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األمير هنأ جو بايدن الرئيس الـ ٤٦ ألميركا: 

نتطلع لتعزير أواصر الصداقة والتعاون
21 20 و03 و

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

جو بايدن يؤدي اليمني الدستورية رئيساً ألميركا



02
اخلميس ٢١ يناير ٢٠٢١ محليات

األمير وولي العهد استقبال رئيسي السلطتني

اســتقبل صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد، كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. واستقبل سموه سمو الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء. كما اســتقبل سموه 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء أنس الصالح. كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن. كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ 

صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستني أركاجن تواديرا رئيس 

جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا جلمهورية 
أفريقيا الوسطى لفترة رئاسية جديدة، متمنيا سموه له 
كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعالقات 
الطيبة بني البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.

وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية 

تهنئة إلى الرئيس فاوستني أركاجن تواديرا رئيس جمهورية 
أفريقيا الوســطى الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا جلمهورية أفريقيا الوسطى 
لفترة رئاسية جديدة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.
كما بعث ســمو الشــيخ صباح اخلالــد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ رئيس أفريقيا الوسطى بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله سمو الشيخ صباح اخلالد صاحب السمو األمير مستقبال أنس الصالح ملشاهدة الڤيديوصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

بدء املقابالت الشخصية لتسكني الشواغر في «السكنية»

٧٥٫٥٩٪ نسبة إجناز مشروع البيوت منخفضة التكاليف

عادل الشنان

بناء على توجيهات وزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
وزيــر اخلدمــات د.عبداهللا 
معرفي بتســكني الشــواغر 
الوظيفيــة فــي املؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
بكــوادر وطنيــة وحتقيــق 
معايير الشــفافية والعدالة 
في املقابالت الشخصية، بدأت 
املؤسســة مقابلة املرشحني 
الذين اجتــازوا االختبارات 
التخصصية للوظائف املتقدم 
لها في ٨ تخصصات مختلفة.
واطلــع الوزير د.معرفي 
املقابــالت  ســير  علــى 
واإلجراءات املتبعة من خالل 
اللجنة املختصة بالتعيينات 
والتي من املقرر أن تســتمر 

عادل الشنان 

أكــدت املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية في تقريرها 
الشــهري عن شــهر مارس 
املاضــي، أن نســبة اجنــاز 
أعمال البنى التحتية والطرق 
الرئيسية ومحطات الكهرباء 
ملشــروع املساكن منخفضة 
التكاليــف لـ٩٨٠٠ قســيمة 
وهــو  جتــاوزت   ٧٥٫٥٩٪، 
املشــروع املخصص كبديل 
ملســاكن منطقتي الصليبية 
وتيمــاء حتديــدا، وتبلــغ 
مســاحة القســيمة الواحدة 
٢٠٠م٢، وباملشــروع خــزان 
للري بسعة ٢٥٠ ألف غالون 
مع بئر مياه جوفية لتغذية 
اخلزان باإلضافة إلى األعمال 
اخلاصة مبحطات الكهرباء، 
وتقوم املؤسســة بتنفيذها 

اعــداد كشــوف  حيــث مت 
املرشــحني بعــد اجتيازهم 
االختبارات التي مت اجراؤها 
املاضــي  اكتوبــر   ١٠ فــي 

بـ٥٫١٤٤٫٣٠٠ م٢.
وســيتضمن املشــروع 
منطقــة ســكن اســتثماري 
مبساحة ٤٨ ألف متر مربع، 
ومباني عامة وخدمات على 

تسكني الشــواغر الوظيفية 
بالكــوادر الوطنية املتميزة 
التي تستحق، للمساهمة في 
دفع عجلة التنمية واإلنتاج، 
الســيما مــا يتعلــق بخدمة 
الطلبات  املواطنني أصحاب 
اإلسكانية وتنفيذ املشاريع 

ومتابعتها.
املقــرر أن تقــوم  ومــن 
جلنة التعيينات بعد انتهاء 
التقريــر  بعــرض  عملهــا 
النهائــي متضمنا كشــوف 
املرشــحني الذيــن اجتــازوا 
االختبــارات التخصصيــة 
واملقابلــة الشــخصية ومن 
لم يتجاوزوها، وحتديد من 
يتم تعيينهــم وفقا ملعايير 
املفاضلــة املقــررة قانونــا، 
وذلك لالعتماد متهيدا إلصدار 

قرارات التعيني.

صــرف صحــي مبســاحة 
٢٠٤٫٩٠٠م٢، باإلضافــة إلى 
طــرق رئيســية مبســاحة 
١٫٥٥٤٫١٠٠م٢، وحزام شجري 
عازل مبســاحة ١٣٨٫٥٠٠م٢ 
لصــد زحف الرمــال الناجم 
عن طبيعــة املنطقة. وتبلغ 
تكلفة املشــروع ٦٨ مليونا 
و١١٧ ألفــا، ومــن املتوقع ان 
يخدم ٨٨ ألفا و٧٨٠ نســمة، 
ومن املقرر حسب الشروط 
التعاقديــة أن ينهي املتعهد 
كل األعمال في ٢٩ مايو ٢٠٢١.
يذكر أن املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية كانت قد 
الكهربــاء  خاطبــت وزارة 
واملاء نهاية شــهر سبتمبر 
٢٠١٩ املاضي لتسلم محوالت 
الكهرباء الفرعية البالغ عددها 
١٥٠ محــوال بجهــد ١١ كيلــو 

ڤولت.

بالتعاون مع جامعة الكويت.
وستعقد املؤسسة يوميا 
٣٠ مقابلــة شــخصية مــع 
املعلنة  املرشحني للوظائف 
من الذين اجتازوا االختبارات 
التخصصيــة املقــررة وفقا 
لتقييم كل مرشح على منوذج 

التقييم املعتمد.
املتقدمــون  ويتنافــس 
للمقابالت الشــخصية على 
شواغر وظيفية متعددة منها 
وظائف: قانونية، محاسبة، 
صائغــي برامــج، وفنيــي 
صيانة حاســب آلي، عالوة 
على مجموعة من الوظائف 
الهندســية في التخصصات 
التالية: ميكانيك، حاسوب، 

معماري، ومدني.
الســياق ذاته، تؤكد  في 
املؤسســة حرصهــا علــى 

مساحة ١٫٠٤٧٫٠٠٠م٢ ومنطقة 
حرفيــة مبســاحة ١٦٩ألفــا 
و٦٠٠م٢، ومناطــق خدمات 
بنيــة حتتية تتضمن أبراج 
مياه علوية ومحطة معاجلة 

املؤسسة تعقد يومياً ٣٠ مقابلة شخصية مع املرشحني للوظائف املعلنة

االنتهاء من املشروع في مايو املقبل بتكلفة تبلغ ٦٨ مليوناً و١١٧ ألف دينار.. ويخدم ٨٨ ألفاً و٧٨٠ نسمة

د.عبداهللا معرفي خالل اجلولة داخل املؤسسة لالطالع على سير املقابالت الشخصية

احد مباني اخلدمات العامة في مشروع املساكن منخفضة التكاليف

في أعمالها حتى اليوم ضمن 
الثانية من سلسلة  املرحلة 
اإلجــراءات التي تقــوم بها 
املؤسســة لتعيني املوظفني، 

على مساحة ٨٣٠٫٣ هكتارا، 
وتبعــد عن مدينــة اجلهراء 
١٦ كم تقريبا باجتاه جنوب 
الســاملي، ويتضمن مساحة 
تقــدر  اخلــاص  للســكن 

وزير اخلارجية بحث مع أبو الغيط 

املستجدات اإلقليمية والدولية
تلقى وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد 
ناصر احملـــمد اتصاال هاتفيا من األمني 
العــام جلامعة الــدول العــــربية أحمد 
أبوالغيــط تناول مجمل االســتحقاقات 

القادمــة جلامعة الــدول العربية وأبرز 
املنطقــة  التــي تشــهدها  التطــورات 
واملســتجدات على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.

الصانع حصل على الدكتوراه من مصر

القاهرة - هناء السيد

منحت كلية احلقوق جامعة عني شمس 
درجــة الدكتوراه بتقديــر ممتاز إلى عضو 
مجلــس األمــة الســابق والوزير األســبق 
د.يعقوب الصانع، بعد مناقشة رسالته التي 
تناولت موضــوع «احلصانة البرملانية في 
النظام الدستوري الكويتي دراسة مقارنة».

وضمت جلنه املناقشة أ.د.محمد رمزي 
الشاعر أستاذ القانون العام جامعة عني شمس 
مشرفا ورئيسا، وأ.د.جابر جاد نصار رئيس 
جامعة القاهرة األســبق عضوا، وأ.د.محمد 
أنس جعفر أستاذ القانون العام كلية احلقوق 
جامعة بني سويف عضوا، وأ.د.محمد سعيد 
حسني أستاذ ورئيس قسم القانون العام كلية 
احلقوق جامعة عني شمس مشرفا وعضوا.

وقال الصانع انه قد أجمع الفكر السياسي 
والدستوري على أن الدميوقراطية مبعناها 
أن يحكم الشــعب بالشــعب، هــي الطريق 
األمثل للحكم في أي مجتمع، فضال عن أنها 
السبيل لتحقيق السيادة الشعبية، باعتبار أن 
حتقيق الدميوقراطية يكفل احلرية واملساواة 
السياسية، ومينع االستبداد، بل أنها تعني 
بشكل أو آخر، إعالء سلطان اإلرادة الشعبية 

ومبدأ سيادة القانون.
ووسائل حتقيق الدميوقراطية، ال تقتصر 
فقط على مبدأ الســيادة الشعبية، وإنشاء 
برملان منتخب، وإمنا ال بد من وجود رقابة 
فعلية فاعلة على احلكم من جانب البرملان، 
وكذلــك من جانب الرأي العام، هذه الرقابة 
هي التي جتعل الشــعب مشــاركا في إدارة 
شــؤون الدولة مشــاركة إيجابية، إذ يكون 

صنع القرار السياسي ملكا للشعب وليس 
للحاكــم منفردا، وبالطبع فإن ذلك يقتضي 
التمكني من املشاركة الشعبية ألوسع مدى 
ممكن في عملية صنع القرار السياسي، وما 
مــن شــك في أن ذلك ال يتأتــى إال من خالل 
حرية االختيار بني بدائل مختلفة من الرأي، 
وهذا االختيار بدوره، ال ميكن حتقيقه إال إذا 
كفل الدســتور للمواطن حرية إبداء الرأي، 
وحرية التعبير والنقد البناء واختيار احلكام 
في مناخ عام تصان فيه احلريات وحتترم 

فيه احلقوق.
وذكر الصانع: لعــل أهم ما انتهينا إليه 

من نتائج وتوصيات تتلخص في:
أن يحذوا املشرع الكويتي حذو املشرع 
املصري في أن يسحب احلصانة البرملانية 
اإلجرائية على العضو في غير أدوار االنعقاد 
الحتاد العلة في احلالتني وهي حماية العضو 
من الكيد له وتعطيله عن طريق اإلجراءات 

اجلنائية من السلطة التنفيذية أو غيرها.
أن يكون إحالة العضو البرملاني للتحقيق 
على جلنة واحدة تتولى دون غيرها القيام 
بالتحقيق فيما ينسب ألعضاء البرملان من 
إخــالل بالتزامات العضويــة، ومن ثم غلق 
مجال االختيار أمام املجلس، فال يكون أمامه 
ســوى جلنة واحدة يتعــني عليه أن يحيل 
إليها العضو املراد إحالته للتحقيق، ولتكن 
- مثال - جلنة القيم إن وجدت، أو اللجنة 

التشريعية والقانونية.
تفصيل دور اللجان البرملانية التي تتولى 
التحقيق مع أعضاء البرملان - حال إحالتهم 
إليها - على حتقيــق املخالفة وإبداء الرأي 

فيها، ال أن تقوم بتوقيع جزاء ما.

د.يعقوب الصانع مع أعضاء جلنة املناقشة

القائم باألعمال في سفارة غايانا: العالقات اإلنسانية
مع الكويت سبقت الديبلوماسية

أسامة دياب

أشــاد القائم باألعمال في 
ســفارة جمهوريــة غايانــا 
التعاونية لدى البالد سافراز 
شادود بالدور اإلنساني الذي 
تلعبه الكويت ومؤسســاتها 
احلكومية وغير احلكومية في 
دعم مختلف دول العالم التي 
تعاني من الكوارث الطبيعية 
واإلنسانية، مثمنا الدور الرائد 
ملؤسســات املجتمــع املدنــي 

الكويتية في دعم بالده.
وأوضح، خالل حفل تكرمي 
أقامتــه الســفارة نيابــة عن 
املركزية  املنظمة اإلســالمية 
CIOG للتعبيــر عن امتنانها 

بدوره، قــال رئيس وقف 
الســند اخليري أسد السند، 
إن جميــع ما يقوم به الوقف 
الــدول  ملســاعدة مختلــف 
يكون بتمويل شــخصي من 
العائلــة لكنــه يقــدم باســم 
الكويت وشعبها. وأشار إلى 
أن النشــاط اخليري للوقف 
فــي دولــة غايانا بــدأ منذ ٦ 
ســنوات ببنــاء مســجد و١٠ 
مراكز لتدريب الشــباب على 
الكمبيوتر ومشــغل لتعليم 
اخلياطة للنساء كمساهمة في 
تطوير غايانــا، الفتا إلى أن 
وقف السند اخليري يعمل في 
٣٠ دولة حول العالم حيث بدأ 

عام ١٩٧٠.

العميق لوقف عائلة الســند 
اخليري، حيث مت تقدمي درع 
تقديرية لرجل األعمال الكويتي 
أسد الســند كممثل عن وقف 
السند ملساهماتهم في مساعدة 
جمهورية غايانــا التعاونية 
في مواجهة جائحة كورونا، 
أوضح أن وقف السند تبرع 
بحاوية كمامات مت توزيعها 
على مختلف املدن في كل أرجاء 

دولة غايانا.
وذكر أن العالقات اإلنسانية 
الكويــت مبؤسســاتها  بــني 
احلكومية وغير احلكومية قد 
سبقت العالقات الديبلوماسية، 
وأنها تطورت بعد زيارة سمو 
رئيس االلشيخ ناصر احملمد.

خالل حفل أقامته السفارة لتكرمي وقف عائلة السند اخليري

القائم باألعمال في سفارة غيانا سافراز شادود مكرما أسد السند

٤٤٢ إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالة وفاة
أعلنــت وزارة الصحة أمــس األربعاء 
عن تسجيل ٤٤٢ إصابة جديدة بڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد- ١٩) في الساعات 
الـ ٢٤ الســابقة ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلاالت املســجلة في البــالد إلى ١٥٩٢٦٤ 
في حني مت تسجيل حالة وفاة واحدة إثر 
إصابتها باملرض ليصبح مجموع حاالت 

الوفاة املسجلة حتى أمس ٩٥١.
وقال املتحدث الرســمي باسم الوزارة 
د.عبــداهللا الســند لـ «كونــا» ان عدد من 
يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية 
املركزة بلغ ٥٤ حالة، ليصبح بذلك املجموع 
الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها مبرض 
(كوفيد- ١٩) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ٥٨٩٣ حالة.
وأضــاف ان عــدد املســحات التــي مت 
إجراؤها في الساعات الـ ٢٤ السابقة بلغ 
١٠٢٨٣ مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 

.١٤٢٥٤٨٠
وجدد الدعوة الى املواطنني واملقيمني 
ملداومة األخذ بسبل الوقاية كافة وجتنب 

مخالطــة اآلخرين واحلرص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني، موصيا بزيارة 
احلسابات الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه اإلسهام في 

احتواء انتشار الڤيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت 
سابق أمس شفاء ٤٨٤ إصابة في الساعات 
الـ ٢٤ السابقة ليبلغ مجموع عدد حاالت 

الشفاء ١٥٢٤٢٠ حالة.
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  إلدارة اجلودة

أميركا.. «دميوقراطية»
بايدن يؤدي اليمني «رئيسًا لكل األميركيني».. وهاريس أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس

«التربية»: ال نتيجة وال شهادات لطلبة الثانوية 
في الفصل األول.. بانتظار «املواءمة املطاطية»

عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا ملا نشــرته االنباء في عدد ســابق، 
رفعت أغلب املدارس مبراحلها املختلفة نتائج 
طلبة الفصل الدراسي األول على موقع وزارة 
التربية وســتلحقها البقية اليــوم. وفي هذا 
السياق كشف عدد من مديري مدارس املرحلة 
الثانوية لـ «األنباء»، أنهم رفعوا الدرجات في 
سجل الطالب على موقع الوزارة دون إجراء 
املواءمة، مشــيرين إلى أنهم رصدوا الدرجة 
كاملة ١٠٠ للطالب متضمنة الواجبات والتقرير 
واحلضور واملشاركة واالختبارات القصيرة. 
وأوضحــوا أن عملية املواءمة ســتكون لدى 
الوزارة، وهي التي تضع النســبة والنتيجة 

النهائية في سجل الطالب. وأشاروا إلى أنهم 
ادوا ما عليهم ونفذوا التعليمات والكرة اآلن 
في ملعب الوزارة، وهي التي حتدد ذلك حسبما 
تراه مناسبا. وأكدوا أنه لن يتم توزيع شهادات 
أو سحب شهادات أو إعالن نتيجة للطالب في 
الفصــل األول دون اعتماد من مدير املدرســة 
نفسه والذي سيكون اليوم اخلميس هو آخر 
يــوم دوام لــه قبل بدء عطلة نصف الســنة، 
الفتني الى ان بعض املدارس سترســل درجة 
األعمال للطلبة لكنها ليست النتيجة النهائية 
للفصل الدراسي األول والتي تنتظر املواءمة 
من «التربية»، حيث وصف أحد مديري املدارس 
كلمة مواءمة بأنها «مطاطية» وغير واضحة 

احلسبة.

مصدر بـ«القوى العاملة» لـ «األنباء»: تزويد البنوك 
بأرقام امللفات اجلديدة ملتابعة حتويل الرواتب

بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى 
العاملة، أن على صاحب العمل بعد أن يتسلم 
الرقم اجلديد املعتمد مللف شركته عبر اخلدمة 
االلكترونية املستحدثة أن يزود البنوك التي 

يتم حتويل رواتب العاملني املســجلني على 
ملفــه به، وذلك حتى تتابع الهيئة كشــوف 
الرواتــب آليا. وقال املصــدر إن هذا اإلجراء 
ضروري حتى ال يتعرض العمل ألي تأخير 
نتيجة عدم ظهور أي حتويل يتم عبر األرقام 

التي كان معموال بها في النظام امللغى.

عادل املاجد

«اخلليج» يطلق 

بطاقة «ماستركارد 

روز غولد».. 

للمرأة العصرية

احتاد املصارف العربية 

يختار عادل املاجد 

«الشخصية املصرفية 

العربية» لعام ٢٠٢٠
ملشاهدة الڤيديو
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مصافحة بني الرئيسني األسبقني جورج بوش وبيل كلينتون الرئيس األميركي الـ٤٦ جو بايدن يلقي خطابه التاريخي بعد تنصيبه رسميا             (ا.ف.پ - رويترز)

نسخة «كورونا» البريطانية تطرق باب بكني
و٦٠ دولة فقط تطلق حمالت التطعيم

وكاالت: تتواصل النســخة 
البريطانية املتحورة من ڤيروس 
كورونا املســتجد االنتشار في 
العالــم إذ رصدت في ٦٠ دولة 
ومنطقــة على األقل حتى اآلن، 
من بينها الصني، في وقت دخل 
الرئيس األميركي املنتخب جو 

بايدن البيت األبيض على رأس 
البلد الذي يسجل أعلى حصيلة 
وفيات جراء الوباء. وأعلنت بكني 
امــس إغالق خمســة مجمعات 
ســكنية فــي داشــينغ، إحدى 

ضواحي جنوب العاصمة.
وحتى اليوم أطلقت ستون 

دولــة ومنطقــة علــى األقــل، 
تضــم ٦١٪ من ســكان العالم، 
حمــالت تطعيــم وفــق تعداد 
أعدتــه وكالــة فرانــس برس، 
لكن ٩٠٪ من اجلرعات التي مت 
حقنها تتركــز في ١١ دولة. من 
الهند الى البرازيل وصوال الى 

روسيا تتواصل حمالت التلقيح 
النطاق كما يحصل  الواســعة 
فــي كل انحــاء العالــم تقريبا 
وسط حتديات لوجستية هائلة 
وتوجس من املشككني أو حتى 

املعارضني للقاح.

أذونات بناء «املطالع» و«جنوب عبداهللا املبارك» منتصف مارس
سامح عبداحلفيظ 

 سلطان العبدان ـ عبدالعزيز املطيري

أعلن رئيس اللجنة اإلسكانية 
النائب فايز اجلمهور، عن صدور 
موافقــات اجلهــات املعنية على 
تســليم أذونات البناء مبدينتي 
جنوب عبداهللا املبارك واملطالع 
الســكنيتني في منتصف شــهر 

مــارس املقبل. وقــال اجلمهور، 
عقب انتهــاء اللجنة من اجتماع 
عقدتــه أمس، «أبشــر منتظري 
البناء في منطقتي املطالع وجنوب 
عبداهللا املبارك بأن بلدية الكويت 
ستستقبلهم في ١٤ مارس ٢٠٢١ 
لتســليمهم أوامر البناء ليبدأوا 
بنــاء بيوتهم». من جانبه، بارك 
مقرر اللجنة النائب د.عبدالعزيز 

الصقعبي ألهالي املنطقتني، مشيرا 
إلى أن مسؤولي البلدية أوضحوا 
أن كل املوافقات وصلت من وزارة 
الكهرباء، وعليه مت حتديد موعد 
لتســليم تراخيص البناء في ١٤ 
مــارس املقبل. مــن جانبه، قدم 
النائب ســعد اخلنفــور اقتراحا 
بقانون لزيادة املكافأة الشهرية 
التــي يتقاضاها حاليا العاملون 

«مــن املواطنــني» فــي اجلهــات 
غيــر احلكومية بنســبة ١٠٠٪، 
علــى أن تضاف زيــادة إضافية 
أخرى بنسبة ٢٠٪ لتصبح ١٢٠٪ 
للحاصلني علــى أي من درجتي 
الدكتــوراه واملاجســتير، وفــي 
جميع األحــوال ال يتم تخفيض 
املكافأة الشهرية أو املساس بها 
إال بقانون. من جهته، قدم النائب 

اقتراحا بقانون  العتيبي  فارس 
ملنع زيادة الرســوم والتكاليف 
على السلع واخلدمات واملنتجات 
املدعومــة إال بقانــون.  واقترح 
النائب د.عبدالكرمي الكندري إلغاء 
املقابالت الشخصية في الوظائف 
الفنية واملهنية وحتديدها بـ ٥٪ 

من درجات بقية الوظائف.

سعد اخلنفور يقترح زيادة املكافأة الشهرية في اجلهات غير احلكومية ١٠٠٪.. وفارس العتيبي ملنع زيادة الرسوم 
إال بقانون.. وعبدالكرمي الكندري: إلغاء املقابالت الشخصية في الوظائف الفنية واملهنية وحتديدها بـ ٥٪
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واشنطنـ  وكاالت: استعادت 
املتحــدة صورتها  الواليــات 
الرصينة كدميوقراطية عريقة 
وملهمــة مع تســلم رئيســها

الـــ ٤٦ جــو بايــدن منصبه، 
وطوت صفحة الرئيس دونالد 
ترامب التي زعزعت صورة بالد 
العم سام. وعلى أدراج مبنى 
الكابيتول رمز الدميوقراطية 
الــذي كان قبــل  األميركــي، 
أسبوعني حتت هجوم أنصار 
ترامب، شاهد العالم جتليات 
االنتقال السلمي للسلطة حيث 
أدى بايدن اليمني الدستورية 
رفقة نائبته كاماال هاريس التي 
دخلت التاريخ من أوسع أبوابه 
كأول سيدة ومن اصول ملونة 

تصل لهذا املنصب. 
وفــي محاولــة للتخلص 
من إرث ســلفه، حفل خطاب 
القسم لبايدن بدعوات للوحدة 
ومحاربة «التطرف السياسي 
واإلرهاب احمللي». ووعد بأن 
يكون رئيسا لكل األميركيني، 
وقــال «أســخر روحــي كلها 
لتجميع شتات أميركا وتوحيد 

يوم أميركا والدميوقراطية». 
وشدد على ضرورة «محاربة 
الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق 
األبيــض والتطــرف»، وأكد 

أن أميركا لن تهزم أبدا. احلفل 
الــذي وصفته  االســتثنائي 
الســيناتورة امي كلوبوشار 
عريفــة احلفل، بأنــه «اليوم 
الذي اســتعادت  التاريخــي 
فيه الدميوقراطية األميركية 
نفسها، وأزالت عنها الغبار»، 
كان مميزا بكل تفاصيله، حيث 
قامت سونيا سوليماير كأول 
عضو في احملكمة العليا من 
أصول التينية، بتلقني اليمني 
لهاريس أول نائبة للرئيس 
من أصــول التينية ـ هندية. 
وقــد أدت املغنيــة «ليــدي 
غاغا» النشــيد الوطني. كما 
أدت املغنية العاملية جينيفر 
لوپيز أغنية وطنية. وحضر 
احلفل الرؤســاء الســابقون 
باراك اوبامــا وجورج بوش 
وبيل كلينتــون وعائالتهم، 
كما حضــر مايك بنس نائب 
املنتهيــة واليتــه  الرئيــس 
ترامب، الذي أبى إال أن يكسر 
تقليدا عمره عقود ويغيب عن 

حفل التنصيب. 

بالقول «نستطيع أن نحارب 
األعــداء والتطرف ومواجهة 
الڤيــروس بالوحدة». وتابع 
«لنبدأ بدايــة جديدة». وأكد 

كاماال هاريس أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس تؤدي اليمني الدستورية

هذا البلد». وتعهد بأن يحارب 
لــم  الذيــن  «ألجــل هــؤالء 
ينتخبوني كما سأحارب ألجل 
من انتخبني» وقال «هذا هو 

لقطات من أجواء التنصيب

«شرف العمر».. آخر كلمات ترامب قبل مغادرة البيت األبيض

- بايدن الرئيــس الكاثوليكي الثاني في 
تاريخ أميركا أدى اليمني على «اجنيل العائلة» 

اخلاص الذي عمره أكثر من ١٢٧ عاما. 
- أنصار ترامب يرددون هتاف «اعدموا 
مايك بنس» خالل وداع رئيسهم في واشنطن.

- ترامب يخالف التوقعات ويترك «رسالة 

وداع» خللفه بايدن في مكتب البيت األبيض.
- تيفاني ترامب ابنــة الرئيس املنتهية 
واليته تختم اقامتها في البيت االبيض بإعالن 

خطوبتها على شاب من أصل لبناني.
- «االبنــة األولى» آشــلي بايدن تهاجم 

ميالنيا ترامب.

عواصمـ  وكاالت: في ختام والية شهدت 
سيال من الفضائح وإجراءات «عزل» ملرتني، 
غادر دونالد ترامب السلطة والتأييد الشعبي 
له في أدنى مستوياته. ولدى مغادرته البيت 
األبيض من احلديقة اجلنوبية للمرة األخيرة 
قــال في تصريــح مقتضــب للصحافيني

«٤ ســنوات رائعة حققنا فيها الكثير» متثل 
«شرف العمر»، وأضاف «أمتنى أال يكون وداع 
البيت األبيض لفترة طويلة»، ملمحا على ما 
يبدو لعزمه الترشح للرئاسة مرة ثانية، في 

٢٠٢٤، كما سبق أن أعلنت مصادر مقربة منه. 
الى ذلك، كشف أحد كبار مساعدي ترامب أن 
األخير ترك رسالة «شخصية» للرئيس املنتخب 
جو بايدن، ومحتواها يأتي استكماال ملا قاله 
الرئيس املنتهية واليته في خطاب الوداع. فقد 
صلى من أجل أميركا ودعا اإلدارة اجلديدة 
لتوفير العناية للبالد، ولم يذكر املصدر سبب 
كتابة ترامب للرســالة رغم أنه كان قد كسر 
التقاليــد بعدم حضوره حفل تنصيب خلفه 

وعدم ذكر اسم بايدن في كلمته الوداعية.

ماذا كتب في رسالته إلى بايدن؟
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تخصيص أرض لنشاط التموين 
في منطقة صباح السالم

أوصــت جلنة محافظــة مبــارك الكبير 
خالل اجتماعها برئاسة عبدالوهاب بورسلي 
باملوافقة على طلب وزارة الشؤون تخصيص 
أرض إلنشــاء مبنى مركزي موحد لنشــاط 
التموين مبنطقة صباح السالم قطعة (١٠) 
محافظــة مبارك الكبير. وقال بورســلي إن 
اللجنة أبقت على جدول أعمالها اقتراح العضو 
د.علي بن ساير بشأن استحداث مستوصف 

في منطقة القصور خلدمة أهالي املنطقة.
كما رفضت اللجنة اقتراح العضو د.علي 
بن ساير بشأن ترحيل مواقف سيارات في 

منطقة (املسايل قطعة ٢).
وأضاف أن اللجنــة رفضت طلب وزارة 
الدفاع اســتكمال إجــراءات قرار تخصيص 
املوقع اخلاص بقيادة القوة اجلوية مبنطقة 

صبحان.

جلنة مبارك الكبير أوصت باملوافقة على طلب «الشؤون» بشأنها

عبدالوهاب بورسلي مترئسا اجتماع جلنة مبارك الكبير

جانب من حملة النظافة

الهبيدة: نناشد البلدية إزالة الشاحنات 
ومنع سكن العزاب في منطقة الدوحة

فرج ناصر

قامت بلدية الصليبخات 
والدوحة بتنظيف ســواحل 
وشواطئ الدوحة الساحلية 
والشــاليهات، وذلــك ضمن 
اجلولة التي قاموا بها مبرافقة 
مختار منطقة الدوحة ناصر 

الهبيدة.
وعلــى هامــش اجلولة، 
قــال مختــار الدوحة ناصر 
الهبيدة إن بلدية الصليبخات 
والدوحة تشكر على اجلهود 

التي قامت بها بتنظيف ســواحل وشواطئ 
شــاليهات املنطقة، وأثنى على جهود مدير 
اإلدارة مشعل بن جويدان ومدير إدارة الدوحة 
جمعان العازمي جلهودهم في متابعة األعمال 
اخلاصــة بالنظافــة في املنطقــة وحرصهم 
على تنظيف السواحل والشاليهات التابعة 

للمنطقة.

وطالب الهبيدة املسؤولني 
في البلدية بإزالة الشاحنات 
املتوقفة في ساحات املنطقة 
ملا تشكله من زحمة ومنظر 
ناهيــك  حضــاري،  غيــر 
عــن األخطار األخــرى. كما 
طالــب مبنع ســكن العزاب 
في املنطقــة، داعيا أصحاب 
املنــازل والعقارات إلى عدم 
التأجير للعــزاب، الفتا إلى 
أن وجودهم بني األهالي في 
املنطقة سيسبب مضايقات 

لألهالي.
وناشد وزارة الداخلية نقل اإلدارة الالحقة 
لها ووضع مخفــر بدال منها خلدمة املنطقة 
وكذلك إعادة مركــز خدمة املواطن لوضعه 
القدمي خلدمة أهالي املنطقة بدال من الذهاب 
ملناطق أخرى، وقال اننا وبالتنسيق مع الهيئة 
العامــة للزراعة متت إعادة تطوير احلدائق 

باملنطقة حتى تكون متنفسا لألهالي.

ناصر الهبيدة

املنفوحي: بدء توزيع أذونات البناء لقسائم «املطالع» 

و«جنوب عبداهللا املبارك» ١٤ مارس
أعلــن مديــر عــام البلدية 
م.أحمــد املنفوحــي، أنه وبناء 
على توجيهات وزيرة األشغال 
وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د.رنــا الفــارس، بعــد توليها 
للحقيبة الوزارية وبعد اجتماع 
اللجنة اإلســكانية في مجلس 
األمة وبعد تسلم البلدية لكتب 
ومخاطبات وزارة الكهرباء واملاء 
وكذلك املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية مبواعيد إيصال التيار 
الكهربائي للقســائم السكنية، 
فإننا نبشــر املواطنــني الكرام 
ببــدء توزيــع أذونــات البناء 
اخلاصة بقسائمهم اإلسكانية 
فــي مشــروع مدينــة املطالع 
الســكنية ومشــروع ضاحية 
املبارك، وذلك  جنوب عبداهللا 
اعتبارا من تاريــخ ٢٠٢١/٣/١٤ 
عبر املنصة اإللكترونية التابعة 

للبلدية.

إخواننا املواطنني.
املواعيــد  أن  إلــى  وأشــار 
املخصصــة إلصــدار أذونــات 
البناء جاءت مبنتصف شــهر 
مــارس ٢٠٢١، وذلــك بإيعــاز 
مباشــر مــن وزيرة األشــغال 

للمدن اإلسكانية بناء على الكتب 
التي تسلمتها بلدية الكويت من 
وزارة الكهرباء واملاء واملؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
واختتم م.املنفوحي مبينا 
أن عملية توزيع أذونات البناء 
ستكون للمواطنني املستوفني 
للمتطلبــات والذين ســبق ان 
استخرجوا شهادات (ملن يهمه 
األمــر) مــن املؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية إذ ســيتاح 
لهم اســتخراج إذن البناء عبر 
املنصــة اإللكترونيــة ومن ثم 
بدء إجراءات البناء لوحداتهم 

السكنية في املنطقتني.
العامة وزيرة الدولة لشــؤون 
البلديــة د.رنا الفــارس، وذلك 
حتى يتسنى للمواطنني البدء 
في أعمال البناء في قســائمهم 
حتى تكون جاهزة بالتزامن مع 
مواعيد إيصال التيار الكهربائي 

عبر املنصة اإللكترونية التابعة للبلدية للمواطنني الذين استوفوا املتطلبات

م.أحمد املنفوحيد.رنا الفارس

وأكد م.املنفوحي ان البلدية 
لن تتوانى في تسريع آلية إصدار 
أذونات البناء وتعمل دائما على 
التسهيل على املواطنني من خالل 
إصدار أذونات البناء إلكترونيا 
والذي يوفر الوقت واجلهد على 

الرندي: ضرورة وجود مصنع للتخلص من النفايات في املزارع

بداح العنزي

أوصت جلنة تقصي احلقائق في عقود النظافة 
في املجلس البلدي بتشــكيل جلنة مشــتركة بني 
هيئتــي الزراعة والبيئــة ومعهد األبحاث ملواجهة 
مشــكلة تكدس النفايات والتخلــص منها وإيجاد 

مصنع للتخلص النفايات مباشره داخل املزارع.
وقال رئيس اللجنة م.عبدالســالم الرندي بعد 
نهاية اجتمــاع اللجنة امس والــذي حضره مدير 

عام هيئة الزراعة الشــيخ محمد اليوسف وبعض 
مسؤولي هيئة البيئة، انه مت النقاش في موضوع 
تراكم النفايات في املزارع واجلواخير في كبد، ثم 
التطرق إلى كيفية التخلص من «اجليف»، مشيرا 
انه فــي كل لقاء يتم إيجاد حلــول جديدة لعملية 
التخلص من النفايات، كما أن مشــاركة مسؤولي 
معهد األبحاث في االجتماع ساهمت في إضافة جانب 
آخر يتعلق بنفوق احليوانات وكيفية التخلص منها 
من خالل آلية معينة تتمثل في بيان أسباب نفوق 

احليوانات، وهل هو نتيجة وجود وباء منتشر في 
املكان نفسه سواء باجلواخير أو املزارع أو بسبب 
دخول وباء جديــد على الكويت ويجب مواجهته. 
وكذلك العمل على إيجاد آلية صحيحة للتخلص من 
النفايات حتى ال تنتقل العدوى إلى البشر نتيجة 
التعامــل معها. ودعا م.الرندي إلى تشــكيل جلنة 
دوريــة تقوم بالتجول بني املناطق لوضع احللول 
الرادعة للمخالفني، إضافة إلى تكثيف اجلهد اإلعالمي 

بشأن التوعية للتخلص من النفايات.

جلنة تقصي احلقائق بالنظافة أوصت بتشكيل جلنة من الزراعة والبيئة واألبحاث ملعاجلة مشكلة تكدس النفايات

الشيخ محمد اليوسف مع م.عبدالسالم الرندي وأعضاء اللجنة واملشاركني في االجتماع

الغريب: «البلدي» ال ميلك حق تعديل مشروع «ميزانية البلدية»
بداح العنزي

أكد مدير اإلدارة القانونية 
في البلدية املستشار رجعان 
الغريب أن دور املجلس البلدي 
في مناقشة مشروع ميزانية 
البلدية للسنة املالية اجلديدة 
ومشروع احلساب اخلتامي 
للسنة املالية املنتهية يقتصر 
على إبداء الرأي بشأنهما دون 

أن ميلك تعديلهما.
وقال الغريــب في كتابه 
إلى املجلس البلدي: لإلفادة 
بالرأي القانوني حول األسئلة 
الــواردة باجتمــاع اللجنــة 
القانونية واملالية، واملتضمنة 
بيــان حــدود وصالحيــات 
املجلــس البلــدي فــي نظر 
وتعديــل مشــروع ميزانية 
البلدية واحلساب اخلتامي، 
وحتديد مواعيد رفع امليزانية 
إلى املجلس البلدي وهل هي 
قبل أو بعد اعتماد مشــروع 
امليزانية واحلساب اخلتامي 

من مجلس األمة ؟.
وأوضــح أنه مــن خالل 
اســتقراء نصوص الدستور 
الكويتي واملرسوم بالقانون 
رقم (٣١) لسنة ١٩٧٨ بقواعد 
العامــة  امليزانيــات  إعــداد 
تنفيذهــا  علــى  والرقابــة 
واحلســاب اخلتامــي يتبني 
أن حتضير وإعداد امليزانية 
عمل حكومــي بحت ويكون 
لوزيــر املاليــة دور مهم في 
امليزانيــة  إعــداد مشــروع 
وتســري األحــكام اخلاصة 
مبيزانيــة الدولــة علــى كل 

مشــروع ميزانيــة البلديــة 
ومشروع احلساب اخلتامي 
املــادة (٢١ بنــد ٨) مــن ذات 

القانون.
وفــي مجال بيــان حدود 
وصالحيات املجلس البلدي 
في نظــر وتعديل مشــروع 
ميزانية البلدية واحلســاب 
اخلتامي يتعني ابتداء حتديد 
املقصود مبصطلح (املناقشة) 
الوارد في صياغة البند (٨) 
مــن املادة (٢١) مــن القانون 
رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ بشــأن 
بلدية الكويت، ومفاد احلكم 
الوارد بالبند املذكور يقصد 
باملناقشة لغة (معجم رميط) 
املداولة وتبادل آراء ووجهات 
نظر، وقد جاءت صيغة املادة 
(٢١) بند (٨) من القانون رقم 
٣٣ لسنة ٢٠١٦ بعبارة مفادها 
(يختص املجلس البلدي وفي 
إطار املخطط الهيكلي العام 
للدولــة وامليزانية املعتمدة 

باملسائل اآلتية:
مناقشة مشروع ميزانية 

العامة واحلســاب اخلتامي 
تكون من قبل مجلس األمة، 
إذ ميلك تعديل أو تخفيضها 
أو حتى رفضها حيث تصدر 
امليزانية العامة بقانون بينما 
يصــدر باحلســاب اخلتامي 
قرار من مجلــس األمة وفقا 
لالختصاصــات املقــررة له 
قانون. وأوضــح أن اإلدارة 
القانونية بعد العرض ترى 

ما يلي:
١ ـ أن دور املجلــس البلــدي 
في مناقشة مشروع ميزانية 
البلدية للسنة املالية اجلديدة 
ومشروع احلساب اخلتامي 
للسنة املالية املنتهية يقتصر 
على إبداء الرأي بشأنهما دون 

أن ميلك تعديلهما.
٢ ـ أن مديــر عــام البلديــة 
ملزم قانونا بإعداد مشروع 
امليزانية واحلساب اخلتامي 
القواعد واإلجــراءات  وفــق 
املنظمــة لذلــك  والقــرارات 
وعرضهمــا علــى املجلــس 
البلــدي قبــل إحالتهمــا إلى 

وزارة املالية.
٣ ـ علــى البلديــة مراعــاة 
املقــررة قانونــا  املواعيــد 
لعــرض مشــروع ميزانية 
البلدية واحلساب اخلتامي 
املاليــة وفــق  علــى وزارة 
اإلجــراءات املقــررة متهيدا 
لعرضهما على مجلس األمة، 
وهو املختص قانونا باعتماد 
البلدية  مشــروع ميزانيــة 
وإقــراره بقانــون واعتماد 
مشروع احلســاب اخلتامي 

للبلدية بقرار يصدر منه.

البلدية للسنة املالية اجلديدة 
ومشروع احلساب اخلتامي 
للســنة املاليــة املنتهية مبا 
مؤداه أن دور املجلس البلدي 
هو مناقشة مشروع ميزانية 
البلدية ومشــروع احلساب 
اخلتامــي دون أن يكــون له 
املناقشــة  تعديلهــا، وتلــك 
تؤخذ باالعتبار عند ممارسة 
املجلس البلــدي صالحياته 
باملوضوعات املعروضة عليه 
الداخلة ضمن اختصاصاته 
وفقــا حلكم املــادة (٢١) من 
القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ 
البلديــة املرتبطــة  بشــأن 
واملصروفــات  باإليــرادات 
وتنعكــس مباشــرة علــى 

امليزانية.
ذلــك أن صياغــة البنــد 
(٨) مــن املادة (٢١) املشــار 
اليه خلــت مــن أي عبارات 
متنــح املجلــس البلــدي أي 
صالحيــات بالتعديــل على 
مشروع امليزانية أو احلساب 
اخلتامي أو أصدار ثمة قرار 
بشأنها على اعتبار أن اعداد 
مشروع امليزانية واحلساب 
اخلتامي ووضع تقدير أنها من 
اختصاص مدير عام البلدية 
عــن طريــق القطــاع املالي 
املختــص باجلهاز التنفيذي 
القواعد واإلجــراءات  وفــق 
والقــرارات الصــادرة مــن 
وزارة املالية بهذا اخلصوص 
وتطبيقا حلكم املادة (٢٣ بند 
٥) من القانون رقم ٣٣ لسنة 
٢٠١٦ بشــأن بلدية الكويت، 
كما أن الرقابة على امليزانية 

في رده على سؤال حول صالحيات املجلس في النظر والتعديل على مشروع امليزانية

املستشار رجعان الغريب

اجلهات احلكومية أيا كانت 
طبيعة ميزانيتها (مستقلة 
أو ملحقــة)، حيث تقوم كل 
الدولــة وهيئاتهــا  وزارات 
ومؤسساتها كل فيما يخصه- 
املبدئية  التقديــرات  بوضع 
مليزانيتهــا وإعداد مشــروع 
امليزانية السنوية لها شاملة 
إيراداتها ومصروفاتها طبقا 
للتعليمــات والتعاميم التي 
تصدر من وزير املالية وخالل 
املواعيد التي يحددها لتقدميها 
إلى مجلس األمة قبل انتهاء 
الســنة املالية بشهرين على 
األقــل لفحصهــا وإقرارهــا 
بقانون، حيــث تقوم وزارة 
املالية ســنويا قبل بداية كل 
ســنة مالية بإعداد وإصدار 
تقسيم ســنوي يوضح أهم 
توجهــات السياســة املالية 
والقواعــد  واالقتصاديــة 
اتباعها  الواجــب  واألســس 
في إعداد تقديرات امليزانية.

وذكر أنه في إطار توزيع 
االختصاصــات بني املجلس 
البلــدي واجلهــاز التنفيذي 
الذي يرأسه مدير عام البلدية 
فيما يتعلق مبشروع ميزانية 
البلدية واحلساب اخلتامي، 
يختص مدير عام البلدية عمال 
بحكم املــادة (٢٣ بند ٥) من 
القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ 
بشــأن بلدية الكويت بإعداد 
مشــروع امليزانيــة للســنة 
املاليــة اجلديدة واحلســاب 
اخلتامي للسنة املالية املنتهية 
وعرضهم على املجلس البلدي 
الــذي يختــص مبناقشــة 

إزالة ٣٨ مخيمًا وحترير ٥٤ مخالفة نظافة في «األحمدي»
أعلنــت إدارة العالقــات 
العامة في بلدية الكويت عن 
العامة  النظافة  إدارة  قيــام 
وإشــغاالت الطــرق بفــرع 
بلدية محافظة األحمدي عن 
تنفيذ جوالت ميدانية شاملة 
مبنطقــة الوفــرة الزراعية 
واخلطوط السريعة والتي 
أسفرت عن حترير ٥٤ مخالفة 
نظافــة عامــة وإشــغاالت 
طــرق، فضــال عن رفــع ١٩ 
بقالة متنقلة فــي اجلليعة 

رصــد املخالفني واتخاذ كل 
اإلجراءات القانونية بحقهم، 
الفتا إلى أن الفريق الرقابي 
بإدارة النظافة العامة يولي 
اهتماما بالغا من أجل إظهار 
املناطــق التــي تقــع حتت 
مسؤوليته بأزهى صورة لها 
من خالل اجلوالت امليدانية 
الدورية التي يقوم بتنفيذها، 
للقضاء على كل ما يشــوه 
املنظر العــام للحفاظ على 
الوجه احلضاري للمحافظة.

وبنيدر، إلى جانب تنظيف 
شــواطئ اخليــران ومدينة 
صباح األحمد البحرية ورفع 
كل ما يشوه املنظر اجلمالي 
للمحافظــة من خــالل رفع 
السيارات املهملة والسكراب.

