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غير مخصص للبيع

قبول االستقالة اليوم يلغي جلسة الثالثاء 
مرمي بندق 

في الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصــة لـ «األنبــاء»، إن مجلس الوزراء لن يعقد جلســته 
االعتياديــة اليوم، أوضحت مصادر خاصة لـ «األنباء» أنه 
ليس هناك عائق قانوني أو دستوري مينع مجلس الوزراء 
من عقد جلســة اعتيادية اليوم حتــى وإن كانت احلكومة 

مستقيلة وأعلن قبول استقالتها.
وتوقعت املصادر ان يتم االعالن عن اســتقالة احلكومة 
اليــوم او غــدا، مشــيرة إلى انه فــي هذه احلالــة لن تعقد 
اجللســة البرملانيــة غدا الثالثــاء، الفتة إلــى عدم حضور 
احلكومة اجللســة الســابقة والتي متت الدعــوة إليها قبل 

تقدمي احلكومة االستقالة. 
وكشفت املصادر عن معلومات تتضمن خروج وزيرين الى 
٣ وزراء من احلكومة احلالية، األول بسبب كتابة تغريدات 

ضد دولة خليجية، والثاني بسبب الشك في شهادته.

مجلس الوزراء لن يعقد جلسته االعتيادية اليوم.. وال عائق قانونيًا أو دستوريًا مينع عقدها إذا رغبت احلكومة.. وخروج ٣ وزراء من احلكومة 

15اقتصاد

عمر الطبطبائي م. أحمد احلمد خليل الصالح
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«األنباء» تستعرض مزايا ومخاطر إعادة هيكلة القطاع النفطي

حصر الوافدين في قطاعات «العدل» متهيدًا لـ «التكويت»

«اخلارجية» لتوظيف ٣٠ ملحقًا ديبلوماسيًا وقنصليًا

حملة قطع الكهرباء عن سوق الصفافير لتعدياته اجلسيمة

اخلضير لـ «األنباء»: تذليل معوقات املبادرين بـ «التعاونيات»

املنفوحي: إضافة ٤٣ نشاطًا إلى الئحة احملالت العامة

٥ نواب يقترحون منع احلكومة من زيادة األسعار إال مبوافقة املجلس

«التشريعية» تقّر زيادة عالوة األبناء ومكافأة الطلبة
سامح عبداحلفيظ - سلطان العبدان

وّزع رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغــامن أمس الدعوة 
على األعضاء حلضور جلسة 
غد الثالثاء «وســط تأكيدات 
نيابيــة» علــى عــدم حضور 
احلكومة اجللسة، وهو ما أكده 
اعتذار الوزراء عن عدم حضور 

اجتماعــات اللجان أمس. من 
جانبــه،  قال رئيــس اللجنة 
التشــريعية النائــب د.خالد 
العنــزي إن  اللجنــة أقــرت 
تعديالت قانون بشأن الرسوم 
املاليــة مقابــل  والتكاليــف 
االنتفــاع باملرافق واخلدمات 
العامة، إلى جانب إنشاء شركة 
كويتيــة إلنتــاج وتســويق 

احملاصيــل الزراعية. وأيضا 
العــالوة االجتماعية  زيــادة 
لألبنــاء ومكافــأة الطلبة في 
اجلامعات والكليات ومعاهد 
التعليم العالي، وتعديل قانون 
املساعدات العامة للمرأة التي 
تستحق املســاعدة. وأوضح 
العنــزي انه مت منــح وزارة 
العــدل مهلة أســبوعني للرد 

علــى االقتراحــات بقوانــني 
املوجودة باللجنة. هذا، وقدم 
النواب د.علي القطان ود.أحمد 
الشــاهني مطيــــع وأســامة 
ومحمــد  احلمــد  وم.أحمــد 
الراجحي اقتراحا بقانون مينع 
احلكومة من زيادة األســعار 
والرسوم إال مبوافقة مجلس 

األمة.

مهنئون: «األنباء» كانت ومازالت صوت الوطن واملواطن
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تسهيل اإلفراج عن شحنات 
املواد الكيميائية ٦ أشهر

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة انه مت متديد تسهيل 
إجــراءات اإلفراج عن شــحنات املواد الكيميائيــة في املنافذ 
اجلمركية بالبالد ملدة ٦ أشــهر إضافية تنتهي بحلول شــهر 
يونيو ٢٠٢١. وقالت املصادر إن قرار التمديد االضافي جاء بعد 
تقدم الهيئة العامة للبيئة بطلب الى االدارة العامة للجمارك 
بتمديد مهلة انتهاء ترخيص االستيراد ملدة ٦ شهور من تاريخ 
انتهاء املهلة الســابقة، والتي انتهت في ٢٦ ديســمبر ٢٠٢٠، 
وذلك بهدف تسهيل اجراءات اإلفراج عن املواد الكيميائية منعا 
لتكدسها في املنافذ اجلمركية، وذلك حلني وضع آلية معتمدة 
لها مستقبال. وذكرت املصادر أن اجتماعا ثالثيا يضم وزارة 
التجــارة والصناعة والهيئة العامة للبيئــة واإلدارة العامة 
للجمارك ســُيعقد في القريب العــادل لوضع آلية وضوابط 

إلجراءات اإلفراج عن شحنات املواد الكيميائية.

التفاصيل ص١٠و١١

٨٨03 مليون دينار إلنشاء طرق وجسور جنوب السرة ترامب يغادر بأدنى تأييد وانخفاض شعبيته إلى ٣٤٪
عواصم - وكاالت: يغادر الرئيس املنتهية واليته 
دونالد ترامب منصبه بعد غد، مع أدنى نسبة تأييد 
خالل واليته وأعلى نسبة من املطالبني بإقالته من 
منصبه، فيما يســتهل الرئيس اجلديد جو بايدن 
في قطيعة شــبه تامة مع حقبة ســلفه، إذ يوقع 
سلسلة أوامر تنفيذية في اليوم األول من تسلمه 
مفاتيح البيت األبيض تلغي قرارات عدة اصدرها 
سلفه، وأبرزها رفع حظر السفر عن مواطني الدول 
ذات الغالبية املســلمة. وبحسب استطالع جديد 
لـ «سي ان ان»، قال ٥٤٪ إن ترامب يجب أن يزاح 
عــن منصبه قبل موعد التنصيب بعد غد، لدوره 
في هجــوم ٦ يناير على الكونغرس. وانخفضت 
نسبة تأييد تعامل ترامب خالل رئاسته من ٤٢٪ 
إلــى ٣٤٪. حتى بني أعضاء حزبه خســر ترامب 
١٤ نقطــة منذ أكتوبر املاضي، لكنه ما زال يحظى 

بتأييد ٨٠٪ منهم.  التفاصيل ص ١٨أفراد من الشرطة في والية ميتشيغان عقب وصولهم إلى مبنى الكابيتول أمس          (رويترز)
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٣٧٨ إصابة جديدة بـ «كورونا» وال وفيات
أعلنــت وزارة الصحة 
عــن تســجيل ٣٧٨ إصابة 
جديدة بڤيــروس كورونا 
املستجد (كوفيد-١٩) في 
الســاعات الـــ ٢٤ املاضية 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد 
إلــى ١٥٧٧٧٧ حالــة فيمــا 
لــم تســجل أي حالة وفاة 
ليســتقر مجمــوع حاالت 
الوفاة املســجلة عند ٩٤٧ 

حالة.
وقال املتحدث الرسمي 
باســم الــوزارة د.عبداهللا 
الســند لـ«كونــا» إن عدد 
من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة 
بلغ ٥٤ حالة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي للحاالت التي 

املسحات التي مت اجراؤها 
في الساعات الـ٢٤ املاضية 
بلــغ ٨٢٥١ مســحة ليبلغ 
الفحوصــات  مجمــوع 

١٣٩٧٥٤٥ فحصا.
الــى  الدعــوة  وجــدد 
املواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بســبل الوقاية كافة 
وجتنب مخالطة اآلخرين 
واحلــرص علــى تطبيــق 
استراتيجية التباعد البدني، 
موصيا بزيارة حســابات 
الوزارة الرسمية واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع 
على االرشادات والتوصيات 
وكل ما من شأنه االسهام في 
احتواء انتشار الڤيروس.

وكانــت وزارة الصحة 
أعلنت في وقت سابق شفاء 
٤٦٤ إصابة في الســاعات 
الـ٢٤ املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشفاء ١٥١١٤٢ 

حالة.

ثبتت إصابتها بالڤيروس 
ومازالــت تتلقــى الرعاية 
الطبية الالزمة ٥٦٨٨ حالة.
وأضاف السند أن عدد 

املذكوري لـ «األنباء»: الكويت لم تسجل
أي «آثار جانبية» غير متوقعة للقاح كورونا

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت طبيبة الصحة 
العامــة وعضــو الفريــق 
املشرف على الفريق الطبي 
الكويــت للتطعيم  مبركز 
املذكــوري عن  د.راضيــة 
البدء في التدشــني الفعلي 
للجرعــة الثانية من لقاح 
كوفيد ١٩، حيث مت استقبال 
الذين  املواطنني واملقيمني 
تلقوا اجلرعة األولى سابقا 
الثانية  إلعطائهم اجلرعة 
فــي القاعة ٦، مشــيرا الى 
أن اإلقبال «ممتاز»، ويوجد 
تعــاون مــن اجلميــع في 

عملية التطعيم.
وذكــرت فــي تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن كل من 
يتلقى اجلرعة الثانية من 
اللقاح يحصل على شهادة 
تثبت انه استكمل اجلرعات 
املطلوبة من لقاح «فايزر».
ولفتــت الــى أن عملية 
الثانيــة  تلقــي اجلرعــة 
مــن لقــاح كوفيــد ١٩ منذ 
بدايــة االســتقبال حتــى 
تلقي التطعيــم ال تتعدى 
١٠ دقائــق، مبينة انه بعد 
تلقــي التطعيم يجب على 
املراجعني االنتظار ١٥ دقيقة 
في منطقة ما بعد التطعيم 
للتأكد من عدم وجود اي رد 
فعل حتسســي شديد بعد 

أخذ اللقاح.
وبينت أن القاعة ٦ هي 
مساندة للقاعة ٥، وتضم 
منطقة استقبال للتأكد من 
رسائل املواعيد للمراجعني، 
ومنطقة توزيع املراجعني 
على غرف التطعيم وغرف 
لألطباء الوقائيني، فضال عن 
صيدلية مركزية ومخازن 
ومنطقــة انتظار مــا بعد 

التطعيم.
انه  وأكدت د.املذكوري 
حلني الوصول الى نســبة 
٧٠٪ من التطعيم في البالد، 
فيجب على اجلميع اتباع 
اإلجراءات الوقائية من لبس 
الكمام والتباعد االجتماعي 
وغسيل األيدي للقضاء على 

كورونا.
د.املذكــوري  وأكــدت 
أن لقــاح فايــزر املضاد لـ 
«كوفيــد- ١٩» آمن وفعال 
ومر بجميــع املراحل ومت 
اعتمــاده من جهات علمية 
موثوقــة مثل هيئة الغذاء 
والدواء األميركية ومنظمة 

الصحة العاملية.
وقالــت: وبعــد مــرور 
٣ أســابيع مــن اســتخدام 
هذا اللقاح، لم تســجل في 
الكويت أي رد فعل حتسسي 
شــديد أو «مضاعفــات» 
أو «آثــار جانبيــة» غيــر 
للقــاح، وننصح  متوقعة 
اجلميــع بالتســجيل عبر 
منصــة التطعيم وانتظار 
الرســائل للقــدوم لتلقــي 
اللقاح لسالمتهم وسالمة 
املجتمع والوصول الى بر 

األمان.
وبــيــنـــت د. راضـــيــة 
املذكــوري أن آليــة العمل 
للحصــول علــى اجلرعة 
الثانية مــن لقاح كوفيد- 
١٩، هــي وصــول رســالة 
نصيــة باملوعد والســاعة 
قبل يومني من املوعد، الفتا 
الى انه عند القدوم وسيتم 
التأكد من وجود الرســالة 

يستطيع الشخص التسجيل 
في تطبيق «كويت مسافر» 
ليحصل على شهادة ممكن 

استخدامها للسفر.
من جانبهــا، أوضحت 
اختصاصي اول طب أطفال 
مبستشــفى جابــر األحمد 
د.دانة احلقان أن األعراض 
اجلانبيــة للجرعة الثانية 
أشد من األولى لكنها غير 
مقلقــة، ومنهــا «حرارة- 
ألم في العضالت- إرهاق 
شــديد- رجفــة»، والتــي 

بدأت بعد ١٢ ساعة من أخذ 
اجلرعة الثانية، مشيرة الى 
أن هــذا يــدل علــى وجود 
مناعة مكتسبة من اجلرعة 
األولى، وهذا مؤشــر جيد 
بأن اجلهــاز املناعي يعمل 
بشــكل صحيــح ومينــح 
أجســام مضــادة، علما أن 
تلك األعراض لم تتعد ٢٤.
وبينت فــي تصريح لـ 
«األنباء» أن األعراض بعد 
اجلرعــة الثانية بســيطة 
وتتفاوت، فالبعض يحمل 
قليال مــن هــذه األعراض 
والبعض اآلخر يصاب بها 

جميعا. 
وأشارت الى أنه ال يوجد 
أي لقاح فــي العالم ممكن 
أن يحصــن ضــد املــرض 
بنســبة ١٠٠٪، مشيرة الى 
أن لقاح فايزر مينح نسبة 
٩٥٪ من التحصني، ويبقى 
٥٪ حتتــاج الــى االلتــزام 
باالشتراطات الصحية حتى 
تتكون مناعة مجتمعية ما 

فوق ٦٥٪.

«الصحة» بدأت التدشني الفعلي لـ «اجلرعة الثانية»

(متني غوزال) التأكد من موعد التطعيم 

إقبال مع بدء املرحلة الثانية من التطعيم

كبار السن حرصوا على تلقي اللقاح

التطعيــم ويتــم  لتلقــي 
املتلقــي للصاالت  توجيه 

ألخذ التطعيم.
ونوهـــــت د.راضــــية 
املذكوري الى أنه عند تلقي 
اجلرعــة الثانية ســتصل 
للمتلقــي رســالة نصيــة 
تضم رابط يحمل الشهادة 
اإللكترونية تفيد انه تلقى 

اجلرعتني بلقاح فايزر.
د. راضيــة  وأشــارت 
املذكــوري الــى انــه بعــد 
تلقي الشهادة اإللكترونية، 

احلقان لـ «األنباء»: أعراض اجلرعة الثانية أشد من األولى لكنها غير مقلقة

يجب على اجلميع اتباع اإلجراءات الوقائية حلني الوصول إلى نسبة ٧٠٪ من التطعيم في البالد
لقاح فايزر «آمن» و«فعال» ومرَّ بجميع املراحل ومت اعتماده من جهات علمية موثوقة

بهبهاني: نقل مقر إدارة األغذية املستوردة
من الصليبخات إلى الشويخ الصناعية خالل أيام

حنان عبداملعبود

أعلنــت مدير عام الهيئة 
العامــة للغــذاء والتغذيــة 
باإلنابــة د.ذكــرى بهبهاني 
عن اســتكمال جلنة تســّلم 
ونقل تبعية مختبر األغذية 
املركزي مــن بلدية الكويت 
إلــى الهيئة العامــة للغذاء 
والتغذيــة واملشــكلة بقرار 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 

الشــويخ الصناعية أمس، 
موضحة أن تســّلم املختبر 
يعتبر خطوة رئيسية لنقل 
اختصاص الرقابة على املواد 
الكويت  الغذائية من بلدية 
إلى الهيئة وفقا لقانون إنشاء 
الهيئة رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٣. 
كما أفــادت بأنه ســيتم 
اســتكمال إجراءات جتهيز 
املختبر لبدء مرحلة التشغيل 
الفعلي وبذلك تكتمل منظومة 

الرقابة على املواد الغذائية 
بجميــع مراحلهــا وتوحيد 
اجلهة املعنية بتطبيقها مما 
يؤدي إلــى نقلة نوعية في 
جودة اخلدمة املقدمة، الفتة 
إلى أنه سيتم نقل مقر إدارة 
األغذية املستوردة من موقعها 
احلالي مبنطقة الصليبخات 
إلى املوقع اجلديد بالشويخ 
الصناعية وذلك خالل األيام 

القليلة املقبلة.

د.ذكرى بهبهاني مع أعضاء اللجنة

الصباح، أعمالها، الفتة إلى أن 
اللجنة تضم في عضويتها 
ممثلــني عــن اجلهــات ذات 
العالقة وهي بلدية الكويت، 
وزارة املالية ووزارة الصحة. 
وأشــارت بهبهانــي في 
إلــى  صحافــي  تصريــح 
انتهاء إجراءات تسّلم مبنى 
املركــزي لفحص  املختبــر 
وحتليل األغذية ومبنى إدارة 
األغذية املستوردة في منطقة 

«النجاة اخليرية»: سداد إيجار ٥٧٦ أسرة متعففة
أعلن مدير إدارة املساعدات 
بجمعية النجاة اخليرية محمد 
اخلالدي عن تنفيذ اجلمعية 
لعدد من املشــاريع اخليرية 
لألســر املتعففــة واحملتاجة 
داخل الكويت خالل عام ٢٠٢٠ 
تنوعت ما بني سداد إيجارات، 
ومســاعدات مالية، ورسوم 

دراسية.
وفيمــا يتعلق مبشــروع 
ســداد اإليجــارات، أوضــح 
اخلالــدي أن اجلمعية قامت 
بسداد إيجار ٥٧٦ أسرة خالل 
العــام املاضي ضمــن حملة 
«أبشــروا باخلير» وبتكلفة 
بلغت ٣٤٦٫١٠٦ د.ك، مشــيرا 
إلــى أن دفــع اإليجــار يكون 

دراسة وافية، والتأكد من كل 
املستندات واألوراق الثبوتية، 
ونعطي األولوية لألسر األكثر 

حاجة.
وأكــد اخلالــدي أن إدارة 
النجاة  املســاعدات بجمعية 
اخليرية قامــت بإعداد خطة 
مميزة لعــام ٢٠٢١ تهدف من 
خاللها إلى تكثيف ومضاعفة 
جهودهــا اإلنســانية داخــل 
الكويــت، خاصــة أن أزمــة 
ڤيروس كورونا أدت إلى تضرر 
الكثير من األسر وفقدها ملصدر 
دخلها. ووجه اخلالدي الدعوة 
للقطاع اخلاص، والشــركات 
واملؤسســات التجارية لدعم 
النجــاة  مشــاريع جمعيــة 

اخلاصــة مبســاعدة األســر 
احملتاجــة وذلــك فــي إطــار 
املســؤولية املجتمعية لهذه 

املؤسسات.
وختم اخلالــدي بتوجيه 
احملســنني  إلــى  الشــكر 
إلــى  واخليريــن، ودعاهــم 
مواصلــة دعمهــم وعطائهم، 
مذكرا بقول اهللا تعالى: (من ذا 
الذي يقرض اهللا قرضا حسنا 
فيضاعفــه له أضعافا كثيرة 
واهللا يقبض ويبسط وإليه 
ترجعون). وبــني أن التبرع 
يكــون مــن خــالل التواصل 
مــع اجلمعية عبــر االتصال 
١٨٠٠٠٨٢ أو من خالل املوقع 

االلكتروني.

محمد اخلالدي

بشــيك باســم مالــك العقار. 
وحــول آليــة اختيار األســر 
املستحقة، قال اخلالدي: نقوم 
بدراسة احلاالت املتقدمة لنا 

جهود مشكورة
باقــة ورد مقدمة إلى د.بهيج خلف 
املسؤول عن عيادة الطفل السليم في مركز 
القيروان الصحي وذلك ملا يقوم به من 
جهود كبيرة في خدمة األطفال ورعايتهم 

وتقدمي النصائح بصورة يتفهمها األطفال 
وذووهم، باإلضافة الى رحابة صدره في 
التعامل مع األطفال وحسن استقبالهم 
والرد على كل استفسارات أولياء أمورهم 

ملــا فيه احملافظة على صحة وســالمة 
أبنائهم، وكذلك شــكر خاص الى إدارة 
املركز وعلى رأسها رئيسة املركز وجميع 

الطواقم العاملة فيه.

بن عايش يتبرع مبليون ريال لدّية آل شارع
ليلى الشافعي

ســاهم رجل األعمال عيد 
فالح بن عايش في دفع مليون 
ريال سعودي من دية عبداهللا 
آل شارع الهاجري والتي تبلغ 
٦٠ مليون ريال سعودي، وقد 
مت بحمد اهللا تعالى جمع الدية 
كاملة في يوم واحد وسط جمع 
كثيف من املواطنني وأهالي آل 
شــارع؛ وذلك في حفل عشاء 
كبير أقامه علي بن دهيم في 
ديوانيته على شرف احلضور. 
وحضره ثلة من رجال الكويت 
الكرماء، كما حضره الشــيخ 
نايف بن جامع ورئيس مجلس 
إدارة مبرة العوازم اخليرية 
حمد البسيس وأمني صندوق 
مبرة العوازم أحمد الشبو. بدأ 
احلفل بكلمة شــكر من ظافر 
آل شــارع للقبائل والعوائل 
في الكويت وفي دول اخلليج 
ملــا قدمه لعتق رقبــة والده، 

تعالى: (إمنا املؤمنون إخوة 
فأصلحوا بني أخويكم واتقوا 
اهللا لعلكم ترحمــون) وقال 
النبي ژ: «مثل املؤمنني في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل اجلســد إذا اشــتكى منه 
عضو تداعى له سائر اجلسد 
بالســهر واحلمى» مؤكدا أن 
هــذه املبادرة لهذا احلفل إمنا 
هي شعار صادق على ترابط 

وتالحم ومحبــة وألفة أفراد 
املجتمع الكويتي األصيل الذي 
يحرص على مســاندة أخيه 
املســلم، ويحث على التكافل 
االجتماعي فــي كل املجاالت. 
من جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة مبرة العوازم اخليرية 
حمــد البســيس بالثناء على 
املتبرع وقدم له هدية عبارة 
عــن درع على شــكل ســيف 
لتبرعه الســخي، قائال: «من 
يزرع املعروف يحصد الشكر». 
وجدير بالذكر أن رجل األعمال 
املتبرع عيد فالح بن عايش هو 
أحد الداعمني للعمل اخليري 
ولم يتوان منذ بداية «كورونا» 
في تلبيــة حاجات املواطنني 
واملقيمني طوال األزمة، وساهم 
مســاهمة كبيرة في تسخير 
سياراته لنقل املواد الغذائية 
وتوزيعها على اجلميع، كما أنه 
يعتبر من الداعمني الرئيسيني 

ملبرة العوازم اخليرية.

حمد البسيس يقدم درعا تقديرية إلى عيد بن عايش

وقــال: هذا ليــس غريبا على 
أهل الكويت أن يهب الكويتي 
لنجدة أخيه املسلم، وهذا هو 
ديدن الشعب الكويتي املشرف، 
قال اهللا تعالى: (ومن أحياها 
فكأمنــا أحيا الناس جميعا).  
من جهته، أثنى صاحب التكرمي 
علي بن دهيم على احملســن 
بن عايش على ما ســاهم به 
فــي الديــة، وقال: قــال اهللا 

د.دانة احلقاند.راضية املذكوري

ملشاهدة الڤيديو

مصادر لـ «األنباء»: حصر الوافدين
في جميع قطاعات «العدل» متهيدًا لـ «التكويت»

رسميًا.. إنهاء العمل مبراسيم التعيني بدرجة وزير

أسامة أبو السعود

أكــدت مصــادر خاصة فــي قطاع 
الشؤون املالية واإلدارية بوزارة العدل، 
أنه مت التوجيه جلميع قطاعات وادارات 
الوزارة بإرســال أعــداد املوظفني غير 

الكويتيــني   بناء على تعليمات وزير 
العدل د. نواف الياسني.

وقالــت املصادر لـــ «األنباء»، إن 
الوزير د.الياسني طلب حصر جميع 
املوظفــني غير الكويتـــــيني بوزارة 
العــدل متهيــدا لعملية إحــالل تلك 

الوظائف بالعناصر الوطنية.
وشــددت املصادر علــى أن القطاع 
سيرسل استعجاال للقطاعات املختلفة 
خالل األسبوع اجلاري لتسليم كشوف 
املوظفــني غير املواطنــني متهيدا لبدء 

عملية اإلحالل.

صدر مرســوم رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ 
بإنهــاء العمــل باملراســيم الصادرة 

بالتعيني بدرجة وزير جاء فيه:
مادة أولى: ُينهى العمل باملراسيم 
الصادرة بالتعيني بدرجة وزير اعتبارا 

من ٢٠٢١/١/٣١ ملن جتاوزت مدة تعيينه 
بهذه الدرجة اربع سنوات، ويستمر 
مــن لم تتجــاوز مدة تعيينــه اربع 
ســنوات في وظيفته للمدة املتبقية 

منها.

مــادة ثانيــة: على نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء تنفيذ هذا املرســوم 
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر 

في اجلريدة الرسمية.
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ولي العهد استقبل الغامن واخلالد و٤ وزراء

أحمد النواف استقبل السفير التونسي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس 

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

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

مجلس الوزراء وزير الدفاع الشــيخ حمد 
جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالح، ووزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد ووزير الداخلية الشيخ ثامر 

العلي.

اســتقبل نائب رئيس احلــرس الوطني 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف في 
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، سفير 
اجلمهورية التونسية لدى الكويت الهاشمي 

عجيلــي، ومت خالل اللقاء بحث املوضوعات 
ذات االهتمام املشــترك. ورحب نائب رئيس 
احلرس الوطني بسفير تونس، مؤكدا عمق 
العالقات بني الكويت واجلمهورية التونسية.

ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلي وأنس الصالح والشيخ ثامر العلي 
والشيخ د.أحمد الناصر

الشيخ أحمد النواف خالل استقباله السفير التونسي

جمعية التوحد تقدم خدمة االستشارة 
«أونالين» بالتعاون مع تطبيق مستشاري

صرحت رئيسة مجلس 
إدارة جمعية التوحد ورئيسة 
 WAO منظمة التوحد العاملية
د. سميرة عبد اللطيف السعد 
بأن اجلمعية عقدت اتفاقية 
مــع تطبيق «مستشــاري» 
متكنهــا مــن خاللهــا تقدمي 
خدمــة االستشــارة عن بعد 
ألسر ذوي التوحد، ما يجعل 
عمليــة تقــدمي االستشــارة 
أسهل وأسرع ودون احلاجة 
للحضور الى مقر اجلمعية.

واضافت الســعد، ان من 
غايات اجلمعية التيسير على أسر ذوي التوحد 
واحلصول على االستشارة من خالل تطبيق 
«مستشــاري» بشكل مهني وآمن، خاصة في 
ظــل اجلائحــة العاملية ملــرض كورونا، وما 
صاحبها من إجراءات تدعو للتباعد اجلسدي، 
بغرض احلفاظ على الوضع الصحي اآلمن في 
املجتمــع، لذا حرصت اجلمعية على االنتقال 
للتقنيات احلديثــة املتاحة في التواصل عن 
بعد، وبنفس جودة التواصل التقليدي، مما 
يوفر الوقت، ومبا ال يتطلب التواجد في مقر 
اجلمعية، خاصة في ظــل الظروف احلالية. 
كمــا أن من مميــزات هذا النظــام اجلديد في 
تقدمي االستشــارة عن بعــد مراعاة توفيرها 
بشكل أسرع من النظام التقليدي الذي يتطلب 
احلضور واالنتظار فــي مقر اجلمعية حلني 
بدء موعد اجللسة االستشارية مع املستشار 

أو املتخصص باحلالة.
وأشارت السعد إلى أن سعي جمعية التوحد 
الكويتيــة للتطوير هو أمر مســتمر، ويأتي 
مواكبا لدور الريادة الذي تتمتع بها اجلمعية 
على املستوى اخلليجي، ومكمال لطموحاتنا 
للوصــول إلى العاملية في هــذا املجال، نظرا 
ملا تتمتع به اجلمعية من ســمعة طيبة على 
املســتويني اخلليجــي والعاملــي، األمر الذي 

ملسناه من خالل تواجدنا في 
املؤمترات التي نشارك فيها.

مــن جانبــه، صــرح د. 
الرئيــس  الوتــار  يوســف 
التنفيذي لتطبيق مستشاري، 
بأن هذه الشراكة بني اجلمعية 
الكويتيــة للتوحد وتطبيق 
«مستشاري» تأتي في وقت 
مهم، تســعى فيه املنظمات 
لتقــدمي خدماتها عــن بعد، 
وبشــكل يحافظ على صحة 
وأمــن املجتمع من انتشــار 
الوقت نفسه  العدوى، وفي 
يسهم في حصول املستفيدين على اخلدمات 
بصورة أســرع، وبنفس اجلودة املقدمة في 
السابق. وأضاف د. الوتار ان تطويع التقنيات 
احلديثــة أصبح مطلبا مهمــا في هذا الوقت، 
كذلك تقبل املستفيد للحصول على االستشارة 
عن بعد أصبح أكبر، خاصة مع تطور تقنيات 
التواصل احلديثة، األمر الذي ميكن املستفيد 
مــن احلصول على االستشــارة من أي مكان 
فــي العالم، دون احلاجة لتكبد عناء الســفر 
واالنتقال، وما يصاحبها من تكاليف ومخاطر. 
باإلضافة لذلك، فإن االستشــارة عن بعد من 
خالل تطبيق «مستشــاري» متكن املستفيد 
من مناقشــة املستشــار بحرية أكبــر، نظرا 
لتواجده في املكان الذي يختاره هو، ســواء 
مــن املنزل وخالفه، مما ينعكس على احلالة 
النفسية للمستفيد، ومبا يشعره باخلصوصية 
والراحة في مناقشه تفاصيل قد ال يبوح بها 

في اجللسات التقليدية وجها لوجه.
الوتــار بحــرص تطبيــق  واختتــم د. 
«مستشاري» على تقدمي كل ما من شأنه تسهيل 
احلصول على االستشارة عن بعد للمستفيدين 
من خدمات جمعية التوحد الكويتية، ملا نؤمن 
به من أهمية للدور املهم الذي تقوم به اجلمعية، 

وأثره الطيب في املجتمع.

السعد: حريصون على تسهيل تقدمي االستشارة عن بُعد بشكل ميّسر وسهل

د. سميرة السعد

األمير استقبل ولي العهد والغامن واخلالد والعلي والصالح
اســتقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد بقصر السيف 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه صباح امس 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

واســتقبل سموه ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد .
كما استقبل سموه نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي. واســتقبل سموه 
نائــب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولــة لشــؤون مجلس الــوزراء 

أنــس الصالــح. إلــى ذلك، 
بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 

تهنئة إلى الرئيس صدر 
رئيــس  جبــاروف 
اجلمهورية القيرغيزية 

الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيــه مبناســبة انتخابه رئيســا 
للجمهوريــة القيرغيزية الصديقة، 
متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد 
وموفور الصحة والعافية وللعالقات 
الوطيدة بني البلدين الصديقني املزيد 
من التطور والنماء. وبعث سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلــى الرئيس صدر جباروف 
القيرغيزيــة  رئيــس اجلمهوريــة 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية 
القيرغيزية، متمنيا سموه 

له كل التوفيق والسداد.
كما بعث سمو رئيس 
مجلــس الوزراء الشــيخ 
صبــاح اخلالــد ببرقيــة 

تهنئة مماثلة.

ً صاحب السمو هنأ رئيس قيرغيزيا مبناسبة انتخابه رئيسا

صاحب السمو األمير مستقبال الشيخ حمد جابر العلي

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

تشمل شارع دمشق و«اخلامس» وطريق امللك فيصل بن عبدالعزيز

«اخلارجية» تطلب ٣٠ وظيفة كملحق ديبلوماسي وقنصلي

تأجيل اإلعالن عن نسب درجات الفصل األول لنهاية يناير

مصدر بـ «القوى العاملة» لـ «األنباء»: كل معامالتنا إلكترونية 
وُتنفذ بالتدرج خالل األيام املقبلة

أحمد مغربي 

فتحــت وزارة اخلارجية 
التوظيــف للكويتيني  بــاب 
من حملة الشهادة اجلامعية 
املــاجســتـــير  ودرجـــــتي 
والدكتــوراه، وذلك لشــغل 
٣٠ وظيفــة لدرجــة ملحــق 
ديبلوماسي وملحق قنصلي.
وقالت إن من بني الشروط 
العامــة للراغبــني فــي العمل 
بالوظائف املذكورة ان يكون 
املتقدم كويتي اجلنسية، حسن 
السمعة لم يسبق احلكم عليه 
بعقوبــة جناية او جنحة في 
جرمية مخلة بالشرف واالمانة، 
واال يكون قد فصل من اخلدمة 

عبدالعزيز الفضلي

لم يحسم موضوع نسبة 
الدرجات في االجتماع الذي 
عقده عدد من قياديي وزارة 
التربية مع اللجنة التعليمية 
مبجلــس األمــة وجمعيــة 
املعلمــني. وكشــفت مصادر 
تربويــة مطلعة لـ «األنباء» 

٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا.
ومن بني الشروط االخرى، 
ذكــرت ان يكون حاصال على 
تقدير عام جيد جدا (بنســبة 
٨٠٪ او ٢٫٧٦ نقطة من ســلم 
األربــع نقاط) علــى االقل من 
جامعــة الكويــت او جامعــة 
اخــرى معترف بهــا ومعادلة 
العالي،  التعليــم  مــن وزارة 
وبالنســبة للحاصلــني على 
شهادتي املاجستير والدكتوراه 
فباإلضافة للشــروط الواردة 
اعاله يجب ان يكونوا حاصلني 
عليها بتقديــر جيد جدا على 
االقــل وتخصــص االجــازة 
اجلامعية من جامعة الكويت 
او مــن جامعة اخرى معترف 

وأوضحت املصادر انه مت 
االطالع على مقترحات النسب 
املقدمــة مــن وزارة التربية 
وجمعية املعلمني بخصوص 
الدرجــات، غير انــه لم يتم 
االتفاق عليها بشــكل نهائي 
ويتــرك األمر بيد «التربية» 
ومبا تراه مناســبا، مشيرة 
الــى انه مت االتفــاق على ان 

اختيارهم ســيلحقون بدورة 
تدريبيــة فــي معهد ســعود 
الناصر الصباح الديبلوماسي 
الكويتي ملدة ١٢ شــهرا تكون 
نسبة النجاح فيها (٨٠٪) فما 
فوق ومينــح املتدرب خاللها 
مكافأة شــهرية مبقــدار ٩٠٠ 
دينار على ان يرشح من يجتاز 
الدورة بنجاح للعمل في وظيفة 
ملحق ديبلوماسي او قنصلي، 
مؤكدا ان هذا البرنامج يؤهلهم 
ملواجهــة متطلبات عملهم في 

اخلارج.
وذكرت ان وزارة اخلارجية 
حددت التقدمي في الفترة من 
االحد ٢٤ يناير اجلاري الى ١٨ 

فبراير املقبل.

ملادة االجتماعيات، وتثبيت 
منى األنصاري موجها فنيا 
عاما ملــادة العلــوم، وأنور 
الكندري موجهــا فنيا عاما 
الفرنســية، وهنادي  للغــة 
البغيلي موجها عاما للتربية 
املوسيقية، ويأتي قرار الوزير 
د.املضف بتثبيتهم وذلك بعد 

اجتيازهم لفترة الندب.

البنوك، استعالم عن البيانات 
األساسية للترخيص.

البيانات األساسية للملف.
اســتعالم عــن إجــازات 

املوظفني املدخلة.
اســتعالم عن الشــكاوى 

العمالية.
طلب وطباعة كشف عمالة.

االســتعالم عــن نواقص 
الرواتب.

اســتعالم عــن بالغــات 
التغيب.

عــرض حالة االســتيفاء 
وتفاصيل املهن، قائمة العقود 

واملواقع ومواعيد العمل.
قائمة عمالة وطنية.
قائمة عمالة وافدة.

اســتعالم عــن معاملــة 
(حتميل ملف الرواتب).

تقريــر حصــر ملــف - 
تفتيش.

اســتعالم عن الشــكاوى 
العمالية.

بوابة موظفني الشركات.
االســتعالم عبــر اإلدارة 

التابع لها العامل.

بشرى شعبان

كشــف مصــدر بالهيئــة 
العاملــة،  للقــوى  العامــة 
أن جميــع إجــراءات العمــل 
ستصبح إلكترونية بالتدرج 

خالل األيام القليلة املقبلة.
وأوضــح فــي تصريــح 
خاص لـ «األنباء»، أن الهيئة 
ستعلن عن اخلدمات املتاحة 

أوال بأول.
خدمــات  يلــي  وفيمــا 
توفرها خدمة أسهل والبوابة 

اإللكترونية:
عمالــة وطنيــة (تعديل 
إذن عمــل، جتديد إذن عمل، 
تســجيل، إلغــاء إذن عمل) 
عمالة وافدة (إلغاء إذن عمل، 
إصدار تصريح عمل وجتديد 
إذن عمــل، إصــدار إذن عمل 

أول مرة).
إدارة أوقــات العمــل لكل 
ترخيص من تراخيص امللف.
إضافة عقد وموقع عمل.

حتميل ملف الرواتب.
تعديل او إلغاء عقد وموقع 

عمل إدخال اجازة موظف - 
دورية.

تقدمي طلب كشف عمالة.
(إدخــال إجــازة موظف 

مرضية/عرضية).
تقدمي بالغ تغييب لعامل 

بتصريح عمل.
تقدمي بالغ تغيب لعامل 

بإذن عمل.
تقدير احتياج أول مرة.
تعديل تقدير االحتياج.
جتديد تقدير االحتياج.

تقدمي شكوى ملوظف.
بوابة موظفني الشــركات 

حتديث بيانات ترخيص.
تســجيل إحصائية ربع 
سنوية - تفتيش فتح ملف.
االستعالم عن حتويالت 

بها ومعادلة من التعليم العالي.
وقالــت ان املتقــدم عليــه 
احضار شــهادة اجتياز اللغة 
االجنليزية التوفل (ITP) من 
مكتب أمديست الكويت مبعدل 

ال يقل عن ٤٥٠ درجة.
وأوضح ان من سيتقدمون 
للوظـــــيفة سيخــضــــعون 
الختبارات شفهية وحتريرية 
في مجاالت (القضايا الدولية 
والعربيــة املعاصرة ـ قضايا 
الكويتـ  القضايا االقتصادية 
املعاصرةـ  قانون دوليـ  اللغة 
االجنليزيــة) علــى ان تكون 
نسبة النجاح باالختبار بتقدير 

جيد جدا.
وأفــادت بأنــه من ســيتم 

يعلن ذلك في نهاية الشــهر 
اجلاري من خالل قرار تصدره 

التربية بذلك.
مــن جانب آخــر، أصدر 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.علي املضف قرارا، 
«األنبــاء» نســخة  تلقــت 
منه، يقضــي بتثبيت إميان 
السويحل موجها فنيا عاما 

قررت رفع سن املتقدم لسنة واحدة استثنائية هذا العام بسبب جائحة «كورونا»

وزير التربية يصدر قرارًا بتثبيت ٤ موجهي عموم

أي استفسار يتم عبر البوابة اإللكترونية لإلدارات التي يتبع لها امللف

بحكــم قضائي او بقــرار من 
مجلــس تأديبــي وأال يكــون 
متزوجا بغير عربية منتمية 

جلنسيتها لبلد عربي.
واضافت ان من الشــروط 
اخلاصــة الواجــب توافرهــا 
باملتقــدم أال يكــون قــد امت 
٢٦ ســنة ميالدية مــن العمر 
وقت تقدمي الطلب بالنســبة 
للجامعيني، وأال يكون قد أمت ٢٩ 
سنة ميالدية من العمر حلملة 
املاجستير، وأال يكون قد أمت ٣١ 
سنة ميالدية من العمر لشهادة 
الدكتوراه، مشــيرة الى ان مت 
رفع سن املتقدم لسنة واحدة 
استثنائيا لهذا العام حتى تتاح 
الفرصة ملن فاته التقدمي سنة 

أن االجتمــاع ناقــش اآللية 
املطروحة مــن قبل التربية 
في حال العودة للدراسة من 
خالل اللجنة املشــتركة مع 
وزارة الصحة، مشــيرة الى 
ان اللجنة أكدت على ضرورة 
ان تكــون جمعيــة املعلمني 
اللجنة كونها  مشــاركة في 

متثل أهل امليدان.

املزيد: شهادة إثبات حالة تصدر ورقيًا
بشرى شعبان

أعلنت مديــرة إدارة العالقات العامة واإلعالم واملتحدث 
الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل املزيد، أن بعض 
خدمات اإلدارة حاليا ميكن احلصول عليها من إدارة العمل 
حلني إدراجها في اخلدمة االلكترونية وهي شهادة بيان حالة 
وتصدر من مراقبة التقييم واملتابعة - قسم االستقبال في 

إدارة العمل التي يتبع لها ملف املؤسسة.
أما فيما يخــص اخلدمات التي مت إطالقها، عبر خدمات 
أســهل، أوضحت املزيد أنها تشمل كشفا بالعمالة املسجلة، 
شــهادة اعتماد توقيع على ملف، إلغاء إذن العمل (لسقوط 
اإلقامة خارج البالد/ نهائي للسفر/ لوفاة العامل)، باإلضافة 
أسيل املزيدإلى إلغاء تسجيل عمالة وطنية وتسجيل إشعار عمالة وطنية.

مصادر لـ «األنباء»: املوافقة على عقد إنشاء 
طرق وجسور جنوب السرة بقيمة ٨٨ مليونًا

عاطف رمضان

علمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة، أن 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري حصلت 
على موافقة ديوان احملاسبة، على عقد املناقصة 
رقم «هـ ط/ ٢٥٧» بشأن إنشاء وإجناز وصيانة 
طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات 
أخرى في منطقة جنوب السرة شاملة شارع 
دمشق والدائري اخلامس وطريق امللك فيصل 

بن عبدالعزيز.
وأضافت املصادر، أنه ســيتم رفع العقد 
إلــى وزيرة األشــغال العامة د.رنــا الفارس 
خالل أسبوعني أو ٣ أسابيع للتوقيع عليه.

ولفتت املصادر، إلى أنه مت التعاقد مع 
الشركة التي ستنفذ املشروع بقيمة ٨٨ 
مليون دينار، وذلك حسب شروط واردة 

في بنود العقد.
وذكرت املصادر، أن الهدف من هذا املشروع 
هو تســهيل حركة املــرور وتقليل احلوادث 
املرورية ورفع مستوى األمن والسالمة، كما 
يهدف املشروع إلى تطوير الدائري اخلامس 
من شارع امللك فهد بن عبدالعزيز مع شارع 
امللك فيصل وذلك بخفض الدائري اخلامس من 
تقاطع شارع دمشق وإحداث حركة مرورية 
حرة على شارع دمشق بني الدائري اخلامس 
وشــارع إبراهيم بن عبداهللا، وذلك إلنشــاء 

جسر علوي من شارع امللك فيصل.
كما يهدف املشــروع أيضا إلى استحداث 
دوارين على شــارع رقم ٤٠٣ مع شــارع ٢٦ 
وشارع رقم ٢٠. اجلدير ذكره أن الهيئة العامة 
للطــرق قد ســبق أن حصلت علــى موافقة 

االتفاقية االستشارية لهذا العقد.

سيتم رفع العقد إلى وزيرة األشغال العتماده خالل األسابيع املقبلة

ملشاهدة الڤيديو
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االثنني ١٨ يناير ٢٠٢١

حتتفل بعيدها الـ

مباركون في عيد «األنباء»: مواقف نبيلة في الدفاع عن الكويت

يوسف غامن

التهنئة  توالــت رســائل 
وكتــب املباركة على أســرة 
«األنبــاء» ملشــاركتهم فرحة 
الذكرى السنوية الـ ٤٥ على 
صدورها، حيث أشاد املباركون 
باملسيرة املتميزة لـ «األنباء» 
وبعطائها املستمر منذ عددها 
األول وكما أرادها مؤسســها 
املغفور له بــإذن اهللا تعالى 
العم خالد يوسف املرزوق، بأن 
تكون جريدة جميع الكويتيني 
وأن تكــون مصلحة الكويت 
وأهلهــا فــوق أي اعتبار في 
الدفاع عنهــا واحلرص على 
تقدمي األفضــل دائما للقراء، 
فنالــت ثقتهم حتى أصبحت 
جريدتهم التي يستقون منها 
األخبار الصحيحة واملعلومة 
املوثقة بكل مهنية وشفافية 
بعيدا عن اإلساءة أو التضليل.
كمــا عبــر املهنئــون عن 
اعتزازهم بالتطور املســتمر 
لـــ «األنبــاء» ومبواكبتهــا 
الكبيرة في تطور  للســرعة 
التواصل  اإلعــالم ووســائل 
االجتماعــي علــى اختالفها، 

وفيما يلي التفاصيل:
في البدايــة، تقدم النائب 
خليل الصالح بالتهنئة بكتاب 
وجهــه إلى رئيــس التحرير 
الزميل يوسف خالد يوسف 

املرزوق قال فيه:
لـ«األنبــاء» فــي  نبــارك 
عيدهــا الـ ٤٥ وهــي تواصل 
تألقها اإلعالمي مبهنية وترسخ 
مكانتها لــدى القــراء وكافة 
املتابعــني للشــأن الكويتــي 

بكل مهنية واحترافية وحيادية 
وموضوعية منذ تأسيسها عام 
١٩٧٦ على يد املغفور له بإذن 
اهللا تعالى العم خالد يوسف 
املرزوق، وإنني إذ أتقدم بهذه 
التهنئة القلبية اخلالصة، أود 
أن أعرب عن تقديري وإعجابي 
واحترامي ملا حققته اجلريدة 
على مدى السنوات الطويلة 
املاضيــة لتنقــل كل األحداث 

الدفــاع عن حقــوق الكويت 
والكويتيــني وحقوق األمتني 
العربية واإلسالمية وحقوق 
اإلنســان اينما وجــد لتكون 
مرآة حقيقيــة تعكس معدن 
الكويــت األصيــل وجوهــر 
اإلنسان الكويتي النبيل شكرا 
لكــم على جهودكــم اجلبارة 
ودمتم للكويت ولنا مشــعل 

حق وحرية.
متميزون في كل شيء

النائب السابق  كذلك هنأ 
عمر الطبطبائي أسرة «األنباء» 
بعيدها الـ ٤٥ بالزهور وبأطيب 
األمنيات بدوام التقدم والنجاح 
ببطاقــة قال فيهــا: كعادتكم 
متميزون في كل شيء، وذلك 
تقديرا منه للجهود املبذولة في 
سبيل نشر احلقيقة واملعرفة.

أمانة الكلمة

بدوره، تقدم نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة فــي جمعية 
الهــالل األحمر الكويتي أنور 
احلســاوي بالتهنئة ألســرة 
«األنباء» في عيدها برســالة 
قال فيها: األخ الفاضل/ يوسف 
خالد يوسف املرزوق حفظه 
اهللا رئيــس حتريــر جريدة 
«األنبــاء» حتية طيبة وبعد، 
يســرني أن أهديكــم خالص 
ملــرور  األخويــة  التهانــي 
خمســة وأربعني عامــا على 
انطــالق جريدتكم الغراء في 
مجال العمــل الصحافي على 
املســتويني احمللي والدولي، 
فقد أخذت «األنباء» احليادية 
نهجا وأمانة الكلمة أســلوبا 
طوال مســيرتها الصحافية، 
حيث أثرت الساحة اإلعالمية 
بتميزها وصدقها وشمولها.

حتياتي لكم وللزمالء في 
اجلريدة، شــاكرين لكم دوام 
متابعة نشــر اخبار جمعية 
الهالل االحمر الكويتي الذراع 
الرئيسية لإلنســانية داخل 

وخارج الكويت.
وإلــى مزيــد مــن التقدم 

والنجاح، ووفقكم اهللا.
مكانة مرموقة

مــن جهته، بــارك رئيس 
مجلــس إدارة جمعية املنابر 
القرآنيــة د.أحمــد الباطنــي 
لـ«األنباء» في عيدها برسالة 

قال فيها:
السيد الفاضل يوسف خالد 
املرزوق احملترم رئيس حترير 
جريدة «األنباء»، السالم عليكم 
ورحمة اهللا وبركاته، تهديكم 
جمعية املنابر القرآنية أطيب 
حتياتهــا متمنني لكــم دوام 

التوفيق والسداد.
نفســي  عــن  باألصالــة 
ونيابــة عن أعضــاء مجلس 
اإلدارة والعاملني في جمعية 
املنابر القرآنيــة فإننا نتقدم 
لكــم بأســمى آيــات التهنئة 
والتبريكات مبناسبة الذكرى 
اخلامســة واألربعني إلصدار 
جريــدة «األنباء» الغراء، وال 
يســعنا في هــذه املناســبة 
إال أن نعبــر لكــم عــن بالــغ 
تقديرنــا لدوركــم اإلعالمــي 
املتميز على مدى الســنوات 
املاضية، مثمنني لكم جهودكم 

يتقــدم رئيــس وأعضاء 
اجلمعيــة  إدارة  مجلــس 
الكويتية لتقنية املعلومات 
التهانـــــي  آيــات  بأســمى 
والتبريكات مبناسبة مرور 
٤٥ عاما على تأسيس جريدة 
«األنبــاء» ، والتــي ارتقــت 
حتى نالت مكانتها املرموقة 
واملميزة بني الصحافة احمللية 
والعاملية بفضل جهودكـــم 
املخلصــــة وتوجيهاتكـــم 
الســديدة والهادفــة في نقل 

األخبار بكل دقة وشفافية.
متمنــني لكــم وجلميــع 
العاملني باجلريدة مزيدا من 
التقدم واالزدهار في مسيرتكم 

اإلعالمية.
خدمة الوطن

كذلك هنــأ مختار منطقة 
الرابية  العارضية ومنطقــة 
بالوكالة عبداهللا براك الهيفي 
ألســرة «األنباء» فــي عيدها 

برسالة قال فيها:
الســيد الفاضل يوســف 
خالــد املرزوق املوقر رئيس 
حترير جريدة «األنباء» حتية 
طيبة وبعد، يسرنا مبناسبة 
حلول الذكرى الـ٤٥ لصدور 
الغــراء ودوركم  جريدتكــم 
البارز في مجــال اإلعالم أن 
نتقدم إليكم بأسمى التهاني 
والتبريــكات بــدوام الرقــي 
واالزدهــار خلدمــة بلدنــا 
احلبيــب وخدمــة األهــداف 
الوطنيــة فــي ظــل القيادة 
الســمو  احلكيمــة لصاحب 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح، حفظه اهللا 
ورعاه، وســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه اهللا ورعاه.

كما يسرنا أن نهنئ جميع 
الغراء،  العاملني باجلريــدة 
ومتنياتنــا لهــم بالتوفيــق 

والسداد والنجاح.
دعم للمجتمع

وتقدم كل من وليد النهام 
ويوســف النهــام بالتهنئــة 
باسميهما ونيابة عن ديوان 
(النهــام) ورواده مبناســبة 
احتفــال «األنباء» بعيدهــــا 
الـ ٤٥ برســالة وجهاها إلى 

رئاسة التحرير جاء فيها:
الســيد يوســف خالــد 
املــرزوق احملتــرم رئيــس 
حتريــر جريــدة «األنبــاء» 
حتيــة طيبــة، يســعدنا أن 
نتقــدم إليكــم وإلــى جميع 
العاملني في جريدة «األنباء» 
الغراء بخالص التهاني وأن 
نشــارككم باســمنا ونيابــة 
عن ديــوان «النهام» ورواده 
فرحـــة االحتفال بالذكـــرى 
الـ ٤٥ لصدور اجلريدة التي 
كانت ومازالت محط إعجاب 

احمللية واإلقليمية والعاملية 
بنجاح الفت نال استحســان 
وإعجاب اجلميع، وكانت في 
نفس الوقــت صوت املواطن 
والوطــن، صوت حق واضح 
وصريــح ومباشــر وصوت 
حقيقــة واضحــة وصريحة 

ودامغة.
وال ميكن ان ننسى جلريدة 
«األنباء» مواقفها النبيلة في 

اإلعالمية ومكانتكم الصحافية 
املرموقة على الساحة الكويتية 
واخلليجية والعربية والدولية 
املميزة لألحداث  وتغطيتكم 
والقضايا بكل حيادية ونزاهة 
ومبهنيــة عاليــة بعيــدا عن 

اإلثارة والبهرجة اإلعالمية.
وإننا فــي احلقيقة نعتز 
بشــراكة التعاون املســتمرة 
بيننا وبينكــم خلدمة كتاب 
اهللا عــز وجــل، مبــا يحقق 
الشراكة املجتمعية واالرتقاء 
بالدور اإلعالمي ملا فيه مصلحة 

وخدمة وطننا الغالي.
سائلني اهللا العلي القدير ان 
تبقى جريدتكم العامرة نبراسا 

للكلمة احلرة واملسؤولة.
كذلك شــارك كل من ماهر 
معرفي وفهد الغيص ود.علي 
دشتي ويوسف سعيد دشتي 
أسرة «األنباء» باسمهم ونيابة 
عن أسرة شركة «KGL» فرحة 
العيد الـ ٤٥ بالزهور وببطاقة 
تهنئة ضمنوها أطيب األمنيات 
مبناسبة مرور ٤٥ عاما على 

صدورها.
مكانة مميزة

كما تقــدم نائــب رئيس 
اجلمعيــة  إدارة  مجلــس 
الكويتية لتقنية املعلومات 
م.ناصــر العيــدان بالتهنئة 
لـ«األنباء» برسالة قال فيها:
الســيد يوســف خالــد 

املرزوق احملترم
رئيــس حتريــر جريدة 

«األنباء» 
حتية طيبة وبعد،

وتقدير جميع املواطنني مبا 
تقدمه مــن أخبار ومتابعات 
بأســلوب مهني وقدرة على 
إيصال املعلومة بكل حرفية، 
إضافــة إلى حرصها على أن 
يكــون مــا تقدمــه إيجابيــا 
وجامعا ألبناء الكويت على 

اختالف أطيافهم.
ونقدر كذلك لكم اجلهود 
التــي تبذلونهــا مــع فريــق 
التحريــر لديكم في ســبيل 
التواجد فــي جميع األحداث 
واملناسبات، ما يشكل دافعا 
وداعما لهذه األنشطة املتنوعة 
والتــي تســهم بالنهــوض 
مبجتمعنا نحو األفضل، عبر 
نشر األخبار بصورة مميزة 
على صدر صفحات «األنباء» 

الغراء.
وتقبلــوا أطيب األمنيات 
والدعــاء لكم بالنجاح الدائم 

واالزدهار.
حيادية ومصداقية

كمــا تقــدم رئيس قســم 
العامة  املساهمني والعالقات 
فــي جمعيــة مبــارك الكبير 
والقرين التعاونية عبدالرزاق 
هاشــم الكنــدري بالتهنئــة 
برســالة وجهها إلى رئاســة 

التحرير قال فيها:
السيد يوسف خالد املرزوق 
احملترم رئيس حترير جريدة 
«األنباء», حتية طيبة، يسرني 
بالتهنئــة  إليكــم  أتقــدم  أن 
واملباركة مبناسبة االحتفال 
بالذكــرى السنويــــة الـ ٤٥ 

جلريدتنا الغراء «األنباء».
لقد كانت األنباء ومازالت 
مثاال للعطاء اإلعالمي املتميز 
باملهنية العالية واحليادية 
والشــفافية فــي تغطيــة 
األحــداث ونقــل األخبــار 
بكل مصداقية، كما يشــهد 
اجلميع للقائمني على جريدة 
«األنبــاء» والعاملــني فيها 
بجهودهم الكبيرة في سبيل 
خدمة الكويــت وأهلها في 
جميع املجاالت فاستحقت 

ثقتهم ونالت محبتهم.
كمــا تتميــز «األنبــاء» 
مبواكبتها القوية للتطورات 
املتسارعة في مجال اإلعالم 
فاستمر عطاؤها بكل جناح.
وتقبلوا أطيب األمنيات 
بالنجاح والتوفيق الدائم.

