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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

شركات الطيران العاملة في املطار تدمج رحالت وتلغي بعضها

ال مقاعد شاغرة للعودة من دبي وتركيا 
قبل ٢٠ فبراير املقبل بسبب «كوتا» القادمني 

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مســؤولة في شركات الطيران ومكاتب 
الســياحة والســفر، أن رحــالت العــودة إلى الكويت مــن وجهتي دبي 
وتركيا نفدت بالكامل حتى ٢٠ فبراير املقبل. وذكرت املصادر أن إعادة 
جدولة الرحالت وإلغــاء بعضها بناء على قرار اإلدارة العامة للطيران 
املدني بشأن تقليص عدد الركاب القادمني إلى الكويت مبا ال يزيد على

١٠٠٠ راكب يوميا أحدث «ربكة» شديدة لرحالت العودة إلى البالد خاصة 
لوجهتي دبي وتركيا اللتني تعتبران دولتني وســيطتني لوافدي الدول 
احملظور دخولها مباشــرة إلى الكويــت باعتبارها مناطق ذات خطورة 
عالية لعدوى انتشار ڤيروس كورونا. وقالت إن شركات طيران محلية 
واقليمية قامت أمس بدمج رحالتها تنفيذا لـ «كوتا» التشغيل املفروضة 
لكل دولة، وقد مت إلغاء ٣ رحالت فقط قادمة من عمان وجدة وإسطنبول.

اخلالد: خارطة احلكومة القادمة بالتشاور مع النواب
صاحب السمو يصدر أمراً أميرياً بتعيني صباح اخلالد رئيساً للوزراء ويكلفه بترشيح أعضاء التشكيلة اجلديدة

رئيس «البلدي» يتبنى اقتراح «املهندسني» تخصيص 
١٢٠٠ قسيمة سكنية في «جنوب غرب القيروان»

بداح العنزي

قدمــت جمعية املهندســني مقترحــا لرئيس 
املجلــس البلدي م. أســامة العتيبي بتخصيص 
منطقة جنوب غرب القيروان لتوفير نحو ١٢٠٠ 
قسيمة سكنية. وأبدى م.العتيبي موافقته على 
تبني املقتــرح الذي قدمه رئيــس مجلس إدارة 
«املهندســني» م. فيصل العتــل، والذي ميكن أن 

يوفر ١٢٠٠ قسيمة سكنية في حال حتويل خطوط 
التيار الكهربائي الهوائية إلى أرضية و٨٠٠ قسيمة 
فــي حال إبقاء هذه اخلطــوط كما هي، حيث ان 
املنطقة تكاد تخلو من العوائق. وقال م. العتل، 
إن أعضاء اجلمعية يعكفون اآلن على وضع خطط 
للمنطقة وقســائمها، معربا عن أمله في دراسة 
إزالــة وحتويل خطوط الكهرباء، وأن يتم الدفع 

باملقترح لدى السلطتني للتنفيذ.

تصاريح العمل مبوافقة من مجلس الوزراء
بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن 
إطالق خدمة تصاريح العمل مقتصرة فقط 
على من لديه موافقة مجلس الوزراء. وبينت 
أنه ميكن تقدمي منوذج تصريح العمل عن 
طريق بوابة النماذج اإللكترونية، ومن ثم 
التوجــه إلــى إدارة العمل التابــع لها ملف 
الشــركة الستكمال الطلب. من جانب آخر، 
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة خدمة 
استفســارات ألصحاب األعمال والشركات 
واألفــراد عبــر منــوذج يتم توجيهــه إلى 
اجلهة املعنية عبر خدمة «أسهل» أو البوابة 
اإللكترونية خلدمــات الهيئة اإللكترونية، 
ويتم الرد على االستفسار خالل يوم واحد 

من إرسال االستفسار.
 

اخلنفور يقترح جلنة ملتابعة خدمات «غرب عبداهللا املبارك».. والقطان لتعديل «ذوي اإلعاقة» 
ونواب يرفضون حتصني رئيس الوزراء ويعتبرون محاور استجوابه السابق قائمة

٤٠ دينارًا زيادة «بدل إيجار» لكل فرد جديد في األسرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 

 رشيد الفعم ـ سلطان العبدان 
 بدر السهيل ـ عبدالعزيز املطيري 

حظي يوم العمــل النيابي أمس 
بجملة اقتراحات أخذت صدى واسعًا 
لدى الشــارع ملا تتميز به من أهمية 
على املستوى الشــعبي، حيث قدم 
النائــب د.محمــد احلويلــة اقتراحا 
لتعديــل قانــون الرعاية الســكنية 
الستحقاق مقدم طلب احلصول على 

الرعاية السكنية بدل إيجار شهريا 
بقيمة ١٥٠ دينارا إضافة إلى ٤٠ دينارا 
أخرى علــى كل زيادة في عدد أفراد 
األسرة. من جانبه، قدم النائب سعد 
اخلنفور اقتراحا إلنشاء جلنة وزارية 
حتمل اســم اللجنة الوزارية العليا 
املؤقتة لتتولى مهام متابعة االنتهاء 
من جميع األعمــال املتعلقة بنقص 
اخلدمات والبنى التحتية واملعوقات 
كافة املوجودة حاليا واألخرى التي قد 
تطرأ مستقبال في منطقة غرب عبداهللا 

املبارك. وتقدم النائب د.علي القطان 
باقتراح العتبار إعاقة العني الواحدة 
حتت مسمى «إعاقة بصرية متوسطة 
ودائمة» كما كانت عليه احلال سابقا 
ومتكني هذه الفئة من االستفادة من 
املزايــا واإلعفــاءات املصــدق عليها 
فــي قانون حقوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقة. وأمس، أصدر النواب محمد 
املطير ود.عبدالكرمي الكندري وثامر 
الســويط وخالد العتيبــي ود. بدر 
الداهوم ومبارك احلجرف وشعيب 

املويــزري بيانا أكدوا فيه رفض أي 
اتفاق لتحصني رئيس احلكومة وان 
محاور االســتجواب السابق مازالت 
قائمــة. وفــي هــذا الســياق، طالب 
النائــب يوســف الغريب بتشــكيل 
حكومي يراعي مبدأ الكفاءة وحتمل 
املسؤولية السياسية. من جهته، انتقد 
النائب د.بدر الداهوم ضعف التمثيل 
احلكومي في اجتماعات اللجان ومنها 

جلنة امليزانيات.

استقصاء وبائي إلغالق أي ثغرة 
لنفاذ «كوفيد - ٢٠» إلى الكويت

مرمي بندق

علمت «األنباء» أن الهدف من تقليل أعداد القادمني الى 
البــالد ملدة ١٠ أيام قد يكون املزيد من إجراءات التقصي 
الوبائي حول ڤيروس «كوفيد- ٢٠»، رغبة من السلطات 
الصحية في زيادة التأكد من عدم وجود أي ثغرة قد ينفذ 
منها الڤيروس. وأكدت املصادر أن «الصحة» بعد اكتشاف 
حالتني حتمالن ڤيروس (كوفيد - ٢٠) والصادرة لهما 
شهادة (PCR) سلبية من ڤيروس كورونا، تعتزم إجراء 
مزيد مــن االحتياطات واإلجــراءات االحترازية حتى ال 
تتكرر هذه الثغرة، وتتأكد أيضا من عدم وجود أي حالة 
مشابهة لهما قد تكون نفذت من بني القادمني، على الرغم 
مــن تأكدها الكامل انه ال توجد أي حاالت نهائيا إضافة 
الى احلالتني، داعية اجلميع الى االطمئنان الكامل، وفي 
الوقت ذاته إلى التمسك باالحترازات الصحية وااللتزام 
مبواعيد التطعيم حماية لألفراد واملجتمع. هذا، وحتدثت 
مصادر أخرى عن استبعاد جلوء السلطات الصحية إلى 
طلــب إغالق مطار الكويت الدولي بعد تاريخ ٦ فبراير، 
مشيرة الى انها قادرة على اتخاذ كل ما من شأنه حماية 

األفراد واملجتمع والبلد من الڤيروس.

«الفتوى والتشريع» تستأنف حكم «اإلدارية» 
بإلغاء تعيني ٢٥٠ محاميًا

مرمي بندق - عبدالكرمي أحمد

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـــ «األنبــاء»، إن إدارة الفتــوى والتشــريع 
ستستأنف حكم احملكمة اإلدارية بإلغاء تعيني 
٢٥٠ محاميا بــاإلدارة. وكانت الدائرة اإلدارية 
باحملكمة قد ألغت قرارات اإلدارة بتعيني ٢٥٠ 

محاميا حصلوا على أقل من ١٢ درجة في االختبار 
التحريــري إلغاء مجردا، مع مــا يترتب على 
ذلك من آثار. وقضــت احملكمة بإلغاء قرارات 
املعينني احلاصلني على ١٢ درجة في االختبار 
التحريري وما فوق فيما تضمنه وتخطي املدعي 
في التعيني بوظيفة «محام ب» في اإلدارة مع 

ما يترتب على ذلك من آثار.

التفاصيل ص ٧

اإلمارات: إنشاء سفارة في تل أبيب.. وتغييرات في إجراءات اإلقامة واجلنسية
أبوظبيـ  وكاالت: أعلنت احلكومة 
اإلماراتية عبر حسابها على «تويتر» 
املصادقــة على إنشــاء ســفارة في 

تل أبيب.
وأضافت احلكومة في تغريدتها 
أمــس إثر جلســة ترأســها صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، «مجلس 
الوزراء يصادق على إنشــاء سفارة 
لدولة اإلمارات في تل أبيب في دولة 
إســرائيل». وأكــد صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد خالل ترؤسه 
االجتمــاع األول ملجلس الوزراء في 
٢٠٢١ بقصر الوطن بأبوظبي، أن عام 
٢٠٢٠ كان عاما استثنائيا بامتياز حفل 

بإجنازات وطنية نفخر بها على كل 
املستويات، وندخل عاما حكوميا وكلنا 
فخر بفريق عملنا احلكومي وما أجنزه 
رغم حتديات جائحة كورونا، وكلنا 
تفاؤل وطاقة إيجابية بأنه ســيكون 
عاما مختلفا واستثنائيا.وقال الشيخ 
محمد بن راشد، في تصريحات نقلتها 
وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية (وام): 

اعتمدنا تغييرات في إجراءات اإلقامة 
واجلنسية بالدولة عبر متكني الطلبة 
الوافدين من اســتقدام أســرهم متى 
مــا توافرت لهــم اإلمكانيــة املادية. 
اإلمــارات أصبحــت وجهــة  دولــة 
تعليميــة إقليميــة عبــر أكثــر من

٧٧ جامعة وعشرات اآلالف من الطالب 
التفاصيل ص١٨سنويا.

أوروبا تطالب منتجي لقاحات «كورونا» بـ«الشفافية»
عواصــم - وكاالت: طالب 
االحتاد األوروبي شركات إنتاج 
اللقاحات ضد ڤيروس كورونا 
املستجد بـ «الشفافية» إثر اخللل 
فــي اإلمــدادات وتأخر حمالت 
التطعيم العاملية، بسبب إعالن 
كل من شركتي «استرازينيكا» 
و«فايزر» التأخير في تســليم 
اجلرعــات، وهــدد باســتخدام 
الوســائ القانونيــة إللزامهــا 
بتنفيــذ تعهداتها. ومع جتاوز 
عدد الوفيات نتيجة الڤيروس 
الـ ٢٫١ مليون شخص، واقتراب 
عدد اإلصابات من حاجز الـ ٩٩ 
مليونا فــي العالم، أعلن وزير 
الصحــة األملاني ينس ســبان 
أن بــالده ســتصبح أول دولة 
في أوروبــا تســتخدم العالج 
التجريبي القائم على األجسام 
املضــادة الذي تلقــاه الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب.
وقال سبان لصحيفة «بيلد 
ام تســونتاغ»، إن «احلكومــة 
اشترت ٢٠٠ ألف جرعة بسعر 
٤٠٠ مليــون يورو»، أي بكلفة 

٢٠٠٠ يورو للجرعة.
وأضاف سبان أن هذا املزيج 
من األجسام املضادة «األحادية 
النســيلة» سيســتخدم فــي 
املستشفيات اجلامعية األسبوع 

املقبل. 

أملانيا تعتمد عالجًا تلّقاه ترامب.. وتشتري ٢٠٠ ألف جرعة منه بسعر ألفي يورو للجرعة الواحدة

(أ.ف.پ) متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خالل احتجاجات ضد اجراءات العزل التي فرضتها هولندا    
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

مرمي بندق

أصدر صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، أمرا أميريا 
بتعيــني ســمو الشــيخ صباح 
اخلالد رئيسا ملجلس الوزراء، 
وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة 
اجلديــدة. وأعــرب اخلالد عن 
اعتزازه وتقديره للثقة السامية 
بتعيينه رئيسا للوزراء، وبّني أن 
حتديد خارطة طريق للحكومة 
املقبلــة أساســها التعــاون مع 
مجلــس األمة، وبالتشــاور مع 
النواب واملختصني من الكفاءات 
الوطنية. وأعلن اخلالد عن سعيه 
احلثيث لتقريب وجهات النظر 
مع النواب قبل إعالن التشكيل 
الــوزاري الى جانب التنســيق 
األولويــات  لتحديــد  معهــم 
التشــريعية التي على رأســها 
مكافحة الفســاد. وقال سموه : 
«مستمرون في مكافحة الفساد 
وإقرار تشــريعات االنتخابات 
البرملانية واإلعالمية». وقالت 
مصادر خاصة لـ «األنباء» إنه 
بصــدور األمر األميري في أول 
يوم عمل بعد إجراء املشاورات 

التقليديــة، الــى جانــب قبول 
اســتقالة احلكومــة فــي وقت 
قياســي أيضــا، فــإن املجتمع 
إعــالن  التماثــل فــي  ينتظــر 
التشكيل اجلديد ليكون في وقت 
مناســب وعدم التأخر، حرصا 
على استئناف جلسات مجلس 
األمة ودعماً للمؤشرات اإليجابية 
الرســمية التي توحي بل تؤكد 
ان مــا يدور حــول حل مجلس 

األمة إشاعة.
ورداً علــى ســؤال حول ما  
يتردد حول جناح احلكومة في 
تقليل عدد املعارضة البرملانية 
إلى ٧ فقــط، أجابــت املصادر: 
قــد تكــون جنحــت، أو دعونا 
ننتظــر مزيدا مــن التوقيعات 
على البيان الصادر من النواب 
الـــ٧ واملتضمــن ان محــاور 
الــوزراء  اســتجواب رئيــس 
مــا زالت قائمة، ما قد يدل على 
توجه لتقدمي اســتجواب آخر. 
وكشــفت املصــادر عــن جناح 
احلكومة فــي حتقيــق تقارب 
حكومــي - نيابــي فــي أغلب 
القضايــا املطروحــة والتــي 
منها: تعديل قانون االنتخابات 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد

ومشاريع قوانني مدينة احلرير، 
وإقامة األجانب واملرور، ومحاربة 
الفساد واملفســدين، واالحتكام 
الى الالئحة والدســتور حلسم 

أي خالف، وعــدم الرجعية في 
تطبيق قانون املسيء وتعديل 
النص الــى كل من يدان وليس 
كل مــن أديــن، وتنفيــذ قانون 

التركيبة الســكانية، ومواصلة 
تطبيق اإلحــالل، ووقف تعيني 
الوافدين في احلكومة وغيرها من 
مشروعات القوانني ذات األولوية 

القصــوى، وســتتولى جلنــة 
وزارية التنسيق مع األولويات 
النيابيــة لدمجها مــع أولويات 

التفاصيل ص ٣احلكومة.

التفاصيل ص ١٠و١١

التفاصيل ص ١٨
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«الصحة»: كشوف الصفوف األمامية إلى «الديوان» األسبوع اجلاري
عبدالكرمي العبداهللا

انتهــت وزارة الصحــة مــن 
التدقيق على كشوفات العاملني 
في الصفــوف األمامية ملواجهة 

ڤيروس كورونا.
وذكــرت املصادر أنه ســيتم 
إرسالها إلى ديوان اخلدمة املدنية 
األســبوع اجلــاري العتمادهــا 
ورفعها إلى جلنة الوزارة لطوارئ 

كورونا للبت فيها.
وبينت املصــادر أن مكافآت 
الصفوف األمامية ســتكون من 
تاريــخ ١٢ مارس حتى ٣١ مايو، 
وستشــمل جميــع املوظفني من 
األطبــاء والفنيــني واملمرضــني 
واإلداريــني وغيرهم من الفئات 
األخرى ممن عملوا في مواجهة 
«كورونــا» أو املوظفــني الذيــن 
كانــوا علــى رأس عملهم خالل 

تلك الفترة.
وكان ديــوان اخلدمة املدنية 
قد أبلغ جميع اجلهات احلكومية 
بتزويــده باألســماء والفئــات 
املســتحقة ملكافآت العاملني في 
الصفوف األمامية ملواجهة ڤيروس 
كورونا املستجد وتسليمها خالل 
أســبوعني متهيــدا لرفعهــا إلى 
اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

الوزارة انتهت من التدقيق عليها وتشمل جميع العاملني مبواجهة «كورونا» خالل الفترة من ١٢ مارس حتى ٣١ مايو

املنظري لـ «األنباء»: ال زيادة غير متوقعة
في وفيات الضعفاء من كبار السن بعد تناول لقاح «فايزر»

اللجنة أي تنقيــح، في الوقت 
احلاضــر، للتوصيات املتعلقة 

مبأمونية هذا اللقاح.

مأمونية اللقاحات
ودعا د.املنظري البلدان إلى أن 
تواصل رصد مأمونية اللقاحات، 
وتعزيــز الرعايــة الروتينيــة 
الالحقــة بعــد التمنيــع، مبــا 
يتماشى مع ممارسات التمنيع 
اجليدة ألي لقاح، مطالبا بجمع 
بيانــات عن األحــداث الضارة 
املشــتبه فيهــا، واســتعراض 
هــذه البيانات باســتمرار على 
املستويات الوطنية واإلقليمية 
والعامليــة مــع بدء اســتخدام 
لقاحات كوفيــد-١٩ في جميع 

أنحاء العالم.

تقارير اللجنة الفرعية ملأمونية 
لقاحات كوفيد-١٩ التابعة للجنة 
االستشــارية العامليــة املعنية 
مبأمونيــة اللقاحــات مبنظمة 
الصحــة العاملية الســتعراض 
املعلومات والبيانات املتاحة عن 
الوفيات املبلغ عنها في صفوف 
األشــخاص الضعفاء من كبار 
الســن الذين تلقــوا لقاح الرنا 
املرسال (mRNA) الذي طورته 
شركتا فايزر وبيونتيك ملكافحة 

.(BNT١٦٢b٢) كوفيد-١٩

التوازن
وأفــاد بــأن اللجنــة تــرى 
أن التــوازن بــني فوائــد لقاح 
BNT١٦٢b٢ ومخاطــره ال يزال 
مالئما لكبار السن، وال تقترح 

الضعفاء من كبار السن، مشيرا 
إلى أن املعلومات املتاحة ال تؤكد 
أن للقاح دورا يسهم في أحداث 

الوفيات املبلغ عنها.
وذكــر أن هذا جاء بناء على 

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد مدير املكتــب اإلقليمي 
ملنظمة الصحة العاملية د.أحمد 
املنظــري أن التقاريــر احلالية 
ال تشــير إلــى أي زيــادة غير 
متوقعة أو غير عادية في وفيات 
األشــخاص الضعفاء من كبار 
الســن، أو أي خصائــص غير 
معتادة ألحــداث ضارة أعقبت 
تناول لقاح BNT١٦٢b٢ «فايزر 

ـ بيونتك».
وبني د.املنظري في تصريح 
لـ«األنبــاء» أن هــذه  خــاص 
التقاريــر تتوافــق مع معدالت 
الوفيــات املتوقعــة مبختلــف 
أسبابها، وأسباب الوفاة في الفئة 
الســكانية الفرعية لألشخاص 

أكد أن اللقاح ال يزال مالئماً لهذه الفئة.. ودعا البلدان إلى مواصلة رصد مأمونية اللقاحات وتعزيز الرعاية الروتينية الالحقة

د.أحمد املنظري

تسجيل ٣٨٤ إصابة جديدة 
بـ«كورونا» وشفاء ٥٠٧

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل ٣٨٤ إصابة جديدة 
بڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) في الساعات الـ٢٤ 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت املســجلة في 
البــالد إلــى ١٦١٢٨٥ حالة فيما لم تســجل أي حالة وفاة 

ليستقر مجموع حاالت الوفاة املسجلة عند ٩٥٢ حالة.
وذكــرت الوزارة في بيان صحافي أمس األحد أن عدد 
مــن يتلقــى الرعاية الطبية في أقســام العنايــة املركزة 
بلــغ ٤٨ حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت التي 
ثبتت إصابتها بالڤيروس ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ٦٠٨٠ حالة.
وأضافت أن عدد املسحات التي مت إجراؤها في الساعات 
الـ٢٤ املاضية بلغ ٧٦٩٥ مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 
١٤٦٣١٧٦ فحصا، الفتة الى أن نسبة اإلصابات لعدد املساحات 

خالل الـ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٤٫٩٪.
وجددت الدعوة إلى املواطنني واملقيمني ملداومة األخذ 
بســبل الوقاية كافة وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص 
على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة 
حساباتها الرسمية واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه اإلسهام في 

احتواء الڤيروس.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء ٥٠٧ 
إصابات في الســاعات الـــ٢٤ املاضية ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء ١٥٤٢٥٣ حالة.

توزيع كتب الفصل الثاني على املدارس

«املواصالت»: لم نطالب برسوم لتسلم الطرود

«البيئة» توّجه كتاباً إلى «التجارة»
ً ملنع بيع األخشاب احملتطبة محليا

عبدالعزيز الفضلي

أشــاد مدير إدارة التوريــدات واملخازن 
متروك املطيري باجلهود احلثيثة التي قام 
بها جميع العاملني في اإلدارة منذ بداية السنة 
الدراســية احلالية، وكذلك املتابعة الدائمة 
بشأن االســتعدادات الالزمة لبداية الفصل 
الدراسي الثاني الذي سيكون في األول من 
شــهر مارس املقبل من خــالل طرح العديد 

من املمارسات اخلاصة بالكتب الدراسية.
وأعلن املطيري استكمال جميع اإلجراءات 
اخلاصة مبمارســات الكتب الدراســية من 
إعالن بجريدة «الكويت اليوم»، إلى تقدمي 

العطاءات وفضها والترسية على الشركات 
الفائزة ثم التوريد داخل املخازن لتوزيعها 
علــى جميــع املــدارس مبختلــف مراحلها 
ومناطقها التعليمية، مشيرا إلى بدء اإلدارة 
في املرحلة الثانية من خالل توزيع الكتب 
التي مت توريدها للمخازن وتسلمها من قبل 
املدارس وجار استكمال توزيع جميع هذه 
الكتب خالل الفترة املقبلة وقبل بداية الفصل 
الثاني، كما يتم حاليا التنســيق مع قطاع 
املناهج بشأن حتديد الكتب املقررة للفصل 
الدراسي األول من العام املقبل ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
للبدء في اإلجراءات مع بداية السنة املالية 

في أبريل املقبل. 

عادل الشنان

نفت وزارة املواصالت ما مت تداوله بشأن 
إرسال رسائل تتضمن دفع رسوم معينة 
لتسلم الطرود البريدية، مؤكدة أن الوزارة لم 
تقم بإرسال أي رسالة نصية أو عبر خدمة 
الواتساب أو حتى عبر البريد اإللكتروني 
«اإلمييل» للعمالء لدفع مبالغ مالية نظير 

تسلم طرودهم البريدية.
علمت «األنباء» أن املكاتب التابعة لقطاع 
البريد في وزارة املواصالت تعاني من وجود 
عدد كبير من الطرود البريدية واإلرساليات 
اخلاصة بالبريد املمتاز تتواجد ألكثر من 
شهرين دون حضور أصحابها لتسلمها مما 

يعرضها وفــق القانون واللوائح املعمول 
بهــا في البالد إلى إرجاعها مرة أخرى إلى 
الــدول املصدرة، وذلك حســب االجراءات 

املتبعة رسميا.
وأكدت املصادر أن وزارة املواصالت قد 
ناشدت عبر منصات التواصل االجتماعي 
اخلاصة بالوزارة أصحاب الطرود البريدية 
وإرساليات البريد املمتاز ملراجعتها وتسلم 
ما يخصهم جتنباً التخاذ االجراءات القانونية 
الواجب اتباعها في حال عدم تسلمهم لها، 
مؤكدة أن إحصائية قطاع الطرود والبريد 
املمتــاز الوارد خــالل الفترة من ١٣ وحتى 
١٧ ديسمبر املاضي قد شهدت تسليم ألف 

و٤٦٣ طردا بريديا.

دارين العلي

وجهت الهيئة العامة للبيئة كتابا إلى وزير 
التجــارة والصناعة وزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية فيصل املدلج متنت فيه إصدار قرار 
وزاري مبنع بيع األخشاب احملتطبة محليا.
وجــاء فــي الكتاب املوقع مــن مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد 
انه نظرا لزيادة البالغات اخلاصة باالحتطاب 
في البالد ما يهدد التنوع األحيائي الفطري 
ويبدد جهود الدولة في تأهيل البيئة البرية 
وإنشاء األحزمة اخلضراء ومكافحة التصحر، 
فــإن الهيئة تأمل ان يتم إصدار قرار وزاري 
مبنع بيع أي منتجات من األخشاب احملتطبة 
إال عن طريق اجلهات الرسمية التي تتعامل 
مع هــذه املنتجات والتــي حتددها اجلهات 

احلكومية وذلك خشية بيعها من قبل محالت 
البيع املتنقلة التي يصعب السيطرة عليها 
ومعرفة مصدر األخشاب،والحظت ان يقتصر 
السماح بالبيع على األخشاب املستوردة من 
اخلارج، وذلك حفاظا على النباتات املعمرة 

في البالد. 
وأكدت مصادر بيئية مطلعة ان هذا التوجه 
مــن الهيئة بعد البالغ األخير الذي تبني انه 
في حيازة داخلية، وبالتالي فإن األمر يحتاج 

لبعض القرارات التنفيذية لضبط األمور.
ولفتت إلى انه مت التفاعل مع الطلب من 
املعنيــني، مشــيرة الى انه الشــيخ عبداهللا 
األحمد عبر حساباته على وسائل التواصل 
أفاد بأنه وبالتعاون مع التجارة سيتم مخالفة 
اجلهات التي تقوم ببيع احلطب دون ســند 

االستيراد من اخلارج.

«األنباء» تنشر مقترحات «التطبيقي» ملكافأة نهاية اخلدمة
ألعضاء هيئة التدريس والتدريب دون ٣٠ سنة في العمل

آالء خليفة

علمت «األنباء» من مصادر 
فــي الهيئة العامــة للتعليم 
ان  والتدريــب  التطبيقــي 
مدير الهيئة باإلنابة د.جاسم 
األنصــاري قدم مقترحا إلى 
رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
بشــأن مكافأة نهاية اخلدمة 
التدريــس  ألعضــاء هيئــة 
والتدريب دون ٣٠ سنة في 

اخلدمة.
بــأن  وأفــادت املصــادر 
املقتــرح يتضمــن صــرف 
مكافأة االستحقاق مبا يعادل 
املرتب الشامل لسنة ونصف 
وفقا آلخر راتب مت تقاضيه، 

النســب من إجمالي مكافأة 
نهاية اخلدمة على ٣ مقترحات 
كالتالــي: ٨٢٪ من النســبة 
املســتحقة مــن املكافأة ملن 

إلى رئيس ديــوان اخلدمة 
املدنية فتضمــن منح ٧٥٪ 
من النســبة املستحقة من 
املكافأة ملن أمضى الفترة من 
٢٢ ســنة إلى ٢٦ سنة (مدة 
اخلدمــة الفعليــة بالدولة) 
و٨٧٪ ملن أمضى الفترة من 
٢٦ إلى ما قبل ٣٠ سنة، حيث 
يتم احتســاب ثالثة أرباع 
نسبة مكافأة نهاية اخلدمة 
لثالثــة أرباع مــدة اخلدمة 
ومت تقســيم الربــع األخير 
إلــى فئتني تســتحق الفئة 
الثانية ملن أمضى ســنوات 
اكثر في اخلدمة إلى نســبة 
تزيــد مبقدار ١٢٪ عن الفئة 

األولى.

