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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

٥ نواب يقترحون ٢٠٠ دينار حلاملي املاجستير و ٢٥٠  «تشجيعية» تزداد كل عام ١٠ دنانير

٤٥٠ دينارًا مكافأة لألئمة واخلطباء واملؤذنني الكويتيني
سامح عبداحلفيظ

تشجيعا للشباب الكويتيني 
على االنخراط بوظيفة «األئمة 
واخلطبــاء واملؤذنــني» التي 
تشهد عزوفا كبيرا من خريجي 
كلية الشريعة اإلسالمية، قدم 
النواب أسامة الشاهني ود.حمد 
املطر ود.عبدالعزيز الصقعبي 

ود.بدر الداهوم وفايز اجلمهور 
اقتراحا بقانون بشــأن منح 
األئمة واخلطبــاء واملؤذنني 
الكويتيني املعينني في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
مكافآت مالية على املســتوى 

الوظيفي. 
ونص االقتراح على منح 
األئمة واخلطبــاء واملؤذنني 

الكويتيني املعينني في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
على درجات مجموعة الوظائف 
العامة بجدول املرتبات العام 
الشــاغلني لوظائف املســجد 
مكافــأة مســتوى ومكافــأة 
دروس  وبــدل  تشــجيعية 
وأنشطة دعوية، بحيث يحصل 
حاملو شهادة الدكتوراه على 

مكافأة املؤهل العلمي قدرها 
٤٥٠ دينــارا، و٢٠٠ دينــار 
املاجستير،  حلاملي شــهادة 
بشــرط أن تكون الشــهادات 
معتمدة من جهة االختصاص. 
وجاء فــي القانون: مينح 
املؤذنــون الكويتيون مكافأة 
تشجيعية قدرها ٢٥٠ دينارا 
تزداد كل عام مبقدار ١٠ دنانير. 

وأضاف االقتراح أنه استثناء 
من شرط املؤهل العلمي يعامل 
الذين مت  الكويتيــون  األئمة 
تعيينهم في وقت سابق بقرار 
من وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بدرجة إمام وخطيب 
ويحصلــون علــى املكافــآت 

الواردة كافة. 

«العدل»: الدفعة األخيرة من «املمتازة» 
في حسابات املوظفني اليوم

أسامة أبوالسعود

كشــفت مصادر خاصة بــوزارة العدل 
لـ «األنباء»، أن الدفعة الثانية واألخيرة من 
األعمــال املمتازة للمســتحقني من موظفي 
الوزارة ستدخل حساباتهم البنكية اليوم 
األحد. وعلى صعيد آخر فيما يخص صرف 
مكافآت القضاة والعاملني بانتخابات ٢٠٢٠ 
التي أجريت في ٥ ديسمبر املاضي، أوضحت 
املصادر أن الوزارة بانتظار موافقة مجلس 
اخلدمة املدنية للبدء في صرفها فور وصول 

املوافقة عليها.

التفاصيل ص ١٢

فحصا الـ PCR للقادمني في املختبرات األهلية
عبدالكرمي العبداهللا ـ ثامر السليم

تنسق وزارة الصحة وإدارة الطيران 
املدني لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحميل 
شــركات الطيران كلفة إجراء فحصي 
الـ«PCR» للقادمني إلى الكويت باملختبرات 
األهلية.وأكدت مصادر مطلعة لـ «األنباء»، 
أن اجلهتني تدرسان إنشاء منصة صحية 
إنهاء  لإلجراءات واملعلومات بحيث يتم 
مرحلة التســجيل الصحي داخل مباني 
الركاب باملطــار. وأوضحت املصادر أن 
التنسيق سيشمل وضع آلية تقدمي اخلدمة 
واالتفاق على التسعيرة الثابتة للفحصني 
ولضمان عدم اســتغالل األمر وحتميل 
الركاب أســعارا زائدة. وأفادت املصادر 
بأن «الطيران املدني» طلبت من «الصحة» 
سرعة اإلفادة عن التسعيرة الثابتة لتكلفة 
الفحصني وموعدهما. في الوقت نفسه، 

أكدت مصادر صحية مطلعة لـ «األنباء» 
تطعيم كل من وصلتهم رسائل نصية لتلقي 
اجلرعة األولى مبا في ذلك موعد جرعتهم 
الثانية بلقاح «فايزر» عالوة على ذلك من 
ينتظرون مواعيد اجلرعة الثانية. وتوقعت 
املصادر أن املواعيد املستقبلية القريبة 
ملن لم تصلهم رسائل سيكون تطعيمهم 
أيضا بتطعيم فايزر، حيث ستصل الدفعة 

الرابعة في القريب العاجل.
«اســترازينيكا»  لقاحــي  وعــن 
آند جونسون»، أوضحت  و«جونسون 
الفنية املشتركة بني  اللجنة  املصادر أن 
ادارة تســجيل ومراقبة األدوية الطبية 
والنباتيــة وإدارة الصحة العامة لتقييم 
وتســجيل اللقاحــات والطعوم مازالت 
إلى اآلن تدرس ترخيصهما لالستخدام 
الطــارئ، متوقعــة االنتهــاء من ذلك 

قريبا.

وزير التجارة والصناعة فيصل املدلج أكد أنه ال مستشارين غير كويتيني بـ «ديوان اخلدمة».. ومن يستعان به ٤ من الكوادر الوطنية 

آلية تكويت «احلكومي».. أعدها كويتيون 
مرمي بندق 

أكد وزير التجارة والصناعة 
للشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
االقتصاديــة فيصــل املدلج، ان 
ديوان اخلدمة املدنية قام بإعداد 
دراســة فنية حول آلية تكويت 
الوظائف باجلهاز احلكومي، قام 
بعملها كوادر وطنية في الديوان 
ســواء مــن شــاغلي الوظائف 
االشــرافية أو غيرهــا، وقــد مت 
عرضهــا على مجلــس اخلدمة 
املدنية، حيث صدر قرار تضمن 
قواعد وإجراءات تكويت الوظائف 
احلكومية. وكشف املدلج عن ان 
القرار يلــزم اجلهات احلكومية 
املخاطبــة بأحكامــه بتخفيض 
عــدد املوظفني غيــر الكويتيني 
العاملني لديها سنويا باملجموعات 
الوظيفيــة املصنفة وفقا لنص 
القــرار. وشــدد وزيــر التجارة 
والصناعة وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة فيصــل املدلج في 
إجابتــه عن ســؤال برملاني من 
النائــب عبداهللا املضــف، على 
أنه ال يوجد لدى ديوان اخلدمة 
املدنيــة في الوقــت احلالي من 
يشغل وظيفة مستشار من غير 
الكويتيــني، الفتا إلى أنه يوجد 
بالديوان ٤ مستشارين كويتيني 
تتم االستعانة بخبراتهم، وذلك  
من خالل جهات عملهم األصلية 
مبجال االستشــارات في نطاق 

اختصاصــات ديــوان اخلدمــة 
املدنية، حيث تتم  مخاطبة جهات 
عملهم األصليــة للموافقة على 
االســتعانة بهم ومن ثم عرض 
الطلــب علــى مجلــس اخلدمة 
املدنية. هذا، وتنشــر «األنباء» 
جدول نسب التكويت املطلوبة 

فــي اجلهات احلكوميــة، حيث 
تصل نسبة التكويت إلى ١٠٠٪ 
فــي ٥ تخصصــات وأكثــر من 
٩٥٪ بـــ ٥ تخصصات إضافية، 
والتكويت بنسبة تزيد على ٨٥٪ 
في ٤ تخصصات أخرى حسب 

اجلدول املنشور.

«كوتا» للقادمني لتجّنب إغالق املطار

السيسي مفتتحًا «الفيروز» لالستزراع السمكي: ال نبيع الوهم للشعب

«الطيران املدني» يحّدد السعة التشغيلية لكل رحلة: ٨٤ من اإلمارات و٦٣ من تركيا و٤٢ من السعودية واألردن ومسقط و٣٥ للبحرين

انتهاء مشكلة «القطارات القدمية» بنهاية العام احلالي

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصادر مســؤولة، أن قــرار اإلدارة العامة 
للطيــران املدني بتقليص أعداد الركاب القادمني إلى مطار الكويت 
الدولــي اعتبارا من اليوم األحد ويســتمر حتــى ٦ فبراير املقبل، 
يشــترط «كوتا» محددة للدخول مــن كل دولة بحيث ال يزيد في 
اإلجمالي على ١٠٠٠ راكب يوميا، مشيرة إلى أنه مت حتديد السعة 
التشــغيلية لعدد الركاب على كل رحلة طيران قادمة من اإلمارات 
بوصول ٨٤ راكبا و٦٣ من تركيا و٤٢ من السعودية واألردن ومسقط 
و٣٥ راكبا من البحرين والدوحة، وذلك جلميع اجلنســيات سواء 

من املواطنني أو الوافدين. 
وقالت املصادر إن شــركات الطيران العاملة في مطار الكويت 
ســتقوم بإلغاء العديد من الرحالت وستتم جدولة البعض اآلخر 
تنفيذا للتعليمات الصادرة من السلطات الصحية والطيران املدني، 
مشــيرة الــى ان توجيهات وزارة الصحة نهاية األســبوع املاضي 
كانت حازمة بضرورة إغالق مطار الكويت الدولي، إال ان اجلهود 
التي بذلتها اإلدارة العامة للطيران املدني حالت دون حتقيق ذلك 

بشرط تخفيض أعداد الركاب القادمني.
وذكرت املصادر أن وزارة الصحة قررت سحب فحص وشهادة 
PCR وطلبت من كل شركات الطيران التعاقد مع مراكز طبية أهلية 
لتنفيــذ الفحوصات لكل القادمني، األمــر الذي يصعب تنفيذه من 
قبل شركة اخلطوط اجلوية الكويتية التي حتتاج إلى موافقة من 

اجلهات الرقابية قبل التعاقد املباشر، والتي قد متتد إلى أشهر.

 جدول باملجموعات الوظيفية املصنفة والنسب املئوية املستهدفة 
لعدد املوظفني الكويتيني من إجمالي قوة العمالة بعد سنتني

النسبة املستهدفة للكويتيني املجموعة الوظيفية
من إجمالي قوة العمالة بعد سنتني

٩٧٪مجموعة الوظائف الهندسية
٧٠٪مجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب

٩٧٪مجموعة وظائف اخلدمات االجتماعية والتربوية والرياضية
١٠٠٪مجموعة وظائف نظم وتقنية املعلومات

٩٥٪مجموعة وظائف العلوم
٧٥٪مجموعة وظائف الثروة احليوانية والزراعية واألحياء املائية

١٠٠٪مجموعة الوظائف البحرية
١٠٠٪مجموعة وظائف اآلداب واإلعالم والفنون والعالقات العامة

٩٥٪مجموعة الوظائف املالية واالقتصادية والتجارية
٨٨٪مجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون اإلسالمية
١٠٠٪مجموعة وظائف التطوير واملتابعة اإلدارية واإلحصاء

٩٨٪مجموعة وظائف األدلة اجلنائية والوقاية واإلنقاذ
١٠٠٪مجموعة وظائف الدعم اإلداري

٨٠٪مجموعة الوظائف احلرفية
٨٥٪مجموعة وظائف اخلدمات

اقتصاد

لقاءحتقيق

عصام الصقر وشــيخة البحــر وصالح الفليج وســليمان املرزوق وعماد العبالنــي ومحمد العثمان 
في لقطة جماعية مع متدربي برنامج «متكن»

ز إبداعات الشباب الكويتي في برنامج «متكن» «الوطني» ُيحفِّ

أحمد الدويهيس 
لـ «األنباء»: القطاع 

العقاري سيتجاوز 
تداعيات «كورونا» 

اعتبارًا من النصف 
الثاني 

املستشار جمال 
اجلالوي لـ«األنباء»:

٣٦٩ مليونًا 
إيرادات اجلمارك 

في٢٠٢٠.. و٢٠٢١ 
عام اإلصالحات 

اإلدارية بامتياز الرماية.. 

«كورونا» يغّيب إمبراطور 
اإلعالم الري كينغ أشهر 
مقدمي البرامج في العالم 

عن ٨٧ عاماً وبعد ٦٣ سنة  
من العمل املتميز 

رائد بوخمسني: 
«KIB» األسرع 

منوًا.. وأفضل بنك 
متوافق مع أحكام 
الشريعة بالشرق 
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«املركزي» يسمح للبنوك بتوزيع أرباح نقدية عن ٢٠٢٠
طارق عرابي

قال بنــك الكويت املركزي، إنه 
في ظــل البيانات املاليــة للبنوك 
الكويتية التي أظهرت قوة ومتانة 
مســتويات الكفايــة الرأســمالية 
لديها وعدم اســتخدامها للمصدة 
الرأســمالية التحوطية خالل عام 
٢٠٢٠ فإنهــا باســتطاعتها توزيع 
أرباح نقدية على مســاهميها عن 
٢٠٢٠ مبا يتناسب مع نتائج أعمالها 
وصافي الربح احملقق ومبا ال يؤثر 

على الكفاية الرأسمالية املطلوبة. 
وأشار «املركزي»، إلى أنه يعكف 
حاليا على دراسة البيانات املالية 
للبنوك الكويتية عن السنة املالية 
املنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، 
متهيدا إلصــدار املوافقة على تلك 
البيانات، ومؤكدا على قدرة القطاع 

املصرفي على تخطي األزمة. 
وفي سياق متصل، أشاد رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت محمد 
الصقر في تصريح خاص لـ«األنباء» 
بقــرار البنك املركــزي، مؤكدا أنه 

قرار حصيــف ويصب في صالح 
االقتصــاد الكويتي، وجاء ليثبت 
أن القطاع املصرفي الكويتي مازال 
جيدا وآمنا وقــادرا على الصمود 

والعطاء.  
فيما قــال رئيس مجلس إدارة 
شركة االستشارات املالية الدولية 
«إيفا» صالح الســلمي، إن القرار 
يعتبر مؤشرا جيدا للبنوك احمللية، 
متوقعا أن ينعكس ذلك إيجابا على 
االقتصــاد الكويتــي فــي املرحلة 

التفاصيل ص ١٨احلالية.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي متحدثا خالل افتتاح عدد من املشروعات العمالقة أمس 

خديجة حمودة

أكــد الرئيــس املصــري عبدالفتاح 
السيسي ضرورة حشد جميع طاقات 
الدولة واملواطنني لتغيير األوضاع في 

القرى املصرية لألفضل.
وشدد الرئيس السيسيـ  في مداخلة 
عقب كلمــة رئيس الــوزراء مصطفى 
مدبولي، خالل افتتاح مشروع «الفيروز» 
لالستزراع الســمكي بشرق التفريعة 
ببورسعيد واألكبر من نوعه في الشرق 
األوسطـ  على أن الدولة ال تبيع الوهم 
للشعب، بل نحاول أن نكون صادقني مع 
أنفسنا ومع املواطنني. وتعهد الرئيس 
السيسي الذي افتتح بالڤيديو كونفرنس 
عدداً آخر من املشروعات، بانتهاء مشكلة 
«القطارات القدمية» بنهاية العام احلالي.
واختتم الرئيس السيســي حديثه 
قائًال: «نحن من الدول التي ينظر إليها 
العالم باندهاش في ظل أزمة كورونا»، 
موضحًا أنه «بفضــل جهود املواطنني 
وحتملهم ســنحقق ما نصبو إليه من 

إجناز بهذا املشروع».
التفاصيل ص ٢٤

التفاصيل ص ٢

هواية لتفريغ الطاقات جتمع 
الشباب والبنات واألطفال
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االحد ٢٤ يناير ٢٠٢١ محليات

حسني لـ«األنباء»: اإلجراءات الصحية املشددة واإلسراع بوتيرة 
التطعيمات يقيان من موجات رابعة وخامسة وسادسة من «كورونا»

الكويت تفوز مبنصب الرئيس اإلقليمي للشرق األوسط
 وشمال أفريقيا في انتخابات اجلمعية الطبية العاملية للمرة الثانية

٥٣٤ إصابة جديدة بـ «كورونا» وال وفيات
الصحــة  وزارة  أعلنــت 
تســجيل ٥٣٤ إصابــة جديدة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
(كوفيد-١٩) في الساعات الـ٢٤ 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد 
إلى ١٦٠٩٠١ حالة فيما لم تسجل 
أي حالة وفاة ليستقر مجموع 

حاالت الوفاة املسجلة عند ٩٥٢ 
حالة.

وذكرت الــوزارة في بيان 
صحافــي أن عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبيــة في أقســام 
العنايــة املركزة بلغ ٥٠ حالة 
ليصبــح بذلك املجموع الكلي 
للحاالت التــي ثبتت إصابتها 

بالڤيــروس ومازالت  مبرض 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

٦٢٠٣ حاالت.
وأضافت أن عدد املسحات 
التي مت اجراؤها في الساعات 
الـ٢٤ املاضية بلغ ٨٩٧٨ مسحة 
الفحوصات  ليبلــغ مجمــوع 

١٤٥٥٤٨١ فحصا.

وجددت الدعوة الى املواطنني 
واملقيمني ملداومة األخذ بسبل 
الوقاية كافة وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق 
البدني  التباعد  اســتراتيجية 
موصيــة بزيــارة حســاباتها 
الرسمية واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على االرشادات 

والتوصيات وكل ما من شأنه 
االســهام في احتواء انتشــار 

الڤيروس.
وكانت الوزارة أعلنت في 
وقت سابق شفاء ٤٣٩ إصابة في 
الساعات الـ٢٤ املاضية ليبلغ 
مجمــوع عدد حاالت الشــفاء 

١٥٣٧٤٦ حالة.

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد استشــاري املناعــة 
والعالج باخلاليــا اجلذعية 
د.ميثــم حســني أن موجات 
«األوبئــة» تختلــف حســب 
طبيعة الڤيروس أو اجلرثومة 
املســببة للوبــاء، وكذلــك 
السلوك البشــري جتاه هذا 
الوباء واإلجــراءات املختلفة 
التــي تتخذهــا الســلطات 
الصحية والدول واملنظمات 
املختلفة تبعا لتوافر دواء او 
عقار لعالج هذا الڤيروس او 

تطعيم يقي منه.
وقــال فــي تصريــح لـــ 
«األنباء» انه بالنسبة لڤيروس 
كورونا والذي مير في دورته 
الثانيــة لهذا العام، فكان من 
املنتظر أن يأخذ أحد االشكال، 
األول أن يكــون على شــكل 
منحنــى ذي موجــة ارتفاع 

عبدالكرمي العبداهللا

الكويــت ممثلــة  فــازت 
الكويتية  الطبيــة  باجلمعية 
للمــرة الثانية علــى التوالي 
برئاسة إقليم الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في االنتخابات 
التي نظمتها اجلمعية الطبية 

العاملية.
صنــدوق  أمــني  وذكــر 
الكويتية  الطبيــة  اجلمعيــة 
د.محمد العبيدان في تصريح 
صحافــي أن الفــوز فــي مثل 
هــذا املنصب يعــد من األمور 
املهمة جدا في رسم السياسات 
الطبيــة  واالســتراتيجيات 

وأضاف: أما الشكل الثاني، 
فكان من املرجح أن يأخذها هذا 
الڤيروس عبر وجود موجتني، 
«األولى» عالية ثم تليها موجة 
ركود فــي االعــداد، ومن ثم 
موجة «ثانية» بأعداد مرتفعة 
ايضا، وقد حدث هذا مبا يعرف 
باالنفلونزا االسبانية والتي 
ســببت موجتني مرتفعتني، 
إال أن ماينتظــر أن نــراه مع 
ڤيروس كورونا املستجد هو 
عمليــة موجات ذات ترددات 
مختلفة بأعداد مرتفعة نسبيا 
بني فترة واخرى تبعا للتحور 
احلادث في الڤيروس من بلد 
آلخر، وانتقال اإلنســان من 
مكان آلخر، فضال عن السلوك 
البشري من جتمعات، حيث إن 
االنسان هو احلاضن الرئيسي 
لهذا الڤيروس في هذه الفترة، 
اذ يتبع هذه التجمعات انتشار 
هــذه الڤيروســات من وقت 

املنظومــة  علــى  بالفائــدة 
الصحية الكويتية وتطويرها 
إلى األفضل، وكذلك نقل هذه 
اخلبــرات إلى إقليم الشــرق 
األوسط وشــمال أفريقيا مبا 
يجعل الكويت مبادرة ورائدة 
في املجال الطبي على مستوى 

اإلقليم.
وأوضح أن وصول اجلمعية 
الطبية إلى هذا املنصب يعكس 
صوتها في هذا املنبر العاملي 
مبا يخدم القضايــا الصحية 
والطبيــة، ويضــع بصمــة 
اخللفية اإلسالمية والعربية مبا 
يتوافق مع أصول وأخالقيات 
الطب، مهديــا هذا الفوز ملقام 

واســتمرار االجــراءات مــن 
الســلطات الصحية بفترات 
االغالق املختلفة وااللتزام بهذه 
االشــتراطات في املؤسسات 
املختلفة، فضال عن االسراع 
بوتيرة التطعيمات لتشــمل 
اكبــر عدد من االفــراد بفترة 
زمنيــة مناســبة وقصيــرة 
ضمانا لوجود مناعة مجتمعية 
مقننة بواسطة التطعيمات مما 
يحد من انتشــار سريع ألي 
ڤيروس، سواء من السالالت 
املنتشــرة او املتحورة التي 
تعطي نــوع مــن االفضلية 

لالنتشار لدى الڤيروس.
وشدد على أن القمع الفعلي 
للڤيــروس يكــون بتفــوق 
اإلجراءات الوقائية للحّد من 
حدوث موجات ثالثة ورابعة 
وخامســة، ناصحــا بالعمل 
اجلماعي واملشترك للقضاء 
على الوباء بكل املستويات.

التي تتم صياغتها حتت مظلة 
اجلمعية الطبية العاملية، علما 
أن الكويــت تعتبر أول دولة 
عربية وخليجية تترأس هذا 

اإلقليم.
وأفــاد د.العبيدان بأن هذا 
اإلجناز العاملي هو الثاني على 
التوالــي، حيث فازت الكويت 
كذلــك العام املاضــي في أول 
انتخابات لهذا املنصب، وقامت 
بعمل أول مؤمتر إقليمي على 
مستوى املنطقة، حيث شارك 
فيه جميع دول العالم، وخرجوا 
بتوصيات تعد اآلن سياسات 
عاملية في العمل الطبي وكان 

منبعها الكويت.

الى آخر مما يســبب حدوث 
موجــه ثانية وثالثه ورابعة 
تبعــا لهذا التجمع، علما بأن 
احلزم فــي االجــراءات التي 
تتخذها الســلطات الصحية 
والــدول من اغــالق احلدود 
واملطــارات واحلد من عملية 
انتقال االفراد من بلد الى آخر، 
ووجود لقاح ميكن من وجود 
مناعــة مجتمعية على املدى 
القصير واملتوســط سيمنع 
من حدوث موجــات كبيرة، 
وهذا ماينتظر أن يحدث مع 

ڤيروس كورونا.
وأشار د.حســني الى أنه 
لتالفي وجود موجات عالية 
مــن كورونــا وانتشــارها 
كموجــة رابعــة وخامســة 
وسادسة البد من االستمرار 
في التوعية بســلوك االفراد 
من حيث التباعد االجتماعي 
ولبس الكمام وغسل اليدين 

صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد وســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد. 
وأشار الى أن اجلمعية الطبية 
الكويتية قد خاضت انتخابات 
منصب رئيس إقليم الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وذلك 
في اجلمعيــة الطبية العاملية 
وسط منافسة بني دول اإلقليم، 
حيــث نالــت اجلمعيــة أعلى 
األصوات وثقة اجلمعية الطبية 

العاملية في متثيل اإلقليم.
وأشــار الــى أن اجلمعية 
الطبية تعتبر عضوا رئيسيا 
يحق لها املشاركة والتصويت 
على جميع القرارات والقوانني 

أكد أن القمع الفعلي للڤيروس يكون بتفوق اإلجراءات الوقائية

العبيدان: اجلمعية الطبية نالت أعلى األصوات وثقة اجلمعية العاملية في متثيل اإلقليم

د.ميثم حسني

د.محمد العبيدان

جانب من الفحص

عالية جدا تصيب عددا كبيرا 
من االفراد واملجتمعات على 
مساحة وبقعة جغرافية كبيرة 
ثم تبدأ هذه املرحلة باالنحسار 
ملرة واحدة فقط اال أن هذا لم 
يحدث نتيجة تسارع وتيرة 
االنتشار في أكثر من موسم 
ومجتمع وعــدم وجود دواء 

فاعل لهذا الڤيروس.

العامليــة، واألخــذ بالتجارب 
الطبيــة الرائدة مــن مختلف 
أرجــاء دول العالم مبا يعود 

«الصحة»: تطعيم من وصلتهم رسائل اجلرعة األولى 
ومن ينتظرون الثانية بـ «فايزر»

«الكويت للتأمني» جتري فحص PCR ملوظفيها

عبدالكرمي العبداهللا

أكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ«األنباء» 
تطعيم كل من وصلتهم رسائل نصية لتلقي اجلرعة االولى 
مبا في ذلك موعد جرعتهم الثانية بتطعيم «فايزر»، عالوة 
على ذلك من ينتظــرون مواعيد اجلرعة الثانية. وتوقعت 
املصادر أن املواعيد املستقبلية القريبة ملن لم تصل ألصحابها 
رسائل سيكون تطعيمهم أيضا بلقاح «فايزر»، حيث ستصل 

الدفعة الرابعة في القريب العاجل.
وعن لقاح «اســترازينيكا وجونســون أند جونسون»، 
أوضحــت املصــادر أن اللجنــة الفنية املشــتركة بني إدارة 
تســجيل ومراقبة األدوية الطبية والنباتية وادارة الصحة 
العامة لتقييم وتســجيل اللقاحــات والطعوم مازالت حتى 
اآلن تدرس ترخيصه لالستخدام الطارئ، متوقعة االنتهاء 

من ذلك قريبا.

 PCR نظمت شركة الكويت للتأمني إجراء فحص
للكشف عن ڤيروس كورونا جلميع العاملني بالشركة 
والفروع التابعة لها في املقر الرئيســي مع االلتزام 
بكل معايير السالمة، بهدف توفير بيئة صحية آمنة 
ورفع مستوى االطمئنان بني املوظفني في مكان العمل، 
باإلضافة إلى املساهمة في رصد حاالت ممن ال تظهر 
عليهم أعراض، لسرعة عالجها واحلد من انتشارها.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمني 
سامي شــريف إلى اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائية التي اتخذتها الشركة في مواجهة هذا الوباء، 
واحلد من انتشاره، ملتزمة بكل القرارات والتعليمات 

الصادرة عن اجلهات الرسمية املختصة.
كما أعرب سامي شريف عن خالص شكره وتقديره 
للكويت حكومة وشــعبا، وجلميع الطواقم الطبية 

والهيئات التمريضية، التي أثبتت شجاعتها وكفاءتها 
وقدرتهــا العالية على ســرعة التعامــل في املرحلة 
الراهنة ومستجدات مواجهة الڤيروس. وكذلك شكر 
الكوادر الوطنية املخلصة لتعاونها املتواصل في إطار 
حتقيق الشراكة املجتمعية الفاعلة، مبا يحفظ صحة 

وسالمة املواطنني واملقيمني في الكويت.
وأضاف أيضا أن نتائج فحوصات الـPCR والتي 
كانت أجريت ألكثر من ٢٨٠ موظفا في الشركة جميعها 
أســفرت عن نتائج ســلبية، ومت اتخــاذ اإلجراءات 

الالزمة للحفاظ على سالمة اجلميع.
وختاما تقدمت الشــركة بالشكر والتقدير ملركز 
اجلاراهللا األملاني التخصصي، ولفريق املسح املتنقل 
على استجابتهم لطلب شركة الكويت للتأمني بعمل 
مسحات للكشف عن الڤيروس للعاملني في الشركة.

املواعيد املستقبلية ستكون عبر الدفعة الرابعة من اللقاح ذاته.. و ترخيص استخدام «أسترازينيكا وجونسون» حتت الدراسة

لقاح فايزر لقاح استرازينيكا

الهاجري لـ«األنباء»: ٢٦٠ مليون دينار ميزانية 
املساعدات االجتماعية وتصرف لـ١٥ فئة

«القوى العاملة»: إعادة النظر في شروط 
إلغاء إذن العمل للعمالة املتغيبة عن العمل

املدارس سلمت اخلروجيات ملعلميها 
وحذرتهم من التأخير

عاملون في «التربية» تصرف لهم رواتب 
وهم خارج البالد والوزارة تفتح حتقيقًا

انطالق «الصفوف األمامية.. ملحمة صمود» 
٨ و٩ فبراير املقبل

بشرى شعبان

كشفت الوكيل املساعد لقطاع التنمية االجتماعية بوزارة 
الشــؤون االجتماعيــة هناء الهاجري ان امليزانية الســنوية 
للمساعدات االجتماعية تفوق نحو ٢٦٠ مليون دينار تصرف 
حتت بند املســاعدات العامة ويستفيد منها نحو ٤٤٤٨٨ فرد 
يصرف لهم ما يقارب ٢٢٫٧٥٠ مليون دينار شهريا. وأشارت 
الهاجري إلى ان عدد الفئات املســتحقة للمساعدات تبلغ ١٥ 
فئة وفقا لقانون املساعدات وهي فئات اما ان تكون ضعيفة 
الدخل أو ليس لها دخل. وهم: طلبة يدرسون باخلارج، ربات 
بيوت شيخوخة، أسر طلبة، أيتام، أرامل ومطلقات، مرضى، 
عجز مادي، بنات غير متزوجات، أســر مسجونني، تائبون، 
مفرج عنهم، محتضنون، وكويتيات متزوجات من غير كويتي.

بشرى شعبان

كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للقوى 
العاملة، عن إعادة النظر في شروط إلغاء 

إذن العمل للعمالة املتغيبة عن العمل.
وبني املصــدر في تصريح لـ «األنباء»، 
أنــه من ضمن الشــروط أال يكون ملف أو 
ترخيص املنشأة موقوفني لدى الهيئة ألي 

ســبب، وأن يكون إذن العمل املراد إلغاؤه 
ساريا غير منته، باإلضافة إلى عدم وجود 
طلــب إلغاء آخر مســجل على العامل وأن 
تصدر املنشأة قرار بإنهاء خدمات العامل.

وأضاف املصدر أنه في حال توافرت تلك 
الشروط تصدر الهيئة قرارا بإلغاء إذن العمل 
ومبوجبه يتم إلغاء إقامة العامل في وزارة 

الداخلية مبوجب منوذج إنهاء اخلدمات.

عبدالعزيز الفضلي

مع انتهاء دوام يوم اخلميس ســلمت 
املدرســية خروجيات ملعلميها  اإلدارات 
الراغبني في السفر خالل عطلة منتصف 
الدراسي. وكشفت مصادر تربوية  العام 
مطلعة ان اإلدارات املدرسية أبلغت معلميها 
بضرورة التواجد في املدرسة حسب التاريخ 

احملدد لبدء الفصل الدراســي الثاني في 
األول من مارس املقبل محذرة في الوقت 
نفسه من انها لن تقبل بأي عذر للتخلف 
عن الدوام. وأضافت املصادر انه مت التأكيد 
على املعلمني ان إعطاء كتاب اخلروجية دون 
حتمل أي مسؤولية على املدرسة، داعية 
اجلميع االلتزام بالنظم واللوائح املعمول 

بها في هذا اجلانب.

عبدالعزيز الفضلي

فــي مفاجأة مــن العيار 
وزارة  اكتشــفت  الثقيــل 
أعــدادا  التربيــة ان هنــاك 
كبيــرة من العاملــني الذين 
هم خارج البالد وصدر قرار 
بإيقاف رواتبهم منذ شــهر 
أغســطس من العام املاضي 
الزالــت رواتبهــم تصــرف 
لهم األمــر الذي جعل وكيل 
التعليم العام أسامة السلطان 
يطلب من املناطق التعليمية 

التحقيق في املوضوع وموافاته بتقرير مفصل 
في موعد أقصاه غدا االثنني.

وقال الســلطان فــي كتابه الــذي وجهه 
للمناطق التعليمية وتلقت «األنباء» نسخة 
منه: انه باإلشــارة إلى كتاب الوكيل املساعد 
للشــؤون املالية واملتضمن كشــوف أسماء 

وبيانات من هم خارج البالد 
ولــم يباشــروا العمل حتى 
تاريخــه ولــم يتــم صدور 
قرارات وقــف راتب بحقهم 
وفقا للكتاب املشار إليه أعاله.
التكــرم باإليعاز  يرجى 
جلهــة االختصــاص لديكم 
بالتدقيق والتحقق من إصدار 
قرارات وقــف راتب بحقهم 
وموافاتنــا بتقريــر مفصل 
يشمل الوقوف على أسباب 
عدم صدور قرار وقف راتب 
لهم، وموافاتنا بقرارات وقف 
الراتــب لكل منهم واإلجراءات املتخذة حيال 
املتسبب في تأخر إصدار قرار وقف الراتب.

علــى أن يأخــذ املوضوع صفــة األهمية 
واالستعجال والرد خالل ٣ أيام عمل اعتبارا 
مــن تاريخــه وبحد أقصى نهايــة دوام يوم 

االثنني ٢٥ اجلاري.

قال عضــو مجلس إدارة 
جمعية العالقات العامة محمد 
املوسوي ان املؤمتر االفتراضي 
«الصفوف األمامية.. ملحمة 
صمــود» ينطلــق ٨ فبرايــر 
٢٠٢١ ويســتمر علــى مــدى 
يومني الســتعراض جتارب 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
املدني  ومؤسســات املجتمع 
في مواجهة ڤيروس كورونا 
(كوفيــد- ١٩). وأشــار فــي 
تصريــح صحافــي إلــى أن 
املؤمتر يأتي ضمن فعاليات 

مهرجان تكرمي الصفوف األولى، مع احتفاالت 
البالد باألعياد الوطنية، وذلك لتسليط الضوء 
على جهود الصفوف األمامية في تلك اجلهات، 
مشيرا الى أن هناك جتارب ناجحة وحتديات 
واجهــت الصفوف األماميــة يجب أن تعرض 
فهي دروس مستفادة علينا عرضها للجمهور 
ما يســاهم في نشــر ثقافة العمــل التطوعي، 
كما يعزز اللحمة الوطنية ويرسخ الكثير من 

املفاهيم اإليجابية التي ترتقي بالوطن.
وقال املوســوي ان ما يزيــد على ١٥ جهة 
ســيجتمعون عبــر اإلنترنــت الســتعراض 
جتاربهــم الناجحة في مواجهــة كوفيد- ١٩، 
مؤكدا أهمية إبراز دور تلك اجلهات في مواجهة 
الڤيــروس الفتاك وكيفية احلــد منه وتوعية 

املجتمع للحفاظ على الصحة 
العامة. ولفت الى ان جلسات 
املؤمتر ســتلقي الضوء على 
التي  اإلجــراءات االحترازية 
يجب االلتزام بها بعد احلصول 
على التطعيم فضال عن بعض 
اآلثار السلبية التي خلفها عدم 
االلتزام باإلجراءات االحترازية 
وحتديدا التباعد االجتماعي، 
وإبــراز الــدور احلكومي في 
مواجهــة ڤيــروس كورونــا 
واســتعدادات الفترة املقبلة 
للعمــل علــى إيجــاد املناعة 
املجتمعيــة للقضاء على هــذه اجلائحة التي 
أودت بحياة الكثير على مستوى العالم وألقت 
بظاللها على األوضاع االقتصادية واملعيشية 
حــول العالم. وأشــار إلــى أن مهرجان تكرمي 
الصفــوف األولى يتضمن عددا من الفعاليات 
وحرصت جمعية العالقات العامة إلطالق أولى 
فعالياته في فبراير كمشاركة منها في احتفاالت 
شهر األعياد فبراير الوطنية، مثمنا جهود جميع 
اجلهات الداعمة والراعية للفعالية، ومشــيدا 
بجهود مؤسســة الكويت للتقدم العلمي التي 
حتــرص دائما على رعايــة فعاليات منظمات 
املجتمع املدني وحترص على دعم األفكار الهادفة 
واالبتكارات التي تدفع بتطوير الوطن، مثمنا 
دورها في دعم مهرجان تكرمي الصفوف األولى.

ً يستفيد منها نحو ٤٤٤٨٨ فرداً ويصرف لهم ما يقارب ٢٢٫٧٥٠ مليون دينار شهريا

من ضمنها أال يكون ملف املنشأة موقوفاً وأن يكون إذن العمل سارياً

املوسوي: يسلط الضوء على جتارب اجلهات احلكومية واخلاصة واملجتمع املدني

هناء الهاجري

محمد املوسوي

أسامة السلطان



محليات
االحد ٢٤ يناير ٢٠٢١

03

وزير اخلارجية جّدد إدانة الكويت 
للتفجيرات اإلرهابية بالعراق

أحمد النواف: اليقظة وااللتزام في تأمني املواقع احليوية
أكــد الفريق أول متقاعد الشــيخ أحمد النــواف- نائب 
رئيــس احلرس الوطني- أهميــة دور احلرس الوطني في 
تأمني املنشآت واملرافق احليوية في البالد للحفاظ على أمنها 
واستقرارها. ونقل النائب خالل تفقده كتيبة حماية املنشآت 
األولى بلواء احلماية باحلرس الوطني املكلفة بتأمني وزارة 
اإلعالم حتيات ســمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي، وأشاد بدورهم في تأمني وحماية ذلك املوقع احليوي 
بــكل كفاءة واقتدار والذي يعكس مــدى اجلاهزية والوعي 
األمني. ودعا الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب 
رئيس احلرس الوطني إلى اليقظة واالنتباه وااللتزام بأداء 
املهام كل في مجاله وأن يتمتعوا باليقظة واالنتباه واحلس 

األمني، وحسن التعامل مع اجلمهور.

خالل تفقده كتيبة حماية املنشآت األولى في وزارة اإلعالم

الشيخ أحمد النواف يطلع على عمل الكتيبة

ملشاهدة الڤيديوالفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مع عناصر كتيبة حماية املنشآت األولى

«الزراعة» لـ «األنباء»: استمرار حظر تصدير 
اللحوم احلمراء للحفاظ على أسعارها

حظر صيد الروبيان في املياه الدولية 
من أول فبراير حتى ٣١ يوليو املقبل

صــدر مرســوم رقم ٧ لســنة ٢٠٢١ 
بتجديد تعيني قيادي في الهيئة العامة 

للشباب، جاء فيه:
مادة أولى: يجدد تعيني مشعل رشيد 
راشد السبيعي - بدرجة وكيل وزارة 
مساعد بالهيئة العامة للشباب - ملدة 

أربع سنوات اعتبارا من ١٨/١٠/٢٠٢٠.
الدولة لشــؤون  وزير  على  مادة ثانية: 
الشــباب تنفيذ هذا املرســوم، وينشر 

في اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ 

بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية 
الســنغال الــى الديوان العــام لوزارة 

اخلارجية، جاء فيه:
مادة أولى: ُينقل صالح علي الصقعبي 
- ســفير دولة الكويت لدى جمهورية 
الســنغال - الى الديوان العام لوزارة 

اخلارجية.
مادة ثانية: على وزير اخلارجية تنفيذ 
هــذا املرســوم، وُيعمل به مــن تاريخ 
الـجـــريدة  فـــي  صــدوره، وينـشـــر 

الرسمية.

محمد راتب

أعلن مصدر مســؤول في 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية في تصريح 
لـ «األنباء» أن الهيئة ترفض 
حتــى اآلن تصديــر اللحوم 
احلمــراء إلى خــارج البالد، 

وذلك استمرارا لتنفيذ أوامر 
مدير عام الهيئة الشيخ محمد 
اليوســف مع بدايــة جائحة 
كورونا، والتي كانت تهدف إلى 
الغذائي  عدم اإلخالل باألمن 
الداخلي، ومنعا حلدوث قلة 
في املعروض من املاشية ما 
يعني ارتفاع األســعار على 

املستهلكني بناء على نظرية 
العرض والطلب.

أن  املصــدر  وأضــاف 
االســتثناء الوحيد من حظر 
التصديــر وخروج املاشــية 
عبر احلــدود هـــــو «اإلبل» 
السمـــــاح  سيتــــم  التــي 
ألصحابهــا بإخراجها بقصد 

الرعي فقط وليس التجـــارة 
والتصديـــر، مشيـــرا إلى أن 
الهيئــــة مستمـــــرة في هذا 
الوضـــــع حتى إشعار آخر 
وبنــــاء على قرار صادر مـــن 
املديـــــر العام يتـــواءم مع 
الظروف املستجـــدة محليـــا 

وعامليـــا.

أصدر املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية الشــيخ محمد 
اليوســف قرارا رقم ٢٠ لســنة ٢٠٢١ بشأن 
وقف خروج سفن الصيد الكويتية لصيد 

الروبيان في املياه الدولية جاء فيه:
مادة أولى:

١ - يحظر على ســفن الصيد الكويتية 
اخلروج لصيد الروبيان باملياه الدولية وحمل 
او اســتخدام شباك اجلر اخللفي (الكوفة) 
خالل الفترة من ٢٠٢١/٢/١ وحتى ٢٠٢١/٧/٣١، 
كما يحظر صيد وتداول وتسويق الروبيان 

احمللي خالل هذه الفترة.

٢ - يحظــر على قــوارب النزهة وأي 
قوارب او ســفن غير مرخص لها بالصيد 
حمل او اســتخدام معدات الصيد كالشباك 
(الليــخ) والقراقير وشــباك اجلر اخللفي 

(الكوفة) املجهزة للصيد.
مادة ثانية»»: يســمح باســتيراد الروبيان 
الطازج واملبرد عبر املنافذ اجلوية ومنفذ 
ميناء الشويخ ويقتصر االستيراد عبر املنافذ 
البرية على الروبيان املستزرع فقط، وذلك 
بعد احلصول على إذن مســبق من الهيئة 
وفقا للشروط والضوابط املعمول بها بشأن 

استيراد الروبيان الطازج واملبرد.

الهيئة بالتنســيق مع  تقوم  مادة ثالثة: 
اإلدارة العامــة خلفــر الســواحل بــوزارة 
الداخلية في الرقابة على مدى التزام سفن 

الصيد الكويتية مبضمون هذا القرار.
الهيئة بالتنســيق مع  تقوم  مادة رابعة: 
اإلدارات املختصــة بكل من وزارة التجارة 
والصناعة والهيئة العامة للغذاء واإلدارة 
العامة للجمارك في وضع هذا القرار موضع 

التنفيذ.
مادة خامســة: على جميع املختصني كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشــر في 

اجلريدة الرسمية.

التجديد للسبيعي وكيًال  لهيئة الشباب ملدة ٤ سنوات
نقل سفيرنا لدى السنغال إلى ديوان عام اخلارجية

رفض طلبات التصدير حتى إشعار آخر باستثناء خروج اإلبل للرعي فقط

حظر استخدام معدات الصيد وشباك اجلر اخللفي

مشعل السبيعيصالح الصقعبي

عمادي لـ «األنباء»: ٢٣٠ كويتيًا اجتازوا 
االختبارات وجاهزون لتعيني أئمة ومؤذنني

أسامة أبوالسعود

كشــف وكيــل وزارة 
والشــؤون  األوقــاف 
اإلســالمية م.فريد أســد 
 ٢٣٠ أن  عــن  عمــادي، 
املواطنــني  متقدمــا مــن 
الكويتيــيـــن اجتـــازوا 
االختبارات التحريريــــة 
والشفويــــة واملقابــالت 
الشــخصية وجاهـــزون 
إمام  للتعيــني بوظائــف 

ومؤذن بوزارة األوقاف.
وقال الوكيــل عمادي في تصريحات 
لـ«األنباء»، ان وزارة األوقاف ال تألو جهدا 

في دعم الكفاءات الوطنية 
وفتح املجــال لتعيينهم 
مبختلف قطاعات الوزارة 
خاصــة بوظيفــة اإلمامة 
واألذان التــي تعتبر من 

أشرف املهن.
وأوضــح عمــادي أن 
وزارة األوقــاف تنتظــر 
امليزانية من األمانة العامة 
لألوقاف للبدء في إجراءات 
تعيني املواطنني املجازين 
بتلك الوظائف، مشيدا في 
هذا اإلطار بــدور األمانة 
العامة لألوقاف وما توفره من دعم خلدمة 

بيوت اهللا والقائمني عليها.

م. فريد عمادي

عادل املرزوق: انتهاء موجة برد «األزيرق» األربعاء
أكد اخلبير الفلكي عادل 
يوســف املــرزوق أن موجة 
البــرد التــي أصابت منطقة 
شمال اخلليج العربي ستنتهي 
وترتفع درجة احلرارة بعد 
البرودة التي أصابت املنطقة 
إثر دخول فترة «برد االزيرق» 
أو «التشــار والتشار» التي 
ســبقت في دخولهــا بثالثة 
أيــام ودخلــت يــوم أمــس 
اخلميــس ٢١ اجلاري. وقال 
املــرزوق: ســتنتهي موجة 
البــرد هــذه في مســاء يوم 
األربعــاء ٢٧ اجلاري، حيث 
مــن املتوقع تكون منخفضا 
جويــا تبلغ قوتــه بني ١٠١٠ 

و١٠١٥ مليبــارا فــي منطقة 
العربــي،  شــمال اخلليــج 
وسيســبب هــذا املنخفض 

هبــوب ريــاح جنوبية إلى 
جنوبية شــرقية وهي التي 
تعرف باسم رياح (الكوس 
إلى الكوس املطلعي)، وهي 
رياح ستكون بني خفيفة إلى 
معتدلة السرعة سرعتها من 
املتوقع أن تكون بني ١٠ و١٥ 
كم/س، ولكن رياح الكوس 
هذه ستنشط يوم اخلميس 
املوافــق ٢٨ اجلاري وتكون 
سرعتها بني ٢٥ و٤٠ كم/س، 
ويكــون منبعها من وســط 
احمليط الهندي، وستؤدي إلى 
ارتفــاع ملحوظ في درجات 
احلرارة، حيــث من املتوقع 
أن تكون احلــرارة في فترة 

الظهيرة من هــذا اليوم بني 
٢٣ و٢٥ درجة مئوية، ولكن 
درجات احلرارة ستنخفض 
قليال في نهاية الشهر اجلاري 
وأول أيام شهر فبراير املقبل، 
حيث تكــون درجة احلرارة 
املتوقعــة بني ١٩ و٢٤ درجة 
مئويــة خالل فتــرة النهار، 
أمــا فــي الليــل فــإن درجة 
احلرارة املتوقعة ستكون بني
(١٣ و١٧) درجــة مئوية، مع 
وجود فرصة ضئيلة لسقوط 
أمطــار خفيفــة ومتفرقــة 
وبكمية ال تزيــد على ١ ملم 
فــي يــوم االثنــني املوافــق

١ فبراير ٢٠٢١.

عادل املرزوق

مجلس أهالي الواحة هنأوا «األنباء» في عيدها
لدورهــا  منــه  تقديــرا 
اإلعالمي في نشــر احلقائق 
واألخبار بإيجابية وتناول 
القضايا التي تهم املواطنني 
في جميع مناطــق الكويت 
وفي منطقتهم، شارك مجلس 
أهالي الواحــة في محافظة 
اجلهــراء أســرة «األنبــاء» 
فرحة العيد الـ ٤٥ بالزهور 
وبأطيب األمنيات بالنجاح 
الدائــم والتألــق، وأن تبقى 
«األنباء» في الصدارة دوما 
مبــا تقدمــه مــن فكــر بناء 
وطرح موضوعي قائم على 
احليادية والشــفافية وبكل 
مهنية خلدمة الكويت وأهلها 

(قاسم باشا)في جميع املجاالت. ورود من مجلس أهالي الواحة في عيد «األنباء» 

أجرى وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
اتصاال هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق 
فؤاد حســني جدد خالله إدانة الكويت واســتنكارها 
الشــديدين للتفجيرين اإلرهابيني اللذين ضربا وسط 
بغداد يوم اخلميس املاضي وأسفرا عن سقوط العشرات 
من املواطنني األبرياء واستهدفا أمن واستقرار العراق 
الشقيق. وأكد الشيخ د.أحمد ناصر احملمد تضامن الكويت 
مع كل اإلجراءات التي تتخذها جمهورية العراق الشقيق 
وتأييدها جلهودها في احلفاظ على أمنها واستقرارها، 
معربا عن خالص التعازي وصادق املواساة ألسر الضحايا 

الشيخ د.أحمد ناصر احملمدومتنياته للمصابني بالشفاء العاجل.
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م. أحمد املنفوحي

املنفوحي: تخصيص ١١ موقعًا للمدن العمالية
النظافة املستقبلية والعرض 
على اللجنة فضال عن تكليف 
قطاع املالية واإلدارية التنسيق 
مع وزارة املالية لطلب املوافقة 
على توفيــر اعتمادات مالية 
ألف دينار  في حــدود ١٠٠ 
(نحو ٣٣٠ ألف دوالر). وأكد 
مضي البلدية في تطوير عملها 
مبختلف قطاعاتها، مشــيرا 
إلى أن هناك مشاريع نوعية 
وحتديات مهمة ستساهم في 
إحداث نقلة نوعية في جودة 

اخلدمات.

الوسطى وخمســة مواقع 
باملنطقة اجلنوبية. وبشــأن 
النظافة ورفع  تطوير عقود 
مســتوى اخلدمة وجودتها 
أفاد بأنه متت مناقشة اقتراح 
جلنة النظافة لالستعانة مبكتب 
استشــاري عاملــي لوضع 
الشــروط املرجعية لعقود 
النظافة املستقبلية. وذكر أن 
اللجنة أوصت بوضع تصور 
حول االستعانة بأحد املكاتب 
العاملية لوضع  االستشارية 
الشــروط املرجعية لعقود 

وأضاف أن اللجنة تناولت 
تخصيــص املواقع اخلاصة 
التنسيق  العزاب بعد  بسكن 
مــع وزارة املاليــة وجميع 
اجلهات احلكومية إلنشاء تلك 
املواقع وسترفع اللجنة تقريرا 
للعرض على املجلس البلدي 
خالل أسبوعني لتخصيص 
املواقع الـ ١١ مبساحة ١٥٠ ألف 
متر مربع لكل موقع. وأوضح 
أن تلك املواقع الـ١١ مت توزيعها 
باملنطقة  على ثالثة مواقــع 
الشمالية وثالثة مواقع باملنطقة 

بداح العنزي

أعلن املدير العام للبلدية 
م.أحمد املنفوحي تخصيص 
١١ موقعــا للمــدن العمالية 
تنظيما لسكن العزاب. وقال 
بيان صحافي  املنفوحي في 
إثر اجتماع اللجنة التنسيقية 
العليا في البلدية إنه مت تناول 
البنود على طاولة  عددا من 
االجتماع كالبحث فيما يتعلق 
مبدن العزاب وعقود النظافة 

املستقبلية.

البادي إلجناز بقية 
ضواحي «املطالع» 

دون تأخير

عادل الشنان

زف عضــو جلنــة أهالــي 
مدينة املطالع التطوعية مشعل 
التهانــي والتبريكات  البادي 
ألهالي مدينتي املطالع وجنوب 
عبداهللا املبارك مبناسبة إعالن 
مديــر عــام البلديــة م.أحمد 
املنفوحــي حتديــد تاريخ ١٤ 
مــارس املقبــل موعــدا للبدء 
بإصــدار شــهادات إذن البناء 
بعــد تعهــد وزارة الكهربــاء 
واملاء خــالل اجتماع اجلهات 
احلكوميــة املعنية برئاســة 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
د.عبــداهللا معرفــي بإيصال 
التيــار الكهربائي للمشــروع 
في عام ٢٠٢٣. وشــدد البادي 
علــى أهميــة قيام املؤسســة 
العامة للرعاية السكنية باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لضمان قيام 
املقاولني -أو املتعهدين بإجناز 
األعمال املنوطة بهم- بإجناز 
الضواحي املتبقية في مشروع 
مدينة املطالع اإلسكاني دون 
تهاون أو تســويف أو تأخير 
أكثــر من التأخيــر الذي طال 
املشــروع وأثر على مستقبل 
أكثر من ٢٨ ألف أسرة كويتية.

مشعل البادي

العتل: تسخير الذكاء االصطناعي ملرحلة ما بعد «كورونا»
بالكويت مســاء يوم اجلمعة 
(أول من أمس ٢٢ يناير ٢٠٢١) 
وحتدث فيــه العتل كضيف 
شرف، الى جانب نحو ٢٠ من 
املتخصصــني يتقدمهم نائب 
التكنولوجيا  رئيس مجلس 
والعلــوم لواليــة تاليمنــدو 
ومدير برنامج الهند لألقمار 
االصطناعية د.ماليســوامي 
انــدرواي، وممثــل االحتــاد 
الهندسية  الدولي للمنظمات 
د.غونوراجا وممثل السفارة 
الهندية في الكويت السكرتير 

األول فهد خان.
ودعا العتل في كلمته أمام 
املؤمتر إلى تطوير التصميم 
الهندســي لتلبيــة متطلبات 
مــا بعد كورونا، الفتا إلى أن 

عاطف رمضان

منحت جمعية املهندسني 
الفخرية  الهندية العضويــة 
لرئيــس جمعية املهندســني 
الكويتيــة ورئيــس احتــاد 
املهندســني العــرب م.فيصل 
دويح العتــل، كأول مهندس 
كويتي ينال هــذه العضوية 
جلهوده فــي تطويــر ودعم 
العالقات البلدين الصديقني، 
خاصة في املجاالت املهنية - 

الهندسية.
أعلن ذلك خالل مشــاركة 
العتل باملؤمتر «املؤمتر الدولي 
الثالث للتحديات الهندســية 
فــي دول اخلليــج» والــذي 
نظمه فرع اجلمعية الهندية 

الذكاء االصطناعي سواء في 
املعدات الطبيــة وغيرها من 

مجاالت احلياة.
وأوضح العتل في كلمته: 
إن أســلوب احليــاة اجلديــد 
في ظل كورونا، يحتم علينا 
نحن املهندسني أن نوفر بيئة 
معيشية تتوافق ومتطلبات 
املواجهة مع كوفيد وتطوراته، 
بدءا من بيوت املعيشة التي 
سيتطلب األمر إعادة تصميمها 
العامــة  وختامــا باملرافــق 
واخلاصة التي ال بد وأن نأخذ 
باحلسبان تطويرها تصميميا 
للمنشــآت احلديثة أو حتى 
القائمة حاليا، مضيفا أن هذا 
يضع على عاتق املهندســني 
أعباء جديــدة تتطلب املزيد 

مــن اجلهد وتســخير الذكاء 
االصطناعــي والتكنولوجيا 

عموما لهذا األمر.
وأضاف رئيس «املهندسني» 
قائــال: وباإلضافــة الــى هذا 
االرتقــاء  علينــا  التحــدي 
بأســاليب تعليمنا الهندسي 
ليتوافق وكل متطلبات التقييم 
العاملي، موضحا أن بيئة العمل 
الهندسي في دول اخلليج وكما 
في غيرها من الدولة تتطلب 
منا جميعا االهتمام بالتعليم 
والسعي إلى حتقيق التكامل 
ببرامــج التعليــم الهندســي 
لوضع قاعــدة اعتراف عاملي 
نطمح ألن تكون على أجندة 
الدولــي للمنظمات  االحتــاد 

الهندسية.

م.فيصل العتل

التصاميم الهندسية الواجب 
تطويرها تشــمل كل مناحي 
ومرافــق احليــاة انطالقا من 
املرافق املعيشية إلى املرافق 
العامــة، وكذلــك تكنولوجيا 

صيانة ٥٠٪ من محطات الكهرباء الثانوية
دارين العلي

أعلنت وزارة الكهرباء واملاء قيامها بأعمال 
صيانة اليوم األحد في احملافظات الست حملطات 
التحويل الثانوية ما سيترتب عليه فصل التيار 
الكهربائي في عدد من املناطق. وقالت مصادر 
مطلعة إن عمليات الصيانة تسير وفق اجلداول 
احملددة دون أي تأخير، مشــيرة إلى أن نسبة 

اإلجناز جتاوزت ٥٠٪ مــن عمليات الصيانة. 
وأوضحت انه من املقرر انتهاء أعمال الصيانة 
الدورية مــع نهاية مايو املقبل متهيدا لدخول 
موسم الذروة. هذا، وستشمل عمليات الصيانة 
اليــوم احملطات فــي مناطق جليب الشــيوخ 
والســاملية والشــامية وحولي والصليبخات 
والفحيحيل والصباحية وأبوفطيرة واألحمدي 

وصباح السالم وسعد العبداهللا والقصر.

