
https://www.mitsubishi-motors.com.kw/ar/cars/asx


أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

28كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس

األربعاء
  ٧Wednesday January 20, 2021 - Issue No.16071 من جمادى اآلخرة ١٤٤٢ املوافق ٢٠ يناير ٢٠٢١

  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

غياب احلكومة يعيد التفسير الدستوري للواجهة

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ ـ رشيد الفعم 
سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ عبدالعزيز املطيري

غابــت احلكومــة وعــاد احلديث عن التفســير 
الدستوري لصحة انعقاد جلسات مجلس األمة دون 
حضورها. هذا اجلدل القانوني الدائم منذ سنوات 
طويلة لم يحسم رغم االجتهادات املتعددة من أهل 
الفقه الدستوري. وأمس، وكما أعلن مسبقا رفع رئيس 
املجلس مرزوق الغامن اجللسة العادية «نظرا لصدور 
األمر األميري بقبول استقالة احلكومة واعتذارها عن 
عدم احلضور». وفسر الرئيس الغامن رفع اجللسة 
لعدم حضور احلكومة بأنه يأتي تطبيقا لنصوص 
الدستور واتباعا لنهج كل الرؤساء املتعاقبني، مبينا 
أن الفيصل في تفسير أي نص دستوري هو اللجوء 

إلى احملكمة الدستورية. واستعرض الغامن املواد 
الدستورية والسوابق البرملانية ألسباب عدم انعقاد 
اجللسة دون حضور احلكومة، داعيا من لديه أي 
اختالف للجوء إلى احملكمة الدســتورية لتحديد 
كلمة الفصل بهذا الشأن. وأضاف: وفقا للمادة ١١٦ 
من الدستور في فقرتها األخيرة التي تقول «ويجب 
أن متثل الوزارة في جلســات املجلس برئيســها 
أو ببعــض أعضائهــا» رفعت اجللســة. وزاد: إن 
املادة ٩٧ تنص على أنه «يشترط لصحة اجتماع 
مجلــس األمة حضور أكثر مــن نصف أعضائه»، 
فهذا صحيح ألنه ال ميكن أن تعقد اجللســة دون 
حضور أكثر من نصف أعضاء املجلس، لكن بشرط 
حتقق املادة ١١٦ املتعلقة بحضور احلكومة كشرط 

النعقاد اجللسات.

الغامن: رفع جلسة مجلس األمة تطبيقًا للدستور ونهج الرؤساء املتعاقبني.. والفيصل اللجوء إلى احملكمة الدستورية

مقاعد احلكومة فارغة في القاعة 

(هاني الشمري) رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يرد على استفسارات النواب بعد رفع اجللسة    

الصقر مهنئًا بعيد «األنباء» الـ ٤٥: 
شباب دائم التدفق والتجدد علمًا وإعالمًا

ورود من رئيس غرفــة التجارة والصناعة محمد الصقر 
(فريال حماد) في عيد «األنباء»   

تقديرا منه ملســيرة 
بالعطاء  «األنباء» احلافلة 
والتزامها بالقضايا الوطنية، 
تقدم رئيس مجلس إدارة 
غرفــة جتــارة وصناعة 
الكويت محمــد الصقر 
بالتهنئة ألسرة «األنباء» 
بعيدها الـ٤٥ برسالة وجهها 
إلى رئيس التحرير الزميل 
يوسف خالد املرزوق قال 
فيها: يطيب لغرفة جتارة 
وصناعة الكويت أن تشارك 
الغراء  جريدة «األنبــاء» 

فرحتها مبناســبة حلول عيــد ميالدها الـ ٤٥، 
وهذا ليس ســن النضوج ألنها ولدت ناضجة 
متزنة وملتزمة، ولكنه سن الشباب دائم التدفق 
والتجدد علما وإعالما ووطنية وإصالحا. األمر 
الذي أكسب «األنباء» مصداقية مستحقة ومكانة 
متميزة في طرح ومعاجلة هموم الوطن واملواطن 
واهتماماته. وفقكم اهللا لتبقى «األنباء» منبر الكلمة 

احلرة واإلعالم الصادق.

محمد الصقر

صاد
اقت

محمد جاسم املرزوق

«التمدين» تضم «عود.كوم» ملظلة أعمالها.. أبرز 
موقع إلكتروني لألزياء واجلمال بالكويت واملنطقة

محمد جاسم املرزوق: املوقع يدّشن 
فصًال جديدًا حتت مظلة «التمدين».. الرائدة 

بتطوير املشاريع في الكويت

التقارب 
الشعبي الصيني 

ـ الكويتي رغم 
أهالي الصليبخات لـ «األنباء»: تطوير الواجهة البعد اجلغرافي

البحرية للمنطقة.. حلم طال انتظاره
علماء الشريعة: «زواج التجربة»  

باطل وحرام

«KIB» حتدى العام ٢٠٢٠ وحقق الكثير 
20من النجاحات باإلصرار والعطاء
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أميركا تخرج من عباءة ترامب.. وبايدن يتسلم زمام القيادة اليوم
واشــنطن ـ وكاالت: تنتقل الواليات 
املتحدة اليوم من حقبة الرئيس دونالد 
ترامــب املضطربة إلى عهد الرئيس جو 
بايدن الذي يتسلم من سلفه تركة مثقلة 
باألزمات، ليست أوالها جائحة «كورونا» 
العصية على السيطرة، ولن يكون آخرها 
االقتصــاد املتهالك، ومــا بينهما صورة 
الدميوقراطية الكبرى التي هزها الهجوم 
على الكونغرس قبل أسبوعني. ولن تكون 
مراسم التنصيب على أدراج «الكابيتول» 
اليوم كغيرها من املراســم السابقة، فال 
حشــود وال ضيوف إال فــي حدود ألف، 
معظمهم من أعضاء الكونغرس، في ظل 
إجراءات احترازية فرضها الوباء وتهديدات 
أمنية متتالية حولت العاصمة واشنطن 
إلى مربع أمني. وتشــارك وزارة الدفاع 
(الپنتاغون) في تأمني احلفل بنشر نحو 
٢٧٥٠ جنديا من القوات املسلحة النظامية 
مختصني فــي التعامل مــع «املتفجرات 
واملواد النووية والكيميائية. وحتدثت 
وسائل إعالم عن سحب اثنني من احلرس 

لالشتباه في ارتباطهما باحلركات اليمينية 
املتطرفة.وعشية تسلم رئيسهم اجلديد، 
حدد األميركيــون األولويات التي يجب 
عليه التركيز عليها، واعتبرت غالبيتهم 
أن قضيتي مكافحــة «وباء كوفيد ـ ١٩» 
وإنعاش االقتصاد األميركي املتعثر على 
رأس تلك األولويات، بحســب استطالع 
جديد نشــرته وكالة «أسوشيتد برس» 
أمــس. وقال ٥٣٪ منهــم إنهم يعتبرون 
وباء كورونا واحــدا من بني أهم خمس 
قضايــا يريــدون مــن اإلدارة اجلديــدة 
معاجلتها هذا العــام، في حني قال ٦٨٪ 
إنه االقتصاد. وطغت هاتان األولويتان 
بشــكل كبير على القضايا األخرى التي 
ينوي بايدن التركيز عليها مثل الهجرة 
والعالقات اخلارجية واملناخ والعنصرية.  
وبالتزامن مع االستعدادات ليوم التنصيب 
شــهد الكونغرس أمس كما اســتثنائيا 
من جلســات املصادقة علــى التعيينات 

الرئاسية اجلديدة إلدارة بايدن.

«الپنتاغون» تشارك بتأمني املراسم مبختصني في املتفجرات واملواد النووية والكيماوية.. واألميركيون يحددون أولويات اإلدارة اجلديدة: «كورونا واالقتصاد»

إحدى الفرق العسكرية جتري تدريبات على مراسم تنصيب الرئيس األميركي اجلديد جو بايدن       (رويترز)

«الساللة اجلديدة» حتت عني «الصحة».. وال تعليمات بإجراءات إضافية 
بعد رصد إصابة مواطنتني قادمتني من اململكة املتحدة بالتحور اجلديد لڤيروس «كورونا»

عبدالكرمي العبداهللا

بعد رصد إصابة مواطنتني 
قادمتني مــن اململكــة املتحدة 
بالتحــور اجلديــد لڤيــروس 
كورونا، أكدت مصادر صحية 
مطلعة في تصريح لـ «األنباء» 
جاهزية واستعداد وزارة الصحة 

ملواجهة «الســاللة» اجلديدة. 
وذكرت املصادر أن وزارة الصحة 
لديها جميع اخلطط واإلجراءات 
والبروتوكــوالت للتعامل مع 
«الساللة اجلديدة»، والتي ثبت 
فقط حتــى اآلن أنها ســريعة 
االنتشــار. وبينت املصادر أن 
اإلجراءات الوقائية واالحترازية 

ملواجهة «الساللة اجلديدة» هي 
ذاتها املســتخدمة مع «كوفيد 
- ١٩»، حســب البروتوكوالت 
الصحية العاملية، وال يوجد أي 
تعليمات أو اجــراءات جديدة 
حتى اآلن. ولفتت املصادر الى 
أن اإلجراءات الصحية املتبعة 
في املطــار هي إجــراء فحص 

PCR جلميع القادمني من الدول 
املوبوءة، فضال عن فحص ٢٠٪ 
من القادمني من الدول االخرى. 
ولفتت املصــادر الى أن جميع 
القادمني الى الكويت يخضعون 
للحجــر الصحي ملدة ١٤ يوما، 
وعليهم التســجيل في تطبيق 
«شــلونك». مــن جانبــه، أكد 

طبيــب األمراض الڤيروســية 
اإلكلينيكية مبستشفى مبارك 
الكبير د.محمد أبل أن وصول 
«الساللة» اجلديدة من ڤيروس 
«كورونا» إلى البالد أمر متوقع، 
مشــيرا الى أنه رمبا قد يكون 
متواجدا ســابقا، لكــن لم يتم 

رصده.

صاحب السمو األمير مستقبالً سمو الشيخ صباح اخلالدصاحب السمو األمير مستقبالً سمو الشيخ جابر املباركصاحب السمو األمير مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد صاحب السمو األمير مستقبالً رئيس مجلس األمة األسبق أحمد السعدون صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبالً الرئيس مرزوق الغامن

األمير أجرى املشاورات التقليدية لتشكيل احلكومة اجلديدة مع رؤساء مجالس األمة ورؤساء وزراء احلكومة
ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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التفاصيل ص١٢ و١٣

ملشاهدة الڤيديوالتفاصيل ص٢٢

مصدر لـ «األنباء»: إصدار أو جتديد إذن العمل 
للشركاء يتطلب ميزانيتني معتمدتني

بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى 
العاملة لـ «األنبــاء»، أن الهيئة أصدرت قرارا 
بشــأن تعديل شرط إصدار إذن عمل للشركاء 
بصفة شريك أو جتديده، وهو تقدمي تقريرين 

مليزانية الشركة معتمدين من مراقب احلسابات 
عن آخر ســنتني ماليتني، علما أنه كان يطلب 
سابقا من الشركة ميزانية واحدة. على صعيد 
آخر، أوضح املصدر أن عملية تسجيل العقود 
احلكوميــة تتم مبوجب كتاب صادر من إدارة 

تفتيش العمل باملوافقة على التسجيل.

تسجيل العقود احلكومية مبوجب كتاب من إدارة التفتيش

التفاصيل ص٥

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

ماكونيل: ترامب ومسؤولون نافذون 
حّرضوا على اقتحام الكونغرس 

وكاالت: اتهــم زعيــم األغلبيــة اجلمهورية في 
مجلس الشــيوخ ميتش ماكونيل الرئيس دونالد 
ترامــب بتحريــض احلشــود على اقتحــام مبنى 

الكونغرس. 
وقــال إن «اقتحام الكونغرس مت بتحريض من 

ترامب وأشخاص آخرين نافذين». 
وأضــاف ماكونيل أنه مت تلقني احلشــود التي 

اقتحمت الكابيتول أكاذيب من الرئيس.
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احملافظة على عملية التنسيق الدائم مع مختلف اجلهات بالدولة لضمان جناح برامج العملوزارة الدفاع تتطلع إلى اعتماد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا احلديثة في األجهزة واملعدات

املسؤوليات امللقاة على عاتق الهيئة تتطلب من اجلميع العمل على تالفي مختلف العقبات احملافظة على درجة اجلاهزية واالستعداد والوصول بها إلى املستويات التي نتطلع إليها جميعًا

وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح والفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة اجليش خالل زيارة هيئة اإلمداد والتموين

وزير الدفاع: هيئة اإلمداد والتموين شريان احلياة ألي جيش متقدم

قــام نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي بزيارة تفقدية 
لهيئة اإلمداد والتموين، رافقه 
فيها رئيــس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ 
خالد صالح الصباح، ونائب 
رئيس األركان العامة للجيش 
الفريــق الركن فهــد الناصر 
وعدد من كبار قادة اجليش.
وكان في استقباله حلظة 
وصوله معاون رئيس األركان 
العامة لهيئة اإلمداد والتموين 
العميــد الركــن خالــد بــالل 
العبيــدي وعدد مــن ضباط 
الهيئة، والــذي رحب بدوره 
بــه وباحلضــور، معربا عن 
امتنانه وتقديره لهذه الزيارة، 
والتي تأتي تأكيدا على حرصه 
بأبنائه منتســبي  واهتمامه 
هيئة اإلمداد والتموين، ودافعا 
لهم لبــذل املزيد مــن اجلهد 
والعطاء والتميز، ثم استمع 
إلى إيجاز مفصل مت من خالله 
بيان طبيعة املهام والواجبات 
التــي تقــوم بتنفيذها هيئة 
اإلمــداد والتمويــن والــدور 
املنوط بها في دعم ومساندة 

مختلف وحدات اجليش.
بعد ذلك، قام نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بجولة تفقدية شملت وحدات 
هيئــة اإلمــداد والتمويــن، 
حيث اطلع على سير العمل 
واإلجراءات املتبعة فيها، كما 
قام بزيــارة عدد من املخازن 
التابعة للهيئة واطلع على ما 
حتتويه من مواد وجتهيزات، 
باإلضافة إلــى التعرف على 
حجم املخزون اإلستراتيجي 
فيها وآلية الصرف والتوريد 
التي تقوم بها الهيئة من خالل 

إدارتها ملثل هذه املخازن.
وقــد نقــل نائــب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
خالل الزيارة حتيات وتقدير 
صاحب الســمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
نــواف األحمــد، وســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد، 
حفظهما اهللا ورعاهما، وسمو 
الشــيخ صباح اخلالد رئيس 
الــوزراء ملنتســبي  مجلــس 

والتموين تعتبر شريان احلياة 
والعمل ألي جيش متقدم، وسببا 
في جناحه وتطوره، مضيفا أن 
وزارة الدفاع تتطلع دائما إلى 
اعتماد أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا احلديثة في مجال 
األجهزة واملعدات الفنية، والتي 
تســهم بدورها في دعم جهود 
الهيئة ورفع مستوى األداء فيها، 
مشــددا على أن املســؤوليات 
امللقاة على عاتق هيئة اإلمداد 
والتموين تتطلب من اجلميع 
بذل املزيد مــن اجلهد والعمل 
على تالفي مختلف العقبات التي 
قد تعترض سير عملية التطوير 
فيها، باإلضافــة إلى احملافظة 
علــى عملية التنســيق الدائم 

واملستمر مع مختلف اجلهات 
الرسمية بالدولة لضمان جناح 
مختلف برامج العمل واخلطط 

املشتركة فيما بينها.
وفي ختام جولته، دعا نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الدفاع منتســبي هيئة اإلمداد 
والتموين إلــى احملافظة على 
درجة جاهزيتهــم والوصول 
بها إلى املستويات التي نتطلع 
إليها جميعا، متمنيا لهم دوام 
التوفيق والســداد، والعمل ملا 
فيه خير وطننا املعطاء، في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير وسمو ولي عهده األمني، 
حفظهما اهللا ورعاهما وســدد 

على طريق اخلير خطاهما.

قام بزيارة تفقدية للهيئة واطلع على سير العمل واإلجراءات املتبعة فيها

جانب من اجلولة

وزير الدفاع يحيي احلضور لدى وصوله للهيئة

الشيخ حمد جابر العلي والفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح خالل جولة على املخازن

هيئة اإلمداد والتموين، على 
دورهم املشرف وما يقومون 
به من عمل مخلص ومتواصل 
خلدمة وطننا الغالي، والذي 
كان له األثر الواضح من خالل 
مشاركتهم بدعم جهود الدولة 
في مكافحــة جائحة ڤيروس 
كورونا، جنبــا إلى جنب مع 
إخوانهم في مختلف اجلهات 
الرســمية بالدولــة، وهــو ما 
يعكس حجم التنسيق الدائم 
والعمل املشــترك واملتواصل 
بــني هــذه اجلهــات،  فيمــا 
استعدادا لتنفيذ مختلف املهام 
والواجبات التي تتطلبها مثل 

هذه الظروف الطارئة.
كمــا أكــد أن هيئــة اإلمداد 

ملشاهدة الڤيديو

«منارة التطوعي» يستنكر جرائم العنف بحق النساء
تزايــدت مؤخــرا جرائــم 
العنف بحق املرأة في املجتمع، 
حتى وصلت إلى القتل العمد 
وبدم بارد من قبل من يفترض 
أن يكونــوا األمن واألمان لها، 
أغلب هذه اجلرائم ارتكبت من 
األقارب ولم تكــن ناجتة عن 
وضع تلبــس بواقعة تخص 
الشرف، ولكن مع سبق اإلصرار 
والترصــد دون أن جند وقفة 
مجتمعية وإعالمية غاضبة على 
هــذه الظاهرة التــي ال يقبلها 
بل ويحرمها ديننا اإلسالمي، 
والقيم األصيلة التي نشأ عليها 

مجتمعنا على مدى قرون.
وعليــه، فإن فريــق منارة 
التطوعي، املهتم بأمن وسالمة 
املــرأة في املجتمع، يســتنكر 
ويرفض بشــدة جرائــم قتل 
النســاء حتت ذريعة الشرف 
أو بحجــة أن اجلانــي يعاني 
مرضــا نفســيا أو عقليا! من 
ارتــكاب هــذه  أجــل تبريــر 
اجلرائم الشنعاء نتيجة لتلك 
الذرائع املشينة التي أصبحت 
شــماعة يعلق عليها املجتمع 
ذنبــه جتاه املغــدور بهن من 
الســيدات والفتيات، بل وفي 

األسري الذي أقره مجلس األمة 
السابق في أغســطس ٢٠٢٠، 
والذي يتطرق إلى ضرورة فتح 
دور إيواء للسيدات املعرضات 
للعنف صونا الستقرار األسرة 
بأكملهــا، إلــى جانب ضرورة 
تفعيــل وتعديــل العديــد من 
املواد القانونية التي ستحدث 
نقلــة نوعية فــي التعامل مع 
هذا النوع من القضايا، وأبدت 
اســتغرابها من أن يحدث ذلك 

في مجتمع متحضر.
بدورها، طالبت حنان الزايد 

بتحــرك جمعيات النفع العام 
ومؤسســات املجتمــع املدني 
والعمل على حتقيق استنكار 
شــعبي مكثــف للضغط على 
اجلهــات املعنيــة للنظر لهذه 
األرواح التــي تهدر عبثا دون 
أن يتم حتى تسليط األضواء 
إعالميــا على اجلناة وجعلهم 
يشــعرون باخلــزي والعــار 
واملطالبة بإنزال أشد العقوبات 
بهم، وعدم استغالل الثغرات 
القانونية الستسهال ممارسة 
العنف حتــى القتل، واإلفالت 

من العقوبة.
وعلقت فوز الصباح على 
الظاهــرة ال يجــب  أن هــذه 
الســكوت عنهــا وجتاهلهــا، 
الســريع  مطالبــة بالتحــرك 
واجلــاد ووضــع حــل مــن 
التشــريعية  الســلطتني  قبل 
والتنفيذيــة، واجلدية بإلغاء 
املــادة ١٥٣ من قانــون اجلزاء 
الكويتي أو تعديلها. واختتمت 
ميسون عبدالرحيم بالقول إن 
صمت املجتمع وتهميشه لهذه 
األحداث املتعاقبة ذل وانكسار، 
وبذلك نثني على اجلرمية التي 

يرتكبها اجلالد.

عضوات الفريق

معظــم احلــاالت يتنامى إلى 
علمنا أن الضحايا ذوات سير 
ذاتية جيــدة وخلق كرمي مما 
ينفي ارتكاب هذا الفعل باسم 
الشرف، مع كل ما في ذلك من 
جتاوز ألحكام القانون ويجافي 
كل ما ميت للشرف من صلة.

وفي هــذا الصدد، حتدثت 
العضوات املؤسســات لفريق 
منارة، حيث شــددت م.عايدة 
الرشــيد على أنــه يجب على 
احلكومة اإلسراع بوضع آلية 
تنفيذ قانون احلماية من العنف 
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ولي العهد استقبل الغامن واحملمد

«القوى العاملة»: التشدد في تطبيق القانون  
ملن يستغل رخص استقدام العمالة املنزلية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، حفظه اهللا، بقصر بيان صباح 
أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

كما استقبل ســمو ولي العهد حفظه 
اهللا بقصر بيان أيضا سمو الشيخ ناصر 

احملمد.

بشرى شعبان

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة التشدد 
في تطبيق القانون جتاه الذين يستغلون 
رخصة اســتقدام العمالة املنزلية بطريقة 
مخالفة للقوانني. وأكدت مصادر في الهيئة 
ان القانون يلزم اصحاب مكاتب اســتقدام 

العمالة املنزلية باستمرارية العامل املنزلي 
ملدة ستة أشهر في العمل، ويتعني خاللها 
على أصحاب املكاتب إعادة العامل املنزلي 
إلــى بلده ورد املبالغ التي مت تقاضيها من 
صاحب العمل، في حال كانت هناك عوائق 
حتــول دون قيام العامل املنزلي بعمله، ال 

عالقة فيها لصاحب العمل.

إعادة العامل غير امللتزم لبالده خالل ٦ شهور ورد املبلغ لصاحب العمل

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

٢٥٥٦٥ إجراء عمل منذ انطالق
 النظام اآللي اجلديد في «القوى العاملة»

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن 
اجناز ٢٥٥٦٥ اجراء بعد بدء العمل بالنظام 
اآللي املستحدث الذي جاء بناء على خطة 
عمل محــددة بإطالق تدريجــي للخدمات 
اإللكترونية وملدة شــهر مــن تاريخ البدء 

الذي مت االعالن عنه سابقا.
وأوضحــت الهيئــة ان عدد الشــركات 
املســتفيدة من اخلدمات منذ اإلطالق بلغ 
٢٤٦٣٩، ومت تسجيل ٥٢٣ مركبة مملوكة، 
وطباعة ٤٦٣٨ شــهادة اعتماد توقيع على 
ملف طباعة، وإصدار شهادة ٧٢٠ بيان حالة 
(براءة ذمة)، وطباعة ٢٦١ كشــفا بالعمالة 
املسجلة، واعتماد ٣٣٠١ مؤهل علمي، وجتديد 
١٠٤٦١ إذن عمل (عمالة وافدة)، وإلغاء ١٠٨٦ 
إذن عمل (نهائي للســفر)، وجتديد ٣٦٣٧ 
إشــعار عامــل وطني (آليــا)، وإلغاء ٣٠٦ 
اشعارات تســجيل عمالة وطنية، وإلغاء 
١٢٧ إذن عمــل (لوفاة العامل)، وإلغاء ٥٦١ 
إذن عمل - لســقوط اإلقامة خارج البالد، 
وتسجيل ١١٢ اشعار عمالة وطنية، وإضافة 

٤١ رقم هاتف (املفوض بالتوقيع).

وقد اهابت الهيئة بأصحاب األعمال تقدمي 
الطلبات عن طريق املوقع االلكتروني «خدمة 
أسهل» فقط وإرسال االستفسارات عن طريق 
املوقــع اإللكتروني خدمة االستفســارات، 
موضحــة أن إدارة مركز نظــم املعلومات 
تواصل الليل بالنهار لإلشراف على اجناز 
العمل الضخم والذي يعد نقلة نوعية في 
اخلدمات اإللكترونية للهيئة بالتعاون مع 
قطاع شــؤون العمالة والقطاعات املعنية 

وتفعيل خطة الطوارئ داخليا.
وفيمــا يتعلــق مبــا ذكر عن أســماء 
املستخدم والصالحيات للموظفني مت اتباع 
آلية ارسال أســماء املستخدم عن طريق 
رسائل SMS ألكثر من ١١٩٨ اسم مستخدم 
بسبب جائحة «كورونا» وتدريب جميع 
املوظفني في مسرح الهيئة العامة للقوى 
العاملة، مع توفير روابط فيديو لعرض 
التدريــب ملن يرغب باالطــالع عليها من 
موظفــي الهيئة، مع تكليــف فريق عمل 
مختص متواجد يوميا في ادارات العمل 
مكون من ٣١ موظفا باختصاصات مختلفة 
لتقدمي الدعم الفني الفوري وتقدمي تقارير 

يومية لإلدارة.

إلغاء ٥٦١ إذن عمل لسقوط اإلقامة خارج البالد

«جتمع عاملي الكهرباء» واملاء تقدم بشكوى 
لعدم تصنيف أعمالهم باخلطرة

دارين العلي

تقدم جتمع عاملي وزارة 
الكهربــاء واملاء بشــكوى 
برملانية فــي مجلس األمة 
ضــد اجلهــات املســؤولة 
عن تصنيف أعمال بعض 
القطاعات في الوزارة ضمن 
الشاقة واخلطرة،  األعمال 
وذلك بسبب عدم تصنيف 
أعمالهــم ضمــن األعمــال 
اخلطرة والشاقة على الرغم 

من خطورة هذه األعمال.
وقال املنســق العام للتجمع م.حســن 
الروضــان ان األعمــال التــي يقــوم بهــا 
العاملون يتعرضــون خاللها بها ملجاالت 
كهرومغناطيسية عالية ودرجات عالية من 
الضوضاء فوق احلد املسموح به، عالوة على 
التعامل مع معدات ذات ضغط عال ودرجات 
حرارة مرتفعة جدا، ويواجهون جميع أنواع 
احلــاالت الطارئة من حرائــق وانفجارات 
وتسريبات غازية ومواد كيميائية وأخطار 
السقوط من مرتفعات شاهقة وغيرها من 

مخاطر.
ولفت الى ان العاملني يقومون بأعمالهم 
في مختلف الظروف املناخية الصعبة على 
مدار العــام، مؤكدا انه علــى ضوء جميع 
ما ســلف البد من إنصاف جميع العاملني 
في مختلف القطاعات املستحقة وتصنيف 

أعمالهــم ضمــن األعمــال 
الشــاقة واخلطرة، فهؤالء 
العاملون يعملون في أهم 
قطــاع بالدولــة ويعتبــر 
عصــب الدولــة وهــم من 
الكوادر الوطنية املجتهدة 
التــي تعمــل علــى مــدار 
السنة إلنتاج أعلى جودة 
للمياه على مستوى الوطن 
العربي وتنتج أعلى القدرات 
اإلنتاجية للطاقة الكهربائية 
فــي جميع الظــروف دون 
انقطاع حتى في ظل جائحة 
كورونا. من ناحية أخرى، حتدث الروضان 
عن مجموعة من البدالت املستحقة لعاملي 
وزارة الكهربــاء واملاء البد من صرفها لهم 
كبــدل اخلطر وبدل التلــوث وتثبيت بدل 
السهر في شــهادة الراتب وإرجاع مكافأة 
املهندســني وشاغلي الوظائف ذات الطابع 
الهندســي (بدل العيــار) جلميع املوظفني 
املستحقني الذين مت تعيينهم بعد ٢٠١٧/١٠، 
وجاٍر العمل والتنســيق مع عدد كبير من 
أعضــاء مجلس األمة إلقــرار تلك املطالب 

جلميع املوظفني املستحقني.
واكد ان جتمع عاملــي وزارة الكهرباء 
واملاء مستمر في املطالبة بحقوق العاملني 
بجميع الوسائل والطرق التي كفلها الدستور 
والقانون ولن يتوقــف حتى إقرار جميع 

احلقوق.

م.حسن الروضان

األمير استقبل الغامن والسعدون واحملمد واملبارك واخلالد 
في إطار املشاورات التقليدية لتشكيل احلكومة اجلديدة

استقبل صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، بقصر بيان صباح أمس 
على التوالي رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، 

ورئيس مجلس األمة األســبق أحمد الســعدون، 
وســمو رئيس مجلس الوزراء األســبق الشــيخ 
ناصر احملمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء األسبق 

الشيخ جابر املبارك، وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد، وذلك في إطار املشاورات 

التقليدية اجلارية لتشكيل احلكومة اجلديدة.

صاحب السمو مستقبالً رئيس مجلس األمة األسبق أحمد السعدون

صاحب السمو مستقبالً سمو الشيخ صباح اخلالد

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبالً رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

صاحب السمو مستقبالً سمو الشيخ جابر املبارك

وزير اخلارجية تسّلم نسخًا من أوراق اعتماد
سفراء البرازيل وڤيتنام وكوبا وأفريقيا الوسطى

تســّلم وزيــر اخلارجيــة 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
نســخة مــن أوراق اعتمــاد 
ســفير جمهوريــة البرازيــل 
لــدى  االحتاديــة الصديقــة 
الكويت فرانسيســكو ماورو 
برازيل دي هوالندا، وذلك خالل 
اللقاء الذي مت صباح أمس في 
ديوان عام وزارة اخلارجية. 
ومتنى وزير اخلارجية للسفير 
اجلديد التوفيق في مهام عمله 
وللعالقــات الثنائية الوثيقة 
التي جتمع البلدين الصديقني 

املزيد من التقدم واالزدهار.
كما تسلم وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
نسخة من أوراق اعتماد سفير 
جمهورية ڤيتنام االشتراكية 
الصديقة لدى الكويت لي توان 
ثانغ، وذلك خالل اللقاء الذي 
مت صبــاح أمــس فــي ديوان 
عام الــوزارة. ومتنى الوزير 
اخلارجيــة للســفير اجلديد 
التوفيــق فــي مهــام عملــه 
وللعالقــات الثنائية الوثيقة 
التي جتمع البلدين الصديقني 

املزيد من التقدم واالزدهار.
كذلك تسلم وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
نسخة من أوراق اعتماد سفير 
جمهوريــة كوبــا الصديقــة 
لدى الكويت خوســيه لويس 
نورييغــا سانشــيز، وذلــك 

كما تسلم وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
نسخة من أوراق اعتماد سفير 
الوســطى  أفريقيا  جمهورية 
الصديقة لدى الكويت مرزوق 
ايسان دانيال، وذلك خالل اللقاء 
الذي مت صباح أمس في ديوان 

خالد اجلاراهللا ومساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون املراســم 
العجــران  الســفير ضــاري 
ومســاعد وزيــر اخلارجيــة 
لشؤون مكتب وزير اخلارجية 
السفير صالح اللوغاني وعدد 

من كبار مسؤولي الوزارة.

عام الــوزارة. ومتنى الوزير 
للســفير اجلديد التوفيق في 
مهام عمله وللعالقات الثنائية 
الوثيقة التــي جتمع البلدين 
الصديقــني املزيد مــن التقدم 
اللقاءات  واالزدهــار. حضــر 
نائب وزير اخلارجية السفير 

وزير اخلارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير البرازيل

وزير اخلارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية كوبا

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد يتسلم أوراق اعتماد سفير ڤيتنام

وزير اخلارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير أفريقيا الوسطى

خــالل اللقاء الــذي مت صباح 
أمــس في ديوان عام الوزارة. 
ومتنى وزير اخلارجية للسفير 
اجلديد التوفيق في مهام عمله 
وللعالقــات الثنائية الوثيقة 
التي جتمع البلدين الصديقني 

املزيد من التقدم واالزدهار.

صحافيون إيطاليون يشيدون بدور الكويت
في دعم االستقرار اإلقليمي وحّل اخلالفات باحلوار

أكـــد سفــــيرنـــا لـــــدى 
اجلمهورية اإليطالية الشيخ 
عزام الصباح خالل استقباله 
ملراسل وكالة األنباء اإليطالية 
(AKI) وعــدد مــن كتــاب 
الصحف اإليطالية في الذكرى 
الـ ٣٠ النطالق عملية حترير 
الكويــت، أن العالقات التي 
الكويت واجلمهورية  تربط 
اإليطاليــة تاريخية ومبنية 
على التعاون في العديد من 
املجاالت، كما ثمن الســفير 
الصبــاح املوقــف اإليطالي 
لنصرة احلــق الكويتي عام 
٩٠ وملشاركتها البطولية عام 

٩١ في حترير الكويت.
وفي اجلانب االقتصادي، 
قال الشيخ عزام الصباح انه 
يأمل فــي مشــاركة إيطاليا 
في برنامــج «رؤية الكويت 
٢٠٣٥» املشروع الذي يهدف 
فــي املقــام األول الى تنويع 

عالقات التعاون الثنائي اجليد 
بــني البلديــن الصديقني في 
التأهيل بقطاع الطيران من 
خالل املؤسسات والشركات 

الوطنية اإليطالية.

وتوفر له الســبل وان ديدن 
الكويــت هو تقــدمي احلوار 
واحللــول السياســية دون 
سواها حلل اخلالفات ملا من 
شأنه احلفاظ على استمرارية 
عجلة التنمية ومواكبة آمال 
وتطلعات شــعوب املنطقة 

واالستحقاقات القادمة.
وردا على سؤال من مراسل 
صحيفــة «ميتروبوليتان» 
اإليطالية حول توقف االتفاق 
الدولي الذي أبرم عام ٢٠١٥ 
بخصوص البرنامج النووي 
الســفير  اإليرانــي شــارك 
الشيخ عزام مبارك الصباح 
التمنيــات في إشــراك دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
القادمة مع  في املفاوضــات 
إيران أســوة مبشاركة دول 
جوار كوريا الشمالية (كوريا 
اجلنوبية واليابان والصني) 

في املفاوضات النووية.

وعلى املستوى اإلقليمي 
قــال الســفير الصبــاح ردا 
على سؤال مراسل صحيفة 
(Kmetro) اإليطالية أن الكويت 
تدعــم االســتقرار اإلقليمي 

التقاهم سفيرنا لدى روما الشيخ عزام الصباح ومتنى إشراك دول التعاون باملفاوضات مع إيران

السفير الشيخ عزام الصباح خالل استقبال عدد من الصحافيني اإليطاليني

االقتصــاد الوطنــي خاصة 
في قطاعات اخلدمات العامة 
والبنيــة التحتيــة والطاقة 
اخلضراء وقطــاع الصحة، 
مشــيدا بالوقت نفسه على 

ملشاهدة الڤيديو
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إعـــــــالن

الشركة الكويتية لنفط الخليج - شركة شيفرون العربية السعودية
العمليات المشتركة - الوفرة

تعلن العمليات المشتركة )الشركة الكويتية لنفط الخليج - شركة شيفرون العربية السعودية( عن طرح المناقصات المذكورة أدناه 
طبقًا للشروط والمواصفات العامة والخاصة الواردة في وثائق كل مناقصة، وعلى الموردين )المسجلين مع أي من الشركتين( 
الراغبين باالشتراك في أي من المناقصات المذكورة أدناه التقدم للحصول على الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى 
الرئيسي - الدور األرضي - العمليات المشتركة - الوفرة - الكويت، وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية، اعتبارًا من يوم األربعاء 

الموافق: 2021/1/20 حتى يوم االثنين الموافق: 2021/2/1.
علمًا بأن تاريـخ إغـالق المناقصات وفقًا للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحًا وذلك مقابل دفع الرسم المذكور مقابل 
كل مناقصة غير قابل للرد، رسوم االشتراك يجـب أن تودع من قبل المورد في بنـك الكويـت الوطنـي حساب رقـم: 1001132057 
الوثـائـق من  الحصـول على  السعودية  العربيـة  المملكـة  الموجوديـن في  السعوديين  المـورديـن  وإحضـار إيصال بذلك وعلى 

مكتـب الخبـر - شيـفـرون - هاتف رقم: 8645104 )03( - فاكس رقم: 8985436 )03(.

• الرجاء عمل تصريح دخول للمبنى الرئيسي لإلدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات 
وذلك من خالل تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية: 

         * صورة كتاب تفويض من الشركة.                   * صورة البطاقة المدنية.
                  * صورة دفتر السيارة.                                       * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

 HBJH@chevron.com :وإرسالهم عبر البريد اإللكتروني
المناقصة التي يتم استالمها بعد موعد اإلغالق لن يتم األخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 تلفون: 23982614 - 23982605 
فاكس: 23981315 - 23981314 

المواد المطلوبةرقم المناقصة
رسم 

االشتراك
)د.ك(

تاريخ إغالق 
المناقصة

12610453-R2S/F SULZER PUMPS                                       )SULZER( 252021/2/8قطع غيار مضخات

22641013-R1FLOWMETERS, SMITH METER OR EQUIVALENT أو مساوي )SMITH METER( 252021/2/8عدادات التدفق

32649693-R1 CONTROL VALVES                                                             52021/2/8صمامات التحكم

42650767-R1ELECTRICAL CABLES AND WIRES                  52021/2/8كابالت وأسالك كهربائية

52655005-R1 BATTERIES LEAD ACID & MAINTENANCE     52021/2/8بطاريات رصاص وصيانة

62683595S/F ENSIVAL OIL AND WATER PUMPS    )ENSIVAL(152021/2/8قطع غيار لمضخات الزيت والماء

72687457FLOWMETERS                                                                       52021/2/8عدادات التدفق

82688163 CONTROL VALVES                                                             152021/2/8صمامات التحكم

92689258MISC VALVES )CHECK - GATE - BALL(     ) 52021/2/8صمامات متنوعة ) فحص- بوابية - كروية

102689712S/F HYDRO CYCLONES, PETRECO          )PETRECO(  252021/2/8قطع غيار فلتر

الذكرى الـ ٥٠ لتأسيس
 العالقات الدبلوماسية بني الصني والكويت

حكاية صورة

التقارب الشعبي الصيني ـ الكويتي رغم البعد اجلغرافي
على الرغم من أن الصني والكويت تفصل بينهما 
مسافات طويلة، لكن كال الشــعبني يحب السالم 
ويستمتع مبزايا متشــابهة، ما جعل العالقات بني 
البلدين تضــرب جذورها في أعماق التاريخ. وفي 
السنوات األخيرة، شهد التعاون بني الصني والكويت 
في املجال الثقافي مســيرة باهرة وحافلة بالنقاط 
الســاطعة، حيث أرسل اجلانب الصيني العديد من 
الفرق الفنية لزيارة الكويت لتقدمي العروض الفنية، 
في وقت زار الكثير من الشخصيات الثقافية والفنية 
الكويتية الصني للمشــاركة في الفعاليات الثقافية 
واســتمداد اإللهام من الصني في إبداعاتهم الفنية، 
األمر الذي عزز املعرفة املتبادلة والتواصل الودي 
بني شعبي البلدين بشكل متنام، وأعطى دفعا قويا 
للتنمية الشاملة للعالقات الثنائية، وقد أصبح املثل 
الصيني القدمي «وإن كان يفصلنا ألف ميل، فالتعارف 
يخلق بيننا جيرة وقربا»، أنسب وصف لواقع عالقات 

الصداقة بني الصني والكويت.
مت التقاط الصــورة األولى في ٢٤ يونيو ٢٠١٨، 
وسجلت فيها حلظة العرض الفني الذي كانت تقدمه 
فرقة قوانغشي الصينية للفنون، املدعوة من قبل 
مجلــس الكويت الوطني للثقافة والفنون واآلداب. 
وفي هذه الليلة، جسدت الفرقة تنوع ثقافات مختلف 
القوميات في قوانغشي، وثراء الثقافة الصينية أمام 
املشــاهدين في الكويت، وأثرت احلضور باألغاني 
والرقص وألعاب األكروبات واملوســيقى التقليدية 
وغيرها من العروض املتميزة. وحينما فتح أعضاء 
الفرقة شريطا كتب عليه «فلتدم الصداقة بني الشعبني 
الصيني -الكويتي أبد الدهر» بشكل تدريجي، وصل 
جو قاعة العروض إلى قمة الشــغف واحلماســة. 
وقد تركت األلبســة والرقص املتميز باخلصائص 
القومية البارزة، انطباعات عميقة لدى املشــاهدة 
ميساء وأصدقائها الالتي أسرعن بحماسة إلى املنصة 
ألخذ صور جماعية مع أعضاء الفرقة مبجرد انتهاء 
العرض، بينما قالت املشاهدة الصغيرة فاطمة، والتي 
كانت تتعلم اللغة الصينية، إن لديها فضوال شديدا 
بالتعرف على الثقافة الصينية، وتأمل أن تســافر 
إلى الصني في املستقبل القريب. لم يكن ذلك مجرد 

جزء من فعاليات التبادل الثقافي التي يتنامى عددها 
يوميا بني الصني والكويت فقط، بل كان جتســيدا 
حيا ملفهوم «التقارب بني الشعوب أساس العالقات 

بني الدول».
مت التقاط الصورة الثانية في ٢٢ أغسطس ٢٠١٧، 
حيث كان ممثال البلدين يوقعان على اتفاقية إنشاء 
املركز الثقافي الصيني في الكويت. وفي السنوات 
األخيرة، يتزايد إقبال الشــعب الكويتي من شتى 
األوســاط على الصني والثقافة الصينية يوما بعد 
يوم في ظل ارتفاع اهتمامهم بـ «التعاون بني الصني 
والكويت» و«الصداقة بني الصني والكويت» وغيرهما 
من املوضوعات. ويعتبر إنشاء املركز الثقافي الصيني 
في الكويت ثمرة للتطور املستمر لعالقات الصداقة 
بني الصــني والكويت في العصر احلديث، وفصال 
مهما في تاريــخ التبادل الثقافي بني البلدين. وفي 
املستقبل القريب، ســيتم تدشني وتشغيل املركز 
الثقافــي الصيني في الكويــت كأول مركز ثقافي 
صيني في منطقة اخلليج، ليكون منهال جديدا لتعلم 
اللغة الصينية ومعرفــة الثقافة الصينية التقليدية 
املتميزة وملس نبــض التنمية احليوية للصني في 
العصر احلاضر، ومنبرا جديــدا لتكثيف التبادل 
الثقافي بني الصني والكويت، وجسرا جديدا لتعزيز 

التقارب بني شعبيهما.
قال املثل الصيني القدمي «العالقة املبنية على تقارب 
القلوب تدوم»، وميثل التبادل الثقافي أصدق جتسيدا 
لـ «تقارب القلوب». إن التبادل الثقافي بني الصني 
والكويت يعزز التقارب بني قلوب شــعبي البلدين 
باستمرار، كما النهر يروي احلقول، واملطر يثري 
الربيع، مما أضفى قوة ناعمة لدوام تطور عالقات 
الصداقة بني الصني والكويت. ومبناسبة الذكرى الـ 
٥٠ إلقامة العالقات الديبلوماسية بني الصني والكويت، 
نستعد، ومن نقطة االنطالق اجلديدة هذه، للعمل 
مع اجلانب الكويتي يدا بيد وكتفا بكتف على املضي 
قدما في توسيع وتعميق التواصل في مجاالت الثقافة 
والتعليم وشؤون الشــباب، لتعزيز أبعاد عالقات 
الشراكة االستراتيجية بني الصني والكويت، سعيا 
لدوام الصداقة الصينية - الكويتية جيال بعد جيل.

«الغذاء»: غلق ٢٩١ محل مواد غذائية خالل ٢٠٢٠
حنان عبداملعبود

كشفت الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
أن مجمــوع احملــالت الغذائية التي مت 
غلقها إداريا خــالل عام ٢٠٢٠ بلغ ٢٩١ 
محال. وذكرت إحصائية حديثة صادرة 
عن قطاع الرقابة والتفتيش بالهيئة أن 

مجموع املخالفات في إدارات التفتيش 
في احملافظات بلغ ٧٢٩٥ مخالفة، فيما 

بلغ إجمالي التعهدات ٢٩١ تعهدا.
وأشارت إلى أن إجمالي التراخيص 
الصحيــة التــي مت إصدارها خالل عام 
٢٠٢٠ بلــغ ٢٦٤٧ ترخيصــا، فيما بلغ 
إجمالي التجديدات ٦٩١٧ جتديدا، مبينة 

ان مجموع تراخيص املركبات الغذائية 
اجلديدة خالل ٢٠٢٠ بلغ ١٣٧٢ ترخيصا 
فيما بلغ عدد املركبات التي مت جتديدها 
٣٢٠١ مركبة. ولفتت إلى أن كمية املواد 
الغذائيــة التي مت إتالفهــا بلغ ٨٥١٧٠٢ 
كيلوغرام في حني بلغ إجمالي اإلتالفات 

خالل العام املاضي ٣٦٩٢.

االنتهاء من تقييم الكفاءة جلميع
موظفي «التربية» الشهر املقبل

«الزراعة» لـ «األنباء»: تنفيذ توصيات «احملاسبة» 
لتطهير البالد من السوق السوداء لألعالف

عبدالعزيز الفضلي

ترأس وكيل وزارة التربية 
الوكيــل املســاعد  باإلنابــة 
للتنمية التربوية واألنشطة 
فيصل املقصيد اجتماع مديري 
عمــوم املناطــق التعليميــة 
بحضــور الوكيــل املســاعد 
للتعليم العام أسامة السلطان. 
وناقش االجتماع بعض البنود 
املتعلقة بتشكيل فريق العمل 
املشــترك بني وزارة التربية 
ووزارة الصحة بشأن خطة 
العــودة التدريجيــة للدوام 
في املدارس للفصل الدراسي 
الثاني ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ واتباع 
جميع املعايير واالشتراطات 
الصحية خالل جائحة كورونا. 
من جهته، أشــار الوكيل 
املساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان خالل االجتماع الى 
االتفــاق بتشــكيل فرق عمل 
داخــل املناطــق التعليميــة 
بالتعاون مع اجلهات الصحية. 
الى  كمــا تطــرق االجتمــاع 
موضــوع املعلمــني العالقني 
خارج الكويت وممن باشروا 
العمل، وحرص وزارة التربية 
على حتديث بياناتهم أوال بأول 
واالنتهاء مــن تقييم الكفاءة 
جلميع العاملني بالوزارة خالل 
شهر فبراير املقبل، باإلضافة 
الى مناقشــة عــدد من عقود 
بــوزارة  اخلدمــات اخلاصة 

التربية.
الــى ذلــك عقــد مجلــس 
املناطــق  عمــوم  مديــري 
التعليمية اجتماعا برئاســة 
أســامة الســلطان مت خالله 
مناقشــة العديد مــن األمور 
املتعلقة بالعملية التعليمية 
حيث كشفت مصادر تربوية 
مطلعــة لـ«األنبــاء» انــه مت 
االتفاق مع اللجنة املشتركة 

محمد راتب

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعة والثروة السمكية، عن أن 
الهيئة تعكف علــى تنفيذ توصيات ديوان 
احملاسبة التي تتضمن كل ما يخص استغالل 
قسائم تربية املاشية بأشكال غير قانونية 
إضافة إلى وجود سوق سوداء لبيع األعالف 
املدعومة. وشنت الهيئة واحدة من حمالتها 
املكثفــة أخيرا من قبل فريــق إدارة اإلنتاج 
احليوانــي وذلك بتعليمات من املدير العام 
الشــيخ محمد اليوســف، حيث شــدد على 
تتبع األسواق الســوداء لألعالف املدعومة 
وتطهير البالد منها، بصورة مستمرة وبال 
هوادة إلنهاء املظاهر الفاسدة في هذا اجلانب.

وتوعدت الهيئة املخالفني باستمرار هذه 
احلمــالت للقضاء على ظاهرة بيع األعالف 
املدعومــة فــي الســوق الســوداء، مهيبــة 
باملواطنني اإلبالغ عن أي مظهر من مظاهر 
البيع بصورة غير قانونية لرصد املخالفني 

وإحالتهم إلى النيابة العامة.

دورات  بتنظيــم  ســتقوم 
التدخــل  لفــرق  تدريبيــة 
الســريع في املدارس بشــأن 
كيفية التعامــل مع احلاالت 
االســتثنائية، منوهــة الــى 
أن هناك توجهــا كبيرا لدى 
الــوزارة الفتتــاح مدارســها 
السيما املرحلة االبتدائية وذلك 

بعد موافقة وزارة الصحة.
قــرار توزيــع  وبشــأن 

الدرجات في املرحلة الثانوية 
اوضحت املصــادر أن اآللية 
لــم تــزل تخضع لعشــرات 
املقترحــات التي مــا إن يتم 
االتفــاق علــى أحدهــا حتى 
يتم إلغاؤه بعد فترة، مؤكدة  
«ليــس بالضــرورة اعتمــاد 
مقتــرح بشــأن تخصيــص 
٥٠٪ لكل فصل وهناك توجه 

الستبعاده».

فرق عمل ملتابعة العودة التدريجية للمدارس

فيصل املقصيد خالل االجتماع

فريق هيئة الزراعة في منطقة الوفرة لرصد السوق السوداء لألعالف

هروب باعة من مواقع البيع لدى وصول فريق الهيئة

ملتابعــة العــودة التدريجية 
للمدارس على تشــكيل فرق 
عمل مشتركة ملتابعة أوضاع 
الطلبة في الفصل الدراســي 
الثاني في حــال العودة إلى 
التعليم النظامي مشيرة الى 
أن املناطق التعليمية رفعت 
أسماء مرشحيها العتمادهم من 

قبل اللجنة املشتركة.
وذكرت أن وزارة الصحة 

عني «التربية» على «احلوت»!
عبدالعزيز الفضلي

طلبت وزارة التربية من الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية تسليمها احلوت 
النافق والذي مت انتشاله من البحر بالقرب 
من جسر الشيخ جابر األحمد. واوضحت 
مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» ان التربية 
ترغب في احلصول على احلوت لوضعه 
في املتحف التربوي، مشيرة الى ان طوله 
٧ امتار وســيتم تقطيعه لعرضه كمادة 
احلوت النافق قبل انتشالهعلمية على الطلبة وأيضا زوار املتحف.

املزيني: سيناريوهات 
عاملية وبدائل

في تصميم الشبكات 
وتوزيع املياه

بـمـشـــاركة خبــراء 
واختصاصيــني من ٨ دول 
عربيــة، نظمــت جمعيــة 
بالتعاون مع  الكويتية  املياه 
منظمة «جرين ويف» الدولية 
لالستدامة وبدعم من مؤسسة 
العلمي  للتقــدم  الكويــت 
البرنامج التدريبي «تصميم 
املياه باستخدام  شــبكات 
برنامج WATERCAD». وأكد 
د.صالح املزيني رئيس جمعية 
املياه في تصريح صحافي 
التعاون  آفــاق  على فتــح 
مــع القائمني علــى العمل 
في منظمــة «جرين ويف» 
الدولية لالستدامة في طرح 
املتطورة  التدريبية  البرامج 
التخصصية في شــبكات 
امليــاه باســتخدام برنامج 
WATERCAD العاملي «والذي 
يتناول توزيع املياه من خالل 
شــبكة توزيع واستهالك 
التخزين  امليــاه وكميــات 
ومعــدالت الرفع العالي من 
خالل مضخات الرفع ويركز 
البرنامج على دراسة ظروف 
كل مشــروع على حدة مع 
املتغيرات في معدالت  بيان 
املياه، باإلضافة  اســتهالك 
العوامل  النظــر فــي  إلى 
الطوبوغرافية واالقتصادية 
التي تؤثر في  واالجتماعية 
املناســبة  الطريقة  اختيار 
لتوزيع املياه من خالل شبكة 

توزيع املياه».
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العتل: سياسيون يعطلون انخراط مئات املهندسني 
في العمل بالقطاع اخلاص

حذر رئيس جمعية املهندسني 
م.فيصــل العتل من التســاهل 
في تطوير الئحة مزاولة املهنة 
الهندسية وتطبيــق االشتراطات 
التــي حتددهــا مبختلف مواقع 
العمــل وعدم وجود مهندســني 
معتمدين من قبل جلان اإلشراف 
واالختبــار للعمــل باملشــاريع 
العامــة واخلاصة، مشــيرا إلى 
أن كــوادر اجلمعية ومن خالل 
املتابعة تبدي استغرابها من عدم 
دعوة اجلمعية رسميا للمشاركة 
في تطوير الئحة مزاولة املهنة 
الهندســية التي يعكف املجلس 
البلدي على دراســتها رغم أنها 
اجلهــة املهنية الوحيدة املعنية 
بتطويــر الالئحة مبــا يتوافق 

ونظام إشهارها.
وقال العتل في بيان صحافي: 
إن مــا يحدونا للحديث عن هذا 
األمــر هو رصــد كوادرنا ملوقع 
إنشــائي يتــم فيــه العمل دون 
تطبيــق أي مــن االشــتراطات 
وبغياب مهندس مشــرف على 
التنفيذ، الفتا إلى عمليات حفر 
بأعماق كبيرة وكشف أساسات 
دون تدعيم وإحاطة ملواقع احلفر 
في ظــل عــدم وجــود مهندس 
مشرف لتوســعة أحد املساجد 
مبنطقــة األندلــس، مضيفا أنه 
قــد مت التواصــل مــع املعنيني 
بوزارة األوقاف في أوقات سابقة 
وأوضحنا لهم مخاطر عدم وجود 
مهندس مشرف معتمد من قبل 
مجلــس التصنيــف الهندســي 
وجلنة اإلشــراف مــع ضرورة 
وجــود مكتب هندســي كطرف 
ثالــث ميثل املالــك أثناء عملية 
التنفيذ وفقــا ملتطلبات مزاولة 
املهنة وأال يكون اإلشراف داخليا.
وأكد العتل أن ما يحدث في 
هذا املشــروع يجعلنا نستذكر 
ما شهدناه خالل عمليات احلفر 

مقترحات لتوسيع مزاولة املهنة 
لتشمل كل الزمالء املهندسني من 
مختلف التخصصات الهندسية 
وعدم اقتصارها على تخصصي 
العمارة واملدني على الرغم من 
اشــتمال الالئحــة احلالية لكل 
التخصصات ذات العالقة بالبناء، 
مشــيرا إلــى أن هــذا التعديــل 
ضروري جدا ليحقق املســاواة 
وفق الدســتور بني املهندســني 
الكويتيــني حيــث إن الكثيرين 
من أصحاب الدور االستشارية 

تخصصاتهم.
وذكــر العتــل أن اجلمعيــة 
بصدد طلب لقاء وزيرة الدولة 
البلديــة واملعنيــني  لشــؤون 
باجلهاز التنفيذي إليضاح هذه 
النقاط لفتح املجال واسعًا أمام 
املهنــدس الكويتــي للعمــل في 
القطاع اخلاص الذي تعول الدولة 
عليه كثيرا في املرحلة املقبلة، 
معربــا عن األســف حملــاوالت 
البعض تسييس القضايا الفنية 
ـ الهندســية ومحاوالت التنفع 
والتكسب السياسي على أكتافها.

