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استعجال التعديل الوزاري «احملدود».. ميّهد للتوافق
مرمي بندق

يبدأ صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
املشــاورات التقليدية مع رؤساء مجالس األمة 
ورؤســاء مجالس الوزراء احلاليني والسابقني 
الختيار رئيس الوزراء، وذلك بعد إصدار سموه 
أمرا أميريا أمس بقبول اســتقالة سمو رئيس 
الوزراء والوزراء وتكليف احلكومة املستقيلة 
بتصريف العاجل من األمور حلني تشكيل الوزارة 
اجلديدة. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، إن استعجال التعديل الوزاري 
املتوقع أن يكون محدودا يعجل باملصاحلة بني 
السلطتني ويخفف من تداعيات تعطل جلسات 
وجلان املجلس بسبب عدم حضور احلكومة، 
مشيدة بسرعة إعالن قبول استقالة احلكومة 
في اليوم الـ ٣ من تقدميها. هذا، وأعربت مصادر 
أخرى عــن أن مجلس األمة متحمس لســرعة 
اإلجناز، وان حتقيق هذا اإلجناز في القضايا ذات 
االختالفات في وجهات النظر يتطلب الشفافية 
واحلوار الصادق لتتقارب األفكار وطرق املعاجلة 
فــي القضايــا التي يتفق علــى إجنازها، الفتة 
إلــى أنه من دون متســك عملي بنص املادة ٥٠ 
من الدســتور لن تتحقق اإلجنازات الطموحة، 
مشــيرة إلى أن إطالة إعــالن التعديل احملدود 
رمبا ينتج عنها الدفع باستجواب آخر. هذا، ولم 
يعقد مجلس الوزراء جلسته بشكل رسمي في 

املوعد األسبوعي االعتيادي أمس. 

صاحب السمو يبدأ املشاورات التقليدية الختيار رئيس الوزراء بعد إصدار سموه أمراً أميرياً بقبول استقالة احلكومة في اليوم الـ ٣ من تقدميها وتكليفها بتصريف العاجل

اللواء فهد الفهدالشيخ خالد العبداهللا

عناصر من احلرس الوطني في الكابيتول         (أ.ف.پ)  

رسائل التهاني 
تتواصل في عيد 
«األنباء» الـ ٤٥:

منوذج وطني مشّرف 
وتطور مهني دائم

«املالية»: 
٥٫٣٩ مليارات 

دينار عجز 
امليزانية 

العالم يحبس أنفاسه ليوم تنصيب بايدن.. في ٩ أشهر
والهاجس األمني يطغى على االحتفاالت

اعتماد بدالت موظفي «الرعاية االجتماعية»

«التجارة» و«القوى العاملة»: ٩٩٠ دينارًا كلفة 
استقدام العمالة املنزلية عبر املكاتب 
«األهلي املتحد» في ٢٠٢٠.. دور بارز و٣٩٠ بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل

ومنوذج يحتذى باملسؤولية املجتمعية
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الغامن: ال جلسات حتى تشكيل احلكومة
سامح عبداحلفيظ

أكــد رئيس مجلــس األمة مرزوق الغــامن، أنه بناء 
على صدور أمر أميري بقبول اســتقالة احلكومة وكل 
الســوابق املاضية لن تكون هناك جلسة اليوم، مبينا 
أنه سيحضر وسيقوم برفع اجللسة «إلى حني تشكيل 

احلكومة اجلديدة». 
وقال الغامن إنه تسلم رسالة من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد تفيد بصدور األمر األميري 
بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
مع اســتمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون 
منصبه حلني تشكيل الوزارة اجلديدة. وذكر الغامن أنه 
تسلم أيضا كتابا من وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
مبارك احلريص تعتذر فيه احلكومة عن عدم حضور 
جلسة مجلس األمة املقرر عقدها اليوم وغدا. وأمس، قدم 
النائب د.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا بتحديد نسبة 
١٥٪ ســقفا أعلى للمقابالت الشــخصية في التعيينات 

والترقيات باجلهات احلكومية.

الصقعبي لتحديد ١٥٪ سقفاً أعلى للمقابالت الشخصية في التعيينات والترقيات باجلهات احلكومية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ملشاهدة الڤيديو

توزيع درجات الفصل الدراسي األول.. ١٠٠٪ للثانوي
و«التقييم التحصيلي» لالبتدائي ٦٠٪ واملتوسط  ٤٠٪

املنظري لـ «األنباء»: تأجيل شرط تقدمي شهادة إثبات 
التطعيم لـ «املسافرين» بناًء على توصية جلنة «كوفيد - ١٩»

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد مديــر منظمــة الصحة العامليــة إلقليم 
شــرق املتوســط د.أحمد املنظري تأجيل شرط 
تقدمي شهادة إثبات التطعيم للمسافرين. وذكر 
د.املنظري، في تصريــح خاص لـ «األنباء»، أن 
هذا جاء بناء على توصية جلنة الطوارئ املعنية 
بجائحــة «كوفيد - ١٩» التــي عقدت افتراضيا، 
بنــاء على طلــب املديــر العام ملنظمــة الصحة 

العاملية الستعراض املتحورات الناشئة لڤيروس 
«كورونا-سارس-٢» املسبب ملرض «كوفيد- ١٩»، 
والنظر في إمكانية استخدام شهادات التطعيم 
واالختبار ألغراض السفر الدولي. وبني أن توصية 
اللجنة بأال تشترط البلدان على املسافرين تقدمي 
شــهادات إثبــات التطعيم جاء نظــرا ألن تأثير 
اللقاحات في احلد من مســتوى االنتقال اليزال 
مجهــوال، وإلــى محدوديــة توافرهــا بالكميات 

املطلوبة حاليا.

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية 
أســامة السلطان، عن توزيع درجات الفصل 
الدراســي األول بحيث يكون ١٠٠٪ للمرحلة 
الثانويــة، فيمــا حتدد الدرجــة النهائية في 
االبتدائــي (١٠٠ درجــة) أي تقييم حتصيلي 

(٦٠) ودرجة لتقييم النهائي (٤٠). أما املرحلة 
املتوسطة فتتحول الدرجة النهائية إلى تقييم 

حتصيلي (٤٠) والتقييم النهائي (٦٠). 
في الوقت نفسه، اعتمدت «التربية» عطلة 
الربيع لتبدأ األحد املقبل ٢٤ اجلاري، على أن 
يبدأ الدوام في الفصل الدراســي الثاني أول 

التفاصيل ص ٥مارس املقبل.

التفاصيل ص ٢
التفاصيل ص ١٠و١١

ملية
وعا

ية 
عرب
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صرح رئيس مجلس إدارة 
الوطنيــة للتوعية  احلملــة 
(كان)  الســرطان  مبــرض 
د.خالــد الصالح بــأن إطالق 
التوعيــة بســرطان  حملــة 
الــرأس والرقبــة وســرطان 
الغدة الدرقية خالل يناير ٢٠٢١ 
يهدف إلى تسليط الضوء على 
أهمية الكشــف املبكر، حيث 
إن ســرطان الــرأس والرقبة 
والغــدة الدرقيــة يعتبر من 
السرطانات التي حتقق نسب 
شفاء عالية في حالة االكتشاف 
املبكــر، لذلــك فــإن التوعية 
املبكــر  بأهميــة االكتشــاف 
وعمــل الفحوصــات الالزمة 
مطلــب مهــم خلفض نســب 
اإلصابــة بهذه الســرطانات، 

بهذه احلمــالت التي توجهها 
للفئــات املســتهدفة بغرض 
ايصال املعلومــة الصحيحة 
بطريقــة علميــة مبســطة 
والتركيز على معرفة عوامل 

املخاطرة لإلصابة مبثل هذه 
السرطانات وجتنبها والتعرف 
على األعــراض األولية التي 
تكون جرس اإلنذار األول لعمل 
الالزمــة والبدء  الفحوصات 
بالعــالج في حال اكتشــاف 
املــرض. وقــد مت تنفيذ عدد 
مــن األنشــطة ضمــن حملة 
«االكتشــاف املبكــر وحتدي 
كورونا» بدأت بإقامة دورتني 
ألطباء األسنان لتدريبهم على 
العالمــات األولية  اكتشــاف 
لســرطان الرأس والرقبة، ما 
يؤدي لسرعة اكتشاف الورم 
والتشخيص املبكر الذي يحقق 
للمريض سرعة العالج ورفع 
نسب الشفاء، وقد أقيمت هذه 
الــدورات بالتعاون مع إدارة 

شــؤون طب األسنان بوزارة 
الصحة وبالتنسيق مع إدارة 
التخطيط والتدريب بالوزارة 
وهم من شركاء «كان» وحتظى 
التدريبيــة  الــدورات  هــذه 
بدعمهم املســتمر. كما قامت 
«كان» بإقامة ٤ معارض منها 
التعاونية  ٣ في اجلمعيــات 
اســتعدادها  أبــدت  والتــي 
الســتضافة هــذه املعــارض 
مــن  االســتفادة  لتحقيــق 
التوعية للمســاهمني وزوار 
هذه اجلمعيات، وقد جنحت 
«كان» في توزيــع الكتيبات 
والبروشورات والهدايا التي 
تضمنــت خصومــات علــى 
فحــوص الغــدة الدرقية من 

مستشفى السالم الدولي. 

الصالح: النساء أكثر إصابة بسرطان الغدة الدرقية

د.خالد الصالح متحدثا خالل أحد أنشطة احلملة

وهــو ما تقوم بــه «كان» من 
خالل حملة «االكتشاف املبكر 
وحتدي كورونــا». وحتقيقا 
لهدف نشر ثقافة التوعية من 
هذه السرطانات، تقوم «كان» 

أعلنــت جمعيــة املهندســني أنــه 
وباالتفاق مــع جمعيــة احملامني، قد 
أصبح بإمكان املهندسني واملهندسات 
الكويتيني األعضــاء باجلمعية إنهاء 
معامالتهــم مبركــز خدمــة املواطــن 
مبقــر جمعية احملامني، مشــيرة الى 
أن هذا االتفاق تفعيل ملذكرة التوأمة 
والتعــاون بني اجلانبــني. وقام أمني 
ســر اجلمعية م.فهد العتيبي وعضو 
مجلس اإلدارة م.علي عباس محسني 
بزيارة الى مركز خدمة املواطن الذي 
مت افتتاحه مؤخرا بجمعية احملامني، 
حيث استقبلهما رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية شريان الشريان وأمني السر 
عدنان أبل وأمني الصندوق عبدالرزاق 
العنزي، حيث أكد اجلميع احلرص على 

تعزيز التعاون القائم بني اجلمعيتني 
والســماح للمهندســني واملهندســات 
الكويتيني األعضاء بجمعية املهندسني 
بإنهاء كل معامالتهم التي ميكن تقدميها 
مبركز خدمة املواطن الذي مت افتتاحه 
مؤخرا مبقر «احملامني». وأكد الشريان 
والعتيبــي وأبــل حــرص اجلانبــني 
على اســتفادة أعضاء اجلمعيتني من 
اخلدمــات التي تقــدم فــي مقريهما، 
وتناول اللقاء بينهما عددا من املواضيع 
ذات االهتمــام املشــترك، ومن ثم قام 
احلضور بجولة مبقــر املركز، حيث 
اطلعوا على التجهيزات واالستعدادات 
القائمة الستقبال املهندسني واملهندسات 
الكويتيني والراغبني في إنهاء معامالتهم 

في املركز.

املهندسون واملهندسات ينجزون معامالتهم
في مركز خدمة املواطن بجمعية احملامني

العتيبي أشار إلى احلرص على تفعيل التوأمة بني اجلمعيتني

م.فهد العتيبي وم.علي محسني يستمعان لشرح من شريان الشريان عن خدمات املركز
بحضور عدنان أبل

أعلن معهد دسمان ألبحاث 
وعالج أمراض السكر التابع 
ملؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمي إبرام اتفاقية تعاون 
مع منظمــة الصحة العاملية 
تهــدف إلى تقــدمي التدريب 
املتطور لالرتقاء مبستويات 
ومعاييــر الرعاية الصحية 
اخلاصــة مبرض الســكري 
فــي مراكز الرعايــة األولية 
بالكويت. وقال املدير العام 
للمعهد د.قيس الدويري في 
تصريــح صحافي أمس، إن 

العاملية»  اختيار «الصحــة 
للتعاون مع املعهد يأتي من 
منطلــق جهوده فــي أبحاث 
ومكافحــة مرض الســكري 
الوعي  ومضاعفاته ونشــر 
حول سبل الوقاية منه على 

مدى السنوات املاضية.
وأشار د.الدويري إلى انه 
يأتي أيضا بســبب حصول 
املعهــد على اعتمــاد املكتب 
التنفيــذي ملجلــس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون 
كمركز مرجعي متعاون ملرض 

الســكري في الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي.

وأوضــح أن االتفاقيــة 
تهــدف إلــى إنشــاء منصة 
إلكترونيــة فعالــة تعنــى 
بأبحاث «السكري» وتعزيز 
الوعــي العام حــول مرض 
السكري ومضاعفاته وكذلك 
بذل اجلهود للحد من معدالت 
اإلصابــة بــه. وأضــاف أن 
االتفاقيــة تهــدف أيضا إلى 
حث أفراد املجتمع على اتباع 
منط حياه صحي، استنادا إلى 

أحدث التوصيات واإلرشادات 
واملعاييــر الطبيــة العاملية 
املعتمدة. وبني د.الدويري أنها 
تنص على إجراء العديد من 
األنشطة واملمارسات البحثية 
والطبيــة واإلداريــة حــول 
مرض السكري ومضاعفاته 
املختلفــة إضافــة إلى جراء 
برامج ودورات تدريبية حول 
الوقايــة والتحكم في القدم 
السكرية مخصصة للعاملني 
في هذا املجال لتحقيق رسالة 

املعهد ورؤيته.

«دسمان» يبرم اتفاقية مع «الصحة العاملية»

٤٦٧ إصابة جديدة بـ «كورونا» وتسجيل حالة وفاة
أعلنــت وزارة الصحة تســجيل 
٤٦٧ إصابة جديدة بڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد ١٩) في الساعات الـ 
٢٤ املاضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد إلى ١٥٨٢٤٤ 
في حني مت تسجيل حالة وفاة واحدة 
فقط إثــر إصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى 

اليوم ٩٤٨ حالة.

وقــال املتحدث الرســمي باســم 
الوزارة د.عبداهللا الســند لـ «كونا» 
ان عدد احلاالت املصابة التي تتلقى 
الرعاية الطبية في أقســام العناية 
املركــزة بلغ ٥٦ حالة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت 
إصابتها مبرض (كوفيد- ١٩) ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة ٥٨٠٠ 

حالة.

وأضاف ان عدد املسحات التي مت 
إجراؤها في الساعات الـ ٢٤ املاضية 
بلــغ ٨٨٠٧ مســحات ليبلغ مجموع 

الفحوصات ١٤٠٦٣٥٢ فحصا.
وجــدد الدعــوة الــى املواطنــني 
واملقيمني ملداومة األخذ بسبل الوقاية 
كافــة وجتنــب مخالطــة اآلخريــن 
واحلرص على تطبيق استراتيجية 
التباعــد البدنــي، موصيــا بزيارة 

احلسابات الرسمية لوزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشادات والتوصيات وكل ما 
من شأنه اإلسهام في احتواء انتشار 

الڤيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في 
وقت ســابق شــفاء ٣٥٤ إصابة في 
الساعات الـ ٢٤ املاضية ليبلغ مجموع 

عدد حاالت الشفاء ١٥١٤٩٦ حالة.

د.قيس الدويري

تكليف الفليج بإدارة هيئة «الغذاء»
حنان عبداملعبود

أصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، قرارا 
بتكليف نائب املدير العام للشؤون الفنية د.رمي الفليج 
بالقيام مبهام رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة 
العامــة للغذاء والتغذية إلى جانــب مهام عملها. جاء 
ذلك بعد قرار آخر أصدره وزير الصحة بإحالة رئيس 
مجلــس إدارة الهيئة عيســى الكنــدري للتقاعد نظرا 

د.رمي الفليجالنتهاء مرسوم تعيينه.

املنظري لـ«األنباء»: تأجيل شرط تقدمي شهادة
إثبات التطعيم ضد «كورونا» لـ«املسافرين»

عبدالكرمي العبداهللا

أكد مدير منظمة الصحة 
العاملية إلقليم شرق املتوسط 
د.أحمد املنظري على تأجيل 
شــرط تقدمي شــهادة اثبات 

التطعيم للمسافرين.
وذكــر د.املنظــري، فــي 
تصريح خــاص لـ«األنباء»، 
أن هذا جاء بناء على توصية 
الطــوارئ املعنيــة  جلنــة 
بجائحــة «كوفيد ـ ١٩» التي 
عقدت افتراضيــا بناء على 
طلب املديــر العــام ملنظمة 
الصحة العاملية الستعراض 
املتحورات الناشئة لڤيروس 
«كورونا-سارس-٢» املسبب 
ملرض «كوفيدـ  ١٩»، والنظر 
في إمكانية استخدام شهادات 
التطعيم واالختبار ألغراض 

السفر الدولي.

حاليا، مشيرا الى أن اللجنة 
أوصت البلدان بتنفيذ تدابير 
منســقة قائمة علــى األدلة 
لضمان سالمة السفر وتقاسم 
التجارب وأفضل املمارسات 

في هذا املجال مع املنظمة.
وأضــاف: كمــا أعلنــت 
اللجنة أن جائحــة «كوفيد 
ـ ١٩» مازالت تشــكل طارئة 
صحية عامة تثير قلقا دوليا.
وأشــار الــى أن أكثر من 
٢٨٠٠ عالــم مــن ١٣٠ بلــدا 
اجتمعوا في منتدى إلكتروني 
اســتضافته منظمة الصحة 
علــى  للوقــوف  العامليــة 
الثغــرات املعرفية وحتديد 
األولويات البحثية اخلاصة 
بلقاحات ڤيروس «كورونا-
سارس-٢»، وهو الڤيروس 
املســبب ملــرض «كوفيــد ـ 
١٩»، حيث ناقشوا مأمونية 

انتقــال  علــى  اللقاحــات 
العدوى، واحلاجة إلى تطوير 
اجليــل القادم مــن منصات 

اللقاحات.
واوضح أن االجتماع ختم 
باالتفاق على إنشــاء منصة 
تستضيفها املنظمة من أجل 
تبــادل املعلومــات البحثية 
املستجدة اخلاصة مبأمونية 
اللقاحات وفاعليتها وتنسيق 
تلك املعلومات على الصعيد 
العاملي، كما سيسمح املنتدى 
للعلمــاء بتبادل ومناقشــة 
البحثيــة  البروتوكــوالت 
والبيانات املنشــورة وغير 
املنشــورة لتعزيــز فهمنــا 
اجلماعــي للقاحات ڤيروس 

«كورونا-سارس-٢».
وكان هــذا االجتماع هو 
الســادس للجنــة الطوارئ 
املعنية بجائحة «كوفيدـ  ١٩».

اللقاحات احلالية واللقاحات 
املرشحة اجلديدة وفاعليتها، 
وســبل حتقيق االســتفادة 
املثلى من اإلمدادات احملدودة، 
واحلاجة إلى إجراء دراسات 

إضافية بشأن املأمونية.
وبــني أن اخلبراء اتفقوا 
على ضرورة إجراء بحوث 
إعطــاء  بشــأن  حاســمة 
اللقاحات في مختلف الفئات 
السكانية املستهدفة، وكذلك 
بشأن استراتيجيات توصيل 
اللقاحات وجداوله الزمنية، 
حيــث يشــمل ذلــك إجراء 
جتارب ووضع مناذج وإجراء 
دراسات رصدية، فذلك كله من 
شأنه أن يساعد على توجيه 
السياسات، كما ناقشوا أثر 
التحورات املستجدة لڤيروس 
«كورونا-سارس-٢» على 
اللقاحــات، وأثــر  فاعليــة 

مدير منظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط أرجع ذلك إلى سببني رئيسيني

د.أحمد املنظري

وبــني أن توصية اللجنة 
بأال تشــترط البلــدان على 
املســافرين تقدمي شــهادات 
إثبــات التطعيم جــاء نظرا 
ألن تأثير اللقاحات في احلد 
من مستوى االنتقال اليزال 
مجهــوال، وإلــى محدوديــة 
توافرها بالكميات املطلوبة 

جائحة «كوفيد ـ ١٩» مازالت تشكل طارئة صحية عامة.. واتفاق على إجراء بحوث بشأن إعطاء اللقاحات ملختلف الفئات

مصادر لـ «األنباء»: «احملاسبة» وافق
على املرحلة الثالثة ملشروع شارع الغوص

طالب الدكتوراه محمد العدواني يفوز
بجائزة MathWorks و٧٠ ألف دوالر

عاطف رمضان

كشــفت مصادر مطلعة لـــ «األنباء»، 
عن حصول الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري، على موافقة ديوان احملاسبة على 
املرحلة الثالثة ملشروع الغوص رقم «هـ 
ط/ ٢٦٥»، وهو عبارة عن إنشاء وإجناز 
وصيانة شارع الغوص من الطريق الدائري 
السابع لطريق الفحيحيل األحمدي رقم 
٢١٢. وأضافت املصادر أن العقود واألوراق 
املتعلقة باإلشراف على املشروع جاهزة 
للتوقيع من اجلهة املعنية وجار جتهيز 

املستندات املتعلقة بهذا العقد.
وقالت املصادر إن املشروع يهدف إلى 
تطوير شارع الغوص الى زيادة انسيابية 
حركــة املرور عــن طريق اعــادة تأهيل 

التقاطعــات «١٢ جســرا علويا»، وزيادة 
األمان عــن طريق طــرق خدمية للقطع 
السكنية «١١ جسر مشاة جديد» وتعديل 
عرض احلارات على الطريق إلى العرض 
القياســي ٣٫٧٠ أمتار وحتســني مواقف 
الباصات القائمة. وأشــارت املصادر إلى 
أن املشروع يهدف أيضا الى إضافة حارة 
جديدة على الطريق في حالة االحتياج إلى 
ذلك، موضحة أن شارع الغوص هو طريق 
شــرياني بإجمالي طول ٣٠ كم ويقع بني 
طريقي ٣٠ و٤٠ ميتد من الدائري اخلامس 
حتى طريق الفحيحيل األحمدي السريع 
متقاطعــا مــع كل من الدائــري اخلامس 
والدائــري الســادس والدائري الســابع 
ويخدم حركة املرور القادمة من املناطق 

السكنية احملاذية.

فــاز محمــد ســالم العدوانــي طالب 
الدكتــوراه بتخصص الهندســة املدنية 
 Massachusetts والبيئيــة فــي جامعــة
Institute of Technology (MIT) في الواليات 
املتحدة األميركية بجائــزة معتبرة من 
شركة MathWorks األميركية بقيمة ٧٠ ألف 
دوالر. وحتتل جامعة MIT التي يدرس فيها 
العدواني مكانة متألقة ومرموقة أكادمييا، 
حيث إنها املصنفة االولى عامليا كأفضل 
جامعة وفقا لتقييم منظمة QS العاملية.
 MathWorks اجلدير بالذكر ان شركة
املانحــة للجائــزة هــي املؤسســة للغة 
البرمجة الشهيرة MATLAB املستخدمة 
ملختلف التطبيقات الهندسية والرياضية 
فــي اكثر من خمســة آالف جامعة حول 

العالم.
ومن بني العديد من املتقدمني، مت اختيار 
العدوانــي وهو في ســنته النهائية في 
برنامــج الدكتــوراه للحصول على هذه 
اجلائــزة القيمة تقديرا لســجله املتميز 
وخلفيته االكادميية االستثنائية وإقرارا 
بأهمية أبحاثه العلمية ومستقبلها الواعد، 
اذ حصــل العدواني مــن اجلامعة ذاتها 
على ثالث شــهادات ماجستير منفصلة 
مبعدل تراكمي خمس من ســلم اخلمس 
نقــاط فــي كل منها، املاجســتير االولى 
هــي بتخصــص احلوســبة للتصميــم 
واالســتمثال، واملاجســتير الثانية هي 
بتخصص الهندسة الكهربائية وبرمجة 
الثالثــة هي  الكمبيوتــر، واملاجســتير 

بتخصص الهندسة املدنية والبيئية.
كمــا ســبق حصولــه على شــهادتي 
بكالوريــوس منفصلتــني مــن جامعــة 
 (Rensselaer Polytechnic Institute (RPI
في الواليات املتحــدة االميركية مبعدل 
تراكمي اربع من سلم األربع نقاط في كل 
منهما، البكالوريوس االولى بتخصص 
الرياضيات والثانية بتخصص الهندسة 
الكهربائية مع تخصص مساند علم نفس.

وبالنســبة للبحــث العلمي، يختص 
العدواني بدراســة األنظمة الديناميكية 
البيئية وخلق طرق حسابية ورياضية 
جديدة تهدف لفهــم العوامل التي ميكن 
أن تغير بشكل كبير احتماالت وجود أو 
انقراض مسببات األمراض أو الڤيروسات 
أو احلشــرات أو الثدييات أو البكتيريا 
في مــكان معني، حيث انــه من احملتمل 
أن تكون أزمة ڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيد ١٩) قد نشأت من مالمسة حيوان 
مصاب بالبشر. ونظرا للتغيرات البيئية 
السريعة (تغيرات املناخ) وتدمير املوارد 
الطبيعيــة أو اســتنزافها مبعــدل غير 
مســبوق وانقراض العديد من الكائنات 
احلية، فإن وجود أو غياب الكائنات في 
مــكان معني يتغير، مما قد يدفع بعضها 
للبحــث عن فرائــس جديــدة أو يجعل 
مســببات األمراض تبحث عــن كائنات 
أخــرى. من خالل تلــك التغيرات، ميكن 
حساب احتماالت انتقال العدوى للبشر 

وتوقع حدوث أوبئة مستقبلية.

العقود واألوراق املتعلقة باإلشراف على املشروع جاهزة العتمادها

يدرس في جامعة MIT ومتخصص بأنظمة الديناميكية البيئية

الدوسري لـ «األنباء»: ديوان اخلدمة 
اعتمد بدالت موظفي «الرعاية االجتماعية»

بشرى شعبان

كشف رئيس نقابة العاملني في وزارة الشؤون االجتماعية 
يحيى الدوسري عن اجتماع عقده مع مسؤولي ديوان اخلدمة 
املدنية بشــأن بدالت (العدوي، اخلطر التلوث، الضوضاء) 
الستكمال متابعة مطالب العاملني في قطاع الرعاية االجتماعية 
الذين لم يتم صرف البدالت لهم سابقا. وأوضح في تصريح 
خاص لـ«األنباء»، أن مسؤولي الديوان أكدوا انه خالل األيام 
القليلة املقبلة ستتم مراسلة الوزارة بكتب اعتماد املستحقني 
للبدالت الذين لم تشملهم االعتمادات السابقة في إدارات قطاع 
يحيي الدوسريالرعاية االجتماعية (األحداث، املسنني، واحلضانة العائلية).

وزير تونسي: نقدر للكويت اإلسهامات 
الكبيرة في جميع املجاالت احليوية

تونــس ـ كونــا: أعرب وزيــر الصحة 
التونسي د. فوزي مهدي عن تقدير بالده 
لالســهامات الكبيرة التي تقدمها الكويت 
لتونس في جميع املجاالت الصحية وغيرها 

من املجاالت احليوية.
ودعا مهدي في بيان بعد لقائه ســفير 
الكويــت لــدى تونس علــي الظفيري إلى 
املزيد من التنســيق للجهود املشتركة بني 
البلديــن الشــقيقني في مواجهــة جائحة 

ڤيروس (كورونا املستجد ـ كوفيد ١٩).
وذكر البيان أن اجلانبني بحثا كذلك سبل 

دفع التعاون بني البلدين في املجال الصحي 
حيث مت التطرق إلى وضعية املشروعات 
الصحيــة املمولة من الصنــدوق الكويتي 

للتنمية.
من جانبه أكد الســفير الظفيري أثناء 
اللقــاء حرص الكويت علــى مد يد العون 
لألشقاء في تونس ومساعدتهم في التصدي 

آلثار ونتائج جائحة (كوفيد-١٩).
وأشــاد مبســتوى العالقــات األخوية 
املميزة التي يشــهدها البلدان الشــقيقان 

على األصعدة كافة.
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سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله سمو الشيخ جابر املبارك صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

األمير يكّلف احلكومة املستقيلة بتصريف العاجل من األمور

«التجارة» و«القوى العاملة»: ال تغيير بأسعار استقدام العمالة
أكــدت وزارة التجارة والصناعة 
والهيئة العاملــة للقوى العاملة ان 
العمــل بالقرار رقم ٤٦ لســنة ٢٠١٩ 
بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة 
املنزليــة والقانــون رقم ٨٦ لســنة 
٢٠١٥ بشأن التزامات صاحب مكتب 

االستقدام اليزال ساريا.
وقال بيان مشــترك لـ«التجارة» 
و«القــوى العاملــة» ان القــرار رقم 

٤٤٦ وضع حدا أقصى للتكلفة وهو 
٩٩٠ دينارا كويتيا الستقدام العمالة 
املطلوبــة عن طريــق املكاتب و٣٩٠ 
دينارا الســتقدام العمالــة املطلوبة 
بشــكل مباشــر عن طريق صاحب 

العمل.
وأضاف ان القانون رقم ٨٦ حدد 
التزامات صاحب مكتب االســتقدام 
وأبرزها ضمان اســتمرارية العامل 

املنزلي ملدة ٦ أشهر في العمل يتعني 
عليه خاللها إعادة العامل املنزلي إلى 
بلــده ورد املبالغ التي تقاضاها من 
صاحــب العمــل إذا كان هناك عائق 
يحول دون قيام العامل املنزلي بعمله 

لدى صاحب العمل فيه.
وأكــد احلــرص علــى تخفيف 
العبء عن املواطنني واملقيمني، داعيا 
إياهم إلى اإلبالغ عند أي زيادة في 

األسعار عبر اخلط جلهاز حماية 
املســتهلك التابع لوزارة التجارة 
والصناعة رقم ١٣٥ وعبر االمييل 
Domestic. اخلاص بالقوى العاملة

workersmanpower.gov.kw
وشدد البيان على تطبيق القانون 
جتاه الذين يستغلون رخصة استقدام 
العمالــة املنزليــة بطريقــة مخالفة 

للقوانني املعمول بها.

أصــدر صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد، 
أمــرا أميريا، بقبول اســتقالة 
سمو رئيس الوزراء والوزراء، 
وتكليف احلكومة املســتقيلة 
بتصريف العاجــل من األمور 
حلني تشكيل الوزارة اجلديدة.

وجاء في األمر األميري: 

انــه بعــد االطــالع علــى 
الدستور وعلى أمرنا الصادر 
بتاريخ ٢٣ ربيــع اآلخر ١٤٤٢ 
هجري املوافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٠م 
بتعيني ســمو الشــيخ صباح 
اخلالد رئيسا ملجلس الوزراء.

وعلى املرســوم رقــم ١٧٦ 
لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل الوزارة.

وعلــى كتــاب االســتقالة 
املرفوع إلينا من سمو الشيخ 
صبــاح خالد احلمــد الصباح 
رئيس مجلس الــوزراء أمرنا 

باآلتي:
مادة أولى: تقبل اســتقالة سمو 
الشــيخ صبــاح خالــد احلمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء 

والوزراء ويستمر كل منهم في 
تصريف العاجل من شــؤون 
منصبه حلني تشكيل الوزارة 

اجلديدة.
مادة ثانية: يبلــغ أمرنا هذا إلى 
مجلــس األمة ويعمــل به من 
تاريــخ صــدوره وينشــر في 

اجلريدة الرسمية.

من جانــب آخر، اســتقبل 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد بقصر الســيف 

سمو الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو الشيخ 

جابر املبارك.

صاحب السمو وسمو ولي العهد استقبال املبارك

٩٩٠ ديناراً احلد األقصى الستقدام العمالة عن طريق املكاتب و٣٩٠ ديناراً عن طريق صاحب العمل

املزيد لـ«األنباء»: تشجيع املواطنني على العمل في «اخلاص»

الدخنان لـ «األنباء»: «احلجر الصحي والطيران الداخلي» 
والـ «PCR» رسوم إضافية فرضتها الدول على املكاتب

بشرى شعبان

ادارة  مديــرة  كشــفت 
العالقــات العامــة بالهيئــة 
العامة للقوى العاملة أسيل 
املزيد ان عام ٢٠٢٠ كان عاما 
استثنائيا بكل املقاييس نظرا 
النتشار ڤيروس كورونا، فتم 
تشكيل فريق عمل وتنظيم 
حملة توعوية ملوظفي الهيئة 
وأصحــاب األعمال والعمال 
للوقاية وتطبيق االشتراطات 
الصحية باالضافة الى نشر 
كل االرشادات الصادرة عن 

وزارة الصحة.
كما ســاهمت االدارة في 
اطالق حمالت لتوعية العمالة 
الوطنية وأصحاب األعمال 
والعمالــة الوافدة من خالل 
منصات التواصل االجتماعي 
ونشرت أكثر من ٤٦١ بوست 
خالل عام ٢٠٢٠. وترجمتها 
الى اكثر مــن ١٢ لغة وردت 
على أكثر من ١٧١٢٩ استفسارا 
عبر رقم الواتساب املخصص 
التواصــل  لذلــك ومواقــع 

االجتماعي للهيئة.
الى جانــب اطالق حملة 
إعالمية وتسويقية للتعريف 
للخطــة  العــام  باإلطــار 
االستراتيجية للهيئة العامة 
للقوى العاملة ٢٠٢٠-٢٠٢٤.

وتعمل االدارة خالل العام 
احلالــي على اطــالق حملة 
تشــجيع العمالــة الوطنية 
للعمل بالقطاع اخلاص وامور 
اخرى تطرقــت لها في لقاء 

كرمي طارق

كشــف رئيــس االحتــاد 
الكويتــي ألصحــاب مكاتب 
العمالــة خالــد الدخنان في 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
عــن تلقــي االحتــاد عــددا 
كبيرا من شــكاوى املكاتب 
واملتعلقــة بقيــام املكاتــب 
اخلارجية في الدول املصدرة 
للعمالة املنزلية برفع تكلفة 
االســتقدام، وذلــك نظــرا 
التــي  للظــروف الصحيــة 
مير بها العالم جراء جائحة 
كورونا، الفتا إلى أن املكاتب 
الكويتيــة بعد التواصل مع 
املكاتب الفلبينية لالستفسار 

اإللكترونيــة  واخلدمــات 
لتوعيــة العمالــة الوطنية 
وأصحاب األعمال والعمالة 
الوافدة من خــالل منصات 
التواصل االجتماعي ونشرت 
أكثر من ٤٦١ «بوست» خالل 

عام ٢٠٢٠.
كما ساهمت إدارة العالقات 
العامــة واإلعــالم بتوعيــة 
العمالة الوافدة داخل الكويت 
بطرق الوقاية من الڤيروس 
ونشر إرشادات وزارة الصحة 
ومنظمــة الصحــة العاملية 

وترجمتها
ألكثر من ١٢ لغة مختلفة. 
وتابعت االدارة الرد على 
أكثر من ١٧١٢٩ استفسارا عبر 
رقم الواتساب املخصص لذلك 
ومواقع التواصل االجتماعي 

للهيئة.
ونفــذت االدارة عدد من 

احلمالت منها 
١ ـ توعيــة أصحاب األعمال 
والعمالة الوطنية والعمالة 

إلى الكويت، مشيرا إلى أنه 
مت حتميل اجلانب الكويتي 
واملتمثل في أصحاب املكاتب 
لنسبة كبيرة من هذه التكلفة.

عمل الفرص الوظيفية).
هل من خطة مستقبلية 
للعام املقبل؟ وما تفاصيلها؟
٭ نعم، خطــة اإلدارة للعام 
املقبــل بشــكل مختصر هي 
اإلشــراف علــى حســابات 
مواقــع التواصل االجتماعي 
اخلاصــة بالهيئــة، والــرد 
على استفســارات اجلمهور 
الشكاوى وتقدمي  واستقبال 
التوعية باإلجراءات والقرارات 
اخلاصة بالهيئــة، وتغطية 
الفعاليات واألنشطة، وكتابة 
األخبــار الصحافية اخلاصة 
خطــط  وإعــداد  بالهيئــة، 
وتنسيق الفعاليات واملؤمترات 
واملعــارض اخلاصة بالهيئة 
واســتقبال وتوديع ضيوف 
الهيئة الزائرة واملدعوة وإعداد 
برنامــج زيارتهــا، متابعــة 
املطبوعات والنشرات والكتب 
التي تقوم الهيئــة بإعدادها 
ونشــرها وتوزيعهــا علــى 
اجلهات املختلفة، وتســليط 
الضــوء على األيــام الدولية 
التي تتماشى مع طبيعة عمل 
الهيئة على سبيل املثال (يوم 
العمال العامليـ  اليوم العاملي 

للمرأة.. الخ)
ومــن اهــم احلمالت هي 
تسليط الضوء على االنظمة 
االلكترونية للهيئة كخدمة 
أسهل واخلدمات التي تقدمها 

ألصحاب األعمال.
وتنظيــم حملــة اخرى 
تشجع العمالة الوطنية على 

العمل بالقطاع اخلاص.

والهند وسريالنكا، مشيرا 
إلى أن فتح املزيد من الدول 
يسهم بشكل كبير في احلد 
من ارتفاع األسعار في الدول 
املصدرة وتنوع االختيارات 

املتاحة للمواطن.
وبني الدخنان أن االحتاد 
طالــب اجلهــات املعنيــة 
أيضا بإعداد مذكرة التفاهم 
اإلثيوبية «املتأخرة كثيرا» 
على حد قولــه، خاصة في 
ظل قيــام اجلانب اإلثيوبي 
بعرض طلباته واشتراطاته 
املقبل واملتوافرة في الكويت 
علــى مختلــف األصعــدة، 
مستغربا من تأخر اجلهات 
املعنية في حل هذه األزمة.

الوافدة باإلجراءات اجلديدة 
واإللكترونية اخلاصة بالهيئة 

خالل جائحة كورونا.
٢ـ  التوعيــة ملوظفي الهيئة 
باتباع االشتراطات الصحية 
للوقاية من ڤيروس كورونا 

املستجد.
٣ ـ حملــة توعوية للعمالة 
الوافدة للوقاية من ڤيروس 
كورونــا وترجمتهــا إلى ١٢ 

لغة.
٤ـ  حملة تعريفية ألصحاب 
الباب اخلامس والباب الثالث 
باحلزمة االقتصادية والدعم 

اإلضافي للعمالة الوطنية.
اإلعالميــة  احلملــة  ـ   ٥
والتسويقية للتعريف باإلطار 
العام للخطة االستراتيجية 
للهيئة العامة للقوى العاملة 

.٢٠٢٠-٢٠٢٤
٦ـ  حملة على مواقع التواصل 
لتسجيل الباحثني عن عمل 
بالقطاع اخلاص لفئة املقيمني 
بصورة غير قانونية مبنصة 

تيسير.
٧ ـ حملة توعية باخلدمات 
اإلضافيــة خلدمــة أســهل 
ألصحــاب األعمــال التي مت 

إطالقها مع بداية ٢٠٢١.
٨ ـ حملــة ألصحاب األعمال 
العمــل  إدارات  ملراجعــة 
لتسجيل التوقيع اإللكتروني.
٩ ـ حملة للطلبة اخلريجني 
للتعريــف بآلية التســجيل 
أول مرة على املوقع (مكافأة 
اخلريجــني - التأمــني ضد 
البطالة - بــدل البحث عن 

وتوقــع أن يكون هناك 
شح أو قلة في الطلبات لدى 
املنزلية،  العماليــة  مكاتب 
وذلك نظــرا لالرتفــاع في 
سعر االستقدام واألوضاع 
االقتصاديــة الصعبة التي 
مير بهــا املكاتب خالل هذه 

الفترة.
االحتــاد  ان  وأوضــح 
طالب اجلهــات املعنية في 
الكويت واملتمثلة في وزارة 
اخلارجيــة والهيئة العامة 
للقوى العمالة مرارا وتكرارا، 
بتوقيــع املزيد من مذكرات 
التفاهم مع الدول املصدرة 
وعدم االكتفاء بالدول الـ ٣ 
املتاحة حاليا وهي الفلبني 

إدارة العالقات العامة في هيئة العمل رّدت على ١٧١٢٩ استفساراً منذ بداية انتشار جائحة «كورونا»

توّقع شّحاً في الطلبات لدى املكاتب نظراً الرتفاع تكلفة االستقدام على أصحابها

أسيل املزيد

خالد الدخنان

مع «األنباء»:
كان عــام ٢٠٢٠ من أكثر 
السنوات االستثنائية فكيف 

تقيمني العمل؟
ســنة  هــي  نعــم  ٭ 
املبادرة  استثنائية، وكانت 
منذ بداية انتشــار ڤيروس 
كورونــا حيث قامت االدارة 
بتشــكيل فريق عمل خاص 
وتكثيف العمل على مواقع 
التواصل االجتماعي لتوعية 
موظفــي الهيئــة وأصحاب 
األعمال والعمال باإلجراءات 
االحترازيــة للوقايــة مــن 

انتشار ڤيروس كورونا.
الى اي مــدى أثرت أزمة 
كورونــا علــى العمــل فــي 

االدارة؟
٭ لم يتأثر العمل في إدارة 
العالقات العامة واإلعالم، بل 
كان التحدي بالنسبة لنا في 
اإلدارة هو العمل على مدار 
الساعة للرد على استفسارات 
اجلمهــور مــن خــالل رقم 
الواتســاب املخصص لذلك 
ومن خالل مواقع التواصل 
وأيضــا التعريف بإجراءات 
الهيئــة خــالل هــذه الفترة 
من خالل حمــالت التوعية 

باإلجراءات الصحية.
إجنازات اإلدارة

ما أبــرز إجنازات اإلدارة 
خالل العام؟

٭ تولت إدارة العالقات 
العامــة واإلعــالم التعريف 
والقــرارات  باإلجــراءات 

عن تكلفة االستقدام اكتشفت 
وجود رسوم إضافية تفرضها 
املكاتــب اخلارجية متعلقة 
باحلجــر الصحــي للعمالة 
في بلدانها، إلى جانب تكلفة 
فحــص الـــ PCR ورســوم 

الطيران الداخلي.
ان  الدخنــان  وأضــاف 
املكاتب اخلارجية في الفلبني 
أبلغت أصحاب املكاتب بأنه 
من ضمن االشتراطات التي 
فرضتها السلطات الصحية 
هــو فرض حجر صحي ملدة 
١٥ يوما على العمالة املنزلية 
القادمــة من مناطــق أخرى 
في حني وصولها للعاصمة 
مانيال، وذلك قبل مغادرتها 

توعية أصحاب األعمال والعمالة الوطنية والوافدة باإلجراءات اجلديدة واإللكترونية اخلاصة بالهيئة خالل اجلائحة

أحمد النواف استقبل السفيرة الفرنسية

الفارس التقى جلنة أهالي املطالع 
واستمع لهموم املواطنني

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف نائــب رئيس احلرس الوطني في 
ديوانه بالرئاســة العامة للحرس الوطني 
ســفيرة جمهورية فرنســا الصديقة لدى 
الكويت آن كلير ليجيندر، ومت خالل اللقاء 

بحث املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
ورحب نائب رئيــس احلرس الوطني 
بسفيرة اجلمهورية الفرنسية، مؤكدا على 
عمق العالقات بني الكويت وجمهورية فرنسا 

الصديقة.

أكد وزير الكهرباء واملاء د.محمد الفارس 
التزام الوزارة باخلطط احلكومية املســبقة، 
حيث إنه يسير على خطى الوزراء السابقني 
الذين لم يدخروا جهدا خلدمة مشروع مدينة 
املطالع الذي يتمتع برعاية سامية من القيادة 
السياسية لتذليل كافة املعوقات والصعوبات. 
جــاء ذلك خالل لقاء الفارس جلنة أهالي 
مدينة املطالع صباح اإلثنني والتي نقلت إليه 
هموم املواطنني الذين يخشون من تأخر وزارة 
الكهرباء واملاء في تنفيذ مشاريعها الكهربائية 
اخلاصة بتزويد املدينة بالتيار الكهربائي مما 

ســيترتب عليه تأخيرهم فــي بناء منازلهم 
وسكنها واالنتفاع بالتيار الكهربائي وإنهاء 
معاناتهم مع اإليجارات املرتفعة والتي جتاوزت 

لدى بعض األهالي مدة العشرين عاما.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء جاهزية الوزارة إليصال التيار 
الكهربائــي ملدينة املطالع خــالل عام ٢٠٢١، 
مشيرة إلى أنه يتبقى مدى جاهزية املشروع 
الستقبال التيار الكهربائي وتشغيل محوالت 
املدينة وتزويد قســائم املواطنني بالكهرباء 

الالزمة.

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال سفيرة فرنسا آن كلير ليجيندر

د.محمد الفارس متوسطا جلنة أهالي مدينة املطالع

اللواء م. محمود بوشهري مستقبال سفير بنغالديش إم دي عشيق الزمان

العجيل: دورات مكثفة ملندوبي اإلعالن 
باحملاكم للتعريف باإلعالن اإللكتروني

اجتمــع رئيــس محكمة 
التمييــز رئيــس املجلــس 
األعلــى للقضاء املستشــار 
العجيــل وكل مــن  أحمــد 
املستشــار د.عــادل ماجــد 
بورسلي نائب رئيس محكمة 
التمييــز واملستشــار علي 
أمثيب املطيرات نائب رئيس 
محكمة االستئناف واملستشار 
عبداللطيــف ثنيان الثنيان 
رئيس احملكمة الكلية أعضاء 
املجلس األعلى للقضاء، مع 
وكيل وزارة العدل املساعد 

لقطاع تكنولوجيا املعلومات هاشــم القالف 
وعدد من مســؤولي القطــاع، وذلك ملتابعة 
واســتعراض ما مت إجنازه بشــأن موضوع 
اإلعالن اإللكتروني، الذي صدر به قرار وزير 
العدل د.نواف الياسني- رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ 
بالشــروط والضوابــط اخلاصــة باإلعــالن 

اإللكترونــي، حيــث عرض 
وكيل الــوزارة املســاعد ما 
قامت به الوزارة من إجراءات 
في ســبيل تطويــر وإجناز 

اإلعالن اإللكتروني. 
وتابــع رئيــس املجلس 
األعلــى للقضــاء وأعضــاء 
املجلــس ما أجنزته الوزارة 
في هذا الشأن، حيث قطعت 
شوطا كبيرا وافق استحسان 
احلضور ملا بذل فيه من جهد، 
وقد أوصــى رئيس محكمة 
التمييز رئيس املجلس األعلى 
للقضاء املستشــار أحمــد العجيل بضرورة 
عمل دورات تدريبية سريعة ومكثفة ملندوبي 
اإلعــالن باحملاكم املختلفــة حتى تؤتي هذه 
اإلجراءات ثمارها في سرعة إجراءات اإلعالن، 
وما يــؤدي إليه ذلك من تيســير اإلجراءات 
على املتقاضني وسرعة الفصل في القضايا.

املستشار أحمد العجيل

محافظ مبارك الكبير بحث وسفيري 
بنغالديش وتنزانيا تعزيز العالقات الثنائية

استقبل محافظ مبارك 
الكبيــر اللــواء م. محمود 
مكتبــه  فــي  بوشــهري 
بديوان عام احملافظة سفير 
جمهورية بنغالديش اجلديد 
لدى الكويت إم دي عشيق 
الزمان وسفيرة جمهورية 
الكويــت  لــدى  تنزانيــا 
عائشة السالم أمور، وذلك 
مبناســبة مباشرتها مهام 
عملهما داخل البالد. وتبادل 
احملافظ وضيفيه األحاديث 

الوديــة التي تناولت العالقات الوثيقة التي 
تربط قيادتي وشــعبي البلديــن الصديقني 

وسبل تعزيزها في جميع املجاالت.
وتناولت اللقاءات فرص تبادل اخلبرات 
علــى مســتوى األنظمــة اإلداريــة احملليــة 
واحملافظات واملناطق على وجه اخلصوص. 
وأكد بوشهري للسفيرين عمق العالقات 

التي جتمع الكويت ودولتهم، متمنيا للسفيرين 
التوفيق والنجاح في جهودهما من أجل الدفع 

بالعالقات الصديقة إلى آفاق أرحب.
كما أعــرب احملافظ عن تطلعه للســفير 
عشــيق الزمان والســفيرة عائشــة السالم 
بالتوفيــق والنجــاح ألجل الدفــع بعالقات 
الصداقة بني بلديهما والكويت الى آفاق أرحب.

اللواء م. محمود بوشهري مستقبال سفيرة تنزانيا عائشة السالم أمور

مكاتب الفلبني حتّمل املكاتب الكويتية حجر «املنزلية» في مانيال إن كانت من خارج العاصمة قبل مغادرتها
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«البلدي»: تخصيص موقعني مبساحة ٢٫٦ مليون م٢ لتدوير النفايات

بداح العنزي

أقــر املجلــس البلــدي 
في جلســته العادية أمس 
والتي تناوب على رئاستها 
أســامة العتيبــي ونائبــه 
عبداهللا احملري تخصيص 
 ٢٫٦ مبســاحة  موقعــني 
مليون م٢ إلعادة وتنظيف 
وتدوير النفايات اإلنشائية 
الشــدادية  فــي منطقتــي 

والصليبية.
ووافــق املجلــس علــى 
اقتراح العضو أحمد هديان 
باســتحداث طريق بطول ٦ 
كيلو مترات من سليل اجلهراء 
الســادس  الدائــري  بربــط 

بجنوب مدينة املطالع.
وخــالل اجللســة ذكــر 
رئيــس اللجنــة القانونيــة 
فهيــد املويزري أنه ســيتم 
تقدمي تقريــر للمجلس عن 
العوائــق مبشــروع جنوب 
ســعد العبــداهللا بعــد لقاء 
اجلهات املعنية لبيان أسباب 

تأخير أعمال اإلزالة.
وفيمــا يلــي تفاصيــل 
اجللسة، افتتح رئيس املجلس 
العتيبــي  البلــدي أســامة 
اجللســة الســاعة العاشرة 
صباحا، حيث صادق املجلس 
على محضر االجتماع السابق 
ثم انتقل إلى بند الرســائل 
الواردة واملتضمن رد اجلهاز 
التنفيذي على سؤال العضو 
أحمد هديان بشأن املخالفات 
والتعديات في املنتزه القومي 
باجلهراء، حيث أوضح نائب 
املدير العام لشؤون التنظيم 
م.محمد الزعبي أنه مت تسليم 
املوقع إلى هيئة الزراعة ومت 
إخطارهــم بكتــاب التســلم 

الرئيســية، مؤكــدا ضــرورة 
تطوير هذا مشــروع األرشفة 
اإللكترونيــة في ظــل وجود 
مدن إســكانية جديــدة تصل 
إلــى ٦٠ ألــف وحدة ســكنية 
خالل الســنوات الـــ ٥ املقبلة 
دون االنتظار إلى توقيع عقود 

جديدة لعملية األرشفة.
وانتقل املجلس إلى مناقشة 
رد اجلهــاز التنفيــذي علــى 
اقتراح العضو أحمد هديان، 
بشأن اســتحداث طريق من 
سليل اجلهراء يربط الدائري 
السادس مبدينة املطالع، حيث 
شهدت نقاشا مطوال أكد فيه 
العضو أحمد هديان: أنا سعيد 
بخدمة الكويت من أي موقع 
وان هــذا املقتــرح ال ميثلــه 
شــخصيا بقدر ما ميثل كافة 
أعضــاء البلدي ويخدم كافة 
املواطنني الذين سكان مدينة 

املطالع.
مــن جانبه، قــال العضو 
م.حمود العنــزي إن املقترح 
متــت كتابته بناء على وجود 
شــكوى وأن التوصيــة التي 

علــى هذا الطريق الذي يخدم 
كل أهالي مدينة املطالع في حال 
توفرت كل الدراسات الالزمة 

لهذا املشروع.
من جهته، استغرب العضو 
د.علي بن ساير حماس البلدية 
في إقرار واســتحداث طريق 
املطــالع وربطــه بالدائــري 
الســادس فيما انهــا تتجاهل 

طريق املقوع وأهميته.
بــدوره، طالــب العضــو 
د.حســن كمال تقدمي مســار 

الفني بعد ان صوت ٧ أعضاء 
مــن أصــل ١٣ عليــه ورفض 
اللجنــة وتضمــن  توصيــة 
التالــي املوافقة علــى اقتراح 
العضو أحمد هديان بشأن ربط 
الدائري السادس بجنوب مدينة 
 (Nضاحية ١٢) املطالع السكنية

شريطة اآلتي:
٭ تقدمي دراسة مرورية البيان 
املسار املفضل الطريق وطريقة 
الربــط وفقا للفــات املرورية 
للمنطقــة واملناطــق احمليطة 
الهيئة  وذلك حتــت إشــراف 
العامة للطرق والنقل البري.