أمضى ٢٥ سنة (مدة اخلدمة 
الفعلية بالدولة)، و٨٦٪ ملن 
أمضى ٢٦ ســنة، و٨٩٪ ملن 
أمضى ٢٧ ســنة، و٩٢٪ ملن 
أمضى ٢٨ ســنة، و٩٦٪ ملن 
أمضى ٢٩ ســنة إلى ما قبل 

٣٠ سنة.
وتضمــن املقترح الثاني 
اعتمــاد نســبة ٣٫٣٪ مــن 
إجمالي قيمــة مكافأة نهاية 
اخلدمة على جميع احلاالت 
االســتثنائية (وفاة ـ تقاعد 
طبي بعدم لياقة للعمل) ملن 
لم تستكمل مدة خدمتهم ٣٠ 

سنة.
أما املقترح الثالث الذي 
جــاء في كتاب مدير الهيئة 

رفعها مدير الهيئة إلى رئيس ديوان اخلدمة املدنية وجاءت على ٣ صور

د.جاسم األنصاري

وبالتالي يتم احتساب نسبة 
مــن إجمالــي قيمــة مكافأة 
نهاية اخلدمة ألعضاء هيئة 
التدريس والتدريب والذين 
انتهت عالقتهم الوظيفية مع 
الهيئة بظروف اســتثنائية 
(الوفاة بجميع حاالتهاـ  تقاعد 
طبي بعــدم لياقــة للعمل) 
ولــم تســتكمل خدمتهم ٣٠ 
ســنة وذلك تقديرا وعرفانا 
جلهودهــم وخدماتهم، علما 
أنهــم ال يتحصلــون مكافأة 
نهايــة خدمــة مــن جهــات 
أخرى أو من املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية على 

وجه اخلصوص.
وتضمن املقترح احتساب 

Huawei ICT فريق «الكويت للعلوم والتكنولوجيا» فاز مبسابقة
فاز فريــق كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا املؤلف 
مــن: عبدالرحمن ســرحان، 
زينب أبو احلسن، وياسمني 
بورزق بجائزة أفضل جتربة 
 Huawei مستخدم في مسابقة
ICT الشــرق األوسط ٢٠٢٠، 

بإشراف طارق الزيات.
 Huawei وتركز مســابقة
ICT Innovation علــى الذكاء 
والبيانــات  االصطناعــي 
الضخمة، وكانت مخصصة 
لدول الشرق األوسط، وكان 
الهــدف من ذلك هو إنشــاء 
منتجات وحلول قيمة وذات 
مغــزى باســتخدام أحــدث 
تقنيات الــذكاء االصطناعي 

املســابقة ملدة اربعة اشــهر 
وكانت حتتوي على الكثير 
مــن التحديــات، باإلضافــة 
إلى ذلك كانت هناك ورشــة 

في وقت غياب األم.
الفريق  كانت اجتماعات 
تتم عبــر اإلنترنــت معظم 
أو فــي اجلامعــة  األوقــات 
لتنفيذ املشروع مع احلفاظ 
التباعــد االجتماعــي  علــى 
واألخذ بأسس الوقاية وذلك 
حفاظــا علــى صحتهــم في 
وقتنا الراهن، باإلضافة إلى 
ذلك، كانت هناك اجتماعات 
أســبوعية مع هــواوي في 
الصــني وبقيــة الفــرق من 
الــدول املشــاركة  مختلــف 
ملناقشــة وتوضيــح بعض 
األسئلة واملفاهيم املستخدمة 
في جهاز هواوي وفي تطبيق 

أفكار الفرق.

تدريبية خالل املسابقة وفاز 
فريــق الكويت في األســئلة 
املقاليــة على بقيــة الدول. 
الفريــق كان عليــه صناعة 
مشروع مبتكر حلل مشكلة 
معينــة باســتخدام اجلاهز 

اخلاص بي هواوي.
اختار الفريق فكرة تساعد 
األمهات على معرفة ســبب 
بكاء الطفل ويقوم بعد ذلك 
السيستم بإرسال رسالة إلى 
هاتف األم ليقول لها ســبب 
بكائه، وهذا يعتبر من احللول 
املبتكــرة باســتخدام الذكاء 
االصطناعي فانه ليس فقط 
يساعد األم بل انه حل مبتكر 
للمرأة العاملة وللحاضنات 

أعضاء الفريق الفائز باملسابقة

.Huawei من
أقيمــت املســابقة عبــر 
اإلنترنت بني ٩ دول و١٢ فريقا 
من مناطــق مختلفة. كانت 

كلية القانون الكويتية تعزز الثقافة حول «التمويل اإلسالمي»
آالء خليفة

رؤيــة شــاملة وشــرح 
مســهب، واطاللــة علــى 
التجربة املتميزة للصناعة 
املالية اإلسالمية التي أثبتت 
رســوخها وقدرتهــا علــى 
جتــاوز كل األزمــات التي 
العاملي  عصفت باالقتصاد 
فــي العقديــن األخيريــن، 
قدمها أســتاذ الفقه املقارن 
اإلســالمية  والدراســات 
املشــارك في كلية القانون 
الكويتية العاملية د.عدنان 
املال، ضمن سلسلة البرامج 
التدريبيــة املتنوعــة التي 
الكويــت  ينظمهــا معهــد 
القانوني  الدولي للتدريب 
KILTI التابع لكلية القانون 
الكويتيــة العامليــة والتي 
تســتهدف مختلف الفئات 
فــي القطاعــني احلكومــي 
واخلــاص، وذلــك ضمــن 

التركيز عليه في البرنامج 
التدريبــي، مما يســاعدهم 
علــى االرتقــاء بقدراتهــم 
وكفاءتهم فــي أداء مهامهم 
جتاه الشركات االستثمارية 
والبنوك واملؤسسات املالية 
التي يتعاملون معها بحكم 
وظائفهــم ممــا يســهم في 
حتقيق هيئة أســواق املال 

لهدف إنشائها.

اآلن حوالي ١٤٠٠ مؤسسة 
متويل إســالمية تعمل في 

أكثر من ٨٠ دولة.
وذكر د.املال أن األدوات 
املالية التــي تتعامل معها 
املؤسسات املالية اإلسالمية 
فــي كل معامالته تســتند 
إلــى املبدئ املســتمدة من 
القرآن والســنة واإلجماع 
والقياس التي جتســد قيم 
التكافل والتعاون والتآلف 
فــي ظل االلتــزام مبا يفيد 
الفــرد واملجتمــع ويحقق 
التنمية املســتدامة، والعمل 
مبقتضى القواعد الشرعية 
املالية  احلاكمة للمعامالت 

اإلسالمية.
بعــد ذلــك، قــدم د.املال 
عرضا ألبرز أدوات التمويل 
اإلسالمي والعقود املرتبطة 
بهــا مــن حيــث التعريف 
بهــا وشــروطها وأركانها 
وأحكامها وطرق استخدامها.

بداية، قدم د.عدنان املال 
حملــة موجــزة عن نشــأة 
املصرفية اإلســالمية التي 
كانــت انطالقتهــا الفعلية 
القــرن  فــي ســبعينيات 
العشرين، وأخذت تتطور 
وتترسخ وتتوسع وتزداد 
انتشــارا وحتظــى بالثقة 
ليس فقط فــي املجتمعات 
العربية واإلسالمية إمنا في 
العالم بأسره بعدما أثبتت 
مكانها وقدرتها على جتنب 
العديــد من عوامــل اخللل 
البنيوي الــذي يؤدي إلى 
توالي األزمات في االقتصاد 
العاملــي، وليــس أدل على 
ذلك ســوى القــول انه من 
املتوقــع أن تصل األصول 
املاليــة املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية إلى ٣٫٨ 
تريليونــات دوالر بحلول 
عام ٢٠٢٣، مبتوســط منو 
سنوي قدره ١٠٪، كما يوجد 

من خالل برنامج نظمه معهد الكويت الدولي للتدريب القانوني وقدمها د.عدنان املال

عدد من املشاركني في البرنامج

نطاق املسؤولية االجتماعية 
للكليــة واملعهد في نشــر 
الثقافة القانونية على أوسع 
نطاق في املجتمع الكويتي.
وقــد مت تخصيص هذا 
البرنامــج التدريبيـ  الذي 
مت عن ُبعــد ـ للعاملني في 
هيئة أوراق املال الكويتية 
مبشــاركة ١٢ من موظفيها 
املعنيني في املجال الذي مت 

حكم احملّكمني األجنبي في الكويت
تختلف القوانني في جميع الدول حول تعريف 
التحكيم األجنبي وفق شــروط معينة، وبعض 
الدول تعتبر التحكيم أجنبيا مبجرد صدوره في 
إقليم خارج الكويت، وأيضا اعتبار حكم احملكمني 
أجنبيا مبجرد صدوره من سلطات غير وطنية، 
حتــى لو كان قد مت على إقليمها، أما إذا كان بني 
طرفني غير وطنيني وبحكم احملكم وفقا للقانون 
الكويتي فهو صدر في بلد أجنبي أي على أرض 

غير الكويت.
وهناك قواعد أساسية لتنفيذ أحكام التحكيم 
في القانــون الداخلي وال يجوز األمر بالتنفيذ إال 

بعد التحقق من األمور اآلتية:
 أن يكون احلكم صادرا من احملكمة املختصة 

وفقا لقانون البلــد، واملقصود باالختصاص هو 
اختصاص الهيئة التي أصدرت احلكم.

أن يكون اخلصوم في الدعوى كلفوا باحلضور 
ومثلــوا متثيال صحيحا في البلد الذي صدر فيه 

احلكم.
أن يكون احلكم قد حاز قــوة األمر املقضي 

طبقا للقانون احملكم.
أن يكون احلكم املراد تطبيقه في الكويت حكما 

نهائيا قد حاز قوة األمر املقتضي.
أنه يجب أال تتعارض األحكام مع حكم مسبق  
صدر من محكمة كويتية، فذلك يعد مساسا بالسلطة 

القضائية الوطنية.
بدرية نايف العتيبي

مشاركة طالبية
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اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
بقصر الســيف صبــاح أمس 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد.
كما استقبل سموه رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
واســتقبل ســموه ســمو 
الشــيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء.
كما اســتقبل سموه نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.
واســتقبل ســموه نائــب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

أنس الصالح. 
هــذا وصــدر أمــر أميري 
بتعيني رئيس مجلس الوزراء 

جاء فيه:
بعد االطالع على الدستور 
وعلى أمرنا الصادر بتاريخ ٥ 
جمادى اآلخرة ١٤٤٢هـ املوافق 
١٨ يناير ٢٠٢١م بقبول استقالة 
رئيــس مجلس الوزراء وبعد 
التقليديــة أمرنا  املشــاورات 

باآلتي:
مــادة أولــى: يعني ســمو 
الشــيخ صباح خالــد احلمد 
الصباح رئيسا ملجلس الوزراء 

وتقريــب وجهــات النظر مع 
اإلخوة أعضــاء مجلس األمة 
قبل إعالن التشكيل الوزاري 
والتنســيق معهــم لتحديــد 
األولويات التشريعية لتحقيق 
اإلصالح املنشود في مختلف 
البيئــة  املجــاالت وتطويــر 
االقتصاديــة وحتقيق الرخاء 
والتقدم لكويتنا الغالية وأهلها 

األوفياء.
وأوضح سموه أن احلكومة 
القادمة ستعمل على التنسيق 
مع اإلخوة أعضاء مجلس األمة 
في جميع القضايــا وامللفات 
املطروحة على الساحة وعلى 
رأســها االســتمرار مبكافحة 
الفســاد، وذلك عبــر عدد من 
التشــريعات التي تســتهدف 
معاجلة هذا امللف والقضاء على 
الفساد وأســبابه وإلى جانب 
البرملانية  قوانني االنتخابات 

واإلعالمية.
وبــني ســموه أن الشــأن 
واالجتماعــي  االقتصــادي 
التحتيــة  البنيــة  وتطويــر 
العامــة حتظــى  واخلدمــات 
باهتمــام احلكومــة القادمــة 
وسيتم التشــاور مع اإلخوة 
النواب واملختصني من الكفاءات 
الوطنية لتحديد خارطة طريق 

ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة 
اجلديدة وعرض أسمائهم علينا 

إلصدار مرسوم تعيينهم.
مــادة ثانية: علــى رئيس 
مجلس الــوزراء تنفيذ أمرنا 
هذا وإبالغه إلى مجلس األمة 
ويعمل به من تاريخ صدوره 
وينشر في اجلريدة الرسمية.

من جانبه، عّبر سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد عــن عظيــم اعتزازه 
وتقديره ملقام صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
لصدور األمر األميري بتعيينه 
رئيسا ملجلس الوزراء وتكليفه 
بتشــكيل احلكومــة اجلديدة 
جتديدا لثقة ســموه الغالية، 
معاهدا ســموه ببذل قصارى 
اجلهــود مــن أجــل ترجمــة 
توجيهــات ســموه الســامية 
وحتقيــق آمــال وطموحــات 

املواطنني الكرام.
وقال سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
إن مسار العالقة بني احلكومة 
ومجلس األمة رسمته املادة ٥٠ 
من الدستور بفصل السلطات 
مــع تعاونهــا، مؤكدا ســعيه 
احلثيــث في املرحلــة املقبلة 
لتعزيز صور التعاون البناء 

للحكومــة القادمــة أساســها 
التعاون مع مجلس األمة .

وأكد سمو رئيس مجلس 
الوزراء أن السلطتني التنفيذية 
والتشــريعية أمــام حتديات 
جســيمة وعديــدة فــي ظــل 
املتغيرات الدولية واإلقليمية 
واألزمــات التي يعانــي منها 
االقتصــاد احمللــي والعاملــي 
الســيما فــي ظــل التصاعــد 
املتزايــد جلائحــة كورونــا 
وتداعياتها اخلطيرة، مشددا 
على أن التعاون هو الســبيل 
األمثــل لتحقيق تطلعات أهل 
الكويت األوفياء وخير وسيلة 
لدفع مســيرة العمل الوطني 
لالرتقاء بوطننا وتعزيز أمنه 

واستقراره وازدهاره.
وفي ختام تصريحه، دعا 
ســموه العلي القدير أن يدمي 
نعمة األمن واألمان واالستقرار 
على بلدنا العزيز في ظل قيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي عهده 

األمني الشيخ مشعل األحمد.
مــن جانــب آخــر، بعــث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد ببرقية تعزية 
إلى أخيه صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

مملكة البحرين الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور 
له بــإذن اهللا تعالى الشــيخ 
إبراهيــم بن عبداهللا بن خالد 
بن علي آل خليفة، سائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمده بواسع 
رحمتــه ومغفرته ويســكنه 
فسيح جناته وأن يلهم األسرة 
املالكة جميل الصبر وحســن 

العزاء.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزيــة إلــى أخيــه صاحــب 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفــور له بــإذن اهللا تعالى 
الشيخ إبراهيم بن عبداهللا بن 

خالد بن علي آل خليفة.
كمــا بعث ســمو الشــيخ 
صبــاح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

صاحب السمو األمير مستقبال أنس الصالح صاحب السمو مستقبال الشيخ حمد جابر العلي صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

االحتفاالت الوطنية تنطلق في فبراير حتت شعار «للسالم وطن»

السفير الهندي: شراكة متنامية في عالقاتنا مع الكويت

«الكهرباء»: حملة تفتيش
على ١٥٣٢ حيازة في منطقة الهجن

أعلن وزير اإلعالم وزير 
الدولة لشؤون الشباب رئيس 
الدائمــة لالحتفال  اللجنــة 
باملناسبات واألعياد الوطنية 
عبدالرحمــن املطيــري أن 
االحتفاالت الوطنية هذا العام 
بالعيد الوطني الـ٦٠ والذكرى 
الـــ٣٠ للتحريــر ســتنطلق 
رســميا مطلع فبراير املقبل 
حتت شعار «للسالم وطن» 
مع احلفاظ على االشتراطات 

واالحترازات الصحية.
وقــال الوزيــر املطيري، 
في تصريــح صحافي عقب 
ترؤســه اجتماعا للجنة، ان 
االحتفاالت الوطنية هذا العام 
التي تستمر حتى ٣١ مارس 
املقبل لها طابع خاص ومميز، 
ألنها تقام للمرة األولى بالعهد 

أسامة دياب

أشاد السفير الهندي لدى 
البالد سيبي جورج بجهود 
الكويــت قيــادة وحكومــة 
وشــعبا اللتزامهم الراســخ 
ودعمهــم لتعزيــز العالقات 
الوثيقة والودية القائمة بني 
الهند والكويت وحتويلها إلى 
شراكة نشطة ومتنامية من 
املتبادل والعالقات  التقارب 
التاريخية التي جتمع البلدين 

مــن وزارة اإلعــالم، وهــي 
دعــوة للمواطنني واملقيمني 
لرفــع علم البــالد من أماكن 
وجودهم تعزيزا ملعاني الوالء 
واالنتماء التــي جبل عليها 
أهل الكويت األوفياء، داعيا 

مــن أروع حلظات تاريخها، 
يوم أصبحت فيه أمة شابة 
مستقلة «جمهورية»، تقف 
اليــوم كمنــارة أمــل للعالم 
بأسره. في هذا اليوم، أعطى 
شــعب هذه األمة ألنفســهم 
أثمــن مــا ميلكــه اجلميــع، 
الدســتور. الدســتور، الذي 
يقوم على قيمنا وأخالقياتنا 
احلضارية، وهــب ألجيالها 
ذات  القادمــة «جمهوريــة 
سيادة واشتراكية وعلمانية 

دارين العلي

نفــذت وزارة الكهربــاء  واملاء حملة على 
منطقــة الهجن وهي تعتبــر احلملة الثانية 
مــن نوعها من حيث احلجم حيث ســتطول 
 ١٥٣٢ حيازة وتســتمر خالل هذا األســبوع.  
وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية 
التابــع للوزارة إن احلملــة جاءت بناء على 
تعليمــات وكيــل الوزارة م.جاســم النوري 
ومتابعة الوكيل املســاعد لشبكات التوزيع 
م.مطلق العتيبي وحتت إشرافه كمسؤول فريق 
املنطقة الشمالية. ولفت إلى أن احلملة ستشمل 
بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة 
للشباب والرياضة جميع احليازات املوجودة 
في املنطقة للتحقق من ســالمة التوصيالت 
الكهربائية وضبط املخالفات والتعديات على 
الشــبكة هناك، مشيرا الى أنه سيتم تقسيم 
الفرق من الوزارة ومن اجلهات املشاركة إلى 

خمس فرق بهدف االنتهاء من جميع احليازات 
خالل األســبوع اجلاري. وأوضح أن احلملة 
مت التنســيق لها نتيجة وجود تعديات على 
 الشبكة الكهربائية في املنطقة مت رصدها سابقا 
كتغير أحجام املصهرات والتوصيل املباشر من 
غير عداد وتغيير أحجام الكيابل، حيث سيتم 
القطع على جميع احليازات املخالفة.  وأكد أنه 
ال وجود ألي استثناءات خالل احلملة وسيتم 
التعامل مع جميع املخالفات ما عدا احلاالت 
اإلنسانية كاملرضى أو وجود عائالت تسكن 
في املنطقة سيتم التعامل معها بروح القانون 
عن طريق الفصل اجلزئي للتيار وليس الكلي. 
وشدد الشمري على أن الوزارة لن تتوانى عن 
مخالفة جميع من يقوم بالتعدي على الشبكة 
الكهربائيــة، الفتا إلى أن هذه احلملة تعتبر 
ثاني أكبر حملة بتاريخ الوزارة بعد حملة كبد 
التي شملت ٥٨٠٠ حيازة وذلك حتت إشراف 
فريق املنطقة الشمالية للضبطية القضائية.

مــع  بالتعــاون  املناســبة 
مجلــس  بــدول  األشــقاء 
التعاون اخلليجــي والدول 
الصديقة في نادي الضباط 
كما سيتم عمل نشيد وطني 
غنائي بعنوان «بهجة الدار» 
يشــارك فيه شبان وشابات 
الكويت كما ســتقيم الهيئة 
العامة للشباب عدة أنشطة 

ومبادرات شبابية.
وقــال ان اللجنة الدائمة 
لالحتفاالت الوطنية تنسق 
مع وزارات ومؤسسات الدولة 
وجمعيات النفع العام كذلك 
القطاع اخلاص لرفع األعالم 
علــى مبانيها واملؤسســات 
التابعة لها إميانا بأن العمل 
التشاركي دائما يأتي بأفضل 

النتائج.

العديد من أعضــاء اجلالية 
التي  واجلمعيــات املختلفة 
فــردي  بشــكل  اتخــذت 
وبالتنســيق مــع مجموعة 
 (ICSG) دعم اجلالية الهندية
عدة خطوات ملساعدة إخواننا 
وأخواتنــا احملتاجني خالل 

أصعب أيام الوباء.
وأضاف ان اجلالية الهندية 
الكويــت لعبــت دورا  فــي 
محمــودا في بنــاء العالقات 

الثنائية بني البلدين.

اجلميع إلى املشاركة في هذه 
احلملــة ملا ميثله علم البالد 
من رمز وطني يلتف حوله 
اجلميع حبا وتضحية وفداء.
وذكــر أن وزارة االعــالم 
ســتخصص دورة برامجية 
تلفزيــون  فــي  خاصــة 
وإذاعة الكويــت إلبراز هذه 
العزيــزة علينــا  املناســبة 
جميعــا ومــا تصاحبها من 
فعاليــات متنوعــة، مضيفا 
أن االستعدادت جارية نحو 
إنتاج برامــج خاصة وأغان 
وطنية وفالشات تظهر هذه 

املناسبة العزيزة.
وبني الوزير املطيري أن 
وزارة الدفاع ســتقيم خالل 
االحتفاالت عرضا عســكريا 
جويــا بحريــا ابتهاجا بهذه 

ودميوقراطية» تضمن جلميع 
مواطنيها العدالة االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية.
قيــادة  أشــكر  وقــال: 
وحكومــة الكويت الصديقة 
على رعاية اجلالية الهندية 
الكبيــرة فــي الكويت خالل 
جائحة كوفيد-١٩، كما أشكر 
أطباءنا األعزاء واملمرضات 
الطبيني اآلخرين  والعاملني 
في الكويت الذين عملوا يوما 
بعد يوم إلنقاذ األرواح، أشكر 

تستمر حتى ٣١ مارس املقبل

أشاد في كلمة مبناسبة الذكرى الـ ٧٢ ليوم اجلمهورية بدور جالية بالده في تعزيزها

عبدالرحمن املطيري

امليمون للبــالد حتت قيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد.
شــعار  أن  وأضــاف 
االحتفــاالت الوطنيــة هــذا 
العــام يأتي تعبيرا عن دور 
الكويت الريادي في حتقيق 
الســالم الدولي الذي أرسى 
دعائمه سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، وواصل املســيرة 
املباركة صاحب السمو األمير 

الشيخ نواف األحمد.
وأوضــح أن االجتمــاع 
االســتعدادات  اســتعرض 
اخلاصــة بانطــالق احلملة 
الشــعبية «نرفــع علمنــا 
ونفتخر» التي سيتم تدشينها 

على مدار عدة قرون، مشيرا 
إلى حــرص حكومــة الهند 
والتزامهــا بزيــادة تعزيــز 
الشــراكة  وتوســيع هــذه 
الديناميكية متعددة األوجه.

وأضاف جورج في كلمته 
مبناسبة الذكرى الـ ٧٢ ليوم 
اليوم  اجلمهوريــة، نحتفل 
بعيــد اجلمهورية في الهند، 
كان ذلــك في يوم الســادس 
والعشــرين من شهر يناير 
عام ١٩٥٠، شهدت الهند واحدة 

ولي العهد استقبل الغامن واخلالد و٤ وزراء

وزير الدفاع هّنأ نظيره األميركي بتوليه منصبه

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما اســتقبل ســمو ولــي العهد بقصر 
السيف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد. واســتقبل سمو ولي العهد 

نائــب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشــيخ حمــد جابر العلــي ونائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس 
الــوزراء أنس الصالــح ووزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ووزير الداخلية 

الشيخ ثامر العلي.

بعــث نائــب رئيــس 
الــوزراء وزيــر  مجلــس 
الشــيخ حـــــمد  الدفــاع 
العلــي ببرقية  جـــابــــر 
تهـــنئة إلى وزير الدفــاع 
األميركي لويد أوســـــنت 
وذلـــك مبناســبة توليه 
ملنصبه اجلديد، متمنيا له 
دوام التوفيــق والنجاح، 
وللواليـــــات املتحـــــدة 
األميركيــة الصديقة دوام 

التقدم واالزدهار.

ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلي وأنس الصالح والشيخ ثامر العلي 
والشيخ د.أحمد ناصر احملمد

تعزيز صور التعاون البناء وتقريب وجهات النظر مع أعضاء مجلس األمة والتنسيق معهم لتحديد األولويات التشريعية
احلكومة القادمة ستعمل على التنسيق مع أعضاء مجلس األمة في جميع القضايا وعلى رأسها االستمرار مبكافحة الفساد
السلطتان التنفيذية والتشريعية أمام حتديات جسيمة وعديدة في ظل املتغيرات الدولية واإلقليمية واألزمات االقتصادية

صاحب السمو استقبل ولي العهد والغامن واخلالد والعلي والصالح وعّزى ملك البحرين بوفاة إبراهيم بن عبداهللا آل خليفة

لويد أوسنت الشيخ حمد جابر العلي

سالم العلي وأحمد النواف هنآ
صباح اخلالد بتعيينه رئيسًا ملجلس الوزراء

بعث سمو رئيس احلرس 
ســالم  الشــيخ  الوطنــي 
العلــي ببرقيــة تهنئة إلى 
سمو الشيخ صباح اخلالد 
مبناســبة تعيينه رئيســا 

ملجلس الوزراء.
وقال احلــرس الوطني، 
في بيان صحافي، ان برقية 
سمو الشيخ سالم العلي جاء 
فيها «نهنئ سموكم بنيلكم 
الثقــة الســامية لصاحــب 
الســمو األمير وندعو اهللا 
تعالى أن يوفق سموكم ملا 

فيه خير وطننا العزيز».
وأضاف ســموه في البرقية «ندعو اهللا 
ان يعينكم على مواصلة مسيرتكم الوطنية 
التي تتسم باجلهد املخلص والعطاء الصادق 
لتحقيــق آمــال وطموحــات أبنــاء الكويت 

املخلصني».
كما دعا املولى عز وجل أن ميتع ســمو 
رئيس مجلس الوزراء بوافر الصحة والعافية، 
وأن يحفظ الكويت ويدمي عليها وعلى شعبها 
نعم األمن واألمان واالستقرار في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

كما بعــث نائب رئيس 
الفريق  الوطنــي  احلــرس 
أول متقاعــد الشــيخ أحمد 
النواف ببرقيــة تهنئة إلى 
سمو الشيخ صباح اخلالد 
مبناســبة تعيينه رئيســا 

ملجلس الوزراء.
وقال احلــرس الوطني، 
في بيان صحافي، ان برقية 
الشيخ أحمد النواف جاء فيها 
«نهنئ سموكم بنيلكم الثقة 
الســامية لصاحب الســمو 
األميــر وندعــو اهللا تعالى 
أن يوفق سموكم ملا فيه خير وطننا العزيز».

وأضــاف «ندعــو اهللا أن يعينكم على 
مواصلة مســيرتكم الوطنية التي تتســم 
باجلهد املخلص والعطاء الصادق لتحقيق 
آمال وطموحات أبناء الكويت املخلصني».

ودعا املولى عز وجل أن ميتع سمو رئيس 
مجلس الوزراء بوافر الصحة والعافية وأن 
يحفظ الكويت ويدمي عليها وعلى شعبها 
نعم االمن واالمان واالستقرار في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 

األحمد.

سمو الشيخ سالم العلي

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال السفير الياباني

نائب رئيس احلرس 
استقبل السفير الياباني

استقبل نائب رئيس احلرس الوطني الفريق أول 
متــقاعد الشيخ أحمد النواف في ديوانه بالرئاسة العامة 
للحرس الوطني سفير إمبراطورية اليابان الصديقة 
لدى الكويت ماساتو تاكا أوكا، ومت خالل اللقاء بحث 

املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
ورحب نائب رئيس احلرس الوطني بالسفير، مؤكدا 

عمق العالقات بني الكويت ودولة اليابان الصديقة.

ملشاهدة الڤيديو
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زمن أغبر!

صاحبي «أبو عيسى» باحث وأديب وشاعر 
محب لألدب والكتاب واألرشــيف، يعاني 
مثلي من كثر كتبه وأوراقه وقراطيسه والتي 

يضيق بها املكان هنا وهناك!
حادثني باألمس صباحا وكنت منهمكا 
(أحوس) بحثا في أوراق لعلي أجد شــيئا 
للعيد الوطني املقبل بإذن اهللا أعرضه على 
القراء الكرام، وللقدر احللو أننا قلناها معا 
رمبا نحن نعيش (الزمــن األغبر) الذي ال 
يقدر فيه الكتاب واألرشيف مبا حوى فما 

هو الزمن األغبر؟
جلست ممسكا «قلمي» الذي يكتب وأحيانا 
هو الذي يقودني، وجال في ذهني وذاكرتي 
حديث الرسول ژ: «رب أشعث أغبر مدفوع 

باألبواب لو أقسم على اهللا ألبره»!
فمن هو هذا األشعث األغبر؟!

في مجالســنا مع أهل الصحراء نسمع 
ونكرر عبارة (ذنب أغبر)!