الهندســية احلاليني  واملكاتــب 
يحملون تخصصات غير املدني 

والعمارة.
وذكــر العتــل: إن اجلمعية، 
هــذه  توســيع  خــالل  ومــن 
الالئحة وتنظيم العمل ليشمل 
جميع التخصصات الهندســية 
للمهندســني الكويتيني، تسعى 
إلــى فتــح آفــاق جديــدة لعمل 
املهندس الكويتي بالقطاع اخلاص 
لتقليص فترات االنتظار واحلد 
من تدفق املزيد من املهندســني 
اجلهــات  إلــى  واملهندســات 
احلكومية، مشيرا إلى أننا أمام 
مئات من املهندســني الذين يتم 
تخريجهم سنويا ويرغبون في 
االنضمام إلى سوق العمل اخلاص 
إال أن الئحة املزاولة احلالية حتد 
من فــرص انخراطهم في العمل 
بالقطاع اخلاص من خالل فتح 
مكاتب هندسية صغيرة وعدم 
االنتظــار فــي طوابيــر ديوان 
اخلدمة املدنية للتعيني في القطاع 
احلكومي ليكونوا بطالة مقّنعة 
لسنوات طويلة، حيث إن أغلبهم 
يتم تعيينه في تخصصات غير 

حذر من محاوالت تعديل الئحة مزاولة املهنة دون وجود اجلمعية

حفر عميق بجانب حوائط املسجد م.فيصل العتل

باملطالع مــع الفارق باملوقعني، 
مضيفــا أن جمعية املهندســني 
الكويتيــة هي املظلة الرســمية 
لكل املهندسني الراغبني بالعمل 
في الكويت وأننا الطرف احليادي 
الوحيد وسط األطراف األخرى 
التي دعيت لبحث الالئحة والتي 
لدى البعض منها تضارب مصالح 
وتتداعــى لتعديــل الالئحة مبا 

يتوافق وأعمالها.
وأوضــح العتــل أن جمعية 
املهندســني ســبق وأن قدمــت 

«إعانة املرضى» و«جالكسو سميث كالين» 
تعلنان عن برنامج جديد ملرضى الربو احلاد

أعلنت جمعية صندوق إعانة مرضى وشركة 
الرعاية الصحية العاملية القائمة على األبحاث 
العلمية (جالكســو سميث كالين) عن إطالق 
«نسمة»، البرنامج اجلديد لدعم مرضى الربو 
احلاد وتزويدهم باألدوية املدعومة من «جالكسو 
سميث كالين» كما هو مشمول في االتفاقية.

وقالت رئيســة جمعيــة الكويت ألمراض 
احلساســية واملناعة ورئيســة قسم أمراض 
احلساسية في مركز الراشد للحساسية د.منى 
األحمد «تخيل أن يضيق صدرك إلى حد تصبح 
غير قادر على التنفس. ميكن أن تكون اإلصابة 
بالربو احلاد جتربة مخيفة للغاية، لكن تخيل 
أيضا أن تشــعر بالقلــق إزاء عدم التمكن من 
الوصول إلى الدواء املناسب. ميكن لبرامج الدعم 
أن تغير حياة املرضى بشكل جذري بتمكينهم 
من التحكم بحالتهم الصحية وبحياتهم بصورة 

عامة».
بــدوره، قال رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
صندوق إعانة املرضى في الكويت محمد الشرهان 
«نشــجع هذه املبادرات الهادفة التي تسعى إلى 
التخفيف من التحديات التي يواجهها املرضى من 
خالل ترسيخ رؤيتنا التي تتمحور على تفعيل 

الشراكات بني اجلمعيات واملؤسسات وأصحاب 
املصلحة املختلفني بهدف تسهيل وصول املرضى 
للعالج ولعب دور رئيسي في نشر الوعي حول 
األمراض في الكويت. ويشــكل برنامج «نسمة» 
جتسيدا لهذه اجلهود إذ سيساهم في دعم املرضى 
املؤهلني. ويشكل الربو احلاد عبئا خطيرا على 
الصحة العامة، ويســعدنا أن نقدم حال يساهم 

في تخفيف معاناة املرضى من هذا املرض».
مــن جانبه، قال مدير شــركة «جالكســو 
سميث كالين» في الكويت بالل غطاس «لطاملا 
ركزت أولويات جهود البحث لدى «جالكســو 
ســميث كاليــن» على إيجــاد طــرق وحلول 
إلحــداث نقلة إيجابية في حياة مرضى الربو 
من خالل العالجات الرائدة. وطاملا أن مرضى 
الربو يعانون من هذه احلالة الصعبة، سنظل 
ملتزمني مبســاعدتهم علــى حتقيق املزيد من 
التقدم والشعور بالتحسن وعيش حياة مديدة 
وصحية اليوم وفي املستقبل. ونحن متحمسون 
إلطالق برنامج دعم املرضى بالتعاون مع جمعية 
صنــدوق إعانة املرضى فــي الكويت ليتمكن 
املرضى احملتاجون في الكويت من االستمتاع 

بحياة طبيعية».

وصول لقاح «أكسفورد» قريبًا وحتّسن توريد اللقاحات بعد أبريل

عبدالكرمي العبداهللا

أكد املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصحــة د.عبــداهللا 
الســند أن الوضع الصحي 
في الكويت جيد، وأن هناك 
تسابقا عامليا للحصول على 
اللقاحات لڤيروس كورونا، 
وأن هناك ٨ لقاحات حصلت 

على االعتمادات املطلوبة.
وطالب د.الســند، خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد 
في مستشفى جابر مبشاركة 
استشــاري طــب األطفــال 
د.خالد السعيد، باستمرار 
باالشــتراطات  االلتــزام 
الصحية من دون أي تهاون، 
وأن على أصحاب األمراض 
املزمنة مراجعة موقع وزارة 
الصحة والتسجيل عبره. 

إصابــة  عــن  وأعلــن 
مواطنتني بالساللة اجلديدة 
بعــد أن قدمتا مــن اململكة 
املتحدة ورصدتها مســحة 
الكويت ومت تطبيق إجراءات 
العزل معهمــا، والتخطيط 

اجليني أثبت إصابتهما.
وأوضح د.السند أن الفرق 
الصحية استطاعت اكتشاف 
النمط املتحّور من كورونا في 
البالد على حالتني، وهذا دليل 
على ضرورة استمرار االلتزام 
باإلجراءات الصحية املتبعة 
واالحتياطات الوقائية، كما 
أن عملية إعطــاء اللقاحات 
مستمرة، وبعد أخذ اجلرعة 
الثانية هناك رسالة ستصل 
الرابــط ملــن أخــذوا  عبــر 
التطعيم ميكنهم عبره طباعة 
التقرير شهادة التطعيم ضد 
«كوفيــد ـ ١٩»، وعدد الذين 
ســيتم تطعيمهم من سكان 
الكويت مليونني و٧٧٥ ألف 
شخص بعد استثناء بعض 

احلاالت.
وقال إن هناك تنافسا عامليا 
والتسليم للدول يكون للدول 
على دفعات، معربا عن أمله 
في وصول لقاح «اكسفورد» 
قريبــا، وقال انه من املتوقع 
حتسن أعداد التوريد ما بعد 
شــهر أبريل، وتطعيم العدد 
املطلوب من الســكان خالل 
عام، وبالنسبة لبيئة التخزين 
فهي متوافرة، كما لم يتم رصد 

أي آثار جانبية.
بدوره، أكد استشاري طب 

يعفي املسافرين من شهادة 
PCR، قال د.السعيد: حاليا 
ال، أمــا عن األعــراض على 
من يتلقــون التطعيم فأكد 
وجود أشخاص كثر ال تظهر 
عليهم أعراض كورونا، وأن 
من أصيبوا بكورونا سابقا 
عليهــم االنتظــار ٣ أشــهر 
حتى يأخذوا اللقاح، حيث 
إن نســبة حمايــة مــن هم 
فوق ٧٥ ســنة تصل ١٠٠٪ 
من العينات التي مت تعميم 
اللقاح عليها، ونحن نحرص 
علــى أن يتلقوا اللقاح أوال 
مــع االلتفات إلــى وضعهم 

الصحي.
وكان املتحدث الرســمي 
باسم وزارة الصحة د.عبداهللا 
السند، أعلن عن رصد إصابة 
مواطنتني قادمتني من اململكة 
املتحــدة بالتحــّور اجلديد 
 ١. ١. ٧ B) لڤيروس كورونا

.٥٠١Y.V.٢٠I)
وأوضــح د.الســند في 
تصريح لـ «كونا»، أن نتائج 
 PCR فحوصات مسحات الـ
للمواطنتني من دولة اإلقالع 
كانتا سليمتني، إال أن فحص 
الـ PCR الذي أجري في مطار 
الكويت عند الوصول عبر 
فــرق وزارة الصحــة أثبت 
إصابتهما بالڤيروس. هذا، 

ومت تطبيق إجراءات العزل 
الصحي وفقا للبروتوكوالت 
املعتمدة وعند إجراء فحص 
التخطيــط اجلينــي ثبتت 
التحّور  إصابتهمــا بنمــط 
اجليني األخير للڤيروس، 
نتيجــة  ضــوء  وعلــى 
الفحص مت اتخاذ اإلجراءات 
والوقائيــة  االحترازيــة 
الصحية وإجراءات التقصي 

الوبائي كافة.
وأضاف أن الوزارة جتدد 
الدعوة للمواطنني واملقيمني 
الكرام بضرورة املداومة على 
االلتــزام بكل االشــتراطات 
التــي تتطلبهــا  الصحيــة 
املرحلة الراهنة من تغطية 
األنف والفم وتطهير اليدين 
باســتمرار واحملافظة على 
التباعد البدني وحماية فئات 
ذوي االختطــار كأصحــاب 
األمراض املزمنة وكبار السن 
ومــن يعاني من ضعف في 

املناعة.
وشــدد د.الســند علــى 
ضــرورة جتنب التجمعات 
املناســبات،  فــي مختلــف 
مطالبــا بضــرورة املبادرة 
إلى التسجيل لطلب موعد 
مسبق في املوقع اإللكتروني 
املخصــص لتلقــي لقــاح 

«كوفيد ـ ١٩».

املتحدث الرسمي باسم «الصحة» أعلن عن تطعيم مليونني و٧٧٥ ألف شخص في الكويت

د.خالد السعيد د.عبداهللا السند

األطفــال واألمراض املعدية 
والروماتيزم د.خالد السعيد 
أن رصد احلالتني اجلديدتني 
بساللة كورونا املتحّورة جاء 
بجهود ومتابعة فرق الصحة 
العامة وبكل شفافية، مشيرا 
إلى أن التساهل في تطبيق 
االشتراطات الصحية يسهم 
في انتشار موجة ثانية، لذلك 
يجب االلتــزام من اجلميع 
ملنع انتشارها، موضحا أن 
سرعة انتشــارها أكثر من 

«كوفيد ـ ١٩» بـ ٥٠٪.
وبالنســبة للمســكنات 
التي ميكن تناولها في حال 
الشــعور باألعــراض، بني 
أن هنــاك أعراضا واضحة 
كدرجة احلرارة، والذين تبلغ 
نسبتهم ١٥٪، أما األعراض 
األخرى كالصداع أو الوهن 
وغيرها فتختلف من شخص 

آخر.
وإذا مــا كانت اللقاحات 
تقي من الســاللة اجلديدة، 
قال د.الســعيد ان األجسام 
املضــادة التــي تفــرز عند 
إعطاء اللقاح تقي من الساللة 
اجلديــدة، كذلك هناك أمور 
خارج نطــاق قدرات وزارة 
الصحة، حتى تصل كميات 

أكبر من اللقاح.
التطعيــم  وإذا مــا كان 

أبل لـ «األنباء»: وصول الساللة اجلديدة إلى الكويت
كان متوقعًا.. واخلوف األكبر على فئات «االختطار»

العازمي لـ «األنباء»: استخدام «اإليفرمكتني» 
في عالج «كورونا» يحتاج إلى دراسات معتمدة

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد طبيــب األمراض 
اإلكلينيكيــة  الڤيروســية 
الكبير  مبستشــفى مبارك 
أبــل أن وصول  د.محمــد 
«الساللة» اجلديدة من ڤيروس 
أمر  البــالد  إلى  «كورونــا» 
متوقع، مشــيرا الى أنه رمبا 
قــد يكون متواجدا ســابقا، 
لكن لم يتم رصده. وذكر في 
تصريح خاص لـ «األنباء» أن 
اإلجراءات االحترازية والوقائية 
مع الساللة اجلديدة هي ذاتها 
املستخدمة مع «كوفيد - ١٩»، 
مبينــا ان خطورة الســاللة 
اجلديــدة تكمن في ســرعة 

عبدالكرمي العبداهللا

أكد استشــاري حوادث 
العدان  األطفال مبستشفى 
الشــفاء  ومستشــفى دار 
د.مرزوق العازمي انه ال توجد 
حاليا بيانات كافية للتوصية 
إما باستخدام أو ضد استخدام 
اإليفرمكتــني لعالج مرضى 

«كوفيد -١٩».
د.العازمــي في  وذكــر 
تصريح لـ «األنباء» أن هذا جاء 
بناء على بيان اللجنة اخلاصة 
بوضع البروتوكوالت العالجية 

حلدوث أعراض ومضاعفات 
خطيــرة، كحــال الڤيروس 
األصلي، هذا باإلضافة إلى أن 
سرعة انتشاره ممكن أن تزيد 
بعدد اإلصابات وأعداد الدخول 
للمستشفيات مما يثقل على 

املنظومة الصحية.
وعن توافر حماية للمصابني 
بـ «كوفيد - ١٩» من اإلصابة 
بالساللة اجلديدة، قال د.أبل: 
من املمكن أن تكون اإلصابة 
السابقة بـ «كوفيد - ١٩» حتمي 
من اإلصابة بالساللة اجلديدة، 
وذلك ألن «البروتني الشوكي» 
في الڤيروس يتحور في نقطة 
أو عدة نقاط في هذا البروتني 
واألجسام املضادة تستهدفها 

لـ «كوفيد -١٩»  =في املعهد 
الوطنــي للصحة بالواليات 
املتحدة (NIH) حول استخدام 
 (Ivermectin) عقار إيفرمكتني
في عالج مرضى «كوفيد -١٩».
إلى أن  ولفت د.العازمي 
الدواء  اعتماد استخدام هذا 
يحتاج نتائج من دراســات 
وجتارب ســريرية معتمدة 
بشكل جيد لتقدمي إرشادات 
أكثر حتديدا وقائمة على األدلة 
العلمية حول دور اإليفرمكتني 

في عالج «كوفيد -١٩».
وأوضح أن دواء اإليفرمكتني 

وتستهدف نقاطا أخرى في 
البروتني، ما يوفر احلماية، هذا 
باإلضافة إلى احلماية عن طريق 
اللقاحات، إذ انه ال يوجد دليل 
حتى اآلن على أن اللقاحات التي 
البروتني غير  تستهدف هذا 
فعالة ضد الڤيروس املتحور 
إلى أن تظهر دراسات حديثة 

تؤكد أو تنفي هذا األمر.
وطمأن د.أبل اجلميع بعدم 
القلق مع احلرص الشديد على 
الوقائية  االلتزام باإلجراءات 
واالحترازيــة، وذلك للوقاية 
الڤيــروس، عالوة على  من 
االســتمرار في التســجيل 
مبنصة التطعيم وأخذ جرعات 

اللقاح املطلوبة.

للطفيليات  هو دواء مضــاد 
معتمد من قبــل إدارة الغذاء 
 (FDA) والــدواء األميركيــة
التي  لعالج بعض األمــراض 
تســببها الطفيليات، لكن يتم 
اعتماده من قبل إدارة األغذية 
والعقاقيــر (FDA) لعالج أي 
عدوى ڤيروسية، وبشكل عام 
الدواء حاليا يتم تقييمه كعالج 

محتمل لـ«كوفيد -١٩».
وكانــت وســائل إعالم 
تداولت أخبــارا عن وصف 
أطباء هذا الدواء في الواليات 
املتحدة لعالج «كوفيد- ١٩».

خطورة الساللة اجلديدة تكمن في سرعة انتشارها وليس شدتها

أشار إلى أنه ال توجد بيانات كافية للتوصية باستخدامه لذلك

د.محمد أبل

د.مرزوق العازمي

االنتشــار، وليس في شدة 
اخلطورة، لكن اخلوف األكبر 
هو على فئات االختطار، حيث 
قد يعرضهم الڤيروس املتحور 

سرعة االنتشار قد تزيد عدد اإلصابات ودخول املستشفيات ما يثقل على املنظومة الصحية
من املمكن أن تشكل اإلصابة سابقًا بـ «كوفيد - ١٩» واقيًا من اإلصابة بالساللة اجلديدة

جانب من املوقع اخلطر لتوسعة مسجد باألندلس

ملشاهدة الڤيديو

إصابة مواطنتني بالساللة اجلديدة وتطبيق إجراءات العزل معهما والتخطيط اجليني أثبت إصابتهما
السعيد: التطعيم يحمي من هم فوق ٧٥ سنة ١٠٠٪.. وعلى املصابني سابقًا االنتظار ٣ أشهر

٥٧٨ إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتا وفاة
أعلنت وزارة الصحة 
أمس تسجيل ٥٧٨ إصابة 
جديدة بڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيدـ  ١٩) في 
الساعات الـ ٢٤ املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد 
إلى ١٥٨٨٢٢حالة، في حني 
مت تسجيل حالتي وفاة إثر 
إصابتهما باملرض ليصبح 

مجموع حاالت الوفاة املسجلة ٩٥٠.
وقــال املتحدث الرســمي باســم الوزارة 
د.عبداهللا السند لـ«كونا» ان عدد من يتلقى 
الرعايــة الطبية في أقســام العناية املركزة 
بلغ ٥٣ حالة ليصبــح بذلك املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت إصابتها مبرض «كوفيد 
ـ ١٩» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 
٥٩٣٦ حالة. وأضاف أن عدد املسحات التي مت 
اجراؤها في الساعات الـ ٢٤ املاضية بلغ ٨٨٤٥ 
مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات ١٤١٥١٩٧.
وجدد د.الســند الدعــوة إلى املواطنني 

واملقيمني ملداومة األخذ بسبل الوقاية كافة، 
وجتنــب مخالطة اآلخرين واحلرص على 
تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا 
بزيارة احلسابات الرسمية لوزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع على 
اإلرشــادات والتوصيات وكل ما من شأنه 

اإلسهام في احتواء انتشار الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحة أعلنت في وقت 
سابق أمس شفاء ٤٤٠ إصابة في الساعات 
الـــ٢٤ املاضية ليبلــغ مجموع عدد حاالت 

الشفاء ١٥١٩٣٦ حالة.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو
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AUM تنظم أمسية موسيقية افتراضية جمعت بني الفن الكالسيكي واحلديث
في جتربة جديدة ومميزة، نظمت جامعة 
الشــرق األوســط األمريكية (AUM) أمسية 
موسيقيـــة افتراضيـــــــة حتــت عنــوان: 
«AUM Music Night»، حيــث قــام عــدد من 
الطالب والطالبات املوهوبني بتقدمي معزوفات 
وأغان متنوعة جمعت بني الفن الكالسيكي 

واحلديث.
AUM Music NIGHT تعكس مواهب الطالب الفنية

وقد شارك في األمسية كل من الطلبة: علي 
دشتي، الثالثي أنوار الكندري وبدر العنزي 
وفهد التميمي، أحمد العطار، الثنائي جومانا 
املوســوي وجنى يونس، فطمة املوســوي، 
ليلى البلوشي، حسن البغلي، بدر اخلرجي، 
ومرمي شعيب. وفي أجواء موسيقية مختلفة 
قدم الطلبة مقطوعات على البيانو والكمان 
والغيتار والعود والتشــيلو، باإلضافة إلى 
أغان عربية وأجنبية متنوعة منها الكالسيكية 
من الزمن اجلميــل، والفلكلورية الكويتية، 

واحلديثة التي تتماشى مع ذوق الشباب.
األمسية املوسيقية التي عكست مواهب 
طالب وطالبات AUM وبراعتهم في أداء أنواع 
مختلفة من املوسيقى عزفا وغناء أتت ضمن 
الفعاليــات التي تنظمهــا اجلامعة لطلبتها 
عبــر األونالين حرصا منهــا على تزويدهم 
بحياة جامعية متكاملة ولو عن بعد وتعزيز 

التواصل فيما بينهم الســيما خالل جائحة 
.COVID-١٩

AUM توفر بيئة حاضنة للمواهب املختلفة

وكون املوسيقى تعد جزءا ثقافيا ال يتجزأ 
مــن نهــج AUM األكادميي، تلتــزم اجلامعة 
بتشــجيع طلبتهــا علــى اكتشــاف قدراتهم 
وتطويرها مــن خالل توفير بيئــة متكاملة 
وحاضنة للمواهب املختلفة، بحيث مت جتهيز 
نادي املوسيقى بأحدث اآلالت والتقنيات الفنية 
املختلفة، كما ميكن للطلبة االستفادة من مركز 
AUM الثقافي بكل مسارحه ومعداته املتطورة. 
هذا، ويشرف مدربون متخصصون على تدريب 
الطلبة وتنمية مواهبهم في العزف والغناء.
وقد اعتــادت AUM على إثراء مســيرتها 
األكادميية باحلفالت والنشاطات املوسيقية 
املختلفة لتعزيز التنوع الثقافي داخل مجتمعها 
ولتحفيز طلبتها على صقل مواهبهم، بحيث 
استضافت اجلامعة في حرمها العديد من أشهر 
فناني العرب، باإلضافة إلى فرق موســيقية 
محليــة وعامليــة قدموا عروضا اســتثنائية 
ومميزة، ومن أبرزهم: الفنان حسني اجلسمي، 
الفنانة بلقيس، الفنانة شيرين عبدالوهاب، 
فرقة ميامي، فرقة «راديو درويش» اإليطالية، 
أوركســترا الشــباب من دار األوبرا في روما 

وغيرها.

عكست مواهب الطالب والطالبات وبراعتهم في أداء أنواع مختلفة من املوسيقى عزفاً وغناًء

الكلية األسترالية تعزز الشراكة اإلستراتيجية مع جامعة سنترال كوينزالند - أستراليا
جــددت الكلية األســترالية 
في الكويــت اتفاقية الشــراكة 
االســتراتيجية ملدة ٥ ســنوات 
أخرى مــع شــريكها الدولي - 
جامعــة ســنترال كوينزالنــد 
أســتراليا، ملواصلة التميز في 
التدريــس والتعلــم والبحــث 
العلمــي املشــترك والتعــاون 
الدولي، كما احتــوت االتفاقية 

علــى العديد من املبادرات التي 
متــت إضافتها لتقوية وتعزيز 

العمل بني الطرفني.
وتعتبــر جامعة ســنترال 
كوينزالند شريكا استراتيجيا 
للكلية منذ عام ٢٠١٥، وتواصل 
جامعــة ســنترال كوينزالنــد 
االهتمام بالشــؤون األكادميية 
لدى الكلية من خالل التصديق 

علــى جميــع برامــج الدبلــوم 
والبكالوريــوس املمنوحة من 
الكلية األســترالية في الكويت 
لضمــان احلفــاظ علــى جودة 

التعليم.
أما في مجــال األبحاث، فإن 
جتديد االتفاقية سيسهم أيضا 
في بناء مجموعة من املشاريع 
البحثية املشــتركة فــي مجال 

الهندسة وإدارة األعمال، تشرف 
عليها جلنة األبحاث املشــتركة 
التي تأسست في عام ٢٠١٦ بني 
الكلية األســترالية في الكويت 
وجامعــة ســنترال كوينزالند 
لتطوير أجندة البحث وتعزيز 
األنشطة البحثية املشتركة بني 
املؤسســتني. كما يجري حاليا 
تنفيذ عدد من املشاريع البحثية 

التي تركز على أولويات البحث 
املتوافقة لكل من دولة الكويت 

وأستراليا.
كمــا حرصت االتفاقية على 
تنظيــم عملية التنقــل الدولي 
بني الطرفني من خالل تشجيع 
الثقافــي  التبــادل والتواصــل 
املشــترك واملســتمر والــذي 
ســيلعب دورا مهما، مما ميكن 

الهيئــة األكادمييــة مــن القيام 
بأنشطة التعليم أو البحث في 
الشــريكة. باإلضافة  املؤسسة 
إلى ذلك، سيستفيد طالب الكلية 
األســترالية في الكويت بشكل 
مباشــر من الشــراكة من خالل 
إتاحة الفرصة لهم للمشــاركة 
في اجلولة الصيفية الســنوية 
ألستراليا التي تشمل زيارة مقر 

جامعة ســنترال كوينزالند أو 
التفكير في برنامج تبادل الطالب 
لفصل دراسي واحد لدى جامعة 

سنترال كوينزالند.
ولتعزيــز نطــاق التعاون، 
ســتتبادل املؤسســتان أيضــا 
اخلبرات واملوارد الدولية حول 
أفضل الســبل في مجموعة من 
املجاالت األكادمييــة واإلدارية 

واستكشاف املبادرات احملتملة 
املشتركة املســتقبلية. وصرح 
د.عصام زعبالوي، رئيس الكلية 
األسترالية في الكويت: «شراكتنا 
مع جامعة ســنترال كوينزالند 
أســتراليا هي عملية مســتمرة 
تزداد رســوخا وقوة عاما بعد 
عام، حيث نكرس أنفسنا لقضية 

نبيلة».

مشاركات طالبية

أحالم منار
منار تلميذة مجتهدة، وحتب مــادة العلوم، وإجراء التجارب 
والبحث عن املعلومات، لديها هوايات عديدة مثل الرســم وقراءة 
الكتب، ولديها الكثير من الكتب والقصص وألنها تهتم كثيرا بأخبار 
الفضاء والكواكب والنجوم، وأرادت أن تعرف معلومات عن القمر، 

اشترت منار كتابا عن عالم الفضاء.
قرأت فيه: أن القمر جميل ومضيء له نور ساطع، تغنى بشكله 
الشــعراء، وصعد إليه رواد الفضاء، فوجدوه مملوءا بالصخور، 

واجلاذبية فوقه ضعيفة.
وعلمت أن الشمس تشرق على جانب واحد منه، فيكون شديد 
احلرارة، وال توجد حياة على ســطح القمر، وأن اإلنسان عندما 

يصعد إليه يشعر بأنه ضئيل جدا أمام عظمة اخلالق.
فازداد شغفها وأعجبت برواد الفضاء فكانت حترص على انهاء 
واجباتها املدرسية لتجلس أمام احلاسوب وتتابع رحالت الفضاء 

وحياة رواد الفضاء على سطح القمر.
ومع دقات الســاعة التاســعة، ألقت منار التحية على والديها، 
وتوجهت إلى فراشها لتنام وقالت: كم أمتنى أن أصبح رائدة فضاء، 
ثم راحت في سبات عميق. وأثناء نومها، رأت منار في منامها أنها 
تنطلق مبركبة الفضاء نحو القمر، وهي ترتدي مالبس رواد الفضاء. 
وعندما وصلت املركبة الى سطح القمر، خرجت منار وحاولت أن 
متشي خطوات قليلة، لكنها وجدت نفسها تطير بكل سهولة عاليا، 
فقالت: انني أطير مثل الفراشــة رغم مــا احمله من معدات فوق 
ظهري، كم أمتنى أن تكون معي إحدى صديقاتي حتى نلهو بعيدا.

وفجأة سألت نفسها: أين أنا؟ وملاذا أطير؟ أين بيتي وجيراني؟ 
أين أصدقائي؟ أين ذهبوا جميعا؟

فتذكرت أنها صعدت الى الفضاء وهي اآلن فوق سطح القمر 
وحيدة.

فقالت: ما هذا؟ األرض هنا مثل املرآة تعكس األضواء.
وفكرت... عند نفاد الطعام والشراب واألكسجني الذي حتمله 

معها.. ماذا تفعل؟
وفجأة أحست منار باخلطر واخلوف!

ثم أخذت منار تنظر في كل مكان، عن وسيلة لتعود الى بيتها 
ووطنها احلبيب الكويت.

حتــى وقع نظرها على مقعد به آلة عجيبة، كأنه مركبة فضاء، 
علت الفرحة وجه منار، ثم أسرعت وجلست فوق املقعد، وقالت: ليت 
هذه اآللة تعمل... ثم ضغطت على زر التشغيل، فانطلقت املركبة 
كالسهم، ودخلت مجال اجلاذبية األرضية وشعرت منار بالفرحة 
الشــديدة، عندما رأت بالدها الكويت احلبيبة بأبراجها الشامخة 
تفتح ذراعيها، وكأنها تقول: أهال منار، وعندئذ اســتيقظت منار 
على صوت أمها وهي تناديها: اســتيقظي يا منار، فقد حان وقت 

الذهاب الى املدرسة.
عمل الطالبة: منار سعود الفضلي
جامعة جابر كلية التربية األساسية
تخصص لغة عربية
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العتيبي: غير مقبول إرغام املواطنني على اللجوء 
إلى املكاتب الهندسية إليصال التيار الكهربائي

قال رئيس املجلس البلدي 
أســامة العتيبي إنه من غير 
املقبول إرغام املواطنني على 
الهندســية  اللجوء للمكاتب 
وحتميلهــم تكاليف إضافية 
لبعض اإلجراءات البســيطة 
والتــي كان اجلهاز التنفيذي 

يقوم بها سابقا. 
العتيبــي فــي  وتســاءل 
تصريح صحافي عن االستفادة 
من إجبار املواطنني عن الذهاب 
الهندســية ملعاملة  للمكاتب 
الكهربائــي  التيــار  إيصــال 
وترخيص مظالت وغيرهما؟ 
واضاف: ليــس للمواطن 
ذنب إن كان اجلهاز التنفيذي 
للبلدية غير قادر على القيام 
مبهامه، مشددا على ضرورة 
التصــدي لهــذه اإلجــراءات 

ووقفها فورا.
من جانب آخر، قدم رئيس 

٢- يســتمر العمل باللوائح 
والقرارات السارية قبل نفاذ 
هذا القانون على أن تلغى أو 
تعدل أو يستبدل غيرها بها 
وفقا ألحكام هذا القانون وذلك 
خالل ستة أشــهر من تاريخ 

إصدار الالئحة التنفيذية. 
فضال عــن صــدور قرار 

إضافية تثقــل عليهم وليس 
لهــا داع كون هذه اإلجراءات 
بســيطة ومــن صميــم عمل 
اجلهــاز التنفيذي والتي كان 
يقوم بها سابقا، ولكن مؤخرا 
اتخذ هذا املنحى، ومنها على 
سبيل املثال ال احلصر (إيصال 
التيــار الكهربائــي – رخصة 
الزراعــة للســكن اخلاص – 
رخصة املظالت... إلخ)، فضال 
عن االستثناءات التي تتطلبها 
بعض مخططات البناء والتي 
تضــع الســادة املواطنني في 
حرج هم في غنى عنه وليسوا 
مجبريــن على طلبــه ألنه ال 
بد أن تغطي ذلك بنود الئحة 
البناء. هــذا، ونؤكد االلتزام 
باملدة الالئحية للرد بحسب 
ما قضت به املــادة (٧٢) من 
الالئحة الداخلية لتنظيم أعمال 

املجلس البلدي.

مجلــس الــوزراء املوقر رقم 
١٣٥٨ لســنة ٢٠١٨ بالالئحــة 
التنفيذيــة للقانــون رقم ٣٣ 
لســنة ٢٠١٦ بشــأن بلديــة 
الكويت املؤرخ في (١ أكتوبر 
٢٠١٨م).  وبناء على ما سبق، 
نود اإلفادة عن أســباب عدم 
إحالة الئحة البناء إلى املجلس 
البلدي إلى اآلن، ما يعد مخالفة 
لنصوص القانــون ٢٠١٦/٣٣ 
وقرار مجلس الوزراء املوقر 
إلصــدار الالئحــة التنفيذية 
للقانون املذكور، وذلك لتمكني 
املجلــس البلدي مــن القيام 
بدوره وفق اختصاصاته التي 
نص عليها القانون وللتصدي 
لبعض اإلجراءات التي يقوم 
بهــا اجلهاز التنفيذي لبلدية 
الكويــت، ونــرى فيها إجبار 
املواطنني على اللجوء للمكاتب 
الهندسية وحتميلهم تكاليف 

قدم سؤاالً لوزير البلدية عن أسباب تأخر إحالة الئحة البناء للمجلس

أسامة العتيبي

املجلس البلدي أسامة العتيبي 
ســؤاال الى وزيرة األشــغال 
وزيرة الدولة لشؤون البلدية 

د.رنا الفارس، قال فيه:
املــادة (٢١) مــن  نصــت 
القانون ٢٠١٦/٣٣ على اآلتي: 
يختص املجلــس البلدي 
وفي إطار املخطــط الهيكلي 
العــام للدولــة وامليزانيــة 

املعتمدة باملسائل اآلتية: 
١- إقــرار اللوائــح املتعلقــة 
باألنشطة واخلدمات البلدية 
واللوائــح اخلاصــة تنظيم 
أعمال املجلــس البلدي وفقا 
لالختصاصــات املقــررة لــه 
في هذا القانون، وعلى وجه 

اخلصوص اللوائح اآلتية: 
(أ ) تنظيم أعمال البناء.

كمــا قضــت املــادة (٥١) 
الفقــرة (٢) من ذات القانون 

على اآلتي: 

العنزي: السماح بفتح مكاتب هندسية للكهرباء وامليكانيكا
بداح العنزي

أعــرب رئيــس جلنــة 
الهندســية  املهن  مزاولــة 
م.حمود العنزي عن أمنياته 
بصــدور قانــون خــاص 
الهندســية.  املهن  لتنظيم 
وقال م.العنزي بعد انتهاء 
ورشــة عمل جلنــة املهن 
الهندسية والتي خصصت 
ملناقشــة الئحــة مزاولــة 
الهندســية والدور  املهــن 
االستشارية، متت مناقشة 
العديد من احملاور املتعلقة 
املهنــة وتعزيز  بتطويــر 
أخالق املهندس، إضافة إلى 
النزاهة واحلوكمة  تعزيز 
في أعمال املكاتب الهندسية، 
مع فتح املجال للترخيص 
للمهندسني غير املعماريني 
(كهرباء، ميكانيك) وجميع 
الهندســة  تخصصــات 
بفتــح  لهــم  والســماح 
مكاتب هندسية في مجال 

جلنــة تنظيــم املهنة عبر 
جلنــة محايدة بقــرار من 

وزير البلدية.
وأضــاف انه مت تعزيز 
األخطــاء  التأمــني علــى 
التــي تصل  التصميميــة 

مهام اإلشراف تشمل حتى 
توصيــل التيار الكهربائي 
إضافــة إلــى العديــد مــن 
تســاهم  التــي  احملــاور 
بتطوير املهن وعمل املكاتب 

الهندسية.

إلى مليون دينار مع وضع 
شــروط للتأمــني حلفــظ 
حقوق املواطنني عند حدوث 
أخطاء بالتصاميم وحفظ 

حقهم بالتعويض.
إن  م.العنــزي  وقــال 

م.حمود العنزي خالل ترؤسه ورشة العمل

تخصصاتهم للمشاركة في 
أعمال البناء.

وقــال العنــزي إنه مت 
االتفاق على وضع للتظلم 
يســمح مبوجبه للمكاتب 
الهندسية للتظلم من قرار 

«التنسيقية» تبحث مدن العزاب و«حجز املركبات» 
يترأس مدير عام البلدية 
م.أحمد المنفوحي غدا اجتماع 
اللجنة التنسيقية ويتضمن 
جدول أعمال اللجنة العديد 
مــن الموضوعــات تشــمل 

التالي:
٭ مدن العزاب

٭ إلغاء أو اقتراح موقع بديل 
لمشــروع المركــز الخدمي 

الترفيهي- العقيلة
٭ دورات المياه بالمحافظات
٭ مقـتـــــرح استخـــــدام 
الرسميــــة  الحسـابــــات 
(تويتـــر- انستغــــرام- 
فيسبوك- واتساب- الخط 
الســاخن والموقع الرسمي 
للبلدية في الكتب الرسمية).

٭ األنظمة اإللكترونية
الربــط مع «اإلســكان»  ٭ 

(رخص البناء)
٭ االستفسار الفني

٭ التشوينات
٭ عقــود النظافة (العقود 

المستقبلية)
٭ مزايدة حجز المركبات.

مــن جــهــــة اخــــرى، 
كشــفت بلدية الكويت عن 
تلقي قسم الطوارئ الخط 
المباشـــــر «١٣٩» بمراقبة 
الخدمات  بــإدارة  النقليات 
العامة وخدمة «٢٤٧٢٧٧٣٢» 
واتســـــاب الشــكاوى ١١١٩ 
شكوى من جميع المحافظات، 
وذلك من خــالل إحصائية 
صادرة مــن إدارة الخدمات 
العامة عن شــهر ديســمبر 

الماضي.
أن  البلدية  وأوضحــت 
أعلــى معــدل للشــكاوى 
كان فــي محافظــة مبارك 
الكبير ٢٥٩ شــكوى تلتها 
محافظــة األحمــدي ٢٤٦، 
وجــاءت محافظة الجهراء 
في الترتيب الثالث لمعدل 
الشــكاوى بـ٢٠٨ شكاوى، 
فيمـــــا جــاءت محافظــة 
الفروانية في المركز الرابع 
بـــ ١٤٦ شــكوى، وجــاءت 
العاصمــة فــي  محافظــة 
الترتيــب الخامــس بـ ١٣٧ 
فيما حلت محافظة حولي 
في الترتيب األخير بـ ١٢٣ 
شكوى، فضال عن استقبال 
مــا يقارب مــن ٥٠ اتصاال 
يوميا أغلبها استفسارات.

وأشــارت البلديــة إلــى 

إلدارة  التابــع  الطــوارئ 
الخدمات العامة يعملون على 
مدار ٢٤ ساعة في التعامل مع 
الشكاوى المتلقاة عبر خدمة 
الواتســاب وخدمــة الخط 
الساخن، الفتة إلى إن موظفي 
النوبات ال يكتفون بتحويل 
المعنية  الشكاوى للجهات 
بأفرع البلدية بالمحافظات 
بل يقومون بمتابعتها حتى 
يتم التأكد من اإلجراءات التي 
تم اتخاذها من أجل التواصل 
مع الشــاكي وإطالعه على 

تلك اإلجراءات.
بــأن خدمــة  وتابعــت 
الساخن  الواتساب والخط 
حلقة وصل بين جهاز البلدية 
والجمهور لمســاعدتهم في 
كافــة المجــاالت التي تقع 

ضمن اختصاصاتهم.
ولفتــت إلى أنه في حال 
وجــود الحــاالت الطارئــة 
فــي مختلــف المحافظــات 
التي تستوجب الحل الفوري 
فإنــه يتــم تحريــك آليات 
ومعــدات للعمل على حلها 

فورا.

١١١٩ شكوى تلقاها قسم الطوارئ باخلدمات العامة خالل ديسمبر املاضي

م.أحمد املنفوحي

إحصائية الشكاوى التي تلقتها البلدية على مستوى األفرع خالل شهر ديسمبر

أن جميــع الشــكاوى التي 
يتم اســتقبالها عبر خدمة 
الواتســاب وخدمــة الخط 
الســاخن «١٣٩» من قســم 
إلدارة  التابــع  الطــوارئ 
إدخالهــا  يتــم  الخدمــات 
فــي جهــاز الحاســب اآللي 
ومتابعتها من قبل موظفي 
الســــاخن بعـــد  الخـــــط 
تحويلهـــــا إلــــى جهـــات 
البلـديـــة  االختصاص في 

طبقا للمحافظات.
النوبــــات  أن  وأضافت 
الثالثــة (أ، ب، ج) بقســم 
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أهالي الصليبخات لـ «األنباء»: 
تطوير الواجهة البحرية للمنطقة.. حلم طال انتظاره

باملنطقة، مؤكدا أنها ال تسر أحدا 
والبد أن تكون هناك وقفة جادة 
وضرورية من وزارة األشــغال 
والهيئة العامــة للطرق والنقل 
البري إلصالح وإعادة تطوير هذه 
الطرق وخاصة الطرق الداخلية 
التي مر عليها وقت طويل دون 
إصالح ما تسبب في زيادة حاالت 

األعطال للسيارات.
وزاد ان جمعية الصليبخات 
هي األخرى حتتاج إلى توسعة 
أو إجناز جمعية أخرى تتماشى 
مع الكثافة السكانية العالية في 
املنطقة، خاصة مع توافد أهالي 
املناطق اجلديدة املجاورة ملنطقة 
الصليبخات فازداد االزدحام ولم 
تعد اخلدمــات تلبي احتياجات 

هذه األعداد.
الدورة املستندية

مــن ناحيتــه، قــال خميس 
البذالــي: مللنــا ونحــن نطالب 
بإنشاء واجهة بحرية للمنطقة 
ومطالبتنا هــذه لم تكن وليدة 
اليوم بل منذ ســنوات طويلة، 
لكن مشــكلة الدورة املستندية 
بالكويت حتتاج إلى وقت طويل 
ونحتــاج كذلك إلى قرار لتنفيذ 

مثل هذه املشاريع احليوية.
ووصف الطــرق في املنطقة 
بأنها ال تصلح إلى االســتخدام 
وبالتالي فإن عالجها اصبح أمرا 
حتميا لتتناسب وسكان املنطقة، 
موضحا ان الشوارع في املنطقة 
هي شوارع متهالكة جدا وحتتاج 
إلى إعــادة تطويرها وإصالحها 
حتــى تؤدي اخلدمة املنشــودة 
منها، داعيا املسؤولني بالوزارات 
املعنية لاللتفات إلى هذه املنطقة 
ذات املوقع االستراتيجي اجلميل 
وقربها من مدينة الكويت لبضعة 
كيلــو متــرات لذلــك آن األوان 
لتطوير وتوفير جميع اخلدمات 
التي حتتاجها املنطقة بشكل عام 

وحاال.

وأضــاف ان احلكومة تأخرت 
كثيــرا بإنشــاء وإجنــاز الواجهة 
البحريــة ملنطقــة الصليبخات 
والتي سيكون لها شأن كبير في 
خدمة األهالي من حيث الترويح 
السياحي ومالذ لهم وألسرهم.

وتابع ان هناك أعدادا كبيرة 
من الشوارع املتهالكة في املنطقة، 
داعيا وزارة اإلشغال لالستعجال 
واإلسراع بإصالحها وتطويرها 
خاصة ان رداءة هذه الشــوارع 
ينتج عنها كثرة األعطال لسيارات 
رواد هــذه الطرق بعد ان عادت 
مشكلة تطاير احلصى إلى الظهور 
مــرة أخرى خالل هذا املوســم، 
مطالبا هيئــة الطرق بالتوصل 
إلى حلول وإيجاد املادة املناسبة 

ملنع هذه الظاهرة السلبية.
مواكبة الزيادة السكانية

فهــد ناصر اتفق هــو اآلخر 
على أن تنفيذ الواجهة البحرية 
في منطقــة الصليبخات أصبح 
أمــرا ضروريــا وال يحتاج إلى 
تأخيــر ألن األهالي في املنطقة 
هم بحاجة قصوى لهدا املتنزه 
الذي ســيكون له شــأن عظيم 
املنطقــة واملناطــق  وســيخدم 
املجاورة والكويت بشكل عام ألن 
الكويت اآلن بحاجة إلى مثل هذه 
الواجهات البحرية التي تشكل 
رونقا جميال، خاصة انه سيكون 
على امتداد ساحل الصليبخات 
بالكامل وسيشتمل على األلعاب 
واملناطق الرياضية التي تتناسب 
مع الشباب الكويتي من صغار 

وكبار.
وعــرج إلــى حالــة الطــرق 

ملنطقة الصليبخات وإمنا للكويت.
وطالب الصفران أعضاء مجلس 
األمة وخاصة من ســكان املنطقة 
بأن تكون مشاكل الصليبخات في 
سلم أولوياتهم وأن يكون مشروع 
تطوير واجهتها البحرية من أهم 
القضايا التي يطرحونها في قاعة 
عبداهللا السالم، كون هذا املشروع 
يهــم الكويــت بالدرجــة األولــى 
وسيعود بالفائدة على االقتصاد 

الكويتي.
ترتيب اخلدمات

مــن جهتــه، قــال ســعد علي 
الرشيدي إن منطقة الصليبخات 
تعانــي الويــالت مــن نقــص في 
اخلدمــات  وخاصــة  اخلدمــات 
الرئيســية لذلك فهي بحاجة إلى 
ترتيب في هــذه اخلدمات، وذلك 
بالتنسيق مع الوزارات واجلهات 
احلكومية في املنطقة، مطالبا هذه 
اجلهات بالعمل كال حسب األدوار 

املناطة به.

منذ زمن طويل، مشيرا إلى أن هذه 
الواجهة ستكون املالذ واملتنفس 
ألهالي املنطقة لهم وألوالدهم بعيدا 
عن أجواء املنزل اململة، كما أن هذه 
الواجهة ســتكون مكانا ســياحيا 
لألطفال يقضون وقت فراغهم فيه 
ويغني بعض األســر عن الســفر 
خاصة أصحاب الدخل املتوسط.

وأضــاف ان وجــود احلدائق 
الصغيرة التي يذهب إليها األطفال 
حاليا ال تؤدي الدور املطلوب منها 
إطالقــا مقارنة باملشــروع الكبير 
املنتظــر تنفيــذه وهــو الواجهة 
لهــا  البحريــة والتــي ســتكون 

إيجابيات متعددة.
أولويات

بدوره، قال فيصــل الصفران 
إن تنفيذ الواجهة البحرية ملنطقة 
الصليبخــات هو غايتنــا األولى 
ويجب أن تكون من أولويات عمل 
احلكومة وبلدية الكويت الن هذا 
املشروع من مشاريع التنمية ليس 

خدمي آخر سيعود بالفائدة على 
الدولة في حال إجنازه مستقبال.

وتطــرق إلى إعــادة النظر في 
الطريق السريع الذي يربط املنطقة 
باجلهراء، موضحا ان هذا الطريق 
يحتــاج لتطوير لوجود حفريات 
وتكســير فيــه، الفتا إلــى أن هذا 
الطريق لم مير على إجنازه سوى 
فتــرة قصيرة، لكنــه يحتاج إلى 
إصالحه بأســرع باعتباره طريقا 
مهمــا ورئيســيا يربــط الكويت 
مبنطقة الشمال مع العراق وبالغرب 

مع اململكة العربية السعودية.
خدمات جديدة

أما طالل علي الرشــيدي فقال 
إن منطقة الصليبخات من املناطق 
ذات الكثافــة الســكانية العاليــة 
لذلك فاملنطقة حتتاج إلى جمعية 
تعاونيــة كبيرة أخرى وأســواق 
مركزية وشبرة للخضار باإلضافة 
إلى مطلبنا املهم والرئيسي، فهو 
الواجهة البحرية التي طال انتظارها 

عن الشوارع والطرقات الداخلية 
املتهالكة التي نطالب وزارة األشغال 
باإلسراع بتنفيذها أسوة باملناطق 
األخرى، رغم أن الوزارة كانت لديها 
فرصة ثمينة لتطوير هذه الطرق 
خالل جائحة كورونا وحتديدا خالل 
مدة احلظر إال أن الوزارة تأخرت 

في ذلك وقتا كبيرا.
مشكلة الطرق

من جانبه، قال علي الرشيدي 
إن وزارة األشــغال يجب أن تأخذ 
بعــني االعتبار االهتمــام مبنطقة 
الطــرق  الصليبخــات وحتديــدا 
املتهالكة واملكسرة والتي مر عليها 
فترة من الزمن، وعلى الوزارة أن 
تعد العدة إلصالح هذه الطرقات 
سواء الداخلية أو حتى الرئيسية، 
موضحا ان هذه الطرقات أصبحت 
خطرا على سياراتنا وحياتنا أيضا.

ودعا إلى تنظيم آلية العمل في 
اجلمعية التعاونية التابعة للمنطقة 
من حيث التنظيم وخدمة األهالي 
خاصــة في ظــل وجــود املناطق 
اجلديدة احمليطة باملنطقة، داعيا 
املســؤولني باحلكومة إلى تنفيذ 
جمعية جديدة لتغطي احتياجات 
أهالي املنطقة بالكامل بعد زيادة 
نسبة الكثافة السكانية للمنطقه 

خالل األعوام األخيرة.
وتساءل الرشيدي: أين الواجهة 
البحريــة التــي نســمع عنها منذ 
سنوات طويلة وال نرى وجودها 
؟! مؤكدا أن املنطقة بحاجة ملحة 
إلى هذا الشــريط الساحلي الذي 
في حال تنفيذه ســيوفر ترويحا 
ســياحيا يخدم املنطقة بالكامل، 
أضف إلى ذلك ســيكون له شــأن 

فرج ناصر

طالــب عدد مــن أهالي منطقة 
الصليبخات بسرعة إجناز مشروع 
البحريــة ملنطقتهــم،  الواجهــة 
معتبرين أنه حلــم طال انتظاره 
ليكون متنفســا لألهالــي، فضال 
عن أنها ستكون واجهة سياحية 
استثمارية ذات عوائد اقتصادية 

مهمة.
مطالبهــم  األهالــي  وعــدد 
وطموحاتهــم إلى املســؤولني في 

مختلف اجلهات.
من جهته، أكد النائب السابق 
منطقــة  أن  العــرادة  عبــداهللا 
الصليبخــات بحاجة إلــى إجناز 
وتطوير الســاحل البحري أو ما 
يسمى بالواجهة البحرية اجلديدة 
لها لتكون متنفسا ألهالي املنطقة، 
خاصة ان املطالبات بهذا املشروع 
كانت منذ زمن طويل وحتى اآلن 
احلكومة لم حترك ساكنا بهذا األمر، 
مطالبا اجلهات املعنية االستعجال 
بإقامة هذا املشــروع حتى يؤدي 

الهدف املنشود منه.
وأضاف ان منطقة الصليبخات 
ينقصها الكثير من اخلدمات، منها 
مراكز خلدمــة املواطــن وإدارات 
البلدية والتأمينات ومخفر للشرطة 
رغم وجود املباني املخصصة لها 
لكنها لم يتم تدشني عملها وتفعيلها 
باإلضافــة إلــى تــردي اخلدمات 
األخرى التي حتتاج إليها املنطقة.

وكشف أن منطقة الصليبخات 
من أفضل مناطق الكويت، وثبت 
علميا أن درجة احلرارة فيها أقل 
من املناطق األخرى، ونحن بحاجة 
إلى شريط ساحلي يكون متنفسا 
لألهالي، وسيكون هذا الساحل في 
حال تنفيذه من أجمل الســواحل 
ومن شاطئ الشويخ وحتى منطقة 
شمال شرق الصليبخات، مضيفا أن 
املنطقة رغم موقعها اإلستراتيجي 
وقربها من مدينة الكويت إال أنها 
ينقصها الكثير من اخلدمات، ناهيك 

استعرضوا أهم املشاكل التي يعانون منها وعّددوا مطالبهم إلى املسؤولني لالرتقاء بخدمات منطقتهم

خميس البذالي فيصل الصفران عبداهللا العرادة فهد ناصر سعد الرشيدي طالل الرشيدي علي الرشيدي مختار الصليبخات حسني بوشيبة

الرجل املناسب في املكان املناسب
أشاد أهالي منطقة الصليبخات باجلهود الكبيرة التي 
يبذلها مختار املنطقة من توفير كافة اخلدمات للمنطقة 
وحتى التي تتعلق باألهالي انفســهم، اضف إلى ذلك 
انه هو حلقة الوصل بني ساكني هذه املنطقة واجلهات 
والوزارات احلكومية املختلفة، وتلقيه االقتراحات املختلفة 
من املواطنني حول مختلف مشاكل املنطقة وإيصالها إلى 
املختصني واملعنيني، مؤكدين أنه فعال الرجل املناسب 

في املكان املناسب.

مقهى الصليبخات (محمد هنداوي) مطالبة بسرعة معاجلة تهالك الطرق    

إجناز مشــروع تطوير الواجهــة البحرية ليكون متنفســًا ألهالــي املنطقة وواجهة ســياحية اســتثمارية مهمة للدولة
زيــادة نســبة الكثافة الســكانية للمنطقه خــالل األعوام األخيــرة تتطلــب تطوير اجلمعيــة التعاونية أو بنــاء جديدة
معظــم الشــوارع متهالكــة مــا يتســبب فــي تكســير الســيارات واإلضــرار باألهالي وزيــادة نســبة االزدحــام فيها

ملشاهدة الڤيديو

افتتاح مخفر الصليبخات قريبًا
قال مختار منطقة الصليبخات حســني بوشيبة 
إنه حريص على متابعة جميع األعمال واخلدمات في 
املنطقة للعمل على توفير كل ما يحتاجه قاطنوها، الفتا 
إلى أنهم ينتظرون توقيع العقد التكميلي الستكمال 
بقية أعمال الطرق باملنطقة بعد أن تأخر بسبب جائحة 

كورونا.
وأوضح ان هناك الكثير من اإلجنازات في املنطقة 
ومبتابعة حثيثة من محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد 
الذي يتابع ويسأل دائما عن خدمات أهالي املنطقة، 
وهذا ليس بغريب عليه، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 
مخفر الصليبخات قريبا بعد عمل الصيانة الالزمة له.

وعن موضوع الواجهة البحرية، قال إنه على تواصل 
مع مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي بخصوص هذا 
املشروع الذي أصبح على طاولة املكتب االستشاري 
وهو مشروع من مشــاريع التنمية للكويت ٢٠٢٠- 
٢٠٣٥، مؤكدا أن هذا املشروع سيكون مهما للكويت 
وليس للمنطقة فقط، كاشفا أنه خالل هذا العام سيتم 

االنتهاء من مرحلة التصميم لهدا املشروع الكبير.
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ــزواجالنشـمي: عبـث وتالعـب فـي عقـد الـزواج ــاق ال ــد وميث ــدم لعق ــال: ه امل ــدة ــدد مب ــه مح ــوز ألن ــور: ال يج ــااملذك ــون بالزن ــا يك ــبه م ــي: أش العصيم

«زواج التجربة»  باطل وحرام
علماء شرع أكدوا لـ «األنباء» أن األصل في الزواج هو الدوام واالستمرار

يفرغ الزواج من صورته اجلميلة 
ومن مقاصده العظيمة وثمراته 
الطيبة، وأراد منه مقصدا واحدا 
وهــو قضاء الوطــر الذي به ال 
يختلف عن غيره، فما يســمى 
بزواج التجربــة ويظهر لي أن 
معناه أن يتزوج زواجا من امرأة 
وفــي نيته اذا اســتقامت له أو 
صلحت أدام الزواج وإال طلقها، 
وبهذه النية السيئة هناك تالعب 
وغش للمرأة وألهلها، وال أظن 

أن يرضى ذلك ملوليته أبدا.
وحذر الشيخ الشمري من هذا 
األمر وقال: فليتق املرء ربه وليأت 
األمر على وجهه وعلى وضوح 
وبينة وبال نيات سيئة وال غش 
وال خداع، فاملرأة ليست سلعة 
للمتاجرة بهــا، بل هي احلرمة 
التــي أكرمهــا اإلســالم وجعل 
لهــا كيانا وأحكاما تليق بها أما 
وأختا وبنتا وجدة وعمة وخالة 
وزوجة، ولكــن الذين يتبعون 
الشهوات يريدون أن متيلوا ميال 

عظيما واهللا املستعان.
عني العبث

ويرى د.خالد املرداس أن ما 
يثار أو ما يسمى بزواج التجربة 
ال يختلف على بطالنه أحد، انه 
جانب الصواب وتلبس مبنكر 
القــول ألن األصل فــي الزواج 
الــدوام واالســتمرار ولــه مــن 
الواجبــات وعليه من احلقوق، 
أمــا التحديد مبــدة معينة فلن 
يكون بينهم ود وال رحمة وطهر 
وال احترام لإلنسانية فكيف تقبل 
أو يقبل كالهما بأن يكونا مجردة 
جتربة، هذاـ  واهللاـ  عني العبث 
واللعب واالســتخفاف بشرف 
اإلنســانية وكرامتها، قال اهللا 
تعالى: (كبرت كلمة تخرج من 
أفواههــم إن يقولــوا إال كذبــا) 
فهذا من اتباع الهوى والنزوات 
والشهوات ومرض القلوب التي 
أصابــت مــن يقول بهــا لنفس 
مريضــة وهــو إشــاعة للمنكر 
بني الناس وتهوين احلرام بني 
اجلنسني عياذا باهللا من الشيطان 
وخطواته، قال اهللا تعالى: (يأيها 
الذيــن آمنوا ال تتبعوا خطوات 
الشــيطان ومــن يتبع خطوات 
الشــيطان فإنه يأمر بالفحشاء 
واملنكر) فاحلق ما أحقه اهللا في 
كتابه، واحلق ما أحقه النبي ژ 

في ُسنته.

