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«األعمال اإلضافية» تعّطل مكافأة الصفوف األمامية
مرمي بندق

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ«األنبــاء» عن أن آلية صرف 
مكافأة الصفــوف األمامية التي وافق 
عليها مجلس الوزراء أُبلغت رســميًا 
للوزراء منذ ٨ أشهر. وكانت «األنباء» 
قد انفردت في ٤ اجلاري بنشر اعتماد 
آلية منح مكافآت الصفوف األمامية. 

وكشــفت املصــادر ايضــا عــن أن 
السبب احلقيقي لتعطل صرف مكافأة 
الصفــوف األماميــة للمســتحقني في 
اجلهــات احلكومية، هو صرف مكافأة 

االعمال االضافيــة للعاملني في إحدى 
الــوزارات، حيث حصــل عليها جميع 

الفئات الوظيفية الفنية واالدارية.
وأوضحت املصــادر أنه مت صرف 
مكافأة االعمال اإلضافية للعاملني في 
احدى الــوزارات من الذين ُطلب منهم 
رسمياً الدوام والعمل اثناء فترتي احلظر 
الكلي واحلظر اجلزئي وتعطيل الدوام 
الرسمي. واضافت: مت الصرف للعاملني 
في وزارة واحدة، وفي الوقت نفسه لم 
يتم صرف اي اعمال اضافية للعاملني 
في الوزارات االخرى الذين طلب منهم 
ايضا الدوام اثناء فترتي احلظر الكلي 

واحلظر اجلزئي. وذكرت املصادر ان هذه 
اخلطوة هي سبب تعّطل صرف مكافأة 
الصفوف األمامية، حيث توجد وجهتا 
نظر حتت البحث والتمحيص قانونيا، 
االولى: ان يتم صرف مكافأة الصفوف 
االمامية للعاملني في هذه الوزارة بجانب 
ما مت صرفه من مكافأة االعمال االضافية، 
والثانية ان يتم خصم مكافأة األعمال 
اإلضافية من املبلغ املســتحق ملكافأة 
الصفوف األمامية لكل منهم على اعتبار 
ان مكافأة االعمال اإلضافية لم ُتصرف 
للموظفني اآلخرين في اجلهات احلكومية 
والذين ُطلب منهم رسميا الدوام اثناء 

فترتي احلظر الكلي واحلظر اجلزئي. 
وتقول املصادر إنه حتى يتم البت في 
هذه االشــكالية ســيتم صرف مكافأة 

الصفوف االمامية.
هــذا، وأعلن ديوان اخلدمة املدنية 
عن بدء مخاطبة اجلهات احلكومية التي 
لم تزوده باألسماء والفئات املستحقة 
مبا فيها القطاعات العسكرية في الدولة 
بكشوفات املستحقني ملكافأة العاملني 
في الصفوف األمامية ملواجهة ڤيروس 
كورونا املستجد، على أن يتم تسليمها 
خالل أسبوعني للديوان متهيدا لرفعها 
إلى اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا. 

وقــال ديوان اخلدمــة املدنية في بيان 
أمس إن على اجلهات احلكومية اعتماد 
كشوفات املستحقني بعد تدقيقها والتأكد 
من توافقها مع آلية منح املكافآت، وذلك 
حفاظًا علــى حقوق املوظفني وضمان 
وصول املكافآت للمستحقني منهم، مع 
ضرورة تشــكيل جلنة الســتقبال أي 
تظلمات في هذا الشــأن فــي كل جهة 

حكومية. 
ويأتي هذا التوجيه «التكليف» بعد 
اجتماع ممثلــي ديوان اخلدمة املدنية 
باللجنة الوزارية لطوارئ كورونا الذي 

عقد أول من أمس االربعاء.

ُصرفت جلميع الفئات في إحدى الوزارات الذين داوموا أثناء فترتي احلظر الكلي واجلزئي ولم تُصرف ملوظفي الوزارات اآلخرين الذين ُطلب منهم رسمياً الدوام أثناء الفترتني

إجراء املقابالت الشخصية للطلبة 
اجلدد باملدارس بيد «الصحة»

عبدالكرمي العبداهللا

خاطبت وزارة التربية وزارة الصحة للسماح للمدارس 
اخلاصــة مبختلــف أنظمتهــا التعليمية بإجــراء املقابالت 
الشــخصية للطالب اجلدد الراغبني في االلتحاق بها للعام 
الدراسي ٢٠٢١ -٢٠٢٢. وذكرت مصادر مطلعة، أن ذلك يأتي 
نظــرا لطبيعة عمل املدارس اخلاصــة فيما يتعلق بضبط 
قواعد التســجيل وما يترتب عليه مــن آثار تتعلق بتعاقد 
املدارس مع أعضاء الهيئتني التعليمية واإلدارية مبا يضمن 
كفايتهــم ألعداد الطالب املزمع إعادة تســجيلهم أو الطالب 
اجلــدد الراغبني فــي االلتحاق في املــدارس اخلاصة للعام 
الدراســي اجلديد، والتي تقتضي أن تعلن عن حتديد فترة 
بداية ونهاية تقدمي طلبات االلتحاق باملدارس اخلاصة للعام 
اجلديد. وأكدت املصادر أن املدارس اخلاصة جتري مقابلة 
شخصية مع الطالب للوقوف على مستواه األكادميي ومدى 
إمكانيــة تقدمي خدماتهــا التعليمية له في ضوء مســتوى 
التقييم الذي جتريه، مشيرة إلى أن املدارس اخلاصة تتعهد 
بااللتــزام بجميع اإلجراءات االحترازية التي تطلبها وزارة 
الصحــة للوقاية من ڤيروس كورونا. وأفادت املصادر بأن 

وزارة الصحة ستجتمع قريبا للبت في هذا املوضوع.

  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

«املرأة البرملانية» تطالب احلكومة بزيادة مراكز «رؤية األطفال»

وزير اخلارجية السعودي: التعيينات تدل على «تفهم اإلدارة للملفات املشتركة»

تفعيل «الشرطة املجتمعية» وإنشاء «إيواء املعنفات»

بايدن يطلق إستراتيجية مواجهة «كورونا»: 
ليست لدينا ثانية نضّيعها.. و بيلوسي: متفائلون

عواصمـ  وكاالت: أطلق الرئيس األميركي 
اجلديــد جــو بايــدن إســتراتيجية مواجهة 
جائحة «ڤيروس كورونا املســتجد»، وأعلن 
التوقيع «علــى إجراءات تنفيذية لتوســيع 
نطــاق االختبــارات وإدارة اللقاحات وإعادة 
فتح املدارس والشركات»، وقال «ليست لدينا 
ثانية نضيعها عندما يتعلق األمر بالتحكم في 
ڤيروس كورونا». من جهتها، أعربت رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي، عن تفاؤلها 

«بشــأن املســتقبل، وكانت هذه رسالة حفل 
التنصيب»، الذي وصفتــه بأنه كان «مثاليا 
وحققنا انتقاال سلميا للسلطة وأميركا متحدة». 
من جانبه، اعتبر وزير اخلارجية السعودي 
صاحب الســمو األمير فيصل بن فرحان أن 
«التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمها 
للملفات املشتركة». وأضاف في تصريح لقناة 
«العربية»: متفائلون بعالقة ممتازة مع أميركا 

حتت إدارة بايدن.

سامح عبداحلفيظ

طالبت جلنة املرأة واألسرة 
والطفــل البرملانيــة بإعــادة 
تفعيل دور الشرطة املجتمعية 

في وزارة الداخلية. 
وقال رئيس اللجنة النائب 
أســامة الشــاهني، إن اللجنة 
اســتضافت أمــس عــددا من 
املختصني واملهتمني بالطفولة 

التــي يحميها قانــون حماية 
الطفل الــذي صدر عام ٢٠١٨. 
وطالــب الشــاهني احلكومــة 
بإعادة تفعيل دور الشــرطة 
املجتمعيــة التي كانت تؤدي 
مهام كبيرة وتسد ثغرة مهمة، 
مضيفا أنه لوحظ في الفترة 
األخيرة خاصــة بعد صدور 
قانون بشأن العنف األسري أن 
هناك نوعا من االرتباك بدور 

هذه الشرطة وهل ستتوقف أم 
ال. ودعا إلى زيادة مراكز الرؤية 
في وزارة العدل التي لديها فقط 
مركزان في كل الكويت وهناك 
ازدحــام كبير في هذه املراكز 
وال تتيح اخلصوصية والراحة 
لألطفال الذين يقعون ضحية 
النزاع بــني الزوجني. وطالب 
الشاهني باالستعجال في إنشاء 
مراكز إيواء لألطفال التي قررها 

قانون حماية الطفل، الفتا إلى 
أن تفعيــل وتطبيق القوانني 
القائمة سيكونان محل اهتمام 
االجتماعــات املقبلــة للجنة. 
وأشــار إلــى أن مراكــز إيواء 
النســاء املعنفات التي قررها 
القانون بشأن العنف األسري 
لم تر النور حتى هذه اللحظة، 
ما ميثل ثغرة كبيرة وضررا 

دائما. استئناف مقابالت الوظائف اإلشرافية 
في «التربية» أول مارس

عبدالعزيز الفضلي

أوقفت وزارة التربية مقابالت الوظائف اإلشرافية التعليمية 
املختلفة اعتبارا من أمس اخلميس. وكشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء»، عن أن إيقاف املقابالت جاء بسبب التعديل 
في عطلة منتصف العام الدراسي التي ستبدأ اعتبارا من األحد 
املقبل، مشيرة الى ان الهيئات التعليمية ستدخل في العطلة 
ومن الصعب استدعاؤها إلجراء املقابالت. وذكرت املصادر أن 
الوزارة ستســتأنف عمل جلان املقابالت في األول من مارس 
املقبل مع بداية الفصل الدراسي الثاني، متمنية إجازة سعيدة 
للهيئتني التعليمية واإلدارية وأبنائنا الطلبة. من جانب آخر، 
أصدر وكيل وزارة التربية باإلنابة فيصل املقصيد قرارا يقضي 
بنقل مراقب التقنيات التربوية مبنطقة الفروانية التعليمية 
عبدالعزيز العجمي للعمل مراقبا لألنشطة املدرسية مبنطقة 
األحمدي التعليمية، على أن يسري هذا القرار اعتبارا من ٢١ 
يناير اجلاري، وعلى جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

م.مشعل القريفة

املستشار جمال اجلالوي

عراقيون ميرون مبوقع التفجير االنتحاري املزدوج بسوق البالة في بغداد  (أ.ف.پ)

النائب د.حمد املطر

بغداد تئن.. عشرات القتلى واجلرحى 
بتفجير مزدوج

مباركون في عيد «األنباء» الـ ٤٥:
مسيرة جناح وعطاء لرفعة الكويت

م.مشعل القريفة 
لـ «األنباء»: جتاوزنا 

مالحظات «احملاسبة» 
وال تهاون في الكشف 

على اجلواخير 
املخالفة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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 شرطان جديدان إللغاء تراخيص 
مزاولة النشاط االقتصادي

بشرى شعبان

كشــف مصدر مســؤول بالهيئة العامة للقوى العاملة، عن 
إضافة شــروط جديدة علــى إلغاء تراخيص مزاولة النشــاط 
االقتصادي ومنها أال يكون امللف املراد الغاء ترخيصه موقوفا 
لدى الهيئة ألي سبب أو مخالفة من مخالفات قانون العمل، وأال 
تكون هناك أي مطالبات مسجلة عليه سواء عمالية أو عقود . 
وأكد املصدر أنه في حال كان امللف مستوفيا الشروط يتم الغاء 
ترخيصه، واذا رغب صاحب العمل في جتديد الترخيص بعد 
إلغائــه ال يقدم على إجراءات جديدة بل يتم عبر إعادة تفعيل 
امللف لدى الهيئة مبوجب الرقم املدني لصاحب العمل ورقم امللف.

إلغاء الترخيص أو وقفه حال مخالفة ناقلي النفايات شروط الالئحة

٢٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ دينار غرامة وضع النفايات في غير موقعها
بداح العنزي

انتهت البلدية من إجراء 
التعديالت النهائية على الئحة 
النظافة العامة ونقل النفايات، 
حيث حددت الالئحة غرامة ال 
تقل عن ٢٠٠٠ دينار وال تزيد 
على ٥٠٠٠ دينار للمخالف في 
وضع النفايات في غير موقعها 
والعبــث بها وإشــعال النار 
في املوقع، وتصل املخالفات 

بالنسبة لناقلي النفايات إلى 
حد إلغاء الترخيص أو وقفه. 
وتضمنت الالئحة، التي تنفرد 
«األنباء» بنشــرها، أنه فيما 
يخص العقوبات ضد املخالفني 
يكون للموظفني الذين يعينهم 
الوزيــر املختــص لضبــط 
املخالفات املنصوص عليها في 
هذه الالئحة صفة الضبطية 
القضائية حق دخول األماكن 
واحملــالت العامــة وضبــط 

املخالفــة واملــواد موضــوع 
املخالفــة وحتريــر احملاضر 
الالزمــة وإحالتها إلى اجلهة 
املختصة، ولهم أن يستعينوا 
بأفراد القــوة العامة، وملدير 
عام البلديــة أو من يفوضه 
عند الضرورة أن يصدر قرارا 
بغلق احملل أو املنشأة املخالفة 
في األحوال التي يجوز فيها 

احلكم بالغلق.
كمــا تضمنــت الالئحــة 

أنه يجــوز قبول الصلح من 
املخالف فيما يتعلق باألفعال 
املخالفــة التي تقــل الغرامة 
املقررة علــى ٥٠٠ دينار، إذا 
استجاب لعرض الصلح من 
محرر احملضر، على أن يدفع 
املخالــف خــالل ٣٠ يوما من 
تاريخ عــرض الصلح احلد 
األدنى للغرامة مع الرســوم 
واملصروفـــــات املســتحقة 

للبلدية.

وزير الدفاع لصقور القوة اجلوية: اجلاهزية واالستعداد حلفظ أمن الوطن
الشيخ حمد جابر العلي لدى وصوله إلى القاعدة اجلوية برفقة الفريق الركن الشيخ خالد الصالح والفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة اجليش

الرئيس جو بايدن والســيدة األولى جيل ونائبته كاماال هاريس وزوجها يشــاركون في «صلوات رئاسية» 
افتراضية من البيت األبيض               (رويترز)

ملشاهدة الڤيديو
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التفاصيل ص٤

التفاصيل ص١١

«الديوان»: أسبوعان لتسليم أسماء املستحقني للمكافأةإبالغ آلية صرف مكافأة الصفوف األمامية للوزراء منذ ٨ أشهر

ملشاهدة الڤيديو

19عربية وعاملية

التفاصيل ص١٨

اقتصاد

حسني اخلرافي

«البورصة» تواصل مكاسبها األسبوعية 
بـ ٢٣٠ مليون دينار.. وقيمتها السوقية تتجاوز

 ٣٣ مليار دينار للمرة األولى في ٢٠٢١

حسني اخلرافي: 
فتح منفذ العبدلي 

أمام حركة التصدير 
للعراق بعد ١٠ أشهر 

16من اإلغالق

16

رسم يوضح حجم األعمال في شبكة الطرق اجلديدة حيث يدل اللون األخضر على 
الطرق احلديثة واألحمر على اجلسور واألزرق لتطوير الطرق القائمة والتقاطعات

«األنباء» تنشر خطة تطوير طرق الربط 
07مبشروع املطار اجلديد

09



02
اجلمعة ٢٢ يناير ٢٠٢١ محليات

وزير الدفاع لصقور القوة اجلوية: اجلاهزية واالستعداد حلفظ أمن الوطن

قــام نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمــد جابــر العلــي بزيارة 
اجلويــة  للقــوة  تفقديــة 
الكويتية شملت قاعدتي نواف 
األحمد اجلوية وعلي السالم 

اجلوية.
وأعرب الشيخ حمد اجلابر 
في بيان صحافي صادر عن 
مديريــة التوجيــه املعنوي 
والعالقــات العامة باجليش 
خالل هذه الزيارة عن سعادته 
بلقاء صقــور القوة اجلوية 
ناقال إليهــم حتيات وتقدير 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد القائد األعلى 
للقوات املسلحة وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد.
وأشاد خالل الزيارة التي 
رافقــه فيها رئيــس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
الشيخ خالد صالح الصباح 
ونائب رئيس األركان الفريق 
الركن فهد الناصر وعدد من 
كبــار قادة اجليــش بجهود 
وعطاء أفــراد القوة اجلوية 
املتواصل والدؤوب حلماية 

أمن وسالمة أجواء البالد.

السعودية الشقيقة.
وبني أن مشاركة الكويت 
في عملية (إعادة األمل) تؤكد 
مفهوم األمن املشترك بني دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
وأن أمن وسالمة السعودية 
جزء ال يتجزأ من أمن وسالمة 
الكويت، الفتا إلى أن املشاركة 
هي محل فخر واعتزاز وتقدير 

لدى كل مواطن.
وأوضح ان الهدف األسمى 

الطبيــة والتي تتطلبها مثل 
هذه الظروف الطارئة».

ولفت إلى مساهمة القوة 
اجلوية في نقل األطقم الطبية 
واملشــاركة فــي خطة إجالء 
املواطنني من اخلارج وحتقيق 
معدالت طيران قياسية تعكس 
مــا يتمتعون به مــن كفاءة 
وقدرات وإمكانــات متميزة 
جاءت ثمرة سنوات طويلة 
من التدريب واإلعداد والتأهيل 

القوة اجلوية الكويتية.
وأكد حرص وزارة الدفاع 
علــى ترجمــة التوجيهــات 
الســامية للقيادة السياسية 
في البالد من خالل تســخير 
مختلــف اإلمكانــات وتذليل 
كل العقبات في سبيل إعداد 
وتأهيــل منتســبي اجليش 
الكويتــي علــى مثــل هــذه 
املنظومات احلديثة واملتطورة 
كي يواصلوا مسيرة التضحية 
والبذل والفداء في الدفاع عن 

هذا الوطن املعطاء.
القــوة  ودعــا منتســبي 
اجلويــة إلــى احملافظة على 
درجة جاهزيتهم والعمل على 
حتقيق التطور واالرتقاء في 
أدائهم للوصول إلى املستويات 
التــي نتطلــع إليهــا جميعا 
وحتى يكونوا دائما على أمت 
االســتعداد لتنفيــذ مختلف 
املهام والواجبات التي توكل 
إليهــم حلفظ أمن وســالمة 
الوطن. ومتنى وزير الدفاع 
لهم دوام التوفيق والســداد 
والعمــل ملــا فيــه خيــر هذا 
الوطن املعطاء في ظل القيادة 
احلكيمــة لصاحــب الســمو 
األمير وسمو ولي العهد وسدد 

على طريق اخلير خطاهما.

للقوة اجلوية ومنتســبيها 
هو توفير األمن والســالمة 
واالستقرار لهذا الوطن املعطاء 
وشعبه الكرمي «وهو ما رأينا 
ترجمته من خالل مشاركتهم 
الفعالة بدعــم جهود الدولة 
في مكافحة انتشــار جائحة 
كورونا وعبر قيامهم بعمل 
جســر جوي مع الكثير من 
دول العالم لتسهيل عمليات 
الشــحن لألجهزة واملعدات 

للوصول ملثل هذا املستوى 
من األداء واالحترافية.

وذكر الشيخ حمد اجلابر 
أن املهــام والواجبات امللقاة 
علــى عاتق منتســبي القوة 
اجلويــة تتطلــب منهم بذل 
املزيــد من اجلهــود ملواكبة 
عمليات التحديث والتطوير 
اجلاريــة ودخول منظومات 
طيران جديدة ستحدث حتوال 
وتقدمــا في كفــاءة وقدرات 

من جهته، أعرب مســاعد 
القــوة اجلويــة العميد  آمر 
الركن طيار بندر املزين لدى 
اســتقباله وزيــر الدفاع عن 
امتنانه وتقديره لهذه الزيارة 
التي تأتي فــي إطار حرصه 
واهتمامه بأبنائه منتســبي 
القــوة اجلويــة ودافعا لهم 
لبذل املزيد من اجلهد والعطاء 

والتميز.
وقدم املزين شرحا مفصال 
عن أهــم املهــام والواجبات 
املناطة بالقوة اجلوية وأهم 
برامج التطويــر والتحديث 
التــي تقوم بتنفيذها إضافة 
إلى خطط التدريب والتأهيل 

ملنتسبيها.

قام بزيارة تفقدية للقوة اجلوية في قاعدتي نواف األحمد اجلوية وعلي السالم اجلوية وأكد أن التاريخ يسجل بأحرف من نور إجنازاتها املشّرفة ودورها الوطني

الشيخ حمد جابر العلي لدى وصوله إلى القاعدة اجلوية

الشيخ حمد جابر العلي خالل اجلولةالشيخ حمد جابر العلي خالل احلديث مع عناصر القوة اجلوية

وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح والفريق الركن فهد الناصر مع عناصر القوة اجلوية

وأشــار إلى ذكرى مرور 
٣٠ عامــا علــى بــدء عملية 
عاصفــة الصحــراء لتحرير 
الكويت والتي شارك بها عدد 
من جيوش الدول الشــقيقة 
والصديقــة، مســتذكرا بكل 
مشــاعر الفخر واالعتزاز ما 
ســطره أبناؤنا من منتسبي 
الكويتيــة  القــوة اجلويــة 
مــن صــور البــذل والعطاء 
والتضحية والفداء دفاعا عن 
وطنهم وسيادته وحفظ أمنه 
واســتقالله وحترير أرضه 

وبحره وسمائه.
وأكد أن التاريخ يســجل 
بأحرف مــن نــور إجنازات 
القوة اجلوية املشرفة ودورها 
الوطنــي املشــهود طــوال 
تاريخهــا الزاخر بالبطوالت 
من خالل مشاركتها في الكثير 
من احلروب إلى جانب األشقاء 

في الدول العربية.
وأضــاف وزيــر الدفــاع 
أن منتســبي القــوة اجلوية 
يســتكملون سلســلة هــذه 
اإلجنازات املضيئة ويقفون 
جنبا إلى جنب مع إخوانهم 
فــي قــوات التحالــف لدعم 
الشــرعية في عملية (إعادة 
العربيــة  األمــل) باململكــة 

الكندري: وزارة الدفاع لن تتخلى عن منتسبيها 
وتبذل الغالي والنفيس خلدمتهم

احلرس و«التجارة» وّقعتا اخلطة الزمنية 
للموسم التدريبي ٢٠٢١

اإلدارة  هيئــة  أقامــت 
والقوى البشرية ومبشاركة 
اجلهــاز املركــزي ملعاجلــة 
املقيمــني بصورة  اوضــاع 
غير قانونية لقاء إرشــاديا 
للعســكريني غيــر محددي 

اجلنسية.
ويهدف اللقاء إلى توعية 
العســكريني غيــر محددي 
اجلنســية باملميــزات التي 
تترتب على تعديل الوضع 
لدى اجلهاز املركزي ملعاجلة 
اوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية والتقيد بإجراءات 

البطاقات االمنية.
افتتح اللقاء بكلمة ملعاون 
رئيس االركان لهيئة االدارة 
والقــوى البشــرية العميد 
الكنــدري  الركــن د.خالــد 
مرحبــا فيهــا باحلضــور 
وممثلــي اجلهــاز املركــزي 
املقيمني  ملعاجلــة اوضــاع 
بصورة غيــر قانونية، كما 
اعرب عــن اهميــة األعمال 
اجلليلة التي يقوم بها أبناؤنا 
العسكريني في خدمة وطننا 

وقعــت وزارة التجارة والصناعة 
مع الرئاســة العامة للحرس الوطني 
اخلطة الزمنية لتفعيل بنود بروتوكول 

التعاون املشترك لعام ٢٠٢١.
جاء ذلك لدى استقبال وكيل وزارة 
التجارة والصناعة عبداهللا العفاسي 
والوكيــل املســاعد للشــؤون الفنية 
وتنمية التجارة محمد العنزي والوكيل 
املساعد للدعم الفني ناصر املطوع، وفدا 
من احلرس الوطني ضم كال من العميد 
املعاون لإلسناد اإلداري م.عصام نايف 

عصام والعقيد مهندس محمد عبداهللا 
علي والعقيد مهندس ادريس عيسى 
عبداللطيــف والرائــد عبداهللا فارس 
محمد والنقيب فيصل مبارك عبداهللا.
وتتضمــن بنود اخلطة مناقشــة 
وحتديد مواعيد االجتماعات التنسيقية 
واحلمالت اإلعالنية و مؤشرات األداء 
والزيارات امليدانية والدورات التدريبية 
والتماريــن امليدانية خطط الطوارئ 

لعام ٢٠٢١.
ووفق اخلطة فإنه ســيكون هناك 

برنامج تدريبي مشــترك بني الوزارة 
واحلــرس الوطني يعتمد على تبادل 
اخلبرات و البرامج والدورات التدريبية 

املشتركة للجهتني.
وثمــن العفاســي جهــود احلرس 
الوطنــي ومســاندتها للــوزارة أثناء 
أزمة كورونا، حيث ساهمت فرق من 
احلرس بإدارة عدد من فروع التموين 
في أزمة مكافحة وباء كوفيدـ١٩، مؤكدا 
أهمية تآزر أجهــزة الدولة وتعاونها 

وتكاتفها وتكاملها.

والنفيس خلدمتهم.
كما قام مدير إدارة تعديل 
الوضع العميد محمد الوهيب 
ومدير امن املعلومات السيد 
عبداهللا الفرحان من اجلهاز 
بإلقــاء محاضرة  املركــزي 
توعوية للعسكريني من فئة 
غير محددي اجلنسية لبيان 
اهمية اإلجراءات التي يقوم 

بها اجلهاز املركزي.
وفــي ختــام اللقاء وجه 
معاون رئيس االركان لهيئة 
البشــرية  االدارة والقــوى 
العميد الركن د.خالد الكندري 
شــكره وتقديره للحضور 
وممثلــي اجلهــاز املركــزي 
املقيمني  ملعاجلــة اوضــاع 

بصورة غير قانونية.

خالل لقاء إرشادي لـ«القوى البشرية» واجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية

جانب من اللقاء

ممثلو وزارة التجارة واحلرس الوطني خالل توقيع االتفاقية

الغالــي وضــرورة التقيــد 
بإجــراءات تعديــل الوضع 
وجتديــد البطاقــة األمنية، 
مبينا املميزات التي ستتبع 
تلك اإلجراءات من متكينهم 
بالعمــل واحلصــول علــى 
الضمان الصحي واالجتماعي 
وأن وزارة الدفاع لن تتخلى 
عن منتسبيها وتبذل الغالي 

تسـخير مختلـف اإلمكانـات وتذليـل كل العقبـات فـي سـبيل إعـداد وتأهيـل منتسـبي اجليـش علـى املنظومـات احلديثـة واملتطـورة
مواكبـة عمليـات التحديـث والتطويـر ودخـول منظومـات طيـران جديـدة سـتحدث حتـوًال وتقدمـًا فـي كفـاءة وقـدرات القـوة اجلويـة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

جانب من جولة الوزير
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األمير هنأ رئيس اجلزائر بنجاح العملية

«الصحة»: إعادة ترتيب مواعيد تلقي
لقاح «كورونا» ليستمر التطعيم دون توقف

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية تهنئة إلــى أخيه الرئيس 
عبداملجيد تبون رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة أعرب فيها 
سموه عن خالص تهانيه بنجاح العملية 
اجلراحية التي أجراها فخامته، راجيا سموه 

له دوام الصحة وموفور العافية.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 

عبد الكرمي العبداهللا

ســمحت وزارة الصحــة للعاملــني بكل 
قطاعاتهــا بالتمتع باإلجــازة الدورية حتى 
نهاية أبريل بالضوابط احملددة سابقا، وهي 
أال تزيد مدة االجازة على ١٤ يوما، فضال عن 
أنــه في حال قضاء اإلجــازة خارج الكويت 
تطبق االشــتراطات الصحية املقررة وهي 

احلجر املنزلي العاملني بالقطاع الصحي.
وتضمنت الضوابط أن يقوم كل مسؤول 
مباشــر بتنســيق اإلجازات، بحيث ال تزيد 
نســبة العاملني املتمتعني باالجازات، على 
٢٥٪ من القوى العاملة مع مراعاة احتياجات 

العمل وعدم تأثير اخلدمة.
وتضمن القرار أن يتولى الوكيل املساعد 
املختص البت في االجازات التي تتجاوز املدة 

احملددة واالستثناءات املقررة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أنها بصدد 

األحمــد ببرقية تهنئة إلــى أخيه الرئيس 
عبداملجيــد تبــون رئيــس اجلمهوريــة 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح العملية 
اجلراحية التي أجراها راجيا سموه له دوام 

الصحة وموفور العافية.
كما بعث ســمو الشــيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

إعــادة ترتيــب مواعيد تلقــي تطعيم لقاح 
كورونــا (كوفيــد ـ ١٩) «فايــزر ـ بيونتك» 
مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف 
التوريد إثر تأخر شركة «فايزر» املنتجة للقاح 
عن توريد كميات التطعيم املتفق عليها إلى 
الكويت وجميع دول العالم بســبب إيقاف 
إنتاج املصنع للتوسع في خطوط اإلنتاج.

وقالت «الصحة»: «نظرا لتأخر شــركة 
«فايــزر» املنتجــة للقاح كورونــا (فايزر ـ 
بيونتك) عن توريد كميات التطعيم املتفق 
عليها إلى الكويت وجميع دول العالم بسبب 
إيقــاف إنتاج املصنع للتوســع في خطوط 
اإلنتــاج، فإن الوزارة بصــدد إعادة ترتيب 
املواعيد لتلقي التطعيم مراعاة للفترة الزمنية 
التي سيتم فيها إيقاف التوريد حتى تستمر 
عملية تقدمي الطعوم دون توقف إلى نصل 
بــإذن اهللا إلى أقصى طاقــة يومية لتقدمي 

الطعوم».

مددت اإلجازات الدورية ملوظفيها حتى نهاية أبريل بـ «ضوابط»

٥٧٠ إصابة جديدة بـ «كورونا» وال وفيات
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٥٧٠ إصابة 
جديدة بڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
في الســاعات الـ٢٤ املاضيــة، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
١٥٩٨٣٤ حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة 
وفاة ليستقر مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

عند ٩٥١ حالة.
وذكــرت الوزارة في بيــان صحافي، أن 
عــدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقســام 
العنايــة املركزة بلغ ٥١ حالة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها 
بالڤيروس ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ٦٠٥٧ حالة.

وأضافت أن عدد املسحات التي مت اجراؤها 
في الساعات الـ٢٤ املاضية بلغ ١٠٧١٢ مسحة، 
ليبلغ مجموع الفحوصات ١٤٣٦١٩٢ فحصا. 
وجددت الدعوة للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بسبل الوقاية كافة وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق استراتيجية 
التباعد البدني، موصية بزيارة حساباتها 
الرسمية واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشــادات والتوصيــات وكل ما من 
شأنه اإلسهام في احتواء انتشار الڤيروس. 
وكانت الوزارة أعلنت شفاء ٤٠٦ إصابة في 
الساعات الـ٢٤ املاضية، ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء ١٥٢٨٢٦ حالة.

«ذوي اإلعاقة» حتيل موظفني إلى النيابة 
للتحقيق بشأن صرف مبالغ دون وجه حق

أحالت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
عددا من املوظفــني إلى النيابة العامة وذلك 
للتحقيــق معهم بشــأن ما نســب إليهم من 

صرف مبالغ دون وجه حق.
وقــال مديــر ادارة الشــؤون القانونيــة 
املتحدث الرسمي باسم الهيئة مبارك البداح، 
إن إحالــة املوظفني للنيابــة تأتي للتحقيق 
معهم فيما نســب إليهم بشأن صرف مبالغ 

دون وجه حق جلهات تأهيلية وتعليمية مبا 
يخالف القانون واللوائح التنفيذية الصادرة 

من الهيئة.
وأكد البداح أن هذا اإلجراء جاء بعد أن تبني 
لإلدارة القانونية «أن الواقعة قد تشكل شبهة 
تسهيل لالستيالء على املال العام»، مشيرا إلى 
أن هذه اخلطوة تأتي تنفيذا لقوانني الدولة 
في إطار احلفاظ على املال العام ومنع الهدر.

الناصر: التكامل بني دول احلوار اآلسيوي في املجاالت 
االقتصادية والتنموية املختلفة ومكافحة ڤيروس كورونا

تــرأس وزيــر اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
وفــد الكويــت إلــى االجتماع 
الوزاري الـ١٧ حلوار التعاون 
اآلسيوي الذي عقد عبر تقنية 

االتصال املرئي واملسموع.
وأكد الشــيخ أحمد ناصر 
احملمــد فــي كلمــة الكويــت 
التــي ألقاهــا بهــذا االجتماع 
علــى األهميــة التــي توليها 
الكويت جتاه تعزيز التكامل 
والتعاون املشــترك بني دول 
احلوار اآلسيوي في املجاالت 
االقتصادية والتنموية املختلفة 
ومكافحــة جائحــة ڤيــروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩).
وشدد على احلرص الذي 
الكويــت جتــاه رفع  توليــه 
كفاءات احلوار والدفع بها نحو 
آفاق جديدة تعكس مدى أهمية 
قارة آسيا بحجمها وتعدادها 
ومواردهــا مبــا يحقــق آمال 
وتطلعات شعوبها. واستذكر 
اســتضافة الكويت ألول قمة 
للحوار اآلسيوي عالوة على 
احتضانها ملقر األمانة العامة 

أعــرب عــن تقديــري لدولــة 
قطر الشــقيقة على جهودها 
املقدرة خالل ترؤسها االجتماع 
الوزاري السادس عشر حلوار 
التعاون اآلسيوي كما أعرب عن 
االمتنان لألمانة العامة على ما 
بذلــوه من جهود فــي اإلعداد 
لهذا االجتماع وللتنسيق بني 

الدول األعضاء.
جنتمع في ظل ظروف دقيقة 
واستثنائية في ظل تفشي وباء 
(كوفيد-١٩) وفي هذا الصدد 

مستويات فقد استضافت أول 
قمة حلوار التعاون اآلسيوي 
كما استضافت اجتماعا وزاريا 
وتســتضيف األمانــة العامة 

حلوار التعاون اآلسيوي.
ويســتوجب علينا زيادة 
التعاون وتضافر اجلهود من 
أجل منفعة شعوبنا وذلك في 
ظل التحديــات التي تواجهها 
الــدول األعضــاء فــي حــوار 
التعــاون اآلســيوي وإن من 
اخلطوات اإليجابيــة في هذا 
املجال املؤمتر االفتراضي األول 
الــذي عقد يــوم أمس املوافق 
٢٠ يناير ٢٠٢١ لغرف التجارة 
والصناعة في الدول األعضاء.

إن هــذا االجتمــاع يوفــر 
ملناقشــة  ســانحة  فرصــة 
التحديات ويوفر أساسا نعمل 
عليــه نحو حتقيــق األهداف 
الواردة في رؤية مملكة تايلند 
لعام ٢٠٣٠ والتي تبنتها قمة 
حوار التعاون اآلسيوية الثانية 
انطالقا من املكانة التي حتتلها 
القارة اآلســيوية وما حتظى 
به من موارد وطاقات هائلة.

أتقدم بخالص التعازي إلى أسر 
الضحايا وأعــرب عن أصدق 
التمنيات للمصابني بالشــفاء 

العاجل.
وإن تداعيات هذه اجلائحة 
قد حتمــت بظاللها على كافة 
وهــددت  حياتنــا  مناحــي 
أمــن واســتقرار دولنــا لــذا 
فــإن التعاون والتنســيق قد 
أضحى ضرورة ملحة ملواجهة 
العاملية ولضمان  التحديــات 

سالمة مواطنينا.
وتولــي الكويــت أهميــة 
كبــرى للتعــاون اآلســيوي 
ولتقريــب دول قارتنا وميثل 
التعــاون اآلســيوي  حــوار 
املنتدى الوحيــد الذي يجمع 
مختلف دول القارة اآلسيوية 
وتشجع الكويت أعمال حوار 
التعاون اآلسيوي انطالقا من 
إميانها بأن علــى دول القارة 
أن تندمج في تكتل قادر على 
حتقيق آمال وتطلعات شعوبها 
وتفخــر الكويــت بــأن تكون 
أول دولــة تســتضيف حوار 
التعاون اآلســيوي على عدة 

وزير اخلارجية ترأس وفد الكويت باالجتماع الوزاري الـ ١٧ حلوار التعاون اآلسيوي

وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد ناصر احملمد

حلوار التعاون اآلسيوي األمر 
الذي يأتي انسجاما مع سياسة 
الكويت اخلارجية جتاه تعزيز 
التعــاون والتكامــل بني دول 

القارة اآلسيوية.
وفيما يلي نص الكلمة:

يطيب لي بدايــة اإلعراب 
عن خالص شكري للجمهورية 
علــى  الصديقــة  التركيــة 
اســتضافة االجتماع الوزاري 
السابع عشر حلوار التعاون 
اآلســيوي وفــي هــذا الصدد 

اجلاراهللا بحث مع السفير السعودي العالقات الثنائية
اجتمــع نائب وزيــر اخلارجية خالد اجلاراهللا مع ســفير اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة لدى الكويت األمير سلطان بن سعد آل 
ســعود، حيث مت خالل اللقاء بحث عــدد من أوجه العالقات الثنائية 
بني البلدين، إضافة إلى تطورات األوضاع على الســاحتني اإلقليمية 
والدولية. حضر اللقاء مســاعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب 

الوزير السفير أيهم العمر. 
إلــى ذلك، أعربــت وزارة اخلارجية عن إدانة واســتنكار الكويت 
بأشد العبارات التفجيرين اإلرهابيني اللذين ضربا وسط بغداد أمس 
اخلميس وأسفرا عن سقوط العشرات من القتلى واجلرحى األبرياء. 
وأوضحــت الوزارة في بيان صحافي أن هــذا الهجوم اإلجرامي اآلثم 
الذي استهدف املواطنني األبرياء وأمن واستقرار العراق الشقيق يشكل 

انتهاكا للشريعة اإلسالمية السمحاء ولكل القيم واألعراف.
وأكدت تضامن الكويت مع جمهورية العراق وتأييدها جلهودها في 
احلفاظ على أمنها واســتقرارها، معربة عن خالص التعازي وصادق 

املواساة إلى أسر الضحايا ومتنياتها للمصابني بالشفاء العاجل.

الكويت تدين وتستنكر بشدة التفجيرين اإلرهابيني في وسط بغداد

خالد اجلاراهللا خالل استقباله السفير السعودي األمير سلطان بن سعد

«البترول الوطنية» تصدر قصة جديدة مصورة خاصة بالطفل
أصدر فريق العالقات اإلعالمية بشركة 
البترول الوطنية الكويتية قصة مصورة 
جديــدة موجهة للطفــل، حتمل عنوان 
«البترول الوطنية في مواجهة كورونا».

وحتكــي القصــة في قالب مبســط 
ومشوق جهود الشركة وموظفيها منذ 
بدء جائحة كورونا، سواء من جهة تسيير 
أعمالها واملضي في تنفيذ مشاريعها، أو 
دورها في مســاندة مؤسســات الدولة 
واملجتمــع في التصــدي لتأثيرات هذه 

األزمة.
ويعكس إصدار هذه القصة حرص 
الشركة على أداء مسؤوليتها االجتماعية 
مــن خــالل االهتمام مبختلف شــرائح 
وفئات املجتمع، وفي طليعتها األطفال.
يشــار إلى أن هذه ليست املطبوعة 
األولى التي تصدرها الشركة لألطفال، 
إذ سبق لها إصدار سلسلة من القصص 
التعليمية املخصصة لهم، والتي تهدف 
إلــى تثقيفهــم وتنمية الوعــي لديهم 

بجوانــب احلياة املختلفة، وعلى وجه 
اخلصوص تعريفهم بالصناعة النفطية، 
التي تعتمد عليها بالدنا كمصدر رئيسي 

للدخل.
وتتوافــر القصة حاليا بنســختها 
اإللكترونيــة التي ميكــن تنزيلها من 
 ،www.knpc.com خالل موقع الشــركة
ومراعاة للتدابيــر االحترازية للوقاية 
من انتشار ڤيروس كورونا، ومن بينها 
تقليل التعامالت الورقية، فإن الشركة 
سوف تقوم مســتقبال بتوفير القصة 
بنسختها املطبوعة، وتوزيعها في حينه 
علــى اجلهات املعنية بشــؤون الطفل، 
وعلى األفــراد الراغبني فــي احلصول 

عليها.
رابط القصة: 

https://www.knpc.com/KNPC/
media/pdf/KNPC-Facing-Corona-

Arabic-Version.pdf

باالنوتسا: يوم الوحدة القومية في أوكرانيا
 تأكيد لوحدة الشعب وسيادة الدولة على أراضيها

يوسف غامن

أكــد ســفير أوكرانيا لدى 
الكويـــــت د.أوليكســــاندر 
باالنوتسا أهمية يوم الوحدة 
القوميــة (لم الشــمل) الذي 
يحتفل به الشعب األوكراني في 
يوم ٢٢ يناير من كل عام، حيث 
ميثــل بالنســبة لألوكرانيني 
عالمة بــارزة وشــاهدا على 
العوامــل التي جتمعهم ومبا 
يرسخ وحدة األرض والتاريخ 
والهويــة بــني جميــع أنحاء 
أوكرانيا ومواطنيها في الشمال 
واجلنوب والشرق والغرب، 
حيــث كان الرئيس األســبق 
ليونيــد كوتشــما قــد أصدر 
مرسوما رئاسيا باعتبار يوم 
٢٢ يناير يوما رسميا الحتفال 
الشــعب األوكراني بالوحدة 
الوطنيــة فــي جميــع أرجاء 

البالد.
وأشــار د.باالنوتســا إلى 
اتفاقية الوحدة القومية التي 
مت توقيعهــا فــي هــذا اليوم 

أو غرب نهر «دنيبرو» وكان 
إعــالن االســتقالل يــوم ٢٤ 
أغســطس ١٩٩١م، حيث بدأت 
مرحلــة التحدي والبناء بكل 
مــا تعنيــه الدولــة احلديثة 
مــن معــان بســواعد أبنائها 
املخلصــني احلريصــني على 
استثمار طاقاتهم ومواردهم 
البشرية والطبيعية وثرواتهم 
املتنوعة في بناء دولة عصرية 
تأخذ مكانتها املرموقة بعيدا 
عن التسلط أو الرضوخ آلراء 

على حب بالدهم، وهذا األمر 
جتلى بوضــوح في اإلصرار 
على االحتفــال بيوم الوحدة 
السياســية  ونبــذ اخلالفات 
والنزاعــات باعتبــار وحدة 
الوطن فــوق كل االعتبارات 
وأن يقــدم اجلميع كل ما فيه 
مصلحة البالد حاملني الراية 
الوطنية واحلفاظ على سيادة 
أوكرانيا على جميع أراضيها، 
مبتعدين عن أي خالفات مهما 
كانــت أســبابها ودوافعهــا، 
فالوطــن أغلى شــيء ويجب 

احلفاظ عليه موحدا ساملا.
وفي اخلتام توجه السفير 
باالنوتســا  د.أوليكســاندر 
بالشكر والتقدير واإلشادة إلى 
دولة الكويت قيادة وحكومة 
وشــعبا علــى مــا تشــهده 
العالقات الثنائية مع أوكرانيا 
من تطــور وازدهار وتعاون 
كبيــر فــي جميــع املجاالت، 
متمنيــا املزيد مــن التقدم ملا 
فيه مصلحة البلدين والشعبني 

الصديقني.

اآلخريــن، دولة ذات ســيادة 
وحــرة فــي قراراتهــا وإدارة 
شــؤونها مبــا يفيد شــعبها 
ومواطنيها في مختلف أقاليمها 

ومدنها وقراها.
ولفت السفير د.باالنوتسا 
كذلــك إلــى ضــرورة تذكــر 
اصطفــاف آالف املواطنــني 
األوكــران في أطول سلســلة 
بشــرية من مدينة كييف إلى 
لفــوف يوم ٢٢ يناير ١٩٩٠م، 
تأكيدا من أبناء الشعب على 
وحدتهــم كمواطنني من دون 
أي تفرقة بينهم وكداللة على 
حبهم لوطنهم وبلدهم، علما أن 
الشعب األوكراني كان قد أقام 
أول احتفال رســمي وشعبي 
بيوم الوحــدة عام ١٩٣٩، في 
«كاراباتي» غرب البالد، عندما 
كانــت أوكرانيــا جمهوريــة 
مستقلة من تشيكوسلوفاكيا.
أن  د.باالنوتســا  وبــني 
الشــعب األوكرانــي ورغــم 
اختالف القوميات والعرقيات 
املكونة له إال أنهم يجتمعون 

أشاد بتطور العالقات الكويتية - األوكرانية في جميع املجاالت

السفير د.أوليكساندر باالنوتسا

عــام ١٩١٨م، وذلــك ضمــن 
سعي أوكرانيا للحصول على 
احلكم الذاتي كدولة مستقلة 
عن اإلمبراطورية النمساوية 
تتمتــع بحكم وطني حصلت 
عليــه عــام ١٩١٩م، غيــر أن 
ظهــور االحتاد الســوفييتي 
وسيطرة النظام الشيوعي وما 
رافقه لعقود جعــل من آمال 
وطموحات الشعب األوكراني 
في االســتقالل أكثر صعوبة 
نظرا لألوضاع الدولية آنذاك.
وأضاف د.باالنوتســا: إن 
إصــرار الشــعب األوكرانــي 
وعزميتــه القويــة وحرصه 
على االســتقالل أمور جعلته 
التحديــات،  يواجــه جميــع 
ومــا أن انهار ما كان يســمى 
بـ«االحتاد السوفييتي» حتى 
تأكدت قناعــة أبناء أوكرانيا 
بإمكانيــة مواجهــة جميــع 
التحديــات وإعالن اســتقالل 
بالدهم كجمهورية دستورية 
موحــدة جغرافيا وســكانيا 
جتمعهم ســواء كانوا شــرق 

  

ماذا تعلمنا 
من كورونا

إن قمت بسؤال أي أحد قبل وقوع جائحة 
كورونا: هل ممكن أن تغلق احلدود، ومينع 
جتمع احلشــود، وتعطل املدارس وتفرض 
القيود، بل تغلق املساجد ومينع فيها السجود، 
وتتوقف احلياة بسبب ڤيروس صغير فيسبب 

للعالم اجلمود والركود؟
اجلواب البديهــي: ال. ولكن هذا األمر 
حدث، وفرض علينا واقعا جديدا، وغيّر وجه 
احلياة فــي العالم، وأصبح حقيقة نتعايش 
معها. تركت هذه األزمة آثارا على مختلف 
املستويات، ونتجت عنها دروس وعظات، 
وأعطت الكثير منا فرصة ملراجعة األولويات، 
بعد تبيان الكثير من احلقائق واملعلومات، 
التي قد تكون غابت عنا في خضم مشاغل 
احلياة، فلنراجع مسيرنا قبل أن يقال فالن 

مات، فعندها ال تنفع احلسرات.
لذلك حان األوان أن نسأل أنفسنا: ماذا 
تعلمنا من كورونا. جمعت ما قرأت وما أعتقد 
أنه من األمور التي يجب على كل واحد أن 

يتأملها، فأقول:
تعلمنا من كورونا أن االنسان ضعيف جدا، 
وان قدرة اخلالق عز وجل فوق كل شيء.

تعلمنا مــن كورونا اننا في نعم ال تعد 
وال حتصى من اهللا.

تعلمنا من كورونا ان الدنيا فانية، وان 
الصحة غالية، فلنعمــل بهمة عالية، جلنّة 

قطوفها دانية.
تعلمنا من كورونا أن ال تغتر بأنفســنا 
مهما عال شأننا ومهما تطورنا وتaقدمنا 

في العلم.
تعلمنــا من كورونا الرجــوع الى اهللا، 
واإلكثار من ذكره، والبعد عن نهيه، والعمل 

على رضاه، لكسب رحمته ومغفرته.
تعلمنا من كورونا أن هذه احلياة مؤقتة، 

فلنكن على استعداد للحياة األبدية.
تعلمنا من كورونــا أن دوام احلال من 

احملال، واألزمات ليس لها إنذار.

تعلمنا من كورونا أن في املصائب تنكشف 
خبايا األنفس، منها من يزداد عطاء، ومنها 

من تشح نفسه ويزداد جشعا.
تعلمنا من كورونا أن الصبر نعم الصبر.
تعلمنا من كورونــا معنى التوكل على 

اهللا حق التوكل.
تعلمنا مــن كورونا مدى أهمية البحث 
العلمي، وأهمية االستثمار بالعلم والعلماء.

تعلمنا من كورونا الدور الفعال للعاملني 
في القطاع الصحي، وأهمية دور قطاع الصحة 

العامة.
تعلمنا من كورونا أهمية الوعي وتعقيم 

اليدين ولبس الكمام.
تعلمنا من كورونا خطر التركيبة السكانية.
تعلمنا من كورونا أهمية األمن الغذائي.
تعلمنا من كورونا حاجتنا للتطور على 
كل االصعدة اإلدارية والصحية واالقتصادية 

والسياسية.
تعلمنا من كورونا احللول التكنولوجية 
التي كانت موجودة من عشــرات السنني 
توفر جهدا ووقتا أكثر من احللول التقليدية.
تعلمنا من كورونا كل شيء قابل للتغيير.
تعلمنا من كورونا قيمة االهل واألوطان.
تعلمنا من كورونا تهذيب النفس واجلسد.

تعلمنا من كورونا أهمية الوقت.
تعلمنا مــن كورونا أن نعيــد ترتيب 

أولوياتنا.
تعلمنا من كورونا أنها ال تفرق بني الغني 

أو الفقير.
تعلمنا من كورونا الكثير وال زلنا نتعلم 
وسنستمر نتعلم، فلتكن كورونا فرصة لنا 
ملعاجلة السلبيات، واالبتعاد عن توافه األمور 
والكماليات، واالســتعداد ملواجهة مختلف 

التحديات.
نسأل اهللا أن يزيل هذه الغمة عن األمة 
وأن يلطف بنا ويحفظنا ويحفظ بالدنا من 

الوباء والبالء.

د.هشام أحمد كلندرطبيب متخصص في اإلدارة الصحية
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٢٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ دينار غرامة وضع النفايات في غير موقعها والعبث بها

بداح العنزي

انتهت البلديــة من إجراء 
التعديالت النهائية على الئحة 
النظافة العامة ونقل النفايات، 
حيث حددت الالئحة غرامة ال 
تقل عن ٢٠٠٠ دينار وال تزيد 
علــى ٥٠٠٠ دينــار للمخالف 
فــي وضع النفايــات في غير 
موقعها والعبث فيها وإشغال 

النار باملوقع.
وتضمنــت الالئحــة التي 
تنفرد «األنباء» بنشرها التالي:

الفصل األول: التعاريف

٭ املادة األولى:
فــي تطبيــق أحــكام هذه 
الالئحة يكــون للمصطلحات 

اآلتية املعنى املبني قرينها:
النفايــات: مجموعــة  ـ أوال: 
الفضالت الناجتة عن التجمعات 
السكانية احلضرية واألنشطة 
املصاحبة لها مــن اجتماعية 
واقتصادية تنموية وترتبط 
كمياتهــا بعالقــة مضطــردة 
مــع كثافــة تلــك التجمعــات 
طبيعــة األنشــطة املصاحبة 
لهــا، ولغرض تنفيــذ النظام 
اخلاص بنقــل النفايات التي 
ميكن تصنيعها وفقا ملا يلي:

أ ـ النفايات البلدية:
النفايات التي تصنف وفقا 
ملصــدر إنتاجهــا ونوعيتهــا 
وطبيعــة تكوينها من صلبة 
وشبه صلبة، وتشمل كال من 
النفايات السكانية والتجارية 
واملكتبية إضافة إلى احليوانية 
والزراعية وتلك الناجتة عن 
املسالخ وبعض أنواع النفايات 

الصناعية (غير املضرة).
بـ  النفايات اإلنشائية وأنقاض 

البناء:
الناجمــة عــن  النفايــات 
أعمال هدم املباني واملنشــآت 
التــي تخلفهــا أعمال  وتلــك 
إقامة وتشييد املباني اجلديدة 
املبانــي  وترميــم وصيانــة 

القائمة.
ـ ثانيا: مصدر النفايات: اجلهة 
التي تنتــج عنها النفايات أيا 

كان نوعها.
ـ ثالثا: موقــع رفع ومعاجلة 

النفايات:
موقــع رفــع النفايات: هو 
املــكان الذي حتــدده البلدية 
لتجميع النفايات ليتولى الناقل 

املختص رفعها.
موقــع معاجلــة النفايات: 
هو املكان الذي تقوم بتحديده 
البلديــة وتتــم فيــه معاجلة 
النفايات وذلــك بتدويرها أو 
حرقها أو ردمها أو بأية وسيلة 
أخرى معتمدة من قبل اجلهات 

املعنية.
ـ رابعــا: ناقــل النفايات: هي 
الشــركة أو املؤسسة املؤهلة 
واملصنفة من قبل البلدية لنقل 
النفايات من مصدر إنتاجها أو 
تواجدها إلى مكان معاجلتها.

