى 
نحــو ٣٠٪ مــن الناجت احمللي 
اإلجمالــي في عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
مقارنة بعجز يقارب ١٠٪ من 
النــاجت احمللــي اإلجمالي في 
٢٠٢٠/٢٠١٩، بينمــا يقتــرب 
الرئيســي لتمويــل  املصــدر 
املوازنة العامة، وهو صندوق 
االحتياطي العام من النضوب.
وأشــارت الى انــه ال يزال 
زخم اإلصالح األوســع بطيئا 
ومعقدا بسبب عالقة املواجهة 
بني مجلــس األمة واحلكومة. 
ومع ذلك، فإن إجمالي املدخرات 
احلكومية املتراكمة للكويت ال 
يزال كبيرا مبا يزيد على ٥٠٠٪ 

من الناجت احمللي اإلجمالي.
آفاق التصنيف

وقالــت الوكالة ان النظرة 
الســلبية للتصنيــف تعكس 
في املقــام األول املخاطر على 
املــدى القصيــر واملتوســط، 
املالية  الناشــئة عن ضغوط 
العامــة، املتمثلــة فــي النفاد 
الرئيســي  املتوقــع للمصدر 
للتمويل احلكومي «صندوق 
االحتياطــي العــام»، في حني 
لم توضع حتى اآلن ترتيبات 
بديلة لتمويل عجز املوازنة. 
كما يعكس التصنيف املخاطر 
متوسطة األجل نتيجة التقدم 
البطيء في اإلصالح الهيكل يفي 
الكويت مقارنة مع احلكومات 

اإلقليمية األخرى.
وكشــفت الوكالة أن هناك 
التصنيف  إمكانية لتخفيض 
الســيادي للكويت  االئتماني 
خالل األشــهر الـ ٦ الى الـ ١٢ 
املقبلــة إذا بقيــت الترتيبات 
املؤسســاتية متنع احلكومة 
من إيجاد حل مستدام طويل 
األجــل بشــأن احتياجاتهــا 
التمويلية. وفي ظل السيناريو 
األصعب، قد تؤدي االستجابة 
غير الكافية للسياســات الى 
ترك الكويت في مواجهة قيود 
ماليــة صارمة على امليزانية، 
مما قد يؤدي الى تعديالت غير 
منظمة لإلنفاق العام التي ميكن 
ان تلحق باالقتصاد الكويتي 

أضرارا طويلة األجل.
ورأت الوكالة أن هناك أيضا 
إمكانية لتخفيض التصنيف إذا 
ظلت جهود اإلصالح بطيئة، 
مثــل تأخر إدخــال الضرائب 
وتغيرات سوق العمل، وتدابير 
تنويع االقتصاد، مما يزيد من 
األعباء على مؤشــرات املالية 

بورز» انه الى جانب الضغوط 
املالية احلالية، تسلط النظرة 
الســلبية الضــوء أيضا على 
املخاطر الناجمة عن عدد من 
املشكالت الهيكلية التي سيتعني 
على الكويت التعامل معها على 
املدى املتوسط. وحتى لو مت 
تبني قانــون الدين العام في 
نهاية املطاف، فإن حجم العجز 
املالــي الذي تتوقعــه الوكالة 
حتــى ٢٠٢٤ يعني ضمنيا ان 
اإلذن باالقتــراض مبوجــب 
القانــون (الــذي كان مقترحا 
سابقا مببلغ ٢٠ مليار دينار) 
ميكن ان يستنفد في غضون 
٣ ســنوات تقريبا. وعلى هذا 
النحو، مــن املرجح ان تطفو 
املشاكل احلالية على السطح. 
وميكن ان يشمل احلل املستدام 
على املدى الطويل برنامجا أكثر 
شموال لإلصالحات والتصحيح 
املالي، مبا في ذلك خفض الدعم، 
وسد ثغرات اإلنفاق، وإدخال 
ضرائــب جديــدة. وتوقعــت 
الوكالة ان يكون االتفاق على 
برنامج إصالح كهذا صعبا على 
األرجح بسبب طبيعة العالقة 

بني احلكومة ومجلس األمة.
ومع ذلك، ترى الوكالة ان 
التصنيف االئتماني السيادي 
للكويــت ال يــزال مدعومــا 
املرتفعــة مــن  باملســتويات 
االحتياطيات املالية واخلارجية 

املتراكمة.
وأشــارت الوكالــة الى ان 
السيادي  تصنيفها االئتماني 
للدولــة مقيــد بســمة التركز 
(Concentrated Nature) فــي 
االقتصاد، والضعف النسبي في 
القوة املؤسساتية مقارنة مع 
أقرانها في التصنيف من خارج 

االستنزاف املستمر لصندوق 
االحتياطي العام يشكل مخاطر، 
على الرغم من ان إجمالي أصول 
الســيادية  الثروة  صناديــق 
يتجاوز ما نســبته ٥٠٠٪ من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
وقــدرت الوكالــة صافــي 
األصــول احلكوميــة العامــة 
للكويت بنحو ٥٤٠٪ من الناجت 
احمللــي اإلجمالــي فــي نهاية 
عام ٢٠٢٠، وهي أعلى نســبة 
بني جميع اجلهات الســيادية 

املصنفة من قبل الوكالة.
ومع ذلــك، فإن اســتمرار 
استنفاد صندوق االحتياطي 
العام قد يعيق بشدة املوازنة 
العامة وال يتــرك إال خيارات 

محدودة للتمويل.
وتوقعت ان يبقى الدينار 
الكويتي مرتبطا بسلة عمالت 
يهيمن عليها الدوالر األميركي.
كمــا توقعــت كذلــك ان 
يتســع عجز املوازنــة العامة 
للدولة ليصل الى ما نســبته 
احمللــي  النــاجت  مــن   ٪٣٠
اإلجمالــي فــي الســنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠، مشــيرة الــى ان 
األصول السائلة املتوافرة في 
صنــدوق االحتياطي العام ال 
تكفي لتغطية هذا العجز الكبير 

في املوازنة.
يذكر ان السلطات اتخذت 
بعض اإلجراءات خالل األشهر 
القليلــة املاضيــة ملعاجلــة 
الوضــع املالــي للدولــة، مبا 
في ذلــك تعليــق التحويالت 
املالية السنوية الى صندوق 
األجيال القادمة، وكذلك ضخ 
ســيولة إضافية الى صندوق 
االحتياطي العــام عن طريق 
حتويل بعــض األصول األقل 

اإلقليم. ونظــرا لهذا االعتماد 
الكبير على قطاع النفط، تنظر 
الوكالة الــى اقتصاد الكويت 

على انه غير متنوع.
امللف املؤسساتي واالقتصادي

وقالــت الوكالــة ان ركود 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
املتوقع في ٢٠٢١ يأتي في أعقاب 
االنكماش االقتصادي العميق 
الناجم عــن اجلائحة كورونا 
فــي ٢٠٢٠ ويعكس اســتمرار 
تخفيضات إنتاج النفط املتفق 
عليها في اتفاقية (أوپيك+)، 
كما يعد التأثير املباشر جلائحة 
كورونا عامال آخر ال يزال يعوق 
األداء االقتصــادي للكويــت، 
حيــث طبقــت الســلطات في 
العام املاضي عددا من القيود 
لتحقــق التباعــد االجتماعي، 
واعتمدت منذ ذلك احلني نهجا 
أكثر تدرجا لتخفيفها مقارنة 
بالبلدان األخرى. ونتيجة لذلك، 
لم تشــهد البالد موجة ثانية 
من اجلائحة، وإلى جانب ذلك، 
بدأت السلطات خطة لتوزيع 

اللقاح من ڤيروس كورونا.
وعليــه، توقعــت الوكالة 
تعافي القطاعات غير النفطية 
جزئيا هذا العام. ومع ذلك، ترى 
الوكالــة ان األداء االقتصادي 
العام سيكون في حالة ركود 
مدفوعا بانكماش إنتاج النفط.
يبلــغ  ان  كمــا توقعــت 
متوســط منو النــاجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي نحو ٥٫٥٪ 
خالل ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، وذلك مع 
انــتهاء تخفيـــضات «أوپيك+» 
وزيادة كميات اإلنتاج النفطي 

للبالد.
ان  الوكالــة  وأوضحــت 

ســيولة الى صندوق األجيال 
القادمة. ومع ذلك، فإن التدابير 
املعتمدة حتى اآلن أقل بكثير 
مما هو مطلوب لســد الفجوة 

التمويلية للموازنة.
وأشــارت الوكالة الى انها 
تتفهــم ان بإمــكان احلكومة 
نقل ملكية الشركات اململوكة 
للدولة، مثل مؤسسة البترول 
صنــدوق  مــن  الكويتيــة، 
االحتياطي العام الى صندوق 
القادمــة لتخفيــف  األجيــال 
الضغط املالي، لكن احتمالية 
تنفيذ هذه اخلطــوة واإلطار 

الزمني لذلك غير واضحني.
قيود صعبة في امليزانية

ووفقــًا للوكالــة، يترتب 
على املأزق املالي املستمر الذي 
متر به املالية العامة عديد من 
اآلثار الســلبية، مبــا في ذلك 
احتمال تعرض الكويت لقيود 
صعبة في امليزانية، واحلد من 
األموال التــي ميكن توزيعها 
لدعم االقتصاد أثناء اجلائحة، 
وتقويــض ثقة املســتثمرين 

األجانب.
ومن وجهــة نظر الوكالة، 
فإن مترير قانون الدين العام 
اجلديد او تغيير هيكل ملكية 
بعض الشركات اململوكة للدولة 
مؤقتــا لن يفعل شــيئا يذكر 
لتخفيــف الضغــوط املاليــة 
متوسطة األجل بشكل أساسي 
نظرا حلجم العجز الكبير في 
املوازنة. وأشارت الى ان اتباع 
نهج أكثــر واقعية يهدف الى 
الدعــوم احلكومية  تقليــص 
املهدرة وزيادة اإليرادات العامة 
من خالل مصادر بديلة ميكن 
ان يوفر االســتقرار، ولكن ال 
يزال من الصعب جدا حتقيقه 

ألسباب سياسية.
ولفتــت الــى ان جائحــة 
كورونا واالنكماش االقتصادي 
الناشــئ عنها يشكالن بعض 
املخاطر على البنوك الكويتية. 
ومــن املتوقــع ان تؤدي بيئة 
االقتصاد الكلي الضعيفة الى 
الضغط على جودة األصول.

وتوقعــت الوكالــة زيادة 
القروض غير املنتظمة وتكلفة 
املخاطر الى ما يقارب الضعف 
فــي ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩. 
وقد رفعت البنوك مستويات 
املخصصات استعدادا النتهاء 
الرقابية.  التخفيــف  تدابيــر 
ومع ذلك، نالحــظ ان النظام 
املالــي الكويتي قــد دخل في 
االنكمــاش احلالــي في وضع 
قــوي نســبيا، فعنــد بدايــة 
اجلائحة كانت معدالت الرسملة 
قوية، ومســتويات القروض 
غيــر املنتظمة منخفضة عند 
نحــو ١٫٥٪، ونســبة تغطية 
املخصصــات للقــروض غير 
املنتظمة كانــت مرتفعة عند 

نحو ٢٠٠٪.

الوكالة أكدت التصنيف االئتماني السيادي للبالد عند «- AA» مع نظرة مستقبلية سلبية

العامة على املدى املتوسط.
وأشارت الوكالة الى إمكانية 
إعادة النظر في تغيير النظرة 
املستقبلية للتصنيف االئتماني 
السيادي للكويت من سلبية 
إذا عاجلــت  الــى مســتقرة، 
السلطات بســرعة الضغوط 
املالية وقيود التمويل بالتوازي 
مع برنامج إصالحات هيكلية 
يعــزز الفعالية املؤسســاتية 
وحتســني اآلفاق االقتصادية 

طويلة األجل.
مبررات التصنيف

ولفتــت الوكالــة إلــى أن 
جــاءت  الســلبية  النظــرة 
الناجمة  مدفوعــة باملخاطــر 
عن استمرار استنفاد صندوق 
االحتياطــي العــام، باعتباره 
املصدر الوحيد لتمويل عجز 
املوازنة منذ انتهاء أجل قانون 
الدين العام في أكتوبر ٢٠١٧، 
وترددت السلطات في السحب 
من صندوق احتياطي األجيال 
القادمــة األكبر بكثير، والذي 
مت تأسيســه حتسبًا لنضوب 
االحتياطيــات النفطيــة على 

املدى الطويل.
األشــهر  مــدى  وعلــى 
الســلطات  املاضيــة، نفــذت 
بعض اإلجــراءات التي ميكن 
ان تكسب وقتا إضافيا، ولكن 
تبقى هذه اإلجراءات غير كافية 

لسد فجوة التمويل.
وفي إطار استمرار الوضع 
احلالي فإن صندوق االحتياطي 
العام سيكون بدون أي سيولة 
في األشهر املقبلة. وقد يتفاقم 
هذا الوضع مع اقتراب نهاية 

السنة املالية.
وأضافــت «ســتاندرد آند 

الطلب على النفط يحتاج ٤ سنوات للتعافي من «كورونا»
محمود عيسى

توقعت شــركة ماكينزي 
لألبحاث واالستشارات ان يصل 
الطلب اإلجمالي العاملي على 
الوقود األحفوري الى ذروته 
فــي ٢٠٢٧، وذلك في ســياق 
تقرير نشــرته الشركة حتت 
عنوان «منظور الطاقة العاملي 
لعــام ٢٠٢١»، حيــث قال معد 
التقريــر دومينيــك إليس إن 
الطلب على الوقود األحفوري 
لن يعود أبدا إلى منحنى النمو 
خالل فترة مــا قبل اجلائحة 
فيما سيبلغ الطلب على النفط 
ذروته في ٢٠٢٩، وعلى الغاز 
في عام ٢٠٣٧ وأرجع الباحث 
ذلــك جزئيــا إلــى تأثيــرات 

ڤيروس كورونا.
ويخلــص تقريــر منظور 
الطاقة العاملي لعام ٢٠٢١ إلى 
أنــه بينمــا بلغ الطلــب على 
الفحــم ذروتــه بالفعــل، فإن 
ذروة الطلب على النفط والغاز 
ليست بعيدة عن بلوغ الهدف، 
فقــد أدى الوباء إلى انخفاض 
كبير في الطلب على الطاقة، 
حيث تتوقع شركة ماكينزي 
أن األمر سيستغرق ما بني سنة 
و ٤ ســنوات للتعافــي - مع 
توقع أن يتعافى الطلب على 
الكهرباء والغاز بسرعة أكبر 

منه على النفط.
ومــع ذلــك، فــإن الطلــب 

شــركة ماكينــزي كريســتر 
تريجســتاد انه فــي حني أن 
الوباء شــكل بالتأكيد صدمة 
كبيرة لقطاع الطاقة عبر جميع 
مصادر الوقــود، إال ان قصة 
القرن احلالــي ال تزال تتمثل 
في التحول السريع واملستمر 
إلى أنظمــة الطاقة منخفضة 

الكربون.
وأضاف ان املقرر أن تنمو 
حصة الكهرباء في مزيج الطاقة 
بنحو ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٥٠ 
ومن املقرر أن تستحوذ على 
كل منــو الطاقــة العاملــي من 
الهيدروكربونــات. ومع ذلك، 

٢٠٣٠، حيث ستصبح أرخص 
من الوقود األحفوري احلالية، 
ســيكون ما يقرب من نصف 
الطاقــة العاملية من مصدري 
الشمس والرياح بحلول عام 

.٢٠٣٥
بينمــا ســتتحول أنظمة 
الطاقة حول العالم إلى مصادر 
الطاقة املتجددة القادرة على 
التنافس مع التكلفة الهامشية 
للطاقــة األحفورية املوجودة 
حاليــا فــي معظــم األماكــن. 
وبحلــول عام ٢٠٥٠ يســتمر 
تلبية أكثر من نصف إجمالي 
الطلــب العاملي علــى الطاقة 
بواســطة الوقــود األحفوري 

وفقًا للتقرير.
ويعكس سيناريو استمرار 
االجتاهــات احلالية توقعات 
الشــركة حول كيفيــة تطور 
التقنيــات احلاليــة ودمــج 
السياسات احلالية واستقراء 
اجتاهات السياسة الرئيسية، 
وعلى رأسها االنتقال املتأخر 
بعد اجلائحــة، حيث ينصب 
علــى  املجتمعــي  التركيــز 
االنتعاش االقتصادي. ويستمر 
انتقــال الطاقــة بســرعة أقل 
ناهيك عن انخفاض احلوافز 
لالســتثمار في تقنيات إزالة 
الكربــون، كمــا ان انخفاض 
أسعار الوقود األحفوري يؤخر 
تكافــؤ التكلفة مــع املصادر 

األخرى.

يستمر الوقود األحفوري في 
لعب دور مهم في املســتقبل 

املنظور.
وأظهــر التقريــر النتائج 
الرئيسية التي تتمثل في زيادة 
استهالك الطاقة إلى أكثر من 
الضعف بحلول عام ٢٠٥٠ مع 
زيادة الطلب على الطاقة، فيما 
سيصبح الهيدروجني األخضر 
منافســا مــن حيــث التكلفة 
بحلول عام ٢٠٣٠ - وسيغير 
قواعد اللعبة في هذا القطاع.

كما ستهيمن مصادر الطاقة 
املتجــددة منخفضــة التكلفة 
على سوق الطاقة بحلول عام 

«ماكينزي»: ذروة الطلب على اخلام ستكون في ٢٠٢٩.. وعلى الغاز في ٢٠٣٧ نتيجة تداعيات اجلائحة

 
علــى الوقود األحفــوري لن 
يعود أبدا إلــى منحنى النمو 
الســابق للجائحــة. وعلــى 
املدى الطويــل، تعد تأثيرات 
التحوالت الســلوكية بسبب 
ڤيروس كورونا طفيفة مقارنة 
بالتحــوالت طويلــة األجــل 
«املعروفة كإحدى البديهيات» 
مثل تقليص امتالك املركبات 
وزيادة كفاءة الوقود واالجتاه 
نحو السيارات الكهربائية، التي 
سيزيد تأثيرها مبا يتراوح بني 
٣ و٩ مرات مــن تأثير الوباء 

بحلول عام ٢٠٥٠.
ويقول الشــريك األول في 

«املالية» تدرس جتديد عقد أرض مع 
«ناقالت النفط» لـ ٢٠ عامًا ..بإيرادات مليون دينار

اعتماد املواصفة اإلماراتية ملنتجات النيكوتني 
اإللكترونية.. حلني اعتماد الالئحة الكويتية

مصطفى صالح

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار 
الوزاري رقم (٢٠٢٠/٢٠)، اخلاص باستبدال 
نــص املادة األولى من القرار الوزاري رقم 
(٢٠٢٠/٨) بشــأن اســتيراد منتجات نظم 
إيصال النيكوتني اإللكترونية وما شابهها، 
حيث جاء النص اجلديد للمادة، كما يلي: 
«اعتماد اشــتراطات البيانات اإليضاحية 

للمواصفة اإلماراتيــة ملنتجات النيكوتني 
اإللكترونية، مبا ال يتعارض مع القرارات 
الصادرة مــن اجلهات األخرى، و/أو حلني 
اعتماد الالئحــة الفنية الكويتية اخلاصة 
بنظم إيصال النيكوتــني اإللكترونية وما 
شابهها، والسماح بدخول منتجات النيكوتني 
اإللكترونيــة، حلني اعتماد الالئحة الفنية 
الكويتية اخلاصة بنظم إيصال النيكوتني 

اإللكترونية وما شابهها».

احتياطيات النفط تكفي لـ ١٠٠ عام

٦٠٠٪ صافي الديون اخلارجية

٥٠٠٪ أصول الصندوق السيادي 
من الناجت احمللي بنهاية ٢٠٢٠

أشــارت وكالة «ستاندرد آند بورز» الــــى ان الكويت 
تعتبر ضـمن أكبر ١٠ منتجني للنـــفط اخلـــام في العالم. 
وبافتراض مستويات اإلنتاج احلالية، تـــــرى الوكالة 
ان إجمالــي احتياطيات النفط املؤكدة تكفي لنــــحو ١٠٠ 
عام، في حني ان تكلفة اإلنتاج هي من بني أدنى املستويات 
على مســتوى العالم. ونظرا لهذا التركز الكبير، فإن األداء 
االقتصادي للبالد ســيظل مرتبطا بدرجة كبيرة باجتاهات 

الصناعة النفطية.
وتقدر الوكالة ان الكويت قد أنتجت في املتوســط نحو 
٢٫٤٣ مليــون برميل يوميا فــي ٢٠٢٠، ونحو ٢٫٤ مليون 
برميل في ٢٠٢١، ثم سيزيد اإلنتاج الى نحو ٢٫٧٥ و٣ ماليني 
برميل في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، وأخيرا يبلغ نحو ٣٫١ ماليني 

برميل في ٢٠٢٤.
ونظرا ملستويات اإلنتاج املتوقعة، تتوقع الوكالة ان ينكمش 
القطاع النفطي في ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢٠. كما تتوقع أن يبلغ 
متوسط سعر نفط خام برنت نحو ٥٠ دوالرا للبرميل في 
٢٠٢١ و٢٠٢٢ قبل ان يرتفع الى ٥٥ دوالرا للبرميل بعد ذلك.

قدرت «ستاندرد آند بورز» ان يصل صافي الوضع الدائن 
اخلارجي للكويت الى نحو ٦٠٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
بنهايــة ٢٠٢٠، ما يجعلها من بني أقوى الدول التي حصلت 

على نفس التصنيف االئتماني.
وتوقعت ان يسجل احلساب اجلاري مليزان املدفوعات 
عجــزا بنحو ١٫٨٪ من الناجت احمللــي اإلجمالي خالل ٢٠٢٠ 
مقارنة بفائض بنحو ١٦٫٤٪ من الناجت احمللي اإلجمالي العام 
املاضي، مما يعكس أسعار النفط وديناميكيات كميات اإلنتاج.

وتوقعت ايضا ان يعاود رصيد احلساب اجلاري تسجيل 
فائض بنحو ٦٪ و٧٪ من الناجت احمللي اإلجمالي بحلول عام 

.٢٠٢٣
وحســب رأي الوكالة، فإن نظام النقد األجنبي الكويتي 
أكثر مرونة - إلى حد ما - من تلك النظم املوجودة في باقي 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج األخرى التي حتافظ على 

ربط عملتها بالدوالر األميركي وحده.
ووفقاً لبيانات نهايــة نوفمبر ٢٠٢٠، زادت احتياطيات 
البنك املركزي من العمالت األجنبية ولم يالحظ اي زيادة في 
حتويل املقيمني الى العمالت األجنبية، وبقيت دولرة ودائع 

املقيمني منخفضة عند نحو ٦٪.

قالت «ستاندرد آند بورز» انه بالرغم من ان صندوق 
االحتياطي العام يتناقص باستمرار، إال ان حجم إجمالي 
أصول صندوق الثروة السيادي ال يزال كبيرا جدا وهو 
العامل الرئيسي الذي يدعم التصنيفات السيادية، كما ال 
توجد بيانات رسمية متاحة حول إجمالي األصول الذي 
تديره الهيئة العامة لالستثمار. عالوة على ذلك، يحظر 
القانون على الهيئة مناقشة احلجم الدقيق ملمتلكاتها. 
ومع ذلك، هناك عديد من الطرق التي ميكن من خاللها 
تقدير حجم صندوق الثروة الســيادية. وتشمل هذه 
الطرق تتبع الفوائض املالية التاريخية للموازنة العامة 
او متابعة تدفقات احلسابات املالية اخلارجية في ميزان 

مدفوعات الدولة، وهي بيانات مالية متاحة للعموم.
ووفقا لهذه املنهجية، تقدر الوكالة إجمالي أصول 
صندوق الثروة الســيادي بأكثر من ٥٠٠٪ من الناجت 

احمللي اإلجمالي في نهاية ٢٠٢٠.

اتساع عجز املوازنة العامة إلى ٣٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي في ٢٠٢١/٢٠٢٠
صندوق االحتياطي العام «املصدر الرئيسي لتمويل املوازنة العامة».. يقترب من «النضوب»
هناك إمكانية لتخفيض التصنيف االئتماني السيادي للكويت خالل األشهر من ٦ إلى ١٢ املقبلة

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر نفطية مسؤولة، أن 
وزارة املالية تدرس جتديد 
العقد اخلاص بقطعة أرض 
الفحيحيل  كائنة مبنطقــة 
تابعة لشركة ناقالت النفط 

الكويتية، وذلك ملدة ٢٠ عاما وبإيراد إجمالي 
قدره نحو ١٫٠٦ مليون دينار. وقالت املصادر 
إن «املالية» التزال تأخذ املوافقات الرسمية من 
اجلهات الرقابية في الدولة، إذ ذكرت أن ديوان 
احملاسبة طلب من وزارة املالية موافاته بعدد 
من البيانات املطلوبة مثل قيمة ومدة التعاقد 
املطلوب، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم ٤٠ 
/٢٠١٦ بشأن إصدار الئحة بدل االنتفاع بأمالك 
الدولة اخلاصة العقارية وموافقة جلنة شؤون 

أمالك الدولة اخلاصة العقارية على املوضوع 
محل البحث واعتماد الوزير لها. وطالب «ديوان 
احملاسبة» وزارة املالية مبوافقة بلدية الكويت 
ومشروع العقد املزمع إبرامه مع شركة ناقالت 
النفط الكويتية ورأي «الفتوى والتشريع» 
على مشــروع العقد وشهادة استيفاء نسبة 
العمالة الوطنية سارية الصالحية، فضال عن 
كل املراسالت التي متت بني الوزارة والشركة 

فيما يخص موضوع األرض.

تقليص الدعوم املهدرة وزيادة اإليرادات ال يزال من الصعب جدًا حتقيقهما ألسباب سياسيةاألداء االقتصادي العام خالل ٢٠٢١ سيكون في حالة ركود النكماش إنتاج النفط و«كورونا»
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األمني العام باإلنابة: اجلهاز حريص على ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بني املناقصني

م.أسامة الدعيج متحدثا للزميل أحمد مغربي  ( قاسم باشا)

الشفافية وتكافؤ الفرص

«األنباء» التقت األمني العام 
للجهاز املركــزي للمناقصات 
العامة باإلنابة م.أسامة إبراهيم 
الدعيــج، الذي شــدد على ان 
املركــزي للمناقصات  اجلهاز 
العامة يحرص على ترســيخ 
والعدالــة  الشــفافية  مبــدأ 
واملساواة وتكافؤ الفرص بني 
املناقصني بدءا من االعالن عن 

املناقصة وانتهاء بالترسية.
ان  إلــى  الدعيــج  وأشــار 
القانون أعطى االفضلية للمنتج 
احمللي ووضــع ضوابط لهذه 
االفضليــة، كما حــرص على 
ضمان نشر املعلومات املتعلقة 
باملناقصة على أوســع نطاق 
محلي وخارجــي وعبر موقع 
املركــزي للمناقصات  اجلهاز 
وفي اجلريدة الرسمية (الكويت 

اليوم).
وأوضح ان تعديالت القانون 
الالحقة أعطت مساحة كبيرة 
ملشاركة املبادرين من اصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
وهو األمر الذي يعزز من قدرة 
ومكانة املقاول الكويتي ويوفر 
املزيد من الشفافية واملساءلة 
وفرص املنافســة للمســتثمر 
االجنبي، فضال عن ان القانون 
يعزز النزاهة وخلق مناخ عمل 
يطمئن املواطنــني ويزيد من 

ثقتهــم في املعامــالت واخلدمات 
احلكومية. 

دور شامل 

وحول الدور األشــمل للجهاز 
املركزي للمناقصــات العامة في 
خدمة اجلهات احلكومية صاحبة 
الشــأن واملناقصني، قال الدعيج 
ان اجلهــاز يقوم بــكل اإلجراءات 
لتنفيذ وتنظيم عمليات الشراء او 
االستئجار لتوريد األصناف وتنفيذ 
األعمــال وأداء اخلدمــات لصالح 
اجلهات احلكومية صاحبة الشأن 
والتي تشــمل تسجيل وتصنيف 
وتأهيل متعهدي املقاوالت العامة 
واملورديــن ومقدمــي اخلدمــات 
واالستشاريني. باإلضافة الى تنظيم 
إجــراءات الشــراء العام، وضبط 
عمليات الشــراء العام، وتطبيق 
قواعد طرح املناقصات وترسيتها، 
وضبط األوامر التغييرية والتمديد 
والتجديد للعقود القائمة واستقبال 
الشــكاوى والبــّت فيهــا من قبل 
مجلــس االدارة والتظلمــات من 
قبل اللجنة املختصة. وشدد على 
ان احلوكمة والشــفافية وتكافؤ 
الفرص هي املبــادئ التي يرتكز 
عليها اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة في تنفيــذ أعماله وتقدمي 

خدماته والقيام مبهامه.
٣ محاور رئيسية

وعن الدور الذي تقوم به األمانة 

الشــأن، وفقا لـ٣ محاور رئيسية 
تتركز في االجرائية والفنية والدعم 

املساند.
وعــن األمــور االجرائية التي 
تقوم بها األمانة العامة ذكر الدعيج 
انها تشــمل املراجعــة والتدقيق 
اإلجرائي لوثائق التأهيل املسبق 
والطــرح، واملراجعــة والتدقيق 
اإلجرائي لتقارير نتائج التأهيل 

أما املهــام الفنية التي تنفذها 
األمانة العامة فأشار إلى انها تشمل 
تسجيل متعهدي املقاوالت العامة 
ومقدمي اخلدمات واالستشاريني 
واملورديــن وتصنيــف متعهدي 
املقاوالت العامة ومقدمي اخلدمات 
االستشارية واملراجعة والتدقيق 
الفنــي لوثائق التأهيل املســبق 
والطرح واملراجعة والتدقيق الفني 
لتقاريــر نتائج التأهيل املســبق 
والترسيات واملراجعة والتدقيق 
الفنــي لوثائــق طلبــات األوامر 
التغييريــة والتمديــد والتجديد 

للعقود القائمة.
وحــول الدور الــذي تقوم به 
األمانــة العامة للجهــاز املركزي 
للمناقصــات العامة واملتمثل في 
الدعم املســاند قــال الدعيج انها 
تشــتمل على الشــؤون اإلدارية 
واملالية والشــكاوى والدراســات 
القانونية والقضايا والتحقيقات 
والتطويــر والتدريب واإلحصاء 
والبحوث فضال عن تطوير ودعم 
نظم املعلومات وتشغيل وصيانة 

نظم املعلومات.
التأهيل املسبق

وتناول الدعيج خــالل اللقاء 
خطوات التأهيل املسبق في اجلهاز 
املركزي للمناقصات والتي شرحها 
فــي التعليمــات اخلاصة بعملية 
التأهيــل والتي تشــمل الوثائق 
والنماذج وبيانات املتقدم ونشاطه 

العامة للجهاز املركزي للمناقصات 
العامة في خدمة اجلهات احلكومية 
صاحبة الشــأن واملناقصني، ذكر 
الدعيج أن اإلجراءات التي تتخذها 
«األمانة العامة» ضمن اإلطار العام 
لتنفيذ وتنظيم عمليات الشــراء 
أو االســتئجار لتوريد األصناف 
وتنفيــذ األعمــال وأداء اخلدمات 
لصالح اجلهات احلكومية صاحبة 

املســبق والترســيات والطــرح 
واإلعالن والترســيات واملراجعة 
والتدقيق اإلجرائي لوثائق طلبات 
األوامر التغييرية ومتديد وجتديد 
العقود القائمة وإعداد جدول أعمال 
مجلس اإلدارة وتنظيم اجتماعات 
مجلــس اإلدارة وإصدار محاضر 
االجتماعات ومتابعة تنفيذ قرارات 

مجلس اإلدارة.