أستاذتنا القديرة «أم حسام» فاطمة حسني 
كتبت في الزميلة جريدة الوطن مقاال بعنوان: 

قطرات املطر في اليوم األغبر!
وقد كتب األخ مبارك فهد الدويلة مقاال 
بعنــوان: «إنه الزمن األغبــر» في الزميلة 

«القبس» ٢٠١٤/١١/٥، وهكذا:
نعيــب زماننــا والعيــب فينا

إذا نطــق الزمــان بنــا هجانــا
قال الشاعر:

األغبــر الزمــن  مــن  أويلــي 
يخـــــلي اخلــــــدم تتــــــامر

الــراس يخلــي اجلــان فــوق 
يتـــــعثر بضـــــله  تالــــــي 

هالـــــدنيا الريـــــشه  تثقــل 
وتخـــــلي اجلـــــبل ينــــجر

الوقــت مــا عــده كل صاحــب
الشــر يســاوي اخليــر ويــه 
٭ ومضة: مفردة (أغبر) لها من الشــروح ما 

يصعب حصره من أسامي «الذئب» أغبر!
أغبر من يغبر اعتبارا فهو مغبر واملفعول 
ُمغبر، أغبر الهــواء املكان: أثار الغبار فيه، 
أغبر في حاجته، جدَّ في طلبها، كأنه حلرصه 
وسرعته يثير الغبار، وأغبر وجهه: صار لونه 
كلون الغبار، واغبرت القافلة: أثارت الغبار، 
واغبر العامل في املشي: أقبل عليه وخرج من 
املطحنة أغبر: لونه به غبرة، ونقول: اجلوع 

أغبر.. واألغبر يعوي أي الذئب!
واألغبر من تغير وجهه!

٭ آخر الكالم: أتذكرون اآلية: (إال امرأته كانت 
من الغابرين)!

مضى وعبر غبّــر: كان ذلك من الزمن 
الغابر، املنصرم، الزمن البعيد!

وقطع اهللا دابرهم: أفناهم عن آخرهم!
وغبرت الريح: أثارت الغبار كما نقول: 

غبرت السيارة وغبرت األغنام!
وفي اآلية: (وجوه يومئذ عليها غبرة)!

وغبر الفرس في ساحة القتال.
ومن الشيء بقيته: غبرات.

جميلة اللغة العربية.. ليت عيالنا يحبونها 
بس غيروا اصطاف املعلمني الذين ال يعرفون 

ما بني (كذلك - وكزالك)!
٭ زبدة احلچي: ارجع الى من ذكرتهم فالعزيز 
«أبو معاذ» في زاويته حصاد السنني يقول: 
إنه الزمن األغبر يتكلم عن خصوم التيار 
االســالمي ومــا يقومون به فــي االعالم 
والصحافة ويصف هذا الزمن باحلرب على 
التيار الوسطي مما دفع باحلليم العاقل الى 

التطرف!
موضوع مثل منح اجلنســية وهو أمر 
يخص السلطة التنفيذية وال عالقة للسلطات 
بــه، وكذلك اإلعالنــات اخلاصة  األخرى 

بالسفارات وشروطها.
أما أستاذتنا فاطمة حسني، فإنها تعتبر 
٢٠٠٥/٥/١٦ يوما مشــهودا ألن املرأة بعد 
عسر الوالدة نالت أخيرا حقها السياسي 
وكيف هي ســعيدة اآلن في تقدم املرأة 
للترشيح لعضوية مجلس األمة، ثم ما آلت 
إليــه األوضاع بعد النجاحات في حصيلة 
خوض انتخابات مجلس ٢٠٠٦ حيث جنحت 
املرأة بكبير النجاح وحتى ٢٠٠٨/٣/١٩ حل 
مجلس األمة دستوريا وكانت ضربة جديدة 

فوق رؤوس النساء!
الى املشــهد يا أخوي  اليــوم  ونظرة 
بوعيسى: زاد الفســاد وحياتنا السياسية 
تتراوح ما بني (العودة واحلل) والناس في 
حالة (حيص بيص) كورونا من جهة، ومجلسنا 

وحكومتنا من جهة أخرى!
ال تلم الناس عندما يقولون: زمن أغبر.. 

إنه التعبير عن االختناق والضيق!
والفائز كما أراه يا أخوي بوعيسى هو 

(األشعث األغبر لو أقسم على اهللا ألبره)!
ايه واهللا.. ليست القضية في املظهر، بل 
باجلوهر، في القلب الضارع الى اهللا في جوف 
الليل، الذاكر هللا في عز النهار واحملصلة (قلب 
ضارع ولسان ذاكر) هكذا هو من كانت الدنيا 

في يده ال في قلبه.
والنصيحة: ال تسب الزمن والدهر.

أتدري ملاذا؟
في احلديث القدسي يقول النبي ژ: «ال 

تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر..»!
قل ما تريد عن الزمن، لكن ال تسب وتلعن.

في أمان اهللا..

السفيرة األميركية: «بيت القرين» َمعلٌم ملحميٌّ
يؤكد شجاعة الكويتيني وتضحياتهم

جناح كبير ملاراثون «تعاونية صباح السالم»

للثقافة والفنون واآلداب يرعى 
إرادة الشعب من خالل حفاظه 
علــى متحف شــهداء القرين 
ومكوناته ويعمل جاهدا على 
تطويره واحلفاظ عليه ليكون 
معلما وذاكــرة ألبرز أحداث 
الكويت واستنفار دول العالم 
من أجل رد الظلم والبغي الذي 
وقع عليها صبيحة الثاني من 

أغسطس عام ١٩٩٠.
وقام العبداجلليل بجولة 
الســفيرة رومانوســكي  مع 
في إرجاء املتحف، حيث قدم 
مراقــب املتاحــف باملجلــس 
سلمان بولند شرحا حملتويات 
املتحف وأقسامه، إذ يعد أحد 
مراكز املقاومة الكويتية إبان 
الغزو العراقي للكويت، حيث 
وقعــت فيه معركة دامية في 
٢٤ فبراير ١٩٩١ استشهد على 
إثرها عدد من أفراد املقاومة.

ومت عرض فيلم تسجيلي 
املقاومــة  يوثــق بطــوالت 
الكويتية إبان أشهر االحتالل 

وفرحة حترير الكويت.

بدمائها ملحمة خالدة ليحيا 
الوطــن بعون دولي شــجاع 
وغير مسبوق بقيادة الواليات 
املتحــدة األميركية الصديقة 
التي قادت جهود التحرير مع 
حكومة الكويت ودول التحالف 

آنذاك.
وأكد أن املجلس الوطني 

وفق البيــان، إن هذا الصرح 
خيــر شــاهد علــى وطنيــة 
وإرادة شــعب الكويت الذي 
قبل التحدي وقاوم الظلم في 
سبيل حترير الوطن من الغزو 

العراقي الغاشم.
وأوضح أن احلصيلة كانت 
قافلة من الشــهداء ســطرت 

وأضافــت رومانوســكي 
أن «التحريــر جــزء مهم من 
تاريخ بلدينا املشترك وسند 
لشراكتنا القوية للغاية التي 
نتمتع بها اليــوم والواليات 
املتحدة ملتزمة بأمن الكويت 
متاما كما كانت قبل ٣٠ عاما».

من جهته، قال العبداجلليل، 

أسامة دياب

الواليات  قالــت ســفيرة 
املتحدة األميركية لدى الكويت 
ألينا رومانوسكي إن متحف 
«شــهداء بيت القرين» شاهد 
على شجاعة الشعب الكويتي 
أثنــاء مقاومتــه االحتــالل 
العراقــي والتضحيــات التي 

سطرها لتحرير البالد.
الســفيرة  جــاء تصريح 
األميركيــة نقــال عــن بيــان 
صحافي صــادر عن املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب على هامش زيارتها 
متحف «شهداء بيت القرين» 
برفقــة األمني العام للمجلس 
كامــل العبداجلليــل واألمني 
العام املساعد لقطاع الشؤون 
املاليــة واإلداريــة باملجلس 
د.تهاني العدواني، حيث تأتي 
هــذه اجلولة ضمن سلســلة 
الســفارة  فعاليــات تنظمها 
األميركيــة مبناســبة إحياء 
الذكرى الـ ٣٠ لتحرير الكويت.

محمد راتب

نظمــت جمعيــة صباح الســالم 
التعاونية ماراثونها الرياضي لعام 
٢٠٢١ والذي اقيم على ممشى القطعة 
١ وحقق جناحا باهرا، وسط اجراءات 
صحية احترازية، ومبشاركة كبيرة 
مــن ابناء املنطقة، وبحضور رئيس 
مجلس ادارة اجلمعية أحمد العتيبي 
ورئيس جلنة اخلدمات واملساهمني 
بداح العجمي إلى جانب شخصيات 
رياضيــة واجتماعيــة وحشــد من 
االهالــي، ومبواكبة من رجال وزارة 
الداخلية وإدارة املرور ووزارة الصحة.

ــم املشــاركون الى ٥ فئات  وقسِّ
عمرية، حتت اشراف حكام معتمدين 
من االحتاد الكويتي اللعاب القوى، 
ونال الفائزون جوائز نقدية وعينية 
من ادارة اجلمعية تكرميا جلهودهم، 
كما مت تكرمي رجال االسعاف الطبي 
الذيــن ابلــوا بــالء حســنا وواكبوا 
املنافسات وتعاملوا مع حالة اعياء.

وفاز بدر عبــداهللا باملركز االول 
للفئــة مــن ١٨ الــى ٣٠ عامــا، وتاله 
عبدالرحمــن الشــمري وضيف اهللا 
العجمي وفواز الشمري وغامن العتيبي 
وراشــد الهاجــري وســعد احلربي 
وفهــد العازمي وعبدالعزيز احلربي 

وعبدالرحمن الشمري تواليا.
الرشــيدي باملركز  وفاز يعقوب 
االول للفئة من ٣١ الى ٢٥ عاما، وتاله 
فهد العتيبي ومحمد اخلليفة ومحمد 
العازمي وسعد اليوحة وعبدالرحمن 
الصيفي وسعد القطامي ومحمد راشد 
وسالم مرزوق وفيصل الشمري على 

التوالي.
وفاز ثامر العازمي باملركز االول 
للفئة من ٢٦ الى ٥٥ عاما، وتاله حمد 
العجمي ويوســف احلربي وفارس 
العتيبي وســعد الهاجري وســامي 
الفودري ويوسف القالب وعلي شمس 

الدين وعبداهللا العتيبي تواليا.
كما فــاز أحمد الهاجــري باملركز 
االول للفئة من ٥٦ الى ٦٤ عاما، وتاله 
مالك العتيبي وسعد العليان وفؤاد 
املهنا ونبيل البلوشي ومحمد احلمد 
واحمد شمس الدين وشامان العتيبي 

ومحمد الهاشمي على التوالي.
وفاز عبيد العتيبي باملركز االول 
للفئــة من ٦٥ عاما فما فوق (مشــي 
فقط)، وتاله مهدي العجمي وخليل 
دشــتي وتوفيق الشــرهان ومحمد 
الشــاعر وعبدالوهــاب عبدالســالم 
وعبداجلبــار اجلويســم ونايــف 
الدوسري وسالم املرطة وفالح صنقور 

تواليا.
مــن جهته، ابدى أحمــد العتيبي 
ســعادته للنجاح الكبير للمهرجان 

الذي اقيم وفق االشتراطات الصحية، 
وبفضل التعاون وتضافر مع وزارتي 
الداخلية والصحة واحتاد العاب القوى 

والتزام املشاركني.
وقال العتيبي «لقد كانت املشاركة 
رائعة وســط فرح وســرور في هذا 
املاراثون الذي يندرج ضمن فعاليات 
اجلمعيــة لالنشــطة االجتماعيــة 
والثقافيــة والرياضية، والذي يأتي 
ضمن حرص مجلس االدارة على خدمة 
ابناء املنطقة. لقد قسمنا املشاركني الى 
٥ فئات سنية وتواجد رجال االسعاف 

الطبي حرصــا منا على صحة ابناء 
املنطقة، ونشكر هؤالء على جهودهم 
وكذلك رجال وزارة الداخلية وحكام 

االحتاد وكل املشاركني».
واضــاف «لقــد كانت انشــطتنا 
محدودة في الفترة املاضية التي تعد 
اســتثنائية، جــراء جائحة ڤيروس 
كورونا وبناء على تعليمات السلطات 
الصحيــة، ولكننــا قمنــا بأنشــطة 
اجتماعية عديدة، وسنشــهد تنظيم 
فعاليات ثقافية على وسائل التواصل 

االجتماعي قريبا».

بدوره، ابدى بداح العجمي ارتياحه 
للنجاح منقطــع النظير للماراثون، 
بفضل تعاون جميع اجلهات املشاركة 
واملساهمني وابنائهم، مشيرا الى ان 
مجلس ادارة اجلمعية يعدهم مبزيد 

من اخلدمات والفعاليات.
وألقــى العجمــي الضــوء علــى 
االنشــطة الرياضيــة التي قــام بها 
املجلس خالل الفترة املاضية، وقال 
«عقب اقرار مجلس الوزراء املرحلة 
الرابعة من االنفتاح، بادرنا الى تفعيل 

هذه اخلدمات.

على هامش زيارتها للمتحف برفقة األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

العتيبي: حريصون على تقدمي أفضل اخلدمات ألهالي املنطقة وتنظيم فعاليات ثقافية قريباً

السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي وكامل العبداجلليل خالل جولة في متحف القرين

السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي وكامل العبداجلليل ود.تهاني العدواني مع عدد من احلضور خالل زيارة متحف «شهداء بيت القرين»

حلظة وصول أحد الفائزين من فئة ٦٥ عاما

(زين عالم) انطالق الفئة من ١٨ الى ٣٠ 

تواجد االسعاف حلماية املشاركني

احمد هالل العتيبي وبداح العجمي اثتاء تكرمي احد الفائزين

«األشغال» تعلن عن إجراء ممارسة لتوفير 
باص VIP وجيب ٨ سلندر حتت الطلب

عاطف رمضان

أعلنــت وزارة االشــغال العامة عن اجراء 
ممارسة داخلية مفتوحة بطريقة الظرف املختوم 
لتوفير باص VIP، وجيب ٨ سلندر سوبربان 
حتت الطلب طبقا للشروط واملواصفات الواردة 
في مستندات عبارة عن وثائق تتضمن «شروطا 

عامة وخاصة ومواصفات فنية وصيغة العطاء 
وجدول الكميات واألســعار وملحق الشروط 
االضافية». وقالت ان آخر موعد لتقدمي العطاءات 
إلدارة املشــتريات واملخازن بوزارة االشغال 
العامة هو الساعة الواحدة بعد ظهر يوم االثنني 
املوافق ٨ فبراير ٢٠٢١ ويرفض اي عطاء بعد 

هذا املوعد.
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ندى أبونصر

مع طول العهد بتطبيق 
االحترازيــة  اإلجــراءات 
ملواجهة ڤيــروس كورونا 
ـ ١٩)  املســتجد (كوفيــد 
انتشاره،  واحليلولة دون 
أصبحــت احلركــة في كل 
املجــاالت أقــل ممــا قبــل 
اجلائحــة، وهو ما انعكس 
على جميع األنشطة السيما 
االقتصادية واالجتماعية، 
فأدى إلى تغير في أســعار 
بعض السلع واخلدمات من 

بني أمور أخرى.
في هــذا اإلطــار، طرحت 
غــالء  مســألة  «األنبــاء» 
املقدمــة  أســعار اخلدمــات 
فــي الصالونــات النســائية 
ومحــالت التجميل على عدد 
املواطنــات واملقيمــات  مــن 
وصاحبات صالونات ملعرفة 
آرائهن، حيث تفاوتت اآلراء 
حول غالء أسعار الصالونات 
النسائية، فشكت مواطنات من 
اختالف أسعار خدمات بعض 
صالونــات احلالقة ومحالت 
التجميــل، وقلــن ان بعضها 
عمد إلــى مضاعفتها وأخرى 
إلى زيادتها بشكل غير طبيعي 
مقارنة مبا قبل أزمة ڤيروس 
كورونــا، داعــني إلى تكثيف 

الرقابة ومتابعة األسعار.
من جهــة اخرى، وعلى 
الرغم من شكوى الغالبية 
من زيــادة األســعار، رأى 
البعض ان االسعار مازالت 
جيدة وغير مبالغ فيها وان 

محمد الدشيش

ســلعة  ليــس  «الفحــم» 
موســمية، ولكن يكثر الطلب 
عليــه خالل موســم الشــتاء 
البارد وبداية موسم التخييم 
من كل عام، الستخدامه للتدفئة 
والشــواء وأيضــا للشيشــة 
ليصبح موسم الشتاء موسما 
مميزا لباعة الفحــم. لكن هذا 
العــام يختلــف عــن األعــوام 
األخرى بسبب تداعيات جائحة 
كورونــا التي أثــرت على كل 
شــيء. «األنباء» توجهت إلى 
سوق الفحم والتقت عددا من 
البائعــني واملواطنني للتعرف 
علــى أحوال الســوق في هذه 
األيــام التي يجتمع فيها البرد 
الشديد مع تأثيرات اجلائحة.

في البداية، كانت اللقاءات 

ابحث عــن األجود الذي يكون 
بال رائحة وال شوائب ويقولون 

األفريقي وأنا جربته زين.
أمــا منذر عبــداهللا فيقول: 
خيــاش   ٣ آخــد  باألســبوع 
واألفضــل هو األفريقي وبعده 
الڤيتنامي، كما أن الفحم الكويتي 
حسب جتربتي أفضل من فحم 
دول أخــرى ألنه نظيف وخال 
من الشوائب وأفضل سوق آخد 

منه هذا السوق.
قــال عبدالرحمن  بــدوره، 
الكنعان: ما أحب اشتري الفحم 
من اجلمعيات معلب أو األسواق 
املركزية، أحب اشتري من هذا 
الســوق منذ أكثر من ٤٠ عاما 
وأفضل وزن ٧ كجم او ١٠ كجم 
يكون نظيف من الرمل وسهل 

تخزينه.
عبدالرحمن العلي يقول: اول 
مرة اشتري فحم من هذا السوق، 
حيث أخذت كرتون فحم افريقى 
حجم ١٠ كيلو وأنا أعتبره واهللا 
جتربة ممتازة حتى العلبة التي 
يوجد فيها الفحم مغلقة جدا وال 

ملدة طويلة، وباألخص ان 
الغالء عم كل مكان في هذه 
الفترة واصبح العبء كبيرا 

على املواطن.

املوسم، وأنا أعمل منذ أكثر من 
٦٠ عاما، فلم مير علينا موسم 
مثلــه ولكن نقــول احلمد هللا 
هذه أزمــة عاملية، وحفظ اهللا 
الكويت من كل شر، وباملوسم 
السابق كانت املبيعات تصل الى 

الى الصالون، ولكن ذهبت 
مــن بعد فتــرة طويلة من 
االنقطاع واتخذت االجراءات 
الالزمــة، ولكــن فوجئــت 
باألسعار التي اختلفت كثيرا 

عن قبل األزمة.
مــن جانبها، قالت مرمي 
حسني ان األسعار لم تختلف 
كثيرا، فاألمور األساســية 
داخل الصالون لم تتغير، 
ولكن األشياء التجميلية مثل 
االصبــاغ وغيرها ارتفعت 
أسعارها قليال، وهذا شيء 
طبيعي ألن الفترة املاضية 
أضرت بالصالونات كثيرا، 
وشيء طبيعي ان يعوضوا 
خسارتهم ولو بشكل بسيط 
على أال تصل لالســتغالل 
واملبالغــة، وباألخــص اذا 
كانت الزيادات ليســت في 
األمــور األساســية داخــل 

الصالون.
اقبال  وقالت املواطنــة 

والســبب إغــالق البلد ووقف 
الشيشة واملخيمات، واألسعار 
كما كانت بالسابق نفس الشيء 
حتــى مع نقــص البيــع ألننا 
نحافظ على زبوننا الذي نتعامل 
معه منذ سنوات، ولكن خالل 
األســبوع هذا (أسبوع البرد) 
بدأت تباشير هذا املوسم جراء 
موجة البرد بالبيع، وإن شاء 
اهللا يعوضنا عن الركود طول 
املوسم السابق. وبسؤاله عن 
أجود أنواع الفحم، قال: الفحم 
باألصل هــو نباتي عبارة عن 
شجر محروق وأفضلها األفريقي 
الڤيتنامي والكويت  والثانــي 
من أكثر الدول اخلليجية التي 

تستورد الفحم.
أمــا ابوعبــداهللا العنــزي 
(بائع منذ ٤٠ عاما) فقال: ارتفع 
الكونتينــر بقيمة ١٠٠٠ دينار 
ولكن األسعار كما هي، وارتفعت 
اإليجارات ايضا واألسعار كما 
هــي، كنا نعتمد علــى الزبون 
اخلليجي ولكن حاليا ال يوجد 
بسبب تسكير احلدود والباعة 
اجلائلني على الشــارع سببت 
لنا خســارة، ولكــن أقول مو 
خســارة كل واحد يأخذ رزقه 

إن شاء اهللا.
تدفئة وشواء

التقت «األنبــاء» عددا  كما 

بدورهــا، قالــت اميــان 
اخلولي ان االســعار زادت 
جدا فــي الصالونات وانها 
لآلن لديها قلق من الذهاب 

٥٠٠ كيس خالل فصل الشتاء 
مفرد وليس بيع اجلملة لدينا، 
واليوم ال نصل حتى ٦٠ كيسا 
أيام اخلميس واجلمعة والتي 

تعتبر مبيعاتها عالية.
وعن أحســن أنواع الفحم، 
قال أبومحمد: الفحم األفريقي 
والذي يعتبر خاليا من الشوائب 
ويليه الصومالي والڤيتنامي 

ومن ثم من شرق آسيا.
أما هاني املصري بائع فحم 
منــذ ١٦ عاما فقــال: مبيعاتنا 
ترتفــع خــالل فصل الشــتاء 
لكثرة الطلب عليه من أصحاب 
املخيمــات والتــي يقبل عليها 
الكويتيون خالل فصل الشتاء، 
بالسابق نبيع ٣٠٠ كيس واليوم 
من ٣٥ الى ٤٠ كيسا، ولكن هذه 
نعتبرها أياما وتعدي على خير 

ويرجع السوق كما كان.
أهــم األســباب  وأضــاف: 
األخرى هي وقف الشيشة منذ 
بداية أزمة كورونا، حيث كان 
أصحاب الشيشــة يســحبون 
باجلملة، وأقل مدخن شيشــة 
يسحب باألسبوع ٥٠ كرتونا، 
وبالكويت يوجد أكثر من ٨٠٠٠ 
شيشة في كل محافظتها، واليوم 
أصبحنــا نبيع حــق أصحاب 

الكشتات األسبوعية فقط.
من جانبه، قال رجب أحمد 
رجب: الســوق شــبه معدوم 

جاســم ان الغــالء طال كل 
شــيء واصبحت األسعار 
مضاعفة وال توجد رقابة، 
برقابــة  نطالــب  ولهــذا 
مشددة على االسعار وعلى 
االجراءات، ونناشد اجلهات 
املعنية مراقبة االسعار ليس 
فقط في الصالونات بل في 
كل االماكــن، ألنه لالســف 
اصبح هناك اســتغالل من 
التجار بشكل كبير في االزمة 
من دون اي شفقة او رحمة.
أكــدت  جهتهــا،  مــن 
انهــا  د.فاطمــة اخلواجــة 
مــن خالل جتربتهــا لم تَر 
فرقا في االســعار، مضيفة 
أنه فــي حال كانــت هناك 
زيــادة فمــن الطبيعــي ان 
ترفع الصالونات اسعارها 
بالشيء املعقول وغير املبالغ 
بــه طبعــا ألن الصالونات 
طويلــة  لفتــرة  اغلقــت 
ولديهم التزامات، واصحاب 
الصالونات تضرروا كثيرا 
وليــس لديهــم اي دعــم، 
والواقع فــرض علينا هذا 
الشــيء ألن الغالء لم يطل 
الصالونات فقط، ولكن في 

كل مكان.
وتابعت: دائما املستهلك 
يرفض ارتفاع االسعار وهذا 
شــيء طبيعــي، ولكن من 
ضمن الفئات التي تضررت 
جدا الصالونات، واذا كانت 
الزيــادة معقولة فقط لكي 
تعود الى وضعها السابق 
وتعــوض خســائرها فهذا 

شيء طبيعي.

من املواطنني الذين جاءوا إلى 
الســوق لشــراء الفحــم فكان 
أول مــن التقينا بدور احلربي 
التي قالت: «أسبوعيا أمر آخد 
خيشتني حق الوالدة تستخدمها 
للتدفئة و«الدوات» والشــواء، 
ودي آخد أخياش أكثر علشان 
ما أروح وارجع بالزحمة ولكن 
ما عندي مكان لتخزينه»، وعن 
األســعار قالت إنهــا لم تتغير 
صراحة منذ سنوات ولكن دائما 

توسخ ال السيارة وال املالبس 
وســعره ٥ دنانيــر ويعتبــر 
الكيلو نص دينار اعتبره سعرا 
مناسبا وكمية أوفر وأرخص من 
األسواق الشــعبية التي تبيع 
كيلو او كيلوين بسعر باهظ، 
هذه جتربة مفيدة لي وبإذن اهللا 
أجرب مرة أخرى في الشراء من 
هذا السوق حتى حاجات أخرى 

غير الفحم.

إميان الفيلكاوي

عبدالرحمن الكنعان

إقبال جاسم إميان اخلولي

عبدالرحمن العلي

د.فاطمة اخلواجة

مرمي حسني متحدثة إلى الزميلة ندى أبونصر               (متني غوزال)

االوضاع االقتصادية تأثرت 
ســلبا بأزمة كورونا وانه 
شيء طبيعي ان يكون هناك 
اختالف ببعض األســعار، 
ولكنهن شــددن في الوقت 
نفسه على ضرورة أال يكون 
هنــاك اســتغالل للزبائن 
خاصــة ان الغــالء عم كل 
مكان، واألسعار اختلفت في 
جميع االماكن سواء محالت 
األلبسة او مستلزمات املنزل 
مطاعــم  أو  واجلمعيــات 
وغيرهــا. وفــي الســطور 

التالية تفاصيل اآلراء:
في البداية، قالت إميان 
الفيلكاوي إنه يوجد غالء 
في االســعار في كل شيء، 
وهذا دليل على أنه ال توجد 
مراقبة كما ينبغي، ونناشد 
اجلهات املعنية وضع رقابة 
بشــكل أفضــل ومزيد من 
املتابعة، ألن الزبون ليس له 
ذنب في اغالق الصالونات 

مع الباعة ومنهم أصحاب خبرة 
ومــدة زمنية كبيــرة في بيع 
وشراء الفحم ومنهم من يعتبر 
من املخضرمني مثل ابومحمد 
الــذي حدثنا عن بداية ســوق 
الفحم بالكويت منذ تأسيسه.

قــال أبومحمــد: ان بدايتي 
في ســوق الفحــم عندما كان 
بالديرة وأمام سوق (احلرمي) 
ومنذ نهاية اخلمسينيات وبداية 
الســتينيات انتقلنــا إلى هذا 
املــكان وحتى هذا املكان عرف 

بدوار الفحم.
وعن املبيعات هــذا العام، 
قال بدأ الســوق يخــف عندنا 
ليــس اليوم بل منــذ أكثر من 
١٠ أعــوام عندما نقلوا شــبرة 
اخلضار الشهيرة ووضعوها 
في منطقة كبد حيث بدأ السوق 
يخــف شــيئا فشــيئا، أما هذا 

األسعار في الصالونات 
ومحالت التجميل.. نار

مواطنات لـ«األنباء»: حمى الغالء وصلت إليها مع طول فترة اإلجراءات االحترازية ملواجهة ڤيروس «كورونا»

أكياس من الفحم أمام أحد احملالت    (أحمد علي)

أصحاب صالونات: نقدم عروضًا 
لتعويض النقص في إقبال الزبائن

قالــت كرمية محمد، صاحبة صالون، ان االســعار لديها 
في الصالون لم تتــم زيادتها، وبالعكس لدينا عروض كثيرة 
ومغرية للزبائن.  واضافت ان املشــكلة ليست بالغالء ولكن 
بكثرة الصالونات، وهذا خفــف من االقبال وفاقم االوضاع 
السيئة واخلسائر طالت اجلميع ومن املعيب استغالل املواطنني، 
مضيفة: انا بالنسبة لي لم ارفع االسعار ولم يتغير شيء عن 
قبل ازمة كورونا ولكن هناك خسائر كبيرة علينا وعلى اجلميع.

من جانبها، قالت مشاعل السلمان، صاحبة صالون، صحيح 
ان الصالونات فتحت ابوابها لكن الظروف جدا صعبة وما في 
اقبال الزبائن، ألن املرحلة اخلامســة معلقة إلى إشعار آخر، 

والصاالت لها دور كبير في عمل الصالونات النسائية.
وأضافت أن احلالة صارت صعبــة وااليجارات تراكمت 
واملــالك يطالبون، وكوني صاحبة شــركة وأفرع صالونات 
وسكرت جزءا كبيرا حتى اخفف من ضغط االيجارات، ولكن 
امتنى منهــم ان يخففوا علينا الضغط قليال لكي نتمكن من 
تسديد معاشات املوظفني وااليجارات، خاصة بعد أن اضطررنا 

إلى خفض االسعار كثيرا إلرضاء الزبون.
وتابعت السلمان: لقد اصبحت علينا ديون ليس لنا ذنب 
فيها وحتملنا إيجارات كان املفــروض أال ندفعها ودفعناها 

والوضع سيء جدا يحتاج إلى وقفة وحلول.