ـ خامسا: بيان نقل النفايات: 
هــو النموذج املعتمد من قبل 
البلديــة واجلهــات املعنيــة 
األخرى والذي يتم فيه حتديد 
كمية النفايات املنقولة ووصفها 
ومصدرها ومحضر تســلمها 
ونقلها، إضافة إلى جهة ومكان 

استقبالها ومعاجلتها.
ـ سادســا: اجلهة املعنية: هي 
بلدية الكويت والهيئة العامة 
للبيئــة واجلهــات احلكومية 
األخرى، كل حسب اختصاصه.
ـ ســابعا: اإلدارة املعنية: هي 
اإلدارة املختصة قانونا بتطبيق 

أحكام هذه الالئحة.
ـ ثامنا: املعايير واالشتراطات: 
هي الضوابط الصادرة من قبل 
بلدية الكويت والهيئة العامة 
للبيئــة واجلهــات احلكومية 
األخرى، كل حسب اختصاصه.
الفصل الثاني: شروط وضوابط رفع 

ونقل ومعاجلة وتدوير النفايات

٭ املــادة الثانية: علــى مصدر 

٭ املادة السابعة:
يحظر على شاغلي املنازل 
وغيرهــا مــن األماكــن املعدة 
للســكن تربية احليوانات أو 
الدواجن ويجــوز إباحة ذلك 
بشــرط تربيتها بالقدر الذي 
ال يســبب اإلزعــاج وإقــالق 
الراحة ويجب عليهم العناية 
بنظافــة هــذه األماكــن ومنع 
تصاعــد الروائــح منها ورفع 
مخلفاتها أوال بأول وتعبئتها 
فــي األوعيــة املخصصة لهذا 
الغرض ومراعاة احلفاظ على 

الصحة العامة.
٭ املادة الثامنة:

يجب على أصحاب املباني 
التجارية واالستثمارية املؤجرة 
للســكن أو لغيــر ذلــك مــن 
األغراض احملافظة على نظافة 
ساحات وممرات ومناور هذه 
األبنية واألرصفة املالصقة لها.

٭ املادة التاسعة:
أصحــاب  علــى  يحظــر 
املركبــات املهملــة واملعطوبة 
والقــوارب البحرية والبيوت 
والشاليهات اجلاهزة املتنقلة 
تركهــا فــي الشــوارع وعلى 
الســاحات  األرصفــة وفــي 
وعلــى  العامــة  واملياديــن 
األجهزة املعنيــة بالبلدية أن 
تنــذر أصحابها برفعها خالل 
٤٨ ساعة وذلك بوضع عالمة 
عليها تفيد ذلك يحظر وقوف 
اآلليات واملعــدات الثقيلة في 
املناطق السكنية واالستثمارية 
والتجارية وفــي غير املواقع 
باملناطــق  لهــا  املخصصــة 
الصناعية واحلرفية واخلدمية 
وعلى األجهزة املعنية بالبلدية 
أن تنذر أصحابها برفعها خالل 
٢٤ ساعة وذلك بوضع عالمة 

عليها تفيد ذلك.
٭ املادة العاشرة:

أـ  يحظــر نقل ميــاه املجاري 
وبرك االمتصاص واخلرسانة 
اجلاهــزة في غيــر اآلليات أو 
الســيارات املرخصــة لهــذا 
الغــرض وعلــى قائــدي هذه 
اآلليــات أو الســيارات اتخاذ 
االحتياطات الالزمة ملنع تسرب 
امليــاه أو املواد أثناء ســحبها 

أو نقلها.
ب ـ يجــب علــى قائــدي تلك 
اآلليات أو الســيارات تغطية 
فتحات تفريــغ مياه املجاري 
وبرك االمتصاص واخلرسانة 
ذات  بســدادات  اجلاهــزة 
مواصفــات خاصــة حتددها 
اإلدارة املختصــة بالبلديــة 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
ملنع التسرب منها ومبا يكفل 
ضمان عدم تســريبها خارج 

اآللية أو السيارة.
الفصل الثالث: تأهيل ناقلي النفايات 

والتزاماتهم

٭ املادة الثالثة عشرة:
الوزيــر املختص  يشــكل 
بشؤون البلدية جلنة التأهيل 
وتصنيــف ناقلــي النفايــات 
وميثل في عضويتها اجلهات 
املعنيــة باجلهــاز التنفيــذي 
للبلدية ويجــوز أن يتضمن 
التشــكيل ممثلــني عن جهات 
حكومية معنية أخرى تختص 

النفايــات واألنقــاض إضافة 
إلــى حتديــد مســار اآلليــات 
الناقلــة لها ملــكان معاجلتها، 
وأيضا متابعة خط سير تلك 
اآلليات من مرحلة رفع النفايات 
ونقلها حتى مرحلة استقبالها 
ومعاجلتها وذلك بالتنسيق مع 

اجلهات املعنية.
٭ املادة العشرون: 

االشتراطات اخلاصة بنقل 
النفايات:

ـ أوال: يجــب أن تثبــت علــى 
الناقلة  الشــاحنات واآلليات 
للنفايات الفتات على اجلانبني 
العربيــة  باللغتــني  توضــح 
واإلجنليزية اسم ناقل النفايات 
وســعة الشــاحنة أو اآلليــة 

ونوعية النفايات املنقولة.
ـ ثانيا: يجب أن تكون شاحنات 
وآليــات نقل النفايــات معدة 
ومخصصة لهــذا الغرض مع 
ضرورة التزام ناقل النفايات 
الدورية  بالفحص والصيانة 
لشاحناتهم وآلياتهم والتأكد 
من توافر االشتراطات الالزمة 
لضمان كفاءة أدائها ونظافتها 

وعدم تلويثها للبيئة. 
ـ ثالثــا: يجــب أن تتوافر في 
شاحنات وآليات نقل النفايات 
معــدات ملكافحــة احلرائــق 

والسيطرة عليها.
ـ رابعــا: ضــرورة اســتخدام 
الشــاحنات واآلليات املغلقة 

مطابقــة لشــروط ولوائــح 
وأنظمــة واجلهــات املعنيــة 

بالدولة.
ـ ثامنا: يجب االلتزام باألوقات 
النفايــات  املســموحة لنقــل 
واحملــددة مــن قبــل اجلهات 
املعنية جتنبا لالزدحام ومنعا 

لوقوع احلوادث.
ـ تاســعا: يجب االلتزام بخط 
سير الشاحنة واآللية احملددة 
بالعقــد املبــرم بــني مصــدر 

النفايات وناقلها.
ـ عاشرا: االلتزام باالشتراطات 
واملعايير احملــددة من الهيئة 
العامة للبيئة واإلدارة العامة 
لإلطفاء اخلاصة بنقل وتخزين 

ومعاجلة النفايات.
٭ املادة احلادية والعشرون:

يحق ملدير عام البلدية وقف 
الترخيــص بصفــة مؤقتة أو 
إلغائه في حالة ارتكاب ناقلي 
النفايــات أي مــن املخالفــات 

لألحكام هذه الالئحة.
الفصل الرابع: العقوبات

٭ املادة الثانية والعشرون:
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة 
أشــد وردت بقوانــني أخــرى 
يعاقــب على مخالفــة أحكام 
املواد التالية بالعقوبات املبينة 

قرينها وفقا للتالي:
١ـ  يعاقب كل من خالف أحكام 
املواد الثانية والرابعة بند (ب) 
والتاســعة بند (١) بغرامة ال 
تقل عن مائة دينار وتقل عن 

خمسمائة دينار كويتي.
ـ يعاقــب كل مــن خالــف   ٢
أحكام املواد السادسة عشرة 
والعشرين بنود (أوال، خامسة) 
بغرامة ال تقل عن خمســمائة 
دينــار كويتــي وال تزيد على 

ألف دينار كويتي.
ـ يعاقــب كل مــن خالــف   ٣
أحــكام املــواد الرابعــة بنود 
(ا، ج) والسادســة والسابعة 
والثامنة والتاسعة بنود (٢، 
٣) والعاشرة واخلامسة عشرة 
والثامنة عشــرة والعشرون 
بند (رابعا) بغرامة ال تقل عن 
خمسمائة دينار وال تزيد على 

ألفي دينار كويتي.

دون غيرها بالتالي:
١ ـ تأهيــل وتصنيــف ناقلي 
النفايات وفق الئحة النظافة 
ونقــل النفايــات والتأكد من 
استيفائهم الشروط املطلوبة 

للترخيص قانونا.
٢ـ  الشروط والضوابط الالزم 
توافرهــا عند تصنيف ناقلي 
النفايات على أن يصدر بها قرار 

من مدير عام البلدية.
٣ـ  التوصية بسحب الترخيص 

أو إلغائه أو وقفه مؤقتا.
وال تكون قــرارات اللجنة 
نافذة إال بعد التصديق عليها 

من مدير عام البلدية.
٭ املادة الرابعة عشرة:

يحظــر نقل النفايــات أيا 
كان مصدرهــا إال عــن طريق 
الشركات واملؤسسات املرخصة 
واملصنفــة لهــذا الغرض، مع 
وجــوب تواجــد شــهادة من 
البلدية ســارية املفعول لدى 

سائق الشاحنة تثبت ذلك.
٭ املادة اخلامسة عشرة: 

يجب على سائقي شاحنات 
الناقل املرخص لــه عند نقل 
النفايــات االلتــزام بنوعيــة 

النفايات املصنف نقلها.
٭ املادة السادسة عشرة:

يجب على سائقي شاحنات 
الناقــل املرخــص عنــد نقــل 
النفايــات االحتفاظ بنســخة 

من بيانها.
٭ املادة السابعة عشرة:

أ ـ يحظــر على أي مؤسســة 
أو شــركة مزاولــة مهنة نقل 
البلديــة الصلبــة  النفايــات 
والنفايات اإلنشائية أو الردم 
في املــرادم التابعــة للبلدية 
إال بعد إصــدار ترخيص لها، 
ويقتصــر منــح ترخيــص 
نقل النفايات على الشــركات 
واملؤسسات فقط املؤهلة من 

البلدية.
ب ـ يجب على ناقل النفايات 
املرخص لــه بنقــل النفايات 
االلتزام بتركيب نظام املراقبة 
 Tracking) «الصندوق األسود»
System GPS) ملتابعــة ســير 
املركبــات مــن مواقــع رفــع 
النفايات إلى مواقع معاجلتها 
طبقا لألنظمة املعمول بها في 

هذا الشأن.
النفايــات  ـ يلتــزم ناقــل  ج 
باستخدام بيان نقل النفايات 
وذلــك حلــني تشــغيل نظام 
التتبع عن بعد واعتماده وفقا 
للشروط والضوابط املطلوبة 

قانونا.
٭ املادة الثامنة عشرة: 

علــى مصــدر النفايــات ـ 
امللزم بنقل نفاياته وفقا لهذه 
الالئحة االتفاق مع الشركات 
واملؤسسات املرخصة واملصنفة 
لنقل نفاياته ومتابعة وصولها 
إلى املواقع املخصصة ملعاجلتها 
وااللتزام في ذلك بنموذج نقل 
النفايــات املعتمــد من اجلهة 

املختصة.
٭ املادة التاسعة عشرة:

تتولــى اإلدارة املعنية في 
البلدية التأكد من مدى التزام 
ناقلي النفايــات ببنود العقد 
املبرم مع البلدية واالشتراطات 
واملعاييــر اخلاصــة بنقــل 

أو تغطيــة  النفايــات  لنقــل 
صندوقها بطريقة محكمة متنع 
تطاير أي مواد حسب نوعية 
النفايــات املنقولة، كما يجب 
مراعــاة عدم إثــارة الغبار أو 
تطاير النفايات أثناء تفريغها 
مــن احلاويات إلى شــاحنات 

وآليات
حتــى  ونقلهــا  جمعهــا 
وصولهــا إلــى مواقــع ردمها 

ومعاجلتها.
ـ خامسا: يجب إرفاق بيان نقل 
النفايات مع ســائق الشاحنة 

على أن يشمل املعلومات
التالية:

أ ـ وصف النفايات.
ب ـ مصدر النفايات.

جـ  مصدر تسلم ناقل النفايات.
دـ  جهة املعاجلة ومحضر تسلم 

ومعاجلة النفايات.
هـ ـ تاريخ عملية النقل.

ـ سادســا: يجــب علــى ناقل 
الســائقني  النفايــات تأهيــل 
املكلفني بقيادة شاحنات وآليات 
نقل النفايات بإحلاقهم بدورات 
تدريبية متكنهم من التعرف 
علــى طبيعــة هــذه النفايات 
ووسائل األمان الالزم اتباعها 
أثناء القيادة وكيفية التصرف 
بأســلوب مناســب ملعاجلــة 

احلوادث.
ـ ســابعا: يجــب أن تكــون 
شاحنات وآليات نقل النفايات 

ـ يعاقــب كل مــن خالــف   ٤
أحكام املواد الثالثة واخلامسة 
واحلادية عشرة والرابعة عشرة 
والسابعة عشرة والعشرون 
بنود (ثانيا، وثالثا، وسادسا، 
سابعا، ثامنا، وتاسعا، عاشرا) 
بغرامة ال تقل عن ألفي دينار 
كويتي وال تزيد على خمســة 

آالف دينار كويتي.
٭ املادة الثالثة والعشرون: 

على احملكمة في حالة ثبوت 
اإلدانة احلكم فضال عن الغرامة 
إلزام املخالف بتصحيح األعمال 
املخالفة أو رد الشيء إلى أصله، 
ولها احلكم بوقف الترخيص 
ملدة معينة أوإلغائه بحســب 

األحوال.
٭ املادة الرابعة والعشرون:

يكــون للموظفــني الذيــن 
الوزيــر املختــص  يعينهــم 
لضبط املخالفات املنصوص 
عليها في هــذه الالئحة صفة 
الضبطية القضائية ولهم في 
سبيل تأدية أعمالهم حق دخول 
األماكن واحملالت العامة وضبط 
املخالفــة واملــواد موضــوع 
املخالفــة وحتريــر احملاضر 
الالزمة وإحالتهــا إلى اجلهة 
املختصة، ولهم أن يستعينوا 

بأفراد القوة العامة.
وملديــر عام البلدية أو من 
يفوضــه عنــد الضــرورة أن 
يصــدر قرارا بغلــق احملل أو 
املنشــأة املخالفة في األحوال 
التي يجوز فيها احلكم بالغلق.

الفصل اخلامس: أحكام عامة

٭ املادة السادسة والعشرون: 
يجب على اإلدارة املختصة 
تطبيق اإلجراءات الواردة في 
الفصل السادس (نظام احلفظ 
وامليكنــة) من قــرار مجلس 
الوزراء رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٨ 
بالالئحــة التنفيذية للقانون 
رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية 
الكويت في جميع مراسالتها 
وحفظ املستندات وأرشيفها.

٭ املادة السابعة والعشرون:  يلغى 
القرار الوزاري رقم ١٩٠ لسنة 
٢٠٠٨ في شأن الئحة النظافة 

ونقل النفايات وتعديالته.

«األنباء» تنفرد بنشر التعديالت النهائية على الئحة النظافة العامة ونقل النفايات

تعديالت الئحة النظافة تستهدف التعامل األمثل مع النفايات مبختلف أنواعها

النفايــات إخراجها إلى مواقع 
رفعهــا احملــددة مــن البلدية 
في املواعيد التي تعلن عنها، 
ووضعها في أوعية أو أكياس 
محكمة الغلق وحتدد البلدية 
األماكن واألحوال التي يستعمل 

فيها كل نوع ومواصفاته.
٭ املادة الثالثة:

١ـ  يلتزم ناقل النفايات بجمع 
ونقــل النفايــات إلــى مواقع 

معاجلتها.
٢ـ  تلتزم اجلهات الوارد ذكرها 
بتخصيــص مواقــع وضــع 
احلاويــات ضمــن حدودهــا 
لرفــع النفايــات الناجتة عن 
استعماالتها ونقلها إلى مواقع 
معاجلتها بوسائلها اخلاصة 
ووفــق الشــروط والضوابط 
احملددة باللوائح املعمول بها، 

وهي كالتالي:
أـ  املستشفيات واملستوصفات 
احلكومية واألهلية وما شابهها.

بـ  الفنادق واملجمعات السكنية 
والتجاريــة  واالســتثمارية 
واجلمعيات التعاونية وفروعها 
واألسواق املركزية والشعبية 
والكراجات ومحالت البنشــر 
وتبديل الزيوت ذات الصبغة 
الصناعيــة واحملــالت العامة 
واملقلقــة للراحــة واملضــرة 

بالصحة.
ج ـ جميع املواقع والشواطئ 
واملواقف والساحات اخلاصة 

واملستثمرة وما شابهها.
والهيئــات  الــوزارات  ـ  د 
واملؤسسات العامة احلكومية 
واجلهات التابعة لها وجمعيات 
النفع العام واألندية وحظائر 
املاشــية والهجن وإسطبالت 
اخليل والفروســية والرماية 
والصيد واحليازات الزراعية 
واحملميــات الطبيعيــة وغير 
الطبيعية واألندية الرياضية 
ومضامير السباق وما شابهها.

٭ املادة الرابعة:
أـ  يحظر تفريغ النفايات على 
األرصفة أو في الطريق العام أو 
امليادين أو الساحات العامة أو 
في غير األماكن املخصصة لها.
ب ـ يحظــر تنظيف الســجاد 
واملفروشــات مــن املطــالت 
الواقعــة على الشــوارع، كما 
يحظر وضع أو نشر املالبس 
أو أية أشياء أخرى في املطالت 
والفتحات الواقعة على الطرق 
وامليادين أو الساحات العامة 
بقصد جتفيفها أو تهويتها أو 

ألي غرض آخر.
جـ  يحظر الشواء على األرصفة 

وفي الشوارع والطرق.
وامليادين والساحات العامة 
واملرافــق العامــة واحلدائــق 
البحرية  العامة والواجهــات 
اململوكــة للدولة  واألراضــي 
ويصدر مدير عام البلدية قرار 
يحدد فيه األماكن التي يسمح 

فيها بالشواء
٭ املادة اخلامسة:

يحظــر العبــث بالنفايات 
أو فرزها أو االســتفادة منها 

وإشعال النار أماكن رفعها:
ال يجــوز لغيــر اجلهــات 
التي يتم التعاقد معها إلدارة 
وتشــغيل مواقــع اســتقبال 
البلدية  النفايــات  ومعاجلــة 
الصلبة فرز أو جتهيز النفايات 
األعمال التدوير أو االستفادة 
منها وال يســمح باحلرق في 
تلــك املواقــع. وفــي جميــع 
األحوال يراعى تطبيق أحكام 
التشــريعات البيئية املعمول 

بها.
٭ املادة السادسة:

يحظر على أصحاب املطاعم 
واملقاهي وغيرها من احملالت 
إلقاء مخلفات النار ورماد الفحم 
املشتعل في أكياس أو حاويات 
النفايــات على أن تلتزم كافة 
اجلهات التي تستخدم الفحم 
في أعمالهــا بتوفير حاويات 
خاصة مقاومة للحريق وفقا 
لالشــتراطات املطلوبــة مــن 

اجلهات احلكومية املعنية.

يقتصر منح ترخيص نقل النفايات على الشركات واملؤسسات املؤهلة من البلديةإلغاء الترخيص أو وقفه في حالة مخالفة ناقلي النفايات لشروط وضوابط الالئحة

فتح املجال لدفع احلد األدنى من الغرامة
٭ املادة اخلامسة والعشرون:  يجوز قبول 
الصلح من املخالف فيما يتعلق باألفعال 
املخالفة لهذه الالئحة التي تقل الغرامة 
املقررة على خمســمائة دينار، وعلى 
محرر احملضر بعــد مواجهة املخالف 
باملخالفة أن يعرض الصلح فيها ويثبت 

ذلك في محضره، وعلى املخالف الذي 
يرغب في الصلح أن يدفع خالل ٣٠ يوما 
من تاريخ عرض الصلح عليه احلد األدنى 
للغرامة املقررة للمخالفة املنسوبة إليه مع 
الرسوم واملصروفات املستحقة للبلدية.
وال يجوز للمحكمة في حالة اإلدانة 

أن حتكم في األفعال املشــار إليها في 
الفقرة الســابقة بعقوبة تقل عن مبلغ 
الصلــح. ويترتب علــى الصلح حفظ 
محضر املخالفــة أو انقضاء الدعوى 
اجلزائية صلحة وتســوية كافة أثارها 

حسب األحوال. 

حظر جتريف التربة بغير ترخيص
٭ املادة احلادية عشرة:  يحظر بغير ترخيص 
من البلدية بالتنســيق مع اجلهات املعنية 
جتريف التربة وإقامة الســواتر الترابية 
وإجراء أي حفر في الطرق العامة وامليادين 
واألرصفة والساحات أو إقامة أي منشأة 

دائمة أو مؤقتة عليها وتستثني الوزارات 
والهيئات احلكومية واملؤسسات العامة في 
احلاالت الطارئة من الترخيص املشار إليه في 
الفقرة السابقة على أن تقوم بإبالغ البلدية.
٭ املادة الثانية عشرة: تتولى اإلدارة املعنية 

ببلدية الكويت اتخاذ كافة اإلجراءات اخلاصة 
باإلشراف واملتابعة على أعمال جمع ونقل 
النفايات إلى مواقع معاجلتها والتأكد من 
االلتزام بأحكام هذه الالئحة وعقود النظافة 

اخلاضعة ألحكامها.





محليات
اجلمعة ٢٢ يناير ٢٠٢١

06

باألمس تسمرت شعوب العالم في بلدانها 
أمام أجهزة التلفاز والوسائل املختلفة ملشاهدة 
تنصيب الدميوقراطي جو بايدن الرئيـــس 

الـ ٤٦ للواليات املتحدة األميركية!
باألمس استرجعت ٣ زيارات لي إلى الواليات 
املتحدة (١٩٩٣ - ١٩٩٥ - ١٩٩٧)، وقد كتبت العديد 
من االستراحات واملقاالت عن هذه الزيارات 
التي أعطتني فكــرة واضحة وحقيقية عن 
أميركا التي يصفها البعض بـ«اجلنة والنار»!

كثيرون كتبوا عن أميركا منهم سيد قطب 
وعادل حمودة، وكالهما كتب فكره وعدد أوجه 
أميركا واملعلومات اخلاصة بها، غير أن كتابة 
ســيد قطب كانت مبكرة في ١٩٤٨ من خالل 
بعثة تعليمية من قبل وزارة املعارف املصرية، 
وأعتقد أنها كانت بهدف مخطط إلبعاده عن 
كتابة املقاالت التي كانت تزعج امللك فأرادوا 

التخلص منه وإبعاده عن القصر!
أما الصحافي عادل حمودة، فقد كتب عن 
أميركا كتاب «أميركا اجلنة والنار»، وتناول 
في مقاالت كثيرة األوضاع األميركية، خاصة 
عــن هيالري كلينتون، وأتذكر أنه أدين عام 
٢٠٠٧ مع ٣ رؤساء حترير بغرامة قيمتها ٢٠ 
ألف جنيه لتطاولهــم على الرئيس املصري 
الراحل حسني مبارك، غير أنني في عام ١٩٩٣ 
اشتريت كتاب «أميركا اجلنة والنار» لعادل 
حمودة من مكتبة مدبولي، والذي صدر في 
الثمانينيات، وهو كتاب من نوع أدب الرحالت 
ويستحق واهللا جائزة على إصداره ألنه كتب 
بلغة ساخرة وعرض ألميركا في كل أوجهها 

بعيون صحافي مصري عربي.
باألمس شاهدنا وكاالت اإلعالم كلها ترصد 
التجربة األميركية خاصــة مع وصول أول 
نائبة لرئيس أميركي كاماال هاريس التي أدت 
القسم لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه كأول 
(امرأة) نائبة للرئيس (وهنا لي مداخلة: أميركا 
بكل تاريخها اليــوم فقط تختار امرأة نائبة 
للرئيس)، وهذا متهيد للسنوات القادمة التي 
قد نشــهد فيها وصول أول امرأة إلى سدة 
احلكم والرئاسة، وهذه املداخلة للنساء العرب!
باألمس أجواء التنصيب تعطي املشــاهد 
(دينامية الدميوقراطية األميركية) بروتوكوالت 
وأجندة جميلة تتخللها وقفات وكلمات، خاصة 
أن القسم عمره اآلن ١٢٧ عاما، وتخلف ترامب 
عن حفل التنصيب قلل شعبيته إلى احلضيض 

لتصرفاته الصبيانية وغير املقبولة!
٭ ومضة: تابعت كلمة الرئيس جو بايدن، والذي 
ركز فيها على الوضع الداخلي خاصة بالتطرف 

السياسي األبيض واإلرهاب احمللي!

أعجبني اختيار قاضية من أصل التيني 
تلقن اليمني والقسم لنائبة الرئيس التي ترجع 
أصولها لغير العنصر األبيض فهي ملونة ومن 
الرئيس أوباما األنظار  أصول هندية، ولفت 
عندما قال لها في تغريدة جريئة: حان وقتك!

٭ آخر الكالم: مشاهدة رؤساء الواليات املتحدة 
يحضرون حفل التنصيب كل منهم مع زوجته 
ميثِّل األعراف األميركية العريقة، وغياب ترامب 

أفقده البقية الباقية من سمعته املعطوبة!
٭ زبدة احلچي: العالم بحكامه وشعوبه وإعالمه 
رحب بانتقال السلطة في أميركا، وكل العرب 
يقولون منذ نزوله االنتخابات سيكون جو بايدن 
صديقا للعرب واملسلمني، وهو القائل عالنية: 

أنا صهيوني ولد صهيوني ولد صهيوني!
املشهد األميركي ال يتكرر في هذا العالم، 
فبينما الرئيس األميركي دونالد ترامب يغادر 
مع أســرته البيت األبيض يصرح: سنعود 

بطريقة أو بأخرى! باهللا كيف؟
ابنة ترامب (تيفاني) تنهي رئاسة والدها 
بإعالن خطوبتها على شاب من أصل عربي 
لبناني اسمه مايكل بولس! ترامب يعفو في 
آخر قرار له بالبيت األبيض عن ٧٣ شخصا، 

وأنصاره يهتفون: اعدموا بنس!
شيخنا العود أمير التواضع هنأ جو بايدن 
ونائبته مبناسبة تنصيبهما، وأكد تطلع الكويت 
الدائــم إلى تعزيز أواصر الصداقة واالرتقاء 

بأطر التعاون بني البلدين.
وكذلك بعث سمو ولي العهد األمني الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة الى رئيس الواليات 
املتحدة جو بايدن وإلى نائبته كاماال هاريس 

ضمنهما متنياته لهما بالتوفيق والسداد.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقيات تهنئة مماثلة.
هكذا هي أميــركا بدميوقراطيتها، فماذا 

سنشهد خالل السنوات األربع املقبلة؟
٭ صبرًا.. الصــف األول: عيالنا في الصف األول 
في مواجهة جائحة «كورونــا» أثبتم للعالم 
أجمع أنكم عند الشدائد يعّول عليكم ويعتمد 
على صبركم وأناتكم وحسن تدبيركم، ونلتم 
رضا شعبكم، أما املكافأة فسيكون صرفها 
من رب رحيم كرمي يعرف ماذا قدمتم وكيف 
صبرمت وماذا حققتم يــا عيال الديرة، ومن 
معكم ممن عزز دوركم ومسيرتكم من إخوتنا 
املشاركني غير الكويتيني، قواكم اهللا.. وصبراً 

آل الصف األول!
حتما سيلتفت إليكم من يهمه أمركم وعاجالً 

غير آجل.. قولوا: يا رب!
في أمان اهللا..

ومضات

دميوقراطية أميركا 
بالزمن الكوروني!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

اتفاقية تعاون بني «بلد اخلير» و«أمانة األوقاف» 
لدعم األرامل واألسر املتعففة داخل الكويت

أشاد رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة بلــد اخليــر ســعد 
الراجحي بجهود ودور األمانة 
العامة لألوقاف كونها شريكا 
رئيسيا وفاعال للجمعية في 
مجال دعــم ورعاية البرامج 
التي تســتهدف  اإلنســانية 
اعفاف وإغناء األسر احملتاجة 

داخل الكويت.
وصــرح الراجحــي على 
هامش توقيع اتفاقية تعاون 
ودعم بني جمعية بلد اخلير 
واألمانة العامة لألوقاف، بأن 

األمانــة ومنــذ انطالق أعمــال اجلمعية وهي 
شريك أساســي وداعم كبير جلهود اجلمعية 
ومبادرتها التي تســتهدف دعم األســر داخل 
الكويت مــن خالل برامج إنســانية وخيرية 

تقوم على تنفيذها اجلمعية.
وأوضح الراجحي أن اجلمعية قامت بتوقيع 
اتفاقيــة تعاون مــع األمانة العامــة لألوقاف 
بهدف القيام بأعباء وتنفيذ «مصرف النوافل 
والعشــيات»، وهو املصرف الذي يقوم على 
تقدمي الطعام واملأكل واملشرب إلى احملتاجني 

من فقــراء ومســاكني طوال 
العــام، حيــث ان االتفاقيــة 
تتضمــن تنفيــذ املصــرف 
ملصلحة شــريحة احملتاجني 
داخــل الكويــت مــن االيتام 
واالرامــل واملطلقات واســر 
الســجناء واملرضى واالسر 
املتعففة، حيث تتمتع جمعية 
بلد اخلير بخبرة كبيرة في 
الوصول لهذه الفئة ملا متلكه 
من قاعدة بيانات عنهم خاصة 
أنها خصصت جزءا كبيرا من 

عملها داخل الكويت.
وختم الراجحي تصريحه بالتأكيد على أن 
العمل اخليري الكويتي يشهد تكامال وتعاونا 
بني مختلف مؤسســاته ممــا جعله منوذج 
يحتذى على املســتويني اإلقليمي والدولي، 
واستحقت الكويت أن تكون عاصمة للخير 
وحاضنة ورائدة لهذا العمل اإلنساني، كما 
وجه الراجحي تصريحه بشــكر املتبرعني 
واحملسنني الداعمني للجهود اإلنسانية، مؤكدا  
أن أهل الكويت سباقون في كل خير وداعمون 

للعمل اإلنساني.

سعد الراجحي

«مناء اخليرية» تطلق «كن عونًا لهم» الشتوية 
إلغاثة الالجئني السوريني اليوم

تستعد «مناء اخليرية» بجمعية اإلصالح 
االجتماعي إلطالق أولــى حمالتها اإلغاثية 
الشتوية ملساعدة الالجئني السوريني الذين 
يتواجدون في األردن وتركيا ولبنان بالشراكة 
مع عدد من الفرق التطوعية اليوم اجلمعة، 
والتي تسعى بدعم من املتبرعني الكرام من 
أهل الكويت إلى الوصول لألكثر تضررا في 
ظل تفاقم معاناة الكثير من األســر في هذا 
البرد القارس. وقال مدير اإلغاثة في جمعية 
مناء اخليرية خالد الشامري: للعام العاشر 
على التوالي يعيش الالجئون الســوريون 
ظروفا إنسانية صعبة إذا لم تقتلع الرياح 
خيامهــم تأتي األمطار لتغرقهــا أو الثلوج 
لتغطيها، لذا سارعت «مناء اخليرية» اخلطى 
إلطالق حملة «كن عونا لهم» إلغاثة الالجئني 
والنازحني في ظل وجود أكثر من ١٣ مليون 

نازح والجئ ينتظرون مساعدتكم.
وأكد الشامري أن احلملة اإلغاثية تهدف 
إلى التخفيف من الوضع اإلنساني املتفاقم 
للنازحــني والالجئني الســوريني، من أجل 
تخفيف معاناتهم وسد احتياجاتهم الضرورية 
العاجلة حيث ستقوم «مناء اخليرية» بتوفير 
مــواد التدفئــة واملــواد الغذائيــة ومالبس 

وبطانيات.
وكشف عن العديد من املشاهد التي رآها 
في األردن خالل تفقد أحوال الالجئني للوقوف 
على احتياجاتهم، مشيرا إلى أن املياه غمرت 
اخليام التي كانوا يعيشــون فيها ودمرتها 

وأتلفت املواد الغذائية. ودعا الشامري أبناء 
الكويــت الكرام واملقيمني على أرضها لدعم 
مشــروع «كن عونا لهم»، مبينــا أن «مناء 
اخليرية» تســتقبل تبرعات احملسنني عبر 
فروعها في مختلف مناطق الكويت، كما ميكن 
للمتبــرع االتصال على ١٨٨٨٨٣٣ بواســطة 
جهــاز نقاط البيع Knet أو من خالل املوقع 

.https://www.namaakw.net/o٨khj

خالد الشامري مع أحد أطفال الالجئني السوريني

اللواء جبريل الرجوب: أي كويتي له أرض أو عقار
في حدود السلطة فنحن ملزمون بإرجاعها

أسامة أبو السعود

طالــب أمــني ســر اللجنة 
«فتــح»  حلركــة  املركزيــة 
الرجــوب،  جبريــل  اللــواء 
العــرب باالقتداء بالكويت في 
مواقفها الثابتة جتاه القضية 
الفلسطينية، مشددا على ان من 
رفع الراية البيضاء واستسلم 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني 
سيعودون ألنهم لن يجنوا إال 

الشوك.
ودعا الرجوب خالل زيارته 
لديوان عضو اللجنة التنفيذية 
 (IFJ) باالحتاد الدولي للصحافة
وعضو مجلــس إدارة جمعية 
الكويتية وعضو  الصحافيني 
جلنــة احلريــات فــي احتــاد 
العرب مستشــار  الصحافيني 
وزير اإلعــالم الزميل دهيران 
ابا اخليل مســاء امــس االول 
بضــرورة أن تكــون الكويت 
عضوا في اللجنة العربية إلحياء 
عملية السالم، إلى جانب مصر 
والسعودية واألردن واإلمارات، 
مشددا على ان فلسطني والقدس 
قضية العرب جميعا مسلمني 
ومســيحيني وليست قضيتنا 

وحدنا.
وردا علــى ســؤال ألحــد 
احلضور، أعلن اللواء الرجوب 
أن أي كويتي له ارض او عقار 
فــي حــدود الســلطة، فنحن 

ملتزمون بإرجاعها له.
الرجــوب: «اعتــز  وقــال 
كفلسطيني مبواقف سمو أمير 
الكويت وجميع النخب وسائر 
الشعب الكويتي.. ولن ننسى 
مواقف األمير الراحل الشــيخ 

صباح األحمد».
وأكــد انــه التقــى رئيــس 
مجلــس االمة مــرزوق الغامن 
ونــواب املجلس الذين اعربوا 
عــن دعمهــم الكامل للشــعب 
الكويــت  وان  الفلســطيني 
ســتظل على عهدها الدائم في 

املقبل اجتماعــا ينهي عملية 
االنقســام ويؤسس للمرحلة 
«وألول  مضيفــا:  القادمــة، 
مرة طور اخواننا املصريون 
موقفهــم وحــددوا احلل أين 
وآليات حله»، مؤكدا ان مصر 
منذ عام ١٩٨٤ وموقفها ثابت 
مع قضية الشعب الفلسطيني 
وإنهاء االحتالل وإقامة دولته 
املســتقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.
وأكــد الرجــوب انه وبعد 
انتهــت حقبــة «العــار»  ان 
لترامب وذهابــه، ومن راهن 
عليه فليذهب معه، والشعب 
الفلســطيني يحييكم يا أهل 
الكويت وينتظركم، موضحا 
ان هناك اتصــاالت حاليا مع 
الرئيــس األميركــي املنتخب 
جو بايدن، وضرورة التأكيد 
على عودة السياسة التقليدية 
امللتزمة  لــإلدارة األميركيــة 
الدولتــني  حــل  مبوضــوع 
وبالدولة الفلســطينية، وأن 
االستيطان غير شرعي وغير 
قانوني، باالضافة إلى موضوع 
املساعدات ووكالة «االونروا».

دائما علــى ان نضع الكويت 
في صورة جميع التطورات، 
ونحــرص علــى اخــذ رأي 
الكويــت وعلــى  ومشــورة 
رأســها صاحب السمو األمير 
وســمو ولــي عهــده االمــني 
الشقيقة».  الكويت  وحكومة 
وتابع: «ونحرص كذلك على 
التواصل الدائــم مع مختلف 
فعاليــات الشــعب الكويتــي 
سواء االعالمية او الرياضية 
او االقتصاديــة». وأوضح ان 
دعم الكويت الدائم لفلسطني 
ال ميكــن وصفــه، ولــن نفي 
الكويــت حقهــا ســواء على 
املستويات املادية او السياسية 
او االقتصادية وهي على رأس 
الــدول التــي تدعم الشــعب 

الفلسطيني.
تضحيات كبيرة

من جهته، رحــب الزميل 
ابا اخليل باحلضور  دهيران 
الكبيــر، وأوضــح ان اللــواء 
الرجوب سجن اكثر من ١٧ عاما 
في سجون االحتالل، مضيفا: 
الشــعب  «نفتخــر بصمــود 
الفلســطيني وســنظل معكم 
في جميع املجاالت االعالمية 
والرياضية وتقدمي كل الدعم 
الهلنا في فلســطني»، مؤكدا 
أن عالقة الكويت وفلســطني 
قوية ومتجذرة أسسها رجال 
مخلصون وتضحيات كبيرة.
وشدد ابا اخليل على قول 
الرئيــس محمود عباس حني 
زاره ضمن وفــد الصحافيني 
العرب: «الشعب الفلسطيني 
لن ينسى األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد وثبات الكويت 
علــى مواقفهــا وأنها آخر من 

يطبع مع االحتالل».

الرجــوب بدعوة  وختــم 
الشــعب الكويتــي الى زيارة 
فلســطني ولقــاء اهلهــم في 
االراضي الفلسطينية، مؤكدا 
ان هناك ٧ ماليني فلســطيني 
في الداخل هم صخرة في وجه 
هذا العدو، وتابع «نحن اهلكم 

وعزوتكم».
عالقة متجذرة

من جانبــه، أكد الســفير 
الفلسطيني لدى البالد رامي 
طهبــوب ان عالقــة الكويــت 
وفلســطني على كل االصعدة 
عالقــة متجذرة وهــي عالقة 
اســتراتيجية، فمــا يربــط 
فلســطني بالكويــت اكبر من 

ان تصفه الكلمات.
وتابــع قائــال: «على مدى 
عشرات السنني كانت ومازالت 
وستستمر العالقة الفلسطينية 
- الكويتيــة متميــزة جــدا، 
مشــيرا الى ان زيــارة اللواء 
الرجــوب الــى الكويت تؤكد 

تلك املضامني.
السفير طهبوب:  واضاف 
«ونحن في فلسطني نحرص 

أمني سر اللجنة املركزية لـ «فتح» زار ديوان أبا اخليل وطالب العرب باالقتداء بالكويت ومواقفها جتاه قضية فلسطني

اللواء جبريل الرجوب والزميل دهيران أبا اخليل والسفير رامي طهبوب

زهور من مدير عام اجلمارك املستشــار جمال اجلالوي 
في عيد «األنباء» 

ورود من حسني الشرهان وأسرة دورة «املرحوم جاسم 
الشرهان الرمضانية» في عيد «األنباء»     (فريال حماد)

النائب فرز الديحاني مصافحا جبريل الرجوب واحلضور في ديوان الزميل دهيران أبا اخليل

(أحمد علي) لقطة تذكارية للحضور في ديوان أبا اخليل 

دعــم اخوانهم الفلســطينيني 
حتى حترير االرض من العدوان 

الغاشم.
إنهاء االنقسام

وحتدث الرجوب كذلك عن 
املرحلة القادمة من املصاحلة 
مع حركة حمــاس، معلنا أن 
االنتخابــات التشــريعية في 
الضفة الغربية وغزة، ستجرى 
الدولي،  حتت رقابة املجتمع 
مؤكدا ان املراسيم االنتخابية 
التي أصدرها الرئيس محمود 
عباس، تعلن إنهاء لكل مظاهر 
االنقســام وتكريســا لثقافة 

وسلوك الوحدة الوطنية.
ودعــا الرجــوب االعــالم 
الكــــويتـــي واملؤسســــات 
املعنيــة الــى التواجــد بقوة 
ملتابعة العمليــة االنتخابية، 
حيــث ســتجرى االنتخابات 
التشــريعية فــي ٢٢ مايــو 
املقبل، والرئاسية في ٣١ يوليو 
املقبل، واملجلس الوطني في 

٣١ أغسطس.
وأوضح الرجوب ان القاهرة 
ستســتضيف يوم ٥ فبراير 

ملشاهدة الڤيديو

طهبوب: لن نفي الكويت حقها وهي على رأس الدول الداعمة لشعبنا ماديًا وسياسيًا واقتصاديًا

نعتز مبواقف صاحب السمو وجميع النخب وسائر شعب الكويت ولن ننسى مواقف األمير الراحل الشيخ صباح األحمد

أبا اخليل: عالقة الكويت وفلسطني قوية ومتجذرة أسسها رجال مخلصون وتضحيات كبيرة

مهنئون في عيد «األنباء» : دور وطني مرموق وداعم للشباب
يوسف غامن

التهاني  تواصلت برقيات 
ورســائل املباركــة فــي عيد 
«األنبــاء» اخلامس واألربعني 
مــن محبيهــا وقرائهــا الذين 
عبروا عن إعجابهم مبسيرتها 
اإلعالميــة وبنهجهــا الوطني 
الراســخ والقائــم على وضع 
مصلحة الكويت وأبنائها فوق 

أي اعتبار.
في البداية، تقــدم النائب 
د.حمد املطر بالتهنئة برسالة 
وجههــا إلى رئاســة التحرير 

قال فيها:
جريدة «األنباء» املوقرة

نبارك لنا جميعا احتفال 
اجلريدة «املتزنــة» جريدة 
«األنباء» بعامها الـ ٤٥ التي 
طاملا أظهرت ثقافة املجتمع 
شــفافية  بــكل  الكويتــي 
واعتدال، ولهــا تأثير فّعال 
ورونق خاص بها، مما يجعل 
الصحافة الكويتية في منو 

وازدهار باملجال اإلعالمي.
ونتمنــى لكــم مزيدا من 
النجاح واالستمرار والتميز.

مهنية ومصداقية

مــن جهتــه، بــارك مدير 
عام اإلدارة العامة للجمارك 
املستشــار جمــال اجلالوي 
ألســرة «األنباء» في عيدها 

برسالة قال فيها:
يطيب لــي أن أتقدم لكم 
بأسمى التهاني والتبريكات 
مبناسبة الذكرى الـ٤٥ لصدور 
جريدتكم املوقرة، ســائلني 
املولــى عز وجل لكــم دوام 
التوفيق والنجاح والســداد 
في مسيرتكم مبا فيه رفعة 
ورقي بلدنا احلبيب الكويت، 
وأن تكونوا عند حسن ظن 
اجلميع فــي حرصكم الدائم 

ألســرة  األمنيــات  بأطيــب 
الدائــم  بالتقــدم  «األنبــاء» 
والنجاح املستمر، حيث تعتبر 
من أهم الداعمني لشباب الكويت 
وأنشطتهم كما أن لها تاريخا 
مشرفا بدعم أصحاب املواهب 
والقدرات في جميع املجاالت.

أسس راسخة

مشــاري  أكــد  بــدوره، 
الدويش، في رسالة وجهها إلى 
رئيس التحرير الزميل يوسف 

بــإذن اهللا تعالــى العم خالد 
يوســف املــرزوق، طيب اهللا 
ثراه، ودوره في وضع األسس 
والقواعد الراسخة التي سارت 
عليهــا «األنبــاء» والقائمون 
عليها حتى نالت ثقة ومحبة 
اجلميع، كما ال ننسى املوقف 
الوطني الراسخ في ضمائرنا 
عندما استمرت بالصدور خالل 
فتــرة االحتالل وكانت صوتا 
للكويــت والكويتيني صادحا 
باحلق ومدافعا عن الشرعية 
وحقنا في التحرر حتى جاءت 

فرحة التحرير.
ونتمنى أن تبقى «األنباء» 
مستمرة في عطائها ومتيزها 
ومواكبتها للتطورات املتسارعة 
في اإلعالم ووسائل التواصل 

االجتماعي.
جامعة غير مفّرقة

كذلــك تقــدم الزميل عادل 
العدواني بالتهنئة لـ «األنباء» 
في عيدها الـ ٤٥ برســالة قال 

فيها:
االســتاذ الفاضل يوســف 
خالد املــرزوق رئيس حترير 

جريدة «األنباء» الغراء
يسعدني أن أشارك أسرتي 
في «األنبــاء» فرحة االحتفال 
بعيدهــا الـــ ٤٥، حيث إن لها 
مكانتها في قلوبنا جميعا مبا 
تقدمه من نهج إعالمي راسخ 
ومتابعة لألخبــار والقضايا 
التــي تهم الناس بكل حيادية 
وشفافية، بعيدا عن اإلثارة أو 
خلــق االختالفات، فهي كانت 
ومازالت جامعــة غير مفرقة 
بحياديتها ووطنيتها، وأتشرف 

بكوني أحد أبناء «األنباء».
وتقبلــوا فائــق التقديــر 
واطيــب األمنيــات بالتوفيق 
الدائــم ملــا فيه خيــر كويتنا 

الغالية وشعبها الوفي.

خالد املرزوق، أن لـ «األنباء» 
مكانة خاصة في قلوب جميع 
الكويتيني ملا تتمتع به من خط 
نزيه ونهج مهني حيادي قائم 
علــى تقدمي مصلحــة الوطن 
واملواطنني في جميع الظروف 

واألوقات.
وقال الدويش: ونحن نهنئ 
أســرة «األنباء» فــي الذكرى 
السنوية اخلامسة واألربعني 
علــى إصدارهــا األول، فإننــا 
نستذكر مؤسسها املغفور له 

الزميل عادل العدوانيمشاري الدويشحسني الشرهان

على املهنية واملصداقية، مما 
جعلكم رمزا للتميز وااللتزام 

كما عهدناكم. 
دعم الشباب

وتأكيــدا لدورها اإلعالمي 
وملســيرتها احلافلة بالعطاء، 
شارك رئيس اللجنة املنظمة 
جاســم  «املرحــوم  لــدورة 
الشرهان الرمضانية» حسني 
الشرهان بتهنئة، حيث بارك 
لرئاســة التحريــر بالزهــور 
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«األنباء» تنشر خطة تطوير طرق الربط مبشروع املطار اجلديد
أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر 
مسؤولة أن وزارة االشغال 
العامــة تعمل علــى توفير 
طرق ربــط جديدة وحديثة 
ملبنى الركاب اجلديد (مبنى 
٢) مبطار الكويت الدولي من 
خالل تطويــر طريق املقوع 
لربط مبنــى الركاب اجلديد 
مع شــبكة الطرق السريعة 

للكويت.
وفي هذا السياق، حصلت 
«األنباء» على نسخة من خطة 
تطوير الطرق احمليطة مببنى 
الركاب اجلديد ٢ والتي تبلغ 
اجماليهــا بنحو ٣١ كيلو و٧ 
ممرات للطوارئ و٢٥٠٠ متر 
جســور و٣٦٠٠ متر جدران 
وجســور للمشــاة ومواقف 
للحافــالت وشــبكات مليــاه 
االمطــار ومحطــات ضــخ 
تتوافق مع السعة القصوى 
لألمطــار، فضال عن تقنيات 

مــن عــدد مــن الطــرق و٣ 
تقاطعات، كما سيتم تطوير 
طريــق املقــوع وتصميمــه 
باستخدام مواصفات الطرق 
السريعة، اضافة إلى زيادة 
العدد  احلالي للحارات  لرفع 
مســتوى اخلدمــة للطريق 
واســتيعاب العــدد املتوقع 
للسيارات للدخول واخلروج 
من املطار فــي وقت الذروة 

تبلغ نحــو ١٠٩٥ يوما فقط 
تتزامــن مــع االنتهــاء مــع 
مشروع املطار، علما بأن مدة 
الصيانة لألعمال هي (١٨٢٥ 
التاريخ  يوما) اعتبارا مــن 
احملــدد بشــهادة االســتالم 

االبتدائي لألعمال.
علما بأنه ســيتم تطوير 
طريــق املقــوع وتصميمــه 
باستخدام مواصفات الطرق 

من بلديــة الكويت واالدارة 
العامــة للمــرور، فضال عن 
اضافــة ٤ حارات للقادم من 
املطار باجتاه الدائري السابع، 
كما سيتم إنشاء نفق اسفل 
طريق ٢٠٨ لفصــل احلركة 
وجعل احلركة حرة وضمان 

انسيابيتها.
وتعمــل الكويــت وفــق 
سياسة مســتمرة لتوسيع 

طبقــا للدراســة املروريــة 
املعتمدة مــن بلدية الكويت 
العامــة للمــرور،  واإلدارة 
وكذلك اضافة ٤ حارات للقادم 
من الطريق الدائري السابع 
من الفنطاس في اجتاه املطار 

ومدينة الكويت.
وذكرت ان وزارة االشغال 
حددت تنفيذ املشروع وفق 
٣ مراحل: االولى مبدة تنفيذ 

الســريعة (عــدد احلــارات 
احلالــي هو عــدد ٣ حارات 
وعدد ٢ حــارة طوارئ بكل 
اجتــاه) ســيتم زيــادة عدد 
احلارات في كل اجتاه وذلك 
لرفع مستوى اخلدمة للطريق 
السيارات  واســتيعاب عدد 
املتوقــع للدخول واخلروج 
من املطار فــي وقت الذروة 
طبقا لدراسة املرور املعتمدة 

املوانئ واملطارات  وحتديث 
وشــبكات الطرق في البالد 
من أجل حتســني الربط مع 
دول اخلليج العربي والعالم 
اخلارجي ككل ومن أجل تلبية 
الطلب املتزايد على الســفر 
اجلوي احلالي واملستقبلي، 
حيث تقوم وزارة االشــغال 
العامة بتنفيــذ اعمال مبنى 
الركاب اجلديد مبطار الكويت، 
حيث مت البدء في تنفيذ العقد 

بتاريخ ٢٨ اغسطس ٢٠١٦.
ووفقا للمناقصة املطروحة 
من قبل وزارة االشغال العامة 
حاليا لــدى اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة، فان آخر 
العطاءات  موعد الســتقبال 
سيكون في ١٦ فبراير املقبل، 
علما بان املناقصة عامة، ومت 
العام املاضي  طرحها مطلع 
اال ان جائحــة كورونــا قــد 
انعكست سلبا على االلتزام 
باملواعيد االولية، وهو االمر 
الذي دفع الوزارة لتأجيلها.

تهدف إلنشاء طرق بطول ٣١ كيلومتراً وشبكات ملياه األمطار ومحطات ضخ ضخمة وجسور ومواقف للحافالت
رسم يوضح خريطة املوقع والطرق احلديثة التي يشملها املشروع

متى يتحول سوق الصفافير إلى سوق تراثي؟  (محمد هاشم)

خريطة توضح بعض تفاصيل املشروع

 (LED) االضــاءة احلديثــة
لتتوافــق مــع مواصفــات 
وزارة الكهرباء واملاء. وقالت 
املصادر ان وزارة االشــغال 
طلبت من املقاولني حتسني 
خليط االسفلت ليتوافق مع 
املتطلبــات املخبرية  احدث 
التي اشترطتها الكويت ملنع 
تطاير الصلبــوخ. وتابعت 
املصادر أن املشروع يتكون 

٤ مواقع حلافالت
 النقل اجلماعي

تصميم املشروع وفق ٥ مبادئ سابقة أعمال بـ ٤٥ مليون دينار

قالت املصادر ان شركة النقل العام الكويتية طلبت 
اضافة ٤ مواقع حلافالت النقل اجلماعي، عدد ٢ موقع في 
طريق املقوع وعدد ٢ موقع في طريق ٢٠٨، كما سيتم 
انشاء جسور لعبور املشــاة لعدد ٢ موقع فقط، وذلك 
لتحقيق اشتراطات وزارة الدفاع بخصوص االرتفاعات 

وحلجب الرؤية عن املواقع التابعة لوزارة الدفاع.