متكني حديثي التخرج من العمل في «اخلاص» عبر «املطالع»
خالل توظيفهــم في املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية التي ستدخل ضمن 
التصميم واإلشــراف  أعمال 
على مشروع مدينة املطالع 
السكنية. وذكر السلمان أنه 
اجتمــع مــع وكيل الــوزارة 
الوزيــر د.مشــعل  مبكتــب 
الشاهني الربيع مبكتبه، حيث 
توافق الطرفان لتحديد آليات 
التعــاون بينهما مبا في ذلك 
أعداد اخلريجــني وتهيئتهم 
للعمــل فــي هــذا املشــروع 
التنموي من خــالل برنامج 
تدريبي يشــرف على إدارته 
وتنفيذه خبراء وأكادمييون 
ويتضمن عمال ميدانيا بحيث 
يخرج منه املتدرب مكتسبا 
مهارات نوعية جتعله مهيئا 
للعمل بشكل مهني وبجودة 
عالية، مشــيدا بإتاحة وزير 
الشــباب  الدولــة لشــؤون 
وزيــر اإلعــالم عبدالرحمن 
املطيــري الفرصــة لالحتاد 
للتعاون بهــذا املجال. وأكد 

أعلن رئيس احتاد املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية م.بدر السلمان عن 
اتفاق االحتاد مع وكيل وزارة 
الدولة لشؤون الشباب مبكتب 
الوزير، لتوقيع مذكرة تفاهم 
تعمــل على متكني الشــباب 
التخرج  الكويتــي حديثــي 
من التخصصات الهندســية 
واملهن الهندسية املساندة من 

عقود املشاريع التي تطرحها 
الدولة، الفتا الى العمل لتعديل 
التعاقد  مواصفات وشروط 
واللوائح إللزام املستشارين 
واملقاولني الذين يتعاقدون مع 
مؤسســات ووزارات الدولة 
بتدريــب وتأهيــل حديثــي 
التخرج ومن ثــم العمل في 
املشــاريع التي يتم التعاقد 
عليها وفق شروط وضوابط 
محددة. من جانبه، أكد وكيل 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 

الوزيــر د.مشــعل  مبكتــب 
الشــاهني الربيــع أن املكتب 
وضــع عــددا من املشــاريع 
التي أدرجــت ضمن اخلطة 
اإلمنائيــة للدولــة بعــد أن 
كلفه مجلس الوزراء بتنفيذ 
السياسة الوطنية للشباب، 
ومنها مشروع «صناع العمل» 
الــذي يهــدف إلــى توظيف 
الشباب الكويتي في القطاع 
اخلاص بعــد اجتيازه دورة 
تدريبية يخرج منها الشاب 
حامال معه ما ميكن تشبيهه 
برخصة عمل احترافية نظرا 
الكتسابه كمية من اخلبرات 
التــي  العلميــة وامليدانيــة 
سترغب أصحاب األعمال في 
تعيينه لديهــم، موضحا أن 
املكتب قد قام بالتواصل مع 
عدد من القطاعات التجارية 
فــي الكويت بقصــد معرفة 
العمالــة  احتياجاتهــم مــن 
الوطنيــة لتوفيــر وظائــف 
مناســبة خلريجي مشروع 

«صناع العمل».

م.بدر السلمان خالل اللقاء مع د.مشعل الربيع

الســلمان أن االحتاد يطمح 
إلى توســيع قاعــدة تعيني 
املهندسني الكويتيني واملهنيني 
في املهن الهندسية املساندة 
حديثي التخرج ومن مختلف 
التخصصــات للعمــل فــي 
املشــاريع االستشارية التي 
الدولــة، مشــيرا  تطرحهــا 
إلى مســاعي االحتاد لوضع 
اشتراطات وضوابط للتشغيل 
الفعلــي حلديثــي التخــرج 
بالقطاع اخلــاص من خالل 

املجلس البلدي
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وزارة العـــــــــــدل
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

أواًل: أوصاف العقار: )وفقًا لشهادة األوصاف املرفقة(
عقـــار الوثيقــــة رقم ١995/١٨٤95 والواقع يف األحمدي - قسيمة رقم 597 - شارع ٤ - من املخطط رقم 

م/٣٢٠97 - قطعة رقم ٢ - منوذج )م٢ج( معدل ومساحته ٢5١ م٢.
- العقار مثار النزاع عبارة عن بيت سگن خاص يقع على شارعني بطن وظهر واحد داخلي واآلخر رئيسي 
وارتداد خلفي ومساحته ٢5١ م٢ وهو مگون من دورين والواجهات حجر والتگييف عادي بواجهة طولها 

على الشارع ١٠ أمتار.
ثانيًا: شروط املزاد:

أوال ً     : يبدأ املزاد بالثمن األساسي قدره ١9٨٠٠٠ د.ك ويشترط للمشاركة يف املزاد سداد خمس ذلك 
الثمن على األقــل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحد 

البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثــانــيــــــاً: يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

واملصروفات ورسوم التسجيل.
ثــــالثـــــــاً: فإن لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كاماًل وجب عليه إيداع خمس الثمن على األقل وإال أعيدت 

املزايدة على ذمته يف نفس اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
رابعـــــــــاً: إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد عليه إال إذا تقدم يف هذه اجللسة من 
يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بإيداع كامل ثمن املزاد، ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف 

نفس اجللسة على أساس هذا الثمن.
خامســـاً: إذا لم يقم املزايد األول بإيداع الثمن كاماًل يف اجللسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر تعاد 
املزايدة فوراً على ذمته على أســاس الثمـــن الـــذي كـــان قـــد رســـا بـــه عليــه يف اجللســة الســـابقة 
وال يعتد يف هذه اجللســة بـــأي عطـــاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف 

مبا ينقص من ثمن العقار.
سادســــاً: يتحمل الراسي عليه املزاد يف جميع احلاالت رسوم نقل وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات 
عـــن  والنشـــر  اإلعــــالن  ومصاريف  واخلبـرة  احملــامـــاة  وأتــعاب  د.ك   ٢٠٠ ومــقـــدارها  التنفيذ 

البيـــع يف الصحف اليومية.
سابعـــــــاً: ينشر هذا اإلعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات البيع وعلى مسؤوليتهم دون أن 

تتحمل إدارة الكتاب باحملكمة الكلية أي مسؤولية.
ثامنـــــــــاً: يقر الراسي عليه املزاد بأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــه: 
١- ينشر هذا اإلعالن عن البيع باجلريدة الرسمية طبقاً للمادة ٢66 من قانون املرافعات.

٢- حكـــم رســـو املـــزاد قابـــل لالستئنــاف خـــالل سبعــــة أيـــام مـــن تاريـــخ النطـــق باحلكم طبقاً للمادة ٢77 
من قانون املرافعات.

٣- تنص الفقرة األخيرة من املادة ٢76 من قانون املرافعات على أنه »إذا كان من نزعت ملكيته ساكناً يف العقار 
بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحــرير عقـــد إيجار لصاحله بأجرة املثل«.

ملحوظة مهمة:
البيوت املخصصة  أو  القسائم  املــزاد على  الفردية املشاركـة يف  يحظر على جميع الشركات واملؤسسات 
ألغراض السكن اخلاص عماًل بأحكام املادة ٢٣٠ من قانون الشركات التجارية املضافة بالقانون رقم 9 

لسنة ٢٠٠٨.

يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املوصوف  العقار  عن  الكــليــة  باحملكمة  الكتــاب  إدارة  تعلن 
اخلميس املوافق ٢٠٢١/٢/١٨- قاعة ٥٢ - بالدور الثاني بقصر العدل الساعــة التاسعــة صباحـــًا 

- وذلك تنفيـــذًا حلكـــم احملكمــة الصـادر يف الدعوى رقم ٢٠١٧/٣١٤ بيوع/٣.
املرفوعــة مــــن:  فتحيه حسـن غضبان أحمد 

ضـــــــــــــــــــــــد: مبارك علي فرحان هادي الشهري

«منصة صحية  » في املطار  تتضمن معلومات  عن جميع القادمني
عبدالكرمي العبداهللا - ثامر السليم

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
اخلــاص بتحميــل شــركات 
الطيــران كلفة اجراء فحصي 
«PCR» عند الوصول وخالل 
فترة احلجر لكل القادمني الى 
البالد، تنســق ادارة الطيران 
املدنــي مــع وزارة الصحــة 
لتنفيــذ هــذا القــرار والعمل 
بــه بشــكل منظــم. وأكــدت 
مصادر مطلعــة في تصريح 
لـ «األنباء» أن ادارة الطيران 
املدني تدرس بالتنســيق مع 
وزارة الصحة انشاء «منصة 
صحية» لإلجراءات واملعلومات 
الصحية جلميع القادمني الى 
دولة الكويت ليتم إلغاء مرحلة 
التسجيل الصحي داخل مباني 

الركاب.
وذكرت املصــادر أن ادارة 
الطيــران املدنــي تنســق مع 
وزارة الصحــة أيضا لالتفاق 
آليــة تقــدمي اخلدمــة  علــى 
والتســعيرة الثابتة لفحصي 

وذلــك لضمان حســن تقدمي 
اخلدمة وعدم استغالل الركاب 
واملبالغة في االسعار، مشيرة 

أطقم املختبرات األهلية للقيام 
.PCR بإجراء فحوصات

وبينت املصــادر ذاتها أن 

إلى أن التنسيق سيشمل أيضا 
عمليــة خروج األطقم الطبية 
التابعة لوزارة الصحة ودخول 

 ،PCR الثابتة لتكلفة فحصي
مــع ضــرورة حتديــد مــدة 
احلجر داخل الكويت، وموعد 

ادارة الطيــران املدني أبلغت 
وزارة الصحة باالســتعجال 
التســعيرة  عــن  باإلفــادة 

الفحص الثاني الذي ســتقوم 
بــه املختبــرات االهلية حتت 
اشراف وزارة الصحة، فضال 
عن االنتهــاء من عملية اعداد 
املنصة الصحية وربط جميع 
املنصات والبرامج احلالية بها.

وأشارت املصادر كذلك الى 
انه سيتم اعداد خطة لتدريب 
واعتمــاد آليــة عمــل االطقم 
الطبيــة للمختبــرات االهلية 
إلجــراء الفحوصــات الالزمة 
داخل مباني الــركاب، وإبقاء 
االطقم الطبية التابعة لوزارة 
الصحة حلني التأكد من قيامهم 
بعملية الفحــص مبا يتوافق 
مع شروط وضوابط الوزارة.
ولفتت املصادر الى أنه لن 
يتم العمل بقرار حتميل شركات 
الطيــران كلفة اجراء فحصي 
الـ PCR عند الوصول وخالل 
فترة احلجر لكل القادمني الى 
البالد حتى يتم انشاء املنصة 
الصحيــة وحتديــد اســعار 
الفحوصات من قبل الطيران 

املدني ووزارة الصحة.

«PCR» تنسيق بني «الطيران املدني» و«الصحة» لالتفاق على آلية تقدمي اخلدمة والتسعيرة الثابتة لفحَصي

صورة أرشيفية ألخذ مسحة من احد العائدين من اخلارج لفحص «كورونا»صورة جلانب من القادمني خالل تسجيل بياناتهم في مطار الكويت والتأكد من شهادة الـ PCR وتطبيق شلونك

PCR التــي ســيتم حتميلهــا 
الطيــران، والتــي  لشــركات 
بدورهــا ســتحملها للــركاب 

مكاتب السياحة والسفر لـ «األنباء»: ٣٠٠٪ قفزة بأسعار تذاكر الطيران
باهي أحمد

مــع دخول قــرار اإلدارة 
املدنــي  العامــة للطيــران 
الــركاب  أعــداد  بتقليــص 
القادمني إلــى مطار الكويت 
الدولي إلى ١٠٠٠ راكب يوميا، 
حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 
(األحد) حتى ٦ فبراير املقبل، 
شهدت أسعار تذاكر الطيران 
القادمــة الى الكويــت قفزة 
كبيــرة تراوحــت بني ٢٠٠٪ 
و٣٠٠٪، وذلك في ظل تقليص 
عدد املقاعد املتاحة على منت 
الطائرات من نحو ٢٠٠ مقعد 
بالسابق الى ٣٥ مقعدا فقط، 
وهو ما أدى الى وجود طلب 
كبير على هذه املقاعد مقابل 
أقــل، وبالتالــي  معــروض 
ارتفعت األسعار بشكل كبير.

ويأتــي هــذا القــرار من 
«الطيــران املدني» بناء على 
تعليمات السلطات الصحية، 
والتي شــددت على ضرورة 
توخي احليطة واحلذر خالل 
األسبوعني القادمني، للسيطرة 
على ڤيروس «كورونا» واحلد 
من انتشاره، السيما مع ظهور 
حالتني مصابتني بالســاللة 
الڤيــروس  مــن  اجلديــدة 
املاضــي لراكبني  األســبوع 
قدمــا من بريطانيا، علما أن 

تقليص أعداد القادمني.
عــدد  أن  وأوضحــوا 
املســافرين البسيط الذي ال 
يتجــاوز ٣٥ راكبا على منت 
الرحلة الواحدة، يجعل من 
عملية التشغيل أمرا صعبا 
ويعرض الشركات للخسائر، 
حيــث فضل عــدد كبير من 
املشغلني وشركات الطيران 
إلغاء الرحالت بدال من إعادة 
التشغيل، مشــيرين إلى أن 
هذه الربكة قفزت باألسعار 
بنســبة وصلت الى ٣٠٠٪، 
وجعلت ســعر التذكرة من 
دبي إلى الكويت، على سبيل 

املثال، يصــل إلى نحو ٥٥٠ 
دينارا.

وأكد مدير مكتب «الوسيط 
للســياحة والســفر» سامي 
القــرار  أن  أبوالســعود، 
األخير الصادر من الطيران 
املدني بالتنسيق مع وزارة 
الصحة أربك مكاتب وشركات 
الطيران، خاصة ان القرار ال 
يساعد الشركات على تشغيل 
الرحــالت إلى مطار الكويت 
الدولي. وأوضح أن الوضع 
اجلديد بالنســبة لشــركات 
الطيران ليس مربحا، حيث 
سيضع العدد املتاح للركاب 
بـ ٣٥ راكبا فقط الشــركات 
أمام خيارين، إما إلغاء تلك 
أو دمــج بعــض  الرحــالت 
الوجهات القريبة من بعضها 
البعض للوصول إلى الكويت، 
وبذلــك ســتصبح معظــم 
الرحالت املشغلة إلى الكويت 
تصل عن طريق الترانزيت 

وليس طيرانا مباشرا.
أبوالســعود أن  وأضاف 
القرار قد يساهم بإلغاء تصل 
نسبته إلى ٦٠٪ من إجمالي 
القادمــة للكويت،  الرحالت 
خــالل الفتــرة املمتــدة من 
اليوم حتى ٦ فبراير املقبل، 
موضحــا ان املكاتــب باتت 
تعاني من تفاقم خســائرها 
بشكل مستمر، حيث ال توجد 
حجوزات كافية حاليا لتغطية 
السوق بعد القرار األخير، ما 
سيؤدي الى تكبدها مزيدا من 

اخلسائر.
خسائر كبيرة

مــن جهته، يقــول مدير 
مكتب «ريدســي للســياحة 
والســفر» شــريف زايد: ان 
القرار األخير أدى إلى جدولة 
ما يزيد على ١٠ آالف تذكرة 
ســفر، وإلغاء وجدولة ٦٠٪ 
مــن الرحــالت القادمــة إلى 
الكويت بشكل مبدئي خالل 
فترة ســريان القــرار، نظرا 
لصعوبــة تشــغيل الرحلة 
في ظل هذا العدد البســيط 
والذي ال يتجــاوز ٣٥ راكبا 
بالرحلــة الواحدة. وأضاف: 
ان هذا العدد القليل سيجعل 
مــن عمليــة التشــغيل أمرا 
مستحيال ويعرض شركات 
الطيــران خلســائر كبيرة، 
وبالتالي ســيدفع عدد كبير 
منها إللغاء الرحالت بدال من 
إعادة التشغيل، مشيرا إلى أن 
أســعار التذاكر ارتفعت منذ 
القرار بنســبة تراوحت بني 
٢٠٠٪ و٣٠٠٪، حيــث وصل 
ســعر تذكرة دبــي- كويت 
إلى ٥٥٠ دينارا مع الصعوبة 
إيجادهــا وحتصيلهــا  فــي 
بسبب ارتفاع الطلب والقلة 

املعروض.

مع دخول قرار «الطيران املدني» بتقليص عدد القادمني للكويت إلى ١٠٠٠ راكب يومياً حيز التنفيذ اليوم.. وجدولة ١٠ آالف تذكرة وأكثر من ٦٠٪ من الرحالت القادمة

تسجيل بيانات احد القادمني في املطار

هذا القرار ال يشــمل رحالت 
العمالة املنزلية والترانزيت.

وفي هذا السياق، التقت 
«األنباء» عــددا من أصحاب 
مكاتب الســياحة والســفر، 
الذيــن أكــدوا علــى أن قرار 
«الطيران املدني» اجلديد أثر 
على جميع مكاتب السياحة 
والسفر بشكل سلبي وسبب 
نوعا من اإلرباك، حيث أدى 
القرار إلى جدولة ما يزيد على 
١٠ آالف تذكرة سفر، وإلغاء 
وجدولة أكثر مــن ٦٠٪ من 
الرحالت القادمة إلى الكويت 
خالل الفترة املشمولة بقرار 

وافدو الدول احملظورة.. في ورطة
مصطفى صالح

أصبح وافدو الــدول احملظورة 
الذيــن يقضون حاليــا فترة حجر 
صحي في إحدى الدول الوســيطة 
بني الكويت وبلدانهم احملظور السفر 
منها مباشرة الى الكويت (غالبيتهم 
في دبي وتركيا)، في ورطة كبيرة، 
وذلك بعد إعــادة جدولة الرحالت 
القادمة الى الكويت خالل األسبوعني 
املقبلني، تنفيذا للقرار األخير الصادر 

عــن اإلدارة العامة للطيران املدني 
بتقليص أعداد الركاب القادمني إلى 
مطار الكويت الدولي إلى ١٠٠٠ راكب 
يوميا، ومبعــدل ٣٥ راكبا على كل 

رحلة طيران فقط.
وفي التفاصيل، علمت «األنباء» 
أنه متت جدولة الرحالت املشمولة 
بفترة القرار من قبل بعض شركات 
الطيران لفترات تزيد على ١٠ أيام، 
األمــر الــذي نتــج عنه اســتمرار 
الوافديــن في اإلقامــة ملدة إضافية 

بهذه الدول «الوسيطة» حلني متكنهم 
من العودة إلــى الكويت، وبالتالي 
بــروز تكلفة إضافيــة عليهم نظرا 
لبقائهم فــي الفنادق التي يقيمون 
فيها بهذه الدول حتى يتمكنوا من 
العودة إلــى الكويت، كما نتج عن 
هذا القرار أيضا تكلفة إضافية على 
بعض الوافدين نظرا الرتفاع أسعار 
التذاكر القادمة إلى الكويت بسبب 
تقليص عدد املقاعد على منت الرحالت 

إلى ٣٥ مقعدا فقط.

العمل على حتديد مدة احلجر داخل الكويت وموعد الفحص الثاني الذي ستقوم به املختبرات األهلية بإشراف «الصحة»
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وليد جمعة

بعد أن ارتبطت دوما في األذهان بالدمار واحلروب، حتولت 
األسلحة في متناول أيدي الشباب احلالم املسالم إلى فن يتقنه 
كل هاو يسعى إلى تنمية هذه الهواية عبر التدريب عليها في 
مضمار الرماية. ولم يقتصر ذلك على الشباب فتم ترويضها 
بأياد رقيقة رغم خطورتها وصعوبتها، فشهدت ميادين الرماية 
كم هن بارعات في ممارســتها ولم يقتصر انتشار السالح 
على شريحة معينة، بل أصبح مبتناول كل الشرائح واألعمار، 
حيث أضحت الرماية رياضة يســتمتع بها اجلميع، حتى ان 

سماع دوي الطلقات لم يعد كالسابق يخيف صغار السن.
هذا ما تابعته «األنباء» في نــادي ميادين الرماية، حيث 
تنقلت فــي ميادين التدريب تراقب عن كثــب أهدافا تبدو 
بعيدة املنــال تقتنصها العيون في حتــّد للذات بثبات عال 
وقوة تركيز وصفاء تام للذهن الى ان يعلن صوت الطلقات 
االنتصار في إصابته الهدف. انها فن تتحد عناصره مبهارة 
وانسجام فيرتبط العقل باجلسد ليحدث اتزان تام باإلضافة 
الى ضبط لتحركات الرامي ودقة بالغة في التصويب تتناسب 
فيها مهارة الرامي تناســبا عكسيا مع الزمن الالزم لتحرير 
الطلقة، باإلضافة الى رياضة الرماية بالقوس والســهم التي 
عرفها اإلنسان منذ فجر التاريخ وأصبحت من املاضي حني 
تفنن البشر في صنع األسلحة الى ان عادت من جديد كرياضة 

عاملية في ميادين الرماية.
تفاصيل لقائنا في السطور التالية:

في لقائنا مع مدير مجمع ميادين الرماية في الشركة 
الوطنيــة للميادين عمر األنصاري وأحد أعضاء مجمع 
ميادين الرماية البارزين أوضح ان النادي مت تأسيسه 
عام ٢٠٠٣، وافتتحه صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، (وكان نائبا لرئيس الوزراء 

ووزيــرا للداخلية آنــذاك)، معلنا عــن انضمام رياضة 
الرماية احلركية التكتيكية حسب قانون االحتاد الدولي 
للرمايــة (IPSC) وفيها تتم ممارســة الرياضة بطريقة 
عملية من خالل حتديد وقت للتعامل مع األهداف واعتماد 
نتيجــة تصويب معينــة ومن ثم يعتمــد أعلى نتيجة 

لتصويب الرامي ومنحه جائزة، مشيدا بجهود الرئيس 
التنفيذي ملجمع ميادين الرماية محمد سعود العبداهللا 
ودعمــه الكامل فتبنــى فكرة هــذه الرياضة وخصص 
ناديا للتدريب عليها وممارســتها وفقا إلرشادات األمن 
والسالمة املتبعة، مضيفا ان منتسبي النادي يتمتعون 
مبستوى تدريب عال، وذلك من خالل التطوير الدؤوب 
في أســاليب ممارسة هذه الهواية، باإلضافة الى توفير 
جميع السبل املمكنة لتحفيز الشباب لالهتمام مبمارسة 
هذه الرياضة، كإقامة املسابقات وتنظيم بطوالت الرماية 
احملليــة. ويقدم مجمع امليادين الدعم الكامل لها، فضال 
عــن انه متت إضافة ميدان القوس والســهم وقد حظي 
بتفاعل وإقبال شــديد لاللتحاق بامليدان ملمارســة هذه 

النوع من الرماية.
وأكد األنصاري أن النادي مفتوح للجميع، فالرماية 
رياضة اجتماعية يشــارك فيها وميارسها اجلميع ومن 
كل الفئات العمرية، مضيفا انه بالنسبة لألطفال ميكنهم 
ممارســة رياضة الرماية ابتداء من ٨ سنوات، حيث مت 
توفيــر مجموعة من األلعــاب الرياضية تناســب هذه 
األعمار على ســبيل املثال ميدان هوائي وميدان يو تي 
ان باإلضافة الى ميدان القوس والسهم ويكون االلتحاق 
بالنــادي من خالل تعبئة طلب مخصص لذلك وشــراء 
الذخيرة ثم التوجه للتدريب من قبل أحد املدربني، مؤكدا 
تأثر نشاطات النادي خالل الفترة املنصرمة بتداعيات 

«كورونا» بشكل عام واملنتسبني بشكل خاص.

مهارة الرماية في اصابة الهدف

الرماية.. هواية لتفريغ الطاقات 
جتمع الشباب والبنات واألطفال

«األنباء» زارت مجمع امليادين في صبحان ملتابعة أنشطته

ممارسة الرماية تتطلب تطبيق أقصى شروط األمن والسالمة

دالل العلي: أشجع جميع البنات على ممارسة الرماية
.. وحلمي الوصول إلى العاملية

لدى ســؤالنا مدير مجمع ميادين الرماية في الشركة 
الوطنية للميادين عمر األنصاري عن مدى خطورة الرماية، 
فأجــاب بالقول إنها تنطوي على نوع من اخلطورة وعليه 
يجب على ممارسيها تطبيق شروط األمن والسالمة العامة 
طبقا ألوضاع الرمي املختلفة باإلضافة الى طريقة التسديد 

الصحيح. 
وعن أنواع األسلحة املستخدمة مبجمع ميادين الرماية 
أوضح ان النادي مختص مبجموعة أسلحة، مشيرا الى انه 
مت تخصيص ميدان للمسدســات وآخر للبنادق باإلضافة 
لألسلحة الهوائية شارحا بالتفصيل رسم املسدسات ويضم 
ست عيارات بامليدان وعياراته ٢٢ - ٣٨ - ٩ مل ٤٠ - ٤٤ - ٤٥ 

رسم البندقية يضم عيار ٢٢ - ٢٢ اورنت ٩ مل ٣٠٨ - ٢٢٣، 
أما الثالث فهو الشوزن ١٢ السالح املعتمد لهواة رمي األطباق.
وختم األنصاري حديثه ناصحا الشباب مبمارسة هذه 
الهواية ملا لها من قيم حياتية مؤثرة على الفرد وتعامله مع 
محيطه من حوله ولعل أهم هذه فوائد الدقة وتعلم املهارات 
اخلاصة باالنتباه وقوة التركيز فضال عن حتســني حالة 
الفرد الذهنية، مؤكدا ان الرماية من الرياضة املســتقطبة 
للشــباب من مختلف األعمار والفئات وممارســتها تزيد 
قدرات الشباب االبداعية وتنمي مهاراتهم باإلضافة خللق 
جو تنافســي رياضي مثالي لتنمية الروح الرياضية، الفتا 

إلى أهمية الرياضة في تفريغ طاقات الشباب.

في حديث «األنباء» مع إحدى املنتسبات بنادي ميادين 
الرماية دالل العلي قالت إنها متارس الرماية منذ ٥ أعوام، 
مشيرة الى ان هذه الرياضة أصبحت جزءا أساسيا من 

حياتها مع الرماية التكتيكية متارسها مرة أسبوعيا.
وأوضحت انها بدأت بالفضول وحب التجربة، وقد 

تعلقت بهــا فداومت على ممارســتها أوال قناصة ثم 
املســدس إلى ان وصلت للتكتيكية في نادي ميادين 
الرماية وأفصحت عن حلمها في الوصول لالحترافية 
العاملية ورسالتها من خالل مايك «األنباء» أشجع جميع 

البنات على ممارستها.

عمر األنصاري متحدثا إلى الزميل وليد جمعة خالل اللقاء  (أحمد حافظ)

ملشاهدة الڤيديو

عمر األنصاري

دالل العلي
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بلدية الكويت
إدارة  المناقصات والعقود

إعالن رقم )2021/3(

مدير عام البلدية

 طرح المزايدة رقم 2021/2020/1
استغالل موقع بوابة مركز بلدية الكويت الرقة )مطعم(
تعلن بلدية الكويت عن طـرح المزايـدة رقـم 1-2021/2020 استغـالل مـوقـع 

بوابة مركز بلدية الكويت. 
المطلوبة  الخدمة  لتأدية  يلزم  ما  جميع  تقديم  في  المتخصصة  الشركات  فعلى 
العمالة  نظافة  مالبس  حيث  من  البلدية  بمستوى  يليق  ممكن  مستوى  بأفضل 
وترتيب وتنظيم ونظافة المواد الغذائية المقدمة، والراغبة في الدخول في هذه 
المزايدة مراجعة بلدية الكويت )المبنى اإلداري- الدور السابع - مراقبة المناقصات 
والمزايدات( أثناء الدوام الرسمي للحصول على وثائق المزايدة مقابل مبلغ -/100 

د.ك )فقط مائة دينار ال غير( وهذا المبلغ غير قابل للرد بأي حال من األحوال. 
وعلى كافة الشركات المتقدمة بعطاء في المزايدة إيفاد من يمثلهم لحضور 
الجلسة العلنية، علمًا بأنه في حالة عدم االلتزام في الحضور ال تتحمل البلدية 

أي مسؤولية تجاه ذلك.
 سيعقد االجتماع التمهيدي مـع المزايديـن الذيـن حصلوا على وثائق المزايدة 
في تمـام الساعـة العاشـرة من صبـاح يوم الثالثـاء المـوافـق 2021/2/16 في 

مبنى فرع بلدية محافظة األحمدي. 
وعلى المزايـد معاينـة موقـع تأديـة الخـدمـة معاينة نافية للجهالـة في موعـد 
أقصـاه أسبـوع قبـل تاريـخ انعقاد االجتمـاع التمهيـدي حتى تكون هنـاك رؤيـة 

واضحة لحجم األعمال والتجهيزات المطلوبة. 
توضـع مظاريـف العطـاءات في الصنـدوق الخاص الموجـود في بلديـة الكويت 
)المبنى اإلداري- الـدور السابـع- مراقبـة المناقصـات والمزايــدات( في موعد 
أقصاه الساعة الثانية عشرة من صباح يوم االثنين الموافق 2021/2/22 وهو 
آخر موعد لقبول العطاءات، على أن يودع مع العطاء تأمين أولي ال يقل عن %2 

)اثنين بالمائة( من قيمة العطاء.

بداية، حدثنا عن دور اجلمعية 
في تعزيز «التعليم عن بُعد» 

للطالب.
٭ تقــدم اجلمعيــة برامــج 
تكنولوجيــة بالشــراكة مــع 
مؤسســة «ريثكــرز» لرعاية 
املوهبة واالبداع وتضم برامج 
تنمية وابتكار وبرامج أخرى 
حتتــوي على مميزات يتمكن 
من خاللها املتعلم من استخدام 
واملفاتيــح  األدوات  بعــض 
التكنولوجية، حيث تهدف هذه 
البرامج الى تشجيع املتعلمني 
التكنولوجيا  على اســتخدام 
وعدم الرهبة منها عن طريق 
برامج تعليمية تكون على نظام 
ألعاب حتديات أو ألغاز تعلم 
الطالــب التفاعل مع الطريقة 
اجلديدة االلكترونية للتعليم 

في الكويت.

هل ترى أن مناهجنا حتتاج 
إلى تنقيح أو تعديل لتحسني 
املستوى التعليمي والثقافي 

لطلبة الكويت خصوصا عند 
وصولهم إلى املرحلة اجلامعية؟

٭ بالفعل، حتتاج مناهجنا إلى 
تعديل لنواكب املشاكل اجلديدة 
التــي نواجههــا واســتحداث 
التكنولوجيا واألجهزة والعديد 
من األشــياء املوجــودة عامليا 
والتــي لســنا على علــم بها، 
على سبيل املثال مناهجنا التي 
أعدت بطريقة قدمية حيث مت 
التوقف عن اســتخدامها منذ 
اجتمــاع دول العالــم في عام 
٢٠١٥ فــي نيويــورك والــذي 
مت من خالله اعتمــاد برنامج 
التنمية املستدامة والذي يهدف 
الى التعليم اجليد، مرتكزا على 
ثالثة أساسيات أولها املسؤولية 
االجتماعية واالبتكار ثم اإلبداع 
أو ما يعرف بـ «كفايات القرن 
الـ ٢١» التي بنيت عليها مناهج 
املعايير وســيتم تطبيقها في 
العــام املقبل في ٢٤ مدرســة، 
كمــا أتــى في تصريــح وكيل 
املناهج صالح دبشة باعتبار 
هــذه املناهج حديثة ومواكبة 
للتحديــات املطالب من الدول 
مواجهتهــا، وبالتالــي، تكون 
املناهــج اجلديدة قــادرة على 
إعداد اجليل اجلديد حلمل لواء 
التنمية والتقدم في املستقبل.

«التعليم عن بُعد» وضع 
األهالي حتت ضغط كبير من 

املتابعة والتوجيه لكن بعضهم 
غير متخصص، وبالتالي 
سيؤثر ذلك على مستوى 

الطلبة النفسي والتعليمي، 
فكيف تواجهون ذلك؟

٭ قدمنا في اجلمعية أكثر من 
ثالثة برامج، منها برنامجان من 

االجتماعي ولم يتم نشــر أي 
نشرات خاصة في هذا املجال، 
وأهل االختصاص على استعداد 
تام في حــال مت طلب جتهيز 
االختبــارات الورقية من قبل 

وزارة التربية.
ومن أبرز املشاكل التعليمية 
التــي ســببت ارتبــاكا وعدم 
أريحية للطلبة وأولياء أمورهم 
أن املناهــج التــي تدرس قبل 
التعليــم االلكترونــي كانــت 
تدرس فــي مدة زمنية ال تقل 
عــن ٤٥ دقيقة أما مع تطبيق 
نظام التعليم عن بعد فتقلصت 

وتطويعهــا بشــكل مناســب 
للتعامل مع الطــالب، إضافة 
الــى أن التحديثــات اجلديدة 
أيضــا ســببت ربكــة نظــرا 
حلدوث بعض املشاكل التقنية 
في بعض البرامج التعليمية 
االلكترونية من ناحية الصوت 
أو عدم التزام املتعلمني بحضور 
احلصة االلكترونية، فجميعها 
أمور تسبب اختالال في العملية 
التعليميــة ويجب أن توضع 
بعــني االعتبــار للمســارعة 
فــي معاجلتهــا. وآخــر ما مت 
الوصول اليه في هذا الشــأن 

واملتوسطة ٤٠ درجة لألعمال 
و٦٠ درجة لالختبار واملرحلة 
الثانوية ١٠٠ درجة، ولكن نظرا 
لعدم وجود اختبارات سبب في 
حدوث ربكة في اإلدارات انتقلت 
للمعلمني ومنها ألولياء األمور، 
فمازالت الرؤية في هذا امللف 
غير واضحة ما يتطلب من أهل 
االختصاص تقدمي االقتراحات 
املناسبة، مما ترتب عليه قيام 
جمعية املعلمني بتقييم الطلبة 
خالل الفصل الدراســي األول 
بنسبة ١٠٠٪ كما مت طرحها من 
قبل الوزارة بحيث ال يتحمل 
الطالب األخطاء أو املتغيرات 
التــي حدثــت خــالل الفصل 
الدراسي األول ويكون األساس 
اللجوء الى الالئحة األساسية 
٣٠ درجة لألعمال و٧٠ درجة 
لالختبار في حال عودة الطلبة 
الى الدوام املدرسي، وفي حال 
عدم دوامهم حتســب نتيجة 
الفصل الدراسي الثاني بنفس 
طريقة الفصل الدراسي األول 
ليكون قرارا عادال في مصلحة 

الطلبة. 

حدثنا عن برنامج تنمية 
وابتكار ودوره في تطوير 
املستوى املهني للمعلمني.

٭ «تنمية وابتكار» هو برنامج 
يختص بتثقيف املعلمني بثقافة 
التنمية املستدامة واملسؤولية 
االجتماعيــة ويرتكــز علــى 
الدورات التدريبية واألنشطة 
وبنــك الهمم للعمل التطوعي 
مــن خــالل زيــارة املــدارس 
وشــرح التنميــة املســتدامة 
وكيفيــة حتقيقهــا لالرتقــاء 
مبكانة الكويت على املستوى 
العاملي، حيث يتم قياس مدى 
تقــدم املعلم في البرنامج من 
خالل وضع منصة الكترونية 
بالتعاون مع احتــاد املدربني 
العرب واالحتــاد يعمل حتت 
منصة جامعة الدول العربية 
تقييــم  خاللهــا  مــن  يتــم 
التحديــات اخلاصــة مبــدى 
اســتفادة املعلــم مــن ثقافــة 
التطوعي واملسؤولية  العمل 
االجتماعيــة وحتديات رؤية 
الكويت التي تقوم على ستة 
ركائز وهي: رأســمال بشري 
وإبداعي، االقتصاد املستدام، 
مكانــة  التحتيــة،  البنيــة 
عامليــة، احلوكمــة واإلدارات 
االلكترونية، حيث يبني أيضا 
تقييم كيفية حتقيق املعلم لهذه 
الركائز لتليها املرحلة الثالثة 
وتسمى بالذهبية من خاللها 
تبني املســؤولية االجتماعية 
وخطــة الكويت فــي حتقيق 
الرؤيــة األمميــة، بعدها يتم 
تقييم املعلم باســتحقاقه في 

إلى ١٥ دقيقة فقط بنفس كمية 
احملتوى، فليــس من املنطق 
تقييم الطالــب املتلقي العلم 
عن طريق التعليم اإللكتروني 
بنفس طريقة التقييم للتعليم 
التقليدي مما سيؤثر سلبا على 
الدراسي وحتصيله  مستواه 

العلمي. 
للمعلمــني  وبالنســبة 
واملوجهــني فقــد مت تدريبهم 
في بدايــة العام بفترة زمنية 
ال تتعــدى الشــهر والنصف 
الشــهر على كيفية استخدام 
التعليــم عــن بعــد  برامــج 

من خالل اجتماع اجلمعية مع 
اإلدارات اإلشرافية كاملوجهني 
املناطــق واملراقبني  ومديري 
مع وكالء الوزارة للبحث في 
بعض املقترحــات التي متت 
مناقشتها أيضا في االجتماع 
الذي عقــد في مجلــس األمة 
التعليمية  اللجنــة  من خالل 
برئاســة د. حمد املطر أن أي 
قرار يصدر بشــأن هذا امللف 
يجب أن تراعى فيه بالدرجة 
األولى مصلحة الطلبة، وعليه 
مت توزيع آليــة التقييم التي 
تخــص املرحلتــني االبتدائية 

متثيل الكويت خارجيا وتتكفل 
به جمعية املعلمني الكويتية 

واحتاد املدربني العرب.

برأيك، ما العوامل التي ترفع من 
املستوى التعليمي لطلبة الكويت؟
٭ مهــارة التفكيــر اإلبداعــي 
وكيفيــة صقــل هــذه املهارة 
ممارســة  الــى  وحتويلهــا 
للوصــول الــى االبتــكار مع 
وضع الشروط واملؤشرات التي 
حتكم اســتمرار العملية التي 
تؤدي الى التنمية املســتدامة 
وهذه املهــارات يجب تعلمها 
في الكويت بالشكل الصحيح، 
وهذا ما اجتهت اليه اجلمعية 

من خالل منهج املعايير.

هل فتحت جتربة التعليم عن 
بُعد املجال للتفكير في نظام 

جديد يدمج التعليم عن بعد مع 
التعليم التقليدي في الفصول 

الدراسية بعد انتهاء أزمة 
كورونا؟

٭ تقدمــت اجلمعية مبقترح 
أسمته مبقترح «التعليم بعد 
جائحة كورونا» يحتوي على 
منوذج تعليمي مدمج طبق في 
أكثــر من دولة كقطر واألردن 
واململكة املتحدة، ويهدف الى 
دمــج التعليــم التقليدي مع 
التعليم االلكتروني مع التعليم 
عن بعد مما يؤدي الى حتقيق 
املرونة في التجاوب مع بعض 
األمور واألحداث اجلديدة التي 
تطرأ على املستوى التعليمي 
لتفادي أي انقطاع كونه تعلما 
ال يقترن ببيئة محددة، حيث 
يتكيف مع جميع املتغيرات. 

هناك شراكة دائمة بني جمعية 
املعلمني ووزارة التربية خلدمة 
العملية التعليمية وأهل امليدان، 

فما مالمح هذه الشراكة، وما 
مدى حرصكم على تفعيلها؟

٭ لدينا العديد من البرامج التي 
متلك تاريخا عريقا تقوم حتت 
رعاية وزير التربية وبرنامج 
التنميــة والتواصل، برنامج 
يقوم على دورات تدريبية في 
املدارس برعاية وكيل الوزارة 
والوكيل املساعد للتعليم العام، 
ولدينا بعض اللجان األساسية 
كاللجنة التنسيقية بني جمعية 
املعلمني ووزارة التربية لبحث 
العالقــة واملطالبات  امللفــات 
املتعلقة بأهل امليدان، أيضا في 
املجلس األعلى للتعليم تتواجد 
اجلمعية كشريك أساسي مع 
وزارة التربية كمركز تطوير 
التعليم، فالشراكة بني جمعية 
املعلمني ووزارة التربية شراكة 
أساسية وهي أســاس العمل 
املؤسسي في املنظور احلديث.

عضو مجلس إدارة جمعية املعلمني حمد عدنان الهولي خالل اللقاء مع الزميلة ألني البيطار    (محمد هاشم)

مركز التطوير العاملي وبرنامج 
مع مؤسسة ريثكرز للموهبة 
واالبداع حسب شراكتنا معهم 
في التنميــة واالبتكار، وهذه 
البرامج مختصة بكيفية عالج 
الرهبة النفسية ألولياء األمور 
املترتبــة على نظــام التعليم 
االلكتروني اجلديد (عن ُبعد) 
وشرح هذه املهارات وتبسيطها 
لهم لتمكينهم من التغلب على 
هذه املخــاوف خاصة أن هذا 
النوع مــن التعليــم موجود 
في دول العالم وليس شــيئا 
جديدا خارج الكويت، إضافة 
إلى تشجيعهم من خالل برنامج 
مشــترك بــني أوليــاء األمور 
واملتعلمني على شــكل ألعاب 
لتحفيز روح املنافسة وإضفاء 
طاقة إيجابية على نفسياتهم 
بهدف مساعدتهم على التأقلم 

مع نظام التعليم اجلديد. 

ماذا عن التعزيز املستمر 
ملستوى املعلمني خصوصا مع 
تطور التكنولوجيا ومقترحات 

اجلمعية بهذا الصدد؟
املســؤولية  خــالل  مــن  ٭ 
للجمعيــة، مت  االجتماعيــة 
إطــالق الكثيــر مــن البرامج 
الهادفــة لالرتقاء باملســتوى 
املهني والتكنولوجي للمعلمني، 
مثل إعــداد دورات خاصة في 
برنامج تيمز وبرامج خاصة 
أيضا في برنامج زووم لتعزيز 
هذه املهارات الوطنية للمعلمني 
وتشجيعهم، إضافة الى البرامج 
اخلاصة باملنصــات اجلديدة 
املســتخدمة مــن قبــل وزارة 
التربية وكانت اجلمعية مواكبة 
لألحداث التي كانت تطرحها 
الــوزارة وكيفيــة االرتقــاء 
مبستوى املعلمني ومتكينهم 
مــن املهــارات األساســية من 
خالل البرامــج التي تطرحها 
اجلمعية بشــكل يتناسب مع 
مكانــة املعلمــني مــع النظام 

اجلديد للتعليم االلكتروني.

إلغاء االختبارات وتقييم 
درجات الطالب عن الفصل 

األول أثار مشكلة.. ما تقييمكم 
لهذا امللف؟

٭ يعتبر هذا امللف بالنســبة 
ألهــل امليدان وأوليــاء األمور 
مربكا، حيث ســبب موضوع 
ترحيل درجات الفصل الدراسي 
األول ضبابية وعدم وضوح في 
القرار بشــأن ترحيل درجات 
نصف الســنة إلى آخر العام 
وإلغــاء االختبــارات الورقية 
باعتبــاره ال يراعــي نفســية 
أولياء األمور ونفسية أبنائهم 
املتعلمني، وكلهــا كانت مثار 
جــدل علــى مواقــع التوصل 

في ظل ما نشهده من تغيرات في مختلف األصعدة بسبب جائحة كورونا وما فرضته من تغيير مسارات واتباع أنظمة جديدة مواكبة لنظام احلياة احلالي الذي نعيشه 
التكيف مع ظروفه، تظهر مشكلة أساسية في مجتمعنا تعوق التقدم الفكري والثقافي للجيل اجليد، وجتعله يقف حائرا أمام هذه التغييرات املفاجئة التي متس أساس 

ونقطة ارتكاز مفهومه للحياة وهي مشكلة التعليم التي لم يظهر أثرها فقط على الطلبة بل طالت املعلمني وأولياء األمور أيضا لتخلق رؤية غير واضحة ملستقبل املتعلمني التعليمي، ونقطة ارتكاز مفهومه للحياة وهي مشكلة التعليم التي لم يظهر أثرها فقط على الطلبة بل طالت املعلمني وأولياء األمور أيضا لتخلق رؤية غير واضحة ملستقبل املتعلمني 
التكيف مع ظروفه، تظهر مشكلة أساسية في مجتمعنا تعوق التقدم الفكري والثقافي للجيل اجليد، وجتعله يقف حائرا أمام هذه التغييرات املفاجئة التي متس أساس 

ونقطة ارتكاز مفهومه للحياة وهي مشكلة التعليم التي لم يظهر أثرها فقط على الطلبة بل طالت املعلمني وأولياء األمور أيضا لتخلق رؤية غير واضحة ملستقبل املتعلمني التعليمي، 
التقدم الفكري 

ونقطة ارتكاز مفهومه للحياة وهي مشكلة التعليم التي لم يظهر أثرها فقط على الطلبة بل طالت املعلمني وأولياء األمور أيضا لتخلق رؤية غير واضحة ملستقبل املتعلمني التعليمي، 
واملهني للمعلمني، فأصبح، التفكير في البدائل الصحيحة ورسم خطة مسار تعليمي جديدة مواكبة للمنهج اجلديد للتعليم عن بعد األولوية لدى أهل االختصاص في 
التربوي.  هذا ما أكده عضو مجلس إدارة جمعية املعلمني حمد عدنان الهولي في لقاء خاص مع «األنباء» انطالقا من دورها في مســؤوليتها االجتماعية جتاه املجتمع 

ومبناسبة اليوم العاملي للتعليم. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا التربوية املهمة، منها احلاجة إلى تغيير املناهج وإطالق نظام تعليم جديد بعد انتهاء جائحة كورونا يجمع بني ومبناسبة اليوم العاملي للتعليم. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا التربوية املهمة، منها احلاجة إلى تغيير املناهج وإطالق نظام تعليم جديد بعد انتهاء جائحة كورونا 
التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد والتعليم التقليدي، كما تناول إشكالية تقييم الطالب عن الفصل الدراسي األول والتي طغت خالل األيام املاضية، وفيما يلي تفاصيل 

ألني البيطار - العالقات العامة

حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» حمد الهولي لـ«األنباء»: دمج «اإللكتروني» 
ونظام «عن ُبعد» مع «التقليدي»ونظام «عن ُبعد» مع «التقليدي»ونظام «عن ُبعد» مع «التقليدي»ونظام «عن ُبعد» مع «التقليدي»ونظام «عن ُبعد» مع «التقليدي»

مطلب حتمّي للتعليم بعد انتهاء «كورونا»مطلب حتمّي للتعليم بعد انتهاء «كورونا»مطلب حتمّي للتعليم بعد انتهاء «كورونا»مطلب حتمّي للتعليم بعد انتهاء «كورونا»مطلب حتمّي للتعليم بعد انتهاء «كورونا» للتعليم بعد انتهاء «كورونا»مطلب حتمّي للتعليم بعد انتهاء «كورونا»مطلب حتمّي للتعليم بعد انتهاء «كورونا»مطلب حتمّي للتعليم بعد انتهاء «كورونا» للتعليم بعد انتهاء «كورونا» للتعليم بعد انتهاء «كورونا»مطلب حتمّي للتعليم بعد انتهاء «كورونا»مطلب حتمّي للتعليم بعد انتهاء «كورونا»مطلب حتمّي للتعليم بعد انتهاء «كورونا» للتعليم بعد انتهاء «كورونا» للتعليم بعد انتهاء «كورونا»مطلب حتمّي للتعليم بعد انتهاء «كورونا»

عضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنّب انقطاع العملية التعليمية عند أي حتدياتعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجنعضو مجلس إدارة جمعية املعلمني أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى حتقيق املرونة ويجن

مناهجنا حتتاج إلى التطوير ملواكبة التحديات وإعداد اجليل اجلديد للمستقبل بشكل أمثل
تنمية وابتكار برنامج مميز لتطوير مستوى املعلمني سعيًا نحو تنفيذ رؤية الكويت ٢٠٣٥

تقييم الطالب بعد تعليمهم «أونالين» بنفس طريقة التقييم التقليدي سيؤثر سلبًا على حتصيلهم

شراكة اجلمعية مع وزارة التربية هدف مشترك وأساس للعمل املؤسسي باملنظور احلديث

٣ برامج قدمتها جمعية املعلمني لتحفيز أولياء األمور على التفاعل مع التعليم عن ُبعد بإيجابية
بادرنا بإطالق برامج لالرتقاء باملستوى املهني والتكنولوجي للمعلمني ملواكبة النظام احلديث 

ملشاهدة الڤيديو

انتصار السالم: التعليم يلعب دورًا حاسمًا في القضاء على الفقر واألمية
أوضحت رئيســة شركة 
النوير غير الربحية ورئيس 
املجلس التنفيــذي لبرنامج 
بريق الشيخة انتصار سالم 
العالي أن إعالن األمم املتحدة 
يــوم ٢٤ يناير يومــا دوليا 
للتعليــم يعد احتفاء بالدور 
الذي يضطلع به التعليم في 

حتقيق السالم والتنمية.
وقالت العلي في تصريح 
لهــا: لــن تنجــح الــدول في 
حتقيق املساواة بني اجلنسني 
وكســر دائرة الفقر التي من 
شأنها تخلف ماليني األطفال 
والشباب والكبار عن الركب 
التعليم اجليد  دون ضمــان 
املنصــف والشــامل للجميع 
وتعزيز فــرص التعلم مدى 
احلياة للجميع، مشيرة الى 
أن جائحة كورونا ساهمت في 

األساسية وعدم قدرة أطفال 
الالجئــني علــى اســتكمال 
دراستهم مما أدى إلى انتهاك 

حق هؤالء في التعليم
الى مشاركتها  وأشــارت 
العام املاضي فــي احتفاالت 
األمم املتحدة باليوم العاملي 
للتعليم مبحاضــرة وحوار 
تفاعلــي شــامل تطرقت من 
خالله الى برنامجي (بريق) 
التربويني في  و(بومارينج) 
الكويت، وذلك في مقر األمم 

املتحدة بنيويورك.
احلــدث  أن  وأوضحــت 
تركز على مواءمة سياسات 
التعليــم اجليد الشــامل مع 
أهــداف التنميــة املســتدامة 
لتعزيــز الشــراكات وتبادل 
األفــكار واخلبــرات الفتــة 
الــى أن برنامج بريق يهدف 

االون الين في فترة كورونا.
وأوضحت العلي ان نتائج 
تطبيق برنامج (بومارينج) 
أيضا الذي يهدف إلى معاجلة 
ظاهــرة التنمر لــدى الطلبة 
باستخدام املسرح التطبيقي 
لنشر اللطف لتغيير سلوكيات 

الطلبة من خالل التوعية.
وأكدت الشــيخة انتصار 
الــى أن اهتمامهــا بدعم مثل 
هذه البرامج التعليمية جاء 
نتيجة للدور الذي يضطلع به 
التعليم للحفاظ على كوكب 
األرض ويؤســس لرفاهيــة 
مشتركة وتعزيز السالم وبناء 

مجتمعات فاعلة.
وشــددت على ضــرورة 
إصــالح األنظمــة التعليمية 
خصوصــا بعد التطور الذي 
شــهده العالم اثنــاء كورونا 

والتحول الى التعليم الرقمي.
وقالت: لقد أثبتت جائحة 
كورونا أننا ال نحتاج فقط إلى 
استثمارات ضخمة في مجال 
التعليم، وإمنا إلعادة التفكير 
فــي التعليم وإعــداد اجليل 
القادم للتعامــل مع القضايا 
الرئيسية مثل الثورة الرقمية 
وحالــة الطــوارئ املناخيــة 

والصحية
العاملي  اليــوم  وأضافت: 
للتعليــم هو تتويــج إلرادة 
العالم لتحسني معايير التعليم 
والقضاء على األمية، مؤكدة 
علــى ان التعليم يلعب دورا 
حاسما في القضاء على الفقر 
واألمية واملساهمة في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، كما 
أنه يعتبر أهم عامل ألهداف 

التنمية املستدامة.

أساســا إلــى نشــر التفكير 
النافــع والقضاء  اإليجابــي 
على الظواهر الســلبية التي 
تتســلل إلى أبنائنا الطلبة، 
إضافــة إلى حتســني البيئة 
البيئة  التعليميــة وتوفيــر 

اجلاذبة للطلبة.
وأضافت: البرنامج يرتكز 
على مجموعة من األنشــطة 
التفاعلية القصيرة والبسيطة 
التنفيــذ واملبنيــة  وســهلة 
باألساس على نتائج األبحاث 
العلمية املثبتة في مجال علم 
النفس اإليجابــي، مبينة أن 
األنشطة والبرامج التي يتم 
تطبيقها في املــدارس تعزز 
الكثيــر مــن القيــم وحتبب 
الطلبة باحلضور إلى املدرسة.

وأوضحت ان برنامج بريق 
اتبع منهج التدريب عن طريق 

الشيخة انتصار سالم العلي

تخلف العديد من األطفال في 
الــدول الفقيرة والتي تعاني 
من احلــروب والنزاعات من 
االلتحــاق باملدارس مما أدى 
إلــى زيــادة اعــداد الذين ال 
يستطيعون القراءة والكتابة 
والقيــام بعمليات احلســاب 

هناك حاجة إلى وجود رؤية متكاملة تضمن استمرار العملية التعليمية في مختلف الظروف والتحديات
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أكد مدير اإلدارة العامة للجمارك املستشار جمال اجلالوي، أن عام ٢٠٢١، سيكون عام اإلصالحات اإلدارية بامتياز بالنسبة لإلدارة، وذلك بعد أن أصبحت لدى اإلدارة بنية حتتية 
إلكترونية جيدة، مما يخفف العبء عن املستوردين واملصدرين، وأيضا يساهم في نقل البضائع بسالسة.

وأوضح اجلالوي لـ«األنباء»، في أول لقاء صحافي مع صحيفة محلية بعد أن نال ثقة احلكومة بالتجديد لـ٤ ســنوات مقبلة، أن اإلدارة العامة للجمارك كانت من أولى اإلدارات التي 
استشعرت خطر وباء كورونا، منذ ظهوره في الصني وقبل أن يتحول إلى وباء عاملي، وقامت بالتواصل مع وزارة الصحة، مع أجل هذا، كما مت تدريب موظفي اجلمارك على التعامل 

مع الشحنات الواردة في ظل هذا الوباء، وشدد على ضرورة اإلفراج املباشر عن الشحنات اخلاصة باللقاح تنفيذا لتوصيات منظمة اجلمارك العاملية.
كما أشار اجلالوي إلى تعظيم إيرادات اجلمارك في عام ٢٠٢٠ إلى ٣٦٩ مليون دينارا، كاشفا عن بدء إصدار التراخيص إلنشاء معهد اجلمارك اإلقليمي ليليق باسم الكويت. كذلك 

ثمن خالل اللقاء إقرار الهيكل التنظيمي لإلدارة بعد مضي أكثر من ٣٤ عاما، وما خلفه من نتائج إيجابية على العمل اجلمركي، وفيما يلي التفاصيل:

اجلالوي لـ«األنباء»: ٣٦٩ مليون دينار 
إيرادات «اجلمارك» في٢٠٢٠..