٭ أخذ موافقة وزارات اخلدمات 
املعنية.

٭ اعتـــمـــــاد املخطــــــطات 
التصميمية النهائية من قبل 

املجلس البلدي.
وبحث املجلس توصيات 
جلنة محافظة اجلهراء، حيث 
وافق على طلب الهيئة العامة 
للبيئــة تخصيــص املوقعني 
مليــون   ٢٫٦٠٠ مبســاحة 
احمليطني مبوقع قسائم خلط 
اإلســفلت واخلرســانة وذلك 
بصفة مؤقتة ملدة سنتني لتقوم 
بإعادة تأهيل وتنظيف وتدوير 

قدمتها اللجنة ان تكون هناك 
٦ أشــهر لوضــع الدراســات 
الالزمــة لهــذا  واملخططــات 

املشروع.
من جانبه، قال نائب املدير 
العام لقطاع التنظيم م.محمد 
الزعبي إن هيئة الطرق طلبت 
غطــاء قانونيــا مــن املجلس 
البلــدي مــن أجــل ان تتعاقد 
مع مستشــار لتقدمي دراســة 

تتناسب مع املسار املقترح.
م.حمــود  العضــو  ورد 
العنــزي أن الكروكي الذي مت 
تقدميه في املعاملة ليست له 
عالقة باملسار املقترح وأن هيئة 
الطرق والنقل البري حضرت 

اللجنة ملناقشة املوضوع.
الزعبي  وأشــار م.محمــد 
الى أن املسار وتقدمي الدراسة 
اخلاصة من اختصاص هيئة 
الطرق وليست البلدية وهي 
املخولة في متابعة الدراســة 
املرورية املتعلقة في هذا املسار 

واملقترح اخلاصة فيه.
وطالبــت العضــو م.مهــا 
البغلي باملوافقة والتصويت 

توضيح من خالل تقدمي كروكي 
يبني كيفية استحداث الربط بني 
مدينة املطالع وطريق الدائري 

السادس.
من جهته، متنــى العضو 
مشــعل احلمضــان ان تكون 
النقاشات املتفرعة داخل أروقة 
اللجان وعدم إضاعة الوقت في 
مداخالت جانبية في املجلس، 
داعيا الى حسم املوضوع عن 

طريق التصويت.
ووافق املجلس على الرأي 

النفايات اخلرسانية، شريطة:
وزارات  مــع  التنســيق   -١
اخلدمات أن وجدت أي خدمات 

باملوقع.
٢- إلغاء مــا يخالف ذلك من 

قرارات سابقة.
٣- تسليم املوقع إلى البلدية 

بعد االنتهاء من ذلك.
إلــى  املجلــس  وانتقــل 
توصيــات جلنــة العاصمــة، 
حيــث وافق على طلب وزارة 
األوقــاف تخصيــص موقــع 
القصمــة ومواقــف  مســجد 
سيارات مبنطقة شرق قطعة 
٨ كمســجد بديل عن املسجد 

الذي مت هدمه.
وأحــال املجلــس جميــع 
اجلهــاز  إلــى  االقتراحــات 
التنفيذي للدراســة وشملت 
االقتــراح املقدم مــن العضو 
م.عبدالســالم الرندي بشــأن 
تركيب كاميرات في املطاعم، 
واالقتراح املقــدم من العضو 
عبداهللا الرومي بشأن حتويل 
ساعتي شــرامية إلى حديقة 
بالســاملية قلعــة (٢) تقاطع 
شارع (١٠٤) مع شارع عمرو بن 
العاصي مقابل نادي البولينغ.

املجلس بحث تعديات منتزه اجلهراء القومي وطلب كتاباً من «الزراعة» إلزالة املخالفات
(زين عالم) د.حسن كمال وفهيد املويزري وم.عبداهللا عمادي وأحمد هديان  أسامة العتيبي مترئساً اجللسة

جانب من اجللسة

م. حمود العنزي ود. علي بن ساير

رسميا بناء على قرار مجلس 
الوزراء ومت توجيه كتاب من 

البلدية إلزالة املخالفات.
ووافق املجلس على إبقاء 
الرد على جدول األعمال لطلب 
نســخة من الكتــاب املوجه 

للهيئة إلزالة املخالفات.
واطلــع املجلس على رد 
اجلهاز التنفيذي على سؤال 
العضو د.حسن كمال بشأن 
األرشفة اإللكترونية للوثائق 
واملخططــات، حيــث أعرب 
د.حســن كمــال عن شــكره 
للجهاز التنفيــذي على هذا 
الرد الكافي وتأكيده بوجود 
عقديــن ألعمــال األرشــفة 
واألوراق خاصــة أن العقــد 
األول مت عــام ٢٠١٤ تطويــر 
أرشــيف عام البلدية بقيمة 
تصل إلــى ٣ ماليــني دينار 
وأوامر تغييرية   ١٧٪، وتشمل 
أرشــفة ٤٠ مليون صفحة، 

و٥٠٠ ألف مخطط.
اإلدارة  مــكان:  كل  فــي 
القانونيــة - إدارة الســجل 
العام - إدارة شؤون املوظفني 
- ملفات البقاء في محافظات 
العاصمة وحولي واألحمدي 
ومبارك الكبير وأرشفة ملفات 
البناء في بلديات احملافظات.
أمــا العقد الثاني فتم في 
مارس ٢٠٢٠ بقيمة ٣٫٤٩٣٫٨٥٠ 
دينارا، ويشتمل املشروع ٢٠ 
مليون صفحــة، و٢٠٠ ألف 
مخطط وســتتم بها أرشفة 
ما تبقى من إدارات البلدية، 
وذلك حسب أولويات العمل.
ودعــا كمال إلــى ضرورة 
أرشــفة جميــع مخططــات 
القدميــة فــي ظــل  املبانــي 
الشكاوى املستمرة من فقدان 
تلــك املخططات مــن امللفات 

تقرير حول عوائق مشروع جنوب سعد العبداهللا على طاولة البلدي قريبًااستحداث طريق سليل اجلهراء يربط بني الدائري السادس وجنوب املطالع

املنفوحي: فريق عمل مليكنة
مواقع التشوينات مبختلف احملافظات

أصــدر مديــر عــام البلدية 
م.أحمد املنفوحــي قرارا إداريا 
بتشــكيل فريــق عمــل مليكنة 
مواقــع التشــوينات مبختلف 
احملافظات يترأســه مدير إدارة 
الســالمة بفرع بلدية محافظة 

األحمــدي وضــم الفريــق كال 
مــن مدير إدارة الســالمة بفرع 
بلديــة محافظة العاصمة نائبا 
للرئيس، ومدير إدارة السالمة 
بفرع بلدية مبارك الكبير عضوا، 
ومديــر إدارة الســالمة بفــرع 

بلدية محافظة اجلهراء عضوا، 
ومديــر إدارة املســاحة عضوا، 
ومراقــب تراخيــص الســالمة 
بفــرع بلدية األحمــدي عضوا، 
ورئيس قســم إزالة املخالفات 
بفــرع بلدية اجلهــراء عضوا، 
وممثــل عــن اإلدارة القانونية 
فهد الســميط عضــوا، وممثل 
عــن إدارة التنظيــم العمراني 
م.حمود عايض املطيري عضوا، 
وممثــل عــن إدارة مركــز نظم 
املعلومات م.منال الرفاعي عضوا. 
وأوضح املنفوحي في قراره أن 
اختصاصات ومهام الفريق تشمل 
حصر كافة تراخيص التشوين 
من إدارات السالمة بأفرع البلدية 
باحملافظات كما أنها تشمل حصر 
كافة تراخيص التشوين الصادرة 
إلكترونيــا مــن إدارة التنظيم 
العمراني للمســاحات األقل من 
٥٠٠م٢. وقــال املنفوحي ان من 
مهام الفريق إدخال جميع املواقع 
املرخصــة الــوارد ذكرها على 
البرنامج اآللي عن طريق إدارة 
مركز نظم املعلومات وصوال إلى 
الهدف املرجو منه مبتابعتها آليا 
مع ربطها بفترة االنتهاء على ٣ 
مراحل (ساري - قريب االنتهاء 
- منتٍه). وأشار املنفوحي إلى 
أن الفريق ســيقوم باتخاذ كل 
اإلجراءات القانونية الالزمة حيال 
ما ينكشف للفريق من تعديات 
علــى أراضي أمــالك الدولة إن 
وجدت وصوال إلزالة التشوينات 
املخالفة بالتنسيق مع اإلدارات 
املختصة. وأضاف املنفوحي أن 
الفريق ســيقوم بدراسة مسار 
معامالت تراخيص التشــوين 
ســواء كانت تراخيص جديدة 
أو جتديــدا للتراخيص، فضال 
عن وضع آلية مقترحة تضمن 
انســيابية اإلجراءات وتقليص 
الدورة املســتندية مــع مراعاة 
االلتزام بالتعاميم الصادرة في 

هذا الشأن.

م.أحمد املنفوحي

ملشاهدة الڤيديو
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اعتماد رصد درجات الفصل األول: الثانوي 
١٠٠٪ والتقييم التحصيلي لالبتدائي ٦٠

عطلة الربيع تبدأ األحد املقبل 
والدوام في األول من مارس

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية 
اسامة الســلطان عن توزيع درجات الفصل 
الدراسي االول جلميع املراحل التعليمية، داعيا 
االدارات املدرسية إلى البدء في الرصد، وذلك 
من خالل نشرة عممها على املناطق التعليمية، 
وتلقت «األنباء» نسخة منها والتي قال فيها: 
«بناء على اعتماد السيد وكيل وزارة التربية 
يرجــى العلم والعمل على بدء رصد درجات 
املتعلمني على النحو التالي»: حتويل الدرجة 
النهائيــة (١٠٠) إلــى درجة تقييم حتصيلي 
(٦٠) ودرجــة للتقييم النهائي (٤٠)، بحيث 
تكون: درجة التقييم التحصيليـ  الدرجة من 
(٠٫٦x١٠٠)، ودرجة التقييم النهائيـ  الدرجة 

.(٠٫٤x١٠٠) من
الصفوف األول والثاني والثالث: حتويل 
التقدير اللفظي إلى درجات، على أن تتم وفق 

املعادلة السابقة على النحو التالي:
ممتاز ٩٠-١٠٠، وجيد جدا ٧٥ - ٨٩، وجيد 
٦٠- ٧٤، ومقبول ٥٠-٥٩، وضعيف اقل من ٥٠. 
اما املرحلة املتوسطة فسيتم حتويل الدرجة 
النهائيــة (١٠٠) إلــى درجة تقييم حتصيلي 
(٤٠) ودرجــة للتقييم النهائي (٦٠)، بحيث 
تكون: درجة التقييم التحصيليـ  الدرجة من 
(٠٫٤x١٠٠)، درجة التقييم النهائيـ  الدرجة من 
(١٠٠×٠٫٦). وفيما يتعلق باملرحلة الثانوية 
فسيتم ادخال الدرجة حسب اآللية املعتمدة 
للتعليم عن بعد من (١٠٠)، على أن تتم مواءمة 

الدرجة فيما بعد في سجل الطالب.

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية باإلنابة فيصل 
املقصيــد عن تعديل إجازة منتصف العام 
الدراســي وذلك في قرار أصدره املقصيد، 
وتلقت «األنباء» نسخة منه، لتكون اإلجازة 
اعتبــارا من يوم األحد املقبــل املوافق ٢٤ 

اجلــاري وحتى يوم األربعــاء املوافق ٢٤ 
فبراير املقبل، على ان يشمل هذا التعديل 
التقومي الدراسي (العام واخلاص املعاهد 
الدينيةـ  مراكز تعليم الكبار ومحو األمية 

ـ التربية اخلاصة).
وبهذا القرار سيكون دوام الفصل الثاني 

في األول من مارس املقبل.

«التربية» أصدرت قراراً بتعديل موعدها

«التربية» و«الصحة» تبحثان عودة املدارس بالفصل الثاني

عبدالعزيز الفضلي

ترأس وزير التربية وزير 
التعليم العالي د.علي املضف 
أمس االثنني اجتماع اللجنة 
املشتركة بني وزارتي التربية 
والصحة ملناقشة مقترح خطة 
العودة التدريجية للمدارس 
للفصل الدراسي الثاني للعام 
الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ظل 

جائحة «كورونا».
خــالل  املضــف  وأكــد 
االجتماع حرص وزارة التربية 
بالتعاون مع وزارة الصحة 
علــى اتباع جميــع املعايير 
واالشتراطات الصحية على 
نحو يضمن ســالمة الطلبة 

تصريح صحافي إن «االجتماع 
هو األول من نوعه للتنسيق 
بني وزارتي الصحة والتربية 
وذلك لبحث موضوع العودة 
التدريجية للمدارس للفصل 

الدراسي الثاني».
وأضــاف املقصيد انه مت 
خالل االجتماع اســتعراض 
خطة عودة املدارس من قبل 
وزارة التربية ووضع الكثير 
من االشتراطات الصحية في 
حال العــودة التدريجية أو 
االستمرار في عملية التعليم 

عن بعد.
وأفاد بأنــه مت التوصية 
بتشــكيل فــرق فعليــة في 
املناطق التعليمية للتنسيق 

مطيــع العجمــي، ومراقــب 
االمتحانات وشؤون الطلبة 
ســلطان املشــعل، وأعضاء 
الوكيــل  الصحــة  وزارة 
املســاعد لشــئون الصحــة 
العامة د.بثينة املضف، ومدير 
ادارة منع العــدوى د.أحمد 
املطوع، ومدير ادارة الصحة 
الودعاني،  املدرسية د.دالل 
ومديــر ادارة املســتودعات 
الطبيــة يعقوب املجحولي، 
ومدير منطقة مبارك الكبير 
الصحية د.ســعود الدرعة، 
ومدير ادارة الهندسة الطبية 
م.فــرح دشــتي، ورئيــس 
قســم منع العدوى د.خلود 

الفضالة.

مع املناطق الصحية من قبل 
وزارتــي التربيــة والصحة 
البيئــة  ودراســة  لبحــث 
املدرسية الصحية على أرض 
الواقع الفتا الى عقد اجتماع 
اخر األسبوع املقبل مع أعضاء 
وزارة الصحة لدراسة األمور 

بشكل تفصيلي.
حضــر االجتماع الوكيل 
العــام  املســاعد للتعليــم 
الســلطان، والوكيل  أسامة 
املســاعد للتعليــم اخلاص 
د.عبداحملســن  والنوعــي 
احلويلة، والوكيل املســاعد 
لقطــاع املنشــآت التربوية 
والتخطيط م.ياسني الياسني، 
ورئيــس جمعيــة املعلمني 

املضف أكد احلرص على اتباع كل االشتراطات الصحية لضمان سالمة الطلبة وجميع العاملني باملدارس

جانب من حضور االجتماعد.علي املضف وفيصل املقصيد وأسامة السلطان خالل االجتماع

والهيئتني التعليمية واإلدارية 
وجميع العاملني باملدارس.

وأوضــح ان االجتمــاع 
ناقش مقتــرح خطة العودة 
التدريجية للمدارس والعمل 
على اتخاذ القرارات املناسبة 
بهذا الشأن اضافة الى السعي 
إلطالق حملة تطعيم شاملة 
مــع بداية الفصل الدراســي 
الثاني مبينا انه سيتم االتفاق 
علــى األولويــات والقرارات 
مبجلس الوزراء التي تصب 
في فائدة العملية التربوية.

مــن جانبــه، قــال وكيل 
وزارة التربية باإلنابة الوكيل 
املســاعد للتنميــة التربوية 
واألنشطة فيصل املقصيد في 

ــم ــماع أفكاره ــم وس ــرب منه ــاء والتق ــاف األبن ــدة الكتش ــة جي ــس: فرص ــادةاخلمي ــلبية املعت ــلوكيات الس ــض الس ــل بع ــي لتعدي ــج يوم ــع برنام ــهيل: وض الس
ــمرمضــان: أوقــات الفــراغ مــن النعــم العظيمــة وينبغــي أن نحافــظ عليهــا ونســتغلها ــدر طاقاته ــا وه ــن تعطيله ــدًال م ــار ب ــاء باإلعم ــات األبن ــتثمار أوق ــارود: اس الب

الواقع البيئة املدرسية الصحية على أرض  للتنسيق مع املناطق الصحية لدراسة  التعليمية  املقصيد: تشكيل فرق فعلية باملناطق 

تربويون لـ «األنباء»: عطلة الربيع الطويلة فرصة ذهبية للطلبة..
ونقدم مجموعة من األفكار العملية الستغاللها بشكل مثالي

الدراســية على قــدر ما هي 
نعمة مينحها اهللا تعالى على 
عباده «الصحة والفراغ» إال 
أنها ميكن أن تتحول لنغمة 
وأداة كآبة وضيق، وســببا 
ملزيد من املشاجرة، واخلالفات 
الهدامة، فانشغال اإلنسان في 
العمــل وتركيزه على إجناز 
مهامه، والســعادة بإمتامها، 
والفخــر بكفاءته، خاصة إذا 
سبقه حتد لذاته أو منافسة 
أحد أقرانه، حتما ســتغمره 
السعادة وشعور االنتصار.

وأضاف: لعل أهم شريحة 
ســتعاني الفراغ هم ابناؤنا 
الطلبــة خاصة هــذا العام، 
والعالم يتجرع ويالت اآلثار 
السلبية ألزمة كورونا، وما 
فرضته من واقع غير حياة 
البشــرية وأوقــف احليــاة 
وعطل الطاقات وأهدر املوارد، 
وجعل املرافــق خاوية على 
عروشها وتسكنها األشباح، 
مشيرا الى ان أولياء األمور 
العطلــة،  فوجئــوا بطــول 
وحتملهم املسؤولية الكاملة 
إلشغال أوقات فراغهم في هذه 
العطلة الطويلة، دون تقدمي 
اقتراحات لبرامج وأنشطة، 
جتمع بني الترفيه والتعليم، 
لتحافظ على فاعلية العمليات 
العقليــة لألبنــاء حتــى إن 
تصاب بالتكلــس والترهل، 
وتضعــف دافعتيهــم، نحو 
التعلم الذاتي من خالل إعمال 

عقولهم بالتفكير اإلبداعي.
إقامة  البــارود  واقتــرح 
مجموعــة أنشــطة وبرامج 
ميكــن أن تســد هــذا الفراغ 
أبنائنــا  وتشــبع حاجــات 
املختلفــة، بحيــث تغطــى 
املجاالت الترويحية والثقافية 
والتعليمية وتنمية مهاراتهم 
االجتماعية، فضال عن تفريغ 
طاقتهم اجلســدية باحلركة 
والنشــاط البدنــي، ومنهــا 
الدراجات  شــراء أوتوفيــر 
إلى  الهوائيــة واصطحابهم 
احلدائق والواجهة البحرية 
ليســتمتعوا بقيادتهــا مــع 
توفيــر لبــس احلمايــة من 
نظــارات وخــوذات الــرأس 
واألغطيــة احلافظة للركب، 
وكذلــك اختيــار األنشــطة 
الرياضية في املالعب العامة 
ملمارسة لعب الكرة بأنواعها 

(القدم والسلة والطائرة).
ميكنهــم  كمــا  وتابــع: 
ممارســة بعــض األنشــطة 
الرياضيــة داخــل املنزل إما 
بشراء املرجيحات أو كرة مع 
املضارب أو التمتع بطيران 
الطائرات الورقية، الفتا الى 
ان جمال اجلو هــذه الفترة 
يشــكل فرصة للذهاب للبر 
أو اجللوس باحلدائق وهناك 
ميكن ممارسة رياضة املشي 
والركض واأللعاب اجلماعية.

أيضــا من خالل املســؤولني 
فــي وزارة التربيــة ووضع 
خطــة واضحة وملموســة 
وقابلة للتنفيــذ في الفصل 
الدراســي الثاني، وال تترك 
اإلدارات املدرســية في مهب 
الريح لالجتهادات الشخصية 
والتي قد تصيب وقد تخيب.

البناء املثمر

من جهته، اوضح أستاذ 
إدارة األعمال د.رمضان سالم 
ان اوقات الفــراغ من النعم 
العظيمة والكنوز النفيســة 
التي ينبغي أن نحافظ عليها 
جميعا ونســتثمرها أفضل 
استثمار، مؤكدا انه على أولياء 
األمور واملربني واملؤسسات 
التربوية والدينية واإلعالمية 
أن يكون لهــم دور بارز في 
توجيــه وارشــاد أبنائنا ملا 
يعود عليهم بالنفع العام في 
استغالل أوقات الفراغ، وذلك 
عن طريق التخطيط اجليد 
الفعــال ووضع  والتنظيــم 
األهداف واألولويات لألعمال 
املفيدة  اليومية  واإلجنازات 

خالل العطلة املوسمية.
وشدد على اهمية ترغيبهم 
أداء  علــى  احملافظــة  فــي 
الصلوات في اوقاتها، وتقدمي 
الدروس الدينية والتوعوية 
املنتظمة، وحتفيظهم ما تيسر 
من القرآن الكرمي واألحاديث 
النبويــة الشــريفة وســرد 
القصــص الهادفة املشــوقة 
واملمتعــة واملفيدة واحلوار 
البناء حولها واالستفادة من 
قيمتها التربوية ومغزاها وما 
وراء هذه املعرفة من مهارات 
سلوكية وحياتية، واضاف 
رمضان قائال: البد من ممارسة 
بعض الهوايات واألنشــطة 
املتنوعة واملفيدة عن طريق 
األعمال التشــاركية وتبادل 
اخلبرات، وتشجيعهم على 
مشاركة األسرة إلجناز بعض 
املنزليــة ليتعودوا  األعمال 
االعتماد على النفس واملجهود 
الشــخصي، والعمــل اجلاد 
املثمر والفعال وعمل مسابقات 
دورية وتوزيع هدايا رمزية 
تشــجعهم وحتفزهــم على 
التنافس احلر الشريف ورفع 
معنوياتهم مبا يكفل املداومة 
واالستمرارية على االستثمار 
األمثل ألوقات فراغهم، وبهذا 
يتــم حتصينهم مــن رفقاء 
الســوء وأماكــن التجمعات 
والوقاية من العدوى وانتشار 
الوباء وكسب فوائد عظيمة 
نتيجة لهذا االستثمار املمتع 

والفعال.
استثمار باإلعمار

التدريبي  أما املستشــار 
في التنمية البشــرية صالح 
البارود فقد بــني ان العطلة 

ممتعــة  بصــورة  الوقــت 
ومفيــدة ويشــمل تعديــل 
بعض الســلوكيات التي قد 
اعتــادوا عليهــا طيلــة هذه 
الفتــرة وخاصــة ســاعات 
النوم والسهر، مشددة على 
ضرورة أن نكون مثاليني في 
التعامــل وقــت اإلجازة، فال 
نأخذهــا مأخذ اجلد والعمل 
الصارم وكأننا في مدرســة 
إجبارية، وفي الوقت نفسه ال 
نترك الوقت يضيع هباء دون 
أي اســتفادة أو إنتاج يذكر 
لألبناء، مشــددة على اهمية 
استثمار هذه اإلجازة الطويلة 

وتعاملت مع التعليم عن بعد 
بجدية واعتماد األبناء على 
أنفســهم واســتغلت قدرات 
ومهارات األبناء بطرق تربوية 
صحيحة، سنجد تلك األسر 
هي من ســتنجح خالل هذه 
اإلجازة الطويلة، كما نتمنى 
أن يستفيد البقية وممن لم 
الفتــرة املاضية  يســتغلوا 
في تعليم أبنائهــم التعليم 
الصحيــح وتنمية مهاراتهم 

الفكرية والعلمية.
انــه  وذكــرت الســهيل 
البــد لنا أن نضــع برنامجا 
يوميــا لألبنــاء الســتثمار 

املستخدمة للتعليم عن بعد، 
فكانــت جتربــة الســتخدام 
التقنية والتكنولوجيا وليس 

للتعليم.
واضافت ان عدم اجلدية 
في الرؤية لقرارات الوزارة هو 
الذي جعل من إجازة منتصف 
العام ٤٥ يوما، واالستغالل 
املثالي لهــذه اإلجازة يكمن 
فــي ثقافــة األســرة وطرق 
تعاملها مع األبناء، كما كان 
دور األسرة هو األهم واألقوى 
خالل الفترة املاضية، مشيرة 
الى ان االسرة التي استثمرت 
فترة احلظر اجلزئي والكلي 

ناجحــة من جتارب التعليم 
عن ُبعد، فلألســف الشــديد 
طــوال هــذا العــام لــم يكن 
هناك دور أساســي وواضح 
ملدارسنا، مشيرة الى ان ذلك 
ليس قصــورا فــي إداراتنا 
املدرسية أو اجتهاد معلمينا 
ومعلماتنا ولكن القصور هو 
في القرارات الوزارية وعدم 
وضــوح الرؤيــة واخلطــة 
املرســومة لهــا، ممــا جعل 
الوضع ضبابيا في كثير من 
األوقات ومتترك االجتهادات 
الشخصية للمدارس، وعدم 
التفعيــل الصحيح للبرامج 

خبرات جديدة تفيد على املدى 
الطويل وتصقل الشخصية 
وال تنس أن تستمتع من خالل 
تعلم مهارة جديدة مثل القدرة 
على مواجهة اجلمهور وفن 
اخلطابــة أو حتى الطبخ أو 
اإلســعافات األولية أو تعلم 
رياضــة جديدة كالســباحة 
مثال، موضحــا ان هناك من 
يستمتع بتعلم التكنولوجيا 
وتوظيفها بأمور مسلية مثل 
البرمجة، حيث ميكن تعلمها 
وأنــت بالبيت إن أردت (في 
ظل التعليم عن ُبعد والتعليم 
االلكترونــي)، وهنــاك مــن 
يلتحقون بوظائــف مؤقتة 
كاألعمال التطوعية أو نظام 
املكافأة باجلمعيات وبعض 
املجمعات، وابدأ خالل اإلجازة 
الصيفية وظيفة بدوام جزئي 
في إحدى الشركات التي تثير 
اهتمامك أو ذات صلة مبجال 

دراستك أو هوايتك.
واشار اخلميس الى انه اذا 
أردت صقل خبراتك اإلنسانية 
فلــك أن تتجه نحو التطوع 
في اللجان اخليرة، فالتطوع 
يعود عليك مبردود نفســي 
إيجابي وزيادة الثقة بالنفس، 
وعــالوة على ذلك األجر من 
خالل مساعدة اآلخرين، وال 
تنس التواصل مع من كنت 
منشــغال عنهم قبل اإلجازة 
بشــكل عام وبصلــة الرحم 
بشكل خاص وقضاء أوقات 
عائليــة وتبادل احلديث مع 
األكبر ســنا عــن طموحاتك 
املســتقبلية واالستفادة من 
خبراتهم وجتاربهم السابقة 
وأحاديثهــم عــن ذكرياتهم 

القدمية+.
وذكر انه وفــي ظل هذه 
الظروف على أولياء األمور 
أدوار جــدا مهمــة، ولتكــن 
هــذه اإلجــازة فرصة جيدة 
الكتشــاف األبنــاء والتقرب 
منهم ومحاولة التحدث معهم 
وسماع أفكارهم وطموحاتهم 
وأحالمهــم، وال بــأس مــن 
مشاركتهم في بعض األنشطة 
أو الهوايات واكتشاف فيهم 
جوانــب جديــدة وجعلهــم 
يكتشفوننا ويتعرفون علينا 
أكثر، وال نتردد في توجيههم 
نحو استغالل عطلتهم بشكل 
مفيد وبطريقة غير مباشرة 
دون إرغامهم على شيء غير 

محبب لهم.
ثقافة األسرة

قالــت  جانبهــا،  مــن 
االستشارية التربوية سهام 
الســهيل: إن جئنــا للواقــع 
فأبنائنا قاربــوا على إجازة 
مدتها ســنة كاملة وليســت 
٤٥ يومــا فقط، فــال نصدق 
رســمناها  التــي  الكذبــة 
ألنفسنا بأننا كنا في جتربة 

عبدالعزيز الفضلي

أكــد عدد مــن التربويني 
واملختصني ضرورة أن يتم 
الربيع مبا  اســتثمار عطلة 
هو مفيد للطلبة خاصة أنها 
طويلــة وتصل الى ٤٥ يوما 
والبد من اســتغاللها بشكل 
مثالي، مشــيرين الى أهمية 
الوقت لالســتفادة  تنظيــم 
منهــا واالســتمتاع بها قدر 
اإلمكان، الســيما ان األجمل 
مــن العطلة هــو اجلمع بني 

االستفادة واملتعة.
واضافوا لـ «األنباء» أنه 
من األفكار التي رمبا تساعد 
اوليــاء االمــور قبــل وضع 
خطط للعطلة هو أن مينحوا 
أبناءهــم احلريــة بالنــوم 
والســهر واللعب بالطريقة 
التي حتلو لهم والتحرر من 
جميــع القيود وأوامر النهي 
والرفض بشرط وجود رقابة 
عليهم من غير أن يشعروا.

وشــددوا علــى أهميــة 
ترغيبهم في احملافظة على أداء 
الصلوات في اوقاتها وتقدمي 
الدروس الدينية والتوعوية 
املنتظمة، وحتفيظهم ما تيسر 
من القرآن الكرمي واألحاديث 
النبويــة الشــريفة وســرد 
القصــص الهادفة املشــوقة 
واملمتعــة واملفيدة واحلوار 
البناء حولها. تفاصيل آرائهم 
وما ذكروه من أفكار الستغالل 
عطلة الربيع بالشكل األمثل 

في األسطر التالية:
البداية كانت مع أســتاذ 
الفلسفة وسياسات التعليم 
د. محمد اخلميس الذي أكد 
انه بعد عدة أشهر من الدراسة 
واجلد واالجتهاد في املذاكرة 
العطلــة  واملراجعــة تأتــي 
الصيفية وهي حق من حقوق 
الطالب، إال أنه يجب التأكيد 
علــى أهمية تنظيــم الوقت 
لالستفادة منها واالستمتاع 
بها قــدر اإلمــكان، الفتا إلى 
أن األجمــل مــن العطلة هو 
اجلمع بني االستفادة واملتعة، 
ويكون ذلك من خالل تنظيم 
الوقت وســاعات النوم أوال 
وعدم املبالغة بالنوم، فزيادة 
ساعات النوم تزيد الشعور 
بالكسل وتضيع أيام العطلة 

دوم متعة واستفادة.
واضاف: نحن عادة نحدد 
أهدافنا للعطلة قبل أن تبدأ 
وننتظرها بفارغ الصبر، ومن 
خالل تنظيم الوقت وساعات 
النوم نبدأ بتحقيقها، وممكن 
أن تكــون على عدة أشــكال 
مختلفــة حتى نكســر ذلك 
الروتــني في أيام الدراســة، 
وتوظيف اإلجازة الصيفية 
الكتساب العديد من املهارات 
اجلديــدة املمتعة أو بشــكل 
ممتــع وحصــد مــن خاللها 

صالح البارود د.رمضان سالم سهام السهيل د.محمد اخلميس

الديحاني: يجب االطالع واملعرفة في املجاالت املناسبة
قالت موجهة اخلدمة االجتماعية منى حسني 
الديحاني: اننا نستطيع ان نستثمر االجازة 
الدراسية ألبنائنا بالتخطيط الواقعي املرن وفق 
امكانيات كل اســرة، اوال بتغير افكار ابنائنا 
باحلوار معهم عن ماهية العطلة فنوضح انها 
باللعب باالجهزة  ليست في اضاعة ساعاتها 
االلكترونية بشكل مبالغ ومضر والنوم لساعات 
طويلة ومشاهدة القنوات التلفزيونية، مشيرة 
الى انه بذلك ينقلب نظام يومهم فيصبح نهارهم 
ليال وليلهم نهارا ملا له من آثار سلبية عديدة 
على صحتهم اجلسدية والعقلية واالجتماعية، 
فنخطط بعد احلــوار معهم واالتفاق بكيفية 
استغالل اوقاتها باالفضل وفق خطة زمنية 

منظمة ومحددة، لكي نحقق هذا التخطيط ويكون على ارض 
الواقع وملموسا ومنجزا.

وأضافت الديحاني: وعلينا ان نستعد قبلها بفترة اي قبل 

بداية هذا االجازة ونكون صارمني في اوقات 
النوم واالستيقاظ، فال يتغير هذا االساس مهما 
كان االمر، ونكون نحن قدوتهم فنحرص على 
النوم ليال لوقت كاف واالستيقاظ مبكر ليبدأ 
يومهم بالقيام لصالة الفجر ملا لها من اهمية في 
حفظهم وكذلك لباقي الصلوات، بعدها جنتمع 
على وجبة االفطار حتى نعزز عالقتنا بأبنائنا، 
ومن ثم نبدأ بتطبيق ما مت االتفاق عليه في خطة 
االنشطة، فنحرص على أن تكون حركية ملا لها 
من اثر في نفسياتهم، وألن اجلسم يكون في 
اوج طاقته صباحا فنختار ما يناسب اعمارهم 
وقدرتهم من ممارسة الرياضة وااللعاب، وكذلك 
ما يتناسب مع ظروفنا املتاحة ان كانت داخل 
املنزل او خارجه، مشددة على ضرورة ان نخصص لهم وقتا 
للذهاب للمكتبة ونتشــارك معهم لتعزيز القراءة وتبصيرهم 
بأهمية االطالع واملعرفة في كافة املجاالت التي تناسب اعمارهم.

منى الديحاني

العنزي: التعليم ليس فقط معلومات بل تعامل لكسب اخلبرات
قالت املديرة املساعدة د.كفاء العنزي: ال شك أن العطلة 
هذه السنة حالة استثنائية لسببني أولها أنها طويلة تصل 
لشهر ونصف تقريبا، إضافة للظروف التي منر بها محليا 
وعامليا بسبب «كوفيد ـ ١٩» وما صاحبه من تقييد حلركة 
األســر ومنعها من الســفر أو حتى اخلروج واالختالط 
باآلخرين، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء، إضافة إلى نقطة 
مهمة يجب أال يغفل عنها أولياء األمور أو التربويني املهتمني 
بشؤون الطفل على وجه اخلصوص، وهو انقطاع الطلبة 
عن الدراسة واملدرســة والذي ال يعوضه عمليات التعلم 
عن بعد، موضحة ان التعليم ليس فقط معلومات تقدم عن 
طريق الـ «أونالين».. ولكن هو احتكاك وتعامل مع اآلخرين 
لكسب اخلبرات، لذلك سوف جند أبناءنا خالل هذه العطلة 

متعطشني لعالقاتهم وصداقاتهم وحتى خلالفاتهم مع بعض.. 
مما يزيد من مسؤولية الوالدين لتهيئة الفرص لهم لتفريغ 
مشاعرهم وطاقاتهم بالطريقة السليمة واملفيدة واملسلية 

لهم في الوقت نفسه.
واضافت: ومن األفكار التي رمبا تساعد ولي األمر قبل 
وضع خطط للعطلة، هو أن مينحوا أبناءهم احلرية بالنوم 
والسهر واللعب بالطريقة التي حتلو لهم والتحرر من جميع 
القيود وأوامر النهي والرفض بشرط وجود رقابة عليهم من 
غير أن يشعرون، وذلك في أوألسبوع من بداية العطلة.. 
ثم بعد ذلك يضع الوالدين (أو باألحرى األم) اخلطط للفترة 
الباقية.. ورمبا تكون هذه اخلطط باتفاق مع األبناء أو من 
غير أن يشعروا بأن هناك خطة محددة البد من تنفيذها.

تقييم صفوف املرحلة املتوسطة ٤٠٪
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احتل أخي وأستاذي د.مرزوق يوسف الغنيم 
قلبي قبل زاويتي، ليوجه لنا جميعا رسالة جميلة 

مفادها: أن الشعر ديوان العرب.. ومواصال:
أبوفراس احلمداني شاعر عربي كبير عاش 
في عصر الدولة احلمدانية في الفترة ما بني ٩٣٢م 
و٩٦٨م، وهو ابن عم سيف الدولة احلمداني، أمير 
الدولة احلمدانية، قال أبياتا شعرية جميلة منها:

الَعَرب الشــعُر ديواُن 
األدْب وديــوان  أبــداً 

أعُد فيــه مفاخري لم 
الُنُجْب آبائــي  َومَديَح 

ـــــا وُمَقّطعــاٍت ُرمبَّ
َحلّيــُت ِمنُهــنَّ الُكتُْب

الهجا املديح وال  ال في 
ِء وال املُجون َوال اللَِعْب

خلص فيها دور الشــعر في حياة العرب، 
حيث يعتبرونه ذاكرتهم التي يُحفظ عن طريقه 
تاريخهم وتَُصاُن به قيمهم وحياتهم االجتماعية، 
لذلك بقي الشــعر يحتفــظ مبكانة رفيعة في 
حياة العرب قدميا وحديثا، يسجل به الشعراء 
قصصهم وجتاربهم احلياتية وقصص البطوالت 
واألقوام الذين يعيشون بينهم، وللشاعر مكانة 
كبيرة عند العرب، فهو لسان حالهم الذي يدافع 
عنهم، وهو الذي يفخر بأحسابهم وأنسابهم.

وسار الشعراء على هذا املنوال إلى يومنا 
هذا يتغنون بأوطانهم وبأحبابهم، ويفتخرون 
بأنفسهم. ومن أمثلة القدمي واجلديد من الشعر، 
فمــن املمكن أن نذكر أبياتــا قالها ابن زريق 

البغدادي يخاطب زوجته وهو بعيد عنها:
ال تعذليــه فإن العذل يولعه

قد لقت حقا ولكن ليس يسمعهُ
جاوزت في لومه حداً أَضرَّ به

من حيث َقدرِت أنَّ اللوم يَنَفُعهّ
يكفيه من لوعة التَّْشِتيِت أنَّ له

من النوى ُكلُّ يوم ما يُروِّعهُ

بينما يقول عنترة ابن شــداد في الفخر 
والبطوالت:

إذا كشف الزمان لك القناعا
باعا الدهر  إليك طرف  ومدَّ 

املنيــة والتقيها فال تخش 
ودافع ما استطعت لها دفاعا

من َحريٍر ِفراشاً  وال تختر 
وال تَبــِك املنــازل والبقاعا

ومن العصر احلديث يقول الشاعر األديب 
إبراهيم سليمان اجلراح، رحمه اهللا، في قصيدة له:

رب لفــظ رق حتــى َفتنا
األُذنا القلــَب وَســرَّ  َرفَّه 

نغمــة عابــرة جــاءت به
فأزالــت بصداهــا اإلحنا

تأتي على األيــام ال  عادت 
إال اســتحالت حزنا فرحة 

كان ابن زريق يصف عذل زوجته ولومها 
له عندما أراد أن يسافر إلى األندلس.. قصيدة 
رائعة ومعبرة كلها شوق وحنني ولوعة، حتى 

أن َقلْبَه انفطر ومات بعدها مباشرة. 
أما قصيدة عنترة فيتكلم فيها عن اإلقدام 

والشجاعة والبعد عن الترف. 
أما شاعر الكويت إبراهيم اجلراح فيتكلم 
برقة متناهية وهو يرد على قصيدة شاعر آخر، 
وكيف أن قصيدة الشاعر عندما جاءته قد أزالت 

عنه احلزن، وهو يعيب على األيام التي تتقلب 
من فرح وسرور الى حزن.

كل هذا يؤكد ما قاله أبوفراس احلمداني من 
أن الشعر ديوان العرب، وأنه الوسيلة الوحيدة 

الناجعة لإلعالم لسهولة حفظه وتداوله.

٭ آخر الكالم:
أرســل أحد من يّدعي الشعر إلى أستاذنا 
الدكتور يعقوب يوسف الغنيم ورقة بها كالم 
يصف به «طير» ويعتقــد هذا املدعي أن ذلك 
شعر، وكان يطلب من الدكتور يعقوب أن ميدحه 
وميدح شــعره، فلما قرأ الدكتور يعقوب أول 
سطر من الورقة املكتوبة «انسدت نفسه» وتكدر 
وغضب من أولئك الذين يّدعون الشعر، فكتب 
له األبيات التالية حتت عنوان «رد على الرسالة»:

َعيََرْت ِغرُّ هذي نظــرة  يا 
عن فكْرٍة قــد كنت تبديها

مشــتتَة أفــكاراً  أوردتَّ 
كل التناقض كاِمٌن من فيها

ونظمــت أبياتــاً مهلهلــة
ضعفت وما سلمت معانيها

للطيــر ترُقبُهُ يا ســاهراً 
البالد وفــي نواحيها عبر 

أَْقلْقتــه ونزعــت راحتــهُ
يعانيهــا آالمــاً  فــازداد 

ُعزلَتَهُ تَّ وُصنَْت  هالَّ ســكَ
ومنعــت أفعــاالً تُواليهــا

إنــي أرى بك ِثقــَل جائحةٍ
أعيــت مداويها مذمومــة 

٭ زبدة الكالم: 
ليس بالضرورة أن يكون أي شخص شاعرا، 
الشــعر ملكة وموهبة، وذو حس مرهف فمن 
املمكن أن يكون الشخص أديبا أو كاتبا، ولكن 
ليس بالضرورة أن يكون شاعرا.. دعوا الشعر 
للشعراء ذوي املوهبة الشعرية، ونصيحة أقدمها 
لكثيرين ممن يّدعون أنَُّهْم شعراء أن يبتعدوا 
عن هذا امليدان ألنهم ســيصبحون مضحكة 
لآلخرين. ومن املمكن أن يكونوا موهوبني في 

مجالت أخرى.

كل الشكر والتقدير للدكتور مرزوق يوسف 
الغنيم على هذه املداخلة الروعة يا أبا عيسى.. 

وأكثر منها!

٭ رسائل:
أبوخالد  الكبير  البحرينــي  للفنان  األولى 
األستاذ أحمد اجلميري الذي يقرأ املقال ويعلّق 
عليه رغم مشغولياته.. شكراً بوخالد احلبيب.

٭ رسالتي إلى أهلنا في مملكة البحرين أختنا 
الفنانة التي طاملا أمتعتنا بأدائها التمثيلي اليوم 
هي بحاجــة الى (كيس دم) وانتوا أهل الفزعة 
واهللا.. يــا ريت أقدر أتبرع حق أختنا أم أحمد 
اهللا يشــفيها ال تخلونها أرجوكم ويا رب أحد 
يطمنا عن صحتها، الواتســاب املنتشر (يعور 

القلب) سالمات!
٭ شكرا لألخ أنور الرشيد على تعليقه الراقي، 
وواضح أننا مختلفون حول القضية خاصة اجلزئية 
األخيرة منهــا ألنني مازلت عند قولي ما أحوج 
البشرية الى الشريعة اإلسالمية الغراء، وهذا ال 
يعني إطالقا ما وجدته هنا وهناك باسم اإلسالم 
واملسلمني، أنا أتكلم وأمتسك باملنهج اإللهي الرباني 
التي  البشر وأهوائهم وحزبيتهم  وليس مبنهج 
دمرت كل التجارب املرة باسم اإلسالم واملسلمني!

ومضات

الشعر
 ديوان العرب

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«النجاة اخليرية»: 
أنشطة قرآنية رائدة للنساء 

خالل ٢٠٢٠

قالت رئيســة قسم التطوير والتدريب بالقسم النسائي 
بإدارة شؤون القرآن الكرمي والسنة النبوية بجمعية النجاة 
اخليريــة عبير الهجرس: رغم حتديــات جائحة «كورونا» 
إال أن اإلدارة قامــت بعمل سلســلة مميــزة من احملاضرات 
والدورات واألنشطة «عن بعد» تطبيقا لإلجراءات االحترازية 

والتباعد االجتماعي.
وبينت الهجرس أن من إجنازات اإلدارة خالل ٢٠٢٠ تقدمي 
٢٠٢ دورة «الزهراوان» حلفظ وتثبيت سورتي البقرة وآل 
عمران خالل فترة زمنية محددة للنساء من ١٨ سنة فما فوق، 
وكذلــك حلقات «اجلنان» حلفظ القرآن الكرمي كامال بإتقان 

عبر حلقات جماعية للحفظ والتدبر  واالتقان.
 وتابعــت الهجرس: كمــا أقمنا «حلقات فردية ملدارســة 
القرآن» عبارة عن حلقة قرآنية فردية أســبوعية لدراســة 
مــا تفضله  الطالبة مــن قرآن أو جتويد أو تفســير والقت 
تفاعال مميزا من املشــاركات، كذلك  دورة «االتقان» لشــرح 
التجويــد من كتاب غايــة املريد،  ويتم فيها دراســة أحكام 
التجويد ومناقشتها وتطبيقاها من خالل اجتماع بني الشيخة 

 واملشتركات على زووم.
 مضيفــة: وحرصنا كذلك أن نقيــم دورة قرآنية خاصة 
لغير الناطقني بالعربية لتحفيزهم على حفظ وتدبر القرآن 
 الكرمي، وتالوة قصار السور والتعرف على أسباب نزولها، 
بجانــب إقامــة دورة «جمعيتنا ترتــل» ملوظفي النجاة من 
رجال ونساء حلفظ ســورتي البقرة وآل عمران،  كما اقمنا 
مقرأة تصحيح تالوة والتي قدمها الشيخ جزاع الصويلح.

وأعلنت الهجرس إقامة برنامج «ليتدبروا آياته» اخلاص 
للنساء والذي تقدمه دكتورة التفسير وعلوم القرآن د.مشاعل 
 اللهو الساعة ٦:٣٠ مساء كل إثنني، وتدور محاور البرنامج 

حول تدبر القرآن وعالقته بالتفسير.
وشــكرت الهجرس داعمي إدارة شــؤون القــرآن الكرمي 
والســنة املطهرة ســائلة املولى جل وعال أن يجعل القرآن 

العظيم شفيعا لهم يوم القيامة.

حلقات الزهراوان حلقات الفرقان

مباركون في عيد «األنباء»: دور إعالمي مميز
في تعزيز مسيرة الصحافة الكويتية وتطورها

يوسف غامن

ما زالت برقيــات التهاني 
ورسائل املباركة تتوالى على 
«األنبــاء» مبناســبة الذكرى 
السنوية اخلامسة واألربعني 
لتأسيســها على يــد املغفور 
له- بــإذن اهللا تعالى- العم 
خالد يوسف املرزوق، رحمه 
اهللا، حيث اســتطاعت خالل 
هذه العقود من العطاء ترسيخ 
مكانتهــا اإلعالميــة املرموقة 
محليــا وخليجيا وعربيا مبا 
تقدمه من طرح موضوعي بكل 

مهنية وشفافية.
وأشــاد املهنئون مبسيرة 
«األنبــاء» احلافلــة بالنجاح 
والثبات علــى خطها الوطني 
الراســخ واملبني على أســس 
في مقدمتها مصلحة الكويت 
وأهلها فاستحقت ثقة املواطنني 
مبــا تقدمــه مــن موضوعات 
وقضايا تهمهم بكل مصداقية، 

وفيما يلي التفاصيل:
في البداية بارك رئيس 
والتشــريفات  املراســم 
األميريــة الشــيخ خالــد 
العبداهللا ألســرة «األنباء» 
بالورود وبأطيب األمنيات 
الدائم ملا  بالنجاح والتألق 
فيه مصلحة كويتنا الغالية 

وطنا ومواطنني.
دور وطني

كذلــك تقدم رئيس النادي 
البحــري الرياضي اللواء فهد 
الفهــد بالتهنئــة إلى رئاســة 

التحرير برسالة قال فيها:
األخ الفاضل يوسف خالد 

املرزوق ـ حفظه اهللا ـ

الى مقــام شــخصكم الكرمي، 
وأسرة «األنباء» الغراء، أسمى 
التهانــي والتبريكات،  آيــات 
معربا عــن اعتــزازي الكبير 
باملكانــة املتميزة التي تتمتع 
بها «األنباء»، بصفتها النموذج 
الوطني املشرف لإلعالم بشكل 
عام، والصحافة بشكل خاص، 
وما قدمته وتقدمه من مواقف 
وطنيــة اصيلة، وما تشــهده 
من تطور مهني دائم، وبتميز 
وابــداع، وفيما تنشــره عبر 
صفحاتها من مواضيع ومواد 
وأخبار في مختلف املجاالت، 
الى جانب حرصها التام على 
مواكبة األحداث واملستجدات 
احمللية واخلارجية، والتفاعل 
معهــا بشــفافية ومصداقيــة 
وثبات، ومبا يتوافق وينسجم 
مــع مصلحة كويتنــا الغالية 
ورفعــة شــأنها، ولتعزيــز 

مسيرتنا الرياضية بشكل عام، 
ومسيرة النادي بشكل خاص، 
وقــد كان لـ «األنبــاء» دورها 
املميز الدائم في إبراز أنشطة 
النادي وفعالياتــه املختلفة، 

حتقيقا ألهدافه املنشودة.
نســأل اهللا تعالــى لكــم 
ولـ«األنبــاء» الغــراء وكافــة 
املزيــد مــن  العاملــني فيهــا 
التقــدم والنجــاح والتطــور 
حتقيقا لرســالتها الصحافية 
واإلعالميــة املتميزة وخلدمة 

كويتنا العزيزة.
صرح شامخ

كذلك شارك يوسف دشتي 
وأسرة KGL أســرة «األنباء» 
فرحتهم بعيدها الـ ٤٥ بالورود 
وأطيب األمنيات بالنجاح الدائم 
وان تبقــى «األنبــاء» صرحا 

شامخا بعطائها الوطني.

مسيرتها الصحافية ومبادئ 
حرية الرأي والكلمة.