واألعمــال  املــواد  ونوعيــة 
التســجيل  واخلدمات وحالة 
لدى اجلهاز وحالة التصنيف 

لدى اجلهاز.
أما البيانات اإلدارية واملالية 
والفنية للتأهيل املسبق فذكر 
انهــا تشــمل ســابقة األعمال 
واخلبرات والتجهيزات واملالءة 
املالية، مشــيرا الى ان أســس 
ومعاييــر التأهيــل تتركز في 
الرئيســية،  التالــي: األوزان 
القابليــة  الفرعيــة،  األوزان 
للقياس، حتديد نسب االجتياز 

وتسبيب نسب االجتياز.
وذكــر ان اخلطــوة االولى 
تقييــم  ومعاييــر  ألســس 
العطــاءات للمناقصة تبدأ في 
املوضوعيــة وشــمول أوزان 
رئيســية وفرعيــة والقابلية 
الكمــي  للقيــاس والتحديــد 
التسجيل والتصنيف  وحالة 

لدى اجلهاز.
وثائق الطرح

أما وثائق الطرح فتشــمل 
التعليمات للمناقصني والعقد 
النموذجي املعتمد والشروط 
العامة واخلاصة واملواصفات 
الفنيــة والشــروط املرجعية 
العمــل والبرنامج  وبرنامــج 
الكميــات  الزمنــي وجــداول 
وجــداول األســعار والنماذج 

وأسس ومعايير التقييم.

تتسم عمليات الشراء احلكومي من خالل املناقصات واملمارســات والتعاقدات املباشرة باتساع نطاقها في ظل خطط التنمية الطموحة للبالد، فال تكاد تخلو جهة حكومية 
أو شركة في القطاع اخلاص من االحتياج للتعامل مع اجراءات اجلهاز املركزي للمناقصات العامة، وذلك لطلب وتوفير االحتياجات العامة. ويعتبر قانون املناقصات اجلديد الذي 
يحمل رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦ وتعديالته والالئحة التنفيذية بشأن املناقصات العامة، قفزة نوعية ويواكب املتغيرات والتطورات التي طرأت على األجهزة االدارية واحتياجاتها 
والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها املشاريع من قبل اجلهات االدارية والقائمني على تنفيذ هذه املتطلبات من شركات وأفراد. وكذلك انتهاج الدولة لسياسات اقتصادية 
تسعى الى جذب املستثمر االجنبي، ويضمن القانون احلفاظ على األموال العامة وصيانتها مع عدم اغفال النظر إلى اهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب مرونة تتيح للجهة

 االدارية القدرة على العمل ومواجهة املستجدات والتغلب على األزمات حتقيقا للمصلحة العامة ولدفع عجلة التنمية.

الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات الدعيج لـ «األنباء»: قانون املناقصات 
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أجرى اللقاء: أحمد مغربي

حتقيقًا ملبادئ الشفافية نحرص على نشر معلومات املناقصة بأوسع نطاق 
من خالل اجلريدة الرسمية «الكويت  اليوم».. وعبر املوقع اإللكتروني للجهاز

قانون املناقصات يعزز النزاهة ويرسي قواعد احلوكمة وتكافؤ الفرص

أبرز ما قاله الدعيج حول قانون املناقصات
٭ يجوز للجهات العامة التي تســري عليها 
احكام هذا القانون ان تتعاقد ألي غرض من 
االغراض املنصوص عليها في هذا القانون من 
دون اذن من اجلهاز وبالطريقة املناسبة ووفقا 
للتعاميم التي تصدرها وزارة املالية بالتنسيق 
مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة حسب احتياجات اجلهة 
صاحبة الشأن اذا لم تزد قيمة التعاقد على 

٧٥٫٠٠٠ دينار.

٭ يقوم اجلهــاز من خالل جلنة التصنيف 
بتصنيف متعهدي املقاوالت العامة الى اربع 

فئات حسب قدراتهم املالية والفنية، ويضع 
اجلهاز املركزي شروطا خاصة لتسهيل دخول 
اصحاب املشــروعات الصغيرة واملتوسطة 

للفئة الرابعة.

٭ على املجلس او اجلهة صاحبة الشــأن 
في مناقصــات التوريد ـ او ما في حكمها 
ـ الترســية على عرض املنتج احمللي متى 
كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت 
االسعار املقدم بها ال تزيد على اقل االسعار 
التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة 

بنسبة ٢٠٪.

٭ مع مراعاة االحكام املقررة قانونا بالنسبة 
لالستثمار املباشر لرأس املال االجنبي، تراقب 
اجلهة العامة التزام املقاول األجنبي او احمللي 
بشراء ما ال يقل عن ٢٠٪ من املنتجات احمللية 
و١٠٪ مــن منتجات وخدمات املشــروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
كما تراقب التزام املقاول االجنبي بأن يسند ما 
ال يقل عن ٣٠٪ من اعمال املقاولة التي ترسى 
عليه الى مقاولني محليني من املســجلني في 
قوائم تصنيف املقاولني باجلهاز في الفئات 
املختلفة على ان يخصص منها نســبة ١٠٪ 
الصغيرة واملتوسطة  ألصحاب املشروعات 

حسب طبيعة املقاولة او املقاولني املسجلني 
واملصنفني لدى بلدية الكويت او مؤسســة 
البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد 
احلصول على موافقة اجلهة املشــرفة على 

تنفيذ املقاولة.

٭ وعلى املجلس او اجلهة املختصة بالشراء 
الترسية على العطاءات املقدمة من أصحاب 
املشروعات الصغيرة أو املتوسطة إذا كانت 
مطابقة للمواصفات والشروط وكانت االسعار 
املقدمة بها ال تزيد عن ٢٠٪ من أقل العطاءات 

املقبولة.

رصد الدعيج األسباب التي تؤدى الى استبعاد اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 
الى استبعاد املقاولني خالل مرحلة فض العطاءات، في التالي:

١ - صيغة العطاء

٭ املبلغ املذكور في األرقام في صيغة العطاء يختلف عن املذكور في األحرف.
٭ عدم تقدمي صيغة عطاء.

٭ تقدمي صيغة عطاء موقعة غير مختومة.

٭ تقدمي صيغة عطاء دون ختم أو توقيع.
٭ تقدمي صيغة عطاء مختومة دون توقيع أو العكس.

٭ إجراء تعديل على املبلغ سواء باحلروف أو االرقام دون توقيع.

٢- التأمني األولي

٭ تقدمي شيك غير مصدق من البنك.
٭ تقدمي التأمني األولي التعديل بدون أصل الكفالة.

٭ تقدمي التأمني األولي موجها للجهة.
٭ تقدمي التأمني األولي مدته أقل من ٩٠ يوما.

٭ تقدمي مبلغ التأمني األولي أقل من املطلوب في إعالن الطرح.

٣ - املظاريف

٭ وجود عالمة أو إشارة على أي من املظاريف.
٭ ذكر اسم الشركة على الظرف.

وحول فحص العطاءات ذكر الدعيج 
ان اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 
يقوم بالتحقق من االخطاء احلسابية 
بحيث ال تتجاوز ٥٪ وأيضا األخطاء 
احلسابية التي تتجاوز ٥٪، والتحقق 
ما إذا كانت هناك أســعار منخفضة 
بصورة غير طبيعية أو أسعار مبالغ 
فيها بالزيادة أو بالنقص، كما يقوم 
اجلهاز باألهلية من حيث التصنيف 
والتأهيل املســبق والطرح املسبق، 
فضال عــن ضمان العطاء من خالل 

تقدمي التأمني األولي وصالحيته.

بعض أسباب استبعاد املناقص خالل مرحلة فض العطاءات

فحص العطاءات

٢٠٠ مليون دوالر لتطوير منشأة الغاز اجلوراسي في غرب الروضتني
أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصــادر نفطية 
مســؤولة أن شركة نفط الكويت تعتزم 
إصــدار أمــر تغييري يبلــغ قيمته ٢٠٠ 
مليون دوالر لمشروع إنشاء مرفق إنتاج 
الغاز الجوراسي (٣ JPF) في حقل غرب 
الروضتين، وذلك لتطوير المنشأة وإضافة 
بعض التعديالت على الوحدات واالستفادة 
القصوى منها في إنتاج النفط الخفيف 

والغاز الحر.
وذكرت المصادر أن شــركة سبيتكو 
(Spetco) هي التي تنفذ المشــروع منذ 
٤ ســنوات بقيمــة ٣٧٧ مليــون دوالر، 
ويشمل نطاق العمل في المرحلة األولى 
من المشروع بناء منشأة لمعالجة الغاز 
وأخرى لمعالجة النفط، بطاقة ١٠٠- ١٢٠ 
مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا 
و٤٠ ألــف برميل مــن النفط يوميا على 
التوالي وبمعدل إنتاج للكبريت يبلغ ٢٠٠ 

طن في اليوم، وقد بدأ تشغيل المرحلة 
األولى بالكامل في نهاية مارس ٢٠١٨.

تجدر اإلشــارة الى أن مشروع مرفق 
اإلنتاج المبكر تنفذه شركة نفط الكويت 
للتنفيــذ وهو نظــام التأجيــر المنتهي 
بالتملــك وهــو بديل لنموذج الهندســة 
والشــراء والبناء والتوريــد. وكان عقد 
شــركة سبتكو واحدا من ضمن ٣ عقود 
شــكلت المرحلة الثانية من خطة إنتاج 
الغــاز الحر فــي الكويــت، فيمــا فازت 
بالعقدين آلخرين شــركة شــلمبرجير 

األميركية.
وتشــكل العقــود الـ ٣ التي شــكلت 
المرحلة الثانية من برنامج إنتاج الغاز 
غير المصاحب في الكويت تقضي بإنتاج 
نحو ١٢٠ ألف برميــل من النفط الرطب 
يوميــا، وما يزيد علــى ٣٠٠ مليون قدم 
مكعبــة يوميا مــن الغــاز الحامض من 
حقول الروضتين والصابرية، وشــمال 
شــرق الروضتين وأم نقا وحقول دبي 

في شمال الكويت.
وذكــرت المصــادر أنه تم اكتشــاف 
المكامن الجوراســية في حقول شــمال 
الكويت (الروضتين والصابرية وظبي 
وأم نقا وبحره)، ما دعت الحاجة إلنشاء 
٤ منشآت جوراسية إلنتاج النفط الخفيف 
والغاز غير المصاحب تتمثل في منشأة 
٥٠-EPF وتم تشــغيلها في سنة ٢٠٠٨، 
ومنشأة JPF- صابرية التي تم تشغيلها 
في نهاية ٢٠١٧، ومنشــأتي غرب وشرق 
الروضتين اللتين تم تشغيلهما في ٢٠١٨.

ومع تشــغيل المنشآت األربع وصل 
إجمالي إنتاج الغاز الحر إلى نصف مليار 
قدم مكعبة يوميــا و١٨٠ ألف برميل في 
اليــوم مــن النفط الخــام الخفيف. هذا، 
وتهدف المرحلة الثالثة من تطوير الغاز 
الحر الوصول باإلنتاج في سنة ٢٠٢٢ إلى 
مــا يقارب المليار قــدم مكعبة من الغاز 
الحر، باإلضافة إلى ٢٥٠-٣٠٠ ألف برميل 

من النفط الخفيف في اليوم.

املعروفة اختصاراً بـ «٣ JPF» وتنفذها شركة «سبتكو»

التطوير يشـمل بعـض التعديالت علـى الوحدات واالسـتفادة القصـوى في إنتـاج النفط اخلفيـف والغاز احلر
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أجرى بنك اخلليج مساء يوم اخلميس املاضي، 
أكبر ســحوبات حساب الدانة السنوية لتحديد 
املليونير اجلديــد الفائز باجلائزة الكبرى التي 
تبلــغ ١٫٥ مليون دينار عن عــام ٢٠٢٠، وكانت 

اجلائزة من نصيب طالل فهد سالم العجمي.
وأوضح البنك في بيان صحافي، أنه مت اإلعالن 
عن اسم الفائز في السحب ضمن حفل كبير عقده 
البنك افتراضيا على تلفزيون الراي، إضافة إلى 

إذاعة نبــض الكويت ٨٨٫٨ ووســائل التواصل 
االجتماعي، وذلك تطبيقا لالشتراطات الصحية. 
وجرى السحب بحضور وإشراف ممثل من وزارة 
التجارة والصناعة وممثل شــركة إرنســت آند 

.(Ernst & Young) يونغ
مليونيران في ٢٠٢١

وقد استهل احلفل بكلمة من مدير عام اخلدمات 

املصرفية لألفراد في بنك اخلليج محمد القطان، 
الذي حتدث عن إجنازات بنك اخلليج األخيرة قائال: 
«تعودنا ســنويا أن نحتفل مع عمالئنا بســحب 
الدانة السنوي الكبير، لكن هذا العام احتفالنا أكبر 
ألننــا ألول مرة نتوج مليونير ونصف، في أكبر 
جائرة مرتبطة ببنك في العالم، واحتفاال مبرور 
٦٠ عاما على تأسيس البنك، كبرنا الدانة وزدنا 
جوائزهــا ليصبح هناك مليونيــر إضافي يفوز 

في منتصف العام. أي أن حســاب الدانة سيقدم 
جائزتني لرابحني، األولى مبليون ونصف والثانية 
مبليون دينار، إضافة إلى اجلوائز الشهرية وربع 

السنوية. متمنني احلظ األول للجميع!».
وقد أعاد البنك مؤخرا تقســيم اجلوائز التي 
يوزعها حساب الدانة في عام ٢٠٢١، بحيث تزيد 
قيمة اجلائزة نصف السنوية لتبلغ مليون دينار، 
مما يجعلها ثاني أكبر جائزة بعد اجلائزة السنوية 

الكبــرى التي تبلغ ١٫٥ مليــون ينار، إضافة إلى 
اجلوائــز احملدثة التي جتعل حســاب الدانة من 
بنك اخلليج أحد أكثر احلسابات املصرفية مكافأة 
لعمالئــه خالل العام، حيث ســيصبح اثنان من 

عمالء الدانة من مليونيرات في ٢٠٢١!
من اخلليج نبدأ.. ومعاكم دوم

واحتفاال مبرور ٦٠ عاما على تأســيس بنك 

إدارة بنك اخلليج مع ممثلي وزارة التجارة وشركة إرنست آند يونغ

«اخلليج» يتّوج  طالل العجمي بـ ١٫٥ مليون دينار .. جائزة «الدانة» الكبرى
ضمن حفل كبير عقده البنك «افتراضياً».. بحضور وإشراف  ممثل من «التجارة» وممثل من «إرنست آند يونغ»

ملشاهدة الڤيديو
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اخلليج، عرض البنك إعالنا يستذكر رحلته عبر 
الـ ٦ عقود، ويقدر عمالءه الذين واصلوا ثقتهم 
به واستمتعوا بخدمته لهم طوال هذه السنوات. 
وحول ذلك، قالت مساعد مدير عام إدارة التسويق 
في بنك اخلليج، جنالء العيسى: «طوال األعوام 
الـ ٦٠ املاضية شــاركناكم حياتكم ومسيرتكم، 
وشاركتمونا جناحنا ورحلتنا، فكافأناكم بأكثر 
مــن طريقة لوالئكم وإخالصكــم لنا، ومن هذه 
املكافآت، سحوبات الدانة على مدار العام، واألعوام 
املاضية. ونعدكم بأننا سنواصل العمل خلدمتكم 

على أكمل وجه لـ ٦٠ سنة مقبلة بإذن اهللا».
هي اخلليج

ومع استذكار املراحل املختلفة التي مر بها 
بنك اخلليــج وعمالؤه طوال العقــود الـ ٦، ال 
ميكن إغفــال دور موظفي بنــك اخلليج الذين 
يثبتــون يوما بعد يوم والءهــم وتفانيهم في 

خدمة العمالء على أكمل وجه، كما اتضح ذلك 
خالل الشهور القليلة املاضية عندما كانت البالد 
تواجه عواقب انتشار ڤيروس كورونا وتطبق 

احلجر الصحي وحظر التجول.
وفــي حديثها أثناء احلفــل، قالت مدير عام 
املوارد البشرية في بنك اخلليج، سلمى احلجاج: 
«العنصر البشــري أحد أهم موارد املؤسسات، 
هو أســاس البناء والتطور والنمو، ونحن في 
بنك اخلليج لم نكن لنصل ملا نحن عليه اليوم 
لوال جهود األشــخاص الرائعــون الذين نعمل 
معهــم. على مــدى ٦٠ عاما، ثابــر بنك اخلليج 
على االستثمار باملوارد البشرية. وعلى سبيل 
املثال، خرجت دورة أجيال ٦ أجياال من الشباب 
والشابات الذين يعملون اليوم وسيعملون في 
املستقبل ضمن قادة بنك اخلليج. ومن العناصر 
األخرى التي ساهمت في تطوير البنك ودعمه 
هي العنصر النسائي. فقد أثبتت السيدات في 

بنــك اخلليج كفاءتهن وتركــن أكبر األثر عبر 
مســاهمتهم في بناء مستقبل واعد. فكما أنهن 
أســاس للمجتمع، هن أيضا أســاس في مكان 
العمل. ومبا أن اليوم يــوم املكافآت، قررنا أن 
نكافئ املرأة مبنتج جديد، سيكون متوفرا في 
فروع بنك اخلليج هذا األسبوع، وسنعلن عن 

تفاصيله قريبا».
نصائح للفائزين

حرص بنك اخلليج على تقدمي نصائح مالية 
من نائب مدير عام وحدة البحوث االقتصادية، 
طارق الصالح، الذي قال: «يتيح حساب الدانة 
فرصة حتقيق األحالم للجميع. ونصيحتي لرابح 
أو رابحة الليلة، بأن يستغل هذه الفرصة لتأمني 
مستقبل أفضل حتى ال يتفاجأ بضياع األموال 
نتيجة الصرف والقرارات املالية اخلاطئة. نوفر 
في بنك اخلليج نصائح اســتثمارية تناســب 

احتياجــات العمالء، الفرص االســتثمارية في 
الســوق الكويتي واألســواق العاملية. وسواء 
ربحت اليوم أو لم يحالفك احلظ، احرص على 
التوفير بشــكل مســتمر، اســتقطع من راتبك 
وحوله حلساب الدانة شهريا لتتأكد من االدخار 
وتزيد فرصك بفوز املليون أو املليون ونصف 
في الســنة املقبلة إن شــاء اهللا». ومن اجلدير 
بالذكر أن حســاب الدانة للتوفير هو أحد أقدم 
منتجــات بنك اخلليج التي وضعها لتشــجيع 
ثقافة االدخار في الكويــت، ومكافأة املدخرين 

على مواظبتهم وانتظامهم في االدخار.
برنامج الوالء

وكعادة بنك اخلليج في تقدير والء عمالئه 
ومكافأتهم عليه، مينح البنك العمالء فرص الوالء، 
وهي عبارة عن إجمالي الفرص التي اكتســبها 
العميل في الســنة الســابقة والتي تضاف إلى 

العام املقبل كمكافأة له على والئه. وكذلك متت 
إضافة جميع الفرص التي استحقها العميل في 
عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢١ ويتكرر ذلك في عام ٢٠٢٢ 
مع األعوام التالية. تطبق الشروط واألحكام.

ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زيادة 
فرص فوزهم عن طريق زيادة املبالغ التي يتم 
إيداعها في احلســاب، باســتخدام خدمة الدفع 
اإللكتروني املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني 

وتطبيق الهواتف الذكية.
كما يوفر حساب الدانة العديد من اخلدمات 
املتميزة لعمالئه منها خدمة «بطاقة الدانة لإليداع 
احلصري» التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
«احلاسبة» املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني 
وتطبيق الهواتف الذكيــة، والتي متكن عمالء 
الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات 

الدانة الشهرية وربع السنوية والسنوية.

نائب مدير عام وحدة البحوث االقتصادية طارق الصالح مدير عام اخلدمات املصرفية لألفراد في بنك اخلليج محمد القطان مساعد مدير عام إدارة التسويق في بنك اخلليج جنالء العيسىمدير عام املوارد البشرية في بنك اخلليج سلمى احلجاج

اسـتثمر  عامـًا   ٦٠ خـالل  احلجـاج: 
«اخلليـج» باملـوارد البشـرية.. فالعنصر 
املؤسسـات موارد  أهم  أحد  البشـري 

الصالـح: «الدانـة» يتيـح فرصـة حتقيـق 
األحـالم.. ونوفـر فـي «اخلليـج» نصائـح 
اسـتثمارية تناسـب جميـع االحتياجات

شـاركنا  عامـًا   ٦٠ طـوال  العيسـى: 
جناحنا..  وشـاركونا  حياتهـم  عمالءنـا 
فكافأناهم بسـحوبات «الدانة» السـنوية

القطـان: احتفـاًال بــ ٦٠ عامـًا علـى 
«الدانـة»  كبرنـا  «اخلليـج»..  تأسـيس 
العام مبنتصـف  إضافي  مليونيـر  لتتويج 

سـيدات «اخلليج» أثبـنت كفاءتهن وتركن 
أكبـر األثـر عبـر مسـاهمتهن فـي بنـاء 
مسـتقبل واعـد.. فهن أسـاس املجتمع

سـواء ربحـت أو لـم يحالفـك احلـظ.. 
الدانة  بحسـاب  االدخـار  علـى  احـرص 
لتزيـد فرصـك وتصبـح املليونيـر القادم

نعـد عمالءنا مبواصلـة العمل خلدمتهم 
علـى أكمل وجـه لسـتني عامـًا مقبلة.. 

وإخالصهم لوالئهـم  ومكافأتهم 

أكثـر  أحـد  «اخلليـج»  مـن  «الدانـة» 
لعمالئه..  مكافأة  املصرفية  احلسـابات 

وسـيتوج مليونيريـن فـي ٢٠٢١

مساعد املدير العام لالتصاالت املؤسسية في بنك اخلليج أحمد األمير

احلفل الكامل لسحب الدانة
للراغبني في مشاهدة حفل بنك اخلليج االفتراضي بالكامل، 

الذي أذيع عبر تلفزيون «الراي» وإذاعة نبض الكويت ٨٨٫٨ ووسائل التواصل االجتماعي، 
لتتويج الفائز بجائزة «الدانة» الكبرى.. ميكنهم مسح الـ«QR» املرفق.

جدول سحوبات حساب الدانة لعام ٢٠٢١.. ابتداًء من يناير اجلاري
آخر موعد لإليداعاجلائزةعدد الفائزينالسحب
 ٧ أيام قبل السحبألف دينار لكل فائز١٠ فائزينالشهري

 ٣١ يناير ١٠٠٢٠٢١ ألف دينار فائز واحدربع السنوي األول
 ٣١ مارس ٢٠٢١مليون دينار فائز واحدربع السنوي الثاني
 ٣٠ يونيو ١٠٠٢٠٢١ ألف دينار فائز واحدربع السنوي الثالث

 ٣٠ سبتمبر ١٫٥٢٠٢١ مليون دينارفائز واحدالسنوي الكبير

بعد سحب اسم الفائز، قال مساعد املدير العام لالتصاالت املؤسسية في بنك 
اخلليج، أحمد األمير: «اســتمتعنا باألمســية اجلميلة التي تخللتها عدة فقرات 
تعكس أولويات بنك اخلليج وأسسه الثابتة، سواء كانت عالقته املتينة بالعمالء 
طوال الســنوات الـ ٦٠ املاضيــة، أو اعتماده على مجموعة مــن أكفأ الطاقات 
الشابة، والنسائية خصوصا، العاملة في القطاع املصرفي، أو حرصه على تقدمي 
النصيحة واخلدمة االســتثمارية الرائدة لعمالئه على مر السنني. احتفالنا هذا 
العام مت افتراضيا، التزاما منا بتطبيق االشتراطات الصحية وحرصا على سالمة 
اجلميع، لكنه كان االحتفال األكبر في تاريخ بنك اخلليج، حيث مت ســحب اسم 
الرابــح بجائزة ١٫٥ مليون دينار. نبارك للفائز طــالل العجمي لكونه أول فائز 
محظوظ يحصل على أكبر جائزة يقدمها بنك اخلليج حتى اليوم. ونتمنى احلظ 
لعمالئنا اآلخرين في الســحب القادم الذي ستكون جائزته مليون دينار. وبهذه 
املناســبة، أذكر بآخر موعد للمشاركة في السحب نصف السنوي على املليون، 
وذلك في ٣١ مارس املقبل. على أمل أن نتمكن من عقده في حفل كبير حي كما 

اعتدنا سنويا».

أحمد األمير: حفل افتراضي مميز.. 
واألكبر في تاريخ بنك اخلليج

حساب الدانة متاح للكويتيني وغير الكويتيني املقيمني في 
الكويت، ويتعني على العمالء االحتفاظ باحلد األدنى للرصيد 
البالغ ٢٠٠ دينار لفتح احلساب شرط االحتفاظ باملبلغ نفسه 
للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة املقبلة. وفي حال 
انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ ٢٠٠ دينار في أي وقت، 
يتم خصم مبلغ ٢ دينار من احلســاب على أساس شهري 
حلني استيفاء احلد األدنى للرصيد، وللمشاركة في سحوبات 
الدانة الشــهرية وربع السنوية والسنوية املقبلة هذا العام، 
يتعــني على العمالء االحتفاظ بالرصيــد املطلوب. وميكن 
للعمالء زيارة أحد فروع بنك اخلليج، أو التحويل املباشر 
عن طريق اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت، وكذلك بإمكان 
العمالء استخدام خدمة الـ «واتساب» على الرقم ١٨٠٥٨٠٥ 
لالستفســار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك اخلليج، أو 
االتصال مبركز خدمة العمالء على نفس الرقم للحصول على 
املســاعدة، وميكنهم أيضا زيارة املوقع اإللكتروني ملعرفة 

املزيد عن احلساب وعن الفائزين.

تريد أن تكون املليونير 
القادم؟.. أودع قبل ٣١ مارس

عرض بنك اخلليج أغنية مصورة شــارك فيها الفنانان 
خالــد املال ومروى بن صغير، حيث عبرا عن التحول الذي 
سيحصل في حياة الفائز باجلائزة الكبرى من حساب الدانة، 
وحياة أهله وأسلوب حياته بشكل كامل، في إشارة إلى حجم 
اجلائــزة وفرص صرفها املتعددة، وما ميكن أن حتدثه من 

تغيير جذري في حياة الفائز.

#الدانة_تغنيك

انطلق فريق بنك اخلليج في جولة ســريعة في ســوق 
املباركية، قابل خاللها رواد الســوق ليسألهم أكثر األسئلة 
إثارة: ماذا ســتفعل إذا ربحت جائزة حساب الدانة الكبرى 
التي تعادل ١٫٥ مليــون دينار؟ وكانت اإلجابات متفاوتة ما 
بني مندهش من املبلغ، والراغب ببناء بيت وشاليه، والراغب 

باالستثمار، والراغب بالتبرع به لفعل اخلير.

مقابالت مع اجلمهور

إضافة إلى احلفل الكبير والفعاليات املتعددة التي طرحها 
بنك اخلليج خالله، اســتمر البنــك بالتواصل مع متابعيه 
على مواقع التواصل االجتماعي عبر أســئلة يطرحها حول 
حســاب الدانة ملدة أسبوع، ويحصل عن طريقها ٦٠ فائزا 
على بطاقات مسبقة الدفع حتتوي على ٦٠ دينارا ميكنهم 
صرفها حيثما يشاءون، وذلك مبناسبة مرور ٦٠ عاما على 

تأسيس بنك اخلليج.

٦٠ مكافأة للمتفاعلني إلكترونيًا
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إدارة ملف التأمني الصحي «عافية»
في إطار برنامج عمل احلكومة

  ١٥٠ مليون دينار 
كلفة التأمني الصحي 

للمتقاعدين الكويتيني 
«عافية» سنويًا

  «التأمينات» أثبتت 
كفاءتها من خالل إدارتها 

ألنشطتها املقررة وفق 
قانون إنشائها

تضمنت محاور األولويات احلكومية في 
برنامج عمل احلكومة ٢٠٢١-٢٠٢٤ ما يتعلق 
بتحقيق االستدامة املالية العامة، حيث ترى 
اإلدارة املالية العامة أن حتقيق االستدامة 

يتمحور في ثالث ركائز أساسية، وهي:
١ - تطوير اإلدارة املالية العامة.
٢ - ترشيد اإلنفاق احلكومي.