للتندر والسخرية واالستهزاء. 
وهذا الزواج ال يجوز شرعا لهذه 

األسباب.
املرأة ليست سلعة

وقال الشيخ سعد الشمري: 
إن اهللا ســبحانه وتعالى شرع 
الزواج ملقاصد عظيمة نبيلة تقوم 
على السكن والرحمة واملودة وملا 
يترتب عليه من مصالح عظيمة 
من العفة والنزاهة وإنشاء أسرة 
مســلمة صاحلة وتنتفي به كل 
مضار الطريق احلــرام وآثاره 
السيئة، وهذه املصالح تدل على 
سمو اإلسالم وسماحته، ولكن 
بعض من جهل مقاصد الشريعة 
وتغاضــى عنهــا أراد بفعله أن 

أولهــا أن األصــل فــي الــزواج 
الدميومة واالســتمرار والبقاء 
وليــس التوقيــت وجعل املدد، 
فهــذا أشــبه مــا يكــون بالزنا 
الــذي حّرمه اهللا عز وجل على 
اختــالف التوقيــت بني ســاعة 
وساعتني وشهر وشهرين وسنة 
وســنتني. ثانيــا: إن الزعم بأن 
هذا يعتبر حال ملشكالت ازدياد 
حاالت الطالق، فهذا رأي ال يبرر 
شرعا، فاهللا لم يجعل شفاء األمة 
على مــا حرم عليهــا، ثالثا: إن 
الفتاوى الغريبــة التي يثيرها 
أصحابهــا حتــى يشــار إليهم 
بالبنان ويلتفــت الناس إليهم 
ولم يعلموا أنهم بهذه الطريقة قد 
جعلوا األحكام الشرعية عرضة 

حــدوده، فيجــب التصدي ملثل 
هذه األطروحات التي حتل احلرام 
حتت مسميات زينها الشيطان.

هدم لعقد الزواج

مــن جهته، قال د.أحمد املال: 
برأيي باختصار ان زواج التجربة 
عبــث باألعــراض وهــدم لعقد 
الزواج الذي سماه اهللا امليثاق 
وتالعــب باألحــكام الشــرعية 

الثابتة.
ال يجوز شرعًا

ويضيــف د.محمــد ضاوي 
العصيمــي مؤكــدا أن هذا نوع 
من الزواجات ُمحرم، وال ميكن 
أصال تسميته زواجا لعدة أمور، 

ت بزمن أو مكان، واإلسالم جاء  وقِّ
حلماية الضرورات اخلمس منها 
حماية العرض، مؤكدا أن زواج 
التجربة إخالل واضح باألركان 
وقواعد الزواج الشرعي املعتبر، 
ألن األصل ان الزوج يختار زوجة 
دائمة وليست مؤقتة، فهي ليست 
سلعة حتى تكون مجال اختبار، 
فممكن للرجل أن يسأل عن املرأة 
ويرى ما يشــجعه على الزواج 
وليس اللعب بأعراض الناس. 
ولفت د.الشــطي الــى أن هناك 
صورا ظهرت في اآلونة األخيرة 
وهي محل شبهات «زواج فريند» 
وزواج اجلامعة والزواج العرفي 
وغيرها، وهذه خطوات الشيطان 
إلســقاط هيبة الزواج وكســر 

فهو زواج صحيح، والزواج في 
الشرع ليس فيه جتربة وإمنا هو 
عقد دائم وجاد تترتب عليه آثاره 
الشــرعية من حقوق وواجبات 
لكال الطرفني. وأضاف العنزي: 
أعتقد أن مسمى زواج التجربة 
مســمى باطل من أصله، حيث 
تترتــب عليــه مفاســد عظيمة 
لألسر ويخالف القواعد الشرعية 

والقانونية ألصل الزواج.
من خطوات الشيطان

ويضيف د.بســام الشــطي: 
الزواج ميثاق غليظ ومبني على 
أركان اإليجــاب والقبول ومهر 
املثل وشاهدي العدل، واألصل 
في الزواج  الدميومة ويحرم إذا 

فــي البداية يؤكــد د.عجيل 
النشمي أنه ال يوجد في الشرع 
اإلســالمي «زواج جتربة»، فهو 
عبث وتالعب بعقد الزواج الذي 
جعله اهللا «ميثاقا غليظا» وهذا 
مثل أو أسوأ من الزواج املؤقت، 
وهو باطل في املذاهب األربعة، 
وقد سئل اإلمام مالك: أرأيت إن  
قال: أتزوجك شهرا أيبطل النكاح 
أم يجعل النكاح صحيحا ويبطل 
الشرط؟ قال مالك: النكاح باطل 
ويفسخ، وقال الشافعية: ال يجوز 
هذا النكاح وهو أن يقول: زوجتك 
ابنتــي يوما أو شــهرا، وكذلك 
احلكم عند احلنفية واحلنابلة 
يحرم باالتفاق ان حدد مدة طالت 

أو قصرت.
وزاد: وأعتقــد أن إثارة مثل 
هذه األقوال الشاذة هي إلشغال 
الناس وتهوين احلرام مبسميات 
ال يقرها الشــرع، وواجب على 
اجلهات الشرعية املعنية تبصير 
الناس باحلالل واحلرام، خاصة 
فــي عقد الــزواج الــذي حاطه 
اإلســالم بســياج قوي باآليات 
اتفــق عليها  التي  واألحاديــث 

فقهاء املسلمني.
ُيبطل عقد الزواج

يؤكد د.خالد املذكور أن عقد 
الزواج في الشريعة اإلسالمية 
ينتهي بأقرب األجلني بوفاة أحد 
الزوجني أو بالفراق بني الزوجني 
بالطالق من الزوج أو باخللع من 
الزوجة بواسطة حكم القاضي 
أو بالتطليق بحكم القاضي، وكل 
ذلك إذا قامت أسباب الطالق أو 
اخللع أو التطليــق، مؤكدا أنه 
ال يجوز شــرعا انعقاد الزواج 
إذا كان محددا مبدة أو بشــرط 
مخالف ملقتضــى العقد، وبناء 
على ما سبق فإن ما يسمى بزواج 
التجربة ُيبطل عقد الزواج شرعا.

عقد دائم

وقال د.سعد العنزي: الزواج 
إذا توافــرت أركانه وشــروطه 
فهــو زواج صحيــح وأهمهــا 
الولــي عنــد اجلمهــور خالفــا 
ألبي حنيفة، واملهر والشــهود 
واإليجاب والقبــول من طرفي 
العقد، ويشترط في العقد صفة 
أن يكــون دائمــا وليس مؤقتا، 
فإذا توافرت هذه الشــروط في 
أي عقد مهما اختلف من مسماه، 

جدل كبير أثارته مبادرة أطلقها محام مؤخرا في مصر تسمى «زواج التجربة» وتعتمد فكرتها 
على عقد مدني عوضا عن وثيقة الزواج ينص على حتديد فترة معينة للزواج وفق شروط 
يضعها الزوجان في العقد، وهذا ما أثار اجلدل ودعا مركز األزهر العاملي للفتوى أن يعلن أن 

زواج التجربة «فاسد وامتهان للمرأة» وعند اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل 
العقد باطال ومحرما، في حني أعلنت دار اإلفتاء تشكيل جلان لدراسة احلكم الشرعي لزواج 
التجربة للوقوف على الرأي الصحيح. سألنا علماء الشرع بالكويت الذين نددوا بهذا الزواج 

واعتبروه زنا واضحا، لنتعرف على آرائهم.

حتقيق: ليلى الشافعي

ــةالعنزي: مخالفة شـروط وأركان الـزواج ُتبطله ــزواج الدميوم ــي ال ــل ف ــطي: األص اجلنسـنيالشـمري: املـرأة ليسـت سـلعة للمتاجـرةالش بني  احلـرام  لتهوين  منكـر  املـرداس: 

«النجاة»: مساعدات وكفاالت  لـ ٢٨٠٠ الجئ سوري بتركيا

وبني الرويشد أنه خالل 
الزيــارة اإلنســانية  هــذه 
حرصنــا علــى أن جنعــل 
لأليتــام منهــا أوفــر احلظ 
والنصيب، حيث مت توزيع 
الكفــاالت الشــهرية لعــدد 
٦٣٠ يتيما. وأكد الرويشــد 
أن النجاة اخليرية حترص 
الرعايــة  تقــدمي  بجانــب 
املادية لأليتام على أن تقيم 
لهم برامج وأنشــطة الدعم 
النفسي والترفيهي بجانب 
اهتمامها احلثيــث بتعليم 
األيتــام ورعايتهم ليكونوا 
طاقات فاعلة تسهم في نهضة 

بلدانهم.

الالجئــني خاصــة العجائز 
والشــيوخ كبار السن. من 
ناحية أخرى، أوضح مدير 
إدارة األيتام بجمعية النجاة 
اخليرية عبداهللا الرويشد أن 
اجلمعيــة تولى ملف كفالة 
األيتــام الســوريني أهميــة 
خاصة، موضحا أن النجاة 
اخليرية تكفل األف األيتام 
في العديد من دول اللجوء 
الســوري وحتــرص علــى 
رعايتهم وتوفير كل ســبل 
احلياة الكرمية لهم. ونقوم 
بزيارتهم بني الفينة واألخرى 
للوقوف عن كثب على أهم 

احتياجاتهم.

توزيع وسائل التدفئة التي 
تناسب الالجئني.

وبني الشــقراء أنه خالل 
توزيع املســاعدات شــاهد 
عــن كثب حاجــة الالجئني 
الشــديدة لدعم ومســاندة 
احملســنني وذلــك لتخفيف 
معاناتهم، حيث يعيشــون 
بصحراء قاحلة وسط أجواء 
شديدة البرودة ويقيمون في 
خيام قدمية تفتقر ألبســط 
مقومات احلياة اإلنســانية 
بجانــب حاجتهــم الكبيرة 
للمــواد الغذائية واألدوية. 
وأكــد الشــقراء أن جائحة 
كورونــا ضاعفــت معاناة 

دفئــا وســالما لعــدد ٢١٨٥ 
شخصا، وذلك بالعديد من 
مخيمــات الالجئــني في كل 
من احملافظــات التالية (تل 
أبيــض - أورفا - عني تاب 

- الريحانية). 
وحول طبيعة املساعدات 
التــي مت توزيعهــا، أجــاب 
الشقراء: نحرص على توزيع 
املســاعدات التي يكون لها 
أثر مباشــر على شــريحة 
املستفيدين، وبدورنا خالل 
الرحلة قمنــا بتوزيع  هذه 
السالل الغذائية التي تضم 
أهم االحتياجات األساسية 
التي تطلبها األســر بجانب 

قامــت جمعيــة النجــاة 
اخليرية بتوزيع مساعدات 
حملة «دفئا وسالما» اإلغاثية 
العاجلة لالجئني السوريني 
املتواجديــن باجلمهوريــة 
التركية، حيث اســتفاد من 
هذه املســاعدات والكفاالت 

أكثر من ٢٨٠٠ شخص.
وقال مدير إدارة املوارد 
واحلمــالت بجمعية النجاة 
عمــر  احملامــي  اخليريــة 
الشقراء ان اجلمعية تواصل 
تكثيف جهودها اإلنسانية 
ملساعدة الالجئني السوريني 
في دول اللجوء، وخالل هذه 
الرحلة مت توزيع مساعدات 

الشقراء مع أبناء الالجئنيتوزيع خيرات «دفئاً وسالماً»

«مناء» تطلق حملة إلغاثة الالجئني السوريني

أعلنت «مناء اخليريــة» بجمعية اإلصالح 
االجتماعــي، عن إطالق أولى حمالتها اإلغاثية 
الشــتوية ملســاعدة الالجئني السوريني الذين 
يتواجدون في األردن وتركيا ولبنان بالشراكة 
مع عدد من الفرق التطوعية اجلمعة القادم ٢٢ 
اجلاري التي تسعى بدعم من املتبرعني الكرام من 
أهل الكويت إلى الوصول إلى األكثر تضررا في 
ظل تفاقم معاناة الكثير من األسر في هذا البرد 
القارس. وقال الرئيس التنفيذي لنماء اخليرية 
سعد مرزوق العتيبي: إن احلملة اإلغاثية تهدف 
إلــى التخفيف مــن الوضع اإلنســاني املتفاقم 
للنازحني والالجئني السوريني، من أجل تخفيف 
معاناتهم وسد احتياجاتهم الضرورية العاجلة. 
وأضــاف العتيبــي: نظرا لدخول برد الشــتاء 
وانخفاض درجات احلرارة، فإن «مناء اخليرية» 
حتث أهل اخلير في الكويت واملقيمني فيها على 
املسارعة إلى التبرع لدعم حملة الشتاء، حيث 

يتوقع أن تكون معاناة الفئات املســتهدفة في 
هذا املوسم مضاعفة بسبب ڤيروس كورونا في 
اجلانبني الصحي واملعيشي. وبني العتيبي أن 
جائحة ڤيروس كورونا ضاعفت من مستويات 
الفقر في صفوف الالجئني السوريني واملجتمعات 
املضيفــة لهم في األردن ولبنان في عام ٢٠٢٠، 
وذلك وفقا لدراســة جديدة اشترك في إعدادها 
البنك الدولي واملفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشــؤون الالجئني. وأوضح العتيبي أنه، ومع 
دخول الصراع في سورية عامه العاشر، يشكل 
الالجئون السوريون أكبر مجموعة من الالجئني 
في العالم ويعيش نحو ٥٫٦ ماليني الجئ سوري 
مسجل في البلدان املجاورة لسورية، منهم نحو 
١٫٨ مليون تستضيفهم األردن ولبنان والعراق، 
ويزيد إجمالي عدد الســوريني على ذلك إذا ما 
أضيفت إليه تقديرات عدد غير املسجلني كالجئني 

في هذه البلدان وفق األمم املتحدة.

بالشراكة مع عدد من الفرق التطوعية

إغاثة الالجئني والنازحني - كن عونا لهمسعد العتيبي

د.أحمد املال

د.بسام الشطي

الداعية سعد الشمري

د.سعد العنزي د.عجيل النشمي

د.خالد املرداس

د.خالد املذكور

د.محمد ضاوي العصيمي
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«الساير» تنظم التصفيات الوطنية ملسابقة تويوتا الرابعة عشرة لرسم سيارة األحالم

في إطار تشــجيع األطفال على مشاركة أفكارهم 
حول مستقبل التنقل من خالل رسم سيارات أحالمهم، 
أقامت مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده ومجموعة 
الساير للتميز املؤسسي حدثا وطنيا لتأهيل الفائزين 
في النسخة الرابعة عشرة من مسابقة تويوتا الفنية 
لسيارة األحالم، إحدى أكبر املسابقات الفنية العاملية 
لألطفال. تثير املســابقة أفكارا غير عادية من عقول 
الشــباب لتحديهم ليكونوا مبتكرين في املستقبل، 
وســيمثل الفائزون الوطنيون الكويت في مســابقة 

تويوتا العاملية.
ووفقا ملدير مجموعة التميز املؤسسي نهاد احلاج، 
«كما نعلم حاليا، تدير املؤسســات التعليمية جلسات 
الفصول الدراســية عبر اإلنترنت، وبســبب قيود 

Covid-١٩، ال يسمح بالفعاليات العامة والتجمع.
في مثل هذه الظروف الصعبة، لتشجيع املشاركة 
بني األطفال لتطوير أنشطتهم الالمنهجية أثناء التعلم 
من املنزل، وزعت الساير أوراق رسم مجانية بحجم 

A٣ على أولياء األمور والزوار من خالل صاالت العرض 
ومراكز اخلدمة لدينا.

في الوقت نفســه، نقدر بشــدة الدعم القيم من 
مجموعات املعلمني عبر اإلنترنت واملؤسسات الفنية 
واملنظمات غير احلكومية والشركاء املدعومني للوصول 
إلى املشاركني الذين تقل أعمارهم عن ١٥ عاما ودعوتهم 

إلى هذه املسابقة الرائعة».
وشارك في عملية التحكيم عضوان خارجيان بارزان 
في جلنة التحكيم وهمــا جواهر املهنا موجه التربية 
الفنية في وزارة التربية، والفنانة التشكيلية هنوف 
املرجان رئيس قسم التربية الفنية في وزارة التربية.

تضمن االختيار االستبعاد املسبق للوحات الضعيفة، 
ثــم تقييم جلنة التحكيم بناء علــى معايير االختيار 
للفئات الثالث في تويوتا التي تغطي: «الرسالة الفنية 

والتفرد واخلصائص الفنية».
ومن بني أكثر من ٨٠٠ لوحة رســم اختارت جلنة 
التحكيم ١٨ فائزا وطنيا لتمثيل املسابقة لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١.

بالنسبة للفائزين في املســابقة الوطنية، ستعلن 
«الساير» قريبا عن تفاصيل الفائزين باجلوائز لتسهيل 
احلصول على الشهادات واجلوائز املغرية من شركة 

 ،(Toyota Motor Corporation (TMC
كما مت التخطيط جلائزة إقليمية تليها جائزة املسابقة 

العاملية.
بالنسبة للمسابقة العاملية في اليابان، ستختار جلنة 
التحكيــم أفضل املتأهلني للتصفيات النهائية من كل 
فئة عمرية. سيحصل الفائزون باجلائزة الكبرى لهذا 
العام باإلضافة إلى الفائزين بجوائز خاصة واملدارس 
التي متثلهم على مكافآت نقدية مغرية الســتخدامها 

للتطوير األكادميي وفقا لشروط وأحكام املسابقة.
وأضاف نهاد احلاج: «الهدف من هذه املسابقة هو 
السماح لألطفال بتصور أحالمهم املستوحاة من شعار 
«ارسم سيارة أحالمك - عبر عن إبداعك» من تويوتا 
والساير، نريد من العقول الشــابة الساطعة تطوير 
اهتمام كبير مبستقبل التنقل واحلماس لرؤية إبداعاتهم.

مسابقة تويوتا لرسم سيارة األحالم الفنية هي إحدى أكبر املسابقات الفنية العاملية لألطفال إلشعال خيالهم ومهاراتهم الفنية

جلنة حتكيم املسابقة

االطالع على إحدى اللوحات

تقييم اللوحاتإحدى اللوحات

البصري لـ «األنباء»: تسليم ٨٤٫٤٦٢ دينارًا 
زكاة تعاونية قرطبة لبيت الزكاة

محمد راتب

أعلــن رئيس مجلــس اإلدارة في جمعية 
قرطبة التعاونية ناصر البصري، في تصريح 
لـ «األنباء»، تسليم شيك بزكاة مال اجلمعية 
البالغة ٨٤٫٤٦٢ دينارا لبيت الزكاة بحضور 
أمني الصندوق محمد النبهان ومسؤول البيت. 
وأوضــح أن مجلس اإلدارة ملتــزم بإخراج 
الزكاة ســنويا طهرة للمال وارضاء هللا رب 
العاملــني، وتطبيقا لقرارات وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل، مشيرا إلى أن بيت الزكاة 
جهة مشهود لها باملصداقية واخلبرة الواسعة 
في توزيع األموال على الفئات املستحقة وفق 

ناصر البصري خالل تسليم الشيك لبيت الزكاةالشريعة اإلسالمية.

إمتام إعادة ترميم سوق التمر واجلت التراثيني في «املباركية»
عادل الشنان

قال األمني العام للمجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب كامــل العبداجلليــل 
ان املجلس الوطني أمت إعادة 
ترميم وتأهيل وجتهيز احملالت 
التراثية املوجودة في «سوق 
التمــر» و«ســوق اجلت» في 
اسواق املباركية وإعادتها كما 
كانت إلى عبق املاضي وعلى 
الطــراز املعمــاري الكويتــي 

القدمي.
واضاف العبداجلليل بعد 
جولة فــي أســواق املباركية 
التراثية تفقد خاللها املرحلة 
اجلديــدة برفقــة عــدد مــن 
املســؤولني فــي املجلــس ان 
املجلس استطاع إجناز وتأهيل 
وإعادة ترميم ٢٣ محال وهذه 
احملــالت مفتوحــة وجاهزة 
التجارية  ملزاولــة األنشــطة 
القدمية واملرخصة من بلدية 
الكويت التي بذلت كل ما في 

وسعها لتسهيل هذه املهمة.
وقــال ان هــذه األنشــطة 
تتعلق ببعض املهن واحلرف 
وبيع السلع التراثية التي كانت 
في الكويت قدميا، باالضافة إلى 
احملالت التــي تقدم الوجبات 
الشــعبية واملالبس التراثية 
املعروفة وبعض املستلزمات 
الكويت  املرتبطــة بأســواق 

القدمية.
وأضاف ان هناك ١٥ محال 
جديدا سيتم االعالن عن مزايدة 
جديدة ملزوالة األنشطة فيها 
وفق الشــروط اخلاصة التي 
الوطنــي  يضعهــا املجلــس 

للثقافة والفنون واآلداب.
وبــني ان هــذه احملــالت 
ستكون متاحة لكل املواطنني 
وخاصــة أصحاب املشــاريع 
الصغيرة من شباب الكويت 
لكي يســتفيدوا منها، مشيرا 
الى انها حتمل ذكريات جميلة 
عن تاريخ الكويت في سوق 

املباركية التاريخي.
وأشار إلى أن لدى املجلس 
الوطنــي ٧٥ محال في ســوق 
املباركيــة موزعة بني ســوق 
التمــر وســوق اجلــت، وكل 
احملالت املوجودة مستغلة ما 
عــدا الـ١٥ محال األخيرة وهي 
بصــدد إعداد مزايــدة جديدة 
الســتغاللها وفق املواصفات 
القانونية املتبعة بني املجلس 
وبلدية الكويت ووزارة املالية، 
وسوف يتم االعالن عنها في 
اجلريدة الرسمية وفي قنوات 

املجلس الرسمية.
وقال ان «مسؤوليتنا في 
املجلس الوطني هي احملافظة 
التاريخيــة  املبانــي  علــى 
والتراثيــة ولدينا عزم وهمة 
وقدرة علــى أن نعيد الكثير 
من املباني إلى طابعها الكويتي 
األصيل للمحافظة على الهوية 
املعماريــة والتراثيــة لدولة 
الكويت للمحافظة على أصالة 

عبق املاضي».
وأوضح ان مباني ســوق 
املباركيــة التراثي على وجه 
اخلصوص متثل أهمية كبيرة 

املعالم التاريخية في الكويت 
والتي لها رمزية في املجتمع 
ليس فــي الكويت فقط وإمنا 

لكل الزائرين للبالد.
ولفت الدويش إلى حرص 
املجلس على توحيد النســق 
املعماري والشكل العام لهذه 
احملالت التراثية القدمية التي 
حتمل رسالة بالغة األهمية في 
نفوس كل زوار سوق املباركية.

واشــار الى النسق املوحد 
احملافظ على الطراز املعماري 
الكويتي القــدمي والذي ميثل 
نوعا من االستدالل السياحي 
وهذا مفهوم أعمق ملا يســمى 
بالترويج الثقافي والذي يهتم 
بــه املجلس الوطنــي للثقافة 

القدمي داخل سوق املباركية، 
ناهيك عن البناء باســتخدام 
الطني كما هو في العهد القدمي 
وليــس من احلديــد او غيره 
مــن املــواد احلديثــة للبناء، 
واســتطعنا ان نقوم بتغيير 
األبواب واالعالنات من خالل 
توحيدهــا بالشــكل واملنظر 
احملافظ على عدم التشــويه 
البصري ووفق املواصفات التي 
حتددها بلدية الكويت بالنسبة 

لالماكن التراثية.
ان  املوســوي  وأضــاف 
العمالة  اعــداد  البلدية زادت 
واملعــدات لتنظيــف شــارع 
التمور في ســوق املباركية، 
واستطعنا ترتيبه من جديد، 
وبالنســبة ملشــكلة الصرف 
الصحي قمنا بالتنســيق مع 
وزارة االشغال بصفتها اجلهة 
احلكومية املعنية بهذا االمر، 
وزكــت لنا احدى الشــركات 
وقمنــا بالتعاقــد معهــا على 
حســابنا اخلــاص حتــى ال 
يتأخر افتتاح الشــارع الذي 
يحوي محــالت تراثية تعبر 
عن عبــق املاضــي والتاريخ 
الكويتي املشــرف، مؤكدا ان 
بلدية الكويت قامت باملبادرة 
حللحلــة مشــكالت شــارع 
التمور، واستطاعت بالتعاون 
مع اجلميع الوصول الى هذا 
املستوى املشرف، متمنيا من 
جميع الوزارات مد يد التعاون 
لتكون أسواق املباركية اجمل.

كل  فــي  واآلداب  والفنــون 
أنشطته التراثية والترويحية، 
وكذلــك عنــد ترميــم وإعادة 
تأهيل جميع املباني التاريخية 

القدمية.
من جهته، قال ممثل بلدية 
الكويت م.ياســر املوســوي: 
نشــهد جنــاح تعــاون مثمر 
بني بلديــة الكويت واملجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
علــى  للمحافظــة  واآلداب 
التاريخية للمحالت  الهويــة 
املوجودة في سوق املباركية 
والتي يقــارب عمرها الـ ١٢٠ 
عاما. وأضــاف: حافظنا على 
مالمح التــراث مثل (اجلندل 
ـ اخلــوص) أي مالمح البناء 

مزايدة لـ ١٥ محالً ستطرح وفقاً للقنوات الرسمية والقانونية املتبعة

كامل العبد اجلليل وبدر الدويش واحلضور في اجلولة

جانب من اجلولة

كونها تقع في قلب العاصمة 
وبجوار متحف كشك الشيخ 
مبــارك، وكل تفاصيل املكان 
تعبــر عــن هويــة الكويــت 
األصيلــة وجانــب هــام فــي 
ذاكرة الوطــن «وهذا واجبنا 
في املجلــس الوطني للثقافة 
ونحــن  واآلداب  والفنــون 
قــادرون علــى ذلــك بفضــل 
جهود املســؤولني والقيادات 
فــي املجلــس وفــي قطــاع 
اآلثــار واملتاحف والشــؤون 

الهندسية».
مــن جانبــه، قــال األمني 
املساعد لقطاع اآلثار واملتاحف 
د.بدر الدويش إن سوق التمور 
مبنطقــة املباركيــة يعد أحد 

أحد احملالت في سوق التمور

في حياتنا أقــوال جميلة تنم عن معنى 
جميل أو حكمة نرددها ورمبا ال نفكر بقائلها 

وهدفه.. فلنفكر!
التعليم فــي زماننا (تعليم صچي) خّرج 
قيادات ورموزا وكواكــب مجد من الرجال 
والنساء، وكان أساتذتنا الكرام ال يبخلون علينا 
بروح وريحان الكلمات والعبارات، إشعاعات 
من الكلمات، تتوسد جالبيب اليقني في ذاكرتنا 
وهي اليوم (أيقونات) نســتضيء بنور من 

مشكاة من أعطي جوامع الكلم. 
تذكرون معي ونحن على مقاعد الدراسة 
كيف اســتقبلنا قوله ژ واثقا من ربه ومن 
نفسه: «يا عم، واهللا لو وضعوا الشمس في 
مييني والقمر في يساري على أن أترك هذا 
األمر ما تركته، حتى يظهره اهللا أو أهلك فيه».
ما أكثر األقوال والكلمات التي حفظناها 
عن ظهر قلب مــن معلمينا األوابد أصحاب 
القلوب البيضاء والنفوس األبيّة التي ترفض 
(الدروس اخلصوصية)، محروسة بإميانهم 
ورســالتهم من كل وسوسة شيطان مارد، 
وكان شــعارهم الدائم: (ربنا ظلمنا أنفسنا) 
وما أحلى كالمهم وهو كالم ال يرد إيحاؤه بل 
يستعصي طالبه إال من كوة صوامع اإلميان 
إذا طلــع جنم الهمة في ظــالل ليل البطالة 
القلب  وردفة قمر العزمية أشــرقت أرض 

والنفس بنور ربها!
عبارات أســاتذتنا ومفكرينا في الزمن 
اجلميل الذي انقضى عبارات وأقوال وجمل 
تكوينات حروفها (لغز) يرتدي ثوب االباء ملن ال 
يشاكلونهم في املعنى واملبنى فتضيق بهؤالء 
(أرض الفطرة) الرحبة القابلة ملا يغرس فيها.

هي غرس إميان وتقوى وحالوة أبدية ال 
غرس جهــل وهوى وثمر مر املذاق والطعم 

كالعلقم!
كانوا ومازالوا ميلكون (الكالم) ويتحدون 
مقاصده، هم الفطرة السوية التي ذكرها القرآن 
الكرمي منيرة قبل الشرائع يكاد زيتها يضيء 

ولو لم متسسه نار!
األقوال املتداولة فــي حياتنا صيد غال 
وفائدة عظيمة حتيي القلوب وتنير الدروب 

وتصلح ما في النفس من العيوب!
أخي القارئ الكرمي: إن احلياة احلقيقية 
هي حياة القلوب، يقول اهللا في كتابه العزيز: 
(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول 

إذا دعاكم ملا يحييكم).

وتبقى األقوال اجلميلة في بطون الكتب 
وذاكرة اإلنســان، واليوم صاحبنا (قوقل) 
سّهل كل أمر صعب وأخرج لك األقوال في 
روابط متى ما أردتها وجدتها، يقول الشاعر:

أتاك حديث ال ُميل سماعه
شهي إلينا نثره ونظامه

إذا ذكرته النفس زال عناؤها
وزال عن القلب املعنى ظالمه

اليوم أمامك مئات اآلالف من األقوال وأعذب 
الكلمات من أقوال اخللفاء الراشدين أو العلماء 
القدامى مثل ابن القيم اجلوزية وابن قدامة 
وأقوال سماحة املشــايخ عبدالعزيز بن باز 

والشيخ ابن عثيمني، وغيرهم!

٭ ومضة: تريد االستمتاع والفائدة عليك بكتاب 
«رياض الصاحلني» فهو كتاب جامع ويصدق 
عليه تسمية «رياض الصاحلني» ففيه من كل 
زوج بهيج، فيه أشــياء كثيرة ومسائل علم 
ومسائل اآلداب وأقوال ال تكاد جتدها في غيره.

٭ آخر الكالم: اإلمام علي بن أبي طالب ے 
له من األقوال ما تعجــز احملابر عن كتابته 
ورصده وعرضــه، يقول في البخل: البخل 
عار، واجلنب منقصة، والفقر يخرس الفطن 
من حجته واملقل غريب في بلدته، والصبر 

شجاعة والزهد ثروة والورع جنة.
- من صارع احلق صرعه.

- القناعة مال ال ينفد.
- الغيبة جهد العاجز.

- القلب مصحف النظر.
- استنزلوا الرزق بالصدقة.

- الهم نصف الهرم.
- ينزل الصبر على قدر املصيبة.

٭ زبدة احلچي: قال ابن القيم رحمه اهللا: الفتنة 
كير القلوب ومحك اإلميان بها يتبني الصادق 

من الكاذب!
وقال بعض السلف: احذروا فتنة العالم 
الفاجر والعابد اجلاهــل، فإن فتنتهما فتنة 

لكل مفتون!
وقال ابن القيم: أصل كل فتنة إمنا هو من 
تقدمي الرأي على الشرع والهوى على العقل!

وتبقى األقوال احلكيمة مادة أساسية في 
أحاديثنا نضربها استشهادا مبواقفنا!

في أمان اهللا..

األقوال.. 
في حياتنا!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ومضات
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مرزوق الغامن: رفع اجللسة لعدم حضور احلكومة تطبيقًا
 لنصوص الدستور واتباعًا لنهج كل الرؤساء املتعاقبني

سامح عبداحلفيظ

رفــع رئيس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن جلســة مجلس 
األمة العادية امس نظرا لصدور 
األمر األميري بقبول اســتقالة 
احلكومــة واعتذارها عن عدم 

احلضور.
وقــال الغامن في اجللســة 
«نظرا الســتقالة سمو رئيس 
الــوزراء والــوزراء  مجلــس 
وصدور األمر األميري بتاريخ ١٨ 
يناير ٢٠٢١ بقبول االستقالة على 
أن يستمر كل منهم بتصريف 
العاجل من شؤون منصبه حلني 

تشكيل الوزارة اجلديدة».
وأضاف: «كما تسلمت كتابًا 
من وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة والذي تقدم فيه باعتذار 
احلكومــة عــن عــدم حضور 
جلســة مجلس األمــة املقررة 
اليوم (أمــس) الثالثــاء وغدا 
(اليوم) األربعاء وذلك لصدور 
األمر األميري بقبول اســتقالة 
احلكومة وعليه ترفع اجللسة 

لعدم حضور احلكومة».
وعقــب ذلك، قــال الرئيس 
مرزوق الغامن ان رفع اجللسة 
لعــدم حضــور احلكومــة هو 
الدســتور  تطبيــق لنصوص 
واتباعــا لنهــج كل الرؤســاء 
املتعاقبني، مبينــا أن الفيصل 
في تفسير أي نص دستوري هو 
اللجوء إلى احملكمة الدستورية.
واســتعرض الغــامن، فــي 
تصريح صحافي مبجلس األمة، 
املواد الدســتورية والســوابق 
البرملانية ألسباب عدم انعقاد 

الفيصل في تفسير أي نص دستوري هو اللجوء إلى احملكمة الدستورية

ال ميكن أن ُتعقد اجللسة دون حضور أكثر من نصف أعضاء املجلس حسب املادة ٩٧ ولكن بشرط حتقق املادة ١١٦ واملتعلقة بحضور احلكومة كشرط النعقاد اجللسة

جلســات املجلــس برئيســها 
أو ببعــض أعضائهــا» رفعت 

اجللسة.
وذكــر الغــامن: كل التقدير 
النظــر  واالحتــرام لوجهــات 
األخرى التي تقول إن املادة ٩٧ 
تنــص على «يشــترط لصحة 
اجتماع مجلــس األمة حضور 
أكثر من نصف أعضائه»، فهذا 
صحيــح ألنه ال ميكن أن تعقد 
اجللســة دون حضــور أكثــر 
مــن نصــف أعضــاء املجلس، 
ولكن بشــرط حتقق املادة ١١٦ 
واملتعلقة بحضــور احلكومة 

كشرط النعقاد اجللسة.

لرئيــس مجلس األمــة أن أدار 
جلســة بعدم وجود احلكومة، 
مضيفا «أقول لالخوة األفاضل 
الذين كانوا يرون ضرورة عقد 
اجللسة حتى لو كانت احلكومة 
غير متواجــدة، احترم وجهة 
نظركم لكننا أقسمنا على احترام 

الدستور وقوانني الدولة».
وأضاف الغامن «إذا اختلفنا 
في تفسير نص دستوري أيا كان 
هذا االختالف فامللجأ واحد وهو 
قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء 
احملكمة الدستورية في مادته 
األولى (تنشأ محكمة دستورية 
تختص دون غيرها بتفســير 

تتحقــق األغلبيــة إلقــراره، 
واحلكومة والرئاسة كانوا ضمن 
من صوتوا مع الطلب، حلسم 
هذا األمــر ألن أحكام وقرارات 
احملكمة الدستورية هي مكملة 
ومتممة لنصوص الدستور».

وذكر «إن كان هناك خالف 
في تفســير أي نص دستوري 
وفي هذه احلالة هي املادة ١١٦ 
من الدستور نلجأ إلى احملكمة 
الدستورية وفق القانون الذي 
أقســمنا على احترامه، وقرار 
احملكمة الدستورية أو حكمها 

هو الذي يكون ملزما».
وتطرق الغامن إلى سوابق 

وأشار الغامن: كل السوابق 
املاضية تؤيد صحة رفع جلسة 
اليوم ففي جلسة ٩ يناير ١٩٦٨ 
برئاسة املرحوم العم أحمد زيد 
السرحان الذي قال «بالنظر إلى 
عدم اكتمال النصاب حيث تغيب 
الوزراء جميعا وال يصح انعقاد 
اجللسة دون أن تكون الوزارة 
ممثلة»، ورفع اجللسة بحضور 
اخلبير الدستوري ملجلس األمة 
عثمان خليــل عثمان واخلبير 
إبراهيم  القانونــي للمجلــس 

عبدالوهاب.
وأوضــح الغــامن أن هناك 
أكثــر مــن ٢٨ حالة لم يســبق 

النصوص الدستورية)».
وقــال: «ال أحد له احلق في 
تفســير النصوص إال احملكمة 
الدستورية إن كان هناك خالف، 
ويكون حكم احملكمة الدستورية 
ملزما للكافة ولسائر احملاكم».
وأشار إلى أنه في املجلس 
املاضــي قدم طلب مــن النائب 
مبــارك احلجــرف لتفســير 
املادتني ١١٦ و٩٧ من الدستور، 
وأن نتيجة التصويت كانت ٢٧ 
موافق و٢٧ غير موافق، مضيفا 
«لذلك قلت ان الطلب قد سقط 
ألنه يحتاج ألغلبية لم تتحقق، 
فاحلضور كان ٥٤ عضوا ولم 

مشابهة ملختلف رؤساء املجالس 
منهــم أحمد الســرحان واحمد 
الســعدون وجاســم اخلرافي 
الــذي  العنجــري  ومشــاري 
تــرأس جلســة كنائب رئيس، 
وعلي الراشد في املجلس املبطل 
الثانــي، وخالد الســلطان في 

املجلس املبطل األول.
وأوضح الغامن «في جلسة 
٦ يناير رفعت اجللســة لعدم 
حضور احلكومة ولم يعترض 
أحد ولم يشــر أحد إلى ان هذا 
مخالــف للدســتور، وعقــب 
اجللسة شرحت لإلخوة الزمالء 

األفاضل هذا األمر».

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وأمني السر فرز الديحاني خالل اجللسة

اجللسة دون حضور احلكومة، 
داعيا من لديه أي اختالف إلى 
اللجوء للمحكمة الدســتورية 
لتحديد كلمة الفصل بهذا الشأن.

وقــال الغامن: وجهت دعوة 
لعقد اجللســة واستلمت األمر 
األميري بقبول استقالة احلكومة 
بعد أن قدمت اســتقالتها يوم 
أمــس (أول من أمس) وأعلنت 
عنه، وبالتالي أرسلت احلكومة 
كتابا تعتذر فيه عن عدم حضور 
جلسة اليوم (أمس)، وبناء عليه 
ووفقا للمادة ١١٦ من الدستور 
في فقرتها األخيرة التي تقول 
«ويجب أن متثــل الوزارة في 

الصيفي الصيفي وأسامة الشاهني وأسامة املناور وفايز اجلمهور ومحمد الراجحي ومساعد العارضي ومبارك العرو وخليل الصالح

د.صالح املطيري ومهلهل املضف

د.بدر املال ود.حمد املطر

الرئيس مرزوق الغامن يرد على استفسارات النواب الالئحية والدستورية أمام املنصة  (هاني الشمري)

د.حمد روح الدين ومبارك اخلجمة

مبارك العرو ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.أحمد مطيع ود.محمد احلويلة ومبارك احلجرف والصيفي الصيفي

يوسف الفضالةد.حسن جوهر د.عبدالكرمي الكندريبدر احلميدي

د.حمود مبرك ومرزوق اخلليفةثامر السويط خالد العتيبيمهند الساير 

رئيس مجلس األمة يستقبل أمني سر
 اللجنة املركزية حلركة «فتح»

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه 
أمس أمني ســر اللجنة املركزية حلركــة «فتح»، رئيس 
املجلس األعلى للشــباب والرياضة الفلســطيني اللواء 

جبريل الرجوب وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي، 
والنائــب د.عبداهللا الطريجي، ورئيس االحتاد الكويتي 
لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، وسفير فلسطني لدى 

الكويت رامي طهبوب.

الرئيس مرزوق الغامن خالل استقباله جبريل الرجوب ويبدو د.عبداهللا الطريجي والسفير رامي طهبوب

عبداهللا املضف ومهند الساير ود.عبداهللا الطريجي

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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رفع اجللسات لعدم حضور احلكومة كما ورد في مضابط املجلس
املضبطةتاريخ اجللسةدور االنعقادالفصل التشريعياسم الرئيس

١٩٦٨/١/٩الثانيالثانيأحمد زيد السرحان
بسم اهللا، بالنظر إلى عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لصحة االجتماع اليوم على الرغم من مضي نصف ساعة، وهي املدة املقررة في الالئحة 
الداخلية لصحة افتتاح اجللسة، حيث تغّيب الوزراء جميعا، وال يصح انعقاد اجللسة دون أن تكون الوزارة ممثلة، فتؤجل جلسة اليوم إلى يوم 

السبت القادم.
بحضور اخلبير الدستوري ملجلس األمة د.عثمان خليل عثمان واخلبير القانوني للمجلس إبراهيم عبدالوهاب.

نظرا الستقالة احلكومة وقبول حضرة صاحب السمو األمير لهذه االستقالة، وبالتالي عدم إمكانية حضور احلكومة لهذه اجللسة أو اجللسات ١٩٩٨/٣/١٦الثانيالثامنأحمد السعدون
القادمة، تؤجل اجللسة إلى يوم السبت املوافق ١٩٩٨/٣/٢٨.

على الرغم من اكتمال النصاب بوجود ٣٤ عضوا، إال أنه نظرا لعدم حضور أي من أعضاء احلكومة، تؤجل اجللسة حتى يوم السبت القادم.١٩٩٨/٦/١٠الثانيالثامنأحمد السعدون

بسم اهللا الرحمن الرحيم، على الرغم من اكتمال النصاب، إال أن احلكومة باتصال من األخ محمد ضيف اهللا شرار وزير الدولة لشؤون مجلس ١٩٩٩/٢/٢٠الثالثالثامنأحمد السعدون
األمة باجتماع قد يطول، لذلك تؤجل اجللسة إلى يوم الثالثاء القادم.

نتيجة لعدم اكتمال النصاب، تؤجل اجللسة ليس لغد ولكن إلى ٢٠٠١/٢/١٩، شكرا.٢٠٠١/٢/٥الثالثالتاسعجاسم اخلرافي
مالحظة: استقالت احلكومة بتاريخ ٢٠٠١/١/٢٩ وشكلت احلكومة اجلديدة في ٢٠٠١/٢/١٤.

بسم اهللا الرحمن الرحيم، نظرا لعدم توفر النصاب ونظرا لعدم وجود أيا من اإلخوة الوزراء وعدم حضور احلكومة، تؤجل اجللسة، وشكرا.٢٠٠٤/٦/٢الثانيالعاشرجاسم اخلرافي
ترأس اجللسة نائب الرئيس مشاري جاسم العنجري.

هناك توفر للنصاب ولكن نتيجة لعدم تواجد احلكومة لن تكون هناك إمكانية لعقد اجللسة، وبالتالي ترفع اجللسة ملا بعد العيد وشكرا، وكل ٢٠٠٥/١٠/١٨الرابعالعاشرجاسم اخلرافي
عام وأنتم بخير إن شاء اهللا.

بسم اهللا الرحمن الرحيم، نتيجة لعدم اكتمال النصاب وحرصا على عدم معاقبة اللي التزم وحضر، فلن أؤخر اجللسة نصف ساعة وسأرفعها ٢٠٠٥/١١/١٦الرابعالعاشرجاسم اخلرافي
ألني أعلم أن احلكومة لن حتضر وبالتالي ترفع اجللسة نهائيا، نهائيا إلى اجللسة القادمة.

بسم اهللا الرحمن الرحيم، نتيجة لعدم اكتمال النصاب وأيضا إلبالغي من احلكومة بعدم احلضور، تؤجل اجللسة إلى األسبوع القادم، وشكرا.٢٠٠٦/٣/١٤الرابعالعاشرجاسم اخلرافي

بسم اهللا الرحمن الرحيم، نتيجة لعدم اكتمال النصاب بسبب عدم حضور احلكومة واعتذارها برسالة ترفع اجللسة. ٢٠٠٦/١١/٢٧الثانياحلادي عشرجاسم اخلرافي

بسم اهللا الرحمن الرحيم، نتيجة لعدم اكتمال النصاب بسبب عدم حضور احلكومة واعتذارها برسالة، ترفع اجللسة.٢٠٠٦/١٢/١١الثانياحلادي عشرجاسم اخلرافي

٢٠٠٧/٣/٥الثانياحلادي عشرجاسم اخلرافي
بسم اهللا الرحمن الرحيم، نتيجة لعدم اكتمال النصاب ترفع اجللسة، ولكن قبل أن أرفع اجللسة أود أن أؤكد لألخوة األفاضل بأن الرئاسة استلمت 

األمر األميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، ونتيجة لعدم وجود النصاب فيؤجل اإلجراء الالئحي في ذلك حلني اكتمال النصاب، وترفع اجللسة 
وأيضا لعدم حضور أو إلعالمي بعدم حضور احلكومة غدا، أيضا جلسة غد ما في داعي أن تعقد، وبالتالي أيضا بعد غد ألن هناك مخصص جلسة ليوم 

األربعاء، فجلسة غد ويوم األربعاء نتيجة لعدم حضور احلكومة ليس هناك داعي للحضور ورفعها حرصا على من هو حريص على التواجد، وشكرا.

٢٠٠٨/٣/١٨الثالثاحلادي عشرجاسم اخلرافي
بسم اهللا الرحمن الرحيم، حضرات األخوة تلقيت رسالة من األخ عبدالواحد محمود العوضي وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة، يبلغني بأن معالي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء والوزراء قد وضعوا استقالتهم حتت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء يوم 
االثنني املوافق ٢٠٠٨/٣/١٧، وقد ارتأى سموه رفع األمر إلى سمو نائب األمير حفظه اهللا، وعليه فإن احلكومة تعتذر عن حضور جلسات مجلس األمة 

إلى أن يبت في هذا األمر.

٢٠١١/٤/٥الثالثالثالث عشرجاسم اخلرافي
نتيجة لعدم اكتمال النصاب، ونتيجة إلبالغي بأن احلكومة التي تدير العاجل من األمور أبلغتني بأنها لن حتضر اجللسات إلى أن يكتمل يتم 
تشكيل احلكومة، وبالتالي سأرفع اجللسة إلى أن تشكل احلكومة، ولن تكون هناك جلسة غدا وبعد غد، ولن أدعو ألي جلسة إال بعد أن تتشكل 

احلكومة، شكرا وترفع اجللسة.

بسم اهللا الرحمن الرحيم، ترفع اجللسة نتيجة لعدم اكتمال النصاب، وأيضا ما راح أؤخرها نصف ساعة ألن ما راح احلكومة تتواجد، وأيضا ما ٢٠١١/١١/٢٩الرابعالثالث عشرجاسم اخلرافي
راح أدعي جللسة قادمة إال بعد ما تشكل احلكومة حتى ال أزعج النواب في احلضور، وإحنا نعلم بأن ما راح حتضر احلكومة، ترفع اجللسة.

احلكومة انسحبت رسميا، وأعلنت انسحابها من اجللسة، وبالتالي ترفع اجللسة لعدم وجود احلكومة، خالص انسحبت احلكومة، ترفع اجللسة.٢٠١٢/٥/٢٢(املبطل األول)أحمد السعدون

بسم اهللا الرحمن الرحيم، واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، ترفع اجللسة لعدم وجود احلكومة وتستأنف في الغد الساعة التاسعة.٢٠١٢/٥/٢٣(املبطل األول)أحمد السعدون
ترأس اجللسة نائب الرئيس خالد السلطان.

بسم اهللا الرحمن الرحيم، نتيجة لعدم حضور احلكومة حيث أبلغت أن احلكومة لن حتضر جلسة اليوم، فترفع جلسة اليوم إلى جلسة الغد ٢٠١٣/٥/١٤(املبطل الثاني)علي الراشد
صباحا بإذن اهللا، ترفع اجللسة.

نظرا لعدم حضور احلكومة بسبب تقدمي الوزراء استقاالتهم لرئيس الوزراء، ترفع اجللسة إلى تاريخ اجللسة القادمة ٢٠١٣/١٢/٢٤.٢٠١٤/١/٧الثانيالرابع عشرمرزوق الغامن

نظرا إلى استقالة احلكومة وصدور األمر األميري بقبول هذه االستقالة، ونظرا إلى عدم وجود احلكومة وعدم اكتمال النصاب، وكذلك لعلمي بعدم ٢٠١٧/١٠/٣١الثانياخلامس عشرمرزوق الغامن
حضور احلكومة أي جلسات مقبلة، ترفع اجللسة إلى حني تشكيل احلكومة اجلديدة.

حتى يثبت باملضبطة أبلغتني احلكومة أنها سوف لن حتضر اجللسة، لذلك سأرفع اجللسة لعدم حضور احلكومة وعدم اكتمال النصاب.٢٠١٧/١٢/١٠الثانياخلامس عشرمرزوق الغامن

ترفع اجللسة لعدم اكتمال النصاب ولعدم وجود احلكومة، أبلغت رسميا من قبل احلكومة أنها لن حتضر هذه اجللسة اخلاصة.٢٠١٨/٦/٢٤الثانياخلامس عشرمرزوق الغامن

ترفع اجللسة نهائيا لعدم وجود نصاب نيابي ولعدم وجود احلكومة.٢٠١٩/٦/٢٣الثالثاخلامس عشرمرزوق الغامن

نظرا لعدم اكتمال النصاب وإبالغ احلكومة رئيس املجلس أنها لن حتضر هذه اجللسة، لذلك ترفع اجللسة.٢٠١٩/٥/١٢الثالثاخلامس عشرمرزوق الغامن
ترأس اجللسة نائب الرئيس عيسى الكندري.

٢٠٢٠/٥/١٣الرابعاخلامس عشرمرزوق الغامن
تلقيت أمس الثالثاء رسالة من سمو الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تفيد بأن السلطات الصحية تقدمت إلى مجلس 

الوزراء مبذكرة تضمنت مخاوف ومحاذير صحية تنتج عن عقد جلسة اليوم، وبناء عليه طلب تأجيل اجللسة.
حاليا لعدم حضور احلكومة وعدم اكتمال النصاب، ترفع اجللسة وفقا للمادة ١١٦ من الدستور.

لعدم حضور احلكومة وإبالغها لي رسميا بعدم حضورها جلسة اليوم، ترفع اجللسة وفقا للمادة ١١٦ من الدستور.٢٠٢١/١/٦األولالسادس عشرمرزوق الغامن

حسن جوهر: ال توجد مادة دستورية 
تشترط حضور أعضاء احلكومة 

لصحة  انعقاد جلسات املجلس

الدليل على ذلك أنه إذا لم تدُع احلكومة وقت احلل إلى االنتخابات خالل شهرين يعقد املجلس جلساته

األماكن املخصصة ألعضاء احلكومة فارغة جانب من جلسة أمس

وقال الغامن «بعض االخوة 
يقول إن هذه أعراف، بعضكم 
كان موجودا فــي ٢٠١٢ و٢٠١٣ 
و٢٠١٦ وبعضكم قبل ذلك، ومن 
يقــول إننا كنا علــى خطأ في 
الســابق، أنــا ال اعتقــد أن هذا 
خطــأ وإذا كانــت هــذه وجهة 
نظركم وحتترم فتعديل اخلطأ 
وتصويبــه وتقوميه ال يكون 
بقرار يتم اتخــاذه اليوم وفي 
املجلس القادم يؤخذ قرار آخر».

وأوضح الغامن «فيما يتعلق 
مبــادة دســتورية اســتقرت 
األعراف فــي فهم نصهــا بهذا 
الشكل، لتعديله نلجأ للمحكمة 

الدســتورية». وأعــرب عــن 
اســتعداده للتصويــت مع أي 
طلب يقدم بشأن تفسير املادة 
١١٦ من الدســتور والذهاب إلى 
احملكمــة الدســتورية املعنية 

بتفسير نصوص القانون.
وقــال «كل وجهــات النظر 
مقدرة ومحترمة لكنني أقسمت 
على احترام الدستور والقوانني 
والتزمت مبا جاء في الدستور 
ليــس وفــق فهمــي فقــط، بل 
وفق فهمي وفهم كل الرؤســاء 
السابقني واخلبراء الدستوريني 
املوجودين في املجالس السابقة، 
ألنــه في الســابق كان اخلبير 

الدســتوري يحضر اجللســة 
واستشهدت باملرحوم د.عثمان 
خليل عثمان في جلسة ٩ يناير 

.«١٩٦٨
وفي ختــام تصريحه، قال 
الغــامن «أســأل اهللا ســبحانه 
وتعالى أن يعيننا على احترام 
الدستور واللوائح وأن نكون 
دائما بارين بقســمنا ال نحنث 
به، واالختالف في وجهات النظر 
ال يفســد للود قضية ونتمنى 

التوفيق للجميع».
وكان عدد من النواب جتمعوا 
امام منصة الرئاســة مطالبني 
الرئيس الغــامن بضرورة عقد 

اجللسة بدون حضور احلكومة 
او افتتاحها وعقد اجتماع ملدة 
ساعة لبحث ومناقشة احلالة 
القائمة من الناحية الدستورية 
والالئحية، حيــث اجتهد عدد 
منهم في تفسير النصوص اال 
ان الرئيــس اصر على االلتزام 
مبا ورد بالدســتور والالئحة 
واالعراف والسوابق البرملانية.
واعتبــر النائــب د.حســن 
جوهر عــدم حضور احلكومة 
جللســة اليــوم اهــدارا لوقت 
املجلــس وتعطيــال ألعمالــه 
وإضرارا مبصالــح املواطنني، 
مستشــهدا بحضورهــا بعــد 

االستقالة في ٢٠١٧ جلسة مترير 
قوانني الرياضة.

وقــال جوهر فــي تصريح 
باملركــز االعالمي فــي مجلس 
األمــة إن «احلكومة إذا رأت أن 
من املصلحة حضور اجللســة 
فإنها حتضــر وإذا رأت أن من 
مصلحتهــا عــدم احلضــور ال 
حتضر وتعطل اعمال املجلس»، 
مؤكدا ان «مثل هذه االزدواجية 

أمر غير مقبول». 
وقال جوهــر «فيما يخص 
وجوب حضور احلكومة لصحة 
انعقاد جلسات مجلس االمة فإن 
املادة ١٠٧ من الدســتور تقول 

إن احلكومــة ال متلك احلق في 
تعطيل اعمال املجلس حتى في 

حالة احلل».
وأضاف «أن الدليل على ذلك 
انه إذا لم تــدع احلكومة وقت 
حل مجلس األمة الى االنتخابات 
العامة خالل شهرين فإن املجلس 
يعقد جلساته كأنه لم يكن هناك 

قرار للحل». 
وبني جوهــر ان «املادة ٩٧ 
من الدســتور اشترطت صحة 
جلســات مجلس األمــة بتوفر 
أغلبية أعضاء املجلس وبالتالي 
ال توجد اي مادة دستورية تلزم 
او تشترط صحة انعقاد املجلس 

بوجود اعضاء احلكومة».
املــادة ١١٦ مــن  وقــال ان 
أن  علــى  تنــص  الدســتور 
«للمجلــس ان يطلب حضور 
الوزير املختص عند مناقشــة 
امر يتعلق بوزارته ويجب ان 
متثــل احلكومــة في جلســات 
مجلس األمة برئيسها او ببعض 

أعضائها».
وأضاف أن «األساس هو عدم 
حضور الوزير واملجلس هو من 
يطلب الوزير املختص ملناقشة 
امور تتعلق بوزارته، فبالتالي 
الوجوب هنا أن على احلكومة 
ان حتضر اجللسة وال يشترط 

فيها صحة انعقاد اجللسات».
وزاد جوهر «أربأ برئاســة 
املجلس ان تستند على اعراف 
برملانية في ظل وجود نصوص 
صريحة من الدستور»، مضيفا 
انه «إذا كانت هناك فواتير تدفع 
النتخابــات رئاســة املجلــس 
فاحلكومة ايضا سوف تدفع تلك 
الفواتير من خالل محاسبتها».