حددت وزارة األشعال العامة أنه على املناقصني الراغبني 
في الدخول للمناقصة ان يكونوا ذوي خبرة سابقة في 
ذات االعمال املطروحة كمقاول رئيســي ألعمال الطرق 
واجلسور، وأن يكون سبق وان نفذ على االقل خارج بلد 
املنشأ للشركات االجنبية باإلضافة الى خبرة متخصصة 
آلخر ٥ سنوات على االقل لـ٣ عقود كل منها مماثل لنوعية 
وحجم وطبيعة االهمال اخلاصة بالطرق السريعة واجلسور 
واالنفاق وبقيمة ال تقل عن ٤٥ مليون دينار لكل مشروع.

ذكرت املصــادر أنه وفقا ملــا قام به 
مستشار املشــروع، فانه مت اقتراح عدد 
البدائل املختلفــة وتقييمها، ومن ثم  من 
مت الوصول إلــى التصميم األفضل الذي 
يضمن تدفق حركة املرور وسهولة الوصول 
ملبنى الركاب (II)، وقد مت التصميم استنادا 

للعوامل التالية:
١ ـ املرور ـ لتحســني إمكانية الوصول، 

واتصال والســالمة وتخفيــف االزدحام 
املروري.

٢ـ  البناء والصيانةـ  طريقة بناء بسيط لفترة 
أقصر البناء ومتطلبات الصيانة احملدودة.

٣ ـ تأثير محدود على املرافق العامة.
٤ ـ تأثير محدود على الضوضاء ونوعية 

الهواء.
٥ـ  االقتصادية وانخفاض تكلفة املشروع.

«األشغال» حددت ١٦ فبراير املقبل آخر موعد لتلقي العروض املالية للمشروعحتسني وتطوير خلط األسفلت ليتوافق مع اشتراطات الكويت ملنع تطاير الصلبوخ

«الصفافير» يئن.. و«الدوة والدلة» 
تراث يبحث عن نصير

الصفار وهو صاحب أحد احملال 
وجد فرصة لينقل عبر «األنباء» 
أشــجانه ومخاوفــه مــن عدم 
استمرار مهنة األجداد واآلباء، 
فتبقى الكنية وتذهب احلرفة! 
وهكذا بادرنا بالدعوة إلى مكتبه 
املتواضع الذي ينم عن أصالة 
هذه احلرفة التي تسابق الزمن 
لكــي ال تندثر، وقد استرســل 
بذكرياته حول السوق وحول 
محل والده الذي تعود ملكيته 

ألكثر من ٨٥ عاما.
بدأ الصفار يتحدث بحرقة 
عن السوق الذي يعود تاريخه 
الى أكثر من مائتي عام على حد 
قوله ما يجعل منه معلما تراثيا 

إن كان الســوق قدميا ويفتقر 
للمقومات، فليقوموا بتطوير 
وحتسني السوق ثم يخالفوننا 

في حال جتاوزنا احلدود».
نحن ال نريد أن تندثر هذه 
احلرفة وتذهب مع الزمن فهي 
مهنة اآلباء واألجداد وهي من 

التراث الكويتي األصيل.
التحول إلى سوق تراثي

وذكــر الصفار أنه «منذ ما 
يقارب اخلمس سنوات جاءت 
البلدية بعد أن أزالت كراجات 
مواجهة للسوق، وقالت بأنها 
ســتقوم بإزالة السوق بكامله 
كونه قدميا ومعرضا للسقوط، 

ســمو األمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
الذي أمر بأن يتم حتويل السوق 
إلى سوق تراثي شبيه بسوق 
املباركية، وقال ســموه آنذاك 
انه يقصــد املنطقة بني احلني 
واآلخــر ليســتمع إلى صوت 
سوق الصفارين. وأسف الصفار 
انه ومنذ ذلك الوقت مت اعتماد 
هذا التوجه على أن يتم إخالء 
الســوق لفترة معينة، متهيدا 
إلعادة بنائه كسوق املباركية 
وحتســني األرضيات وكسوة 
احملــالت ولكن لم يتم التنفيذ 
حتــى اآلن، ولذا نحن نناشــد 
اجلهات املعنية املبادرة للتنفيذ 

مهما إال أنه مهمل بشكل كبير 
ويحتاج للتجديــد والتطوير 
ليستمر شاهدا على تاريخ هذه 
احلرفة. وأضاف: «أصحاب هذه 
الصنعــة باتوا معدودين على 
األصابع فيجب تشجيعهم على 
االســتمرار بها وليس إهمالها 
حلد يدفعهم للتخلي عنها أيضا، 
أنا تقاعدت منذ فترة وليس لي 
ملجأ سوى ســوق الصفافير 
ألقضي به وقتي ويحز بنفسي 
أن أرى يوميا املطافئ أو البلدية 
أو الكهرباء يأتون إلى السوق 
لفرض املخالفات، فنحن نحاول 
جهدنا استمرار هذه احلرفة بأقل 
ما هو موجود لدينا فليس ذنبنا 

على أن يتــم حتديد أرض في 
الشويخ كبديل له ولم نعارض 
ذلــك ولكن التجهيــزات كانت 
غير مطابقــة ملتطلبات العمل 
كحفر احلدادين والتي يجلسون 
فيها أمام األفران لضرب احلديد 
حلماية أنفســهم من النيران، 
إذ لم نتمكــن من احلفر هناك 
لوجــود كيبــالت كهربائيــة 
أرضية، كمــا أن التهوية غير 

كافية».
وبســبب أهمية توافر هذه 
املتطلبات رفضنا الذهاب إلى 
الشويخ وقلنا بأن هذه احلرفة 
ميكــن أن تندثر في حال إزالة 
الســوق، وقد وصل األمر إلى 

ونحن مستعدون لإلخالء لتعود 
علــى الســوق ويكــون بأبهى 
حلة، وليس كما هو اآلن طرق 
متصدعة وأسقف مهترئة وآيلة 

للسقوط.
تاريخ مهنة الصفافير

ويقــول الصفــار ان حرفة 
الصفافير تعود ألكثر من ٢٠٠ 
عام، كانت صناعتها تعتمد على 
النحاس ولم يكن هناك أملنيوم 
أو حديد، ولكن مع الزمن قلت 
رغبة الناس بالنحاس فتوجه 
أصحاب السوق نحو «الشينكو» 
وحتى «التوانكي» في املنازل لم 
تكن من «الفيبرغالس» كما هو 

اليوم وامنا من حديد الشينكو 
وكذلك خزائن املطابخ لتخزين 

احلبوب وما إلى ذلك.
ويضيف: «ال يوجد منزل في 
الكويت إال ويحتاج شــيئا من 
سوق الصفافير سواء اخلزائن 
أو الدوة أو «التوانكي» وغيرها 
ولوال توافرها في هذا السوق 
بأسعار رخيصة الضطر املواطن 
أن يشتريها من اخلارج بأسعار 
مرتفعة». وأكد أن دول اخلليج 
جميعها تعتني بهذه األسواق 
وحتــدث عــن زيارته لســوق 
الصفاريــن في دبــي وهو قمة 
في الترتيب بهدف احلفاظ عليه 
كســوق تراثي، كمــا أنه مليء 
بالسياح على مختلف مشاربهم، 
آسفا انه هنا في الكويت بالرغم 
من أنه يعتبر مزارا جلميع أهل 
الكويــت خصوصــا في شــهر 
رمضــان حيث يكتظ الســوق 
أنــه  إال  بالــزوار واملشــترين 
لألسف مهمل من قبل املعنيني 
بتطويــره ليبقى شــاهدا على 
تاريخ هذه احلرفة. ويقول إن 
األطفال يأتون الى السوق ونقوم 
بتعليمهم هذه احلرفة وكذلك 
أشجع دائما أحفادي وأوالدي 
على زيارة الســوق والتعرف 
علــى احلرفــة وكيفيــة العمل 
بها ألنني أخشــى من اندثارها 
وأحاول أن أنقلها إلى األجيال 

املقبلة ليحافظوا عليها.

«األنباء» زارت السوق وحتدثت مع أحد أصحاب احملال ونقلت مخاوفهم من اندثار احلرفة

الصفار الوالد مع مقتنياته التي كانت تصنع في احملل

دارين العلي

الرغــم مــن طرقــه  علــى 
املتصدعــة وأســقف محالتــه 
املهترئــة وافتقــاره لكثير من 
املقومات، يبقى سوق الصفافير 
صامــدا أمام هجمــات احلداثة 
التي تأتيه من كل حدب وصوب 
بانتظار من يخلصه من وضعه 
احلالي ورمبا يجعل منه معلما 
تراثيا كويتيــا ليس بأقل من 
أسواق املباركية. فعلى قدمه، 
يبقى هذا الســوق شاهدا على 
حقبة مهمة من تاريخ الكويت، 
قابعا هناك في منطقة شــرق 
ومــزارا لكل أهــل الكويت من 
هواة الــدوة والدلة التي يكاد 
أال يخلو بيت في الكويت منها.
ولكــي تبقى هــذه احلرفة 
مستمرة يجهد محترفوها من 
املواطنــني الذين باتوا يعدون 
علــى األصابع جلعل الســوق 
وجهة تراثية تليق بهذه احلرفة 
التي ورثوها عن اآلباء واألجداد.
وفي جولــة صغيرة داخل 
السوق ميكن أن تالحظ بسرعة 
مــدى اإلهمــال الــذي يعانيه 
سواء من ناحية بنيانه أو من 
ناحية املخالفات املوجودة فيه 
والتي ليس ألصحاب السوق 
يد فيها ســوى انهــم يريدون 
«قضاء أعمالهم». وخالل تنقلنا 
التقينا حسني علي  بالســوق 

«محل الوالد».. مقصد الشيوخ
خالل لقائنا معه وعندما ذكر «محل الوالد» 
استرسل الصفار في حديثه عن ذكريات الزمن 
اجلميل قائال: «منلكه ونعمل به منذ أكثر من ٨٥ 
ســنة وقد ذكر والدي أن شيوخ قصر دسمان 
رحمهم اهللا: الشيخ أحمد اجلابر والشيخ عبداهللا 
السالم والشيخ صباح السالم كانوا يرسلون له، 
حيث كان يقصد القصر من السوق مشيا على 
األقدام ويحضر دالل القهوة لتبييضها ثم يعيدها 
إلى القصر مجــددا». كما عاد بالذاكرة الى أيام 
األميرين الراحلني الشيخ جابر األحمد والشيخ 
صباح األحمد، رحمهما اهللا، واللذين كانا يقصدان 

السوق للتسامر مع الشياب من أصحاب احملالت 
فيجلســان بينهم ويتحدثان إليهم في كثير من 
األوقات. ويذكر الصفار العم أبورضا الصنايعي 
الــذي يعمل في احملل منذ ٧٠ عاما وهو إيراني 
األصل وأوالده يعيشون في كندا قام بتعليمهم 
أطباء ومهندسني من عمله في سوق الصفافير، 
باإلضافة الى عامل هندي يعمل منذ ٢٢ سنة في 
هذه احلرفة داخل في محله. واختتم الصفار حديثه 
برجاء أال تنقطع هذه احلرفة بسبب إهمالها وأن 
يتم النظر إلى السوق بعني التراث ليبقى شاهدا 
لألجيال القادمة على تاريخ الصنعة في الكويت.

ملشاهدة الڤيديو

حسني الصفار: السوق كان مقصد األمراء للتسامر مع الشياب من أصحاب احملال
رفضنا االنتقال إلى الشويخ بسبب عدم توافر املتطلبات الالزمة لعملنا هناك
أصحاب هذه الصنعة يعدون على األصابع ويجب تشجيعهم وليس إهمالها
دول اخلليج جميعها تهتم بهذه احلرفة وحّولت أسواقها إلى مناطق تراثية مميزة
زيارات متكررة ملخالفتنا بسبب جتاوزات ليس لنا ذنب فيها سوى أن السوق قدمي
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اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
 يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

(فاسألوا
 أهل الذكر

إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
الشيخ علي سعود الكليب

تعديل درجة الطالب

هل يجوز ألستاذ اجلامعة أن يعدل درجة طالب 
من «ب» إلى «أ» مثال، ألن الطالب إن لم يعط «أ» 
سوف يفصل من اجلامعة، ويعمل األستاذ ذلك 

تلبية لضغوط قبلية أو اجتماعية أو غيرها؟
٭ ال يجوز لألستاذ اجلامعي أو غيره من األساتذة 
أن يعــدل في درجة طالب ألي ســبب، ألن ذلك 
غش، وخيانة أمانة وتقدمي لطالب حقه التأخير، 
والشهادة بالنجاح بدرجة هو ال يستحقها. وإمنا 
يجــوز لألســتاذ أن يراجع ورقــة الطالب فعال 
ويدقق فيها فقد يجد ما يزيد درجته من أجله، 
ويعيد حينئذ أوراق غيره ممن هو في درجته.

تقسيم األيام بني املوظفني

أنا اعمل في قطاع عام ومعي زميلي في العمل 
ورتبت انا وزميلي بيننا ان انا ادوام وهو يداوم 

والعكس وهكذا هل التنسيق مع زميلي وبهذه 
املسألة يعتبر حراما او تدخال في احلرام؟ علما 

ان التنسيق بيني وبني زميلي في العمل.
٭ املوظف احلكومي وغيــر احلكومي مطلوب 
منه عمل بعدد ساعات محددة وهو الذي نسمية 
األجير اخلاص فال يجوز لكما التصرف في الوقت 
بينكما إال مبوافقة املسؤول وتكون موافقته وفق 

النظام املعمول به.

وظيفة

انا موظفة جديدة أعمل كصيدالنية في مستشفى 
حكومي، بحكم طبيعة عملي أتلقى العديد من 

الطلبات من األهل واألصدقاء إلحضار أدوية لهم 
من املستشفى، علما أن هذه األدوية تتوافر في 

أماكن أخرى مبقابل مادي.
فهل يجوز لي أخذ هذه األدوية، بعلم مسؤول 

الصيدلية سواء لشخص محتاج أو لنفسي؟
٭ ال يجــوز للموظفــة أو الصيدالنــي أو حتى 
الطبيب أن يأخذوا أدوية ألهلهم أو أصدقائهم ألن 
هذه أموال عامة وضعت الدولة شروطا لصرفها.

التمويل اإلسالمي للعالج والتعليم

ما الصيغ الشرعية لتمويل العمالء للعالج الطبي 
والتعليم والتدريس؟

٭ اجلواب: ينبغي مالحظة أن املجاالت الطبية 
والتعليمية على املنصوص ليست مجاالت تستغل 
لالسترباح والغنم فهي خدمات محضة وال مانع 
من استرباح محدود فيها، وصيغ ذلك أن تشتري 
املؤسسة خدمات صحية حتدد فيها نوع اخلدمة 
أو العمليات احملدودة، وفي اجلانب الطبي كذلك 
شراء مقاعد دراسية لتخصصات معينة محدودة، 
أو جامعــات معينة وكليات معينة أو تدريبات 
فتشتري املؤسسة هذه اخلدمة وتدفع تكاليفها، 
ثم تبيعها على العميل بأقســاط مريحة، وهذا 
فــي احلقيقة فيه حل لكثير ملــن يعجزون عن 
دفع رسوم هذه اخلدمات الصحية والتعليمية 

دفعة واحدة.

ماذا قدمتم خالل جائحة 
كورونا؟

٭ حرصنــا علــى اســتثمار 
محنــة كورونا وحتويلها إلى 
منحة، فحققنا التميز والريادة 
وتخطينــا احلدود اجلغرافية 
للكويت لنقيم محاضرات في 
 العديد مــن البلــدان البعيدة 
وكذلــك تقــدمي دورات القرآن 
الكرمي للجاليات املسلمة املقيمة 
في هذه الدول وحرصنا على 
تخصيص «مشايخ»  من ذوي 
اخلبرة في التعامل مع اجلاليات 
املســلمة حتى يرغبونهم في 
حفظ القرآن الكرمي فهؤالء لهم 
خصوصيــة كونهــم يقيمون 
في بالد  غير إســالمية، حيث 
عملنــا في أكثر مــن ٧٠ دولة 
حول العالم عن ُبعد حيث نقيم 
دورات قرآنية في الفقه والسيرة 
واحلديث والتربية ومجالس 
السماع  املســندة وغيرها من 
احملاضرات املهمة، ومن الدول 
التــي تعمل بها إدارة شــؤون 
القرآن الكرمي والسنة النبوية 
«عــن ُبعد» الواليــات  املتحدة 
األميركيــة وفرنســا واململكة 
املتحدة وماليزيا وبورما والهند 
واملغرب وإندونيسيا وتركيا 
وتشــاد وتونس وجمهورية 
مصــر العربيــة  وجمهوريــة 
مالي وسيراليون وقطر ولبنان 
واألردن والصومال وبنغالديش 
الدول  والسودان وغيرها من 
األخــرى، حيث وصــل العدد 
 اإلجمالي للمشاركني بدورات 
اإلدارة فقط في األشهر املاضية 
(خالل اجلائحة إلى منتصف 
ديســمبر ٢٠٢٠) إلــى ٢٢١٥٦ 
 مســتفيدا، شــملت الــدورات 
القرآنية املتخصصة في علوم 
القرآن ٦٠١١ مستفيدا، ودورات 
التطوير املهني ٣١٢٢ مستفيدا، 
ودورة  مهارات اإلشراف الفني 

ملدارســة  القرآن وكذلك لدينا 
مشــروع األطفال والناشــئة، 
ولدينــا دورة الســبع املثاني 
الفاحتــة لألطفــال  لســورة 
تهتم بتصحيح تالوة لسورة 
الفاحتة  لألطفال ألجل تعليم 
األطفــال ضبط تالوة ســورة 
الفاحتة، ومعرفة فضل تالوتها 

وأسماءها.

حصاد «يوم الهمة» شمل 
تخريج ٦٥ حافظا للقرآن 

الكرمي، حدثنا عن هذا النشاط 
املبارك.

٭ «يوم الهمة» هو تخصيص 
يوم الســبت من كل أســبوع 
لطالب حلقات اإلسناد واحلفظ 
واملراجعة ليعيشوا مع القرآن 
الكــرمي، ويبــدأ النشــاط  من 
الســاعة ٨ صباحــا وحتى ٨ 
مســاء، ونهدف من خالل هذا 
النشاط نشر الوعي لالهتمام 
بالوقــت واالســتفادة به فيما 
ينفع، وكذلــك تدريب  النفس 
على االنقطــاع هللا تعالى مما 
يعلي الهمم ويزيد في األجر، 
وايضا بث روح التنافس املثمر 
بــني طــالب احللقات. ســاهم 
«يــوم الهمة» فــي تخريج ٦٥ 

مع احملفظ، ويضع فيها الشيخ 
خطة احلفظ ووقتها وأيامها مبا 

يتناسب مع احلافظ.  

تطرحون على أهل اخلير 
مشروع «٧ سنابل» حلفظ 
القرآن الكرمي، حدثنا عنه.

٭ أطلقت إدارة القران الكرمي 
التابعــة  النبويــة  والســنة 
جلمعية النجاة اخليرية ورتل 
مشروع «٧ سنابل» والذي تفتح 
من خالله أبواب ونوافذ  اخلير 
حملبي دعــم القرآن الكرمي من 
خالل املســاهمة في املشروع 
حلفظ وتعليم القرآن الكرمي، 
وهو عبارة عن مشروع خيري 
يدعم ٧ مشاريع قرآنية مهمة 
 مثلناها بـ٧ سنابل ألنك بتبرع 
واحد تكون ســاهمت في دعم 
واســتمرار ٧ مشاريع خيرية 
متنوعــة خلدمــة كتــاب اهللا 
تعالي، ومن هذه السنابل  الـ٧ 
مشروع «كفالة حافظ»، ويبلغ 
عــدد احلافظــني واحلافظات 
بــإدارة ورتــل ٣٢١٤، وكفالــة 
احلافظ شهريا تبلغ ١٠ دنانير، 
ونستهدف  األعمار من سن ٤ 
ســنوات فما فوق، املشــروع 
الثاني «كفالة محفظ»، إذ تبلغ 
كفالة احملفظ شهريا ١٢٠ دينارا 
ويبلغ عدد احملفظني  واحملفظات 
بإدارة القرآن الكرمي والســنة 

النبوية ورتل ٢٧٢.
 ولدينا كذلك مشروع «كفالة 
حلقــة» حيــث تضــم احللقة 
القرآنيــة الواحــدة من ١٠ الى 
١٢ حافظــا، وكفالــة احللقــة 
شهريا تبلغ ١٥٠ دينارا، وبالعام 
  ١٨٠٠دينار، ومشروع «احلقيبة 
القرآنية» حيث تضم احلقيبة 
إصــدارات قرآنيــة وتعليمية 
ملناهج القرآن الكرمي والسنة 
النبوية املطهرة ومنهجا  شرعيا 

وقيميا. 

وخامس السنابل مشروع 
كفالــة حلقــات «صعوبــات 
التعلــم» وهي حلقــات تهتم 
بــذوي االحتياجــات اخلاصة 
إلثبــات قدرتهــم علــى حفظ 
القــرآن،  وتســتهدف األطفال 
مــن عمــر ٤ الــى ٨ ســنوات، 
وتهدف إلــى حتفيظهم قصار 
السور وتعليمهم مبادئ اللغة 
العربية واحلروف، واالهتمام 
بلغة  ونطق ذوي االحتياجات 

اخلاصة في مرحلة مبكرة.
ومن املشاريع الـ٧ مشروع 
«تأهيل وتطوير املعلمني»، وهو 
مشروع يعنى بتأهيل معلمي 
ومعلمات احللقــات القرآنية، 
واكســابهم  اخلبرات احلديثة 
وتدريبهم على مهارات تعليم 
القرآن الكرمي، وآخر السنابل الـ  
هو «السهم الوقفي» متمثال في 
«وقف آيات» والذي  يهدف إلى 
كفالــة ١٠ آالف طالب وطالبة، 
القرآنيــة  املناهــج  وطباعــة 
واملصاحف وتفاسيرها وتوفير 
مقر دائم لإلدارة، وتكلفة الوقف 

مليون  و٢٠٠ ألف دينار.  

كلمة اخيرة؟
٭ أشكر جريدة «األنباء» على 
الدعــوي والتوعوي  دورهــا 
االنساني الرائد، وحقيقة منذ 
تأسيس هذه املؤسسة االعالمية 
الرائدة وهي حترص ان تكون 
بابــا ومنبرا يعــّرف اآلخرين 

باخلير ويدلهم عليه.
للتواصل

رقــم:  األرضــي  اخلــط 
٢٢٢٧١٤٢١، وميكــن الوصــول 
جلميع حســابات السوشيال 
ميديا كالتويتر واالنستغرام 
والفيســبوك  واليوتيــوب 
خــالل:  مــن  والتليغــرام 

.WARATELQ٨  

حافظا لكتــاب اهللا جل  وعال. 
وكذلك تشجيع وحث الطالب 
نحو استكمال ختماتهم نظرا 
لضيق الوقت باحللقات سواء 
الصباحية أو املسائية، وكانت 
النشــاط  اإلدارة تقيــم  هــذا 
الروضــة،  مبقرهــا مبنطقــة 
ونظــرا للظــروف الصحيــة 
التي تشهدها الكويت والعالم 
وتطبيقــا لتعليمات وقرارات 
وزارة الصحة  بضرورة التباعد 
اجلســدي واتخــاذ إجــراءات 
األمن والسالمة، قمنا بتحويل 
إلى اإللكتروني «عن  النشاط 

ُبعد».

ماذا عن احللقات القرآنية 
«الفردية» للصغار؟

٭ نؤكــد اهتمامنــا بغــرس 
حفظ القرآن الكرمي في نفوس 
األطفال الصغار وذلك من خالل 
مواكبة الوسائل التكنولوجية 
احلديثــة وتطوعيهــا  خلدمة 
القرآن الكــرمي، فنقيم حلقات 
«فردية» لتحفيظ القرآن الكرمي 
خاصة لكل حافظ صغير عبر 
الـ «أونالين» حاليا، ونحرص 
خالل هذه  احللقات بأن يكون 
احلافظ الصغير وجها لوجه 

احدى حلقات القرآن لتعليم النشء

على احللقــات القرآنية ١٦٥٠ 
مشاركا ومشــاركة، ودورات 
علمه البيان ١٦٢٣ مســتفيدا، 
الســماع  مجالــس  ودورات 

 املسندة ٩٧٥٠ مستفيدا.  

برنامجكم القرآني في تعليم 
النشء هو األول على مستوى 

الكويت، فبماذا تتميزون؟
٭ يركز برنامجنا على احلفظ 
والتربية والبناء والتأســيس 
بالتــوازي، وركائــز عملنــا 
القــرآن  تقــوم علــى حفــظ 
القرآنيــة  الكــرمي والتربيــة 
والبنــاء املهاري  والشــخصي 
والتأسيس الشرعي من خالل 
منهج شرعي تنفرد به اإلدارة، 
نعرض فيه للصغار مقتطفات 
من التفسير واحلديث والعقيدة 
 والفقــه والســيرة واألخــالق 
مبا يتناســب مع كل شريحة 
عمرية واحتياجها. لذا، نعتقد 
أن برنامجنا في تعليم النشء 
القرآن الكــرمي هو األول  على 
مســتوى الكويت، كما أقامت 
إدارة شــؤون القــرآن الكرمي 
العديد من البرامج التي تتيح 
لألطفال قراءة القرآن بسهولة 
ويســر منهــا دورة الفرقــان 

تخريج ٦٥ حافظًا للقرآن الكرمي في حصاد «يوم الهمة»
نطرح على أهل اخلير مشروع «٧ سنابل» حلفظ القرآن الكرمي

نقيم حلقات قرآنية «فردية» للصغار لتشجيعهم على التميز في احلفظ
أنصح اجلميع بأهمية تعاهد القرآن الكرمي

األولى على مستوى الكويت في تعليم النشء
أكد رئيس قسم احللقات بإدارة شؤون القرآن الكرمي والســنة النبوية «ورتل» التابعة جلمعية النجاة اخليرية الشيخ عمر الكندري أن «ورتل» تعمل في أكثر من 

حول العالم عن ُبعد، حيث تقيم دورات قرآنية في الفقه والسيرة واحلديث والتربية ومجالس السماع املسندة وغيرها من احملاضرات املهمة، مبينا أنهم يبذلون قصارى 
اجلهود من أجل تعليم وترغيب النشء في حفظ القرآن الكرمي ولديهم برنامج مميز هو األول على مســتوى الكويت، حيث يركز على احلفظ والتربية والبناء والتأسيس 
بالتــوازي وبفضل اهللا مخرجاتنا قوية ومتميزة.  وبني الكندري أن عام ٢٠٢٠ ورغم اجلائحة العاملية وتداعياتها إال أنه ممتلئ ببرامج مميزة ومتنوعة تخدم جميع األعمار 

والشرائح التي ترغب بحفظ القرآن الكرمي، مؤكدا أن إدارة شؤون القرآن الكرمي والسنة النبوية تولي طريقة نور البيان لتعليم القراءة بالقرآن اهتماما خاصا، إذ 
معلميها بعناية وكذلك وضع منهج نور البيان ليعلم الطالب كيفية قراءة القرآن بشكل صحيح وبسيط وفي وقت قصير، وفيما يلي نص احلوار:

رئيس قسم الدورات أكد أنها منتشرة في أكثر من ٧٠ دولة حول العالم

«العوازم اخليرية» كرمت ٦٨ متطوعًا جلهودهم في أزمة «كورونا»
أكــد رئيس مجلــس إدارة 
مبرة العــوازم اخليرية حمد 
البسيس أن تكرمي املتطوعني 
املشــاركني بجهود ملموســة 
خالل أزمة كورونا يعزز ثقافة 
العمل التطوعي في نفوسهم، 
فالشعب الكويتي محب للخير، 
وملســنا ذلك في هذا التنافس 
من أبناء الكويت من كل الفئات 
للمشاركة في العمل التطوعي 
دون أي مقابــل، فقاموا معنا 
في تنفيذ املشاريع اإلنسانية 
خــالل اجلائحــة، وســاهموا 
في توزيــع الغــذاء للمناطق 
احملظــورة وغيرهــا. وقــال 
اليوم نرحب بكم  البســيس: 
أيها املتطوعون بأجمل ترحيب 
في هذا احلفل لكي نعطي كل 
ذي حــق حقه بتكرمي األبطال 
الذين شــاركوا وتطوعوا في 
مساندة كل كويتي وكل مقيم 
شريف على أرض الوطن بكل 
ما اســتطاعوا من إميان بحب 
الوطن والفــداء من أجله بكل 
نفيــس وغال. وأضاف: ولوال 
مشاركة وتطوع هؤالء األبطال 
ما كنا اســتطعنا أن نصل ملا 
أجنزناه، فيد اهللا مع اجلماعة 
مصداقا لقول املولى عز وجل 
(وتعاونوا على البر والتقوى 
وال تعاونوا على اإلثم والعدوان 
واتقــوا اهللا إن اهللا شــديد 
العقاب)، وأضاف: كما ال ميكننا 
إغفال دور اإلعالم الذي كان له 
دور كبير عن طريق الصحف 
التي  احملليــة وااللكترونيــة 
لعبت دورا كبيرا خالل األشهر 

عليه اآلن من أمن وطمأنينة. 
وشكر البسيس داعمي مبرة 
العــوازم اخليرية، كما شــكر 
اللجنة النسائية وما تقوم به. 
وأشــاد بقرار مجلس الوزراء 

سمعة الكويت إقليميا ودوليا، 
الفتــا إلى أن مبرة العوازم لم 
ولن تأخذ نسبة من التبرعات. 
وأشار إلى أن إجمالي املتطوعني 
واملتطوعات هو ٦٨، واليوم مت 

تكرمي ٣٨ متطوعا ومتطوعة. 
وجدير بالذكر أنه مت تقدمي درع 
وشهادة تقدير وميدالية لكل 
متطوع، كما مت تكرمي جريدة 

«األنباء».

اخلاص بضوابــط وإجراءات 
التراخيــص لبعض  تنظيــم 
اجلمعيات اخليرية واملبرات، 
مؤكدا أنه قرار صائب وسليم، 
والبد من االلتزام به حرصا على 

ساهموا في تنفيذ املشاريع اإلنسانية خالل اجلائحة وعملوا على توزيع الغذاء باملناطق احملظورة

تكرمي العميد خالد التمار

أعضاء اجلمعية يكرمون أبناء املرحوم بإذن اهللا عجنان بن داحي

رئيس املبرة حمد البسيس يكرِّم ناصر الشتلي  (محمد هنداوي)

املتطوعون املكرمون

املاضية في نشر التوعية بني 
أفــراد املجتمــع، ممــا كان له 
بصمة إيجابية على املواطنني 
خالل نشر اإليجابيات وحتليل 
السلبيات للوصول الى ما نحن 

خالد العبداهللا
يرثي عمه «أبو أنور»

يعجز اللســان والروح والقلم أن يرثي هذا الرجل 
واملربــي الفاضل أ.عبداهللا إســماعيل العبداهللا الذي 
وافته املنية يوم األربعــاء ٢٠٢١/١/١٣ فجرا إثر حادث 
أليم، هذا الرجل املبتســم دوما صاحب الروح املرحة 
الناصح النصوح الذي لم يفارق املسجد منذ أكثر من 
٣٠ سنة، يحق احلق ويبطل الباطل ال يذكر اال باخلير 
بشهادة كافة من عرفه أثناء حياته، حيث خاض مجال 
التعليم، تعلم وعّلم وترك أثرا ال ينســى. رحمك اهللا 
يــا عّم أبو أنور فإن العــني لتدمع وإن القلب ليحزن، 
وإنا على فراقــك حملزونون. وصلى اللهم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

البسيس: املبرة ال تأخذ نسبة من التبرعات احملددة ونشيد بضوابط تنظيم التراخيص
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مشعل القريفة لـ «األنباء»: جتاوزنا مالحظات 
«احملاسبة».. وال تهاون في الكشف 

على اجلواخير املخالفة

بداية، نتكلم عن إجراءات 
الهيئة العامة األخيرة املتعلقة 
بسحب اجلواخير والضرب 

بيد من حديد إلنهاء 
املخالفات والبيع لألعالف 
في السوق السوداء، وما 

دالالت التوقيت في الفترة 
احلالية؟

٭ نحن فــي الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثروة 
الســمكية نطبــق تعليمات 
الوزير عبدالرحمن املطيري 
ومديــر عام الهيئة الشــيخ 
اليوســف باحلــزم  محمــد 
واجلديــة التامة في إيصال 
األعالف للمربي احلقيقي، فلو 
تركت األمور من دون رقابة 
وتشــدد فلن يحصل املربي 
احلقيقي على ما يريده في 
الوقت املناسب. إضافة إلى 
ذلك، فإننا نطبق توصيات 
ديــوان احملاســبة ونحاول 
الواردة  تفادي املالحظــات 
إلينا، حيث إن اإلدارة تريد 
االنضبــاط بالقوانني وعدم 

التهاون في التجاوزات.

هل هذه احلمالت هي رد 
على القائلني بتهاون الهيئة 

مع املخالفني؟
٭ ال يوجد تهاون في الكشف 
على اجلواخير أو في متابعة 
السوق السوداء، واحلمالت 
التي نقوم بها والضبطيات 
أكبــر دليــل ورد على هذه 
األقاويل، فقد قمنا بحمالت 
على طريق الوفرة والساملي 
والعبدلــي، ولدينا حمالت 
مســتقبلية، ومســتمرون 
في مالحقة جميع املخالفني 
وتطبيق القانون بحذافيره.

ما رسالتك لغير املربني ومن 
يتجاوزون القانون؟

٭ أقول لغيــر املربني وملن 
يتجاوز القانون ويأخذ أعالفا 
ليست من حقه، بأنه سيكون 
هنــاك بلوك علــى البائعني 
الوهميني وسيعاقبون ولن 
يتســلموا األعــالف مجددا، 
وفي حال السماح لهم مجددا 
بتسلم األعالف فسيقومون 
بتوقيع تعهدات بعدم تكرار 
العملية، مع التأكد من عدد 
املاشية التي لديهم، فهؤالء 
هم اخلاســرون احلقيقيون 
للدعم الذي نقدمه، كما أحذر 
كل مــن لديه أعالف وهمية 
ويضع بسطات في الشارع 
ويأخــذ األعــالف ويبيعها 
في الســوق الســوداء بأنه 
ستكون هناك إجراءات حازمة 

لتقليل حجــم التفاوت بني 
املطلوب واملوزع، حيث طلبنا 
من إدارة الصحة احليوانية 
تتبع الشرائح التي تشتري 
من السوق السوداء وسيكون 
هناك إيقاف عشوائي ملعرفة 
من يتالعب بالقسائم ويقوم 
ببيعها وليس بحاجة إليها، 
كمــا ســتكون هنــاك فرق 
للكشف وإعادة فرز الشرائح 
لكل املشتبه بهم، وسنضع 
بلوكا نهائيا مع عدم السماح 
بتســلم األعــالف من جديد 
وإيقاف دائم لها، إال أن أثبت 
أنه مرب حقيقي، من خالل 
تقــدمي كتاب تظلم والعديد 
من اإلجراءات في الهيئة. ال 
شــك أن أي عمل يكون فيه 
بعض التذمر، ولكننا نحاول 
جتــاوز اخللــل وإصالحه، 
ونحن نعمل منذ أسبوعني 

على جتاوز الكثير منها.

مضى على تسلمكم مهامكم 
ما يزيد على أسبوعني، هل 
جتاوزمت مالحظات ديوان 

احملاسبة؟
٭ مالحظات ديوان احملاسبة 
قامت بتفــادي الكثير منها، 
وجتاوزت املشاكل وأشكرهم 
التعــاون واملعلومات  على 
املقدمة، وهللا احلمد مت جتاوز 

مالحظات الديوان.

ملاذا يحتاج املربي إلى شراء 
املزيد من األعالف وال 

تقومون بكفايته؟
٭ تقدمنــا ســابقا مبقتــرح 
يتضمن طلب زيادة أعالف، 
وللعلم فإن األعالف املدعومة 
وغيــر املدعومــة املقدمة من 
املطاحــن الفروق الســعرية 
بينها يسيرة جدا، لذلك طلبنا 
من املطاحن زيادة الكميات، 
ولكن اجلواب كان بعدم القدرة 
علــى ذلك بســبب انخفاض 

للحصول على الدعم الكافي؟
٭ أقــول للمربــي احلقيقي 
تعال أول الناس للحصول 
على الدعم، فالبعض ينتظر 
نزول الراتب وهي مختلفة في 
التواريخ، فالبعض عسكري 

أو متقاعد أو موظف.

ما أبرز مشاريعكم لألمن 
الغذائي؟

٭ لدينا ٤ مشــاريع تشمل 
الشــقايا والدجــاج الالحم، 
ومشــروع كبــد لتوزيــع 
اجلواخير، حيث هناك ٤ قطع 
موجودة، نقوم حاليا بفرز 
امللفات، وسيكون هناك تأكد 
من أصحاب احلالل لتوزيعها 
على املستحقني فقط، وذلك 
تطبيقــا لتوجيهــات مدير 
الهيئــة مــع تشــكيل فرق 
للضبط. ومن املشاريع أيضا 
مشــروع العبدليــة لألبقار 
للحوم احلمــراء واحلليب، 

ومشروع مزارع اخليل.

هل لدى الهيئة توجه للحد 
من الشركات املستوردة 

لألغنام أم أن األمر مفتوح 
ومتاح جلميع الراغبني؟

٭ نحن مع االستيراد لسد 
النقص من اللحوم احلمراء، 
فهذا يعزز املنافسة وينعكس 
إيجابا على املستهلك، فنحن 
مع االســتيراد ونســمح به 
للراغبني ضمن االشتراطات 
والشروط اخلاصة بالصحة 

العاملية.

هل هناك إعادة نظر في عدد 
التطعيمات والتحصينات 

واستحقاق اجلواخير؟
٭ لدينــا ١٥ حتصينة وقد 
وصل العدد إلى ٣ آالف، ما 
سنقوم به أنه ستكون هناك 
إعادة تأكد من أصحاب احلالل 
واألعداد، وعند الكشف سيتم 

التخفيف من العدد.

ما يتعلق باجلاخور هل 
تطوله مخالفات الهيئة؟

اجلواخيــر حتــت  كل  ٭ 
ســلطة الهيئة، أي قســيمة 
حتت سلطتنا لدينا عقودها، 
سواء اشتراها من الغير أو 
مــن الهيئة، فنحــن نطلب 
شــهادة حتصــني لألغنــام 

ونكشف على اجلاخور.

هل أبوابكم مفتوحة 
للشكاوى؟

٭ نفتــح البــاب للتعــاون 
ولدينــا مــن يقــوم بالتأكد 

من املعلومات الواردة، فأي 
خلل تابع للهيئة ســنبحث 
عنه ونتابعه، ونؤكد أن كل 
مواطن خفير ونرحب بأي 

انتقاد بناء.

هل يسمح القانون بتأجير 
اجلاخور؟

٭ ال يسمح بالتأجير، ملخالفة 
القانون، ألن اجلاخور ليس 
لالســتثمار وإمنــا للتربية 

ودعم األمن الغذائي فقط.

هناك حمامات سباحة في 
بعض اجلواخير؟

٭ إن وجدت فإنها تخالف، 
أما مغطس األغنام فهو أمر 
ضروري ملنع نقل العدوى 

وليس حمام سباحة.

هل هناك جديد لدعم منتجي 
األلبان؟

٭ األمــر مرتبــط بالدولــة 
ونحن داعمــون لهم، ولكن 
األمر يعتمد علــى ميزانية 

الدولة.

هل تدعو لدعم املنتجات 
الكويتية وتراها منافسة 

لغيرها؟
٭ أدعــو لشــراء املنتجات 
الكويتيــة فهــي أفضل من 
املســتورد، وقد دخلنا إلى 
املصانع ونظرنا في طريقة 
اإلنتاج والطرق املستحدثة 
فيه. لدينا فائض في البيض 
وكل املشتقات إنتاجها مميز.

هل هناك مخاوف من انتقال 
سالالت «كورونا» إلى 

احليوان؟
٭ لدينــا خبراء في القطاع 
متابعون للحاالت املرضية 
لألمــراض  وخصوصــا 
اإلنســان  بــني  املشــتركة 
واحليــوان، وال مخــاوف 
حتى اآلن من انتقال كورونا 
لكونهــا بحســب التقاريــر 

خاصة باإلنسان فقط.

هل من كلمة أخيرة؟
٭ ســنعمل لتقــدمي كل ما 
يرفع اســم الكويــت عاليا 
ولتمكني كل مواطن ووافد من 
احلصول على ما يريد بأقل 
األسعار، فـ«كورونا» علمتنا 
الكثيــر، واجلميع أصبحوا 
مبدعني في أعمالهم، وجادين 
في أن يكون مربني حقيقيني. 
كما آمل الوصــول لالكتفاء 
الذاتي في جميع املشــتقات 

احليوانية.

كميات اخلبز املقدمة النخفاض 
عدد الوافديــن، فاملطاحن ال 
تستطيع اســتخراج كميات 
أكبر من األعالف في حال قلة 
عدد ربطات اخلبز، وطالبنا 
بزيــادة مــا بــني ٣ و٤ آالف 
طــن على احلصة املقدرة لنا 
وهي ٦٥٠٠ طن، إال أن كورونا 
فرضت ظروفا مختلفة حالت 
دون حتقيــق املأمول إضافة 
إلى انخفاض عدد الوافدين، 
إلى جانب زيادة الطلب غير 
املسبوق خالل األشهر الستة 

السابقة.
ما أسباب زيادة الطلب خالل 

األشهر الستة املاضية؟
٭ «كورونا» أوجدت سوقا 
سوداء دفعت بعض املربني 
واملــزارع لســحب كميــات 
كبيرة، نحن بدورنا، أجرينا 
إحصاءات لشركات الدواجن 
واألبقار فاكتشفنا هذا األمر.

ما إجراءاتكم التي 
ستتبعونها ملعرفة األسباب؟

٭ نحــاول الوصــول إلــى 
الســبب وملاذا مت الســحب 
الكميــات، ســنقوم  بهــذه 
بالتواصل مع أصحاب املزارع 
ملعرفة سبب السحب ومدى 
إمكانية وجود تالعب من قبل 
مسؤولي املزارع، لكون هذا 
السحب غير املسبوق تسبب 
بشــح في الكميــات وأوجد 
خلال ظاهرا. ومن األســباب 
أيضــا، مجيء مربي احلالل 
من الســعودية فزاد العدد، 
فلما زاد العدد قلت احلصص. 

ألم تطالبوا بتخفيض 
الدعوم؟

٭ قدمنا طلبا ملجلس الوزراء 
بتخفيض الدعوم ولكن لم 

يبت فيه حتى اآلن.

ما رسالتك للمربي احلقيقي 

(ريليش كومار) م.مشعل القريفة خالل اللقاء مع الزميل محمد راتب  

وضبطيات خاصة بالهيئة.

ألول مرة نسمع عن وجود 
ضبطيات خاصة بالهيئة؟

٭ قدمنا كتابا إلى التجارة 
وســنبعثه إلدارة الفتــوى 
والتشــريع حيــث تكــون 
للهيئــة ضبطيــات خاصة 
بها بالتنسيق مع الداخلية 

والبلدية.

ما أبرز ما تتضمنه 
الضبطية؟

٭ قــد يكون هناك تســفير 
للعامل ومنع من اســتقدام 
اخلادمــة من قبل الداخلية، 
ومن جهتنا إيقاف األعالف 
املصروفة له وإجراءات كثيرة 

أخرى.

هل هذا التعامل خاص 
باألفراد؟

بــل يشــمل حتــى  ٭ ال، 
الشركات التي تتعامل بنفس 
الطريقة وتخالف القانون.

هل أنتم مستمرون في 
سحب اجلواخير املخالفة؟

٭ القانون اجلديد ٢٠٢٠/٦٠ 
يؤكــد على أن مــن يتجاوز 
القانون والبنيان ويخالف 
التخصيص بأن يضع نوعا 
مختلفــا مــن احليوانــات، 
فهــذا تقــع بحقــه مخالفة 
وتسحب منه القسيمة بعد 
حصوله على إنذارين بقطع 
التيار وتوقيــع تعهد، فإن 
لم يســتجب تســحب منه 
القسيمة مع غرامة ١٠ آالف 

دينار.

هناك شكاوى من املربني 
احلقيقيني بقلة الكميات 
املمنوحة لهم ما يدفعهم 

للجوء إلى السوق السوداء؟
٭ قمنا بالعديد من اإلجراءات 

إعادة فتح حديقة احليوان للجمهور 
قريبًا وفق اإلجراءات الوقائية

كاميرات على السيارات 
لرصد احملصنني في ٢٠٢١

طرحنا أمام «املطاحن» مواقع رديفة 
لتوزيع األعالف وتخفيف الزحام

كشف نائب املدير العام لقطاع الثروة احليوانية في الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة 
في لقائه مع «األنباء» أن االستعدادات تتم على قدم وساق 
إلعادة افتتاح حديقة احليوان من جديد أمام الزوار قريبا، 
ولكــن وفق اإلجراءات الوقائية وبعــد االنتهاء من معاينة 

األقفاص، والنظر في جاهزيتها. 
وأضاف أن تســلم كتابا بهذا الشأن إال أنه طلب إعادة 
النظر فيه وتقدمي تقارير وافية قبل السماح بافتتاحها أمام 
اجلمهور لتتم األمور وفق إجراءات صحيحة وملنع الوقوع 

في أي خلل غير محسوب.

لدى سؤال «األنباء» م.القريفة عن اتهام البعض موظفني 
في الهيئة بالتالعب بالشرائح وتنقل رؤوس أغنام من مكان 
ملكان، ما يعني وجود فساد ورشاوى، وهناك رصد ملثل 
هذه التجاوزات من املوظفني، قال: إنني ال أســمح ألحد 
باتهام املوظفني العاملني في القطاع، فرواتبهم جيدة وال 
أعتقد أن هناك من يشوه اسمه واسم عائلته من أجل مبلغ 
قليل من املال، ولو مت الرصد فســيحول للجهات املعنية 

وسيتخذ بحقه اإلجراءات القانونية. 
وكشف عن انتهاء مناقصة التحصني، وبوجود خطة 
بديلة من وزير الصحة لتركيب كاميرات على السيارات 
ملراقبة الدكتــور واملراقب البيطري وتصوير احملصنني 
مباشرة، مبينا أن مناقصة ٢٠٢١ اجلديدة ستشمل آليـة 
جديــدة للمحصنني من خالل الكاميرات وإحالة التاجر 
القانونيــة  املخالفني واتخــاذ اإلجــــراءات  والطبيب 

بحقهمــا.

سألنا م.مشــعل القريفة عن استمرار ورود شكاوى 
بخصوص الزحام خالل احلصول على األعالف من قبل 
املربني، فأجاب بأننا طرحنا املوضوع سابقا خالل اجتماعنا 
مع املطاحن، حيث لدينا أماكن تسويق، وقدمنا لهم مواقع 
في كبد والعبدلي والوفرة والصليبية، ولكن الشركة قالت 
إنها ال تستطيع توفير األعالف في أماكن متعددة خلضوع 

ذلك إلجراءات صحية وبسبب التخزين. 
وتابع: طرحوا علينا توفير شاحنات في الشوارع، ولكن 
هذا ال يحل املشكلة، فنحن جاهزون ملنحهم أرضا للبناء 

وتوفير املخازن مبا يتوافق مع البيئة والصحة. 
وزاد أننــا في خدمة املواطن نقدم كل اخلدمات وحتى 
خدمة الباركود ونســتثني كبار السن واملعاقني والنساء، 
كل ما على املستحق هو التوجه إلى املطاحن ألن خدماتنا 
تتم عن طريق األونالين، فالزحام مشكلة تتعلق باملطاحن 
وليست من عندنا، ولكننا سنطرح املوضوع مع الشركة 

مرة أخرى.

الشرهان: املتطوعون قاموا بجهود جبارة خالل «كورونا» لتوزيع الوجبات واألدوية ودعم مؤسسات الدولة
ليلى الشافعي

قال رئيس مجلــس إدارة جمعية صندوق إعانة 
املرضى د.محمد الشــرهان إن ما قام به املتطوعون 
واملتطوعات وفزعة الشــباب الكويتي وتكاتفهم مع 
مؤسسات املجتمع املدني ملواجهة كورونا يؤكد حبهم 

العميق لوطنهم الكويت هذا البلد املعطاء.
وقال د.الشرهان في الكلمة التي ألقاها في حفل 
تكرمي الدفعة األولى من املتطوعني الذين هبوا ملبني 
لنــداء الوطن «نحن اليوم نحاول رد اجلميل لهؤالء 
الشباب والشابات الذين تفانوا بحق في حب الوطن 
وساعدونا كثيرا في توزيع عشرات اآلالف من الوجبات 
التي وفرتها اجلمعية أوقات احلظر، وكذلك نقدر ما 
قاموا به من توزيع األدوية على املرضى في بيوتهم 
وفي احملاجر، فقاموا بعمل جبار وصدق فيهم حديث 

النبي ژ: أحب الناس إلى اهللا أنفعهم للناس».
وبني أن األزمة التي تعرضت لها البالد في جائحة 
الكورونا لم تشــهدها الكويت في تاريخها احلديث 
بعد أن عمت العالم كله، لكن بفضل اهللا تعالى بثمرة 
جهود املخلصني من الســواعد الفتية من املواطنني 

واملقيمني كانت الكويت أقل الدول تضررا، وال ننسى 
الدور املهم الذي قامت به وزارات الدولة سواء اإلدارة 
الصحية أو وزارة الداخلية ممثلة في اإلدارة األمنية 
لألزمة، فحمدا هللا أنه لطف ببلدنا ودفع عنها ما هو 

أعظم من هذا الوباء.
من جهته، قال مدير عــام جمعية صندوق إعانة 
املرضــى جمال الفوزان: بفضــل اهللا تعالى نحتفل 
بتكــرمي كوكبة من الذين عملــوا معنا خالل جائحة 
كورونا فجزاهم اهللا خيرا. ولفت إلى أن اجلمعية عملت 
خالل هذه الفترة وبذلت الكثير سواء من املوظفني أو 
املتطوعني في دعم اجلهود احلكومية ملكافحة الوباء، 
فــكان الدعم والتعاون مع جميع اجلهات في احملاجر 
وفي ســتاد جابر وفي معرض الكويت الدولي وفي 
مستشفى جابر وغيرها، فقام الصندوق بدعم جميع 
احملاجر في الكويت وقام املتطوعون بتوزيع السالل 
الغذائية واملياه والعصائر على العائالت التي تضررت 
خالل اجلائحة. نشكر اهللا تعالى، ونشكر املتطوعني 
واملتطوعات لتفضلهم بالعمل في صندوق إعانة املرضى.

من جهتها، قدمت رئيسة اللجنة النسائية باجلمعية 
الطبية الكويتية نور غلوم كلمة أثنت فيها على دور 

جمعية صندوق إعانة املرضــى االجتماعي وأدائها 
املتميــز، مؤكدة أنها وفرت لهــم فرصة تذوق فيها 
اجلميع حالوة العمل التطوعي والشــعور بالسعادة 

في خدمة الغير.
من جانبه، حتدث طالب كلية الطب واملتطوع ضمن 

فريق العمل يوسف السالم قائال:
باسمي وباسم زمالئي وزميالتي املتطوعني نشكر 
جمعية صندوق إعانة املرضــى على إتاحة الفرصة 
أمامنا لنعمل ضمن الفرق التطوعية ونشــعر بأننا 
نقدم شــيئا مفيدا للمجتمع في بلدنا املعطاء. وقد 
أشاد عريف احلفل عبداهللا فخرو بالدور املجتمعي 
املميز جلمعية صندوق إعانة املرضى، مشــددا على 
أهمية العمل التطوعي ومكانته في اإلسالم على اعتبار 
أنه من أعمال اخلير التي أشاد بها ربنا جل وعال في 
القرآن الكرمي، وأثنى عليها رســولنا الكرمي ژ في 
السنة النبوية الشريفة، بعدها مت عرض ڤيديو توثيقي 
على احلضور سجلت فيه العديد من األنشطة التي 
قام بها املتطوعــون واملتطوعات، قام بعدها رئيس 
اجلمعية د.الشرهان بتكرمي الفرق التطوعية ومنحهم 

شهادات التقدير.