وفي هذا السياق، أوضح 
مديــر إدارة النظافة العامة 
وإشــغاالت الطــرق بفــرع 
بلديــة احملافظــة فيصــل 
الهــدف مــن  العتيبــي أن 
احلمالت التفتيشية املكثفة  رفع إحدى البقاالت املتنقلة

ملشاهدة الڤيديو
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في مكاملة طويلة مع َمن أرجع إليه في مناقشة خواطري 
وتوجهاتي الفكرية وأعتد وآمن بحكمته وبُعد نظره وغزارة 
فكره في األحــداث وامللمات، وتعجبني ثقافته املمتدة من 
البوادي والبلدان والشــعوب ووطنيته، فبادرته يا عم: ما 

رأيك بالفخر واحلماسة، خاصة في األشعار واملناسبات؟
ضحك وصمت.. ثم قال: أعجبني ما طرحه أخي د.مرزوق 
الغنيم في مقال األسبوع املاضي «الشعر ديوان العرب»، وقد 
أصاب في اختياراته الشعرية، وأراك اليوم تعرج عليَّ في 
قضية «الفخر واحلماسة» وهذا امتداد لذاك الفكر املطروح!
ويواصل: بابان من أبواب الشــعر، خاصة نحن العرب 
منيل إلى األنفة والكرامة والذرى الشــامخة، وكل هذا يا 
بومهند يجعل العربي متمســكا بأصله ونسبه واالنتماء 
إلى قبيلة أو مذهب أو حزب، والدفاع عن هذه االنتماءات 
حسب قناعاته بالقول والفعل واملمارسة والتضحية وخوض 

البطوالت وبذل الكرامات!
قلت له مقاطعاً: يا عم أنا أقصد كيف نوظف مثالً الفخر 
واحلماســة في أعيادنا الوطنية القادمة، وخذ مثال فبراير 

اآلن على األبواب؟
قال: الفخر واحلماسة عندما يأتيان من شاعر، فهذا هو 
(عقله ولسانه حول آبائه وأجداده أو وطنه أو دينه وعقيدته)!
يا بني: الفخر واحلماســة ياما أدخالنا احلروب وكلنا 
قرأنــا في التاريخ عن حرب البســوس بني قبيلتي تغلب 

وبكر، وحرب داحس والغبراء وحرب األوس واخلزرج!
ولم يتوقف خيال الشــعراء من قيود الواقع في سماء 
املغاالة مضّخما بالوقائع، وعشنا حلظات قراءتنا لهذه األشعار 
ما بني قعقعة السالح وصهيل اخليل وقرقعة طبول احلرب!
نظرة ألشــعار املاضــي جندها أعمــق، فلقد فاخروا 
بشجاعتهم وكرمهم وآبائهم ووقائعهم ومروءتهم.. فماذا 

عن اليوم؟
أشعار سطحية ركيكة املعاني مهلهلة القوافي، ونظرة 
حلياة الصحراء وما فيها من حياة الفطرة والصفاء واإلباء 
واملقدرة والعجز والتأثر واالســتقرار والرحيل والتنقل 
واالرحتال، لكن الرصيد الشعري طيب ومليء باملصداقية. 
أما أهل البحر في ســفنهم، فإنهــم كذلك أمضوا في 
(نهمتهم) يتذكــرون واقعهم املر الصعب مع أهوال البحر 
والهوام وركوب األمواج واألهوال، وهذا ما أوحت به بيئتهم، 
فظل احلماس والفخر معهم، كل منهم حسب بيئته، لكنهم 

كلهم كانوا صادقني في حماستهم وفخرهم!

٭ ومضة: األعياد الوطنية على األبواب وأرشيفنا اإلذاعي 
والتلفازي مليء بأشعار الشعراء الكويتيني وهم كثر يصعب 
عليَّ تسطير أسمائهم، كما أن األرشيف التلفازي فيه كثير 

مــن «األوبريتات» القدمية، خاصة أوبريتات املدارس التي 
علينا تروجيها في مجتمعنا لتشعل احلماسة والفخر في 

نفوس هؤالء اجلدد من عيالنا وأجيالنا!

٭ آخر الكالم: األرشيف الكويتي اإلذاعي والتلفازي واملكتوب 
واملسموع واملرئي فيه مالحم شعرية عرُضها في احتفاالت 
(هال فبراير) أمر ضروري، خاصة على قنوات وزارة اإلعالم 

املرئية، فمن يبادر؟

٭ زبدة احلچي: منذ السبعينيات وحتى االحتالل العراقي 
الصدامي الغاشم وأرشيفنا مليء بالدرر التي سطرها أبناء 

الكويت من الشعراء واملطربني واملنشدين!
وأنا أقرأ التاريخ أتذكر وأذّكر مثال بالشعب اليوناني الذي 
جعل إلياذة هوميروس وأوديسته في حروب الطرواديني، 
وكذلك الرومان في إلياذه فرجيليوس، والهنود في ملحمة 
الرامايانا وفيها تسطير لبطوالت أبناء الهند القدامى، وملحمة 
الفرس في شاهنامتهم وسجل أكاسرتهم، كما للفرنسيني في 
ملحمة روالن التي دونت مجد فرنسا في األعصر القدمية!

وهكذا عّدد لنا (صاحبي البدوي) املعتز بعروبته وأمجاده 
خامتا احلديث معي، وهو البعيد اآلن في (اإلمارات)، أن لكل 
أمة ملحمةً تُخلِّد مآثرها وتُدوِّن أمجادها، ويقول لي بلهجة 
العتب: أين اإلعالم العربي بكل رجاله التاريخيني واملتخصصني 

من عمل فني قصصي موّحد يعرض أمة العرب؟
ويواصل واثقا قائال: يــا بومهند ما أحوجنا إلى صنع 
املالحم التي تظل نبراسا لألجيال لكننا جميعا (الهون) في 
أتون احلياة وحروبها عن صنع مالحم وطنية عربية خاصة 

بأمة العرب وأخرى خاصة بكل وطن عربي!
الناس بحاجة إلى هذه األعمال الفنية كما عرضنا عند 

األمم األخرى!
ثم بادرني بالقول: يا بومهند.. لو نظرنا إلى تاريخ العرب 
منذ فجر اإلسالم مرورا بالفتوحات إلى حروبنا مع األمم 

األخرى لشّكلنا أروع املالحم!
أنا معك في ضرورة إحياء أعيادنا الوطنية بدءا باعتزازنا 
بالقدمي وإعادة عرضه على األجيال، وهذه املناسبة قادمة 
وال حتتاج إال لقــرار، مع اختيار من يقوم باألمر بطريقة 
صحيحة ويحقق املرجو من فخر وحماســة مستحقة في 

هذا الزمن الكوروني.
أليس هذا الذي سّطرته أفضل من مسدسات املاء ورش 
الرذاذ األبيض على خلق اهللا؟ ويبقى قول راكان بن حثلني، 
رحمه اهللا، شــاهدا على ما نقول: «ما قل دل وزبدة الهرج 

نيشان والهرج يكفي صامله عن كثيره».
في أمان اهللا..

ومضات

الفخر واحلماسة

باألعياد الوطنية!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

السلمان: تطوير لوائح مزاولة املهنة الهندسية
لتشمل كل التخصصات املتعلقة بالبناء والتشييد

احتــاد  رئيــس  أشــاد 
الهندســية والدور  املكاتب 
الكويتيــة  االستشــارية 
الســلمان  م.بــدر يوســف 
بجهــود رئيــس وأعضــاء 
املجلــس البلــدي واجلهاز 
الكويت  التنفيذي ببلديــة 
وحرصهم على دعوة رئيس 
وأعضاء جلنة مزاولة املهنة 
الهندســية لورشــة العمل 
اخلاصــة بتطويــر الئحــة 
اللجنة، مضيفا أن مناقشة 
الالئحة تهدف إلى االرتقاء 
بأنظمة مزاولة املهنة وزيادة 
مجاالت العمل للتخصصات 
الهندسية ذات العالقة بعملية 
البنــاء والتشــييد من غير 
تخصصي العمارة واملدني. 
وأوضح السلمان أن ورشة 
العمــل اخلاصــة مبزاولــة 
إتاحة  املهنة ركــزت علــى 
املجال لفتح وتأسيس مكاتب 

جلنــة املزاولــة وســتفتح 
الباب النخــراط عدد كبير 
من املهندسني الذين تنطبق 
عليهم شروط مزاولة املهنة 
لفتــح مكاتــب تخصصية 
مبجال تخصصهم. وأشــار 
السلمان الى التأكيد على أن 
وجود ممثلني اثنني جلمعية 
املهندســني ومثلهما الحتاد 
الهندســية والدور  املكاتب 
الكويتيــة  االستشــارية 
فــي جلنــة مزاولــة املهنة 
لــه أبلغ األثر فــي االرتقاء 
باملهنــة الهندســية، الفتــا 
الــى أن االحتــاد هو اجلهة 
الوحيدة املعنيــة مبزاولة 
الهندســية  املهنة للمكاتب 
والدور االستشارية احمللية 
واألجنبيــة، وذلك حســب 
نظامه األساســي واللوائح 
الداخلية لالحتاد املشــهرة 
واملعتمــدة من قبــل وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل 
وهيئه القوى العاملة.

إننا  الســلمان:  وأضاف 
فــي االحتاد نتوجــه أيضا 
بالشــكر لرئيــس وأعضاء 
جلنة مزاولة املهنة باملجلس 
البلدي حلرصهم على إتاحة 
اللجنة  الفرصــة ألعضــاء 
حلضور ورشة العمل التي 
دعــا إليها رئيــس املجلس 
البلدي مشكورا ملناقشة بنود 
ومواد الئحة مزاولة املهنة 
احملالة إلى املجلس البلدي 
من اجلهاز التنفيذي ببلدية 
الكويت، مشيرا إلى أن هذه 
التعديالت املقترحة احتوت 
على إضافة الشركات املهنية 
الهندسية واملكاتب الهندسية 
التخصصية وفرض التأمني 
وكذلــك قائمة باجلــزاءات 
الهادفة الى االرتقاء باملهنة 

الهندسية.

أشاد بتعاون رئيس املجلس البلدي واجلهاز التنفيذي

م.بدر السلمان

تخصصية خلريجي الهندسة 
الكهربائيــة وامليكانيكيــة 
والتخصصات األخرى من 
اجلامعات املعترف بها من 
التعليم العالي، مضيفا ان 
املجال سيكون مفتوحا لكل 
الهندســية  التخصصــات 
العالقــة باإلنشــاءات  ذات 
والبنــاء والتــي تعتمدهــا 

اعتماد املؤهل العلمي عبر «أسهل»
شرط للتحويل في «اخلاص»

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة 
عن شرط اعتماد املؤهل العلمي عبر 

خدمة أسهل للمؤهالت العلمية (دبلوم 
وما فوق) جلميع العاملني في القطاع 
األهلي قبل تقــدمي اخلدمات العمالية 

اخلاصة بخدمة حتويل العمالة.

وبينت الهيئة ان الشــريحة التي 
ال حتمل شهادة دبلوم وما فوق تقوم 
بالتحويــل عبــر إدارات العمل ودون 

اعتماد الشهادة.

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
تطلق برنامج مسرع املواهب لألمن السيبراني

أعلنــت كليــة الكويــت 
للعـلـــوم والـتـكنـــولوجيا 
انتهاء التحضيرات النطالق 
املواهــب  برنامــج مســرع 
لألمن الســيبراني بإشــراف 
شركة ســايلون البريطانية 
والتي تعد كبرى الشــركات 
العاملية في استشارات األمن 
الســيبراني، الذي يقام ألول 
مرة في الكويت بالتعاون مع 

السفارة البريطانية.
وجاء اإلعالن والتحضير 
للبرنامج بعد إبرام عقد اتفاق 
بــني كليــة الكويــت للعلوم 
والتكنولوجيا ممثلة برئيسها 
البقاعني،  البروفيسور خالد 
والسفارة البريطانية بالكويت 
متمثلة بالســفير البريطاني 
لدى الكويت مايكل دافنبورت 
وشــركة ســايلون ســبارك 
البريطانيــة املتخصصة في 
تسريع اســتخدام اإلنترنت 
بالقطــاع اخلــاص والذي مت 
خالل أسبوع األمن السيبراني 
الذي عقد في الكلية في شهر 
نوفمبــر املاضي. ونص عقد 
االتفاق على تفرد كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا بتقدمي 
برنامج سايلون في الكويت، 
حيث ســتعمل اجلامعة على 
تقدمي الدعم الفني، التجاري 
والصناعــي لــرواد األعمــال 
فــي األمــن الســيبراني مــن 
خالل برنامج مميز ومجاني 
جلميع املبدعني ورواد األعمال 
الكويتيني الراغبني في تطوير 
أفكارهــم لتصبح مشــاريع 

ناجحة.
وأعدت شــركة ســايلون 
ســبارك مع وحدة األنشــطة 
والفعاليات في كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا برنامجا 
مكثفا يبدأ مع مطلع الشــهر 
املقبل، ويستمر حتى ٢٨ مارس 
املقبل، ويتكون البرنامج من 
عدة حلقات نقاشية وورش 

عمل ملد ٨ أسابيع.
وجتــدر اإلشــارة إلى أن 
البرنامج يركــز على تعزيز 

مكافحة التهديدات اإللكترونية، 
إن دعمنــا للكويت في مجال 
األمن السيبراني واسع النطاق 
ومدعــوم مبذكــرة التفاهــم 
املوقعة بني البلدين عام ٢٠١٧ 
وكمثال آخر على منو شراكتنا 
بشكل أكبر، يسعدني أن أعلن 
أننا سنشارك مع الكويت في 
مبادرة املســرع الســيبراني 
املصمم للمساهمة في تطوير 
الشــركات الكويتية الناشئة 
في مجال األمن الســيبراني، 
تظهر الدروس املستفادة من 
اململكة املتحدة أن هذا يعتبر 
عنصــرا حيويا لنهج وطني 

ناجح لألمن السيبراني».
البروفيســور  وأعــرب 
خالــد البقاعني عن حماســه 
لبــدء البرنامج، الذي يعتبر 
مبادرة رائعة لالستفادة من 
اخلبرات العامليــة في مجال 
الســيبراني وتقدميها  األمن 
لذوي االختصاص في الكويت، 
البرنامــج فــي  وأن تقــدمي 
الكويت ألول مرة وثانيا على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي بعد تقدمي البرنامج 
وجناحه في سلطنة عمان هو 
دليــل على أن الكويت تزخر 
بطاقات شبابية تدفع اجلامعة 
وكل القائمني عليها إلى تقدمي 
األفضل دائمــا وتوفير كافة 
الفرص على كل املســتويات 
التعليمية والعملية، إلى جانب 
املســؤولية االجتماعية التي 
البروفيسور  تؤكدها رسالة 

البقاعني بأن اجلامعة تفخر 
بــأن تكون جــزءا أساســيا 
لتلبية متطلبات بيئة العمل 
احملليــة، من عقــول جاهزة 
ومدربــة ومهــارات عاليــة 
متفوقــة. واعلن ان اجلامعة 
قــد أنشــأت أول مركز لألمن 
السيبراني يضم مختبرا فريدا 
من نوعه في الكويت للبحث 
العلمي وتقدمي االستشارات 
والتدريب في األمن السيبراني 
بإشــراف د.باســل العثمــان 
األســتاذ املســاعد في األمن 
الســيبراني فــي اجلامعــة. 
وأثنى البروفيسور البقاعني 
على الشــراكة الطويلة األمد 
بــني كليــة الكويــت للعلوم 
والتكنولوجيــا والســفارة 
البريطانية في الكويت، والتي 
ال تتوانى األخيرة عن تقدمي 
كافة التسهيالت التي تضمنتها 
نــص االتفاقيــة، وأن إميان 
السفارة البريطانية باجلامعة 
والقائمني عليها وصناع القرار 
هــو ما دفــع اجلامعة لتبني 
التعاون الذي سيثمر إنشاء 
وإطالق أولى شركات الناشئة 

في مجال األمن السيبراني.
وذكر البروفيسور البقاعني 
أن التسجيل لبرنامج سايلون 
سبارك لألمن السيبراني مازال 
مفتوحا لتلقي طلبات الراغبني 
لاللتحاق بالبرنامج عن طريق 
تعبئة منوذج طلب االلتحاق 
علــى املوقــع اإللكترونــي 

للجامعة.

ألول مرة في الكويت وبالتعاون مع السفارة البريطانية

د.خالد البقاعني

مفهوم األمن الســيبراني في 
األعمال واستخدام التكنولوجيا 
احلديثة واملتطورة حلمايتها 
من القرصنة إلى جانب فرص 
زيادة االســتثمار، وتوسيع 
قاعــدة املســتخدمني وتقدمي 

االستشارات األولية.
وخصصت شركة سايلون 
ســبارك اجلــزء األخيــر من 
البرنامج ملقابلة رواد األعمال 
وأصحاب املشاريع املتعلقة 
باألمــن الســيبراني لعرض 
مشاريعهم، والذي بدوره يؤهل 
املشــروع الناجح إلى فرصة 
احلصول على مستوى متقدم 
من االستشارات املجانية إلى 
جانب الدعم والتوجيه الفني، 
وفرصة توسيع املشروع من 

محلي إلى متعدد األقطار.
الســفير  صــرح  كمــا 
البريطاني لدى الكويت مايكل 
دافنبورت في كلمة سابقة له 
خالل مؤمتر األمن السيبراني 
الذي عقد في نوفمبر املاضي 
واســتضافته كليــة الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا، قائال: 
«لقــد مت تصنيــف بريطانيا 
باســتمرار كواحدة من أكثر 
الــدول قــدرة فــي العالم في 
مجال األمن السيبراني. لكن 
التهديد يظل عامليا، ويجب أن 
تكون الشــراكة عاملية، لذلك 
يســعدني أن أرى الكويــت 
واململكة املتحدة تعمالن معا 
لتدريب املواهــب التي لدينا 
لتكون األفضل في العالم في 

أكدت د.هدى حمزة مستشارة شركة عسل 
معجزة الشفاء واستشارية العالج الغذائي، أن 
تناول العسل الطبيعي بنوعيه الرحيقي والغابي 
ال يضر مرضى السكري طاملا أنه ال ينتج عن 
تغذية النحل بالســكر. وأفادت حمزة خالل 
تصريح صحافي بأنه ميكن معرفة الفرق بني 
العسل الطبيعي وغيره الناجت عن تغذية النحل 
بالســكر عن طريق فحص نسبة السكروز 
في العسل، مشيرة الى أن السكروز نوع من 
السكر املعقد ويحتاج إلى انسولني لهضمه، 

بينما سكريات العسل األخرى كلها سكريات 
أحادية وتتمثل في الدم بدون أنسولني ويزود 
املريض بالتغذية والطاقة الســريعة الالزمة 
سواء للعضالت او الدماغ، وفي غالب األحيان 
تنخفض نسبة السكروز في العسل الذي مر 
على تاريخ إنتاجه عام أوعامان. واستطردت 
بالقول: في روسيا االحتادية يستخدم العسل 
املخلوط بالغذاء امللكي والعكبر «بروبلس» في 
عالج مرضى السكري فضال عن استخدام 
تلك اخللطة في عالج جروح هؤالء املرضى.

مستشارة التغذية بـ «معجزة الشفاء»: 
العسل الطبيعي ال يضر مرضى السكري

أكدت أن نسبة السكروز تنخفض في العسل بعد عام من تاريخ إنتاجه

د.هدى حمزة
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التعاونيات  جمعية مشرف من 
الرائدة وحققت نتائج غير مسبوقة 
على مستوى القطاع التعاوني، 
حدثنا عن املركز املالي املتني واألفق 

الذي تصبون للوصول إليه؟
٭ اجلمعيــة تتميــز مبركــز 
مالي استثنائي وقوي ومتني، 
ففي عــام ٢٠٢٠ حققنا أرقاما 
استثنائية في املبيعات وصافي 

الربح.
فبلغــة األرقــام جتاوزت 
مبيعات العام ٢٠١٩ حاجز الـ ٥١ 
مليونا، وصافي األرباح ٦٫٧٥٢ 
ماليني، أما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 
فكانت األرقــام التقديرية في 
امليزانيــة بعد اجلرد تشــير 
إلى بلوغ املبيعات ٥٦ مليونا، 
وصافي الربح تعدى ٧ ماليني، 
فاالرتفاع كبيــر في املبيعات 

وصافي الربح.
وأما مــا يتعلــق بأهدافنا 
املستقبلية فإنه ال سقف محددا 
لألهداف، ونطمح لقفزات مالية 
بخطوط متوازية ومتوازنة بني 

األرباح واملبيعات.

تكلمتم عن املركز املالي احملور 
األهم في قوة اجلمعية وسمعتها 
بني اجلمعيات، ما مالمح ريادة 
جمعية مشرف وثباتها في القمة 

لسنوات؟
٭ تربعنا على القمة في صافي 
الربح ملدة ١٠ سنوات، والسبب 
في ثبات اجلمعيات التعاونية 
هو اســتقرار مجلــس اإلدارة 
واجلهاز التنفيذي الذي يعطي 
الكبيــرة للنهوض  الفرصــة 
واالستمرار في النجاح، إضافة 
إلى وضع خطط جلميع األقسام 
يتم اإلشــراف عليها من قبل 
مجلس اإلدارة على مدى األشهر 

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مشــرف التعاونية علي الفهد أن تربع اجلمعية لـ ١٠ سنوات على عرش توزيع األرباح على مستوى اجلمعيات التعاونية كان نتيجة 
سياســة ممنهجة وحكيمة وإدارة جماعية للعمل التعاوني، مشيرا إلى أن إقرار هيئة التعاون بات وشيكا بعد وضع القانون اخلاص بها وإنشاء الهيكل وتشكيل مجلس 
اإلدارة. وأضاف في لقاء خاص مع «األنباء» أن من أولويات الهيئة إنشاء مزارع ومصانع تعاونية وتوفير ١٥ ألف فرصة عمل وفتح باب االستيراد وقلب موازين األسعار رأسا 

على عقب، وإنهاء التبعية لوزارة الشؤون لتكون هيئة مستقلة تعمل على تطوير العمل التعاوني ونقله نحو فضاءات أرحب وأوسع وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الوزارة لشؤون التعاون وما 
دونه للعمل في هيئة التعاون، 
مــا يعني أنها ســتنفصل من 
الشــؤون وتكون إدارة كاملة 

للجمعيات واالحتاد.

ما أجندة الهيئة لدعم التعاونيني 
والعمل التعاوني، وما املكتسبات 

املتوقع حتقيقها؟
٭ إقرار الهيئة سيكون إجنازا 
تاريخيا، فهناك خطط إلنشاء 
مــزارع ومصانــع تعاونيــة 
وتوفير فــرص عمل تتجاوز 
١٥ ألفا، إلى جانب صالحيات 
كبيرة للجمعيات برقابة أكبر، 
مع تأسيس بنك تعاوني لوضع 
الودائع وسداد رواتب املوظفني 
والتحــرك نحــو مشــروعات 

إنشائية جبارة.
باختصار الهيئة هي حلم 
التعاونيني، ولن تكلف الدولة 
دينارا واحدا، فاجلمعيات هي 

التي ستقوم بالتمويل.

ما أثر هذه املشروعات على واقع 
األسعار؟

٭ عندمــا يتم إنشــاء مزارع 
األســعار  فــإن  تعاونيــة 
العملية  ستنخفض وســتتم 
بال وســيط مع دعم اخلضار 

والفواكه.
االستيراد املباشر

هل هناك نية لالستيراد املباشر؟
٭ هــذا مــن أساســيات عمل 
الهيئة، حيث سيسمح ملجالس 

شديد في احملافظة عليهم؟
٭ املنافسة موجودة وشديدة 
جــدا، وهذا ما وجدنا في آخر 
٧ سنوات، حيث أصبح هناك 
وعي من املســتهلك باختيار 
أعضــاء مجلــس اإلدارة مــا 
انعكس علــى أداء اجلمعيات 
املناطــق  التعاونيــة، حتــى 
املجاورة وجدنا فيها انتعاشا 
كبيرا فجمعية صباح السالم 
على ســبيل املثــال أصبحت 
تنافــس بقوة وتوزع نســبا 
عاليــة مــن األربــاح وحتــى 
التنافس وصل إلى املهرجانات.

قوانني جديدة

صدرت قوانني كبلت اجلمعيات 
التعاونية فيما يتعلق باخلدمات 
االجتماعية، كيف تتعاملون معها؟
٭ القــرارات األخيرة حرمت 
املساهمني من رحالت العمرة 
والشاليهات وهي من اخلدمات 
االجتماعية األساسية بالنسبة 

للمساهمني.
اآلن نحن بصدد التعديل 
واملطالبة بإعادة هذه األنشطة 
مــن خالل جلنة االحتاد، وقد 
أصدرنا مسودة لتعديل قرارات 
١٦ وناقشــناها منذ ٣ شهور، 
ومت تقدميهــا لوكيل التعاون 
ســالم بطاح الرشيدي وتتم 
دراستها لتعديل القرار، حيث 
منحت التعديالت مرونة أكبر 
فــي العمــل االجتماعــي مــع 
استرجاع العمرة والشاليهات 

واخلدمات األخرى.

اإلدارات باالستيراد املباشر، ما 
سيجعل األسعار تنخفض ما 
بني ٣٠ و٣٥٪، وخصوصا عند 
احلديث عن املنتجات اخلاصة 
بلوازم العائلة واإللكترونيات، 
وغيرها فاملســتهلك سيشعر 

بفرق كبير يصل إلى ٤٠٪.

ماذا بالنسبة ملنطقة غرب مشرف، 
هل هناك حتركات من أهالي غرب 
مشرف بالفصل أم يرغبون في 
جمعة  إدارة  حتت  االستمرار 

مشرف؟
٭ منطقــة غرب مشــرف لم 
ننسها من األعمال، حيث طالبنا 
بتخصيص مســاحة إضافية 
للبنشر إضافة إلى فرع للغاز، 

وديوانية للرعيل األول.
أما ما يتعلق برغبة األهالي 
في الفصل فبالنسبة لي أرى 
أن جمعية غرب مشرف مبارك 
العبداهللا يرعب أهلها في الوقت 
احلالي االستمرار دون فصل، 
ألن مصلحــة املنطقــة حاليا 
في احلصــول علــى دعم من 
اجلمعية، ونحن قمنا بافتتاح 
الرئيسية  الفروع واجلمعية 
واحملالت اخلدميــة في مركز 
الضاحيــة، ونطالــب حاليــا 

باخلدمات األخرى.

جمعيتكم من الوجهات املفضلة 
للتسوق هل تشعرون مبنافسة 
شديدة من جمعيات فتية وأسواق 
موازية، وهل هناك عملية تقسيم 
للمستهلكني بني املناطق وتنافس 

ماذا تريدون من مجلس األمة؟
٭ ننتظــر منهم إقــرار هيئة 
التعاون، فهو الهدف الرئيسي 
الــذي نريــده مــن األعضــاء 
احلاليــني، وهو أكبر مكســب 

للجمعيات التعاونية.

في  طفرة  مشرف  شهدت 
املهرجانات املميزة؟

التــي نتميز  ٭ املهرجانــات 
بها هي الســالل، ولدينا سلة 
األســبوع املقبــل هــي ســلة 
الشــتاء، ومــا نفخر بــه أننا 

أغرقنا املساهمني بالسالل.

هل هناك تنسيق مع اجلهات 
احلكومية لتحسني واقع اخلدمات 

في املنطقة؟
٭ بالطبــع، فهنــاك دائمــا 
تنسيق مع اجلهات املختلفة، 
فقد قمنا أخيرا بالتنسيق مع 
املرور لتجديد املنطقة وصبغ 
األرصفــة واملطبــات ووضع 
اللوحــات املروريــة، وتكون 
الكلفــة مــن اجلمعية حتى ال 

نتأخر في اإلجناز.
الزراعة  كمــا تعاونا مــع 
عبر بند جتميل املنطقة الذي 
نســتغله في حتسني املنطقة 
زراعيــا، وجلســنا مع الهيئة 
العامــة واملقــاول اخلــاص 
مبحافظــة حولــي ومشــرف 
تأخيــر  وبحثنــا  ونســقنا 
املناقصات احلكومية بســبب 
كورونا، فقمنــا بزراعة ١٠٠٠ 
شجرة في املمشى، وابتعدنا عن 
الكوناكاربس وزرعنا نوعيات 

أخرى.
نحن قادرون على حتويل 
املناطق في مشرف إلى مناطق 
خضراء وهو ما نعمل عليه.

تعاونية مشرف تربعت على عرش اجلمعيات خالل فترة طويلةعلي الفهد متحدثا إلى الزميل محمد راتب  (محمد هنداوي)

كلها مع توافق اجلميع والعمل 
بروح الفريق الواحد.

التشريعات  أنت راض عن  هل 
اخلاصة بالعمل التعاوني؟

٭ الوضع اليــزال على حاله 
منذ العــام ١٩٧٩، والتعديالت 
املوضوعة على قانون التعاون 
ليست على مســتوى طموح 

التعاونيني.
شــكلنا جلنــة فــي احتاد 
اجلمعيــات التعاونيــة حتت 
مســمى «جلنة تطوير العمل 
التعاوني» لدعــم إقرار هيئة 
التعاون، وحاليا نحن بصدد 
املرحلة النهائية وهي اإلقرار، 
حيــث متت صياغــة القانون 
والهيــكل التنظيمي ومجلس 
اإلدارة، وجرى توقيع ميثاق 
العمــل التعاونــي مــن قبــل 
مرشحني ملجلس األمة وأعضاء 
حاليني يشكلون أغلبية مبن 
فيهم وزير الشــؤون عيســى 

الكندري إلقرار الهيئة.

وما  وشيكا،  اإلقرار  بات  هل 
اإلجراءات التي ستتم؟

٭ إقرار هيئة التعاون طموح 
التعاونيني في الكويت، حيث 
ستقدم مكتسبات للرقي بالعمل 
التعاوني، نحن بدورنا سنقوم 
بتقــدمي القانون ملجلس األمة 

إلقراره.

هل سيكون هناك نقل صالحيات؟
٭ القانون يتضمن انتقال وكيل 

أجرى احلوار: محمد راتب

الفهد لـ «األنباء»: الفهد لـ «األنباء»: الفهد لـ «األنباء»: ٥٦٥٦ مليون دينار مبيعات مليون دينار مبيعات مليون دينار مبيعات مليون دينار مبيعات مليون دينار مبيعات
تعاونية مشرف في تعاونية مشرف في تعاونية مشرف في ٢٠٢٠٢٠٢٠ وصافي األرباح  وصافي األرباح  وصافي األرباح  وصافي األرباح  وصافي األرباح ٧ ماليني.. 

وانخفاض األسعار وانخفاض األسعار وانخفاض األسعار ٣٥٣٥٪ باالستيراد املباشر٪ باالستيراد املباشر٪ باالستيراد املباشر٪ باالستيراد املباشر٪ باالستيراد املباشر٪ باالستيراد املباشر٪ باالستيراد املباشر٪ باالستيراد املباشر٪ باالستيراد املباشر

رئيس مجلس إدارة تعاونية مشرف أكد أن اجلمعية تربعت على القمة ألكثر من رئيس مجلس إدارة تعاونية مشرف أكد أن اجلمعية تربعت على القمة ألكثر من رئيس مجلس إدارة تعاونية مشرف أكد أن اجلمعية تربعت على القمة ألكثر من ١٠١٠ سنوات دون منازع سنوات دون منازع سنوات دون منازع سنوات دون منازع سنوات دون منازع سنوات دون منازع سنوات دون منازع سنوات دون منازع سنوات دون منازع سنوات دون منازع

«الوقف اإلنساني» وّزعت ٣٠٠٠ وجبة 
على عمال النظافة

«األشغال»: فرش نحو ١٠٠ كيلومتر مربع 
من األسفلت خالل أسبوع

ليلى الشافعي

أعلــن نائــب رئيــس جلنة املشــاريع 
الداخليــة باجلمعيــة الكويتيــة للوقــف 
اإلنســاني والتنمية صالح الســابج، عن 
انطالق مشروع «وجبة عامل». وقال السابج 
ان هذه املشاريع املهمة داخل الكويت تساعد 
شريحة كبيرة من العمال في ظل جائحة 
كورونــا، حيــث نقوم بتوزيــع الوجبات 
الغذائية ملساعدة العمال في ظل الظروف 

احلالية.
ولفت الى ان الوجبة املقدمة عبارة عن 

سندويشة واحدة فول وسندويشة واحدة 
فالفل وبطل ماء، وقد مت توزيع عدد ٣٠٠٠ 
وجبة على ٣٠٠٠ عامل، وأوضح أن الهدف 
هو توزيع ١٠٠٠٠ وجبة وأكثر ليســتفيد 
منها ١٠٠٠٠ عامل، علما أن ســعر الوجبة 
٢٥٠ فلسا، مشيرا الى ان املشروع مستمر 

طوال السنة. 
وشكر السابج احملسنني من الكويتيني 
واملقيمني، كما شكر أصحاب مطعم «واحد 
فالفل» على حسن تعاملهم وتعاونهم مع 
اجلمعيــة منذ بداية إطالق املشــروع من 
جتهيز الوجبات والدعم الدائم للجمعية.

أعلنت وزارة األشغال العامة  فرش أسفلت 
مبساحة إجمالية بلغت ٩٩٧٩٢ مترا مربعا من 
األسفلت في ســبعة مواقع مبختلف مناطق 
البالد وذلك خالل الفترة من ١٣ حتى ١٩ يناير 
اجلــاري. وقالت الوزارة فــي بيان صحافي 
إنها نفذت عمليات فرش األسفلت في سبعة 
مواقع هــي الرميثية والصباحيــة والعدان 
واجلهــراء القدمية وضاحية صباح الســالم 
وضاحية حطني عالوة على الشريط الساحلي 
(طريق ٢٠٩) باستخدام ٣٧٨ آلية وسيارة فرش 
أسفلت. وأضافت أن األعمال التي مت تنفيذها 
من قطاع هندسة الصيانة ركزت على عمليات 

فرش األســفلت عالوة على االستجابة لعدد 
من شــكاوى املواطنني، حيث مت ردم بعض 
احلفر وعمليات الصيانة والتطوير وإصالح 
بعض املواقع. وأكــدت ضرورة التعاون مع 
فرق الطــوارئ والصيانة إلجناز مهامها في 
تطوير شبكة الطرق، مؤكدة حرصها الكامل 
على االستجابة الفورية لكل شكاوى املواطنني 
واملقيمني على مدار الساعة من خالل البالغات 
الهاتفية مباشــرة على اخلط  (١٥٠) أو عبر 
رقم (واتســاب) اخلاص بطوارئ األشــغال 
(٩٣٣٣٣١٥٠) أو عبــر التطبيــق اإللكتروني 

للوزارة على األجهزة الذكية.

توزيع الوجبات جانب من عملية فرش األسفلت

«النجاة» تدعو إلى دراسة آثار
أزمة كورونا على العمل اخليري

قال مدير مكتب التخطيط 
والتطويــر بجمعية النجاة 
اخليرية محمد سالم الهولي، 
إنه مــن الضرورة مبكان أن 
تعكف اجلمعيــات اخليرية 
على دراسة وحتليل آثار أزمة 
كورونا على العمل اخليري 
الكويت  واملستفيدين داخل 
وخارجهــا، وإننــا بالنجاة 
اخليرية سنباشــر في ذلك 
الستشــراف مــا ميكــن أن 
يعــزز دور اجلمعية داخليا 

وخارجيا.
وأوضح الهولي أن هذه الدراسة تأتي في ضمن سياسة 
اجلمعية في التفاعل اإليجابي مع األحداث، والقيام بدورها 
املجتمعي، ومســاندة اجلهات احلكومية، ويهدف كذلك إلى 
اخلروج بالكثير من الدروس املســتفادة من هذه اجلائحة. 
وأشار إلى أن جمعية النجاة قامت فور حدوث أزمة كورونا 
بتكوين فرق مؤهلة وذات كفاءة، وشــارك مكتب التخطيط 
والتطوير في تكوين هذه الفرق، ووضع الضوابط للتعامل 
الفعال مع األحداث والطوارئ، كما ساهم في تطويع آليات 

اخلطة اإلستراتيجية لتتواءم مع املجريات املختلفة.
وأكد الهولي أن «النجاة اخليرية» لديها طاقات بشــرية 
وفرق عمل مميزة، وحترص على تطوير واالستفادة من هذه 
الكوادر ذات اخلبرة الطويلة في العمل اإلنساني املؤسسي 

داخل وخارج الكويت.

محمد الهولي

٤ مشروعات إنشائية في ٢٠٢١

سيارات ملتفوقي مشرف..
مبادرة ألول مرة في الكويت

الدولة اعتمدت على التعاونيات
في أزمة كورونا.. ونعارض التخصيص

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية أن 
لدى اجلمعية ٤ مشــروعات رئيسية خالل ٢٠٢١ بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية البلدية والشؤون، أولها: حضانة مشرف 
والتي ستكون بإدارة اجلمعية بأسعار مدعومة، وقد استوفينا 

الرخص والطرح قريبا.
ثانيها: مبنى مجلس اإلدارة، في حديقة مسجد البشر مع 
مواقف سيارات يتبع للجمعية وسيكون مكونا من طابقني 

وسرداب، يستفاد منه في العروض.
ثالثها: مت تســلم مبنى األمن العام الذي يتبع للجمعية 
وسنقوم بطرح التجديد والتقسيم النتقال اإلدارة إليه، وأما 
املكان احلالي فسيضم للسوق ويكون موال وسوقا مركزيا.

رابعها: إنشاء بقالة في قطعة ٤ وقد متت الترسية على 
مكتب هندسي واملوافقة على التصميم.

أكد علي الفهد أنه ألول مرة على مســتوى اجلمعيات 
التعاونية تقوم جمعية مشرف بتكرمي املتفوقني ومنح األول 
على املنطقة من الذكور واإلناث هدية عبارة عن سيارة، وكان 
حفل التكرمي أونالين. وفيما يتعلق بصدى هذه املبادرة ذكر 
أن املســاهم أصبح مهتما باجلانب االجتماعي وال ينصب 
اهتمامــه فقط على اجلانب التجــاري، فالعمل االجتماعي 

له رسالة أخالقية تقوم على التماسك والترابط املجتمعي.

قال علي الفهد ان هناك من يحارب القطاع التعاوني، من 
خالل طلب تخصيص اجلمعيات التعاونية، وهذا أكبر خطا 
ممكن أن تقع فيه الدولة ألنه يجعل جميع املنتجات الغذائية 
واالستهالكية بيد التاجر وليس بيد املساهم، مشيرا إلى أننا 
خرجنا من رحــم املناطق التي منحتنا الصالحية في إدارة 
اجلمعيات ونقدم الغذاء والسلع بطريقة منطقية ومعقولة.

وأضاف ان أكبر دليل على خطر التوجه نحو اخلصخصة 
هو وقوف اجلمعيات موقفا صلبا خالل أزمة كورونا إلى جانب 
العمل التطوعي، وتوفير املواد الغذائية وخدمة التوصيل، حتى 
وزارتا التجارة والصحة عندما توجهتا لتوزيع الكمامات مت 
ذلك من خالل اجلمعيات التعاونية إلى جانب التموين والغاز 
أيضا. وزاد بأنه ال أحد لديه ذرة شك في أن للجمعيات دورا 
كبيرا في األمن الغذائي فدعم اجلمعيات والشركات الوطنية 
واجب وطني، فلو أن شركة املطاحن جرى تخصيصها فإننا 
لــن جند اخلبز بـ١٠٠ فلس، ولذلــك جند أن التجارة كانت 
تخالــف أي منتج يباع في أي نقاط بيع يزاد عن ســعره 
احلالي، كما لو أنه جرى تخصيص شركة املواشي لوجدنا 
اختالفا كبيرا في األســعار. وأشــار الفهد إلى أننا نحتاج 
إلى دعم في القوانني خلدمة العمل التعاوني فلو آلت أموال 
املساهمني للخصخصة فإنه سيكون هناك وصاية والعودة 
لزمن اإلقطاع، ولن نستطيع ضبط األسعار في األسواق، مع 
غياب املركزية في التسعير التي يقوم بها احتاد اجلمعيات 
التعاونية، وتابع بأننا خالل أزمة كورونا اعتمدنا على املنتج 
احمللي واملشروعات الصغيرة التي كان لها حضور مميز وفعال 
في إعانتنا على جتاوز الصعاب وتوفير املواد للمستهلكني، 
كما كان للجمعيات دور بارز في دعم الراغبني في تأسيس 
مشروعات صغيرة تعويضا لهم عن وظائفهم التي تركوها.

مـزارع ومصـانع تـعاونيـة و١٥ ألف فرصة وظيفية 

وفتـح باب االستيراد املباشر أبرز أولويات هيئة التعاون

الهيئة تنـهي تبعية القطـاع التعاوني لـ«الشؤون».. 

وانتقـال الوكيل املساعد ومن دونه للعمل في الهيئة

عودة العمرة والشاليهات باتت وشيكة.. وقدمنا مسودة تعديالت لوكيل التعاون جاٍر دراستها

افتتحنا الفروع والسوق املركزي ونسعى الفتتاح فرعني للبنشر والغاز وديوانية الرعيل األول

ملشاهدة الڤيديو
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مستوصف الفنيطيس مشيد وخارج عن اخلدمة منذ ٣ سنوات أحمد العتيبي م.مشاري الكندري م.حمود الهدية موقع مركز الضاحية.. ال جمعية وال خدمات

طراز عمراني فريد للمساجد لكن املخلفات تلفها.. واملواقف ال وجود لهام.حمود الهدية متحدثا للزميلة دارين العلي                                                                         (أحمد علي)

جبال من األنقاض جتتاح املنطقة وساحاتها

ــنوات ــذ ٤ س ــاء من ــاء وامل ــدا الكهرب ــات ع ــع اخلدم ــر جلمي ــا تفتق ــة: منطقتن ــمالهدي ــي جمعياته ــن ف ــم اآلخري ــدارس ونزاح ــي امل ــلُّم أراض ــة تس ــد وزارة التربي نناش

مســاجد املنطقــة علــى أبهى ُحلــة لكــن اإلهمال شــّوه منظرهــا مــع افتقارهــا للمواقفالكنــدري: علــى اجلهــات املعنيــة رفــع أكــوام املخّلفــات واألنقــاض وتشــييد احلدائق 

ــات ــة أو خدم ــة دون جمعي ــز الضاحي ــا ومرك ــي منطقتن ــال ف ــباب اإلهم ــرف أس ــي: ال نع مســتوصف املنطقــة ُمشــّيد منــذ ســنوات لكنــه مغلق لعــدم جتهيــزه وتشــغيله خلدمــة األهاليالعتيب

حتقيق: دارين العلي 

مــن املفتــرض أن تكون 
الفنيطيس اجلديدة  منطقة 
منوذجية بكل ما للكلمة من 
معنى، إال أن نقص اخلدمات 
فيهــا، بــل فقدانهــا جميــع 
اخلدمات عدا الكهرباء واملاء، 
يجعــل من املنطقــة أبعد ما 
يكــون عــن النموذجية في 
نظر أهاليهــا الذين يعانون 
الكثير منذ أن ســكنوها في 

العام ٢٠١٦.
ال مستوصف، ال جمعية، ال 
مدارس، مركز الضاحية خال 
إال من األنقاض، ومساحات 
شاسعة حلدائق عامة حتولت 
إلى مكبات وأنقاض ومرتع 

للكالب الضالة.
مســاجد املدينــة بنيــت 
من قبل متبرعني على أبهى 
صورة حتى أن أحدها يعتبر 
أحد أجمل املساجد في البالد، 
إال أن عدم وجود مواقف لهذه 
املساجد وتكتل أكوام األنقاض 
حولها شوه منظرها وجعل 
مسألة الوصول إليها معقدا.
ســاحات عامــة حتولت 
إلى مواقف لآلليات الكبيرة 
التــي تتوقف هناك بانتظار 
من يستأجرها للعمل، وعدم 
وجود اخلدمات واجلمعيات 
فتــح املجــال أمــام الباعــة 
اجلائلــني املخالفــني الذيــن 
يصطفــون علــى جوانــب 
الطرقــات والدوارات خلدمة 
أهالي املنطقة، هذا عدا العمالة 
الســائبة التــي أقامت خيما 

يضطرون للتزود بحاجياتهم 
من املناطق املجاورة والتي 
تعتبر بنفس عمر اإلنشــاء 

تقريبا.
خدمات مفقودة ومناشدات

هــذا لســان حــال أهالي 
الذيــن يجهلــون  املنطقــة 
أســباب اإلهمال الذي يطول 
منطقتهم، على حد قول عضو 
الفنيطيس  جلنــة شــؤون 
م.حمــود الهديــة الــذي أكد 
أن املنطقة تعاني من نقص 
فــي جميــع اخلدمــات إذ لم 
يصلها من خدمات احلكومة 
ســوى الكهرباء واملــاء منذ 
أن سكنوها، ومن ثم توقف 
العمــل على جميع اخلدمات 
فال توجد في املنطقة جمعية 
واملستوصف موجود كمنشأة 

بأموالهم ووفروا على الدولة 
الطلبات اإلسكانية، مناشدا 
احلكومة االلتفات إلى منطقة 
الفنيطيس والنظر إلى معاناة 
أهلها واحترام خصوصيتهم 
بسبب سرقات يتعرضون لها 
في ظل وجود العمالة السائبة 
بغياب اخلدمات األمنية في 

املنطقة.
احلدائق العامة.. مكّبات

بدوره، أســف م.مشاري 
الكنــدري مــن جلنــة أهالي 
املنطقة، لإلهمال الذي تعاني 
منــه املنطقــة، متحدثا عن 
الســاحات العامــة التي من 
املفترض أن تكــون حدائق 
إال أنها حتولــت إلى مكبات 
ملخلفــات تعــود منهــا إلى 
وزارة األشغال باإلضافة إلى 

للمسؤولني وأعضاء مجلس 
األمة لعــرض معاناتهم ومت 
إرســال كتــب إلــى اجلهات 
املعنية بإزالــة املخلفات إال 
أنه لم يتــم اتخاذ أي إجراء 

بشأنها حتى اليوم.
وحتــدث الكنــدري عــن 
مســاجد املنطقة التي بنيت 
املتبرعــني بأفضل  بأمــوال 
صورة حتى أن أحدها معتمد 
من قبل وزارة اإلعالم لتبث 
صــوره أثنــاء األذان علــى 
التلفزيون الرســمي، إال أن 
افتقار هذه املساجد للمواقف 
وتكــدس املخلفــات حولها 
شوه شكلها كبيوت للعبادة، 
متمنيا من وزارة األشــغال 
العمل على تخصيص مواقف 
لهــذه املســاجد وكذلــك من 
البلدية رفــع املخلفات التي 

ولكن غير مشغل وال توجد 
مدارس أو حتى مخفر.

التربيــة  وناشــد وزارة 
تسلم مواقعها وبناء مدارس 
املنطقة، فمن غير املقبول أن 
تسكن املنطقة منذ أكثر من ٤ 
سنوات وأبناؤها يذهبون إلى 
مدارس مناطق أخرى، وكذلك 
أهلها يزاحمون اآلخرين في 
جمعياتهم للتزود بأغراضهم، 
حتــى أنــه ال توجــد محطة 
للتزود بالوقود في املنطقة.
وأمــل من جهــات الدولة 
كافة سواء البلدية أو األشغال 
أو الصحة أو الزراعة وحتى 
الداخلية التدخل جلعل هذه 
املنطقة منوذجية كما يفترض 

أن تكون.
وقــال إن جميــع أهالــي 
املنطقة اشــتروا قســائمهم 

مخلفات البناء والتي يعتبر 
إزالتها من اختصاص البلدية 
بسبب تكدسها منذ سنوات 

طويلة.
وأســف علــى أن يقــوم 
املقاولون بسبب عدم الرقابة 
برمــي مخلفــات البنــاء في 
الســاحات العامــة التي من 
املفترض أن تكــون حدائق 
عامــة، متمنيــا مــن الهيئة 
العامة للزراعة أن تتسلم هذه 
األراضي وأن تقوم اجلهات 
املعنية بتنظيفها وبتحويلها 
إلى الغرض الذي وضعت من 
أجله كمتنفس لألهالي بدال 
من أن تتحول إلى جبال من 
األنقاض تشوه املنظر العام 

للمنطقة.
وأوضح أن أعضاء جلنة 
املنطقــة قاموا بعدة زيارات 

باتت تثقل كاهل املواطنني.
مركز الضاحية.. خاٍل

ومن مركز الضاحية حيث 
ال يوجد ما يشير إلى أنه كذلك 
حتدث عضــو جلنة األهالي 
أحمد العتيبي، آسفا للمنظر 
الذي حتول له هذا املركز حيث 
ال جمعية بنيت وال مخفر وال 
خدمات بل حتولت الســاحة 
إلى مكب للمخلفات املختلفة.