كذلك بارك رئيس احتاد 
طلبة املعهد العالي للفنون 
املســرحية أحمــد الصخي 
العنــزي ألســرة «األنباء» 
بعيدها، متمنيا دوام النجاح 
فــي مســيرتها اإلعالميــة 
التي قدمــت خاللها أفضل 
ما ميكــن أن يقــدم خلدمة 
الكويت وشعبها، مشيرا إلى 
اهتمامها ودعمها لألنشطة 

الطالبية.

عبداهللا الهيفي فهد الغيص

يوسف النهام

د.علي دشتي

أحمد العنزي

ورود وشوكوال من أسرة KGL في عيد «األنباء» عمر الطبطبائي قدم الزهور في عيد «األنباء» الـ ٤٥             (فريال حماد)

م.ناصر العيداند.أحمد الباطني ماهر معرفي

وليد النهام

يوسف دشتي

عبدالرزاق الكندري

أنور احلساوي

والعاملي. وأضاف الصالح: إن 
مكانة جريدة «األنباء» تنبثق 
من حسها الوطني والدعم الذي 
تقدمه دائمــا ألصحاب اآلراء 
واجلهود الوطنية، حرصا منها 
على تقدمي خدمة اخبارية ذات 
ريادة على املســتوى املهني 
والوطني البناء، كل االمنيات 

بدوام التوفيق.
وطنية وحرفية

كما بارك رئيــس اللجنة 
املالية واالقتصادية مبجلس 
األمــة النائــب م.أحمد احلمد 
ألسرة «األنباء» بعيدها الـ٤٥ 
برســالة وجهها إلى رئاســة 
التحرير قال فيها: األخ الفاضل 
يوسف خالد املرزوق احملترم 
رئيس حترير جريدة «األنباء» 
حتية طيبة وبعد، يطيب لي أن 
أتقدم منكم ومن جميع أفراد 
أسرة اجلريدة بخالص التهاني 
وصادق التبريكات مبناسبة 
العيــد اخلامــس واألربعــني 
الكويتية  جلريدة «األنبــاء» 
الغراء، والتــي متكنت خالل 
مسيرتها احلافلة من التربع 
علــى الدرجــات األولــى من 
سلم اإلعالم الكويتي بقيادة 
آل املــرزوق الكرام بخبرتهم 
ووطنيتهم وحرفيتهم. وأود 
أن أؤكــد لكم بهذه املناســبة 
العزيزة على قلب كل كويتي 
أن جريدة «األنباء» الكويتية 
حملــت علــى مــدى كل تلك 
السنوات راية احلق وقدمت 
أية  املصلحة الوطنيــة على 
مصلحــة أخــرى وحققــت 
اإلجنــازات والتطور وعملت 
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أحسن صنعا املجلس 
الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب في الكويت عندما 
ترجم كتاب األستاذ باتريك 
دينــني: «ملاذا فشــلت 

الليبرالية؟».
باتريــك  واألســتاذ 
العلوم  دينني هو أستاذ 
السياســية فــي جامعة 
العريقة، وكان  نوتردام 
هذا االجتاه احلركي سائدا 
خالل انتخابات عام ٢٠١٦م 

بني الناخبني األميركيني وكانت عبارة «كلهم 
متشابهون» هي الشائعة حينذاك بعد ضجر 
األميركيــني من احلزبــني الدميوقراطي 

واجلمهوري.
إجازة األسبوع وأنا أتصفح  أمضيت 
الكتاب القيم الذي ترجم ضمن سلسلة (عالم 
املعرفة) وترجمه إلى العربية األستاذ املترجم 
العربي يعقوب عبدالرحمن، وكلنا نعلم أن 
الليبرالية هي عقيدة النخب في العالم من 

األوروبيني والشرقيني واملثقفني العرب.
يعمد باتريك دينني في كتابه إلى تشريح 
املراحل التاريخية التي مرت بها الليبرالية، 
بداية من اقتالع األرســتقراطية القدمية 
باسم احلرية ووعود املشاركة في احلكم، 
حتى وصلت إلى ذروة جناحها بســقوط 
املنافسة وهي  السياسية  األيديولوجيات 
الفاشية والشــيوعية وكيف ومتى بدأت 
رحلة السقوط املدوية واألساليب والوعود 
اخلادعة التي قدمتها الليبرالية للمواطنني.
كما يعمــد املؤلف د.باتريك دينني إلى 
تشــخيص أعراض أمراض الليبرالية في 
الواليات املتحدة بوجه خاص، وكيف سبب 
جناحها الباهر فضح املساوئ وأوجه اخللل 

الفاضحة التي تعانيها!
ويحلل د.باتريك دينني كيف اضطلعت 
الليبرالية بتغيير شكل املؤسسات اإلنسانية 
في أربعة مجاالت مختلفة وهي: السياسة 
واحلكومــة واالقتصاد والتعليم والعلوم 
والتكنولوجيا، وكيف سيطرت عن طريق 
ذلك على مصائر األفراد بزعم توســيع 
حرياتهم، وكيــف أصبحت أدوات حترر 
اإلنســان هي نفســها قضبان السجن 

احلديدية التي يقبع خلفها!
الليبرالية مصطلح أجنبي معّرب من 
كلمة: Liberalism في االجنليزية وهي تعني 
(التحررية) ويعود اشــتقاقها ومصدرها 

الى احلرية!
(املرأة  العاملية  العامة  من الشخصيات 
احلديدية) مارغريت تاتشــر التي اتبعت 
سياســة اقتصادية ليبرالية محضة في 

صراعها من حزب العمال!
وقــد عمدت تاتشــر إلى خصخصة 
البريطانية مثل: السكك  الشركات  كبرى 
احلديدية، البريد امللكي، شبكة الهواتف، 
الشركات العاملة في مجال الفحم وبيعها إلى 
املستثمرين كما باعت شركات وطنية كبرى 
معروفة على املستوى العاملي مثل: اتصاالت 
بريطانيــا، شــركة روز رويس لصناعة 
الســيارات واخلطوط اجلوية البريطانية 
والشركات العامة في مجال استخراج الفحم، 
وقلصت العالوات االجتماعية التي تتقاضاها 
العائالت، خصوصا الفقيرة واملتوســطة 
وسمحت تاتشــر لألغنياء وأرباب العمل 
لالستثمار بسهولة وفق القوانني الليبرالية 
واالقتصادية التي مررتها في البرملان الداعم 

الليبرالي!
الدول  الليبرالية في  ويختلف تطبيق 
االسكندنافية عن الدول الدميوقراطية وبقية 
دول أوروبا والواليات املتحدة التي طبقت 

الليبرالية منذ قرابة ٢٥٠ عاما.

وفي التطبيق الفعلي 
لليبرالية جندها فشلت 
بوعودها نتيجة حدوث 
انحراف متزايد في توزيع 
الثروة وفساد املؤسسات 
الثقة  التقليدية وفقدان 
السياســية  بالســلطة 
والدينية والصحافية وبني 
املواطنني أنفسهم، وتزايد 
خيبة األمل في حتقيق 
العدالة املتساوية للجميع.
الليبراليــة مذهــب 
سياسي باعتبارها أكثر مكرا ودهاء في 
حني يشبه د.باتريك دينني الليبرالية ببرامج 
نظام تشغيل احلاسب اآللي غير املرئي 

حني يتعطل أو ينهار النظام!
ســيجد القراء الكرام في كتاب ملاذا 
فشلت الليبرالية على اختالف مشاربهم 
الفكرية أن فكر املؤلف ال يتحدى تفكيرهم 
فقط، بل أيضــا العديد من االفتراضات 
العالقة في أذهانهم عن السياسة ونظامنا 

السياسي.
ويبقى كاتب الكتاب مصرا على فكره 
الليبراليون  العرب  املثقفون  فيما يجنح 
إلى التنفيذ املســتقل لهذه النظرية وفق 
معتقداتهم الفكرية واأليديولوجية وهذا 
يعني ما بعد الليبرالية ورمبا ميالد جديد 
لهذه النظرية وفق بيئات مختلفة والتي 
تركز على إنشاء ثقافات جديدة قابلة للحياة 
واقتصاديات ترتكز على البراعة مستحقة 

السم الليبرالية!

٭ ومضة: في الوطــن العربي ما بعد 
الليبرالية هناك استبداد بيروقراطي على 
مستوى الفرد أو النظام، فالواقع السياسي 
مر فال نحن طبقنا الليبرالية (صح) والدليل 

سقوط جمهورية أفالطون!
حتى النخب العربية املثقفة على امتداد 
الوطن العربي أعطت أمنوذجا أكثر قتامة 

ملا بعد الليبرالية!

٭ آخر الكالم: حققت الليبرالية جناحات 
في الواليات املتحدة وبعض الدول الغربية 
واآلسيوية مزهوة بنجاحاتها لكنها أخفقت 
في أميــركا الالتينية والبلــدان العربية 

واألفريقية!

الليبرالية في  تيــار  زبدة احلچي:  ٭ 
الكويت منكفــئ وحراكه عدم، اللهم إال 
جهود فردية من األخ العزيز أنور الرشيد 
- الذي يحاول جاهدا أن يحيي الليبرالية 
في مقاالته مستندا دائما إلى جناحات املرأة 
الكويتية كمثال مهم على جناح الليبرالية!

وتبقى هناك عدة تساؤالت من أهمها: 
متى تتحقق إجنازات الليبرالية ليقتنع بها 

الناس ويطبقوها دستورا في حياتهم!
ما دور الليبراليني في عصر الطفرة 
اإللكترونية والفجوة تتسع اليوم ما بني 

الواقع والتنفيذ؟
ويبقى احلســم دائما فــي التجربة 
واملمارسة والنتائج وكلنا بات يعرف أن 
الليبرالية في نهاية املطاف نظرية سياسية 
ذات أبعاد أيديولوجية ليبرالية لها إجنازها 
هنا وهناك، لكنها ال تصلح ألمة العرب ألنها 
وضعت للمجتمعات األوروبية مستمدة 
من تقاليدهم الغربية منذ العصور القدمية.
(التشــريع  إلى  البشــرية  ما أحوج 
اإلســالمي) بعيدا عن اإلسالميني الذين 
طبقوه حسب أمزجتهم احلزبية في جتارب 
مريرة خلّفت انطباعات غير صحيحة عن 

امللة اإلسالمية والشريعة الغراء!
في أمان اهللا..

ومضات

ملاذا فشلت 
الليبرالية؟

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

طالب «األسترالية» في طليعة األبحاث العلمية
أشادت الكلية األسترالية 
في الكويت بــاألداء املتميز 
لطالبها الذين نشروا بنجاح 
٢٠ بحثــا علميا في مجالت 
علمية متعددة و١٣ بحثا في 
حقل املؤمترات، باإلضافة إلى 
ذلك، فقد حضروا وشاركوا 
فــي العديــد مــن املؤمترات 
احملليــة والدوليــة. ويعود 
االنخراط في البحث بالعديد 
من الفوائد على الطالب، إذ 
تســاعد اخلبــرة البحثيــة 
الطالب فــي التعــرف على 

املســار الوظيفــي واتخاذ قرار بشــأنه على 
نحو أفضل. فمن خالل اخلوض في األبحاث 
أثناء دراستهم اجلامعية، يدرك الطالب شغفهم 
بالبحث ويواصلون دراساتهم العليا هادفني 

االنضمام إلى فريق هيئة التدريس. 
يعتبر البحث الفعال ركيزة استراتيجية 
مهمة لدى الكلية األسترالية في الكويت. ولهذا 
الغرض، أنشــأت الكلية نظامــا بيئيا يعزز 
البحث والتطويــر، ومن خالل التركيز على 
احتياجات األمة واشــراك املجتمع، ومتكنت 
الكليــة من إحداث تأثيــر جوهري من خالل 
أبحاثها. منذ عام ٢٠١٥، نشــر طالب الســنة 
األخيــرة فــي الهندســة ٣٣ بحثــا علميا في 
التخصصات التي تقدمها الكلية: الهندســة 
امليكانيكية واملدنية والبترول والكهربائية. 
ومن خالل نهج الكلية األسترالية في الكويت 
الــذي يركز على الطالــب وميزج بني املنهج 
النظري والعملي، تســنى للطــالب التفكير 

بشكل منطقي وحتليلي.
من هنا، قامت الكلية األسترالية في الكويت 
مبواءمة أبحاثها وطرق تدريسها مبا يتناسب 
مــع تطور الطالب، مع العلم أن الكلية تتبع 
التعليم القائم على املشــاريع الذي يســمح 
للطالب بالعمل ضمن فرق وبشكل فردي بهدف 
البحث في حقل معني أو في األعمال التجارية 

ثم املضي قدمــا في تطوير 
االستراتيجيات والعمليات 
واملنتجات كنتيجة نهائية.

وتعليقا على هذا النجاح، 
قال نائب الرئيس للشؤون 
األكادميية د.حسني عبداهللا: 
«تعتبــر املشــاركة الفعالة 
للطــالب في عمليــة التعلم 
أمرا ضروريــا. نحن الكلية 
األسترالية في الكويت، نشرك 
الطالب في مناقشات هادفة 
العمــل اجلماعي  ونشــجع 
ودمج التعلم داخل وخارج 
الفصل الدراســي. كما نعد طالبنا ليصبحوا 
طالبــي علم مدى احليــاة ومننحهم األدوات 
التي تسمح لهم بأن يصبحوا مرنني وقابلني 

للتكيف».
من جهتها، صرحت خريجة البكالوريوس 
تكنولوجيا الهندســة امليكانيكية م.مشاعل 
الشــمري عن جتربتها البحثية عندما كانت 
طالبة أثناء عملها في مشروع بعنوان «تصميم 
وتنفيذ توربينات الرياح ذات احملور الرأسي 
على الطرق السريعة» حتت إشراف د. إيهاب 
بني هاني، قائلة: «كان املشروع ممتعا وفريدا 
فــي الكويت على الرغم مــن التحديات التي 
واجهناهــا خالل مراحل املشــروع املختلفة. 
لقد شعرنا بالفخر عندما حاز عملنا التقدير 
العالي من خالل نشــره على صفحات مجلة 
دولية. كما منحني هذا اإلجناز كخبرة أولية 
بالبحث واملنشورات الدافع ملتابعة دراستي 
العليا وبدء مسيرتي املهنية باملجال أكادميي».

ومــن جهتــه، عبر د. إيهاب بنــي هانيـ  
عضو هيئة التدريس لدى قســم الهندســة 
امليكانيكية- عن فخره بإجنازات طالبه نتيجة 
نشر أبحاثهم ضمن املجالت وأوراق املؤمترات 
حيث مت نشــر مجموعة تتكون من ٨ أبحاث 
في املجالت العلمية مت طرحها من قبل طالبه 

كمشاريع تخرج.

د. حسني عبداهللا

د.محمد املقاطع ود.يوسف العلي ود.فيصل الكندري ود.أحمد الفارسي وعدد من أساتذة كلية القانون الكويتية والطلبة الفائزين في املسابقات العاملية

املقاطع: KILAW تشهد حتوالت مهمة 
في التعليم اجلامعي وستصبح جامعة بعد عامني

آالء خليفة

أعلن رئيس كلية القانون 
العامليــة د.محمد  الكويتيــة 
املقاطــع ان الكلية ستشــهد 
حتوالت مهمة في شأن التعليم 
اجلامعي النوعي الذي ستقدمه 
املرحلة القادمة على مستوى 
البكالوريوس واملاجستير معا 
بانتقالهــا الى جامعة بعد ان 
كانت كلية، وهو الطموح الذي 
ستتحول له الكلية بعد عامني.

جاء ذلك خالل احلفل الذي 
نظمته الكلية ظهر أمس لتكرمي 
الفرق الطالبية املمثلة للكلية 
في املسابقات العاملية والعربية 
التي مت تنظيمها خالل العام 
اجلامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وحقق 
فيهــا الطالب مراكــز متقدمة 
بحضور رئيس الكلية د.محمد 
املقاطع، ونائب رئيس الكلية 
د.يوسف العلي، وعميد الكلية 
د.فيصل الكندري، وعدد من 
أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
وطلبــة الكليــة احملتفى بهم 
واألساتذة املشرفني على تلك 

الفرق.
وأشــار د.املقاطــع إلى أن 
الكليــة منــذ نشــأتها وهــي 
تنطلق من رؤية إستراتيجية 
راســخة فــي نــوع وطبيعة 
التعليم والتدريب الذي تقدمه 
لطالبها، ويتم تأهيل أعضاء 
هيئة التدريس وكادرها الفني 
والوظيفي على تقدميه بصورة 
متميزة، بلوغًا للممارســات 
بــني  األفضــل  والتجــارب 
جامعات ومؤسسات التعليم 
العالي عامليــا ومحليًا، الفتا 
إلــى منطلقات اســتراتيجية 
الكلية الثالثــة واملتمثلة في 
مرحلــة التميز فــي التعليم 
وقــد مت إجنازهــا وحتقيقها 
الـــ ١٠ املاضيــة  بالســنوات 
ومرحلة النموذج وهي املرحلة 
التــي بــدأت مع بدايــة العام 
اجلامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ باإلضافة 
إلى مرحلة املرجعية األكادميية 
الشاملة والتي ســتنتقل لها 
الكليــة في عــام ٢٠٣١/٢٠٣٠، 
مشــيرا إلى أن كلية القانون 
العامليــة تســير  الكويتيــة 
بخطــى ثابتة لبلــوغ مراحل 
إستراتيجيتها وتسخر كافة 
اإلمكانيات لتحقيق ذلك الهدف.
وأعــرب د.املقاطــع عــن 
سعادته باملراكز التي حققتها 
فــرق الكليــة في املســابقات 
القانونية التي شــاركت فيها 
مؤخرا برغم جائحة كورونا إال 
ان األساتذة والطلبة كانوا على 
قدر املسؤولية وحققوا مراكز 
متقدمــة في كافة املســابقات 
التي شاركوا بها باسم الكلية 
مقدرا اجلهــود املضنية التي 
قدموها خالل مشــاركتهم في 
تلك املسابقات، مشيرا الى ان 
فريق الكلية الذي شــارك في 
مســابقة فيليب سي جيسب 
حقق فيها املركز التاســع من 
أصــل ٧٤٥ فريقــا عامليــا في 
املذكــرات اخلطيــة باإلضافة 
الى مسابقة احملكمة اجلنائية 
الدولية التي حقق فيها فريق 
الكلية جائــزة أفضل مذكرة 

كفريق جديد.
وتابــع: وكذلــك مســابقة 

واملعنوية الالزمة، كما شــكر 
كافة إدارات الكلية وقطاعاتها 
املختلفة إلجناح تلك البرامج.

االستعانة بالتكنولوجيا

من جانبــه، أوضح عميد 
كلية القانون الكويتية العاملية 
د.فيصل الكنــدري ان العالم 
شــهد شــلال في مؤسســاته 
التعليميــة بســبب جائحــة 
كورونا كانت نتيجته اضطرابا 
فــي نظم التعليــم في جميع 
الدول األمر الذي دفع دوال إلى 
إيجاد ســبل ووسائل حديثة 
بالتكنولوجيــا  مســتعينة 
الستمرار تقدمي خدمة التعليم.
وأشــار د.الكنــدري الــى 
ان كليــة القانــون الكويتية 
العامليــة حرصت منــذ بداية 
جائحة كورونا على استمرار 
التعليم في الكلية وعدم توقفه 
مستعينة بنظام التعليم عن 
بعد فنجحت بــه، معربا عن 
فخر الكلية مبا حققه طلبتها 
وطالباتها من إجنازات مبهرة 

احملامي والترافع أمام مختلف 
الثقافات، ومتكني الطالب من 
كتابة املذكرات القانونية حتت 
إشراف هيئة تدريسية متميزة 
مكنت طلبتنــا من احلصول 
على افضل املذكرات القانونية 
عامليا، فإننــا نعلن عن متيز 
خريجينا بقدراتهم املكتسبة 
من خــالل التدريب والتعليم 
املتميــز في القانون باللغتني 

العربية واالجنليزية.
وزاد: كمــا تفتخــر كليــة 
القانون الكويتية العاملية بأنها 
أصبحت متلك فريقا منافسا 
ال يســتهان بــه فــي القانون 
ينافــس اجلامعــات العريقة 
العاملية بالقانون في املسابقات 
اإلقليمية والعاملية، ومحكمني 
مؤهلني أصحاب خبرة يستعان 
بهم لتحكيم تلك املســابقات، 
مشــيرا إلى أن الكلية تسعى 
لتزويد سوق العمل الكويتي 
مبخرجــات تعليميــة علمية 
وعمليــة متميزة متلك خبرة 

عاملية في القانون.

في املسابقات القانونية العربية 
والعاملية رغم اجلائحة.

ان  د.الكنــدري:  وقــال 
الكليــة حريصــة علــى دعم 
قدرات الطالب وصقل مواهبه 
التعليمية من خالل فتح باب 
املشاركة واملنافسة مع جهات 
تعليمية عاملية والوقوف على 
منــح الطالــب مجموعــة من 
الدورات العملية التي تصقل 
مواهبه وتنمي لديه القدرات 

القانونية.
وتابــع: ومتثــل اإلجنــاز 
الكبير بحصول طلبة الكلية 
على املركز التاسع عامليا من 
بني ٧٤٥ فريقــا عامليا باللغة 
االجنليزيــة والــذي جتــاوز 
طلبة الكلية من خالل املسابقة 
جامعات عريقة عامليا بالقانون، 
مضيفــا: اننا ومن خالل هذه 
اإلجنازات العلمية التي أهلت 
ومكنــت طلبــة الكليــة مــن 
الوقوف أمام هيئات محاكمة 
العربيــة  عريقــة باللغتــني 
واالجنليزيــة ومتثيــل دور 

خالل حفل تكرمي الفرق الطالبية املمثلة لكلية القانون الكويتية العاملية باملسابقات العاملية والعربية

(أحمد علي) د.محمد املقاطع ود.فيصل الكندري يكرمان فريق مسابقة فيليب سي جيسوب 

د.محمد املقاطع ود.أحمد الفارسي يكرمان فريق مسابقة قطر لألمن السيبراني

د.محمد املقاطع يتوسط الفريق املشارك في البطولة الوطنية الثالثة ملناظرات اجلامعات والكليات د.محمد املقاطع ود.يوسف العلي يكرمان فريق مسابقة احملكمة اجلنائية الدولية

قطر لألمن الســيبراني التي 
حقق فيها فريق الكلية املركز 
الســادس مــن أصــل ١٠ فرق 
عامليــة فضــال عــن البطولة 
الثالثــة ملناظرات  الوطنيــة 
اجلامعــات والكليــات والتي 
حقق فيها فريق الكلية املركز 

األول.
من ناحيــة أخــرى، لفت 
الكليــة  إلــى أن  د.املقاطــع 
أعلنــت يوم امــس األول عن 
وظائف هامة للكويتيني فقط 
ما بني أعضــاء هيئة تدريس 
ومســاعدين علميني في كافة 
التخصصــات باإلضافــة الى 
للماجســتير  منــح  تقــدمي 

والدكتوراه.
وتوجه د.املقاطع بالشكر 
التطويــر  والتقديــر إلدارة 
الطالبي واملســابقات بقيادة 
مديرة اإلدارة هناء اإلبراهيم 
املتواصلــة  علــى جهودهــم 
والتي ســاهمت بشــكل كبير 
فــي دعم املســابقات وتوفير 
كافة املتطلبات الفنية واملادية 

تسخير كل اإلمكانيات لدعم الطالب باملسابقات
أوضحــت مديــرة إدارة التطوير الطالبي 
واملسابقات بكلية القانون الكويتية العاملية هناء 
اإلبراهيم، انه رغم التباعد تسمو كلية القانون 
الكويتية العاملية بإجنازاتها. وأشارت اإلبراهيم 
الى حرص إدارة الكلية وكعادتها ســنويا على 
االحتفاء بطلبتها املميزين الذين حققوا مراكز 
متقدمة في كل املسابقات التي شاركوا بها باسم 

الكلية، مؤكدة ان إدارة الكلية كانت الداعم األكبر 
وراء تلك اإلجنازات والنجاحات ووفرت اخلدمات 
التعليمية رغم التباعد ووسائل التواصل الفنية 
والتقنية وقدمت مختلــف الدعم ان كان ماديا 
أو معنويا، موجهة جزيل الشــكر إلدارة الكلية 
لتخصيصها ميزانية مفتوحة لالستعانة بالكتب 

هناء اإلبراهيمواملصادر العلمية من شتى دول العالم.

الكنـدري: نفخـر مبـا حققه طلبتنـا من إجنـازات مبهرة فـي املسـابقات القانونيـة العربيـة والعاملية رغـم اجلائحة

ملشاهدة الڤيديو
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بداية، هل من نبذة عن عمل 
إدارة التنمية التعاونية؟

التنميــة  إدارة  تعتبــر  ٭ 
التعاونيــة إحــدى اإلدارات 
التعــاون  لقطــاع  التابعــة 
والــذي يهتم بــكل ما يخص 
اجلمعيــات التعاونية في كل 
مناطق الكويت، ونظرا ألهمية 
اجلمعيات التعاونية في توفير 
األمن الغذائي وحتقيق التكافل 
االجتماعي للمساهمني وأبناء 
املنطقة والهتمام قطاع التعاون 
بهذا الشــأن، مت إنشاء إدارات 
متخصصة تعنى بكل ما يخص 
اجلمعيات التعاونية للمحافظة 
على حقوق اجلمعيات وأموال 
املساهمني ولرفع املركز املالي 
لكل جمعية من هذه اجلمعيات 
التعاونيــة لتحقيق تطلعات 
أبناء ومساهمي تلك اجلمعيات 

وأهدافها في خدمة املجتمع.
ومــن بــني تلــك اإلدارات 
إدارة التنمية التعاونية التي 
لها دور كبير وفعال لتحقيق 
التعاونية  طلبات اجلمعيات 
لــدى اجلهــات املختلفــة في 
الدولة وكذلك حتقيق رغبات 
املساهمني واملســتثمرين مبا 
يتناسب والقرارات واللوائح 
املنظمة الصادرة، ســواء من 
الوزارة أو من اجلهات الرسمية 
األخــرى، حيــث إن الــوزارة 
تعتبــر حلقــة الوصــل بــني 
اجلمعيات التعاونية وجميع 
اجلهات احلكومية استنادا إلى 
قرار مجلس الوزراء بتحديد 
املخاطبــات بــني اجلمعيــات 
اجلهــات  وكل  التعاونيــة 
احلكومية عن طريق الوزارة، 
ومن جهة أخرى تقوم الوزارة 
بالدور املنــوط بها جتاه فئة 
مهمة من أبناء الشعب، وهي 
أصحاب املشروعات الصغيرة 
والتي قامت الوزارة بالعناية 
التامــة بهذه الفئــة من خالل 

يعــود بالنفع علــى اجلمعية 
لتقويــة املركــز املالــي لتلك 
اجلمعيات ويعود بالفائدة في 
خدمة املساهمني، وكذلك مبا ال 
يتجاوز النسبة املخصصة لكل 
جمعية من املساحات املمنوحة 
لها مــن اجلهــات املعنية في 

الدولة.
طلبــات  بحــث  يتــم  ـ 
اجلمعيات التعاونية في تغيير 
األنشــطة املقامة باجلمعيات 
القرارات  والبت بشأنها وفق 
املنظمــة، بحيــث  واللوائــح 
يتم حتقيق الفائدة للجمعية 
من حيث الدعــم املالي املقدم 
وكذلــك القيمة االســتثمارية 
وأيضا التأكد من خلو املوقع 
املراد تغيير النشاط فيه لعدم 
اإلضرار مبصالح املستثمرين.
ـ كذلــك يتــم بحــث كل 
الطلبــات والتظلمات املقدمة 
مــن املســتثمرين ضد بعض 
اجلمعيات والقرارات املتخذة 
منها والتي من شأنها اإلضرار 
مبصاحلهم، كما تقوم الوزارة 

جلنــة خاصــة باملشــروعات 
الصغيرة لبحث كل املشكالت 
واملعوقــات التي يتعرض لها 
املبــادرون والعمل على حلها 
القــرارات  متابعــة  وكذلــك 
الوزارية باستمرار وتعديلها 
مبا يتناسب مع مصالح جميع 
األطراف، كما حرصت الوزارة 
على أن يكون من بني أعضاء 
اللجنة املشكلة شخصان من 
املبادريــن وكذلــك عضو من 
الصندوق الوطني للمشروعات 
الصغيرة حتى يتم التأكد من 
حتقيــق مصالــح املبادريــن 
واجلمعية، وذلك خلبرتهم في 
هذا املجال، واللجنة املشــكلة 
تعنى أيضــا بتوزيع احملالت 
التي يتم تخصيصها ألصحاب 
املشروعات الصغيرة وكذلك 
القواطع واألرفف في األسواق 

املركزية.
كما حتــرص الوزارة على 
إلــزام اجلمعيــات بصــرف 
مستحقات املبادرين للقواطع 
واألرفــف بالســرعة املمكنــة 
خالل شــهر حســب القرارات 
الوزارية املنظمة مقابل السلع 
واملنتجات، هذا إلى جانب قيام 
الوزارة، ممثلة بإدارة التنمية 
التعاونية، بتخصيص احملالت 
التعاونيــة  فــي اجلمعيــات 
للمشروعات الصغيرة مع إلزام 

ببحث السبل اخلاصة بإمكانية 
إعفاء املستثمرين من القيمة 
اإليجارية خالل فترة احلظر 
وذلك للحد من اخلسائر التي 
تعرض لها املستثمرون بسبب 
توقــف أعمالهم خــالل فترة 
احلظر، ومت عرض املوضوع 
علــى الوزيــر وبعــد صدور 
قرار مجلس الــوزراء بإعفاء 
اجلمعيات التعاونية من قيمة 
ايجارات أمــالك الدولة خالل 
فتــرة احلظر، وصــدر كتاب 
الــوزارة الحتــاد اجلمعيــات 
التعاونية بإعفاء املستثمرين 
من القيمة االستثمارية حسب 
التوقف بسبب احلظر،  فترة 
كمــا كانت الــوزارة حريصة 
خالل فتــرة احلظر على عدم 
تعطل مصالح اجلمعيات لدى 
اجلهات احلكومية الرســمية، 
فقامــت بجميــع اإلجــراءات 
التي تخص اجلمعيات وذلك 
بعد تطبيق كل االشــتراطات 
الصحية احملددة من قبل الدولة 
وذلــك لتحقيق األمن الغذائي 
في تلك الفترة وكذلك متابعة 
طلبات اجلمعيات املختلفة لكل 

اجلهات في الدولة.
القرارات املنظمة

ما أبرز القرارات املنظمة 
للعمل؟ وهل من تعديالت؟

القرارات  باســتمرار بوضــع 
واللوائــح حلمايــة حقــوق 
اجلمعية واملستثمرين، لذلك 
الــوزارة كل اجلهــود  تبــذل 
حملاولة حل املشــاكل العالقة 
بــني اجلمعية واملســتثمرين 
لتفادي الدخــول في نزاعات 
قضائية تضر مبصالح الطرفني 
وحلفظ حقوق اجلمعية وأموال 

املساهمني.
املشروعات الصغيرة

ما دوركم في دعم املشروعات 
الصغيرة؟

٭ منذ تبني املغفور له بإذن 
اهللا سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
أبناءه من أصحاب املشروعات 
الصغيــرة وللتخفيــف مــن 
األعبــاء امللقــاة علــى الدولة 
ولدعم هذه الفئــة لالنخراط 
في ســوق العمــل واالعتماد 
على أنفسهم من خالل إنشاء 
الوطنــي لدعــم  الصنــدوق 
املشــروعات الصغيرة، قامت 
الوزارة ممثلة بإدارة التنمية 
التعاونيــة بدورها في ســن 
القوانــني والقرارات الوزارية 
املنظمة للمشروعات الصغيرة 
حلفــظ حقوقهم وكذلك حفظ 
حقوق اجلمعيات التعاونية، 
كمــا قامت الوزارة بتشــكيل 

اجلمعيات بتوفير األنشــطة 
التشــديد  املناســبة وكذلــك 
املبادرين  على حماية حقوق 
مــن خالل عدم طلــب الدعوم 
الســتثمار مختلف األنشــطة 
واحملالت، وكذلك يتم حتديد 
القيمة االيجارية من الوزارة 
بسعر رمزي لتحقيق الفائدة 
املاديــة للمبادرين وكذلك مبا 
يتوافق مع األهداف التعاونية 
والتأكيــد علــى عــدم قيــام 
اجلمعيــات بالتعســف جتاه 
أصحاب املشروعات الصغيرة 
وتتم متابعة الشكاوى املقدمة 
من قبلهم والتعامل معها بجدية 
تامة لعدم اإلضرار مبصاحلهم.

مواجهة اجلائحة

وهل من دور محدد قامت به 
اإلدارة خالل أزمة كورونا؟

٭ منــذ بداية جائحة كورونا 
(كوفيدـ  ١٩) التي أصابت العالم 
أجمــع، قامت الــوزارة بإلزام 
اجلمعيات التعاونية باتخاذ كل 
التدابير واإلجراءات االحترازية 
وذلك للحد من تفشي الوباء، 
وبعد صدور قرارات اجلهات 
املعنيــة في الدولــة بتطبيق 
اإلجــراءات االحترازية ومنها 
احلظر اجلزئي واحلظر الكلي 
الشامل، والذي أضر مبصالح 
املســتثمرين، قامــت الوزارة 

٭ القرارات الوزارية املنظمة 
التعاونــي حتظــى  للعمــل 
مبتابعة مستمرة من الوزارة 
ويتــم تعديلهــا كلما اقتضت 
احلاجة ووفق التطورات التي 
تشهدها البالد، وحاليا تقوم 
الوزارة بدراسة القرار الوزاري 
(١٦/ت) لســنة ٢٠١٦ لتعديله 
التــي  التصــورات  ووضــع 
حتقق كل تطلعات اجلمعيات 
مبا ال يتعــارض مع القرارات 
والقوانني من اجلهات الرسمية 

املختلفة في الدولة.
العالقة مع التعاونيات

كيف يتم تقييم العمل مع 
اجلمعيات التعاونية؟

٭ هناك تواصل دائم مع أعضاء 
مجالــس إدارات اجلمعيــات 
لبحــث  وذلــك  التعاونيــة 
املشــكالت العالقة والنظر في 
املقترحــات املقدمــة لتطوير 
العمل التعاوني، كما أن أعضاء 
مجالــس اإلدارات في مختلف 
اجلمعيات على تواصل دائم مع 
الوزارة باستمرار وذلك لتدعيم 
وتوطيد العالقات وكذلك لبحث 
أمور اجلمعيات فــي الوزارة، 
وكذلك تقوم اجلمعيات بتوجيه 
الدعوات للمسؤولني في الوزارة 
في املناسبات اخلاصة باجلمعية 
مثل تكــرمي الطلبة أو افتتاح 
أسواق مركزية أو أنشطة جديدة 
وذلك بسبب عمق العالقات بني 
الوزارة واجلمعيات التعاونية، 
وكذلــك ننظم دورات وندوات 
اإلدارات  مجالــس  ألعضــاء 
اجلدد الذيــن مت انتخابهم في 
اجلمعيــات التعاونيــة وذلك 
إلطالعهــم وإفادتهم بالقوانني 
والقــرارات الوزاريــة املنظمة 
للعمل التعاوني وحتديد آلية 
عمل القطاع وإيضاح عمل كل 
إدارة في القطاع حتى تتضح 
كيفية توجيه املخاطبات لكل 
إدارة بعد معرفة اختصاص كل 
إدارة، والوزارة ال تدخر أي جهد 
بهدف تعزيز وتوطيد العالقات 
بــني الــوزارة واجلمعيات في 
سبيل خدمة مساهمي اجلمعيات 
وأهالــي مناطــق اجلمعيــات 

التعاونية.

مديرة إدارة التنمية التعاونية أكدت العمل على تسهيل كل األمور اخلاصة بأصحاب املشاريع الصغيرة

التشريعات والقوانني  وضع 
والقرارات الوزارية التي نظمت 
حقوقهــم وواجباتهــم جتاه 

اجلمعيات التعاونية.

ماذا تقدم اإلدارة للجمعيات 
التعاونية؟

٭ اإلدارة لها دور كبير ومهم 
بالنسبة للتعاونيات، ومن أهم 

األعمال التي تقوم بها: 
- مخاطبــة كل اجلهــات 
احلكومية بطلبات اجلمعيات 
التعاونيــة وكذلك املخاطبات 
الواردة مــن مختلف اجلهات 
احلكومية وذلك اســتنادا إلى 
قــرار مجلــس الــوزراء الذي 
حدد أن تكون املخاطبات عن 
طريق الوزارة، وعلى ســبيل 
املثال مخاطبة البلدية إلصدار 
كل التراخيص الالزمة وكذلك 
وزارة التجــارة للتراخيــص 
التجاريــة وغيرها، باالضافة 
الى النظر في طلبات اجلمعيات 
لتخصيص املواقع واألراضي 
إلقامة مختلف األنشــطة مبا 

اإلدارة تعمل على ميكنة عقود االستثمار ملختلف األنشطة وأرشفتهامخاطبات إلى اجلهات احلكومية بجميع طلبات اجلمعيات التعاونية

قاعدة بيانات تخدم «الشؤون» في سعيها لتطوير العمل التعاوني وحتقيق مصاحله
لدى ســؤالها عن وجود مشروعات سنوية 
وتنموية خاصة بإدارة التنمية التعاونية وكذلك 
جهود وزارة الشــؤون في هذا الشــأن، قالت 
اخلضير إن اإلدارة حترص على التطور دائما 
خلدمة مســاهمي اجلمعيات التعاونية لتحقيق 
األهداف التعاونية، مضيفة: لتحقيق تلك األهداف 
تقوم اإلدارة بعمل بيانات إحصائية سنوية وذلك 
ملتابعة كل ما يخص اجلمعيات التعاونية من حيث 
عدد األفرع واألسواق املركزية وكذلك األنشطة 
االســتثمارية املختلفة التي مت توزيعها أو التي 
مت التنازل عنها من املستثمرين حتى تتم إعادة 
طرحها وفق النظم واللوائــح املعمول بها في 
الوزارة وذلك من أجل تكوين قاعدة بيانات تخدم 

الوزارة في ســعيها إلى تطوير العمل التعاوني 
وحتقيق مصالــح اجلمعيات التعاونية، وكذلك 
يتم بيان إعــداد القواطع واألرفف لكل جمعية 
حتى يتم احتســاب النسبة اخلاصة بأصحاب 

املشروعات الصغيرة.
وتابعت: قامت الوزارة أيضا مبشروع ميكنة 
طلبات أصحاب املشروعات الصغيرة بحيث يتم 
التســهيل على املبادرين في اختيار اجلمعيات 
التي يرغب في عرض املنتجات اخلاصة به لديها، 
حيث إنه بعد إصدار الشهادة اخلاصة به كمبادر 
التي  للجمعيات  الصغيرة يتوجه  للمشروعات 
يختارها وتقوم اجلمعيات مبخاطبة الوزارة عن 
طريق نظام امليكنــة لتزويده بالقاطع املطلوب 

واملناسب لنشاطه، وهذا للتسهيل عليهم ولتقليل 
الدورة املستندية.

وأضافت: كما تعمل الوزارة حاليا على اعتماد 
الصيغة النهائية للعقد املوحد الستغالل القواطع 
واألرفــف في اجلمعيــات التعاونية ألصحاب 
املشروعات الصغيرة والتي سعت الوزارة من 
خاللــه إلى وضع كل البنود التي حتفظ حقوق 
املبادرين وأيضا حقوق اجلمعية واملســاهمني 
وذلك للتسهيل على أطراف التعاقد وسيتم تعميم 
العقد على كل اجلمعيات التعاونية مباشرة بعد 
إقراره من الوزارة وكذلك على املبادرين ألصحاب 

املشروعات الصغيرة.
وتابعت: كذلك تعمل الوزارة حاليا على ميكنة 

عقود االســتثمار اخلاصة مبختلف األنشطة 
االستثمارية بحيث يتم تقدميها مع كل املستندات 
اخلاصة بها بنظام امليكنة ويقوم املوظف املختص 
مبراجعة العقود وكل املستندات املطلوبة واعتماد 
العقد وحفظه وأرشفته الكترونيا دون احلاجة 
إلى مراجعة الوزارة من قبل مندوب اجلمعية او 
صاحب العالقة، وبعد اعتماد العقد يتم نسخه من 
اجلمعية وتسليمه لصاحب العالقة وبذلك يتم حفظ 
العقود من الضياع والتلف لكثرة أعدادها، كما 
أن احلفظ إلكترونيا يسهل على الوزارة استعادة 
العقد وكل مرفقاته عند احلاجة له واالستغناء عن 
الطريقة التقليدية في حفظ العقود والتي تؤدي 

إلى التلف وأخذ حيز كبير للحفظ.

قالت مديرة إدارة التنمية التعاونية هيام اخلضيــر، إن اإلدارة املتخصصة تعنى بكل ما يخص 
اجلمعيات التعاونية للمحافظة على حقوق اجلمعيات وأموال املســاهمني ولرفع املركز املالي 
لكل جمعية من هذه اجلمعيات التعاونية لتحقيق تطلعات أبناء املنطقة واملساهمني، باإلضافة 
إلى مخاطبة كل اجلهات احلكومية بطلبات التعاونيات، مشيرة إلى حرص وزارة الشؤون ممثلة 

في اإلدارة على تسهيل كل ما يتعلق باملبادرين أصحاب املشاريع الصغيرة.
وأضافت اخلضير، في لقاء مع «األنباء»، أنه مت تشكيل جلنة خاصة باملشروعات الصغيرة لبحث 

كل املشكالت واملعوقات التي يتعرض لها املبادرون، باإلضافة إلى توزيع احملالت التي يتم تخصيصها 
ألصحاب املشروعات الصغيرة والقواطع واألرفف في األسواق املركزية.

وأشارت إلى قيام الوزارة بدراسة القرار الوزاري (١٦/ت) لسنة ٢٠١٦ لتعديله ووضع التصورات 
التي حتقق كل تطلعات اجلمعيات، وأن إدارة التنمية تعمل على ميكنة عقود االستثمار اخلاصة مبختلف 
األنشطة االستثمارية واعتمادها وأرشفتها. وحتدثت مديرة إدارة التنمية التعاونية هيام اخلضير، عن 

أمور أخرى تفاصيلها في األسطر التالية:

بشرى شعبان

اخلضير لـ «األنباء»: جلنة مختصة لتذليل 
املعوقات أمام املبادرين بـ «التعاونيات»

«الشؤون» تدرس تعديل القرار (١٦/ت) لسنة ٢٠١٦ لتلبية تطلعات «التعاونيات»

«الدعوة اإللكترونية»: نشر علوم وترجمات 
القرآن حقق ١٫٣ مليار دقيقة استماع

قــال مديــر جلنــة الدعوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية النجاة 
بلغ  الدوسري:  اخليرية عبداهللا 
عدد دقائق استماع القرآن الكرمي 
وعلومه وتفسيراته مبشروع نشر 
علوم وترجمــات القرآن الكرمي 
التابــع للجنة أكثر من ١٫٣ مليار 
دقيقة استماع وأكثر من ٤٥ مليون 
مستمع من ٢٤٩ دولة وإقليما حول 
العالم. وأكد أن حجم تبادل البيانات 
باملشروع بلغ حتى اآلن أكثر من 
١٢ بيتا بايت وهو ما يعكس الدور 
أهم  احليوي للمشروع كاحدى 

وسائل نشر علوم وترجمات القرآن الكرمي في العالم اإلسالمي. وأشار 
الدوسري إلى أن هذا احلجم الضخم من البيانات املتبادلة باملشروع 
يتطلــب أن يبذل فريق البرمجة والتطوير باللجنة جهودا حثيثة من 
العمل للحفاظ على هذه البيانات وصيانة هذه اخلوادم بشكل دوري، 
وإضافة كذلك عدد آخر من اخلوادم والسيرفرات الرئيسية لتطوير 
العمل باملشروع، موجها شكره وتقديره لهذا الفريق البرمجي املتميز 
الذي وصل باملشروع لهذه املكانة شديدة التميز. وبني الدوسري أن 
مشروع نشــر علوم وترجمات القرآن الكرمي يحظى بتقدير عاملي 
متميز، حيث فاز املشروع بجائزة القمة العاملية املعلوماتية التي ترعاها 
منظمــة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيســكو كأفضل 
مشروع في مجال االحتواء اإللكتروني والتمكني ضمن أهداف األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة عام ٢٠١٧، كما فاز املشروع بوسام اإلبداع 
في مؤمتر اإلبداع التقني في العمل اخليري في دورته الثانية املنعقدة 
في مملكة البحرين للعام ٢٠١٦، وكذلك فاز املشــروع باملركز األول 
بجائزة الكويت اإللكترونية في مجال االحتواء اإللكتروني والتمكني 
في دورتها السادسة ٢٠١٥ - ٢٠١٦، وفاز املشروع كذلك بجائزة أفضل 
مشــروع في خدمة القرآن الكرمي وعلومه في املسابقة التي أقامتها 
مبــادرة وموقع نون خلدمة القرآن الكرمي بالتعاون مع الشــيخ فهد 
الكندري وبرنامج بـ «القرآن اهتديت» في رمضان ١٤٣٧هـ، وهو ما 
يعكس مقدار التقدير الدولي واإلقليمي واحمللي لهذا املشروع الرائد 
في خدمة كتاب اهللا تعالى وعلومه. كما حث الدوســري احملســنني 
والداعمني على مساندة اللجنة لتكملة طريق النجاح، وذلك من خالل 
االتصال على أرقام اللجنــة ١٨٠٠٠٨٢ أو ٩٧٢٨٨٠٤٤ أو التبرع عبر 

./http://donate.edc.org.kw املوقع اإللكتروني للجنة

عبداهللا الدوسري
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املنفوحي: إضافة ٤٣ نشاطًا جديدًا إلى الئحة احملالت العامة

تضاف األنشطة التالية 
باجلــداول امللحقة بالئحة 
العامــة واملقلقة  احملــالت 
واملضرة بالصحة املشــار 
إليها باملــادة (٣) الصادرة 
مبوجب القرار الوزاري رقم 
(٢٠١٥/٨٧) في شأن الئحة 
العامــة واملقلقة  احملــالت 
للراحة واملضرة بالصحة 
طبقا ملا هو محدد قرين كل 
نشاط على النحو املوضح:

أدوات الصناعة البترولية

توطني النشاط محل في 
املناطق اخلدمية (الشويخ ـ 
الريـ  الفحيحيلـ  األحمدي) 
حسب االشتراطات احملددة 
البلديــة (ادارة  مــن قبــل 

التنظيم).
وكالء شركات البواخر

النشــاط مكتب  توطني 
في البنية التجارية حسب 
النظم واللوائح في اجلدول 
رقــم (٢) مــن القــرار رقم 

.٢٠١٥/٨٧
خياط مالبس عسكرية

١ ـ توطني النشــاط محل 
في األبنية السكن االستثماري 
حســب النظم واللوائح في 
اجلدول رقــم (١) من القرار 

رقم ٢٠١٥/٨٧.
٢ ـ توطني النشاط محل 
في األبنية التجارية حسب 
النظم واللوائح في اجلدول 
رقم (٢) من القرار الوزاري 

رقم ٢٠١٥/٨٧.
٣ـ  توطني النشاط محل 
فــي البلــوكات التجاريــة 
املناطــق  فــي  الواقعــة 
االســتثمارية والتجاريــة 
حسب النظم واللوائح في 
اجلدول رقم (٦) من القرار 

رقم ٢٠١٥/٨٧.
إدارة املطاعم والتجهيزات 

الغذائية

توطني النشاط مكتب في 
األبنية التجارية حسب النظم 
واللوائح في اجلدول رقم (٢) 

حسب االشتراطات احملددة 
البلديــة (إدارة  مــن قبــل 

التنظيم).
أجهزة االتصاالت ومستلزماتها 

وقطع غيارها

١ ـ توطني النشــاط محل 
في أبنية السكن االستثماري 
حســب النظام واللوائح في 
اجلدول رقــم (١) من القرار 

الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧.
٢ ـ توطني النشاط محل 
في األبنية التجارية حسب 
النظام واللوائح في اجلدول 
رقم (٢) من القرار الوزاري 

رقم ٢٠١٥/٨٧.
٣ ـ توطني النشاط محل 
الواقعة  التجارية  البلوكات 
فــي املناطــق االســتثمارية 
والتجاريــة حســب النظــم 
واللوائــح في اجلــدول رقم 
(٦) من القرار الوزاري رقم 

.٢٠١٥/٨٧
٤ ـ توطني النشاط محل 
في املناطق اخلدمية (الشويخ 
ـ الريـ  الفحيحيلـ  األحمدي) 
حسب االشتراطات احملددة 
البلديــة (إدارة  مــن قبــل 

التنظيم).
صناعة األشكال باستخدام 

الطباعة املتعددة األبعاد

يرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
ويوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
معاجلة وطي املعادن

بالتلوين والتنظيف

يرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
ويوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
صناعة الكمامات واألقنعة

للحماية من الغازات

يرخص النشاط من قبل 

واللوائح في اجلدول رقم (٢) 
من القرار رقم ٢٠١٥/٨٧.

حجز وسائل نقل وفنادق ومطاعم 
وأماكن ترفيهية داخليا

توطني النشاط مكتب في 
األبنية التجارية حسب النظم 
واللوائح في اجلدول رقم ٢ 

من القرار رقم ٢٠١٥/٨٧.
تنظيم الرحالت السياحية 
واإلرشاد السياحي الداخلي

توطني النشاط مكتب في 
األبنية التجارية حسب النظم 
واللوائح في اجلدول رقم ٢ 

من القرار رقم ٢٠١٥/٨٧.
القيام بكافة أعمال نقل األشخاص 

العاملني حلساب الغير

توطني النشاط مكتب في 
األبنية التجارية حسب النظم 
واللوائح في اجلدول رقم ٢ 

من القرار رقم ٢٠١٥/٨٧.
إدارة وتشغيل املرافق الرياضية 

وتقدمي كافة اخلدمات الالزمة لها

توطني النشاط مكتب في 
األبنية التجارية حسب النظم 
واللوائح في اجلدول رقم ٢ 

من القرار رقم ٢٠١٥/٨٧.
صناعة املشروبات املنكهة 

بخالصات أو أرواح الفاكهة

ُيرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
وُيوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
صناعة املركبات العسكرية 

البرمائية املدرعة

ُيرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
وُيوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
قص وتفصيل املالءات وأكياس 

الوسائد واملفارش واألحلفة، 
الوسائد

ُيرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
وُيوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
إصالح كهربائيات وإلكترونيات 

وتكييف السيارات

توطني النشاط محال في 
املناطق اخلدمية (الشــويخ 
 - الفحيحيــل   – الــري   –

فــي املناطــق االســتثمارية 
والتجاريــة حســب النظــم 
واللوائــح في اجلــدول رقم 
٦ مــن القرار الــوزاري رقم 

.٢٠١٥/٨٧
كافة أنواع التأمني التكافلي

١ – توطني النشاط مكتب 
في أبنية السكن االستثماري 
حســب النظــم واللوائح في 
اجلــدول رقــم ١ مــن القــرار 

الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧.
٢ – توطني النشاط مكتب 
في األبنية التجارية حســب 
النظــم واللوائح في اجلدول 
رقم ٢ من القرار الوزاري رقم 

.٢٠١٥/٨٧
٣ – توطني النشاط مكتب 
في البلوكات التجارية الواقعة 
املناطــق االســتثمارية  فــي 
النظــم  والتجاريــة حســب 
واللوائح في اجلدول رقم ٦ من 
القرار الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧.