جمعية إعانة املرضى كرَّمت الدفعة األولى من متطوعيها لدعم احملتاجني خالل اجلائحة

(محمد هنداوي) مجموعة من الشباب املتطوعني 

إعـادة النظـر في زيـادة مخصصات األعـالف املدعومـة للمربـني احلقيقيني لسـد كفايتهم 
لن نتوقف عن مالحقة فلول أصحاب السوق السوداء لألعالف.. وإيقاف الدعم بانتظار املخالفني

نسعى إلى جعل قطاع الثروة احليوانية بال مشاكل بتوجيهات رئيس الهيئة الشيخ محمد اليوسف
نتابع مبررات طلب الدعوم باألشهر األخيرة.. وعودة مربي احلالل من السعودية زادت االحتياجات

بالزراعـة خاصـة  قضائيـة  ضبطيـات  اعتمـاد  والتشـريع»  و«الفتـوى  «التجـارة»  مـن  طلبنـا 

تتبع الشرائح واإليقاف العشوائي وإعادة الفرز للمشتبه بهم.. والبلوك النهائي للمربي غير احلقيقي

أكد نائب املدير العام لقطاع الثروة احليوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة أن احلمالت على السوق السوداء وأماكن بيع األعالف املدعومة مستمرة 
حتى القضاء عليها نهائيا وتطبيق القانون بحذافيره، مشيرا إلى أن الطريق ليس سهال وهناك من يتاجرون على حساب املربني احلقيقيني، وهؤالء هم اخلاسرون حيث سيتم إيقاف استحقاقاتهم 

للدعم ووضع بلوك عليهم، مشددا على أن الهيئة نفذت توصيات ديوان احملاسبة فيما يخص قطاع الثروة احليوانية وجتاوزت املالحظات التي أرسلت إليها أخيرا.
وكشف م.القريفة، في لقاء خاص مع «األنباء»، عن تقدمي كتاب إلى وزارة التجارة وإدارة الفتوى والتشريع للسماح بضبطيات خاصة بالهيئة بالتنسيق مع الداخلية والبلدية، تشمل تسفير العامل 

ومنع من استقدام اخلادمة من قبل الداخلية وإيقاف األعالف املصروفة للمخالفني، مبينا أن لدى القطاع ٤ مشاريع لألمن الغذائي، والوزير جاد في تطوير القانون وتنفيذه مع التأكيد على روح 
القانون. وتطرق اللقاء إلى سبل دعم املربني احلقيقيني والتنسيق مع املطاحن لتحقيق مطالبهم، فإلى التفاصيل:

محمد راتب

ملشاهدة الڤيديو
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٥ نواب: توظيف الكويتيني ومتويل بـ ٥٠٠ ألف في «املشاريع الصغيرة»
تقدم ٥ نواب باقتراح بقانون 
لتعديل بعــض مــواد القانون 
رقــم ٩٨ لســنة ٢٠١٣ في شــأن 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

 ويقضــي االقتــراح الــذي 
تقــدم به كل من النواب د. علي 
القطان، ود.هشام الصالح ومحمد 
عبيد الراجحي ومهند الســاير 
وفارس العتيبي بالســماح بأن 
يتولى املدير العــام إدارة أكثر 
من مشــروع، وأيضا الســماح 
بتخفيض رأســمال املشروع أو 
دمجه في مشروع آخر أو تصفيته 
أو بيعه أو التنازل عن العقد كله 
أو جزء منه إلى الغير أو تغيير 
القانوني للمســتثمر.  الشــكل 

ونص االقتراح على ما يلي:
 مــادة (١): تعديــل الفقــرة 
(٣) من نص املادة اخلامسة من 
القانــون رقم (١٤) لســنة ٢٠١٨ 
بتعديل بعض أحــكام القانون 
رقم (٩٨) لســنة ٢٠١٣ في شأن 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 

لتصبح على الوجه اآلتي:
«٣ - أن يكون مسجال لدى 
املؤسســة العامــة للتأمينــات 

مــادة (٤): إضافة فقرة رقم 
(٢١) لنص املادة السادسة عشرة 
املتعلقة باختصاصات مجلس 
اإلدارة، لتصبح على الوجه اآلتي:
٢١ - اســتثناء مــن املــادة 
يصــدر  و(٢٨)  و(٢٦)   (٢٥)
مجلــس اإلدارة كافــة القرارات 
واإلجــراءات الالزمــة ملعاجلــة 
وتعويض املشــاريع املتضررة 
الناجتة عن الظــروف القاهرة 
والطارئــة أو االســتثنائية أو 
القــرارات الصادرة مــن الدولة 
بإيقاف األعمال ومنها على سبيل 
املثال ال احلصر األوبئة والكوارث 
الطبيعية واحلرائق واحلروب».
مــادة (٥): يســتبدل نص 
املادة (٢٨) من القانون رقم (١٤) 
لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم (٩٨) لسنة ٢٠١٣ في 
شأن الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة، لتصبــح علــى 
الوجــه التالي: «في حال تعثر 
املشــروع ألي سبب كان، جاز 
ملجلس إدارة الصندوق التصرف 
الكامل في املوجودات واألصول 
العينية واحلسابات املصرفية 
اخلاصــة باملشــروع وكافــة 

لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم (٩٨) لسنة ٢٠١٣ في 
شأن الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشــروعات الصغيرة 
واملتوســطة إلــى نــص املــادة 
السادسة والعشرين منه ليصبح 
التسلســل ابتداء من الفقرة (٦ 
إلى الفقرة ١٠) على الوجه اآلتي:
 ٦ - أن تثبــت اجلــدوى 

االقتصادية للمشروع.
٧ - استيفاء شروط وقواعد 
التمويــل ســواء باإلقــراض أو 
املشــاركة أو املســاهمة وفــق 
البرامج املعتمدة من قبل مجلس 

اإلدارة.

القانوني للمستثمر، وفي حال 
موافقــة الصنــدوق على طلب 
التنازل عن العقد يحل املستثمر 
اجلديد محل املستثمر األصلي 
في جميع الشــروط واحلقوق 

وااللتزامات الواردة في العقد.
٩ - يلتزم أصحاب املشروع 
بتوظيف الكويتيني وفقا للجدول 
الزمني الذي يحدده مجلس إدارة 

الصندوق.
١٠ - أال يتجاوز مبلغ التمويل 
(٥٠٠٫٠٠٠ د.ك) خمسمائة ألف 

دينار كويتي.
مادة (٣): نقل وتعديل الفقرة 
(٩) من نص املادة اخلامسة إلى 

٨ - ال يجوز لصاحب املشروع 
فــي فتــرة رعايــة الصنــدوق 
للمشــروع اتخاذ أي قرار يؤثر 
في مصيره إال وفق القواعد التي 
حتددها الالئحة التنفيذية. ويقع 
باطال أي تصرف يصدر باملخالفة 
لذلك. ويحق للصندوق مبوجب 
حكــم قضائي نهائي وضع يده 
على املشروع واسترداده كامال 
في حال املخالفــة. ويعتبر من 
القــرارات املصيريــة تخفيض 
رأسمال املشــروع أو دمجه في 
مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه 
أو التنازل عن العقد كله أو جزء 
منه إلى الغير أو تغيير الشكل 

نص املادة السادسة والعشرين 
وتوضــع بالتسلســل رقم (١١) 

لتصبح على الوجه اآلتي:
١١- يجوز أن يتقدم للصندوق 
أكثر من مواطن كويتي، مبشروع 
تتوافــر  أن  شــريطة  واحــد 
فيه الشــروط املشــار إليها في 
الفقــرة (١ – ٢) فقــط من املادة 
اخلامسة، وفي هذه احلالة وبعد 
موافقة الصندوق على املشروع 
تؤســس بينهم شركة، ويكون 
تعامل الصندوق مع الشــخص 
االعتباري. على أال تقل نســبة 
املدير العام الشريك عن (٣٠٪) 

من أسهم الشركة.

ممتلكاتــه، وال يحق ألصحاب 
املشروع املطالبة بأي تعويض، 
وتسقط كافة الضمانات املقدمة 
مــن قبــل أصحاب املشــروع، 
من دون حتميلهم املســؤولية 
اجلزائيــة أو الرجــوع عليهم 
ماديا بأي تعويــض، وتنتهي 
املســؤولية بوضع الصندوق 
يده على موجودات وممتلكات 
املشــروع فقــط، إال فــي حال 
ثبــت أن هناك اختالســا فيتم 
الرجــوع جزائيــا وماديا على 
الشريك املتسبب باالختالس. 
علــى أنه فــي جميــع األحوال 
ال يجــوز لصاحــب املشــروع 
املتفرغ (مدير املشروع) التقدم 
مــرة أخرى للصنــدوق بطلب 
متويل أي مشــروع سواء كان 
مديرا أو شــريكا في املشروع، 
التنفيذيــة  الالئحــة  وحتــدد 

معايير التعثر».
مــادة (٦): يلغــى كل حكم 
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
املــادة (٧): علــى رئيــس 
مجلس الوزراء والوزراء - كل 
فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.

اقترحوا تعديالً  على قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة

مهند السايرد. هشام الصالح محمد الراجحي فارس العتيبيد. علي القطان

االجتماعيــة كصاحــب عمــل 
للمشروع ذاته.

 وإذا كان موظفا – مينح بناء 
على طلبه – إجازة للتفرغ ال تزيد 
على ثالث سنوات، ويستثنى في 
هذه احلالة من حظر مشاركته 
في تأسيس الشركات التجارية 
املنصــوص عليــه فــي قانون 
اخلدمة املدنية ونظامه على أن 
يسلم املشــروع إلى الصندوق 
فــي حالة تخليه عن املشــروع 

وعودته إلى الوظيفة العامة».
 مادة (٢): نقل الفقرات (٤-

٥-٨-١٠-١١) مــن نــص املادة 
اخلامسة من القانون رقم (١٤) 

مهلهل املضف: كم نسبة إجناز 
مشروع مبنى «األدلة اجلنائية»؟

وجــه النائــب مهلهــل 
املضف ســؤاال إلــى وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي، 
قال في مقدمته انه استنادا 
الى القانون رقم ٤٩ لسنة 
٢٠١٣ والى القانون رقم ٢٣ 
لسنة ٢٠١٥ وعلى املرسوم 
رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٧، يرجى 
افادتنــا وتزويدنا باآلتي، 

مشفوعا باملستندات:
١ ـ كــم نســبة إجنــاز 
مشروع مبنى اإلدارة العامة 
لألدلــة اجلنائيــة التابــع 

لوزارة الداخلية؟
٢ـ  ما اسباب التأخير في امتام مشروع 
مبنى االدارة العامة لألدلة اجلنائية التابع 

لوزارة الداخلية؟
٣ ـ هــل هنــاك أي أوامــر تغييرية في 

العقد، كمــا يرجى حتديد 
موعد انتهــاء العقد، ومدة 
املشروع منذ بداية توقيع 
العقد وحتى ورود السؤال، 
كما يرجى تزودينا بنسخة 

عن العقد؟
 ٤ـ  يرجــى حتديد قيمة 
الغرامة املقررة في العقد في 
حالــة تأخر املقاول لتنفيذ 

املشروع.
٥ـ  يرجــى حتديد قيمة 
العقــد املبرم بــني الوزارة 

واملقاول.
٦ ـ هــل يخضــع العقد لرقابــة ديوان 
احملاسبة؟ واذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 
ذكر مالحظات الديوان ان وجدت، واذا كانت 
ال يرجى ذكر اســباب عــدم مراقبة ديوان 

احملاسبة على العقد.

مهلهل املضف

أسامة املناور لقبول الضباط احلقوقيني املجتازين 
لالختبارات التحريرية في وظيفة محقق (ج)

تقدم النائب أسامة املناور 
باقتراح برغبة بقبول جميع 
الضباط احلقوقيني املتقدمني 
لشــغل وظيفة محقق (ج) 
الذين اجتازوا االختبارات 
التحريريــة، وخال كشــف 

املقبولني من أسمائهم.
ونــص االقتراح على ما 

يلي:
نظرا ملا تقوم به املخافر 
في الكويت من مهام عديدة 
وذات أهمية بالغة لســكان 
املناطــق التابعة لها، ومما 
شوهد في الفترات األخيرة 

بوجود نقص شــديد بعدد 
احملققــني فــي الكثيــر من 

املخافر.
وملا كان هناك عدد (٥٠) 
ضابطا حقوقيا من املتقدمني 
لوظيفة محقق (ج) قد خال 
كشف املقبولني من أسمائهم 
اجتيازهــم  مــن  بالرغــم 
التحريريــة  االختبــارات 
وتتوافر فيهم كل الشروط 
إال أن اللجنة املكلفة ملقابلتهم 
قد وضعــت معيار اجتياز 
الشــخصية هــو  املقابلــة 

املعيار األهم لقبولهم.

الوزارة وتوجيهها التوجيه 
الســليم ورفــع الظلم عن 
أبنائنــا املتقدمــني ومتكني 
أبناء الكويــت في وظائف 
أتقــدم  لــذا  يســتحقونها، 

باالقتراح برغبة التالي:
قبــول جميــع الضباط 
املتقدميـــــن  احلقوقيــني 
لشــغل وظيفة محقق (ج) 
الذين اجتازوا االختبارات 
التحريريــة وخــال كشــف 
املقبولني من أســمائهم في 
العامة للتحقيقات،  اإلدارة 

وعددهم ٥٠ ضابطا.

ومعلوم لدى اجلميع ان 
املقابلة الشــخصية مبنية 
على تقديــرات قد ال يوفق 
فيهــا أعضــاء اللجنة، وقد 
نشرت الصحف جتاوزات 
كثيرة في شأن قبول البعض 
وعــدم قبول املســتحقني، 
ومنعا لهــذا اللغط، ونظرا 
حلاجة الــوزارة إلى قبول 
ابنائها الضبــاط الذين لن 
يكلفــوا الــوزارة ماديا في 
حال مت قبولهم ألنهم ضمن 

ميزانية الوزارة.
ورغبة منا في مساعدة 

أسامة املناور

أحمد احلمد: ما إجراءات «التجارة» ملراقبة 
مكاتب استقدام وتشغيل العمالة املنزلية؟

جلنــة  رئيــس  وجــه 
الشؤون املالية واالقتصادية 
فــي مجلس األمة النائب م. 
أحمد احلمد ســؤاال برملانيا 
إلى وزير التجارة والصناعة 
فصل املدلج بخصوص دور 
الوزارة في استئناف استقدام 
العمالة املنزلية وما شاب ذلك 
من تضاعف في األسعار من 

قبل املكاتب اخلاصة.
وقــدم احلمــد لســؤاله، 
موضحــا أن وزارة التجارة 
علــى  دأبــت  والصناعــة 
النهوض مبسؤولية مراقبة 
أســعار اســتقدام العمالــة 
املنزلية للكويت، وفقا ألحكام 

الئحــة أســعار فــي يناير 
٢٠٢٠ والتي تنص على أنه ال 
يتجاوز سعر العاملة املنزلية 
اجلديدة ٩٩٠ دينارا في حال 
التعاقد معها من خالل املكاتب 
املعنية، و٣٩٠ دينارا في حال 
إحضار جواز سفرها من قبل 
الكفيــل، مبينــا أنه في ظل 
الظروف الصحية جلائحة 
«كورونــا» توقفت عمليات 
االستقدام واستؤنفت مؤخرا 
بعد قرار احلكومة السماح 
لهم بالعودة بأسعار مخالفة.
الســؤال عدة  وتضمــن 
وزارة  دور  وهــي  بنــود 
التجارة والصناعة في القرار 

بخصوص ظاهرة تضاعف 
املنزليــة  العمالــة  أســعار 
املتخــذة بهذا  واإلجــراءات 

اخلصوص.
وسأل احلمد عن إمكانية 
حتديث قائمة أسعار استقدام 
العمالة املنزلية خالل املرحلة 
احلالية وعن خطط الوزارة 
املتعلقــة بالســيطرة على 
إلــى  األســعار، باإلضافــة 
الــوزارة للتواصل  خطــط 
مع سفارات الدول املصدرة 
للعمالة املنزلية املعتمدة في 
الكويت واجلهات ذات العالقة 
من شركات الطيران وغيرها 

خلفض أسعار االستقدام.

احلكومي األخير بالســماح 
بعــودة العمالــة املنزليــة، 
واجلهــة احملــددة ألســعار 
االســتقدام احلالية وسعر 
التعاقد مع العاملة املنزلية 
من الدول املصدرة واألسعار 
الرسمية لكل دولة من الدول 

التي يتم االستقدام منها.
كمــا تضمــن الســؤال 
أيضــا ماهيــة اإلجــراءات 
التي اتخذتها وزارة التجارة 
املكاتب  والصناعــة جتــاه 
اخلاصة فــي عملية مراقبة 
االســتقدام والتشغيل لدى 
الكويتيــة، وآليــة  األســر 
التعامل مع شكاوى املواطنني 

أحمد احلمد

القانون ٦٩ لسنة ٢٠١٥ الذي 
نظم عملية تشغيل العمالة 
املنزليــة وإصــدار الوزارة 

.. ما معيار قبول الباحث القانوني 
املبتدئ بإدارة التحقيقات؟

وّجه النائب مهلهل املضف سؤاال إلى وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال في مقدمته: 
إنه بعد االطالع على الدستور، وعلى قانون 
اجلزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م 
والقوانني املعدلة له، وعلى قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية الصادر بالقانون رقم 
١٧ لســنة ١٩٦٠ والقوانني املعدلة له، وعلى 
املرســوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م في 
شــأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له، 
وعلى املرسوم الصادر بتاريخ ٤ ابريل سنة 
١٩٧٩ م في شــأن اخلدمة املدنية والقوانني 
املعدلة له، وعلى املرســوم بقانون رقم ٢٣ 
لســنة ١٩٩٠ م بشأن قانون تنظيم القضاء 
والقوانــني املعدلة له. وعلى قانون رقم ٥٣ 
لسنة ٢٠٠١ في شأن اإلدارة العامة للتحقيقات 
بوزارة الداخلية (٢٠٠١/٥٣)، يرجى افادتنا 

وتزويدنا باآلتي، مشفوعا باملستندات:
١ ـ ما معيار القبول األساســي وبتدريج 
لقبول الباحث القانوني املبتدئ باإلدارة العامة 

للتحقيقات؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من 
اإلعالن اخلاص للراغبني بااللتحاق بوظيفة 

باحث قانوني مبتدئ في نفس االدارة؟
٢ ـ كــم عــدد املقبولني مــن إجمالي عدد 

املتقدمني؟
٣ ـ كــم عدد املســتبعدين غير املقبولني 
احلاصلني على تقدير امتياز مع بيان أسباب 

عدم قبولهم؟
٤ ـ ما اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة 
في حالة وجود أخطاء أو جتاوزات في تقييم 
معايير املفاضلة في عملية القبول بحق من 

لم يتم قبولهم؟
٥ ـ هل ســتعرض التظلمات على نفس 
اجلهة التي أجرت مقابالت القبول؟ إذا كانت 
(نعــم) فيرجى ذكر أســماء أعضاء اللجنة 
ومؤهالتهم العلمية وأسباب اختيارهم في 
اللجنة، وإذا كانت اإلجابة (ال) فيرجى ذكر 
اجلهة التي ســتقوم بعمليــة التحقيق في 

التظلمات.

املذكرة اإليضاحية
ونصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي:

في أغلب دول العالم تعتبر املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة عصب احلياة االقتصاديــة وفي حال 
تعثرها ألي سبب من األسباب فإنها تؤثر على املنظومة 
االقتصادية واملالية للدولة. ولذلك فإن دعم هذه املشاريع 
وحتســني البيئة احلاضنة للمستثمرين من أصحاب 
املشــاريع الصغيرة واملتوسطة سوف يؤمن فرصة 
للشباب الكويتي خلوض العمل التجاري وتشجيعهم 
االستثمار وتقدمي إبداعاتهم وأفكارهم ومشاركتهم في 
سد احتياجات السوق احمللي، وأيضا لتشجيع الشباب 
لالنخراط في العمل بالقطاع اخلاص وإيجاد فرص عمل 
للكفاءات الكويتية املتواجدة على قائمة االنتظار للوظيفة. 
وقد تعرضت املشاريع الصغيرة واملتوسطة النتكاسة 
كبيرة بسبب ما اتخذته احلكومة الكويتية من تدابير عند 
بدء جائحة كورونا املستجدة ما أثر على أصحابها ماديا 
وأدى بالتالي إلى انهيار بعض هذه املشاريع وإفالسها، 
ويعاني من بقي مســتمرا مبشروعه من عدم القدرة 
على تغطية خسائره وعدم القدرة على تنفيذ التزاماته 
من إيجارات ورواتب عمالة وتسديد مشتريات وغيرها 
من االلتزامات املتوجبة عليه. ونظرا ألن هناك ثغرات 
ومثالب في القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تعديل 
القانون رقم (٩٨) لسنة ٢٠١٣ في شأن الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة والتي 
لم يراعها املشرع الكويتي في ذلك الوقت لعدم تدارك 
ما قد تقع فيه البالد من أوبئة أو كوراث طبيعية وغيرها 
من ظروف القوة القاهرة أو الطارئة التي قد يتعرض 
إليها أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة بتأثرهم 
مبا تفرضه الدولة من إجراءات احترازية، فإن احلاجة 
تقتضي إجراء بعض التعديالت على بعض املواد في 
هذا القانون للتخفيف عن أصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة العبء املالي غير املتوقع، ومن جهة أخرى 
تعديل بعض املواد التي من شأنها حتسني بيئة العمل 
ألصحاب هذه املشــاريع وتشجيعهم مستقبال على 
االنخراط في هذا املجال احليوي واملنشط لالقتصاد 
الوطني من خالل توجيه املســار السليم ملن يرى في 
نفسه الكفاءة إلنشاء مشروع استثماري وهو في مأمن 
من مظنة الوقوع في مشاكل قانونية أو خسائر مالية 

ال يد له فيها وال حتمد عقباها.
وقد بني هذا القانون التعديالت املطلوبة لتصحيح 
مسار املنظومة اخلاصة بعمل أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة ففي املادة األولى منه نصت على أن يتم 
تعديل الفقرة (٣) من نص املادة اخلامسة من القانون 

رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨، لتصبح على الوجه اآلتي:
«٣ - أن يكون مسجال لدى املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية كصاحب عمل للمشروع ذاته.
وإذا كان موظفا – مينــح بناء على طلبه – إجازة 
للتفرغ ال تزيد على ثالث سنوات، ويستثنى في هذه 
احلالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية 
املنصوص عليه في قانون اخلدمة املدنية ونظامه على 
أن يسلم املشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن 

املشروع وعودته إلى الوظيفة العامة».
ومن خالل هذا التعديل سوف يكون من حق املدير 
العام أن يصبح مديرا ألكثر من شركة وسوف يتيح له 
الفرصة خلوض العمل في الشركات التي تكون له نسبة 
من الشراكة فيها ما دام مسجال لدى املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية لذات املشروع، وعدم حصره في 
مشروع استثماري واحد قد يحقق الربح أو اخلسارة 
مما يشجع الشباب على ترك العمل احلكومي واملشاركة 
في انعاش االقتصاد الوطني. بينما أشارت املادة الثانية 
من هذا القانون إلى نقل بعض الفقرات املتعلقة بالتمويل 

للمشاريع من املادة اخلامسة إلى املادة السادسة والعشرين 
كونها هي املختصة بالتمويل للمشــاريع وال تتعلق 
باختصاصات املدير العام والتي تشير بخطة مجلس 
إدارة الصندوق في التمويل الصندوق للمشاريع، لذلك 
مت نقل الفقرات (٤-٥-٨-١٠-١١) من نص املادة اخلامسة 
من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ إلى نص املادة السادسة 
والعشرين منه ليصبح التسلسل ابتداء من الفقرة (٦ 

إلى الفقرة ١٠) على الوجه اآلتي:
٦ - أن تثبت اجلدوى االقتصادية للمشروع.

٧ - استيفاء شروط وقواعد التمويل سواء باإلقراض 
أو املشاركة أو املساهمة وفق البرامج املعتمدة من قبل 

مجلس اإلدارة.
٨ - ال يجوز لصاحب املشــروع في فترة رعاية 
الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره 
إال وفق القواعد التي حتددها الالئحة التنفيذية. ويقع 
باطال أي تصرف يصدر باملخالفة لذلك. ويحق للصندوق 
مبوجب حكم قضائي نهائي وضع يده على املشروع 

واسترداده كامال في حال املخالفة.
ويعتبر من القرارات املصيرية تخفيض رأسمال 
املشروع أو دمجه في مشــروع آخر أو تصفيته أو 
بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو 
تغيير الشكل القانوني للمستثمر، وفي حال موافقة 
الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل املستثمر 
اجلديد محل املســتثمر األصلي في جميع الشروط 

واحلقوق وااللتزامات الواردة في العقد.
٩ - يلتزم أصحاب املشروع بتوظيف الكويتيني وفقا 
للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق.

١٠ - أال يتجــاوز مبلغ التمويــل (٥٠٠،٠٠٠ د.ك) 
خمسمائة ألف دينار كويتي.

وفي املادة ثالثة من هذا القانون مت تعديل الفقرة (٩) 

من املادة اخلامسة ونقلها إلى املادة السادسة والعشرين 
منه ووضعها بالتسلسل رقم (١١) لتصبح على الوجه اآلتي:
«١١ - يجــوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن 
كويتي، مبشروع واحد شريطة أن تتوافر فيه الشروط 
املشار إليها في الفقرة (١ – ٢) فقط من املادة اخلامسة، 
وفي هذه احلالة وبعد موافقة الصندوق على املشروع 
تؤسس بينهم شــركة، ويكون تعامل الصندوق مع 
الشــخص االعتباري، على أال تقل نسبة املدير العام 
الشريك عن (٣٠٪) من أسهم الشركة»، وذلك على أساس 
أن الشخص االعتباري هو املشروع ذاته واملمثل القانوني 
الشــريك لها املدير املعتمد في عقد تأسيس الشركة، 
مما يجعلــه حريصا على أموال املشــروع ويحفزه 
على تقدمي األفضل ويشعر الشريك أو باقي الشركاء 
باألمان واستقرار املشروع. وجاءت املادة الرابعة من 
هذا القانون بإضافة فقرة رقم (٢١) لنص املادة السادسة 
عشرة املتعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة، لتصبح 
على الوجه اآلتي: ٢١-اســتثناء مــن املادة (٢٥) و(٢٦) 
و(٢٨) يصدر مجلس اإلدارة كافة القرارات واالجراءات 
الالزمة ملعاجلة وتعويض املشاريع املتضررة الناجتة عن 
الظروف القاهرة والطارئة أو االستثنائية أو القرارات 
الصادرة من الدولة بإيقاف األعمال ومنها على سبيل 
املثال ال احلصر األوبئة والكوارث الطبيعية واحلرائق 
واحلروب. وهذه الفقرة اجلديدة تشمل املمول وغير 
املمول طاملا تتوافر فيه الشروط املذكورة باملادة (٢٦) 
من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨. وذلك بعد أن تعرضت 
الكويت جلائحة كورونا املستجدة وأثرت على أصحاب 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وفي املادة اخلامســة من هذا القانون مت استبدال 
املادة الثامنة والعشــرين من القانون رقم (١٤) لسنة 
٢٠١٨ املتعلقة بتعثر املشــاريع الصغيرة واملتوسطة 

لتصبح على الوجه التالي: «في حال تعثر املشــروع 
ألي سبب كان، جاز ملجلس إدارة الصندوق التصرف 
الكامل في املوجودات واألصول العينية واحلســابات 
املصرفية اخلاصة باملشروع وكل ممتلكاته، وال يحق 
ألصحاب املشروع املطالبة بأي تعويض، وتسقط كل 
الضمانات املقدمة من قبل أصحاب املشروع، من دون 
حتميلهم املسؤولية اجلزائية أو الرجوع عليهم ماديا 
بأي تعويض، وتنتهي املسؤولية بوضع الصندوق يده 
على موجودات وممتلكات املشروع فقط، إال في حال 
ثبت أن هناك اختالسا فيتم الرجوع جزائيا وماديا على 
الشريك املتسبب باالختالس. على أنه في جميع األحوال 
ال يجوز لصاحب املشــروع املتفرغ (مدير املشروع) 
التقدم مرة أخرى للصندوق بطلب متويل أي مشروع 
سواء كان مديرا أو شريكا في املشروع اجلديد، وحتدد 
الالئحة التنفيذية معايير التعثر»، إذ إنه في حالة تعثر 
املشروع يترك للصندوق املرونة واحلرية في اتخاذ 
القرارات السريعة لتقليل اخلسائر املمكنة على املشروع 
(الشركة) ذاته وليس على األشخاص، وال مبرر للمساءلة 
اجلزائية أو املادية على الشركاء باملشروع سوى رجوع 
الصندوق على مدخرات وموجودات املشروع وعلى 
أصوله العينية واحلسابات املصرفية قبل التصرف فيها، 
حيث إن أي مشروع متوقع إما أن يحقق أرباحا أو يقع 
عليه خسائر، وال ميكن مساءلة الشركاء قانونيا إال إذا 
ارتكب أحدهم اختالسا ففي هذه احلالة ميكن للصندوق 

أن يرجع عليه جزائيا وماديا من دون باقي الشركاء.
كما أنه في جميع األحوال إذا تعثر املشــروع يتم 
حرمان مدير املشروع من التقدم بطلب متويل آخر من 

قبل الصندوق، وال يشمل ذلك باقي الشركاء.
وأكدت املادة السادسة من هذا القانون إلغاء كل حكم 

يتعارض مع ما ورد فيه.

ً خال كشف املقبولني من أسمائهم وعددهم ٥٠ ضابطا
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«املرأة والطفل» تطالب بتفعيل قوانني حماية األسرة 
وتستعجل إنشاء مراكز اإليواء للنساء املعنفات

سامح عبداحلفيظ

عقدت جلنة املرأة واألسرة 
والطفــل اجتماعها اخلامس 
أمس، والذي خصص لالستماع 
إلى مرئيات اجلمعيات املشهرة 
املتخصصة في حماية ورعاية 

الطفل.
وقال رئيس اللجنة النائب 
أســامة الشــاهني إن اللجنة 
استضافت عددا من املختصني 
واملهتمني بالطفولة التي أمر 
الشــرع احلنيف والدستور 
والقوانني ومنها قانون حماية 
الطفل لســنة ٢٠١٨ بالعناية 

بهم ورعايتهم.
وأعرب الشاهني عن شكره 
املجتمع املدني بعد عقد اللجنة 
٣ جلسات مع املختصني باملرأة 
واألســرة والطفــل وتلقيها 
عشرات بل مئات التوصيات 
واملالحظات التي وصلت إلى 

التي كانت تؤدي مهامًا وتسد 
ثغرة كبيرة، مضيفا أنه لوحظ 
في الفترة األخيرة خاصة بعد 
صدور قانون بشــأن العنف 

العــدل  الرؤيــة فــي وزارة 
التي لديهــا فقط مركزان في 
كل الكويــت وهنالك ازدحام 
كبير في هذه املراكز وال تتيح 

األقل كحد أدنى بدال من وجود 
مركزين فقط حاليا للرؤية. 
وطالب الشاهني باالستعجال 
في إنشاء مراكز إيواء لألطفال 

األســري أن هنــاك نوعا من 
االرتباك بدور هذه الشــرطة 

وهل ستتوقف أم ال.
ودعــا إلــى زيــادة مراكز 

اخلصوصية والراحة لألطفال 
الذين يقعون ضحية نزاع بني 
الزوجني، متمنيا أن تكون هذه 
املراكز في احملافظات كافة على 

التــي قررها قانــون حماية 
الطفل، معربا عن أسفه لعدم 
إنشاء تلك املراكز حتى اآلن، 
الفتا إلى أن تفعيل وتطبيق 
القوانــني القائمــة ســيكون 
محــل االجتماعــات املقبلــة 
للجنــة، مضيفــا أن «هنــاك 
تخمة في التشريع ومجاعة 

في التنفيذ».
وأشار إلى أن مراكز إيواء 
النساء املعنفات التي قررها 
القانون بشأن العنف األسري 
لم تر النور حتى هذه اللحظة، 
ما ميثل ثغرة كبيرة وضررا 

دائما.
وأعرب الشاهني عن أمله 
مببادرة احلكومة في سد هذه 
الثغرات والقيام بدورها في 
تطبيق القوانني القائمة، مؤكدا 
حرص اللجنــة على متابعة 
األداء احلكومي في هذه امللفات 

املهمة واحليوية.

أسامة الشاهني: اللجنة تشدد على ضرورة تفعيل دور الشرطة املجتمعية

د.صالح املطيري وأسامة الشاهني وأسامة املناور خالل اجتماع اللجنة أسامة الشاهني متحدثا

اللجنة.
وطالب الشاهني احلكومة 
بإعادة تفعيل دور الشــرطة 
املجتمعية في وزارة الداخلية 

ملشاهدة الڤيديو

فايز اجلمهور يطلب من وزير الصحة القرارات
املتخذة منذ بداية جائحة كورونا حتى اآلن

وجه النائب فايز اجلمهور 
سؤاال إلى وزير الصحة الشيخ 
د. باسل احلمود الصباح، قال 
في مقدمته: صدرت قرارات 
غير مدروسة من قبل وزير 
الصحة فــي شــهر ٢٠٢٠/٢ 
ملكافحة جائحة كورونا مما 
ادخل الرعب والهلع لقلوب 
الناس وتكبد بخسائر كبيره 
جلميــع املواطنــني بجميع 
فئاتهــم مــن أرواح وأموال 
وشركات ومؤسسات الدولة 
ومــازال ســيناريو اخلوف 
من كورونــا وإغالق الدولة 
مــن جميع املنافذ مع وجود 
االشتراطات الصحية واللجان 
والداخلية والفرق املتعاونة 
واملتضامنة واملتطوعني ألجل 
البلد. وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي:
١- نرجو تزويدنا بالقرارات 
التي أخذت منذ بداية جائحة 
كورونــا التــي متــت؟ وما 

القرارات التي سحبت؟
٢- هــل مت تشــكيل جلنــة 
عليا أو فريق عمل ملكافحة 
جائحة كورونــا من وزارة 
الصحة من مستشــارين أو 
ذوي االختصــاص؟ نرجو 

مت في وزارة الصحة وعدم 
مراعاة صحة املواطن. أرجو 
تزويدي بجميع األدوية غير 
املتوفرة وسبب عدم الشراء 

وتوفرها للمواطنني.
٩ - صدرت قرارات تدوير 
قبل استقالة احلكومة بتاريخ 
٢٠٢٠/١٠/٠٤ وقد مت ســحب 
القــرارات، أرجــو تزويدي 
بالقرارات التي مت إصدارها، 
وهل مت عرضها على جلنة 
الوظائف اإلشــرافية للبت 
فيها أم قرارات فردية صدرت 
من قبل الوزيــر والوكيل؟ 
وأيضــا ما أســباب ســحب 
القــرارات؟ أرجــو تزويدي 

وفرق العمل اخلاصة مبكتب 
الوكيــل  الوزيــر والســيد 
والــوكالء املســاعدين مــن 

٢٠١٧/٠١/٠١ حتى تاريخه.
١٤ - يرجى تزويدي باألعمال 
اإلضافيــة ملكتــب الوزيــر 
والســيد الوكيــل والوكالء 
املساعدين ومدراء اإلدارات 
من ٢٠١٧/٠١/٠١ حتى تاريخه؟ 
وهل توجد موافقة من ديوان 
اخلدمــة املدنية على العمل 

اإلضافي ام ال؟
١٥ - ورد لعلمنا بعدم وجود 
اعتمــاد الهيــكل التنظيمي 
لــوزارة الصحــة مــن قبل 
ديوان اخلدمة املدنية أرجو 
تزويدي من هو املسؤول عن 
الهيــكل التنظيمي للوزارة 
ومــا مت عمله بذلــك. حيث 
تبني وجود بعض اإلدارات 
غير املعتمدة من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية؟ وهذا يعتبر 

مخالفة؟ أرجو إفادتي.
١٦ - أرجو تزويدي بكشف 
املستشــارين  عــدد  بــكل 
الوافديــن مبكاتــب الوزير 
الوكالء  والوكيل والســادة 
املساعدين مع بيان مسمياتهم 
ومهام عملهم ومدة خدمتهم.

بالقرارات التي مت ســحبها 
وأســباب الســحب وهل مت 
حتقيق بالقرارات؟ وأرجو 
أيضــا تزويــدي بنتيجــة 

التحقيق.
١٠ - حدثــت واقعة حريق 
فــي أحــد قطاعــات وزارة 
املالــي  الصحــة بالقطــاع 
(إدارة املشــتريات) وقــد 
مت احتــراق بعــض امللفات 
املهمــة، هل احلريــق التهم 
امللفات والتعاقدات املباشرة 
وغيرها؟ هــل يوجد حفظ 
للمســتندات وامللفات التي 
حرقت للرجوع لها فيما بعد؟ 
هل مت تشكيل جلنة حتقيق 
باحلادثة؟ وما التقرير الذي 

مت الوصول له.
١١ - أرجــو إفادتي بالهيكل 
التنظيمي لإلدارات التابعة 
ملكتــب الوكيل مع تزويدي 
إدارة  بقــرارات كل مديــر 
ومراقب ورئيس قسم تابع 

إلدارة وكيل الوزارة.
١٢ - أرجو تزويدي بقرارات 
الندب ملكتب الوكيل ومهام 
عملهم واحتياجهم من الندب 

وجنسياتهم.
١٣ - يرجى تزويدي باللجان 

فايز اجلمهور

تزويدي بصورة ضوئية.
٣- أرجــو تزويــدي بــكل 
اللجان التي مت تشكيلها من 
جائحة كورونا إلى يومنا هذا 

للمحاجر الصحية.
٤- أرجــو تزويــدي بفرق 
العمــل جلائحــة كورونــا 
مــع  تشــكيلها  مت  التــي 

اختصاصاتهم.
٥- ورد لنــا وجــود فــرق 
طبية من قبل الصني وكوريا 
وكوبا واعدوا تقاريرهم اثناء 

تواجدهم.
٦ - مــا العقــود التي متت 
بالعقد املباشر أثناء جائحة 
كورونا من مستلزمات طبية 
ومستهلكات وأدوية وأجهزة 
طبية؟ وما التكلفة املالية لها 
مع تزويدي بكافة املستندات 

التي تشير لها احلاجة.
٧ - أرجو تزويدي بجميع 
العقــود التــي متــت خالل 
جائحة كورونا من مساكن 
وفنــادق ومحاجــر وكم مت 

تكليف كل حجز.
٨ - ورد لنــا بوجود عجز 
باملســتودعات الطبيــة من 
األدوية واملستلزمات وذلك 
نتيجــة ســوء اإلدارة الذي 

رئيس اللجنة اخلارجية بحث 
مع  سفير أوكرانيا العالقات الثنائية

استقبل رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
البرملانية النائب بدر احلميدي في مكتبه 
أمس سفير جمهورية أوكرانيا لدى الكويت 
د.ألكسندر باالنوتسا. وجرى خالل اللقاء 
استعراض العالقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني وسبل تعزيز التعاون املشترك 
بينهما فــي كل املجاالت الســيما املتعلقة 
باجلانب البرملاني، كما مت خالل اللقاء تبادل 
وجهــات النظر حول العديــد من القضايا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.

بدر احلميدي خالل استقباله سفير أوكرانيا د.ألكسندر باالنوتسا

بدر احلميدي يسأل عن دور
اللجنة العليا لتحقيق اجلنسية؟

وجه النائب بدر احلميدي سؤاال إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح، قال في مقدمته 
إنه من أجل تدقيق وتنسيق األعمال ذات الصلة 

باملوضوعات اخلاصة باجلنسية.
وعلى ضوء أحكام املرسوم األميري رقم 
١٥ لســنة ١٩٥٩ بقانون اجلنســية الكويتية 
واستنادا الى التنظيم الوارد به في املادة ٢١ 
منه صدرت املراسيم اخلاصة بتشكيل اللجنة 
العليا لتحقيق اجلنسية للنظر والفصل واتخاذ 
القرار فيهــا وعرضه الســتكمال اإلجراءات 
القانونية في شأن املسائل ذات الصلة مبنح 

اجلنسية وحتقيق ما يعرض بشأنها.
صدر املرسوم رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل 
اللجنــة العليا لتحقيق اجلنســية الكويتية 
برئاســة وزيــر الداخلية وعضويــة كل من 
(وزير الصحة ووزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء وأمني عام مجلس الوزراء ونائب وزير 

اخلارجية).
وبالنظر الــى طبيعة عمل اللجنة العليا 
واالختصاصات املســندة إليهــا، جاءت هذه 
االختصاصــات جميعهــا خلــوا مــن أي من 
االختصاصات احملددة ألعمال وزارة اخلارجية 
وفقا للمرســوم األميري رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٢ 
بتنظيــم وزارة اخلارجية التي تقتصر على 
تنسيق السياسة اخلارجية للدولة وعالقات 
الكويــت بالــدول األخرى ورعايــة مصالح 
الكويتيني باخلارج الى سائر االختصاصات 
األخرى التي ال عالقة لها مبسائل اجلنسية، 
األمر الذي يثير التساؤل حول مالءمة عضوية 

نائب وزير اخلارجية في أعمال اللجنة.
وطالب بتزويده وإفادته باآلتي:

مــا الدور الذي ميكن ان يســهم به نائب 
وزير اخلارجية في ضوء مشاركته في عمل 
اللجنــة العليا لتحقيق اجلنســية الكويتية 
وفق طبيعة العمل واالختصاص املسند إليه؟

اخلليفة يسأل عن جدوى صفقة عقدتها «التأمينات»
وجه النائب مرزوق اخلليفة 
سؤاال إلى وزير املالية خليفة 
حمادة، قال في مقدمته: يتميز 
التأمينــات االجتماعية  نظام 
في الكويت بالشمول والوحدة 
التأمينيــة،  املزايــا  وســخاء 
ويعتبر املعاش التقاعدي من 
أبرز احلقوق التي كفلها قانون 
التأمينات االجتماعية للمؤمن 
عليهــم، بل ميكــن القول بأن 
املعــاش التقاعدي هو الهدف 
األول للتأمينات االجتماعية.

ونشــرت إحدى الصحف 
احملليــة مؤخــرا بأنــه يوجد 
هنالك صفقة بني شركة وفرة 
العقارية وهي إحدى شركات 

سنة مت التقييم؟
هــل هنالك جلنــة عقارية 
العامــة  املؤسســة  تتبــع 

بسهولة؟
التباحــث بــني  متــى مت 
شركة وفرة العقارية التابعة 
للمؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعية وشركة الصاحلية 
العقارية حول هذه الصفقة؟

ما حجم مشــاريع شــركة 
وفــرة العقاريــة القائمة وما 
اخلطط املستقبلية للشركة؟

اإلجماليــة  القيمــة  مــا 
للمحافظ التي تديرها شركة 
وفــرة العقاريــة؟ مــع بيــان 
تفصيل احملافظ املدارة للغير 
أو محافظ خاصة بالشــركة؟ 
ومــا مدى تأثر هــذه احملافظ 

في جائحة كورونا؟

للتأمينات االجتماعية إلعطاء 
التوصيات في شراء األصول 
داخل الكويت؟ أو هنالك جلنة 
مســتقلة؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجــاب ما أســماء أعضاء 
اللجنــة ومــا مؤهالتهــم مع 
تزويدنا بالسيرة الذاتية لكل 

منهم؟
ما ســبب توجه املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
لشراء هذه األصول على الرغم 
من أن العقار بالقطاع التجاري 
واالستثمار متضرر وال ينصح 

باالستثمار به حاليا؟
عند شراء عقار الراية ٢ هل 
ميكن التخارج منه مســتقبال 

مرزوق اخلليفة

املؤسســة العامــة للتأمينات 
شــركة  وبــني  االجتماعيــة 
الصاحليــة العقاريــة عرض 
لشراء برج الراية (٢) الكائن 
في منطقــة شــرق واململوك 
العقارية  لشــركة الصاحلية 
علما أن القيمــة املذكورة في 
العرض هي ٥٨ مليون دينار.

وطالــب إفادتــه وتزويده 
باآلتي:

ما اجلدوى االقتصادية من 
هــذه الصفقة علما أن األموال 
املدفوعــة هي أمــوال تخص 
املتقاعدين وليست أمواال عامة؟
من اجلهــة التي قامت في 
تقييم بــرج الراية ٢ وفي أي 

عبدالعزيز الصقعبي: ما املوقف التنفيذي للمشاريع 
اإلسكانية املطروحة وما عدد الطلبات القائمة؟

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي سؤاال إلى وزير 
الدولة لشــؤون االســكان 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
اخلدمات د. عبداهللا معرفي 
جاء فيه: تنص املادة (١٧) 
من القانون رقم (٤٧) لسنة 
الرعايــة  ١٩٩٣ فــي شــأن 
السكنية والقوانني املعدلة 
له «تلتزم املؤسسة بتوفير 
الرعاية السكنية املنصوص 
ملستحقيها في مدة ال جتاوز 
خمس ســنوات من تاريخ 
تسجيل طلب احلصول على 

هذه الرعاية».
لــذا يرجــى افادتـــــــي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ املوقــف التنفيــذي لكل 
املشاريع املطروحة من قبل 

املؤسسة؟
٢ـ  احصائية بعدد الطلبات 

اجلهات األخــرى العراقيل 
املوجودة فيها وفقا ملا تنص 
عليــه املادة (٢) من قانون 

رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥؟
٨ـ  نسخة من آخر ٦ تقارير 
متابعة أعدتها املؤسسة بناء 
على قــرار مجلس الوزراء 
الصادر فــي اجتماعه رقم 

١٢ـ  صــورة ضوئيــة مــن 
مســودة مشــروع قانــون 
املطــور العقــاري املزمــع 

تقدميه ملجلس األمة.
١٣ ـ هــل ســبق أن فعلــت 
املؤسســة مــادة (٣١) مــن 
قانون ١٩٩٣/٤٧ املشار اليه؟ 
إذا كانت االجابة بنعم يرجى 
تزويدنا بعدد احلاالت التي 

طبق عليها القانون.
١٤ ـ نســخة مــن آخــر ١٠ 
تـقارير مقدمة ملجلس األمة 
وفقـــــا لنص املادتني (٥) 
و(٣٤) من قانون ١٩٩٣/٤٧ 
املشــار إليه، ونــص املادة 
(٤) من قانــون رقم (٢٧) 
لسنة ١٩٩٥ في شأن اسهام 
القطاع اخلاص في تعمير 
األراضــي الفضاء اململوكة 
للدولــة ألغــراض الرعاية 

السكنية.

املنعقد بتاريخ   (٢٠١٦/١٩)
٢٠١٦/٥/٢ واملتضمــن قيام 
العامة للرعاية  املؤسســة 
الســكنية مبوافاة مجلس 
الــوزراء بتقرير دوري كل 
ثالثة اشهر حول ما مت في 
شــأن إزالة املعوقــات في 
مشــروع جنــوب (مدينة 
سعد العبداهللا) االسكانية.

٩ـ  نسخة من مذكرة التفاهم 
واالتفاقيــات املوقعــة بني 
الرعاية السكنية  مؤسسة 

واجلانب الكوري.
١٠ـ  يرجى تزويدنا باملخطط 

الهيكلي ملدينة اخليران.
١١ـ  ملــاذا لم يتم التنســيق 
مع املطور العقاري الكوري 
أو أي مطور آخر للعمل في 
مناطــق ومدن أخــرى إلى 
أن تزال العوائق في أرض 

جنوب سعد العبداهللا؟

د.عبدالعزيز الصقعبي

القائمــة والطلبات امللغية 
من ١٩٨٥ إلى ٢٠٢١، كل سنة 

على حدة.
٣ـ  اجلدول الزمني لتوزيعات 
الرعاية السكنية في السنة 

املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
٤ـ  أعلن مدير عام املؤسسة 
في فيديو مسجل عام ٢٠١٨ 
عن طرح املؤسسة ملناقصات 
التحتيــة جلنوب  البنيــة 
صباح األحمد لكن الى تاريخ 
تقدمي السؤال لم يتم ذلك، 

فما السبب؟
التــي  األراضــي  مــا  ـ   ٥
خصصــت للمؤسســة في 

بلدية الكويت؟
٦ـ  ما األراضي التي استلمتها 
املؤسسة من بلدية الكويت؟
٧ ـ ملــاذا قامــت املؤسســة 
باستالم أرض مدينة جنوب 
ســعد العبداهللا قبل إزالة 

البرملان العربي يؤكد دعم 
املرأة ملواجهة أزمة «كورونا»

القاهرة - هناء السيد

خالل اجتماعه مبقر جامعة 
الدول العربية، ناقش مكتب 
العربــي برئاســة  البرملــان 
العسومي  عادل عبدالرحمن 
العربــي،  البرملــان  رئيــس 
تداعيــات جائحــة كورونــا 
على املــرأة العربية، وكذلك 
اجلهود املخلصة التي تقوم 
بها املرأة العربية في مواجهة 
هذه األزمــة، وذلك بحضور 
رئيسة املجلس القومي للمرأة 

بجمهورية مصر العربية د.مايا مرسي.
وفي هذا الشأن، فإن مكتب البرملان العربي:
١ - يشــيد باجلهود العظيمة واملخلصة التي 
تقــوم بها املرأة العربية فــي مواجهة جائحة 
كورونــا، لكونها تأتي فــي الصفوف األمامية 
ملواجهة هذه األزمة، السيما أن الغالبية العظمى 
من الكوادر الطبيــة، وخاصة فئة التمريض، 

هم من النساء والفتيات.
٢ - يدعو املؤسسات املعنية في الدول العربية 
إلى ضرورة مساندة ودعم املرأة العربية وحتديد 
االحتياجات اخلاصة بها، والعمل على تذليل 
كل العقبات التي تواجهها في ظل هذه األزمة، 
التي تزيد من أعبائها األســرية واالجتماعية 

واالقتصادية.

٣ - يثمــن اجلهــود الكبيرة 
التي قامت بها جمهورية مصر 
العربيــة، مــن خــالل وزارة 
اخلارجية املصرية واملجلس 
للمــرأة وجناحهما  القومــي 
في حشد الدعم والتأييد في 
إطار اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحــدة العتمــاد مشــروع 
قرار غير مسبوق تقدمت به 
جمهورية مصر العربية حول 
«حماية حقوق املرأة والفتاة 
من تداعيات كورونا»، وذلك 
باإلجماع وبتوافق اآلراء، خالل 
أعمــال اللجنة الثالثــة للجمعية العامة لألمم 
املتحدة واملعنية بحقوق اإلنســان واملســائل 

االجتماعية واإلنسانية والثقافية.
٤ - يدعو الدول العربية إلى العمل مبقررات 
هــذا القرار، الــذي يقدم رؤيــة عملية لكيفية 
تعزيز التعامل الوطني والدولي مع التداعيات 
االقتصادية واالجتماعية التي تفرضها جائحة 

كورونا على حقوق املرأة العربية.
٥ - يشدد على أهمية تعزيز وتنسيق اجلهود 
املشتركة بني الدول العربية من أجل التخفيف من 
تداعيات جائحة كورونا على النساء والفتيات، 
وتوفير اخلدمات الصحية واالجتماعية الالزمة 
لهن، واحلرص على استمرار شمولهن في عمليات 
إعداد اخلطط الوطنية والدولية ملواجهة اجلائحة.