ومــن بــاب األمانــة وقول 
احلق، كان لـ «األنباء» ـ وكما 
العهد بهــا دائما فــي األزمات 
املواقــف  والتحديــات وفــي 
الوطنية املشرفةـ  دورها الكبير 
واملؤثــر فــي تعزيــز احلملة 
الوطنيــة ملواجهة  الشــعبية 
تداعيــات جائحــة الكورونا، 
وســاهمت وبشــكل مؤثر في 
إيصال الرســائل واإلرشادات 
املواطنــني  املتعلقــة بدعــوة 
واملقيمــني للتقيــد بقــرارات 
مجلس الوزراء ووزارة الصحة 
جتــاه االجــراءات االحترازية 
املعلن عنها ملواجهة اجلائحة.
كما يســرني أن أعبر لكم 
عن اعتزازي الكبير بالتعاون 
الكبير الــذي قدمته ومازالت 
تقدمه «األنباء» في سبيل دعم 

يوسف دشتي

رئيــس حتريــر جريــدة 
«األنباء» الغراء

مبناســبة مــرور ٤٥ عاما 
على صــدور «األنباء» الغراء 
فإنه باسمي ونيابة عن اخواني 
اعضاء مجلــس ادارة النادي 
البحري الرياضــي الكويتي، 
وأسرة النادي، يسرني ان ارفع 

KGL زهور وشوكوال من يوسف دشتي وأسرة (فريال حماد) ورود من الشيخ خالد العبداهللا في عيد «األنباء» الـ ٤٥  

«النجاة»: ٢٤ ألف مستفيد من مشاريعنا في ٢٠٢٠
القطــاع  رئيســة  قالــت 
النسائي التابع جلمعية النجاة 
اخليرية وضحة البليس إنه 
رغم حتديات جائحة «كورونا» 
وتداعياتهــا العامليــة، إال أنه 
القطاع  استفاد من مشــاريع 
النسائي خالل عام ٢٠٢٠ أكثر 
من ٢٤ ألف مستفيد، وذلك من 
خالل أنشطتنا التي متت داخل 

الكويت وخارجها.
وأكدت أن القطاع النسائي 
قام بدور إنســاني رائد خالل 
أزمــة كورونا وذلك من خالل 
تعبئة وتوزيع السالل الغذائية 
وايصالها للعوائل املستفيدة 
حتــى بيوتهم، وكذلك توزيع 
الوجبات الغذائية وإقامة نشاط 
طبي خاصة ملرضى الســكر، 
وغيرها من األنشطة التي متت 
داخل الكويت. وتابعت البليس: 
كما قمنا ببناء ١٢ مسجدا في كل 

والتي تعد من املشــاريع ذات 
البعد االستراتيجي لنساهم في 
محو األميــة ومكافحة اجلهل 
وتوفيــر فرص عمــل أفضل 

للمستفيدين وذويهم.
وأضافت: مت حفر ٤٧ بئرا 
فــي كل مــن تشــاد والنيجر 
والهند وبنغالديش وسيالن، 

النيجــر والبانيــا وتنوعــت 
املشــاريع حســب طبيعة كل 
دولة فتم تنفيذ دعم مشروع 
«مخبــز آلــي» إلنتــاج اخلبز 
واملعجنات واحللويات، وهذا 
سيسهم في توفير العديد من 
فرص العمل للطاقات الشبابية 
املعطلة ويوفــر كذلك مصدر 
دخل مميز للمستفيدين، كذلك 
مت تنفيــذ مشــروع «البقــرة 
احللــوب، مكائــن اخلياطــة، 
الدواجن، ومشــروع  مــزارع 
تربية املاعــز». وتابعت: كما 
قمنا بكفالة ١٢ أســرة سورية 
الجئة باألردن وكفالة ومساعدة 
طالب العلم في تركيا وكفالة 
مؤذن في بنغالديش، وتنفيذ 
الذبائــح والعقائق  مشــروع 
في تشاد والهند وبنجالديش 
وزيارة األيتام في بداية العام 
وغيرها من األنشطة األخرى.

ونحرص من خالل هذا املشروع 
علــى املســاهمة بتوفير مياه 
الشرب النظيفة للمستفيدين، 
وكذلك نعمل علــى حمايتهم 
من األمــراض اخلطيرة التي 
يصابون بها جراء تلوث املياه.
البليــس أن  وأوضحــت 
من اجنــازات القطاع بناء ٢٠ 
منزال للفقراء في كل من مصر 
واليمن والبانيا، فبهذا املشروع 
اإلنساني نوفر احلياة الكرمية 
املناســبة لإلنســان ونحــول 
املنــازل القدمية واألكواخ إلى 
منــازل حديثة تليــق بكرامة 

اإلنسان.
وحول املشاريع اإلنتاجية 
التــي حتققــت خــالل العــام 
البليــس:  املاضــي، أجابــت 
بفضــل اهللا وتوفيقــه ثــم 
بدعم أهــل اخليــر نفذنا ١٩٢ 
مشــروعا إنتاجيا في كل من 

مشاريع القطاع النسائي تنوعت بني بناء مساجد ومدارس وبيوت للفقراء وكفالة طالب وحفر آبار

من البانيا والفلبني بنغالديش 
والهند، وكذلك ترميم مسجدا 
فــي جمهورية البانيــا. وفي 
قطاع التعليم، مت بناء مدرسة 
ومركز تعليمي في جمهورية 
بنغالديــش، مؤكــدة حرص 
النجــاة اخليريــة علــى بناء 
وتشييد املنشــآت التعليمية 

وضحة البليس خالل حفل لأليتام في ألبانيا بحضور السفير فايز اجلاسم
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النيباري لـ «األنباء»: املركز العلمي يتبّنى مبادرات لرفع مستوى املعرفة والتعليم

حدثينا عن مبادرة املركز 
العلمي في املشاركة في إرسال 

أول جتربة علمية كويتية إلى 
محطة الفضاء الدولية؟

٭ مــن أهدافنا نشــر الثقافة 
العلمية وتشــجيع الشــباب 
علــى الدخــول فــي املجاالت 
العلميــة مــن خالل أنشــطة 
وبرامج جاذبة ومشوقة جلميع 
الفئات العمرية، لتحقيق هذا 
الهدف قررنا أن ننظم فعالية 
تعطي الفرصة للطلبة ومتكنهم 
من تصميم وإجراء التجارب 
بحيــث  حقيقيــة  العلميــة 
نحاكي ما يقوم به العلماء في 
املختبــرات العلمية، فأطلقنا 
«مسابقة جتربة في الفضاء» 
خالل فعالية شهر في الفضاء 
في أكتوبر ٢٠١٩ جلميع الطلبة 
من جميع املراحل الدراســية، 
وجلــذب أكبر عدد من الطلبة 
قررنــا أن تكون هذه الفرصة 

مميزة وتاريخية.
زيادة الوعي

ما هدف «مسابقة جتربة في 
الفضاء» الذي أقامها املركز؟

٭ هدف املســابقة تركز على 
الطلبــة ومتكينهم  تســجيع 
مــن تصميم وإجــراء جتارب 
علميــة حقيقيــة، وتعزيــز 
الوعي باملهمــات العلمية في 
الفضاء وماهية بيئة اجلاذبية 
الصغرى وكيف ممكن أن يكون 
لها أثر إيجابي على الكويت، 
فتعاونــا مع شــركة الفضاء 
املداري وهي شــركة كويتية 
ناشــئة في مجال تكنولوجيا 
الفضــاء، حيث قدمــوا الدعم 
املادي واللوجســتي من أجل 
ترتيبات إرســال أول جتربة 
إلــى الفضاء،  علمية كويتية 
ومت تكويــن جلنة حتكيم من 
خبــراء فــي مجــاالت علمية 
مختلفة من جامعــة الكويت 
ووزارة الصحة الختيار أنسب 
فكرة لتجربة علمية لتكون أول 
جتربة علمية كويتية تصل إلى 

محطة الفضاء الدولية.
ومــن بــني املرشــحني فاز 
فــي الفكرة البحثية فريق إي 
كــوالي املكون مــن الطالبني 
عمر قومرية وملك عبداهللا من 
املدرسة األميركية في الكويت، 
وقد ســاندهم في حتضيرات 

ورغم أن العمل كان على 
قدم وساق حتى مت اطالق 
هذه التجربة العلمية، كيف 
مت جتاوز كل هذه املعوقات؟

٭ ال نخفي عليكم واجهتنا 
صعوبات ومعوقات كثيرة 
في ظل هذه األزمة التي أثرت 
على العالم أجمع وليس على 
الصعيد احمللي فقط، إال أننا 
وبعــزم طالبنــا اســتطعنا 
مواجهتهــا والتغلب عليها، 
حيث بفضــل التكنولوجيا 
أصبحنا جنتمع عبر املنصات 
االفتراضية فســهلت علينا 

التواصل.

أين كانت التجارب التي قام 
بها الطلبة؟

٭ فتحت لنــا كلية العلوم 
الطبيــة جلامعــة الكويــت 
أبواب مختبراتها أثناء فترة 
اجلائحة حتى يتمكن الطالب 

تضــع الكويت على خارطة 
الفضاء العاملية أسوة بالدول 

املتقدمة.

ما شعار املسابقة؟
٭ استكماال ملسابقة جتربة 
في الفضاء وبالتعاون أيضا 
مع شــركة الفضاء املداري، 
أقمنــا مســابقة للطلبة في 
الكويــت لتصميــم شــعار 
التجربــة، وقد فــازت بهذه 
املســابقة الطالبــة حــوراء 

ميرزا.

كيف مت اإلعالن عن هذه 
املبادرة، وكيف جرى 
استقبال املشاركات؟

٭ مت اإلعــالن عــن هــذه 
املبادرة على وسائل التواصل 
االجتماعي وجرى استقبال 
طلبات املشاركات عن طريق 
البريد  اإللكترونــي،  املوقع 
والتســليم  اإللكترونــي 
املركــز  داخــل  شــخصيا 
ومت تســلم أوراق ٢٠ طلبــا 
للمشــاركة ومتــت تصفية 
أحســن ١٠ طلبــات لعرض 
افكارهم على جلنة التحكيم، 
كما مت االختيار من قبل جلنة 
حتكيــم وفق معايير تقييم 
تشــمل فكــرة التجربة من 
العلمية، ووضوح  الناحية 
الفكــرة وطريقة شــرحها، 
ومــدى امكانيــة تطبيــق 
التجربة في الفضاء بحسب 

اشتراطات «ناسا».

أين كانت التجارب التي قام 
بها الطلبة؟

٭ مت عمــل التجــارب فــي 
مختبرات كلية العلوم الطبية 
املساعدة في جامعة الكويت.

ما نصائحكم وتوجيهكم 
للشباب والطالب لالستفادة 
من أوقاتهم واستغالل تلك 

املبادرات التي تقدمونها؟
٭ ننصح الطلبة باستثمار 
وقتهــم وجهودهم لتحقيق 
أحالمهــم وانتهــاز الفرص 
املتاحــة لتنميــة قدراتهــم 
وزيــادة خبراتهــم العلمية 
والعملية وتعزيز مهاراتهم 
في التواصل والعمل بروح 

الفريق.

من دراســة التجربة وعمل 
التجــارب األوليــة وغيرها 

الكثير.
مستوى املعرفة

ما املبادرات التي يتبناها 
املركز؟

٭ انطالقا من رؤية ورسالة 
املركز العلمــي نحن نتبنى 
جميــع املبــادرات التي من 
شــأنها أن تســهم فــي رفع 
مســتوى املعرفة والتعليم 
ورفع مستوى الوعي البيئي 

العام.

هل هذه املبادرة األولى فيما 
يتعلق بالفضاء؟

٭ هذه ليست املبادرة االولى 
التي يقوم بها املركز العلمي 
فيما يخص علــوم الفضاء 
لكنهــا األكثر متيــزا، وتعد 
إجنازا تاريخيا للكويت كونها 

املديرة العامة للمركز حتدثت عن جناح إرسال أول جتربة علمية كويتية إلى محطة الفضاء الدولية

(محمد هاشم) مدير عام املركز العلمي رنا النيباري  

التجربة فريق آخر مكون من 
الطالبني جونهــا كيم وكيلى 
باالسينجام من املدرسة نفسها.
وبعــد اختيــار التجربــة 
الفائــزة تعاونــا مــع جامعة 
الكويت إلتاحة املجال للطلبة 
الستخدام مختبرات اجلامعة 
التوجيــه  واحلصــول علــى 
واإلرشاد من الباحثني والعلماء 
في اجلامعة، وبعد أشــهر من 
التجارب واألبحاث مت جتهيز 
التجربــة وشــحنها لوكالــة 
الفضاء األميركية ناســا ليتم 
إطالقهــا إلــى الفضــاء في ٦ 

ديسمبر ٢٠٢٠.
الدعم اللوجستي

من ساهم معكم في هذه 
التجربة؟

٭ ساهمت معنا شركة الفضاء 
املمثلــة برئيســها  املــداري، 
د.بســام الفيلــي، والتــي لها 
الــدور األعظــم فــي متويــل 
الفني  التجربة وتقدمي الدعم 
واللوجســتي والتنسيق بني 
الطلبة واجلهات األخرى وكانت 
هي حلقة الوصل التي تربط بني 
املركز العلمي ومحطة الفضاء 
الدولية، وجامعة الكويت التي 
فتحت لنا أبواب مختبرات كلية 
العلوم الطبية إلجراء التجارب 
األولية حتت إشــراف أستاذة 
علوم األحياء املجهرية د.ليلى 
فالي، باإلضافة إلى الســفارة 
األميركيــة فــي الكويت التي 
ساهمت في تســهيل وصول 
التجربة إلى الواليات املتحدة 
األميركيــة، وكذلــك شــركة 
«فيديكس إكســبريس» التي 
شــحنت التجربة من الكويت 
إلى الواليات املتحدة األميركية 
وشــركة درمي أب التي قامت 
بتوفير املعدات املطلوبة لنقل 
وإجراء التجربة على منت محطة 

الفضاء الدولية.

كم املدة التي عمل عليها 
الفريق املشارك حتى إطالق 

هذه التجربة؟
٭ عمل فريق إي كوالي الفريق 
الفائز في املســابقة ملدة سنة 

كاملة.
صعوبات ومعوقات

في ظل جائحة كورونا، 

مت إرسال أول جتربة كويتية إلى الفضاء بالتعاون مع «املداري» وجامعة الكويت والسفارة األميركيةواجهتنا معوقات كثيرة في أزمة «كورونا» إال أننا بعزم طالبنا استطعنا مواجهتها والتغلب عليها

باقة ورد
املدير املساعد  إلى  مقدمة 
العامة واملبيعات  للعالقات 
في املركــز العلمي محمد 
تذليل  السنعوســي، على 
أمام جولة  العقبات  جميع 
«األنباء» في املركز.. عساك 

عالقوة.

فخورون بدعم املركز العلمي
قال مؤســس ومدير عام شركة الفضاء املداري د.بسام 
الفيلي، إن اإلجنازات واالبتكارات في مجال الفضاء  هي 
حديث الساعة في نطاق العلوم والتكنولوجيا على مستوى 
العالم، ونحن فخــورون بدعم املركز العلمي خللق هذه 
الفرصة بهدف متكني شبابنا وتعليمهم املهارات ليسهموا 
في تطوير وتقدم مجال الفضاء من أجل حتسني جودة 

احلياة على األرض.
وأشار الى انه مع انطالق أول جتربة كويتية إلى محطة الفضاء 
الدولية، يسعدنا أن نشعل شغف الشباب في مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا خصوصا مجال الفضاء، فتجربة الكويت ليست 
فقط إلطالق أحالم الطلبة، بل إلطالق اخلطوة األولى لدخول 

د.بسام الفيليالكويت في قطاع الفضاء أسوة بالدول املتقدمة.

أول جتربة علمية «فضائية» من الكويت
قالت الطالبة حوراء ميرزا: 
قمت باملشاركة في مسابقة 
لتصميم شــعار للتجربة 
الفضائية التي أطلقها املركز 
العلمي بالتعاون مع شركة 
الفضاء املداري، وهي اول 
جتربة علمية من الكويت 
ســيتم ارســالها حملطة 
الفضاء الدولية عن طريق 
التابعة  قاعدة الصواريخ 
الفضاء األميركية  لوكالة 
(ناسا)، مشــيرة الى أنها 
سعدت كثيرا ليس لتلقي 

خبر الفوز فقط وإمنا لدخول الكويت في 
حدث تاريخي كونهــا أول جتربة علمية 

كويتية إلى الفضاء.
وتابعــت: حرصت على 
اختيار ٤ ألوان في شعاري 
الكويت،  ألوان علم  وهي 
وحرصت على وضع أسماء 
املشاركني ورمز البكتيريا 
واملــدار، ووضعت رقم 
واحد، لكونها أول جتربة 
الكويــت، ووضعت  من 
رمز ثاني أكسيد الكربون، 
وعملت عليه ملدة ٥ أشهر، 
وأتوجه بالشكر اجلزيل لكل 
من والــدي على دعمهما 
املتواصل لي، باإلضافة إلى املركز العلمي 

وشركة الفضاء املداري.

حوراء ميرزا

التخفيف من التلوث البيئي

قال الطالب عمر قمورية: بدأنا العمل على 
هذا املشــروع منذ عام بعد ان ربحنا في 
املسابقة وقمنا بعمل العديد من البحوث في 
جامعة الكويت، مشيرا الى ان التجربة مهمة 
جدا للكويت وللعالم أجمع كوننا نهدف الى 
التخفيف من التلوث البيئي، خاصة مع ما 

نشهده من تضخم كبير للتلوث البيئي.

وأضــاف: حرصت مــع زميلتي ملك على 
املشــاركة في هذه املسابقة كونها مسابقة 
يدخل فيها اسم الكويت للفضاء وبدأنا العمل 
والبحث حتى مت االستقرار على موضوع 
البكتيريا التي تفيد البيئة، مثمنا جهود من 
قام بدعمهم بداية من املركز العلمي وشركة 

الفضاء املداري.

عمر قمورية ومحمد السنعوسي مع الزميل ثامر السليم

ثامر السليم

أكدت مدير عام املركز العلمي رنا النيباري، أنه مت إرسال أول جتربة علمية كويتية إلى الفضاء، مشيرة الى أنه مت التعاون مع شركة كويتية ناشئة في مجال 
تكنولوجيا الفضاء هي شركة الفضاء املداري وقدموا الدعم املادي واللوجستي وكذلك جامعة الكويت التي فتحت أبواب مختبراتها إلجراء التجارب األولية 
باإلضافة إلى السفارة األميركية في الكويت التي ساهمت في تسهيل وصول التجربة الى أميركا. وأشارت النيباري إلى أن حرصنا على جذب أكبر عدد من 
الطلبة عبر إطالق «مسابقة جتربة في الفضاء» جلميع الطلبة من جميع املراحل الدراسية، الفتة إلى أن الهدف من هذه املسابقة زيادة الوعي باملهمات العلمية 
في الفضاء وأن يكون لها أثر إيجابي على الكويت. وتابعت بالقول: تعاونا مع جامعة الكويت إلتاحة املجال للطلبة الستخدام مختبرات اجلامعة واحلصول 

على التوجيه واإلرشاد من الباحثني والعلماء في اجلامعة، وقد واجهتنا صعوبات ومعوقات كثيرة في ظل هذه األزمة إال أننا وبعزم طالبنا استطعنا مواجهتها 
والتغلب عليها. وبينت أن هذه ليست املبادرة األولى التي يقوم بها املركز العلمي فيما يخص علوم الفضاء لكنها األكثر متيزا وتعد إجنازا تاريخيا للكويت 

كونها تضع الكويت على خارطة الفضاء العاملية أسوة بالدول املتقدمة. «األنباء» التقت رنا النيباري، واليكم التفاصيل:

محمد السنعوسي

املناهج التعليمية في كوريا اجلنوبيةأطراف عقد التحكيم
ال شك أن تنظيم أطراف عقود التحكيم من 
املوضوعات القانونية الشائكة التي تهم الكثير 

سواء كانوا أفرادا أو شركات أو دوال.
التي أوجدتها  الظروف االســتثنائية  ومع 
جائحة كورونا، أصبحت موضوعات التحكيم 
من املوضوعات التي تناولها الكثيرون من خبراء 
القانون وأوجدوا حلوال للمشكالت املوجودة بها.

ويتطلب توافر أطراف النزاع الذين يتفقون 
على اللجوء إلى التحكيم بشروط مكتوبة بني 
األطراف املتنازعة إلثباته ويتم اختيار كل منهم 

محكمة.
ومما ســبق يستنبط السماح لكل شخص 
عام أو خاص بأن يلجأ للتحكيم ولكن بشروط 
محــددة كأن يكون كالهما ملكا للتصرف في 
حقوقه، كما يجب أن يكون التحكيم في مسألة 

مدنية أو جتارية داخلية أو دولية.
كما أنه يجب توافر عدد من الشروط األخرى 
مثال: أن تكون للخصوم إرادة خالية من الغلط 
أو التدليس وأن تكون لهما إرادة حرة، إضافة 

إلى تعبير صريح قطعي الداللة مبا ال يتعارض 
مع ما سبق، إضافة إلى شروط أخرى.

كما يجب التنويه إلى أنه إذا كان أحد الطرفني 
للتحكيم تاجرا وأعلن إفالسه فإنه ومن تاريخ 
إشهار إفالسه ال يأخذ وال يتفق على حتكيمه 

ملا يترتب على إدارة أمواله.
وفي اخلتام، ترى الكثير من املواد املنظمة 
ألطراف عقــود التحكيم بأن األصل العام في 
إبرام عقد التحكيم، أن يكون ألصحاب املصلحة 
فيه مركز قانوني، كما ميكن أن يوكل صاحب 
املصلحة غيــره في إبرام اتفاق التحكيم نيابة 
عنه وهو استثناء من األصل العام، كما يجوز 
لطرفي عقــد التحكيم أن يختاروا من ميثلهم 
أيا كانت جنسيتهم أو مؤهالتهم املهنية، وإبالغ 

مركز التحكم بذلك إلجراء الالزم.

الطالبة ميثه طارق الشامري
السنة األولى - كلية الدراسات التجارية

تخصص قانون

جمهورية كوريــا اجلنوبية تقع 
في شرق آســيا وهي إحدى الدول 
التعليم، ويعود  الرائدة في مجــال 
النظام التربوي في كوريا اجلنوبية 
الى فتــرة تاريخية قدمية، حيث مت 
إنشاء أول مدرسة نظامية، ومر هذا 
النظام مبراحل تطويرية مت من خاللها 
إعادة بناء النظام التعليمي مع التأكيد 
على دميوقراطية نظام التعليم اجلديد 
وكان هذا فــي ١٩٥٠، وقد أدى ذلك 
إلى زيادة في أعداد الطالب امللتحقني 

بالتعليم وزيادة في أعداد املعلمني.
للتعليم في كوريا اجلنوبية مكانة 
مهمة ومتميزة، وللتعليم عند الكوريني 
مكانة عظيمــة وقوية، فعلى الرغم 
من ان املرحلة الثانوية غير إلزامية 
وغير مجانية إال أن نسبة امللتحقني 
باملرحلة الثانوية ممن انهوا املرحلة 
املتوسطة تتجاوز الـ ٩٠٪، ومما مييز 

الثانوية تنوع التخصصات  املرحلة 
التي تناسب حاجات وتطلعات الطالب، 
كما ان هذه املرحلة تعد مرحلة اعدادية 

للدراسة والعمل.
املعهد الكوري للمناهج والتقومي 
(KISE) وهناك جهات متخصصة تقف 
وراء تطوير التعليم في كوريا اجلنوبية 
منها املعهد الكوري للمناهج والتقومي 
املعهد مباشرة  (KISE) ويرتبط هذا 
برئيس الوزراء، ويتألف املعهد الكوري 

للمناهج والتقومي من:
٭ قســم أبحاث املناهــج والكتب 

املدرسية.
٭ قسم أبحاث التقومي التربوي.

٭ هيئة خدمات املعلوماتية واألبحاث 
والتربية الكورية.

٭ مركز املعلومات التربوية.
احلكومة الكورية واالهتمام باملعلم 
يجب ان نذكر أن االهتمام الكبير 

الذي توليه احلكومة الكورية للمعلم 
من خالل اعادة تسمية وزارة التربية 
الى وزارة التربية واملوارد البشرية 
ومنح وزير التربيــة منصب نائب 
رئيس الوزراء، يعكس االهتمام الكبير 
بهذا القطاع احليوي، وتعد االمتيازات 
التي تعطي للمعلم خير دليل على ان 
احلكومة الكورية استطاعت اإلملام بكل 
جوانب العملية التعليمية وتطويرها 
مبا يتوافق ومتطلبات املجتمع بشكل 

عام.
وعن نظم املناهج، نقول متكنت 
كوريا اجلنوبية مــن ان جتعل من 
تربيتها اداة فعالة في مسيرة التنمية 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
علــى أرضها وذلك من خالل وضع 
منهج ونظام تربوي متميز يهدف الى 
التعليمية والتربوية  العملية  تطوير 
في كوريا اجلنوبيــة، فقد وضعت 

مناهج متميزة لكل مرحلة من املراحل 
التعليمية والتــي تتمثل في مرحلة 
رياض االطفــال واملرحلة االبتدائية 
املرحلة  الثانويــة وايضا  واملرحلة 

اجلامعية.
وأرض كوريا ملن ال يعرفها وعرة 
التضاريس فأغلب ارضها جبال وعرة 
وسواحلها صخرية شديدة االنحدار 
املناخ  ومناخها قاري، ومع صعوبة 
والتضاريس واجهت كوريا حتديات 
هائلة في القرن العشرين فقد خضع 
شعبها لســيطرة اليابان ألكثر من 
خمس وثالثني سنة وقد كانت هناك 
صلة تربوية بــني الدولتني فرضته 
طبيعة هذه السيطرة وصالت اجلوار.

بقلم منيرة نايف اجلبيري
مقرر مناهج علوم م/ث

د.عبداهللا الهاشم كلية التربية
جامعة الكويت

مشاركة طالبية

ملشاهدة الڤيديو
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أثناء وقوفي عند ساحة مواقف السيارات إلحدى 
اجلمعيات التعاونية بانتظار سيارتي، استرعى انتباهي 
أمر أثار استغرابي وشكوكي في الوقت نفسه، فأخذت 
أركز بالنظر وبقلب األم اندفعت مسرعة باجتاه جانب 
من مواقف السيارات، وما إن وصلت حتى ثبتت لي 
صحة شكوكي، كان هناك رجل آسيوي ميارس أعماال 
غير أخالقية مع صبي، صرخت بقوه فابتعد مسرعا 
عن الصبي، للوهلة األولى اكتشفت أن الصبي يعاني 
من إعاقة ذهنية، ولكن بدا واضحا من هندامه األنيق 
جدا ونظافته أنه من مستوى عائلي جيد، أعترف بأنني 
في هذه اللحظات تعاملت بشدة وقسوة مع اآلسيوي 
الذي ارتبك حتى إنه التصق بالسيارة وهو يقول لي: 
الصبي ال عقل له وأنا أحاول أن أسكته حتى ال يثير 

انتباه الناس؟
عرفت منه أنه يعمل سائقا لدى عائلة الصبي وأن 
األم تتســوق في اجلمعية ولكنه رفض إعطائي رقم 
هاتف األم بحجة أنــه ال يعرفه، أخذتني احليرة من 
الصعب أن آخذ الصبي معي لداخل اجلمعية بحثا عن 
والدته، فهو يصرخ بصوت مرتفع بني فترة وأخرى 
وقد يتمرد علي وال أعرف كم من الوقت ستتأخر األم، 
عندها رجعت مسرعة للجمعية وأبلغت موظف األمن 

الذي هب مسرعا إلبالغ مدير اجلمعية.
كلما تذكرت هذا املوضوع اعتصر قلبي حزناً وأملاً، 
ال أستطيع اتهام األم فأسبابها لترك الصبي مع السائق 
مجهولة، كما أن شكل الصبي يدل على اهتمام أهله 
به، ولكن ما حدث وما قد يحدث مســتقبال له مؤلم 
جدا، إنها جرمية بحق براءة األبناء، املشكلة تتركز في 
الثقة التامة بالعمالة املنزلية، خاصة إن مضى عليهم 
ســنوات، نحن نعيش في زمن كثــرت فيه أمراض 
النفوس والقلوب، كما أنه ال ميكن اجلزم بتاريخ وبيئات 
وثقافة وأفكار العمالة املنزلية، أيا كانت جنســياتهم، 
إن أي عمل إجرامي للعمالة املنزلية ال يأتي فجأة وال 
ميكن أن ينسب كنتيجة ملعاملة سيئة من أهل املنزل، 
إمنا في أغلب األحيان يكون سلوكا متأصال لدى من 
يقومون بأي جرمية كانت وقد يكونون أصحاب سوابق 
إجرامية، لذلك فإن بعض الشك مع كثير من احلرص 
أمر ضروري سواء في تربية األبناء أو في إدارة املنزل.
الغريــب في املوضوع أن هذه اجلرمية األخالقية 
حدثت في وضح النهار وفي مواقف جمعية تعاونية 
مشهورة وهناك العديد من البشر من اجلنسني وبأعمار 
متفاوتة مروا بهذه املواقف وال بد أن أغلبهم قد شاهد 
احلادثــة، فهل يعقل عدم قيام أي منهم بأي رد فعل 
حتى إن السائق متادى بفعلته، هل قصر الناس رفض 
السلوك املشني وحماية الصبي على االستهجان القلبي 
فقط خوفا من أي عقوبة قانونية قد يتعرضون لها، أم 
إنهم تخوفوا من موقف األهل الذي قد يغاير السلوك 
القومي، ما أغرب هذا الزمــن! أصبح املجرم يتباهى 
بجرميته ويستقوي على اآلخرين وهو على ثقة بأنه 
بأمان تام، انقلب استنكار الفعل املشني إلى تهمة قد 
يعاقــب عليها الفرد، أخذ النــاس يغمضون أعينهم 
حتى ال يحاســبوا، هل موطن اخلطأ في القانون أم 
في األهالــي أم في حرصنا على ما فرضته معطيات 

احلياة االجتماعية احلديثة؟

حســب نظرية «العقد االجتماعي»، كان البشــر 
مجموعة من األفراد املســتقلني، لهم كامل حريتهم 
فيما يفعلون، دون تدخل أطراف أخرى، ولكن عندما 
بدأت الزراعة، بدأوا باالســتقرار، وتكوين اجلماعة، 
فأصبح من الضرورة وجود تعاقد داخل اجلماعة حتى 
ال يعتدي أحد على اآلخر، وحماية األفراد من السرقة 
واحليوانات املفترسة، وهنا ظهرت أول حكومة على 
وجه األرض، فكان الهدف من نشــأة احلكومات هو 
حماية األفراد من االعتداءات، وتنظيم أمور احلياة داخل 
املجتمع، مقابل تنازل األفراد عن جزء من حرياتهم في 

سبيل احلصول على األمان واالستقرار.
املراقب للوضع السياسي الكويتي يرى أن احلكومات 
املتعاقبــة تعمل عكس هذه املصلحة، فترى أكثر من 
قضية فساد حتوم حول أفراد في احلكومة، وأحيانا 
برعايتها، وجتد خروجها عن الهدف وراء وجودها، 
فأصبحت جتري عكس رغبــة املجتمع، وانتخابات 
رئيس مجلس األمة الســابقة خيــر دليل على ذلك، 
واستخدامها لالســتقالة وتوقيف حال البلد كسالح 
ضد من يرغب في تنفيذ أهداف شــعبية باإلصالح 
والعفو الشامل، واستخدامها ألشخاص غير محبوبني 
لدى املجتمع للتسويق ألفكارها، بل وصل األمر الى 
أن أي شخص يسوق للحكومة، يواجه بسخط ونبذ 
شــعبي، صحيح أن كل املجتمعات فيها مشــاحنات 
وتعارض مصالح سياسية، لكن املجتمعات املستقرة 

هي املجتمعات التي تنفذ رغبة األغلبية.
اجليل اخلامس من احلــروب، يعتمد على صنع 
فجوات بني احلكومات وشــعوبها، واســتغالل هذه 
الفجوات الحتــالل العقول، ومن ثم تنفيذ رغبة هذا 
احملتل في تدمير الدولة املرغوب في دمارها، دون أن 
يطلق الطرف اخلارجي أي رصاصة، أو حتى يعترف 
بشكل مباشر عن تدخله في شؤون الدولة املرغوب في 
دمارها، واألسلحة التي تستخدمها الدول هي وسائل 
إعالم تلفزيونية، وحسابات بوسائل التواصل االجتماعي 
تقوم بتضخيم أي خطأ يقع فــي املجتمع، والربيع 
العربي مثال واضح على هذا النوع من احلروب، وإذا 
صح الوصف بوجود فجوة بني الشعب واحلكومة في 
الكويت، فهذه ثغرة قوية ممكن استخدامها لتنفيذ هذا 
النوع من غزو العقول، فاملنطق يقول يجب السرعة 

في القضاء عليها، على األقل ولو بشكل مؤقت.
تغير الوضع في الرئاسة األميركية، وخلع ترامب 
الذي استنزف القوة الناعمة اخلارجية ألميركا، ودخول 
الدميوقراطــي بايدن للبيت األبيض، وارتباط الربيع 
العربي باحلزب الدميوقراطــي األميركي، وتصريح 
بايدن وقادة هذا احلزب في مناســبات كثيرة، ضد 
امللكيات في الشرق األوسط، كلها مؤشرات ال بد من 
االنتباه لها، وحتى إن كان ال توجد توجهات خارجية 
الستهداف الكويت، أعتقد أن حتصني الداخل بالقضاء 
على التجافي بني الشعب واحلكومة له إيجابيات كثيرة، 

أهمها حماية الداخل.

وقد حتدث ضررا غير محمود، وقد 
مررنا بتجارب من هذا النوع عبر بث 
ڤيديوهات مجتزأة لشخصيات سياسية 
وإعالمية ومن ثــم اتهامهم مبا ليس 
فيهم، بعضها مر وانتهى وبعضها ال 

يزال مثار شك.
< < <

خالل بحثي عن قصة جسر املسيب 
املزيفة عرجت بي مسارات البحث إلى 
الشهيرة  الغزالي  الراحل ناظم  أغنية 
«على جسر املسيب سيبوني» ألخرج 
بحقيقة رمبا ال يعرفها كثيرون وهي 
أن «ميحانه» التي يكررها املطرب في 
املطلع األول هو اسم لفتاة، وأن األغنية 
مستوحاة من التراث العراقي عن قصة 
حب بني شاب اسمه عبداهللا وفتاة اسمها 
وشلة، وعندما كان عبداهللا غرقا في 
الفرات غنت وشلة لصديقتها «ميحانه» 
تلك القصيدة التي أصبحت إحدى أشهر 

األغاني العربية.
< < <

توضيح الواضح: على طاري جسر املسيب 
الذي لم يسرق، يا ترى جم جسر متت 

سرقته عندنا؟!

وميكنكم أن تعودوا إلى أجيال الرعيل 
األول من املبتعثني في مصر، لتروا كيف 
حمل هؤالء مشاعل التنمية والنهضة 
والثقافة والفكر إلى الكويت، وكيف كان 
لهم دورهم املؤثر والبارز في نهضة 
الكويــت وريادتها اخلليجية، وهو ما 
نأمل أن يعود ويتكرر، ويصبح واقعا 

جديدا ومعيشا خالل الفترة املقبلة.
إن مصــر علــى وجــه العموم 
واإلســكندرية على وجه اخلصوص 
هي أرض احلضارات وتالقي الثقافات، 
وعلى الزائرين والطامحني أن يدركوا 
طريقهم لإلفادة من هذا التنوع وهذا 
الكنز التراثي الذي يبدو في كل شارع 
من شــوارعها وكل زقاق من أزقتها، 
وكل صفحة مــن صفحات تاريخها، 
إلى مقولة مارك أنطونيو  وهنا أعود 
أن «االسكندرية هي قطب املغناطيس 
للفالسفة والعلماء والتجار واملالحني».
أما يوليــوس قيصر فيقول عنها 
«حاورت املدن جميعها إال أنني لم أسمع 
إال همسها، ومن بني املدن جميعا أنظر 
حولي وال أجد ســوى اإلسكندرية»، 
ولذلك فأنا أدعو من خالل مقالي هذا 
للحوار مع مدينة الكنوز واحلضارات 
من أجل مستقبل قادم ومشرق مليء 

بالتنمية والتقدم واإلجنازات.

حصل أن األمر ليس بحاجة سوى إلى 
كذبة متقنة ومنصة إلطالقها ثم تدور 
بني الناس ويســتغرق األمر لكشفها 
بني ٤٨ و٧٢ ســاعة، ولكن الكثير من 
األذى قد يحصل خالل الـ ٧٢ ساعة 
قبل كشف أن األمر ليس سوى كذبة.

< < <
العقلية العربية واحدة، وميكن أن 
نتعرض في الكويت ملثل هذا النوع من 
اإلشاعات التي قد تسبب اضطرابات 
ما بني محدودة ومتوسطة بني جمهور 
ومستخدمي وسائل التواصل االجتماعي 

من كنوز اإلسكندرية املعرفية والعلمية 
بالشــكل املناسب، ومتى متتزج مياه 
اخلليج مبياه البحر املتوسط لتشكل 
متازجا ثقافيا فريدا بني الكويت ومصر، 
وكيف يتم حتقيق ذلك على املستويني 
األكادميي والثقافي مبا يعود بالنفع على 

أبنائنا الدارسني في مصر؟
إن اإلســكندرية بلد عظيم بتراث 
حضاري عريق، كواحدة من أقدم املدن 
في العالم، والتــي مرت عليها العديد 
من احلضارات، وهذا التنوع الثقافي 
واحلضاري لهذه املدينة العظيمة هو 
مبنزلة كنز معرفي وتراثي وحضاري، 
يجب اإلفادة منه، واالستثمار فيه من 
خــالل أبنائنا الدارســني في مصر، 

لصالح إحدى احملطات احمللية هناك ومت 
بثه في وقتها وانتهت حكايته، ولكن 
ولسبب ما مت اجتزاء الڤيديو ومت نشره 
قبل شهرين ومن ثم التعامل معه كأنه 

حقيقة واقعة.
< < <

لم يُسرق اجلسر ولم يُنقل، ولكن 
استغرق الناس هناك في العراق أكثر 
من ٧٢ ساعة قبل أن تنجلي احلقيقة، 
خاللها بنيت نظريات مؤامرة وتبادل 
اتهامات وتراشــق طائفي وشيء من 
االحتقان السياسي، إعالميا كما قرأت ما 

كأرشــميدس، وفي التشريح والطب 
واجلراحة أبولونيوس وهيروفيلوس 
الصيدلية  وإراسيســتراتوس، وفي 
جالينــوس وغيرهم الكثير في علوم 
اجلغرافيا والفلك والنبات، باإلضافة 
إلى األدب والشعر والفنون، قد تنتهي 
السطور، لكن ال تنتهي قائمة النوابغ 
تاريخ اإلســكندرية،  والعلماء فــي 
باإلضافة إلى الكثير من أسرارها التي 
لم تبح بها، فمع كل اكتشاف أثري جديد 
باإلسكندرية تتوجه أنظار العالم بالسؤال 
عن اكتشاف مقبرة اإلسكندر األكبر، 
وحول محتوياتها القيمة، لكن التساؤل 
الذي يأتي على خاطري بشكل متكرر 
هو: متى نكــون قادرين على اإلفادة 

انتشر خالل نوفمبر املاضي وبني 
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي 
العراق ڤيديو يتحدث عن سرقة  في 
جسر املسيب الشهير مبدينة املسيب 
الواقعة شمالي بغداد، وانتشر الڤيديو 
انتشار النار في الهشيم حتى أن برامج 
تلفزيونية تناولته في فقراتها السياسية 
وأحد األئمة في أحد مساجد بغداد تناول 
حادثة السرقة الغريبة تلك في خطبة 
اجلمعة، وضج فضاء «تويتر» العراقي 
بتلك السرقة الغريبة والتي يقول خبرها 
إن لصوصا فككوا اجلسر ليالً ليفاجئ 
أهالي املسيب الذين ظهروا في الڤيديو 

يتحدثون عن السرقة.
< < <

لم يتوقف أحد ليتحقق من الواقعة 
ال سياسيني وال إعالميني، بل طاروا 
بتغريداتهم نحو رمي التهم تارة على 
احلشد الشعبي وتارة على إيران التي 
اتهمها البعض بأنها نقلت اجلسر إلى 
أن ڤيديو سرقة  أراضيها، واحلقيقة 
اجلسر مت تصويره قبل عامني وهدفه 
خلق كذبة تتناسب مع األول من أبريل 
في العام ٢٠١٩ قام بها صحافي عراقي 

العلمي  ما بني جامعتها ومجمعها 
«املوسيون»، وما بني أول معهد أبحاث 
وأعــرق مكتبات التاريخ، اكتســبت 
اإلســكندرية صيتها وشــهرتها في 
العالم القدمي، حتى اآلن، فليست منارتها 
القدمية التي كانت إحدى عجائب الدنيا 
السبع، بل إن نور املعرفة والعلم الذي 
شــع منها ملا يزيد على ألفي عام، هو 
الذي أعطاها هذا البريق الذي ال ينطفأ، 
فتحت مياه بحر اإلسكندرية كنزان، 
كنز من اآلثــار واحلضارات القدمية 
الساكنة في قاع البحر األبيض املتوسط، 
وكنز من املعرفة والعلم امتزج مبياه 
البحر، فأخرج عبق العلم والنور الساحر 

للمدينة.
فكانت اسكندرية كما قال عنها عميد 
األدب العربي طه حسني «االسكندرية 
على مر العصور ستظل مركز احلضارة 
والثقافة والنور للعالم»، وال عجب في 
ذلــك، فاملدينة التي ســعت مناراتها 
الفكرية ومفكريها للبحث في طبيعة 
الكون وتكوينــه، والبحث في القوى 
الفيزياء والفلك  الطبيعية، ودراســة 
واجلغرافيا والهندســة والرياضيات 
والتاريخ الطبيعي والطب والفلســفة 
واألدب، والتي خرج منها إقليدس الذي 
تتلمذ عليه يديه أعظم علماء الرياضيات 

كنت في زيارة لشقيقي في أحد املستشفيات احلكومية، وبينما 
أسير نحو اجلناح اخلاص به، فإذ باثنني من رجال الشرطة يقودان 
ســجينا مطأطئ الرأس ومكبل اليدين بالقيود! واملارة من الناس 
بعضهم يســترق األنظار إليه، والبعــض بانت في عينيه نظرات 

األسى والشفقة، كنت أنظر لهذا املشهد وكأنني في فيلم حزين!
سرحت بخيالي وإذا بي أدخل جناحا غير اجلناح اخلاص بشقيقي 
ولم أصدق عيني عندما رأيت شرطية امرأة جالسة عند باب إحدى 
الغرف اخلاصة وهي ممسكة بهاتفها النقال، لم أصدق ما أرى! قبل 
قليل شرطيان وسجني واآلن شرطية وهنا سألتها بكل فضول (لو 
سمحت حضرتچ موجودة حلراسة اجلناح؟) بقصد هل هو قانون 
جديد؟! ولكنها أجابت (أبدا في سجينة في هالغرفة وأنا موجودة 
حلراستها)! شكرتها وأثنيت على عملها وخرجت من اجلناح مسرعة 

نحو جناح شقيقي وكلي ذهول مما رأيت.
شــعرت بكثير من األسى وأنا أرى تلك املشاهد في يوم واحد 

وفي بلدي الكويت!
ماذا لو كان هذا الســجني وهو يسير قد قابل أحد أقاربه، أمه، 
أباه، أخاه، ابنه...الخ؟! ماذا لو كانت إحدى القريبات هي من جتاور 

تلك السجينة في حجرتها؟!

ملاذا نرى ويرى أبناؤنا الصغار تلك املشاهد املؤثرة في أماكن 
عامة مثل املستشفيات؟!

إن املشــهد الذي رأيته ترك في القلــب غصة وجالت األفكار 
الكثيرة في خاطري وجعلني أردد في نفسي (هل نحن حقا في بلد 
اإلنسانية)؟! هل يعقل وقد قطعنا عشرين عاما من األلفية الثالثة 

ومازلنا نرى مثل هذا املنظر الالإنساني؟!
إن مــا رأيته وضع يجب أال نراه في بلد مثل الكويت، وعندما 
نقول إن الكويت مركز للعمل اإلنساني فيجب علينا أن نعي متاما 
بأنه يجب أال نربط اإلنسانية بتقدمي املعونات واملساعدات املالية 
فقط، ولكن يجب أن نوفــر كل احتياجات األمن واألمان لكل من 

يعيش علــى هذه األرض الطيبة، وأن نتعامــل معهم مبا تتطلبه 
اإلنسانية منا.

 لقد جنحت احلكومة الكويتية في توفير املستشفيات امليدانية 
في غضون أســابيع، وذلك ملواجهة الوباء العاملي كوفيد - ١٩، بل 
وجندت وسخرت كل إمكانياتها الطبية لذلك، فهل نحن عاجزون 
عن بناء مستشفى خاص بالسجون ومتكامل من كل التخصصات 
الطبية ويشمل أسرة طبية كافية؟! خاصة وأن القليل من أصحاب 

السجون هم من يحتاجون الرعاية الطبية في بعض األحيان!
إن الســجون تضم أشخاصا كثرا وقد يكون بعضهم ضحايا 
آلخرين هم خارج السجون، فمن املؤلم حقا أن نضعهم فيمثل هذه 
املواقف احملرجة واملؤملة للنفس، كان اهللا في عونهم وعون أهاليهم 
وذويهم، ويجب على املسؤولني مراعاة ذلك، فالتلميذ الصغير في 
املدرسة يتألم عندما يؤنب ويوبخ أمام زمالئه! ويأتي والداه شاكني 
سوء املعاملة، فما بالك باألب أو األم وهو يساق مكبل اليدين في مكان 
عام قد يرى فيه ابنه أو زوجته أو أحد أقاربه ليتلقى عالجا طبيا!
لنبحث عن العالج النفســي واإلنساني قبل العالج اجلسدي، 

لنبحث عن اإلنسانية في بلد اإلنسانية!
ومنا إلى املهتمني واملسؤولني في الدولة.

نهاية األسبوع املاضي نحو ٢٠ ألف شخص، وهذا يؤكد أن هناك 
بطئا في احلملة وليس كما يقول مروجو األخبار أن هناك عزوفا 

من قبل الناس. 
ســبق أن ســمعنا عن إمكانية تطعيم ١٠ آالف شخص باليوم 
الواحد، واآلن بعد توافره الطاقة االســتيعابية للتطعيم تصل إلى 
نحو تطعيم ألف شخص يوميا باستثناء عطلة نهاية األسبوع، لذلك 
بات من الضروري اإلسراع في توفير أنواع أخرى من اللقاحات، 
وافتتاح مراكز وصاالت أخرى مساندة للصاالت احلالية حتى تتم 
تلبية حاجة جميع املســجلني خالل فتــره زمنية محددة، وإال إذا 
اســتمررنا على هذا الوضع فلن نستطيع االنتهاء من التطعيم إال 

بعد فترة طويلة. 

أمر أثار انتباهي خالل األيام املاضية وحرصت على التطرق إليه 
من خالل زاويتي، السلطات الصحية سابقا في كل اجتماع للحكومة 
كانت حتمل اجلميع عدم االلتزام باالشــتراطات الصحية رغم أن 
اجلميع ملتزم، وهنــاك قانون يطبق ضد املخالفني، ولكنه معطل 
حاليا وال نعلم السبب في تعطيله رغم أن الدول طبقت املخالفات 

املالية والعقوبات جتاه األشخاص غير امللتزمني باالشتراطات.
اآلن وبعد توافر اللقــاح املضاد لڤيروس كورونا بدأت بعض 
التصاريح التي تثير االســتغراب وكأننــا نحن من صنع اللقاح، 
حيث أصبح البعض يروج له كسلعة، وليس من باب توعية الناس 
وطمأنتهم بإيجابيات وسلبيات اللقاح الذي حتى اليوم لم يظهر لنا 
مؤمتر صحافي يجمع املختصني يوضحون لنا آثاره لعامة الناس على 
املدى البعيد، عدا بعض االجتهادات الشخصية التي يقوم بها بعض 
املختصني وليس املنظرين من خالل مواقع التواصل االجتماعي، رغم 
أنها غير كافية وحتتاج إلى برامج توعوية مكثفة، وكذلك مشاركة 
وزارة األوقاف من خالل خطب اجلمعة لبث الطمأنينة في نفوس 

اجلميع، وحثهم على أخذ اللقاح اختياريا بعيدا عن التخويف. 
اليوم انتقلنا من مرحلة حتميل الناس عدم االلتزام باالشتراطات 
إلى عزوف املواطنني عن التســجيل في منصة التطعيم، علما ان 
األصوات التي تروج ملثل هذه املعلومات اخلاطئة متاما تغرد خارج 
سرب التوعية وتبحث مبثل هذه التصاريح عن الشو اإلعالمي. 

هل يعلم من يروج لتلك املعلومات أن إجمالي عدد املسجلني على 
قوائم االنتظار ألخذ اللقاح في الكويت بلغ ربع مليون شــخص، 
في املقابل جند أن إجمالي من مت تطعيمهم منذ بداية احلملة حتى 

املسؤولية كبيرة، وعلى بعض املسؤولني في وزارة الصحة أن 
يبتعدوا عن الشو في الوقت احلالي وال يضيعوا جهود كوادرهم 
الطبية والفنية بالظهور املتكرر واالستعراض غير املبرر ألن اجلميع 
يريــد العنب وليس الناطور. نتمنى من اجلهات الصحية توضيح 
األســباب وراء تزايد عدد اإلصابات بكورونا حاليا بعد انخفاض 
معدالتها خالل الشــهر املاضي، هل بسبب فتح األجواء أم األمر 
متعلق بأخذ اللقاح أم بســبب عدم مراقبة تطبيق االشتراطات أم 

ماذا؟ نريد اإلجابة 
أخبار متداولة قبل أيام تؤكد أن فريقا في اململكة العربية السعودية 
من معهد األبحاث واالستشارات الطبية، جنح في التوصل إلى لقاح 
مضاد لڤيروس «كورونا» املستجد، وانتهى من إجراء التجارب ما 
قبل السريرية، ومن املنتظر أن يبدأ بالتجارب السريرية بعد أخذ 

املوافقات الالزمة.
وكذلك في اإلمارات مت اتفاق لتصنيع اللقاح املضاد لكورونا الذي 
طورته إحدى شركات األدوية، حيث ستبدأ اإلمارات كما هو متداول 
إنتاج اللقاح مبوجب ترخيص من شركة تصنيع األدوية الصينية.
والسؤال الذي يطرح نفسه أين معهد األبحاث ومركز األبحاث 
الطبية في اجلامعة لدينا في الكويت من هذه املبادرات؟ وما الذي 
مينعنا من إنتاج ذلك أســوة بالدول الشــقيقة ما دمنا منلك املال 

واخلبرات والتعاون ملشترك العاملي؟ ننتظر اإلجابة. 
أخيرا سؤال وصلني من بعض املواطنني يسألون وزارة الصحة: 
كيف يقع االختيار على األشــخاص عبر املنصة لتلقي اللقاح هل 

للواسطة دور أم إن هناك آلية معينة؟ أفيدونا ننتظر الرد.
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داعية إلى احلياة الطيبة

قبل أسبوع في «بيزانسون» الفرنسية، 
وهذه املنطقة هي مكان والدة فيكتور هوغو 
 األديب والشــاعر الروائي الفرنسي، أضرب 
اخلباز الفرنسي رافاكليه (٥٠ عاما) عن الطعام 
إليقاف ترحيل العامــل الغيني املتدرب في 
مخبزه، ولكن ما لفت الرأي العام البيزانسوني 
لقضية املهاجر املتدرب عند اخلباز املخضرم 
تدهور حالة اخلباز ونقله إلى الطوارئ وبدء 

املجتمع تناقل املوضوع.
 وأضــرب «رافاكاليه» عن الطعام بعد أن 
اضطر املتدرب السابق لديه اليي فوديه تراوديه 
(١٨ عاما)  إلى وقــف تدريبه بعد صدور أمر 
بإجباره على مغادرة األراضي الفرنسية بعد 
أن كان يعيش في منطقة «اوت سون» بصفة 

«قاصر معزول».
 وجلأ إلى احملكمة اإلدارية للطعن القضائي 
بأمر الطرد الصادر في حقه  وسيعرض ملفه 
يوم ٢٦ يناير، حيث بينت محاميته أن ترحيله 
بسبب ادعاء الســلطات احمللية بأن األوراق 
العائدة له ليست أصلية وتسعى لدى السفارة 

الغينية للمصادقة عليها. 
 وناشدت شخصيات سياسية ونقابية وفنية 
وأدبية الرئيس الفرنســي التدخل عبر مقال 
صحافي بعنوان «مساعدة خباز بيزانسون 
املضرب عن الطعام»، كما جمعت عريضة أطلقها 
اخلباز اإلنسان «رافاكليه» دعما ملتدربه جمع 
فيها أكثر من ٢٢٠ ألف توقيع ملساندة قضيته.
العالم، صادرت  في اجلانب اآلخر مــن 
اجلهات املســؤولة عن بقاء الشوارع نظيفة 
كمتنزه صالح للتجول بال عوائق تكدر عني 
الراجل أو تكسر زجاج السيارات في الدولة 
احلائزة وصف «اإلنسانية»، بقالة متنقلة ملولود 
في البالد «وصفه بدون» يبيع العلكة واحملارم 
الورقية والعصير واملاء ليعود بقوت اليوم لبقية 
األسرة. «ووصفها بدون مثله» وجزع الشاب 
(لم يبلغ العشــرين بعد) وهدد بحرق نفسه 
وبيده سكينا وتدخل أحد الطيبني وأخذ منه 
السكني بعد أن جرحت يد «الطيب» وأقنعت 
الشاب بأن فعله هذا خطأ وحرام: االنتحار، 
ولكنه استمر بالصراخ مطالبا بإعادة بقالته.