وللمركــز الصحــي فــي 
املنطقة قصــة أخرى أيضا، 
حيث لفــت العتيبي إلى أنه 
مشيد منذ ثالث سنوات ومت 
إيصال التيار الكهربائي إليه إال 
أنه ال يخدم أهالي املنطقة ألنه 
لم يجهز بعد ولم يتم تشغيله 
ما يضطر األهالي للذهاب إلى 
مستوصفات املناطق املجاورة 

واملستشفيات اخلاصة.
العتيبي من  واســتغرب 
اإلهمــال الــذي تعانــي منه 
املنطقة دون معرفة أســباب 
ذلك، حيث إن األهالي قاموا 
بطرق جميع أبواب الوزراء 
في الشؤون واألشغال وهيئة 
اســتقبالهم  ومت  الزراعــة 
وإعطــاء الوعود لهــم إال أن 

التنفيذ ما زال بعيد املنال.
وشــكر النائــب د.محمد 
احلويلــة جلهــوده فــي هذا 
الشــأن ودعمه قضية أهالي 
املنطقــة، مناشــدا جميــع 
اجلهــات املعنيــة بتزويــد 
املنطقة باخلدمــات والقيام 
بواجباتهــا والتدخل لوقف 

معاناة القاطنني.

موقع مدرسة الفنيطيس ينتظر تشييد املدرسة

مستقلة لها ما يشكل إزعاجا 
للقاطنني.

مناشــدات عديدة أطلقها 
قاطنــو املنطقــة عبر جلنة 
األهالي فيها والذين التقتهم 
«األنباء» في جولة شــملت 
جميــع املنشــآت «الغائبة» 
مببانيها احلاضرة بأراضيها 
بانتظار أن تتحول إلى واقع 

ملموس.
املنطقــة  فــي  ويقطــن 
حاليا أصحاب ١٨٠٠ قسيمة 
أي نحــو ٧٠٪ من القســائم 
الـــ ٣٢٠٠ التــي تتوزع على 
ثمانيــة قطع وبنيــت على 
العمرانية  التصاميم  أحدث 
واجلماليــة املميــزة، إال أن 
نقــص اخلدمات في املنطقة 
جعل من مسألة السكن فيها 
معاناة بالنسبة لهؤالء الذين 

الفنيطيس «املنسية».. بال خدمات!
«األنباء» رصدت معاناة أهلها: ال مستوصف وال جمعية وال مدارس ومساحات احلدائق حتولت إلى مكّبات للمخلّفات وجبال من األنقاض

ملشاهدة الڤيديو
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من فكرة بدأ 
السؤال يا وزير 

التربية والتعليم!

محلك سر

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمني يوسف احلوطي

هذه قصة منقولة عن موقع إعالمي لبناني أعجبتني ألن لها وفيها 
كثيرا من العبر التي نتمنى على كل سياسيي هذا الزمن استيعاب ذلك 
الدرس السياسي من رجل «جاع وما باع» تقول الرواية أنه، في بداية 
سبعينيات القرن املنصرم، تقدم نائب عاليه «منير أبو فاضل» باقتراح 
قانون يرمي إلى إعطاء رؤساء اجلمهورية واملجالس النيابية واحلكومات 
والنواب الســابقني تعويضات بعدما ترددت أخبار عن سوء األحوال 

االجتماعية للمسؤولني السابقني وعيالهم آنذاك.
أقر االقتراح فــي مجلس النواب وأحيل إلــى رئيس اجلمهورية 
«سليمان فرجنية»، فتمهل في توقيعه معتبرا أنه يرتب أعباء مالية كبيرة 
على اخلزينة. وبحسب ما أخبر الوزير «خليل أبو حمد» وقبيل «عيد 
االســتقالل»، صدف أن كان الرئيس فرجنية يقف مع بعض املدعوين 
على شــرفة الطابق األول في «قصر بعبدا» قبل مباشــرة استقبال 
املهنئني، لفت نظر رئيس اجلمهورية ســيارة أجرة عادية تتوقف في 

الباحة وينزل منها رجل عجوز يتكئ على عكاز.
سأل الرئيس «فرجنية» عنه، فقالوا له إنه رئيس احلكومة السابق 

األمير «خالد شهاب». 
طلب الرئيس «فرجنية» من الوزير «أبو حمد» معرفة إن كانت سيارة 
األمير «خالد شهاب» مقطوعة أو خربانة حتى وصل في سيارة تاكسي؟ 
صافح الوزير «أبو حمد» األمير «خالد شهاب» وسأله: ملاذا حضرت 

في سيارة أجرة؟ 
رد ببساطة: أنا ال أملك سيارة وال قدرة لدي على اإلنفاق عليها.

بعد أن عرف الرئيس «فرجنية» باجلواب، أشــار إلى أحد مرافقيه 
بدفع أجرة السيارة العمومية التي أقلت األمير «خالد شهاب» وصرفها 
وحتضير إحدى ســيارات املراســم، عندما هم األمير «خالد شهاب» 
باالنصراف، تفقد السيارة العمومية، فقيل له إنها صرفت. فسأل: من 

حاسب السائق لكي أحاسبه؟ فلم يفد. 
بعد حلظات، دعاه مرافق الرئيس «فرجنية» للصعود في السيارة 

الرئاسية لتوصيله إلى منزله في الناصرة.
وبعد انتهاء مراسم استقبال املهنئني، دخل الرئيس «سليمان فرجنية» 

إلى مكتبه وأخرج قانون التعويضات ووقعه. 
وكان عرف عن األمير «خالد شــهاب» حتبيذه التوجه إلى مكتبه 
بالترامواي توفيرا على خزينة الدولة نفقات انتقاله ســواء في رئاسة 

مجلس النواب أو رئاسة احلكومة. 
وهناك مقولة مشهورة عن األمير «خالد شهاب» تقول: األمير «خالد» 

جاع وما باع. فما قصة هذا املثل؟
كان األمير «خالد شهاب» ميلك أراضي في «فلسطني» رفض بيعها 
لليهود بالرغم من حاجته املاسة للمال وعدم متكنه من الوصول إليها 
أو اســتغاللها، وبقي يحتفظ بصكوكها حتــى وفاته. من هنا أتى هذا 

املثل: جاع وما باع.
األمير «خالد شــهاب» ترأس برملان ١٩٣٥ و٣ حكومات في أعوام 
١٩٣٦ و١٩٣٨ و١٩٥٢ وانتخب نائبا عن محافظة اجلنوب، كما عني وزيرا 
عدة مرات وتسلم وزارات املال واخلارجية واملغتربني والعدل والتربية 
الوطنية والفنون اجلميلة والتجارة والصناعة والبرق والبريد والهاتف 

والزراعة والداخلية والدفاع الوطني واألشغال العامة والنقل.
وبعد كل تلك الفترة الطويلة من املشاركة في احلكم، لم يكن قادرا 
على أن يقتني سيارة، وتوفي في ٧ متوز ١٩٧٨، رحمه اهللا ورحم اهللا 
أمثاله من الشــرفاء. نعم هناك دروس سياســية وإنسانية من الواقع 
حصلت لكل املجتمعات ولكثير من السياســيني العظماء فهل يستفيد 
رجال السياسة الكويتية في هذا الزمن من هذا الدرس ويكونون قدوة 
الحترام الدستور والقسم بدال من تعكير أألوضاع باألمور الزائلة حتى 
نشــاهد باملستقبل القريب رجال سياسيا «زاهدا» يأتي لقصر السيف 
أو ملجلس األمة في ســيارة أجرة؟ هللا درك «يا أمير خالد شهاب» نعم 
السياسيني عندما يصنعون التاريخ. فهل استوعبتم الدرس جيدا! «لو 
دامت لغيرك ما اتصلت اليك»، حكمة كل العهود واألجيال محفورة على 
بوابة قصر السيف، نتمنى حفرها ونقشها على كل القصور ومجلس 

األمة، واهللا من وراء القصد!

عرف اإلنسان منذ فجر التاريخ اإلعالم واستخدمه في جمع أفراد 
القبيلة لينجيهم من الكوارث وهجوم األعداء، وذلك باستخدام النيران 
أو النفير، ومع تقدم احلياة تغلغل اإلعالم في حياة اإلنســان بصوره 
املسموعة واملقروءة واملرئية، وأصبحت وسائل اإلعالم تصل إلى كل 
إنسان وفي كل مكان، ولعظم أهمية اإلعالم أعطته الدول مساحة كبيرة 
من اهتمامها وســخرت العلم ليحمل رسائل اإلعالم لكل مكان وينقل 
احلــدث فور وقوعه، حتى أصبح اإلعــالم أحيانا يتدخل في صناعة 

احلدث وليس فقط نقله.
فاإلعالم أصبح يصنع الرأي العــام ويوجهه الوجهة التي يريدها 
املســؤولون، وكما يقال ميكنه أن «يحول التراب إلى ذهب» واحلدث 
البســيط إلى كارثة كونية، واملرض إلى وباء عاملي، وهو يصنع أبطاال 
ويحول جبناء إلى أســاطير ويصنع جنوما، ويشكل اجلبهات املؤيدة 
بقــرارات الغش والتدليس والضياع، وقد يحول املرتشــي إلى منعم 

معطاء، والفاسد إلى رجل البر والتقوى.
ونحن هنا في الكويت اكتوينا بنار اإلعالم السابق املوجه الذي حول 
صدام حسني إلى بطل أسطوري حامي البوابة الشرقية للوطن العربي 
الكبير الذي ميتلك ثالث جيش بالعالم من حيث املدد والعتاد، وظل اإلعالم 
ينفخ فيه حتى صدقنا نحن العرب طهارة مســلكه وشريف أغراضه، 
وضحكت عليه دول الغرب حتى حتول إلى الكويت يغزوها وكشف عن 
وجهه احلقيقي القبيح، وعلى الرغم من وضوح مقصده، إال انه سخر 
اإلعالم ليطبل لغزوه للكويت ويصور أنها الطريق إلى حترير القدس.
رفقا بنا واحتراما لعقولنا فقد شــاهدنا من قبل أسطورة اجليش 
الذي ال يقهر مرتني مرة في العراق ومرة قبل الســادس من أكتوبر، 
وقد تهاوى في املرتني اجليش العراقي واجليش اإلسرائيلي، وثبت لنا 

جميعا أن اإلعالم في بعض األحيان كاذب.
ونحن هنا بالكويت الرسائل اإلعالمية تدخل إلى كل بيت مبصداقيتها 
وأيضا بأكاذيبها فمن يحميها من الغول املفترس الذي يفسد األخالق 
ويلغي القيــم ويهمش اآلخر ويحول املوبقات إلى قيم وموضة وآخر 
الصرعات من يحمينا من طوفان األكاذيب التي تبثها البرامج املوجهة!

من يحمينا من الغزو الفكري الذي يفسد العقيدة ويتجرأ على القرآن 
والُسنة، وعلى نبينا محمد ژ وصحابته األخيار؟، من يحمينا من سموم 
الفتنة الطائفية التي تزرعها وتبثها بعض القنوات التي ال هدف لها إال 
ضرب الوحدة الوطنية في الكويت وتقســيم املجتمع الكويتي املسالم 
إلى ســنة وشيعة وبدو وحضر، وبذر بذور الشقاق وحتويل الكويت 
إلى ساحة معركة وأجندة تنفذ من اخلارج حتقيقا للفتنة والقيل والقال؟ 
من يحمينا من بعض املسلسالت الهابطة التي يدعون أنها مسلسالت 
كويتية وهي ال متت إلى املجتمع الكويتي بصلة ال العادات وال التقاليد 
وال باللهجة الكويتية التي أصبحت باملسلسالت كأنها قرقيعان؟ نحن 
جميعا مستهدفون بقوتنا وقيمنا وديننا فلننتبه جميعا ملقاصد هؤالء، 

فأهدافهم واضحة لكل من ميلك بصيرة ورؤية واضحة.
قال الشاعر:

عليــك بالصدق يــا مخلوق يا إنســان
بالصدق تكســب رضا البــاري وغفرانه 
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من املخلصني 
من كل ومكروه، وأكرمنا بزوال الوباء واملرض عن جميع دول العالم. 

اللهم آمني.

من فكرة بدأت بسؤال «ملاذا 
ال توجد مكتبة خاصة بالنساء»؟ 
إلى مشروع فعلي شهد النور 
على يدها في ستينيات القرن 

املاضي.
عزيزة البسام التي مييزها 
الثقافــة والقراءة،  دوما حب 
واالسم احلاضر دائما في تاريخ 
األنشطة االجتماعية واحلقوقية. 
تعد البســام أول أمينة مكتبة 
نسائية في البالد، قضت بني 
أرفف كتبها وممراتها ما يزيد 
على ٤ عقود، بل كانت صاحبة 
فكرة املكتبة النسائية األولى.

روت البســام لـ«القبس» 
كيف كانت الفكرة، وكيف نفذت 
السرعة، إميانا من  على وجه 
املعنيني حينها بأهمية الثقافة 
والقــراءة ورعايــة كل فئات 
املجتمع فــي هذا املجال. ولم 
تقتصــر اهتمامات البســام 
تاريخ  (خريجــة ليســانس 
وبكالوريــوس مكتبات) على 
بارزة  الثقافة، فهي ناشــطة 
في املجال اإلنساني إلى جانب 
كونها عضوة في جمعيات نفع 
عام، أبرزها رابطة االجتماعيني، 
النســائية،  الثقافية  اجلمعية 
فضال عن إسهاماتها مبؤلفات، 
حيث كانت شاهد عيان على 
للكويت،  العراقــي  االحتالل 
ووثقت مشاهداتها في كتاب، 
املكتبات  أّرخت نشأة  وكذلك 
في الكويت... «جريدة القبس 

- الثالثاء ٥ يناير ٢٠٢١».
تبدأ ســطور مقالتنا من 
انتهت كلمــات جريدة  حيث 
«القبس» اخلاصة بأســتاذتنا 
عزيزة البسام التي مازالت تعد 
الرائدة األولى ليس فقط في 
الكويت، بل في اخلليج العربي، 
فهي من وضعت الفكرة وقامت 
بتنفيذها لتجعل الريادة للكويت 
في املكتبات املدرسية والعامة 
أيضا، ومن تلــك الفكرة بدأ 
السؤال يا معالي وزير التربية 
والتعليم: حان الوقت يا معالي 
الوزير بأن حتيي املكتبات من 

االحتضار.
لم تكتب حــروف مقالتنا 
عما كان فــي املاضي، ولكن 
ســطورنا ستســلط الضوء 
على احلاضر لتنير املستقبل.. 
البعيد  الوزير باألمس  معالي 
كنــا جنــد املســؤولني على 
املكتبات املتواجدة ســواء في 
املدارس أو اجلامعات أناســا 
لهــم اخلبرة فــي العديد من 
املجــاالت وملمني بالعديد من 
بحور الثقافة واحلضارة، بل كنا 
جند الوزارة تقوم دائما بعقد 
دورات للمشرفني على املكتبات 
لصقلهم اخلبرات وإعطائهم 
فرصا للتوسع في هذا العلم، 
ولكن مــا نراه اآلن في بعض 
املدارس وبعض الكليات أن من 
يقوم باإلشراف على املكاتب هم 
مجرد موظفني يقومون بحراسة 
األرفف وما حتمله من كنوز 
علمية ،أما ما حتتويه أو كيفية 
األرشفة لألسف البعض منهم 
ال ميتلك اخلبرة وال املعلومة 
مما جعل بعض أبنائنا الطلبة 
ينفرون من دخول املكتبة ألنه ال 
يجد من يساعده وينير له طريق 

العلم مثلما كان في السابق.
املشــكلة ال تقتصر على 
األرشفة وعلى ما حتتويه الكتب 
بل املعضلة يا معالي الوزير أن 
أصبح أغلب أبنائنا ال يعرفون 
معنى القراءة، ألنه ال يوجد من 
يرغبهم بهذا! تلك هي مصيبة 
أبنائنا بأنهم أصبحوا يتجهون 
ألسهل الطرق، فمنهم من يتوجه 
التي تقوم  للمكتبات اخلاصة 
بطباعة األبحــاث، ومنهم من 
املواقع  بالدخول لبعض  يقوم 
اإللكترونيــة التــي قد تكون 
معلوماتها غير صحيحة، ومن 
هذا وذاك يبقى السبب وهو بأنه 
ال يوجــد من يحثهم ويغرس 
املطالعة ومفهوم  فيهم حــب 
وأهمية القــراءة، حان الوقت 
ألن نصقل ونحث أوال أعضاء 
هيئة التدريس بجميع املراحل 
على أن يغرســوا في نفوس 
أبنائنا أهمية القراءة، ثانيا: حان 
الوقت لالهتمام واالنتقاء ملن 
يقومون باإلشراف على املكتبات 
سواء كانت مدرسية أو جامعية 
أوعامة، سئمنا يا معالي الوزير 
من البعض الذين يأخذون تلك 
املهمة على أنها وظيفة وليست 

منارة للعلم والتعليم. 
٭ مسك اخلتام: (اقرأ باسم ربك 
الذي خلق خلق اإلنســان من 
علق اقــرأ وربك األكرم الذي 
علم بالقلم علم اإلنسان ما لم 

يعلم). «سورة العلق ١-٥».

حتى باملكبرات املجهرية وأمكن من 
األمة وفتك بالبشرية جمعاء.

وهل استشعرنا نعمة الصحبة 
واألخوة وجمعة األهل؟ حيث تتالشى 
مظاهر الوحــدة واحلزن حلظة ان 
نلتقــي بهــم ونســمع أصواتهم 
التي ال يغني  بالطريقة  وجنالسهم 

عنها الهاتف وال مكاملات الڤيديو.
هناك الكثير ممن ال يشعر بقيمة 
األهل وال يرغب بحضور الزيارات 
األسبوعية والتجمعات العائلية، حلظة 
ان ضرب الوباء هذا البلد تفككت هذه 
التجمعات بشكل موحش، وما عدنا 
نلتقي كما السابق وال نشاهد أحبتنا 
وأقاربنا وهم يكبرون أمامنا وتنضج 
أملا  السنة نضجت  تلك  مالمحهم،، 

وفراقا وصبرا موحشا.
اللهــم أدم علينــا نعمة األمان 
والسالم والصحة، وأال تفجعنا في 
أحبتنا وأهلنا، وأن تدمي النعم على 

الكويت وأهلها.

انه سيعمل على حتقيق األمن العام 
بشكل ملحوظ خالل الفترة املقبلة 

ويصبح اجلميع في أمان.
الوزيــر جتعلنا  كل قــرارات 
نستبشر خيرا، والقادم أراه أفضل، 
وهناك قضايا مهمة تنتظرك وحتتاج 
عمال شاقا وصبرا وإرادة إلنقاذ من 
ميكن إنقــاذه.. أمتنى من معاليكم 
العمل على محاربة جتار املخدرات 
أتلفوا فئة الشــباب بشكل  الذين 
ملحوظ ومؤلم، وهذا األمر يحتاج 
وقفة جادة وقوية منكم إلنهاء فساد 
هؤالء املجرمني الذين اغرقوا بلدنا 
باملخدرات.. واســتهدافهم يكون 
أولوية حتى نحّد مــن خطرهم.. 
وعليك أوال معرفة اخللل الذي أدى 
إلى زيادة جتــارة املخدرات ومن 

يحميهم؟!
وكلنا ثقة بإجراءاتكم املقبلة والتي 
ستسعد اجلميع إن شاء اهللا.. وبيّض 
اهللا وجهك على جهودك األكثر من 

رائعة.

مشاكله وتفاعله مع اآلخرين مبختلف 
أدوارهم االجتماعية من حوله.

ويختلف عمــر كل فرد آلخر 
في وصوله لتلك املرحلة، فقد تبدأ 
املرحلة عند البعض من سن األربعني، 
والبعــض اآلخر في اخلمســني، 
والبعض في الستني، والبعض وهم 
قلة أشقياء مضللون آلخر يوم في 

عمرهم.
فعند الوصــول ملرحلة التربية 
الذاتية التي تكــون بالبصيرة في 
ســلوكياتنا ونفسياتنا واجتاهاتنا 
وتصحيح مشــاعرنا بالذي نحبه 
والذي ال نحبه.. إلخ من تلك األمور، 
حينها يصل الفرد إلى املرحلة امللكية 
من عمره، ففي هذه املرحلة يكتمل 
نضجه ويكون أكثر اتزانا من الناحية 
العاطفية واالنفعالية، والذي يدعم 
تلك املرحلة أمران مهمان هما الوازع 
الديني واكتساب حصيلة عالية من 
بالعلم  إلى جانب االستزادة  القيم، 
واملعرفة تزيد الفرد بصيرة ونضج 
تكسيه جماال ينعكس باخلير الكثير 

له وملن حوله.

فمن منا استشعر نعمة الصحة 
واألمان التي تنعمنا بها منذ طفولتنا، 
واألمان الذي نشعر به عندما نذهب 
للمستشفيات واملراكز الطبية لتلقي 
أطباء مســتعدين  العالج فنجــد 
الســتقبالنا، ومستشفيات جاهزة 
الســتقبالنا وعالجا معروفا ودواء 
جاهــزا، إذ إن كل هذه النعم ُفقدت 
عندما انزل اهللا ڤيروسا يكاد ال يرى 

ملخفر جليب الشيوخ.
الداخلية هو شاب ميلك  وزير 
فكرا استثنائيا غير مسبوق يعمل 
على مبادئ إنسانية أبرزها حتقيق 
العدل في وزارته وجعلها منوذجا 
يحتــذى، وأنا على ثقــة بأن بقاء 
الوزير في مكانه سيجعل من وزارة 
الداخلية مؤسسة أمنية مختلفة من 
حيث حتقيق اخلدمات وتســهيلها 
على النــاس في فترة وجيزة، كما 

للسلب أو لإليجاب، داعما في ذلك 
ومتوقفا عليه عامل تنشئته األولى.
إن األخطاء واالبتالءات ما هي 
إال علم وثقافة حياتية يكتسب الفرد 
من ورائها الكثير من اخلبرة، كما 
أن تلك األخطــاء هي نتيجة جهل 
وقلة وعي وبصيرة، يقول اهللا عز 
وجل (ما أصابك من حسنة فمن اهللا 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك ـ 

النساء: ٧٩).
ومرحلة التربية الذاتية هي مرحلة 
ذهبية بالنسبة للفرد، ويصل إليها 
الفرد في مرحلة متقدمة من العمر قد 
خاض جتارب كافية لكي يحصل على 
شهادة حياتية متكنه من تصحيح 
نفسه وذاته وأسلوب حياته في حل 

ويحوطهم بحمايته، وان ما يختاره 
لنــا اهللا تعالى من قضاء وقدر هو 
األفضل لنا.. فِلَم اجلزع؟ واهللا ارحم 
على العبد من نفسه، ويأتي باألمان 
الذي يعجز اإلنسان أن يأتي به أو 

يستقر عليه في لقاح.
ان يتفكروا اآلن  وعلى األفراد 
التي تعلمناها  العبر والدروس  في 

من هذه األزمة.

اجلميع، خاصــة الذين ال ميلكون 
نفوذا، يشــعرون براحــة وأمل 
ملســتقبلهم سواء من الراغبني في 
العمل بوزارة الداخلية أو منتسبيها، 
األمنية والتي  القرارات  فضال عن 
بدأها بتوزيع قوات أمن في املجمعات 
التجارية وإرساء االستقرار األمني 
العامة،  في الشاليهات وفي الطرق 
وأيضا أصدر أوامره بإنشاء مخفر 
في املطار بدال من حتويل القضايا 

عز وجل، ومن ثم رب األسرة وربة 
األســرة (الوالدان) اللذان يشكالن 
النموذج األولــي للقيم عن طريق 
مالحظتهما لكونهما القدوة احلسنه 
لطفليهما، ولذلك فإن مصطلح التربية 
نابع من املربي، وكما ســبق وأن 
ذكرت في مقاالت سابقة أن التعلم 
باملالحظة يكن بنسبة ٨٥٪ لتبقى ١٥٪ 
الغالبية  أن  الطبيعي  للتلقني، ومن 
من األفراد قد خضعوا لبعض من 
املعايير واملفاهيم اخلاطئة واملتخبطة 
في تنشئتهم، فيأتي دور االبتالءات 
وقضاء اهللا وقدره من أمراض وفقد 
األقرباء.. إلخ، من املصائب وبوائق 
الدنيــا في حياة الفرد لتلعب دورا 
في تغير وجهة نظره في احلياة إما 

منذ أن أُعلن عن وجود تطعيم 
لڤيروس كورونا والناس أصبحت 
تشكك في هذا اللقاح ومدى أمانه على 
الفرد وعدم ظهور أعراض جانبية 

على السنوات اخلمس القادمة.
والبعض يرجح بني لقاح فايزر 
ولقاح جامعة أكسفورد البريطانية 
الذي ال يحتوي على «اآلر إن أيه» 
وبالتالــي ال يؤثر علــى اجلينات 
البشرية DNA وما يتبعه من عواقب 
لم يتطرق لها العلم بعد، خصوصا 
الرصاص واملواد األخرى  ان مادة 
املوجودة في اللقاح لها القدرة على أن 
تخترق جدار املخ، وال توجد الدراسات 
الكافية تشــرح نتيجة دخول هذه 
املواد الى مخ اإلنسان وما األعراض 
التي ستحدث له على مدى السنوات 

اخلمس القادمة.
وعلى الرغم من التحدي الكبير 
واملفاضلة بني اللقاحني نقول إن اهللا 
يحمل البشــرية اجمع في رحمته 

اخلطــوة التي اتخذهــا وزير 
العلي بشأن  ثامر  الشيخ  الداخلية 
اختيار ضباط وزارة الداخلية عن 
طريق القرعة.. هي أســاس العدل 
وإتاحة الفرصــة جلميع املتقدمني 
بعيدا عن اختيارات الواسطة الظاملة 
التي كانت نهجا ينتهج بالســابق 
نتيجة ترضيــات وضغوطات من 
قبل متنفذين ونواب مجلس أمة.. 
ُظلم بســبب  فتخيلوا كم شــابا 

التدخالت والواسطات آنذاك؟! 
هذا اإلجــراء الصحيح يجعل 
اجلميــع حتت مبــدأ القانون وال 
يستطيع أحد أن ينتقده، إال إذا كان 
الشرعية،  قد خسر تكسباته غير 
ومعظم األسر أسعدهم قرارك العادل 
والذي يشير إلى توجهك القيادي.

فمنذ تسلّم وزير الداخلية حقيبة 
الوزارة وهو يرســم لنا لوحة من 
القرارات املهمة التي تنّم على أهمية 
إرســاء مبدأ العدل الذي يعتبر هو 
الذي يجعل  أســاس احلكم األمر 

كل فرد منا مير مبؤسسات تربوية 
تسهم في تنشئته وبلورة اجتاهاته 
وقيمه، وأول مؤسسة تربوية هي 
األسرة، حيث إن أهم سنوات حياة 
الفرد في تنشئته التنشئة السليمة 
هي الســنوات اخلمس األولى من 
عمره، وذلك يرجع ألســاس بناء 
قواعده النفسية الصحية السليمة، 
وعليه تنطلق شخصيته متبلورة 
بالقيــم واملبادئ ومســتوى ذكاء 
اجتماعي وعاطفي وقدرات استيعابية 
وتعليمية، لينتقل ملؤسسة تربوية 
أخرى تلعب دورا في تنشئته أال وهي 
املدرسة، لتأتي الصحبة لتلعب دورا 
مقياسيا في بلورة اجتاهاته، ومن 
ثم مجتمع الوظيفة والقانون العام 
للدولة، إلى أن ينتهي به املطاف إلى 
مرحلة التربية الذاتية، وهي مرحله 

ذهبية بالنسبة للفرد.
تعرف التنشئة على أنها غرس 
القيم واملبادئ وتوجيه السلوكيات 
واألهداف وبلورة االجتاهات للفرد، 
التربية كمفهوم مختلف متاما  أما 
فهي ترجع للمربي األول أال وهو اهللا 

مساحة للوقت

«درس سياسي»... 
بالزهد وحكمة 
رجال مواقف!

طارق إدريس

صراحة

لإلعالم
أغراض أخرى.. 

أحيانًا

Adel.almezel@gmail.comشرارة قلمعادل نايف املزعل

بّيض اهللا وجهك
يا وزير الداخلية

hassankuw@hotmail.comحسن الهداد الشمري

للسطور عنوان

التربية الذاتية
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حطني في بالك

احملن 
والدروس

qaisar٣٠٠٠@outlook.comقيصر اخلنفر

يد الشعوب وتطور الثقافة السياسية 
للمجتمعات أفقدت «جماعات الضغط» 
إحدى أدواتها الرئيسية التي انعكست 
على العناصــر األخرى، فأصبحت 
الشــعوب هي التي تقود املشــهد 
السياســي، ويتضح هذا من خالل 
فقدان األمان الذي كانت متنحه قوى 

الضغط للحكومات.
 وبهــذا، فإنه على مر التاريخ لم 
تكن هناك جتارب مشابهة ملا تواجهه 
احلكومات في الواقع اليوم مع متدد 
اإلعالم والثورة في عالم املعلومات!

الوقــت لكي تتحالف  أتى   فهل 
احلكومــات مع الشــعوب املطالبة 

باإلصالح ومحاربة الفساد؟!
 ومن منهم يستطيع أن يقدم األمان 

للحكومات؟!

ما تكون لهم السلطة اخلفية في إدارة 
املشهد السياسي من خالل اإلعالم 
واملال وأدواتهم الفاعلة في السياسية 
بتغيير املزاج الشعبي على احلكومات!

 ومع حترر اإلعالم الذي أصبح في 

وفصل بني العاطفة والسلطة.
 ومن حيث كان عنوان املقالة نعود  

«حلفاء األمس»..
 في علم االجتماع السياسي، هناك 
ما يسمى بجماعات الضغط  التي دائما 

نبدأ من إسقاطه على املاضي في 
أوروبا، حيث كان حلفاء األمس هم 
«قساوسة الكنيسة» الذين كان يهيمن 
على معتقدات األفراد وردود أفعالهم 
وقراراتهم والتي كانت متارس دور 
جماعات الضغط على احلاكم باسم 
الشعب والكنيسة حتى أتى التغيير 
وانتهى عهد الكنيســة مع انتشار 
الفساد فيها وظهور عصر النهضة.
 ومع ظهور عصر النهضة خرج 
ميكافيلي الذي جعل البناء األساسي 
ملنظوره هو الطباع والنفس البشرية 
التي تنطلق من قاعدته «الغاية تبرر 

الوسيلة».
 والــذي يعتبر مــن صناع علم 
االجتماع السياسي الذي قدم كتاب 
«األمير»على أساس اجتماعي سياسي 

رأي

حلفاء األمس

خالد سعيد املطيري
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تقدم النائب د.عبدالكرمي 
الكندري باقتراح برغبة، بإلغاء 
املقابالت الشخصية في عدد 
من الوظائف الفنية واملهنية 
وحتديد درجتها مبا ال يتجاوز 
٥٪ لباقــي الوظائف على أن 
تكون جميعهــا مصورة ملن 

يريد الطعن فيها.
ونص االقتراح على ما يلي: 
تعتبر املقابالت الشــخصية 
كشرط للوظائف التي تتطلب 
حضورا شخصيا للمتقدم لها 
في أسلوب العمل أو للتأكد من 

قدرته على التواصل مع اجلمهور وكذلك للتأكد 
من مدى صحة بعض املعلومات التي يوردها 
طالــب العمل في كراســات شــروط التوظيف 

ملقارنتها والتحقق من صحتها.
وللمقابالت الشخصية أساليب علمية وأخرى 
فنيــة يجب أن يتصف بها املناط بهم إجراؤها 
كتوافــق تخصصاتهــم العلمية مــع املتقدمني 
وتوافر عناصر اخلبرة الوظيفية، كما أن ظروف 
املقابالت الشــخصية يجب أن جتري بشــكل 
مــدروس كعامل الوقت بحيث ال يتأثر املتقدم 
نفسيا قبل دخول املقابلة األمر الذي يؤدي إلى 
عدم ظهوره مبظهر جيد بسبب عوامل خارجية 
لم حترص اللجان على جتنبها. وبسبب تغلغل 
احملسوبيات إلى جميع مؤسسات الدولة أصبحت 

املقابالت الشــخصية وسيلة 
الدرجات  للتالعــب مبجمــل 
للمتقدمــني بحيــث أصبحت 
الكثير مــن الوظائــف ترفع 
نســبة املقابلــة الشــخصية 
لتتجــاوز النســبة العلميــة 
و نســبة االختبــارات ليتــم 
استبعاد املستحقني بخفض 
املقابالت الشخصية  درجات 
ومنحها لغير املستحق، ونظرا 
لتكرار هذه املشاكل في أغلب 
وظائف الدولة. وعليه أتقدم 

باالقتراح التالي:
١- تلغى املقابلة الشخصية كشرط من شروط 
الترشح في الوظائف ذات الطابع الفني أو التقني 
أو امليداني أو املهني والتي يعتمد املتقدم لشغلها 

على مهاراته العملية أو اجلسدية.
٢- في غير األحوال التي بينتها الفقرة السابقة 
حتدد درجة املقابلة الشخصية بـ ٥٪ كحد أقصى 

من مجموع الدرجات النهائية.
٣- يجب أن تصور جميع املقابالت الشخصية 
لتتــاح للمتقدمــني للوظيفة فــي حالة خروج 
املقابالت عن غايتها بحيث أثرت نتيجتها على 
مجمل الدرجات واستشــعر املتقدم لها بوقوع 
الظلم عليه ورغب في سلوك املسلك القانوني 
بالتظلــم من ثم الطعن بالقــرار قضائيا طلب 

التصوير إلثبات ادعائه.

حمدان العازمي ملطبات بني املزارع
تقــدم النائــب حمــدان العازمي باقتــراح برغبة 
باستحداث مطبات صناعية أو دورات لتنظيم عملية 
املرور في التقاطعات بني املزارع في مناطق عدة، وذلك 
بعد احلوادث التي كثرت في هذه التقاطعات أخيرا.

وقال العازمي في مقدمة االقتراح برغبة:
نظرا لكثــرة احلوادث أخيرا فــي التقاطعات بني 
املزارع بعدد من املناطق وحفاظا على أبنائنا وإخواننا 

مرتادي هذه املزارع، أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
استحداث مطبات صناعية أو دورات حسب املتاح 
لتنظيم عملية املرور في التقاطعات بني املزارع مبنطقة 

حمدان العازميالوفرة والعبدلي وجواخير األحمدي واجلهراء.

«البيئة» تطالب بتركيب وحدات معاجلة مجارير 
جون الكويت.. واإلسراع بنقل إطارات «رحية»

فارس العتيبي: منع زيادة الرسوم والتكاليف 
على السلع واملنتجات املدعومة إال بقانون

ناقشت جلنة شؤون البيئة 
البرملانية في اجتماعها أمس 
إعــادة تأهيــل جــون  األول 
الكويت، ونقل إطارات رحية، 
كما ناقشت أســباب تعطيل 
صــرف التعويضات البيئية 
اخلاصــة بوحــدة االرتبــاط 
املركزية بحضور مدير الهيئة 

العامة للبيئة ونوابه.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.حمــد املطــر فــي تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
ان اللجنــة اتخذت ٣ قرارات 
اثنني منها يتعلقان مبجارير 
األمطار التي تصب بها جميع 
امللوثات بشكل متعمد لألسف 
الشديد، حيث قررت اللجنة 
أنــه ابتداء مــن اليوم وضع 
وحدة معاجلة للمياه في نهاية 
كل مجــرور بحيث ال يصب 
شيء في جون الكويت إال بعد 

معاجلته بشكل علمي.
وبني املطر ان جون الكويت 
يتعرض لتلوث مباشــر من 

تقدم النائب فارس العتيبي 
باقتراح بقانون بتعديل املادة 
الثانية مــن القانون رقم ٧٩ 
لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم 
املاليــة مقابــل  والتكاليــف 
االنتفاع باملرافق واخلدمات 
العامة، ونصــت مواده على 

ما يلي:
(املادة األولى): يستبدل بنص 
املادة الثانية من القانون رقم 
٧٩ لســنة ١٩٩٥ املشــار إليه 

النص اآلتي:
مــادة ثانيــة: «مينــع زيادة 
الرســوم والتكاليــف املالية 
املقررة على السلع واخلدمات 
التي  واملنتجــات املدعومــة 
تقدمها الهيئات واملؤسسات 
العامة ذات امليزانية امللحقة 
واملســتقلة إال بقانــون، وال 

الدعوة ملناقشة هذا املوضوع.
وأضاف أن جلنة البيئة 
تهــدف إلــى وضــع حلول 
عمليــة للمشــكالت وتقدم 
الدعــم للجهــات املعنيــة، 
للسيطرة على هذا التلوث 
البيئــي الــذي يضــر بيئة 
الكويت البحرية، مؤكدا أن 
إعــادة تأهيل جون الكويت 
جتب ان تكون أولوية لدى 
احلكومة القادمة التي طال 
انتظارهــا، خاصــة في ظل 
املشاريع املقبلة للدولة. وبني 
املطر أن القرار الثاني سينفذ 
على املدى البعيد بحيث تتم 
إعادة تأهيل جميع الشبكات 
بشــكل علمي وحتويلها إلى 
شــبكات ذكية يتــم التعامل 
معها وإغالقها وفتحها بنظام 

إلكتروني علمي متطور.
وأوضح ان القرار الثالث 
خاص بقضية إطارات رحية 
التي تعاني منها منطقة سكنية 
تدعي احلكومــة انها منطقة 

الثالثة): على رئيس  (املادة 
مجلــس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون علــى ما 
يلي: صــدر القانون رقم ٧٩ 
لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم 
املاليــة مقابــل  والتكاليــف 
االنتفاع باملرافق واخلدمات 
العامة سعيا إلى ضبط حركة 
أسعار اخلدمات التي تقدمها 
مرافق الدولة وما تقدمه من 
خدمات وبالنظر إلى ما أثير 
حول مقابل أسعار اخلدمات 
وأثمــان املواد التــي تقدمها 
الدولــة  بعــض مؤسســات 
للمواطنــني وغيرهم وعمال 
بحمايــة حقــوق املواطنــني 

التعويضات البيئية املتمثلة 
في نقطــة االرتباط املركزية 
والتي تبلغ ٣ مليارات دوالر، 
مشيرا إلى وجود خلل واضح 

في أداء هذه اللجنة.
وبني أن اللجنة ستجتمع 
يــوم الثالثاء املقبل بحضور 
مســؤولي نقطــة االرتباط، 
وســتدعو جميع املؤسسات 
الكويتية املعنية بتنفيذ برامج 
األمم املتحدة مثل الهيئة العامة 
للزراعــة والثروة الســمكية 
وشركة نفط الكويت ووزارة 
الكهرباء واملاء للوقوف على 
أســباب عدم تفعيل وتنفيذ 

برامج األمم املتحدة.
ولفت املطر إلى أن الكويت 
ســتواجه خطرا حقيقيا في 
ســحب هذه املبالــغ الكبيرة 
والتي املفروض ان تنفذ كجزء 
من التعويضات البيئية التي 
دفعت للكويت بعد الغزو من 
األمم املتحــدة، وبالتالي من 

املهم مناقشة هذا املوضوع.

اإلنفاق الذي يلزم أن يوفر له 
االستقرار السعري أي السعر 
الذي يوزع به داخل محطات 
البنزين ومشــتقاته  توزيع 
بحيــث يندرج ضمــن القيد 
الــوارد باملــادة األولــى مــن 
القانــون بأن يكــون تعديل 
أســعار بيعه على املواطنني 
بذات األداة التشريعية احملددة 
لتقرر أي زيادة في األسعار 
املاليــة األخرى،  والتكاليف 
ولذلك أعــد االقتراح بقانون 
املرفــق بعدم إقرار أي زيادة 
للرســوم والتكاليــف املالية 
املقررة على السلع واخلدمات 
التي  واملنتجــات املدعومــة 
تقدمها الهيئات واملؤسسات 
العامة ذات امليزانية امللحقة 

واملستقلة إال بقانون.

ذكية بينما توجد فيها مشكلة 
بيئية ومزرعة بيض تعرقل 
املشروع السكني الذي هو حلم 
اللجنة  الشباب. وأوضح ان 
قــررت نقل اإلطــارات البالغ 
عددهــا بــني ٢٠ و٥٠ مليون 
إطار الى املكان املخصص لها 
في منطقة الســاملي والواقع 
على مساحة أكثر من مليون 
مربع ومن ثــم معاجلتها في 
هذا املوقع «الســاملي». وقال 
املطــر إن هناك رواد شــباب 
كويتيني مستعدين للمساهمة 
في تدوير هذه اإلطارات، حيث 
مت االتفــاق مع الهيئة العامة 
للبيئة وبالتنسيق مع الهيئة 
العامــة للصناعــة واجلهات 
املســؤولة ذات الصلة مبنح 
هؤالء املبادرين ١٠ آالف متر 
مربــع لتقطيع هذه اإلطارات 

واالستفادة منها.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت 
فــي بــاب مــا يســتجد مــن 
أعمال قضية جدا مهمة وهي 

التــي كفلهــا الدســتور وما 
تنص عليــه املادة ٢٠ من أن 
الوطني أساســه  االقتصــاد 
العدالة االجتماعية، وقوامه 
التعاون العادل بني النشاط 
العــام والنشــاط اخلــاص، 
التنميــة  وهدفــه حتقيــق 
االقتصاديــة وزيادة اإلنتاج 
ورفــع مســتوى املعيشــة 
وحتقيق الرخاء للمواطنني، 
وذلك كله في حدود القانون».

ومراعاة لالستقرار األسري 
والعائلي بضمــان حدود ما 
يتوافــر من نفقات متكن من 
توفيــر املعيشــة الدائمة في 
ظل رفاهية الدولة ورعايتها 
ملصالح أبنائها، لذلك وملا كان 
استهالك املواطنني للبنزين 
ومشــتقاته يعتبر من أوجه 

حمد املطر : إعادة تأهيل جميع الشبكات بشكل علمي وحتويلها إلى شبكات ذكية

حمد املطر

فارس العتيبي

جميع أجهزة الدولة وخاصة 
وزارة األشغال، مشيرا إلى أنه 
يوجد ٤٩ مجرورا حتتاج ٤٩ 
وحدة معاجلة يجب تنفيذها 
بشكل عاجل عبر الهيئة العامة 
للبيئة خالل ٥ سنوات، متمنيا 
تعاون د.رنا الفارس وزيرة 
األشغال التي سيتم توجيه لها 

املادة  تســري أحــكام هــذه 
واملادة السابقة مقابل االنتفاع 
طبقــا  املقــررة  والرســوم 

لالتفاقيات الدولية».
(املادة الثانية): يلغي كل حكم 

يخالف أحكام هذا القانون.