وشــدد علــى ضــرورة أن 
القادمــة  «تتعــظ احلكومــة 
وال تتالعــب مبواد الدســتور 
ومحاولة إهدار وقت الشــعب 
الكويتي حتى ال نستخدم كنواب 
أدواتنا الدستورية حملاسبتها».
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يوسف الغريب يقترح صرف ٣٠٠ دينار مكافأة شهرية
للطالب الكويتي املتزوج من كويتية شريطة استمرار الزواج 

النائــب يوســف  تقــدم 
باقتــراح بقانــون  الغريــب 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ١٠ لســنة ١٩٩٥ في شأن 
الطلبــة باجلامعات  مكافآت 
والكليات اجلامعية ومعاهد 
التعليم العالي، يقضي بزيادة 
مكافآت الطلبة من ٢٠٠ دينار 

إلى ٣٠٠ دينار.
وجــاءت مــواد االقتراح 

بقانون كما يلي:
املادة األولى

يستبدل بنص املادة األولى 
من القانون املشار إليه النص 

التالي:
ينشــأ في كل من جامعة 

التكافــل  ـ صنــدوق  أ 
االجتماعــي وتصرف منه 

املكافأة االجتماعية.
ب ـ صنــدوق املكافــآت 
التشجيعية وتصرف منه 
مكافــأة التخصــص النادر 

وهي مكافأة التفوق.
ويســتفيد مــن خدمــات 
الصندوقني الطلبة الكويتيون 
وابنــاء الكويتيات ومن في 
حكمهــم ممــن صــدرت في 
شــأنهم قــرارات مبعاملتهم 
معاملة الكويتيني ـ املسجلة 
أســماؤهم بإحــدى الكليات 
أو املعاهــد التابعة جلامعة 
العامــة  الكويــت والهيئــة 

يلغى كل نص يتعارض 
مع أحكام هذا القانون.

املادة الثالثة
علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصهـ  تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ اقراره.

ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون على ان 
مكافــأة الطلبة التي صدرت 
بالقانون املشار إليه تعتبر 
مــن املكتســبات التي جنح 
املشــرع فــي إقرارهــا فــي 
السنوات األخيرة واعتبرت 
مكســبا قانونيــا نابعا من 
نصوص الدســتور لتحفيز 

البحث العلمي»، وكذلك املادة 
(٤٠) والتي نصت على أن 
التعليــم حــق للكويتيني، 
تكفله الدولة وفقا للقانون 
وفي حــدود النظــام العام 
واآلداب، والتعليــم إلزامي 
مجاني فــي مراحله األولى 

وفقا للقانون.
الركيــزة  هــذه  ومــن 
الدســتورية بجانــب دور 
الدولــة في كفالــة التعليم 
والدارســني تقدمــت بهــذا 
القانون ليكون معينا للطالب 
الكويتــي املقيــد في إحدى 
الكليــات أو املعاهد التابعة 
جلامعــة الكويــت والهيئة 

للتعليم التطبيقي والتدريب 
ـ شــريطة أال يكون الطالب 
موقوفا قيده ألي ســبب من 

األسباب.
وتصرف مكافأة شهرية 
للطالــب الكويتي املتزوج 
من كويتيــة مقدارها (٣٠٠ 
دينــار  ثالثمائــة  د.ك) 
كويتي شــريطة اســتمرار 
الزواج وعدم تقاضي إعانة 
اجتماعية من وزارة الشؤون 
االجتماعية أو من أي جهة 
حكومية أخرى وذلك وفقا 
لشروط التي يصدر بها قرار 

من الوزير املختص.
املادة الثانية

الطالب والشــباب الكويتي 
علــى التعلــم والتحصيــل 
املعرفي والدراســي، فطالب 
العلــم في حاجــة إلى دخل 
شهري ثابت ملواصلة تعليمه 
اجلامعي للتغلب على كافة 
العوائق املالية التي تواجهه 

خالل سنوات دراسته.
فقد نصت مواد الدستور 
ومنها املادة (١٣) على اآلتي:
«التعليم ركن أساســي 
لتقــدم املجتمــع، تكفلــه 
الدولــة وترعــاه» وكذلــك 
املــادة (١٤) والتــي نصت 
على «ترعى الدولة العلوم 
واآلداب والفنون وتشــجع 

العامة للتعليــم التطبيقي 
والتدريــب خالل ســنوات 
دراسته باجلامعة او الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي. 
ومع ارتفاع أسعار السلع 
وبالتبعية متطلبات ولوازم 
الدراسة والتعليم ومع توجه 
تفعيل دور الدولة في رعاية 
التعليــم فقد تقدمنــا بهذا 
القانــون لزيــادة مكافــآت 
الطلبة من ٢٠٠ دينار كويتي 
إلــى (٣٠٠) دينــار كويتي 
(ثالثمائــة دينــار كويتي) 
ملساعدة أبنائنا الطالب على 
مواجهة متطلبات دراستهم 

اجلامعية.

ينشأ في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صندوقان ماليان األول للتكافل االجتماعي والثاني للمكافآت التشجيعية

يوسف الغريب

العامــة  الكويــت والهيئــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

صندوقان ماليان: 

خليل الصالح: عدم حتديد آلية صرف
مكافآت الصفوف األمامية إخفاق حكومي

أكد النائب خليل الصالح 
ان عدم حتديد آلية صرف 
مكافآت الصفوف األمامية 
في مكافحة ڤيروس كورونا 
املستجد حتى اآلن هو إخفاق 
حكومي كبير بعد الوعود 
التي مت إطالقها حول تكرمي 
هــؤالء األبطــال، نظــرا ملا 
قدموه من تضحيات بالغة 
فــي مكافحة هذا الڤيروس 

اخلطير.
وشــدد الصالــح علــى 
ضرورة حســم هذه اآللية 
واتخاذ إجراء عاجل بشأن 
صرف هذه املكافآت، مشيرا 
إلــى قيامه بتقدمي ســؤال 
برملانــي حــول التأخر في 
إحالــة آلية صــرف مكافأة 

مكافــآت ماليــة للموظفني 
القطــاع  فــي  العاملــني 
احلكومــي املكلفني بالعمل 
الڤيروس  انتشار  ملواجهة 
عن الفترة من ٢٠٢٠/٢/٢٤ 

٣ - مــا امليزانيــة الكليــة 
ملكافأة الصفوف األمامية؟ 
وهل مت إقرار تلك امليزانية؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى 
تزويدي بنسخة من إقرار 
الوزارة للميزانية املمنوحة 
ملكافأة العاملني في الصفوف 
األماميــة خــالل مواجهــة 
جائحة ڤيــروس كورونا، 
وإذا كانــت اإلجابة بالنفي 
يرجى إفادتي بأسباب عدم 

إقرارها حتى اآلن.
٤ - هل يوجد جدول زمني 
لصرف مكافــأة الصفوف 
األمامية؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم يرجى تزويدي بنسخة 
من اجلدول الزمني لصرف 

تلك املكافأة.

وحتى ٢٠٢٠/٥/٣١.
وطالب تزويده باآلتي:

١ - ما أســباب تأخر جلنة 
طوارئ كورونــا الوزارية 
فــي إحالــة آليــة صــرف 
مكافأة الصفــوف األمامية 
املتعلقة مبكافحة ڤيروس 
كورونــا حتــى اآلن؟ وهل 
هناك معوقات حالت دون 
حتديد هــذه اآللية ورفعها 
إلى وزارة املالية؟ مع بيان 

هذه املعوقات إن وجدت؟
٢ - ما اآللية املقررة لصرف 
مكافآت الصفوف األمامية؟ 
الفئــات والشــرائح  ومــا 
املســتفيدة منهــا؟ وعــدد 
األفــراد املســتفيدين مــن 

املكافأة؟

سأل وزير املالية عن امليزانية الكلية للمكافأة

خليل الصالح

الصفــوف األمامية، لبيان 
أسباب التأخير وما آلت إليه 
األمور بشأن تلك املكافأة.

ونص سؤاله املوجه إلى 
وزير املالية خليفة حمادة 
على ما يلي: منى إلى علمي 
ان جلنــة (طوارئ كورونا 
آلية  لــم تعتمد  الوزارية) 
صــرف مكافــأة الصفوف 
األماميــة حتــى اآلن، رغم 
ما بذلــه أبطــال الصفوف 
األمامية من أبناء الكويت، 
وما قدموه من مناذج طيبة 
ومواقــف بطوليــة خــالل 
مكافحة ڤيــروس كورونا 

املستجد.
وملا كان مجلس الوزراء 
الكويتــي قــد قــرر صرف 

العسومي لتوفير لقاحات «كورونا» للشعوب العربية
القاهرة ـ هناء السيد 

دعا رئيس البرملان العربي 
عادل بن عبدالرحمن العسومي 
مجلس وزراء الصحة العرب 
إلى وضع خطة عربية متكاملة 
لتنســيق جهود التعاون بني 
الدول العربية بشــأن توفير 
املعتمــدة والفعالة  اللقاحات 
واآلمنة ضد ڤيروس كورونا 
لكل الدول العربية، وما يتطلبه 
ذلك من تعزيز التعاون العربي 
املشترك من أجل توفير بنية 
حتتيــة قوية إليصال وحفظ 
اللقاحات بشــكل آمن، مشددا 
علــى ضــرورة حشــد الدعم 
الالزمــة ملســاعدة  واملــوارد 

اللقاحات املعتمدة أو تنتج عن 
اســتخدامها، وأن تكــون هذه 
اللجنــة على تواصل دائم مع 
األجهزة الصحية والسلطات 

الــدول العربية ومؤسســات 
املشــترك  العربــي  العمــل 
إلى االســتفادة مــن الدروس 
القاسية التي أفرزتها جائحة 
كورونــا، وإيالء اهتمام كبير 
بوضع خطط واستراتيجيات 
مستقبلية تهدف إلى تطوير 
البحث العلمي في مجال الصحة 
الوقائية، وذلك لتقوية مناعة 
وجاهزية النظم الصحية في 
الدول العربية ملكافحة األمراض 
انتشــارها  ومنــع  املعديــة 
وحتولهــا إلى وبــاء، وكذلك 
تعزيــز القــدرات العربية في 
تطوير اللقاحات التي ميكنها 
السيطرة على تفشي األوبئة 
وتوفيرها خالل وقت قصير.

املعنية بالدول العربية وكذلك 
منظمة الصحــة العاملية. كما 
أكــد رئيس البرملــان العربي 
أهميــة التوســع فــي حمالت 
تثقيف وتوعية املواطنني في 
الدول العربية بأهمية اللقاحات 
املعتمدة ومستوى األمان الذي 
يتوافر بشأنها، ملكافحة انتشار 
املعلومــات اخلاطئــة عنهــا 
وتبديد حالــة التردد املتزايد 
بشأن استخدامها، وما يتطلبه 
ذلك من تعزيــز لدور اإلعالم 
بوسائله املختلفة في التوعية 
والتوجيه، ونشر املعلومات 
الصحيحة في التوقيت املناسب 

وعلى أوسع نطاق ممكن.
ودعا رئيس البرملان العربي 

عادل العسومي

الــدول العربيــة األقــل منوا 
والدول العربيــة التي تعاني 
من أزمات وصعوبات في توفير 
وإيصال هذه اللقاحات، داعيا 
الــدول العربية واملؤسســات 
املالية والصناديق العربية إلى 
تقدمي الدعم الالزم لهذه الدول 
ومساعدتها في احلصول على 

اللقاحات املعتمدة.
كما طالب رئيس البرملان 
العربي بإنشاء جلنة طوارئ 
عربية مؤقتة تتولى مسؤولية 
التنســيق واإلشــراف علــى 
تنفيــذ هذه اخلطــة واقتراح 
السياســات املالئمة للتعامل 
مع أي مســتجدات أو طوارئ 
تتعلــق بتوفيــر وإيصــال 

فرز الديحاني: ما مراحل تكويت
«اإلشرافية» في «الكويتية»؟

مرزوق اخلليفة يقترح تعديل تصميم
جسر  «سعد العبداهللا» و«جابر األحمد»

بدر احلميدي للمدلج: كم عدد
نواب مدير عام «القوى العاملة»؟

وجــــه النائـــب فــــرز 
الديحانــي ســــــؤاال إلى 
وزير املالية د. خـــــليفة 
حمادة استفســر فيه عن 

اآلتي:
١ - هــل يوجــد مــن 
الـــرئيس  مساعــــدي 
التنفيذي أو مدراء الدوائر 
من اجلنسيات األجنبية 
من يفوق راتــب نظرائه 
من املوظفني الكويتيني في 
شــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية؟ إذا كانت اإلجابة 

بنعم برجاء تزويدي بالفروقات املادية 
مشمولة البدالت. 

٢- هل أصدر الرئيس التنفيذي لشركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية قرارا جلميع 
موظفي الشــركة بخفض أرصدتهم إلى 
سنة واحدة فقط وسحب الرصيد الفائض 
لســنة ٢٠٢٠؟ وهل مت صرف بدل نقدي 
نظير ســحب الرصيــد الفائض؟ يرجى 

تزويدي بالسند القانوني 
لهذا اإلجراء.

التقيــد  مت  هــل   -٣
باإلجــراءات االحترازيــة 
الصحية للموظفني طبقا 
لقــرار مجلــس الــوزراء 
من خــالل تطبيق العمل 
مبراحلــه اخلمــس طبقا 
للخطــة؟ وهــل مت إجبار 
العمــل  املوظفــني علــى 
بنســبة ١٠٠/١٠٠؟ ومــا 
االجراءات القانونية التي 
مت اتباعهــا من قبل إدارة 

اخلطوط اجلوية الكويتية؟
٤- مــا مراحــل التكويــت للمناصب 
اإلشــرافية باخلدمات اجلوية؟ وهل مت 
التــــــكويت فعــــــليا؟ إن كانــت بنعم 
فيرجى تــــزويدي مبهام وأسماء وأعداد 
الكويتيني وغير الكويتيني العاملني بها، 
وهــل مت تكليف غير كويتيني خالل عام 

٢٠٢١؟

النائــب مرزوق  تقدم 
اخلليفة باقتــراح برغبة 
بتعديل تصميم اجلســر 
بني ضاحيتي «سعد العبد 
اهللا» و«جابر األحمد» فوق 
الســريع  طريق اجلهراء 
وإضافة مسارات جديدة 

عليه.
ونص االقتــراح على 

ما يلي:
يعاني أهالي منطقتي 
«سعد العبد اهللا» و«جابر 
األحمد» من عملية االنتقال 

بني الضاحيتني، حيث مت إنشــاء جســر 
على طريق اجلهراء الســريع للربط بني 
املنطقتني إال أن تصميم هذا اجلسر يسمح 
فقط باالنتقال املباشر بني املنطقتني وال 
يسمح ألي منهما بالوصول إلى اجلهات 
األخرى لطريق اجلهراء الســريع حيث 
كان من املفترض عند إنشاء هذا اجلسر 
مراعــاة توفيــر إمــكان الوصــول إلــى 

االجتاهــات األخرى على 
طريق اجلهراء الســريع، 
وذلك إما بإنشاء جسر حر 
احلركة جلميع االجتاهات 
أو من خالل إنشــاء دوار 
علوي على طريق اجلهراء 
السريع يسمح بالوصول 
إلــى جميــع االجتاهــات 
لتســهيل حركة املركبات 

ألهالي املنطقتني.
أتقــدم باالقتراح  لــذا 

برغبة التالي:
١- تعديــل تصميــم 
اجلسر باستحداث دوار علوي فوق طريق 
اجلهراء السريع لتوفير إمكان الوصول 
إلى االجتاهات كما هو موضح باملخطط 

رقم (١) املرفق.
٢- أو إضافــة مســارات جديدة على 
اجلسر احلالي لتوفير إمكان الوصول إلى 
بعض االجتاهات األخرى كما هو موضح 

في املخطط رقم (٢) املرفق.

وجــه النائــب بــدر 
احلميــدي ســؤاال إلــى 
وزير التجارة والصناعة 
ووزير الدولة للشؤون 
فيصــل  االقتصاديــة 
املدلــج، استفســر فيه 

عن اآلتي: 
١ ـ كــم عدد نــواب مدير 
عام الهيئة العامة للقوى 

العاملة؟
مــؤهـــــالت  مـــــا  ـ   ٢
والتخصص الدراسي ملدير 
عام الهيئة العامة للقوى 

العاملة ونوابه مع بيان درجاتهم الوظيفية؟
٣ـ  عدد اللجان التي حضروا فيها مع بيان 
املبالغ التي حتصلوا عليها من عام ٢٠١٨ 
الى ٢٠٠٩ من هذه اللجان مع بيان كيفية 

إثبات حضورهم لتلك اللجان؟

٤ـ  مــا عدد الســنوات التي 
شــغلها مديــر عــام الهيئة 
العامة للقوى العاملة ونوابه 

ملناصبهم؟
٥ـ  كــم عــدد املستشــارين 
املعينني واملتعاقدين بنظام 
املكافــأة ســواء كويتيــون 
او وافــدون مــع تزويــدي 
ومؤهالتهــم  بأســمائهم 

العلمية؟
٦ ـ ما الدول التي مت الربط 
اآللي معها الستقدام عمالتها 
ومن قام بعمل الربط مع بيان 

ما مت اجنازه لهذا املشروع؟
٧ ـ كــم عدد ورش العمل والدورات التي 
نظمت من عام ٢٠١٨ الى ٢٠١٩ مع حتديد 
اجلهات التي مت التعاقــد معها والتكلفة 

املالية وأماكن انعقادها؟

من خالل إضافة مسارات جديدة

سأل عن التقيد باإلجراءات االحترازية الصحية

استفسر عن عدد املستشارين

فرز الديحاني

مرزوق اخلليفة

بدر احلميدي

«األسرة والطفل»: توفير بيوت منخفضة التكاليف
للمرأة وخفض سن املستحقة للمساعدة العامة

واصلت جلنة املرأة واألسرة والطفل 
في اجتماعها أمس لقاءاتها مع جمعيات 
النفع العام لسماع مرئيات ومالحظات 
املجتمع املدني لتحديد أولويات عمل 
اللجنة فــي دور االنعقاد احلالي، كما 

وافقت على اقتراحني برغبة.
وقال رئيس اللجنة النائب أسامة 
الشاهني في تصريح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة إن اللجنة عقدت اجتماعها 
الثالث بحضور مقرر اللجنة د.صالح 
املطيري وعضو اللجنة أسامة املناور، 
موضحا ان االجتماع كان مكرسا ملناقشة 
محور األسرة من محاور اللجنة الثالثة 

وهي املرأة واألسرة والطفل.
وبــني أن اللجنــة اســتضافت في 
اجتمــاع امس جمعية متكني األســرة 
الكويتيــة وجمعية الشــيخة فريحة 
األحمد لألم املثالية واألسرة املتميزة، 
والرابطة الوطنية لألمن األسري ورابطة 
االجتماعيني وجمعية احملامني ومركز 
شؤون األسرة في جمعية احلقوقيني.

وأضاف الشاهني أن اللجنة استمعت 
إلى مرئيات هذه اجلمعيات ومالحظاتهم 
حيث سيتم على ضوء هذه اللقاءات مع 
املجتمع املدني حتديد أولويات اللجنة 
ولكي تعكس هذه األولويات ما يريده 

ويهتم به أهل االختصاص.
وأوضح الشاهني أن اللجنة ناقشت 
أيضا مجموعة من االقتراحات برغبة، 
حيث وافقت على اقتراح من د.محمد 
احلويلــة يتعلــق بتوفيــر البيــوت 
منخفضة التكاليف والشقق النموذجية 

في املدن اجلديدة للمرأة الكويتية.
وأوضح ان االقتراح يشمل املتزوجة 
من غيــر كويتي أو املطلقــة واألرامل 
والعزباء التي ال معيل لها وأيضا األسر 
الكويتية املتعففة، وقد وافقت اللجنة 
على هذا االقتراح باإلجماع، وسيحال 

الى املجلس ومن ثم الى احلكومة.

وأضاف الشــاهني أنــه متت أيضا 
املوافقة على اقتراح برغبة من النائب 
مرزوق اخلليفة يتعلق بخفض ســن 
املرأة الكويتية التي تستحق املساعدة 
العامة مبوجب مرسوم ٢٣ لسنة ٢٠١٣ 
بشأن املســاعدات العامة من ٥٥ سنة 
الى ٤٥ سنة ميالدية، وجاءت املوافقة 
باإلجماع كي يحــال إلى مجلس األمة 
ومنه الى احلكومة. وبني الشاهني أن 
اللجنة ستجتمع غدا اخلميس ملناقشة 
محور الطفل وستتم دعوة اجلمعيات 
املشهرة واملســجلة رسميًا في وزارة 

الشؤون واملعنية بالطفل.

ملشاهدة الڤيديوأسامة الشاهني وأسامة املناور خالل االجتماعأسامة الشاهني متحدثا

ما الدول التي مت الربط اآللي معها الستقدام عمالتها 
ومن قام بعمل الربط مع بيان ما مت إجنازه لهذا املشروع؟
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د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

مجلس احلالة الصفرية!

شخطة قلم

د. ظاهر هادي املركز

في جرح بيكون عالمة عمر جديد. 
مؤسسة مجدى يعقوب للقلب بالتعاون مع مارى 
لوي انتجوا «التي شيرت» اللي أنا البسه ده، اللي 
عليه عالمة اجلرح من عملية القلب املفتوح، عشان 
يغيروا املفهوم عنها، ويخلوها رمزا للحياة وأمال 
لعمر جديد وبداية جديدة، والعائد اللي بيجي من 
بيع «التي شــيرت» ده هيساعد في إنقاذ قلوب 
كتير في مركز أسوان للقلب، لو عايز تبقى جزء 
من التغيير وتساهم في إنقاذ قلب من القلوب دي 
روح صفحتهم، عشان تعرف إزاي ممكن تشتري 

«التي شيرت» ده.
ذلك هو اإلعالن والدعاية لهذا املشروع اخليري 
والذي قام بتأديته الفنان واإلعالمي أحمد حلمي 
وهو مرتدي «التي شــيرت» الذي يحمل صورة 
فنية معبرة عن األثر الذي يتركه من يقوم بعملية 

القلب املفتوح.
الفكرة جميلة ليست فقط جلمع التبرعات ملركز 
أسوان للقلب بل لغرس قيم عديدة في نفوسنا منها 
وأهمها أن يدرك اإلنسان أثر البصمة التي تتركها 

عملية القلب املفتوح في جسد اآلخر.
على سبيل املثال ال احلصر: كثير منا وباألخص 
العاشق للسباحة عندما يرى أناسا قاموا بعملية 
القلب املفتوح وهم ميارسون السباحة يفزع من 
منظر العملية ألنهم يجهلون أثر العملية! فينعكس 
على البعض اخلوف والبعض اآلخر االشمئزاز من 
أثر العملية والكثير من األطفال يأخذهم الصراخ 
والبكاء خوفا عندما يشــاهدون أثر العملية ومن 
هذا وذاك ومن تلك ردود األفعال تكون النتيجة 
بأنها تترك اثرا ســلبيا على املريض... وها هو 
«من القلب للقلب» يقوم بدور اإلعالمي اإليجابي 
حيث إن اإلعالن يقوم على شقني متوازيني أولهما 
املســاعدة املادية من خالل شراء «التي شيرت» 
أي القميص الذي يحمل رسمة أثر جراحة القلب 
املفتوح على جسم اإلنسان. ومع ارتدائه وتداول 
الرسمة يبدأ الشق الثاني وهو األهم، الشق العلمي 
لإلنسان السليم بأن يتقبل ويتعرف على البصمة 
التي تتركها عملية القلــب املفتوح لتصبح لديه 
بصمة تنير له عندما يرى املصاب في املستقبل 
وال يفزع من املنظر وال يحرج املريض، ذلك هو 
اإلعالم واإلعالن، وتلك هي املبادرة ببداية حياة 

جديدة وأمل جديد.
٭ مسك اخلتام: شــكرا للعالم واإلنسان د.مجدي 
يعقوب.. وشكرا لتعاون ماري لوي لتلك املبادرة 
علــى صناعة قمصان حتمل أثــر العملية لتنير 
عقول من يجهلها... والشكر موصول للفنان أحمد 
حلمي على قيامه باإلعالن وارتدائه لـ«تي شيرت» 
لترغيب الناس في ارتدائه وشرائه ليصبح علما 
إعالميا طبيا لبداية حياة جديدة ال تقتصر فقط 

على املريض بل أيضا على اإلنسان السليم.

أؤمن بأن هناك فرقــاً داللياً بني مصطلحي 
«قائد» و«قيادي»، فاألول هو الذي يتمتع مبهارات 
وسمات فطرية ومكتسبة للتأثير في اآلخرين نحو 
الهدف، أما الثاني فهو من تبوأ منصبا قياديا نتيجة 
عوامل مختلفة، كاألقدمية وسنوات اخلدمة وفي 
كثير من األحيان عن طريق الواســطة، ال يتمتع 
مبهارات التأثير، بل قد يفتقد كل السمات القيادية 

لكن الصدفة أو التملق هو ما قاده إلى منصبه.
ولو ألقينا نظرة فاحصة على املناصب في كثير 
من الوزارات لرأينا أنهــا تعج بالقيادات وتفتقر 
للقادة، ما أدى إلى مشاكل كثيرة: من غياب الرؤية 
وانعدام التخطيط، والتخبط والعشوائية، وعدم 
معرفة القرار الصحيح والعجز عن اتخاذه ومتابعته، 
ناهيك عن الفشــل في التأثير باآلخرين وحشد 
املؤيدين وإقناعهم بالتوجهات والقرارات نتيجة 

سوء التسويق لها.
إننا بأمّس احلاجة إلى قادة يتمتعون مبهارات 
من شأنها االرتقاء بالعمل وتطويره، من تخطيط 
استراتيجي صحيح واإلميان بفعاليته، أصحاب 
النظرة املســتقبلية بعيدة املدى، الذين يضعون 
اخلطط بناءً على دراســة للواقع واستشــراف 
للمســتقبل ووضع سيناريوهات بديلة في حال 
التعثر أو األزمات، قادة واثقون يفوضون السلطات 
والصالحيات ويدعمون العاملني معهم، مينحونهم 
الثقة ويتيحون لهم الفرصة ويفسحون لهم املجال 
ثم يتحملون املسؤولية عنهم في حال اإلخفاق، قادة 
قادرون على متييز القرار الصائب من اخلاطئ، 
واألهم أن تكون لديهم الشجاعة واجلرأة على اتخاذه 
بناء على رؤية مؤسساتهم واملصلحة العامة، ثم 
متابعة تنفيذه بالشكل الصحيح، قادة يتخذون من 
العاملني معهم شركاء للنجاح، ال يجدون حرجا في 
استشارتهم عند التردد أو احليرة، ويشركونهم 
في اتخاذ القرارات ليشعروهم باالنتماء للمؤسسة 
وأنهم جزء منها، ويحرصون على تقريب األجدر 
واألكفأ وإن خالفهم الرأي أو التوجه، قادة يعتقدون 
بأهمية التطوير املستمر لقدراتهم ومهاراتهم وعدم 
التوقف عن التعلم والنمو، وضرورة االطالع على 
كل ما هو جديد في مجالهم، ومتابعة آخر املستجدات 
وعدم محاربة كل ما هو جديد وغير معتاد، قادة 
يجيدون وضع األولويات، وإدارة األزمات بدال من 
اختالقها، قادة قدوات في تصرفاتهم وأفعالهم، 
يعلمــون أن أتباعهم يراقبونهم في كل األوقات، 
ويدركون أهمية كونهم منوذجاً يحتذى به، قادة 
يؤمنــون بأنه كلما عال بهم املنصب زاد عدد من 

يخدمون وليس العكس.
إن السمات والصفات السابقة هي احلد األدنى 
املطلوب إن أردنا فعال التقدم ملؤسساتنا احلكومية 
والتطــور واالزدهار لوطننا، ولن نصل إلى هذا 
الوضع ما لم تتغير آليات وشروط الترقي للمناصب 
القيادية، باالبتعاد عن األســلوب النمطي القدمي 
املرتكز على العمر واألقدمية وســنوات اخلدمة 
والواســطة، ليكون املعيار الشخصية والكفاءة 

واإلجناز.

لم يغفل الدستور الكويتي املقومات 
األساسية للمجتمع، فأرسى مبدأ العدالة 
واملســاواة، فاملادة ٧ منه تنص على 
«أن العدل واحلرية واملساواة دعامات 
املجتمع»، وكذلك املادة ٨ التي تنص 
على: «تصون الدولة دعامات املجتمع.. 

وتكافؤ الفرص بني املواطنني».
وهذا املبدأ الذي يجب أن يســود 
في اجلهات احلكومية لتحقيق العدالة 
واملساواة فيما تقدمه تلك املؤسسات 
احلكومية من خدمات بعيداً عن الواسطة 
التي لألسف أفسدت األداء احلكومي.

وفي هذا السياق، وفي أول امتحان 
يواجه الشيخ ثامر العلي منذ تسلمه 
منصب وزير الداخلية، أرســى مبدأ 
العدالة بني أبنائه املتقدمني كطلبة ضباط 
بإصدار قراره بإجراء القرعة بني من 
استوفى شروط القبول واستبعاد جلان 
االختيار والعمل به فوراً، وهذا ما مت 
مباشرة وبثه على الفضائيات بحضوره 
شخصيا وقوله «جميعكم تستاهلون 
وكفء ونأمــل أن نكون عدلنا، وأن 
العدل أســاس احلكم»، كلمات مؤثرة 
ومعبّرة افتقدها املجتمع الكويتي منذ 
عقود، من استمع إليها شعر باألمان 
بأن هناك مــن ينادي بتحقيق العدل 

واالبتعاد عن الواسطة.
اتبعه  الذي  هذا األسلوب والنهج 
وزيــر الداخلية يثبــت أنه ال مجال 
للمصالح السياسية في أجندته وعدم 
الرضوخ ألي مساومات جترح مبدأ 
العدالة الذي هــو مؤمتن عليها أمام 
اهللا عــز وجل ومن ثم أمــام القيادة 
السياسية. وال شك أن أسلوب القرعة 
قد يُنظر إليه بعدم حتقيق العدالة وقد 
يتم استبعاد من هو أحق. نعم نتفق 
مع هذا الــرأي وهناك حكم قضائي 
ابتدائي يخالف القرعة وحكم نهائي ال 
يجوز استبعاد املتفوق علميا بحجة 
الوقت  املقابلة الشخصية، ولكن في 
نفسه نقول إن اإلصالح والعدالة يبدآن 
بخطوة جريئة كهذه في اجلهاز األمني، 
لالبتعاد عن أي تدخالت حلني إيجاد 
للمتقدمني  أســلوب مفاضلة أفضل 
واختيارهم في مراحلها املختلفة بدءا 
من التسجيل والفحص الطبي بعيدا 
عن املزاجية والواسطة، وأنا على يقني 
بأن وزير الداخلية لم يغب عن ذهنه 

ذلك مستقبال.
إن قيام الشــيخ ثامر العلي بهذا 
اإلجراء يبعث إشــارة بأن هناك من 
يريد اإلصالح دون النظر ألي مكاسب 
سياسية، واملكسب األساسي هو شعور 
املواطنني باالمتنان لالبتعاد عن الواسطة 

وحتقيق العدالة.
من هنا نأمل من أعضاء السلطة 
أزر وزير  الوقوف وشد  التشريعية 
الداخلية في توجهه اإلصالحي ودعمه 

إن كنا نريد اإلصالح.

شهر ونصف الشهر على انتخاب 
مجلس األمة من الشعب وتدافع املواطنني 
على االقتراع واختيار نوابه وممثليه، ال 
جديد وال تشريع وحالة من االستعراض 
اإلعالمي وتقدمي مقترحات قوانني شبه 
خيالية وال متس الواقع الكويتي املعاش، 
الشــعب انتخب ألجل معاجلة قضايا 
البسيط والبحث عن  املواطن  وهموم 
مســتقبل مزدهر من تقدمي القوانني 
وتشريع «كل في تخصصه ومجاله»، 
الشــعب تعب وأرهق من السجال بني 
النواب واحلكومة واألزمات السياسية 
املفتعلة ودخول البلد في أزمة وتوقف 
العمل واإلجناز والتنمية في املشاريع 
والبنــى التحتية فــي الدولة من أجل 
التطوير، واملطلوب من احلكومة تقدمي 
خطة واقعية عملية وليس خطة إنشائية 
وتكون واضحة املعالم والرؤى خالل مدة 
معينة هي خطة خمسية أو عشرية، من 
خالل تقدمي وطرح البرامج من خالل عقد 
الندوات والبرامج التلفزيونية والتواصل 
االجتماعي لشرح للمواطن خطط التنمية 

واملشاريع احلكومية.
شخطة قلم: البد من فهم ذواتنا وواقعنا 
االجتماعي والثقافي ومقوالته، ملعاجلة 
وإيجــاد احلــل، كل أزمة سياســية 
واقتصاديــة فــي املجتمــع احمللي 
وخصوصيــة التجربــة السياســية 
والدميوقراطية فــي الكويت.. وأختم 
مبقولة د.الطيب بوعزة « التاريخ مثل 
قطار ميضي، فإما أن تركب فيه وجتدد 
من مناظر النظر واألسئلة واألجوبة، وإما 
سيلقي بك في محطة هامشية في طريق 

التاريخ فال يكون لك وزن وال ذكر».

للتواصل فيما بينهم أثناء اجلائحة، أال 
يكون ذلك خير عالج لآلثار النفسية 
وانتعاشا اقتصاديا ألصحاب املشاريع 
املتوســطة والصغيرة وتغطي أجور 
العاملــني وتنمي عجلة االســتثمار 
والســياحة والعالج وصلة لألرحام، 
النفسية على  االنعكاسات  فتقلل من 
املواطنني نتيجــة احلظر، وال يكون 
ذلك إال بدراسة وتخطيط فاعل مبني 
على أســس علمية صحيحــة، منها 
التنبؤ الوقائي االســتباقي ألي حدث 

واستخبارات صحية ناجحة.
أعتقد لو أننا حققنا هذه الدراسة 
حتت منظومة موحدة للمنطقة، وبقوانني 
ثابتة واضحة الداللة، سنواجه التحديات 
بقوة صد صارمة، ومناطق غلق محكمة، 
حماية ودفاعا ألمننا الوطني واإلقليمي 
مبفهومه الشامل.. ودمتم ودام الوطن.

من أقوال أبي العتاهية:
الكالم قليل احلروف  وخير 

كثيــر القطــوف بليغ األثر

فوري على وضع خطط طويلة األمد 
تتوازى مع تطورات وتغيرات العصر.

ولتقدمي نظرة شمولية حول املشكلة 
وطــرق حلها، فال يجب إغفال أهمية 
وجود مصدر حكومي رســمي يتيح 
للجميع اســتقاء األخبار واملعلومات 
والقرارات الصادرة من الدولة، والذي 
قد يبدو مهيــأ ألن يتمثل في وكالة 
األنبــاء الكويتية (كونا) حيث تصبح 
هيئة ناطقة بصوت احلكومة وقطاعاتها، 
حتمل حقيبة اخلطاب احلكومي املراد 

إيصاله وطرحه من قبل الدولة.
التصور قــد جتني جميع  بذلك 
املكاسب املادية واملعنوية في آن واحد، 
الدولة االستثمار في  حيث تستطيع 
قطاع أنهكه الركود وقوضته الرتابة 
املوروثة من عصــر ما قبل االنفتاح 
والتطور الكبير في أحد أهم مجاالت 
احلياة، وفي نفس الوقت حتدث عملية 

إنعاش كبيرة في مجال اإلعالم.

قانون حياة للفرد وللدولة فهو يصلح 
الفرد ويصلح الوالي منذ نعومة أظفاره 
قبل أن يتولى قيادة الدولة ويرسخ 
العدالة بني الفرد ونفسه وبني الفرد 
األربع  الفرد وزوجاته  وعائلته وبني 
وبني الفــرد وراعيه (كلكم راع وكل 

راع مسؤول عن رعيته).
ومبا أن الكفــاءة مهمة في إدارة 
الدولة إال أنها هذه األيام تقع في فلك 
الوالءات السياسية والقبلية واألسرية 
والزمن ال يســتطيع أحد أن يوقف 
عجلته فقد متر الســنني ويتقدم بك 
العمر وانت غافل والدولة أيضا غافلة 
بسبب دورانها في فلك الوالءات الفارغ 
علميا وإداريا وعليه سيبقى كل شيء 
كما هــو عليه وقد نصل إلى مرحلة 
اليأس واإلحباط التام بعد أن يتقدم 
علينا من كنا نعتقد أن حضارتنا سابقة 

حلضارته.

ما يؤذيك وادع الصالبة، قاوم قدر ما 
تهبك احلياة من وقت ولو أضحيت 
رمادا.. ففي النهاية كلنا ســنضحى 
رمادا، حينها سيكون سيانا لديك أن 
تصنع قهوتك في الصباح أو تخترع 
الذرة، إنها مســألة قناعة بأنك قادر، 
ليس املطلوب أن تتقن شيئا معينا.. 
ليس هذا املطلوب، احلياة تتطلب أن 
تتقن ما حتب وما تريد، كل بدوره.. 
فكما متنحنا احلياة فرصة لنثبت أننا 
نستطيع ستمنحنا فرصا إلثبات بأننا 
ال نستطيع* ويجب أن تتعلم التجاوز 
أيضا وإعادة احملاولة، فالبد أن هناك 

شيئا تتقنه.
البدايات هي األهم، دعونا جنعلها 
األجمل واحملفز األقوى أيضا فإنها 
ستحفر بذاكرتنا إلى األبد، دعونا نختار 
بداياتنا وذكرياتنا.. ونتناسى النهايات 
نختار احلياة التي نود أن نعيش اآلن.

احلياة للمبادرين ومتخذي اخلطوة، 
احلياة ملنفذي القرارات، احلياة لليقظني 
األحياء، للنجاح الذي يثير الدهشة، لذا 
اختر بداياتك.. بدايات متعددة صحيحة 

بإرادتك طاملا أن املوت واحد.
* منقول بتصرف.

فالتعامل النفسي مع األزمات يتطلب 
(حتديد مولدات الضغط) حتى ال يتحول 
األمر إلــى أبعاد وجوانب ضارة على 
الكيــان أو الفرد وهــو تهديد لألمن 
الوطني، فمن وجهة نظرنا لهذا املوقف 
النفسي! لو فتحت جميع منافذ املالحة 
اجلوية والبرية لدول مجلس التعاون 
اخلليج العربية ويكون احلظر مفتوحا 
لدول املنطقة فقط، ومبنظومة موحدة 

اآلراء املختلفة بتنــوع كبير وهيئة 
عصرية.

وهنا يجب التحرك البناء من أجل 
تقليــل تلك النفقات بطرق عدة بناءة 
وفعالة قد تتمثــل في: إغالق وزارة 
اإلعالم ثم عــرض قطاعاتها املتعددة 
وأصولها للقطــاع اخلاص وحتقيق 
استفادة مالية للدولة، مع العمل بشكل 

اإلسالم لم يتحيز إلى قبيلته قريش، 
بل حارب جهلها في الدين وكان ينتقي 
الكفاءات من اتباعه بغض النظر عن 
انتماءاتهم القبلية أو العرقية ويوليهم 
املهام املناسبة لهم، أما الوالء الوحيد 

في دولة محمد ژ فهو اإلسالم.
واإلسالم بطبيعته النقية عبارة عن 

قلق كذلك..
احلياة التي وعدنــا بها ووجدنا 
ألجلها يجــب أن نلتقطها، أن نظل 
نبهــني يقظني مــن أجلهــا، كي ال 
يصطاد اآلخرون سعادتنا على غفلة 
منا، فاحلياة يجب أن تعاش بشغف 
احلصول وبلوغ اإلرادة، يجب أن تكون 
بها قناصا ماهرا للفرص، ال تتوقف 
وال متتنع عن شــيء، ال تعتقد أنك 
غير مناسب أو أنك أضعف للمواجهة، 
ال تغذي نفســك على التأجيل، امنح 
نفســك القوة الكافية لتقوم باحلياة 
املطلوبة ولو ادعيت القوة، حارب كل 

لتحقيق هذه األهداف.
ومــن ضمن التحديــات اجلانب 
النفسي «السيكولوجي» وانعكاسه على 
الفرد واملجتمع، حيث األزمة ناجتة عن 
توترات وهي مالزمة للبشر في كثير 
من مواقف احلياة، وهناك أفراد لديهم 
خصال «فســيولوجية» بعدم القدرة 
على االحتمال ما يجعلهم يستجيبون 
للضغوط بشــكل أسرع من غيرهم، 

بني اجلانب املادي -املتمثل في إنفاق 
الهائل على وزارة اإلعالم-  احلكومة 
وحجم التدهور واالرتخاء الذي جتلى 
بصورة واضحة للجميع كنتيجة حتمية 
لعدم االهتمــام باخلطاب احلكومي 
الرسمي وحتجيمه كمرجع للقرارات 
واألخبار فقط، مع االنتقال والتحول 
السريع نحو القنوات املستقلة لسماع 

سيكون مصيرها مشــابها ملصير 
القومية العربية باستثناء الوالء لإلسالم 
وهو دين العرب واملسلمني والذي حقق 
من خالله العــرب إجنازات تاريخية 
عظيمة تكاد في بعــض األحيان أن 

تقترب من اخليال.
فالرســول محمد ژ منذ بداية 

احللم كذلــك.. صورة من صور 
احلياة، احللم هو البدايات لذا يجب أن 
نكترث ألحالمنا، أن نبني هذه األحالم 
لنعيشها نحن ال ليعيشها اآلخرون، 
يجب أن نبالغ في خياالت البداية أن 
نغمض أعيننا ونتخيل بداية أي شيء.

بداية نبضة احلب التي دقت بأوتاد 
قلوبنا وثبتتها بعمق اجلســد، بداية 
افتتاح مشروع لطاملا انتظرناه، اليوم 
األول من أي حلم يتحقق، أول يوم 
لنا في اجلامعة كان يوما ما حلما، أول 
التفاتة لشــيء ما أثار إعجابنا، بداية 
التعافي من مرض نهش عافيتنا، أول 

الفقي،  د.إبراهيم  أعجبتني حكمة 
رحمــه اهللا، «فــي املــدارس نتعلم 
الدروس ثم منر على االمتحانات، أما 
في احليــاة فنمر على االمتحانات ثم 
نتعلم الدروس»، وهذا ما شهده العالم 
الناجمة عن  املتغيرات  مبجموعة من 
(١٩-COVID) وســبل  جائحة كورونا 
مواجهتهــا، ما أدت إلى انعكاســات 
وتغيــرات اقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياســية وثقافية وصحية وأمنية 
ونفســية.. إلخ، في جميــع نواحي 
احلياة، وقد تفرض هذه التغيرات في 
البيئة اإلستراتيجية وتقلبها وخاصة 
الدولية منها واإلقليمية انعكاسات على 
البيئة احملليــة، األمر الذي يؤثر على 
سياسات هذه الدول وإستراتيجياتها 
فــي التعاطي معهــا، وإيجاد أفضل 
الفرص لتحقيق مصاحلها األساسية 
وأهدافها الوطنيــة، وهذا يحتاج إلى 
تطوير الوسائل واألساليب واالستفادة 
من الفرص املتاحة، وتقليل املعوقات 

نوافذ عديدة أصبحت تتيح النظر 
بــكل أريحية على مصــادر متعددة 
لألخبــار واملعلومات، في ظل التغير 
السريع الذي أحدثته تعددية منصات 
اإلعالم في الســنوات األخيرة، من 
وســائل تواصل اجتماعــي ومواقع 
إلكترونية وتطبيقات ذكية، أصبحت 
تشكل وجها آخر لذلك السالح املهم في 
حوزة أي دولة أال وهو قطاع اإلعالم.
اســتدعى ذلك النظــر ببصيرة 
متجددة نحو كيان مهم كوزارة اإلعالم، 
ال يتماشى تكوينها مع التطور املستمر 
في حاضرنا هذا، إذ جند تنوعا هائال 
للشركات املســتقلة وسيطرة قوية 
للقطاع اخلاص على اإلعالم اإللكتروني 
واملرئي واملقروء واملسموع، جعل تلك 
الوزارة تبدو في صورة الكهل الذي 
يخطو ببطء في عصر يسيطر عليه 

عنفوان وجموح الشباب.
يأتي هذا في ظــل فجوة كبيرة 

ال ميكننــا احلكم علــى النظرية 
التجربة خير  قبــل جتربتهــا ألن 
برهان، وهنا جند أن الوالء ال يعني 
سوى رابط اجتماعي أو سياسي أو 
مصلحة أو عاطفي، فالوالء للقومية 
العربيــة في زمن الرئيــس الراحل 
جمال عبدالناصر هو عبارة عن والء 
سياسي عاطفي محدود، ألن العرب 
وقوميتهم وجغرافيتهم مجرد حبر 
على ورق، ولكن بعد اإلسالم أصبح 
لهم كيان سياســي وعسكري قوي 
جدا اســتطاعوا مــن خالله هزمية 
االمبراطورية الفارسية واالمبراطورية 
الرومية (جيوش أوروبا) والظريف في 
املوضوع أن األشخاص الذين أسسوا 
القومية العربية أغلبهم مسيحيون عرب 
وانتهت القومية العربية بغزو صدام 

حسني للكويت عام ١٩٩٠.
والوالءات مهما تعددت أو تشعبت 

من لم ميت بالسيف مات بغيره
تعددت األسباب واملوت واحد
 وتعددت سبل احلياة أيضا رغم 
أن معنى احليــاة واحد.. املوت ليس 
موضوعا محببا لالستفتاح به، ولكنه 

أحد وجوه احلياة.
جند احلياة أينما وجهت وجوهنا 
شطره، يلفت انتباهنا تفتح زهرة في 
فناء املنزل ويسرع أحدنا إلى قطفها 
وتزيني نافذته أو منضدة تتوســط 
مجالســنا أو رمبــا بزاوية مركونة 
دون اكتراث، ويظل هذا املنظر بديعا 
يســر الناظرين حلني ذبول الورود 
لنرميها، يأسرنا هطول القطرات األولى 
للمطر التي يليها صوت الرشة القوية.. 
فيلحقه هدوء عميق نشتم فيه رائحة 
األرض التي تنبيء باحلياة من جديد، 
بعضنا يتوق ملنظر بزوغ الشمس يرى 
به والدة ليوم جديد وإشــراقة أمل، 
وكذلك نــرى في الغروب بداية لليل 
يجمع شتات قلوبنا والهدوء فيه دعوة 
للدعــاء بأن ينعدم الصخب وفرصة 
خللق مساحات من الطمأنينة والعزلة 
الروحية التي تبني حطام أرواحنا من 

جديد.

محلك سر

من القلب 
للقلب

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

وجهة قلم

قائد
أم قيادي؟
eljaser@hotmail.comعبدالرحمن عبداهللا اجلاسر

شؤون اقتصادية

تفكيك
وزارة اإلعالم

عبدالغفور حاجيه

جوهر احلديث

احلرب
بني الوالء 

والكفاءة
مفرح النومس العنزي

حديث الساعة

ومن احلياة 
نتعلم

اللواء الركن م.مساعد خزام احلمدان

نقطة انتهى

من لم ميت 
بالسيف

noufqais٧٨@gmail.comنوف قيس
@noufqais
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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:

جزيرة كويتية من ١٠ أحرف

عموديًا:

Sudoku أمثال وأحداث

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

سؤال وجواب

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

ملاذا نبكي؟

يتخيل معظمنا ان الفترة الوحيدة التي نبكي فيها 
هي عندما نكون حزانى، هل تعلم اننا في الواقع نبكي 

حوالي ٢٥٠ مليون مرة في مسيرة احلياة؟
دعنا نرى كيف يكون هذا ممكنا، ان جفوننا هي عبارة 
عن طيات من البشرة تسدل وترفع كستائر املسرح على 
العني بواسطة العضالت، هذه الستائر تتحرك بسرعة 
لدرجة انها ال تزعج الرؤية حتى اننا ال نعرف ان هذا 
يحدث وفي احلقيقة تفتح اجلفون وتغلق بصورة آلية 

كل ست ثوان خالل فترة حياتنا.
هناك في العني غدة للدموع تقع فوق الزاوية اخلارجية 
للعني، وهناك ايضا أنابيب تنقل الدموع الى اجلفن العلوي 

وقنوات تخرج الدموع من مقدمة العني.
في كل مرة ترف فيها عيوننا يتم الضغط على 
الهدف  السائل  التي تطلق بعض  الدموع  انابيب  فتحة 
من ذلك هو ري قرنية العني ومنعها من اجلفاف، ولكن 
من الناحية امليكانيكية ال يختلف ذلك عن البكاء، فهذا 

ما يحدث بالضبط عندما نبكي.
وهل الحظت كيف عندما يضحك بعض الناس لفترة 
طويلة يبدأ قسم كبير من الدموع بالتدفق، السبب هو 
اننا عندما نضحك بقوة تعصر العضالت تلك الغدد التي 

تختزن الدموع فتبدأ في التدفق.
وكل شخص يعلم ان البصل يستطيع ان يجعلنا نبكي 
من دون الشعور باحلزن بتاتا، هذا ألن البصل يطلق 
مادة سريعة التبخر، فعندما تصل الى عيوننا نحميها 
من تهيج هذه املادة بترك دموعنا تتدفق، فالدموع جترف 
املادة املهيجة، نفس الشيء يحدث عندما ندخن نحن 

نبكي بصورة آلية حلماية وتنظيف عيوننا.
ولكن، ماذا عن البكاء عندما نشعر باحلزن؟

الوحيد  املخلوقات احلية هو  االنسان من بني كل 
املفكر  انفعاله فقط الشخص  للتعبير عن  الذي يبكي 
واملهموم وذو احلساسية الشديدة هو الذي يبكي، االطفال 
يصرخون لكنهم ال يبكون حتى يتعلموا كيف يفكرون 
ويشعرون ان ما يحدث عندئذ هو ان انفعالنا بدال من 
ايجاد تعبير عنه بالكلمات يتحول الى ميكانيكية تنتج 
الدموع، انه عمل انعكاسي يحدث على الرغم من ارادتنا.

جزيرة مسكان

نواف النجم

«جنت على نفسها براقش»

أو على سبيل املثال «اللي من إيدو اهللا يزيدو».
وبراقش، واسمها الكامل: براقش بنت ضفيعه بن 
املكعضل، واثناء حرب داحس والغبراء (بني عبس من 
جهة وذبيان وفزارة من جهة اخرى)، كانت براقش تنقل 
اخبار الفرسان املتسللني في الليل من القبيلتني (تلعب 
على احلبلني)، وذات مساء تسلل فرسان من عبس 
وفرسان من ذبيان (في نفس الوقت) وكمنوا قريبا من 
بأمرها (كل فريق باجتاه  ان علموا  منزل براقش بعد 
لبني  ان تنقل اخبارا  منطقته)، فخرجت براقش تريد 
عبس وكانت تسلك طريقا يخفى عن انظار املتربصني 
واملرابطني، وكادت متر منهم وتنجو، إال انها كانت شديدة 
االعجاب بصوتها النغوم، فغنت فجأة بصوت مرتفع، 
وفي احلال انهالت عليها السهام من اجلانبني، وسقطت 
املثل «على نفسها جنت براقش»،  جثة هامدة، فصار 

وهكذا كان اللسان سبب الهالك.
«أوصيك بأهلي خيرًا»

هذا املثل يقال للطرفة عند العرب، حيث ان قصته 
طريفة، فيستخدم هذا املثل كل من ال يبالي باملخاطر 
وليس له غال في سبيل بطنه او غرائزه عموما مهما 

كانت عواقبها وخيمة.
كان احلجاج مبجلسه العامر بالشعراء واهل العلم 
واملنافقني والالئذين بسلطانه، فحضر اعرابي قادم 
من سفر طويل عبر الصحراء وكان جائعا حتى املوت.
بالسمن  للرجل فطيرا طيبا معجونا  قدم احلجاج 
ومحشوا بالفستق والبندق واجلوز والزبيب، فلما اكل 
لذته، وانغمس  االعرابي منه قليال استطعمه وتذوق 
يقطع اللقيمات منه كأنها آخر زاده، وعندما رأى احلجاج 
اكل من  الرجل في االكل قال احلجاج: من  استغراق 
هذا الصحن ضربت عنقه، فامتنع كل من يأكل، وتردد 
االعرابي، واخذ مرة ينظر الى احلجاج ومرة الى الفطيرة، 
وحينما انهارت مقاومته للفطيرة قال االعرابي للحجاج: 
ايها االمير، اوصيك بأهلي خيرا، وهم يأكل ال يلوي على 
شيء (غير آبه)، ويقال: فضحك احلجاج حتى استلقى 

على ظهره، وأمر له بعطية، وذهبت احلادثة مثال.

زممجعحرماج

اوسمنصشولا

لساهـياياغل

ميءودنقسرش

ققررةريمبع

ايواباااير

بةنبولللاي

لمددرراسلو

ةاواديغملص

مغععراوابل

سنلممحاواة

ناارسارةسك

١ ـ من األبراج الفلكية ـ جرم سماوي، ٢ ـ فضة 
ـ غاية، ٣ ـ عكس قادحان، ٤ ـ ملس (معكوسة) ـ 
للتفسير ـ ظهر، ٥ ـ بحر ـ ضمير منفصل، ٦ ـ 
اول يوم في الغوصـ  عزة وأنفة، ٧ـ  يعفو ويغفر، 
٨ ـ متشابهة ـ من االوقات، ٩ ـ عكس قبيحة، ١٠ 

ـ قبيح ـ الغاية.

املقابل
أنغام

الشعري
اللباس
العود

وصلة
موسيقية

الغربي
السماوة
جمهور

مواسم
إبداع
نور

سمر
مر

رشيق
األغوار
حصان
الرياح
دروب

مساء
عنيدة

االقارب، ٢ ـ رسن ـ  الفرح واملرح ـ من  أوقات  ـ   ١
وجه، ٣ ـ مناسبة سعيدة ـ من االطراف ـ متشابهة، ٤ 
ـ غضب (معكوسة) ـ من احلواس (معكوسة) ـ يجمع، 
٥ ـ متشابهان، ٦ ـ معمرة ـ للتفسير (معكوسة)، ٧ ـ 
في الفم (معكوسة)، ٨ ـ مركب صغير ـ ظالم، ٩ ـ عبر 

ـ البارحة، ١٠ ـ قبطان ـ كره متراكم.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ العقرب ـ قمر، ٢ ـ جلني ـ ارب، ٣ ـ مادحان، 
٤ ـ مس (معكوسة) ـ اي ـ بان، ٥ ـ مي ـ هن، ٦ ـ 
الدشة ـ اباء، ٧ ـ يسامح، ٨ ـ ي ي ي ـ الغسق، ٩ 

ـ جميلة، ١٠ ـ دميم ـ القصد.