انتشرت له ڤيديوهات في وسائل التواصل 
االجتماعي يكرر جملة واحدة «أبي بقالتي» 
وتعاطــف معه الرأي العام وكذلك انطلق في 
الوقت نفســه، في بلد اإلنســانية والشعب 
الذي تبرع في عشر ساعات بعشرة ماليني 
من الدنانير في فزعة للكويت لدعم معيشة 
األســر الفقيرة التي توقفت مصادر دخلها 
خالل جائحة كورونا، نعم هذا الشــعب هو 
ذاته الذي تعجب في هاشتاغ بعنوان «تقومي 
البدون» كيف لهذا الشــاب الفقير أن ميتلك 
قيمة إجراء تقومي طبي ألسنانه، فخرج في 
اليوم الثاني ملصادرة باب رزقه الوحيد في 
ڤيديو ليبرر أن تقومي أسنانه معروف أسداه 
له شخص خير. ومازالت البقالة محتجزة وال 
يحق له اللجوء للقانون ألنه «مقيم بصورة 
غير قانونية» كما تعترف بلد اإلنسانية وتضع 
العترافها «جهازا قانونيا» حللحلة الوضع أدى 

إلى تعقيده خالل عقد من الزمن.
وما زلنا ننتظر حكم محكمة املهاجر الغيني 
الذي تطوعت محاميــة للدفاع عن حقه في 
البقاء والعمل كمهاجر وسيستمع القضاء له 

يوم ٢٦ من هذا الشهر.
إنها حكاية واحدة في بلدين أحدهما مسلم 

واآلخر غير مسلم.
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قطاع اللجان ينظم ورشة تعريفية 
لتفعيل نظام الدورة املستندية

نظم قطاع اللجان في األمانة العامة ملجلس 
األمة أمس ورشــة تعريفية عن تفعيل نظام 
الدورة املستندية ملواضيع اللجان البرملانية، 
وذلك بالتعاون مع قطاع املعلومات في األمانة.

وجرى خالل الورشة استعراض اخلطوات 
التي اتخذها قطاع اللجان من أجل تطوير نظام 
موضوعات اللجان البرملانية وتزويدها بتقنيات 
برمجية حديثة من قبل كوادر وخبرات كويتية 

باألمانة العامة.
وهدفت الورشة إلى شرح آلية العمل بهذا 
النظام اجلديد وكيفية استخدامه ودوره في 

توفير الوقت واجلهد على العاملني واملعنيني.
حاضر في الورشــة التي عقدت في قاعة 
التدريب مببنى املعلومات رئيس قسم التقارير 
واملتابعة بإدارة الدعم االستشاري في قطاع 
اللجان فيصل العتيبي، واملوظفة بإدارة تقنية 

املعلومات في قطاع املعلومات دالل املسلم.
يذكر أن تطبيق هذا النظام يأتي انطالقا 
من قيم األمانة العامة ممثلة بجودة اخلدمات 
التغيير، وحرص قطاع  املقدمة والريادة في 
اللجان على مواكبة التطور التكنولوجي املعاصر 

جانب آخر من احلضورجانب من العاملني خالل الورشةفي ظل بيئة سرية وآمنة.

عبدالعزيز الصقعبي: ١٥٪ سقفًا أعلى للمقابالت 
في التعيينات والترقيات باجلهات احلكومية

تقدم النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي باقتــراح بقانون 
بتعديل بعض أحكام املرسوم 
بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ 
بشأن اخلدمة املدنية، ونصت 

مواده على ما يلي:
مــادة أولى: يضــاف بند 
جديد برقم ١٥ إلى املادة رقم 
٥ من املرسوم بالقانون رقم 
١٥ لســنة ١٩٧٩ املشــار إليه 

نصها التالي:
١٥: اعتماد معايير وقواعد 
وإجراءات التعيني للوظائف 
التي يلزم لشــغلها اجتياز 
اختبار مع مراعاة أال تتعدى 
املعاييــر التقديرية ١٥٪ من 
التعيني في  إجمالي معايير 

حكــم يتعارض مــع أحكام 
هذا القانون.

مادة ثالثــة: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء-
كل فيما يخصه- تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
علــى مــا يلــي: نصــت املادة 
السابعة من الدستور على أن 
«العــدل واحلرية واملســاواة 
دعامات املجتمع»، ونصت املادة 
الثامنة على أن تصون الدولة 
دعامات املجتمع وتكفل األمن 
الفرص،  والطمأنينة وتكافؤ 
ومن أهم املجاالت التي يجب 
أن تصون فيها الدولة العدالة 
واملساواة هو املجال الوظيفي، 

تعديل تشريعي إلصالح هذا 
االعوجــاج. لذا جاء االقتراح 
بقانون لتعديل املادة رقم ٥ من 
املرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/١٥ 
املشار إليه بإضافة اختصاص 
جديد ملجلس اخلدمة املدنية 
بحيــث يكــون هو املســؤول 
عن اعتمــاد قواعد وإجراءات 
التعيني في اجلهات احلكومية، 
كمــا ألزم التعديــل على عدم 
جتــاوز املعاييــر التقديريــة 
كاملقابلة الشــخصية ١٥٪ من 
إجمالي معايير القبول، وأوجب 
كذلك نشر قواعد التعيني بعد 
اعتمادهــا من مجلس اخلدمة 
املدنية لضمان شفافية القواعد 

واإلجراءات.

ابتداء مــن إجــراءات القبول 
والتعيني في الوظائف العامة 
الوظيفية  ومرورا بالترقيــة 
وانتهاء بالترشيح واالختيار 

للمنصب القيادي.
القبــول  شــاب  ولقــد 
والتعيــني فــي العديــد من 
اجلهات احلكومية شــبهات 
كثيــرة مــن ظلــم للكفاءات 
واستبعاد للمستحقني وترتب 
على ذلــك جلوء أعــداد من 
املستبعدين للمحاكم للطعن 
على قــرارات القبــول، وقد 
صدرت العديــد من األحكام 
لصالــح الطاعنني مما يؤكد 
عــدم نزاهة وعدالــة عملية 
القبــول، مما يوجــب إجراء 

قدم اقتراحاً بقانون لتعديل «اخلدمة املدنية»

د.عبدالعزيز الصقعبي

اجلهة احلكومية، وتنشر هذه 
املعايير والقواعد في اجلريدة 

الرسمية.
مــادة ثانيــة: يلغــى كل 

بدر احلميدي: ما اجلهات التي صرفت «املالية» 
مبالغ لها دون التقيد ببنود امليزانية احملددة؟

وجه النائب بدر احلميدي 
سؤاال إلى وزير املالية خليفة 
حمادة، قال في مقدمته: إنه 
استنادا إلى حرص الدستور 
علــى حمايــة املــال العــام 
وصونه فــي املــادة ١٧ منه 
«إن لألمــوال العامة حرمه، 
وحمايتهــا واجــب على كل 
مواطن» وتقيدا بهذا املنهج 
الدستوري صدرت القوانني 
التــي متثل ســياجا حلماية 
األموال العامة ومنها القانون 
رقم ٣٠ لســنة ١٩٦٤ بإنشاء 
ديوان احملاســبة واملرسوم 
بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ 
بقواعــد إعــداد امليزانيــات 
العامة والرقابة على تنفيذها 

بقانون امليزانية وعدم جواز 
النقل بني أبواب امليزانية بعد 
اعتماد مشروع قانونها من 
مجلس األمة. باإلضافة الى 
التقيد باإلجــراءات احملددة 
قانونــا بعمليــات الصرف 
للجهــات ذات الصلــة مــن 
خالل وزارة املالية، إذ يجب 
أن يكــون الصــرف متوافقا 
مع أحــكام القانون وقواعد 
وشروط وضوابط تنفيذه؛ 
حماية وصونا للمال العام.

وعلــى الرغم ممــا تقدم 
نالحظ عــدة قرارات وأوامر 
صرف صــادرة مــن وزارة 
املاليــة تقدر مببالغ ضخمة 
واعتمــادات  ومصروفــات 

مشــفوعة بكل مــا يتطلبه 
البيان للرد على السؤال من 
أوراق ومستندات ذات صلة:
١- ما اجلهات التي اعتمدت 
وصرفت وزارة املالية مبالغ 
لها دون التقيد ببنود امليزانية 
وأبواب الصرف احملددة لها؟
٢- مــا األعمال أو األســباب 
التي أدت بالوزارة الى اعتماد 
مبالغ خارج نطاق امليزانية 
ألي جهة في املدة من ٢٠٠٦ 
إلى تاريخ ورود هذا السؤال؟
٣- مــا خطــة الــوزارة في 
تطوير عمليات متابعة تنفيذ 
امليزانية ووقف ظاهرة اعتماد 
الصرف غير املدرج بامليزانية 

لبعض اجلهات؟

صرف مختلفة، دون التقيد 
الــواردة فــي  بالضوابــط 
املرســوم بالقانــون رقم ٣١ 

لسنة ١٩٧٨ املشار إليه.
األمر الذي يجب التوقف 
أمامه والســؤال عن أسبابه 
والسند والقانوني له، حيث 
تبــني مــن متابعــة بعــض 
املصروفــات فــي اجلهــات 
املختلفــة صــرف أو اعتماد 
صرف مبالغ ضخمة خارج 
امليزانيــة احملــددة  نطــاق 
واملعتمدة لهذه اجلهة خاصة 
منذ عــام ٢٠٠٦ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي وعلى أن تكون اإلجابة 

استفسر عن خطة الوزارة ملواجهة ظاهرة الصرف غير املدرج

بدر احلميدي

واحلساب اخلتامي. وأكد هذا 
القانــون األخير على التقيد 
الفاعل ملرافق الدولة ووزارتها 
واملؤسسات العامة املستقلة 

محمد احلويلة يقترح تكويت 
جميع الوظائف في «اخلارجية»

تقــدم النائــب د.محمد 
احلويلــة باقتــراح برغبة 
بتكويت جميــع الوظائف 
في وزارة اخلارجية بجميع 

قطاعاتها وأجهزتها.
االقتــراح على  ونــص 
مــا يلي: نــص الدســتور 
الكويتــي في املادة ٤١ منه 
أن لــكل كويتــي احلق في 
العمل، والعمل واجب على 
كل مواطن تقتضيه الكرامة 
ويســتوجبه اخلير العام، 
وتقوم الدولة على توفيره 

للمواطنني وعلى عدالة شــروطه، وكذلك 
املادة ٢٦ التي تنص على أن الوظائف العامة 
خدمة وطنية تناط بالقائمني بها، ويستهدف 
موظفو الدولة في أداء وظائفهم املصلحة 
العامة، وال يولى األجانب الوظائف العامة 

إال في األحوال التي يبينها 
القانون.

وفــي ظل تزايــد أعداد 
املواطنيـــــن املنتظريــن 
للوظيفة فــي الوقت الذي 
تكتظ فيه اجلهات احلكومية 
بالوافديــن ومنهــا وزارة 
القنصليات  اخلارجية في 
والسفارات الكويتية، مقابل 
أعداد كبيرة من اخلريجني 
والعاطلــني عــن العمل ما 
زالوا ينتظــرون تعيينهم 

واألعداد تتزايد سنويا.
لذا، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:

تكويــت جميــع الوظائــف فــي وزارة 
اخلارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها من 
قنصليات وسفارات والبعثات الديبلوماسية 

املختلفة.

في القنصليات والسفارات والبعثات الديبلوماسية

محمد احلويلة

مرزوق اخلليفة إلنشاء مدارس 
جديدة جلميع املراحل في اجلهراء

تقــدم النائــب مرزوق 
اخلليفــة باقتــراح برغبة 
قال في مقدمته: تنص املادة 
١٣ من الدســتور «التعليم 
ركن أساسي لتقدم املجتمع، 

تكفله الدولة وترعاه».
منطقــة  أن  وأضــاف 
اجلهراء القدمية تعاني من 
عدم وجود مدارس فيها في 
جميع املراحل الدراسية من 
رياض األطفال إلى املرحلة 

الثانوية العامة.
وقــــد قــامــــت وزارة 

التربيــة بإغــالق بعــض املــدارس بحجة 
عمرهــا االفتراضي والبعــض األخر منها 

آيلة للسقوط.

وعلــى الرغم من مرور 
ســنوات لم تقم الــوزارة 
بترميــم تلك املــدارس أو 
بناء مدارس جديدة ألهالي 
املنطقة، ما ســبب معاناة 
ألولياء أمور الطلبة بنقل 
أبنائهم في جميع املراحل 
الدراسية إلى مدارس بعيدة 
عن مقر سكنهم وحرصا منا 
على رفع املعاناة عن أبنائنا 

وبناتنا الطلبة.
ونص االقتراح على ما 
يلي: «إنشاء مدارس جديدة 
بجميــع مراحلها للطــالب والطالبات في 
منطقة اجلهراء القدمية وترميم وعمل صيانة 

للمدارس التي بحاجة إلى الصيانة».

ترميم وعمل صيانة للمدارس احملتاجة

مرزوق اخلليفة

مهلهل املضف يسأل عن خطة التطعيم 
ضد كورونا والكمية املتوافرة من اللقاح

وجه النائب مهلهل املضف 
٣ أســئلة إلى وزيــر الصحة 
احلمــود  د.باســل  الشــيخ 
الصباح، قال في مقدمة األول 
منها: استنادا الى القانون رقم 
٣٠ لسنة ١٩٦٤ وعلى القانون 
رقــم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ وعلــى 
املرسوم رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٧، 
واستفسر فيه عن اآلتي مطالبا 

تزويده باملستندات:
١- ما خطة الوزارة أو برنامجها 
حــول آليــة التطعيم وصوال 
ليشــمل جميع من هــم على 

أرض الكويت؟
٢- مــا الكميــة املتوافرة من 
اللقاح حاليا وكم عدد من تلقى 
اللقاح حتى ورود هذا السؤال؟
٣- مــا أســباب التأخيــر في 
حصـــول بقيــــة املواطنيــن 

واملقيمني على اللقاح؟
٤- متى املوعد النهائي حلصول 
جميع املواطنني واملقيمني على 

اللقاح؟
٥- هــل هناك أولويــة لكبار 
الســن من املواطنني الراغبني 

في احلصول على اللقاح؟
٦- هــل هنــاك أي اســتثناء 
للمتقدمــني بطلــب احلصول 

على اللقاح؟
وقــال في مقدمة الســؤال 
الثاني، إنه استنادا الى املادة 
١٧ من الدستور الكويتي وإلى 
القانون رقم ٣٠ لســنة ١٩٦٤ 
وإلى القانون رقم ٣٧ لســنة 
١٩٦٤ في شأن املناقصات العامة 

الصحة باإلعالن في جريدة 
(الكويــت اليــوم) واملوقع 
اإللكترونــي للــوزارة عــن 
جميع املناقصات واملمارسات 
العامة واحملدودة واألوامر 
املباشرة املذكورة في السؤال 
األول، وذلك حســب قانون 
العامــة رقــم  املناقصــات 
٢٠١٦/٤٩ والئحته التنفيذية 
الصــادرة باملرســوم رقــم 
الوزاري  ٢٠١٧/٣٠ والقــرار 
رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٨ وتعاميم 
وزارة املالية ذات الصلة؟ مع 
ذكر ان مت ذلك ام لم يتم مقابل 
كل مناقصة او ممارســة أو 
أمر مباشر في السؤال األول.

٣- في حــال مت اإلعالن في 
جريــدة (الكويــت اليــوم) 
واملوقع اإللكتروني للوزارة 
يرجي تزويدنا مبا يثبت ذلك 
لكل ممارسة او مناقصة أو 

أمر شراء.
٤- في حال لم يتم اإلعالن 
في جريدة (الكويت اليوم) 
واملوقع اإللكتروني للوزارة، 
يرجى ذكر سبب عدم اإلعالن 
مقابل كل مناقصة او ممارسة 
أو أمر شراء في السؤال االول.

٥- في حال لم يتم اإلعالن 
في جريدة (الكويت اليوم) 
واملوقع االلكتروني للوزارة، 
مــا اإلجــراءات التــي قامت 
بها الــوزارة لتصحيح هذا 

الوضع؟
الــوزارة  قامــت  هــل   -٦

٣٠ لسنة ١٩٦٤ وعلى القانون 
رقم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ وعلى 
املرسوم رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٧.
وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي مع املستندات:
١- هــــل وقـعــــــت وزارة 
الصحة أي تعاقدات لتوريد 
مستلزمات طبية خالل الفترة 
مــن ١ ينايــر ٢٠٢٠ وحتــى 
١٥ ينايــر ٢٠٢١؟ اذا كانــت 
اإلجابــة بنعــم يرجى ذكر 
عدد الشــركات مع أسمائها 
وطريقة ترسية العقد عليها؟

٢- هل متت إحالة قياديني 
في وزارة الصحة الى النيابة 
العامة بناء على جتاوزات أو 
أخطاء أو إهمال أو تقصير؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 

ذكر أسباب اإلحالة؟
٣- هــل متــت اإلجابة عن 
جميع أسئلة ديوان احملاسبة 
أو آخــر جلانه وهــل هناك 
تأخير في توضيح الردود؟ 
اذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 
ذكر األســباب وإذا كانت ال 
يرجى ذكر السند القانوني؟

٤- ما امليزانية املقدرة التي 
صرفت مــن وزارة الصحة 
الڤيــروس  أزمــه  خــالل 
املستجد؟ وهل طلبت الوزارة 
أي زيادة على ميزانيتها مع 

ذكر أسباب طلب الزيادة؟
٥- هل مت إجراء أي تدوير 
إداري في املناصب القيادية 

أثناء األزمة؟

بإجراء أي حتقيق أو إيقاع 
عقوبــات أو بــالغ في حال 
مخالفة إدارة املســتودعات 
الطبية لقانــون املناقصات 
العامة رقم ٢٠١٦/٤٩ والئحته 
التنفيذية الصادرة باملرسوم 
رقم ٢٠١٧/٣٠ والقرار الوزاري 
رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٨ وتعاميم 
وزارة املالية ذات الصلة؟ في 
حال اإلجابة بنعم يرجى ذكر 
تاريخها والعقوبات املتخذة 
بشــأنها واملسمى الوظيفي 
ملن وقعت عليه العقوبة او 

التحقيق او املخالفة.
٧- هل قامت وزارة الصحة 
بتزويد وزارة املالية بتقارير 
دورية كل ٦ أشهر بتعاقدات 
إدارة املســتودعات الطبية 
التــي تتــم بحــدود اقل من 
قيمة ٧٥ ألف دينار كويتي 
حســب املادة ١٩ من قانون 
العامــة رقــم  املناقصــات 
٢٠١٦/٤٩؟ وتزويدي بنسخة 
من تلك التقارير لعام ٢٠٢٠ 

ان وجدت.
٨- مــا امليزانية املرصودة 
ملناقصات وممارسات إدارة 
املســتودعات الطبية لسنة 
٢٠٢٠؟ وكــم اســتخدم من 
امليزانية املخصصة لها لغاية 
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؟ وهل مت 
طلب ميزانية تعزيزية أو أي 
أموال إضافية لصالح إدارة 

املستودعات الطبية؟
استنادا الى القانون رقم 

استفسر عن املوعد النهائي حلصول جميع املواطنني واملقيمني على املصل

مهلهل املضف

والقانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ 
والقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ 
وعلــى القانون رقم ٥ لســنة 
٢٠٠٣ والقانون رقم ٨١ لسنة 
١٩٩٥ والقرار الوزاري رقم ٣٣ 

لسنة ٢٠١٨.
وطالــب بإفادته وتزويده 

باآلتي مشفوعا باملستندات:
١- يرجى تزويدنا ببيان كشف 
بجميع املناقصات واملمارسات 
العامــة واحملــدودة واألوامر 
املباشــرة التــي قامــت إدارة 
الطبية بطرحها  املستودعات 
او دعوة شركات لتقدمي عروض 
أسعار لها ســواء في األدوية 
أو اللــوازم الطبية من تاريخ 
١ يناير ٢٠٢٠ الى ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠ على أن يتضمن البيان 
رقــم املناقصــة (املمارســة) 

ووصفها والتاريخ واملبلغ.
إدارة  قامــــــت  هــــل   -٢
املستودعات الطبية او وزارة 

فرز الديحاني: ما عدد الشركات 
املتقدمة بعروض لقاحات «كورونا» ؟

فــرز  النائــب  وجــه 
الديحاني سؤاال إلى وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحة 
الصباح، استفسر فيه عن 

اآلتي:
١ - مــا الدراســات التــي 
اعتمدت عليها وزارة الصحة 
في البدء بتطعيم املواطنني 

واملقيمني بلقاح فايزر؟ 
٢ - كم عدد الشركات التي 
تقدمــت للكويت بعروض 
للقاحــات معتمدة؟ يرجى 
تزويــدي بعدد الشــركات 

واللقاحــات املعتمدة مــن منظمة الصحة 
العاملية.

٣ - مــا اســم الشــركة املــوردة للقاح في 
الكويــت؟ ومن الوكيل املعتمــد لها؟ وكم 
ســعر اللقاح وكم نســبة الوكيل؟ يرجى 
تزويدي بالعقود املبرمة من وزارة الصحة 

مع الشركة والوكيل. 
٤ - يرجى تزويدي باملوافقات الرســمية 
من اجلهات الرقابية بشأن ترسية مناقصة 
اللقاحات؟ ومــا الشــروط اجلزائية على 

الطرفني؟ 

٥ - هــل توجــد دراســة 
مقارنة بني أســعار اللقاح 
في الكويت ودول اجلوار؟ 
يرجــى تزويــدي مبقارنة 

االسعار. 
٦ - كم عدد املواطنني الذين 
حصلــوا علــى اللقاح منذ 
بــدء التطعيم حتى تاريخ 
الســؤال؟ وما اخلطة التي 
وضعتها الوزارة للتطعيم 

اليومي؟
٧ - متــى يتم االنتهاء من 
تطعــيـــم كل املواطنــني؟ 
يرجى تزويدي بالتاريخ التقريبي واخلطة 

املرسومة للوصول للهدف.
٨ - هل هناك مخاطر للقاح شركة فايزر؟ 
يرجى تزويــدي بالدليل عــن عدم وجود 

مخاطر. 
٩ - بعد شهر تقريبا من بدء حملة التطعيم 
وحصول املواطنني علــى اجلرعة الثانية 
مــن التطعيم، هل ســجلت وزارة الصحة 
مضاعفات على املواطنني؟ اذا كانت االجابة 
بنعــم يرجى تزويدي باملضاعفات وطرق 

التعامل معها.

فرز الديحاني

.. ويقترح صرف عالوة بدل 
أنواط وأوسمة للعسكريني

تقدم النائب مرزوق اخلليفة باقتراح 
برغبة بصرف عالوة بدل أنواط وأوسمة 
للعســكريني الذين لم تصــرف لهم قال 
في مقدمته: ملا كان كثير من العسكريني 
أفنوا زهرة شبابهم في اخلدمة العسكرية 
في صفوف القوات املسلحة الكويتية أو 
قوة الشرطة أو احلرس الوطني وكذلك 
ال ننســى إخوانهــم رجال قــوة اإلطفاء 
العــام عندما أحيلوا للتقاعد لم تصرف 
لهم عالوات وبدالت األوســمة واألنواط 

العسكرية، علما بأن هذه األوسمة واألنواط 
منحت بأوامر أميرية من حضرة صاحب 
السمو أمير البالد، القائد األعلى للقوات 
املســلحة، وتقديرا وعرفانــا خلدماتهم 
اجلليلــة التي قدموها أثناء خدمتهم كل 

في مجال عمله.
ونص االقتراح على اآلتي: 

«صــرف عالوة بدل أنواط وأوســمة 
جلميع العسكريني الذين لم تصرف لهم 

أسوة بزمالئهم ممن صرفت لهم».

طلب تزويده باملوافقات الرسمية على املناقصات
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أكد النائب أسامة الشاهني 
أن موقفــه مــن موضــوع 
التحقيــق في األحــداث التي 
شهدتها جلســة افتتاح دور 
االنعقاد احلالي ملجلس األمة 

واضح وال يقبل اللبس.
وقال الشاهني في تصريح 
باملركــز اإلعالمــي مبجلس 
األمة إنه بتاريخ ١٧ ديسمبر 
املاضــي طلــب التحقيق في 
التجــاوزات التــي شــهدتها 
اجللســة االفتتاحيــة لــدور 
االنعقاد احلالي، وبتاريخ ١٩ 

ديسمبر املاضي تقدم مع مجموعة من النواب 
بطلب لتشــكيل جلنة حتقيق برملانية في 

هذا املوضوع.
وأضــاف أنــه بتاريخ ٢٨ ديســمبر أكد 
عدم قبوله بأي جلنة تشــكل أو تعقد قبل 
صدور قرار بشأنها من مجلس األمة، وفي 
٢٩ ديسمبر املاضي جدد التأكيد أنه في حل 

من أي جلنة ال يشكلها مجلس األمة.
وأفاد الشاهني بأنه بتاريخ ٤ اجلاري جدد 
التأكيد أن إعالن مكتب املجلس تشكيل جلنة 
حتقيــق ال ميثله وال يعنيه، وفي تاريخ ٥ 
اجلاري تقدم باستقالة خطية من أي جلنة 
قد تكون شــكلت خالفا لقرار املجلس ومن 

دون تفويض منه.
وأكــد أن احلقائــق والوثائــق واضحة 
ودامغة وال تقبل الشك والتلبيس أو حتى 
االجتزاء، مشــيرا إلى أنــه «التزاما بخطي 
الدائم وانحيازي التام للشــعب والدستور 
واملعارضة اإلصالحية أينما وجدت وحيثما 
كانت فإنني ال أرغب في إضاعة أوقات ثمينة 
من عمر الوطن واملواطنني وأكتفي بشــكر 

الدعم الشعبي والسياسي 
الكبير الذي أدرك أنه ليس 
لشخصي املتواضع بقدر ما 
هو دفاع عن قاعة عبداهللا 
السالم وعن حقوق الشعب 

وممثليه».
من جانــب آخر، أعلن 
الشــاهني عن تقدميه مع 
النــواب محمــد املطيــر 
ود.عبدالعزيز الصقعبي 
ود.حمــد املطر ود.صالح 
اقتراحا بقانون  املطيري 
بصفة االستعجال بحصر 
كل املناقصات العامة احلكومية التي تبلغ 
قيمتها ٥ ماليني دينار وأكثر على الشركات 

املدرجة في بورصة الكويت.
وبــني أن الهدف مــن االقتــراح إنعاش 
سوق األوراق املالية وإفادة جميع املواطنني 
املتداولــني فــي البورصة وتدويــر األرباح 
املتحصلــة من اإلنفــاق الرأســمالي العام 
للحكومة على أكبر عدد ممكن من املواطنني 

والقطاعات االقتصادية في الكويت.
ونــوه إلى أن إجمالــي قيمة املناقصات 
العامة في السنة الواحدة يبلغ مليارا و٣٦٠ 
مليون دينار، مؤكدا أن هذه املبالغ يجب أن 
يلمس أثرها في الدورة االقتصادية احمللية.
وأكد ان االقتراح يحدد مدة سنة واحدة 
لتوفيــق األوضــاع ودخــول القانون حير 
التنفيذ، مشــيرا إلى أن االقتراح يؤدي إلى 
إنعاش احلراك االقتصادي وتفعيل ســوق 
األوراق املاليــة ودعــم الشــركات الوطنية 
املســجلة فــي البورصة وتشــجيع صغار 
املســتثمرين مــن املواطنــني واملواطنــات 

املتداولني في البورصة.

مرزوق الغامن: بناًء على صدور أمر أميري بقبول استقالة احلكومة 
وكل السوابق املاضية لن تكون هناك جلسة اليوم

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن إنه بناء 
على صدور أمر أميري بقبول استقالة احلكومة 
وكل الســوابق املاضية لن تكون هناك جلســة 
غدا، مبينا انه سيحضر وسيقوم برفع اجللسة.

وأعلن الغامن في تصريح صحافي مبجلس األمة 
أمس عن تسلمه رسالة من سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد تفيد بصدور األمر 
األميري بقبول اســتقالة رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل 
من شؤون منصبه حلني تشكيل الوزارة اجلديدة.
وذكر الغامن أنه تســلم أيضا كتابا من وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة مبارك احلريص تعتذر 

فيه احلكومة عن عدم حضور جلسة مجلس األمة 
املقرر عقدها يومي الثالثاء واألربعاء املوافق ١٩ 

و٢٠ يناير ٢٠٢١.
وأكد الغامن أنه بناء على اســتقالة احلكومة 
والسوابق املاضية لن تكون هناك جلسة، مضيفا، 
«سأحضر وأرفع جلسة الغد لعدم حضور احلكومة 

إلى حني تشكيل احلكومة اجلديدة».
من جهة أخرى، أشار الغامن إلى أن هناك ٢٠ 
نائبا لم يقدموا بياناتهم حتى اآلن إلى هيئة مكافحة 
الفساد (نزاهة)، مضيفا: «آخر يوم محدد هو ٤ 
فبراير، لذلك أرجو من اإلخوة النواب األفاضل 

مرزوق الغامناإلسراع في تقدمي بياناتهم».
ملشاهدة الڤيديو

مبارك احلجرف: ٥ استحقاقات تشريعية ألولويات املرحلة املقبلة
مبــارك  النائــب  حــدد 
احلجــرف ٥ اســتحقاقات 
تشــريعية اعتبرها أولوية 
ضرورية في الفترة املقبلة، 
يأتي في مقدمتها إقرار قانون 
الشــامل  العفو السياســي 
عن قضية دخــول املجلس 
وكذلك القضايا ذات الشأن 

السياسي.
وأوضــح احلجــرف في 
تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة ان «ثاني هذه 
االستحقاقات يتعلق بقانون 
اجلرائــم االلكترونية الذي 
كمــم االفواه وهجــر خيرة 
شباب الكويت، واالستحقاق 
الثالث بسط سلطة القضاء 
على مســائل اجلنسية، أما 
االستحقاق الرابع فهو إعادة 
النظــر في قانــون الصوت 
الواحــد ثــم حمايــة جيب 
املواطن في املرحلة القادمة 
مــن ســوء وعجــز االدارة 

احلكومية».
إن  احلجــرف  وقــال 
«اجلميــع يعلــم الوضــع 
السياســي بالكويــت وان 
هنــاك اســتقالة للحكومــة 
الكويتي ينتظر  والشــعب 
ماذا ستســفر عنه األحداث 
القادمة»، مضيفــا أنه «في 

الثلة او املجموعة التي يأمل 
بهــا الشــعب الكويتي على 
حتقيق مصاحله وطموحاته 

في املرحلة املقبلة».
وشدد على انه «لن يسمح 
باختــراق صفــوف نــواب 
اإلصــالح، مطالبا الشــعب 
بعدم الســماح بخلق الهوة 
بينه وبــني ممثليــه الذين 

يسعون لإلصالح».
وبني أن «هناك نوعني من 
الرقابة، الرقابــة البرملانية 
التي ميارســها نــواب األمة 
والرقابــة الشــعبية التــي 
ميارسها الشــعب الكويتي 
صناديــق  طريــق  عــن 
االقتــراع»، مشــيرا إلى أن 
«الرقابة الشعبية هي التي 
تعدل االعوجاج في كل خلل 
يحدث فــي هــذه املنظومة 
السياســية». وأشار إلى أن 
«الشعب الكويتي هو احلامي 
لكل عبث يحدث وهو سور 
الكويت احلامــي، لذا يجب 
ان يكون على قدر كبير من 
الوعي واالدراك السياسي في 
دعم نوابه الذين يطمحون 
لتحقيــق اصالح سياســي 

جذري في قادم األيام».
أن  احلجــرف  وذكــر 
«الرســالة االخرى موجهة 

مــن اولــى االولويــات في 
املرحلة املقبلة». وأفاد بأن 
هناك استحقاقا ثالثا سبق 
ان دافــع عنــه فــي الفصل 
التشريعي املاضي وهو بسط 
سلطة القضاء على مسائل 
اجلنســية، مؤكــدا أنه «من 
غير املعقول وال من املقبول 
خاصة ونحن في القرن الـ ٢١ 
أن احلكومة تسحب جنسية 

ممن ال يعجبها».
املواطنة  وتســاءل «هل 
خاضعة لعبــث احلكومة؟ 
نحن ال نثق مبثل هذه األمور 
واحلوادث والشــواهد على 
ذلك كثيرة، لذلك فإن تعديل 
اإلداريــة  قانــون احملكمــة 
الصــادر عــام ١٩٨١ هذا من 
أولى األولويات في املرحلة 

املقبلة».
وأوضــح ان األمــر املهم 
هو «اعادة النظر في قانون 
الصوت الواحد الذي قســم 
املجتمــع  وفــكك  املقســم 
الكويتي، لذا يجب ان يعاد 
النظــر فــي ايجاد تشــريع 
وقانون عادل يعكس التمثيل 
احلقيقي للشــعب الكويتي 

وإرادة املواطنني احلرة».
وأضــاف أن مــن األمور 
املهمــة أيضــا هــو «حماية 

يكن حاسما جتاه الفاسدين 
وأمام االعالم الفاسد».

وأضاف أن «سموه عندما 
كان وزيرا لإلعالم ترك احلبل 
على الغــارب حيث ضربت 
الوطنية وانتشــر  الوحدة 
الكراهيــة لفئــات  حديــث 
كثيرة من املجتمع الكويتي 
ولم يحرك ســاكنا». ورأى 
أن «رئيس الــوزراء عندما 
كان وزيــرا للخارجية كان 
غيــر فعــال جتــاه قضيــة 
التحويالت  التحقيــق فــي 
املليونية، وفي فترة توليه 
رئاســة الــوزراء كان كذلك 
امام الفســاد بشــكل عام». 
وأضاف أن «رئيس الوزراء 
كان خالل الفترة املاضية أمام 
٤ اختبارات تتعلق باستخدام 
الدولــة فــي  امــن  جهــاز 
التجسس والتنصت وانتهاك 
خصوصية الناس ولم يحرك 
ساكنا بل لألسف متت معاقبة 
من كشــف هــذا الفســاد». 
وأضاف أن «حكومة اخلالد 
كانت ضعيفة في التحقيق 
أمام العبث فــي الصندوق 
املاليزي واســتخدام اجهزة 
الدولة في ذلــك وكذلك في 
ملف نهب صندوق اجليش 
وعدم محاسبة اللصوص».

للشرفاء من أعضاء مجلس 
االمة» وأقول للشرفاء فقط 
الذيــن ال يخضعــون للمال 
السياسي والذين ال تبتزهم 
احلكومة بأساليبها، مشددا 
على انه «لن تكون لنا قيمة 
او قدر اذا لم نوحد الصفوف 
واجلهود بيننا حتى نحقق 
االصالح اجلذري واحلقيقي 
الذي ينتظره منا الشــعب 

الكويتي».
وفيما يتعلق باإلصالحات 
التشريعية، قال احلجرف ان 
«اول االصالحــات هو إقرار 
السياســي  العفــو  قانــون 
الشــامل عــن قضية دخول 
املجلس وكذلك القضايا ذات 
الشأن السياسي، وهذا األمر 
ليس انتصارا ألشخاص امنا 
حماية لكل من يريد اإلصالح 

في هذا البلد».
إلــى أن «هــذه  ولفــت 
الرسالة دقيقة، الن من يدافع 
عن االصالح والدستور يجب 
ان تكون له حماية من عبث 

العابثني ومن املفسدين».
وذكر ان هناك استحقاقا 
آخر وهــو «قانون اجلرائم 
الــذي كمــم  االلكترونيــة 
االفواه وهجر خيرة شباب 
الكويــت ويجــب ان يكون 

جيب املواطن فــي املرحلة 
القادمــة مــن ســوء وعجز 

االدارة احلكومية».
وبني ان «ايرادات النفط 
فقــط وفي ظل مــا تصدره 
الكويت وفي ظل األســعار 
اليــوم تبلغ ما يقــارب ٥٠ 
مليارا، وعدد الشعب مليون 
ونصــف، ومــن املفتــرض 
ان نعيــش فــي جنــة، لكن 
احلكومة تريد مترير قانون 

الدين العام».
وطالب احلكومة «بتعديل 
ادارتها للموارد املالية بدال من 
املطالبة بإقرار دين عام بقيمة 
٢٠ مليــارا، وان تكون مثاال 
يحتذى في جميع املجاالت 
حتى يثق فيها ممثلو األمة».

واعتبر أن «سوء وعجز 
االدارة احلكوميــة في إدارة 
هذه االموال ال يجعلنا نثق 
أو نؤمن مبثل هذه اإلدارة، 
مشــيرا إلى أنه في سنوات 
الوفرة املاضية التي وفرت 
اكثــر مــن ٦٠ مليــار دينار 

ذهبت هباء منثورا».
وقال احلجرف إن «سمو 
رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، نظيف اليد بشهادة 
كل مــن يعرفــه وعمل معه 
وسمع عنه، لكنه لألسف لم 

ولفــت احلجرف إلى أنه 
وجه في هذا الصدد ســؤاال 
الرد وســيكون  وبانتظــار 
محور اســتجواب الشــيخ 
صباح اخلالد او استجواب 
اي رئيس وزراء قادم إذا لم 
تأته اإلجابة عن هذا األمر.

وأشــار إلــى «مــا مت في 
مجلس األمة احلالي ووقوف 
احلكومــة في وجــه اإلرادة 
الشــعبية التــي ميثلها ٤٢ 
نائبا بشأن انتخابات رئاسة 
املجلــس ومع ذلــك يصدر 
مجلــس الــوزراء تصريحا 

يعبر فيه عن االرتياح».
«إن  احلجــرف  وقــال 
اجللســة االفتتاحيــة هــي 
طالق بائن بيننا وبينكم ان 
لم تعدل هذه االمور وتوضع 

في نصابها».
وأضاف أن املســؤولية 
املكلف بها رئيــس الوزراء 
أمانــة في الدنيــا واآلخرة، 
مؤكــدا على موقفــه الثابت 
مــن عدم التعاون معه وكل 
رئيس وزراء قادم ال ينحاز 
إلرادة األمة ومصالح الكويت 
وأهلها، وانه «ال حصانة ألي 
رئيس وزراء حالي أو قادم 

وال ألعضاء حكومته».

مبارك احلجرف

ظل هذه الظروف ســيوجه 
رسائل يعتقد انها مستحقة».
بــأن  وأفــاد احلجــرف 
الرســالة االولــى موجهــة 
للشــعب الكويتي الذي هو 
مصدر السلطات، مؤكدا أنه 
«لن يحدث التغيير إال بكم 

وبإصراركم».
وأشــار إلــى أن «هنــاك 
من يراهن على ان الشــارع 
مزاجه سيتغير، ويتوقعون 
أن االنتخابات كما تفرز نوابا 
هدفهم اإلصالح، فغدا تفرز 
من هم على مزاج احلكومة، 
لذلــك هناك من يراهن على 
مثل هذا االمر وخلق اخلالفات 
واالختالفات بني النواب حتى 
ينجحــوا في اختــراق هذه 

٥ نواب: املناقصات احلكومية التي تزيد 
على ٥ ماليني دينار للشركات املدرجة

أعلن ٥ نواب عن تقدميهم 
اقتراحا بقانون بإضافة فقرة 
ثانية إلى املادة ١٧ من القانون 
رقــم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ بشــأن 
املناقصــات العامــة. ويقضي 
االقتراح، الذي تقدم به كل من 
النواب محمد املطير وأســامة 
الشاهني ود.عبدالعزيزالصقعبي 
املطــر ود.صالــح  ود.حمــد 
املطيري، بحصر التنافس في 
املناقصــات اخلاصــة بالدولة 
والتــي جتاوز خمســة ماليني 
دينار على الشــركات املدرجة 
في البورصة. ونص االقتراح 

على ما يلي:
 مــادة أولــى: تضاف فقرة 
ثانية إلى املادة ١٧ من القانون 
رقــم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ املشــار 
إليه نصهــا كالتالي: «يقتصر 
التنافس في املناقصات اخلاصة 
بالدولة ذات القيمة التي جتاوز 
خمسة ماليني دينار كويتي على 
الشــركات املدرجة في ســوق 

الكويت لألوراق املالية».
مــادة ثانية: علــى رئيس 

من طرق وجســور ومطارات 
ومصانع وبنيات حتتية ومرافق 
عامــة ومؤسســات تعليميــة 
وخدمية، وحرصا على إنعاش 
احلراك االقتصــادي، وتفعيل 
دور سوق األوراق املالية، ودعم 
الوطنيــة املدرجة  الشــركات 
واملسجلة في البورصة. وكذلك 
تشجيع صغار املستثمرين من 
املواطنني، عبر إتاحة مجاالت 
جديــدة وفرص نشــاط مالي 
وجتاري أوسع، يساعد بدوره 

املدرجــة فــي ســوق الكويت 
لألوراق املالية (البورصة).

وقد سبق ألعضاء مجلس 
األمة فــي الفصل التشــريعي 
اخلامــس عشــر وهــم: محمد 
بــراك املطير، د.عادل جاســم 
الدمخــي، د.وليــد الطبطبائي 
ـ  الحقــا)  عضويتــه  (فقــد 
البابطني، مرزوق  عبدالوهاب 
اخلليفة (فقد عضويته الحقا) 
تقدمي ذات االقتراح املاثل، لذا 

وجب التنويه بهم.

فــي تنشــيط حركــة األموال 
وتطويــر االقتصــاد وخلــق 
فرص عمل أكبر وتنويع مصادر 

الدخل.
لذا رؤي التقدم بهذا االقتراح 
بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى 
املــادة ١٧ من القانــون رقم ٤٩ 
لسنة ٢٠١٦ املشــار إليه وذلك 
بغــرض حصــر التنافــس في 
املناقصات اخلاصة بالدولة ذات 
القيمة التي جتاوز خمسة ماليني 
دينــار كويتي على الشــركات 

د.حمد املطر محمد املطير

أسامة الشاهني

د.عبدالعزيز الصقعبيد.صالح املطيري

مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 
فيما يخصهـ  تنفيذ أحكام هذا 
القانون، ويعمل به بعد ســنة 
من تاريخ نشــره في اجلريدة 

الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون على ما يلي: 
ملا كانت املناقصات العامة متثل 
واحدة من أهــم آليات وركائز 
النشــاط املالــي واالقتصادي 
في البالد، خاصة تلك املتعلقة 
باملشــاريع التنموية الكبرى، 

سعد اخلنفور يسأل «النفط» عن عدم تعيني 
خريجي تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

تقدم النائب سعد اخلنفور 
النفــط  إلــى وزيــر  بســؤال 
والكهرباء واملاء د.محمد الفارس 
علــى خلفيــة جتاهل شــركة 
البترول االتفاقية املوقعة بينها 
وبني الهيئــة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب لتعيني 
خريجي تخصص تكنولوجيا 
الصناعات الكيميائية، بعدما 
لوحظ في الســنوات األخيرة 
عدم اعتداد شركة البترول بهذه 
االتفاقيــة وإلغائها من جانب 
واحــد والتوقــف عــن تعيني 

املواطنني.
وقــال في مقدمة ســؤاله: 
الهيئــة  إنــه عقــب اعتمــاد 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريب تخصص تكنولوجيا 
الصناعــات الكيميائية بكلية 
الدراسات التكنولوجية قامت 

سعد اخلنفور

أسامة الشاهني: موقفي من التحقيق
 في أحداث «جلسة االفتتاح» واضح

العفو الشامل وتعديل «اجلرائم اإللكترونية» وبسط سلطة القضاء على قضايا «اجلنسية» وتعديل «الصوت الواحد» وحماية جيب املواطن

إلنعاش احلراك االقتصادي وتشجيع صغار املستثمرين

ما أسباب عدم صرف بدالت اخلطر 
والعدوى والتلوث في«الكهرباء»؟

وجه النائب أسامة الشاهني سؤاال إلى 
وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء د.محمد 
الفارس، قال في مقدمته: صدر عن مجلس 
اخلدمة املدنية قرار رقم (١٣ لســنة ٢٠١٢) 
في شأن منح بدل خطر وبدل عدوى وبدل 
تلوث وبدل ضوضاء للعاملني في اجلهات 
احلكومية والذيــن يتعرضون في عملهم 

لألخطار املذكورة.
وقد لوحظ أن هناك قطاعات في وزارة 
الكهرباء واملــاء ال يتقاضون هذه البدالت 

على الرغم من تعرضهم لهذه األخطار.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١- أسباب عدم شمول بعض القطاعات في 
وزارة الكهرباء واملاء لهذه البدالت على الرغم 
من أن العاملني بها يتعرضون لنفس اخلطر.
٢- أسباب عدم صرف بدل املناوبة بشكل 

ثابت.
٣- توقــف صرف املكافأة املالية للعاملني 
فــي القطاع الهندســي، ومن يعمل في هذا 

املجال من املعينني اجلدد.

ملحقا ملذكرة التفاهم املوقعة 
فــي مــارس ٢٠٠٤ واملتعلقة 
تكنولوجيــا  بتخصــص 
تشــغيل املصافي بني الهيئة 
والشركة. ووفقا للتصريحات 
املتبادلة بني مسؤولي الهيئة 
وشــركة البترول بعد توقيع 
االتفاقية، فقد اكد املسؤولون 
وقتهــا أن املذكــرة تعتبــر 
مثــاال حيا لضــرورة توجيه 
التعليــم لتلبيــة  مخرجــات 
حاجــات ومتطلبــات ســوق 
العمل، ومؤشرا ملا تتطلع إليه 
مؤسسات التعليم العالي في 
الكويــت واألجهزة التنفيذية 
للدولة إلحــداث تغير بالفكر 

والسلوك.
وقد لوحظ في الســنوات 
األخيــرة عدم اعتداد شــركة 
البترول بهذه االتفاقية وقامت 

شــركة البترول الوطنية عام 
٢٠١٠ بتوقيع مذكرة تفاهم مع 
الهيئة تهدف إلى االســتفادة 
مــن الطلبة خريجي القســم 
للعمــل بالشــركة فــي قطاع 
تشــغيل املصافــي، وقد قيل 
فــي وقتها إن املذكــرة تعتبر 

بالتنصل منها وإهمالها وعدم 
االلتزام بتعيــني تكنولوجيا 
الصناعات الكيميائية واالعتماد 
علــى العمالــة الوافــدة فــي 

التعيني.
وطالــب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١ ـ يرجــى تزويــدي بنســخ 
عــن كافــة املذكــرات املوقعة 
العامــة للتعليم  الهيئــة  بني 
التطبيقــي وجامعــة الكويت 
خالل العشرين سنة األخيرة، 
مع ذكر عــدد من مت تعيينهم 
من خالل هذه االتفاقيات، وهل 
قامت الشركة بإلغاء أي من هذه 

االتفاقيات من جانب واحد؟
٢ـ  شركة البترول لديها التزام 
مادي واخالقي جتاه خريجي 
تخصص تكنولوجيا الصناعات 
الكيميائية، ملاذا توقفت الشركة 

عن تعيني املواطنني خريجي 
هذا التخصص آخر سنتني في 
ظل وجود اتفاقية تلزمها بذلك؟
٣ ـ يرجى تزويدي بآخر إعالن 
توظيــف للمواطنني تخصص 
تكنولوجيا الصناعات الكيميائية 
أعلنت عنه الشركة واألعداد التي 
مت اختيارها واألسباب التي أدت 
إلى عدم نشر إعالن آخر لطلب 

توظيف منذ وقتها حتى اآلن.
٤ـ  يرجى تزويدي باألعداد التي 
مت تعيينها في الفترة األخيرة 
مــن غير املواطنني لتخصص 
الصناعــات  تكنولوجيــا 
الكيميائيــة واألســباب التي 
أدت إلى تعيينهم على الرغم 
من وجود مواطنني في انتظار 
التعيــني، مع كشــف يوضح 
اجلنسيات والرواتب واملزايا 

املالية األخرى للمعينني.

شاركت في تقدمي اقتراح بقانون حول املناقصات

أؤكد التزامي بخطي الدائم وانحيازي التام للشعب والدستور 
واملعارضة اإلصالحية البناءة أينما وجدت وحيثما كانت
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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:

مدينة مغربية من ٥ أحرف

عموديًا:

Sudoku طرائف ونوادر

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

األحجار الكرمية

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

ملعان األحجار الكرمية

اللمعة هي املظهر الكلي لألحجار الكرمية وحتدث 
نتيجة الضوء املنعكس واملرتبط بدرجة صقل سطح 

احلجر وأشهر أنواع اللمعان ما يلي:
١ ـ الالمع مثل املرايا.

الباهت مثل املرشون (سيليكات  أو  ٢ ـ األرضي 
املغنيسيوم).

٣ ـ البريق األملاسي مثل األملاس.
٤ ـ الزجاجي مثل الياقوت األحمر.

٥ ـ املعدني مثل الفضة.
٦ ـ احلريري مثل اجلبس.
٧ ـ الشمعي مثل الفيروز.
٨ ـ الدهني مثل اجلاديت.

٩ ـ الراتينجي مثل الكهرمان.
واللمعان أو الرونق يتحدد من خالل الطريقة التي 
ينعكس بها الضوء على أسطحه والذي يتوقف على 
درجة صقل احلجر، فكلما ازدادت صالبة احلجر زاد 
ملعانه. ويستخدم علماء األحجار العديد من املسميات 
لوصف ملعان احلجر، فاإلنارة هي الدرجة التي يعكس 
بها احلجر الضوء كاملرآة ولكن عندما يكون الضوء 
املشع أقل فيسمى بالترابي أو الضوء الباهت. واالحجار 
لها ملعان شبيه بلمعان األملاس تعرف باسم  التي 
(أدمنتي) وهي مرغوبة للغاية. وميكن القول إن معظم 
االحجار الشفافة واملقطعة أسطحها لها مثالية الزجاج 
(ملعان زجاجي) أما املعادن الثمينة فلها ملعان (معدني). 
وبعض أصناف االحجار تختلف في ملعانها، فالعقيق 
على سبيل املثال يصنف من العقيق الراتنجي وبريق 
أملاس الدمياتويدي الالزوليت اخلشن باهت وترابي 

ولكن يصبح زجاجيا بعد التلميع.
اخلالصة: ملعان األحجار الكرمية ميكن تصنيفه كما يلي:

١ ـ شمعي.
٢ ـ راتنجي.

٣ ـ ماسي.
٤ ـ شحمي.
٥ ـ حريري.
٦ ـ زجاجي.
٧ ـ معدني.
٨ ـ دهني.

٩ ـ أرضي.

تطوان

ياسمني عبدالعزيز

زوجة ال ترحم

كان صاحب محل للحلويات على وشك إقفال 
حانوته في مساء شتائي عاصف حني دخل عليه 
زبون طالبا قطعتي حلوى، ولم يصدق صاحب احملل 
أن أحدا يخرج من بيته في ذلك الطقس الرديء 
من أجل قطعتي حلوى، فسأل الزبون: «هل أنت 

متزوج يا سيدي؟».
بالتأكيد يا أخي! أتظن أن أمي ترسلني خارجا 

في هذه العاصفة؟!
دعوا املصباح عاطًال وال تزعجوا الناس

قيل ألحدهم: كم شخصا من الشعراء نحتاج 
عندما يتعطل مصباح كهربائي في شارع عام فقال: 

إلى ثالثة شعراء.
األول: ليعلن الظالم.