التأمني التكافلي ضد حوادث 
السيارات

١ ـ توطني النشــاط مكتب 
في أبنية السكن االستثماري 
حســب النظــم واللوائح في 
اجلــدول رقم (١) مــن القرار 

الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧.
٢ ـ توطني النشاط مكتب 
في األبنية التجارية حســب 
النظــم واللوائح في اجلدول 
رقم (٢) مــن القرار الوزاري 

رقم ٢٠١٥/٨٧.
٣ـ  توطني النشاط مكتب في 
البلوكات التجارية الواقعة في 
املناطق االستثمارية والتجارية 
حســب النظــم واللوائح في 
اجلــدول رقم (٦) مــن القرار 

الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧.
التأمني التكافلي ضد احلرائق 

والسرقة

١ ـ توطني النشــاط مكتب 
في أبنية السكن االستثماري 
حســب النظــم واللوائح في 
اجلــدول رقم (١) مــن القرار 

الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧.
٢ ـ توطني النشاط مكتب 
في األبنية التجارية حســب 
النظــم واللوائح في اجلدول 
رقم (٢) مــن القرار الوزاري 

رقم ٢٠١٥/٨٧.
٣ـ  توطني النشاط مكتب في 
البلوكات التجارية الواقعة في 
املناطق االستثمارية والتجارية 
حســب النظــم واللوائح في 
اجلــدول رقم (٦) مــن القرار 

الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧.
التأمني التكافلي على احلياة

١ـ  توطني النشاط مكتب 

العامــة للصناعــة  الهيئــة 
ويوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
حفظ وإعداد اللحوم ومنتجاتها 

مبختلف الطرق كالتجفيف 
والتعليب

يرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
ويوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
البيع بالتجزئة لألصباغ والطالء 

والورنيش واملواد الالصقة 
للسيارات

توطني النشاط محل في 
املناطق اخلدمية (الشويخ ـ 
الريـ  الفحيحيلـ  األحمدي) 
حسب االشتراطات احملددة 
البلديــة (إدارة  مــن قبــل 

التنظيم).
تأجير قطع املعدات البحرية

توطني النشاط محل في 
املناطق اخلدمية (الشويخ ـ 
الريـ  الفحيحيلـ  األحمدي) 
حسب االشتراطات احملددة 
البلديــة (إدارة  مــن قبــل 

التنظيم).
صناعة الورق الصحي ومناديل 

التنظيف واملناشف

يرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
ويوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
صنع الفلزات الثمينة وغير 

احلديدية القاعدية

يرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
ويوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
سبك املعادن غير احلديدية

يرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
ويوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
استشارات رياضية وقياس

اللياقة البدنية

توطني النشاط مكتب في 
األبنية التجارية حسب النظم 

األحمدي) حسب االشتراطات 
احملددة من قبل البلدية (إدارة 

التنظيم).
صناعة مقطورات مركبة على 

هياكل ذات محركات

ُيرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
وُيوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
صناعة السخانات الكهربائية

ُيرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
وُيوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
صناعة املعدات املنزلية غير 

الكهربائية للطبخ الكهربائي

ُيرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
وُيوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
صناعة معدات وغرف التجميد 

والتبريد وملحقاتها لألغراض 
التجارية مثل ثالجات وفريزارات 

العرض والبيع ومبردات املياه 
والسوائل في املنشآت

ُيرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
وُيوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
صناعة الكيماويات العضوية 

األساسية

يرخص النشاط من قبل 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
ويوطن في املناطق الصناعية 
واحلرفية واخلدمية حسب 
االشتراطات احملددة من قبل 

البلدية (إدارة التنظيم).
التأمني التقليدي

١ – توطني النشاط مكتب 
في أبنية السكن االستثماري 
حســب النظم واللوائح في 
اجلــدول رقــم ١ مــن القرار 

الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧.
٢ – توطني النشاط مكتب 
في األبنية التجارية حسب 
النظم واللوائح في اجلدول 
رقم ٢ من القرار الوزاري رقم 

.٢٠١٥/٨٧
٣ – توطني النشاط مكتب 
في البلوكات التجارية الواقعة 

في أبنية السكن االستثماري 
حسب النظم واللوائح في 
اجلدول رقم (١) من القرار 

الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧.
٢ـ  توطني النشاط مكتب 
في األبنية التجارية حسب 
النظم واللوائح في اجلدول 
رقم (٢) من القرار الوزاري 

رقم ٢٠١٥/٨٧.
٣ـ  توطني النشاط مكتب 
فــي البلــوكات التجاريــة 
املناطــق  فــي  الواقعــة 
االســتثمارية والتجاريــة 
حسب النظم واللوائح في 
اجلدول رقم (٦) من القرار 

الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧.
كافة أنواع التأمني

النشــاط  توطــني  ـ   ١
مكتــب فــي أبنية الســكن 
النظم  االستثماري حسب 
واللوائح في اجلدول رقم 
(١) من القرار الوزاري رقم 

.٢٠١٥/٨٧
٢ـ  توطني النشاط مكتب 
في األبنية التجارية حسب 
النظم واللوائح في اجلدول 
رقم (٢) من القرار الوزاري 

رقم ٢٠١٥/٨٧.
٣ـ  توطني النشاط مكتب 
فــي البلــوكات التجاريــة 
املناطــق  فــي  الواقعــة 
االســتثمارية والتجاريــة 
حسب النظم واللوائح في 
اجلدول رقم (٦) من القرار 

الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧.
التأمني الصحي على احلياة

النشــاط  توطــني  ـ   ١
مكتــب فــي أبنية الســكن 
النظم  االستثماري حسب 
واللوائح في اجلدول رقم 
(١) من القرار الوزاري رقم 

.٢٠١٥/٨٧
٢ـ  توطني النشاط مكتب 
في األبنية التجارية حسب 
النظم واللوائح في اجلدول 
رقم (٢) من القرار الوزاري 

رقم ٢٠١٥/٨٧.
٣ـ  توطني النشاط مكتب 
فــي البلــوكات التجاريــة 
املناطــق  فــي  الواقعــة 
االســتثمارية والتجاريــة 
حسب النظم واللوائح في 
اجلدول رقم (٦) من القرار 

الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧.
صالة بولينغ

١ ـ توطني النشاط محل 
في األبنية التجارية حسب 
النظم واللوائح في اجلدول 
رقم (٢) من القرار الوزاري 
رقم (٢٠١٥/٨٧) مبساحة ال 

تقل عن ١٠٠م.

تقام في املناطق الصناعية واحلرفية واملباني االستثمارية والتجارية وتتضمن صناعة املركبات العسكرية البرمائية املدرعة والكمامات واألقنعة للوقاية من الغاز

م.أحمد املنفوحي

من القرار رقم ٢٠١٥/٨٧.
إدارة مطالبات األمني الصحي

توطني النشاط مكتب في 
األبنية التجارية حسب النظم 
واللوائح في اجلدول رقم (٢) 

من القرار رقم ٢٠١٥/٨٧.
أثاث مكتبي

توطني النشاط مكتب في 
األبنية التجارية حسب النظم 
واللوائح في اجلدول رقم (٢) 

من القرار رقم ٢٠١٥/٨٧.
استيراد اليخوت وبيعها

توطني النشاط مكتب في 
األبنية التجارية حسب النظم 
واللوائح في اجلدول رقم (٢) 

من القرار رقم ٢٠١٥/٨٧.
تأجير القوارب الترفيهية والزوارق 

بدون سائق

توطني النشاط محل في 
املناطق اخلدمية (الشويخ ـ 
الريـ  الفحيحيلـ  األحمدي) 
حسب االشتراطات احملددة 
البلديــة (ادارة  مــن قبــل 

التنظيم).
تأجير القوارب املائية والزوارق 

بدون سائق

توطني النشاط محل في 
املناطق اخلدمية (الشويخ ـ 
الريـ  الفحيحيلـ  األحمدي) 
حسب االشتراطات احملددة 
البلديــة (إدارة  مــن قبــل 

التنظيم).
تأجير الدراجات املائية

بدون سائق

توطني النشاط محل في 
املناطق اخلدمية (الشويخ ـ 
الريـ  الفحيحيلـ  األحمدي) 
حسب االشتراطات احملددة 
البلديــة (إدارة  مــن قبــل 

التنظيم).
تأجير السلع الترفيهية والرياضية

توطني النشاط محل في 
املناطق اخلدمية (الشويخ ـ 
الريـ  الفحيحيلـ  األحمدي) 

بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي قرارا بإضافة ٤٣ 
نشاطا إلى الئحة احملالت العامة.

وحدد القرار الذي حصلت «األنباء» على نســخة منه أبرز 
األنشــطة اجلديدة املضافة وتشمل صناعة الكمامات واألقنعة 
اخلاصة باحلماية من الغاز والتي تقــام في املناطق الصناعية 
واحلرفية، كما شملت أيضا صناعة املركبات العسكرية البرمائية 
املدربة في املناطق الصناعية، ونشاط التأمني بأنواعه، ويسمح بها 
في املكاتب في املباني االستثمارية والبلوكات التجارية، ونشاط 
بولينج ويسمح به في املباني التجارية مبساحة ال تقل عن ١٠٠م.

وتضمن القرار في مادته األولى:

السماح بنشاطي املقهى واملأكوالت اخلفيفة في «احلرفية»
الفنية  اللجنــة  أحالــت 
فــي املجلــس البلدي خالل 
اجتماعهــا امــس برئاســة 
د.علــي بــن ســاير اقتراح 
العضو عبدالوهاب بورسلي 
بشأن تسمية جميع حدائق 
الكويت بأسماء الشهداء إلى 
اجلهــاز التنفيذي ملخاطبة 

الهيئة العامة للزراعة.
وقــال د.بــن ســاير إنه 
متــت إحالة اقتراح العضو 
م.مها البغلي بشأن إضافة 
البنــاء  مــادة فــي الئحــة 
تلزم املؤسســات واجلهات 
احلكوميــة واخلاصة التي 
يزيد عدد العامالت بها على 
٥٠ عاملــة او يتجاوز عدد 
العاملني بها عن ٢٠٠ عامل 

بشأن إضافة أنشطة جديدة 
ملناطق اجلهراء والصليبية 
والعارضية وأبوفطيرة، كما 
متت إحالة االقتراح املقدم من 
العضوين: حمدي العازمي 

كتــاب احتــاد احلرفيــني 
الكويتيــني بشــأن طلــب 
املوافقة إلضافة أنشطة على 

الئحة البلدية.
وأضاف ان اللجنة وافقت 
على اقتراح العضو املجلس 
البلدي د. حسن كمال بشأن 
العامة  تطبيــق املؤسســة 
الســكنية الئحة  للرعايــة 
الزراعة املنزلية للمشاريع 
اإلسكانية، كما وافقت اللجنة 
على اقتــراح العضو م.مها 
البغيلي بشأن إضافة أنشطة 
جديدة في املناطق احلرفية 
(اجلهــراء - الصليبيــة - 
العارضية غرب أبوفطيرة) 
تشــمل مقهــى ومأكــوالت 
خفيفة دون تقدمي الشيشة.

وعبــداهللا الرومــي بشــأن 
تسمية شارع باسم املغفور 
له بإذن اهللا تعالي عجنان 
قبــالن العازمي إلى اجلهاز 

التنفيذي.
وأضاف ان اللجنة أبقت 
على جــدول أعمالها الطلب 
املقــدم مــن وزارة الصحة 
بشــأن األنشــطة الــواردة 
بقرار املجلس البلدي املتعلق 
بالساحة املجاورة ملشروع 
دار الشفاء القسيمة رقم ٤٧ 

بالقطعة (٦٦).
وذكــر ان اللجنة وافقت 
العضــو  اقتــراح  علــى 
م.عبدالسالم الرندي بشأن 
الهدم العشــوائي وتكسير 
اخلرسانة إضافة الى إحالة 

اللجنة الفنية أحالت مقترح تسمية احلدائق بأسماء الشهداء إلى اجلهاز التنفيذي ملخاطبة «الزراعة»

د.علي بن ساير خالل ترؤسه اجتماع اللجنة

بإنشاء دور حضانة لها الى 
اجلهاز التنفيذي.

وقــال إن اللجنة وافقت 
علــى االقتــراح املقــدم من 
العضو مشــعل احلمضان 

«القانونية» تطلب التعديالت النهائية على الئحة احملالت
القانونية  اللجنــة  أبقت 
فــي املجلس البلــدي خالل 
اجتماعها امس برئاسة فهيد 
املويــزري، مشــروع القرار 
الوزاري بشأن احملالت العامة 
واملقلقــة للراحــة واملضرة 
بالصحة على جدول أعمالها، 
مطالبة بإعــداد جدول يبني 
التعديــالت النهائيــة علــى 

الالئحة.
وقــال املويــزري إنه مت 
إبقاء طلب بشأن وضع الئحة 
خاصة باملداخن املستخدمة 
في السكن اخلاص على جدول 

أعمالها.
كمــا مت تأجيــل ســؤال 
العضــو عبدالعزيز املعجل 

حمدي العازمي بشأن إلغاء 
غــرف املســاج بالبنــد رقم 
٣٩ (معهــد صحــي رجالــي 
ونســائي) من اجلدول رقم 

جدول أعمالها الطلب املقدم 
من األعضــاء حمــد املدلج، 
د.علــي بن ســاير، وحمدي 
العازمي، وعبدالعزيز املعجل، 
ومحمد الرقيب بشأن تكليف 
اللجنــة القانونيــة واملالية 
بتقصــي احلقائــق حــول 
تنفيذ قرارات املجلس البلدي 
املتعلقة مبواقع جنوب سعد 

العبداهللا.
وذكــر أنــه متــت إحالة 
االقتراح املقــدم من العضو 
حمد املدلج بشــأن الســماح 
املؤقتــة  املعــارض  بإقامــة 
قصيرة املدة برسوم محددة 
إلى اجلهاز التنفيذي لدراسة 
إمكانية زيادة املدة إلى شهر.

(٥) من االشتراطات الصحية 
واخلاصة ببعــض احملالت 
بالقرار الوزاري رقم (٢٠١٥/٨) 
بشأن الئحة احملالت العامة، 
كذلك مت تأجيل االقتراح املقدم 
مــن العضــو أحمــد هديان 
بشأن الساحات واالرتدادات 
املالصقة للقسائم السكنية.

كما مت إبقاء الكتاب املقدم 
من الوكيل املساعد لشؤون 
الدولــة والشــؤون  أمــالك 
القانونية بشأن بروتوكول 
التعــاون فيمــا بــني وزارة 
املالية واملجلس البلدي على 
جــدول أعمالها حلــني إعداد 

البروتوكول.
وقال إن اللجنة أبقت على 

أبقت مشروع قرارها مع عدد من املوضوعات على جدول أعمالها

فهيد املويزري خالل ترؤسه االجتماع

تدويــر  مصانــع  بشــأن 
النفايات اإلنشائية في رجم 
خشــمان إضافة إلى تأجيل 
االقتراح املقــدم من العضو 

«األحمدي» أقرت إنشاء معاهد تطبيقية 
في مدينة صباح األحمد السكنية

أوصت جلنة األحمدي في املجلس البلدي 
خــالل اجتماعها امس برئاســة مقرر اللجنة 
د.علي بن ســاير، باملوافقة على طلب الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب املوافقة 
على إنشــاء مشــروع معاهد تدريبية للهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبنطقة 
صباح األحمد السكنية. وقال د.بن ساير انه 
متت املوافقة علــى اقتراح العضو د.علي بن 
ســاير بشأن استحداث طريق مختصر لربط 
مدينة صباح األحمد السكنية ومدينة الكويت، 
كمــا متت املوافقة على طلــب وزارة الكهرباء 
واملاء تخصيص موقع محطة حتويل رئيسية 
s٦ بأبعــاد ٦٠×٥٠م ضمن القطعة ٦ مبنطقة 
الوفرة الزراعية. وذكر انه متت املوافقة على 
طلــب وزارة الكهرباء واملاء تخصيص موقع 
محطة حتويل رئيسية (٥-٣) بأبعاد ٥٠×٦٠م 
ضمن القطعة رقم ٧ مبنطقة الوفرة الزراعية.

وبني انه متت إحالة طلب االحتاد الكويتي 

للمزارعني املوافقة على منح توسعة مساحة 
كافتيريا بجنــوب منطقة الرقــة إلى اجلهاز 

التنفيذي إلعداد تقرير.
كما متت املوافقة على طلب وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية إقامة مسجد دائم بدال من 
املصلى املؤقت القائم مصلى اجلالل مبنطقة 
هديــة قطعة ١ إضافــة إلى املوافقة على طلب 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تخصيص 
مســجد ومواقف ســيارات منطقة الفحيحيل 
قطعــة ٣٦، وكذلك املوافقــة على طلب وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية تخصيص موقع 
مسجد ومواقف سيارات منطقة الوفرة الزراعية 

قطعة ١٢ ـ قسيمة ٤٥.
وأشار إلى انه متت إحالة طلب الهيئة العامة 
للرياضة إعادة تخصيص موقع نادي الشباب 
الرياضــي (القدمي) مبنطقة شــرق األحمدي 
لنادي برقــان الرياضي الى اجلهاز التنفيذي 

إلعداد تقرير.

د.علي بن ساير مترئسا االجتماع

جوالت تفتيشية في «مبارك الكبير»
فــي إطار اجلهود املبذولــة من قبل الفرق 
الرقابيــة بأفرع البلديــة باحملافظات، أعلنت 
إدارة العالقــات العامة في بلدية الكويت عن 
قيام الفريق الرقابي بطــوارئ مبارك الكبير 
بفرع بلدية احملافظة تنفيذ جوالت ميدانية على 
احملالت واألسواق املركزية ومحالت التجزئة 
واألسواق املوازية واملجمعات التجارية مبناطق 

صبحان والشريط الساحلي وغرب أبوفطيرة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ 
ناصر الهاجــري أن اجلــوالت امليدانية التي 
نفذها املفتشــون بالفريق الرقابي جاءت في 
إطار تطبيق القرار ١٢٧/ ٢٠٢٠ للتأكد من التزام 
أصحاب احملالت واملجمعات التجارية بتنفيذ 

االشتراطات الصحية.



محليات
االثنني ١٨ يناير ٢٠٢١

09

«األنباء» تشهد قطع الكهرباء عن سوق الصفافير لتعدياته اجلسيمة

دارين العلي

الكهربائي  التيــار  فصــل 
بالكامل عن ســوق الصفافير 
وتسجيل العديد من املخالفات 
وتوجيه اإلنذارات على مختلف 
األصعدة كانت حصيلة احلملة 
التي نفذتها اللجنة املشتركة 
التعديــات واملخالفات  إلزالة 
على السوق يوم أمس مبشاركة 
بلدية الكويت ووزارة الكهرباء 

واملاء وقوة اإلطفاء العام.
تبع ذلــك اتصــاالت على 
مســتوى القيادات بني وزارة 
الكهرباء واملاء والهيئة العامة 
للصناعــة خلصــت إلى عدم 
التيار حلــني االنتهاء  إعــادة 
وتعديــل كافــة املخالفات في 
السوق ومبوجب كتاب رسمي 
توجهه الهيئة العامة للصناعة 
بناء على تقارير مفتشيها يؤكد 
القضاء على جميع املخالفات 
هناك كسبيل إلعادة التيار إلى 

املنطقة.
وقد تنوعت املخالفات في 
الســوق ما بني مخالفة نظام 
املمــرات  البنــاء واســتغالل 
وتغيير األنشطة وعدم وجود 
رخص لإلطفاء، باإلضافة إلى 

التخزين السيئ.
«األنبــاء» رافقــت قياديي 
الذيــن  احلملــة ومفتشــيها 
تقدمهم رئيس فريق طوارئ 
بلدية العاصمــة زيد العنزي 
ونائب رئيس فريق الضبطية 
القضائية في وزارة الكهرباء 
واملاء أحمد الشمري ورئيس 
قســم إخطارات العاصمة في 
قوة اإلطفاء العام املقدم علي بن 
حيدر ورئيس قسم مخالفات 
املقــدم عبــداهللا  العاصمــة 

التويتان.
قطع التيار

وزارة الكهرباء واملاء أخذت 
على عاتقها قطع التيار بالكامل 
عن الســوق بسبب املخالفات 

التمديــدات ســواء  وفحــص 
الداخلية  الرئيســية وكذلــك 
اخلاصــة بالســوق، الفتا الى 
اكتشاف العديد من املخالفات 
اجلسيمة التي قد تشكل كارثة 
في املنطقة سواء فيما يتعلق 
بأحجام غيــر معتمدة وكذلك 
متديدات غير آمنة بني احملالت 
ما يهدد بتماس كهربائي وكذلك 
حتويل غرف الكهرباء اخلاصة 
بالســوق إلى مساكن وغرف 
للمنامة ما يهدد حياة الناس 

ويعرضهم للخطر.
فريــق  أن  إلــى  ولفــت 
الضبطيــة ســجل العديد من 
احملاضر وقــام بالتعاون مع 
فريق شبكات التوزيع بفصل 

طوارئ بلديــة العاصمة زيد 
ان احلملــة علــى  العنــزي 
الســوق لوجــود العديــد من 
املخالفات ســواء مبــا يتعلق 
بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٥/٨٧ 
بشأن الئحة احملالت واملتعلق 
مبخالفة الغرض بالترخيص 
واستخدامها للنجارة ومخالفة 
استغالل ممرات ووضع املعدات 
وصهر احلديد في األماكن غير 
املخصصة، كما توجد مخالفات 
بناء ٢٠٠٩/٢٠٦ اخلاص بنظام 
البناء في بناء غرف من املواد 

اخلفيفة املخالفة.
ولفــت إلــى التعــاون بني 
مؤسســات الدولــة لتعديــل 
األوضــاع في املنطقــة، الفتا 

هذه العقود.
وناشد العنزي املستثمرين 
فــي هــذه األســواق االلتزام 
باللوائح والقــرارات املنظمة 
ألعمالهــم، ألن املخالفــات قد 
تسبب كوارث سواء في سوء 
االســتغالل أو تكدس العمالة 
ما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

غياب تراخيص اإلطفاء

وبــدوره، حتــدث رئيس 
قســم إخطارات العاصمة في 
قوة اإلطفاء العام املقدم علي 
بن حيدر عن وجود مخالفات 
جســيمة والتي أبرزها زيادة 
األبنيــة مــن دون مراجعــة 
اجلهــات املعنيــة، باإلضافة 

التيــار عــن املنطقــة جتنبا 
حلصول أي مشاكل في املنطقة 
حلني تصحيح األوضاع هناك.

ووجــه الشــمري رســالة 
للمســتثمرين والعاملــني في 
السوق لعدم العبث بالشبكة 
الرئيسية للكهرباء وكذلك عدم 
العبث بالتمديــدات الداخلية 
التي تشــكل خطورة كبيرة، 
ألن حصول أي متاس كهربائي 
مــن املمكن أن يوقــع حرائق 
كبيرة، وكذلك بسبب املخالفات 
وتخزين األخشاب في سوق 

الصفافير.
تغيير األنشطة

بدوره، قــال رئيس فريق 

إلــى مشــاركة إدارة النظافة 
في البلدية وإدارة إشــغاالت 
الطــرق ملخالفــة مســتغلي 
املمرات داخل حدود الســوق. 
وأشار الى اإلجراءات اخلاصة 
بفرض املخالفات وفق ما نص 
عليه القانون بتوجيه إنذارات 
وتعهــدات وحتريــر محاضر 
ضبط قــد تصل عقوبتها إلى 
الغلــق اإلداري، كمــا ســتتم 
مخاطبة الهيئة العامة للصناعة 
لتزويدنــا بعقود االســتثمار 
لهــذه احملالت املخالفــة التي 
مــن املمكــن أن تقــوم الهيئة 
بتطبيــق العقوبــة املشــددة 
عليها واخلاصة بسحب عقود 
االستثمار إذا ثبت لديها مخالفة 

إلى عدم وجود رخص لإلطفاء 
وانتهــاء صالحيتها في كثير 
من احملالت، عدا عن التخزين 
السيئ على أسطح املباني وهذا 
ما مت إنــذار أصحاب احملالت 
بشــأنه منذ األسبوع املاضي 
وقد مت التعامل مع هذا األمر.

وأوضح أن تغيير األنشطة 
من أبــرز املخالفــات التي مت 
رصدها في السوق، فالسوق 
مخصص ألعمال احلدادة، إال 
أن الكثير من احملالت تستغل 
حاليــا ألعمــال النجــارة عدا 
عــن تخزين ســلندرات الغاز 
واألوكســجني بشــكل ســيئ 

ومخالف للمعايير.
٤٠ إنذارًا بالغلق

ومن جهته، قال رئيس قسم 
تنسيق مخالفات العاصمة في 
قوة اإلطفاء العام املقدم عبداهللا 
التويتــان ان احلملــة تأتــي 
استكماال للحملة التي نفذتها 
قوة اإلطفاء نهاية األســبوع 
املاضــي وتخللهــا توزيع ٤٠ 
إنذارا بالغلق بسبب مخالفات 
متعددة، الفتا إلى أن مدة اإلنذار 
بالغلق تستمر الى ٧٢ ساعة 
وفي حال عدم مراجعة اجلهة 
يتم غلق املنشــأة وتتم إعادة 
فتح املنشــأة في حــال إزالة 

املخالفات بالكامل.

خالل حملة اللجنة املشتركة مبشاركة فرق البلدية و«اإلطفاء» و«الكهرباء» للتعامل مع املخالفات.. وال عودة للتيار إال بتقرير من «الصناعة»

(محمد هاشم)أحمد الشمري وزيد العنزي واملقدم علي بن حيدر واملقدم عبداهللا التويتان خالل اجلولة التفتيشية في سوق الصفافير أحمد الشمري متحدثا إلى «األنباء»   املقدم علي بن حيدر متحدثا إلى الزميلة دارين العلي

إنذار من «اإلطفاء» إلحدى املخالفات سحب رخصة أحد احملالت املخالفة أحمد الشمري يشرف على فصل التيار عن أحد أجزاء سوق الصفافير بسبب املخالفات

اجلســيمة واخلطــرة علــى 
الشبكة، حيث قال نائب رئيس 
فريق الضبطية القضائية أحمد 
الشمري ان قطع التيار جاء بعد 
اكتشاف مخالفات خطيرة على 
الشبكة وفقا للقرار ٢٠١٧/١٢١ 
مــا يضــر بســالمة الشــبكة 
الكهربائية وســالمة مرتادي 

السوق.
وحذر الشمري من العبث 
بالشبكة الكهربائية، مؤكدا أن 
الوزارة لن تتهاون وســتقوم 
مبواجهــة هذه املخالفات بكل 
حــزم حفاظــا علــى ســالمة 
الشبكة وعلى سالمة املواطنني 

واملقيمني.
ولفت ألــى أنه مت التحقق 

العنزي: مخالفات متنوعة بتغيير النشاط واستغالل احملالت للنجارة بدل احلدادةالشمري: لن نتهاون في سالمة «الشبكة» للحفاظ على مرتادي السوق من املواطنني واملقيمني

ملشاهدة الڤيديو

«املناقصات» توافق على ٣ مشاريع لتطوير البنية التحتية للكهرباء في ٣ مستشفيات
دارين العلي

حصلت وزارة الكهرباء واملاء أمس على موافقة 
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة على املوافقة 
بطرح ٣ ممارسات إلنشاء وحتديث وتطوير البنية 
التحتية لـ ٣ مستشفيات حكومية تابعة لوزارة 
الصحة، األولى توريد معدات ضغط متوســط 
١١ ك/ف ملشــروع مستشفى السرطان اجلديد 

وتوابعه، والثانية توريد معدات ضغط متوسط 
١١ ك/ف ملشروع مستشــفى الصباح اجلديد، 
والثالثة توريد معدات ضغط متوســط ١١ ك/ف 

ملشروع مستشفى الوالدة اجلديد.
وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء أن املناقصات الثالث تأتي في إطار جهود 
الوزارة وخدماتها التي تقدمها للوزرات واجلهات 
احلكومية ومنها وزارة الصحة واملستشفيات 

اخلاصة بها، مشيرة الى ان هناك تنسيقا فيما بني 
الوزارة والصحة لتوفير كل االحتياجات الالزمة 
من الكهرباء واملاء والبنية التحتية الالزمة إليصال 
اخلدمتني للمنشآت الصحية في جميع املناطق.
وأوضحت املصادر أن اجلهاز حدد يوم ٢١ 
فبراير املقبل كآخر موعد للعطاءات، حيث ستتقدم 
الشركات الراغبة بعطاءاتها للجهاز والذي سيقوم 
بدوره بإحالة هذه العطاءات إلى الوزارة كجهة 

منفذة ومشــرفة لدراسة هذه العطاءات وإعداد 
التوصية الفنية وإحالتها مــرة أخرى للجهاز 

التخاذ قرار الترسية.
وأضافت املصادر انــه مبجرد اتخاذ قرار 
الترســية من قبل اجلهاز سيتم مراجعة أوراق 
ومستندات املمارسات من قبل األجهزة الرقابية 
ومن ثم توقيع العقود والبدء في أعمال املناقصة 
بإشراف ومتابعة من قبل وزارة الكهرباء واملاء.

«البيئة» لـ «األنباء»: نتوقع ردم احلوت النافق 
قريبًا بسبب ما فرضته «كورونا» من قيود

دارين العلي

أكد  نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
للشؤون الفنية د.عبداهللا الزيدان أنه توجب 
التدخل السريع مع احلوت النافق في منطقة 
الدوحة، متوقعا ردمه قريبا بسبب اإلجراءات 

التي تفرضها قيود كورونا.
وقال الزيدان في تصريح خاص لـ«األنباء » 
إنه مت نقل احلوت امس على ســيارة خاصة 
مــن البلدية حيث ســتتكفل هيئــة الزراعة 

بالتصرف به.
ولفت الى انه يجري التشــاور حاليا مع 
اجلهات املعنيــة في الدولــة لتوقيع مذكرة 
تعــاون للتصرف الســريع في حــال وجود 
حوادث مشابهة تكفل لكل جهة اتخاذ االجراءات 

الســريعة املناســبة لعملها 
سواء في التوعية البيئية او 
في إجراء األبحاث والدراسات 

وغيرها.
ولفــت إلــى انــه كان 
الهدف من انتشال احلوت 
بدايــة هــو إبعــاده عــن 
املمــرات املائيــة املالحية 
الدخــول فــي  وتفــادي 
الظــالم، حيــث تنخفض 
الرؤية، الفتا إلى تعــاون 
شــرطة البيئة ومؤسسة 
املوانئ والبلدية والــزراعة 

وخفـــر السواحل إلنهاء هذا األمر.
وأوضــح ان طول احلوت النافق يتراوح 
بــني ١٣ و١٥ مترا وهو مــن فصيلة احليتان 
البيلينية نفس فصيلة احلوت األزرق وهي 
من احليتان املهاجرة من احمليط الهندي والتي 
تتغذى على القشريات واألسماك وينتهي بها 
املطاف أحيانا في اخلليج العربي وفي اجلون 
حتديدا وتنفق بسبب عدم وجود أنواع الطعام 
املناسبة لها او بسبب مرض أصابها أو لكبر 
سنها او اصطدامها بالسفن في املمرات املائية. 
وحول كيفية التعامل مع هذه احلاالت حتدث 
عن عدة حاالت مت فيهــا رصد حيتان نافقة 
في الكويت ومت تشــريحها وعرض هياكلها 

كحوت فيلكا عام ٢٠١٤.
الذي مت التنسيق بشأنه لعرضه في املركز 
العلمــي، وحوت قاروه عام 
٢٠١٦ وموجــود فــي مبنــى 
الهيئة العامة للزراعة، الفتا 
الى ان هنــاك ايضا احلوت 
االزرق والذي مت رصده ملرة 
وحيــدة في الكويت وطوله 
يبلغ نحو ٢٠ مترا وموجود 
في املتحف التربوي اخلاص 
بــوزارة التربية في املرقاب 
والذي مت رصده وتشريحه 
على سواحل كاظمة عام ١٩٧١ 
من قبل طالب ثانوية الشويخ 

ومدرسيهم.

الزيدان ذكر أنه من احليتان البيلينية نفس فصيلة احلوت األزرق

احلوت النافق من نفس فصيلة احلوت األزرق د. عبد اهللا الزيدان

العبداهللا: إجنازات مذهلة لـ «نادي الطموح» أثناء «كورونا» 

عاطف رمضان

الفخري  الرئيس  أشــادت 
الرياضــي  الكويــت  لنــادي 
الشــيخة شــيخة  للمعاقــني 
العبداهللا الصباح باجلهود التي 
بذلها القائمون على إدارة نادي 
الطموح الرياضي، خالل فترة 
احلظر جراء جائحة كورونا، 
مشيرة إلى أن ما حققه النادي 
من إجنازات وجناحات في تلك 
الفتــرة لدعم أبنائنا من ذوي 
اإلعاقة وتطوير مهاراتهم يفوق 

الوصف ويثلج الصدر.
وأضافــت العبداهللا خالل 
حفــل أقامــه نــادي الطموح 
لتكرمي عدد مــن الصحافيني 
واإلعالميني إضافة إلى عدد من 
أبطال النادي ومدربيه، أن نادي 
الطموح فتح املجال ألعضائه 
من ذوي اإلعاقة لالستفادة من 
أوقاتهم بأفضــل صورة عبر 
برامج وأنشــطة مت تنظيمها 
إلكترونيا «عن بعد» خالل فترة 
احلجر، لم تستهدف أبطالنا من 
ذوي اإلعاقة فقط بل شــملت 
أوليــاء أمورهم وكل شــرائح 
املجتمع من خالل احملاضرات 
والــورش العملية، فضال عن 
التواصل املستمر مع املدربني 
واملتخصصــني عبــر املنصة 

اإللكترونية.
وأضافــت أن مــا أجنــزه 
النادي ساعد الالعبني من ذوي 
اإلعاقة على استثمار أوقاتهم 
خالل هذه الفترة ليستفيدوا 
من جميع األنشــطة العلمية 
والرياضية والفنية والنفسية 
واالجتماعية، مضيفة أن أبناءنا 

إيجابا على إبداعات وإجنازات 
هؤالء األبطال.

وشهد احلفل عرض فيلم 
(الريــادة … طمــوح) الــذي 
تنــاول التحديــات والعقبات 
التي تغلب عليها النادي أثناء 
جائحة كورونا وتطرق للجهود 
واألنشطة في تلك الفترة، من 
تدريبــات وفعاليــات يومية 
اجتماعيــة ونفســية ودينية 
ورياضيــة وتثقيفية وصوال 
إلى املشــاركة في مســابقات 
دوليــة، إضافة إلى مســابقة 
«يوميــات احلظــر» التي كان 
لها دور كبير في تشجيع األبناء 
على توثيق جتاربهم املختلفة 
خالل فترتــي احلظر اجلزئي 
والكلي والدروس املســتفادة 
من ورائها، ثم جاءت مسابقة 
الفن التشكيلي بعنوان «نحن 
التــي جســدت  والكورونــا» 

الطمــوح يواصــل مســيرته 
من خالل اســتئناف النشاط 
املتميز واالستعداد  الرياضي 
للمشــاركة في دورة األلعاب 
الشــتوية لألوملبياد اخلاص 
واملزمــع إقامتها في روســيا 
عام ٢٠٢٢م، ومواصلة األلعاب 
مثــل  املختلفــة  الرياضيــة 
البولينغ واأللعاب الشــتوية 
واألنشطة البدنية في النادي 
الصحــي بشــكل يومــي، كما 
مت إدخال رياضة الفروســية 
احملببــة إلى عدد مــن أبطال 

النادي.
من أجواء احلفل

٭ بعــد تكرمي أبطــال النادي 
والصحافيني، أعلنت الرئيس 
الكويــت  لنــادي  الفخــري 
الشــيخة  الرياضي للمعاقني 
شــيخة العبداهللا عن تبرعها 
لألبناء الذين فازوا مبســابقة 
«نحن والكورونا»، للفائزين 

الثالثة األوائل.
٭ أشادت نائب رئيس مجلس 
إدارة نــادي الطمــوح هــدى 
اخلالدي باجلهود البارزة لعدد 
من الشخصيات التي تطوعت 
بوقتها خالل األنشطة املختلفة.
٭ ذكــرت أمــني الســر العام 
فــي نــادي الطمــوح صديقة 
األنصــاري أنه خــالل فترات 
احلظــر مت تدريــب األبنــاء 
كيفيــة  علــى  «أوناليــن» 
االستفادة من الوقت واالعتماد 
علــى النفــس عبــر متابعــة 
البرامج الرياضية واملشاركة 
فــي احلــوارات املفتوحة مع 

األطباء واملختصني.

رؤيتهم جتاه هذا الوباء العاملي 
بلوحات مبدعة أبهرت اجلميع.
وأوضحــت بورســلي أن 
النــادي بدأ مبكــرا في تقدمي 
خدماتــه عبــر «األوناليــن» 
وحتديدا مع بداية شهر أبريل 
٢٠٢٠م، حيــث بــادر مجلس 
اإلدارة منــذ بدايــة اجلائحــة 
إلــى وضع خطط اســتباقية 
وانطلق في تنفيذها قبل إقرار 
احلجر، فحقق النادي األسبقية 
بــني كل اجلهات في التواصل 
واالرتقــاء  منتســبيه  مــع 
مبســتوياتهم فــي مختلــف 
املجاالت، ليس هذا فحسب، بل 
ودعم أولياء أمورهم والتخفيف 
من الضغوط التي زادت عليهم 
بســبب صعوبة القيود التي 
سببها احلجر على هذه الفئة.

وذكرت أنه رغم أن اجلائحة 
لــم تنتــه بعــد، إال أن نــادي 

خالل حفل استعراض مسيرته أثناء جائحة كورونا وتكرمي عدد من الصحافيني واإلعالميني وأبطال النادي ومدربيهم

الشــيخة شــيخة العبداهللا مع رحاب بورســلي وأعضاء مجلس إدارة نادي الطموح وعدد من منتسبي النادي 
واإلعالمي عبدالكرمي العنزي  (أحمد علي - ريليش كومار)

مــن ذوي اإلعاقة لديهم أفكار 
وإبداعــات بداخلهــم لكنهــم 
يحتاجون إلى من يشــجعهم 
إلخراج إبداعاتهم حتى تصبح 

ملموسة على أرض الواقع.
تعاون وسائل اإلعالم

من جانبها، وجهت رئيس 
مجلس إدارة نــادي الطموح 
الكويتــي الرياضــي ورئيس 
اجلمعية الكويتية ألولياء أمور 
املعاقني السيدة رحاب بورسلي، 
الصحافيــني  إلــى  شــكرها 
واإلعالميــني ملشــاركتهم في 
إبراز مســيرة النادي خاصة 
خالل فترة جائحــة كورونا، 
واملساهمة بتغطياتهم بهدف 
االرتقــاء باخلدمــات املقدمــة 
لهذه الفئة، وتعزيز التوعية 
بحقوقهم ومعاناتهم بني جميع 
فئات املجتمع، والذي ينعكس 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

بورسلي: الصحافة واإلعالم شركاء في حتقيق أهداف نادي الطموح لالرتقاء باخلدمات املقدمة ملنتسبيه
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٥ نواب: منع زيادة األسعار والرسوم إال مبوافقة املجلس
تقــدم ٥ نــواب باقتــراح 
بقانون بشأن تعديل (املادة 
الثانية) من القانون رقم (٧٩) 
لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم 
املاليــة مقابــل  والتكاليــف 
االنتفاع باملرافق واخلدمات 
العامة. ويقضي االقتراح الذي 
تقدم به كل من النواب د. علي 
القطان ود.أحمد مطيع وأسامة 
الشاهني وأحمد احلمد ومحمد 
الراجحي مبنع احلكومة من 
زيادة األســعار والرسوم إال 

مبوافقة مجلس األمة.
مــادة أولى: تعــدل املادة 
الثانية من القانون رقم (٧٩) 
لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم 
املاليــة مقابــل  والتكاليــف 
االنتفاع باملرافق واخلدمات 
العامــة لتصبح على الوجه 

التالي: 
تسري أحكام املادة األولى 
على األثمان التي تدفع مقابل 
احلصــول علــى اخلدمــات 
والسلع التي تقدمها الهيئات 
العامة واملؤسسات العامة ذات 

علــى مــا يلــي: لقــد حرص 
الدســتور الكويتي في املادة 
(١٣٤) مؤكدا حماية املواطن 
من احتمال تعسف السلطة 
التنفيذيــة في شــأن فرض 
الضرائب والرسوم والتكاليف 

أو التعديل عليها.
حيث نصت على أن (إنشاء 
الضرائب العامــة وتعديلها 
وإلغاؤها ال يكون إال بقانون، 
وال يعفى أحد من أدائها كلها 
أو بعضهــا في غير األحوال 

اختصاصها املنصوص عليه 
في الدستور.

حيــث نصت هــذه املادة 
على أنه (يقوم نظام احلكم 
على أساس فصل السلطات 
مــع تعاونهــا وفقــا ألحكام 
الدســتور، وال يجــوز ألي 
سلطة منها النزول عن كل أو 
بعض اختصاصها املنصوص 

عليه في الدستور).
كما بينت الفقرة الثانية 
من املادة (٤٨) من الدستور 

على اخلدمــات التي تقدمها 
الدولــة كالكهربــاء واملــاء 
ورسوم الوزارات كالداخلية 
والصحة ورسوم املشتقات 
الســيارات  النفطية ووقود 
التــي تفرضهــا  والرســوم 
الهيئات املســتقلة وامللحقة 
كالبلدية وجامعة الكويت غير 

املشمولة بالقانون احلالي.
فقــد الحظنــا أن هنــاك 
ثغرات فــي القانون احلالي 
تبيــح للســلطة التنفيذيــة 
استغالل استخدام سلطتها 
فــي رفــع الدعم عــن بعض 
السلع بقرار منفرد كما حصل 
في عــام ١٩٩٦ من رفع قيمة 
املشــتقات النفطيــة ومنهــا 
البنزين على املواطنني بادعاء 
أن هذا القانون ال يشمل السلع 
التي تقدمها الشركات اململوكة 
للدولة مثل شــركات النفط 

التي تقدم خدمة البنزين.
الســلطة  قامــت  وقــد 
التنفيذية بتكرار هذه الثغرة 
في القانــون احلالي فرفعت 

املبينة بالقانون، وال يجوز 
تكليف أحد بأداء غير ذلك من 
الضرائب والرسوم والتكاليف 

إال في حدود القانون).
فــإن هــذه  وكمــا نــرى 
احلماية الدستورية محصورة 
الســلطة  فــي  دســتوريا 
التشريعية، وهو اختصاص 
أصيل غيــر قابل للتفويض 
وذلك طبقا للمادة (٥٠) من 
الدستور والتي ال جتيز ألي 
سلطة النزول عن كل أو بعض 

الدخــول  إعفــاء  بتنظيــم 
الصغيــرة من الضرائب مبا 
يكفل عــدم املســاس باحلد 
األدنى الالزم للمعيشــة، كل 
ذلك التزاما باملبدأ العام التي 
تقرره املادة (٢٤) من الدستور 
مــن أن العدالــة االجتماعية 
أساس الضرائب والتكاليف 

العامة.
وطبقا للقانون رقم (٧٩) 
الصادر عام ١٩٩٥ في شــأن 
منــع أي زيادة في الرســوم 

أســعار البنزيــن مــن دون 
الرجــوع إلى مجلــس األمة، 
وعليــه فإنه البــد من تدخل 
التشريع (لغل) يد احلكومة 
عن زيادة األسعار إال مبوافقة 

مجلس األمة.
لــذا نص هذا القانون في 
مادتــه األولى علــى تعديل 
املــادة الثانية مــن القانون 
رقــم (٧٩) لســنة ١٩٩٥ في 
شــأن الرســوم والتكاليــف 
املالية مقابل االنتفاع باملرافق 
واخلدمات العامة، حماية من 
تفرد احلكومة بإصدار أي قرار 
بإضافة أو زيادة أو رفع الدعم 

عن أي سلعة.
كمــا متــت إضافــة مادة 
جديــدة تتعلــق بإلغــاء أي 
حكم يتعارض مع أحكام هذا 
القانون، وذلك ملنع احلكومة 
مــن التفــرد فــي قراراتهــا 
واستغالل أي ثغرة قانونية 
لتعديل أو زيادة أو رفع الدعم 
عن أي سلعة أو خدمة تقدم 

للمواطنني.

ينطبق على األثمان التي تدفع مقابل احلصول على اخلدمات والسلع التي تقدمها الهيئات واملؤسسات

محمد عبيد الراجحيد.أحمد مطيع د.علي القطانأسامة الشاهنيم.أحمد احلمد

امليزانية امللحقة واملستقلة، 
ويســتثنى مــن ذلــك مقابل 
االنتفــاع والرســوم املقررة 

طبقا التفاقيات دولية.
مــادة ثانيــة: يلغــى كل 
حكم يتعــارض مــع أحكام 

هذا القانون.
مــادة ثالثة: على مجلس 
الــوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصــه ـ تنفيذ أحــكام هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 

هشام الصالح يطالب بلجنة حتقيق برملانية 
حول مخالفات القبول في «إدارة التحقيقات»

طالــب النائب د.هشــام 
الصالــح بتشــكيل جلنــة 
حتقيق برملانية في املخالفات 
التي شــابت عمليــة قبول 
احملققني في اإلدارة العامة 

للتحقيقات. 
وقال الصالح في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن وزارة الداخليــة أعلنت 
عن قبول عدد من األســماء 
العامة للتحقيقات  لإلدارة 
يصل عددهم الى ١٣٨ شخصا 
لشغل وظيفة محقق، الفتا 
إلى أن عدد املتقدمني وصل 

الى أكثر من ألف متقدم.
وأشار الصالح إلى أن عددا 
من اخلريجني واخلريجات 
من كليــات القانون التابعة 
جلامعــة الكويــت وغيرها 
تصــل معدالتهم إلــى ٩٤٪ 
وال يتــم قبولهم فــي إدارة 
التحقيقــات بينما مت قبول 

من هم أقل في املعدل.

أن هــذا األمــر يعــد غطاء 
قانونيا في عملية االختيار.

واســتغرب كيــف يتــم 
هدر دراســة أربع سنوات 
في التحصيل العلمي خالل 
دقيقتني باملقابلة الشخصية 
ومن خالل أســئلة خارجة 

على املألوف.
وأعلن الصالح عن تقدميه 
حزمة أســئلة تصل الى ٢٥ 
القبول  ســؤاال عن معايير 
واملفاضلــة، وهــل ســربت 
أسئلة املتقدمني وما إذا كان 
من يقوم بتصحيح اإلجابات 
مطلعا على أسماء املتقدمني 

أم أن األسماء مخفية.
وأكد أن املعلومات التي 
لديه تبني أن هناك عمليات 
شابت عملية القبول، الفتا 
إلى أنه سيطلب في اجللسة 
املقبلة تشكيل جلنة حتقيق 

برملانية.
وناشــد الصالــح وزير 

القضائية وزجهم بالسجون، 
إضافة إلى حتمل املال العام 

تكاليف سفرهم.
ورأى أن عملية ترحيل 
هؤالء مبنزلــة مكافأة لهم، 
معتبــرا أن اإلجراءات التي 
الداخلية  قــام بهــا وزيــر 
متثل ســقوط هيبة الدولة 
الدستور ورسالة  وسيادة 
سلبية بأن كل من يريد أن 
يسافر من الكويت عليه أن 
يرتكب جرمية لينال تذكرة 
حكومية من املال العام ليتم 

إبعاده الى دولته.
وطالب الصالح بضرورة 
التصــدي لهــذا األمــر في 
مجلــس األمــة، مضيفا أن 
«األمر كان سيختلف متاما 
لــو أن بني املتهمني مواطنا 
كويتيا، حيث كان ســيتم 
عرضهم أمام القضاء والزج 
بهم في الســجون لسنوات 

طويلة».

الداخلية الشيخ ثامر العلي 
بإنصاف اخلريجني وقبول 
أكبر عدد ممكن منهم في إدارة 
التحقيقات من أجل حتقيق 
مبــدأ العدالــة واجلــدارة، 
مشيرا إلى أن عدم معاجلة 
هذا األمر سيؤدي إلى تفعيل 

األدوات الدستورية.
من جانب آخر، استغرب 
الصالح قيام وزارة الداخلية 
بترحيــل أربعــة وافديــن 
بعد ضبطهم أخيرا ونشــر 
صورهــم خــالل قيامهــم 
بتصوير ملفات املســاجني 
وانتهــاك حرمــة احليــاة 
اخلاصة مقابل مبالغ مالية 
من دون إحالتهم إلى القضاء.

وأكــد الصالح جســامة 
اجلــرم والفعل املنســوب 
الى هؤالء، مســتنكرا قيام 
الداخليــة باالكتفاء  وزارة 
باإلبعاد اإلداري بحقهم من 
دون تقدميهــم للمحاكمــة 

استنكر إبعاد ٤ وافدين صوروا ملفات مساجني دون تقدميهم للمحاكمة

د.هشام الصالح

ورأى أن هذا األمر جانبه 
العدالة واحليادية واتســم 
باملزاجية خاصة بعد اعتماد 
الــوزارة نســبة ٦٠٪ مــن 
شروط القبول على املقابلة 
الشخصية التي تصل مدتها 
إلى دقيقتني فقط، ما يعني 

محمد احلويلة: مجمع متكامل اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة
النائــب د.محمــد  تقــدم 
احلويلــة باقتــراح بقانــون 
في شــأن إنشاء مجمع جديد 
ومتكامل وعصري باسم مجمع 
(األمــل) لــذوي االحتياجات 

اخلاصة خالل ٥ سنوات.
ونص االقتراح على ما يلي:

(مادة ١):
تقوم الدولة خالل خمس 
سنوات من تاريخ العمل بهذا 
القانون ببنــاء مجمع جديد 
ومتكامــل وعصــري باســم 
مجمع األمل لذوي االحتياجات 

اخلاصة.
(مادة ٢):

يضــم املجمــع مختلــف 
املــدارس املتخصصة لذوي 
االحتياجات اخلاصة ومراكز 
العلمــي  التأهيــل والبحــث 
واملصحات العالجية واملرافق 
الترفيهيــة والرياضيــة مثل 
الصــاالت واملالعــب وكذلك 
العمــل  وورش  املكتبــات 
واملســارح املزودة بوســائل 
الالزمــة  التقنيــة احلديثــة 
ملواجهــة التحديات املطلوبة 
لســد احتياجات ومتطلبات 
ذوي الفئــات اخلاصــة مــن 
مختلف اإلعاقات اجلســدية 

يخصص إلقامة منشــآت 
املجمع اجلديد موقع جغرافي 
وقــدرة  مبســاحة  موحــد 
استيعابية كافية في منطقة 
مناســبة صاحلــة لألغراض 
التربوية والتأهيلية والبحثية 
ليكون مقرا شــامال ملنتسبي 
هذا املجمع من طالب وأساتذة 
ومشــرفني وباحثني وجميع 
مدارسها ومعاهدها ومراكزها 
ومرافقها مبا يتناسب مع حجم 
ونوعية هذه التربية اخلاصة 
وتناميها ومتطلباتها الكمية 

والنوعية.
(مادة ٤):

تدرج في امليزانيات العامة 
اعتبارا  واملتعاقبــة للدولــة 
مــن امليزانية العامة للســنة 
املاليــة التالية لتاريخ العمل 
القانــون االعتمــادات  بهــذا 
املالية الالزمة إلقامة منشآت 
املجمــع اجلديــد وتصميــم 
مخططاته الهندسية وتنفيذ 
األعمال اخلاصة بإقامة املباني 
وامللحقات املتطلبة الستكمالها 
املنصــوص عليها فــي املادة 

الثالثة من هذا القانون.
(مادة ٥):

على رئيس مجلس الوزراء 

والعملية لتأهيل وتدريب هذه 
الشريحة اإلنسانية تبعث على 
التفاؤل والسعادة ملا حققته 
من جناحات باهرة في مجال 
االســتثمار البناء لهذا املورد 
البشري واالستعانة بهم ألداء 
دورهم الوطني كشــركاء في 
حتمــل املســؤولية وخدمــة 
الوطن في الكثير من املرافق 

واخلدمات.
لــذا أصبــح لزامــا علــى 
الدولة أن تســتمر في تقدمي 
اإلمكانات الالزمة واملتطورة 
باستمرار من أجل احلفاظ على 
مســتوى اخلدمــات اخلاصة 
بهذه الشريحة، وانطالقا من 
اإلميان الراســخ بشــريعتنا 
الغراء في احترام  اإلسالمية 
حقــوق اإلنســان واالهتمام 
برعاية الضعفاء واحملتاجني 
آالم احملرومــني  وتخفيــف 
من نعمــة الصحة والعافية، 
وجتســيدا ملعاني اإلنسانية 
العليا في رفع املعاناة عن ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
لــذا جــاء هــذا االقتــراح 
للتأكيد علــى جعل االهتمام 
بشــريحة ذوي االحتياجات 
اخلاصة في قائمة األولويات 

والذهنية والنفسية وملختلف 
الفئات العمرية طبقا للمعايير 
احلديثــة وبأقصــى طاقــة 
اســتيعابية في إطــار خطة 
شاملة للتصور املستقبلي في 
مجال تعليم الفئات اخلاصة 
والتعليم النوعي في الكويت 
على املدى الطويل الستكمال 
حتقيق أهداف التنمية الشاملة 
واالســتثمار األمثل للموارد 
البشرية ومسايرة التطورات 
املتوقعة في اكتشاف حاالت 
اإلعاقة اجلديدة والعمل على 
التعامل معها واستيعابها في 

منظومة املجتمع املدني.
ويركــز االقتــراح كذلــك 
موقــع  تخصيــص  علــى 
جغرافــي موحد ومبســاحة 
وقدرة اســتيعابية كافية في 
منطقة مناسبة إلقامة منشآت 
املجمع اجلديــد ليكون مقرا 
شــامال جلميع منتسبيه من 
طالب وأســاتذة ومشــرفني، 
وذلك من أجل حتقيق هدفني 
أساسيني ونبيلني أولهما: أن 
يكون املجمع صرحا حضاريا 
الئقا بسمعة الكويت ويجمع 
الكفاءة العلمية والتميز املدني 
والطابع اجلمالي، وثانيهما: 

والــوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القانون.

ونصت املذكرة اإليضاحية 
قامــت  الدولــة  ان  علــى 
بإنشــاء مباني إدارة التربية 
اخلاصة، في خطوة إنسانية 
وحضاريــة رائدة، مع مطلع 
عقد الســبعينيات من القرن 
املاضي كنواة لتعليم وتأهيل 
أبناء هذا البلد العزيز من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وقد شهدت العقود الثالثة 
املاضية تطورا كبيرا في مجال 
تقدمي اإلمكانات والوســائل 
التعليمية واملهنية واتســاع 
والبرامــج  املناهــج  آفــاق 
التأهيلية لهذه الشريحة من 
ذوي االحتياجــات اخلاصة، 
واستيعاب مجموعات جديدة 
من مختلــف الفئات العمرية 
ممن لــم تتوافر لهــم فرص 
الدراسة والتدريب والتأهيل 

في السابق.
الســنوات  كمــا شــهدت 
املاضيــة منــوا ملحوظا في 
األعــداد املتزايدة من األطفال 
الذين يعتبرون بأمس احلاجة 

إلى رعاية واهتمام خاص.
وملا كانت النتائج العلمية 

في برنامــج الدولة اإلمنائي 
واإلنســاني وإعطائه السبق 
في تأسيس الصرح البنيوي 
الالزم النطالقة هذا املشروع 
الــذي يحمــل اســم (األمل) 
ليكون أمال مشرقا لإلنسانية 
ولســمعة بلدنا العزيز جتاه 
أبنائه ولرصيده في املجتمع 
العاملــي، وقــد حــددت املدة 
الزمنية الســتكمال املنشآت 
اخلاصة بهذا املجمع خالل ٥ 
سنوات تأكيدا جلدية وأهمية 

هذا املشروع.
كما يؤكد االقتراح شمولية 
إنشــاء هذا الصرح اإلنساني 
والتربوي من خالل تزويده 
مبختلف املدارس املتخصصة 
لــذوي االحتياجات اخلاصة 
ومراكــز التأهيــل والبحــث 
العلمي واملصحات العالجية 
واملرافق الترفيهية والرياضية 
مثل الصاالت واملالعب، وكذلك 
العمــل  وورش  املكتبــات 
واملســارح املزودة بوســائل 
الالزمــة  التقنيــة احلديثــة 
ملواجهــة التحديات املطلوبة 
لســد احتياجات ومتطلبات 
ذوي الفئــات اخلاصــة مــن 
مختلف اإلعاقات اجلســدية 

توثيــق عــرى التواصل بني 
هذا املجمع واملجتمع الكويتي 
األم، وكذلك تواصل العاملني 
والباحثني في مهامهم التربوية 
والعلمية مبا يعود بالنفع على 

األهداف العليا للمشروع.
ويؤكد االقتــراح بقانون 
أيضا أن تدرج في امليزانيات 
العامــة واملتعاقبــة للدولــة 
اعتبارا مــن امليزانية العامة 
للسنة املالية التالية لتاريخ 
العمل بهذا القانون االعتمادات 
املالية الالزمة إلقامة منشآت 
املجمــع اجلديــد وتصميــم 
مخططاته الهندسية وتنفيذ 
األعمال اخلاصة بإقامة املباني.