و٢٠٢١ عام اإلصالحات اإلدارية بامتياز

في أول لقاء مع صحيفة محلية بعد التجديد له مديراً عاماً لإلدارة

نلتم ثقة احلكومة بالتجديد 
ملدة ٤ ســنوات، ما أهم الرؤى 
واخلطط اإلستراتيجية اجلديدة 
التي ستتبعها اإلدارة خالل الدورة 

القادمة؟
٭ أتقــدم بجزيل الشــكر إلى 
القيادة السياسية على منحي 
الثقــة للمــرة الثانيــة مديرا 
العامــة للجمــارك،  لــإلدارة 
وأمتنى من اهللا أن أكون على 
قدر الثقة التي منحت، والتقدم 

باإلدارة باستمرار.
أمــا عن الــرؤى واخلطط 
االســتراتيجية اجلديدة، فإن 
لدينا عــدة إصالحات إدارية، 
ولذلك قد أطلقت على هذا العام 
عــام ٢٠٢١ «عــام اإلصالحات 
اإلدارية بامتياز»، وذلك ألننا 
عانينا طــوال الفترة املاضية 
مــن تطوير البنيــة التحتية 
اإللكترونيــة، ولكننــا كنــا 
مصرين على تطويرها ألنها أمر 
ملّح بالنسبة لنا حتى نواكب 
دول اخلليج في هذا التطور من 
خالل الربط اإللكتروني الذي 
يحتاج إليــه األمن اجلمركي، 
وأيضــا تخفيــف العبء على 
املستوردين واملصدرين، فكان 
البد لنا أن نؤسس أوال البنية 
التحتية اإللكترونية، وهذا مت 
خالل الفترة السابقة، واحلمد 
هللا حققنا نتائــج مبهرة في 
هذا الشــأن نتج عنها تسهيل 
العمل التجاري عبر احلدود، 
وكذلــك جنحنــا فــي تعظيم 
العامــة  اإليــرادات للخزانــة 
للدولة بشكل كبير، حيث قد 
جتاوزت اإليرادات بكثير ما كنا 
نحققه في السابق قبل تطوير 
التحتية اإللكترونية،  البنية 
فوصلنا باإليــرادات إلى ٣٦٩ 
مليون دينار في العام ٢٠٢٠، 
وهذا في نظري نتاج إصالحات 
إدارية فــي العمــل اجلمركي 
باإلضافة إلــى تطوير البنية 
التحتية اإللكترونية، ما أدى 
إلى تدفق البضائع بسالســة 

وبشكل كبير.
إفراج مباشر

اإلدارة تعليمات  أصــدرت 
باإلفراج املباشر عن الشحنات 
الواردة الى وزارة الصحة حتى 
نهايــة ٢٠٢١ وذلك بالتزامن مع 
وصول الدفعة الثالثة من اللقاح 
التي تضبط  املعايير  للبالد، ما 
هذه العملية وتضمن سالمتها؟

٭ استشــعرنا فــي اإلدارة 
أهمية األمر حتى قبل استيراد 
اللقاحات بفتــرة تتراوح من 
٢٠ يومــا إلــى شــهر، وقمنا 
باتخاذ اإلجراءات التي تسهل 
عملية االســتيراد، ألننا نعلم 
أن هــذا اللقاح ســريع التلف 
ويحتــاج إلى عنايــة خاصة 
ليس كالبضائع األخرى، كما 
أن قيمته عالية جدا، وكل هذه 
املعطيات حملتنا املسؤولية، 
وهللا احلمــد حققنــا نتائــج 
ممتازة في هذا الشأن وأصبح 
لدينــا تنســيق مــع الطيران 
املدني، وأيضا شركات الشحن 
التــي كانــت مــن املتوقع أن 
تقوم بشحن اللقاحات وأيضا 
وزارة الصحــة، التي حصلنا 
منها على التعليمات اخلاصة 
بذلك، ونحن منذ استيراد أولى 
الدفعات من اللقاح والعملية 
تتم بسالسة، مبعنى أن جميع 
اإلجراءات يتــم االنتهاء منها 
بشكل مســبق، فنقوم بطلب 
األوراق قبل أن تصل الشحنة 
بـــ٣٦ ســاعة، حتــى تنتهــي 
جميع اإلجراءات اإللكترونية 
قبــل وصولهــا، وذلــك طبعا 
مع مراعاة عــدم اإلخالل بأي 
إجراء من اإلجراءات اجلمركية، 
ومن ثم يتم خروج الشحنات 
من الطائرة الى السيارات ثم 
مقصدهــا مباشــرة في أرض 

اإلفــراج، فنحــن لدينــا ربط 
إلكتروني مع ١٦ جهة لإلفراج 
اجلمركي، وهذا ســهل كثيرا، 
ألنه فــي الســابق كان إجراء 
اإلفراج يستغرق من ٥ إلى ٦ 
أيام، أما اآلن فتغير األمر كثيرا.

وفي الفترة األخيرة نظمنا 
حفل تكرمي لبعــض اجلهات 
التــي نتعــاون معهــا، ولكن 
بسبب متطلبات وزارة الصحة 
املتعلقة بالتباعد االجتماعي 
التكــرمي  فاختارنــا أن هــذا 
للجهــات التي نتعــاون معها 
يكون بشكل منفصل، وأيضا 
قمنا بتكرمي وزارة الداخلية، 
خاصة إدارة املرور، ألنه مت في 
الفترة األخيــرة الربط بيننا 
وبــني إدارة املــرور في حركة 
دخول الســيارات إلى املنافذ 
البرية، وهذا حل مشكلة كبيرة، 
هذه كلها إجنازات شهدها العام 
٢٠٢٠، وأيضا إلغــاء األختام 
واألوراق والتحول إلى النظام 
اإللكتروني، وأيضا العمل عن 

أغلــب مطــارات العالم خالل 
اجلائحة، ولكــن هناك جانبا 
آخر وهو «الشــحن اجلوي» 
والذي يعني الطلب من خالل 
البريد السريع، ولذلك ارتفعت 
نســبة الضبطيــات فــي هذا 
اجلانب بشــكل كبير، فال مير 
يوم واحد حتى نقوم بضبط 
عمليــة لتهريــب املخــدرات، 
ولكــن الكميــات التــي نقوم 
بضبطهــا ليســت بالكميــات 
الكبيــر اآلن، فمثال أكبر كمية 
مت ضبطهــا كانــت «أســماك 
محشوة باملخدرات»، وكانت 
تزن تقريبا ١٦ كيلوغراما من 
املواد املخــدرة، وهذا كان من 
خالل الشــحن اجلوي. ولكن 
كانت هناك عملية ضبط كبيرة 
خالل الفترة املاضية، لشحنات 
كانت واردة من إيران من خالل 
املنافذ البحرية، تزن نحو ربع 
طن، وبفضل اهللا والتعاون مع 
وزارة الداخليــة، جاءت هذه 
النتائج، فنحــن على اتصال 

وإن شاء اهللا عن قريب سوف 
تنتهي عملية التراخيص من 
«البلدية»، وســتتم إقامة هذا 
املعهد في املنطقة رقم ٣ باإلدارة 
العامة للجمارك، وقد انتهينا 
من تصميم الشكل اخلارجي، 
وإن شــاء اهللا ســوف يكون 
املعهد على مستوى يليق باسم 
الكويــت وتاريخها اجلمركي 

العريق.
الهيكل التنظيمي

كما نعلم، أن خط الدفاع األول 
ليس اآللة بل اإلنســان، كيف 
تقــوم إدارة اجلمارك بتطوير 
كفاءة موظفيها ملواكبة حتديات 
العصر وضمان عدم انصياعهم 

ألي مغريات؟
٭ رواتــب املوظفــني لدينا 
فــي اإلدارة عالية، وذلك ألن 
الدولة استشعرت بأن املوظف 
اجلمركي يجب أن يكون راتبه 
جيــدا، حتــى ال يخضع ألي 

ضغوط أو إغراءات.
كمــا أن لدينــا برنامجــا 
ســنويا يصــدر فــي كتيب 
هــو عبارة عــن منهج يقدم 
كل التدريبات الدورية التي 
سوف نحتاج إليها على مدار 
العام، ويتم تدريب املوظفني 
بشكل مستمر، وأيضا لدينا 
تعاون مــع وزارة الداخلية 
فيمــا يتعلــق بـــ «النشــرة 
البنفســجية»، وهذه نشرة 
دولية يتم تعميمها على كل 
األعضاء بأهــم الضبطيات، 
وأهــم طــرق إخفــاء املــواد 
املخــدرة وغيرهــا، وأيضــا 
عندما نقوم بضبط أي عملية 
مبتكــرة في التهريب نخطر 
بها الدول األعضاء، ونخطر 
العالم بأن هناك طريقة جديدة 
للتهريب، وهــذه كله عبارة 
عن تبــادل معلومات يخفف 
مــن الضغط علــى املوظف 
اجلمركي، ويجعله على وعي 

بطرق التهريب املختلفة.
كمــا لدينا أيضــا دورات 
خارجيــة ملوظفي اجلمارك، 
ولكن بسبب ظروف جائحة 
ڤيروس كورونا، توقفت حاليا 
الــى «األونالين»،  وحتولت 
كنــا نبعث فرقــا الى أميركا 
وبريطانيا لالطالع على أحدث 
طرق التفتيش وأيضا احلالة 
النفسية للمسافر وللمهرب، 
ويعود إلينا كل من شارك في 
هذه الدورة كمدربني يقومون 
بتدريب إخوانهم في اإلدارة.

هل من استراتيجية واضحة 
لصياغــة الهيــكل التنظيمي 
لإلدارة العامة للجمارك، حيث 
إن اإلدارة تعمل من دون هيكل 

منذ عام ١٩٨٥؟
٭ اجلميع يعلــم أن الهيكل 
العامــة  لــإلدارة  اجلمركــي 
للجمارك حاليا قد مضى على 
تدشــينه أكثر مــن ٣٤ عاما، 
فأصبحت اإلدارات قليلة وال 
تواكــب التطور الكبير الذي 
شــهده العمل اجلمركي على 
مستوى العالم، وألن قانون 
«اجلمــارك املوحــد» لــدول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
اعتبــر منظومــة اجلمــارك 
اخلليجيــة منظومة واحدة، 
إلغــاء «الترانزيــت»،  فتــم 
والكثير من اإلجراءات فضال 
عــن تســهيلها، ونحن على 
اتصال مباشــر مــع مديري 
جمارك اخلليج لتطوير هذا 
القانون حتــى تكون املنافذ 
مفتوحــة، مبعنــى مثــال أن 
الشــاحنة تخرج مــن عمان 
تتجــه إلى العــراق دون أن 
تتوقف، واليوم أجهزة التتبع 
املوجــودة في كل دولة على 
حدة، نعمــل اآلن على جعل 
 «GPS» هذا النظام نظام تتبع

بعد مت إجنازه في عام ٢٠٢٠.

أبرز املؤشرات املالية التي مت 
حتقيقها في العام ٢٠٢٠؟

٭ اإلجنازات املالية في ٢٠٢٠ 
تتمثــل فــي تعظيم إيــرادات 
اإلدارة العامــة للجمارك، فقد 
حققنــا ٣٦٩ مليون دينار في 
٢٠٢٠، وهــذا بســبب ظروف 
جائحة ڤيروس كورونا، ألنه 
بســبب هذه الظروف أصبح 
هناك تركيز على بضائع معينة 
الطبيــة، واملواد  كالبضائــع 
اإلغاثية، فهذه صاحبة العنوان 

الرئيسي في ٢٠٢٠.

عــدد الضبطيــات التي مت 
ضبطها خالل الربع األخير من 
العام ٢٠٢٠.. وبرأيك هل كانت 

أزمة كورونا رادعة للمهربني؟
إغــالق  أن  فــي  ال شــك  ٭ 
املطارات أثر بشكل كبير على 
اإلحصائيات اخلاصة بتهريب 
املخدرات، وذلك نظرا إلغالق 

مباشر مع وزارة الداخلية على 
مدار الســاعة، ونتج عن هذا 
التعــاون ضبط هذه الكميات 

وأيضا كميات أخرى.
معهد إقليمي

بعد اعتماد اجلمارك الكويتية 
كمعهد إقليمي.. ما اخلطوات التي 

اتخذمتوها في هذا الصدد؟
٭ في نظري هذا إجناز يحسب 
للجمارك، وهذا املعهد سوف 
يخــدم بالطبــع العاملني في 
اإلدارة العامة للجمارك سواء 
اإلداريني أو الفنيني اجلمركني، 
كما سيخدم أيضا دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي ومنطقة 
أفريقيــا، والشــرق  شــمال 
ســوف  وأيضــا  األوســط، 
يخدم هذا املعهد بعض الدول 
الــدول  األفريقيــة، وبعــض 
اآلســيوية، ألنه سوف يكون 

معهدا دوليا.
إصــدار  باشــرنا  فــاآلن 
التراخيص إلقامة مبنى املعهد، 

للخليج كلــه، فهذا العمل ما 
كان ميكن أن نحققه في ظل 

الهيكل التنظيمي القدمي.
وأنــا من خــالل «األنباء» 
أتقدم بجزيل الشكر إلى القيادة 
السياســية ومجلس الوزراء 
إلقــرار هــذا الهيــكل احلالي 
العامــة للجمــارك،  لــإلدارة 
فالهيكل احلالي لإلدارة يشمل 
إدارات لــم تكن موجودة في 
السابق حتى نواكب التطور 
الدولي، مثــل إدارة املخاطر، 
وإدارة البحث والتحري التي 
مت إنشاؤها لكنها ليست على 
وحدات تنظيمية معتمدة، وكنا 
مضطرين لذلك حتى نواكب 
التطــور الذي شــهدته دول 
اخلليــج، فبدون هذا التطور 
لن نزاحم في املنافسة الشريفة 
مع دول اخلليج، ألن الهيكل 
القدمي لم يساعد في ذلك، ولكن 
بهذا الهيكل اجلديد سوف حتل 
كل املشــاكل اإلدارية، وأيضا 
املالحظــات علينــا ســتحل 
بشــكل كبير، وسوف يبعث 
هــذا الهيــكل الطمأنينــة في 
نفوس املوظفني، ويشعرهم 
باالستقرار الوظيفي، كما أن 
هذا الهيكل ستكون له نتائج 
إيجابيــة كبيرة علــى العمل 

اجلمركي.
اتفاقية مع العراق

وما أبرز املشاريع واخلطط 
واالتفاقيــات اجلديــدة لدى 

اإلدارة؟
٭ نحن فــي الكويــت لدينا 
قانون جمارك موحد، باإلضافة 
إلى وجود عدد من االتفاقيات 
الدولية، فمثال هناك اتفاقية 
مع البحرين، ولدينا مشروع 
اتفاقية جمركية مع العراق، 
وأعتقد أنه كان من املقرر أن 
يزور أحد الوفود الرســمية 
العراقية  العاصمة  الكويتية 
بغداد، ولكن ظروف «كورونا» 

حالت دون سفر هذا الوفد.
وفي نظري هذه االتفاقية 
ستسهل الكثير في عملية مرور 
البضائع بني البلدين، خاصة 
أن العــراق هــو الفاصــل بني 
الكويت واالحتاد األوروبي، كما 
أننا لدينا الكثير من املصانع 
الكويتية التي يكون مقصدها 
السوق العراقية، ونحن نعمل 
حاليا على توقيع هذه االتفاقية 
لتسهيل عملية نقل البضائع 

بني البلدين.

أن توافق  املمكــن  هل من 
احلكومة علــى فرض ضرائب 

باهظة؟
٭ لدينــا اتفاقيــة «الضريبة 
االنتقائيــة»، وأيضا «اتفاقية 
الضريبــة املضافة»، ومعظم 
دول اخلليج طبقوها، ما عدا 
عــدة دول، لكن عدم تطبيقها 
فــي بعض الدول تســبب لنا 
ارتبــاك، ألنــه مقارنــة  فــي 
باجلانب اآلخر الذي يطبق هذه 
االتفاقيات أصبحت السلع لدينا 
أرخص ثمنا، فأصبحت هناك 
محاولــة تهريب هذه الســلع 
بطريقة غير قانونية لرخصها 
في الكويت وارتفاع ســعرها 
فــي الــدول األخــرى، خاصة 
أن «الضريبــة االنتقائيــة» 
فرضت على التبــغ بأنواعه، 
واملشروبات الغازية فيما عدا 
املاء، ومشروبات الطاقة، هذه 
املنتجات الثالثة اآلن أصبحت 
ضريبتها ١٠٠٪ في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وفي اجلانب 
اآلخر أصبح هناك مرور لهذه 
البضائع بشكل كبير إلى الدول 
التــي ترتفع أســعارها فيها، 
فبعضها يخــرج من الكويت 
بطريقة قانونية من خالل بيان 
جمركي صادر، وبعضها يخرج 

من خالل التهريب.

املستشار جمال اجلالوي متحدثا للزميلة دعاء خطاب خالل اللقاء

عدد من رجال اجلمارك على رأس العمل

املعارض دون استغراق املزيد 
من الوقت في عملية التخليص 

اجلمركي.
شحنات ديبلوماسية

هل سبق أن مرت شحنات 
من دون تفتيش حتت أي مسمى 
أو لتبعيتها ألي جهة أو شخص؟
٭ جميــع الشــحنات متــر 
بعملية التفتيش، فنحن لدينا 
األجهزة اإللكترونية اخلاصة 
بذلك، باإلضافة إلى «التفتيش 
البشري»، ولكن لدينا قانون 
«جمارك موحد» يضم اتفاقيات 
دولية، مثل االتفاقيات اخلاصة 
بالشحنات الديبلوماسية ومبدأ 
املعاملة باملثل، وهذا اإلجراء ال 
نقوم به من أنفسنا ولكن يصدر 
كتاب من وزارة اخلارجية يحدد 
اإلجراء املطلوب في مثل هذه 
األمــور. فعلــى ســبيل املثال 
هناك شــحنات ديبلوماســية 
يتم تفتيشها من خالل املرور 
على األجهزة اخلاصة بالتفتيش 
فقــط، كما أن هناك شــحنات 
ديبلوماسية يتم إعفاؤها من 
التفتيش وأيضا من الضريبة، 
وهذه االتفاقيات وقعت عليها 
الكويت كما وقعت عليها جميع 
دول العالــم، وهــذا ما يعرف 
بـ«الشــحنات الديبلوماســية 
املتنقلــة»، بشــرط املعاملــة 
باملثل، ولكن كل البضائع ذات 
احلجم الكبير تخضع للتفتيش 
من خالل املــرور على اجلهاز 
اإللكتروني اخلاص بذلك، وهذا 
فــي نظري ليس فقــط إعماال 
مببدأ األمن فقط، ولكن حلماية 
للبعثــات األجنبية املوجودة 

في البالد.

كيف متكنتم مــن تطبيق 
نظام العمل عن بعد في مواجهة 
التحديات التي جنمت عن جائحة 

كورونا؟
٭ اإلدارة العامة للجمارك هي 
أولــى اإلدارات التــي خاطبت 
وزارة الصحة منذ ظهور وباء 
كورونا فــي الصني، وبالفعل 
قامت الوزارة بإرســال أطباء 
لنــا، قاموا بتدريــب العاملني 
فــي اإلدارة علــى التعامل مع 
الــواردة بطريقة  الشــحنات 
حتميهــم مــن اإلصابــة بهذا 
الوباء، وذلك بفضل استشعارنا 
للخطــر، وبفضــل تطويرنــا 
للبنيــة التحتية اإللكترونية 
عندما جلأنا إلى العمل عن بعد 
كانــت لدينا البنيــة التحتية 

اإللكترونية جاهزة.
وهــذا النظــام اعتمدنــاه 
فــي اإلدارة حتى قبل جائحة 
كورونــا، واســتفدنا بشــكل 
كبير من خالل اجلائحة، كما 
أننا حقننا آالف املعامالت عن 
بعد، ولن نعود أبدا إلى اخللف، 
ففــي الســابق كانــت عملية 
التخليــص اجلمركي تتطلب 
١٤ مستندا، واآلن أصبحت هذه 
العملية تتطلب مستندين أو ٣ 
مستندات فقط، وعلى أقصى 

تقدير ٤ مستندات.
إجنازات ومؤشرات مالية

ما اإلجنــازات التي حققتها 
اجلمارك خالل العام املنقضي؟

٭ حققنا نتائج كبيرة خالل 
عام ٢٠٢٠، أوال عظمنا اإليرادات 
للخزانة العامة للدولة بشكل 
كبير، واألهم هو إلغاء تكدس 
احلاويــات والبضائــع فــي 
احلــدود، فأصبحنا منذ أكثر 
من عام ونصف العام لم نشهد 
أي تكدس في املوانئ الكويتية 
رغم من أنها قدمية، وبالرغم 
من أن اإلجراءات فيها لم تكن 
تواكب ذلــك، لكن جنحنا من 
خــالل التعــاون مــع اجلهات 
األخــرى، وأيضا لن ننســى 
الربــط اإللكتروني مع جهات 

دعاء خطاب
@Doua_khattab

الهيكل التنظيمي اجلديد للجمارك يسهم بحل املشاكل اإلدارية ويقلل املالحظات

رواتب موظفي اجلمارك مرتفعة لضمان عدم انصياعهم ألي ضغوط أو مغريات

الربط والتحول اإللكتروني وإلغاء التكدس والعمل عن ُبعد أهم إجنازات ٢٠٢٠

باشرنا إصدار التراخيص والتصاميم إلنشاء معهد اجلمارك اإلقليمي مبنطقة ٣

عدم تطبيق بعض الدول الضريبة االنتقائية واملضافة سبب رئيسي في تهريب السلع

بعض الشحنات الديبلوماسية تعفى من التفتيش والضريبة.. شرط املعاملة باملثل

منظمة اجلمارك العاملية دعتنا لسرعة اإلفراج
عن شحنات اللقاح ووصولها ملبتغاها دون تلف

مبناسبة اليوم العاملي للجمارك الذي 
يصادف ٢٦ يناير مــن كل عام، أوضح 
مدير اجلمارك املستشار جمال اجلالوي، 
أن املنظمة في كل عام يكون لديها شعار 
مختلف، ودائما ما تضع مطلبا يتم العمل 
عليه طوال الســنة، فضال عن األهداف 
اخلاصة باجلمارك. وأضاف اجلالوي أنه 
وبالتزامــن مع جائحة كورونا باعتبارها 

حديث الساعة، فإن منظمة اجلمارك العاملية 
كانت قــد أبلغتهم منذ البداية عن كيفية 
التخليص املسبق والسريع عن شحنات 
اللقاح، كما أنهم شاركوا مع املنظمة في 
االجتماع السنوي عن طريق الـ«أون الين»، 
حيث ركزت املنظمة على أن اإلدارات العامة 
للجمارك يجب أال تكون عائقا أمام مرور 
اللقاحات حتى تصل إلى مبتغاها دون أن 

تتلف، نظرا ألن هذه اللقاحات حساســة 
جدا، وحتتــاج إلى درجات حرارة معينة 
حلفظها، فكانت تطلب تسهيل إجراءات 
اإلفراج عن هذه اللقاحات، واختتم قائال: 
نحن نطبق ذلك في الكويت ونسقنا مع 
اجلهات املعنية وأصدرنا تعليمات باإلفراج 
املباشر عن الشــحنات اخلاصة باللقاح 

واملستلزمات الطبية.

ملشاهدة الڤيديو
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منتصف األربعينيات

غالف الكتاب الذي أعدته أ.خالدة أحمد السبيعي

«AUK»: العبد ضمن قائمة ستانفورد ألفضل ٢٪ من الباحثني
آالء خليفة

أدرج العميد املشارك لكلية 
الهندسة والعلوم التطبيقية 
(CEAS) في اجلامعة األميركية 
في الكويت (AUK) د.محمد 
العبــد ضمن أفضــل ٢٪ من 
الباحثني العامليني في قائمة 
أصدرها مجموعة من الباحثني 
في جامعة ستانفورد وإلسفير 
 Stanford University بي فــي

and Elsevier BV
العبد  ويعمــل د.محمــد 

«أتطلع إلــى مواصلة بحثي 
حــول التحكم في إشــارات 
املرور لتطبيقه في الكويت، 
حيث ميكن أن يؤدي حتسني 
دورات مــرور اإلشــارة إلى 
املركبــات  تأخيــر  تقليــل 
وحتسني تدفق شبكة املرور 
الطاقة،  وتقليــل اســتهالك 
وآمل أيضا أن أواصل بحثي 
حول حتسني املدينة الذكية، 
والذي بدأ مع زمالء من اليابان 
وتطبيقه في الكويت لتحسني 

استخدام الطاقة».

تقليل التكلفة وترشيد الطاقة 
وزيادة اإلنتاجية إلى أقصى 
حد). وعند مقارنتها بالطرق 
الرياضية الكالسيكية، جند 
أن مــا وراء اخلوارزميــات 
لديها القــدرة على الوصول 
إلى حلول شبه مثالية (أفضل 
إعداد ملعايير التصميم) في 
وقت أقل دون معرفة محددة 
حول بنية املشكلة األساسية.
أبحاثــه  وتعليقــا علــى 
التــي ميكن أن تفيد الكويت 
واألجيال القادمة، قال د.العبد: 

د.محمد العبد

في مجال الذكاء االصطناعي 
وهندسة احلاســوب، حيث 
تتركــز اهتماماتــه البحثية 
فــي مجــال اخلوارزميــات 
املستوحاة من الطبيعة التي 
ميكن تطبيقها حلل مشكالت 
التحسني الهندسي. ويعد ذلك 
مــن التطبيقات ذات األهمية 
في املجال الهندســي، حيث 
ان معظم املشكالت الهندسية 
تتطلب ضبط بعض معايير 
الهندسي من أجل  التصميم 
حتسني أهداف معينة (مثل 

«GUST» استعرضت سبل ضمان بيئة تعليمية محفزة
التربيــة  برنامــج  نظــم 
في جامعــة اخلليــج للعلوم 
والتكنولوجيا املؤمتر الطالبي 
الثالــث حتت عنــوان «زيادة 
حتفيــز الطالب ومشــاركتهم 

في التعليم عن ُبعد». 
وشــهد املؤمتر، الذي أقيم 
فــي الفتــرة مــن ٤ وحتــى ٦ 
ينايــر اجلــاري علــى منصة 
«Microsoft Teams»، مشاركة 
طلبة وخريجي برنامج التربية 
من قسم اللغة اإلجنليزية في 
اجلامعة، وذلك ملناقشة كيفية 
حتفيز الطالب ومشاركتهم في 
التعليــم عبــر اإلنترنت، من 
خالل ٩ نــدوات قدمها الطلبة 
واخلريجون، تناولت موضوع 

املؤمتر من زوايا متنوعة.
وسلط املؤمتر الضوء على 
الالزمة  الرئيسية  االعتبارات 
لضمان بيئة تعليمية تشاركية 
ومحفــزة عنــد التدريس في 
فصــول غيــر تقليديــة عبــر 

اإلنترنت.
وخالل املؤمتر االفتراضي، 

الطالب في التعليم اإللكتروني 
في املدارس اإلعدادية والثانوية» 
مبشاركة ليلى فرحات وشهد 
املطوع، باإلضافة إلى موضوع 
آخر جاء حتت عنوان «استخدام 
التطبيقات لتحسني التعلم عن 
ُبعد» قدمه ناصر شهاده ومحمد 

الشخص.
فيما طرحت كل من عائشة 
املخيزمي ومــرمي متعب ندوة 
بعنوان «تعزيز مشاركة الطالب 
عبر اإلنترنت من خالل األنشطة 
التعاونيــة»، إلى جانب ندوة 
حتــت عنــوان «موقــع املعلم 

عذوب الظفيري.
مــن جانبهــا، أوضحــت 
رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر 
األســتاذة املشــاركة في قسم 
اللغــة اإلجنليزيــة بجامعــة 
اخلليج د.فلورنتينا حليمي، 
أنه منذ بداية وباء «كورونا» 
كان هنــاك تناقــض الفت في 
الدراســات البحثيــة احلديثة 
وخبرات التدريس حول التعليم 
اإللكتروني، إال أن هذا التناقض 

أظهر أنه مفيد أيضا.
وعــرض املؤمتــر أحــدث 
النتائج وأكثرها إثارة لالهتمام 
في التدريس والتعلم عن ُبعد، 
كما أتاح الفرصة للمهتمني في 
اجلامعة مشاركة مناهجهم في 
إدارة الفصول عن ُبعد وطرق 
املمارسات،  التدريس وأفضل 
كما مثــل املؤمتر فرصة مهمة 
للطلبــة لبناء عالقات في هذا 
املجال من خالل التواصل مع 
اخلريجــني ذوي اخلبــرة، ما 
يساعد بشكل أكبر في تطوير 

االبتكار التعليمي.

للتواصل مع الطالب وأولياء 
األمور» قدمتها زهرة العيان، 
باإلضافة إلى ندوة «املدرســة 
االفتراضية: تطبيقات التعلم 
للتعليم اإللكتروني» شاركت 
فيها رمي ميتل وسنيت نيباراي.

وتضمن املؤمتر أيضا ندوة 
حتدثت حــول «أدوات التعلم 
اإللكتروني واســتراتيجيات 
مشاركة الطالب» قدمتها مالك 
خلــف، باإلضافــة إلــى ندوة 
«اســتخدام تقنيــة الفصــول 
الدراســية املعكوسة إلشراك 
الطالب في املدرسة اإلعدادية» 
شــاركت فيهــا فرح مســامح 
ورزان صوان، عالوة على ندوة 
«استخدام إستراتيجية تعليم 
الكــرة اخليالية فــي الفصول 
الدراسية عبر اإلنترنت لتقدمي 
درس أكثر فاعلية من االكتفاء 
بأســلوب اللعــب» طرحتهــا 
يــارا زوكاري، وأخيــرا ندوة 
التفاعلية  الويــب  «تطبيقات 
للتعليم اإللكتروني للفصول 
الدراسية عبر اإلنترنت» قدمتها 

برنامج التربية فيها نظم مؤمتراً «عن بُعد» شمل ٩ ندوات متنوعة قدمها عدد من الطلبة واخلريجني

جانب من املشاركني في املٔومتر

أفكارهــم  املشــاركون  قــدم 
التدريــس  واســتراتيجيات 
تســتخدم  التــي  املختلفــة 
التكنولوجيــا لدعــم تعلــم 
الطالب، إلى جانب عرض بعض 
األساليب والتقنيات التعليمية 
التي يستخدمها املعلمون في 

فصول التعلم عن ُبعد.
النــدوات  وشــملت هــذه 
عــددا مــن املواضيــع مثــل 
«تأثيــر التحفيز في أنشــطة 
التعلــم اإللكترونــي» قدمتها 
ونــدوة  املوســوي،  كوثــر 
«استراتيجيات لزيادة مشاركة 

لولو هايبر ماركت ُتطلق مهرجان الهند ٢٠٢١

أطلقــت لولــو هايبــر 
ماركــت، شــركة التجزئــة 
الرائدة في املنطقة، مهرجان 
الســنوي  الهندي  الطعــام 
الشهير يوم ٢١ يناير في منفذ 
لولو هايبر ماركت مبنطقة 
الري، حيث قام سفير الهند 
لدى الكويت سيبي جورج 
املهرجان بحضور  بافتتاح 
كبار مسؤولي لولو هايبر 
ماركت في الكويت، وجمع 

من املتسوقني واملهنئني.

ستســتمر ملــدة أســبوع، 
ستكون هناك عروض خاصة 
على جميــع املنتجات ذات 
العالمات التجارية الهندية، 
وعلى الفواكه واخلضراوات 
البــالد،  مــن  املســتوردة 
وستعرض صور ومجسمات 
كرتونية لآلثــار التقليدية 
من جميع أنحاء الهند والتي 
تشــكل فخرا وتراثا ثقافيا 

في الهند.
كمــا ســيضم مهرجــان 

التــزام  ٢٠٢١» جــزءا مــن 
لولو هايبر ماركت بإنشاء 
جتارب تسوق فريدة ومميزة 
للعمالء، مع توفير مجموعة 
من املنتجات عالية اجلودة 
بأسعار تنافسية، باإلضافة 
إلى ذلك، يعد املهرجان تذكيرا 
آخــر باملبــادرات املبتكــرة 
الترويجيــة  والعــروض 
اخلاصة للولو هايبر ماركت 
التي تقام علــى مدار العام 
لتعزيز عالقاتها مع العمالء.

الهنــد ٢٠٢١ ميــزة أخــرى 
جذابة وهي تنوع كاونترات 
الطعام املعروضة من واليات 
الهنــد املختلفــة، والتــي 
تتيــح للمتســوقني فرصة 
االستمتاع باملأكوالت الشهية 
مــن جميع أنحاء الهند، مع 
االلتــزام بجميع اإلجراءات 
والبروتوكــوالت الصحية 
والســالمة العامــة لتجنب 

كوفيد-١٩.
ويعــد «مهرجــان الهند 

خالل الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ اجلاري تزامناً مع االحتفاالت بيوم اجلمهورية الهندية

جولة بني العروض املشاركة

تنوع كبير في املعروضات

مشاركة من أفضل العالمات التجارية

السفير سيبي جورج ومحمد حارس وعدد من قيادات «لولو هايبر ماركت» خالل افتتاح املهرجان

أجود املنتجات بأفضل األسعار

خضراوات طازجة

ويتزامن مهرجان الطعام 
الســنوي،   ٢٠٢١ الهنــدي 
والــذي سيســتمر مــن ٢٠ 
إلــى ٢٦ ينايــر فــي جميع 
فروع لولــو هايبر ماركت 
في الكويت، مع االحتفاالت 
الهندية  بيوم اجلمهوريــة 
الذي يوافق ٢٦ يناير، وهو 
ما سيوفر للجالية الهندية 
في الكويت فرصة إضافية 

لالحتفال معا.
التي  وخالل االحتفاالت 

رجل من أخيار الكويت ورجال البحر 
املعروفني بالهمة واجلسارة والبركة!

عزف سيرته العطرة على أنغام أمواج 
اخلليج العربي واحمليط الهندي، هو العم 
املرحوم، بإذن اهللا، النوخذة أحمد صالح 
السبيعي، أحد نواخذة الكويت والذي عرف 
بالسفر بالسفن الشراعية أيام شظف العيش 
قبل ظهور النفط فــي الديرة واجلزيرة 

واخلليج.
قالها موجها حديثه للشــباب من أهل 
الكويت النشامى ناصحا ومعاتبا وموّجها: 
«الشباب اآلن ال يرغب في االستماع الى 
معاناتنا في البحر! فليعلموا أننا رأينا من 
الصعاب الكثير ونحــن في (غبة) البحر 

ولوال لطف اهللا فينا لهلكنا».
إن البلدان املجاورة كانت تعاني الفقر 
واجلوع ونحن في الكويت تأتينا تلك السفن 
اخلشبية الشراعية من بالد اهللا الواسعة 
باخلير والرزق، حتــى البصرة في ذلك 
الوقت تغبطنا على رزقنا وحركتنا التجارية!

استمتعت في نهاية هذا األسبوع بقراءة 
كتاب النوخذة أحمد صالح السبيعي، رحمه 
اهللا،  والذي أعدته األســتاذة خالدة أحمد 
الســبيعي في عام ٢٠١٠ لتوثق لألجيال 
الكويتية هذه السيرة احملمودة ألحد رجال 
الكويت الذين نفتخر بهم على هامات الزمن 
ألنهم رجال صارعوا البحر وانتزعوا لقمة 
العيش وخاضوا أهوال البحر في رحالت 

الغوص على اللؤلؤ والسفر.
فمن هو هذا النوخذة الذي وثّقت سيرته 

ابنته خالدة السبيعي؟
ولها منــي جزيل الشــكر والتقدير 
ولألستاذ د.عبداهللا يوسف الغنيم ولإلعالمي 
محمد حبيــب مقدم البرنامــج اإلذاعي 
«ذكريات من املاضي» في البرنامج الثاني 
إلذاعة الكويت، والشكر موصول ألستاذي 
العزيز د.يعقوب يوسف احلجي والذين 
بجهودهم املباركة خرج هذا املؤلف القيم 

ليخدم املكتبة الكويتية البحرية.
تقول األستاذة خالدة السبيعي في مقدمة 
الكتاب: كانت فكرة إعداد مادة الكتاب في 
بداية صيف ١٩٩٥، حيث شــحذت الهمة 
وكســرت احلاجز النفسي لتجمع تاريخ 
والدها، رحمه اهللا، وشعرت بسعادة عجيبة 
وهي جتمع حقائق عــن بطل من أبطال 
البحر الكويتيــني الذين ركبوا البحر من 
سواحل اخلليج العربي إلى ساحل عمان 

وبحر العرب واحمليط الهندي.
النوخذة أحمد صالح السبيعي، ظل ثالثة 
وعشرين عاما قضاها على ظهر السفن 
متنقال مــع أمواج احمليط الهندي الهادرة 
وأمواج اخلليج العربي الدافئة يتعلم من 
ربابنة السفن الشراعية علوم البحر حتى 
صقلت شخصيته خبرة خالل هذه الرحالت 

البحرية اخلطرة.
بعد ظهــور النفط توقفت هذه القالع 
اخلشبية فتحول هذا النوخذة من نوخذة 
سفر في السفن اخلشبية الى موظف في 

دائرة وزارة الكهرباء واملاء عام ١٩٥٢م.
ترك عشقه وأشرعة سفنه ليحّسن من 
أحوال معيشته حال جيله الذين رافقوه، 
تركوا البحر من التعب والشقى الى الوظيفة 
احلكومية لكنهم أبدا لم ينقطعوا عن البحر، 

وفاءً وارتباطاً.
والنوخذة العم أحمد السبيعي له مقولة: 
«اليوم اللي ما أشوف فيه البحر ما أعده 

من حياتي».

٭ ومضة: ولد النوخذة أحمد صالح السبيعي 
في منطقة القبلة وقد ذكر في أحد اللقاءات 
اإلذاعية أنه من مواليد عــام ١٩١٩ بينما 
تشير األوراق الرسمية الى أنه من مواليد 
١٩١٧ ويرجع االختــالف الى أن األعمار 
في السابق كانت حتدد بشكل تقريبي أو 

بحسب مطابقة امليالد مع األحداث!
نشأ النوخذة أحمد السبيعي في بيت 
محافظ، فكان والده يعمل في الغوص غيصا 
وله أخ وحيد هو إبراهيم، وهو األكبر منه 
ســنا، وكان يعمل مثله في مجال البحر، 
وملا تزوجت والدته بســعود السبيعي - 
صار األخوان (أحمد وإبراهيم) حتت رعاية 
عمهما زوج أُمهما، والزلت أذكر (بيت) العم 
إبراهيم السبيعي - طيب اهللا ثراه ومثواه، 
في القادسية قطعة ٤ وجنله الزميل سالم 
السبيعي يكتب عندنا في «األنباء» مقاال 

في زاويته القيمة «ملن يهمه األمر».

٭ آخر الكالم: كان النوخذة أحمد السبيعي 
في صباه وشــبابه نشطا سريع احلركة 
والبديهة، وكانت اجلدة أمه حتكي لعيال 
أحمد عن شــقاوته فتقول: «كنت أخشى 
على أبيكم فهو في طفولته سريع احلركة، 
ففي إحدى املرات ســقط في جليب (بئر 
موجود فــي داخل املنزل) لكن عناية اهللا 
لطفت به وكان خفيف الظل، ويحكى أنه 
عندما كان صغيرا أتى والدته يشتكي بعد 
أن ســمع صوت األذان ينادي (حي على 
الفالح) وهو يقول: ملاذا يا أمي يقول هذا 
املؤذن كل يوم (حي على الفالح)؟ وال يقول: 

حي على السبيعي؟ نحن في فريج واحد!

٭ زبدة احلچي: أعجب به شيخ النواخذة العم 
عبدالوهاب العيسى، رحمه اهللا، فأخذه معه 
في رحالت الســفر ودربه، والعيسى من 
النواخــذة الذين لهم خبرة ودراية بأمور 
الغوص والسفر، وكان عمره حينذاك في 

الثانية عشرة من عمره.
دخل أحمد السبيعي املدرسة املباركية 
وعمره عشر سنوات، ثم التحق مبدرسة 
السعادة التي أسسها السيد شمالن بن علي 
في منطقة شرق، ثم انتقل الى مدرسة أحمد 
اخلميس مبنطقة القبلة قرب بيت البدر، 
وقضى في هذه املدرســة ثالث سنوات 
متكن فيها من إجــادة الكتابة والقراءة، 
ومن زمالئه في الدراســة عبداهللا احلمد 
اخلالد وأبناء من عائالت املضف والرومي 
والشمالن والناهض، ومن زمالئه أيضا 
محمد احلمد وحمد أحمد احلمد ويعقوب 
احلمد وعلي البحر وعلي الرشيد وآخر،ن 

من منطقة قبلة.
وكانــت أول ســفرة للنوخذة أحمد 
الســبيعي في ســنة ١٩٣٠ مع ابن عمته 
النوخذة عبدالوهاب العثمان، ومن أشهر 
الذين رافقوه في سنوات عمره  البحارة 
علي العماني ومــال غنام الديكان وأحمد 
النشمي وفهد بن صالح الطراروة ومبارك 

املفتاح وعبدالرحمن ولد مال غنام.
لقد تدرج العم أحمد الســبيعي فكان 
معلما ثم نوخذة فنوخذة معلم، وكان عمره 
٢٧ - ٣٠ في محمل بوم العثمان اسمه فتح 
الكرمي وهو أصغر من بوم تيســير، وقد 
رشحه النوخذة عبدالوهاب العثمان لهذه 
املهمة ملا وجــد فيه الفطانة والقدرة على 

اتخاذ القرارات البحرية السليمة.
وهكذا طوينا ســيرة عطــرة لهذا 
النوخذة الفذ وعندما ُســئل د.يعقوب 
يوســف احلجي عنه قال: من البحارة 
الكويتيني الرجال الشجعان الذين يعتمد 
عليهم ألنهــم ال يخافون البحر، وعلى 
قدر كبير من املسؤولية، وكانوا يتحلون 
بالشجاعة واحلرص على حياة بحارتهم 

وجتارتهم.
من الرجال الكويتيني الذين عملوا مع 
النوخذة أحمد السبيعي في وزارة الكهرباء 
واملاء (جاسم النجادة - فهد عبداهللا النجادة 
- خالد الزمامي - عبدالرزاق الهاشــم - 
أحمد الســيد الطبطبائــي - عبدالرحمن 
الطبطبائي - عبداهللا فهد الرشيد - يوسف 

خالد العدساني).
شهد النوخذة أحمد السبيعي االحتالل 
العراقي ١٩٩٠ وظل في بيته يتابع االخبار 
حزينا وفي حالة قلق، ولم يفرح إال عندما 
بدأت عاصفة الصحراء وانتهت بتحرير 

دولة الكويت.
وهكذا عشنا معا حياة واحد من عظماء 
رجاالت الكويت األخيار، شخصية محبوبة 
حلو املعشر ســمح الطباع يحب التندر 
دون تكلف، ولــه من املواقف والذكريات 
ما ســطرته ابنته (خالدة) في كتابها القيم 

والذي يضم تاريخه املجيد.
له من األبناء تســعة، ثالثة من األوالد 
(صالح - سليمان - خالد) وست بنات كان 

لهم مثال األب والقدوة.
توفي العم أحمد صالح السبيعي فجر 
يوم ١٢/٦/١٩٩٥ وهكــذا رحل أبو صالح 

ليجتاح احلزن كل من عرفه عن قرب.
وختامــا: يــا وزارة التربية وجامعة 
الكويت، ويا التعليم التطبيقي، أليســت 
هذه النماذج تصلــح أن تدخل مناهجنا 

ومقرراتنا؟
اللهم ارحم واغفر للعم النوخذة أحمد 
صالح السبيعي وكل نواخذة وبحارة الكويت 
األماجد احلكماء األوفياء املخلصني الذين 
غادرونا الواحــد منهم تلو اآلخر وخلت 

الكويت منهم سوى نسلهم الكرام.
شــكرا كبيرة البنة الكويت األستاذة 
خالدة أحمد الســبيعي، على هذا املؤلف 
القيم، والسالم موصول لألخ الزميل احلبيب 
سالم إبراهيم السبيعي، وهكذا هم «سبيع 

الغلبا» رجال في الصحراء والبحر.
في أمان اهللا..

ومضات

النوخذة
أحمد صالح السبيعي

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن
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٤٥٠ دينارًا مكافأة مؤهل لألئمة واخلطباء واملؤذنني الكويتيني 
حملة الدكتوراه و٢٠٠ لـ «املاجستير» و«تشجيعية» ٢٥٠ دينارًا 

النــواب اســامة  تقــدم 
الشــاهني ود.حمــد املطــر 
ود.عبــد العزيز الصقعبي 
الداهــوم وفايــز  ود.بــدر 
اجلمهور باالقتراح بقانون 
بشأن منح األئمة واخلطباء 
واملؤذنني الكويتيني املعينني 
في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية مكافآت مالية على 
املستوى الوظيفي، ونصت 

مواده على ما يلي:
(املــادة األولــى): مينح 
األئمة واخلطباء واملؤذنون 
الكويتيــون املعينــون في 
وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية - على درجات 
العامة  الوظائف  مجموعة 
العــام  املرتبــات  بجــدول 
الشاغلون لوظائف املسجد 
مكافأة مســتوى، ومكافأة 
تشــجيعية، وبدل دروس 
املبينة  وأنشــطة دعويــة 
بهــذا  املرفــق  باجلــدول 

القانون.
(املــادة الثانيــة): مينح 
األئمة واخلطباء واملؤذنون 
الكويتيون املعينون في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
من حاملي شهادة الدكتوراه 

املاجستير بشرط أن تكون 
الشــهادات معتمدة من جهة 

االختصاص.

دينارا كويتيا تزداد كل عام 
مبقدار (١٠) دنانير كويتية.

(املادة الرابعة): استثناء 

ســابق بقــرار مــن وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
إمــام وخطيــب،  بدرجــة 
ويحصلون علــى املكافآت 
الــواردة باجلــدول املرفق 

كافة.
(املادة اخلامسة): يلغى 
كل حكم يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.
السادسة): على  (املادة 
الــوزراء،  رئيــس مجلس 
والوزراء - كل فيما يخصه 

- تنفيذ هذا القانون.
املذكــــــــرة  ونصــــت 
اإليضاحـيـــــة لالقتـــراح 
بقانون على ما يلي: وهب 
اهللا البالد مكانة رفيعة بني 
جميــع دول العالم بحفظ 
كتــاب اهللا والدعــوة إلــى 
الديــن اإلســالمي احلنيف 
وتطبيق الشريعة اإلسالمية 
السمحاء، والعمل على نشر 
الوسطية في تطبيق تعاليم 
الديــن اإلســالمي، ونبــذ 
الكراهية والفتنة والطائفية، 
والتوعيــة والتحذيــر من 
خطر اإلرهاب األسود على 
العربيــة خاصة  املنطقــة 
ودول العالم عامة، ونشــر 

الثالثة): مينح  (املــادة 
املؤذنون الكويتيون مكافأة 
تشــجيعية قدرهــا (٢٥٠) 

من شــرط املؤهــل العلمي 
الكويتيون  يعامل األئمــة 
الذيــن مت تعيينهــم بوقت 

البناءة  األفكار اإليجابيــة 
التي تقوم املجتمع وتعمل 
علــى نشــر روح احملبــة 
والتآلف بني جميع فئاته.

وملا كان للمســجد دور 
كبير في التوعية وترسيخ 
تلــك املبــادئ والقيم لدى 
الفــرد واملجتمع وذلك من 
خالل دور األئمة واملؤذنني 
الكويتيني فيها، وملا عرفت 
به دولة الكويت من رعاية 
وتكــرمي لألئمة واملؤذنون 
وحفظة كتاب اهللا عز وجل، 
والرعايــة الكرمية لهم من 
حضرة صاحب السمو أمير 
البالد حفظه اهللا ورعاه مت 
تقدمي هذا االقتراح تشجيعا 
للشباب الكويتي لالنخراط 
بهذه الوظيفة التي تشــهد 
عزوفا كبيــرا من خريجي 
كلية الشــريعة اإلسالمية 
بدولة الكويت رغم مكانتها 
العظيمة، لذا روعي دعم هذه 
الوظائف ماديا تشجيعا لهم 
ومعونة لهم على مصاعب 
احلياة وغالء املعيشة كما 
أن في ذلك دعما وتشجيعا 
على التطور املهني لألئمة 

واخلطباء واملؤذنني.

٥ نواب قدموا اقتراحًا بقانون لتشجيع الشباب على االنخراط باملهنة

فايز اجلمهور د.بدر الداهومد.حمد املطر د.عبدالعزيز الصقعبيأسامة الشاهني

مكافأة املؤهل العلمي وقدرها 
(٤٥٠) دينارا كويتيا، و(٢٠٠) 
دينار كويتي حلاملي شهادة 

«البرملان العربي» يدعو املؤسسات إلى االهتمام بقضايا الطفولة
ليلى الشافعي

اختتمــت فعاليات مؤمتر 
الرابع  العــــربي  البرملــــــان 
الــذي نظمه فرع  االفتراضي 
املنظمة العاملية حلماية الطفل 
البحريــن برعايــة  مبملكــة 
رئيــس البرملان العربي عادل 
بن عبدالرحمن العومي، حيث 
جاء املؤمتر في وقت تزداد فيه 
حاجــة األيتام الــى املزيد من 
الرعاية واالهتمام خاصة في 
ظل التداعيــات التي تفرضها 
جائحــة كورونا علــى الدول 

واملجتمعات.
وقال رئيس املنظمة العاملية 
حلمايــة الطفــل (بروكســل) 
املستشــار عبدالعزيز سعود 
السبيعي، ان رعاية الطفولة 
مــن أولويــات عمــل املنظمة 
التي تسعى إلى بحث قضايا 
الطفل والعمل على إيجاد حلول 
لها في ظــل املتغيــرات التي 

عن تبــادل اخلبرات املختلفة 
فــي هذا الشــأن، والفتــا إلى 
أن املؤمتــر كان ناجحــا بكل 
املقاييــس وخــرج بنحو ٢٦ 
توصية لصالح الطفل اليتيم.

من جانبه، قدم رئيس جلنة 

لســنة ٢٠١٥ في شــأن حقوق 
الطفل والقانون رقم ١٦ لسنة 
٢٠٢٠ فــي شــأن احلماية من 
العنــف األســري، مبينا أبرز 

هذه التشريعات احليوية.
وألقى كلمة األطفال العرب 

وخاطرة عذبة. وتابع بالقول: 
أنا عبدالوهاب الرفاعي الطفل 
الكويتــي الذي جــاء من أجل 
ماليني األطفال على مســتوى 
الوطن العربي أطالب بحقوقهم 
في حيــاة كرمية ومســتقبل 
آمــن، أنا صــوت كل طفل في 
هذا العالم، نحن الطفولة التي 
ال تكبــر نحن منثــل البراءة 
والصــدق. وأضاف: انا اليوم 
صــوت كل طفل عربي يعاني 
القهر والهوان ويصارع املرض 
لينتصر عليه، صوت كل طفل 

مت حرمانه من التعليم.
وكانــت أبــرز توصيــات 

املؤمتر اآلتي:
أوال: العمــل على ايجاد آليات 
الرعايــة املؤسســية  لدمــج 
لالطفال األيتــام مع الرعاية 
املؤسسية للمســنني إليجاد 
بيئة أسرية متوازنة يعيش 

فيها الطفل اليتيم.
ثانيا: إنشــاء صنــدوق تكافل 

األسرة والطفولة مبجلس األمة 
النائب أســامة الشاهني ورقة 
عمل بعنوان «حماية الطفولة 
البرملــان - التشــريع  ودور 
الكويتي منوذجا» عرض خاللها 
املالمح األساسية للقانون ٢١ 

الطفــل الكويتــي عبدالوهاب 
الرفاعي النائب األول لرئيس 
البرملان العربي للطفولة قال 
فيها: الطفولة صفحة بيضاء 
وحياة صفاء وثغر باسم وقلب 
نقي وروح براءة وقصيدة أمل 

عربي للطفــل العربي اليتيم 
الفقير.

ثالثــا: توجيه ودعــم البحث 
العلمي الجراء دراسات علمية 
للوقوف علــى وضع االيتام 
والتحديــات التــي تواجههم 
بهدف رســم سياسات بناءة 

ملستقبل األيتام.
رابعا: انشــاء قاعــدة بيانات 
عربيــة حول الطفــل العربي 

اليتيم.
خامسا: العمل على اقامة مؤمتر 
ســنوي حول الطفل العربي 
اليتيــم للوقوف علــى واقع 
احلــال ومعرفة مــدى تطور 

اخلدمات املقدمة لهم.
سادسا: التشجيع على برامج 
عربيــة لتبــادل اخلبرات في 

هذا املجال.
سابعا: توعية املجتمع مبفهوم 
األسر البديلة وضرورة حتقيق 
املســؤولية في مجال رعاية 

األيتام.

اختتم فعالياته بتوصيات لرعاية الطفل اليتيم 

الطفل الكويتي عبدالوهاب الرفاعي عبدالعزيز السبيعي خالل مناقشة قوانني الطفل

العالم واالنتهاكات  يشــهدها 
التــي يتعــرض لهــا الطفل، 
مشــيرا إلى ان املؤمتر ناقش 
عــددا من احملاور الرئيســية 
التي تهدف الى تعزيز رعاية 
وحمايــة األيتــام فــي الدول 
العربية وبحث أفضل السبل 
لتوفير املوارد الالزمة لتلبية 
احتياجاتهم األساسية فضال 

جدول مسميات وظائف اإلمامة واخلطابة التخصصية املتدرجة فنيًا وشروط شغلها ومكافأة املستوى الوظيفي واملكافأة التشجيعية وبدل دروس وأنشطة دعوية مقررة لها

فئات مكافأة شروط شغل الوظيفةالوظيفة
املستوى الوظيفي

مكافأة 
تشجيعية

بدل دروس 
وأنشطة دعوية

٧٥٠٥٥٠٣٠٠مؤهل جامعي تخصصي + ١٧ سنة خبرةموجه أول إمامة وخطابة
٦٥٠٥٠٠٢٧٥مؤهل جامعي تخصصي + ١٣ سنة خبرةموجه إمامة وخطابة

٦٠٠٤٥٠٢٥٠مؤهل جامعي تخصصي + ٩ سنوات خبرةإمام وخطيب أول
٥٥٠٤٠٠٢٢٥مؤهل جامعي تخصصي + ٥ سنوات خبرةإمام وخطيب

٥٠٠٣٥٠٢٠٠مؤهل جامعي تخصصي + سنتني خبرةإمام
٤٥٠٣٠٠١٧٥مؤهل جامعي تخصصي + اجتياز االختيار بنجاح خبرةإمام مبتدئ

الغامن ُيعزي العراق والهند وأوكرانيا
بعــث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
أمــس ببرقيتني إلى رئيــس البرملان الهندي 
اوم بيرال، ورئيس مجلس الواليات فينكايا 
نايدو، أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق 
املواساة بضحايا احلريق الذي اندلع في موقع 
قيد اإلنشاء بأكبر معهد إلنتاج اللقاحات في 
غــرب الهند وأســفر عن ســقوط العديد من 

الضحايا واملصابني.
كما بعث الغامن ببرقية إلى رئيس مجلس 
النواب العراقي محمد احللبوسي أعرب فيها 
عن خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا 
التفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة بغداد 
وأســفرا عــن ســقوط العديد مــن الضحايا 

واملصابني. واستنكر الغامن في برقيته هذين 
العملني اإلرهابيني وكل األعمال التي تستهدف 
أرواح األبرياء ومتس أمن واستقرار الدول، 
مشــددا على ضرورة تكاتف اجلهود واتخاذ 
إجراءات حازمة للقضاء على مثل هذه األعمال 

اإلجرامية.
وبعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ببرقيــة إلــى رئيس البرملان فــي جمهورية 
أوكرانيــا دميتــرو رازومكــوف، أعرب فيها 
عن خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا 
احلريق الذي اندلع داخل دار لرعاية املسنني 
فــي مدينة خاركوف جنوب شــرق أوكرانيا 
وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني.