والثاني: ليبحث عن شمعة بديلة.
والثالث: ليتحدث عن أمجاد املصباح املعطل، 

فقيل له: وكم من خبراء يلزمنا لذلك؟
فقال: نحتاج ـ كالعادة ـ إلى خبيرين: األول 
ليعلمنا كيفية إبدال املصباح، والثاني ليقول له إن 

طريقة إبداله خاطئة.
فقيل له: وكم نحتاج حينئذ من موظفي الدولة 

في مثل تلك احلالة:
فقال: دعونا نرى، واحد ليكتشف املصباح 
الشراء، و١٢  ليوافق على طلب  احملروق، وواحد 
ليحفظوا نسخ الطلب في امللفات، وواحد ليحيل 
الطلب على دائرة املشتريات، وواحد لينظم طلب 
الشراء من املتجر، وواحد ليسلم الطلب إلى املتجر، 
وواحد ليتسلم املصباح اجلديد، وواحد ليبدل به 

القدمي.
وأضاف: أعتقد أن من األفضل في حالة تعطل 
أي مصباح أن ننام فورا حتى ال نزعج هذا العدد 

الكبير من الناس.

ومسساطتالت

ايرهـلنقلمع

لدالخهـاباو

ماببلالدكا

دناوجيياتص

نةلعاةديلف

اركشنااااا

لمولسملتعل

ماياعلكقام

لعترياللدر

عليمدذاماض

باةعةيميتن

١ـ  غابة من األشجارـ  في البطن، ٢ـ  ولدـ  من أنواع 
الطيور، ٣ ـ متشابهة ـ في الصحراء (معكوسة)، 
٤ ـ مع القهوة ـ يشمل ـ قاتل، ٥ ـ امسيات، ٦ ـ 
مشتركان باالمر، ٧ـ  أحد الكواكبـ  ود (معكوسة)، 
٨ ـ اعتقاد ـ نسمر، ٩ ـ رتبة عسكرية ـ عكس 

اجلهل، ١٠ ـ غيرا ـ عكس ايسر.

الكويتية
الشعوب
عواصف

تقاليد
املدن

سراب
املرض

عمر
البدايات

عادات

اخللجان
مالذي
سعيدة
ميدان
قلمي

التكامل
نهاية

العامرة
امللعب
سهل

الكالم

١ ـ يسكن بجوارهم ـ أحسنا (معكوسة)، ٢ ـ مشعل ـ 
علم مذكر، ٣ ـ صوت اجلرس (معكوسة) ـ عتال، ٤ ـ 
ماركة سيارات، ٥ـ  حدائق، ٦ـ  ثلثا رملـ  لوم، ٧ـ  ثلثا 
سور ـ من احلشرات (معكوسة)، ٨ ـ في الصحراء ـ 
اضاء ـ عمل وجهد، ٩ ـ علم مؤنث (معكوسة) ـ ضجر 
منهما (معكوسة)، ١٠ ـ من الفواكه ـ نعبر (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ ـ جنة ـ السرة، ٢ ـ ابن ـ رومي، ٣ ـ ر ر ر ر ر ـ 
رمل (معكوسة)، ٤ـ  هالـ  يعمـ  سم، ٥ـ  مساءات، 
٦ ـ ضالعان، ٧ ـ زحل ـ حب (معكوسة)، ٨ ـ اميان 

ـ نسهر، ٩ ـ رائد ـ العلم، ١٠ ـ بدال ـ امين.

١ ـ جارهم ـ برا (معكوسة)، ٢ ـ نبراس ـ زياد، ٣ ـ الرنة 
(معكوسة)ـ  حمال، ٤ـ  الدا، ٥ـ  رياض، ٦ـ  (ل ر)ـ  عتاب، ٧ 
ـ (سو)ـ  النحل (معكوسة)، ٨ـ  رملـ  شعـ  سعي، ٩ـ  سمية 
(معكوسة) ـ ملهما (معكوسة)، ١٠ ـ رمان ـ منر (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

من كتاب: طرائف احلكم ـ هادي املدرسي

من كتاب: موسوعة األحجار الكرمية ـ يوسف أبواحلجاج
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رمي أرحمة: هّيأت نفسي لدخول مدرسة حياة الفهد

ياسر العيلة

النجمــة البحرينيــة رمي أرحمة 
انتهــت قبل أيــام قليلة من تصوير 
دورها في املسلسل اجلديد «الروح 
والريــة» للمخــرج منيــر الزعبــي 
والكاتبة أنفال الدويسان، وتستعد 
حاليــا لتصوير مسلســلها اجلديد 
«مارغريــت» أمام ســيدة الشاشــة 

اخلليجية حياة الفهد. 
عن هــذه األخبار وأمــور أخرى 
كثيــرة، حتدثــت رمي لـــ «األنبــاء» 
قائلــة: دوري في «الــروح والرية» 
الــذي انتهيت مــن تصويره مؤخرا 
مهم جدا في مشواري الفني، دور حلو 
ومختلف وفيه عمق وأبعاد إنسانية 
كبيــرة، بجانــب أن مســاحة الدور 
جدا جميلة، وأجســد فيه شخصية 
«هنادي» أم متزوجة مرتبطة بعالقة 
قوية جدا بأخواتها البنات، قلوبهن 
على بعض، وشــايلني والدهن بعد 
وفاة أمهن، وتدور أحداث العمل حول 
هؤالء الشــقيقات وقصص حياتهن 
خارج البيت، وســيعرض املسلسل 

خالل شهر رمضان املقبل.
وعن مسلسلها اجلديد «مارغريت» 
الــذي ســتبدأ تصويــره قريبا في 
البحرين قالت: هي التجربة األولى 

لــي مع النجمة الكبيرة حياة الفهد، 
وكان حلمــا لي أن «أشــتغل» معها. 
وحول ماذا يعني لها العمل مع سيدة 
الشاشة اخلليجية، ردت: بكل صراحة 
أنا مهيأة ومحضرة نفسي ألن دخولي 
في أسرة مسلســل «مارغريت» هو 
مبنزلة دخولي مدرسة فنية كبيرة 
أتعلم منها وأســتفيد من خبراتها، 
واهللا يشــهد على أنني منذ صغري 
كنت أمتنى أشــوف أم سوزان «مو 
أقف أمامها وأمثل»، وباختصار حياة 
الفهد هــرم فني، وأمتنــى أن أتعلم 

منها فــي جتربــة «مارغريت» ولو 
شيء بســيط من هذه القامة الفنية 
الكبيرة، ومشــاركتي في هذا العمل 
بحد ذاتها حتملني مسؤولية كبيرة 
أن أقــدم أفضل ما عندي، وإن شــاء 
اهللا أنا واملخرج وكاتبا العمل نصل 
في النهاية إلــى نتيجة حلوة تليق 
بوجودي في عمل يحمل اسم حياة 

الفهد.
وبسؤالها عن آخر أعمالها الفنية 
التي عرضت مؤخرا وهو مسلســل 
«ورود ملونــة»، أجابــت: األصــداء 
حول العمل كانت جيدة جدا وفكرته 

أيضا كانت جديدة، وقدمت دورا نال 
استحســان املشاهدين، حيث قدمت 
شخصية زوجة تعاني نفسيا بسبب 
حادث تسببت فيه لزوجها الذي دخل 
على إثره املستشفى في حالة خطرة 

ويعتبر ميتًا إكلينيكيا.
وعن سر التحول في شخصيتها 
على املستوى اإلنساني وأنها أصبحت 
حاليــا أكثر هدوءا عــن قبل، حيث 
لم تعد تــرد مثل األول عن أي كالم 
تتعرض له أو أي شائعة يتم تداولها 
عنها من خالل «السوشــيال ميديا» 
قالــت رمي: «واهللا العظيــم مــا راح 
نخلــص لو أنا رديــت على كل أحد 
يقول عني شيء»، الهدف األساسي 
من الذيــن يفتعلون املشــاكل معي 
هو استفزازي وقيامي بالرد عليهم 
بحدة حتى يصبحوا «ترند»، فلماذا 
أعطيهم مرادهم؟ أنا ال أرد إال إذا كان 
هناك شيء مهم يستحق الرد، مكملة: 
بعــض الناس حاليــا عندما حتدث 
معك مشــكلة ال جتدهم يتجاوبون 
معك وينقلون األخبار بسرعة البرق، 
أما إذا كان فيه شيء جيد بعيدا عن 
القيل والقال وبعيدا عن املشــاكل ال 
جتد منهم نفس االهتمام، قلة منهم 
فقط من يذكرون أو يتداولون أخبارك 

اجليدة بكل أسف.

أكدت لـ «األنباء» أنها تعاني نفسياً بعد أن تسببت في وفاة زوجها

سعد الفرج لـ«األنباء»: سافرت للراحة..
وإنتاج الدراما الكويتية ضخم رغم «كورونا»

«البريئة»
كارمن بصيبص

عبداحلميد اخلطيب

كشــف الفنان الكبير ســعد الفرج عن 
تواجده هذه الفترة خارج الكويت، لكن ما 
سبب سفره؟ وهل كان بسبب مشاركته في 
عمل فني جديد؟ وملاذا سافر في هذه الفترة 
بالتحديد التي تشــهد عوائق في الطيران 
نتيجة انتشــار «كورونا»؟، أسئلة عديدة 
أجاب عنها الفرج، عند اتصالنا به واطمئناننا 
على صحته، قائال: احلمد هللا أنا بخير، نحن 
نقوم مبا يتوجب علينا من إجراءات وقائية 
وفق ما تطلبه منا وزارة الصحة، واحلافظ 
هــو رب العاملني، داعيا املولى عز وجل أن 
يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وأهلها 
واملقيمني على أرضها الطيبة من كل مكروه.
وتابع الفرج في دردشــة مع «األنباء»: 
ســفري فقط ألخذ قســط مــن الراحة، ثم 
العودة بإذن اهللا قريبا ملباشــرة نشــاطي 

الفني بتركيز أكبر، مشددا على أن الدراما 
الكويتيــة هذا العام تشــهد تواجــدا قويا 
وإنتاجــات ضخمــة رغم األزمــة الصحية 
التــي منــر بهــا، وأردف: اجلميــع ملتــزم 
بالتباعــد االجتماعي والترتيبات الوقائية 
في لوكيشنات التصوير، ونتمنى أن يستمر 
الناس في احلفاظ على أنفسهم ومجتمعهم 

من انتشار هذا الڤيروس.
وأضاف: احلمد هللا عجلة التصوير تدور 
بصورة ممتازة، وأتوقع منافســة شديدة 
فــي رمضان املقبل من خالل أعمال درامية 
محليــة متنوعــة، تضم قصصــا متميزة 
وجنوما رائعني، نافيا مشاركته في مسلسل 
«النامــوس» من تأليف الكاتب محمد أنور 
والذي ينتجه املخرج عبداهللا بوشهري منتج 
مسلسل «محمد علي رود» الذي شارك فيه 
الفرج رمضان املاضي وحظي بنجاح واسع، 

وقال: «ما حد كلمني عن هذا املسلسل».

بيروت - بولني فاضل

بعد النجاح الذي حققته في مسلسل «عروس 
بيروت» تستعد املمثلة اللبنانية كارمن بصيبص 
لتصوير عمل آخر بعنوان «البريئة» من تأليف 
الكاتبة مرمي نعوم، وذلك بعد توقيعها مع شركة 
«إيغل فيلمز» لإلنتاج الفني حتى يتسنى عرضه 

في شهر رمضان املقبل.
يذكر أن كارمن بصيبص شاركت قبل سنتني 
في مسلسل «ليالي أوجيني» ونال قسطا وافرا 
من املشاهدة، ومنه انطلقت كارمن إلى عالم 

الدراما العربية.

سبيعي.. «على صفيح ساخن»

دمشق - هدى العبود

بدأت كاميرا املخرج السوري سيف الدين 
سبيعي تصوير مسلسل «على صفيح ساخن» 
مع مجموعة من النجوم السوريني من أبرزهم 
باسم ياخور وسلوم حداد وميالد يوسف وأمل 
بوشوشة وجفرا يونس وعبداملنعم عمايري 
وسمر ســامي، ويزن خليل وسليم صبري 
ويامن حجلي وعبدالرحمن قويدر وســارة 

الطويل وسيف الدين سبيعي وعبدالفتاح 
املزين ووائل زيدان ومعن عبداحلق ومحمد 

قنوع وغيرهم من النجوم.
العمل من إنتاج شركة غولدن الين و«آي 
سي ميديا» ومن تأليف الكاتبني يامن حجلي 
وعلي وجيه، وأحداث العمل تتضمن جرعة 
كبيرة من التشــويق بحكايــات اجتماعية 
مختلفــة عن باقــي األعمال الســورية التي 

عرضت على الشاشة.

حياة الفهد بشخصية مارغريت

رمي ارحمة مع جنوم «ابشر بالسعد» مرمي الصالح ونايف الراشد وطيف

الشرقاوي: األغنية الكويتية كانت البسة «غترة وعقال»!
عبداحلميد اخلطيب

كشــف الشــاعر الغنائــي أحمــد 
الشــرقاوي عــن شــغفه بالقــراءة، 
خصوصا كتب التحليل النفسي، والتي 
جذبته في الفترة األخيرة، وقال: أنا 
قارئ نهم، وقرأت أكثر من ألف كتاب، 
وأعتبرها ال شيء، فقد بدأت القراءة 
منذ عمر الرابعة عشرة، وفي الغالب 
كنت أقرأ في الشــعر واألدب، ولكن 
أحببت كتب التحليل النفسي ألنني 

وجدت فيها زوايا جديدة.
وتابع الشرقاوي: ال يوجد ديوان 
شــعر واحد لم أقــرأه منــذ العصر 
اجلاهلي وحتــى اآلن، باإلضافة الى 
جميع قصص جنيب محفوظ وإحسان 
عبدالقــدوس وتوفيق احلكيم وطه 
حسني ويوسف إدريس وغيرهم من 
األدباء، مشيرا الى أنه بدأ كتابة الشعر 
باللغة العربية الفصحى، وذلك قبل 
التحاقــه بالداخلية، وأردف: القراءة 
أفادتني جدا في كتابتي للشــعر من 
ناحيــة البالغــة واألوزان والبحور 
واحملسنات البديعية، وكثيرا ما كتبت 
نصوصا ألغنيــات باللهجة احمللية 
اســتخدمت فيها األوزان الشــعرية 
بالفصحى، مشــددا على أن للشــعر 
موسيقى أيضا ومن دونها لن يستطيع 

املطرب أن يقدم إحساسه للجمهور.
وأضاف: لقد تأثرت بالشــعر من 
العصر العباسي وأحببت الهجائيات، 
وبدأت بالشعر الهجائي، واستمررت 

على هذا املنوال وكان فيه قلة معرفة، 
حتى قام أحد األساتذة في الثانوية 
بتوجيهي لقراءة عدد من الكتب التي 
تتعلق بالشــعر وبالفعل اســتفدت 

منها جــدا، وفي اجلامعــة اتضحت 
الصورة أكثر بالنســبة لي والتقيت 
شعراء آخرين، وأصدرت أول ديوان 
لي بعنوان «عيناكي آخر محطاتي» 
وكان باللغة العربية في بدايات ١٩٨٦، 
وأكمل: من خالل هذا الديوان حتدث 
الي امللحن راشــد اخلضــر والفنان 
عبدالكرمي عبدالقادر وقاال لي «ملاذا 
ال تكتب أغنيات»، وكانت نقطة تغيير 
أخرى في مشــواري، حيث انطلقت 

بعدها في الشعر الغنائي. 
وحتدث الشــرقاوي عن األغنية 
الكويتيــة وتطــور مفرداتها، وقال 
في لقاء مع برنامج «مسك الكالم»: 
لألسف لم نستفد من التكنولوجيا 
التي دخلت علينا، فقد أخذنا بشكل 
عام سيئاتها وتركنا حسناتها، ففي 
املاضي كانت األغنية الكويتية البسة 
«غترة وعقال» ومتت احملافظة عليها 
حتــى عــام ١٩٩٥، ومــن ثــم فقدت 
اإليقاعات اخلاصة بها، وأصبح هناك 
تقليد إليقاعات الدول األخرى، وهذا 
أثر عليها بصــورة كبيرة، وهو ما 
أكده أيضا لـ «األنباء»، مشــيرا الى 
أنــه لم يتطرق الى أعماله اجلديدة 
ألن طبيعة البرنامج فرضت عليه 
ذلك، واعدا بالعديد من األعمال املميزة 

التي سترى النور قريبا.

ياسمني فتاة شعبية في «عش الدبابير»

القاهرة - خلود أبواملجد

كشــفت الفنانــة ياســمني رئيــس عن 
الشــخصية التي جتســدها في مسلســل 
«عــش الدبابير» املقرر عرضه في موســم 
دراما املقبل، حيث أنها تقدم فيه شخصية 
فتاة شعبية مشيرة إلى أن التحضير لهذه 
الشخصية لم يكن باألمر السهل ألن أحداث 
املسلسل تنتمي إلى نوعية الدراما االجتماعية 
الشعبية، ملمحة إلى أنها تظهر بدور جديد 

ومختلف عليها متاما.
وأكدت رئيس في تصريح صحافي أنها 

تنتقي أدوارها بشكل جيد، وتفضل تقدمي 
الشخصيات املختلفة عليها، حيث لديها ما 
يتيــح لها تقدمي أداء مختلف، الفتة إلى أن 
التعايش بالشكل الصحيح مع كل شخصية 
يزيد مــن مصداقيتها، وأن اجلمهور يحب 
الشــخصيات «غير املألوفة» بالنسبة له، 
وكشــفت عن أنها قامت بتصوير جزء من 
مشاهدها خالل الفترة املاضية ويتبقى جزء 
آخر ســتقوم بتصويره قريبا، متمنية أن 
يالقي املسلســل إعجاب اجلمهور، خاصة 
أن هذه النوعية من األعمال تناســب شهر 

رمضان.
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املباحث في النصب على ٢ «VIP»: حترياتنا غير مثمرة
مبارك التنيب

«لم تســفر حترياتنا عن جديد حول الواقعة 
فكل طرف يتمســك بادعائه ســواء في اجلزم او 
اإلنــكار وال توجد أوراق ومســتندات تؤكد على 
تســلم املدعى عليه من املدعيني وهما شخصان 
VIP مبلغ ١٣٠ ألف دينار» هذا هو ما كان فحوى 
التقرير الــذي انتهى إليه قطــاع األمن اجلنائي 

ممثــال في إحدى إدارات البحث والتحري، وذلك 
في القضيــة التي حملت عنوان نصب واحتيال 
وتعلقت مببلغ مالي كبير، وإزاء متســك طرفي 
القضية بأقوالهــم وعدم جزم املباحث اجلنائية 
بحدوث الواقعة أو عدم حدوثها، تقرر إحالة ملف 
الدعوى الى النيابة والتي ستجري التحقيق فيها، 
وقــال مصدر أمني لـ «األنبــاء» ان محاميا تقدم 
إلى أحد مخافر محافظة حولي بصفته وكيال عن 

شخصني VIP، وأبلغ عن تعرض موكليه للنصب 
واالحتيال مببلــغ ١٣٠ ألف دينار في أواخر عام 
٢٠١٨ داخل مركز لالستشارات االجتماعية، وأن 
موكليه حاوال اســتعادة املبلغ منذ هذا التاريخ 
دون جدوى. وأضاف املصدر: عقب تسجيل قضية 
مت اســتدعاء املدعى عليه، حيث نفى بإصرار ما 
ذهب إليه املدعيــان لتحال القضية الى املباحث 
للتحريات وجاء تقريرها كما هو في مقدمة اخلبر.

سلب مركبتي محطة الوقود والواحة في بؤرة االهتمام

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكماملجني عليهما زعما أنهما سلما املدعى عليه ١٣٠ ألف دينار مبركز استشارات

«اجلنايات» في حيثيات براءة متهمي دعوى تسريبات 
«أمن الدولة»: ال دليل على امتالكهم احلسابات الوهمية

إلزام «التربية» مبنح معلمة مكافأة تشجيعية 
وبدل تدريس بأثر رجعي من ٢٠١٥

برأت محكمة اجلنايات جميع املتهمني 
بدعوى تســريبات إدارة أمن الدولة، وهم 
ضابطان في اإلدارة و٥ مواطنني متوارين 

عن األنظار.
وذكرت احملكمة في حيثيات حكمها عدم 
توافــر دليل يقيني علــى ارتكاب املتهمني 
للواقعة محل االتهام، مشيرة إلى أن النيابة 
عولــت في اتهاماتها علــى حتريات رجال 
املباحث وأقــوال مجريهــا والتي ال تكفي 

للنهوض بالتهم.
وأضافت احملكمة أن املتهمني هاربني من 
البالد وال يصح القول أن التحريات وحدها 
كافية على االتهامات، كما أن األوراق خلت 
من دليل على أن املتهمني الهاربني هم أصحاب 
احلسابات الوهمية التي بثت التسريبات 

ومرتكبو االتهامات املسندة إليهم.
وأهابت احملكمة بإداريي وقياديي جهاز 
أمــن الدولة مراجعــة املنظومــة اإلدارية 
واألمنية في اجلهاز، مشيرة إلى أن جوانب 
عديدة في النظام اإلداري يعتريها القصور 
والعيب، كمــا أن املنظومة األمنية بها من 
الضعف مــا نالها حتى وصلت ملا وصلت 

إليه من نشــر تلك املعلومات دون إســناد 
صحيح ألشخاص مرتكبيه.

ويتهم في الدعوى الضابطان في اجلهاز 
مبخالفة قوانني اجلزاء وإســاءة استعمال 
أجهزة االتصاالت الهاتفية وأجهزة التنصت 
ومكافحة جرائم تقنية املعلومات، فيما يتهم 
البقية بإذاعة أخبار مغرضة عن األوضاع 

الداخلية للبالد.
وكانت وسائل التواصل االجتماعي قد 
تداولــت بامتعاض تســجيالت «مرئية - 
صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة 
فــي إحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر 
فيها أشخاص بينهم ضباط وهم يتحدثون 
تارة عن اختراق حسابات بعض السياسيني 
واملواطنني في «تويتر»، وتارة أخرى عن 
قضية كبيرة مت تداولها في نيابة األموال 

العامة.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا 
أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 
٢٠١٨، مضيفة أن الوزير أنس الصالح أمر 
بإيقاف مدير اجلهاز و٧ ضباط عن العمل 

حلني انتهاء القضية.

قضت احملكمة االدارية 
التربيــة  وزارة  بإلــزام 
وبأثــر رجعــي مــن ٢٠١٥ 
بصــرف مكافــأة ملعلمــة 
ومنها املكافأة التشجيعية 
وقدرها ٢٠٠ دينار شهريا 
ومكافأة املستوى الوظيفي 
٣٠٠ دينــار شــهريا وبدل 
تدريس ١٠٠ دينار شــهريا 
امتنعت الوزارة عن سدادها 
وتعذرت بانقضاء الســنة 

املالية.
وأفاد احملامي مشــاري 

الطويل بالقول: دفاعنا في احملكمة اشتمل 
على حافظة مستندات ومذكرات تفيد بأن 

املدعيــة تشــغل وظيفــة 
معلمة فــي وزارة التربية 
وصدر قــرار بتاريخ ٢٠١٧ 
بشأن اســتحقاقها للمزايا 
لرفع مستواها الوظيفي من 
معلمة (د) الى معلمة (ج).

وحيث تبني لها ان القرار 
صدر منذ ٢٠١٥ اال ان الوزارة 
لم تباشر وتفعل هذا القرار 
في ســجالتها اال في سنة 
٢٠١٧ مما حرمها من املزايا 
ملدة سنتني، وعليه قضت 
احملكمــة االداريــة بإلــزام 
وزارة التربيــة مببلــغ اجمالي ٦٠٠ دينار 

شهريا وبأثر رجعي وجعلها مستمرة.

أهابت بجهاز أمن الدولة مراجعة املنظومة اإلدارية واألمنية

احملامي مشاري الطويل

انتحار خادمة نيبالية شنقًا في «العيون»

أحمد خميس

أقدمــت وافــدة نيبالية مــن مواليد 
١٩٦٧ وتعمل خادمة على االنتحار شنقا 
داخل غرفة ملحقة مبنزل كفيلها مبنطقة 
العيون، فيما أكــد كفيل الوافدة لرجال 
األمن عدم مالحظته أي أعراض أو أسباب 
تدعو اخلادمة إلى إنهاء حياتها، مؤكـــدا 

انها لو طلبــت منـــه املغـــادرة لفعـــل 
ذلك. 

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت 
امس األول بالغا يفيد بانتحار وافدة داخل 
منزل مبنطقة العيون ق ٢، وعلى الفور 
انتقل رجال األمن وتبني ان الوافدة أنهت 
حياتها شنقا، وسجلت قضية انتحار في 

مخفر شرطة تيماء.

.. وفاة أفغاني في انقالب 
على «األرتال»

سعود عبدالعزيز

توفــي وافد أفغاني من مواليد ١٩٩٣ إثر حادث 
انقالب مركبته على طريق األرتال ومت نقل جثته 

الى الطب الشرعي.
وفتحت أجهزة وزارة الداخلية حتقيقا في احلادث 
الذي تبني انه ناجت عن انفجار أحد إطارات املركبة 

التي كان يستقلها الوافد.
وقال مصدر امني ان احلادث وقع نحو الساعة 
العاشرة والنصف من مساء يوم األحد املاضي وذلك 
على طريق األرتال باجتاه منطقة كبد، وســجلت 

قضية انقــالب ووفـــاة.
من جهة اخرى، شــهدت منطقة الرحاب حادثا 
مروريا عبارة عن اصطدام مركبة بعمود إنارة وهو 
من حادث الرحابما تسبب في إحداث تلفيات في املركبة والعمود.

اإليقاع بـ «سوابق» ارتكب سرقات باإلكراه واحليلة
محمد اجلالهمة

اســتطاع رجــال اإلدارة 
العامــة للمباحث اجلنائية 
بالتنســيق والتعــاون مع 
االدلة اجلنائية والتي قدمت 
معلومــات ثرية فــي ملف 
القضية، ضبط «ســوابق» 
وإغالق ملفــات العديد من 
قضايــا ســـرقة مـركـــبات 
ســواء باالكراه او باحليلة. 
وقال مصدر أمني ان هناك 
ترجيحــات بــأن املتهم هو 

مثلما حدث في قضية سرقة 
مركبة مســّن داخل محطة 
وقود أو قضايا ألشــخاص 
أو  إلــى بقــاالت  يدخلــون 
صيدليــات ويتركونها في 

وضعية تشغيل.
أمنــي  مصــدر  وقــال 
لـ«األنباء» إن املتهم سيقوم 
بإرشــاد رجال املباحث عن 
مواقــع مركبــات ســرقها 
وتخلــص منها فــي أماكن 

مختلفة.
وبحسب مصدر أمني، فإن 

تزايد قضايا سلب املركبات 
من سائقيها سواء باحليلة او 
باإلكراه حدا برجال املباحث 
إلــى تكثيــف حترياتهــم، 
التي أسفرت عن أن مرتكب 
القضايا تلك هو مواطن في 

العقد الثالث من عمره.
وعليه مت استصدار إذن 
نيابي وضبطه، حيث تبني 
أنــه مــن مدمنــي املخدرات 
وثبــت تورطه فــي العديد 
مــن قضايا الســرقات جاٍر 

حصرها.
من ســلب مركبة هندي في 
الواحــة، وهــو ما أشــارت 

اليه «األنباء» يوم اخلميس 
املاضي، أو عن طريق احليلة 

اخلبر الذي نشرته «األنباء» اخلميس املاضي

ضبط متعاٍط «بدون» خالل محاولة تهريب ٢٠ ألف حبة مخدرة
محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

احبط رجال االدارة العامة 
ألمن احلدود البرية وحتديدا 
البحــث والتحــري  رجــال 
ملباحــث احلدود الشــمالية 
ألــف  محاولــة تهريــب ٢٠ 
حبة مخدرة نوع كابتغون، 
وذلك بضبط شخص من غير 
محددي اجلنسية، وقد عثر 
بحوزتــه على ســالح ناري 
(مسدس) و٦ طلقات نارية، 
واعترف ان هناك مهربني من 
داخل العــراق قاموا بإخفاء 
تلــك احلبــوب وزودوه بـــ 

«لوكيشن».
امني  وبحســب مصــدر 
لـ«األنبــاء»، فــإن معلومات 

وردت الى مباحث امن احلدود 
عن عــزم تاجر حبوب على 
تســلم شــحنة من احلبوب 
اخفيت فــي احلدود البرية، 
وعليــه مت عمــل كمني حول 
النقطــة التــي اخفيــت بها 
احلبوب. واضــاف املصدر: 
لدى دخــول العناصــر الى 
املنطقة وادخال احلبوب الى 
سيارته، مت ضبط الشخص، 
وعثر بحوزته على السالح 
واملخــدرات. هذا ومن املقرر 
التحقيق مــع املتهم ملعرفة 
انشطته االجرامية وسوابق 
تهريــب مــواد مخــدرة الى 
داخل الكويت من خالل جتار 
مخدرات يعرفهم في العراق 

على االرحج.

املهربون العراقيون زودوه بـ «لوكيشن» وعثر بحوزته على مسدس
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أودي RS Q3 Sportback اجلديدة تصل إلى الكويت
أعلنــت أودي عن إطالق 
 RS Q3 Sportback ســيارة
اجلديــدة فــي الكويت، وفي 
قلــب ســيارة SUV كوبيــه 
فائقــة األداء، ينبض محرك 
TFSI املميز ســعة 2.5 ليتر 
واحلائز العديد من اجلوائز. 
متتاز سيارة كوبيه الرياضية 
املدمجة فائقــة األداء بأدائها 
الفائق وتصميمها الرياضي 
ومالءمتهــا لالســتخدامات 
اليومية، وتوفر عند تزويدها 
بنظام quattro للدفع الرباعي 
املستمر أعلى مستويات متعة 
القيادة. وتتوافر السيارة اآلن 
في وكالة أودي الكويت، أودي 
الكويت، املمثلة بشركة فؤاد 

الغامن وأوالده للسيارات.
وقال كارسنت بيندر، املدير 
التنفيذي لشركة أودي الشرق 
األوســط: يسعدنا أن نطرح 
 RSQ3 Sportback ســيارة 
اجلديدة في أسواقنا. تشهد 
ســيارة SUV كــروس أوفر 
كوبيه احلديثة إقباال كبيرا، 
ونحن واثقون من أنها ستنال 
رضى العمــالء بفضل أدائها 
الرائع  الفائــق وتصميمهــا 

وسعرها املدروس.
مظهر رياضي

 Audi RS تعكس ســيارة
Q3 Sportback اجلديدة معاني 
القــوة واألداء االســتثنائي 
وتتألق بالتصميم الذي يبرز 
طابعها الفريد بفضل العديد 
من التفاصيل املميزة، حيث 
يبرز الشــبك أحادي اإلطار 
ثالثي األبعاد بتصميم على 
شــكل قرص العسل باللون 
األســود الالمع األداء الفائق 
لسيارة كوبيه املدمجة. ومت 
تركيب الشــبك على ارتفاع 
 Q3 منخفض مقارنة بسيارة
Sportback، حيث مت تثبيته 
داخل املصد املصمم خصيصا 
لطراز RS واملــزود مبداخل 

هواء جانبية كبيرة.
تتألــق  اخللــف،  وفــي 
التــي  الســيارة  مؤخــرة 
األداء  مواصفــات  تعكــس 
الفائق، حيث تبــرز النافذة 
اخللفية املنخفضة ومشتت 
الهواء باللون األسود الالمع 
علــى حافة الســقف وحافة 
املشتت بتصميم RS عرض 
السيارة الكبير ومواصفاتها 
الديناميكيــة. وينتهي خط 
الســقف الذي ينحني بأناقة 

ســعة 2.5 ليتر فائق القوة 
واحلائز العديد من اجلوائز. 
ويوفر احملرك قوة تصل إلى 
400 حصان أي أكبر بنسبة 
التــي  %17 بفضــل ســعته 
تصــل إلى 2480 ســنتيمتر 
مكعب. كما يوفر عزما أقصى 
يصل إلــى 480 نيوتن متر 
عند ســرعة دوران تتراوح 
بــني 1950 و5850 دورة في 
 RS الدقيقة. وتتسارع سيارة
Q3 Sportback من السكون إلى 
100 كيلومتر في الساعة في 
4.5 ثوان. وتصل الســرعة 

للمحرك. ويتم نقل قوة احملرك 
خماسي األسطوانات عبر ناقل 
احلركة S ترونيك ســباعي 
 quattro الســرعات إلى نظام
للدفع الرباعي املستمر. ويأتي 
كل مــن ناقل احلركة ونظام 
quattro كتجهيزين أساسيني. 
ويوفر نظــام التحكم بعزم 
العجالت قيادة آمنة ومريحة.

رياضي باستمرار

التعليــق  يوفــر نظــام 
الرياضي الذي ميكن تعديله 
بشكل دائم متطلبات القيادة 

بســرعات مرتفعــة وعنــد 
تغييــر مســتوى احلمولة. 
وميكن تعديل نظام امتصاص 
الصدمــات RS وفقــا لنــوع 

الطريق وظروف القيادة.
 Audi drive وال يضبط نظام
الديناميكي  select للتحكــم 
التعليق فحســب، بل  نظام 
يضبط نظام quattro للدفع 
الرباعــي ونظــام التوجيــه 
ونظــام S ترونيك ووظائف 
احملرك وصوته كذلك. ووفقا 
للتجهيزات االختيارية التي 
مت جتهيز السيارة بها، ميكن 

القصوى إلى 250 كيلومترا 
في الســاعة وميكن زيادتها 
إلى 280 كيلومترا في الساعة 
كتجهيــز اختيــاري. وتوفر 
تقنية االشــتعال املتسلسل 
فــي األســطوانات -1-2-4

3-5 وعــــــــدد األسطوانات 
الفردي صوتا مميزا للمحرك. 
ويبرز نظام العادم املزدوج 
املميــز للمحــرك  الصــوت 
خماسي األســطوانات، فيما 
يعزز نظام العادم الرياضي 
الــذي يأتــي كتجهيــز   RS
اختيــاري الصــوت القــوي 

 RS الرياضية املميزة لسيارة
Q3 Sportback. ويحــد نظام 
التعليق الرياضي RS والذي 
يأتــي كتجهيز أساســي من 
ارتفاع الهيكل مبا يصل إلى 
10 ملليمترات (0.4 بوصة) 
مقارنة بسيارات Q3. وميكن 
جتهيز نظام التعليق الرياضي 
RS بنظام التحكم الديناميكي 
بالشاسيه عند الطلب، حيث 
تقيس املستشعرات اهتزازات 
هيكل الســيارة وتعمل على 
مقاومة حركات تدحرج الهيكل 
عند القيادة على املنعطفات 

االختيار بــني 5 أو 6 أمناط 
للقيــادة وتشــمل: القيــادة 
املريحة (comfort) والذاتية 
dy-) والديناميكيــة (auto)
ef-) وفائقــة األداء (namic
القيــادة  ومنــط   (ficiency
أو   (individual) الشــخصي
 RS1 منطي القيادة اجلديدين
وRS2 كبديل عن منط القيادة 
الشــخصي. وميكن للسائق 
تعديــل وتخزيــن إعــدادات 
منطــي القيادة RS من خالل 
 MMI شاشة الوسائط املتعددة

التي تعمل باللمس.
تصميم يركز على السائق

التصميـــــــم  يتواصــل 
الرياضــي للهيكل اخلارجي 
 RS Q3 Sportback لســيارة
في املقصــورة الكبيرة. ومت 
تصميــم ركن القيادة بحيث 
متطلبــات  جميــع  يلبــي 
الســائق، حيث متيل كل من 
وحــدة التحكــم بالتكييــف 
ووحــدة التحكــم املركزيــة 
وشاشة الوســائط املتعددة 
MMI التــي تعمــل باللمــس 
نحــو الســائق بزاوية تبلغ 
10 درجــات. وتوفــر عجلة 
الرياضيــة اجللدية  القيادة 
RS والتي تتميز بتصميمها 
املسطح من األسفل واملجهزة 
بأزرار نقل احلركة بتصميم 
 «RS MODE» زر  حديــث، 
اجلديد الذي يتيح االختيار 
بني منطي القيادة RS في نظام 
Audi drive select للتحكــم 
الديناميكــي بالقيادة. ويتم 
تشــغيل شاشــات العــرض 
اخلاصــة بطراز RS بشــكل 
أوتوماتيكي في ركن القيادة 
 Audi virtual االفتراضي بالس
cockpit plus والــذي يتوفر 
كتجهيز اختياري، فيما تتوافر 
املقاعــد الرياضية املكســوة 
باجللــد األســود/ ألكانتــارا 
واملزينة بشعار RS كتجهيز 
أساسي. كما تتوافر املزيد من 
املواصفات الرياضية من خالل 
مقاعــد RS الرياضيــة بجلد 
«نابا» الفاخر بتصميم على 
شــكل قرص العسل اخلاص 
بطراز RS واملزودة مبساند 

رأس مدمجة.
 RS Q3 Sportback ســعر
يبــدأ مــن 21000 دينار في 
الســيارة  الكويت، وتتوافر 
بدرجة عالية من املواصفات 

املميزات.

فوق أعمدة السيارة اخللفية 
املسطحة والتي متيل بشكل 
يوحي بالقــوة. وألول مرة، 
مت تزويد اجليل األحدث من 
 RS Q3 Sportback ســيارات
بنظام العادم املزدوج والذي 
يتألف من أنابيب عادم كبيرة 
بتصميم بيضاوي على جانبي 

السيارة.
أداء استثنائي

 RS Q3 مت جتهيز سيارة
Sportback اجلديدة مبحرك 
TFSI خماســي األسطوانات 

«الوطني» يطلق اخلدمات املصرفية لألعمال بلس

«بوبيان» يطلق حملة «خطوات بوبيان»

حرصًا على توفير كل أوجه الدعم 
املمكن ألصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة، أطلــق بنــك الكويت 
الوطني اخلدمات املصرفية لألعمال 
بلس، والتي توفر العديد من اخلدمات 
واحللول التي تســاعد رواد األعمال 
على منو أعمالهم وحتقيق أهدافهم.

وتوفر اخلدمات املصرفية لألعمال 
بلس باقة من اخلدمات املتنوعة التي 
تشــمل: تخصيــص مديــر عالقات 
عمالء مــن أصحاب اخلبــرة إلنهاء 
كافة املعامالت املصرفية، اإلعفاء من 
رســوم اخلدمــات املصرفية، خدمة 
املساعدة الشخصية (الكونسيرج)، 
باإلضافة الى حصول صاحب العمل 
على باقة الذهبي مجانا. هذا باإلضافة 
إلى العديد من اخلدمات املتميزة التي 
يقدمها بنك الكويت الوطني لعمالء 

اخلدمات املصرفية لألعمال.

أعلــن بنــك بوبيــان عن 
انطــالق حملتــه «خطــوات 
بوبيان في الشهيد» مع بداية 
العام اجلديد والتي تســتمر 
ملــدة شــهر بهدف تشــجيع 
جميــع املواطنــني واملقيمني 
على ممارســة رياضة املشي 
في األماكن املفتوحة، حيث مت 
اختيار حديقة الشهيد لتكون 
مكانــا للحملة. وقــال املدير 
بإدارة االتصاالت والعالقات 
املؤسسية في بنك بوبيان وليد 
الصقعبي: مت اختيار حديقة 
الشهيد باعتبارها من األماكن 
املفتوحــة التي تلقــى إقباال 
كبيــرا من اجلميع ملمارســة 
رياضة املشي بصورة دائمة 
وهو الهدف الذي تهدف إليه 
احلملة من خالل رفع الوعي 
الرياضة  بأهميــة ممارســة 

واملشي لتقوية املناعة.
وأضــاف ان أبرز ما مييز 
احلملــة انهــا تعتمــد علــى 
تطبيق خطوات بنك بوبيان 
إلــى جانــب جانبها اخليري 

بوبيــان  بنــك  لفعاليــات 
االجتماعية اخليرية خاصة 
في ظــل اســتمرار تطورات 
جائحة كوفيد -١٩، حيث ان 
احلملة مفتوحة للمشــاركة 
أمــام اجلميع للجنســني من 
جميــع األعمــار. وأضاف ان 
احلملة ملتزمة بكل اإلجراءات 
الصحيــة املطلوبــة ســواء 
مــن خالل إجــراءات التباعد 

وتتطور بالتزامن مع حتول أفكارهم 
إلى كيانــات اقتصادية تثري تنوع 
االقتصاد الوطني واملنافسة محليا 
وإقليميا. وأضاف: يعتمد رواد األعمال 
مــن أصحــاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة على احللول التكنولوجية 
والتي يتفــوق الوطني في تقدميها 
على الصعيدين احمللــي واإلقليمي 
بفضل ما يحرزه البنك من تقدم في 
تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي 
والتي انعكســت على تقدمي خدمات 
رقميــة متطورة وإضافة العديد من 
التحسينات إلى اخلدمات القائمة وفي 
مقدمتها خدمة الوطني عبر املوبايل.
وأكــد املطوع ســعي البنــك إلى 
تطويــر ما يقدمه مــن حلول لرواد 
األعمال مبا يسهم في إثراء التجربة 
املصرفيــة التــي يحصلــون عليها 
ويرسخ من الشراكة القائمة معهم.

سيتم اختيار ٢٠ فائزا للفوز 
بإحدى اجلوائــز القيمة عن 
طريق احتســاب ممارســته 
للرياضة واملشي في حديقة 

الشهيد.
احلملة للجميع

وقال الصقعبي ان احلملة 
مخصصة للجميع سواء من 
عمالء البنك او غيرهم إميانا 
من البنك بأن التشجيع على 
ممارســة الرياضة واحلفاظ 
على الصحة العامة مسؤولية 
مجتمعية تستهدف مشاركة 

مختلف شرائح املجتمع.
مــن  كنــوع  وأضــاف: 
التشــجيع مت تخصيــص ١٠ 
جوائز لفئــة الرجال ومثلها 
لفئــة الســيدات والفتيــات، 
حيث قيمة اجلائــزة األولى 
لكل منهما ٢٠٠ دينار والثاني 
١٥٠ والثالث ١٠٠ دينار ومن 
املركــز الرابــع إلى العاشــر 
جوائــز عبارة عن ســاعات 

رياضية ذكية.

إطــار حرصنــا علــى تقــدمي الدعم 
واالستشارات واخلدمات املصرفية 
املتميــزة لــرواد األعمــال والذيــن 
تربطنــا بهــم عالقــة وثيقــة تنمو 

الكمامات  وااللتزام بارتــداء 
وغيرها من اإلجراءات حتقيقا 
ألهداف السلطات الصحية في 
التوعية بأهمية احلفاظ على 

الصحة العامة.
وحول كيفية املشاركة قال 
الصقعبــي انه عنــد حتميل 
تطبيق خطوات بوبيان سوف 
يتمكن هؤالء املشــاركني من 
الدخول في منافسات، حيث 

حرصاً على تقدمي احللول املصرفية واالستثمارية املتطورة لرواد األعمال

بالتعاون مع حديقة الشهيد

بدر املطوع

وبهذه املناســبة، قال مدير إدارة 
اخلدمــات املصرفيــة لألعمــال فــي 
بنــك الكويت الوطني بــدر املطوع: 
يأتــي إطــالق اخلدمــة اجلديدة في 

من خالل قيام البنك بالتبرع 
بدينار بالنيابة عن كل شخص 
التطبيــق،  يقــوم بتحميــل 
حيث ســيتم تخصيص ريع 
احلملة للمساهمة في مساندة 
مرضى السكري من خالل دعم 
أنشــطة الفريــق التطوعــي 

(بلوسيركل).
الــى  وأشــار الصقعبــي 
ان احلملــة تأتي اســتمرارا 

«KIB» يعلن الفائزين في حملة
حساب الشباب لعام ٢٠٢٠

أعلن بنك الكويت الدولي 
«KIB» عن أســماء الفائزين 
النهائــي حلملة  بالســحب 
حساب الشباب لعام ٢٠٢٠ 
والتــي انطلقــت بعنــوان 
الطالبية  «حــول مكافأتــك 
وأخذ مزايا مــا لها نهاية». 
ولقد منحــت احلملة ثالثة 
عمــالء محظوظــني فرصة 
الفوز بجائزة نقدية بقيمة 
لــكل منهــم،  ٣٥٠ دينــارا 
وهم: غادة أحمد الرشيدي، 
عبداهللا مسعود النصر اهللا، 
وعبدالعزيز خالد علي، علما 
أنه سيتم إيداع اجلوائز في 
حســابات العمالء خالل ١٠ 
أيام عمل بعد حتويل املكافأة 

الطالبية الشهرية.
هذا، ولقد استمرت هذه 
احلملة خــالل الفترة من ٨ 
أكتوبــر حتى ٣١ ديســمبر 
املاضي، ومت إجراء السحب 
وإعــالن أســماء الفائزيــن 
مؤخــرا في املقر الرئيســي 
للبنــك بحضــور ممثل عن 
وزارة التجــارة والصناعة 
إلــى جانب عدد من موظفي 
إدارتي التسويق واخلدمات 
املصرفية لألفراد في البنك.

وبهذه املناسبة، قال املدير 
العــام للخدمــات املصرفية 
لألفــراد في البنــك، عثمان 
توفيقي: يؤكــد إطالق مثل 
هــذه احلمــالت علــى مدى 
اهتمــام «KIB» مبختلــف 
العمــالء وخاصة  شــرائح 
الشباب، إلى جانب حرصه 
الدائــم علــى تقــدمي أفضل 
املزايا واملكافآت التي تناسب 
أســلوب حياتهم. موضحا 
أن هذه احلملة شملت كافة 
عمالء حساب الشباب اجلدد 
واحلاليني ممن لديهم حساب 
نشــط طوال فترة احلملة، 
حيث حصل كل عميل على 
فرصة واحدة لدخول السحب 
النهائــي لربح واحدة من ٣ 
جوائز بقيمة ٣٥٠ دينارا لكل 
فائز، وذلك مبجرد حتويل 
مكافآتهم الطالبية الشهرية 
بقيمة ٢٠٠ دينار كحد أدنى 
إلى حســاباتهم وبشرط أن 
يكون التحويل مباشرة من 

قبل جامعة الكويت، الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليــم 
والتدريــب، الهيئــة العامة 
وزارة  العاملــة،  للقــوى 
التعليم العالي، وزارة الدفاع 

أو وزارة الداخلية.
لــم تقتصــر  وأضــاف: 
مزايــا احلملة علــى دخول 
الســحب النهائي، بــل انها 
تضمنت أيضا تقدمي باقة من 
املميزات واجلوائز الفورية 
وغيرها الكثير من العروض 
التي تناسب  واخلصومات 
احتياجات الشباب اليومية، 
والتي شــملت: بدل بنزين 
بقيمــة ١٠ دنانير يودع في 
حساب العميل مرة واحدة، 
بــدل بقيمــة ٥ د.ك لدفــع 
تكاليف فاتورة الهاتف النقال 
تــودع في حســاب العميل 
شــهريا طوال مدة احلملة، 
 Blue باإلضافة إلى عروض
Deals املميزة ليوم واحد أو 
كمية محددة من املنتجات أو 
اخلدمات القيمة والتي يتم 
اإلعــالن عنها على وســائل 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
بالبنك وصفحة االنستغرام 
KIBpage@، واخلصومــات 
التي يتــم تقدميها  الرائعة 
علــى مدار العــام بالتعاون 
مع العديد من أشــهر مراكز 
الترفيه واحملالت التجارية 
لبيع املالبس واإللكترونيات 
الســيارات  وإكسســوارات 
إلــى  واملطاعــم واملقاهــي، 
جانب االستفادة من املزايا 
واخلدمات األخرى املصممة 

خصيصــا لعمالء حســاب 
الشباب.

يذكــر أن «KIB» صمــم 
حســاب الشــباب للعمــالء 
الذين تتراوح أعمارهم بني 
١٥ إلى ٢٥ سنة، وهو حساب 
توفيــر يجمع بــني ميزتي 
االدخار واالســتثمار في آن 
واحد. ومن أهم املزايا التي 
يتم تقدميها لعمالء حساب 
الشباب هي حصول العميل 
على بطاقة سحب آلي مجانية 
ميكن اســتخدامها في أكثر 
من مليون جهاز سحب آلي 
حول العالم، وتوزيع أرباح 
بشكل ربع سنوي وبنسبة 
استثمار ٦٠٪، هذا باإلضافة 
إلى متكينهم من االستمتاع 
بخدمــة الســحب مــن غير 
بطاقة والدخول إلى احلساب 
عن طريق أجهزة الســحب 
اآللي املنتشــرة في مختلف 
مناطق الكويت، إلى جانب 
ميــزة املرونــة حيث ميكن 
فتح احلســاب دون توقيع 
الوصي الشرعي ودون وجود 
حد أدنى لفتح احلساب، كما 
ال يوجد حــد أدنى لرصيد 
إلــى جانب  احلســاب. هذا 
املزايا األخرى التي تتماشى 
مــع اســتراتيجية التحول 
الرقمي اجلديدة للبنك والتي 
تشمل: إمكانية الدخول إلى 
احلســاب وإمتام املعامالت 
املصرفية عن طريق اخلدمات 
املصرفية اإللكترونية املتاحة 
عبر تطبيق الهواتف الذكية، 
خدمة KIB أون الين املصرفية 
وخدمة KIB الهاتفية املتاحة 
علــى مــدار الســاعة طوال 
أيــام األســبوع. وفي ختام 
تصريحه، أكــد توفيقي أن 
«KIB» سيستمر في ابتكار 
املزيد من احلمالت التسويقية 
والترويجية الهادفة ملكافأة 
مختلــف العمــالء ومنحهم 
جتربــة مصرفيــة تتجاوز 
توفير احللــول واملنتجات 
املصرفية فحسب، بل أيضا 
متنحهم العروض احلصرية 
على مدار السنة واملميزات 
الكثيرة التي تفوق تطلعاتهم 

ومتيزهم عن غيرهم.

جوائز نقدية قيمة لثالثة عمالء

عثمان توفيقي

وليد الصقعبي
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«املالية»: ٥٫٣٩ مليارات دينار عجز امليزانية في ٩ أشهر

أحمد مغربي

أظهــر تقريــر املتابعــة 
املاليــة  لــإلدارة  الشــهري 
للدولة الصادر من قبل وزارة 
املالية ان قيمة العجز املالي 
في امليزانية العامة للدولة 
خالل فترة الـ ٩ أشهر االولى 
من الســنة املاليــة احلالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ قفــز إلى ٥٫٣٩ 

مليارات دينار.
ان  «املاليــة»  وقالــت 
التــي  االيــرادات  اجمالــي 
الكويــت خــالل  حققتهــا 
الفتــرة من ١ ابريــل ٢٠٢٠ 
وحتــى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ 
بلــغ ٦٫٩ مليــارات دينــار، 
فيما بلغ اجمالي املصروفات 
للجهات احلكومية نحو ١٠٫١٩ 
مليارات دينار، وبلغ االلتزام 
خالل الفترة ٢٫١ مليار دينار، 
علما أن مبلغ االلتزام ميثل 
مبالغ في حكــم املصروف 
لم يتم اثباتها في حســاب 
املصروفــات لعــدم اكتمال 
الدورة املستندية لها حتى 
نهايــة الفتــرة املعــد عنها 

التقرير.
وذكرت ان جملة االيرادات 
النفطية بلغت ٥٫٨٦ مليارات 
دينار خالل فترة الـ ٩ اشهر 
االولــى من الســنة املالية، 
وهو مــا يعادل ١٠٤٫٢٪ من 
املقدر فــي امليزانية العامة 
للدولة والبالغ ٥٫٦ مليارات 
دينــار، وتأتي تلــك القفزة 
بعــد التحســن في اســعار 
النفط الكويتي والتي بلغت 
مستوى ٥٥ دوالرا للبرميل.
وأشــارت «املاليــة» إلى 
ان االيــرادات غير النفطية 
بلغــت نحــو مليــار دينار 
وهي مــا متثل ٥٥٫٦٪ فقط 

دينار (املصروف وااللتزام) 
خالل التسعة أشهر األولى 
من السنة املالية احلالية، أي 
نحو ٥٦٫٧٪ فقط من املعتمد 
واملقدر باملوازنة البالغ ٧٫٥ 

مليارات دينار.
إلى ذلك، كشفت احصائية 
«املاليــة» عــن أن اإلنفــاق 
الرأســمالي خــالل الفتــرة 
بلغت نسبته بنهاية ديسمبر 
املاضي (٩ أشهر االولى من 
السنة املالية) ٢٥٫٩٪ فقط 
من إجمالي املبالغ املرصودة 
له في املوازنة، وهو ما يعادل 
٥٩٨٫٤ مليون دينار من أصل 
٢٫٣ مليارات دينار مرصودة 
لهــا، مــا يؤكــد اســتمرار 

التي تخضع إلى التحاسب 
حتى نهاية الفترة.