١ ـ املسرات ـ جد، ٢ ـ جلام ـ ميم، ٣ ـ عيد ـ يد ـ ي 
ي ي، ٤ ـ حنق (معكوسة) ـ شم (معكوسة) ـ يلم، ٥ 
ـ اا، ٦ ـ بانية ـ أي (معكوسة)، ٧ ـ لسان (معكوسة)، 
٨ ـ قارب ـ باغ، ٩ ـ مر ـ االمس، ١٠ ـ ربان ـ احقاد.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

من كتاب: أشهر األقوال واألمثال واملصطلحات الشائعة ـ  وليد ناصيف

من كتاب: كنز العلوم ـ مجدي عبدالعزيز
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»فتح األندلس« ينطلق من لبنان.. والعجيمي فقط من الكويت
@Mefrehs مفرح الشمري

لكسب املزيد من الوقت لتسويقه 
قبل حلول شهر رمضان املقبل، قرر 
املنتج محمد سامي العنزي تصوير 
مسلسله التاريخي »فتح األندلس«، 
الذي يخرجه بنفسه في لبنان خالل 
األيام املقبلة من خالل شركته، بعد 
أن اختــار مواقع تصويره في عدة 
مناطق بلبنان منها منطقة الباروك 
وجبيل وطرابلس وبيت الدين قضاء 
الشوف بعد أن منحتهم السلطات 
اللبنانية التصاريح الالزمة في ظل 
الظروف االستثنائية التي يعيشها 
ويعيشــها العالم بســبب جائحة 

كورونا.
»فتح األندلس«، من املسلسالت 
التاريخية التي ينتظرها عشاق هذه 
النوعية من األعمال، حيث تصدى 
لكتابتــه 6 كتاب عــرب وهم مدين 
الرشيدي »الكويت« وصالح السلتي 
وإبراهيم كوكي ومحمد اليســاري 
»سورية« وابواملكارم محمد وصابر 
محمد »مصر«، ومن بطولة سهيل 
جباعي الذي يجسد شخصية البطل 
العربي »طارق بن زياد«، رفيق علي 
أحمد سيجســد شخصية »موسى 
بــن نصيــر«، عاكف جنم يجســد 
شــخصية »أبوبصير شيخ طارق 

بن زياد«، محمود خليلي يجســد 
شخصية »جوليان حاكم سبته«، 
تيســير إدريس يجســد شخصية 
»لوذريــق حاكم طليطلــة« بينما 
الفنان الكويتي الوحيد الذي يشارك 
في املسلسل محمد العجيمي الذي 
يجسد شــخصية احد قادة الغوط 

املنافقني.
أما العنصر النسائي في املسلسل، 
فهناك عدد من الفنانات السوريات 
منهن جيني إسبر وميريانا معلولي.
وعــن املسلســل، أكــد املنتــج 
واملخــرج محمــد ســامي العنزي 
أن العمــل تاريخــي وفيه جزء من 
الواقــع مع إضافة بعض املشــاهد 
التي تتماشــى مع أجواء املسلسل 
الذي سيعرض على عدة قنوات في 

شهر رمضان املقبل.
ومتنى العنزي أن ينال املسلسل 
إعجاب اجلميع، خصوصا بعد أن 
متت مراجعة النص كامال وما يحمله 
بــني طياته من وقائع تاريخية من 
قبل اجلهــات املختصة ألن أحداثه 
تدور حول شخصية البطل العربي 
طارق بن زياد، قائد اجليش اإلسالمي 
عندما خــرج من بالد املغرب أثناء 
والية موســى بــن نصيــر، لفتح 
األندلس والصعوبــات واملعوقات 

التي واجهته لتحقيق هذا احللم.

يصور خالل األيام املقبلة ليتسنى عرضه في شهر رمضان املقبل

املنتج واملخرج محمد العنزي مع شــقيقه مدير اإلنتاج عبدالعزيز يتفقدان أحد 
مواقع التصوير في بيت الدين بلبنان ويرافقهما اجلرافيكس أمين محمد العجيمي جيني أسبر رفيق علي أحمد

أثار الفنان عبداملجيد عبداهلل اجلدل بني 
متابعيه بسبب تغريدة حول املرأة والرجل، 
معارضا مقولة إن املرأة الشجاعة بألف رجل، 
ألن صفة الشجاعة ال تنطبق على الرجال دائما، 
وقال عبداهلل في تغريدته: » املرأة الشجاعة 
هي امرأة وليســت ألف رجل.. فالرجل ليس 

معيارا للشــجاعة«. وتوقف الكثيرون عند 
هذه التغريــدة، حيث وافقــه البعض رأيه، 
بينمــا رأى آخرون أنه مخطــئ في رأيه ألن 
الشجاعة بالفطرة عند الرجل بينما املرأة هي 
كائن لطيف، في حني تساءل آخرون هل حتمل 
هذه التغريدة مديحا أم ذما في مضمونها؟!

عبداملجيد عبداملجيد 
يناصر املرأةيناصر املرأة

ألبوم سميرة اجلديد.. مختلف
القاهرة - خلود أبواملجد

كشــفت الفنانة سميرة سعيد 
عن ألبومها اجلديد وذلك في مواقع 
حساباتها الشــخصية في مواقع 

التواصل االجتماعي.
وشــوقت ســميرة جمهورها 
بنشر صورة دعائية لأللبوم من 
خالل حسابها على »إنستغرام«، 
حيث كتبت: »وأخيرا ألبوم ٢٠٢١.. 

قريبا«.
ومن املقرر أن تطرح سميرة أول 
أغانــي ألبومها اجلديد خالل أيام 
والذي سيكون أكثر جرأة وتخوض 
من خالله جتارب مختلفة لم تغنها 
من قبــل على مســتوى الكلمات 
واألحلان حسب تعبيرها، ويتضمن 
قرابة ١٠ أغنيات، تتعاون فيه مع 
عدد كبير من الشعراء وامللحنني.

اخلضر: اهلل رزقني باحلملي والقلوب النظيفة تتجاذب

في البداية، حدثنا عن سلسلة أعمالكم 
التي تقدمها  املسرحية »اليف شو« 
حاليا مع الفنان واملخرج محمد احلملي 

عبر »يوتيوب«.
٭ أي عمل مسرحي بدايته تكون 
فكرة، وتناقشت أنا وأخوي محمد 
احلملي في هذا املشروع وتعاهدنا 
على أن نكمل هذه السلســلة التي 
تعرض بواقع مسرحية جديدة كل 
خميس على مدار أربعة أشهر، وهذه 
التجربة »قوتنا« جدا وفتحت لنا 
آفاقا كثيرة ومختلفة، واحلمد هلل 
أن اجلمهور استوعب وشجع هذه 
التجربة اجلميلة، خاصة أننا نقدمها 
بجهودنا الذاتية ومن دون أي دعم 
من أحد، مثلما يقولون »من حلمنا 

احلي«.

كلمنا عن مسرحية »دكتور ترهيم« 
التي عرضت أخيرا.

٭ املســرحية تسلط الضوء على 
أطباء التجميل الذين ميارسون املهنة 
بشكل غير شرعي والذين تسببوا 

حوار: ياسر العيلة

الفنان عبداهلل اخلضر من الفنانني أصحاب املوهبة الكبيرة والذي برع في اللون الكوميدي بشكل 
كبير، ال يشبه غيره وال يشبهه أحد، ميلك قدرات فنية عالية تتيح له جتسيد كل األدوار التي تعرض 
عليه بسالسة ويسر، هذا على املستوى الفني، أما على املستوى اإلنساني فهو يحظى بحب واحترام 

اجلميع، فلم نسمع عنه في يوم من األيام حدوث خالف أو مشكلة بينه وبني أحد. 
عبــداهلل اخلضر يعيش حاليا فترة من أزهى فترات حياته فنيًا على مســتوى املســرح والدراما 
والســينما. »األنبــاء« هاتفته وحتدثنا معه عن عالقته بصديقه النجــم محمد احلملي، وعن أخباره 

الفنية، وأمور أخرى كثيرة من خالل هذا احلوار:

في تشــويه حاالت كثيرة نتيجة 
قيامهم بإجراء عمليات لهم، وفكرة 
املسرحية بشكل مختصر »ال تلعب 
في خلقة ربــك بحجة البحث عن 
اجلمال«، وال أدري ملاذا تستسهل 
الناس موضوع إجراء العمليات؟ 
بالرغــم مــن أننا فــي املاضي كنا 
نخاف ونتوتر عندما نسمع كلمة 
عملية، وأصبح األطباء يتعاملون مع 
عمليات التجميل كنوع من التجارة، 
اخلشم بأربعة آالف دينار، والفك 
بســتة آالف.. وهكذا، وأنا أرى أن 
التجميل اجلراحي يكون في حاالت 

الضرورة القصوى فقط.

ما سر الكيمياء بينك وبني النجم محمد 
احلملي؟

٭ اهلل لم يرزقني بأخ وإمنا رزقني 
بإخوة، ومحمد احلملي هو أخوي 
الذي لم تلده أمي منذ ١5 عاما والى 
اآلن، وسبب ذلك هو الشفافية في 
تعاملنا مع بعض وقلوبنا النظيفة، 
ألن القلوب النظيفة تتجاذب، فإذا 

فهمت الشــخص الذي أمامك فلن 
توجد بينكمــا حواجز، الى جانب 
الصراحة بيننا بدون أي مجاملة، 
وهذه األسباب هي عوامل أساسية 
لبنــاء صداقة ناجحــة، فاحلملي 
أعتبره من بعد اهلل سبحانه وتعالى 
ســببا في ظهور عبداهلل اخلضر 
بالصورة الصحيحة واملقبولة عند 

اجلمهور.

الفنانني اجتهوا مؤخرا   الكثير من 
إلى »البيزنس« اخلاص بهم وأنت 
ومحمد احلملي من هؤالء، فما سبب 
اجتاهك لـ »البيزنس«؟ وهل الفنان 
حاليا بحاجة إلى وجود مصدر دخل 

آخر له بجانب الفن؟
٭ االجتاه إلى »البيزنس« ليس 
محصــورا علــى الفنانني فقط، 
وإمنا لكل فئات املجتمع، ولكن 

رمبا ألننا كفنانني يكون الضوء 
مسلطا علينا بشكل أكبر واالجتاه 
الى »البيزنس« والتجارة طموح 
كل شــخص، والفكــرة كانــت 
موجــودة عندنــا وعندما حان 
الوقت املناسب قمنا بتنفيذها، 
وجميل أن يكون لإلنسان بشكل 

عام مصادر رزق متعددة.

بدأت مؤخرا تصوير مسلسلك اجلديد 
»بوطار« للكاتب واملنتج بندر السعيد، 
كلمنا عن أجواء التصوير ودورك فيه؟
٭ بنــدر الســعيد في مسلســل 
»بوطار« يقدم شــيئا أمتنى من 
جميع املنتجني واملخرجني يحذون 
حذوه، حيث وفر كل شــيء من 
أجــل راحــة الفنانــني، فالعمــل 
جميل وأنا أتشرف بالوقوف أمام 
أساتذة مثل داود حسني وإبراهيم 
احلربي ومحمد العجيمي وعبير 
اجلندي، باإلضافة إلى باقي جنوم 
العمل، ودوري بشكل مختصر هو 
الشخص الذي يحب زوجته بشكل 

كبير جدا واملغلوب على أمره.

بخالف »بوطار«، هل لديك أعمال جديدة؟
٭ نعم، حاليا لدي فيلم جديد وجميل 
ســيعرض قريبا بعنــوان »خلني 
ساكت« مع املخرج صادق بهبهاني، 
وفيلم آخر مع املنتج بندر السعيد 
انتهينا من تصويره منذ شــهرين 
بعنــوان »الكيلــو 3٠٠«، وما زلت 
حاليا في تصوير املشاهد األخيرة من 
مسلسل »الوصية الغائبة« للكاتب 
واملنتج مشــاري حمــود العميري 
واملخرج حســني أبل، ومن املتوقع 
أن يعــرض هذا العمل خالل شــهر 
رمضان، كما أن لدي أيضا مشاركة في 
فيلم »مسج« مع عبدالعزيز النصار 

واملخرج سلطان خسروه.

في حالة عودة احلياة للمسرح، هل 
أنتم مستعدون لتقدمي أعمال مسرحية 
جديدة أم ستعيدون عرض أعمالكم 

األخيرة مرة أخرى؟
٭ بإذن اهلل نحن مستعدون لعودة 

احليــاة إلى املســرح فــي املرحلة 
اخلامســة مــن خالل مســرحيتنا 
»موجــب«، خاصــة أن العمل كان 
مستمرا ولكن أزمة كورونا تسببت 
في إيقافه، واسمح لي أن أوجه كلمة 
شكر، من خالل جريدتكم »األنباء« 
الغــراء، للكاتــب مشــاري حمود 
العميري الذي عملت معه من قبل 
مسلسل »رحى األيام« واآلن مسلسل 
»الوصية الغائبة«، فهذا الشخص 
أعتبره شيئا جميال دخل في حياتي، 
وفي الوسط الفني والدراما بالكويت 
ينافس بقوة بأعماله املميزة، فهو 
كاتب حقيقي مبعنى الكلمة أمتنى 
أن يستفيد صناع الدراما منه ومن 
املنهج الذي يتبعه، وأشكره جدا على 
إعطائي هذا الدور الرائع في مسلسل 
»الوصية الغائبة« فهو بالنسبة لي 
عبارة عن مكتبة متنقلة من الثقافة 
واآلداب والرقي والتعامل احلسن، 
وأتوقع أن اجلمهور سيشاهد شيئا 
مختلفا ومميزا خالل شهر رمضان 

في هذا العمل.

متنى عبر »األنباء« أن يحذو املنتجون واملخرجون حذو بندر السعيد

اخلضر والنصار من فيلم »مسج«

اخلضر ومحمد احلملي

عبداهلل اخلضر
مشاري العميري شيء جميل دخل حياتي

»البيزنس« طموح كل شخص وحلو تعدد مصادر الرزق

نانسي عجرم تنفي تقدمي حفل باريس
بيروت - بولني فاضل

نفى املكتب اإلعالمي للفنانة نانسي 
عجرم األنباء املتداولة حول استعدادها 
للسفر إلى العاصمة الفرنسية )باريس(، 
إلحياء حفل غنائي، في فبراير املقبل، 
على خشبة مسرح »األوملبيا«، مشيرا 
إلى أن احلفل كان محددا في وقت الحق 
إال أنه مت تأجيله بسبب األوضاع الراهنة 
وتداعيــات ڤيروس كورونــا. وأصدر 
املكتــب اإلعالمــي لنانســي بيانا عبر 
حســابه على »تويتر« جاء فيه: »يهم 
مكتب الفنانة نانسي عجرم بأن يوضح 
أن كل األخبار املنتشرة حول استعدادها 
إلحياء حفل غنائي في األوملبيا بباريس 
في فبراير غيــر صحيحة، احلفل كان 
قد مت تأجيله بسبب األوضاع الراهنة 
وتداعيــات »كورونــا«، علــى أن يتــم 
اإلعالن رسميا عن موعد الحق للحفل 

لدى حتديده«.

منير يواجه أول أزمة بألبومه اجلديد
القاهرة - محمد صالح

فوجئ الفنان محمد منير بحذف أغنية »فينك 
يا حبيبي« التي صدرت ضمن ألبومه اجلديد »باب 
اجلمال«، من قناته الرسمية مبوقع »يوتيوب«، بعد 
تلقي شكوى رسمية تتهمه بانتهاك حقوق امللكية 
الفكرية للشاعر وامللحن والشركة املنتجة لألغنية 
األصلية التي صدرت للمرة األولى بصوت املطرب 
بحر أبوجريشة عام 1982. وتبني أن الشركة املنتجة 
أللبوم محمد منير سمحت بإعادة تقدمي األغنية دون 
احلصول على موافقة مكتوبة من الشاعر وامللحن، 

أو تصريح من الشــركة األصلية »صوت الدلتا« 
وقامت األخيرة بتقدمي شكوى رسمية إلدارة موقع 
»يوتيوب« ودعمتها باملستندات الدالة على امتالكها 
احلقوق الكاملة، واستجابت إدارة اليوتيوب وقامت 
باحلذف. ولن تتوقف األزمة عند حدود عرض األغنية 
على موقع »يوتيوب«، ولكن قد تصل إلى القضاء 
بعد عرض األغنية عبــر اخلدمة املدفوعة إلحدى 
شركات الهواتف احملمولة في مصر. وتقوم حاليا 
شركة صوت الدلتا باتخاذ كل اإلجراءات القانونية 
للحفاظ على كامل حقوقها ضد الشركات التي تعدت 

على هذه احلقوق.
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صناديق األسهم الكويتية
تترقب نتائج ٢٠٢٠ والتوزيعات

عالء مجيد

احتفــظ مديــرو االســتثمار 
بســيولة ترقية بورصة الكويت 
علــى مؤشــر مورغــان ســتانلي 
(MSCI) والتــي حققوهــا نتيجة 
تسليم األسهم القيادية للمؤسسات 
األجنبية وفضلــوا الترقب حتى 
يبدأوا في بناء مراكز اســتثمارية 
جديدة للعام ٢٠٢١ كعادة مديري 
الصناديق مع بداية كل عام جديد، 
فكانت مشترياتهم لألسهم القيادية 
انتقائية وتباينت اجتاهاتهم بني 
البيع والشراء على أسهم البنوك 
وذلك خالل تعامالتهم بنهاية شهر 

ديسمبر املاضي.
التوزيعــات  وترقبــا إلعــالن 
النقديــة عــن العام املالــي ٢٠٢٠، 
اجتهــت صناديق االســتثمار إلى 
زيــادة الــوزن النســبي ألســهم 
الشــركات التشغيلية بالقطاعات 
الدفاعية، ويأتي ذلك الترقب على 
الرغم من تدفق االستثمار األجنبي 
للبورصة خالل تعامالت الشــهر 
نتيجة توقعات بغياب التوزيعات 

النقدية هذا العام أو تراجعها بشكل 
كبير ألسهم القطاع املصرفي التي 
تســعى إلى تلبية متطلبات بنك 
الكويت املركزي بزيادة الرسملة 
ملواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وبحســب الرصد الــذي قامت 
بــه وحــدة األبحــاث االقتصادية 
بجريــدة «األنباء» لتغيــر قائمة 
أكبــر االســتثمارات للصناديــق 
االســتثمارية التــي تركــز علــى 
الكويتيــة  االســتثمار باألســهم 
وإفصاحات صناديق االســتثمار 
لتقاريرهــا الشــهرية، فإن شــهر 
ديسمبر شهد حتسنا بأداء غالبية 
األسهم القيادية مع ارتفاع القيمة 
الســوقية للبورصة ١٫٥٪ مقارنة 
مبستوياتها في نوفمبر لتصل إلى 
٣٢٫٢ مليار دينار مبكاسب شهرية 

بلغت ٤٨٦ مليون دينار.
جاذبية األسهم التشغيلية

هذا، وقد سيطر ارتفاع الوزن 
النسبي لسهم «أجيليتي» من خالل 
زيادة الوزن النسبي في ١٦ صندوقا 
اســتثماريا مقابل االنخفاض في 

صندوقني استثماريني حلصته في 
السهم خالل شهر ديسمبر املاضي 
وشهد شهر ديسمبر دخول صندوق 
واحد إلى قائمة أكبر املستثمرين 
وهــو صندوق كاب كورب احمللي 
مقابل عدم خروج أي من الصناديق 
من قائمة أكبر املســتثمرين، كما 
زاد مديرو االستثمار استثماراتهم 
في ســهم «زين» بارتفــاع الوزن 
النسبي في ١٧ صندوقا استثماريا، 
وشــهد شــهر ديســمبر دخول ٣ 
صناديق اســتثمارية الــى قائمة 
أكبر املســتثمرين وهي صناديق 
الرؤيــة والهدي اإلســالمي وكاب 
كورب احمللي مقابل عدم اخلروج 
اي مــن الصناديق من قائمة اكبر 
املستثمرين في السهم، كما طغى 
ارتفاع الوزن النسبي لسهم بوبيان 
للبتروكيماويات من خالل زيادة 
الوزن النســبي لعدد ٣ صناديق 
اســتثمارية خالل شــهر ديسمبر 
مقابل عدم انخفاض أي من صناديق 
االســتثمار وشهد شــهر ديسمبر 
خروج صنــدوق واحد من قائمة 
أكبر املســتثمرين وهو صندوق 

املركز اإلسالمي مقابل عدم دخول 
اي من الصناديق ضمن قائمة أكبر 

املستثمرين خالل الشهر.
وتهــدف صناديق االســتثمار 
احمللية حتقيق أقصى العوائد على 
أســاس معدل املخاطر، وذلك من 
خالل التداول باألسهم املدرجة في 
السوق احمللي وتوفير التنوع بني 
الشركات املدرجة في السوق احمللي 
من حيث القطاعات املختلفة موزعة 
على أساس السيولة واالرتفاعات 
الرأســمالية والعوائــد النقديــة، 
حيث تقدم الصناديق أداة تتسم 
بالسيولة للمستثمرين الراغبني في 
االستفادة من العوائد املستقبلية 
من صندوق استثماري يعمل حسب 
التنوع والسيولة العالية، فضال عن 
أن الصناديق توفر أداة استثمارية 
تهــدف إلى حتقيــق عوائد تفوق 
الودائع التقليدية، كما أن الصناديق 
االستثمارية تســعى إلى حتقيق 
أفضل العوائد للمستثمرين الذين 
ال يســعفهم الوقت أو ال ميتلكون 
اخلبرة للدخول في األسواق املالية 
وإدارة املخاطر التي تنطوي عليها.

اشتروا أسهماً تشغيلية بنهاية العام املاضي

عبداهللا العجمي نائبًا للرئيس التنفيذي 
للبتروكيماويات والغاز املسال في «كيبيك»

أحمد مغربي

التنفيذي  الرئيــس  أصــدر 
بالوكالة في الشــركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة 
(كيبيك) حامت العوضي تعميما 
بتعيني عبداهللا فهاد العجمي في 
منصب نائب الرئيس التنفيذي 
للبتروكيماويات والغاز املسال 
بالشــركة، وذلك اعتبــارا من ١ 

فبراير ٢٠٢١.
وعلمت «األنباء» من مصادر 
نفطيــة مســؤولة، أن شــركة 
«كيبيــك» تترقــب تغييــرا في 
مجلس إدارة الشركة قريبا، وذلك 

بعد خروج اثنني من املجلس.

ً إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة قريبا

عبداهللا فهاد العجمي

«اجلمارك»: آلية جديدة لتسليم لوحات 
التصدير الكويتية عند املنافذ احلدودية

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة 
انه مت اتخاذ قرار بعدم تسجيل او اعتماد 
لوحة التصديــر اخلاصة بالكويت في 
البيان اجلمركي الصادر (املنافيست)، 
وذلــك في املنافذ البرية واالكتفاء فقط 
بتسجيل رقم القاعدة (الشاصي)، وذلك 
لتجنب اعتماد أرقام اللوحات الصادرة 
من اجلانب الســعودي، حيث ستقوم 
وزارة الداخلية بعد االنتهاء من اإلجراءات 
اجلمركية داخل املنفذ بسحب اللوحات 
من املنافذ احلدودية الكويتية واحلرص 

على عدم خروجها، وذلك للحفاظ على 
املال العام وأمن البالد.

وفــي التفاصيل، قالــت املصادر ان 
اللجنة املشــكلة من قبل اإلدارة العامة 
للمرور واإلدارة العامة للجمارك واإلدارة 
العامة ألمن املنافذ البرية عقدت اجتماعات 
عدة خالل الفترة املاضية واتخذت قرارا 
بشأن وضع آلية مع اجلانب السعودي 
لتسليم لوحات التصدير الكويتية عند 

املنافذ احلدودية.
التعليمــات  ان  وذكــرت املصــادر 
اجلمركية أعاله مت تطبيقها منذ مطلع 

شهر يناير ٢٠٢١.

تدوين رقم القاعدة فقط في البيان اجلمركي

مزادات لبيع ١٥ عقارًا غدًا  في «العدل»..
بقيمة ابتدائية تبلغ ١٢٫٣ مليون دينار

طارق عرابي

تتوجــه األنظار صباح غد (اخلميس) 
نحــو وزارة العدل، حيث تشــهد تنظيم 
١٥ مــزاداً عقاريًا لبيــع عدد من العقارات، 
مــن بينها ١١ بناية اســتثمارية و٤ بيوت 
ســكن خاص في عدد من مناطق الكويت، 
تبلغ قيمتها االبتدائية مجتمعة نحو ١٢٫٣ 

مليون دينار.
وعلى صعيــد البنايات االســتثمارية 
املعروضة باملزايدة، سيتم عرض ٣ بنايات 
استثمارية مبنطقة خيطان، وبناية أخرى 
في الفنطاس، إلى جانب بنايتني في كل من 
ميدان حولي والساملية، كما من املقرر أن 
يتم طرح بنايتني أخريني في حولي، وبناية 
في الفحيحيل، وأخرى في الفروانية، حيث 
تعتبر األخيرة هي األعلى قيمة بني قائمة 
العقارات املطروحة بواقع ١٫٧ مليون دينار 

لبناية مســاحتها ٨٠٧ أمتار مربعة وتطل 
على شارعني بطن وظهر.

أما على صعيد البيوت، فسيتم عرض 
بيت فــي الصباحية مســاحته ٦٠٠ متر، 
وآخر في اجلابرية مساحته ٥٠١ متر، وثالث 
فــي كيفان مســاحته ٥٠٠ متر، ورابع في 
الفحيحيل مساحته ٦٠٠ متر، فيما يعتبر 
بيــت كيفان هو األعلــى قيمة بني البيوت 
املطروحة، حيث يعرض بســعر ابتدائي 

٦٠٠ ألف دينار.
وفي حــال متت املزايدة على العقارات 
املطروحــة، فإن القيمــة اإلجمالية للمزاد 
ستفوق الســعر االبتدائي اإلجمالي الذي 
يبلغ ١٢٫٣ مليون دينار، بينما وبحســب 
قوانني وزارة العدل فإن العقار الذي ال تتم 
املزايدة عليه سيحدد له موعد مزاد جديد 
يعرض من خالله نفس العقار ولكن بعد 
خصم ١٠٪ من السعر االبتدائي املطروح.

١٤٫٧ مليار دوالر االستثمارات السيادية املباشرة للشرق األوسط في أميركا
ً خالل عام ٢٠٢٠.. مسجلة قفزة بـ ١٢٧٪ لتبلغ أعلى مستوياتها خالل آخر ١٤ عاما

محمود عيسى

أظهــر تقريــر صادر عــن معهــد الصناديق 
الســيادية أمس، حتقيق الصناديق الســيادية 
بالشرق األوسط قفزة كبيرة باستثماراتها املباشرة 
في الواليات املتحدة خالل عام ٢٠٢٠في الواليات املتحدة خالل عام ٢٠٢٠، حيث قفزت 
بنسبة ١٢٧٪ إلى ١٤٫٧٢ مليار دوالر، مقارنة مع 

مستوى ٦٫٤٨ مليارات دوالر خالل عام ٢٠١٩.
وبهذه القفزة الكبيرة، يكون عام ٢٠٢٠وبهذه القفزة الكبيرة، يكون عام ٢٠٢٠ قد شهد 
أكبر تدفق استثماري مباشر للصناديق السيادية 
في منطقة الشرق األوسط الى الواليات املتحدة، 
وذلك خالل آخر ١٤وذلك خالل آخر ١٤ عاما، ويأتي ذلك على الرغم من 
التداعيات االقتصادية السلبية جلائحة كورونا 
التي فرضت نفسها على دول العالم خالل العام 
املاضــي، ما دفع الصناديق الســيادية باملنطقة 
للبحث عن االســتثمار باألسواق األميركية في 

ظل هذه األزمة.
ووفقــا لبيانات املعهد، فقد شــهد عام ٢٠١٨

اســتثمارات مباشرة لصناديق الشرق األوسط 
٦٫١٨السيادية بالواليات املتحدة بقيمة ٦٫١٨ مليارات 
دوالر، مشيرا الى أن هذا الرقم في تصاعد حتى بلغ 
أعلى مستوياته في العام املاضي، مدعومة بتعزيز 
الصناديق السيادية اخلليجية الستثماراتها في 
الواليــات املتحدة فــي ٢٠٢٠ مقارنة مع األعوام 

السابقة.
وقال التقرير انه برغم ابداء صناديق الثروة 
السيادية العاملية إعجابها دائما باالستثمار في 
رؤوس األموال في الواليات املتحدة، إال أن صناديق 
الثروة الســيادية اخلليجية عكفت على تعزيز 
اســتثماراتها املباشــرة على مدى فترات زمنية 

برغــم انخفاض أســعار النفط لفتــرات طويلة 
وعمليات اإلغالق بسبب ڤيروس كورونا. وفي 
النفط برغــم انخفاض أســعار النفط لفتــرات طويلة 

غضون ذلك وجدت صناديق الثروة الســيادية 
في الشــرق األوســط فرصة هائلة في الواليات 

املتحدة مرارا وتكرارا. 
وباســتثناء ايــران او تركيــا، فقد خصص 
املســتثمرون الســياديون في الشــرق األوسط 
كميات هائلــة من رؤوس األموال الســتثمارها 
لدى مديــري األموال األميركيني، وشــاركوا في 
تطوير العقــارات احلضرية، وخصصوا أمواال 
لالســتثمار في صفقات أضفت على الشــركات 

األميركية وضعا خاصا. 
استثمارات ضخمة

وقــال التقرير إن الهيئة العامة لالســتثمار 
الكويتية وجهاز ابوظبي لالستثمار قد خصصا 
مبالغ ضخمة الستثمارها من خالل أطراف آخرين، 
وفضال االستثمار املباشر في العقارات والبنية 
التحتية، واختيار فرص استثمارية في مؤسسات 

امللكية اخلاصة. 
وقاد صندوق االستثمارات العامة السعودي 
عمليات االســتثمار في الواليــات املتحدة خالل 
الســنوات األخيرة وقام صندوق االســتثمارات 
العامة برهانات كبيرة لالستحواذ على األسهم 
املمتــازة في الواليــات املتحــدة وأوروبا عندما 
ضرب ڤيروس كورونا بشــدة، وحقــق أرباحا 
املمتــازة في الواليــات املمتــازة في الواليــات املتحــدة وأوروبا عندما 

في وقت الحق. 
وسجل جهاز أبوظبي لالستثمار وجهاز قطر 
لالستثمار تذبذبا في استثماراتهما املباشرة في 
الواليــات املتحدة على مدار العقد، الســيما بعد 

تذوق مرارة اخلسارة املتمثلة 
الكبيرة جدا التي كان االعتقاد سائدا بأنها ال ميكن الكبيرة جدا التي كان االعتقاد 

أن تفشل خالل األزمة املالية العاملية.
تأثير إقليمي ودولي

وتعتبر صناديق الثروة السيادية في اخلليج وتعتبر صناديق الثروة السيا
العبا إقليميا ودوليا مؤثرا باالستثمارات املالية العبا إقليميا ودوليا مؤثرا با

والتكنولوجية، وذلــك بإجمالي 
٣٧تريليونات دوالر، ما ميثل نحو ٣٧تريليونات دوالر، ما ميثل نحو تريليونات دوالر، ما ميثل نحو ٣٧٪ من إجمالي 

الثروات السيادية في العالم.
وقد متكنت هــذه الصناديق 

خالل العقد املاضي، حيــث عملت 
منذ ســنوات على تغذية صناديقها 

بفضــل عائدات النفط الضخمــة، 
كانت أسعار النفط اخلام في 

١٤٣ دوالرا  ١٤٣حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ ١٤٣حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ حيث وصلت إلى مستوى قيا
للبرميل في عام ٢٠٠٨. 

وتضم منطقة الشرق األوسط 
٤ من أكبر ١٠ من أكبر ١٠ صناديق في العالم،  صناديق في العالم

فيمثل حجــم هــذه الصناديق 
األربعة ٤٠٪ من إجمالي أصول 

الصناديق السيادية على مستوى الصناديق السيادية على مستو
العالم، واحتلــت دولة اإلمارات 

العربيــة املتحــدة املرتبــة األولى 
خليجيا في حجم األصول الســيادية 

لتبلغ ١٫١٧ تريليون دوالر ثم 
مليار دوالر، ثم الكويت في املرتبة الثالثة بأصول مليار دوالر، ثم الكويت في املر

سيادية بلغت ٥٩٢سيادية بلغت ٥٩٢ مليار دوالر تليها قطر بأصول  مليار دوالر 
٢٤ مليار دوالر  ٢٤ مليار دوالر ثم عمان بـ ٢٤ مليار دوالر ثم عمان بـ  مليار دوالر ثم عمان تبلغ ٣٢٠تبلغ ٣٢٠

وأخيرا البحرين بـ ١٥ مليار دوالر.

الصناديق السيادية اخلليجية تقود منو االستثمارات املباشرة لصناديق الشرق األوسط بأميركا خالل ٢٠٢٠
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جمعية مدينة صباح األحمد التعاونية
اإلعالن الموحد لطرح األنشطة لالستثمار من قبل الغير

تعلن جمعية مدينة صباح األحمد التعاونية عن طرح األنشطة التالية لالستثمار من قبل الغير بناء 
على موافقة وزارة الشئون االجتماعية رقم )3608( بتاريخ 2021/1/11م واألنشطة كالتالي:

وذلك وفق الشروط التالية:
1- يعتبر نموذج اإلعالن ونموذج اإلقرار والتعهد والمستندات المطلوبة جزءًا ال يتجزأ من كراسة الشروط 

ومستند مرافق لشروط المزايدة. 
2- أن يكون المتقدم من أصحاب االختصاص ولديه ترخيص تجاري مطابق للنشاط المعلن عنه وأغراضه 

ساري المفعـول يقـدم مع المستنـدات المطلوبـة وأن يكـون مزاواًل فعليًا للنشاط من خالل وجود عمالة 
فعلية على الرخصة المقدمة.

والمختومة  الجمعية  رئيس  والموقعة من  النشاط  استثمار  لطلب  الشروط  كراسة  على  الطلب  يقدم   -3

بختم الجمعية على كل صفحـة مقابل 300 د.ك فقـط ثالثمائـة دينار كويتي غير قابـلة للـرد، وذلك 
اعتبارًا من يـوم األربعاء الموافق 2021/1/20 إلى نهاية دوام يوم الثالثاء الموافق 2021/2/2م

4- تتم تعبئة البيانات في استمارة طلب استثمار النشاط في الجدول المخصص ببيانات الجمعية طباعة 

وليست بخط اليد.
5- تتم تعبئة البيانات في استمارة طلب استثمار النشاط في الجدول المخصص ببيانات المستثمر وكذلك 

في نموذج اإلقرار والتعهد كاماًل من قبل مقدم العطاء للنشاط المطلوب، ويقدم في ظرف مغلق ويكتب 
على الظرف من الخارج اسم النشاط وموقعه على كل عطاء دون اإلشارة إلى أي بيانات أخرى.

6- يلتزم مقدم العطاء بتقديم شيك مصدق واحد بمبلغ )250 د.ك( مائتين وخمسين دينارًا كويتيًا فقط، 

وذلك كتأمين أولي يتم استرداده في حالـة عـدم الفـوز فقط، مع مراعاة أن هذا المبلغ ال عالقة له بمبلغ 
التأمين على المحل المستثمر عند التعاقد.

7- سوف يتم اختيار المتقدم بأعلى دعم مالي للجمعية على أن يقدم الدعم بشيك مصدق واحد مع مراعاة 

أال يقل الدعم عن )1000د.ك( ألف دينار كويتي فقط وذلك حسب القرار الوزاري رقم )16/ت( لسنة 2016 
بشـأن تنظيم العمل التعاوني.

8- باستثناء الشيك المصدق بقيمة التأمين األولي والشيك المصدق بقيمة الدعم المقدم يمنع وضع أي 

شيك آخر داخل الظرف وسيتم استبعاد الظرف المخالف.
9- تودع أظرف الطلبات داخل الصندوق المخصص بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية )حولي- 

2021/2/2م من  2021/1/20م لغاية يوم الثالثاء الموافق  الدائري الرابع( من يوم األربعاء الموافق 
الساعة )9( صباحًا حتى الساعة )2( عصرًا.

10- يجب على كل من يقع عليه االختيار من المحالت المعلن عنها مراجعة إدارة الجمعية خالل مدة زمنية 

أقصاهًا أسبوعين من تاريخ صدور كتاب وزارة الشؤون االجتماعية بترسية المحالت على الفائزين وذلك 
الستكمال اإلجراءات وتوقيع عقد االستثمار، وفي حال تأخر الجمعية باستدعاء الفائزين تتم مراجعة إدارة 

التنمية التعاونية في وزارة الشؤون االجتماعية بمجمع الوزارات بمنطقة المرقاب لالستفسار.
11- تطبق أحكام القانون رقم )24( لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم )118( لسنة 2013 بشأن الجمعيات 

التعاونية وكافة القوانين والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية لصاحب الترخيص.
- حصر عمالة من الهيئة العامة للقوى العاملة للرخصة المقدمة يفيد بوجود عمالة فعلية للرخصة المقدمة.

- صورة من الترخيص التجاري المطلوب سارية المفعول للنشاط المطروح.
- توقيع وتقديم نموذج اإلقرار والتعهد المرفق بكراسة الشروط.

- الشيك المصدق الواحد بقيمة التأمين األولي )250( دينارًا كويتيًا.
- الشيك المصدق الواحد بقيمة الدعم المقدم.

- إيصال شراء كراسة الشروط.
- كراسة الشروط معبأة بالكامل وموقعة ومعتمدة ومختومة من قبل المستثمر والجمعية. 

القيمة الموقعالرقم اآلليالرخصة المطلوبةالنشاطم
المساحةاالستثمارية

54.5 م10002 د.كصباح األحمد )3( - قطعة )1( - محل )2( 21459822حلويات ومعجناتحلويات ومعجنات1

18 م5002 د.كصباح األحمد )3( - قطعة )1( - محل )3( 21459849مأكوالت خفيفةمأكوالت خفيفة2

17.5 م4002 د.كصباح األحمد )3( - قطعة )1( - محل )4( 21459857حالقة للرجالحالقة للرجال3

4
خياط مالبس 
رجال وأقمشتها

خياط مالبس 
17.5م3002 د.كصباح األحمد )3( - قطعة )1( - محل )5( 21459865رجال وأقمشتها

5
غسيـل وكـوي 

على البخار
غسيـل وكـوي 

18 م6002 د.كصباح األحمد )3( - قطعة )1( - محل )6( 21459873على البخار

6
غسيـل وكـوي 

على البخار
غسيـل وكـوي 

54.50 م6002 د.كصباح األحمد )5( - قطعة )1( - محل )2( 21468585على البخار
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مع تحيات مجلس اإلدارة

الصقر: جتارب «اخلاص» الكويتي العاملية ناجحة ومنوذجية
اســتقبل رئيــس غرفــة 
الكويت  جتــارة وصناعــة 
محمد الصقــر صباح أمس 
ســفير  الغرفــة،  مببنــى 
جمهوريــة أملانيا االحتادية 
لدى الكويت ستيفن موبس، 
بحضور مدير عــام الغرفة 

رباح الرباح.
وفي هذا الســياق، رحب 
الصقــر بالســفير األملانــي 
وتطرق الى تاريخ العالقات 
املميــزة بــني  االقتصاديــة 
الكويت وأملانيــا، مؤكدا ان 
البلدين يتمتعان بإمكانيات 
التعــاون  جيــدة لتنميــة 
واالســتثماري  التجــاري 
يجب االستفادة منها، وذلك 
مــن خــالل تزويــد الغرفة 
االســتثمارية  باملشــاريع 

نشرها على املهتمني من قطاع 
األعمال الكويتي.

كما أكد أن الغرفة على أمت 

األعمــال فــي اجلانبــني من 
خالل شراكات استراتيجية 
لفتح آفاق اقتصادية جديدة، 
كمــا أكد حرصه لالســتماع 
والتعــرف علــى مرئيــات 
الكويتي  القطــاع اخلــاص 
حــول كيفيــة زيــادة حجم 
االســتثمارات فــي املجاالت 
التجاريــة واالقتصادية في 

اجلمهورية.
وفي نهايــة اللقاء، تقدم 
األملانــي بالشــكر  الســفير 
واالمتنــان لغرفــة جتــارة 
الكويــت علــى  وصناعــة 
حفاوة االستقبال وما تقدمه 
من خدمات لقطاع األعمال، 
والــدور الــذي تلعبــه فــي 
حتقيق األهداف املشــتركة 

بني الكويت وأملانيا.

االستعداد لتقدمي كل خدماتها 
للتوصل إلى نتائج إيجابية 
بني البلدين الصديقني، مشيرا 
القطــاع اخلــاص  الــى أن 
الكويتي له خبرات وجتارب 
استثمارية ناجحة ومنوذجية 

في العديد من دول العالم.
ومن جانبه، أعرب السفير 
األملاني عن سعادته لزيارة 
الغرفــة، مثمنــا جهودهــا 
الكبيرة في ســبيل توطيد 
البلديــن  بــني  العالقــات 
الصديقني، مؤكدا حرصه على 
تعميق العالقات االقتصادية 
والتجارية، بهدف ترســيخ 
وتعزيــز وتنميــة التعاون 
االقتصــادي والتجاري بني 
البلديــن ملــا فيــه حتقيــق 
املتبادلــة لقطاع  املصالــح 

طالب خالل استقباله السفير األملاني بتزويد «الغرفة» باملشاريع لنشرها على املهتمني بقطاع األعمال

محمد الصقر خالل استقباله السفير األملاني لدى الكويت ستيفن موبس أمس

والفرص التجارية املتاحة، 
باإلضافة للحوافز التي جتذب 
رؤوس األموال املباشرة، ليتم 

قال تقرير صــادر عن بنك 
الكويــت الوطني إن األســواق 
املالية جتاهلــت إلى حد كبير 
االضطرابــات السياســية فــي 
الواليات املتحدة والتي انتهت 
ببدء مجلــس النواب إجراءات 
عــزل الرئيــس ترامــب للمرة 
الثانية، واجتهت األنظار بشكل 
أكبر نحو إمكانية طرح حزمة 
حتفيز مالي كبيرة احلجم في 
وقت مبكر مــن والية الرئيس 

املنتخب جو بايدن.
وقــد ســاهم أيضــا طــرح 
اللقاحــات املضــادة لڤيروس 
كوفيد-١٩ في تعزيز معنويات 
الســوق (وإن اقتصر ذلك إلى 
حد كبير حتى اآلن على الدول 
املتقدمــة مع اختــالف الوضع 
حســب الدولة)، ما قد يحد من 
الضغــوط االقتصاديــة خالل 

األشهر املقبلة.
كما واصلت األسهم العاملية 
حتقيق مكاسب مع ارتفاع مؤشر 
ســتاندرد آند بــورز األميركي 
بنســبة ٤٪ خالل فترة الشهر 
ونصــف الشــهر املنتهــي في 
منتصــف يناير، كمــا ارتفعت 

عائــدات الســندات األميركيــة 
القياسية.

فيما استفادت أسعار مزيج 
خام برنت أيضــا من اخلفض 
الشــديد لإلمدادات السعودية 
وتوقعــات أن يســهم حتســن 
معدالت النمو في تعزيز الطلب 
على النفط، إذ وصل سعره إلى 
أعلى مستوياته املسجلة في ١١ 
شــهرا عند ٥٦ دوالرا للبرميل 
ليمحــو كافــة اخلســائر التي 

تكبدها خالل فترة اجلائحة.
التحفيز املبكر

قبــل تنصيــب جــو بايدن 
كرئيس للواليات املتحدة في ٢٠ 
يناير، ومع فوز الدميوقراطيني 
فــي ســباق مجلس الشــيوخ 
بجورجيا، ما منحهم السيطرة 
الكاملــة على مجلســي النواب 
والشيوخ بالكونغرس األميركي، 
يتحــول االنتبــاه إلى ســرعة 
إقــرار وحجم حزمــة التحفيز 
املالــي الالزمة لدعــم االقتصاد 
الذي يعاني من تداعيات تفشي 

الڤيروس.
وكان الرئيس ترامب قد وقع 

على حزمة حتفيز مالي بقيمة 
٠٫٩ تريليــون دوالر (٤٪ من 
النــاجت احمللــي اإلجمالي) في 
أواخر ديسمبر املاضي، والتي 
تضمنت إرسال شيكات مباشرة 

بقيمــة ٦٠٠ دوالر لألميركيني 
ومتديــد إعانات البطالة حتى 
مــارس املقبــل وتوجيه ٣٢٥ 
مليــار دوالر لدعم الشــركات 

الصغيرة.

إال أنه من املقرر أن يتبع ذلك 
حزمة مالية بقيمة ١٫٩ تريليون 
دوالر مبجرد تنصيب بايدن، مبا 
في ذلك إرسال شيكات إضافية 
بقيمــة ١٤٠٠ دوالر للمواطنني، 

ومتديــد إضافي ملزايا البطالة، 
ومســاعدة حكومــات الواليات 
واحلكومات احمللية، وزيادة احلد 
األدنى لألجور إلى ١٥ دوالرا في 

الساعة.
«الفيدرالي األميركي»

ويبدو أن مجلس االحتياطي 
الفيدرالي مســتعد فــي الوقت 
احلالي لإلبقاء على سياســاته 
النقدية دون تغيير بعد أن قام 
في العام املاضي بخفض أسعار 
الفائدة إلى نحو الصفر تقريبا 
والتزم ببرنامج شراء السندات 
بقيمة تقــارب ١٢٠ مليار دوالر 

شهريا.
وتزايدت مطالبات مسؤولي 
الفيدرالــي بطرح  االحتياطــي 
املزيد من احلوافز املالية، وإذا 
مت ذلــك بالفعل خالل األشــهر 
املقبلــة فقد تقل احلاجة إلقرار 
املزيــد مــن تدابيــر التيســير 
النقــدي. وفي واقع األمر، يرى 
بعض احملللــني أن االحتياطي 
الفيدرالــي قد يبدأ في التراجع 
عــن سياســاته التحفيزية في 
وقــت الحق من العــام احلالي 

على أقرب تقدير، إذ أدى طرح 
اللقاحات والسياسات التيسيرية 
وعودة اإلنفــاق مرة أخرى مع 
تالشي آثار الڤيروس إلى حدوث 
تعافي اقتصادي قوي مع إمكانية 
ارتفاع معــدل التضخم، ووفقا 
لقراءة مؤشر أسعار املستهلكني 
األساسي، الذي بقي في ديسمبر 
عند مستوى ١٫٦٪، على أساس 
ســنوي. واعترض مســؤولو 
االحتياطــي الفيدرالــي مؤخرا 
على تلــك التلميحات، وصرح 
الرئيس جاي باول أنه لن يتم 
رفع ســعر الفائدة في أي وقت 
قريــب، ولن يحــدث ذلك حتى 
ظهــور إشــارات واضحة على 
ارتفاع معدالت التضخم. وتشير 
البادرة اجلديدة التي تتمثل في 
اســتعدادهم لتحمل مستويات 
تضخم تفوق نسبة ٢٪ لفترة 
من الوقت إلــى إعطائهم مجاال 
أوســع للمناورة بصفة عامة. 
وأضاف بــاول «... ســيحتاج 
العامة لرؤيتنا نسمح للتضخم 
بالتحرك أعلى من ٢٪ لفترة من 
الوقت قبل أن يتم اعتبار اإلطار 

اجلديد ذا مصداقية».

«الوطني»: األسواق العاملية تتنفس الصعداء.. بفضل اللقاحات وخطة بايدن التحفيزية
٪٤ «S&P» جتاهلت االضطرابات السياسية األميركية.. وواصلت حتقيق املكاسب بارتفاع مؤشر

«التجارة» تشكل اللجنة الفنية الدائمة 
لوضع القواعد احملاسبية وأدلة التدقيق

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية فيصل املدلج 
قرارا بتشــكيل «اللجنة الفنية الدائمة 
لوضع القواعد احملاسبية وأدلة التدقيق» 
برئاسة الوكيل املساعد لشؤون الشركات 
والتراخيص التجارية في وزارة التجارة 

والصناعة.
وحددت املادة الثانيــة من القرار ٤ 
مهام للجنــة هي: وضع قواعد شــرف 
املهنة الواجب االلتزام بها في ممارســة 
مهنة مراقبة احلسابات، وحتديد احلد 
األدنى من البيانات التي تظهر في القوائم 
املالية الواجبة النشر، باإلضافة إلى إعادة 
النظر بصورة دورية في القواعد واألسس 
احملاسبية، وإجراء البحوث والدراسات 

فيصل املدلجلتطوير مهمة مراقبة احلسابات.

تخفيضات السعودية
تدعم صعود النفط

أشار التقرير إلى أن أسعار النفط ارتفعت في األسابيع 
األخيرة بدعم من التفاؤل بشأن طرح اللقاحات ومؤخرا بناء 
على ديناميكيات جانب العرض األكثر تشــددا بفضل قيام 
السعودية بخفض اإلنتاج من جانب واحد. وكما في منتصف 
يناير ٢٠٢١، ارتفع سعر مزيج خام برنت مبقدار ٥ دوالرات 
حتــى اآلن في عام ٢٠٢١ ليصل بذلك إلى أعلى مســتوياته 
املسجلة في ١١ شهرا عند مستوى ٥٦ دوالرا للبرميل، ويرى 
البعض أن هذا االرتفاع ناجت عن ارتفاع أسعار السلع على 

نطاق واسع بدعم من الطلب الصيني واألسواق الناشئة.
وأنهى مزيج خام برنت تداوالت عام ٢٠٢٠ عند مستوى 
٥١٫٨ دوالرا للبرميل، مقلصا نســبة اخلسائر التي تكبدها 
خالل العام إلى ٢٢٪ بعد خســارة ٧١٪ من قيمته منذ بداية 
عام ٢٠٢٠ حتى منتصف أبريل. ويبدو أن القرار السعودي 
بتقليص إنتاجها مبقدار مليون برميل يوميا خالل شهري 
فبراير ومارس - والذي وصفه وزير الطاقة السعودي األمير 
عبدالعزيز بن ســلمان باخلطوة االستباقية لتجنب ضعف 
الطلب على النفط - يعتبر قرارا صائبا بالفعل، على الرغم 
من نظر بعض األوساط إليه على أنه تنازل لتعويض الزيادات 

احملتملة إلنتاج أعضاء األوپيك وحلفائها.

ميزانية اليابان تتجاوز 
تريليون دوالر.. للمرة األولى

قال تقرير «الوطني» إن اليابان أصدرت أول ميزانية 
تتخطى أكثر من تريليون دوالر (١٠٧ تريليونات ين) لعام 
٢٠٢١ في ظل مواجهة رئيس الوزراء يوشــيهيدي سوجا 
ارتفاع حاالت اإلصابة بڤيروس كورونا والتحديات التي 
النفقات اإلجمالية  يواجهها إلنعاش االقتصــاد. وزادت 
بنســبة ٣٫٨٪ مقارنة بامليزانية األولية للعام املاضي، مبا 
في ذلك زيادة النفقات العامة مبقدار ٦٦٫٩ تريليون ين، 
وتخصيص ٢٣٫٨ تريليون ين خلدمة الدين و١٦ تريليون 
ين في هيئة حتويالت إلى احلكومات اإلقليمية واحمللية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون مستوى الدين 
العام قد وصل إلى ٢٦٦٪ من الناجت احمللي اإلجمالي في العام 
املاضي واتساع عجز امليزانية إلى ١٤٫٢٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي نتيجة لإلنفاق احلكومي املرتبط بتدابير اجلائحة.
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«KIB» حتدى العام ٢٠٢٠ وحقق الكثير من النجاحات باإلصرار والعطاء
ســيطر حدث بــارز على 
مجريــات حياتنا في ٢٠٢٠، 
حيث أدى انتشــار ڤيروس 
كورونا (كوفيد-١٩) املستجد 
بسرعة شرســة إلى إحداث 
فوضــى وتغيــرات مفاجئة 
في جميع أنحاء العالم، مما 
نتج عنه آثار شــديدة على 
مختلف املجاالت االقتصادية، 
االجتماعية، الصحية، العلمية 
وغيرهــا الكثير. ولكن، هذا 
الوضع لم مينع بنك الكويت 
الدولي «KIB» من االستمرار 
في خدمة عمالئه على أكمل 
وجــه ممكــن، ومواصلــة 
السعي نحو حتقيق أهدافه 
وسياســاته الرامية حلصد 
املزيد من النمــو واالزدهار 
والتي كان من أبرزها التسريع 
في تنفيذ استراتيجية التحول 
الرقمي التي بدأها البنك منذ 
بضع ســنوات متاشــيا مع 
رؤية البنك في تقدمي أفضل 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 

احلديثة واملبتكرة.
فمنذ األيام األولى لفرض 
اإلغــالق وتعطيــل األعمال، 
سارع «KIB» إلى التأقلم مع 
الظروف واحتــواء املخاطر 
من خالل إعادة هيكلة طريقة 
إجناز أعماله وتقدمي خدماته 
عبــر اإلنترنــت، باإلضافــة 
إلــى االلتزام بكافة القرارات 
احلكومية والتدابير الوقاية 
التي ميكــن أن تســاعد في 
السيطرة على هذا الڤيروس 
والتقليل من حدة انتشــاره 
مــن منطلق أن الوقاية خير 

من العالج.
االلتزام واجب وطني

وفي غضون ذلك، وضع 
«KIB» حماية صحة األفراد 
في مقدمة أولوياته، معتبرا 
بتوجيهــات  االلتــزام  أن 
الكويتية ووزارة  السلطات 
الصحة يعــد واجبا وطنيا. 
ومن هنا، التزم البنك التزاما 
تاما بقــرار تعطيل األعمال 
الذي فرضتــه البالد، بينما 
تبنى سياسات مرنة إلمتام 
العمل عن بعد حيث استمر 
بــأداء واجبهــم  املوظفــون 
وخدمــة العمــالء وهــم في 
منازلهم مما يضمن سالمتهم. 
كما كان «KIB» على يقني بأن 
كل األمــور والقضايا تعتبر 
ثانوية أمام ســالمة وصحة 
أفــراد املجتمــع، ولذلك قرر 
إعادة افتتاح فروعه تدريجيا 
وفقــا للخطة التي وضعتها 
احلكومــة، ومت تطبيق كافة 
اإلجــراءات الوقائية الالزمة 
بدءا من توفيــر طاقم طبي 
خاص لقياس درجة حرارة 
املوظفني والعمالء وتزويدهم 
بالكمامــات والقفــازات قبل 
دخــول الفروع، مــع توفير 
ميزة حجز املواعيد مسبقا عن 
طريق خدمة Q-Matic عبر 
تطبيق الهواتف الذكية. كما 

مت مراعاة االلتزام باملســافة 
الالزمــة للتباعد االجتماعي 
بني األفراد في األفرع واملبنى 
الرئيسي للبنك، إلى جانب 
التأكد من دخول عدد محدود 
من العمالء إلى الفرع وتوفير 
مظالت خارجية لالنتظار أو 
إمكانية االنتظار في السيارة.