مشاعل السلمان كرمية محمد

اإلقبال على الصالونات قل في زمن «كورونا»

سوق الفحم في زمن «كورونا» غير.. والبرد يحرك املبيعات
الوباء أثر سلباً على حجم الشراء.. واملبيعات اليومية انخفضت من ٥٠٠ كيس إلى ٤٠

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

أصحاب مطاعم: «األفريقي» األجود
خالل وجودنا في السوق التقينا عددا من أصحاب املطاعم 
الذين يشــترون الفحم باجلملة، حيث قال أحدهم ويدعى 
عادل: أتردد على هذا السوق أسبوعيا منذ ٣ سنوات وآخد 
بالكميات الكبيرة ألني أعمل في سلسلة مطاعم حتتاجه للشواء 
ونأخذ أجود األنواع األفريقي ٢٥ كجم وأكبر خيشة بالسوق 
ويعتبر األفريقي افضل فحم الن جمرته كبيرة وتدوم اكثر 

وخال من كل الشوائب مثل الريحة والرمل.
أما عبداللطيف اختصاصي شــراء فحم ايضا للمطاعم 
وبعض أغراض من سوق اجلملة بالشويخ فقال: شبه يوميا 
آخذ ١٠ أكياس فحم لعدة مطاعم في ٣ محافظات في الكويت، 
أجود أنواعه األفريقي ثم الڤيتنامي ثم التايلندي ولكن لفت 

انتباهي هذا العام انه ال يوجد زبائن.
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املجلس البلدي

«املهندسني» تقترح على «البلدي» 
تخصيص ١٢٠٠ قسيمة جنوب غرب القيروان

كمال يقترح مصادقة «األعلى للتخطيط» 
على املخطط الهيكلي قبل عرضه على «البلدي»

غلق ٢٤٦ محًال وحترير ١٧٣٠ مخالفة في العاصمة

مزرعة الدواجن تعرقل إجناز «املدينة الذكية» 
في «جنوب مدينة سعد العبداهللا» رغم تعويضها

فاعلية وتنفذ ضمن برنامج 
زمنــي وميزانية تقديرية 
التعــارض بني  لتفــادي 
مشاريع الدولة في خططها 
املختلفة ولتوفير اجلهود 
والوقت وامليزانيات ولزيادة 
فاعليتها، آخذين باالعتبار 
للدولة  التطويرية  اخلطط 
ورؤية الكويت ٢٠٣٥. ولكل 
ما سبق نقترح أن يصادق 
للتخطيط  املجلس األعلى 
والتنميــة علــى املخطط 
الهيكلي الرابع للدولة ٢٠٤٠، 
وذلك قبل عرض املخطط 
الهيكلي الرابع على املجلس 

البلدي إلقراره.

الدولة  للتعدي على ملكية 
وفق الئحــة نظام الزراعة 
الوزاري رقم ١٧٢  بالقرار 
لســنة ٢٠٠٧، فضال عن 
إزالة ١١٠ تعديات ومخالفة 
وفق الئحــة نظام الزراعة 
الوزاري رقم ١٧٢  بالقرار 
لسنة ٢٠٠٧ وفق املرسوم 
بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ 
وإزالة ٨٤ مخالفة بناء وفقا 
الوزاري رقم ٢٠٦  للقرار 
لسنة ٢٠٠٩ وغلق ٢٤٦ محال 
وإصدار ٢٣٠ أمر فتح دائم 

ومؤقت حملالت.
ولفت العنزي إلى قيام 
الفريق الرقابي بالكشــف 
علــى ١٦٣٠٣ محالت وفق 
الوزراء رقم  قرار مجلس 
٧٠٩٫٧١٠ بشــأن مكافحة 
ڤيــروس كورونا فضال 
عن توجيــه ١٢٠٣ تعهدات 
العامة  وفق الئحة احملالت 
واملقلقة للراحة، فضال عن 
توزيع ٤٩٢ إرشادا صحيا 
وحتصيــل ٤٢ ألف دينار 
إيرادات صلح وترحيل ٥٨٢ 

مخالفة لإلدارة القانونية.

وقد أصدرت بلدية الكويت 
الثالث  الهيكلــي  املخطط 
٢٠٣٠ مبرسوم أميري في 
عام ٢٠٠٨، إال أن مشاريع 
الدولة فيــه كانت مغايرة 
للخطــة التنموية للدولة، 
والتي حتتوي على املشاريع 
للدولة، وكان  التنفيذيــة 
املعياري بني  االنحــراف 
الهيكلي  مشاريع املخطط 
الثالث للدولة ومشــاريع 
اخلطة التنموية للدولة ٦٠٪ 
تقريبا ما يعني عدم التوافق، 
مع العلم بأن مشاريع الدولة 
في خططها يجب أن تكون 
أكثر  متطابقة حتى تكون 

وقال العنزي إن الفريق 
قــام بالتعامل مــع ٢٠٧٢ 
شــكوى مت تلقيهــا عبر 
اخلط ١٨٥٥٥٥٥، مشــيرا 
إلى أن الفريق الرقابي قام 
بتوجيه ٣٠٣ إنذارات داخل 
العقارات، علــى مخالفات 
الوزاري رقم ٢٠٦  للقرار 
لســنة ٢٠٠٩، إلــى جانب 
توجيه ٩٧ إنذارا ألصحاب 
عقارات قاموا بالتعدي على 
أمالك الدولة وفقا للمرسوم 
بالقانون رقم ١٠٥ لســنة 
١٩٨٠ وتوجيــه ١٠٢ تنبيه 

بإعداد املخطــط الهيكلي 
 ٢٠٤٠ للدولــة  الرابــع 
واملتوقع صدوره قريبا، 

بجميع مناطــق احملافظة 
أســفرت عن حترير ١٧٣٠ 
مخالفــة لالئحة اإلعالنات 
الوزاري رقم ١٧٢  بالقرار 
لسنة ٢٠٠٦ والئحة احملالت 
العامة واملقلقة للراحة بالقرار 
الوزاري رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ 
فضال عن حترير مخالفتني 
لالئحة البناء بالقرار الوزاري 
إلى  رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٠٩ 
جانب حتريــر ١٧ مخالفة 
للباعة املتجولني، وذلك بعد 
التنسيق واخلروج مع اللجنة 

الرباعية املشتركة.

بداح العنزي

في إطــار احلرص علــى توفير 
األراضي اإلسكانية للتقليل من أعداد 
املواطنني على قائمة االنتظار للحصول 
على الرعاية السكانية، قدمت جمعية 
املهندســني مقترحا لرئيس املجلس 
العتيبي بتخصيص  البلدي أســامة 
منطقة جنوب غــرب القيروان تضم 

(١٢٠٠) قسيمة سكنية.
جاء ذلك خالل اســتقبال العتيبي 
رئيس اجلمعية م.فيصل العتل الذي 
اقتراح أعضاء اجلمعية، وأبدى  قدم 
املتضمن  املقترح  لهذا  تبنيه  العتيبي 
االســتفادة من منطقة جنوب غرب 
القيروان والتي ميكن أن توفر نحو 
١٢٠٠ قسيمة سكنية في حال حتويل 
خطوط التيار الكهربائي الهوائية إلى 
أرضية و٨٠٠ قســيمة في حال إبقاء 
هذه اخلطوط هوائية، حيث إن املنطقة 

تكاد تخلو من العوائق.
وقال العتل فــي كتابه إنه خالل 
تخصيص وإنشاء القيروان مت احلديث 
عن هذا املشروع لكن تأجل ذلك إلى بعد 
دراسة إزالة أو حتويل خطوط الكهرباء 
الهوائية فيها، مشــيرا إلى أن أعضاء 
اجلمعية يعكفــون حاليا على وضع 

مخطط مقترح للمنطقة وقسائمها.
وأعرب عن أمله تبني املقترح والدفع 
به إلى األمام لدى السلطتني التنفيذية 

والتشريعية.

قدم العضو د.حســن 
كمــال اقتراحا مبصادقة 
للتخطيط  املجلس األعلى 
والتنميــة علــى املخطط 
الهيكلي الرابع للدولة ٢٠٤٠.
د.كمــال في  وقــال 
اقتراحــه: يحدد املخطط 
الهيكلــي للدولة األهداف 
العمرانية  والسياســات 
التي تعكس  املســتقبلية 
رؤية وأهداف وخطط الدولة 
السياســية واالقتصادية 
واالجتماعيــة والبيئيــة 
على استعماالت األراضي 
املختلفة خالل فترة محددة.
الكويت  تقوم بلديــة 

أعلنــت إدارة العالقات 
العامة في البلدية عن قيام 
فريق الطوارئ بفرع بلدية 
العاصمة بتحقيق  محافظة 
العديد من اإلجنازات خالل 
العام املاضي، وذلك من خالل 
امليدانية  تكثيف اجلوالت 
على جميع األنشطة التجارية 
والبقــاالت  باملجمعــات 
واملقاهــي واملطاعم للتأكد 
من التزام العاملني بتعليمات 
باتخاذ  السلطات الصحية 
اإلجراءات والتدابير الوقائية 
واالحترازية بارتداء القفازات 
والكمامات والتباعد اجلسدي 
انتشــار  للحــد وجتنب 
ڤيروس كورونا، فضال عن 
التزامهم بلوائح  التأكد من 

وأنظمة البلدية.
وفي هذا السياق، أوضح 
رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة العاصمة زيد 
العنزي أن الفريق الرقابي 
ومــن خــالل اجلــوالت 
امليدانية التي نفذها على كل 
األنشطة التجارية باملجمعات 
والبقاالت واملقاهي واملطاعم 

عادل الشنان

علمت «األنباء» أن مشروع الشراكة 
الكويتية مع كوريا اجلنوبية إلنشاء 
مشروع مدينة جنوب سعد العبداهللا 
اإلسكاني يواجه عائقا قد يتخذ مناحي 
قضائية وقانونية متتد لسنوات طوال 
في أروقة احملاكم، يتمثل في رفض 
مزرعة الدواجن إخالء املوقع اخلاص 
بها في أرض املشــروع، رغم قيام 

احلكومة بتعويضها ماديا واستالمها 
الفعلي ملبلغ التعويض باإلضافة إلى 
تسلمها موقعا بديال أيضا مع فترة 
مهلة إلخــالء املوقع امتدت خلمس 
سنوات حتى وصول الكهرباء للموقع 
البديل الذي أجنزته وزارة الكهرباء 
واملاء فعليا حتى تتمكن املزرعة من 

تشغيل كل احتياجاتها الكهربائية.
وأكدت املصادر أن البلدية قامت 
بدورها بإنذار املزرعة، إال أن املعنيني 

رفضــوا االمتثال لإلنــذار وباتوا 
يســتخدمون املوقع كسكن للعمالة 
املشــغلة في املزرعة، الفتة إلى أن 
أمام  الدواجن ستكون عائقا  مزرعة 
الشروع بإجناز مشروع املدينة الذكية 
حتى بعد إزالة كل العراقيل األخرى 
املتمثلة في اإلطارات املســتعملة أو 
أو  العالي  الكهرباء للضغــط  أبراج 
مصانع املعادن حال استمرار رفضها 

إخالء املوقع احلالي.

العتيبي التقى العتل وأكد ضرورة حتويل خطوط الكهرباء في املوقع إلى أرضية

فرق التفتيش كشفت عن التزام ١٦٣٠٣ محالت باالشتراطات االحترازية

بسبب رفض اإلخالء حتى بعد توفير املوقع البديل

أسامة العتيبي خالل اجتماعه مع م.فيصل العتل

د.حسن كمال

غلق أحد احملالت املخالفة

مخطط املوقع املقترح

قفزة كويتية عسكرية بالتزامن مع حتوالت 
ميزان القوى اإلقليمي وحتديات صعود بايدن

بناء على تقرير «غلوبال فاير باور» الصادر بداية 
عام ٢٠٢١، فإن تصنيف الكويت العســكري قفز (١٤ 
مركزا) في مؤشر القوة بني ترتيب جيوش العالم، حيث 
كان تصنيف الكويت عام ٢٠٢٠ في املركز الـ ٨٥، بينما 
في العام احلالي ٢٠٢١ احتلت الكويت املركز الـ ٧١، وهو 
االمر الذي مثّل قفزة نوعية في ترتيب الكويت العسكري 
ليجعلها تتجاوز وألول مرة تصنيف كل من: تونس، 

االردن، عمان، اليمن، والسودان.
في السياق نفسه على مستوى املنطقة، حافظت 
اململكة العربية السعودية على مركز قوتها العسكرية 
املتقدمة، حيث اســتمر ترتيبها كـ ١٧ اقوى جيش في 
العالم لعام ٢٠٢١، وهو نفــس الترتيب الذي حصلت 
عليه ألول مرة في عام ٢٠٢٠، علما أن «مؤشر القوة» 
كان يضع ترتيب اململكة العربية السعودية قبل سنتني 
باملركز الـ ٢٧، كما احتلت االماراتـ  الصاعدة عسكريا 
ـ الترتيب الـ ٣٦ في مطلع العام احلالي، فتكون بذلك 
قد قفزت ٩ مراكز في ترتيب قوة اجليوش، حيث كان 
املؤشر يضعها في املركز الـ ٤٥ عام ٢٠٢٠. اما بالنسبة 

لسلطنة عمان فقد ارتفع تصنيف قوتها العسكرية فقفزت ثالثة مراكز، حيث 
كانت حتتل ترتيب الـ ٧٥ عام ٢٠٢٠، ثم اصبحت حتتل الترتيب الـ ٧٢ في 
العام ٢٠٢١. وأجنزت في الســياق نفسه كذلك دولة قطر قفزة في تصنيف 
قوتها العســكرية بعدما ارتفع ترتيبها ٨ مراكز خالل عام واحد، حيث كان 
تصنيفها العسكري يضعها في الترتيب الـ ٩٠ بداية عام ٢٠٢٠، ثم اصبح 

تصنيفها يحتل املركز الـ ٨٢ مع مطلع العام احلالي.
وفي حني ارتفعت مؤشــرات القوة لدى جميع الدول اخلليجية، تراجع 
تصنيف مؤشــر قوة مملكة البحرين فانخفض ترتيبها ١٠ مراكز في عام 
واحد فقط،، حيث كان ترتيبها ٩٣ عام ٢٠٢٠، ثم اصبح ترتيبها ١٠٣ في ٢٠٢١، 

والذي مثل تراجعا كبيرا في تصنيف مؤشر القوة لديهم.
أمــا على الضفة االخرى من اخلليج العربي، فقد حافظت ايرانـ  رغم 
العقوبات االقتصادية والعســكرية عليها في الســنة االخيرةـ  على نفس 
تصنيف قوتها العسكرية ولم يتراجع مركزها التي كانت حتتله بني جيوش 
العالم، حيث كان ترتيبها في ٢٠٢٠ املركز الـ ١٤ وما زالت مستمرة في عام 
٢٠٢١ علــى نفس التصنيف في قائمة جيوش العالم. بينما على مســتوى 
امليزان االقليمي في الشرق االوسط، فقد وضع تصنيف قوة تركيا ترتيبها 
في املركز الـ ١١ كأقوى جيش في العالم لعام ٢٠٢١ وذلك بعد ان كانت حتتل 
املركز الـ ١٢ فــي العام ٢٠٢٠، وتزامن مع هذا التقــدم التركي تراجع في 
مؤشــر القوة املصري، حيث كانت حتتل مصر املركز الـ ٩ في عام ٢٠٢٠ 
ثم تراجع ترتيبها للمركز الـ ١٣ في العام ٢٠٢١، وبذلك يتفوق تصنيف تركيا 
العســكري على تصنيف مصر العسكري بعد ان كانت مصر متفوقة على 

تركيا في السنة املاضية.
جدير بالذكر ان تصنيف الكيان الصهيوني قد تراجع هذا العام، حيث 
كان ترتيب اجليش الصهيوني في عام ٢٠٢٠ يحتل املركز الـ ١٨ بني جيوش 
العالم، ولكنه تراجع مركزين في العام ٢٠٢١ ليجعل ترتيبهم يقف عند املركز 

الـ ٢٠ كأقوى جيش في العالم.
وفي تطور فريد من نوعه على مســتوى ميزان قوى الشرق االوسط 
الكبير، فقد قفز تصنيف باكستان العسكري في عام واحد فقط ٥ مراكز، 
حيث اصبحت باكســتان حتتل وألول مرة املركز الـ ١٠ كأقوى جيش في 
العالم لعام ٢٠٢١ بعد ان كانت حتتل املركز الـ ١٥ في عام ٢٠٢٠، وبناء على 
هذا الترتيب اجلديد لباكســتان فإنه ميكن اعتبار جيشها اقوى جيش في 
خريطة الشرق االوسط، فترتيبها جتاوز ترتيب كل من: تركيا ومصر وايران 

والسعودية واسرائيل واالمارات.
ما أهم املترتبات احملتملة على هذه املؤشرات اجلديدة؟

ســتزداد اهمية باكستان في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وستعمل معظم دول 
مجلس التعاون على رفع التقارب االســتراتيجي مع باكستان، كما سينمو 
دور باكستان الديبلوماسي واالمني في اقليم الشرق االوسط الكبير، وهو 
االمر الذي سيجعلها تلعب ادوارا اقليمية اكبر من العادة، كما سترتفع اهمية 
تركيا الديبلوماسية والسياسية وســتجد دول مجلس التعاون بها موازنا 
استراتيجيا في وجه ايران، مبعنى آخر ستكون اخليارات املطروحة امامنا 

كدول مجلس التعاون كاآلتي:
١ ـ إما تقــارب خليجي ـ إيراني لتحييد التدخالت االيرانية وتهدئة التوتر 

معها ملدة ٤ سنوات قادمة.
٢ ـ او تقارب خليجي ـ تركي ـ باكســتاني إليجاد ميزان اقليمي متفوق ـ 

بشكل حاســم وغير متكافئ لغير صالح إيران ـ مما 
يساعد على حتجيم تدخالتها وعقلنة سلوكها في الفترة 
التي تخفض فيها اميركا قواتها في املنطقة وتعقد فيها 

اتفاقا نوويا جديدا مع ايران.
وما أرجحه ان دول مجلس التعاون ستعتمد مقاربة 
اقليمية اسالمية مشابهة حلالة ٢٠١٥ و٢٠١٦، وهي تفاهم 
وتخادم سعودي ـ باكستاني ـ تركي وانفتاح نسبي 

باجتاه الصني ـ روسيا.
عاما ٢٠٢١ و٢٠٢٢ سيكونان حافلني جدا بنزاعات 
اقليميةـ  اقليمية مباشرة او بالوكالة، ويبدو أن سورية 
ستعود مجددا ميدانا للنزاع االقليمي بعد أن انخفضت 
معدالت النزاع فيها وانتقلت إلى العراق في ٢٠٢٠، كما 
من املرجح ان نشهد تسويات مصرية ـ تركية متعلقة 
مبلــف ليبيا خالل ٢٠٢١، ويبدو ان مصر ســتفضل 
تركيز جهودها فقط في ملف ســد النهضة من خالل 
دعم الســودان وتشجيعها التخاذ مواقف صلبة ضد 
اثيوبيا في حال لم ترضخ االخيرة التفاق عادل يعالج 
أزمة ســد النهضة. وعليه، فإنه من املرجح ان تكون 
هناك وساطة خليجية محتملة لتخفيف التوتر بني كل من مصر وتركيا، كما 
سنشهد خالل ٢٠٢١ حتركا ديبلوماسيا خليجيا على شكل «وساطة كويتية» 
تقوم باستضافة كل الفصائل اليمنية في الكويت للعمل على ايقاف النزاع 
اليمني املسلح، مع اقامة اتفاق سياسي جديد تتمخض عنه «حكومة وفاق 
وطني مينية جديدة»، وجزء من االتفاق السياسي سيكون «معاهدات امنية 
وحدودية» بني حكومة الوفاق الوطني اليمنية، واململكة العربية السعودية 
من جانب، وسلطنة عمان من جانب آخر، وسيتزامن مع ذلك التحرك تقارب 
سعوديـ  عماني غير مسبوق وارتفاع نوعي في مستوى العالقات الثنائية 
بينهما، وهو االمر الذي ســيترتب عليه بشــكل تلقائي احتاد كونفيدرالي 
خليجي، كما من احملتمل أن تتخلى البحرين عن قرار التطبيع خالل فترة 

حكم بايدن ألسباب استراتيجية.
من غير املستغرب ان يكون بايدن امتدادا طبيعيا لسياسات ادارة باراك 
اوباما، حيث كان بايدن نائب الرئيس اوباما ويشترك معه بنفس احلزب ويحمل 
معه نفس الرؤى، لذلك ستكون سياساته شبه مطابقة لسياسات اوباما جتاه 
منطقة الشرق االوسط، ولكن هذه املرة ستكون نوعا ما «محسنة» لتجاوز 
االخطاء التي وقع بها اوباما، ويتزامن مع ذلك حصول ادارته الرئاسية على 
دعم من الكونغرس ومن مجلس الشيوخ في وقت واحد، وهو االمر الذي لم 
يكن ميتلكه اوباما في فترته الرئاسية، وبناء على ذلك فإني اعتقد ان الشرق 
االوسط بعد «سنة واحدة فقط» من صعود بايدن ملنصب الرئاسة، سيكون 
قد دخل في حالة فوضى اســتراتيجية جتعل من ميزان القوى فيه متغيرا 
بشكل دائم نتيجة سباق التســلح وتبدل التحالفات االقليمية ـ االقليمية 
بشــكل متكرر خالل فترات قصيرة، مبعنى آخر سيتحول الفاعلون في 
منطقة الشــرق االوسط من منهج االعتماد واللجوء الى املؤسسات الدولية 
واحللفاء الدوليني، الى منهج االعتماد على الذات واللجوء الى احالف عسكرية 
اقليمية بغرض الدفاع عن النفس من تهديدات القوى اإلقليمية االخرى التي 
سترى في هذه الفترة ظروفا مواتية ملزيد من التوسع على حساب القوى 

والدول االخرى في املنطقة.
وفي اخلتام اود التنويه على توصيتني: إحداها محلية، واالخرى خليجية.

٭ التوصية احمللية: سيكون من املناسب اقامة اتفاقيات دفاعية يترتب عليها 
انشاء قاعدة عسكرية باكستانية صغيرة في الكويت لتلعب باكستان دور 
معوض الكويت االســتراتيجي في امليزان االقليمي، خصوصا مع اعتماد 
اميركا سياســة «تخفيض تواجدها العسكري في اخلليج واالجتاه شرقا»، 
ويدعوني ملزيد من االرتياح ملثل هذه التوصية هو عدم امتالك باكســتان 

ملشروع توسعي في العمق العربي. 
٭ التوصية اخلليجية: تتزايد خالل االربع سنوات القادمة اهمية قيام جيش 
خليجي موحد ومندمج بشــكل كامل حتت قيادة مركزية واحدة لنتجاوز 
معا التهديدات الدولية وتأثيرها على امننا واستقرارنا االقليميني، فباندماج 
جيوش دول مجلس التعاون املرفق تصنيف ترتيبها العسكري بني جيوش 
العالم:١ـ  الســعودية: ١٧ اقوى جيــش، ٢ـ  اإلمارات: ٣٦ اقوى جيش، ٣ـ  
الكويــت: ٧١ اقوى جيــش، ٤ـ  ُعمان: ٧٢ اقوى جيش، ٥ـ  قطر: ٨٢ اقوى 

جيش، ٦ ـ البحرين: ١٠٣ اقوى جيش.
ســنضمن تصنيفا عســكريا تقليديا متفوقا على اي قوى اخرى في 
امليزان االقليمي، مبعنى ســنمتلك الردع الضروري والكافي إلرساء امننا 
االقليمي والدولي حتى مع غياب حليفنا الدولي (الواليات املتحدة) عن املشهد.

عبداهللا خالد الغامن
كاتب ومحلل سياسي
@akalghanimتويتر: ١١
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هيئة الزراعة 
والثروة احليوانية 

والتجديد املطلوب!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

قولوا: «ال»!

نبض

S _ alnashwan@hotmail.com
سعد النشوان

كثيرة هي الدوافع التي تقود اإلنسان نحو الرغبة في العيش بهدوء 
وسكينة وسالم نفسي، حيث إن تلك الرغبة متثل الفطرة اإلنسانية 
في أجّل صورها، ومن املستغرب في أيامنا هذه أن كثيرين منا إال 
من رحم ربي، أصبح يعكر صفو هذه الرغبة باستمرار من خالل 
اجلاهزية احلاضرة دائما لالشتباك واالختالف بل واملشاجرة في 
أحيان كثيرة، صرنا نلمح على وجوه بعضنا البعض امتعاضا دون 
داٍع، واستعدادا ملحوظا للدخول في جدال بال طائل، وتأهبا للتشكيك 
والتقليل من شأن غيرنا وكأن الشيطان يسكن بني جنباتنا! مع أول 
خالف على الطريق وأنت تقود سيارتك يكون اآلخر قد استحضر 
روحاً عدائية غريبة واستعد لالشتباك مع أول كلمة تخرج من بني 
شفتيك، لألسف الشديد أصبحت الضحكة أو حتى االبتسامة أمرا 

عزيزا نبحث عنه وكثيرا ما ال جنده، إال من رحم ربي.
من أسباب تلك الظاهرة (العبوس والغضب واجلاهزية للخالف) 
هــو عدم تقديرنا لذواتنا وعدم تقديــر كل فرد ملدى تأثيره على 
الواقع الذي يحياه، رغم أن وقفة متأنية مع الذات قد جتعلنا نتجاوز 
هذه األمور وجندد عزميتنا وندرك مدى القوة بداخلنا، فالتسليم 
لالنهزام النفسي ينعكس بسلبية شديدة على طبيعة تواصلنا مع 
بعضنا البعض فيخلق هذه احلالة من االستعداد جللب املشكالت.

ــمنا في وجوه بعضنا  لقد غابت عنا معان كثيرة أهمها أن تبسُّ
البعض هو صدقة نثاب عليها أمام اهللا عز وجل، وأن البشاشة هي 
طاقة إيجابية عظيمة نحن في احتياج دائم إليها، وقبل كل ذلك فإن 
احتواءنــا لبعضنا البعض وتغليف تعامالتنا اليومية بالرفق والود 
سينعكس ال شك على متاسك مجتمعنا وقوته، وبالتالي على تطوره 

وازدهاره، وهو ما نصبو جميعا إليه.
وعلى جانب آخر رمبا يكون تتابع األحداث واملتغيرات املستمرة 
قد زرع فينا نســيان فضل مجتمعنا علينا بكل مستوياته ابتداء 
من األسرة واملدرسة ومرورا بالصديق واجلار والقريب واملجتمع 
بأســره، فلكل من هذه املستويات فضل علينا وليس من املقبول 
أن يكون رد هذا الفضل هو العبوس املســتمر واالستعداد الدائم 
للعراك واجلدال، لنكن رحماء بأنفسنا قبل كل شيء فهذا الشخص 
الذي تعبس في وجهه هو زميل قدمي لك باملدرسة، أو جار جمعتك 
به ظروف واحدة يوما ما، أو مدرس لك في مدرســتك من قبل، أو 
طبيــب اضطررت يوما لزيارة عيادته حتــت وطأة املتاعب، نحن 
جميعا يا ســادة في مركب واحد فلنتحمل بعضنا البعض ولننظر 
إلى اجلوانب اإليجابية في حياتنا مهما قست علينا، فاخلير موجود 

هو فقط يحتاج إلى نظرة على مستوى بعيد ومختلف.
إن انشغالنا بأنفسنا على مدار الوقت، يخلق حالة من الفردانية 
والدوران حول الذات، وال نقول هنا أن نهمل أنفسنا على املستوى 
الشخصي، لكن أيضا أن نفكر بعقل جمعي يجعلنا مترابطني لنشعر 
مبدى احتياجنا لبعضنا البعض، لنحقق قول اهللا تعالى (وجعلناكم 

شعوبا وقبائل لتعارفوا).
نحــن نحتاج إلى نقطة نظام والبحــث في خلفيات عصبيتنا 
املستمرة وجاهزيتنا للعراك واملشاجرة من أجل وحدة مجتمعنا. 
وهنا نصارح بعضنا قليال: إننا عندما نتواجد في مجتمعات أخرى 
غير مجتمعنا تكون معامالتنا مع اآلخر عادة في منتهى االحترام 
والتوقير، فترانا نتمنى له يوما سعيدا واالبتسامة دائما مرتسمة 
على وجوهنا، بل ونشــاركه أعياده ومناسباته ونكون سعداء جدا 
إذا تعامــل معنا وأصبح صديقا لنا. هل هــي عقدة اخلواجة التي 
تلبســتنا منذ عقود؟ هل هو عدم الرضا عن النفس الذي التقطناه 

حتت ضغط التفكير السلبي املستمر؟
إن التســليم ملثل هذه الظواهر واالستمرار في جتاهلها قد ال 

نستوعب خطره اجتماعيا إال بعد فوات األوان.
نحن نحتاج إلى أن نستنشق على هذه األرض الطيبة أوكسجني 
السالم النفسي والثقة بالذات وأن نستحضر قيمة التفاؤل في حياتنا 
وهو األمر الذي حض عليه ديننا احلنيف عندما قال رسولنا الكرمي 
«بّشــروا وال تنفروا»، وبالتالي ندفع عن أنفسنا ظاهرة العبوس 
واستحضار اخلالفات وننبذ هذا األمر حيث ال طائل من ورائه، نحن 
أحق بالبهجة وإذا انتفت أسبابها فلنوجدها نحن ولنسع إلى ذلك.