محمد احلويلة يطلب كشفًا بجميع مشاريع 
الطرق في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير

د.محمــد  النائــب  وجــه 
احلويلــة ســؤاال إلــى وزيرة 
االشغال العامة وزيرة الدولة 
لشؤون البلدية د.رنا الفارس، 
قال في مقدمته: نتيجة للتطور 
السريع الذي تشهده الكويت في 
مختلف املجاالت وزيادة الكثافة 
السكانية وما يترافق معهما من 
زيادة في حجم احلركة املرورية 
تتزايد احلاجة إلى تطوير شبكة 
الطرق، فــإن صيانــة الطرق 
وشبكات صرف مياه األمطار 
وشبكات الصرف الصحي ال تقل 
أهمية عن تنفيذها، وذلك بهدف 
احملافظة على مستوى الطرق 
وتأمني السالمة ملستخدميها، 
والعمــل على فحــص الطرق 
بصفــة مســتمرة وحتديد ما 
حتتــاج إليه من خالل مســح 
شامل وعمل دراسات مسحية 
الطــرق  لشــبكات وهندســة 
ملعاجلة االختالالت واالختناقات 

املرورية.
ونظرا للتوســع العمراني 
الذي تشهده املناطق اجلنوبية 
(محافظتــي األحمدي ومبارك 
الكبير) وما صاحبه من انشاء 
مدن حديثة ما يوجب ان يواكبه 
صيانة للطــرق املوجودة بها 
بشكل دوري، وتوسع استحداث 
املناطــق  طــرق لربــط هــذه 
بالعاصمة واحملافظات األخرى.
وطالــب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
١- تزويــدي بكشــف بجميع 
املشاريع اخلاصة بالطرق في 
محافظتــي األحمــدي ومبارك 
الكبير لــكل منطقة على حدة 
على ان يشــمل اسم املشروع 
وقيمة العقد والشركة املنفذة 
ومــدة املشــروع وتاريخ بدء 
التنفيذ ونهاية املشروع؟ وإذا 
كان هنــاك تأخير ما أســباب 
التأخير واملوعد  ذلك؟ ومــدة 
النهائي؟ وهل طبقت غرامات 
تأخير على الشركة املنفذة مع 
تزويدي بها وباسم الشركة التي 
طبقت عليها غرامات التأخير؟ 
وتاريخ آخر عمل صيانة للطرق 

في كل منطقة على حدة؟

الصيانة والشركة املنفذة وقمة 
العقد، وإذا كان هناك تأخير فما 
هي الغرامات التي وقعت على 
الشركات املنفذة؟ مع تزويدي 

بالعقود اخلاصة بذلك.
٥- تزويدي بقيمة التعاقدات 
املرصودة لعملية رصف الطرق 
باألســفلت ملناطق محافظتي 
األحمــدي ومبارك الكبير بدءا 
من العام املالي ٢٠١٨/٢٠١٧ حتى 
تاريخ ورود هذا الســؤال لكل 

منطقة على حدة.
٦- ما املواصفات الفنية التي 
يتم اســتخدامها فــي اخللطة 
االســفلتية التي تستخدم في 
رصف الطرق ملناطق محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير؟ وهل 
هي مطابقة للمواصفات العاملية 
مــع تزويدي مبــا يثبت ذلك؟ 
وما سماكة طبقة االسفلت التي 
تقوم الوزارة باستبدالها اثناء 

عمليات صيانة؟
٧- مــا آخــر اعمــال صيانــة 
لشــبكات الصــرف الصحــي 
ملناطــق محافظتــي األحمدي 
ومبــارك الكبير؟ مــع ذكر كل 
منطقــة علــى حــدة وتاريــخ 
الصيانة والشركة املنفذة وقمة 
العقد. وإذا كان هناك تأخير فما 
هي الغرامات التي وقعت على 
الشركات املنفذة؟ مع تزويدي 

بالعقود اخلاصة بذلك.
٨- متــى متــت آخــر عمليات 
التنظيف والصيانة للمناهيل 
مبناطق محافظتــي األحمدي 
ومبارك الكبير كل منطقة على 
حدة؟ مع تزويدي باملستندات 

الدالة على ذلك.
٩- كثرت احلوادث والوفيات 
على طريق الدائري الســابع. 
فضــال عن االزدحــام املروري 
جراء بــطء وتوقــف عمليات 
الصيانة وعشوائية التحويالت 
االســمنتية على هذا الطريق، 
فما أسباب التأخير في تنفيذ 
هذا املشروع حتى تاريخه؟ مع 
تزويدي بالعقود اخلاصة بهذا 
املشروع، وما هي الشركة املنفذة 
للمشروع؟ وما تاريخ اإلجناز 
التعاقدي لهذا املشــروع؟ وما 

الصحي في املنــازل باملدينة؟ 
هل ســيتم تعويض املواطنني 
الذيــن تضــررت منازلهم؟ إذا 
كان اجلــواب باإليجاب يرجى 
تزويدي مبا يثبــت ذلك، وإذا 
كان اجلــواب بالنفــي فما هي 
األسباب التي متنع تعويضهم؟

١٣- تزويدي مبا اتخذته وزارة 
االشــغال العامــة منــذ حادثة 
األمطار التي تعرضت لها مدينة 
صباح األحمد في نوفمبر ٢٠١٨ 
حتــى تاريخ هذا الســؤال من 
إجراءات عملية ملعاجلة مجارير 
الصرف الصحي ومياه األمطار 
وإبعاد املستنقعات من محيط 
املدينة؟ مع تزويدي مبا يثبت 
مــا مت اتخاذه من قبل الوزارة 
باملســتندات الدالة على ذلك؟ 
وهــل محطات معاجلــة املياه 
احلاليــة تغطــي احتياجــات 
املدينة؟ وكم عدد هذه احملطات؟ 
وما خطتكم إلنشــاء محطات 
أخــرى فــي املدينــة لتغطية 

احتياجاتها املستقبلية؟
١٤- فــي اي املراحــل وصــل 
مشروع تطوير طريق الوفرة 
٣٠٦ منــذ مباشــرة العمل به؟ 
وكم نسبة اإلجناز في الطريق 
حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 
تزويدي باملدة الزمنية احملددة 
لالنتهاء من تنفيذ املشــروع؟ 
وقيمة العقد؟ والشركة املنفذة؟ 
وهــل تتــم الصيانــة حســب 
املواصفات العاملية مع تزويدي 

مبا يثبت ذلك؟ 
١٥- ما إجراءات الوزارة لرفع 
مستوى أعمال صيانة الطرق 
بالبالد؟ مــع تزويدي بجميع 
العقود اخلاصة بأعمال الطرق 
لكل محافظة على حدة؟ وقيمة 
كل عقــد؟ والشــركات املنفذة 
لها؟ ومدة اإلجنــاز التعاقدي 
لكل مشــروع؟ ومدة التأخير 

املوجودة لكل مشروع؟
ما املشاريع املتوقفة   -١٦
لــدى الــوزارة بســبب وجود 
نزاعات قضائيــة بني الوزارة 
والشــركات املنفذة واملقاولني 
وما مت بشأنها حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟

مدة التأخير في التنفيذ؟ وهل 
مت توقيع غرامات التأخير على 
الشــركة املنفذة للمشروع مع 
تزويدي باملستندات الدالة على 
ذلك؟ وما األســس والضوابط 
التي بناء عليها اسند املشروع 
للشركة املنفذة؟ وملاذا لم يتم 
التحويــالت احلالية  تنظيــم 
اخلطيرة على الدائري السابع 
بشــكل هندســي آمــن لتدارك 
خطرهــا احلالــي حفاظا على 

ارواح املواطنني؟
١٠- تعانــي مدينــة صبــاح 
األحمــد الســكنية مــن تهالك 
وانكسارات وحفر وانهيارات 
وعدم وجود مطبات صناعية 
بالطرق الرئيسية والداخلية بها 
نتج عنه الكثير من احلوادث، 
فمــا خطــة وزارة االشــغال 
العامــة ملعاجلتها وصيانتها؟ 
لهــا؟  املنفــذة  الشــركة  ومــا 
وهــل مت التأكــد من الــوزارة 
عند اســتالمها مــن مطابقتها 
للشروط واملواصفات العاملية؟ 
مع تزويدي مبا يثبت ذلك من 
محاضر استالم؟ وهل مت تطبيق 
غرامات على الشــركة املنفذة 
لها بسبب ســوء حالة الطرق 
فــي املدينة؟ مــع تزويدي مبا 

يثبت ذلك ان وجد.
١١- هــل يوجد عقــد للصيانة 
الدوريــة للطــرق الرئيســية 
والداخليــة مبدينــة صبــاح 
األحمد السكنية؟ اذا كان اجلواب 
باإليجــاب يرجــى تزويــدي 
بصورة من هذا العقد، والشركة 
التي تقوم بأعمال الصيانة في 
املدينة، واذا كان اجلواب بالنفي 
فلماذا ال تقوم الوزارة بأعمال 
الصيانة الدورية لطرق املدينة؟

١٢- تعرضــت منــازل بعض 
املواطنــني في مدينــة صباح 
األحمــد الســكنية والبنيــة 
التحتيــة من طفح وتســريب 
للصــرف الصحــي بهــا، فمــا 
اإلجراءات التي اتخذتها وزارة 
االشغال نحو معاجلتها لذلك؟ 
ملــاذا لــم يتــم تشــكيل جلنة 
تقصــي حقائق ملا حــدث من 
طفح وتســريب ملياه الصرف 

استفسر عن إجراءات رفع مستوى أعمال صيانة الطرق بالبالد

د.محمد احلويلة

الرقــة  ٢- تعانــي منطقتــا 
وهدية من ســوء حالة الطرق 
بهما فما خطة الوزارة إلصالح 
الشــوارع الرئيسة والداخلية 
في منطقتي الرقة وهدية؟ وما 
الشــركة املنفذة لها؟ وما مدة 
التأخير في اإلصالحات؟ وهل 
طبقت غرامــات التأخير على 
الشركة املنفذة مع تزويدي مبا 
يثبت ذلك؟ وما اجلدول الزمني 
لالنتهاء منها؟ هل يوجد عقد 
لصيانة الشوارع بصفة دورية 
ملنطقتي الرقة وهدية؟ وما آخر 
تاريخ متت فيه الصيانة بهما؟
٣- مــا حالة البنيــة التحتية 
الداخلية والرئيســية  للطرق 
للمناطق السكنية في محافظتي 
الكبير من  األحمدي ومبــارك 
ناحية تصريف املياه؟ هل مت 
استبدال خطوط شبكة صرف 
مياه األمطار بخطوط ذات أقطار 
أكبر لزيادة القدرة االستيعابية 
للشبكة في محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير؟ إذا كان اجلواب 
باإليجــاب يرجــى تزويــدي 
باملناطــق التي مت االســتبدال 
بها والشركة املنفذة وعقد كل 
منطقة وقيمته وتاريخ اإلجناز 
التعاقدي وتاريخ التأخير ان 
وجــد. وهــل طبقــت غرامات 
التأخيــر واملســتندات الدالــة 

على ذلك؟
٤- مــا آخــر اعمــال صيانــة 
لشبكات تصريف مياه األمطار 
والطــرق ملناطــق محافظتــي 
األحمــدي ومبارك الكبير؟ مع 
ذكر كل منطقة على حدة وتاريخ 

سعد اخلنفور: زيادة مكافأة 
العمالة الوطنية في «اخلاص»

تقدم النائب سعد اخلنفور 
باقتراح بقانون بإضافة ثالث 
مواد جديدة إلى القانون رقم 
١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمــل فــي اجلهــات غيــر 
احلكوميــة، يقضــي بزيادة 
التــي  الشــهرية  املكافــأة 
العاملون  يتقاضاها حاليــا 
في اجلهات غير احلكومية.

وجــاءت مــواد االقتراح 
بقانون كما يلي:

 املادة األولى: تضاف ثالث 
مــواد جديدة إلى مــادة ٣ حتمل رقم (٣ أ) و

(٣ ب) (٣ ج) إلــى القانــون ١٩ لســنة ٢٠٠٠ 
املشار إليه نصها اآلتي:

 مــادة (٣ أ): تتم زيادة املكافأة الشــهرية 
التي يتقاضاها حاليــا العاملون في اجلهات 
غير احلكومية واملستحقني للعالوة املنصوص 
عليها في املادة الســابقة بنســبة ١٠٠٪، على 
أن تضاف زيادة إضافية أخرى بنســبة ٢٠٪ 
لتصبح ١٢٠٪ للحاصلني على أي من درجتي 
الدكتوراه واملاجســتير، وفي جميع األحوال 
ال يتم تخفيض املكافأة الشــهرية أو املساس 

بها إال بقانون.
مادة (٣ ب): تصرف املكافأة بجانب قيمة 
العالوة االجتماعيــة وعالوة األوالد وعالوة 
غالء املعيشــة، والزيــادات واملكافآت املالية 
واخلاصة املقررة مبوجب هذا القانون والقوانني 
والقرارات األخرى، كما يجوز اجلمع بني هذه 
املكافأة وأي مزايا مالية أخرى تصرفها الدولة 
لهذه الفئات بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهالتهم 

الدراسية.
 مادة (٣ ج): تصرف املكافأة الشهرية بدل 
العمالة املنصوص عليه في هذا القانون عقب 
اســتيفاء وقبول الطلبــات، وفي حال قررت 
اجلهة التنفيذية إجراء دورة تدريبية أو أكثر 
للمستفيدين ال يكون حضور أو اجتياز الدورة 

ألي من املؤهالت شرطا للصرف.
املادة الثانية: يلغي كل حكم يتعارض مع 

أحكام هذا القانون.
املادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيذ هذا 

القانون ويعمل بها من تاريخ اقراره.
ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون 

علــى اآلتي: تســعى الدولة 
لتحفيــز املواطنــني للعمل 
فــي اجلهات اخلاصــة ومن 
هذا املنطلق أصدر املشــرع 
القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ 
في شأن دعم العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل في اجلهات 

غير احلكومية.
ومــع التجربــة ومــرور 
الســنوات تأكد لدينا وجود 
ضرورة للتعديل على القانون 
املذكور للقضاء على املثالب 

التي تالحقه.
فقد أتاح القانون املذكور تخفيض أو زيادة 
املكافأة بقرار وزاري، وباعتبار أن دعم العمالة 
أصبح حاليا من املكتسبات التي حصل عليها 
املواطن في السنوات األخيرة فمن الضروري 
أن تصــدر املكافأة بقانــون بحيث ال تخضع 
زيادتها أو تخفيضها ألهواء السلطة التنفيذية.

وعليه متت إضافة ثالث مواد جديدة حتمل 
أرقــام (٣ أ) و(٣ ب) (٣ ج) وقد نصت املادة 
رقم (٣ أ) أن متنح الدولة زيادة بنسبة ١٠٠٪ 
للمكافأة الشهرية التي يتقاضاها العاملون في 
اجلهات غير حكومية واملســتحقني للعالوة 
املنصــوص عليها في املادة الســابقة جلميع 

املؤهالت.
وتشجيعا للمواطنني على الترقي العلمي 
فقــد نصت املادة على زيــادة إضافية أخرى 
بنســبة ٢٠٪ لتصبح ١٢٠٪ حلملة الدرجات 
العلميــة فوق اجلامعيــة للحاصلني على أي 

من درجتي الدكتوراه واملاجستير.
ونصت املادة على انه وفي جميع األحوال 
ال يتم تخفيض املكافأة الشــهرية أو املساس 
بهــا إال بقانون مماثل يوافــق عليه املجلس، 
على عكس القانون احلالي الذي أتاح للوزير 

املختص تخفيض أو زيادة املكافأة بقرار.
ونصت املادة (٣ ب) على أن هذه الزيادة 
ليس لها عالقة بالعالوات األخرى فهي تصرف 
بعد الزيادة بجانب قيمة العالوة االجتماعية 
وعالوة األوالد وعالوة غالء املعيشة، والزيادات 
واملكافآت املالية واخلاصة املقررة مبوجب هذا 
القانون والقوانني والقرارات األخرى، كما يجوز 
اجلمع بني هذه املكافأة وأي مزايا مالية أخرى 
تصرفها الدولة لهذه الفئات بســبب طبيعة 

أعمالهم أو مؤهالتهم الدراسية.

سعد اخلنفور

عبدالكرمي الكندري يقترح إلغاء 
املقابالت الشخصية في «الفنية»

مهلهل املضف: هل قدم قانون 
تنظيم «الغرفة» إلى املجلس؟

وجه النائب مهلهل املضف ســؤاال إلى نائب رئيس 
مجلــس الوزراء وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح، قال في مقدمته: إنه استنادا الى نص املادة 
رقم ٩٩ من الدستور والي نصوص املواد ١٢١ حتى ١٢٥ 
من الالئحة الداخليــة ملجلس األمة، وإلى قانون غرفة 
جتارة الكويت ١٩٥٩، وعلى ضوء ما سبق، يرجى إفادتنا 

وتزويدنا باآلتي، مشفوعا باملستندات:
١ - هل تقدمت احلكومة مبشروع قانون بشأن تنظيم 

غرفة التجارة والصناعة ملجلس األمة؟
٢ - ما مضمون مشــروع هذا القانون الذي تقدمت 

به احلكومة؟ يرجى تزويدنا بصورة عنه؟
٣ - وما مستجدات مشروع هذا القانون وهل مازال 

محل بحث وإعداد أم مت االنتهاء منه؟
مهلهل املضف

د.عبدالكرمي الكندري

ملشاهدة الڤيديو
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فايز اجلمهور: سنستكمل حتقيق التطلعات حلل القضية اإلسكانية 
عبدالعزيز الصقعبي: «اإلسكانية» ناقشت بناء املدن اجلديدة

سامح عبداحلفيظ

أعلن رئيس جلنة شــؤون اإلسكان النائب فايز 
اجلمهــور عن صدور موافقات اجلهات املعنية على 
تسليم أذونات البناء في مدينتي جنوب عبداهللا املبارك 
واملطالع السكنيتني في منتصف شهر مارس املقبل.
وقال اجلمهور في تصريح صحافي إن هذا األمر 
نتاج جهد مشترك يشكر عليه أعضاء جلنة شؤون 
اإلسكان، ووزير الدولة لشؤون اإلسكان وزير الدولة 
لشؤون اخلدمات د.عبداهللا معرفي، ووزيرة األشغال 
العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس 

ووزير النفط وزير الكهرباء واملاء محمد الفارس.
وبني أن اللجنــة عقدت اجتماعها اخلامس أمس 
خالل شهر واحد فقط، من أجل حل تلك القضية مثمنا 
جهود أعضاء اللجنة. وأضاف: «أبشر منتظري البناء 
فــي منطقتي املطالع وجنوب عبــداهللا املبارك بأن 
بلدية الكويت سوف تستقبلهم في تاريخ ١٤ مارس 
٢٠٢١ لتسليمهم أوامر البناء ليبدأوا بناء بيوتهم».

وأعرب اجلمهور عن أمله في اســتكمال املشوار 
لتحقيق تطلعات وأماني جميع أبناء الشعب الكويتي 

في القضية اإلسكانية.
من جانبه، بارك مقرر اللجنة النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي ألهالي منطقتي املطالع وجنوب عبداهللا 

مبارك الســكنيتني صدور املوافقات لتسلم أذونات 
البناء في شهر مارس املقبل.

وأضاف الصقعبي أن اللجنة اجتمعت ومسؤولي 
البلدية حول مدينتي املطالع السكنية وجنوب عبداهللا 

املبارك، مؤكدا أن االجتماع كان مثمرا.
وقــال الصقعبي إن مســؤولي البلدية أوضحوا 
أن املوافقات كافة وصلت من وزارة الكهرباء وعليه 
مت حتديد موعد لتسليم تراخيص البناء في ١٤ من 

شهر مارس املقبل.
وأعرب عن شكره للوزراء الذين تعاونوا مع اللجنة 
في هذه القضية وألعضاء اللجنة اإلسكانية الذين لم 
يدخروا جهدا وواصلوا الليل بالنهار لتحقيق مثل هذه 
اإلجنازات في أقل من ٤ أسابيع من تشكيل اللجنة.

وأشــار الصقعبي إلى أن جلنة شؤون اإلسكان 
عقدت اجتماعات عدة ملناقشة القضايا العالقة لبناء 

املدن اإلسكانية.
وقــال عضو اللجنــة النائب د.علــي القطان ان 
امللف اإلسكاني يرى النور بأولى خطوات اإلصالح، 
لنزف لكم اليوم بشرى موعد تسليم أذونات البناء 
فــي منطقتي املطالع وجنوب عبــداهللا املبارك بعد 
أن طــال االنتظــار، وعليه أتقدم بالشــكر إلخواني 
أعضاء اللجنة اإلسكانية جلهودهم احلثيثة إلنهاء 

معاناة املواطنني.

علي القطان:  نشكر جميع من ساهم في تسليم أذونات البناء في منطقتي املطالع وجنوب عبداهللا املبارك بعد أن طال االنتظار

د.علي القطان ود.عبدالعزيز الصقعبي وفايز اجلمهور ود.أحمد مطيع وم.أحمد املنفوحي خالل اجتماع اللجنة اإلسكانية

«الصحية» تطلب من «الشؤون» مالحظات تعديل 
قانوني العمل اخليري واملنظمات النقابية

سلطان العبدان 

ناقشت جلنة الشؤون الصحية 
واالجتماعيــة والعمل في اجتماعها 
أمس مشروعي قانون بشأن العمل 

اخليري، واملنظمات النقابية، وذلك 
الشــؤون  بحضــور وكيــل وزارة 

االجتماعية والوكالء املساعدين.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون 
حماد في تصريح صحافي إن «اللجنة 

طلبت مــن ممثلي وزارة الشــؤون 
تزويدها باملالحظات على التعديالت 
الواردة بشــأن مشروع القانون في 

شأن العمل اخليري».
وأضــاف ان اللجنة قررت أيضا 

مخاطبة النقابات إلبداء اآلراء بشأن 
مشروع قانون املنظمات النقابية.

وأوضح حماد أن اللجنة بانتظار 
ردود هــذه اجلهــات املعنية متهيدا 
للتصويت على مشروعي القانونني.

سعدون حماد: اللجنة بانتظار ردود اجلهات املعنية متهيداً للتصويت على مشروعي القانونني

د.صالح املطيري ود.أحمد مطيع وسعد اخلنفور وسعدون حماد خالل االجتماع

سعود أبو صليب: ما إجراءات النيابة 
بشأن «املاليزي» وصندوق اجليش؟

وجه النائب سعود أبوصليب سؤاال إلى وزير العدل 
د.نواف الياســني، قال في مقدمته: إن القضايا املالية 
التي شــهدتها الكويت، وما تخللها من شبهات فساد 
وغسيل ترتب عليها إساءة بالغة إلى السمعة املالية 

للدولة والقرارات الصادرة.
وطالب النائب سعود أبوصليب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
ما اإلجراءات من النيابة العامة والقرارات الصادرة 
بشــأن كل من ســاهم أو تورط أو تسبب باإلهمال أو 
تستر على املتهمني فيما يسمــــــى بقضية الصندوق 
السيادي املاليزي، وقضية اليوروفايتر وقضية صندوق 

سعود أبوصليباجليش.

مرزوق اخلليفة يقترح طريق يربط 
«اجلهراء السريع» بـ «السادس»

تقــدم النائــب مرزوق 
اخلليفــة باقتــراح برغبة 
بإنشــاء طريــق يربط بني 
الســريع  طريــق اجلهراء 
والدائــري الســادس، قال 

في مقدمته:
نظــرا للوضــع احلالي 
للطريق الواصل بني طريق 
اجلهراء السريع والدائري 
السادس السريع وما يشكله 
من خطورة على مستخدمي 
هذا الطريق، حيث إنه ذات 
اجتاهني وذات حارة واحدة 

لكل اجتاه ومن دون وجود جزيرة وسطى 
تفصل االجتاهني عن بعضهما.

ونظرا ملا يشكل هذا الشارع من أهمية، 
حيث إنه يربط بني طريقني سريعني وحجم 

احلركة املرورية عليه كبير، 
كما يســتخدمه عدد كبير 
من الشاحنات حيث يخدم 
هذا الطريق منطقة أمغرة 
الصناعية ويشكل خطورة 
بوضعــه احلالــي، فإنني 

اقترح اآلتي:
«إنشــاء طريق رئيس 
يربط بــني طريق اجلهراء 
الدائري  الســريع وطريق 
الســادس السريع على أن 
يكــون بجزيــرة وســطى 
تفصــل االجتاهــني عــن 
بعضهما وبسعة ثالث حارات لكل اجتاه، 
وذلك لتأمني السالمة املرورية ورفع كفاءة 
الطريق وحتسني طريقة االنتقال بني الدائري 

السادس وطريق اجلهراء السريع».

يكون بجزيرة وسطى تفصل االجتاهني

استفسر عّمن تسبب في اإلهمال

مرزوق اخلليفة

صالح املطيري: وجهت أسئلة عن 
األسس العلمية العتماد مشروع «بريق» 

أعــرب النائــب د. صالح 
املطيــري عن اســتغرابه من 
وضع مشروع ينطوي على 
مخالفات شــرعية وتربوية 
وأخالقيــة، ضمــن اخلطــة 
التنموية في مجال التعليم.

وقال املطيري في تصريح 
باملركز االعالمي ملجلس األمة 
إن الدولة أسست في دستورها 
منظومــة حتمــي املجتمــع، 
ونــص في املــادة العاشــرة 
على أن الدولة ترعى النشء 
وحتميه من االستغالل وتقيه 

من اإلهمال األدبي واجلسماني والروحي، 
كما نص على أن الدولة حتمي الصحة 
العامة بوسائل الوقاية والعالج. وأشار 

املطيــري إلى وجود منظومات تشــوش على 
عقائد التالميذ في مدارسهم وتعرض لهم طرقا 
وأساليب مبنية على أسس غير علمية نهائيا، 
الفتا الــى أن الكويت بلد قانون ومؤسســات 

وتنعم بقيادة حكيمة تقف مع احلق وأهله.
وبني املطيري أن مشروع «بريق» للتعليم 
اإليجابي والرفاهية النفســية والذي تستعد 
الدولــة للعمل به فــي املؤسســات التربوية، 

ينطوي على مخالفات شرعية 
وعلمية وتربوية وصحية في 

املشروع.
ولفت إلى أنه قدم أسئلة 
برملانيــة الى وزيــر التربية 
وزيــر التعليم العالي د.علي 
املضف، حول مدى قانونيته 
واألسس العلمية له، مشيرا 
إلى أنه سيوجه أسئلة اخرى 
التجــارة والصحة  لوزيري 

حول نفس املوضوع. 
وأضــاف انــه ســيوجه 
حزمة اسئلة الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد بشأن مدى قانونية هذا 
املشروع واألســس العلمية 
التي على أساسها مت إدراج هذا املشروع ضمن 

اخلطة التنموية.
وأشار إلى أن هناك جلنة مت تشكيلها بناء 
على قرار وزاري رقم ٢٠١٩/١٥٦ وأصدرت هذه 
اللجنة توصيات لتقييم هذا املشروع، وتساءل 
عن مدى األخذ بتوصيات هذه اللجنة، مؤكدا 
أن املشــروع ينطوي على مخالفات شــرعية 

وتربوية وعلمية.

أعرب عن استغرابه من وضع مشروع ينطوي على مخالفات شرعية

سأوجه أسئلة لوزيري التجارة والصحة حول املوضوع نفسه 

وسأسأل رئيس الوزراء عن قانونية املشروع  وإدراجه في «التنمية»

بدر احلميدي: ما قانونية اتخاذ إجراءات دمج
 الشركات النفطية دون احلصول على موافقة؟

وجه النائب بدر احلميدي 
سؤاال إلى وزير النفط وزير 
الكهرباء واملاء د. محمد الفارس، 
قال فــي مقدمته: وفقا لرؤية 
الكويتية  البترول  مؤسســة 
املقدمــة مســبقا للمجلــس 
األعلــى للبترول فيما يخص 
إعــادة هيكلة القطاع النفطي 
والســعي الى دمج الشركات 
النفطيــة التابعــة لهــا، فقد 
وجه املجلس األعلى للبترول 
املؤسسة لعمل دراسات مفصلة 
فــي هذا اخلصــوص لضمان 
جناح هــذا التوجه قبل البت 
النهائــي باملوافقة عليه، وقد 
منى إلى علمنا أن املؤسســة 
قد بدأت فعليا بتكليف شركة 
 (Strategy &) استراتيجي آند
بتنفيذ الدراسات في اكتوبر 
املاضي، والتــي لم تنته بعد 

وهي قيد التنفيذ اآلن. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فقد 
قامت املؤسسة مؤخرا بتنفيذ 
خطوات عملية راسخة متهيدا 
لتطبيــق عمليــات الدمج في 

القطاع تتمثل في:
- تكليــف العضــو املنتــدب 
للتسويق العاملي في مؤسسة 
الكويتيــة بالقيام  البتــرول 
التنفيــذي  الرئيــس  مبهــام 

رئيسا تنفيذيا بالوكالة لشركة 
«البترولية املتكاملة- كيبيك» 

باإلضافة إلى مهام عمله.
وطالــب بتزويــده وإفادتــه 

باآلتي:
١- ما مدى ســالمة وقانونية 
البتــرول  اتخــاذ مؤسســة 
الكويتية اجراءات واصدارها 
قرارات إدارية كالقرارات املشار 
اليها أعاله والتي تعد مبثابة 
متهيــد لعمليــة الدمــج دون 
احلصول على موافقة نهائية 
من املجلــس األعلى للبترول 

في هذا االمر؟ 
٢- ما اآلثار والنتائج اإلدارية 
والفنية واألعباء املترتبة على 
قيام (رئيس تنفيذي او نائب 
رئيس تنفيذي) واحد باألعمال 
املنوطة إليه في إدارة شركتني 

مختلفتني في آن واحد؟ 
٣- مــا ســبب عــدم تســكني 
قياديــي الصــف الثانــي في 
الشــواغر املتاحة في القطاع 
النفطــي، مع العلــم بوجود 
وفرة في القياديني األكفاء ممن 
تنطبق عليهم شروط الترقية 

للمناصب السالف ذكرها؟
٤. فــي حال بدأت املؤسســة 
فعليا بدمج الشركات التابعة 

لها يرجى بيان اآلتي: 

املديريــن ونواب  ووظائــف 
التنفيذيــني فــي  الرؤســاء 
الشــركات واملرتقب ترقيتهم 

وفقا لسنوات اخلبرة ؟
٧ - هــل هنــاك انتقاص بأي 
شــكل مــن األشــكال بحقوق 
وامتيــازات العمالة الوطنية 
في القطاع النفطي؟ ما االعداد 
املتوقعة في التوظيف مستقبال 
بعد الدمج؟ وهل هناك زيادة 
ام نقصان فــي عدد املوظفني 
املتوقع احلاجة إليهم في حالة 

الدمج؟
٨ - هل عرض موضوع الدمج 
على ادارة الفتوى والتشريع؟ 
اذا كانــت اإلجابــة باإليجاب 
يرجى تزويدي برأيها القانوني 

في هذا الشأن. 
الشــركة  مــن يوجــه   - ٩
االستشارية عند اعداد الدراسة 
وما علمها بالقانون الكويتي؟
١٠ - مــا دواعــي الدمــج وما 

إيجابيات وسلبياته؟
١١ - مــا وجــه التشــابه بني 
الرؤيــة الســابق  مشــروع 

والقرارات احلالية للدمج؟
١٢ - هل يوجد توجه ألن يكون 
للقطاع اخلــاص أي دور في 
االدارة أو الشراكة مع الشركات 

النفطية في املستقبل؟

أ - أســباب خلخلــة القطاع 
الشــركات  بدمــج  النفطــي 
التابعة، على الرغم من انشاء 
شــركة جديدة حديثة العهد 
كلفت الدولة مــا يقارب الـ ٦ 
مليارات خالل الفترة القصيرة 

.(kipic شركة) املاضية
ب  - اآلثار اإليجابية والسلبية 
(اقتصاديا، إداريا، توفير فرص 
وظيفية) املترتبة على اجراء 
عملية دمج للشركات النفطية. 
ج - نتائــج الوضــع املالــي 
احلالي للشركات النفطية ما 
قبــل الدمــج والنتائج املالية 
املتوقعة لنفس الشــركات ملا 

بعد الدمج. 
 (Benchmark) د  - املعاييــر
املســتخدمة ملقارنــة جتربة 
الشــركات العامليــة الكبــرى 
والشركات املجاورة في املنطقة 
أرامكــو) ملنهجية  (كشــركة 

الدمج؟
٥ - ما القيمة املضافة للقطاع 
النفطي في حال إقرار عمليات 
الدمــج؟ وهل هنــاك أي آثار 
مســتقبلية علــى املشــاريع 
احلالية القائمة في الشركات 

النفطية؟ 
٦ - مــا مــدى تأثيــر عمليه 
الدمج على القيادات احلالية، 

سأل عن سبب عدم تسكني قياديي الصف الثاني في الشواغر املتاحة

بدر احلميدي

لشركة ناقالت النفط الكويتية 
(بالوكالة) إضافــة إلى مهام 

عمله 
- واستمرار تكليف الرئيس 
البترول  التنفيــذي لشــركة 
الكويتية العاملية بالقيام مبهام 
الرئيــس التنفيذي للشــركة 
لالستكشــافات  الكويتيــة 
البترولية اخلارجية (بالوكالة) 

باإلضافة إلى مهام عمله.
- وتكليف الرئيس التنفيذي 
لشــركة نفــط الكويت مبهام 
رئيس تنفيذي بالوكالة لشركة 
«نفط اخلليج» باإلضافة إلى 

مهام عمله.
- وتكليف الرئيس التنفيذي 
لشــركة البتــرول الوطنيــة 

ما القيمة املضافة للقطاع النفطي في حال إقرار عمليات الدمج؟ وهل هناك أي آثار مستقبلية على املشاريع احلالية القائمة 

في الشركات النفطية؟ وما مدى تأثير عمليه الدمج على القيادات احلالية ووظائف املديرين ونواب الرؤساء التنفيذيني؟ 

د.صالح املطيري

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

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

فيلم كويتي قصير من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku حقائق ووقائع

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

شخصيات في التاريخ

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

وليام هوغارث (١٦٩٧ ـ ١٧٦٤) ـ حّفار ورسام 
كاريكاتوري إجنليزي

حفر هوغارث رسوما كثيرة في حياته، وكان 
كل رسم منها يتم على كتلة أو صفيحة معدنية. 
الرسوم باآلالف، ومن  بالوسع نسخ هذه  وكان 
هنا كانت املطبوعات من هذه الرسوم التي تركها 
البعض، وهي عموما،  أكثر مما يعتقد  هوغارث 

محفورات جميلة جدا.
رسم هوغارث مشاهد من حياة لندن، ولكنها لم 
تكن، على اجلملة، مشاهد جذابة، ألن في بعضها 
أظهر الفقر واملرض، والنساء في الشوارع يصحن 
من تأثير اإلفراط في احتساء الشراب «اجلن» الذي 
كان يباع ببضعة بنسات، وبعض رسومه مرعبة حقا.
وكان يلجأ أحيانا، إلبراز فكرته األساسية الى 
املبالغة في رسم مالمح األوغاد، وجعل الشخصيات 
األكثر براءة تبدو مالئكية املظهر - وكان ذلك يعرف 
الكثيرين يدركون  الكاريكاتور. وقد جعل  باسم 

بذلك تناقضات املجتمع احلادة في حياة املدينة.

دجون كاي (حوالي ١٧٠٠ ـ ١٧٦٤) ـ مخترع إجنليزي

في العام ١٧٢٨ ورث كاي، وهو من مواليد باري، 
في إقليم النكشر، مصنعا للصوف في ايسكس. 
فراح يُجري االختبارات حول الطرق التي يستطيع 
بواسطتها ان يجعل النول يعمل بسرعة أكثر، وفي 
حوالي السنة ١٧٣٣ صنع املكوك. فضاعف هذا نسبة 
عمل النول. فحتى ذلك احلني كان بوسع العامل 
الواحد ان ينتج او ينسج قماشا ال يزيد على مدى 
اتساع ذراعيه إللقاء املكوك والقبض عليه. فشد 
كاي خيطا الى عتلتني مثبتتني على النول، بحيث ان 
العامل عندما يهز اخليط بيده يسارا وميينا، ينقر 
املكوك في هذا االجتاه او ذاك. وكان ذلك يتركه حرا 
لكي يشغل املشط ايضا، ومن هنا يتسنى له العمل 
بسرعة مضاعفة. وفضال عن ذلك، أتاح املكوك هذا 
للعامل ان ينتج األنسجة العريضة كذلك، وميزاتها 

جلية وال تخفى على أحد.

كي ال ننسى

مرام البلوشي

٭ عام ١٩٧٢م سقطت قطة بيضاء ببقع سوداء 
من ارتفاع ٤٩ مترا من أعلى بناء في تورنتو 

ولم متت.
موديل  كانت  البريطانية  السيارات  أولى  ٭ 

النكستر ١٨٩٥.
٭ بيعت آلة تصوير عام ١٨٨٢ في فرنسا على 

شكل مسدس.
٭ ما بني عام ١٩٢٥ و١٩٢٧ قام معلم سويسري 
باجتياز مسافة ١٠ آالف ميل على ظهر حصانه 
انطالقا من بوينس آيريس عاصمة األرجنتني 

وحتى واشنطن.
٭ ميتاز منقار طائر الكيوي باحلساسية الشديدة 
بحيث يستطيع التقاط الدود من أعماق التربة.

املاء حتتوي على مئات  ٭ نقطة واحدة من 
املليارات واملليارات من الذرات.

٭ في بيرت بأستراليا قام طفل عمره ١٨ شهرا 
بأكل أفعى سامة طولها ٣٠سم. وصلت األم في 
املناسب لتسحب األفعى من ذيلها ولم  الوقت 

يصب الطفل بأي أذى.
النفق  العالم هو  ٭ أطول نفق للسيارات في 
الواصل بني لندن وموردن وحتى شرق فينشلي 
وهو نفق حتت األرض بطول ١٧ ميال وعرضه 

٥٢٨ ياردة.
٭ أقيمت أول دورة لأللعاب األوملبية عام ١٨٩٦ 

في أثينا وباشتراك ٩ دول.
٭ أول جسر أقيم فوق نهر التيبر في روما، 
كان جسر «بونتي روتو» وظل مستعمال ملدة 

١٧١٧ عاما.
٭ سحلية التوتارا تعتبر من احليوانات القدمية 
التي مازالت تعيش حتى اآلن في نيوزيلندا وقد 
كانت ضمن املجموعة الزاحفة التي عاشت منذ 
٢٥٠ مليون سنة، حتتاج بيضة هذه السحلية 

الى عام كامل لتفقس.

تاكياتااسك

رمتللوللنت

تاااذثااةم

ينبااييعدر

بيةلكقامهي

اتامرنمارر

تالسةزاررا

رعسلارلحول

يابسلاعقمي

مسالببتيتم

سلعاعليقلم

ىايتدادةان

١ ـ ولد ـ ضمير منفصل ـ للنفي (معكوسة)، ٢ ـ أغنية 
ألم كلثوم ـ بني اثنني، ٣ ـ انثى حمار الوحش ـ للمساحة 
(معكوسة) ـ عالمة موسيقية، ٤ ـ جنح (معكوسة) ـ أرأف 
بهم، ٥ـ  عملة آسيويةـ  ضجرـ  لالستفهام، ٦ـ  الكدمةـ  ثلثا 
أحل، ٧ـ  يقوم بجولة (معكوسة)، ٨ـ  املجموعاتـ  للنصب 

(معكوسة)، ٩ ـ أصله ـ خامل، ١٠ ـ في العود ـ القبطان.

السباعي
مترير
التمور
الذاكرة

كتابة

اليوم
دهر

ترتيبات
املسلسالت

توثيق

األيام
أماني

األعمار
البعد

حقيقة

العتيد
البارز

رمي
الساعات

سنة

١ـ  املوجع، ٢ـ  حديقةـ  مقبل، ٣ـ  مغني سفينة 
الغوص ـ القيد، ٤ ـ إبداع ـ كثيرة الضجر، ٥ 
ـ أحد بحور الشعور، ٦ ـ نعيد ـ ذل وإهانة، 
٧ ـ عكس أتعبه ـ دهاء (معكوسة)، ٨ ـ مخلوق 
نورانيـ  مرض صدري، ٩ـ  قيدهـ  بعد وهجر، 

١٠ ـ علم مؤنث ـ عكس طالح.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ ابن ـ نا ـ ما (معكوسة)، ٢ ـ لسه فاكر ـ سر، ٣ ـ اتان 
ـ آر (معكوسة) ـ ري، ٤ ـ مال (معكوسة) ـ أرحمهم، ٥ ـ 
ينـ  ملـ  هل، ٦ـ  الرضـ  (أح)، ٧ـ  يجول (معكوسة)، ٨ـ  
الزمرـ  ان (معكوسة)، ٩ـ  أسهـ  كسول، ١٠ـ  وترـ  املالح.

١ ـ األليم، ٢ ـ بستان ـ آت، ٣ ـ نهام ـ األسر، 
٤ ـ فن ـ ملوله، ٥ ـ الزجر، ٦ ـ نكرر ـ ضيم، 
٧ ـ أراحه ـ مكر (معكوسة)، ٨ ـ مالك ـ سل، ٩ 

ـ أسره ـ نوى، ١٠ ـ مرمي ـ صالح.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

من كتاب: ٤ آالف حقيقة مذهلة ـ جايلز براندريث

من كتاب: صانعو التاريخ ـ سمير شيخاني
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الياقوت واألنصاري:
نقدم «ليالي الكويت» بروح ديوانيتنا

حوار - ياسر العيلة

طالل الياقوت وخالد األنصــاري، جنمان مبدعان في مجال التقدمي اإلذاعي بكل 

املقاييس، استطاعا خالل سنوات كثيرة أن يصنعا نهجًا ومدرسة خاصة في التقدمي اإلذاعي 

تعتمد على التلقائية والعفوية وخفة الظل، وهذا يتجلى لنا يوميا من خالل استماعنا إلى 

برنامجهما الشهير «ديوانية الياقوت واألنصاري» الذي يبث عبر أثير إذاعة «نبض الكويت 

٨٨٫٨»، حيث حصدا من خالله محبة اجلمهور في كل مكان، ما دفع بتلفزيون الكويت 

إلى التعاون معهما من خالل تقدمي حلقة أسبوعية في البرنامج الشهير «ليالي الكويت».

«األنباء» التقتهما وحتدثنا معهما عن هذه التجربة، باإلضافة للعديد من األمور األخرى 

في احلوار التالي:

كيف شاهدمتا ردة فعل اجلمهور 
من خالل تقدميكما حلقة أسبوعية 

في برنامج «ليالي الكويت»؟
٭ الياقوت: صراحة شاهدنا ردة 
فعــل إيجابية جدا ســواء التي 
تصلنا بشــكل مباشــر أو التي 
تصل إلى اإلخوان في البرنامج.

٭ األنصاري: ردة الفعل عندي 
شخصيا كانت مفاجأة، خصوصا 
أننــي مــن النوع الــذي يخاف 
من الكاميــرا وغير معتاد على 
االنضباط املوجود بالتلفزيون، 
وهللا احلمــد ردود اجلمهــور 
وتفاعلهــم أشــعرني باألمــان 

وأعطاني الثقة.
االرتقاء باإلعالم

وكيف مت عرض موضوع مشاركتكما 
في «ليالي الكويت»؟

٭ الياقــوت: وصلنــي اتصال 
النشــيط  املعــد  مــن زميلنــا 
صالح الدويخ وعــرض علينا 
بعد االتفاق مع مخرج البرنامج 
ســعود الرمــح أن يكون هناك 
تعــاون بيننا كإذاعــة «نبض 
الكويــت» ممثلــة فــي برنامج 
«ديوانية الياقوت واألنصاري» 
وبني تلفزيــون الكويت، ممثال 
فــي برنامج «ليالــي الكويت»، 
ورحبنــا بهذا التعــاون، وهذا 
شــرف لنا أن نكون من ضمن 
منظومة برنامج مهم مثل «ليالي 
الكويت» من خالل تعاون يجمع 
بني إذاعة خاصة «نبض الكويت 
٨٨٫٨» وقطاع حكومي «تلفزيون 
الكويت»، وهذا شــيء رائع من 
أجل االرتقاء باإلعالم الكويتي.

هل حرصتما على تقدمي البرنامج 

بنفس الروح والطريقة التي تقدمون 
بها برنامجكم اإلذاعي «ديوانية 

الياقوت واألنصاري»؟
٭ الياقوت: اإلخوان في «ليالي 
الكويــت» هــم مــن طلبــوا أن 
يكون فريق «ديوانية الياقوت 
واألنصاري» هو نفس الفريق 
الذي يقــدم حلقاتنا في «ليالي 
الكويت»، أنا وخالد األنصاري 
والكابــنت فــوزي إبراهيم، وأن 
نقــدم احللقــات بنفــس روح 
برنامجنا في اإلذاعة، مع العلم 
أننــا لدينا القــدرة على تقدمي 
البرنامج بشكل جاد ومن دون 
ضحــك، ولكن ذلك لــن يكون 
قريبــا من قلــوب الناس ألنهم 
أحبونا لعفويتنا وطريقة كالمنا 

وتقدمينا.
٭ األنصــاري: طريقة التقدمي 
ضروري أن تكون بشخصياتنا 
التي اعتاد عليها اجلمهور ألن في 
النهاية نحن شخصيات إذاعية 
واآلن أصبحت تلفزيونية ولسنا 
مذيعني رســميني بالتلفزيون، 
فــال بد أن نظهر بشــخصياتنا 
وطريقتنا املعتــادة أنا وطالل 
وأيضــا الكابــنت فــوزي «ملح 
البرنامج» بشخصيته العفوية 
وخبرته في احلياة وخفة ظله.

التلفزيون أصعب

أيهما األصعب بالنسبة لكما تقدمي 
برنامج تلفزيوني أم التقدمي اإلذاعي؟

٭ الياقــوت: أنــا عملــت فــي 
اإلذاعة منــذ عام ١٩٩٢ ودخلت 
التلفزيون عام ١٩٩٥ من خالل 
تقــدمي برنامــج «صباح اخلير 
يــا كويت» باإلضافــة للبرامج 
األجنبيــة، ومنــذ ذلــك الوقت 

وحتــى اآلن لم يكن هناك فرق 
بــني االثنني، ولكن هناك خبرة 
وســهولة في التعامل، ويبقى 
التقــدمي التلفزيونــي أصعــب 
ألن «الكونتــرول» ليس عندي 
ألكثر من سبب كوجود مخرج 
وكاميرات يتحكمون فيك، إمنا في 
اإلذاعة انت من تتحكم في املايك 
واحملتوى الذي يبث على الهواء، 
واالتصــاالت مــع املســتمعني، 
باإلضافة إلى انك تكون املتحكم 
في متى تتكلم ومتى تتوقف عن 
الكالم، وهــذا مختلف كليا عن 
التلفزيون، حيث تشعر وكأنك 

جتلس في مركبة فضاء وتتلقى 
التعليمات من طاقم العمل في 
املركز الرئيسي الذي يدير هذه 
املركبة، وكل ذلك يشــكل عبئا 
كبيرا علينــا كمقدمي احللقة، 
فهنــاك جهد كبيــر يبذله طاقم 
«ليالي الكويت» املجتهدين جدا 
ألن الناس تغفــل دور اجلنود 
املجهولــني فــي البرنامج، فهم 
ســبب قوته من خــالل اإلعداد 
والتقارير واختيــار املواضيع 
التي تقدم، وبدورنا لدينا اخلبرة 
والقدرة علــى التقدمي بعفوية 
وضحــك و«غشــمرة» فكل منا 

يكمل اآلخر.
٭ األنصاري: بالنسبة لي أرى 
أن اإلذاعــة دائمــا أصعــب من 
الكويت»  التلفزيون و«ليالــي 
برنامج رســمي ويعرض على 
تلفزيــون الدولة، لذلك طريقة 
طرح مواضيع احللقة ومراقبة 
كل كلمــة تقال مهــم جدا، وأي 
حركة أمام الكاميرا محســوبة. 
أما في «نبض الكويت» فسقف 
احلريــة أعلى كقطــاع خاص، 
واإلذاعة طريقة توصيل املعلومة 
من خاللهــا تكون صعبة لعدم 
وجود وسائل بصرية لإليضاح، 

وفيها يجب التركيز والعمل على 
إيصال الرسالة من خالل الصوت 

فقط.
ما يهم الشارع

ما نوعية املواضيع التي تستهويكما 
لتقدميها في «ليالي الكويت»؟ وملاذا 
تغير موعد البرنامج من األربعاء 

الى الثالثاء؟
٭ األنصــاري: البرنامج حاليا 
يبث يوم الثالثاء وذلك إلدخال 
حلقــة غنائية خاصة بـ «ليالي 
الكويت» يتم عرضها كل أربعاء، 
أما املواضيــع التي نركز عليها 
فهي ما يهم الشــارع باألساس، 
وأكثــر القضايــا اهتمامــا عند 

الناس. 
٭ الياقــوت: املواضيــع التــي 
نقدمهــا تتــم بالتنســيق مــع 
البرنامــج، حيث  فريق إعــداد 
نطــرح عليهــم بعــض األفكار 
ونتناقــش حولها الى أن نتفق 
على املواضيع التي سنتناولها 
فــي كل حلقة، ولدينا مواضيع 
نطمــح لتقدميهــا قريبــا على 
املستوى االجتماعي واالقتصادي 
بطريقتنــا املعتــادة، وحتى إن 
كانت جــادة، إال أننــا نتناولها 
بشــكل غير تقليــدي، فتجدنا 
أحيانا نداعب بعض الضيوف 
ونتحدث معهــم بعفوية حتى 
أثناء تفعيل هاشتاغ البرنامج 
«نسولف» مع الناس، وهذا هو 
الغرض من وجودنا في البرنامج 
بأن نقترب من املشاهدين أكثر 

ولكن بطريقتنا اخلاصة. 
محاربة اإلشاعات

حدثانا عن رسالتكما التي حترصان 

على إيصالها للمشاهدين من خالل 
حلقتكما في «ليالي الكويت».