هذا، ولقد اعتمد البنك على 
املوظفــني املتطوعني ضمن 
برنامج أبطال «KIB» ملساعدة 
زمالئهــم داخل الفروع على 
تنظيم عمليــة إجناز العمل 
والتقليل مــن االعتماد على 
األيدي العاملة املساعدة، مع 
اتباع سياسة تقليل استخدام 
مثــل  املطبوعــة  األوراق 
وصوالت أجهزة السحب اآللي 
جتنبا لنقل العدوى بسبب 
األوراق، باإلضافة إلى تعقيم 
كافة الفروع واملبنى الرئيسي 
للبنك وأجهزة السحب اآللي 
بشــكل مســتمر، وتوفيــر 
معقمات اليدين بجوار كافة 
أجهزة السحب التابعة للبنك.

مساندة اجلهود احلكومية

وتفاعــال مــع اجلهــود 
املبذولة من كل مؤسســات 
الدولــة التخــاذ اإلجــراءات 
الوقائيــة للحد من انتشــار 
ڤيروس كورونا، وجتسيدا 
للتعــاون املأمول مــن كافة 
قطاعات الدولة لتأمني سالمة 
املواطنني واملقيمني، فقد قرر 
احتاد املصارف تلبية دعوة 
بنك الكويت املركزي بالتبرع 
مببلغ ١٠ ماليني دينار، وذلك 
كمساهمة من البنوك الكويتية 
فــي صنــدوق دعــم جهود 
احلكومــة في اإلنفــاق على 
بعض اإلجــراءات والتدابير 
االحترازية والوقائية للحد 
من انتشار ڤيروس كورونا 
ومساندة املؤسسات العامة 
واخلاصة املعنية باتخاذ هذه 
اإلجــراءات، وبذلــك حرص 
«KIB» على املساهمة في هذا 
الصندوق مبا يقارب النصف 
مليون دينار إميانا بأن هذه 

املساهمة ستحقق أثرها املادي 
بنجاح تلك اجلهود باإلضافة 
الى أثرها املعنوي على سالمة 
املواطنني واملقيمني  وصحة 
ملــا فيــه مصلحــة الكويت. 
كمــا أن «KIB» اســتمر فــي 
دعم الشركات املتضررة من 
تداعيات أزمة كورونا، وفقا 
للشــروط التــي أقرها بنك 
الكويت املركــزي كجزء من 
حزمة احلوافــز املقدمة من 
البنــوك، مما يدعــم البيئة 

التشغيلية احمللية.
هذا إلى جانب تنفيذ قرار 
البنــك املركزي الكويتي من 
قبل احتاد مصارف الكويت 
الذي أقــر بتأجيل حتصيل 

التمويــل  أقســاط كل مــن 
واإلســكاني  االســتهالكي 
وبطاقات االئتمان ملدة ستة 
أشــهر مــن دون حتميل أي 
أربــاح إضافية نتيجة لذلك 
التأجيل، حيــث اعتبر ذلك 
مبثابة دعم ســيولة قصير 
األجــل ملعاجلــة مشــكالت 
النقــدي احملتمــل  التدفــق 
للعمــالء واســتجابة لآلثار 
املترتبة جراء تفشي جائحة 

ڤيروس كورونا املستجد.
التحول اإلستراتيجي واخلدمات الرقمية

أهم مــا مييز «KIB» عن 
غيــره من البنــوك احمللية 
هو رغبته الدائمة بالتغيير 

مــع  والتطويــر متاشــيا 
متطلبــات عصرنا احلالي. 
 «KIB» وخــالل ٢٠٢٠، بــدأ
بتطبيق خطته االستراتيجية 
للتحول الرقمي التي بدأت 
تتشكل معاملها قبل سنوات. 
والرحلة التي كان من املقرر 
أن تستغرق من عامني إلى ٣ 
أعوام ما قبل أزمة كورونا، 
أقلعت في غضون أســابيع 
بفضل تخطيط البنك املسبق 
وسعيه خللق وسائل بديلة 
لضمــان االرتقــاء بتجربة 
العمالء ألفضل املستويات 
مبا يتناســب مع أســلوب 
إلــى  حياتهــم العصــري، 
جانب تقدمي أحدث احللول 
املصرفيــة  واخلدمــات 
اإللكترونية عبــر مختلف 
القنــوات املصرفية املتاحة 
عبــر موقعــه اإللكتروني، 
تطبيــق الهواتــف الذكيــة 
أو مركز االتصــال املطور. 
ويعتبر التركيز في احملافظة 
على مكانــة البنك املتقدمة 

بني املصارف األخرى التي 
تقدم اخلدمات التكنولوجية 
املتطــورة فــي املنطقة من 
 ،«KIB» صميم استراتيجية
ممــا حفــز «KIB» إلطــالق 
خدمــات إلكترونية جديدة 
ساعدت العمالء على إمتام 
معامالتهم املصرفية مبنتهى 
الراحة واألمان في أي وقت 
ومن أي مكان دون احلاجة 
لزيارة الفروع. كما يسعى 
«KIB» إلى إطالق املزيد من 
اخلدمــات اجلديــدة خالل 
الفترة املقبلة بهدف إرضاء 
مختلف شرائح العمالء، مع 
احلفاظ على ميزة ســهولة 

االستخدام.
صفقات ناجحة وتصنيفات متميزة

وسط الفوضى العارمة 
التي شــهدها العام ٢٠٢٠، 
جنــاح  أن   «KIB» أدرك 
االجتماعيــة  املســؤولية 
ال يقتصــر علــى املبادرات 
املجتمعيــة فقط، بل يجب 

أن ينعكــس أيضــا مــن 
خالل املمارسات التجارية. 
ولذلــك قرر املشــاركة في 
أول صكــوك مخصصــة 
ملكافحــة تبعــات ڤيروس 
كورونــا املســتجد حــول 
العالم، حيــث مت اختياره 
ليكون املدير املشترك ألول 
إصدار من نوعه لـ «صكوك 
اســتدامة» يصدرها البنك 
اإلســالمي للتنميــة بقيمة 
١٫٥ مليــار دوالر ملــدة ٥ 
سنوات، بهدف دعم املشاريع 
االجتماعية والتخفيف من 
آثار جائحة ڤيروس كورونا 
(كوفيد-١٩) املســتجد في 
الدول األعضاء البالغ عددها 
٥٧ دولة، وذلك ملساعدتها 
في معاجلة اآلثار الصحية 
النتشــار  واالقتصاديــة 
الڤيــروس حتــت عنــوان 
«الرد، االستعادة، ومعاودة 

االنطالق».
ومــن جهة أخرى، جنح 
«KIB» في إصــدار صكوك 
بقيمــة 300 مليــون دوالر 
 Tier ضمن الشريحة الثانية
2 من قاعدة رأس املال بحسب 
معيار كفاية رأس املال (بازل 
3)، ومتتد هذه الصكوك ملدة 
10 سنوات وهي غير القابلة 
لالسترداد ملدة السنوات الـ 5 
األولى. ولقد مت تسعير هذه 
الصكوك التي تعتبر األولى 
من نوعها في دولة الكويت 
مبعدل ربح سنوي 2.375%، 
ووصل مجموع املشــاركة 
فيهــا ما يقــارب 2.7 مليار 
دوالر، أي ما ميثل 9 أضعاف 
حجم الصكوك املصدرة. كما 
تعتبر هذه الصكوك األعلى 
تصنيفــا ضمن الشــريحة 
الثانية فــي الكويت ودول 
العربي، باإلضافة  اخلليج 
إلى كونها أول صكوك ضمن 
الشريحة الثانية لرأس املال 
بالــدوالر األميركي  تصدر 
الكويــت، ومت إدراجها  في 
للتداول فــي بورصة لندن 
 «KIB» مما يعزز مركز (LSE)
املالي ومكانته في أســواق 
رأســمال الديــن اإلقليمية. 
ولقــد قامت وكالــة فيتش 
للتصنيف االئتماني مبنح 
هــذه الصكــوك تصنيفــا 
ائتمانيا نهائيا طويل األجل 
 ،«A-» عنــد (Long-term)
ومنح التصنيف االئتماني 
طويل/ قصيــر األجل عند 
«A+/F1» لبرنامج الصكوك 

اخلاص بالبنك.
من ناحية أخــرى، قامت 
وكالة فيتش بتثبيت التصنيف 
Long-) االئتماني طويل األجل

 «A+» للبنك عند (term IDR
وكذلك تثبيت القدرة الذاتية 
(VR) للبنــك عند «-bb» مع 
نظرة مستقبلية «مستقرة»، 
ممــا يعكس ســمعته القوية 
واســتقرار مركــزه املالي في 

القطاع املصرفي.

من خالل احتواء «كورونا» وتخطي املستحيل

د.هديل العوند.يوسف جيرمنجزء من مبادرة «من أجل الكويت» لتوزيع حاويات خاصة للكمامات والقفازات الواقية املستعملة
رعاية البنك ملشروع تركيب وصيانة املرابط 
البحرية بالتعاون مع صندوق حماية البيئة

عثمان توفيقي في لقطة خالل مشاركة البنك في رعاية حفل التخرج االفتراضي لطلبة الكويت رائد جواد بوخمسني في لقطة جماعية مع فريق KIB خالل إصدار صكوك بقيمة ٣٠٠ مليون دوالر ضمن الشريحة الثانية

افتتاح فروع جديدة ذات مواصفات تقنية عالية وتصاميم مختلفة كليا

دعم املجتمع ماديًا ومعنويًا٧٣٫١٤٪ العمالة الوطنية في البنك

إكمال مسيرة النجاح

يؤمن «KIB» بأن املؤسسات التي تركز استراتيجياتها 
على املوارد البشــرية تعتبر أكثر جناحا، ألن األفراد هم 
أساس دفع اســتمرارية أعمالها. ولهذا استمر البنك في 
تعزيز وتنمية قدرات ومهارات موظفيه من أجل أن يكونوا 
قادرين على مجاراة االبتكارات احلديثة التي يتبناها وبالتالي 
تقدمي أفضل خدمة للعمالء. ومن هنا، قام البنك بتدوير 

إداري للموظفني األكفاء واســتقطاب الطاقات الشبابية 
اجلديدة التي تتمتع مبعرفة جيدة في مجال التكنولوجيا 
املالية والبرامج التقنيــة املبتكرة. كما قام أيضا بتنظيم 
الدورات والبرنامج التدريبيــة املكثفة لتأهيل املوظفني 

اجلدد وتطوير مهارات احلالني منهم.
هذا وحرص «KIB» على توفير فرص العمل املناسبة 

التي جتذب العمالة الوطنية من الشباب الكويتي الطموح 
للعمل في القطاع املصرفي، حيث وصلت نسبة العمالة 
الوطنية إلى ٧٣٫١٤٪، وذلك من منطلق إمياننا بأهمية دعم 
العمالة الوطنية ومتكني الشباب الكويتي متاشيا مع تعليمات 
بنك الكويت املركزي ورؤيته وخططه الرامية إلى توفير 
أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية للمواطنني الكويتيني.

يؤمــن «KIB» بأن املســؤولية 
االجتماعية ســلوك أخالقي يجب 
أن تلــزم به كل مؤسســة وفرد 
في جميع األوقات وخاصة خالل 
األزمات والظروف الطارئة، ولذلك 
اســتمر البنك في جهوده الرامية 
الهادفة،  املجتمعية  املبادرات  لدعم 
حيث قام بإطالق مبادرة «من أجل 
الكويت» بالتعاون مع الهيئة العامة 
للبيئة، حيــث مت توزيع الكمامات 
والقفازات الواقية على كافة وزارات 
الدولة والهيئات احلكومية واملجمعات 
التجارية واملستشفيات احلكومية 
واخلاصة باإلضافة الى توفير عدد 

من حاويات القمامة الكرتونية املخصصة إللقاء الكمامات والقفازات املســتخدمة، 
من منطلق دعم اجلهود املشتركة للحفاظ على البيئة الكويتية واملساهمة في احلد 
من تفشي الڤيروس في البالد. كما قدم «KIB» رعايته الرئيسية حلفل تخرج طلبة 
الكويت للعام الدراســي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، والذي أقيم عن بعد، حرصا منه على رسم 
البسمة وإسعاد الطالب الذين أكملوا السنة الدراسية بنجاح رغم الكثير من التحديات 
التي واجهوها هذا العام، مما أهله للفوز بجائزة «إعالن املسؤولية االجتماعية» التي 
حصل عليها ضمن حفل جائزة الكويت لإلبداع الذي نظمه امللتقى اإلعالمي العربي.

متكن «KIB» بفضل إصراره من أن ينال 
عدة جوائز من مؤسسات إقليمية وعاملية 
مرموقة وموثوق بها في السوق، ومنها: 
جائزة «أفضل بنك إسالمي في الكويت» 
لعام ٢٠٢٠، للعام الســابع على التوالي، 
إلى جانــب جائزة «البنك األكثر أمانا في 
الكويت» للعام ٢٠٢٠، وذلك ضمن سياق 
اجلوائــز التي متنحها هيئة التحرير في 
مجلة «وورلد فاينانس»، تقديرا ملا يتمتع 
به البنك من جــودة عالية في اخلدمات 
واملنتجات املصرفية اإلسالمية املتوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية، إلى جانب اتباعه أعلى 
معايير األمن واألمان في حماية اخلدمات 

املصرفية اإللكترونية.
وفي العام نفسه نال بنك الكويت الدولي 
جائزتني من فئة «صفقات العام ٢٠١٩» والتي 
تنظمها سنويا مجلة إسالميك فاينانس 
نيوز (IFN)، حيث حصل «KIB» على جائزة 
«صفقة العام لقطر للعام ٢٠١٩» وجائزة 
«الصفقة التنظيمية للعام ٢٠١٩»، وذلك عن 
مشاركته كمدير رئيسي مشترك وحافظ 
سجالت مشترك إلصدار صكوك يعتبر 

األول من نوعه في دولة قطر الشــقيقة 
للصكوك املصدرة من بنك قطر الدولي 
اإلسالمي بقيمة ٣٠٠ مليون دوالر أميركي 
ضمن الشريحة األولى اإلضافية لرأس املال.
هذا باإلضافة إلى أنــه نال عددا من 
اجلوائز ضمن حفل جائزة الكويت لإلبداع 
لعــام ٢٠٢٠ الذي نظمه امللتقى اإلعالمي 
العربي، وهــي: جائزتان مــن اجلوائز 
التنافسية ألفضل اإلعالنات التلفزيونية 
املرئية، أولهمــا: «جائزة اإلبداع عن فئة 
التميز في التأثير» عن إعالن «شتعرف 

عنا» الذي قدمه البنك مبناسبة االحتفال 
باليــوم الوطني الكويتــي للعام ٢٠٢٠، 
واجلائزة الثانية هي: «جائزة اإلبداع عن 
فئة التميز فــي احملتوى» عن إعالن «يا 
جامع الناس» الذي قدمه البنك خالل شهر 
رمضان املبارك للعام ٢٠٢٠. كما حصل 
أيضا خالل احلفــل على «جائزة اإلبداع 
في املسؤولية االجتماعية» تقديرا للبصمة 
املميزة التي تركها في الفترة األخيرة عبر 
احلمالت اإلعالنية واإلعالمية التي قدمها 

أثناء فترة جائحة كورونا.

الطريق األقرب إلى العمالء
رأى «KIB» أنه من املهم أن تتماشى آلية 
العمل في فروعه مع استراتيجية التحول 
الرقمي اجلديدة، وذلك جلأ إلى إعادة هيكلة 
شبكة فروعه وتطويرها إلكترونيا وتعزيز 
طريقة عملها لتتناسب مع أسلوب حياة 

العمالء األكثر تطورا.
ومن هنا، قام بافتتاح فروع جديدة 
ذات مفاهيم حديثــة وتصاميم مختلفة 
كليا ومنها فرع مجمع ٨٩ مول مبنطقة 
العقيلة الذي يتميز مبواصفات تقنية عالية 
املستوى مما أهله للفوز بجائزة «أفضل 
بنك في تصميم الفروع لعام ٢٠٢٠» من 
االحتاد الدولي للمصرفيني العرب ضمن 
سياق حفل توزيع جوائز التميز واإلجناز 
املصرفي العربي لعــام ٢٠٢٠. ولقد مت 
تزويد هذا الفــرع بالعديد من األجهزة 
اللوحية والشاشــات التفاعلية وأجهزة 
لتلبية احتياجات  الكمبيوتر احملمولــة 
العمالء املتطــورة وتعزيز جتربتهم من 
الناحيــة التقنية. كما حرص «KIB» على 
دمج العنصر اجلمالــي والوظيفي معا، 
حيث يتميــز التصميم املعماري للفرع 
بإنشاء مساحات داخلية اجتماعية تخلق 

بيئة مصرفية مشتركة ومنفتحة. ولقد 
اســتوحي التصميم الداخلي للفرع من 
العمارة والثقافة التراثية الكويتية، وذلك 
باتباع نفس تخطيط ســاحة «الليوان» 
في املنــازل الكويتية التقليدية، هذا إلى 
جانب إضافة ملسة خاصة ملنطقة االنتظار، 
بتصميمها الفريد واملرحب، والتي تتميز 
بوجود شجرة كاملة احلجم ترمز للحياة 

والنمو واالزدهار، وهو ما يعكس شعار 
للحياة» وهدفه األساســي  البنك «بنك 
بتحقيق التنمية املستدامة والتطور الدائم.
هذا ويسعى «KIB» إلى افتتاح املزيد 
من الفــروع الرقمية في مختلف مناطق 
الكويت وخاصة املواقع االســتراتيجية 
املزدحمة التي تستقطب أكبر عدد ممكن 

من العمالء ليكون بالقرب منهم دائما.

تعزيز وتنمية قدرات ومهارات 
موظفي البنك ملجاراة االبتكارات 

احلديثة التي يتبناها
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«F - 150» فورد» تسجل أداًء قويًا في مبيعات»
و«سوبر ديوتي» و«رينجر» في املنطقة

هل اقترب احتياطي الذهب العاملي من النفاد؟

ساهمت شــاحنات فورد 
ومركباتها التجارية املتنوعة 
بدور محوري في تعزيز قصة 
النجاح والنمو املتميزة التي 
تخوضها فــورد في منطقة 
الشــرق األوســط، مدعومة 
بطرازاتهــا املصممــة وفقــا 
لتصميــم فــورد املتــني مبا 
فيها شاحنات F-150 وسوبر 
ديوتي ورينجر ومركبة الفان 
ترانزيت.  وعلى املســتوى 
 F-Series الدولــي، احتفلت
بفوزها بلقب الشاحنة األكبر 
مبيعا فــي الواليات املتحدة 
الرابــع واألربعــني  للعــام 
وحققــت  التوالــي،  علــى 
فــي الوقــت نفســه جناحا 
موازيا على مستوى منطقة 
الشرق األوسط حيث كانت 
الشــاحنة األكثــر مبيعا في 
الكويت والبحرين وسلطنة 
عمان وقطر ودولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة فــي عام 
الشاحنة  2020. واحتفظت 
مبكانتها كخيار مفضل بني 
عشاق فورد في مختلف أنحاء 
املنطقة، حيــث وقفت وراء 
%50 من أعمال فورد في فئة 
الشاحنات ومركبات الفان. 

وعامليا، وصلت املبيعات 
 F-Series اإلجمالية لشاحنات
إلى 787422 شاحنة في عام 
2020، لتحتفظ بذلك بلقبها 
كشــاحنة البيــك أب األكثر 
مبيعا فــي الواليات املتحدة 

يوجد سبب خفي يدعوك 
إلى إضافة بعض السبائك أو 
العمالت الذهبية إلى محفظتك 
أنهــا  االســتثمارية، وهــو 
ببساطة لن تصنع بعد اآلن، 
فكل الذهب الذي اســتخرج 
حتــى اآلن فــي العالــم من 
املمكن أن يوضع في مكعب 
طولــه ٢٢ متــرا فقط، وهي 
كمية صغيرة مبا يكفي مللء 

٣ حمامات سباحة أوملبية.
وعلى الرغم من أن شركات 
التعدين والبنوك تضيف كل 
عــام ما بــني ٤ و٥ آالف طن 
إلى الكتلــة البالغة ١٩٧٥٧٦ 
طنــا، التي ميتلكهــا العالم 
من الذهب، فإن الطلب على 
اجلواهــر وحــده يســتهلك 

نصف هذه الكمية.
مستويات الذروة

ومع وصول سعر املعدن 
الثمني إلى مســتوى قياسي 
عند ٢٫٠٧٥ دوالر لألوقية في 
أغســطس، ظهرت املخاوف 
مجــددا بأن نكــون متجهني 
إلــى ذروة الذهــب. ويتعني 
علــى القطاع أن يســتخرج 
٨ ماليني أوقيــة من املناجم 
حتــى ٢٠٢٥ ليحافــظ على 
مستويات اإلنتاج املشهودة 
العام املاضي، وفقا ملا أفادت 
به شركة االستشارات «وود 
ماكينزي» في تقرير يونيو 
املاضي، وهو ما ســيتطلب 
استثمارات رأسمالية بقيمة 

العــام 2020  لنــا اختتــام 
بنتائــج إيجابية مشــجعة. 
وتأتي هــذه النتائج تأكيدا 
على التزامنا الراســخ جتاه 
املنطقة وحرصنا على توفير 
أجود املنتجــات التي تلبي 
االحتياجات اليومية لعمالئنا. 
وحافظــت اململكــة العربية 
الســعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحــدة والكويت 
علــى مواقعها كأبــرز ثالثة 
أسواق لدى في منطقة الشرق 
األوسط، فقد سجلت املبيعات 
اإلجمالية منوا نسبته 54% 
فــي اململكة، و%17 في دولة 
اإلمارات، و%15 في الكويت، 
معــززة بذلك مكانتها كأكثر 

احتياطيــات خــام بحجــم 
متثال احلريــة لكي نحصل 
على ملعقة شاي من املعدن 
النفيس، وفي مرحلة ما سوف 
تصبح درجة تركيز املعدن 
الثمني في االحتياطيات قليلة 
جدا، ما سيجعل استخالص 
الذهــب غيــر ذي جــدوى 

اقتصادية.
وتكمن املشــكلة في أننا 
ال نعرف متى سيحدث ذلك، 
وكل املؤشرات تدل على أنه 
ال يــزال أمامنا طريق طويل 

لتحديد هذا الوقت.
على ســبيل املثال، تبلغ 
نسبة استخالص الذهب في 
منجم «Cadia East» اململوك 
 Newcrest Mining» لشــركة
Ltd.»، والــذي يبعد ٢٠٠ كم 

مبيعــات رينجر وشــاحنة 
فورد سوبر ديوتي املخصصة 
للمهام الشــاقة منوا بنسبة 
%11 مقارنــة بالعام املاضي. 
فقد حققت مبيعات ســوبر 
ديوتــي منــوا ملحوظــا في 
البحريــن وســلطنة عمان، 
وكانت املركبة األكثر مبيعا 
بني مركبات فورد في األردن. 
وبدورهــا، عــززت فورد 
ترانزيــت مكانتهــا كأكثــر 
التجاريــة  الفــان  مركبــات 
مبيعا فــي الواليات املتحدة 
منذ إطالقهــا في عام 2015. 
ففــي عــام 2020، تفوقــت 
ترانزيــت علــى منافســتها 
فــي املرتبة الثانية بنســبة 
%139 لتستحوذ على حصة 
نسبتها %38 من فئة شاحنات 
الفان باحلجم الكامل. وبهذا، 
احتفظــت فــورد بصــدارة 
الفــان  مبيعــات شــاحنات 
التجارية في الواليات املتحدة 
على مدار 42 عاما متتالية، 
حيــث وصلــت مبيعاتهــا 
اإلجمالية في عام 2020 إلى 
203153 مركبة. وفي منطقة 
الشــرق األوســط، واصلت 
ترانزيــت حتقيــق مبيعات 
إقليميــة قوية خــالل العام 
وســجلت منوا بنسبة تزيد 
عن %80 في اململكة العربية 
الســعودية، كما حققت أداء 
قويا في املبيعات في دولتي 

اإلمارات والكويت.

واحد من أكبر عشرة مناجم 
في العالم من حيث اإلنتاج. 
ومنــذ فجر قطــاع التعدين 
تتراجع درجات استخالص 
جميع املعادن تقريبا، وذلك 
يعــود إلــى أن املــوارد ذات 
الدرجــات األعلى واألســهل 
استخراجا تستغل أوال، وقد 
اعتمد منو القطاع دائما على 
التكنولوجيات األفضل وذات 
معدالت االستخالص األكبر، 
وهو ما عوض حقيقة تراجع 

الدرجات.
وتعد جنوب أفريقيا املكان 
الــذي ال يزال تكتشــف فيه 
رواسب الذهب األعلى درجة 
وغير املســتغلة بقدر كبير، 
وذلك لصعوبة اســتخالص 
اخلــام باســتخدام األدوات 
اليدوية من األنفاق شــديدة 
احلــرارة التــي متتــد إلــى 
كيلومتــرات حتــت األرض 
هنــاك. وعلــى النقيض من 
ذلك، فــإن عمليات التفجير 
والتفريغ الهائلة املستخدمة 
في املناجــم األقل درجة في 
وأوقيانوســيا  ســيبيريا 
ونيفادا جتعل أعمال التعدين 

هناك أكثر كفاءة.
أما العامل اآلخر املهم فهو 
أن معظم الذهب ليس معدنا 
قائما بحــد ذاتــه، إذ توجد 
أفضل رواسب الذهب عامليا 
فــي البورفير، وهــو معدن 
يعد كذلك أحد أكبر مصادر 

النحاس في العالم.

أســواق فــورد حيويــة في 
املنطقة من حيث املبيعات. 
وفي حني شــهد العام 2020 
إقبــاال قويــا على شــاحنة 
F-150، جــاءت املبيعــات 
لتعكــس اهتمامــا متزايــدا 
بشــاحنة البيــك أب رينجر 
متوسطة احلجم. ففي واقع 
األمر، فاقت مبيعات رينجر 
املصنوعة في جنوب إفريقيا 
مبيعات شاحنة F-150 في 
اململكة العربية الســعودية 
للمــرة األولى على اإلطالق، 
إضافة إلى النمو القوي الذي 
شــهدته مبيعاتهــا في قطر 
والكويت والبحرين. وعلى 
مســتوى املنطقة، ســجلت 

عن سيدني، ٠٫٤٥ غرام للطن، 
أي أنــه الســتخراج ملعقة 
شــاي واحدة من الذهب في 
هذا املنجم فإنك بحاجة إلى 
اســتخراج ذهب خام بحجم 
متثالني من متثــال احلرية. 
ومــع ذلك، يعد هــذا املنجم 
واحــدا مــن أكثــر املناجــم 
ربحية فــي العالــم. وتبلغ 
تكلفــة اســتخالص األوقية 
١٦٠ دوالرا، وهو ما يســمح 
بهامش ربح يفوق ٩٠٪ وفقا 

ألسعار الذهب احلالية.
عوامل النجاح

وفي قطاع التعدين عامالن 
يحددان جناح العمل، األول هو 
ما يسمى «اقتصادات احلجم»، 
فمنجم «كاديا» (Cadia) هو 

على مدار 44 عاما متتالية، 
في حــني ســجلت املبيعات 
اإلجمالية لشــاحنة رينجر 
منوا نســبته %13.3 لتصل 

إلى 101486 شاحنة.
وفي هــذا الســياق، قال 
كريــس نويل، املديــر العام 
في فورد الشرق األوسط: ال 
شك في أن العام 2020 كان 
من األعوام العصيبة بالنسبة 
لقطــاع الســيارات نتيجــة 
للتحديــات التــي فرضتهــا 
جائحة كوفيد19-، لكن فرق 
عملنا جنحت بتوفير أعلى 
مســتويات الدعــم لوكالئنا 
وعمالئنا في مختلف أنحاء 
املنطقــة، األمــر الــذي أتاح 

٣٧ مليون دوالر. وكانت هيئة 
اإلذاعة البريطانية قد طرحت 
تساؤالت مؤخرا حول ما إذا 
كنا بصــدد مواجهة خطيرة 
لنفاد الذهب. ويبرز في جوهر 
هذه املخــاوف، القلق األبرز 
واملعروف منذ فترة في قطاع 
تعدين الذهب، والذي يشير 
الــى حقيقة تراجــع تركيز 
معــدن الذهــب املوجود في 
احتياطيات الذهب اخلام في 
العالم، وذلك من ١٠ غرامات 
لكل طن فــي ١٩٦٠ إلى نحو 
غرام واحد مــن الذهب لكل 
طن من االحتياطيات اخلام 

في العالم اليوم.
وتنخفض هذه النســبة 
بشكل مذهل، وهو ما يعني 
أننــا بحاجة إلى اســتخراج 

«التجاري» يستقبل دفعة
من املتدربني الكويتيني لبرنامج «رواد»

استقبل البنك التجاري الكويتي مجموعة 
مــن الكفاءات الكويتية الشــابة من حملة 
الشــهادات اجلامعيــة حديثــي التخــرج 
لاللتحاق ببرنامج «رواد» الذي مت اإلعالن 
عنه في شهر سبتمبر املاضي وانطالقه في 
يناير اجلاري، حيث مت تصميـــم البرنامج 
بهـــــــدف توظيــف وتدريـــــب وتأهيــل 
اخلريجني للعمل في جميع مجاالت القطاع 
املصرفي، علما بــأن مدة البرنامج هي ٥٢ 
أسبوعا.  وفي هذا الصدد صرح املدير العام 
لقطاع املوارد البشرية صادق عبداهللا قائال: 
إن برنامج «رواد» جتربة فريدة من نوعها 
متكــن املتقدمني من التعــرف على طبيعة 
العمل ونطاق عمل القطاع املصرفي بكافة 
مجاالته املالية والرقابية، وكذلك اخلدمات 
املساندة في جميع قطاعات وإدارات البنك 

التجاري.
وتابــع مبينا أن البنك قد وضع أفضل 
وسائل التدريب والتطوير لتنمية املهارات 
الذاتية للملتحقني بالبرنامج مبا يســاعد 
فــي حتقيــق األداء املتميــز واالبتكار من 

خالل بوابــة التعليــم اإللكتروني «ثابر» 
و«أكادميية التجاري» وبالتعاون مع عدد 
من اجلهــات التدريبية املعتمــدة وهو ما 
يهدف إلى صقل مهارات وقدرات امللتحقني 
بالبرنامج لتنمية حس اإلبداع في العمل، 
منوها أنه قد متت مشاركة قصص جناح 
العديد من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالبنك 
من مختلف اإلدارات مع املتدربني ومن ثم 
مت نقل اخلبرات املكثفة للقادة التنفيذين 
بالبنك للمشاركني في برنامج «رواد» مبا 
يسهم في حتقيق االستفادة القصوى من 

البرنامج. 
وكشف عبداهللا أن برنامج «رواد» قد مت 
اعتماده في ظل الظروف االستثنائية التي 
متر بها البــالد، األمر الذي يعكس حرص 
البنك على اســتقطاب الطاقات الشــبابية 
الكويتية وتســخير جميع ســبل التعليم 
والتطوير االعتيادية واإللكترونية املتوفرة 
لــدى التجاري عن طريــق منصة التعليم 
اإللكترونــي «ثابر وأكادمييــة التجاري» 

خلدمة هذا الغرض.

في إطار تنمية الكوادر الوطنية ومسؤوليته املجتمعية

صورة جماعية للخريجني اجلدد امللتحقني ببرنامج «رواد»

«إنفينيتي البابطني» تقدم لعمالئها عرضًا 
«Qخاصًا على «٥٠

تدعو شــركة عبداحملســن عبدالعزيز 
البابطني، الوكيل املعتمد الوحيد لسيارات 
«إنفينيتي» في الكويت عمالءها إلى اكتشاف 
عرضها اخلاص لهذا املوســم على سيارة 
إنفينيتــي Q٥٠، واملتوافرة بســعر ٩٩٩٩ 
دينارا، باإلضافة إلى تأمني شامل ملدة سنة، 

وخدمة مجانية حتى ٣٠٠٠٠ كم.
وتتمحور سيارة إنفينيتي Q٥٠ بشكل 
رئيسي حول الســائق، بتصميمها األنيق 
وأدائها الالفت مع محرك التوربو بسعة ٢ 
ليتر والتي تعمل بشاحن التيربو املباشر، 
وتنتج قوة ٢٠٨ أحصنة عند ٥٥٠٠ دورة في 
الدقيقة مع عزم دوران يبلغ ٣٥٠ نيوتن/ 
متر مــن ١٢٥٠ دورة فــي الدقيقة. وفضال 
عن متتعها بالكفاءة في استهالك الوقود، 
مت تصميم احملرك لتعزيز أداء السيارة مع 
احلفاظ على مســتويات عالية من األداء. 
في حني أن عجلة القيادة أكثر أناقة وقوة 
من أي وقت مضى، مع ضمان فعالية غير 
مسبوقة وذلك من أجل تخصيص األداء وفقا 

ألسلوب القيادة املفضل لدى السائق. تقدم 
Q٥٠ جتربة ملهمة للثقة وذات طابع شخصي 
خلف عجلة القيادة، والتي جتســد تفاني 
إنفينيتي في تطوير تقنيات قيادة مبتكرة. 
مت تصميم محرك إنفينيتي Q٥٠ لتقدمي أداء 
محســن مع احلفاظ على مستويات عالية 

من الكفاءة ويتكون من ٤ فئات.
تشمل التقنيات األخرى املتوفرة ملساعدة 
الســائق ما يلي: شاشــة الرؤية الشاملة، 
يعزز نظام شاشــة الرؤية الشاملة منظو 
السائق عند القيام بركن السيارة لكي تتم 
الرؤية بشكل أوضح، وحتذير عند مغادرة 
حارة السير، والتدخل عند االصطدام. ومع 
نظام كشف األجسام املتحركة، يتم تنبيهك 
عند اكتشاف شيء ما في املنقطة احمليطة 
بسيارتك، والتحكم الذكي في السرعة (نطاق 
السرعة الكاملة)، كما يتوفر النظام التنبئي 
املتقدم للتحذيــــر من االصطــدام األمامي 
ونظام الكبح الطارئ األمامي مع اكتشاف 

املشاة.

«التمدين» تضم موقع «عود.كوم» ملظلة أعمالها

أعلنت مجموعة التمدين، 
الرائدة في تطوير املشاريع 
متعــددة االســتخدامات في 
الكويت، عــن جناحها بضم 
موقع «٣oud.com»، أحد أبرز 
املواقع اإللكترونية لألزياء 
واجلمال ومنــط احلياة في 
منطقــة اخلليج إلــى قائمة 
أعمالها. وأوضحت الشركة 
فــي بيان صحافي أن املوقع 
اإللكترونــي الــذي أطلقتــه 
رئيســة حتريــره زينــب 
العبدالرزاق في العام ٢٠١٥، 
يعد مبنزلة منصة إلكترونية 
بارزة ومميــزة تختص في 
كل ما يهم املرأة اخلليجية، 
السيما التطورات احلاصلة 
بقطــاع املوضــة واجلمــال 
واملكيــاج، إلى جانــب آخر 
أخبار املصممني واملشاهير 
اخلليجيني. وتهدف مجموعة 
التمدين من خالل ضم املوقع، 
إلــى تعزيــز ودعــم اإلعالم 
الكويــت  اإللكترونــي فــي 
الطفرة  واملنطقة ومواكبــة 
التكنولوجيــة فــي عالــم 
املوضة، ملا تتمتع به املجموعة 

وفي هــذا الســياق، قال 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
التمدين محمد جاسم املرزوق: 
«يسرنا إعالن انتقال موقع 
«عود.كــوم»، لفصــل جديد 
حتت مظلة مجموعة التمدين 
الرائدة في تطوير املشاريع 
فــي الكويت مــن خالل هذه 

إعالميــة تعزز التواصل مع 
املجتمــع، وتدعــم املواهب 
والطاقات الشبابية، وكذلك 
الســوق احمللـــــــــي  تدعم 
واإلقليمــي، باعتبــار موقع 
«عود.كــوم» من أهم املواقع 
اإللكترونيــة فــي الكويــت 

واخلليج».

اخلطوة، إذ يسعى املوقع إلى 
املزيد من التطور واالنتشار 

في اخلليج واملنطقة».
وأضــاف: «جــاءت هــذه 
اخلطوة إميانا منا بضرورة 
مواكبة التطور السريع في 
التســويق واإلعالم  مجــال 
وحلاجــة املنطقــة لقنوات 

أبرز موقع إلكتروني لألزياء واجلمال بالكويت واملنطقة

محمد جاسم املرزوق

من خبرة طويلة بالعديد من 
الفاخرة  التجارية  العالمات 
اخلاصــة باألزياء واملوضة. 
ويتوقع أن يكتســب املوقع 
اإللكتروني املزيد من الظهور 
والشــعبية في دول اخلليج 
العربي والشرق األوسط بعد 

هذه اخلطوة.

املرزوق: بانضمام املوقع ندشن فصًال جديدًا حتت مظلة «التمدين» الرائدة بتطوير املشاريع في الكويت 

نؤمن بضرورة مواكبة التطور السريع في مجال التسويق واإلعالم.. ودعم املواهب والطاقات الشبابية

تهدف مجموعة التمدين من خالل 
ضم املوقع إلى تعزيز ودعم اإلعالم 

اإللكتروني في الكويت واملنطقة ومواكبة 
الطفرة التكنولوجية في عالم املوضة

«اخلليج» يعلن الرابحني في حملة
«iPhone 12 Pro Max انفق واربح»

أعلن بنك اخلليج أسماء 
الفائزين احملظوظني الذين 
حصلـــــوا علـــى أجهــزة 
iPhone 12 Pro Max، بعــد 
مشــاركتهم في حملة أنفق 
واربح حلاملي بطاقات بنك 

اخلليج املصرفية.
وحصل كل من األربعني 
فائزا احملظوظني على جهاز 
iPhone 12 Pro Max، أحدث 
جهاز مت إطالقه مؤخرا من 
شركة Apple. وقد مت حتديد 
الفائزين في سحب إلكتروني 
أجراه البنك بتاريخ 17 يناير 
2021، حتت إشــراف ممثل 
وزارة التجارة والصناعة.

وقــد اســتمرت حملــة 
أنفق واربح من 10 نوفمبر 
ينايــر   10 حتــى   2020
2021، حصل خاللها عمالء 
بنــك اخلليج علــى فرصة 
للدخول في السحب مقابل 
أنفقوهــا  دنانيــر   10 كل 
محليا باستخدام البطاقات 
االئتمانية والبطاقات مسبقة 
الدفع، وعلــى ثالث فرص 
للدخول في السحب مقابل 
كل 10 دنانير أنفقوها خارج 
الكويت باستخدام البطاقات 
االئتمانية والبطاقات مسبقة 
الدفع، باإلضافة إلى بطاقات 
الســحب اآللي. وفيما يلي 

أسماء الفائزين:

فيريبــري  برومــوش 
براكاسان، بدر سماح صقر 
املطيري، علي عبدالرؤوف 
إبراهيــم  أمانــي  محمــد، 
أحمد العماني، سيني لزار 
صمويل، ناصر مزيد مطلق، 
عبدالوهــاب وليــد محمــد 
الدرويش، سحر عبداحلميد 
حســني الصايــغ، جاســم 
اخلليفة، صالح عبداللطيف 
املسلم، هشــام العصيمي، 
منير القطان، سليمان سعود 
العنزي، وحيد يوسف علي، 
بفلــي جــالل حنايســاك، 
عادل ســليمان رمضان مال 
علي، رفعة الرفاعي، ياسر 
أنور  أبواحلســن، ســعود 
الدوب، عيسى  عبدالعزيز 
مريزيق بنيه، أونيس غارو 
تغوينود، خالد عيد العازمي، 
ناصر محمد علي الناصر، 
جراح فرج محسن الرشيدي، 
حنان عبداهللا صادق، عماد 

سعد عطية، مادوسودانان 
كانيان، سعود عبدالعزيز 
عبدالرحمن، ترتيل شعيب، 
أحمد بدر شريدة املطيري، 
ناصر الصيديراوي، محمد 
سبتي، حنان يوسف محمد 
أحمــد، وضحــة جدعــان 
سميليل العازمي، جومون 
جوزيــه، عثمــان فــوزي 
اجليران، عامر محمد رويشد 
الديحاني، نواف ركان هبيل 
ظاهر، عيسى جمال حاجي 
آغا بهبهاني، فوزية محمد 

العنزي.
وأتــت هــذه احلملة من 
منطلق احلرص الدائم في 
بنك اخلليــج على حتقيق 
أقصــى مســتوى من رضا 
تقــدمي  وعلــى  العمــالء، 
أفضل العروض لهم دائما، 
إلى جانب أفضــل احللول 
واملنتجات واخلدمات املالية 

واملصرفية املتنوعة.

اخلاصة بحاملي بطاقاته املصرفية
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حفل تنصيب الرئيس األميركي.. تقاليد وهفوات وعبارات دخلت التاريخ
واشــنطنـ  أ.ف.پ: لن يحضر 
دونالد ترامب حفل تنصيب جو بايدن، 
وهو أمر لم يحصل منذ عام ١٨٦٩ حني 
رفض رئيس منتهية واليته االلتزام 
بهذا التقليــد األميركي الذي ترافقه 

مفاجآت.
في ما يلي تذكير بلحظات طبعت 
في الذاكرة خالل تنصيب رؤســاء 

أميركيني:
ـ أربع مرات بدون رئيس منتهية 

واليته:
عام ١٨٠١، جتاهل الرئيس األميركي 
الثاني جون آدامز حفل تنصيب خليفته 
توماس جيفرسون. بعد هزميته قام 
بتقويض سمعة نائب الرئيس السابق 
وغادر البيت األبيض فجر ٤ مارس 

يوم التنصيب.
فاز جنله جون كوينســي آدامز 
في انتخابات العام ١٨٢٤ في ظروف 
مت االحتجاج عليها في مواجهة أندرو 
جاكسون الذي ندد بسرقة االنتخابات. 
بعد أربع سنوات وبعد حملة عنيفة، 
متكن جاكســون من الثأر. لم يلتق 
الرجالن وغادر آدامز عشية احلفل.

في عام ١٨٤١، وألســباب ظلت 
غامضة، غــاب الدميوقراطي مارتن 
فان بورين عن حفل تنصيب وليام 

هنري هاريسون.
في ٤ مــارس ١٨٦٩، بقي أندرو 
جونســون في البيت األبيض أثناء 
تنصيب خليفته يوليسيس غرانت 
الذي رفض مشاركة عربته معه للتوجه 

إلى مبنى الكابيتول.
لينكولن وقاتله: في ٤ مارس ١٨٦٥، 
جنا إبراهام لينكولن الذي كان متوجها 
الى واشنطن حلفل تنصيبه من اعتداء. 
بعد ساعات وفيما كان يؤدي اليمني 
لواليته الثانية، لم يكن يعلم أن جون 
ويلكس بوث الرجل الذي سيغتاله بعد 
٤١ يوما كان الــى جانبه على أدراج 

الكابيتول.
بوث اعترف بعد اعتقاله بأنه ندم 
على عدم حمل مسدس في ذلك اليوم 
قائال «كان لدي فرصة ممتازة لقتل 

الرئيس لو أردت ذلك».
حريق على املنصة أثناء حفل كينيدي: 
أدى ماس كهربائي في محرك الى 
اشتعال املنصة التي كان سيؤدي عليها 

الرئيس كينيدي اليمني في ٢٠ يناير 
١٩٦١. ظنت عناصر األمن أن األمر ناجم 
عن اعتداء وصعدوا الى املنصة فيما 

بقي الرئيس كينيدي هادئا.
تنصيب جونســون في طائرة: بعد 
ساعات على اغتيال كينيدي في داالس 
في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٣، مت تنصيب نائبه 
ليندون جونسون بشكل طارئ رئيسا 
في الطائرة الرئاسية «اير فورس وان» 

أثناء توقفها في املطار.
أوباما أدى اليمني مرتني: في ٢٠٠٩، 
حصل خطأ أثناء أداء أوباما اليمني في 
حفل حضره نحو مليوني شخص. 
واملســؤولية تقع على عاتق رئيس 
احملكمة العليا الذي أخطأ في ترتيب 

كلمات القسم الدستوري.

وعلى سبيل االحتياط، أدى الرئيس 
الـ٤٤ للواليات املتحدة مرة جديدة 
اليمني في اليــوم التالي في البيت 

األبيض.
وحصل أمــر مماثل مع هربرت 
هوفر عام ١٩٢٩ حني تصرف رئيس 

احملكمة العليا بالنص الدستوري.
موجة برد : اعتبارا من العام ١٩٣٧ 
مت التبكير مبوعد «يوم التنصيب» 
الى ٢٠ يناير في أوج فصل الشتاء.

في يناير ١٩٦١، أذاب اجليش طبقة 
من الثلج بلغت سماكتها ٢٠ سنتمترا 
على اجلادة التي يجري فيها العرض 
العســكري التقليدي بني الكابيتول 
والبيت األبيض. وألقى كينيدي خطابه 
فيما كانت درجة احلرارة خمسة حتت 

الصفر. وفي ١٩٨٥، جلأ رونالد ريغان 
(٧٣ عاما) الى داخل الكابيتول ألداء 
اليمني تاركا احلشد ونحو ١٤٠ ألف 
مدعو ينتظــرون في اخلارج حيث 
كانت احلرارة ١٣ درجة حتت الصفر.
كلمات فــي الذاكرة: بقيت بعض 
العبارات الرائعة من خطابات التنصيب 

في كتب التاريخ.
فقال فرانكلــني روزفلت في ٤ 
مارس ١٩٣٣ في خضم فترة الكساد، 
«الشيء الوحيد الذي يجب أن نخاف 

منه، هو اخلوف نفسه».
وفي ٢٠ ينايــر ١٩٦١، قال جون 
فيتزجيرالــد كينيــدي ملواطنيه، 
«ال تســألوا أنفسكم ما الذي ميكن 
لبلدكم أن يفعله من أجلكم، إمنا اسألوا 

أنفسكم عما ميكنكم فعله لبلدكم».
وتعهد دونالد ترامب في ٢٠ يناير 
٢٠١٧ بأن يعيد الى «الشعب» السلطة 
التي «سرقتها منه» املؤسسات في 
واشنطن قائال إن هذا األمر «يتوقف 
هنا واآلن». وقال الرئيس جورج بوش 
متوجها الى هيالري كلينتون «يا له 

من هراء غريب!».
في حفل تنصيبه الثاني عام ١٧٩٣، 
ألقى جورج واشنطن أقصر خطاب 
مكون من ١٣٥ كلمة فقط مقارنة مع 
خطاب استمر ألكثر من ساعتني ألقاه 
الرئيس وليام اتش هاريسون عام ١٩٤١. 
هذا األخير الذي وصل على حصان من 
دون معطف وال قبعة وسط الصقيع، 
توفي بعد شهر إلصابته بالتهاب رئوي.

بايدن يتسلم إرث ترامب الثقيل.. وأولويات األميركيني «كورونا» و«االقتصاد»

محاكمة نافالني اليوم.. والكرملني يحّذر من االحتجاجات

واشنطن - وكاالت: يدخل الرئيس 
الدميوقراطي جو بايدن البيت األبيض 
اليوم، ليبدأ واليته على رأس بلد يشكك 
عشرات املاليني على رأسهم سلفه دونالد 
ترامب في شرعيته، ويحصد فيه وباء 
كوفيــد-١٩ أكثر من ثالثة آالف أميركي 
كل يوم، ويتم تســجيل مليون شخص 

في برنامج البطالة كل أسبوع.
وتكتسب مراسم التنصيب أهمية غير 
مسبوقة، ترافقها اجراءات أمنية حولت 
العاصمة واشنطن إلى مربع امني، يشبه 
املنطقــة اخلضراء في بغداد كما يصفه 

محاربون قدماء. 
وعشية تسلم رئيسهم اجلديد، حدد 
االميركيون االولويات التي يجب عليه 
التركيز عليهــا، واعتبرت غالبيتهم أن 
قضيتــي مواجهــة «وبــاء كوفيد -١٩» 
وانعاش االقتصاد االميركي املتعثر، على 
رأس تلك االولويات، بحسب استطالع 
جديد نشــرته وكالة اسوشــيتد برس 

«أ.ب» أمس. 
وقــال ٥٣٪ مــن األميركيــني انهــم 
يعتبــرون وباء كورونــا واحدا من بني 
اهــم خمس قضايا يريــدون من االدارة 
اجلديدة معاجلتها هــذا العام، في حني 
اعتبر ٦٨٪ أن االقتصاد هو األهم. وطغت 
تلك االولويات بشكل واضح على القضايا 
االخرى التي ينوي بايدن التركيز عليها 
مثل الهجرة والعالقات اخلارجية واملناخ 
والعنصرية. وكتبت االسوشيتد برس 
ان مصيــر بايدن يرتكــز على معاجلة 
ادارته للوباء. وفي املرتبة الثالثة حلت 
االهتمامــات الصحية األخرى، بنســبة 
٤١٪ مــن املســتطلعني. فيمــا تراجعت 
السياســة في اهتمامات االميركيني الى 
املرتبة الرابعة بنسبة ٣٣٪، والعنصرية 
والتمييز العرقي حلت في املركز اخلامس 
بنسبة ٢٤٪. وفي املرتبة السادسة جاء 
التغير املناخي الذي يعتبره بايدن قضية 
اساسية وتعهد بالعودة التفاق باريس 
للتغيير املناخي منذ اليوم االول، فيما 
حلت قضية الهجرة في املرتبة الثامنة 
والسياسات اخلارجية في املرتبة العاشرة 
على ســلم اولويات االميركيني بحسب 

االستطالع الذي نشرته الوكالة. 
التنصيــب  الــى يــوم  وبالعــودة 
التاريخــي، تعهد وزير العدل األميركي 
بالوكالة، االلتزام إلى جانب أجهزة إنفاذ 
القانون بضمان مراســم تنصيب آمنة 

وأنها لن تتهاون مع أي شخص يحاول 
إفساد يوم التنصيب بالعنف أو بأي عمل 
إجرامي آخر، وسيتم اعتقاله ومحاكمته. 
وبعــد تقرير لصحيفة «واشــنطن 
بوست» ذكرت فيه أن مكتب التحقيقات 
الفيدرالــي «اف بي اي» حذر في تقرير 
مــن أن املتطرفني اليمينيــني فكروا في 
التظاهر بأنهم أعضاء باحلرس الوطني 
في واشــنطن، قال القائم بأعمال وزير 
الدفــاع األميركي كريســتوفر ميلر انه 
مت اجــراء تدقيــق في أكثــر من ٢٥ ألف 
جندي من احلرس الوطني يتم نشرهم 
للمساعدة في حماية مبنى الكونغرس 
األميركــي (الكابيتول) الذي سيشــهد 
مراســم التنصيب، بعد نحو اسبوعني 

فقط من هجوم انصار ترامب عليه.
ونصبــت احلكومــة حــول مبنــى 
الكابيتــول، أســوارا ال ميكن تســلقها 
مزودة بأســالك شــائكة ومنطقة أمنية 
كبيرة غير مسموح للجمهور بدخولها. 

ومنعت منذ أيام دخول املتنزهات العامة 
الرئيســية مبا في ذلك مركز التســوق 
الوطني «ناشيونال مول» في واشنطن 
وأغلقت اجلسور عبر نهر بوتوماك بني 
فرجينيا ومقاطعة كولومبيا. ومت إغالق 
أكثر من ١٢ محطة لقطارات األنفاق حتى 

يوم التنصيب اليوم.
وبالتزامــن مع االســتعدادات ليوم 
التنصيب شــهد الكونغرس أمس، كما 
اســتثنائيا من جلســات املصادقة على 
التعيينات الرئاســية اجلديــدة إلدارة 
بايدن. وكان على جدول اللجان املختصة، 
٥ جلسات منفصلة للمصادقة على تسمية 
وزير اخلارجية أنتوني بلينكن، ووزير 
الدفاع لويد أوســنت، إضافــة إلى وزير 
األمــن القومي أليخانــدرو مايوركاس، 
إضافة إلى مديرة االستخبارات الوطنية 
أفريل هاينس، وصوال إلى وزيرة اخلزانة 

جانيت ييلني.
أمــا املصادقــة النهائيــة علــى هذه 

التعيينات فلن حتصل قبل تسلم بايدن 
منصبه.

وفي واحدة مــن أكبر العقبات التي 
أصر الرئيس املنتهية واليته على وضعها 
أمام خلفه حتى اللحظة اخليرة، قراره 
برفع احلظــر املفروض علــى القادمني 
من البرازيل وغالبية الدول األوروبية. 
وأعلنت املتحدثة باسم الرئيس املنتخب 

أن اإلدارة املقبلة لن تطبق القرار.
وفي تغريدة على تويتر قالت جني 
ساكي التي ستتسلم مهام املتحدثة باسم 
البيــت األبيــض اليوم ايضــا، إنه «مع 
تدهور الوضع الوبائي وظهور فيروسات 
متحورة أكثر عدوى حول العالم، فإن هذا 

ليــس الوقت 
ســــــب  ملنا ا
القيود  لرفع 
ضــة  و ملفر ا
على الســفر 

الدولي».

موســكو ـ أ.ف.پ: رفض الكرملني 
امس املطالــب الغربيــة باإلفراج عن 
املعارض أليكســي نافالنــي املوقوف 
منذ عودته إلى روسيا، وحذر أنصاره 
من التظاهر هذا األســبوع في روسيا 
تلبية لدعوته احتجاجا على سجنه.

ودعت القوى الغربية الرئيسية إلى 
اإلفراج «الفوري» عن نافالني الذي ألقي 
القبض عليه عند عودته من أملانيا أول 
من امس، وطالبت موسكو بتقدمي تبرير 
لالتهامات املوجهة لنافالني والتحقيق 

في محاولة االغتيال املزعومة.
وخالل مؤمتر صحافي، قال الناطق 
باســم الكرملني دميتري بيسكوف ان 
موسكو لن «تأخذ في االعتبار» املطالب 
الغربية باإلفراج عن املعارض الروسي 
أليكسي نافالني، مضيفا «إنها مسألة 
داخلية بالكامل ولن نسمح ألي شخص 
بالتدخــل فيهــا». وســيبقى نافالني 
محتجــزا على األقل حتــى ١٥ فبراير، 
إذ يؤخذ عليه انتهاكه شروط املراقبة 
القضائية التــي يخضع لها من خالل 

انتقاله إلى اخلارج لتلقي العالج.
وفور اإلعالن عن عملية احتجازه، 
دعا املعارض أنصاره إلى التظاهر يوم 
السبت ٢٣ اجلاري في كل أنحاء البالد.

وأشار ليونيد فولكوف، وهو أحد 
املقربني من نافالنــي، إلى أنه لن يتم 
تقــدمي أي إذن للتظاهــر ألن الــروس 
ميلكون «حقا دستوريا» في التظاهر.

وغالبا ما تؤدي االحتجاجات غير 
املرخصــة التي تنظمها املعارضة إلى 
عمليات قمع وعدد كبير من التوقيفات، 

واول من امس أوقف ٧٣ شخصا على 
األقل خالل مسيرات دعم عفوية، وفقا 

ملنظمة «أو في دي» غير احلكومية.
ومن املقرر أن يحاكم نافالني اليوم 
بتهمة التشهير مبحارب قدمي في احلرب 

العامليــة الثانيــة. وهو متهم بنشــر 
معلومات «كاذبة» و«مهينة» ضد هذا 
احملارب املخضرم الذي أعرب لوسائل 
إعالم عن دعمه لالستفتاء على الدستور 
في الصيف لتعزيز ســلطات الرئيس 

ڤالدميير بوتني. لكن، هناك استحقاق 
أكثر أهمية من ذلك كله، فقد حدد موعد 
جلسة أخرى حملاكمة املعارض، في ٢ 
فبراير املقبــل، للنظر في رفض حكم 

بالسجن مع وقف التنفيذ.