خالل ٥ سنوات و يضم مدارس متخصصة ومراكز تأهيل وبحث علمي ومصحات عالجية ومرافق ترفيهية ورياضية

د.محمد احلويلة

والذهنية والنفسية وملختلف 
الفئات العمرية طبقا للمعايير 
احلديثــة وبأقصــى طاقــة 
اســتيعابية في إطــار خطة 
شاملة للتصور املستقبلي في 
مجال تعليم الفئات اخلاصة 
والتعليم النوعي في الكويت 
على املدى الطويل الستكمال 
حتقيق أهداف التنمية الشاملة 
واالســتثمار األمثل للموارد 
البشرية ومسايرة التطورات 
املتوقعة في اكتشاف حاالت 
اإلعاقة اجلديدة والعمل على 
التعامل معها واستيعابها في 

منظومة املجتمع املدني.
(مادة ٣):

بدر الداهوم: على رئيس الوزراء املقبل 
معاجلة محاور استجواب اخلالد

طالب النائب د.بدر الداهوم 
رئيس الوزراء القادم بااللتزام 
مبعاجلة احملاور التي وردت 
فــي االســتجواب املوجه إلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد واملكون 

من ٣ محاور.
الداهــوم، فــي  واعتبــر 
تصريــح باملركــز اإلعالمــي 
ملجلس األمــة، ان «احلكومة 
احلاليــة عاجزة عن مواجهة 
الشــعب ونوابــه»، مؤكدا ان 
«االســتجواب املقدم لرئيس 

احلكومة مســتحق ومــن قدمه نواب 
ميثلون األمة دفاعا عن كرامة الشعب 

وكرامة األمة».
وفيما يتعلق بتشــكيل احلكومة اجلديدة، 
قال الداهوم ان «الشعب الكويتي ميلك قاعدة 
بيانات عن هؤالء األشخاص الذين يتم توزيرهم 
أكثر مما ميلك رئيس احلكومة، واألمثلة كثيرة 
ســواء في أول حكومة شكلها ألن وزيرين لم 

يستمرا شهرا واحدا».
وأضاف أن «هناك مالحظات على احلكومة 
احلالية في بعض األســماء الذين مت توزيرها، 
وكانت هناك بضعة أسماء ممن كانوا سيحملون 
حقائــب وزارية لكن الشــعب الكويتي أخرج 
قاعــدة البيانات لهم فتجنب توزيرهم حتى ال 

يحرج أمام الشعب الكويتي».
واعتبر أن «رئيس مجلس الوزراء يعود 
ويقع في اخلطأ مرة أخرى من خالل االتيان 
بوزراء ال يستحقون متثيل الشعب الكويتي 
ويأتي بوزراء تأزمي عليهم غضب واســتياء 
شــعبي». وبــني في هــذا الصــدد ان «وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح 
وزير تأزميي، باعتبار امللفات التي أوكلت له 
للتنســيق بني احلكومة والنواب وفشــل في 
التعامل معها»، متســائال «كيف يدير امللفات 
بني احلكومة والنواب وهو السبب في تعطيلها 
وهو الذي لم يصدق في يوم من األيام بإجناز 

هذه امللفات؟».
وأضاف «للعلم منحناه فرصة ووعدنا ولكنه 
لم يف بوعده وهــو وزير تأزميي من الدرجة 
األولى، وهناك العديد من التجاوزات التي حدثت 

في فترة توليه لوزارة الداخلية».

وشــدد الداهوم من جهة 
أخــرى علــى أن «النواب لن 
يتنازلــوا عن قوانــني العفو 
الشــامل، وتعديــل قانــون 
اجلرائم االلكترونية والتكويت 
واإلحــالل، وتعديــل قانــون 
احملكمة اإلدارية فيما يتعلق 
بقضايا اجلنســية، وتعديل 
قانون االنتخاب والتشريعات 
التي حتد من الفساد، باإلضافة 

إلى القوانني الشعبوية».
وأكــد أن هــذه القوانــني 
أساس التعاون مع احلكومة 
القادمة إذا كانت تريد معاجلة 
موضــوع تشــكيل احلكومة 
وبرنامج عمل احلكومة وفقا 

للمادة ٩٨ من الدستور.
واعتبر أن الدولة العميقة موجودة ومازالت 
مستمرة وأن هناك بعض الوزراء ينفذون أجندات 
نيابة عن الغير، مضيفا ان كرامة الشعب وكرامة 
الوطن أهم من أي شخص ولن نتهاون بهذا امللف.

وزاد «نحن نتكلم عن رجال دولة وإذا كان 
هنــاك رجــال دولة يريدون مصلحــة الكويت 
فيجــب أن يبتعدوا عن كل من أســاء للكويت 
وللشــعب الكويتي ســواء في احلكومة أو في 

أي منصب كان».
وأكــد أن «البلد لن تدار إال بالرجال األكفاء 
الصاحلني الذين يحملون هم الوطن وهم املواطن، 
ألن مــن ال تهمه إال نفســه ومصاحله اخلاصة 

لن يصلح البلد».
وقال ان املشــكلة مع رئيســي السلطتني، 
حيــث رئيس مجلس الــوزراء يريد أن يغطي 
على كل املشــاكل التي حصلت في السابق عن 

طريق سدة الرئاسة في مجلس االمة.
وأكــد أنه لن يتخلى عــن مبادئه ومواقفه 
ووعوده للشعب الكويتي خالل الفترة املاضية 
وإلى األمام، مضيفا أنه ســيتصدى لكل فاسد 
ومحاربة أيا مــن كان من أجل حماية الكويت 

وكل من يعيش على أرضها.
وقــال الداهــوم «هنــاك رجــال صاحلون 
مخلصــون للكويت يهجرون من أجل وقوفهم 
في وجه الفساد، ولن تتم معاجلة هذا األمر إال 
من خالل العفو الشامل، وهذه قضية أساسية 

سنستمر باملطالبة بها حتى تتحقق».

أكد وجود مالحظات على أعضاء احلكومة احلالية

د.بدر الداهوم

فرز الديحاني: ما تأثير جائحة كورونا على مشاريع اإلسكان؟ 
وجه النائب فرز الديحاني سؤاال 
إلى وزير الدولة لشــؤون اإلسكان 
وزيــر الدولــة لشــؤون اخلدمــات 
د.عبداهللا معرفي، استفسر فيه عن 

اآلتي:
١- كم عدد العقود التي وقعتها وزارة 
اإلسكان في الفترة من سبتمبر ٢٠١٩ 
إلى ديسمبر ٢٠٢٠؟ يرجى تزويدي 

بعدد العقود ومبالغها اإلجمالية.
٢- ما األســباب التــي أدت إلى عدم 
طرح عقود مشــروع جنوب صباح 

األحمد السكنية؟
٣- مــا تأثير جائحــة كورونا على 
مشــاريع اإلســكان بشــكل عــام؟ 
وهل ســتؤدي إلى تأخير املشاريع 

اإلسكانية؟ 
٤- ما عدد العقود املوقعة اخلاصة 
مبشروع خيطان في فترة كورونا؟
٥- كيــف تتعامــل املؤسســة مــع 
املواطنني الذين حصلوا على قسائم 
وزعت عليهم باملخطط فيما يخص 
بدل اإليجار والبدل في التوزيعات؟

٦- كــم تبلــغ تكلفة بــدل اإليجار 
للمواطنني خالل السنوات اخلمس 

املاضية؟
٧- كــم عــدد الطلبــات اإلســكانية 

املسجلة في املؤسسة؟
٨- مــا القــرارات التــي أصدرتهــا 
املؤسسة بشأن شطب أسماء املواطنني 

من دور االنتظار اإلسكاني؟
٩- ما املشــاريع اإلسكانية املدرجة 
على جدول خطط املؤسســة خالل 

فرز الديحانيالسنوات الـ ٥ املقبلة؟

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو
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«التشريعية» تقّر اقتراحات زيادة عالوة األوالد ومكافأة الطلبة 
وتعديل «الرسوم» وإنشاء شركة لتسويق احملاصيل الزراعية

سامح عبداحلفيظ

وافقــت جلنــة الشــؤون 
التشــريعية والقانونيــة فــي 
اجتماعها اخلامس اليوم على 
إحالــة حزمة مــن االقتراحات 
بقوانــني إلى اللجان البرملانية 
املختصــة، وأرجأت مناقشــة 
التعديالت اخلاصة باالقتراحات 
بقوانــني فــي شــأن الالئحــة 

الداخلية ملجلس األمة.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.خالد العنــزي، في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس االمة، 
ان من بني تلك االقتراحات التي 
أحيلــت إلى اللجــان املختصة 
تعديالت قانون بشأن الرسوم 
والتكاليف املالية مقابل االنتفاع 
باملرافــق واخلدمــات العامــة، 
وإنشاء شركة كويتية إلنتاج 
وتسويق احملاصيل الزراعية.

وأضــاف أن مــن ضمــن 

املســاعدات العامة للمرأة التي 
تستحق املساعدة مع جملة من 
االقتراحات النيابية بهذا الشأن.
وأوضح العنــزي أنه فيما 
يختص باملقترحات املوجودة 

العدل د.نواف الياسني عن عدم 
حضور االجتماع بسبب استقالة 
احلكومة وأنــاب وكيل وزارة 

العدل ممثال عنه.
وأشار إلى أنه كان من املقرر 

ملجلس االمة. وأشار العنزي 
إلــى أن ممثــل الوزيــر طلب 
تأجيل مناقشة تلك االقتراحات 
بقوانني نظرا لتقدمي احلكومة 
استقالتها، الفتا إلى أن اللجنة 
العــدل  قــررت منــح وزارة 
أسبوعني لتقدمي الرأي بشأن 

املقترحات املطلوبة.
من جهته، قال مقرر اللجنة 
النائب مهند الساير ان اللجنة 
اقتراحــات  أجلــت مناقشــة 
تعديــالت الالئحــة الداخليــة 
ملجلس األمة من أجل معرفة رأي 
احلكومة فــي هذه االقتراحات 
وموضوعات أخرى مدرجة على 

جدول أعمالها.
وأضاف «نتمنى أن يتسنى 
للجنة بعد أسبوعني مواصلة 
القيام بأعمالها سواء بحضور 
الوزير املعني او برأي مكتوب 
من اجلهة املعنية»، مشيرا إلى 
أنه «من املفترض أن احلكومة ال 

على جدول أعمال اللجنة، فقد 
منح خالل اجتماع مهلة لوزارة 
العدل مدتها أسبوعان للرد على 
االقتراحات بقوانني املوجودة 
باللجنة، الفتا إلى اعتذار وزير 

االستماع إلى رأي وزارة العدل 
بشــأن االقتراحــات بقوانــني 
بحسب أســبقية ورودها إلى 
اللجنة ومنها اقتراح بقانون 
بشأن تعديل الالئحة الداخلية 

تعطل أعمال املجلس أو اللجان».
وأكد أنه في حال عدم حتقيق 
ذلك ستقوم اللجنة بأعمالها من 
دون االلتفات إلى رأي احلكومة 
واعتبارها ال تريد الرد وتقدمي 

الرأي املطلوب منها.
ونوه الساير بإحالة جميع 
االقتراحات املهمة الواردة على 
جدول أعمــال اللجنة املتعلقة 
النظــام االنتخابــي  بتعديــل 
الدوائــر االنتخابية  وتعديــل 
والقوائم النسبية والبالغ عددها 
١٦ مقترحا، معربا عن متنياته 
بــأن تنتهــي جلنــة الداخلية 
والدفاع من دراستها في أسرع 
وقت حتى تعرض على املجلس 

ويتم تعديل القانون.
واعتبــر ان املرحلة املقبلة 
حساسة وتتطلب من احلكومة 
وضوحا فــي مواقفها، وحتمل 
مسؤوليتها، مؤكدا ضرورة أن 
تنجز اللجان البرملانية أعمالها.

أحالت حزمة اقتراحات بقوانني إلى اللجان املختصة.. وأرجأت مناقشة تعديالت «الالئحة الداخلية» ووافقت على مساعدات للمرأة

مبارك العرو ود.هشام الصالح ود.عبداهللا الطريجي ود.خالد العنزي ومهند الساير ود.حمد روح الدين خالل اجتماع اللجنة

املقترحات احملالة أيضا زيادة 
العــالوة االجتماعيــة لألبناء 
وزيــادة مكافــأة الطلبــة فــي 
اجلامعات والكليــات ومعاهد 
التعليم العالي، وتعديل قانون 

ملشاهدة الڤيديو

أحمد الشحومي: التحقيق في «جلسة االفتتاح» ليس من صالحيات األعضاء 
وال يجوز للمجلس إصدار قرار اإلحالة إلى النيابة

قال نائب رئيس مجلس 
األمــة أحمــد الشــحومي 
إن التحقيــق فــي أحــداث 
اجللســة االفتتاحية ليس 
مــن صالحيــات أعضــاء 
مجلــس األمــة، كمــا أنه ال 
يجوز للمجلس إصدار قرار 
اإلحالــة إلى النيابة، مؤكدا 
ان الطلبات التي قدمت في 
اجللسة املاضية بهذا الشأن 

غير الئحية.
وأوضح الشــحومي في 
تصريح باملركــز اإلعالمي 
في مجلس األمة أنه عندما 
الرئاسة  حتدث من منصة 

خالل اجللسة املاضية كان 
يتحــدث عن إجراء الئحي، 
مضيفا ان: «من ميلك إصدار 
قرار اإلحالة إلى النيابة هو 
رئيس املجلس، كما أنه لم 
يســبق أن شــكلت جلنــة 
للتحقيق مع األمانة العامة 
أو األطــراف األخــرى ذات 

الصلة».
وبني أن «جميع أعضاء 
جلنة التحقيق املشكلة من 
مكتب املجلس متفقني على 
تكليف جلنة حيادية للقيام 
مبهمة التحقيق في أحداث 
اجللســة االفتتاحيــة مــن 

وذكر انه «ال يهمه على 
من ستقع عليه املسؤولية 
أال يختــرق  ولكــن يهمــه 
الدســتور والالئحــة وأال 
نشكك في بعضنا، ونحن في 
بداية عملنا ونصور األحداث 

على عكس مجرياتها».
مــن جانــب آخــر، قال 
الشحومي «سأبني للشعب 
الكويتــي احلقائق حول ما 
ذكره النائب أسامة الشاهني 
بحقي فــي لقاء تلفزيوني، 
وعــن حتفظه علــى جلنة 

التحقيق».
وأضاف ان جلنة التحقيق 

أن تصعد معــي البوديوم 
وتصرح واإلخوة املوجودين 
في ذلك اليوم في هذا املكان 
يشهدون بأن أسامة الشاهني 

وصل معي لهذا املكان».
واعتبــر ان «مــا ذكــره 
الشاهني في كتاب االستقالة 
من جلنة التحقيق أنه سبق 
أن حتفــظ علــى تشــكيل 
اللجنــة أمر غيــر صحيح 

وخالف احلقيقة».
وتابــع «أنك مــن طلب 
اللجنــة وأقســم  تشــكيل 
باهللا قســما أحاسب عليه 
يوم القيامة أنك لم تتحفظ 

(نزاهــة) أو جلنة قضائية 
مبينــا أنــه «كنــا نريد أن 
نستشــف رأي النواب في 

هذا التوجه».
وقال الشــحومي: «أقول 
للنــواب جميعــا اآلن لدينا 
فرصة حقيقية ألن نتجاوز 
أي خالف للوصول للحقيقة 
وال تعتقــدوا أننا ســنكون 
عقبــة في طريــق الوصول 
للحقيقة أو محاسبة املقصر 
أيا كان ولكن بالشكل الالئحي 
السليم»، مضيفا  القانوني 
ان «النــواب منوذج وقدوة 
املجتمع في تطبيق القانون».

التي شكلها مكتب املجلس 
بدايتهــا بيان مــن احلركة 
الدستورية الصادر بتاريخ 

٢١ ديسمبر املاضي.
وأوضح ان النائب أسامة 
الشــاهني جــاء فــي مكتب 
املجلس وتبنى بيان احلركة 
الدستورية وطالب بتشكيل 
اللجنــة واألخ الرئيس رد 
عليه وقــال ما عندي مانع 
ألني أنا الطرف اللي فيها ما 
عندي مانع لكن أنا أبتعد.

وقال الشحومي «طلبت 
في املكتب والشهود والنواب 
موجودين منك شــخصيا 

عليها فــي االجتماع وأنت 
كنت عضوا فاعال فيها».

وقال «إذا كنت تزايد علي 
في موضوع اإلحالة النيابة 
فتعال وأنا مستعد أن أوقع 
معك علــى اإلحالة للنيابة 
فأنا لســت الشخص الذي 
تزايده». وأضاف «أعتقد أن 
موقفكم كحركة دستورية 
أنتم مســاءلون عليه أمام 
الشعب الكويتي»، مؤكدا ان 
«النائب أسامة الشاهني هو 
من اقتــرح اللجنة وطالب 
بتشــكيلها وتبناهــا وكان 
يريد أن يصرح عن ذلك».

بيان احلركة الدستورية أساس تشكيل جلنة التحقيق

أحمد الشحومي

ملشاهدة الڤيديو

خالد العنزي: تأخير صرف مكافآت 
الصفوف األمامية  غير مقبول

قال النائب د.خالد العنزي 
إن هناك تأخيرا غير مقبول 
في صرف مكافآت الصفوف 
األمامية في مكافحة ڤيروس 
العنزي  كورونــا. وأوضــح 
في تصريح صحافي باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة أن وزير 
املالية خليفة حمادة ذكر في رد 
على سؤاله وجهه إليه بشأن 
هذا املوضوع أن الوزارة في 
انتظــار آليــة الصــرف التي 
حتددهــا اللجنــة الوزاريــة 
(طوارئ كورونا)، حيث سيتم 

بعد إعالن هذه اآللية التنسيق مع ديوان اخلدمة 
املدنية لصرف املكافآت.

وأضــاف ان الوزير أكد ان وزارة املالية ال 
يوجد لديها مانع، ولذلك مت توجيه سؤال إلى 
الوزيــر املختص عن اللجنــة عما انتهت إليه 

فيما يخص العاملني بهذا األمر.
من جانب آخر، قال العنزي انه مت توجيه 
عدة أسئلة إلى وزير املالية حول جلنة التحفيز 
االقتصادي التي مت تشــكيلها برئاسة محافظ 
البنك املركزي وعضوية كل من وكيل الوزارة 

والعضو املنتدب للهيئة العامة لالستثمار.
وأضاف ان املعلن عن اللجنة انها تستهدف 
وضع الركائــز التحفيزيــة لالقتصاد احمللي 

إال انه فــي تاريخ ٦/٧/٢٠٢٠ 
قــرر رئيس اللجنة (محافظ 
البنك املركزي) االستقالة من 
اللجنة، مشيرا إلى انه وجه 
أسئلة لوزير املالية عن أسباب 
االســتقالة وعــن التشــكيل 
احلالــي للجنــة وقراراتهــا 
والتعليمــات الصادرة منها، 
مطالبــا بضــرورة رد وزير 

املالية بشكل سريع.
وفــي قضيــة أخــرى، 
قال العنــزي: «لوحظت في 
السنوات املاضية كثرة قضايا 
غسيل األموال ما يؤكد وجود خلل في القانون 
رقم ١٠٦/٢٠١٣، معتبرا انه قانون معيب وال 
ميكن العمــل به ملكافحة مثــل هذه اجلرائم 
اخلطيــرة ألنه يضــع فتره زمنيــة لوحدة 
التحريــات إلحالة من مت اإلبــالغ عنهم، كما 
ان رئيس هذه الوحدة في حالة استقالته فإنه 
مــن املمكن ان تترك الوحدة من دون رئيس 

كما حصل في عام ٢٠١٨.
وأكد العنزي رفضه التهاون الذي يؤثر على 
اقتصاد الدولة وســمعة الكويت، مشــيرا الى 
انــه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون 
لتعديل القانون رقم ١٠٦/٢٠١٣ وتفادي جميع 

القصور التشريعية في هذه القضية.

د.خالد العنزي

حمد املطر: عدم حضور وزير التربية اجتماع
 «التعليمية» يعرقل بحث «ترحيل الدرجات»

أعرب رئيس جلنة شؤون 
التعليــم والثقافة واإلرشــاد 
النائــب د.حمــد املطــر عــن 
استغرابه من عدم حضور وزير 
التربية وزير التعليم العالي 
د.علي املضف اجتماع اللجنة 
أمــس والــذي كان مخصصا 
لبحث ما يتعلق بقضية ترحيل 
الدرجــات لطــالب الثانويــة 
العامــة، وبحث البدائل مبا ال 
يؤثر على معدالتهم الدراسية 
خالل العام الدراسي احلالي.

وقــال املطر فــي تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إنــه «مت توجيه الدعــوة إلى 
الوزير منذ أكثر من أســبوع 
بطلــب حضــوره والقيــادات 
التربوية إضافــة إلى جمعية 

االعتذار عن عدم احلضور أو 
اخطار اللجنة بأي رسالة في هذا 
الشأن تصرف غير مسؤول». 
وأوضح ان وزير التربية وإن 
قدم استقالته ووضعها حتت 
تصــرف رئيس الوزراء إال ان 
عدم البت فيها يجعله مستمرا 
في منصبــه كوزير، فكيف ال 
يحترم اعضاء اللجنة؟ مضيفا 
«أوجه اآلن خطابي الى رئيس 
مجلس الوزراء، هل هذا عهدك 

بوزرائك؟».
وقــال املطر «كنــت اعتزم 
إلغــاء االجتماع ولكن ألهمية 
القضية التي يناقشــها حتمل 
اللجنــة مســؤولية  أعضــاء 
استمرار االجتماع مع القيادات 
التربوية ولهــم كل االحترام 

مســتحقيها». وكشف عن أن 
اللجنة التعليمية ستخصص 
اجتماعها األسبوع املقبل لبحث 
املواضيــع ذات الصلة مبعهد 

األبحاث العلمية.

والتقدير على حضورهم، مؤكدا 
ان «تصرف وزير التربية البد 

ان يكون محل محاسبة».
وفــي موضوع آخــر أفاد 
املطر بأنه حضر ساعة كاملة 
من اجتمــاع جلنة امليزانيات 
ملتابعــة مناقشــة مــا يتعلق 
مبعهد األبحــاث الذي يعتبر 
حتت رقابة وزير التربية وزير 

التعليم العالي.
وأضاف «اتضح من خالل 
مــا مت عرضــه أن أكبــر جهة 
مخالفــة فــي كل مؤسســات 
الكويت والوزارات واملؤسسات 
املســتقلة هي معهد األبحاث 
لديــه ١٦٨  أن  حيــث تبــني 
بصــرف  تتعلــق  مخالفــة 
مكافــآت وأمــور ماليــة لغير 

د.حمد املطر

املعلمــني ولكنــه لألســف لم 
يحضــر»، معتبــرا أن «عــدم 

عبداهللا الطريجي: ما أعداد املقبولني 
باإلدارة العامة للتحقيقات؟

النائب د.عبداهللا  وجه 
الطريجي سؤاال إلى وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي 
قــال فيــه: ملاذا لــم تطلب 
الوزارة من اجلهات الرسمية 
بالدولة زيادة أعداد املقبولني 
في ضوء احتياجات اإلدارة 
العامة للتحقيقات ألعداد من 
احملققني؟ وملــاذا لم تعلن 
وزارة الداخلية عن أسماء 
املقبولني في وسائل اإلعالم 
مــن مبدأ الشــفافية؟ وهل 
ارتكز القبول على الشروط 

واملعايير العلمية واملهنية أو على شــرط 
املقابلة الشخصية؟

وطلب الطريجي تزويده بأسماء أعضاء 

جلنــة القبول، وجميع من 
اجتاز االختبار التحريري 
ولم يجتز االختبار الشفوي 
وأسماء جميع الضباط الذين 
مت اســتبعادهم ومبــررات 
اســتبعادهم رغم انطباق 
جميــع الشــروط عليهــم، 
وجميع املتقدمني واحلاصلني 
علــى تقدير امتيــاز وجيد 
اســتبعادهم،  ومت  جــدا 
الذين  املقبولــني  وأســماء 
مت اســتثناؤهم من بعض 
الشروط ومنها أن ال يكون 
موظفــا عند التقدم باألوراق إلعالن وزارة 
الداخلية وكيفية احتساب تقسيمات الدرجات 

املئوية لشرط القبول.

د.عبداهللا الطريجي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

عبداهللا املضف: متابعة ملف غسيل األموال مستمرة 
حتى محاسبة جميع املتورطني

أكد النائب عبداهللا املضف 
أهمية املتابعة النيابية لتطورات 
ملف قضايا غسيل األموال حتى 
محاسبة جميع املتورطني فيه، 
مشــددا على أهميــة أال ينتهي 

امللف باستقالة احلكومة.
وقــال املضف، في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة، 
ان «قضايا غسيل األموال متس 
ســمعة البلد املالية وســمعة 
الشعب الكويتي، وتضع النظام 
املالــي الكويتي على احملك وال 
ميكن جتاوز هذا األمر ويجب 
محاســبة كل مــن تثبت عليه 

التهمة».
وأوضح أنــه توجه لوزير 
املاليــة بعــدة أســئلة تتعلق 
املاليزي  السيادي  بالصندوق 
وحــدة  رئيــس  واســتقالة 
التحريــات املاليــة والبالغات 

وأفاد بأنه اطلع على استقالة 
رئيس وحدة التحريات والتي 
كانت مسببة بعدم استقاللية 
وحــدة التحريات األمــر الذي 
يخالف قانون إنشائها، مؤكدا أن 
االستقالة تتطلب جلنة حتقيق.
وأكد أن وزير املالية اكتفى 
في رده على السؤال بذكر أنه قد 
وردت للوزارة بالغات بتواريخ 
معينــة وبنــاء عليها مت تقدمي 
تقاريــر إلــى وزارة الداخليــة 

وبالغات للنيابة العامة.
وبني املضف أنه توجه امس 
بسؤال لوزير املالية يطلب فيه 
تزويــده بــكل البالغــات التي 
حولت إلى النيابة العامة وكل 
التقارير التــي أحيلت لوزارة 
الداخليــة حتــى يطلــع عليها 
ويتعــرف على كيفيــة تعامل 

وحدة التحريات معها.

مبلــغ ٥٠٠ مليــون دينار لهذا 
الغــرض، وحيث إنــه لم يتم 
تســوية مــا مت صرفه من قبل 
اجلهات احلكومية لذا ال يتوافر 
لــدى الوزارة حاليــا البيانات 

املطلوبة».
وأكــد املضــف أن هذا األمر 
غيــر صحيــح ألن كل مبلــغ 
مت صرفــه أمامــه وجه صرف 
وكل دينار خــرج من اخلزانة 
العامة أمامه عقد، مشــيرا إلى 
أنــه نتيجة لعدم وجود إجابة 
وافية من وزير املالية، فقد تقدم 
بأكثر من ١٤ سؤاال لـ ١٤ وزيرا 
في احلكومــة بنفس احملتوى 
استشعارا باملسؤولية وإميانا 
بأن األمــوال العامة لها حرمة 
وأن كل دينار يصرف من املال 
العام هو حتت رقابة الشــعب 

الكويتي عبر نوابه.

وأكد أنه بناء على جواب هذا 
السؤال سيحدد خطوته املقبلة، 
كاشفا عن عزمه إحياء جتربة 
النائب األسبق حمد اجلوعان، 
رحمــه اهللا، فــي انتــداب أحد 
أعضاء مجلــس األمة لالطالع 
على تقاريــر وحدة التحريات 
املالية. وأوضح املضف من جهة 
أخــرى انه تســلم ردود وزير 
املالية على أسئلة برملانية كان 
قــد تقدم بها في وقت ســابق، 
منها ســؤال عن الكلفة العامة 
جلائحة كورونا وتوزيعها على 
جميع الوزارات ومن ثم العقود 
التي تثبت صرف هذه األموال 
وموافقة اجلهات الرقابية على 

هذه العقود.
واستغرب رد وزير املالية 
على السؤال في أربعة سطور 
فقط، ويفيد بأنه «مت تخصيص 

عبداهللا املضف

واإلخطــارات التي وردت لهذه 
الوحدة، مبينــا أنه من جواب 
الوزيــر خرجــت عدة أســئلة 

مستحقة.

ملشاهدة الڤيديو
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إثبات تخارج ورثة من حصتهم بعقار 
بقيمة مليون دينار

أعلنت احملاميــة أريج 
حمــادة حصولهــا علــى 
حكــم لصالــح موكليهــا 
الورثــة، وذلــك بإثبــات 
تخارج بعــض الورثة من 
حصتهم بالعقار موضوع 
الدعوى بقيمة مليون دينار 
كويتي وأحقيتهم في إمتام 
االجــراءات الالزمة إلكمال 
اجراءات التسجيل والتأشير 
واثبــات تخــارج املدعــى 

عليهما.
وقالت احملامية حمادة ان 

احلكم صدر برئاسة املستشار محمود املال 
وعضوية املستشار محمود قاسم واملستشار 

بندر الظفيري.
وقد جاء في حيثيات احلكم بعد مرافعة 
احملامية حمادة بأن التنازل عن العقار هو 
هبة، فقد رأت احملكمة أنها لن تساير املدعى 

عليه فيما أورده بدفاعه من 
أن تصرفــه بالتنــازل عن 
العقــار لوالدته (احملجور 
عليهــا) ما هــو إال وصية 
مضافــة الى ما بعد املوت، 
وبأنه قد تراجع عن التنازل، 
وان احملكمــة ترى ان ذلك 
التصــرف ما هــو إال هبة 
واالوراق قد خلت مما يفيد 
مبوافقة والدة املدعى عليه 
بالرجوع بالهبة الصادرة 
لها من قبل املدعى عليه، كما 
ان االوراق قد خلت أيضا مما 
يفيد بتوافر حالة من حاالت جواز الرجوع 
عن الهبة، األمر الذي ترى معه احملكمة أن 
طلب موكالتي بإثبات التخارج من حصة 
الورثة لصالح موكالتي قد جاء على سند 
لــه من الواقع والقانــون، وحري بالقبول 

على النحو الذي جاء باملنطوق.

احملامية أريج حمادة

متعاٍط أطلق النار عشوائيًا في «جابر العلي» إلى «مباحث السالح»
وتوقيف مواطن شرع في قتل شقيقه بسالح ناري

عبداهللا قنيص - محمد اجلالهمة

اقتيد مواطــن في العقد 
الثالــث الــى اإلدارة العامة 
ملباحــث الســالح للتحقيق 
معــه فــي قضايــا متعلقة 
بحيازة سالح وذخيرة بدون 
ترخيص، وإطالق النار في 
مناطق مأهولة مما يعّرض 
حيــاة قاطنيها للخطر، هذا 
الــى جانب أخــذ عينة منه 
لالشتباه في كونه واقع حتت 

الــى انــه ومبجرد ســماعه 
صوت فلشــر الدورية دخل 
الى املسجد، وعليه قام رجال 
األمن بالدخول الى املســجد 
وتبــني اختبــاء املتهم أعلى 
غرفة ســكن العمال، ولدى 
تفتيشه وسيارته مت العثور 
معه على مسدس، وتبني انه 

في حالة غير طبيعية.
مــن جهــة أخــرى، أبلغ 
مصــدر أمني «األنبــاء» ان 
رجال مباحث اجلهراء متكنوا 

في الواقعــة. وكان مواطن 
أبلغ عمليات وزارة الداخلية 
يوم اخلميس املاضي، وهو 
مــا أشــارت إليــه «األنباء» 
فــي حينــه علــى موقعهــا 
اإللكترونــي،  بأن شــقيقه 
أطلــق النار عليــه اكثر من 
مرة اثر خالف، مشــيرا الى 
ان الواقعة حدثت في منطقة 
سعد العبداهللا ق ٢، وأخذت 
القضية مسمى حيازة سالح 
ناري بدون ترخيص واعتداء.

من ضبط مواطن زعم شقيقه 
انــه أطلق النــار عليه أكثر 
من مــرة اثر خالف مبنطقة 
ســعد العبــداهللا، وقد نفى 
املدعــى عليه مــا ذهب إليه 
شــقيقه فــي البــالغ إال ان 
معاينــة موقــع احلادث من 
قبل األدلة اجلنائية كشفت 
عــن زيف هذا االدعاء، وهذا 
ما سيدعو رجال املباحث الى 
تكثيف التحريات والتوصل 
الى املســدس الذي استخدم 

اختبأ داخل مسجد وضبط أعلى غرفة احلراس

تأثيــر املواد املخدرة. وجاء 
ضبــط املواطن على خلفية 
إقدامه علــى إطالق طلقتني 
ناريتني من مسدس في منطقة 
جابر العلي. وكانت عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغا 
يفيد بوقوع إطالق نار على 
مقربة من احد املساجد، وعلى 
الفور انتقلــت دوريات من 
امن املخفر الى موقع البالغ، 
حيث متت مشــاهدة املبّلغ 
الذي أرشد عن اجلاني، مشيرا 

التحفظ على «غير طبيعية» ومرافقها إلتالف مركبة وطراد بـ «الرميثية»
سعود عبدالعزيز

اقتيدت ســيدة ومرافقها إلى مخفر شرطة الرميثية 
لتســجيل قضية إتالف مال الدولة ومال الغير إلى جانب 
إحالتهما الى األدلة اجلنائية لالشتباه في كونهما في حالة 
غير طبيعية. وبحسب مصدر أمني لـ «األنباء» فإن عمليات 
الوزارة أبلغت عن انحراف مركبة الى ســاحة بالرميثية، 
ومن ثم إتالف حواجز ومركبــة وطراد متوقفني، ولدى 
انتقال رجال األمن أفاد شهود عيان بأنها سيدة كانت على 
مقود املركبة وخالل متشيط موقع البالغ بحثا عن السيدة 
الهاربة جرى توقيف شخص تبني انه غير طبيعي، وأقر 
بأنــه كان داخل املركبة التي اصطدمت بالطراد واملركبة، 
وبعد دقائق مت ضبط السيدة الهاربة وكانت هي األخرى 

املركبة وقد أتلفت طراداً وسيارة أخرى عقب «االنحراف»في حالة غير طبيعية.

وفاة طفل في انقالب «بقي» وإصابة وافد في تصادم خماسي
محمد اجلالهمة

توفــي طفــل كويتي ١٠ ســنوات 
في انقــالب بقي كان علــى متنه في 
منطقــة بر الصبيــة. وأعرب مصدر 
أمني لـ«األنباء» عن أمله في ان يقوم 
اآلباء بتجنب ترك الدراجات النارية 

بأنواعها بحوزة األطفال، ألنهم بذلك 
يعرضونهم للخطر الشديد، الفتا الى 
ان العديد من احلوادث التي تشهدها 
البالد بهذا اخلصوص يكون اآلباء على 
علم بأن أبناءهم يستخدمون البقيات 
للهو او الوناسة وهذا فيه خطورة.

وكانت عمليــات وزارة الداخلية 

تلقت بالغا مســاء امــس األول يفيد 
بوقــوع حادث انقــالب بقي وإصابة 
طفل ١٠ ســنوات ليتم اإلسراع بنقل 
الطفل للمستشفى ولكنه لفظ أنفاسه 
األخيرة، ومت تسجيل قضية انقالب 

ووفاة.
على صعيد آخر، وقع حادث تصادم 

خماسي على الطريق الساحلي مقابل 
الفنطاس وســجلت أحداث القضية 
في مخفر شرطة الفنطاس، وتبني ان 
احلــادث وقع بني ٥ مركبات ملواطنة 
ومصرية وهندي ومواطن وأن الطرف 
اخلامــس قائــد دراجة ناريــة، وهو 

مصري، وقد أصيب في احلادث.

ضبط ١٠٠ ألف كيس تنباك مخبأة بني وسائد
محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

متكــــن رجــــال مراقبـــة 
التفتيش واالستيداع، مبيناء 
الشــويخ، من إحباط محاولة 
إدخال ١٥٠ كرتونا حتتوي على 
١٠٠ ألف كيــس تنباك، كانت 
مخبأة وسط بضائع متنوعة 
بحاوية قادمة من إحدى الدول 
اآلســيوية. وفــي تفاصيــل 
الضبطيــة، أن حاوية بحجم 
٢٠ قدمــا قدمــت إلــى مينــاء 
الشــويخ مــن إحــدى الدول 
اآلســيوية، وكانــت حتــوي 
بضاعة عبارة عن وسائد، إال 
أن املفتش اجلمركي املختص 
اشــتبه بها، وبنــاء عليه قام 
بتفتيش احلاوية تفتيشا دقيقا، 
فتم العثور على ١٥٠ كرتونا بها 
١٠٠ ألف كيس من مادة التنباك 
املمنوع اســتيرادها بحســب 
القوانــني اجلمركية الصادرة 

القانونية واتخاذ  للمســاءلة 
اإلجراءات اجلمركية بحقه.

من جهــة اخــرى، أعلنت 
اإلدارة العامــة للجمــارك عن 
اجراء مزاد علني األربعاء املقبل 
في بيت املال بالصليبية على 
ان يباع فيه «لوازم كهربائية» 
ليتات وحجر بناء وسيراميك.

ودعت الراغبني في الشراء 

K-net فقــط، وفقــا لتقديــر 
جلنة البيع باملــزاد. وإخراج 
البضاعة من مقر مراقبة بيت 
املال بصــورة عاجلة وخالل 
٥ أيام بعد رســو املزاد عليه، 
وإال فسيتم حجز أي بضاعة 
وبيعها باملزاد التالي إذا لم يقم 
من رســا عليه املزاد بإزالتها 

خالل املدة احملددة.

الى احلضور إلى موقع املزاد، 
الفتة الى أحقيــة جلنة املزاد 
في بيع البضاعة على صفقة 
واحدة أو عدة صفقات حسب 
ظروف البيع، على ان يتحمل 
الراسي عليه املزاد عمولة داللة 
بواقع ٢٪ من ثمن البيع. ويقوم 
بدفع قيمة البضاعة مبوجب 
الدفــع عن طريــق الكي-نت 

بيع سيراميك وليتات وحجر بناء في مزاد علني.. والتحميل خالل ٥ أيام

الوسائد وقد أخفيت فيها األكياسأكياس التنباك املضبوطة 

بهذا الشــأن تبعــا لتعليمات 
وزارتــي التجــارة والصحة، 
ومت اتخاذ اإلجراءات اجلمركية 
الالزمة. وحتذر اإلدارة العامة 
للجمــارك كل مــن تســول له 
نفســه تهريب املواد املخدرة 
والبضائــع احملظــورة بكافة 
أشــكالها وأنواعها إلى البالد، 
مشددة على أنه سيعرض نفسه 

تفجير لغم في بر الوفرة كيلو ٢
سعود عبدالعزيز

انتقل فريق من هندسة 
اجليــش إلى بــر الوفرة 
كيلــو ٢ وذلــك للتعامل 
مع بالغ عن وجود لغم، 
وتبــني أنه مــن مخلفات 
الغــزو. هــذا، وتطــوع 
مواطن بوضع ساتر من 
احلجارة حول اللغم حلني 
تفجيره. وقال مصدر أمني 
لـ«األنباء»، ان املواطن أبلغ 
عمليات الداخلية، فانتقلت 
دوريــة، وبعد التأكد من 
كون اجلسم قنبلة جرى 
إخطار هندســة اجليش 

اللغم وقد أحيط بساتر من احلجارةالتي تعاملت مع اللغم.

ملشاهدة الڤيديو

العلي يشّكل جلنة للتحقيق في دخول 
إيرانيني الكويت عبر املياه اإلقليمية

الى رجال األمن، وبلغ اجمالي عدد املتسللني 
ممن قفزوا من داخــل الطراد ٩ إيرانيني الى 
جانب النوخذة الذي مت ضبطه من قبل رجال 
خفــر الســواحل متهيدا التخاذ مــا يلزم من 
إجراءات. وقــال مصدر امنــي إن اإليرانيني 
العشــرة ســتتم اعادة التحقيق معهم، وفي 
حــال ثبوت ان الواقعة ال تعدو ســوى أنها 
تسلل للعمل ودون حيازتهم ألي ممنوعات 
فسيتم تسليمهم الى السلطات االيرانية وكذلك 
الطراد املســتخدم في واقعة التسلل، مجددا 
التأكيــد على ان موضوع التســليم مرهون 
بانتهاء التحقيق، مضيفا ان السلطات االيرانية 
ستباشــر اجراءاتها القانونية مع املتسللني 

والنوخذة حسب اتفاقيات مبرمة.

مبارك التنيب

العامة  االدارة  أعلنــت 
العامة واإلعالم  للعالقات 
األمنــي ان وزير الداخلية 
الشــيخ ثامــر العلــي أمر 
بتشــكيل جلنــة حتقيــق 
للنظــر في واقعة تســلل 
وافديــن مــن اجلنســية 
اإليرانيــة بواســطة طراد 
والوقــوف علــى حيثيات 
القضيــة وكيفية دخولهم 

إلى املياه اإلقليمية.
وأشادت «الداخلية» في 
بيان لها باملواطنني الذين 
تعاونــوا مع رجــال األمن 
في القبض على املتسللني 

ورســخوا مبــدأ أن «كل مواطن خفير» على 
أمن الوطــن، وأن املنظومة األمنية املتكاملة 
ال تتحقــق إال بتعاون وتضافر املواطنني مع 

املؤسسة األمنية.
وكان عــدد من املواطنني شــاهدوا طرادا 
يقترب من شــاليهات مينــاء عبداهللا ويقفز 
منه وافدون ويدخلــون الى املنطقة، وعليه 
تواصل املواطنون مع عمليات وزارة الداخلية 
وأبلغوهم مبواصفات الطراد الذي كان يستقله 
املتســللون وأن لونــه «برتقالي في أزرق»، 
واستطاعت احدى دوريات خفر السواحل من 
توقيف الطراد والنوخذة االيراني داخل املياه 
االقليمية الكويتية، ومتت مالحقة املتسللني 
وضبطهم تباعا وتكبيل بعضهم حلني تسليمهم 

مصدر أمني: تسليم املتسللني والنوخذة مرهون بنتائج التحقيق

متسلالن من بني الوافدين العشرة مت تكبيلهما حلني وصول رجال األمن
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يزوغل في اللعب

م.٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د. عبدالهادي عبداحلميد الصالح

استنشق عزيزي القارئ األوكسجني وقل لي هل 
نحن بالفعل جاهزون؟

لم يكن األثر السلبي الذي خلفته جائحة كورونا 
على العالم باألمر السهل الذي ميكن أن مير وتتالشى 
تبعاتــه مثل الكوارث التي واجههــا العالم من قبل.. 
كورونا ليست كسابقاتها هذا أكيد والعالم من بعدها 

أيضا ليس كسابق عهده.
لكن ما يخصنا نحن في مجتمعنا الكويتي هو أن 
ننظر بتأمل، ونتساءل: ماذا فعلت بنا كورونا؟ وهل 
هنــاك فرصة للتعويض أم ال؟ هــل نحن جاهزون 
بالفعل للتعامل مــع مرحلة ما بعد كورونا بعد طرح 
اللقاح وندخل في حيز جديد من االطمئنان الى حد ما؟
هذه األسئلة ليست ملجرد الطرح فقط بل نسألها 
لنحدد اإلجابة معا، إن كورونا جاءت بتأثيراتها على 
عناصــر احلياة بكل حاالتها: حالــة اجتماعية، حالة 
اقتصادية، حالة صحية ونفسية، إلى آخره من املجاالت 

التي تأثرت بهذه اجلائحة.
لقد تأثر الكثيرون منا اقتصاديا، فهل نحن جاهزون 
لتعديل الوضع وإعادته ملا كان عليه؟ هل مستعدون 
للعمل بطاقة أضعاف ما كنا نعمل من أجل التعويض؟ 
هل مســتعدون لالبتكار واإلبداع في أعمالنا عندما 
تستقيم احلياة مرة ثانية؟ هل لدينا الروح التخاذ هذا 
السلوك منهجا حتى نعود بأشغالنا لوضعها الطبيعي 

ونعّوض خسائرنا؟
تأثر الكثيرون منّا نفســيا، خاصة الذين أصيب 
بعض أقاربهم بكورونــا أو أحد أصدقائهم، أو منهم 
من هم شغوفون بتتبع انتشار هذا الوباء في العالم 
وأصيبوا بالذعر مما تثيره وسائل التواصل االجتماعي 
أو تتناقله األخبار فتقوقعوا على انفسهم خشية اإلصابة 
ولكن بشــكل مرض، فهل نحن جاهزون للتعامل مع 
هذه احلاالت مبا تقتضيه من حرص وهدوء وإدراك 

الحتياجات هؤالء النفسية؟
أما اجتماعياً فبالتأكيد تأثر املجتمع بقوة وصارت 
العالقــات «أون الين» ليس أكثر، هل نحن جاهزون 
إلعادة الود احلقيقي بيننا بعد أن باعدتنا تلك اجلائحة 
اخلطيرة عن األصدقــاء واألقارب واألهل وأصحاب 
احلقوق علينا، كل هؤالء من حولنا لهم حق العودة إلى 
احلياة الطبيعية وتوديع احلياة اجلافة التي فرضتها 

علينا كورونا. 
نحن بحاجة إلى أن نستوعب هذه الدروس املستفادة 
ونكون جاهزين لتطبيق ما استفدناه من درس كورونا 
بشــكل عملي، أن تكون لدينا النية ملزيد من التنظيم 
والتطوير والتأني، إنها رسائل أرسلت لنا حتى نرى 

من خاللها ماذا نريد بالضبط.
باختصار شديد لن تعود احلياة لسابق عهدها بعد 
اللقــاح إال بالعزمية وتوديع اإلحباط ووضع اخلطط 
السليمة القابلة للتنفيذ، ألن كل هذه العناصر هي التي 

حتقق اجلاهزية. فهل نحن جاهزون؟
سأطل عليكم أعزائي كل أسبوع فال تبخلوا علي 

بالنصيحة أو التعليق.. تسلمون قرائي األعزاء.

في ٣١ مارس ســتفتح اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة حدودها ملواطنيها والسماح لهم بالسفر 
بعد فترة عدة أشهر من حظر السفر، وذلك بسبب 
اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة السعودية للحفاظ 
على صحة مواطنيها وملنع انتقال املزيد من ڤيروس 
كورونا للبلد خاصة مع التحورات اجلديدة للڤيروس 
وسرعة انتشارها وفتكها في الناس بأوروبا وأميركا. 
وهللا احلمد واملنة أثمرت خطط احلكومة السعودية 
عن تخفيف وطــأة الوباء في اململكة، نرى ذلك في 
قلة أعداد اإلصابات مقارنة مع باقي دول العالم حتى 
املتطورة منها، وهو أمر تستحق عليه حكومة السعودية 

الثناء والشكر.
وبإذن اهللا بعد فتح احلدود في ٣١ مارس ستنطلق 
أعداد كبيرة من الشعب السعودي الكرمي املتعطشة 
للسفر حلزم حقائبها واالنتشار في أرجاء املعمورة، 
وقد سمعت وقرأت في وسائل التواصل االجتماعي 
أن قطاعا كبيرا من الشعب السعودي ستكون الكويت 
وجهته األولى، وذلك لسهولة الوصول لها عبر احلدود 
عن طريق الســيارة أو حتــى بالطائرة في رحلة ال 
تستغرق أكثر من ســاعة، هذا غير تقارب العادات 
والتقاليد والثقافة بيننا وبني الشعب السعودي الكرمي، 
لذلك حني يأتون الكويت ال يحسون بكثير من الغربة 

فهم بني أهلهم وأحبابهم.
لذلك، هدفي من كتابة هذه املقالة هو قرع أجراس 
االستعداد والتأهب لضيوفنا الكرام، وأوجه كالمي 
أوال لوزارة اإلعالم وهي املسؤولة األولى عن ترويج 
النشاط الســياحي في البلد، وأناشد وزير اإلعالم 
األخ الفاضــل عبدالرحمن املطيري إعطاء توجيهاته 
الكرمية لقطاعات وزارة اإلعالم بإعداد خطط وبرامج 
توعوية وتسويقية للسياحة في الكويت يكون جزء 
كبير منها موجها ألشــقائنا فــي اخلليج. وهو أمر 
ســبقتنا إليه الكثير من دول اخلليج التي أرســلت 
فرقا وطواقم للكويت لترويج السياحة في عواصمها. 
لنسوق الســياحة في الكويت ألشقائنا في اخلليج، 
فالكويت لديها الكثير لتقدم لهم عطلة جميلة ممتعة 
وآمنة. وليتم التنســيق مع احتــاد الفنادق واحتاد 
املطاعم وكذلك الفرق املسرحية الكويتية ودعمها ماديا 
لتقدم مسرحيات جميلة ومناسبة للعائلة اخلليجية 
وال ننسى شهرة مسرحيات األطفال الكويتية لدى 
كل أطفال اخلليج وكذلك األســواق التراثية كسوق 
املباركية يتم جتهيزها لالســتقبال املناسب واملالئم 

للعائالت اخلليجية.
لســت هنا بصدد التفاصيل ألن مجال املقالة ال 
يتســع لها، لكن أضع األمر بيد وزير اإلعالم األخ 
الفاضــل عبدالرحمن املطيري فهــو أهل وكفء له 
بإذن اهللا وأقول له بعــد ٤/١ هي فرصة للكثير من 
القطاعات االقتصادية في الكويت لكي تنهض وتلتقط 
أنفاسها وتنتعش باالستفادة من جموع السياح من 
الشــقيقة السعودية خاصة إذا توافرت لهم األجواء 
املالئمة واملريحة وســيرجعون إلى بلدهم وينقلون 
التجربة ملواطنيهم الذين ســيقومون باالقتداء بهم 

وزيارة الكويت.

في ألعاب الصبية والصبايا في 
فرجان الكويت القدمية (مثل: الصبة، 
الخ)  املقصي، احليلــة، احمليبس.. 
أحيانا تنتهي بزعل وهوشة! والسبب 
مكابرة املغلوب وإصراره على الغش 
والتدليس، حتى ال حتتسب النتيجة 
اللعبة،  بانهزامه، ويســعى إلعادة 
فيعنف بالقول له: «انت تبي تزوغل»!

يبدو ان هذا التصرف الصبياني 
أمر مغروس في ذات اإلنسان املهزوم، 
حتى وإن كبر عمره، وارتفع شأنه، 

وارتقت سلطته.
الرئيس  وهذا ما ينطبــق على 
املهزوم، فشكك  األميركي «ترامب» 
وانسحب من اتفاقيات عاملية ومنها 
النووي اإليراني! وأخيرا زوغل في 
ليتجه  الرئاسية،  االنتخابات  نتيجة 
إلى االحتماء بأنصاره من الغوغائيني 
الكونغرس قبل  لتخريب اجتمــاع 

اعتماد نتيجة فوز خصمه!
وكذلــك ما نراه بأســف اليوم 
عندنا من بعض نواب مجلس األمة 
انتخاب  بنتيجة  من عدم االعتراف 
رئاســة مجلس األمة، ثم انتخابات 
اللجان ثم االنسحاب منها، ومحاولة 
معاقبة احلكومة بافتعال صدام مبكر 
معها، أي أنهم يزوغلون من أجل إعادة 
انتخابات الرئاسة، وفرض شروط مت 
تفصيلها خارج آلية التشريع الرسمية.

لسنا مع أو ضد الرئيس ومنافسه، 
مع استنكارنا للصخب الذي صاحب 
اجللسة االفتتاحية، ونحن مع املطالب 
الشــعبية املســتحقة. ولكــن هذا 
الدميوقراطية  «التيزيغل» سيشوه 
الكويتية، وسيعطل مسار النواب ضد 
الفساد، وســيؤخر مصالح الشعب 
الذي ينتظر اإلجناز، وال شيء غيره!!

< < <
عن السيدة فاطمة الزهراء عليها 
الســالم، في خطبتها في املسجد 
النبوي الشــريف: «أال وقد أرى أن 
قد أخلدمت إلى اخلفض، وأبعدمت من 
هو أحق بالبسط والقبض، وخلومت 
بالدعة وجنومت بالضيق من السعة، 

فمججتم ما وعيتم...».

امليزانية.
كل هذا واملعارضة خارج املشهد، 

بل خارج البلد بكبرها.
واملشــكلة بـأبواق احلكومة ممن 
ال يزال يروج أن االســتجواب األخير 

سبب في تعطل احلياة البرملانية.
طيب ألم تكن احلياة البرملانية شغالة 
ومية مية طوال ســبع ســنوات وكل 
شــيء كان في يد احلكومة وحلفائها، 
إذن ما دخل املعارضة فشل احلكومة 

في اإلدارة؟!
< < <

اآلن املعارضة اجلديدة متارس دورها 
الطبيعي املرسوم لها في الدستور وهو 
الرقابة وقدمت استجوابا، وألنها قامت 
بدورها أصبحت متهمة، أما احلكومة التي 
لم تقم بدورها الدستوري وأقله تقدمي 

برنامج عملها فهي املظلومة.
< < <

٭ توضيح الواضح: إذا أردت أن تقرأ املشهد 
السياسي جيدا حاول أن تكون منطقيا 

منصفا وسترى َمن املخطئ.

السلمية انتبهوا فهذه جهود املخلصني 
أحياء وغائبني «تسمى بأسمائهم قمم 
شامخة، أما الزبد فيذهب أدراج الرياح 
بال منفعة ملن حولهم، وإن غدا لناظره 
قريب» يرحمكم اهللا يا أبطال كل جناح 

للخليج الزاهر.
واخليبة رصيــد كل جبان فتان 
متآمــر! ليحصد كل ما توقع وصنع 
خيبة تتذكرها األجيال وتنثر عليكم 
اللعنات املناسبة ألمثالكم، أما الشرفاء 
فيسطع صيتهم مع النجوم السيارة 
بالفضاء الالمع وبركة اخلالق العظيم 
ليبقى لألمة كنوزها  الكرام،  ورسله 
محبة وتواصل تدفع عنها الوباء والبالء 
البغيضة لكل روح ونفوس  والفتنة 
مريضة وللقادة ورعيتهم جنات النعيم 
املقيم، بإذن اهللا وتوفيقه لعنان السماء 

الصافية.

للحكومة ملدة سبع  سيطرة كاملة 
سنوات وفي النهاية عجز في املوازنة 
العامة للدولة زفت وزير املالية السابق 
ألن يحذر أن احلكومة لن تســتطيع 

دفع الرواتب.
< < <

على أرض الواقع شوارع البالد تعاني 
من سوء لم تشهده في تاريخها، وعلى 
اجلانب القضائي فتحت ملفات ٧ قضايا 
فساد نصفها على األقل يحل مشكلة 

ليذكركم عقالؤها حكاما ومحكومني 
بعبارات، وكلمات شعرا ونثرا للشكر 
الرباني جلهودكم الوفية تعود حاالتها 
سالما بسالم تنفع األنام وتنير الظالم 
للخليج العربي كافة، ووطنهم العربي 
لتردد رسالتها  عامة، وللعالم أجمع، 

٢٠١٦، أي احلكومة بال معارضة حقيقية 
لها ملدة ٧ سنوات كاملة، فال معارضة 
وال عصي توضع في الدواليب، ولكن 
احملصلة أنه ال تنمية وال تطور أو منو 
بل كان جمودا واضحا في هذا اجلانب.

< < <
األدهى أنه ومع نهاية عمر مجلس 
٢٠١٦ أعلنت احلكومة بلسانها عن وجود 
خلل في امليزانية يستوجب االستدانة 

بعشرين مليار دينار.