الشــاهني: دور البرملــان الكويتــي التشــريعي منــوذج حلمايــة الطفــل مــن العنــف األســري مــن خــالل القوانــني املعمــول بهــا  بشــكل حيــوي

السـبيعي: خرجنـا بنحـو ٢٦ توصيـة لصالـح الطفل اليتيـم الذي هـو مـن أولويات عمـل املنظمة

«امللتقى الوطني لإلصالح» لنقل اختصاص 
«سجالت الناخبني» إلى «املعلومات املدنية»

أصدر «امللتقــى الوطني لإلصالح» بيانا 
حول القيود االنتخابية والشكاوى التي تقدم 
بها أعضاء امللتقى واالجراءات التي مت اتخاذها 

حول عدم العبث بها. 
وجــاء نــص البيان كالتالــي: رغم مرور 
أكثــر من ســنة على جهود في ملف ســالمة 
القيود االنتخابية، ورغم أننا طرقنا كل باب، 
فالتقينــا الكثير من أعضاء مجلس األمة في 
فصله التشــريعي السابق، والتقينا أعضاء 
في مجلس الوزراء السابق، وقدمنا شكاوى 
باملخافر ورفعنا قضايا أمام احملاكم، واشتكينا 
مع عشــرات من املواطنني مع جميع الدوائر 
امام الهيئة العامة ملكافحة الفساد «نزاهة»، 
ورغم أن الكل يرى ويسمع الكثير من التالعب 
في أسماء الناخبني في جميع الدوائر، إال أن 
املشــكلة مازالت مســتمرة، لتؤكد األيام أن 
األيادي التي تعبث بالدميوقراطية الكويتية 

أكثر من أن يطولها القانون.
إن شهر فبراير ٢٠٢١ على األبواب، وسيتم 
خالل أيام فتح قيود الناخبني للتسجيل والنقل 
من دائرة إلى أخرى، وما لم نتدارك ذلك بإقرار 
تشــريع يوقف عملية التسجيل لدى وزارة 
الداخلية واالكتفاء بكشوف أسماء املواطنني 

وعناوينهم وفقا ملا هو مدرج لدى الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية، فإن العبث بالدميوقراطية 
الكويتية سيستمر، وتزوير ارادة املواطنني 
سيبقى، وهذا هدم للبنيان الدستوري لوطننا 
الكويت. لذا نؤكد على مطالبنا في الشكوى 
املقدمة إلى «نزاهة» ليكون لها دور واضح في 
إيقاف هذا العبث، كما نهيب باملواطنني عموما، 
ومبنظمات املجتمع املدني الكويتي والكّتاب 
واملغرديــن خصوصا إلــى مواصلة اإلحلاح 
على كل من احلكومة ومجلس األمة وحثهما 
لإلســراع في إقرار تشريع ينقل اختصاص 
اعداد ســجالت الناخبني الــى الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية ووضع الضوابط الالزمة 

ملنع العبث بها. 
ووقع على البيان كل من:

د. حسن جوهر٭ 
صالح الغزالي٭ 
عبداحملسن مظفر٭ 
عبدالوهاب البناي٭ 
لولوة املال٭ 
د. محمد املقاطع٭ 
د. موضي احلمود٭ 
يوسف الشايجي٭ 

الصيفي الصيفي: ما الوصف الوظيفي ملدير املنطقة التعليمية؟
وجــه النائــب الصيفــي 
مبــارك الصيفي ســؤاًال إلى 
وزير التربية وزير التعليم 
العالي د. علي املضف، مطالبا 

تزويده وإفادته باآلتي: 
١ـ  هل مت إصدار قرار بتشكيل 
جلنة التنظيم اخلاصة بالنظر 
في بطاقة الوصف الوظيفي 
ملدير عام املنطقة التعليمية 
ومدير عام التعليم اخلاص 
والتي بدأت بعقد اجتماعها 
بشــهر ديســمبر مــن العام 
إذا كانــت اإلجابــة  ٢٠٢٠؟ 
بنعم يرجى تزويدي بصورة 

ضوئية من القرار؟
٢ ـ هــل اعتمدت التوصيات 

محضر االجتماع. 
٣ـ  هل مت رفع التقرير اخلاص 
الوظيفي  ببطاقات الوصف 
للوظائف التي مت نوقشت مع 
وزير التربية وزير التعليم 

العالي؟ 
٤ ـ ملاذا لم يعلن عن وظيفة 
مدير عام منطقــة تعليمية 
ومدير عام التعليم اخلاص 
علــى الرغــم مــن رد ديوان 
املدنيــة واملوضح  اخلدمــة 
فيه إلغاء شــرط مدير إدارة 
التعليمية وإتاحة  الشؤون 

الفرص ملدير إدارة فقط؟
٥ـ  ما سبب إعادة املخاطبات 
اإليضاحية لبطاقة الوصف 

تنظيــم بطاقــات الوصــف 
الوظيفي برئاسة وكيل وزارة 
بالتكليــف وليس باألصالة 
واملنعقدة في ديسمبر ٢٠٢٠ 
وضمت أعضاء للجنة ومنهم 
من احيل إلى للتقاعد ومنهم 
مــن مت انتهاء مدة مرســوم 

تعيينه؟
٨ ـ مــا ســبب خلــو اللجنة 
من عضوية الوكيل املساعد 
للتعليم اخلــاص والنوعي 
علــى الرغــم مــن مناقشــة 
وإصــدار توصيــات خاصة 
الوظيفي  لبطاقات الوصف 
لوظائــف مختلفــة بقطــاع 

التعليم اخلاص؟

الوظيفي لوظيفة مدير عام 
منطقــة تعليمية واملعتمدة 
بديوان اخلدمة املدنية بشكل 
متكرر على الرغم من وجود 
رد واضح من قبل الديوان؟

٦ ـ ما السبب في استحداث 
بطاقة وصف وظيفي لوظيفة 
مدير عام منطقــة تعليمية 
ومدير عام التعليم اخلاص 
التنســيق  إدارة  ومديــر 
واملتابعة للتعليم العام مع 
وجود بطاقة وصف وظيفي 
معتمدة من قبل وزير التربية 
السابق واملرسلة إلى ديوان 

اخلدمة املدنية؟
٧ ـ ما ســبب تشــكيل جلنة 

سأل عن تأخير إيصال التيار للمراكز الطبية اجلديدة

استفسر عن توصيات اللجان واإلعالن عن الوظائف

الصيفي الصيفي

التي خرجت بها اللجنة من 
قبل جميع األعضاء؟ يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 

مهلهل املضف: هل هناك قطع كهربائي عن املستشفيات؟
وّجه النائب مهلهل املضف 
سؤاال إلى وزير النفط ووزير 
د.محمــد  واملــاء  الكهربــاء 
الفــارس، طالب فيــه تزويده 
وإفادته باآلتي: ١ -  هل هناك 
أي قطع للتيار الكهربائي عن 
املستشفيات واملراكز الطبية 

خالل الفترة املقبلة؟
٢ -  منا إلى علمي ان  جمعية 
املهندسني الكويتية أفادت بأن 
مستشــفى اجلهراء اجلديد ال 
 يتحمــل القــدرة الكهربائيــة 
لتشــغيلها يرجــى تزويدنــا 

باألســباب التي أدت إلى ذلك 
وإذا كانــت اإلجابــة بالنفــي 
يرجــى تزويدنــا مبــا يثبت 
عكس ذلــك؟ ومتى هو موعد 
تشــغيل مستشــفى اجلهراء 
اجلديد؟ وهــل مت انتهاء عقد 
الصيانة بالنســبة لتشــغيل 
مستشــفى اجلهــراء اجلديد؟ 
وكم قيمة العقد؟ وما الغرامات 
التأخيرية على املقاول في حالة 
تأخير تنفيذ العقد؟ كما يرجى 

تزويدي بنسخة عن العقد؟
٣ -  هل هنــاك أي تأخير في 

في حال حــدوث قطع للتيار 
الكهربائــي؟ إذا كانت اإلجابة 

بنعم.
- هل متت جتربة هذه املولدات 

في الفترة املاضية؟
- مــا املدة املســتغرقة لعمل 
تلك املولدات بعد عملية قطع 

التيار الكهربائي؟
- هل يتــم عمل صيانة لهذه 

املولدات؟
املتبعــة  اإلجــراءات  مــا   -
بخصوص املولدات االحتياطية 

للمستشفيات اخلاصة؟

إيصــال الكهرباء إلــى املراكز 
الطبيــة اجلديدة وكــم كلفة 
تشــغيل التيارات الكهربائية 

اجلديدة؟
٤ -  يرجــى تزويدنا بكشــف 
عن أعمــال الصيانة الدورية 
والوقائية التي قامت بها الوزارة 
للمستشفيات واملراكز الطبية 
ومواعيد أوقات الصيانة لتلك 
املراكز مع تزويدنا بالكشــف 
واملستندات الدالة على ذلك؟

٥ - هل هناك مولدات كهربائية 
احتياطية للمستشفيات تعمل 

مهلهل املضف
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علي وعمر ضحيتا 
التعاون الداعشي ـ 

اإلسرائيلي

م. ٣٦

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

احلافز واإلرادة

الزاوية ٩١

@Law _ Alsaidi
احملامي مطلق خميس السعيدي

(والنــاس ألــف منهــم كواحــد..
وواحــد كاأللــف إن أمــر عنــى)

ما القمة التي لم تصل إليها بعد؟ وأي همة تنافسك؟
أقف أمام ســجلك األبيض مذهــوال من عظمة صفاتك 
القيادية والشخصية، حيث إنني ال أعلم من أين أبدأ، هل من 
تلك التساؤالت التي يطرحها كل محب؟ أم من تلك اإلجابات 

التي يعرفها العالم أجمع؟
فهل أحتدث عن ســماحة ومروءة والدك التي ورثتها؟ 
أم إستراتيجيتك في القيادة والتي صنعت الظروف لتخدم 
مصلحة اإلنســانية برمتها؟ وكم منافس حاول أن يجاريك 
فأضناه تقدمك وأعيته خطواتك فتراجع عن اعتالء صهوة 

جواده فانتكس وارتكس إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم!
فبقيت أيها الفارس الهمام نادرا مميزا في الوقت الذي 
يزدحم فيه ذوو السفاسف بتكرار نسخهم وال عزاء! وبالنسبة 
إلى استشرافك للمستقبل بقرارات حاسمة مصيرية والتي 
قلمــا يجرؤ أحد على اتخاذها فشــهدتها املنطقة واإلقليم 
والعالم، فأغلبها أجران وقليلهــا أجر.. فيؤازر من يؤازر، 
ويتخاذل من يتخاذل «وجتري الرياح كما جتري سفينتك، 

أنت الرياح وأنت البحر والسفن»!
وكيــف ال أصفك باملجّدد.. الــذي يبعثه اهللا على رأس 
كل مائة عام ليجدد لألمة نشــاطها األخالقي، واالجتماعي، 
واالقتصادي. فكرســتم معنى األخالق في زمن كثرت فيه 
اإلســاءات، وحرصتم على متانة االقتصاد في الوقت الذي 
تنهك املوارد في الدول األخــرى، وحافظتم على أن يكون 
«البيت متوحدا» فســمت األلفة واحملبة في بيوتكم السبع 

بصورة ال جندها حتى في البيت الواحد!
حتما، إذا كانت بالدي درة اخلليج، فاإلمارات هي واجهتها 

الساطعة.
أكتب هذه الكلمات ألســجل إعجابي للتاريخ مبواقفكم 
النبيلة وتطلعاتكم اجلريئة وما يوجد بالقلب أعمق وبالفكر 

أعظم وبالنفس أسمى.
آخرا وليــس أخيرا، هنيئا لإلمارات العربية الشــقيقة 
بفارسها محمد بن زايد.. ويبقى السؤال الذي يراود اجلميع.. 

بوخالد: وماذا بعد؟

جاءت معذبتي في غيهب الغسق
كأنها الكوكب الــدري في األفق
عندما نتأمل هذا البيت الرائع نعرف للوهلة األولى أننا 
أمام صورة فنية بليغة، تظهر لنا لقاء حميما بني عاشقني، فقد 
جاءتــه من عذبه هواها ليال على حني غرة، وحدد لنا الوقت 
من الليل وهو «غيهب الغسق» وهذا الوقت بالذات يشتد فيه 
ظالم الليل حيث ال ضياء إال ضياء القمر والنجوم، وما إن 
ظهرت له محبوبته حتى أضاء بياض غرتها ما حولها وكأن 
الليل أصبح نهارا، وقد أتى هذا الشــاعر بالشيء وضده، 
فذكر الظالم املدلهم والكوكب الدري وأكد لنا أن الليل ستر 
العاشقني، وأنه الوقت املناسب للقاء العشاق، فكاد يطير فرحا 

برؤيتها فقال لها بلهفة مشتاق وقلق عاشق:
فقلت شــرفتني يــا خيــر زائرة

أما خشــيت من احلراس في الطرق
فرح هذا الشاعر بتشريف محبوبته له فهي أفضل من 
زاره وهذا تقدير عال منها له، ودليل قاطع يظهر حبها الكبير، 
لقد أســعدته بهذه الزيارة الســارة واملفاجأة، في مثل هذا 
الوقت املتأخر من الليل، وبه من املخاطرة الشيء الكثير، وال 
شك أن هذه الزيارة غير املتوقعة محفوفة باملكاره، وحتتاج 
إلى جرأة ورباطة جأش، وقد حمل لنا هذا البيت في طياته 
سؤاال حائرا ومســتحقا ال يخلو من القلق واحليرة مفاده 
خوفه الشديد عليها من حراس الطرق ليال وهم «العسس» 
واحملب دائما يشفق على حبيبته خاصة أن هؤالء احلراس 
مخصصون لهذه املهمة، متيقظــني ليال، يطوفون في كل 
مكان وال ينامون طرفة عــني، وقد أجابته على الفور وبال 

تردد فقال هو على لسانها:
فجاوبتني ودمع العني يســبقها

من يركب البحر ال يخشى من الغرق
سبقت دموعها اإلجابة، وأتت بحكمة مفادها أن من يركب 
البحر ويســير في أمواجه املتالطمة، ال يخشى من الغرق، 
ومادامت حتبه فهي مســتعدة للتضحية بنفسها من أجل 
هذا احلب، وال شــك أن احلب مثل البحر الهادر هناك من 
ينجو منه وهناك من تغرقه أمواجه، ومن هنا أقول إننا أمام 
عاشقني برحهما الشوق، فالتقيا على حني غرة، وقد صاغ 
لنا هذا اللقاء الرائع شــعرا الوزير واألديب املصقع لسان 
الدين بن اخلطيب واســمه: محمد بن عبداهللا بن سعيد بن 
عبداهللا السلماني ذو الوزارتني األندلسي، ولد في «لوشة» 
غرب غرناطة ســنة ٧١٣هجري، وهــو عالمة األندلس في 
وقته، جمع بني الطب والسياســة والكتابة والفقه والشعر 
واملناصب الرفيعة، وهو صاحب أشهر موشح أندلسي على 

اإلطالق وفيه يقول:
الغيث همى إذا  الغيــث  جــادك 

باألندلس الوصــل  يــا زمــان 
لــم يكــن وصلــك إال حلمــا

فــي الكرى أو خلســة املختلس
نشــأ ابن اخلطيب في غرناطة وتعلم بها، ثم ترقى في 
املناصب حتى أصبح وزيرا للغني باهللا محمد بن أبو احلجاج 
يوسف، وبزغ جنمه واشتهر شهرة واسعة، فأوقع الوشاة 
واحلساد بينه وبني الغني باهللا ولفقوا له تهمة الزندقة واإلحلاد 
كذبا وزورا، وهو منها براء، فسجن ظلما وعدوانا ثم خنق في 
سجنه رحمه اهللا بتدبير الوزير سليمان بن داود، فكتب اهللا 
له الشهادة، فأخرجت جثته من السجن وأحرقت «وهل يضر 
الشــاة سلخها بعد ذبحها» فكانت وفاته سنة ٧٧٦ للهجرة، 
ويحسب لهذا العالمة الكبير أولية اكتشاف عدوى الطاعون 
عبر املالبس، واالتصال املباشــر بــني املرضى واألصحاء 
قبل العالم الفرنســي «لويس باســتور» ومن أهم مؤلفاته 
كتابه القيم «اإلحاطة في أخبار غرناطة» وكتب كثيرة ذات 
قيمة عالية، وقد نقشت أشعاره على حوائط قصر احلمراء 
بغرناطة ولقب بذي الوزارتني: األدب والسيف، وذكره ابن 
خلدون وأثنى عليه ووصفه بالشهيد، وكان صديقا له، ومن 

بديع شعره قوله:
العتــاب أن يلــم بــك  أجلــك 

ارتيــاب يداخلــه  ال  وودك 
واســتعدي عالك على اختصار

إذا مــا عــاد لي منــك اجلواب
ولإلنصــاف قســطاس قــومي

يبــني به مــن اخلطــأ الصواب
أكتفي بهذا القدر، وأترككم في حفظ اهللا ورعايته.

لم نسمع عن حالة تفجير واحدة 
من الدواعش داخل الكيان اإلسرائيلي، 
وباملثل لم تتم عملية إسرائيلية واحدة 
ضد الدواعش. لكنهما متفقان على 
قتل املدنيني األبرياء، آخرها أول من 
أمس في السوق الشعبي داخل بغداد، 
ثم غارة اإلســرائيلية على املدنيني 

العزل في حماة!
هما ال يعيران أي اعتبار للضمير 
اإلنساني، وال يأبهان ألي تنديد دولي، 
ألنهما يعتبران ذلك مجرد كالم، يفتقد 
للعمل املقاوم اجلاد واملســتمر، بل 
يلقون من بعــض اجلهات ارتياحا 
واستحسانا، ما ميثل دعما سياسيا 
وإعالميا وقد يصل إلى الدعم املادي، 
ما يثير االشــمئزاز، فهذا اإلرهاب 
األسود لم يفرق في القتل بني الشابني 
البريئــني «علي وعمر»،  العراقيني 
اللذين كانا معا يتسوقان على املالبس 
املستعملة، وبعض القوم ينسى قصة 
«يــوم أكل الثور األبيض» ! وحرق 
الطيار األردنــي حيا املرحوم معاذ 
الكساسبة القاسية ليس ببعيد عنا!

لقد كانت جلهود القوات املسلحة 
العراقية، ومن ضمنها احلشد الشعبي، 
أثر واضح في اضمحالل الدواعش، 
ولكن اإلساءات ووضع العصي في 
عجالتهــم أدى - كما يبــدو - إلى 
اخلروقات األمنية التي سهلت عودتهم. 
وال بد من دعم العراقيني في هذه املهمة 
اإلنسانية، التي حتمي البشر، خاصة 
الدول اجلارة للعراق ومنها الكويت.

احلذر من التراخي في اإلجراءات 
االحترازية، بــل إن االنتباه واجب 
وطني وأممي، مع زيادة وتيرة تنقية 
املناهج التربوية واإلعالمية من املواد 
التكفيرية، التي صنعت الدواعش وال 
تزال متدهم وأفراخهم بأشباه الرجال 
الذين مسخت عقولهم وقست قلوبهم 
وزيّن لهم الشيطان أعمالهم الدنيئة 

فهم فاسقون!

ال تأتــي إرادة دون حتفيز، وال 
حتفيز ينفع دون وجود إرادة، إرادة 

ميلكها من يراد حتفيزه
فاألحالم سهلة التشكل في العقل، 
وهي تتشكل بحسب رغباتك وبأشياء 
عادة محيطة بك تتمنى لو حققتها!

وفي علم النفس يطلق على بعض 
األحالم «أحالم اليقظة» فتتمنى لو 
كان عندك كذا وكذا وفعلت كذا وكذا!

وهذه األحالم رمبا تكون صحية 
لتحفيزك إن هي أثارت إرادتك!

التي  النوم  وهي بخالف أحالم 
ال يد لنا فيها ولها مؤشرات ورموز 
لبعض األحداث املستقبلية التي قد 

تصيبنا!
وبني حلــم وآخر تصل أفكارك 
إلى واقع  وشــخصيتك من بعدها 
تلمســه وحتدده أنت فقط فإما أن 
تكون فيه أو ال تكون، وتبدأ من هنا 

انطالقتك نحو حياتك
احلياة مبجملها مليئه بالسعادة 
والشقاء أيضا، والبد للقلب أن يفرح 
ويحزن ســتذوق كل األمرين معا 

رضيت أم أبيت!
ال وجود لسعادة دائمة وال حلزن 
دائم، وال دخل لهذه األحالم بحياتك، 
فاألحالم فقط هي من اكتشفت لك 
طرقا عديدة حلياتــك لتنير بها ما 

أمكنك من هذه الطرق!
وتبقى اإلرادة هي التي تسير بك 

في هذا الطريق!
انتبه دوما إلرادتك وامنحها احلافز 
تلو اآلخر والتحفيز هو أن تستمر 
في الســير في طريقك أو حتى في 
طرق أخرى رسمتها أحالمك وسرت 

بها بإرادتك!
وصاحب من ينصحك ويقوي من 
إرادتك وعزميتك وال تستشر حاسدا 

ومحبطا وعدو جناح!
وتأكد من أن الطريق يبقى جناحه 
وفشله مرتبطا بتلك اإلرادة التي تسير 
بها وهذا التحفيز الذي يعتبر الوقود 

اخلاص ملسيرتك نحو النجاح!
وتأكد أن احملاولة وحدها جناح 
وان افضل النجاحات التي هي تأتي 

بعد الفشل!
# باملختصر املفيد: «جميل أن حتفر 
طريقك بنفسك ومن يفعل ذلك فهو 

كمن فعل شيئا عظيما!».

هنا وهناك

محمد.. 
وماذا بعد؟

sabahalialjaber@gmail.comالشيخ صباح علي جابر األحمد

كلمات ال تنسى

«لقاء 
العشاق»

مشعل السعيد

املوقف السياسي

ذكرى حرب 
حترير الكويت

عبد احملسن محمد احلسيني

فتقدم نحو القدس ونحن خلفك جنودا، 
إن حترير القدس طريقه من عندنا وليس 

من الكويت.
والبد هنا أن نستذكر مواقف وصمود 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
الذي قاد مسيرة حترير الكويت، التي 
لم تتوقف، حيث ذهب إلى مجلس األمن 
وألقى خطابا شرح خالله األوضاع داخل 
الكويت، وهنا وقفــت كل وفود العالم 
لتصفق للشــيخ جابر ملدة ربع ساعة، 
وهذا ما يؤكد على قناعة العالم باحلق 
الكويتي، وهذا مما شجع في النهاية إلى 
إصدار مجلــس األمن قراره رقم ٦٠٠ 
الذي تضمن انسحاب اجليش العراقي 
من الكويت وحترير كامل التراب الكويتي 
وحاول صدام بعناده التعدي على قرارات 
مجلس األمن، لكنه فشل فشال ذريعا، 
وعــاد مهزوما ثم حاول الهروب فتمت 
مالحقته حتى وقع أسيرا ومتكن الشعب 
العراقي من تقدميه للعدالة ليحاكم على 
جرائمه ضد الشــعب العراقي والدول 

املجاورة للعراق. 
٭ من أقوال األمير الراحل سمو الشيخ 
جابر األحمد: «إن ما وصلت إليه الكويت 
من مكانة وســمعة دولية مرموقة إمنا 
يرجع الفضل فيه إلى تكاتف أبناء هذا 
البلد ومتاسكهم وتعاضدهم، وعلينا اليوم 
أكثر من أي وقت مضى أن نحافظ على 
هذه الصفات األصيلة ألسرتنا الكويتية 
الواحدة وأن نرعاها ونزيدها وثوقا على 

مر األيام». واهللا املوفق.

داخل الكويت ننتظر بلهفة شديدة بدء 
املعارك التحريرية لطرد اجليش العراقي 

من الكويت.
الدولي  املوقف  وراهن صدام على 
لتأييد احتالله بادعاءات كاذبة لعدم قبول 
املجتمع الدولي.. وأتذكر هنا خطاب ملك 
املغرب املرحوم احلســن الثاني، الذي 
قال لصدام: هل تريد أن نلغي الكويت 
من اخلريطة بشــخطة قلم، وهي دولة 
عضو في األمم املتحدة، وهناك متثيل 
ديبلوماسي بني الكويت ودول العالم مبا 

فيها العراق؟!
ومن سيناريوهات صدام كان تشكيل 
جيش حترير القدس، لكن لم يقبل أي أحد 
في العالم ذلك ألنهم شاهدوا أن صدام 
أرسل جيش القدس إلى الكويت ليحتلها!

وهنا أيضا أستذكر خطاب الرئيس 
السوري الراحل حافظ األسد الذي قال 
لصدام إن كنت حقا تريد حترير القدس 

لتحقيق مصاحلها».
كان صدام يباهي بقوته وأنه القوة 
الضاربة في املنطقة، لكن كما شاهدنا 
فإن العراق دمر بفعل مغامرات صدام 
اجلنونية، وانكســر جيشه القوي، أما 
عن األوضاع العربية فقد أشار الرئيس 
الراحل حسني مبارك الى تردي األوضاع 
وانقســام العالم العربي كما لم ينقسم 
من قبل، وها هي األحــداث في العالم 
العربي مازالت في ترد وحروب وخالفات، 
فسقطت كل الشعارات التي رفعها صدام 
وهزم هزمية كبيــرة، وها هو العراق 
بسبب عنتريات صدام أصبح من الدول 
الفقيرة وهو من الدول الغنية ملا ميلكه 
من نفط وغاز، ولألسف الشديد أصبحت 

دولة العراق مستعمرة إيرانية.
نعود إلى يوم بدأت احلرب اجلوية 
التي بدأت بطلعات جوية على املنشآت 
العسكرية العراقية، فقد كنا نحن املرابطني 

قبل أيام مــرت علينا ذكرى حرب 
حترير الكويت، وكان ذلك يوم ١٧ يناير 
١٩٩١ وهو املوعد الذي حدده مجلس األمن 
النسحاب كامل للقوات العراقية احملتلة 

من كامل التراب الكويتي.
إنني ما زلت أتذكر تلك األيام، حيث 
كنت من املرابطني داخل الكويت، وكان 
الرئيس ميتران قد قال لســمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد عند لقائه في 
باريس: أنت يجب أن ترفع رأسك بصمود 
ثالثمائة ألف كويتي داخل الكويت وكلهم 
رفضوا التعاون مع صدام ومتســكوا 
بشــرعيتهم، بينما عندما احتل األملان 

باريس وجدو ألف من يتعاون معهم. 
وقام املغفور له بإذن اهللا، سمو الشيخ 
جابر األحمد، رحمه اهللا بواسع رحمته، 
بجولة لبعض دول العالم شارحا األوضاع 
داخل الكويت أثناء االحتالل، وكان ضمن 
جوالته أيضا الواليات املتحدة األميركية، 
حيث التقــى الرئيس األميركي الراحل 
جورج بوش الذي أكد للشيخ جابر أن 

الكويت ستعود حرة.
كذلك اســتذكرت تصريح الرئيس 
املصري الراحل حسني مبارك لإلعالمية 
املبدعة فجر السعيد فقد أجاب عن سؤال 
طرحته عليه حول األوضاع بعد احتالل 
العراق للكويت فقال «إن غزو الكويت 
ألقى بظالله على تردي أوضاع املنطقة 
العربي انقسم  إلى يومنا هذا.. فالعالم 
كما لم ينقســم من قبل.. والتدخالت 
واألطمــاع اخلارجيــة وجدتها فرصة 

ألم وأمل

احلياء اإلداري 
واحلياء 

السياسي
د.هند الشومر

أما املؤسسات األخرى التي ال تتوافر فيها 
هذه القيادات فإنها تكون آيلة للسقوط 
وحتمل من مقومات الفشــل أكثر من 

النجاح.
إن مــا نحتاجه هــو تطوير إداري 
حقيقي ينطلق من إدارة ورؤية واعية 
واستشراف املستقبل وتشخيص علمي 
للواقع دون اللجوء إلى قرارات تفتقد 
احلياء اإلداري والسياسي ومن ثم تقود 
للفشل بينما تتستر بادعاء أنها بسبب 

مقتضيات املصلحة العامة املزعومة.
وقد قال رســول اهللا ژ: «إن مما 
أدرك الناس من كالم النبوة األولى: إن 
لم تستح فاصنع ما شئت» فاحلياء من 
شعب اإلميان وله فضل عظيم واحلياء ال 
يأتي إال بخير، فاحلياء اإلداري والسياسي 
هما من أنواع احلياء الذي يجب أن يتحلى 
به كل إنسان سواء كان موظفا عاديا أو 
في مركز القيادة لبناء مجتمعات قوية 

قادرة على التنمية والتطوير والرقي.

وإن قيام املؤسســات سواء كانت 
حكوميــة أو غير حكوميــة بأدوارها 
التنموية ليس من املهام الصعبة خاصة 
عندما يتولى زمام القيادة من يتمتعون 
بالعلم واخلبــرة والرؤية والتخصص 
الذي ال  واحلياء اإلداري والسياســي 
يتعارض مع اجلرأة واجلسارة في مواجهة 
التحديات بعد تشخيصها بأسلوب علمي، 

خالل اجلهــات الرقابية املختلفة ولعل 
أهمها اإلعالم احلر واملجتمع املدني اليقظ 
واحلريص علــى حفظ احلياء اإلداري 
والسياســي والســاهر على مصلحة 
املؤسسات والوطن. وقد حتتاج بعض 
املواقع إلى تأهيل إلعادة حيائها اإلداري 
وانتشالها من براثن الفساد واملفسدين 

لتساهم في تطوير املؤسسة والبالد.

أحيانا تُدار بعض املؤسسات سواء 
كانت حكومية أو بالقطاع اخلاص بأساليب 
أقل من مستوى إدارة بقالة متواضعة 
في شارع فرعي بسبب أن من يتربعون 
علــى مقاعد إدارتها هم من فازوا بهذه 
املواقع باملجامالت أو بالترضيات أو بشراء 
الوالءات مما أدى إلى أداء شديد التواضع 
وقرارات خالية من احلياء اإلداري، إذ 
يكون العبث بالقرارات مكشوفا وواضحا 
للجميع وأنها ليســت من مقتضيات 
املصلحــة العامة على الرغم من أن في 
مقدمتها تتصــدر الكلمات أنها اتخذت 
بناء على مقتضيات املصلحة العامة أو 

مصلحة العمل.
ومن يقوم بإصدار تلك القرارات بعد 
أن فقد احلياء اإلداري فإنه فقد احلياء 
السياسي أيضا مما جعل إدارة املؤسسة 
بال حياء وأصبحت وكرا لتكريس الفساد 
ومن ثم كانت أهميــة الرقابة احملايدة 
واملوضوعية على أداء املؤسســات من 

أو يخدم أهواء مقبلة. 
٤- املواقف يجب أن تكون قائمة على 
االحترام املتبادل والصدق والصبر وترك 
اخلداع والغضب والتصرف بعدوانية 
وتنمر علــى اآلخر، ويقول علي گ 
«صواب الرأي بالــدول يقبل بإقبالها 

ويذهب بذهابها». 
٥- ال أعتقد أننا إذا خرجنا في صباح 
كل يوم إلى أعمالنا ســنبتهج ونفرح 
مبا نشهده من مظاهر واضحة للكسل 
والتقاعس وعــدم االنتظام في العمل 
وغيرها من صغار األمور، فضال عن 
أكبر الهموم وقد يسري اليأس والتذمر 
في النفوس لكن كل ذلك لن يعالج أي 
خلل بل سيزيده، لذلك ابدأ أنت بضبط 
استقبالك ألي خبر أو ألي ثرثرة متذمرة 
وجتاهلها، وحاول أن تدقق في كل ما يرد 
إليك، وليكن شعورك منضبطا وشعارك 
الصدق وحب هذا الوطن وبذل العطاء 

له بإخالص.

ضرورة التبني وتعقل أي خبر، السيما 
األخبار التي تهدم العالقات اإلنسانية 
والسياسية واســتذكر هنا قول أمير 
املؤمنني علــي گ «اعقلوا اخلبر إذا 
سمعتموه عقل رعاية ال عقل رواية»، 
ألن هذا التعقل يرتكز على فهم حلقيقة 
ما حولنا وفقا ملعطيات من الواقع وليس 
مجرد تخمني مبني على هوى مسبق 

إليجاد أجواء صحية وذلك يحتاج إلى 
طرق مبتكرة وخالقة يكون مسارها في 
الءات ثالث: ال لوم، ال اتهامات، ال غضب. 
٣- بناء احلوار بدقة وجعله أساسا للقرار 
السياسي واالبتعاد عن احلفالت اإلعالمية 
التي ال تبتغي اخلير ال للبالد وال للعباد 
وما دمنا نعيش فــي مجتمع يصدق 
كل ما يرى ويسمع البد أن ننبه على 

لن أتناول التوتر بتوتر، فال نفع في 
ذلك البتة، لكن يجب أن نقول كلمات في 
ظل هذا املشهد املؤسف املؤلم وهي كلمات 
ال نبتغي منها إال اخلير للبالد والعباد:

١- يجب أن يكون التصالح سيد املوقف، 
وذلك ألن املصالح املشتركة لبناء وطن 
واحــد ركائز ال يختلف عليها أحد من 
أبناء هذا الوطن اجلميل واملصالح ليست 
كالمــا فضفاضا، بل إن قوام املصالح 
يبنى على اليقني، فللسياســة يقينها 
الذي يجب أن نفهمــه لكي ال تتحول 
السياسة إلى نار حترق كل من يلمسها 

ولو من بعيد. 
٢- إن عالج الفساد هو القضية املركزية 
لنا اليوم نحن أبناء هذا الوطن، سواء 
كنا من فريق احلكومــة أم من فريق 
البرملان، ألننا كلنا مواطنون تنعقد اآلمال 
علينا إلصالح الوضع الراهن، ومن هنا 
فإننا نؤكد على التركيز على بدء طرح 
خيارات حقيقية وعملية لتفكيك األزمات 

احلكمة سراج العطاء

التوتر 
البرملاني - احلكومي

الشيخ أحمد حسني محمد

@alsabah _ sabah

العربية واإلسالمية وغير الناطقني باللغة 
العربية، اتخذت عهدا على إعادة تعريب 
الشارع العربي، ورفع املستوى اللغوي 
في ميادين العمل فــي جميع جوانب 
احلياة وعرفت بشهادة الكفاءة الدولية 
في اللغة العربية والتي تأسست في مملكة 
األردن الشقيق وتضم نخبة من الكويتيني 
وأبناء الدول العربية، ومن الالفت أن هذه 
املجموعة الطيبة النخبوية من علماء اللغة 
العربية والعاملني في مجالها.. ولذا كانت 
الدعوة للمهتمني بالعمل في هذا املشروع 
بالتطوعي الذي من شأنه حتقيق مبدأ 
العدالة االجتماعية في التعيني والتوظيف، 
وبناء اختبارات مبنزلة البنية التحتية 
للهرم اجلامعي والتعليم العالي، فاللغة 
هوية األمة ومشروع «التنال العربي» ما 
هو إال إحيــاء لهوية األمة التي ضاعت 
بني أدوات العوملة احلديثة، لذا مثل هذه 
املشــاريع تعد مشاريع تنموية فكرية 

مستدامة.
كلمة: نتمنى من املسؤولني املعنيني دعم 
جهود فريق التنال العربي في الكويت 
ومساندته واستقبال منتسبيه وإرشادهم 
في تأدية دورهم املهم جتاه اللغة األم 

لغة القرآن.

من املالحظات على تراجع قوة متثيل 
اللغة العربيــة ومخرجاتها في احلياة 
اليومية والتعليمية، وحتى املســتوى 
فكله يحتاج إلى إعادة تأهيل في املدارس 
وفق أحدث األساليب عبر مجموعات 
مختصة، وجند أن هناك مجاميع تطوعية 
تعمل ليل نهار على إيصال اللغة العربية 
وعلومها، ملن يريد االزدياد من املعرفة 
الناطقني بها في بالدنا والبالد  ولغير 

العربية األخرى.
متيزت مجموعــة «التنال العربي» 
املنصة اللغوية التطوعية إلحياء روح اللغة 
العربية، وتعزيز دورها في املجتمعات 

القرآني واملشرقي.
انطلقت كثير من املنصات العربية 
لتسليط الضوء على اللغة العربية، وإعادة 
إحياء علومها بالتلقي والتلقني والتحفيظ 
واملناقشات والبحوث والدراسات اللغوية 
الصحيحــة ملصطلحاتهــا، وإعرابها 
وبالغتها ومع األسف أن اللغة العربية 
في تراجع كأداة تواصل اجتماعي بني 
الشعوب العربية، وذلك أحد األمور التي 
تنال من ارثنا التاريخي واحلضاري.. 
فإذا أردت أن تقتل شعبا فاقتل لغته.

وفي خضــم عملنــا الصحافي 
واإلعالمي في الكويت، فإن لي الكثير 

ال يختلف اثنان على أن اللغة العربية 
«لغة الضاد» لغة القرآن الكرمي، تعرضت 
للتهميش والتغريب،  مرارا وتكــرارا 
وأولى اخلطــوات كانت بالدعوات إلى 
التواصل اإلنساني عبر اللهجة العامية 
لكل دولة أو إقليم في املشرق أو املغرب 
العربي، ملا تأثرت به من تغيرات سياسية 
وانفتاح العــرب على العالم اآلخر في 
فترة االستعمار الغربي بعد توالي حكم 
املمالك اإلسالمية غير العربية، فتصدى 
لذلك علماء اللغة العربية، وهم أهل اللغة 

في املنطقة العربية.
وكان لثقافة التواصل اإلنساني في 
مجتمعاتنا دور كبير في تغريب اللغة 
العربية في موطنهــا، فالدعوة لتعلم 
اللغات األخرى ودمج بعض ألفاظها خالل 
التواصل في مجتمعاتنا يعتبر خطوة 
على طريق التغريب للغة، استهالك اللغة 
العامية وجعلها لغة أولى وليست لهجة 
تطبق في البرامج التلفزيونية العربية 
والفضائيات التي تبث من بلداننا، خطوة 
التغريب والتغييب  أخرى على طريق 
الكبير  العربية وضيــاع دورها  للغة 
في حفظ الثقافــة واحلضارة العربية 
والتراث الديني اإلســالمي واإلعجاز 

سلطنة حرف

التنال العربي.. 
إحياء لهوية 

األمة
gstmb١٢٣@hotmail.com طارق بورسلي
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إطالق النار على قدم «غير طبيعي» عقب مطاردة مثيرة
سعود عبدالعزيز

وضــع مواطــن حتــت 
فــي  املشــددة  احلراســة 
العــدان للعالج  مستشــفى 
من طلــق نــاري أصابه في 
قدمــه على أن يقتــاد الحقا 
إلى مخفر شرطة الفحيحيل 
متهيدا لتوجيه عدة تهم له 

النار في الهواء، ولدى اقتراب 
املتهم وإصــراره على طعن 
أحــد رجال األمــن مت إطالق 
النار على قدمه وإصابته. وقد 
تزامن ذلك مع إغالق طريق 
الفحيحيل الســريع بالكامل 
لبعض الوقت باجتاه الكويت. 
وبحســب مصدر أمني، فإنه 
اثناء جتوال دورية مرور في 

إغــالق الطريــق عليــه بعد 
طلب إسناد، وبعدما مت إحكام 
السيطرة عليه وشل حركة 
السيارة فوجئ رجال األمن 
بالشــخص يشــرع ويصمم 
علــى طعنهم وهو ما دعاهم 
إلى إطالق النار وإصابته في 
ســاقه، وقد تبني أنه مواطن 

وفي حالة غير طبيعية.

صناعية اجلهراء متت مشاهدة 
مركبة تصطدم بأحد احملالت 
عمدا ومــن ثم يخــرج منها 
شخص ويطعن وافد آسيوي 
ويهرب وعليه مت الطلب من 
الشخص التوقف لكنه رفض 
وانطلق الى طريق الفحيحيل 
ولــدى محاولــة توقيفه قام 
باالصطــدام بالدوريــة ليتم 

املتهم طعن آسيوياً واصطدم بدورية.. واألمن اضطر إلى إغالق «الفحيحيل السريع»

وهي: الشروع في القتل وعدم 
االمتثال لتعليمات رجال األمن 
ومحاولة الهروب، ولم يكن 
ضبط املتهم بالشيء السهل 
بل مت عقب مطــاردة مثيرة 
اصطدم خاللها املتهم بدورية 
الداخليــة  لــوزارة  تابعــة 
ومحاولة املتهم طعن رجال 
األمن وهو ما دعاهم إلى إطالق 

«اجلنائية» تضبط لصًا ستينيًا استعار «رباعية» مواطنة لساعات

عبداهللا قنيص

متكن رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائيــة مــن ضبط لص فــي العقد 
السادس من عمره لقيامه بسرقة مركبة 
مواطنة تركتها في وضعية تشــغيل، 
ومن ثــم قام بالتخلص من الســيارة 

في ساحة بعدما استخدمها لساعات.
وكانــت مواطنة تقدمت إلى مخفر 
شــرطة الصليبخات األسبوع املاضي 
وأبلغــت عــن قيــام مجهول بســرقة 
ســيارتها والتي تركتهــا في وضعية 
تشــغيل ودخلــت الــى احــد املرافق 
احلكومية إلجناز معاملة، وعليه جرى 

تكليف فريق من األدلة اجلنائية برفع 
اآلثــار من داخل املركبة وانتقل رجال 
املباحث الى موقع البالغ وتفريغ كاميرا 
قريبة ليتعرفوا على اللص لكونه من 
أرباب السوابق ليتم ضبطه. الى ذلك 
قال مصدر امني لـ«األنباء» إن املواطنة 
محظوظة بأن مت العثور على سيارتها 

بهذه السرعة، الفتا إلى أن هناك سرقات 
مماثلــة ظلت هكذا ألشــهر ولم يعثر 
عليها كليا. وأعرب املصدر عن أمله في 
عدم ترك السيارات بوضعية تشغيل 
حتت أي ظرف من الظروف حتى وإن 
كان اخلروج من الســيارة فقط لثوان 

محدودة.

كاميرات املراقبة حددت املتهم السوابق

.. وينفذ السرقة في أقل من ثانيتني .. ويعيد التأكيد على أنها في وضعية تشغيل اللص يتقدم نحو السيارة

بعد أيام من إعالن وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي عن تغيير في قواعد قبول الطلبة 
الضباط، وذلك باتباع آلية القرعة، حتى كان 
التطبيق الفعلي، وتابعنا عبر وسائل اإلعالم 
قرعة ضباط اختصــاص بحضور الوزير 
شخصيا ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام.
التاريخي في مســألة االختيار  القرار 
خ القانون ومواد  بالقرعة وإلى جانب أنه رسَّ
الدســتور بشأن املســاواة بني املواطنني، 
فإنه أزاح عن كاهل الوزير ووكيل الوزارة 
واحلكومة ونواب وقيادات كثيرة في الدولة 
ضغوطات ووساطات كانت متارس عليهم 
كلما مت اإلعالن عن دورة للضباط أو ضباط 
الضغوطات  تلك  االختصاص، ورمبا كانت 

على حساب من هم أحق. 
وفي هذا السياق أثمن عاليا تصريحات 
معالي الوزير العلــي حينما أكد أن «العدل 
أســاس احلكم ووقوفه على مسافة واحدة 
من اجلميع» وتصريح أخي الوكيل عصام 
النهام «بأن تطبيق نظام القرعة في القبول 
مينح اجلميع فرصا متساوية خلدمة الوطن».

وجود جلان اختيار متخصصة ســواء 
للضباط أو احملققني ليس حكرا على وزارة 
الداخليــة، بل معظــم الوظائف حتتاج إلى 
جلان مماثلة، على ســبيل املثال ال احلصر 
الديبلوماسيون والطيارون واملضيفون وحتى 
موظفي العالقات العامــة ومن يتواصلون 
هاتفيا مع العمــالء.. الخ، كل هؤالء بحاجة 

ألن تلتقيهم تلك اللجان.
لــكل وظيفة مواصفات غيــر مرتبطة 

باملستوى الدراسي مثل الشخصية واملظهر 
واملعلومات العامة، ولكن في الوقت ذاته من 
املهم أال نترك احلسم فقط لتلك اللجان دون 
حسيب أو رقيب، نعم يكون لها دور مهم في 
فرز املتقدمني، لكن من املهم املساواة وآلية 
القرعة أفضل الســبل مثلما حدث مؤخرا. 
نعلم أن جلان االختيار تتعرض لضغوطات 
كبيرة وحتــاول جاهدة حتقيق العدالة وقد 
تضطــر إلى قبول غير مقنعني لها، لذا فإن 
الفصل بالقرعة معه تتالشــى الضغوطات 
ومتنح تلك اللجان مساحة أكبر وجترد في 
االختيار. وهــو ما يعود بالنفع على جهات 

العمل والكويت.
العدالة واملساواة وتطبيق القانون مطالب 
حترص عليها القيادة السياسية في كل محفل، 
لذا من الواجب أن تنفذها كل جهات الدولة.

آخر الكالم:  يــوم الثالثاء املاضي تصدى 
رجال األمن اجلنائي حملاولة تهريب مخدرات 
عبر دولة مجاورة وجرى ضبط مواطن، وقد 
أخفى داخل سيارته ٢٥ كيلو حشيش مبنفذ 
النويصيب، الغرابة في هذه القضية ليس في 
تهريب املخدر إلى البالد ألننا نعايش دوريا 
مثل هذه الضبطيات، ولكن الغرابة أن مصدر 
هذه السموم دولة ال تشكل مصدر خطورة 
في تهريب املخدرات، وبالتالي ميكن أن نفسر 
ذلك على أنه جناح في اخلطط األمنية لرجال 
األمن اجلنائي، وهو ما دفع بتجار املخدرات 
إلى التفكير في سبل جديدة للتهريب، ولكن 
في الوقت ذاته تدعونا القضية األخيرة إلى 
مزيد من اجلهد واالهتمام بقضية املخدرات.

نافذة على األمن

بالقرعة
تتالشى الضغوطات

الفريق م.طارق حمادة

إصابة خليجي بحروق وانتحار آسيوي
محمد اجلالهمة

أســعف خليجي الى مستشــفى اجلهراء 
للعالج من حروق من الدرجتني الثانية والثالثة 
في الوجه والرقبة والطرفني العلوي والسفلي 
بنسبة ٤٠٪ وذلك على خلفية حريق شب في 

الطابق األرضي ملنزل في اجلهراء. 
من جهة اخرى، أقدم وافد هندي من مواليد 
١٩٨٣ علــى إنهــاء حياته شــنقا داخل منزل 
كفيله مبنطقــة الصليبية ق٣، وقال مصدر 
أمني إن الوافد ربط عنقه بطرف حبل أزرق، 
والطرف اآلخر علقه بســقف غرفة معيشته 

النيران تبدو شديدة في حريق اجلهراءومت تسجيل قضية انتحار.

ضبط ملتحق بعائل وسوابق إلدارة صيدلية متنقلة في حولي
عبداهللا قنيص

أحــال رجال امــن حولي 
الــى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات شابني، األول وافد 
عربــي علــى كفالــة والــده 
(التحــاق بعائــل) واآلخــر 
من غير محددي اجلنســية 
ومن ارباب الســوابق وذلك 

ومن ثــم ضبطهما والعثور 
بحوزتهما على احلبوب.

وقــال مصــدر امني ان 
التحقيقات االولية كشــفت 
عــن ان البــدون يشــتري 
احلبوب من اشخاص يتلقون 
النفســي  العالج في الطب 
بسعر ٥ دنانير ومن ثم يعيد 
بيعه بـ ٢٠ دينارا، الفتا الى 

منهم مبالغ مالية في ساحة 
ترابية داخل املنطقة، حيث 
توجه رجال األمن إلى املوقع 
ومت ضبط املتهم االول (م.م) 
يقوم بتوزيع حبوب (الريكا 
و نيرفاكــس) واعترف أنه 
يبيعها مببلغ مالي مبعاونة 
املتهم الثانــي (ع.ظ) الذي 

أرشد عن مكانه وضبطه.

ان عدد املضبوطات بلغ ١٨٠ 
شريطا.

هــذا وأصــدرت وزارة 
الداخليــة بيانا جاء فيه أن 
قطــاع األمن العــام ضبط 
شــخصني عقب بــالغ ورد 
الســاملية بوجــود  ملخفــر 
شخص يقوم بإعطاء املارة 
اشياء غير معلومة ويتسلم 

على خلفة حيازتهما حبوب 
مخدرة.

ووصــف مصــدر امنــي 
احلبوب التي مت العثور عليها 
بحــوزة املوقوفــني هي من 
نوعي «الريكا ونيرفاكس)، 
بالصيدليــة املتنقلة، وجاء 
ضبط الشخصني اثر االشتباه 
بتواجدهما في ساحة ترابية 

ملشاهدة الڤيديو
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بداية نوّد احلديث حول رسالة 
«الرحمة العاملية» املتمثلة في 

بناء اإلنسان.. وكيف تتحقق؟ 
٭ عملــت جمعيــة الرحمــة 
العاملية على إطالق املشروعات 
التنموية الكبرى التي تستهدف 
اإلنســان  بنــاء  باألســاس 
وإعفافه، وهي الرسالة السامية 
لإلسالم، حيث كان هدفها في 
التــي تعمل بها  املجتمعــات 
أن تقوم علــى متكني الفئات 
املهمشة والفقيرة والضعيفة، 
وفقا لرؤية إســالمية قيمية 
حضاريــة، والتعليــم هــو 
الوسيلة الطبيعة التي تقود 

التنمية في املجتمعات.
وقــد وضعــت «الرحمــة 
العامليــة» التعليــم في أعلى 
سلم أولوياتها، حيث جتاوز 
القائمون عليها اإلطار التقليدي 
للعمــل اخليري واإلغاثي من 
بنــاء املســاجد وحفــر اآلبار 
وتقــدمي اإلغاثــة اإلنســانية 
العاجلــة، إلــى وضــع خطة 
استراتيجية شاملة وواضحة 
ترسم احتياجات املجتمع في 
التربيــة والتعليــم وحســن 
اســتخدام وتنميــة العنصر 
البشري. تركز رؤية جمعية 
الرحمة العاملية في هذا اجلانب 
على حتقيق الريادة وفق أفضل 
ممارســات اجلــودة واألداء 
املؤسســي، ولتحقيــق هــذا 
الطموح والتطلع، فإنه يتطلب 
العمــل وفــق معاييــر جودة 

خــالل اجلامعــات واملدارس 
مبختلــف مســتوياتها منــذ 
نشــأتها، حيث بدأ النشــاط 
التعليمي بسيطا في عام ١٩٨٦م 
على شــكل فصول دراســية، 
ثم تطور ليصبح على شــكل 
بنــاء مــدارس متكاملــة، ثم 
تطــور أكثر لتصبح املدارس 
ضمــن مجمعات متكاملة، ثم 
كثفت «الرحمة» من اهتمامها 
بالتعليــم بجميــع مراحلــه، 
وصــوال إلــى إنشــاء كليات 
وجامعات في عدد من الدول، 
ثم صار االهتمام باملشروعات 
كمشــروعات  التعليميــة 
أساســية لهــا األولويــة في 
العامليــة»، ومــن  «الرحمــة 
الطبيعــي وجــود تباين في 

منذ التأســيس، وبفضل اهللا 
وبعطاءات احملسنني من أهل 
الكويت، أصبح لدى «الرحمة 
العاملية» ٢٣٨ منشأة تعليمية 
تضم ٤٢٩٧٦ طالبا في مختلف 
املراحل التعليمية حول العالم، 
يعمل بها أكثر من ٤٠٠٠ عامل 
ما بني معلم ومعلمة وإداري 
وغيرهم مــن القائمــني على 

تشغيل تلك املنشآت.

وهل وضعت اجلمعية 
معايير ميكن من خاللها 

قياس اجلودة في املؤسسات 
التعليمية باجلمعية؟ 

٭ نعــم هنــاك العديــد مــن 
صياغــة  منهــا:  املعاييــر، 
وحتديد مواصفات وســمات 
خريجي املؤسسات التعليمية 
التابعــة للرحمــة العامليــة، 
ووضع معايير جودة التعليم 
للمؤسسات التعليمية بجميع 
جوانبهــا، وتقييــم وتقومي 
املؤسسات احلالية لالرتقاء 
بجودة التعليم فيها حســب 
معاييــر اجلــودة، وضبــط 
دراســة وتصميــم وتنفيــذ 
املؤسسات التعليمية املزمع 
إنشاؤها في اخلطة احلالية 
للرحمة العاملية وفقا ملعايير 
اجلودة، وتدريب املسؤولني 
عن تنفيذ املعايير على كيفية 
تطبيقها ومراجعتها وتقييمها 

دوريا.
ما الهدف العام للمؤسسات 

هذه املدارس ومستويات 
مخرجاتها؟ 

٭ تقسم هذه املدارس إلى أربعة 
أقسام: منها: مدارس خاصة ذات 
منهج عربي، ومدارس خاصة 
ذات منهج أجنبــي باإلضافة 
ملنهج اللغة العربية والتربية 
اإلســالمية، ومدارس ثنائية 
اللغة باإلضافــة ملنهج اللغة 
العربية والتربية اإلسالمية، 
ومــدارس خاصة ذات مناهج 
وطنية تابعة لوزارة التربية 
والتعليم، باإلضافة ملنهج اللغة 
العربية والتربية اإلسالمية.

ما املواصفات الشخصية 
خلريجي املؤسسات التعليمية 

التابعة جلمعية الرحمة 
العاملية؟ 

املراحــل  تنقســم  أوال  ٭ 
ابتدائيــة  إلــى  التعليميــة 
ومتوســطة وثانويــة، ولكل 
مرحلة جوانــب للنمو فيها، 
ففي املرحلة االبتدائية لدينا 
النمو اإلمياني وذلك من خالل 
املفاهيــم  املتعلــم  اكتســاب 
األساســية للدين اإلســالمي، 
التــي  واالجتاهــات والقيــم 
تســاعده على بنــاء العقيدة 
اإلسالمية الصحيحة، ومتكنه 
من املمارسة السليمة للعبادات 
القومية  واألخالق اإلسالمية 
املالئمــة للمرحلــة العمرية. 
وهناك النمو العقلي يكون من 
خالل اكتساب املتعلم املفردات 

النشــاط التعليمي من دولة 
ألخرى، تبعا لطبيعة مناطق 
العمل وتركيبتها اجلغرافية 
والثقافيــة  والســكانية 
والسياســية واالقتصاديــة، 
وغيرها، وفي املرحلة القادمة 
تســعى «الرحمــة العامليــة» 
إلنشاء ١٠٠ مدرسة خالل فترة 
الثالث سنوات القادمة حسب 

اخلطة االستراتيجية.

وماذا عن إجنازات «الرحمة 
العاملية» في مجال التعليم منذ 

تأسيس النشاط التعليمي؟ 
٭ تنوعت اهتمامات «الرحمة» 
بالعملية التعليمية بني إنشاء 
اجلامعات واملدارس واملعاهد، 
واملجمعات التعليمية املتكاملة 

التعليمية في جمعية الرحمة 
العاملية؟ 

٭ توفيــر البيئــة التعليمية 
املتعلمني  املناسبة ملســاعدة 
الكفايــات  اكتســاب  علــى 
األكادمييــة واملهنية بصورة 
وظيفية إلى أقصى ما تسمح 
بــه قدراتهم واســتعداداتهم، 
في ضوء الثقافة اإلســالمية، 
مبــا  العصــر،  ومتطلبــات 
يكفــل التــوازن بــني حتقيق 
األفراد لذواتهم ومشاركاتهم 
البناءة في التنمية املستدامة 

ملجتمعاتهم وأوطانهم.
ومن أهدافها أيضا إكساب 
الطلبــة املعــارف واملهــارات 
النوعية، وتكوين اجتاهاتهم 
اإليجابية، وبناء الشــخصية 
الطالبية املتوازنة واملتكاملة 
في أبعادهــا املختلفة، وبناء 
نظــام تعليمــي داعم ومحفز 
للتعلم ومســاهم في حتقيق 
مخرجات متميزة، وحتســني 
املهارات الفنية املتنوعة لدى 
الطلبة استجابة الحتياجات 
سوق العمل، واالهتمام بتعليم 
اللغة العربية باعتبارها وعاء 
الثقافة اإلســالمية، وتوثيق 
االرتباط بتاريخنا وحضارتنا 
اإلســالمية ونشــر تراثهــا، 
وتعزيز الشــراكة املجتمعية 
الفاعلة التي تسهم في تطوير 
العمليــة التعليميــة وخدمة 

املجتمع احمللي.
نريد أن نتعرف على مناهج 

والتراكيب اللغوية واملفاهيم 
األساســية  واملعلـــــومات 
واالجتــاهات وامليول واملهارات 
العقلية التــي تتفق ومرحلة 
نضجه، وتســهم في تكوين 
شــخصيته، والنمو النفسي 
مــن خــالل اكتســاب املتعلم 
املعارف واالجتاهات وامليول 
واملهارات التي توفر له الصحة 
النفسية، وتعينه على التوافق 
الشــخصي واالجتماعــي من 
خالل اكتساب املتعلم قدرا من 
مهارات التعامل االجتماعي التي 
تساعده على املشاركة الفعالة 
فــي إطــار أســرته ومحيطه 
القريــب. إلــى جانــب النمو 
اجلســدي من خالل اكتساب 
املتعلم املعلومات واالجتاهات 
واملهارات التي تســاعده على 
النمــو الســليم، ومتكنه من 
االستمتاع باألنشطة املالئمة 

لعمره واالستفادة منها.

ماذا قدمت خالل أزمة كورونا 
للطلبة؟

٭ مت دعم املعهد الديني للطلبة 
الوافدين وتزويدهم مبا يقارب 

(٢٨٠) جهاز آيباد.

كم عدد املؤسسات التعليمية 
التي يتم مساعدتها؟

٭ (٢٣٨) مؤسســة تعليمية 
موزعة على دول أفريقيا وآسيا 
وأوروبا تبدأ من رياض األطفال 

وتنتهي باجلامعة.

(قاسم باشا) د.تركي احلميدي يتحدث للزميلة ليلي الشافعي  

عاليــة، وخصوصا في مجال 
التعليم الــذي توليه اهتماما 
خاصا من حيث الكم والكيف، 
لذلــك مت إصدار قــرار رقم ٩ 
بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٨ بتشــكيل 
فريق جودة التعليم من خبراء 
أكادمييني في التعليم والتربية 
مــن جامعة الكويت، والهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 
التدريب، وغيرها، بإشــراف 
رئيــس قطــاع التعليــم في 

جمعية الرحمة العاملية.