٭ الياقوت: رســالتنا تتلخص 
فــي أن اإلعــالم الكويتي يذخر 
بالوجوه الكثيرة التي يجب أن 
متنــح مثل هــذه الفرصة التي 
منحت لي ولفريقي بالظهور عبر 
شاشــة تلفزيون الكويت ومن 
خالل برنامج ناجح، خاصة أننا 
تلقينا اقتراحات كثيرة من قبل 
من عدد من القنوات بأن تكون لنا 
فقرة ثابتة أسبوعيا ولكن هذا لم 
يحدث، واحلمد هللا فريقي أثبت 
أن لديهــم القــدرة على اإلجادة 
في التلفزيون مثلما أجادوا في 
اإلذاعة والتي وصلتهم إلى هذه 

املرحلة.
٭ األنصاري: الرسالة اللي نحب 
نوصلهــا أساســا هــي محاربة 
اإلشاعات والتحقيق في األمور 
غيــر الواضحــة، باإلضافة الى 
التواصل مــع املجتمع وإيصال 
صــوت املواطنــني للحكومــة 
والعكس، وفي النهاية كلنا نعمل 
من أجل هذا الوطن كل شخص 

في مجاله. 
تنوع الضيوف

هل من جديد في برنامجكما اإلذاعي 
«ديوانية الياقوت واألنصاري» في 

عام ٢٠٢١؟
٭ األنصاري: التنوع في الضيوف 
واملواضيع مستمر ويعتمد على 
الوضــع العــام واملواضيع التي 
تهم الشارع الكويتي مع التركيز 
علــى الوعي القانونــي والطبي 
واالجتماعي، وال مينع أن نقلب 
احللقــة الــى كوميديــا وضحك 

وتواصل مع اجلمهور.

طالل يرى التلفزيون أصعب وخالد يؤكد أن اإلذاعة أصعب

فريق البرنامج طالل الياقوت وخالد األنصاري والكابنت فوزي والزميل املعد صالح الدويخ مع أحد الضيوف

الياقوت: التعاون بني القطاعني احلكومي واخلاص يرتقي باإلعالم الكويتي

األنصاري: الكابنت فوزي «ملح البرنامج» بخفة ظله ولن نتخلى عن عفويتنا

حمد النوري: عمل وطني بطابع خاص.. قريبًا
عبداحلميد اخلطيب

أكد املخرج حمد النوري أن لديه 
مشروع مسلســل تراثي كان ينوي 
تنفيذه هــذه الفترة متهيدا لعرضه 
رمضان املقبل، لكن بسبب الظروف 
الصحية احلاليــة وصعوبة حركة 
الســفر وإجراءات األمن والســالمة 
واالحتياطات من العدوى، مت تأجيله 
لرمضان ٢٠٢٢، وقال: دائما ما أؤكد 
عشــقي لألعمــال التراثيــة والتــي 
تســتهويني بتفاصيلها التي يفوح 
منها عبق ماضينا اجلميل، وعاداتنا 
وتقاليدنا األصيلة، وفي هذا السياق 
كنت أســتعد ملسلسل تراثي لكن ما 
نواجهــه حاليا من حتديــات جراء 
انتشار ڤيروس كورونا وخوفا على 
زمالئنا الفنانني و«كاســت» العمل، 
سيتم إرجاؤه الى العام املقبل بإذن 

اهللا.
وتابع حمد في تصريح لـ «األنباء»: 
من جهة أخرى، لدينا فكرة جديدة، 
وطنية بالدرجة األولى نســعى إلى 
تنفيذهــا قريبا، وال أعلــم إن كانت 
ستعرض في شهر رمضان أم خارجه، 
وســأعلن عن التفاصيــل كاملة عن 
اتضــاح الصورة واختيــار املمثلني 
الذين يشــاركون معنــا، وما ميكن 
قوله إنه عمل وطني بطابع خاص، 
مســتدركا: اإلخراج هو عاملي الذي 
أبحث فيه عن طموحاتي، واحلمد هللا 

لي جتارب عديدة أفتخر بها سواء في 
البرامج أو األفالم الوثائقية وكذلك 
الدراما، كما أفتخر بأن هذه التجارب 
تأتي حتت مظلة وزارة اإلعالم بيتي 
الثاني والتي تشهد تطورا كبيرا على 

كل األصعدة.

وكشــف املخرج الكويتي الشاب 
أنه يسعى منذ تولي قيادات جديدة 
في «اإلعالم» إلى حل معضلة اإلنتاج 
الداخلي من برامج مسلسالت، وقال: 
الوزير عبدالرحمن املطيري طلب من 
جميع العاملني في الــوزارة التقدم 

مبقترحاتهــم لنصل الى أفضل أداء 
ولتقدمي أعمال متميزة في كل أفرع 
«االعــالم»، وأنــا اقترحــت تفعيــل 
االنتــاج الداخلــي للــوزارة والذي 
صار لها تقريبــا ٢٠ عاما دون حل، 
مشــددا على أن هذا االقتراح يخص 
املصلحة العامة، وختم بالقول: نحاول 
أن نصــل الى قرار خــاص باإلنتاج 
الداخلي يســاعدنا في تقدمي أعمال 
متميزة مبستوى يليق بالكويت رائدة 

الثقافة والفنون في املنطقة.
جديــر بالذكــر أن املخــرج حمد 
النــوري قــدم في رمضــان املاضي 
املسلســل التراثــي «رحــى األيام»، 
للكاتــب األديــب مشــاري حمــود 
العميري، وبطولة نخبة من النجوم، 
منهــم: جاســم النبهــان، عبداإلمام 
الغامــدي، نــور،  عبــداهللا، مــرمي 
مشاري البالم، شيالء سبت، ماجد 
مطرب، عبدالعزيز السكيرين، أحمد 
بن حســني، محمد احلملي، عبداهللا 
اخلضــر، أحمــد العونــان، محمــد 
الصيرفــي، وغيرهــم، وحاز العمل 
جناحا الفتــا، كما قام حمد بإخراج 
الفيلم الوثائقي «معركة اجلسور» 
والذي يتناول تاريخ أهم املواجهات 
العسكرية التي تصدى لها اجليش 
الكويتي عــام ١٩٩٠، برؤية درامية 
للكاتــب دخيــل النبهــان، وبطولة 
عبدالرحمن العقل وانتصار الشراح 
وخالد البريكي وعدد آخر من الفنانني.

كشف لـ «األنباء» أن اإلخراج عامله ويفتخر بتجاربه في البرامج واألفالم الوثائقية والدراما

.. ومع جنوم مسلسل «رحى األيام» حمد النوري مع عدد من أبطال فيلم «معركة اجلسور»

أينت عامر: الغناء هواية أعشقها

ورد اخلال تنتقد«هند خامن»

القاهرة - محمد صالح

أكدت الفنانة أينت عامر أن حتقيق حلم 
عمرها في الغناء تأخر ١٥ عاما كاملة، وأكدت 
أن الكليــب األول لها ســيطرح قريبا عبر 
«يوتيوب» و«السوشيال ميديا»، الفتة إلى 
أن عملها األصلي ســيبقى التمثيل، بينما 
ستتعامل مع جتربة الغناء كهواية تعشقها.

وأضافت خالل مداخلة هاتفية ببرنامج 
«٨ الصبح» املذاع على فضائية «dmc»، أن 
صديقتها بتول عرفة كانت تعلم أن لديها 
عدة أغنيات جاهــزة ومترددة في طرحها 
على اجلمهور، وعرضت عليها تصوير كليب 
ألغنية لها، إال أنها تخوفت من ردود أفعال 
املشــاهدين. وواصلت قائلة: «كنت عايزة 
اشــتغل مع امللحن وليد سعد من أكتر من 
١٥ ســنة ولكن أجره وقتها كان غالي جدا، 
مؤكدة أن الغناء لن يبعدها عن التمثيل».

بيروت - بولني فاضل

ورد  الفنانــة  قالــت 
اخلال خالل اطاللتها في 
برنامــج «املواجهــة» إن 
مسلسل «هند خامن» كان 
باإلمكان أن يكون أفضل 
لوال  التطويــل و«املط» 
الذي فيه، مشيرة إلى انها 
غير نادمة على املشاركة 

فيه. 
وعلقــت اخلــال على 
ردود األفعــال اإليجابية 
علــى  وصلتهــا  التــي 
احللقــة، عبــر حســابها 
في «إنســتغرام»، قائلة: 
«شــكرا من القلب لكل 
شــخص تفاعــل مع 
احللقة من أصحاب، 
زمــــالء، إعالميني، 
ولــكل مــن اتصــل 
بــي، بالنتيجــة كنت 
صريحة مع نفسي أوال، 
وثانـيا قلت اللي كتار بدن 
يـــقولوه ومش قادرين، 
إن شــاء اهللا ابقــى دائما 
عند حسن الظن واستحق 
كل كلمة تقدير ودعم من 

الناس الطيبني».
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١٦٫٥ مليار دينار القيمة السوقية للبنوك في «بورصة الكويت»

احمللل املالي

كان ٢٠٢٠ عاما استثنائيا 
القطاعــات  علــى جميــــــع 
االقتصاديــة، وذلــك فــي ظل 
اإلجــراءات احلكوميــة التــي 
فرضــت حالــة مــن اإلغــالق 
االقتصادي في الكويت ملواجهة 
خطر انتشار جائحة كورونا، 
وهو ما أدى الى وجود تداعيات 
اقتصادية سلبية بكل املجاالت 
والقطاعات، ومن بينها قطاع 
البنــوك والذي تأثــر كغيره 
بحالة اإلغالق االقتصادي التي 
شهدتها الكويت خالل النصف 

األول من العام املاضي.
ورغــم هــذه الصعوبــات 
البنــوك  ان  إال  والتحديــات، 
الكويتيــة واجهتها من موقع 
قوة، وللمرة األولى في تاريخ 
القطــاع املصرفــي الكويتــي 
الكويتية  البنــوك  أصبحــت 
جزءا رئيسيا من حل املشاكل 
واألزمــات، وليســت طرفــا 
أساسيا بها، وهو ما تأكد خالل 
أزمة «كورونا» من خالل دعمها 
جلميع مبادرات احلكومة وبنك 
الكويت املركزي لدعم القطاعات 
املتضررة. ويأتي هذا التحول 
اإليجابي نتيجة استراتيجية 
البنــوك التــي تبنتهــا علــى 
مــدار ١٠ ســنوات بقيادة بنك 
الكويت املركزي، لتثبت البنوك 
الكويتية أنها أصبحت اليوم 
أقوى مما كانت عليه قبل عقد 
من الزمن عندما وقعت األزمة 

املالية العاملية.
الكويتية  البنوك  وتعتبر 
هي الدعامة الرئيسية لبورصة 
الكويت، حيث يتبني ذلك من 
خالل استحواذ القطاع املصرفي 

٢٠٢٠، تترقب األوساط املالية 
واملصرفيــة بــدء اإلعالن عن 
نتائــج القطاع املصرفي لعام 
٢٠٢٠ خــالل الفتــرة املقبلة، 
وبنــاء علــى آخــر بيانات مت 
اإلفصــاح عنهــا لفتــرة الـ ٩ 
أشهر األولى من ٢٠٢٠، يتبني أن 
صافي األرباح املجمعة للقطاع 
تراجع إلى ٣٦٥٫٥ مليون دينار، 
وذلك في ظل التحديات الصعبة 
التي مر بها القطاع خالل العام 

الوضع االئتماني للشــركات 
واألفراد بسبب جائحة كورونا، 
وما رافقها من تضرر قطاعات 
اقتصادية حيوية ومتنوعة في 

الكويت وخارجها.
األداء التشغيلي

إيــرادات  وفيمــا يخــص 
التشــغيل املجمعــة لقطــاع 
 ٩ فــي  الكويتيــة  البنــوك 
أشــهر، فقد تراجعت بنســبة 

والتطور التي تسلكه منـــــذ 
١٠ ســنوات، حيــث ارتفعــت 
فــي أول ٩ أشــهر مــن ٢٠٢٠ 
بنحــو ٣٫٣٥ مليــارات دينار 
أي بنســبة منو ٤٪ لتســجل 
٩٠٫٥ مليار دينــار وهي عند 
التاريخية  أعلى مســتوياتها 
وفي منو مســتمر منذ نهاية 
عام ٢٠٠٨، حيث بلغت نهاية 
تلك الســنة ٤٣ مليــار دينار. 
وعلى صعيد ســوق االئتمان 
خالل أول ٩ أشــهر من ٢٠٢٠، 
فقد سجلت محفظة التسهيالت 
االئتمانيــة للبنوك الكويتية 
املدرجة نسبة منو بلغت ٦٫٨٪، 
أي ما يعادل ارتفاعا قدره ٣٫٥ 
مليارات دينار لتسجل احملفظة 
االئتمانية ٥٤٫٢ مليار دينار كما 

في نهاية عام ٢٠٢٠.
محفظة التمويل

القطــاع املصرفــي  لــدى 
الكويتي قاعدة مصادر متويل 
قوية من ودائع العمالء، والتي 
بلغت نهاية سبتمبر ٢٠٢٠ أعلى 
مستوياتها عند ٥٨٫٤٤ مليار 
دينار وبنسبة منو ٩٫٤٪ عن 
نهايــة عام ٢٠١٩ أي ما يعادل 
ارتفاعا قدره ٥ مليارات دينار.
بينمــا بلــغ إجمالي قاعدة 
العمــالء  (ودائــع  الودائــع 
البنــوك  لــدى  الودائــع   +
املاليــة) ٧٤٫٤  واملؤسســات 
مليار دينار، اجلدير بالذكر ان 
إجمالي الودائــع لدى البنوك 
ســجل نهاية عــام ٢٠٠٨ نحو 
٣٦ مليــار دينار، بينما ودائع 
العمالء كانت عند مستوى ٢٥٫٧ 
مليــار دينار. من جهة أخرى، 
أثرت األزمة على قاعدة حقوق 
مســاهمي القطــاع بانخفاض 

املاضي، في ظل انتشار جائحة 
كورونــا وإجــراءات اإلغالق 
التــي صاحبتها.  االقتصادي 
ومــن بني األســباب التي أدت 
إلــى تراجــع أربــاح القطــاع 
خــالل أول ٩ أشــهر من العام 
املاضي، صعــود مخصصات 
خسائر االئتمان بنسبة ٦٠٫٥٪ 
لتســجل ٧٨٩ مليــون دينار، 
وذلك للتحوط من اخلســائر 
التي قد تنتج عن التدهور في 

٥٫٦٪ لتسجل ملياري دينار، 
ويتضح هنــا أيضــا التأثير 
احملدود للجائحة على صافي 
أرباح التشغيل قبل احتساب 
مخصصات خسائر االئتمان، 
حيث انخفضت بنسبة ٧٫٦٪ 
لتسجل في ٩ أشهر نحو ١٫٢٥٧ 
مليار دينار. ولم يســجل أي 
تأثير علــى قاعدة موجودات 
البنــوك، بــل علــى العكــس 
اســتمرت فــي مســار النمــو 

قدره ٧٥٠ مليون دينار واليزال 
يتمتع القطاع املصرفي بقاعدة 
حقوق مساهمني صلبة جلميع 
البنوك املدرجة بلغــــت كمــا 
في ٣٠ سبتمبــر ٢٠٢٠ نحــو 
٩ مليارات دينار، وبلغت نسبة 
حقوق املساهمني الى إجمالي 
موجودات القطاع نهاية يونيو 
٢٠٢٠ نحو ١١٫٨٪. وهناك منو 
كبير في تعزيز قاعدة حقوق 
امللكيــة باملقارنــة بنهاية عام 
٢٠٠٨ تخطى الضعفني، حيث 
بلغت حينها ٤٫٥ مليارات دينار.

القروض غير املنتظمة

أما نسبة صافي القروض 
غيــر املنتظمــة الــى صافــي 
القــروض (مخصومــا منهما 
املخصصــات احملــددة) فهي 
التزال في مستويات مقبولة 
بالرغم من ارتفاعها من ١٪ الى 
١٫٩٪ في نهاية الربع الثاني من 
عام ٢٠٢٠ وبعــد ان كانت قد 
سجلت مستويات قياسية في 
نهاية عام ٢٠١٠ نسبتها ٦٫١٪.
بعــد ان كانــت تغطيــة 
القروض غير املنتظمة في أدنى 
مستوياتها نهاية عام ٢٠١٠ عند 
٦٢٫٣٪ فقد حصل تطور كبير 
وحتسن ملحوظ ومستمر في 
نســبة تغطية القروض غير 
املنتظمــة للقطــاع املصرفي 
الكويتي بدفع من السياســة 
الرقابية املتحفظة واملتشددة 
لبنــك الكويــت املركــزي. ثم 
ارتفعت تدريجيا الى ١٣٤٫٦٪ 
بنهاية ٢٠١٣، وبعدها ارتفعت 
لتســجل ١٦٤٪ في نهاية عام 
٢٠١٤ والمست مستوى الـ ٢٠٥٪ 
نهاية عام ٢٠١٥ ومن ثم ارتفعت 

الى ٢٣٧٪ نهاية ٢٠١٦.

لتشكل ٥٧٫٦٪ من القيمة اإلجمالية للسوق بنهاية العام املاضي

على نحــو ٥٧٫٦٪ من القيمة 
السوقية اإلجمالية لبورصة 
الكويت بنهاية العام املاضي، 
لتبلغ قيمتها الســوقية نحو 
١٦٫٥ مليــار دينــار كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٠، وبالتالي شكلت 

نحو ٥٧٫٦٪.
األداء املالي

وعلــى صعيد األداء املالي 
للبنوك الكويتيــة خالل عام 

القطاع ميتلك قاعدة ودائع عمالء قوية.. قفزت ألعلى مستوياتها عند ٥٨٫٤٤ مليار دينارأصول البنوك واصلت النمو لتبلغ ٩٠٫٥ مليار دينار.. أعلى مستوياتها منذ أزمة ٢٠٠٨
البنوك الكويتية تتمتع بقاعدة حقوق مساهمني صلبة بلغت ٩ مليارات دينار بنهاية سبتمبر٦٫٨٪ قفزة مبحفظة التسهيالت االئتمانية خالل عام ٢٠٢٠.. لتسجل ٥٤٫٢ مليار دينار

١٠ أيام على بدء املرحلة الثانية 
من تشغيل املطار.. ومخاوف من التأجيل

أحمد مغربي

تترقب شركات الطيران العاملة في 
مطار الكويت الدولي بدء العمل في املرحلة 
الثانية من مراحل اخلطة التشغيلية إلعادة 
الرحالت التجارية في املطار والتي يتوقع 
لها أن تبدأ مطلع شــهر فبراير ٢٠٢١، 
وبطاقــة ال تزيد على ٦٠٪ وبعدد ركاب 
ال يزيد على ٢٠ ألف راكب يوميا وبحد 
أقصى للرحالت ٢٠٠ رحلة يوميا ومبدة ٦ 
أشهر تنتهي مطلع شهر أغسطس ٢٠٢١.

ووفقا ملصادر مسؤولة لـ «األنباء» فإن 
شركات الطيران تنتظر بدء تشغيل املرحلة 
الثانية واملقررة بعد نحو ١٠ أيام من اآلن 
لرفع مستوى الرحالت وعودة التشغيل 
بضعف السعة االستيعابية احلالية، إال 
أن املصادر أبدت تخوفها من تأجيل بدء 

املرحلة الثانية وفقا للمعطيات الصحية 
احلالية مع ظهور أول حالتني لســاللة 
ڤيروس كورونا املتحورة اجلديدة في 
البالد، وحلني ازدياد حاالت التطعيم التي 
تنفذهــا وزارة الصحة مبركز الكويت 

للتطعيم.
وذكرت املصادر ان بدء تنفذ املرحلة 
الثانية يتوقف على توصية وزارة الصحة 

وقرارات مجلس الوزراء.
وأشارت املصادر الى انه سيتم النظر 
في القواعد املتاحة في عدد من مطارات 
الدول من حيث االشتراطات الصحية مبا 
يضمن حتقيق أعلى مستويات السالمة 
واألمن وصحة املسافرين ومرتادي مطار 
الكويت الدولي. وعلى الصعيد ذاته، قال 
مصدر في شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
إن الشــركة تشغل نحو ٨ - ١٠ رحالت 

يوميا من مطــار الكويت الدولي فضال 
عن رحالت الشحن، وتترقب زيادة عدد 
الرحالت لتصل إلى ضعف الرقم احلالي.
وتنتهي املرحلة االولى من تشــغيل 
مطار الكويت الدولي بنهاية شهر يناير 
اجلاري وفقا خلطة تشغيل املطار والتي 
تشــترط عدم زيادة تشغيل الرحالت 
التجارية على ٣٠٪ بواقع ١٠ آالف راكب 
يوميا وبحد أقصى للرحالت ١٠٠ رحلة 
يوميا، وبدأت في ١ أغسطس ٢٠٢٠ ومبدة 

٦ شهور.
جتدر اإلشارة إلى أن املرحلة الثالثة 
من تشغيل مطار الكويت الدولي تتوقع 
البدء في ١ أغسطس ٢٠٢١ وبنسبة تشغيل 
١٠٠٪، وبعدد ركاب أكثــر من ٣٠ ألف 
راكب يوميا وبحد أقصى ٣٠٠ رحلة في 

اليوم الواحد.

«البترول الوطنية»: شركات الطيران تترقب القرار واألمر بيد السلطات الصحية وظهور «كورونا املتحّور» يثير القلق
تنقالت لـ ٥ رؤساء فرق 
في «التخطيط واملالية»

أحمد مغربي

البترول  أجرت شركة 
الوطنية الكويتية عملية 
تنقالت كبــــرى شملــت 
٥ رؤساء فرق واستمرار 
اثنــني فــي منصبيهمــا 
التخطيـــــط  مبجموعــة 

واملالية في الشركة.
التعميــم  وجــاء فــي 
الصــادر مــن قبــل نائب 
التنفيـــــذي  الرئيــــــس 
للتخطيــط واملاليــة فــي 

شــركة البترول الوطنيــة الكويتية خالد علــي اخلياط، 
والذي حصلت «األنباء» على نسخة منه، نقل عبدالعزيز 
املــاص إلى وظيفة رئيس فريق احلســابات املالية، ونقل 
محمــد خضير نهار الــى وظيفة رئيس فريــق اخلزينة، 
ونقل عبداهللا صويان الى وظيفة رئيس فريق حســابات 
املدفوعات، ونقل فواز عبداهللا الربيعان الى وظيفة رئيس 

فريق احلسابات املدينة.
واشتمل التعميم كذلك على نقل علي الصفار الى وظيفة 
رئيس فريق الرواتب، واستمرار لولوة العيسى في وظيفة 
رئيس فريق احملاسبة اإلدارية، واستمرار نايف اخلليفي 

في وظيفة رئيس فريق حسابات املنتجات واملبيعات.

خالد اخلياط

خطة تشغيل املطار ضمن املرحلة الثانية تزيد عدد رحالت الطيران إلى ٢٠٠ رحلة يوميًا

٢٤ شركة معتمدة إلصدار وثائق التأمني اإلجباري للمركبات
«وحدة التأمني» أضافت ٣ شركات للقائمة.. وأوقفت شركة ٦٠ يوماً لوجود بعض املخالفات

 أصدرت وحدة تنظيم التأمني قرارات تضمنت، 
إضافة ٣ شركات تأمني إلى القائمة املعتمدة للشركات 
املؤهلة إلصدار وثيقة التأمني من املسؤولية املدنية 
الناشــئة عن حوادث املــرور (التأمني اإلجباري 
للمركبات)، وهي: شــركة الهند اجلديدة للتأمني 
احملدودة، وشــركة الضمان للتأمــني التكافلي، 

والشركة العربية اإلسالمية للتأمني التكافلي.
فيما أصدرت «وحدة التأمني» قرارا يقضي برفع 
بيانات شركة من القائمة املعتمدة للشركات املؤهلة 
إلصدار وثيقة التأمني اإلجباري للمركبات، وبذلك 
أصبحت القائمة تضم ٢٤ شركة تأمني، هي: شركة 
الكويت للتأمني، ومجموعة اخلليج للتأمني، واألهلية 
للتأمني، ووربة للتأمني، واألولى للتأمني التكافلي، 
الكويتية  التكافلــي، والبحرينية  للتأمني  ووثاق 
للتأمني، واخلليج للتأمني وإعادة التأمني، ومصر 
للتأمني، والكويتيــة القطرية للتأمني، وأورينتال 
أنشــورنس ليمتد، والتأمني العربية السعودية، 
والتأمني العربية، والدولي للتأمني التكافلي، وإيالف 
للتأمني التكافلي، وتآزر للتأمني التكافلي، وبوبيان 
للتأمني التكافلي، والوطنية للتأمني التكافلي، وبيتك 
للتأمني التكافلي، واخلليجيــة للتأمني التكافلي، 
وبرقان تكافل للتأمني التكافلي، والهند اجلديدة 

التكافلي،  للتأمني  للتأمني احملدودة، والضمــان 
والعربية اإلسالمية للتأمني التكافلي.

كما أصــدرت «وحدة التأمــني» قرارا مبنح 
الترخيص لشــركة أجنبية، و٩ شركات محلية 
ملزاولة الوساطة التأمينية اخلاضعة ألحكام املادة 
(٢) من القانون رقم (١٢٥) لســنة ٢٠١٩ في شأن 
تنظيم التأمني، والترخيص لشــركة ملزاولة املهن 

التأمينية، وذلك اعتبارا مــن تاريخ صدور هذا 
القرار، وعلى أن ينتهي ســريان هذه التراخيص 

في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
وأوضح القرار أن الشركة األجنبية هي شركة 
الهند اجلديدة للتأمني احملــدودة، ويرخص لها 
مزاولة نشاط تأمني بحري حريق حوادث عامة، 
فيما ضمت قائمة الـ٩ شركات املرخص لها مزاولة 

نشاط وساطة جميع أعمال التأمني: شركة املجموعة 
الوطنية لوساطة التأمني، وجلف تراست لوساطة 
التأمني، وطيبكو لوساطة التأمني، والثالثي الدولية 
لوساطة التأمني، والغامن لوساطة التأمني، والرقة 
لوســاطة التأمني، وآزال لوساطة التأمني، ونسر 
الكويت لوساطة التأمني، واخلبرة لوساطة التأمني.

كما أصدرت وحدة تنظيم التأمني قرارا يقضي 
بوقف شركة للتأمني ملدة ٦٠ يوما الرتكابها مخالفات 
متعددة، مشددا على الشركة املوقوفة بضرورة 
تصحيــح املخالفات املنســوبة اليها خالل فترة 
اإليقاف، فيما يحظــر عليها إصدار وثائق تأمني 
جديدة أو التجديد أو متديد وثائق سارية خالل فترة 
الوقف، كما أصدرت قرارا بعودة مزاولة أنشطة 
التأمني لشــركتني موقوفتني لقيامهما بتصحيح 
املخالفات املنسوبة إليهما مبوجب قرارات الوقف 
املشار إليها، وهما: شركة الضمان للتأمني التكافلي، 

والشركة العربية اإلسالمية للتأمني التكافلي.
وشددت «وحدة التأمني» على ان جميع الوثائق 
ومالحقها الصادرة قبل صدور هذا القرار تبقى 
سارية املفعول مبا تتضمنه من حقوق والتزامات 
وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة األعمال 

اإلدارية املرتبطة بها.

«التجارة» تدعو املراجعني 
للتسجيل في «هويتي» وتفعيل خاصية املصادقة

أهابت وزارة التجارة والصناعة مبراجعيها التسجيل في تطبيق هويتي اخلاص بالهيئة 
العامة للمعلومات املدنية وتفعيل خاصية املصادقة. وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنها 
لن تستقبل أي مراجع األحد املقبل من دون تفعيل خاصية املصادقة في التطبيق. وأكدت 
أن الدخــول على بوابات املراجعني فيها يتطلب التأكد من حتميل تطبيق هويتي اخلاص 
بالهيئة العامة للمعلومات املدنية والتسجيل فيه وتفعيل خاصية املصادقة. ودعت الوزارة 
املراجعني إلى الدخول إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات املدنية، والتســجيل في تطبيق 

هويتي وتفعيل خاصية املصادقة. 
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أطلق بنــك اخلليج بطاقته اجلديدة 
 ،«Rose Gold» ماســتر كارد روز غولــد
التــي تقدم مزايــا وخصومات حصرية 
تناســب حياة املرأة العصرية وتكافئها 
مع كل عملية شراء، حيث جاء ذلك خالل 
مؤمتــر صحافي عقده البنــك في فرعه 
اجلديد ببرج كريســتال، وحتدثت فيه 
مدير إدارة التســويق فــي بنك اخلليج 
جنالء العيسى عارضة مميزات البطاقة 

اجلديدة.
وما يجعل بطاقة ماســتر كارد روز 
غولد االئتمانية فريدة بشكل خاص هو 
أنها أكثر بطاقة ائتمان تكافئ السيدات في 
الكويت، حيث إنها تغطي فئات اإلنفاق 
املهمة مثل املوضــة واللياقة واملطاعم. 
باإلضافة إلى ذلك، تسجل حامالت بطاقات 
روز غولد االئتمانية تلقائيا في برنامج 
نقاط اخلليج، وهو أسرع برنامج مكافآت 
في الكويت والذي يوفر رحالت مجانية 

وإقامات فندقية.

ومقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه في 
السبا أو الصالون أو النادي الرياضي، 
حتصــل حامــالت بطاقــات روز غولــد 
االئتمانية على ٢٠ نقطة من نقاط اخلليج، 
ومقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه في 
املطاعم، حتصل حامــالت بطاقات روز 
غولــد االئتمانية على ٧ نقاط من نقاط 

اخلليج.
كما تكافأ حامالت بطاقات روز غولد 
االئتمانية على التسوق عبر اإلنترنت، 
حيــث حتصلن على ٥ نقــاط من نقاط 
اخلليج مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه 
على كل عملية عبر اإلنترنت في املواقع 

العاملية.
وباإلضافــة إلــى ما ســبق، حتصل 
حامالت بطاقــات روز غولد أيضا على 
نقطتني من نقاط اخلليج على كل دينار 
يتم إنفاقه محليا أو دوليا، وتســتطيع 
حامالت بطاقة ماســتر كارد روز غولد 
االئتمانية مــن خالل هذه النقاط إجراء 

حجــوزات عبر أي شــركة طيران وفي 
أكثر مــن ٣٠٠ ألف فندق حــول العالم، 

دون حتديد مواعيد أو فترات احلجز.
متكني ومكافأة املرأة

وحول ذلك، قالت مدير إدارة التسويق 
في بنك اخلليج جنالء العيســى: «نحن 
فخورون بإطــالق منتج مصمم لتمكني 
ومكافأة النساء عند الشراء من مواقعهن 
ومحالتهــن املفضلة. وإلى جانب املزايا 
التــي يتمتع بها جميــع حاملي بطاقات 
االئتمان من بنك اخلليج، تتمتع حامالت 
بطاقــات روز غولــد مبزايــا وخدمــات 
حصرية، مبا في ذلك املكافآت اإلضافية 
من برنامج نقاط اخلليج اخلاص بالبنك، 
وهو أسرع برنامج مكافآت في الكويت، 
الذي مينح العمالء نقاطا ميكن استبدالها 
برحالت طيــران وإقامة فندقية وباقات 

سفر موسمية وحصرية».
من جانبها، قالت مديرة ماستر كارد 

في قطر والكويت والعراق وسلطنة عمان 
نادية غساســي: «يســعدنا أن نتعاون 
مع بنــك اخلليج إلطــالق بطاقات روز 
غولد االئتمانية. يعتبر تضمني النساء 
ومتكينهن من متابعة شــغفهن هو من 
أولوياتنا في ماستر كارد. وبفضل بطاقة 
االئتمان اجلديدة هذه، ميكن للسيدات في 
الكويت التسوق وإجراء عمليات الشراء 
اليومية باستخدام بطاقة آمنة وسريعة 
عن طريق خدمة الدفع غير التالمسي».

جتربة تسوق أكثر مرونة

كما حتصل العميالت الالتي يحملن 
بطاقة روز غولد على جتربة تسوق أكثر 
 ،«Easy Pay» راحــة ومرونة مع خدمــة
وهي واحدة من اخلدمات احلصرية في 
بنك اخلليج، تهدف إلى تسهيل التسوق 
علــى العمالء. وتتيــح اخلدمة للعمالء 
تقســيط قيمــة الفاتــورة مــن احملالت 
املشــاركة على ١٢ شهرا بفائدة ٠٪ دون 

رســوم إضافية على املعاملة عند الدفع 
بالبطاقــة االئتمانية مــن بنك اخلليج. 
ويشــارك في هذه اخلدمة مجموعة من 
شركات اإللكترونيات وشركات الطيران 
وشــركات السيارات وشــركات األثاث. 
ويزيد عدد الشــركات املشاركة مع بنك 
اخلليج في هذه اخلدمة على ١٠٠ شركة.

كما توفر بطاقة روز غولد االئتمانية 
مــن بنك اخلليــج حلامالتهــا مجموعة 
متنوعــة مــن عــروض ومزايا الســفر 
احلصرية التي تشــمل خصومات على 
حجــوزات الفنــادق ورحــالت الطيران 
وتأجير الســيارات. بفضل بطاقة روز 
غولد االئتمانية من بنك اخلليج، ميكن 
للسيدات االستمتاع بالدخول املجاني إلى 
صاالت املطارات في ٥ بلدان في الشرق 
األوسط. ولتسهيل تخطيط السفر بشكل 
أكبر، حتصل العميالت على تأمني سفر 
ميكن اســتخدامه للحصــول على فيزا 

شنغن لهن ولعائالتهن.

«اخلليج» يطلق بطاقة

«ماستركارد روز غولد»..

للمرأة العصرية

مة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعم مة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضامة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضامة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممصمَّ مة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعم حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممصمَّ مة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضا حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممصمَّ مة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضامة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضامصمَّ مة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعم حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضامة لتناسب احتياجات املرأة.. وتقدم لها عروضاً حصرية بالنوادي الصحية واملطاعممصمَّ مصمَّ
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عروض حصرية بأكثر 
من ١٠٠٠ محل جتاري

١٥ ألف نقطة إضافية 
عند إنفاق ٥٠٠ دينار

العميالت أيضــا على  حتصــل 
خصومات وعروض حصرية لدى 
أكثر من ١٠٠٠ محل جتاري، مثل:

٭ قهوة مجانية كل يوم أحد في 
جميع فروع كوستا كوفي.

٭ خصومــات حصرية في أكثر 
.«Bookr» من ٢١ صالونا مع تطبيق

.«GIA» ٭ خصم ٢٠٪ في مطعم
٭ خصم يصل لغاية ١٥٪ في فندق 

ريجنسي.
٭ خصم يصل لغاية ٢٠٪ في هوم 

سنتر.

تتمتع حامــالت بطاقات روز 
غولد االئتمانية مبجموعة متنوعة 
املزايا والعروض احلصرية،  من 
مبا في ذلك فرصة احلصول على 
البطاقة مجانــا مدى احلياة عند 
إنفاق ٢٥٠٠ دينار سنويا. وكعرض 
ترحيبي، يقدم بنك اخلليج حلاملي 
بطاقات روز غولد االئتمانية ١٥ ألف 
نقطة إضافية عند إنفاق ٥٠٠ دينار 

بحلول ٣٠ أبريل ٢٠٢١.

مدير إدارة التسويق في بنك اخلليج جنالء العيسى مجموعة من موظفات بنك اخلليججنالء العيسى وجلني القناعي أثناء املؤمتر الصحافي ملشاهدة الڤيديو
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احتاد املصارف العربية يختار عادل املاجد 
«الشخصية املصرفية العربية» لعام ٢٠٢٠

أعلن احتــاد املصارف 
العربيــة عن اختيار نائب 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
التنفيــــذي  والرئيــــس 
ملجموعة بنك بوبيان عادل 
املاجد الشخصية املصرفية 
العربية للعام ٢٠٢٠ وهو 
التكرمي األعلى الذي مينحه 
االحتاد ألصحاب اإلجنازات 
املتميــزة في القطاع املالي 

واملصرفي العربي.
وكان مجلس إدارة احتاد 
املصــارف العربية قد أقر 
باإلجماع تكرمي املاجد الذي 
يشغل منصب رئيس احتاد 
مصــارف الكويــت تقديرا 
ملسيرته في تطوير القطاع 
املصرفي الكويتي واإلقليمي 
على مــدار العقود األربعة 
التــي قضاها في  األخيرة 
العمــل املصرفي من خالل 
العمــل فــي بنــك الكويت 
الوطني قبل أن ينتقل إلى 

بنك بوبيان في ٢٠٠٩.
ومــن املرتقــب أن تتم 
مراسم التكرمي خالل «القمة 
املصرفية العربية الدولية» 
التــي ســتعقد فــي رومــا 
بإيطاليا خالل شهر يونيو 
املقبل، وذلك في حفل خاص 

في تطوير القطاع املصرفي 
الكويتي من حيث اجلوانب 
واملشــروعات  الرقابيــة 

املشتركة.
التكــرمي  ويأتــي هــذا 
مواكبا الحتفال بنك بوبيان 
مبرور ١٦ عاما على انطالقه 
بعد أن أعلن عن تأسيسه 
كثاني البنوك اإلسالمية من 
خالل طرح أسهم للمواطنني 
اعتبــر وقتهــا األكبــر في 
تاريــخ الكويت برأســمال 

٧٦ مليون دينار.
هـــــذه  مــدار  وعلــى 

املركزي باالستحواذ على 
نســبة مؤثــرة من أســهم 
بنك بوبيان ليكون ذراعه 
اإلســالمي. وقتهــا وضع 
البنك استراتيجية مبشاركة 
واحــدة من أكبــر اجلهات 
االستشارية العاملية اعتمدت 
على العودة إلى أساسيات 
العمل املصرفي والتركيز 
على السوق احمللي من خالل 
إعادة رسم خارطة الفروع 
وتقدمي خدمات ومنتجات 
جديدة والتركيز على خدمة 

العمالء.

السنوات، جنح بنك بوبيان 
في تأكيد مكانته كواحد من 
أهم البنوك الكويتية التي 
استطاعت أن حتقق الكثير 
من اإلجنازات والنجاحات 
على مستوى السوق احمللية 
على الرغم من قصر عمرها.
ويــؤرخ لنجــاح بنــك 
بوبيــان وانطالقتــه فــي 
أغسطس ٢٠٠٩ مع وجود 
إدارة تنفيذية جديدة للبنك 
بقيــادة املاجد فــي أعقاب 
حصــول البنــك الوطنــي 
على موافقــة بنك الكويت 

ً نظراً لدوره وإجنازاته املصرفية محلياً وإقليميا

عادل املاجد

يجمع أهــم وأكبر اخلبراء 
والشــخصيات املصرفية 

العربية والدولية.
ويعتبــر املاجــد أحــد 
الكوادر املصرفية الكويتية 
التــي متتلــك ســجال من 
النجاحــات فــي التمركــز 
وزيــادة  اإلســتراتيجي 
املبيعات وحتسني النتائج 
املاليــة للمؤسســات مــع 
قيــادة عمليــات التطوير 
التشــغيلي لدفــع اإلنتاج 
وإدارة التكاليف إلى جانب 
كونه من أبرز املســاهمني 

«هيئة األسواق» تؤسس أول أكادميية تعليمية بالكويت
أصــدر رئيــس مجلس 
املفوضــني املدير التنفيذي 
املــال  فــي هيئــة أســواق 
د.أحمد عبدالرحمن امللحم، 
قرارا بإنشــاء أول مؤسسة 
تعليمية وتدريبية في مجال 
أسواق األوراق املالية داخل 
الكويــت، حيث تتمتع هذه 
املؤسسة بشخصية اعتبارية 
مســتقلة غير هادفة للربح 
وتتم تســميتها «أكادميية 

أسواق املال - الكويت».
وأوضح القرار الذي صدر 
عن هيئة أسواق املال امس، 
ان األكادميية تخضع لرقابة 
الهيئــة وحدها،  وإشــراف 
ويختــص مجلس مفوضي 
الهيئــة بتعيــني أعضــاء 
مجلــس أمنــاء األكادميية، 
وإنهاء عضوية أحد أعضاء 
أمناء األكادمييـــة،  مجلس 
حتديــد مكافــآت أعضــاء 
أمنــاء األكادميية  مجلــس 
وأمني السر، واعتماد اللوائح 
لألكادمييـــــة،  والقواعــد 
االســتراتيجية  واعتمــاد 
التنفيذيــــــة  واخلطـــــة 
لألكادميية، واملوافقة على 
املوازنة التقديرية السنوية 
لألكادميية كجزء ال يتجزأ 
من املوازنة السنوية للهيئة، 
واعتماد التقرير الســنوي 
لألكادمييــة عــن كل ســنة 

وتعزيــز القــدرات وتأهيل 
القوة البشرية العاملة في 
قطاع أسواق األوراق املالية، 
وتعزيز البيئة التنافســية 
للعاملني في قطاع أســواق 
لتنميــة  املاليــة  األوراق 

مهاراتهم وقدراتهم.
توعيــة  عــن  فضــال 
اجلمهور بنشــاط األوراق 
املاليــة واملنافــع واملخاطر 
املرتبطـــــة  وااللتزامــات 
باالســتثمار فــي األوراق 
املاليــة وتشــجيع تنميته، 
وتعزيــز التعــاون مع أهم 
اجلهات التعليمية واملهنية 
الدوليــة وتبــادل اخلبرات 
مع اجلهات الرقابية املماثلة 
اإلقليميــــــة  واملنظمــات 
والدوليــة املتخصصة في 
املجــاالت املتعلقة بتطوير 

لـــــدى هيئـــة أسواق املال 
للحصــول على خدماتهــــا 
واألكادمييــــة  التدريبيــة 
األخــرى ســواء احمللية أو 

اخلارجية.
وتخول األكادميية بتقدمي 
التدريبية  كافــة األنشــطة 
والتعليمية والتوعوية، مثل 
التدريبية،  البرامــج  تقدمي 
والتي تشمل برامج املراجعة 
للحصــول على الشــهادات 
باالختبـــــارات  اخلاصــة 
التأهيلية للوظائف واجبة 
التسجيل، والشهادات املهنية 
العاملية بأنواعها، وغيرها من 
البرامج التدريبية في مجال 

أسواق األوراق املاليـة.
وتقدمي البرامج التوعوية 
املختلفــة في مجال أســواق 
األوراق املالية، وتوفيــر مركز 
معتمد لتقديــم االختبـارات 
واملهنيـــــة  التأهيليـــــة 
واملرتبطــــة مبجاالت أسواق 
األوراق املالية، والتحالــف مع 
اجلامعات احمللية والعاملية 
البرامــج األكادميية  لتقدمي 
للدراســات العليا والبرامج 
التدريبية، وتوفير مكتبـــة 
إلكترونيــة،  افتراضيــــة 
وتقدمي االختبارات اخلاصة 
ملوظفــي الهيئة ومرشــحي 
التوظيف في الهيئــــة بكل 

أنواعها.

أسواق املال.
الفئات املستهدفة

وفيمــا يخــص الفئــات 
املستهدفة والفئات التي سيتم 
تقدمي اخلدمات لها، ستخدم 
هذه األكادميية موظفي هيئة 
أسواق املال واجلهات الرقابية 
املماثلة، واملناصب  األخرى 
والوظائف واجبة التسجيل 
لدى األشخاص املرخص لهم، 
وموظفي األشخاص املرخص 
لهــم، وموظفــو الشــركات 
بورصــات  فــي  املدرجــة 
املاليــة، وحديثــي  األوراق 
التخرج، والطالب، ومختلف 
فئات املجتمع واجلمهـــــور 
املعنيـــــني واملهتمــني فــي 
مواضيع أسواق املال، على 
أن يكـــون لألكادميية أولوية 

تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح

منقضية، واعتماد التقارير 
الدورية التي يرفعها مجلس 
أمناء األكادميية إلى مجلس 
مفوضــي الهيئــة وفقــا ملا 
يحدده مجلــس املفوضني، 
واتخاذ القرارات الالزمة في 

هذا الشأن.
أهداف األكادميية

وتهــدف األكادميية إلى 
الفعالــة لرفــع  املســاهمة 
كفــاءة أســواق املــال فــي 
الــى  الكويــت، باالضافــة 
البرامــج األكادميية  تقدمي 
والتدريبية والتوعوية في 
املجاالت املتعلقة بأســواق 
املال وأنشطة األوراق املالية، 
وتطوير وتنمية االقتصاد 
املعرفي في مجال أسواق املال 
املالية،  وأنشطـــة األوراق 

ض حيازتها من السندات األميركية مليار دوالر الكويت ُتخفِّ

عالء مجيد

شــهدت حيــازة الكويت من 
سندات اخلزانة األميركية تراجعا 
شــهريا بنســبة ٢٫١٪ وبقيمــة 
مليار دوالر بنهاية شهر نوفمبر 
املاضــي، حيــث بلغــت حيازة 
الكويت من السندات األميركية 
بنهاية الشهر ٤٦٫١ مليار دوالر، 
منخفضة عن مستويات أكتوبر 
املاضي البالغة ٤٧٫١ مليار دوالر.
وعلى أساس سنوي، رفعت 
الكويت حيازتها بنســبة ٧٫٢٪ 
مقارنة مبســتوياتها الســابقة 
البالغــة ٣٣ مليــار دوالر فــي 
نوفمبــر ٢٠١٩، وذلك بحســب 
البيانات املنشــورة على موقع 

وزارة اخلزانة األميركية.
وتنــوع الكويت من محفظة 
السندات األميركية ما بني سندات 
قصيرة األجل بقيمة ١٣٫٥١ مليار 
دوالر، فيما تبقى النسبة األكبر 
من السندات طويلة األجل بقيمة 
٣٢٫٥٦ مليار دوالر، لتحافظ بذلك 

الكويت على املركز الثاني عربيا 
بعد السعودية التي احتلـــــت 
املركز األول باســتحواذها على 
سندات أميركية بقيمـــة ١٣٧٫٥٩ 

مليـــار دوالر.
االستراتيجية اخلليجية

وحلت اإلمارات ثالثا بقيمة 
٣٦٫٨ مليار دوالر، فيما تباينت 
استراتيجية دول اخلليج جتاه 
االستثمار في السندات األميركية، 
حيــث ارتفعــت اســتثمارات 
اإلمارات الى ٣٦٫٨ مليار دوالر، 
مقارنــة بـــ ٢٩٫٠٦ مليار دوالر 
فــي أكتوبر املاضــي منها ٢٥٫٤ 
مليار دوالر سندات طويلة األجل 
و١١٫٤ مليار دوالر سندات قصيرة 
األجل، كما زادت قطر استثماراتها 
خالل شهر نوفمبر البالغة ٧٫٨٢ 
مليــارات دوالر مقارنة بـ ٧٫٥٢ 
مليارات دوالر في أكتوبر املاضي 
وجميعها سندات طويلة األجل، 
بينما تراجعت استثمارات عمان 
خــالل نوفمبر لتصل الى ٥٫٧٣ 

مليارات دوالر منها ٥٫٥٧ مليارات 
دوالر طويلة األجل و١٦٦ مليون 
دوالر قصيــرة األجل مقارنة بـ 
٦٫٠٩ مليارات دوالر خالل أكتوبر 

املاضي.
كمــا انخفضت اســتثمارات 
البحرين من السندات األميركية 
فــي نوفمبــر لتصل الــى ٨٨٦ 
مليــون دوالر منهــا ٨٢ مليون 
دوالر سندات طويلة األجل ٨٠٤ 
مليارات دوالر سندات قصيرة 
األجل مقارنة بـ ٩٤٣ مليون دوالر 

خالل أكتوبر املاضي.
تباين عاملي

وعلى املستوى العاملي، فقد 
حافظت اليابان للشــهر الثامن 
عشــر على التوالي على املركز 
األول باالستحواذ على سندات 
أميركيــة بقيمــة ١٢٦٠٫٨ مليار 
دوالر منخفضة عن مستويات 
أكتوبــر املاضي البالغة ١٢٦٩٫٥ 

مليار دوالر.
كمــا جاءت الصني في املركز 

الثاني بعد اليابان بـ ١٠٦٣ مليار 
دوالر مرتفعــة عن مســتويات 
أكتوبــر املاضــي البالغة ١٠٥٤ 
مليــار دوالر وثالثــا جــاءت 
اململكــة املتحدة بـ ٤٢٠٫٣ مليار 
دوالر منخفضة عن مستويات 
أكتوبر املاضــي البالغة ٤٤٢٫٨ 
مليار دوالر، وحلت أيرلندا رابعا 
بقيمــة ٣١٤٫٣ مليــار متراجعة 
عن مســتويات أكتوبر البالغة 
٣١٦٫٤ مليــار دوالر، وحافظــت 
لوكســمبورج على نفس مركز 
الشهر املاضي لتأتي في املركز 
اخلامس بـــ ٢٦٧٫٨ مليار دوالر 
مرتفعة أيضا عن مستويات شهر 
أكتوبر املاضــي البالغة ٢٦٦٫٢ 
مليــار دوالر. وبصفــة عامــة، 
فقد بلغ حجم ســندات اخلزانة 
األميركية بنهاية نوفمبر املاضي 
٧٠٥٣٫٦ مليـار دوالر مقارنــــة 
بـ ٦٩٠٢٫١ مليار دوالر في الشهر 
املقابل من عام ٢٠١٩ أي بارتفاع 
سنوي يبلغ ١٥١٫٥ مليار دوالر 

بنسبة ٢٫٢٪.