الضرائب والرسوم

وبلغت إيرادات الضرائب 
والرسوم ٣٣٧٫٣ مليون دينار 
خالل الفترة مــن أبريل إلى 
ديســمبر املاضيني، شكلت 
٥٧٫٥٪ مــن إجمالــي املقــدر 
باملوازنة البالغ ٥٨٦٫٢ مليون 
دينار، وحصلت الدولة نحو 
٥١٫٤٪ من املقدر للباب الثالث 
(املســاهمات االجتماعيــة) 
خالل التسعة أشهر، أي نحو 
٥٦٫٥ مليــون دينار وبفارق 
٥٣٫٤٦ مليونا عن املقدر البالغ 

١١٠ ماليني دينار.

انخفاض االنفاق الرأسمالي 
مقابل ارتفاع وتيرة اإلنفاق 
اجلاري، األمر الذي انعكس 
ســلبا على قيمة املشاريع 
املرساة، ويعود هذا باألساس 
إلى انتشار جائحة كورونا 

في البالد.
جتــدر اإلشــارة الى أن 
البيانــات الــواردة في هذا 
التقرير ال متثل مصروفات 
الفترة بشكل دقيق بسبب 
تأخــر العديد مــن اجلهات 
احلكومية من نقل البيانات 
اخلاصة باملرتبات والصرف 
باملكاتب اخلارجية التابعة 
لبعــض اجلهات احلكومية 
وكذلك بعض مصاريف الدعم 

١٢٫٢٩ مليار دينار مصروفات الفترة مع االلتزام مقابل ٦٫٩ مليارات إيرادات

من جملــة االيــرادات غير 
النفطيــة البالغة ١٫٨ مليار 
دينار، وبالتالي بلغ اجمالي 
االيــرادات عــن الفترة ٦٫٩ 
مليارات دينار متثل ٩٢٫١٪ 

من املقدر.
وبالنسبة للمصروفات 
(املصروف وااللتزام) فإنها 
بلغت ١٢٫٣ مليار دينار، وهو 
مــا ميثل ٥٧٫١٪ من اجمالي 
االعتماد بعد التعديل والبالغ 
١٩٫٢ مليار دينار، فيما بلغ 
الرصيد املتاح ٩٫٢ مليارات 

دينار.
ووصــل الصــرف على 
تعويضات العاملني (الرواتب 
واألجور) إلى ٤٫٢ مليارات 

التحسن النسبي ألسعار النفط يرفع احملصل الفعلي من اإليرادات النفطية إلى املقّدر بنسبة ١٠٤٫٢٪

اإلنفاق الرأسمالي على املشاريع اليزال «متواضعًا» عند ٥٩٨٫٤ مليون دينار.. نحو ٢٦٪ من املقّدر
االستغناء عن العالج باخلارج املكلف.. أحد احللول

الضرائب يجب أن تستهدف أصحاب الدخول الكبيرة

«جهاز املناقصات» يرفض تخفيض الكفاالت األولية ملناقصة توريد أنابيب تبطني

قطاع النفط والغاز الكويتي األكثر تضررًا خليجيًا إثر تراجع طرح املشاريع بالعام املاضي

«نفط الكويت»: ١٥٫١ مليون دينار أوامر تغييرية ومتديد لعقود

«ميد»: سوق مشاريع النفط والغاز الكويتي
انخفض بـ ٢٤٫٥ مليار دوالر في ٩ أشهر

محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد أن شــركات 
املقــاوالت تعتقــد أن اســتقالة 
احلكومة الكويتية ستبطئ عملية 
طــرح املناقصــات لعقــود النفط 
والغاز حسبما نقلته عن مصادر 
صناعية مطلعــة، حيث قالت إن 
االستقالة األخيرة للحكومة تخلق 
حالة من عدم اليقني وكذلك بالنسبة 
للمســؤولني العاملني في القطاع 
العــام والشــركات اخلاصة، ومن 

املرجــح أن نشــهد حتقيــق تقدم 
علــى صعيــد املشــاريع التي هي 
قيد التنفيذ فــي الوقت احلاضر، 
ولكــن ثمــة احتماالت أن نشــهد 
تأخيرا بالنســبة للمشاريع التي 
توشك اجلهات املعنية على طرح 
مناقصاتها، أو التي لم تتم ترسية 

عقودها.
وتأتــي االنتكاســة األخيــرة 
ملشروعات النفط والغاز في الكويت 
في بداية عام يأمــل الكثيرون أن 
يشــهد نشــاطا متزايدا في قطاع 

الطاقة في البالد، حيث كان العام 
املاضي ميثل حتديا لقطاع النفط 
والغــاز في الكويت حيث تعرض 
اقتصــاد البــالد جلائحة ڤيروس 

كورونا.
وأشــارت «ميــد» إلــى انه بني 
نهايــة عــام ٢٠١٩ و١٥ ســبتمبر 
الكويت انخفاضا  ٢٠٢٠، شــهدت 
قدره ٢٤٫٥ مليار دوالر في القيمة 
اإلجمالية ملشــاريعها النشطة في 
مجال النفط والغاز والكيماويات، 
حيث بلغت قيمة مشــاريع النفط 

والغاز والبتروكيماويات النشطة 
بنهاية عام ٢٠١٩ نحو ٦٦٫٨ مليار 

دوالر.
وانتهــت ميــد الى القــول انه 
بحلــول ١٥ ســبتمبر، انخفــض 
هــذا الرقم بنســبة ٣٧٪ إلى ٤٢٫٣ 
مليــار دوالر، وكان هذا االنكماش 
الدراماتيكي يعني أن قطاع النفط 
والغاز كان األكثر تضررا مقارنة 
مع نظيره فــي باقي دول مجلس 
التعاون اخلليجي األخرى باإلضافة 

إلى اجلزائر ومصر والعراق.

أحمد مغربي

أصدرت شركة نفط الكويت 
مجموعة من األوامر التغييرية 
لعقود سارية فضال عن متديد 
لعقود أخرى ملدة سنة حتى 
طرح املناقصات اخلاصة بها 
بقيمة إجمالية تبلغ ١٥٫١ مليون 
دينار، وحصلت الشركة على 
بعض املوافقــات من اجلهاز 
العامة،  املركزي للمناقصات 
أما البعــض اآلخر فقد طلب 
اجلهاز تأجيل البت في القرار 

ملزيد من الدراسة.
وفــي التفاصيــل، قالــت 
املصادر إن «نفــط الكويت» 
طلبــت التمديــد األول لعقد 
تقــدمي خدمات التمريض في 
مستشفى األحمدي والعيادات 
اخلارجية ملدة سنة بقيمة ٨٫٤٢ 
ماليني دينــار اعتبارا من ٣١ 
مايــو ٢٠٢١ وحتــى ٣٠ مايو 
٢٠٢٢، ووافق اجلهاز املركزي 
للمناقصات على طلب التمديد.
الكويت»  وطلبت «نفــط 

٢٠٢١ حتى ٣١ يناير ٢٠٢٢ مببلغ 
٣٫٤٢ ماليــني دينــار وبنفس 
الشــروط واألســعار، وذلك 
حلــني االنتهاء مــن إجراءات 
طرح املناقصة اجلديدة، وقرر 
جهاز املناقصات تأجيل البت 

مليون دينار بنســبة ٣٫٥٦٪ 
لعقد األعمال اخلارجية حول 
مرافق اإلنتاج اجلوراسية في 
مناطق شمال الكويت املبرم 
مع شركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت وذلك حلني االنتهاء 
من إجراءات املناقصة، وقرر 
مجلــس إدارة اجلهاز تأجيل 
البت بالقــرار الجتماع مقبل 

ملزيد من الدراسة.
الكويت»  وطلبت «نفــط 
التمديــد اخلامــس ملناقصة 
الوقائيــة  خدمــات  تقــدمي 
الكاثوديــة التخصصية ملدة 
٦ أشهر تنتهي في ٢ سبتمبر 
٢٠٢١ مببلــغ إجمالــي قــدره 
٦٩٨٫٥ ألف دينار، وقرر اجلهاز 
املركزي للمناقصات املوافقة 

على التمديد.
إلــى ذلك، رفــض اجلهاز 
الطلب الذي تقدمت به شركتان 
الكفــاالت  لتخفيــض قيمــة 
األولية ملناقصة توريد أنابيب 
تبطني النفط وأنابيب احلفر 

العميق ملدة ٣ سنوات.

بالقرار الجتمــاع قادم ملزيد 
من الدراسة.

إلى ذلك، طلبت الشــركة 
إصــدار أمر تغييري دون أي 
تكلفــة إضافيــة علــى العقد 
بزيادة مبلغ إجمالي قدره ٢٫٥٩ 

أكبرها بـ ٨٫٤٢ ماليني دينار لعقد التمريض في مستشفى األحمدي

ليبلغ ٤٢٫٣ مليار دوالر نتيجة تداعيات «كورونا» .. واملقاولون يخشون تأخير طرح مناقصات املشاريع بالعام احلالي

متديــد عقــد التزويــد بأيــد 
عاملة فنية بحرية متخصصة 
لعمليات الشركة ضمن العقد 
املبرم مع شــركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن 
ملدة سنة اعتبارا من ١ فبراير 

الوزان لـ «األنباء»: جيب املواطن
محدود الدخل.. «يجب أال ُميس»

باهي أحمد

قال النائب األول لرئيس 
غرفــة جتــارة وصناعــة 
عبدالوهــاب  الكويــت 
الوزان إن أزمة الســيولة 
في الكويــت ونفاذها من 
االحتياطي العــام إضافة 
إلى بعــض االحصــاءات 
والدراسات التي تؤكد ذلك 
تعد من أبرز األسباب التي 
التصنيف  دفعت وكاالت 
العاملية إلى إعادة النظر في 
تصنيف الكويت السيادي، 
مشيراً إلى ضرورة وضع 
بعــض احللــول الهادفــة 
إلى تســيير أمور الدولة 
خالل فترة زمنية محددة، 

وترتيب الوضع غير الصحي خاصة فيما 
يتعلق بالســيولة ومنهــا إصدار قانون 

الدين العام. 
الدين العام

وأضــاف الوزان فــي تصريح خاص 
لـ«األنباء» أن تقييم مؤسسات التصنيف 
العالـــمية حتول من نظرة مستقرة إلى 
نظرة سلبية وهـو مـا يـعـود ربـمـا إلى 
عدم اإلسراع في إصدار قانون الّدين العام، 
موضحا أن مجلس األمة يستطيع وضع 
ضوابط على ذلك القانون من خالل متابعة 
الصرف وهو ما قد يزيل بعض التخوف 

من هـذا اإلجراء.
ولفت الوزان الى أن هناك العديد من 
املشكالت التي تعاني منها الدولة خاصة 
فــي بعض بنود املصروفــات بامليزانية 
ومنها الرواتــب والدعوم وهي ما يجب 
العمل عليه خالل الفترة احلالية الجتياز 
تلك األزمة، الســيما أن النظرة السلبية 
املستقبلية لالقتصاد الكويتي قد تستمر 
في حالة عدم إيجاد مداخيل أخرى للدولة، 
اضافــة الى إيقاف الهدر في مؤسســات 
الدولــة وتقليص املصاريــف في مواقع 
معينة وتنميتها فــي مواقع أخرى مثل 
التعليم اجليد والصحة، واالستغناء عن 
العالج باخلارج الذي يكلف الدولة مـبـالغ 
باهظة، باإلضـافة الى العمل اجلاد على 

محاربة الفساد اإلداري واملالي والسياسي.
فرض الضرائب

وحول فرض الضرائب على املواطنني 
كأحد احللول، أشار الوزان إلى أن غرفة 
جتارة وصناعة الكويت حينما طرحت 
ورقتها ذكرت خاللها أن جيب املواطن من 
ذوي الدخل احملدود أو الدخول املتدنية 
يجب أال ميس، حيث كانت الغرفة صريحة 
وواضحة في أن تعفى منها شرائح معينة 
مــن املجتمع، الفتا إلى أن من قد تفرض 
عليهم ضرائب هم أصحاب الدخول الكبيرة 
والشركات، وهو أمر ليس باجلديد، حيث 
ان الكويت قبل النفط كان كل من أهل البحر 
والسفن والتجار هم من يقومون بتحمل 
ودفع تلــك الضرائب في وقــت لم يكن 
هناك نفط من األساس. وذكر الوزان أن 
االجتاه بدفع التجار والشركات للضرائب 
ال مانــع منه خاصة أن الشــركات تدفع 
ضرائب في الوقت احلالي ومنها ضريبة 
الزكاة وضريبة ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، وضريبة دعم العمالة الوطنية، 
فليس هناك مانع من التعاون املشترك ما 
بني الشركات والتجار مع احلكومة على 
أال ميس جيــب املواطن من ذوي الدخل 
احملدود، الفتــا إلى أن الدعومات واملواد 
الغذائية يجب أن تصل إلى مســتحقيها 

وهو ما أكدته وثيقة الغرفة.

دعا إلى ضرورة إيقاف الهدر في مؤسسات الدولة وتقليص املصاريف

عبدالوهاب الوزان

«الصحة» جتدد عقدًا مع «كي نت»
بـ ٣ ماليني دينار

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» مــن مصادر مطلعة 
أن وزارة الصحة طلبت التجديد الثامن 
لعقــد تقديم خدمات الدفــع اإللكتروني 
المبرم مع شــركة الخدمــات المصرفية 
اآللية المشتركة (كي نت) لمدة ٣ سنوات 

بقيمة ٣ ماليين دينار.
وقالت المصادر إن تمديد العقد سيبدأ 
مــن ٨ مايو ٢٠٢١ وحتــى ٧ مايو ٢٠٢٤، 

ويأتي تجديد العقد الستمرار الخدمة.
وذكرت أن العقد يأتي تطبيقا لهدف 
وزارة الصحة في تحسين جودة الخدمات 
المقدمة لالفراد والشركات عبر التحول الى 
منظومة إلكترونية ذكية تتبنى االنظمة 

والخدمات المتطورة.
وقالــت ان خدمــات وزارة الصحــة 
االلكترونية من خالل الدفع االلكتروني 
الحكومي للتأمين الصحي ودفع الرسوم 
الصحيــة فــي المستشــفيات والمراكز 
الصحية عبر خدمات شــركة «كي نت» 
ســاهمت في تســهيل وتحسين الخدمة 
المقدمــة للعمــالء والمراجعين في دفع 
المســتحقات مــن خــالل قنــوات الدفع 

المتعددة.
وأوضحــت أنــه بإمــكان المواطنين 
والمقيمين الدفع بأي وقت وبطريقة آمنة 
عبر نقاط البيع الفردية والمتكاملة عبر 
االنترنت وأجهزة الخدمة الذاتية وكذلك 

األجهزة الذكية.

ملدة ٣ سنوات تنتهي في ٧ مايو  ٢٠٢٤

«املركزي»: 
إصدار سندات 

وتورق بـ ٢٤٠ 
مليون دينار

أعلــن بنــك الكويت 
تخصيــص  املركــزي 
إصدار ســندات وتورق 
بقيمة إجمالية بلغت ٢٤٠ 

مليون دينار.
البنك املركزي  وقال 
في بيان صحافي أمس 
إن اجل اإلصــدار ثالثة 
أشهر مبعدل عائد قدره 

.٪١٫٢٥٠
«املركــزي»  وكان 
أصدر في الـ ١١ من يناير 
احلالي «سندات وتورق» 

بذات القيمة واألجل.
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خ مفهومًا مبتكرًا للمدفوعات بالكويت وثمرة تعاون ممتد بني اجلهات الثالث دباغ: البطاقات ُترسِّ املطيري: نعمل على إضافة املزيد من الربح واالستثمار لعمالء البطاقات بجميع وجهات «الكويتية»

«بيتك» ُيطلق بطاقتي ائتمان جديدتني
بالشراكة مع «الكويتية» و«ماستر كارد»

أعلن بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) عن إصــدار بطاقتني 
ائتمانيتــني غير مقســطتني، 
بطاقة ماستركارد «بيتك» نادي 
 Oasis Club) الواحــة وورلــد
Mastercard World)، وبطاقة 
ماســتركارد «بيتــك» نــادي 
 Oasis) الواحة وورلــد ايليت
.(Club Mastercard World Elite
وأوضــح البنك فــي بيان 
صحافــي أن اإلصــدار يأتــي 
بالتعاون والتنسيق املستمر 
بــني «بيتــك» و«اخلطــوط 
الكويتيــة» و«نادي الواحة»، 
كارد  ماســتر  ومجموعــة 
العاملية، حيث تتيح البطاقتان 
ملستخدميهما إلى جانب امليزات 
الشرائية واخلصومات الفريدة، 
فرصة احلصــول على أميال 
من نادي الواحة مع كل عملية 
شراء، وميكن استبدالها الحقا 
للحصــول علــى مزايا ســفر 
حصرية على مــنت اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
ميزات فريدة

وفي هذا السياق، قال نائب 
مدير عام البطاقات املصرفية 
بالتكليف في مجموعة «بيتك» 
العربيــد، إن إطــالق  طــالل 
التجارية  البطاقتني بالعالمة 
املشــتركة للجهــات الثــالث، 
«بيتــك» واخلطــوط اجلوية 
الكويتية وماستر كارد العاملية، 
امنا يســهم في تقدمي ميزات 
فريدة لتشجيع العمالء على 
استخدام البطاقتني في عمليات 
الشــراء محليــا وخارجيــا، 
البطاقــة  ومبجــرد تفعيــل 
سيمنح العميل لغاية ١٥ ألف 
ميــل مجانا، ولغايــة ٤ أميال 
مقابل كل عملية شراء بقيمة 
دينار محليا، ولغاية ٥ أميال 

العمالء املذكورين، حيث تشمل 
البطاقات حدودا مختلفة من 
االستخدام، باإلضافة الى مزايا 
عديدة مثل القابلية لالستخدام 
في ماليــني املتاجــر وأجهزة 
الســحب حول العالــم، وهي 
بطاقات مؤمنة لالستخدام عبر 
االنترنت مع خدمة الرســائل 
القصيرة للمشتريات اخلارجية 
والداخلية، وتعمل بال تالمس 
مبــا يتناســب مــع الظروف 
احلالية، كما انه بإمكان حاملي 
التمتــع بخدمات  البطاقتــني 
قاعات االســتقبال للعديد من 

املطارات الدولية. 
نادي الواحة

من جانبه، قال مدير دائرة 
خدمة العمــالء املتميزين في 
شــركة اخلطــوط اجلويــة 
الكويتيــة مشــعل املطيري، 
إن البطاقــات مبجرد تفعيلها 
ســيحصل العميل على أميال 
إضافية غير األميال التي توجد 
في رصيده إذا كان مشــتركا 
ســابقا في «نــادي الواحة»، 
وميكن استبدال األميال لشراء 
تذاكر مجانية حسب الشروط 
واألحكام، باإلضافة إلى ترقية 

والباقات إلى جميع وجهاتنا، 
خصوصا بعد جائحة كورونا 
بــأن يســتطيع العمالء حجز 
الباقات إلى الوجهات اآلمنة وأن 
نقدم لهم النصيحة باحلجز من 
خالل خدمــات العطالت على 
رقــم ١٨٠٦٠٦٠، ونخطط لهم 
وجهاتهــم القادمة باحترافية 
كبيرة، كما نؤكد بأننا نبحث 
عن أي جديد ذي قيمة يضيف 
لبرنامــج الواحــة املزيــد من 
األعضاء واإلقبال والرضا عن 
اخلدمات واملنتجات، ما يجعلنا 
دائما باملقدمة مبواصلة االبتكار 
والتطوير خصوصا التطوير 

التكنولوجي».
مبادرات مهمة

قــال مديــر  مــن جهتــه، 
تطوير األعمال في ماستركارد 
(الكويت، قطر، عمان والعراق) 
محمــد دبــاغ: «رمبــا أثــرت 
الظروف الراهنة على قدرتنا 
على السفر واللقاءات املباشرة، 
إال أنهــا قطعا لــم تؤثر على 
تعاوننــا املثمر مع شــركائنا 
فــي الكويــت بهــدف إطــالق 
العديــد من املبــادرات املهمة، 
وعقد الشــراكات التــي تقدم 

املقعد إلى الفئة األعلى.
وأيضا إلى املزيد من املزايا 
التــي يوفرها «نادي الواحة» 
من خصومات علــى الفنادق 
الداخلية، وكسب األميال من 
خالل احلجز عن طريق املوقع 
اإللكتروني للكويتية بالشراكة 
مع «booking.com» في جميع 
أنحــاء العالم ما يضيف على 
بطاقة (بيتك نــادي الواحة) 
املزيد من الربح واالســتثمار 
األمثل للعمالء في االستخدام 
التي تذهب  بجميع الوجهات 
إليها اخلطوط اجلوية الكويتية 

وإلى أي وجهة بالعالم.
وكشــف انه يجــري اآلن 
العمــل علــى تطويــر موقع 
الواحــة اإللكترونــي  نــادي 
املدعم باللغة العربية إلضافة 
جتربة مميزة لتســهيل كافة 
اخلدمات وإضافة الرفاهية من 
خالل معرفة الرصيد واألميال 
للمشتركني باستخدام األجهزة 
الذكية، سواء باحلجز للسفر 
أو استبدال األميال والترقية 

إلى املقعد األعلى.
وأضاف املطيــري: «رأينا 
أيضــا أن نقــوم مبضاعفــة 
املميــزات بتقــدمي العــروض 

للمستهلكني منتجات مبتكرة 
تلبــي متطلباتهــم احلاليــة 
واملســتقبلية، ومن هنا جاء 
ائتمانيتني  إطــالق بطاقتــني 
جديدتني تتمتعــان مبميزات 
جديدة وفريدة: بطاقة ماستر 
كارد «بيتــك» نــادى الواحة 
وورلد، وبطاقة ماســتر كارد 
«بيتك» نــادي الواحة وورلد 
ايليت». وأشــار دباغ الى أنه 
لطاملــا مثل الســوق الكويتي 
أهمية خاصة بالنسبة لنا في 
ماســتر كارد، حيث نســعى 
دائما لتلبية تطلعات العمالء 
من خــالل تزويدهــم بأفضل 
العــروض وأبرز حلول الدفع 
العاملية املتقدمة، ولهذا يشكل 
إطالق البطاقتني االئتمانيتني 
اجلديدتني ثمرة التعاون املمتد 
والفعــال واملثمر بني ماســتر 
كارد وشــركائنا في الكويت، 
وتأكيدا جديــدا على حرصنا 
جميعا على الريادة والتميز.

وأضاف: يعكــس توجيه 
البطاقتني إلى شرائح محددة من 
العمالء، سعينا لتقدمي جتارب 
مصممة خصيصا لتوفر لكل 
شــريحة من املتعاملني املزايا 
التي تالئــم احتياجاتها، وقد 
حرصنا على أن تشــتمل هذه 
البطاقات على أحدث تقنيات 
الالتالمسية باعتبارها  الدفع 
أســلوب الدفــع األكثــر أمانا 
واألكثر تفضيال لدى العمالء، 
كمــا أنهــا توفر بديــال مثاليا 
لطرق الدفع النقدية التقليدية، 
معربا عــن ثقته بأن التعاون 
املشــترك والبناء بني اجلهات 
الثــالث سيســتمر لســنوات 
مقبلة، يوفــر خاللها خدمات 
العمــالء  تتجــاوز توقعــات 
وترسخ مفهوما جديدا ومبتكرا 

للمدفوعات في الكويت. 

تقدم حلامليها أمياالً مجانية ومزايا عديدة عند الشراء في الداخل واخلارج

محمد دباغطالل العربيد مشعل املطيري

مقابل عملية شراء بقيمة دينار 
خارجيا، وميكن استبدال هذه 
األميال فيما بعد لشراء تذاكر 
أو ترقية درجة السفر على منت 

اخلطوط اجلوية الكويتية.
وهكذا يؤكد «بيتك» بهذه 
املنتجــات حرصه على تقدمي 
أفضــل مســتوى مــن املزايا 
واخلدمات لعمالئه، مبختلف 
شرائحهم وعلى تعدد إمكاناتهم 
الى  وتطلعاتهــم، باإلضافــة 
تعزيز الروابط مع الشركات 
واملؤسســات  الكويتيــة، 
املصرفية العاملية، مبا يخدم 
أعمالها، ويوفــر خدمة راقية 

للعمالء املشتركني.
أن  العربيــد  وأضــاف 
الــى  البطاقتــني تتوجهــان 
شريحتني من عمالئنا، يتمتعان 
باهتمام خاص، حيث تستهدف 
البطاقة االولى (ماســتر كارد 
«بيتك» نادي الواحة وورلد) 
شــريحتي التميــز والــرواد، 
فيما تتوجــه البطاقة الثانية 
(ماســتر كارد «بيتــك» نادي 
الواحــة وورلــد ايليــت) الى 
عمالء اخلدمات املالية اخلاصة، 
مبا يتناســب مــع احتياجات 
وخصائــص كل شــريحة من 

العربيد: البطاقتان تسهمان في تقدمي ميزات فريدة لتشجيع العمالء على استخدامهما محليًا وخارجيًا

استمرار تطوير خدمات 
«بيتك» لزيادة قاعدة العمالء

٨ سنوات من التعاون املثمر

أكد طالل العربيد أن إصدار بطاقات من هذا النوع، 
يأتي اســتمرارا خلطة «بيتك» في تطوير خدماته 
ومنتجاته التي تعكس أداء «بيتك» املتميز وبالتالي 
زيادة قاعدة عمالئه وحصته الســوقية، ومركزه 
املالي في الكويت والعالم، مشيدا بالتعاون مع شركة 
اخلطوط الكويتية العريقة، وجهود فريق العمل من 
مجموعة ماستر كارد العاملية إلجناح اإلصدار، معربا 
عن أمله في أن تستمر روح التعاون املشترك في 

مشاريع ومنتجات أخرى مستقبال.
وأشار إلى أن مثـــل هذه البطاقات تعتبر احلل 
األمثل للتحكم باملصروفـــات، وهي أكثر أمانا من 
حمل أموال نقــــدية، وتتماشى مع التــوجهات 
املصرفية العاملية لتعزيز مفهوم استخدام البطاقات 
املصرفية بديال عن النقود، ولدورها في حركة انتقال 
األموال عبر األسواق احمللية والعاملية، ومساهمتها 
بدعم املبيعات وتوفيــر احتياجات العمالء، تفاديا 
ملخاطر التعامــل النقدي، والتــي أصبحت مالية 

وصــحية. 

أبــدى مشعل املطيري تقديره الكبير للتعاون 
املثــــمر على مدار ٨ سنوات من النجاح في هذه 
الشراكة بني اخلطوط اجلوية الكويتية الناقل الوطني 
و«بيتك» وماســتر كارد، مؤكدا أن برنامج الوالء 
للناقل الوطني «نادي الواحة» حريص على توفير 
جميع سبل الراحة والرفاهية لعمالء الناقل الوطني 
السفر واملهمني  وباألخص لألشخاص متــعددي 
واملسافر الدائم، مبا يعــــطي العميل جتربة قيمة 
وممتعة للســفر مرة أخـــرى، كما متت إضافة 
العديد من املزايا ملسافرينا الكرام ومنها التجارب 
الشيقة بالتسوق والشراء ببطاقة «نــادي الواحة 

بيتك».
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«األهلي املتحد» في ٢٠٢٠.. منوذج يحتذى باملسؤولية املجتمعية

علــى الرغم مــن تداعيات 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
والتــي فرضــت ظاللهــا على 
كافة األنشطة االقتصادية داخل 
الكويت وخارجها، اســتطاع 
البنك األهلي املتحد أن يواصل 
جهوده لدعم املجتمع في ظل 
هذه الظروف من خالل برنامجه 
املميز للمسؤولية املجتمعية.
األنشــطة  كانــت  وملــا 
البيئية تتصدر برنامج البنك 
للمســؤولية املجتمعية، فقد 
شــهد العام ٢٠٢٠ العديد من 
البيئــة  املبــادرات حلمايــة 
والتوعيــة بأهميــة احلفــاظ 
عليها، قام البنك األهلي املتحد 
بوضع منوذج مطور حلاوية 
جتميع وتدوير البالستيك في 
منطقة اليرموك التي تعتبر من 
املناطق النموذجية الصديقة 

للبيئة.
هــذه  تصنيــع  وقــد مت 
احلاويــات مــن مــواد معــاد 
تدويرها بتصميم على شكل 
صراف آلي، وذلك مبســاهمة 
مصممني مبدعني من الشباب 
الكويتــي املهتمــني بالبيئــة، 
وهــذا يعــد أيضا دعمــا لهم 
وتشــجيعا ملهاراتهــم، وقــد 
أسفرت مبادرات البنك إلعادة 
التدويــر عن جتميع أكثر من 
٣٢٫٦٨٥ كيلوغراما من النفايات 
البالستيكية خالل ٢٠٢٠، وهو 
ما يزيد على ضعف الكمية التي 
مت جتميعها خالل الفترة نفسها 
من العام املاضي ما أسهم في 
توفير مســاحة ٣٢٦٫٨٥ مترا 
مكعبــا من املــرادم، وذلك من 
خــالل الشــراكة الناجحة مع 
مصنــع أمنية إلعــادة تدوير 
البالســتيك. وقد جاءت هذه 
املبــادرة كرســالة مــن البنك 
للتوعية بخطــورة التخلص 
مــن النفايــات البالســتيكية 
بطريقة غير مناســبة. جدير 
بالذكر أن البنك األهلي املتحد 
قد قام من قبل بوضع مجموعة 
من احلاويات لتجميع وتدوير 
البالســتيك بالقرب من أفرع 
البنــك في عــدد مــن مناطق 

البحرية في أعماق بعض اجلزر 
الكويتيــة، وذلــك مبشــاركة 
عدد من املتطوعني من محبي 
الغوص من موظفي البنك الذين 
انطلقوا لقضاء اليوم بأكمله 
في تنظيف الشواطئ واحلياة 
البحرية مــن امللوثات، وذلك 
بهدف نشــر التوعية البيئية 
املجتمعيــة وغــرس وتعزيز 
الثقافة البيئية لدى جميع فئات 
املجتمــع والتوعية باملخاطر 
الصحية التي يسببها انتشار 
هذه املخلفات والنفايات سواء 
علــى أفراد املجتمع أو احلياة 

البحرية.
االستدامة البيئية

كذلك أعلــن البنك األهلي 
املتحد عن تعاونه مع شــركة 
ريفــود غيــر الربحية، حيث 
ســاهم البنــك فــي تخفيض 
الهــدر، وذلــك للتركيــز على 
االستدامة البيئية واالجتماعية 
واالقتصادية عن طريق تقدمي 
رعاية لـ ٢٦٦ سلة من املنتجات 

املسؤولية املجتمعية من البنك 
األهلي املتحد بدعم املرأة، حيث 
احتفل بيوم املرأة العاملي عبر 
مجموعة من خطابات الشكر 
والهدايــا الرمزيــة اجلميلــة 
املقدمة من شركة «لش» حتت 
شعار «تقدرين» والتي كانت 
مفاجأة سارة بانتظار جميع 
املوظفــات لتكرميهن وتقدمي 
الشكر على تفانيهن وإخالصهن 
والذي ساهم باإليجاب في دعم 

مسيرة جناح البنك.
كذلــك قــام البنــك األهلي 
املتحــد برعايــة ورش عمــل 
لتدريب أعضاء صناع التقنية 
النسائية من مجموعة مطوري 
جوجل اونالين فرع الكويت 
والتــي أقيمــت مؤخرا، حيث 
قامت ورش العمل على تدريب 
وتثقيــف املشــاركات حــول 
أساسيات تطوير البرمجيات 
والبرمجــة مع التركيز بوجه 
خاص على عــدد من األدوات 
االصطناعــي  الــذكاء  مثــل 
البيانــات، حيــث  وحتليــل 
تأتي هذه املبادرة من منطلق 
حرص البنك على املشاركة في 
التي تدعم تطوير  الفعاليات 
املــرأة وتؤهلها ملواكبة كل ما 
هو جديد مبا يســاعدها على 

التميز املهني.
اهتمام خاص بذوي الهمم

اســتمرار لشــراكته مــع 
جمعية املنابر القرآنية، أعلن 
البنك األهلي املتحد عن إطالق 
اخلطوة الثانية من رعاية البنك 
لتطبيق (خيركم) للتفســير 
امليسر للصم من خالل تطوير 
«جزء األحقــاف»، وذلك بعد 
النجــاح امللموس الذي حققه 
التطبيــق في مرحلــة إطالق 
«جزء عــم» الذي قــام البنك 
برعايتــه كخطــوة أولــى من 
تطبيق «خيركم» الذي يعتبر 
البرنامج األول من نوعه الذي 
يتضمــن القــرآن الكــرمي مع 
تفســير اآليات بلغة اإلشارة 
املصاحبة للرموز التعبيرية.

وقــد كان البنــك األهلــي 

الغذائية واالستهالكية الفائضة 
عن حاجة املوردين والتي تقوم 
شــركة ريفود بتوزيعها على 

األسر املتعففة.
وقد ساعدت هذه املساهمة 
مــن البنك األهلــي املتحد في 
إنقاذ ما يفوق ٦٫٥ أطنان من 
الغذائية واالستهالكية  املواد 
إميانا من البنــك بأهمية هذا 
املشــروع فــي دعــم التكافل 
االجتماعي بشــكل مســتدمي 
يضمن وصول هذه املنتجات 
الغذائيــة واالســتهالكية إلى 
من يحتاج اليها وتعزيز دور 
القطاع اخلاص في املشــاركة 
باملسؤولية املجتمعية، فضال 
عن أن االهتمام بقضايا البيئة 
واحلد مــن الهــدر يأتي على 
رأس أولويــات برنامج البنك 

للمسؤولية املجتمعية.
دعم املرأة

املــرأة  لــدور  وتقديــرا 
ومكانتهــا احليويــة في كافة 
املجــاالت، فقد اهتــم برنامج 

املتحد هو الداعم األول لدمج 
ذوي الهمم في القطاع اخلاص 
وتوظيف ٩ موظفني من ذوي 
البسيطة واملتوسطة  اإلعاقة 
في بعض أفرع البنك وإداراته 
املختلفة، حيــث أضافت هذه 
املبــادرة نكهة مميــزة لبيئة 
العمل والتي القت استحسانا 
كبيرا من املوظفني والعمالء.

أنشطة لدعم الشباب واألطفال

وفي إطار اهتمامه بالشباب 
املقتــدرة  مــن األســر غيــر 
وحرصــا على إتاحة الفرصة 
لهم الستكمال تعليمهم، أعلن 
البنك األهلي املتحد عن تبرعه 
بتكاليف دراسة ٥ من الطالب 
من األسر غير املقتدرة وذلك 
في مجموعة من التخصصات 
العربية املفتوحة،  باجلامعة 
حيــث تأتــي هــذه املبــادرة 
اســتمرارا للتعاون املســتمر 
بــني البنــك وجمعيــة الهالل 
الكويتــي. وتأكيــدا  األحمــر 
للدور اإلنســاني واملجتمعي 
للبنك الذي يضع التعليم في 
ســلم أولوياتــه واهتماماته، 
ويســهم فــي دعم جيــل واع 
ومتعلم وقــادر على التعامل 
مــع التحديات والوصول إلى 
حيــاة أفضل. كذلك قام البنك 
بالتبرع جلمعية الهالل األحمر 
بتكلفة إجراء جراحة ضرورية 
لطفلة من األسر غير املقتدرة 
والتي اســتطاعت أن تواصل 
حياتهــا بشــكل طبيعي بعد 
إجراء اجلراحة والتخلص من 
معاناتها مع املرض، كما أعلن 
البنك األهلي املتحد عن رعايته 
لسلسلة ورش عمل املهارات 
املهنيــة األساســية، والتــي 
أطلقتها مؤسسة لوياك أونالين 
عبر منصة زووم للطلبة من 
عمر ١٨ إلى ٣٠ سنة، حيث تأتي 
هذه الرعاية في إطار الشراكة 
املجتمعية بني البنك ومؤسسة 
لوياك بهــدف تزويد الطالب 
باملهــارات واملعــارف الالزمة 
لنجاحهم فــي ميادين العمل 

املستقبلية.

رغم تداعيات «كورونا».. البنك واصل جهوده لدعم املجتمع مببادرات عديدة خالل العام املاضي
سحر دشتي وعواطف السلمان مدير عام معهد البناء البشري وأماني العيسى عضو فريق البناء البشري وعبداهللا العوضي مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية

متطوعون من موظفي «املتحد» محبو الغوص في مبادرة تنظيف الشواطئ

البنك األهلي املتحد يحصد جائزة أفضل بنك بالكويت للمسؤولية املجتمعية لعام ٢٠٢٠

أحد املتطوعني من البنك األهلي املتحد يساعد في التأكد من إجراءات السالمة

الكويت مثل: سلوى والرميثية 
وبيان واجلهراء واملباركية.

فعاليات خيرية

كذلك أثمرت فعالية سباق 
«اجلري املرح» اخليرية التي 
أقامها البنك األهلي املتحد حتت 
شعار «خطواتك ستزرع نخلة» 
فــي حصد النجــاح وحتقيق 
النتائــج اإليجابية، حيث مت 
تخصيص كافة عوائد الفعالية 
لزراعة النخيل وتقدمي ما يتم 
إنتاجه من متور لدعم ومساندة 
األســر غير املقتدرة بصورة 
البنــك  مســتمرة. واحتفــل 
بتســليم النخيــل الذي متت 
زراعته لهذا الغرض في حديقة 
جمال عبدالناصر ليكون حتت 
إشراف الهيئة العامة للزراعة 

والثروة السمكية.
واستمرار جلهوده في مجال 
حمايــة البيئة، أطلــق البنك 
األهلي املتحد مبادرته السنوية 
للعــام ٢٠٢٠ لرفــع املخلفات 
عن شواطئ وتنظيف احلياة 

أفضل بنك للمسؤولية املجتمعية 
بالكويت لعام ٢٠٢٠

إجراءات سباقة ملواجهة «كورونا»

حصد البنك األهلي املتحد جائزة «أفضل بنك للمسؤولية 
املجتمعية في الكويت للعام ٢٠٢٠» من قبل مجلة «إنترناشيونال 
فاينانس» املجلة املالية العاملية، وذلك تقديرا ملبادراته املتميزة 
واستراتيجيته الهادفة إلى إحداث إسهام إيجابي في املجتمع. 
ويأتي هذا االعتراف بنجاح البرنامج املجتمعي الهادف للبنك 
للعام الثاني على التوالي، حيث ســبق وحصد البنك جائزة 
«أفضل بنك للمسؤولية املجتمعية في الكويت للعام ٢٠١٩» 
من قبل مؤسسة «سي بي آي فاينانشال» الناشر ملجلة «ذا 

بانكر ميدل إيست» املرموقة.

اســتطاع البنك األهلي املتحد أن يقدم منوذجا يحتذى 
به في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-١٩، فقد بدأ البنك 
منذ بدايات اجلائحة فــي اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية 
واإلرشادات الصحية التي طالبت بها وزارة الصحة واجلهات 
املسؤولة، بهدف املواءمة بني االلتزام باالشتراطات الصحية 
وحماية موظفيه وعمالئه من جهة ودفع عجلة التنمية وتلبية 

احتياجات عمالئه من جهة أخرى.
ومتكن البنك مــن القيام بدروه املجتمعي خالل جائحة 
كوفيــد-١٩، حيث قدم العديد من الرســائل التوعوية التي 
حتث على احلفاظ على الصحة العامة من خالل قنوات البنك 
للتواصل االجتماعي، وااللتزام بالشفافية التامة في اإلعالن 
عــن اإلصابات بني موظفي الفروع في حال حدوثها وكانت 
جهود املتطوعني من فريق املسؤولية املجتمعية بالبنك الذين 
استمروا في أداء عملهم في ظل هذه الظروف االستثنائية 
وقامــوا بخدمة عمالء البنك أثنــاء جائحة ڤيروس كورونا 
املســتجد محل إشادة من إدارة البنك، وخاصة ملا قاموا به 
من جهود ملموسة في ضمان اتباع تدابير السالمة الصحية 

على الوجه األمثل حلماية عمالء وموظفي البنك.
كما قام البنك باالستجابة ملبادرة بنك الدم الكويتي والتي 
طالبت جميع املتعافني من ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
بالتبرع بالدم لتلبية الطلــب املتزايد على البالزما املناعية، 
حيث قام البنك بتوعية موظفيه بأهمية التبرع بالبالزما بعد 

التعافي إذا حدث أن أصيب بالڤيروس.
كذلك شارك البنك األهلي املتحد في رعاية حملة «حياتهم 
غالية»، التي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة بهدف 
دعم الصحة النفسية لذوى الهمم في مواجهة اآلثار السلبية 

الناجتة عن انتشار جائحة ڤيروس كورونا.
هذا، وقد شارك متطوعون البنك األهلي املتحد بتصنيع 
الفيس شــيلد بالتعاون مع فريق هوب- فريق عمل وطني 
غير ربحي يقوم مبساعدة الكوادر الوطنية من خالل توفير 
حلول متعلقة باألزمات الصحية، حيث ساهم الفريق التطوعي 
بتصنيع ما يقارب ١٥٠٠ فيس شــيلد يوميا لتوزيعها على 
الصفوف األمامية في املستشفيات، وذلك حلاجتهم املاسة 

ملواجهة اجلائحة.

البنك حريص على تقدير دور املرأة ومكانتها وتـقدمي 
الدعم لها عبر برنامجه للمسؤولية املجتمعية

«املتحـد» تعـاون مع «ريفـود» لتخفيض الهـدر والتركيز 
على االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية
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انطالق مؤمتر افتراضي لتأهيل املشروعات الصغيرة 
في مناقصات القطاع النفطي.. أول فبراير املقبل

«جي بي مورغان»: تراجع «بيتكوين» 
دون ٤٠ ألف دوالر ينذر مبزيد من اخلسائر

ينطلق في األول من فبراير 
٢٠٢١ املؤمتر االفتراضي لنظام 
تأهيل وتسجيل املشروعات 
الصغيــرة واملتوســطة في 
النفطي،  القطــاع  مناقصات 
والــذي تنظمــه مؤسســة 
البترول الكويتية والشركات 
التابعــة لهــا بالتعــاون مع 
الصنــدوق الوطنــي لرعاية 
وتنمية املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة. وتؤكد مؤسسة 
البترول الكويتية والشركات 
التابعــة لها، من خــالل هذا 
املؤمتر أهمية االلتزام بالقانون 
رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٩ بتعديل 
أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة 
٢٠١٦ بشأن املناقصات العامة، 
الذي منح العديد من امليزات 
ألصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة التــي متكنهــم 
من تعزيــز إمكاناتهم وتزيد 
قدراتهم التنافسية. وستقوم 
املؤسسة والشركات التابعة 
لها بتخصيص نسبة معينة 
مــن مناقصاتهــا وعقودهــا 
لتكون مــن نصيب أصحاب 

العملة املشفرة  تراجعت 
بيتكويــن إلى مســتوى ٣٥ 
ألــف دوالر خــالل تــداوالت 
أمــس، وهو ما ينــذر مبزيد 
من اخلسائر للعملة الرقمية 
بحسب محللي بنك االستثمار 

«جي بي مورغان».
ورأى احملللون أن مستوى 
٤٠ ألــف دوالر ميثــل نقطة 
ســعرية مهمــة للبيتكوين، 
لتحافظ العملة الرقمية على 
زخم االرتفاعات التي دعمها 
إقبال املستثمرين خالل الفترة 
األخيــرة، وهو مماثل ملوجة 
االرتفاعات التي سجلتها في 
نوفمبر املاضي، عندما كسرت 
حاجز الـ٢٠ ألف دوالر للمرة 
األولى. وأشار احملللون إلى 
 Grayscale Bitcoin أن صندوق
Trust وهــو أكبــر صنــدوق 
متــداول للعمــالت الرقميــة 
عامليــا، يحتاج للبقــاء عند 
مســتوى تــداوالت عند ١٠٠ 
مليون دوالر يوميا لالحتفاظ 
بإقبال املســتثمرين، حسب 

«العربية.نت».
وتظهــر بيانــات ســوق 

املشاريع. حيث تهدف احللقة 
النقاشــية الــى اإلجابــة عن 
استفسارات أصحاب املشاريع 
بخصوص إجراءات وضوابط 
نظام التأهيل والتسجيل في 

مناقصات القطاع النفطي.
وفي هــذا الســياق، حث 
رئيس اللجنــة املنظمة علي 
الكنــدري نائب رئيس جلنة 
العليــا ملناقصــات  الشــراء 
مؤسســة البترول الكويتية 
والشركات التابعة لها أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
على التسجيل واملشاركة في 

ويتم حساب احتماالت اخليار 
Black- باســتخدام معادلــة

Scholes استنادا إلى املقاييس 
املهمــة مثل أســعار خيارات 
االتصال وأســعار اإلضراب 
وســعر األصــل األساســي 
وســعر الفائدة «اخلالي من 
املخاطر» على االســتثمارات 
مثل أذون اخلزانة األميركية 

املؤمتر ليتســنى لهم معرفة 
كيفيــة تأهيــل مشــاريعهم 
املناقصات  لالســتفادة مــن 
املطروحة في القطاع النفطي.

ويســعى املؤمتــر كذلــك 
إلى وضع اآلليات املناســبة 
التي متكن أصحاب املشاريع 
الصغيــرة واملتوســطة من 
العمل في بيئة تنافسية تشجع 
اإلبداع وترتقي بروح املبادرة 
والتنافس، سعيا إلى االرتقاء 
باالقتصاد الكويتي، األمر الذي 
يؤكد جدية مؤسسة البترول 
الكويتية والشركات التابعة 
لها في الوفاء بالتزاماتها جتاه 
الشباب، وصوال إلى حتقيق 
رؤية «كويت جديدة» بسواعد 

الشباب من أبناء الكويت.
ومــن املتوقــع أن يخرج 
املؤمتــر بنتائــج إيجابيــة 
على صعيد متكني الشــباب 
أصحاب املشــاريع من خالل 
وضع تصورات وحلول عملية 
قابلــة للتنفيذ بشــأن آليات 
وسبل مشــاركتهم في عقود 
ومناقصات القطاع النفطي.

ووقت االســتحقاق. يذكر أن 
اخليارات هي عقود مشــتقة 
متنح املشتري احلق، ولكن 
ليس االلتزام، بشراء األصل 
األساسي بسعر محدد مسبقا 
في أو قبل تاريخ محدد. وميثل 
خيار الشــراء حق الشــراء، 
ويعطــي خيــار البيع احلق 

في البيع.

يهدف إلى متكني الشباب ودعم االقتصاد الوطني وصوالً إلى رؤية «كويت جديدة»

العملة املشفرة تراجعت إلى ٣٥ ألف دوالر

املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
كخطــوة أولى منهــا لتقدمي 
الدعم واملساندة لهم. ويعقد 
املؤمتــر افتراضيا من خالل 
تطبيــق Teams في الســاعة 
١٠:٠٠ صباحــا، ويناقش كل 
التفاصيــل اخلاصــة بنظام 
تأهيل وتســجيل املشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة في 
مناقصــات القطــاع النفطي 

وكيفية االستفادة منها.
كما يشــهد املؤمتر حلقة 
نقاشية تضم ممثلي القطاع 
النفطــي، وممثلــي أصحاب 

اخليــارات أن املســتثمرين 
يراهنون على ارتفاع مستمر 
ويحددون احتمالية بنســبة 
٢٠٪ الرتفاع العملة املشفرة 
فــوق ٥٠٫٠٠٠ دوالر بحلول 
٢٩ يناير، وهو تاريخ إغالق 
املراكز املفتوحة، وفقا للبيانات 
املقدمــة مــن شــركة أبحاث 
 .Skew الرقميــة املشــتقات 

«هيونداي موتور» تطرح إستراتيجية الهيدروجني

أعلنت مجموعة هيونداي 
موتــور العامليــة امــس عــن 
توقيعهــا عقــد اســتثمار مع 
حكومة مقاطعة «غوانغدونغ» 
الصينية إلنشاء مصنع إلنتاج 
نظام خاليــا الوقود البحرية 
فــي مدينة «غوانــزو»، يعزز 
االستثمار هيونداي وريادتها 
في مجال الهيدروجني ويدعم 
تقدمها في صناعة الهيدروجني 

سريعة النمو في الصني.
حضر حفل التوقيع كوانغ 
غوك لي، رئيس عمليات الصني 
في املجموعــة، وكذلك هيوك 
جون لي، نائب الرئيس األول 
وكبيــر مســؤولي الشــؤون 
مجموعــة  فــي  احلكوميــة 
ومــن  بالصــني.  هيونــداي 
اجلانــب الرســمي حضر كل 
من لني كيشينغ، نائب احلاكم 
التنفيذي ملقاطعة غوانغدونغ، 
وهو هونغ، نائب عمدة حكومة 
بلدية غوانزو، وتشن يونغ، 
رئيس منطقة جواجنتشو في 

حكومة بلدية غوانزو.
وتقــرر بدء بنــاء املصنع 
الشهر املقبل، وأن يتم االنتهاء 
منه بحلول النصف الثاني من 
عام ٢٠٢٢، ليكــون بذلك أول 
قاعدة إلنتــاج خلاليا الوقود 
ملجموعــة هيونــداي خــارج 
كوريا، مــع التخطيط إلنتاج 
٦٥٠٠ وحدة من أنظمة خاليا 
الوقــود ســنويا. وســتعمل 
املجموعة علــى زيادة الطاقة 
اإلنتاجية تدريجيا مبا يتماشى 

مع طلب السوق.
«أنظمة خاليا الوقود».. صناعة سريعة 

النمو في الصني

ســيعمل مصنــع غوانزو 
على االســتفادة مــن اخلبرة 
الواسعة ملجموعة هيونداي في 
إنتاج نظام خاليا الوقود، كما 
سيعمل على التأكيد على املكانة 
الريادية والتقنية للصني في 
صناعة الهيدروجني التي تشهد 
منوا سريعا لهذا القطاع فيها. 
وستقوم هيونداي، في املصنع 
اجلديد، بتصنيع نفس أنظمة 
خاليــا الوقــود التــي أثبتت 
جدواهــا والتــي تســتخدم 

طريــق طموحــه للصــني في 
تعزيــز اقتصاد الهيدروجني، 
مؤكدة علــى أن البالد تهدف 
إلــى امتالك مليون مركبة من 
طراز FCEV تسير في الطرق 
بحلول عام ٢٠٣٥ وتركز على 

املركبات التجارية.
إستراتيجية هيونداي للهيدروجني

وأعلنت مجموعة هيونداي 
موتور في ديسمبر ٢٠١٨ عن 
رؤيــة طويلــة املــدى جاءت 
بعنــوان «رؤية خلية الوقود 
٢٠٣٠»، أكدت فيها على التزامها 
بتســريع تطويــر مجتمــع 
الهيدروجني من خالل االستفادة 
من ريادتها العاملية في تقنيات 
خاليا الوقود، وكجزء من هذه 
اخلطة، تهــدف املجموعة إلى 
إنتــاج ٧٠٠ ألــف خلية وقود 
ســنويا لتلبيــة الطلــب من 

مختلف قطاعات الصناعة.
ومتتلك هيونــداي عقودا 

من اخلبرة فــي تطوير نظام 
خاليا الوقود، حيث قدمت أول 
مركبة كهربائية تعمل بخاليا 
الوقــود وهــي ix٣٥ فــي عام 
٢٠١٣، تالها اجليل الثاني من

NEXO، في عام ٢٠١٨. كما قامت 
املجموعة بنجاح في سويسرا 
في أواخر عام ٢٠٢٠، بتقدمي أول 
 XCIENT ٧ وحدات من شاحنات
Fuel Cell للعمــالء، وهي أول 
شاحنة كهربائية ثقيلة تعمل 
بخاليا الوقود ذات إنتاج كبير 

في العالم.
وضمن جهــود املجموعة 
لتعزيــز مجتمــع خــال مــن 
االنبعاثات، أطلقت هيونداي 
مؤخــرا HTWO، وهــي عالمة 
جتاريــة جديدة متثــل نظام 
خاليا وقود الهيدروجني الرائد 
عامليا. كما عززت قدرات البحث 
والتطويــر والشــراكات عبر 
العديد من الصناعات لقيادة 
تطوير اقتصاد الهيدروجني.