اإلدارة اجلديدة ترفض تطبيق رفع حظر السفر الذي أعلنه الرئيس املنتهية واليته

إيقاف العشرات من مؤيديه خالل مسيرات دعم عفوية

ملك البحرين: سنستمر بالوقوف إلى جانب 
الواليات املتحدة نحو نشر السالم

خبراء يتهمون الصني و«الصحة العاملية» 
بالتباطؤ في االستجابة لوباء «كوفيد -١٩»

عواصــم - وكاالت: اتهم تقرير ملجموعة 
مــن اخلبــراء املســتقلني، الصــني ومنظمــة 
الصحة العاملية بالتحرك ببطء الحتواء وباء 
«كوفيد-١٩». وقال فريق «خبراء االستجابة 
واالستعداد للوباء املستقل» ومقره سويسرا، 
إن بكــني كان ميكــن ان تطبق إجــراءات أكثر 
صرامة عندمــا بدأت حــاالت اإلصابة األولى 
بڤيروس كورونا املستجد بالظهور في ووهان.

وقال اخلبراء بحسب ما نقلت عنهم شبكة 
«سي ان ان» إن بكني لم تبلغ منظمة الصحة 
العاملية بظهور تلك احلاالت إال في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٩ اي بعــد أكثــر من ٢٠ يومــا على ظهور 
أولهــا. وفي الوقت الذي فــرض احلظر على 
ووهان الصينية في ٢٣ يناير ٢٠٢٠ كان الوباء 
انتقل الــى اليابان وكوريا اجلنوبية وتايلند 

والواليات املتحدة.
وفيما دافعت الصني عن أســلوب إدارتها 
للوباء، اعترفت بأنه كان يتعني عليها «العمل 
بشكل أفضل». وقد تعرضت الصني لالنتقاد 
مــرات عدة ألنهــا لم تنبه ســكانها فورا ولم 
تفرض اإلغالق في بداية الوباء، عندما لم يتم 

تأكيد انتقال العدوى بني البشر.
ومما عزز االنتقادات هو افتقار السلطات 
احملتمل للشفافية في مدينة ووهان، واستدعاء 
الشــرطة للمبلغــني احملليــني بتهمة «نشــر 

الشائعات».
وتترأس رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة 
هيلــني كالرك إلى جانب الرئيســة الليبيرية 
السابقة إلني جونسون سيرليف الفريق املؤلف 
مــن ١٣ خبيرا يعملــون مع منظمــة الصحة 

العاملية.

وفي تقريرها الثاني أمس، أشــارت جلنة 
اخلبــراء إلــى أنه «بالعــودة إلى التسلســل 
األولي للمرحلة األولى من الوباء، نســتنتج 
أنه كان باإلمكان التحرك بشــكل أســرع بناء 

على املؤشرات األولى».
واعتبــرت اللجنــة فــي تقريرهــا أنه من 
«الواضح» أنه «كان بإمكان السلطات الصحية 
احمللية والوطنية فــي الصني تطبيق تدابير 
الصحة العامة مبزيد من احلزم في يناير» ٢٠٢٠.

وردا على االنتقادات، قالت الناطقة باسم 
اخلارجية الصينية هوا شــونيينغ، إن بكني 
ردت بسرعة مع فرض اإلغالق في ووهان منذ 
٢٣ ينايــر، ما أدى إلى «خفض عدد اإلصابات 

والوفيات».
وأضافت الناطقة كان «يجب علينا بالطبع 
أن نسعى جاهدين للعمل بشكل أفضل. يتعني 
ذلك على كل دولــة، ليس فقط الصني، ولكن 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة واليابان وأي 
دولة أخرى أيضا، أن تسعى جاهدة لتحسني 

أدائها».
واعتبــرت «بالنظر إلى كونهــا أول دولة 
تدق ناقوس اخلطر العاملــي ملكافحة الوباء، 
فقد اتخذت الصني قرارات ســريعة وحاسمة 
علــى الرغم من عدم امتالكهــا معلومات غير 

كاملة» عن الڤيروس.
ويضم فريق اخلبراء بشكل خاص الرئيس 
املكســيكي الســابق إرنســتو زيديلو ووزير 
اخلارجية البريطاني السابق ديڤيد ميليباند 
واألخصائي بأمراض اجلهاز التنفسي الصيني 
تشونغ نانشان، وهو شخصية بارزة في مجال 

مكافحة الوباء في بالده.

عواصم - وكاالت: أعرب العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيســى آل خليفــة، عن بالغ 
شــكره وتقديره للرئيس األميركي دونالد 
ترامب على منحه وسام االستحقاق بدرجة 

قائد أعلى.
وأبدى امللك حمد بن عيســى في رسالة 
بعثها للرئيس األميركي عن تقديره للتطور 
املتميز للعالقات بني مملكة البحرين والواليات 
املتحــدة األميركية، مؤكــدا لترامب على أن 
منطقة الشــرق األوســط اليــوم أكثر أمانا 
واستقرارا مما كانت عليه، متطلعا لتعاون 
جميع دول املنطقة ملواجهة التحديات ومن 

أجل بناء مستقبل واعد يعمه السالم.
وأضــاف العاهــل البحرينــي امللك حمد 
بن عيســى في رســالته أن مملكة البحرين 
باعتبارهــا حليفا وثيقا وقدميــا للواليات 
املتحدة األميركية لتفخر بالعمل مع األصدقاء 
األميركيني في شتى املجاالت. مشيرا إلى ان 
تصنيف الواليات املتحدة األميركية ململكة 
البحرين كشريك استراتيجي رئيسي يجسد 
هذه الشــراكة، ويؤسس لعالقات أكثر قوة 
ومتانة لتعزيز األمن ونشر السالم في املنطقة 
والعالــم. ومنح الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب، وسام االستحقاق برتبة قائد أعلى 
للعاهل البحريني امللك حمد بن عيســى آل 
خليفة، تقديرا للجهود املشهودة التي قام بها 
لتوطيد عالقات الصداقة والشراكة الوثيقة 
بني البلدين، ودوره البارز في دفع مســيرة 
التعــاون الثنائي املشــترك إلى آفاق أرحب 
وأشمل مما عزز املصالح املشتركة للبلدين 

والشعبني الصديقني.
وقــال الرئيــس األميركــي إنه يســعده 
تقــدمي هذا الوســام إلى العاهــل البحريني 
الذي أسهم عبر عقود من الزمن في ترسيخ 
موقع البحرين كحليف اســتراتيجي ثابت 
وشــريك يعمل إلى جانب الواليات املتحدة 
األميركيــة. وأضــاف ترامب أنــه كان لدعم 
مملكة البحرين لألسطول اخلامس للبحرية 
األميركية الذي تســتضيفه البحرين الدور 
املساند في متكينه من أداء مهامه املتعددة.

وامتدح الرئيس األميركي شــجاعة ملك 
البحريــن امللــك حمــد بن عيســى ورؤيته 
القيادية احلكيمة بدعمه لرؤية السالم وقراره 
إقامة عالقات ديبلوماســية كاملة مع دولة 
إســرائيل، ووصف ترامب هــذا القرار بأنه 
بــدء حلقبة جديدة من التعاون االقتصادي 
واألمني بني أهم شركاء الواليات املتحدة في 
الشرق األوســط وجعل السالم في املنطقة 
عملية ممكنة، وبذلك أعاد هذا القرار تشكيل 
مشهد الشرق األوسط بشكل إيجابي لألجيال 

القادمة.
وأكــد ترامب أن الشــراكة بــني البلدين 
الصديقني ستزداد رسوخا وعمقا في الشرق 
األوسط، معربا عن امتنانه للرؤية والقيادة 

املتميزة للملك حمد بن عيسى.
ويشكل تقلد العاهل البحريني هذا الوسام 
الرفيع الذي مينح للقادة البارزين واملميزين 
من الدول احلليفة للواليات املتحدة األميركية، 
داللة على املكانة العالية التي يحظى بها لدى 
الواليات املتحدة األميركية والتقدير الكبير 
ملا قام به، من أدوار بارزة وإسهامات كبيرة 
في تعزيز األمن واالستقرار واالزدهار لنشر 

السالم في املنطقة.

بكني: أغلقنا ووهان منذ ٢٣ يناير ما أدى إلى «خفض عدد اإلصابات والوفيات»

العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة

شكر ترامب على منحه وسام االستحقاق بدرجة قائد أعلى

ملشاهدة الڤيديو
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دياب يجول على الرئاسات الثالث: إيجابيات التشكيل أكثر من الُعقد
بيروت ـ عمر حبنجر وخلدون قواص

حركة سياسية ناشطة قام 
بها رئيــس حكومة تصريف 
األعمال حســان ديــاب امس 
بهــدف تذليــل العقبــات امام 
تشكيل احلكومة، بدأ دياب هذه 
احلركة بزيارة الرئيس املكلف 
سعد احلريري في بيت الوسط، 
وبعدها رئيس مجلس النواب 
نبيه بري في عني التينة، وختم 
سلسلة الزيارات بلقاء الرئيس 

ميشال عون في بعبدا.
وصــرح ديــاب بعــد لقاء 
احلريري قائــال: البلد بأمس 
احلاجة الى وفاق سياسي بني 
كل الفرقــاء املعنيــة، واليوم 
مضى ١٢ شــهرا علــى تأليف 
حكومة التحديات، وخالل هذا 
العام مضت أزمات على البلد 
أكثر مما مضى على البلد في 
١٢ سنة، واتفقت مع احلريري 
على ضرورة تشكيل حكومة 
بأســرع مــا ميكن حلــل هذه 
األزمات املتتاليــة التي اثرت 

على لبنان سلبا.
ودعــا ديــاب كل اجلهــات 
اإليجابيــات  علــى  للبنــاء 
التــي وصلنا لهــا فيما خص 
تشكيل احلكومة، واحلريري 
أبدى انفتاحا للتشاور مع كل 
اجلهات حلل املشاكل اليومية 

التي يعاني منها املواطن.
بدوره، قال احلريري بعد 
اللقــاء: بحثنــا فــي ضرورة 
تشــكيل احلكومة في أســرع 
وقت ممكن، وأبديت كل انفتاح 
للتشــكيل، وموقفي واضح، 
وأقــول للبنانيــني «يجب أن 
نحافظ على أهلنا وأحبائنا في 
ظل انتشار كورونا وااللتزام 
باإلجراءات»، وأضاف «تترتب 
على املواطن مســؤولية على 
صعيد مواجهة انتشار كورونا، 
والدولــة مســؤولة أيضــا، 
وســأكثف رحالتي وسأعمل 
جاهدا جللب اللقاح الى لبنان 

في أسرع وقت ممكن».

ورئيس  مجلس النواب   نبيه 
بري ».

وأشار إلى أنه «في الوقت 
الــذي يــراه الرئيــس عــون 
واحلريري مناســبا، سيكون 
هناك لقاء، ان شاء اهللا قريبا 
ملتابعة املوضوع والوصول إلى 
احلل املناسب لتولد احلكومة 
في أسرع وقت ممكن»، موضحا 
«انني ملســت مــن اجلميع أن 
النقاط املنجزة واإليجابية أكثر 
من العقد التي هي بحاجة إلى 
تدويــر زوايا سياســية، إمنا 
النيــة لــدى اجلميــع ملتابعة 
التشكيل بأسرع وقت ممكن».

وهنــا يقول النائب جميل 
الســيد في تغريدة تويترية: 
«ال فرنسا وال البطريرك الراعي 
بوســعهما التوفيق بني عون 

واحلريري».
لكــن املديــر العــام لالمن 
العــام اللواء عبــاس ابراهيم 
مازال يأمل في تليني املواقف 
املتصلبة، مــن خالل جوالته 
املســتجدة على خــط بعبدا ـ 
بيت الوســط، على الرغم من 

األجواء غير املشجعة.

ة، تبقــى جائحــة   ـ احلكومـ
ـا  مســألة وطنيــة  الكورونـ
وأخالقية وإنسانية ال حتتمل 
املزايدة واإلهمال والتبريرات»، 
وحث اللبنانيــني على التزام 
املنــازل والتوقــف عــن كل 
اشــكال االختالط واالنشطة، 
ألننا امام وباء ال يرأف بأحد، 
كبيرا او صغيرا، غنيا او فقيرا، 
متعلما او أّميا، مواطنا او مقيما 

ومسلما او مسيحيا. 
وأضاف في بيان «ان الطاقم 
الطبــي والصحــي اللبناني، 
فــي املستشــفيات احلكومية 
واخلاصــة والصليب االحمر 
والدفــاع املدنــي واملختبرات 
ادات  ـ لعيـ ات وا ـ والصيدليـ
واملســتوصفات، يشكل خط 
الدفاع االول عن سالمة الناس 
ومكافحة الوباء، لكن الواجب 
الوطني واالخالقي يســتدعي 
منــا، مواطنــني ومســؤولني، 
توفير احلمايــة ومقتضيات 
الســالمة لهذا الطاقم الفدائي 
ليتمكــن مــن القيام بــدوره 
وعدم حتميله مــا ال طاقة له 

على حتمله».

وردا علــى دعــوات التيار 
احلــر الرئيــس املكلــف إلــى 
االعتــذار نتيجة عجــزه عن 
تشكيل احلكومة، قالت مصادر 
تيــار املســتقبل إن احلريري 
حصل على التكليف بتشكيل 

احلكومة بأصوات النواب.
واضافت املصادر أن رئيس 
احلكومــة ســمته األكثريــة 
النيابيــة وألزمــت رئيــس 
اجلمهوريــة باســمه، وهــو 
يخضع في واليته حملاســبة 

النواب والشارع.
وعلى صعيد وباء كورونا، 
ســجلت أول من امــس ٣١٤٤ 
اصابــة و٥٣ وفــاة، ووجــه 
احلريري نداء الى اللبنانيني، 
محذرا من اخطار وباء كورونا، 
ومعلنــا صــرف النظــر عن 
االحتفال بذكرى اغتيال والده 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
في ١٤ فبراير منعا لالختالط 
االجتماعي، ورمبا السياســي 

ايضا.
وأكــد احلريري في البيان 
«انه فوق كل العقد والعراقيل 
والتجاذبات التي متنع والدة 

احلريري للبنانيني عقب إلغائه االحتفال بذكرى اغتيال والده: نحن أمام وباء ال يرأف بأحد

(محمود الطويل) رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب خالل زيارته الرئيس املكلف بتشكيل احلكومة سعد احلريري في بيت الوسط 

في الســياق، قــال رئيس 
حكومة تصريف األعمال حسان 
ديــاب عقب زيارة عني التينة 
«الرئيس نبيه بري أبدى كل 
استعداد للمساعدة كما يقوم 
دائما حلل العقد القليلة املتبقية 
في موضوع تشكيل احلكومة، 
وهذا مطلب وطني من اجلميع 
اليوميــة  ألمــور  ة ا ـ ملعاجلـ
واحلياتية التــي يعاني منها 

لبنان واللبنانيون».
وأضــاف ديــاب «األيادي 
البيــض موجــودة، والبد من 
البناء علــى اإليجابيات وهي 
كثيــرة، وعلينا أن نرى كيف 
ميكن تدويــر الزوايا لتذليل 
الثغرات التي تعوق تشــكيل 

احلكومة».
ولفــت رئيــس حكومــة  
تصريف األعمال   حسان دياب 
، بعد لقائه  رئيس اجلمهورية   
ميشال عون  في  قصر بعبدا ، 
إلى «انني ملست كل استعداد 
من  الرئيس عون  إلعادة تفعيل 
عملية تأليــف  احلكومة ، كما 
ملســت هذا األمر مــن رئيس 
احلكومة املكلف  سعد احلريري  

رياض سالمة: االدعاءات عن حتويالت مالية مزعومة 
قمت بها للخارج هي فبركات وأخبار كاذبة

بيروت ـ يوسف دياب

نفى حاكم مصــرف لبنان املركزي 
رياض سالمة صحة ما يتم تداوله حول 
وجود حتويالت مالية مصرفية خاصة 
به أو أفراد أسرته أو مقربني منه أجريت 
إلى خارج البالد، مؤكدا أنه يلتزم دائما 
بالقوانني اللبنانية والدولية، ويتعاون 
مع جميع احلريصني على لبنان ووضعه 
املالي واملصرفي في الداخل واخلارج.

وذكر حاكم البنك املركزي، في بيان، 
أن جميع «االدعاءات» عن حتويالت مالية 
مزعومة قام بها إلى اخلارج سواء باسمه 
أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إمنا 
هي أخبار كاذبة ال أساس لها من الصحة، 
وستكون موضع مالحقة قضائية بحق 
كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي 

في اإلساءة.
وكان القضــاء اللبنانــي قد تســلم 
مراســلة من الســلطات السويســرية 
تطلب فيها مساعدة قضائية مبوضوع 
حتقيق جنائي جتريه بشــأن حواالت 
مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة ومقربني منه ومؤسسات مالية 

أخرى تقدر بـ ٤٠٠ مليون دوالر.
وكشــف مصدر قضائي لبناني لـ 
«األنباء» أن املراسلة القضائية «وصلت 
الى النيابة العامة التمييزية بطريقة 
غير اعتيادية، ومــن خارج القنوات 
الديبلوماسية، وهي وصلت إلى مراجع 
سياســية في لبنان قبــل أن توضع 
بتصــرف القضــاء»، مشــيرا إلى أن 
املراسلة «أتت من السفارة السويسرية 
في بيروت إلى القضاء مباشرة»، وأكد 
املصدر أن املراسلة السويسرية «قيد 
الدراسة والتدقيق في جدواها متهيدا 

التخاذ املقتضى بشأنها». وأثارت آلية 
مخاطبة القضاء اللبناني بهذه الطريقة 
استغراب املراجع املعنية، خصوصا أن 
السلطات السويسرية، وبحسب املصدر 
القضائي، «لم تساعد القضاء اللبناني 
بالكثير من املراسالت التي أجراها بشأن 
حتويالت مالية من لبنان الى اخلارج 
تقدر بـ ٢٫٤ مليار دوالر ما بني أكتوبر 
٢٠١٩ وأواخر ينايــر ٢٠٢٠، وجتاهلت 
طلبات القضاء بهذا الشأن»، مستغربا 
كيف أن املراسلة السويسرية «تضمنت 
مجموعة من األسئلة املطلوب طرحها 
على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
وأشخاص آخرين وتزويدهم باألجوبة، 
علما أن املراســلة لــم تتضمن أدلة أو 
مستندات تثبت أو تعزز الشبهات التي 
تتحدث عنها، ولو ســلموا لبنان هذه 
األدلــة ألصبحت القضية موضع جرم 

يالحق عليه في لبنان».
وتتحدث املراسلة السويسرية عن 
حتويالت بقيمة ٤٠٠ مليون دوالر تخص 
رياض سالمة وشقيقه رجا ومساعدته 
ماريــان حويــك ومؤسســات تابعــة 
للمصرف املركزي منهــا بنك التمويل 
وشركة طيران الشرق األوسط (ميدل 
ايست) وبنك انترا وكازينو لبنان، ولفت 
املصدر القضائي إلى أن «رياض سالمة 
ليس قديسا وسبق أن خضع للتحقيق 
في ملفات أخرى أمام القضاء اللبناني، 
لكن مضمون الكتاب السويسري حتوم 
حوله الشبهات ويشي بأن هناك تصفية 
حســاب بينهما»، وقال «حاكم مصرف 
لبنان ال ينقطع عن زياراته املتكررة الى 
سويسرا، فلماذا ال تتم مساءلته هناك؟ 
وملاذا لم يتحرك القضاء السويســري 

ضده؟».

احلكومة: ١١٤ مليار جنيه ملشروعات تطوير 
نظم اإلشارات واالزدواج بالسكة احلديد

احتاد عمال مصر يقرر رفع دعوى قضائية عاجلة 
لوقف قرار تصفية «احلديد والصلب»

وكاالت: عقد مجلس إدارة االحتاد 
العــام لنقابات عمــال مصر اجتماعا 
طارئا، امس مبقــر «االحتاد العام»، 
وذلــك لبحث أزمــة شــركة احلديد 
والصلــب، قرر خالله تكليف اإلدارة 
القانونية برفع دعوى قضائية عاجلة 
لوقف قــرار تصفية شــركة احلديد 

والصلب.

وأكــدت قيــادات االحتــاد العــام 
والنقابــات العامــة خــالل االجتماع 
- بحســب اليوم الســابع - أن هذا 
االجتماع الهدف منه اإلعالن عن رفض 
قرار اجلمعية العمومية لشركة احلديد 
والصلــب املصريــة بحلــوان بغلق 
وتصفية املصانع والذي صدر في ١١ 
اجلاري، ومخاطبة الرئيس عبدالفتاح 

السيسي رئيس اجلمهورية بالتدخل 
العاجل إلنقاذ شركة احلديد والصلب 
وشــركات قطاع األعمال من مخطط 
التصفية، خاصة أن هذه الشــركات 
تخدم عملية التنمية وإقامة املشروعات 
العمالقة التي يقودها الرئيس والتي 
حتتاج إلى قطاع عام قوي عن طريق 

تطويره وليس هدمه.

مخيمات إدلب حتولت «مستنقعات» ووفاة طفل 
واألمم املتحدة حتّذر: األوضاع تزداد سوءًا مع الثلج

القاهرة - هالة عمران

التقى د.مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء املصري 
امــس م.كامل الوزيــر وزير 
النقــل، الســتعراض خطــة 
ـر الشــبكة القوميــة  تطويـ
للسكة احلديد، وربط القطار 

الكهربائي بالديزل.
وفي مستهل العرض الذي 
قدمه وزير النقل، أشار إلى أن 
خطة تطوير الشبكة القومية 
للسكك احلديدية، وربط القطار 
الكهربائي بالديزل، تقوم على 
رؤية الدولة املصرية في أهمية 
ربط عناصر التنمية الشاملة 
للدولــة فــي كافــة املجاالت 
ببعضهــا، وذلك فيما يتعلق 
باملــدن اجلديــدة، أو املناطق 
الصناعية والزراعية اجلديدة، 
إلى جانب ربطها بشبكة الطرق 
الرئيســية واملوانئ البحرية 
والبريــة واجلافــة واملناطق 

اللوجيستية.
وأضاف أن فكرة التطوير 
تعتمــد علــى تطويــر نظــم 
اإلشارات، والعمل على ازدواج 
اخلطوط املفردة عالية الكثافة، 
إلــى جانــب إنشــاء خطوط 
جديدة، وإنشاء شبكة القطار 
الكهربائــي الســريع وربطها 
مع شبكات السكك احلديدية 
القائمة، والطرق الرئيســية، 
واملوانــئ مبختلــف أنواعها، 
فضــال عــن إنشــاء محطات 
لشحن وتفريغ البضائع داخل 

عواصمـ  وكاالت: تتواصل 
مأساة النازحني السوريني في 
مخيمات شمال سورية الغربي، 
التي حتولت إلى «مستنقعات 
ضخمة» فاقمت معاناة اآلالف 
من قاطنيهــا، بعدما أغرقتها 
السيول الناجمة عن األمطار 
الغزيــرة التي اســتمرت في 
الهطول خالل االيام املاضية. 
وخطفــت املأســاة روح 
طفل توفي فجــر أمس جراء 
ســقوط جدار اخليمــة التي 
تؤويــه مع عائلتــه، في أحد 
مخيمات شمالي محافظة إدلب، 
بسبب املطر الغزير والسيول. 
وقال نشــطاء، إن الطفل من 
نازحي بلــدة التمانعة توفي 
فجر أمس اثر اصابته بكسور 
في احلجــاب احلاجز ونزف 
بالرئتني وإصابة بالرأس، جراء 
ســقوط جدار اخليمة عليه. 
وكان أعلــن فريــق منســقو 
استجابة سورية، عن ارتفاع 
أعــداد املخيمــات املتضررة، 
شمال غرب ســورية نتيجة 
الهطــوالت املطريــة الكثيفة 
إلــى ١٤٥ مخيمــا، وانقطــاع 
العديد مــن الطرقات املؤدية 
إلى بعض املخيمات. وحذرت 

إنشاء خطوط جديدة خلدمة 
الركاب والبضائع والربط مع 
دول اجلوار بتكلفة ٦٧٫١ مليار 
جنيه لتصل التكلفة اإلجمالية 
ملشروعات اإلشارات واالزدواج 
واخلطوط اجلديــدة إلى ١١٤ 

مليار جنيه.
وتطرق م.كامــل الوزير، 
خالل العرض إلى املشروعات 
اخلاصة بشبكة خطوط القطار 
الكهربائي الســريع، موضحا 
ان املرحلــة األولــى تتضمن 
مشــروع العــني الســخنة/ 
العلمني، ومشــروع السادس 
من أكتوبر/ األقصر، ومشروع 
الغردقة/ األقصر، ومشــروع 

مــن عشــرة أشــخاص قوله 
«ال كلمات تعبــر عن ٥٪ من 
املعاناة التي نعيشــها. نحن 
منــذ ثالثة أيــام غارقون في 
املياه». وأضــاف بحرقة «لم 
نترك جهة إنسانية أو منظمة 
أو جمعيــة إال وناشــدناها، 
وحدها فــرق الدفــاع املدني 
لبت النداء وأخرجت األطفال 
من املخيم، بعدما بات عبارة 
عن بحيرة» كبيرة حوصرت 
فيها اخليم وســكانها. وعمل 
نازحون برس على انتشــال 
مقتنياتهم املبللة من ســجاد 

األقصر/ أســوان، ومشــروع 
العلمــني اجلديــدة/ مرســي 
مطروح، وذلك بإجمالي أطوال 
١٩٧٥ كــم، مشــيرا كذلك إلى 
املشروعات املقترحة ملرحلة 
أخــرى مســتقبلية، والفتــا 
في هذا الصــدد إلى احملطات 
التبادليــة املقترحــة، وكــذا 
محطات الشحن لربط منظومة 
القطارات الكهربائية السريعة 
كك  ـ لسـ ا وط  ـ بكة خطـ ـ بشـ
احلديدية القائمة، إلى جانب 
األماكن املخططة إلقامة ورش 
للعمرات اجلسيمة واملتوسطة 
للقطارات الكهربائية السريعة 

على مستوى اخلطوط.

وأغطية وأوان منزلية، بينما 
انهمكت نسوة في اخراج املياه 
من اخليم بوســائل تقليدية. 
وفي اخلــارج، رفعت جرافة 
تابعــة لفرق الدفــاع املدني، 
الناشطة في مناطق سيطرة 
الفصائل املقاتلة، كميات كبيرة 
مــن الوحــول التــي خلفتها 
الفيضانات. وحرم النازحون 
من النوم لليال عدة بســبب 
تضرر خيمهم. وقال أبو قاسم، 
وهو أب لثمانية أطفال، «دخلت 
املياه الى اخليم والناس تقف 
على أقدامها منذ ثالثة أيام».

عقب طلب سويسرا مساعدة القضاء اللبناني للتحقيق بحواالت تخّصه

جانب من اجتماع رئيس مجلس الوزراء املصري د.مصطفى مدبولي مع وزير النقل م.كامل الوزير

(أ.ف.پ) املياه تغرق خيام النازحني في مخيم كفر عروق شمال ادلب 

املوانئ واملناطق الصناعية.
واســتعرض وزير النقل 
خطة تطوير شــبكة السكك 
احلديدية القائمــة، بإجمالي 
أطوال ٩٥٧٠ كم، مشــيرا إلى 
أنه مت التخطيط لتطوير البنية 
التحتية من خالل تطوير نظم 
اإلشــارات بجميــع اخلطوط 
الرئيســية بإجمالــي أطوال 
١٨٠٠ كــم، جار تنفيذ ٩٧١ كم 
بتكلفة ٩٫٨ مليارات جنيه، هذا 
باإلضافة إلى ازدواج اخلطوط 
املفردة عالية الكثافة وكهربة 
إشاراتها بتكلفة ٣٧ مليار جنيه 
لتصل التكلفة اإلجمالية إلى 
٤٦٫٨ مليــار جنيــه، وكذلــك 

األمم املتحدة أمس من «ظروف 
مأساوية» في املخيمات التي 
«أغرقهــا الفيضان» في إدلب 

ومحيطها. 
وزادت أن تدهور األحوال 
اجلويــة قد «يزيــد األوضاع 
ســوءا مــع تســاقط الثلوج 
وانخفاض احلرارة إلى ما دون 
ثالث درجات مئوية في األيام 
املقبلة». ونقلت وكالة فرانس 
بــرس عــن النــازح محمود 
العليوي في مخيم احلاسوب 
في بلدة معرة مصرين الذي 
يعيــش مــع عائلتــه املؤلفة 

الجئون سوريون في األردن يتلقون اللقاحات
رويترز: بدأ الالجئون السوريون املقيمون 
في مخيــم الزعتري لالجئني في األردن منذ 
أيام بتلقي لقاح «كوفيد-١٩» في املركز األردني 
ألمراض الصدر باملفرق في إطار برنامج التطعيم 
الوطنــي في اململكة. وأوضح بيان رســمي 
للمفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة 
لألمم املتحدة أن برنامج التطعيم األردني يشمل 
كل من يقيمون على أرض اململكة مبن فيهم 

الالجئني وطالبي اللجوء الذين يحق لهم تلقي 
التطعيم مجانا. وقال مســؤول في املفوضية 
باألردن لـ«رويترز» أمس األول إن ٧٠ الجئا 
بينهم عراقيان تلقوا التطعيم منذ يوم اخلميس 
املاضي. وقال الالجئ السوري موسى حمزة 
«املطعوم ضد األمراض، واحلمد اهللا نافع، ال 
شيء يضر، هللا احلمد أفضل من هذا الدواء ال 
يوجد، اللهم ارفع البالء عن جميع أمة محمد».
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«األنباء» تنشر أسماء ٤٠ ضابطًا في األمن العام 
ُمنحوا صفة محقق بقرار وزاري

سعود عبدالعزيز 

أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
امس قرارا مبنح صفة محقق لـ٤٠ ضابطا 
من قطاع شؤون األمن العام، وذلك التخاذ 
إجراءات قبول أمر الصلح من املتسبب في 
احلوادث املرورية البسيطة (أضرار مادية). 
وجاء في القرار الذي حصلت «األنباء» 

على نسخة منه: 
 بعد االطالع على القانون رقم ٦٠/١٧ 
بإصــدار قانــون اإلجــراءات واحملاكمات 

اجلزائية والقوانني املعدلة له.
- وعلــى القانون رقم ٦٨/٢٣ بشــأن 
نظام قوة الشرطة والقوانني املعدلة له.

- وعلى املرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ 
بشأن املرور والقوانني املعدلة له.

الــوزاري رقــم  - وعلــى املرســوم 
٢٠٠٨/٢٤١١ بشأن الهيكل والدليل التنظيمي 

لوزارة الداخلية وتعديالته.
- وعلى مذكرة اإلدارة العامة للشؤون 
القانونية «إدارة الفتوى واإلعداد» املؤرخة 

في ٢٠٢١/١/١٨.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون األمن العام رقم ٣٥٢٥ املؤرخ في 

٢٠٢٠/١٢/٩ ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة ١: متنح صفة محقق لضباط قطاع 
شؤون األمن العام اآلتي أسماؤهم وعددهم 
٤٠ ضابطا، وذلك التخاذ إجراءات قبول أمر 
الصلح من املتسبب في احلوادث املرورية 

البسيطة (أضرار مادية) وهم:
العقيد حقوقي ياسر سعيد السعيد.٭ 
املقدم حقوقي مطلق مسلم املطيري.٭ 
املقدم حقوقي طارق حبشي.٭ 
املقدم حقوقي بسام ساملني.٭ 
املقدم حقوقي صالح الشمري.٭ 

الرائد حقوقي حمود العنزي.٭ 
الرائد حقوقي حمد العنزي٭ 
النقيب حقوقي عثمان اجلاركي.٭ 
النقيب حقوقي أحمد الشمري.٭ 
علي عبداحملسن دويان الشمري.٭ 
النقيب حقوقي عبدالرحمن الكليب.٭ 
النقيب حقوقي خالد الرشيدي.٭ 
النقيب حقوقي عبدالرحمن العجمي.٭ 
النقيب حقوقي عبدالعزيزاملطيري.٭ 
النقيب حقوقي عبداهللا الضفيري.٭ 
النقيب مشعل الديحاني.٭ 
النقيب فهد الدوسري.٭ 
النقيب حقوقي عبداهللا العجمي.٭ 
النقيب حقوقي أحمد العبيدلي.٭ 
النقيب حقوقي مشعل بودستور.٭ 
النقيب حقوقي علي العالج.٭ 
النقيب حقوقي حسني الشمري.٭ 
النقيب حقوقي فيصل خباز.٭ 
النقيب حقوقي محمد بويابس.٭ 
النقيب حقوقي سعود علي.٭ 
النقيب حقوقي خالد الرشيدي.٭ 
النقيب حقوقي مشعل احلساوي.٭ 
النقيب حقوقي فهد الرقم.٭ 
النقيب حقوقي عيسى اإلبراهيم.٭ 
النقيب حقوقي فهد الرشيدي.٭ 
مالزم أول عبداهللا الرشيدي.٭ 
مالزم أول حقوقي فهد املطيري.٭ 
مالزم أول حقوقي ثامر املطيري.٭ 
مالزم أول حقوقي عبدالرحمن الهيفي.٭ 
مالزم أول حقوقي خالد الشمري.٭ 
مالزم أول حقوقي أحمد العلي.٭ 
مالزم محمد اجلوهر.٭ 
مالزم حقوقي فواز الدوسري.٭ 
مالزم حقوقي راشد اجلويسري.٭ 
مالزم محمد العنزي.٭ 

مادة ٢: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا 
القرار يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

العقيد فهد البدر مديرًا 
ملباحث حولي

التحقيق مع لبنانية وزوجها 
في سرقة سوار ذهب

البصمة تكشف عن مطلوب 
في سرقة وتهديد بالقتل

سرقة جواز سفر سوداني

اتهام مواطن بضرب وإهانة 
داخل مستشفى الفروانية

تصادم رباعي في العاصمة

عبداهللا قنيص

أبلغ مصدر أمني «األنباء»، بأن العقيد فهد البدر صدر 
قرار بنقله من إدارة املكافحة احمللية التابعة لإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات إلى منصب مدير مباحث حولي. هذا، 
ولم يعرف ما إذا كان نقل العقيد البدر الى مباحث حولي 
يأتي فــي إطار حركة تدوير محــدودة في قطاع البحث 
اجلنائي، أم إنها حركة محدودة لالســتفادة من خبرات 

وسد شواغر في إدارات البحث والتحري.

محمد اجلالهمة

احتجــز زوجان لبنانيــان في نظارة مخفر شــرطة 
الصاحلية التهامها بسرقة ذهب يعادل ٢٨ غراما وبقيمة 
تصل إلى ٥٠٠ دينار. وبحسب مصدر أمني، فإن صائغا 
سوري اجلنسية أبلغ عمليات الداخلية بأن امرأة ورجال 
دخــال إلى محــل الصاغة الذي يعمل فيه وقاما بســرقة 
السوار، وعليه مت إرسال دورية وضبط الوافد وزوجته 
وتبني انهما زوجان لبنانيان في العقد الثالث، ومت فتح 

حتقيق بالواقعة التي حملت عنوان «سرقة».

اقتيد شخص من غير محددي اجلنسية (٣٨ عاما)، إلى 
مخفر شــرطة تيماء كونه مطلوبا على ذمة قضية تهديد 
بالقتل وســرقة. وبحسب مصدر أمني، فإن نقطة تفتيش 
داخل منطقة اجلهراء أوقفت املدعى عليه حيث قال إنه ال 
يحوز إثباتا، ولدى االستعالم عنه بواسطة احلاسب اآللي 
حتديدا من خالل البصمة اكتشف رجال األمن أنه مطلوب 
على ذمة قضية تهديد وسرقة ليتم احتجازه وإحالته إلى 

مخفر تيماء حيث اجلهة التي تطلب التحقيق معه.

سعود عبدالعزيز

تقدم وافد سوداني إلى مخفر شرطة الفنطاس ُمبّلغًا عن 
قيام مجهول بســرقة حقيبة كانت بحوزته وبداخلها مبلغ 
٧٦ ديناراً وجواز سفره، مشيرا إلى أن واقعة السرقة حدثت 

في منطقة املهبولة ق ٣ وسجلت قضية سرقة.

مبارك التنيب

احتجز مواطن من مواليد ١٩٨٥ في نظارة مخفر شرطة 
صباح الناصر حلني انتهاء التحقيق معه من قبل احملقق، 
وذلك على خلفية اتهامه بالضرب وإهانة موظف عام. وكان 
بالغ ورد عن وقوع إشــكال داخل مستشفى الفروانية، 
وبانتقال رجال األمن للتعامل مع البالغ تعرضوا لإلهانة 

ومحاولة االعتداء بالضرب.

سعود عبدالعزيز

فتحــت أجهزة وزارة الداخلية حتقيقا في حادث تصادم 
رباعي تسبب في إصابة مواطن ووافد مصري وإتالف أموال 
دولة في العاصمة. وقال مصدر أمني إن بالغا ورد عن حادث 
تصــادم علــى الدائري األول، وعلى الفــور انتقل إلى موقع 
البالغ وتبني أن احلادث بني ٤ مركبات إحداها باص نقل عام.

العلي طالب بخطة عمل ممنهجة لكل قطاع
تتضمن النظرة املستقبلية اخلاصة بالتطوير

محمد اجلالهمة

املتواصل  ضمن السعي 
للعمــل على االرتقــاء بأداء 
املؤسسة األمنية مبا يواكب 
الطموح والتطلعات للحفاظ 
علــى أمن وســالمة الوطن 
واملواطنــني وكل مــن يقيم 
علــى أرض الكويت، ترأس 
وزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي امس في مكتبه مبقر 

املؤسســة األمنية، وطالب 
الــوزارة  جميــع قطاعــات 
بسرعة تقدمي استراتيجية 
عمـــل والســـير عليــــهــا 
جلميــع القطاعــات وخطة 
عمــل ممنهجــة لــكل قطاع 
تتضمن النظرة املستقبلية 
واالســتراتيجية اخلاصــة 
بالتطوير والتحديث سواء 
من خالل النظم اإللكترونية 
أو تأهيل العناصر البشرية، 

يشوب العمل األمني، مؤكدا 
أنــه ال تهاون مع املقصرين 
في أداء الواجب جتاه حماية 
الوطن وحتقيق األمن واألمان 

للمواطنني واملقيمني. 
وفــي اخلتام أكــد العلي 
ضــرورة تقدمي املشــاريع 
املســتهدفة خــالل املرحلة 
املقبلــة، مع حتديد نســبة 
اإلجناز والعقبات التي تواجه 
تلك املشاريع واحتياجاتها.

القدمية  القرارات  ودراســة 
والعمــل علــى تعديلها مبا 
يواكب التطور التكنولوجي 
العاملي والعمل على املتابعة 
وااللتزام بها مبا يحقق الهدف 
املرجو منها، مشيرا الى ان 
التغيير والتعديل من أجل 

مستقبل العمل األمني.
وشــدد وزيــر الداخلية 
على ضرورة التصدي بكل 
حزم ألي قصــور ميكن أن 

في اجتماع ترأسه بحضور وكيل الوزارة والوكالء املساعدين

الشيخ ثامر العلي مترئسا االجتماع بحضور الفريق عصام النهام والوكالء املساعدين

الداخليــة اجتماعــا  وزارة 
أمنــــيا بحضـــور وكــــيل 
الوزارة الفريق عصام النهام، 
والوكالء املساعدين، وذلك 
للوقــــــوف علــى الرؤيــة 
املستقبلية لقطاعات وزارة 
الداخلية ومــا يتطلبه ذلك 
من تطوير نظم وأســاليب 

العمل األمني. 
وفــي بدايــة االجتمــاع 
العـــــلي بقيــادات  رحــب 

مجهول بزّي وطني سلب مركبة تاكسي في النعيم
سعود عبدالعزيز

وجــه محقــق مخفر شــرطة النعيم 
بتعميم أوصــاف مركبة يابانية موديل 
٢٠٠٥ حتمــل لوحات وعالمات تاكســي 
جوال، وذلك عقب تقدم وافد هندي ببالغ 

عن ســرقتها منه باإلكراه. وقال مصدر 
أمنــي لـ «األنبــاء» إن هنديا من مواليد 
١٩٧٩ يعمل سائق تاكسي قال إن شخصا 
يرتدي الزي الوطني طلب منه توصيله 
إلى منطقة القصر قطعة ٣، ولدى وصوله 
قام الشخص بسلب سيارته، كما سلبه 

١٥٠ دينارا حصيلة عمله أليام، وسجلت 
قضية ســلب بالقوة. مــن جهة أخرى، 
تقدم ســائق تاكســي إلى مخفر شرطة 
جابــر األحمــد ببالغ اتهم فيه شــخصا 
اســتوقفه وقام بضربه إثر خالف على 

سعر التوصيل وجرى فتح حتقيق.

ضبط ٥١ حدثًا وإحالة ٧١ مخالفًا لنظارة املرور 
وإبعاد ٤ وافدين في أسبوع

سعود عبدالعزيز 

أسفرت احلمالت املرورية 
التــي أقيمت حتت إشــراف 
وكيل قطاع املرور والعمليات 
اللواء جمــال الصايغ خالل 
الفترة من التاسع من يناير 
حتى اخلامس عشر من الشهر 
ذاته عن ضبط ٥١ حدثا لقيادة 
مركبــات مــن دون رخصة 
ســــوق، كـــما تـــم إبـــــعاد 
٤ وافدين للســبب نفســه، 
وأحيــل إلى نظــارة املرور 
٧١ مخالفــا متهيدا لعرضهم 
املــرور و٤  علــى محكمــة 
أشخاص الى االدارة العامة 
ملكافحة املخــدرات حليازة 
مواد مخدرة، هذا الى جانب 
تســجيل ٤٢٫٨٩٥ مخالفــة 
متنوعــة وهو رقم قياســي 

٩١٢١ مخالفة وإحالة ١١ مركبة 
ودراجة للحجز و٢٢ لنــظارة 
املـــرور وضبطــت ٥ احداث 
و٣ مركبات مطلوبة الى جانب 
١٢ مطلوبا مدنيا وجنائيا. اما 
رجال مرور العاصمة فحرروا 
٧٢٤١ مخالفة وضبطوا حدثا 
واحالوا مخالفــني للنظارة. 
فيمــا قام رجال مرور حولي 
بتحرير نحــو ٨١٦٩ مخالفة 
وإحالة ٤ مخالفني الى نظارة 
املرور وضبط ٥ احداث و١٨ 
مطلوبا ووافدين للقيادة بال 
رخصة ســوق واحيلوا الى 
االبعاد واحالوا ضبطيتني الى 
مكافحة املخــدرات. فيما قام 
رجال مرور الفروانية بتحرير 
٤١٤٧ مخالفــة وأحالــوا ١٥ 
مركبة ودراجة لكراج احلجز، 
وضبطــوا حدثــا ومركبــة 

مطلوبــة وضبطيتــني إلــى 
اما مرور  مكافحة املخدرات، 
األحمــدي فحرر منتســبوه 
٦٣٤٦ مخــــالــفة واحـــالوا 
٦ مركبات ودراجات للحجز 
و١٥ مخالفا للنظارة وضبطوا 
٩ احداث و٨ مركبات مطلوبة، 
فيما حرر رجال مرور اجلهراء 
٤٤٤٢ مخــالـــفة واحــالــوا 
٣ مركبات ودراجات للحجز 
و١٦ مخالفا للنظارة وضبطوا 
١٩ حدثا. وقــام رجال مرور 
مبارك الكبير بتحرير ٢٤٥٠ 
مخالفــة وحالــة مخالف الى 
نظارة املـــرور وضـــبــطوا 
٩ احداث واحالوا مخالفني الى 

اإلبعاد االداري.
امــا ادارة املهــام فحــرر 
منتســبوها ٩٧٩ مخالفــة 

وضبطوا حدثني.

خالل حمالت مكثفة في محافظات الكويت 

اللواء جمال الصايغ

في عدد املخالفات املســجلة 
في اسبوع.

إدارة  كل  دور  وحــول 
مــن إدارات املــرور فــي هذه 
قــال  املروريــة،  احلمــالت 
مصــدر أمنــي لـ«األنباء» ان 
ادارة العمليات قامت بتحرير 
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خيطان يعزز دفاعاته

«طائرة» األخضر تخطف الشباب

«يد» برقان عبرت خيطان

جنحــت إدارة خيطان في تدعيم خط دفاع الفريق 
بالتعاقد مع أحمد عبدالغفور قلب دفاع الساملية بنظام 
اإلعارة لنهاية املوسم، واستقطاب فيصل سعيد مدافع 
القادســية لتعزيز اجلبهة اليسرى، ومن قبلهما عزز 

صفوفه بيوسف اخلبيزي قادما من الكويت.
ويسعى الفريق لتجهيز الثالثي لالستعانة بهم مع 
انطالقة مشوار الفريق في الدوري املمتاز أمام الساحل 

اخلميس املقبل.
وميثــل الثالثي اجلديد إضافة مهمة خليطان الذي 
ينتظر وصول محترفيه اجلديدين من أفريقيا لتعويض 
رحيل األرجنتيني سباستيان ومواطنه نيكوالس دي 

بيازي الذي رحل إلى اليرموك.

يعقوب العوضي

فاز العربي على الشباب بثالثية نظيفة في املباراة 
التي جمعتهما أمس االول ضمن منافسات اجلولة الثامنة 
من الدوري املمتاز، ليرفع «األخضر» رصيده إلى (١٤ 
نقطة) بينما ارتفع رصيد الشباب الى (٨ نقاط)، وقد 
تبلورت مالمح املربع الذهبي للدوري املمتاز بصورة 
كبيــرة حيث ميلك رباعي املقدم الكويت، القادســية، 
كاظمة والعربي احلظ األوفر للتأهل الى الدور النصف 
نهائــي للدوري فيما على باقي الفــرق الصراع لعدم 

الهبوط الى دوري الدرجة األولى.

يعقوب العوضي 

فاز برقان على خيطان بنتيجة ٣١-٢٥ في املباراة 
التي جمعتهما أول من أمس ضمن منافســات اجلولة 
الـ ١١ من الدوري املمتاز لكرة اليد، ليرفع رصيده إلى 
(٨ نقــاط)، فيما بقــي خيطان على رصيده الســابق 
(نقطتــني)، وبذلك تقلصت فــرص خيطان في البقاء 
بدوري األضواء. وفي مباراة أخرى، فاز العربي على 
القرين بنتيجة ٣٠-٢٧ رافعا رصيده إلى (١٥ نقطة) 
ومبتعــدا باملركــز الثالث عن أقرب منافســيه كاظمة 

صاحب الـ (١١ نقطة).
وضمــن ذات اجلولة بدوري الدرجــة األولى، فاز 
النصــر على التضامن بنتيجة ٣٩-٣٢ ورفع رصيده 
إلى (٨ نقاط)، فيما يبقى التضامن على رصيده السابق 
(نقطة واحدة)، كما فاز الساحل على الشباب بنتيجة 
٣٢-٢٤ ورفع رصيده إلى (٤ نقاط)، فيما يبقى رصيد 

الشباب على (٩ نقاط).
وتبــدو املنافســة واضحة بني ٤ فــرق للتأهل الى 
املمتاز وهي اليرموك (١٧ نقطة)، الفحيحيل (١٦ نقطة)، 
الصليبخــات (١٥ نقطة) واجلهــراء (١٤ نقطة)، على 

الرغم من بقاء ٥ جوالت.

هادي العنزي

أكد مدير كرة السلة بنادي اجلهراء 
ســعد العدواني فــي تصريح خاص 
لـ«األنباء» أن الســبب الرئيس وراء 
وصول فريقه إلى املربع الذهبي لدوري 
الدرجة األولى واملنافسة على اللقب 
يتمثل في الدعم الكبير ملجلس إدارة 
النــادي، مضيفــا: جــاءت الصفقات 
الكبيــرة التي عقدتهــا إدارة النادي 
قبل انطالق املوسم معززة لصفوف 
الفريق، وأحدثت نقلة نوعية مهمة، 
ووضعت اجلهراء ضمن الفرق املرشحة 

للمنافسة على لقب الدوري، وقد حتقق جزء كبير من 
تلك التوقعات بعــد تأهل الفريق وبجدارة إلى الدور 
نصف النهائي، الفتا إلى أن اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
أحمد الفران بدأ متأخرا في منتصف نوفمبر املاضي، 
مما تطلب معه وقتــا لتحضير الفريق للوصول إلى 
املستوى املرضي. وذكر العدواني أن الفريق كمنظومة 
واحدة بدأ يظهر متجانسا أكثر في مبارياته األخيرة، 
وقال: «نسعى بالتنسيق مع إدارة النادي إلقامة معسكر 
داخلي للفريق قبل انطالق منافسات املربع الذهبي والذي 

يقام بنظام الدوري من قسمني، بحيث 
نشارك في املنافسات األهم ونحن في 
أمت جاهزيــة»، الفتا إلــى أن حظوظ 
الفرق األربعة (القادســية والكويت 
واجلهراء وكاظمة) املشاركة في الدور 
نصف النهائي تكاد تكون متساوية، 
ونتائج املواجهات في األدوار التمهيدية 
ال تكشف عن املستوى احلقيقي للفرق 
األربعة، حيث يختلف الوضع كليا في 
األدوار املتقدمة، بعدما وصلت الفرق 
إلى أفضل مستوياتها، الفتا إلى غياب 
عبدالرحمن جمعة عن املباراة األولى 
للجهراء بسبب اإلصابة، مشيدا مبدير 
صالة االحتاد عبداهللا احلســاوي الذي يحرص على 

توفير صالة االحتاد للتدرب عليها.
دوري السيدات

أعلن احتاد كرة الســلة عن انطالق الدوري األول 
لكرة الســلة للسيدات مبشــاركة ٤ فرق، متثل أندية 
العربي والقرين والفتاة، حيث يشارك العربي بفريقني 
(A وB)، ويقــام الدوري من ٤ مراحل على أن يختتم 

في الثالث من أبريل املقبل.

حلظة انفالت أعصاب الظفيري 
واعتراضه العنيف على احلكم علي 

عباس (هاني الشمري)

الشمري: إعالن قائمة األزرق بعد اجلولة األولى من «املمتاز»

عبدالعزيز جاسم

قال عضو مجلس إدارة احتاد كرة القدم ورئيس اللجنة الفنية خالد 
الشمري ان االحتاد خاطب االحتاد اآلسيوي ملعرفة ما إذا كان هناك تعديل 
علــى موعد مباريات التصفيات اآلســيوية املشــتركة، لكن حتى اآلن ال 

يوجد تغيير، وعليه فإن إقامة املباريات املتبقية في التصفيات 
اآلسيوية املشتركة ستكون في موعدها كما هي، الفتا الى 

ان االحتاد اآلسيوي لم يصدر قرارا بإقامتها مجمعة 
في إحدى الدول احملايدة.

وبني الشــمري أن األزرق سيغادر إلى مدينة 
البصــرة ٢٥ اجلاري ملواجهة املنتخب العراقي 
وديا ٢٧ منه على أن يعلن عن قائمة الالعبني 
بعد انتهاء اجلولة األولى لدوري stc املمتاز، 
مشيرا إلى أن املنتخب سيتجمع مرة أخرى في 
األول من مارس املقبل، قبل مواجهة املنتخب 
الســوري يــوم الرابع منه، وبعدها يعســكر 
خارجيا استعدادا ملباراتي أستراليا واألردن.

وذكر ان أبرز املكاســب من مباراة فلسطني 
هو الوقوف واحلكم على مستوى بعض الالعبني 

ســواء باإليجــاب او الســلب، مبينــا ان األداء أمام 
املنتخب الفلسطيني تفاوت، حيث كان الفريق أفضل 

حاال في الشوط الثاني، مشيرا الى انه من الصعب احلكم 
على املدرب في املباراة األولى له مع املنتخب.

وعن موضوع إيقاف العبي القادســية أحمــد الظفيري ورضا هاني، 
قــال ان املوضوع ســيناقش (أمــس) مع املدرب واللجنــة الفنية التخاذ 
القرار املناسب. من جهته، قال مدرب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
اإلسباني اندريس كاراسكو انه دائما يلعب من أجل حتقيق الفوز، معتبرا 

ان اخلسارة محبطة لكننا حققنا العديد من اإليجابيات، مشيرا إلى 
أن األخطــاء التي وقعت أمام املنتخب الفلســطيني طبيعية كونها 
املباراة األولى للمنتخب منذ فترة طويلة كما ان فترة اإلعداد للقاء 
كانت ٤ أيام. وأضاف ان املباراة شهدت املشاركة األولى لالعبني مثل 
خالد شامان وعبدالعزيز ناجي وسنعمل من اجل الوصول ملرحلة 
من االنسجام املأمول في الفترة املقبلة، مبينا أن األزرق 
قدم مستوى جيدا في الشوط الثاني، لذلك نريد في 
املباريات املقبلة ان تكون البداية مثل النهاية.

وذكر كاراســكو ان معدل أعمار الالعبني 
٢٥ عاما ولكن األزرق يحتاج إلى الالعبني 

أصحاب اخلبرة أمثال بدر املطوع داخل 
وخــارج امللعــب، مبينــا ان إجــراء 
التغييرات على القائمة والتشــكيل 
أمر وارد من اجل السير في الطريق 

الصحيح.
بــدوره، قــال مــدرب منتخب 
فلســطني اجلزائــري نــور الدين 
ولد علي ان ظروفنا مشابهة لألزرق 
وأنه ســعيد بأداء الالعبــني والفوز 
الذي حققه، ألن أهداف فلسطني تعتبر 
مشابهة ألهداف األزرق وهي الوقوف على 
مستوى الالعبني بعد فترة التوقف ومعرفة ردة 

فعلهم على مــا تدربنا عليه، وبالفعل تفوقنا في 
نهاية املطاف. وأشار الى أنه لعب بحسب إمكانياته 
واملنافس، وسيرنا املباراة مثلما أردنا خصوصا في 
أواخر الشوط الثاني، مشيرا الى ان رقم ١٤ باألزرق 

«رضا هاني» هو أكثر العب لفت نظره.

عقوبة الظفيري وهاني تثير الشارع الرياضي
القادسية يستأنف قرار «االنضباط» قبل انتهاء املدة القانونية

يحيى حميدان 

شهدت العقوبات التي اتخذتها جلنة االنضباط 
فــي احتاد الكرة جتاه العبي القادســية أحمد 
الظفيري ورضا هاني بسبب ما بدر منهما جتاه 
احلكم علــي عباس في نهائي كأس ولي العهد، 
العديد من ردود الفعل في الشــارع الرياضي 
بشأن العقوبة املغلظة املفروضة جتاه الالعبني.