عادل العسومي



بحـري
اجلمعة ٢٢ يناير ٢٠٢١

12
إعداد: هادي العنزي

خالد كنعان: السبيطي صيده «فن»
صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق خالد كنعان الذي حدثنا عن بداياته البحرية مع والده وهو بعمر 

وكيف عرف أسرار الصيد من األلف إلى الياء وأفضل أماكن صيد سمكة الشماهي، وأين يتواجد النويبي والشعم 
والشيم هذه األيام، وعالم يعتمد صيد السبيطي وما هي ييمته.  كما أطلعنا كنعان على أماكن الشعم وييمته 
خالل فصلي الصيف والشتاء، وأماكن تواجد الهامور وطريقة الصيد احلديثة «اجلق» وأسرارها، وأماكن تواجد 

الچنعدة وأكثر ما يضايق أهل البحر والصيد. فإلى التفاصيل:

الركسة الشمالية واجلنوبية هذا وقتها وصيدها شعم ونويبي وشيم

بدايتي بالصيد كانت في عمر ١٦ سنة وكنت أروح مع الوالد، 
ربي يرحمه ويسكنه اجلنة، إلى أسياف الدوحة، وقد تعلمت 
منه كل شــيء يخص الصيــد من الترديع واملوادع وحســبة 
املايات ومواســم األسماك، وبعد اكتساب اخلبرة الكافية قمت 
اطلــع مع اخوي محمد العوضي وأغلب طلعاتنا إلى أســياف 
الدوحة وبعدين حولنا إلى واجهات الساملية وفرايديز وشواطئ 
الشــويخ وبعدين شرينا طراد وصارت محادقنا كلها الدوحة 

والرشدان، وكانت بالفعل أيام جميلة.
الشماهي دواه الربيانة

ويضيف: صيد الشــماهي الصراحــة متعة وحلو وصيده 
بوقفــة املايه وأول الســجي علــى العالق واخلــراري، ودائما 
أصيــده على محاياة الربيانة دواه وما يطوفها وحدة بوحدة، 
وأفضل أماكن الصيد حاليا الدفان حق النويبي والشــعم وإذا 
تبي الشيم عليك بالدردور وأيضا الركسة الشمالية واجلنوبية 

متوفرة فيها أسماك النويبي والشعم والشيم وبكثرة ألن هذا 
موسمها احلني. 

السبيطي ييمته الزوري

ويتابع: الســبيطي صيده فن مو مثل ما ادعى البعض أنه 
ســهل وأي شــخص يقدر يصيــده ألن حداق الســبيطي الزم 
حتــرص على مايته والييمة املناســبة لــه ويعتمد على نوع 
اخليــط والــرداع لذلك األغلــب ما قدر يصيده لهذه األســباب 
أنا أنصح اللي يبي الســبيطي يحرص على نهاية الثبر وأول 
السجي واخليط ٥٠ وركة باع ونص أو باعني والييمة مصير 

أو زوري وربي يرزقهم باالقرع.
الهامور والشعم

ويضيف: الشعم طبعا موجود على طول السنة بس تتغير 
الييمــة بالصيف شــريب ومكان تواجده بــاألرض الصخرية 

والرقوق وعلى األسياف، وبالنسبة حق الشتاء ييمته الربيان 
ومصران الدجاج ومكان تواجده باالطيان مثل الدفان والصبية 
وأيضا باألســياف والشــعم األصفر غالبا تلقــاه بالطبعانات 

ودواه مصران الدجاج.
أما الهامور مبوســم الصيف من أصعب األســماك بالصيد 
وتواجده دائمــا بالطبعانات مثل طبعانــة أم الفحم واألبراج 
والدوحة وعوهة وييمته محاياه جم أو شعم صغير او مييام. 

اجلق مكلف وصياد

ويقول: افضل رحلة صيد كانت لي قبل منع اجلون وكانت 
من افضل األيام اللي مرت على باحلداق ويومها صدت ما يقارب 
١٨٠ شعم أحجام كبيرة و٣ سبيطية وكانت بالرشدان والدوحة، 
وحاليــا أفضل طريقة للصيد اجلق صحيح انها مكلفة، ولكن 
صياد ولها أشكال كثيرة مبحالت الصيد ومعروفة مثل جقات 
املريا وجقات اخوي بوفيصل الشمري أنصح وبشدة اللي يبي 

يجرب اجلق ياخذ من هذه اجلقات عن جتربة.
الچنعدة مكانها اجلزر

ويضيــف: وقت صيد الچعند يبدأ من شــهر أكتوبر أو ما 
قبلها ببضع أيام ولغاية شــهر فبراير، وكثيرا ما تتواجد في 
اجلــزر مثــل أم املرادم وكبــر وقاروه وطريقــة صيد الچنعد 
بالتشــخيط بامليرور وأيضا تختلف األلوان عن بعضها على 

حسب العمق والوقت.
واختتم خالد كنعان قائال: أكثر شيء يضايقني بالبحر هو 
عــدم احملافظة على البيئة البحرية مــن ناحية رمي األكياس 
والعلب الفارغة وأيضا اللي ما يحترم احلداقة باملرور بسرعة 
عالية من دون أي مباالة وال أي احترام وأيضا اللنجات والبواخر 
تقــوم برمي مخلفاتها بالبحر وتعرض حيــاة مرتادي البحر 
للخطــر، وأمتنى من املســؤولني إعادة فتح اجلــون للحداقة، 

فقد طال االنتظار.
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وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

حكومة تصريف.. 
و«القرعة ترعى»!

هنا الكويت

جاسم احلمر

منذ عام ونحن حتت نير ما يسمى بجائحة كورونا أو ڤيروس 
كوفيد ـ ١٩ املســتجد، ونصدق ما تصدره منظمة الصحة العاملية 
من تعليمات صحية، ونأمتر بأوامر املنظومة الصحية، كل ذلك بال 
دليل قطعي على وجود لهذا الوباء أو وجود شــكل محدد له، وبال 

تشخيص دقيق ألعراضه وبال وجود دواء خاص به.
نعم هناك إجماع واتفاق دولي رسمي على تأكيد وجوده ولكن 
ليس هناك إجماع على حقيقة نشأته ومدة استمراريته وكيفية نهايته.
وفي املقابل هناك شــعوب وأطراف ومنظمات عاملية وعلمية 
متخصصة غير رســمية ترفض ما تعتبره هالة إعالمية مضخمة 

وصورة ذهنية خاطئة ورفضها يرتكز على أن:
١ - هناك من يعتبره كذبة ليس لها وجود يستخدم كسالح حلروب 

موجهة ضد بعض الدول.
٢ - وهناك من يعتبره ڤيروسا مخبريا عدل في مختبرات املخابرات 

يراد استخدامه كسالح حلروب اقتصادية.
< < <

ومبعزل عن نظرية املؤامرة والتوجس والتشــكيك، هناك من 
يعتبر أن ما يحدث هو أحد أشــكال احلروب بل حرب عاملية ثالثة، 
ألن احلروب بأشكالها احلديثة ليست بالضرورة عسكرية تقليدية، 

بل إن احلروب االقتصادية أشد ضراوة.
< < <

وعندما يقــول البعض إنه ال يعقل أن تتفق كل الدول على كل 
هذه اإلجراءات االحترازية التي أصابت االقتصاد العاملي بالكساد، 
أقول إنه كان هناك تفاق عاملي على الدمار والكســاد في مناسبتني 

سابقتني وهما احلرب العاملية األولى والثانية.
ثم ان هناك دوال عظمى أساســية هي من تدير املشهد مبعزل 
عن باقي احلكومات التي ال تعدو كونها حكومات وظيفة وأدوات.

< < <
وهنــاك أجهزة املخابرات تقوم بأعمــال عدائية وتخريبية في 
بالدها وضد شعوبها وتقوم على صنع الفوضى التي تخلق واقعا 

معينا يتيح لها ممرات ألهداف ومصالح استراتيجية.
ومن املقاربات بهذا االجتاه تفجير برجي مركز التجارة العاملي 

وهو ما تواطأت على حدوثه املخابرات املركزية األميركية.
وهذا ثابت بكثير من االســتدالالت اجلنائية والتقارير العاملية، 
كما نســتطيع التدليل عليه بقرينة مهمة وهي عدم حضور ٤٠٠٠ 
يهودي للعمل في ذلك اليــوم، وهذا األمر وبهذه الكيفية ال ميكن 
حدوثه مصادفة وال يصــب إال في خانة عدم رغبة أميركا دخول 
إسرائيل على خط االنتقام لضحايا احلادث احملتمل، حتى ال تختلط 
األوراق وتصعب موقفها إزاء ما تخطط لفعله. وهو احتياطا ملا عانته 
أميركا في منع إسرائيل من الرد على الصواريخ التي اطلقها عليها 
العراق إبان احتالله للكويت، خوفا من جناح صدام في خلط األوراق 
وانفراط عقد التحالف العربي والعاملي بسبب تداخل إسرائيل في 
احلرب. ومن القرائن املهمة التوافق الضمني للساســة األميركان 

على عدم تفعيل قانون (جاستا).
وكذلك األخبار املسربة مع نهاية عهد ترامب حول حقيقة كورونا 

تعتبر سببا آخر للتشكيك بهذا الوباء.
< < <

عموما، الكالم حول الشواهد والقرائن واألدلة التي تضرب فكرة 
هذه اجلائحة عامليا كثيرة، ولكن بالعودة للشأن الداخلي وتعاملنا 
معها، جنــد أن (فيلم) كورونا يصر فقط علــى االلتزام التام في 
املساجد بالتباعد االجتماعي، بينما باقي مناحي احلياة فحدث وال 
حرج، ومجلس األمة مثال حي للهرج واملرج والتالصقات والتدافعات، 
ناهيك عما يحصل في املالعب الرياضية من تصادمات تضرب فكرة 

الوقاية واالحتراز والتباعد االجتماعي بالصميم.
< < <

بل إن ما زاد الطني بلة هو اإلعالن عن اللقاح، والذي حوله الكثير 
من عالمات االســتفهام، واملصيبة عندما يقال ان املواطنني ليسوا 
مجبرين على أخذ اللقاح، ولكنهم في املقابل ال يستطيعون السفر 
ألي سبب وال يستطيعون القيام ببعض األمور املهمة ما لم يأخذوه!

ها هي أزمة وباء كورونا تدخل في عامها الثاني دون الوصول حلد 
من تفاقم الوباء حول العالم مع اكتشاف سالالت جديدة وأخبار تدعو 
إلى الشــعور بالكآبة، فيكفيك هّماً شؤون حياتك اليومية ومشاكلك 
الشخصية ليأتي اليوم وباء ينحر العالم من الوريد إلى الوريد وهو 
الــذي على الرغم من كافة الشــائعات التي أطلقــت حوله وبني من 
يعتبــره البعض على انه حرب بيولوجية وغير ذلك من األقاويل، إال 
أن احلقيقة غائبة واألمر املّســلم به هو انه وباء من اهللا دون توجيه 

اتهامات لدولة دون األخرى.
فسنّة اهللا في كونه أحدها هي األوبئة وقد حدثت في عهد الرسول 
ژ ومن قبل عهد اإلســالم والدليل أن األطباء قد درسوا في الطب 
كرونا بغض النظر عن املســميات التي اطلقها العلماء املعاصرين إال 
أن األطباء قد درســوا هذا الوباء خالل مراحل حياتهم الدراسية في 
الطب ويعرفون عنه الكثير ولو كان صحيحا أنها حرب بيولوجية ملا 

كان األطباء على علم مسبق بهذا الوباء.
فمــن يدعي انه ڤيروس مصطنع إذن كيــف يعرف األطباء عن 
كورونا؟ حقيقة مع وسائل التواصل االجتماعي اليوم قد فتحت الكثير 
من الشائعات واألقاويل وقد نكون صدقنا لوهلة مثل هذه الشائعات 
ولكن لغة املنطق تفرض علينا إنكار الشائعات حول وباء كورونا ألنه 
من الناحية العلمية فقد شهد العالم مثل هذه األوبئة وما هو أشد منها، 
حتى قبل أن تظهر أميركا على خارطة الطريق التي أصبحت شماعة 

العالم بتراشق االتهامات وحتى قبل وجود الصني.
وهناك أوبئة شهدها العصر احلديث أي ما يقارب القرون املاضية 
القريبة وراح ضحاياها كثر وهي أشد من كورونا ولو لم يكن كورونا 
أحد هذه األوبئة التي شهدها العالم إذن كيف توصل األطباء ودرسوا 

مرض كورونا خالل مراحل حياتهم الطبية؟
إذن الوباء موجود منذ زمن وسنّة اهللا في كونه أن ينشره أو يخفيه 
فهــذا بيد اهللا وحده ألنه من يدعي أنهــا حرب بيولوجية، فليخبرنا 
أين هي الطائرات التي حتلق فوق العالم لبّث الســموم حتى نُصاب 
بكورونا؟ ومن الدولة التي ســتقبل أن تفتح أجواءها ليُصاب شعبها 
ويتدمر اقتصادها؟ ولو كان صحيحا أنها حرب بيولوجية لســمعنا 
صــوت طائرات حتلق في األجواء وألصبحت إبادة جماعية وملا كان 

العالم قد شهده من أزمنة ماضية.
حقيقة الكل تأثر مبثل هذه الشائعات، ومروجوها وهم بالتالي البد 
ان يحاكموا ألن قذف دول بأنها تنشر سموماً حول العالم، هذا أمر ال 
يصدق وال يقبله العقل، ألنه إن كان كذلك جلرت هذه احلرب البيولوجية 
حربا عسكرية ولسمعنا الصواريخ تتطاير حول العالم ألن بالتأكيد 
ال يوجد نظام حاكم بالعالم سيسكت عن مثل هذه احلرب املزعومة.

إال أن هذا الوبــاء قد مت التعامل معه بصــورة خاطئة وتتحمل 
املســؤولية بذلك منظمة الصحة العاملية ألنها قد تكون جديدة العهد 
فــي التعامل مع األوبئة، فلو رجعنا قبل مئة عام حيث لم يكن هناك 
منظمة الصحة العاملية وال إعالم وال وسائل تواصل فقد كان التعامل 
مع األوبئة يسير بنهج أفضل بكثير مما شهدناه في جائحة كرونا.

فقد جندت وسائل اإلعالم بكل دول العالم للحديث عن الوباء وكأنها 
تريد أن تردع ضرراً أو ترد الوباء للجهة التي أصدرته، وهذا إن دل 
على شــيء فإمنا يدل على نقص اإلميان باهللا، فاهللا هو الذي ينشر 
الوباء وهو الذي يخفيه وال تختفي األوبئة إال بالصالة واالســتغفار 

والتوبة عن اخلطيئة.
اليوم العالم يترجى من اللقاحات املضادة للوباء أن تؤتي ثمارها في 
القضاء على الوباء، لذا أفضل احللول هو التعايش مع الوباء ونسيانه 

والعيش بصورة طبيعية والتوكل على اهللا.

املصداقية هي قيمة إنسانية 
سامية مشتقة من الصدق، فهي 
فعل واسم وصفة ذكرها اهللا عز 
وجل في أكثر من خمسني آية في 
القرآن الكرمي ووصف به رسله 
وأنبياءه، فقال عز وجل (واذكر في 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق 
الوعد وكان رسوال نبيا)، «سورة 
مرمي». يتحلــى بها املؤمن حتى 

تكون من صفاته.
يحكــى أن رجال غنياً أدركه 
العمــر فأعلن عــن طلبه ملدير 
شــاطر ذي خبرة يدير أعماله، 
فتقدم لهذه الوظيفة مجموعة من 
أصحاب اخلبرات وكانوا مستعدين 
للمقابلــة، ومــا أن دخلوا قاعة 
املقابلة حتى فوجئوا بأسلوبها... 
ال توجد أسئلة وال استفسارات 
بل قام الرجل بتوزيع بذور نباتية 
للحضور، وقال: كل متسابق يأتي 

بنتاج بذرته بعد ثالثة أشهر.
وحني جاء املوعد واجتمعوا في 
القاعة نفسها وإذ بكل متسابق يأتي 
بنباته األحمر واألصفر واألزرق 
واملثمر وغيرها إال واحاد لم تثمر 
بذرته، وعند سؤاله عن السبب قال: 
لقد اشتريت لها قصيصا فاخرا 
وتربة زراعية جيدة وسقيتها مباء 
عذب وعرضتها للضوء ولم تثمر.. 
فتبســم الرجل، وقال: أنت من 
يستحق إدارة شركاتي، ألن البذور 

التي وزعتها عليكم كانت ميتة!
تتجلى من هذه القصة معاني 
املصداقية متمثلــة في الصدق 
والشفافية وحسن اخللق والتعامل 

وقبل ذلك طاعة اهللا.

بعد قبول استقالة احلكومة 
رسميا واستمرار الوزراء لتصريف 
العاجل من األمور، ورفع جلسة 
مجلس األمة بسبب هذه االستقالة، 
عدنا للمربع األول بانتظار تشكيل 

احلكومة اجلديدة.
هذا يعني تعطيل انعقاد مجلس 
األمة لفترة مــن الزمن وبالتالي 
تعطيل الدور الرقابي والتشريعي 
ملجلس األمة وحــدوث حالة من 

«التجمد السياسي».
إذا كانــت هــذه محاولة من 
احلكومة لتجنب استجواب رئيسها 
من جهة، ومن جهة أخرى تهدئة 
املتوقع لوجود  النيابي  التصعيد 
وزراء وضعهم النواب أهدافا لهم 
أو إرغام النــواب على تصحيح 
مواقفهم ومراجعتها لتسير األمور 
بحد أدني من التعاون بني السلطتني 
التنفيذية والتشــريعية من دون 
استجوابات في الفترة احلالية على 
أقل تقدير، فاملؤشر الواضح للعيان 
هو قوة أعضاء هذا البرملان في 
مقارعة احلكومة ورئيسها وإظهار 
وجهها املعارض، وال نقصد هنا 
بالتأكيد األداء لقصر املدة فما قدم 
حتى اآلن أسئلة ومقترحات فقط.

ومما ال شــك فيه ســتظهر 
أصــوات من األعضــاء ينادون 
بالتهدئة ملا يرونه من ضغط من 
التعطيل  قواعدهم بسبب زيادة 
الذي مينعهم مــن اقتناص بعد 
القوانني الشعبية، فهل اختصرت 
احلكومــة الطريق مــن البداية 
باالســتقالة ملنع االستجوابات 
املتتالية؟ رمبا تكون إصابة مباشرة 
ومؤثرة من رئيس احلكومة سيظهر 

مفعولها بعد التشكيل اجلديد. 
وإن بقيت احلكومة لتصريف 
لفترة طويلة  العاجل من األمور 
فهذا يعني عدم احلاجة للمجلس 
والنواب، وباعتبارها ستصرف 
العاجل من األمــور فكل األمور 

عاجلة منذ ٣٠ عاما تقريبا!
٭ باملختصر: يقول املثل «خل القرعة 
ترعى» ويضرب هــذا املثل في 
النصح بعدم التدخل في األمور 
التي ال يرجــى من التدخل فيها 

فائدة!
٭ رسالة: هل سيبقى برنامج عمل 
احلكومة املســتقيلة هو نفسه 
برنامج احلكومة القادمة؟ نتمنى 
غير ذلك، ألنه ال يدل على بوادر 
نقلة نوعية مــن جميع النواحي 
املالية واالقتصادية، بل مشروع 
تقشف اقتصادي وضرائب على 

املواطنني. ودمتم بخير.

للخالق قام بإبالغ رجال األمن، وهو 
مؤمن باحتمال إعدامه من قبل مافيا 
شرق آسيا لو عرفوه، بأن إعالناتهم 
عبر ذلك الشارع تعني بيوتا للدعارة 
والرقيق األبيــض، لكن بفضل اهللا 
وجهود رجال األمن حينها مت القبض 
على زعيمهم امللقب باألخطبوط! ومت 

عمل الالزم معه أمنا وأمانا.
وعودة للمقدمة نكررها ملن يعنيهم 
األمر من كل جوانبه «خربوا ذلك العش 
حتى ال يكبر ويكبر طيره!» وشكرا 
ألبطال القناة الشجاعة لدق ناقوس 

خطر هالساعة، «بال متطمط!».
وسالمتكم أهم لألمن واألمان بكل 
مواقع إبليس النحيس عن أهل الديرة 

ومقيميها.

طلبت اإلدارة العليا معرفة تفاصيل كل 
استجابة، وقد كان هذا حتديا كبيرا 
أمام فريق العمل، ومضى املوضوع 
بني آراء متنوعة ترى تبسيط املوضوع 
وأخرى تبني أهمية اخلصوصية، حتى 
اتفقت اإلدارة العليا مع فريق البحث 
على أنه البد من استئذان املستجيبني 
حتى يتحقق لها ما طلبت، وقد كان 
هذا موقفا يحســب لــإلدارة على 
العمل إلصراره  تفهمها، ولفريــق 
على قيمه، وقد وافق املستجيبون، 
بعد ذلك، على األمر، وطلب البعض 
مهلة أخرى للتفكير، وبعضها اآلخر 
وضع شروطا، منها على سبيل املثال، 
اطالع املدير العام فقط على تفاصيل 

االستجابات.
وفي ممارســة بعــض اجلهات 
البحثية الدولية، حني تتفق مع جهات 
محلية على إجراء قياســات للرأي 
العام، فإنها تفرض عددا من القيود 
والتفاصيل واإلجراءات والسياسات 
لضمان السرية ومجهولية املستجيب، 
وتتأكد من اســتخدام أنظمة تقنية 
تعزز هذه اخلصوصية حتى ال متس.

فترات مختلفة من عمرها البرملاني 
وعيدا هنا واستجوابا هناك، وتهديدا 
بطرح الثقة، واستقالة وزير، وتدويرا 
وزاريا، فال قطيعة من حيث املبدأ، 
وال شروط تعجيزية مسبقة، فهناك 
دائما أخذ ورد و«كّر» و«فّر» وفضاء 
سياسي رحب يتسع للجميع، ولكن 
املجلس املوقر احلالي بدا على غير 
العام  السياسي  املعتاد، واملشــهد 
بتفاصيله ال يخفى على أحد، وهذا 
األمر ال يخدم الطرفني واألمة جمعاء.
الســلطة التنفيذية ومبا متلكه 
من خبرات تراكمية داعمة مطالبة 
بقراءة حذرة متأنية للبرملان اجلديد، 
والتعاطي معه وفق رؤية سياسية 
متجــددة، وهي قــادرة على ذلك 
بكفاءة الثقات، وعلى أعضاء السلطة 
التشريعية من جهتهم التعاطي مع 
احلكومة انطالقا من الدرس األول 
«فــن املمكن».. و«من ال يدرك كله 

ال يترك جله».

الشريفة  إليك مبجالستك  وشوقنا 
واملفعمة باإلنسانية ننعم باألحاديث 
التي تتســم بعذب احلديد ونطنب 
الشيقة والتي كلها فخر  بأحاديثك 
وذخر ولطائفــه على النفس ميتع 
مسامعنا بطيب األخبار عن ماضي 
الكويت يتخللهــا الكثير من العبر 
واحلكم تسر السامع بظاللها الوارفة 
الكثير من  باخلير والصالح نتعلم 
أقواله واجلميل من أفعاله ببسط يد 
املودة والرحمة بكرم سجاياه وسخي 
لقد  الشاملة.  بجود كرمه وأفضاله 
عشــت حياة ملؤها احملبة واملودة 
والعطف واحلنان وذاع صيتك بأفعالك 
وأفضالك التي ال تعد وال حتصى، 
كنت كرميا مؤمنا إميانا راسخا ملتزما 
باملبادئ والقيم اإلســالمية وتركت 
آثارا برائحتها الزكية وعبيرها الفواح 

برائحة املسك والعنبر.
لنخلد ذكراه في سوق املباركية 
األثــري والتاريخي عبــرة وقدوة 

لألجيال القادمة. 
رحمــك اهللا يا عمــي عبداهللا، 
وأسكنك فسيح جناته وبالفردوس 

األعلى من اجلنة.

ذيل دشداشته طهارة ووقار!».
املوقع  قبل ســنوات وفي ذات 
واملنطقــة بفضل ونخوة أحد عمال 
القمامة من كبار السن ومخافة منه 

وأجاب «روتانا سينما»، وبالطبع كان 
البد من طمس هويتــه أمام اجلهة 
اهمال  الطالبة لالســتطالع وأيضا 
اجابته اثناء مرحلة تنظيف البيانات! 
وأذكــر هنا، من بــني التجارب 
العملية، التي تعكس تعامال احترافيا 
أننــا قمنا في إحدى  مع املبحوث، 
الدراسات بإجراء مقابالت معمقة مع 
نخبة، وكان العهد بيننا أال نكشــف 
عن شخصياتهم املرتبطة بأفكارهم 
بشكل فردي وامنا عرض نتائج عامة، 
وبعد صدور التقرير اخلاص بالدراسة، 

التوافقيــة واخلالفيــة، ويتدافع 
النواب واحلكومة بالرأي واملسوغات 
التــي تدعم حجــة كل منهم وفق 
مــا يرتئيه، حتى يصــل الطرفان 
إلى أرضية مشــتركة متكنهم من 
حتقيق «املمكــن الصعب» وذلك 
عني السياسة، وهكذا تسير األمور 
العام نصب األعني، وقد  والصالح 
شــهدنا في املجالس السابقة على 

األرحام بني األقارب واألهل وإيصال 
ما أمكــن من اخلير اليهم، ودفع ما 
أمكن من الشــر عنهــم ومعاملته 
بالســالم وطالقة الوجه والبشاشة 
وصلة األرحام تدل على اإلميان باهللا 
واليوم اآلخر واهللا سبحانه وتعالى 
إلى يوم  الصاحلة  يحصي األعمال 
القيامة في اللوح احملفوظ. وبأعماله 
النافعة كالشجرة املثمرة بأعضائها 

املتفرعة.
النافع بأعماله اخليرة  والثواب 
والطيبــة آلخرتــه. وبرحيلك قد 
نفتقد مجلسك والشغف بأحاديثك 

ضحاياهم ومثله إحداهن ما يدور في 
ذلك املكان بــال رادع وال مانع ملثل 
ذلك العش للدبابير الليلية مبحافظة 
وصفوا رجالها يوما ما «يصلى على 

على عدم الكشف عنها، إال في بعض 
املسوحات االجتماعية والتعدادات التي 
البد منها، ومن املمارسات املهمة في 
هذا السياق جلهات البحث حينما تقوم 
بطمس اية بيانات تدل على شخصية 
البيانات التي اضطررت ملعرفتها اثناء 
جمع البيانات مثــل رقم الهاتف أو 
عنوان السكن، وتفصلها عن املعلومات 
التي ادلى بها املستجيب، ومن الطريف 
في أحد مشاريعنا االستطالعية حينما 
كنا نسأل نخبة من أساتذة اجلامعات 
عن القنوات اإلخبارية املفضلة لديه 

ذي األلوان املختلفة لألمة، والرأي 
متغير بتغير القناعات، وكذا أعضاء 
مجلس األمة يتغيرون مجلسا بعد 

آخر وفقا لقناعات ناخبيهم.
وعادة ما تكون بدايات مجالس 
األمة الســابقة هادئة ترتفع حدتها 
مبرور األشــهر األولى، حتى تبدأ 
الســاحة السياسية بالتوهج شيئا 
فشــيئا، تطرح القضايا بشــقيها 

كان عصاميا بكّده وتعبه وكفاحه منذ 
أن كان صغيرا في السن عندما فتح 
دكانه في املباركية واستمر في العمل 
والكد في محله ملدة ثمانني عاما حتى 
أصبح دكان عمي عبداهللا، رحمه اهللا، 
ركيزة أساسية وعالمة بارزة في سوق 
املباركية األثري والتاريخي العريق 
ومن أقدم جتار سوق املباركية وأبرز 
مؤسســية ويؤمه الناس والسياح، 
وخاصة مــن دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وما يتميز به عمي عبداهللا، رحمه 
اهللا، مــن اخلصــال احلميدة صلة 

تقرير نشرته قناة فضائية محلية 
صوتــا وصورة فجاءت مشــاهده 
لكآبة منظره وظالم حاراته،  مرعبة 
وسواد وجه جالياته، ومقاومة زبائنه 
املتجول  املرئي  ورخيصاته لإلعالم 

داخل حاراته القذرة!
وقد حتّمل فريق عمل القناة شتائم 
هؤالء األبالسة وقذفهم لهم باحلجر 
وعلب البيــرة الفارغة، ومحاولتهم 
أحيانا التعدي علــى كاميراته! ومع 
كل ذلك كشــف الفريق الشــجاع 
مستور إبليس ودواره وزبائن ليله، 
الهاربات  للخادمــات  وظالم نهاره 
من جحيم معازيب ووحوش جتارة 
الرقيق األبيض على أرضنا الطاهرة 
وعبث جتار البشر، كما وصفهم أحد 

الدراسات والبحوث  نضطر في 
إلى الكشــف عن بعض ما يفكر به 
املســتجيب أو املبحوث، وقد يؤدي 
ذلك إلى ضــرر أو انحياز أو مبالغة 
في بعض األفــكار، ولذلك حرصت 
الرأي  البحوث وقياســات  مواثيق 
العام على النص في حق املستجيب 
 ،Right of privacy في اخلصوصية
واحلقيقة أن هذه مسألة خطيرة ينبغي 
أال تكون شــكلية أو أشبه بالديكور 

لبحوثنا!
من خالل جتارب متنوعة، على 
امتداد ســنوات طويلة، في البحث 
العلمي، تعرضنا لبعض املواقف التي 
نضطر فيها الى اإلصرار على إخفاء 
هوية املستجيب، من جهة ألننا وعدناه 
بذلك وأن ننص مبقدمة االستطالعات 
أن يكون عرض النتائج بشكل اجمالي، 
واقتناعا بقيمنــا ومبادئنا من جهة 
De- أخرى، وهذا ما يطلق عليه تعبير

identification (مجهولية املستجيب) في 
قياسات الرأي العام، وحتى لو كانت 
هناك بعض اإلشارات التي قد تدل على 
هوية املستجيب إال أنه ينبغي احلرص 

السياسة فن املمكن، تلك القاعدة 
األولى، واجلملــة االفتتاحية التي 
يحفظها ممتهن السياسة في سنته 
األولى عن ظهر قلب، وإن أراد التعمق 
في «بحر املمكن»، يأخذ بالتوازنات، 
واحلالة العامــة، والقضايا امللحة، 
واألولويات املجتمعية، ويدرس كيفية 
التكيف وليس التلون مع املتغيرات، 
السياســية  ومبا ال يفقده مبادئه 
األساســية، وقيمــه وأخالقياته 

الشخصية، وأهدافه الرئيسة.
جاءت مخرجات انتخابات مجلس 
األمة ٢٠٢٠ مبنزلة احللم االستثنائي 
لــدى كثيــر، وهناك مــن عدها 
كابوسا في ليلة صحراوية باردة، 
وآخرون رأوه حالة طبيعية صحية، 
لدميوقراطية ناشئة ومتفتحة في 
إقليم صحراوي جاف «دستوريا»، 
وإن خلت من األحزاب السياسية، 
مدعمــني رأيهم بأنهــا أتت نزيهة 
وشــفافة وتعبيرا عن الرأي العام 

أرثي الغالي عمي عبداهللا، رحمه 
اهللا ووّسع نزله، وخبر وفاة الغالي 
عمي عبــداهللا، رحمه اهللا، عز عليَّ 
سماعه وأثر في قلبي موقعه وخيّم 
احلزن علينا جميعا وفجعنا مبوتك، 
ولكن بقلوب راضية بقضاء اهللا وقدره 
جعل املوت علينا حتما محتوما والغالي 
عمي عبداهللا، رحمه اهللا، عميد وعمود 
عائلة آل املسلم الكرام، وهو مبنزلة 

الغالي والدي محمود، رحمه اهللا.
وقد نستذكر الغالي عمي عبداهللا، 
النبيلة  ،أفعاله وسجاياه  رحمه اهللا 
واخليرة مبنافعه ومآثره الكثيرة فهي 
كالغيث وبركات السماء والتي بها حياة 
األرض بأعمالــه طاعة هللا في دنياه 
وآخرته فتح أبوابه للجميع وباشر 
بالــود والنصيحة وكرمي  أمورهم 
بإحسانه وصحبته الطيبة قرة العني 
وجالء الصدور، وعمي عبداهللا، رحمه 
اهللا، من رجــاالت الكويت األوفياء 
ومن الرعيل األول عاش حياة ماضي 
الكويت العريق بكل ما فيها من معاناة 
والبحث املستمر عن الرزق احلالل 
وعاش حاضــر الكويت بازدهارها 
وتقدمها عمــي عبداهللا، رحمه اهللا، 

(قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا)
عزة الغامدي

علم اآلراء

خصوصيتكم 
التي ال متّس!

samir@worldofopinions.orgد. سامر أبو رمان

قارعة الطريق

برملان ٢٠٢٠.. 
االستثناء 

وفن املمكن
hadialenzi@yahoo.comهادي العنزي

بوضوح

فقيدنا الغالي
عمي عبداهللا

رحمه اهللا
wasmiya _ m@yahoo.comوسميه املسّلم

نقش القلم

«دوار إبليس» 
وأعوانه 

بـ «اجلليب»!
محمد عبداحلميد الصقر

وجهة فكر

« كورونا» 
والفوضى 
اخلالقة!

hmmad _ alnomsy@yahoo.comحماد مشعان النومسي
@hammad _ alnomsy
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احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

أغرب الشخصيات في التاريخ

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

أمير احملتالني ببيع السمك في املاء!

رمبا يكون هذا الرجل هو النصاب األغرب في التاريخ.
الكونت فيكتور الستنج يعرف تاريخيا بأنه الرجل 
الذي باع احد اكبر معالم العالم وأشهرها مرتني، وهذا 
اثريا وإمنا من  تابوتا  او  او االثر ليس متثاال  املعلم 
االهمية والضخامة واستحالة بيعه بحيث يكون مجرد 
التفكير في بيعه شذوذا او ضربا من اجلنون، هذا االثر 
اهم معالم  ايفل  اوروبا هو برج  املعلم االشهر في  او 

عاصمة النور باريس.
وهذا النصاب احملتال ال يحمل لقب كونت، وإمنا 

منح نفسه لقبا من القاب النبالء.
وتبدأ احلكاية في احد االيام عندما قرأ فيكتور دراسة 
في احدى الصحف عن مدى تكلفة صيانة وصبغ برج 
الدولة وأخذ يدرسها ووجه  إيفل واستنزافه ميزانية 

دعوة لستة من اكبر جتار خردة احلديد.
أنصت جتار احلديد باهتمام لفيكتور الذي كان يحدثهم 
بوقار وثقة ليقول لهم ان وزارة البريد والبرق الفرنسية 
قد قررت هدم برج ايفل بسبب وجود اخطاء هندسية.
واستطرد فيكتور يقول: ان الوزارة بطبيعة احلال 
تعمد الى السرية واحليطة في هذا الشأن، نظرا ألن برج 
ايفل كما هو معروف يعد واحدا من ابرز املعالم التي 
متيز باريس وخشية ما قد يسببه هذا القرار من ردود 
فعل، فلجأت الى اتخاذ اجراءات بيع البرج كحديد خردة 
ولكن بطريقة سرية، علما بأن احلديد املطروح للبيع 

من مخلفات هدم البرج لن يقل عن سبعة آالف طن.
ورافق فيكتور التجار األثرياء في جولة بالبرج وهو 
ال يكف عن احلديث عن تفاصيل فنية وتكنولوجية 
تتعلق بالبرج واحلديد الذي صنع منه، وهي تفاصيل 
كان قد اعدها وجمعها مسبقا، وعندما عاد فيكتور مع 
جماعة التجار الى حجرة االجتماعات كان كل منهم يفكر 
في مقدار العطاء الذي ميكن ان يقدمه ويضمن به ان 
يكون احلديد من نصيبه، وطلب فيكتور منهم ان يقدم 
كل منهم العطاء الذي يريده على الفور رغبة منه في 

االسراع في هذه العملية.
لم يكتِف (فيكتور) مبا قام به من خطوات، بل جلأ 
إلى تنفيذ خدعة جانبية يستطيع من خاللها امتصاص 
اموال واحد من هؤالء التجار األثرياء وهو التاجر الثري 
والشاب الطموح اندريه بوسون، الذي كان يحاول جاهدا 
التجارة والثراء ووجد فيه  اقدامه في عالم  ان يثبت 
فيكتور ما مييزه وأنه يسعده مساعدة اندريه في الفوز 
بهذه الصفقة. بعد بضعة ايام استقبل سكرتير فيكتور 
اندريه بوسون ليسلمه خطابا مؤثرا ملفوفا بشريط حرير 
احمر هو في الواقع وثيقة بيع برج ايفل، مقابل مبلغ ٥٠ 
ألف دوالر. أما فيكتور الستنج فإنه اسرع بالهرب الى 
فيينا عاصمة النمسا بعيدا عن مسرح االحداث وكان 
في نفس الوقت واثقا من ان احدا من هؤالء التجار لن 
يجرؤ على ابالغ الشرطة، ألنه فيما لو فعل سيكشف 
نفسه كغني أبله صدق اكذوبة فاضحة مما يجعله موضع 
سخرية اجلميع، فلم يبلغ اندريه بوسون اجهزة األمن 
او اي جهة اخرى بعملية االحتيال التي كان ضحية لها 

وقنع بالصمت والهزمية.
الذي حققه احملتال فيكتور شجعه لتكرار  النجاح 
الطريقة مع ضحايا  نفس احليلة مرة اخرى بنفس 
جدد وحصل في املرة الثانية على مبلغ ٧٥ ألف دوالر.

حصة اللوغاني

فوز الشطي

ما هو أشد كواكب املجموعة الشمسية حرارة؟

٭ طبعا سيخطر على بالك انه كوكب عطارد ألنه اقرب 
الكواكب الى الشمس، ولكن احلقيقة ان هذا الكوكب ليس 
هو األشد حرارة وإمنا هذا الوصف ينطبق على كوكب 
الزهرة الذي يبدو لنا جميال المعا من بعيد، ولكن اذا 
اقتربت منه ستجد انه من افظع االماكن التي قد تتصورها، 
فدرجة حرارته تبلغ ٤٨٠ درجة مئوية ليال ونهارا. ويرجع 
السر في هذه احلرارة الرهيبة الى ان كوكب الزهرة له 
غالف جوي ولكنه ليس كغالف االرض اجلوي املكون 
الزهرة  من نيتروجني واكسجني، فالهواء على كوكب 
الغاز يحبس  الكربون، وهذا  ثاني اكسيد  يتكون من 
الفضاء  الشمس فال تتسرب في  القادمة من  احلرارة 
فيصبح ثاني اكسيد الكربون مثل غطاء سميك يحفظ 
حرارة هذا الكوكب التي تكفي إلذابة بعض املعادن مثل 
الرصاص. ويضاف الى هذه احلرارة وجود سحب فوق 
الكوكب، ولكنها ال تسقط ماء وإمنا قطرات من حمض 

الكبريتيك الذي يحرق اي شيء يلمسه.
إنه جو أسوأ بكثير من اي مكان على األرض.

يسنامورصاح

تاداعلاةلا

اديلاقتمعل

منتدياتفقح

لملعيبركدص

تصوفيرخراو

كاصيفيصولن

انريوتشنفغ

لعفباطقأرب

ياموركلايا

فالنسياندح

يةياورلانث

١ - مسؤول الوالية - علم مذكر، ٢ - متشابهة - 
سحب (معكوسة)، ٣ - فنان مصري، ٤ - هرب 
(معكوسة) - سالمة، ٥ - ضعيفتان، ٦ - عملة آسيوية 
- نعتب، ٧ - نادر، ٨ - سائل حيوي - من الفنون 
الصحافية، ٩ - عمر - علم مذكر، ١٠ - حبسه - من 

الزواحف - (معكوسة).

باحث
تكاليف
الرواية

مفكرون
رومانسي

تقاليد
العادات

احلصون
النسيان

العقد

الفريد
أقطاب
خريف
الكروم

منتديات

مصانع
صرف

ربيع
صيفي
شتوي

١ - إلهام - سالح قدمي - عكس عبد، ٢ - من املأكوالت 
- نقتله، ٣ - يشعر - ارقدي (معكوسة)، ٤ - سعادة - 
متشابهان، ٥ - تشربني سائال ساخنا، ٦ - ألم - متشابهة، 
٧ - ناموا (بدون ال التفريق) - مهرب، ٨ - عكس وراء 
أرباع قهوة، ٩ - متشابهة - أرشد، ١٠ - من  - ثالثة 

الكواكب الشمسية.

أفقياً: عموديًا:
١ - ولي - توفيق، ٢ - ح ح ح - جّر (معكوسة)، 
٣ - يوسف شعبان، ٤ - فر (معكوسة) - أمن، ٥ - 
نحيلتان، ٦ - ين - نلوم، ٧ - فريد، ٨ - دم - املقال، 

٩ - حياة - فهد، ١٠ - رهنه - الورل (معكوسة).

١ - وحي - سيف - حر، ٢ - حلوم - نرديه، ٣ - يحس 
- نامي (معكوسة)، ٤ - فرح - هـ هـ، ٥ - ترشفني - ا 
ا، ٦ - وجع - ل ل ل ل، ٧ - باتو (بدون ألف التفريق) - 
مفر، ٨ - أمام - (ق هـ و)، ٩ - ن ن ن - أدل، ١٠ - زحل.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

من كتاب: حول العالم سؤال وجواب ـ  مصطفى غنيم

من كتاب: أغرب الشخصيات في التاريخ ـ رمزي املنياوي 
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علي كاكولي: سعيد بنجاح «دفعة بيروت» 
وحامل الشخصية كحامل الهّم على ظهره

كيف تقرأ النجاحات التي حققها مسلسل 
«دفعة بيروت» وحتقيقه مراكز أولى 

في أكثر من دولة؟
٭ ســعيد جدا بهــذا النجاح، فهو 
ثمرة جهد وتعب وسهر جاد لدراسة 
الشخصية بشكل مستفيض، كذلك 
مجهود كل فريــق العمل، والذين 
جتردوا من كل سبل الراحة للتماهي 
مــع التجربة، وأعطوا من روحهم 
وأنفسهم ووقتهم، فكل منهم منوط 
بشــخصية، وحامل الشــخصية 
كحامل الهم، ال يلقيه من فوق ظهره 
حتى موعد آخر يوم تصوير، وهو 
مبنزلة صافرة النهاية، والهم الثاني 
عند عرض العمــل وانتظار ثمرة 
التعب وهو النجاح، ولكل مجتهد 

نصيب.
مع اجلديد

متى استشعرت بأن املسلسل حقق 
الصدى املنشود، خاصة أنه عرض 

عبر منصة رقمية؟
٭ بالنسبة لعرض املسلسل عبر 
منصة رقمية فأنا مع اجلديد دائما، 
فهــو توجه جديــد ومهم ويتالءم 
مع توجــه الناس حاليــا، أما عن 
استشــعاري بنجاح العمل فاألمر 
جتلى لــي وظهر في احللقتني ٢٧ 
و٢٨، وكنــت أتوقع هــذا النجاح، 
فرد الفعل منذ بداية العرض كان 
مبشــرا، لكن مع تنامــي تصاعد 

حوار - ياسر العيلة

ميكــن القول بأن النجم الكويتي علي كاكولي حجز لنفســه مكانا 
بني جنوم الوطن العربي وليس اخلليج فقط، مبا ميلكه من كاريزما 
وموهبة، فهو مبا يتاح له من فرص وبطوالت مطلقة في املسلسالت 

التلفزيونية يلعب بربع موهبته وبكل ما ميلكه من قدرات وأداء.
وفي مسلسل «دفعة بيروت» الذي يعرض حاليا عبر منصة «شاهد 

Vip»، قدم كاكولي للجمهور من املشــرق الى املغرب ممثال من العيار 
الثقيل، يعرف كيف ُتبنى الشخصية بتصاعد يحبس األنفاس من دون 
أن يتعب املشاهد بأي نوع من التصنع أو املبالغة األدائية، انسجامًا 
مع ما يحققه من قبول جماهيري، وخطف صريح لقلوب محبيه الذين 

باتوا ينتظرون حضوره التلفزيوني بلهفة معلنة.
«األنباء» حاورت كاكولي عن «دفعة بيروت» وتفاصيل الشخصية 
التي يقدمها، باإلضافة إلى أمور أخرى كثيرة التفاصيل، في اللقاء التالي:

الشــخصية، ووصولها إلى ذروة 
األحداث والتغيير الذي حدث كان 
في احللقتني اللتني أشرت إليهما، 
وأعتقد أنهما ساهمتا بشكل كبير 

في جناح العمل.

«طارق  شخصية  استقبلت  كيف 
شخشيخة» على الورق؟ وماذا يعني 

مسمى «شخشيخة»؟
٭ مســمى «شخشــيخة» يعنــي 
«معهم معهم عليهــم عليهم»، أي 
ليس هناك مبدأ، ولقد شــاهدناه 
كيف كان فظا وصداميا ومتعجرفا 
في بدايــة العمل، ثــم تغير األمر 
بعد انضمامه إلــى احلزب، وألنه 
بالفعــل «شخشــيخة» تنازل عن 
مبادئــه وأخالقــه، وعندمــا رأى 
األموال كثرت معه انسلخ أكثر عن 
إنسانيته حتى وصل إلى الصحوة، 
وتلك الشخصية كنت قد رفضتها 
متاما فور عرضها علي، وحتى بعد 
موافقتي ودراستي لها كنت أسال 
نفسي «كيف وافقت على شخصية 
بها كل تلك التركيبات الصعبة؟» مع 
إحساسي بأن الشخصية مظلومة 
من خالل النص في بدايات العمل، 
ورغم هذا الرفض إال أنني وجدتني 
أتعايش معها من دون أن أشــعر، 
وعندما بدأنا التصوير كنت ال أصدق 
إشادات من حولي بأدائي، ولم أكن 
مقتنعا مبا أقدم، ووجدت نفسي دائم 

البحث والقراءة عن األفضلية لتلك 
الشــخصية التي كنت رافضا لها 
وغير مقتنع بها، وظللت في حالة 
بحث وقراءة مع إحساس راودني 
دائما بأن هناك شيئا ناقصا هنا، 
وهو أمر شعر به املخرج علي العلي 
واملؤلفة هبة مشاري حمادة، لكنه 
كان شيئا إيجابيا في النهاية حتى 
أصل إلى ردة الفعل التي شاهدها 
النــاس وخوفهم مني وعدم تقبل 
بعــض الزمالء أيضا وخوفهم من 
اخلروج معي في الشــارع بسبب 
شكل شخصية «طارق»، وبطبيعتي 
ال أرضى بأنصاف احللول وتقدمي 
شــيء عادي، ومن يعرفني جيدا 

يعرف عني هذه الصفة.

شخصية «طــارق» مرت مبراحل 
درامية متعددة، أخبرنا عن املشاهد 

التي أجهدتك نفسيا.
٭ أكثــر املشــاهد التــي أرهقتني 
علــى املســتوى النفســي، عندما 
كنــت أعتدي على النــاس بعد أن 
باعت «سونا» شعرها رافضة بيع 
شرفها، وكذلك ما كان بيني وبني 
الفنان خالد الشاعر، وكنت أبكي من 
داخلي وأنا أصور هذا املشهد، وكذلك 
مشهد احلالقة كان صعبا جدا، ولكن 
رغم صعوبته كان في قمة املتعة 
وبطبيعتي أعشق املشاهد الصعبة، 
ومشهد الكريسماس أيضا استفزني 

للغاية، ومن أجمل املشــاهد التي 
أثرت فّي عندما كنت آكل البقالوة 
من يد «سونا» وأصل إلى مرحلة 
االختناق بسبب وجود مخدر في 
البقــالوة، وال أبالــغ إن قلت إنني 
شــعرت بشــعور امليت فــي تلك 
اللحظة، حتى أنني ركضت خارج 
الســيارة أحاول استنشاق بعض 
الهواء من كثر ما حسيت باالختناق 
وانني قريب من املوت فعال لدرجة 
أن أمي تقول لي «ال ال.. أكيد وضعوا 
لك شيء في البقالوة ومو معقول أن 
يكون هذا متثيل»، كذلك هناك مشهد 
تأثرت به كثيرا ستشاهدونه في 
احللقة ٢٩ كانت به أيضا أحاسيس 
غريبة، وأنا بطبيعتي لدي وسواس 
باجلموح والطموح نحو األفضل 
مهمــا كان حبكة وجودة ما أقدمه 

فهناك دائما األفضل.
حتفظ على العمل

كيف رأيت قدرة هبة مشاري حمادة 
على توزيع األدوار فيما بينكم؟

٭ آخر عمل درامي لي بصحبة هبة 
مشاري حمادة كان في ٢٠١٢ وحمل 
اسم «كنة الشام وكناين الشامية»، 
ثم نعود بعد ٨ سنوات ونلتقي في 
«دفعة بيــروت»، وكذلك أنا معها 
في املســرح، وهبة كاتبة كويتية 
عربية مؤثرة، والعمل بصحبتها 
له متعته اخلاصة، فهي من الكّتاب 

الذين يذهبون بك إلى مناطق أخرى 
تناسب موهبتك، أما عن املساحات 
فقد كان لدي حتفظ على أن العمل 
به شــخصيات كثيــرة جدا، وهو 
أمر كان يقلقني كثيرا، خاصة أن 
الشخصية التي قدمتها في بداية 
العمل ما كانت تظهر بشكل كبير، 
ثم تبني لي أن الشخصية تتصاعد 
بشكل تدريجي مع كل حلقة، ألتعلم 
أن الشخصية ليست بكثرة ظهورها، 
بل بتكثيف احملتوى وعمقه وتأثيره 
والعالمة التي يتركها داخل العمل، 
وهذا يعكس قدر ذكاء وخبرة هبة 

حمادة.

وكيف تقيم أداء زمالئك في املسلسل؟ 
ومن منهم فاجأك بأدائه؟

٭ حقيقة األمــر أن الكل أجاد في 
لعب الدور املنوط بــه دون أدنى 
مبالغة وعلى أكمل وجه واجلميع 
كانوا رائعني، وأعجبني للغاية أداء 
محمود نصر وأنس طيارة، وكذلك 
روان املهدي ووائل منصور واألخير 
كانت تلــك التجربة األولى له في 

عالم التمثيل.
اجلمهور يستحق

هل نستطيع القول بأنك استطعت 
التخلص من متاهيك مع شخصية 
«طارق» التي تقمصتها ملدة عشرة 

شهور؟

٭ ال تتخيل مدة الشهور العشرة 
وفوائدها في معايشة الدور، وما 
ســاعدني علــى عــدم الوقوع في 
فخ الشــعور بامللل أنني دائما في 
حالة جتويد مكسوة بعدم القناعة، 
وهو من األدوار التي عشتها بأدق 
تفاصيلها هو ودوري في مسلسل 
«ذاكــرة مــن ورق» و«رحلــة إلى 
اجلحيم»، و«كنة الشــام وكناين 
الشــامية»، لكننــي مــع «طــارق 
شخشــيخة» الــذي يختلــف عن 
شــخصيتي احلقيقية ٣٦٠ درجة 
كنت بعيدا عن املبالغة في منطقة 
أخــرى متامــا وهــذا أمتع شــيء 
بالنسبة للفنان حتى لو لم أستطع 
اخلروج من الشخصية بسهولة، 
وجمهورنا يستحق أن نقدم له ما 
يشعره بأننا نكن له كل االحترام.

كيف رأيت جناح «رحلة إلى اجلحيم»؟ 
ومتى نشاهد اجلزء الثاني؟ وكيف 
استقبلت الهجوم الذي طالك أنت وبطلة 
العمل بسبب ما قيل إنها جرأة في 
بعض املشاهد؟ وهل تلقيت انتقادا 

حول دورك في «دفعة بيروت»؟
٭ دائمــا نحــاول أن نبدع خارج 
الصندوق قليال، من حيث التفكير 
وتناول املوضوعات، واألمور التي 
نراهــا تثير الغرائــز نبتعد عنها 
طواعية، وأنت تعلم أنه في بعض 
األحيان جند أن العنف يزيد العقد 

الدرامية، وفــي النهاية أنت تقدم 
«حدوتة»، ونقدم فنا ملنطقة عربية 
وال بد أن الناس تفهم هذا الشيء، 
ولكن مع هذا ال بد أن حتبك الدور 
كضابــط مخابرات ميــارس عمله 
خارج أرضه ويتحدث أكثر من لغة 
ويســلم ويتســلم رهائن، فإذا لم 
يصدقك اجلمهور فَمن يصدق؟ وأنا 
سعيد بنجاح «رحلة إلى اجلحيم» 
وهو عمــل مبنزلة االبن لي، ومن 
املشاريع التي بنيناها وتعبنا عليها، 
ما أشعرني مبسؤولية حقيقية جتاه 
العمل ككل، وفي كل يوم أبحث وأقرأ 
ألتعرف على لغة جديدة وماهية 
االســتخبارات وعملها وأسلوبها 

والتعايش معها.
هل لديك عمل في رمضان املقبل؟ 

وماذا عن نشاطك السينمائي؟
٭ حتى اللحظة ليست لدي أعمال 
في موسم رمضان املقبل، فالقصص 
أصبحت متشابهة ومكررة، وال شيء 
يحث على اإلبداع، لكن هناك أكثر 
من مشروع مع من أثق بهم فنيا، 
غير مسلسل «رحلة إلى اجلحيم٢»، 
من املمكن أن أقدم من خاللهم شيئا، 
وأحب أن أتوجه بالشكر إلى املخرج 
علي العلي والكاتبة هبة مشاري 
حمادة، وحســني دشتي الذي قدم 
لي «رحلة إلى اجلحيم»، كما أشكر 
ليلى عبداهللا، وكل من وقف معي 

في عام ٢٠٢٠.