٣ - تعظيم إيرادات الدولة.
وفي رأيي أن اإلدارة املالية العامة للدولة 
قادرة على حتقيق جناحات سريعة وذات 
أثر ملموس وسريع، إذا ما حددت أولوياتها 
بشــكل جيد ومدروس في تنفيذ برامج 
اإلصالحات ضمن الركائز التي مت حتديدها، 
خاصة في املسائل التي يتفق فيها مجلس 

األمة بسلطتيه التنفيذية والتشريعية.
وحتى نوضح هذا الرأي، سأتناول مسألة 
ميكن من خاللها أن نبني كيف ميكن حتقيق 
مثل تلك النجاحات السريعة لتنفيذ برامج 
إصالحات مالية قادرة على متكني اإلدارة 
املالية العامة من حتقيق االستدامة املالية.

لقد ورد ضمن محور ترشيد اإلنفاق في 
برنامج عمل احلكومة ما يتعلق باستهداف 
خفض البنود املالية ضمن امليزانية العامة، 
والتي ال تؤثــر على كفاءة أعمال اجلهات 
للموازنة  احلكومية، وذلك بوضع سقف 
العامة ال يتجاوز ١٩ مليار دينار، باإلضافة 
الــى وضع حد أدنى لبنــد تكلفة العالج 
باخلارج واقتصارها على احلاالت الطارئة 

والتي تقررها اجلهات املختصة.
من جانب آخر، إذا ما رأينا كلفة التأمني 
الصحي للمتقاعديــن الكويتيني (عافية) 
فإنها تقدر مببلغ ١٥٠ مليون دينار سنويا، 
وتتحملها اخلزانة العامة للدولة من خالل 
ميزانية وزارة الصحة الســنوية، وتلك 
التكلفة في زيــادة مطردة، نظرا للزيادة 
في أعداد املتقاعدين السنوية، هذا بخالف 
كلفة عالج املواطنني باخلارج ممن هم من 

شريحة املتقاعدين.
وباالطالع على التشــريعات املنظمة 
للتقاعد والتي بدأت الكويت بالعمل بها منذ 
منتصف القرن املاضي، والتي تشمل املدنيني 
والعسكريني ومبوجبها مت إنشاء مؤسسة 
التأمينات االجتماعية، فإن تلك التشريعات 
تنظم شؤون املتقاعدين مبفهومها الواسع، 
والذي يشــمل تأمني الشيخوخة والعجز 
واملرض والوفاة للعاملني املدنيني في القطاع 
احلكومي وفي القطاعني األهلي والنفطي، 
وكذلك العاملني حلسابهم اخلاص ومن في 
حكمهم وتأمني إصابات العمل، هذا وإن مت 
تأجيل العمل ببعــض اخلدمات التأمينية 

مبوجب تشريعات خاصة.
وبالتالي، فإن املؤسسة تختص بإدارة 
وتنظيم كل ما يتعلق باملواطنني الكويتيني 
املسجلني لديها من خالل الصناديق التي 

مت إنشاؤها لهذا الغرض.
التأمينات  لذلك نــرى أن مؤسســة 
االجتماعية ســواء من خالل التشريعات 
القائمة أو من خــالل تعديل بعضها هي 
األقدر واألجدر تشريعيا وفنيا بأن تتولى 
إدارة وتنظيم التأمني الصحي للمواطنني 
املتقاعدين املسجلني بالتأمينات االجتماعية، 
األمر الذي يخفف عن كاهل امليزانية العامة 
للدولة تكلفة التأمني الصحي لهم ســواء 
أكان هذا يتعلق بالعالج محليا أو خارجيا.

من جانب آخر، إن إدارة املؤسسة مللف 
التأمني الصحي للمتقاعدين يتحقق معها 
جانب احلوكمة في إدارة هذا امللف، حيث 
تتمتع املؤسسة باإلمكانات الفنية والكوادر 
البشرية املطلوبة التي متكنها من التعامل 
مع هذا امللف على قــدر عال من الكفاءة 
وحسن األداء، ويكاد يكون منوذج العمل 
الذي تطبقه املؤسســة أقرب الى أسلوب 

القطاع اخلاص منه الى القطاع العام.
وقد أثبتت مؤسسة التأمينات االجتماعية 
كفاءتها من خالل إدارتها ألنشطتها املقررة 
وفق قانون إنشائها على النحو املطلوب، 
ومــا يدلل على ذلــك إعالنها مؤخرا عن 
أدائها االستثماري للربع الثاني من السنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠٢١، محققة بذلك أرباحا بلغت 
٤٫٧ مليارات دوالر وبنمو ٦١١٪ عن نفس 
الفترة من العام املاضــي، ليبلغ إجمالي 
األرباح احملققة في النصف األول من هذا 
العام ١٢٫١ مليار دوالر وبنمو يبلغ ٣٦٢٪ 
عن نفس الفتــرة من العام املاضي، وهو 
أفضل أداء استثماري في تاريخ املؤسسة 

وفقا ملا أعلنته.
لذا، على اإلدارة املالية العامة في سبيل 
حتقيق ركائزها املتعلقة بترشيد اإلنفاق 
احلكومي وتطوير اإلدارة املالية أن تعيد 
النظر في بعض سياساتها املالية، ومنها 
ما يتعلق باإلصالحــات الهيكلية، وذلك 
بإعادة النظر في إدارة بعض األنشطة على 
نحو الذي يحقق أعلى أداء وكفاءة، كنقل 
إدارة وتنظيم التأمني الصحي للمتقاعدين 
من وزارة الصحة الى مؤسسة التأمينات 
االجتماعية، والذي ســيحقق في رأينا 
تخفيضا سنويا في امليزانية العامة للدولة 
ما بني ١٥٠ و٢٠٠ مليون دينار سنويا على 
املدى املتوسط، في ظل تسجيل عجز في 
تنفيــذ املوازنة اجلارية وفق آخر تقرير 
صادر من وزارة املالية والذي يشير الى 
وجود عجز يبلغ ٤٫٧ مليارات دينار حتى 
نهاية شهر نوفمبر املاضي، كما يشير أحد 
التقارير املنشــورة إلى أن العجز املقدر 
والذي سيســجل في نهاية السنة املالية 
اجلارية يبلغ نحو ١١ مليار دينار ويشكل 
٢٧٪ من حجم الناجت احمللي اإلجمالي عن 

عام ٢٠١٩.

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقا)

baderalhammad.com

«واتساب» يتراجع حتت الضغط ويعلق 
حتديثه اجلديد املهّدد للخصوصية

رويترز: أجل تطبيق واتســاب التابع 
لشــركة فيســبوك طرح ميــزات األعمال 
اجلديدة بعد رد الفعل العنيف على ممارسات 
مشاركة بيانات املستخدمني. وميثل التأخير 
انتكاسة خلطة شركة واتساب للحصول على 
اإليرادات عبر تسهيل التبادالت التجارية 
على تطبيق املراسلة، الذي استحوذت عليه 
فيســبوك مقابل ١٩ مليار دوالر عام ٢٠١٤، 

لكنه كان بطيئا في حتقيق الدخل.
وقالت شركة «واتساب» إن املستخدمني 
لن يضطروا بعد اآلن إلى مراجعة وقبول 
شروط التطبيق احملدثة بحلول الثامن من 
فبراير املقبل، ولن يتم تعليق حساباتهم 

أو حذفها بحلول ذلك التاريخ.
وانتقــد املدافعــون عــن اخلصوصية 
تغييرات واتســاب، مشــيرين إلى سجل 
فيسبوك الضعيف في التعامل مع بياناتهم، 

حيث اقترح العديد من املستخدمني الهجرة 
إلى منصات أخرى.

وأوضحــت «واتســاب» أن التحديــث 
املخطط له ال يؤثر على احملادثات الشخصية 
التي ستســتمر في التشفير من طرف إلى 
طــرف، أو توســيع قدرتها على مشــاركة 

البيانات مع «فيسبوك».
وقالت الشــركة إن «التحديث يتضمن 
خيــارات جديدة تســهل مراســلة األفراد 
للشــركات على واتســاب، ويوفــر مزيدا 
من الشــفافية حول كيفية جمع البيانات 

واستخدامها».
وأشــارت «واتســاب»، إلى أنها حددت 
موعدا جديدا مســتهدفا في ١٥ مايو املقبل 
إلطــالق أدوات العمــل، وســتتواصل مع 
املســتخدمني تدريجيــا ملراجعة تغييرات 

السياسة.

فرض ضريبة دخل على شرائح الدخل العليا 
لن ميس ٩٥٪ من املواطنني

٨٣٫٦ ٪ من سيولة البورصة تتركز في السوق األول
قــال تقرير «الشــال» ان 
التوافق ما بني هيئة أسواق املال 
وبورصة الكويت األسبوع الفائت 
الترقية  حول تعديل متطلبات 
من السوق الرئيسي إلى السوق 
األول، جاء ما بني التشــدد في 

أحدها والتخفيف للثاني. 
الترقية  ان أهمية  وأوضح 
إلــى الســوق األول تكمن في 
ارتفاع سيولته بسبب جاذبيته 
للمستثمرين األجانب، فالسوق 
األول، الذي ضم ٢٠ شركة في 
نهاية عــام ٢٠٢٠، حصد نحو 
٨٣٫٦٪ مــن ســيولة البورصة 
في نفس العام، ولكن البد من 
السيولة  انحراف  إلى  اإلشارة 
إلــى عدد قليل من الشــركات 
يشمل السوق األول أيضا الذي 
حصدت فيه ٦ شركات نحو ٧٧٪ 

من سيولته. 
ورأى ان هناك شرطني هما 
األهم للترقية إلى السوق األول، 
األول هو معدل السيولة اليومية 
للشركة، والثاني حجم الشركة 
أي قيمتها الرأسمالية -السوقية-، 
وتعديالت الترقية اجلديدة مالت 
بشــكل واضح لصالح معيار 
القيمة  السيولة على حســاب 

تناول تقرير «الشال» األسبوعي الورقة الثانية 
للجمعية االقتصادية الكويتية بعنوان «رسالة إلى 
صناع القــرار»، بعد أن قدمت ورقة أخرى ضمن 
مجموعة من األوراق واآلراء شــارك في تقدميها 
جهات اختصاص حكومية قبل أقل من شــهر من 
نشــر الورقة الثانية. والورقة اجلديدة هي ثالثة 
األوراق التي شــاركت نفس الركائز تقريبا خالل 
بضعة أسابيع من الزمن، أوالها، كانت ورقة أساتذة 
اجلامعة حتت عنوان «قبل فوات األوان»، وثانيها، 
ورقة «غرفة جتارة وصناعة الكويت» حتت عنوان 
«إن وطننا في خطر»، والركائز وإن اختلفت صيغة 
التعبير عنها، تتفق، ليس فقط على عدم استدامة 
االقتصاد، وعدم استدامة املالية العامة، وعدم استدامة 
ميزان العمالة، وإمنا استمرار اتساع فجوات تلك 

االختالالت.
وقال «الشال» إن ورقة «اجلمعية االقتصادية» 
تتحدث عن خلل هيكلي إنتاجي ناجت عن هيمنة قطاع 
عام ضعيــف اإلنتاجية وعالي التكلفة، واألمر هنا 
ليس له عالقة بامللكية عامة كانت أو خاصة، وإمنا 
بسوء اإلدارة، لذلك هو قطاع بسبب سوء إدارته، ال 
ميكن أن يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة. واملالية 
العامة في تقدير الورقة غير مستدامة، فاإلنفاق العام 

غير مرن تستقطع الرواتب واألجور والدعوم أكثر 
من ٧٠٪ من حجمه، واحلساب اخلتامي للسنة املالية 
الفائتة أي ما قبل «كورونا»، لم يأت بجديد فقد سجل 
عجزا كبيرا للموازنة العامة، وارتفاع العجز للسنة 
املالية احلالية أكد عدم االستدامة الناجتة عن عمق 
التبعية للنفط، ومستقبل الطلب على النفط يضعف 
ومخالف ملاضيه. والكارثة القادمة في تعريف الورقة 
هي أن كل املعلن من جانب احلكومة عن اإلصالح، 
مجرد أسطوانة مشروخة، وحتقق الكارثة قضية 
وقت، فبعد جفاف سيولة االحتياطي العام، سوف 
يتبعه اســتنزاف احتياطي األجيال القادمة. لذلك، 
تعتقد الورقة، أن املضي في السياســات احلالية، 
اقتصادية ومالية، ســوف يعني عجزا مؤكدا عن 
اســتيعاب نحو ٣٢٥ ألف خريج مواطن قادم إلى 

سوق العمل في السنوات العشرين املقبلة.
وإلى جانب اإلساءة غير املستحقة للبلد، التي بات 
اسمها يتصدر الصحف العاملية بالعناوين اخلطأ حول 
الفضائح واجلرائم املالية، بات البلد يفقد تصنيفاته 
االئتمانية اجليدة، وذلك يظل «حتصيل حاصل» ناجتا 
عن سوء إدارة االقتصاد. إنها ال مباالة اإلدارة العامة 
التي سيطرت على املشهد االقتصادي وأدخلته في 
دهاليز السياسة، في زمن لم يعد فيه ما يكفي من 

املوارد الســتمرار النهج القدمي في توزيع الثروة 
على املواطنني من دون تنميتها، أو مبعنى آخر، إنه 
تعبير بديل ملصطلح االصطدام باحلائط. ونعتقد 
بضرورة تطرق الورقة إلى أصل اإليرادات في علم 
املالية العامة، وهو الدخل الضريبي املرتبط بالنشاط 
االقتصادي املســتدام، ووفقا ملا ذكرته الدراسات 
واألوراق الســابقة، ال بد من البدء بضريبة دخل 
على شرائح الدخل العليا، وذلك لن ميس دخل بني 
٩٠٪ و٩٥٪ من املواطنني، ولكنها متثل بداية الربط 
بني متويل املالية العامة وازدهار االقتصاد، كما أنها 
تعني بداية املقاومة احلقيقية للفساد والهدر، وتعني 
أيضا ضمان واستقرار النهج الدميوقراطي املرتبط 

بالضريبة في الدميوقراطيات العريقة.
ورأى «الشال» أن االتفاق على استحالة استمرار 
النهج االقتصادي واملالي واإلداري يكاد يبلغ حد 
اإلجماع، ويظــل االختالف حول التفاصيل جائزا 
وقائمــا، ما ال يفترض االختالف عليه، هو مصير 
بلد تخلف في املاضي، ويكاد يضيع في املستقبل. 
والوقت حاسم في توافق احلد األدنى على ضرورة 
إنقاذ وطن، وذلك يتطلب جراحــة إدارية كبيرة، 
واالختالف على كل ما عداها ســمة من ســمات 

الدميوقراطية احلقة.

«وحدة التأمني» ُتوقف ٤ شركات تأمني ٦٠ يومًا 
 أصــدرت اللجنــة العليا 
لوحــدة تنظيــم التأمــني ٤ 
قــرارات تضمنــت وقــف ٤ 
شركات للتأمني ملدة ٦٠ يوما 
الرتكابها مخالفات متعددة، 
الشــركات املوقوفة  وعلــى 
ضرورة تصحيح املخالفات 
املنســوبة إليها خالل فترة 
اإليقــاف، فيما يحظر عليها 
إصــدار وثائق تأمني جديدة 
أو التجديد أو متديد وثائق 

سارية خالل فترة الوقف.
وعلى إثــر ذلك، أصدرت 
اللجنــة العليا كذلــك قرارا 
بتحديــث القائمــة املعتمدة 
للشــركات املؤهلــة إلصدار 
وثيقة التأمني من املسؤولية 
املدنية الناشئة عن حوادث 
املــرور (التأمــني اإلجباري 
للمركبــات)، املعدة مبوجب 
اتفاقيــة التعاون بني وزارة 
الداخليــة والوحــدة، والتي 
يترتب عليها عدم قبول إصدار 

املســؤولية املدنية الناشئة 
عن حــوادث املرور (التأمني 
اإلجباري للمركبات)، الفتا 
الى أن القائمة تضمنت إضافة 
شــركة للشــركات املؤهلــة 
إلصــدار وثيقــة التأمني من 
املســؤولية املدنية الناشئة 
عن حــوادث املرور (التأمني 
اإلجباري للمركبات)، ورفع 

أربع منها.

لإلجراءات واملــدد احملددة، 
وعدم تسوية بعض الشكاوى 
املقدمة ضد الشركة والعمل 

على وضع حلول إلنهائها.
واكــد الســنان أن على 
الشركات تصحيح املخالفات 
املنســوبة إليها خالل مدة 
اإليقاف شــهرين وااللتزام 
بالقانون ١٢٥ لســنة ٢٠١٩ 
فــي شــأن تنظيــم التأمني 
وبالقــرارات الصــادرة عن 
الوحــدة، وااللتــزام بعدم 
إصــدار أي وثائــق تأمــني 
جديدة أو التجديد أو متديد 
وثائق ســارية خالل فترة 
الوقــف مبــا فيهــا وثائق 
التامــني اإلجبــاري (ضــد 
الغير)، الفتا إلى أن اإليقاف 
يرفع عن الشــركات األربع 
في حــال قيامها بتصحيح 
املخالفــات املنســوبة إليها 
قبل انقضاء مــدة اإليقاف 

املنصوص عليها.

وأكد أنــه وفق التحديث 
اجلديد أصبح عدد الشركات 
املؤهلة إلصدار وثيقة التأمني 
من املسؤولية املدنية الناشئة 
عن حــوادث املرور (التأمني 
اإلجبــاري للمركبــات) ٢٢ 

شركة.
وحــول وقف الشــركات 
األربعة، أوضح نائب رئيس 
الوحدة عبداهللا الســنان أن 
أســباب الوقف أتت بسبب 
مخالفة الشــركات املوقوفة 
للقانــون وقــرارات الوحدة 
وتختلف هذه املخالفات من 
شركة ألخرى، مبينا أن منها 
التعامل مع شــركة وساطة 
غير مرخص لها، فضال عن 
تقاضــي مبالــغ باملخالفــة 
للقانون والقرارات املنظمة 
حتــت مســمى مصروفــات 
إدارية، باإلضافة الى االمتناع 
عن تسلم املطالبات املقدمة 
إليهــا والبت بشــأنها طبقا 

الرتكابها مخالفات متعددة .. وحتديث القائمة املعتمدة للشركات املؤهلة إلصدار وثيقة التأمني

عبداهللا السنان محمد العتيبي

أو جتديد رخصة املركبات ما 
لم تكن وثيقة التأمني املقدمة 
لوزارة الداخلية صادرة عن 
شركة معتمدة من الوحدة.

وفي هــذا الســياق، قال 
رئيس وحدة تنظيم التأمني 
محمــد العتيبــي فــي بيان 
صحافي إنه مت حتديث القائمة 
املعتمدة للشــركات املؤهلة 
إلصــدار وثيقــة التأمني من 

«التجارة»: إطالق خدمة إصدار رخص االستيراد 
املؤقت عبر اخلدمة الذاتية

أعلنت وزارة التجــارة والصناعة، إطالق خدمة 
إصدار استيراد مؤقت عبر اخلدمة الذاتية من األفراد 
أو من مكتب الشركة طالبة الترخيص ألنواع محددة 
من األنشطة، ويســمح بإصدار هذه الرخصة عبر 
بوابة الوزارة اإللكترونية اخلاصة باستقبال مراجعي 

الوزارة بعد موافقة املوظف املختص.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إن ذلك يأتي 
استكماال ملسيرة التطوير في وزارة التجارة والصناعة، 
داعية جميع األفراد والشركات الى استخدام اخلدمة 

وإصدار التراخيص فورا عبــر البوابة اإللكترونية 
املذكورة أعاله بعد مراجعة املوظف املختص.

وأضافت أن هذه اخلدمة تأتي استكماال من مشروع 
رقمنة خدمات الوزارة ومتهيدا خلطوات متســارعة 
إلعداد هيكلة كاملة خلدمات قطاع الشركات والتراخيص 
التجارية، الفتة إلى أنها تقدم مجمل اخلدمات الشاملة 
«أونالين» دون احلاجة إلى املراجعة الشخصية للوزارة 
ألغلب املعامالت، حيث إن هذه اخلدمات قلصت زيارات 
مراجعات جهات حكومية عبر الربط اإللكتروني معها 

فضال عن تعزيــز قدرة موظفي الوزارة على العمل 
من دون تكدس املعامالت بالتدقيق.

وذكرت الوزارة أن رقمنة اخلدمات لقطاعات الوزارة 
يقلص إجراءات الطلب املقدم، مشددة على أنه إلجناز 
املعامالت املذكورة، قامت الوزارة بالربط اإللكتروني 
مع العديد من اجلهات احلكومية ذات العالقة، وجار 
استكمال أعمال الربط مع اجلهات األخرى بهدف تقدمي 
معامالت «أونالين» بالكامــل للمراجع دون احلاجة 

إلى املراجعة.

عبر بوابة الوزارة اإللكترونية اخلاصة باستقبال املراجعني.. وبعد موافقة املوظف املختص

اليومي للشركة إلى ١٣٨ ألف دينار 
لسنة الترقية األولى، ثم من ١٣٨ 
ألف دينار ملعدل السيولة اليومي 
إلى ٢١٦ ألف دينار لسنة الترقية 
الثانية وكانت السيولة قد ارتفعت 
بنحو ٣٥٫٥٪ في ٢٠٢٠ مقارنة 
بعام ٢٠١٩. وعلى النقيض، خفض 
متطلب حجم الشركة، أي قيمتها 

بلغت قيمتها السوقية كما في 
٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٠٧٫٧  نهاية 
ماليني دينار، واملعدل اليومي 
لســيولة أسهمها نحو ٢٣٥٫٥ 
ألف دينار في ٢٠٢٠. وشركة 
«مجموعة االمتياز االستثمارية» 
بقيمة سوقية بلغت نحو ١٢٠٫٢ 
مليون دينار ومعدل ســيولة 
يومية بنحو ٣٦١٫٦ ألف دينار 
لنفس الفترة، وشركة «اخلليج 
للكابالت والصناعات الكهربائية» 
بقيمة ســوقية بنحو ١٥٧٫٩ 
مليون دينار ومعدل ســيولة 
يومية بنحو ٣١٦٫٦ ألف دينار، 
وشركة «عقارات الكويت» بقيمة 
سوقية بنحو ٩٥٫٧ مليون دينار 
ومعدل ســيولة يومية بنحو 
ألف دينار، وشــركة   ٢٢٠٫٩
«أالفكو لتمويل شراء وتأجير 
الطائرات» بقيمة سوقية بنحو 
٢٠٥٫٦ ماليــني دينار ومعدل 
ســيولة يومية بنحو ٣٩٥٫٣ 
ألف دينار. وللترقية متطلبات 
أخــرى ترتقي مبســتويات 
التحليل والشــفافية والعالقة 
باملستثمرين فيها، وتلك وإن 
كانت متثل عبئــا إضافيا، إال 

أنها ترتقي بجاذبية أسهمها.

السوقية من ١٥٤ مليون دينار 
للسنة األولى، و١٩١ مليون دينار 
للســنة الثانية، إلى ٧٨ مليون 

دينار ثابت للسنتني. 
وترتب على تغيير املتطلبات 
ترقيــة خمس شــركات إلى 
الســوق األول، هي شــركة 
«االستثمارات الوطنية» والتي 

الرأسمالية للشــركة. ومعيار 
السيولة للترقية، ارتفع باملطلق 
بشكل كبير وبشكل أقل إذا ما 
نسب إلى سيولة السوق الصاعدة 
احملتملة وهو معيار يتحكم في 
مستوى ســيولة البورصة في 
ســنة ما، فقد متت زيادته من 
١٠٩ آالف دينار ملعدل السيولة 

تقرير الشال

تعديالت الترقية من السوق الرئيسي مالت بشكل واضح ملعيار السيولة على حساب القيمة الرأسمالية للشركة
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«الوطني» أفضل مزود خلدمات التمويل التجاري 
في الكويت للعام ٢٠٢١

م ندوة عن الفرص االستثمارية في ٢٠٢١ «املركز» ُينظِّ

«املال سيليكت» ُتطلق حملة
«عروض سخية لبداية السنة هدية»

اتفاقية مشتركة جتمع
«املال أوتوموبيلز» و«الكويت للتأمني»

«هواوي» تعلن عن توافر لعبة
«Giblins Fantasy Builder» على متجرها

ج بنك الكويت الوطني  ُتوِّ
بجائزة أفضل مزود خلدمات 
فــي  التجــاري  التمويــل 
الكويت للعــام ٢٠٢١، وذلك 
في االستبيان السنوي الذي 
أجرته مجلة جلوبل فاينانس 
العاملية املتخصصة والذي 
تضمن استطالع آراء محللي 
القطاع املصرفي واملديرين 
للشــركات  التنفيذيــني 
واملتخصصــني فــي مجــال 

التكنولوجيا حول العالم.
ووقع االختيار على بنك 
الكويت الوطني كواحد من 
أفضل البنوك على مستوى 
العالــم وأحد أفضل البنوك 
في منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا، وذلــك 
لتوفيــره خدمــات التمويل 
التجاري ضمن االســتبيان 
الواحــد والعشــرين الــذي 
شمل ١٠٢ دولة حول العالم 
وثمانية مناطق جغرافية في 
الواليات املتحدة األميركية.

وقالت جلوبل فاينانس إن 
اختيار الفائزين لهذه اجلائزة 
استند إلى العديد من املعايير 
من بينها حجــم املعامالت، 
العاملية،  التغطيــة  ونطاق 
وخدمة العمالء باإلضافة إلى 
األسعار التنافسية والتقنيات 

املبتكرة.
جديــر بالذكر أنه وعلى 
الرغــم مــن الظــروف التي 
فرضتهــا جائحــة كورونا، 
جنح بنــك الكويت الوطني 
خــالل العــام املاضــي فــي 
مواصلــة تقــدمي خدمــات 
التجاري، ملختلف  التمويل 
شرائح العمالء لعبور األزمة 
التي خلفتها هذه اجلائحة، مع 
إعطاء األولوية للمستلزمات 

في ظل تطلع الشــركات 
في مختلف أنحاء العالم إلى 
التعافي مــن تبعات جائحة 
ڤيروس كوفيد-١٩ وحتسن 
أوضاع األسواق خالل العام 
٢٠٢١، يســتعد املركــز املالي 
الكويتــي (املركــز) لتنظيم 
نــدوة رقمية بعنوان «رؤية 
املركــز لعــام ٢٠٢١: الفرص 
والتوقعــات املســتقبلية»، 
وذلك حرصــا منه على دعم 
املســتثمرين لالستفادة من 
الفــرص االســتثمارية التي 

يحملها العام احلالي. 
وأوضح «املركز» في بيان 
صحافي أن الندوة ستعقد غدا 
(اإلثنني) في متام الساعة ٦ 
 ،(Zoom) مساء عبر تطبيق
وميكن احلصول على رابط 
التسجيل من موقع «املركز» 
اإللكتروني، وستعرض الندوة 
مجموعة من اآلراء املتخصصة 
في قطاع االستثمار، بقيادة 
فريق خبراء «املركز»، حول 
الســوق احلاليــة،  ظــروف 
وآفاق العام ٢٠٢١. ويشــمل 
برنامج الندوة خمس جلسات 
حواريــة وعروضا تقدميية 
متنوعة تغطي قطاع أســهم 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

العام  مبناســبة حلــول 
«املــال  أطلقــت  اجلديــد، 
للســيارات  سيليكــــــت» 
املســتعملة واملضمونـــــة 
عرضهــا الترويجــي لبداية 
٢٠٢١ والذي يضمن راحة بال 
العمالء ويحمــل في طياته 
مزايــا وهدايا ســخية على 
مجموعة كبيرة من السيارات 

التي وصلتها حديثا.
وتأتــي حملــة «عروض 
سخية لبداية السنة هدية» 
ضمن التزام «املال سيليكت» 
مبعاييــر التميز فــي تقدمي 
أفضــل احللــول لعمالئهــا 
القتناء ســيارة مســتعملة 
ومكفولة بأســعار مناســبة 
ودون إرهاق مليزانيتهم نظرا 
للظروف احلالية واللتزاماتهم 
ومســؤولياتهم فــي العــام 

اجلديد.