بنهاية نوفمبر املاضي لتبلغ ٤٦٫١ مليار دوالر.. وتتنوع بني ١٣٫٥ ملياراً سندات قصيرة األجل.. و٣٢٫٥ ملياراً طويلة اآلجل

املطوع بحث تطوير العالقات التجارية 
مع شركات القطاع اخلاص اللبنانية

استقبل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي في شركتي علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية وشركة صفوان للتجارة واملقاوالت 
فيصل علي عبدالوهاب املطوع، القائم بأعمال 
السفارة اللبنانية في الكويت هادي هاشم 
لبحث كيفية تطوير العالقات التجارية مع 
شركات القطاع اخلاص اللبنانية للمساهمة 
في حتســني الوضع االقتصادي في دولة 

لبنان الشقيق.
وعقدت الزيارة يوم االثنني املاضي في 
مقر شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية، 
وذلك مبرافقة امللحق االقتصادي في السفارة 
د.شادي أبوضاهر، وحضور مدير عام اإلدارة 

القانونية للشركة أديب ديب.
وقد شكر فيصل املطوع القائم بأعمال 
الســفارة اللبنانيــة هــادي هاشــم علــى 
زيارته معلنا تبرع شركتي صفوان وعلي 
عبدالوهاب املطوع التجارية بأجهزة تنفس 
وأجهزة طبية وحتاليــل مخبرية لصالح 
مستشفى سبلني احلكومي في لبنان وصرح 

قائال: نظرا لصعوبة املرحلة التي مير بها 
االقتصاد اللبناني والوضع الصحي الدقيق 
الذي يعانيه شــعب لبنان الشقيق بسبب 
زيادة حــاالت اإلصابة بڤيــروس كورونا 
مؤخــرا، قمنا في شــركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية وشركة صفوان بالتبرع 
لصالح مستشفى سبلني احلكومي بأجهزة 
طبية ومنتجات طبية استهالكية وحتاليل 
مخبرية متعلقــة بڤيروس كورونا بقيمة 
٤٢٠ ألــف دوالر أميركي، وذلك التزاما منا 
في الوقوف إلى جانب أشقائنا في لبنان.

من جهته، توجه هاشم بالشكر اجلزيل 
إلى فيصل املطوع على حفاوة االستقبال 
وعبر عن امتنانه لهذا التبرع السخي والدعم 
املتواصل الذي تقدمه شركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية وشركة صفوان للبنان، 
كمــا أكد أهمية تعزيــز وتطوير العالقات 
االقتصادية والتجارية بني شركات املطوع 
والشركات اللبنانية، وذلك لتنشيط الوضع 

االقتصادي في كال البلدين.

خالل استقباله القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت

من اليمني: ٔاديب ديب ود.شادي ٔابوضاهر والقائم بٔاعمال السفارة اللبنانية هادي هاشم وفيصل املطوع

«ذا كونفرنس بورد»: إعداد تقرير يحدد 
إستراتيجيات االبتكار القتصادات اخلليج

عقد مركز ذا كونفرنس 
بــورد اخلليــج للبحــوث 
والتجاريــة  االقتصاديــة 
ورشــة عمل حول االبتكار 
حاضر فيها البروفيســور 
جون ميتســيالر من كلية 
سولفاي بروكسيل لالقتصاد 
ضمــن  وذلــك  واإلدارة، 
أنشطته الهادفة إلى تقدمي 
كل ما من شــأنه املساعدة 
في تطوير وتنمية اقتصاد 

الدول اخلليجية.
وقال «املركز» في بيان 

صحافــي إن الورشــة ضمــت ٢٠ مشــاركا 
من كبار املســؤولني عن قطاع االبتكار في 
القطــاع اخلاص مــن دول مجلس التعاون 
اخلليجي وكبرى الشركات العاملية العاملة 
في املنطقة في قطاعات التكنولوجيا والبنوك 
واالتصاالت واألبحاث. كما شارك فيها ممثلون 
من جهــات حكومية من الكويــت واململكة 
العربية السعودية. ومتت خالل ورشة العمل 
مناقشة دور احلكومات في وضع سياسات 
وخطط لتنمية االبتكار وتشجيعه والشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، باإلضافة إلى 
املعوقات التي يواجهها القطاع اخلاص في 

االستفادة من االبتكار واإلبداع.
وفي هــذا الصدد، قال املديــر التنفيذي 
ملركــز ذا كونفرنس بورد اخلليج للبحوث 
االقتصادية والتجارية د.مهدي اجلزاف إن 
املركز قام بعقد هذه الورشة استعدادا إلعداد 
تقرير بحثي يحدد اســتراتيجيات االبتكار 
القتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي 

باستخدام منوذج «عالمات 
االبتكار» املتبع من منظمة 
ذا كونفرنس بورد العاملية، 
والــذي ســيتم مــن خالله 
االســتفادة مــن مجموعــة 
متنوعــة مــن مجموعــات 
البيانات العامة وتلك التي 
متتلك منظمة ذا كونفرنس 
بورد حقوقها (مبا في ذلك 
قاعــدة بيانــات االقتصــاد 
اإلجمالــي، وقاعدة بيانات 

مقارنات العمل الدولية).
وأضاف أن هذا التقرير 
ســيطلق مؤشــرا جديدا لالبتكار والقدرة 
التنافســية ملنطقة اخلليج يربط بني عدد 
مــن األبعاد لنموذج عالمــات االبتكار التي 
تتراوح بني التكنولوجيا والتحول الرقمي 
واالبتكار واالســتدامة بقيــادة العمالء إلى 
ثقافة االبتكار وأداء املنظومة البيئية. كما 
سيحدد التقرير عند االنتهاء منه توجهات 
السياسة العامة لدفع القدرة التنافسية على 
أساس االبتكار، والتي ستتم مناقشتها في 
ورش عمــل عامة وخاصــة مع املجموعات 
املختصة، وتلك ذات االهتمام في املنطقة.

واختتم اجلزاف تصريحه بالقول إن مركز 
ذا كونفرنس بورد اخلليج ســيعمل بشكل 
مكثف مع اجلهــات احمللية واخلليجية في 
القطاعني العام واخلاص لضمان استخدام 
أفضل تدابير االبتكار القائمة واستخدامها 
بجودة وكفاءة، باإلضافة إلى تطوير تدابير 
جديدة تســهم في حتقيق النتائج املرجوة 

من هذا التقرير البحثي.

املركز عقد ورشة عمل حاضر فيها البروفيسور جون ميتسيالر

د.مهدي اجلزاف

أميركيـة سـندات  دوالر  مليـار   ١٣٧٫٥٩ بحيازتهـا  وخليجيـًا  عربيـًا  الصـدارة  علـى  حتافـظ  السـعودية 

منهـا تريليـون   ١٫٢٦ علـى  تسـتحوذ  واليابـان  األميركيـة..  السـندات  حجـم  دوالر  تريليونـات   ٧٫٠٥  
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«التجاري» يهنئ الفائزة باجلائزة الكبرى
ضمن سحوبات حساب You للشباب

قام البنك التجاري الكويتي 
بتسليم سيارة «شيفرولية 
تريل بليــزر» وهي اجلائزة 
التــي فازت بها عميلة البنك 
رهــف ســعد الفضلي ضمن 
 YOU السحب اخلاص بحساب
للشــباب، والتي كان البنك 
قد أعلن عن فوزها في وقت 
ســابق بهــذه اجلائزة خالل 
فعالية الســحب الذي أجراه 
البنك فــي منتجع صحاري 
للغولف ومت بثه عبر قنوات 
التواصل االجتماعي للبنك، 
إنستغرام ويوتيوب، إضافة 
إلى نقله على الهواء مباشرة 
عبــر إذاعــة نبــض الكويت 
FM٨٨٫٨، وبحضــور ممثــل 
وزارة التجــارة والصناعــة 

عبدالعزيز أشكناني.
وفي هذا السياق استقبل 
مزيد الســرحان مدير إدارة 
الشــهاب  الفــروع وســارا 
الشباب  مســؤولة حســاب 
في قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد الرابحة رهف الفضلي 

وتابعت بالقول ان حســاب 
«You» يعتبر احلساب املثالي 
لفئة الشباب، السيما أنه يوفر 
لهم الفرصة لالســتفادة من 
مميــزات عديــدة عنــد فتح 
احلســاب وعنــد اســتخدام 
بطاقــة حســاب YOU، التي 
حتمل شــعار ماســتر كارد 
داخــل أو خــارج الكويــت، 

العــروض  إلــى  إضافــة 
واخلصومات املتوافرة لدى 
العديد مــن املتاجر وأماكن 
الترفيه عند استخدام البطاقة 
املخصصة للحســاب لسداد 
قيمــة املشــتريات، مؤكــدة 
فــي نفس الوقــت أن فوزها 
بالســيارة جاء فــي الوقت 

املناسب.

الرابحة تتسلم هديتها من مزيد السرحان وسارا الشهاب

مبعرض سيارات شيفرولية 
الغامن، ومت تسليم السيارة 
إلى سعيدة احلظ، التي أعربت 
عن ســعادتها بفوزها بهذه 
اجلائزة التي أدخلت الفرحة 
والسرور على قلبها، وأبدت 
رضاها التام عــن اخلدمات 
املقدمة مــن البنك والتعامل 
املميــز مــن قبــل املوظفني. 

«املتحد» يعلن الرابحني في سحب «احلصاد» األسبوعي
مــع االلتــزام التــام بكل 
الوقائيــة مــن  اإلرشــادات 
اجلهات الصحية، قام البنك 
األهلــي املتحــد يــوم أمس 
بإجراء الســحب األسبوعي 
على جوائز احلصاد اإلسالمي، 
حساب السحب على اجلوائز 
اإلســالمي األول في الكويت 
واحلاصل على «جائزة أفضل 
الكويت  برنامج ادخار فــي 
للعام ٢٠١٩» من مجلة بانكر 
ميدل إيست املرموقة، وذلك 
نظــرا للعديد مــن املميزات 
التــي ينفرد بها، حيث يقدم 
لعمالئه ما يزيــد على ٧٥٠ 
جائزة سنويا، واستطاع أن 
يعيد رســم حياة اآلالف من 

الرابحني من سعداء احلظ.
وأسفر السحب عن حصول 
٢٠ فائزا على ١٠٠٠ دينار لكل 
منهم وهم: تركى محمد نزال، 
ليلى مراد أشــكنانى، حسن 
عيســى أبو احلســن، فايزة 
أحمد بــو صلحة، ياســمني 

حسني اليحيى، عمرو يوسف 
أنور، ناصر صالح العجمي، 
محمد عبد العليم، ليلى محمد 
بهبهاني، جنيبة فاضل الباذر، 
نضــال ســليمان احلربات، 

عبداهللا خليف الظفيري.

اجلديـــــر بالذكـــــر، أن 
سحوبات احلصاد تتضمن 
العديد من اجلوائز التي من 
بينها جائزة قيمتها ١٠٠ ألف 
دينار في كل مــن العيدين. 
وتبقى اجلائزة الربع سنوية 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار 
أهــم ما يطمــح إليه العمالء 
لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم. 
كذلك تقدم جوائز احلصاد ٢٠ 
جائزة أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ 

دينار لكل رابح. 
وألول مــرة في الكويت، 
مت تقدمي «سحب األفضلية» 
الربع سنوي بقيمة ٢٥ ألف 
دينار حصريا للعمالء الذين 
لــم يفوزوا بــأي من جوائز 
احلصــاد اإلســالمي خــالل 
الســنوات اخلمس األخيرة 
بشــرط مرور عام على فتح 
حســاباتهم وتتيــح كل ٥٠ 
دينــارا في حســاب العمالء 
ضمن هذه الفئة فرصة واحدة 

للمشاركة في السحب.

حســن الصادق، خالد عامر 
الهاجري، ســعد حمد وتيد، 
شادية صالح الصادق، ليلى 
سيد زلزلة، مرمي أحمد امليلم، 
أحمــد عبــداهللا الفيلكاوي، 
عادلة محمد ساملني، فاروق 

املنيفي: تعزيز اعتماد «اخلاص» على العمالة الكويتية
الكويــت فــي  شــاركت 
االجتماع الســادس لوكالء 
العــرب،  املاليــة  وزارات 
وذلك عبر االتصال املرئي، 
النقد  مبشــاركة صنــدوق 
العربــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي والبنــك الدولــي، 
واملمتــد خالل الفتــرة من 
٢٠ حتى ٢١ يناير اجلاري، 
وقد ترأس وفد الكويت وكيل 
وزارة املالية أسيل املنيفي.

وقدمــت املنيفــي خالل 
االجتمــاع عرضــا حــول 
تداعيات جائحــة ڤيروس 
كورونــا علــى السياســة 
املتاحة  املالية واخليــارات 
فــي الكويت، مشــيرة إلى 
ضــرورة تنويــع مصــادر 
الدخــل وتعزيز الصادرات 

االجتمــاع  خــالل  ومت 
مناقشة عدة مواضيع متثلت 
في السياســات املالية التي 
تدعم املشروعات الصغيرة 
واملتوسطــــة، وتعزيــــــز 
كفــاءة توزيع املــوارد في 

الــدول العربيــة لتحقيــق 
النمو الشــامل واملســتدام، 
ومتطلبــات التحــول نحو 
الرقمــي لتعزيز  االقتصاد 
الكفاءة واحلوكمة في الدول 
العربية، واملعاملة الضريبية 
فــي  الرقميــة  للخدمــات 
الدول العربية، والتحضير 
املقبــل ملجلس  لالجتمــاع 
وزراء املالية العرب واملقرر 
عقــده خــالل شــهر أبريل 
التجارب  املقبــل، وتبــادل 
وزارات  بــني  واخلبــرات 
املاليــة في الــدول العربية 
حول حوكمة االستثمارات 
واملشاريع العامة، وتداعيات 
جائحة ڤيروس كورونا على 
السياسة املالية واخليارات 
املتاحة في الدول العربية.

الكويت شاركت في االجتماع السادس لوكالء وزارات املالية العرب

أسيل املنيفي خالل مشاركتها في اجتماع وكالء «املالية» العرب

غير النفطية، وذلك من خالل 
تعزيز دور القطاع اخلاص 
احمللي واألجنبي في األنشطة 
املوجهة للصادرات، وتعزيز 
اعتماد القطاع اخلاص على 

العمالة الكويتية.

السعدون: االقتصاد الكويتي يستوعب
عمالة أكثر من نصفها «بطالة مقنعة»

طارق عرابي

أكد خبيــران اقتصاديان 
ضرورة تالفي أخطاء املاضي 
والعمل بجد نحو اتخاذ القرار 
الســليم قبــل فــوات األوان، 
فالفرصة مازالت أمامنا رغم 
أننا تأخرنا كثيرا إال أن الوقت 
لــم يفت بعد، فالبلد لديها ما 
يكفــي من مــوارد ورؤى ألن 

تكون أفضل مما كانت.
النــدوة  وأضافــا خــالل 
االفتراضيــة التــي نظمتهــا 
الكويتية  العلميــة  اجلمعية 
حتت عنوان «نحو مستقبل 
اقتصادي مســتدام»، أنه لو 
اســتمرت إدارة الدولــة على 
العقليــة واملنهجيــة  نفــس 
السابقة، فإن الكويت ستواجه 
كارثة حقيقيــة، خاصة أنها 
تعتمــد علــى اقتصــاد غير 
مســتدام وعلى مصدر دخل 

أحادي ناضب.
وفــي بداية النــدوة، قال 
اخلبيــر االقتصادي ورئيس 
مجلس إدارة شــركة الشــال 
لالستشــارات االقتصاديــة 
جاسم السعدون، إن االقتصاد 
الكويتي يعتبر من االقتصادات 
االســتثنائية التي تعاني من 
«الــورم»، ذلــك أن مثل هذه 
االقتصــادات تعتمــد علــى 
استهالك ثروة النفط وصرفها.
الســعدون  واســتعرض 
أداء االقتصاد الكويتي خالل 
الســنوات العشرين األخيرة 
أن  مبينــا   ،(٢٠٠٠-٢٠٢٠)
منو االقتصاد الكويتي خالل 
هذه الفترة كان مبعدل ٥٫٤٪ 
كمعدل منو سنوي مركب، في 
حني كان منو النفقات العامة 
مبعدل ضعف منو االقتصاد، 
حيث ارتفعت النفقات العامة 
مــن ٣٧٪ فــي ٢٠٠٠ إلى ٦٥٪ 
فــي ٢٠٢٠، فيما ارتفع ميزان 
العمالة من ٢٣٣ إلى ٤٤٠ ألف 
عامل خالل نفس تلك الفترة، 
ما يعني أن االقتصاد يستوعب 
عمالة أكثر من نصفها «بطالة 
مقنعــة»، لكــن إن اســتمرت 
النفقات العامة بنفس املعدل 
فإنها ستصبح بحجم االقتصاد 
وهذا ما يجعل االقتصاد غير 

مستدام.
االقتصــاد  ان  وأضــاف 
غير املستدام هو الذي ينمو 
مبنشــطات وليس من خالل 
منو حقيقــي، كما أن العمالة 
املواطنة مازالت ترتفع بشكل 
كبير، ومازلنا نستوعبها ما 
دام دخــل النفــط قــادر على 
اســتيعابها، أمــا إذا انقطــع 
النفط فكل شــيء ســيصبح 

غير مستدام.
ولفــت إلــى أن االقتصاد 
الكويتي ليس مشــوها على 
الصعيد الداخلي فحسب، وإمنا 
حتى لو قارناه بالدول النفطية 
املجاورة لوجدنا أنه كان يشكل 
في العام ٢٠٠٠ نحو ١٠٪ من 
اقتصــاد دول املجلس، وفي 

ســيكون مصيــر االحتياطي 
العام. أما لو استمرت أسعار 
النفط خالل الســنوات الـ ١٠ 
املقبلة مبعدل ٦٠ دوالرا فإن 
الصندوق السيادي سيخلو 

بحلول ٢٠٢٩.
تضخيم اإلنفاق

بدوره، أكد أستاذ االقتصاد 
بكلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويت واخلبير االقتصادي 
د.عبــاس املجرن، أن إجمالي 
امليزانيــة العامة للكويت في 
٢٠٠٠ كان بحدود ٣ مليارات 
دينار تقريبــا، وكان إجمالي 
األجور واملرتبات ال يتجاوز 
املليــار دوالر، وبعــد ذلك مت 
اإلنفــاق  تضخيــم معــدالت 
فــي الوقت الذي تزايدت فيه 
اإليرادات وإن كانت النفقات 
العامة تزيد بنسبة ٢١٪ سنويا 
خالل الفترة من ٢٠٠٠ وحتى 
٢٠١٤، بينمــا كانت اإليرادات 
تتزايد ١٥٪ تزامنا مع االرتفاع 

بأسعار النفط.

وأضاف أن مشكلة املالية 
العامــة في الكويــت هي أننا 
ال نعــي العالقة الطردية بني 
تضخم أجهزة وإدارات الدولة 
والبيروقراطية التي تؤدي إلى 
هذا التضخم، فالبيروقراطيون 
هــم الذيــن يحــددون حجم 
امليزانيــة التي تتضخم دون 
ان تتجه النفقات إلى تعظيم 

اإلنتاج وحتسينه.
وتابــع املجــرن يقول ان 
الهــدر فــي النفقــات العامة 
بالكويت مرتفع بشكل كبير 
مقارنــة بباقــي دول مجلس 
اإلنفــاق  التعــاون، فنســبة 
العــام إلى النــاجت احمللي في 
دول املجلس تتراوح بني ٢٠ 
و٣٠٪، بينما تصل النســبة 
في الكويت إلى ٥٠٪، فالناجت 
احمللي بالكويــت بحدود ٤٠ 
مليار دينار، وامليزانية بحدود 
٢٢ مليار دينار، علما ان اإلنفاق 
املرتفــع يجــب أن يصاحبه 
حتســن في مســتوى جودة 
احلياة بشــكل عام، وهو امر 

غير موجود بالكويت.
وقــال ان تنويــع مصادر 
الدخــل هــو احلــل األفضل، 
الــدول  مؤكــدا أن جتــارب 
األخــرى النامية تشــكل حال 
مناســبا بالنســبة للكويت، 
فهناك جتارب خليجية ناجحة 
ميكن االقتبــاس من بعضها 
وليــس نســخها، ناهيك عن 
جتــارب نامية مثــل ماليزيا 
وشــيلي وبيتسوانا وغيرها 
من الــدول التي كانت تعتمد 
على مصــدر ريعي وحتولت 
إلى مصادر أخرى حققت منوا 

في الناجت احمللي.
واختتــم املجــرن بالقول 
اليــوم  الكويــت تواجــه  ان 
مشكلة مالية تتطلب معاجلة 
استثنائية سريعة وعاجلة، 
خاصة أن صندوق االحتياطي 
العــام شــارفت موجوداتــه 
على االنتهــاء، وأن جزءا من 
توفير الســيولة دفع الدولة 
إلى نقل االستثمارات اجليدة 
إلى الهيئة العامة لالستثمار 
لتوفير سيولة مؤقتة، لذلك 
يجب أن يتم حسم احلل اآلني 
قصير األجل ومن ثم التوجه 
نحو احللول املطروحة خاصة 
بعد تضخم مشكالت كان ميكن 

عالجها منذ البداية.

خالل ندوة نظمتها اجلمعية العلمية الكويتية بعنوان «نحو مستقبل اقتصادي مستدام»

جاسم السعدون ود.عباس املجرن خالل الندوة االفتراضية

٢٠٢٠ أصبح االقتصاد القطري 
يعادل مرة وثلــث االقتصاد 
الكويتــي، وهو مــا يعني أن 
الدول اخلليجية تنبهت وبدأت 
تعمل على تنويع اقتصادها.
لــو تنبهــت  انــه  وقــال 
الكويت في العــام ٢٠٠٠ إلى 
أن اقتصادها استثنائي وقامت 
العامة،  النفقات  بضبط منو 
الستمر منو االقتصاد بنفس 
املعــدالت في وقتنــا احلالي، 
مشيرا إلى ان النفقات العامة 
كانت بحدود ٣٧ مليار دوالر 
في ٢٠٠٠ وكان حجم اإلنفاق 
العــام ١٤ مليــار دوالر، ولو 
حافظنا علــى نفس معدالت 
النمــو لــكان حجــم النفقات 
اليــوم ٢٧٫٥ مليار دوالر بدال 
من ٧٠ مليار دوالر. وأضاف 
الســعدون أنه لو اســتمرت 
الكويــت على ما هــي عليه، 
فستخسر في ٢٠٣٠ من حجم 
صندوق األجيال القادمة ٣٤٠ 
مليار دوالر ويتبقى فيه ٢٠٠ 
مليار، وبالتالي فإن مصيره 

إلغاء ٣٤٠ مشروعًا 
إنشائيًا وتأجيل ١٢٠ 

إصالح اإلدارة العامة

قال د.عباس املجرن ان نحو ٣٤٠ مشروعا 
إنشائيا من مشاريع خطة التنمية احلكومية مت 
إلغاؤها، فيما مت تأجيل ١٢٠ مشروعا بسبب 
تفاقم عجز امليزانية، ناهيك عن تقليص اإلنفاق 
على املشروعات واإلنفاق التنموي من ٧٫٨ 

مليارات إلى ٥٫٥ مليارات دوالر.
وأضــاف املجرن ان ذلك يدل على انه ال 
توجد دراسات جدوى حقيقية يتم تنفيذ هذه 
املشاريع على أساســها، وان هذه املشاريع 
اإلداريــة وبالتالي ميكن  للقرارات  تخضع 

إيقافها بسهولة.

قال جاســم السعدون في رده على سؤال «من أين 
يبدأ اإلصالح؟» إنه لن يكون هناك حل لألزمة ما لم يتم 
إصالح اإلدارة العامة، فالكويت صرفت ماليني الدنانير 
على الدراسات منذ ستينيات القرن املاضي، ومع ذلك 
مازالت تســير عكس تلك الدراسات التي مت اعتمادها 

أكثر من مرة.
وأكد السعدون أن العمل على إصالح اإلدارة العامة 
يؤدي إلى إصــالح البلد كله، ولكن في حال لم تصلح 

فلن ينفع معها «الدرر».

حلول لتنويع مصادر الدخل

حكومة رشيقة مع التوسع
في التخصيص

طرح د.عباس املجرن حلوال عملية ميكن االعتماد 
عليها لتنويع مصادر الدخل والنهوض باالقتصاد بشكل 

عام، وذلك على النحو التالي:
١ - تعيــني إدارة أكثر متيزا واحترافية لالســتثمارات 

اخلارجية.
٢ - اســتغالل طاقات الشــباب الطموح من خريجي 

اجلامعات العريقة.
٣ - االلتفات للمشاريع الصغيرة واملتوسطة التي دعمت 

اقتصادات العديد من الدول.
٤ - تطوير القطاع النفطي من الناحية النوعية، فاملعركة 
احلاليــة في صناعة النفط تقوم على تســويق النفط 
الهيدروجني األخضر والتوسع في الصناعات النظيفة.

دعا املجرن إلى ضــرورة إصــالح اإلدارة احلكومية من خالل 
حتويل احلكومة من دورها كمقدم للخدمة إلى دور مراقب للنشــاط 
االقتصادي، وأن تكون احلكومة رشيقة صغيرة احلجم وذات كفاءة 
عالية في الرقابة والتنظيم وليست منافسا للقطاع اخلاص بقدر الرقابة 
والتنظيم وزيادة مســاهمة القطاع اخلاص في االنشطة االقتصادية 

وتشجيع االستثمارات.
وأشــار املجرن إلى أهمية التوسع في عملية «التخصيص» على 
أســس واضحة، مع حتديد دقيق للقطاعات املالئمة للتخصيص في 
األجل املتوســط، واالنطالق وفق هذه الرؤية نحو اإلصالح، ناهيك 
عن إصالح البنية التحتية بحيث تكون جاذبة لالستثمار الوطني قبل 

أن تكون جاذبة لالستثمار األجنبي.
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خليجي ملباحث تيماء: ال أتذكر قضايا السلب لكثرتها!

مداهمة منزل مواطن تكشف عن حيازته ٨٠ غرامًا «ماريغوانا»

عبداهللا قنيص

اســتطاع رجــال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية وحتديدا رجال 
مباحث تيماء القبض على خليجي 
من أرباب السوابق وإغالق ١٣ قضية 
ســلب وســرقة ارتكبها املتهم في 
محافظــات اجلهــراء والفروانيــة 
وحولي، ومــن املقرر إحالة املتهم 
الى السجن املركزي لكونه مطلوبا 
حلكم نهائي بالسجن ملدة ٦ سنوات 

على ان يتم استدعاؤه بشكل دوري 
ســواء من قبل جهات التحقيق او 
النيابــة العامــة إذ اســتلزم األمر 

االستماع الى افاداته.
ومت ضبط املتهــم رغم مقاومة 
عنيفــة أبداهــا خــالل ضبطه في 
احــدى مناطق محافظــة اجلهراء، 
وبحسب مصدر امني لـ«األنباء» فإن 
معلومات وردت الى رجال مباحث 
تيمــاء عن ان خليجيــا من أرباب 
الســوابق متورط فــي العديد من 

جرائم السلب والسرقة خاصة التي 
تقع على وافدين عرب وآسيويني، 
وعليه مت عمل كمني ولدى ضبطه 
أخرج املتهم سكينا محاوال االعتداء 
على رجال األمن ولكنهم سيطروا 
عليه ولدى االستعالم عنه تبني انه 
مطلوب للســجن ٦ سنوات حلكم 

نهائي.
وأردف املصــدر بالقول: جرى 
التحقيق مــع املتهم حيث اعترف 
بارتكابه العديد من القضايا ولدى 

مطابقــة القضايــا املســجلة ضد 
مجهول في عدد من مخافر محافظات 
الفروانيــة وحولــي واجلهراء مع 
أوصاف املتهم وطريقة تنفيذه لها 
تبني انه متورط فيما ال يقل عن ١٣ 
قضية، فيما أكد املتهم انه غير متذكر 
للقضايا التي قام بتنفيذها على مدار 
نحو العام، إال انه قال انها كثيرة، 
ومن املقرر ان يتم استدعاء املجني 
عليهم بحيث يعرض عليهم املتهم 

في طابور عرض للتعرف عليه.

مبارك التنيب

أســفرت التحقيقات التي أجراها 
رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
مــع مواطن، عن ثبــوت تورطه في 
االجتار باملواد املخدرة، رغم محاولته 
إنكار تلك التهمة ومتســكه بحيازة 

املخدرات بقصد التعاطي.
 وكانت معلومات وردت عن اجتار 
مواطن من أرباب السوابق في املواد 
املخدرة وحيازة هذه املخدرات بقصد 
االجتار، وعليه مت استصدار إذن نيابي 
وتفتيش منزل املتهم في إحدى مناطق 
محافظة األحمدي وسيارته، وأسفرت 

عملية التفتيش عن العثور على ٨٠ 
غراما من مخدر املاريغوانا .

من جهة أخرى، أحيل شاب كويتي 
٢٣ عاما إلــى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات حليازتــه ٧ غرامــات من 
مادة احلشــيش. وقال مصدر أمني، 
إن إحدى دوريات إسناد أمن محافظة 

مبارك الكبير وخالل جولة تفقدية في 
منطقة القرين اشتبهت في مركبة على 
متنها شاب، حيث بدا في حالة غير 
طبيعيــة، وعلى إثر ذلك مت توقيف 
قائد السيارة وتبني أنه كويتي وفي 
حالة غير طبيعية، وبتفتيشه عثر 

بحوزته على املواد املخدرة.

مطلوب لـ ٦ سنوات سجناً ومتت السيطرة عليه رغم مقاومة عنيفة باستخدام سكني

٧ غرامات حشيش حتيل شابًا كويتيًا إلى «املكافحة» 

مهرب احلشيش برًا للنيابة.. والعقوبة تصل إلى اإلعدام

وفاة شاب وإصابة شقيقه في انقالب
ومصري دهسًا مبواقف «اجليش»

محمد اجلالهمة

أبلغ مصدر أمني «األنباء»، أن رجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات انتهوا من التحقيق مع املواطن الذي اتهم مبحاولة 
تهريــب نحو ٢٣ كيلو من مخدر احلشــيش خالل وصوله 
إلــى البالد أمس األول قادما مــن دولة خليجية عبر جمرك 
النويصيب. وقال املصدر: إن املتهم أقر بحيازة املواد املخدرة 
وجلبهــا إلى داخل البالد بقصد االجتــار، الفتا إلى أن هذه 
التهمــة في حال متت اإلدانة بها من قبــل القضاء الكويتي 
تستحق عقوبة اإلعدام، إذ إن تهمة اجللب من خارج احلدود 

يترتب على املدان فيها احلصول على حكم اإلعدام.
وأوضــح أن احلكم باإلدانة يعود الى قناعة احملكمة، إال 

أنه أكد أن املتهم اعترف بتهمتي اجللب واالجتار،
هــذا الى جانب اعترافه بأنه ســبق أن هــرب مخدرات، 

وحتديدا احلشيش، إلى داخل البالد بالطريقة نفسها.
هذا، وكان نائب املدير العام لشؤون املنافذ سليمان الفهد 
كشــف عن تنســيق بني وزارة الداخلية ممثلــة في اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات ورجال اجلمارك أسفر عن محاولة 
تهريــب هذه الكمية الكبيرة من املواد املخدرة التي أخفيت 
في اإلطار االحتياطي ملركبة رباعية وفي كشنات السيارة.

سعود عبدالعزيز - أحمد خميس 

توفي شــاب كويتي من مواليــد ٢٠٠٠ فيما أصيب 
شقيقه احلدث من مواليد ٢٠٠٤ إثر انقالب مركبة رباعية 
كان يستقلها األول، وجرى فتح حتقيق في احلادث الذي 
وقع داخل البر وبعمق يصل الى ٤ كيلومترات وســط 
ترجيحات بأن تكون الرؤية أحد اســباب احلادث. يشار 
الى ان «األنباء» نشــرت اخلبر على موقعها االلكتروني 
فور وقوعه امس األول، وكانت عمليات وزارة الداخلية 
تلقت نحو السادسة مساء بالغا يفيد بانقالب مركبة على 
طريق االرتال بعمق ٤ كيلومترات، وعلى الفور انتقل الى 
موقع البالغ عدد من رجال االمن واألدلة اجلنائية وتبني 
ان املركبة بها شابان ليتم نقلهما بسرعة الى مستشفى 

اجلهراء إال ان قائد السيارة وهو الشاب البالغ من العمر 
٢٠ عاما توفي قبل وصوله. وسجلت قضية انقالب ووفاة 
حتت رقم ٢٠٢١/٨. وعلى صعيد آخر، لفظ وافد مصري 
أنفاســه األخيرة ظهر امس إثر تعرضه للدهس مبركبة 
شــاب كويتي في مواقف جمعية اجليش في صبحان. 
وقال مصدر امنــي ان الوافد املتوفى يبلغ ٥١ عاما وقد 
لفظ انفاســه األخيرة فور واقعة الدهس، مشيرا الى ان 
الداهــس ( ٣١ عاما) توقف في موقع البالغ، ومن املقرر 
فتح حتقيق مع الداهس في قضية قتل باخلطأ.  من جهة 
أخرى، أسفر انقالب مركبة في منطقة العيون عن إصابة 
مواطن، وقام عدد من املارة بتعديل املركبة الى وضعها 
الطبيعي حيث مت إخراج املواطن الذي وجد نفســه في 

وضعية ال تسمح له باخلروج.

املواطن جالب املخدرات اعترف بسابقة التهريب بالطريقة نفسها

املخدرات املضبوطة في جمرك النويصيب

من حادث انقالب منطقة العيون

الصالح يدشن مركز الوفرة السكني اليوم

يدشــن نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالح، وبحضــور رئيس قوة اإلطفاء 
العــام الفريق خالد املكــراد، اليوم مركز 
الوفرة السكني، الذي يأتي في إطار حرص 
واهتمام قــوة اإلطفاء العام على تغطية 

كل املناطق في الكويت.
هذا، ووجهت قــوة اإلطفاء الدعوة الى 
وسائل اإلعالم بحضور حفل افتتاح املركز 
اليوم في احلادية عشــرة، كما قامت إدارة 
العالقــات العامــة بتوفيــر باصــات لنقل 

اإلعالميني إلى موقع االحتفال.

الفريق خالد املكراد أنس الصالح

مصدر أمني: ١١ عقيدًا تنطبق

عليهم شروط الترقي إلى «عميد»

تفجير قذيفة في «الصقيهية» ببر اجلهراء

وفاة طفلة كويتية غرقًا في مسبح بالعدان

أحمد خميس

رجــح مصــدر أمني أن حتســم وزارة 
الداخليــة ترقية ١١ عقيــدا إلى عميد خالل 

الفترة القليلة املقبلة.
وقــال املصدر لـ «األنباء»، إنه مبوجب 
ما قررته اللجنة العامة للشرطة في يناير 

العام املاضي ٢٠٢٠ أن من أكملوا في اخلدمة 
٧ سنوات حتق لهم الترقية للرتبة األعلى، 
هناك ١١ ضابط برتبة عقيد يستحقون رتبة 
عميد باعتبار أنهم أمتوا السنوات الـ ٧ في 
ديسمبر العام املاضي، إلى جانب أن ملفات 
هــؤالء الضباط ال توجد فيها أي شــائبة 
حتول دون حصولهم على الرتبة األعلى.

سعود عبدالعزيز

تعامل رجال هندسة اجليش مع قذيفة 
تبني انها من مخلفات الغزو العراقي وذلك 
في بر اجلهراء. وقال مصدر امني ان القذيفة 

التي ابلغت عمليات الداخلية عن وجودها 
كانت على مسافة ٨٥ كيلومترا عن طريق 
الساملي، وأنها كانت (القذيفة) موجودة في 
منطقة تســمى «الصقيهية» وسجل بالغ 

بالعثور على لغم.

أمير زكي

أبلغ مصدر أمنــي «األنباء»، أن أجهزة 
وزارة الداخلية فتحت أمس حتقيقا للوقوف 
على مالبسات وفاة طفلة كويتية غرقا داخل 
مســبح ملحق مبنــزل عائلتها في منطقة 

العــدان.  وقال املصــدر ان الطفلة، وتبلغ 
من العمر عاما واحدا، أســعفت بواســطة 
والدتها إلى أحد املستشفيات لكنها وصلت 
بال حراك، وتبني من التحقيقات ان الطفلة، 
وهي من مواليد ٢٠١٩، توفيت داخل مسبح 

منزل أسرتها في العدان قطعة ٧.

اختناق مصري وابنته في حريق شقة بالرميثية
محمد اجلالهمة

متكن رجال إطفاء مركزي الساملية والبدع 
من السيطرة على حريق بشقة في منطقة 
الرميثية، وجرى فتح حتقيق للوقوف على 
سبب احلريق. وقال مصدر في «اإلطفاء» 
لـ«األنباء» إن بالغا باحلريق ورد إلى عمليات 
الداخليــة، وعلى الفــور مت توجيه رجال 
اإلطفاء، وتبني أن هناك مصابني باختناق، 
وهما وافد مصري في العقد اخلامس وابنته 
في العقد الثاني، حيث قام رجال الطوارئ 
الطبية بتقدمي اإلسعافات الضرورية لهما 

في موقع احلادث.
على صعيد آخر، أتت ألسنة اللهب على 
مركبة على الدائري الســادس، واستطاع 
رجال اإلطفاء السيطرة على ألسنة اللهب، 
ومت فتــح حتقيق في احلادث الذي يرجح 

الدخان يتصاعد من حريق مركبة على «السادس»أنه بسبب متاس كهربائي.
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أنباء سورية أنباء مصرية

الثلوج تعّمق جراح نازحي الشمال السوري

عواصم - وكاالت: قبل أن يتمكن آالف 
النازحني السوريني من جتاوز آثار العاصفة 
املطرية التي ضربت مخيماتهم العشوائية 
وشردت الكثير منهم، جاءت الثلوج لتفاقم 

مأساتهم وتزيد في أوجاعهم. 
وقال فريق «منسقو استجابة سوريا» 
اإلغاثي إن أوضاعا إنسانية سيئة تواجه 
النازحني السوريني في املخيمات بالتزامن 
مع انخفــاض كبير في درجــات احلرارة 
وتساقط الثلوج في عدة مناطق مختلفة 
في ريفي إدلب وحلب. وأكد الفريق عجز 
املنظمات اإلنسانية كليا عن تقدمي الدعم 
اإلنساني الالزم للنازحني في محافظة إدلب 
بسبب الظروف اجلوية. ونشر عبر صفحته 
على «فيسبوك» صورا أحد تلك املخيمات 
واسمه «املدينة املنورة» في بلدة باريشا. 
بــدوره، قــال الدفــاع املدنــي «اخلوذ 
البيضاء» العامل في الشــمال الغربي، إن 
الهطوالت الثلجية علــى عدة مناطق في 
ريف حلب الشرقي أدت النقطاع عدد من 
الطرقات. وان فرق «اخلوذ البيضاء، عملت 

على إزالة الثلوج وفتح الطريق الواصل 
بني قريتي احلميرة والقاضي بريف مدينة 
جرابلس شــرقي حلب. وحــذرت اخلوذ 
البيضاء من خطر تدني احلرارة الشديد 
على األطفال وكبار السن خصوصا. وشدد 
الفريق على أن العودة اآلمنة إلى منازلهم 
التــي هجروا هي احلل الوحيد ملأســاتهم 
التي لن حتلها اخليــام اجلديدة لن حتل 

مشكلة النازحني.
وأكــدت األمم املتحــدة بدورهــا، أنهــا 
تتابع بقلق الوضــع املتعلق بالعواصف 
التي جتتاح املناطق الواقعة شمال غربي 
ســورية، والتي تعد األكبر حتى اآلن في 

فصل الشتاء، مع تضرر آالف النازحني.
ونقل موقع «أخبار األمم املتحدة» عن 
ستيفان دوجاريك املتحدث باسم األمني العام 
لألمم املتحدة القول إنه بينما يستمر تقييم 
األضــرار، ثمة تقارير عن تضرر أكثر من 
١٧٠٠ أسرة في شمال غرب سورية من جراء 
الفيضانــات، وتدمير أكثر من ٢٠٠ خيمة 

وتعرض أكثر من ١٤٠٠ خيمة لألضرار.

قبل أن يستيقظوا من صدمة السيول

صورة نشرها فريق «منسقو استجابة سوريا» ملخيم «املدينة املنورة» في بلدة باريشا الذي غطته الثلوج

نسخة «كورونا» البريطانية تطرق باب بكني
و٦٠ دولة فقط تطلق حمالت التطعيم

وكاالت: تتواصل النسخة البريطانية 
املتحورة من ڤيروس كورونا املســتجد 
االنتشار في العالم إذ رصدت في ٦٠ دولة 
ومنطقة على األقل حتى اآلن، من بينها 
الصني، في وقت دخل الرئيس األميركي 
املنتخب جو بايــدن البيت األبيض على 
رأس البلد الذي يســجل أعلى حصيلة 

وفيات جراء الوباء.
ولم تكن النسخة املتحورة من الڤيروس 
التي رصدت في بريطانيا وهي أكثر عدوى 
من الڤيروس األصلي ســارس-كوف-٢ 
وتقلق الكثير من الدول، منتشرة سوى 
في خمســني دولة في ١٢ يناير. وباتت 
اليوم منتشرة في ٦٠ دولة ومنطقة، وفق 

ما أفادت منظمة الصحة العاملية.
وأعلنــت بكني امس إغالق خمســة 
مجمعات ســكنية في داشــينغ، إحدى 
ضواحي جنوب العاصمة، بعد رصد بضع 
حاالت إصابة بوباء كوفيد -١٩ فيما تكافح 

الصني عدة بؤر إصابات صغيرة.
ويشــمل اإلغــالق عشــرات آالف 
االشخاص اي قسم صغير من عدد سكان 
العاصمة البالغ ٢١ مليون نســمة وحيث 
ال يزال الوضع الوبائي حتت الســيطرة 

إلى حد كبير.
ومت تســجيل مئــات اإلصابات في 
األسابيع األخيرة في شمال وشمال شرق 
البالد، حيث عزل ماليني األشــخاص أو 

فرض عليهم تقليص حتركاتهم.
وقالت املنظمة في نشرتها األسبوعية 
حول وضع الوباء إن النســخة املتحورة 
الثانية التي ظهرت للمرة األولى في جنوب 
إفريقيا ويعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة 
البريطانية إال أنها تنتشــر بشكل أبطأ، 
رصدت مــن جهتها في ٢٣ دولة، بزيادة 
ثالث عن العدد الذي سجل في ١٢ يناير.

وأشارت املنظمة إلى أنها تراقب انتشار 
نسختني أخريني ظهرتا في البرازيل وهما 
«بي١» التي رصدت في والية أمازوناس 
وعثر عليها أيضا في اليابان لدى أربعة 
أشــخاص قادمني من البرازيل، ونسخة 

متحورة أخرى.
تسبب الوباء بوفاة مليونني و٥٨ ألفا 
و٢٢٦ شخصا في العالم منذ ظهوره في 
نهاية ديسمبر ٢٠١٩، حسب تعداد نشرته 
وكالة فرانس برس، وأحصيت رسميا قرابة 
٩٦٫١ مليون إصابة بينما يثير ظهور النسخ 

املتحورة اجلديدة اخلشــية من األسوأ. 
والواليات املتحدة هي الدولة التي تسجل 
أكبر عدد إصابات في العالم مع أكثر من ٢٤ 
مليونا، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز، 
وكذلك أكبر عدد وفيات ناجمة عن املرض.
وأحيا الرئيس األميركي املنتخب جو 
بايدن فور وصوله إلى واشنطن عشية 
حفــل تنصيبه، ذكرى ٤٠٠ ألف أميركي 
أودى بحياتهم ڤيروس كورونا املستجد، 
وهي العتبة التي جتاوزتها الثالثاء البالد.