السلطات الصحية هي املسؤولة عن إدارة املشهد الذي نعيشه 
بسبب جائحة كورونا، وهي التي تضع اخلطط والتصورات لعرضها 

على مجلس الوزراء متهيدا لتطبيقها على أرض الواقع.
كل يوم تفاجئنا بقرارات صادمة عن هذه األعداد من املصابني 
بسبب عدم وجود رؤية ثابتة، واضحة للتعامل مع األزمة منذ بدايتها، 
ومازلنا نعيش حالة التخبط التي تتسيد املوقف لدى متخذي القرار، 
تارة جندهم يعلقون الرحالت، وتارة يسمحون بفتح املجال اجلوي، 
وأخيرا حتذير املواطنني بعدم الســفر مع فتح املطار في تناقض 

واضح لم جند له إجابة.
كلما استقرت األوضاع الصحية في البالد، ومتت السيطرة على 
اإلصابات جند أصحاب القرار وهم بعض املسؤولني في «الصحة» 
يصدمون بقراراتهم املزاجية التي تفتقر إلى الدراسة املتأنية التي 

تستند الى الدليل والبرهان واحلجة لتطبيقها.
األسبوع املاضي وجهت سؤاال إلى املسؤولني في الوزارة حول 
األســباب وراء زيادة أعداد اإلصابة خالل األيام املاضية، ومتنيت 
منهم توضيح األسباب احلقيقية بشأن ذلك في مؤمتر صحافي إذا 
كان األمر متعلقا بفتح األجواء خصوصا بعد اكتشاف حاالت مصابة 
بالڤيروس املتحور على منت الرحالت اجلوية األخيرة، أم أن هناك 
أسبابا أخرى جنهلها، جاء رد بطريقة غير مباشرة يجيب عن تلك 
التساؤالت بأن هناك تعليمات من السلطات الصحية واإلدارة العامة 
للطيــران املدني صادرة إلى «الكويتية» بتقليص عدد الركاب على 
رحــالت الوصول إلى الكويت اعتبارا من ٢٤ يناير حتى ٦ فبراير 
ويستثنى من هذا القرار ركاب العمالة املنزلية وركاب الترانزيت.

التقليص وفق ما هو مذكور شمل أعداد الركاب، فما املقصود 
بركاب الترانزيت؟ هل هم القادمون أم ماذا؟ والسؤال الذي يطرح 
نفسه ملاذا هذا االستثناء إذا كان معظم القادمني على تلك الرحالت 
من الدول املوبوءة وعالية اخلطورة مبعدالت اإلصابة، كما أن إجراء 
التقليص هل هو مطبق على جميع اخلطوط أم على «الكويتية» فقط 
وملاذا؟ علما بأن هناك خطوطا أخرى تنقل قادمني من دول اإلصابة 

بها مرتفعة جدا لم نسمع عن شمولها بقرار التقليص.
مثل تلك التعليمــات بوجهة نظري ترهق كوادرنا الطبية التي 
حتملت كثيرا بســبب هذه التخبطات التي شــهدناه منذ مارس 

املاضي وحتى اليوم.
كان األولى على الســلطات الصحية قبــل إصدارها ملثل تلك 
التعاميم أن تراجع خططها وتستفيد من أخطائها السابقة التي سبق 
أن ســمحت بفتح املجال لدخول عدد من الرحالت مع بداية األزمة 
وبعد غضب الشارع أغلقت املطار بعد أن ثبت زيادة احلاالت من قبل 
القادمني للبالد، والسؤال الذي يطرح نفسه ملاذا حتملونا املسؤولية 
دائما بسبب أفكار وخطط وفشل بعضكم، كيف تسمحون برحالت 
الترانزيت بالدخول إلى الكويت كاملة العدد وتقلصون أعداد الركاب 
العاديني رغم أن الڤيروس واحد وخطورته أكثر مع الرحالت القادمة 

عبر الترانزيت خصوصا من الدول املوبوءة ؟. 
أرجوكم فكروا قليال ألن تصرفاتكم غير الصحية ستعيدنا إلى 

املربع األول.. ومنا إلى من يهمه األمر.

أواخر تسعينيات القرن املاضي 
مبصر الكنانة مت تكليف اللواء محمد 
عبدالسالم احملجوب، يرحمه اهللا، 
محافظــا للعاصمــة الثانية ملصر 
احملروســة، ويطلــق عليها لعمق 
تاريخها، وموقعها اجلغرافي لربط 
البحر األحمر باألبيض املتوســط 
البحرين جماال ونظافة  عروســة 
وقلعة سياحة، كان لي شرف اللقاء 
باملرحوم محافظهــا احملبوب كما 
يطلق عليه أهلها وزوارها واملقيمون 
على أرضها برا وبحرا، أتذكر خالل 
احلوار بعد مباركة املنصب للمحافظ 
احملجوب كان لنا استفسار عن بروز 
تقدم وجتديد مواقع هامة للمدينة 
العريقة من بحرها لبرها واحلقول 
احمليطة بقراها، وواجهتها الساحلية، 
وحواريها التراثية والزراعية، أهمها 
معامل السماد الصناعي مادته التلوث 
البيئي وتدويره لسماد زراعي وغير 
ذلك كثير ألنواع وحتسني اإلنتاج 
الزراعي بأيدي وعقول وطنية ١٠٠٪، 
وزاد ذلك الود ما بني احملافظ وقطاع 
رجال األعمال لتمويل مخطط تنمية 
مدينة وعروس البحر املتوسط والكل 
يحترم اآلخر للصالح املصري العام 

في تلك األيام.
كان جــواب املرحوم بإذن اهللا 
احملافظ احملبــوب هو التأكيد على 
العمل لتجديد مالمح اإلســكندرية 
تاريخها، وإخالص  الشامخة بقلب 
أبنائها القدوة لهــا وغيرها بالعالم 
الواسع والء وانتماء، وهمسة لهيئتنا 
الزراعية لفتح التواصل مع جيران 
الزراعية وتطويرها  ذات املجاالت 
واحليوانية وتنظيمها، وجعل القطاع 
األهلي ومواطنينا ووافدينا مراكز 
تنمي ذلك املجال الزراعي ورعايته 
لتحويــل تالل وســاحات ورمال 
صحارينا جنــة وواحات خضراء 
تسر الناظرين بال إهمال وتكسير 
أو تدمير ملا يتم من تشجير بسبب 
مقاولي الوقت الضايع بال عقاب وال 
ثواب للطرفني، وتنتهي بال ميزة وال 

ميزانية زراعية.
ولن نزايد على جهود وإخالص 
جنودهــا خلندقها احلالــي بإقامة 
أسبوع ســنوي زراعي جلماهير 
هواتها وتدعيم ميزاتها للعود األخضر 

يا أهلها األوفياء.

تعلمنا فــي ثقافتنا العربية أال 
نقول «ال»، وقد أدخلت عدم قول 
«ال» إلى من يطلب شــيئا خطأ، أو 
أنك حتس أنه خطأ من الناس في 
الكثير من املشكالت، فمتى تقول 

«ال»؟ وملن تقول «ال»؟ 
أقول «ال» لكل فاسد أو فاسدة 
يريد العبث بأخالق الناس ويدخل 
قيما ليســت في ديننا وال قيمنا، 
فنقــول لهم «ال»، ونقول «ال» لكل 
من ميد يده على مال ليس له، وكل 
من يتجرأ على املــال العام، فهذه 
سرقة متكاملة األركان، نقول «ال» 
لكل من ظلم الناس، ولكل من أكل 
حقهم، ولكل من ســاهم في وقف 
أرزاقهم، فالعمل متاح لكل إنسان.

نقول «ال» لكل من أفسد أبناءنا 
ويحاول أن يغريهم بكل املثالب من 
مخدرات وغيرها، نقول «ال» لكل 
من يدعو إلى إباحة اخلمور وغيرها 
من املاريغوانا وما أشبهها، نقول له: 

واهللا، هذه الدعوة عيب! 
نقول «ال» لكل مــن يريد دق 
إسفني وتفريق املجتمع، نقول «ال» 
لكل من ال يهمه إال جمع املال فقط 
وال يفكر بالعواقب، نقول «ال» لكل 
من يستهني بالناس بسبب جنسياتهم 
أو دينهم، ونذكره بقول اهللا تعالى: 
(وال تسبوا الذين يدعون من دون 
اهللا فيســبوا اهللا عدوا بغير علم) 

«األنعام: ١٠٨».
امتهن  لــكل داعية  نقول «ال» 
تخوين الناس والدعوة إلى استعداء 
الناس بسبب أفكارهم السياسية أو 
الفكرية، وأقول له: ارجع إلى القرآن 
والسنة، وتعلم كيف هو أدب اخلالف.

وأخيرا، أدعو اآلباء واألمهات ألن 
يربوا في أبنائهم قيمة قول «ال» لكل 
من هو ال يتوافق مع األخالق والقيم. 
٭ نكشــة: ال لكل فاسد = مجتمع 

منتج.

للمنصب، واملناصب  أنه كفء  أعتقد 
لم تزده ولم تغيره وســيظل هو ذاته 
املواطن حمد جابــر العلي، وحتى لو 
أصبح رئيس مجلس الوزراء فسيظل 
الذي  الهادئ واملستمع اجليد  املثقف 
يفتح أبواب مكتبه للجميع، وال أعني 
فقط أبواب مكتبه كوزير أو نائب بل 
حتى أبواب مكتبه مفتوحة ملن أراد، بل 
إن رقــم هاتفه منذ ما قبل أن يصبح 
سفيرا كان هو ذاته لم يغيره ويتلقى 

اتصاالته بنفسه ويرد على اجلميع.
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بهذه الصفات أعتقــد أنه لو قام 
بترشيح نفسه لعضوية املجلس حلصل 
عليها ونال شرف متثيل األمة، فهو لم 
يتغير ال قبل الوزارة وال بعدها وخطه 
السياسي واضح وال توجد عليه أدنى 
مالحظة من أي كتلة سياسية كانت ولم 
يحسب خالل صراعات األسرة على 
أي جناح كان أو قطب بدليل أنه عمل 
حتت إمرة ثالثة رؤساء حكومة بثالثة 
مجالس مختلفة ودخل وخرج نظيف 

سياسيا دومنا أدنى مالحظة.
< < <

توضيح الواضــح: باختصار.. حمد جابر 
العلي.. شيخ من طراز مختلف.

العامة للصناعة أمام مسؤولياتهم وتثبت 
لهم أن كل األعذار التي قدمت لتأجيل 
إزالة تلك اإلطارات هي غير دقيقة ويجب 
البدء فورا باستخدام آليات وشاحنات 
البلدية التي تقف ١٦ ساعة في اليوم في 

كراجاتها دون حراك.
في البداية، لتحــدد بلدية الكويت 
السكني  موقعا خارج حدود املشروع 
لن يبعد أكثر من عدة كيلومترات وذلك 
ليكون موقعا مؤقتا لينقل له املتطوعون 
اإلطارات كل واحد بطريقته وبأسلوبه 
اخلاص. ألف متطــوع كل واحد ينقل 
ألف إطار خالل أسبوع، وفي احملصلة 
يكونون قد نقلــوا مليون إطار خالل 

أسبوع واحد.
٭ نقطة أخيرة: هذا العمل اجلبار إن مت فقد 
يكون نواة لعمل تطوعي عمالق وفريد 
من نوعه ليس في الكويت بل في العالم 
العربي. ما الذي مينع هؤالء األبطال من 
زرع مليون شجرة في صحراء الكويت؟

مبالغ أخرى مــن بند املصروفات في 
امليزانية العامة للدولة باإلضافة إلى قيمة 
نصف املليار، مثال على ذلك مصروفات 
أو مساعدات تذهب إلى املواطن وامتيازات 
أخرى ميكن خصمها من كبار املسؤولني 
في الدولــة، وإمكانية احلكومة إدخال 
وادخار هذه املبالغ كشراء أسهم للبنوك 
أو الدخول مبحافظ تقوم بريعها ملصلحة 
املواطن، مما ال شك تعود بالفائدة على 
االستثمار املباشــر للمواطن وللدولة 
وحتريك االقتصاد احمللي من جانب آخر.
ونرى أنه من الســهل على النواب 
تقدمي مثل هذا االقتراح، ملا سيدره من 
عائد مجز جليب املواطن، واالبتعاد عن 
املهاترات بإســقاط القروض أو زيادة 
الرواتب أو أي مبالغ إضافية للمواطن 

دون جدوى من تطبيقه.
حتى تفتخر األجيــال القادمة بأن 
مجلــس ٢٠٢٠ هو مجلــس إجنازات 

للمواطن.

والصالح؟! ام انتم مغيبون تفترشون 
االرض وتلتحفون السماء؟! فمن واجبكم 
الوطني هو ان تتفاعلوا مع وطنكم وأبناء 
شعبكم، وتتالحموا مع قادتكم، وتتعلموا 
من املصلحني والناصحني لكم، كي تصلوا 
للفكر الرشيد والرأي السديد واحلكمة، 
الشرعية، والبعيدة  الطرق  ذلك لسلك 
كل البعد عن الغلو والتجاوز واإلفساد، 

ليهنأ املواطن براحة البال.
فخراب العقول، التبعية، املجامالت، 
احملســوبية وبعض من تلك الرؤوس 
الكبيرة، والتي أوهمت غيرها من رخاص 
النفوس، بــأن املادة واملصلحة الذاتية 
فوق كل اعتبار هي من جعلتنا نتقهقر 

وال جنني سوى الدمار.
فليتنا نتجنب كل تلك األمور لنلتزم 
بوطنيتنــا، ونلتفت للقرارات التي من 
شأنها نشر النفع العام للوطن واملواطن، 
وحفظ قيمة البالد في هذا السبيل العظيم 
واملصلحة الكبرى، فللوطن مبادئ جمة، 
وليست شــعارات رنانة ترفع فقط ال 

يعرف معناها!
يقول الشاعر أحمد سالم باعطب:

العالي املكان  الناس حســاد 
يرمونه بدســائس األعمال

وألنت يا وطني العظيم منارة
في راحتيك حضارة األجيال

مختلفتني ولم يتغير ال في األولى وال 
في الثانية.
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واآلن في احلكومة األخيرة عاد نائبا 
لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع 
وأعتقد أن في ذلك تقدميا مستحقا له 
بل وأعتقد أنه ترفيع مستحق له، وليس 
في األمر تزكية قدر ما هو نقل أمر واقع 
يشهد به كثيرون قبلي، وال يزال كما 
هو املثقف الهادئ اجليد االنصات الذي 
يفتح باب مكتبه للجميع، وأعلم جيدا 
أن الوقت السياســي لم يسعفه لعمل 
أي شــيء في وزارة الدفاع ميكن أن 
يحسب له أو حتى عليه سياسيا، ولكن 

لي أحد اإلخــوة األفاضل املتابعني في 
تويتر لدي وانيت وأنا مستعد أنقل هذا 
العدد بنفسي وعلى سيارتي اخلاصة.

مبادرة تســتحق النظر واالهتمام 
خاصة مــن اإلخوة فريــق متطوعي 
مشروع جنوب ســعد العبداهللا، هذه 
املبادرة حتى وإن لم تزل كل اإلطارات في 
موقع املشروع فإنها تضع البلدية والهيئة 

لدى البنوك وشراء مديونياتهم أو خصم 
نسبة الـ ٢٫٣٧٪ من قيمة الفائدة؟

وفي هــذه احلالة يكــون اجلميع 
املواطن  االقتراح،  مســتفيدا من هذا 
واحلكومة والبنوك، خاصة أن البنوك 
لها حماية بعدم التعرض ملصاحلها كونها 
ركيزة أساســية من ركائز االقتصاد 
الكويتي املتني. كما أنه من املمكن إضافة 

مــاال نتمناه، وممن؟! مــن قبل حفنة 
من الشــرذمة الباغية لألسف والتي ال 

ضمير لها.
فنحن كشعب لم نتصور يوما، بأن 
يكون هناك بعض من أبناء جلدتنا يصبح 
والؤهم لغير بلدهم، ولكن في املقابل 
جتد والءهم وحرصهم فقط ملصاحلهم 
الذاتية وملصالح فاسديهم ومفسديهم.

وكثيرا ما تراهم يتهاونون بجميع 
املساوئ واملثالب واملناقص جتاه بلدهم، 
الوقت ذاته تســمعهم يزعمون  وفي 
لرفعته، ولكنهم في احلقيقة هم يهدمونه 

بأفعالهم وكذبهم.
إذاً؟  فمتى ســتهتمون باإلصالح 
وكيف ستعمرون البالد ملا فيه اخلير 

خرج من اإلعالم وعاد مواطنا بال 
منصب، ولكنه ظل على سيرته األولى 
املثقف اجليد في اإلصغاء وخالل تلك 
الفتــرة حتدثت معــه مرتني أو ثالث 
باتصاالت حوت نقاشات عادية، وملست 
فيه خصلة أنه ابن األسرة املخلص.. ملا 
فيه مصلحة البلد، تناولته في إحدى 
مقاالتــي يومها، واســتعرضت فيها 
جتربته كوزير لإلعالم وحصل بيننا 
اتصال هاتفي اقتنعت أكثر أنه مواطن 
مخلص كما عرفته في حديثه عن مدى 
حرصه على البلد، ولم يكن هذا فقط 
طــرق كالم بل أمر فعلــه بكل جدية 
إبان توليه وزارة اإلعالم في حقيبتني 

عمل خارق، بل هو محاولة إلثبات أن 
عوائق مشــروع جنوب سعد العبداهللا 
التي حرمت ٣٦ ألف أسرة كويتية من 
حقها السكني هي عوائق ميكن باإلرادة 

والعزم إزالتها في أقل من شهر.
كل واحد له طريقته، بإمكانك تأجير 
شاحنة كبيرة بـ ١٠ دنانير أو شاحنة 
متوسطة (دنة) بـ ٥ دنانير، أو كما قال 

وهو استغالل مبلغ غالء املعيشة والذي 
يقدر بـ ١٢٠ دينارا تودع شهريا بحساب 

املوظفني كدعم مادي إضافي.
إن مجموع تكلفة غالء املعيشة سنويا 
مبلغ يقــارب النصف مليار دينار، أي 
بواقــع ٢٫٣٧٪ من ميزانية الدولة، ماذا 
لو تقوم احلكومة بحصر جميع املبالغ 
املستحقة من القروض على املواطنني 

الوطن من خالل هروبهم وتسويفهم 
باحليلة واخلداع.

فوحدها احملاربــة والتي ال يثبتها 
إال واقع ملموس، ذات اجلذور العميقة 
الفساد  ســتقضي على تفشــي هذا 
لتعود بالدنا لصالبة  وستســتأصله 
اساسها، وكي يعرف اجلميع أن الفساد 
ظاهرة دخيلة علينا يرفضها املجتمع 

بأكمله وال يقبل بها.
فأصبحنا نصعق وميألنا االستغراب، 
حني نسمع ببعض القرارات والقوانني 
الفاشلة املتخبطة، والتي صارت تشعرنا 
بأننا تعدينا مرحلة اإلقرار واالعتراف 
لدينا استشرى ووصل  الفســاد  بأن 
إلى حد اخلطورة القصوى! وهذا فعال 

العلي عرفته  الشــيخ حمد جابر 
مواطنا ثم وزيرا ثم مواطنا ثم وزيرا، 
كنت ألتقيه مصادفة في بعض الدواوين 
التي يرتادهــا وأكثر لقاءاتي به كانت 
فــي غبقات رمضــان، وذلك قبل أن 
يتولى الوزارة أو حتى يطرح اســمه 
كمرشح وكان هادئا مثقفا في نقاشه 
وفي الوقت ذاته مستمعا جيدا، عندما 
تولى حقيبة اإلعالم عرفته أكثر بحكم 
عملي كصحافي وبحسب ما أذكر أنه 
الوزير الذي عمل حتت إمرة رئيسي 
حكومة مختلفني في فترتني مختلفتني، 
واآلن يتولى حقيبة الدفاع حتت إمرة 
رئيس وزراء ثالث، أعتقد أنه بذلك يكون 
الوزير الوحيد الذي مر عليه ثالثة رؤساء 
حكومة مختلفني، املهم أنه خالل توليه 
حقيبة وزارة اإلعالم استطاع أن ينجز 
عمليا رغم قصر الفترة ويغير من شكل 
الوزارة وان كان الوقت لم يسعفه إلمتام 
ما بدأه، لكنه لم يتغير عن معرفتي له 
املرة األولى، فكان وال يزل مســتمعا 
جيدا ألصحاب االختصاص، وكان باب 
مكتبه مفتوحا وليست لديه حسابات 
الربح واخلسارة السياسية التي يعاني 

منها كثير من الوزراء.
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في البداية، أقصد بالشنب هنا الرجل 
الُهمام القوي ذو العزمية، وسبب الرقم 
ألف هو حملاولة حلحلة مشــكلة الـ ٥ 
ماليني إطار في موقع مشروع جنوب 

سعد العبداهللا.
اقتراحي باختصار الدعوة التفاق ألف 
شخص من اإلخوة املتطوعني، وحبذا 
لو كانوا من أصحاب الطلبات السكنية 
في مشروع جنوب سعد العبداهللا فهم 
األولى، كل شخص منهم يتعهد بنقل 
ألف إطار خالل أسبوع، ولكي نسهل 
املوضوع أكثر ليس املطلوب منهم نقلها 
إلى الشقايا أو الساملي على بعد ٥٠ أو 
٧٠ كيلومترا، حيث املوقع اجلديد الذي 
أقرته البلدية لردم اإلطارات املستهلكة، 
بل كل املطلــوب منهم إخراجها خارج 
إطار املشروع السكني أو على حدوده 
في موقع حتدده البلدية كمكان مؤقت 

قبل نقلها إلى مكانها النهائي.
املوضوع ليس ضربا من اخليال وال 

لم يــر املواطن منــذ زمن طويل 
تشــريعات تخدم وتليق إلى حد كبير 
بطموحات الشــعب، ومن حق املواطن 
تعديل وضعه املادي ليواكب غالء املعيشة 
وتوفير التزاماتــه التي أصبحت عبئا 
على كاهله إلى درجة أنه أصبح يتمنى 
أن تقوم احلكومة بتأجيل األقساط ملدة 
مماثلة بـ ٦ أشهر أخرى كما حصل إبان 

فترة «كورونا».
إســقاط القروض وزيادة الرواتب 
أصبحــا ضمــن تعابيــر ومتطلبات 
وأســطوانات مشــروخة ومن سابع 
املســتحيالت تطبيقهــا، وأن املطالبة 
بهما ما هي إال مبنزلة دغدغة للمشاعر 

وصعبة املنال.
الســابق تقدم عضو  في املجلس 
الســابق صالح عاشور  األمة  مجلس 
باقتراح ممتاز ممكن أن تقوم احلكومة 
بتنفيذه بكل ســهولة دون احلاجة إلى 
تكليف مبالــغ إضافية على الدولة، أال 

من أعظم نعم اهللا سبحانه وتعالى 
على اإلنسان بعد نعمة الدين هي نعمة 
الوطن، ذلك املكان الدافئ، الذي نتنفس 
هواءه فتنتعش به أرواحنا، وهو احلضن 
الذي يغمرنا ويشعرنا باألمان كلما ضاقت 
بنا حياتنا، فمن خالله يأمن الناس على 
أنفسهم وأرواحهم وحقوقهم وحقوق 
بلدهم  أبنائهم، ويأمنون أيضــا على 
وشعوبهم، فهو الذي في رحابه وظله 
وبوجود عدلــه يعم الرضا وتعم الثقة 
والراحة وتنتشــر الطمأنينة في روح 

كل مواطن من مواطنيه.
أما إذا انقلب هذا املكان الدافئ إلى 
الزعزعة والفشــل والعجز  كومة من 
والفساد، سينتشر االنحراف واالنحالل 
وتداعياته وستعم الفوضى والعشوائية 
واإلهمال. وهنا فقط واجب علينا جميعا 
ودون اســتثناء أن نتكاتــف للحفاظ 
واحلرص عليه، ونســعى حملاربة هذا 
الفساد وتلك الفوضى وكل ما تعكسه 
من سلبيات حادة بسببها قد تدمر البالد.
كما علينــا أيضا أن نخطو خطوة 
جريئة وصارمة، كي يسترجع وطننا 
أمنه وامانه، ولتســود الراحة والرضا 
والطمأنينة ألبناء شــعبه املخلصني، 
فقط املخلصني! ال للمراوغني املتملصني 
مبواقفهم الزئبقية الذين يزايدون على 

أوكسجني

جاهزية 
االشتباك!

شذى الفوزان

إطاللة

السلطات الصحية.. 
استقروا على رأي

khaled-news@hotmail.com خالد العرافة

في الصميم

مطلوب
ألف شنب

@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

للود قضية

نريد تشريعات 
تخدم املواطن

engmahrasheed@gmail.com م.محمود علي رشيد

في سياق احلياة

في راحتيك 
حضارة

فاطمة املزيعل

احلرف ٢٩

حمد جابر العلي 
املواطن والوزير

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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٥ نواب لتعديل «املراقبني املاليني»: يتكون املكتب الفني من كويتيني 
بخبرة ال تقل عن ١٥ سنة و«التدقيق والتفتيش» بخبرة ١٠ سنوات  

تقــدم النــواب: أســامة 
الشــاهني ود. عبــد العزيز 
الصقعبــي ود. حمد املطر 
وخالــد العتيبي وشــعيب 
املويزري، باالقتراح بقانون 
املرفق بتعديل بعض أحكام 
القانــون رقم (٢٣) لســنة 
٢٠١٥ بإنشاء جهاز املراقبني 
املاليني، ونصت مواده على 

ما يلي: 
املادة األولى:

تستبدل نصوص املواد 
التالية (١،٣، ٧،٩، ١٤،١٥،٢٧) 
من القانون رقم (٢٣) لسنة 
٢٠١٥ املشار إليه بالنصوص 

التالية:
٭ مادة (١): ألغراض تطبيق 
أحكام هــذا القانون يكون 
لأللفاظ والكلمات والعبارات 
الواردة أدناه، أينما وردت 
املعانــي املبينــة قرين كل 

منها:
ـ جهاز: هو جهاز املراقبني 
املاليني املؤسس مبقتضى 

هذا القانون. 
ـ رئيس اجلهاز: هو رئيس 

جهاز املراقبني املاليني. 
ـ اللجنة العليا: هي اللجنة 
املراقبــني  العليــا جلهــاز 

املاليني. 
ـ املراقبــون املاليــون: هم 
املوظفون الفنيون العاملون 

بجهاز املراقبني املاليني. 
ـ اجلهات اخلاضعة لرقابة 

اجلهاز: 
هي اجلهــات اخلاضعة 
لرقابة اجلهاز وفقا ألحكام 
القانــون والئحتــه  هــذا 

التنفيذية.
٭ مادة (٣): يشكل اجلهاز 
من رئيس بدرجة (وزير)، 
يتولــى إدارتــه وتصريف 
شؤونه ومتثيله في االتصال 
باجلهــات املعنيــة، ويعني 
مبوجب مرسوم ملدة أربع 
سنوات قابلة للتجديد ملدة 
واحدة - بناء على ترشيح 
وزير املاليــة - ويكون له 
نائــب ورؤســاء قطاعــات 
يصدر بتعيينهم مرســوم 
ملــدة أربــع ســنوات قابلة 
للتجديد ملــدة واحدة بناء 
على ترشيح رئيس اجلهاز 
ويشــترط فيهم أن تتوافر 

لديهم اخلبرات التالية: 
ـ نائــب رئيــس اجلهــاز: 
خبــرة ال تقل عن ١٥ ســنة 

في اجلهاز.
ـ رؤساء القطاعات الفنية: 

اللجنة بأغلبية احلاضرين، 
وعند التساوي يكون صوت 
الرئيس مرجحة. وتختص 

اللجنة العليا مبا يلي:
١ـ  إقــرار الهيكل التنظيمي 

للجهاز والتعديل عليه.
٢ـ  إقــرار اللوائــح املاليــة 
واالدارية للجهاز والتعديل 

عليها.
اخلطــط  إقــرار  ـ   ٣
االســتراتيجية والتنموية 

للجهاز.
٤ ـ ممارســة صالحيــات 
مجلس اخلدمة املدنية فيما 
يتعلق بتنظيم اعمال اجلهاز 

وشئون موظفيه.
٥ـ  إقرار كادر خاص للجهاز 
ال يقل في درجاته ورواتبه 
وبدالته وحوافزه ومزاياه 
النقدية والعينية عن كادر 

اجلهات الرقابية املماثلة. 
٦ ـ اقتــراح تعديــل قانون 

اجلهاز. 
وتضع اللجنة العليا نظام 

العمل اخلاص بها.
٭ مادة (٩): تسري أحكام 
القانــون والئحتــه  هــذا 
التنفيذيــة علــى اجلهــات 
اخلاضعــة لرقابــة اجلهاز 

التالية: 
واإلدارات  الــوزارات  ـ 
واجلهــات  احلكوميــة 
ذات امليزانيــات امللحقــة 

واملستقلة.
ـ الشــركات أو املؤسســات 

توقيع االستمارة مع بيان 
أسباب االمتناع كتابة.