املــال  شــركة  وقعــت 
أوتوموبيلــز مــع شــركة 
الكويــت للتأمــني اتفاقيــة 
مشــتركة تشــمل توفيــر 
التأمني على سيارات عمالء 
مرسيدس- بنز، وتهدف هذه 
الشراكة غير احلصرية إلى 
تقدمي خدمات مميزة لعمالء 
مرســيدس- بنز مــن أحد 
أبرز مزودي خدمات التأمني 

الرائدين في الكويت.
وفي تعليق له حول هذه 
االتفاقية صرح عماد فليحان 
رئيس مجموعة الســيارات 
- فــي مجموعــة املال قائال: 
يسعدنا أن نتعاون مع شركة 
الكويت للتأمني لتكون مزود 
خدمات التأمني املفضل لعمالء 
مرسيدس- بنز، إن توفير 
أفضل اخلدمــات ومنتجات 

 HUWAEI يعتبــر متجــر
AppGallery منصــة التوزيع 
الرسمية لشركة هواوي أحد 
متاجــر التطبيقــات األولــى 
فــي العالم التي أطلقت لعبة 
Giblins Fantasy Build-»
er» على منصتهــا، وبفضل 
الشراكة املستمرة بني هواوي 
والشــركة املطــورة لأللعاب 
Behaviour Interactive ميكن 
ملســتخدمي هــواوي منذ 10 
ديسمبر االستمتاع ببناء قلعة 
اخليال اخلاصة بهم في لعبة 
GiblinsTM Fantasy Build-»

 HUAWEI ويعتبر متجر ،«er
AppGallery أحد أوائل املتاجر 

التي أطلقت اللعبة. 
وبهــذه املناســبة، قــال 
واين مياتــزا، نائب الرئيس 
Behavior Inter- ،التنفيــذي
active: نحن متحمسون جدا 
للتعاون مع هواوي مرة أخرى 
جللب عالم Giblins املبهج إلى 
 ،HUAWEI AppGallery متجر
وفي الوقت نفسه لالعبني على 
األجهزة احملمولة على جميع 

حصل بنك الكويت الدولي 
(KIB) مؤخــرا على جائزة 
«أفضــل بنــك إســالمي في 
الكويت» لعام ٢٠٢٠، للعام 
الســابع علــى التوالي، إلى 
جانب جائزة «البنك األكثر 
أمانــا فــي الكويــت» للعام 
٢٠٢٠، وذلــك ضمن ســياق 
اجلوائز التي متنحها هيئة 
التحريــر في مجلة «وورلد 
املختصــة  فاينانــس»، 
بالشــأن املالــي واملصرفي، 
للمؤسسات والشركــــــات 
املالية واالســتثمارية على 
ودول  الكويــت  مســتوى 

اخلليج العربي.
وجاء فوز «KIB» بهاتني 
اجلائزتني بناء على تصويت 
قراء مجلة «وورلد فاينانس» 
النهائية للجنة  والنتيجــة 
التحكيــم التــي تكونت من 
نخبة مــن احملررين، حيث 
أجمعت اللجنة على اختيار 
«KIB» اســتنادا إلــى عــدة 
معايير شملت: ما يتمتع به 
البنك من جــودة عالية في 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
املتوافقــة مــع  اإلســالمية 
الشريعة اإلسالمية، وااللتزام 
مبعايير احملاسبة اإلسالمية 
وتوجهــه املســتقبلي نحو 
التمويل اإلسالمي، إلى جانب 
التطــور واالبتــكار الرقمي 
والنمو املســتمر، والتزامه 
باحلوكمــة والشفافيــــــة، 
واملسؤولية االجتماعية نحو 
املجتمــع. هذا باإلضافة إلى 
التحول  قوة اســتراتيجية 
الرقمي اجلديدة التي يتبناها 
البنــك، وجناحــه في جعل 
العمالء يفضلون استخدام 
اخلدمات واملنتجات الرقمية 
التي تتميز بالراحة واألمان، 
باإلضافة إلــى اتباعه أعلى 
معاييــر األمــن واألمان في 
حماية اخلدمــات املصرفية 

اإللكترونية.
ولقد صرح نائب رئيس 

الفرص االستثمارية املتاحة 
في أسواق العقارات اإلقليمية 
الفئــات  والدوليــة ضمــن 
املختلفة مثل العقار السكني، 
املكتبي، التجزئة، والصناعي.
وتضم قائمــة املتحدثني 
مــن خبــراء «املركــز» علي 
الرئيــس  خليــل،  حســن 
التنفيذي لـ«املركز»، بســام 
العثمــان، العضــو  ناصــر 
املنتدب إلدارة عقار الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، 
رشــا عثمان، نائب الرئيس 
التنفيذي ألسواق املال والدخل 
الثابت، عبداهللا امليلم، محلل 
أول فــي إدارة العقار الدولي 
فهد الرشــيد، مدير األســهم 
في منطقة الشــرق األوسط 
وشمال أفريقيا، وعبداحملسن 
املضف احمللل املساعد إلدارة 
االستثمارات الدولية. وسيدير 
اجللســات إم آر راغو، نائب 

السيارات الرياضية الرباعية 
الدفــع مثــل ميتسوبيشــي 
أوتالندر وفورد إدج ويوكن 
وغيرها مــع مزايا ائتمانية 
وتســهيالت تتناســب مــع 
عميــل.  كل  احتياجــات 
ويتضمن هذا العرض كفالة 
ملدة ســنة وتســجيل مرور 
مجاني وأيضــا تغيير زيت 

بنز في الكويــت وتزودهم 
بخيارات واسعة من خدمات 
وعروض منتجــات التأمني 

عالية اجلودة. 
من جهتــه، قال ســامي 
شــريف، الرئيس التنفيذي 
- شــركة الكويت للتأمني: 
اتفاقيتنا اليوم مع شــركة 
املــال أوتوموبيلــز تعكــس 
التزامنـــــا بتقــدمي جتربة 

GiblinsTM Fan- في لعبة
tasy Builder، ميكــن لالعبني 
بنــاء وإدارة قلعــة اخليــال 
النهائيــة، بينمــا يجمعــون 
 ،Giblins ثرواتهم مبســاعدة
مخلوقات شبيهة بالعفاريت. 
لتحقيق ذلك، يوكل الالعبون 

املصرفية اجلديــدة لألفراد 
وعقــد عــدد مــن الصفقات 
االســتثمارية  والصكــوك 
الناجحــة التــي زادت مــن 
صالبة مركزه املالي وجودة 
أصوله وجعلته يحتل موقعا 
رياديــا في عالــم املصارف 
اإلســالمية على املســتوى 

احمللي واإلقليمي.
كما أشاد بوخمسني أيضا 
مبركز أمن املعلومات التابع 
للبنك ومدى التزامه وجهوده 
بحمايــة وأمــن املعلومــات 
الشخصية للعمالء والبيانات 
املاليــة واملصرفيــة ســواء 
أكانت عبر اإلنترنت أو عبر 
القنوات املصرفية األخرى. 
وأكد أن «KIB» يعتمد أفضل 
املمارســات املهنية وأحدث 
التكنولوجيــة  األســاليب 
البيانات واألصول  حلماية 
املصرفيــة، مؤكــدا أن أمن 
التحتيــة لتقنيــة  البنيــة 
املعلومات يعتبر دائما على 
رأس أولوياتنــا، مــا أهلنا 
للفور بجائزة «البنك األكثر 
أمانا في الكويت» لهذا العام.
من جانبه، أفاد مســاعد 
مديــر عــام - رئيــس أمن 
املعلومات في البنك، باسل 
 «KIB» الســويدان: حصول
على جائزة «البنك األكثر أمانا 
في الكويت» للعام ٢٠٢٠ جاء 
عن جدارة، حيث يعتبر البنك 
أن أمــن املعلومات ال يعتبر 
جزءا مكمال الســتراتيجية 
الرقمــي اجلديدة  التحــول 
التي يتبناها البنك، بل إنه 
يعتبر عنصرا أساســيا من 
هذه االستراتيجية وجزءا ال 
يتجزأ من الهيكل التنظيمي 
للمؤسسة. ومن هذا املنطلق، 
اســتثمر البنــك بكثافة في 
تبني التقنيــة احلديثة في 
الكشــف والوقاية للحفاظ 

على سرية املعلومات.
وتابع قائــال: تزامنا مع 
تطور أزمة ڤيروس كورونا 

الطبية واملواد الغذائية.
ويأتي فوز الوطني بهذه 
اجلائزة املرموقة تأكيدا على 
ريادة البنك في مجال توفير 
احللــول املصرفية املبتكرة 
وتقدمي خدمات عالية اجلودة 
تلبي تطلعات عمالئه، حيث 
يواصل البنــك متيزه بأحد 
أفضل مستويات التصنيف 
االئتماني بني معظم البنوك 
الرئيسية في منطقة الشرق 
األوسط بإجماع مؤسسات 
التصنيف االئتماني العاملية 
الثــالث: موديــز، وفيتش، 
وســتاندر آند بورز، وذلك 
بدعــم من رســملته القوية 
وسياسات اإلقراض احلكيمة 
التي يتبعها، واتباعه ملنهج 
منظــم إلدارة املخاطر، إلى 
جانب اخلبرة واالســتقرار 
الــذي يتمتــع بــه جهــازه 

اإلداري.
يذكــر أن مجلــة جلوبل 
التــي  العامليــة  فاينانــس 
تأسســت فــي العــام ١٩٨٧ 
وتتخذ مــن نيويورك مقرا 
لها تعد مــن أعرق املجالت 
املتخصصــة فــي قطاعــي 
التمويــل واالقتصاد ويبلغ 
عدد قرائها أكثر من ٥٠ ألفا 
مــن املديريــن التنفيذيــني 
القــرارات  ومســؤولي 
االستثمارية واالستراتيجية 
في املؤسسات املالية في ١٩١ 

دولة حول العالم.
وجتري املجلة ســنويا 
العديد من االستبيانات حول 
االبتــكار والربحية للبنوك 
واملؤسســات املاليــة حول 
العالم يتم على إثرها اختيار 
األفضــل علــى املســتويني 

اإلقليمي والعاملي.

الرئيــس التنفيذي لألبحاث 
املنشورة.

وفــي هــذا الســياق، قال 
العضو املنتدب إلدارة الثروات 
وتطوير األعمال عبداللطيف 
وليد النصف: «مثلت جائحة 
ڤيروس كوفيد-١٩ حدثا فريدا 
جعــل مــن الصعــب التنبؤ 
باألحــداث املقبلــة، وخلــق 
الكثيــر من التحديــات التي 
أثرت على غالبية القطاعات 
االقتصادية والتجارية خالل 
العــام ٢٠٢٠، إال أن الفتــرة 
األخيرة شــهدت ارتفاعا في 
معنويات املستثمرين، وبدا 
أصحــاب األعمــال أكثر ثقة 
بشأن التعافي في املستقبل 
القريــب مدفوعــني بحالــة 
التفاؤل الناشئة عن توزيع 
اللقاحات وإجراءات التحفيز 

اجلديدة».
وأضاف النصف: «ونحن 
في «املركز»، كنــا وال نزال، 
نراقب عــن كثــب اجتاهات 
الســوق وتطوراتــه بهــدف 
استنباط الرؤى التي تساعدنا 
في اتخاذ قراراتنا االستثمارية 
الرامية إلى تخفيف املخاطر، 
وحتقيــق عوائــد مناســبة 

لعمالئنا.

وفلتر مجانا ملدة عام كامل.
وتدعو «املال ســيليكت» 
جميع عمالئها من املواطنني 
واملقيمني لزيارة معارضها في 
الشويخ الدائري الرابع بجانب 
مركز سلطان اجلملة وفرعها 
اجلديد في األحمدي املنطقة 
الصناعيــة، شــارع وكاالت 
السيارات الختيار سياراتهم 
املفضلة واالستفادة من هذا 
العرض املميز. هذا، وتستمر 
ســاعات العمل من الســبت 
حتى اخلميس من الســاعة 
الثامنــة والنصــف صباحا 
حتى الثانية عشرة والنصف 
ظهرا، ومن الســاعة الرابعة 
والنصف عصرا حتى الثامنة 
والنصــف مســاء. للمزيــد 
من املعلومــات عن عروض 
«ســيليكت» ميكــن للعمالء 

االتصال على١٨٠٠٠٠٧.

مميــزة وممتعــة وجديــرة 
بالثقة، وخالية من املتاعب 
لعمالء سيارات مرسيدس- 
بنز املميزين، قمنا مع فريق 
املــال أوتوموبيلز، بتصميم 
منتــج شــامل «مميــــــز» 
الســيارات  للتأمــني علــى 
يستجيــــــب الحتياجــات 
عمالئهم املميزين، وانطالقا 
مــن منــوذج أعمالنــا الذي 
العميــل،  يتمحــور حــول 
الكويــت  ســتكون شــركة 
للتأمــني حاضــرة دوما في 
صالــة عرض مرســيدس- 
بنــز باإلضافــة إلــى ورش 
العمــالء  العمــل لتوجيــه 
بشكل صحيح وتقدمي جميع 
املعلومات واملساعدة الالزمة 
لهم، ما يجعل جتربتهم سهلة 

وخالية من املتاعب.

الـــ «Giblins» اخلاصــني بهم 
بالعمــل علــى جمــع املوارد 
حتت األرض، وصنع املعدات 
امللحمية للمغامرين الشجعان 
الذين يزورون القلعة الرائعة 
التــي بناها الالعب بنفســه. 
 «Giblins» حيــث يقــوم الـــ
بكل شــيء بدءا من التنقيب 
عــن املعــادن الثمينــة، إلى 
تخمير الكومبوتشا وصناعة 

األسلحة. 
 Giblins Fantasy وميثــل
Builder املرة الثانية التي تعمل 
Behavior In- فيها هواوي مع

teractive جللب عملهم احملبب 
لالعبــني في وقــت واحد من 
HUAWEI Ap- خالل متجــر
الهواتف  pGallery ومنصات 
احملمولة األخرى. إلحياء هذه 
الشراكة، عمل املطورون في كل 
Behavior Inter-من هواوي و

active عن كثب لدمج إمكانات 
 Account Kit هـــواوي مثــــل
وIn-App Purchase في تطبيق 
اللعبة اجلديد جلعل التجربة 

سلسة.

على املستوى العاملي، وكجزء 
من رؤية «KIB» الهادفة إلى 
أن يكــون رائــدا فــي مجال 
اخلدمات املصرفية الرقمية 
على املــدى البعيد، كان من 
الضروري اتخــاذ القرارات 
السريعة الرامية إلى إطالق 
املزيد من املنتجات واخلدمات 
املصرفية عبر اإلنترنت مبا 
مينح العمالء جتربة مريحة 
وعالية الكفاءة. ومن هنا، قام 
البنك بابتــكار خطة أمنية 
مرنــة وفعالة أثبتت قدرته 
على إدارة املخاطر والتخفيف 
مــن حدتها مبــا يتوافق مع 
معيار نظم إدارة استمرارية 
األعمــال ISO ٢٧٠٠١. ولقــد 
اعتمــدت هــذه اخلطة على 
ثالث ركائز رئيسية لتعزيز 
مرونة األمن السيبراني في 
البنــك، وشــملت: احلماية 
املســتمرة لصحة وســالمة 
البنــك والعمالء،  موظفــي 
تأمــني حماية نظــام العمل 
عن ُبعد ما يسمح للموظفني 
الدخول وإجناز  بتســجيل 
أعمالهــم مبنتهــى الراحــة 
واألمان وهم فــي منازلهم، 
باإلضافة إلى ضمان حماية 
اخلدمــات املصرفيــة عبــر 
اإلنترنت من محاوالت الغش 
واالحتيال التــي كثرت في 

اآلونة األخيرة.
وفــي ختــام تصريحه، 
لفت السويدان إلى اجلهود 
 «KIB» القصوى التي بذلها
في سبيل االلتزام بضوابط 
ولوائح بنك الكويت املركزي 
لألمــن الســيبراني والتــي 
شــملت تطبيق نظام إدارة 
 ،٢٧٠٠١ ISO أمــن املعلومات
معيار أمان بيانات صناعة 
بطاقات الدفع وبرنامج أمان 
العمالء «ســويفت»، مؤكدا 
أن هذه اإلجراءات ســاعدت 
البنــك على توســيع نطاق 
عملياتــه التجارية بطريقة 

آمنة وفعالة.

في االستبيان السنوي ملجلة جلوبل فاينانس العاملية

على مجموعة كبيرة من السيارات التي وصلتها حديثاً

لتوفير مجموعة متنوعة من عروض التأمني لعمالء مرسيدس - بنز

أفريقيا، الدخل الثابت، القطاع 
العقاري في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، 
العقار الدولي، واالستثمارات 
العاملية. وسيقدم املتحدثون 
تقييما ألداء األسواق املختلفة 
في ظــل األخبــار اإليجابية 
بخصوص لقاحات ڤيروس 
كوفيد-١٩، وإجراءات التحفيز 
املقدمة مــن قبل احلكومات، 
وذلــك بنــاء على دراســات 
وتقييمات الســوق من قبل 

«املركز». 
وستسلط الندوة الضوء 
على فئــات األصول اجلذابة 
لعام ٢٠٢١، مبا في ذلك الدخل 
الثابت والسندات والصكوك، 
وســيتم إلقاء نظــرة معمقة 
علــى أداء األســهم فــي ظل 
النفــط،  انخفــاض أســعار 
وجائحة ڤيروس كوفيد-١٩. 
وســيتعرف احلضــور على 

يشمل العرض مجموعة 
الســيارات  مــن  متنوعــة 
اليابانيــــــــة  املســتعملة 
واألوروبيــة  واألميركيــة 
ذات اجلــودة العاليــة مثــل 
نيسان ألتيما وميتسوبيشي 
النســر EX ودودج تشارجر 
وشــفروليه ماليبو وهوندا 
إلــى  باإلضافــة  ســيفيك 

التأمني عالية اجلودة لعمالئنا 
هو أحد أهــم األولويات في 
شــركة املــال أوتوموبيلــز، 
تتيح هذه الشراكة مع شركة 
الكويــت للتأمــني لعمالئنا 
االستفادة من أعلى مستوى 
من خدمات التأمني من مزود 
خدمة التأمني املفضل لدينا، 
باإلضافة إلــى كونها تعزز 
جتربة عمالء مرســيدس- 

األنظمة األساسية. وأضاف: 
واثقون من أن الصور اخليالية 
للعبة ونغمــة روح الدعابة 
الشــعبية  الثقافة  ومراجــع 
املمتعــة ســتجذب مجموعة 
متنوعة من الالعبني، وجتلب 
املرح واإلثارة في راحة أيديهم.

مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي في البنــك، رائد 
جــواد بوخمســني: قائــال: 
هاتــني  حصــد  يســعدنا 
اجلائزتني املشرفتني، ما يؤكد 
أن «KIB» ميضي بخطوات 
ثابتــة فــي تطبيــق خطــة 
التحول الرقمي االستراتيجية 
إلى  اجلديدة والتــي تهدف 
أن يكون املصرف اإلسالمي 
الرقمي األول فــي الكويت، 
حيث جنح البنك في تطوير 
طريقة عمله وإعادة هيكلة 
شــبكة فروعه، إلــى جانب 
إحرازه تقدما كبيرا في ابتكار 
املزيد من اخلدمات واحللول 
املصرفية اآلمنة واملتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية الغراء 

ما يفوق توقعات عمالئه.
 «KIB» وأضاف: لقد جنح
في أن ينــال جائزة «أفضل 
بنك إســالمي فــي الكويت» 
بفضــل تقويــة مكانته في 
السوق املصرفي خالل الفترة 
املاضية على الرغم من أزمة 
ڤيروس كورونا التي عطلت 
العالــم، إال أنه حرص على 
االستمرار في خدمة عمالئه 
دون أي تقصيــر عــن بعد 
حفاظا على صحة وسالمة كل 
األفراد من موظفني وعمالء، 
ولــم يكتف بذلك فحســب، 
بل أطلق عددا من اخلدمات 

«KIB» يحصد جائزتي «أفضل بنك إسالمي» 
و«البنك األكثر أمانًا» في الكويت للعام ٢٠٢٠

من مجلة «وورلد فاينانس»

فليحان: االتفاقية تعزز جتربة العمالء وتزودهم بخيارات واسعة من منتجات التأمني

شريف: ملتزمون بتقدمي جتربة مميزة وممتعة وجديرة بالثقة وخالية من املتاعب

باسل السويدان
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وزير اخلارجية السعودي: فتح سفارتنا بالدوحة خالل أيام
عواصم ووكاالت: شــدد 
وزير اخلارجية السعودي 
صاحب السمو األمير فيصل 
بن فرحان بن عبداهللا، على 
ضرورة التوصــل إلى حل 
شامل للقضية الفلسطينية.
وأضاف وزير اخلارجية 
مؤمتــر  فــي  الســعودي 
صحافي مع نظيره األردني 
أمين الصفدي في الرياض: 
«نواصل التنسيق مع األردن 
بشؤون املنطقة والعالقات 

الثنائية».
وقــال صاحــب الســمو 
األميــر فيصل بــن فرحان 
إنــه تباحــث مــع الصفدي 
بــني  الثنائيــة  بالعالقــات 
البلديــن لتوظيفها كدعامة 
للعمــل العربــي املشــترك، 
مؤكدا مواصلة التنسيق بني 
البلدين في شؤون املنطقة 
والعالقات الثنائية. وقد بحث 
الوزيران العالقات الثنائية 
واألردن  الســعودية  بــني 
واملستجدات اإلقليمية، وأكد 
وزير اخلارجية السعودي 
أنه بحث مع نظيره األردني 
الوضع في ســورية وليبيا 
ولبنان واليمن «والتدخالت 

اإليرانية في املنطقة».
وتابع وزيــر اخلارجية 

الســعودي صاحب السمو 
األمير فيصل بن فرحان بن 
عبداهللا إنه «ستتم استعادة 
كامل العالقات الديبلوماسية 
مع قطر»، مضيفا: «ســيتم 
فتح سفارتنا بالدوحة بعد 
استكمال اإلجراءات الالزمة 
خالل أيام»، ورأى أن «بيان 
إيجابــا  العــال ســينعكس 
على دور مجلــس التعاون 
اخلليجــي». من جهته، قال 
وزيــر اخلارجيــة األردني 

أمين الصفــدي إن «العالقة 
مــع الســعودية تاريخيــة 
مثمنــا  واســتراتيجية»، 
«دعم الســعودية املســتمر 
لألردن ملواجهــة التحديات 

االقتصاديــة». 
وأضــــــاف الصفــدي: 
«نريد ســالما عادال وشامال 
الفلســطينية،  للقضيــة 
السعودية واألردن متمسكان 
بدولة فلسطينية وفق حدود 
١٩٦٧». كما رأى أن «السالم 

«يجب التوصل إلى حّل شامل للقضية الفلسطينية»

(ا.ف.پ) أحد عناصر احلرس الوطني يحرس محيط مبنى الكابيتول بعد إقامة املزيد من التحصينات 

الــــرؤى  أن  السعــــودي 
الســعودية تتوافــق مــع 
القضايــا  فــي  األردنيــة 
اإلقليميــة والدوليــة ذات 
االهتمــام املشــترك وعلــى 
رأسها القضية الفلسطينية، 
واألوضاع في سورية واليمن 
ولبنان وليبيا، والتدخالت 
اإليرانية والتركية في شؤون 
املنطقة. وفي سياق آخر وردا 
على سؤال من الصحافيني، 
اخلارجيــة  وزيــر  قــال 

الشيت خليفة مليركل في رئاسة 
االحتاد الدميوقراطي املسيحي

انتخــــب  وكـــــاالت: 
املعتـــدل أرمني الشــيت 
املؤيد الستمرار السياسة 
الوسطيـــــة ألنغيــــــال 
ميركل فــي أملانيا، امس 
رئيســا حلــزب االحتاد 

الدميوقراطي املسيحي.
وحصل الشــيت على 
بـــ٥٢١  أغلبيــة متثلــت 
صوتــا مــن أصــل ١٠٠١ 
منــدوب متــت دعوتهــم 
للتصويت، متقدما بذلك 
علــى فريدريش ميرتس 

(٤٦٦ صوتا) املنافس التاريخي للمستشارة 
واملؤيد لتوجيه احلزب إلى اليمني حسب 
نتائج االقتراع الداخلي وأصبح الشيت في 
موقع يســمح له بقيادة املعسكر احملافظ 

لالنتخابات العامة في سبتمبر املقبل.
وفي اجلولــة األولى تقــدم فريدريش 
ميرتس بـ ٣٨٥ صوتا فيما حصل الشيت 
علــى ٣٨٠ صوتا، وحــل نوربرت روتغن 
ثالثــا بحصوله علــى ٢٢٤ صوتا، وبذلك 
انحصرت املنافسة في اجلولة الثانية بني 

الشيت وميرتس.
وعقــب فوزه أعرب أرمني الشــيت عن 
شكره حلزبه على الثقة الكبيرة التي أبداها.

وقال رئيس حكومة والية شمال الراين - 
ويستفاليا في املؤمتر العام للحزب املنعقد 
عبر اإلنترنت: «أنا على دراية باملسؤولية 
املرتبطة بهذا املنصــب»، مضيفا ان األمر 
يتعلــق اآلن باجتياز احلــزب لالنتخابات 
اإلقليميــة املزمعــة في غضون «أســابيع 

قليلة»، معلنا عزمه ضمان أن «يقدم التحالف 
املسيحي املستشار القادم» خالل االنتخابات 
التشريعية العامة املزمعة اخلريف املقبل.

وشكر الشــيت منافسيه في انتخابات 
رئاســة احلزب، رئيس الكتلــة البرملانية 
الســابق للتحالــف املســيحي فريدريش 
ميرتــس، وخبير الشــؤون اخلارجية في 
احلــزب نوربــرت روتغن، علــى املعركة 
االنتخابية النزيهة على مدى األشهر العشرة 
املاضيــة، مضيفــا ان مثل هذه املنافســة 
الطويلة حتمل دائما مخاطر زيادة العدوانية 

والتوتر والتفاقمات الصغيرة.
وأكد الشيت موجها خطابه إلى ميرتس 
أنه يعتزم تعزيز التعاون معه في املستقبل.

وهنأ ميرتس وروتغن الرئيس اجلديد 
للحزب على فوزه في االنتخابات، متمنني له 
كل النجاح في عام االنتخابات. وقال ميرتس: 
«لقد كان وقتا مرهقا للغاية بالنســبة لنا 

جميعا».

أرمني الشيت يلقي كلمة بعد انتخابه زعيما لـ «االحتاد الدميوقراطي املسيحي»    (أ.ف.پ)

واشنطن «املغلقة» تستعد لـ «يوم التنصيب» وترامب «رئيسًا» حتى آخر حلظة
كل  وكاالت:   - عواصــم 
األنظار تتجه صوب واشنطن 
يــوم األربعــاء الكبير، حيث 
ســتجري مراســم تنصيــب 
الرئيس األميركــي الـ٤٦ جو 
بايدن، وسط ترقب ملا اذا كان 
ســيمر بســالم، أم أن أنصار 
الرئيس املنتهية واليته دونالد 
ترامب سينجحون في تكرار 
سيناريو «األربعاء األسود»، 
الكونغــرس  اقتحمــوا  يــوم 
التصديق علــى نتائج  ملنــع 

االنتخابات. 
وبات من املؤكد أن ترامب 
لــن يســلم بنفســه املنصب، 
حيث سيغادر واشنطن فجر 
األربعاء، ومن الواضح أنه ال 
يرغب في مغــادرة العاصمة 
بصفــة رئيس ســابق، لذلك 
سيستقل قبل ساعات من انتهاء 
الرئاســية  واليته، املروحية 
من حدائق البيت االبيض إلى 
قاعدة أندروز العســكرية في 
(ميريالند) ليقــوم من هناك 
برحلته األخيرة على منت طائرة 
الرئاسة، إلى فلوريدا ومقره 
الفاخر في ماراالغو حيث ينوي 
االســتقرار؛ ليكون بذلك أول 
رئيس يقاطــع حفل تنصيب 

خلفه منذ ١٥٠ عاما. 
ونقلــت «رويتــرز» عــن 
مصدريــن إن ترامب يخطط 
إلقامة مراسم وداع في قاعدة 
أندروز، لكنهما أكدا أن اخلطة 

قد تتغير.
وقــال مســؤول بــاإلدارة 
األميركية إن بعض املستشارين 
ترامــب  إقنــاع  يحاولــون 
باســتضافة بايدن في البيت 
األبيض قبل يــوم التنصيب 

االستعدادات ملراسم أداء بايدن 
اليمني وســط اجراءات أمنية 
غير مســبوقة، حيث يخشى 
مســؤولون أن يكون الفشــل 
فــي حمايــة الكونغــرس في 
املرة الســابقة شــجع العديد 
من «املتمرديــن» على القيام 

قــوات احلــرس الوطنــي في 
العاصمة إلى ٢٥ ألفا.

بايــدن  ويواصــل فريــق 
يوميا متابعة التفاصيل بدقة. 
وســتؤدي ليــدي غاغــا التي 
يصفهــا بايدن بأنها «صديقة 
الوطنــي  النشــيد  عظيمــة» 

نائب الرئيس مايك بنس كل 
يــوم وكأنــه هو مــن يتولى 

القيادة.
وقال مصدر مطلع لوكالة 
فرانس برس، إن بنس اتصل 
هاتفيا بنائبة الرئيس املنتخب 
كاماال هاريس وهنأها، بخالف 
ترامــب الذي لــم يهنئ خلفه 
بل يتهمه بتزوير االنتخابات.
كما يعتزم بنس املشاركة 
في حفل التنصيب، الى جانب 
الرؤساء السابقني باراك أوباما 
وجــورج بــوش االبــن وبيل 

كلينتون.
التنصيب،  وحتى موعــد 
تخلو قاعــات البيت األبيض 
بســرعة كبيــرة إذ غــادر في 
الواقع عدد من املستشــارين 
وثائقهــم  حاملــني  املبنــى 
التذكاريــة. وأزيلت  والهدايا 
صــور ترامب خــالل رحالته 
في الواليات املتحدة أو حول 
العالم التي كانت معلقة على 
جدران اجلناح الغربي الشهير. 
وعلى اجلدران الفارغة الكبيرة، 
لم يتبق ســوى عدد قليل من 
اللوحــات، فــي انتظار صور 

بايدن.
اقتحــام  الــى  وبالعــودة 
الكونغــرس، دعــت نانســي 
بيلوسي رئيسة مجلس النواب 
إلى مقاضاة أي مشرع ساعد 

مؤيدي ترامب في الهجوم.
النائبـــــــــة  واتهمــــــت 
الدميوقراطية ميكي شــيريل 
بعــض النــواب اجلمهوريني 
مبســاعدة مؤيــدي ترامــب، 
قائلة إنها رأت بعض زمالئها 
وهــم يقومون بجوالت داخل 
املبنــى مــع مجموعــات يوم 

بهجمات يوم التنصيب. وقامت 
السلطات بإغالق منافذ دخول 
املعالم الشهيرة، وأقامت نقاط 
تفتيــش على مداخل وســط 

املدينة.
وقال مسؤولون أميركيون 
إنهــم يتوقعــون ارتفاع عدد 

األميركي. وسيتم إغالق موقع 
الســاحة  «ناشــيونال مول» 
الضخمة امام مبنى الكونغرس 
أمام اجلمهــور. وفي تناقض 
صارخ مع ترامب احملروم من 
حسابه على «تويتر» ويعيش 
منعزال في البيت األبيض، يبدو 

اخلامــس من يناير. وتتزامن 
التصريحات مع تزايد الشكوك 
حول الطابع العفوي لالعتداء 
على مقــر الكونغــرس في ٦ 
ينايــر، وإمكانيــة حصــول 
تواطــؤ داخل املبنــى في ظل 
بروز أفعال مشبوهة على غرار 
طوابير املعتديــن املنظمة أو 
مشهد سيدة تعطي توجيهات 
عبر مكبر الصوت إضافة إلى 
زيــارات مشــبوهة إلى املكان 
سجلت عشية احلدث. ويوحي 
الڤيديو والصور واالتصاالت 
التي مت حتليلها مذاك مبستوى 
مقلق من االســتعداد. ويظهر 
في أحد املقاطع املصورة رجال 
يرتدون زيا عسكريا يصعدون 
الكابيتــول فــي خــط  أدراج 
مستقيم باجتاه أبواب املبنى.