وقال بايدن في كلمة مقتضبة إنه «من 
أجل أن نشفى، يجب أن نتذكر. من الصعب 
أحيانــا أن نتذكر، لكن هذه هي الطريقة 

التي نشفى بها».
ومن بني التدابير األولى التي تردد ان 
بايدن سيتخذها، في أول يوم من توليه 
منصبه، األمر بإعــادة الواليات املتحدة 
إلى منظمة الصحة العاملية بعد أن سحب 

ترامب بالده منها عام ٢٠٢٠.
في أوروبا، سجلت بريطانيا والبرتغال 
أعداد وفيات يومية قياسية بلغت ١٦١٠ و٢١٨ 
على التوالي. وباتت البرتغال البلد الذي 
يسجل أكبر عدد من اإلصابات نسبة إلى 

عدد سكانه البالغ عشرة ماليني نسمة.
في أملانيا حيث توفي قرابة ألف شخص 
أنغيال  أعلنت املستشــارة  الوباء،  جراء 
ميركل تشديد القيود ملكافحة كوفيد-١٩ 
مع خصوصا فرض وضع الكمامة الطبية 
في وسائل النقل العامة واملتاجر، ومتديد 

االجراءات حتى ١٤ فبراير.
وحذرت أيضا قبل يومني من انعقاد 
اجتماع مجلس االحتاد األوروبي املخصص 
للبحث في مســألة النسخ املتحورة من 
الڤيروس، مــن أن إعادة العمل باملراقبة 
على احلدود بــني الدول األوروبية ليس 

مستبعدا في حال تدهور الوضع.
وحتى اليوم أطلقت ستون دولة ومنطقة 
على األقل، تضم ٦١٪ من ســكان العالم، 
حمالت تطعيم وفــق تعداد أعدته وكالة 
فرانس برس، لكن ٩٠٪ من اجلرعات التي 

مت حقنها تتركز في ١١ دولة.
من الهند الــى البرازيل وصوال الى 
روسيا تتواصل حمالت التلقيح الواسعة 
النطــاق كما يحصل في كل انحاء العالم 
تقريبا وســط حتديات لوجستية هائلة 
وتوجس من املشككني أو حتى املعارضني 

للقاح.

السيسي لـ «التعاون االقتصادي والتنمية»: 
أزمة «كورونا» خلقت فرصة مهمة لتعزيز التحول الرقمي

القاهرة - خديجة حمودة

اطلع الرئيــس عبدالفتاح 
تطــورات  علــى  السيســي 
املراحل احلالية واملستقبلية 
للمشــروع القومي «مستقبل 
مصر»، وكذلك توفير مياه الري 

والتكلفة املالية.
جــاء ذلــك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أمس مع الفريق محمد عباس 
حلمي قائد القــوات اجلوية، 
أميــر ســيد أحمــد  واللــواء 
مستشــار رئيس اجلمهورية 
العمراني، واللواء  للتخطيط 
محمد أمني مستشــار رئيس 
اجلمهورية للشــؤون املالية، 
واللواء أركان حرب إيهاب الفار 
رئيس الهيئة الهندسية للقوات 
املسلحة، واللواء أحمد الشاذلي 
رئيس هيئة الشــؤون املالية 
للقوات املسلحة، والرائد طيار 

بهاء الدين الغنام.
الرســمي  وقــال املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهوريــة، 
الســفير بســام راضي - في 
تصريح صحافي - إن االجتماع 
تناول متابعة املشروع القومي 
«مستقبل مصر» والذي يهدف 
إلى زيــادة الرقعــة الزراعية 
ملصر بواقع ٥٠٠ ألف فدان على 
امتداد محور الضبعة شماال.

إلى ذلــك، وجــه الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي كلمــة 
العامليــة  متلفــزة للمنظمــة 
للتعاون االقتصادي والتنمية 
الســتني  الذكــرى  مبناســبة 

إلنشائها.
وأوضح املتحدث الرسمي 
السفير  لرئاســة اجلمهورية 
بسام راضي أن الرئيس أعرب 
عن التقدير العميق الذي تكنه 
مصر للدور البارز الذي تقوم به 
املنظمة على املستوى الثنائي 
مع مصر، وأيضا إلسهاماتها في 
صياغة السياسات االقتصادية 
والتنمويــة علــى املســتوى 
الدولي، حتقيقا للشعار الذي 
توافقت عليه دولها األعضاء 
وهو: «سياسات أفضل حلياة 

أفضل».

التعــاون االقتصادي  منظمة 
والتنميــة التــي حتمــل فــي 
جعبتها خبرة تتجاوز ستني 
عاما في العمل متعدد األطراف، 
وفي صياغة سياسات تراعي 
معايير الشــفافية واحلوكمة 
وتتواكب مع تطورات العصر 
ومتطلبات االقتصاد العاملي، 
وقدرتها على اإلســهام بشكل 
إيجابــي في صياغــة التحرك 
الدولي املنشــود للتعامل مع 
تداعيات هــذه األزمة العاملية 
غيــر املســبوقة، والتكاتــف 
لتخفيــف العبء الــذي أثقل 
كاهل جميع الدول سواء أكانت 
متقدمة أو نامية دون تفريق، 
وتوجيهه بالطريقة املثلى نحو 

املنفعة املشتركة.

على مواصلة العمل، مع توفير 
هامش أكبر من الدعم للفئات 

األكثر تضررا.
وترتبط مصــر واملنظمة 
بعالقات تعاون وطيدة، حيث 
تشارك في العديد من جلانها 
املختلفة، كما حتظى بالعضوية 
الكاملة في مركز التنمية التابع 
للمنظمة منذ عام ٢٠٠٨ كأول 
دولة عربية وأفريقية تنضم 
له، وذلك ارتباطا باألهمية التي 
نوليها للمركز كمحفل رئيسي 
إليصال أولويات الدول النامية 
وإعــداد الدراســات التنموية 
وتقدمي الدعم الفني ذي الصلة.

وقــد شــهد هــذا التعاون 
مرحلة جديــدة في عام ٢٠١٩ 
بانضمام مصر إلى آلية البرامج 
القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم 
احملــرز علــى هــذا الصعيــد 
والــذي مت من خاللــه اختيار 
مجاالت العمل األكثر قدرة على 
املساهمة في تنفيذ البرنامج 
الوطني لإلصالح االقتصادي 
واالجتماعي، حيث مت التوافق 
على األولويات التي تتواءم مع 
احتياجاتنا وأهدافنا، السيما 
ما يتعلــق باملعايير اخلاصة 
بتحســني منــاخ االســتثمار، 
وترسيخ الشفافية ومكافحة 
الفساد، فضال عن متكني املرأة 

والشباب.

وعلى الرغم من التداعيات 
االقتصاديــة الشــديدة ألزمة 
جائحة «كوفيد-١٩»، فقد جنح 
االقتصاد املصري في التعامل 
معها بشكل اتسم باملرونة مبا 
حافظ علــى قــدرة االقتصاد 
املصــري على االســتمرار في 
حتقيق معدالت منو إيجابية، 
وذلك في ضوء برنامج اإلصالح 
االقتصادي الهيكلي الذي بدأته 
احلكومة منذ سنوات وجنح في 
حتقيق إجنازات ملموسة في 
فترة قصيرة وانعكس إيجابا 
علــى جهود التنميــة، وقدرة 
الدولة في التدخل بشكل فاعل 
لدعم االقتصاد الوطني وتنفيذ 
سياسات حتفيزية قادرة على 
مساعدة القطاعات الرئيسية 

بحث املشروع القومي «مستقبل مصر» لزيادة الرقعة الزراعية لـ ٥٠٠ ألف فدان

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع قائد القوات اجلوية ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني ومستشار الرئيس للشؤون املالية ورئيس 
الهيئة الهندسية للقوات املسلحة ورئيس هيئة الشؤون املالية للقوات املسلحة

ومما جاء في كلمة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي: لقد كان 
عام ٢٠٢٠ حافــال بالتحديات 
الصعبة والتداعيات السلبية 
الناجتــة عــن أزمــة جائحــة 
«كوفيــد-١٩»، إلى احلد الذي 
يجعل العالم بعد تلك األزمة 
مختلفا عن ذي قبله، وبالرغم 
من تلــك الصعوبات، أظهرت 
األزمة فرصة مهمة، السيما فيما 
يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، 
وتطوير السياسات التنموية 
املستدامة التي تشمل األبعاد 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
والبيئية، مبا يسهم في حتقيق 
التعافي الشامل في أسرع وقت 

ممكن.
وتعزز هذه األزمات من دور 

مصر تعلن استئناف 
العالقات الديبلوماسية مع قطر

القاهرة - خديجة حمود

أعلنت وزارة الخارجية امس أن جمهورية 
مصر العربيــة، تبادلت ودولة قطر مذكرتين 
رســميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما 

على استئناف العالقات الديبلوماسية بينهما. 
وذكرت وزارة الخارجية المصرية - في بيان 
صحافي - أن ذلك يأتــي اتصاال بالخطوات 
التنفيذية في إطار تنفيذ االلتزامات المتبادلة 

الواردة ببيان «العال».

«الدفاع األعلى» ينعقد اليوم لتمديد اإلقفال العام 
ومصادر ال تتوقع حلوًال حكومية سريعة

بيروت - عمر حبنجر

ينعقد املجلــس األعلى 
للدفاع فــي لبنــان اليوم، 
وسيكون عليه متديد فترة 
اإلقفــال العام أســبوعا او 
اثنــني، وحتــى ١٥ فبراير، 
اليومية  الالئحــة  وكانــت 
لكورونا سجلت أمس األول 
٦١ وفــاة و٤٠٠٠ إصابــة، 
وبــني املتوفــني أحــد قادة 
األبيــض» وهو  «اجليــش 
د.علــي معيــاري الذي نال 
منــه الوباء في مستشــفى 

احيرام في صور.
وفي هذه األثناء، يبحث 
الوسطاء عن صديق مشترك 
للرئيســني ميشــال عــون 
وسعد احلريري، يستطيع 
كسر احلاجز القائم بينهما، 
منذ تسريب «الڤيديو» الذي 
يســجل جزءا مــن حديث 
الرئيس عــون، مع رئيس 
حكومة تصريــف األعمال 
حســان دياب، على أمل ان 
تعــود املياه الــى مجاريها 
بينهما، في القريب العاجل.
التوجــه، جــرى  هــذا 
اســتخالصه مــن جولــة 
الرئيس دياب امس االول، 
علــى بيــت الوســط فعني 
التينة، والقصر اجلمهوري 
في بعبدا، حيث سمع كالما 
طيبــا، مبناســبة الذكــرى 
الســنوية األولــى لــوالدة 
حكومتــه فــي ٢٠٢٠/١/١٩، 
كمــا باملهمــة التــي نــدب 
نفسه إليها، اال وهي تسريع 

تشكيل احلكومة احلالية.
الوطنــي احلر،  التيــار 
أصــدر بيانــا، أمــل فيه ان 
يكون حان الوقت واكتملت 
الظروف لتشكيل احلكومة، 

سبق قوله، أي ممن تكون 
اخلطوة األولى، أو املبادرة 
إلى االتصال، في حني أوفد 
دياب مــن يضع حزب اهللا 

في األجواء.
قبــل جولة ديــاب، كان 
التيار احلــر ومعه الفريق 
الرئاســي، يطالب الرئيس 
املكلف باالعتــذار عن عدم 
متابعــة مهمتــه، فيما كان 
يطالــب  اآلخــر  الفريــق 
الرئيس عون باالعتذار من 
الرئيس املكلف على ما ورد 
على لســانه ضد احلريري 
في الڤيديو الشهير، وبعد 
اجلولة، بات الفريق الرئاسي 
يطالب احلريري بالصعود 
القصــر اجلمهــوري  الــى 
البحث بتشــكيل  ومتابعة 
احلكومة مع الرئيس عون، 
فيمــا يربــط احلريري أي 

الرئيس املكلف، وإذا لم يعد 
قــادرا على االنتظــار، فأنا 
أكرر دعوتــه الى االعتذار، 
واستمر في هذه الدعوة طاملا 
لم يشــكل احلكومة، نحن 
لم نعد فــي حكومة مهمة، 
وأنا كنائب أقترح تشــكيل 
حكومة مصغرة من ســتة 
وزراء لتتسلم املهام وتبدأ 

بالعمل».
مصادر متابعة ال تتوقع 
حلوال حكومية سريعة، رغم 
احتياجات املرحلة اللبنانية 
املرهقة صحيا واقتصاديا 
وعلــى مختلــف األصعدة، 
التشــوش  بســبب حالــة 
اإلقليمــي احمليطة بلبنان، 
وما يعتريهــا، من تبدالت 
في العالقــات والتحالفات، 
املكشــوف منها والذي في 

طريق االنكشاف.

خطوة مــن جانبه، بإغالق 
ملف اإلهانة، وإال فإنه مغادر 
الى أوروبا هذه املرة، متفرغا 
للبحــث عن لقاحــات ضد 
الكورونــا، التي هي أحوج 
ما يحتاجه اللبنانيون اآلن.

النائــب ماريــو عــون، 
عضو «تكتل لبنان القوي» 
لدى ســؤاله عن تصريحه 
األخير لـــ «األنباء» والذي 
دعا فيه الرئيس احلريري 
الى االعتذار عن عدم تشكيل 
احلكومة، أجاب: «أكيد هذا 
موقف سياسي طبيعي، في 
ضوء احتفاظ الرئيس املكلف 
مبرسوم التكليف ووضعه 
فــي جيبــه، دون البحــث 
مبخرج من األزمة التي نحن 
فيهــا اآلن، وبالتالــي نحن 
بحاجــة اليوم الى تنازالت 
كثيرة وكبيرة، وخاصة من 

(محمود الطويل ) قوس قزح يزيّن سماء بيروت بعد حالة الطقس السيئ التي شهدها لبنان أمس  

داعيا الرئيس احلريري الى 
اخلروج من حال املراوحة 
والتواصــل مــع رئيــس 
اجلمهورية، ومن بكركي قال 
النائب أنــور اخلليل، أمني 
سر كتلة التنمية والتحرير 
واملوفد الى بكركي، من قبل 
الرئيس نبيه بري، انه ملس 
من البطريرك بشارة الراعي 
رغبته في السعي املتواصل 
الدوامة، على  للخروج من 
أمل تأليــف حكومة قادرة 
علــى اإلنقــاذ، وقــال: انــه 
يشــارك البطريــرك رأيــه 
بضــرورة تأليــف حكومة 

املهمة اإلنقاذية.
بدوره، البطريرك الراعي 
أوفد املطــران بولس مطر 
الــى بيــت الوســط، ناقال 
رغبته ومستطلعا األجواء، 
التــي اصطدمت عمليا، مبا 

أنباء لبنانية

انفجار «صهريج نفط»غرب حمص
وكاالت: انفجــر صهريــج ضخم في مقر 
للشركة السورية لنقل النفط اخلام، بالقرب 
من الشركة السورية لتوزيع الغاز في غرب 
حمص، ما تسبب في حريق ضخم شوهدت 
ألسنة لهبه على بعد ٢٠ كيلومترا، وسمعت 
اصــوات االنفجار على بعد مســافات كبيرة 
وظن املواطنون انها غارات إسرائيلية جديدة.

ونقلت وكالة األنباء الرسمية (سانا) عن 
مصدر في الشركة السورية لنقل النفط، أن 
انفجار صهريج في الشركة تسبب في حريق 

ضخم، وأن فرق اإلطفاء تعاملت معه. 
وأفاد موقع «عنب بلدي» نقال عن مصادر 
محلية من سكان مدينة تلبيسة، التي تبعد 
عــن موقع االنفجار ١٥ كيلومترا، أن انفجارا 
«قويا» حصل في متام الساعة السابعة و٢٠ 

دقيقة سمع صوته في املدينة، تبعه انفجار 
آخر بوقع أخف من االنفجار األول. 

وفي تصريح لصحيفة «الوطن» املقربة 
من السلطات، قال قائد فوج إطفاء حمص، 
حسن عمار، إن عدة انفجارات في صهاريج 
أخرى وخزانات ضمن الشركة تلت االنفجار 
األول، وإن فرق اإلطفاء تعمل على تطويق 

النيران. 
ورجح عمار أن يكون سبب احلريق تسرب 
في خزان التعبئة بالشــركة السورية لنقل 
النفط. ويأتي احلريق وسط ازمة وقود خانقة 
يعاني منها السوريون مع دخول فصل الشتاء. 
وأعلنت وزارة النفط والثروة املعدنية، في ١٠ 
من يناير اجلاري، أنها خفضت بشكل مؤقت 

كميات املازوت بنسبة ٢٤٪. 
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جو بايدن 

الرئيس الـ ٤٦ للواليات املتحدة األميركية

بايدن يؤدي اليمني «رئيسًا لكل األميركيني»
واشنطن - وكاالت: طوت 
الواليــات املتحــدة األميركية 
ومعها العالــم، أمس، صفحة 
الرئيس دونالد ترامب أمال في 
«بــزوغ فجر جديد» مع تولي 

جو بايدن منصبه رئيسا. 
الواليــات  واستعـــــادت 
املتحــدة صورتهــا الرصينة 
كدميوقراطية عريقة وملهمة. 
وعلى ادراح مبنى الكابيتول 
الــذي كان قبــل اســبوعني 
فقــط عرضة لهجــوم أنصار 
ترامب، شاهد العالم جتليات 
الســلمي للســلطة،  االنتقال 
حيث أدى الرئيس الـ٤٦ اليمني 
الدستورية رفقة نائبته كاماال 
هاريس التــي دخلت التاريخ 
من اوســع ابوابه كأول سيدة 
مــن اصــول مختلطــة تصل 
هذا املنصــب. وحضر احلفل 
الرؤساء السابقون باراك اوباما 
وجورج بوش وبيل كلينتون 
وعائالتهم. كمــا حضر مايك 
بنس نائــب الرئيس املنتهية 
واليته الذي أبى إال  أن يكسر 
تقليدا عمره عقود ويغيب عن 

حفل التنصيب. 
وقــال بايدن فــي خطاب 
القســم، «إن اليــوم هو يوم 
أميركا وهو يوم الدميوقراطية 
ويوم التاريخ واألمل والتجديد 
والعــزم». وحفلــت كلمتــه 
بدعوتــه للوحــدة ومحاربة 
«التطرف السياسي واالرهاب 
احمللي» ووعد بأن يكون رئيسا 
ر  لكل االميركيني وأن «أســخّ
روحي كلها لتجميع شــتات 
أميــركا وتوحيد هــذا البلد» 
وتعهد بالقول: «سأحارب ألجل 
هؤالء الذين لم ينتخبوني كما 
سأحارب ألجل من انتخبني»، 
وأضاف: يجب ان ننهي هذه 
احلــرب غيــر االهليــة التي 
تضع األحمــر بوجه االزرق 
والليبرالي بوجه اجلمهوري. 
وشدد على ضرورة «محاربة 
الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق 
األبيــض والتطــرف» وأكــد 
«نستطيع أن نحارب األعداء 
والتطرف ومواجهة الڤيروس 

املبنــى الكبيــر، وكان برفقته 
زوجته جيل، وتبعته نائبته 
هاريــس وزوجهــا دوغــالس 

إمهوف.
وكانــت الســيناتورة امي 
كلوبوشــار عريفــة احلفــل 
وصفــت اليوم التاريخي بأنه 
الدميوقراطية  يوم استعادت 
االميركية نفسها، وأزالت عنها 
الغبار، وقامت اميركا مبا تقوم 
بــه دائما، التقــدم نحو األمام 
متحدين برعاية اهللا مع احلرية 

والعدالة للجميع. 
ثم أدت املغنية «ليدي غاغا» 

النشيد الوطني. 
كمــا أدت املغنيــة العاملية 
جينيفير لوپيز أغنية «أميركا».
وقامت ســونيا سوليماير 
كأول عضوة في احملكمة العليا 
مــن أصــول التينيــة، بتلقني 
اليمــني لهاريــس أول نائبــة 
للرئيــس من أصول التينية ـ 

هندية.
وأشار الرئيس اجلديد إلى 
إعــالن التحرر الــذي أصدره 
الرئيــس األميركــي األســبق 
إبراهام لينكولن في يناير ١٨٦٣ 
وما قاله األخير بأنه «إذا وضع 
اســمي في التاريخ فســيكون 

لهذا الفعل».
وقال انه حملاربة التحديات 

الكثير لننجزه». وأكد بايدن 
أن الواليات املتحدة ستمضي 
لألمام بسرعة وتنجز ما عليها 
أن تنجزه وتصلحه وتستعيده 
وتتعافى منه وتشيده وجتنيه.

وسيبقى هذا اليوم مشهودا في 
الواليات املتحدة خصوصا مع 
تولي كاماال هاريس السيدة من 
اصول ســوداء، منصب نائب 
الرئيس للمرة األولى في تاريخ 

أكبر قوة في العالم.
وقــد أدى بايــدن الرئيس 
الكاثوليكي، اليمني على «اجنيل 
العائلة» اخلــاص الذي عمره 

أكثر من ١٢٧ عاما. 
ومضى يوم تنصيب بايدن 
الــذي لم يســبق أن شــهدت 
الواليــات املتحــدة مثله، في 
أجــواء خاصــة حتــت تأثير 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
املستجد والصدمة التي خلفها 
اقتحام الكونغرس الذي أسفر 

عن خمسة قتلى.
األمــن  وكانــت اجــراءات 
احمليطة باحلفل اســتثنائية. 
ومت نشر حوالى ٢٥ ألف عنصر 
من احلــرس الوطنــي وآالف 
الشرطيني من كل انحاء البالد.
وبســبب عــدم حضــور 
احلشــود التــي تتدفــق عادة 
فــي مثل هذا اليــوم الى جادة 

التي تواجهها الواليات املتحدة 
مثل الكراهية والتطرف والعنف 
والبطالــة وغيرهــا، فإن ذلك 
يتطلب الوحدة، مضيفا أنه من 
خالل هذه الوحدة ميكن القيام 

بـ «أشياء عظيمة ومهمة».
وأوضــح بايــدن أن مــن 
بني هذه األشــياء املشار إليها 
يجب التغلب على «الڤيروس 
الطبقة  املميت»، وإعادة بناء 
الناس،  املتوسطة، وتوظيف 
واحلفاظ على املدارس، وجعل 
التأمني الصحي متاحا للجميع، 
مشــيرا إلى أن وبــاء كورونا 
حصد العديد من األرواح أكثر 
مما حصدتــه احلرب العاملية 
الثانيــة، الفتا إلى اخلســائر 
التــي خلفتهــا  االقتصاديــة 

اجلائحة.
ومضــى قائال «لقــد أديت 
للتو قسما مثلما فعل أسالفي 
من رؤساء الواليات املتحدة، 
القســم الذي أقســمه جورج 
واشــنطن كأول رئيس، لكن 
قصة الواليات املتحدة ال تعتمد 
علــى أي منا وال على البعض 
منا، بــل علينا جميعا، وعلى 
الشعب األميركي الذي يسعى 
إلى احتاد أكثر صالبة.. نحن 
أمة عظيمة.. لقد تخطينا أوقاتا 
صعبة كثيرة، لكن اليزال أمامنا 

«ناشونال مول» في واشنطن 
لرؤيــة الرئيــس اجلديد، فإن 
بايدن وقف امام أكثر من ١٩٠ 
ألف علم اميركي نصبت لتمثيل 
الغائبني والواليات  املواطنني 

واملدن االميركية.
ونصبت حواجز وأســالك 
«املنطقــة  شــائكة حلمايــة 
احلمــراء» الواقعــة بــني تلة 

الكابيتول والبيت االبيض.
ومنذ الساعات األولى سعى 
بايدن الذي تولى الرئاسة وهو 
في سن ٧٨ عاما بعد نصف قرن 
من احلياة السياســية، إلبراز 
الفارق الكبير - في اجلوهر كما 
في الشكل - مع رجل األعمال 

النيويوركي.
وقــد قال «ليس لدينا أي 
ثانية نضيعها أمام األزمات 
التي نواجهها كأمة». وأصدر 
١٧ أمرا رئاســيا للعودة عن 
إدارة  اعتمدتهــا  اجــراءات 
ترامب، اهمهــا الغاء احلظر 
الــذي فرضــه ترامــب على 
العديد من الدول االسالمية، 
اضافــة الى إعــادة الواليات 
املتحــدة الى اتفاقية باريس 
حــول املنــاخ والــى منظمة 

الصحة العاملية.
ومساء أمس األول وبعيد 
وصوله الى واشــنطن وجه 
حتية لضحايا كوفيد-١٩ مع 
احياء ذكرى ٤٠٠ ألف أميركي 
حصد الوبــاء أرواحهم، في 
تناقــض صارخ مــع موقف 
ترامب الذي عمد منذ أشهر الى 
التقليل من أهمية أثر الوباء.

وقال في كلمة مقتضبة إنه 
«من أجل أن نشفى، يجب أن 
نتذكر. من الصعب أحيانا أن 
نتذكر، لكن هذه هي الطريقة 

التي نشفى بها».
الســبب  وأضــاف «لهــذا 
نحن هنا»، فــي حني أضيئت 
خلفه حول بركة املاء الضخمة 
الواقعــة أســفل النصــب في 
ساحة «ناشــونال مول» ٤٠٠ 
شمعة إحياء لذكرى األميركيني 
الـ٤٠٠ ألف الذين راحوا ضحايا 

الڤيروس الفتاك.

الرئيس اجلديد يتعهد مبكافحة «التطرف السياسي واإلرهاب احمللي» .. وأول قاضية من أصل التيني تلقن اليمني ألول نائبة للرئيس من أصول ملونة

(ا.ف.پ) الرئيس األميركي اجلديد جو بايدن يؤدي اليمني الدستورية 

بالوحدة». وتابع «لنبدأ بداية 
جديــدة» وأكــد ان أميركا لم 

تهزم ابدا. 
االحتفــال  أن  وأضــاف 
اليــوم ليــس فقــط بنجــاح 
محاولة مرشح ولكن بقضية 
الدميوقراطيــة، قائــال: «قــد 

سمعت إرادة الناس».
وتابع «لقد تعلمنا مجددا 
أن الدميوقراطية غالية وهشة، 
وفي هــذه اللحظــة انتصرت 
الدميوقراطية»، الفتا إلى أنه 
«قبل أيام حاول العنف أن يهز 
أسسها القوية إال أننا اجتمعنا 
معا كأمة واحدة مبساعدة الرب 
ال ميكن تقسيمها إلمتام االنتقال 
الســلمي للســلطة كما فعلنا 

ألكثر من قرنني».
الرئيــس األميركي  وقــال 
اجلديد: «ننظر لألمام بطريقتنا 
األميركية املميزة بقوة ووضوح 
وتفاؤل ونضع نصب أعيننا أمة 
يجب ونستطيع أن نكونها»، 
كما قــدم بايــدن الشــكر إلى 
الرؤساء السابقني من احلزبني 

الدميوقراطي واجلمهوري.
وكانت مراســم التنصيب 
بدأت، عقب وصــول الرئيس 
اجلديد، حيث قام أحد احلرس 
العسكري بتحية القائد األعلى 
للقوات املســلحة عند دخوله 

من أجواء يوم التنصيب

أوباما لنائبه السابق: «حان وقتك»
وكاالت: وجه الرئيس السابق باراك أوباما التهنئة 

لنائبه السابق جو بايدن مبناسبة توليه الرئاسة.
وقال أوباما في تغريدة على تويتر «تهانّي لصديقي 
الرئيس جو بايدن»، وأرفق التغريدة بصورة سابقة 

جتمعهما معا وقال «حان وقتك».

بايدن ثاني رئيس كاثوليكي يخالف التقليد
ويحضر القداس في كنيسة «سانت ماثيو»

وكاالت: حضــر الرئيــس األميركي اجلديد جو 
بايدن، وهو ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ البالد 
بعد الرئيس جون كينيدي، قداســا في كاتدرائية 
القديس ماثيو في واشنطن قبل تسلمه املنصب.

وانضــم إليــه قــادة الكونغــرس األربعة مبن 
فيهــم زعيــم األغلبيــة اجلمهوريــة فــي مجلــس 
الشــيوخ ميتــش ماكونيــل وزعيــم األغلبيــة 
شــومر. تشــاك  النــواب  فــي  الدميوقراطيــة 
وهي عادة درج عليها الرؤساء اجلدد ألميركا، في 
كنيسة القديس جون على الطرف املقابل من ساحة 
الفاييــت قرب البيت األبيض واملعروفة بكنيســة 

الرؤساء. 

قرية هندية حتتفل بتنصيب كاماال هاريس
نائبة لرئيس أميركا 

ثوالسيندرابورام ـ رويترز: احتفل سكان قرية 
هنديــة، ينحدر منها جد كاماال هاريس، بتنصيبها 
نائبة لرئيس الواليات املتحدة أمس بإطالق األلعاب 

النارية وتوزيع الطعام.
وقرية ثوالسيندرابورام الواقعة على بعد نحو 
٣٢٠ كيلومترا تقريبا إلى اجلنوب من مدينة تشيناي 
هي مسقط رأس جد هاريس من طرف والدتها والتي 

ولد فيها قبل أكثر من قرن.
وجرى توزيع تقومي للعام وعليه صور الرئيس 

األميركي جو بايدن ونائبته هاريس في القرية.
وزارت هاريس، وأمها من الهند وأبوها من جامايكا 
وهاجرا للواليات املتحدة للدراســة، القرية عندما 
كانت في اخلامســة من عمرهــا، وقالت انها تتذكر 
جدها عندما كان يصطحبها للتريض على شــاطئ 

تشيناي.

الرئيس السابق بيل كلينتون وقرينته هيالري خالل مشاركتهما في التنصيب ليدي غاغا تؤدي النشيد الوطني األميركي

قادة العالم يرحبون بانتقال السلطة في أميركا: أصبح لدينا «صديق» في البيت األبيض
عواصم ـ وكاالت: أكد الكثير من قادة العالم أنهم يشعرون 
باالرتياح عقب انتقال السلطة امس في الواليات املتحدة االميركية، 
وتنصيب الدميوقراطي جو بايدن رئيســا بعد أربع ســنوات 

مضطربة من عهد دونالد ترامب.
وعبر كبار قادة االحتاد األوروبي عن هذا االرتياح لوصول 
صديق ألوروبا الى البيت األبيض، كما وصف االحتاد األوروبي 
تنصيب بايدن بأنه «فجــر جديد» ألوروبا والواليات املتحدة، 
لكن التكتل أصر على خضوع شركات التكنولوجيا األميركية 
لقواعد تنظيمية ملنع «قوى الظــالم» من بث خطاب الكراهية 

على اإلنترنت.
وقالت أورسوال فون دير الين رئيسة املفوضية األوروبية 
للبرملان األوروبي مبدية سعادتها بانتهاء سياسة «أميركا أوال»، 
التي انتهجها ترامب، إن العمل معا على وضع سياسة تنظيمية 

رقمية عاملية جديدة له األولوية.
وأضافــت «هذا الفجر اجلديد الذي يبــزغ في أميركا هو 
اللحظة التي كنا ننتظرها»، لكنها حذرت من أن «هذا الشــعور 
باالرتياح.. يجب أال يقودنا إلى أوهام. ترامب من التاريخ لكن 

أنصاره باقون».

وقالت فون دير اليــن إنه قد ال يكون من املمكن «القضاء 
نهائيا على أي من قوى الظالم هذه»، على شــاكلة التحريض 
الذي قاد إلى اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) يوم ٦ اجلاري، 
لكن يجب أال يسمح بتداول خطاب الكراهية واألخبار الكاذبة 

بحرية على اإلنترنت.
من ناحية أخرى، قال شارل ميشيل رئيس املجلس األوروبي 
«انتقال الســلطة فرصة إلعادة احليوية للعالقات عبر احمليط 
األطلسي والتي تضررت بشــدة في األعوام األربعة املاضية. 
خالل هذه األعوام، أصبح العالم أكثر تعقيدا وأقل اســتقرارا 

وأصبحنا أقل قدرة على التنبؤ».
وأضاف «أوجه اقتراحا رســميا للرئيس اجلديد، في اليوم 
األول من تفويضه، دعنا نضع اتفاقا تأسيسيا جديدا من أجل 

أوروبا قوية وأميركا قوية وعالم أفضل».
وقال ميشيل ان الطرفني يجب أن يعمال على خمس أولويات 
وهي تعزيز التعاون متعــدد األطراف ومكافحة «كوفيد ـ ١٩» 
ومعاجلة تغير املناخ واالنتعــاش االقتصادي في ظل التحول 

الرقمي وتوحيد اجلهود من أجل األمن والسالم.
كما أكد حلف شــمال األطلسي أنه يتطلع للعمل مع بايدن 

لتعزيز الروابط بني أوروبا وواشنطن.
وقال األمني العام للحلف ينس ستولتنبرغ في تغريدة «نحن 
نتطلع للعمل مع الرئيس املنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بني 
الواليات املتحدة وأوروبا في وقت نواجه فيه حتديات عاملية ال 

ميكن ألي طرف أن يواجهها مبفرده».
من جانبه، أعرب الرئيس األملاني فرانك فالتر شتاينماير عن 
«ارتياحه الكبير» النتقال السلطة في الواليات املتحدة، مؤكدا أن 

هذا الشعور يتشاركه «الكثير من الناس» في أملانيا.
وقال الرئيس األملاني في رسالة عبر الڤيديو «نحن مسرورون 
ألن الواليات املتحدة كشــريك أساسي ســتصبح مجددا في 
املستقبل إلى جانبنا في الكثير من املسائل: في املعركة املشتركة 
واملوحدة ضد وباء «كوفيدـ  ١٩» واحلماية العاملية للمناخ وحول 

املسائل املتعلقة باألمن».
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتطلع 
«للعمل عن كثب» مع بايدن، مشيرا الى عدة مجاالت يأمل في 

التعاون فيها مع اإلدارة اجلديدة.
وأوضح في بيان «في معركتنا ضد «كوفيدـ  ١٩» وعبر التغير 
املناخي والدفاع واألمن وفي تعزيز الدميوقراطية والدفاع عنها، 

أهدافنا واحدة وستعمل دولنا يدا بيد لتحقيقها».
كما دعا الزعيم السوڤييتي السابق ميخائيل غورباتشيوف 
روسيا والواليات املتحدة إلى إصالح العالقات املتوترة بينهما، 
وقال في مقابلة مع وكالة «تاس» الرسمية «الوضع احلالي للعالقات 

بني روسيا والواليات املتحدة يثير قلقا كبيرا».
وأضاف «لكن هذا يعني أيضا أنه يجب القيام بشيء حيال 
ذلــك من أجل إعادة العالقات الى طبيعتها»، مضيفا «ال ميكننا 

عزل أنفسنا عن بعضنا البعض».
في سياق متصل، أشــاد الرئيس اإليراني حسن روحاني 
بنهاية عهد «طاغية»، في إشــارة الى ترامب، معتبرا أن «الكرة 
في ملعب» الرئيس املنتخب جو بايدن بشأن العقوبات واالتفاق 

حول البرنامج النووي.
وقال روحاني في كلمة متلفزة خالل االجتماع األسبوعي 
للحكومة «انتهت حقبة طاغيــة آخر، واليوم هو اليوم األخير 

من حكمه النحس».
واعتبــر في الكلمة التي أتت قبل ســاعات من تولي بايدن 
منصبه، أن األعوام األربعة التي أمضاها ترامب في احلكم «لم 
تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت باملشاكل لشعبه والعالم».

ملشاهدة الڤيديو
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جو بايدن 

الرئيس الـ ٤٦ للواليات املتحدة األميركية

ترامب يترك البيت األبيض «رئيسًا»: سنعود بطريقة أو بأخرى

عواصم - وكاالت: في ختام والية شهدت سيال من 
الفضائح وإجراءات «عزل» ملرتني، غادر دونالد ترامب 
الســلطة والتأييد الشعبي له في أدنى مستوياته 
ومقطوعا عن قســم كبير من معسكره الذي روعه 
مشهد اقتحام الكونغرس من قبل أنصاره في ٦ يناير.

ولــدى مغادرته البيــت األبيض مــن احلديقة 
اجلنوبية للمرة األخيرة قال في تصريح مقتضب 
للصحافيني «٤ سنوات رائعة حققنا فيها الكثير». 
وأضاف «أمتنى أال يكون وداع البيت األبيض لفترة 
طويلة»، ملمحا على ما يبدو لعزمه الترشح للرئاسة 
مــرة ثانية في ٢٠٢٤ كما ســبق أن أعلنت مصادر 

مقربة منه. 
ومن قاعدة اندروز اجلوية حيث كانت تنتظره 
الطائرة الرئاسية، عاد وجدد التعهد بالعودة مرة 
أخرى وقال «كانت ٤ سنوات ممتازة وأجنزنا الكثير 
فيها»، وقال انه يتمتع بنسبة تأييد تبلغ ٩١٪، علما ان 
استطالعات للرأي نشرتها وسائل اعالم أميركية أكدت 

أنه يغادر بأدنى شعبية منذ توليه منصبه وصلت 
الى ٣٤٪ فقط. وكعادته عدد ترامب ما حققه خالل 
واليتــه وقال «ما أجنزناه كان ممتازا بكل املعايير 
لقد أعدنا بناء اجليش األميركي». وأضاف: «اهتممنا 
بقدامى اجليش الذين كانوا يعانون معاملة سيئة 
مــن قبل، ومررنا أكبر إصــالح ضريبي في تاريخ 
البالد، وأمتنى أال يرفعوا ضرائبكم، «ولوال جائحة 
كورونا حلققنا أرقاما لم نكن لنراها». مشددا خالل 
كلمته الوداعية على أنه: واجهتنا العديد من العقبات 
ومت جتاوزها، فنحن أعظم دولة وأعظم اقتصاد في 
العالم. وحتدث ترامب عــن جائحة كورونا قائال: 
الڤيروس الصيني كان شيئا مروعا. وتابع: أمتنى 
النجاح لإلدارة اجلديدة التي لديها أسس جاهزة، 
وسأبقى أقاتل من أجلكم ومن أجل مستقبل أميركا، 
وأشــكر مايك بنس وبعــض العناصر في مجلس 
الشــيوخ. واختتم كلمته بالتعهد بالعودة مجددا 

قائال: سنعود بطريقة أو بأخرى. 

وقد استقبله انصاره بهتافات الترحاب، وردد 
بعضهم «اعدموا مايك بنس»، وهو نفس الشــعار 
الــذي ردده بعــض انصار ترامب لــدى اقتحامهم 
الكونغرس مطلع الشهر، للتعبير عن غضبهم من 
نائب الرئيس مايك بنس الذي رفض ضغوطه ولم 
يعرقل اجراءات التصديق على انتخاب جو بايدن 

في الكونغرس. 
وبعــد حفل قصير في قاعدة اندروز بضواحي 
واشنطن، غادر ترامب للمرة األخيرة على منت الطائرة 
الرئاسية «اير فورس وان» الى ناديه في ماراالغو 
بوالية فلوريدا، حيث سيبدأ حياته اجلديدة كرئيس 
سابق، وكان تعهد في خطاب الوداع بأن «احلركة 
التي اطلقناها ال تزال في بدايتها». وهي املرة االولى 
منذ عقود التي يغادر فيها الرئيس الســابق، قبل 
مشاركته في مراسم تنصيب خلفه في تعبير عن 

رفضه نتائج االنتخابات حتى اللحظة األخيرة. 
وقبل مغادرته بساعات، كان ترامب «الرئيس» 

أصدر عفوا عن ٧٣ شخصا بينهم مستشاره السابق 
ستيف بانون وحلفاء آخرون. نشر البيت األبيض 
في بيان فجر أمس الئحة األشخاص الذين شملهم 
العفو الرئاسي الى جانب ٧٠ آخرين خففت عقوباتهم.

وجاء في البيان أن «الرئيس دونالد جي ترامب 
أصدر عفوا عن ٧٣ شخصا وخفف األحكام الصادرة 

على سبعني شخصا آخرين».
وكان بانــون (٦٦ عامــا) أحد مهندســي حملة 
دونالد ترامب الرئاســية فــي ٢٠١٦ قبل أن يطرده 
امللياردير اجلمهوري. وقد حصل على العفو الرئاسي 
بينما يواجه تهمة اختالس أموال كانت مخصصة 
حسبما يعتقد لبناء جدار على احلدود بني الواليات 

املتحدة واملكسيك.
وقال بيــان البيت األبيض إنه «كان قائدا مهما 
للحركة احملافظة وهو معروف بخبرته السياسية».

وذكرت صحيفة نيويورك تاميز أن ترامب أصدر 
قرارا بالعفو عن مستشــاره الســابق في اللحظة 

األخيرة بعدما حتدث معه هاتفيا. وأوضحت أن العفو 
الرئاسي من شأنه أن يلغي التهم املوجهة إلى بانون 
في حال إدانته. ومن بني األشخاص الذين مت العفو 
عنهم جامع التبرعات السابق إليوت برويدي الذي 
رفع دعوى قضائية ضد حملة ضغط غير قانونية. 
وتشــمل الالئحة أيضا مغني الراب األميركي ليل 
واين الذي أقر بذنبه الشهر املاضي حليازة سالح 
نــاري وهي جنحة عاقب عليها القانون بالســجن 
عشــر سنوات. وهذا النجم الذي ورد اسمه دواين 
مايكل كارتر جونيور «أظهر سخاء عبر التزام بدعم 
مختلف اجلمعيات اخليرية بينها هبات ملستشفيات 

تقوم بأبحاث ولسلسلة مطاعم مجانية».
تشــمل الالئحة أيضا أشــخاصا غير معروفني 

كثيرا بينهم ستيف بوكر.
وقال بيــان البيت االبيض «قبل حوالى ثالثني 
سنة، اعترف بوكر بذنبه في انتهاك قانون اليسي 

الذي يحظر تهريب االحياء البرية».

عّدد إجنازات واليته واستبق مغادرته بالعفو عن ٧٣ شخصاً.. وأنصاره يهتفون «أعدموا بايدن»

(أ.ف.پ) .. وعائلة الرئيس املنتهية واليته عقب مغادرتها البيت األبيضالرئيس السابق دونالد ترامب وقرينته ميالنيا يصالن الى مقرهما اجلديد في بالم بيتش بفلوريدا 

تيفاني ترامب تنهي إقامتها في البيت األبيض 

بإعالن خطوبتها على شاب من أصل عربي
أعلنــت تيفانــي  وكاالت: 
ترامب (٢٧ عاما)، ابنة الرئيس 
دونالــد ترامــب مــن زوجته 
الثانية مارال ميبلز، خطوبتها 
على صديقهــا مايكل بولس، 
وهــو من أصل عربي لبناني، 
وذلك قبل مغادرة أسرتها البيت 
األبيض، بحســب تقرير نقله 

موقع قناة «احلرة».
وقالت تيفاني على حسابها 
بإنستغرام: «لقد كان شرفا لي 
أن أحتفل بالعديد من األحداث 
التاريخية  املهمة واملناسبات 
وخلق ذكريات مع عائلتي هنا 
في البيت األبيض، وال شــيء 
أكثر خصوصية من خطبتي 
للرائــع مايكل». وأضافت في 
منشور أرفقته بصورة لهما من 
البيت األبيض «أشعر باالمتنان 
وأتشوق لبدء الفصل التالي» 
من احلكاية. وبحسب صحيفة 
«نيويورك تاميز»، فإن تيفاني 
وبولس لــم يعلنا بعد موعد 
زفافهما. وتقول الصحيفة إن 
تيفاني، التي درست القانون 
فــي جامعة جورج تاون، هي 

أصغر ابنة لترامب.

ولــم تكن كثيــرة الظهور 
علــى مــدار الســنوات األربع 
املاضيــة، باســتثناء بعــض 
املؤمترات االنتخابية، مبا في 

ذلك في املؤمتر الوطني للحزب 
اجلمهوري في الصيف املاضي، 
حني ألقت خطابا قبل انتخابات 

 .٢٠٢٠

صورة نشرتها تيفاني ترامب على حسابها مع خطيبها مايكل بولس

«االبنة األولى» آشلي.. تصوب على ميالنيا ترامب
وكاالت: من تقاليد أشهر 
بيــت رئاســي بالعالم، أن 
تتصل «األميركية األولى» 
الرئيــس املنتخب  بزوجة 
لتدعوها إلى ما أصبح من 
البيت األبيض  بروتوكول 
 Tea عبر الزمن، ويسمونه
and Tour حيث تشرب معها 
فنجان شــاي بعــد يوم أو 
يومني علــى األقل من فوز 
زوجهــا باالنتخابــات، ثم 
ترافقها في جولة بأرجائه 
لتعريفها على اقسامه وترى 
ما ستجريه فيه من تغييرات 

تالئم عائلتها.
إال أن ميالنيــا ترامــب جتاهلت د.جيل 
بايدن، البالغة ٦٩ سنة كليا، ومن أول يوم 
فــاز زوجها بانتخابات ٣ نوفمبر املاضي، 
ولم تقم بدعوتها، ال إلى «شــاي وجولة» 
كما يقضي البروتوكول، وال إلى أي شيء 
آخر، بحسب تقرير لـ«العربية.نت». وهو 
ما انتقدته االبنه الرئاســية اجلديدة التي 
بدأت تظهر لألضواء، آشــلي ابنة الرئيس 

جو بايدن الوحيدة.
وقبل ايام، استضاف برنامج «توداي» 
على قناة «أن بي سي» اإلخباري آشلي، حيث 
ســألتها املذيعة جينا بوش: «هل سمعت 
والدتك من ميالنيا ترامب شيئا عن القيام 
بالبروتوكوالت التقليدية»؟ فأجابت «االبنة 
األولى» برشاقة، ومبا قل ودل: «ال. ال أعتقد 

أنهم يطبقون البروتوكول التقليدي، وهو 
.«OK أمر مؤسف، لكني أعتقد أننا جميعا
والشــبه كبير بني آشلي املتزوجة منذ 
٢٠١٢ من أميركي يهودي، هو هاوراد كرين 
جراح التجميل واملتخصص بأمراض األنف 
والفم واحلنجــرة، وإيفانكا البالغة مثلها 
٣٩ سنة، واملتزوجة منذ ٢٠٠٩ من أميركي 
يهودي أيضا هو رجل األعمال واملستثمر 
جاريد كوشــنير ولديها منــه ثالثة أبناء، 
فيما ال أوالد بعد آلشلي من زوجها الناشط 

أيضا في العمل اخليري.
ودرست آشلي علم اإلنسان واجتاهاته 
الثقافية في جامعة توالن اخلاصة بوالية 
لويزيانا، وبعد التخــرج عملت نادلة في 
مطعم بيتزا لبضعة أشــهر قبــل أن تبدأ 
حياتها املهنية في العمل االجتماعي، وفقا 

لـ«العربية.نت».