وإذا لــم يؤخــذ بوجهة 
نظر املراقــب املالي، يرفع 
األمر للوزير أو رئيس اجلهة 
متضمنا الرأيــني معا، فإذا 
لــم يقر الوزيــر أو رئيس 
اجلهــة رأي املراقــب املالي 
وجــب تنفيــذ رأي الوزير 
أو رئيس اجلهة مع إخطار 

رئيس اجلهاز بذلك.
وفي حال اعتراض الوزير 
املختص للجهــة على رأي 
املراقب املالي في شأن يتعلق 
بصرف يعــادل أو يتجاوز 
٥٠٠٠ دينــار يتــم توجيه 
كتاب تظلم (موقع من الوزير 
املختص فقط) إلى رئيس 
اجلهــاز متضمنة أســباب 
التظلم ومرفق به املستندات 
الالزمة ويرفع الرابني معا 
الى جلنة دراسة التظلمات 
على حاالت االمتناع والتي 
تشكل برئاسة رئيس اجلهاز 

وبعضوية كل من:
١ ـ نائــب رئيــس اجلهاز ـ 

نائبا لرئيس اللجنة.
٢ ـ ممثل عن إدارة الفتوى 
والتشريع (ال يقل درجته 

عن مستشار).
٣ـ  ممثــل عن وزارة املالية 
(ال يقل درجتــه عن وكيل 

وزارة مساعد) عضوا.
٤ ـ رئيــس القطــاع الفني 

املختص ـ عضوا.

والرقابة وذلك وفقا ملا يلي: 
املكتب الفني: يتكون من 
العاملني الكويتيني الفنيني 
باجلهاز ذوي خبرة ال تقل 
عن ١٥ سنة، يتولى التحقق 
من التزام العاملني الفنيني 
باجلهاز بأداء مهامهم الواردة 
بالقانون والئحته التنفيذية، 
كما يتولى الرقابة املسبقة 

على أعمال اجلهاز.
التدقيــق  مكتــب 
والتفتيــش: يتكــون مــن 
الكويتيــني غير  العاملــني 
الفنيني باجلهاز ذوي خبرة 
ال تقل عن ١٠ سنوات، يتولى 
التدقيــق  القيــام بأعمــال 
اإلداري واملالــي اخلاصــة 
بأعمال اجلهاز غير الفنية. 
ويصدر رئيس اجلهاز بعد 
موافقة اللجنة العليا قرارا 
التنظيمي  الهيــكل  بشــأن 

واختصاصات املكتبني.
٭ مادة (٢٧): تعد ميزانية 
اجلهــاز بناء علــى اقتراح 
رئيس اجلهاز، وتدرج كقسم 
العامة  خــاص بامليزانيــة 
للدولــة، ولرئيــس اجلهاز 
املخولــة  االختصاصــات 
لوزير املالية بشأن استخدام 
االعتمــادات املالية املقررة 

مبيزانية اجلهاز.
املادة الثانية

تضاف املــواد أرقام (٣ 
مكرر، ٢٣ مكرر، ٢٦ مكرر) 

التي يكــون للدولة أو أحد 
األشخاص املعنوية العامة 
األخرى نصيب في رأسمالها 
ال يقــل عــن ٥٠٪ منه، وال 
يخضــع لرقابــة اجلهــاز 
نشاط االستثمارات املالية 
التي تقوم بها تلك الشركات 

واملؤسسات.
اخلارجيــة  املكاتــب  ـ 
احلكوميــة أيــا كان نوعها 
(صحية، ثقافية، إعالمية، 
الــخ) ويتــم  عســكرية... 
اختيارها وفقا لقواعد ونظم 

حتددها اللجنة العليا. 
ـ أي جهة أخــرى أو أعمال 
أخرى تقــرر اللجنة العليا 

رقابة اجلهاز عليها.
ويخطــر رئيس اجلهاز 
الــوزراء ومجلس  مجلس 
األمة في حال رفض إحدى 
الرقابــة اجلهاز،  اجلهــات 
وال يجــوز لــوزارة املالية 
واجلهــات املختصــة فــي 
الدولة اعتماد ميزانية تلك 
اجلهات إال بعد موافقتها على 

خضوعها لرقابة اجلهاز.
٭ مادة (١٤): على املراقب 
املالي التأكد من أن إنشــاء 
االلتزامات املالية أو حتميل 
عبء على اخلزانة العامة قد 
أجيز من السلطة املختصة، 
وفقــا للقوانــني والقرارات 
املالية وبعد  والتعليمــات 
استيفاء املستندات املؤيدة، 
وإال فعليــه أن ميتنــع عن 

وبعــد دراســة الرأيــني 
يكون قــرار اللجنة نهائيا 
واجب التنفيــذ، وفي حال 
مرور ٣٠ يومــا من تاريخ 
تظلــم اجلهــة ولــم تتخذ 
بشــأنها  قــرارا  اللجنــة 
يعتبر في هذه احلالة رأي 
اجلهــة الوارد فــي تظلمها 
نهائيــا واجب التنفيذ، وال 
يجــوز ألعضاء اللجنة من 
خارج اجلهاز املشاركة في 
التــي تناقش  االجتماعات 
فيها اللجنة تظلمات جهاتهم 

بشأن حاالت االمتناع. 
يقوم بأمانة الســر أحد 
العاملني باجلهاز ويســمى 
بقــرار من رئيــس اجلهاز، 
وتنعقد اللجنــة بناء على 
دعوة من الرئيس أو نائب 
الرئيس في حالة غيابه، وال 
يعتبر انعقادها صحيحة إال 
بحضــور الرئيس أو نائب 
الرئيس وأغلبية األعضاء، 
اللجنــة  وتتخــذ قــرارات 
بأغلبية احلاضرين، وعند 
التســاوي يكــون صــوت 
الرئيس مرجحــا، على أن 
تضع اللجنــة نظام العمل 
اخلــاص بهــا، وتصــرف 
مكافآت أعضائها من خارج 
اجلهاز وفقا للقواعد والنظم 
التي تضعها اللجنة العليا.

٭ مادة (١٥): يشكل مكتبان 
يتبعــان رئيــس اجلهــاز 
مباشرة يختصان بالتدقيق 

إلــى القانــون املشــار إليه 
نصها اآلتي:

٭ مادة (٣ مكرر): ال يجوز 
عزل رئيس اجلهاز أو نائبه 
أو أي من رؤساء القطاعات 
باجلهاز إال بناء على اقتراح 
من أغلبيــة أعضاء اللجنة 
العليا، وذلك في حال ثبوت 
اإلخالل اجلسيم بواجباته 
وبعد إجراء حتقيق من جلنة 
يشــكلها وزير املالية على 
أن يرأســها قــاض بدرجة 
مستشار يرشحه املجلس 

األعلى للقضاء.
٭ مادة (٢٣ مكرر): يلتزم 
اجلهــاز بالتوقيــع علــى 
بروتوكــول تعــاون مــع 
اجلهات الرقابية في الدولة 
الهيئة  (ديوان احملاســبة، 
العامــة ملكافحــة الفســاد، 
وحــدة التحريــات املالية، 
واجلهات الرقابية األخرى) 
من أجل التنسيق والتعاون 
وتبــادل اخلبــرات وتقدمي 
االقتراحــات والتوصيــات 
الالزمــة للجهات املختصة 
لضمان حتقيق الشــفافية 
والنزاهــة والوضــوح في 
األداء املالي العام، وتعزيز 
املصداقية والثقة باإلجراءات 

املالية في الدولة.
٭ مــادة (٢٦ مكرر) :يحل 
نائب رئيــس اجلهاز محل 
رئيــس اجلهــاز فــي حالة 
غيابه، ويجوز عند االقتضاء 
ندب أحد رؤساء القطاعات 
للقيام بأعمال نائب الرئيس، 
كما يجوز الرئيس اجلهاز 
في حال غياب أحد رؤساء 
القطاعات تكليف أحد مديري 
القيــام بأعمالــه،  اإلدارات 
ويحــدد بقرار مــن رئيس 
اجلهــاز نظــام التفويــض 

وشروطه.
(املادة الثالثة)

تلغــى املــادة (٤) مــن 
القانــون رقم (٢٣) لســنة 

٢٠١٥ املشار إليه.
(املادة الرابعة)

يلغى كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون.

(املادة اخلامسة)

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء، والوزراءـ  كل فيما 
يخصهـ  تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

االلتزام ببروتوكول تعاون مع اجلهات الرقابية في الدولة للتنسيق والتعاون وتبادل اخلبرات لضمان حتقيق الشفافية والنزاهة
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خبرة ال تقل عن ١٠ سنوات 
الفنيــة فــي  فــي اإلدارات 

اجلهاز.
القطاعــات غير  ـ رؤســاء 
الفنية: خبرة ال تقل عن ١٠ 
ســنوات فــي اإلدارات غير 

الفنية في اجلهاز.
ويلحق باجلهــاز العدد 
الالزم من املراقبني املاليني 
اإلداريــني  واملوظفــني 
واملعاونــني واخلبــراء من 
املختلفــة،  التخصصــات 
لتمكينه من القيام مبهامه.

٭ مادة (٧): تشكل باجلهاز 
جلنة عليا برئاسة رئيس 
اجلهاز وبعضوية كل من:

١ ـ نائــب رئيــس اجلهاز ـ 
نائبا لرئيس اللجنة.

٢ـ  رئيــس ديــوان اخلدمة 
املدنية.

٣ ـ رئيــس إدارة الفتــوى 
والتشريع.

القطاعــات  رؤســاء  ـ   ٤
باجلهاز. 

ويقوم بأمانة السر أحد 
العاملني باجلهاز ويســمى 
بقــرار من رئيــس اجلهاز، 
وتنعقــد اللجنة بحد أدنى 
ثالث مرات بالسنة - بناء 
علــى دعوة من الرئيس أو 
نائــب الرئيــس فــي حالة 
غيابه - وال يعتبر انعقادها 
صحيحة إال بحضور الرئيس 
أو نائــب الرئيس وأغلبية 
األعضــاء، وتتخــذ قرارات 

املذكرة اإليضاحية
ونصت املذكرة اإليضاحية على ما 

يلي:
على الرغم من صدور القانون رقم 
٢٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء جهاز املراقبني 
املاليني، اال أنه تبني بعد التطبيق العملي 
بأن القانون بحاجة الى بعض التعديالت 
املاليني املزيد من  املراقبني  املنح جهاز 
االستقاللية املالية واالدارية وفقا ملا مت 
الرقابية املماثلة (ديوان  منحه للجهات 
احملاسبة والهيئة العامة ملكافحة الفساد) 
وكذلك القانون بحاجة الى زيادة وتطوير 
مهام واختصاصات اجلهاز مبا ميكنه 
من حتقيق أهدافه االســتراتيجية من 
حتقيق رقابة مسبقة فعالة على األداء 
املالي العام للدولة وضمان الشــفافية 
والنزاهة والوضوح في األداء املالي العام 
وتعزيــز املصداقية والثقة باإلجراءات 
املالية، وجتدر اإلشــارة الى أن الرؤية 
األمير،  السمو  االستراتيجية لصاحب 
حفظــه اهللا ورعاه، لتصبــح الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا تعتبر نقطة حتول 
الكويتي، ورغبة في حسن  لالقتصاد 
استخدام املوارد ورفع كفاءة وفاعلية 
األجهزة اإلدارية التي تعمل على حتقيق 
هذه الرؤية، فإنه يتطلب وجود دور فاعل 
للمراقبني املاليني يضمن حسن استخدام 
الالزمة لتحقيق تلك  األموال الضخمة 

التطلعات.
ونظرا ملا يواجــه اجلهاز حاليا من 
صعوبات وعراقيل جوهرية، حتد من 
قدرته على القيام بــدوره على الوجه 
األكمل، والتي من أهمها االســتقاللية 
اإلداريــة واملالية من جهــة وتفعيال 
الختصاصاته من جهة أخرى، لذا جاءت 
هذه التعديالت على قانون اجلهاز لتفعيل 
هذا الدور املهم ومعاجلة السلبيات التي 
واكبت عمله خالل الفترة السابقة، حيث 
اشتملت التعديالت على قانون اجلهاز 

على املواد التالية:
٭ مادة (١) حيث جاء فيها تعريف كل 
من اجلهاز ورئيس اجلهاز واللجنة العليا 

واللجنة العليا واملراقبني املاليني واجلهات 
اخلاضعة لرقابة اجلهاز.

فيما بينت املادة (٣) أن يشكل اجلهاز 
من رئيــس بدرجة وزير يتولى إدارته 
وتصريف شؤونه ومتثيله في االتصال 
باجلهات املعنية ويعني مبوجب مرسوم 
ملدة أربع ســنوات قابلة للتجديد ملدة 
واحدة بناء على ترشــيح وزير املالية، 
ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر 
بتعيينهم مرسوم ملدة أربع سنوات قابلة 
للتجديد ملدة واحدة بناء على ترشيح 
رئيس اجلهاز، ويشترط فيهم ان تتوافر 

لديهم اخلبرات التالية:
ـ نائب رئيس اجلهاز: خبرة ال تقل عن 

١٥ سنة في اجلهاز.
ـ رؤساء القطاعات الفنية: خبرة ال تقل 
عن ١٠ سنوات في االدارات الفنية في 

اجلهاز.
الفنية: خبرة  ـ رؤساء القطاعات غير 
ال تقل عن ١٠ سنوات في االدارات غير 

الفنية في اجلهاز.
ويلحق باجلهاز العــدد الالزم من 
املراقبني املاليــني واملوظفني اإلداريني 
التخصصات  واملعاونني واخلبراء من 
القيام مبهامه  لتمكينه مــن  املختلفة، 
وألهمية احملافظة على املستوى املالي 
الذي يتناسب مع طبيعة وحجم األعمال 
واالختصاصات الرقابية التي يقوم بها 
اجلهــاز والتي ال تقــل أهمية دورهم 
عن اجلهــات الرقابية املماثلة وضمانة 
الستقاللية اجلهاز كجهة رقابية قضت 
املادة (٧) بتشــكيل جلنة عليا برئاسة 
رئيس اجلهاز ونائب رئيس اجلهاز نائبا 
لرئيس اللجنة وبعضوية رئيس ديوان 
اخلدمة املدنيــة ورئيس إدارة الفتوى 
والتشريع ورؤساء القطاعات باجلهاز، 
وأمانة ســر أحد العاملني باجلهاز، كما 
اشــترطت املادة أن تنعقد اللجنة بحد 
أدنى ثالث مرات بالسنة، وتتخذ قراراتها 
بأغلبية احلاضرين، وعند التساوي يكون 
صوت الرئيس مرجحا، وحددت املادة 

اختصاصات اللجنة العليا وهي:
١ ـ إقــرار الهيــكل التنظيمي للجهاز 

والتعديل عليه.
٢ـ  إقرار اللوائح املالية واالدارية للجهاز 

والتعديل عليها.
٣ـ  إقرار اخلطط االستراتيجية والتنموية 

للجهاز.
٤ ـ ممارسة صالحيات مجلس اخلدمة 
املدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمال اجلهاز 

وشئون موظفيه.
٥ ـ إقــرار كادر خاص للجهاز ال يقل 
في درجاته ورواتبه وبدالته وحوافزه 
ومزاياه النقدية والعينية عن كادر اجلهات 

الرقابية املماثلة.
٦ ـ اقتراح تعديل قانون اجلهاز.

وسعيا ألهداف اجلهاز بتحقيق رقابة 
مســبقة فعالة على األداء املالي للدولة 
وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح 
في األداء املالي العام، وتعزيز املصداقية 
املادة  املالية، نصت  باإلجراءات  والثقة 
(٩) على أنه تسري أحكام هذا القانون 
والئحته التنفيذية على اجلهات اخلاضعة 

لرقابة اجلهاز التالية:
ـ الوزارات واإلدارات احلكومية واجلهات 

ذات امليزانيات امللحقة واملستقلة.
 ـ الشركات أو املؤسسات التي يكون 
للدولة أو أحد األشخاص املعنوية العامة 
األخرى نصيب في رأســمالها ال يقل 
عن ٥٠٪ منه، وال يخضع لرقابة اجلهاز 
نشاط االستثمارات املالية التي تقوم بها 

تلك الشركات واملؤسسات.
ـ املكاتــب اخلارجيــة احلكوميــة أيا 
كان نوعها (صحيــة، ثقافية، إعالمية، 
استثمارية...الخ) ويتم اختيارها وفقا 

لقواعد ونظم حتددها اللجنة العليا.
ـ أي جهة أخرى أو أعمال أخرى تقرر 

اللجنة العليا رقابة اجلهاز عليها. 
ويخطر رئيس اجلهاز مجلس الوزراء 
ومجلس األمة فــي حال رفض احدى 
اجلهات الرقابة اجلهاز، وال يجوز لوزارة 
املالية واجلهات املختصة في الدولة اعتماد 

ميزانيــة تلك اجلهات اال بعد موافقتها 
على خضوعها لرقابة اجلهاز.

كما جاءت املادة (١٤) لتبني ضرورة 
حتقق املراقــب املالي من أن أي التزام 
مالي على ميزانية اجلهة اخلاضعة لرقابة 
اجلهاز أو حتميل أي عبء على اخلزانة 
العامة قد أجيز من السلطة املختصة وفقا 
املالية  للقوانني والقرارات والتعليمات 
وبعد استيفاء املستندات املؤيدة، وفي 
حال عدم وجود هذه اإلجازة فعلى املراقب 
املالي أن ميتنع عن توقيع االستمارة مع 
بيان أسباب االمتناع كتابة، كما بينت 
املادة آلية معاجلة هذا االمتناع، ونصت 
على أنه في حال اعتراض الوزير املختص 
للجهة على رأي املراقب املالي، يتم توجيه 
كتاب تظلم (موقع من الوزير املختص 
فقط) الى رئيس اجلهاز متضمنا أسباب 
التظلم ومرفقا به املســتندات الالزمة 
ويرفع الرأيان معا الى جلنة دراســة 
التظلمات علــى حاالت االمتناع والتي 
تشكل برئاسة رئيس اجلهاز وبعضوية 

كل من:
ـ نائب رئيس اجلهــاز - نائبا لرئيس 

اللجنة.
ـ ممثل عن إدارة الفتوى والتشــريع 
(ال يقل درجته عن مستشار) ـ عضوا. 
ـ ممثل عن وزارة املالية (ال يقل درجته 

عن وكيل وزارة مساعد) ـ عضوا. 
ـ رئيس القطاع الفني املختصـ  عضوا.

وبعد دراسة الرأيني يكون قرار اللجنة 
نهائية واجب التنفيذ، وفي حال مرور 
٣٠ يوما من تاريخ تظلم اجلهة ولم تتخذ 
اللجنة قرارا بشأنها يعتبر في هذه احلالة 
رأي اجلهة الوارد في تظلمها نهائية واجب 
التنفيذ، وال يجوز ألعضاء اللجنة من 
خارج اجلهاز املشاركة في االجتماعات 
التي تناقش فيها اللجنة تظلمات جهاتهم 

بشأن حاالت االمتناع. 
يقوم بأمانة السر أحد العاملني باجلهاز 
ويسمى بقرار من رئيس اجلهاز، وتنعقد 
اللجنــة بناء على دعوة من الرئيس أو 

نائب الرئيس في حالة غيابه، وال يعتبر 
انعقادها صحيحا إال بحضور الرئيس أو 
نائب الرئيس وأغلبية األعضاء، وتتخذ 
قرارات اللجنة بأغلبية احلاضرين، وعند 
التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا، 
على أن تضع اللجنة نظام العمل اخلاص 
بها، وتصرف مكافآت أعضائها من خارج 
اجلهاز وفقا للقواعد والنظم التي تضعها 

اللجنة العليا.
وللتفريــق بني املكاتــب املختصة 
بالرقابة على أعمال اجلهاز الفنية (الرقابة 
بالرقابة  املكاتب املختصة  املالية) وبني 
على أعمال اجلهاز اإلدارية واملالية فقد 
نصت املادة (١٥) بأنه يشــكل مكتبني 
يتبعان رئيس اجلهاز مباشرة يختصان 
بالتدقيق والرقابة وذلك وفقا ملا يلي: 

العاملني  الفني: يتكــون من  ـ املكتب 
(املراقبني  الفنيــني باجلهاز  الكويتيني 
املاليني) ذوي خبرة ال تقل عن ١٥ سنة، 
يتولى التحقق من التزام العاملني الفنيني 
باجلهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون 
الرقابة  التنفيذية، كما يتولى  والئحته 

املسبقة على أعمال اجلهاز. 
ـ مكتب التدقيق والتفتيش: يتكون من 
العاملني الكويتيني غير الفنيني باجلهاز 
ذوي خبرة ال تقل عن ١٠ سنوات، يتولى 
القيام بأعمال التدقيق اإلداري واملالي 

اخلاصة بأعمال اجلهاز غير الفنية. 
ويصدر رئيس اجلهاز بعد موافقة 
اللجنة العليا قرارا بشأن الهيكل التنظيمي 

واختصاصات املكتبني.
وحيث إن الركن األساسي في العمل 
الرقابــي هو االســتقاللية واحليادية 
فقد جاءت املــادة (٢٧) لتؤكد ضرورة 
االستقاللية املالية للجهاز ما يعطي ضمانة 
حقيقية العمل اجلهاز فقد أوضحت املادة 
بأن يقترح رئيس اجلهاز ميزانية اجلهاز 
وتدرج قســما خاصا بامليزانية العامة 
للدولة، ولرئيس اجلهاز االختصاصات 
املالية بشأن استخدام  الوزير  املخولة 
االعتمادات املالية املقرر مبيزانية اجلهاز.

وحلمايــة قياديي اجلهــاز من أي 
ضغوط أو تدخالت تأثر على استقالليتهم 
وحيادهم أضيفت مــادة جديدة على 
القانون برقــم (٣ مكرر) وهي بأنه ال 
يجوز عزل رئيس اجلهاز أو نائبه أو أي 
من رؤساء القطاعات باجلهاز إال بناء على 
اقتراح من أغلبية أعضاء اللجنة العليا، 
وذلك في حال ثبوت اإلخالل اجلسيم 
بواجباته وبعد اجراء حتقيق من جلنة 
يشكلها وزير املالية على أن يرأسها قاض 
بدرجة مستشار يرشحه املجلس األعلى 
للقضاء ولتحقيق التعاون والشراكة بني 
اجلهات الرقابية مبا يؤدي الى حتقيق 
أهدافهــا أضيفت مــادة جديدة على 
القانون برقم (٢٣ مكرر) وهي بأن يلتزم 
اجلهاز بالتوقيع على بروتوكول تعاون 
مع اجلهات الرقابية في الدولة (ديوان 
احملاسبة، الهيئة العامة ملكافحة الفساد، 
وحدة التحريات املالية واجلهات الرقابية 
األخرى) بهدف التنسيق والتعاون وتبادل 
اخلبرات وتقدمي االقتراحات والتوصيات 
الالزمة للجهات املختصة لضمان حتقيق 
الشفافية والنزاهة والوضوح في األداء 
العام، وتعزيز املصداقية والثقة  املالي 

باإلجراءات املالية في الدولة.
الفني واإلداري  العمل  ولتيســير 
باجلهاز أضيفت مادة جديدة على القانون 
برقــم (٢٦ مكرر) وهي بأن يحل نائب 
رئيس اجلهاز محل رئيس اجلهاز في 
حالة غيابه، ويجوز عند االقتضاء ندب 
أحد رؤساء القطاعات للقيام بأعمال نائب 
الرئيس، كما يجوز لرئيس اجلهاز في 
حال غياب أحد رؤساء القطاعات تكليف 
أحد مديــري اإلدارات القيام بأعماله، 
ويحدد بقرار من رئيس اجلهاز نظام 

التفويض وشروطه.
ونظرا النتقال اختصاص إقرار كادر 
خاص للجهاز الى اللجنة العليا كما نصت 
عليه املــادة (٧) من هذا القانون لذا مت 
إلغاء املادة (٤) من قانون إنشــاء جهاز 

املراقبني املاليني.

يشكل اجلهاز من رئيس بدرجة وزير يتولى إدارته وتصريف شؤونه ومتثيله ويعني مبوجب مرسوم ملدة ٤ سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة
نائب رئيس اجلهاز: خبرة ال تقل عن ١٥ سنة في اجلهاز ورؤساء القطاعات الفنية بخبرة ال تقل عن ١٠ سنوات في اإلدارات الفنية

يلحق باجلهاز العدد الالزم من املراقبني املاليني واملوظفني اإلداريني واملعاونني واخلبراء من التخصصات املختلفة للقيام مبهامه
تشكل باجلهاز جلنة عليا برئاسة رئيس اجلهاز وبعضوية نائب الرئيس ورئيس ديوان اخلدمة املدنية ورئيس «الفتوى» ورؤساء القطاعات باجلهاز
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يوسف الغريب لتشكيل 
حكومي يراعي مبدأ الكفاءة

بدر احلميدي: ما إجراءات تدارك مخالفات
 التنفيذ في جسور طريق امللك فهد؟

محمد احلويلة: زيادة بدل اإليجار ٤٠ دينارًا 

سعد اخلنفور: جلنة خلدمات «غرب عبداهللا املبارك»

وجــه النائب بدر احلميدي 
سؤاال إلى وزيرة األشغال العامة 
ووزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د.رنــا الفارس قال في مقدمته: 
تختص وزارة األشغال العامة 
بتصميم وتنفيذ وصيانة أغلب 
مشاريع الدولة ومرافقها العامة 
باعتبارهــا الوزارة املســؤولة 
عن حتقيق اخلطة اإلنشــائية 
للدولة وفقا للمرسوم الصادر 
فــي تاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شــأن 
وزارة األشغال العامة. ويجب 
على الوزارة تنفيذها واإلشراف 
علــى التنفيذ حتقيقــا للخطة 
اإلنشــائية للدولــة وطبيعــة 
املشروع والقواعد الفنية للتنفيذ 
في ضوء مدى التزام املقاولني 
باملواصفــات الفنيــة الــواردة 
عن طبيعة املشــروع. وإزاء ما 
سبق تتولى الوزارة بأجهزتها 

تقدم النائب د.محمد احلويلة 
املادة  باقتراح بقانون بتعديل 
(١٩) من القانون رقم ٤٧ لسنة 
١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية، 
باستحقاق مقدم طلب احلصول 
على الرعاية السكنية بدل إيجار 
شهريا بقيمة ١٥٠ دينارا إضافة 
إلى ٤٠ دينــارا أخرى على كل 

زيادة في عدد أفراد األسرة.
وجاءت مواد االقتراح بقانون 
على اآلتي: مادة أولى: يستبدل 
بنص املــادة (١٩) من القانون 
رقم (٤٧) لســنة ١٩٩٣ املشــار 
إليه النص اآلتي: يستحق رب 
األســرة اعتبارا من أول الشهر 
التالي النقضاء شهر من تاريخ 
تقدميــه طلب احلصــول على 
الرعاية الســكنية بــدل إيجار 
شهريا مقداره مائة وخمسون 
دينارا كويتيا تدفعه له املؤسسة 

تقدم النائب سعد اخلنفور 
باقتراح برغبة بإنشاء جلنة 
وزارية، حتمل اسم - اللجنة 
الوزاريــة العليــا املؤقتــة - 
وتتولى مهام متابعة االنتهاء 
من جميــع األعمــال املتعلقة 
بنقــص اخلدمــات والبنــى 
التحتيــة واملعوقــات كافــة 
املوجودة حاليا واألخرى التي 
قد تطرأ مســتقبال في منطقة 

غرب عبداهللا املبارك.
ونص االقتراح على ما يلي:
على الرغم مــن أن منطقة 
غرب عبداهللا املبارك حتتوي 
على أكثــر من ٥٢٠٠ قســيمة 
ســكنية ويصل عدد ساكنيها 
إلــى أكثر مــن ١٥ ألف نســمة 
لكن مــازال قاطنوها يعانون 
مــن نقص اخلدمــات ما أجبر 
الكثير منهم على بناء قسيمته 
والســكن مضطرا في املنطقة 
حتى يتخلص من شبح ارتفاع 
أسعار اإليجارات التي التهمت 

بأحكام الدستور في املادة ١٧ منه 
التــي نصت علــى أن (لألموال 
العامة حرمة، وحمايتها واجب 
على كل مواطن)، وكذلك أحكام 
القانون رقم ١ لســنة ١٩٩٣ في 

شأن حماية األموال العامة.
واســتنادا إلــى مــا تقــدم 
لوحظ أن أجزاء من اجلســور 
املعلقة بتقاطعات شارع طريق 
اجلهراء تعرضت للتلف وتفكك 
الرابطــة بــني  الفواصــل  فــي 
أجزائه الرئيســية، ولسبب ما 
لــم تعمل الــوزارة علــى إلزام 
الفــوري  املقــاول باإلصــالح 
التزاما بشروط العقد وحفاظا 
على األرواح واملــال العام. بل 
استمر املقاول املخالف في إجناز 
مشاريع أخرى حلساب الوزارة 
رغــم التأخير ملــدة طويلة في 
أعمــال طريق شــارع اجلهراء، 

يستحق رب األسرة أي فروق 
مالية عن الفترة املاضية السابقة 
على تاريخ العمــل بحكم هذه 

املادة.
املادة الثانية: يلغى كل حكم 

يعارض أحكام هذا القانون.
املادة الثالثــة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - كل 
فيمــا يخصه - تنفيــذ أحكام 
هذا القانــون.  ونصت املذكرة 
اإليضاحية لالقتــراح بقانون 
على اآلتي: يعد احلصول على 
بدل سكن أو بدل نقدي من جهة 
العمل إحدى مميزات العمل في 
أغلب مجاالت القطاع اخلاص، 
ويختلــف مفهــوم صرفه كليا 
عــن مفهوم بــدل اإليجار الذي 
متنحه الدولة من املال العام إلى 
أصحاب الطلبات السكنية، فهو 
ليس بديال عن الرعاية السكنية 

من األعمال كافة املتعلقة بنقص 
التحتيــة  اخلدمــات والبنــى 
واملعوقات كافة املوجودة حاليا 
واألخرى التي قد تطرأ مستقبال 
في منطقة غرب عبداهللا املبارك 
كما هو مبني في املادة الثالثة.