وفي الداخل، صور العديد 
من األشخاص حاملني أشرطة 
بالستيكية ميكن استخدامها 
كأصفاد، ما فســر بأنه توجه 
مســبق ألخذ رهائن. والحظ 
الذين  الكثير من املســؤولني 
كانوا داخل املبنى أن املتظاهرين 
الذين قامــوا بتخريب مكتب 
رئيسة مجلس النواب بيلوسي 
كانوا يعرفون املبنى من الداخل 
رغم تعقيدات تصميمه. ولفت 
املدعي العام في واشنطن مايكل 
شروين املشرف على التحقيق 
إلى «مؤشــرات تنسيق» بني 
املعتديــن، خصوصا بني من 
كانــوا داخل املبنــى وآخرين 

خارجه.
أن  شــروين  وأوضــح 
«األولويــة» تكمن في معرفة 
ما إذا كان ثمة «هيكل قيادة» 

وفرق منظمة.

الرئيس املنتهية واليته يقوم برحلته األخيرة صباح يوم التنصيب.. وليدي غاغا تؤدي النشيد الوطني.. والشكوك تزداد حول الطابع العفوي القتحام «الكابيتول»

كما جرت العادة، لكنه أشــار 
إلى أنه ال توجد أي بادرة عن 

رغبة ترامب في ذلك.
التــي  واشــنطن  وفــي 
تغيــرت مالمحهــا وأصبحت 
أشبه مبعســكر محصن بعد 
اقتحام «الكابيتول»، تتواصل 

«الترويكا األوروبية»: لقرار طهران إنتاج 
معدن اليورانيوم جوانب عسكرية خطيرة

عواصم - وكاالت: أبدت الدول األوروبية 
الثــالث املنضويــة ضمــن االتفــاق حول 
البرنامج النووي اإليراني قلقها من إعالن 
طهران هذا األسبوع أنها تتقدم في أبحاثها 
بشأن إنتاج معدن اليورانيوم، داعية إياها 
إلــى عدم املضي في اخلطوة التي تشــكل 
تراجعــا إضافيــا عــن التزاماتها مبوجب 

اتفاق ڤيينا.
وقالــت الــدول األوروبيــة فــي بيــان 
مشــترك أصدرته: «نحن، حكومات أملانيا 
وفرنسا واململكة املتحدة، نعرب عن قلقنا 
العميق من إعالن إيران أنها تستعد إلنتاج 
معدن اليورانيــوم». ويثير هذا املوضوع 
حساسية إضافية نظرا ألن هذا املعدن قابل 
لالستخدام في تطوير سالح نووي. ورأت 
الدول األوروبية في بيانها انه «ليس لدى 
إيران أي استخدام مدني موثوق به ملعدن 
اليورانيوم»، محذرة من أن «إنتاج معدن 
اليورانيوم قد تكون له تبعات عســكرية 
خطرة». وشــددت لنــدن وباريس وبرلني 
علــى أن «إيران التزمت ملــدة ١٥ عاما، في 
إطار اتفاق ڤيينا النووي (املعروف رسميا 
باســم «خطة العمل الشاملة املشتركة»)، 

على عدم إنتاج معدن اليورانيوم أو القيام 
بعمليــات بحث وتطوير في مجال تعدين 

اليورانيوم».
إلى ذلك، استمرت إيران في خطواتها 
االستفزازية، حيث اختبر احلرس الثوري 
اإليراني صواريخ باليستية إلصابة أهداف 
بحريــة في احمليط الهندي، وفق ما أفاد 
موقعه اإللكترونــي، في ختام مناورات 

عسكرية امتدت يومني. 
وأفاد احلرس في بيان نشر على موقعه 
«ســباه نيوز» بأن صواريخ «من فئات 
مختلفة» اســتهدفت «(مناذج من) سفن 
العــدو ودمرتها من مســافة ١٨٠٠ كلم». 
وأقيمت املناورات في منطقة بوسط البالد، 
وأصيبــت األهداف «في شــمال احمليط 
الهندي»، بحسب ما أفاد احلرس. وأظهرت 
لقطات مصورة عرضها املوقع اإللكتروني 

للتلفزيون الرسمي، 
إطــالق صاروخني 
علــى األقــل مــن 
منطقة صحراوية، 
وإصابــة هدف في 

عرض البحر.

احلرس الثوري اإليراني يختبر صواريخ باليستية إلصابة أهداف بحرية

٩٤ مليون إصابة «كورونا» والهند تطلق أكبر حملة تطعيم عاملية
عواصم - وكاالت: يتجه 
عداد اإلصابات بڤيروس كورونا 
املستجد على مستوى العالم، 
لكســر حاجز الـــ١٠٠ مليون 
اصابــة بســرعة الصــاروخ، 
حيث كشفت احصاءات جامعة 
جونــز هوبكنز االميركية أن 
اجمالي االصابات حتى مساء 
امــس جتــاوز الـــ٩٤ مليون 
اصابة حول العالم، بعد يوم 
واحد فقط من كســره حاجز 
املليوني وفــاة. وهو ما دفع 
األمــني العــام لــألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس الى حث 
العالم على إحياء هذه «العالمة 
الفارقــة املفجعة للقلب»، من 
خالل العمــل بتضامن دولي 
أكبر لضمان توافر اللقاحات 
وبأســعار معقولة في جميع 

الدول.
وحذر غوتيريس في رسالة 
بالڤيديو من أن «العلم ينجح 
- لكن التضامن يفشل.. تصل 
اللقاحــات إلــى البلــدان ذات 

الثرية بشكل شبه حصري.
تســليم  تأخــر  ويهــدد 
اجلرعات في تأخير عمليات 
التطعيم فــي أوروبا املتهمة 
أصال ببطء حمالت التطعيم 
واعتمــاد اللقاحات، رغم انها 
أكثر مناطق العالم تضررا من 

اجلائحة.
وفي الواليات املتحدة كشف 
الرئيــس املنتخب جو بايدن 
البرنامج الذي ينوي تطبيقه 
عنــد دخوله البيــت األبيض 
لتسريع التطعيم مع استحداث 
آالف مراكز التطعيم في األحياء 
وتعزيز التعاون بني السلطات 
الفيدرالية والواليات املختلفة 
فضــال عن مزيــد من حمالت 

الوقاية.
وأعلنــت مختبرات فايزر 
أمس األول، أن تسليم اللقاحات 
خارج الواليات املتحدة سيشهد 
تباطؤا نهايــة يناير ومطلع 
فبراير بسبب إدخال تعديالت 

على عملية االنتاج.

دموعه إلى العاملني في القطاع 
الصحي في مكاملة عبر الڤيديو. 
وقال إن السياسيني لن يجري 
اعتبارهم ضمن العاملني في 

اخلطوط األمامية.
وأقامت الهند ٣٠٠٦ مراكز 
باللقاحات املضادة  للتطعيم 
لكوفيد-١٩ في أنحاء البالد، 
وسعت ملنح اللقاح لنحو ٣٠٠ 
ألف و٦٠٠ شــخص في اليوم 

األول من احلملة أمس.
وأعلنت القوات األميركية 
في كوريا اجلنوبية أمس أنها 
فرضــت عزال عاما على اثنني 
من أكبر قواعدها، هما حامية 
يوجنسان ومعسكر همفريز، 
حتى يوم الثالثاء املقبل بعد 

تفاقم حاالت اإلصابة.

العالــم  وفيمــا يصــارع 
لتوفيــر اللقاحــات، توصــل 
الدول فــرض اجراءات العزل 
حيث وســعت فرنســا أمس 
نطاق حظر التجول ليشــمل 
كامل أراضيها ابتداء من الساعة 

السادسة مساء.
وفــي آســيا، أصبح عامل 
النظافــة مانيــش كومار أول 
شخص في الهند يتلقى لقاح 
كورونا أمس، مع إطالق رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي واحدة 
مــن أكبــر حمــالت التطعيم 
فــي العالم من أجــل احتواء 

اجلائحة.
مليــون   ٣٠ وســيكون 
شــخص مــن أفــراد طواقــم 
الرعاية الصحية ومن األفراد 
األكثر عرضة للمرض أول من 
ســيحصل على اللقاح يليهم 
نحــو ٢٧٠ مليونا فوق ســن 
اخلمســني والفئات الضعيفة 

أمام املر
وحتدث مودي وهو يغالب 

«الصحة العاملية» تدعو حلمالت تطعيم في جميع الدول خالل ١٠٠ يوم

الدخل املرتفع بسرعة، وأفقر 
دول العالــم لــم حتصل على 

شيء».
الرائدة  ودعا االقتصادات 
لتحمل مسؤولية خاصة لدعم 
التابع  برنامــج «كوفاكــس» 
ملنظمة الصحة العاملية لشراء 
وتوصيــل لقاحــات ڤيروس 
كورونا ألشد الناس فقرا في 

العالم.
من جهتهــا، دعت منظمة 
الصحــة العامليــة إلى إطالق 
حمالت تطعيم في كل الدول 
«خــالل األيام املائــة املقبلة» 

ملكافحة وباء كوفيد-١٩. 
وقــال املدير العام ملنظمة 
الصحــة العامليــة تيــدروس 
أدهانوم غيبريســوس خالل 
مؤمتــر صحافي فــي جنيڤ 
«أريد أن أرى حمالت التطعيم 
وقــد بــدأت فــي كل دولة في 
غضون األيام املائة املقبلة»، 
في حني لــم تنطلق احلمالت 
ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديوحتى اآلن ســوى فــي الدول 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

وزير اخلارجية األردني أمين الصفديوزير اخلارجية السعودي صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان

خيار اســتراتيجي عربي»، 
معربا عن التطلع «للعمل مع 
اإلدارة األميركية اجلديدة». 
كما عبر عــن رفض األردن 
للتدخالت في شؤون املنطقة 
بغض النظر عن مصدرها. 
وأدان محــاوالت احلوثيني 
الســعودية،  لالعتداء على 
وعبر عن رفض األردن لتدخل 
إيران في املنطقة. وشدد على 
أن «أمن السعودية واألردن 

مترابط».
وتابع: «نحن متفقون مع 
السعودية على تعزيز العمل 
املشترك ملواجهة التحديات، 
ونعمل على تطوير العالقة 
مــع مجلس التعــاون أمنيا 

وسياسيا واقتصاديا».
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أنباء سوريةأنباء مصرية

أنباء لبنانية

حظر التجول السياسي مستمر بانتظار عودة احلريري..
ولبنان يستعد لتسّلم لقاح «كورونا»

بيروت - عمر حبنجر

االنطبــاع العام في لبنان، 
حيال اإلبطاء الرسمي في توفير 
سبل حصول اللبنانيني على 
اللقاحــات املضــادة لڤيروس 
كورونا، بعد املوافقة، املتأخرة 
ملجلــس النواب، علــى قانون 
االستجابة لشروط الشركات 
املنتجة، ميكن اختصاره بالقول: 
أن يأتي متأخــرا، خير من أال 

يأتي أبدا.
ولكــن هنــاك باملقابل، من 
يرى ان ثمة مســؤولية يجب 
ان يتحملهــا املتباطئون، عن 
جهل او اســتهتار من اللجان 
الطبية املكلفة مبراقبة ورسم 
خطــط املواجهة مع هذا الداء، 
الى اللجنة الوزارية وإلى وزير 
الصحة حمد حسن، الذين لو 
كانوا على دراية افضل ملا بلغت 
الوفيات واإلصابات في لبنان 
القياســية املتصاعدة  األرقام 
يوميــا، وآخرهــا امــس االول 
الذي زاد عدد الوفيات مبقدار 

٤٤ واإلصابات بنحو ٦١٥٤!
وعلــى الرغم من تشــريع 
استيراد اللقاح بعد استشراس 
الوبــاء، فقد بــات ملحا وضع 
بروتوكــول خــاص لعمليــة 
صفحــة  يغلــق  التلقيــح، 
واالســتثناءات  االمتيــازات 
وخصوصا األمور العسكرية، 
التــي ميــزت مرحلة مــا قبل 
تشريع اللقاح ان جلهة تأمني 
التجهيزات او توفير األســرة 
فضــال  املستشــفيات،  فــي 
عــن االفضليــات السياســية 
واالستنســابية فــي توزيــع 

الطاقات التبريدية.
في هــذه األثنــاء، حتدثت 
مصادر معنية عــن اتصاالت 
جتريها، نائبة رئيس احلكومة 
وزيــرة الدفاع زينــة عكر مع 
نظرائها في دول عربية وغير 
عربية لتوفير كمية من اللقاحات 
كهبة للجيش اللبناني والقوى 
األمنية، كما ينتظر احلصول 
في الســابع مــن فبراير على 
نحو٢٥٠ ألف جرعة من اللقاح 
االميركي تخصــص للعاملني 
في اجلســم الطبي وخدماته، 
وكبار السن(ما فوق٦٥ عاما) 

واملصابني باألمراض املزمنة.
وأبــرز ضحايا كورونا في 
لبنــان امــس، النائــب الثالث 

يجب أن تكون حافزا لتسريع 
تشكيل احلكومة، كما يجب أن 
حتفز حكومة تصريف األعمال 
علــى القيــام بواجباتها دون 

تقاعس.
ويقول رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع في هذا 
السياق ال ميكن حتقيق اي تقدم 
او خالص في لبنان طاملا تتولى 
البرملانية  الســلطة، األغلبية 
احلالية املكونة من حزب اهللا 
وحزب الرئيس ميشال عون، 
لذلك فــإن االنتخابات املبكرة 
هي الطريق الوحيدة إلحداث 

التغيير.
بدوره، النائب محمد احلجار 
عضو كتلة املستقبل، وردا على 

الئمي غيــاب الرئيس املكلف 
عــن لبنان فــي هــذا الظرف، 
قال: احلريري يوظف عالقاته 
وامكاناتــه فــي ســبيل ابقاء 
لبنــان على خارطــة االهتمام 
العربــي والعاملــي، باحثا عن 
خطة انقاذية، بــدل اجللوس 
في منزلــه منتظرا اتصاال من 
رئيس اجلمهورية ال اعتقد انه 
ســيحصل، وفق مــا دل عليه 

الڤيديو املسرب. 
وتالحــظ املصادر املتابعة 
غض نظــر من جانــب حزب 
اهللا عــن حمــالت اعالميــة 
يشــنها قريبــون منــه علــى 
اجليش، وقائده جوزف عون، 
في توقيت مريب، بهدف النيل 
من دوره وهيبته، واستدراجه 
الى املواجهة مع وسائل االعالم 
حتت عنوان الدفاع عن حرية 
الــرأي، وانطالقــا مــن قضية 
مالحقة االعالمي في تلفزيون 
«اجلديد» رضوان مرتضى، التي 
حولت من الدائرة األمنية الى 

االطار القضائي الصحيح.
وفي هذا السياق غرد وزير 
العدل السابق اشرف ريفي على 
تويتر متهما حزب اهللا مبمارسة 
ارهابــه على اجليــش وقائده 
مــن اجــل نســف التحقيقات 
في جرميــة املرفــأ وإلصاقها 
باملؤسسة العسكرية وبالتالي 

إبعادها عن حلفائه. 
أمنيــا، اندلعــت النــار في 
مســتودعات محطــة لتوزيع 
احملروقــات في منطقة القصر 
على احلدود الشرقية بني لبنان 
وســورية، ميلكها اكرم مهدي 

جعفر، بعد انفجار هائل.

لرئيس حزب الكتائب اللبنانية 
الدكتــور كميــل الطويل الذي 
وافته املنية في أحد مستشفيات 
باريــس ورئيســة مصلحــة 
الديــوان فــي وزارة الطاقــة 

صوالجن باسيل.
وسجلت نسبة التزام شبه 
تام مبنــع التجول فــي يومه 
الثالــث امــس، والذي شــمل 
بالتوازي «التجول السياسي» 
املعلــق علــى توقيــت عودة 
الرئيس املكلف سعد احلريري 

إلى بيروت.
التيار الوطني احلر، تابع 
حملتــه على احلريري لغيابه 
عن البلد، وقــال بيان لهيئته 
السياسية أمس، أن أزمة كورونا 

أرقام قياسية متواصلة في الوفيات واإلصابات.. وحمالت استدراجية للجيش

لبناني يعرض لعنصر قوى االمن الداخلي املوافقة املسبقة على اخلروج من املنزل وفق التطبيق الهاتفي املعتمد خالل ايام االقفال          (محمود الطويل)

االعتمــادات املاليــة والهبــات 
اخلارجية على املستشــفيات 
احلكومية واخلاصة، خصوصا 
وان معظم املستشفيات وأبرزها 
مستشفى اجلامعة األميركية 
في بيروت اعلنت التوقف عن 
اســتقبال املزيد مــن مصابي 
كورونا نظرا لعدم قدرتها على 

االستيعاب.
وطمأن عضو جلنة املكافحة 
د.عبد الرحمن البزري إلى توفر 
التجهيزات اخلاصة الستيعاب 
اللقاحــات، كالثالجــات حيث 
يحتاج اللقاح الى درجة حرارة 
٧٠ حتــت الصفــر للتخزين، 
موضحا أن هناك آلية لتوزيع 
احلقن، بالسرعة التي تتطلبها 

فادي سعد لـ «األنباء»:
لبنان اليوم صندوق بريد!

بيروت - زينة طّبارة

«عندما نكون أغبياء 
نكون اغبياء بكل شيء 
ومــدى احليــاة»، مثل 
شعبي فرنسي يرى فيه 
عضو تكتل «اجلمهورية 
النائب د. فادي  القوية» 
ســعد، انعكاسا للواقع 
اللبناني،  السياسي في 
اذ ال يستطيع املسؤول 
ان يكون فاشال في مجال، 
وناجحا في مجال آخر، 

فاإلدارة الغبية تقود الى النتائج الكارثية التي وصلنا اليها 
اليوم، معتبرا بالتالي انه وبغض النظر عن حتميل املسؤوليات، 
إال ان املنظومة احلاكمة في لبنان موســومة بفشــل غير 

مسبوق، وعلى كل املستويات.
ولفت سعد في تصريح لـ «األنباء»، الى أن الشعب اللبناني 
لم يشــهد منذ تكوين دولته، مثل هذه السلطة السيئة الى 
حد الغباء، في وقت احوج ما يكون الى ادارة حكيمة تنهض 
به، وتخرجه من ازماته، وبدال من تسارع السلطة إلى اتخاذ 
اجراءات انقاذية وعلى رأسها تشكيل حكومة اختصاص، 
نتفاجأ بال مباالة غير مفهومة، وبتســريبات لڤيديوهات 
مصدرها رئاســة اجلمهورية، وبرفاهية املسؤولني وكأن 
البلد بألف خير، معتبرا تبعا لهذه املأساة، ان اخلالص في 
لبنان لن يتوافر في ظل وجود مجموعة فاشــلة البد من 

التخلص منها.
وردا على سؤال، لفت سعد الى ان لبنان اليوم كناية عن 
صندوق بريد، وحدود مستباحة، ومنصة صواريخ ايرانية، 
ومخيم تدريب للميليشيات االيرانية، وبؤرة لكل انواع املوبقات 
التي تساهم في متويل حزب اهللا، دولة محتلة ونظام فاشل 
عقيم ال يتناسب والتركيبتني السياسية والطائفية، ناهيك 
عن وجود مسؤولني ال مسؤولني، اضافة الى جبران باسيل 
الذي يتكلم مع اللبنانيني مــن كوكب املريخ. نعيش كذبة 
كبيرة، بحاجة الى اجراءات استثنائية شجاعة للتخلص منها.
وعليه، أكد ســعد ان التغيير يأتي امــا عبر انتخابات 
نيابيــة مبكرة، مع العلم ان حزب اهللا وحلفاءه واعوانه لن 
يرضوا بتسليم رقابهم لصناديق االقتراع، واما من خالل 
ثورة جتتاح البالد، سبق ان انطلقت شعلتها في ١٧ اكتوبر 
٢٠١٩، لكن ولشدة الشر في نفوس اهل السلطة، اتت جائحة 
كورونا ليستفيدوا منها، ولتبقيهم بالتالي على عروشهم وفي 
مواقعهم، لكن ما فاتهم هو ان اخلوف من كورونا، مصيره 
االندثار بعد وصول اللقاح، لبنان سينهض من حتت الرماد، 
وما على الشعب اللبناني سوى الصمود الى حني القطاف.

النائب فادي سعد

السيسي لرئيس البرملان العربي: وحدة املواقف العربية
متكننا من وضع خطوط لصون أمننا القومي

أول استجواب بالبرملان حول تصفية شركة احلديد والصلب
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

النائــب مصطفــى  تقــدم 
بكــري عضو مجلس النواب، 
بأول اســتجواب إلى املجلس 
في دورته اجلديدة ضد وزير 
قطاع األعمال، حول مسؤولية 
احلكومة وتعمدها عدم إصالح 
أو تطويــر شــركة احلديــد 
والصلــب املصريــة بحلوان 
واتخــاذ قــرار بتصفيتها من 
خالل اجلمعية العمومية والتي 

انعقدت في ١١ اجلاري
وقال بكري في استجوابه 
إن الشركة التي تأسست عام 
١٩٥٤ جــرى تصفيتهــا بقرار 
غير منصف ينطلق من العداء 
الشــديد لوزير قطاع األعمال 
احلالي لشركات قطاع األعمال 
العام، مشــيرا إلى أن الوزير 
احلالي لم يزر الشــركة حتى 
اليوم، وتعمد إفشال كافة خطط 

التطوير املقدمة، ورفض إلزام 
شــركة النصر إلنتاج الكوك 
بتقدمي الفحــم الالزمة إلنقاذ 
شــركة احلديــد والصلب مما 

تســبب فــي تراجــع إنتاجها 
بطاقة ال تزيد على ١٠٪.

وأضاف بكري: إن الشركة 
لــم تتوقــف عــن البحث عن 

كل سبل التحديث والتطوير 
وقدمــت حلــوال موضوعيــة 
تقضى بتشغيل األفران إال أن 
كل ذلك ذهب أدراج الرياح أمام 

تصميم وزيــر قطاع األعمال 
على تصفية الشــركة لتلحق 
القومية لألسمنت  بالشــركة 
التي جرى تصفيتها في عهد 

الوزير احلالي.
فــي  بكــري  واستشــهد 
اســتجوابه مبواقــف الوزير 
السياســية من القطاع العام 
الدولة في  وانتقاده لسياسة 
دعم الشركات احلكومية، حيث 
طالبها ببيع كل هذه الشركات 
وحتويل أراضيها إلى مساكن 

عقارية.
وأضــاف النائب مصطفى 
الوزيــر يخالــف  إن  بكــري: 
تعليمات الرئيس الذي طالب 
بتشــجيع الصناعة الوطنية 
خاصة صناعة احلديد والصلب 
واألسمنت والسيراميك كما هو 
مصرح خالل لقائــه برئيس 
الوزراء وعدد من الوزراء في 

.٢٠٢٠/١٢/١٥

القاهرة ـ خديجة حمودة

املصــري  الرئيــس  أكــد 
عبدالفتاح السيسي أن وحدة 
املواقف متكن الدول العربية من 
وضع خطوط لصون محددات 
األمــن القومــي العربي، جتاه 

جميع القضايا.
جــاء ذلك خالل اســتقبال 
الرئيس السيسي أمس رئيس 
البرملان العربي عادل العسومي، 
بحضور رئيس مجلس النواب 
ووزيــر  جبالــي،  د.حنفــي 
اخلارجية سامح شكري، حيث 
أشــاد رئيس البرملان العربي 
الرئيــس عبدالفتــاح  بــدور 
السيسي في صون األمن القومي 

العربي.
وصرح املتحدث الرســمي 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي بأن اللقاء ناقش 
«تعزيز دور البرملان العربي من 
أجل احلوار والدميوقراطية».

ورحب الرئيس السيســي 
بالعســومي في مصر، مؤكدا 
دعــم مصــر الكامــل للبرملان 
منبــراً  باعتبــاره  العربــي 
الرأي  يتفاعــل مــع شــواغل 
العام للشــعوب العربية إزاء 
القضايــا احليوية،  مختلــف 

املشترك على شتى األصعدة، 
مبــا فيهــا البرملــان العربي، 
على خلفية اخلبرة والتجربة 
الرائــدة ملصــر،  البرملانيــة 
مشــيرا إلى مســيرة التنمية 
غير املســبوقة التي تشهدها 
مصــر حاليا بقيــادة الرئيس 
واملمتدة ملختلف نواحي احلياة 

في مصر.
الرئيــس  أكــد دور  كمــا 

السيســي أن تلــك اخلطــوط 
املعلنــة هدفــت ـ باألســاس ـ 
إلى حتقيق التوازن واحلفاظ 
على املسار السياسي للقضية 
الليبية، مشددا على أن وحدة 
املواقــف من شــأنها أن متكن 
الدول العربية من وضع خطوط 
مماثلة لصون محددات األمن 
القومــي العربــي جتاه جميع 

القضايا.

السيســي فــي صــون األمــن 
القومي العربي، والذي جتسد 
بشــكل واضح وقــوي طوال 
الســنوات املاضية في تناول 
مختلــف القضايــا العربيــة، 
خاصة اخلطــوط املعلنة من 
قبله جتاه التدخالت اخلارجية 
في ليبيا، ما أسهم بشكل مباشر 

في تقويض املخاطر.
وفي السياق، أكد الرئيس 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال رئيس البرملان العربي عادل العسومي بحضور رئيس مجلس النواب د.حنفي جبالي ووزير اخلارجية سامح شكري

وامتداد دوره للمســاهمة في 
ترسيخ االســتقرار باعتباره 
قوة دفع شعبية ملنظومة العمل 
العربي، وشريكا فاعال في خدمة 
املصالح العليا لألمة العربية 
وتوثيق الروابط بني شعوبها.
من جانبه، أعــرب رئيس 
البرملــان العربي عن تشــرفه 
بلقاء الرئيس السيسي، مثمنا 
دور مصر في دفع العمل العربي 

مسؤول أملاني: رفع احلظر عن ترحيل 
الالجئني ال يشمل جميع السوريني

وكاالت: قــال نائــب وزيــر الداخلية 
األملاني شتيفان ماير إن قرار رفع احلظر 
عن ترحيل ســوريني «ضــروري لتأمني 
املواطنــني األملــان»، لكنــه أوضح أنه ال 

يشمل جميع السوريني.
وطمأن ماير أن قرار رفع احلظر عن 
ترحيل السوريني لن يشمل «السوريني 
العاديني» ممن لم يرتكبوا جرائم، وأوضح 
أن املوضوع مقتصر فقط على مرتكبي 
اجلرائم، مؤكدا أن مرتكبي اجلرائم ليس 
لديهــم «حق البقاء فــي أملانيا»، ويجب 
ترحيلهم من البالد، بحسب ما نقله موقع 

«DW» األملاني.
وأوضــح أنه عندما يرتكب شــخص 
ما جرمية في أملانيا يحاكم ويوضع في 
السجن، مبينا أنه بعد فترة يجب ترحيل 

اجلناة مرتكبي اجلرائم «اخلطيرة».
وضرب ماير مثاال مبن قتل شخصا آخر 
في دريســدن بوالية في ساكسونيا، في 
أكتوبر املاضي، ليس لديه احلق القانوني 
في البقاء في أملانيا. إشارة الى قيام الجئ 
سوري بقتل سائحني أملانيني في دريسدن 
بسكني، ما أسفر عن وفاة أحدهما متأثرا 

بجراحه، فيما جنا اآلخر.
وألقي القبض على الالجئ السوري، 
وحتــدث االدعاء العام عن شــبهة حول 
وجود «دافع متطرف» وراء اجلرمية، رغم 
أن املشتبه به مصنف من قبل السلطات 
األمنيــة على أنه خطــر وكان موضوعا 

حتت الرقابة.
وكانت أملانيا قررت في شهر ديسمبر 

املاضــي رفــع احلظــر العام الــذي كان 
مفروضــا علــى ترحيل الســوريني من 
أملانيا إلى بالدهــم. وفي حوار حصري 
أجرته دويتشه فيله، اعتبر نائب وزير 
الداخلية وعضو البرملان عن حزب االحتاد 
املســيحي االجتماعي احملافظ، شتيفان 
ماير، القرار «ضروريا لتأمني سالمة من 

يعيشون في أملانيا».
وقــال مايــر إن «احلظر العــام على 
الترحيــل إلى ســورية أدى إلى احتمال 
قيام مجرمني ومتطرفني بارتكاب جرائم 
في أملانيا دون اخلوف من الترحيل إلى 
سورية». وأضاف أن كل من ارتكب جرائم 
ســتتم محاكمته وتطبيــق العقوبة في 
أملانيا. إال أن ما سيحدث بعد ذلك، وفقا 
ملاير، هو أن «يكون من املمكن على األقل 
ترحيل اجلناة احملتملني أو األشــخاص 

التي ارتكبوا جرائم خطيرة».
وقال نائب وزير الداخلية لـ DW إنه «ال 
ميكن أن يقبل األملان أن يكون ألشخاص 
ارتكبوا جرائم في غاية اخلطورة، احلق 
في البقاء في أملانيا كما يريدون»، مضيفا: 
«أن عليهم الرحيل عن بالدنا، ألن ليس 

لهم حق قانوني في البقاء».
وكانت ٤٨ منظمة ومؤسســة حقوقية 
ومدنية طالبت في بيان مشترك، احلكومات 
األوروبيــة، أبرزهــا احلكومتــان األملانية 
والدمناركية، بالتراجع عن كافة القرارات 
التي تخالف مبدأ عدم اإلعادة القسرية، والتي 
من شأنها إجبار الالجئني بشكل مباشر أو 

غير مباشر على العودة إلى سورية.