صورة مأخوذة من ڤيديو حلوار «االبنة األولى» آشلي بايدن مع «أن بي سي»

الصني توّدع بومبيو بوصفه 
بـ «الكاذب واملخادع»

بكني ـ رويترز: في الســاعات األخيرة من حكم 
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب انتقدت وزارة 
اخلارجية الصينية خصمها الرئيسي وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو ووصفته بـ«الكاذب واملخادع» 
وقالت إنها ستســعى للتعاون مع إدارة الرئيس جو 

بايدن القادمة.
وكان بومبيو، الذي أطلق العنان لوابل من اإلجراءات 
ضد الصني في األسابيع األخيرة له في املنصب، قد 
أعلن أمــس األول أن إدارة ترامب قررت أن الصني 
ارتكبت «إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية» بقمعها 

املسلمني االويغور في منطقة شينجيانغ.
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الصينية 
هوا تشون ينغ في إفادة ملمثلي وسائل اإلعالم «كذب 
بومبيو كثيرا في السنوات األخيرة وهذه مجرد كذبة 
أخرى فجة». وأضافت «هذا املسمى بالقرار من جانب 
بومبيــو هو مجرد حبر على ورق. هذا السياســي 
األميركي معروف بالكذب واخلداع ويجعل من نفسه 

أضحوكة ومهرجا».
وتنفي الصني االتهامات األميركية، لكن أنتوني 
بلينكن مرشــح بايدن ملنصب وزير اخلارجية قال 
أمس األول إنه يتفق مــع تقييم بومبيو بخصوص 
اإلبادة اجلماعية. وأضــاف بلينكن «إدخال الرجال 
والنساء واألطفال إلى معسكرات احتجاز، ومحاولة 
التأثير فيهم وإعادة تعليمهم حتى يصبحوا مؤيدين 
أليديولوجية احلزب الشيوعي الصيني، كل هذا يظهر 

سعيا الرتكاب إبادة جماعية».

صاحب السمو يهنئ الرئيس جو بايدن
مبناسبة تنصيبه رئيسًا للواليات املتحدة األميركية

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ببرقية تهنئة إلى 
الصديقة  املتحدة األميركية  الواليات  رئيس 
جــو بايدن، أعرب فيها ســموه، حفظه اهللا، 
باسمه وباسم الشــعب الكويتي عن خالص 
التهاني بتنصيبه رئيســا للواليات املتحدة 

األميركية الصديقة.
وأشاد سموه، رعاه اهللا، بالعالقات التاريخية 
الراسخة التي تربط الكويت والواليات املتحدة 
األميركية الصديقة، مؤكدا سموه التطلع الدائم 
واملشــترك لتعزيز أواصر الصداقة بينهما 
واالرتقاء بأطر التعاون بني البلدين الصديقني 

في مختلف املجــاالت إلى آفاق أرحب خدمة 
ملصلحتهما في ظل الشــراكة اإلستراتيجية 
التي جتمعهما، متمنيا سموه، حفظه اهللا، له كل 
التوفيق والسداد وموفور الصحة والسعادة 
وللواليات املتحدة األميركية وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، ببرقية تهنئة إلى رئيس الواليات 
املتحدة األميركية الصديقة جو بايدن ضمنها 
سموه خالص تهانيه بتنصيبه رئيسا للواليات 
املتحدة األميركية الصديقــة، متمنيا له كل 
التوفيق والسداد وموفور الصحة والسعادة.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ببرقية تهنئة إلى 
نائبة رئيس الواليات املتحدة األميركية الصديقة 
كاماال هاريس، أعرب فيها سموه عن خالص 
تهانيه بتنصيبها نائبة لرئيس الواليات املتحدة 
األميركية، متمنيا لها كل التوفيق والســداد، 
ومشيدا سموه بالعالقات التاريخية الوطيدة 
واملتميزة التي تربط الكويت والواليات املتحدة 
األميركية الصديقة والتطلع املشترك الى تعزيز 
أواصر هذه العالقات واالرتقاء بأطر التعاون 

املشــترك بني البلدين الصديقني في جميع 
املجاالت إلى آفاق أرحب حتقيقا ملصلحتهما، 

راجيا سموه لها موفور الصحة والعافية.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد، حفظــه اهللا، ببرقية تهنئة إلى نائبة 
الصديقة  املتحدة األميركية  الواليات  رئيس 
كاماال هاريس، ضمنها سموه خالص تهانيه 
بتنصيبهــا نائبة لرئيــس الواليات املتحدة 
األميركية، متمنيا لها كل التوفيق والســداد 

وموفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

سموه هنأ هاريس مبناسبة تنصيبها نائبة للرئيس.. وأكد التطلع الدائم لتعزيز أواصر الصداقة واالرتقاء بأطر التعاون بني البلدين

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

ملشاهدة الڤيديو
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الصليبخات يقيل زوران ويعني العمران

الساحل وخيطان يسعيان لبداية قوية 

بالدوري املمتاز             (ريليش كومار)

مواجهة جديدة بني الصليبخات واليرموك 

(محمد هاشم)

خيطان والساحل يقصان شريط الدوري املمتاز
ناصر العنزي

تنطلق مساء اليوم بطولة دوري 
stc للدرجــة املمتازة بإقامة مباراة 
واحدة جتمع خيطان مع الســاحل 
على ملعب نادي خيطان بعد فترة 
راحــة قضتها الفرق عقــب انتهاء 
دوري التصنيف، وتتنافس ١٠ فرق 
وهي الكويت والقادسية والساملية 
والعربي وكاظمة والنصر والشباب 
والفحيحيل والساحل وخيطان على 
إحراز اللقب من قسمني، فيما سيهبط 
صاحبا املركزين األخيرين للدرجة 

األولى. ويحمــل الكويت لقب آخر 
نســخة من الدوري بعد ما فاز به 
في موســم اســتثنائي شهد توقفا 
طويال بسبب جائحة كورونا بعد 
منافسة مع القادســية والساملية. 
وبالنسبة ملباراة اليوم، فإن الفريقني 
خاضا مشــوارا صعبــا في دوري 
التصنيف وتأهال بعد عناء، حيث 
شــهدت اجلوالت األخيــرة ضغطا 

في جدول الدوري، ويســعيان في 
هذه املســابقة إلى تأكيد جدارتهما 

باللعب ضمن أندية الكبار.
واحتل خيطان املركز الثامن في 
دوري التصنيف بعدما حقق نتائج 
جيدة في اجلوالت األخيرة ساعدته 
على التأهل للدوري املمتاز، حيث 
تضم صفوفه عناصر جيدة بإشراف 
مدربه اإلســباني كامبيلو، ويدرك 

العبو خيطان أن مهمتهم لن تكون 
ســهلة في مثل هــذه البطولة. أما 
الساحل، فقد جاء في املركز العاشر 
وجنا من الهبوط بعدما مر بظروف 
صعبة خالل دوري التصنيف، حيث 
قدم مدربه يوسف جالي استقالته 
ومت إسناد املهمة إلى محمد دهيليس، 
وسارعت إدارة الساحل إلى ضم عدد 
من الالعبني خالل فترة االنتقاالت 
الشــتوية ومنهم العــب التضامن 
فيصل عجب والعب العربي حسن 
حســون، وخاض الســاحل مباراة 
ودية مع الفحيحيل وخسرها ١-٢.  

اجلهراء يصطدم 
ببرقان.. واليرموك 

يلتقي الصليبخات

مبارك اخلالدي

تنطلق في الـ ٥:٥٠ مساء اليوم منافسات 
دوري stc للدرجة األولى للموسم ٢٠٢٠/٢٠٢١ 
بإقامة مباراتني ضمن مواجهات اجلولة األولى 
من القسم األول، حيث يستضيف اجلهراء فريق 
برقان، كما يشهد ستاد علي صباح السالم اللقاء 
الذي يجمع الصليبخات واليرموك، ويغيب 
عن مواجهات اجلولة فريق التضامن للراحة. 
وقد احتلت الفرق املراكز اخلمســة األخيرة 
في بطولــة دوري stc «التصنيف». وتتجه 
األنظار اليوم صوب اللقاء الذي يجمع برقان 
مع اجلهراء نظرا للمستوى املرتفع الذي قدمه 
برقان في مواجهات دوري التصنيف، وكان 
قريبا من التأهل للدوري املمتاز، كما واصل 
عروضــه الالفتة في بطولة كأس ولي العهد 
ليتوج جهــوده بتحقيق املركز الثالث. وفي 

املقابل، يأمل اجلهراء تسجيل بداية إيجابية 
في البطولة التي انتزع لقبها املوسم املاضي 
لكنه فقد فرصة التواجد في الدوري املمتاز 
مع تغيير الئحة املسابقات للموسم احلالي 
للظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة 
كورونا، ولم يظهر الفريق مبستواه املعهود 
فــي دوري التصنيــف وكأس ولي العهد 
ألســباب متعددة أفقدته االستقرار الفني. 
وفي املباراة األخرى، تبدو الفرصة مواتية 
لكل من اليرمــوك والصليبخات لتحقيق 
الفــوز األول نظرا للتكافؤ في املســتوى 

الفني بني الفريقني.

مبارك اخلالدي

توصلت إدارة نادي اجلهراء إلى اتفاق للتعاقد مع املدافع التونسي 
شكيب الدرويش بديال للعاجي اداما تراوري الذي مت االستغناء 
عنه وتسوية عقده بالتراضي، كما جتري اإلدارة مفاوضات مع 

العب تونسي آخر يجيد اللعب في مركز خط الوسط.

الساملية يفتقد العنزي أمام كاظمة 
والنصر يضم الرشيدي رسميًا

هادي العنزي

أكمل الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية استعداداته النطالق منافسات 
دوري stc للدرجة املمتازة، والذي يلتقي في جولته األولى مع مستضيفه كاظمة 
السبت املقبل، ويغيب عن السماوي العب الوسط فيصل العنزي بداعي اإلصابة. 
وقد غادر الســماوي املدافع الدولي أحمد عبدالغفور منتقال إلى خيطان بنظام 
اإلعارة حتى نهاية املوسم، فيما تعاقد النصر مع املهاجم الدولي السابق للفريق 
فهد الرشــيدي. وخاض السماوي مباراة ودية مع نظيره العربي انتهت بتعادل 
الفريقني ٣-٣ بعــد خروجه من الدور األول لكأس ولي العهد على يد التضامن 
(١-٠)، اطمأن خاللها على جاهزية عدد من الالعبني، في ظل غياب ســتة العبني 
النضمامهم الى منتخبنا الوطني األول، و٥ آخرين في تدريبات أزرق الشباب. 
وتعد املنافســة على لقب الدوري املمتاز على رأس أهداف الساملية في املوسم 
احلالي، بعدما قدم الفريق مســتويات متميزة في دوري stc التصنيف بقيادة 

مدربه الوطني د.محمد املشعان.

توصلت إدارة نادي اجلهراء إلى اتفاق للتعاقد مع املدافع التونسي 

«أبناء القصر» يتعاقد مع التونسي شكيب

العربي يقترب من مارديكيان 
والدالي يصل السبت

مبارك اخلالدي

كشــف عضو مجلس إدارة النادي العربــي علي اتش عن أن 
احملترف الســوري عالء الدين الدالي سيصل إلى القلعة اخلضراء 
السبت املقبل بحسب آخر التقارير الواردة من إدارة ناديه تشرين. 
وأضاف اتش في تصريحات ألحد املواقع الرياضية الســورية أن 
تشرين متسك بالالعب خلوض إحدى مباريات الدوري، مشيرا الى 
االنتهاء من كافة بنود التعاقد والتأشيرة اخلاصة بالالعب، مشيدا 
بالعالقة التاريخية التي تربط العربي مع األندية السورية والتي دائما 
ما تشهد صفقات ناجحة لالعبني سوريني تألقوا في الدوري الكويتي. 
وأملح اتش الى صفقة أخرى يجري الترتيب إلنهائها بهدوء تام مع 
إدارة أحد األندية السورية ووكيل الالعب الذي لم يذكر اسمه، لكن 
مصادر أوضحت لـ «األنباء» أن الالعب املقصود هو هداف املنتخب 

ونادي حطني مارديك مارديكيان من مواليد ١٩٩٢.

امللعبالتوقيتالفريقان
ناصر العصيمي٥:٤٥خيطان - الساحل

هادي العنزي

أقــال اجلهاز اإلداري للكرة بنادي الصليبخات املدير الفني 
للفريق األول الصربي زوران فيزوفيتش وأسند املهمة ملساعده 
املدرب الوطني ناصر العمران، وقد ســبق للمدرب الوطني 
ناصر العمران اإلشراف على «األحمر» خالل استكمال املراحل 
األخيرة لدوري الدرجة األولى بداية املوسم اجلاري، وسيتولى 
العمران مهمة اإلدارة الفنية للفريق في أولى مبارياته اليوم 

أمام اليرموك، حيث سيغيب اليوم مجيد طالل لإلصابة.

امللعبالتوقيتالفريقان
مبارك العيار٥:٥٠اجلهراء - برقان

صباح السالم٥:٥٠الصليبخات - اليرموك

«األوملبية» الكويتية والفلسطينية توّقعان اتفاقية تعاون
بحث وزير اإلعــالم وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري 
أول من امس مع رئيس املجلس األعلى 
للشباب والرياضة الفلسطيني جبريل 
الرجوب سبل تعزيز التعاون املشترك 
في املجالني الرياضي والشــبابي مبا 
يسهم في تعزيز الروابط التاريخية 

بني البلدين الشقيقني.
وقال املطيــري في بيان صحافي 
عقب اجتماع مشترك في مقر الهيئة 
العامــة للرياضــة، إن اجلانبني أكدا 
احلرص على استمرار تبادل زيارات 
الوفــود الرياضيــة والشــبابية بني 
البلدين انطالقا من دورها الفاعل في 
تطوير العالقات املشتركة باجلوانب 

ذات الصلة.
ولفت إلى أن زيارة منتخب فلسطني 
احلالية إلى الكويت، والتي شــملت 
إقامــة مباراة دولية ودية مع نظيره 
الوطني، «تعــد خطوة مهمة في هذا 

االجتاه».
 من جانبــه، أكد رئيــس اللجنة 
األوملبية الكويتية الشيخ فهد الناصر 
حــرص اللجنة علــى تعزيز أواصر 
التعــاون مع نظيرتها الفلســطينية 
بهدف خدمة الشــباب الرياضيني في 
البلديــن مــن خالل تبــادل اخلبرات 

وتطوير القيادات الرياضية الكويتية 
والفلســطينية الســيما في الشؤون 

اإلدارية والفنية.
جاء ذلــك في تصريــح صحافي 
للشــيخ فهد الناصر أمس مبناسبة 
توقيع اتفاقية التعاون والشراكة بني 
اجلانبني، والتي متت بحضور رئيس 
اللجنة األوملبية الفلسطينية اللواء 

جبريــل الرجوب وعدد مــن أعضاء 
اللجنتني. وقال إن االتفاقية تنص على 
تبادل املعلومات فيما يتعلق بتعزيز 
قدرات املدربني واملسؤولني والفنيني 
واإلداريــني إضافة إلــى العاملني في 

مجال الطب الرياضي.
وأضاف أن االتفاقية تشمل أيضا 
تنظيــم برامــح التدريــب الرياضية 

املنتخبــات  بتطويــر  اخلاصــة 
الوطنية واألندية الرياضية وتبادل 
االستضافات بني البلدين في مختلف 

األلعاب الرياضية.
من جهة اخرى، أقام رئيس مجلس 
إدارة االحتــاد الكويتي لكــرة القدم 
الشيخ أحمد اليوسف مأدبة غداء على 
شرف رئيس االحتاد الفلسطيني لكرة 
القــدم اللواء جبريل الرجوب، وذلك 
بحضور سفير فلسطني بالكويت رامي 
طهبوب، واملدير العام للهيئة العامة 
للرياضة حمود فليطح، نائب رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
أســد تقي، ونائب مدير عــام الهيئة 
العامــة للرياضة لقطاع اإلنشــاءات 
والصيانــة واملرافق الشــيخ حمود 
املبــارك، ونائب املديــر العام للهيئة 
العامــة للرياضة لشــؤون الرياضة 
التنافسية د.صقر املال، ونائب املدير 
العام للهيئة العامة للرياضة للشؤون 
املالية واإلدارية علي مروي، ونائب 
رئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي 
لكرة القدم أحمد عقلة، وأعضاء مجلس 
إدارة االحتــاد خالــد الشــمري وفهد 
الهمــالن وصبيح أبــل واألمني العام 
لالحتاد صالح القناعي ورئيس اللجنة 

اإلعالمية لالحتاد سطام السهلي.

املطيري بحث تعزيز العالقات مع الرجوب

الشيخ أحمد اليوسف وجبريل الرجوب يتوسطان املشاركني في مأدبة الغداء

الشيخ فهد الناصر واللواء جبريل الرجوب خالل توقيع االتفاقية

سفير بلجيكا يشيد مبجمع التنس الدولي
تلبية لدعوة رئيس االحتادين الكويتي 
والعربي للتنس الشيخ أحمد اجلابر، قام 
سفير بلجيكا لدى البالد ليو بيترز بزيارة 
مجمع الشيخ جابر العبداهللا الدولي للتنس، 
وتفقد مرافق ومنشــآت التنــس باملجمع 
وأهمها مقر احتــاد التنس وأكادميية رافا 
نادال الكويت واملالعب املغطاة واملكشوفة 

وبقية مرافق املجمع.
وأبــدى بيترز إعجابه الشــديد بكل ما 
شــاهده داخل املجمع من عناصر متميزة، 
وقــال إنه يضاهي أفضل مجمعات التنس 
في العالم، وأشــاد باجلهــود املبذولة من 
قبل مستثمر املشروع (مجموعة التمدين) 
فــي إظهار هذا الصــرح احلضاري الكبير 
إلــى النور، وقال إنه يتمنــى أن تكون له 
إســهاماته في رفع مســتوى لعبة التنس 

الشيخ أحمد اجلابر وسفير بلجيكا ليو بيترزبالكويت وفي املنطقة.

«يد» الكويت يجتاز الساملية.. ويبتعد بالصدارة
يعقوب العوضي

فــاز فريــق كــرة اليد 
بنــادي القادســية علــــى 
كاظمة «٢٥-٢٤» في املباراة 
التي جمعت الفريقني على 
صالة مجمع الشيخ سعد 
في ضاحية صباح السالم 
ضمن اجلولة الرابعة من 
الــدوري املمتــاز، وبذلــك 
رفع األصفــر رصيده الى 
١٩ نقطــة وبقي البرتقالي 
على رصيده السابق بـ ١١ 
نقطة. وفي مباراة أخرى، 
فاز الكويت على الساملية 

٢٤-٢١، ورفع رصيده الى ٢٢ نقطة فيما جتمد 
رصيد السماوي على ٨ نقاط.

وقد تبلورت مالمح بطل الدوري بصورة 
كبيــرة، إذ انحصر اللقب بني الكويت حامل 
اللقب والقادسية منافسه املباشر بعد نتائج 
اجلولــة املاضية، وتنتظــر الفريقان مباراة 
مصيرية ســتجمعهما في اجلولة اخلتامية 
لتحديد املصير. ويحتاج القادسية الى الفوز 
على الكويت كما يحتــاج الى تعثر األبيض 
في أي مباراة أخرى. في املقابل، فإن الكويت 
يكفيه استمرارية الفوز لضمان حتقيق أهدافه 

واحلفاظ على درع الدوري.
وضمــن اجلولة الـ ١١ مــن دوري الدرجة 

القادسية يهزم كاظمة.. والقرين يحقق الفوز األول بالدوري النسائي

الكويت جنح في تخطي الساملية

األولى، فــاز اليرموك على اجلهــراء ٣١-٢٦ 
ورفــع رصيده الى ١٩ نقطــة وبقي اجلهراء 
علــى رصيده الســابق بـ ١٤ نقطــة. كما فاز 
الفحيحيل على الصليبخات بصعوبة ٢٢-٢١ 
ورفــع رصيده الــى ١٨ نقطة وتوقف رصيد 

الصليبخات عند ١٥ نقطة.
وفي دوري السيدات وضمن اجلولة الثانية، 
تفــوق القرين على العيــون بنتيجة ٣٠-١٢ 
ليكسب أول نقطتني في رصيده. وتقام اليوم 
اجلولة الثالثة من البطولة، اذ يلتقي القرين 
مع نادي ســلوى الصباح على صالة األخير 
في الـــ ٦:٠٠ ويحمل فريق ســلوى نقطتني 

برصيده أيضا.
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المبارد على «صفيح ساخن» بعد تعثره أمام ليستر

ليڤربول للخروج من دوامة «النتائج السلبية»
نقطتني عــن الصدارة. رمبا كان هناك بعض 
االســتهتار. هناك ســبيل واحد للخروج من 
هذا املوقف وهو العمل الشاق». وقال المبارد: 
«الضغــط ازداد حولي منــذ فترة. التوقعات 

عاليــة في هذا النادي.  عندما نؤدي بهذه 
الطريقة فمن الطبيعــي أن يبدأ الناس 

في إثارة تساؤالت».
واحتفظ وست هام بسجله خاليا 
من الهزائم للمباراة السادسة تواليا 
إثر تغلبه على وســت بروميتش 

البيــون صاحب املركــز قبل االخير 
٢-١. ورفع وســت هــام رصيده إلى ٣٢ 

نقطة في املركز السابع.

الســادس له هذا املوســم. وأقــر المبارد بأن 
ليستر كان الفريق األفضل، وال يوجد ما يشير 
إلى أي حتســن في أداء فريقه بعد خســارته 

اخلامسة في ٨ مباريات. 
وقــال المبــارد فــي تقييمــه ألداء فريقه: 
«خســرنا أمام الفريق األفضل. كانوا أشرس 
منا وركضوا أكثر منا وكانوا متألقني، ونحن 

ظهرنا وكأننا فريق بعيد عن مستواه».
وقال: «أشــعر بالقلق من هذا التعثر. من 
املستوى الذي كنا عليه إلى املستوى احلالي... 
٥ هزائم في ٨ مباريات ليس هو ما كنا نريده».

وأضاف: «كنا في موقف جيد حقا في الشهر 
املاضي، كنا في املركز الثاني في الدوري بفارق 

وال شــك ان هذه اخلســارة اجلديدة وهي 
السادسة للفريق اللندني هذا املوسم ستزيد 

الضغوطات على المبارد وقد يدفع ثمنها.
بدأ ليستر بطل عام ٢٠١٦ املباراة بقوة وجنح 
في افتتاح التسجيل عندما سدد العب الوسط 
النيجيري ويلفريد نديدي من مشارف املنطقة 
كرة علــى الطاير ارتطمت بــاألرض ودخلت 

شباك احلارس السنغالي إدوار مندي (٦).
ومتكن ليستر من مضاعفة النتيجة، عندما 
مرر مارك البرايتون كرة ماكرة داخل املنطقة 
أخطأها فاردي ووصلت الى ماديســون غير 
املراقب، فتابعها بسهولة داخل الشباك مسجال 
للمباراة الثالثة تواليــا (٤١). كما انه الهدف 

يتطلع ليڤربول حامل اللقب اليوم لوضح 
حد لسلسة من ٤ مباريات متتالية في الدوري 
من دون فوز عندما يستقبل بيرنلي املتواضع 
اليوم في اســتكمال مباريات اجلولة الـ١٨ من 

الدوري االجنليزي املمتاز.
ويدخــل الفريق األحمر املواجهة بعد قمة 
مخيبة مع غرميه االزلي مان يونايتد انتهت 
بالتعــادل الســلبي، حيــث لم ينجــح ثالثي 
الهجوم املرعب املكون من املصري محمد صالح 
والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو 

في تشكيل خطورة على مرمى اخلصم.
وكانت هذه املرة االولى التي يفشــل فيها 
ليڤربول في التسجيل في ٣ مباريات متتالية في 
الدوري (خسر بهدف نظيف ضد ساوثمبتون 
وتعادل سلبا مع نيوكاسل) منذ مارس ٢٠٠٥، 

وفق موقع «اوبتا» لإلحصاءات.
وعّلق املــدرب االملاني يورغن كلوب على 
العقم التهديفــي «ليس علينا أن نقلق حيال 

ذلك ولكن يجب أن نعمل عليه».
صعد ليســتر مؤقتا الــى الصدارة بفوزه 
الالفت على تشلسي ٢-٠، ليزيد الضغط على 
كاهل مدرب األخيــر فرانك المبارد الذي بات 

مصيره على احملك.
ورفع ليســتر رصيده إلــى ٣٨ نقطة، في 

املقابل بقي تشلسي ثامنا مع ٣٠ نقطة.

 مباريات اليوم بتوقيت احمللي

اجنلترا ـ املرحلة الـ ١٨
١١:٠٠beIN sports HD١ليڤربول ـ بيرنلي

إسبانيا ـ املرحلة الـ ١٩
٩:٠٠beIN sports HD٣ڤالنسيا ـ أوساسونا
١١:٣٠beIN sports HD٣إيبار ـ أتلتيكو مدريد

إسبانيا ـ الكأس دور الـ ٣٢
-٩:٠٠إيبيزا ـ أتلتيك بلباو
-١١:٠٠كورنيا ـ برشلونة

-كأس إيطاليا ـ دور الـ ١٦
-١٢:١٥التسيو ـ بارما

هيمن ليڤربول على الدوري االجنليزي لكرة القدم املوسم املاضي 
محرزا لقبه األول في ثالثة عقود، لكن تشكيلة «احلمر» عجزت 
عن حتقيق الفوز في ٤ مباريات متتالية للمرة األولى منذ ٢٠١٧، 
ليبدأ احلديث عن خطر فقدان لقبه املرموق. تراجع فريق املدرب 
يورغن كلوب إلى املركز الرابع في ترتيب «البرميييرليغ»، فيما 
حتدث األملاني أخيرا عن أولوية الفريق بالتأهل إلى دوري أبطال 
أوروبا من خالل احتالل أحــد املراكز األربعة األولى. وفي ظل 
موسم مليء باملفاجآت، مالعب فارغة وروزنامة مزدحمة، يصعب 
أن يكرر فريق ما صنعه ليڤربول املوســم املاضي عندما أحكم 
قبضته على الدوري من بدايته حتى نهايته. برغم ذلك، اليزال 
ليڤربــول الرابع على بعد أربع نقاط فقط من الصدارة، وميكنه 
بالتالي العودة إلى موقعه الطبيعي إذا وجد احللول املناسبة ملشاكله. 
كانت خســارة قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك فادحة، 
بعد تعرضــه إلصابة خطيرة بركبته أبعدته طويال عن املالعب، 

نظرا ملوقعه ودوره الرئيس في دفاع «الريدز». وإلى غياب 
العمالق فان دايك، أصيب أيضا جو غوميز زميله في قلب 
الدفاع وغاب لفترة طويلة، فيما يعاني الكاميروني جويل 
ماتيب من مشاكل في اللياقة البدنية. ودخل ثالثي الهجوم 
تاريــخ ليڤربول بعد انتزاعه لقبا طال انتظاره املوســم 
املاضي في الدوري، وقبل ذلك قاد الفريق إلحراز دوري 
أبطال أوروبا عام ٢٠١٩. كان الثالثي عالمة فارقة في الكرة 
األوروبية في املواســم القليلة املاضية، فنجح بتسجيل 
٢٤٨ هدفا في أربعة مواسم. لكن مع إصابة جوتا، حصل 
الثالثي على فتــرة راحة قليلة ضمن روزنامة مزدحمة 
بسبب تداعيات ڤيروس كورونا املستجد. وللمرة األولى 
منذ ٢٠٠٥، لم يسجل ليڤربول، حامل لقب الدوري ١٩ 
مرة مقابل ٢٠ ملام يونايتد صاحب الرقم القياسي، في 

ثالث مباريات متتالية في الدوري.

ماذا حدث للريدز في ٢٠٢٠؟

سقراطيس يرحل عن آرسنال
فســخ أرسنال عقد مدافعه اليوناني سقراطيس باباستاثوبولس، بحسب ما أعلن النادي 
اللندني أمس. وانضم سقراطيس (٣٢ عاما) إلى صفوف أرسنال من بوروسيا دورمتوند 
األملاني في ٢٠١٨ مقابل نحو ٢٠ مليون يورو، وذلك بعد دفاعه عن ألوان ميالن اإليطالي 

وفيردر برمين األملاني، وقبلها أيك أثينا اليوناني وجنوى اإليطالي.
وبحسب الصحف البريطانية، سينضم سقراطيس الذي لم يخض أي مباراة مع أرسنال 

منذ مطلع املوسم، إلى أوملبياكوس اليوناني.

شالكه يستغيث بهونتيالر إلنقاذه

روما يجري ٦ تبديالت باخلطأ 
ع الكأس مبفاجأة ويودِّ

وقع املهاجم الهولندي الدولي السابق كالس يان هونتيالر عقدا 
حتى نهاية املوســم احلالي مع ناديه السابق شالكه، قادما من 
أياكس أمستردام الهولندي، سعيا إلنقاذ النادي األملاني من توديع 
البوندســليغا. ومن املتوقع أن يكون الهداف البالغ من العمر 
٣٧ عامــا، الذي لعب ٧٦ مباراة دولية مع منتخب الطواحني (٤٢ 
هدفا)، مبنزلة املنقذ للنادي الذي لعب معه بني عامي ٢٠١٠ و٢٠١٧.

وســينضم هونتيالر، الذي كان محبوبا لدى جماهير النادي 
األملاني، إلى البوسني ســياد كوالسيناتش القادم من أرسنال 
على سبيل اإلعارة خالل فترة االنتقاالت الشتوية، في محاولة 
إلعطاء دفعة للنادي الذي يتذيل ترتيب البوندســليغا ويواجه 
خطر الهبوط. إلى ذلك، حســم بايــر ليڤركوزن بجهود العبه 
الفرنسي موسى ديابي قمة املرحلة السابعة عشرة من الدوري 
األملاني لكرة القدم بفوزه ٢-١ على بوروسيا دورمتوند وارتقى 

إلى وصافة البوندسليغا مؤقتا.
وتعتبر هزمية دورمتوند خــارج أرضه مبنزلة ضربة جديدة 
آلماله في اللقب، إذ بات بعيدا بفارق سبع نقاط عن الصدارة.

وفي مباراة ســابقة ظفر بوروسيا مونشنغالباخ بثالث نقاط 
ثمينة بفوزه ١-٠ على فيردر برمين، في إطار ســعيه لاللتحاق 

بفرق املقدمة.

أجرى نادي روما ٦ تبديالت فيما تســمح له القوانني بخمسة، 
قبل توديعه ثمن نهائــي كأس إيطاليا لكرة القدم الثالثاء أمام 

ضيفه املتواضع سبيتسيا ٢-٤ بعد التمديد.
وفيما كانت النتيجة ٢-٢ فــي الوقت االضافي، أجرى املدرب 
البرتغالي باولو فونســيكا تبديلني بعد استفادته من أربعة في 

وقت سابق من املباراة.
وليس من مهام احلكم أو احلكم الرابع تنبيه الفريق الذي يتخطى 
عدد التبديالت القانونية. وأجرى املدرب تبديليه بعد دقائق من 
طرد العبني في فريقه في غضون نصف دقيقة، جانلوكا مانشيني 
(٩١) واالســباني باو لوبيس (٩٢). وقال فونسيكا انه سيناقش 
«داخليا» ما حصل على صعيــد التبديالت «إذا كان هناك من 
مشكلة سنناقش هذا األمر داخليا». وهذه الهفوة الثانية لفريق 
العاصمة بعد تخسيره مباراة فيرونا ٠-٣، بسبب تركه الالعب 
الغيني أمادو دياوارا في تشكيلة حتت ٢٣ عاما عدة اشهر بعد 

عيد ميالده الثالث والعشرين.
ويختتم ثمن النهائي اليوم مبواجهة التسيو مع بارما.

رجال سيميوني لالبتعاد بصدارة «الليغا» من بوابة إيبار
أتلتيكــو مدريــد  ميلــك 
ومدربهم دييغو ســيميوني 
فرصة مواتية لالبتعاد ٧ نقاط 
في الصدارة، عندما يحل ضيفا 
على إيبار فــي ختام املرحلة 
التاسعة عشــرة من الدوري 
اإلســباني. وتعود منافسات 
الليغا إلى الواجهة بعد توقف 
لفترة قصيرة بسبب منافسات 
مسابقة الكأس السوبر احمللية 
التي توج أتلتيك بلباو بلقبها 
األحد بفوزه على برشــلونة 
٣-٢ بعد التمديد في املباراة 
النهائية، بعدما كان قد تغلب 
على ريال مدريد حامل اللقب 

٢-١ في نصف النهائي.
وتشــهد املرحلة التاسعة 
عشرة إقامة ٨ مباريات فقط، 
حيث أقيمت مباراتان مقدمتان 
في ديسمبر املاضي كان أطرافها 
الفرق األربعــة التي خاضت 
منافســات الــكأس الســوبر 
فــي حلتهــا اجلديــدة للعام 
الثانــي على التوالي، ووقتها 
فــاز ريال مدريــد على بلباو 
(٣-١) وبرشلونة على ريال 
سوســيداد (٢-١). ويحاول 
أتلتيكــو مدريــد، الذي ميلك 
مباراة مؤجلة ضد أتلتيك بلباو 
ضمن املرحلة الثامنة عشرة، 
استغالل غياب القطبني ريال 

مدريد وبرشلونة 
أكثر  لالبتعاد 

عنهمــا فــي 

ســعيه الــى التتويــج بلقب 
بطل الــدوري للمرة احلادية 
عشرة في تاريخه واألولى منذ 
موســم ٢٠١٣-٢٠١٤. ويلتقي 
اليوم ڤالنسيا مع اوساسونا.
وارتقــى إشــبيلية بطل 
الــدوري األوروبي (يوروبا 
ليــغ) املوســم املاضي 
الى املركز الرابع، 
بفــوزه علــى 

مضيفة ديبورتيفو االڤيس 
.٢-١

ورفع اشبيلية رصيده الى 
٣٣ نقطة متخلفا بفارق نقطة 
واحدة عن برشلونة الثالث.
ومنــح املهاجــم املغربي 
الدولــي يوســف النصيري 
اشــبيلية التقــدم مســتغال 
متريرة من اجلناح املخضرم 
بعــد  نافــاس  خيســوس 

مرور ٣ دقائــق فقط، ورفع 
النصيــري رصيــده الــى ٩ 
اهداف هذا املوســم، بيد أن 
اصحاب األرض ردوا بالتعادل 
بواسطة ادغار مينديز (١٢). 
وكانت الكلمة الفصل للمهاجم 
سوســو الــذي اطلــق كرة 
لولبية قوية عانقت الشباك 
(٣٠). وانتهت مباراة قادش 
وليفانتــي بالتعــادل ٢-٢، 

وكذلك مباراة بلد الوليد مع 
التشي بالنتيجة ذاتها.

مباراتان في الكأس 

يلتقي اليوم برشلونة مع 
كورنيا ضمن دور الـ٣٢ لكأس 
ملك إسبانيا. وكان كورنيا قد 
حقق أكبر مفاجأة باقصائه 
اتليتكو مدريد من البطولة. 
وشــهدت احلصة التدريبية 

للبرســا غيــاب املصابــني: 
جيــرارد بيكيــه، وأنســو 
فاتي، وســيرجي روبيرتو، 

وكوتينيو.
ويغيب ليونيل ميسي عن 
مباراة الغد بســبب اإليقاف 
على إثر الطرد الذي تلقاه في 

املباراة األخيرة أمام بلباو.
ويلتقي اليوم ضمن ذات 
الدور أتلتيك بلباو مع إيبيزا.

برشلونة يواجه كورنيا «قاهر أتلتيكو» في الكأس الليلة

بوكيتينو: أشارك ميسي في الكثير من األمور!
اعتبر املدرب األرجنتيني لباريس سان 
جرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو 
أنه ومواطنه جنم برشــلونة اإلسباني 
ليونيل ميسي يتشاركان «الكثير من 
األمــور»، لكن من دون الكشــف عما 
إذا كان النادي الباريســي يســعى 
إلى ضم أفضل العب في العالم ٦ 

مرات الصيف املقبل.
وقال بوكيتينو إن اجلميع 
يحلــم بــأن يتواجــد أفضل 
الالعبني معه، لكنه بدا حذرا 
حديثه لراديو «كادينا سير» 
اإلســباني عما يشاع عن 
احتمال انتقال ميسي إلى 
نادي العاصمة الفرنسية 
بعد وصوله إلى نهاية عقده 
مع برشلونة الصيف املقبل.
وأفــاد «أحتــرم كثيــرا 
الالعبني املوجوديــن في فريقي، 
لكــن علي أيضا أن أحترم العبي الفرق 
األخــرى»، مشــيرا إلــى أنــه وميســي 

«نتشارك الكثير من األمور املهمة، مثل 
حبنا لنيولــز أولد بويــز»، أحد أندية 

روزاريو في األرجنتني.
وتابع «تخرجنا من هناك، وأعتقد أن 
هذا األمر يوحدنا بقوة. هذا الشغف لألحمر 
واألســود (في إشــارة إلــى لوني نيولز 
أولد بويز)»، مضيفا في الوقت ذاته أنه 
ال يعلم ما ســيحصل بالنسبة ملوضوع 

ميسي واالنتقال إلى سان جرمان.
وفي مقابلة له مع مجلة «فرانس 
فوتبول»، أشار املدير الرياضي لسان 
جرمان البرازيلي ليوناردو إلى «أن 
العبــني كبار مثل ميســي هم دائما 

على الئحة باريس سان جرمان. 
لكــن مــن املؤكــد أن الوقت 

ليس مالئمــا للحديث عن 
املســألة، وال حتى احللم 
بذلك.. لكننا جالســون 
الكبرى  الطاولــة  على 

للذين يتابعون امللف 
عن كثب».

اعتبر املدرب األرجنتيني لباريس سان 

الالعبني معه، لكنه بدا حذرا 
حديثه لراديو «كادينا سير» 

بعد وصوله إلى نهاية عقده 
مع برشلونة الصيف املقبل.



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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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«سنصور مشكالت نهاية زواجنا»

تلفزيون  كيم كارديشيان، جنمة 
الواقــع األميركي، تؤكــد تناول 
مشكالتها مع كانيه ويست إلحياء 

برنامجها املتلفز.

«ال أريد أطفاال»

بن أفليك، املمثل األميركي، ينفصل 
عن خطيبته اجلديدة، أنا دي أرماس، 

إلصرارها على األطفال.

«فنياس، ال يدعنا ننام أبدا»

املغني األميركي جاسنت متبرالك، 
يعلن اسم مولوده الثاني من املمثلة 

جيسيكا بيل.

«روحها تقول لي: ال تحزني، بل اعملي على 

أال يموت آخرون»

أميركية  ماري ماتسودا، محامية 
تعلن وفاة والدتها بكوفيد وضرورة 

التبرع ملنع تفشيه.

٥:١٩الفجر
٦:٤٢الشروق

١١:٥٩الظهر
٢:٥٧العصر

٥:١٧املغرب
٦:٣٧العشاء

العظمى: ١٨
الصغرى: ٠٨

أعلى مد: ٠٤:٢٩ ص ـ ٠٥:٢٧ م
أدنى جزر: ١٠:٥٥ ص

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

تقية عبدالرضا جعفر، أرملة شريف أحمد محمد أكروف: ٨٨ 
عاما ـ ت: ٩٠٠٧٧٠٧٠ ـ شيعت.

أسامه عيسى جاسم املناعي: ٥٤ عاماـ  ت: ٩٧٥٠٨٨٥٠ـ  شيع.

دغبوجه سعد ردعان، أرملة ردعان فالح ردعان العازمي: ٨١ 
عاما ـ ت: ٥١٥٥٥٤٣٧ ـ شيعت.

خالــد عبدالكرمي خالد احلمود: ٦١ عامــا ـ ت: ٩٩١٨٦٣٨٨ ـ 
٩٦٩٧٧٧٩٢ ـ شيع.

بدر الفي جاعد املطيري: ٤٧ عاما ـ ت: ٩٩٤٨٠٢٠٤ ـ شيع.

ندى بيان بخيت األحمد: ٦٣ عاماـ  ت: ٩٧٩٥٩٩٥٧ـ  ٩٠٩٠٩٣٥٤ 
ـ شيعت.

شيخه سيد محمد سيد عبداهللا الرفاعي: ٩٢ عاماـ  ت: ٩٩٠٧٨٧١٧ 
ـ ٩٧٤١٧٤١٤ ـ شيعت

خديجه أحمد عبداهللا الشطي، أرملة إبراهيم حمد الشطي: ٧٣ 
عاما ـ ت: ٩٩٦٧٨٤٤٦ ـ ٩٩٦٤٦٦٥٤ ـ ٩٩٧٢٩٩٠٩ ـ شيعت.
زهرة موسى حسن اخلياط: ٥٧ عاماـ  ت: ٦٥٥٥٨٢٨٤ـ  شيعت.

منى سليمان حسني العوضي: ٤٦ عاماـ  ت: ٦٦٦١١٧٨٩ـ  ٩٩٠١٨٢٠١ 
ـ ٩٩٧٤٧٠٩٧ ـ شيعت.

بايدن: أميركا ستعود منارة 

للعالم.

صاحب السمو يهنئ الرئيس 

األميركي جو بايدن برئاسة 

الواليات املتحدة.

  صداقة متينة ووثيقة بني البلدين.  والعالم يأمل ذلك.

املرزوق: صقيع بالبّر نهاية األسبوع.. و«برد األزيرق» ينتهي ٣١ اجلاري
خارج املناطق السكنية وخصوصا 

املناطق الشمالية. 
وتابع املرزوق: أما في النهار 
ومع حرارة الشــمس، فسوف 
ترتفع احلرارة قليال فتكون بني 
١٦ و٢٠ درجة مئوية، كما تظهر 
في املنطقة بعض السحب العالية 
املمطــرة، علما  واملتفرقة غير 
أن هذه الفتــرة هي فترة «برد 
«التشار  أو ما يسمى  األزيرق» 
والتشار» وهي فترة مدتها ٨ أيام 
وسوف تنتهي هذا العام يوم األحد 

املوافق ٣١ اجلاري.

دخول برج الدلو، سوف تهب رياح 
شمالية إلى شمالية غربية نشطة 
وباردة، سرعتها تكون بني ٢٥ و٤٠ 
كم/ س، وسوف تؤدي هذه الرياح 
إلى انخفاض ملحوظ في درجات 
احلرارة ويكون اجلو بصفة عامة 
مائال للبرودة في كل منطقة شمال 
اخلليج العربي وشمالها، بحيث 
تكون درجــة احلرارة بني ٤ و٦ 
درجات مئويــة في الليل أو في 
ســاعات الصبا ح األولى، ولكن 
هناك فرصة لتكّون الصقيع في 
املناطق البرية املكشوفة التي تقع 

احتماال كبيــرا ألن يكون اليوم 
الدلو،  أيــام برج  اخلميس أول 
واليوم الثالث من در الســبعني، 
وفق حساب النيروز الهندي أو 
احلساب البحري والذي يصادف 
اليوم الثامن (٨) من دخول برد 
البطني، وكذلك اليوم الثامن من نوء 
النعامي وفق حساب السهيل، أو 
كما يقال في املاضي وفق حساب 
أهل البر، ويقال عن برد النعامي 
(في النعامي يوقظ البرد العجوز 

النامي).
وأضاف: خالل هذه الفترة مع 

قال اخلبير الفلكي عادل يوسف 
املرزوق إنه ستكون هناك فرصة 
بدءاً من اليوم لتكّون الصقيع في 
املناطق البرية املكشوفة، مع ميل 
اجلو للبرودة. وأضاف املرزوق 
في تصريح لـ«األنباء» أن فترة 
«برد األزيرق»، أو ما يطلق عليه 
«التشار والتشار»، ستنتهي هذا 

العام يوم األحد ٣١ اجلاري. 
وأكد املرزوق ما سبق أن ذكره 
في عدد «األنباء» بتاريخ ١٧ اجلاري 
عن حالة الطقس املتوقعة خالل 
اخلبير الفلكي عادل املرزوقعطلة نهاية األسبوع، وأن هناك 

18األمنية إذا كنت مدخنًا.. فتجّنب الذهاب إلى ميالنو!08آراء

الهواء. ومن املعروف ان ميالنو هي واحدة 
من أكثر املدن االيطالية كثافة ســكانية، 
كما أن موقعها على سهل منبسط يجعل 
هواءها األكثر تلوثا في أوروبا الغربية. 
والقت االجــراءات اجلديــدة ترحيبا 
واســعا من جانب غيــر املدخنني، ولكن 
حتى بعض املدخنني أعربوا عن تفهمهم 
ودعمهم لها من منطلق انه «ال ينبغي اجبار 
اآلخرين على استنشاق دخان سجائرنا».

االجراءات اجلديدة تضيف إلى إجراءات 
مكافحة كورونا لكونها ترمي الى التخفيف 
من اآلثار الســلبية للتدخني على اجلهاز 
التنفسي وهو أول ما يستهدفه كوفيد-١٩ 
وأيضــا الى احلد مــن انتشــار العدوى 
خصوصــا أن املدخــن يضطــر الى رفع 
الكمــام عن فمه ولــو مؤقتا. يضاف الى 
ذلك اعتبارات احملافظة على البيئة حيث 
يعتبر التدخني  مسؤوال عن ٨٪ من تلوث 

على اإليطاليني والسياح الذين يفكرون 
بزيارة مدينة ميالنو ان يجدوا ألنفسهم 
وجهــة اخــرى اذا كانوا ال يســتطيعون 
التحكــم في عادة التدخني. فاملدينة التي 
كانت أول مدينة في بلدان االحتاد األوروبي 
تصدر قانونا يحظر التدخني في األماكن 
العامــة املغلقة عــام ٢٠٠٣ أصبحت اآلن 
أول مدينة في ايطاليا تسن تشريعا يقيد 

التدخني في األماكن املكشوفة.
وحســب موقــع «بــي بي ســي» فإن 
التشــريع اجلديد يحظر التدخني ضمن 
مســافة ١٠ أمتار من اآلخرين في مواقف 
احلافالت والترامات واملتنزهات واملساحات 
اخلضراء والالعب الرياضية وأماكن لعب 
األطفال وحتى املقابر. التشــريع اجلديد 
أصبح نافذا اعتبارا من ١٩ يناير احلالي 
ويفرض مبوجبه على املخالفني دفع ٤٠ 
يورو كغرامة ولكن من غير الواضح كيف 
ســيجري تقدير مسافة التباعد الصحي 
ومدى مسؤولية املخالف في حال اقترب 
منه أحد األشخاص ضمن مسافة احلظر.

مسافة احلظر هذه تستحضر إجراءات 
احلظر املفروضة بسبب جائحة كورونا 
والتي تفرض االلتزام مبســافة ١٫٥ - ٢ 
متــرا كتباعــد اجتماعــي. واحلقيقة ان 
ســلطات املدينة لم تغفل االشارة الى ان 

من يدخن في ميالنو سيدفع ٤٠ يورو غرامة
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