متى بدأ النشاط التعليمي 
في مدارس جمعية الرحمة 

العاملية؟
٭ بــدأت الرحمة العاملية في 
تقدمي خدماتها التعليمية من 

قدمنا ٢٨٠ جهاز آيباد لطلبة الوفود في املعهد الديني خالل أزمة «كورونا»٤٠٠٠ عامل ما بني معلم ومعلمة وإداري يقومون على تشغيل املنشآت التعليمية 

د.تركي احلميدي لـ«األنباء»: نسعى إلنشاء وتطوير العملية التربوية 
في ١٠٠ مدرسة من مدارس «الرحمة العاملية» خالل ٣ سنوات

رئيس قطاع التعليم أكد أن لدى اجلمعية ٢٣٨ منشأة تعليمية تضم ٤٢٩٧٦ طالباً في مختلف املراحل التعليمية

أكد رئيس قطاع التعليم في جمعية الرحمة العاملية د.تركي احلميدي أن اجلمعية وضعت التعليم على رأس أولوياتها، وقد تنوعت اهتماماتها بالعملية التعليمية بني 
إنشاء اجلامعات واملدارس واملعاهد احلرفية، وتسعى من خالل قطاع التعليم إلى حتقيق الريادة وفق معايير جودة عالية، لذا أصدرت قرارا بتشكيل فريق جودة التعليم. 
وأضاف احلميدي أن املدارس في جمعية الرحمة العاملية انقسمت إلى أربعة أقسام: منها: مدارس خاصة ذات منهج عربي، ومدارس خاصة ذات منهج أجنبي، باإلضافة 
إلى منهج اللغة العربية والتربية اإلسالمية، ومدارس ثنائية اللغة باإلضافة إلى منهج اللغة العربية والتربية اإلسالمية، ومدارس خاصة ذات مناهج وطنية تابعة لوزارة التربية 
والتعليم، باإلضافة إلى منهج اللغة العربية والتربية اإلسالمية، كما تطرق احلميدي إلى العديد من القضايا عن التعليم في جمعية الرحمة العاملية في حوار له فإلى تفاصيله:

أجرت احلوار: ليلى الشافعي

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

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

من األكالت الشعبية من ٥ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الفول

غدير السبتي

اواداببعيا

حسلرلرابنا

تاغبقيريال

بئرعمءسدمو

الييرللرال

سابرافادلا

الاصلااااد

لملناللءلة

بامزخومجيو

يهـصحلضسولع

تريلااارلد

لةراصءءماو

١ ـ منزل ـ دولة خليجية بدون ال التعريف، ٢ ـ متشابهة 
ـ من األوقات (معكوسة)، ٣ ـ نكران ـ الزمن الطويل، ٤ ـ 
مكونات القصيدةـ  من تقسيمات الزمن، ٥ـ  ضد معرفة، ٦ 
ـ اكتملـ  عكس سائلة، ٧ـ  الهواء الشديد (معكوسة)ـ  معدن 
ثمني (معكوسة)، ٨ ـ يعلل (معكوسة) ـ اكتمل ـ متشابهان، 

٩ ـ للنداء ـ آلة إيقاع، ١٠ ـ أمل ـ من احلشرات.

احتباس
املاهرة
الوالدة

الليل
القمر

املساء
اإلخالص

املصير
احلزن
صريع

األماني
رداء

السراب
درب

الغريب

عبيد
بريء
وعد

البيت
وسائل

مروج
الوضاء

١ـ  من معالم الكويت السياحية، ٢ـ  عكس بري (معكوسة) 
ـ طائرة حربية، ٣ ـ دعاية ونشر ـ للجر، ٤ ـ صاخب 
(معكوسة)ـ  عكس أقصر (معكوسة)، ٥ـ  أرجأت (معكوسة)، 
٦ـ  تعبأـ  قرأ تالوة، ٧ـ  ثبورـ  متشابهان، ٨ـ  يصرح 
الفم، ٩ ـ تعبث ـ  (معكوسة) ـ حيوان ضخم ـ في 

متشابهة، ١٠ ـ أنظر ـ دهشة واستغرب.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ بيت ـ كويت، ٢ ـ ر ر ر ر ـ الليل (معكوسة)، ٣ ـ 
جحود ـ الدهر، ٤ ـ أبيات ـ يوم، ٥ ـ جهل، ٦ ـ مت ـ 
جامدة، ٧ـ  الريح (معكوسة)ـ  ذهب (معكوسة)، ٨ـ  يبرر 
(معكوسة)ـ  متـ  هـ هـ، ٩ـ  ياـ  طبل، ١٠ـ  رجاءـ  النحل.

١ـ  برج التحرير، ٢ـ  بحري (معكوسة)ـ  ميراج، ٣ـ  ترويج 
ـ رب، ٤ ـ هادر (معكوسة) ـ أطيل (معكوسة)، ٥ ـ أجلت 
(معكوسة)، ٦ـ  كالـ  تال، ٧ـ  ويلـ  م م، ٨ـ  يدلي (معكوسة) 

ـ دب ـ سن، ٩ ـ تلهو ـ هـ هـ هـ، ١٠ ـ أرمق ـ ذهول.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

من أمثال الشعوب

اللهجة الكويتية

من استعماالت األلفاظ

١ـ  لفظ «العني» قال: والعني التي يبصر بها الناظر، 
والعني أن تصيب اإلنسان بعني.

وفي اللهجة يستعمل لفظ العني يقصد بها ما 
ذكره ابن السكيت، حيث يصاب االنسان بعني 
احلسد، فيقال: طاقته عني، ويقال عن املصاب ـ 
احياناـ  منظول، ومصدره النظلة، وهي مساوية 

للفظ العني املستعملة هي األخرى في اللهجة.
٢ـ  ويقال قد صمه بالعصا يصمه صما، اذا ضربه 
بها، وقد صمه بحجر، ويستعمل هذا اللفظ جزئيا 
في اللهجة، فإذا ألح الطفل مناديا امه على طريقته: 
ميه، ميه اي يا امي، تقول له وهي منزعجة من 
إحلاحه: وصمه تصمك، معناها دعاء على الطفل 

بأن تصيبه ضربة.
٣ـ  نقل ابن السكيت عن الفراء قوله: يقال تقصصت 
اثره، وهي عبارة تستعمل اللهجة الكويتية شبيها 
لها، لكن بنطق آخر فيقال: استقصيت اثره باملعنى 
نفسه، ويقال في وضع آخر: استقصيت ساحل 
البحر ابحث عن شيء ضائع اي: سرت في بحثي 
مستقصيا اثر هذا الشيء على طول ساحل البحر.

٤ـ  يقول ابن السكيت في موضع آخر: وقد غبيت 
عن الشيء فأنا اغبى عنه غباء، اذا لم تعرفه.

وفي اللهجة: هذا االمر يغباني، اي ال اعرفه.
املجال قوله: وتقول  ٥ ـ ومن اشاراته في هذا 

هذه عجوز، وال تقل عجوزة.
وفي اللهجة يستعمل هذا اللفظ وفقا للفصحى، 

فال يقال: عجوزة ابدا.
الطعام، وفي  اعداد  الطبخ: معروف وهو  ٦ ـ 
اللهجة يقال: طبخنا الغداء، وانطبخ الغداء، ولفظ 
الذي كنا نظنه غير فصيح قد ورد في  انطبخ 
«اصالح املنطق» على انه مما ورد فصيحا، وفي 

ذلك قوله: انطبخ اللحم.

أمثال إجنليزية:

ـ كل امرئ يصنع قدره بنفسه.
ـ األمل.. خبز الفقير.

ـ املال.. يتكلم.
ـ الوعد.. دين.

أمثال أوكرانية:

ـ احلب والعمى.. توأمان.
ـ ال توبة بعد املوت.

ـ اإلخفاق يعلمك أكثر من النجاح.

أمثال بلجيكية:

ـ اخلطوة األولى.. أصعب اخلطوات.
ـ من يعش آمال.. ميت راغبا.

ـ كثرة األطفال ال حتطم سقف البيت.
ـ بقعة واحدة.. تلطخ الثوب كله.

أمثال دمناركية:

ـ اللوم.. أجر الكسول.
ـ املوت ال ينفخ بوقا.

ـ ما يرغبه الكثيرون.. ميلكه القليلون.
ـ عدم الرد.. جواب.

أمثال أملانية:

ـ يبتسم.. وغيره يبكي.
ـ بارك اهللا فيمن زار زيارات قصيرة.

ـ ال تقطع الشجرة التي تظلك.
ـ حتمل كثيرا.. أو مت مبكرا.

أمثال سلوفاكية

ـ العمل.. أبو احلياة.
ـ العدل.. قوة.

ـ اعتبر كل يوم كأنه أحسن يوم.
ـ النوم.. أخو املوت.

من كتاب: املوسوعة الثقافية الكبرى ـ  مجدي  عبدالعزيز

من كتاب: ألفاظ اللهجة الكويتية ـ د.يعقوب يوسف الغنيم
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محمد الضنحاني لـ «دبا الفجيرة»: «دونك أنا ال شي»
@Mefrehs مفرح الشمري

لم يخف الشاعر محمد سعيد 
الضنحاني، مدير الديوان األميري 
حلاكم إمارة الفجيرة ونائب رئيس 
هيئة الفجيــرة للثقافة واإلعالم 
ورئيس مهرجان الفجيرة الدولي 
للفنون التعبير، مشاعره السعيدة 
وهو يقيم أول أمسية شعرية له 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وحتديدا في دبــا الفجيرة، وذلك 
بعد أمسيته الشعرية األولى التي 
أقامها في باريس عام ٢٠٠٨ مبعية 
الشــاعر خالد الضنحاني، مؤكدا 
أنه سعيد مبالقاة «أهله وناسه» 
في دبا الفجيرة في هذه األمسية 
التي شاركه فيها الشاعر واإلعالمي 
عوض بن حاسوم الدرمكي والتي 
نظمتها جمعية دبا للثقافة والفنون 
واملسرح واحتضنتها قاعة املسرح 
مبقر اجلمعية، وذلك مع انطالق 

موسمها الثقافي اجلديد.
الشــعرية  انطلقت األمســية 
امس األول بكلمات ترحيبية من 
عريفها الشاعر واإلعالمي عيضة 
بن مسعود، وبحضور الشيخ أحمد 

بن حمد الشرقي ورئيس جمعية 
دبا للثقافة واملسرح عبيد الالغش 
وجمهور غفير من محبي األمسيات 
الشعرية على الرغم من الظروف 
االستثنائية التي يعيشها العالم 

بسبب جائحة كورونا.
ومع مراعاة جميع اإلجراءات 
اخلاصــة بالتباعــد االجتماعــي، 
أقيمــت هذه األمســية الشــعرية 

والتي شــارك بها أيضــا املطرب 
هــزاع الضنحاني الــذي صاحب 
الشاعرين بالعزف على «العود» مع 
غنائه عددا من أشعار الشاعرين. 
األمسية امتزج بها اإلبداع الشعري 
مع أنغام املوسيقى، وذلك من خالل 
األشعار الشعبية التي ألقيت فيها 
من الشــاعرين والتــي انحصرت 
في احلــب والذكريــات والعتاب 

والشوق، خصوصا أنها بثت على 
الهواء من خــالل موقع اجلمعية 
على «يوتيوب». قدم محمد سعيد 
الضنحاني خالل األمسية مع زميله 
الشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي 
مجموعة كبيرة من األشعار، حيث 
بــدأ الضنحاني األمســية بأبيات 
شعرية جميلة حملت بني طياتها 
هديــة إلى «املســاء» الذي جمعه 

مع محبوبته، ثم أهدى احلضور 
أبياتا من شعر التفعيلة بعنوان 

«خذني معك» قال فيها:
خذني معك.. ابحر معك 

اسهر معك.. حتى لوتبكي 
ابكي معك..

خذني ألم.. خذني عذاب 
خذني حزن في مدمعك..
خذني فرح في مبسمك..

ومــن بعدها قــدم الضنحاني 
العديــد من األشــعار الشــعبية 
اجلميلة التــي حملت بني طياتها 
معانــي كثيــرة في احلــب والود 
والعتاب، خصوصــا عندما ألقى 
قصيدة «وش رجعك» حيث جاء 

فيها:
وش رجعك بعد اجلفى 

ونور عيني اللي طفى
ليكمــل بعــد ذلــك إبداعاتــه 
الشــعرية عندمــا ألقــى قصيدة 
«كل احلكايا اشتقتلك» و«صدفة» 
و«احرق مابقالــك» و«انت غير» 
و«ما اشــتقتلي» و«ال تسألني»، 
وبناء على طلب عريف األمســية 
عيضة بن مسعود ألقى قصيدة «ما 
تغير شي» والذي يقول مطلعها:

ما تغير شي..
علي خبرك.. ما تغير شي
انا ميت يحسبوني حي 

يا بعد كل حي..
طالت علي غيبتك
دونك أنا الشي..!

من جهته، ألقى الشاعر عوض 
بــن حاســوم الدرمكي عــددا من 
قصائده والتي تركزت على ذكريات 

الدراســة و«البــاص األصفــر»، 
باإلضافة الى استذكاره الى مدينة 
القدس املستوحاة من أغنية «زهرة 
املدائن» للســيدة فيروز وأحلقها 
بعــد ذلــك بقصائــد «اجلميــرة» 
و«البارحة» و«الســنديان» الذي 

يقول في أبياتها:
هنا آخر مشاوير البحر 

وأول جفا لقياك
لك اهللا يا ارحتال املوج.. 

كيف املوت ترحل له
كأنه أمس والصبح الندي

 بلل شفاك وجاك
وأنا أثمل بصبحك.. 

وان لفاني الليل أثمل له
وأنا لو سنديانك لي يرده

 اخضرار الراك
وهبت أغصاني أنفاسي.. 

عساها تقدر تبله
وفي ختام األمسية، كرم الشيخ 
أحمد بن حمد الشرقي الشاعرين 
محمد ســعيد الضنحاني وعوض 
بن حاسوم الدرمكي باإلضافة الى 
املطــرب هــزاع الضنحاني، وذلك 
بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية 
دبا للثقافة واملسرح عبيد الالغش.

في أول أمسية شعرية موسيقية يقيمها في اإلمارات مبشاركة عوض الدرمكي
الشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي

جمهور غفير حضر األمسية رغم ظروف كورونا االستثنائية

اإلعالمي عيضة بن مسعود يتوسط الشاعرين محمد الضنحاني وعوض الدرمكي الشاعر محمد الضنحاني           (سليمان الشامسي)

«أكادميية الشباب»  ُتطلق برنامجها التدريبي للدفعة الثانية
أكادمييــة  فــي  انطلــق 
الفنــون واإلعــالم للشــباب 
برنامــج تدريــب الشــباب 
املنتسبني للدفعة الثانية في 
األكادميية، والذي مت قبولهم 
مؤخرا بعد إجــراء املقابالت 
الشخصية واختبار القدرات 
في مجالــي الفنون واإلعالم، 
حيــث مت قبــول ٥٠ متدربــا 
ومتدربــة علــى املســتويني 
احمللي واخلارجي (الكويت، 
الســعودية، مصر، اجلزائر، 
إريتريــا وســلطنة عمــان)، 
وسيقوم بالتدريب نخبة من 
األســاتذة املتخصصني على 
املستويني احمللي واخلارجي، 
وبناء على قرار مجلس أمناء 
األكادميية، سيتم التدريب من 
خالل تقنيــة (On Line) عن 
بعد، وذلك متشيا مع اإلجراءات 
التي  االحترازيــة والوقائية 
الســلطات الصحية  تطبقها 

في الدولة.
وفي هذا الصدد، أكد أمني 
عام برنامج أكادميية الفنون 

علــى  بالشــباب  املتعلقــة 
املستويني احمللي واخلارجي، 
وذلــك مما يعود بالنفع على 
مخرجات األكادميية لتهيئتهم 
لســوق العمل، كما أكد على 
الــدور الكبير لدعــم الهيئة 
العامة للشباب لهذا املشروع 
الشــبابي والدور األساســي 
واالستراتيجي للسادة أعضاء 
مجلس األمنــاء، ليكون هذا 
املشروع صرحا فنيا وإعالميا 

يرعى املواهب الشبابية.

اإلعالم والفنون.
جديــر بالذكــر أن برنامج 
الفنــون واإلعــالم  أكادمييــة 
للشــباب يقــوم علــى تطوير 
القــدرات واملهارات الشــبابية 
الفنــون واإلعالم  في مجاالت 
مــن خالل املواســم التدريبية 
والبرامج التطويرية والفعاليات 
اإلعالمية والفنية التي يعتمدها 
مجلــس أمناء األكادميية، وقد 
أجنزت األكادميية ١٨ برنامجا 
تدريبيا وتطويريا خالل العام 
٢٠١٩، كمــا نظمــت األكادميية 
خــالل ظروف تفشــي جائحة 
كورونــا ٦ مراحــل تدريبيــة 
الفنــون واإلعالم  في مجاالت 
عبر تقنية (Line On) وتنظم 
األكادميية خالل املرحلة احلالية 
عدة برامج وهي كاآلتي: استقبال 
الثانيــة لألكادمييــة  الدفعــة 
التطويــري فــي  والبرنامــج 
مجال السينما وفعاليات مختبر 
الفنون للشباب ومختبر اإلعالم 
الشبابي  للشباب واملشــروع 

(نشيد الشباب).

مــن جهتــه، أكــد املدير 
التنفيذي لبرنامج األكادميية 
أن  املجيبــل  عبدالعزيــز 
األكادمييــة نظمــت خــالل 
لقــاًء  املاضــي  األســبوع 
مفتوحــا مع طلبــة الدفعة 
األولــى لألكادمييــة، وذلك 
آرائهــم  إلــى  لالســتماع 
للبرامــج  وأطروحاتهــم 
التي تنظمها األكادميية في 
مجــاالت الفنــون واإلعالم 
واملناقشــة حول جتربتهم 
فــي مجاالت ســوق العمل 
املتخصصــة فــي مجالــي 
االعــالم والفنــون، كما أكد 
أنه جار حاليا االنتهاء من 
تنفيذ مشروع االستوديو 
التلفزيوني واالســتوديو 
نفذتــه  والــذي  اإلذاعــي 
العامــة للشــباب  الهيئــة 
ليكون مخصصا لتدريبات 
وتطبيقات الشباب املنتسبني 
لألكادمييــة وفق التقنيات 
احلديثة، وذلك دعما لرعاية 
مواهب الشباب في مجاالت 

عبداهللا عبدالرسول

واإلعــالم للشــباب املخــرج 
عبداهللا عبدالرسول أن اللجنة 
الفنية العلمية في األكادميية 
قــد أقــرت املــواد التدريبية 
للدفعــة الثانية، وســتكون 
مواد التدريب في مجال الفنون 
(التمثيل واإلخراج املسرحي 
الســيناريو  ومهارات كتابة 
التلفزيوني والتذوق املوسيقي 
والسينوغرافيا املسرحية)، 
وســتكون مواد التدريب في 
مجال اإلعالم (حترير وكتابة 
اخلبر الصحافي وكتابة املقال 
الصحافي واإلعالم اإللكتروني 

والتصوير الفوتوغرافي).
وأضــاف أنــه بنــاء على 
توجيهــات وزيــر اإلعــالم 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري ستشهد 
األكادمييــة خــالل املرحلــة 
املقبلة تنفيذ عدة مشــاريع 
تطويرية تهدف إلى فتح آفاق 
التوسع والتعاون والشراكة 
مــع املؤسســات واملنظمات 
املعنيــة بالفنــون واإلعــالم 

MBCدانييال ومعتصم الليلة على ١
دبي: بعــد لقائهما فــي الدراما، 
يجتمــع كل مــن دانييــال رحمــة 
ومعتصــم النهار فــي لقاء عفوي، 
يتوجهــان لبعضهمــا البعض فيه 
بأسئلة ويرصدان هواجس تشغلهما، 
تطرح للمرة األولى ضمن برنامج 
«بصراحة مع دانييال رحمة ومعتصم 
النهار» الذي سيعرض الليلة على 

.MBCشاشة ١
يكشف النجمان في سياق احللقة 
عن جوانب جديدة في شخصيتهما، 
تتيح التعرف على اإلنســان داخل 
كل منهمــا، ويحاوالن استكشــاف 
بعــض األلغاز في حياة كل منهما، 
فيسأل معتصم عن أسرار تشغل بال 
املرأة، ولغز العمر بالنسبة للسيدات 
عموما، وعن احلب وما يطرأ عليه من 
تغيير بني سن العشرين والثالثني، 
ويتوقــف عنــد مواصفــات فارس 
األحالم عند دانييال، وهل هناك من 

دانييال رحمة ومعتصم النهاريشغل قلبها وبالها اليوم؟

«األطباء في مواجهة جائحة كورونا».. يستحق املشاهدة
مفرح الشمري

إميانا بدورهم الكبير في مواجهة 
جائحة كورونا واحلد من انتشارها 
في البــالد، عرضت القنــاه األولى 
بتلفزيون الكويت فيلما وثائقيا حمل 
عنوان «األطبــاء خط الدفاع األول 
في مواجهة جائحة كورونا» سلط 
الضوء فيه على اجلانب اإلنساني 
واملهنــي الذي تعامــل به «اجليش 
األبيض» في مواجهة جائحة كورونا، 
والذين تصدروا الصفوف األمامية 
من أطبــاء وممرضني إلنقاذ أرواح 
البشــر من مواطنني ومقيمني على 
هذه األرض الطيبة، معرضني أنفسهم 
للعــدوى ونقلها إلــى أهاليهم لكن 
حبهم لبلدهم ومهنتهم اإلنســانية 

فضلوا التضحية إلنقاذ البشر من 
هذا العدو املبهم، وبفضل اهللا، ثم 
بفضــل جهودهــم وتكاتفهم ودعم 

الدولة استطاعوا ان يضربوا أروع 
معاني التضحية من أجل اإلنسانية 
وإنقاذ حياة اآلخرين من هذا الوباء 

الذي انتشر بسرعة البرق.
الفيلــم مدتــه ٢٠ دقيقــة حمل 
بني طياته رســالة حب لـ«اجليش 
األبيض» وعرفــان بجهودهم التي 
ال تقــدر بثمــن. الفيلــم يســتحق 
املشاهدة أكثر من مرة لنتعرف على 
الصعوبات واملشاكل التي يتعرض 
لها «اجليش األبيــض» للمحافظة 
على أرواحنا من هذه اجلائحة التي 

غزت العالم.
تصــدى للتعليــق علــى الفيلم 
شمالن ليلي، وهو من إعداد صالح 
الرحمي ومن إخراج شيرين بهبهاني 
خالد اخلرشان، وأشرف على الفيلم 
مدير إدارة البرامج الثقافية أسامة 
املخيــال الداعــم جلهــود الطاقات 

الشبابية في إدارته.

فيلم من إخراج شيرين بهبهاني وخالد اخلرشان وإشراف أسامة املخيال
خالد اخلرشان شيرين بهبهاني مشهد يبرز جهود الطاقم الطبي في مواجهة اجلائحةأسامة املخيال

أحد مشاهد الفيلم الذي عرضه تلفزيون الكويت

«أسعد حلظة» أولى أغنيات
نوال الزغبي بـ «الشعبية» املصرية

القاهرة - خلود أبواملجد

انتهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من 
تسجيل أجدد أعمالها الغنائية «أسعد حلظة»، 
التي تلم شملها مع امللحن مصطفى العسال 
بعد أغنيــة «١٠٠ وجع»، واملقرر ظهورها 
للنور قريبا ضمن أغنيات ألبومها اجلديد.
وتغير نوال جلدها املوســيقي املعتاد 
عبر هذه األغنية التي تخوض خاللها ألول 
مرة مغامرة اللون «الشعبي»، حيث متزج 
املقســوم واإللكترونيك  موسيقاها بني 
ميوزيك الشعبي، كما تعيد خاللها الغناء 
باللهجة املصرية بعد جناح آخر أغنياتها 
«احتاربت»، التي شاركت بها في السباق 
الرمضاني عبر تتر مسلسل «سلطانة املعز» 

للنجمة غادة عبدالرازق.
وكشف مصطفى العسال عن أن األغنية 
اجلديدة ســتكون مفاجأة جلمهور نوال 
الزغبي في العالم العربي، حيث تظهر خاللها 
بشكل جديد ومختلف متاما عن أعمالها 
الغنائية، وتقدم فيها جرعة غنائية مبهجة 
مبوسيقاها املعتمدة على تيمة «الشعبي»، 
وتتغنى خاللها بكلمات الشاعر مالك عادل 
وتوزيع ومكس وماســتر إلهامي دهيمة 

وأحمد حسام.
وتعد «أسعد حلظة» ثاني أغنيات العسال 
في العــام اجلديد، بعد تعاونه مؤخرا مع 
الفنانة مي عمر والفنان أكرم حسني في 
دويتو أغنية «إن جيت للحق»، التي عرضت 
ضمن حلقات مسلسل «لؤلؤ»، كما تعقب 
تعاونه مؤخرا مع الفنان لؤي في أغنية «آخر 
نسخة»، وتعيد األغنية اجلديدة تعاونه مع 
نوال الزغبي بعد تلحينه أغنية «١٠٠ وجع» 

في ألبومها األخير «كده باي».

نوال الزغبي مع مصطفى العسال

الشيخ أحمد بن حمد الشرقي يتوسط محمد الضنحاني وعوض الدرمكي وعبيد الالغش وهزاع الضنحاني

املطرب هزاع الضنحاني
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االحد ٢٤ يناير ٢٠٢١ اقتصـاد

خالد مهدي وجاسم النوري عضوين
في اللجنة العليا ملشروعات الشراكة

«الصناعة» تصدر ٢٠ قرارًا
بسحب وإغالق قسائم صناعية مخالفة

عمومية «النقل العام» تقر زيادة
رأس املال إلى ٤٩ مليون دينار

طارق عرابي

وافقــت اجلمعية العامــة غير العادية 
لشــركة النقل العام الكويتية على زيادة 
رأسمال الشركة من ٢٨ إلى ٤٩ مليون دينار، 

بزيادة قدرها ٢١ مليون دينار.
وخــالل اجلمعية العامــة التي عقدت 
بنســبة حضور بلغــت ١٠٠٪، أكد رئيس 
مجلس اإلدارة وليد خالد الشريعان موافقة 
الهيئة العامة لالســتثمار بصفتها املالك 
واملساهم الرئيسي على متطلبات االستثمار 
لزيــادة رأس املال املقترح لشــركة النقل 

العام الكويتية. وقد وافقت اجلمعية على 
الزيادة املقترحة موزعة على ٢١٠ ماليني 
سهم، بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد 
وجميع األســهم نقدية، كمــا وافقت على 
تعديــل نص املادة ٦ من عقد التأســيس 
واملــادة ٥ من النظام األساســي املتعلقة 
برأســمال الشــركة لتصبح علــى النحو 
التالي: «يحدد رأسمال الشركة مببلغ ٤٩ 
مليــون دينار، موزعة علــى ٤٩٠ مليون 
سهم، بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد 
وجميع األسهم نقدية (بعد موافقة اجلهات 

املختصة)».

أحمد مغربي

صدر مرسوم رقم ٩ لسنة ٢٠٢١ 
ينص على تعيني عضوين من ذوي 
اخلبرة واالختصــاص من موظفي 
الدولة في اللجنة العليا ملشروعات 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 

وجاء في املرســوم، أنه يتم تعيني د.خالد 
مهدي األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية وجاســم النوري وكيل الوزارة 
املساعد في وزارة الكهرباء واملاء.

طارق عرابي

أصدرت الهيئة العامة للصناعة ٢٠ قرارا 
إداريــا، تضمنت جــزاءات وإغالقات بحق 
عدد من القســائم الصناعيــة املخالفة في 
عدد من املناطق الصناعية، حيث اشتملت 
القرارات الصادرة عن مدير عام الهيئة العامة 
للصناعة عبدالكرمي تقي على إغالق ٨ قسائم 
صناعية، إلى جانب توقيع جزاءات إدارية 
على ١٢ قسيمة أخرى، الرتكابها مخالفات 

وجتاوزات متنوعة.
وعلــى صعيد قرارات اإلغالق، تنوعت 
األسباب ما بني عدم وجود تراخيص صناعية 
ملزاولة أعمال األملنيوم، أو توقف العمل في 
القســيمة، أو مزاولة نشاط غير مرخص، 
أما قرارات اجلــزاءات فكانت أغلبها تدور 
حول التخزين خارج حدود القسيمة، غربلة 
الصلبوخ باملخالفة للمادة ٥٠ من قرار الهيئة 
العامة للبيئة، انتهاء ترخيص اإلطفاء، عدم 
وجــود تأمني ضد احلريــق، التعدي على 
أمــالك الدولة، وجود ســكن عمال مخالف 

لشروط السالمة.
وفي سياق آخر، أصدر تقي قرارا بتنفيذ 

حكم قضائي نهائي لصالح إحدى الشركات 
الصناعية، وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة 
الصادر بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٧ املتعلق بإلغاء 
املشروع الصناعي وسحب إحدى القسائم 
الصناعية مبنطقة الشعيبة الغربية قطعة ٥.

وتضمن القرار كذلك تكليف كل الوحدات 
اإلدارية بالهيئة بالتعديل في سجالتها وفي 
السجل الصناعي بالهيئة، وإعادة تسجيل 
القســيمة املسحوبة باســم نفس املنشأة 
الصناعية الســابقة، وذلــك تنفيذا للحكم 

القضائي الصادر في هذا الشأن.

بزيادة ٢١ مليون دينار موزعة على ٢١٠ ماليني سهم

الهيئة نفذت حكم القضاء بإعادة إحدى القسائم املسحوبة لصاحبها السابق

٥٤ ٪ من األسهم القيادية تفوقت على أداء املؤشرين 
األول والرئيسي في «بورصة الكويت»

احملرر االقتصادي 

رصدت «األنباء» كيفية تفاعل عينة 
من ٤٨ ســهما قياديا خالل الفترة من 
٢٣ مارس املاضي (بداية اإلغالق بسبب 
تداعيــات ڤيــروس كورونــا) وحتى 
منتصف يناير اجلــاري مقارنة بأداء 

مؤشري السوقني األول والرئيسي.
وأظهــر الرصد أن نحــو ٥٤٪ من 
هذه العينة تفوقت على أداء املؤشرين 
الرئيسيني، بينما ٤٦٪ سجلت أداء أقل 

مقارنة بهذه املؤشرات.
السوق األول

وفــي تفاصيل كل ســوق، يالحظ 
أن ٥٠٪ من قائمة أسهم السوق األول، 
تفوقت على مؤشر ذلك السوق، بينما 
النصــف الثانــي ســجل أداء أقل. كما 
يالحــظ وجود أمرين الفتني في رصد 

هذه العينة:
األول: القطاع الذي تعمل به الشركة 
املدرجة بني األقل تأثرا بتداعيات األزمة، 
حيــث تصــدرت أســهم «الصناعــات 
البتروكيماويــة» القائمة، مثال ســهم 
القرين لصناعة الكيماويات البترولية 
تضاعف ســعره بارتفــاع ٩٨٪ خالل 
الفترة ليسجل أداء أفضل من املؤشر 
بزيادة أكثر من ٧٣٪، يليه سهم «بوبيان 
للبتروكيماويات» بأداء يفوق املؤشر 
مبــا يزيد على ٣٦٪، فيمــا جاء قطاع 
اخلدمات اللوجستية في املركز الثالث 
من خالل سهم «أجيليتي» حيث رغم 
مواجهة قطاع اخلدمات اللوجســتية 
صعوبــات، اال أنه اســتمر العمل فيه 
نظرا ألهميته في نقل وتوفير السلع 
االســتراتيجية، وفي املركز الرابع من 

حيــث أفضل األداء كان قطاع التعليم 
حيث تفوقت ســهم «هيومن ســوفت 

القابضة». 
أما األمر الثاني فيتمثل في تعويض 
اخلســائر التي حلقت بأســهم تأثرت 
خالل األيام األولى لتداعيات اجلائحة، 
ثــم متكنها من التفوق على املؤشــر، 
مثل أسهم بنك بوبيان وبيت التمويل 
الكويتي وشــركة املباني، فقد جنحت 
تلك األسهم في تعويض خسائرها بدعم 
من التفاؤل باكتشاف لقاح للفيروس 
اضافة الى تدفق االستثمارات األجنبية 
 MSCI نتيجة ترقية البورصة ملؤشر

لألسواق الناشئة.
السوق الرئيسي

أما قائمة األسهم القيادية في مؤشر 
السوق الرئيسي، فقد مت اختيار عينة 
من ٢٦ سهما مرشحة للترقي الى السوق 
األول، حيــث أظهر الرصد أن ٥٧٪ من 
هذه العينة أو ١٥ ســهما تفوقت على 
املؤشر، بينما ٤٣٪ منها سجلت أداء أقل. 
والالفــت في هــذا الرصد أن قطاع 
الطيــران املفتــرض أنه األكثــر تأثرا 
بجائحــة كورونــا، هو القطــاع الذي 
تفوقت أســهمه على مؤشــر الســوق 
الرئيســي القائمة. فقد تصدر أســهم 
طيران اجلزيرة وأالفكو لتمويل شراء 
وتأجير الطائرات القائمة األسهم، الذي 
ميكــن قراءته كانعــكاس للتراجعات 
احلادة ألسهم تلك الشركات في بداية 
اجلائحة اضافة الى حتســن الثقة في 
عودة احلياة إلى طبيعتها تدريجيا مع 
بدء توافر لقاح للتطعيم ضد ڤيروس 
كورونا ما يبشــر بتيســير إجراءات 

الطيران في األجل القصير.

«األنباء» رصدت عينة من ٤٨ سهماً في السوقني خالل الفترة من بداية «كورونا» وحتى منتصف يناير

«البورصة» تدشن آلية
الـ «NETTING» نهاية فبراير

أحمد مغربي

قالت مصادر مسؤولة لـ «األنباء» إن فريق منظومة أعضاء السوق 
يتأهبون لبدء تفعيل آلية الـ «NETTING» مع نهاية شهر فبراير املقبل، 
وذكرت أن الشــركة الكويتية للمقاصة قامت بإجراء اختبارين حتى 
اآلن مع شركات الوساطة، وذلك حتت إشراف شركة بورصة الكويت.
وأوضحــت املصادر أنه مت حتديد نحــو ٤ اختبارات قبل إطالق 
خدمة صافي التعامالت، ومن املقرر عقد اختبار كل أسبوعني، للتأكد 
من جاهزية اجلهات املعنية قبل االنتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك 
العمليات، متوقعة االنتهاء الكامل من جميع االختبارات خالل شهر قريبا.

وذكرت أن اخلدمة اجلديدة، التي سيتم إدخالها ضمن منظومة التداول، 
تهدف إلى تطبيق التسوية املرنة على املستثمرين أفرادا ومؤسسات، 
مبعنى أنه إذا قام مستثمر بتنفيذ أمر شراء ثم باع األسهم مرة أخرى 
في نفس جلســة التداول بهامش ربح، فإنه ليس ملزما بسداد قيمة 
صفقة الشراء كاملة، بل يحصل على هامش الربح الذي حتقق له دون 
سداد إجمالي قيمة الصفقة، والعكس إذا قام مستثمر بعملية شراء ثم 
باع في نفس جلسة التداول بهامش خسارة، فإنه لن يكون من امللزم 
سداد قيمة الصفقة كلها، بل يسدد هامش اخلسارة الناجت عن الصفقة.
وخدمة الـ «NETTING» عبارة عن صافي عمليات الشــراء والبيع 
في حساب واحد، ســواء كان حسابا للعمالء أو لفرد بعينه، وتطبيق 
تلك اخلدمة سيساهم بشــكل كبير في زيادة سيولة السوق وجرعة 
التداوالت عموما، ويفتح آفاقا وخيارات واســعة أمام املتداولني بكل 
توجهاتهم، ويحقق توظيفا أسرع وأمثل للسيولة، ويوسع قاعدة وتنوع 
اخليارات أمام املستثمرين األجانب، ويوفر لهم املمارسات التي تتوافر 

في األسواق العاملية.
اجلدير بالذكر أن الفترة املاضية شهدت تأجيل اخلدمة بعد إجراء 
عدة اختبارات، إذ كان من املقرر تدشــينها مع الترقية على مؤشــر 
«مورغان ســتانلي» MSCI نهاية شــهر نوفمبر املاضي، للتأكد من 

جاهزية شركات الوساطة.

«املركزي» يسمح للبنوك بتوزيع أرباح نقدية عن ٢٠٢٠
قال بنك الكويت املركزي 
إنــه في ضــوء مــا أظهرته 
املاليــة للبنــوك  البيانــات 
الكويتيــة من قــوة ومتانة 
مستويات الكفاية الرأسمالية 
اســتخدام  وعــدم  لديهــا، 
البنوك للمصدة الرأسمالية 
التحوطية خالل عام ٢٠٢٠، 
فإن باستطاعتها توزيع أرباح 
نقديــة على مســاهميها مبا 
يتناســب مع نتائج أعمالها 
وصافــي الربــح احملقق عن 
العــام املاضي، ومبا ال يؤثر 
علــى الكفايــة الرأســمالية 

املطلوبة.
وأضاف البنك املركزي في 
بيان صحافي أمس، انه يعكف 
حاليا على دراســة البيانات 
املالية للبنوك الكويتية عن 
السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٠، متهيدا إلصدار 
املوافقة على تلك البيانات، 
ومؤكدا قدرة القطاع املصرفي 
لتخطــي األزمــة، ومواصلة 
«املركــزي» لنهــج تعزيــز 
االستقرار النقدي واالستقرار 

املالي في الكويت.
إجراءات حتوطية

وأشــار الى انه في إطار 
التــي اتخذهــا  اإلجــراءات 
املركــزي فــي ظــل  البنــك 
الظروف االستثنائية ملواجهة 
تداعيات أزمة جائحة كورونا 
على األوضــاع االقتصادية 
واملصرفية في البالد، وهي 
إجــراءات موجهــة بشــكل 
أساســي لتحفيــز النمو في 

االستقرار النقدي واالستقرار 
املالي، قام بنك الكويت املركزي 
بتاريــخ ٢٠٢٠/٤/٢ بإجــراء 
تعديــالت علــى حزمــة من 
الرقابية مستهدفا  تعليماته 
املســاحة  توســيع  بذلــك 
اإلقراضية أمام البنوك وتدعيم 
قدراتها التمويلية وحتفيزها 
على مواصلة إقراض مختلف 
القطاعات االقتصادية، وتشمل 
الســماح  التعديــالت  هــذه 
للبنوك باســتخدام املصدات 

تضمنت السماح للبنوك في 
احلاالت االستثنائية، وبعد 
موافقة بنك الكويت املركزي، 
باالســتفادة مــن املصــدات 
التحوطيــة  الرأســمالية 
بشكل مؤقت، كما أن للبنك 
املركزي في هذه احلاالت أن 
يضع بعض القيود ومنها ما 
يتعلق بتوزيع األرباح، وهي 
إجراءات تتوافق مع معايير 
جلنة بازل للرقابة املصرفية 

في هذا املجال.

الرأسمالية التحوطية ملعيار 
كفاية رأس املال.

وقال البنك في بيانه، إنه 
أوضح في تصاريح سابقة أن 
الرقابية  تخفيف املتطلبات 
على صعيد معيار كفاية رأس 
املال، جاء ضمن التعليمات 
الصادرة إلى جميع البنوك 
الكويتية بتاريخ ٢٤ يونيو 
٢٠١٤ بشــأن تطبيق معيار 
املــال (بــازل  كفايــة رأس 
٣) ومتوافقــا معهــا، والتي 

البنك يعكف حالياً على دراسة البيانات املالية للقطاع املصرفي بالعام املاضي.. متهيداً للموافقة عليها

االئتمان املصرفي وحتريك 
النشاط االقتصادي، وفي إطار 
عمليات السياســة النقدية، 
قام بنك الكويت املركزي في 
شــهر مــارس ٢٠٢٠ بإجراء 
تخفيضات في سعر اخلصم 
ليصل إلــى ١٫٥٪ وهو أدنى 

مستوى تاريخيا.
وعلــى صعيد السياســة 
الرقابية، وفي إطار إجراءات 
النقديــة  داعمــة للسياســة 
ولتعزيــز  التيســيرية، 

البيانات املالية للبنوك أظهرت متانة الكفاية الرأسمالية.. وعدم استخدام املصدة التحوطية

إجراءات «املركزي» ملواجهة تداعيات «كورونا» موجهة لتحفيز منو االئتمان وحتريك االقتصاد

«املركزي» يواصل نهج تعزيز االستقرار النقدي واملالي بالكويت.. والقطاع املصرفي قاد لتخطي األزمة

الصقر: قرار حصيف.. ويؤكد قوة القطاع املصرفي

السلمي: مؤشر جيد.. ودليل على سالمة 
املالءة املالية للبنوك

طارق عرابي

أشاد رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر، 
بقرار بنك الكويت املركزي املتعلق بالتوزيعات النقدية ألرباح 
البنوك عن ٢٠٢٠، مؤكدا أنه قرار حصيف ويصب في صالح 
االقتصاد الكويتي واملجتمع بشكل عام. وأضاف الصقر في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، أن الكثير من الشركات واألفراد 
في الكويت تعتمد بشكل أساسي على التوزيعات السنوية 
ألرباح البنوك، وبالتالي كان من الضروري النظر إلى مثل 
هذا األمر مبزيد من البحث واالهتمام. وأضاف أنه حتى لو 
كان جلائحة ڤيروس كورونا املستجد-كوفيد ١٩، آثار سلبية 
على االقتصاد الكويتي وعلى البنوك، إال أن هذا القرار جاء 

ليثبت أن القطاع املصرفي في الكويت مازال قطاعا جيدا وآمنا وقادرا على الصمود والعطاء.

قال رئيس مجلس اإلدارة في شــركة االستشارات 
املالية الدولية «إيفا» صالح السلمي، ان قرار «املركزي» 
األخير يعتبر مؤشــرا جيدا للبنوك احمللية بشكل عام، 
خاصة بعد ان أحدث القرار الســابق الصادر في إبريل 

٢٠١٩ ربكة للقطاع املصرفي الكويتي آنذاك.
وتوقع الســلمي ان ينعكس هذا القرار إيجابا على 
االقتصاد الكويتي خالل املرحلة احلالية، خاصة أنه جاء 
ليؤكد على أن القرار الســابق الصادر في ابريل املاضي 
لم يكن له مبــرر، وأن اخلوف الذي كان وقتئذ لم يكن 
مبررا على االطــالق، وبالتالي، فإن القرار احلالي يؤكد 
من جديد على سالمة املالءة املالية لدى البنوك وقدرتها 
على توزيع االرباح على مساهميها على الرغم من جائحة 

ڤيروس كورونا املستجد.

محمد الصقر

صالح السلمي
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الدويهيس لـ «األنباء»: القطاع العقاري سيتجاوز 
تداعيات «كورونا» اعتبارًا من النصف الثاني

بعد مرور نحو عام على 
جائحة كورونا، كيف أثرت 

تلك األزمة على القطاع 
العقاري في الكويت؟

٭ ليس هناك شــك في أن 
القطــاع العقــاري قد تأثر 
بشكل كبير بسبب وجود 
هذه اجلائحــة، وأعتقد أن 
هذا وضع طبيعي جدا، لكن 
ميكن لهذا التأثير أن يتالشى 
اللقاح  بعد جناح جتربــة 
الذي بدأ ينتشر في الكويت 
وباقي دول العالم. كما أعتقد 
أن تعافي القطاع العقاري 
مــن تبعات هــذه اجلائحة 
سيبدأ اعتباراً من النصف 
الثاني من ٢٠٢١، حيث من 
املتوقــع أن تعــود عجلــة 
التداول إلى هذا القطاع من 

جديد في هذا التوقيت.

شهدت أسعار العقار 
السكني تضخما كبيرا 

خالل السنوات االخيرة، 
فهل يتوقع أن يواصل 

القطاع ارتفاعه أم أنه أصبح 
عرضة لالنخفاض؟

٭ لم يكن ما شهده القطاع 
السكني تضخما بقدر ما كان 
حرية فــي عملية العرض 
والطلب، فالقطاع السكني 
ارتباطــا كبيــرا  يرتبــط 
مبســألة العرض والطلب، 
وكمــا هــو معــروف فــإن 

إلى منح قرض إسكاني 
للمواطنني بقيمة ٧٠ 

ألف دينار إلمتام عملية 
البناء في املدن اإلسكانية 
اجلديدة، كيف تنظر إلى 

ذلك األمر؟
٭ فــي ظل ارتفاع أســعار 
العقار الســكني، أعتقد أن 
هنــاك حاجــة إلــى وجود 
متويل للمواطنني ملساعدتهم 
في بناء مساكنهم في املدن 
اجلديدة، كما أنني أرى أن 
األمــر ال يقتصر على بيت 
التمويل الكويتي وحده، بل 
ال بد أن تتجه جميع البنوك 

تشغيل شركات املقاوالت، 
هي أمور حتتاج إلى العمالة، 
ومن ثم فإن قرار التعامل مع 
العمالة يحتاج إلى وقت قبل 
تطبيقه، لذلك فإن أثره لن 
يكون واضحا في املنظور 

القريب على األقل.

العقار التجاري أكثر 
القطاعات التي تعاني حاليا، 

كيف ترى وضع هذا القطاع 
خالل ٢٠٢١؟

٭ ال شــك أن هناك تأثيرا 
كبيرا على العقار التجاري، 
خاصــة أن جائحة كورونا 
قــد أثرت بشــكل مباشــر 
علــى هــذا القطــاع، األمر 
الذي انعكس بشكل واضح 
وجلــي على قطاع الفنادق 
واملطاعم وحركــة التنقل، 
وهي أمور انعكست بشكل 
عكسي على القطاع التجاري 
بشــكل خــاص، هــذا إلــى 
جانب التأثير الكبير الذي 
تسبب فيه السوق املوازي 
«األوناليــن» والــذي ألقى 
بظالله على كثير من محالت 
التجزئة واحملالت املنتشرة 

في القطاع التجاري.

بناء على املتغيرات 
األخيرة خاصة فيما يتعلق 
بالتركيبة السكانية وغيرها 

من القرارات احلكومية، 

احمللية إلى هذا االجتاه.

هناك من يتوقع وجود 
شواغر كبيرة في القطاع 

االستثماري مع مغادرة 
أعداد كبيرة من الوافدين 

البالد، ما تعليقكم؟
٭ هــذا أمــر مؤكــد، ولكن 
حتــى اآلن ال توجــد أرقام 
وإحصائيات ملموســة في 
هذا اجلانب، كما أننا ال ندري 
ما التوجه في هذا اجلانب، 
لكن في املقابل فإن مشاريع 
التنمية احلكومية وحركة 
البنــاء الكبيرة، فضال عن 

هل يتوقع أن يؤثر ذلك 
على وضع العقار التجاري 

واالستثماري؟
٭ ال بد أوال أن ننتظر مدى 
جدية احلكومة في تنفيذ هذا 
القرار، وبناء على ذلك ميكن 
أن نحكم على التأثير الذي 
سيشــهده العقار التجاري 

واالستثماري بشكل عام.

هل يتوقع أن تؤثر أسعار 
النفط على خطط تنفيذ 

املشروعات السكنية 
اجلديدة في الكويت؟

٭ ما من شــك بأن ارتفاع 
أسعار النفط سيعطي دفعة 
كبيرة إلجناز املشــروعات 
الســكنية اجلديدة، كما أن 
انخفاض أســعاره سيؤثر 
تأثيرا كبيرا على اإلجناز، 
خاصة أن النفط هو مصدر 

الدخل الرئيسي للكويت.

هل من كلمة أخيرة؟
التأكيــد علــى أن  ٭ أود 
القطاع العقــاري الكويتي 
هو قطاع واعد ومتماســك 
بشــكل جيد، ومازالت عدد 
من احملافظ العقارية تعمل 
بشكل ممتاز، فضال عن أن 
بعض املواقع مازالت حتقق 
إيرادات جيــدة على الرغم 
من ظروف جائحة ڤيروس 

كورونا.

أمني عام احتاد العقاريني أكد أن القطاع واعد ومتماسك والكثير من احملافظ العقارية مازالت تعمل بشكل ممتاز

(احمد علي) أحمد الدويهيس متحدثا إلى الزميل طارق عرابي  

العروض أصبحت شحيحة 
جدا في هــذا القطاع، وهو 
األمــر الــذي أدى الرتفــاع 
األسعار التي وصلت حاليا 
إلى مستويات مرتفعة جدا، 
لكن وفي الوقت نفسه ال أرى 
أن أســعار العقار السكني 
ستشــهد انخفاضــا فــي 
املرحلة املقبلة، خاصة في 
ظل استمرار الوضع احلالي 
علــى نفــس وتيرتــه من 
انخفاض العرض وارتفاع 

الطلب.

يتجه بيت التمويل الكويتي 

إشراك القطاع اخلاص 
حلل القضية اإلسكانية

٤ مطالب للسوق العقاري

أكد أحمد الدويهيس أن املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
مجتهدة جدا في حل املشكلة السكنية بالوقت الراهن، وهناك 
نشاط وحركة دؤوبة فيما يتعلق بتوزيع املناطق والقسائم 
اجلديدة. في املقابل، رأى الدويهيس أن هذا األمر ليس كافيا 
وحده حلل القضية اإلسكانية، حيث يجب أن يكون هناك 
تدخل سريع لتوفير أراض سكنية بشكل أكبر، متمنيا أن 
يكون هناك دور للمطور العقاري، علما بأن دخول املطور 
العقاري لن يتم طاملا بقيت القوانني العقارية رقم ٨ و٩ لسنة 
٢٠٠٨ قائمة، ومن هنا يجب إلغاء هذه القوانني والســماح 
للقطاع اخلاص بالدخول من جديد للعمل في القطاع السكني 

ليساعد في حل القضية اإلسكانية.

قال أحمد الدويهيس إن هناك عدة مطالب يحتاج 
اليهــا الســوق العقاري من احلكومــة ومجلس األمة 

خالل املرحلة املقبلة وهي كالتالي:
١ - إعادة القوانني العقارية إلى سابق عهدها.

٢ - إلغاء بعض القوانني املجحفة التي أدت إلى خروج 
املطور العقاري من السوق.

٣ - إيجــاد املزيد من األراضي الســكنية التي ميكن 
تطويرها وطرحها باملزاد.

٤ - االســتفادة من إبداع القطاع اخلاص في تطوير 
العقار السكني وفق ربح محدد.

٤٥٣ مليون دوالر ارتفاعًا باحتياطي النقد األجنبي الكويتي
عالء مجيد

النقدي  صعد االحتياطي 
للكويــت بنهايــة ديســمبر 
املاضي ليصل إلى ١٣٫٧٨ مليار 
دينــار (٤٥٫٦ مليــار دوالر) 
بارتفاع على أســاس شهري 
١٪ مرتفعا بقيمة ١٣٧ مليون 
دينــار خــالل الشــهر (نحو 
٤٥٣ مليون دوالر)، علما بأن 
االحتياطي النقدي وصل إلى 
أعلى مستوى تاريخي له في 
أكتوبر املاضي عندما وصل إلى 
١٣٫٨٨ مليار دينار (ما يعادل 
٤٥٫٩ مليار دوالر). وبحساب 
االحتياطيات السائلة جند أنها 
تغطي احتياجات الكويت من 
الواردات ألكثر من ١٣ شــهرا 
وهو ما يفوق املعدل العاملي بـ 
٤ أضعاف، حيث يعتبر احلد 
اآلمن أن يغطــي االحتياطي 
النقدي األجنبي السائل بعدم 
احتســاب الذهب ٣ أشهر من 

متوسط قيمة الواردات.
احتياطي الذهب

وكعادة جميع الســنوات 
السابقة لم يتغير احتياطي 

باإلضافة إلــى االحتياطيات 
الذهبية بقيمــة ٣١٫٧ مليون 
دينــار واحتياطــات أخــرى 
مبقدار ١٤٥٫٣٧١ مليون دينار.

األوراق النقدية واملسكوكات
وبلغ مجموع قيم األوراق 
فــي  املاليــة واملســكوكات 
ديسمبر املاضي نحو ٢٫٢٣٤ 
مليار دينار بارتفاع ٤ ماليني 
دينــار وبنســبة ٠٫١٨٪ عــن 
نوفمبر املاضي البالغ ٢٫٢٣٠ 
مليــار دينــار، مقســمة الى 
٢٫٢٠٤ مليــار دينار مجموع 
قيم األوراق املالية وهي متثل 

السواد األعظم، بينما جاءت 
مجموع قيم املسكوكات بقيمة 

٢٩٫٧٧٠ مليون دينار.
النقد  وانخفضت أوراق 
فئة ٢٠ دينارا بنسبة ١٫١٦٪ 
مبقدار ١٥ مليون دينار لتصل 
الى ١٫٢٧٣ مليار دينار بنهاية 
ديســمبر مقارنة بـــ ١٫٢٨٨ 
مليــار دينــار فــي نوفمبر 
املاضي، بينما ارتفعت قيمة 
فئــة ١٠ دنانير مبقدار ١٧٫٨ 
مليون دينار، حيث وصلت 
في نهاية ديسمبر الى ٧٢٧٫٦ 
مليون دينار مقارنة ٧٠٩٫٨ 
ماليــني دينار فــي نوفمبر 
املاضي. وزادت فئة ٥ دنانير 
بقيمــة ٢٫٩ مليــون دينار، 
حيث بلغت بنهاية ديسمبر 
املاضي ١٣١٫٠٧ مليون دينار 
في مقارنة بـ ١٢٨٫١٤ مليون 
دينار في نوفمبر من العام 

املاضي.
بينما انخفضت فئة الواحد 
دينــار بقيمة ٨٨٠ ألف دينار 
حيث بلغت بنهاية ديسمبر 
املاضــي ٤٧٫٤٢ مليون دينار 
مقارنة بـ ٤٨٫٣ مليون دينار 

في نوفمبر املاضي. 

وصلت إلى ٤٥٫٦ مليار دوالر بنهاية ديسمبر املاضي

الكويت من الذهب الذي استقر 
عند ٧٩ طنا بحســب مجلس 
احتياطي الذهب العاملي وتبلغ 
القيمة الدفترية لتلك الكمية 
من الذهب لدى الكويت ٣١٫٧ 
مليــون دينار وذلك حســب 
األسعار وقت الشراء وليس 

بالقيمة السوقية احلالية.
وبحسب النشرة الشهرية 
لبنك الكويت املركزي، وصل 
إجمالــي موجــودات البنــك 
١٣٫٩٦٥ مليــار دينار موزعة 
بــني االحتياطــات األجنبية 
الســائلة التي متثل الســواد 
األعظم بـ ١٣٫٧٨٨ مليار دينار، 

«هارد تاسك»: نخدم قاعدة عريضة تضم ١٢٠٠ عميل
أعلنت شركة هارد تاسك 
لتكنولوجيا املعلومات، عن 
جناحها منذ تأسيسها قبل 
نحــو ١٧ عامــا فــي تكوين 
قاعــدة عريضة من العمالء 
داخل الكويت  تنوعت ما بني 
جهات ومؤسسات حكومية 
وشركات ومؤسسات طبية 
وأفــراد بإجمالي عمالء بلغ 

١٢٠٠ عميل.
وفي هــذا الســياق قال 
مدير التســويق في شركة 
هارد تاســك وليــد رفعت، 
إن الشــركة أطلقت أعمالها 
في الكويت منذ عام ٢٠٠٤، 
وجنحت خالل وقت قصير 
في أن تصبح رائدة مبجالها 
انتهاجهــا  وذلــك بفضــل 
واضحــة  إســتراتيجية 
املعالم في عملها لعل أهمها 

مثل حلــول البرامج الذكية 
وتصميم مواقــع اإلنترنت 
وتطبيقات الهواتف الذكية 
وتقدمي احللول املتكاملة على 
شــبكة اإلنترنــت وتركيب 
بوابات الدفــع اإللكترونية 
لشــركتي «كي نت» وڤيزا، 
فضال عن تقدمي االستشارات 
التكنولوجيــة  واحللــول 
للمعلومات وخدمات اجلافا 
واألوراكل و٣ دي ماكــس 
وفوتوشوب وإليستراتور.
وأشــار إلــى ان شــركة 
هــارد تاســك لديهــا فريق 
عمــل من احملترفــني الذين 
ميتلكون خبرات واسعة في 
أعمال البرمجــة والتطوير 
ليواكبوا التطورات احمللية 
والعاملية، وفريق إداري على 
قــدر عال من اخلبرة وقادر 

على مواكبة وسائل اإلدارة 
احلديثة.

وذكر أن الشركة جنحت 
خــالل الفتــرة املاضية في 
التعاون مع عشرات العيادات 
األهلية بالكويت وجنحت في 
تركيب نظم إلدارة العيادات 
إدارة احلســابات  ونظــام 
العامة فضال عن نظم إدارة 
شؤون املوظفني واملخازن.