القوات املسلحة املصرية تنّفذ عمليات التطهير
مبواقف سيارات األجرة ومحطات املترو

القاهرة - خديجة حمودة

واصلــت اإلدارات التخصصية بالقوات 
املسلحة املصرية تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير 
الوقائي الالزم ملجمع مواقف السالم النموذجي، 
والذي يتردد عليه ما يقرب من ٣٠٠ ألف مواطن 
يوميا ويخدم التحرك بني محافظات شــمال 
الصعيد والوجــه البحري وضواحي محافظة 
القاهرة وما يتضمنه من سيارات وممرات داخلية 
وحوائط وأماكن انتظار الركاب. يأتي ذلك انطالقا 

من املسؤولية االجتماعية للقوات املسلحة، وفي 
إطار خطة معاونة أجهزة الدولة املختلفة ملجابهة 
خطر انتشار املوجة الثانية لڤيروس كورونا 
واتخاذ جميع اإلجراءات االستباقية التي تكفل 
وقاية أبناء الشعب املصري، كما مت تطهير وتعقيم 
محطتي مترو الهايكستب وعدلي منصور وما 
حتتويه من واجهات وأرصفة وشبابيك حجز 
التذاكر وحوائط وأماكن انتظار، مبا يضمن سالمة 
وأمان املواطنني املترددين، وكذا تطهير وتعقيم 
موقفي عبود واملظالت واملناطق احمليطة بهما.

قوات مدعومة باملروحيات الروسية 
تقوم بتمشيط طريق دير الزور - حمص

عواصم - وكاالت: أفاد املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان، بأن قوات مشتركة من 
«لواء القدس والفيلق اخلامس» املوالني 
لروســيا اضافــة إلــى ميليشــيا الدفاع 
الوطني، بدأت صباح أمس، بحملة أمنية 
جديــدة ضمن البادية الســورية، وذلك 
بهــدف تأمني طريق دير الزور – حمص 
بعد تصاعد نشاط تنظيم «داعش» هناك، 
وتنفيذه عدة كمائن تسببت مبقتل وجرح 
عشــرات اجلنود من اجليش الســوري 
واملســلحني املوالني. ووفقا ملصادر نقل 
عنها املرصد فإن عمليات التمشيط بدأت 
انطالقا من كباجب والشــوال غربي دير 
الزور وصوال إلى السخنة شرقي حمص، 
وسط مشاركة جوية من قبل مروحيات 

روسية بعمليات التمشيط.
وكان تنظيم «داعش» نفذ كمينا محكما 
فــي ٣٠ من الشــهر الفائت، اســتهدف ٣ 
حافالت مبيت تقل عناصر من املسلحني 
املوالــني للنظام و«الفرقــة الرابعة»، في 
بادية الشــوال على طريق حمص - دير 
الزور، ما أدى إلى مقتل ٣٩ عنصرا وإصابة 
آخريــن بجروح متفاوتة، بينما اســتهل 
التنظيــم العام اجلديــد بكمني آخر، عبر 
اســتهدافه حلافلة وســيارات وصهاريج 
وقــود على طريق دمشــق - الرقة قرب 
منطقــة وادي العزيب بريف حماة، األمر 
الــذي أدى إلى مقتل ١٢ من عناصر قوات 
النظام وامليليشيات املوالية لها، باإلضافة 

الستشهاد ٣ مدنيني بينهم طفلة.

بعد ارتفاع وتيرة «كمائن» تنظيم داعش

أوضح أنه يقتصر على مرتكبي اجلرائم اخلطيرة
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عبدالعزيز جاسم

شهدت تدريبات منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم أمس والتي جرت 
على ملعب ستاد جابر الدولي بقيادة 
املدرب اإلسباني اندريس كاراسكو 
مشاركة جميع الالعبني املوجودين 
بالقائمة في التدريبات اجلماعية بعد 
ان غاب عنهــا في اليوم األول كل 
من خالد إبراهيم وسلطان العنزي 
وطالل الفاضل إلراحتهم بعد املجهود 
الكبير الذي بذلوه في نهائي كأس 

ولي والعهد.
وتأتي تدريبات األزرق استعدادا 
ملواجهة املنتخب الفلسطيني الودية 
غدا، ضمن حتضيــرات منتخبنا 
لتصفيات كأس آسيا املشتركة املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ 
ونهائيات كأس آسيا في الصني ٢٠٢٣.
وكان االحتاد قــد حدد موعد 
البصرة ٢٤  إلــى  مغادرة األزرق 
اجلاري ملواجهــة العراق وديا في 
٢٧ منــه، فيما ســتكون املواجهة 

األخيرة املعلنة رســميا حتى اآلن 
أمام ســورية ٤ مارس املقبل ومن 
ثم يدخل املنتخب في معســكرين 
داخلي وخارجي استعداد للمواجهتني 
احلاســمتني فــي التصفيات أمام 
أســتراليا واألردن يومي ٢٥ و٣٠ 

مارس تواليا.
إلــى ذلــك، خــاض املنتخب 
الفلســطيني تدريبني بحضور ٢١ 
العبــا، األول على ســتاد عبداهللا 
اخلليفة بنــادي اليرموك، والثاني 
أمس على ستاد ثامر بنادي الساملية، 
على ان يكون التدريب األخير اليوم 

على ملعب املباراة ستاد جابر.
املؤمتر الصحافي

يعقد في الساعة ١٢ من ظهر اليوم 
مبقر احتاد الكرة املؤمتر الصحافي 
ملباراة األزرق وفلســطني الودية، 
وذلــك بحضور مدرب والعب من 
املنتخبني. ويسبق املؤمتر الصحافي 
االجتماع الفني للمباراة الذي سيعقد 

في الساعة ١١ صباحا.

الشباب يتغلب 
على اجلهراء وديًا

مبارك اخلالدي

متكن الشباب من التغلب على اجلهراء ٢-٠ في 
املباراة الودية التي جمعتهما على ستاد مبارك العيار 
مساء اخلميس املاضي في إطار استعدادات الفريقني 
خلوض االستحقاقات املقبلة، وسجل الهدفني اوسينو 

نداي وعبداهللا الباذر.
وجــاءت التجربة مفيدة للجانبــني، حيث منح 
املدربان الصربي مارجان والوطني ماهر الشمري 
الفرصة لالعبني إلثبات قدراتهم قبل انطالق املواجهات 
الرسمية، إذ من املقرر أن يلعب الشباب أمام النصر 
٢٢ اجلاري ضمن اجلولة األولى لدوري stc املمتاز، 
فيما سيلعب اجلهراء أمام برقان ٢١ منه ضمن دوري 

stc للدرجة األولى.

العربي تعادل مع الساملية وديًا.. 
والدباغ ُمقنع واحلربي شارك وسجل

مبارك اخلالدي

تعادل العربي مع مضيفه الساملية ٣-٣ في جتربة 
ودية قوية ومفيدة للفريقني في املباراة التي جمعتهما 
مســاء أول من امس في إطار اســتعدادات الفريقني 
خلوض اجلولة األولى من دوري stc املمتاز. سجل 
لألخضر عدي الدباغ هدفني وحســني احلربي، فيما 
ســجل للساملية دوغالس داســيلفا هدفني وباتريك 

فابيانو من ركلة جزاء.
وظهــر الالعب عــدي الدباغ بشــكل جيد وأظهر 
تفاهما جيدا مع الهادي السنوسي انعكس بصناعة 

السنوسي لهدفي الدباغ.
من جانبه، قال نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي 
العربي أحمد النجار لبرنامج «الديربي» إن املباراة 
كانت مفيدة للجانبني، وذلك الختبار قدرات الالعبني 

قبل انطالق بطولة الــدوري، وظهر عدي 
الدباغ بشكل مطمئن، واملباراة بشكلها العام 

مفيدة للجهاز الفني الختبار الالعبني الذين لم تسنح 
لهم فرصة املشاركة.

وأشار النجار إلى أن التعاقد مع الالعب السوري 
عالء الدين دالي يسير وفق ما هو متفق عليه 

بني إدارة الناديني العربي وتشرين السوري، 
اذ مــن املقرر وصول الالعب فــور االنتهاء 

من كل جوانب العقد، أما هنري سيدريك 
فننتظر إنهاء بعض اإلجراءات اإلدارية 

اخلاصة بسمة الدخول، ومن احملتمل 
وصولــه في أي وقــت، الفتا إلى أن 

إدارة النادي جتري مفاوضات مع 
محترف جديد سيتم اإلعالن عنه 

فور إمتام إجراءات التعاقد.

هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة القدم بنادي الفحيحيل 
على نظيره الســاحل ٢-١ في املباراة الودية التي 
جمعت الفريقني أول من أمس، ضمن حتضيراتهما 

النطالق دوري stc للدرجة املمتازة.
ويســعى اجلهازان الفني واإلداري للفحيحيل إلى عقد 
صفقــات محلية وخارجية لتعزيــز صفوف الفريق خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية، خاصة في خط املقدمة الذي يبدو 

بحاجة أكثر بعد مغادرة الغيني نابي سوما. 
ودفع اجلهاز الفني لـ «األشاوس» بقيادة املدرب الوطني 
ظاهر العدواني بعدد من الالعبني الذين لم يشــاركوا بعدد 
كاف من مباريات املوســم أو املصابــني في الفترة املاضية، 
للوقــوف علــى جاهزيتهم، فيما لم يشــارك احملترفون مع 

الفريق إلراحتهم.
وذكر العدواني في تصريح خاص لـ «األنباء» أن املباراة 
الودية جاءت بالنتائــج املرجوة، وان كافة األمور املتعلقة 
بالفريق تسير بنســق مرض ووفق اخلطة املعدة مسبقا، 
وجاءت فترة التوقف بعد كأس ولي العهد بإيجابيات عدة، 
الفتا إلى أن الفحيحيل يسعى إلى التعاقد مع العبني جيدين 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية، وهناك مفاوضات في أكثر من 
اجتاه، ولكن لم يبت بشكل نهائي في أي صفقة حتى اآلن.

الفحيحيل يهزم الساحل.. ويتفاوض مع محترفني

العدواني: استفدنا كثيراً من فترة التوقف

األزرق «كامل العدد» قبل مواجهة فلسطني

«األوملبي» ضيفًا على اليرموك اليوم
املعسكر اخلارجي قد يرحل من فبراير إلى مارس

مبارك اخلالدي

يلتقي منتخبنا األوملبي في السادســة من 
مساء اليوم فريق اليرموك في مباراة ودية في 
إطار برنامج اجلانبني خلوض االســتحقاقات 
املقبلــة. وكان «األزرق - االوملبــي» قد اطلق 

جتمعه القصير مساء اخلميس املاضي بقيادة 
املدرب االسباني كارلوس غونزاليس، حيث من 
املقرر أن يختتــم املنتخب جتمعه بعد مباراة 
اليوم. وفي الســياق ذاته، علمت «األنباء» أن 
معسكر األوملبي اخلارجي قد يواجه التأجيل 
إلى شــهر مــارس املقبــل عوضا عــن فبراير 

املقبــل في ظل عدم االســتقرار الــذي يواجهه 
«األزرق» من جانب الرزنامة اخلارجية بسبب 
تداعيات ڤيروس كورونا واالجراءات االحترازية 
املصاحبة له والتي تسببت في تأجيل وتعديل 
برنامــج املنتخب ألكثر من مرة انســجاما مع 

املتغيرات الدولية.

عبدالكرمي: املسالتي رحل عن «العنابي» 
عبدالعزيز جاسم

أكد مــدرب الفريق األول لكــرة القدم في 
النصر أحمد عبدالكرمي لـ «األنباء» أن املهاجم 
الليبي سالم املسالتي غادر إلى بالده وأنهى 
عقده مع الفريق بناء على رغبته بسبب ظروفه 
األسرية اخلاصة، مشيرا إلى أن رحيله جاء 
في وقــت صعب على الفريــق وفاجأنا بهذا 
التوقيت الضيق، ولكن علينا مراعاة وتقدير 

ظروفه ونتمنى له التوفيق.
وأوضح عبدالكرمي أن النادي يبحث عن 
البديل في الوقت احلالي لكن ظروف السفر 
وتأشــيرة الدخول واحلجر الصحي وإيجاد 
مهاجم مميــز في هذا التوقيــت الضيق أمر 

يصّعب من مهمتنا في الوقت احلالي.
وأشار عبدالكرمي إلى أن تدريبات الفريق 
مستمرة دون توقف، حيث خاض امس مباراة 
ودية مع الصليبخات استعدادا النطالق الدوري 
املمتاز والذي ســيواجه فــي افتتاحه فريق 
الشباب اجلمعة املقبل، مبينا أن معظم العبيه 

سالم املسالتي غادر الى بالده بناء على طلبه

إلغاء «آسيوية الصاالت» واحتفاظ الكويت بالتنظيم

يحيى حميدان

أرسل االحتاد اآلسيوي لكرة القدم كتابا 
أمــس إلى احتاد الكرة يفيــد بإلغاء بطولة 
كأس آسيا للصاالت ٢٠٢٠ املقرر إقامتها في 
الكويت بســبب الظــروف احلالية جلائحة 
كورونا مــع احتفاظ الكويت بحق تنظيمها 

في املوسم املقبل ٢٠٢٢.
وكان من املفترض أن تقام البطولة العام 
املاضي في تركمانستان والتي اعتذرت عن 

االستضافة ليتم نقلها إلى الكويت في أكتوبر 
٢٠٢٠ لكنها تأجلت الى ديسمبر ثم مارس املقبل 
حتى جاء قرار اإللغاء باألمس. وكان «أزرق 
الصاالت» يستعد للبطولة للمؤهلة لنهائيات 
كأس العالم من خالل التدريبات اليومية التي 
توقفت بسب انطالق الدوري لكنه وضع جدوال 
زمنيا وخطة إعداد في فبراير املقبل تتضمن 
مباريــات ودية ومعســكرا خارجيا لكن مع 
قرار اإللغاء ستتم إعادة ترتيب األوراق مرة 
أخرى حلني إصدار رزنامة آسيوية جديدة.

الكويت مع القادسية قمة في «الطائرة»

يعقوب العوضي

تســتضيف صالة مجمع الشــيخ ســعد 
العبداهللا مقر االحتاد الكويتي للكرة الطائرة 
في ضاحية صباح السالم مباراتني اليوم ضمن 
اجلولة الثامنة من الدوري املمتاز للكرة الطائرة، 
حيث يلتقي في الـ ٥:٠٠ اجلهراء بـ (٩ نقاط) 
مع كاظمة بـ (١٢ نقطة)، بينما يتواجه في الـ 
٧:٠٠ الكويــت بـ (١٣ نقطة) مع القادســية بـ 
(١٠ نقاط). وُتسلط األضواء على قمة الكويت 
والقادسية، حيث يطمح «األصفر» الى تعزيز 
حظوظــه للصعود الى املربع الذهبي خاصة 
بعد خسارته املفاجئة من اجلهراء في اجلولة 
السابقة ١-٣ حيث يعتمد مدربه رضا علي على 

كل من راشد عنبر، ناصر دشتي، عبدالوهاب 
اجليران، واحملتــرف البرازيلي داجاملا، وفي 
املقابل، يسعى الكويت بقيادة املدرب خالد بلعيد 
ومبا ميلكه من إمكانات لتحقيق نتيجة إيجابية 
وتعزيز صدارته معتمدا على كل من عبداهللا 
جاسم، عامر الســليم، عبدالرحمن العتيبي، 
بدر جوهر واحملترف البرازيلي ايفاندو. وفيما 
تتبلور مالمح املربع الذهبي للبطولة، يصارع 
اجلهراء للبقاء في دوري األضواء، ولن تكون 
مهمة مدربه صبري بن األزرق سهلة، حيث إن 
كاظمة من الفرق الثقيلة في البطولة ومدربه 
الكســندر ســنجيج لديه اخلبرة والعناصر 
الكافية حلصد نقطتي اللقاء ولكن ال شــيء 

مستحيال في الكرة.

اجلهراء في صراع البقاء أمام كاظمة

املصابني قد عادوا إلى التدريب بشكل طبيعي 
باســتثناء احلارس خليفة رحيــل واملدافع 
العاجي أدو روبن اللذين يحتاجان إلى فترة 
٥ أيام للعودة ونتمنى أن يكونا جاهزين في 

أولى مباريات الدوري.

جانب من تدريبات املنتخب األوملبي

عدي الدباغ سجل هدفني في أول ظهور له مع العربي 
(املركز اإلعالمي بالعربي)

ظاهر العدواني راض عن إعداد 
«األشاوس» في الدوري املمتاز 

(محمد هنداوي)

العبوا األزرق مستعدون ملواجهة فلسطني          (محمد هنداوي)



رياضـة
25االحد ١٧ يناير ٢٠٢١

stc حتتفل ببطل كأس ولي العهد
املتنوعة وخاصة تلك  الرياضية  األنشــطة 
املسابقات والرياضات، إميانا بدور الرياضة 
في تأسيس جيل من الشباب الرياضي والذي 
يتمتع بصحة جيدة، األمر الذي حترص عليه 

أيضا ضمن فرق العمل لديها.
واختتمت: «انطالقا من اســتراتيجيتنا 
للتحول الرقمي والتطور املستمر عبر تعزيز 
تكنولوجيا االتصاالت وشبكات اجليل اخلامس 
لتخدم أهداف الترفيه لدى األفراد، واالحتياجات 
التجارية لدى الشــركات، فإن stc حترص 
على دعم كل ما هو رائد ومتميز في مختلف 

القطاعات السيما القطاع الرياضي».
جديــر بالذكر أن stc تعــد من الالعبني 
املؤثرين في املشهد الرياضي احمللي، حيث 
تسعى دوما للمشاركة في مختلف الفعاليات 
الرياضية تشــجيعا منها لألفراد من جميع 
األعمار علــى اتباع أســلوب حياة صحي 
يســهم في احلفاظ على لياقتهــم البدنية، 
وذلك انسجاما مع استراتيجيتها املستدامة 
للمسؤولية املجتمعية التي تشتمل على دعم 
الوعي الصحي والترويج لألنشطة الرياضية 

التي تعزز اللياقة البدنية.

احمللية باعتبارها أحد األنشــطة الرياضية 
األكثر إقباال وشعبية في الكويت بل والعالم 
أجمع، األمر الذي يعزز دور الشركة املجتمعي 
وأسبقيتها في الوقوف إلى جانب الرياضة 
بشكل عام، وجميع محبي وعشاق املستديرة 

بشكل خاص.
وأكدت الشركة مواصلة دورها في دعم 

اخلتامية لهذا احلدث الرياضي الهام. وأشارت 
إلى أن دعم stc لفعاليات كرة القدم يأتي انطالقا 
من القيم األساسية التي تؤمن بها الشركة والتي 
تتمثل في دعم املنافسة الشريفة والتشجيع 
على الرياضة والتحلي بالروح الرياضية وقيم 

العمل اجلماعي في مختلف أوجه احلياة. 
وتفتخر stc بدورها في دعم كرة القدم 

الرســمي  الراعي   stc احتفلت شــركة
ألنشطة االحتاد الكويتي لكرة القدم ودوري 
الدرجة املمتازة، بنهائي بطولة كأس ســمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، من خالل 
حفل تكرمي شهد تتويج الكويت بطال للكأس 
بالفوز على القادسية ٢-١، حيث متت مراسم 
التتويج بحضور ممثل سمو ولي العهد، وزير 
اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري، وكل من م.مزيد بن ناصر احلربي 
الرئيس التنفيذي لشركة stc، والشيخ أحمد 
اليوسف رئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي 

لكرة القدم.
وأعربت شركة االتصاالت الكويتية stc في 
بيان لها عن سعادتها باملشاركة املتواصلة في 
دعم مسابقات احتاد كرة القدم، الفتة الى ان 
مسابقة كأس ولي العهد حتمل طابعا خاصا 
ومميزا، كما ثمنت الشركة املجهودات امللموسة 
التي قام بها االحتاد الكويتي لكرة القدم بقيادة 
رئيس االحتاد الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء 
االحتاد الكويتي لكرة القدم على مدار املوسم 
الرياضي احمللي من أجل تنظيم هذه البطولة، 
وعلى النجاح املتوقع الذي شــهدته الفعالية 

أكدت أن البطولة تنسجم مع قيم الشركة لدعم الوعي الصحي والرياضي والوالء لألندية الوطنية
العبو الكويت والقادسية قبل انطالق املباراة حديث يجمع بني الشيخ فهد الناصر وم.مزيد احلربيم.مزيد احلربي مع الوزير عبدالرحمن املطيري والشيخ أحمد اليوسف

م.مزيد احلربي يسلم درع stc للوزير عبدالرحمن املطيري بحضور الشيخ أحمد اليوسف وحمود فليطح

ج ببطولة اإلسكواش املفتوحة املزين يتوَّ

توج العب نادي الكويت عبداهللا املزين 
بطــال لبطولــة الكويــت الـــ ١٣ املفتوحة 
لالسكواش «عمومي» بعد تغلبه على العب 
اليرموك علي الرامزي ٣-٠، وجاء في املركز 
الثالث الالعبان عمار التميمي (اليرموك) 
ومحمد التركي (العربي)، وجرت املباريات 
على مالعب مجمع الشــيخ سالم الصباح 

الدولي مبقر االحتاد في جنوب السرة. 
وفي بطولة حتت ١٩ سنة، اكتسح العبو 
القرين املراكز الثالثة األولى وجاء املصنف 
األول بــدر املغربي باملركــز األول بتغلبه 
فــي النهائي على زميله ســيف وائل ٣-٠ 
ليكتفي وائل بالوصافة وتشــارك باملركز 
الثالث محمد عبداجلادر (القرين) وحسني 

الزعتري (اليرموك).
وبهــذه النتائج، جاء القرين في املركز 
األول بإجمالــي النقــاط، محققــا ٣ نقاط 
بــكأس التفــوق العــام، واليرمــوك ثانيا 

محققــا نقطتــني، فيما جــاء العربي ثالثا 
بنقطة واحدة.

وعقب اللقاء اخلتامي، قام أمني الصندوق 
املساعد مبارك البذالي وعضو مجلس اإلدارة 
وليد املزيدي وعضو جلنة املنتخبات عبداهللا 
السبيعي بتقدمي الكؤوس ألصحاب املراكز 
األولى بالفئتني العمومي وحتت ١٩ سنة.

مــن جانب آخر، تنطلق اليوم البطولة 
الفردية األولى للسيدات مبشاركة ٣٢ العبة 
وتستمر ٤ أيام، حيث تقام املباراة النهائية 
األربعاء املقبل على مالعب مجمع الشــيخ 
سالم الصباح، وقد أجريت قرعة البطولة 
الثالثــاء املاضي بحضــور رئيس اللجنة 
النسائية نائب رئيس االحتاد حامد العمران 
ونائبة رئيس اللجنة د.ســلوى العازمي 
اللجنــة د.معصومــة الكاظمي  وأعضــاء 
ود.أحالم الدرويش ود.لينا العجمي وعضو 

جلنة املسابقات عبدالهادي العريان.

البطولة الفردية األولى للسيدات تنطلق اليوم

جانب من تكرمي الفائزين

علي اخلرافي بطًال لـ «فروسية السكب»

ُتــوج فارس نادي الكويت للفروســية 
علي اخلرافي بلقب النسخة الرابعة لبطولة 
«الســكب» لقفــز احلواجــز التــي أقيمت 
منافســاتها على مضمــار نادي املســيلة 
مبشــاركة كبيرة من فرســان وفارســات 

األندية احمللية.
ومتكن اخلرافي من حتقيق املركز األول 
على ارتفاع ١٣٥-١٤٠ سم، في زمن ٣٩٫٢٢ 
ثانية محققا أسرع األزمنة من دون أخطاء 
في جولة «متايز»، تاله راكان احلســاوي 
وأنطونيو مــوروزو وأحمد العناز وأبرار 

املسلم وغازي اجلريوي.
وعلى ارتفاع ١٢٥-١٣٠ سم، جاء الفارس 
أحمد العناز أوال متقدما على كل من بافيل 

فورونكو وحمد الهاجري ولولو العيسى 
وشاكر الكاظمي وأبرار املسلم.

وفاز الفارس أنطونيو موروزو باملركزين 
األول والرابــع على ارتفاع ١١٥-١٢٠ ســم، 
تــاله نيــك تشــانينج وبــدره العوضــي 
وبافيلفورونكو وفواز السبيعي، فيما حقق 
الفارس مشاري الشطي املركز األول على 

ارتفاع ١٠٥-١١٠ سم.
وفي الفئة املبتدئة على ارتفاع ٧٠ و٩٠ 
سم مبشــاركة العديد من الفرسان، جنح 
العديد منهم في تخطي احلواجز من دون 
أخطاء، وقام بتتويج الفائزين رئيس نادي 
«السكب» لرياضات الفروسية محمد امليلم 

ورئيس نادي املسيلة بدر امليلم.

بدر ومحمد امليلم يتوجان فرسان اجلائزة الكبرى

اليوسف: قطر ُأّم العواصم للبطوالت العاملية الكبرى
ومن املقرر أن تسحب في العاصمة 
املاليزية (كواالملبور) قرعة النســخة 
اجلديدة لدوري األبطال، يوم ٢٧ يناير 

اجلاري.
مــن ناحيــة أخرى، تأهــل الدحيل 
القطري إلى الدور ربع النهائي لبطولة 
كأس العالم لألندية التي تســتضيفها 
الدوحــة للعــام الثاني علــى التوالي 
خالل الفترة من ١ إلى ١١ فبراير املقبل، 
وذلك بعد إعالن نادي أوكالند ســيتي 
النيوزيلندي انسحابه من خوض اللقاء 
االفتتاحــي للبطولة، وبذلــك تنطلق 

البطولة في ٤ فبراير املقبل.
لكــرة  الدولــي  االحتــاد  وكان 
القــدم (فيفا) أعلن انســحاب الفريق 
النيوزيلندي، بسبب اإلجراءات الصحية 
اجلديدة املتخذة في بالده حيال ڤيروس 

كورونا املستجد.
بايــرن ميونيــخ وكذلــك  ويبــدأ 
بطل أميركا اجلنوبية مشــوارهما في 
مونديال األندية اعتبارا من الدور قبل 
النهائي، وسيتم سحب قرعة البطولة 
في زيوريخ السويســرية ١٩ اجلاري 
وفي ضوء القرعة ستتحدد مواجهات 
الدور الثاني من البطولة. وســيكون 
األهلي بطل أفريقيا في انتظار القرعة 
ملعرفة الفريق الذي سيواجه في دور 

ربع النهائي.

الــى ذلــك، كشــف األمــني العام 
لالحتاد القطري لكرة القدم منصور 
األنصــاري لـ «األنبــاء» عن وصول 
خطاب رســمي من االحتاد اآلسيوي 
لكــرة القدم يؤكد انطالق منافســات 
دور املجموعات لبطولة دوري أبطال 
آسيا لكرة القدم ٢٠٢١ ملنطقة «غرب 
آسيا»، بنظام «البطولة املجمعة» خالل 
الفتــرة من ١٤ إلــى ٣٠ أبريل املقبل، 
فيما ستكون مباريات الدور التمهيدي 

٧ أبريل بنظام املباراة الواحدة.

وأشــار الى فوز قطــر بتنظيم 
االلعاب اآلســيوية ٢١ لعــام ٢٠٣٠ 
وهي احد اكبر التجمعات الرياضية 
العاملية التي تنظمها للمرة الثانية 
بعــد عام ٢٠٠٦ ناهيك عن بطوالت 
العالــم في العاب القوى وكرة اليد 
واجلمباز وااللعاب االخرى، مؤكدا أن 
امكانيات الكويت واالحتاد الكويتي 
لكرة القدم متاحة لالحتاد القطري 
من اجل جناح مونديال كأس العالم 

التي تستضيفها قطر عام ٢٠٢٢.

الدوحة - فريد عبدالباقي

أطلق رئيــس االحتــاد الكويتي 
لكرة القدم الشــيخ أحمد اليوســف 
لقب أم العواصم للبطوالت الرياضية 
الدولية الكبرى على دولة قطر التي 
تستضيف مونديال كأس العالم لكرة 

القدم في ٢٠٢٢.
وقال اليوســف ان قطر تستحق 
باقتــدار هــذا اللقــب وأن تتصــدر 
قائمــة التصنيف العاملي في تنظيم 
وإدارة البطوالت الرياضية الكبرى 
باحترافية عالية وإمكانيات عمالقة 
حيث اصبحت تغرد خارج الســرب 
العربي والدولي باستضافة الدورات 

الرياضية العاملية.
وأضاف في تصريح خاص ملنصة 
«نبــض املونديال قطــر ٢٠٢٢» ان 
قطر حققت قفزات متالحقة في زمن 
االلفية اجلديدة وجنحت بامتياز في 
تنظيم بطوالت العالم في مختلف 
األلعاب الرياضية الفردية واجلماعية 
على حد سواء، موضحا أن امللفات 
الرياضية  القيــادة  التــي تقدمهــا 
القطرية الستضافة البطوالت تفرض 
نفسها على اي ملفات اخرى وحتظى 
مبوافقــة وتأييد دولي واســع من 

اآلخرين.

الدحيل يتأهل إلى ربع نهائي «مونديال األندية» والقرعة ١٩ يناير.. و«أبطال آسيا» ينطلق ١٤ أبريل بنظام «التجمع» 

الشيخ أحمد اليوسف مع الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني

املخلد بطًال لفردي البحر 
وجنم لألرجوميتر في اجلولة 

األولى للنادي البحري للكاياك

نظمت جلنة الشــراع والتجديــف والكاياك في النادي 
البحري الرياضي الكويتي، اجلولة األولى من جوالت بطولة 
النادي البحري للكاياك للموسم احلالي ٢١/٢٠، مبشاركة ما 
ال يقل عن ١٥ العبا والعبة، وبإشراف رئيس اللجنة أحمد 
عبداهللا الفيلكاوي واملدرب الوطني محمد جاسم العوضي.