أكد لـ«األنباء» أن القصص أصبحت متشابهة ومكررة وال حتّث على اإلبداع

.. ومع ليلى عبداهللا في مشهد من «رحلة إلى اجلحيم»علي كاكولي في مشهد من «دفعة بيروت» .. ومع جنوم «دفعة بيروت» واملخرج علي العلي

رة والعمل بصحبتها متعة هبة حمادة كاتبة عربية مؤثِّ

رفضت «طارق شخشيخة» في البداية وال أرضى بأنصاف احللولأنا مع املنصات الرقمية ما دامت متثل اجلديد املناسب للناس

أمي شّكت بأنهم وضعوا لي مخدرًا في البقالوة بسبب أدائي!

«رحلة إلى اجلحيم» مبنزلة ابني ومن األعمال التي تعبنا عليها

لدي وسواس نحو األفضل مهما كانت حبكة وجودة ما أقدمه

نيللي تعلن اعتزالها

القاهرة ـ محمد صالح

أكــدت الفنانة القديــرة نيللي لبعــض املقربني منها 
ابتعادها النهائي عن الفن لكن من دون اتخاذ قرار معلن 
وصريــح منها، وانها كانت ترفض املشــاركة في الكثير 
من االعمال الفنية طوال الســنوات السابقة ألنها تتلقى 
عروضا لتقدمي شخصيات ال تليق بها أو أعماال ال تناسب 
تاريخها الفني، وأنها لم تكن بحاجة لرفع شــعار العمل 
من أجل التواجد فقط، وكانت أحيانا تشــعر باحلزن أو 
تصيبها حالة من الضحك الساخر حني جتد أحد املخرجني 
يرشحها لتجسيد شخصية ال تتناسب معها أو سبق أن 

قدمتها من قبل.
وأشــارت إلــى أنها لــن متانع في العــودة للفن حال 
وجود عمل فني متكامل من ســيناريو مميز وشخصية 
رائعة جتذبها لتجســيدها على الشاشة خاصة إذا كانت 

دراما وليست سينما.
الفنانة نيللي اكدت انها رغم ابتعادها سنوات عن العمل 
الفني اال انها لم تنقطع عن زمالئها وزميالتها الفنانني، 
خاصة من ابناء جيلها أو من بعدهم، وحترص على التواجد 
في املناسبات االجتماعية إذا سمحت ظروفها، وهي تبدي 
إعجابهــا بعدد من فنانات اجليل احلالي املوهوبات مثل 

نيللي كرمي ومنة شلبي وهند صبري وغيرهن.

ألبوم أحالم من «الطراز الرفيع».. كلمًة وحلنًا
مفرح الشمري

وصفــت فنانــة العــرب أحالم 
ألبومهــا اجلديد بـ«الطراز الرفيع» 
الــذي ســيتضمن ٢٠ اغنيــة ألنها 
تتعاون مع نخبــة من املخضرمني 
في الشعر والتلحني، فمن الشعراء 
تتعــاون مــع األمير الشــاعر خالد 
الفيصــل، واألميــر الشــاعر بــدر 
بن عبداحملســن، واألمير الشــاعر 
عبدالرحمــن بن مســاعد، واألمير 
الشاعر سعود بن عبداهللا، واألمير 
محمد بن عبدالعزيز، واملستشــار 
تركي آل الشيخ، ومساعد الرشيدي، 
وعبداهللا بــو راس، ونايف صقر، 
وحسان العبدلي، وخالد العوض، 
وأحمد الصانع، وفيصل الشعالن، 
وقــوس، وعبدالرحمــن العثمــان، 

والشاعرة اجلادل، ومعتزة.
أما بالنســبة للملحنــني، فتجدد 
التعاون هذه املرة مع امللحن املوسيقار 
د. طالل، وعند املرور بتجربة أحالم 
واملوسيقار طالل جند تنوع مقاماتها 
املوسيقية، حيث تغنت من أحلانه 
بأكثر من ٧ أحلان منوعة، كان آخرها 
«أنا مدري عن الناس»، الذي حظي 
بأن يكون من كلمات األمير الشاعر 
بدر بن عبد احملســن، وطرحته في 
ديسمبر املاضي. وجتدد «ام فاهد» 
التعاون مع أحلان سهم، بعدما تغنت 
من أحلانه بأكثر من عمل، من بينها 
«ما به جديد، هــذا أنا» اللذان حققا 
جناحا كبيرا لدى جمهور «أم فاهد».

نخبة من امللحنني تتغنى أحالم من 
أحلانهم في ألبومها اجلديد من بينهم 
صادق الشاعر، الذي تشكل أحلانه 

عالمــة فارقة في األلبــوم لتاريخه 
الفني، وناصر الصالح، وياسر بوعلي، 
وعبدالقادر الهدهود، ومحمود خيامي، 
وعزوف، وأحمد الهرمي، وعبدالرحمن 
العثمان وآخرون حرصت «ام فاهد» 
علــى تواجدهم في هذا االلبوم التي 
تتعاون من خالله ايضا مع نخبة من 
املوزعني املوسيقيني يتقدمهم وليد 
فايد، ومدحت خميس، وســيروس، 
وخالد عز، وبشار سلطان، ورأفت، 

وغيرهم.
هذا التنوع هو الذي دفع «ام فاهد» 
لوصف ألبومها بـ«الطراز الرفيع» ألنه 
مختلف كليا عن ألبوماتها السابقة 
من خالل الكلمة واللحن وحتى اللون 
الغنائي الذي أرادت «ام فاهد» تقدميه 
بهذا األلبوم الذي ينتظره جمهورها 

بفارغ الصبر.

يتضمن ٢٠ أغنية وتتعاون فيه مع شعراء وملحنني مخضرمني

االمير سعود بن عبداهللاألمير عبدالرحمن بن مساعداألمير بدر بن عبداحملسن األمير خالد الفيصل
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«أوكسفورد بيزنس»: الشركات الكويتية األخيرة خليجيًا بالتحول الرقمي

محمود عيسى

أظهــرت نتائج اســتطالع آلراء 
التنفيذيني للشركات في  الرؤســاء 
الكويت أجرته مجموعة أوكسفورد 
بيزنس غروب خالل عام ٢٠٢٠ حول 
التحول للحلول الرقمية، ان ٢٧٪ فقط 
من الشركات الكويتية استثمرت في 
برامج او أجهــزة الكمبيوتر ألمتتة 
نشــاطاتها، وبالتالي حلت في ذيل 
القائمة بني الشركات في دول اخلليج 

األخرى.
اإلماراتية  الشركات  فيما جاءت 
باملركز األول بنســبة ٦٠٪، وتلتها 
عمان في املركز الثاني بنسبة ٥٥٪، 
املركزين  ثم قطر والبحريــن في 

الثالث والرابع بنســبة ٣٠٪ و٢٩٪ 
على التوالي، ثم السعودية في املركز 
اخلامس بنسبة ٢٨٪، وأخيرا الكويت 
في املركز الســادس، في حني بلغ 
التنفيذيني  للرؤساء  املتوسط ٣٦٪ 

في دول اخلليج.
وفي مقابل ذلك، وفي إشارة إلى 
أهمية احللول الرقمية، وجد استطالع 
للدراسات  أجرته شــركة ماكينزي 
واألبحــاث على سالســل التوريد 
اآلسيوية ومتخصصي التصنيع أن 
٩٠٪ منهم يخططون لالستثمار في 
املواهب من أجــل األمتتة والتحول 

الرقمي.
البريطانية  واعتبرت املجموعــة 
الرقمية  ان احللول  لإلعالم والنشر 

تعتبر مفتاح املســتقبل، فضال عن 
التغييــرات التي رافقت االنتشــار 
اجلغرافي للتصنيع، حيث يرجح أن 
إلى تغييرات  يؤدي ڤيروس كورونا 
كبيرة فــي طبيعة اإلنتاج الصناعي، 
الذي يتميز بوجه خاص بتركيز متزايد 
على احللول الرقمية والتصنيع وفق 
التكنولوجيات العالية، وذلك في ظل 
الثورة  الى  التحول  تســارع وتيرة 
الرابعة، وسيشــمل ذلك  الصناعية 
زيادة استخدام االبتكارات مثل الذكاء 
االصطناعي والواقع االفتراضي والواقع 

املعزز واألمتتة وإنترنت األشياء.
ومع فرض القيود على الســفر 
التباعد  وإغالق املصانع وإجراءات 
التي ظلت مطبقة طيلة  االجتماعي 

عام ٢٠٢٠ تقريبــا، فإن هذا العام 
جاء مبنزلة حتد خاص للشــركات 
الصناعية فــي جميع أنحاء العالم، 
ومع ذلك وبرغم هذه القيود، متكنت 
العديد من البلدان من إعادة توظيف 
اإلنتاج بنجــاح لتلبية االحتياجات 

امللحة املرتبطة بالوباء.
فــي حني أبــدى البعض اآلخر 
استعدادا لالستفادة من االجتاهات 
املتغيرة في سالسل التوريد العاملية. 
ويبدو أن االســتجابة للوباء مهيأة 
اإلنتاجية احمللية  القــدرة  لتعزيز 
واإلقليمية ومن املرجح أن تسارع 
الشركات لالستثمار في التكنولوجيا 
الفائقة والصناعة ذات التكنولوجيا 

العالية.

٢٧٪ فقط من الرؤساء التنفيذيني بالكويت استثمروا ببرامج الكمبيوتر ألمتتة أنشطتهم في ٢٠٢٠

الشركات اإلماراتية بالصدارة بتحويل ٦٠٪ منها لالستثمار بالتحول الرقمي في ٢٠٢٠

مزادات «العدل».. بيع ٧ عقارات فقط
بـ ٦٫٩ ماليني دينار

طارق عرابي

العقاري  املزاد  انتهى 
الذي أقيم في قصر العدل 
صبــاح أمس، املخصص 
لبيع ١٥ عقــارا ضمت ١١ 
عقارا استثماريا ٤ عقارات 
سكن خاص، انتهى ببيع 
٧ عقارات، بينها ٦ عقارات 
استثمارية بقيمة إجمالية 
بلغت ٦٫٦ ماليني دينار، 
وبيت سكن خاص بقيمة 
٣١٠ آالف دينار. وتضمنت 
قائمة العقــارات املبيعة 

٣ عقارات اســتثمارية في منطقة خيطان 
بقيمــة إجمالية بلغــت ٣٫٣ ماليني دينار، 
وهي نفس األسعار االبتدائية للمزاد تقريبا، 
وعمارة أخرى في منطقة الفنطاس بيعت 
بالســعر االبتدائي بقيمة ٨٥٠ ألف دينار، 
وعمارتني أخريني في منطقة حولي بيعتا 
ايضا بسعرهما االبتدائي الذي كان بحدود 

املليون دينار للعمارة األولى و١٫٣ مليون 
للعمارة الثانيــة. هذا، وقد مت تأجيل بيع 
٥ بنايات استثمارية و٣ بيوت سكنية الى 
جلسة قادمة سيتم حتديد موعدها الحقا، 
علما أن العقارات املؤجلة التي ستعرض في 
املزاد ستطرح بأقل من أسعارها االبتدائية 
بنحو ١٠٪ كما هو منصوص عليه بالقانون.

ضمت ٦ عقارات استثمارية بـ ٦٫٦ ماليني دينار.. وبيت سكن خاص بـ ٣١٠ آالف

«البورصة» تواصل مكاسبها األسبوعية بـ ٢٣٠ مليون دينار
شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت 
مكاســبها لألسبوع الثاني 
على التوالي على مستوى 
املؤشــرات واملتغيرات، إذ 
حققــت القيمــة الســوقية 
مكاســب إضافيــة بنهاية 
تعامــالت األســبوع بنحو 
٢٣٠ مليون دينار بنســبة 
ارتفاع ٠٫٧٪، ليصل إجمالي 
القيمة السوقية للبورصة 
إلى ٣٣٫٠٨ مليار دينار ألول 
مرة منذ بداية العام احلالي.
املقابــل، تراجعت  وفي 
املتدفقة للسوق،  السيولة 
إذ بلغ إجمالي السيولة في 
نهاية التعامالت األسبوعية 
إلــى ١٧٨ مليــون دينــار 
مبتوسط يومي ٣٥ مليون 
دينــار، تراجعــا مــن ٢٢٦ 
مليون دينار مبتوسط يومي 
٤٥ مليون دينار األســبوع 

املاضي.
ويرجع السبب في ذلك 
لتراجع حجم الطلب نسبيا 
على األســهم القيادية ذات 
القيم السعرية املرتفعة في 
مقابل ارتفــاع الطلب على 
األسهم املتوسطة والصغيرة 
التي كانت األكثر نشاطا في 
السوق على مدار تعامالت 

األسبوع.
وتلوح في األفق بوادر 
الكشف عن النتائج املالية 
للعام املالي املنتهي، والتي 
الدافــع واحملرك  ســتكون 
األساسي للسوق، وذلك في 
االجتــاه الصاعد لو جاءت 
النتائج مرضية والتوصيات 
بالتــــوزيعات مشـــجعة، 
أو فــي االجتــاه الهابط إذا 
كانــت النتائج عكس ذلك، 

لتتجاوز قيمتها السوقية ٣٣ مليار دينار للمرة األولى في ٢٠٢١.. و١٧٨ مليوناً محصلة السيولة

(ريليش كومار) البورصة تواصل حتقيق املكاسب السوقية واالرتفاع ترقباً إلعالن الشركات عن نتائج عام ٢٠٢٠ 

البورصة تعامالت  وأنهت 
األسبوع على ارتفاع جماعي 
للمؤشــرات، وذلــك علــى 

النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشــر الســوق 
األول بنســبة ٠٫٣٪ محققا 
١٩ نقطة ليصــل إلى ٦٢٠١ 
نقطة ارتفاعا من ٦١٨٢ نقطة 

نهاية األسبوع املاضي.
٭ حقــق مؤشــر الســوق 
الرئيســي مكاسب بنسبة 
١٫٢٪ بإضافــة ٥٧ نقطــة 
للمكاســب السابقة ليصل 
إلــى ٤٦٧٦ نقطة من ٤٦١٩ 

نقطة.
٭ ارتفع مؤشــر الســوق 
العام بنسبة ٠٫٥٪ بإضافة 
٣١ نقطــة ليصل إلى ٥٦٨٧ 
نقطــة ارتفاعا مــن ٥٦٥٦ 

نقطة.

اخلرافي: فتح منفذ العبدلي أمام حركة 
التصدير للعراق بعد ١٠ أشهر من اإلغالق

طارق عرابي

مبساٍع حثيثة من قبل احتاد الصناعات 
الكويتيــة وتعاون اجلهــات احلكومية ذات 
العالقة وعلى رأســها غرفة جتارة وصناعة 
الكويــت، مت اإلعــالن أمــس (اخلميس) عن 
فتح منفذ العبدلي أمام الشــركات الكويتية 

الستئناف حركة املناولة والتصدير.
وفي تصريح خاص لـــ «األنباء»، أعرب 
رئيس احتــاد الصناعات الكويتية حســني 
اخلرافي عن سعادته باستئناف العمل عبر 
منفذ العبدلي، والذي جاء تفعيال لقرار مجلس 
الوزراء املوقر رقم ١١٩٢ لسنة ٢٠٢٠ الصادر 
في نهاية ســبتمبر املاضي واخلاص بإعادة 

فتح منفذ العبدلي لعمليات التصدير.
كما أعرب اخلرافي عن أمله بأن يتم تسهيل 
حركة العمل اجلمركي ومنع تكدس الشاحنات 
وســرعة التخليص ومبا ال يخل باإلجراءات 
واالشتراطات الصحية التي ستضعها وزارة 
الصحة، ومبا ال يخل بسالمة وأمن احلدود.

جدير بالذكر أن مصــادر صناعية كانت 
قد أكدت عبر «األنباء» في تصريحات سابقة 
أن استمرار إغالق منفذ العبدلي البري الذي 
يربط الكويت بأكبر سوق استهالكي مجاور 
منذ ما يزيد على ١٠ أشهر تسبب في خسائر 
مادية كبيرة للمصانع والشركات الكويتية، 
في الوقت الذي اســتفادت فيه دول مجاورة 
أخرى كإيران واألردن والســعودية من هذا 

السوق الكبير.

ولفتــت املصــادر آنذاك الــى أن الهاجس 
الصحي حرم شــريحة كبيرة مــن املصانع 
والشركات الكويتية من الولوج إلى أحد أهم 
األسواق املجاورة لها، خاصة أن هذه الشركات 
كانت جتد في السوق العراقي املجاور نافذة 
لها لتسويق منتجاتها والتواصل مع نظيرتها 

قبل وقوع جائحة ڤيروس كورونا.
وتساءلت املصادر نفسها عن سبب منع 
تصدير املنتجات الكويتية إلى السوق العراقي، 
في الوقت الذي مت السماح فيه حلركة تنقل 
األفــراد من وإلــى العراق، مــا يعني حرمان 
االقتصــاد الكويتــي مــن أحد أهم أســواقه 
التجارية، لصالح شركات خليجية وأردنية 

وتركية وإيرانية.

تفعيالً لقرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر املاضي

حسني اخلرافي

«أسمنت بورتالند» تورد حديد تسليح 
لـ «التموين» بـ ٣١٧٫٦ مليون دينار

أعلنت شركة أسمنت بورتالند كويت عن إبرام 
عـــقد مع الشـــركة الكويتـــية للتمـــوين، 
بشأن توريد حـــديد تسليح مدعـــوم بقيمة 
إجماليــة تبلــغ ٣١٧٫٥٥ مليون دينــار، وذلك 
للمســـــتفيدين من قروض بـــنك االئتمان 

الكويتي.

وقالت «بورتالند» في بيان على موقع البورصة 
أمس، إنها ســتقوم مبوجب العقــد املبرم مع 
«الكويتية للتمويــن» بتزويد املواطنني بحديد 
مدعوم (حديد تســليح) غير محدد املدة ينتهي 

بانتهاء تسليم آخر كمية للمواطنني.

«أجيليتي»: جتديد وزيادة خط 
االئتمان  إلى ٢٤٠ مليون دينار 

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن 

حصول الشركة على اتفاقية تسهيالت ائتمانية 
مــن عدة بنوك، حيث قالت في بيان على موقع 
البورصة أمس، إن االتفاقية تنص على جتديد 
وزيادة خط ائتمانها من ٧٢٥ مليون دوالر (٢١٩ 
مليون دينار) إلى ٨٠٠ مليون دوالر (٢٤٠ مليون 

دينار).
وأوضحت أن االتفاقية مــع البنوك القائمة 
وبإضافة بنوك محلية وخليجية ودولية جديدة، 
وبينت أن مدة هذه التســهيالت هي ٣ سنوات 

لقسم منها، و٥ سنوات للقسم اآلخر.

أخبار السوق

ملكيات األجانب بالبنوك.. تالمس امللياري دينار
ارتفعت قيمة ملكيات األجانب في البنوك 
الكويتية بنهاية تعامالت األســبوع بنحو ٨٠ 
مليون دينار بنسبة ارتفاع في القيمة اإلجمالية 
تقدر بـ ٤٫٢٪، إذ بلغت القيمة اإلجمالية مللكيات 
األجانب حتى إصدار إحصائية بورصة الكويت 
بتاريخ ٢٠ يناير اجلــاري ١٫٩٤ مليار دينار، 
ارتفاعا من ١٫٨٦ مليار بنهاية األسبوع املاضي.
وظهر مــن اإلحصائية تعزيــز األجانب 
مللكياتهم في ٦ بنوك، بينما اســتقرت في ٣ 
بنوك هي التجاري وبرقان وبوبيان، وتراجعت 
النســبة في بنك واحد وهو KIB، حيث قلص 
األجانب في البنك نسبتهم بـ ٠٫٠١٪ من ٤٫٦٨٪ 
إلى ٤٫٦٧٪ بقيمة إجمالية لألجانب ١١٫١ مليون 

دينار.
أما البنوك التي شــهدت زيادة في نسب 

ملكيات األجانب، فهي «الوطني» بنسبة ٠٫٠٨٪ 
بنســبة إجمالية ١٩٫٩٧٪ ليصل إجمالي قيمة 
األســهم اململوكة لألجانب في البنك إلى ١٫١٧ 
مليار دينار، ورفع األجانب ملكياتهم في «بيتك» 
بنسبة ٠٫٠٧٪ بنسبة إجمالية ١٠٫٢٧٪ تبلغ قيمتها 
٥٥٤٫٨ مليون دينار، وعزز األجانب ملكياتهم 
في بنك اخلليج بنسبة ٠٫١٠٪ بنسبة إجمالية 

١٢٫٥٦٪ بقيمة ٨٣٫٤ مليون دينار.
كما مت تعزيز امللكية في البنك األهلي بنسبة 
٠٫٠٢٪ لتصل النســبة اإلجمالية إلى ١٪ بقيمة 
٣٫٤ ماليني دينار، وفي بنك أهلي متحد بنسبة 
٠٫٠١٪ بنسبة إجمالية ٠٫٢٨٪ بقيمة ١٫٧ مليون 
دينار، كما متت زيــادة امللكية في بنك وربة 
بنســبة ٠٫٠١٪ لتصل النسبة إلى ٣٫٩٪ بقيمة 

إجمالية ١٤٫٣ مليون دينار.

٦٤ ٪ تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان
كونــا: أظهرت بيانــات حكومية أمس أن 
فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع في 
ديســمبر املاضي بنسبة ٦٤٪ مقارنة بنفس 
الفتــرة من ٢٠١٩ ليصل الــى ١٧٫٥ مليار ين 
ياباني بسبب تراجع الصادرات. وقالت وزارة 
املالية اليابانية في تقرير أولي إنه رغم هذا 
التراجــع، فإن فائض الكويــت التجاري مع 
اليابــان ظل إيجابيا ١٢ عاما و١١ شــهرا، إذ ال 

تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية 
الى اليابان انخفض في الشهر املاضي بنسبة 
٥١٫٣٪ على أساس ســنوي ليصل الى ٣٤٫٣ 
مليار ين ياباني، فيما تراجعت الواردات من 
اليابان بنسبة ٢٢٫٩٪ لتصل الى ١٦٫٨ مليار 

يــن يابانــي. ولفتت الوزارة الــى أن فائض 
الشرق األوسط التجاري مع اليابان انخفض 
في الشــهر املاضي بنســبة ٤٧٪ ليصل الى 
٣١٢٫٨ مليار ين ياباني مع تقلص الصادرات 
املتجهة الى اليابان من املنطقة بنسبة ٣٩٫١٪ 

مقارنة بالعام السابق.
وأوضحــت أن النفط اخلــام واملنتجات 
املكــررة والغــاز الطبيعي املســال واملوارد 
الطبيعية األخرى والتي متثل نسبة ٩٣٫٩٪ من 
إجمالي صادرات املنطقة الى اليابان انخفضت 
بنسبة ٤٠٫٧٪ فيما انكمشت واردات املنطقة 
من اليابان بنسبة ١٨٫٦٪ متضررة من تباطؤ 
الطلب على السيارات واملواد املصنعة واآلالت 

الكهربائية.

«نفط الكويت»: ٦٠ مليون دينار قيمة عقود اختبار اآلبار
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن ٦ شركات حصلت من شركة 
نفط الكويت على عقود إلجراء فحوصات آلبار النفط 
تبلغ قيمتها اإلجمالية ٦٠ مليون دينار أو نحو ١٩٨ 
مليون دوالر، وفقا ملا نسبته الى مصادر صناعية 
مطلعــة. وأضافــت املجلة انه مت إبالغ الشــركات 
التالية في ١٨ يناير اجلاري بترسية العقود عليها، 
وهي ٣ شركات كويتية، وشركة واحدة من كل من 
سويسرا ومصر واإلمارات على النحو التالي: شركة 
 SGS اخلليــج للحفر والصيانة الكويتية، شــركة
السويسرية، شركة خدمات حقول الغاز والنفط - 
غوفسكو الكويتية، شركة سبيتكو الكويتية، شركة 
صحارى للخدمات البترولية سابيسكو املصرية، 
وأخيرا شــركة املنصوري اإلماراتية. وتقدر قيمة 
العقد املمنوح لشــركة اخلليــج للحفر والصيانة 
 SGS مببلغ ١٥ مليون دينار، والعقد املمنوح لشركة

بقيمة ١٢٫٨ مليون دينار، والعقد املمنوح لشــركة 
غوفســكو بقيمة ٥ ماليني دينار، والعقد املمنوح 
لشركة Spetco بقيمة ١٢٫٣ مليون دينار. ونسبت 
املجلة الى مصدر في الصناعة النفطية قوله «كانت 
قيمة العقود بشكل عام مرتبطة بخبرة املقاولني، 
هذه هي املرة األولى التي حتصل فيها غوفســكو 
على عقد من هذا النوع في الكويت، وبالتالي فإن 
قيمــة العقــد املمنوح أقل مقارنــة ببعض العقود 
األخرى التي متت ترســيتها». وتبلــغ مدة العقد 

الواحد خمس سنوات.
وقالت إن الشركات التي مت منحها العقود ستوفر 
لشــركة نفط الكويت وحــدات اختبار متنقلة آلبار 
النفط وســتغطي حقول النفط فــي البالد بأكملها. 
وستقوم وحدات اختبار اآلبار املتنقلة التي يوفرها 
املقاولون بتسليم البيانات إلى شركة نفط الكويت 
فيما يتعلق بنسبة تركيب احمللول النفطي بني الغاز 

والزيت GOR، باإلضافة إلى أجهزة قياس أخرى.

.. وبدر اخلياط مستشارًا 
بالشركة اعتبارًا من األحد

أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط 
الكويت عماد ســلطان تعميما بأن يصبح 
بدر اخلياط مستشــارا في الشركة اعتبارا 
من يوم األحد املقبل املوافق ٢٤ يناير ٢٠٢١.
وجــاء في التعميم، الذي حصلت عليه 
«األنباء»، أن شــركة نفط الكويت ستقوم 
بتعيني مدير ملجموعة هندســة احلفر في 

وقت الحق.
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طبيعة اإلنســان وســلوكه تتغير منها 
الى األحسن واألفضل ومنها الى االنحدار 
والتردي وكلها تعتمــد على تربيته داخل 
أسرته ونوعية أصدقائه وقوة إميانه واعتماده 
على رب العاملني، وعلى هذا األساس فهناك 
بلدان تطورت وأحدثت الكثير من املشاريع 
واخلدمات التي ساعدت ونهضت في اقتصادها 
وريحت وشجعت مواطنيها ملزيد من الوالء 

واالنتماء لها.
وهناك بلدان كثر فيها التردي واالنحدار 
والفساد وأثر هذا على اقتصادها وخدماتها 
الذين يغير  ومشــاريعها وعلى مواطنيها 
تعاملهم وسلوكهم وثقتهم بدولتهم وانتشر 
فيها الفســاد والرشــاوى وضعف الوالء 
واالنتماء لوطنهم، وصار همهم جمع األموال 
بطريقة غير مشروعة ومحرمة شرعا وقانونا 
ويعملون حسابهم خارج بلدهم في االستثمار 
والتجارة ومتلك العقارات حتســبا للعيش 

والسكن فيها.
وخالل الســنوات األخيرة، زاد التوتر 
والقلق فــي الكويت واثر علــى املواطنني 
األصيلني الذيــن يحبون بالدهم ويريدون 
لها األمن واألمان واخلير والتطور في كافة 
املجاالت املشــاريع واخلدمــات واالهتمام 
بهم ويدافعون عنها واستشهدوا من اجلها 
والكثير منهم عمل في احلكومة بجد وأمانة 
وكفاءة بدون فســاد أو تعــّد على القانون 
وأخذوا رواتبهم باحلالل وهؤالء ولألسف 
متت محاربتهم والضغــط عليهم ليكونوا 
من املفسدين واملرتشني، ولكن إميانهم باهللا 

واالعتماد عليه استمروا بسجل نظيف وال 
يزال هناك قياديون ومسؤولون في احلكومة 
من الفاســدين يحاربون ويضغطون على 
هذه الكفاءات والذين يعملون بأمانة وصدق 
ويحللون رواتبهم علشــان يستقيلون أو 
يتركون أماكن عملهم أو يتقاعدون و«يحطون» 

مكانهم ربعهم من الفاسدين واملرتشني.
ولذلك انتشر الفساد في احلكومة كما 
سمعنا ورأينا من إحاالت لقياديني للتحقيق 
بتهمة الفساد وصار لهم سنوات يسرقون 
املال العام ويوظفون أصدقاءهم الفاسدين 
وغير كفاءة، ومتت مناقشــة هذا الفساد 
واملفسدين منذ سنوات في مجلس الوزراء 
ومجلس األمــة، ولكن هل هناك أي نتيجة 
إيجابية؟ يعني هل متت السيطرة وتخفيض 
الفاسدين والفساد؟ ورأيي ال وهذا يتضح 
من تقرير ديوان احملاســبة السنوي ومن 
تقرير جهاز املراقبني املالية ومن هيئة مكافحة 

الفساد.
إذن أين احلل حملاربة الفاسدين وظهور 
أسماء وجهات عمل ومبالغ مليارية لم نسمع 
عنها منذ سنوات وفجأة نسمع عنها وتظهر 
علنا في مناقشات مجلس األمة، وهل احلكومة 
لديها القدرة للتقليل منها على األقل والقضاء 
عليها على مر السنوات القادمة ونطمئن عيالنا 
ذوي الكفاءات الذين يعملون في احلكومة 
بعدم اخلضوع لضغوطات وتصرفات من 
قياديني فاسدين ألن، وإن شاء اهللا راح يحني 
دورهم وتتم إقالتهم من مناصبهم وإحالتهم 

الى القضاء سواء فاسدين ماليا أو إداريا.

املستشار الكويتي

محاربة الكفاءات..
وتشجيع الفساد احلكومي!

Abumishari١@yahoo.com د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار اقتصاد وإدارة 

فيصل املدلج يترأس اجتماعًا
افتراضيًا لـ «تشجيع االستثمار»

عقد مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار 
املباشر اجتماعه عبر االتصال املرئي، أمس، 
برئاســة رئيس مجلس إدارة الهيئة ووزير 

التجــارة والصناعة وزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية فيصل املدلج، حيث متت مناقشة 

بنود جدول األعمال في االجتماع.

فيصل املدلج مترئسا االجتماع بحضور الشيخ د.مشعل اجلابر ووفاء القطامي

أزمات الشركات اخلليجية جراء «كورونا»
توّلد الفرص لشركات احملاسبة واالستشارات

محمود عيسى

ذكــرت وكالة بلومبيرغ 
االخباريــة ان وباء كورونا 
وأســعار النفــط املتدنيــة 
تكثيــف  فــي  يســاهمان 
التي  الضغوط االقتصادية 
متــر بهــا منطقــة اخلليج، 
االمر الذي حفز اكبر شركتني 
في العالم مــن املتخصصة 
بإعادة جدولة الديون لتعزيز 
وجودها فــي دول اخلليج، 
حيــث تتوقعــان احلاجــة 
الجراء سلسلة من االجراءات 
في حني تستسلم الشركات 
لوبــاء ڤيــروس كورونــا 
وبعد ســنوات من املعاناة 

االقتصادية.
ان  الوكالــة  واضافــت 
 Alvarez & Marsal» شــركة
Inc» ومقرهــا نيويــورك، 
االشــراف  والتــي تولــت 
والتنظيم في عملية إفالس 
بنك ليمان بروذرز الشهيرة 
عززت وجودها في الشرق 
االوســط بإضافة ثالثة من 
كبار احملترفني املتمرسني إلى 
فريقها العامــل في املنطقة 

هذا العام.
زيادة املوظفني

وتعتبر التعيينات جزءا 
من محاولة لزيادة موظفيها 
إلى حوالي ١٥٠ شخصا في 
املنطقة على مدى السنوات 
الثالث إلى اخلمس املقبلة، 
مقارنة مع ١٠ موظفني فقط 
فــي ٢٠١٥ طبقــا ملــا ذكرته 
رئيســة قسم االســتحواذ 
واالندماج في الشــركة في 
الشــرق األوســط، سعيدة 
جعفر، كما عززت الشركات 
املتخصصة األخرى وجودها 
فــي املنطقة، ومنها شــركة 
التــي   «AlixPartners LLP»
رفعت عدد موظفيها أواخر 

العام املاضي.
شــركة  أضافــت  كمــا 
 ،«Duff & Phelps LLC»
التي وظفت العــام املاضي 
ريتشــارد كالرك الشــريك 
 Deloitte» الســابق لشــركة
LLP» لرئاسة عمليات إعادة 
الهيكلة في الشرق األوسط 

عدد من فضائح الشــركات 
البارزة.

وأضافــت االضطرابات 
الناجمة عن الوباء مزيدا من 
الضغوط على االقتصادات 
التــي تعانــي بالفعــل من 
التراجع في اســعار النفط، 
مما أدى إلى خسائر جماعية 
في الوظائف وتعاظم الديون 
املعدومة. وعلى الرغم من أن 
الطوارئ ساعدت  إجراءات 
فــي احتواء الضــرر، إال أن 
الشــركات في حالــة تأهب 
اآلن حيث تتطلع السلطات 
احمللية إلى إنهاء الدعم هذا 

العام.
صعوبات كبيرة

 وقالت الوكالة ان إعادة 
الهيكلة كممارســة جتارية 
واجهت صعوبة في ترسيخ 
جذورها في املنطقة، حيث 
يفضــل املســؤولون فــي 
القطاعــني العــام واخلاص 
تسوية قضايا الديون املعقدة 
بعيدا عــن نظــر اجلمهور 
وبســبب الوصمة الثقافية 
املرتبطة بالفشــل. وتفتقر 
العديد من البلدان أيضا إلى 
إطار عمل مناســب إلفالس 
لشــركات حلل الصعوبات 

على سبيل املثال انتقال بنك 
االســتثمار هوليهان لوكي 
للتــو إلى مكاتــب أكبر في 
دبي وهو في مراحل متقدمة 
من افتتــاح فرع في اململكة 
العربية الســعودية، حيث 
يعمــل علــى إعــادة هيكلة 
١٥ مليار دوالر لشــركة ابن 
الدن عمالق االنشــاءات في 
الســعودية، وكذلك شركة 
برايس ووترهاوس كوبرز 
- التي أضافت مؤخرا شريكا 
إلــى فريــق إعــادة الهيكلة 
املكــون مــن ٣٠ متخصصا 
في املنطقة. كما ان شــركة 
ديلويت - وهي احدى أكبر 
أربع شــركات محاسبة في 
العالم - تسير على املنوال 

ذاته.
الوكالــة بقول  وختمت 
سعيدة جعفر «لقد نضجت 
االقتصادات كثيــرا مقارنة 
مبا كانت عليه قبل ١٠ أو ٢٠ 
عاما، كمــا ان أحد الدروس 
املســتفادة مــن ازمــة عام 
٢٠٠٩ أن التنظيــم احملدود 
لــم يوفــر للمســتثمرين 
الدوليني االرتياح واالطمئنان 
الكافيني، وبالتالي فقد حد من 
تدفقات رأس املال، ولكن هذا 

االمر لن يتكرر بعد اآلن».

التي تواجهها مع الدائنني.
واستعرضت الوكالة عددا 
من حاالت االفالس الكبرى 
وإخفاقات الشركات البارزة- 
في السعودية واإلمارات مثل 
مجموعة اجلابر في أبوظبي 
لإلنشــاءات، أو اخلالف بني 
شركة أحمد حمد القصيبي 
وإخوانه في اململكة العربية 
السعودية ومجموعة سعد 
- لم يتم حلها بعد أكثر من 

عقد. 
وهناك على احملك ديون 
مبليارات الدوالرات قدمتها 
بنوك دوليــة ومحلية نتج 
جزء كبيــر منها من انهيار 
العقارات فــي دبي واألزمة 
املاليــة في عــام ٢٠٠٩. وال 
يغيب عن البال ما واجهته 
 ،NMC Health كل من شركتي

واربتيك القابضة. 
توظيف املتخصصني

وكان وباء كورونا مبررا 
آخر للشــركات في املنطقة 
لتوظيــف متخصصني في 
إعــادة الهيكلة فــي مرحلة 
مبكرة للمساعدة في وضع 
اإلســتراتيجيات أو خفض 
التكاليف قبل دخول الشركات 
في حالة تعثر الديون، منها 

«بلومبيرغ»: ضاعفت أعداد موظفيها بدول التعاون للمساعدة في تسويات وجدولة الديون

وأفريقيا، اثنني آخرين من 
املتخصصني إلى فريقها في 
يناير وسينضم إليها ستة 
أشخاص آخرين في األشهر 
الثالثــة املقبلــة.  وعينــت 
 «FTI Consulting» شــركة
للخدمات االستشارية رئيسا 
الشــركات  جديــدا لتمويل 
وإعادة الهيكلة في الشــرق 
 KPMG» األوسط من شركة
LLP»، والتي قدمت املشورة 
للبنوك الدائنة بشأن اعادة 
هيكلة ديون دبــي العاملية 

بقيمة ٢٥ مليار دوالر. 
ضغوط اقتصادية

وابلغ كالرك من شــركة 
وكالــة   «Duff & Phelps»
بلومبيرغ بقوله «حتتاج كل 
شركة في املنطقة إلى النظر 
إلى كل من منوذج التشغيل 
ومنوذج التمويل اخلاص بها 
حيث تغير العالم بالنسبة 
لنــا جميعــا خــالل االثني 
عشر شهرا املاضية، لذا فإن 
فرص العمل للمتخصصني 
في إعادة الهيكلة والتحول 
قوية للغاية»، وحتى قبل أن 
ينتشــر الوباء في املنطقة، 
أصبحــت الصناعــة نقطة 
جذب للمواهــب في أعقاب 

شركات تخطط لزيادة موظفيها لـ ١٥٠ شخصًا خالل ٥ سنوات مقبلة.. مقارنة بـ ١٠ موظفني فقط بالسابق

«األهلي» يعلن الفائزين في سحب «طلبات» األخير
أعلن البنك األهلي الكويتي (ABK) عن أسماء الفائزين 
الـ١٨ بالسحب األخير لشهر يناير ٢٠٢١ والذين ربحوا 
«استرداد مبلغ اإلنفاق» على موقع «طلبات»، عند الدفع 
باستخدام بطاقات االئتمان أو البطاقات مسبقة الدفع 

الصادرة من البنك األهلي الكويتي. 
وقد مت إجراء الســحب يوم ٧ يناير ٢٠٢١، بإشراف 

وزارة التجارة والصناعة.
وفيما يلي أســماء الفائزين احملظوظني في السحب 

الثاني واألخير:
عبــداهللا فاضل احلذران، بــدر حمد عبداهللا، محمد 
عبداهللا احملميد، علي سالم الطرفي، فرح مروان العيسى، 
ابراهيم عبداهللا السيد عمر، أبنر برستون فيرنانديس، 
فيصل عيد فالح، حمد عبدالعزيز القطامي، ناجي ضيف 
اهللا منيــع، عبداهللا ســليمان علي، طــالل بدر مبارك، 
عبدالعزيز محمد الرئيس، رمي عيد الفزران، خالد وليد 
الدويسان، محمد أحمد الطحو، أنور علي معرفي، وفهد 

سالم الصباح.

الذهب ألعلى مستوى في أسبوعني
رويترز: صعد الذهب خالل تعامالت أمس، 
إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعني مع تراجع 
الدوالر بفعل آمال بشــأن املزيد من التحفيز 
بعد تولي اإلدارة األميركية اجلديدة برئاسة 
جو بايدن السلطة، وإن كانت بعض عمليات 
جني األرباح حدت من مكاسب املعدن النفيس.

وصعد الذهب في املعامالت الفورية ٠٫١٪ 
إلى ١٨٧٣٫٣٦ دوالرا لألوقية (األونصة) بعدما 
ســجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير 
عند ١٨٧٤٫٥٠ دوالرا لألوقية في وقت ســابق 

من اجللسة. وربح الذهب ١٫٧٪ األربعاء.
وارتفعت العقود اآلجلة للذهب ٠٫٣٪ إلى 

١٨٧١٫٧٠ دوالرا لألوقية.
كما تركز السوق على خطة بايدن للتحفيز 

بقيمــة ١٫٩ تريليــون دوالر، إذ يتأهــب لبدء 
التعامل مع جائحة كوفيد-١٩.

ويعتبر الذهب حتوطا ضد التضخم الذي 
قد ينتج عن إجراءات التحفيز.

وتراجع مؤشر الدوالر ٠٫٢٪ مقابل عمالت 
منافسة، كما متاسك العائد على سندات اخلزانة 
األميركية القياســية ألجل ١٠ أعوام عند أقل 
مــن أعلى مســتوى في ١٠ أشــهر الذي بلغه 

األسبوع املاضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، زادت 
الفضة ٠٫٣٪ إلــى ٢٥٫٨٧ دوالرا لألوقية، في 
حــني نزل البالتني ٠٫١٪ إلى ١١٠٨٫٢٨ دوالرات 
لألوقية، فيما ارتفع البالديوم ٠٫٤٪ إلى ٢٣٨١٫١٥ 

دوالرا لألوقية.

«بيتكوين» تفقد ١٠٪ من قيمتها
رويترز: تراجعت «بيتكوين» ١٠٪ خالل تعامالت أمس إلى 
قــاع ١٠ أيام عند ٣١٫٩٧ ألــف دوالر، إذ واصلت أكثر العمالت 
الرقميــة رواجا في العالم االنخفاض من ذروة ٤٢ ألف دوالر 

التي بلغتها في ٨ يناير.
وجاء النزول وســط تنامي املخاوف من كون «بيتكوين» 
واحــدة من مجموعة فقاعات مالية تهدد اســتقرار األســواق 
املالية بشــكل عام. وقال متعاملــون إن املخاوف من أن إدارة 
الرئيس األميركي جو بايدن قد حتاول تنظيم العمالت املشفرة، 

تسببت أيضا في ضغط.
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في اليوم التالي لتولي بايدن الرئاسة.. «كورونا» أولوية وارتياح عاملي
عواصم ـ وكاالت: ســادت 
العالم حالة مــن االرتياح في 
اليوم التالي لتســلم الرئيس 
األميركــي اجلديد جــو بايدن 
وادارته بعــد ان أمضى يومه 
االول في اصدار سلســلة من 
التزامــا  التنفيذيــة،  األوامــر 
بوعوده في القطيعة مع عهد 

سلفه دونالد ترامب.
وواصل الرئيس الـ ٤٦ أمس 
ما بدأه في اليوم األول، حيث 
وقع أكثر من ١٥ إجراء تنفيذيا.

وأطلق إستراتيجية مواجهة 
جائحــة «ڤيــروس كورونــا 
املســتجد»، وأعلــن التوقيــع 
تنفيذيــة  إجــراءات  «علــى 
لتوســيع نطــاق االختبارات 
وإدارة اللقاحــات وإعادة فتح 
املــدارس والشــركات»، وقال 
«ليــس لدينا ثانيــة نضيعها 
عندما يتعلــق األمر بالتحكم 

في ڤيروس كورونا».
من جهتها، أعربت رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي، 
عن تفاؤلها «بشأن املستقبل، 
وكانــت هــذه رســالة حفــل 
التنصيــب»، الــذي وصفتــه 
بأنــه كان «مثاليــا وحققنــا 
انتقاال سلميا للسلطة وأميركا 

متحدة».
وقالــت: «علمنــا اليوم أن 
إدارة ترامب لم تكن لديها خطة 
لتوزيــع اللقاحــات»، مؤكدة: 
«اآلن ميكننــا جتــاوز جائحة 
كورونا والعمل بشكل أفضل».
بيلوســي  أعلنــت  وإذ 
اجلاهزيــة «لتحويل إجراءات 

مــن جانبه، اعتبــر وزير 
اخلارجية السعودي صاحب 
الســمو األميــر فيصــل بــن 
فرحــان أن «التعيينــات فــي 
إدارة بايــدن تدل على تفهمها 
للملفات املشــتركة». وأضاف 
في تصريح لقناة «العربية»: 
متفائلــون بعالقة ممتازة مع 

املتحــدة من بعض الدول ذات 
األغلبية املسلمة.

وشــكلت عودة واشــنطن 
إلــى منظمة الصحــة العاملية 
من الباب العريض أمس، دفعة 
قوية للجهود العاملية ملكافحة 
ڤيروس كورونا املستجد، في 
موقف مناقض متاما لسياسة 

قال فاوتشي العضو السابق في 
خلية األزمة التي شكلها ترامب 
قبل أن يعينه بايدن مستشارا، 
إن الواليــات املتحــدة «تنوي 
اإليفاء بالتزاماتها املالية جتاه 
املنظمــة». كما شــكر املنظمة 
«لدورها القيادي في االستجابة 
الصحيــة العامة العاملية لهذا 

الوباء».
واعتبــر مديــر املنظمــة 
ادهانوم تيدروس غيبريسوس 
«هذا يوم عظيم ملنظمة الصحة 
ويوم عظيم للصحة العاملية»، 
معربــا عــن شــكره للرئيس 
اجلديــد علــى مــا وصفــه بـ 
«احترامه لتعهــده» باحلفاظ 
على عضوية الواليات املتحدة 

في املنظمة.
ومــن اول القــرارات التي 
اتخذها بايدن ايضا، طرد رئيس 
البيت االبيض تيموثي  طاقم 
هارليث الــذي عينته ميالنيا 
ترامب عام ٢٠١٧، ليشغل هذا 
املنصب املهم وهو مسؤول أحد 
فنــادق ترامب في واشــنطن. 
وقبله غادر ثالثة مســؤولني 
أميركيني يوم تنصيب بايدن.

وأكد اجلراح العام جيروم 
آدامــز أن إدارة بايــدن طلبت 
منه التنحي قبــل التنصيب، 
واختــار بايدن اجلــراح العام 
السابق فيفيك مورثي للعودة 

إلى املنصب من جديد.
املســؤولني  بــني  ومــن 
املســتقيلني قبل تسلم اإلدارة 
الوكالــة  اجلديــدة، رئيــس 
األميركية لإلعالم مايكل باك، 

أميركا حتت إدارة بايدن.
وشــملت اإلجراءات إلزاما 
بوضــع الكمامات فــي املباني 
االحتادية ووقف االنســحاب 
مــن منظمة الصحــة العاملية 
باإلضافة إلى معاودة االنضمام 
إلــى اتفاقية باريــس للمناخ 
وإنهاء حظر السفر إلى الواليات 

ترامب الذي ســحب بالده من 
املنظمــة واتهمهــا بأنها دمية 

بيد الصني.
وكلف بايدن خبير األمراض 
املعدية الطبيب أنتوني فاوتشي 
بالقيام مبداخله خالل اجتماع 
التنفيــذي ملنظمة  للمجلــس 
الصحة العاملية. وفي كلمته، 

ومديرة مكتب احلماية املالية 
للمســتهلك كاثــي كرانينغر، 
وذلك بناء على طلب من إدارة 

بايدن.
التي  ولقيــت االجــراءات 
اتخذها ويتخذها بايدن أصداء 
ايجابية على مستوى العالم، 
فقد رحب االحتــاد األوروبي 
بعودة الواليــات املتحدة إلى 
اتفاق باريــس للمناخ. وقال 
للسياســة  األعلــى  املمثــل 
اخلارجيــة واألمنية لالحتاد 
األوروبــي جوزيــب بوريــل 
ونائــب رئيــس املفوضيــة 
األوروبيــة فرانــس تيمرمان 
في بيان مشترك «إننا نتطلع 
ألن تعود الواليات املتحدة إلى 
جانبنا مــرة أخرى في قيادة 
اجلهود العاملية ملكافحة أزمة 

املناخ».
أعلنــت املستشــارة  كمــا 
األملانية أجنيال ميركل أن «هناك 
نطاقا أوسع بكثير» للتعاون مع 
الرئيس بايدن منه مع سلفه.

وقالت ميــركل في مؤمتر 
صحافي «إذا نظرمت ببساطة إلى 
املراسيم التي وقعها، ميكنكم 
مالحظــة أنــه بإمكاننا العمل 
معا مــن جديد» فــي مجاالت 

مثل املناخ والهجرة.
وأضافت أن في الوقت نفسه 
«ندرك أنه مع تنصيب الرئيس 
األميركي اجلديد ستحصل أيضا 
مناقشات حول طريقة القيام 
باألمور بشكل جيد للبلدين»، 
مشيرة إلى أنه ال ينبغي توقع 
تفاهم حول جميع املواضيع.

وزير اخلارجية السعودي: التعيينات تدل على «تفهم اإلدارة للملفات املشتركة ومتفائلون بعالقة ممتازة معها»

(أ.ف.پ) الرئيس األميركي جو بايدن والسيدة األولى جيل ونائبته كاماال هاريس وزوجها دوغالس اميهوف خالل حضورهم قداساً افتراضياً من البيت االبيض 

إلــى مجلــس  عــزل ترامــب 
الشــيوخ»، إال انهــا رفضــت 
حتديــد موعــد حتويــل هذه 
اإلجراءات، وتعهدت مبالحقة 
األشــخاص الذين ساعدوا في 
اقتحــام الكونغرس، وجددت 
اتهام ترامب بتحريض الغوغاء 

على الهجوم. 

حتذيرات من توسع «كيو أنون»
في أعمال العنف.. رحيل ترامب الشرارة!

وكاالت: حــذر خبراء من 
تصعيد حركــة «كيو آنون» 
املتطرفــة أعمالها  اليمينيــة 
العنيفــة حتــى بعــد رحيل 
الســابق  الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامــب مــن البيــت 
األبيــض، وفــق مــا نشــرته 

صحيفة «الغارديان».
الكاتــب والباحث  وقــال 
املتخصص في شؤون احلركة، 
ترافيــس فيــو، إن «اخلطــر 
األكبــر هــو أن األشــخاص 
الذين أصيبوا بخيبة أمل في 
آنون يذهبون إلى ما هو أبعد، 
حيث قد يتم جتنيدهم من قبل 
القوميني البيض أو غيرهم من 

املتطرفني».
وأضاف: «كانوا يعتقدون 
بالفعل أن جورج ســوروس 
وآل روتشــيلد يســيطرون 
على العالــم»، مردفا: «ليس 
مــن البعيد أن تتحــول هذه 
مؤامــرة  إلــى  االعتقــادات 

يهودية».
وتؤمن حركة «كيو أنون» 
املؤيدة بشدة لترامب، بالعديد 
من النظريات شديدة التطرف، 
مثــل ضلوع عــدد ضخم من 
أثريــاء العالــم، مبــن فيهــم 
أعضاء احلكومــة األميركية، 

الدولة العميقة والشيوعيني 
والليبراليني ال تزال قائمة».

وتعتبر «كيــو آنون» أن 
ترامب يشن حربا سرية ضد 
طائفة ليبرالية عاملية من عبدة 
الشيطان ومستغلي األطفال 
جنسيا. وعّبر املنتمون لهذه 
احلركة في منصة تليغرام عن 
ســخطهم في أعقاب تنصيب 
الرئيس بايدن بصفة رسمية، 
على الرغم من مغادرة ترامب 
نفســه البيت األبيض، وهو 
الذي يصر على أن االنتخابات 

كانت «مزورة».
وقامــت كثير مــن مواقع 
التواصل االجتماعي املعروفة 
بحظــر أعضاء هــذه احلركة 

املتطرفــة مــن النشــر فيها، 
حيث جلأ هــؤالء املتطرفون 
إلى منصات أخرى، مبا فيها 

«تليغرام» و«غاب».
وبالفعل، خرب محتجون 
مناهضون للحكومة األميركية 
مدينتــي  فــي  وللفاشــية 
مقــرا  وســياتل  بورتالنــد 
للحزب الدميوقراطي ومباني 
أخرى واشتبكوا مع الشرطة 
احتجاجا على تنصيب الرئيس 
اجلديد. وكتب على الفتة رفعها 
احملتجون أمس األول «ال نريد 
بايــدن. نريد الثأر من جرائم 
القتل التي ارتكبتها الشرطة 
واحلروب اإلمبريالية، واملذابح 

الفاشية».
وكانت بورتالند على مدى 
شهور مســرحا الحتجاجات 
املدنيــة  نشــطاء احلقــوق 
والفوضويــني واملناهضــني 
الذيــن يعترضهم  للفاشــية 
أحيانا مســلحون من اليمني 

وأنصار الرئيس السابق.
وفي سياتل، قالت الشرطة 
إن العديد من األماكن تعرضت 
للتخريــب ونشــرت صــورا 
لألضرار، مــن بينها ما حلق 
مبتجر يبدو أنه تابع لشركة 

أمازون جو.