مادة ثانية: يكون تشكيل - 
اللجنة الوزارية العليا املؤقتة 

- على النحو التالي:
برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء وعضوية كل من السادة 
وزراء (اإلسكان، األشغال العامة، 
الصحة، املالية، الكهرباء واملاء، 
والداخلية، وممثلني عن بلدية 
الكويت، اإلدارة العامة للمرور، 
بنك التســليف، الهيئة العامة 
للزراعــة والثروة الســمكية) 
ويحق لرئيس اللجنة دعوة أي 
من الوزارات واجلهات األخرى 

لالنضمام لعضوية اللجنة.
اللجنة  مادة ثالثة: تتولى 
التالية  املهام واالختصاصات 
ولها احلق فــي وضع برنامج 

كانت اإلجابة بالنفي ما أسباب 
تراخي الوزارة في ذلك.

٣ - مــا املواعيــد احملتملــة 
إلمتام إصالح مخالفات املقاول 
ومحاسبته وفق شروط القانون 

وأحكام العقود املبرمة معه؟
٤ - هل حتمل املقاول غرامات 
تأخير عن إمتام املشروع؟ وإذا 
كان التأخير يعود إلى الوزارة 
فمن املتســبب فــي التعطيل؟ 
وكيف أرست الوزارة املناقصة 
على املقاول ذاته وهو لم ينته 
من إجناز مشروع الطريق املعلق 

(اجلهراء)؟
٥ - كــم عــدد املقاولــني الذين 
شــاركوا فــي مناقصــة طريق 
اجلهراء ومناقصة جسور طريق 
النويصيب وفقــا للمناقصات 
التي أعلنت عنها الوزارة لهذه 

املشاريع؟

نظــرا لتراكــم الطلبات وطول 
ســنوات االنتظــار للحصــول 
علــى الرعايــة الســكنية مبدد 
تفوق خمس سنوات بكثير ما 
يســتوجب على املؤسسة عند 
صرفها لبدل اإليجار الشــهري 
مراعــاة الزيادة التــي قد تطرأ 
على عدد أفراد األسرة، فالقيمة 
اإليجارية لسكن يتسع ألسرة 
مكونة من شخصني تختلف عن 
القيمة اإليجارية لسكن يتسع 
ألســرة مكونة من سبعة أفراد 
على سبيل املثال. وعلى ذلك جاء 
هذا التعديل على املادة (١٩) من 
القانون املشــار إليه آخذا بعني 
االعتبــار الزيادة التي قد تطرأ 
على عدد أفراد األسرة وما يترتب 
عليــه من زيادة فــي قيمة بدل 
اإليجار الشهري الذي يصرف 

لرب األسرة.

ومخــارج املنطقــة كافة على 
الطرق احمليطة كافة مبا فيها 

االنتهاء من وصلة ٦٠٠ متر.
٧- االنتهاء وتســليم املدارس 
كافة جلميــع املراحل املخطط 
لها من قبل وزارة التربية مع 

بقية املباني.
٨- إنشــاء وافتتاح مخفر في 

املنطقة.
٩- تكثيــف االنتشــار األمني 
للدوريــات في املنطقة لفرض 
الســيطرة األمنية بعد حاالت 

سرقة الكابالت األخيرة.
١٠- اإلسراع في االنتهاء من عقد 

إنارة شوارع املنطقة.
١١- االنتهاء من أعمال الصرف 

الصحي كافة للمنطقة.
١٢- اإلسراع في تنظيف املنطقة 
وإزالة الرمال ومخلفات البناء 

وغيرها.
١٣- االنتهــاء مــن تشــجير 
الشوارع وجتهيز احلدائق كافة 

املخطط لها.

إضافــة إلى ما اعتــرى التنفيذ 
من األخطاء الفنية والهندسية.

وطالــب بتزويــده وإفادته 
باآلتي مشفوعا باملستندات:

١ - ما اإلجراءات التي اتخذتها 
أو تزمع الوزارة اتخاذها لسرعة 
تدارك أسباب مخالفات التنفيذ 
في اجلســور العلوية بطريق 
امللك فهــد والتأخير في تنفيذ 
مشروع تطوير طريق اجلهراء؟ 
وهل اتخذ اجلهاز اإلشرافي في 
الوزارة إجــراءات لتدارك هذه 
األخطــاء فنيــا وإجرائيا وفق 
شروط العقد؟ إذا كانت اإلجابة 

بالنفي يرجى بيان األسباب.
٢ - هل أجرت الوزارة حتقيقا 
في هذه املخالفات وفقا لنصوص 
عقود التنفيذ مــع املقاول؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى 
موافاتي بنتائج التحقيق، وإذا 

التــي تلتزم الدولــة بتوفيرها 
للمواطنني، وإمنــا جاء كميزة 
وظيفية باعتبارها جزءا أساسيا 
من الراتب الشهري يكون مبقدار 
الدرجــة  تصاعــدي بحســب 
الوظيفية للموظف، وعلى ذلك 
جاء هذا التعديل بإلغاء الفقرة 
الثانية من املادة محل التعديل 
والتي تنص على عدم استحقاق 
رب األســرة الذي يتمتع بحكم 
وظيفته بســكن أو بدل إيجار 
نقدي لبدل اإليجار الذي تصرفه 
املؤسســة ما يعد تضييقا من 

نطاق حقوق املواطنني.
املــادة (١) مــن  ومبــا أن 
القانون رقم (٤٧) لســنة ١٩٩٣ 
بشأن الرعاية الســكنية تلزم 
الرعايــة  املؤسســة بتوفيــر 
الســكنية ملســتحقيها مبدة ال 
تتجاوز خمس سنوات، ولكن 

عملها واآللية التي ستعمل بها 
لالنتهاء من االختصاصات كافة 
وفقا للقوانني والقرارات املنظمة 
لعمل اللجــان: ١- االنتهاء من 

تسليم املبنى الصحي.
٢- النظــر في تأجيل قســط 
بنك االئتمان ملدة ســنة بداية 
من يناير ٢٠٢١ ويشــمل أيضا 
املواطنني الذين مت إيصال التيار 

الكهربائي لقسائمهم.
٣- خفــض قيمة قســط بنك 
االئتمــان علــى أال تتجــاوز 
نسبة االستقطاع ٥٪ من صافي 

الراتب.
٤- متديد بدل اإليجار ملدة عام 
بداية من فبرايــر ٢٠٢١ وعدم 
ربط الوقــف بإيصــال التيار 

الكهربائي.
٥- القضاء على مشكلة عدادات 
الكهرباء وشراء أهالي املنطقة 
عدادات من حسابهم الشخصي.

٦- االنتهــاء من إجناز طريق 
٦٫٥ مــع االنتهــاء مــن مداخل 

بدر  احلميدي

د.محمد احلويلة

سعد اخلنفور

من املهندسني والفنيني متابعة 
املقاولني واالستشاريني  أعمال 
واملشــرفني على تنفيذ العقود 
وتدارك أي مالحظات أو تقصير 
أو تأخير في هذا الصدد وإنزال 
صحيح القانون وشروط العقود 
عليهم في حال املخالفة، التزاما 

شــهريا حتــى حصولــه على 
الرعاية السكنية، على أن تزاد 
قيمة البدل مبقدار أربعني دينارا 
شهريا (٤٠ د.ك شهريا) على كل 
زيادة في عدد أفراد األسرة عنه 

في وقت تقدمي الطلب.
وفــي جميــع األحــوال ال 

ميزانيتــه. وعليــه وبســبب 
تشــابك االختصاصــات بــني 
الوزارات واجلهات احلكومية 
للمشاكل اخلدمية التي يعاني 
أتقــدم  املنطقــة  أبنــاء  منهــا 

باالقتراح برغبة التالي:
مادة أولــى: إنشــاء جلنة 
وزارية، حتمل اسم - اللجنة 
الوزاريــة العليــا املؤقتــة - 
وتتولى مهام متابعة االنتهاء 

بدر الداهوم: ضعف التمثيل
 احلكومي سبب إلغاء « امليزانيات»

علي القطان: «العني الواحدة» 
ضمن فئات املعاقني

جلنــة  مقــرر  أعــرب 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
الداهوم عن  النائــب د.بــدر 
أســفه إللغاء االجتماع الذي 
كان مقررا ملناقشة احلساب 
اخلتامي لــوزارة اخلارجية، 
مؤكــدا أنــه ســيتم إلغاء أي 
اجتمــاع وإيقــاف مناقشــة 
ميزانيــة وزارتــه فــي حال 
عدم حضور الوزير أو الوكيل 

الجتماعات اللجنة. 
وقال الداهوم في تصريح 
صحافــي باملركــز اإلعالمــي 

ملجلــس األمــة، إن اللجنــة كان مــن 
املنتظــر أن تعقد اليــوم (أمس) أول 
اجتماعاتها مع أول جهة حكومية وهي 

وزارة اخلارجية، مبينا أنه مت إلغاء االجتماع 
بســبب التمثيل احلكومــي دون املطلوب من 

وزارة اخلارجية.
وطالب الداهوم اجلهات احلكومية التي تريد 

احلضور لالجتمــاع وجلان 
مجلس األمة أو حتديدا جلنة 
امليزانيات بأن يكون الوزير 
أو الوكيل ممثال للوزارة خالل 
االجتماع، مســتثنيا حضور 
الوزراء في هذه األوقات التي 

تصاحب استقالة احلكومة.
وأضاف أنه كان يفترض 
من وزير اخلارجية أو نائبه 
حضــور االجتماع ملناقشــة 
العديــد مــن املالحظــات في 
لــوزارة  احلســاب اخلتامي 
اخلارجيــة التــي ال ميكن أن 
يتم اتخاذ أي إجراءات حيالها 

إال من خاللهما فقط.
وأكد النائب د.بدر الداهوم 
أنه على اجلهات احلكومية أن تعلم أن التعطيل 
والشلل احلاصل في هذه الفترة سيحاسبون 
عليــه، مؤكدا عدم الســماح باســتمرار هذا 

التعطيل.

النائــب د.علي  تقــدم 
القطــان باقتــراح برغبة 
العــني  إعاقــة  باعتبــار 
الواحــدة حتــت مســمى 
«إعاقة بصرية متوسطة 
ودائمة» كمــا كانت عليه 
احلال سابقا، ومتكني هذه 
الفئــة من االســتفادة من 
املزايا واإلعفاءات املصدق 
عليها فــي قانون حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
ونــص االقتــراح على 

ما يلي:
في فترة عمل «املجلس األعلى للمعاقني» 
وقبل إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة وصدور القانون رقم (٨) لســنة 
٢٠١٠ جرى العمل على إدراج إعاقة العني 
الواحــدة حتت مســمى «إعاقــة بصرية 
متوسطة ودائمة» وصدرت لهم شهادات 

رسمية بذلك.
لكن عند إنشاء الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقــة مت اســتبعادهم من مظلة 
األشخاص ذوي اإلعاقة نظرا ألن اللجنة 
الطبية حاليا ال تعتمد إعاقة العني الواحدة، 
ولكن مــن جهة أخرى وعلى العكس من 
استبعاد اللجنة الطبية باعتبارها إعاقة 
بصرية دائمة ومستمرة نرى أن الوزارات 
واجلهات احلكومية التابعة لها ال تعتبر 

الواحدة  أصحاب اإلعاقة 
من األصحاء.

وبالتالي فهم محرومون 
الوظائــف  تولــي  مــن 
العســكرية على ســبيل 
املثــال أو العمل باإلطفاء 
أو مع اجلهات احلكومية 
التــي لديها أعمال شــاقة 
باإلضافة للصعوبات التي 
يواجهونها كاحلصول على 
رخصة قيادة أو جتديدها، 
ومحرومون من املزايا التي 
يحصل عليها قرناؤهم من 

ذوي اإلعاقات األخرى.
ومبا أن هذه الفئة بحاجة ماســة ألن 
يحصلوا على حقوقهم ورفع الظلم عنهم، 
وكحق إنساني بصورة خاصة، لذا فإنني 

أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
ملعاجلة حالــة إعاقة العــني الواحدة 
باعتبارهــا إعاقة، يقوم وزير الشــؤون 
االجتماعية بإصــدار قرار يلزم مبوجبه 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة باعتبار 
إعاقة العني الواحدة حتت مسمى «إعاقة 
بصريــة متوســطة ودائمة» كمــا كانت 
عليه احلال سابقا، ومتكني هذه الفئة من 
االستفادة من املزايا واإلعفاءات املصدق 
عليهــا في القانون رقم (٨) لســنة ٢٠١٠ 
في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

د.بدر الداهوم

د.علي القطان

طالب النائب يوسف الغريب سمو رئيس الوزراء 
بتشــكيل حكومته على أساس مبدأ الكفاءة، وأن 
يأتــي بوزراء قادريــن على حتمل مســؤولياتهم 

السياسية أمام مجلس األمة.
وقــال الغريب فــي تصريح صحافــي باملركز 
اإلعالمي في مجلس األمة: «البد أن يكون هناك وعي 
حكومي ومواكبة ملخرجات الشعب في مجلس األمة 
وما يقع على عاتقه من مطالب وقضايا شعبية».
ومتنى الغريب تعاون الســلطتني التشريعية 
والتنفيذية للنهوض بالوطن واملواطنني، متعهدا 
باحلفاظ على مطالب ومصالح الشــعب وأمواله، 

يوسف الغريبوأداء مسؤولياته كاملة جتاهه.

أسامة الشاهني يستهجن دعوات إباحة اخلمور
أعرب النائب أسامة الشاهني 
عن أســفه من دعوات البعض 
إلــى إباحة اخلمــور بحجة أن 
ذلك يســاهم فــي القضاء على 
مشكلة املخدرات، مشيرا إلى أن 
الكويت حترم اخلمور وتداولها 

واستيرادها منذ عام ١٩٦٤.
وأوضح الشاهني في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة أن 
الدين اإلســالمي العظيم حرم 
اخلمــر وغيرها مــن املوبقات 
واملخدرات ملا لها من أثر مدمر 
على الفرد واألسرة واملجتمع.

وأكد الشاهني أن من يدعون 
إلى إباحة اخلمر بحجة أن ذلك 
يساهم في القضاء على مشكلة 
املخــدرات، كأنهــم يريدون أن 
يجمعوا علينا بالئني ووبائني 

يشكل ٥٪ من عبء األمراض في 
العالم. وبــني أن الكويت ومن 
خــالل مجلــس األمة شــرعت 
القانون ٤٦ لســنة ١٩٦٤ مبنع 
اخلمور وتداولها واستيرادها.

وقال الشاهني «نستذكر في 
هذا املقام النواب السابقني كال 
من عبدالعزيز اخلالد وسعود 
الكاظمي  العبدالــرزاق وزيــد 
وخالــد الغنيم وحمد احلميدة 
الذيــن تقدمــوا بهــذا االقتراح 
أيضــا  ونســتذكر  بقانــون، 
كل من ســاهم في إقــراره من 
رجال الدولة ورجــال األعمال 
عبداللطيــف الشــايع ومحمد 
العصيمــي وعلــي اخلضيري 
ويوســف النفيســي ومحمــد 
الــوزان وعبداللطيف النصف 

اخلطــوط اجلويــة الكويتيــة 
ومت التضييق على اســتيراده 

للسفارات األجنبية».
ووجه الشــاهني حتية لكل 
هذه اجلهود التي ســاهمت في 
ذلــك، مطالبــا من قدمــوا هذا 
النصح الضار بأن يخافوا اهللا 
سبحانه وتعالى في أبناء وبنات 
هذا املجتمع املسلم الذين سلمهم 
اهللا مــن هذه اآلفــة، مؤكدا أن 
شعب الكويت دائما معتز بقيمه 

اإلسالمية.

العبدالوهــاب  وعبدالوهــاب 
وبراك الصبيح وعبداهللا املطوع 
وغيرهم ممن ارســلوا برقيات 
ثناء ودعــم لهذا القانون الدي 

صدر من مجلس االمة».
وأضــاف أن هنــاك جهودا 
جلمعيات النفع العام وحتديدا 
جمعية اإلصالح االجتماعي التي 
أرسلت في شهر يونيو عام ١٩٦٤ 
حتث مجلس األمة على اإلسراع 

في إقرار هذا القانون.
وقال «نستذكر العم عباس 
مناور وجدنا سيد يوسف هاشم 
الرفاعيـ  رحمهما اهللاـ  اللذين 
كانــت لهما صــوالت وجوالت 
وأسئلة برملانية حتى ال يكتفى 
مبنعــه عن األفــراد إمنا منعه 
من تقدميه على الناقل الوطني 

وال يكتفــون باملخــدرات إمنا 
يريــدون أن يضيفــوا عليهــا 

اخلمر، هذه املوبقة والكارثة.
وأشار إلى أن منظمة الصحة 
العاملية تشــير إلى أن اخلمور 
حتصد أرواح ٣ ماليني إنسان 
ســنويا معظمهــم فــي الدول 
التــي تبيح هــذه املوبقات في 

األميركيتني وأوروبا.
وبــني أن هــذه اإلحصاءات 
تشير أيضا إلى أن ٢٣٧ مليون 
رجل و٤٦ مليــون امرأة حول 
العالم يعانون صحيا بســبب 
تعاطي الكحول، وأن هناك حالة 
وفاة واحدة من كل ٢٠ وفاة في 
العالم مرتبطة بتعاطي الكحول.

ولفت إلى أن هذه اإلحصاءات 
ملشاهدة الڤيديوتؤكد أن التعاطي وإدمان الكحول 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

مرزوق اخلليفة يسأل عن رسوم األراضي
النائب مــرزوق  وّجــه 
اخلليفــة ســؤاال إلى وزير 
املالية خليفــة حمادة، قال 
فــي مقدمته: صدر القانون 
رقم (٨) لسنة ٢٠٠٨م بشأن 
تعديل عنوان وبعض أحكام 
القانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٩٤ 
في شــأن تنظيم استغالل 
األراضــي الفضاء، ونصت 
املــادة الثانية منه على أنه 
«إذا زادت مســاحة قسائم 
السكن اخلاص غير املبنية 
اململوكة ألحد األشــخاص 

الطبيعيــني في أي موقع وفي أي مشــروع 
يتضمن قسائم مخصصة ألغراض السكن 
اخلاص سواء كانت هذه القسائم في موقع 
واحــد أو في مواقع متعددة وفي مشــروع 
واحد أو في مشــاريع متعددة، على خمسة 
آالف متر مربع في مجموعها، فرض على كل 
متر مربع يجاوز هذه املساحة رسما سنويا 
مقداره عشرة دنانير كويتية...»، كما يستحق 
هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصية 
طبيعية أو اعتبارية، وقد رمى هذا القانون 
إلى منع احتكار األفراد واملؤسسات لألراضي 

الســكنية، وحيــث تعتبر 
هذه الرســوم مــن األموال 
التي وجب حتصيلها بقوة 
القانــون كونها من األموال 
العامــة وتعتبر رافدا قويا 
للدولــة في حال حتصيلها 
واستغاللها مبا يخدم الدولة، 
ونظرا لتهرب بعض األفراد 
التي متلك تلك  والشركات 
القسائم واألراضي الفضاء 
من سداد الرسوم املستحقة 

عليها.
وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي:  (١) هل يوجد أفراد 
أو شركات تخلفت عن سداد 
تلــك الرســوم؟ إذا كانــت 
اإلجابــة باإليجــاب يرجى 
تزويدي بكشف بأسمائهم 
موضحا به املبالغ املستحقة 
حتــى تاريــخ ورود هــذا 

السؤال؟
(٢) ما اإلجراءات املتبعة لدى 
وزارة املالية بشــأن حصر 
األفراد والشركات املستحق 
عليهم تلك الرسوم مبوجب 

القانون املذكور سالفا؟ 
(٣) ما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة ملالحقة 

املتقاعسني عن سداد الرسوم؟ 
(٤) هل توجد إجراءات معينة ملنع أصحاب 
القسائم املتقاعسني عن سداد الرسوم من 
التصــرف في تلك القســائم؟ مع تزويدي 
بالقرارات أو اإلجراءات املتخذة بهذا الشأن.
(٥) هــل مت اســتثناء بعض األفــراد أو 
الشركات من سداد هذه الرسوم؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فما السند القانوني لهذا 
االســتثناء؟ مع تزويدي بكشف األسماء 

املستثناة.
(٦) هل مت إجراء تسوية بني 
الوزارة وبني أفراد أو شركات 
ســواء كان إعفاء نهائيا أو 
جدولة الرســوم؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجــاب، يرجى 
تزويدي بكشــف باألسماء 
ونسخة من التسويات التي 
أجريت معهم مع بيان السند 
القانوني الذي مت مبوجبه 

اإلعفاء أو اجلدولة.
(٧) إجمالي املبالغ احملصلة 
تطبيقــا للقانــون ســالف 

الذكر؟

مرزوق اخلليفة

عبداهللا الطريجي لتخليد «القطامي واجلوعان والعصيمي»
النائــب د.عبــداهللا  وجــه 
الطريجي سؤاال إلى وزير العدل 
د.نواف الياسني طلب فيه أسماء 
النــواب احلاليــني والســابقني 
والقياديني في الدولة الذين مت 
التحقيق معهم في النيابة العامة 
بتهمة ارتكاب جرائم االستيالء 
وتســهيل االســتيالء على املال 
العــام والتربــح مــن وظائفهم 
واإلضرار باملال العام والتزوير 
في مستندات رســمية، والتهم 
املوجهة لكل منهم ورقم القضية 
في النيابة العامة. واستفســر 

الطريجي في ســؤاله عن حجم 
املبالغ التي مت االستيالء عليها 
والتربح منهــا، وحصة كل من 
وجــه إليه االتهــام في القضية 
في النيابة العامة، وهل أثبتت 
التحقيقات والتحريات بأن هناك 
اتفاقا جنائيا مت بني بعض النواب 
الســابقني واحلاليــني وبعض 
القياديني في الدولة لالستيالء 
واإلضرار باملال العام؟ وقال: هل 
حتققتم من عــدم خضوع هذه 
القضايا إلى مساومات وابتزاز 
للحكومة من قبل نواب حاليني 

والدفاع عن احلريات العامة، فإنه 
يقف إجالال واحتراما لهم، وقد 
اعتادت الكويت على تخليد ذكرى 
كل من ترك بصمات بارزة وقدم 
خدمات جليلة للوطن، وملا كان 
جاسم القطامي وحمد اجلوعان 
ومشــاري العصيمــي، رحمهم 
اهللا، ممن قدموا خدمات جليلة 
للكويــت، لذا أتقــدم باالقتراح 
برغبــة بإطالق أســمائهم على 
شوارع رئيسية أو مرافق عامة، 
وذلك تخليدا لذكراهم وسيرتهم 

العطرة.

أو ســابقني؟ وما أسباب تأخير 
إحالة املشــتبه بهم الى محكمة 
اجلنايات؟ من جانب آخر، تقدم 
النائب الطريجي باقتراح برغبة 
قال فيه تزخر الكويت بالكثير 
من الرجال الوطنيني الذين تفانوا 
في خدمة بلدهم ولم يتوانوا في 
تقدمي كل مــا ميكن تقدميه من 
أجل رفعة شأنه، ومن يعرف يقرأ 
السيرة والدور الوطني واملتميز 
الذي قام به الرجال الوطنيون 
خصوصا في احلفاظ على املال 
العام واملكتســبات الدستورية 

د.عبداهللا الطريجي

عن كل إضافة في عدد أفراد األسرة
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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:

منطقة كويتية من ٧ 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

الفيحاء

عبدالعزيز احلداد

فميمدلدحاا

ااشمادردلم

لمهوبهـويغث

ساااررلقرم

عردناياةبر

اةةعرحراية

دتاءاابلةا

ةولالليماع

عيبرمسعرشم

طباسقموااا

رلءلماجتدق

ءاسارءدبةا

١ - مضيء - أحس، ٢ - عتال - بيرق، ٣ - مخادع 
- والدة، ٤ - نؤدي فريضة، ٥ - أغنية ألم كلثوم، 
٦ - التعب - عالمة موسيقية، ٧ - يجافي ويبتعد 
(معكوسة) - يظهرا، ٨ - عكس خير - طرد من 
العني، ٩ - متشابهان، ١٠ - من  الرحمة - فوق 

الطيور - ادركي.

السعادة
البيوت
الغربية
حديقة
املراتب

امارة
شهادة
موانع
دميم
ابرار

الورد
مثمرة
اشادة

دهر
ربيع

عطر
السماء
املقمر
أعماق
السراء

وجد
البائس

١ - ممثل سوري، ٢ - من الوحوش - هرب، ٣ - 
قانطتان - هر، ٤ - علم مؤنث - مريض، ٥ - يعلو 
- من العاهات، ٦ - صوت اجلرس، ٧ - في األفواه 
- للتوجع، ٨ - من احلواس - عمالق (معكوسة)، 
القبيح، ١٠ - علم مذكر - مشروب شعبي   -  ٩

(معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - منير - أشعر، ٢ - حمال - علم، ٣ - مرائي - أم، 
٤ - نصلي، ٥ - أنت عمري، ٦ - الونى - مي، ٧ - 
ينفر (معكوسة) - يبديا، ٨ - شر - لعن - رمش، 

٩ - ا ا، ١٠ - بط - افهمي.

١ - محمد آل رشي، ٢ - منر - فر، ٣ - يائستان - قط، 
٤ - رال - عليل، ٥ - يسمو - عمى، ٦ - رنني، ٧ - 
االنياب - اه، ٨ - شم - مارد (معكوسة)، ٩ - الدميم، 

١٠ - رامي - شاي (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

عالم اجلاسوسية

مصطلحات ومعان

إسكليبيوس

دربه  اليونانية.  األساطير  إسكليبيوس في 
له من اإلنسان  القنطور خيرون - وهو وحش 
رأسه وجسده، ومن احلصان بقية األجزاء - على 
الطب أحسن تدريب، حتى أصبح طبيبا  فنون 
ماهرا. ولكن زيوس أرسل صاعقة قتلته بسبب 
ذلك، فانتقم أبوه أبولو له بأن قتل الكوكلوبيس 
الذين يصنعون الصواعق، فعاقبه زيوس بأن جعله 
يخدم كإنسان في األرض فترة من الزمن. ومن 
أشهر احليوانات املتعلقة به الثعبان املُلتف حول 

قائم. (ولذا تتخذه الصيدليات رمزا لها).
غدير خم

اسم ماء، أو مكان، باجلحفة بني مكة واملدينة، 
النبي ژ في نحو مائة وعشرين  وقف عنده 
ألف مسلم، أثناء عودته من حجة الوداع، وأعلن 
أبي طالب ے، وحث على  رضاه عن علي بن 
املودة والنصرة له، وذلك في ذي احلجة من العام 

العاشر للهجرة.
الفريضة

في اللغة: التقدير. وفي الشرع: ما ثبت بدليل 
مقطوع كالكتاب والُسنة واإلجماع. وهو على نوعني: 
فرض عني، وفرض كفاية. ففرض العني: ما يلزم كل 
واحد إقامته وال يسقط عن البعض بإقامة البعض، 
كاإلميان والصلوات اخلمس ونحو ذلك. وفرض 
إقامته ويسقط  الكفاية: ما يلزم جميع املسلمني 
بإقامة البعض عن الباقني، كاجلهاد وصالة اجلنازة.

إيدي تشامبان ـ اجلاسوس «الزجزاج»!