مع تدشني املصنع اجلديد لنظام خاليا الوقود اجلديد في «غوانزو»

ممثلو «هيونداي موتور» خالل توقيع عقد استثمار مع حكومة مقاطعة «غوانغدونغ» الصينية

في ســيارات الدفــع الرباعي 
الكهربائية NEXO من هيونداي 
موتور. وســتعمل املجموعة 
كذلك مع الشــركات الصينية 
للمشاركة في املشروع الرائد 
املتعلــق بالهيدروجني التابع 
حلكومة غوانغدونغ ومبادراتها 
التي ستساعد هيونداي على 
احلصول على ميزة تنافسية 
في صناعــة الهيدروجني في 
الصني. كما تعمل الشــركات 
العامليــة من اليابــان وأملانيا 
واململكة املتحدة ودول أخرى 
مع الشركاء الصينيني لتطوير 
التكنولوجيا املتعلقة مبركبات 
خاليا الوقود وتعزيز صناعة 

الهيدروجني احمللية.
وأصـــــدرت اجلمعيـــــة 
السيارات  الصينية ملهندسي 
خارطــة طريــق تكنولوجية 
في أكتوبر ٢٠٢٠، بتوجيه من 
وزارة الصناعة وتكنولوجيا 
املعلومــات، تعكــس خارطة 

اخلياط: مخاوف من فقاعة عقارية قادمة

أكد رئيــس مجلس إدارة 
الفرقــدان اإلقليمية  شــركة 
واخلبير في العقار يوســف 
اخلياط ان التوقعات تشــير 
إلى استمرار القطاع السكني 
في الصعود خالل الربع األول 
من ٢٠٢١ مع استمرار املخاوف 
ألن أسعار العقارات السكنية 
شهدت صعودا عموديا غير 
صحي، وهذا ينــذر بحدوث 

فقاعة عقارية قادمة. 
الطلــب علــى  ان  وذكــر 
القطاع السكني يعتبر االعلى 
اذ اســتحوذت  الكويــت  في 
تداوالته على ٦٠ ٪ من القيمة 
اإلجمالية لتداوالت الســوق 

األمــوال  رؤوس  اصحــاب 
الصغيــرة يبحثــون عــن 
االستثمار في البيوت السكنية 
التي تتراوح اسعارها بني ٢٥٠ 
و٥٠٠ ألف دينار الستثمارها 

كعقارات مدرة للدخل. 
للعقــارات  وبالنســبة 
التجاريــة، قــال إن العقــار 
التجاري ينقسم إلى قسمني، 
األول املجمعــات ومحــالت 
التوقعات  التجزئة، وتشير 
إلى أن تشهد ارتفاعا بفضل 
الصغيــرة  املشــروعات 
واملتوسطة، إذ وصل متوسط 
سعر املتر التأجيري الى ٣٠ 

دينارا. 

أمــا القســم اآلخــر مــن 
العقار التجاري، وهو املكاتب 
االداريــة، فهنــاك توجه من 
الشركات الكبيرة، التي تعتبر 
املشغل الرئيسي لتلك املكاتب، 
لبناء مقار خاصة بها، وهذا 
قد يؤثر على نسب اإلشغاالت 
في القطاع، إذ يتراوح سعر 
املتر حاليا بني ٦ و٨ دنانير». 
وتوقع اخلياط أن ترتفع 
أسعار العقارات السكنية خالل 
الفترة املقبلة، أو تستقر عند 
مستوياتها احلالية على أقل 
تقدير، مشيرا الى ان العقار 
لن يعــود كما الســابق قبل 

أوائل ٢٠٢٢.

أسعار العقارات السكنية شهدت صعوداً عمودياً غير صحي

يوسف اخلياط

خالل العام املاضي مقابل ٣٠ 
٪ للقطاع التجاري. 

بــأن املســتثمرين  وأفاد 

توقعات التحفيز األميركي 
تنعش أسعار الذهب

رويترز: ارتفعت أسعار الذهب خالل تعامالت أمس 
بعد أن سجلت أدنى مستوى خالل شهر ونصف الشهر 
في وقت سابق من اجللسة مدعومة بفرص إقرار حزمة 
أميركية ضخمة لإلغاثة من تداعيات ڤيروس كورونا، 
األمر الذي طغى على صعود الدوالر وعزز من جاذبية 

املعدن كأداة حتوط من التضخم.
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا ٠٫٥٪ إلى ١٨٣٦٫٢٩ 
دوالرا لألوقية (األونصة)، بعد انخفاضه إلى ١٨٠٩٫٩٠ 

دوالرات، أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر.
وزادت عقود الذهب األميركية اآلجلة ٠٫٤٪ لتسجل 

١٨٣٦٫٨٠ دوالرا لألوقية.
وقال كبير إستراتيجيي السوق العاملية لدى «أكسي» 
ستيفن إينس: سوق الذهب مازال مدعوما نسبيا عند 
هذه املســتويات، إذ إن صعود الــدوالر األميركي في 
الوقت احلالي يتعلق أكثر بالبحث عن مالذ آمن، وليس 

حتوال ملحوظا صوب دوالر أقوى.
وتابع: إن التحفيز األميركي كبير للغاية، سنحصل 
علــى نحو ١٫٩ تريليــون دوالر أو ١٫٥ تريليون، وكال 

التصورين جيد للذهب.
وسجل الدوالر األميركي ذروته في ٤ أسابيع، مما 

يزيد تكلفة الذهب حلملة العمالت األخرى.
وكشف الرئيس األميركي املنتخب جو بايدن األسبوع 
املاضي عن حزمة حتفيز مقترحة حجمها ١٫٩ تريليون 
دوالر لتنشــيط االقتصاد. وقال إنه يريد توزيع ١٠٠ 
مليــون جرعة من لقاح «كوفيــدـ  ١٩» خالل أول ١٠٠ 

يوم من رئاسته.
وفي املعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة ١٫٢٪ 
إلى ٢٥٫٠٣ دوالرا لألوقية، وزاد البالتني ٠٫٧٪ مسجال 
١٠٨١٫١٠ دوالرا، في حني صعد البالديوم ٠٫٣٪ إلى ٢٣٨٩٫٨٢ 

دوالرا لألوقية.

الطلب على القطاع السكني األعلى في الكويت واستحوذ على ٦٠٪ من التداوالت

بناء املصنع يبدأ الشهر املقبل على أن يكتمل في النصف الثاني من عام ٢٠٢٢
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نافالني يدعو الروس «للتظاهر» .. وموسكو للغرب: اهتموا بشؤونكم

(أ.ف.پ) جانب من جتمع أنصار أليكسي نافالني ووسائل اإلعالم بالقرب من مركز للشرطة احملتجز به 

عواصمـ  وكاالت: منذ اعتقال املعارض الروسي 
البارز أليكسي نافالني أمس األول عقب عودته من 
أملانيا، والتنديدات الدولية تتوالى داعية السلطات في 
روسيا إلى اإلفراج عنه. واعتبر املعارض الروسي 
عقد جلســة في مركز للشــرطة للنظر في متديد 

توقيفه «غيابا مطلقا للقانون».
ودعا نافالني الروس «للنزول إلى الشارع» ضد 
النظام، في ڤيديو نشر قبل بضع دقائق من صدور 

قرار قضائي بوضعه في احلجز حتى ١٥ فبراير.
وقال في مقطع الڤيديــو الذي التقط في قاعة 
احملكمة ونشر على مواقع التواصل االجتماعي «أكثر 
ما تخشاه هذه العصابات (في احلكم) تعرفونه، هو 
أن ينزل الناس إلى الشــارع، إذاً ال تخافوا، انزلوا 
إلى الشــارع، ليس من أجلي لكــن من أجلكم، من 

أجل مستقبلكم».

وتوالت االنتقــادات الدولية والدعوات لالفراج 
عنه، وأعربت وزارة اخلارجية البريطانية عن «قلقها 
العميق»، وقال وزيــر اخلارجية دومينيك راب إن 
«توقيف السلطات الروسية ألليكسي نافالني الذي 

تعرض جلرمية مشينة، أمر يثير الصدمة».
 بدوره، دعا االحتاد االوروبي الى االفراج عنه، 
وقالت رئيســة املفوضية األوروبية اورسوال فون 
دير الين في بيان «أدين احتجاز السلطات الروسية 
أليكسي نافالني فور عودته إلى روسيا. يجب على 
السلطات الروسية اإلفراج عنه على الفور وضمان 

سالمته».
واعتبرت الين ان احتجاز املعارضني السياسيني 
«يتعارض مع التزامات روسيا الدولية»، داعية موسكو 
الى اجراء حتقيق «شامل ومستقل» في قضية نفالني.

في املقابل، قال وزير اخلارجية الروسي سيرغي 

الڤروڤ «إن الهدف من تصريحات الغرب بشــأن 
اعتقال أليكســي نافالني هو صــرف االنتباه عن 

األزمة، التي يعيشها النموذج الليبرالي».
وأضاف خالل مؤمتر صحافي، «نرى كيف تستغل 
اآلن األخبار حول عودة نافالني إلى روسيا ببهجة، 
ألن السياسيني الغربيني يعتقدون أنهم بهذه الطريقة 
ميكنهم حتويل االنتباه عن أعمق أزمة يعيشها منوذج 

التنمية الليبرالي نفسه».
وفي نفس السياق، قالت املتحدثة باسم اخلارجية 
الروســية ماريا زاخاروفا، إنها تنصح السياسيني 
األجانب الذين يعلقون على الوضع حول أليكسي 

نافالني، باحترام القانون الدولي.
كما أضافت أنها تنصحهم كذلك، بعدم التطاول 
على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، والتركيز 

على املشاكل املوجودة في بلدانهم.

«كورونا»: حتذير من «فشل أخالقي كارثي» 
وحملة التطعيم في أميركا تتعثر

عواصم - وكاالت: فيما يسابق العالم الزمن 
لوقف جائحة ڤيروس كورونا املستجد، حذر 
تيدروس أدهانوم غيبريســوس املدير العام 
ملنظمة الصحة العاملية أمس من أن العالم على 
شفا «فشل أخالقي كارثي» فيما يتعلق بتوزيع 
لقاحات الوقاية من «كوفيد-١٩» وحث الدول 
والشــركات املصنعة على مشاركة اجلرعات 
بشكل أكثر إنصافا في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف ان فرص التوزيع العادل «في خطر 
جســيم» في الوقت الذي يهــدف فيه برنامج 
اللقاحات العاملي (كوفاكس) الذي أعلنت عنه 
منظمة الصحة إلى بدء توزيع اجلرعات الشهر 
املقبل. وقال: «قد يعطل هذا شحنات كوفاكس 
ويخلق الظروف نفسها التي صمم كوفاكس 
لتفاديهــا، بالتكديس وبالســوق الفوضوية 
وباالستجابة غير املنسقة وباستمرار االختالالت 

االجتماعية واالقتصادية».
وأضــاف في افتتــاح االجتماع الســنوي 
للمجلــس التنفيــذي ملنظمــة الصحة والذي 
ينعقد عبر اإلنترنت أن «أسلوب أنا أوال» في 
توزيع اللقاحات جعل األكثر فقرا وضعفا في 
العالم في خطر. وتابع: «في نهاية املطاف، لن 

تسفر هذه التصرفات إال عن إطالة أمد الوباء».
لكن عملية التطعيم حتى في الدول الغنية 
ال تسير وفق املخططات، حيث وزعت احلكومة 
الفيدرالية األميركية ٣١ مليون جرعة في مختلف 
أنحاء الواليات املتحدة الدولة األكثر تضررا في 
العالم، لكن ١٢ مليون جرعة فقط استخدمت 
حتى اجلمعة، بحســب مراكز السيطرة على 
األمراض والوقاية منها. وفقا لصحيفة «وول 
ستريت جورنال»، فإن إحدى أكبر التحديات 
التي تواجه جهود عمليات التطعيم ضد ڤيروس 
كورونا املستجد بالواليات املتحدة، هي حصول 

األشخاص ذوي األولوية.
يأتي ذلك، تزامنا مع ارتفاع عدد اإلصابات 
الى ما فــوق ٩٥ مليون حالــة، وتخطى عدد 
الوفيــات املليونــني و٣٠ ألف حالة، بحســب 
إحصاءات جامعة جونــز هوبكنز األميركية 

املتخصصة.
مبوازاة ذلك، انطلقت في روسيا أمس عملية 
التطعيم اجلماعي املجانية ضد الڤيروس والتي 
ستشمل جميع فئات السكان الراغبني، وميكن 
للمواطنني التطعيم بلقاح «ســبوتنيك V» أو 

لقاح«إيبي فاك كورونا».

اعتقال املئات في تونس.. واالحتجاجات تصل إلى العاصمة
تونــس - وكاالت: فــي 
الوقــت الــذي أعلنــت فيــه 
الداخلية التونسية، اعتقال 
املئــات على خلفيــة أحداث 
الشــغب التــي اندلعــت في 
العاصمــة وبعض الواليات 
بعد ســريان حظر التجول، 
جتددت امــس االحتجاجات 

في العاصمة ووالية باجة.
في التفاصيل، شهد شارع 
احلبيب بورقيبة بالعاصمة 
امــس، احتجاجــات تطالب 
بإطالق سراح املوقوفني في 
الشــغب والتخريب  أحداث 
التي شهدتها أحياء العاصمة 
إلى جانب عدد من احملافظات 

خالل اليومني املاضيني.
املتظــاهــــرون،  ورفـــع 
شــعارات مناهضة لرئيس 
التونســية هشام  احلكومة 
البرملان  املشيشي ولرئيس 
راشــد الغنوشــي، مطالبني 
بإطــالق ســراح املوقوفني، 
ومـــــن تلـــــك الشـــعارات 
«جئــــناكم بالنــهار» وذلك 

فرض إغالق عــام اخلميس 
انتهى األحــد، حملاولة احلد 
من االرتفــاع احلاد في عدد 
اإلصابات بكوفيد-١٩، يرافقه 
حظــر جتــول اعتبــارا من 
الساعة الرابعة بعد الظهر.

عاما تقــوم بحرق العجالت 
املطاطية واحلاويات بهدف 
عرقلــة حتــركات الوحدات 
األمنية». وقالت محمد زكري 
املتحدث باسم وزارة الدفاع إن 
اجليش انتشر في عدة مدن.

وقال احليوني عبر إذاعة 
«موزاييــك» اخلاصــة، إن 
احملتجني املوقوفني رشــقوا 
باحلجــارة  األمــن  قــوات 

واشتبكوا معها.
وأضاف ان: «االحتجاجات 
ال تكون ليلية إمنا في النهار 
وفي إطار القانون وفي إطار 
عــدم القيام بأفعال إجرامية 
مثل االعتداء على أمالك الناس 
والسرقة والنهب وخصوصا 
اننا في فترة حظر جتول».

وقال املتحدث باسم وزارة 
الدفاع التونســية إن قوات 
اجليــش انتشــرت في مدن 
بنزرت (شــمال) وسوســة 
(شرق) والقصرين وسليانة 
(وسط - غرب)، بهدف حماية 

املباني احلكومية.

وقال املتحدث باسم وزارة 
الداخليــة خالــد احليونــي 
إن إجمالــي عــدد املوقوفني 
بلــغ ٦٣٢ شــخصا، أبرزهم 
«مجموعــات مــن األفــراد 
أعمارهــم بــني ١٥ و٢٠ و٢٥ 

(أ.ف.پ) املتظاهرون يغلقون أحد شارع مدينة التضامن بالعاصمة التونسية خالل االشتباكات مع قوات األمن 

بعــد االحتجاجــات الليلية  
التي اندلعــت بعد أيام على 
الذكرى العاشــرة لســقوط 
نظام الرئيس زين العابدين 

بن علي في ١٤ يناير ٢٠١١.
وتزامنــت الذكــرى مــع 

العالم يحبس أنفاسه.. والهواجس األمنية تطغى على احتفاالت تنصيب بايدن
عواصمـ  وكاالت: يحبس 
العالم أنفاسه ترقبا لليوم 
الكبيــر غــدا، يــوم تســلم 
الرئيــس االميركي اجلديد 
جو بايــدن منصبه، ويليه 
بعد ساعات انطالق محاكمة 
سلفه دونالد ترامب. وتظهر 
التقارير عن تهديدات أمنية، 
والتحقيقــات حتــى مــع 
سلطات إنفاذ القانون، حدة 
التوتر واالســتنفار اضافة 
الى االنقســام الكبير الذي 
تعيشه أكبر دميوقراطية في 
العالم، فيما التزال مشاهد 
اقتحام الكونغرس عالقة في 

األذهان. 
وال أدل علــى الهواجس 
األمنية أكثر من إغالق مبنى 
الكونغــرس ومنع الدخول 
إليه أو اخلروج منه بسبب 
«تهديد أمني خارجي» امس، 
وإخالء اجلهة الغربية مببنى 
الكونغــرس، حيث جتري 
استعدادات مراسم تنصيب 
بايــدن، ليتبني أنــه حادث 
عرضي ناجــم عن احتراق 
خيمة ملشردين خارج املبنى.
وكانت وكالة «أسوشيتد 
أن مكتــب  ذكــرت  بــرس» 
التحقيقــات الفيدرالــي (اف 
بي آي) سيقوم بفحص قوات 
احلرس الوطني في العاصمة 
واشنطن. ونقلت الوكالة عن 
مسؤولني في وزارة الدفاع أن 
«الپنتاغون» قلق من هجوم 
داخلــي يــوم التنصيــب، أو 
تهديــد من طرف أفــراد على 
صلة بتأمني مراسم التنصيب، 
بعدما تبني عقب هجوم أنصار 
ترامب على «الكابيتول» في 
٦ اجلاري تورط عدد ممن هم 
على عالقة حالية أو ســابقة 

باجليش.
وأعــرب رون كلــني، كبير 
موظفي البيت األبيض في إدارة 
بايدن، عن قلقه من التهديدات 
األمنية التي قد تصاحب حفل 
التنصيب، إال أنــه أبدى ثقته 
بقــدرة األجهــزة األمنية على 

تأمني احلفل.
وقال كلــني، في مقابلة مع 
شبكة «ســي إن إن»، «أظهرت 
األسابيع األخيرة مدى األضرار 
الالحقة بروح الواليات املتحدة 
وأهمية إصالحها وسيبدأ هذا 
العمل األربعاء غدا»، وقال «إننا 
نرث فوضى كبيرة لكن لدينا 

خطة إلصالح الوضع».
ومما يزيد القلق، بحسبما 
أفادت وســائل إعالم أميركية 
بأن «إف بي آي» اعتقل مسؤوال 

الڤيديــو يتحــدث  مقاطــع 
صراحــة عــن دوره في تلك 
األحــداث، ويهــدد بتســيير 
مظاهرة مسلحة مؤيدة ملبدأ 
حمل السالح، وبإراقة الدماء 

في يوم تنصيب بايدن.
فــي االثناء، قالت وســائل 
مكتــب  ان  اميركيــة  اعــالم 
التحقيقات الفيدرالي يحقق في 
أدلة لديه حول امرأة شــاركت 
في االقتحام وسرقت حاسوبا 
محمــوال مــن مكتب رئيســة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي 

ينتشــر فيها اجليــش وقوات 
االمن أكثر من املواطنني، حتول 
يوم غد األربعاء الى مناسبة ال 
سابق لها في التاريخ األميركي 

لعدة أسباب.
فقد دعي ســكان واشنطن 
للبقــاء فــي منازلهــم ملتابعة 
الرئيس ٤٦  مراســم تنصيب 
حفظــا لألمــن وجتنبا خلطر 

العدوى بوباء «كوفيد ـ ١٩».
املليـــارديـــر  وسيــــكون 
اجلمهــوري موجودا حتما في 
نــادي ماراالغــو الــذي ميلكه 

وتعتزم بيعه للروس.
وبحـــــسب صحيـــــــفة 
«بوليتيكو»، فإن هذه القضية 
اجلنائية مرفوعــة ضد امرأة 
تدعى رايلي وليامز، شوهدت 
فــي عــدة لقطات أمــام مكتب 
بيلوسي، بناء على معلومات 
تقــول ان وليامز كانت تعتزم 
إرســال جهاز احلاســوب إلى 
صديق لها في روســيا بقصد 
بيعــه إلــى وكالــة املخابرات 
الروسية اخلارجية (إس ڤي آر).

وفي عاصمة أصبحت مقفرة 

في فلوريــدا عندما يدخل جو 
بايدن املدرج املؤقت الذي يشيد 
كل أربع سنوات على درجات 

الكابيتول غدا.
ويقــوم أكثر مــن ٢٠ ألف 
عنصــر من احلــرس الوطني 
واجلنود االحتيــاط بدوريات 
مسلحة، فيما وضعت حواجز 
وكتل إســمنتية حلماية مبان 
البيــت األبيــض ومبنى  مثل 
الكابيتــول أو إلغــالق طــرق 

بشكل كامل.
قدامــى  إلــى  وبالنســبة 
احملاربني فــي العــراق، يبدو 
وســط املدينــة مثــل املنطقة 

اخلضراء في بغداد.
وعوضا عــن مئات اآلالف 
الذيــن ميــألون عــادة باحــة 
«ناشــونال مــول» املمتدة من 
نصــب لنكولــن إلــى مبنــى 
الكابيتــول، ســترفع رايــات 
والفتــات يقــارب عددها ٢٠٠ 
ألــف متثل املواطنني الذين لن 

يتمكنوا من احلضور.
وبعد أداء اليمني، ســيلقي 
التنصيــب  خطــاب  بايــدن 
التقليــدي الذي ســيؤكد فيه 
احلاجــة إلــى املصاحلــة بني 

األميركيني.
وعلــى غــرار العاصمــة 
واشــنطن، تطبــق عواصــم 
الواليات اجراءات غير مسبوقة، 
حيث جتــاوز عدد مســؤولي 
إنفــاذ القانون عــدد احملتجني 
بفارق كبير في محيط مباني 
الكونغــرس احملليــة بأنحاء 
البالد مع جتمــع عدد محدود 
مــن مؤيدي الرئيــس املغادر، 
للمشاركة في مظاهرات حذرت 
الســلطات من أنها قد تشــهد 

أعمال عنف.
وعبأت أكثــر من ١٢ والية 
حرسها الوطني للمساعدة في 
تأمــني أبنيــة الكونغرس بكل 
والية في أعقاب حتذير مكتب 
التحقيقــات االحتادي (إف بي 
آي) مــن احتجاجات مســلحة 
ملتطرفني ميينيني ممن شجعهم 
الهجــوم الدامــي علــى مبنى 

«الكابيتول» في واشنطن.
واعتبــر مســؤولو األمــن 
أن هــذا أول حــدث رئيســي 
في االحتجاجــات، خاصة أنه 
املوعــد الــذي حددتــه حركة 
بوغالــو املناهضــة للحكومة 
منذ أســابيع حلشد جتمعات 
في جميع الواليات اخلمسني، 
لكن لم تخرج سوى مجموعات 
صغيرة مــن املتظاهرين أمام 
حشود كبيرة من قوات األمن 

وأطقم وسائل اإلعالم.

«إف بي آي» يحقق حتى مع أفراد احلرس الوطني.. وإغالق الكونغرس بعد «إحتراق» خيمة ملشردين

بواليــة نيــو مكســيكو قرب 
مبنى الكونغرس في العاصمة 
واشــنطن على صلة باقتحام 

الكونغرس.
وأوضحت وسائل اإلعالم 
أن املسؤول يدعى كوي غريفني 
وهو مفــوض بالوالية، وقد 
تعهد بالعودة إلى واشنطن 
مدججا بالســالح لالحتجاج 
على تنصيب الرئيس املنتخب 
غدا، وهو يتــرأس مجموعة 
تســمى «الكاوبويز من أجل 
ترامب»، وشــوهد فــي أحد 

ترامب يصدر الئحة عفو اليوم وجدل حول إمكانيته العفو عن نفسه
عواصم - وكاالت: قال مصدر مطلع 
إن الرئيس األميركي دونالد ترامب مييل 
حتى اآلن لعدم إصدار قرار بالعفو عن 
نفسه، فيما يستعد إلصدار قائمة تتضمن 
أكثر من ١٠٠ قــرار بالعفو أو تخفيف 
األحكام اليوم، في آخر يوم يقضيه كامال 
كرئيس، قبل أن يتسلم خلفه جو بايدن 

املنصب اليوم.
بالبيت األبيض  وكان مستشــارون 
قالوا إن ترامب بحث بصفة غير رسمية 
مع مستشاريه اإلقدام على هذه اخلطوة 
االستثنائية بالعفو عن نفسه لكن بعض 

املسؤولني في اإلدارة حذروه من ذلك ألنه 
سيبدو مذنبا بهذا القرار.

وقال عدد كبير من اخلبراء إن العفو 
عن النفس سيكون قرارا غير دستوري 
ألنه ينتهك املبدأ األساسي القائل إنه يجب 
أال يكون أي إنسان احلكم في قضية يقف 
فيها موقف املتهــم. وجادل آخرون بأن 
العفو عن النفس دستوري ألن سلطة العفو 
وردت بصياغة عامة في الدستور. وتوضح 
النصوص التاريخية أن مؤسسي الدولة 
في القرن الثامن عشر ناقشوا فكرة العفو 
عن النفس لكنهم اختاروا أال يفرضوا قيدا 

صريحا على سلطة العفو. وقال املصدر 
مشترطا عدم نشر اسمه لـ «رويترز»، 
إن ترامــب ال يعتزم حتى اآلن العفو عن 
نفســه وال يعتزم أيضا إصدار قرارات 
عفو احترازية عن أفراد أسرته وهو أمر 
سبق أن ناقشــه أيضا مع مستشاريه. 
وأضاف املصدر أن ترامب، الذي ســبق 
أن أصــدر مجموعتني من قرارات العفو 
الشــهر املاضي، اجتمع مع مستشاريه 
يوم األحد لوضع اللمسات األخيرة على 
قائمة تتضمن أكثر من ١٠٠ اسم ستشملهم 

قرارات العفو وتخفيف األحكام.

هل ينهي ترامب تقليد «الرسالة 
األخيرة» بني الرؤساء؟

عواصم ـ وكاالت: كل التقاليد الرئاسية االميركية حتمل 
في طياتها مدلوالت سياسية ال ميكن جتاهلها. أحد تلك التقاليد 
«رسالة الوداع» التي يكتبها الرئيس املغادر بخط اليد خللفه، 

وغالبا ما حتمل دعابة أو طرفة.
وبحسب تقرير لوكالة «اسوشيتد برس» فإن هذا التقليد 
بدأه الرئيس رونالد ريغان عام ١٩٨٩ حني كان يستعد لتسليم 

البيت االبيض حيث اراد ترك رسالة خللفه جورج بوش. 
الرسالة تضمنت رسما كرتونيا ملجموعة من الديوك تتسلق 
فيال، والفيل هو شعار احلزب اجلمهوري الذي كان الرئيسان 
ينتميان له، فيما الدميوقراطيون يســتخدمون الديوك رمزا 

لهم في بعض الواليات. 
وكتب ريغــان تعليقا على الصورة قــال في «ال تدع 
الديوك الرومية حتبطك». وقال في الرسالة انه يصلي ألجل 
الرئيس اجلديد، قبل ان يختمها بعبارة «ســأفتقد غداءنا 

معا يوم الثالثاء». 
ومنذ تلك اللحظة ولد هذا التقليد الذي سار عليه الرؤساء 
الالحقون ومنهم بوش نفســه الذي ترك رسالة خللفه بيل 
كلينتون على مكتبه في البيت االبيض رغم خسارته امامه. 

 جاء فيها: «عندما دخلت هذا املكتب اآلن، شعرت بالشعور 
نفسه من الرهبة واالحترام الذي شعرت به قبل أربع سنوات. 
أعلم أنك ستشعر بذلك أيضا»، وأضاف: «أمتنى لك سعادة كبيرة 
هنا. لم أشعر أبدا بالوحدة التي أشار إليها بعض الرؤساء».

وتابع بوش: «أنا لست شخصا جيدا في تقدمي النصائح، 
ولكن ال تدع النقاد يثبطون عزميتك أو يدفعونك إلى اخلروج 
عن املسار. جناحك اآلن هو جناح بلدنا. أمتنى لك حظا سعيدا».
وســبق أن علقت هيالري زوجة بيل كلينتون على هذه 

الرسالة قائلة إنها كانت «مؤثرة للغاية لدرجة أنها أبكتها».
ومن جهته، ترك كلينتون رسالة جلورج بوش االبن في 
عام ٢٠٠٠، جاء فيها: «األعباء التي تتحملها اآلن كبيرة ولكنها 
مبالــغ فيها في كثير من األحيان»، مضيفا أن «الفرح املطلق 

بفعل ما تعتقد أنه صحيح ال ميكن وصفه».
أما الرئيس باراك أوباما فقد وجه رســالة شــبه رسمية 
لترامب عام ٢٠١٧ وقال فيها:«هذه الوظيفة فريدة من نوعها، 
مــن دون مخطط واضح للنجاح، لذلك ال أعرف إن كانت أي 
نصيحة مني ستفيدك بشكل خاص». وأضاف: «نحن مجرد 
موظفني مؤقتني بهــذا املكتب. هذا يجعلنا أوصياء على تلك 
املؤسســات والتقاليد الدميوقراطية ـ مثل سيادة القانون، 
وفصل السلطات، واحلماية املتســاوية واحلريات املدنية ـ 

التي حارب أسالفنا ونزفوا من أجلها».
لكــن هذ التقليد الذي عمره ٣٢ عاما، يبدو انه وصل الى 
نهايته مع انتهاء واليــة الرئيس دونالد ترامب الذي يرفض 

االعتراف بخسارته أمام جو بايدن. 
ويظن كثير من اخلبراء أن ترامب لن يلتزم بهذا التقليد، 
بعد اعالنه انه لن يحضر حفل التنصيب غدا، وســط تقاير 

انه سيغادر واشنطن قبل املراسم. 
وقال جيم بيندات مؤلف كتاب «يوم الدميوقراطية الكبير: 
تنصيب رئيســنا»: «إنه تقليد عظيم. إنــه أحد تلك التقاليد 
األساسية اخلاصة بيوم التنصيب والتي تطورت عبر السنني». 
وأضاف: «هذه الرســائل تكون داللة على الهدف املشــترك 

ملختلف الرؤساء».
لكن مارك ابديغروف رئيس مؤسسة ليندون جونسون، 
يرى أنه حتى لو لم يلتزم ترامب بهذا التقليد فإن جو بايدن 

قد يحييه مجددا عندما يغادر املنصب. 
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أنباء لبنانية

عاد احلريري وعادت االتصاالت «احلكومية».. 
وتوّقع بتمديد اإلقفال حتى منتصف فبراير

بيروت ـ عمر حبنجر

عاد رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري إلى بيروت أمس 
آتيا مــن أبوظبي، ليجد جملة 
مواعيد بانتظــاره ضمن إطار 
استئناف مساعي «املصاحلة» 
مع الرئيس ميشال عون، والتي 
جدد البطريرك املاروني بشارة 
الراعي دعوة عــون، للمبادرة 
اليهــا، كاعتــذار ضمنــي مــن 
احلريــري، علــى ما جــاء في 
الڤيديو املسّرب بعد لقائه مع 
رئيس حكومة تصريف االعمال 

حسان دياب.
في املقابل، ثمة رهان على 
حتــرك الرئيــس نبيــه بــري 
باجتاه احلريري، فيما بوســع 
نائب رئيــس املجلس النيابي 
ايلي الفرزلي التكلم مبا يجب 
مع رئيس التيار الوطني احلر 
النائب جبران باسيل، وسيكون 
للمدير العام لألمن العام اللواء 
عباس ابراهيم دور في تقريب 
املسافات بني بعبدا واملبتعدين 
عنها. وتربط املصادر املتابعة 
املرتقبة هذه  التحركات  جملة 
بيوم غد موعد تسلم الرئيس 
األميركي املنتخــب جو بايدن 
الرئاســية، والــذي  ســلطاته 
حتول الى سقف الستحقاقات 
دولية وإقليمية كثيرة. ويبدو 
ان الرئيــس املكلف يدرك بأنه 
لتشــكيل احلكومــة البــد من 
التفاهم مــع الرئيس عون من 
خــالل صهره النائب باســيل، 
بدليل عدم مشاركته في اللقاء 
الــذي جمع رؤســاء  اخلامس 
احلكومة السابقني في دارة متام 
سالم مع وليد جنبالط، ومعه 
النائب السابق غازي العريضي 
مبناسبة انتهاء سالم من ترميم 
قصر «املصيطبــة»، فهو ـ أي 
احلريريـ  كان في بيروت يوم 

ينزف، والشعب يئن ويصرخ، 
واملجتمــع يذبــل، واالقتصاد 
يتدهور، واملؤسســات تنهار، 
واخلوف علــى املصير يتقدم، 
فيما األكثرية احلاكمة متربعة 
في مواقعها وال حترك ساكنا، 
وأولويتها مواقعها وحصصها 
ومنافعها ومصاحلها فقط على 
حساب املصلحة العليا للوطن 

واملواطن اللبناني».
على صعيــد وباء كورونا، 
متديــد االقفال العام مازال قيد 
الــدرس، واملتوقــع أن يكــون 
حتــى ١٥ فبراير املقبــل، بأمل 
احتواء التفشي احلاصل، والذي 
تراجعت حصيلته اليومية أول 
مــن أمس إلى مــا دون األربعة 

آالف (٣٦٥٤) و٤٠ وفاة.
وكان وزير الصحة د.حمد 
حســن اســتكمل التواقيع مع 
شركة «فايزر» من املستشفى، 

لألمــراض  و٩٥٪  كورونــا، 
األخرى، وطوارئ املستشفيات 
باتت مشغولة متاما رغم ازدياد 
أســرة العناية الفائقة من ٣٠٠ 
ســرير في ديســمبر إلى ١١٠٠ 

سرير للكورونا اآلن.
بيد ان أسوأ ما يواجه القطاع 
االستشــفائي في لبنان هجرة 
األطبــاء واملمرضني، ما اضطر 
بعض املستشفيات اجلامعية 
الى االســتعانة بطــالب الطب 
والتمريــض، ومــن هنــا كان 
انطــالق الدعوة عبر وســائل 
التواصــل  اإلعــالم ومواقــع 
االجتماعــي الداعيــة ألفضلية 
عــالج املصابــني فــي الوبــاء 
مبنازلهم، وجرى تعميم أرقام 
الشــركات  وهواتف وعناوين 
التي تبيع أو تؤجر أجهزة ضخ 
األوكسجني لالستعانة بها في 

البيوت.

حيث يفترض أنه في حالة حجر 
بعد ظهور أعراض الوباء عليه، 
لتوفير مليوني جرعة، وقد بادر 
البنك الدولي إلى توقيع العقد 
اخلاص مع هذه الشركة تغطية 
حلصة لبنان مــن اللقاح، كما 
مت التعاقــد على مليوني لقاح 
من شركتي «استرازينيكا» في 
مارس و«سينوفارم» الصينية، 
لقاحــات  حجــز  مت  وكذلــك 
إضافية من شركة «جونسون 
آند جونســون»، فضال عن أن 
احملادثات مستمرة مع شركتي 
«موديرنا» األملانية والسلطات 
الروســية، مبســاهمة القطاع 
اخلاص، شركات استيراد الدواء.
املقابــل، يــرى نقيب  فــي 
أصحاب املستشفيات في لبنان 
ة العناية  سليمان هارون أن أسرَّ
الفائقة في مستشفيات لبنان 
امتألت ١٠٠٪ بالنسبة ملرضى 

أسرَّة العناية الفائقة مشغولة ١٠٠٪ ملرضى «كورونا».. وهجرة األطباء معضلة املستشفيات

حصول اللقاء على عشاء، لكنه 
أبلغ سالم بأنه مسافر.

وفــي معلومــات املصــادر 
املتابعــة، ان احلريــري، كمــا 
جنبالط، خشــيا من تفســير 
اللقــاء وكأنــه جبهــة جديدة 
ضــد الرئيس عون، قد يســاء 
استغالله من جانب التيار احلر، 
خصوصــا ان قــوى املعارضة 
املسيحية من «قوات» و«كتائب» 
و«مردة» يحاذرون التطرق الى 
ملف رئاســة اجلمهورية وكل 
ما يصــب في مجــراه، تاركني 
الكالم بهذا الشــأن للبطريرك 
بشارة الراعي. من جهته، اعتبر 
رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســمير جعجع في بيان له ان 
«الشعب اللبناني يتعرض منذ 
ســنة و٣ أشــهر ألكبر جرمية 
متماديــة ترتكــب بحقــه فــي 
تاريخ لبنان احلديث، فالوطن 

أوان معركة رئاسة اجلمهورية.. لم يحن بعد
بيروت: سادت توقعات وانطباعات في األيام 
األخيرة بشأن جبهة معارضة وطنية يكون من 
أهدافها دعوة الرئيس ميشال عون الى التنّحي 
وممارسة ضغوط في اجتاه اإلطاحة به.. هذه 
التوقعات لم تأِت من فراغ وإمنا استندت الى 
حركة سياسية نشطت في الكواليس وبرز فيها 
«العشاء السري» الذي حصل في منزل الرئيس 
متام سالم في املصيطبة، بحضور الرئيسني 
جنيب ميقاتي وفؤاد السنيورة والنائب وليد 
الرئيس فؤاد السنيورة في  جنبالط، وزيارة 
اليــوم التالي الى عني التينــة للقاء خاص مع 
الرئيس نبيه بري، والتبدل في لهجة جنبالط 
وإقدامه على رفع ســقف خطابه السياســي 
الذي ورد فيه تلميح الى ثالث نقاط أساسية، 
هــي: مواجهة عهد عون مبا ميثله من انقالب 
على اتفاق الطائف، ورفض اخلضوع ملشروع 
الهيمنة اإليرانية الذي ســيؤدي الى تدمير ما 
تبّقى من لبنان الدولة، واستدعاء احتضان عربي 
للبنان بدال من تركه في قبضة إيران. فلبنان 
بلد التوازنات ال ميكن أن يســتقيم من دون 
مساندة وفعالية خارجية. لم يتأخر أمر اجلبهة 
الوطنية املعارضة وما أحدثته من لغط وبلبلة، 
حتى ُسحبت من التداول وسارع سالم الذي 
استضاف لقاء رؤساء احلكومات مع جنبالط 
الى تطويق التوتر واملضاعفات، وحرص على 
نفي وجود مشــروع من هذا النوع، قائال إن 
اللقاء ُحمِّل أكثر ممــا يحمل، وأن الكالم عن 
جبهة معارضة للعهد ينطوي على الكثير من 
املبالغة. وفي الواقع، يقتصر األمر على «ورقة 
سياسية» أعّدها السنيورة وشكلت محور بحث 
في اللقاء، وقد تضمنت مجموعة من املبادئ 
أبرزها اإلسراع في تشكيل احلكومة وحتقيق 
اإلصالحات التي وردت في املبادرة الفرنسية، 
والتمسك باتفاق الطائف وتطبيقه، وفرض سيادة 
الدولة على كامل أراضيها، ووضع استراتيجية 
دفاعية للبنان، واســتقاللية القضاء، وإعادة 
ترتيب أوضاع القطاع املصرفي بدءا بالتفاوض 

مع صندوق النقد الدولي.
«ورقة السنيورة» تصلح وتطرح برنامجا 
للمرحلة املقبلة، وتطلق نقاشا متعدد األطراف 
حول ما ميكن فعله، ولكنها ال تؤسس لـ «جبهة 
وطنية» ما زالت افتراضية حتول دون قيامها 

جملة عوامل وأسباب أبرزها:
١ـ  ال يرغب رؤساء احلكومات السابقون في قيام 
أي جبهة سياسية قبل التواصل والتنسيق مع 
املرجعيات املسيحية، إذ ليس وارداً لديهم قيام 
«جبهة إسالمية» والتسبّب باصطفاف طائفي 

يخدم «العهد واحلزب» ويصّور املشكلة على 
أنها مشكلة سنيّة ـ مارونية ومشكلة دستور 
وصالحيات، فيما هي في واقعها وعمقها أعمق 

وأشمل.
٢ـ  أي جبهة وطنية حتتاج الى العنصر واملرتكز 
الشــيعي الذي ال يتأّمن إال مع الرئيس نبيه 
بري. ولكن رئيس املجلس منكفئ حاليا وحتى 
إشعار آخر الى «احلياد السلبي»، وميتنع عن 
التدخل في امللف احلكومي من خلفية االنحياز 
الى احلريــري والضغط على عون. والرئيس 
بري الذي يجاهر برفضه االنتخابات النيابية 
املبكرة ال يجاري الداعني الى انتخابات رئاسية 
مبكرة، ويدعم إجراء االستحقاقات الدستورية 
واالنتخابية للعام املقبل في مواعيدها الطبيعية.. 
واألهم أن بري يأخذ في االعتبار موقف حزب 
اهللا الذي يدعم رئيس اجلمهورية بقوة، ويرى 
في أي معركة سياسية و«جبهوية» ضده ليس 
فقط محاولة لكسر ميشال عون وهزميته، وإمنا 
أيضا حملاصرة حــزب اهللا وتفكيك منظومته 
السياسية وضرب حلفائه، وخصوصا الرئيس 
عون الذي يجري تدفيعه ثمن حتالفه مع احلزب. 
هذا التحالف الذي خلط أوراق التوازنات الداخلية 

وأثر على موقع لبنان وتصنيفه اإلقليمي.
٣ ـ ال ميكن جلبهــة وطنية أن تقلع من دون 
الرئيس سعد احلريري وتيار املستقبل كمرتكز 
سنّي أساسي، في حني أن احلريري يعمل على 
أجندة خاصة أول بنودها العودة الى رئاســة 
احلكومة مهما طال االنتظار، وليس في بنودها 
ما يشير الى رغبة املواجهة مع حزب اهللا الذي 
يقيم احلريري معه عالقة مستقرة قابلة ألن 
تتحّول مجددا الى عالقة مساكنة حتت سقف 

احلكومة وحتت عنوان «ربط النزاع».
٤ـ  اجلبهة الوطنية ال تستقيم من دون املكّون 
املسيحي، وفي ظل حالة االستنهاض التي بادر 
إليها البطريرك الراعي حتت عنوان «احلياد»، 
وحالة التبعثر السياســي لألحــزاب والقوى 
املســيحية، بني طروحات وأولويات متعددة، 
فإن األنظار تتجه الى القوات اللبنانية بصفتها 
الركن املسيحي في حتالف ١٤ آذار سابقا وفي 
أي حتالف جديد.. ولكن القوات ليست مستعجلة 
أو متحمسة ألي مشروع جبهوي جديد إال على 
أسس واضحة، أولها أولوية إجراء االنتخابات 
النيابية على أساس القانون احلالي، وعدم تقدمي 
االنتخابات الرئاسية على «النيابية»، والتحفظ 
على دعم جبهة تطرح إسقاط رئيس اجلمهورية 
عنوانا عريضا وتهمل التفاصيل والضمانات 

ملرحلة ما بعد عون.

(محمود الطويل) حركة خفيفة للسيارات وسط بيروت للبنانيني الذين بحوزتهم تصريح تنقل من قوى االمن الداخلي  

«مهرجان الطني».. آخر وسيلة للفت نظر العالم 
ملأساة النازحني في الشمال السوري

عواصــم - وكاالت: بعد ١٠ ســنوات من 
احلــرب والنــزوح الى مواقــع ال توفر ادنى 
متطلبات احلياة، لم يجد ناشطون سوريون اال 
الطني للفت نظر العالم العاجز عن مساعدتهم 
ملواجهة الشتاء العاصف التي تزيد من صعوبة 

تهجيرهم ونزوحهم. 
ولتســليط الضوء على معانــاة نازحي 
مخيمات الشمال السوري التي تتجدد مع كل 
شــتاء، نظم إعالميون وناشطون إغاثيون، 
السبت املاضي، مهرجان «الطني» في مدينة 
ســرمدا شــمالي مدينــة إدلب علــى احلدود 

السورية- التركية.
وشــارك في املبادرة التــي تخللتها عدة 
أنشطة ومســابقات، ناشــطون وإعالميون 
عاملون في املدينة، وأطفال من سكان املخيمات.

وكان الهدف من املبادرة التي حملت عنوان 
«سنشــد عضــدك بأخيك»، إيصــال صورة 
الظــروف املعيشــية اليومية التــي يكابدها 
السكان في مخيمات النزوح بالشمال الغربي 
السوري، مع الطقس البارد واألمطار الغزيرة 
خــالل فصل الشــتاء احلالي وكل شــتاء، بـ 
«الوحل والطني»، بحسب اإلعالمي والناشط 
اإلغاثي العامل في الشمال السوري عمر نزهت.

ونقل موقع «عنب بلدي» عن نزهت، وهو 
من املنظمني واملشاركني في املبادرة، أن هذا 
النوع من الفعاليات من املمكن أن يحدث فرقا 

ويسلط الضوء على معاناة سكان اخليم.
وحتى املسابقات التي تخللت املهرجان لم 
تكن بعيدة عن معاناة هؤالء الذين يتجاوز 
عددهم املليون يقطنون عشــرات املخيمات 
العشوائية، وشملت «مسابقة تفريغ خيمة 
من املياه»، ومسابقة «نقل كمية من احلطب» 
عبر سباق بني فريقني من الناشطني اإلغاثيني 

واإلعالميني، بحسب نزهت.

ولم يكن شتاء هذا العام بأحسن حاالت من 
املواسم السابقة، مع توقع استمرار الهطوالت 
املطرية وهبوب رياح عاصفة اعتبارا من مساء 
أمس، على ان تعقبها كتلة هوائية شــديدة 
البرودة تهبط باحلــرارة الى مادون الصفر 
مــع توقع هطول الثلوج في معظم املناطق. 
وأعلن فريق «منسقو استجابة سورية» في 
بيان أمس، ارتفاع أعداد املخيمات املتضررة 
نتيجة الهطوالت املطرية الكثيفة حتى األمس 
إلى ١٤٥ مخيما، وانقطاع العديد من الطرقات 

املؤدية إلى بعض املخيمات.
وبلغت عدد اخليم املتضررة بشكل كلي 
٢٧٨ خيمة و٥١٣ خيمة بشكل جزئي، اضافة 
إلى أضرار واسعة في الطرقات جتاوزت الـ 
٨ كيلو مترات ضمن املخيمات ومحيطها في 
حصيلة أولية، باسثناء املخيمات املتضررة 
التــي يصعــب الوصول إليها نتيجة ســوء 

وانقطاع الطرقات املؤدية إليها.
وتوزعــت األضــرار ابتداء مــن مخيمات 
خربة اجلوز غربي ادلب وصوال إلى املخيمات 
احلدودية باجتاه ريف حلب الشمالي، إضافة 
إلى محيط مدينة إدلب ومعرمتصرين وكللي 

وحربنوش وكفريحمول وحزانو وزردنا.
وأدى ذلك الى تشرد مئات العائالت ونزوح 
بعضها إلى أماكن اخرى وانتقال جزء بسيط 
إلى دور العبادة ومراكز إيواء. وقال الفريق 
إن آالف املدنيني أمضوا ليلتهم وقوفا أو في 
العراء بسبب دخول مياه األمطار إلى خيمهم.

وقال مدير «منسقو اســتجابة سورية» 
محمد حالج، بحســب وكالة االنباء االملانية 
(د.ب.أ)، إن حجم األضرار أكبر من ذلك بكثير، 
إال أن الفرق لم تستطع الوصول إلى جميع 
املخيمات بســبب األحــوال اجلوية وتقطع 

الطرق.

تضمن مسابقات «تفريغ خيمة من املياه» و«نقل كمية من احلطب»

صورة تداولها ناشطون ألطفال مشاركني بـ«مهرجان الطني» في سرمدا بريف إدلب  (انترنت)

«اجلبهة الوطنية» ُسحبت من التداول.. واملطروح «ورقة سياسية»

السيسي وامللك عبداهللا الثاني يتوافقان على حشد جهود
املجتمع الدولي لتقويض خطر اإلرهاب والتطرف

خديجة حمودة

ثّمــن الرئيــس املصري 
عبدالفتاح السيسي مستوى 
التنســيق القائم بني مصر 
واألردن حول القضايا ذات 
االهتمام املشترك، وحرصهما 
على تعزيــز العمل العربي 
املشــترك، مبــا يســهم في 
التصدي للتحديات املتعددة 
التي تواجــه األمة العربية 

خالل املرحلة الراهنة.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء 
الرئيــس السيســي، امــس 
بقصــر بســمان بالعاصمة 
األردنيــة عمــان، مــع امللك 
عبداهللا الثاني بن احلسني 
األردنيــة  اململكــة  ملــك 

الهاشمية.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
الســفير بســام راضي بأن 
الرئيس السيسي والعاهل 
األردني عقدا جلسة مباحثات 
ثنائيــة منفــردة أعقبتهــا 
جلسة موسعة ضمت وفدي 

البلدين.
وأضاف ان امللك عبداهللا 
الثانــي أعرب عــن ترحيب 
اململكة األردنية قيادة وشعبا 
بزيارة الرئيس السيســي، 
مؤكدا ما تتسم به العالقات 
املصرية - األردنية من متيز 
وخصوصية، ومشيدا - في 
هذا اإلطار - بدور الرئيس 
السيســي في تعزيز العمل 
العربي املشترك في مواجهة 
األزمات والتحديات الراهنة 
باملنطقة، وهو الدور القيادي 
الذي يعد منوذجا يحتذى به 
في احلفاظ على االستقرار 
باألوضــاع  والنهــوض 
واالقتصاديــة  التنمويــة 
واالجتماعيــة فــي الوطــن 

العربي.
كما أعرب العاهل األردني 
عــن تقديــره لدعــم مصر 
لألردن في مختلف القضايا، 
أبنائهــا مــن  وإلســهامات 
اجلالية املصرية في العديد 
من القطاعــات ودورهم في 
حتقيــق التنمية بــاألردن، 
مؤكــدا حرص بــالده على 

القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك، حيث 
توافقت رؤى اجلانبني بشأن 
تعزيز مســاعيهما حلشــد 
جهود املجتمــع الدولي من 
أجل التوصل إلى تسويات 
التــي  سياســية لألزمــات 
تشهدها بعض دول املنطقة 
وتقويــض خطــر اإلرهاب 
والتطــرف، مبــا يســتعيد 
األمن واالستقرار ويحافظ 
على وحدة أراضي تلك الدول 
ويصون مقدرات شعوبها.

كما شــهد اللقــاء تبادل 
وجهات النظر حول اجلهود 
املصرية - األردنية لتعزيز 
الثالثــي  التعــاون  آليــة 
مــع العــراق، حيــث اتفــق 
اجلانبــان علــى تكثيــف 
التنســيق املشــترك نحــو 
تنفيذ املشروعات واخلطط 
التنموية بني الدول الثالث 
مبا يحقق آمال شعوبها في 
التقــدم واالزدهار والعيش 

في سالم واستقرار.