وجاءت نتائج البطولة بفوز عبدالعزيز املخلد في املركز 
األول لفئة سباق الفردي بالبحر، وجاء ثانيا عبدالرحمن جنم، 
وثالثــا عبداللطيف مال اهللا، وحقق عبدالرحمن جنم املركز 
األول في سباق األرجوميتر، وجاء ثانيا عبد اللطيف مال اهللا، 
وثالثا محمد دشتي، فيما كان لالعبة فاتنة سويدان حضورها 
املميز ومن خالل حتقيقها رقما قياسيا على مستوى النساء.
ومن جانبه أشار رئيس اللجنة أحمد الفيلكاوي إلى أن 
اجلولة تأتي في إطار رفع مستوى القدرات الفنية واللياقة 
البدنية لالعبي والعبات للكاياك، واالستعداد بقوة لتأهيل 
املنتخب الوطني للمشــاركة واملنافسة في البطولة العربية 

للكاياك والتي ستستضيفها الكويت في مارس املقبل.

املخلد يتسلم الكأس من الفيلكاوي

النادي الكويتي للسيارات يحقق نتائج 
متقدمة ببطولة البحرين لسباقات السرعة

جنح النادي الكويتي الرياضي للسيارات 
والدراجات اآللية أمس، في حتقيق نتائج 
متقدمة باجلولة األولى في بطولة البحرين 

لسباقات السرعة (الدراغ).
وتأهل املتســابق عبدالرحمن بوعلوا 
لألدوار النهائية بفئة كمبتشــن ٤٫٥ فيما 
تأهل املتســابق مشعل بدر لدور الثمانية 
بعد حصوله على املركز الثاني بفئة اوت 

لو ٦ سلندرات.
وحقق املتسابق بدر املركز السادس في 
الترتيــب بعد خروجه من دور الـ ٨، فيما 
حصل املتسابقان عبدالعزيز القطان وبدر 
الصالح على املركزين الرابع والثامن على 

الترتيب بفئة االندكس ٩.
من جانبه، أعرب رئيس النادي الكويتي 

الرياضي للسيارات والدراجات اآللية الشيخ 
أحمد داود الصباح في تصريح لـ «كونا»، 
عن شكره وتقديره جلهود الهيئة العامة 
للشباب في دعم الرياضة والفرق الكويتية، 
كما أعرب عن سعادته بهذه النتيجة التي 
حققها الالعبون باسم الكويت خالل بطولة 

البحرين.
وأكد أن عــودة البطوالت بعد التوقف 
بسبب جائحة كورونا املستجد (كوفيد- 
١٩) سيكون لها أثر إيجابي في املنافسات 

املقبلة.
وشــارك النادي الكويتــي في اجلولة 
األولى من بطولة مملكة البحرين لسباقات 
الســرعة (الــدراغ) بعد اســتكمال جميع 
اإلجراءات الصحية وإمتام الفحص الطبي.
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بايرن لتصحيح األوضاع بالدوري 
بعد اخلروج املفاجئ من الكأس

إصابة بوكيتينو بـ  «كورونا»

.. وموناكو ُيعمق جراح مونبلييه

يســعى حامل اللقب بايرن ميونيخ إلــى تخطي فرايبوغ 
وتصحيح أوضاعه في املرحلة السادسة عشرة من البوندسليغا.

وبعد خروجه من كأس أملانيا، يحتاج بايرن ميونيخ إلى فوز 
يعيد املعنويات إلى العبيه، خصوصا أنه خسر أيضا في آخر 
مباراة له في الدوري أمام بوروسيا مونشنغالدباخ. لكن وقف 
مسلسل املباريات املتتالية للنادي الباڤاري من دون هزمية عند 
٢٠ ضمن جميع املسابقات وخروجه املفاجئ من الكأس على يد 
هولشتاين كيل بركالت الترجيح، يضعانه أمام امتحان فرايبورغ 
ثامــن الترتيب، للحفاظ على صدارته ورفع عدد نقاطه الـ ٣٣. 
وبدأ باير ليڤـــركوزن فترة حاسمة من موسمه بسقوط قاتل 

أمام ضيفه القوي أونيون برلني ٠-١ في افتتاح املرحلة.

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي عن إصابة مدربه 
اجلديد األرجنتيني ماوريسيو بڤيروس كورونا املستجد. وأشار 
نادي العاصمة الفرنسية في حسابه على «تويتر» الى أن املدرب 
الذي تسلم منصبه مطلع يناير احلالي «سيحترم احلجر الصحي» 
وأضاف «خضع بوكيتينو لفحص للكشف عن كوفيد-١٩ فجاءت 
نتيجته إيجابية. سيخضع للبروتوكول الصحي املعتمد». ويعاني 
ثالثة العبني حاليا من ڤيروس كورونا املستجد ضمن تشكيلة 
باريس سان جرمان وهم البرازيلي رافينيا، االملاني ثيلو كيهلر 
والشاب كولني داغبا وسيغيبون أيضا عن املباراة ضد اجنيه.

عمــق موناكو جراح مضيفه مونبلييه بالفوز عليه ٣-٢ في 
افتتاح املرحلة العشــرين من بطولة فرنسا لكرة القدم. ورفع 
موناكــو رصيده الى ٣٤ نقطة وارتقى الى املركز الرابع مؤقتا، 
في حني يحتل مونبلييه املركز الثامن مع ٢٨ نقطة. واستمرت 
سلسلة مونبلييه السلبية ألنه لم يفز في مبارياته الست األخيرة.

يخوض مان يونايتد اختبارا جديا في ســعيه إلى 
اســتعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ ثمانية أعوام 
وحتديدا موسم ٢٠١٢-٢٠١٣ بقيادة مدربه األسطوري 
السير اليكس فيرغوسون، وذلك عندما يحل ضيفا على 
غرميه التقليدي ليفربول بطل املوسم املاضي في قمة 
املرحلة التاسعة عشرة من الدوري اإلجنليزي في كرة 
القدم. وفض مان يونايتد شراكة الصدارة مع ليفربول 
الثالثاء املاضــي وابتعد عنه بفارق ثالث نقاط عندما 
تغلب على مضيفه بيرنلي ١-٠ في مباراة مؤجلة من 
املرحلة األولى محققا فوزه التاســع في مبارياته الـ١١ 
األخيــرة التي لم يذق فيها طعم اخلســارة بعد بداية 
كارثية هي األســوأ له منذ ٤٨ عاما خسر خاللها ثالث 
مــرات جميعها على أرضه في مبارياته الســت األولى 
التي حقق فيها فوزين فقط، وكانت إحداهما مذلة أمام 
توتنهام ١-٦، رافقها اخلروج الصادم من دور املجموعات 
ملســابقة دوري أبطــال أوروبا. وســيكون الفوز على 
ليفربول للمرة االولى منذ عام ٢٠١٨ وحتديدا العاشــر 
من مارس على ملعب «أولدترافورد» عندما تغلب عليه 
بهدفني لهدافه ماركوس راشفورد مقابل هدف بالنيران 
الصديقة سجله املدافع العاجي إريك بايي باخلطأ في 
مرماه، هــو الطريقة املثلى ليثبــت أن العودة القوية 
للشياطني احلمر. وفشــل مان يونايتد في الفوز على 
ليفربول في املباريات ٥ األخيرة بينهما حيث خسر ٣ 
مرات آخرها قبل نحــو عام تقريبا على ملعب أنفيلد 
وحتديدا في ١٩ يناير املاضي بهدفني للهولندي فيرجيل 

فان دايك الغائب االبرز عن تشكيلة «الريدز» هذا 
املوسم بسبب اإلصابة، واملصري محمد صالح.
وميني ليفربول النفس بوقف انتفاضة 

غرميــه التقليــدي واســتعادة ســكة 
االنتصــارات والصــدارة لإلبقاء على 
حظوظه في الدفاع عــن اللقب الذي 
تــوج به العام املاضــي للمرة االولى 
منــذ ٣٠ عاما. ويتربص مان ســيتي 

الثالث وبطل املوسمني قبل املاضي بجاره 
يونايتد وليفربول لتأكيد صحوته عندما 

يستضيف كريستال باالس أيضا سعيا 
الى فــوزه اخلامس على التوالي. ويتخلف 

سيتي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأربع 
نقاط عن يونايتد مع مباراة مؤجلة. وعانى سيتي 

في الفترة األخيرة من غياب عدد من العبيه 
بسبب اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد. 

كما يلتقي توتنهام مع شيفيلد يونايتد.
الى ذلك، انتزع وســت بروميتش 
فوزا صعبا من مضيفه ولڤرهامبتون 
٣-٢ ســجلها ماثيو بيريرا (هدفني) 
في الدقيقتني ٨ و٥٦ من ركلتي جزاء 
وســيمي أجاي في الدقيقة ٥٢، فيما 
ســجل هدفي ولڤرهامبتــون فابيو 
ســيلفا وويلي بولي فــي الدقيقتني 

٣٨ و٤٣.

«الشياطني» و«الريدز».. 
قمة تعود للواجهة من جديد

فيرغيسون: مرتاح العتزالي 
قبل «ظاهرة» ليڤربول

أوزيل يقترب من فنربخشةروني يعتزل.. ويتفرغ لتدريب دربي كاونتي

عبر املدرب األسطوري ملان يونايتد السير أليكس فيرغيسون 
عن ارتياحــه العتزاله قبل وصول الغــرمي ليڤربول إلى قمة 
«البرميييرليغ». ورغم تربع يونايتد على الصدارة راهنا بفارق 
٣ نقاط عن ليڤربول قبل مواجهتهما اليوم، إال أن فيرغيسون 

يرى صعوبة في إيقاف مسيرة رجال كلوب.
قال: «هما أجنح فريقني في بريطانيا، إذا أضفتم كل ألقابهما. 
يونايتد ضد ليڤربول هي مباراة املوسم، أجنح فريقني في البالد».

وتابع: «أشــكر اهللا على اعتزالي، ألن ليڤربول كان ظاهرة 
في آخر موسمني». وأضاف السير أليكس: «كنا جاهزين لتقدمي 
عرض جلوردان هندرسون عندما كان في سندرالند. حتدثت 

إلى ستيف بروس وأحب هذا الشاب».

أنهى جنم مان يونايتد ومنتخب اجنلترا الســابق واين 
روني مسيرة مظفرة في املالعب ليتفرغ لتدريب نادي دربي 

كاونتي من الدرجة األولى االجنليزية.
وأكد دربي كاونتي أن روني (٣٥ عاما) وافق 
على عقد رسمي لإلشراف على الفريق حتى 
عام ٢٠٢٣ بعد أن شــغل مهمة املدرب املؤقت 

بعد إقالة الهولندي فيليب كوكو في نوفمبر املاضي أشــرف 
خالل هذه الفترة على تســع مباريات ففاز في ٣ وتعادل في 

أربع وخسر اثنتني.
وقال روني «فخر كبير لي أن أحذو حذو مدربني كبار أمثال 
براين كالف، جيم سميث، فرانك المبارد وفيليب كوكو في 

تدريب دربي كاونتي».

اقترب جنم كرة القدم األملاني مســعود أوزيل من الرحيل 
عن صفوف أرسنال إلى فنربخشة التركي، حسبما أكد تقرير 
إخباري. وأوضح موقع «ذي أتلتيك» أن أوزيل (٣٢عاما) وأرسنال 
توصال التفاق مبدئي بشأن فسخ العقد بينهما. وأشار التقرير 
إلى أن أوزيل سيسافر إلى اسطنبول هذا األسبوع إلمتام التعاقد 

مع فنربخشة والذي مت االتفاق عليه بشكل مبدئي.

«البرسا» وبلباو.. من يكون «السوبر» الليلة؟
ستكون الفرصة متاحة 
للهولندي رونالد كومان أن 
يحرز أول ألقابه كمدرب مع 
برشلونة اإلسباني املتعطش، 
عندما يخوض نهائي كأس 
السوبر ضد أتلتيك بلباو في 
اشبيلية، فيما يحوم الشك حول 

مشاركة جنمه األرجنتيني ليونيل ميسي.
وفيما يحلق أتلتيكو مدريد في صدارة الدوري، 
جنح برشلونة في تصحيح بدايته السيئة، فلم 
يخسر في آخر ٩ مباريات، ويأمل في إحراز لقبه 
األول منذ أبريل ٢٠١٩. وسيكون اللقاء الثاني بني 
برشــلونة وبلباو في ١٠ أيام، بعد عودة األول 
فائزا من إقليم الباسك ٣-٢ بثنائية لنجمه ميسي.

ويحوم الشك حول مشاركة ميسي، وهذه السنة 
الثانية تواليا تقام املسابقة مبشاركة ٤ أندية، وكان من 
املقرر أن تقام في السعودية، لكن القيمني عليها قرروا 
إبقاءها هذا املوسم في إسبانيا بسبب تداعيات ڤيروس 
كورونا املستجد. وبلغ برشلونة املشارك بصفته وصيفا 
للدوري املاضي، النهائي بفوزه على ريال سوسييداد 
٣-٢ بركالت الترجيح بعد تعادلهما ١-١، فيما حقق بلباو، 
احد طرفي املباراة النهائية للكأس، مفاجأة بتغلبه على 

ريال مدريد حامل لقب الدوري بثنائية راؤول غارسيا. 
ويشرف على بلباو املدرب اجلديد مارسيلينو القادم 
في ٣ اجلاري، وساهم في إيصال فريقه الذي يحتل 
املركز الثاني عشــر في الدوري الى املباراة النهائية. 
وكان مارســيلينو واجه برشلونة في نهائي الكأس 
املاضية عندما كان مدربا لڤالنسيا وجنح في إسقاطه 

٢-١ في ٢٥ مايو ٢٠١٩.
تأجيل انتخاب رئيس برشلونة

أعلن برشلونة ثالث الدوري اإلسباني لكرة القدم 
تأجيل االنتخابات الرئاســية للنادي بسبب ارتفاع 
حاالت اإلصابة بڤيروس كورونا املســتجد وفرض 
قيود مشــددة في كاتالونيا. وكان من املقرر إجراء 

االنتخابات في ٢٤ اجلاري.

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا ـ املرحلة الـ ١٩

٥beIN SPORTS HD١شيفيلد ـ توتنهام
٧:٣٠beIN SPORTS HD١ليڤربول ـ مان يونايتد

١٠:١٥beIN SPORTS HD٢مان سيتي ـ كريستال باالس
إيطاليا ـ املرحلة الـ ١٨

٢:٣٠beIN SPORTS HD٤نابولي ـ ڤيورنتينا
٥beIN SPORTS HD٥كروتوني ـ بينفنتو

٥beIN SPORTS HD٤ساسولو ـ بارما
٨beIN SPORTS HD٤أتاالنتا ـ جنوى

١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤انترميالن ـ يوڤنتوس
أملانيا ـ املرحلة الـ ١٦

٥:٣٠بايرن ميونيخ ـ فرايبورغ
٨آينتراخت فرانكفورت ـ شالكه

فرنسا ـ املرحلة الـ ٢٠
٣beIN SPORTS HD٦بريست ـ رين

٥beIN SPORTS HD١٠لوريان ـ ديغون
٥beIN SPORTS HD٦نانت ـ النس
٥beIN SPORTS HD٨نيس ـ بوردو

٥beIN SPORTS HD٩ستراسبورغ ـ سانت ايتيان
٧beIN SPORTS HD٦ليل ـ رميس
١١beIN SPORTS HD٦ليون ـ ميتز

11:00
أتلتيك بلباو   ١ KSA SPORTSبرشلونة

يوڤنتوس وإنتر.. مواجهة من العيار الثقيل
يريد يوڤنتوس تأكيد تفوقه على انتر في السنوات اخلمس 
األخيرة خالل املواجهة القوية التي ســيكون مســرحها ملعب 
«جوزيبي مياتسا» في ميالنو اليوم، ضمن املرحلة الثامنة عشرة 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم. ذلك ألن يوڤنتوس حامل اللقب 
لم يخســر في مبارياته السبع األخيرة ضد منافسه، حيث فاز 
خمس مرات وتعــادل مرتني منذ عام ٢٠١٦. ويدخل يوڤنتوس 
املباراة على وقع حتقيقه الفوز في مبارياته الثالث األخيرة من 
الدوري بينهــا انتصار الفت على ميالن املتصدر ٣-١ في عقر 
دار األخير، ملحقا به اخلسارة األولى له هذا املوسم. في املقابل، 
لم يفز انتر في آخر مباراتني له حيث خسر أمام سمبدوريا ١-٢ 

وتعادل مع روما ٢-٢ وذلك بعد أن حقق ثمانية انتصارات تواليا. 
ويحتل انتر املركز الثاني حاليا مع ٣٧ نقطة، ويوڤنتوس املركز 

الرابع مع ٣٣ نقطة ومباراة مؤجلة.
التسيو يصفع روما بالثالثة 

ووجه التسيو ضربة قاسية لطموح جاره اللدود روما باملنافسة 
على الزعامة وحرمه من الوصافة ولو مؤقتا، وذلك بعدما حسم 
دربي العاصمة الرقم ١٥٣ واألول في التاريخ بغياب اجلمهور نتيجة 
تداعيات ڤيروس كورونا املستجد، باكتساحه ٣-٠ بفضل ثنائية 

لإلسباني لويس ألبرتو وتشيرو أميوبيلي في افتتاح املرحلة.

فان دايك الغائب االبرز عن تشكيلة «الريدز» هذا 
املوسم بسبب اإلصابة، واملصري محمد صالح.
وميني ليفربول النفس بوقف انتفاضة 

غرميــه التقليــدي واســتعادة ســكة 
االنتصــارات والصــدارة لإلبقاء على 
حظوظه في الدفاع عــن اللقب الذي 
تــوج به العام املاضــي للمرة االولى 
 عاما. ويتربص مان ســيتي 

الثالث وبطل املوسمني قبل املاضي بجاره 
يونايتد وليفربول لتأكيد صحوته عندما 

يستضيف كريستال باالس أيضا سعيا 
الى فــوزه اخلامس على التوالي. ويتخلف 

سيتي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأربع 
نقاط عن يونايتد مع مباراة مؤجلة. وعانى سيتي 

في الفترة األخيرة من غياب عدد من العبيه 
بسبب اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد. 

في الفترة األخيرة من غياب عدد من العبيه 
بسبب اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد. 

في الفترة األخيرة من غياب عدد من العبيه 

كما يلتقي توتنهام مع شيفيلد يونايتد.
الى ذلك، انتزع وســت بروميتش 
فوزا صعبا من مضيفه ولڤرهامبتون 
الى ذلك، انتزع وســت بروميتش 
فوزا صعبا من مضيفه ولڤرهامبتون 
الى ذلك، انتزع وســت بروميتش 

 ســجلها ماثيو بيريرا (هدفني) 
 من ركلتي جزاء 
، فيما 
ســجل هدفي ولڤرهامبتــون فابيو 
ســيلفا وويلي بولي فــي الدقيقتني 

فان دايك الغائب االبرز عن تشكيلة «الريدز» هذا 
املوسم بسبب اإلصابة، واملصري محمد صالح.
وميني ليفربول النفس بوقف انتفاضة 

غرميــه التقليــدي واســتعادة ســكة 

الثالث وبطل املوسمني قبل املاضي بجاره 
يونايتد وليفربول لتأكيد صحوته عندما 

يستضيف كريستال باالس أيضا سعيا 
الى فــوزه اخلامس على التوالي. ويتخلف 

سيتي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأربع 
نقاط عن يونايتد مع مباراة مؤجلة. وعانى سيتي 

في الفترة األخيرة من غياب عدد من العبيه 
بسبب اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد. 

في الفترة األخيرة من غياب عدد من العبيه 
بسبب اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد. 

في الفترة األخيرة من غياب عدد من العبيه 



األمنية
27االحد ١٧ يناير ٢٠٢١

«الداخلية»: ال احتياطيني لـ٣٢٠ خريجًا ُقبلوا بنظام القرعة كضباط
عبداهللا قنيص 

تنفيذا لتوجيهات وتعليمات 
وزيــر الداخلية الشــيخ ثامر 
العلي وبحضور وكيل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام 
مت إجراء، وفي سابقة تاريخية، 
أول قرعــة للقبول بأكادميية 
سعد العبداهللا للعلوم األمنية 
لضباط االختصــاص من ٤٢ 
تخصصا مت اإلعالن عن حاجة 
الوزارة إليهــا، وصباح أمس 
وبحضور وسائل إعالم وأعداد 
من املتقدمني مت إجراء القرعة 
من بني ١١٨١ جامعيا واستقرت 
القرعة على قبول ٣٢٠ خريجا 
لاللتحــاق بعد إمتام الفحص 
الطبــي كضبــاط اختصاص 

برتبة مالزم أول.
وفي تصريح للصحافيني 
علــى هامش إجــراء القرعة 
للمتقدمني لدورة الضباط ٣٠ 
حلملة الشهادات اجلامعية، 
قال مدير عام أكادميية سعد 
العبــداهللا للعلــوم األمنية 
اللــواء ناصر بورســلي انه 
مت قبــول ٣٢٠ طالب ضابط 
اختصــاص مــن اخلريجني 
بعدما أجريت لهم القرعة امس 
على ان يلتحقوا باألكادميية 
في شــهر مارس املقبل، وان 
تكــون دراســتهم لفصلــني 
دراســيني يحصلون بعدها 
علــى رتبــة مــالزم وبعدها 
بعام تتم ترقيتهم إلى رتبة 

مالزم اول.
وكشف عن «ان اي طالب 

املتقدم الذي يتجاوز الشروط 
الطبية هو من سيتم قبوله 
بشكل نهائي، مشيرا إلى ان 
اي طالب لم يتم اســتدعاؤه 
للقرعة مشمول ضمن الذين 
استبعدوا وعددهم ٧٢ سواء 
كان بســبب موانع أمنية او 

عدم اجتياز النسبة.
وأشار بورســلي إلى ان 
التخصصــات التــي أعلنت 
عنهــا وزارة الداخلية بلغت 
نحو ٤٢ تخصصا من ضمنها 
التخصصات العلمية وعددها 

بإجــراءات مماثلــة لقبــول 
طلبة الضباط االختصاص، 
موضحــا ان التنســيق جار 
مع القيادة العليا في وزارة 
الداخلية لتحديد العدد الذي 

سيتم قبوله.
وحــول موعــد تخــرج 
طلبــة ســنة رابعــة مــن 
الطلبة الضباط في أكادميية 
سعد العبداهللا، قال اللواء 
بورسلي:  ننتظر تعليمات 
الديوان األميري الذي يحدد 
املوعد واإلجراءات املترتبة 

على آلية التخريج.
وقــال اللــواء بورســلي 
النــادرة  ان التخصصــات 
التــي تقــدم لهــا الطلبة في 
مجاالت الكيمياء واحلاسب 
اآللي واإللكترونيات وهناك 
تخصصــات نــادرة كاألمن 
الســيبراني وهــو مطلوب 
والبد ان ينخرط الشباب بهذا 
التخصص بعد حصولهم على 
شهادة الثانوية العامة حتى 
يكونــوا رافدا لدعم العملية 

األمنية.

١٢ تخصصا تقدم لها الطلبة 
و١٠ تخصصات أدبية وهناك 
تخصصات لم يتقدم لها أحد.
اللواء بورســلي  ولفــت 
الــى ان عمليــة تســجيل 
قبــول الطلبــة الضباط من 
الثانويــة  حملــة شــهادات 
الزالت جاريــة على ان تتم 
إجراءات املقابالت في شــهر 
مــارس ومــن ثم ســتجرى 
لهم القرعــة بعد عيد الفطر 
مباشــرة وســتكون القرعة 
أكادميية سعدالعبداهللا  في 

أجرت القرعة بحضور الشيخ ثامر العلي والفريق عصام النهام وقيادات «األكادميية»

(أحمد علي) .. والفريق عصام النهام يكشف عن اسم أحد اخلريجني 

وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي يعلن اسم أحد الفائزين بالقرعة وزير الداخلية ووكيل الوزارة وقيادات أمنية قبل إجراء قرعة القبول

اجتاز القرعة ســيتم إجراء 
الفحــص الطبي له وإذا كان 
غير الئق صحيا ال يكون له 
بديــل حتــى وإن كان هناك 
عدد كبير ممــن لم يتجاوزا 
الفحوصــات الطبية، أي لن 
تكون هناك قائمة احتياطية»، 
مشيرا الى ان فحص الطبيب 
قبــل إجــراء القرعــة لعدد 
كبيــر مــن املتقدمــني يبلغ 
١١٨١ يأخذ وقتا طويال حتى 
يتــم احلصول علــى نتائج 
الفحــص الطبــي، مؤكدا ان 

األمن السيبراني مطلوب والبد أن ينخرط الشباب في هذا التخصص بعد الثانوية العامة
بورسلي: قرعة خريجي الثانوية العامة كضباط عقب عيد الفطر واملقابالت مارس املقبل

«رب ضارة نافعة»، مقولة من التراث القدمي قالها 
أحد املسافرين عندما غرقت به السفينة في البحر 
وظن أن اهللا يعاقبه ويبتليه واكتشف في النهاية أن 
احملنة كان بداخلها منحة ربانية لم يفهمها، وتكاد 
تكون هذه املقولة تتطابق مع القضية التي تصدت 
لها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع األمن اجلنائي 
بقيادة اللواء محمد الشرهان والذي يقوم بجهود 
كبيرة ومشــكورة بدعم اخوانه في هذا القطاع 
لضبط من تسّول لهم أنفسهم ارتكاب اجلرائم. 

مقدمة «نافذة على األمن» مرتبطة بقضية توقيف 
٤ وافدين عرب يعملون في مرفق القضاء شكلوا 
فيما بينهم عصابة لتسريب معلومات عن قضايا 
وتصوير مستندات، وهو ما ميكن أن يؤثر على 
نزاهة وســمعة القضاء الكويتي الشامخ، برأيي 
فــإن املنفعة في هذه القضية مــا أعلنته وزارة 
العدل بتنفيذ قرار مجلس اخلدمة املدنية بتكويت 
الوظائف وإحالل العناصــر الوطنية، باعتبارها 
احدى أهم اجلهات احلكومية احلساسة واملؤمتنة 

على أسرار الناس وقضاياهم.
ال أعمم السوء على جميع الوافدين في «العدل»، 
لكن من اخلطورة تواجد غير كويتيني في مرفق 
بأهمية القضاء، وأيضا من اخلطورة تواجد أعداد 
كبيرة من الوافدين في العديد من قطاعات وزارة 
الداخلية، فنجد هناك كثيرا من القانونيني والطباعني 
اإلداريني والفنيني والذين يتواجدون بكثافة، رغم 
أن هناك وفرة من املواطنني من خريجي القانون 
وممن يجيدون الطباعة وغيرهم ممن يغطون كل 
احتياجات الــوزارات والهيئات املهمة في الدولة، 
وأمتنى من معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
ووكيل الوزارة أخي الفريق عصام النهام أن يطلبا 
كشفا بأســماء وأماكن عمل الوافدين في جميع 
قطاعات الــوزارة ويطلب من جلنة التدقيق على 
هذه الوظائف مدى احتياج القطاعات لها، وأنا على 
ثقة من أن تقرير اللجنة ســيأتي بأنه ال حــاجة 
لـ ٥٠٪ من الوافدين بشكل فوري، لذا فإن تطبيق 
سياسة اإلحالل وقبل ان تكون هذه اجلهات بحاجة 
لها فإنها أيضا مطلب شعبي خاصة في وزارات 
مثل الداخلية والعدل حلساسية مهام عملها والتي 
تستلزم الســرية واخلصوصية، ولعل توجيهات 
الوزير الشيخ ثامر العلي بتقليص املستندات الورقية 
والتوسع في التكنولوجيا ستكون حافزا للتخلص 

من مئات الوافدين.

٭ آخر الكالم: كل الشكر والتقدير حملكمة املرور إلصدار 
أحكام رادعة ألشخاص اليزالون يضربون بالقانون 
عرض احلائط ويقومون باالستهتار والرعونة في 
الطرقات معرضني حياة اآلخرين وحياتهم للخطر، 
والشكر موصول إلى رجال املرور يتقدمهم اللواء 
جمال الصايغ على جهوده في تتبع هذه الشريحة 
وضبطهم وحجز مركباتهم، وأدعوه إلى مواصلة هذا 
األداء اجليد، وال ميكن أن نتجاهل حرص املواطنني 

على توثيق هذا التصرفات في الفتة وطنية. 

نافذة على األمن

اإلحالل
في «الداخلية» 

و«العدل»
الفريق م. طارق حمادة

رابع انتحار في ٢٠٢١ ألردني 
شنق نفسه بسقف غرفته

عبداهللا قنيص

شــهدت منطقة الســاملية رابع قضيــة انتحار في 
العام اجلديد ٢٠٢١ حيث أقدم شاب أردني (٢٧ عاما) 
على إنهاء حياته شــنقا داخل غرفته مبنزل أســرته 
في الساملية، وقال مصدر أمني لـ «األنباء» إن شقيقة 
الشــاب اســتنجدت بعمليــات وزارة الداخلية ولدى 
وصول رجال األمن تبني أن الشاب ربط حبل في أعلى 
غرفته وشنق نفسه، وذكر والد الشاب أنه يعاني من 
اضطراب نفســي، ومت تسجيل قضية انتحار، وتأتي 
القضية اجلديدة بعد نحو ١١٨ ساعة من قضية انتحار 
وافدة نيبالية في منطقة الواحة، وكذلك بعد أيام من 
إقــدام هندية على االنتحار داخل ســاحة ترابية على 
طريق امللك فهد، وانتحار وافد آسيوي داخل اسطبالت 
الهجن، وبذلك يكون إجمالي من أقدموا على االنتحار 
في شهر يناير حتى أمس األول ٤ وافدين بواقع انثيني 
وذكرين منهم ٣ آسيويني ورابعهم عربي اجلنسية.