واختتم رفعت تصريحه 
قائال: «بفضل جهود الشركة 
الكبيرة في مجال عملها فإنها 
حــازت العديد من اجلوائز 
وشهادات التقدير من العديد 
مــن اجلهات التي قدمت لها 
خدمات تكنولوجية، وذلك 
الدقة فــي األعمال  بفضــل 
والسرعة في التنفيذ والدعم 

الفني املتواصل».

تتنوع بني جهات ومؤسسات حكومية وشركات ومؤسسات طبية وأفراد

وليد رفعت

املصداقية والدقة والسرعة 
في اإلجناز، لتنجح الشركة 
في كسب ثقة عمالئها لتحدث 
طفرة في منو حجم أعمالها.

وذكر أن الشركة تركز في 
أعمالها علــى تقدمي العديد 
التكنولوجية  من اخلدمات 

اجلائحة تأثيرات  من  الرغم  على  جيدة  إيرادات  حتقق  مازالت  املميزة  املواقع  ذات  اجلديدةالعقارات  باملدن  مساكنهم  بناء  في  ملساعدتهم  البنوك  من  املواطنني  لتمويل  حاجة  هناك 

ارتفاع النفط سيعطي دفعة كبيرة للمشروعات السكنية اجلديدة وانخفاضه سيؤثر على اإلجناز

توقع أمني عام احتاد العقاريني أحمد الدويهيس أن يبدأ القطاع العقاري الكويتي بالتعافي من تبعات جائحة ڤيروس كورونا اعتبارا من النصف الثاني من ٢٠٢١، خاصة أن التأثير الذي تسببت به 
اجلائحة على االقتصادات العاملية سيبدأ بالتالشي تلقائيا بعد جناح جتربة اللقاح الذي بدأ ُيعطى في الكويت وباقي دول العالم. وأضاف الدويهيس خالل لقاء خاص مع «األنباء» أن تأثير جائحة كورونا على 

القطاع العقاري اختلف على حسب طبيعة كل عقار على حدة، فعلى صعيد العقار السكني فقد شهد ارتفاعا كبيرا خالل الفترة املاضية بسبب شح املعروض وارتفاع الطلب، فيما تأثر العقار االستثماري 
بعض الشيء، وإن كانت األرقام واإلحصائيات حول مدى تأثره غير واضحة بعد، بينما كان العقار التجاري أكثر القطاعات تأثرا، وهو األمر الذي بدا واضحا وجليا من خالل قطاع الفنادق واملطاعم وحركة 

التنقل، ناهيك عن محالت التجزئة واحملالت املنتشرة في هذا القطاع. وبشكل عام، أكد الدويهيس أن القطاع العقاري الكويتي هو قطاع واعد ومتماسك بشكل جيد، ومازالت الكثير من احملافظ 
العقارية تعمل بشكل ممتاز، فضال عن أن بعض العقارات ذات املواقع املميزة مازالت حتقق إيرادات جيدة على الرغم من ظروف جائحة ڤيروس كورونا. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

طارق عرابي
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بوخمسني: «KIB» األسرع منوًا.. وأفضل بنك
متوافق مع أحكام الشريعة بالشرق األوسط

حصل بنك الكويت الدولي «KIB» مؤخرا على جائزتني 
من مجلة كابيتال فاينانس إنترناشونال، املتخصصة في 
القطاع املالي واملصرفي، وهما جائزة «البنك اإلســالمي 
األســرع منوا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا» لعام 
٢٠٢٠، وذلك للعام اخلامس على التوالي، وجائزة «أفضل 
بنك متوافق مع أحكام الشــريعة اإلســالمية في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا» لعام ٢٠٢٠، وذلك للعام السادس 
علــى التوالي، تقديرا جلهوده املســتمرة والرامية نحو 
تقدمي أفضل جتربة للعمالء وأحدث احللول واملنتجات 

املصرفية اإلسالمية.
وأوضح البنك في بيان صحافي، أنه نال هاتني اجلائزتني 
بعــد أن أجمعت جلنة التحكيم املســتقلة - التي ضمت 
في عضويتها نخبة مــن احملررين املتخصصني - على 
اختياره بناء على عدة معايير رئيســية كان أولها عدد 
الترشــيحات التي حصل عليها، إلــى جانب أدائه املالي 
املتميز على الرغم من الظروف االقتصادية التي يعيشها 
العالــم، وقدرته على إدارة املخاطر وخدمة العمالء دون 

أي تقصير خالل أزمة ڤيروس كورونا (كوفيد-١٩).
باإلضافــة الــى ما يتميز به البنك مــن ابتكار وإبداع 
متثــل في تقدمي أفضل اخلدمــات املصرفية اإللكترونية 

املتطورة، وحرصه على خدمة املجتمع في مختلف األوقات، 
باإلضافة إلى الريادة في الســوق واالستجابة ملتطلبات 
العمالء من خالل منحهم خدمات رقمية تناسب أسلوب 

حياتهم العصري وتتجاوز توقعاتهم.
التحول الرقمي

وفي هذا الســياق، عبــر نائب رئيس مجلــس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في البنك رائد جواد بوخمســني، عن 
مــدى ســعادته لفــوز «KIB» بهاتني اجلائزيــن عاما بعد 
اآلخر، مما يؤكد على جناح اســتراتيجية التحول الرقمي 
اجلديدة التي يتبناها البنك وسعيه إلى أن يكون املصرف 

اإللكتروني األول في البالد.
وأضاف بوخمســني قائال: «يحــرص «KIB» دائما على 
تقدمي مجموعة شــاملة من اخلدمات واملنتجات املتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية، إلى جانب ابتكار احللول املصرفية 
وتبني التطورات الرقميــة التي تلبي احتياجات العمالء 
املختلفة وتناســب أســلوب حياتهم في مختلف الظروف 
واألوقات، مما يعكس قوة البنك املتنامية ودوره الريادي 
في القطاع املالي احمللي خاصة خالل أزمة ڤيروس كورونا، 
حيــث اســتمر البنك في خدمــة عمالئه عن بعــد وتلبية 

احتياجاتهم على أكمل وجه ممكن».
وتابع: «يسعى «KIB» دائما البتكار اخلدمات التي تسهل 
التجربة املصرفية للعمالء ومتكنهم من إمتام معامالتهم دون 
احلاجة لزيارة الفروع، موضحا أن هذا التوجه ساعد البنك 
على كســب رضا عمالئه واستقطاب عمالء جدد وبالتالي 
سرعة منوه وتوسيع قاعدة عمالئه. هذا باإلضافة إلى أنه 
ساهم في تعزيز مكانة البنك على الساحة املصرفية احمللية 

واإلقليمية وأهله للفوز بهاتني اجلائزتني بكل جدارة».
خدمات جديدة

 «KIB» ومــن اخلدمات واملنتجات اجلديدة التي أطلقها
خالل األشهر القليلة املاضية، ٧ خدمات إلكترونية جديدة 
متكــن العمالء من إمتام العديد مــن معامالتهم عبر مركز 
االتصال الذي يعمل على مدار الساعة. كما طور البنك أيضا 
تطبيق الهواتف الذكية الذي ميكن العمالء من فتح احلسابات 
املصرفية إلى جانب التسجيل في شركة املقاصة الكويتية 
لتحويل األرباح مباشرة إلى حساباتهم إلكترونيا بدال من 
زيارة مقر الشــركة لتحصيل الشيكات. هذا باإلضافة إلى 
إطالق موقع البنك اإللكترونــي بتصميم جديد وتزويده 
بخدمة احملادثة الكتابية «Live Chat» للتواصل مع موظفي 

.VIVR البنك عبر خدمة االتصال املرئي
وحرصا من «KIB» على راحة العمالء وضمان سالمتهم، 
الســيما خالل فترة انتشــار ڤيروس كورونــا، قام البنك 
بتحديث ميزة حجز املواعيد مســبقا املتاحة عبر تطبيق 
الهواتف الذكية وموقعــه اإللكتروني لتتوافق مع اجليل 
الثاني من نظام Q-Matic التفاعلي إلدارة قوائم االنتظار 
بنجاح. هذا إلى جانب توفير أجهزة اخلدمة الذاتية املعروفة 
بـ «PACI KIOSK» في عدد من فروع البنك ملساعدة العمالء 
على حتديث بياناتهم والتوقيع اإللكتروني على املعامالت 
املصرفيــة. باإلضافــة إلى توفير خدمــة اإلصدار الفوري 

للبطاقات في الفروع.
 «KIB» ومن اإلجنازات الرئيســية األخرى التي حققها
خالل هذا العام، تدشــني خطته الراميــة إلى إعادة هيكلة 
شــبكة فروعه لتتماشى مع التحول الرقمي اجلديد حيث 
قام البنك بافتتاح فرعني بأســلوب عصري وحديث وهما 
فرع مجمع أي مول ومجمع ٨٩ مول ويضمان أحدث أجهزة 
الســحب اآللي واألجهزة املزودة بشاشــات ملس تفاعلية، 
باإلضافة إلى أجهزة الـ iPad التي متكن العميل من تصفح 
منتجات البنك واحلصول على إجابات ملختلف استفساراته 

مبساعدة موظفي البنك خالل تواجده في الفرع.

حصل على جائزتني من مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشونال» لعام ٢٠٢٠

رائد جواد بوخمسني

«الصفاة لالستثمار»: القطاع اخلاص حريص 
على العمل في بيئة آمنة خالل أزمة «كورونا»

عقــدت شــركة الصفــاة 
لالستثمار ندوة طبية حول 
الساللة اجلديدة من ڤيروس 
كورونا، استضافت من خاللها 
استشــاري اجلراحة العامة 
في مستشفى مبارك د.فاطمة 
خاجة إحدى أبطال الصفوف 
األمامية في مواجهة الڤيروس. 
وعقدت النــدوة في برج 
الصفــاة بحضــور الرئيس 
التنفيــذي لشــركة الصفاة 
أبوزيــد  لالســتثمار أحمــد 
الشــركة،  وجميــع موظفي 
إضافة إلى مســتثمري برج 
الصفــاة وعدد مــن العمالء 
الذين حرصوا على حضور 

الندوة. 
وقال مدير إدارة اخلدمات 
املســاندة للشــركة صاحب 
خاجة ان الندوة تناقش قضية 
هي اآلن قضية الساعة، والتي 
تتعلق بالوباء اخلطير الذي 
اجتاح دول العالم وتســبب 
فــي فقدان مئــات اآلالف من 
األســر حــول العالــم أحباء 

على جميــع قطاعات العمل 
داخل الكويت.

وأوضح أن هــذا التأثير 
الــذي أحدثته اجلائحة على 
الصعيد احمللي كان يتطلب 
جهودا احترازية وتوعية من 
املؤسســات الكبــرى والتي 
تضم عددا كبيرا من املوظفني 
واإلداريني والفنيني، وهو ما 
أخذته شــركة الصفاة بعني 
االعتبار من خــالل اتخاذها 
عدد من اإلجراءات االحترازية، 

الڤيروسي الذي شهده مؤخرا. 
وأضافت أن هذا التحور نتج 
من طبيعة الڤيروس، والذي 
يوصف بأنه من الڤيروسات 
سريعة االنقسامات، معتبرة ان 
ذلك «ال يشكل بالضرورة خطرا 
أكبــر على العالم إال انه يزيد 
من احتماالت قدرة الڤيروس 

على االنتشار».
ان  خاجــة  وأوضحــت 
احللول املبدئية للتغلب على 
الڤيروس ســهلة وبسيطة، 
تعتمد على التباعد االجتماعي 
والنظافة والتعقيم املستمرين 
وااللتــزام بــكل التعليمــات 

واإلرشادات الصحية.
وأكــدت خاجــة ان احلل 
املتقدم واألكثر فعالية للحّد 
والقضاء على هذا الڤيروس 
هــو اللقــاح، مطمئنــة بأن 
التغلب على الڤيروس ممكن، 
وان اجلهود الطبية في طريقها 
لذلك من خالل اللقاحات التي 
مت اعتمادها من منظمة الغذاء 

والدواء األميركية.

لتأتــي نــدوة اليــوم لتفعل 
اجلانب التوعوي والوقائي.

وأشــاد خاجــة بحضور 
الندوة، معتبرا ان ذلك دليل 
ارتفــاع الوعــي العــام لدى 
الشريحة العاملة في القطاع 
اخلاص وإدراكها ألهمية العمل 
في ظل بيئة أمنة، كما أثنى 
على احملاضــرة التي ألقتها 
د.فاطمة خاجة، مشــيرا إلى 
أنها حملت الكثير من التفاؤل 
واالطمئنــان حول ســيطرة 
األجهزة املعنية على انتشار 

الوباء داخل الكويت.
وحتدثت د.فاطمة خاجة 
فــي بدايــة محاضرتهــا عن 
تكلفة اجلائحــة على العالم 
أجمع، من النواحي الصحية 
واالقتصاديــة والنفســية، 
مجيبة على ســؤال رئيسي 
حــول «ملــاذا يعتبــر هــذا 
الڤيــروس مختلفــا؟، وذلك 
بســبب قدرته على ســرعة 
االنتشــار من خــالل الرذاذ 
والتنفس إضافة إلى التحور 

عقدت ندوة طبية حول الساللة اجلديدة للڤيروس

د.فاطمة خاجة صاحب خاجة

وأعزاء وأقرباء.
وأضاف خاجة إن شركة 
الصفاة لالستثمار حرصت 
على مواكبة احلدث ومساندة 
اجلهود التوعوية التي تبذلها 
مختلف جهات الدولة العامة 
واخلاصــة، من خــالل هذه 
الندوة مبا يعكس وعيا بحجم 
املسؤولية امللقاة على عاتق 
املؤسســات وجهــات العمل 
اخلاص في الكويت جتاه هذه 
اجلائحة التي أثرت بدورها 

«هيونداي شمال اخلليج» تستقبل العام اجلديد بعرض «يناير» املذهل

حتت الشعار التسويقي 
«ال حتاتي صفرناها»، في إطار 
العروض الراقية واحلمالت 
تليــق  التــي  التســويقية 
بعمالئهــا األوفيــاء ومحبي 
هيونــداي ذات  ســيارات 
االعتمادية الطويلة،  أطلقت 
هيونداي «شــمال اخلليج» 
عرضا مميزا على مجموعة 
كبيــرة من أحــدث طرازات 
هيونداي من فئة الســيدان 

وSUV والفان.
ومبوجــب هــذا العرض 
املميــز الذي يســتمر لغاية 
نهايــة شــهر ينايــر ٢٠٢١، 
العميل لدى شرائه  يحصل 
أي ســيارة هيونداي التــي 
يشملها العرض على أقساط 
مخفضة وسهلة الدفع، إذ يبدأ 
القسط الشهري توسان ابتداء 
من ١١٩ دينارا شهريا، أزيرا 
ابتداء من ١٥٩ دينارا شهريا، 
إتش ١ ابتداء من ١٥٩ دينارا 
شــهريا، كونا ابتداء من ٩٩ 
دينارا شهريا، وكريتا ابتداء 
من ٩٩ دينارا شهريا، وغيرها 

بإطــالق عــروض مبتكــرة 
تهدف الى ضمان راحة العميل 
وتلبيــة رغبات عمالئنا من 
خالل توفيــر كل يلزم لدى 
شراء ســيارة هيونداي من 
ضمن مجموعــة مميزة من 
أحــدث املركبات. ويأتي هذا 
العــرض املميــز تعبيرا عن 

أعلى تثمني لسيارة العميل 
إضافة إلــى عروض صيانة 
تنافسية وكفالة مدى احلياة 
(حسب رغبة العميل). هذا 
فضال عن األســعار املميزة 
واملخفضة واألقساط السهلة 
التي متنحها شــركة «شمال 
اخلليج» بالتعاون مع البنوك 

والشركات االئتمانية.   
هــذا، وتطــرح شــمال 
اخلليج بشــكل دوري باقة 
العــروض  مــن  متجــددة 
التجاريــة بهــدف إرضــاء 
العمــالء ومنحهــم فرصــة 
المتالك هيونداي بأســعار 
مميــزة وســهلة، وأيضــا 
بهدف املســاهمة في تعزيز 
صورة وسمعة «هيونداي» 
كســيارة ناجحــة وكعالمة 
جتاريــة اســتطاعت بوقت 
قصير منافسة أقدم شركات 
الســيارات وأكثرها عراقة، 
ووفاء لفلسفة «هيونداي» 
التي تضع حاجات العمالء 
علــى رأس قائمة أولوياتها 

سواء قبل البيع أو بعده. 

اهتمامنا بعمالئنا،  وتقديرا 
لوالئهــم وثقتهــم الكبيــرة 
العاملية  بسيارات هيونداي 
اجلودة، كما نأمل أن نستمر 
في تقدمي أحــدث العروض 
التــي  املميــزة  واألفــكار 
تســتقطب اهتمام ورضــا 
العمالء وتناسب متطلباتهم 

بشكل دائم.
العــرض  هــذا  ويأتــي 
ليؤكد مجددا ثقة هيونداي 
العميقة مبســتوى اجلودة 
واملتانــة التــي تتمتــع بها 
منتجاتها، وبعــد أن أثبتت 
«شــمال اخلليــج» مكانتها 
كإحدى الشركات األكثر منوا 
في السوق الكويتي، وواحدة 
من الوكالء األبرز لهيونداي 
في منطقة الشرق األوسط.  
هــذا إلــى جانــب املزايا 
متنحهــا  التــي  اخلاصــة 
هيونــداي لعمالئها عند كل 
شــراء انطالقا من اهتمامها 
الطرق،  بإرضائهم بأفضــل 
وتشــمل تأمينا ضــد الغير 
املــرور مجانــا،  وتســجيل  هيونداي توسان

هيونداي أزيراهيونداي اتش ١

من املوديالت األخرى املميزة. 
هــذا باإلضافــة إلــى مزايــا 
مذهلة تشمل ٠٪ أرباحـــــا، 
٠ رسوم تأمني شامل، ٠ تكلفة 
الصيانة، ٠ دفعـــة أولـــى، 
٠ رسوم تأمني ضد الغيــــر 

و٠ رسوم املرور.
وتفخر هيونــداي دائما 

١٤٦٩ دينارًا متوسط راتب الكويتي.. 
و٣١٥ دينارًا للوافد

ربع العمالة الوافدة في الكويت.. منزلية

قال تقرير «الشال» إن أعداد العمالة في 
الكويت كما في نهاية الربع الثالث من ٢٠٢٠ 
بلغ نحو ٢٫٠٣٥ مليون عامل من غير احتساب 
العمالة املنزلية (٢٫١١٩ مليون عامل في نهاية 
الربع الثاني ٢٠٢٠). وعند إضافة العمالة املنزلية 
وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغة نحو 
٦٧٣ ألف عامل، يصبح املجموع نحو ٢٫٧٠٩ 
مليــون عامل (٢٫٧٩٩ مليون عامل في نهاية 
الربع الثاني ٢٠٢٠)، أي بانخفاض بنحو ٩٠ 
ألف عامل رمبا بسبب اجلائحة، وتبلغ نسبة 
العمالة املنزلية نحو ٢٤٫٩٪ من إجمالي العمالة 
في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من ٢٠٢٠ 
(٢٤٫٣٪ من إجمالــي العمالة في نهاية الربع 
الثاني ٢٠٢٠)، حسب اإلدارة املركزية لإلحصاء.
وأشــار التقرير الى أنــه في حال دمج 
القطاعني احلكومي واخلاص، يبلغ معدل األجر 
الشهري للكويتيني الذكور نحو ١٧٨١ دينارا 
(١٧٦٥ دينارا في نهاية الربع الثاني ٢٠٢٠)، 
ولإلنــاث الكويتيات نحو ١٢٤١ دينارا (١٢٣٥ 
دينارا في نهاية الربع الثاني ٢٠٢٠)، ويتسع 
الفارق لصالح الذكور إلى ٤٣٫٥٪. ويبلغ معدل 

الكويتيني ٢٩٨  األجر الشهري للذكور غير 
دينارا (٢٩٣ دينارا فــي نهاية الربع الثاني 
٢٠٢٠)، ويبلغ لإلنــاث غير الكويتيات نحو 
٤٦٠ دينارا (٤٥٦ دينارا في نهاية الربع الثاني 
٢٠٢٠) ويصبــح الفارق لصالح اإلناث نحو 
٥٤٫١٪. ويبلغ معدل األجر الشهري للكويتيني 
ذكورا وإناثا في القطاعني نحو ١٤٦٩ دينارا 
(١٤٥٩ دينارا في نهاية الربع الثاني ٢٠٢٠)، 
ويبلغ لغير الكويتيني نحو ٣١٥ دينارا (٣١٠ 
دنانير في نهاية الربــع الثاني ٢٠٢٠)، وال 
بد من إعادة التذكير بأن كل هذه األرقام ال 
تشمل العمالة املنزلية، كما أنها ال تشمل أثر 
مخصصات دعم العمالة للكويتيني العاملني 

في القطاع اخلاص.
وبلغ عدد العمالــة الكويتية في القطاع 
احلكومي وفقا لنفس املصدر نحو ٣٢٨٫١ ألف 
عامل (٣٢٣٫٤ ألف عامل في نهاية الربع الثاني 
٢٠٢٠)، ويبلغ عددهم في القطاع اخلاص نحو 
٧٢٫٨ ألف عامل (٧٣٫٣ ألف عامل في نهاية الربع 
الثاني ٢٠٢٠) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 
٨١٫٨٪ عمالة حكومية و١٨٫٢٪ عمالة قطاع خاص.

كشف تقرير «الشال» عن أن نحو ربع 
إجمالي العمالة الوافــدة في الكويت عمالة 
منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث 
من عام ٢٠٢٠ وفق جداول اإلدارة املركزية 
لإلحصاء نحو ٦٧٣ ألــف عامل (٦٨٠ ألف 
عامل في نهاية الربع الثاني ٢٠٢٠)، وموزعة 
مناصفة تقريبا بني الذكور البالغ عددهم نحو 
٣٢٩ ألف عامل، واإلناث البالغ عددهم نحو 

٣٤٤ ألف عاملة.
وحسب التقرير، تصدرت عمالة الذكور من 
الهند بنحو ٢٢٤ ألف عامل (٢٢٥ ألف عامل في 
نهاية الربع الثاني ٢٠٢٠)، بينما تتصدر الفلبني 
عمالة اإلناث بنحو ١٤٣ ألف عاملة (١٤٨ ألف 

عاملة في نهاية الربع الثاني ٢٠٢٠)، وتتصدر 
الهند أرقام العمالة املنزلية من اجلنسني بنسبة 
٤٧٫٩٪ من إجمالي العمالة املنزلية، تليها الفلبني 

بنسبة ٢١٫٤٪ من اإلجمالي. 
وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي 
الهند، الفلبني، بنغالديش وســريالنكا على 
نحو ٩٤٫٢٪ من إجمالي عدد العمالة املنزلية 
من أصل ١٠ جنسيات، بينما حتتل اجلنسيات 
الست األخرى ألعالها ٢٫٣٪ وألدناها ٠٫٢٪. 
وضمن الدول العشر املصدرة للعمالة املنزلية 
٣ دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 
٢٫٣٪ من جملة تلك العمالة، ثم بنني وساحل 

العاج بنسبة ٠٫٣٪ لكليهما.

خالل الربع الثالث ٢٠٢٠.. وال تشمل العمالة املنزلية

«وحدة التأمني» تطلق استطالعًا عامًا 
حول مواد الئحتها التنفيذية

أطلقت وحدة تنظيم التأمني استطالعا عاما 
حول مواد الالئحة التنفيذية لها، وذلك على 
موقعها اإللكتروني، وعلى منصات التواصل 
االجتماعــي حتت عنــوان «Irukuwait» على 
منصتي تويتر وانستغرام، اعتبارا من اليوم 
(األحد ٢٤ يناير)، حتى يوم الثالثاء ٢ فبراير 
املقبــل. ودعــت الوحدة في بيــان صحافي، 
جميع األطراف ذوي الصلة بنشاط التأمني، 
على مستوى القطاعني، اخلاص والعام إلى 
املشــاركة في االســتطالع وإبداء املالحظات 
الفنية والقانونية حولها، وكشفت الوحدة 
عن أن الالئحة التنفيذية أخذت بعني االعتبار 
احلدود الدنيا احملالة إليها مبوجب القانون، 
وأتت ملعاجلة ما يالمسه قطاع التأمني الكويتي 
مــن قصور رقابي، ولتلبية ما تســعى إليه 
الوحدة من تطوير يحقق أهداف القانون ١٢٥ 
لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم التأمني. وذكرت 
أن أقسام الالئحة التنفيذية تتضمن ٣٥١ مادة 
موزعة على ١١ بابا حملت العناوين التالية:

٭ أحكام عامة.
٭ وحدة تنظيم التأمني.

٭ تأسيس وتسجيل شركات التأمني وشركات 
إعادة التأمني ومجمعات التأمني.

٭ حتويل الوثائق واالندماج.

٭ شركات التأمني وإعادة التأمني التكافلي.
٭ التزامات الشــركات املرخص لها مبزاولة 

نشاط التأمني.
٭ فروع شركات التأمني األجنبية.

٭ وسطاء التأمني واملهن التأمينية.
٭ مراقبــو احلسابــات 
األشخـــاص املرخـــص 

لهــم.
٭ املخالفات والتأديب.
وتســوية  فــض  ٭ 

املنازعات التأمينية.

«Irukuwait» عبر موقعها اإللكتروني ومنصات التواصل حتت عنوان

العمالءاجلائزتـان تؤكـدان جنـاح إسـتراتيجية التحـول الرقمـي اجلديـدة التـي يتبناهـا البنك احتياجات  تلبي  حلوًال  ويبتكر  اإلسالمية..  الشريعة  مع  متوافقة  خدمات  يقدم  البنك 

تقرير «الشال»

لالطالع على االستطالع
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ز إبداعات الشباب الكويتي في برنامج «متكن» «الوطني» ُيحفِّ

انطلقت األسبوع املاضي فعاليات 
النسخة اجلديدة من برنامج «متكن» 
لتدريب الكويتيني من حملة الشهادات 
اجلامعية، والذي يأتي برعاية ودعم 
استراتيجي من بنك الكويت الوطني 
للعام الثاني على التوالي وبتنظيم 

.«Creative Confidence» من شركة
ويستضيف البنك املتدربني البالغ 
عددهــم نحو ٤٠ متدربــا في مواقع 
تدريب مختلفة مبقره الرئيسي قرابة 
ثالثة أشهر، وذلك ابتداء من ٢٠ يناير 
ولغاية ٨ أبريل ٢٠٢١، حيث يقدم البنك 
للمتدربني الدورات التي تعمل على 
تطوير مهاراتهــم وتأهيلهم لدخول 

سوق العمل.
مت تدشــني البرنامج خالل حفل 
أقيم في مقر البنك الرئيســي واتبع 
كل إرشادات السالمة وقواعد التباعد 
االجتماعي، وعقدت حلقة نقاشية مع 
املتدربني بحضور اإلدارة التنفيذية 
للبنــك، وذلك في إطار حرصها على 
دعم كل املبادرات التي تسهم في متكني 
وتنمية الشــباب الكويتــي وإعداده 

ليكون قادة املستقبل.
وجــاء في مقدمة حضور احللقة 
النقاشية الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عصام الصقر، 
ونائــب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني شيخة البحر، 
والرئيــس التنفيــذي لبنك الكويت 
الوطنــي - الكويت صــالح الفليج، 
ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني - الكويت سليمان املرزوق، 
ومدير عام املوارد البشرية ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عماد العبالني، 
ومديــر عــام مجموعــة اخلدمــات 
املصرفية الشخصية محمد العثمان.

منوذج يحتذى
وعلــى هامش احللقة النقاشــية 
التي عقدت خالل تدشــني البرنامج، 
أكد الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني عصام الصقر أن دعم 
برنامج متكن يأتي ضمن التزام البنك 
مبسؤوليته املجتمعية ودوره الوطني 
نحو حتقيق التنمية املستدامة التي 
تعتمد في األســاس على إعداد جيل 
يتمتع بروح االبتكار والعمل اجلاد 

والقدرة على حتمل املسؤولية.
وأضاف الصقر أن الوطني الذي 
يعد أكبر مؤسسات القطاع اخلاص 
الكويتي يلتزم دائما بتقدمي منوذج 
لباقي املؤسســات في القيام بدورها 
الوطني ومسؤولياتها جتاه املجتمع 

وتأهيل الكوادر الوطنية.
وقال الصقر إن البنك يؤمن بأن 
التنمية املستدامة تضمن استمرار منو 

الروبوت والبرمجة وكذلك الرقمنة. 
ودعت البحر املتدربني إلى ضرورة 
العمل بجد ورفع ســقف طموحاتهم 
ليكــون عنــان الســماء وأن يكونوا 
مساهمني حقيقيني وفاعلني في التنمية 

االقتصادية للكويت.
تأهيل قادة املستقبل

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني - الكويت صالح 
الفليج، أن التدريب والتطوير يشكل، 
وعلى مــدار تاريخ البنــك الطويل، 
حجــر الزاويــة وركيــزة أساســية 
الســتراتيجياته املتعاقبة والقائمة 

على أساس تنمية الكادر البشري.
وأضاف أن الوطني لديه العديد 
من األنشطة والبرامج التدريبية التي 
تبــدأ مع املوظفني فــي أولى مراحل 
توظيفهم بالبنك وتعمل على االرتقاء 
بقدراتهم وتســاعد علــى تطويرهم 
وتأهيلهم ليكونوا قادة في املستقبل.

وأشــار إلى أن البنك لديه أفضل 
البرامــج التدريبيــة مثــل أكادميية 
الوطنــي التــي مت إعــداد محتواهــا 
التدريبــي وفقــا للمعاييــر العاملية 
ومبشاركة أعرق اجلامعات واملعاهد 
العاملية باإلضافة إلى برنامج ريادة 
األعمال الذي يدعم الطالب وبرنامج 
حتدي االبتكار الذي تنظمه مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي والذي يهدف 
إلى تطوير وتنمية الطاقات البشرية 
االبتكاريــة فــي مؤسســات القطاع 
اخلــاص وذلك بهــدف تعزيز ثقافة 

اإلبداع والنمو املعرفي.
«الوطني» والطاقات اإلبداعية

بــدوره، طالــب نائــب الرئيــس 
التنفيذي لبنــك الكويت الوطني - 
الكويت سليمان املرزوق، املتدربني 
بضرورة التحلي بالشغف لتحقيق 
التطور الوظيفي املنشــود، مشــيرا 
إلــى أن تنمية املهارات الشــخصية 
عبر اإلحلاح في طلب املعرفة عامل 
حاسم في تبوؤ أعلى املناصب القيادية 

باملستقبل.
وأكــد املــرزوق أن بنــك الكويت 
الوطنــي يحفــز الطاقــات اإلبداعية 
داخل موظفيــه وهو ما يضع البنك 
في مكانة رائدة على املستويني احمللي 
واإلقليمي، مشيرا إلى أن ما مييز بيئة 
العمل في الوطني هو تشجيع روح 
التعاون والعمل املتناغم بني املوظفني.

وأضاف أن الوطني يعتبر كوادره 
البشــرية الدعامة األساسية لتميزه 
لذلك يعمل على تطويرهم وتدريبهم 
باعتبارهم من االســتثمارات املهمة 

والقيمة للبنك.

انطالق فعاليات النسخة الثانية من البرنامج برعاية ودعم إستراتيجي من البنك

سليمان املرزوقصالح الفليجشيخة البحرعصام الصقر

عصام الصقر وشيخة البحر وصالح الفليج وسليمان املرزوق وعماد العبالني ومحمد العثمان في لقطة جماعية مع متدربي برنامج «متكن»

الصقر: ملتزمون بدعم التنمية 
املستدامة املرتكزة على إعداد 

جيل يتمتع بروح اإلبداع واالبتكار

املرزوق: تطوير موظفينا الدعامة 
األساسية لريادة «الوطني» ومتيزه 

باملستويني احمللي واإلقليمي

الفليج: «الوطني» ُيسخر كل إمكاناته 
لدعم مبادرات تعليم وتأهيل 
كوادرنا الوطنية لسوق العمل

البحر للمتدربني: اجعلوا سقف 
طموحاتكم عنان السماء.. وكونوا 
مساهمني فاعلني بتنمية الكويت 

إقبال الفت للبرنامج

حتفيز الشباب الكويتي 

بسبب النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في نسخته 
األولى، شــهدت طلبات املشــاركة في البرنامج إقباال 
الفتا، حيث بلــغ عدد املتقدمني ٦٠٠ متقدم ومت إجراء 
ما يقارب ١٥٠ مقابلة شخصية ليتم بعد ذلك زيادة عدد 
املتدربني حاليا في إلى ٤٠ متدربا باإلضافة إلى تطوير 
منهجية وتصميم املواد تعليمية عبر استضافة خبراء 
عامليني وإقامة ورش عمل وذلك بهدف حتفيز الطاقات 

اإلبداعية للمتدربني.

يتطلب برنامج «متكن» التزاما كامال من املتدربني 
فهو مبنزلة جتربة وظيفية بدوام كامل، حيث يهدف 
البرنامج إلى تطوير املهارات الشخصية الالزمة خلوض 
احلياة العملية باإلضافة إلى حتفيز الشباب الكويتي 
على استكشاف اإلمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، 
باإلضافة إلى إطالق العنان إلبداعات الكوادر الشابة.
ويعتمد البرنامج على منوذج التعليم املدمج عبر 
احلضور الشخصي والتدريب عبر اإلنترنت باستخدام 
املنصات االلكترونية واألدوات التفاعلية للتعليم عن 
بعد، كما يركز على العديد من احملاور وورش العمل 
التي تتناول اإلبداع واالبتكار، والتفكير التصميمي، 
وتصميم منوذج األعمال، واالستكشــاف الوظيفي 

وابتكار حلول لتجنب املخاطر. 

أعمال البنك وربحيته في املستقبل، 
لذلــك ميثل مواصلة دعــم مبادرات 
التعلــم والتدريب وصقــل مهارات 
الشــباب ركيــزة أساســية لتحقيق 
تلك التنمية، وطالب الصقر املتدربني 
بضرورة التحلي باملثابرة واإلصرار 
لبلوغ أهدافهم املستقبلية، مشيرا إلى 
أن حتقيق تلــك األهداف لن يتحقق 

سوى باجلهد والعمل الدؤوب. 
االستثمار في العنصر البشري

من جانبها، أكدت نائب الرئيس 

التنفيــذي ملجموعــة بنــك الكويت 
الوطني شــيخة البحــر، أن تطوير 
رأس املال البشري يعد ركيزة أساسية 
لتحقيق منو مستدام، مشيرة إلى أن 
غياب كــوادر مؤهلة على نحو جيد 
يعنى عدم القدرة على إدارة ثروات 
البالد. وأوضحت البحر أن احلكومات 
بشكل عام حتاول جاهدة االستثمار في 
التعليم، ولكن هناك فجوة كبيرة بني 
ما يحتاج اليه سوق العمل ومخرجات 
التعليم احلكومي، لذلك هناك ضرورة 
ملحة تتطلب االستثمار في العنصر 

البشــري عن طريق التعليم اجليد 
الذي يحتاج اليه سوق العمل، مشيرة 
إلى أن القطاع اخلاص هو من يخلق 
فرص العمل احلقيقة وليس القطاع 
احلكومــي الذي لــن يكون مبقدوره 
توفيــر فرص عمل لــكل اخلريجني 
اجلدد. وأكدت البحر أن هناك حاجة 
لكي تلبي مخرجات التعليم متطلبات 
ســوق العمل احلالية التي تطورت 
وأصبحت تبحث عن الكفاءات وذوي 
اخلبرة في مجاالت التقنية احلديثة 
التي تشمل الذكاء االصطناعي وأنظمة 

في ختام حفل االستقبال، عبر املتدربون عن شكرهم في ختام حفل االستقبال، عبر املتدربون عن شكرهم في ختام حفل االستقبال، عبر املتدربون عن شكرهم 

وتقدمي خبرات البنك العريقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم وتقدمي خبرات البنك العريقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم 

جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يدعم مختلف جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يدعم مختلف جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يدعم مختلف جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يدعم مختلف 

الوطنية للكويت والتي من بينها متكني الشباب وتعزيز الوطنية للكويت والتي من بينها متكني الشباب وتعزيز الوطنية للكويت والتي من بينها متكني الشباب وتعزيز الوطنية للكويت والتي من بينها متكني الشباب وتعزيز 

تطوير املهارات 
على هامش حفل تدشني البرنامج أكدت سمية اجلاسم 
مؤسسة شركة «Creative Confidence»، سعادتها بشراكة 
ودعم بنك الكويت الوطني لبرنامج متكن للعام الثاني 
على التوالي، مشــيرة إلى أنه طوال ٣ أشهر سيعمل 
البرنامج على تأهيل املتدربني وصقل مهاراتهم لسوق 
العمل احلقيقي حيث يشــكل جتربة تدريبية مبتكرة 
للخريجني الكويتيني الذين يحتاجون إلى دعم في مواجهة 
حتديات التوظيف أو تأسيسهم ألعمالهم اخلاصة، وذلك 
بسبب تطوير املهارات املطلوبة باإلضافة إلى اخلبرات. 
وتعد Creative Confidence شركة استشارات وتدريب 
كويتية متخصصة في حتفيز االبتكار واإلبداع وتوفر 
جتارب تدريبية عملية للخريجني الكويتيني بهدف تنمية 

وتطوير الكوادر الوطنية الشابة.
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«شاحنات فورد الغامن» تزود «مجموعة سابا العاملية»
بواحد من أكبر أساطيل الشاحنات

استمرارا منها بتوسيع نطاق أعمالها في الكويت، أبرمت 
شاحنات فورد الغامن واحدة من أكبر الصفقات مع مجموعة 
ســابا العاملية، والتي تعتبر شــركة رئيســية بني شركات 
اخلدمات اللوجســتية في الكويت. وزودت شاحنات فورد 
الغامن مبوجب هذه الصفقة أسطوال كبيرا من شاحنات فورد 
ملجموعة سابا العاملية، ومن بينها ثالث من شاحنات فورد 
F-Max احلائزة على جائزة أفضل شاحنة لعام ٢٠١٩، لتعزز 

بذلك جهودها في عمليات الشحن والنقل.
وتأسست شركة سابا الدولية للتجارة العامة واملقاوالت في 
عام ١٩٩٢ بهدف تقدمي خدمة شحن احترافية ملجتمع األعمال 
العاملي، وستســتمر ســابا بتقدمي أجود اخلدمات لعمالئها 

لتمكنهم من نقل منتجاتهم اقتصاديا من مكان إلى آخر.
تعليقا على ذلك، أشــاد مدير عام شاحنات فورد الغامن 
نهاد الكيالني بهذا التعاون، وأكد التزام الشــركة بتوســيع 
نطاق شراكاتها، السيما مع شركة ذات سمعة وسجل حافل 
من اإلجنازات مثل شــركة سابا العاملية. وكشركة شاحنات 
رائــدة، تقدم شــاحنات فورد الغامن أفضــل احللول لتلبية 
احتياجات شــركات املرافق العامة والعمــالء اآلخرين، مع 
أكثــر من نصف قرن من اخلبــرة وقدرات تطوير املنتجات 
.Fالديناميكية التي بدأت في عام ١٩٦٠ بشاحنات سلسلة ٦٠٠

وتوفر مجموعة ســابا العديد من احللول اللوجســتية 
املتاحة ملختلف شرائح العمالء بسهولة وبأسعار تنافسية. 
يتمثل مبدأ مجموعة سابا العاملية بتزويد عمالئها بخدمة ال 
تترك مجاال للصدفة. عند التخطيط تعمل شركة سابا بدرجة 
ثقة تصل إلى ٩٥٪ من أي حتد لوجستي، ميكن لعمالء سابا 
أن يطمئنوا إلى أن أعمالهم جميعا ســتحظى بأكبر قدر من 

االهتمام بالتفاصيل.
شاحنات فورد الطرقية

تتميز مجموعة شــاحنات فورد بالكثير من املواصفات 
املبتكرة التي تساعد على حتقيق املزيد من األرباح وتقليص 
املصاريف التشغيلية. وهذا يعود لوجود محرك إيكوتورك 
EcoTorq الذي يحقق االستهالك الفعال للوقود ويقدم أعلى 
معايير القوة واألداء ليناسب أي عمل. وهذا احملرك االقتصادي 
والصديق للبيئة يطلق قوة سحب بالغة القوة ليتوافق مع 
احتياجات العمل. كما تتميز شاحنات فورد الطرقية بأعلى 
املواصفات التكنولوجية لضمان األمان والسالمة والتحكم 
والقوة لتضمن لك وألعمالك حتقيق النجاح والوصول إلى 
أهدافــك. وتتميز جميع املوديالت بهذه املواصفات املبتكرة 
والديناميكية، كما تتوفر هذه الشــاحنات باختيارات منها 

٤x٢،٦x٢ و٨x٤ حيث إمكانية االختيار حلجم الكابينة الداخلية 
(القمارة) وقواعد العجالت لتلبي مختلف احتياجات عمالء 

شاحنات فورد.
شاحنات فورد اإلنشائية

مبا تقدمه من قوة جر وحتمل، وثبات وحتكم حتت مختلف 
ظروف العمل، فإن شاحنات فورد اإلنشائية املزودة مبحرك 
إيكوتورك EcoTorq تتيح لك إجناز أعمالك مع استهالك أقل 
قــدر ممكن من الوقود مع احملافظة على أعلى درجات األداء 
والتحمل مهما اختلفت ضغوط العمل واألحمال املستخدمة. 
أما املقصورة الداخلية فتم تصميمها بشكل رشيق وحيوي مع 
ضمان أعلى مستويات الراحة للسائق. وتأتي جميع شاحنات 
فورد اإلنشائية مزودة مبحرك إيكوتورك ليوفر الراحة في 
القيادة والعمل للسائق وتتيح لك مواصفات التحكم بقوة 
الســحب عند صعود التالل وعلــى الطرقات الوعرة. وهذه 
احملركات تطلق قوة تبلغ ٤٣٠ حصانا واستجابة قوية في 
األداء حسب موقع العمل بعزم يبلغ ٢١٥٠ Nm. وعند صعود 
املرتفعات والتالل وخاصة في مواقع العمل التي تكون فيها 
الطرق غير مستقرة، فإن احملرك وقوة الشاحنة يتيح لقائدها 
حتكما دائما وأداء قويا باستمرار لضمان نقل أثقل األوزان 

بشكل آمن حتى على الصعود والنزول على التالل. كما تقدم 
شــاحنات فورد اإلنشــائية حلوال مرنة ملختلف املشاريع، 
مع وجود اختيار ناقــل احلركة االوتوماتيكي بأمناط عمل 

ووضعيات تناسب مختلف انواع الطرق واملسارات.
شاحنات فورد اجلرارة (القاطرات)

توفر جرارات فورد أداء رفيع املســتوى وتضمن توفير 
اســتهالك الوقود بفضل محــرك إيكوتــورك EcoTorq، هذا 
إلــى جانب الراحة التي توفرها أثناء فترات العمل الطويلة 
وخيارات املقطورة املتنوعة، األمر الذي يجعل منها الشريك 
املثالي على املدى الطويل. ومن خالل ميزات السالمة املطورة 
حديثــا واملقصورة املريحــة التي تعزز من قدرة الســائق 
على القيادة، توفر جرارات فورد الشــريك الذي تثق به. إن 
تصاميم مهندســي شركة فورد لتلك اجلرارات جعلت منها 

املفضلة حول العالم واألنسب لتكاليف تشغيل املشاريع.
وتقدم شركة الغامن املجموعة الكاملة من شاحنات فورد 
 Ford Trucks F-MAX التجاريــة فــي الكويت مبا فــي ذلــك
وسلسلة البناء واجلرارات وسلسلة الطرق. وتتطلع شركة 
شــاحنات فورد الغامن الســتمرار هذه الشــراكة املثمرة مع 

مجموعة سابا العاملية.

ممثال «شاحنات فورد الغامن» و«مجموعة سابا العاملية» حلظة تسليم أسطول الشاحنات

العمليــات  بلــغ عــدد 
املصرفية اإللكترونية التي 
نفذها عمالء بيت التمويل 
الكويتــي (بيتــك)، عبــر 
(KFHonline) علــى املوقع 
اإللكتروني أو عبر تطبيق 
املوبايل، نحو ١٤٠ مليون 
عملية مصرفية خالل العام 
املاضي ٢٠٢٠، بنسبة منو 
بلغــت ١٨٪ مقارنة بنفس 

الفترة من العام السابق.
العمليـــــات  وشــملت 
املصرفيــة االلكترونيــة: 
الدخـــــــول،  تسجيــــــل 
والتحويالت املالية احمللية 
واخلارجية، وإنشاء ودائع، 
وإضافــة مستفيديــــــن، 
واســتعالم عــن رصيــد، 
وطلب دفتر شيكات، وفتح 
الذهــب، وإجراء  حســاب 
عمليات بيع وشراء وتداول 
الذهــب، وطلــب التمويل، 
وفتــح حســاب، وطلــب 
بطاقة اخلير، وعرض الرقم 
السري اخلاص بالبطاقات 
االئتمانية وبطاقات السحب 
البطاقات  اآللي، وتفعيــل 
املصرفيـــة اجلديــــــــدة، 
والتبليغ عن بطاقة مفقودة 
ائتمانيــة  أكانــت  ســواء 
أو ســحب آلــي، ومعرفــة 
التمويليـــــــة  االلتزامات 
وعدد األقســاط، واالطالع 
على اخلطط االستثمارية، 
وخدمـــــة احلصول على 
ملخص أرصدة احلسابات 
الكثير  والودائع، وغيرها 
مــن اخلدمــات املصرفيــة 

اإللكترونية.
إقبال متزايد

وقال مدير عام اخلدمات 
املصرفية لألفراد للمجموعة 
في «بيتك»، خالد يوســف 
الشــمالن، إن النمــو فــي 

KFH Go الذكية، وباالستفادة 
الروبوت،  من تكنولوجيا 
االصطناعــي،  والــذكاء 
ملواصلــة تعزيــز جتربة 
العمالء الذين يتطلعون الى 
خدمات مصرفية ســريعة 

وسهلة.
وأشــار إلى أن «بيتك» 
جنح مؤخرا بإطالق خدمة 
فتــح حســاب مصرفــي 
للمواطنــني  «أوناليــن» 
واملقيمني لالنضمام لعمالء 
«بيتك» دون زيارة الفرع، 
مبينــا أنها تتيــح لعمالء 
«بيتك» اجلــدد ممن ليس 
لديهم أي حسابات مصرفية 
فــي البنــك إمكانيــة فتح 
حساب مصرفي «اونالين» 
 KFHonline عبــر تطبيــق
على الهاتف النقال مبنتهى 
السهولة واألمان، مع تنفيذ 
إلكترونيا، وذلك  التوقيع 
عبر خدمة التوقيع الرقمي 
بالتعاون مع الهيئة العامة 

للمعلومات املدنية.
خدمات مصرفية رقمية متكاملة

وأوضــح الشــمالن أن 
عمالء «بيتك» استفادوا من 
باقة متكاملة من اخلدمات 
املصرفيــة الرقمية، حيث 
اســتخدموا خدمة متابعة 
التحويالت املصرفية بنظام 
 «SWIFT GPI» ســويفت 
 ،KFHOnline الكترونيا عبر
وخدمــة ربــط احلســاب 
برقــم التداول مع شــركة 
املقاصة الكويتية، وخدمة 
التحويل إلى حساب بيتك 
للتداول، وإيداع الشيكات 
عبــر املوبايل، والســحب 
النقــدي دون بطاقــة مــن 
خــالل «QR Code» عبــر 
البطاقــة املدنيــة أو رقــم 
الهاتف، وخدمة فتح حساب 

الذهب اونالين وبيع وشراء 
الكترونيا، وخدمة  الذهب 
«بيتي أونالين» التي متكن 
الوالد من إدارة حســابات 
 Skiplino أبنائــه، وخدمــة
إلكترونيا  املواعيد  حلجز 
الفــروع املصرفيــة،  فــي 
وخدمــة الـــ Chatbot عبر 
منصاته املختلفة، واملوقع 
اإللكتروني للبنك والهواتف 
الذكية، وخدمة اإلشعارات 
املهمــة   Push Notification
أثناء الســفر في حال عدم 
الرســائل  توافــر خدمــة 
 KFH Pay النصية، وخدمة
للدفع االلكتروني، وغيرها 
الكثير من اخلدمات الرقمية 
وحلول الدفع ذات الكفاءة 
املتوافــرة علــى  العاليــة 
KFHonline، أو عبر فروع 

.KFH Go
وأضــاف أن «بيتــك» 
 ٣D جنــح بتطويــر خدمة
Secure بحيــث تتم عملية 
التحقــق عبــر تقنية رمز 
التحقق (OTP) الذي يصل 
للعميل حتى لو كان خارج 
الكويت عبر الـ SMS أو عبر 
 Push خدمــة اإلشــعارات
Notification فــي تطبيــق 
املوبايــل.  «بيتــك» علــى 
الشــمالن مواصلة  وأكــد 
جهــود تعزيز االســتثمار 
فــي التكنولوجيــا املالية 
FinTech وتطويــر بنيتــه 
التكنولوجية والتطبيقات 
الرقمية املستخدمة، ضمن 
الكفــاءة  أعلــى معاييــر 
واجلودة، مبا يؤكد املضي 
قدمــا في مســاعي تعزيز 
جتربــة العميــل الرقمية، 
ويجسد رسالته في حتقيق 
أعلى مســتويات االبتكار 
فــي خدمــة  والتميــــــز 

العمالء.

إقبال العمالء املتزايد على 
االســتفادة مــن خدمــات 
وحلول «بيتــك» الرقمية، 
يؤكــد كفــاءة اخلدمــات 
والريادة في توفير احللول 
املصرفيــة عبــر املوبايل 
والقنــوات البديلة لتمكني 
العمالء من إجناز معامالتهم 
على مدار الساعة ومن أي 
مكان داخل وخارج الكويت.
واشار الشمالن إلى أن 
النمو يؤكد أيضا أن «بيتك» 
ميضي قدما في استراتيجية 
التحول الرقمي التي قطع 
فيها أشواطا كبيرة جعلت 
منــه الوجهــة الرئيســية 
الباحثــني عــن  للعمــالء 
خدمات مصرفية إلكترونية 

عصرية وسهلة.
تطوير مستمر

وأضــاف أن «بيتــك» 
يحــرص علــى مواصلــة 
تطوير اخلدمات املصرفية 
الرقميــة، واالنفراد بطرح 
حلول مالية مبتكرة ميكن 
إجنازها عبر قنوات اخلدمة 
الذاتية من خالل املوبايل أو 
عبر البرمجيات التفاعلية، 
وأجهزة الـــ XTM، وفروع 

عمالء «بيتك» أجنزوا ١٤٠ مليون عملية مصرفية 
عبر «KFHonline» في ٢٠٢٠

منو االستخدام بنسبة ١٨٪

الشمالن: «بيتك» الوجهة الرئيسية للعمالء الباحثني عن خدمات مصرفية عصرية وسهلة

فتح حساب مصرفي «أونالين» للمواطنني واملقيمني خالل دقائق ودون زيارة الفرع

خالد الشمالن

«وربة» أفضل بنك إسالمي رقمي..
واألسرع منوًا بقطاع الشركات لعام ٢٠٢٠

مــع ســعي بنــك وربــة 
املســتمر واملتطور لتعزيز 
مكانته، أسفرت جهود إدارته 
عن االنتقال إلى القيادة محليا 
بحصول البنك على جائزتني 
مرموقتــني علــى مســتوى 
 Global» الكويت من مؤسسة
 «Banking & Finance Review
العامليــة للعــام الثاني على 
التوالــي. وأوضح البنك في 
بيان صحافي أن اجلائزتني 
حتمــالن أهميــة مصرفيــة 
خاصــة، فإحداهمــا جائــزة 
األسرع منوا لقطاع الشركات 
بالكويت لعام ٢٠٢٠، والثانية 
جائــزة أفضل بنك إســالمي 
رقمــي ٢٠٢٠ عن أدائه خالل 
العام املاضي، ما يحمل نقلة 
نوعية على طريق املستقبل 
الذي ينشده مسؤولو وربة، 
ويؤكد قدرتــه على تطويع 
التحديات وتوظيفها في خدمة 

قفزته إلى الصدارة.
ومصرفيا تأتي اجلائزتان 
تتويجــا جلهود مســؤولي 
البنك الواسعة خالل السنوات 
املاضية ســواء على صعيد 
تعزيــز بنية أعمــال البنك، 
باحلــدود التــي نقلت وربة 
إلى الصدارة محليا، أو جلهة 
التحول السريع لركوب قطار 

احلداثة مببادرات رقمية.
ولعل ما يزيد من أهمية 
فــوز بنــك وربــة بهاتــني 
اســتنادهما  اجلائزتــني 
إلــى معاييــر شــملت: قوة 
اإلستراتيجية جلذب العمالء 
الرقميني وخدمتهم، والنجاح 
في جعل العمالء يستخدمون 
العروض واملنتجات الرقمية، 
ومنو أعداد العمالء الرقميني، 
واتســاع نطــاق املنتجــات 
اخلاص باملجموعة املصرفية 
للشركات، ووجود دليل على 
الفوائد امللموسة املكتسبة من 

«وربة» على االرتقاء مبكانته 
املصرفية من خالل محاولة 
تقــدمي خدماتــه املصرفيــة 

الرقمية املميزة». 
البنــك  أن  وأكــد علــى 
أصبح في قائمة املتصدرين 
بالســوق الكويتي من حيث 
االسرع منوا بني البنوك في 
القطاع املصرفي للشــركات 
ومــن خــالل طرحــه ألكثر 
من خدمة ومنتــج مصرفي 
رقمي ألول مرة في الكويت. 
وتابع قائال: «تترجم هاتان 
اجلائزتان حجم االســتثمار 
الــذي نوظفه فــي التقنيات 
الرقمية املبتكرة، وتعكسان 
تركيزنــا اإلســتراتيجي في 
مجال حتسني جتربة العمالء».
وشــدد على أن للخدمات 
املصرفية الرقمية دورا بارزا 
في مساندة عمالئنا السيما 
مــع تداعيــات أزمة ڤيروس 
«كوفيــد-١٩» كورونــا على 
املباشــرة، وتابع  املعامالت 
«ملتزمــون بطرح املزيد من 
االبتكارات الرقمية احلديثة» 
ولطاملا أشادت جهات مانحة 
متعــددة بتطبيق بنك وربة 

للهاتف اجلوال.
وبــني أنــه إضافــة إلــى 
خلدمــات املصرفية اليومية 

التي يوفرهــا، وربة يتمتع 
التطبيــق مبنصــة ســهلة 
االســتخدام وبسلســلة من 
العروض واملزايا واملنتجات 
تعد هي األولى من نوعها في 
الســوق والتي من شأنها أن 

تعزز من جتربة العمالء.
وأضاف أنــه بفضل اهللا 
وجهــود العاملني في البنك، 
متكن «وربة» من االستحواذ 
علــى ثقــة عمالئه مــن فئة 
قطــاع الشــركات وأصبــح 
وجهتهــم األولــى للحصول 
علــى التمويــالت املالية في 
مختلف املجاالت أو اخلدمات 
املصرفية املميزة التي يقدمها 
البنك وسرعة إجناز املعامالت 
وكنتيجة لهذا، جنح «وربة» 
فــي قيــادة قطــاع متويــل 

الشركات. 
وأكد الغامن على أن الفوز 
باجلائزتني يأتي تقديرا للعمل 
املتفانــي، واجلهود املتميزة 
التــي يبذلهــا موظفــو بنك 
وربة على الدوام، وحافزا لهم 
لالستمرار في تقدمي منتجات 
وخدمــات مصرفيــة رقمية 
مبتكرة للشــركات واألفراد، 
مشــيرا الى أننا مستمرون 
بإذن اهللا في االرتقاء بخدمات 
القطاع املصرفي اإلســالمي، 
التغييــرات  عبــر مواكبــة 
املســتمرة، وتوفير خدمات 
ومنتجات مصرفية مبتكرة.

وأوضــح أن بنــك وربة 
قام خالل السنوات املاضية 
بتســريع وتيــرة برنامــج 
الرقمــي، واتخــذ  التحــول 
خطــوات مهمة نحو حتقيق 
األهداف طويلة األجل، والتي 
تتمثل في االستعداد للجيل 
القادم من اخلدمات الرقمية 
األكثر تطورا، وذلك لضمان 
احلفاظ على مكانته الريادية 

في السوق الكويتي.