مناهضون للحكومة اجلديدة يخّربون مباني في مدينتي بورتالند وسياتل

صورة أرشيفية ملظاهرة ألنصار حركة «كيو أنون»

في مؤامرات للســيطرة على 
البشــر، أو تســميم الطعــام 
والشــراب على نطاق واسع 
من أجل السيطرة على عقول 

املاليني.
بــدوره، قــال الباحث في 
مركز شورنشــتاين بجامعة 
هارفارد، بريان فريدبيرغ، إن 
رحيل ترامب سيساعد فقط في 
تعزيز «عقلية املستضعف» 
والشعور بالظلم الذي تعتقده 
احلركة منذ البداية، مما يضمن 

أن احلركة لن تختفي فقط.
التــي  وتابــع: «األشــياء 
يكرهونها ال تزال موجودة»، 
مضيفــا: «التعلــق بترامــب 
أمــر حقيقــي، لكــن كراهية 

كيف مت تسليم «الفوتبول» النووية إلى بايدن
في غياب ترامب؟

واشنطن - أ.ف.پ: سلمت 
الشيفرة النووية إلى الرئيس 
األميركي اجلديــد جو بايدن 
عقب تأديته اليمني مساء أول 
من أمس، لكــن للمرة األولى 
في تاريــخ الواليات املتحدة 
تطلــب هذا النقــل، الذي يتم 
عادة بتكتــم، اتخاذ إجراءات 

استثنائية.
فقد رفــض دونالد ترامب 
أداء  املشــاركة فــي مراســم 
القســم وهو أمــر لم يحصل 
منــذ ١٥٠ عامــا، حيــث يتــم 
نقل الشــيفرة النووية عادة 
بطريقــة متكتمة على منصة 
التنصيــب، مــا ادعــى إيجاد 
نســختني للحقيبة املســماة 
«فوتبول» والتي حتوي هذه 
العناصر الضرورية لتوجيه 
ضربة نووية وترافق الرئيس 

األميركي في كل الظروف.
فعندمــا اســتقل ترامــب 
الطائرة صباح أول من أمس، 
مــن قاعــدة أنــدروز اجلوية 
قرب واشــنطن متوجها إلى 
مقر إقامته فــي ماراالغو في 
فلوريدا كان ال يزال رئيســا 
للواليات املتحدة وكان يرافقه 
معاون عسكري مكلف بحمل 
احلقيبة الشهيرة. وكان ترامب 
يحمل كذلك بطاقة بالستيكية 
باســم  معروفــة  صغيــرة 
الشيفرات  «بيسكت» حتوي 

كما احلال مع بطاقات االئتمان.
وبــدأ العمــل ببطاقة جو 
باديــن في واشــنطن ما منح 
الرئيس الســادس واألربعني 
الســلطة  للواليــات املتحدة 
الســالح  املطلقة الســتخدام 

النووي.
ولم تعرف هــذه العملية 
رغم حصولهــا للمرة األولى 
بهذا الشكل ولم يتم تسليمها 
وتســلمها وجهــا لوجه، أي 
مشــاكل لوجســتية علما أن 
السلطة التنفيذية األميركية 

متلك على الــدوام ٣ حقائب، 
واحــدة تتبع الرئيس في كل 
تنقالتــه وثانيــة موضوعة 
في مكتــب نائب الرئيس في 
حال حصول مكروه للرئيس، 

وواحدة في االحتياط.
ودعا وزير الدفاع السابق 
وليام بيري، جو بايدن «الى 
احلقيبــة  مــن  التخلــص» 
النووية، معتبــرا أن النظام 
احلالي «مناف للدميوقراطية 
وبــال وال نفع منه وفي غاية 

اخلطورة».

معاون عســكري يحمل احلقيبة النووية «الفوتبول» والشــيفرة النووية الى الطائرة الرئاسية التي استقلها دونالد 
ترامب للمرة األخيرة صباح األربعاء                              (أ.ف.پ)

(أ.ف.پ) ممرضة حتضر جرعة لتطعيم مسن في مدينة درامن النرويجية 

النووية. لكن في الوقت ذاته، 
كان معاون عسكري آخر في 
واشنطن يحمل حقيبة أخرى 
وبطاقة أخــرى يجلس على 
املنصة التي أقيمت عند عتبات 
الكابيتــول في إطار مراســم 

تنصيب بايدن.
وعند الظهر بالتمام، عندما 
كان ينبغي للمعاون العسكري 
للرئيس املنتهيــة واليته أن 
يســلم احلقيبة إلى الرئيس 
اجلديــد، مت ببســاطة إبطال 
صالحية بطاقة دونالد ترامب 

أوروبا تشّدد اإلجراءات للحّد من انتشار نسخ «كورونا املتحورة»
عواصــم ـ وكاالت: بأكثر مــن ٩٧ مليون إصابة 
ونحو مليونني و٨٠ الف وفاة بحسب احصاءات جامعة 
جونز هوبكنز، يبدو أن محاوالت السيطرة على جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد، تتأخر بأشواط عن سرعة 
انتشار الوباء التي دفعت املزيد من الدول الى العودة 
لتشديد االجراءات. فقد التقى قادة الدول الـ٢٧ األعضاء 
في االحتاد األوروبي مساء أمس في قمة جديدة عبر 
الڤيديو مخصصة ملواجهة تهديد النسخ املتحورة من 
ڤيروس كورونا املســتجد، وتنسيق اجلهود بدءا من 
احلد من التنقالت العابرة للحدود إلى تسريع حمالت 

التطعيم ووضع شهادة موحدة إلثبات تلقي اللقاح.
وتعتزم احلكومة الهولندية فرض حظر جتول اعتبارا 
من الساعة ٢٠٫٣٠. فيما مت في فرنسا، تقريب موعد بدء 
حظر التجول اليومي الساعة السادسة اعتبارا من الغد.

واقترح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو 
منعا مؤقتا «للسفر غير الضروري»، خشية ارتفاع عدد 
اإلصابات مع اقتراب موعد عطلة الشتاء في فبراير. 

وقالت باريس إنها تؤيد اجراءات الرقابة الصحية 
على احلدود الداخلية لالحتاد األوروبي.

وعشية القمة، توصل سفراء الدول الـ٢٧ إلى اتفاق 
حول االعتراف املتبادل بنتائج فحوص الكشــف عن 
كوفيد-١٩ (بي سي آر) وفحوص املستضدات السريعة.

وأثار اإلعالن املفاجــئ اجلمعة املاضي من جانب 

«فايزر ـ بيونتيك» بتأخر في تسليم شحنات اللقاح، 
غضب الدول األوروبية حيث وجهــت انتقادات إلى 
السلطات بسبب بطء حمالت التطعيم. وأعلنت إيطاليا 
أنها ستتخذ تدابير قانونية ضد فايزر. وقالت رئيسة 
املفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليني «أبرمنا 
عقدا ونحن بحاجــة إلى هذه اجلرعات اآلن». وكانت 
فون دير اليني حصلت األسبوع املاضي على ضمانة 
من جانب فايزر بأنه رغم التأخير، ســيتم تسليم كل 
اجلرعات املتفق عليها للفصل األول خالل هذه املهلة.

في غضون ذلك، اوقفت دائرة السياحة والتسويق 
التجاري بدبي اعتبارا من أمس حتى اشعار اخر جميع 
التصاريح الترفيهية للفنادق واملطاعم بعد االرتفاع في 
عدد املخالفات وعدم االمتثال لإلجراءات االحترازية ما 
يترتب عليه زيادة في عدد حاالت اإلصابة بـ«كوفيدـ١٩».
وقالت الدائرة في بيان انها ستوقف العمل بجميع 
التصاريح بعد ان أصدرت خالل األسابيع الثالثة املاضية 
أكثر من ٢٠٠ مخالفة لعدم االمتثال لالجراءات االحترازية 
وقامت بإغالق حوالي ٢٠ منشأة في إطار ضمان الصحة 

العامة والسالمة.
من جانبها، اوقفت هيئة الصحة بدبي جميع العمليات 
اجلراحية االختيارية وغير الضرورية طبيا في جميع 
املستشفيات املرخصة من قبلها وكذلك عيادات جراحة 

اليوم الواحد.

وقالت الهيئة في بيان ان التعليق بدأ من أمس حتى 
١٩ من فبراير املقبل وذلك متاشيا مع جهود حكومة دبي 
للحفاظ على أعلى درجات الصحة والسالمة املجتمعية.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعالم رسمية أن وزارة 
الصحة اإلماراتية وافقت أمس على االستخدام الطارئ 
للقاح (سبوتنيكـ  V) الروسي. وقالت الوزارة إن العدد 

اليومي إلصابات كورونا وصل إلى ٣٥٢٩ أمس.
وقالت وكالة أنباء اإلمارات «أظهرت نتائج الدراسات 
أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام 
مضادة للڤيروس وآمن لالستخدام ويتوافق بشكل تام 

وكامل مع اللوائح والقوانني».
من جهتها، أعلنت السلطات الصحية السعودية عن 
تأخير اجلرعات الثانية لألشخاص الذين حصلوا على 
اجلرعة األولى من لقاح فايزر ضمن حملة التطعيم التي 

بدأتها في منتصف ديسمبر املاضي.
وقالت وزارة الصحة الســعودية في تغريدة عبر 
موقع تويتر إنها ستعيد جدولة اجلرعات الثانية بسبب 
«تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى اململكة وجميع 

دول العالم التي تصدر لها اللقاح».
واضافت الوزارة انــه مت تأجيل مواعيد «اجلرعة 
األولى» من لقاح كورونا ملن لديه موعد مسبق، وميكن 
معرفة املوعد اجلديد من خالل الرسالة النصية املرسلة 

أو عبر تطبيق صحتي. 

اإلمارات تّرخص االستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك ـ V».. ودبي توقف جميع التصاريح الترفيهية للفنادق واملطاعم 
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التفجيرات تعود إلى بغداد.. وسقوط عشرات القتلى واجلرحى
عواصــم ـ وكاالت: بعــد 
هدوء اســتمر ألشــهر، عادت 
التفجيرات االنتحارية الدموية 
تهــز بغداد لتوقــع أمس أكبر 
عدد من الضحايا في العاصمة 

العراقية منذ ٣ سنوات.
االنهيــار  وقــع  فعلــى 
االقتصادي وتداعيات ڤيروس 
كورونا املستجد باإلضافة إلى 
التي  التجاذبــات السياســية 
تسبق االنتخابات التشريعية، 
قتل ما ال يقل عن ٣٢ شخصا 
وأصيب ١١٠ آخرون بجروح في 
تفجيرين انتحاريني بســاحة 

الطيران في وسط بغداد.
وقع االعتداء في سوق البالة 
في ساحة الطيران التي غالبا ما 
تعج باملارة والتي شهدت قبل 
ثالث سنوات تفجيرا انتحاريا 
أوقــع ٣١ قتيال، وأوضح بيان 
لــوزارة الداخلية العراقية أن 
انتحاريا أول فجر نفســه في 
ســوق البالة الــذي تباع فيه 
مالبس مســتعملة، في ساحة 
الطيران وسط العاصمة «بعدما 
ادعى أنه مريض فتجمع الناس 
حوله»، مضيفا أن االنتحاري 
الثاني فجر نفسه «بعد جتمع 
الناس لنقــل الضحايا الذين 

احملــاوالت املارقــة لزعزعــة 
استقرار بلدنا».

الــوزراء  وتــرأس رئيس 
مصطفــى الكاظمــي اجتماعا 
األمنيــة  للقيــادات  طارئــا 
واالستخباراتية، وأمر بإجراء 
تغييرات في مفاصل األجهزة 

«حزنه العميق» للتفجيرين، 
واعتبرهمــا «عمــال وحشــيا 
عبثيــا». وفي برقية للرئيس 
العراقي قال البابا الذي ينوي 
زيارة العــراق في مارس، إنه 
«واثق من أن اجلميع سيسعى 
الــى تخطــي العنــف بأخوة 

كما اســتنكرت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة «هذه األعمال 
اإلجراميــة»، وأكدت «رفضها 
الدائم جلميع أشــكال العنف 
واإلرهاب الذي يستهدف زعزعة 
األمــن واالســتقرار ويتنافى 
مــع القيــم واملبــادئ الدينية 

واإلنسانية».
وأكدت البحرين تضامنها 
مع «جمهورية العراق الشقيقة 
في حربها ضد اإلرهاب»، مؤكدة 
رفضها «العنف والتطرف بكل 
أشــكاله وصوره ومهما كانت 

دوافعه ومبرراته».
وأكدت قطر موقفها «الثابت 
من رفض العنــف واإلرهاب، 
مهما كانت الدوافع واألسباب».

كما نددت السفارة األميركية 
في بغداد باالعتداء.

كما دان األمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
د.نايف احلجرف التفجيرين، 
مؤكدا في بيان صحافي تضامن 
مجلس التعاون مع العراق في 
محاربة اإلرهاب وتعزيز األمن 

واالستقرار في أراضيه.
وشدد احلجرف على مواقف 
املجلس الثابتة جتاه اإلرهاب 
والتطرف ونبذه لكل أشكاله 

واالســتخباراتية  األمنيــة 
املسؤولة. ووصفت بعثة األمم 
املتحدة في العراق التفجيرين 
بـ«العمل املروع»، مشيرة الى 
أنهما «لن يوقفا مسيرة العراق 

نحو االستقرار واالزدهار».
وأعرب البابا فرنسيس عن 

وتضامن وسالم».
وأعربت وزارة اخلارجية 
السعودية في بيان، عن إدانة 
اململكة «واستنكارها الشديدين» 
للهجوم، مشددة على «تضامنها 
مع جمهورية العراق الشقيقة 
ضد ما يهدد أمنها واستقرارها». 

وصــوره ورفضــه لدوافعــه 
ومبرراتــه وأيــا كان مصدره 
والعمل على جتفيف مصادر 
متويلــه ودعمــه، معربــا عن 
خالــص تعازيــه ومواســاته 
ألهالــي الضحايــا ومتنياتــه 

للمصابني بالشفاء العاجل. 
وأعربــت األمانــة العامــة 
ملنظمة التعاون اإلسالمي، عن 
إدانتها الشديدة للتفجيرين، 
ووصف األمني العام للمنظمة 
د.يوســف العثيمني في بيان 
صحافــي التفجيريــن بأنهما 
عمل إجرامي وإرهابي، مجددا 
موقــف املنظمــة الثابت الذي 

يدين اإلرهاب بكل أشكاله.

تغييرات في مفاصل األجهزة األمنية.. وإدانة عربية وعاملية للتفجيرين االنتحاريني بساحة الطيران

عراقيون ميرون مبوقع التفجير االنتحاري املزدوج بسوق البالة في بغداد       (رويترز)

أصيبوا في التفجير األول».
وأفاد وزير الصحة حسن 
التميمــي بــأن عــدد القتلــى 
٣٢، مشــيرا الــى إصابــة ١١٠ 
أشخاص آخرين بجروح، وقد 
غادر معظمهم املستشــفيات، 
ويحذر األطباء من ارتفاع في 
عدد الضحايا، فيما كل الطواقم 
الطبيــة بالعاصمــة في حالة 

تعبئة.
وسمع دوي االنفجار في كل 
أنحاء العاصمة. وانتشر جنود 
في الســاحة بكثافــة وأغلقوا 
الطرق املؤدية الى املكان، وفق 
ما أفاد صحافيون، وكان عدد 
منهم يساعدون فرق اإلسعاف 
على انتشال املصابني. ولم تتنب 

أي جهة االعتداء.
وعلق الرئيس العراقي برهم 
صالــح علــى االنفجارين في 
تغريدة بحسابه على «تويتر» 
قائال «االنفجــاران اإلرهابيان 
ضد املواطنني اآلمنني في بغداد، 
وفي هــذا التوقيــت، يؤكدان 
سعي اجلماعات الظالمية الى 
استهداف االستحقاقات الوطنية 
الكبيرة وتطلعات شعبنا في 
مســتقبل يســوده الســالم»، 
مضيفا «نقف بحزم ضد هذه 

ملشاهدة الڤيديو
شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أنباء سورية أنباء مصرية

أنباء لبنانية

«كورونا» يودي بلبناني كل ٢٠ دقيقة.. واإلقفال حتى ٨ فبراير
بيروت ـ عمر حبنجر 

قرر الرئيســان ميشــال 
عون وحســان دياب متديد 
العــام املفتــرض  اإلقفــال 
انتهــاؤه ٢٥ اجلاري، الى ٨ 
من فبراير، بناء على توصية 
اللجنــة الوزاريــة املكلفــة 
الوقائية  التدابيــر  مبتابعة 
حيال ڤيروس كورونا، بعد 
اســتعراض واقــع انتشــار 
الڤيــروس وضــرورة رفع 
القطــاع الصحي،  جهوزية 
ملواكبة زيادة أعداد اإلصابات، 
العناية  ورفع عــدد أســّرة 
الفائقة مبــا ال يقل عن ١٠٠ 
ســرير فــي املستشــفيات 
اخلاصة، إضافة الى استكمال 

التجهيزات احلكومية.
ويقول بيان لألمني العام 
لرئاســة مجلــس الــوزراء 
القاضــي محمــود مكية، ان 
الرئيسني عون ودياب أعطيا 
موافقة استثنائية على متديد 
العمل بقــرار اإلغالق لغاية 
الساعة اخلامسة من صباح 

االثنني ٢٠٢١/٢/٨.

كل ٢٠ دقيقــة، فضــال عــن 
٤٣٣٢ اصابة، ليرتفع العدد 
التراكمي الــى ٢٦٤٦٤٧ منذ 

٢١ فبراير املاضي.
 وبــني وفيــات األمــس، 
الشابة كاترين جعفر هاشم 
(٢٥ عامــا) من بلــدة مجدل 
زون اجلنوبية، والتي كانت 
فقدت جنينها قبل ثالثة ايام، 
وهي في شهر حملها الثامن، 
بفعل الكورونا القاتلة، وآخر 

احلريــري، وهــذه العالقــة 
بانتظار من يسهم بإعادتها 
املرتكزات األساســية،  الــى 
ومضافا اليهــا «لقاح الثلث 
الــذي يصر عليه  املعطل»، 
الفريق الرئاسي، كي ال ينتهي 
مصرفا لألعمال حتى نهاية 

الوالية.
ومبعــزل عن االعتبارات 
واملصالح الدولية واالقليمية 
علــى «الســاحة»، التي بات 
عليهــا لبنان، فإن املشــكلة 
تبقى داخلية، ولطاملا كانت 
التشــرذمات الداخلية وراء 
اســتدراج اخلارج للتدخل، 
واملشكلة في اللحظة اللبنانية 
الراهنة، هي ملن يكون القرار 
في حكومة، قد تكون األخيرة 
في عهــد دخل الثلث األخير 

من واليته.
النواب  رئيــس مجلــس 
نبيه بري وردا على ســؤال 
لـ«النهار» البيروتية: ملاذا ال 
يتدخل بني الرئيسني ميشال 
عون وسعد احلريري؟ أجاب: 

لن أدخل قبل وجود ضوء.
وتشير املصادر املتابعة، 

ان اجلهــود مركزة اآلن على 
مبــادرة البطريــرك بشــارة 
الراعي، الهادفة الى حض عون 
على دعوة احلريري الستئناف 
اللقاءات التشاورية بينهما من 

أجل تشكيل احلكومة.
لكن قناة «املنار» الناطقة 
بلســان حزب اهللا، ترى ان 
لبنان يحاول قراءة اإلشارات 
اجلديــدة، ليطلق مســاعي 
التحرك باجتاه حتقيق وفاق 
داخلي، امنــا من دون توقع 

انفراجات عاجلة».
القــوات  رئيــس حــزب 
اللبنانية سمير جعجع، قال: 
«إن الهدف من االتصاالت التي 
تقوم بها «القوات» في الوقت 
احلاضر، هــو تكوين جبهة 
إنقــاذ معارضــة في أســرع 
وقــت ممكن من أجــل الدفع 
انتخابات  في اجتاه إجــراء 
نيابيــة مبكرة، تــؤدي إلى 
وصول أكثرية نيابية مختلفة 
تعيد إنتاج السلطة كلها وفي 
انتخابات رئاسية  طليعتها 
وتشكيل حكومة إنقاذ طال 

وطال انتظارها».

مصابي الوبــاء النائب جان 
عبيد، ووزير اإلعالم السابق 
ملحم رياشي، والفنان فادي 
ابراهيم، وغرد النائب السابق 
إميل رحمة متمنيا الشــفاء 
«للنائــب الشــهم والعاقــل 

واملدرك جان عبيد».
سياسيا، مصير احلكومة 
رهــن اســتقرار العالقة بني 
الرئيــس عــون ورئيــس 
ســعد  املكلــف  احلكومــة 

جعجع: هدفنا تكوين جبهة إنقاذ معارضة في أسرع وقت ممكن

الرئيس العماد ميشال عون مترئسا اجتماع املجلس األعلى للدفاع في بعبدا (محمود الطويل)

وظهر أمس، انعقد املجلس 
األعلى للدفاع برئاسة الرئيس 
عــون وبحضــور رئيــس 
حكومــة تصريــف االعمال 
حسان دياب والوزراء، حيث 
تناول االستثناءات املطلوبة، 
من قبل القطاعات الصحية 

والغذائية.
وكان عداد كورونا واصل 
ارتفاعه، مسجال أمس االول 
٦٤ وفــاة اي مبعــدل وفــاة 

عويدات أبلغ سالمة مضمون 
املراسلة القضائية السويسرية

بيروت - يوسف دياب

اجتمع النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات 
في مكتبه بقصر العدل في بيروت على مدى ساعة كاملة، مع حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة، وأطلعه على مضمون كتاب املدعي 
العام السويســري الذي يطلب فيه مساعدة قضائية، ويتحدث 
فيها عن حتويالت مالية قام بها سالمة ومساعدته ماريان حويك 
وشقيقه رجا ســالمة من البنك املركزي اللبناني إلى مصارف 
سويسرية. وأفادت مصادر مطلعة لـ «األنباء» بأن «النائب العام 
السويسري لم يطلب في كتابه استجواب رياض سالمة، بل إبالغه 
بضرورة احلضور الى سويسرا الستجوابه في مالحقة قضائية 
حركتها النيابة العامة السويسرية ضده، بقضية حتويالت مالية 
تزعم أنها تنطوي على شبهات تبييض أموال، أو استجوابه من 
قبل فريق قضائي سويســري داخل السفارة السويسرية في 
لبنان».  وأشارت املصادر إلى أن سالمة «أبلغ القاضي عويدات 
أن قيمة التحويالت املزعومة ليست ٤٠٠ مليون دوالر، وهي لم 
حتصل في األشــهر األخيرة كما أوحت املراسلة السويسرية»، 
مؤكدا أنه «أسس مع شــقيقه رجا شركة في سويسرا قبل ٢٠ 
عاما، وحصلت حتويالت من حســاباتهما اخلاصة لتمويل هذه 
الشــركة على مدى ١٩ عاما، بدءا من العام ٢٠٠٢ وحتى تاريخه، 
وأن مجمل هذه احلواالت ال تتعدى الـ ٢٤٠ مليون دوالر». وأكدت 
املصادر نفسها أن النائب العام التمييزي «طلب من مصرف لبنان 
مســتندات توضح كيفية حصول التحويالت وقيمة كل حوالة 
وتواريخها»، ولفتت املصادر إلى أن «الرد على طلب املســاعدة 
القضائية السويسرية سيكون بعد استحصال القضاء على هذه 
املستندات، وتبيان ما إذا حصلت التحويالت بتواريخ متسلسلة، 

وعندها يتخذ القرار املناسب بهذا الشأن».

افتتاح أكبر مشروع استزراع سمكي
في الشرق األوسط وأفريقيا غدًا

«البترول»: توقيع ٥ عقود للتنقيب عن الذهب
القاهرة - ناهد إمام

شــهد م.طــارق املال وزيــر البترول 
والثروة املعدنية التوقيع على ٥ عقود 
للبحث والتنقيب عن الذهب لشــركات 
كندية ومصرية مع الهيئة املصرية العامة 
للثروة املعدنية بإجمالي استثمارات يقدر 
بنحــو ١٣ مليــون دوالر، وهــي باكورة 
عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي 

أسفرت عنها املزايدة العاملية األولى التي 
مت اإلعالن عن نتيجتها في شهر نوفمبر 

املاضي.
وشملت العقود التي جرى توقيعها 
ثالثــة عقود مع شــركة (لوتس جولد) 
الكندية إحدى الشركات العاملية العاملة 
في مجال التنقيب عن الذهب، وذلك في 
١١ قطاعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 
٩ ماليني دوالر، وعقد لشــركة (ميداف) 

املصرية للتعدين والصناعة للبحث في 
قطاع واحد باستثمارات ٣ ماليني دوالر، 
وعقد مع شركة (إبداع فورجولد) املصرية 
للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات 

يقدر بنحو مليون دوالر.
وأوضــح الوزيــر أن توقيــع عقود 
البحــث عن الذهب ميثل ترجمة فعلية 
للتعديــالت علــى تشــريعات ونظــم 

االستثمار التعديني.

«الدستورية املصغرة» تعقد دورتها اخلامسة اإلثنني 
وبيدرسون يُحّذر من انهيار «الهدوء الهش» بسورية القاهرة ـ خديجة حمودة

في إجنــاز جديد يضاف 
لســجل االجنازات املصرية 
العمالقة في عصر الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي، من 
املقــرر ان يتــم افتتاح اكبر 
مشــروع اســتزراع سمكي 
في الشــرق االوســط قامت 
الوطنية  الشــركة  بانشائه 
للثروة الســمكية واالحياء 
التابعــة للقــوات  املائيــة 
املسلحة بالتعاون مع هيئة 

قناة السويس غدا.
الذي  ويضم املشــروع، 
اقيــم فــي منطقــة شــرق 
التفريعــة، احواضا للصيد 
ســميت مشــروع الفيروز، 
باالضافــة ملنطقــة الدبيــة 
البحري  واســطوال للصيد 

عواصم - وكاالت: حّذر 
املبعوث األممي إلى سورية 
غير بيدرســون، من انهيار 
«الهدوء الهش» في ســورية 

في أي حلظة.
جاء ذلك في جلسة إفادة 
قدمها بيدرسون، إلى مجلس 
األمن، حول تطورات األزمة 

السورية أمس األول.
ودعا املجتمع الدولي إلى 
ضــرورة التضافــر من أجل 
التوصل لتســوية ســلمية 
تضمــن حتقيــق طموحات 

جميع السوريني.
العشرة  وقال: «األشــهر 
املاضيــة كانت األكثر هدوءا 
في تاريخ الصراع السوري»، 
محذرا: «هذا هدوء هش ميكن 

أن ينهار في أي حلظة».
وأوضــح أنــه «يواصــل 
مساعدة اللجنة الدستورية». 
وكشف أن الدورة اخلامسة 
لهيئتها املصغرة ستنعقد في 
جنيڤ األسبوع املقبل من ٢٥ 
إلــى ٢٩ يناير اجلاري، دون 

إضافة تفاصيل أكثر.
وأكد بيدرسون في اجتماع 
نشرت تفاصيله على موقع 
مجلــس األمن الرســمي، أن 
املاضيــة  الرابعــة  اجلولــة 
شهدت اختالفات كبيرة بني 
املشاركني، وســط حالة من 

السمكية واالرتقاء مبستوى 
التصنيع السمكي في جميع 
املجاالت وذلك بهدف زيادة 
نصيب الفرد من االســماك 
الفجــوة  ســد  ومحاولــة 
الغذائية وتقليل االستيراد.
ويضم املشــروع بحيرة 
جديدة الى رقعة البحيرات 
الداخليــة املصريــة وهــي 
الفيــروز للصيد  بحيــرات 
مبساحة ٩٧٦٢ فدانا والتي 
كانت فــي املاضي جزءا من 
مالحة بورفؤاد والتي روعي 
فيهــا حتديــد اقصــى جهد 
للصيــد وذلك بالتعاون مع 
الهيئة العامة لتنمية الثروة 
الســمكية واملعهــد القومى 

لعلوم البحار واملصايد.
واضــاف اللواء بدين ان 
عــدد احــواض االســتزراع 

السوريني في الداخل واخلارج، 
يعانون من الصدمات العميقة 
والفقر املدقع وانعدام األمن 
الشخصي وانعدام األمل في 
املستقبل، وأن الكفاح اليومي 
بالنســبة للكثيرين، ملجرد 
البقاء على قيد احلياة يزاحم 

معظم القضايا األخرى.
من جهتها، رحبت املندوبة 
الدائمــة للواليــات املتحدة 
األميركية لدى األمم املتحدة 
كيلــي كرافــت، بخطــوات 
عقد اجللســة اخلامســة من 
اجتماعات اللجنة الدستورية، 
مشيرة إلى أن النظام السوري 
يعرقل عملها قبل االنتخابات 

الرئاسية املقبلة.
وقالــت كرافــت خــالل 
اجللسة إن نظام األسد يجب 
أن يشــارك بشكل هادف في 
عمل اللجنة الدستورية من 
أجــل تقــدمي دســتور ميثل 

الشعب السوري بأكمله.
وأضافت أنه من الواضح 
أن نظام األســد يعرقل عمدا 
تقدم اللجنة، لتشتيت انتباه 
املجتمع الدولي بينما يستعد 
إلجــراء انتخابات رئاســية 

«زائفة» هذا العام.
وأشــارت كرافــت إلى أن 
االنتخابــات الرئاســية فــي 
ســورية «غيــر شــرعية»، 

الســمكي باملشــروع بلغت 
٥٩٠٨ ويصل حجم احلوض 
١٫٧٥ فدان بإجمالي مساحة 

١٥٨٨٦ الف فدان.
الحــواض  وبالنســبة 
السفن التي سيتم تدشينها 
يبلغ حجم احلوض الواحد 
١٢٠ متــرا وعــرض ٨٠ مترا 
يســع لعــدد ٦ ســفن صيد 
اطــوال حتى ٣٠ مترا، وعن 
املســاحة االجمالية وموقع 
املشروع قال بدين انه مقام 
علــى ٢٦ الف فــدان تقريبا 
مبواجهــة ١٧٫٥ كم مبحاذاة 
ساحل البحر املتوسط وعمق 
١٠ كم شرق بورسعيد، ومن 
املقرر ان يحضر االفتتاح عدد 
الوزراء والشــخصيات  من 
العامــة باالضافة للملحقني 

االجانب والسفراء.

وتتفق الغالبية العظمى من 
املجتمــع الدولي واملنظمات 
غيــر احلكوميــة علــى أن 
إطــار االنتخابــات احلالــي 
في الدســتور السوري لعام 
٢٠١٢، ال يفي باملعايير الدولية 

األساسية.
ودعت النظام إلى اتخاذ 
اتفــق عليها  خطــوات، كما 
باإلجماع في القــرار ٢٢٥٤، 
الالجئني  لتمكــني مشــاركة 
والنازحــني داخليــا في أي 
انتخابــات ســورية جتري 
مبوجب دستور جديد، إذ إن 
الواليات املتحدة األميركية لن 
تعترف باالنتخابات املقبلة.
أن  وأوضحــت كرافــت 
النظــام الســوري يأمل في 
استخدام االنتخابات الرئاسية 
لعــام ٢٠٢١ لتعزيز الرواية 
الكاذبة بأنه شارك بشكل بناء 
في العملية السياسية مبوجب 
القرار ٢٢٥٤، وأن حكم األسد 
شرعي، ويجب أن يعمل على 

إعادة اإلعمار والتطبيع.
وأكدت كرافت على جهود 
مبعوث األمم املتحدة اخلاص 
إلى سورية بيدرسون، التخاذ 
اإلجراءات التي يراها مناسبة 
لتسهيل جهود األطراف لبدء 
العمــل على دســتور جديد 

بنفسه.

واشنطن ترفض االعتراف باالنتخابات الرئاسية املقبلة

اللواء ا.ح حمدي بدين

غير بيدرسون
املياه  يعمل داخل وخــارج 
االقليمية.  وأوضح اللواء ا.ح 
حمدي بدين، رئيس مجلس 
ادارة الشركة، انه متت اضافة 
تقنيات حديثة لالســتزراع 
السمكي في مصر الول مرة 
منها االســتزراع باالقفاص 

التوتــر، مســتدركا بالقول، 
«ومــع ذلــك مــا زلنــا نرى 
إمكانية التوصل إلى أرضية 
مشتركة في اجلولة اخلامسة، 
إذ سيتم التركيز على املبادئ 
(األساســية)  الدســتورية 
والوالية (اخلاصة بأعضاء 

اللجنة)».
وطالــب بيدرســون عبر 
حسابه في «تويتر»، اجلهات 
املتصارعة في ســورية إلى 
حل النزاع بالعمل معا لتنفيذ 

القرار ٢٢٥٤.
وقــال «ال ميكن ألي جهة 
فاعلة واحدة أو مجموعة من 
اجلهات الفاعلة فرض إرادتها 
على سورية أو تسوية النزاع، 

يجب أن يعملوا معا».
ولفت إلى أن املاليني من 

ملشاهدة الڤيديو
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الصالح: مركز الوفرة يرفع من سرعة االستجابة 
للحوادث ويعّزز منظومة األمن

العلي: استقرار الوطن مسؤولية مصيرية
تفرض على اجلميع التعاون وإعالء مصلحته وأمنه

محمد اجلالهمة

افتتح نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح 
أمس مركــز الوفــرة لإلطفاء 
الكائــن فــي منطقــة الوفرة 
السكنية بحضور رئيس قوة 
اإلطفــاء العام الفريــق خالد 
املكــراد ونــواب رئيــس قوة 
اإلطفــاء العام وكبــار القادة 
والضباط في قوة اإلطفاء العام.

وفي تصريح صحافي قال 
الصالــح: إن منطقــة الوفرة 
السكنية اجلديدة من املناطق 
التي توليها احلكومة االهتمام 
اخلاص لسرعة توفير جميع 
اخلدمات الالزمة لسكانها، وقد 
جاء افتتاح هذا املركز ليكون 
لــه األثــر اإليجابي بســرعة 
االستجابة للحوادث في منطقة 
الوفــرة الســكنية والوفــرة 
الزراعية، كما ســيكون مركز 
الوفرة من املراكز املساندة ملركز 
الكوت لإلطفاء الكائن مبدينة 
صباح األحمد لتعزيز منظومة 
احلفاظ على األمن املجتمعي 

وحماية األرواح واملمتلكات.
وقــال الوزيــر الصالح ان 
جتهيزات املركــز روعي فيها 
توفير كل ما يحتاجه أعضاء 

مبارك التنيب 

كــّرم وزيــر الداخلية الشــيخ ثامر 
العلــي يوم امــس  عددا من املواطنـــني 
الذين شــاركوا في إلقاء القبض على ١٠ 
متســللني كانوا على منت طراد قادم من 
إحدى دول اجلوار في منطقة شاليهات 

ميناء عبداهللا.
وشكر العلي املواطنني املكرمني، مؤكدا 
ان يقظتهم وإحساسهم باملسؤولية على 
أمن الوطن كانا هما احملرك نحو قيامهم 
بهذا العمل الوطني وهذه هي فزعة أهل 

الكويت التي عرفوا بها دائما، مشددا على 
ان التعاون والتواصل بني رجال املؤسسة 
األمنية واملواطنني واملقيمني مطلب وطني، 
مشــيرا الى انه يؤمن إميانــا كامال بأن 
املنظومة األمنية املتكاملة لن تتحقق إال 

بتعاون املواطنني مع رجال األمن.
وأوضح وزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي ان املواطنني املكرمني أثبتوا ان كل 
مواطن خفير وأنهم شركاء مع إخوانهم 
وأبنائهــم رجال األمن فــي احلفاظ على 

أمن وأمان الوطن.
وأكــد انــه مت تشــكيل جلنة حتقيق 

للنظر في واقعة التسلل والوقوف على 
حيثيات القضية وكيفية دخول املتسللني 

للمياه اإلقليمية.
وتقدم املواطنون املكرمون بالشــكر 
الــى وزيــر الداخليــة على هــذه اللفتة 
الكرميــة، مؤكدين ان مــا قاموا به ليس 
بجديد على أبناء الكويت الذين سجلوا 
على مــر التاريخ أروع صــور البطولة 
والشجاعة، هذا وتداول نشطاء على مواقع 
التواصــل مقطع فيديــو يظهر احملاولة 
الفاشلة للمتســللني قبل القبض عليهم 

داخل الشاليهات.

يتناسب مع جميع احتياجات 
رجال اإلطفاء وتوفير أقصى 
درجــات اخلدمة والراحة لهم 
بناء علــى توجيهــات  نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح، مشيدا في الوقت 
نفســه بدور املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية التي نفذت 
املشــروع بالتعاون مع إدارة 
اإلنشاءات والصيانة التابعة 
لقوة اإلطفاء العام، وشكر كل 
من ساهم في إجناز هذا الصرح 

املميز.

وأضــاف الفريــق املكراد: 
حرصنــا على تزويــد املركز 
بأحــدث اآلليــات واملعــدات 
اخلاصة في عمليات مكافحة 
احلرائق واالنقاذ، آمال أن يسهم 
ذلك فــي تعزيز منظومة قوة 
اإلطفاء العام املواكبة خلطط 
الدولــة التنمويــة في جميع 

املناطق.
حضر االفتتاح نائب املدير 
العام لشؤون التنفيذ باملؤسسة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
م.صالح الرشــيدي وعدد من 

وسائل اإلعالم.

خالل تكرمي مواطنني شاركوا في ضبط ١٠ متسللني في شاليهات ميناء عبداهللادّشنه بحضور الفريق املكراد ورئيس قوة اإلطفاء وكبار القادة

الوزير أنس الصالح يتسلم درعا تذكارية من الفريق خالد املكراد

«محمد هاشم» الوزير أنس الصالح والفريق املكراد خالل افتتاح مركز الوفرة لإلطفاء 

أحد املتسللني يخرج من نافذة أحد املباني

اللواء جمال البليهيص يطلع الوزير الصالح على آليات املركز

.. ويتجه إلى الهرب بني الشاليهات قبل ضبطه

الشيخ ثامر العلي متوسطا املكرمني

قوة اإلطفاء العام لتكون بيئة 
صحية تتناســب مع طبيعة 
عملهم ومساعدتهم على التغلب 
على مشاق املهنة، حيث يحتوي 
املركز على صــاالت لأللعاب 
الرياضية متعــددة األغراض 
وحوض للسباحة، مبا يسهم 
في احلفاظ على اللياقة البدنية 
لــدى أعضــاء القــوة للقيام 

مبسؤولياتهم املنوطة بهم.
من جانبه، قال رئيس قوة 
اإلطفــاء العام الفريــق خالد 
املكــراد ان تصميم املركز أتى 
بشكل عصري ومنوذجي لكي 

سطو مسّلح على محل صرافة بساطور ظهرًا
في منطقة سعد العبداهللا

وفاة ٤ أشخاص منهم طفلةاجلاني سلب الكاشيرات مبلغ ٣٠٠٠ دينار حتت التهديد بالقتل
وإصابة ٣ آخرين في تصادم وانقالب

محمد اجلالهمة

تواصلت حوادث الســير املميتة، إذ 
أسفر حادثان مروريان وقعا ظهر امس 
ومساء امس األول عن وفاة ٤ أشخاص 
بواقع طفلة كويتية و٣ وافدين مصريني، 
وكانــت عمليــات وزارة الداخلية تلقت 
بالغــا يفيــد بوقوع حــادث تصادم بني 
مركبة رباعية ونساف على طريق الدائري 
السادس، ولدى انتقال رجال اإلطفاء تبني 
ان احلــادث العنيف أســفر عــن وفاة ٣ 
وافدين من اجلنسية املصرية. على صعيد 
آخر، توفيت طفلة كويتية (٩ سنوات)، 
فيما أصيب جدها (٦٦ عاما) وشقيقاها 
بإصابات ما بني متوسطة وخطرة وأودعوا 
مستشفى اجلهراء لتلقي العالج، وذلك 
علــى خلفية حادث انقــالب مركبة كان 
اجلد يقودها على طريق العبدلي كيلو٥٠.

ومت فتح حتقيق في مالبسات االنقالب 
وسط ترجيحات بأن تكون الرؤية غير 
اجليــدة او األرض غيــر املمهدة من بني 

أسباب احلادث.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت 

نحــو الثامنة مــن مســاء أول من أمس 
بالغــا يفيد بوقوع حادث انقالب مركبة 
وعليه انتقلت دوريات من أمن اجلهراء 
إلى موقع البالغ، حيث تبني ان من يقود 
املركبــة - وهي رباعيــة - مواطن (٦٦ 

عاما) وبرفقته أحفاده الثالثة وهم طفلة 
٩ ســنوات توفيت، وشقيقها ٥ سنوات 
أصيب، وشقيقها ٣ سنوات أصيب أيضا، 
ومت إخطار وكيل النائب العام الذي وجه 

بتسجيل قضية.

احلادثان وقعا على «السادس» وفي بر العبدلي

من حادث التصادم املروع الذي خلف ٣ وفيات

سعود عبدالعزيز

شهدت منطقة سعد العبداهللا 
ظهر أمــس اخلميس حادث 

سطو مســلح باستخدام 
ساطور، حيث متكن لص 
مجهول من االستيالء على 
٣٠٠٠ دينار من داخل فرع 

محل صرافة لشركة شهيرة 
في منطقة سعد العبداهللا، ومت 

تسجيل قضية حملت تصنيف 
«جنايات وســرقة عــن طريق 

اســتعمال العنف» برقم ١٠ /٢٠٢١ 
جنايات مخفر شرطة سعد العبداهللا.

وقال مصدر أمنــي لـ «األنباء»: ان 
بالغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية في الساعة الواحدة 
و٢٠ دقيقة من بعد ظهر أمس اخلميس بوقوع سطو مسلح 
على فرع محل صرافة في سعد العبداهللا قطعة ٢ وعليه مت 

إرسال دورية مزدوجة الى موقع البالغ، حيث التقى رجال 
األمن املبلِّغ وهو مصري، والذي أفاد بأن شخصا مجهوال 
دخل الى فرع الشركة وفي يده ساطور وهدد العاملني بالقتل 
ثم تنقل بني كاشيرات احملل وســرق ٣٠٠٠ دينار وهرب 
إلى جهة غيــر معلومة. ومت إبالغ «املباحث اجلنائية» التي 
أرســلت فريقا متخصصا لرفع اآلثار وتتبع املتهم في 
جرمية السطو واالستعانة بكاميرات فرع الصرافة.

من جهة أخرى، تقدمت وافدة سريالنكية (٤٦ 
عاما) إلى مخفر شرطة اجلهراء ببالغ عن تعرضها 
للسلب بالقوة وأرفقت تقريرا طبيا في ملف 
القضية جاء فيه ادعاء بالضرب من آخرين 
وآالم بالكتف واألسنان، مشيرة إلى أن 
من قام بسلبها هو شخص يستأجر 
شــقة ويؤجر غرفا من هذه 
لها وآلخرين، وجار  الشقة 
املدعــى عليه، حيث  ضبط 
الوافدة لرجال األمن  ذكرت 
اسمه األول فقط ورقم هاتفه.
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القادسية يبدأ مشواره مبواجهة الفحيحيل         (قاسم باشا)

اليرموك يعبر الصليبخات.. وتعادل اجلهراء وبرقان

مبارك اخلالدي ـ عبدالعزيز جاسم

تعادل اجلهراء مع ضيفه برقان 
٢-٢ فــي املباراة التــي جمعتهما 
مساء امس على ستاد مبارك العيار 
 stc في اطار اجلولة االولى لبطولة
لفرق الدرجة االولى، وبهذا التعادل 
وضع كل منهما نقطة في جعبته، 
سجل لبرقان جيوفاني سيلفا في 
الدقيقة االولى ونيكوالس كوفي 
(١٧)، فيما سجل للجهراء يوسف 
الرشــيدي من ركلتي جزاء (١٩) 
و(٣٥)، وجاء الشوط االول مثيرا، 
تقدم برقان بهدف مبكر جليوفاني 
ســيلفا مــع الدقيقــة االولــى من 
املباراة، حيث استقبل الكرة دون 
مراقبة ليسدد في مرمى احلارس 

خالد جاسر.

استعادة توازنه وفرض سيطرته 
وكاد يتقدم مجددا بكرة محمد ربيع 
لكنها ذهبت خارج املنطقة (١٧)، 
ورد القائم االمين للحارس جاسر 
كرة خلفية لرامي بو شنيبة (٧١).

اليرموك والصليبخات

وعلــى ملعب صباح الســالم 
بالنادي العربي، متكن اليرموك من 
حتقيق الفوز على الصليبخات ٢-١، 
ليحصد اول ثالث نقاط متصدرا 
الترتيب، فيمــا بقي الصليبخات 

دون رصيد من النقاط.
وبعد عدة محاوالت من اليرامكة 
متكن التوغولي سينامي دوف من 
تسجيل هدف التقدم بعد استغالله 
عرضية أحمد شبيب ليضع الكرة 
برأسية متقنة بالشباك (٢٠)، ولم 

تنجح محاوالت الصليبخات في 
العودة لعـــدم قدرته على تشكيل 
أي خطـــــورة على مرمــى أبناء 
مشــرف الذي كان منظما بجميع 
اخلطوط وسيطر على وسط امللعب 
بشــكل أفضل ليسير الشوط كما 

يريد.
وفــي الشــوط الثانــي متكــن 
الصليبخات من معادلة النتيجة 
بعد كرة عرضية من ركلة ركنية 
وصــل إليهــا البرازيلــي رافاييل 
جويس ليضعها في املرمى وحاول 
محمد الغريب ابعادها لكنه اكملها 
فــي الشــباك (٦٨) إال أن فرحــة 
الصليبخات لم تدم سوى ٣ دقائق 
بعد أن متكن شبيب من تسجيل 
الثانــي لليرامكة  التقــدم  هــدف 

برأسية من كرة عرضية (٧١).

في انطالق دوري الدرجة األولى

(ريليش كومار) (قاسم باشا)اليرموك جنح في مهمته األولى أمام الصليبخات  اجلهراء وبرقان ارتضيا التعادل 

 ومتكــن نيــوكالس كوفي من 
اضافة الهدف الثاني بعد ان رواغ 
الدفاع وسدد الكرة لترتطم بأسفل 
القائــم االمين للحارس وتســكن 
الشباك (١٧)، ورغم الهدفني اال ان 
اجلهراء متكن من استعادة توازنه 
وقلص الفارق يوســف الرشيدي 
الذي تعرض لإلعاقة داخل املنطقة 
ليسددها الرشيدي في سقف مرمى 
احلارس عبدالرحمن الشريفي (١٩).
وواصــل اجلهراء ضغطه عبر 
االختراق من العمق وحتصل املتألق 
الرشيدي على ركلة جزاء صحيحة 
ثانية نفذها على يســار احلارس 

الشريفي (٣٥).
 وفــي الشــوط الثانــي اندفع 
اجلهراء بغية تسجيل هدف التقدم 
لكــن الفريــق الضيــف جنح في 

اليرامكة يستعيدون نيكوالس من خيطان
عبدالعزيز جاسم

مــع  اليرمــوك  تعاقــد 
العب خط الوسط اإليطالي 
نيكوالس دي بيــازي قادما 
مــن نــادي خيطــان بعد أن 
شارك في دوري التصنيف. 
وجاء التعاقد مرة اخرى مع 
نيكوالس الذي قدم مستوى 
مميــزا مع اليرامكة املوســم 
املاضــي بعــد انتقالــه إلــى 

خيطان هذا املوسم.
ويعتبر نيكوالس احملترف 
الرابع بصفوف أبناء مشرف 
بعد جتديــد الثقــة باملدافع 
الغابوني فرانك بيرن والعب 
التونســي وســام  الوســط 
اإلدريسي واملهاجم التوغولي 
ســينامي دوف، فيمــا فضل 

املهاجم الفلسطيني عدي الدباغ املشاركة في 
الدوري املمتاز لينضم إلى صفوف العربي، 
بينما فسخ اليرموك تعاقده مع العب الوسط 

ً كاظمة يواجه الساملية.. والكويت مع العربي في لقاء «ناري» غدا

القادسية يبدأ بالفحيحيل.. والشباب يستضيف النصر اليوم

«االنضباط» تعاقب خالد وفهد الفهد ماديًا
عبدالعزيز جاسم

قررت جلنة االنضباط باحتاد الكرة تغرمي رئيس نادي 
القادسية الشيخ خالد الفهد بـ٨٠٠ دينار، ونائب الرئيس 
فهد طالل الفهد بـ١٥٠٠ دينار ملا بدر منهما من تصريحات 
ألحد املواقع اإللكترونية يسيئان من خاللها للجان احتاد 
الكرة وذلك على حســب الكتــاب املوجه من االنضباط 
للمسابقات. كما قررت اللجنة تغرمي العب وسط األصفر 
ســلطان العنزي ٢٠٠ بعد إساءته إلى حكم نهائي كأس 
سمو ولي العهد على موقعه في «تويتر». واتخذت اللجنة 
قــرارا بحرمان مدير لعبة كرة الصاالت بكاظمة محمد 
عبداهللا السند من مرافقة فريقه ٤ مباريات وغرامة ٤٠٠ 

دينار العتراضه بطريقة غير الئقة.

قررت جلنة االنضباط باحتاد الكرة تغرمي رئيس نادي 

 دينار ملا بدر منهما من تصريحات 

للمسابقات. كما قررت اللجنة تغرمي العب وسط األصفر 

سمو ولي العهد على موقعه في «تويتر». واتخذت اللجنة 

مباراتا اليوم
امللعبالتوقيتالفريقان

الشباب٤:٢٥الشباب ـ النصر
 محمد احلمد٤:٢٥القادسية ـ الفحيحيل 

مباراتا الغد
الصداقة والسالم٤:٢٥كاظمة ـ الساملية
ستاد الكويت٦:٥٥الكويت ـ العربي

ناصر العنزي

تعود فرق دوري stc للدرجة املمتازة للمنافسة مرة 
أخرى ضمن مباريات اجلولة األولى التي انطلقت أمس، 
وتقام اليوم مباراتان جتمع األولى الشباب مع النصر 
على ملعب األول مبدينة األحمدي، وفي الثانية يبدأ 
القادسية املرشح للبطولة أولى مبارياته مع الفحيحيل 
على ملعب محمد احلمد بعد أيام من خسارته نهائي 

كأس سمو ولي العهد أمام الكويت.
في املباراة األولى فإن الفريقني اســتحقا التأهل 
لدوري األضواء، وخصوصا النصر الذي قدم واحدا من 
أفضل املواسم في تاريخه وشارك القادسية الصدارة 
بقيــادة مدربه الوطني أحمــد عبدالكرمي، بعدما زج 
مبجموعة متجانسة من الالعبني أحسنت في أدوارها.

ويدخل «العنابي» اختبارا أصعب في الدوري املمتاز، 
وعليه أن يثبــت أن تألقه في دوري التصنيف ليس 
طفرة مؤقتة، أما الشباب فقد جنح في التأهل للممتاز 
بعد عثرات لكنه تدارك نفسه وبقي في املركز الثامن 

ويسعى إلى إثبات جدارته بني الفرق املرشحة.
غيابات األصفر

ويبدأ القادسية مشواره األول في الدوري للدخول 

منافسا على اللقب، لكنه يحتاج من مدربه االسباني 
بابلو فرانكو الى تعديالت في صفوفه، وخصوصا 
في خط الدفاع واستبعاد العناصر التي لم تعد قادرة 
على العطاء، ويغيب عن األصفر اليوم اثنان من افضل 
العبيه في خط الوسط وهما أحمد الظفيري ورضا 
هاني لإليقاف بسبب تداعيات نهائي كأس ولي العهد.
وعلى اإلدارة القدساوية دعم صفوفها بالعبني 
أجانب على مســتوى عال من الكفاءة بعدما تبني 
عدم االستفادة من العبيه احملترفني باستثناء عدي 

الصيفي.
أما الفحيحيل فيسعى بإشراف مدربه الوطني 
ظاهر العدواني إلى إثبات جدارته في الدوري املمتاز 

ويغيب عنه اليوم العبه علي عتيق لإلصابة.
األبيض واألخضر غدًا

وفي مباراتي الغد، فإن األنظار ستتجه صوب 
املواجهة التي ســتجمع حامل اللقب الكويت مع 
العربي خلطف أول ٣ نقــاط في البطولة نحو 
املنافسة على مراكز الصدارة، ويعيش األبيض 
في حالة معنوية جيدة بعدما حقق بطولتني في 
املوسم احلالي وهما كأس السوبر وكأس سمو 
ولي العهد، وبات مرشحا قويا للمحافظة على لقبه.