عناء املهنة
حتدث ضابطان أحدهما برتبة مالزم أول واآلخر برتبة 
نقيب في األكادميية بطريقة غير الئقة مع اإلعالميني اذ 
قال املالزم اول للزميل عبداهللا قنيص وبطريقة مستفزة 
«ال تتكلم» «ال متســك تلفون» ووصل احلال بأن قال له 
«ال تتحرك..» وحينما أبلغــه بأنه صحافي والبد له من 
اســتخدام الهاتف لتوثيق مالحظات وتصوير لقطاعات 
حتى أمرهم بالتوجه الى مكان آخر بخالف املخصص لهم. 
وألنها «مهنة املصاعب» حتمل بعض اإلعالميني عناء املهنة 
واستكملوا مهمتهم في التغطية رغم األسلوب املستفز 
وغير الالئق، ومنا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 

ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

إهانة موظفني في «العدل» 
و«البلدية» أثناء العمل 

باجلهراء و«صباح السالم»
محمد اجلالهمة

ســجلت في مخفري صباح الســالم واجلهراء قضيتان 
مبسمى إهانة موظف عام وأضيفت في قضية منطقة صباح 
السالم - الى جانب اإلهانة - قضية تبادل اعتداء بالضرب. 
وتعلقت القضيتان باالعتداء على موظفني األول يعمل مندوب 
إعالن والثاني يعمل في بلدية الكويت موظف إزالة، وحول 
تفاصيل القضيتني، قال مصدر أمني لـ«األنباء» ان مواطنا 
من مواليد ١٩٩٣ أبلغ عمليات الداخلية بأنه كلف بتســليم 
ملف دعوى وإذ بشــخص يخرج من املنزل ويقوم بإهانته 
واعتدى عليه بالضرب، وعلى اثر البالغ مت إرســال دورية 
وتوقيف املدعى عليه وداخل املخفر أكد ان مندوب اإلعالن 
وهو كويتي قام بضربه، وعليه مت السماح له بالذهاب الى 
املستشفى وإحضار تقرير طبي وقام الطرف الثاني باألمر 
نفســه، وإلى قضية اجلهراء قال مصدر أمني ان مفتشا في 
بلدية الكويت قســم اإلزاالت، وخالل قيامه مبخالفة بقالة 
متنقلــة في بــر الصبية قام مجهــول بإهانتــه وعليه قام 
باالتصــال بعمليات الداخلية وقبل ان تصل الدورية هرب 
املتهم، واستشــهد املدعي بـ ٤ أشــخاص مــن غير محددي 
اجلنسية كانوا متواجدين في مكان البالغ ويعملون بائعني 

في بقاالت مجاورة.

البراءة ملتعاٍط وصديقته 
لبطالن االستيقاف والتفتيش

ألغت محكمة االستئناف 
حكــم محكمــة اول درجة 
القاضــي بحبــس مواطن 
وصديقتــه ٤ ســنوات مع 
الشغل والنفاذ وتغرمي كل 
منهما ألف دينار وبسحب 
رخصة املتهم األول، وقضت 
احملكمة مجددا ببراءتهما مما 
اســند اليهما. وقد اسندت 
النيابــة العامــة للمتهمني 
أنهما حازا مادة «احلشيش» 
وكان ذلك بقصد التعاطي 
دون ان يثبت انه قد رخص 

لهما، وحازا مادتني مؤثرتني عقليا «امليثامفيتامني واألمفيتامني» 
وكان ذلــك بقصــد التعاطي. وتتلخــص الواقعة فيما قرره 
ضابــط الواقعــة انه حال قيامه بجولــة أمنية بأحد الطرق 
السريعة في الساعة ٣ فجرا شاهد املركبة بقيادة املتهم األول 
فتجاوز احلد االقصى للســرعة، وحال طلب استيقافهما الذ 
املتهم  بالفــرار وكان معه صديقته املتهمة الثانية، ثم نزال 
مــن املركبة محاولني الهرب جريا على األقدام ومت ضبطهما 
وتبني أنهما بحالة غير طبيعية وبتفتيش املركبة عثر على 
ورقة بداخلها مادة عشــبية يشــتبه بها، ومتت احالتهم مع 
املضبوطــات إلى اجلهات املختصــة. وحضر احملامي محمد 
الصايغ مع املتهمني ودفع ببطالن االستيقاف وتفتيش املركبة 

والقبض وما ترتب عليه من إجراءات الحقة.

احملامي محمد الصايغ

.. وآخر قطعي بطول ١٠ سم 
في رأس باكستاني

احمد خميس 

تقدم وافد باكستاني الى مخفر شرطة الشامية وأرفق 
تقريرا طبيا جاء فيه جرح قطعي عميق في فروة الرأس 
بطول ١٠ســم، مشــيرا الى ان اجلرح الــذي أصابه جاء 
على خلفية مشــاجرة جمعتــه ووافد مصري  في موقع 

مخصص لنقل البضائع.
وحــدد املجني عليه اســم املدعى عليــه، الفتا الى ان 
مشادة كالمية حدثت بينه وبني املدعى عليه حيث يعمالن 

كسائقني بسبب خالف مروري.

جرح قطعي عميق أسفل اجلفن 
ميتد إلى األنف األيسر لـ«بدون»

محمد اجلالهمة

ينتظر رجال مخفر شــرطة جابر األحمد حتســن 
حالة شخص «بدون» ٢٠ يبلغ من العمر عاما ملعرفة 
مالبسات إصابة بليغة حلقت به متثلت في جرح قطعي 
عميق اســفل اجلفن األيسر امتد الى جانب األنف من 

الناحية اليسرى.
وقـــــال مصدر امنـــــي لـ «األنباء» ان مستــشفى 
اجلهــراء اســتقبل املصــاب إال ان حالتــه ال تســمح 
باستجوابه، ومن املقرر ان يحدد املجني عليه ظروف 

ومالبسات الواقعة.

محاولة سحب هاتف «وّثق مشكلة داخل شقة» 
تنتهي بخنق شاب في ساحة مبنطقة سلوى

محمد اجلالهمة - أحمد خميس

علمت «األنباء» أن رجال 
للمباحــث  العامــة  اإلدارة 
اجلنائية انتهوا من التحقيقات 
في قضية إقدام شاب كويتي 
١٩ عاما على قتل صديقه ١٨ 
عاما خنقا داخل ساحة ترابية 
في منطقــة ســلوى، وجاٍر 
إحالة ملــف القضية مرفقة 

املتهم الرئيسي وجهت إليه 
إلى جانــب التعاطي قضية 

القتل العمد.
وحول مالبسات الواقعة 
قال املصــدر: بداية القضية 
كانت بوقوع مشــكلة داخل 
شقة كان الشباب يتواجدون 
بها في ميدان حولي، وداخل 
ســاحة ترابية في «سلوى» 
عاد احلديث عن تلك املشكلة 

التــي وقعــت داخل الشــقة 
ليقوم املتهم باإلمساك برقبة 
املجني عليه محاوال سحب 
هاتفه النقــال الذي وثق به 
تلك املشكلة، لُيفاجأ بسقوطه 
أرضا ويقوم صديقهما بنقله 
إلى مستشفى مبارك إال انه 
لفظ أنفاسه متوفى وجرى 
توقيف القاتل داخل شقة في 

الساملية.

«اجلنائية» تنتهي من التحقيقات وحتيلها للنيابة وتتهم القاتل وآخر بالتعاطي

بتحقيقات كاملة عن الواقعة 
ومالبساتها الى النيابة العامة 

خالل الساعات املقبلة.
يشــار الــى ان «األنباء» 
نشرت الواقعة فور حدوثها 

على موقعها اإللكتروني.
وبحسب مصدر أمني فإن 
املتهم بالقتل وآخر كان برفقة 
اجلاني واملجني عليه وجهت 
إليهما تهمــة التعاطي فيما 

النصب على «متوفى» بڤلل على البحيرات األميركية
محمد اجلالهمة

اســتطاع رجــال اإلدارة 
العامة للمباحــث اجلنائية 
ضبــط مواطن قام بالنصب 
على مواطنني ببيع ڤلل مطلة 
علــى بحيــرات طبيعية في 
الواليــات املتحدة وإقناعهم 

هذه الڤيال الواحدة تتراوح 
بني ٨٠ و١٠٠ ألف دينار وأنها 
ستؤجر مباشرة بقيمة ٧٠٠ 
دينار، وأضاف الورثة انهم 
اكتشــفوا ان الشــخص قام 
بالنصب عليهــم وال توجد 
لديهم صفة لبيع هذه الڤلل.
لـــ  املصــدر  وأضــاف 

«األنباء»: مت عمل التحريات 
وحتديد مكان تواجد املتهم 
وضبطه، مشيرا الى انه وفور 
علــم مواطنني آخريــن بأن 
املتهم نصــب عليهم وجرى 
توقيفه حتــى تقدموا تباعا 
الى املباحث لتسجيل قضايا 

نصب بحقه.

سقط في قبضة «اجلنائية» ويخدع ضحاياه باإليجار الشهري الثابت

بــأن هــذه الڤلل تــدر عائدا 
شــهريا نظير اإليجار يقدر 

بـ ٧٠٠ دينار.
وقال مصــدر: فور تقدم 
ورثة شخص متوفى ببالغ 
إلى املباحــث ذكروا فيه أنه 
مت دفــع مقدم لشــراء ٨ ڤلل 
لشــخص اقنع الوريث بأن 

حريق الفجر يلتهم معارض أدوات صحية..و«اإلطفاء» حتقق
أحمد خميس

متكن رجال ٧ مراكز من قوة اإلطفاء العام من السيطرة على 
حريق اندلع فجر أمس في عدد من معارض لألدوات الصحية مبنطقة 
الشويخ الصناعية، وقال بيان صادر عن قوة اإلطفاء إن احلريق 
بلغت مساحته ما يقارب ٥ آالف متر مربع ولم يسفر عن وقوع 
أي إصابات بشرية. وأضافت اإلدارة أن هناك مخالفات رصدتها 
فرق االطفاء أثناء تعاملها مع احلادث ما حدا بها إلى استدعاء فريق 
التفتيش التابع إلدارة وقاية محافظة العاصمة التخاذ الالزم، كما 
باشرت فرق التحقيق عملها للبحث عن أسباب احلريق. ونوه البيان 
الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح قام مبتابعــة اإلجراءات التي طبقتها فرق 
اإلطفاء خالل تعاملها مع احلادث. هذا، وحضر الى موقع احلريق 
رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد املكراد، ونائب رئيس قوة 
اإلطفاء العام لقطاع املكافحة اللواء جمال البليهيص ونائب رئيس 
قوة اإلطفاء العام لقطاع الوقايــة اللواء خالد عبداهللا فهد وعدد 
رجال اإلطفاء خالل تعاملهم مع حريق «املعارض»من قيادات قوة اإلطفاء العام ووزارة الداخلية والطوارئ الطبية.

ملشاهدة الڤيديو



حديث الوقت

أقدم هذه القصيدة على سبيل املشاركة لألخ 
األستاذ يوسف عبدالرحمن فيما ذكره في مقاله 
املنشور في جريدة «األنباء» يوم الثالثاء ١٢/١/٢٠٢١م، 

وأثني على ما ورد فيه من روح وطنية راقية.

َتْعِرُفوَنـْه الـذي  فـي وقتنـا هـذا 
ـت علينا اهموم مـن ِكْل منونْه هبَّ

صاحـوا علينـا صيحـة ِمْسـتِجّلْه
ننـا يطلبوَنـْه ِمّ اللـي  مـا نـدري 

ى هـم يطلبـون إصـالح أمـر تـردَّ
فـي رايهـم كل َشـْي ينـزاح دونـْه

علينـا تغطـت  غايـه  لهـم  وآل 
فيهـا لهـم مصلـوح هم ينشـدونْه

َوِكْلَمـا حتچينـا ْوِقْلَنـا النصايـْح
قالوا اسكتوا احنا ابوقت الكرونْه

ما شفتوا ها اللي طايح فوق الفراْش
ابحالـه ْويرسـل ونينـْه ـبْ  وايَقلِّ

املـوارد إْبِقـْل  كل يـوم تخويـف 
ُمُهوَنـْه واعلـوم فيهـا للمواطـن 

تلميح مو تصريح قالوا ْوسمعنا
َشـيِّ وال يعلنونـْه بالُِهـْم  ْوفـي 

جـات العلـوم ْوبينـت عـن نوايـا
يـا ليت خلوا شـعبنا في سـكونه

ويا ليتهم سـدوا حلوج املشـافيح
الّسـُو ال تنبشـونْه ْوقالـوا لهـم: 

ـْع ولـو زاد اْتَضيَّ أمانـه مـا  املـال 
يسـمعونْه الزٍم  كالٍم  ْوهـذا 

واملـال للديـره وال هـو علـى حـال
نـاس علـى أهـون ِسـَبْب ِيْبلعوَنْه

ناس ترى الدينار من فوقهم طاف
وإن حاولـوا أخـذه فـال يقبضونْه

ونـاس لهـم هيـل بـال چيـل باملـال
وإن جاهـم املسـكني مـا يرحمونـه

ْوِكْلنا أََهْل لكويْت ْوفينا امواسـاة
والـِكْل َيْفـِدي موطنـه فـي إعيونْه

جانـا مـن اهللا رحمـة ما حسـبناه
الزمـان ايحوينـْه ـهْ علـى مـر  إنَّ

عشـنا علـى عهـد الوفـا واملهـاداة
ابعـادات معروفـه عليهـا ربينـْه

ال بيننـا صيحـْه وال بيننا اخالف
النـاس طيبـه والنوايـا َحِسـيَنْه

رتهـا اطماعـات واقلوبنـا مـا غيِّ
أغلـى ميينـْه للـدار  ْوِكلٍّ حلـف 

عـز الوطـن هـو عزنـا ال عدمنـاه
رهينـْه علينـا  عنـده  وقلوبنـا 

وارواحنـا َلـْه إن طلبهـا عطينـاه
ِكّلهـا فـي مييَنـْه لـه  واعزومنـا 

يـا امنـا لكويـت باألمـس واليـوم
حتترينـْه َأَبـْد  منـا  الوفـا  لـك 

والـي عرف قدرك لـه العون ِيْنزاد
واللي اختلف ما ظن واحد يعينه

واللي يحب الدار َعْن جْد َواخالص
يْرِخـص لها كل مـا ملك في ميينْه

صاحت صوايحنا ِنَقص عندنا املال
واحنـا ِنِقّطـْه اْلـِكْل باسـط إيديَنْه

وكلٍّ لنـا فـي طلبتـه طـْق حـّواش
واحنـا علينـا نلحقـه باملعونـْه

البالديـن ينـدار شـوفوه فـي كل 
ِوْيقـوْل واحدهـم حشـا مـا َخذيَنْه

حتـى البعيـد اللـي أبد مـا عرفناه
يسـأْل: نصيبي ِمْنُكـْم اليوم وينْه

إديـون مـا ترجع، وغيـره عطيات
تعطـي، وال كلمـه عليهـا جتينـْه

ْط باألمـوال واحنـا ابديرتنـا انَفـرِّ
وانزيـد مشـروعات فـي ِكْل مدينْه

راحـت دنانيـر البلد في سـفاهات
اْبزينـْه اتريحنـا وال هـي  ال هـي 

الـذي بالعمـل فـاز إال  وال تفيـد 
ْوِيْسـَمْع رنينـْه املـال فايـض لـه 

انظـر إذا تبغـي مبانـي الـوزارات
ْف جبينْه شوف السرف فيها اْمَكشِّ

العاليـه واملباهـاة املبانـي  تلقـى 
والـزود مـا شـافه أحد في سـنينْه

ال باس بالتعمير وال باس إن كان
أمينـْه املـاْل بيـٍد  يْصـرْف عليـه 

ندري ويـدري أهلنا ابكل األحوال
ابزينـه وشـينْه الـذي قلنـا  وكل 

لكننـا نسـمع يقولـون فـي احلـال
البلـد فـي اخلزينـْه أمـوال  بِْتِقـْل 

واحلل في أخذ الضريبه على الناس
أْخذ الضريبه اليوم جد َحاْن حينْه

ـا علـى َجـال حتيـش ندفعهـا ْوِحنَّ
بحـر مـن اخليـرات عاِمـر ِسـفينْه

ومعروف إن الصرف إن صار بِْقياس
َخّلـى املـوارد في خزايـن حصيَنْه

واملـال ال يْغَلـى علـى كل األوطـان
ِكلٍّ يحـطْ هـذا احلكـي فـي يقينـْه

ولو َنعرف الديره تبي ما ذخرناه
عنهـا، وكلـه العينهـا مرخصينـْه

ـاْع واهللا يكفـي الـدار مـن كل َطمَّ
ْويهدي إلى درب السـنع سـايلينْه

ـج دارنـا إِخليـر األعمال يـا رب وفِّ
ْونعيـش فيها في سـالم وسـكينْه

شعر: د.يعقوب يوسف الغنيم

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

نوع جديد من «كورونا» في البرازيل 
يقلق خبراء «الصحة العاملية».

بدء استقبال العمالة املنزلية 
اليوم.

  هذه املنظمة أصيبت بالقلق 
منذ ظهور الڤيروس 

ودون فائدة!

  استانسو..

أبعد من الكلمات
«واشنطن اآلن تشــبه المنطقة الخضراء 

والفالوجة بالعراق».

جاك تابر، املعلق السياسي األميركي، 
يصف حال اإلجراءات األمنية املشددة 

بواشنطن.

«ركزنا على اإلرهاب الخارجي، وأغفلنا اإلرهاب 

الداخلي من األميركيين».

أنطوني براون، النائب األميركي، يؤكد 
أن اإلرهاب الداخلي ال يقل خطورة 

عن إرهاب هجمات سبتمبر.

«ذهب هناك بدعوة من الرئيس ذاته».

محامي املتعصب األميركي جاكوب 
تشانسلي يرد على تهمة اقتحامه 

الكابيتول إلسقاط االنتخابات.

«اعثري على شريك يجعلك تضحكين بسعادة 

على مرارة الحياة».

كاماال هاريس، نائبة الرئيس املنتخب، 
عن مواصفات شريك احلياة.

«نواجه آالف التهديدات بالقتل من مؤيدي 

ترامب».

دانا نيســيل، املدعية العامة بوالية 
ميتشيغان، عن تهديدات األميركيني 

املتعصبني لها.
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٦:٣٤العشاء
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أدنى جزر: ٠٩:٠٤ ص ـ ٠٨:٥٦ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

عائشة مساعد سعود الدهام، زوجة صالح حمد أبولبقة: ٧٢ عاما 
ـ ت: ٩٩٠٣٠٢٥٤ ـ ٩٩٦٣٧٦٢٢ ـ ٩٩٤٣٠٣٨٧ ـ شيعت.
عبداهللا ناصر آل طفالن: ٩٢ عاما ـ ت: ٩٠٠٠٠٦٦٩ ـ شيع.

طيبة عبداحملسن عبدالرحمن املنيس، أرملة عبداهللا عبداللطيف 
السريع: ٧٩ عاما ـ ت: ٥١١٣٣٣٧٠ ـ شيعت.

طفله هادي خلف العازمي، أرملة سالم صغير سحلول العازمي: ٧٣ 
عاما ـ ت: ٦٦٠٢٢٦٢٦ ـ ٩٩٧٩٩٧٧٨ ـ ٥٠٥٢٠٤٢٠ ـ شيعت.

حنان مشعل حمد الدبوس: ٥٢ عاماـ  ت: ٦٧٧٧٧٧١٠ـ  ٦٦٠١٨٩٦٨ 
ـ شيعت.

علي صفر حسني عباس: ٦٧ عاما ـ ت: ٩٩٤٠٤٠٣٥ ـ شيع.
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٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١
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أرقام اجلريدة

27األمنية 14آراء

د.جنان احلربي: «ديدان القبابي» بأطباق الباستا 
والبيتزا واخلبز والبسكويت وبودرة الكاري قريبًا

قالــت خبيــرة علــم احلشــرات 
واألستاذة املســاعدة في قسم العلوم 
بـ«التطبيقي» د.جنان احلربي إن الديدان 
املعروفــة لدينا بـ (القبابي) ســتكون 
قريبا في أطباق الباستا والبيتزا واخلبز 
والبســكويت وبودرة الكاري، بعد أن 
أصبحــت أول حشــرة ُمعتمدة كغذاء 
بشري من قبل وكالة االحتاد األوروبي 

.(EFSA) لسالمة األغذية
وأضافــت: بعــد أن دخلت الئحة 
«الغذاء اجلديد» إلى حيز التنفيذ في 
٢٠١٨ من قبل وكالة االحتاد األوروبي، 
تدفقت طلبات مماثلة بلغت اكثر من 
١٥٦ طلبا لتقييم حشرات وطحالب، 
وأحرز هــذا اخلبر صدى كبيرا لدى 
علماء احلشرات وصناع األغذية في 

قطاع احلشرات الصاحلة لألكل.
وتابعــت د.جنان احلربــي: تبعًا 
للعالم األوروبي «رموالوس فيفيريس» 
املشرف على مراقبة هذه الديدان فإنه 
من املرجح أن تدخل هذه اليرقات في 
وصفات األكل خالل األشــهر القادمة 
في أوروبا، مبينة ان ديدان اخلنفسان 
معروفة تاريخيًا كغذاء لإلنسان ولها 
شعبية كبيرة لدى العديد من الدول 
األوروبية واآلســيوية، فعلى سبيل 
املثــال ادعى «سينســبري» أنه أول 

األجنبيــة مثــل فرنســا وبلجيــكا 
والدمنــارك ونيوزيالنــدا واململكــة 
املتحدة حيث يصنع منه الهمبورجر 
واخلبز والكرواسون والباستا، وكذلك 
يباع الكريكيت «اونالين» ملن يرغب 
بنكهات أخرى منهــا اململح واُحملّلى 
بنكهات مختلفة أو على شكل «بروتني 
بار»، وأنا شخصيا قمت بطلب بعض 
األنواع من أحد املتاجر اإللكترونية.
وقالت: تبعا لالحتــاد االوروبي، 
للديدان الصفراء قيمة غذائية عالية، 
فلكل ١٠٠ غرام منها ينتج ٢١٠ سعرات 
حرارية، وحتتوي أيضا على ما يقارب 
١٤ - ٢٥ غراما من البروتني إلى جانب 
مستويات عالية من أمالح البوتاسيوم 
والنحاس والصوديوم والسيلينيوم 
واحلديد والزنك وفيتامني B١٢ التي 
تنافــس بها حلوم البقــر، باإلضافة 
إلى أن وجبة الديدان متدنا بأحماض 
أساســية ال يستطيع جسم اإلنسان 

تكوينها مثل حمض لينوليك.
وبالرغم من العوامل النفسية مبا 
فيها «عامل اليوك» إال أن احلشــرات 
املســتزرعة على نظام بيئي نظيف 
ستكون بالتأكيد الغذاء اجلديد املتميز 
كحليــب الصراصيــر وآيــس كرمي 
احلشرات وأخيرا ديدان اخلنفسان.

بعد أن أصبحت أول حشرة معتمدة كغذاء بشري من قبل االحتاد األوروبي

د.جنان احلربي

سوبر ماركت في اململكة املتحدة يبدأ 
في تخزين احلشرات الصاحلة لألكل 
منذ عام ٢٠١٨، وقدم صراصير مدخنة 

ومشوية للمتسوقني.
وزادت: عموما أكل احلشرات ليس 
غريبــًا فهو منتشــر أيضا في الدول 
العربية واخلليجيــة املعروفة بأكل 

حشرة اجلراد.
واستدركت بقولها: ولم االستغراب، 
فصرصــار الليــل «الكريكيت» ُيباع 
حاليــًا في العديد مــن مطاعم الدول 

املرزوق: احذروا برد األزيرق بدءًا من نهاية األسبوع
أكد اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق أن أوروبا وشــمال 
آســيا تتعرضان ملوجة برد 
قارس نتيجة هبوب الرياح 
القطبيــة البــاردة جدا على 
هــذه املناطــق فتــؤدي إلى 
انخفاض كبير جدا في درجة 
احلرارة وخصوصا مناطق 
شمال روسيا التي تصل فيها 
درجة احلرارة حاليا إلى ١٥ 

حتت الصفر. 
وأوضــح املــرزوق انــه 
ومع تساقط الثلوج الكثيفة 
الريــاح  ونتيجــة لهبــوب 
القطبيــة على شــمال قارة 
آسيا يتمدد املرتفع اجلوي 
املتمركــز فــي  الســيبيري 
منطقة شمال القارة اآلسيوية 
ويتجه الى اجلنوب فيصل 
إلى شــواطئ شــرق البحر 
املتوســط حيث يندمج مع 
املرتفع اجلوي املتمركز على 
شرق البحر املتوسط، فيّكون 
نطاقا من املرتفع اجلوي تبلغ 
قوتــه بــني (١٠٢٢ و١٠٢٦) 

مليبارا.
وبــني املــرزوق أن هــذا 

(١٨ و٢٣) درجة مئوية.
وتابع: يســتمر الطقس 
البــارد نســبيا حتــى أول 
أســبوع من شــهر فبراير، 
ولكن هذه الرياح الشمالية 
ستتحول في فترات مختلفة 
الى أن تكون رياحا جنوبية 
شرقية (كوس) فترفع قليال 
من درجات احلرارة التي قد 
تصــل في النهــار الى (٢٤) 
درجة مئوية وتعطي فرصة 
لظهور بعض الغيوم العالية 
في املنطقة مع احتمال كبير 
النعدام فرصة سقوط أمطار 
خالل األيــام املقبلة ورياح 
الكوس سوف تهب لفترات 
قليلــة جدا لن يزيد هبوبها 
عن يوم أو يومني بحد أقصى 
ثم تعود مرة أخرى الرياح 
الشــمالية لتســيطر علــى 
املنطقــة التي تبقــى باردة 

نوعا ما.
وزاد املرزوق ان املنطقة 
حاليــا بصورة عامة دخلت 
فلكيا يوم اخلميس املاضي 
فــي فتــرة بــرد البطني مع 
دخــول نوء النعــامي، حيث 

يكــون آخر أربعــة أيام من 
هــذا النــوء دخــول فتــرة 
«برد االزيرق» أو ما يسمى 
«التشار التشار» ومدته (٨) 
أيــام، حيث تنتهي األحد ٣١ 
يناير كما تدخل املنطقة وفق 
حساب الدرور يوم غد االثنني 
في در السبعني والذي مدته 
عشرة أيام وينتهي يوم ٢٧ 
اجلاري الذي يكون فيه بداية 
نوء البلدة والذي مدته (١٣) 
يوما وينتهي يوم ٨ فبراير، 
{ويقول ساجع العرب البلدة 

تقول للبرد اهدى اهدى}.
وأما «التشار التشار» فهي 
تعني أربعة، وأربعة باللغة 
الفارســية وأيضــا باللغــة 
األردية الهندية، فيقول في 
حســاب األنواء أو حســاب 
أهل البر «التشــار التشار» 
هي آخر أربعة أيام من نوء 
النعامي وأول أربعة أيام من 
نوء البلدة. وفي حساب أهل 
البحر أو الدرور فإن «التشار 
التشار» هي آخر أربعة أيام 
من در السبعني وأول أربعة 

أيام من در الثمانني.

انخفاض ملحوظ في درجات احلرارة وتصل إلى ٦ درجات ليالً

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

يومــي  اجلــوي  املرتفــع 
املقبلني  اخلميس واجلمعة 
سيسبب هبوب رياح شمالية 
إلى شــمالية غربية معتدلة 
الســرعة إلى نشطة فتكون 
سرعتها بني (٣٥ و٤٠) كم/ 
س، وقد تستمر هذه الرياح 
النشطة يومني إلى ثالثة أيام 
فتؤدي إلى انخفاض ملحوظ 
في درجات احلرارة والتي من 
احملتمــل أن تكون في الليل 
وساعات الصباح األولى بني 
(٦ و١١) درجة مئوية ولكن 
في النهار ســوف تكون بني 

أسامة دياب

أعلنت السفارة الفرنسية لدى البالد، أنه اعتبارا من 
١٨ يناير ســيحتاج جميع املسافرين الذين يصلون إلى 
فرنســا من أي بلد خارج االحتــاد األوروبي، إلى تقدمي 
شهادة اختبار «PCR» سلبية مؤرخة بأقل من ٧٢ ساعة 
قبل الصعود إلى سلم الطائرة. ولفتت السفارة في بيان 
لها حصلت «األنباء» على نسخة منه، إلى أن املسافرين إلى 
فرنسا سيخضعون للعزل ملدة ٧ أيام من تاريخ وصولهم 

مع ضرورة إجراء اختبار آخر في نهاية فترة احلجر.

فرنسا تشترط شهادة 
الـ «PCR» للمسافرين إليها 

من خارج االحتاد األوروبي

والية أسترالية تفكر بحجر القادمني في أماكن نائية

علــى الرغــم مــن اتباع الســلطات 
األســترالية لبرنامج صــارم ملواجهة 
جائحــة كورونا في البــالد فإنها تقف 
حائرة ازاء ازدياد تفشي (كوفيد-١٩) 
فــي البــالد األمر الــذي دفع برئيســة 
حكومــة والية كوينزالنــد الى اقتراح 
عزل املسافرين العائدين الى البالد في 
مساكن نائية بعيدا عن املدن. واقترحت 
املســؤولة اعــادة اســتخدام املســاكن 
املهجــورة لعمال التنقيب عن املصادر 
األولية في املناطق شــبه الصحراوية 
التي تشــهد ارتفاعا كبيرا في درجات 

احلرارة لعزل العائدين الى البالد بعيدا 
عن املراكز السكانية.

وذكــرت صحيفــة «وول ســتريت 
جورنال» ان اقتراح املسؤولة جاء بعد 
اكتشــاف عدد مــن االصابات بســاللة 
متحورة من الڤيروس في فندق يستخدم 
كمحجر في عاصمة الوالية «بريزبن». 
وتضيف ان فكرة استخدام املعسكرات 
النائية تبني ان املســؤولني في مناطق 
تغلبت على الڤيروس يفكرون باتخاذ 
اجراءات أكثر صرامة حلماية السكان من 
السالالت املتحورة اجلديدة للڤيروس 

التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا 
قبل انتشارها في بلدان أخرى. ويجري في 
الوقت احلاضر وضع املسافرين العائدين 
الــى البالد في فنادق مخصصة للحجر 

تكون غالبا على مقربة من املطارات.
ولكن وبعد أربعة أشــهر لم تشهد 
خاللها والية كوينزالند اي حالة عدوى 
محلية ظهرت اصابات جديدة في أحد 
فنــادق احلجــر الصحــي فــي الوالية 
واضطرت السلطات الى نقل ١٢٩ مقيما 
في الفندق الى فندق حجر آخر مع متديد 

فترة احلجر.
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