وحتسني األوضاع اإلنسانية 
واملعيشــية واالقتصاديــة 
بالقطاع، وكذلك إلمتام عملية 
املصاحلة وحتقيق التوافق 
السياسي بني جميع القوى 

والفصائل الفلسطينية.
كذلــك  اللقــاء  وشــهد 
التوافــق حــول مواصلــة 
التشاور والتنسيق املكثف 
بني اجلانبني من أجل توحيد 
اجلهود العربيــة والدولية 
للتحرك بفاعلية خالل الفترة 
املقبلة إلعادة تنشيط اآلليات 
الدولية ملفاوضــات عملية 
الســالم، وجتاوز حتديات 
املاضيــة، وذلــك  الفتــرة 
بالتوازي مع جهود مســار 
املصاحلــة الوطنيــة وبناء 
قواعــد الثقة بــني األطراف 
الفلسطينية، تعزيزا للمسار 
األساسي املتمثل في حتقيق 
الســالم املنشود، وأخذا في 
االعتبــار تأثيــر املتغيرات 
الســاحتني  الراهنــة علــى 

اإلقليمية والدولية.

وفيما يتعلق مبستجدات 
جهود إعادة تنشيط عملية 
الســالم واملسار التفاوضي 
للقضية الفلســطينية، أكد 
الرئيس السيسي استمرار 
مصر في مساعيها الدؤوبة 
جتــاه القضيــة لكونها من 
ثوابت السياســة املصرية، 
مشــددا علــى مواصلة بذل 
اجلهود الســتعادة الشعب 
الفلســطيني حلقوقـــــــه 
املشــروعة وإقامــة دولتــه 
املســتقلة وفــق مرجعيات 

الشرعية الدولية.
ومن جانبه، أعرب امللك 
عبداهللا عن التقدير جلهود 
مصر احلثيثة ومســاعيها 
املقــدرة فــي دعــم القضية 
الفلسطينية، امتدادا لدورها 
التاريخي املشهود له بالثبات 
واالستمرارية بهدف التوصل 
إلى حل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية، وذلك بالتوازي 
مع اجلهود املصرية لتثبيت 
الهــدوء فــي قطــاع غــزة 

الرئيس املصري: مواصلة بذل اجلهود الستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه املشروعة

جانب من املباحثات بني الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي والعاهل األردني امللك عبد اهللا الثاني  في قصر بسمان بالعاصمة األردنية عمان أمس

تعزيز العالقات الثنائية مع 
مصر على جميع املستويات، 
مبا يحقق املصالح املشتركة 
للبلدين والشعبني الشقيقني.

وتابع املتحدث الرسمي أن 
«الرئيس السيسي أعرب، من 
جانبه، عن تقديره لشقيقه 
العاهل األردني على حفاوة 
االســتقبال وكرم الضيافة، 
مؤكــدا ما يجمع الشــعبني 
املصري واألردني من روابط 
أخوة ومودة وتاريخ مشترك 
ومصير واحد، ومعربا عن 
تطلع مصر لتعزيز عالقات 
التعاون الثنائي مع األردن 

في جميع املجاالت».
وأوضح املتحدث الرسمي 
ان املباحثــات تطرقــت إلى 
العالقــات  تعزيــز  ســبل 
الثنائية بني البلدين في كافة 
مجاالت التعــاون التجاري 
والتنموي واالســتثماري، 
فضال عن التعــاون األمني 
وتبادل املعلومات، باإلضافة 
إلــى اســتعراض عــدد من 
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ناصر العنزي

خســر منتخبنــا الوطنــي «األزرق» مباراته 
التجريبية أمام فلسطني بهدف وحيد في املباراة 
الودية التي جمعتهما أمس على ستاد جابر ضمن 
حتضيراتهما معا الستئناف التصفيات اآلسيوية 
املشــتركة املؤهلة إلــى كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 

آسيا ٢٠٢٣.
وهــذه هي املباراة األولى ملنتخبنا بعد توقف 
طويل نتيجة تأجيل اجلوالت املتبقية للمجموعة 
الثانية التي يخوض بها منتخبنا املنافسة للتأهل 
إلــى الدور الثاني في التصفيات بســبب جائحة 
كورونــا. وبدأ مدرب منتخبنا اجلديد اإلســباني 
كاراسكو املباراة بتشــكيلة ضمت عناصر شابة 

إلى جانب عناصر اخلبرة وتكونت من ســليمان 
عبدالغفــور وفهد الهاجــري وحمد احلربي وفهد 
حمــود وعبدالعزيز ناجي وخالد شــامان ورضا 
هاني وطــالل الفاضل وبدر املطوع وأحمد زنكي 

وحسني املوسوي.
واجتهد العبو األزرق خالل الشــوط األول إال 
أنهم لم يهددوا مرمى منتخب فلسطني بسبب عدم 
االنسجام بني الالعبني، ونظم العبو الوسط بعض 
الهجمات والتي لم تكتمل بسبب متاسك خط دفاع 
اخلصم، وسدد أحمد زنكي كرة انحرفت عن املرمى 
«٢٥»، كما حصل بدر املطوع على كرة قريبة من 
املرمى ســددها إلى خارجــه «٣٠»، ولوحظ على 
مدافــع األزرق فهد حمود اللجوء إلى اخلشــونة 

وتلقى على أثرها إنذارا مبكرا.

من جانبه، ظهر املنتخب الفلســطيني بحالة 
نشطة وأحسن في دفاعه ومنع منتخبنا من تهديد 
مرماه وحصل على فرصة للتسجيل بعدما سدد 
العب الوسط ثامر صيام كرة ثابتة متكن احلارس 
عبدالغفور من حتويلها إلى ركنية بصعوبة «٢٨».
وفي الشوط الثاني تبادل املنتخبان الهجمات 
وسنحت فرصة لألزرق بعدما سدد فهد الهاجري 
الكرة برأســه لكنهــا مرت بجانــب القائم «٥٦». 
وتعزيــزا للهجوم أدخل مــدرب منتخبنا العبيه 
فيصل زايد وشــبيب اخلالــدي. وجنح املنتخب 
الفلســطيني في تسجيل هدفه عن طريق سامح 

مراعبة بضربة رأسية «٧٠».
وأدار املباراة احلكم الدولي أحمد العلي، وجاءت 

قراراته سليمة.

«األوملبي» يتغلب 
على اليرموك بهدفني

احتاد الكرة يزور العربي

مبارك اخلالدي

في جتربــة مفيدة، جنح منتخبنــا األوملبي في التغلب 
على اليرمــوك ٢-١ في املباراة الوديــة التي جمعتهما على 
ستاد عبداهللا اخلليفة مساء امس األول، حيث سجل لألزرق 
األوملبي محمد دحام ويوســف عايض فيما سجل لليرموك 
أحمد هاني. واملباراة هــي التجربة األولى للمنتخب بقيادة 
املدرب اإلســباني كارلوس غونزاليس والتي تأتي في إطار 
التجمع القصير الذي أقامه املنتخب مساء اخلميس املاضي 
وانتهى امس، إذ من املقرر ان يتوجه الالعبون الى أنديتهم 
التي ينتظرها انطالق استحقاق بطولة الدوري بقسميه املمتاز 

واألولى اعتبارا من ٢١ اجلاري.

قــام نائب رئيس احتاد كرة القــدم أحمد عقلة واألمني 
العام لالحتاد صالح القناعي وعضو مجلس اإلدارة ســالم 
ســعدون بزيارة ملجلس إدارة النادي العربي، وذلك مساء 
أول مــن امس، حيث اجتمع وفد االحتاد مع رئيس مجلس 
إدارة النادي عبدالعزيز عاشــور بحضور أمني السر العام 
فؤاد املزيدي واألعضاء علي مندني وفهد الفهد وعلي اتش 
واسماعيل حبيب. كما حضر االجتماع عضو مجلس اإلدارة 
السابق أسامة حســني ونائب رئيس اجلهاز اإلداري لكرة 
القدم أحمد النجار، وجرى خالل االجتماع بحث املواضيع 
ذات االهتمام املشــترك بني اجلانبني، وأوضح وفد االحتاد 
وجهة نظره إزاء عدد من املالحظات والكتب التي قام مجلس 

اإلدارة بتوجيهها ملجلس إدارة االحتاد.

٣١ العبة ببطولة السيدات لإلسكواش

«١١٢» تقدم خدمات لذوي اإلعاقة السمعية

يعقوب العوضي 

فاز نادي ســلوى على نادي العيون بنتيجة ١٧-١٢ في املباراة التي جمعتهما مســاء 
أول من أمس على صالة نادي ســلوى في منطقة القرين في افتتاح النســخة األولى من 
الدوري النســائي لكرة اليد، والذي تشــارك فيه ٣ أندية هي: العيون وسلوى والقرين، 
ويقام من ٦ جوالت. وتشهد الصالة نفسها مواجهة نادي العيون (دون نقاط) مع القرين 

(نفس الرصيد) في الـ٦:٠٠، وذلك ضمن اجلولة الثانية من البطولة. 
وبهذه املناســبة أكــدت رئيس اللجنة التنظيمية لرياضة املــرأة في مجلس التعاون 
اخلليجي الشيخة نعيمة الصباح، أن مشاركة أندية جديدة في البطوالت احمللية ستعود 
باملنفعــة العامة على اجلميع خاصة الالعبات، مضيفة: «لدينا مشــوار طويل للوصول 
إلى األهداف املطلوبة لكن رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة»، فيما أشادت نائب رئيس جلنة 
اليد النسائية دالل علي بالدور الكبير الذي لعبه االحتاد الكويتي لكرة اليد في املساهمة 

بتدشني أول نسخة رسمية من الدوري الكويتي النسائي لكرة اليد.
من جهة أخرى، تقام اليوم مباراتان ضمن اجلولة احلادية عشرة من الدوري املمتاز 
لكرة اليد على صالة مجمع الشــيخ ســعد العبداهللا في ضاحية صباح الســالم، فيلتقي 
القادسية (١٧ نقطة) مع كاظمة (١١ نقطة) في الـ ٥:٣٠، بينما يتواجه الساملية (٨ نقاط) 
مــع الكويت املتصدر (٢٠ نقطــة) في الـ ٧:١٥، حيث يطمــح «البرتقالي» للحصول على 
املركز الثالث رغم صعوبة املهمة بعد اخلسارة الصعبة أمام العربي في اجلولة السابقة.

انطلقت أول من أمس البطولة النسائية 
األولى لإلسكواش (فردي) على مالعب مجمع 
الشــيخ ســالم الصبــاح في جنوب الســرة 
مبشــاركة ٣١ العبة خضــن خاللها مباريات 
الدور ٣٢، وتأهلت ١٦ العبة الى الدور الثاني.

وقد برز العديد من الالعبات وظهر اليوم 
األول للبطولة بأبهي صورة، ووضح احلماس 
علــى أداء الالعبات مما خلق جوا من اإلثارة 
في بعض املباريات. وتأهلت إلى دور الثمانية 
الالعبات: مرمي احلوطي، وكاترين رافول، وهال 
مدحت، وزينب عبدالشافي، وشيماء الرشيد، 
وسن العون، وهديل العبيد وشيخة الدبوس.

ومــن خالل األداء الفني فــي اليوم األول 
برزت بشــكل الفت الالعبات: شيماء الرشيد 

وشــيخة الدبوس وهديل العبيــد وكاترين 
رافــول، واألخيــرة تعتبر املرشــحة األولى 
للوصول إلى املباراة النهائية التي تقام غدا 
األربعاء. من جانبها، أكدت نائبة رئيس اللجنة 
النسائية سلوى العازمي، أن املستوى الفني 
في مباريات اليوم األول يبشر باخلير باخلروج 
مبا يعــادل ٤ العبات ميكنهن مــع التدريب 
املســتمر من أن ميثلن الكويت مستقبال في 
البطوالت اخلارجية على املستوى العربي، 
متمنية أن يتم استقطاب الالعبات إلى األندية 
احمللية، مشــيرة إلى أن املوسم املقبل سيتم 
تنظيم بطولة الدوري لألندية بفئة العمومي 
متاشيا مع رغبة اللجنة األوملبية في االهتمام 

بالرياضة النسائية.

اســتقبل كل من عضــو املجلس األعلى 
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ورئيس 
مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم 
حمد املري وخالد زمان نائب الرئيس وأنور 
احلربي أمني السر العام وضيدان الشمري أمني 
السر املساعد وأنور سلطان أمني الصندوق 
املساعد وخالد املطيري عضو مجلس اإلدارة، 
بحضور مدير النادي هشام الكندري والعضو 
الفخــري للنادي محمــد الكندري ود.محمد 
الرامزي خبير ومترجم لغة اإلشارة، العقيد 
أحمد العازمي مدير إدارة العمليات في وزارة 
الداخلية واملقدم عبداهللا امليع مساعد مدير 
إدارة العمليات باإلضافة إلى العاملني فيها، 

حيث قدموا اخلدمات اجلديدة التي ستنضم 
خلدمة ١١٢ خلدمة ذوي اإلعاقة وخاصة اإلعاقة 
السمعية (الصم)، كما أضافوا أن اخلدمات 
ســوف تقدم عن طريق األبلكيشن وخدمة 
الواتســاب وخدمة الڤيديو كــول (محادثة 

الڤيديو) بلغة اإلشارة.
ويعتبر هذا اإلجناز مفخرة للكويت لتقدمي 
مثل هذه اخلدمات لتســهيل تلقي البالغات 
من ذوي اإلعاقة. وبهذه املناسبة، أثنى حمد 
املري على هذه اخلدمة املميزة والتي تعتبر 
رائدة في مجال خدمة اإلعاقة السمعية واتفق 
الطرفان على أن احتمالية تعيني ذوي اإلعاقة 

من فئة الصم في خدمة الطوارئ.

مجموعة من الالعبات املشاركات في البطولة

حمد املري والعقيد أحمد العازمي واملقدم عبداهللا امليع مع أعضاء ومسؤولي نادي الصم

«طائرة» القادسية 
يحسم قمته مع الكويت

يعقوب العوضي

فاز فريق القادســية للكرة الطائرة بثالثية نظيفة على 
الكويت في املباراة التي جمعتهما مســاء أول من أمس على 
صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم 
مبقر احتاد الكرة الطائرة ضمن منافسات اجلولة الثامنة من 
الدوري املمتاز، ورفع األصفر رصيده إلى ١٢ نقطة بينما ارتفع 
رصيد األبيض إلى (١٤ نقطة)، وفي مباراة أخرى فاز كاظمة 
على اجلهراء بنتيجة ٣ -١ ورفع رصيده إلى ١٤ نقطة، بينما 
ارتفع رصيد اجلهراء إلى ٨ نقاط. إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان 
ضمن اجلولة التاسعة من دوري الدرجة األولى، فيلتقي على 
نفس الصالة برقان (١٤ نقطة) مع الصليبخات (١٠ نقاط) في الـ 
٥٫٠٠، فيما يتواجه في الـ ٧٫٠٠ الساحل (١٤ نقطة) مع التضامن 
(١٧ نقطة)، وكان التضامن قد هزم الصليبخات بنتيجة ٣-١ 
مساء أول من أمس ضمن اجلولة السابعة من البطولة، بينما 

فاز الساحل على اليرموك بثالثية نظيفة.

بيانكي: إعداد كاظمة ال يسير وفق املطلوب
عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم في كاظمة روبيرتو 
بيانكي في تصريح خاص لـ «األنباء» أن حتضيرات الفريق 
النطالق دوري stc للدرجة املمتازة ال تسير وفق ما يرغب 
أن تكــون عليه، وذلك لعدة أســباب أهمهــا عدم وجود ٥ 
عناصر أساسية من الفريق بعد انضمامهم للمنتخب األول، 
حتضيرا للتصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس العالم 

٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
وقــال: «غــاب العديد من الالعبني خــالل األيام القليلة 
املاضية، حتى وصل العدد الكلي إلى ١٦ العبا، وباإلضافة 
إلــى خماســي األزرق، فهناك ٦ العبــني انضموا للمنتخب 
األوملبي، و٥ آخرون يتعافون من إصابات مختلفة، وفي ظل 

هذه احلالة فمن املستحيل إعداد الفريق بالشكل املطلوب 
ملواجهة الســاملية فــي اجلولة األولى للــدوري املمتاز 

السبت املقبل».
وذكر بيانكي أنه ستتاح له فرصة االلتقاء بجميع 
الالعبني قبل انطالق الدوري بـ ٣ أيام، مضيفا: «نأمل 
أن يشهد الفريق خالل األيام املقبلة إضافات جديدة 
من شــأنها تعزيز حظوظه في املنافســة وتقدمي 
األفضل دائما، ونأمل أن يكونوا معنا في املباراة 
الثانية بالدوري املمتاز، كما أن كاظمة لديه العديد 
من العناصر الشــابة املتميزة وهذا األمر يبعث 
على التفاؤل مبستقبل الفريق، كما أنهم يشكلون 
إضافة مهمة بعدما اكتســبوا اخلبرة املطلوبة 
ولعبوا عددا من املباريات في املوسم احلالي».

الساحل يضم حسون من «األخضر»
هادي العنزي

واصل اجلهاز اإلداري لكرة القدم بنادي الساحل برئاسة جمال العتيبي تعاقداته 
احمللية خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية، فبعد ضم الظهير األمين بنادي 
الشباب علي جوهر ومهاجم التضامن الدولي فيصل عجب بنظام اإلعارة لنهاية 
املوسم ضم العب النادي العربي حســن حسون ليكون ثالث التعاقدات احمللية 
في يناير اجلاري. وقد أنهت إدارة الســاحل بداية الشــهر اجلاري تعاقدها مع 
احملترف البرازيلي ماتيوس هندريك لعدم تقدميه األداء اجليد مع أبناء األحمدي، 
ســواء في دوري stc التصنيف أو كأس ولي العهد. ويعكف اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب الوطني محمد دهيليس، على وضع اللمسات األخيرة على الفريق حتضيرا 
النطالق منافسات دوري stc للدرجة املمتازة نهاية األسبوع اجلاري، حيث يلتقي 
الســاحل في أولى مبارياته بالبطولة مع خيطان بعد غد، وقد لعب الساحل مباراة 

ودية وحيدة مع الفحيحيل وخسرها ٢-١، وذلك بعد خروجه من كأس ولي العهد 
في الدور ربع النهائي على يد الكويت (٢-٠). حسن جابر مع إداري الساحل محمد الفضلي

الدعوة لعمومية غير عادية للجهراء
دعت اللجنة االنتخابية بنادي اجلهراء 
برئاســة تركي الظفيري أعضاء اجلمعية 
العمومية بالنادي الى عقد جمعية عمومية 
غير عادية في ٢٧ اجلاري للنظر في اختيار 
٥ أعضاء إلدارة شــؤون النادي ملدة شهر 
على أن تتم خاللها الدعوة النتخاب مجلس 

إدارة جديد. وكانت اللجنة االنتخابية قد 
تسلمت كتابني من عضوين ملجلس اإلدارة 
طالبا فيهما بتفعيل مواد النظام األساسي 
للنــادي ومنها املادة ٤٥ والتي تشــير الى 
إســقاط عضوية مجلس اإلدارة لعدم عقد 

اجتماعاته ملدة ٣ أشهر.

افتتاح أول نسخة من دوري «اليد» النسائي

«األزرق» يخفق في جتربته الودية أمام فلسطني

أداء األزرق لم يرق إلى املستوى املأمول أمام فلسطني          (األزرق. كوم)
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 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 

اجنلترا - املرحلة الـ ١٨

٩٫٠٠beIN sports HD١وست هام - وست بروميتش
١١٫١٥beIN sports HD١ليستر سيتي – تشلسي

إسبانيا - املرحلة الـ ١٩

٩٫٠٠beIN sports HD٣قادش – ليڤانتي
٩٫٠٠beIN sports HD٤بلد الوليد – إلتشي
١١٫٣٠beIN sports HD٣أالڤيس – إشبيلية

أملانيا - املرحلة الـ ١٧

beIN sports HD FR١ ٨٫٣٠مونشنغالدباخ - فيردر برمين
beIN sports HD FR١ ١٠٫٣٠باير ليڤركوزن – دورمتوند

beIN sports HD Max ١٠٫٣٠هرتا برلني – هوڤنهامي
١٠٫٣٠ماينز – ڤولفسبورغ

كأس اجنلترا - الدور الثالث

beIN sports HD٦ ١١٫٠٠ساوثهامبتون – شروسيري

كأس إيطاليا - الدور الـ ١٦

١١٫١٥روما – سبيزيا

التهنئة جلماهير الفريق، واعتبر 
مارسيلينو، أنه رغم قضاء وقت 
قصير مــع الفريق، الــذي تولى 
مسؤوليته قبل ١٢ يوما فقط، إال 
أنه كان مثمرا، وقال: «الالعبون 
يستحقون الثناء، لقد فازوا على 
ريال مدريد وبرشــلونة، وكانت 
لديهم الثقة في الفوز بعد إقصاء 
ريال مدريد، سعيد للهدف الرائع 
إلينياكي ويليامــز، لعبة رائعة 
انتهت بشــكل من املســتحيل أن 

ترى أفضل منه».
إلى ذلك، عبر الفرنسي أنطوان 
غريزمان مهاجم برشــلونة، عن 
استيائه من الهزمية ضد أتلتيك 
بلباو وخســارة كأس الســوبر، 
وقال غريزمان: «نحن غاضبون 
ومنزعجون، حني تخسر نهائيا 
تغمــرك كل املشــاعر الســيئة»، 
مضيفا: «بلباو ضغط علينا بشكل 
جيد جدا، لقد ارتكبنا أخطاء في 
استراتيجية اللعب، وفي الكرات 
الثابتة يجب أن يصرخ شخصا 

ما لتنبيه زميله!».

لفترة أقصر، في نبأ سار للفريق 
الكتالونــي، حيث أشــار إلى أن 
معاقبة ميسي تتوقف على تقرير 
احلكم جيل مانزانو، والذي كتب 
في تقريره «ميســي طرد بسبب 
ضرب اخلصم بذراعه بقوة مفرطة 
بينمــا كانت الكرة فــي امللعب»، 
وبالنظر لقانون االنضباط، فإن 
ميسي قد تتم معاقبته باإليقاف 
من مباراتني إلى ٣ مباريات فقط.

من جهته، أبدى مدرب أتلتيك 
بلباو اجلديد، مارسيلينو جارسيا 
تــورال ســعادته بالفــوز، وقدم 

في امللعب، فهو يحاول املراوغة 
وال يستطيع»، وعن طرد ميسي، 
علــق: «البد أن أشــاهد اللقطة»، 
مضيفا: حكم املباراة؟ من األفضل 

أال أتكلم.
وكشف تقرير صحافي، أمس، 
عــن موقف ليونيل ميســي قائد 
برشلونة، من الغياب عن الفريق 
الكتالوني في املباريات املقبلة بعد 
طرده أمام أتلتيك بلباو، في نهائي 
كأس السوبر اإلسباني، الفتا إلى 
أن ميسي لن تتم معاقبته باإليقاف 
ملدة ٤ مباريات، بل سيتم إيقافه 

أكــد رونالــد كومــان، املدير 
الفنــي لبرشــلونة، أن الهزميــة 
أمام أتلتيك بلباو بنتيجة (٣-٢) 
بعد شوطني إضافيني، وخسارة 
لقــب كأس الســوبر اإلســباني، 
ليســت خطوة إلى الوراء، وقال 
املدرب الهولندي بعد اخلســارة: 
«الهزميــة اليوم ليســت خطوة 
للــوراء، واللقــب كان مناســبا 
إلظهار أننا نســير على الطريق 
الصحيح، وســنظهر ذلك قريبا، 
فنحن فعلنا كل شيء للفوز، وكنا 
متعبني للغاية»، مضيفا: «العديد 
من الالعبني خاضوا جتربة اللعب 
في نهائي، وأنا لست غاضبا ألن 
الفريق كان جيدا، وتقدمنا في 
النتيجة مرتني، وبعد سنوات 
عديدة، عرف ميسي متى يلعب 
ومتى ال، وهو من قرر املشاركة 
حيث كان في حالة 
وال  جيــدة، 
أعرف كم عدد 
التي  األخطاء 
ارتكبوها ضده 

أنباء عن عقوبة مخّففة على ميسي بعد طرده األول

صراع الهروب من القاع في «الليغا»
تفتتح اجلولة التاسعة عشرة للدوري اإلسباني لكرة القدم «الليغا» بإقامة 
ثالث مواجهات، حيث يســتضيف في األولى قادش التاسع (٢٣ نقطة) نظيره 
ليفانتي احلادي عشــر (٢١ نقطة)، فيما يواجه التشي ثامن عشر الترتيب (١٦ 
نقطة) خصمه بلد الوليد السابع عشر (١٧) في صراع الهروب من قاع الترتيب، 
وفي ثالث املواجهات ينتقل إشبيلية السادس (٣٠ نقطة) إلى ملعب مينديزوروزا 

ملالقاة ديبورتيفو أالفيس سادس عشر الترتيب (١٦ نقطة).

«السوبر».. أفراح في بلباو 
وغضب وتشكيك في برشلونة

واصل مان ســيتي، بطل املوســمني قبل 
املاضي، صحوته وانتزع املركز الثاني عندما 
أكرم وفادة ضيفه كريستال باالس برباعية 
نظيفة في املرحلة التاسعة عشرة من الدوري 
اإلجنليزي في كرة القدم، محققا فوزه اخلامس 
على التوالي والعاشــر هذا املوســم، ليرفع 
رصيــده الى ٣٥ نقطة منتزعا املركز الثاني 
بفارق األهداف أمام ليســتر ســيتي، وبات 
«السيتي» يتقدم على ليڤربول بفارق نقطة 
واحدة، ويتخلف عن جاره مان يونايتد بفارق 
نقطتني، كما أن لديه مباراة مؤجلة ضد أستون 
ڤيال، الفوز فيها ميكنه من انتزاع الصدارة. 
ويقف تشلسي عائقا أمام ليستر سيتي 
في مسعاه خلطف صدارة الدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم ولو مؤقتا، عندما يلتقيان 
اليوم في استكمال مباريات املرحلة الثامنة 
عشرة، كما يســتضيف وست هام يونايتد 

نظيره وست بروميتش البيون أيضا.
ويدخل ليســتر الــى مباراته على ملعب 

«كينغ باور» وهو في املركز الثالث متخلفا 
بنقطتني عن مان يونايتد االول ومتســاويا 
في النقاط مع مان سيتي الثاني، لذا ستكون 
الفرصة متاحة أمامه لالنفراد بالصدارة ليوم 
كامــل، قبــل مواجهتي يونايتد مــع فولهام 
األربعاء ومان ســيتي مع اســتون ڤيال في 

مباراة مؤجلة من املرحلة االولى.
ومير ليســتر سيتي بفترة مميزة، حيث 
لــم يعرف الهزمية في الدوري في املباريات 
اخلمس األخيرة، آخرها فوز على ساوثمبتون 
٢-٠ السبت وضعه في مركز جيد للمنافسة 
على اللقب بعد اإلجناز التاريخي واالستثنائي 

في عام ٢٠١٦.
من جهته، يعاني تشلسي من تراجع في 
األداء واملستوى، إذ حقق السبت فوزا صعبا 
على فولهام بهدف مايسون ماونت وضع فيه 
حدا لسلسة من ٣ مباريات متتالية من دون 
فوز في «البرميييرليغ» جعلته يتراجع الى 

املركز السابع بفارق ٨ نقاط عن املتصدر.

إلــى ذلــك، لــم يبــد مدرب 
ليڤربول يورغن كلوب قلقه على 

العقم التهديفي لفريقه، وذلك عقب 
التعادل السلبي املخيب مع غرميه 
األزلي مان يونايتد، وقد كانت هذه 

املرة األولى التي يفشل فيها ليڤربول 
في التســجيل في ٣ مباريات متتالية 

في الدوري منذ مارس ٢٠٠٥، وفق موقع 
«اوبتا» لإلحصاءات، وقال املدرب األملاني 
كلوب: «ليس علينا أن نقلق حيال ذلك ولكن 

يجب أن نعمل عليه»، مضيفا ال نغض النظر 
عن هذا الواقع ونأمل ان يتحسن، اإلمكانية 
الوحيدة لتسجيل األهداف هي عبر صناعة 
الفرص والفشل بها على أن حتاول مجددا.

من جهة أخرى، يســعى ســاوثهامبتون 
إلــى تخطي عقبة شروســيري تاون عندما 
يســتضيفه في الدور الثالث لكاس اجنلترا 
اليــوم، ألجل مواصلة طريقــه نحو األدوار 

املتقدمة.

«السيتي» قادم من بعيد.. وليستر لصدارة مؤقتة
كلوب: لست قلقًا على العقم التهديفي ملهاجمي ليڤربول!

اإلنتر يرعب «اليوڤي» ويزاحم ميالن على الصدارة.. 
وكونتي: درسنا نقاط ضعف «السيدة العجوز»

جلميع األندية اإليطالية، علينا تقدمي 
أداء رائع، وقد فعلنا ذلك هذا املســاء، 
مضيفا: لقد أعددنا للمباراة بشكل جيد 
ومن اجليد أن نرى أننا كنا على صواب 
بشأن األشياء التي اعتقدنا أنها قد تؤذي 

يوڤنتوس، اتبع الالعبون اخلطة بشكل 
مثالي وأنا سعيد جدا بهم».

إلى ذلك، يلتقي روما مساء اليوم مع 
سبيزيا ضمن منافسات الدور السادس 
عشر لكأس إيطاليا على ملعب األول.

أبدى أليســاندرو ديل بييرو جنم 
يوڤنتوس السابق قلقه جتاه ما ظهر 
على «البيانكونيــري» خالل مباراته 
أمــام إنتر ميالن، والتــي انتهت بفوز 
«النيراتزوري» ٢-٠ في إطار اجلولة 
١٨ من عمــر الــدوري اإليطالي. وقال 
ديل بييرو عقب اخلسارة: «يوڤنتوس 
توقف عــن املباراة بأكملها ولم يظهر 
خالل الشوطني، أعتقد أن هذا هو الشيء 
األكثر إثارة للقلق»، مضيفا: حدث هذا 
في املاضي أيضا، فقد مينحون الشوط 
األول للخصم، لكنهم دائما يتمكنون 
من العودة والتعافي في الشوط الثاني، 
ومع ذلك كان يوڤنتوس يفوز مبباريات 
مهمة هذا املوسم، فكر في مبارياته ضد 
ميالن وبرشــلونة». واســتغل اإلنتر 
الغيابــات التي ضربت اليوڤي ليعزز 
وصافته بالدوري، مشددا اخلناق على 
جاره ميالن املتصدر. سجل التشيلي 
أرتــورو فيــدال (١٣) ونيكولو باريال 
(٥٢) هدفي اإلنتر، ليرفع رصيده إلى 
٤٠ نقطة فــي املركز الثانــي وبفارق 
األهــداف عن ميالن، فيمــا بقي نادي 
«السيدة العجوز» خامسا مع ٣٣ نقطة 
مبباراة مؤجلة، وهذا هو الفوز األول 
لـ«اإلنتر» على يوڤنتوس في آخر ثماني 
مباريــات بينهما منذ عــام ٢٠١٦، وقد 
قدم يوڤنتوس أســوأ مبــاراة له منذ 
بداية املوسم احلالي، وتراجع إلى املركز 

اخلامس برصيد ٣٣ نقطة.
من جهته، قال انطونيو كونتي مدرب 
اإلنتر: «من أجل التغلب على فريق مثل 
يوڤنتوس، الذي ميثل نقطة مرجعية 

ليڤركوزن ودورمتوند..
قمة التعويض املتكافئة

أوزيل معلنًا انتقاله: 
فخور باللعب في تركيا

تتجه األنظار اليوم إلى القمة النارية التي جتمع باير ليڤركوزن 
وبوروسيا دورمتوند اللذين يتقاسمان املركز الثالث املؤهل الى 
مسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، برصيد ٢٩ نقطة لكل 
منهما، ضمن املرحلة الســابعة عشرة من الدوري األملاني لكرة 
القدم «البوندسليغا»، وقد تراجعت نتائج باير ليڤركوزن بشكل 
رهيــب في اآلونة األخيرة وهو الذي كان في الصدارة منتصف 

يناير املاضي.
وكســب باير ليڤركوزن نقطة واحدة فقــط في مبارياته األربع 
األخيرة، لكن كل شيء ممكن ضد بوروسيا دورمتوند الذي لم 
ينجح حتى اآلن في الثبات على مستوى النتائج وواصل نتائجه 
املتباينة بني عروض رائعة في مبــاراة وأخرى مخيبة في التي 
تليها، على الرغم من إقالة مدربه السويســري لوسيان فافر في 
ديســمبر وتعيني إدين ترزيتش خلفا له، حيث لم يوفق األخير 
في حل املشكلة حتى اآلن، وكانت آخر النتائج املخيبة لدورمتوند 
السبت ضد ماينز عندما سقط في فخ التعادل ١-١ حيث أهدر له 

القائد ماركو رويس ركلة جزاء قبل ١٤ دقيقة من نهايتها.

أكد مســعود أوزيل جنم أرسنال اإلجنليزي انتقاله رسميا إلى 
نادي فنربخشة التركي، جاء ذلك بعد وداع الالعب لزمالئه في 
«اجلانرز» في ملعب تدريب لندن كولني، وقال أوزيل: «أنا سعيد 
للغاية، أنا من مشجعي فنربخشة، اهللا أرادني أن ألعب كرة القدم 
في فنربخشــة، أنا فخور»، مضيفا: جئت الليلة مع عائلتي إلى 
إسطنبول، واحلمد هللا الذي منحني الفرصة لتمثيل هذا النادي، 

سأرتدي القميص بكل فخر. 
وقام أوزيل بتغيير صورة ملفه الشخصي على موقع التواصل 
 «MO» االجتماعي (تويتر) إلى صورة باألحرف األولى من اسمه
بألوان فنربخشــة ـ األزرق واألصفر، ولم يلعب الالعب البالغ 
من العمر ٣٢ عاما مع فريق أرسنال منذ مارس، ومن املقرر أن 
تنتهي صفقته البالغة ٣٥٠ ألف جنيه إســترليني في األسبوع 

في نهاية املوسم احلالي.
مــن املقرر أن يحصل على تخفيض كبيــر في راتبه من أجل 
االنضمام إلى فنربخشــة، وأن يوقع عقدا ملدة ثالث ســنوات 

بقيمة ٦٥ ألف جنيه إسترليني في األسبوع.

«األتلتيك» مذهل.. و«البرسا» بال ثقة
تصدر فوز أتلتيك بلباو صدر صفحات الصحف اإلسبانية 
الصادرة امس، حيث نشرت صحيفة «ماركا» صورة لفرحة 
إينياكي ويليامز والعبــي بلباو بالهدف الثالث داخل مرمى 
برشلونة، وكتبت: «هدف سوبر وبطل سوبر.. أخذ أتليتيك 
كأس السوبر بفضل هدف مذهل من ويليامز.. انتصار في 
الوقت اإلضافي ملنتخب الباسك.. فاز مارسيلينو باللقب بعد 
فوزه على الريال وبرشلونة». ووضعت صحيفة «آس» صورة 
ألتلتيك بلباو حلظة التتويج بلقب السوبر اإلسباني، وعلقت 
«األتلتيك» في إشارة إلى قدرة الفريق الباسكي 

على الفوز بالبطولة عن جدارة بعد إقصاء الريال 
وبرشــلونة، فيما جاءت صورة ليونيل ميسي 
ورونالد كومان مدرب برشلونة، األبرز في غالف 
صحيفة «مونــد ديبورتيفو» وكتبت «بال ثقة» 
لإلشــارة إلى الثقة التي افتقدها البلوغرانا في 
مباراة نهائي الســوبر اإلسباني. أما صحيفة 
«سبورت» فتصدرها عنوان «كان قريبا»، مضيفة: 

«برشلونة سمح للسوبر كوبا باالبتعاد عنهم مبنحه التعادل 
بالدقيقة ٩٠ قبل أن يخسره في الوقت اإلضافي».

سحب قرعة مونديال األندية 
«قطر ٢٠٢٠».. اليوم

الدوحة - فريد عبدالباقي

تسحب اليوم مبقر االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في مدينة 
زيوريخ السويســرية، قرعة كأس العالــم لألندية ٢٠٢٠، التي 
تســتضيفها العاصمة القطرية الدوحة للعام الثاني على التوالي 
خالل الفترة من ١ إلى ١١ فبراير املقبل، والتي تشــهد مشاركة ٦ 
فرق فقط، عقب إعالن نادي أوكالند سيتي النيوزيلندي انسحابه 
رسميا من خوض اللقاء االفتتاحي للبطولة أمام الدحيل القطري 
بسبب اإلجراءات الصحية اجلديدة املتخذة في بالده حيال ڤيروس 

كورونا املستجد «كوفيد- ١٩».



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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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«عندما تكتشف أن زوجتك بحثت عن اسمك 

عبر غوغل قبل أن توافق عليك»

دوج إميهوف، زوج نائبة الرئيس املنتخب 
كاماال هاريس، ينشــر صورته وهو 
مندهش بينما زوجته تضحك بجواره.

«٣٠٫٥٢٩ كذبة خالل ١٫٤٥٥ يومًا»

فريد زكريا يعرض إحصاء نشرته 
صحيفة «واشــنطن بوســت» عن 
املنتهية واليته  الرئيس األميركــي 

ترامب.

«أنهى حروب أميــركا الخارجية، بأن جلب 
الحرب للداخل»

برايان ســتلتر، احمللل السياســي 
أن مقتحمي  األميركي، مبيناًحقيقة 
الكابيتول كانوا يرتدون مالبس حربية.

«اإلنترنت تراقب الصور التي تنظر إليها، بل 
وحتى مدة تحديقك فيها»

جيف أورلوفسكي، مخرج فيلم وثائقي 
اإلنترنت، يحذر من تســجيل  عن 
اإلنترنت لكل ما نفعله وما نشعر به.

«تغريداته تبنت خطابًا سلبيًا»

سوزان جالســر، احملللة األميركية 
للسياســة الدولية، تصف تغريدات 

بومبيو العام املاضي.

٥:٢٠الفجر
٦:٤٣الشروق

١١:٥٩الظهر
٢:٥٥العصر

٥:١٥املغرب
٦:٣٦العشاء

العظمى: ١٨
الصغرى: ٠٨

أعلى مد: ٠٢:٥١ ص ـ ٠٣:١٧ م
أدنى جزر: ٠٩:٥٨ ص ـ ١٠:١٩ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

جاسم أحمد عمر العمر، ٨٠ عاماـ  ت: ٩٩٨٨٨١١٧ـ  ٩٩٦٠٠٠٥٧ـ  شيع.

سعدية محمد معطش العنزي: ٥٥ عاماـ  ت: ٩٧٢٥٦٦٦٤ـ  شيعت.
إميان إسماعيل حجي محمد: ٦١ عاماـ  ت: ٩٧٢٧٥٠١٠ـ  ٩٩٤٦٢٢٨٨ 

ـ شيعت.
زهره عبداهللا غلوم حسني، أرملة عبداهللا علي الكندري: ٦٩ عاما 

ـ ت: ٥١١١١٥٥٨ ـ ٩١١١١٦٨٤ ـ ٩٠٩٠٣٠٨٢ ـ شيعت.
موســى يعقوب بن موســى محمد: ٧٠ عاما ـ ت: ٦٦٧٦٦٧٧٧ ـ 

٩٩٠٢١٩٧٠ ـ شيع. 
نسيمه جاسم محمد املوالني: ٧٢ عاماـ  ت: ٩٩٩٩٠٧٠٧ـ  شيعت.

عائشة عبدالواحد محمود قاسم، زوجة علي سلمان علي اخلواري: 
٦١ عاماـ  ت: ٩٩٨١٤٠٢٧ـ  ٩٩٧٠١٠٤٠ـ  ٩٩٩٥٢٧٧٩ـ  شيعت.
علي عبداحملسن محمد املطير: ٧٤ عاما ـ ت: ٥٥٣١١١١٠ ـ شيع.

وسميه مبارك سالم الهولي، أرملة محمد شبيب الهولي: ٨٤ عاما 
ـ ت: ٦٦٦٧٧١٨٦ ـ ٦٦٦٣٧٢٧٦ ـ ٦٠٠١٠١١١ ـ شيعت.

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

09آراء14األمنية

الهواجس األمنية تطغى 
على احتفاالت تنصيب بايدن.

«التربية» و«الصحة» تبحثان عودة 
املدارس بالفصل الثاني.

  الدميوقراطية 
  بننطر ونشوف.يجب أن تنتصر.

تبحث أجهزة الشرطة في بلدة بيفرتون بوالية 
أوريغون األميركية عن لص سيارات ليس كغيره 
من اللصــوص. وكان ميكن، في ظروف مختلفة، 
ان ترغب الشــرطة في شكر ومكافأة الرجل على 
مشــاعره اإلنسانية لو انه لم يقرر االستمرار في 

تنفيذ عملية السرقة.
وحســب صحيفة «أوريغونيان» احمللية، فإن 
الرجل استغل فرصة خروج سائقة السيارة رباعية 
الدفع الى متجر قريب تاركة السيارة في وضعية 
التشغيل، وعندما الحظ وجود طفل في املقعد اخللفي 
عاد أدراجه ليوبخ السيدة على إهمالها، مهددا إياها 
بإبالغ الشرطة عن تركها لطفلها وطالبا منها إخراجه 

من السيارة. وقبل ان تستفيق السيدة من صدمتها 
استقل السيارة من جديد وانطلق بها مبتعدا.

املتحدث بلسان الشــرطة، قال ان السيدة لم 
ترتكب أي مخالفة، ألن الطفل كان على مرمى النظر 
والسمع منها ولم تغب إال بضع دقائق داخل املتجر. 
ووصف حادثة السرقة بأنها «جرمية انتهازية» ما 
كانت لتحدث لو ان الســيدة لم تترك سيارتها في 

وضعية التشغيل.
وإلــى ان يتم اعتقال اللص ال ميكن التأكد مما 
إذا كانت إعادته للطفل بدافع إنســاني أو إلدراكه 
بأن احتفاظه بالطفل كان سيعني ان توجه إليه تهمة 

في ظروف مختلفة كان من املمكن ان تشكر الشرطة اللصاالختطاف إضافة الى تهمة السرقة.

مطعم صيني في كندا 
«يجاهر» بعيوب مأكوالته!

قد يكون من قبيل اجلنون أن يصف صاحب مطعم أطباقه 
بأنها ليســت جيدة وأن يكتسب بسبب ذلك ثقة املزيد من 

الزبائن بدال من فقدانهم.
لكن هذا هو ما يفعله «فايغانغ فيه» الذي ميتلك مطعما 

للمأكوالت الصينية في مدينة مونتريال الكندية.
والالفت أن هذه الصراحة في وصف مأكوالته جاءت بعد 
خيبة أمله الكبيرة عندما افتتح مطعمه قبل سبع سنوات، 
ووجد أن الكثير مــن الزبائن يعيدون أطباقهم من غير أن 
ميســوها تقريبا ألنها لم حتز على رضاهم بســبب مذاقها 
أو قوامهــا. وبــدال من أن يلوم الزبائــن أو يدخل تعديالت 
جذرية على األطباق قرر «فيه» أن يرفق كل طبق على قائمة 
الطعام بوصف صريح للطبــق وتصنيف لدرجة جودته. 
وأخذ الزبائن يجدون تقييمات مفاجئة لبعض األطباق من 
قبيل: «ال تنخدعوا باالسم، فهذا الطبق ليس طعاما صينيا 
حقيقيا»، أو «أنا لســت مغرما بالطعام الصيني في أميركا 
الشمالية لكن القرار لكم»، أو «هذا الطبق ليس جيدا مقارنة 

بطبق دجاج اجلنرال تاو الذي نقدمه».
وحســب صحيفة «الغارديان»، فإن املطعم يشهد حاليا 
زيادة كبيرة في عدد الزبائن بعد انتشار تغريدة عن قائمة 

مأكوالته وتقوميه الصريح لها.
وكشــفت الصحيفة عن أن «فيه» املختص بتكنولوجيا 
املعلومات كان قد هاجر إلى كندا قبل ١٤ عاما. وبعد حريق 
دمر مطعمه األول وجد مكانا آخر أكثر اتساعا إلنشاء مطعم 
جديد وأيضا الستخدام الطابق الثاني منه لتعليم املهاجرين 

اجلدد اللغتني االجنليزية والفرنسية.

مطعم مبدينة مونتريال يقدم مأكوالت صينية

بالون «الطفل ترامب» سُيعرض مبتحف لندن

مدينة برازيلية تغسل شوارعها لوقف تفشي «كورونا»

لندن - (أ.ف.پ): أعلن متحف لندن 
«ميوزمي أوف لندن» أمس االثنني عزمه 
عرض بالون ضخم يسخر من الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامب، اســتخدمه 
متظاهرون في العاصمــة البريطانية 
سنة ٢٠١٩ احتجاجا على زيارته بالدهم، 
داخل حرم هذا املوقع املخصص للحياة 

في لندن.
هذا البالون الذي يظهر طفال أشقر 
بوجه غاضب ال يغطي جســمه سوى 
حفاضــة بيضــاء ويحمل بيــده هاتفا 
محموال، اســتحال رمزا لالحتجاجات 
املناهضــة لترامب خالل زيــارة دولة 

لبريطانيا في يونيو ٢٠١٩.

وكان البالون البالغ علوه ستة أمتار 
قد ظهر للمرة األولى ســنة ٢٠١٨ خالل 
تظاهرة احتجاجية ضد التكرمي املمنوح 

للملياردير األميركي.
وأوضحت مديرة متحف لندن شارون 
أمنت في بيان أن املتحف استحوذ على 
هذه القطعة لتمثيل «موجة املشاعر التي 
أغرقــت املدينة في ذلك اليوم والتقاط 

حلظة مقاومة خاصة».
ويأمل أصحاب فكرة «الطفل ترامب» 
في أن يذكر عرض البالون بـ«اللحظة 
التي عارضت فيها لندن ترامب وتشجع 
من يشاهدونه على التفكير في طريقة 
مواصلة الكفاح ضد سياسات الكراهية».

وســينضم البالون إلى مجموعات 
املتحــف املخصصــة للتظاهــرات في 
العاصمة البريطانية، التي تضم قطعا 
متصلة بالتحركات من أجل حق النساء 
في التصويت وأيضا الفتات استخدمت 
أخيرا لالحتجاج على تقليص النفقات 

العامة.
وأشار املتحف إلى أنه على اتصال 
بأصحاب بالون على شكل رئيس بلدية 
لنــدن العمالي صادق خان الذي انتقد 
مد «السجاد األحمر» لدونالد ترامب في 
بريطانيا. وقد صنع هذا البالون على 
يــد معارضني لرئيس البلدية ردا على 

«الطفل ترامب».

في مســعى للحّد من تفشي 
(كوفيــد-١٩)، ينهمك الســكان 
فــي مانــاوس عاصمــة واليــة 
األمازون البرازيلية في تنظيف 
شوارعهم وتطهيرها، حيث بلغت 
وحدات العناية املركزة قدرتها 
القصوى، وتشهد  االستيعابية 
نقصا في القفازات ومستلزمات 
احلماية األخــرى. وقالت ماريا 
كريســتينا، وهــي ربــة منزل: 
«بغّض النظر عن موقف بعض 
السكان، هم لديهم أطفال هنا في 
الشارع، ورغم اضطرار الناس 
للبقاء في منازلهم، يجب عليهم 
اخلــروج للذهــاب إلــى املخابز 
والسوبرماركت، لذا أظن أن من 

عدد من سكان ماناوس لدى غسل أحد شوارعهااملهم جدا تنظيف الشارع».

لص أميركي أعاد السيارة املسروقة 
ليوّبخ صاحبتها على إهمالها.. ثم هرب بها!

ملشاهدة الڤيديو

عينات جلبتها الصني من القمر أخّف من املستهدف
بكني ـ رويترز: قال متحدث باســم 
بعثة صينية تاريخية إلى الفضاء أمس، 
إن أحجــارا جلبتها البعثــة من القمر 
جاءت بأوزان أقل من املســتهدف، لكن 
الصني مازالت مستعدة لدراسة العينات 

باملشاركة مع علماء أجانب.
وأصبحت الصني ثالث دولة في العالم 
حتصــل على عينات مــن القمر عندما 
جلب مســبارها غير املأهول «تشــانغ 
آه-٥»، والذي يحمل اسم «إلهة القمر» 
فــي امليثولوجيا الصينية، عينات من 
تربة القمر تزن ١٫٧٣١ كيلوغرام أي أقل 

من وزن كيلوغرامني املستهدف.
وقال باي تشــاو يو املتحدث باسم 
البعثة، إن املســبار قدر كثافة أحجار 
القمر عند مستوى ١٫٦ غرام لكل ملليمتر 
مكعب اســتنادا إلى بيانات من بعثات 

سابقة لدول أخرى.
وبناء على ذلك، توقف املسبار عن 
جمــع احلجارة بعد ١٢ ســاعة اعتقادا 
منه على ما يبدو أنه حقق املستهدف.
وقــال باي لصحافيــني «لكن وبعد 
التجارب، فــإن الكثافــة الفعلية رمبا 
لم تكــن مرتفعــة إلى هــذه الدرجة»، 

وأضــاف «كنا نخطط في بــادئ األمر 
لقضاء ٢٢ ســاعة الستكمال العمل في 

جلب العينات».
لكنه قال ان الصني مازالت مستعدة 
للتعاون مع جميع الدول لدراسة العينات 

مبا في ذلك الواليات املتحدة.
وتنــص القوانــني األميركيــة منذ 
سنوات، على احلد من التعاون املباشر 
بــني إدارة الطيران والفضاء األميركية 

(ناسا) والصني.
وقال باي إن الصني لم تتلق بعد أي 

طلب لالطالع على العينات.

«ناسا»: نيزك ضخم سرعته 
أكثر من ٣٦٠٠ كم/ ساعة 

مّر بجوار األرض.. بسالم

وكاالت: مــر أمس األول األحــد نيزك ضخم حجمه أكبر 
من مبنى «إمباير ستيت» بسالم بجانب األرض.

وفي تقرير نشــرته مجلة «نيوزويــك» األميركية، قال 
الكاتب أريستوس جيورجيو إن هذا احلجر النيزكي يطلق 

.(BX١٩٩٣ ٣) عليه اسم ٦٥٧١٧ «١٩٩٣ بي إكس ٣» ٦٥٧١٧
ووفقــا للمعطيات التي ذكرهــا الكاتب فإن موعد مرور 
النيزك بجانب كوكب األرض كان الساعة ٣:٤٩ صباح األحد، 
أي قبل ٣ أيام من تنصيب الرئيس املنتخب جو بايدن، وذلك 
وفقا ملا نقل عن مركز دراســة األجسام القريبة من األرض 

التابع لوكالة الفضاء األميركية «ناسا».
أورغ»  دوت  ريفيرنــس  «ســبيس  ملوقــع  ووفقــا 
اقتــرب مــن األرض  النيــزك  فــإن   (spacereference.org)
وكانت سرعته ٣٦٠٥ كيلومترات في الساعة، وعلى مسافة 
٧٫٠٨٠٫٨٨٨كلم. ويقول تقرير نيوزويك إنه بناء على حجمه 
امللحــوظ، يقدر أن قطر احلجــر النيزكي، الذي رصد ألول 

مرة عام ١٩٩٢، يصل إلى ١٣٤٥ قدما (حوالي ٤١٠ أمتار).
وإذا كان هذا التقدير صحيحا، فهذا يعني أنه ســيكون 
أكبــر قليال مــن مبنى «إمباير ســتيت» املوجود في مدينة 

نيويورك، والذي يبلغ ارتفاعه حوالي ١٢٥٠ قدما.
وذكــر الكاتب أن اجلــرم الســماوي «١٩٩٣ بي إكس ٣» 
مصنف كجســم قريــب من األرض، ويشــير هذا املصطلح 
إلى الكويكبات واملذنبات التي تكون مداراتها حول الشمس 

وتكون قريبة من مدار األرض بنحو ٣٠ مليون ميل.
ووفــق وكالة ناســا، يوجد حاليا حوالــي ٢٥ ألف جرم 
ســماوي قريب من األرض، ومن غير احملتمل أن يشكل أي 
منها تهديــدا على كوكب األرض القرن القادم أو نحو ذلك. 
عالوة على ذلك، تشكل الكويكبات الغالبية العظمى من هذا 

الرقم، على الرغم من وجود عدد قليل من املذنبات.
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