 ويسعى األخضر أيضا للقب بعد غياب طويل 
وقــام بالتعاقد مع العبني جدد مثل عدي الدباغ 

بإشراف مدربه الكرواتي انتي ميشا.
وفي لقاء كاظمة والســاملية فإن حظوظهما 
متساوية لتحقيق الفوز، فالبرتقالي أصبحت لديه 
قاعدة متينة من الالعبني ومت ضم ٥ العبني منهم 
للمنتخب األول، كذلك الساملية عليه أن ينافس 
على اللقب وال يكتفي بالوصافة أو املركز الثالث 
كما كان عليه في املواسم السابقة. وكان السماوي 
بإشراف مدربه محمد املشعان قد قدم مستويات 

متميزة في دوري التصنيف.

العاجي اوسينو نداي لعدم االقتناع مبستواه. 
ويبحــث النادي عن محتــرف خامس بخط 

املقدمة لتعويض رحيل الدباغ.

الساحل يعود من خيطان بأول فوز في «املمتاز»
ناصر العنزي

 stc سجل الساحل أول حالة فوز في بطولة
للدرجة املمتازة الذي انطلق أمس بعد فوزه على 
خيطــان بثالثة أهداف مقابــل هدف في املباراة 
التي جمعتهما على ملعب الثاني، وبذلك حقق 

الفائز أول ٣ نقاط في البطولة.
وقدم الفريقان شوطا جميال في احلصة األولى 
لم تهدأ فيه الكرة، وتبادال الهجمات ما أسفر عن 
٣ أهداف، حيث بدأ خيطان التســجيل من ركلة 
جــزاء صحيحة نفذها احملتــرف جيمي بإتقان 
«٢٠»، فيمــا عادل النتيجة للســاحل ماثيوس 
ادواردو مــن ركلــة جزاء أيضا «٢٥». وســجل 
مدافع خيطان أحمــد عبدالغفور الهدف الثاني 

للســاحل باخلطأ في مرماه عندما حاول إبعاد 
الكرة فسكنت مرماه «٢٩».

وجنح الســاحل في الشــوط األول في قلب 
النتيجة لصاحله بفضل حيوية وحتركات أفراد 
خط وسطه املكون من ضاري الفضلي وليوناردو 
واحمد غازي وسلمان البوص الذين أحسنوا في 
إدخال كراتهم في مناطق اخلطورة، وكاد املهاجم 
فيصــل عجب ان يضيف هدفــا ثالثا لكن كرته 
مرت بجانب القائــم «٣٣»، ووضح على العبي 
الساحل حسن استعدادهم البدني للمباراة إلى 
جانب تشــكيلة متفاهمة دفع بها املدرب محمد 

دهيليس.
وأيضــا كان خيطان فــي حالة جيدة وتقدم 
بالنتيجة لكن األخطــاء الفردية كلفته هدفني، 

وحصل العبه فيصل املبيليش على فرصة ثمينة 
ضاعت منه بسبب التعجل «١٧».

وفي بداية الشوط الثاني سجل مهاجم خيطان 
جيمي هدفا ألغاه احلكم بعد رجوعه لـ «الڤار»، 
وأحدث كال املدربني تغييرات لتقوية صفوفهما، 
وســنحت لالعب خيطان النشــط محمد عبيد 
فرصة للتسجيل غير أنه سدد كرته بعيدا عن 
املرمى «٦٤» وقبله أضاع فيصل عجب «املتعجل» 
فرصة إضافة هدف للســاحل، ومتكن احلارس 
أحمد الدوسري من صد كرته «٥٧». واضاف العب 
الساحل تايسون لوكاس الهدف الثالث بطريقة  
جميلة من كرة ثابتة (٨٥) وقد أدار املباراة احلكم 
علي محمود الذي أحسن في قرارته، وطرد العب 

خيطان أحمد عبدالغفور (٨٥).

الساحل جنح في حتقيق أول ٣ نقاط على حساب خيطان 
(أحمد علي)
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السفير الكرواتي يزور العربي

مبارك اخلالدي

قــام الســفير الكرواتــي في البــالد أمير 
مورهارميي بزيارة إلى النادي العربي مساء 
أمــس األول، حيث كان في اســتقباله رئيس 
مجلس االدارة عبدالعزيز عاشور وأمني السر 
العام فــؤاد املزيدي وعضو مجلــس اإلدارة 
علي اتش، كما تواجد في االســتقبال اجلهاز 
الفني اجلديد للفريق األول لكرة القدم بقيادة 
املدرب الكرواتي انتي ميشا ومساعده ارديان 
كوزنيكو. ورحب عاشور بزيارة السفير، منوها 
بالعالقات الطيبة بني الكويت وكرواتيا خاصة 
فيما يتعلــق باجلانب الرياضي 
منها، وبعد جلســة ودية قام 

السفير بتفقد ستاد صباح السالم وحضر جانبا 
من تدريبات الفريق، مبديا إعجابه بالستاد، 
ومتمنيا التوفيق ملجلس اإلدارة واجلهاز الفني.

حضور جماهيري

مــن جهــة أخــرى، ودعمــا الســتعدادات 
«األخضر» ملواجهة الكويت غدا السبت ضمن 
اجلولة األولى لدوري stc املمتاز، احتشــدت 
مجاميــع من جماهير الفريــق العرباوي في 
تدريبات الفريق أمس األول، حيث مت تطبيق 
االشتراطات الصحية على احلضور من حيث 
التعقيم والتباعد االجتماعي، إذ انعكس احلضور 
اجلماهيري باإليجاب على أداء الالعبني واجلهاز 

الفني خالل التدريب.

عاشور يقدم قميص «األخضر» للسفير الكرواتي بالكويت

السماح ملنتخبات الناشئني والشباب 
والعمومي في ١٣ لعبة بالتدريب والسفر

وافقت اللجنة الثالثية املعنية بعودة اســتئناف النشاط الرياضي على السماح لالعبي 
املنتخبات الوطنية املقبلني على اســتحقاقات خارجية قادمة ملراحل الناشــئني والشباب 
والعمومي في ١٣ لعبة هي: (كرة القدم - األلعاب املائية - الرماية - الترايثلون - ألعاب القوى - 
املبارزة - الفروسية - كرة الطائرة - كرة السلة - كرة اليد - اجلمباز - تنس الطاولة - التنس 
األرضي) على أداء التدريبات والسفر مع تطبيق كل االجراءات واالشتراطات الصحية. جاء 
ذلك خــالل االجتماع الذي عقد مبقر وزارة الصحة بحضور نائب مدير عام الهيئة العامة 
للرياضة لقطاع الرياضة التنافســية د.صقر املال وأمني سر اللجنة األوملبية حسني املسلم 
وذلــك عبر تقنية االتصال املرئي «زووم» مــع كل من د.فهد الغمالس مدير إدارة الصحة 

العامة في وزارة الصحة ود.حمد بستكي ود.محمد السعيدان. 
وأرجــأت اللجنة الثالثية خالل اجتماعها النظر في مرحلة عودة العبي البراعم خلوض 
التدريبات الى االجتماع املقبل باإلضافــة إلى آلية تطعيم الرياضيني، مع إجراء فحوصات 

وأخذ عينات على كل األلعاب اجلماعية بشكل دوري وعشوائي.

«طائرة» اليرموك يلتقي التضامن غدًا
يعقوب العوضي

تشهد اجلولة الثانية من القسم الثالث 
من دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة غدا 
مباراتني، حيث يلتقي اليرموك (١٠ نقاط) 
مع التضامن (١٧ نقطة) في الـ ٥٫٠٠، بينما 
يواجه الســاحل (١٣ نقطة) مع برقان (١٦ 
نقطة) الـ ٧٫٠٠ وتقام املباراتان على صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا في مقر االحتاد 

بضاحية صباح السالم. ويطبق نظام النقاط 
الدولي من هذه اجلولة والذي ينص على 
حصول الفائز بنتيجة ثالثة أشواط نظيفة 
وثالثة أشواط لشوط على ٣ نقاط بدال من 
نقطتني باإلضافة إلى عدم حصول اخلاسر 
بالنتيجتني علــى أي نقاط، فيما يتحصل 
الفائــز بنتيجة ٣ أشــواط لشــوطني على 
نقطتني بينما يتحصل اخلاســر فيها على 

نقطة واحدة.

«يد» خيطان لالبتعاد عن الهبوط 
أمام الساملية.. والقرين يلتقي برقان

يعقوب العوضي

تتواصل منافســات الدوري املمتاز لكرة 
اليد، حيث تشــهد صالة مجمع الشيخ سعد 
العبــداهللا غدا مباراتني ضمن اجلولة الـ ١٢، 
فيلتقي الساملية (٨ نقاط) مع خيطان (نقطتني) 
في الـــ ٥٫٣٠، وفي الـ ٧٫١٥ يلتقي القرين (٣ 

نقاط) مع برقان (نقطتني).
ويبحــث خيطان عــن الهــروب من قاع 
الترتيــب العام واالبتعاد عن مناطق اخلطر 
بقيادة املدرب الوطني يوسف العوضي الذي 
قــاد الفريق خلفــا للمــدرب البحريني علي 
العنزور، ولن تكون املهمة سهلة خاصة في 
ظل دخول الساملية املباراة باحثا عن نقطتيها 

لتعويض اخلسارة في اجلولة السابقة أمام 
الكويت. وال يختلف وضع القرين كثيرا عن 
خيطــان، حيث يبحث مدرب الفريق رشــيد 
شريح عن سبيل لالبتعاد عن مناطق اخلطر 
وحتســني الترتيب العام، أمــا برقان بقيادة 
املدرب محمد مسعودان ومساعده خالد ملحم 
فيطمح لتحسني الترتيب العام واالبتعاد عن 

املركز السادس.
إلى ذلك، تقام أيضا مباراتان ضمن دوري 
الدرجة األولى على صالة الشهيد فهد األحمد 
مبقر احتاد اليد، فيلعب الشــباب (٩ نقاط) 
مع اليرموك (١٩ نقطة) في الـ ٥٫٣٠ ويواجه 
التضامن (نقطة واحدة) مع الساحل (٤ نقاط) 

في الـ ٧٫١٥.

تخفيض عقوبة الشناوي إلى مباراة واحدة

ودية ثانية لـ «األزرق» أمام فلسطني بالقدس
أعلن رئيس احتــاد الكرة الكويتي 
الشيخ أحمد اليوسف ونظيره الفلسطيني 
اللواء جبريل الرجوب، عن اتفاق االحتادين 
على إقامة مباراة ودية ثانية بني املنتخبني 
في القدس، على أن يتم حتديد موعدها 

الحقا.
وأشار الرجوب إلى أن املباراة الودية 
تشكل تأكيدا على عمق العالقات األخوية 
التي تربــط البلدين، معتبرا أن موافقة 
االحتاد الكويتي على إقامة مباراة ودية 
ثانية في فلسطني يعد توثيقا للموقف 
الكويتي الداعم دوما لفلسطني وحقها في 
تطوير الرياضة وإقامة األنشطة الرياضية 

على أرضها دون معوقات.
وأكد الرجوب أن االحتاد سيضمن 
دخول كافة أعضاء الوفد الكويتي إلى 

فلسطني دون معوقات، كما ثمن املوقف 
الكويتي الذي يعبــر عن صدق انتماء 
الكويت قيادة وشعبا ومؤسسات لقضية 
فلسطني العادلة. ووجه الرجوب الشكر 
لليوسف وأعضاء االحتاد على استضافة 
منتخب بــالده وإقامة مباراة ودية بني 
املنتخبني، كما أشاد بحفاوة االستقبال 
واجلهود التي بذلهــا االحتاد الكويتي 
إلقامة هذا اللقاء الذي استفاد منه منتخبو 
البلدين. من جانبه، أكد اليوسف أن هذا 
االتفاق يعد تأكيدا على استمرار التعاون 
والتنسيق بني االحتادين، الفتا إلى أن 
إقامة هذا اللقاء الودي في القدس يعد 
تأكيدا على دعم الكويت حلقوق الشعب 
الفلسطيني مبمارسة الرياضة على أرضه 
وبني جماهيره أسوة بشعوب العالم أجمع. الشيخ أحمد اليوسف مع اللواء جبريل الرجوب

األنصاري يفسخ عقده مع الوكرة بالتراضي

هادي العنزي

أكد املدرب املســاعد للفريق األول 
لكرة السلة بنادي كاظمة سالم الداود، 
أن فريقه يعد من أبرز املرشحني للفوز 
بلقب الدوري العام لكرة الســلة، رغم 
كون فريق الكويت حامل اللقب للموسم 
املاضي ويعد من أكثر الفرق جاهزية 
فنيــة وبدنية، ويضم عــددا وافرا من 

الالعبني املتميزين في جميع املراكز.
وقــال الــداود فــي تصريح خاص 
لـــ «األنباء»، إن األنديــة األربعة التي 
تأهلت إلى الدور نصف النهائي (املربع 
الذهبي) هي األجــدر واألفضل، حيث 
غابت املفاجآت املتمثلة في عدم تأهل أي 
منها، وعليه يتوقع أن نشهد مواجهات 
قوية ومثيرة بني تلك الفرق في نظام 
جديد للبطولة، وسيكون احلظ األوفر 
فيــه للفريق الذي يســتطيع التكيف 
مع الضغط الكبير املتوقع للمباريات 
وتقارب مددها الزمنيــة والقادر على 
ترتيب أوراقه بشكل جيد، بحيث يصل 
إلى الدور النهائي من دون إجهاد لالعبني 
أو إصابــات مؤثرة، وهــذا أمر صعب 
في ظل مواجهات قوية ومتقاربة فنيا 
وزمنيــا، وعدد قليل مــن الالعبني في 
٣ فرق، مــع اســتثناء الكويت لكونه 
ميلك عددا كبيرا من الالعبني متقاربي 

املستوى الفني، ورمبا سيكون لفوارق 
ضئيلة ولكيفية إدارة املباراة دور كبير 

في عدد من املواجهات املقبلة.
وســيلعب كاظمة أولــى مواجهات 
الدور نصف النهائــي مع الكويت في 
الـ ٥٫٣٠ مســاء األحــد املقبل، وتلعب 
الفرق األربعة في نصف النهائي بنظام 
الدوري من قسمني، على أن يلعب في 
نهايتــه األول مع الرابــع، والثاني مع 
الثالث بنظام «البالي أوف» من ثالث 
مواجهات، ويقام النهائي كذلك بنظام 
«البالي أوف». وأشار املدرب الوطني 
سالم الداود، إلى أن كاظمة استعاد جميع 
مصابيه املؤثريــن، وجتاوز الظروف 
احمليطة به في الفترة املاضية، وقال: 
«تصدرنــا مجموعتنــا رغــم صعوبة 
املنافســة، ولدينــا الطمــوح الكافــي 
للمنافســة والفوز باللقب، مبا يضمه 
كاظمة من العبني متميزين في مختلف 
املراكز»، الفتا إلى أن املســتوى العام 
للدوري في أدواره التمهيدية تأثر سلبا 
بجائحة كورونــا، خاصة تلك األندية 
التــي تأخرت فــي حتضيراتها لبداية 
املوسم، وأن نظام البطولة اجلديد يعد 
جيدا بشكل عام، لكن إقامة نظام خاص 
للدور نصف النهائي من شأنه أن يرهق 
الالعبني، وهذا قد يتســبب في إصابة 
عناصر مؤثرة بصفوف املنتخب األول. كاظمة والكويت من أبرز املرشحني للفوز بلقب الدوري.. وفي اإلطار سالم الداود   (محمد هنداوي)

رافول حتقق أول لقب لـ «سيدات اإلسكواش»

الالعبــة كاترين  توجــت 
رافول بطلة للبطولة النسائية 
األولى لالسكواش بعد تغلبها 
في املباراة النهائية على الالعبة 
شــيماء الرشيد ٣-٠ في لقاء 
حماسي حسمته رافول بفضل 
خبرتها في التعامل مع النقاط 
احلاســمة. وفي لقــاء حتديد 
املركــز الثالــث فــازت زينب 
عبدالشافي على زميلتها شيخة 

الدبوس.
وعقــب اللقــاء اخلتامــي، 
قامت عضــو املجلس البلدي 
م.مها البغلي بتوزيع امليداليات 
واجلوائز الــى جانب رئيس 
االحتاد وليد الصميعي ومدير 
إدارة االحتادات بالهيئة خليفة 
الطــراروة، بحضــور نائــب 
رئيس االحتاد حامد العمران 
وأمني السر منصور العدواني 
وأمني الصندوق عمر العصيمي 

الواعــدة هديل العبيــد التي 
قدمت مستوى مميزا.

وقدمت اللجنة النســائية 
دروعا تذكارية للمهندسة مها 
البغلي ونائب رئيســة نادي 

علــى  الفائقــات  الالعبــات 
االستمرار في ممارسة اللعب 
حتت أيدي مدربني متخصصني 
للوصــول الى مســتوى فني 
يؤهلهن للمشاركات اخلارجية، 
مؤكــدة أنهــا شــخصيا تقدم 
الدعــم لالعبــات ســواء  كل 
باحلضــور فــي البطوالت أو 

حتى التدريبات.
البطولــة  وأبــدت بطلــة 
كاترين رافول سعادتها بفوزها 
باللقــب مشــيدة بالتنظيــم 
البطولة، متمنية  ومســتوى 
استمرارها في السنوات املقبلة. 
كما أكــدت الوصيفة شــيماء 
الرشيد أن جتمع ٣١ العبة في 
البطولة أكبر مكســب، فضال 
عن جــو التآلف بني الالعبات 
واللجنــة النســائية ما جعل 
اجلميع يشــعر بروح األسرة 

الواحدة.

الفتاة سامية املكيمي وعضو 
مجلــس إدارة نــادي الكويت 
العام  بلســم األيوب واحلكم 

للبطولة أحمد الكندري.
مــن جانبها، حثت البغلي 

جناح كبير للبطولة في نسختها األولى

الالعبات الفائزات وكبار احلضور تتقدمهم م.مها البغلي

وأمني الصندوق املساعد مبارك 
البذالي وعضوي االحتاد وليد 
املزيدي وفايز املطيري وأعضاء 
النســائية. وحصلت  اللجنة 
علــى كأس الالعبــة املثاليــة 

رئيس اللجنة النسائية حامد العمران يقدم درعا تذكارية لرئيس االحتاد وليد الصميعيوليد الصميعي يقدم درعا تذكارية للمهندسة مها البغلي

الداود: كاظمة منافس قوي على دوري «السلة»
أكد أن نظام الدوري في نصف النهائي تنافسي ومرهق وقد يتسبب في إصابات لالعبني

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أصدرت اللجنة الثالثية، املكلفة بإدارة 
احتاد كرة القدم املصري برئاســة أحمد 
مجاهد، عددا من القرارات، أهمها تخفيض 
عقوبة حارس األهلي محمد الشناوي الى 
مباراة واحدة بدال من ٤ مباريات، مع زيادة 

الغرامة املالية إلى ٥٠ ألف جنيه.
وبذلك سيعود الشناوي للعب مع فريقه 
في املباراة القادمة لألهلي أمام بيراميدز، 
وذلك قبل السفر الى الدوحة للمشاركة في 
بطولة كأس العالم لألندية، وكان قد تغيب 

أمس في تشكيلة فريقه أمام املقاولون.
كما قررت اللجنة أيضا تخفيض عقوبة 
محمود وادي، العب بيراميدز، إلى اإليقاف 
٤ مباريات بــدال من ٨، مع تغليظ العقوبة 
املالية لتكون ٢٠٠ ألف جنيه، على أن تسدد 
قبل عودة الالعب للمشاركة. وايضا حفظ 
شكوى نادي وادي دجلة، ضد إشراك طالئع 
اجليش الالعــب محمد ناصف في مباراة 
الناديني، حيث مت التأكد من صحة مشاركته، 

بحصوله على إنذار واحد فقط.
واستندت اللجنة الثالثية في تخفيض 
عقوبة الشناوي الى رأي جلنة احلكام، التي 
أقرت بوجوب حصول الالعب على العقوبة، 
املخصصة لالعب احلاصل على بطاقة بحسب 
لونها، بينما الشناوي لم تصدر بحقه أي 

بطاقة في مباراة البنك األهلي.

إلى ذلك، ومع انطالق اجلولة التاســعة 
ملسابقة الدوري املصري لكرة القدم، حقق 
فريق النادي املصــري بقيادة علي ماهر 
انتصارا كبيرا على فريق وادي دجلة بالفوز 
٣-١ بعد أن كان املصري متأخرا بهدف مبكر 

في الدقيقة الرابعة.
وتقام اليــوم ضمن اجلولة نفســها 
مباراتان، حيث يستضيف سموحة فريق 
بيراميدز في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت 
الكويت، ثم لقــاء طالئع اجليش واإلنتاج 
احلربي، الذي رحل عنه مؤخرا مدربه مختار 
مختار، وتولى املســؤولية خلفا له املدرب 

حمادة صدقي.
وغدا السبت، سيكون الزمالك ضيفا على 
أسوان في مدينته بجنوب الصعيد، وذلك في 
السادسة مساء بتوقيت الكويت، كما يحل 
اإلسماعيلي ضيفا على احمللة، ويستضيف 

املقاصة فريق االحتاد السكندري.

الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلن جنم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم فهد األنصاري، 
عن فسخ تعاقده رسميا مع الوكرة القطري بالتراضي بعد فترة 
قصيرة جدا قضاها «ســقراط اخلليج» في قطر خاض خاللها ٣ 
مباريــات في دوري جنوم QNB لكرة القــدم منذ انضمامه إلى 
صفوف الفريق خالل فترة االنتقاالت الشــتوية اجلارية ملدة ٦ 
أشهر على سبيل اإلعارة مقابل ٢٥٠ ألف دوالر بعد موافقة ناديه 

األصلي القادسية.
وعلمت «األنباء» من مصادر خاصة، أن الالعب تلقى اتصاال 
من أحد مسئولي «األصفر» بضرورة العودة مجددا إلى صفوف 
الفريق حلاجة الفريق إلــى مجهوداته بعد قرار جلنة االنضباط 
باحتاد الكــرة بإيقاف ثنائي الفريق أحمد الظفيري ١٣ مباراة (١٢ 
مباراة بســبب ما قام به جتاه احلكم ومباراة إضافية لطرده من 
اللقاء) وتغرميه ماليــا ٥ آالف دينار، ورضا هاني ٧ مباريات مع 
تغرميه ٢٥٠٠ دينار، ملا بدر منهما في نهائي كأس سمو ولي العهد.

ووجهــت إدارة نادي الوكرة الشــكر لالعب على 
الفترة التي تواجد فيها مع الفريق  األول، متمنية 

له النجاح والتوفيق في مسيرته القادمة.
هذا، وقامت إدارة نادي 
الوكرة بإعادة تســجيل 
الالعب اإلسباني اسياس 
سانشيز كورتيس كالعب 
آســيوي، لكونه يحمل 

اجلنسية األســترالية، بعد شفائه من اإلصابة التي تعرض لها 
احملترف األســترالي ليقوم النادي القطري برفع اســمه من 

كشوفات الفريق والتعاقد مع األنصاري.
وأعلن مجلس إدارة الوكرة تعيني الشيخ حمد بن خليفة بن 
حسن آل ثاني نائبا لرئيس جهاز كرة القدم بالنادي خالل الفترة 
املقبلة، وذلك في إطــار التغييرات اإلدارية التي بدأتها اإلدارة 
على صعيد فريق الكرة، بسبب النتائج السيئة التي حققها في 

الفترة األخيرة وجعلته يدخل دائرة الهبوط للدرجة الثانية.

مورهارميي بزيارة إلى النادي العربي مساء 
أمــس األول، حيث كان في اســتقباله رئيس 
مجلس االدارة عبدالعزيز عاشور وأمني السر 
العام فــؤاد املزيدي وعضو مجلــس اإلدارة 
علي اتش، كما تواجد في االســتقبال اجلهاز 
الفني اجلديد للفريق األول لكرة القدم بقيادة 
املدرب الكرواتي انتي ميشا ومساعده ارديان 
كوزنيكو. ورحب عاشور بزيارة السفير، منوها 
بالعالقات الطيبة بني الكويت وكرواتيا خاصة 
فيما يتعلــق باجلانب الرياضي 

والعمومي في 
املبارزة - الفروسية - كرة الطائرة - كرة السلة - كرة اليد - اجلمباز - تنس الطاولة - التنس 

حسن آل ثاني نائبا لرئيس جهاز كرة القدم بالنادي خالل الفترة 
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مع كل مباراة بصورة فردية، فهذا 
موسم يصعب توقعه، وسنرى إلى 

أين سينتهي بنا املطاف».
إلى ذلك، بدا بيب غوارديوال غير 
سعيد بدرجة كبيرة بفوز فريقه 
على أستون ڤيال بعد إصابة العب 
الوسط كيفن دي بروين واملدافع 
كايل والكر، وقال بشأن إصابتهما: 
«لم أحتدث مع الطبيب، لو طلب 
كايل اخلروج فهذا بسبب حدوث 
أمــر مــا. أمتنى أن تكــون إصابة 
بسيطة»، الفتا إلى أن إصابة دي 
بروين من املرجح أن تكون بسبب 

اجلدول املزدحم.
كأس االحتاد.. ومؤجلة

اليــوم مبــاراة  تقــام مســاء 
ضمــن منافســات الــدور الرابع 
فــي كأس االحتــاد االجنليــزي، 
حيث يستضيف شورلي نظيره 
ولڤرهامبتون، فيما يستكمل الدور 
الرابع بـ ٨ مواجهات، حيث يلعب 
في أبرزها مان سيتي مع تشلتنهام، 
ويستضيف ساوثهامبتون نزيره 
أرسنال، ويلتقي وست هام يونايتد 
نظيره دونكاستر، فيما تقام مباراة 
مؤجلة ضمن املرحلة الـ ١١ للدوري 
االجنليــزي، حيــث يســتضيف 

أستون ڤيال نظيره نيوكاسل.

أمام أرسنال في املرحلة السابعة 
فــي األول مــن نوفمبــر املاضي، 
كما بقــي الفريق من دون هزمية 
للمباراة الســابعة عشــرة تواليا 
فــي «البرميييرليغ» (فاز ١٣ مرة 
وتعادل ٤) ليعادل أطول سلسلة 
حققها فــي العام ١٩٩٩. وســجل 
هدفي مانشستر في شباك فولهام 
األوروغوياني ادينســون كاڤاني 
(٢١) والفرنسي بول بوغبا (٦٥)، 
فيما افتتح أدميوال لقمان النتيجة 
ألصحاب االرض (٥). وفي املواجهة 
الثانية حقق سيتي فوزه السادس 
تواليا على حساب، وسجل هدفيه 
في شباك أستون ڤيال البرتغالي 
برنــاردو ســيلفا (٧٩) واألملاني 
ايلــكاي غوندوغان (٩٠ من ركلة 
جزاء). وقال مدرب مان يونايتد 
أولي غونار سولسكاير بعد الفوز: 
«البداية كانــت بطيئة، لكن بعد 
هدفهم شعرت بأننا نلعب بصورة 
أفضــل، كنا بحاجة لالســتيقاظ، 
ولعبنــا بعدهــا بصــورة جدية 
للغاية»، مضيفا سجل بوغبا هدفا 
رائعا وكانــت لدينا فرص أخرى 
إلنهاء املبــاراة، لكن عندما يكون 
الفــارق هدفا وحيــدا يكون األمر 
صعبا، الفتا إلــى أنه ال يفكر في 
الصدارة، «علينــا التعامل حاليا 

دخل قطبا مدينـــــــــة 
مانشســتر «يونايتــد 

والسيتي» صراعا محموما 
الــدوري  علــى صــدارة 
اإلجنليــزي املمتاز يتوقع 

أن يزداد توهجا وإثارة في 
األسابيع املقبلة، فبعد ساعات 
قليلة من صدارة مؤقتة لنادي 
ليســتر ســيتي عقب تفوقه 
على تشلســي ٢-٠، اســتعاد 
مان يونايتــد صدارة الدوري 
االجنليزي لكــرة القدم بفوزه 
علــى مضيفه فولهــام بنتيجة 

٢-١ في املرحلة الثامنة عشرة، 
ولــم يغــب جــاره مان ســيتي 
القادم بقــوة إلى املنافســة عن 
املشــهد، ليخطــف املركز الثاني 
بانتصاره على ضيفه أستون ڤيال 
٢-٠ في مبــاراة مؤجلة، ليرفع 
«الشياطني» رصيده إلى ٤٠ نقطة 
متقدما بفارق نقطتني عن غرميه 
وجاره «السيتي» بفارق نقطتني، 
وميلك األخير مباراة مؤجلة أمام 

إيڤرتون.
وبقــي «الشــياطني 

احلمر» من دون هزمية 
للمباراة الثالثة عشرة 

الدوري  تواليا في 
منذ ســقوطهم 

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

اجنلترا - كأس االحتاد (الدور الرابع)
١٠:٤٥beIN sports HD٢شورلي - ولڤرهامبتون

إسبانيا - املرحلة الـ ٢٠
١١beIN sports HD٣ليڤانتي - بلد الوليد

إيطاليا - املرحلة الـ ١٩
١٠:٤٥beIN sports HD٤بنفينيتو - تورينو

املانيا - املرحلة الـ ١٨
١٠:٣٠beIN sports HDFR١مونشنغالدباخ - دورمتوند

فرنسا - املرحلة الـ ٢٤
١١beIN sports HD٢باريس سان جرمان - مونبلييه

مباريات غد السبت بالتوقيت احمللي

اجنلترا - املرحلة ١١ (مؤجلة)
١١beIN sports HD٢استون ڤيال - نيوكاسل

إسبانيا - املرحلة الـ ٢٠
٤beIN sports HD٣هويسكا - ڤياريال
٦:١٥beIN sports HD٣إشبيلية - قادش

٨:٣٠beIN sports HD٣   ريال سوسيداد - ريال بيتيس
١١:٠٠beIN sports HD٣أالڤيس - ريال مدريد

إيطاليا - املرحلة الـ ١٩
٥beIN sports HD٤روما - سبيزيا
٨beIN sports HD١ميالن - اتالنتا

٨beIN sports HD٤اودينيزي - االنتر
١٠:٤٥beIN sports HD٤ڤيورنتينا - كروتوني

املانيا - املرحلة الـ ١٨
٩أرمينيا - فرانكفورت

٩beIN sports HDFR١ليڤركوزن - ڤولفسبورغ
٩beIN sports HDFR٦فرايبورغ - شتوتغارت

٩ماينز - اليبزيغ
٩beIN sports HDFR٧اوغسبورغ - يونيون برلني
٩beIN sports HDFR٥هرتا برلني - فيردر برمين

فرنسا - املرحلة الـ ٢١
٧beIN sports HD٦النس - نيس

beIN sports HD٦ ١١موناكو - مارسيليا

اجنلترا - كأس االحتاد (الدور الرابع)
٣:١٥beIN sports HD٢ساوثهامبتون - ارسنال
٦beIN sports HD١وست هام - دونكاستر

٦شيفيلد - بليموث
٦beIN sports HD١٣ميلوال - بريستول
٦بارنسلي - نوريتش

٦beIN sports HD٥سوانزي - نوتنغهام فورست
٦beIN sports HD١٢برايتون - بالكبول

٨:٣٠beIN sports HD٢تشيلتنهام - مان سيتي

كتب البرتغالي كريستيانو رونالدو تاريخا 
جديــا في كرة القدم، بعدما أصبح أفضل هداف 
التاريخ بتسجيله الهدف رقم ٧٦٠ في مسيرته 
االحترافية، بعد أن حطم «الدون» الرقم القياسي 
ألفضل هداف في التاريخ (٧٥٩) الذي كان يتشاركه 
مع النمساوي- التشيكي جوزيف بيكان، وفي ذات 
الليلة الكبيرة لـ«السيدة العجوز» أهدى العبو 
يوڤنتوس أندريا بيرلو لقبه األول في مسيرته 
التدريبية بعدما توجوا بكأس السوبر اإليطالية 
لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخ النادي على 
حساب نابولي بالفوز عليه ٢-٠ األربعاء، وسجل 
هدفي يوڤنتوس رونالدو (٦٤)، واإلسباني ألفارو 
موراتــا (٩٠+٥)، أهدر قائد نابولي لورنتســو 
إينسينيي ركلة جزاء مصيرية (٨٠). وقد جاء 
اللقــب في توقيت مثالي ليوڤنتوس الذي دخل 
إلى املباراة التي كان طرفا فيها للموسم التاسع 
على التوالي، بعد أيام على اخلســارة املوجعة 
ضــد الغرمي اللــدود إنتر في الــدوري بثنائية 
نظيفة أبقته في املركز اخلامس بفارق ١٠ نقاط 
عــن ميالن املتصدر، ما يهــدد احتفاظه باللقب 

للموسم العاشر تواليا.
وقال بيرلو الذي وصل على رأس اجلهاز 

الفني للفريق الذي دافع عن ألوانه بني عامي ٢٠١١ 
و٢٠١٥ مطلع املوســم احلالي خلفا ملاوريستيو 
ســاري: «الفوز بلقب أول كمدرب يشكل فرحة 
كبيرة تختلف عن تلك التي تشعر بها كالعب، 
هي أجمل صراحة»، مضيفا في املباريات النهائية 

من الصعب اللعب جيدا، األهم هو الفوز، أنا 
أعتــذر من جينارو غاتــوزو لكن أردنا ان 

نقوم بردة فعل بعد اخلسارة أمام إنتر.
من جانبه، اعتبر رونالدو أن «هذا 
اللقب مهم جدا ألن بإمكانه أن مينحنا 
الثقة لبقية املوسم». إلى ذلك، تفتتح 
املرحلة الـ١٩للدوري اإليطالي لكرة 

القدم مســاء اليوم بلقــاء يجمع 
بنفينيتــو مــع تورينــو علــى 
ملعب األول، فيما تقام غدا أربع 
مواجهات، حيث يستضيف روما 
نظيره سبيزيا، ويلتقي ميالن 
على ملعبه مع أتالنتا، فيما يلعب 

اإلنتر علــى ملعب أودينيزي في 
ثالث املواجهات، وفي املباراة الرابعة 

يســتضيف فيورنتينــا 
نظيره كروتوني.

يســتضيف فيورنتينــا يســتضيف فيورنتينــا 

رونالدو يصنع املجد

خيبة «الريال» مستمرة!
تداعيات ڤيروس كورونا املستجد.

«امللكي» يلعب مع أالڤيس.. غدًا

إلى ذلك، يستضيف ليفانتي 
نظيره بلد الوليد ضمن املرحلة 
الـ ٢٠ للدور اإلسباني لكرة القدم، 
فيما تقام غدا ٤ مواجهات ضمن 
ذات املرحلة، حيث يســتضيف 
هويسكا نظيره ڤياريال، ويخوض 
قادش مواجهة صعبة على ملعب 
مستضيفه إشبيلية، ويستضيف 
ريال سوسيداد نادي ريال بيتس، 
فيما جتمع آخر مواجهات السبت 
بني أالڤيس وضيفه ريال مدريد.

تصلهــم عليكم أن تســألوهم ال 
ميكنني اإلجابة عن ذلك.

وذكــر زيــدان أن الريال كان 
مطالبــا بالفــوز لكونــه يواجه 
فريقــا من الدرجة الثالثة، وقال 
مســتدركا: «لكنها ليست نكبة، 
وأحتمل املسؤولية فأنا املدرب، 

وهذا خطئي».
وجاء خروج فريق زيدان أمام 
ألكويانو الــذي لم يخض غمار 
الدرجــة األولى منذ عــام ١٩٥١، 
ويتســع ملعبــه «إل كوليــاو» 
ألقل مــن ٥ آالف متفرج، بيد أن 
جماهيــره كانت غائبة بســبب 

عاشــت جماهيــر ريــال 
مدريد صدمــة غير متوقعة 
ليلــة أمــس األول، بخــروج 
مــذل ومبكر للنــادي امللكي 
من الدور الـ ٣٢ لكأس إسبانيا 
بعدما جترع خسارة مريرة من 
ألكويانو أحد أندية الدرجة الثالثة 
٢-١، والــذي أكمــل مواجهته بـ 
١٠ العبني الدقائــق األخيرة من 
الشوط اإلضافي الثاني، ليضع 
املدرب الفرنسي زين الدين زيدان 
في موقــف محرج وال يخلو من 
الضغط أمام جماهير امللكي التي 
ال ترضى إال األلقاب، السيما أن 
النادي امللكي لم يحرز سوى فوز 
وحيد في آخر ٥ مواجهات خاضها 

مبختلف املسابقات.
وكان ريــال مدريــد البــادئ 
بالتســجيل بواســطة مدافعــه 
البرازيلــي إيــدر ميليتاو(٤٥)، 
لكــن ألكويانو جنح فــي إدراك 
التعادل (٨٠) بواسطة خوسيه 
سولبيس فارضا التمديد حيث 
كانت له الكلمــة األخيرة بهدف 
ثان ســجله خوانان (١١٥)، رغم 
أنه كان يلعب بـــ ١٠ العبني إثر 
طرد لوبيس اوليفان قبل الهدف 
بـ ٥ دقائق، وجــاء إقصاء ريال 
مدريد بعد أسبوع على خروجه 
من الدور نصف النهائي ملسابقة 
الكأس الســوبر احمللية على يد 

أتلتيك بلباو ١-٢.
من جهته، أكد الفرنسي زيدان 
عقب اخلسارة أنه اليزال يحظى 
بثقة العبيــه، مشــددا على أنه 
يحظى بدعــم كبير من الالعبني 
وقال: «لقد قمنا بأشياء جميلة هذا 
املوسم، باستثناء املباريات األربع 
األخيــرة»، مضيفــا: لدينا اآلن 
الدوري ودوري األبطال وعلينا 
العمل، وعما إذا كانت رســائلي 

دورمتوند لالقتراب من الصدارة
و«باريس» لالبتعاد بالقمة

تفتتــح املرحلة الـ ١٨ للــدوري األملاني اليوم 
مبواجهة قوية بني بوروسيا مونشنغالدباخ السابع 
وبوروسيا دورمتوند الرابع، وفيما عاد دورمتوند 
الى نتائجه املتذبذبة، صحا مونشنغالدباخ بعد 
سلسلة من التعادالت وحقق ثالثة انتصارات في 
آخر أربع مباريات. وتضم تشكيلة الفريقني أحد 
أبرز العبي الدوري على غرار الهداف النرويجي 
الشــاب النرويجي ارلينغ هاالند، والفرنسي 
ماركوس تورام والرس شــتيندل في هجوم 
مونشنغالدباخ، وميلك دورمتوند ثاني أفضل 
هجوم في الدوري بعد بايرن، وســجل هاالند 
١٢ مــن أهدافه الـــ ٣٣ في ١٢ مبــاراة. وتقام 
غدا ســتة مواجهات، حيث يستضيف أرمينيا 
نظيره فرانكفورت، ويلعب باير ليڤركوزن مع 
ڤولفسبورغ، ويستضيف فرايبورغ شتوتغارت، 

ويخوض ماينــز مواجهة صعبة مع 
اليبزيغ، فيمــا يلتقي هرتا برلني مع 

ضيفه يونيون برلني. 
فرنسا.. باريس لتجاوز مونبلييه

يأمل باريس ســان جرمان في االبتعاد في 
صدارة بطولة فرنسا لكرة القدم عن مطارديه 
ليل وليون من خالل حتقيق الفوز على ضيفه 
اجلريح مونبلييه اليوم في افتتاح املرحلة احلادية 

والعشرين من بطولة فرنسا.
ويخوض غدا مرســيليا اجلريح، الذي خسر 
آخر مباراتني له على أرضه وتراجع إلى املركز 
السادس، امتحانا صعبا عندما يحل صيفا على 
موناكو الرابع على ملعب لويس الثاني في اإلمارة، 
ويستضيف النس نظيره نيس في مواجهة النس.

« مانشستر» تتحكم في «البرميييرليغ»
سولسكاير: ال أفكر في القمة والوقت ال يزال مبكرًا.. و«السيتي» وصيفًا بتخطي أستون ڤيال بهدفني
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«الجيد أنني حصلت على اللقاح. الســيئ أن 

السبب هو تجاوزي سن ٧٥»

املمثل الكوميدي ســتيف مارتن يعلن 
حصوله على تطعيم كوفيد بطريقة مرحة.

«خيبة أمل بـ ٨ مليارات دوالر»

جاسنت ترودو، رئيس وزراء كندا، يعلن 
خيبة أمله من قرار الرئيس األميركي 
بايدن وقف العمل بخط أنابيب كيستون 
اكس إل لضــخ ٨٣٠ ألف برميل نفط 
خام يوميا من كندا إلى أميركا ملسافة 

تفوق ألف ميل.

«أحسست بعنفه وإساءته خالل إغالق كورونا»

املمثلة األميركية،  كريستينا ريتشي، 
الطــالق من زوجهــا جيمس  تطلب 
هرديجني، بعد عام مع البقاء معا بسبب 

كورونا.

«انتظار في الصقيع»

وســائل التواصــل االجتماعي تبتكر 
«ميم» من صورة طريفة للسياســي 
بيرني ساندرز أثناء جلوسه في حفل 
تنصيب الرئيس بايدن شاعرا بالبرد.

٥:١٩الفجر
٦:٤٢الشروق

١٢:٠٠الظهر
٢:٥٧العصر

٥:١٧املغرب
٦:٣٨العشاء

العظمى: ١٨
الصغرى: ٠٨

أعلى مد: ٠٥:٣٤ ص ـ ٠٦:٠٢ م
أدنى جزر: ٠٠:١٠ ص ـ ١١:٣٥ ظ

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

ندى فهد يوسف احلسينان: زوجة هاني عبدالعزيز سعود الصقر: 
٥٥ عاما ـ ت: ٩٩١٠١٦٠٥ ـ ٩٩١٠٠٣٥٣ ـ شيعت.

لطيفة أسامة علي الفيلي: ٢٥ عاما ـ شيعت.
سعود أحمد مبارك العصفور: ٧٧ عاما ـ ت: ٩٩٦٦٨٣١١ ـ شيع.

عبداللطيــف عبدالرحمن عبداللطيف الســماعيل: ٦٥ عاما ـ ت: 
٦٥٠٢٢٢٥٣ ـ ٥٥٥٥٧٣٩٧ ـ ٦٦٦٨٠٨٦٢ ـ شيع.

علي عبداللطيف محمد عبدالغفور: ٦٤ عاماـ  ت: ٦٦١٢٢١٦٦ـ  شيع.
محمد عبدامللك معرفي الفيلــكاوي: ٨٥ عاما ـ ت: ٩٩٧٣٠٧٧٢ ـ 

٩٩٤٧٩٩٥٥ ـ شيع.
عبداحلميد محمود عبداخلالق النجار: ٨٣ عاما ـ ت: ٦٦٩٩٤٦٤٦ ـ 

٦٠٦٦٦١٤٢ ـ شيع.
نعيمه عبداهللا الغريب: ٧٦ عاما ـ ت: ٦٦٥٦٦٠٨٥ ـ ٩٩٦٧٩٧٢٤ 

ـ شيعت.
زمزم شاكر خالد: أرملة ســالم صالــح التميمي: ٨٧ عاماـ  ت: 

٩٩٦٥٨١٩٩ ـ ٩٩٧٨٢١٤٩ ـ شيعت.
خضر عبداهللا محمد الشطي: ٨٤ عاماـ  ت: ٩٩٩٩٥١٥٤ـ  ٩٩٠٠٥١٥٤ 

ـ شيع.
مفلح فقعان راشد العازمي: ٥٨ عاما ـ شيع.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

20األمنية

13آراء

بايدن يطلق إستراتيجية مواجهة 
«كورونا».

تغليظ العقوبات والغرامات في 
الئحة النظافة العامة اجلديدة.

   أحسن.. چذي زين.  والعالم ينتظر بتفاؤل.

حريق بأكبر مصنع للقاحات 
في العالم بالهند يخّلف ٥ قتلى

الكمامات املستعملة.. خطر 
داهم على احليوانات والبيئة

مبومبايـ  أ.ف.پ: قتل خمســة أشــخاص في حريق 
اندلــع في مبنى فــي أكبر مصنع للقاحات في العالم في 
غرب الهند اخلميس، لكن الشركة شددت على ان انتاج 

اللقاحات ضد وباء كوفيد-١٩ لم يتأثر.
وقال رئيس بلدية مدينــة بوني مورليدهار موهول 
للصحافيني «قتل خمســة أشــخاص» اثر احلريق الذي 

اندلع في «سيروم انستيتيوت أوف إنديا».
وعثــر عمال االنقاذ على خمس جثث في املبنى الذي 
اليزال قيد االنشــاء بعدما متت السيطرة على احلريق، 
كمــا افادت تقارير إعالمية لكن الشــركة أكدت أن انتاج 

اللقاحات ضد وباء كوفيد-١٩ لم يتأثر.
من جهته، قال أدار بوناواال الرئيس التنفيذي ومدير 
الشــركة في تغريدة «نحــن حزينون جــدا ونقدم أحر 
تعازينا الى عائالت االشخاص الذين توفوا» بدون إعطاء 

املزيد من التفاصيل.
وكانــت لقطات بثتها القنــوات التلفزيونية الهندية 
أظهرت ســحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع 
املعهــد في بوني (غرب) حيث يتــم حاليا إنتاج ماليني 
اجلرعــات من لقاح «كوفيشــيلد» الذي طورته شــركة 
مختبرات «أســترازينيكا» وجامعة أوكسفورد، ملكافحة 

كوفيد-١٩.
لكن القنوات أوضحت أن احلريق اندلع في موقع قيد 

اإلنشاء بعيد عن منشآت إنتاج اللقاحات.

كواالملبورـ  أ.ف.پ: رغم مساهمتها في إنقاذ أرواح البشر 
خالل جائحة «كوفيد ـ ١٩»، يشــكل انتشار الكمامات الطبية 
خطرا على احليوانات التي قد تختنق بسبب مخلفاتها املرمية 
بكميات كبيرة في الطبيعة. وعثر على كمامات أحادية االستخدام 
على األرصفة واألنهار والشواطئ في كل القارات منذ أصبحت 
إلزاميــة في األماكــن العامة بالعديد من البلــدان في محاولة 
لكبح انتشار الڤيروس. وحتتاج هذه الكمامات املصنوعة من 
البوليستر والبوليبروبيلني إلى مئات السنني حتى تتحلل.

وقد شــوهدت قرود مكاك وهــي متضغ األربطة املطاطية 
لكمامات مســتخدمة في التالل احمليطــة بالعاصمة املاليزية 

كواالملبور، وهو أمر يعرضها خلطر االختناق.
وفي إجنلترا أنقذت منظمة «آر إس بي ســي إيه» حلماية 
الطيــور طائرا علقت مخالبه بكمامة ملدة أســبوع تقريبا في 
تشيلمسفورد. وأخطر اجلمعية أحد املارة الذي وجد الطائر 
على قيد احلياة لكنه بال حراك وقد نقلته إلى عيادة بيطرية 

قبل إطالق سراحه.
ودقت مجموعات بيئية ناقوس اخلطر بعد مالحظة عدد 
متزايد من القفازات املطاطية وغيرها من معدات احلماية في 

األنهار والبحار.
وانتهى األمر بأكثر من ١٫٥ مليار كمامة في احمليطات العام 
املاضــي، أو ما يعــادل ٦٢٠٠ طن من النفايات البالســتيكية 

اإلضافية، وفقا للمنظمة البيئة «أوشينز إيجا».
وهناك أصال دالئل على أنها تهدد احلياة البحرية.

(رويترز)  ألسنة الدخان تتصاعد من املبنى  

أحد قرود املكاك ميضغ أربطة كمامة

التصريحات الرسمية أنكرت جلوء جونسون إلى «القيلولة»

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ليس سرا أن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون يعتبر ونستون تشرشل 
قدوة له، لذلك لم يكن مستغربا ما كشفت 
عنــه صحيفــة «ديلي ميل» مــن ميله الى 
أخــذ قيلولــة قصيــرة بعد الظهــر إلعادة 
شــحن طاقته استعدادا للعمل حتى ساعة 
متأخــرة من الليل. ونقلــت الصحيفة عن 
أحــد املطلعني قولــه ان جونســون كثيرا
ما يغلــق باب مكتبه لكــي يغمض عينيه 
لنصف ساعة خالل النهار من أجل استعادة 
نشــاطه الذي كثيــرا ما ميتد الــى ما بعد 

منتصف الليل. 
وكان من املعروف عن تشرشل انه كثيرا 
ما كان يأخذ فترة قيلولة وانه كان من أكبر 
احملبذين لها حتى انه كتب في مجال تبريرها 
يقول: «ال تقضي الطبيعة بأن يعمل اإلنسان 
من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل من 

دون حلظات النسيان املنعشة التي، حتى 
وان لم تستغرق أال ٢٠ دقيقة، ستكون كافية 

لتجديد كل طاقاته احليوية.»
ولكن املســتغرب هو مبادرة املتحدثة 
بلســان «١٠ داوننغ ســتريت» إلــى إنكار 
ممارسة جونسون لهذه العادة في حني ان 
أكثــر من زعيم من احملافظــني كان ال يجد 
غضاضة في االعتراف مبمارسته لها. فعدا 
عن تشرشل كانت مارغريت تاتشر جتد فترة 
القيلولة ضرورية خصوصا أنه عرف عنها 
انهــا ال تنام أكثر من أربع ســاعات يوميا، 
وكذلك كان احلال بالنسبة لرئيسة الوزراء 
السابقة تيريزا ماي. وحسب الصحيفة فإن 
شخصيات تاريخية مثل الفنان ليوناردو 
دافينشــي والرئيسني جون كينيدي وبيل 
كلينتون كانوا من أنصار إغفاءة منتصف 

النهار.

جونسون يخالف «قدوته» تشرشل.. في «القيلولة»!

هل مت اكتشاف أكبر ديناصور على اإلطالق في األرجنتني؟
بوينوس آيرس - (أ.ف.پ): 
تشير العناصر األولى التي مت 
حتليلهــا لهيــكل عظمــي غير 
مكتمل إلى أن البقايا األحفورية 
التي عثــر عليها عام ٢٠١٢ في 
جنــوب غــرب األرجنتني هي 
ألكبــر ديناصور مت اكتشــافه 
علــى اإلطــالق، وفقا لدراســة 
حديثة نشرت نتائجها في مجلة 

«كريتيشوس ريسيرتش».
وقــال أليخانــدرو أوتيرو 
املؤلف الرئيســي ألول دراسة 
عن هــذا التيتانوصــور وهي 
الديناصورات  مجموعــة مــن 
العنــق والتي تركت  الطويلة 
آثارا لها في كل القارات «ما عثر 
عليه حتى اآلن، هو أول ٢٤ فقرة 
مــن الذيل وأجــزاء من منطقة 

الورك وجتويف الصدر».
ومع ذلك، أوضــح أوتيرو 
أن العظــام الطويلة مثل عظم 
العضد أو عظــم الفخذ والتي 
تقليديــا إلجــراء  تســتخدم 
تقديرات دقيقة لكتلة اجلسم، 

مليون عام والذي يعود تاريخه 
إلى العصر الطباشيري، كانت 
بالتالــي «أكبر بنســبة ١٠ إلى 
٢٠٪» من عظــام باتاغوتيتان 
مايــروم وهو أكبــر ديناصور 

معــروف حتــى يومنــا هــذا، 
كمــا أوضح الباحث في قســم 
األحافير الفقارية في متحف ال 
بالتا (جنوب) في تقرير نشرته 

جامعة ال ماتانزا الوطنية.

احلفائر التي عثر عليها للديناصور

لم يتم استخراجها من الصخور 
التي عثر عليها فيها.

لكن وفقا للتحليالت األولى، 
فــإن عظــام هــذا الديناصور 
العمــالق البالغ مــن العمر ٩٨ 
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