إياه: «ها نحن عدنا انهض لتطردنا!» 
سخر منه كل من حوله، فصمت ورحل 

بسبيله خائبا!
هكذا يا بوناصر خططت وسعيت 
وزرعت بذرة اخلير بحياتك ليقطف 
ثمارها اليانعة بعد وفاتك نقية صافية، 

أّال حتضر احلكومة قبل استقالتها 
جلسات مجلس األمة مستغلة بذلك خالفا 
دستوريا فهذا حقها السياسي، أما وقد 
استقالت احلكومة وحتولت بشكل آلي إلى 
حكومة تصريف العاجل من األمور فقد 
سقط عنها، وفق قناعتها، واجب حضور 
جلســات أو جلان مجلس األمة، وهذا 
إثبات بني أيدينا أن من عطل اجللسات 
هي احلكومة، وليس النواب، وباملناسبة 
االســتجوابات ال تعطل اجللسات بل 
موقف احلكومة وردود أفعالها هي ما 

تعطل اجللسات.
< < <

واآلن لنعد إلى الوراء قليال، ونتذكر 
أن احلكومة ومن يواليها وإعالمييها كلهم 
يقولون إن سبب تعطل التنمية وتوقف 
منو البلد هي املعارضة التي تضع العصي 
في دواليب التقدم الذي تنشده احلكومة، 
ولنتذكر أيضا أن املعارضة خرجت من 
املشهد السياسي بأكمله منذ ٢٠١٢، وأن 
احلكومة سيطرت على املشهد السياسي 
كله منذ مجلس ٢٠١٣ وبعدها مجلس 

بســم اهللا الرحمن الرحيم: (َفأَمَّا 
بَُد َفيَْذَهُب ُجَفاءً) ڈ، ذلك هو  الزَّ
الهدي الرباني العظيم ملن ليس له فطنة 
ليدرك تدبير اخلالق ملنفعة املخلوق، 
تلك هي رسالة األســوياء ملا يريده 
خالق األرض والسماء، يهديها العقالء 
لروحك الطاهــرة حتت ثراك أميرنا 
الراحل لرحمة خالقك ســمو الشيخ 
صباح األحمد، وأمثالك الشرفاء قادة 
وحكاما ومحكومني، منهم قادة سياسة 
بدهاء، وعسكرية بذكاء، سجل تاريخهم 
أنصع االنتصارات تعود باخليرات على 
األمة أحياء وأمواتا لتســتمر بعدهم 
احلياة سالما بسالم، ثوابها عند رب 
األنام لألقويــاء والضعفاء ينعمون 
باســتمرارها، ال كما قالها أحد قادة 
الفرس وهــو يدنس بقدميه ضريح 
البطل القائد صالح الدين األيوبي مناديا 

أوكسجني

هل نحن 
جاهزون؟

شذى الفوزان

في الصميم
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جديدة في مجال التنمية االقتصادية 
العاملية وهــو ما يطلق عليها «طريق 
احلرير» والذي يهدف الى ربط نصف 
سكان االرض تقريبا ببعضهم البعض، 
ودمج خمس الناجت الوطني االجمالي 
العاملي مــن خالل ارتباطات وكيانات 
الكرة  استثمارية متتد الى كل زوايا 

االرضية. 
والى حد اآلن يبدو ان االقتصاد 
الصيني قــد خرج الرابــح الوحيد 
من بــني االقتصــادات العاملية جراء 
تفشي ڤيروس كورونا العاملي، حيث 
ارتفعت حصة الصــادرات الصينية 
العاملية مــن ١٣٪ في مطلع ٢٠٢٠ الى 

١٦٪ (ايكونوميكس). 
ومــع نهاية العام املقبل، تشــير 
التوقعات الى انه ســيكون االقتصاد 
الصيني اكبر بنحو ١٠٪ مما كان عليه 
في عــام ٢٠١٩. في حــني االقتصاد 
االميركي سيكون بالكاد عاد ملستويات 
عام ٢٠١٩. بحسب تقرير منظمة التنمية 

.(OECD) والتعاون االقتصادي

والــى اآلن رأينــا أكبــر املعجزات 
االقتصادية في التاريخ».

حيث حتاول احلكومة الصينية منذ 
عدة سنوات حتويل منو اقتصادها من 
االعتماد على الصادرات الى االعتماد 
املتزايد على االستهالك احمللي. وبرزت 
في االونة االخيرة حتديات جديدة منها 
انخفاض الطلب الدولي على منتجاتها 
واحلرب التجارية مع الواليات املتحدة. 
اال ان الصني تعكف على تأسيس جبهة 

والتقليل من ظاهرة شح املواد الغذائية، 
ففتحت االبواب لالستثمارات االجنبية 
بعد أن عادت العالقات الديبلوماسية 
بني الصني والواليات املتحدة في عام 
١٩٧٩. وتدفقت رؤوس االموال االجنبية 
على الصني من قبل املستثمرين الذين 
كانو يتدفقون لالستفادة من العمالة 

ذات االجور املنخفضة.
ويقول مان كبير االقتصاديني في 
بنك تشارترد «من نهاية السبعينيات 

تعد التجربة االقتصادية الصينية 
واحدة من أهم النماذج الدولية املميزة 
واحمليرة في الوقت نفســه، مقارنة 
بتجارب أخرى عبر التاريخ، وذلك ملا 
حتمله من جدل متصاعد حول طبيعة 

نشأتها. 
يقول ليونــغ اخلبير االقتصادي 
في بنك ســنغافورة للتنمية «عندما 
تسلم احلزب الشيوعي مقاليد احلكم 
في الصــني، كانت البالد فقيرة جدا، 
ولم يكن لديها أي شركاء جتاريني وال 
عالقات ديبلوماسية واسعة كانت الصني 

تعتمد على االكتفاء الذاتي فقط !».
ولكن في السنوات الـ٤٠ املاضية، 
اعتمــدت الصني على سلســلة من 
االصالحــات االقتصاديــة كان من 
شأنها فتح الطرق التجارية والقنوات 
االستثمارية، وهي خطوات أدت في 
نهايــة املطاف الى اخراج املاليني من 
دائرة الفقر، فقد منح املزارعون احلق 
في استغالل اراضيهم اخلاصة ما ساعد 
في حتسني مســتويات معيشتهم، 

رؤى اقتصادية

الصني
املعجزة 

االقتصادية
hamedmadouh٩١٩@hotmail.com حمد عبدالغفور محمود مدوه

خلف خطوط العدو وتزويد القيادة 
بكل التفاصيل التي يرونها، وحتى ال 
يكتشف العدو هذا األمر، لم نستخدم 
أي وسيلة تكنولوجية حديثة او قدمية، 
وال الرسائل الورقية، بل استخدموا ما 
نطلق عليه اآلن «ثقافة األزياء» فقد 
استغل البدو حبل الغسيل بالسطوح 
ونشــروا عليه مالبســهم املختلفة 
التصميم واأللوان وكان لكل لون أو 
نوع للزي معنى، وكانت هناك شفرة 
سرية يفهمها الطرفان، وقد أدت هذه 
الطريقة بـ «األزياء» دورها فأصبحت 
«لغة» تضاف إلى عنوان الكتاب، فـ 
«األزياء علم وثقافة ولغة» وأستعير 
املثل القائل: «املكتوب يقرأ من عنوانه» 
وأقول: «اإلنسان يعرف من أزيائه».

٭ وفي اخلتام: أشكر األستاذة خالدة 
أحمد الســبيعي على إهدائي كتابها 
القيم، راجيا منها أن تستمر وتتحفنا 

بإنتاجها األدبي.
والشكر كذلك لكل من ساهم في 
هذا الكتاب من مراجعات وترتيب ومن 

مت إهداؤه له.
الفاضل  والشكر موصول ألخي 
أبومهند الذي مبقاله زاد شوقنا لقراءته.

إلى نوعية مالبســه هل هي ماركات 
مشهورة وغالية فهذا يدل على حالته 
املادية، وأمور كثيرة نستنتجها من 
األزياء، فاألزياء جزء من شــخصية 

اإلنسان، لذلك فهي علم وثقافة.
أستذكر كذلك دعوة الصديق العميد 
مدحت مرسي، رحمه اهللا، وكان نائب 
قائد اجليش الثاني بحرب ٦ أكتوبر 
١٩٧٣ لزيارة «خــط بارليف»، وهو 
جبل صناعي بطول قناة الســويس 
أقامه اإلســرائيليون كسالح دفاعي 
يتحصنون به.. (املهم) يقول العميد: 
كنا نكلف بدو ســيناء باالستطالع 

ما درسناه في السنة النهائية بالكلية، 
وكانت مادة الطب الشرعي (وتسمى 
أحيانا بالطب اجلنائي) وفي هذه املادة 
ما يخص علم وثقافة األزياء، فحني 
يستدعي جهاز األمن الطبيب الشرعي 
للتعرف على جثة شــخص مجهول 
ملعرفــة أمور كثيــرة ومنها حتديد 
هويتها، هنا تبدأ «ثقافة األزياء» مثل 
إن كان يلبس زيا وطنيا لبلد ما، أو 
زيا صيفيا أو شــتويا، لتحديد زمن 
اجلرمية، ثم ينظر إلى هندامه إن كان 
مرتبا أو ال، ثم ينظر إلى تناسق اختياره 
لأللوان، وهذا دليل ثقافته، ثم ينظر 

صدر كتاب جديد بعنوان «ثقافة 
التدريس  األزياء» لعضوة في هيئة 
بكليــة التربيــة األساســية خالدة 
بالكتاب  السبيعي، وقد كتب وأشاد 
الكاتب واملستشار الصحافي بجريدة 
«األنباء» األستاذ يوسف عبدالرحمن، 
كما نشــرت الزميلة «القبس» نبذة 
عن الكتاب، وأهدتني الكاتبة مشكورة 
نســخة منه، وبدأت أقرأ محتويات 
الكتاب (٣٠٠ صفحة) أجمل ما فيه هو 
البساطة وتسلسل األفكار واملعلومات، 
تشعر وأنت تقرأه وكأنك تنظر إلى كل 
البشر من خالل ما يلبسون، وكأنهم 
موديل (مانيكان) يستعرضون أمامك، 
ويشرحون لك أسباب اختيارهم للزي 
الوطني، أو املهني، أو التراثي... الخ، 
ال أســتطيع إيجــاز أو اختزال هذا 
الكتاب في مقال أو بأســطر قليلة، 
لكن الكاتبة أنشأت زاوية في عقولنا 
حتثنا على تفسير ما يلبسه اإلنسان 
من أزياء وعالقتها بالزمان، واملكان، 
وحالته النفسية واملعيشية، ومكانته 

االجتماعية.
بعد قراءتي للكتاب أقول للكاتبة إن 
األزياء «ثقافة وعلم».. وهنا أستذكر 

ملن يهمه األمر

هل لألزياء 
ثقافة؟

s.sbe@hotmail.com سالم إبراهيم السبيعي

احلرف ٢٩

حكومة 
السنوات 

السبع املاضية
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

ملاذا العيون..
اسألوا الشعراء

رأي طبي

د يوسف الرويسان الظفيري 
استشاري طب وجراحة العيون

العيون هبة اخلالق  - عز وجل - 
لإلنسان، وهي أجمل أعضاء اجلسم 
البشري، فبها يرى اإلنسان كل ما 
حوله فيشعر بجمال الطبيعة، ويتأمل 

بها جمال صنع اهللا في كونه.
والكالم عن جمال العيون يطول، 
فما من شاعر إال ترمن بها، وما من 

مطرب إال شدا بجمالها.
فها هو جرير يتغنى بها فيقول:
إن العيون التي في طرفها حور

قتلننا ثم لم يحيني قتالنا
يصرعن ذا اللب حتى ال حراك به

وهن أضعف خلق اهللا أركانا
ويقول ابن الرومي فيها:

نظرت فأقصدت الفؤاد بطرفها
ثم انثنــت نحوي فكدت أهيم

وياله إن نظرت وإن هي أعرضت
وقع الســهام ونزعهــن أليم
وقال الشــاعر نصيــر الدين 

الطوسي:
كل السيوف قواطع إن جردت

وحسام حلظك قاطع في غمده
دع عنك ذا السيف الذي جردته

عيناك أمضى من مضارب حده
إن شئت تقتلني فأنت محكم

من ذا يطالب ســيدا في عبده
وتظــل العيــون هــي عنوان 
اإلنسان، فبها تعرف أحواله، وبها 
مدخل أركانه، فاالعتناء بها ضرورة 
ملحة، وإكرامها واجب وفرض يعد 
من شكر النعم، لذا فإن االعتناء بها 
يكون بعدم التقصير في متابعتها إن 

مرضت، ومداواتها إن ذبلت.
ونستطيع القول في اخلتام إن 
هناك بعض العادات الســيئة التي 
تؤثر على العني وجمالها، ومن أبرزها 
التدخني، كما أن التعرض للشمس 
تأثيرا سلبيا  لفترة طويلة يسبب 
العني، وميكــن حمايتها من  على 
ذلك عن طريق استخدام النظارات 
الشمســية عند اخلروج، وكذلك 
اجللوس لفترات طويلة أمام شاشات 
احلاسب اآللي يعد من األمور التي 
ترهق العني، لذا فإن أخذ قســط 
من الراحة والتأمل بعيدا عن هذه 
الشاشــات قد يكون احلل األمثل 

لتجنب إرهاق العني.
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البنوك الكويتية.. رسملة «جيدة» وميزانية «قوية» وسيولة «مريحة»

الرواتب وبيئة العمل وسمعة الشركة.. أهم سمات الوظائف املثالية في الكويت

احمللل املالي

الصعوبـــــات  رغــــــم 
التــي واجهت  والتحديــات 
القطاعــات االقتصاديـــــة 
املختلفة خالل عــام ٢٠٢٠، 
نتيجة التداعيات الســلبية 
جلائحة ڤيروس كورونا، إال 
ان البنوك الكويتية واجهت 
هذه التحديات من موقع قوة، 
حيث تبقى بعض مؤشرات 
التي يتمتع  املالية  السالمة 
بها القطاع فــي وضع جيد 
وتدعمــه ملواصلــة النمــو، 
وتخطى األزمات والصعوبات 
من موضع قوة دون التأثير 
الكبير على القطاع املصرف.
وللمــرة األولــى بتاريخ 
الكويتي  القطاع املصرفــي 
أصبحت البنــوك الكويتية 
جزءا رئيسيا من حل املشاكل 
واألزمــات، وليســت طرفا 
أساســيا بها، وهــو ما تأكد 
خــالل أزمــة «كورونا» من 
خالل دعمها جلميع مبادرات 
الكويــت  احلكومــة وبنــك 
املركــزي لدعــم القطاعــات 

املتضررة.
التحــول  هــذا  ويأتــي 
اإليجابي نتيجة استراتيجية 
البنــوك التــي تبنتها على 
مدار ١٠ سنوات بقيادة بنك 
الكويــت املركــزي، والتــي 
أثمرت متتعها برسملة جيدة، 

غير الفوائــد) تدريجيا من 
٧٢٪ لعــام ٢٠١٢ الى ٧٥٫٣٪ 
لعام ٢٠١٥، ومن بعدها الى 
٨٠٪ لعــام ٢٠١٦، ونســبة 
٨٤٫٨٪ لعام ٢٠١٧، و٨٦٪ لعام 

غيــر املنتظمة الــى صافي 
القروض (مخصوصا منهما 
املخصصات احملددة)، فهي 
التزال في مستويات مقبولة 
بالرغم من ارتفاعها من ١٪ 

وبعد ان كانــت تغطية 
القروض غير املنتظمة في 
أدنى مستوياتها نهاية عام 
٢٠١٠ عند ٦٢٫٣٪ فقد حصل 
تطور كبير وحتسن ملحوظ 
ومستمر في نسبة تغطية 
القــروض غيــر املنتظمــة 
للقطــاع املصرفي الكويتي 
بدفع من السياسة الرقابية 
املتحفظة واملتشــددة لبنك 
الكويــت املركــزي، حيــث 
ارتفعت تدريجيا هذه النسبة 
الى ١٣٤٫٦٪ في نهاية ٢٠١٣.

وبعدها ارتفعت لتسجل 
١٦٤٪ فــي نهايــة عام ٢٠١٤ 
والمست مستوى الـ ٢٠٥٪ 
نهايــة عــام ٢٠١٥ ومن ثم 
ارتفعــت الــى ٢٣٧٪ نهاية 
٢٠١٦، امــا فــي نهاية ٢٠١٩ 
فقد سجلت ٢٧٠٫٦٪، وبعدها 
تراجعــت نســبة تغطيــة 
القروض غير املنتظمة الى 
١٦٤٫٨٪ نهاية الربع الثاني 
من ٢٠٢٠ نتيجة التداعيات 
االقتصادية السلبية جلائحة 

كورونا.
مؤشرات السيولة

انخفــض معيــار كفاية 
رأس املال للقطاع املصرفي 
الكويتي حسب معيار بازل 
٣ بنهايــة الربــع الثاني من 
عام ٢٠٢٠ بحوالي ٩٠ نقطة 
أساس من ١٨٫٥٪ نهاية عام 

٢٠١٨، و٨٤٪ للربــع الثانــي 
من ٢٠٢٠.

القروض غير املنتظمة

أما نسبة صافي القروض 

الــى ١٫٩٪ في نهايــة الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٠، وبعد 
ان كانت سجلت مستويات 
قياسية في نهاية عام ٢٠١٠ 

نسبتها ٦٫١٪.

٢٠١٩ الــى١٧٫٦٪ نهاية الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٠. 

مــن جانــب آخــر، هناك 
تراجــع في جــودة األصول 
واحملفظة االئتمانية للقطاع، 
حيث بلغت نسبة القروض 
غيــر املنتظمة الــى اجمالي 
القــروض ٢٫٦٪ نهاية الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٠ ارتفاعا 
مــن ١٫٥٪ نهايــة عــام ٢٠١٩ 
واليزال هذا املســتوى جيدا 
باملقارنة بالسنوات التي تلت 
األزمة املالية العاملية، حيث 
وصلت النســبة الــى ٨٫٩٪ 

نهاية عام ٢٠١٠. 
انخفضت نسبة السيولة 
الرقابيــة للقطاع املصرفي 
الكويتــي خــالل النصــف 
األول من ٢٠٢٠ الى ٢٦٫٣٪، 
مقارنة بـ ٢٧٫٢٪ نهاية عام 
٢٠١٩ وهــي التزال مرتفعة 
باملقارنة بنسبة الـ ١٨٪ احلد 
األدنــى املطلوب من البنك 

املركزي. 
السيولة الرقابية تساوي: 
نســبة األرصــدة لــدى بنك 
الكويــت املركــزي (جــاري 
أو ودائع) وأذون وســندات 
اخلزانــة احلكوميــة أو أي 
أدوات مالية أخرى مصدرة 
من بنك الكويت املركزي إلى 
ودائع العمالء بالدينار، (على 
مستوى النشاط احمللي، احلد 

األدنى املطلوب ١٨٪).

القطاع مازال يحافظ على معدالت صافي هامش فائدة مقبولة عند مستوى ٢٫٦٪

بحسب استبيان «بيت.كوم» و«يوجوف»

 

وميزانية عمومية قوية من 
مستويات ســيولة مريحة 
ومعايير جودة أصول قوية، 
وقد أثبتت البنوك الكويتية 
أنها أصبحت اليوم أقوى مما 
كانت عليه قبل عقد من الزمن 
عندما وقعــت األزمة املالية 

العاملية.
ومن بني املؤشرات اجليدة 
الكويتية، محافظة  للبنوك 
القطاع املصرفي على صافي 
هامش فائدة (نسبة صافي 
اإليــرادات مــن الفوائد الى 
املــدرة  متوســط األصــول 
للفوائد) مقبول عند مستوى 
٢٫٦٪ للربع الثاني من ٢٠٢٠، 
بالرغم من انخفاضه من ٢٫٨٪ 
بالتزامن مع انخفاض اسعار 
الفائدة، بينما انخفض صافي 
هامش الربحية (نسبة صافي 
الربح الى صافي اإليرادات من 
الفوائد واإليرادات من غير 
الفوائد) من ٣٤٫٣٪ الى ٢٦٫٤٪ 
في الربع الثاني من ٢٠٢٠. 

الــى  ويتوجــه القطــاع 
التركيز على نشاطه األساسي 
أي اإلقــراض والعمليــات 
التشــغيلية،  املصرفيــة 
حيث ارتفعت نسبة الدخل 
األساسي (صافي اإليرادات 
من الفوائد + صافي اإليرادات 
مــن الرســوم) الــى الدخل 
التشغيلي (صافي اإليرادات 
من الفوائد + اإليرادات من 

تراجع تغطية القروض غير املنتظمة للقطاع إلى ١٦٤٫٨٪ بنهاية الربع الثاني.. نتيجة تداعيات «كورونا»البنوك مازالت حتافظ على مستويات مقبولة للقروض غير املنتظمة عند ١٫٩٪ بنهاية الربع الثاني من ٢٠٢٠

القطاع يركز على النشاط املصرفي التشغيلي.. نسبة الدخل األساسي للدخل التشغيلي بلغت ٨٤٪ بالربع الثاني

«بلومبيرغ»: أسواق املنطقة تترقب نتائج ٢٠٢٠
محمود عيسى

بالتزامــن مــع تأكيــد 
السيادي  الكويت  تصنيف 
من قبل وكالة ستاندرد آند 
بورز للتصنيف االئتماني 
 (AA-) أول من أمــس عند
مع استمرار تصنيف النظرة 
أنهت  املستقبلية ســلبية، 
بورصــة الكويت تعامالت 
أمس على تباين مؤشراتها 
انخفــض  إذ  الرئيســية، 
والعــام  األول  املؤشــران 
بنسبة ٠٫١٩٪ و٠٫٠٣٪ على 
التوالي، مقابل صعود مؤشر 
(رئيسي ٥٠) بنسبة ٠٫٦٦٪، 
والســوق الرئيسي بنسبة 

.٪٠٫٤٠
وعلى صعيــد تداوالت 
جلســة أمــس، فقــد بلغت 
مليــون   ٢٥٫١١ الســيولة 
دينار، مقابل ٤٦٫١٧ مليون 
دينــار بجلســة اخلميــس 
املاضــي بتراجــع ٤٥٫٦٪، 
وبلغت أحجام التداول نحو 
٢٢٩٫٢٦ مليون سهم، مقارنة 
بـــ ٣٠٨٫١١ ماليني ســهم في 

اجللسة السابقة.
وشــهد تــداوالت أمس 

وتصدر سهم أرزان املرتفع 
٣٫٧٦٪ نشــاط الكميــات بـ 
٣١٫٦٧ مليون ســهم، بينما 
تقدم بيتك السيولة بقيمة 

٢٫٤٦ مليون دينار.
ترقب نتائج ٢٠٢٠

وفي سياق متصل، قالت 
وكالة بلومبيرغ اإلخبارية 

املنطقة بالتزامن مع ارتفاع 
عدد حاالت اإلصابة بڤيروس 

كورونا.
الوكالــة ان  وأضافــت 
ربحيــة البنــوك فــي دول 
اخلليــج العربية تتعرض 
للضغــوط، مــع اســتمرار 
االضطرابــات فــي التجارة 
والسفر في املنطقة الغنية 
بالطاقــة، حيث فقــد أعلن 
بنــك قطــر الوطنــي، أكبر 
البنوك املقرضة في الشرق 
األوســط، األسبوع املاضي 
عن انخفاض بنســبة ١٦٪ 
في صافي الدخل لعام ٢٠٢٠.
وكتــب احمللــالن فــي 
بلومبيرغ إنتليجنس إدموند 
كريستو وفيليب ريتشاردز 
في مذكــرة انه من احملتمل 
ان يستمر انخفاض هامش 
ربحية البنــك مبقدار ٤-٦ 
نقاط أســاس في عام ٢٠٢١ 
مقابل ١٢ نقطة أساس العام 
املاضي، كما نشــرت بعض 
البنــوك فــي عمــان نتائج 
أظهرت انخفاضا عن العام 

املاضي.
وقال رئيس األبحاث في 
إنترناشونال سيكيوريتيز 

التــي تتخــذ مــن أبوظبي 
مقرا لها، هارشــجيت أوزا، 
إن التركيــز هذا األســبوع 
«ســينصب علــى البنــوك 
ألنها ستكون أول من يعلن 
عن أرباح الربع األخير في 
اإلمــارات العربية املتحدة، 
وبشكل عام نتوقع حتسن 
األداء التسلسلي للقطاع».

العام  وانخفض املؤشر 
لسوق دبي املالي مبا يصل 
إلى ١٫٤٪ بنهاية األســبوع 
املاضــي، مع هبوط ســهم 
بنك دبي الوطني أكبر بنوك 
اإلمارات بواقع ١٫٣٪ مسببا 
اكبر تراجع سجله املؤشر، 
وخسرت مؤشرات األسهم 
في أبوظبي والرياض ٠٫٢٪ 

لكل منهما.
بينما ارتفعت املؤشرات 
في الكويت وعمان والبحرين 
وقطر مبا يصل إلى ٠٫٣٪، 
وقــال أوزا إن الشــركات 
املوزعــة لألرباح ســتكون 
أيضــا فــي دائــرة الضوء، 
مستشــهدا بشركات مقرها 
أبوظبي مبا في ذلك شركة 
الدار العقارية وبنك أبوظبي 

األول.

ان أسهم دبي قادت اخلسائر 
فــي األســواق املاليــة فــي 
الشــرق األوســط بنهايــة 
األســبوع املاضي، مسجلة 
انخفاضا بشــكل كبير مع 
اقتراب اإلعالن عن األرباح 
في األسواق الناشئة، حيث 
بدأت الشــركات في اإلبالغ 
عن النتائج في جميع أنحاء 

«S&P» مؤشرات «بورصة الكويت» تتباين في أولى جلساتها بعد تأكيد التصنيف السيادي من

ارتفاع ٧ قطاعــات تقدمها 
النفط والغاز بنسبة ١٫٥٤٪، 
فيمــا انخفضت ٥ قطاعات 
علــى رأســها لتكنولوجيا 
بواقع ١٫٨٢٪، فيما اســتقر 
منافــع، وعلــى مســتوى 
األســهم، تصدر سهم ياكو 
القائمة اخلضراء بـ ١٠٪، فيما 
تقدم أركان التراجعات بـ ٨٪، 

«املالية» تعقد االجتماع التمهيدي 
ملمارسة نظام الضرائب 

املتكامل في ٢٧ اجلاري

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة أن وزارة املالية 
حددت يوم ٢٧ اجلاري كموعد لالجتماع التمهيدي ملمارسة 
توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب املتكامل 
(ITAS)، وذلــك مبقر وزارة املاليــة مبجمع الوزارات - 
إدارة التدريب (قاعة السينما) بلوك ١٢ الدور األرضي.

وذكرت املصادر أن وزارة املالية شددت على الشركات 
املهتمة بالدخول في املمارسة بأنها غير قابلة للتجزئة.

وطرحت «املالية» املمارسة في ١٠ اجلاري وتهدف إلى 
بناء مشروع إلكتروني لتطوير اإلدارة الضريبية، وذلك 
بإدخــال نظــام ضرائب عاملي جديد متكامــل في اإلدارة 
الضريبية بهدف تطوير العمليات الضريبية في الكويت، 
على أن يغطي النظــام وبرنامج العمل اجلديد القوانني 
الضريبيــة املعمــول بها حاليا في البــالد مع مراعاة أي 
قوانني قد تستحدث مستقبال، وتخطط «املالية» لتنفيذ 
املشروع في غضون ٣ سنوات من اآلن. علما أن املمارسة 

عامة ومفتوحة أمام الشركات احمللية والعاملية.

قام «بيت.كوم» بإجراء اســتبيان جديد 
بالتعاون مــع يوجوف بهدف الكشــف عن 
االجتاهات احلالية املتعلقة بجذب الكفاءات 
واالحتفــاظ بهــا مــن وجهة نظــر املوظفني 

وأصحاب العمل.
وقــد أظهــر اســتبيان «جــذب الكفاءات 
واالحتفاظ بها في منطقة الشــرق األوسط 
وشمال أفريقيا» أن العوامل الثالثة الرئيسية 
التي تســهم في جذب املوظفــني هي الراتب 
والتعويضات (٥٦٪ من املشــاركني)، وبيئة 
العمل (٥١٪)، واسم الشركة وسمعتها (٠٥٪). 
بينمــا أظهــر أن أقل العوامــل أهمية تتمثل 
في املظهر اخلارجي للشــركة مثل الشــعار 
وتصميم املوقع اإللكتروني (١١٪) والتواجد 

اإلعالمي (٥٪).
باإلضافة إلى ذلك، صرح ٧١٪ من املشاركني 
في الكويت أن الشركة تكون أكثر جاذبية في 
حال اتسمت باألخالق واتبعت ممارسات جيدة.

ويعد جذب الكفاءات من أهم اخلطوات التي 
يتعني على الشــركات اتخاذها والعمل على 
حتسينها، وعندما سئل املشاركون في الدولة 
عن اجلهود التي تبذلها الشــركات لتسويق 
ثقافتها أمام الباحثني عن عمل وتشجيعهم 
على التقدم إليها، قال ٣٢٪ إن الشركات تبذل 

جهــودا كبيرة لتحقيق ذلــك، فيما قال ٢٢٪ 
منهم إنها تبذل بعض اجلهود في هذا املجال، 
بينما اعتبر ٢٣٪ من املشــاركني أن اجلهود 
املبذولة في هذا املجال قليلة، في حني قال ٨٪ 
إن الشركات ال تبذل أي جهد في هذا املجال.
وفــي اإلطار ذاته، يعتقد املشــاركون أن 
مواقع التواصل االجتماعي (٢٩٪) وصفحات 
الشركات اإللكترونية التي تستهدف الباحثني 
عن عمــل (٢٨٪)، هي أبرز وســائل ترويج 

ثقافة الشركة.
وعندما سئل املشاركون عن نوع املعلومات 
التي تثير حماسهم للتقدم بطلب وظيفة في 
شركة معينة، اختار ٧١٪ منهم املزايا والفوائد 
التي تقدمها الشــركة، فيمــا اختار ٤١٪ آراء 
ومالحظــات املوظفــني، بينما قــال ٣٢٪ من 
املشاركني إن جوائز الشركة وإجنازاتها هي 

األكثر أهمية في هذا املجال.
وأظهر االستبيان أن أهم السمات الوظيفية 
التــي يهتــم بهــا املهنيون فــي الكويت بعد 
حصولهــم على الوظيفــة تتمثل في نوعية 
العمــل (وفقا لـ ٦٧٪ من املشــاركني)، يليها 
فرص التطــور الوظيفي (٦٤٪) وأســلوب 

اإلدارة (٦٠٪).
وباملثل، يعتقد املشاركون أن فرص التقدم 

الوظيفي على املــدى الطويل (٣٩٪)، تليها 
فــرص التدريــب والتطويــر (٣٨٪) واألمن 
الوظيفي (٣٠٪)، هي أهم العوامل التي تعزز 
والء املوظفني جتاه شركاتهم إلى جانب الراتب.
وتعد ثقافة العمــل التي حتفز املوظفني 
وتعزز االلتزام التنظيمي عنصرا أساســيا 
لالحتفــاظ باملوظفني. ومــن املثير لالنتباه 
أن ٧٣٪ من املشاركني يعملون في شركاتهم 
احلاليــة منــذ أكثــر مــن عامني. كمــا أظهر 
االستبيان أن حوالي ٦ من ١٠ موظفني يشعرون 
بالسعادة في مكان عملهم احلالي، كما يوصي 
٥٨٪ منهم الباحثني عن وظائف بالتقدم إلى 

شركتهم احلالية.
وعلى صعيد آخر، قال ٦٣٪ من املشاركني 
إنهم على استعداد للتقدم لذات الوظيفة في 
ذات الشــركة احلاليــة لو أتيــح لهم اخليار 

للقيام بذلك من جديد.
وقــال أكثــر من ٥ مــن ١٠ مشــاركني إن 
شــركتهم تســتمع إلى مالحظــات املوظفني 
لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، ووافق ٤٩٪ 
منهــم على أن اإلدارة تأخذ مالحظاتهم على 
محمل اجلد. باإلضافــة إلى ذلك، وافق ٥٢٪ 
من املشــاركني على أن الشركة تبذل جهودا 

بهدف االحتفاظ بالكفاءات العاملة لديها.
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«كامكو إنفست»: اللقاح يدعم النفط لالرتفاع
قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست 
حول أداء أسواق النفط العاملية، إن أسعار النفط 
واصلت ارتفاعاتهــا خالل يناير ٢٠٢١ بعد أن 
أنهت عام ٢٠٢٠ بارتياح فوق مستوى ٥٠ دوالرا 
للبرميل، وجاء االرتفاع األخير على خلفية عدد 
من العوامل، مبا في ذلك درجات احلرارة األكثر 
برودة وإعالن األوپيك وحلفائها عن استمرار 
خفض اإلنتاج وانخفاض املخزونات األميركية 
وضعف الدوالر، وتسارع وتيرة برامج التلقيح 
في كافة أنحاء العالم. وارتبطت العوامل التي 
أثرت على األسعار بصفة رئيسية بعودة حاالت 
اإلصابة بڤيروس كورونا في أوروبا، ما أدى 
إلى إعادة فرض عمليات اإلغالق املشددة في ظل 
ارتفاع حاالت اإلصابة إلى مستويات قياسية 
غير مسبوقة، كما أدى صعود أسواق األسهم 
العاملية وتسجيل العديد من األسواق الكبرى 
مبا في ذلك الواليات املتحدة واليابان والهند 
الرتفاعات قياسية إلى تعزيز معنويات سوق 

النفط. وفي الوقت ذاته، ســاهم تزايد حاالت 
اإلصابة بالڤيــروس وارتفاع حاالت الوفيات 
إلى مستويات قياســية في الواليات املتحدة 
واململكــة املتحدة وعمليات اإلغالق املشــددة 
التي مت تطبيقها بالفعل أو املقرر إدخالها حيز 
التنفيذ في التأثير على امكانية انتعاش الطلب 
في سوق النفط على األقل خالل النصف األول 
من ٢٠٢١.  كما أن بعض الدول التي كان يتوقع 
لها في وقت سابق أن تتمكن من إدارة اجلائحة 
بشكل فعال، مبا في ذلك الصني، أعلنت مؤخرا 
عن ارتفاع حاالت اإلصابة. من جهة أخرى، فإن 
املوافقة العاملية على اللقاحات اجلديدة وتسريع 
وتيرة برامج التلقيح وإعطاء ما يقارب نحو 
٣٣ مليون جرعة من اللقاحات بالفعل يجلب 

بعض األمل في التعافي من اجلائحة.

«A٣٢٠neo اجلزيرة» تتسلم سادس طائرة «إيرباص»
تسلمت شركة طيران اجلزيرة طائرة جديدة من طراز «إيرباص 
A٣٢٠neo»، ليرتفــع عدد الطائرة في أســطولها إلى ١٥ طائرة، حيث 
وصلت الطائرة اجلديدة إلى مطار الكويت الدولي يوم السبت ١٦ يناير.
وقالت الشــركة في بيان صحافي، إن طائرات «A٣٢٠neo» تتميز 
بكونها حتقق وفورات في حجم استهالك الوقود، وتخدم نطاق طيران 
أطول، وتوفر سعة حمولة إضافية، وتساعد في انخفاض الضوضاء من 
احملركات، وتخفض التكاليف تشغيلية، وقد مت جتهيز الطائرة بتصميم 
مقصورات طيران اجلزيرة التي تنفرد مبقاعدها املصنوعة من اجللد.
وبهذه املناســبة، قال الرئيس التنفيذي لطيران اجلزيرة روهيت 
راماشــاندران: «يسرنا أن نرحب بانضمام هذه الطائرة اجلديدة إلى 
أســطولنا، وهي أول طائرة جديدة لعام ٢٠٢١ من بني طلبيات سابقة 
سيتم تسلمها كذلك خالل العام. وعلى الرغم من التحديات التي شهدها 
قطاع الطيران منذ بداية العام املاضي بسبب جائحة كوفيد-١٩، إال أننا 
نؤمن بأن قطاع السفر سيعود تدريجيا إلى سابق عهده بفضل جناح 

إجراءات الصحة والسالمة التي جعلت السفر آمنا للجميع».
جدير بالذكر، أن طيران اجلزيرة تشــغل أســطوال مكون من ١٥ 
 ،«A٣٢٠neo» و٦ من طراز ،«Aطائرة إيرباص، ٩ منها من طراز «٣٢٠
 A٣٢٠neo ومن املخطط أن تتسلم الشركة ٣ طائرات جديدة من طراز

في ٢٠٢١.
ومتتلك الشــركة حقوق تسيير الرحالت إلى ٣٩ وجهة من األكثر 
طلبا لألعمال والعطالت في الشــرق األوسط والهند وأوروبا ومنها 
لندن، دبي، البحرين، الدوحة، بيروت، عمان، االســكندرية، القاهرة، 
شرم الشــيخ، أسيوط، األقصر، ســوهاج، جدة، الرياض، الطائف، 
النجف، مشهد، كوتشــي، مومباي، حيدر آباد، أحمد آباد، نيودلهي، 
الهور، اسطنبول، بودروم، باكو، تبليسي، أوش، كامتاندو، كراتشي، 

العني، الدمام، طرابزون ودكا ومسقط.

وصلت أول من أمس.. ليرتفع أسطول الشركة إلى ١٥ طائرة

راماشاندران: رغم حتديات «كورونا» .. نؤمن بأن عمليات السفر ستعود تدريجيًا لسابق عهدها

إعادة هيكلة القطاع النفطي.. هل ستكتفي بـ «اجلود من املوجود»؟!

ورغم اتكاء «مؤسســة البترول» 
علــى ضــرورة حســم ملــف هيكلة 
القطاع النفطي بغية تقنني املصروفات 
والتكامل بني الشركات النفطية ليصبح 
القطاع النفطي «مرنا ومتكامال»، إال 
ان اخلطوة كما يراها البعض محفوفة 
باملخاطــر في تعديل هيــكل القطاع 
النفطــي وحتويله إلى كيان حكومي 
تسيطر عليه البيروقراطية والدورة 
املستندية الطويلة في حال انحراف 
املرســوم بقانون الذي يحدد الهيكل 
التنظيمــي اجلديد نتيجة التدخالت 
التشــريعية، وهو األمر الذي يجعل 
مقولــة «اجلود من املوجود» لســان 
حال العديد من املسؤولني في القطاع 

النفطي.
وتتعدد التصورات لهيكلة القطاع 
النفطي والتــي مت رصدها على مدار 
الســنوات املاضيــة فــي خفض عدد 
الشــركات العاملة إلى النصف من ٨ 
إلى ٤ شركات فقط، فضال عن حتويل 
مؤسسة البترول الكويتية الى شركة 
جتارية مبجلس إدارة واحد ينضوي 
أســفل منه قطاعات تشــمل اإلنتاج 
والتكرير والبتروكيماويات واإلنتاج 
والتكرير اخلارجي والتسويق العاملي 
والناقالت مع إلغاء هياكل الشركات 
ومجالس اإلدارات احلالية، وقد يكون 
هذا النموذج هو األقرب للتنفيذ جلدواه 
االقتصادية وفوائده في سرعة اتخاذ 
القرار ومزايا عديده نرصدها الحقا.

إال أن خبراء نفط ومسؤولني شددوا 
لـ «األنباء» على عدم االستعجال في 
اتخــاذ القرار ودراســته بعد البحث 
والتدقيق من قيادات اإلدارة التنفيذية 
في «البتــرول» مرورا مبجلس إدارة 

املؤسســة ومــن ثم املجلــس األعلى 
للبترول باعتباره السلطة األعلى في 
اتخاذ القرار ورسم السياسة النفطية 
في البالد، ونرصد في التالي املخاطر 

واملنافع من الدمج:

مرونة األعمال في الشركات

وفقــا لهيــكل الشــركات النفطية 
التابعة ملؤسســة البترول الكويتية 
فإنها تتمتع مبرونة كبيرة في أعمالها، 
من خالل مجلس إدارة يتمتع باحلوكمة 
الكبيرة والســرعة فــي اتخاذ القرار 
والعمل على مبدأ الربحية للشركات، 
فضال عن مزايا آخرها في اســتثناء 
الشــركات مــن الرقابة الســابقة من 
اجلهــات الرقابية، وهــو األمر الذي 
يســرع من أعمالها، وعدم خضوعها 
جلهاز املراقبني املاليني، علما ان املدة 
الزمنية احلالية لصرف الفاتورة في 

القطاع النفطي تبلغ شهرا، وفي حال 
تغيرت اإلجراءات الرقابية فإن صرف 
الفاتورة قد تأخذ عدة أشــهر، وذلك 
بعــد موافقة ديوان احملاســبة، وفقا 

للمصادر.

هيكل إداري متضخم

تعد إحدى السلبيات التي تعاني 
منها الشــركات النفطية في تضخم 
هياكلهــا اإلدارية بشــكل كبير خالل 
الســنوات املاضيــة، وذلــك في ظل 
الضغــوط الكبيرة الســتيعاب أكبر 
عدد من اخلريجني للعمل في الشركات 
النفطية بفضل املزايا املالية واالستقرار 
الوظيفي، حيث يعد القطاع النفطي 
من القطاعات اجلاذبة للعمالة الوطنية 
عن غيرها من الوزارات والهيئات في 
الدولة، ووفقا آلخر إحصائيات العمالة 
في النفط، فان عدد املوظفني سيبلغ 

٢٥ ألف موظف بحلول ٢٠٢٢.

عدم عدالة في رواتب القياديني

قد تكون من إحدى املشاكل التي تواجه 
الشركات النفطية هو عدم العدالة في رواتب 
القياديني في الشركات النفطية، وذلك على 
مستوى الرؤساء التنفيذين ونوابهم، فهل 
يعقل راتب الرئيس التنفيذي في شركتي 
نفط الكويت والبترول الوطنية يتساوى 
مع شركة البترول العاملية وناقالت النفط؟ 
مع اختــالف املهام واملســؤوليات امللقاة 
على عاتقهم، ولعل إعادة الهيكلة والدمج 

ستأخذ ذلك األمر باحلسبان.

التوفير في املناصب العليا فقط!

وفقا للرؤية احلالية املتمثلة في دمج 
الشــركات النفطيــة في ٤ كيانــات فقط 
عوضا عن ٨ فإن التوفير سيكون في قمة 

الهرم فقط، وذلك على مستوى الرؤساء 
التنفيذيني، بينما ســنرى زيــادة كبيرة 
على مســتوى نواب الرئيس التنفيذي/ 
نائب العضو املنتدب واملديرين ورؤساء 
الفرق واملوظفني، فقاعدة تقليص الوظائف 
ودمجها قد تكون صعبة املنال، السيما ان 
الوفر سيكون في رأس الهرم فقط وليس 
في قاعدته وهو السواد األكبر من املوظفني.

انحراف مرسوم الدمج وإعادة الهيكلة

قد تكون من املخــاوف الكبيرة التي 
يخشــى القياديون في القطــاع النفطي 
مــن الوقوع فيها وهو انحراف مرســوم 
قانون تأسيس مؤسسة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة، وذلك نتيجة التدخالت 
الكبيرة التي قــد حتدث من قبل أعضاء 
مجلس األمة وجلانه في ضرورة وجود 
رقابة (سابقة والحقة) على الكيان اجلديد 
وآلية خاصة في التعامل مع املناقصات 

وحــذف أي اســتثناءات حتصــل عليها 
الشركات النفطية دون غيرها من الوزارات 

والهيئات احلكومية.
إن تعدد اجلهات الرقابية التي تدقق 
علــى أعمال اجلهاز احلكومي تســهم في 
حتقيق أنظمة الضبط واحلوكمة. ولكن 
من جانب آخر، يترتب عليها تأخر الدورة 
املســتندية لتنفيــذ املشــاريع احليوية 
وإبرام عقــود اخلدمات، ولو طبقت مثل 
هذه املمارســات على القطاع النفطي في 
هيكله اجلديــد ألفقده مبتغاه من جعله 

مرنا وسريعا في تنفيذ استراتيجيته.
ومن هنا يظهر التســاؤل: هل تضمن 
مؤسسة البترول الكويتية ان يصدر قانون 
مرســوم إعادة هيكلة كمــا تخطط؟، أم 
ستكون هناك تدخالت وتعديالت تنسف 
مبدأ إعادة الهيكلة في ظل وجود مجلس 
أمــة يتوجــس خيفة من إطــالق العنان 
للحكومة في اتخاذ هذه اإلصالحات حتاشيا 
للدخول في مواجهة مع النقابات العمالية 

أو معارضة الرأي العام.

الرقابة السابقة والالحقة

وفقا لطبيعة عمل الشركات النفطية 
فإن رقابة ديوان احملاســبة عليها تكون 
الحقــة أي بعد تنفيــذ العقود واألعمال، 
ويستثنى من ذلك املبنى اإلداري ملؤسسة 
البترول الكويتية، حيث يخضع للرقابة 
السابقة، وفي حال تغير هذا النموذج من 
األعمال سيكون وضع الشركات النفطية 
صعبا جدا في تنفيذ بعض العقود واألعمال 
الضرورية الطارئة التي تفرضها طبيعة 
العمل في احلقول واملنشآت النفطية التي 
تتطلب في بعض األحيان شــراء باألمر 

املباشر وطلبات مستعجلة.

التكنولوجيا والعمل عن ُبعد

فرضت جائحــة «كورونا» متغيرات 
كبيــرة على آليــة العمل فــي القطاعات 
االقتصادية وأصبــح العمل عن بعد هو 
الســمة األبــرز حاليــا، ولكن فــي قطاع 
تشغيلي مثل القطاع النفطي يصعب معه 
التحول إلى هذا النمط باستثناء الوظائف 
اإلداريــة، وبالتالي فإن مبدأ التوفير في 
الوظائف قد يكون من املستحيل تنفيذه 
في القطاع النفطــي، ولكن هناك عقبات 
كبيرة تواجه القطاع النفطي مســتقبال 
وهو التوســع فــي اســتخدام الروبوت 
واآللة في املنشــآت النفطيــة وهو األمر 
الذي ســيخفض من كلفــة التوظيف في 
الشــركات نظير التوســع في استخدام 

الرقمنة والتكنولوجيا.

مخاوف من انحراف مرسوم قانون تأسيس «البترول» ليصبح عائقاً أمام أداء األعمال والوقوع في براثن «البيروقراطية»

حتديات جمة تواجه القطاع النفطي.. فهل تنجح إعادة الهيكلة في إصالح املسار؟

إعادة الهيكلة تستهدف القيادات فقط ولكن السواد األعظم في املوظفني.. ويستحيل تقليصهم أو تخفيضهمتكبيل شركات القطاع النفطي رقابيًا وتشريعيًا يعوق عملها وسرعتها في اتخاذ القرار وشراء املواد 

أحمد مغربي

ما إن كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن بدء دراسة دمج وإعادة 
هيكلة القطاع النفطي من قبل املستشار الفني العاملي وتشكيل 

فريق عمل ملشروع إعادة الهيكلة الشاملة، واحلديث لم ينقطع في 
الشركات والنقابات النفطية واخلبراء املهتمني بهموم صناعة النفط 

احمللية حول جدوى ومخاطر الهيكلة اجلديدة خصوصا مع كيان 
عمالق كالقطاع النفطي وبأصول ضخمة تتجاوز عتبة ٤٥ مليار دينار 

وهيكل وظيفي متضخم يتجاوز ٢٤ ألف موظف وحتديات اقتصادية 
حالية ومستقبلية يواجهها القطاع نتجت عن انخفاضات أسعار النفط 

وجائحة كورونا.

«نفط الكويت»: أحمد العيدان
نائبًا للرئيس التنفيذي

لـ«احلفر واملساندة الفنية»
أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط 
الكويت عماد سلطان تعميما يقضى بنقل 
أحمد جابر العيدان ليصبح نائبا للرئيس 
التنفيذي للحفر واملســاندة الفنية، على 
أن يتــم تعيني نائب للرئيــس التنفيذي 

لالستكشاف والغاز في وقت الحق.
وجاء في التعميم الذي حصلت «األنباء» 
على نســخة منه، أن القرار مت العمل به 
اعتبارا من يوم اخلميس املاضي املوافق 

أحمد العيدان١٤ يناير ٢٠٢١.

.. والشركة متدد أجل عروض
مرافق اإلنتاج اجلوراسي ٤ و٥

أحمد مغربي - محمود عيسى

علمت «األنباء» من مصادر نفطية 
الكويت  مسؤولة أن شــركة نفط 
قــررت متديد أجل تقدمي العروض 
املالية والفنية ملشروع مرافق اإلنتاج 
اجلوراســي ٤ و٥ إلى ٢٨ فبراير 
املقبل، وذلك إلعطاء املقاولني العاملني 
الكافية لدراسة  الفرصة  واحملليني 
البالغة كلفتهما نحو  املشــروعني 

مليار دوالر.
وقالت املصادر إن ١٢ شركة محلية 
ونحو ٥ شركات عاملية مشاركة في 
املناقصة، وتتوقع شركة نفط الكويت 

احلصول على أسعار مناسبة لتنفيذ 
العقد.

إلى ذلك، نسبت مجلة «ميد» الى 
مصادر مطلعة قولها انه مازال ينبغي 
على شركة نفط الكويت االستجابة 
لطلبات شركات املقاوالت للحصول 
على إيضاحات فنية بشأن مشاريع 
مرافق اإلنتاج اجلوراسية JPF-4 و

JPF-5، حيث تقدمت الشركات بهذه 
الطلبات في النصف األول من ديسمبر 
املاضي ومازالت تأمل في تلقي الرد.

وأبلغ أحد املصادر بشكل حصري 
مجلة ميد بقوله «إن الشركات تتلقى 
باقي التفاصيل على موقع «األنباء» اإللكترونيبالفعل ردودا على أسئلتها حتى اآلن».

www.alanba.com.kw
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بوخمسني:  «KIB» ميضي بخطوات ثابتة 
ليكون املصرف اإلسالمي الرقمي األول في الكويت

حصل بنك الكويت الدولي 
«KIB» مؤخــرا علــى جائزة 
«أفضــل بنــك إســالمي فــي 
الكويت» لعــام ٢٠٢٠، للعام 
السابع على التوالي، إلى جانب 
جائزة «البنك األكثر أمانا في 
الكويــت» للعام ٢٠٢٠، وذلك 
ضمن ســياق اجلوائــز التي 
متنحها هيئة التحرير في مجلة 
«وورلد فاينانس»، املختصة 
بالشــأن املالــي واملصرفــي، 
للمؤسسات والشركات املالية 
واالســتثمارية على مستوى 
الكويت ودول اخلليج العربي.

وجاء فــوز «KIB» بهاتني 
اجلائزتني بناء على تصويت 
قراء مجلة «وورلد فاينانس» 
النهائيــة للجنة  والنتيجــة 
التحكيــم التــي تكونــت من 
نخبــة من احملرريــن، حيث 
أجمعــت اللجنة على اختيار 
«KIB» استنادا إلى عدة معايير 
شــملت: ما يتمتع بــه البنك 
من جودة عالية في اخلدمات 
واملنتجات املصرفية اإلسالمية 
الشــريعة  مــع  املتوافقــة 
اإلسالمية، وااللتزام مبعايير 
احملاسبة اإلسالمية وتوجهه 
التمويــل  املســتقبلي نحــو 
اإلسالمي، إلى جانب التطور 
واالبتــكار الرقمــي والنمــو 
املستمر، والتزامه باحلوكمة 
واملســؤولية  والشــفافية، 

االجتماعية نحو املجتمع.
هــذا باإلضافــة إلــى قوة 
استراتيجية التحول الرقمي 
اجلديدة التي يتبناها البنك، 
وجناحــه في جعــل العمالء 
يفضلون استخدام اخلدمات 
واملنتجات الرقمية التي تتميز 
بالراحة واألمان، باإلضافة إلى 
اتباعــه أعلى معاييــر األمن 
واألمان فــي حماية اخلدمات 

املصرفية اإللكترونية.
وقال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
البنك، رائد جواد بوخمسني: 

صحة وســالمة كافة األفراد 
مــن موظفــني وعمــالء، ولم 
يكتف بذلك فحسب بل أطلق 
عــددا من اخلدمات املصرفية 
اجلديدة لألفــراد وعقد عددا 
مــن الصفقــات والصكــوك 
التي  الناجحة  االســتثمارية 
زادت من صالبة مركزه املالي 
وجودة أصوله وجعلته يحتل 
موقعا رياديا في عالم املصارف 
اإلسالمية على املستوى احمللي 

واإلقليمي.
كما أشاد بوخمسني أيضا 
مبركز أمن املعلومات التابع 
للبنك ومدى التزامه وجهوده 
بحمايــة وأمــن املعلومــات 
الشخصية للعمالء والبيانات 
املالية واملصرفية سواء كانت 
عبر اإلنترنت أو عبر القنوات 
املصرفية األخرى، موضحا أن 
«KIB» يعتمد أفضل املمارسات 
املهنيــة وأحــدث األســاليب 
التكنولوجية حلماية البيانات 
واألصول املصرفية، مؤكدا أن 
أمن البنيــة التحتية لتقنية 
املعلومــات يعتبر دائما على 
رأس أولوياتنا مما أهلنا للفور 

الضــروري اتخــاذ القرارات 
الســريعة الرامية إلى إطالق 
املزيد من املنتجات واخلدمات 
املصرفيــة عبر اإلنترنت مبا 
مينح العمالء جتربة مريحة 
وعالية الكفاءة. ومن هنا، قام 
البنك بابتكار خطة أمنية مرنة 
وفعالــة أثبتــت قدرته على 
إدارة املخاطــر والتخفيــف 
من حدتهــا مبــا يتوافق مع 
معيار نظم إدارة استمرارية 
األعمــال ISO ٢٧٠٠١. ولقــد 
اعتمدت هــذه اخلطة على ٣ 
ركائز رئيسية لتعزيز مرونة 
األمن الســيبراني في البنك، 
وشــملت: احلماية املستمرة 
لصحة وسالمة موظفي البنك 
والعمالء، تأمني حماية نظام 
العمل عــن بعد مما يســمح 
الدخول  للموظفني بتسجيل 
وإجنــاز أعمالهــم مبنتهــى 
الراحــة واألمــان وهــم فــي 
منازلهم، باإلضافة إلى ضمان 
حمايــة اخلدمــات املصرفية 
عبر اإلنترنــت من محاوالت 
الغش واالحتيال التي كثرت 

في اآلونة األخيرة».

بجائزة «البنك األكثر أمانا في 
الكويت» لهذا العام.