واشتملت العقوبات التي اصدرتها «االنضباط» 
مساء امس االول على ايقاف الظفيري ١٣ مباراة 
(١٢ مباراة بسبب ما قام به جتاه احلكم ومباراة 
اضافية لطرده من اللقاء) وغرامة بقيمة ٥ آالف 
دينار، وإيقاف الالعب رضا هاني ٧ مباريات مع 

غرامة ٢٫٥٠٠ دينار.
ومن املقرر أن يقدم مجلس إدارة القادسية 
طعنا باالســتئناف على قرار جلنة االنضباط 
بشرط أال يتجاوز الكتاب ١٠ أيام من تاريخ صدور 

قرار جلنة االنضباط. وال شــك أن «االصفر» 
ســيرفق في كتاب االستئناف عددا من األمور 
التي ستدعم  طلبه لتقليص العقوبة إلى نصف 
املدة على أقل تقدير، ألن العقوبة احلالية تعني 
عدم مشــاركة الظفيري لقسم ونصف القسم 
من الدوري املمتاز، وكذلك الالعب رضا جلزء 
كبير جدا من القسم االول من الدوري، وبالتالي 
سيحتاج الفريق لبدالء لتعويض خدماتهما السيما 
ان الفريق أعار النجم فهد االنصاري الى الوكرة 

القطري ملدة ٦ أشهر.
شد وجذب

إلى ذلك، ضجت مواقع التواصل امس والبرامج 
الرياضية بالتعليق على تلك القرارات التي وجد 
الكثيرون انها قاســية جدا جتاه موهبتني من 
مواهب الكرة الكويتية السيما انهما من الركائز 
األساسية للمنتخب الوطني حيث يعتمد عليهما 

املدرب االسباني اندريس كاراسكو بشكل كبير، 
وابتعادهما ســواء بقــرار اداري او فني لعدم 
مشاركتهما مع النادي سيؤثر كثيرا على شكل 
واداء «األزرق» خالل الفترة املقبلة والتي تشهد 
استكمال تصفيات كأس آسيا املشتركة لكأس 
العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣، السيما ان الظفيري 
يعتبر ثاني افضل العبي آسيا بالوقت احلالي.

وفتحت العقوبات الباب امام «املتشائمني» من 
انصار «االصفر» الذين تذكروا ما حل بالفريق من 
عقوبات ادارية في املوسمني املاضني وكانت من 
االسباب املباشرة خلسارة لقب الدوري املمتاز، 
ليعلنوا من اآلن تخوفهم من فقدان جديد للقب 

الغائب عن خزائن الفريق.
املنتخب املتضرر األول

هذا، وترددت أنباء ان اللجنة الفنية في االحتاد 
قد تتخذ قرارا باستثناء الالعبني من قرار االيقاف 

ومشاركتهما مع املنتخب، وفي هذا الصدد، قال 
رئيس اللجنة الفنية باحتاد الكرة خالد الشمري: 
«سننتظر قرار االستئناف في عقوبتهما وبعدها 
نحدد موقفنا». وأوضح الشمري: «الظفيري جنم 
كبير ولم يسبق له أن خالف اللوائح والقوانني، 
وأرى ضــرورة مراعاة هذا األمر والتعاطي مع 
احلالة بحكمة وعدم اتخاذ عقوبة قاسية بحقه».

ويرى البعض ان فكرة اســتثناء الالعبني 
ومشاركتهما مع املنتخب، ال تتناسب مع فكرة 
العقاب املوقع على الالعبني لتجنب تكرار مثل 
هذه التصرفات مستقبال، كما انه ليس من املنطق 
ان يشارك الالعبان مع املنتخب وهما يتدربان 
فقط دون خوض أي مباريات رسمية مع ناديهما.

وبذلك، فإن «االزرق» هو املتضرر االول من 
القرار في هذا التوقيت املهم الذي يحتاج جهود 
جميع العبيه في صراع خطف تذكرة االنتقال 
الى املرحلة الثانية من تصفيات مونديال قطر.

معسكر داخلي لـ «سلة» اجلهراء 
استعدادًا للمربع الذهبي

العدواني لـ «األنباء»: احلظوظ متساوية بني األربعة الكبار

سعد العدواني

اجلهراء قدم مستويات متميزة 
في الدور التمهيدي للدوري العام

كاراسكو: اخلسارة من فلسطني 
محبطة.. لكنها حتمل إيجابيات

يوجد تغيير، وعليه فإن إقامة املباريات املتبقية في التصفيات يوجد تغيير، وعليه فإن إقامة املباريات املتبقية في التصفيات 
اآلسيوية املشتركة ستكون في موعدها كما هي، الفتا الى 

يوجد تغيير، وعليه فإن إقامة املباريات املتبقية في التصفيات 
اآلسيوية املشتركة ستكون في موعدها كما هي، الفتا الى 

يوجد تغيير، وعليه فإن إقامة املباريات املتبقية في التصفيات 
اآلسيوية املشتركة ستكون في موعدها كما هي، الفتا الى اآلسيوية املشتركة ستكون في موعدها كما هي، الفتا الى 

مشيرا إلى أن املنتخب سيتجمع مرة أخرى في 

هو الوقوف واحلكم على مستوى بعض الالعبني 

قدم مستوى جيدا في الشوط الثاني، لذلك نريد في 

٢٥

مستوى الالعبني بعد فترة التوقف ومعرفة ردة 
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ختام بطولة اإلسكواش 
للسيدات اليوم

تختتم اليوم البطولة النســائية األولى 
لإلسكواش (فردي) على مالعب مجمع الشيخ 
ســالم الصباح في جنوب السرة، وذلك في 
السادسة مســاء، حيث ســتلتقي في اللقاء 
النهائي الفائزتان مــن مباراتي قبل النهائي 
اللتني أقيمتا أمس الثالثاء، حيث تقابلت في 
املباراة األولى زينب عبدالشافي مع كاترين 
رافول، فيما التقت في اللقاء الثاني شــيماء 
الرشيد وشيخة الدبوس على امللعب الزجاجي.

ومتكن الرباعي من جتاوز املنافسات في 
الدور ربع النهائي، والقت الدبوس صعوبة في 
التأهل بعد فوزها على الالعبة هديل العبيد 
التي قدمت مســتوى مميزا، فيما استطاعت 

شيماء الرشيد جتاوز الالعبة مرمي احلوطي 
بـ ٣ أشواط دون رد. وتعتبر الرشيدة مفاجأة 
البطولة لتميزها فنيا معتمدة على ســرعة 

احلركة وقوة الضربات.
وأكدت عضوة اللجنة النسائية د.معصومة 
الكاظمي، أنه سيتم تقليد امليداليات لالعبات 
صاحبات املراكز األربعة األولى وكأس الالعبة 
املثاليــة، مشــيرة إلى ان اللجنة ســتجتمع 
مباشــرة بعد نهايــة البطولة الســتعراض 
السلبيات للعمل على تالفيها في البطوالت 
املقبلة وتعزيــز اإليجابيات مع وضع خطة 
مستقبلية لضمان دميومة املسابقات النسائية 

في املواسم املقبلة.

مصر في مواجهة صعبة أمام «االحتاد الروسي» مبونديال «اليد»مصر في مواجهة صعبة أمام «االحتاد الروسي» مبونديال «اليد»
بدأت بطولة العالم لكرة اليد التي 
تستضيفها مصر في الفترة من ١٣ 
إلــى ٣١ يناير اجلاري، الدخول في 
املراحل احلاسمة بعد تأهل عدد من 

املنتخبات الى الدور الثاني.
ففي املجموعة السابعة، خطف 
املنتخب السويدي صدارة املجموعة 
بعد تغلبه على نظيره املصري (٢٤-

٢٣) ليتأهل املنتخبان معا إلى الدور 
الرئيســي، ولكن منتخب السويد 
في املركز األول ومنتخب مصر في 
املركز الثاني. وفي املجموعة نفسها 
حقــق منتخب مقدونيا الشــمالية 
فــوزا ثمينا على منتخب تشــيلي 

.(٣٢-٢٩)
وبهذه النتيجة، حصد منتخب 
مقدونيا الشــمالية أول نقطتني له 
في البطولــة ليحتل املركز الثالث 

ويتأهل للدور الرئيسي للمونديال، 
بينما ظل منتخب تشيلي بال رصيد 
مــن النقاط وجاء في املركز الرابع 
وانتقل للعب على (كأس الرئيس) 
للمراكز الشرفية من الـ٢٤ إلى الـ٣٢.

وسيبدأ منتخب مصر مشواره 
اليوم في الدور الثاني بلقاء صعب 
ضد روســيا، التي تشــارك حتت 
علم االحتاد الروســي بسبب أزمة 
املنشــطات وســيواجه الفراعنــة 
الثانية  املبــاراة  بيالروســيا فــي 
اجلمعة املقبل، ثم ســلوڤينيا يوم 
األحــد. ويصعد بطل ووصيف كل 
مجموعــة بالدور الثانــي إلى ربع 

النهائي.
وفــي املجموعــة الثامنــة، فاز 
املنتخب الروسي على نظيره الكوري 
اجلنوبي (٣٠-٢٦). وفي املجموعة 

ذاتها فاز منتخب ســلوڤينيا على 
منتخب بيالروسيا (٢٩-٢٥) ليحسم 
املركز الثاني باملجموعة. وتأهلت 
من املجموعــة الثامنــة منتخبات 
روسيا وســلوفينيا وبيالروسيا، 
بينما انتقلت كوريا اجلنوبية إلى 
(كأس الرئيس). وفي إطار املجموعة 
السادسة، فاز منتخب البرتغال على 

نظيره اجلزائري (٢٦-١٩).
وحصد منتخب البرتغال نقطتني 
جديدتــني فــي البطولــة ليصبح 
رصيده ســت نقــاط فــي صدارة 
املجموعة بالعالمة الكاملة من الفوز 
على أيســلندا واملغــرب واجلزائر 

ويتأهل للدور الرئيسي.
وفــي املجموعة نفســها، تغلب 
املنتخــب األيســلندي على نظيره 
املغربــي (٣١-٢٣) وبهذه النتيجة 

رفعت أيســلندا رصيدها إلى أربع 
نقــاط لتتأهــل للدور الرئيســي، 
بينما احتلت املغرب املركز األخير 
فــي املجموعة مــن دون نقاط بعد 
اخلســارة أمام اجلزائر والبرتغال 
وأيســلندا لتلعــب علــى (كأس 
الرئيــس). وفــي إطــار املجموعة 
الثالثة، انتزع املنتخب الفرنســي 
الفوز من نظيره السويسري بنتيجة 
(٢٥-٢٤). وفــي املجموعــة ذاتها، 
فاز املنتخب النرويجي على نظيره 

النمساوي (٣٨-٢٩).
النتيجــة مت حتديــد  وبهــذه 
املنتخبات املتأهلة من هذه املجموعة 
وهي فرنسا والنرويج وسويسرا، 
فيما يلعب املنتخب النمساوي في 
(كأس الرئيس) بعد احتالله املركز 

الرابع في املجموعة اخلامسة.

بطل ووصيف كل مجموعة بالدور الثاني يصعد إلى ربع النهائي

«األحمر» يعلن الطوارئ قبل مباراتي املقاولون وبيراميدز
القاهرة - سامي عبدالفتاح

زادت التحديات على رأس اجلنوب 
افريقي بيتسو موسيماني، املدير الفني 
لفريق االهلي املصري قبل الســفر 
الى الدوحة يوم ٢٩ اجلاري خلوض 
منافسات كأس العالم لألندية، حيث 
يأمل موسيماني في الظهور مع الفريق 
األحمر بصــورة املنافس القوي في 
املونديال ممثال للكرة األفريقية، إال 
انه يواجه مشــكلة اإلهدار املتكرر 
لفرص التهديــف رغم تكرار فرص 
الوصول ملرمى املنافســني، وتأكدت 

له هذه املشــكلة في مباراة األهلى 
األخيرة أمام فريق البنك األهلي التي 
انتهت بالتعادل السلبي، وقبل خوض 
حتديني كبيرين في الدوري املصري، 
بلقاء املقاولون العرب غدا اخلميس، 
ثم بيراميدز يوم الثالثاء القادم، قبل 

السفر الى الدوحة.
وكان بيتسو موسيماني قد برر 
تعادل األهلي في مباراته ضد البنك 
األهلي سلبيا، بأن الفريق لم يكن في 
يومه، مؤكدا ان التحديات القادمة قوية 
جدا، سواء في الدوري أو في بطولة 
كأس العالم لألندية، مع حلم جماهير 

االهلي ان يكون لفريقها نصيب من 
التتويج.

املقاولون ينتفض

وقبل مواجهة األهلي غدا اســتعاد 
العــرب بقيادة عماد  املقاولون  فريق 
النحاس االنتصارات الغائبة وحقق فوزا 
مهما على اإلسماعيلي بنتيجة ١-٠، في 
لقــاء مؤجل من اجلولة ٦ من الدوري. 
ورفع رصيده إلى ٧ نقاط في املركز ١٢، 
تلقى اإلسماعيلي ضربة جديدة  فيما 
بقيادة مديره الفنــي املؤقت أبوطالب 
العربية  البطولة  العيسوي عقب وداع 

وجتمد رصيده عند ٦ نقاط في املركز 
الـ ١٥. كما حقق فريق سيراميكا مفاجأة 
بفوزه على طالئع اجليش ٢-١، وبنفس 
النتيجة فاز املقاصة على غزل احمللة، 
وبعد املباراة أعلن خالد عيد املدير الفني 
للفريق احملالوي استقالته من تدريب 
الفريق، وسبقه مختار مختار باالستقالة 
من تدريب فريق اإلنتاج احلربي لسوء 
النتائج، وتولى املسؤولية خلفا له املدرب 

حمادة صدقي.
وتقام اليوم مباراة وحيدة في ختام 
اجلولــة الثامنة جتمع بني وادي دجلة 

واملصري.

الدوري اللبناني للخروج من «عنق اإلقفال»
بيروت - ناجي شربل

ينحصــر اإلقفال التام 
للبــالد في كرة القدم على 
الصعيد الرياضي، ذلك ان 
بطولــة اللعبة الشــعبية 
األولى هــي الوحيدة التي 
شــارفت خواتيمها، وهي 
الوحيدة أيضا بني األلعاب 
اجلماعيــة التــي انطلــق 
موســمها، بعد تعليقه ثم 
إلغائه في املوسم املاضي.

فقد كان االحتاد اللبناني 
لكــرة القــدم، ســباقا بني 
أقرانه من احتادات األلعاب 

اجلماعيــة إلى إطالق موســمه بحلة معدلة، 
وأنهى نصف روزنامته على صعيد بطولتي 
نوادي الدرجتني األولى والثانية، بختام مرحلة 
الذهاب للفــرق، والتحضير للعــد التنازلي 
النطالق مباريات مرحلة اإلياب التي تقسم فيها 
الفرق الى مجموعتني، األولى خاصة بالتنافس 
على اللقب املرموق للفرق التي احتلت املراكز 
الـــ٦ األولى، والثانية مخصصة للفرق الـ ٦ 
في القسم الثاني من الالئحة لتفادي الهبوط 
الى مصاف نوادي الدرجة الثانية. والشيء 
عينه تشهده بطولة «دوري املظاليم» (نوادي 
الدرجــة الثانية) جلهة الصعود الى مصاف 
نوادي الدرجة األولى، او الهبوط الى الدرجة 
الثالثة. االستراحة بني مرحلتي الذهاب واإلياب 
مددت قســريا بسبب اإلقفال احملددة نهايته 
في ٢٥ اجلاري واملرجح متديده أسبوعا. وفي 
أي حال، لن يواجه احتاد الكرة صعوبة في 
إنهاء موســمه، ذلك ان اإليــاب يقتصر على 
٥ مراحــل، ميكن ضغــط روزنامة مبارياتها 

إلنهائها في وقت سريع.
صحيــح ان متارين غالبية الفرق معلقة 
بســبب قرار اإلقفال وما استتبعه من حظر 
شديد للتجول، وتاليا عدم قدرة الالعبني على 
االلتحــاق بتمارين فرقهــم. إال ان الصحيح 
أيضا ان احتــاد الكرة لن مينح الفرق مزيدا 
من الوقت بعد فتح املالعب وعودة النشاط، 
لرغبته في إنهاء روزنامته تفاديا ألي مفاجآت 

األنصار يتطلع إلى تعزيز رقمه القياسي بلقب رابع عشر للدوري

مستجدة، قد تهدد موسمه الرسمي وتطيح 
به للســنة الثانية تواليــا. وبات معلوما ان 
فريقــي األنصار والنجمة يخوضان ســباق 
التنافس على التتويج باللقب. ويسعى األول 
الى تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز 
بالبطولة بلقب رابع عشــر. في حني يتطلع 
«النبيذي» (النجمة) الى لقب تاسع. ويتقدم 
األنصار على غرميه التقليدي بفارق نقطتني، 
علما انه خســر أمامه ١ - ٢ ذهابا في مجمع 
فؤاد شهاب الرياضي في جونية. وللتذكير، 
فــإن النجمة هو الفريــق الوحيد الذي أنهى 
مرحلة الذهاب بســجل نظيف من اخلسارة، 
إال انه دفع ثمن وقوعه في «مطب» التعادل. 
كما حتددت هوية الفريق األول الذي سيهبط 
الى مصاف نوادي الدرجة الثانية، وهو السالم 
زغرتا الذي يخوض البطولة بتشــكيلة من 
الالعبني الناشئني. ويتنافس أيضا على «حزام 
النجاة» اجلاران اجلنوبيان: التضامن صور 

والشباب الغازية.
ومن الدرجة الثانية، شــارف سبورتنغ 
(الزمالــك بيروت ســابقا) في انتــزاع أولى 
بطاقتي الصعود الى مصاف نوادي الدرجة 
األولى في خطوة غير مسبوقة في تاريخه، 
علما انه يعتمد ملعب نادي النجمة في املنارة 
أرضــا له، وقد تولت إدارتــه جتهيز امللعب 
بالعشــب االصطناعي بعقد اســتثماري مع 

إدارة النجمة.

القرعة تضع الدحيل في طريق األهلي بكأس العالم لألندية
الدوحة - فريد عبدالباقي

أوقعت قرعة كأس العالم لألندية لكرة 
القدم والتي جرت أمس في مقر االحتاد 
الدولي للعبة (فيفا) بسويسرا، الدحيل 
القطري بطل الدوري القطري لكرة القدم 
وممثال لقطر املستضيفة للبطولة، في 
مواجهــة قوية أمام بطل أفريقيا األهلي 
املصري في الدور ربــع النهائي املزمع 
إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة خالل 
الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير املقبل، وستقام 
املباراة االفتتاحية للبطولة على ستاد 

أحمد بن علي املونديالي.
وتأهل الدحيل القطري إلى دور ربع 
نهائي مونديال األندية بعد انسحاب فريق 
أوكالند سيتي النيوزيلندي، لعدم قدرته 
على الســفر إلى قطر فــي ظل إجراءات 
احلجر الصحي التي تتطلبها السلطات 
في بالده، وسط تفشي جائحة ڤيروس 

كورونا. وأســفرت قرعة ربــع النهائي 
عن مواجهة تيجريس أونال املكسيكي 
(بطل الكونكاكاف)، مع أولسان هيونداي 
الكوري اجلنوبي (بطل آسيا) في الرابع 
من فبراير. وســيقابل الفائــز من لقاء 
تيجريس أونال وأولسان هيونداي، ممثل 
أميركا اجلنوبية، في الدور نصف النهائي 
يوم ٧ فبراير، حيث من املقرر أن يلتقي 
فريقي سانتوس وبامليراس البرازيليني 
في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس املزمع 

إقامته في ٣٠ اجلاري.
وســيلتقي الفائز من لقــاء الدحيل 
واألهلــي مع بطــل دوري أبطال أوروبا 
بايرن ميونيخ األملاني في الدور نصف 
النهائي املقرر له ٨ فبراير، على أن تقام 
املباراة النهائية في التاســعة مســاء ١١ 

فبراير على ستاد املدينة التعليمي.
وقــام حــارس املرمى السويســري 
دييجو بيناجليو بسحب القرعة، بجانب 

خاميــي يارزا نائب مدير املســابقات بـ 
«فيفا». وكان من املفترض تأهل ٧ فرق 
للمشــاركة في كل نسخة من البطولة، 
التي يشــارك بها أبطال القــارات الـ ٦، 
باإلضافة إلى بطل الدوري احمللي للبلد 
املستضيف، قبل انسحاب أوكالند سيتي 
النيوزيلندي ممثل أوقيانوسيا بسبب 

ڤيروس كورونا.
ويعود األهلي املصري للظهور مجددا 
فــي املونديال بعد غيــاب طويل، وذلك 
بعد تتويجه بطال لدوري أبطال أفريقيا، 
بجانب تايجرز أونال املكســيكي ممثل 

أميركا الشمالية.
وسيظهر أولسان هيونداي الكوري 
اجلنوبي في البطولة أيضا بعد تتويجه 
بلقب دوري أبطال آسيا، فيما لم حتسم 
حتى اآلن هوية بطل أميركا اجلنوبية.

إلى ذلك، حــدد االحتاد الدولي لكرة 
القدم «الفيفا» املالعب التي ستقام عليها 

مباريات كأس العالم لألندية املقررة في 
الدوحة، حيث ســوف يستضيف ستاد 
أحمد بن علي أولى مباريات البطولة التي 
ستقام في اخلامسة مساء ٤ فبراير املقبل، 
فيما يشهد ستاد املدينة التعليمية تتويج 
الفريــق الفائز بلقــب مونديال األندية، 
حيث تنطلق املباراة النهائية للبطولة 
في ١١ فبراير عند الساعة التاسعة مساء 
بتوقيت الكويت، ومت اســتبعاد ســتاد 
خليفة الدولــي من احتضان املباريات، 
حيث كان من املقرر أن يستضيف امللعب 
مباراتني خالل منافسات مونديال األندية.

وسيقتصر حضور مباريات البطولة 
علــى املقيمني الذيــن يحملــون بطاقة 
الشــخصية، ومواطنــي دول  الهويــة 
مجلــس التعــاون اخلليجــي، وحاملي 
تصاريــح الدخول االســتثنائية، وذلك 
وفق بروتوكوالت تأشيرة الدخول إلى 

دولة قطر.
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بايرن في اختبار أوغسبورغ

إجنلترا األكثر إنفاقًا في ٢٠٢٠

يخوض بايرن ميونيخ اختبارا ســهال عندما يحل ضيفا على 
اوغسبورغ، فيما يواجه اليبزيغ مهمة صعبة أمام ضيفه أونيون 
برلني ضمن املرحلة السابعة عشرة من الدوري األملاني لكرة القدم.

وكان بايرن املســتفيد الوحيد بني رباعــي املقدمة من املرحلة 
املاضية وابتعد في صدارة البوندسليغا بفوزه الصعب على ضيفه 
فرايبورغ ٢-١، مستفيدا من تعثر مطارديه املباشرين اليبزيغ 
املتعادل مع مضيفه ڤولفسبورغ ٢-٢، بوروسيا دورمتوند مع 
ضيفه ماينتس ١-١، وباير ليڤركوزن الذي خســر أمام مضيفه 

أونيون برلني ٠-١.
وعاد النادي الباڤاري إلى ســكة االنتصارات بعدما كان سقط 
أمام مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ ٢-٣ في الثامن من الشهر 
اجلاري علما أنه تقدم على منافسه بهدفني، قبل أن يفقد لقبه 
بطال ملســابقة الكأس احمللية بخســارته املفاجئة أمام مضيفه 
هولشــتاين كيل من الدرجة الثانية ٥-٦ بركالت الترجيح بعد 
انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي بالتعادل ٢-٢، علما انه تقدم 

أيضا مرتني حتى الوقت بدل الضائع.
ويلتقي اليوم شالكه مع كولن، وأرمينيا بيليفيلد مع شتوتغارت، 

وفرايبورغ مع أينتراخت فرانكفورت.

بقيت األندية اإلجنليزية، على غرار األعوام السابقة، األكثر إنفاقا 
في ســوق انتقاالت العبي كرة القدم لعام ٢٠٢٠، لكن األرقام 
تدنت كثيرا مقارنة مع ٢٠١٩ بســبب تداعيات ڤيروس كورونا 

املستجد، بحسب ما أفاد االحتاد الدولي للعبة «فيفا».
وكشــف االحتاد الدولي في تقريره أن عدد االنتقاالت الدولية 
لالعبني الذكور في عام ٢٠٢٠ انخفض بنسبة ٥٫٤٪ مقارنة بالعام 
السابق، في حني انخفض إجمالي رسوم االنتقاالت بشكل كبير 
وصل الى ٢٣٫٤٪ بسبب تأثير «كوفيد-١٩» الذي علق النشاطات 

ألشهر عدة قبل أن تستكمل خلف أبواب موصدة.
وقال «فيفا» في تقرير سوق االنتقاالت العاملي إن إجمالي املبلغ 
الذي مت إنفاقه على رسوم االنتقاالت والبالغ ٥٫٦٣ مليارات دوالر، 
أقل بـ١٫٧ مليار دوالر عن عام ٢٠١٩، وهو انخفاض بقرابة الربع 

في أدنى مبلغ تراكمي منذ عام ٢٠١٦.
ورغم ذلك، ال تزال األندية اإلجنليزية األكثر إنفاقا مقارنة بأندية 
البطوالت األخرى، حيث بلغت رســوم االنتقاالت حوالي ١٫٦٣ 
مليار دوالر، تليها األندية اإليطالية التي أنفقت مجتمعة ٧٣١٫٥ 

مليون دوالر على االنتقاالت الدولية.
وجاء في التقرير أن األندية اإلسبانية كانت األكثر استفادة من 
ناحيــة تعزيز ميزانيتها من بيع الالعبني، إذ تلقت مبلغ ٧٨٥٫٧ 

مليون دوالر.
ومن دون إعطاء رقم محدد، قال «فيفا» إن تشلسي أنفق أكثر 
مــن أي ناد آخر في أوروبا، متقدما على خصميه احملليني مان 
يونايتد ومان ســيتي، ثم يأتي بعد ذلك برشــلونة اإلسباني، 
يوڤنتوس اإليطالي، والعائد الى الدوري اإلجنليزي املمتاز بعد 

أعوام طويلة ليدز يونايتد.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (مؤجلة من املرحلتني األولى والـ ١٨)

٩beIN Sports HD١مان سيتي ـ ساوثمبتون
١١:١٥beIN Sports HD١فوالم ـ مان يونايتد

إسبانيا (املرحلة الـ ١٩)
٩beIN Sports HD٣خيتافي ـ هويسكا

١١beIN Sports HD٤ريال بيتيس ـ سلتا ڤيغو
١١:٣٠beIN Sports HD٣ڤياريال ـ غرناطة

إيطاليا (مؤجلة من املرحلة الـ ١٠)
٥beIN Sports HD٤أودينيزي ـ أتاالنتا

أملانيا (املرحلة الـ ١٧)
-٨:٣٠شالكه ـ كولن

-١٠:٣٠اليبزيغ ـ يونيون برلني
-١٠:٣٠فرايبورغ ـ إينتراخت فرانكفورت

-١٠:٣٠أوغسبورغ ـ بايرن ميونيخ
-١٠:٣٠أرمينيا بيليفيلد ـ شتوتغارت

فرنسا (مؤجلة من املرحلة الـ ٩)
١١beIN Sports HD٦مرسيليا ـ لنس

كأس إسبانيا (الدور الـ ٣٢)
-٩قرطبة ـ ريال سوسييداد

-١١ديبورتيڤو ألكويانو ـ ريال مدريد

«السيدة» ونابولي.. صراع على «سوبر» إيطاليا
عن التعاقد مع ماندزوكيتش حتى نهاية 
املوســم، متحدثــا عــن متديــد محتمل 

«للموسم املقبل».
الســويدي زاالتــان  املهاجــم  وكان 
إبراهيموڤيتــش قــد ضــرب بقــوة في 
مشاركته الثالثة بعد العودة من إصابة 
أبعدتــه عــن املالعــب منــذ ٢٢ نوفمبر، 
وقاد بثنائيته ميالن إلى االنفراد مجددا 
بالصدارة مــن خالل الفوز على مضيفه 
كاليــاري ٢-٠ في ختــام املرحلة ١٨ من 

الدوري اإليطالي.
وبعدما شــارك فــي الدقائق اخلمس 
األخيــرة مــن مبــاراة املرحلــة املاضية 
ضد تورينو ٢-٠ ثم في الشــوط األول 
مــن مباراة ضد الفريــق ذاته في الكأس 
(فــاز ميالن بــركالت الترجيح)، خاض 
إبراهيموڤيتش مباراة كالياري أساسيا 
من بدايتها حتى نهايتها وأثبت أنه مازال 

الرقم الصعب رغم أعوامه الـ ٣٩.
وبهدفيــه اإلثنــني، أعــاد الســويدي 
ميالن وحيدا بالصــدارة بفارق ٣ نقاط 
عن جاره اللدود إنتر ميالن الفائز األحد 
على يوڤنتوس حامل اللقب ٢-٠، مانحا 
فريقــه الدفــع املعنوي الــالزم قبل لقاء 
أتاالنتا القوي السبت املقبل ثم إنتر بالذات 

األربعاء في ربع نهائي الكأس.
وكانت املباراة تاريخية مليالن، إذ عادل 
أطول سلســلة له من دون هزمية خارج 
ملعبــه (١٦) منذ اعتمــاد النقاط الثالث 
للفوز موسم ١٩٩٤-١٩٩٥، والتي حققها 
بني ســبتمبر ٢٠٠٣ أبريل ٢٠٠٤ بحسب 

«أوبتا» لإلحصاءات.
إلى ذلــك، يلتقي اليــوم في مباراة 
مؤجلــة من اجلولة التاســعة أتاالنتا 

مع أودينيزي.

وقــال بيولي بعــد فــوز فريقه على 
كالياري (٢-٠) ليوسع الفارق في الصدارة 
إلى ٣ نقاط مع أقرب مطارديه إنتر: «أنا 
سعيد، هذا سالح إضافي. مجددا أصبح 
النادي طموحا. قدوم ماندزوكيتش يصب 
في هذا االجتاه. قــد نتعرض إلصابات، 
حاالت إيجابية (ڤيروس كورونا املستجد)، 

سنحتاج للكثير من الالعبني».
وتابع لشبكة «سكاي» اإليطالية بعد 
انتهاء املرحلة ١٨ من «سيري أ»: «عندما 
اقترح النادي علي ماندزوكيتش وافقت 
فورا، فهو يبحث دوما عن الفوز، متحفز، 

ومينحنا حلوال إضافية».
وأوضح ان العب يوڤنتوس وبايرن 
ميونيخ األملاني الســابق البالغ ٣٤ عاما 
يحتاج إلى وقت الستعادة لياقته، إذ بقي 

من دون ناد منذ الصيف املاضي.
وأكد ميالن ما ذكرته الصحف احمللية 

الســابقان في بداية املوســم احلالي من 
الدوري بعدما رفض نابولي الســفر إلى 
تورينو في أكتوبر بســبب إصابات في 
صفوفه بڤيروس كورونا املستجد، فاعتبر 
يوڤنتــوس فائزا باللقــاء قبل أن ينجح 
الغرمي اجلنوبي في استئنافه، ما يعني 
أن املواجهة ستقام مبوعد جديد قد يكون 
في مايو بحسب تقديرات وسائل اإلعالم 

احمللية.
ميالن في القمة

ســيمنح قــدوم املهاجــم الكرواتــي 
املخضرم ماريو ماندزوكيتش إلى نادي 
ميالن «سالحا إضافيا»، بحسب ما ذكر 
ســتيفانو بيولي مدرب متصدر الدوري 
اإليطالي لكرة القدم الذي أكد التعاقد مع 
الالعــب حتى الصيف املقبل مع إمكانية 

التجديد له.

يقــف نابولي اليوم بني أندريا بيرلو 
ولقبــه األول كمدرب ليوڤنتوس، وذلك 
حني يلتقي اخلصمان اللدودان على كأس 
السوبر اإليطالية لكرة القدم في مباراة 
يستضيفها ملعب «مابي» املعتمد من 
قبل ساسوولو في ريجيو إميليا شمال 

البالد.
النســختان  أقيمــت  وبعدمــا 
املاضيتان في الســعودية تعود 
كأس السوبر الى إيطاليا بسبب 
تداعيــات ڤيــروس كورونــا 
املســتجد، حيــث ســيكون 
يوڤنتوس طرفا فيها للموسم 
التاســع على التوالــي، لكن 
هذه املرة بقيادة العب وسطه 
السابق بيرلو الذي حل الصيف 

املنصرم بدال من ماوريتسيو ساري.
وترتدي املباراة أهمية كبرى بالنسبة 
لبيرلو ويوڤنتوس ليس ألنها ستمنحه 
فرصــة نيل لقبه األول كمدرب، بل ألنها 
تأتي بعــد أيام معدودة على اخلســارة 
املوجعة ضد الغرمي اللدود إنتر ميالن في 
الــدوري بثنائية نظيفة، ما جعله حتت 
نيران االنتقادات الســيما أن البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو ورفاقه لم يقدموا 

شيئا يذكر في اللقاء.
وستكون مباراة املواجهة األولى بني 
بيرلو املدرب ونظيره في نابولي جينارو 
غاتوزو الذي توج بجانب «املايســترو» 
بلقب مونديال ٢٠٠٦ ولعب بصحبته 
فــي صفوف ميالن لعقد من 
الزمن وأحرزا معا الدوري 
أبطــال  ودوري  مرتــني 

أوروبا مثلهما.
ولم يتواجه الزميالن 

«السلطان» يقود امليالن إلى رقم تاريخي.. وبيولي: ماندزوكيتش «سالح إضافي» للمتصدر
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نيكوال مدربًا لتورينو خلفًا جلامباولو
أعلن تورينو بشكل رسمي تعاقده مع دافيدي نيكوال لإلشراف على الفريق خلفا 

ملاركو جامباولو الذي أقيل منصبه أول من أمس.
وكان التعاقد مع ابن الـ٤٧ متوقعا بعدما أفادت وســائل اإلعالم احمللية بأنه كان 
حاضــرا في متارين الفريق بعد ظهر أول من أمس، ليعود بذلك إلى النادي الذي 
دافع عن ألوانه كالعب موســم ٢٠٠٥-٢٠٠٦ حني كان تورينو في الدرجة الثانية، 

وساهم بهدفه في امللحق الفاصل بعودته إلى دوري األضواء.
وفي بيانه عن التعاقد مع نيكوال، عاد تورينو إلى ما حققه العبه السابق «من أداء 
ال ينسى مع كروتوني خالل موسم ٢٠١٦-٢٠١٧، حيث حق إجنازا مذهال بقيادته 
إلى حصد ٢٠ نقطة في املراحل التســع األخيرة ما سمح لنادي كاالبريا بالبقاء 

في دوري النخبة».

وزير اخلارجية األملاني: انتقال أوزيل 
«أكثر حساسية من احلديث عن اللقاح»

وجد وزير اخلارجية األملاني هايكو ماس 
نفســه أمام موقف صعب خــالل زيارة 
ديبلوماســية إلى تركيا، بعدما طلب منه 
إبداء رأيه مبوضوع انتقال جنم املنتخب 
األملاني السابق لكرة القدم مسعود أوزيل 

إلى فنربخشه.
وكان أوزيل محور جدل تركيـ  أملاني بعدما 
أعلن اعتزاله اللعب مع املنتخب األملاني عقب 
اخلروج من الدور األول ملونديال روسيا 
٢٠١٨، وذلك بعدما اتهم مسؤولي اللعبة في 

البالد بالعنصرية.
وأثار أوزيــل حفيظة األملان اللتقاطه عام 
٢٠١٨ صورة مع الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان الذي هب للدفاع عن الالعب التركي 
األصل، معتبرا ما صدر بحق األخير «غير 

مقبول» و«عنصري».
وفي يونيــو ٢٠١٩، عقد أوزيل قرانه في 
اسطنبول واختار اردوغان ليكون شاهدا 

على الزواج. وأكد أوزيل أنه سيوقع عقدا مع 
فنربخشه، معربا عن «سعادتي» و«سأقدم 
كل شيء للفريق» بعد غياب ألشهر عدة عن 

املالعب خالل تواجده مع أرسنال.
وخالل مؤمتر صحافي مشــترك لوزير 
اخلارجية األملاني مــاس ونظيره التركي 
مولود تشاوش أوغلو في أنقرة، سئل األول 
عن رأيه بانتقال أوزيل الى تركيا، فرد بشيء 
من املزاح بأن هذا املوضوع «أكثر حساسية 
من احلديث عن اللقاح»، في إشارة منه الى 

لقاح ڤيروس كورونا املستجد.
وتابع «أعلم أن مشــجعي كرة القدم في 
تركيا شغوفون. عرف مسعود أوزيل جناحا 
كبيرا مع املنتخب الوطني األملاني. إذا لعب 
في تركيا، فأمتنى أن ينجح أيضا وآمل أن 

يكون سعيدا في اسطنبول».
أما وزير اخلارجية التركي فرأى أن أوزيل 
«سيساهم في (تقدم) الكرة التركية وليس 

فقط فنربخشــه»، متوجها الى نظيره 
األملاني قائال «آمل أال تثيروا مشــكلة 

ألنه سيلتقي الرئيس التركي».
ڤينغر يدعم أوزيل 

من جهته، قال أرسني ڤينغر، مدرب 
أرسنال الســابق، ان صانع اللعب 
امتالك  إلى  أوزيل يحتاج  مسعود 
رغبــة قوية في لعــب كرة القدم 
والتألق مرة أخــرى بعدما وجد 
الترحــاب وأجواء ودية في ناديه 
اجلديد فنربخشه التركي. وساعد 

أوزيل (٣٢ عاما)، الذي انضم ألرسنال 
حتت قيادة ڤينغر قادما من ريال مدريد 

في ٢٠١٣، ناديه اللندني على الفوز بكأس 
االحتاد اإلجنليزي ثالث مرات لكنه لم يلعب 
مع الفريق منذ مارس واســتبعده املدرب 

ميكل أرتيتا من التشكيلة متاما.

«الشياطني» لالبتعاد بالصدارة.. 
والسيتي ملواصلة الضغط

يســعى املتصــدر مــان يونايتد 
للحفاظ على الصــدارة عندما يحل 
علــى مضيفه فــوالم، حيــث يأمل 
احملافظة على سجله املميز خارج 
الديار في مباراة مؤجلة من اجلولة 
الـ١٨ من الدوري االجنليزي املمتاز 
إذ لم يخسر أيا من مبارياته الـ١٦ 
األخيرة خارج القواعد في الدوري 
(فــاز ١٢ مرة وخســر ٤)، حيث 
سيتطلع ملعادلة أطول سلسلة له 
من دون هزمية في «البرميييرليغ» 

(١٧) حققها عام ١٩٩٩.
ويقدم فريق املدرب النرويجي 
اولــي غونار سولســكاير نتائج 
جيدة بعد بداية بطيئة للموسم، 
إذ لم يخســر في مبارياته االثنتي 

عشــرة األخيرة منذ سقوطه أمام ارسنال 
في املرحلة السابعة ارتقت به الى الصدارة، 
لينعــش آماله بلقب اول منــذ العام ٢٠١٣ 
بعد اعتزال املدرب االسطوري األسكتلندي 

اليكس فيرغسون.
أما غرميه سيتي، فيبدو الفريق الذي 
يتمتــع بأفضل «فورمة» فــي الدوري في 
الوقت الراهن الســيما بعد حتســن هائل 

في أدائه الدفاعي.
ويستقبل فريق املدرب االسباني بيب 
غوارديوال على ملعب االحتاد استون ڤيال 
العائد الى املنافسات في مباراة مؤجلة من 
اجلولــة األولى، بعد تأجيــل مباراته ضد 
ايڤرتون إلصابات كوفيد-١٩ في صفوفه.

ويقدم ســيتي مســتوى مميزا، حيث 
ســتكون الفرصــة متاحــة أمامه خلطف 

الصدارة في حال فوزه على أســتون ڤيال 
وعلى ايڤرتون الحقا بعدما أرجئت مباراته 
ضد األخير مطلع العام إلصابات كورونا 

في صفوف السيتي.
ارسنال يواصل

واصل أرسنال صحوته بتحقيقه فوزه 
اخلامس في آخر ست مباريات، وجاء على 
حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد ٣-٠ في 
ختام املرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

ويدين «املدفعجية» بفوزه الثامن الى 
سرعته في الهجمات املرتدة، وتألق الغابوني 
بيار إمييريك أوباميانغ الذي سجل ثنائية 
(٥٥ و٧٧) رفع بها رصيده إلى ٥ أهداف فقط 
هذا املوسم، فيما كان الشاب بوكايو ساكا 

صاحب الهدف اآلخر (٦٠).

«امللكي» في مواجهة غامضة أمام الكويانو
يواجــه ريال مدريد فريــق ديبورتيفو الكويانو 
(درجة ثانية) على ملعب الكوياو، ضمن منافسات 

اجلولة الـ ٣٢ من نهائي بطولة كأس إسبانيا.
حيث يرغب ريال مدريد في حتقيق الفوز ومواصلة 
انتصاراتــه، من أجــل التتويج ببطولــة كأس ملك 

إسبانيا هذا املوسم.
زيدان يرفض احلديث عن أالبا ومبابي

ونفى والد الظهير الدولي النمساوي دافيد أالبا ما 
تناولته وسائل اإلعالم في الساعات القليلة املاضية 
عــن توصل جنله التفاق مع ريال مدريد اإلســباني 
لالنتقــال اليه الصيف املقبل، بعــد انتهاء عقده مع 
فريقه احلالي بايرن ميونيــخ األملاني. وأكد جورج 
أالبــا الذي يتولى مهمة إدارة شــؤون جنله، أنه «لم 
يتخذ أي قرار حتى اآلن ودافيد لم يوقع بعد مع ريال 
مدريد». وكشف «إلى جانب ريال، هناك أيضا أندية 
أخــرى مهتمة، وما يهمــه اآلن أن يكون مركزا متاما 
على أدائــه مع بايرن». وفي مؤمتــره الصحافي، 

رفض املدرب الفرنسي للنادي امللكي زين الدين 
زيدان احلديث عما يشاع بشأن أالبا، مضيفا «إنه 

ليــس من العبي فريقي، وكمدرب أنا هنا 
للحديــث حصرا عن مباراة اليوم»، 
رافضا في الوقت ذاتها التطرق الى ما 
تتناوله وسائل اإلعالم عن احتمال 
التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي 
من باريس سان جرمان. كما يلتقي 
في الدور نفســه قرطبة مع ريال 

سوسييداد.
٣ مباريات بالليغا

تقام اليــوم ٣ مباريات ضمن 
منافسات اجلولة الـ ١٨ من الدوري 
اإلسباني، حيث يلتقي خيتافي 
مع هويسكا، ويستضيف ريال 
بيتيس نظيره سلتا فيغو، فيما 
يواجه ڤياريال نظيره غرناطة.

إيقاف ميسي مباراتني
عاقب االحتاد اإلسباني لكرة القدم النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي بإيقافه ملباراتني، وذلك بسبب 
طرده خالل نهائي الكأس السوبر احمللية 
التي خسرها فريقه برشلونة أمام أتلتيك 

بلباو ٢-٣ بعد التمديد.
وطرد ميســي للمرة األولى خالل 
٧٣٥ مباراة خاضها في مسيرته 
بقميص الفريق األول لبرشلونة 
بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة.
وبحسب اإلحصائي اإلسباني 
أليكسيس مارتن-تامايو، تعود 
املرة األخيرة التي طرد فيها ميسي 
وهو يرتدي قميص النادي الكاتالوني إلى 
١٥ عاما، وحتديدا عام ٢٠٠٥، لكن كان ذلك 
الثالثة  الدرجة  خالل مباراة في دوري 
مع الفريق الرديف ضد بينا سبورت.



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«حل أزمة كورونا اقتصاديا هو زيادة اإلنفاق 

العام ألقصاه».

بول كروجمان، االقتصادي األميركي 
حائــز جائزة نوبل، يدعو إلى زيادة 

اإلنفاق العام.

«خسائر شركات الطيران تتحملها الحكومات 
بإرباكها إجراءات السفر».

القطرية،  البكر، رئيس طيران  أكبر 
أثناء حوار مع «سي ان ان».

«تعيينات لموالين لترامب في مواقع حساسة».

املراسلة الصحافية  فيفيان سالمة، 
األميركية، تؤكد تعيني موالني لترامب 

آخر يومني من حكمه.

«االقتصاد قد يميل باتجاه اليسار بعد ترامب».

ريتشارد كويست، احمللل االقتصادي 
األميركي، عن التحوالت األميركية.

«اللقاح سيحصنك من خطورة كوفيد، لكن لن 
يمنعك من نشر العدوى لآلخرين».

الطبية،  ليانا وين، احملللة  الدكتورة 
تؤكد أن اللقاح ال مينع حمل العدوى.

٥:٢٠الفجر
٦:٤٣الشروق

١١:٥٩الظهر
٢:٥٦العصر

٥:١٦املغرب
٦:٣٦العشاء

العظمى: ١٨
الصغرى: ٠٧

أعلى مد: ٠٣:٣٧ ص ـ ٠٤:٥٦ م
أدنى جزر: ١٠:٢٤ ص ـ ١١:٠٨ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

نور عبداهللا عبدالرحمن عبداهللا محمود: زوجة أحمد سامي عيسى 
العون: ٣٣ عاما ـ ت: ٩٥٥٩٩٥٢٢ ـ ٦٦٦٣٣٣٥١ ـ شيعت.

بدر عبدالكرمي يوسف العيدان: ٥٨ عاماـ  ت: ٩٦٦٩٧٩٩٦ـ  شيع.
نورية عبــداهللا عبدالعزيز املديرس: أرملة عثمان عبدالوهاب 

العثمان: ٨٧ عاما ـ ت: ٩٠٠٠٠٦٠٦ ـ ٩٧٦٦٢٦٦٢ ـ شيعت.
حصة الصالح املنصور أبا اخليل: أرملة علي احملمد البسام: ٧٤ 

عاما ـ ت: ٩٩٠٧٠١٩٩ ـ ٩٧٦٧٦٨٨٨ ـ شيعت.
شدهه ناصر شخير: أرملة سعد سعود احلربي: ٧٢ عاماـ  ت: 

٥٥٦٦٥٤٥٤ ـ شيعت.
زيد أحمد عبداهللا القويعي: ٧٢ عاماـ  ت: ٩٥٥٣١٥٥٥ـ  ٩٩١١٧٣٣٣ 

ـ شيع.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

24األمنية

15آراء

بايدن يتسلم رئاسة أميركا اليوم 
وترامب يغادر البيت األبيض.

ظهور أول حالتني من «كورونا» 
املتحّور في الكويت.

  ديرو بالكم.. وّخرو عن التجمعات.  نتمنى عامًا أفضل.

إحباط تهريب ٢٣ كيلو حشيش داخل تاير وكشنات مركبة بالنويصيب

أمير زكي ـ سعود عبدالعزيز

أحبط رجال جمرك النويصيب بالتنســيق 
والتعاون مــع االدارة العامة ملكافحة املخدارت 
محاولة لتهريب ٢٣ كيلو من مخدر احلشــيش 
حاول مواطن تهريبها فــي اإلطار االحتياطي 
و«الكشن» ملركبته الرباعية التي كان يستقلها 

قادما بها من دولة مجاورة.
وثمن نائب املدير العام لشؤون املنافذ سليمان 
الفهد جهود رجال جمرك النويصيب بشــكل 
خاص ورجال اجلمارك بشــكل عام، مؤكدا أن 
رجال اجلمارك سيظلون دوما السد املنيع في 
مواجهة تهريب املواد املخدرة واملمنوعات، الفتا 
إلى أن هذه اجلهود محل تقدير من قبل القيادة 
السياسية والشــعب الكويتي، معربا عن أمله 
في مواصلة العطاء والتنســيق بني «اجلمارك 

و«الداخلية» بنفس املستوى.

انتقــل فور علمه  الفهد والذي  ســليمان 
بالضبطية الى منفذ النويصيب لإلشراف على 
عملية الضبط ومتابعة اإلجراءات القانونية، قال 
لـ«األنباء» ان معلومات وردت الى االدارة العامة 
للجمارك من وزارة الداخلية ممثلة في املكافحة عن 
قرب وصول مركبة محملة باملخدرات وأوصاف 
تلك املركبة وعليه جرى نقل املعلومات الى مراقب 
جمرك النويصيب بالل اخلميس التخاذ ما يلزم.

واضاف الفهد: ولدى وصول مركبة بقيادة 
مواطن الحظوا ارتبــاك صاحبها وتبني تطابق 
املواصفات مع البالغ، وعليه مت الطلب منه النزول 
وإخضاع املركبة للتفتيش الدقيق ليعثروا في 
اإلطار االحتياطي للمركبة والكشنات على نحو 
٢٣ كيلو حشيش. هذا، ووجه الفهد مراقب جمرك 
النويصيب بالل اخلميس باخطار وزارة الداخلية 
لتســلم املتهم ومحضر الضبط واملضبوطات 

الستكمال االجراءات القانونية.

الفهد: رجال «اجلمارك» سيظلون سداً منيعاً حلماية الوطن

سليمان الفهد في منفذ النويصيب ويبدو بالل اخلميس

.. وفي الكشناتاحلشيش أخفي في التاير االحتياطي

محامون يتوقعون أن يحكم قاٍض في لندن 
ملصلحة ميغان في قضية اخلصوصية

(رويترز): قال محامو العائلة 
املالكة البريطانية إنهم يتوقعون 
أن يحكم قاض في لندن ملصلحة 
ميغــان دوقــة ساســكس، دون 
احلاجــة حملاكمــة، فــي قضيــة 
متس خصوصيتها رفعتها على 
صحيفة، ألنه ليس هناك فرصة 

أمام الصحيفة لكسب القضية.
وتقاضــي ميغــان (٣٩ عاما) 
زوجة األميــر هاري حفيد امللكة 
إليزابيث مؤسســة «أسوشيتد» 
بعد أن نشرت صحيفتها ميل أون 
صنداي مقتطفات من خطاب بخط 
اليد أرسلته لوالدها توماس ماركل 

في أغسطس ٢٠١٨.
وتقول ميغان إن نشر اخلطاب 
كان إســاءة اســتخدام ملعلومات 
خاصة وانتهــاكا حلقها وتطالب 

بأكبر تعويض.
ودفعت الصحيفة بأن الدوقة 
كانت مستعدة لكشف معلومات 
شخصية أخرى على املأل إذا كان 
ذلك يخدم مصلحتها وإن نشــر 
أجزاء من اخلطاب كان مبررا ردا 
على مقابالت أجرتها صديقة لها، 
لم يكشف عن هويتها، مع صحيفة 

بيبول األميركية.
وقال احملامون في وثائق قدمت 
للمحكمة إن قرار نشــر اخلطاب 
يعد انتهاكا «حلياتها الشخصية 
وملراســالتها»، ووصفــوا دفــاع 
الصحيفــة بأنــه «مرســل وغير 

متماسك وغير واضح».
وكان من املقرر أن تبدأ احملاكمة 
األســبوع املاضي لكنهــا تأجلت 
لوقت الحق هذا العام لسبب قيل 

إنه «سري».

سينغ أقام في مطار شيكاغو طوال ٣ أشهر هربًا من «كورونا»!
ذكرت محطــة «ايه بي 
ســي نيوز» األميركية ان 
أجهزة األمن في مطار أوهير 
بشيكاغو ألقت القبض على 
رجل كان يقيم في محطة 
الركاب باملطار طوال ٣ أشهر.
وكشفت احملطة عن ان 
الرجل األميركي اجلنسية 
ويدعى «أديتيا سينغ» كان 
يتجول فــي احملطة عندما 
اقترب منــه موظفان في 
شــركة طيران «يونايتد» 
وطلبــا منه إبــراز بطاقة 
هويتــه. وقدم لهما الرجل 
البالغ ٣٦ عاما بطاقة عمل 
تبني انها تعود ألحد املديرين 
في املطار الذي كان قد أبلغ 
عن فقدانها في ٢٦ أكتوبر 

املاضي.
وتبني مــن التحقيقات 

الى كاليفورنيا بسبب خشيته 
من اإلصابة بكوفيد-١٩. ويبدو 
انه كان يعتمد في طعامه على 

ما يقدمه له املسافرون.

يستخدم البطاقة املفقودة لكي 
يتجول بحرية في أرجاء املكان.
وكشفت التحقيقات عن أن 
الرجل يحمل شهادة ماجستير 

ومما زاد فــي غرابة هذه 
احلالة ان الرجل كان يقيم في 
جزء من املطار يتمتع بإجراءات 
أمنية مشددة. ولكن يبدو انه كان 

في الضيافة وانه عاطل عن 
العمــل ويقيم مع زمالء له 
في لوس أجنيليس. وكما 
هو متوقــع أثارت القضية 
تســاؤالت حــول متانة 
األمنية في أحد  اإلجراءات 
املطارات الكبرى في البالد، 
كمــا انها ســببت إحراجا 
لألجهزة املسؤولة عن تأمني 
سالمة املسافرين حتى وان 
ثبت ان الرجل لم يكن يشكل 
أي تهديد. وبانتظار موعد 
محاكمته، ســيبقى سينغ 
إذا متكن  إال  التوقيف  قيد 
من تأمني مبلغ ١٠٠٠ دوالر 
الذي حدده القاضي ككفالة 
إلطالق سراحه. ولكن في 
كل األحوال بات محظورا 
عليه دخول املطار بانتظار 

نتائج احملاكمة.

مطار أوهير بشيكاغو

مع الرجل انــه كان قد وصل 
الى املطار في رحلة من لوس 
أجنيليس بتاريــخ ١٩ أكتوبر 
العودة  املاضي وأنه قرر عدم 

هولندا تسعى إلى احتواء 
ڤيروس املاعز «حمى كيو»

أكدت أحــدث التقارير الصحية الــواردة من هولندا ان 
هناك خشــية من انتشــار وباء يعرف باســم «حمى كيو». 
ويأتي هذا االكتشاف بعد ما أظهره انتشار ڤيروس كورونا 
من انكشاف البشر ألنواع قاتلة من الڤيروسات التي تنتقل 

من احليوانات.
وأظهرت األبحاث ان الڤيروس ينتشــر في مزارع ألبان 
املاعز في البالد وانه يســبب أعراضا شبيهة بأعراض ذات 
الرئة وهو ما يجعله قريبا من كوفيد-١٩ الذي يهاجم اجلهاز 

التنفسي بضراوة.
ولكن ڤيروس «حمى كيو» ليس جديدا متاما. ففي أوائل 
عام ٢٠٠٨ الحظت صاحبة مزرعة لتربية املاعز في جنوب 
هولندا ارتفاع عدد حاالت إجهاض اإلناث. وبعد أشهر، أكدت 
األبحاث انتشــار الڤيروس في قطيعها البالغ تعداده نحو 
١٧٠٠ مــن املاعز. ولفتت اجلهات الصحية الى ان الڤيروس 
ميكن ان يصيب األغنام واألبقار أيضا وانه ميكن ان يوجد 

في منتجاتها وفضالتها وحليبها.
ودقت أجراس اإلنذار بقوة بعد ان أصيب آالف األشخاص 
بالعدوى ما حدا باحلكومة الى إهالك أكثر من ٥٠ ألف رأس 
مــن املاعز احللوبة فــي ٥٥ مزرعة في البــالد وإلى إطالق 
برنامج واســع لتطعيم املاعز، وذلك في محاولة للسيطرة 
على الوبــاء الذي أدى الى مضاعفات خطيرة مثل النوبات 

القلبية والى وفاة ٩٥ شخصا.
اخلطورة ال تقتصر على الذين يخالطون هذه احليوانات 
إذا ان ســكان األماكن القريبة يواجهون خطورة تتناســب 
طردا مع درجة قربهم من املزارع. ولكن األبحاث التزال في 
بداياتها ولم جتزم بعد مبا اذا كان الڤيروس ميكن ان يقفز 
من إنسان آلخر وان كان يبدو انه أقل خطورة من كوفيد-١٩.

ڤيروس «حمى كيو» ينتشر في مزارع ألبان بهولندا

ملشاهدة الڤيديو
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