من مؤسسة «Global Banking & Finance Review» العاملية للعام الثاني على التوالي

املبادرات الرقمية التي يطلقها 
البنك، باإلضافة إلى تصميم 
املوقع أو التطبيق وطريقة 
استخدامه، وكما تقوم املجلة 
العاملية باختيار الفائزين بناء 
علــى تقييــم جلنــة حتكيم 
رفيعة املستوى متخصصه 
في مجال االستشارات املالية 

والتكنولوجيا الرقمية.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
التنفيــذي لبنــك  الرئيــس 
وربة شاهني الغامن: «يسعدنا 
حصــول البنك علــى هاتني 
اجلائزتــني مــن مؤسســة 
حيادية عاملية مرموقة، األمر 
الذي يعكس قــدرة موظفي 

الغامن: اجلائزتان تؤكدان تفوق البنك بتقدمي خدمات رقمية مبتكرة

«وربة» بصدارة البنوك األسرع منوًا بقطاع الشركات خالل السنوات املاضية

شاهني الغامن
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بايدن يلجأ لقانون «اإلنتاج الدفاعي» 
ودعاوى قضائية تالحق قراراته التنفيذية

إغالق احلــدود بني البلدين، 
إلى إجراءات حماية البيئة.

وأكد الرئيس املكســيكي 
أندريس مانويــال أوبرادور 
أيضا في تغريدة على تويتر، 
أنه بحث مع الرئيس األميركي 
في سلســلة من القضايا من 

كورونا إلى الهجرة.
وقال مكتب تــرودو في 
بيــان إن الرئيس األميركي 
اجلديــد ورئيــس الــوزراء 
الكندي اتفقا على أن «يلتقيا 
الشهر املقبل من أجل الدفع 
قدمــا بالعمل املهــم املتمثل 
في جتديد الصداقة العميقة 
والدائمة بني كندا والواليات 
املتحدة». لكن البيت األبيض 
اكتفى باإلشارة في بيان إلى 
أن «الزعيمــني اتفقا على أن 
يتحدثا مجــددا في غضون 
تعزيــز  ملواصلــة  شــهر، 

تعاونهما الثنائي».
وهذه املكاملــة، وهي أول 
اتصــال هاتفــي بــني بايدن 
وزعيــم أجنبــي، «تعكــس 
األهمية االستراتيجية للعالقة 
بني الواليات املتحدة وكندا»، 

وفق البيت األبيض.

لهم البقاء في أميركا، حسب 
صحيفة «واشنطن تاميز».

واتهــم باكســتون، وهو 
جمهوري، إدارة بايدن بتجاوز 
السلطات التنفيذية، وقال إن 
األمر التنفيذي لبايدن «غير 
دستوري، غير قانوني، وسيئ 

ألهل تكساس ولألمة».
وأضاف قائــال: «واليتنا 
تدافــع عــن أكبر قســم من 
احلدود اجلنوبية في البالد. 
القانــون  إن عــدم تطبيــق 
بشــكل صحيــح ســيعرض 
للخطر بشكل مباشر وفوري 
مواطنينــا وموظفــي إنفــاذ 

القانون».
التنفيــذي  وفــي األمــر 
اخلــاص باملهاجريــن فــي 
أميركا، دعا بايدن إلى مراجعة 
عمليات الترحيــل، وقال إن 
وقفها مؤقتا (ملدة ١٠٠ يوم) 
سيخلق مساحة للقيام بذلك.
وفــي تغريــدة لــه على 
تويتــر، تعهد باكســتون بـ 
«الدفاع عن أهل تكساس أوال 
وليس األجانــب اخلطيرين 
ترحيلهــم»،  يجــب  الــذي 
مهددا برفــع دعوى قضائية 
ضد وزارة األمن الداخلي إذا 

رفضت دعواه.
إلى ذلك، حتدث بايدن مع 
رئيس الوزراء الكندي جاسنت 
ترودو في أول اتصال هاتفي 
يجريه مع زعيم دولة أجنبية 
منــذ توليــه مهامه رئيســا 

للواليات املتحدة.
وخالل احملادثة التي قالت 
أوتاوا إنها استمرت نحو ٣٠ 
دقيقة، بحث ترودو وبايدن 
فــي كل القضايــا، مــن وباء 
كوفيــد-١٩ الــذي أدى إلــى 

عواصم - وكاالت: سعيا 
منه لوقــف جائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد، وااللتزام 
بأحد أهم وعوده االنتخابية، 
يعود الرئيس األميركي جو 
بايدن الستخدام قانون يعود 
إلــى حقبة احلــرب الباردة، 
لتعزيز نشر اللقاحات على 
نطــاق واســع فــي البــالد، 
ويســتند بايدن فــي خطته 
الــى قانون اإلنتاج الدفاعي، 
الــذي سيســتخدمه لتعزيز 
إنتاج املعدات واملواد الالزمة 
لتصنيــع جرعــات أكثر من 
اللقاح، وفقا ملا نقلت صحيفة 

«وول ستريت جورنال».
ويشــمل القانون تعزيز 
إنتــاج اإلمــدادات املرتبطــة 
باللقاح، كاحلقن املخصصة 
يتــم  أن  يفتــرض  والتــي 
تصميمها بشــكل يتناســب 

وكمية جرعة اللقاح.
ونقلــت الصحيفــة عــن 
مسؤول في إدارة بايدن قوله 
إن تطبيــق قانــون اإلنتاج 
الدفاعي يضمن استخدام كل 
اللقاحات املتوافرة وإدارتها 

على نحو أكثر سرعة.
مــن جهة أخــرى، وعلى 
غرار ما حدث في عهد الرئيس 
السابق دونالد ترامب، يواجه 
خلفه بايدن معضالت قانونية 
بعد توقيعه مجموعة أوامر 
تنفيذيــة، خصوصــا تلــك 
املتعلقــة بالهجرة واللجوء. 
فقد رفــع النائــب العام في 
تكســاس كــني باكســتون، 
دعــوى قضائيــة ملنــع أمر 
الرئيس بايدن القاضي بوقف 
عمليات الترحيل ملهاجرين، 
ترى الســلطات أنه ال يحق 

السيدة األولى تفاجئ حرس الكابيتول 
بالبسكويت والشوكوالتة: أنا أمكم

فاجأت السيدة األولى ألميركا جيل بايدن، 
احلرس الوطني في الكابيتول بسالل من 
البســكويت والشوكوالتة، شــاكرة إياهم 
على احلفاظ على سالمتها وعائلتها خالل 

تنصيب زوجها جو بايدن.
وقالت ملجموعة من أعضاء احلرس في 
مبنى الكابيتــول األميركي: «أريد فقط أن 
أنقل شــكر الرئيس بايــدن وجميع أفراد 
عائلة بايدن بأكملها»، وأضافت: «أرسل لكم 
البيت األبيض بعض البســكويت ورقائق 

الشوكوالتة». وأخبرت جيل بايدن املجموعة 
أن ابنها الراحل بو، كان عضوا في احلرس 
الوطني في جيش ديالوير، وقد أمضى عاما 
في العراق من ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٩. وتوفي بو 
بايدن بسرطان املخ في عام ٢٠١٥ عن عمر 

يناهز ٤٦ عاما.
وقالت: «لذلك أنا أم للحرس الوطني»، 
مضيفــة ان الســالل كانت مبنزلة «شــكر 
صغير» ألفراد احلرس، ملغادرتهم والياتهم 

ومجيئهم إلى عاصمة األمة.

ملشاهدة الڤيديوصورة مأخوذة من الڤيديو

بن فرحان: عالقتنا مع أميركا عالقة مؤسسات ومصاحلنا مشتركة

٥٥٪ من األميركيني ترفض تولي ترامب املنصب مجددًا

العربية نت: أعرب صاحب 
السمو األمير فيصل بن فرحان 
وزير اخلارجية السعودي عن 
تفاؤل بالده بعالقة ممتازة مع 
أميــركا حتــت إدارة الرئيس 

اجلديد جو بايدن.
وقال صاحب السمو األمير 
فيصل بن فرحان، لـ«العربية»، 
التعيينات في إدارة بايدن تدل 
على تفهمه للملفات، مشــددا 
على أن عالقة تاريخية تربط 
السعودية بالواليات املتحدة، 
وقال «تعاملنا بشــكل ممتاز 
مــع إدارات مــن اجلمهوريني 
وتابــع  والدميوقراطيــني». 
صاحب السمو األمير فيصل 
بن فرحان «عالقتنا مع أميركا 
عالقة مؤسســات ومصاحلنا 

املشتركة لم تتغير».
وأضاف وزيــر اخلارجية 
الســعودي: «سنتشــاور مع 
أميركا بخصوص االتفاق مع 
إيران ليكون ذا أساس قوي»، 
موضحــا أن الدول األوروبية 
تتفهم أن االتفاق الســابق مع 

طهران يحوي نواقص.
اتفاقيات  وقــال «ضعــف 
ســابقة مع إيران ســببه عدم 
التنســيق مــع دول املنطقة، 
وعلــى النظــام اإليرانــي أن 
يغير أفكاره ويركز على رخاء 

شعبه».
وتابع «يدنا ممدودة للسالم 
مــع إيــران لكنهــا ال تلتــزم 
باتفاقياتها»، مؤكدا أن دعوات 
إيران للحوار تهدف للتسويف 

والهروب من أزماتها.
أما في الشأن اليمني، فقال 
وزير اخلارجية السعودي في 
حديثه لـ«العربية»، إن «اتفاق 

عواصــم - وكاالت: رفض 
الســابق  الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامــب اإلفصاح عن 
خططــه املســتقبلية، في أول 
حوار صحافي أجري معه بعد 

مغادرته البيت األبيض. 
وفي ناديه الفاخر للغولف 
في فلوريدا التي أصبحت مقره 
اجلديد، قال ترامب «ســنفعل 
شــيئا ما، ولكن ليــس اآلن». 
وكانت هذه الكلمات املقتضبة 
التــي قالهــا ملراســل صحيفة 
«واشنطن اكزامينر» هي أول 
مواجهــة مباشــرة للرئيــس 
الســابق مــع الصحافيني بعد 
أن وصل إلى مقره اجلديد في 
بالــم بيتش. وبعــد ذلك طلب 
أحد مساعدي ترامب من مراسل 

املجلة املغادرة.
التصريــح  هــذا  وجــاء 
املقتضب، بعد ساعات من اتفاق 
زعمــاء مجلس الشــيوخ على 
إرجاء مساءلة ترامب، ألسبوعني 
ما ميهل املجلس مزيدا من الوقت 
للتركيز على جــدول األعمال 
التشريعي للرئيس جو بايدن 
ومرشحيه للمناصب احلكومية 
قبــل االنتقــال إلــى املواجهة 

اخلالفية املتعلقة بترامب.
وقد أشار استطالع لرويترز/ 
إبسوس إلى أن أغلبية بسيطة 
من األميركيــني تؤيد ضرورة 

إلــى أن الســعودية والعراق 
متتلكان فرصا للتكامل وهناك 
تنسيق متواصل بني البلدين 
أمنيــا واقتصاديــا. وقال إن 
حكومة مصطفى الكاظمي تقوم 
بأعمال قوية لبناء املؤسسات 
العراقية كما شدد على حرص 
اململكــة على زيــادة الترابط 

االقتصادي مع العراق.
أما في امللف السوري فقد 
قال وزير اخلارجية السعودي 
إن «موقفنــا ثابــت مــن أزمة 
ســورية وهــو دعــم جهــود 

التوصل حلل سلمي».
وفي الشأن اللبناني، قال 
«لن يزدهر لبنان دون إصالح 
سياسي ونبذ ميليشيات حزب 

وعند سؤالهم عن املستقبل 
السياسي للرئيس اجلمهوري 
الســابق، قــال ٥٥٪ إنه يجب 
عدم الســماح لترامب بشــغل 
منصب عن طريق االنتخابات 
مرة أخرى، بينما قال ٣٤٪ إنه 
ينبغي السماح له بالقيام بذلك 

وقال ١١٪ إنهم غير متأكدين.
وكـــــان أعلـــــن القــــادة 
الدميوقراطيون في الكونغرس 
أن احملاكمة ستبدأ في األسبوع 
الثاني من فبراير املقبل بعد نقل 

اعترضــت الدفاعــات اجلوية 
الســعودية امــس صاروخــا 
أطلقتــه ميليشــيات احلوثي 
جتاه الرياض. وأعلن حتالف 
دعــم الشــرعية فــي اليمــن 
اعتراض وتدمير هدف جوي 
أطلقتــه ميليشــيات احلوثي 

باجتاه مدينة الرياض.
وكان التحالف أعلن أمس 
االول أيضا عن إحباط عمليتني 
إرهابيتني حاولت امليليشيات 
احلوثيــة تنفيذهما، وأوضح 
أنه مت اعتراض وتدمير زورق 
حوثي مفخخ جنــوب البحر 
األحمر. كما أشــار إلى تدمير 
طائــرة حوثية مفخخة كانت 

متجهة نحو السعودية.

«سترسل إلى مجلس الشيوخ» 
غــدا. وأكدت رئيســة مجلس 
النواب نانسي بيلوس في بيان 
بعد ذلــك أن «املدعني العامني 
لدينــا مســتعدون للدفاع عن 
قضيتهم أمــام أعضاء مجلس 
الشيوخ املئة الذين سيعملون 

قضاة خالل احملاكمة».
عمليــًا، هــؤالء «املدعون» 
املنتخبــون  الدميوقراطيــون 
في مجلس النــواب ويقودهم 
جيمي راســكني - سيدخلون 
الكونغــرس غدا لتقدمي الئحة 
االتهام في قاعة مجلس الشيوخ 
حيث سيتلونها على أعضائه.
املرحلــة  هــذه  وتشــكل 
الرســمي للمحاكمة،  االفتتاح 
لكن املناقشــات حول األسس 
املوضوعيــة لن تبــدأ إال بعد 

أسبوعني.
وماكونيل اقترح باالنتظار 
حتى منتصــف فبرايــر لبدء 
املناقشــات. وقــال إن «الئحة 
االتهــام التــي أعدهــا مجلس 
النواب كانت أسرع ومختصرة 
بشــكل غير مسبوق واملرحلة 
التالية ال ميكن أن تكون محاكمة 
غير كافية في مجلس الشيوخ».

حتــى أن الرجل البارع في 
االســتراتيجية أشــار إلى أنه 
من مصلحة اإلدارة األميركية 

االنتظار.

اهللا»، مبينــا أن لبنان ميتلك 
مقومات للنجاح، لكنه يحتاج 
لإلصالح. وحول بيان العال، 
قــال «اتفــاق العال ســيكون 
أساسا قويا للتنسيق اخلليجي 
والعربي». وقال «اتفاق العال 
يضــع األســاس حلــل جميع 
املشــاكل العالقــة، ونثق بأن 
جميع من وقع على اتفاق العال 

لديه النية لتنفيذه».
كمــا أكد أن جميــع الدول 
األربــع متفقــة علــى أهميــة 
املصاحلة مع قطر، مضيفا أن 
فتح الســفارة السعودية في 
أيام  الدوحة ســيجري خالل 
وهنــاك فريق فني ســعودي 
يعمــل على ذلــك. إلــى ذلك، 

الئحة اتهام الرئيس السابق إلى 
رئيس املجلس غدا.

وقال تشاك شــومر زعيم 
الدميوقراطيــني فــي مجلــس 
الشيوخ الذي سيحاكم ترامب 
بتهمة «التحريض على التمرد»، 
إنه «فور صياغة امللفات سيبدأ 
عــرض حجــج األطــراف في 
األسبوع الذي يبدأ في الثامن 

من فبراير».
وأوضــح شــومر قبل ذلك 
لزمالئــه أن الئحــة االتهــام 

«دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها»

تعهد بفعل «شيء ما لكن ليس اآلن» .. وتأجيل محاكمته إلى ٨ فبراير

جانب من مقابلة صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان مع قناة العربية

عمال يزرعون شجرة حلجب الرؤية عن داخل مجمع ترامب الفاخر للغولف في بالم بيتش بفلوريدا    (رويترز)

الرياض لبنة األساس وعنصرا 
مهمــا لتحقيق حل سياســي 
وتسوية شاملة ألزمة اليمن.

قــرر  «إذا  أضــاف  كمــا 
احلوثيون أن مصلحة اليمن 
هي األهم فسيســهل التوصل 
حلل»، مشيرا إلى أن تصنيف 
احلوثيني منظمة إرهابية من 
جانــب واشــنطن تصنيــف 
مستحق. وأكد أن «إدارة بايدن 
ستجد أن أهدافنا مشتركة فيما 

يخص الوضع في اليمن».
وفــي امللــف العراقي، أكد 
صاحب السمو األمير فيصل 
بن فرحان أن استقرار العراق 
عنصــر أساســي الســتقرار 
املنطقة واألمن العربي، مشيرا 

إدانة املجلس للرئيس السابق 
ومنعه من تولي مناصب عامة.

وأظهر استطالع الرأي العام 
الذي مت إجراؤه يومي األربعاء 
واخلميس أن ٥١٪ من األميركيني 
يعتقدون أنه يجب إدانة ترامب 
بالتحريض على اقتحام مبنى 
الكونغــرس في الســادس من 

يناير.
وقــال ٣٧٪ إنــه يجب عدم 
إدانــة ترامب، وقــال ١٢٪ إنهم 

غير متأكدين.

موسكو تواجه حتدي أنصار ناڤالني باعتقال مئات املتظاهرين
موسكو - وكاالت: حتدى 
املؤيديــن  الروســيني  آالف 
للمعــارض أليكســي ناڤالني 
التجمع،  قرار السلطات مبنع 
وتظاهــروا في موســكو دعما 

لزعيم املعارضة املعتقل.
وردد املتظاهــرون الذيــن 
جتمعوا في ســاحة بوشــكني 
في وســط موســكو «روسيا 
وقامــت  حــرة».  ســتكون 
الشرطة باعتقاالت عنيفة ملئات 
األشــخاص وحدثت صدامات 
قوية بني قوات االمن واحملتجني، 
وأفادت منظمــة «او في دي-

انفو» غير احلكومة املتخصصة 
في تتبع التظاهرات في روسيا 
بأن قوات االمن اعتقلت اكثر من 
ألف شخص خالل التظاهرات.
في نفس الســياق، أعلنت 
يوليا نافالنايا زوجة املعارض 
الروســي أليكسي ناڤالني أنه 
مت توقيفها من قبل الشــرطة 
الروســية في موســكو خالل 

بوتــني ســارق» و«ناڤالنــي، 
نحن معك» و«احلرية للسجناء 
السياسيني». وحركة االحتجاج 

تراجع شعبية احلزب احلاكم 
«روسيا املوحدة».

وجــرت التظاهرات األولى 

وخاباروفســك وقوبلت بعدد 
كبير من عناصر الشرطة.

وكانــت شــرطة موســكو 
وعــدت بأن «تقمع بال تأخير» 
أي جتمع غير مصرح به تعتبره 

«تهديدا للنظام العام».
 ومــن جهتــه، دان رئيس 
بلدية موسكو سيرغي سوبيانني 
التظاهرات «غير املقبولة» في 
أوج انتشــار وباء كوفيد-١٩.  
وخرجت أولى التظاهرات في 
سان بطرسبرغ. وقالت غالينا 
فيدوسيفا (٥٠ عاما) «سيكون 
من العار البقاء في املنزل، انا 
بحاجة للتحدث والتعبير عن 
موقفي». من جهته، قال اليكسي 
سكفورتســوف (٢٠ عاما) إن 
«الناس سئمت من بوتني، لقد 
كان رئيســا طوال حياتي. آن 
األوان الفساح املجال لآلخرين» 
مضيفا «ال أريد العيش وسط 

دكتاتورية».
االعــتـــقـــــاالت كــــانــت 

هذه تنظم صفوفها قبل أشهر 
التشــريعية  مــن االنتخابات 
املرتقبة في اخلريف على خلفية 

امس في أقصى شــرق روسيا 
حيث خرج آالف األشخاص إلى 
الشــوارع في فالديفوســتوك 

عنيفــة بشــكل خــاص فــي 
فالديفوستوك، امليناء الروسي 
على احمليط الهادئ، حيث قام 
عناصر شرطة مكافحة الشغب 
مبطاردة املتظاهرين وضربهم 
بالعصي بحسب فرانس برس.

وناڤالني (٤٤ عاما) موقوف 
حتــى ١٥ فبرايــر علــى األقل 
ومستهدف بعدد من اإلجراءات 
القانونية. واعتقل عند عودته 
األحــد املاضي من أملانيا حيث 
أمضى خمسة أشهر في نقاهة.
وكان قــد أصيب في نهاية 
خطيــر  مبــرض  أغســطس 
فــي ســيبيريا ومت نقلــه إلى 
املستشفى في حالة طوارئ في 
برلني بعــد تعرضه، على حد 
قوله، لتسميم بغاز األعصاب 
من قبل االستخبارات الروسية.

وأكــدت ثالثــة مختبــرات 
أوروبيــة إصابتــه بتســمم. 
لكن موســكو تنفي بشدة ذلك 

وتتحدث عن مؤامرة. 

زوجة املعارض الروسي من عربة نقل املساجني: اعذروني على رداءة الصورة!

(أ.ف.پ) الشرطة الروسية تشتبك مع أنصار املعارض أليكسي ناڤالني وسط موسكو 

التظاهــرات الداعمــة لزوجها 
املسجون.

وقالت بنبرة سخرية على 
صفحتها على انستغرام حيث 
نشرت صورة سيلفي التقطتها 
في عربة الشــرطة «اعذروني 
على رداءة نوعية (الصورة)، 
الضوء ســيئ فــي عربة نقل 

املساجني».
وأكد شــهود عن صدامات 
متقطعة بني املتظاهرين وشرطة 
مكافحة الشغب التي استخدمت 
الهراوات ضد احملتجني الذين 
كانوا يرشقون عناصرها بكرات 

الثلج.
ناڤالنــي  فريــق  ونشــر 
الناشــط الشــهير في مكافحة 
الفساد الذي كان ضحية تسميم 
مفترض خالل الصيف، طوال 
النهــار مقاطع ڤيديو عن هذه 
التظاهــرات حيــث كان آالف 
االشــخاص يرددون شعارات 
مثــل «(الرئيــس فالدمييــر) 

ملشاهدة الڤيديو

من حقبة احلرب الباردة وملواجهة «كورونا»

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت
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السيسي مفتتحًا «الفيروز» لالستزراع السمكي: ال نبيع الوهم للشعب

خديجة حمودة

املصــري  الرئيــس  أكــد 
عبدالفتاح السيســي ضرورة 
حشــد جميع طاقــات الدولة 
واملواطنــني لتغيير األوضاع 

في القرى املصرية لألفضل.
وقال الرئيس السيســي ـ 
في مداخلة عقب كلمة رئيس 
الوزراء مصطفى مدبولي، خالل 
افتتــاح مشــروع «الفيروز» 
لالســتزراع الســمكي بشرق 
التفريعة ببورسعيد امس - 
الـ١٥٠٠  «إن مشــروع تطوير 
قرية كمرحلة أولى من تطوير 
القرى مبنزلة بداية، وبعد ذلك 
ســتكون هناك مراكز بأكملها 
تدخل ضمن مبادرة التطوير 
التي ستطول كل القرى بجميع 

محافظات اجلمهورية».
وأضاف الرئيس الذي افتتح 
بالڤيديو كونفرنس عددا آخر 
من املشروعات اخلاصة بإنتاج 
الرخام واجلرانيت برأس سدر 
والعني السخنة، باإلضافة إلى 
مشــروعات لأللبان واإلنتاج 
احليواني بالنوبارية والفيوم، 
قائال «نحن بحاجة حلشد جميع 
اجلهود والطاقات من كل الفئات 
مبا فيها منظمات املجتمع املدني 
واحلكومــة وحتــى املواطنني 

أنفسهم».
وتعهد الرئيس السيســي 
بأن القرى التي سيتم تطويرها 
ستصبح شيئا آخر، ال ينقصها 
أي شــيء من صــرف صحي 
وميــاه شــرب وشــبكة طرق 
ومحاور ستربط جميع القرى، 
مشــيرا إلــى أنه ســيتم رفع 
كفاءة كل املنشــآت احلكومية 
املوجــودة داخــل املراكــز من 

نحو ١٠ آالف كيلومتر من السكة 
احلديد، فضال عن ميكنة كهرباء 
الســكك ورفع كفاءة احملطات 
واملنشآت املدنية، ثم املعدات 
على غــرار اجلرارات وعربات 
القطارات، مشيرا الى أنه وجه 
وزير النقــل م.كامــل الوزير 
بأال يكــون هناك قطــار قدمي 
فــي اخلدمة، متعهــدا بانتهاء 
القدمية»  مشــكلة «القطارات 
بنهايــة العام احلالــي، وذلك 

بسبب أزمة «كورونا».
وأوضح الرئيس السيسي 
أنه مت رصــد ميزانية ضخمة 
للتعاقد على ١٠٠ جرار جديد، 
و١٥٠٠ عربة قطار، و٥ قطارات 
من إسبانيا، كل هذا بهدف رفع 
كفاءة قطــاع الســكة احلديد 
الذي يســهم فــي حركة ونقل 
املواطنني والبضائع، الفتا إلى 
أن هــذا التطويــر ليس مبنيا 
على أهواء أحــد بل على علم 
ودراســة وأهــداف ومبررات 
حقيقية. وقــال الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي إنه ســيتم 
تنفيذ خط ســكة حديد يربط 
بني ٦ أكتوبر ومدينة أســوان 
بطول ٨٥٠ كم.. مضيفا: «نحن 
نعمــل كل هذا مــن أجل أهلنا 
في مصر».. خاصة أن نســبة 
كبيــرة منهم تســتخدم (خط 
الصعيد) الذي لم تغفله الدولة 
بل قامت احلكومة برفع كفاءته 

وتطويره.
الرئيس السيســي  ووجه 
حديثــه لوزير النقل عن املدة 
املستغرقة للقطار من أكتوبر 
إلى أسوان، فأجاب وزير النقل 
قائــال «إن رحلة هــذا القطار 

ستستغرق ٤ ساعات».
وبخصــوص التعليم، أكد 

باملشــروع، حيــث معاييــر 
متكاملة وفق أصول الصناعة 
بداية من دخول املياه وتوزيعها 
ومعاجلتها وجودة املياه وتأثير 
والغذاء املوجود فيها وبدون 

شك التكلفة مرتفعة.
وتابــع الرئيــس: «بحيرة 
املنزلة الشغل فيها لم ينته.. 
ونسعى لالنتهاء منها خالل هذا 
العام.. وتتم دراسة املوضوعات 
داخل البحيرة حتى نكون أمام 
بحيرة تنتج الســمك بشــكل 
كامل.. ونحقق استثمارا كامال 
وحقيقيا بشكل طبقا لألصول».
واختتم الرئيس السيسي 
حديثه قائال: «نحن من الدول 
التي ينظر إليها العالم باندهاش 
في ظل أزمة كورونا».. موضحا 
أنه «بفضل جهــود املواطنني 
وحتملهم ســنحقق ما نصبو 
إليه من إجناز بهذا املشروع».

وقبيــل االفتتــاح، صــرح 
الرســمي لرئاســة  املتحــدث 
اجلمهورية بأن مشروع الفيروز 
في شــرق بورســعيد يعتبر 
األكبــر من نوعه في الشــرق 
األوسط، ليضيف إجنازا جديدا 
التنموية  لسلسلة اإلجنازات 
العمالقة التي تشــهدها مصر 
خالل السنوات األخيرة حتت 
الرئيــس عبدالفتــاح  قيــادة 
السيســي. ويســهم املشروع 
العمالق كذلــك بقيمة مضافة 
ضخمــة فــي تنميــة منطقــة 
قناة الســويس وشبه جزيرة 
سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات 
صناعية وعمرانية جديدة بها، 
حيث يوفر املشــروع ١٠ آالف 
فرصــة عمــل مباشــرة وغير 
مباشــرة في العديد من املهن 
والتخصصات في هذا املجال.

الرئيس السيسي أن الدولة لم 
تترك شيئا في قطاع التعليم إال 
وعملت على تطويره، فالدولة 
تعمل بكل املجاالت، وتتعامل 
بشكل متوازن مع كل القضايا 
واملشاكل واألهداف، ال نستطيع 
أن نترك قطاعــا، ونركز على 

آخر».
الرئيس السيســي  وقــال 
«اســتعرضنا تطــور الدولــة 
املصريــة خــالل الـ١٥٠ ســنة 
املاضية، وكان الهدف من ذلك 
توضيح أن معدالت التحسن 
ال تزيــد وإمنــا تتناقــص».. 
موضحــا أن تناقص معدالت 
التحســن يرجع إلــى صعود 
معدل آخر بشكل متواز، وهو 

النمو السكاني.
وتابع الرئيس السيسى، أن 
الدولة املصرية نفذت العديد من 
املشروعات الكبيرة في مجاالت 
الزراعة واالستصالح الزراعي 
واالســتزراع السمكي، مشيرا 
إلى أن األجهزة املعنية تواصل 
جهودهــا مــن أجل اســتكمال 

تطوير بحيرة املنزلة.
وأضاف الرئيس السيسي 
عــن بحيرة املنزلــة قائال: «ال 
توجد مــزارع موجودة هناك 
حتتاج إلى التطوير.. ٢٥٠ ألف 
فدان داخل املنزلة تتحول إلى 
بحيرة مت االهتمام بها وتنظيم 
الصيــد فيهــا وفق ســيطرة 
حقيقيــة على أعمــال الصيد 
ومتابعة هذه الصناعة سوف 
حتقق اكتفاء ذاتي لكل العاملني 

في القطاع».
وحتدث الرئيس السيسي 
عن مشروع الفيروز، مؤكدا أن 
هذا املشــروع تكلفته مرتفعة 
املعاييــر اخلاصــة  بســبب 

القطار السريع سينقل املواطنني من أكتوبر ألسوان في ٤ ساعات.. وانتهاء مشكلة «القطارات القدمية» بنهاية العام احلالي

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي في مداخلة خالل افتتاح مشروع «الفيروز» لالستزراع السمكي في بشرق التفريعة ببورسعيد امس

مدارس ومستشفيات وغيرها.
إلــى أن احلكومة  وأشــار 
ســتدخل الريف خالل الثالث 
سنوات املقبلة وستخرج منه 
وقد تغير الوضع متاما، الفتا 
إلى أن احلكومة تعمل بخطط 
جيدة وتســير بتــدرج متواز 
جــدا، وقال: نحــن نعمل على 
حل كل املشكالت التي تواجه 
الريف املصري، مرة واحدة من 
كهرباء وحتسني كفاءة الشبكة 
من خــالل تنفيذها عبر «خط 
أرضي» وليست شبكة علوية 
كمــا هي عليــه، للتغلب على 
مشكالت البناء العشوائي التي 
وقعت حتت خطوط الكهرباء 
العلوية، مشيرا إلى أن هذا األمر 

مكلف جدا ولكن البد منه.
وأوضح الرئيس السيسي: 
«لو كانت هناك شــركات غير 
مصريــة تعمــل فــي كل تلك 
التكلفة  املشــروعات لكانــت 
ستتضاعف عشرات املرات».. 
مضيفا: «ال يوجد أي قطاع لم 
تعمل فيه احلكومة.. فمثال قطاع 
الكهرباء، لم يكن من املنطقي 
أن يبقى القطاع كما كان عليه 
في عام ٢٠١٤، حيث تســببت 
مشــكلة تردي اخلدمة وقتها 
في غلــق العديد من املصانع، 
فضال عن تأثير هذه املشــكلة 
املنــازل واملستشــفيات  على 

وحضانات األطفال».
الرئيس السيسي  وشــدد 
الدولــة ال تبيــع  قائــال «إن 
الوهم للشــعب بل نحاول أن 
نكون صادقني مع أنفسنا ومع 

املواطنني».
وبخصوص تطوير مرفق 
السكك احلديدية، أكد السيسي 
أن الدولة تعمل على رفع كفاءة 

اللواء حمدي بدين: تطهير بحيرة البردويل 
ساهم في زيادة إنتاج األسماك

بورسعيد - خديجة حمودة

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية 
للثروة السمكية واألحياء املائية اللواء حمدي 
بدين إن مشروع الفيروز لالستزراع السمكي 
يعد أضخم مشــروعات االستزراع السمكي 
والصيد البحري في جمهورية مصر العربية.
وأضــاف بدين، خالل افتتاح مشــروع 
االســتزراع السمكي بشــرق التفريعة في 
بورسعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
أنه مت التخطيط لتنفيذ املشروعات القومية في 
مجاالت الصيد وتنمية الثروة السمكية على 
عدة محاور كاآلتي: تطوير وتطهير البحيرات 
املصرية وزيادة إنتاجها السمكي واستغالل 
األراضي غير الصاحلة للزراعة، عالوة على 
األماكن غير املأهولة بالسكان إلقامة جتمعات 
تنموية جديدة قائمة على االستزراع السمكي، 
وكذا تقرير استيراد مستلزمات االستزراع 
السمكي من اخلارج وإنشاء أسطول صيد بحري 
حديث يعمل داخل املياه اإلقليمية وخارجها 
وإضافة تقنيات حديثة لالستزراع السمكي في 
مصر واالرتقاء مبستوى التصنيع السمكي 
في مختلف املجــاالت وزيادة نصيب الفرد 
من األسماك ومحاولة ســد الفجوة الغذائية 
وتقليل االستيراد. وأشار بدين إلى أنه مت خالل 
عــام ٢٠١٥، تطهير بحيرة البردويل وتكرير 
«البواغيز»، ما أدى إلى زيادة إنتاجية وجودة 
األسماك، مضيفا: «أنه متت إضافة بحيرة جديدة 
لرقعة البحيرات الداخلية وهي بحيرات الفيروز 
للصيد على مساحة تقرب من ١٠ آالف فدان».
ولفت إلى أنه مت اســتغالل األراضي غير 
الصاحلة للزراعة بإقامة املشروعات التي تتيح 
الفرصة إلقامة جتمعات تنموية جديدة قائمة 
على مشروعات االستزراع والتصنيع السمكي 
والصيد، والذي بدأ بإنشــاء مشروع غليون 

بكفر الشيخ عام ٢٠١٧.
وأوضح انه سيتم افتتاح مشروع الفيروز 
لالستزراع السمكي في منطقة شرق بورسعيد 
ومشــروع الديبة االستزراع السمكي أيضا 
مبنطقة مثلث الديبة غرب بورسعيد، مبينا أن 
مشــروع الفيروز مقام على مساحة ٢٦ ألف 
فدان، مبواجهة ١٧ كيلومترا مبحازاة ساحل 
البحر وعمق ١٠ كيلومترات شرق بورسعيد، 
مشيرا إلى أن املشروع يتكون من ٥ آالف و٩٠٨ 
أحواض أرضية لالستزراع السمكي، مضيفا: 
«أن مساحة احلوض بإجمالي ١٦ ألف فدان بطاقة 
إنتاجية أكثر من ١٣ ألف طن أسماك وربيان.

ولفت إلى أن بحيــرات الفيروز للصيد 
البحري مقامة على مســاحة ١٠ آالف فدان، 
ومقسمة إلى بحيرة الفيروز الشرقية، مبساحة 
٤٢٥ فدانا، وبحيرة الفيروز الغربية ٥ آالف 
و٧٧٢ فدانا، وأحواض ترســيب على مساحة 
٣ آالف و٥٦٥ فدانا، وحوض للســفن بطول 
١٢٠ مترا وعرض ٨٠ مترا، يســع لـ ٦ سفن 
صيد بأطوال حتى ٣٠ مترا، عالوة على منطقة 
لوجستية خلدمة األقفاص السمكية املوجودة 
في البحر املتوسط، وهي حتوي ساحة لتخزين 
الشــباك ومخازن للعلف وثالجات تخزين، 
ومنطقة إداريــة وصناعية تتكون من مبنى 
اإلدارة والســكن اإلداري واملناطق اخلدمية 

والفرز والتعبئة.
وقال رئيس الشــركة الوطنيــة للثروة 
الســمكية اللواء حمدي بديــن إن التخطيط 
ملشروعات الثروة السمكية على درجة عالية 
من الدقة والدراســة العلمية لتحيق التكامل 
مع املشــاريع املخططة، مشيرا إلى أنه متت 
االستفادة من مشروع (غليون) في توفير أكثر 
مــن ٢٢٠ مليون «يرقة جمبري»، ١٫٥ مليون 
«زريعة قاروص»، و٢٥٠٠ طن أعالف لصالح 
مشروع الديبة والفيروز والتي كانت جميعها 

تستورد من اخلارج.
وأضاف بدين أنه في عام ٢٠١٧ مت إنشاء 
نواة ألسطول الصيد البحري املصري وتسلم 
باكورة هــذا اإلنتاج من مراكب الصيد لـ ١٢ 
مركب صيد، وقد اشــتركت هذه املراكب مع 
مراكب أخرى خالل األعوام املاضية، ما أدى إلى 
زيادة اإلنتاج من كمية الصيد إلى أن وصل إلى 
١٠ آالف طن أسماك من خارج املياه اإلقليمية 

املصرية، ما أدى إلى زيادة حصيلة الصيد.
وتابع: تقــوم الشــركة الوطنية للثروة 
الســمكية بالتعاون مع هيئة قناة السويس، 
بناء على توجيهات الرئيس السيسي، ببناء ١٠٠ 
مركب صيد حديثة أطوال مختلفة، ومت بالفعل 
تسلم ٣٤ مركب صيد، توفر ٦٠٠ فرصة عمل 
مباشرة و١٢٠٠ فرصة عمل غير مباشرة، كما 
بدأت الشركة في االستفادة من خبرات الدول 
املتقدمة في االســتزراع السمكي باستخدام 
األقفاص البحرية، حيث مت إنشاء ١٠٠ قفص 
سمكي بالبحر املتوسط على مسافة ١٤ ميال، 
شــرق التفريعة. ولفت بدين إلى أن الشركة 
الوطنية للثروة السمكية، قامت بتنفيذ التحول 
الرقمي من خالل ميكنة املقر الرئيسي للشركة 
مع مشروعاتها اخلارجية واستخدام البرامج 

املخصصة إلدارة املزارع السمكية.

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة الســمكية واألحياء املائية اللواء حمدي بدين متحدثا خالل 
افتتاح مشروع الفيروز لالستزراع السمكي

 رسائل السيسي للمصريني وللمسؤولني
وجه الرئيس عبدالفتاح السيســي، عدة رســائل 
للمصريني واملسؤولني خالل افتتاح مشروع الفيروز 

لالستزراع السمكي، والتي جاءت على النحو التالي:
- فــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ الكهرباء مكنش ينفع تفضل على 
وضعها، املصانع بتقفل وحضانات األطفال واخلطورة 
على حياتهم نتيجة قطع الكهرباء، النهاردة عندنا كهرباء 

زيادة نقدر ندي للدول املجاورة.
- نحــن من الدول التي ينظر إليها العالم في موضوع 

«كورونا» باندهاش.
- احلكومة ال تبيع الوهم للشعب املصري.

- ضرورة االنتهاء من توفيــر البنية التحتية الكاملة 
الستصالح ١٠٠ ألف فدان في سيناء من املياه املعاجلة 

خالل ٦ أشهر.
- املشروعات التي توفرها الدولة متثل فرصة حقيقية 

للعمل للمواطنني.
- بيجيلى شكاوى إن مش القيني عمالة.

- مت التصدي للتعديات التي كانت موجود ببحيرة املنزلة.
- سابوها تبقى عشش وبيوت وناس خارج القانون.

- هيبــة الدولة بتيجي ملا تبذل جهــد كبير ملواطنيها 

لتحســن حياتهم، شيلنا من ١ متر لـ ١٫٥ متر علشان 
كتلة من قــاع البحيرة فيها مخلفات صعب تتشــال 

علشان جودة املياه.
- الدولة أنفقــت أكثر من ١٥٠ مليار جنيه بالنســبة 
للتعليم العالي، بخالف أرقام أخرى يجري إنفاقها في 

مشروعات حالية.
- جتهيز أرض شــرق التفريعة صعب لكن كل حاجة 

ليها عالج بالعلم والهندسة.
- نعيد صياغة مياهنا وال جنور على أحد.

- «ملا قولنا ٢٠ ألف كم تبطني في شبكة الري والترع، 
كانت عبارة عن مشــروع في األرض وخالص، لكن 
الكالم اللي اتعمــل بيتقال من ناس كتير، الـ ٢٠ ألف 
كم دول هيوفروا مية كانت بتفقد حوالي ٢ أو ٣ مليار 

متر مكعب».
- نسبة كبيرة من مراكز جتميع األلبان حتتاج إلى تطوير.
- الدولة تدفع تكلفة شهادة املواصفات العاملية ملراكز 

جتميع األلبان عن التجار بواقع ٥٠ ألف جنيه.
- من حــق املصريني احلصول على منتج جيد.. ومن 
حقنا أن كل حاجتنا تكون مطابقة للمواصفات العاملية.

- نحشد الطاقات لتطوير القرى زي الكتاب ما بيقول.
- كل قادة اجليوش واملناطق والفرق والشعب الهندسية، 
الكل مســؤول معنا.. ليه؟ مراعاة تطوير الترع وليه 
بقت كده.. وكي ال نصل إلى مخلفات مرة أخرى لو ما 

أخدناش بالنا كحكومة.
- لدينا ٤٥٠٠ قرية خالل ٣ سنوات هنخلصها بشكل 
كلي.. حلينا مسألة الريف في مصر، ولن نسمح بأي 

تعد آخر بعد حل املسألة.
- «مشــروع الـ ١٥٠٠ قرية في املرحلة األولى لتطوير 
القرى املصرية، بنتكلم هندخل على مراكز كاملة في 
القرى وتوابعها مش هيبقى فيها حاجة ناقصة خالص».
- إن شــاء اهللا في خالل الـ ٣ سنني دول نخرج منهم 
حاجــة تانية خالص، مصر تانية، وإحنا زي ما بيتقال 

بنخطط لعمل ده وماشيني بتدرج متوازن جدا.
- أريد رفع مستوى معيشة املواطنني، لكن النمو السكاني 

يعد حتديا كبيرا.
- «أخبار حتديد النســل إيه؟ أطالبكم وتطالبوني وال 
تعملوا اللي أنتم عايزينه وتقولوا خالص، زي ما بتقولوا 

أخبار التعليم إيه.

االنتهاء من البنية األساسية ملشروع 
الـ١٠٠ ألف فدان في ٣٠ يونيو

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس 
الهيئة الهندسية للقوات املسلحة اللواء أركان 
حرب إيهاب الفار باالنتهاء من البنية األساسية 
ملشروع املائة ألف فدان في ٣٠ يونيو، على 
غرار الترع ومحطات رفع وتسوية كل شيء 
بحيث تصل شبكة الري إلى املشروع، منوها 

إلى أن كل الري سيكون حديثا.
وقال السيســي - فــي مداخلة له خالل 
كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة 
- إن هــذا اجلهــد ليس باليســير، مضيفا: 

«نحن ملتزمون أمام املواطنني بتنفيذ بنية 
أساسية ملشروع الـ١٠٠ ألف فدان.. متابعا: 
«ســيكون هناك مستثمرون يعملون معنا 
بهذا املشروع، حيث سيقومون باالستثمار 
فــي تلك األراضي بواقع ٥ أو ١٠ آالف فدان، 
لكن ليس على حساب تفتيت هذه مساحة 

أراضي املشروع».
وأضــاف موجها حديثــه للحكومة: «ان 
الدولة تعمل في عدة مشروعات في وقت واحد، 
فال نقوم بتأجيل مشروع على حساب آخر.
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

لبنان يطلب دعم األمم املتحدة بوجه «كورونا» واجلدل احلكومي يتصاعد
بيروت - عمر حبنجر

بات واضحا ان التجاذبات 
املعطلة لتشكيل احلكومة بني 
رئاســة اجلمهورية والرئيس 
املكلف ظاهرها اخلالف على دور 
رئيس اجلمهورية في اختيار 
الوزراء وحصته في الوزارة، 
وباطنها اخلــالف على ما بعد 
تشكيل احلكومة من انتخابات 
نيابية، متهد النتخابات رئاسية 
يريدها الرئيس ميشــال عون 
مكملة لعهده، من خالل «رئيس 
الظل» الصهر جبران باســيل، 
كمــا يســميه وليــد جنبالط، 
بينما يســعى الرئيس املكلف 
ســعد احلريــري، ومعــه كل 
معارضي الوضع الراهن، الى 
أن تكون حكومة اختصاصيني 
غير حزبيني، تؤسس ملرحلة 
تغييرية حاسمة، حترر الذاكرة 
اللبنانيــة مــن آثــام اجلوائح 

السياسية املدمرة.
باتــت  وعلــى هــذا، فقــد 
االجتاهات الرئاسية ذاهبة نحو 
اإلبقاء علــى حكومة تصريف 
األعمال برئاسة حسان دياب، 
وزوايــاه السياســية القابلــة 
للتدوير مبرونــة، عوضا عن 
التنفيذيــة  تســليم الســلطة 
حلكومــة حريريــة مدعومــة 
باملبادرة الفرنسية، وبالعقوبات 
األميركية، وبــكل املتضررين 
من فائض «قوة العهد» والتي 
أضعفت لبنان إلى درجة العدم.

وضمن احلسابات الرئاسية 
عدم إجراء االنتخابات النيابية 
فــي موعدها، وتاليــا التمديد 
القسري ملجلس النواب، جتنبا 
النتخابات ســتكون خاســرة 
بالنسبة للتيار احلر، بصورة 

مؤكدة.

سليم جريصاتي إلى احملاكمات 
اجلزائيــة، إلقدامــه عمدا على 
التفســير الســيئ للدســتور 
اللبناني، وتسمية املادتني ٥٣ 
و٦٤ من الدستور، عبر اضافة 
تعويذات ال تستند إلى النص، 

او إلى الواقع.
وتنــص املادة ٥٣: يســمي 
رئيــس اجلمهوريــة رئيــس 
احلكومة املكلف، بالتشاور مع 
رئيس مجلس النواب، استنادا 
الى استشارات نيابية ملزمة، 

يطلعه رسميا على نتائجها.
ويصدر باالتفاق مع رئيس 
مجلس الوزراء مرسوم تشكيل 
احلكومــة ومراســيم قبــول 

استقالة الوزراء او اقالتهم.
أمــا املــادة ٦٤ فتنــص في 
فقرتهــا الثانيــة أن الرئيــس 
املكلف: «يجري االستشــارات 

علــى حصــة وزاريــة داخــل 
احلكومة يحوله من حكم الى 

طرف.
بــدوره، احلقوقي حســان 
الرفاعي، رأى ان مشاركة رئيس 
اجلمهوريــة ودوره في والدة 
احلكومة ال ميكن ان يتساوى مع 
دور وإرادة الرئيس املكلف، ألن 
رئيس اجلمهورية غير املسؤول 
سياسيا يستمر في موقعه، ان 
فشــلت احلكومة فــي حني ان 
رئيس احلكومة، املسؤول األول 
عن سياستها، يذهب معها في 
أي حلظة، كما حصل مع حكومة 

احلريري األخيرة.
من جهته، يبدو البطريرك 
املاروني بشارة الراعي متمسكا 
مببادرته، آمال جتاوب األطراف. 
لكــن مصــادر متابعــة نقلت 
لـ«األنباء» قلق جهات معنية، 

مــن ان تســتمر حالة الفشــل 
احلكومــي حتى مارس املقبل، 
حيث املوعد االفتراضي لزيارة 
البابا فرنسيس الى لبنان بعد 
زيارتــه العراق، بنــاء لرغبة 
ابداهــا البطريــرك الراعي في 

لقائهما االخير في الفاتيكان.
أما «كورونا» فقد حافظت 
على منســوب الوفيــات التي 
تسببت بها أمس، حيث أزهقت 
أرواح ٥٧ شــخصا، فــي حني 
تراجع عداد اإلصابات الى ٣٢٢٠ 
اصابة جديدة، وبلغت ايجابية 

اإلصابات ٢١٪.
ويقــول د.فــراس األبيض 
مديــر مستشــفى احلريــري 
اجلامعي احلكومي في تغريدة 
عبر تويتر: ان انتشار الطفرات 
اجلديدة من كورونا في لبنان 
كان متوقعــا، ورمبــا ســاهم 
في االرتفــاع احلاد األخير في 

احلاالت.
رئيــس حكومــة تصريف 
األعمال حسان دياب اتصل من 
جهته باألمني العام لألمم املتحدة 
انطونيو غوتيريش وطلب منه 
املساعدة في توفير ٢٠٠ سرير 
لغــرف العناية الفائقة، ودعم 
األمم املتحدة للبنان في حملة 
التطعيم ضد الڤيروس، لتشمل 
كل املعنيــني علــى األراضــي 
اللبنانية. كما طالب دياب سفير 
أملانيا اندريا سبتدن مبساعدة 
لبنان على توفير اسرة عناية 
فائقة وأجهزة تنفس وعبوات 
أوكسجني ومليوني لقاح ضد 

كورونا.
وبالنسبة لإلقفال العام فقد 
ظهرت حتركات احتجاجية ضده 
في ساحات بيروت وطرابلس 
وصيــدا، وينتظــر ان تتطور 
بسبب حاجة الناس الى العمل.

النيابيــة لتشــكيل احلكومة، 
ويوقع مع رئيس اجلمهورية 

مرسوم تشكيلها».
وال يبدو من هذين النصني، 
ما يوحي او يشير إلى مشاركة 
رئيس اجلمهورية في تشكيل 
احلكومة، وال على أن تكون له 

حصة وزارية.
الفريــق الرئاســي، الــذي 
يقوده «حمورابي القصر» كما 
تصــف «اجلديــد» املستشــار 
النــص  جريصاتــي، ان هــذا 
الدســتوري ال يعطي الرئيس 
املكلف حقا حصريا بتشــكيل 
احلكومة. في حني يقول املرجع 
القانوني والدستوري د.خالد 
قبانــي: ان تشــكيل احلكومة 
يبدأ في مجلس النواب وينتهي 
فيه، أما رئيس اجلمهورية فهو 
رئيس كل الوزراء، واإلصرار 

(محمود الطويل) محتجون أمام السرايا في صيدا رفضا لقرار متديد التعبئة العامة من دون تأمني مقومات احلياة األساسية 

لكــن مــا يربــك املوقــف 
الرئاســي، عدم حماسة دياب 
ملتابعة تصريــف األعمال من 
خالل حكومــة تدار من خارج 
السراي، واستحقاقات سياسية 
واقتصاديــة حارقة شــعبيا، 
يتمنــى أن يتخذهــا ســواه، 
إضافة إلى املعوقات الدستورية، 
التي قد تسمح بعرقلة تشكيل 
احلكومــة، لكنها ال تســتطيع 

إلغاء النصوص الدستورية.
الرئاســي، يقول:  والبيان 
إن رئيــس اجلمهورية ينتظر 
التشكيلة احلكومية من الرئيس 
املكلــف، ومستشــار الرئيس 
املكلف يقول إن التشكيلة في 
عهدة رئيس اجلمهورية، وحوار 

الطرشان مستمر.
قنــاة «اجلديــد» طالبــت 
بإحالــة املستشــار الرئاســي 

مصدر سياسي وسطي لـ «األنباء»:
ال حكومة في القريب أو البعيد

ارة بيروت - زينة طبَّ

أكد مصدر سياســي مستقل أن التقارب بني رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون والرئيس املكلف بتشكيل 
احلكومة سعد احلريري، ضرب من املستحيل، خصوصا 
بعد سقوط التسوية الرئاسية، وانهيار ما كان قد تبقى 
من ثقة بينهما، فال الرئيس احلريري ســيتنازل ويقدم 
بالتالــي انتصارا مجانيا جلبران باســيل، وال الرئيس 
عون سيرضى بحكومة ال ميلك فيها القرار الوازن، وال 
حتى حزب اهللا سيسمح بتشــكيلة حكومية ال تضمن 

حماية سالحه.
وأضاف املصدر في حديث لـ «األنباء»: «ڤيديو اللقاء 
بني الرئيسني عون ودياب، تسرب عن قصد بهدف توجيه 
رسالة قاسية اللهجة واملضمون للرئيس احلريري، مفادها 
أن اجلوالت اخلارجية الستجداء الدعم لن توصل احلريري 
الى خوابي العسل، وما تسريب الڤيديو بالتالي سوى دليل 
قاطع على أن إمكانية العــالج غير متوافرة حاليا ال بل 
مستحيلة، وأنه ال حكومة على املدى املنظور ورمبا البعيد.

وأردف مؤكدا أن حزب اهللا، لن يسمح بنجاح وساطة 
بكركي، ولن يرضى بأن يكون البطريرك املاروني بشارة 
الراعــي عراب الصلح بني عون واحلريري، وذلك مرده 
الى اخلالف االستراتيجي الكبير والعميق بني حزب اهللا 
ومن خلفه إيــران، وبّني بكركي حول مطالبة البطريرك 
الراعي بحياد لبنان، لذلك فإن مساعي الراعي ومحاوالته 
لتقريــب وجهات النظر بني عون واحلريري، ســتبقى 

ولألسف مجرد حراك في دائرة املستحيل.
وفي سياق متصل، أشار املصدر الى أن عني التينة 
ستبقي محركاتها مطفأة، حتى وإن تدخلت في محاولة 
لرأب الصدع، فإن تدخلها ســيكون طفيفا ال طائل منه، 
فالرئيس بري «مش زعالن أبدا»، ألن االنهيار احلاصل 
على كل املستويات، وحتديدا على مستوى تأليف احلكومة، 
يحقق ما استشرفه بعيد انتخاب عون رئيسا للجمهورية، 
بأن عهد الرئيس القوي سيبوء بالفشل، علما أن الرئيس 
بري قلبه مع احلريري ويريد له النجاح بتأليف احلكومة 

للخروج من املأزق االقتصادي.

«حملة الطني» صرخة جديدة إلغاثة النازحني في الشمال
عواصم - وكاالت: يحاول 
الســوريون  الناشــطون 
واملنظمات االغاثية احمللية 
ابتــكار ما يســتطيعون من 
أفكار للفت أنظار العالم الى 
معاناة نحــو مليوني نازح 
سوري شمال غرب سورية 
في املخيمات التي لم تصمد 
أمام فصل الشــتاء بأمطاره 
وثلوجــه وبرودته، في ظل 
عجــز وجتاهل دولــي فاقم 

مأساتهم. 
وبعد مهرجان الطني الذي 
نظم في ريف ادلب وتخللته 
ألعاب بالطني الذي هاجم تلك 
املخيمات، أطلق ناشــطون 
حملــة جديدة علــى مواقع 
التواصــل االجتماعي حتت 

هاشتاغ «#حملة_الطني».
وشارك عدد من الناشطني 
والفنانني والعاملني في احلملة 
ونشروا تسجيالت مصورة 
وهــم يلطخــون وجوههــم 
بالطني، تضامنا مع النازحني 
الذيــن حتولــت مخيماتهم 
الــى برك من املياه والوحل. 
وانضم الفنان السوري «عبد 
احلكيم قطيفان» إلى حملة 
«الطــني»، مع تدهور أحوال 

املخيمات.

الطــني.. حياتهــم بالطني.. 
أحالمهم بالطني.. تفاصيلهم 
بالطــني، وبالصيــف نفس 
الشــي، الزم نفكر فيهم، ملا 

عنونه باسم «من أجل أهلنا 
الكرام الطيبني في املخيمات.. 
#كرامتهم _من كرامتنا» أن 
«هؤالء أهلنا وناسنا الكرام 
الطيبــني، خلونا نفكر كيف 
نســاعدهم، العالــم تخلــى 
عنا.. السياسيون واملعارضة 
تخلــوا عنــا، خلونــا نهتم 
فيهم ومبصابهم وبأحالمهم 
وبإنسانيتهم.. إما الطني وإما 

إنسانيتنا».
وكان ناشطون أطلقوا قبل 
أيام «حملة الطني» في الشمال 
السوري لتسليط الضوء على 
معانــاة النازحــني اليومية 
السيما من األطفال الذين مات 
بعضهم وتدهورت األحوال 

الصحية ملئات آخرين.
احلملة التي حملت شعار 
«سنشــد عضــدك بأخيك»، 
القــت تفاعــال كبيــرا بــني 
عمــوم الســوريني، معربني 
عن حزنهــم العميق ملا آلت 
إليــه أحــوال املخيمــات في 
ظل تخلي املنظمات التابعة 
لألمم املتحدة والدول الداعمة 
للثورة السورية عن دعمهم 
مبا يقيهم السيول اجلارفة 
التي حولت احلياة إلى مأساة 

غير مسبوقة.