ومن جانبه، أفاد مســاعد 
مديــر عــام - رئيــس أمــن 
املعلومات في البنك، باســل 
 «KIB» السويدان بأن حصول
على جائزة «البنك األكثر أمانا 
في الكويت» للعام ٢٠٢٠ جاء 
بجدارة، حيث يعتبر البنك أن 
أمن املعلومات ال يعتبر جزءا 
التحول  مكمال الستراتيجية 
الرقمي اجلديدة التي يتبناها 
البنك، بل انه يعتبر عنصرا 
أساسيا من هذه االستراتيجية 
وجزءا ال يتجــزأ من الهيكل 
التنظيمي للمؤسسة. ومن هذا 
املنطلق، استثمر البنك بكثافة 
في تبني التقنية احلديثة في 
الكشف والوقاية للحفاظ على 

سرية املعلومات.
وتابع قائــال: «تزامنا مع 
تطــور أزمة ڤيروس كورونا 
على املستوى العاملي، وكجزء 
من رؤيــة (KIB) الهادفة إلى 
أن يكــون رائــدا فــي مجــال 
اخلدمــات املصرفية الرقمية 
علــى املدى البعيــد، كان من 

حصد جائزتني من مجلة «وورلد فاينانس» كأفضل بنك إسالمي واألكثر أماناً في البالد للعام ٢٠٢٠

باسل السويدانرائد جواد بوخمسني

هاتــني  حصــد  «يســعدنا 
اجلائزتني املشرفتني، مما يؤكد 
على أن «KIB» ميضي بخطوات 
ثابتة في تطبيق خطة التحول 
الرقمي االستراتيجية اجلديدة 
والتــي تهدف إلــى أن يكون 
املصــرف اإلســالمي الرقمي 
األول في الكويت، حيث جنح 
البنك في تطوير طريقة عمله 
وإعادة هيكلة شبكة فروعه، 
إلــى جانــب إحــرازه تقدمــا 
كبيــرا في ابتــكار املزيد من 
اخلدمات واحللول املصرفية 
اآلمنة واملتوافقة مع الشريعة 
اإلســالمية الغراء مما يفوق 

توقعات عمالئه».
بوخمســني:  وأضــاف 
لقــد جنــح KIB فــي أن ينال 
جائزة «أفضل بنك إســالمي 
فــي الكويت» بفضــل تقوية 
مكانته في الســوق املصرفي 
خــالل الفتــرة املاضية على 
الرغــم مــن أزمــة ڤيــروس 
كورونا التــي عطلت العالم، 
إال أنه حرص على االستمرار 
في خدمــة عمالئــه دون أي 
تقصير عن بعد حفاظا على 

..ويعني منال الربيعان نائب املدير العام إلدارة التدقيق الداخلي
الدولي  الكويت  أعلن بنك 
(KIB) عن انضمام منال عدنان 
الربيعان إلى فريق عمل البنك 
لتشغل منصب نائب مدير عام 

إدارة التدقيق الداخلي.
وقال البنك انه من املقرر 
أن تتولى الربيعان إدارة فريق 
التدقيق الداخلي املسؤول عن 
حتديد وقياس ومراقبة نظم 
الرقابــة الداخلية، إلى جانب 
تقدمي التوصيات واإلرشادات 
الالزمة لتصحيح أي خلل أو 
قصور في عمليات وإجراءات 
البنك، ما سيسهم في تطوير 
أعماله وحتسني عمليات إدارة 

املخاطر والرقابة واحلوكمة.
الربيعان متتلك  أن  يذكر 
مســيرة مهنية متميزة متتد 
ألكثــر من ١٢ عاما في احلقل 
املصرفي اإلســالمي، حيث 
كانت تشــغل منصب رئيس 
التدقيق الداخلي في مصرف 
الراجحي فرع الكويت، وقبلها 
عملت كمدقــق أول في بيت 
التمويل الكويتي، كما شغلت 
أيضا منصــب مدقق داخلي 
في بنــك بوبيــان. ولقد مت 
تكرميهــا من قبــل محافظ 

جانب تقدمي التوصيات الالزمة 
الرقابية. كما  البيئة  لتحسني 
أنها تعتبر من الشــخصيات 
الكويتية املرموقة حيث حققت 
نتائج متميزة على صعيد إدارة 
وتنظيم أعمال التدقيق الداخلي 
مع االلتزام مبعايير اجلودة».

وأضاف: لقد ســبق وأن 
اختارت الربيعان جتربة حتول 
«KIB» إلى مصرف إســالمي 
عنوانا ملناقشة رسالة املاجستير 
العام  التي حصلت عليها في 
٢٠١٣ من اجلامعة اخلليجية في 
البحرين، ومت نشر رسالتها 
هذه في املجلة الدولية لإلدارة 

تطويرهــم وتعزيــز أدائهم 
املهني».

يذكــر أن الربيعان أنهت 
العليا في  الدراســات  دبلوم 
التمويل اإلسالمي من جامعة 
الكويــت فــي ٢٠١٥ وكانت 
«التدقيق  رســالتها بعنوان 
الشــرعية  الداخلي والرقابة 
في املصارف اإلسالمية (تكامل 
واندمــاج)»، كما أنها حاصلة 
على درجة املاجستير في إدارة 
األعمال من اجلامعة اخلليجية 
في البحرين عام ٢٠١٣، وشهادة 
البكالوريوس في الرياضيات 
مــع تخصص مســاند في 
احملاســبة من جامعة الكويت 
عام ٢٠٠٥. هذا باإلضافة إلى 
أنها حاصلــة على العديد من 
الدورات التدريبية والشهادات 
املهنية املرموقة ومنها شهادة 
الداخلي من  التدقيق  ممارس 
إلى  الداخليني،  املدققني  معهد 
جانب حصولها على شهادة 
املعتمد  األخصائي اإلسالمي 
 (CISSA) في التدقيق الشرعي
مــن املجلس العــام للبنوك 
املالية اإلسالمية  واملؤسسات 

.(CIBAFI)

 ،(IJMIT) وتكنولوجيا املعلومات
بعنوان: تقييم أداء بنك الكويت 
الدولي «دراسة حتليلية آلثار 
النظام  حتول املصرف مــن 
التقليدي املتخصص إلى النظام 
الشامل»، ما يعني  اإلسالمي 
أنها تدرك جيدا سياسة العمل 
في «KIB» وأنها ستكون قادرة 
البنك  املشاركة في دفع  على 
لتحقيق املزيد من اإلجنازات 

في املستقبل القريب.
وأوضح البنك: «نحن في 
(KIB) نســعى دائما إلى دعم 
الشــباب الكويتــي الطموح 
البشــرية  وتطوير مواردنا 
من خالل استقطاب الكفاءات 
الوطنيــة املتخصصة والتي 
تتمتع بخبــرات متميزة في 
القطاع املصرفي، مما سيسهم 
في حتقيــق أهدافنا اجلديدة 
التي تتمثل في تكويت املناصب 
القيادية العليا وذلك متاشيا مع 
املركزي. كما  البنك  تعليمات 
أننا نركز بشــكل كبير على 
االستثمار بقدرات ومواهب 
مواردنا البشــرية من خالل 
البرامــج والدورات  تقــدمي 
التدريبية املكثفة التي تضمن 

حماد يونسمنال عدنان الربيعان

بنك الكويت املركزي مبنحها 
مسكوكة تذكارية خاصة تقديرا 
جلهودها في األبحاث األكادميية 
في مجــال التدقيق الداخلي. 
كما أنها تعتبــر أول كويتية 
القيادات  يتم اختيارها كأحد 
املؤثرة في قطاع  النســائية 
األعمال والتمويل اإلسالمي 
لعام ٢٠٢٠ من قبل مؤسسة 
كامبريدج لالستشارات املالية 
الدولية، وجاء تصنيفها باملرتبة 
٤٥ ضمــن قائمة ضمت ٣٠٠ 
شخصية نسائية قيادية في 
املجال على مســتوى  نفس 

عاملي.
املناسبة، قال بنك  وبهذه 
الكويــت الدولــي «KIB» في 
تصريــح صحافي لــه: «إن 
انضمــام الربيعان إلى فريق 
عمل (KIB) سوف يسهم في 
تعزيز وترســيخ مكانتنا بني 
غيرنــا من البنــوك احمللية، 
إلى جانــب حتقيق األهداف 
املدى إلدارة  بعيدة وقصيرة 
التدقيق الداخلي، وذلك بفضل 
ما تتمتع به من خبرة عريقة 
في إدارة العمليات التشغيلية 
املتعلقة بالرقابة واحلوكمة، إلى 

انطالق املؤمتر االفتراضي اخلليجي الثاني
لدعم منظومة االبتكار وريادة األعمال ٦ أبريل

«جي إف إتش» تستحوذ على «مجمع احلد» 
ألسواق اللولو هايبر ماركت في البحرين

أعلنت مجموعة جي إف إتش املالية - وهي 
مجموعة اســتثمارية كبرى مبنطقة الشرق 
األوسط - أنها قامت باالستحواذ على ٨٠٪ 
من مجمع احلد التجاري ألسواق اللولو الى 
جانب حصة الشــريك اإلستراتيجي. وقالت 
املجموعــة في بيان صحافي أمس إن املجمع 
املمتد على مساحة ٤٦ ألف متر مربع يقع في 
منطقة احلد السريعة النمو مبحافظة احملرق 
في البحرين، وهو مؤجر بالكامل مبوجب عقد 
طويل األجل ألســواق اللولو هايبر ماركت، 
التي تعتبر أكبر سلسلة لتجارة التجزئة في 
الشــرق األوسط وواحدة من أكبر السالسل 
فــي منطقة آســيا. واملجمع مشــغول حاليا 
بنسبة ١٠٠٪. وبهذه املناسبة، قال رئيس إدارة 
االستثمار مبجموعة جي إف إتش املالية حماد 
يونس: «يســر جي إف إتش اإلعالن عن هذا 

االستحواذ املهم، الذي ميتاز بوجود أسواق 
اللولو كمســتأجر رئيسي، حيث تعد أقوى 
سلســلة جتزئة في منطقة مجلس التعاون 
اخلليجي». وأضاف: «نعتقد أن هذا استثمار 
في قطاع حيوي مهم ال يتأثر مبتغيرات السوق 
ويوفر عائدا منتظما، حيث أثبتت املجمعات 
التجارية التي تضم أسواق بقالة كبيرة قدرتها 
على املقاومة، فيما تفضل العائالت البقاء في 
البيوت خالل تفشي الوباء»، ويتميز املجمع 
بزيادة عدد املترددين عليه من املقيمني مبنطقة 
احلــد. وباإلضافة إلى أســواق اللولو، يوفر 
مجمع احلد تشكيلة من املنافذ العاملة مبجال 
الصيرفة والتجزئة واملأكوالت واملشروبات، 
إضافــة إلى ذلك، يخــدم مجمع احلد كموقع 
رئيسي لعمليات توزيع أسواق اللولو هايبر 
ماركت ملنتجات املتجر املشتراة «أونالين».

ينطلق املؤمتر االفتراضي 
اخلليجي الثاني لدعم منظومة 
االبتكار واالبداع والتكنولوجيا 
وريــادة األعمال خالل الفترة 
من ٦ الى ٨ ابريل املقبل، حيث 
يعتبر أحد املبادرات اخلليجية 
التي تعمل على دعم التنويع 
االقتصــادي فــي املجتمعات 
اخلليجيــة ورفع املؤشــرات 
القياسية لدول مجلس التعاون 
مثل مؤشــر االبتــكار وريادة 
االعمال والعلوم والتكنولوجيا.

وقالــت رئيســة املؤمتــر 
واملؤسس لشركة ايكوسيستم 
لالستشارات اإلدارية د.هنادي 
املباركي ان املؤمتر االفتراضي 
اخلليجي الثاني يأتي استكماال 
للمؤمتر االفتراضي اخلليجي 
انعقــد فــي ٢٨  الــذي  االول 
اغســطس ٢٠٢٠ مبشــاركة 
خليجية واسعة، والذي حقق 
جناح كبير على كافة األصعدة 

واملستويات.
انه  املباركــي  وأوضحــت 
سيشــارك في تنظيم املؤمتر 
كل من شــيخة األخزمية من 
جامعــة الســلطان قابــوس، 
ورئيسة معهد املرأة للتنمية 
والســالم د.كوثــر اجلوعان، 
التدريــب  ورئيســة مكتــب 
للملكية الفكرية األمانة العامة 
ملجلس التعاون اخلليجي اميان 
البدر، باالضافة إلى مدير عام 
املعهد العربي للتخطيط د.بدر 
مال اهللا. كما يضم املؤمتر نخبا 
خليجية من وزراء وقياديني 

وخبراء وممارسني في مجاالت 
االبتكار والتكنولوجيا وريادة 
األعمــال، وكذلــك اصحــاب 
القرار واملؤسسات االكادميية 
والتمويلية والقطاع اخلاص 
وجمعيــات النفــع العام عبر 

املنصات التكنولوجية.
املشــاركني  ان  وأكــدت 
إلى بناء جســور  يطمحــون 
تعاون مشــترك بني األســرة 
اخلليجية عــن طريق تبادل 
الرؤى املستقبلية والتجارب 
الناجحة واخلبرات املتميزة.

وبينــت املباركي انه رغم 
الظــروف التي مير بها العالم 
مــن جــراء جائحــة كورونا 
ومــا ترتب عنها من خســائر 
اقتصاديــة واجتماعية إال ان 
املؤمتر يأتي لتسريع اخلدمات 
االفتراضيــة واالبتكارية من 
خالل املشاركة في املؤمترات 
واملنافسات واملسابقات على 
جميــع املســتويات احملليــة 

واالقليمية والعاملية.
وأوضحت أن املؤمتر يركز 
على ٦ محاور رئيسية مقسمة 

على النحو التالي:
أفضــل  االول:  احملــور 
التطبيقــات العملية ملنظومة 

ريادة األعمال.
الثاني:التطبيقات  احملور 

العملية ملنظومة االبتكار.
الثالث:أفضــل  احملــور 
التطبيقــات العملية ملنظومة 

الذكاء االصطناعي.
احملــور الرابع: اســتخدام 
املناهج االبتكارية في تدريس 

ريادة األعمال واإلبداع.
احملور اخلامــس: األدوات 
واالســتراتيجيات والبرامــج 
الفعالــة لالبتــكار واإلبــداع 

وريادة األعمال.
احملــور الســادس: تعزيز 
اخلدمات التقليدية واالفتراضية 
للمبــادرات وبرامــج االبتكار 

واإلبداع وريادة األعمال.

د.بدر مال اهللا

شيخة األخزميةاميان البدر

د. كوثر اجلوعان د.هنادي املباركي

«الوطني»: خطة بايدن التحفيزية .. تنقذ االقتصاد األميركي املتعثر
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن األســبوع 
املاضي شهد أحداثا اقتصادية 
بطيئة للغاية، حيث تراجعت 
مكاســب الدوالر على خلفية 
وتدابيــر  املخاطــر  جتنــب 
اإلنعــاش االقتصــادي بعــد 
أن تأثــرت األســواق املاليــة 
التــي  التيســيرية  بالنبــرة 
تبناهــا االحتياطي الفيدرالي 
فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
الــدوالر األميركــي  وكان 
قد بــدأ فــي اكتســاب بعض 
الزخم الصعودي بعد املوجة 
الزرقاء األخيرة التي اجتاحت 
الكونغرس األميركي والبيت 
األبيــض مــا عزز مــن فرص 
قيــام احلكومــة بضــخ حزم 
حتفيز مالــي إضافية. وبناء 
علــى ذلك، ارتفعــت توقعات 
الســندات  التضخم وعائدات 

طويلة األجل والدوالر.
الــدوالر  ارتفــاع  أن  إال 
بــدأ في التراجــع بعد صدور 

لتحفيز االقتصــاد بقيمة ١٫٩ 
تريليون دوالر، ووضعها في 
صدارة األولويات التشريعية 
بينما يســتعد لدخول املكتب 
البيضاوي يوم األربعاء. وإذا 
وافــق الكونغــرس على تلك 
احلزمة، فســوف تســهم في 

اإلغاثة والتي مت متريرها في 
بداية اجلائحة.

الدميوقراطيون  ويسيطر 
اآلن على مجلســي الشــيوخ 
الكونغــرس  والنــواب فــي 
األميركي بعد فــوز عضوين 
دميوقراطيــني فــي مجلــس 

الشيوخ في السباق االنتخابي 
بوالية جورجيــا. لذلك، أدى 
الزرقــاء  املوجــة  اجتيــاح 
للمجالس التشريعية إلى زيادة 
إمكانية إقرار مشروع القانون 

املالي الذي اقترحه بايدن.
الرئيس  وتتضمن خطــة 
بايــدن بقيمــة ١٫٩ تريليــون 
دوالر دفع شيكات جديدة بقيمة 
١٤٠٠ دوالر ملعظم األميركيني، 
باإلضافة إلى الشيكات بقيمة 
٦٠٠ دوالر التــي مت توزيعها 
مؤخرا على األميركيني أصحاب 
الدخول التي تقل عن ٧٥ ألف 
دوالر سنويا. ومن شأن تلك 
اخلطــوة أن تســهم فــي رفع 
القيمة اإلجمالية للمدفوعات 
املباشــرة األخيــرة إلى ٢٠٠٠ 

دوالر.
كما تتضمن اخلطة أيضا 
دوالر  مليــار   ٣٥٠ توفيــر 
حلكومات الواليات واحلكومات 
احمللية التي تعاني من ضائقة 
في امليزانية، وسيتم تخصيص 

٥٠ مليار دوالر في هيئة منح 
للشركات الصغيرة املتعثرة، 
وتوجيــه ٤٠٠ مليــار دوالر 
إضافيــة ملواجهــة تداعيــات 
اجلائحة، هــذا باإلضافة إلى 
١٣٠ مليار دوالر لتسريع إعادة 
فتح املــدارس في كافة أنحاء 

البالد.
عائد سندات اخلزانة

إلــى عائــدات  وبالنظــر 
ســندات اخلزانــة األميركية، 
فقد ارتفع عائدات الســندات 
ألجــل ١٠ ســنوات مبقدار ٢٨ 
نقطة أســاس قبل أن تشــهد 
العائدات عمليات تصحيحية 
دفعتها إلى التراجع، ويعتبر 
ذلك حتــركا ملحوظا خالل ٧ 
أيام فقط من التداول. وساهمت 
التوقعات التي أشارت إلى أن 
اإلدارة اجلديدة ستقوم بتمويل 
احتياجاتها عن طريق السندات 
طويلة األجل في دفع منحنى 
عائد الســندات طويلة األجل 

إلــى األعلى، في حني لم يطرأ 
أي تغيرات تذكر على املعدالت 
قصيرة األجل. وتســبب ذلك 
التحرك في تزايد حدة انحدار 
منحنى العائدات ألجل السندات 
ما بني ٢ و١٠ ســنوات مبقدار 
١٠١ نقطة، فيمــا يعتبر أعلى 
فــارق منــذ مايــو ٢٠١٧. هذا، 
ولــم يكــن النحــدار منحنى 
العائد آثار تذكر على الدوالر 
ألن ارتفاع عائدات الســندات 
ألجل ١٠ سنوات لم يكن ناجتا 
عن تغير توقعات سياســات 
االحتياطــي الفيدرالــي. مــن 
جهــة أخرى، ارتفعت عائدات 
الســندات ألجل عامني مبقدار 
نقطتي أســاس فقط. ويسهم 
هذا االنحدار الشــديد ملنحنى 
العائدات في احلد من جاذبية 
الدوالر األميركي. وفي حالة ما 
إذا بدأ اجتــاه املنحنى بأكمله 
في التحول، تعتبر تلك إشارة 
أوضــح علــى قــوة الــدوالر 

األميركي.

تقدمي دعــم هائــل لالقتصاد 
األميركــي املتعثــر باإلضافة 
إلى احلزمة املالية بقيمة ٩٠٠ 
مليار دوالر التــي مت االتفاق 
عليها خالل الشهر املاضي من 
قبل املشــرعني األميركيني و٣ 
تريليونات دوالر لدعم جهود 

بقيمة ١٫٩ تريليون دوالر  .. وتتضمن دفع شيكات بقيمة ١٤٠٠ دوالر ملعظم األميركيني.. وتوفير ٣٥٠ ملياراً للحكومات احمللية

تصريحــات رئيــس مجلس 
االحتياطي الفيدرالي وإعالنه 
أن «االقتصاد األميركي ال يزال 
بعيــدا عــن أهــداف التضخم 
والتوظيف، ومــن املبكر جدا 
الفيدرالي  ملجلس االحتياطي 
مناقشة تغيير معدل مشترياته 

الشهرية من السندات».
وأضاف: «لــم يأت الوقت 
املناســب بعــد للحديــث عن 
اخلروج من السياسة النقدية 
فائقة التيسير، أعتقد أن أحد 
الدروس املستفادة من األزمة 
املالية العاملية هو احلرص على 
عدم التخلي مبكرا عن تقدمي 
الدعم لالقتصاد». ودفعت نبرة 
االحتياطي الفيدرالي بالدوالر 
إلى االنخفاض وأعطى إشارة 
غير مباشــرة للمشاركني في 
السوق أال يستبقوا األحداث.

حتفيز االقتصاد

وكشــف الرئيس املنتخب 
جو بايدن عن خطته اجلديدة 
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«التجاري» يعلن الفائزين في سحبي
«النجمة» األسبوعي وحملة «أكثر من راتب»

أداء قوي ملبيعات «بورشه» في ٢٠٢٠
مع توقعات بعام جديد أكثر ازدهارًا

أجــرى البنــك التجاري 
سحوباته على حساب النجمة 
وحملة «أكثر من راتب»، وقد 
مت إجراء السحب يوم أمس 
في مبنى البنك الرئيســي، 
بحضور ممثل وزارة التجارة 
البصمان،  والصناعة أحمد 
مــع االلتزام باالشــتراطات 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي.
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز إســراء 
صادق معرفي بجائزة نقدية 
بقيمــة ٥ آالف دينــار فــي 
السحب األسبوعي حلساب 
أما جائزة ســحب  النجمة، 
حملة «أكثر من راتب» والتي 
تعادل راتبــا وتصل لغاية 
١٠٠٠ دينار فكانت من نصيب 
عبدالرحمــن عبداحملســن 
البنك  البابطــني. وأوضــح 
أن حملة «أكثــر من راتب» 
موجهــة للعمالء الكويتيني 
الذيــن يقومــون بتحويــل 
 ٥٠٠ البالغــة  رواتبهــم 
دينــار أو أكثر علــى البنك 
وبصفة خاصة العاملني في 
القطاعني احلكومي والنفطي 
لـــــدى  املدرجة  والشركات 
البنك، واالستفـــادة من مزايا 

سلمت بورشــه ٢٧٢١٦٢ 
ســيارة جديدة للعمالء في 
جميع أنحاء العالم في العام 
٢٠٢٠، متفوقــة علــى الرقم 
القياســي املسجل في العام 
٢٠١٩ بـــ ٣٪ على الرغم من 
الظروف االســتثنائية التي 
شهدها العالم. وباعت شركة 
تصنيع السيارات الرياضية 
األملانية في منطقة الشــرق 
األوســط وأفريقيــا ٦٢٠٢ 
ســيارة جديــدة، وشــهدت 
أعمالهــا أداء مشــجعا بعد 
فترة اإلغالق، حيث حققت 
أفضل النتائج للنصف الثاني 
من العام على مدار السنوات 

اخلمس املاضية.
د.مانفريــد  وصــرح 
بروينل، الرئيس التنفيذي 
لبورشــه الشــرق األوسط 
وأفريقيا، بــأن العام ٢٠٢٠ 
وضع الكثير مــن العقبات 
أمامنا ولكننا حققنا مزيدا من 
النتائج اإليجابية، وأوضح 
معلقا: «جنحنا في حتويل 
العديد من التحديات في العام 
املاضي إلــى فرص محققني 
العديد من اإلجنازات املهمة 
والتي تضمنت أعلى نسبة 
لطلبات الشراء خالل النصف 
الثاني على مدار ٦ ســنوات 
وأكبر إجمالي لطلبات الشراء 

منذ عام ٢٠١٥.
وأضاف: على الرغم من 
الظروف االستثنائية، بدأنا 
عملية طرح سيارة تايكان، 

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزيــن فــي الســحوبات 
اليومية على حساب يومي، 
وقــد فــاز كل واحــد منهــم 
بجائــزة ٥٠٠٠ دينار، وكان 
احلظ في هذه الســحوبات 

من نصيب:
محمــد عبــداهللا علــي، 
صالح راضي ملبس، جنان 
علي بشاشي، نبيل يوسف 
العبداهللا، عماد عبدالرزاق 
الفهد. وباإلضافة للســحب 
اليومي، يوفر البنك سحب 
ربع سنوي حلساب «يومي» 

نقديــة قدرهــا ١٪ من قيمة 
املديونية احملولة.

يذكر أن جوائز «حساب 
النجمة» مميزة بحجم مبالغ 
اجلوائــز املقدمة، باإلضافة 
إلــى تنوعها طوال الســنة، 
والتــي تتضمن ســحوبات 
أسبوعية بقيمة ٥٠٠٠ دينار، 
وشهريــــــة بقيمــة ٢٠٠٠٠ 
دينـــــــار، باإلضافــة الــى 
جائزة نصف سنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحســاب مصرفي 
في العالم بقيمة ١٫٥ مليون 

دينار.
وعــن آلية فتح حســاب 
النجمــة والتأهــل لدخــول 

باعت الشركة ٩٢٨٦٠ سيارة 
من السيارة الرياضية ذات 
البابني. وباعت ٢١٧٨٤ سيارة 
من طراز ٧١٨، بزيادة قدرها 
٦٪ مقارنة مببيعات السيارة 
املســجلة في العام السابق. 
كما مت تسليم ٣٤٣٢٨ سيارة 
جديدة للعمالء من ســيارة 

بورشه ٩١١ الرائدة.
الشــرق  وفــي منطقــة 
األوســط وأفريقيــا، جاءت 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
وجنــوب أفريقيــا واململكة 
العربية السعودية والكويت 
في مقدمة األسواق من حيث 
حجم املبيعات. وحققت كل 
من اململكة العربية السعودية 
وقطــر أعلى معدل ملبيعات 
التجزئة على مدار السنوات 
اخلمس املاضية، فيما حققت 
الكويت وأبوظبي أعلى نسبة 
لطلبات الشراء على مدار ٥ 

سنوات.
وقال بروينل إن منحنى 
التعلم في العام ٢٠٢٠ عمل 
على تسريع تطوير التقنيات 
التي تعزز جتربة  اجلديدة 
دعــم  وأســلوب  العمــالء 
املكتــب اإلقليمــي لشــبكة 
الــوكالء، وأوضــح قائــال: 
كرسنا أنفســنا خالل العام 
٢٠٢٠ لتطويــر العديــد من 
االبتكارات اجلديدة، والتي 
تضمنت طريقة التفاعل مع 
العمالء وتقدمي االستشارات 
لهم عبر اإلنترنت. أصبحت 

الســحوبات، فمن املعروف 
أنه ميكن فتح احلساب فقط 
بإيداع ١٠٠ دينار ويجب أن 
يكون في احلســاب مبلغ ال 
يقل عــن ٥٠٠ دينار كويتي 
للتأهــل ودخــول جميــع 
السحوبات على كل اجلوائز 
التــي يقدمهــا احلســاب، 
فكلمــا زاد رصيــد العميــل 
زادت فرصــة الفوز، فضال 
عــن املزايا اإلضافيــة التي 
يوفرها احلساب، إذ يحصل 
العميل على بطاقة ســحب 
آلــي ويســتطيع احلصول 
علــى بطاقة ائتمان بضمان 
احلســاب وكذلك احلصول 
على كل اخلدمات املصرفية 

من البنك التجاري.

هذه اإلجراءات اجلديدة متثل 
جزءا من مســتقبل بورشه 
الشرق األوسط، حيث ميكن 
للعمالء التواصل مع خبراء 
بورشه بكل راحة وسهولة 
من بيوتهم من أجل التعرف 
على خصائص وجتهيزات 

الطراز الذي يختارونه.
أمــا داخل املكاتــب، فقد 
انتهينا بنجاح من إنشاء أول 
وحدات تدريبية خاصة بنا 
عبر اإلنترنت، إلى جانب عقد 
مؤمتر املبيعات والتسويق 
البث املباشر  اإلقليمي عبر 
مع توفير املزايا التفاعلية. 
كما أطلقنا برامج ســريعة 
ومبتكــرة، مثــل مبــادرة 
FastStart، وكنا على تواصل 
وثيق مع جميع الوكالء من 
أجل تقدمي أعلى مستوى من 

الدعم لهم.
ومتتلك بورشــه الشرق 
األوســط وأفريقيــا جدول 
أعمال حافل بالنشاط خالل 
هــذا العــام، فإلــى جانــب 
طرح العديد من الســيارات 
اجلديــدة،  والطــــــرازات 
التوســع  هنــاك عمليــات 
الــوكالء فــي  فــي شــبكة 
األســواق الرئيسية، والتي 
تتضمــن افتتــاح مركــــــز 
بورشه اجلديد في الشويخ 
(الكويت)، ومركز بورشــه 
املتطور في الرياض، وأول 
استوديو لتصاميم بورشه 

في الهند.

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

والربع سنوية.

شركة تصنيع السيارات الرياضية حتقق نتائج مشجعة بعد فترة اإلغالق

هذه احلملة واحلصول على 
هديــة نقدية فوريــة تبلغ 
قيمتها مــن ٢٥٠ دينارا إلى 
٥٠٠ دينــار أو قــرض مــن 
دون فائدة بقيمة ٥ أضعاف 
الراتب وبحد أقصى ١٠٠٠٠ 
دينار، وسيكون هناك سحب 
أسبوعي للعمالء الكويتيني 
ممــن  واجلــدد  احلاليــني 
يقومــون بتحويل رواتبهم 
على البنك لربح مبلغ يعادل 
راتبا واحدا من الرواتب التي 
يتقاضونها شهريا. كما ميكن 
للعمالء الكويتيني املتقاعدين 
باإلضافة الى املقيمني الذين 
يقومون بتحويل مديونيتهم 
البالغة ١٠٠٠٠ دينار وما فوق 
الى البنك احلصول على هدية 

أول سيارة رياضية كهربائية 
بالكامل من بورشه، من خالل 
فعاليات طــرح مبتكرة في 
العديد من األسواق. وسنعمل 
مجموعــة  تعزيــز  علــى 
الســيارات الكهربائيــة في 
املنطقــة، إلــى جانب طرح 
ســيارة باناميــرا اجلديدة، 
وأحدث طراز من سيارة ٩١١ 
توربو، باإلضافة إلى طرازات 
جديدة من مجموعة طرازات 

.٧١٨
يذكر أن إجمالي سيارات 
تايكان التي مت بيعها عامليا 
بلغ ٢٠٠١٥ في العام ٢٠٢٠، 
وذلــك رغم توقــف اإلنتاج 
ملدة ٦ أسابيع عند بدء إنتاج 
السيارة اجلديدة. وواصلت 
ســيارة كاين جناحها على 
مستوى العالم، حيث حققت 
أعلى نســبة مبيعــات، فقد 

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

هواوي Mate 40 Pro ميزات مستقبلية 
ومبتكرة ترتقي بتجربة املستخدم

مــع عمليــات اإلطــالق 
األخيــرة لهواتــف اجليــل 
اخلامــس 5G مــن عالمــات 
جتاريــة مختلفــة، يحصل 
املســتخدمون علــى املزيد 
من اخليارات عندما يتعلق 
األمر باختيار الهاتف الذكي. 
اليوم يعبئون  فاملصنعون 
الهواتف بتصميمات جديدة 
وحتســينات فــي األجهزة 
جميــع  حتديــث  وحتــى 
البرامج، في محاولة لتزويد 
املستخدمني مبيزات وجتارب 
جديدة. ومع ذلــك، ال يزال 
هاتف Mate 40 Pro موجودا، 
وبفضل ميزاته املستقبلية 
سهلة االســتخدام، والتآزر 
القوي بني األجهزة والبرامج 
في النظــام البيئي املتصل 
بشركة هواوي، فإنه ال يزال 
الصــدارة للهواتف  يحتــل 
الرائــدة من اجليل اخلامس 

.5G
يأتــي الهاتــف بتصميم 
Space Ring الشــهير الــذي 
يجعلــه متميــزا عــن بقية 
الهواتــف الذكيــة. ال تخدم 
حلقة الفضاء اجلديدة هذه 
غرضــا وظيفيــا يتمثل في 
وضع وحدة الكاميرا فحسب، 
بــل إنهــا تكمــل اللمســات 
 Mate النهائية اللونية لهاتف
Pro 40 الــذي يغير مظهره 
علــى اإلضاءة احمليطة. كما 
 OLED أنــه يتميز بشاشــة
 HUAWEI Horizon Display
ضخمة بحجم 6.76 بوصات 
مع منحنــى 88 درجة فريد 

في الوقت الفعلي، ولقطات 
ثابتة لتحقيق االســتقرار، 
اللقطــات، ووضع  وتتبــع 
القصــة واملزيــد. إضافــة، 
يحصل املســتخدمون على 
كاميرا سيلفي فائقة الرؤية 
بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا 
استشــعار العمــق ثالثيــة 
األبعــاد التي تلتقــط بدقة 
4K. يدعم هذا اإلعداد أيضا 
تسجيل فيديوهات سيلفي 
بطيئة احلركــة والتي يتم 
التقاطها بسرعة 240 إطارا 
فــــي الثانيــة بدقــة 1080 

بكسل.
 Mate وال يقتصر هاتف
Pro 40 على بطارية كبيرة 
بسعة 4400 مللي أمبير في 
الساعة فحسب، ولكنه يأتي 
أيضا بشــاحن سلكي فائق 
HUA- - السرعة من هواوي

WEI SuperCharge بقدرة 66 
واط أو شاحن السلكي فائق 
 HUAWEI Wireless - السرعة

SuperCharge بقدرة 50 واط. 
أفضل جزء؟ الشاحن متوفر 

في العلبة نفسها!
ومــع ذلــك، ال يقتصــر 
األمــر علــى األجهــزة التي 
 Mate 40 Pro جتعــل هاتف
ملكا حقيقيا لهواتف اجليل 
اخلامس. يأتي مزودا بواجهة 
املســتخدم EMUI 11، والتي 
توفر مجموعة واســعة من 
امليزات املبتكرة التي تغير 
جتـــــربة الهاتــــف الذكــي 
متامــا. على ســبيل املثال، 
ال يتعني على املســتخدمني 
ملــس الهاتــف للتحكم فيه، 
وببساطة يلوحون بأيديهم 
للتمرير والرد على املكاملات، 
 AI كل ذلــك بفضل ميــزات
قامــت   .Gesture Control
Al- هواوي أيضــا بترقية

ways-On-Display التقليدية 
Eyes-On-Dis- إلى شاشة
play اجلديــدة، والتــي يتم 
تشغيلها فقط عندما ينظر 
املســتخدم إلى هاتفه، وهذا 
يــؤدي بالتالي إلــى توفير 
البطاريــة. باإلضافة  عمــر 
إلى ذلك، تتيــح هذه امليزة 
أيضا للمســتخدمني تقليل 
حجم املكاملات الواردة مبجرد 
النظر إلى الهاتف عندما يرن 
الهاتف. يوفر EMUI 11 أيضا 
مجموعة واسعة من ميزات 
اخلصوصيــة واألمان التي 
تضمن أقصى حماية لبيانات 
املستخدم املهمة من السرقة 
أو حتى أثناء التصفح عبر 

اإلنترنت.

من حيــث التصميم وغامر 
من حيث التجربة البصرية.
 Mate 40 ويأتي هاتــف
Pro مزودا بكاميرا سينمائية 
فائقة الرؤية وفائقة الدقة - 
 ،Ultra Vision Cine Camera
والتي تتكون من كاميرا فائقة 
 Super Sensing - االتســاع
Wide بدقة 50 ميجابكســل 
وكاميــرا ســينمائية فائقة 
 Ultra Wide  - االتســاع 
Cine بدقة 20 ميجابكســل 
وكاميرا بيرسكوب للتقريب 
- Telephoto Camera بدقة 
12 ميجابكسل والتي تدعم 
التقريــب البصــري مبعدل 
5 أضعــاف وتقريب هجني 
10 مــرات وتقريــب رقمــي 
حتى 50x ومستشعر ليزر 
للتركيز التلقائي الســريع. 
يحصل املستخدمون أيضا 
على ميزات تصوير ڤيديو 
مبتكرة مثــل مقاطع ڤيديو 
 HDR بدقــة عالية الوضوح

مانفريد بروينل

«أجيليتي» تستعد لتنفيذ أول مستودع رأسي 
متعدد الطوابق بالكويت

«الدراسات املصرفية» يوّقع عقد تقدمي
خدمة االختبارات مع «هيئة الصناعة»

أعلنت شــركة أجيليتي 
أنها وبالتعاون مع شركات 
عاملية متخصصة تســتعد 
لتنفيــذ مشــروع إنشــاء 
مســتودع  أول  وتطويــر 
رأسي متعدد الطوابق خلدمة 
قطاع السيارات في املنطقة 
التخزينية في ميناء عبداهللا.

وقالت الشركة في بيان 
صحافي إن نظام التخزين 
الرأســي متعــدد الطوابــق 
خلدمــات  بديــال  يعتبــر 
التقليديــة فــي  التخزيــن 
الســاحات املفتوحة، حيث 
يعزز من استخدام املساحات 
بأفضل صورة ممكنة األمر 
الــذي ســيزيد من الســعة 
دون احلاجة إلى اســتخدام 
مساحات سطحية إضافية، 
وســيقوم هــذا النظام عند 
تشــغيله بخفــض تكلفــة 
العمــالء  التخزيــن علــى 
والدولــة وهو األمــر الذي 
علــى  بالفائــدة  ســيعود 

املستهلك.
وتأتي هذه اخلطوة ضمن 
مساعي «أجيليتي» املستمرة 
لتطوير منشــآتها وتعزيز 
خدماتها باحللول والتقنيات 
احلديثة وبكل ما يعود بالنفع 
على املستثمرين والعمالء، 

أعلن املديــر العام ملعهد 
الدراسات املصرفية د.يعقوب 
الرفاعــي عــن توقيــع عقد 
لتقدمي خدمة االختبارات بني 
الدراســات املصرفية  معهد 
وبني الهيئة العامة للصناعة، 
حيث يأتي ذلك ضمن العديد 
مــن االتفاقيات والتحالفات 
التــي يعقدهــا املعهــد مــع 
املؤسسات والهيئات لتقدمي 
خدماته والعمل على تلبية 
احتياجات عمالئه املختلفة.
وأعرب الرفاعي في بيان 
صحافي عن ســعادته بهذا 
التعاون، مشيرا إلى أن هذه 
االتفاقيــة متثــل احدى أهم 
اخلدمات املتميزة التي يقدمها 
الدراســات املصرفية  معهد 
خدمــة  وهــي  لعمالئــه، 
تقــدمي االختبارات املميكنة 
باستخدام احلاسب اآللي في 

وأهدافها. فدعم الصناعات 
الوطنية واملشاريع الصغيرة 
تنويــع  فــي  واملســاهمة 
االقتصــاد وخلــق فــرص 
وظيفية للمواهب الوطنية 
تأتي في مقدمة أولوياتنا».
الكنــدري:  وأضــاف 
«إن توفيــر بنــى حتتيــة 
لوجســتية مدعمة بأحدث 
العاملية  النظم والتقنيــات 
يعــزز من إمكانــات الدولة 
اللوجستية ومن استعدادها 
وجاهزيتها ملواجهة األزمات، 
وهــذا بالفعــل مــا أثبتتــه 
جائحة كوفيد-١٩. فقد كانت 
أجيليتــي على قدر عال من 
اجلاهزية لتسهم بشكل فاعل 
مع الدولة في مواجهة هذه 
األزمة من خالل توفير أحدث 
املستودعات حلفظ املخزون 
االستراتيجي واملواد الدوائية 
وغيرهــا مــن االحتياجات 
األساسية لكل أفراد املجتمع، 
واملشاركة في وضع خطط 
الدولة املستقبلية للمخزون 

اإلستراتيجي».
أن  بالذكــر  جديــر 
«أجيليتي» توفر مجموعة 
من املجمعات اللوجســتية 
من أبرز املنشآت التخزينية 
واللوجســتية واحلرفيــة 

والعالقــات العامــة، ونظم 
املعلومــات، والهندســـــة، 
املجــاالت  مــن  وغيرهــا 
التخصصيــة األخــــــرى، 
اختبــار  إلــى  باإلضافــة 
الســمات الشخصية، حيث 
تســعى العديد من اجلهات 
واملؤسسات، للحصول على 
هذه اخلدمة لتعيني موظفني 
جــدد، أو لتقييــم املوظفني 
احلاليني باستخدام طريقة 
مهنيــة علميــة واحترافية 

سليمة.
ان  الرفاعــي  وأضــاف 
بتقــدمي  مســتمر  املعهــد 
خدماتــه املعتــادة لعمالئه 
وفقــا الحتياجاتهــم ووفقا 
للمتطلبات احلديثة في مجال 
التدريب والبحث والتقييم 
وقيـــاس القدرات، ومتاشيا 
مع الظــروف الصحية التي 

فــي الكويت، بنــى حتتية 
عصرية من خالل ١٣ موقعا 
منتشرة انتشارا استراتيجيا 
بالقرب من املطارات واملوانئ 
ومناطق التخليص اجلمركي، 
وتســتفيد منها الشــركات 
أو املتوســطة أو  الكبــرى 
الصغيــرة على حد ســواء 
وبحسب متطلبات األعمال 
اخلاصة بكل منها. وتتميز 
مجمعــات أجيليتــي ببنى 
حتتية مجهزة جتهيزا كامال 
مبا في ذلك شبكات الطرق 
واملياه والكهرباء واألنظمة 
احلديثــة ملكافحة احلرائق 

وأنظمة املراقبة.
كمــا أطلقــت أجيليتــي 
اللوجســتية  للمجمعــات 
املرحلــة األولى مــن نظام 
للحلــول   PRO-LEASE
واملخصصــة  الرقميــة 
أصبــح  للعمــالء، حيــث 
بإمكانهــم - ومــن خــالل 
هــذا النظام - التواصل مع 
أجيليتي رقميا واالستفادة 
من احللول الرقمية املتكاملة 
التــي يوفرهــا النظام دون 
احلاجة إلى حضورهم ملقر 
الشركة مثل تقدمي ومتابعة 
اخلدمات التشغيلية وغيرها 

من املعامالت.
وفي هذا الصدد، أوضح 
الكندري: «لقد اســتخدمنا 
كل إمكاناتنا االستراتيجية 
للمحافظة على استمرارية 
عملياتنا وعمليات عمالئنا 
خــالل الوقت احلــرج الذي 
مررنا به جميعا. لقد عملنا 
يدا بيد معهم وقدمنا أحدث 
األنظمة لضمان تقدمي خدمات 
فعالــة ذات مســتوى راق، 
بينمــا نحافظ على التباعد 
االجتماعي، وكان وال يزال في 
مقدمة اهتماماتنا ضمان أمن 
وأمان عمالئنا وموظفينا».

طرأت على الكويت والعالم 
أجمع بسبب جائحة كورونا 
(كوفيــد ١٩)، حيــــــث مت 
العمـــــــل  آليــة  تطويــر 
فــــي تقدمي هــذه اخلدمات 
وتوفيرها للعمالء عن بعد 
من خالل شــبكة اإلنترنت، 
إلكترونيــا داخــل  وكذلــك 
التدريبيــة بنــاء  القاعــات 
على طلب اجلهة مع تطبيق 
االشتراطات الصحية الالزمة 
لضمــان ســالمة املمتحنني 

واملشاركني في البرامج.
واختتم الرفاعي حديثه 
موضحا أن املعهد سيتعاون 
مع الهيئة العامة للصناعة، 
خدمــة  بتقــدمي  ويقــوم 
للمتقدمــني  االختبــارات 
للتوظيف، وذلك بعد إعالن 
الهيئة عن الوظائف الشاغرة 

لديها.

سيخفض تكلفة التخزين على العمالء والدولة.. ويعود بالفائدة على املستهلك

حيث سيعزز املبنى اجلديد 
في مينــاء عبــداهللا بأرقى 
للبنــاء  العامليــة  املعاييــر 
وأحدث النظم الرقمية لألمن 
القيمة  واملراقبة وخدمــات 

املضافة األخرى.
وبهــذه املناســبة، قــال 
الرئيس التنفيذي ألجيليتي 
اللوجســتية  للمجمعــات 
بالكويــت واخلليــج نــادر 
الكنــدري: «بينمــا  ســكني 
نعمــل على بنــاء وتطوير 
اللوجســتية  مجمعاتنــا 
وفق أرقى املعايير العاملية 
وأحدثها، نضع دائما نصب 
أعيننا رؤية الكويت ٢٠٣٥ 

العديد من املجــاالت، منها: 
اللغة اإلجنليزية، والعديد من 
التخصصية مثل:  املجاالت 
إدارة األعمــال، والتمويــل، 
واحملاســبة، واالقتصــاد، 
واإلعــالم  والتســويق 

نادر سكني الكندري

د.يعقوب الرفاعي
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ترامب يغادر بأدنى نسبة تأييد وبايدن يقطع مع إرثه منذ اللحظة األولى
عواصم ـ وكاالت: يستعد 
الرئيس األميركي املنتخب جو 
بايدن للقطيعة بشــكل شبه 
كامل مع عهد ســلفه املنتهية 
واليته دونالد ترامب منذ اليوم 
االول لتسلمه منصبه بعد غد، 
فــي وقت تشــدد االجــراءات 
االمنية وحشد عناصر الشرطة 
في كل انحاء الواليات املتحدة 
اســتعدادا ملراسم التنصيب، 
تزامنا مع االستعدادات لبدء 

محاكمة ترامب.
وســيعمل بايــدن علــى 
التخلــي مــن معظم قــرارات 
ترامــب مــن خــالل سلســلة 
من األوامــر التنفيذية املعدة 
ســلفا لتوقيعها فور تسلمه 
املنصب، ومنها أوامر تنفيذية 
تتعلــق بالتصــدي جلائحة 
كوفيد-١٩ وتدهور االقتصاد 
األميركــي، الــى جانــب رفع 
احلظــر الذي فرضــه ترامب 
على سفر مواطني العديد من 
البلدان معظمها ذات الغالبية 
املســلمة، وفق ما أعلن رون 
كلني أحــد كبار مستشــاري 
بايــدن، موضحــا أن بايــدن 
سيتوج يوم التنصيب احلافل 
باستخدام ســلطاته اجلديدة 
بسرعة «إلعادة مكانة أميركا 

في العالم».
الذي سيتولى  وقال كلني 
منصب كبيــر موظفي البيت 
األبيض إن «الرئيس املنتخب 
بايدن سيتحرك ليس فقط من 
أجل إصالح األضــرار األكثر 
خطــورة التــي تســببت بها 
حكومة ترامب، لكن أيضا من 
أجــل فتح املجال أمــام البالد 
للتقــدم»، مشــيرا إلــى نيــة 
الرئيس اجلديــد إعادة بالده 

إلى اتفاق باريس للمناخ.
وأضــاف كلــني أن بايدن 
سيكشــف عن نحو «١٢» أمرا 
تنفيذيــا وال تتطلب العرض 
علــى الكونغــرس الــذي قد 
يكــون عليه تكريس نفســه 
إلجراءات عــزل ترامب. غير 
أن بايــدن سيكشــف النقاب 
عن اقتراح يتعلــق بالهجرة 

جديد لـ «سي إن إن»، قال ٥٤٪ 
ان ترامــب يجب ان يزاح عن 
منصبه قبل موعد التنصيب 
بعــد غد لدوره فــي هجوم ٦ 

اجلاري على الكونغرس. 
وانخفضت نســبة تأييد 
تعامل ترامب خالل رئاسته 
من ٤٢٪ الى ٣٤٪، وحتى بني 
اعضاء حزبه خســر ترامب 
١٤ نقطة منذ اكتوبر املاضي، 
لكنه مازال يحظى بتأييد ٨٠٪ 
منهم. لكن االستطالع اظهر 
انقساما حزبيا حادا، حيث أيد 
تقريبا جميع الدميوقراطيني 
أو ما نسبته ٩٣٪ ازاحته من 
املنصب قبل موعد التنصيب 
بعد غــد، فيما قال ١٠٪ فقط 
من اجلمهوريني انهم يؤيدون 

ذلك.
تزامنا، بدأ العمل بإجراءات 
أمنيــة هائلــة في واشــنطن 
وكذلك في عواصم عدة واليات 

حتــى اآلن أي دليــل على أن 
أنصــار ترامب الذين قاطعوا 
جلسة الكونغرس للتصديق 
علــى نتائــج االنتخابات، قد 
خططوا الحتجاز مســؤولني 

منتخبني وقتلهم.
اســتماع  جلســة  وفــي 
فــي محكمــة أريزونا بشــأن 
اعتقال أحد مثيري الشــغب 
جاكوب تشانسلي الذي يؤمن 
بنظرية املؤامــرة ومن أتباع 
اليمينيــة املتطرفة  احلركــة 
«كيو-آنون»، تراجع املدعون 
الفيدراليون عن اتهامات سابقة 
بــأن أنصــار ترامــب كانــوا 
يخططون «الحتجاز مسؤولني 

منتخبني وقتلهم».
وإلى جانب االستعدادات 
االمنيــة، تســتعد واشــنطن 
فعليا حملاكمــة ترامب بتهمة 
العنــف  علــى  التحريــض 
والتسبب في مقتل مواطنني 

خشــية من أعمــال عنف من 
جانب مؤيدي دونالد ترامب 
يــوم التنصيــب. وحتولــت 
العاصمة إلــى منطقة أمنية. 
وقد نشرت حواجز إسمنتية 
وأسالكا شــائكة في املنطقة 
احمليطة مبقر الكونغرس الذي 
تعرض فــي ٦ يناير لعملية 
اقتحــام نفذهــا مناصــرون 

لترامب.
وأوقف في واشنطن رجل 
مسلح ومدجج بالذخيرة خالل 
محاولته عبــور إحدى نقاط 
التفتيــش الكثيرة املقامة في 

محيط مبنى الكابيتول.
وعثرت الشرطة معه على 
مسدس محشو وأكثر من ٥٠٠ 
طلقــة ذخيرة. وبعــد تداول 
معلومات عن حتقيقات حول 
مخططات مسبقة للهجوم على 
الكابيتول، أكد محققو وزارة 
العدل األميركية أنهم لم يجدوا 

أميركيني فــي حادثة اقتحام 
الكونغــرس. وقد دعا النائب 
الدميوقراطــي بريندان بويل 
إلى اعتقــال ترامب، وقال إن 

مكانه هو السجن.
ورغم أن ترامب ســيكون 
رئيسا سابقا عند بدء احملاكمة، 
فإن هذا احلدث سيكتسي زخما 
كبيرا ألنــه إذا اعتبــر مذنبا 
ميكن أن يجري تصويت ثان 
مينعه من الترشح مجددا إلى 

الرئاسة.
في املقابل، يحشد انصار 
ترامــب للدفاع عنــه وأعلن 
رودي جوليانــي االنضمام 
الى فريق محامــي الرئيس 
املنتهيــة واليتــه، مؤكــدا 
أنــه ال يســتعبد إمكانية أن 
«يدلي ترامب بشهادته خالل 
محاكمته الثانية». ورأى أن 
الرئيس بإمكانه إصدار عفو 

عن نفسه.

القضاء األميركي ينفي وجود أدلة على خطة ألنصار ترامب لقتل مشرعني أثناء اقتحام الكونغرس.. وواشنطن تستعد حملاكمة الرئيس املنتهية واليته

(أ.ف.پ) السياج يحيط باحملكمة العليا في واشنطن حتسبا ألعمال عنف يوم تنصيب الرئيس اجلديد 

يتيح ملاليــني املهاجرين غير 
املســجلني إمكانية احلصول 
كان  وإن  اجلنســية،  علــى 
هذا االقتــراح يتطلب موافقة 

الكونغرس.
وقال مساعدون، ان نائبة 
الرئيس األميركــي املنتخبة 
كاماال هاريس إنها ستستقيل 
اليــوم من عضويــة مجلس 
الشيوخ عن والية كاليفورنيا 
اســتعدادا لتنصيبهــا مــع 

الرئيس.
ويغــادر ترامــب منصبه 
بعد غد مع أدنى نسبة تأييد 
خالل واليته وأعلى نسبة من 
املطالبني بإقالته من منصبه، 
فيما يستهل الرئيس اجلديد 
جــو بايدن في قطيعة شــبه 
تامة مع حقبة سلفه، اذ يوقع 
سلسلة اوامر تنفيذية في اليوم 
األول من تسلمه مفاتيح البيت 
االبيض. وبحســب استطالع 

عائلة ترامب تستعد للتوجه
إلى فلوريدا لالنطالق من جديد

مياميـ  أ.ف.پ: بعد أن حظر موقع تويتر حسابه ووجه 
مجلس النواب األميركي التهمة إليه، يجد الرئيس األميركي 
املنتهية واليته دونالد ترامب نفسه معزوال أكثر من أي وقت 
مضى ويتوجه إلى فلوريدا، أمال في استقبال أكثر حفاوة من 
سكان هذه الوالية املشمسة، قبل بضع ساعات من تنصيب 
خلفه الدميوقراطي جو بايدن على منت طائرة رئاسية إلى 
نادي ماراالغو الفاخر الذي ميلكه، حيث ينوي أن يستقر.

وقرر عدد من أبنائه أيضا الهروب من العاصمة األميركية 
املؤيــدة للدميوقراطيني، والتوجه إلــى والية فلوريدا في 

جنوب البالد.
ويقــول كريغ بيتمان وهو من مواليد فلوريدا ومؤلف 
كتب عدة حول الوالية، إن «عائلة ترامب قد تفاجأ مبعرفة 
أن اللوائــح االنتخابية في املقاطعات اجلنوبية الرئيســية 
الثالث وهي بالم بيتش وبروارد وميامي-ديد، يسيطر علها 

الدميوقراطيون».
لكن خالل السنوات األربع من حكمه، بنى ترامب رغم 
كل شيء قاعدة متينة من املناصرين في فلوريدا، خصوصا 
في صفوف ذوي البشــرة البيضاء فــي املناطق الريفية 

واملتحدرين من أميركا الالتينية احملافظني.
وأحد أوفى أنصــاره هو الكوبي األميركي املتحدر من 
ميامي إنريكي تاريو، زعيم جماعة «براود بويز» (الصبية 
الفخورون) وهي ميليشيا ميينية متطرفة. وقد أوقف هذا 
األخير في واشنطن قبل يومني من الهجوم على الكابيتول 
وكان بحوزته مخزنا ذخيرة ألسلحة نارية ذات طاقة عالية.
وأفادت وسائل اعالم بأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد 
كوشنر مستشــار الرئيس، اشتريا أرضا تبلغ قيمتها ٣٠ 
مليــون دوالر لبناء منزل في انديــان كريك فيلدج وهي 
جزيرة في شمال ميامي بيتش معروفة بأنها أحد األماكن 

األغلى في البالد.
كل ذلك يطرح أسئلة حول ما سيفعله أفراد عائلة ترامب 
في فلوريدا، وإذا ما كانوا ينوون االستفادة من شعبيتهم 
لدى جزء من سكان هذه الوالية. ويرى بيتمان «رمبا عندما 
يجدون مكانا جيدا لالســتقرار، سيجد أفراد عائلة ترامب 
فرصا أخرى». وبحسب وسائل إعالم أميركية، تنوي إيفانكا 
ترامب الفوز بأحد مقعدي فلوريدا في مجلس الشيوخ، الذي 
يشغله حاليا ماركو روبيو. إال أن موعد االنتخابات ال يزال 

بعيدا في نوفمبر ٢٠٢٢.
ويؤكد بيتمان «هناك عدد كبير من الفقراء في فلوريدا 
الذين ميكن أن يســاعدونهم». ويضيــف «لكن يجب أن 
يكون ذلك ملموسا أكثر من تقدمي لفائف ورق مرحاض إلى 
احلشود»، في إشــارة إلى ما فعله ترامب للمنكوبني جراء 

إعصار في بورتوريو عام ٢٠١٧.