نفوت على بيوتنا ونســكر 
على حالنا الزم نهتم فيهم، 

ونفكر فيهم».
وأضاف في املقطع الذي 

صورة نشرها الدفاع املدني األسبوع املاضي للمياه واألوحال التي اجتاحت مخيمات شمال غرب سورية

وقال «قطيفان» في مقطع 
مصور نشره على صفحته 
الشخصية «فيسبوك»: «١٠ 
ســنوات هــم وأوالدهم في 

بيدرسون: العملية السياسية في سورية 
لم حتقق أي تغيير وال رؤية للمستقبل

وكاالت: أعــرب املبعــوث األممي 
اخلاص إلى ســورية غير بيدرسون، 
عن أمله في أن يتفق املشــاركون في 
محادثات اللجنة الدستورية املصغرة في 
مقر األمم املتحدة بسويسرا غدا، على 
خطط عمل ذات أجندات وموضوعات 
واضحة إلحراز تقدم في هذه العملية.
وأقر املبعوث األممي بأن «العملية 
السياسية حتى اآلن لم حتقق تغييرات 
حقيقية في حياة السوريني، وال رؤية 
حقيقية للمســتقبل»، مشيرا إلى أن 
الرغبة في التعاون ضرورية لدفع عملية 

السالم إلى األمام.
وقال «بيدرســون» فــي مؤمتر 
صحافي من جنيف مساء أمس األول: 
«كان يعترينــي األمل أن تقدر اللجنة 
الدستورية كما تعلمون إذا مت التعامل 
معها بالطريقة الصحيحة - على بناء 
الثقة وأن تكون فاحتة األبواب لعملية 
سياسية أوســع»، لكنه أشار إلى أن 
العمل  الدستورية ال تستطيع  اللجنة 
مبعزل عن عوامل أخرى: «نحن بحاجة 

إلى إرادة سياسية من مختلف األطراف 
حتى نتمكن من التحرك إلى األمام».

وحذر من أنه علــى الرغم من أن 
األشهر العشــرة املاضية كانت أكثر 
هــدوءا خالل ما يقــرب من عقد من 
الصراع في ســورية، إال أن الوضع 
قد ينهار في أي حلظة، مؤكدا على أن 
«هذا هدوء هش. وكل هذه القضايا ال 
ميكن للســوريني وحدهم حلها. إنها 

بحاجة إلى تعاون».
وتابع: «كما أكدت مرات عديدة، من 
الواضح اآلن أنه ال ميكن ألي جهة فاعلة 
أو مجموعة من اجلهات الفاعلة فرض 
إرادتها على سورية أو تسوية النزاع 
مبفردها، يجب أن يعملوا جميعا معا».
وأضاف: «ما قلته إننا نحتاج إلى 
مفاوضات حقيقيــة، وإلى أن جتلس 
األطراف املختلفة وتتبادل وجهات النظر 
بشــكل حقيقي حول كيفية دفع هذه 
العمليــة قدما. وإذا كانت هذه اإلرادة 
السياسية مفقودة، فسيكون من الصعب 

للغاية دفع العملية إلى األمام».

عشية انطالق محادثات اللجنة الدستورية املصغرة

وفاة «إمبراطور اإلعالم» الري كينغ بعد ٦ عقود من العطاء
لوس أجنيليس - أ.ف.پ: 
غّيب املــوت مقــدم البرامج 
التلفزيونيــة  احلواريــة 
األميركي الشهير الري كينغ 
عــن ٨٧ عاما، على ما أعلنت 
أمس شــركته «أورا ميديا»، 
بعدمــا ملع اســمه على مدى 
عقود في الواليــات املتحدة 
وخارجهــا نظــرا إلجرائــه 
مقابــالت مع عــدد كبير من 

الشخصيات العاملية.
ولم حتدد «أورا ميديا» في 
بيان أصدرته ســبب الوفاة، 
لكــن شــبكة «ســي إن إن» 
األميركية أعلنــت في مطلع 
هذا الشهر أن الري كينغ التي 
عمل فيها مدة طويلة أصيب 
بڤيروس كورونا املســتجد 
ويعالج في أحد مستشفيات 

لوس أجنيليس.
وأكدت عائلة املذيع الشهير 
أنه فارق احلياة في املستشفى 
في مدينة لوس أجنيليس بعد 

صراع طويل مع املرض.
ونعت «اورا ميديا» الري 
كينغ في البيان الذي نشر على 
حساب «تويتر» الرسمي لهذا 

والتقدير العاملي الذي حظي به 
على مدى ٦٣ عاما أمضاها في 
اإلذاعة والتلفزيون ووسائل 
اإلعالم الرقمية، لهي دليل على 

موهبته الفريدة كإعالمي».
وأفاد الكرملني بأن الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني الذي 
أجرى الري كينغ مقابالت عدة 
معه، وجه حتية إلى الراحل 
وأشاد مبا كان يتمتع به من 

وغادر الري كينغ «ســي 
 .٢٠١٠ العــام  فــي  إن»  إن 
لكنــه واصل إجراء املقابالت 
وكان يعرضهــا على موقعه 
اإللكتروني. وفي العام ٢٠١٢ 
أطلق برنامج «الري كينغ ناو» 
على قنــاة الڤيديو املدفوعة 
«أورا تي في» عبر اإلنترنت 
التي شارك في تأسيسها. وبدأ 
في العام ٢٠١٣ إحياء برنامج 

ومارلــون برانــدو وباربــرا 
سترايسند.

ومن الشخصيات العاملية 
التي قابلها كينغ أيضا بنظير 
بوتــو، ونيلســون مانديال، 
وصفت شــبكة «سي ان ان» 
كينغ بعمالق احلقل االعالمي 
فــي طليعة مقدمــي البرامج 
احلواريــة و«التوك شــو». 
وعلى مدى أكثر من ٢٥ سنة 

«مهنية الكبيرة».
ويعتبــر كينــغ امللقب بـ 
«ملــك احلــوارات» أحد أبرز 
الشــخصيات التــي طبعــت 
تاريخ التلفزيون في الواليات 
املتحدة، وعرف بأكمام قميصه 
امللفوفــة، وربطــات العنــق 
متعــددة األلــوان التــي كان 
يضعها، واحلماالت والنظارات 

الكبيرة.

«بوليتيكينغ ويذ الري كينغ».
وقدم علــى مدى ٢٥ عاما 
برنامج «الري كينغ اليف». 
وأجرى فيه مقابالت مع جميع 
الرؤساء األميركيني وبعض 
أبــرز قــادة العالــم كالزعيم 
الراحل ياســر  الفلســطيني 
عرفــات والرئيس الروســي 
فالدمييــر بوتــني، باإلضافة 
إلى جنوم كفرانك ســيناترا 

أجرى ٣٠ الف مقابلة شملت 
كل رؤساء الواليات املتحدة 
اثناء توليهم منصبهم بدءا من 
جيرالد فورد الى باراك اوباما.

وتلقــى آالف االتصــاالت 
الهاتفية من مشاهدي برامجه، 
مــا أهلــه لدخول موســوعة 
«غينيس» لألرقام القياسية.

وعانى كينــغ العديد من 
االمراض، وكشــف عام ٢٠١٧ 
انه يعاني من سرطان الرئة 
وانه خضــع لعملية ناجحة 

للتخلص منه. 
ولد كينغ عام ١٩٣٣ مبدينة 
نيويــورك ألبويــن يهوديني 
هاجرا من روســيا البيضاء 
إلى الواليات املتحدة. تزوج 
ثماني مرات، وله أربعة أوالد 

وثالثة أحفاد.
وكان الري كينغ أول من 
جمــع الزعيــم الفلســطيني 
الراحل ياسر عرفات ورئيس 
الوزراء اإلســرائيلي املغتال 
إســحق رابني وملــك األردن 
الراحل احلسني بن طالل في 
مواجهة إعالمية حول السالم 

بالشرق األوسط عام ١٩٩٥.

دخل موسوعة «غينيس».. وأجرى ٣٠ ألف مقابلة منها حوارات مع الرؤساء األميركيني من فورد إلى أوباما.. ونقل إلى املستشفى إثر إصابته بڤيروس كورونا

(رويترز) .. والسيدة األولى هيالري كلينتون تريه خامت الزواج في مقابلة عام ١٩٩٤  صورة أرشيفية لالري كينغ خالل مقابلة مع الرئيس الڤنزويلي هوغو شاڤيز

النجم التلفزيوني األميركي. 
وجاء في البيان «ببالغ احلزن، 
تعلن شركة أورا ميديا وفاة 
مؤسسها املشارك والصديق 
الري كينغ عن عمر يناهز ٨٧ 
عاما في مركز سيدرز سيناي 
الطبي في لوس أجنيليس».

وأشار البيان إلى أن «آالف 
املقابالت التــي أجراها الري 
كينــغ واجلوائز التــي نالها 
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خطف البديل سلمان العوضي هدف التعادل للعربي في الدقيقة «٨٥» ليخرج االخضر 
واألبيض متعادلني «١-١» في املواجهة التي جمعتهما أمس في ختام اجلولة األولى لدوري 

stc للدرجة املمتازة لتصبح لكل فريق نقطة.
ولعب األبيض بتشــكيلة غاب عنها جمعة ســعيد، حيث فضل املدرب محمد عبداهللا 

بقاءه في االحتياط ودفع بالثالثي أحمد زنكي وفيصل زايد وأحمد عكايشــي 
الذين كرروا محاولة اختراق دفاع اخلصم، وكان لهم ما أرادوا في الدقيقة 

«٤٠» عن طريق زايد الذي أحسن استقبال الكرة العرضية املتقنة 
من الظهير سامي الصانع وأسكنها مرمى سليمان عبدالغفور.

وأكد العبو االبيض ان الكرة «فرص» ومن الفرصة الوحيدة 
احلقيقية لهم في الشوط األول خرجوا بهدف، كما يحسب 
لالعبي الوسط وخصوصا جاي دميبلي حسن استخالص 
الكرة من اخلصم ومتريرها، وبذل دميبلي في هذا اجلانب 
جهــدا مميزا وحاول أحمد زنكــي فتح جبهة في اجلهة 
اليســرى وســدد كرة قوية لم تصــب املرمى «٢٢». أما 
العربي فقد شاركه ألول مرة مهاجمه الفلسطيني عدي 
الدباغ إلى جانب الهادي السنوسي ومشاري الكندري، 
وكانت بداية «األخضر» جيدة بعدما هدد مرمى خصمه 

وســنحت فرصة ثمينة للدباغ الذي لم يتعامل مع الكرة 
جيدا وهو قريب من املرمى«٢٠».ومازالت مشــكلة العربي 

في خط الدفاع وكل مدرب « يشيل ويحط» وفي مباراة أمس 
دخل مدربه ميشا برباعي مكون من محمد فريح وحسن حمدان 

وجمعة عبود وعيسى وليد، فأي كرة عرضية تسبب ربكة للدفاع. 
وفي الشــوط الثاني، نشط العربي في بدايته وتعاون السنوسي وبندر 

السالمة في اختراق دفاع الكويت، وسنحت فرصة للسنوسي من كرة ثابتة سددها 
في حائط الصد«٦٠»، وسعيا لتعزيز هجومه أدخل املدرب العبيه سلمان العوضي وبدر 
طارق وحتسن أداء العربي بشكل ملحوظ واستحوذ على الكرة طويال، ولكن ما الفائدة 
وكرته لم تهز الشباك، ولكن البديل الشاب سلمان العوضي «١٨» سنة كان له رأي آخر 
في وقت متأخر وسجل هدف التعادل من قذيفة قوية بعد حتضير من بدر طارق وبندر 

السالمة «٨٦»، في حني اختلف أداء االبيض عن الشوط األول وغاب متاما عن تهديد مرمى 
خصمه.. أدار املباراة احلكم عبداهللا جمالي وجاءت قراراته سليمة.

وبجدارة واســتحقاق فاز الســاملية على كاظمة ٢-١ في املباراة التي جمعتهما مساء 
أمس على ســتاد الصداقة والســالم في اطار اجلولة األولى من بطولة دوري stc املمتاز، 
وبهذا الفوز وضع السماوي ٣ نقاط ثمينة في جعبته فيما ظل رصيد البرتقالي خاليا من 
النقاط، حيث سجل للساملية مبارك الفنيني (١٥) وباتريك فابيانو من ركلة جزاء (٣٧)، 
فيما سجل لكاظمة طالل طارق (٦٦) بعد دقائق من طرد محترف «البرتقالي» 
املالــي حامد ماريــوس بالبطاقة احلمراء (٥٩) لضرب العب الســاملية 

بالكوع دون كرة. 
وقد شــهد الشوط االول تفوق كبير للسماملية في النتيجة 
واألداء بالسيطرة على منطقة املناورات والكثافة الهجومية 
بتألق مبارك الفنيني وفواز العتيبي وانتونيو مارتينيز 
وتقدم األطراف دي سيوزا ومهدي دشتي، ومرر دي سوزا 
كــرة بينية ضربــت العمق الدفاعي لكاظمة اســتقبلها 
الفنيني مبهارة وارســلها في شــباك احلارس حســني 
كنكوني (١٥)، ليســاهم الهدف في ســيطرة السماوي، 
وأرسل الفنيني كرة عرضية على رأس فابيانو أبعدها 

املدافع مشاري العبيد (٣١). 
واستعان احلكم أحمد العلي بتقنية الفيديو الحتساب 
ركلة جزاء للساملية بعد إعاقة املدافع فهد زويد لفابيانو 

سددها األخير بنجاح في املرمى (٣٧).
وفي الشوط الثاني أجبر البرتقالي على اللعب منقوصا 
بعد تعرض املالي حامد ماريوس للطرد العتدائه بالضرب على 
الالعــب مارتينيــز (٥٨)، ومتكن طالل طارق مــن تقليص الفارق 
بتلقيه عرضية ناصر الفرج ليمر طارق من الدفاع ويســدد الكرة بقوة 
فــي الشــباك (٦٦). أدار املباراة احلكم أحمد العلي ومتكــن من قيادتها باقتدار. 
ومســاء اجلمعة، تخطى القادسية بســهولة ضيفه الفحيحيل وخرج فائزا بنتيجة ٤-١ 
واضعا أول ٣ نقاط في رصيده. وغاب عن األصفر بدر املطوع لشعوره باإلصابة. وبهدف 
وحيد عن طريق محترفه األردني أحمد الرياحي، خرج النصر منتصرا ١-٠ على الشباب 

ليغتنم «العنابي» أول ثالث نقاط. الكويت والعربي افتتحا مشوار الدوري بتعادل        (أحمد علي)

«ديربي» حاسم في ممتاز «اليد» ختام بطولة «فيفا ٢١» األولى

كاظمة والكويت.. انطالقة نارية 
ملربع «السلة» الذهبي

يعقوب العوضي

تتواصل منافسات الدوري املمتاز لكرة اليد بإقامة مباراتني 
اليوم ضمن اجلولة الـ ١٢، فيلتقي في األولى الكويت متصدر 
الترتيب العام (٢٢ نقطة) مع كاظمة صاحب املركز اخلامس 
(٨ نقــاط) في الـ ٥:٣٠، وفي املباراة الثانية يواجه العربي 
صاحب املركز الثالث (١٥ نقطة) مع وصيف الترتيب العام 

القادسية (١٩ نقطة) في الـ ٧:١٥.
ويترقب اجلميع مواجهة الغرميني التقليديني القادسية 
والعربي بفارغ الصبر، حيث يسعى «األخضر» الى حتقيق 
النقاط الكاملة في املباريات املتبقية له، حيث يلتقي الكويت 
في اجلولة املقبلة ويختتم مشــواره مبواجهة خيطان. في 
املقابل يتطلع «األصفر» إلى فوز يحفظ له استمرار مطاردة 
املتصــدر واللعــب على فرصة وحيدة لتحقــق اللقب رغم 
صعوبتهــا، إذ يحتاج للفوز بجميــع مبارياته مقابل تعثر 
الكويت ولو بتعادل ليخوض مواجهة فاصلة معه على لقب 

البطولة حال فوزه على الكويت باجلولة األخيرة.
وضمن اجلولة الـ ١٢ لدوري الدرجة األولى، تقام اليوم 
مباراتــان أيضا، فيلعب الصليبخات (١٥ نقطة) مع النصر 
(٨ نقاط) في الـ ٥:٣٠، فيما يتواجه اجلهراء (١٤ نقطة) مع 

الفحيحيل (١٨ نقطة) في الـ ٧:١٥.

اختتمــت اخلميس املاضي نهائيات بطولة فيفا ٢١ 
األولــى بحضور كل من رئيس مجلــس إدارة النادي 
الكويتي للرياضات اإللكترونية عبداهللا العلي وأمني 

السر فيصل أبل.
وأسفرت منافسات البطولة التي أقيمت على صالة 
«قاما قيم» بالساملية مبشاركة ٦٤ العبا و١٢ متطوعا 
عن تأهل كل من أحمد سالم حميد وخالد عبدالباسط 
الســمير الــى النهائيات، كما توج أحمد ســالم حميد 
بطــال للبطولة، علمــا أنه حصل علــى جائزة نقدية 
وعلــى عضوية رياضية بالنادي الكويتي للرياضات 

اإللكترونية 
وقامت قناة النادي الكويتي للرياضات اإللكترونية 
على برنامج (Twitch) بنقل البطولة على الهواء مباشرة 
ليتسنى للجميع متابعة الفعاليات ملن ال ميكنه التواجد 
في الصالة، وذلك وفقا للنسب احملددة وسط اإلجراءات 
االحترازية املتبعة، وقد قام النادي بدعوة أصغر معلق 
بالعالم وهو املوهوب يزن طه للحضور على نهائيات 

البطولة والتعليق عليها.

هادي العنزي

ينطلق الدور نصف النهائي للدوري العام لكرة الســلة 
(املربــع الذهبــي) مبواجهة نارية جتمــع كاظمة والكويت 
في الـ ٥٫٣٠ مســاء اليوم على صالة االحتاد مبجمع الشيخ 
سعد العبداهللا، فيما يواجه القادسية نظيره اجلهراء بعدها 
مباشــرة في الـــ ٧٫٣٠ على ذات الصالة، حيــث يقام الدور 
نصف النهائي بنظام الدوري من قسمني، على أن يلعب بعد 
انتهائه األول مع الرابع، والثاني مع الثالث بنظام «البالي 

أوف» من ٣ مواجهات.
وتعد املواجهة األولى بني الكويت وكاظمة اختبارا حقيقيا 
لألبيض حامل اللقب، نظرا ملا يضمه منافسه من قدرات فنية 
وبدنية قادرة على تشــكيل تهديد حقيقي له، فيما ستكون 
املواجهــة الثانية بني فريقني حصــال على املركز الثاني في 
مجموعتيهما بــاألدوار التمهيدية للــدوري، وهما يعرفان 
بعضهما البعض جيدا، خاصة أن اجلهراء يضم في صفوفه 

عددا من العبي القادسية السابقني.

الفائزون ببطولة فيفا ٢١ األولى

األزرق أجرى فحص كورونا قبل السفر للبصرة غدًا
مبارك اخلالدي

يستعد منتخبنا الوطني 
لكرة القدم للمغادرة الى مدينة 
البصرة غدا اإلثنني خلوض 
مبــاراة وديــة دوليــة أمــام 
منتخب العراق األربعاء املقبل 
في إطار استعدادات املنتخبني 
التصفيــــات  الستئنــــاف 
اآلسيوية املشتركة واملؤهلة 
الى كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر 
وكأس آســيا ٢٠٢٣ بالصني. 
ومــن املقرر أن تغــادر بعثة 
املنتخب برئاسة رئيس احتاد 
الكرة الشيخ أحمد اليوسف برا 
عبر حافالت خاصة اختصارا 
للوقت، حيث ســيتم جتمع 
الوفــد في احتــاد الكرة منذ 
الصباح ويســبق ذلك إجراء 
األزرق تدريبا صباحيا خفيفا 
في ملعب املرحوم عبدالرحمن 
البكر يقوده اإلسباني اندريس 
كاراسكو والوطني ثامر عناد.
وكان األزرق قــد أجــرى 
صبــاح أمــس الفحوصــات 
الطبيــة اخلاصــة بڤيروس 
كورونــا، وذلــك فــي وحدة 
الدرن التابعة ملنطقة صباح 

اجلهــاز الفني للمنتخب عن 
قائمة األزرق التي ســتغادر 
إلى العــراق في وقت متأخر 
من مساء أمس وذلك في ختام 
 ،stc اجلولة األولى من دوري
وكانت قد ترددت أخبار عن 
بروز بعــض األســماء التي 
قد يتم اســتدعاؤها خلوض 
املباراة منهم سيف احلشان 
وعلــي عتيــق وعبدالعزيز 

وادي.
وفي جانب آخر، تتواصل 

اســتعدادات وزارة الشــباب 
العراقيــة الســتقبال وفدنا 
الكروي إذ متت تعبئة الشارع 
العراقي الستقبال  الرياضي 
األزرق بترحيب كبير والتفاعل 
مع املبــاراة التاريخية التي 
ســيحضرها رئيس االحتاد 
الدولــي جيانــي انفانتينو، 
حيث يعول اجلانب العراقي 
على املباراة وتداعياتها التخاذ 
قرار دولي برفع اإليقاف بشكل 

كامل عن املالعب العراقية.

د.عبداملجيد البناي مكرما د.عواطف الشمرى بحضور أحمد عقلة وخالد الشمري وعلي محمود

الصحيــة، حيــث كان فــي 
استقبال الوفد رئيسة الوحدة 
د.عواطف الشمري، بحضور 
مديــر عــام الهيئــة العامــة 
للرياضة حمود فليطح ونائب 
رئيس احتاد الكرة أحمد عقلة 
وعضو مجلس إدارة االحتاد 
خالد الشمري ود.عبداملجيد 
البناي طبيب املنتخب، ومن 
املتوقــع أن تظهــر نتائــج 

الفحوصات اليوم.
وكان مــن املقرر أن يعلن 

يحيى حميدان

قررت إدارة نادي الكويت فك ارتباطها باجلناح الطائر فهد 
العنزي رســميا إلتاحة الفرصة له للبحــث عن ناد آخر خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية احلالية. وعانى العنزي، صاحب الـ٣٢ 
والذي سبق له اللعب مع كاظمة واحتاد جدة السعودي واملرخية 
القطري، من سلسلة من اإلصابات في العامني األخيرين حرمته 
من اللعب بصفة مســتمرة، حيث يواصل حاليا مرحلة التأهيل 
من العملية اجلراحية التي أجراها في قطر في نوفمبر املاضي. 
إلى ذلك، أسفرت قرعة كأس االحتاد اآلسيوي للعام احلالي عن 
مقابلة نادي الكويت مع شباب األمعري الفلسطيني في امللحق 

املؤهل إلى دور املجموعات، وذلك يوم ١٩ أبريل املقبل.

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب القادسية بابلو فرانكو، إن البداية جاءت جيدة 
لفريقه في أول ٣٠ دقيقة من مواجهة «األصفر» مع الفحيحيل 
التي انتهت بالفوز ٤-١، مضيفا: «سيطرنا جيدا على املباراة، 
وحتكمنا في األداء، وبعدها فقدنا التواصل بني خطوط الفريق 
قليال، مما أعطاهم الفرصة لترتيب صفوفهم، ونحن ســعداء 
بهذه النتيجة اجليدة». وفيما يتعلق مبطالبة اجلماهير مبشاركة 
محمد خليــل أو غيره من الالعبني، أكد فرانكو أن هذا األمر 
طبيعي جدا، في ظل العــدد الكبير من الالعبني اجليدين في 
صفوف الفريق، قائال: «نســعى ملشاركة األفضل، ونحرص 
دائما على الدفع بأفضل العناصر التي من شأنها دعم األصفر».

عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم في النصر 
أحمد عبدالكرمي بعد الفوز على الشباب بهدف 
نظيــف، أن املنافس قدم مبــاراة كبيرة وكان 
الطرف األفضل خصوصا بالشوط األول، وعلى 
الرغم من أن فرص «العنابي» كانت األخطر إال 
أن الشباب كان أفضل تنظيما واستحواذا وهو 
من الفرق القوية، مشيرا إلى أن الالعب املميز 
أحمد الرياحــي متكن من اقتناص هدف الفوز 
باستغالله خطأ املنافس. وأضاف عبدالكرمي أن 
الفريق عانى من ظروف صعبة خالل األسبوعني 

املاضيني بســبب كثرة اإلصابات منها إصابة 
احملترفني بهاء عبدالرحمن والعاجي أدو روبن 
إضافة الى رحيل املهاجم الليبي سالم املسالتي 
لكن يجب أال نضع األعذار ألننا معرضون ملثل 
هذه األمور، خصوصا أن املوسم طويل وسبق 
أن تعرضنا لذلك، مبينا أن عليه في الوقت احلالي 
تأهيل الالعبني املصابني قبل مواجهة القادسية 
في اجلولــة الثانية. وبني عبدالكرمي أن املهاجم 
فهد الرشيدي سيدخل تدريبات الفريق غدا وهو 
إضافة للفريق، كما أن هناك مفاوضات مع أكثر 
من العب لتعويض رحيل املسالتي منهم مهاجم 
من إسبانيا وكذلك الفلسطيني محمود أبووردة.

مبارك اخلالدي

وصف املنسق اإلعالمي الفريق األول لكرة القدم بنادي 
اجلهراء صالح اجلنفاوي دوري stc للدرجة األولى هذا املوسم 
بـ «املعقد»، مبينا أنه دوري صعب للغاية. وقال اجلنفاوي عقب 
التعادل مع برقان ٢-٢ في افتتاح اجلولة األولى من البطولة: 
«لعبنا مباراة صعبة أمام برقان األجهز واألفضل فنيا ويحسب 
لفريقنا العودة بعد التخلف بهدفني إلى التعادل». ومضي بالقول: 
«نعول على اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني ماهر الشمري 
في تطوير املستوى الفني للفريق ولدينا الثقة بعودة اجلهراء 
إلى وضعه الطبيعي مع تواجد احملترفني اجلدد وإصرار العبينا 

على استعادة هوية اجلهراء املعروفة».

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي اليرموك أحمد 
حيدر عقب الفوز على الصليبخات ٢-١ في افتتاح مباريات 
دوري الدرجة األولى، إن البداية دائما تكون صعبة وحساسة 
لذلك حرصنا خاللها على حتقيق الفوز لبناء الثقة في قادم 
املباريات. وأشار حيدر إلى ان الفريق افتقد إمكانيات املهاجم 
الفلسطيني عدي الدباغ الذي انتقل للعربي ورغم ذلك متكن 
الالعبون من سد النقص وتسجيل هدفني لكننا في الوقت 
احلالي نبحث عن مهاجم محترف لتدعيم صفوف اليرامكة 
خالل األيام املقبلة، مشيرا إلى ان اليرموك يسعى ملزيد من 

التطور للوصول إلى املستوى املميز.

هادي العنزي

أبدى مدرب الساحل محمد دهيليس سعادته 
بالفوز على خيطــان ٣-١، مضيفا أن البداية 
اإليجابية مهمة بدرجة كبيرة لنا، وقد حتقق 
الفوز بجهود جميع الالعبني الذين قدموا أداء 
متميزا على مدار شوطي املباراة. وجاءت املباراة 
صعبة حيث شهدت تقلبات عدة، لكن بإصرار 
الالعبني حققنا املراد واخلروج بالنقاط الثالث 

بعد أداء رفيع في الشوط الثاني حتديدا.
وأكد دهيليس أن الساحل أبرم ٥ صفقات 
شتوية كان آخرها مع املهاجم العماني والعب 

نادي ظفار قاسم سعيد الذي يعتبر من العناصر 
املتميزة بالدوري العماني، وقال: تعاقدنا مع 
فيصل عجب وهو مهاجم جيد وإضافة ألي 
فريق، كما شارك علي جوهر بعد انضمامه 
وهو العب ميلك القدرة على اللعب في أكثر 
من مركز، ومت التعاقد الثالث مع حسن حسون 
من العربي، ونأمل مشاركته قريبا، باإلضافة 
إلى احلصــول على خدمات فهد مرزوق من 
الساملية، والذي سيكون إضافة جيدة للفريق.

من جهته، ذكر مدير الفريق يوسف الفضلي، 
أن الساحل قادر على تقدمي مستويات عالية 
بغض النظر عن هوية الفريق الذي يواجهه.

«اآلسيوي» يسحب قرعة بطوالتهوفد «خليجي ٢٥» يزور البصرة
الدوحة - فريد عبدالباقي

يصل وفد من فريق التفتيش املنبثق من جلنة تقييم 
ملفات «خليجي ٢٥» إلى العراق خالل الساعات القليلة املقبلة، 
وذلك بهدف تفقد املنشآت اخلاصة مبحافظة البصرة جنوب 
العراق من أجل استضافة بطولة كأس اخلليج العربي في 
نسختها الـ ٢٥ والتأكد من مطابقتها ملعايير االستضافة، 
وذلك في إطار استعدادات احتاد كأس اخلليج العربي لكرة 

القدم لتنظيم بطولة كأس اخلليج املقبلة.
وتتزامن زيارة وفد «خليجي ٢٥» إلى العراق مع موعد 
املباراة الودية التي جتمع منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
«األزرق» مع نظيره منتخب «أسود الرافدين» األربعاء املقبل.

الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلن االحتاد اآلســيوي لكرة القدم، عن سحب قرعة 
دور املجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس االحتاد اآلسيوي 
عبر تقنية الڤيديو األربعــاء املقبل في العاصمة املاليزية 
كواالملبور، حيث ستشهد البطولتان مشاركة قياسية من 
ناحية عدد األندية خالل نســختي عام ٢٠٢١، بعدما متت 
إضافة مجموعتني إضافيتني، واحدة للشرق والثانية للغرب، 
ومت توسيع البطولة لتضم ٤٠ ناديا بدال من ٣٢. في املقابل 
ارتفع عدد األندية املشــاركة في دور املجموعات لكأس 
االحتاد اآلســيوي من ٣٦ إلى ٣٩ ناديا، حيث متت إضافة 

مجموعة جديدة في منطقة الوسط.

اجلنفاوي: دوري األولى «معقد» «األبيض» ينهي عقد العنزي

إسباني أو فلسطيني لتعويض رحيل املسالتي

فرانكو: بداية جيدة لـ «األصفر»

دهيليس يشيد بصفقات «الساحل» الشتوية اليرموك يبحث عن مهاجم

العربي والكويت «تعادل مثير».. والساملية يتخطى كاظمة 

الذين كرروا محاولة اختراق دفاع اخلصم، وكان لهم ما أرادوا في الدقيقة 

وأكد العبو االبيض ان الكرة «فرص» ومن الفرصة الوحيدة 

لالعبي الوسط وخصوصا جاي دميبلي حسن استخالص 

بعد تعرض املالي حامد ماريوس للطرد العتدائه بالضرب على 

الساملية جنح في خطف 
النقاط الثالث من كاظمة 

(متني غوزال)
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أعلنت شركة االتصاالت الكويتية 
stc، الرائدة في متكني التحول الرقمي 
وتقــدمي اخلدمات املبتكرة واملنصات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، عن رعاية 
الدواثلون في نسختها األولى  بطولة 
والتي تنطلق بتنظيم من نادي الكويت 

للترايثلون.
لهذا  الرئيسي  الراعي  وباعتبارها 
أقيم  املتميز والذي  الرياضي  احلدث 
لرياضة احملركات  الكويت  في مدينة 
مبشــاركة أكثــر من ١٠٠ متســابق 
ومتســابقة، أعربت stc عن سعادتها 
بهذه املشــاركة والتي تأتي انسجاما 

مع اســتراتيجية الشركة لدعم القطاع الرياضي احمللي 
واألنشطة التي تسهم في تعزيز احلياة الصحية.

وأكدت stc في بيان لها، ان هذه املشاركة تأتي استكماال 
لألنشطة العديدة التي تدعمها الشركة حرصا منها على 
تأكيد ريادتها في مجال املسؤولية املجتمعية في املجال 
الرياضي، ومواصلة النهج الذي تتبعه الشركة منذ إطالق 

استراتيجيتها لتمكني التحول الرقمي واالبتكار.
وفي هذا الصدد، أشارت الشركة الى انه لدى مشاركتها 
في الفعالية حرصت على تطبيق كافة االلتزامات الصحية 
وتعليمات وزارة الصحة بشأن التباعد االجتماعي وعدم 
االختالط، األمر الذي تطبقه على جميع ممارسات الشركة 

داخل مقراتها وافرعها وخارجها.
وخالل الفعالية، قام فريق عمل العالقات العامة في 
شركة stc بقيادة مدير عام إدارة اتصاالت الشركات في 
stc دانة اجلاسم وحضور أحمد النويبت، باملشاركة في 
تكرمي الفائزين بحضــور كل من رئيس نادي الكويت 
لرياضة الترايثلون عيســى الكندري والشــيخ مبارك 

الفيصل عضــو مجلس إدارة اللجنة 
األوملبية الكويتية.

وبهذه املناســبة، قالت مدير عام 
إدارة اتصاالت الشركات في stc دانة 
اجلاسم ان رعاية هذا احلدث تأتي ضمن 
 stc عدد من املشاركات التي قامت بها
- الكويت منذ إطالق السمة التجارية 
اجلديدة مطلع العام ٢٠٢٠، مما يجعلها 
أكثر متيزا. وأعربت اجلاسم عن امتنان 
stc وتقديرها لدور املنظمني واملشاركني 
في إجناح هذا احلدث املتميز، واعدة 
مبواصلة تقدمي الدعم وتعزيز املشاركة 
املجتمعية ملثل هذه الفعاليات التي تدفع 
نحو النمو املستدام في النشاط البدني والصحة بشكل 
عام، وكذلك ان نكون مصدر إلهام للشباب مبا يساعدهم 

على تبني أسلوب حياة أكثر صحة.
وأشارت اجلاسم الى ان دعم stc لهذه الفعالية يأتي 
انطالقا من القيم األساسية التي تؤمن بها الشركة والتي 
تتمثل في دعم املنافسة الشريفة والتشجيع على الرياضة 
والتحلي بالروح الرياضية وقيــم العمل اجلماعي في 
مختلف أوجه احلياة. ولفتت: «نؤمن بأن وجود اسم كبير 
مثل stc في مثل هذه الفعاليات مينح زخما أكبر ويزيد 
من حماسة املتسابقني، لذا نسعى الى تعزيز مشاركاتنا 

تشجيعا للمشاركني وكذلك للمجتمع الكويتي».
واختتمت اجلاسم: «انطالقا من استراتيجيتنا للتحول 
الرقمي والتطور املستمر عبر تعزيز تكنولوجيا االتصاالت 
وشــبكات اجليل اخلامس لتخدم أهداف الترفيه لدى 
 stc األفراد، واالحتياجات التجارية لدى الشركات، فإن
حترص على دعــم كل ما هو رائد ومتميز في مختلف 

القطاعات، السيما القطاع الرياضي».

أحمد النويبت يتسلم التكرمي كراٍع رسمي ممثالً عن stc متوسطا الشيخ مبارك الفيصل وعيسى الكندري

stc الراعي الرئيسي لبطولة الدواثلون للركض وركوب الدراجات

دانة اجلاسم

فوز مثير لروما على سبيتسيا
و«اليوڤي» لتقليص الفارق

ماينتز ُيسقط اليبزيغ
وشالكه في مواجهة جحيم بايرن

حقق روما فوزا كبيرا على سبيتسيا ٤-٣ وتقدم إلى املركز 
الثالث بعدما رفع رصيده الى ٣٧ نقطة، فيما يبقى سبيتسيا 
في املركز ١٤ وله ١٨ نقطة. وقد افتتح بورخا مايورال التسجيل 
لروما قبل أن يدرك روبرتو بيكولي التعادل. وشهد اللقاء اثارة 
كبيرة اثر تسجيل ٣ أهداف في غضون ٦ دقائق بالشوط الثاني 
بواسطة مايورال وريك كارسدورب جناح روما ودييجو فارياس 
مهاجم سبيتســيا، وظن العب سبيتسيا دانييلي فيردي أنه 
انتزع نقطة التعادل اذ ســجل في الدقيقة ٩٠ لكن جنم روما 

بليجريني خطف هدف الفوز قبل ثوان من النهاية.
ويخــوض يوڤنتوس الذي يبتعد القمــة بفارق ١٠ نقاط 
مواجهة سهلة على الورق ضد بولونيا الذي حقق في املرحلة 
املاضية فوزه االول في تسع مباريات، ويعيش «اليوفي» حالة 
معنوية رائعة بعدما توج بكاس السوبر على حساب نابولي، 
وتنفــس مدربه اندريا بيرلو الصعــداء بإحرازه اللقب، كما 
يعيش مهاجمه املخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقا 
جديدا في مرحلة مهمة، وذلك بعد تذبذب مستويات «السيدة 

العجوز» في الدوري.

اعترف ماركو رويس، قائد بوروسيا دورمتوند، باستمرار 
فريقه في ارتكاب األخطاء املكررة في اجلوالت األخيرة، ما تسبب 
في خســارته أمام مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ (٢-٤)، في 
اجلولة ١٨ من الدوري األملاني، وقال: إنها األخطاء نفسها التي 
نرتكبها، لهذا من الصعب الفوز مبباراة، مضيفا: دخلنا املباراة 
بشــكل سيئ مجددا، وعلى أي حال شعرت بأن األمر استغرق 
ساعات للعب كرة القدم مرة أخرى.  ولم يحقق دورمتوند أي 
فوز في آخر ٣ جوالت بـ «البوندسليغا»، وفك مونشنغالدباخ 
عقدته املستعصية املتمثلة في بوروسيا دورمتوند، حيث يعود 

الفوز األخير ملونشنغالدباخ على دورمتوند الى إبريل ٢٠١٥.
إلى ذلك، يأمل الپولندي روبرت ليڤاندوفســكي في متابعة 
رحلته الرائعة نحو حتطيم الرقم التاريخي للهداف غيرد مولر.
 كما يلتقي اليوم هوفنهامي مع ضيفه كولن ضمن  املرحلة ذاتها.

الى ذلك، فاز ماينتز علــى اليبزيغ ٣-٢ ليرفع رصيده إلى 
١٠ نقاط، فيما بقي اخلاســر على رصيده السابق ٣٥ نقطة في 
وصافة الترتيب العام، كما فاز ڤولفسبورغ على ليڤركوزن ١-٠ 
ورفع رصيده إلى ٣٢ نقطة وبقي اخلاسر على رصيده السابق، 
وفــاز فرايبورغ على شــتوتغارت ٢-١ ليرفع رصيده إلى ٢٢ 
نقطة وجتمد رصيد اخلاسر عند ٢٧ نقطة وايضا فاز آنتراخت 
فرانكفورت علــى أرمينيا بيليفيلت ٥-١ ورفع رصيده إلى ٣٠ 

نقطة، بينما جتمد رصيد اخلاسر عند ١٧ نقطة.
علــى تقدمي األداء املذهل الذي لطاملا قدموه 
مع فريقهــم، ولعل اإلصابــات التي حلقت 
بالنجمني البلجيكي كيڤن دي بروين، وجيمي 
فاردي مؤشر خطير على اإلجهاد الذي وصل 
له جنوم الــدوري اإلجنليزي لكــرة القدم 
«البرميييرليغ» مما جعلهم يتساقطون واحدا 
تلــو اآلخر. وقد أكد اإلســباني ملانشســتر 
سيتي اإلجنليزي جوسيب غوارديوال، أن 
اإلصابة ستبعد جنم وسطه البلجيكي دي 

بروين عن املالعب لستة أسابيع.
كما تلقى ليســتر ســيتي، احــد الفرق 
املنافسة على إحراز لقب الدوري االجنليزي 
املمتــاز في كرة القــدم، ضربة موجعة بعد 
أن كشف مدربه االيرلندي الشمالي براندن 
رودجرز، عن أن هدافه جاميي فاردي سيغيب 
عن املالعب «ألسابيع عدة» ألنه سيخضع 

لعملية جراحية إلزالة الفتق. 

يونايتد وليڤربول، ويواجه «الشــياطني» 
ليڤربول في الوقت املناســب، بعد سقوط 
األخير بشكل مفاجئ للمرة االولى بعد ٦٨ 
مباراة على ارضه (رقم قياسي) في الدوري، 
أمام بيرنلي ٠-١ يوم اخلميس املاضي، ولم 
يعرف العبو «الريدز» طريق الشباك منذ ٧ 
ساعات و١٨ دقيقة في الدوري، وهي أسوأ 

سلسلة له منذ نحو ٢١ عاما.
كما يلتقي أيضا تشلســي مع توتنهام، 
ويستضيف فولهام نظيره بيرنلي، ويلعب 
ليستر مع برينتفورد، ويحل شيفيلد ونزداي 

ضيفا على أيڤرتون ضمن الدور ذاته.
إلى ذلــك، بدأ ضغط املباريات وكثرتها 
يؤثر بشــكل واضح علــى احلالة الصحية 
لالعبي الــدوري االجنليــزي املمتاز لكرة 
القدم، وكذلك على أدائهم الفني بعدما ظهر 
أداء عدد غير قليل منهم باهتا، ولم يقدروا 

خرج أرســنال حامل اللقــب من الدور 
الرابع لكأس االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم 
بعد اخلسارة ١-٠ أمام ساوثامبتون بهدف 
ســجله املدافع جابرييل بطريق اخلطأ في 
مرماه أمس، لتنتهي رحلة «املدفعجية» الذي 
تــوج باللقب بعد الفوز على تشلســي في 
أغســطس املاضي، بعد خطأ دفاعي متكرر 

لفريق املدرب مايكل أرتيتا.
واستحق ساوثامبتون التقدم بهدف في 
الدقيقة ٢٤ عندما أرسل كايل ووكربيترز 
الظهير األمين كــرة عرضية منخفضة 
حّولها جابرييل بطريق اخلطأ في مرمى 

احلارس بيرند لينو.
وهذا أول فوز لساوثامبتون على 
أرسنال في كأس االحتاد، كما أنها أول 
مرة يحقق فيها الفريق االنتصار على 

حامل اللقب منذ ١٩٠٢.
كما فاز ســوانزي ســيت على 
نوتنغهام بنتيجة ٥-١ كما حقق 
بارنلي فوزا صعبا على نوريتش 
ســيتي بهــدف دون رد، وفاز 
بريستول سيتي على ميلوال 
بثالثية نظيفة، فيما تخطى 
برايتون بالك بول بهدفني 
لهــدف، وجنح شــفيلد 
يونايتــد بانتــزاع 
فوز مستحق على 
بليمــوث بهدفــني 
لهدف، وفاز وســت

   هــام يونايتــد على 
دونكاستر برباعية نظيفة.

ويستكمل اليوم الدور الـ٣٢ لكاس االحتاد 
االجنليزي بخمســة مواجهات، تكون فيها 
قمة كبيرة بني قطبي الكرة االجنليزية مان 

جنوم «البرميييرليغ».. يتساقطون

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إسبانيا ـ املرحلة الـ ٢٠
٤:٠٠beIN sports HD٣أوساسونا - غرناطة
٦:١٥beIN sports HD٣التشي - برشلونة
٨:٣٠beIN sports HD٣سلتا ڤيغو - إيبار

١١:٠٠beIN sports HD٣أتلتيكو مدريد - ڤالنسيا

إيطاليا ـ املرحلة الـ ١٩
٢:٣٠beIN sports HD١يوڤنتوس - بولونيا

٥:٠٠beIN sports HD٥جنوى - كالياري
٥:٠٠beIN sports HD٤ڤيرونا - نابولي

٨:٠٠beIN sports HD٤التسيو - ساسوولو
١٠:٤٥beIN sports HD٤بارما - سامبدوريا

أملانيا ـ املرحلة الـ ١٨
٥:٣٠beIN sports FR HD١شالكه - بايرن ميونيخ

٨:٠٠beIN sports FR HD٩هوڤنهامي - كولن

فرنسا ـ املرحلة الـ  ٢١
٣:٠٠beIN sports HD٦بوردو - اجنيه

٥:٠٠ستاد رميس - بريست
٥:٠٠beIN sports HD٧ديجون - ستراسبورغ

٥:٠٠beIN sports HD٦ميتز - نانت
٧:٠٠beIN sports HD٦رين - ليل

١١:٠٠beIN sports HD٦سانت اتيان - ليون

اجنلترا - الكأس (الدور الرابع)
beIN sports HD٢ ٣٫٠٠تشلسي - لوتن تاون

beIN sports HD١٣ ٥٫٣٠ڤولهام – بيرنلي
beIN sports HD١ ٥٫٣٠برينتفورد – ليستر

beIN sports HD١ ٨٫٠٠مان يونايتد – ليڤربول
١١٫٠٠beIN sports HD٢ايڤرتون - شيفيلد يونايتد

برشلونة ملواصلة النهوض.. 
و«الروخيبالنكوس» لالبتعاد في الصدارة

بغياب ميسي الذي يبتعد للمباراة الثانية بسبب 
عقوبة اإليقاف، بعد األولى اخلميس في الكأس، يأمل 
برشــلونة مواصلة استفاقته في الدوري وحتقيق 
فوز ســابع في املراحل التســع األخيــرة من خالل 
تخطــي عقبة مضيفه إلتشــي الــذي يلتقيه اليوم 
ضمــن منافســات املرحلة الثامنة عشــرة للدوري 

اإلسباني لكرة القدم. 
كما يصطدم اتلتيكو مدريد متصدر الترتيب على 
ارضه مع ڤالنسيا الرابع عشر، ويسير فريق املدرب 
األرجنتيني دييغو سيميوني يسير بثبات نحو لقبه 
األول منذ ٢٠١٤ بعد فوزه مببارياته الست األخيرة 

في الدوري، وحتديدا منذ اخلسارة أمام ريال مدريد 
في ١٢ ديسمبر بهدفني نظيفني، وذلك بفضل الوافد 
اجلديد من برشلونة األوروغوياني لويس سواريز 
الذي رفع رصيده الى ١١ هدفا بتسجيله ثنائية ضد 
إيبار. وما يعزز حظوظ أتلتيكو بإزاحة جاره ريال 
عــن العرش أنه خاض أيضا مباراة أقل من النادي 
امللكي ومنافسه اجلدي اآلخر برشلونة الذي يحتل 
املركز الثالث بفارق ١٠ نقاط عن «الروخيبالنكوس».

ويحافظ أتلتيكو على تقليده بقيادة سيميوني، 
إذ ان الدفاع ســالحه األساســي حيث لم تســتقبل 
شــباكه سوى ســبعة أهداف، وهو الفريق الوحيد 

الذي اهتزت شباكه اقل من ١٠ 
مــرات هذا املوســم، كما يلتقي 

اليوم اوساسونا مع غرناطة، وسلتا 
ڤيغو مع إيبار

إلــى ذلك، أعلــن نادي ريال مدريد اإلســباني 
لكرة القدم عن إصابة مدربه الفرنسي زين الدين 

زيدان بڤيروس كورونا املستجد. وقال النادي 
امللكــي في بيان مقتضــب إن «ريال مدريد 
يعلــن أن مدربنا زين الديــن زيدان أظهر 
نتيجة إيجابية لفحــص كوفيد-١٩»، من 

دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

مبابي يشغل «باريس» مبستقبله
علق النجم الفرنســي كيليان مبابي 
بعد املباراة التي عزز فيها فريقه باريس 
سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي 
بالتغلــب على مونبلييــه ٤-٠ في 
افتتاح املرحلة احلادية والعشرين، 
والتي لعبها اخلاسر منقوصا بعشرة 
العبني أغلب فترات اللقاء، أنه ســعيد 
مع فريقه احلالــي، مضيفا: لطاملا 
كنت كذلك، لكن أريد التفكير مبا 
أرغب في أن أقوم به خالل األعوام 
املقبلة، أين أريد أن أكون، تفكيري 
في هذا االجتاه اآلن. وقال بشأن انتقاله إلى ريال 
مدريد الســيما أن عقده ينتهي فــي ٢٠٢٢: «علي 
أن أقوم بخيار لكنني في تفكير عميق، متى؟ لو 
كان اجلواب لدي اليوم لقلته، األمر ال يتعلق حقا 

بكسب الوقت بل في التفكير، ال أريد مثال التوقيع 
علــى عقد واملغادرة بعــد عام، إذا وقعت فهو من 

أجل البقاء فترة طويلة».
ورفــع فريق العاصمة رصيــده إلى ٤٥ نقطة 
بفارق ٣ نقاط عن ليل الثاني الذي يحل على رين 
اليوم، و٥ عن ليون الذي يحل ضيفا على سانت 
ايتيان مســاء اليوم أيضــا، بينما مني مونبلييه 
باخلســارة التاسعة هذا املوســم والثاني تواليا 
في املركز احلادي عشر، وقد شهدت املباراة عودة 
املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقيادة 
الفريق بعد غيابه عن الفوز أمام اجنيه الســبت 

املاضي إلصابته بڤيروس كورونا املستجد.
كمــا يلتقــي اليــوم رميــس مــع بريســت، 
ويستضيف ديجون نظيره ستراسبورغ، فيما 

يواجه بوردو على ملعبه اجنيه.

أرسنال يوّدع.. و«الشياطني» إلخراج ليڤربول
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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«ترامب كان محقا في قسوته على الصين»

بلنكن، وزيــر اخلارجية  أنطوني 
األميركي، يشــير إلــى عدم تغير 

السياسة األميركية جتاه الصني.

«أسالفنا عبيد سود جوعى، لكن هنا حلمنا، 
ثم أصبحنا رؤساء»

أماندا غورمان  الشاعرة األميركية 
في قصيدتها بحفل تنصيب الرئيس 

األميركي جوبايدن.

«أردت فقط التحقق من صدق االنتخابات»

كيفني ماكارثي، النائب اجلمهوري، 
يتراجع عــن دوره في إنكار نتائج 

انتخاب الرئيس بايدن.
 

«قال إنه يحب تذوق لحمي مشويا»

األميركية كورتني فسكوفتش، خطيبة 
املمثــل األميركي أرمي هامر، تؤكد 

انفصالها عنه بسبب خوفها.

«العمل تحت إدارة بايدن منعش»

د. أنطوني فاوتشي، خبير األوبئة، 
يؤكد أن الرئيس بايدن يحترم العلم 

والعلماء.

٥:١٩الفجر
٦:٤١الشروق

١٢:٠٠الظهر
٢:٥٩العصر

٥:١٩املغرب
٦:٣٩العشاء

العظمى: ١٨
الصغرى: ٠٧

أعلى مد: ١٠:٢٦ ص ـ ٠٨:٢٩ م
أدنى جزر: ٠٣:٠٤ ص ـ ٠٣:٣٩ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

فاطمة محمد سعيد املبايع، أرملة عبداهللا إبراهيم املبايع: ٨٥ 
عاماـ  ت: الرجالـ  ٩٩٥٩٧٥٤٨ـ  النساءـ  ٦٥٠٥٧٧٦٧ـ  شيعت.

بدرية زيد محمد الربيعة: ٨٣ عاما ـ ت: الرجال ـ ٩٩٢٥٣٠٢٩ 
ـ ٦٦١٧٧٧٤٤ ـ النساء ـ ٥٥٠٨٨٤٤٤ ـ ٦٦٠٧٠٩٩٠ ـ شيعت

محمد أحمد عبداهللا كمال: ٧٤ عاما- ت: الرجالـ  ٦٦٤١٦٥١٦ـ  
٩٩٨٨٧٣٢١ (واتساب) ـ النساء: ٦٦٣٧٣٦٣٩ ـ شيع.

موزه شافي فرج اخلشاب: ٧٥ عاماـ  ت: ٦٥٥٧٧٣٩٩ـ  ٦٦٠٨٠٩٩١ 
ـ شيعت.

نايف حليويس الشويرد: ٥٤ عاماـ  ت: ٦٠٣٣٣١١٣ـ  ٦٩٩٩٢٢٠٦ 
ـ ٦٧٧١١٩٩٠ ـ شيع.

حمده سند ثاري، زوجة عويد مبارك الرشيدي: ٧١ عاماـ  ت: 
الرجال: ٩٩٣٣٣٧٤٤ ـ  النساء: ٩٩٤٦١٤٤٤ـ  ٩٩٨٠١٩٩٩ـ  شيعت.

هيا جمعه عبداهللا خميس، أرملة بدر عبدالقادر الهندي: ٧٥ 
عاما ـ ت: ٩٤٤٤٨٧٨١ ـ ٩٩٨٧٩٥٥٩ ـ شيعت.
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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

14األمنية

13آراء

«اليونسكو» حتتفل باليوم 
العاملي للتعليم.

اليوم «٢٤ يناير» ذكرى إعالن األمم 
املتحدة اليوم الدولي للتعليم.

  تذكير لكل حكومات العالم 
بأولوية التعليم في حياة 

الشعوب.

   شخبار ترحيل الدرجات 
واملدارس واملناهج وغيره عندنا؟!

08

عضو مجلس إدارة جمعية 
املعلمني حمد الهولي لـ«األنباء»: 
دمج التعليم اإللكتروني والتعليم 

عن ُبعد مع التعليم التقليدي 
مطلب حتمّي بعد أزمة «كورونا»

مناهجنا حتتاج إلى التعديل 
والتطوير ملواكبة التحديات 

وإعداد اجليل اجلديد بشكل 
أمثل للمستقبل

«اليونسكو»: مئات املاليني من الشباب واألطفال أمّيون
احتفــاء بالــدور الــذي 
يضطلــع بــه التعليــم في 
الســالم والتنمية  حتقيق 
جاء قــرار اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة إعالن يوم ٢٤ 
يناير يوما دوليا للتعليم، 
وذلك ألن التعليم حق من 
حقوق اإلنسان ومسؤولية 

عامة.
وشــددت األمم املتحدة 
علــى أنه مــن دون ضمان 
التعليــم اجليــد املنصــف 
والشامل للجميع وتعزيز 
فــرص التعلم مدى احلياة 
البلدان  للجميع لن تنجح 
فــي حتقيق املســاواة بني 
اجلنسني وكسر دائرة الفقر 
التي من شأنها تخلف ماليني 
األطفال والشــباب والكبار 

عن الركب.
وقالــت منظمــة األمم 
املتحــدة للتربية والعلوم 
(اليونســكو)  والثقافــة 
على موقعهــا اإللكتروني: 
«اليوم مــازال ٢٥٨ مليون 
طفل وشاب غير ملتحقني 
 ٦١٧ وهنــاك  باملــدارس، 
ومراهــق  طفــل  مليــون 

عدد األطفال والالجئني غير 
باملــدارس زهاء  امللتحقني 
٤ ماليــني نســمة. ومن ثم 
فإن حق هؤالء في التعليم 
يتم انتهاكه، وهو أمر غير 

مقبول».
عــام  احتفــال  وعــن 

جائحة «كوفيد-١٩»، مشيرة 
إلى أنه حــان الوقت لدعم 
التعليم من خالل النهوض 
بالتعاون والتضامن الدولي 
مــن أجــل وضــع التعليم 
والتعلــم مــدى احلياة في 

مركز عملية االنتعاش.

وأوضحــت املنظمة أنه 
ســيأتي االحتفــال العاملي 
بهذا اليوم في ثالثة أقسام: 
أبطــال التعلم واالبتكارات 
وســينظم  والتمويــل. 
االحتفال بالشراكة مع مكتب 
اليونســكو فــي نيويورك 
املتحــدة،  األمم  ومقــر 
والشراكة العاملية من أجل 
البحوث  التعليــم، ومركز 
التخصصــات،  املتعــددة 
وسيشارك فيه شركاء من 

التحالف العاملي للتعليم.
وتابعت املنظمة: يقوم 
مركــز البحــوث املتعــددة 
التخصصات واليونســكو 
باالستلهام من روح اليوم 
الدولــي للتعليــم لقيــادة 
مهرجــان الكوكــب املتعلم 
لالحتفــال بالتعلــم فــي 
جميع الظروف، ومشاركة 
االبتكارات التي تساعد كل 
دارس علــى إطالق طاقاته 
الكامنة بغــض النظر عن 
ظروفــه. وســيعلن املركز 
أســماء الفائزين مبسابقة 
كتابة مقال عن رواية «األمير 

الصغير».

٢٠٢١ قالت «اليونســكو»: 
ســيحتفل بالدورة الثالثة 
لليوم العاملي للتعليم (٢٤ 
ينايــر) يــوم االثنــني ٢٥ 
ينايــر ٢٠٢١، حتت عنوان 
«إنعاش التعليم وتنشيطه 
لدى اجليل الذي يعانى من 

القــراءة  ال يســتطيعون 
والكتابة والقيام بعمليات 
احلساب األساســية، وفي 
أفريقيا جنــوب الصحراء 
الكبــرى يقل معــدل إمتام 
املرحلة الدنيا من التعليم 
الثانوي عــن ٤٠٪، ويبلغ 

ملشاهدة الڤيديو

حتتفل بالدورة الثالثة لليوم العاملي للتعليم حتت عنوان «إنعاش التعليم وتنشيطه لدى اجليل الذي يعاني من جائحة كوفيد - ١٩»

alanbanewsalanba_news_kwalanbaa.newspaper

تابعونا وتواصلوا معنا

«اجعل التعليم طريقك في التطوير من الذات، واجعل طموحك 
بال حدود، واجعل سالحك احلقيقي في احلياة شهادتك 

العلمية، وانظر إلى القمة حتى ال تنسى هدفك»
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق

حمد الهولي  (محمد هاشم)
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