طهران تتحدى الـ «الترويكا األوروبية»: لم تفعلوا شيئًا 
للحفاظ على االتفاق النووي وسنواصل إنتاج معدن اليورانيوم

وكاالت: بعدمــا ردت منظمــة الطاقة الذرية 
اإليرانية على طلب الترويكا األوروبية بالتوقف 
الفــوري عن إنتــاج معــدن اليورانيــوم، بأنها 
«ستستمر بإنتاج معدن اليورانيوم كوقود متطور 
دون توقف»، طالبت طهران الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بعدم نشر تفاصيل «غير ضرورية» عن 

برنامجها النووي.
كما رفضــت التحذيرات واملطالب األوروبية 
بوقــف إنتاج معدن اليورانيوم، وقالت املنظمة 
في بيان، إن هذا القرار يأتي وفقا ملا أقره البرملان 
اإليراني، حيث كانت إيران تنتج كمية صغيرة من 
معدن اليورانيوم منذ عقدين، لكنها بدأت بزيادته 

كمنتج وسيط ووقود متطور، بحسب البيان.
وأضافــت انهــا ســتقدم معلومــات للوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية بشــأن تصميم مصنع 

ملعدن اليورانيوم في الوقت املناسب.
فــي املقابــل، قال جــان إيف لودريــان وزير 
اخلارجية الفرنسي إن إيران تبني قدرات إنتاج 
أسلحة نووية وإن من الضروري أن تعود طهران 
وواشنطن إلى االتفاق النووي املوقع في عام ٢٠١٥.

وأضاف لودريان في مقابلة لصحيفة جورنال 
دو دميانش «اختــارت إدارة ترامب ما وصفتها 
بحملــة الضغوط القصوى على إيران. النتيجة 
هــي أن هذه اإلســتراتيجية زادت فقط املخاطر 

والتهديد».
مشددا «ينبغي وقف هذا ألن إيران، وأقولها 
بوضوح، بصدد امتالك قدرات (صنع أســلحة) 
نووية». وتابع الوزير الفرنسي إنه حتى إذا عاد 

الطرفان إلى االتفاق فإن ذلك لن يكفي.
وأوضح قائال: «سيلزم إجراء محادثات صعبة 

بشأن انتشار الصواريخ الباليستية ودور إيران 
في زعزعة استقرار جيرانها باملنطقة».

ولم يتأخر الرد اإليراني على حديث الوزير 
الفرنســي، حيث اتهم وزير اخلارجية اإليراني 
محمــد جــواد ظريــف كال مــن أملانيا وفرنســا 
وبريطانيا بعدم فعل شيء للحفاظ على االتفاق 

النووي لبالده.
وكتب ظريف على حسابه على موقع تويتر: 
«قــادة الدول األوروبية الثــالث - التي حتتاج 
إلى التوقيعــات واإلذن من وكالء مكتب مراقبة 
األصــول األجنبية في الواليــات املتحدة للوفاء 
بالتزاماتهم مبوجب االتفاق النووي - لم يفعلوا 

شيئا للحفاظ على االتفاق».
وأضــاف: «االتفاق النووي اليــزال على قيد 

احلياة بفضل إيران وليس الدول الثالثة».

فرنسا تتهم إيران ببناء قدرات إنتاج أسلحة نووية

بريطانيا «تعزل» نفسها ملواجهة كورونا.. وأوروبا توّسع «التطعيم»
عواصــم ـ وكاالت: في محاولتها للحماية من 
متغيرات ڤيروس كورونا، ستغلق اململكة املتحدة 
جميع ممرات السفر مع دول العالم اليوم بدءا من 

الساعة ٤ صباحا بالتوقيت احمللي.
وأعلــن رئيس الــوزراء البريطانــي بوريس 
جونســون عن هذه اخلطوة في مؤمتر صحافي 
اول من امس، مؤكدا أن الطريقة الوحيدة للوصول 
إلــى البــالد هي من خالل احلصــول على نتيجة 
اختبار سلبية لڤيروس كورونا املستجد، وستكون 
إجراءات الطوارئ ســارية ملدة شــهر على األقل، 

بحسب ما ذكرته وزارة النقل.
وقال جونسون «في حال زيارتك هذه البالد، 
يجب أن يكون لديك اختبار كورونا سلبي، أجريته 
خالل ٧٢ ســاعة قبل املغــادرة. ويجب أن تكون 
قد مألت منوذج حتديد موقع الراكب، وستطلب 
شــركة الطيران اخلاصة بك إثباتا على ذلك قبل 
اإلقالع» وتنطبق اإلجراءات على جميع املسافرين، 

من ضمنهم البريطانيني واإليرلنديني.
فــي موازاة ذلــك، حاول مســؤولون الطمأنة 
بســبب البطء في عمليات تسليم لقاح «فايزر» 
في أوروبا، فيما شددت عدة دول تواجه انتشارا 
للســاللة املتحــورة للڤيروس، القيــود من أجل 

احتواء انتشار وباء «كوفيد ـ ١٩».
من جانبها، تســتعد فرنســا لتوسيع نطاق 
حملــة التطعيم في محاولة لكســب املعركة ضد 
الڤيــروس الذي تســبب بوفاة أكثــر من ٧٠ ألف 
شــخص، غداة أول ليلة يبدأ فيهــا اعتماد حظر 
جتول مبكر يبدأ عند الســاعة السادســة مســاء 

اليوم في كل انحاء البالد.

وستتوســع احلملة لتشمل األشخاص الذين 
تفــوق أعمارهــم ٧٥ عاما وال يعيشــون في دور 
تقاعد (٥ ماليني شخص) وكذلك حوالي ٨٠٠ ألف 
شــخص يعتبرون من الفئة التي تعاني أمراضا 
وتعد «عالية اخلطر» (مثل الفشل الكلوي املزمن 
او مرضى الســرطان الذين يتلقون العالج). من 
جهتها، بدأت اسبانيا امس إعطاء اجلرعة الثانية 
من التطعيم لالشخاص الذين يعتبرون في فئة 
األولوية والذين تلقوا اجلرعة األولى في ديسمبر.
وتعتمــد الدول األوروبية علــى لقاح حتالف 
«فايــزرـ  بيونتيــك» األميركــيـ  األملانــي بهدف 
الســيطرة على الوباء، فيما تواجه القارة موجة 
وبائية ثانية مع انتشار نسخة بريطانية متحورة 
من الڤيروس يعتقد العلماء أنها أكثر قدرة على 

نقل العدوى بنسبة ٧٤٪.
وحاول املختبران طمأنة األوروبيني مؤكدين 
أنهما وضعا «خطة» تتيح احلد من التأخير أسبوعا 
في تســليم التطعيم املضاد لـــ «كوفيد ـ ١٩» في 
الوقت الذي تخشى فيه أوروبا من تراجع تسليم 

اجلرعات «لثالثة أو أربعة أسابيع».
وقالت الشــركتان في بيان مشترك «وضعت 
فايزر وبيونتيك خطة تسمح برفع قدرات التصنيع 
فــي أوروبا وتوفير مزيد مــن التطعيمات خالل 
الفصل الثاني»، وأكدتا أن سبب التأخير حصول 
«تعديالت على آليات اإلنتاج» في مصنع بورس 
البلجيكي، ستسمح برفع قدرات التسليم اعتبارا 

من ١٥ فبراير.
ومنعت إيطاليا الرحالت من البرازيل على خلفية 
اكتشاف نســخة جديدة من ڤيروس كورونا في 

البالد، وستعيد فرض إغالق عام في ثالث مناطق 
يرتفع فيها خطر تفشي العدوى. وفي كولومبيا، 
فرضــت الســلطات إغالقا صارمــا بينما وصلت 
املستشفيات إلى قدراتها االستيعابية القصوى.

الى ذلك، اجتازت عمليات التطعيم ضد ڤيروس 
كورونا املستجد عتبة جديدة في العالم مع تطعيم 
حوالي ٢٠٠ ألف شــخص في الهنــد، وقال وزير 
الصحة الهندي هارس فاردهان لنظرائه في الواليات 
الهندية «لقد حصلنا على أصداء مشجعة ومرضية 
في اليوم األول»، مضيفا «أن هذا التطعيم سيكون 

بالواقع ساجنيفاني (منقذ لألرواح)».
وبحسب آخر حصيلة أعدتها وكالة «فرانس 
برس»، فإن «كوفيدـ  ١٩» تسبب بأكثر من مليوني 
وفاة في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة 
العامليــة في الصني عن ظهور املــرض في نهاية 

ديسمبر ٢٠١٩.
في السياق، قررت اللجنة العليا املكلفة ببحث 
آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انتشــار 
ڤيروس كورونا في ســلطنة عمان إغالق املنافذ 
البرية للسلطنة ملدة أسبوع قابلة للتمديد، بدءا 

من الساعة السادسة من مساء اليوم.
الى ذلك، أعلن املركز االفريقي ملكافحة األمراض 
والوقاية منها امس أن عدد حاالت اإلصابة املؤكدة 
بڤيروس كورونا املستجد في عموم بلدان القارة 
االفريقية بلغت ٣٫٢٥ ماليني حالة. وأضاف املركز 
التابع لالحتاد االفريقي في بيان أن اجمالي الوفيات 
جــراء تداعيــات مرض «كوفيــدـ  ١٩» عبر بلدان 
القارة وصل الى ٧٨٣١٣ حالة، فيما بلغ عدد حاالت 

الشفاء ٢٫٦ مليون حالة.

ً سلطنة ُعمان تقرر إغالق املنافذ البرية ملدة أسبوع قابلة للتمديد.. وإصابات أفريقيا تتجاوز الثالثة ماليني و٢٣٥ ألفا

األمن الروسي يوقف املعارض 
نافالني لدى وصوله موسكو

قــوات  ألقــت  وكاالت:  ـ  موســكو 
األمن الروســية القبض علــى املعارض 
أليكســي نافالني لدى وصوله إلى مطار 
«شــيرمييتفو» مــن أملانيــا تنفيذا ألمر 
قضائي سابق صدر بحقه بتهمة االحتيال.

وذكرت مصادر مطلعة، بحسب «روسيا 
اليوم»، أن «الرحلة كان من املفترض أن 
تهبط في مطار فنوكوفو إال أنها مت حتويلها 
إلى شــيرمييتفو بســبب درجة احلرارة 
املنخفضة وعدم جاهزية مدرج الطائرات 
لهبوط الطائرة في فنوكوفو، ومن أجل 
سالمة املسافرين مت إغالق املدرج وحتويل 

الرحالت القادمة إلى مطارات أخرى».
وكانت ســلطات الســجون الروسية 
حذرت من أنها لن تتردد في اعتقال نافالني 
(٤٤ عاما) ما إن يصل الى روسيا، بحجة 
أنه انتهك خالل إقامته في أملانيا في األشهر 
األخيرة شروط عقوبة بالسجن مع وقف 

التنفيذ صدرت بحقه في العام ٢٠١٤.
في غضون ذلك، أوقفت الشــرطة في 
املطار عددا من حلفاء نافالني، وذلك بعدما 
توجهوا الى املطار الستقباله، وفق ما أفاد 

قريب من نافالني.
وكتــب ايفــان جدانوف علــى تويتر 

«مت توقيــف كل مــن ليوبوف ســوبول 
ورسالن شافيدينوف واحملامي اليكسي 
مولوكويــدوف ومســاعد نافالنــي إيليا 
باخومــوف ومديــرة حملته أناســتازيا 

كاديتوفا وقسطنطني كوتوف».
وأظهر شريط مصور عرضته قناة «ام 
بي كاي اتش ميديــا» املعارضة عناصر 
من الشرطة يرافقون عددا من األشخاص 
بهدوء، بينهم ليوبوف سوبول، املعارض 
الروسي املعروف والذي أوقف قبل بضعة 

أسابيع.
وبــني املوقوفــني اآلخريــن رســالن 
شــافيدينوف، أحد القريبني من نافالني 
والــذي ارســل العــام ٢٠١٩ ألداء خدمته 
العســكرية في أقصى الشــمال الروسي 

بعد عملية دهم استهدفت منظمته.
كذلك، فإن قسطنطني كوتوف ناشط 
معــروف فــي املعارضــة افــرج عنه في 
ديسمبر الفائت بعدما أمضى عاما ونصف 
العام في السجن لـ«انتهاكه املتكرر» لقواعد 

تنظيم التظاهرات.
بدورها، نقلت صحيفة «نوفايا غازيتا» 
املعارضــة توقيف مراســلتها في مطار 

موسكو.

الشرطة الروسية توقف زعيم املعارضة أليكسي نافالني لدى وصوله إلى مطار «شيرمييتفو» في موسكو (أ.ف.پ)
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أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

دروب التأليف «مقطوعة».. والراعي يجدد دعوة عون للمصاحلة مع احلريري
بيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال

زادت أعــداد الوفيــات بني 
اللبنانيــني بســبب ڤيروس 
كورونــا القاتــل، رغــم حالة 
الطــوارئ الصحية والتعبئة 
العامة ومنــع التجول ووقف 
دوران عجلــة احليــاة، األمر 
الــذي لم يــر وزيــر الصحة 
السابق د.جميل جبق بدا من 
كبح جماحــه، بتمديد االقفال 
العام املفترض انتهاؤه في ٢٥ 
اجلاري، الى منتصف مارس 

املقبل على األقل.
وتتوقــع رئيســة قســم 
الطوارئ في مستشفى اجلامعة 
األمريكية في بيروت د.ايفلني 
حتى ازدياد أعــداد الوفيات، 
ليس بسبب كورونا وحسب، 
امنا ايضا بســبب عدم متكن 
املرضــى مــن الدخــول الــى 

املستشفيات املكتظة.
العــام  األمــني  ويدعــم 
للصليب األحمر جورج كتانة 
التوقعــات، باالشــارة  هــذه 
الــى االشــكاالت اليومية بني 
مســعفي الصليــب األحمــر 
وادارات املستشــفيات علــى 
ادخال املصابني، مشــيرا الى 
ان بعض املستشفيات تستقبل 
الفئة الشابة وترفض استقبال 
املســنني بداعــي عــدم وجود 
أسرة، في حني استغرب رئيس 
جلنة الصحة النيابية د.عاصم 
عراجي عدم تطبيق احلكومة 
املعلنــة،  الطــوارئ  لقانــون 
والــذي يســمح بـ«مصادرة» 
املستشفيات اخلاصة املمتنعة 
عــن االســتجابة، علمــا ان 
بعض املستشفيات اجلامعية 
اخلاصة جلأت الى اســتقبال 
املصابني في أقســام الطوارئ 
والباحات اخلارجية واملمرات 
وعلى الكراســي وحتى داخل 

السيارات.
واملؤســف ما كشفت عنه 
وســائل االعــالم احمللية عن 
وجود شحنات أوكسجني في 
املرفأ واملطار بانتظار املعامالت 
اجلمركية، فضــال عن ٥٠ آلة 

اخلارج، بأسعار مضاعفة، وقد 
دعا نقيب األطباء د.شرف أبو 
شرف كل من اشترى دواء كهذا 
من طبيب ان يبلغه باسم ذاك 
الطبيب حتســبا من منتحلي 
الصفة. رئيس حزب الكتائب 
ســامي اجلميل دعا الســلطة 
اللبنانية الى اشراك املرجعيات 
الطبيــة الوطنيــة والدوليــة 
فورا، في كل خطوات استيراد 
وتوزيع اعــداد فاعلة وكافية 
من اللقاحات، حتى ال يدار هذا 
امللف بالطريقة العشــوائية. 
والســؤال هنا: أين الســلطة 
السياسية في لبنان مما يجري؟ 
املستشفيات تفحص املواطنني 
على األرصفــة، واملعدات في 
املســتودعات، واذا كان وزير 
الصحة د.حمد حسن «مكورن» 
فأين اآلخرون؟ أين املتسابقون 
على الرئاسات والوزارات؟ لقد 
حجروا على انفسهم سياسيا 
واجتماعيــا واعالميــا، حتى 
باتت بعــض مواقع التواصل 
االجتماعي تطالب قاضي األمور 
املستعجلة في النبطية أحمد 

يعتذر عــن التكليف. واضح 
ان كل دروب تأليف احلكومة 
مقطوعة، ان بالثلث املعطل او 
بحواجز احلقوق الطائفية او 
املعايير الواحدة، فيما ذهبت 
املبــادرة الفرنســية أو كادت 
ادراج ريــاح رئيــس التيــار 
الوطني احلر جبران باسيل، 
الــذي نعاهــا رســميا عندما 
رفض ائتمــان احلريري على 
االصالح، ثم أتى شريط رئيس 
اجلمهورية املسّرب الذي نزع 
عن احلريــري صفة الصدق، 
البطريــرك  وكانــت مبــادرة 
املاروني بشارة الراعي ضمن 
الرئاســي  ضحايــا االرتــداد 
على التكليف النيابي حلليف 
التســوية الرئاســية اللــدود 
سعد احلريري. لكن البطريرك 
الراعي لم ييأس ولم يهن، وها 
هــو يطلب مــن عــون دعوة 
احلريري الــى لقاء مصاحلة 
في عظة قداس األحد من بكركي 
أمــس «ألن حالة البالد بلغت 
حدود املأساة واحلل بتأليف 

حكومة من نخب لبنانية».

مزهر بإصدار قرار بفك حجر 
هؤالء عن أنفسهم، كما أصدر 
قرار فــك احلجر عــن أجهزة 
التنفس االصطناعي املودعة في 
مستودعات املدينة الرياضية 
وكلــف وزارة الصحة توزيع 
هذه األجهزة وعددها ٥٠ على 
املرضى واملستشــفيات حتت 
طائلــة غرامة ماليــة إكراهية 
قدرها ٢٠ مليون ليرة لبنانية 

عن كل يوم تأخير.
وعــن احلجــر املضــروب 
على تشــكيل احلكومــة، أكد 
نائــب رئيس تيار املســتقبل 
د.مصطفــى علــوش أمس أن 
للواقــع االقليمي تأثيرا هائال 
على الداخل اللبناني، مضيفا 
فــي تصريح إلذاعــة «صوت 
لبنان»، رّد فيه على التساؤالت 
حول وجــود الرئيس املكلف 
ســعد احلريري فــي اخلارج: 
الــدور اخلارجــي للرئيــس 
املكلف أهم من الدور الداخلي 
املجمد لدى رئاسة اجلمهورية 
أو غيرهــا للملــف احلكومي، 
مكررا التأكيد أن احلريري لن 

دعوات لتمديد اإلقفال حتى منتصف مارس.. ومطالبات بتطبيق «الطوارئ» على املستشفيات املمتنعة عن استقبال املسنني

(محمود الطويل) موج البحر يضرب الكورنيش البحري في بيروت بسبب اجلو املاطر والعاصف 

لضــخ األكســجني هديــة من 
دولة قطر داخل مســتودعات 
املدينــة الرياضية، فيما يلجأ 
املواطنون الى السوق السوداء 
للحصــول على هــذه األمور 

بأسعار مضاعفة.
والحقــا، تدخــل رئيــس 
مجلس النواب نبيه بري مع 
وزير الصحة لإلفراج عن آالت 
التنفس االصطناعي املخزونة 
في املدينة الرياضية، وطلب 
امليدانــي  املستشــفى  نقــل 
املخصــص ملدينة صــور الى 

بيروت تبعا للحاجة.
أمــس  حصــاد أول مــن 
بلــغ ٤١ وفــاة و٥٨٧٢ اصابة، 
يحتــاج ٥٪ منهــم الى دخول 
املستشــفى، اي ٢٩٤ مصابا، 
و٤٫٥٪ منهــم يحتاجــون الى 
جرعات األوكسجني في املنزل 
او املستشفى. وقد راجت في 
لبنــان مؤخرا عمليــة تأجير 
آالت ضــخ األوكســجني مــن 
قبــل مــن ميتلكونهــا، فضال 
عن بيع بعض األطباء أدوية 
مقوية للمناعة ومشتراة من 

تغيير «الطائف» أم انتخابات رئاسية مبكرة؟
بيروت - د.ناصر زيدان

وسط األزمة الصحية واملالية اخلانقة التي 
يعيشها اللبنانيون، تظهر فوق سطح األحداث 
طروحات راديكالية في غاية اخلطورة، منها 
ما يدعو الى تغيير القواعد الدســتورية التي 
أقرها اتفاق الطائف الذي أنهى احلرب األهلية 
عام ١٩٨٩، خصوصا لناحية تقييد دور رئيس 
احلكومة املكلف، ومنها أيضا أصوات تطالب 
بانقالب شامل على النظام القائم، وهناك من 
يطالب بتنظيم عصيان لتنحية رئيس اجلمهورية 
كمــا حصل عام ١٩٥٢ ضد الرئيس بشــارة 
اخلوري الذي انصاع لإلرادة الشعبية واستقال. 
وكل هذه املقاربات مخيفة قياســا لهشاشة 
الوضع، وتبعث على اخلشــية من الوصول 
الــى حرب داخلية وبالتالــي إنتاج مزيد من 
املتاعب أمام اللبنانيني، ألن اللحظة السياسية ال 
تسمح باملناداة بتعديل الدستور وال بطروحات 
تقسيمية فيدرالية، كما ال تتحمل القيام بثورة 
ضد الرئيس، ألنه محمي من حزب اهللا وقواته 
املسلحة التي سبق واستعملت سالحها ألسباب 
سياســية داخلية، واحلزب قد مينع انتخاب 

رئيس بديل عنه إال وفقا لشروطه.
كالم صهر الرئيس النائب جبران باسيل 
األخير، وتسريبات املقربني من قصر بعبدا، 
عن إمكانية إلغاء تكليف الرئيس سعد احلريري 
تشــكيل احلكومة إذا ما طالت مدة التأليف، 
مضاف إليها التصريحات التي أشارت الى أن 
رئيس اجلمهورية هو املعني األول بتشكيل 
احلكومة، وبالتالي هو من يعطيها املشروعية، 
خلق أجواء متشنجة للغاية. وقد ترافقت هذه 
املواقف مع خطاب للمفتي اجلعفري املمتاز 
الشيخ أحمد قبالن املقرب من حزب اهللا دعا 
فيه الى تغيير صيغة النظام القائم. مع العلم 
أن رئيس اجلمهورية هو الوحيد الذي جاهر 
بتسمية ما يقارب ثلث أعضاء احلكومة املرتقبة 
من محسوبني على التيار الوطني احلر، بينما 
أعلن الرئيس املكلف أن األسماء األخرى كلها 
من االختصاصيني وليسوا حزبيني، مبا في 

ذلك الذين ميثلون كتلة املستقبل.
ال يعتقد متابعون عن كثب ملا يجري، أن 
املشكالت الكبيرة التي يتخبط فيها لبنان ناجتة 
عن اختالل دستوري، ألن ٣ رؤساء سابقني 
تعايشوا مع هذا الدستور، ولم يتناولوا القضايا 

التي تطرح اليوم، وقد متتع الرئيسان إلياس 
الهراوي وميشال سليمان بحكمة متناهية في 
التعاون مع الذين كلفوا بتشكيل احلكومات من 
دون افتعال أزمات وطنية، وجتربة الرئيس إميل 
حلود غلب عليها التعاون األمني مع السوريني 
بالكامل. والرئيس القوي وفق توصيف الراحل 
فؤاد شهاب: هو من يترأس دولة مؤسسات 
قوية، بينما شــعار الرئيس القوي هذه املرة 
أدى الى تهشــيم املؤسسات وتدمير بيروت 

وإفقار الشعب وإفالس الدولة.
وفريق العمل الذي اعتمد عليه الرئيس عون 
لم ينجح في توفير أي فرصة إمنائية أو إنقاذية 
أو توفيقية، بل على العكس من ذلك، كان هذا 
الفريق مناكفا وله حسابات خاصة منذ اليوم 
األول للعهد، وقد جنح هؤالء - ورمبا مبوافقة 
الرئيس - نحو مشاريع غريبة، أدت الى عزل 
لبنان عن أشقائه وأصدقائه والى تدمير البنية 
اإلنتاجية واالقتصادية واملالية للبالد. ما دفع 
الرأي العام وقوى سياسية متعددة الى املطالبة 
بتغيير النمطيــة القائمة بالقوة، مبا في ذلك 
عزل الرئيس ومحاكمته، ألنه املسؤول األول 

في الدولة، وعليه أن يتحمل نتاج خياراته.
ويقــول املتابعون: إن معاجلــة االنهيار 
حتتاج الى إدارة أفضــل من اإلدارة القائمة 
حاليا، وبالتالي فإن إجراء انتخابات رئاســية 
مبكرة كما حصل مع الرئيس إلياس سركيس، 
قبل سنة أو أكثر من نهاية الوالية، هي أقرب 
السبل، وميكن أن حتصل بعد االستقالة أو بعد 
التنحي ألسباب عديدة متوافرة ومنها األسباب 
الصحية وعدم القدرة على اإلحاطة بقضايا 
الدولة، وهــي جائزة من دونهما بإرادة ثلثي 
أعضاء املجلس، وهذه العملية إنقاذية وأفضل 
وأســهل من عملية تغيير الطائف املعقدة بل 
املستحيلة، والطائف ليس هو من دفع البالد 
الى االنهيار، بل الفريق احلاكم، «فالشــمس 

طالعة والناس قاشعة».
يحتاج النظام السياسي اللبناني الى تطوير 
- خصوصا إلغاء الطائفية السياسية واعتماد 
نظام املواطنة - لكن املوضوع ال ميكن طرحه 
في مثل هذه الظروف املاحقة، خوفا من الولوج 
في مغامرات غير مضمونة النتائج مع وجود 
فائض قوة مسلحة لدى أحد أطراف املعادلة 
الداخلية. في الوقت ذاته فإن عملية إنقاذ البالد 

ال حتتمل أي تأخير.

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل 
مأساة النازحني السوريني تتجدد مع املطرالتفاقية «التجارة احلرة القارية األفريقية»

القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس املصــري عبدالفتــاح 
السيسي دعم مصر الكامل ألنشطة وعمل 
اتفاقية منطقة التجــارة احلرة القارية 
األفريقيــة، التي متثل بداية واعدة نحو 
االندماج القاري في أفريقيا، سعيا نحو 
حتقيق التكامــل االقتصادي والتجاري 
املنشــود لدول القارة، مشيرا إلى ان أن 
مصر على استعداد تام لتقدمي خبراتها 
في هذا اخلصوص من أجل تفعيل منطقة 

التجارة احلرة.
وقــال الرئيــس السيســي - خــالل 
استقباله، امس وامكيلي ميني السكرتير 
العــام ملنطقــة التجارة احلــرة القارية 
األفريقية، بحضور د.مصطفى مدبولي 

رئيــس مجلس الــوزراء، ونيفني جامع 
وزيــرة التجارة والصناعة - «إن عامل 
االستقرار يعد في غاية األهمية لتوفير 
املنــاخ املواتي لنجاح جهود وأنشــطة 
اتفاقية منطقة التجــارة احلرة القارية 
األفريقية». وصرح املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة اجلمهورية السفير بسام راضي 
بأن اللقاء تناول مناقشــة ســبل تفعيل 
اتفاقية التجارة احلرة القارية األفريقية 
عقب إطالقها رسميا مطلع العام احلالي.
من جانبه، أعرب ميني عن تشــرفه 
بلقاء الرئيس السيســي، مؤكدا حرصه 
علــى زيارة مصــر في طليعــة جوالته 
اخلارجية بعد إطالق املنطقة، كما أعرب 
عن التقدير ملا أواله الرئيس السيسي من 
اهتمام ومتابعة حثيثة إلجراءات إطالق 

منطقة التجارة احلــرة األفريقية خالل 
تولي رئاسة االحتاد األفريقي من خالل 
اإلعالن عن تدشني املنطقة التجارية حتت 
الرئاسة املصرية لالحتاد، إلى جانب كون 
مصر من أولى الدول املوقعة واملصدقة 
على االتفاقية، وذلك في ظل الدور احملوري 
لالتفاقية في دعم جهود التنمية بالقارة 
من خالل ربط األسواق األفريقية ببعضها 
البعض، مبا ينعش القطاعات الصناعية 
والزراعية في الدول األفريقية ويطور من 

املنظومة االقتصادية للقارة.
كما أكد، في ذات اإلطار، حرصه على 
االستفادة من التجربة التنموية امللهمة 
اجلاريــة حاليا في مصر لصالح تعزيز 
جهود منطقــة التجارة احلــرة القارية 

وحتقيق النجاح لها.

وكاالت: عاد مشهد معاناة 
الســوريني  آالف  عشــرات 
النازحــني في الشــمال الذي 
يتكرر كل عام، مع العاصفة 
املطريــة القوية التي ضربت 
ســورية في األيــام األخيرة 
النازحني  وألقت بثقلها على 
العشوائية  قاطني املخيمات 
مبناطق ريف إدلب الشمالي 
والغربي وريف حلب، حيث 
أفاد نشطاء عن غرق العديد 
مــن املخيمــات وتهــدم فــي 
خيــم أخرى رغم أنها مدعمة 

باإلسمنت.
وقال نشطاء إن العديد من 
املخيمات في منطقة كفرعروق 
بريف إدلب الشمالي، وأخرى 
فــي مخيمات حــارم، غرقت 
العاصفــة املطريــة  بســبب 
التي تضرب املنطقة، في وقت 
وجه نشــطاء واألهالي نداء 
للمنظمات املعنية ملســاعدة 

النازحني وإغاثتهم.
وحذر نشطاء ومنظمات 
اغاثة محلية، من أن األوضاع 
املأساوية للنازحني مرشحة 
للتفاقم مــع توقع املزيد من 
العواصف املطرية والثلجية 

في األيام املقبلة.
وانتشــر علــى وســائل 
التواصــل االجتماعي ڤيديو 

تعليقــا علــى ڤيديــو آخــر 
ملخيمات قيد اإلنشــاء «احلل 
ليس ببناء مخيمات جديدة، 
مــا يريــده الناس هــو إنهاء 
احلــرب وأن ميكنهم العودة 

إلى منازلهم األصلية».
وأوضح املرصد السوري 
حلقوق اإلنســان، أن ســكان 
مخيمــات حربنوش وجتمع 
الفــردوس والشــيخ بحــر 
بريف إدلب قــد أطلقوا نداء 
املنظمــات  إلــى  اســتغاثة 
اإلنســانية واإلغاثية، بعدما 
أغرقــت الســيول عــددا من 
خيامهــم وأحلقــت الضــرر 

بالعديد منها وتشرد سكانها. 
وذكرت مصــادر أن أكثر من 
٢٠ مخيمــا تعرضت للضرر 
وتشــريد قاطنيهــا وتهــدم 
أجزاء مــن جدرانها واقتالع 
عدد من خيامها بفعل األمطار 
تلــك  وتتركــز  الغزيــرة، 
املخيمــات املتضررة في دير 
حسان وقاح وسرمدا والدانا 
وكفر يحمول والشــيخ بحر 
ومناطق أخرى تضم مخيمات 
عشوائية متفرقة، وسط تشرد 
عشرات العائالت النازحة إلى 
أماكن قريبة وخيام أخرى لم 

تصلها السيول.

عشرات املخيمات تغرق باألمطار والسيول في الشمال وحتذيرات من األسوأ

طفالن يقطنان في احدى خيام الشمال السوري احملاصرة بالسيول واألوحالالرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال وامكيلي ميني السكرتير العام ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية

بثــه مــارك كاتــس منســق 
شؤون املساعدات اإلنسانية 
اإلقليمــي اخلاص بســورية 
فــي األمم املتحــدة، ويظهــر 
فيــه أطفال مــن عمر احلرب 
من دون جوازات سفر أو أوراق 
ثبوتية، يحاولون رد املياه عن 
اخليم الغارقة وســط الطني 
والوحل، وذلك في وقت دمرت 
فيه األمطار الغزيرة والسيول 
اجلارفــة خيمهم مما جعلهم 

مشردين في العراء.
وقال كاتس على صفحته 
بـ«تويتر»: «تعاسة املطر تزيد 
معانــاة احلــرب». وأضــاف 

انفجار عبوة ناسفة بسيارة لبيع اخلبز في اعزاز «املالية»: ٨ مليارات جنيه دعمًا إضافيًا 
لـ«الصحة» ملواجهة كورونا

وزير النقل: القطار السريع سيربط 
عواصم ـ وكاالت: انفجرت عبوة ناسفة جميع احملافظات ببعضها البعض

مزروعة في سيارة لبيع اخلبز في بلدة سجو 
بريف حلب الشمالي اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة على احلدود السورية التركية.
وأكد مكتب اعزاز اإلعالمي، عبر صفحته 
في «فيســبوك»، أن االنفجار أدى إلى مقتل 
شخص وإصابة ثمانية أشخاص، وأن االنفجار 
جرى بواسطة عبوة ناسفة مزروعة بسيارة 

توزيع اخلبز، في سوق اخلضار.

وقال مدير املكتب اإلعالمي للدفاع املدني 
«اخلــوذ البيضاء»، إبراهيم أبــو الليث، إن 

احلصيلة أولية.
وقال مصدر طبي في مشفى الهالل األزرق 
في مدينة اعزاز، لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ): 
«أصيب ثمانية أشخاص على األقل بينهم ثالثة 
في حالة حرجة جراء انفجار عبوة ناســفة 
مزروعة في سيارة لبيع اخلبز وسط سوق 

البلدة» أمس.

القاهرة ـ ناهد إمام

قال محمد معيط وزير املالية، إن حزمة حتفيز االقتصاد 
البالغة ١٠٠ مليار جنيه، أنفق منها ٣٠ مليارا حتى ٣٠ يونيو 
املاضي، لكن مت إنفــاق مبالغ إضافية خاصة في ظل املوجة 
الثانية من كورونا، كاشفا أن الدعم اإلضافي لوزارة الصحة 

واملستشفيات اجلامعية وصل الى ٨ مليارات جنيه.

القاهرة - هالة عمران

قال وزيــر النقل الفريق كامــل الوزير، إن القطار 
الكهربائي السريع املخطط إنشاؤه سيربط كافة أقاليم 
ومحافظات مصر ببعضها البعض، كما سيربط مصر 
بدول اجلوار (ليبيا والسودان)، بتكلفة تزيد على ٣٦٠ 

مليار جنيه.

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

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

مسلسل درامي كويتي ٢٠٢٠ من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku اختراعات واكتشافات

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

مصطلحات ومعان

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

العالج باجلينات

أسلوب عالجي يعتمد على تزويد خاليا جسم املريض 
او مورثة) سليم لتصحيح جني  بجني (وحدة وراثية 
عليل أو احللول مكان جني ناقص لتصحيح عيب في 
خاليا املريض أو توجيه اخلاليا للقيام بوظائف جديدة، 
العالج باجلينات على نقل خاليا من جسم  ويعتمد 
املريض وإدخال اجلينات التصحيحية في تلك اخلاليا 
ثم اعادتها بعد هذا التغيير الى جسم املريض مرة أخرى، 
وتبدأ  اجلينات اجلديدة فور عودتها للجسم في عالج 

املريض بصورة آلية.
والعالج باجلينات ال يعتبر حاليا من وسائل العالج 
الشائعة، وان كان األمل معقودا عليه في أن يقوم في 
املستقبل بعالج ما يبدو مستعصيا من األمراض في 

الوقت احلالي.
اجللوكوز

هو نوع من السكر ينتج عن عملية التمثيل الضوئي 
في النبات االخضر، ويعد اجللوكوز املصدر الرئيسي 
للطاقة ملعظم الكائنات احلية مبا فيها االنسان، ويحتوي 
عسل النحل وبعض الفواكه مثل العنب والتني على نسبة 
كبيرة من اجللوكوز، ويتخذ اجللوكوز الصافي هيئة 
بلورية بيضاء وهو يكافئ في درجة حالوته ثالثة ارباع 

السكروز (السكر العادي).
تسمى  االغذية  من  فئة  الى  اجللوكوز  وينتمي 
البسيط  الكيميائي  كربوهيدرات، وهو يتسم بتركيبه 

ولذلك ميتصه الدم مباشرة من االمعاء.
ويصنع اجللوكوز جتاريا مبعاجلة النشا بنوع من 

االحماض حتت ضغط البخار.
الرعد

صوت يحدث بسبب متدد الهواء الذي ارتفعت درجة 
حرارته بتأثير البرق، فالهواء يسخن على الفور عندما 
متر الشحنة الكهربائية للبرق من خالله وتسبب احلرارة 
في متدد جزيئات الهواء وتتطاير في جميع االجتاهات، 
وخالل بحث اجلزيئات عن متسع في الفضاء فإنها حتتك 
الباردة وتشكل موجة هوائية  بشدة مع طبقات اجلو 
ضخمة لها صوت الرعد، وهناك العديد من اصوات الرعد، 
فهناك الزئير والفرقعة العميقة التي حتدثها موجة هوائية 
تكونت بسبب برق بعيد ال تراه العني، وهناك الفرقعة 
احلادة الشديدة التي حتدث عندما يتشعب البرق الى 
فروع عديدة، اما صوت االرتطام العالي فيحدثه البرق 

الشديد الذي تبصره العني.
الراتينج

هو مادة طبيعية صمغية تستخرج من بعض النباتات 
بعد خدش حلائها او تستخلص من بعض انواع االخشاب 

باستخدام مواد كيميائية مذيبة خاصة.
النباتات  بقايا  من  ايضا  استخالصها  كما ميكن 
واحليوانات، وهي تستخدم في صناعة بعض األدوية 
والصابون والدهانات كما ميكن حتضيرها في املعامل 

ويعرف هذا النوع من الراتينج بالراتينج الصناعي.

مانيكان

رهف عبداهللا

اإلشعاع واألورانيوم ٢٣٥

كون األورانيوم يطلق إشعاعاته يعني انه يتغير 
ببطء، ألن بعض األشعة تخرج من ذرة األورانيوم، 
لهذه االشعاعات تسميات منها ألفا، بيتا، وغاما، وهي 
احلروف األولى في االبجدية اليونانية، وتقابل أ، ب، وج.

واذ يطلق االورانيوم االشعاع تتغير ذرته ويتحول 
الى عنصر مشع آخر، وهذا العنصر اجلديد يتغير 
بدوره ألنه سيستمر في االشعاع، ويتواصل التغير 

ما دام هناك اي اثر لالشعاع في العنصر اجلديد.
هذه التغيرات تتم عبر اربع عشرة مرحلة، واحدة 
الراديوم واملرحلة  التغير تنتج معدن  من مراحل 
الى  التحوالت  الرصاص، حني تصل  تنتج  االخيرة 
مرحلة الرصاص تتوقف ألن الرصاص غير مشع، 
الرصاص يجري في  الى  التحول من االورانيوم 

الطبيعة لكنه يستغرق مليارات السنني.
االورانيوم املستخدم في القنبلة الذرية او مفاعالت 
الطاقة الذرية، هو االورانيوم ٢٣٥، انه شكل من اشكال 
اما  النظائر»،  الطبيعية ويسمى «وحيد  االورانيوم 
البلوتونيوم الذي يستخدم ايضا في الطاقة الذرية 

فهو مادة يحصل عليها االنسان من األورانيوم.

سمامويغلاا

محنخدامعال

ررتمحسسنام

اةصااعحملس

ءياءءارنما

دجرلرداكتف

ىرثموحسرجر

ممشحنملقوة

مغنبرااطلر

معنةبممىوا

سءامشنانلء

ملءامحتغدد

١ـ  أحد الفصول، ٢ـ  آلة وتريةـ  استفسر، ٣ـ  اعتداءـ  في 
الوجه (معكوسة)، ٤ـ  عالمة موسيقيةـ  من الطيور (معكوسة)، 
٥ ـ حارة (معكوسة) ـ من احلشرات، ٦ ـ مطربة كويتية ـ 
متشابهة، ٧ ـ للتعريف (معكوسة) ـ اجلدال (معكوسة)، ٨ 
ـ متشابهان ـ عكس انفالت، ٩ ـ أجابا (معكوسة) ـ رديء 

(معكوسة)، ١٠ ـ بناء مرتفع ـ يقطع ـ في الوجه.

املسافرة
سمراء

املتجول
سعاد
حمام

غنى
انتصار

نعم
جد
ولد

رائد
رقط

الغيوم
حائرون

بر

شماء
خمائل
شمم
حرة

من

عماد
سحر

سالمات
حمائل
محبة

نغم
ثرى
سم

١ ـ مأوى األسد ـ يشتم، ٢ ـ محافظة كويتية، 
٣ـ  عكس مستوي (معكوسة)ـ  متشابهان، ٤ـ  
جمع باديةـ  متشابهان، ٥ـ  يقتربـ  أقتل، ٦ـ  
هربتا (معكوسة)، ٧ ـ املقاتل، ٨ ـ نصف أسير 
ـ اجلواري، ٩ ـ أترك ـ اخليال، ١٠ ـ شاعرة 

مخضرمة ـ ملس (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ ـ الربيع، ٢ ـ عود ـ أسال، ٣ ـ عدوان ـ خد (معكوسة)، ٤ ـ 
دو ـ نعام (معكوسة)، ٥ ـ حي (معكوسة) ـ نحل، ٦ ـ نوال ـ 
اااا، ٧ ـ ال (معكوسة) ـ املراء (معكوسة)، ٨ ـ ي ي ـ ارتباط، 
٩ ـ ردا (معكوسة) ـ سيئ (معكوسة)، ١٠ ـ برج ـ يفّل ـ فم.

١ـ  العرينـ  يسب، ٢ـ  حولي، ٣ـ  وعر (معكوسة) 
ـ اا، ٤ ـ بواد ـ اا، ٥ ـ يدنو ـ اردي، ٦ ـ فرتا 
(معكوسة)، ٧ ـ احملارب، ٨ ـ أس ـ االماء، ٩ ـ 
ادع ـ الطيف، ١٠ ـ اخلنساء ـ مّس (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

من كتاب: املوسوعة العلمية املبسطة

من كتاب: دائرة املعارف الثقافية ـ ابراهيم مرزوق
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ملشاهدة الڤيديوالزميل ياسر العيلة يتوسط فريق العمل املهنا وبن صغير وبهنوس والصولي

مروى بن صغير

«اإلعالم» تنعى املخرج مشعل اخللف
نعت وزارة اإلعالم أحد منتسبيها املخرج 
التلفزيوني ورئيس قسم اإلعداد واإلخراج 
في قناة العربي بتلفزيون الكويت املغفور 
له بإذن اهللا تعالى مشعل اخللف الذي انتقل 

إلى جوار ربه.
لوزارة  الرســمية  املتحدثة  ونقلــت 
اإلعالم أنوار مــراد تعازي وزير اإلعالم 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري ومواساته إلى ذوي الفقيد واألسرة 

اإلعالمية، والذي قال «إن الوزارة فقدت 
كفاءة وطنية معطاءة»، داعيا املولى القدير 
أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
وذكرت املتحدثة الرسمية، أن الراحل 
يعد من املبدعني في عملهم وتســجل له 
مســاهماته الفاعلة في تلفزيون الكويت 
إلى جانب زمالئه الذين يشهدون له بحسن 
اخللق وطيب التعامل واإلخالص في العمل.

أنوار مراد

بنات النجمات.. يرفعن شعار «حبيبة أمها»
القاهرة - محمد صالح

«البنت حبيبة أمها»، لذلك ليس غريبا أن جتد 
العديد من الفنانات يحرصن على التقاط الصور 
مع بناتهن الالتي كبــرن، وكثير منهن أصبحن 
يشبهن والدتهن ليس في املالمح فقط بل أيضا 
في التفكير واألســلوب، ومعظم الفنانات أكدن 
أن بناتهن هن صديقاتهن واألقرب إلى قلوبهن.

«األنباء» رصدت باألسماء حكاية بعض الفنانات 
مع بناتهن وأسرار العالقة بينهن في السطور التالية:

أشارت الفنانة منى زكي أن العالقة التي تربطها 

بابنتها «لي لي» عبارة عن صداقة وحرية احلوار 
في كل األمور، وانهــا تتدخل بالنصح فقط اذا 
طلبت منها ذلك، وحني اجتهت «لي لي» إلى الرسم 
وتصميم موديالت للمالبس واحلقائب وأشــياء 
أخرى شــجعتها، وتعتز بأن البنتها شخصية 
مستقلة وجتيد دراسة قراراتها قبل اإلقدام على 

أي خطوة جديدة. 
وتعتبر الفنانة لقاء سويدان أن ابنتها جومانة 
هي أقرب صديقاتها الى قلبها وتبوح لها بأسرارها 
وتشاركها في أزمتاها وتســتطلع رأيها، وحني 
طلبت جومانة دخول الوسط الفني لم متلك لها 

سوى تقدمي النصائح من واقع خبرتها في املجال، 
وبالفعــل أصبحت ال تتدخل فــي قراراتها وان 
اتفقت معها أن تنهي دراســتها أوال ويظل الفن 

هواية إلى أن تتخرج.
ورانيا فريد شوقي وابنتها «ملك» التي تشبهها 
جدا في املالمح بشــكل يكاد يتطابق، وكثيرا ما 
تؤكد رانيا أن «ملك» صديقتها التي جتيد التفكير 
بهدوء، ولكنها مرحة ومتثل البسمة عكس فوضوية 
«فريدة» التي تفعل ما تريده دون دراســة وهي 
تتعامــل معها، وطالبت رانيــا األمهات بأن تكن 
الصديقة والشقيقة واملراقبة لبناتهن، خاصة في 

السن اخلطرة.
واعتبرت الفنانة شريهان أن قدوم مولودتها 
«لولوة» هدية من اهللا لها لتؤنس وحدتها وتقاسمها 
مشاعرها، وحني أصبحت االبنة شابة يافعة أصبحت 
هي الصديقة واألب والناصح األمني والبلسم لألم 
التي كانت تقاوم مرضهــا بحبها البنتها فقط، 
ورفضت شــريهان عروضا مغرية لعمل ابنتها 

في التمثيل أو اإلعالم نهائيا.
وفيفي عبده وابنتها عزة مجاهد وجهان لعملة 
واحدة في املالمح والشكل مع اختالف خجل عزة 
وعدم قدرتها على الوصول إلى النجومية، لكنها 

جنحت في أن تكون مصدر حب واحترام الوسط 
الفني، وتعتبرها فيفي ومعها شقيقتها هنادي هما 

العقل املفكر والقلب النابض لها.
وتزوجت الفنانة غادة عبدالرازق في ســن 
صغيرة جدا وأجنبت ابنتهــا الوحيدة «روتانا» 
وبعد انفصالها عن زوجها وعودتها إلى القاهرة 
لم جتد ســوى حلمها بالفن وتربية ابنتها التي 
حتولت إلى نقطة ضعفها ومصدر قوتها في آن 
واحــد، وبعد زواج «روتانا» حصل األحفاد على 
جزء كبير من حب غــادة ولكن ظلت ابنتها هي 

الصديقة احلقيقية.

شريهان وابنتها لولوة منى زكي وابنتها لي لي

رانيا وجنلتها ملك

غادة عبدالرازق وروتانا

فيفي وابنتها عزة

«ردوا التحية للوفاء».. أغنية شكر للصفوف األمامية

ياسر العيلة

بالتأكيــد يوجد رجال ونســاء من 
العاملــني في املجال الطبي ســواء من 
أطباء وهيئة متريض في املستشفيات 
الكويتيــة، باإلضافــة للكثيــر مــن 
املتطوعني الذين ال يعرف عنهم أحد إال 
طبعا وزارة الصحة، هؤالء جميعا عملوا 
في الصفوف األمامية في مكافحة وباء 
جائحة كورونا وتعرضوا ملخاطر كبيرة 
أثناء أدائهم للواجب اإلنساني في عالج 
املصابني، كل هؤالء يستحقون التكرمي 
ومن هذا املنطلق حرص الشاعر وامللحن 
خالد املهنا ومن خالل شــركته «السر 
املباح» على توجيه كلمة شكر ألصحاب 
الصفوف األمامية من خالل أغنية حتمل 
عنوان «ردوا التحيــة للوفاء» والتي 
مت تصويرها بطريقــة الڤيديو كليب 
من غناء املطربة التونسية مروى بن 
صغير والفنان الكويتي مشاري املجيبل 
وكلمات وحلن خالد املهنا وتوزيع أحمد 
بهنوس وإخراج تامر الصولي. «األنباء» 
تواجــدت أثنــاء تســجيل وتصويــر 
األغنية والتقت بكل املشــاركني فيها، 

فإلى التفاصيل:
حتية شكر

قالت املطربة مروى بن صغير: أنا 
متواجدة باالستوديو حاليا لتسجيل 
أغنية جديدة بعنــوان «ردوا التحية 
للوفــاء» موجهــة لألطبــاء وهيئــة 
التمريــض من الصفوف األولى الذين 
بذلوا ومازالوا يبذلون مجهودات كبيرة 
في ظل جائحة كورونا، وكما تعلم أنهم 
من أكثر األشخاص الذين تعبوا في هذه 
الظروف الصعبــة، وأوجه لهم حتية 
شكر وتقدير سواء من هم داخل الكويت 
أو مــن خارجهــا، واألغنية عبارة عن 
كلمة شكر بسيطة أوجهها أنا وأخوي 
وصديقي الفنان مشاري املجيبل على 
هيئــة دويتو، والناس ســوف ُتفاجأ 
بأداء وصوت مشــاري مــن خالل هذا 
الكليب، وأشارت إلى أنها وافقت على 
الفور مبجرد عرض األغنية عليها ألكثر 
من ســبب، أولها أنها اشتاقت للغناء 
والتسجيل داخل االستوديو والتصوير 

أمام هذه الكاميرات. 

وأضافــت: واهللا احلــني حســيت 
كمطربــة بقيمــة هذه األشــياء ولكن 
الوضــع اآلن مختلف فأنــا كلي لهفة 
للغنــاء واشــتقت للنــاس واشــتقت 
للمسرح، كاشفة أن مشاركتها في هذا 
العمل جاءت بالصدفة من خالل صديقها 
املوزع املوسيقي «أحمد بهنوس» الذي 
طلب منها أن تشارك في أغنية موجهة 
ألصحاب الصفــوف األولى. وأردفت: 
وافقت على الفور قبل أن أسمع كلمات 
وحلن األغنية وهي من كلمات وأحلان 
خالد املهنا وتوزيع «بهنوس» وأخرج 
الكليب تامــر الصولي، الفتة إلى أنها 
بصدد طــرح أغنيــة جديــدة ولكنها 
تنتظر التوقيت املناســب الذي يكون 
فيــه اجلمهور غير مشــغول بأحداث 

كورونا واللقاح وهكذا.
واجبنا

مــن جهتــه، قــال الفنان مشــاري 
املجيبل: أغنية «ردوا التحية للوفاء» 
أقــل شــيء ممكــن نقدمــه للكويــت 
وألصحاب الصفوف األمامية ألن هذا 

واجبنا ودورنــا كفنانني أو إعالميني 
وان كان ما نقدمه بسيطا مقابل الدور 
الكبير الذي يبذله أصحاب الصفوف 
األمامية من اطباء وطبيبات وممرضني 
وممرضات بجانــب املتطوعني الذين 
لم يدخروا جهدا إال وبذلوه من أجلنا 
جميعا، فشكرا من القلب لكل فرد منهم، 
أنا قدمت من قبل رسائل توعوية في 

االعالم تتعلق بجائحة كورونا.
وكشــف املجيبــل أنه وافــق على 
املشاركة في هذا العمل بعد أن عرض 
موزع العمــل «أحمد بهنوس» الفكرة 
عليه، ملمحا إلى ان املطربة مروى بن 
صغير هي من رشحت اسمه، خاصة 
أنها عملت معه من قبل في املســرح. 
وأضاف: احلمد هللا أشاد اجلميع بغنائي 
معهــا، خاصة أن هذه هي املرة األولى 

أن أقدم دويتو غنائيا مع أحد.
جزء بسيط

وحتدث كاتب وملحن األغنية خالد 
املهنا قائال: أغنية «رود التحية للوفاء» 
هي عبارة عن جزء بسيط مبنزلة رد 

الوفــاء للوطن وألصحــاب الصفوف 
األماميــة، فمهما نكتــب ونحاول لرد 
هــذا الوفاء ال نقــدر ولكن حاولنا من 
خالل هذه األغنية التي حتمل رســالة 
الشكر لكل من بذل مجهودا خالل هذه 
اجلائحة، حيث تقول بعض كلماتها:

ردوا التحية للوفاء
وألهلها األوفياء

يستاهلون حتيتنا
تستاهل الكويت العطاء

وكشف املهنا: حرصت على أن يكون 
اللحن مناسبا لكلمات وحالة األغنية، 
خاصة أننا جميعــا في مرحلة نبحث 
خاللهــا عــن الفرحة وتكــون األغنية 
إيقاعيــة نوعا ما وحتمل رســالة بأن 
الكويــت وشــبابها بخيــر وأن هؤالء 
الشــباب ميلكون القــدرة على العطاء 
بشكل كبير في كل األحوال وكل األوضاع. 

إيقاع الطنبورة

وقال املوزع املوسيقي أحمد بهنوس: 
بعد أن تســلمت الكلمات واللحن من 
الشاعر خالد املهنا بدأت أوزع األغنية 
واخترنا إيقاع الطنبورة ولكن بشكل 
مودرن بحيث يتماشى مع هذا الوقت، 
وسبب اختيارنا للممثل مشاري املجيبل 
ملشاركة مروى بن صغير غناء األغنية 
ألن خامة صوته جميلة جدا ومناسبة 
لصوت مروى، وألن الدويتوهات البد 
أن يكون الصوتان الئقني لبعض حتى 

يكون دويتو ناجحا ورائعا.
بدوره، حتدث مخرج الكليب تامر 
الصولــى قائال: انتهيــت من تصوير 
كليب «ردوا التحيــة للوفاء» بعد أن 
اســتمعت لكلمات وحلــن األغنية مع 
الشــاعر خالد املهنا وأعجبت بها جدا 
الســيما أنها مناســبة لالحــداث التي 
نعيشها حاليا في ظل جائحة كورونا 
ومتابعتنا جميعا لكل ما يتعلق بهذه 
األزمة ســواء بعدد احلــاالت املصابة 
أو اللقاحــات التي يعلن عنها كل يوم 
وهكذا، ومع رد فعل الناس جتاه هذه 
األمور قررنا أن نقدم األغنية ونصورها 
كڤيديو كليب، وهي من إنتاج شــركة 
«الســر املباح» لإلنتاج الفني وسوف 
تعرض بإذن اهللا في تلفزيون الكويت 

وكل القنوات األخرى.

«ديو» يجمع بني صغير واملجيبل من كلمات وأحلان املهنا وإخراج الصولي

مشاري املجيبل

املجيبل: مروى رشحتني للغناء معها وهذا دورنا كفناننيمروى: وافقت على األغنية ألهمية رسالتها واشتياقي للغناء

املهنا: العمل مبنزلة جزء بسيط لرد الوفاء للوطن
الصولي: حتمست للعمل وأراه مناسبًا لألحداث احلالية
بهنوس: مروى بن صغير ومشاري املجيبل دويتو رائع

العامر ُيخرج طارق العلي من عباءة الكوميديا
عبداحلميد اخلطيب

«ننتظر املرحلة اخلامسة وفتح املسرح لكي نقدم 
عمال ضخما تأخر بسبب الظروف الصحية التي منر 
بها منذ العام املاضي عقب انتشار ڤيروس كورونا»، 
هذا ما أكده الكاتب القدير فايز العامر عند ســؤالنا 
عن جديده في الفترة املقبلــة، وقال: حاولت قدر 
املستطاع في عملي املسرحي املقبل الذي يحمل اسم 
«إجازة خاصة» أن أعيد أمجاد «مسرح زمان»، وهو 

من بطولة الفنان طارق العلي وكوكبة من النجوم، 
والنــص مجاز من الرقابة، ووجدت همة كبيرة من 
شركة «فروغي» للوصول إلى أفضل نتيجة ترضي 

اجلمهور.
وتابع: أيضا لدي عمل تلفزيوني أعتبر أنه سيكون 
نقلة لطارق العلي، حيث أقدم العلي في مسلســل 
«عندما ال ينفع الندم» بعيــدا عن عباءة الكوميديا 
في منطقة درامية مليئة باألحداث الشائقة، وأراهن 

على هذا العمل وعلى كل الفنانني املشاركني فيه.

أمسية شعرية للضنحاني والدرمكي 
في الفجيرة اجلمعة املقبل

مفرح الشمري

مــع تطبيق ومراعاة جميــع اإلجراءات 
اخلاصة بالتباعد االجتماعي، تقيم جمعية 
دبــا للثقافــة والفنــون واملســرح اجلمعة 
القادمة أمسية شعرية يحييها مدير الديوان 
االميري حلاكم الفجيرة ونائب رئيس هيئة 
الفجيــرة للثقافة واإلعالم الشــاعر محمد 
سعيد الضنحاني، وذلك مع انطالق موسم 
اجلمعيــة الثقافي اجلديد، وسيشــارك في 
االمسية التي ستحتضنها قاعة املسرح مبقر 
اجلمعية الشاعر واحملاضر والكاتب عوض 

بن حاسوم الدرمكي بحضور رئيس واعضاء 
جمعية دبا للثقافة والفنون واملسرح.

وجاء اختيار جمعية دبا للثقافة والفنون 
واملســرح للشاعر محمد سعيد الضنحاني 
للشــهرة التي يتمتع بها في مجال الثقافة، 
حيث يكتب الشعر وأحيا العديد من االمسيات 
الشعرية في الداخل واخلارج، اضافة الى انه 
يصنف من املميزين في دولة االمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، ألنه يكتب في العديد من 
املجاالت مثل املسرح والتلفزيون واملقالة، 
باالضافة الى كتابة االغاني التي تغنى بها 

عدد من املطربني مثل د.عبدالرب ادريس.

تقام وفق اإلجراءات اخلاصة بالتباعد االجتماعي

عوض بن حاسوم الدرمكي محمد سعيد الضنحاني

زينة: مشاعري ماتت جتاه الرجال
القاهرة - خلود أبواملجد

أكدت الفنانة زينة أن مشاعرها 
ماتت جتاه الرجال، جاء ذلك من 
 ET» خالل استضافتها في برنامج

بالعربي».
وأضافــت زينــة مــن خــالل 
املداخلة الهاتفيــة قائلة: ال أفكر 
في موضوع الزواج وال يشــغل 
بالي، محدش كرهني في الرجالة، 
لكن أصبحت أنظر للرجال بشكل 
مختلف، بعيدا عن احلب للزواج، 
فهنــاك أنــواع أخــرى من احلب 

األخوي والصداقة والزمالة».

الراحل مشعل اخللف
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كاراسكو: مواجهة مهمة.. وولد علي: العربي رفض انضمام الدباغ

اندريس كاراسكو مصافحا نور الدين ولد علي

ناصر العنزي

يخوض منتخبنا الوطني مساء اليوم جتربة ودية 
بعد غياب طويل أمام منتخب فلســطني، وذلك على 
ســتاد جابر ضمن حتضيراته ملبارياته املتبقية في 
تصفيات كأس آســيا املشتركة املؤهلة لكأس العالم 
٢٠٢٢ وكأس آســيا ٢٠٢٣، حيث سيخوض «األزرق» 
جتربتــني أخريني مع العراق فــي مدينة البصرة ٢٧ 
اجلاري ثم يلتقي املنتخب السوري في ٤ مارس املقبل 
قبل مباراتيه الرسميتني في التصفيات مع أستراليا 

واألردن يومــي ٢٥ و٣٠ مارس املقبــل، إال إذا حدثت 
تطورات قد تــؤدي إلى تأجيل التصفيات أو إقامتها 
بنظام التجمع. وقد اختار املدرب اإلســباني اجلديد 
اندريس كاراســكو، الذي ســيخوض أول مهمة منذ 
التعاقد معه قبل ٤ أشهر، ٢٦ العبا خلوض املباراتني 
جتمعهم اخلبرة والشــباب، ساعيا إلى تقدمي عرض 
جيد قبل أن يدخل في املباريات األقوى في التصفيات 

اآلسيوية في مارس املقبل.
وال شــك أن التشــكيل الذي اختاره كاراسكو لم 
يعجب البعض، لكنه كان شــجاعا فــي الرد عليهم، 

حيث أكد أن الوضع احلالي يفرض عليه اختار عدد 
محدد من الالعبني، مشددا على أن الباب مفتوح لضم 

عناصر أخرى خالل املرحلة املقبلة.
وانخرط العبو «األزرق» املختارون في تدريباتهم 
بعدما اكتملت صفوفه، ومن املتوقع أن مينح املدرب 
الفرصة لالعبني الشباب في مباراة اليوم إذ مسموح 
لــكل فريق تبديــل ٦ العبني. الى ذلك، مت اســتبعاد 

سلطان العنزي عن مباراة اليوم بسبب اإلصابة.
من جانبه، خاض منتخب فلسطني تدريباته فور 

وصوله مبشاركة جميع العبيه املختارين.

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم اإلسباني 
اندريس كاراســكو إن هناك صعوبة في االستعدادات 
للمباريات الدولية الودية وهو ســعيد بخوض املباراة 
األولى منذ فترة طويلة بسبب ڤيروس كورونا، كما أنه 
يشــكر االحتاد على توفير هذه املباراة وأيضا املنتخب 

الفلسطيني على قبول الدعوة.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد ظهر أمس 
باحتاد الكرة وحضره مع كاراسكو مدافع «األزرق» فهد 
الهاجري، ومدرب فلسطني اجلزائري نور الدين ولد علي، 

واملدافع مصعب البطاط، وأداره وليد النايف.
وبني كاراسكو أنه يسعى للوقوف على إمكانات الالعبني 
في املباراة وما سيقدمونه، مشيرا إلى أن املواجهة مهمة 
لتجهيز الالعبني قبل عودة التصفيات اآلسيوية، كما أنها 

فرصة لالرتقاء مبركز املنتخب في التصنيف الصادر عن 
االحتاد الدولي لكرة القدم.

وفيمــا يخص حظوظ «األزرق» فــي التأهل للدور 
النهائي من تصفيات مونديال ٢٠٢٢ بقطر، وكأس آسيا 
٢٠٢٣ فــي الصني، قال: «التركيز في الوقت احلالي على 
مباراة اليوم وبعدها مواجهة العراق املقبلة، ولكن بالطبع 
لدينا طموح التأهل وإذا نظرنا إلى ترتيب املنتخبات في 
التصفيات بوضعه احلالي، فإن األزرق في املركز الثاني 
لذا لو فرضنا أن التصفيــات انتهت اليوم فإن األزرق 
يعد متأهال، لذلك فالتأهل يعتمد على ما سيقدمه اجلهاز 

الفني والالعبون في املباريات املتبقية».
من جهته، قال فهد الهاجري إن املباراة اليوم تعتبر 
مهمــة جدا بعد انقطاع طويل عن املباريات الدولية، كما 
أن املدرب يعتبر جديدا ولديه فكر وثقافة مغايرة ونحن 

جاهزون لتقدمي املستوى املطلوب.

بدوره، قال مدرب فلســطني، اجلزائري نور الدين 
ولد علي إن النادي العربي رفض طلب انضمام املهاجم 
الفلسطيني عدي الدباغ لصفوف املنتخب ونحن نعلم 
أن النادي لديه احلق في ذلك بسبب عدم إقامة املباريات 
في «فيفا دي» لكن العربي ميلك أيضا العبني بصفوف 
«األزرق» في الوقت احلالي وكنا نتمنى تعاونهم بشكل 

أخوي معنا إال انني أؤكد أن من حقهم رفض الطلب.
وأكد ولد علي أن مواجهة «األزرق» ستكون مبنزلة 
فرصة لعودة الالعبني ألجواء املباريات الدولية بعد توقف 
ألكثر من عام بسبب الظروف الصحية التي يعيشها العالم 
حاليا، مشيرا إلى أنه يسعى إلى جتهيز العبي فلسطني 

للتصفيات اآلسيوية بإعطاء الفرصة جلميع الالعبني.
أما املدافع الفلسطيني، مصعب البطاط فأكد أن «األزرق» 
يعتبر منتخبا محترما ونسعى إلى تقدمي مستوى يليق 

بنا ويكون خير إعداد للمواجهات املقبلة.

ختام ناجح لكأس «علي السالم» السنوية للرماية
اختتمت السبت املاضي على 
مجمع ميادين الشيخ صباح 
األحمد األوملبي للرماية كأس 
املغفور له الشيخ علي صباح 
السالم للرماية التي استمرت 
ملدة ٣ أيام متتالية مبشــاركة 
عدد كبير مــن رماة وراميات 
النادي ورماة االحتاد الرياضي 
للحرس الوطني واشتملت على 
منافسات الرماية األوملبية في 
رماية األطباق الطائرة (سكيت 

- تراب).
حضــر احلفــل اخلتامــي 
الــذي أقيــم بهــذه املناســبة 
وزيــر الداخلية الشــيخ ثامر 
علــي الصباح والشــيخ علي 
ثامر العلي والشــيخ عبداهللا 
ثامــر العلي والشــيخة مرمي 

وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي يتوسط الفائزين من الرجال

«الفتاة» والعربي والقادسية والكويت 
إلى املربع الذهبي لدوري السيدات

هادي العنزي

حســمت فرق أندية الفتــاة والعربي 
والقادسية والكويت مقاعد الدور نصف 
النهائــي لدوري URC لكرة قدم الصاالت 
النســائية قبل انطــالق املرحلة األخيرة 
للــدوري، وذلــك بعدما تفوقت ســيدات 
النادي العربي على نظيراتهن في «سلوى 
الصباح» ١٠-٣، فيما فاز فريق نادي الفتاة 
على القادسية ٧-١ في املواجهتني اللتني 
أقيمتا ضمن منافســات األسبوع التاسع 
على صالة نادي الكويت أمس األول، ليبتعد 
نادي الفتاة بصدارة الترتيب بـ ١٩ نقطة، 
وجاء العربي ثانيا بـ ١٣ نقطة، فيما حافظ 
الكويــت على املركز الثالــث بـ ١٠ نقاط، 
والقادسية رابعا (٧ نقاط)، وبقي سلوى 
الصباح على رصيده السابق ٣ نقاط في 
املركز اخلامس، وتصــدرت مرمي بارون 
هدافي البطولة بعد تسجليها للهدف الـ ١٣ 
للعربي. وجاءت مواجهتا أمس األول من 
طرف واحد في أغلب فتراتهما، ففي املباراة 
األولى متكنت العبات العربي من السيطرة 

على مجريات اللقاء مع «ســلوى الصباح»، 
ليتفوقن دفاعا وهجوما. وفي املباراة الثانية، 
فاجأ «الفتاة» نظيره القادسية بعرض قوي 
دفاعا وهجوما بقيادة مدربه محمد الكندري، 
ليتمكــن من حتقيق فــوز عريض على أحد 

الفرق املنافسة على اللقب.

سيدات العربي تفوقن على نظيراتهن في «سلوى الصباح»

الكويت تدعم مرشح اإلمارات 
لرئاسة «آسيوي الدراجات الهوائية»

أكــد مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح دعم 
الكويــت للكوادر الرياضية اخلليجية في الترشــح وإدارة 
املنظمات الرياضية القارية والدولية انطالقا من اللحمة اخلليجية 
وتأكيــدا لتوحيد املواقف الرياضية فــي كافة احملافل. جاء 
ذلك خالل اســتقباله للنائب أسامة الشعفار عضو البرملان 
اإلماراتي، رئيس االحتادين اإلماراتي واآلسيوي للدراجات 
الهوائية، واملرشح لرئاسة االحتاد اآلسيوي لدورة ثانية في 

االنتخابات التي ستقام ٢٢ مارس املقبل في دبي.
وحضر اللقاء نواب املدير العام الشــيخ حمود املبارك 
لإلنشاءات والصيانة واملرافق، ود.صقر املال للرياضة التنافسية، 

وحسني املسلم أمني سر اللجنة األوملبية الكويتية.

فليطح مستقبال الشعفار بحضور الشيخ حمود املبارك ود.صقر املال وحسني املسلم

القرين يصطدم بالعربي في «اليد»
يعقوب العوضي 

تشــهد صالــة املجمع الشــيخ ســعد 
العبداهللا في ضاحية صباح السالم مباراتني 
اليوم ضمن إطار منافسات اجلولة احلادية 
عشرة من الدوري املمتاز لكرة اليد، حيث 
يلعب فــي الـ ٥:٣٠ خيطان (نقطتني) مع 
برقان (٦ نقاط). بينما يلتقي في الـ ٧:١٥ 

العربــي (١٣ نقطة) مع القرين (٣ نقاط)  
في السياق ذاته، تقام مباراتان على صالة 
الشهيد فهد األحمد مبقر االحتاد الكويتي 
لكرة اليد ضمن اجلولة احلادية عشرة من 
البطولة أيضا، فيلعب في الـ ٥:٣٠ النصر 
(٦ نقاط) مع التضامــن (نقطة واحدة)، 
بينما يلتقي في الـ ٧:١٥ الشباب (٩ نقاط) 

مع الساحل (نقطتني).

اليرموك يعزز صدارته لـ«الصاالت»
أنقذ اليرموك صدارته في دوري كرة قدم 
الصاالت بعدما حقق فوز صعبا على الكويت 
بهدف نظيف سجله احملترف دانيلو في الثواني 
األخيرة من زمن املباراة في انطالقة القســم 
الثاني، رافعا رصيد فريقه إلى ١٨ نقطة، في 
حــني ظل الكويت رابعا بـ ٤ نقاط فقط، بعد 
لقاء شــهد هجمات متبادلة من كال الفريقني 

وتألقا الفتا للحارسني.
مــن جهته، واصل القادســية انتصاراته 
بعدما قلب الطاولة على العربي وتغلب عليه 
٧-٤ في مباراة ديربي الصاالت التي حسمها 
«األصفر» بفضل خبرة املدرب عيســى فالح 
الذي اســتطاع وضع خطــة فنية أحكم فيها 
الســيطرة على محاوالت العربي الهجومية، 
وبذلك رفع الفريــق رصيده إلى ٩ نقاط في 
املركز الثالث، بينما اســتقر العربي خامسا 

بـ ٦ نقاط.
وفي لقاء ثالث حافظ كاظمة على شراكته 
للصــدارة بفوزه الكبير على الســاملية ٦-١ 
في لقاء كانت األفضلية فيه للبرتقالي الذي 
جنح في فك الضغط «السلماوي» وترجمها 
إلى أهداف، وبذلك جتمد رصيد الساملية عند 

نقطتني في املركز السادس.

إلى ذلك، نال العب القادسية يوسف خليفة 
جائزة أفضل العب في اجلولة والتي تسلمها 
من عضو جلنــة الصاالت د.محمد بوعباس 
بحضور املدير التنفيذي لشــركة AHR فهاد 
املنير واملدير الفني ملنتخب الصاالت كاكاو.

الكويت فشل في عبور اليرموك

ثامر علــي الصباح وم.دعيج 
العتيبــي رئيــس االحتادين 
الكويتــي والعربــي للرماية، 
وعبيــد العصيمــي أمني عام 
االحتاديــن الكويتي والعربي 

للرماية، وم.طارق حمادة عضو 
مجلس اإلدارة.

وبهذه املناسبة، قال راعي 
احلفــل الشــيخ ثامــر علــي 
الصبــاح: «نبــارك إلخوانــي 

الفائزيــن فوزهم  وأخواتــي 
بالكؤوس وامليداليات ونرجو 
للذين لم يفوزوا حظا أوفر في 
البطــوالت القادمة»، مضيفا: 
«يشــرفنا أن ندعــم مثل هذه 

الرياضــات ونــرى تطــورا 
جديــدا كل عام لهــذه األلعاب 
وهذا بسبب مجهودات أعضاء 
مجلــس اإلدارة فــي النــادي 
والدعــم الالمحــدود من قبل 

صاحب السمو األمير».
مــن جانبــه، قــال دعيج 
العتيبــي إن البطولة متيزت 
مبشــاركة واســعة مــن رماة 
الوطنــي  النــادي واحلــرس 
وظهرت مبســتوى متميز في 
جميــع مراحلهــا، مضيفا أن 
البطولة شهدت تسجيل الرماة 
والراميات خاصة املتأهلني إلى 
األدوار النهائيــة نتائج طيبة 
معتبرا إياهــا «محطة مهمة» 
الكويــت  أبطــال  الســتعداد 
للبطوالت اخلارجية املقبلة.

وأخيرًا.. «األزرق» في اختبار «ودي» أمام فلسطني

5:45
فلسطني كويت سبورتالكويت

عاشور: عشت إجنازات كثيرة مع «الطائرة»
يعقوب العوضي

أكــد الرئيس الســابق 
الحتــاد الكــرة الطائــرة 
حسني عاشور أن االحتاد 
شهد في الفترة التي تولى 
فيها رئاسة مجلس اإلدارة 
عددا مــن اإلجنازات على 
أكثــر من مســتوى، الفتا 
الــى أنه ابتعد عــن إدارة 
اللعبــة بضميــر مرتاح، 
بعــد أن جنح فــي الوفاء 
بوعوده بالنهوض باللعبة 

من خالل اإلجنازات الكبيرة التي حققها 
حتى تقدمي استقالته من اللجنة االنتقالية 

األخيرة.
وأوضح في تصريح لـــ «األنباء» أن 
مــن أبرز اإلجنــازات إقامة مبــاراة كأس 
الســوبر اخلليجية األولى والتي جمعت 
الكويت والعني اإلماراتي وهي أول بطولة 
سوبر على مســتوى األندية اخلليجية، 
كما جنحت في إقرار قانون حرية انتقال 
الالعبني من عمر ٣٠ سنة فما فوق إلى أي 
ناد آخر دون الرجوع إلى ناديه األصلي، 
وقد نتج عن القرار تنويع في تشكيالت 
الفرق وارتقاء مبستوى اللعبة، إذ شهدنا 
منافسة قوية بني فرق الطائرة والتي لم 
تعد فيها األلقاب محسومة مسبقا نتيجة 
لتفرد فريق دون اآلخر بالعبني بارزين.

وأضاف عاشور أن من اإلجنازات أيضا 
نقل مقر االحتاد الى مجمع الشيخ سعد 
العبــداهللا وافتتاح صالة املجمع لتكون 
مقرا إلقامة مباريــات البطوالت احمللية 
ما انعكس على اللعبة إيجابيا من خالل 
تسهيل عملية نقل املباريات على التلفاز 
الرسمي للدولة وبقية القنوات اإلعالمية 

باإلضافة الى تسهيل مهمة اإلعالميني.

وأكد أن هذه اإلجنازات 
ولكنــه  لــي  تنســب  ال 
للرياضــة الكويتية ككل 
وللعبة الكرة الطائرة على 

وجه اخلصوص.
الــى  ولفــت عاشــور 
تأهيل عدد من احلكام من 
اجلنسني الرجال والنساء 
لنيل الشارة الدولية، فمن 
النساء احلكم رمي الزعابي، 
وهو ما يعتبر قفزة كبيرة 
في الطائرة الكويتية والتي 
بدأت تشهد تغيرات جذرية 
إيجابية على الساحة أثناء وجودي رئيسا 
ملجلــس اإلدارة. وتابع قائال «ان األيادي 
اخلفية التي لم ترد مصلحة اللعبة ولم 
تشأ أن تكون الطائرة الكويتية في مصاف 
الكبار حالت دون استكمال اخلطط التي 

وضعتها بعناية ودراسة مسبوقة».
مواجهة صعبة لـ «طائرة» الشباب أمام العربي

وضمن منافسات اجلولة الثامنة من 
الدوري املمتاز للكرة الطائرة، تشهد صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا مبقر احتاد 
الكرة الطائرة مواجهة العربي (١٢ نقطة) 
مع الشباب (٧ نقاط) في الـ ٧:٠٠ مساء.
وفي الســياق ذاته، وضمــن اجلولة 
الثامنة مــن دوري الدرجــة األولى، فاز 
التضامن على الصليبخات بنتيجة ٣-١، 
ورفع الفائز رصيده إلى ١٥ نقطة متصدرا 
الترتيب العام مؤقتا وبفارق نقطة واحدة 
عن برقان، بينما أصبح رصيد الصليبخات 

٩ نقاط ويتذيل الترتيب العام مؤقتا.
وفــي لقــاء آخر، فــاز الســاحل على 
اليرموك بثالثية نظيفــة ورفع رصيده 
إلى ١٢ نقطة محتال املركز الثالث مؤقتا، 
فيما ارتفع رصيد اليرموك إلى ١٠ نقاط.

إقامة كأس السوبر اخلليجية األولى.. وإقرار قانون «من تخطى ٣٠ عاماً»

حسني عاشور

عجب يعزز هجوم الساحل لنهاية املوسم
هادي العنزي

انضــم املهاجم الدولي والعب نادي 
التضامــن فيصــل عجب إلــى الفريق 
األول لكرة القدم بنادي الساحل بنظام 
اإلعارة حتــى نهاية املوســم اجلاري، 
ليعزز صفــوف «أبنــاء األحمدي» في 
منافســات دوري stc للدرجة املمتازة. 
وجاء التعاقد مع عجب بديال للبرازيلي 

ماتيوس هندريك، الذي مت فسخ التعاقد 
معه قبل عدة أيام لعدم تقدميه املستوى 

املطلوب مع الفريق.
ويســعى اجلهاز اإلداري للســاحل 
برئاسة جمال العتيبي إلمتام أكثر من 
صفقة تعاقديــة خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية احلالية، بعدما جنح في ضم 
الظهير األمين بنادي الشباب علي جوهر 
حتى نهاية املوســم وعجب، ويواصل 

الفريق حتضيراته اليومية بقيادة 
املدرب الوطني محمد دهيليس الذي 
يســعى إلى رفــع اجلاهزيــة الفنية 

والبدنية للفريق قبــل مباراة الفريق 
ضمن اجلولــة األولى للدوري املمتاز 
مع خيطان اخلميس املقبل، وقد لعب 
الساحل مباراة ودية مع الفحيحيل 
انتهت ملصلحة األخير ٢-١ حتضيرا 

للدوري.

عبدالعزيز جاسم

أعلن نادي القادســية عن إصابة مدافع 
الفريق األول لكرة القدم النيجيري جيمس 
اكواسو بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته 
بتمزق في العضلة اخللفية يحتاج على إثرها 
للعالج والراحة ملدة أسبوعني ما يعني غيابه 
 stc عن اجلولتني األولى والثانية في دوري

املمتاز أمام الفحيحيل والنصر تواليا.
وسيضطر مدرب األصفر اإلسباني بابلو 

فرانكو إلى إيجاد البديل الذي سيتواجد في 
قلب الدفاع مع خالد إبراهيم ورمبا تنحصر 
االختيارات بني ضاري سعيد وعامر املعتوق 
الذي غاب عن الفريق منذ بداية املوسم بعد 
اجرائه عملية جراحية في األنكل مبستشفى 

اسباير في قطر.
إلى ذلــك، يبدو أن مســتوى املهاجمني 
النيجيري دينيس سيســوجه  احملترفــني 
«املتراجع» في  والبرازيلي لوكاس غاوتشو 
دوري التصنيف وكأس سمو ولي العهد دفع 

الفني لفتح ملف احملترفني  اجلهاز 
من جديد بالبحث عن مهاجم قناص 

يحل بدال من أحدهما، حيث تدرس إدارة 
النادي أكثر من سيرة ذاتية وسيتم التوقيع 
في أقرب وقت متهيدا إلجناز تأشــيرة 

الدخول وقضاء فترة احلجر 
املنزلي على أن يكون جاهزا 
للمشــاركة في الدوري 
املمتاز قبــل منتصف 

فبراير.

القادسية يتعاقد مع مهاجم قريبًا.. وإصابة جيمس
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رومينيغه: غوارديوال صديق 
والتواصل معه مستمر

أوزيل يؤكد انتقاله 
إلى فنربغشة التركي

هاردن يسجل انطالقة 
رائعة مع بروكلني نتس

كشــف كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن 
ميونيخ األملاني لكرة القــدم، أن بيب غوارديوال، املدير الفني 
األسبق للفريق الباڤاري، ليس من محبي خدمة واتساب. وفي 
مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» األملانية، قال رومينيغه: «بيب 
وأنا نكتب لبعضنا البعض عبر الرسائل النصية القصيرة (إس 
إم إس)، فهو ليس من محبي واتساب»، مضيفا الأزال أتواصل 
مع املدير الفني اإلســباني حتى بعد رحيله منذ أكثر من أربعة 
أعوام عن النادي الباڤاري وانتقاله لتدريب مان سيتي اإلجنليزي، 

ونحن على اتصال منتظم ببعضنا البعض.
ووصف رومينيغه غوارديوال، الذي يحتفل اليوم بعيد ميالده 

اخلمسني، بأنه صديقه «فقد نشأت بيننا صداقة حقيقية».

أ.ف.پ: أكد صانع األلعاب الســابق للمنتخب األملاني لكرة 
القدم مسعود اوزيل انه سيوقع عقدا مع نادي فنربغشة التركي، 
مؤكدا انه «سعيد للغاية وسيقدم كل شيء للفريق» بعد غياب 
ألشهر عدة عن املالعب خالل تواجده مع ارسنال االجنليزي.

وقال اوزيل، في مقابلة مع قنــاة «إن تي ڤي» التركية «انا 
سعيد للغاية، ومتحمس جدا، لقد كتب لي اهللا ان ارتدي قميص 
فنربغشة، سأرتديه بفخر وســأبذل قصارى جهدي من اجل 
الفريق». واشــارت صحف تركية عدة الى ان الالعب االملاني 
ســيحضر مباراة في الدوري بني فنربغشة وانقرة غوجو من 
املدرجات اليوم، ومن املتوقع ان يقام حفل كبير في االيام املقبلة 
إلضفاء الطابع الرسمي على توقيعه للنادي. ولفتت التقارير الى 
ان عقد اوزيل سيكون ملدة ثالث سنوات، وسيتقاضى ما يصل 

الى ٥ ماليني يورو عن كل موسم.
واكد الالعب امس انه «لم يلعب اي مباراة منذ فترة طويلة»، 

لكنه كان يواصل تدريباته بانتظام وانه «جاهز بدنيا».

بدأ جيمس هاردن مشــواره مع فريقه اجلديد بروكلني نتس 
بأفضل طريقة وقاده للفوز على أورالندو ماجيك ١٢٢-١١٥ بتحقيقه 
.(NBA) تريبل دابل» في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني»

وفي أول مباراة لهاردن مع نتس بجانب زميله الســابق كيفن 
دورانت الذي لعب معه لثالثة مواسم (٢٠٠٩-٢٠١٢) في أوكالهوما 
سيتي ثاندر تألق االثنان بتسجيلهما ٧٢ من نقاط فريقهما الـ١٢٢، 
وســجل هاردن في أول مباراة مع نتس ٣٢ نقطة، بينها ١٢ في 

الربع األخير، مع ١٤ متريرة حاسمة و١٢ متابعة.
فيما أكد كل من تورونتو رابتورز، بطل املوســم قبل املاضي، 
وومفيس غريزليز اســتفاقتهما بعدما حقق األول فوزه الثاني 
تواليا والثاني فوزه الرابع تواليا، حيث تغلب رابتورز على ضيفه 
تشارلوت هورنتس ١١٦-١١٣ نقطة، فيما فاز ممفيس ١٠٦-١٠٤.

البايرن يستعيد االنتصارات في ليلة تاريخية لليڤاندوڤسكي
نفــض بايــرن ميونيــخ غبار 
مســابقة  بطــل  لقــب  فقدانــه 
كأس أملانيــا وابتعــد فــي صدارة 
الـ «بوندســليغا» بفوزه الصعب 
على ضيفه فرايبــورغ ٢-١ امس 
في ختام املرحلة السادسة عشرة. 
البايرن بفــوزه ملهاجمه  ويديــن 
الدولي السابق توماس مولر الذي 
صنع الهدف األول لزميله الپولندي 
روبرت ليڤاندوڤســكي الذي عزز 
موقعه بصــدارة الهدافني برصيد 
٢١ هدفا بفارق ٩ اهداف امام اقرب 
مطارديه مهاجم بوروسيا دورمتوند 
النرويجي إرلينغ هاالند،  الدولي 
كما سجل مولر هدف الفوز بعد ١٢ 
دقيقة من إدراك فرايبورغ التعادل 

بواسطة نيلز بيترسن.

تخطــى  الهــدف،  وبهــذا 
ليڤاندوڤســكي الرقم القياســي 
للنجــم الســابق جيــرد مولــر 
الــذي أحرز ٢٠ هدفا باملســابقة 
خــالل الــدور األول في موســم 
١٩٦٩/١٩٦٨، ليصبــح أكثر العب 
تسجيال لألهداف بالدور األول من 
الـ «بوندسليغا». وبهذا االنتصار، 
عزز «الباڤاري» صدارته جلدول 
الترتيب بـــ ٣٦ نقطة، بفارق ٤ 
نقــاط عن مطارديه املباشــرين 
اليبزيغ وبوروسيا دورمتوند، 
فيما جتمد رصيد فرايبورغ عند 

٢٣ نقطة باملركز الثامن.
من جهــة أخرى، أكد يوليان 
ناغيلســمان مــدرب اليبزيــغ 
صعوبــة موقــف فريقــه بعدما 

فرط في االستيالء على الصدارة 
لألســبوع الثاني علــى التوالي 
بتعادله مع مضيفه ڤولفسبورغ 
الســبت ضمــن املرحلــة   ٢-٢
السادسة عشرة للدوري األملاني 

لكرة القدم «الپوندسليغا».
إلى ذلك، عاند احلظ بروسيا 
دورمتوند في مباراته مع ماينز 

ليسقط في فخ التعادل ١-١.
وفي بقية املباريات فاز فيردر 
برمين على ضيفه أوغســبورغ 
بهدفــني دون مقابــل ســجلهما 
التشــيكي تيــودور  املخضــرم 
جبريسيالسي (٨٤) وفيليكس 
اغو (٨٧)، وتعادل هوفنهامي مع 
أرمينيا بيليفيلد وكولن مع هرتا 

برلني من دون أهداف.

بواش يرفع الراية: مرسيليا فقد االتصال بفرق املقدمة!
واصل مرسيليا أسبوعه السيئ بسقوطه 
املفاجئ أمام ضيفه نيم صاحب املركز 
األخير ١-٢ في املرحلة العشــرين من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم، وجاءت 
اخلسارة بعد ثالثة أيام من سقوطه أمام 
باريس ســان جرمان بالنتيجة ذاتها 
في مســابقة كأس األبطال األربعاء 
املاضي، كما كان الفريق قد سقط 
في فخ التعادل السلبي مع ديجون 
املاضية،  املتواضع في اجلولــة 
واعتذر مدرب مرسيليا البرتغالي 
اندري فياش بواش ألنصار الفريق 

بعد «األداء السيئ» لفريقه مشيرا الى أن 
فريقه «بدأ يفقد االتصال بفرق املقدمة»، 
أما مدافع مرسيليا الفارو غونزاليس فقال 
«عندما تلعب بهذه الطريقة السيئة فال 
ميكــن أن نتوقع الفوز بكل صراحة»، 
ولم يحقق الفريق سوى انتصار واحد 
في آخر ست مباريات في الدوري. إلى 
ذلك، تصدر باريس سان جرمان ترتيب 
الدوري بعد فوزه الصعب على مضيفه 
اجنيه ١-٠، رافعا رصيده الى ٤٢ نقطة 
متفوقا بفارق نقطتني عن ليون، وخاض 
فريق العاصمة الفرنسية املباراة في غياب 

مدربه اجلديد األرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو بعد إصابته بڤيروس كورونا 
املستجد، فيما استعاد النجم البرازيلي 
نيمار الى التشــكيلة األساسية للمرة 
األولى منذ ١٣ نوفمبر املاضي إثر إصابة 
في كاحله خالل املباراة ضد ليون علما 
بأنه شــارك احتياطيا في مباراة كأس 
األبطال منتصف األسبوع وسجل هدف 
احلسم لفريقه في مرمى مرسيليا ٢-١. 
وســجل هدف املباراة الوحيد اليفني 
كورزاوا (٧٠)، ولم يخسر سان جرمان 
أمام اجنيه منذ سقوطه أمام ١-٣ في 

١٢ يناير عام ١٩٧٥.
بوردو يهزم نيس بثالثية

وفي مواجهات األمــس، تغلب رين على 
مستضيفه ســتاد بريست ٢-١ ليحصد 
النقطة الـ٣٩، فيما بقي بريست على رصيده 
الســابق بـ٢٦ في املركز احلادي عشر، 
في حني تأجلت مواجهة لوريان وديغون. 
ومتكن بوردو من التغلب على مستضيفه 
نيس ٣-٠، كما خرج ستراسبورغ فائزا 
على ضيفه سانت اتيان ١-٠، فيما تعادل 

نانت مع ضيفه النس ١-١.

نابولي يكتسح فيورنتينا.. وميالن يواجه «كورونا» وكالياري
اكتســح نابولــي ضيفــه 
أمــس فــي  فيورنتينــا ٦-٠ 
املرحلــة الثامنــة عشــرة من 
الــدوري اإليطالي لكرة القدم، 
ليحقق فــوزه احلادي عشــر 
هــذا املوســم ويرتقــي مؤقتا 
الى املركز الثالث على حساب 
روما، وليستعد بأفضل صورة 
ملواجهة يوڤنتــوس األربعاء 
في الكأس السوبر، رغم غياب 
العب وسطه اإلسباني فابيان 
رويز الصابته بڤيروس كورونا 
املســتجد، لينضم بالتالي الى 
النيجيــري  املهاجــم  زميلــه 

ڤيكتور أوسيمني.
وحســم نابولــي لقاءه في 
شوطه األول الذي أنهاه برباعية 
التســجيل  نظيفــة، وافتتــح 
باكرا عبر لورنتســو إنسيني 
(٥)، وعزز تقدمــه من هجمة 
مرتــدة ســريعة ســجل منها 
األملانــي دييغــو دميــه (٣٦)، 
واضــاف املكســيكي هرفينغ 
لوزانو الهدف الثالث (٣٨) ثم 
زيليسنكي (٤٥)، وفي الشوط 

الثاني اضــاف نابولي الهدف 
اخلامس من ركلة جزاء نفذها 
إنسيني (٧٢)، ثم سجل الهدف 
الســادس مبجهود فردي رائع 
للبديل ماتيو بوليتانو (٨٩).

وفي مواجهات أخرى، تعادل 
تورينو مع سبيزيا دون أهداف، 
وتغلــب ســامبدورينا علــى 
اودينيــزي ٢-١، بينما تفوق 
بولونيــا ١-٠ علــى هيــالس 

ڤيرونا.
تعادل قاتل لساسوولو

وفــي مواجهتــني أخريني، 
تغلب كورتونــي على ضيفه 
بينفيتو ٤-١ في املواجهة التي 
جمعتهما مســاء امس، محققا 
فوزه الثالث في الدوري، ورافعا 
رصيده إلى ١٢ نقطة، فيما بقي 
رصيد اخلاســر عند ٢١ نقطة 
في املركز احلادي عشــر، وفي 
املباراة الثانية تعادل ساسوولو 
في الوقت احملتسب بدل ضائع 
الثانــي فارضا  مــن الشــوط 
التعادل ١-١ على ضيفه بارما، 

ليحصد ساسوولو نقطة ثمينة 
ويصل إلى ٣٠ نقطة (ثامنا)، 
بينما رفع بارما رصيده إلى ١٣ 

نقطة في املركز قبل األخير.
إلــى ذلــك، أعلــن ميــالن، 
الــذي يتصدر ترتيب الدوري 
اإليطالــي لكــرة القــدم، عــن 
إصابة ظهيره الفرنســي تيو 
هرنانديز والعب وسطه التركي 
هاكان جالهان أوغلو بڤيروس 
كورونا املستجد، ما سيحرمهما 
املشاركة في مباراة اليوم ضد 
كالياري في املرحلة الـ ١٨ من 
«ســيري أ». وأفاد ميالن بأن 
نتيجة اختبار الالعبني اللذين 
يعتبــران من ركائز تشــكيلة 
املدرب ستيفانو بيولي، جاءت 
إيجابية خــالل الفحص الذي 
أجــري علــى الفريــق بأكمله 
الســبت، مضيفا وضعا على 
الفــور فــي احلجــر الصحي 
فــي منزلهمــا، ويعاني ميالن 
أصال من غياب أنتي ريبيتش 
ورادي كرونيتش بعد اكتشاف 

اصابتهم بـ «كوفيد ـ ١٩».

خّيم التعادل الســلبي على مبــاراة القمة التي جمعت بني ليڤربول 
وضيفــه مان يونايتد أمس على ملعب «أنفيلد» في املرحلة التاســعة 

عشرة من الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وكان حامل اللقب ليڤربول األفضل من حيث االستحواذ والضغط 
الهجومي في أغلب فترات املباراة لكنه أخفق في ترجمة تفوقه إلى أهداف، 
كما أخفق مانشســتر يونايتد في اســتغالل عدد من الفرص التهديفية 
احلقيقية التي أتيحت أمامه، لتنتهي املواجهة بالتعادل السلبي ويخرج 

كل من الفريقني بنقطة واحدة.
وحافظ «الشــياطني» على انفــراده بالصدارة رافعا رصيده إلى ٣٧ 
نقطة، بفارق نقطتني أمام ليستر سيتي صاحب املركز الثاني، كما رفع 
ليڤربول رصيده إلى ٣٤ نقطة في املركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام 
توتنهام. من جهة أخرى وبثالثية، اســتعاد توتنهام هوتســبير نغمة 
االنتصارات من جديد، بالتغلب على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة ٣-١، 
في املواجهة التي استضافها ملعب برامول لني مساء أمس ضمن اجلولة 

الـ ١٩ للــدوري اإلجنليزي 
املمتاز، وتناوب على ثالثية 
توتنهام سيرج أورييه (٥) 
وهاري كني (٤٠) وتاجني 
ندومبلي (٦٢)، بينما سجل 
هدف شيفيلد الوحيد ديڤيد 
ماكجولدريك (٥٩)، ليرتقي 
هوتسبير إلى املركز الرابع 

بعدما رفع رصيده إلى ٣٣ نقطة، فيما جتمد رصيد شيفيلد عند ٥ نقاط، 
متذيال جدول الترتيب.

إلى ذلك، تنفس الدولي الســابق ومدرب تشلسي اإلجنليزي فرانك 
المبــارد الصعداء بعد فوز فريقه على مضيفه فولهام ١-٠ في املرحلة 
الـ ١٩ للدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، وأبدى المبارد ارتياحه بعد 
الفوز الشاق الذي حتقق بنقص عددي أمام خصمه منذ الدقيقة ٤٤، بسبب 
طرد العبه أنتوني روبنسون، الستعادة «البلوز» طريق االنتصارات التي 
غابت عنه في املباريات الثالث األخيرة، متقدما إلى املركز السابع على 
سلم الترتيب بعدما رفع رصيده إلى ٢٩ نقطة، وقال المبارد: «الشعور 
جيد بعد حتقيق الفوز، لم يكن األمر سهال فيما يتعلق بأدائنا في الدوري، 
وتوجب علينا إنهاء هذا»، مضيفا فولهام جعل األمر صعبا، بدأنا املباراة 
جيدا، وسيطرنا كثيرا على الكرة، ليس سهال أن تلعب أمام ١٠ العبني، 
واصلنا اللعب وحصلنا على ما نستحقه، الثقة ليست موجودة بالكامل، 
لكننا وجدناها وأنا راض عن األداء. إلى ذلك، صعد ليســتر سيتي الى 
املركز الثانــي بفوزه على 
ســاوثمبتون ٢-٠، كمــا 
حقق املدرب سام أالردايس 
فــوزه األول مــع وســت 
بروميتــش ألبيون، بعدما 
قلــب تأخره أمــام مضيفه 
ولڤرهامبتــون واندرر إلى 

فوز بـ ٣-٢.

تشلسي يستعيد الثقة.. والمبارد: فوز شاق رغم النقص العددي

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 
إجنلترا - املرحلة الـ ١٩

beIN sports HD١ ١١٫٠٠آرسنال – نيوكاسل
إيطاليا - املرحلة الـ ١٨

١٠٫٤٥beIN sports HD٤كالياري – ميالن

الهجومي في أغلب فترات املباراة لكنه أخفق في ترجمة تفوقه إلى أهداف، 

احلقيقية التي أتيحت أمامه، لتنتهي املواجهة بالتعادل السلبي ويخرج 

٣٤ليڤربول رصيده إلى ٣٤ليڤربول رصيده إلى ليڤربول رصيده إلى ٣٤ نقطة في املركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام 

االنتصارات من جديد، بالتغلب على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 
في املواجهة التي استضافها ملعب برامول لني مساء أمس ضمن اجلولة 

املمتاز، وتناوب على ثالثية 
 ( توتنهام سيرج أورييه (

ندومبلي (٦٢)، بينما سجل 
هدف شيفيلد الوحيد ديڤيد 

ندومبلي (
هدف شيفيلد الوحيد ديڤيد 

ندومبلي (

ماكجولدريك (٥٩)، ليرتقي 
هوتسبير إلى املركز الرابع 

نقطة لـ «الشياطني» من «أنفيلد».. وتوتنهام ينتصر بالثالثة



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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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«حزين لفراق عائلته، لكن ســعيد بأسرته 

الجديدة»

توم برادبــي، الصحافي املقرب من 
األمير هاري، عن احلالة النفسية لألمير 

عقب خروجه من العائلة امللكية.

«اإلرهاب الداخلي بأميركا لن يختفي بتنصيب 
بايدن، بل ربما العكس»

أبيغيل سبابرجر،  النائبة األميركية 
تؤكد أن الفترة املقبلة قد تشهد صعودا 
حادا لوتيرة اإلرهــاب الداخلي في 

الواليات املتحدة.

«سأبقيها قريبة مني كما فعلت مع والدها»

فانيسا براينت، زوجة الراحل كوبي 
براينت، قلقة بسبب تفضيل ابنتها 
ناليا الدراسة بجامعة نيويورك بدال 

من كاليفورنيا.

«الذكاء االصطناعي يضيف ١٦ تريليون دوالر 
لالقتصاد الدولي بحلول ٢٠٣٠»

املســتثمر األميركي اإليراني، فاال 
أفشــار، وامللياردير إيلون ماســك 

يضيف: بل وأكثر.

«نسب التطعيم ال تتجاوز ٣٥٪ من الجرعات 
المتاحة»

بايست،  الطبيبة األميركية ريشينا 
تنتقد بطء نتائج حمالت التطعيم ضد 

«كوفيد-١٩».

٥:٢٠الفجر
٦:٤٣الشروق

١١:٥٨الظهر
٢:٥٤العصر

٥:١٤املغرب
٦:٣٥العشاء

العظمى: ١٨
الصغرى: ٠٧

أعلى مد: ٠٢:٠٧ ص ـ ٠٣:٥٩ م
أدنى جزر: ٠٩:٣٢ ص ـ ٠٩:٣٦ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

لطيفة أحمد البكــر، أرملة عبدالرحمن حســن البصيري:
 ٩٢ عاما ـ ت: ٩٩٠٨٢٨٨٢ ـ شيعت.

عثمان علي حسن اإلبراهيم: ٧٥ عاماـ  ت: ٩٨٩٩١٨٨٠ـ  ٩٩٠١١٥٥٩ 
ـ شيع.

عبدالعزيز يوسف ســعود الفهد: ٧٠ عاما ـ ت: ٩٩٨٨٣٣٧٣ ـ 
٦٦٠٧٨٨٨٢ ـ شيع.

راجح مرسال معاشي احلســيني: ٣٨ عامــاـ  ت: ٥٥٣٣١١١٥ـ  
٦٠٠٨٧٧٧٧ ـ شيع.

خالدة عثمان عبداهللا الضبيعي، زوجة وليد فيصل املشاري: 
٦٣ عاما ـ ت: ٩٩٠٨٤٠٤٣ ـ ٩٦٦٩١٩٦٦ ـ شيعت.

مشعل فؤاد جنم عبداهللا خلف: ٤٤ عاماـ  ت: ٩٩٩٩٣٨٥٧ـ  شيع.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

13آراء12األمنية

«تقرير»: خطة بايدن التحفيزية 
تنقذ االقتصاد األميركي املتعثر.

مركز التطعيم: الكويت 
لم تسجل أي آثار جانبية 

غير متوقعة للقاح «كورونا».
  وماذا عن االقتصاد    

  اهللا خير حافظ.        العاملي؟!

موظفو البيت األبيض 
يلصقون أوراقًا مّزقها ترامب!

ذكــرت صحيفة «الغارديان» أنــه مت تكليف نحو ١٠ 
موظفني في قسم السجالت بالبيت األبيض بلصق وثائق 
وأوراق اعتاد الرئيس دونالد ترامب على متزيقها وإلقائها 

في سلة املهمالت بعد االطالع عليها.
ومبوجب قانون الســجالت الرسمية الذي صدر في 
العام ١٩٧٨ يتعني على البيت األبيض االحتفاظ باألوراق 
الرســمية وأرشــفتها بالرغم من أنه ال يسمح للجمهور 
بطلب االطالع عليها اال بعد مضي خمس سنوات، وبعد 

موافقة الرئيس املعني.
ومن املعروف أن القانون يفرض القيام بتســجيالت 
صوتيــة لألحاديث التي تدور في املكتب البيضاوي في 
البيت األبيض عدا عن الوثائق الورقية. وكانت تسجيالت 
أحاديــث املكتــب البيضاوي قد شــكلت املقتل لرئاســة 
ريتشــارد نيكسون عندما كشفت عن محاوالته التستر 
علــى فضيحة ووترغيت في ســبعينيات القرن املاضي 

مما أدى الى تقدميه الستقالته.
وأعرب مطلعــون في الدوائر املعنية عن خشــيتهم 
من أن اتالف الوثائق ســيترك فجوة في تاريخ رئاســة 
ترامب مما ســيعيق الباحثني عن احلصول على صورة 
كاملة عن أحداث الســنوات األربــع التي أمضاها ترامب 

في البيت األبيض.
اتــالف الوثائــق لن ينطوي على حتميــل ترامب أي 
مســؤولية ألن القانون ينص على ان يقوم باستشــارة 
مسؤول األرشــيف الوطني والكونغرس قبل اتالف أي 
وثائــق ولكنــه ال ينــص على منع الرئيــس من جتاهل 

النصيحة ومن اتالف املستندات.
كل هذا ينطبق على السجالت املادية املوجودة ولكن 
الرئيس ترامب كان يحرص في بعض احلاالت على عدم 
وجود مثل هذه الوثائق أصال. وتورد الصحيفة مثاال على 
ذلك اصداره األمر مبصادرة مالحظات دونها مترجم البيت 
األبيض خالل لقاء بني ترامب والرئيس الروسي بوتني.

صناديق ترامب بانتظار نقلها

املتسلق اإلسباني الشهير مينجوتي يلقى حتفه 
على «كيه ٢».. اجلبل األكثر حتديًا بالعالم

إسالم آباد - د.ب.أ: ذكر 
مســؤولون أمس األحد، أن 
متســلق اجلبال اإلســباني 
الشهير سيرجيو مينجوتي 
توفي بينما كان يتسلق قمة 
«كيه٢» وهي ثاني أعلى قمة 

في العالم.
وقــال كــرار حيــدري، 
ســكرتير نادي جبال األلب 

الشــتاء. وســقط على بعد 
حوالــي ٨٠٠ متر في صدع، 
بينما كان عائدا إلى معسكر 

القاعدة.
ويقع جبل «كيه٢» الذي 
يبلغ ارتفاعه ٨٦١١ مترا شمال 
باكستان بالقرب من احلدود 

مع الصني.
ويعتبــر تســلق جبــل 

«كيه٢» أكثر حتديا من تسلق 
أعلى قمة فــي العالم، وهي 

قمة جبل إفرست.
وفي أغسطس ٢٠٠٨ لقي 
١١ متســلق جبــال حتفهــم 
بســبب انهيار جليدي على 
جبل كيه٢، وهي واحدة من 
أسوأ املآسي في تاريخ تسلق 

اجلبال.

قمة جبل «كيه ٢» وفي اإلطار صورة نشرها رئيس الوزراء اإلسباني على حسابه بـ«تويتر» ناعيا سيرجيو مينجوتي

في باكســتان لوكالة األنباء 
األملانيــة (د.ب.أ): «وصلت 
مروحية عسكرية إلى معسكر 
قاعــدة اجلبــل جللــب جثة 
متسلق اجلبال»، ويتم نقل 

اجلثة إلى إسالم آباد.
وأضاف أن مينجوتي كان 
أحد أفــراد البعثة للصعود 
إلى قمة اجلبل اخلطير خالل 

«الفقع» غذاء ودواء.. 
وسعر الكيلو 

بـ «نصف خروف»!

جائحة «كورونا» أثّرت على السوق بسبب إغالق احلدود بني الدول

توقعات بأن تنخفض األسعار منتصف فبراير مع قدوم «املستورد»

محمد الدشيش

الفقع (أو الكمأ) قال عنه 
أجدادنــا األولون إنــه غذاء 
ودواء. هذه النعمة الربانية 
املتواجدة في الصحراء تظهر 
في بعض املناطق وفي موسم 
الشــتاء بكميــات متفاوتــة 
وحســب كمية املطر ووقت 
نزولــه، اذا كان فــي بدايــة 

الوسم أو غير ذلك.
«األنباء» جالت في سوق 
الفقع والبضائع املوســمية 
بالشــويخ والتقت عددا من 
الباعــة واملشــترين، حيث 
كانت البدايــة مع أحد رواد 
الســوق الــذي اشــتكى من 
ارتفاع اســعار الفقع، قائال 
إن ســعر الكيلــو يصل إلى 
نصف سعر اخلروف، وهو 
األمر الذي برره أحد الباعة 
بنــدرة الفقع وقلــة املوارد 
اخلارجيــة، حيــث انــه في 
الســابق كان يصل للكويت 
من عدة بلدان، واآلن اقتصر 
على الفقع العراقي الذي يدور 
دورة كاملــة بــني الدول من 
اربيل الى سورية الى الكويت 
وذلك بســبب اغالق املنافذ 
بني الدول املجاورة بســبب 

اجراءات كورونا. 
كذلــك التقينــا باملواطن 
عبداهللا املال، وهو من محبي 
الفقع وال يفوت أسبوعا إال 
ويكــون الفقع علــى مائدته 
على حسب وصفه، يقول: هذا 
العام ال يوجد فقع وننتظر 
بداية شهر فبراير حتى يصل 
الفقع من عدة اماكن وبكثرة 
وليصل األجود واالرخص، 
مضيفــا أن االســعار حاليا 
خيالية، فالكيلو بـ ٢٥ دينارا 
للحبة الوسط اما الصغيرة 
فتصل إلــى ١٨ دينــارا، وال 

الذي توقف قدومه بســبب 
إغالق احلدود.

أمــا أم ناصــر فقالت إن 

بالسعر، حيث يبقى مبستوى 
معني تقريبا دون صعود أو 
هبوط، مضيفة: صحيح أن 

الفقــع شــحيح ولكن حتى 
لــو توافــر بكميــات كثيرة 
يبقى سعره مرتفعا لبعض 
النوعيات، وبعد أن كنا نلتقط 
الفقــع في صحــراء الكويت 
بداية الثمانينيات ومن كثرته 
نوزعه على اجليران، أصبحت 

األسعار اليوم «نار».
وتابعــت: كنا نشــتري 
بالسابق الزبيدي السعودي 
مــن ٨ الــى ١٢ دينــارا، امــا 
العراقي حاليا فوصل سعره 
الى ٢٥ دينارا للكيلو، وكنا 
في الســابق نشــتريه بـ ٣ 

دنانير.
كما التقينــا املواطن ابو 
فهــد احلامت الذي قــال: اوال 
اشكر «األنباء» على جهودها 
االعالمية، واضاف: اوال وقبل 
كل شــيء لــي نصيحة قبل 
احلديث عن الفقع، للشباب 
الكويتــي واملتقاعــد منهم، 
عليكم باالجتاه نحو االعمال 
احلرة لتستفيدوا ماديا وكذلك 
لسد اوقات الفراغ، والعمل ال 
يوجد به ما يعيب االنسان.

وتابع أبوفهد: منذ ٢٧ عاما 
وانا اعمل في هذا السوق وال 
يوجد عندي فقع طازج لكن 
الفقع املعلب  يوجد عنــدي 
طول السنة (الزبيدي االبيض 
املغربي)، الفتا إلى أنه سيعمل 
بالفقــع الطازج عندما تكثر 
كميته بالسوق ويقل سعره 
ويكثــر الزبائــن الذين قلوا 
حاليا بسبب ارتفاع االسعار.
أما البائــع فيصل خلف 
فقــال إننا مازلنــا في بداية 
املوســم واالســعار التــزال 
مرتفعــة ورغم ذلك أرباحنا 
قليلة جدا، متوقعا أن تزيد 
الكميات منتصف فبراير من 
الفقع املستورد وعندها يقل 

السعر.

جتار السوق منهم كويتيون 
والباقي من اجلنسية االيرانية 
(اهوازية)، هم من يتحكمون 

زيادة الكميات في الفترة املقبلة ستخفض سعر الفقع بالسوق  (زين عالم)

يوجــد إال العراقي، حيث ان 
طعمه طيــب ولكن ال يصل 
الى طعم الزبيدي السعودي 

خبراء الفقع: مرتبط بالوسم واملطر.. 
وأنواع كثيرة تدخل السوق األيام املقبلة

خالل جولتنا التقينا البائع املخضرم ومدير سوق الفقع حاليا 
محمد العوض الذي قال: أمضيت في هذا السوق ما يقارب النصف 
قرن، والبشاير قادمة ان شــاء اهللا، واالسعار راح تنزل وتكون 
مبتناول اجلميع، وعند سؤالنا عن ســبب ارتفاع االسعار، قال: 
بداية املوســم من كل عام تكون االسعار مرتفعة، وخصوصا انها 
بضاعة موسمية، وبداية املوسم تكون الكمية قليلة جدا، وهذا العام 
مختلف عن االعوام السابقة بسبب كورونا، وال يوجد حاليا غير 
الفقع العراقي، وننتظر ان شاء اهللا االيام القادمة نزول انواع عديدة 
ومنها الفقع السعودي. كذلك التقينا ابو فهد وهو من الناس الذين 
يعملون في بيع وشراء الفقع منذ ٣٠ عاما، فقال: الفقع مع الوسم 

عند نزول املطر بكميات، بأول الوســم تكون كميات الفقع كثيرة 
وعند قلة املطر تكون كمية الفقع شحيحة، والكويت دولة تستورد 
الفقع من عدة دول وذلك لصغر مساحة الصحراء بالكويت وقلة 
االمطار، ودائما املستورد يكون غالي السعر، متابعا: ما يباع اليوم 
بـ ٢٠ و٢٥ دينارا ويقال إن الســعر غــال، البائع ال يربح بالكيلو 
اكثر من دينار واحد فقط. ولفت إلى أن الفقع كان سابقا يأتي من 
دولتني هما السعودية والعراق والثالثة صحراء الكويت، أما اليوم 
بعد فتح سوق الفقع من املغرب العربي فيوجد لدينا الفقع املغربي 
واجلزائري الليبي والتونسي ويوجد الفقع االيراني والسوري في 

بعض املواسم، وقال: ان شاء اهللا نشوفه قريبا في هذا املوسم.

ملشاهدة الڤيديو
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