اسمه احلركي «الزجزاج» وهو خبير مفرقعات، 
وعلى عكس الكثيرين لم يستخدم ذكاءه في شيء 
مفيد، بل استغله في سرقة املجوهرات وكسر 
األقفال، حتى أصبح من أكبر لصوص اخلزائن في 
لندن. وفي عام ١٩٣٩، مت القبض عليه في محاولة 
منه لسرقة ملهى ليلي، لكن القدر كان يخبئ له 
مفاجآت أخرى. ففي عام ١٩٤٠ وكانت أملانيا وإجنلترا 
في ذلك الوقت في حالة حرب، فهرب الى فرنسا، 
حيث كانت حتتلها أملانيا، وسلم نفسه للسلطات 
األملانية هناك، وعرض خدماته ليصبح جاسوسا 
ضد إجنلترا. فأرسله األملان إلى دورة سريعة لتعلم 
أسس التجسس وكيفية إخراج قطار عن مساره 
وأسلوب تدمير سفينة عن طريق وضع كتل من 
الفحم  بالديناميت في مستودع  الفحم املخلوط 
اخلاص بها، والذي كان يُستعمل كوقود. وكان ذلك 
حتوال سارا بالنسبة لتشامبان، بعيدا عن احلياة 
السجن، وكان (تشامبان)  البائسة خلف قضبان 
يتقاضى من األملان راتبا كبيرا، ومت إدراجه على 

قائمة القوات اخلاصة لزعيم أملانيا أدولف هتلر.
بعد فترة قصيرة، صدرت له تعليمات بالهبوط 
مبظلة في إجنلترا، وكان من املقرر عند وصوله 
أن يبعث بتقارير حول األسلحة وأجهزة الرادار 
ووحدات األسطول البحري، باإلضافة إلى تنفيذ 
مهام تخريبية. وفعال هبط (تشامبان) بسالم في 

منطقة إيست أجنليا بإجنلترا.
أقرب قسم للشرطة وأفرغ  الى  وهناك اجته 
حقيبته أمام مجموعة من رجال الشرطة املندهشني، 
ومت إرساله الى مقر املخابرات، حيث أجروا حتقيقا 
أملاني،  بأنه جاسوس  اعترف  أن  دقيقا معه، بعد 
ولكنه يريد أن يتجسس حلساب إجنلترا، في مقابل 

العفو عن كل جرائمه السابقة.
وحلسن حظه اقتنع رجال املخابرات البريطانية 
باملعلومات التي كشف عنها، وأعطوه اسما حركيا 
(اخلط املتعرج)، ووافقوا أن يعمل كعميل مزدوج. 
استمرت رحالته إلى بالد أوروبية مثل البرتغال، 
ملقابلة أفراد من املخابرات األملانية. وكان يقدم لهم 
في كل مرة معلومات مضللة عن القوات املسلحة 
يزود  كان  الوقت  نفس  في  ولكنه  البريطانية، 
التي  باملعلومات الصحيحة  البريطانية  املخابرات 
متكن من احلصول عليها عن التحركات واخلطط 
الثانية،  األملانية في أوروبا. وبعد احلرب العاملية 
أصبح تشامبان ميثل إزعاجا للسلطات البريطانية، 
فساعدوه المتالك مشروع لالستيراد والتصدير.

من كتاب: أشهر جواسيسي التاريخ ـ مجدي كامل

من كتاب: املوسوعة الشاملة في الثقافة ـ مجدي عبدالعزيز
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«عافك اخلاطر».. واقعية الرسالة واحلبكة الدرامية اجلريئة
عبداحلميد اخلطيب

بعــد انتهــاء شــهر رمضــان 
املبارك العام املاضي، أطلت علينا 
العديد من املسلسالت الكويتية 
فــي عــرض أول علــى عــدد من 
الفضائيــة واملنصات  القنــوات 
االلكترونية وحظيت بنجاح الفت، 
ومنها مسلســل «عافك اخلاطر» 
الــذي وجــد طريقه الــى قلوب 
املشاهدين وحصد متابعة الفتة 
عند عرضه على «osn» و«شاهد» 
و«MBC١»، السيما انه يقدم مزيجا 
اجتماعيا ألجيال متعاقبة وعالقات 
إنسانية متداخلة مليئة بالتغيرات 

النفسية.
تضحية أمينة

يناقش العمل مشاكل أسرية 
متنوعة مثل املشاكل الناجتة عن 
الــزواج من امرأة ثانية، وعقوق 
األبناء، وعددا من قضايا الشباب، 
وتــدور القصــة حــول تضحية 
أمينة (أســمهان توفيــق) املرأة 
التي التزمت بأداء رســالتها في 
احليــاة، ولم تقصــر ولم تتوان 
عن واجــب مــن واجباتها حتى 
وصلت بعائلتهــا إلى بر األمان، 
وتبدأ رحلــة «أمينة» يوم كانت 
شــابة طيبة في الســبعينيات، 
عندما تزوجت مبارك (ســليمان 
الياســني)، وكان الرجل الوحيد 
الذي عرفته في حياتها، وأجنبت 
منه أربع بنات هن فاطمة (عبير 
أحمد) وندى (هبة الدري) ومنيرة 
(غدير السبتي) وحصة (حصة 
النبهــان) وولــــد هــو عيســى 
(نواف العلي)، وبينما هي تنتظر 
مولودها اجلديد فوجئت بزواج 
«مبارك» من باسمة (ميس كمر)، 
وهي شابة تصغره سنا، وجعلت 
شغلها الشاغل مضايقة «أمينة» 
بلسانها السليط واختالق املشاكل 
ملن حولها، في هذا الوقت حتول 
«مبارك» عن بيته وبناته وتفرغ 
لـ «باسمة» التي أجنبت له دانة 
(زمن عبداهللا) التي كانت أسوأ 
مــن أمها في التعامل مع أخواتها 

من «أمينة».
متــر الســنوات، وال تقصــر 
«أمينــة» فــي تربيــة عائلتهــا 
الصغيــرة حتى زوجــت بناتها 
الثــالث، وأجنــنب لهــا األحفــاد 

واحلفيدات، فكبرت عائلة «أمينة» 
وكبرت معها املسؤوليات لتتحمل 
وحدها عبء معاجلة املشــكالت 
التي تتعرض لها بناتها من ناحية، 
ومن ناحية أخرى مواجهة التنمر 
الذي تتعرض له من «باســمة»، 
حتى نصل الى النهاية السعيدة 
للجميع، بعد انكسار «باسمة» التي 
فقــدت ابنتها «دانية» واعتذارها 

عما بدر منها.
رسالة مجتمعية

الذي شاهد «عافك اخلاطر» 
يــدرك أن جناح املسلســل جاء 

نتيجة مناقشته لقضايا أسرية 
مهمــة (اجتماعيــة وإنســانية 
ورومانسية)، كما كانت الواقعية 
هــي بوابــة العبور الــى قلوب 
املشــاهدين، فقــد قــدم الكاتب 
عبداهللا الرومي رسالته بصورة 
جريئة، متناوال قضايا ذات ُبعد 
مجتمعي، من خالل تدرج منطقي 
لألحداث، مع إعطاء الشخصيات 
املساحات التي حتتاج اليها، فلم 
تكن هنــاك شــخصية مركزية 
وتنقلت القصة األساســية بني 
مجموعة من القصص الفرعية 
التي أعطت العمل زخما ومتيزا، 

فكانت احلبكة فنية جيدة، كما 
رسم الرومي الصراعات األسرية 
بشكل متوازن فلم يختل اإليقاع 
واستمرت وتيرة اإلثارة من بداية 
العمل حتى احللقات األخيرة منه.

أداء املمثلني

اتسم أداء املمثلني بالطبيعية 
والتلقائيــة، فأســمهان توفيق 
أبدعت في جتسيد دور «أمينة» 
املــرأة التــي تضحــي بالغالــي 
عائلتهــا،  ألجــل  والنفيــس 
وبخبرتهــا الطويلــة جعلتنــا 
نعيــش معها الشــخصية بكل 

تفاصيلها، وشــكلت مع الراحل 
سليمان الياسني ثنائيا متميزا، 
وهو الذي جســد دور «مبارك» 
كما ينبغي، وتنقل بسالسة بني 
احلاالت النفسية التي يصارعها 
نتيجــة ندمــه علــى إهمالــه لـ 
«أمينــة» وبناتهــا، ومقاومتــه 
لتسلط «باسمة» سيطرتها على 

حياته.
ولعبت ميس كمر شخصية 
«باسمة» الزوجة الثانية بطريقة 
أظهرت مهاراتها التمثيلية العالية، 
فقدمت حلظات القوة والضعف 
بإجــادة واضحة، وبرعت عبير 

أحمد وهبة الدري وغدير السبتي 
في جتسيد أدوار بنات «أمينة»، 
ونقلــن احلالــة األســرية التي 
يعشنها وترابطهن مع والدتهن 
املظلومة جتاه ضرتها املتجبرة 
بــأداء متثيلي منطلق بال قيود، 
وأكمــل عقد هــذا التميز فاطمة 
عبدالرحيم والتي جسدت دور 
«مالك» زوجة جراح (خالد أمني)، 
فقــد كان أداؤها متزنا ويعكس 

دراستها للشخصية.
وعندما يأتي ذكر خالد أمني 
فنحن نعرف أننــا نتحدث عن 
فنان مقنع ومتجدد في كل مرة، 

وفي جتسيده لشخصية «جراح» 
فســر لنــا بحركاتــه التمثيلية 
وتعابيــر وجهــه كل احلــاالت 
النفسية التي مير بها، وعلى نفس 
املنوال قدم أحمد إيراج بحرفية 
وخبرة دور «محمد» زوج «ندى» 
البخيل، وظهر مشاري البالم في 
شخصية «سالم» بشكل مختلف 
عن السابق وكان اداؤه جميال.

وشــارك في املسلســل عدد 
من الفنانني الشباب منهم: فرح 
الهادي فــي دور (هبة) ونواف 
العلي في دور (عيســى) وزمن 
عبداهللا في دور (دانة) وعقيل 
رئيس (أحمد) وناصر الدوسري 
(سليمان) وفهد الصالح (صالح) 
وكفــاح الرجيــب (رمي) ورندا 
حجاج (حور) وعباس خليفي 
(د.مشعل) وروان العلي (بدرية) 
وغديــر زايد (وفــاء) وغيرهم 
وجميعهــم أجــادوا فــي تقدمي 

شخصياتهم.
البناء الدرامي

مناف عبــدال كمخرج لديه 
قــدرة على اقتناص كل شــيء 
بدقة ليوظفه فــي مكانه، وفي 
«عافك اخلاطر» اعتمد على عدة 
أمور للهروب من فخ التطويل 
والتكرار أو تســريب امللل الى 
املشاهد، منها قراءة أبعاد النص 
بعناية فتالقت رؤيته اإلخراجية 
مــع رســالة املؤلــف، فظهرت 
احلبكة الدرامية جريئة مليئة 
بالتشويق، كما استفاد مناف من 
كل إمكانات النجوم املشــاركني 
معه في العمــل، فكانت مباراة 
فــي األداء التمثيلــي وتنوعت 
الوجوه بــني الغيرة والغضب 
واالنكسار والفرح وغيرها من 

املشاعر اإلنسانية.
النهايــة هي  ورمبــا كانــت 
أضعف حلقة في املسلسل، فقد 
كانــت تقليدية، وانتهت القصة 
كما هــو متوقع لها من دون أي 
مفاجآت، حيث عوقبت «باسمة» 
بوفاة ابنتها «دانة» فعادت ذليلة 
منكسرة لتعتذر لـ «أمينة» عما 
فعلته معها، وعاد «مبارك» إلى 
زوجته األولى، وجتمعت «أمينة» 
مع بناتها وأحفادها جميعهم في 
بيت واحد يعيشون في سعادة 

ومحبة.

«ندى» هبة الدري  «سالم» مشاري البالم«محمد» أحمد إيراج

«مبارك» الراحل سليمان الياسني

«فاطمة» عبير أحمد «منيرة» غدير السبتي«عيسى» نواف العلي

«جراح» خالد أمني«أمينة» أسمهان توفيق

قراءة نقدية

أبو شقرا: الدراما الكويتية مميزة
بيروت - بولني فاضل

حني يراجع املمثل بديع أبو شقرا ما صنعه 
من أعمال درامية في العام ٢٠٢٠، ومن بينها 
«بالقلب»، «من اآلخر»، «بردانة أنا»، «العميد» 
و«fixer»، ينتهــي إلى قناعة بأنه في الفن ما 
من أفضل عمال وأســوأ عمال خالفا للمفهوم 
الســائد، إذ إن املمثل قد يشارك في مسلسل 
فاشل جدا لكن مبنظاره هو األحب إلى قلبه 
لكونه صنع فيه ما يناســبه، فالفشــل، كما 
يقول، هو جزء من العملية برمتها ويفترض 
باملمثــل أن يدافع عن وجهة نظره، وبالرغم 
من ذلك، يعترف بديع بأن مسلسل «بردانة 
أنا» هو أكثر عمل أستمتع به، حيث استطاع 

بفضل طبيعة الدور أن يلعب على غاربه.
 «fixer» وعن آخر مسلسل عرض له وهو
على منصة شــاهد، أكد أن هذا العمل هو من 
النوع الطليعي في العالم العربي ويتوجه إلى 
الشريحة اليافعة من اجلمهور التي ال متيل إلى 
مسلسالت احلب والغرام واخليانة وتفضل 
عليها املسلسالت األجنبية، لذا جرى العمل 
عليه بكثير من االحترافية لدخول الســوق 
العربية مبنتج غيــر تقليدي وغير مألوف، 
معتبــرا أن الدرامــا املصرية ال تزال األفضل 
حتى اليــوم جلرأتها وتنوعهــا الكبير منها 
في الوقت عينــه بالدراما الكويتية لتميزها 

وارتباطها املباشر بثقافة الوطن.
وعن جديده وهو مسلسل «خرزة زرقا» 
لصالح شــركة الصباح لإلنتاج وإلى جانب 
املمثل معتصم النهار، يوضح بديع أن العمل 
من ستني حلقة ودوره فيه مركب وصعب جدا 
ويتطلب عمال شاقا على التفاصيل النفسية، 
علما بأن املسلسل متداخل في عالقاته ويحكي 
قصــة حــب قدمية انتهــت لكنها قــد تعرف 

االنبعاث من جديد.

مي تشكو من شقيقاتها وأمها!
القاهرة - محمد صالح

اعترفــت الفنانــة مــي ســليم 
بعيب في طباعها الشخصية يدفع 
شــقيقاتها لطردها من حجراتهن، 
كما أكدت أنها فشلت متاما في تعلم 
أساسيات فن الطهو، ولهذا ترفض 
والدتها دخولها املطبخ، وحتدثت 
عــن الفارق بينها وبني شــقيقتها 
ميس حمــدان، مؤكدة أن األخيرة 
على عكس ما يظن اجلميع هادئة 
متاما داخل املنزل وتلتزم برنامجا 

في األكل والرياضة.
وأضافت مي، خالل استضافتها 
في برنامج «مساء dmc»: «أنا وميس 
برج العقرب، لكننا مختلفتان جدا، 
هي هادية جدا في البيت، وأنا رغاية 
جــدا في البيــت، فبيطردوني من 
غرفهــن، أيضا ميــس منظمة جدا 
ومثقفة جدا مبتحبش تتكلم على 
الفاضــي واملليان، بخــش أقولها 
بتعملي إيه وأنكشها، هي بطبيعتها 

هادية جدا».

أحمد العونان: ال أتوقع عودة املسرح في ٢٠٢١.. 
وأتشرف بوجودي في رمضان بعملني مع درويش

ياسر العيلة

جنــم الكوميديا أحمد العونان من 
الفنانني الذين حجزوا مكانا لهم بقوة 
خالل شــهر رمضان املقبــل من خالل 
وجوده في ثالثة أعمال كوميدية، عن 
هذه األعمال حتدث العونان لـ «األنباء» 
قائال: انتهيت مؤخرا من تصوير برنامج 
منوع كوميدي بعنوان «ڤايڤ جي» من 
تأليــف ضيف اهللا زيد وإخراج محمد 
ســعود املطيري، ويشاركني البطولة 
كل من عبداهللا اخلضر وشهاب حاجية 
ومحمد عاشور، والبرنامج يحاكي الكثير 
من األحداث واملواقف والتي نقدمها في 
إطار كوميدي، على سبيل املثال نتطرق 
لألعمال التي حتدث في «السوشــيال 
ميديا» وعبر ســنابات املشاهير، كما 
نتناول إعادة األغاني التراثية القدمية 
ونقدمها بستايل كوميدي، وأيضا نتكلم 
عــن مواقــف تاريخية تراثية بشــكل 

كوميدي أكثر.
وتابع العونان: أصور أيضا حاليا 
عمــال كوميديا جديدا لشــهر رمضان 
املقبــل بعنوان «يا مــا كان وكان» من 
تأليف يوسف املانع وإخراج عبداهللا 
العراك، وهو عمل تراثي تدور أحداثه في 
إطار كوميدي فانتازي، حيث أجسد من 
خالله شخصية قائد الشرطة ويشاركني 
فــي العمل الذي يقوم ببطولته النجم 
الكبير عبدالناصر درويش نخبة من 
النجــوم منهم مبارك املانع وســلطان 
الفرج وعبدالعزيز النصار وخالد املظفر، 

باإلضافة للنجــوم عبدالرحمن العقل 
وأحمد السلمان وميس كمر وآخرون.

مــن جانب آخر، قــال العونان إنه 
انتهى منذ أســابيع قليلة من تصوير 
عملــه الكوميدي الثالث لهذا املوســم 
والذي يحمل اســم «عــالء الدين» مع 
النجم عبدالناصر درويش أيضا، وهو 
عمل «سيت كوم» مت تصويره في دولة 
اإلمــارات العربية املتحــدة، وتتناول 
أحداثه حكايات مختلفة على مدار أيام 
شهر رمضان الكرمي، ويشارك فيه نخبة 
من جنوم الفن مثل سلطان الفرج وعلي 

التميمي وأحمد اجلسمي وغيرهم.
وعن شــعوره بوجوده في عملني 

خالل شهر رمضان املقبل مع جنم بقيمة 
وقامة الفنان عبدالناصر درويش، قال: 
عبدالناصــر فنان جميل، وأنا ســعيد 
بالعمل معه ألن العمل معه متعة مبعنى 
الكلمة، وأنا بالفعل أتشرف بأن يكون 

لي معه عمالن في عام ٢٠٢١.
وحول إصرار املنتجني على اختياره 
لألدوار الكوميدية فقط رغم أنه ميتلك 
موهبة كبيرة في التمثيل تؤهله لتقدمي 
أعمال درامية جادة، رد: ســبق لي أن 
قدمت من قبل أعماال درامية جادة مثل 
مسلســالت «عزف الدموع» و«صعب 
املنال» و«عديل الروح»، وفي رمضان 
املاضي قدمت مسلســل «كسرة ظهر» 

مــع املخرج أحمد املقلــة، وكان دوري 
جادا وبعيدا عن الكوميديا، لكن يبدو 
أن املنتجني واملخرجني ال يرون أحمد 
العونان إال من خالل األعمال الكوميدية 
فقط، رمبا تقدميي أدوارا درامية جادة 
صعب على اجلمهور تقبله مني بسهولة، 
ويحتاجون إلعادة هذه التجربة أكثر من 
مرة حتى يقتنعوا بأنني أجيد في الدراما 
أيضا، وباملناسبة هذا الشيء سيشعر به 
أي فنان ناجح من جنوم الدراما عندما 
يفكــر باالنتقال الى الكوميديا، وحتى 
أكون صادقا معك، أنا أجد نفســي في 
الكوميديا وأرتاح فيها وأشــعر بأنها 

ملعبي الذي أجيد فيه.
وعــن توقعاتــه هل سيشــهد عام 
٢٠٢١ عــودة احلياة للمســرح، أجاب: 
كلنا نتمنى، لكن أنا شخصيا ال أتوقع 
حدوث ذلك، ألن املدة املتبقية على عيد 
الفطــر أقل من ثالثة أشــهر وإلى اآلن 
الصورة بالنسبة لعودة افتتاح املسارح 
غيــر واضحة، لذلك شــعوري أنه لن 

تكون هناك عودة للمسرح.
وحــول رأيــه فــي اجتــاه الكثير 
مــن الفنانني لتقدمي أعمال مســرحية 
تلفزيونية لعرضها من خالل املنصات 
اإللكترونية، قال العونان: تلقيت أكثر 
من عــرض للمشــاركة في مثــل هذه 
األعمال، لكن ال أرى نفسي فيها صراحة، 
أنــا تعودت على التمثيل «اليف» أمام 
اجلمهور، وأسمع ردود أفعالهم بشكل 
مباشر، ما يعطيني املزيد من احلماس 

للتفاعل معهم بصورة أكبر.

اعترف لـ«األنباء» بأنه ال يجد نفسه في املسرحيات التي تُعرض عبر املنصات اإللكترونية

العونان مع عبدالناصر درويش من كواليس «عالء الدين» العونان في مسرحية «ليلة زفته»



14
االثنني ٢٥ يناير ٢٠٢١ اقتصـاد

«املالية»: مناقصة لطلب ١١ مستشارًا 
في إدارة نظم املوارد املؤسسية

أحمد مغربي

علمت «األنباء» أن وزارة املالية طرحت 
مناقصة خاصة لتزويدها مبستشــارين 
إلدارة نظم املوارد املؤسســية، مشــيرة 
الى أن الوزارة حتتاج نحو ١١ مستشارا 

متخصصا في هذا املجال.
وذكرت املصادر أن تنفيذ العقد يشتمل 
على تقدمي جميع األيدي العاملة وجميع ما 
يلزم إلمتام األعمال وصيانتها وتشغيلها 
وفقــا للشــروط املنصــوص عليهــا في 
مســتندات العقد، وكذلك األعمال املؤقتة 
وكل شيء، ســواء كان ذا طبيعة مؤقتة 
أو ثابتة يتطلبها تنفيذ األعمال حســب 

األصول الفنية.
وقالت إن املستشارين الذين حتتاج لهم 
«املالية» كالتالي: مستشار تشغيل نظام، 
٣ مستشارين أول تطبيق نظم تخطيط 
 R١٢٫١.X املوارد املؤسسية أوراكل اإلصدار
ومطبق وظيفي محاسبة، و٢ مستشار أول 
تطبيق تخطيط وتقني، ومستشار أول 
تطبيق نظم، و٢ مستشار أول تطبيق نظم 
تخطيط املوارد املؤسسية، ومنسق قواعد 
بيانات أول، ومستشار أول أمن معلومات 
وشبكات وأخيرا مستشار محاسبة مالية 

قطاع عام. 
وبناء على التعاقد ستقوم وزارة املالية 
بصرف القيمة اإلجمالية للعقد على دفعات 
شــهرية تدفع بنهاية كل شــهر مقابل أن 
يقــدم فواتير معتمدة ومرفق بها مذكرة 
من إدارة نظم تخطيط املوارد املؤسسية 
تفيد بانتظام حضور املستشارين محل 
العقد، وبأنه ال توجد مالحظات ســلبية 

على أعمالهم وال مانع من الصرف.
جتدر اإلشــارة إلــى أن وزارة املالية 
حــددت ٢٥ أبريــل ٢٠٢١ كموعــد لتقدمي 

العروض املالية.

طرحتها الوزارة أمس وحددت ٢٥ أبريل املقبل لتلقي العروض

قرار «املركزي» يدعم «البورصة».. واملكاسب ١٦٠ مليون دينار
مصطفى صالح - شريف حمدي

اكتســت أســهم البنــوك 
بجلســة أمــس فــي بورصة 
الكويــت باللــون األخضــر، 
وذلــك علــى وقع قــرار بنك 
الكويــت املركزي بالســماح 
للبنوك بتوزيع أرباح نقدية 
على مساهميها عن عام ٢٠٢٠، 
ليحقق السوق مكاسب سوقية 
بلغت ١٦٠ مليون دينار بنهاية 

اجللسة.
البنــوك  وحقــق قطــاع 
ارتفاعــا بنحــو ٠٫٧٪ لتبلغ 
قيمته الســوقية ١٩٫٢ مليار 
دينــار، ويرتفــع منــذ بداية 
العام بنسبة ٢٫١٪، وكان الفتا 
بجلسة أمس وجود ٦ أسهم 
للبنوك الكويتية بني أكثر ١٠ 
أسهم استحواذا على القيمة 
بالســوق، حيث تصدر سهم 
«بيتــك» القائمــة بواقع ٤٫٣ 
ماليني دينار، تاله «الوطني» بـ 
٤٫٢ ماليني دينار، و«اخلليج» 
مبليونــي دينــار، و«األهلي 
املتحد» و«وربة» و«برقان» 
بـ ١٫٧ مليون دينار لكل منهما، 
وتصدر سهم «بيتك» قائمة 
أكثر األسهم التي متت عليها 
صفقات أمس بـ ٤٤٢ صفقة، 
تاله «الصناعــات الوطنية» 
بـ٤١٨ صفقة، و«وربة» بـ ٤٠١ 
«صفقة ليحقق أكبر نســبة 
ارتفاع بـ ٢٫٩٪، وبحجم تداول 

بلغ ٧٫١ ماليني دينار.
محرك رئيسي

ووفقا ملصادر استثمارية 
لـ «األنباء»، فإن القرار الذي 
أصدرة بنك الكويت املركزي 
أعطى رسائل إيجابية للسوق 
أمس ودفع العديد من احملافظ 
واملستثمرين للشراء بكثافة 
خاصة الذين يعتمدون على 
النقدية، مشيرة  التوزيعات 
الى أن توزيعات البنوك سواء 
النقدية أو املنحة تعتبر إحدى 
احملركات الرئيسية للسوق.

وشددت املصادر على أن 

التي وصلت بنهاية جلســة 
أمس الى ٣٣٫٢٥ مليار دينار، 
ارتفاعا من ٣٣٫٠٨ مليار دينار 

بنهاية اجللسة السابقة.
ووفقــا ملــا أفصحت عنه 
البنــوك الكويتية من نتائج 
ماليــة عن فترة األشــهر الـ 
٩ األولــى مــن ٢٠٢٠، فهناك 
٧ بنــوك محلية قــد حققت 
أرباحا عن تلك الفترة، فيما 
سجلت ٣ بنوك خسائر خالل 

نحــو ١٠ آالف صفقــة بقيمة 
٤٢٫٤ مليون دينار. وتزيد هذه 
القيمة بنسبة ٣٦٪ عن قيمة 
التداول في جلسة اخلميس 
البالغــة ٣١ مليون  املاضــي 
دينار، واستحوذت ١٠ أسهم 
على النسبة األعلى من القيمة 
املتداولــة في الســوق أمس، 
وهــي: «بيتــك» و«الوطني» 
و«أجيليتــي» و«اخلليــج» 
و«صناعات» و«أهلي متحد» 
و«وربة» و«برقان» و«زين» 
و«الوطنية»، بواقع ٥٣٪ من 
إجمالــي القيمة املتداولة في 
السوق أمس. وأنهت مؤشرات 
الســوق تعامالت أمس على 
ارتفاع السوق األول بنسبة 
٠٫٦٪ محققا ٣٧٫٥ نقطة ليصل 
الى ٦٢٣٨ نقطة، وارتفع مؤشر 
السوق الرئيسي بنسبة ٠٫١٣٪ 
محققــا ٦٫٣ نقاط ليصل الى 
٤٦٨٢ نقطة، وارتفع مؤشــر 
العام بنسبة ٠٫٥٪  الســوق 
بإضافة ٢٧٫٣ نقطة للمكاسب 
السابقة ليصل الى ٥٧١٤ نقطة.

تلك الفترة التي حتدد بشكل 
كبير مالمح النتائج اخلتامية 

للعام املالي.
ارتفاع السيولة

أمــس  وشــهدت جلســة 
ارتفاع أسهم ٦٦ شركة مقابل 
٥٦ سهما انخفضت أسعارها 
السوقية، فيما استقرت أسهم 
١٧ شــركة، ومت تداول ٢٥٦٫٧ 
مليون سهم نفذت من خالل 

بعد السماح للبنوك بتوزيع أرباح نقدية عن ٢٠٢٠.. لتقود أسهم القطاع ارتفاعات السوق أمس

ســماح بنك الكويت املركزي 
للبنوك بتوزيع أرباح نقدية 
عن العام املاضي، يؤكد على 
قدرة القطاع املصرفي لتخطي 
األزمــة، ويثبــت أن القطاع 
املصرفي فــي الكويت مازال 
قطاعا جيدا وآمنا وقادرا على 

الصمود والعطاء.
وتوقعت أن تستمر حالة 
الزخم على األسهم القيادية 
خالل الفترة املقبلة، خاصة 
مع الكشف عن النتائج املالية 
لعــام ٢٠٢٠، والتوزيعــات 
«الســخية» ســواء كانــت 
نقدية أو منحــه، وهو األمر 
الذي ســيمثل مجاال خصبا 
للدخول على أوامر الشــراء 

ألسهم تلك الشركات.
وفي ضوء هذا األداء اجليد 
ألســهم البنوك في بورصة 
الكويت أمس، ارتفعت القيمة 
الرأسمالية لشركات السوق 
األول إلــى ٢٤٫٨ مليار دينار 
لتشكل ٧٣٪ من إجمالي القيمة 
الرأسمالية لبورصة الكويت، 

٥٥ أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين» أسباب وراء «هوس» املستثمرين بالعملة الرقمية «بيتكوين»
في أوائل يناير من العام احلالي، عادت حمى 
العملة الرقمية األشهر واألسرع انتشارا حول 
العالم «بيتكوين» للمستثمرين من جديد، وذلك 
مع وصولها ملســتويات قياسية غير مسبوقة 
عنــد ٤٢ ألف دوالر، وبغض النظر عن تقلباتها 
املخيفة، أخذت توقعات املؤسسات املالية الرئيسية 
حيال «بيتكوين» في التحســن، حيث قال «جي 
بي مورغان» إنه على املــدى الطويل قد يصل 
سعرها إلى ١٤٦ ألف دوالر، وفي ظل هذا الهوس 
الكبير من املســتثمرين بشراء بالعملة الرقمية 
«بيتكوين»، لم تعد مجرد عملة مشفرة بل حتولت 
إلى هاجس للكثيرين، وفيما يلي نرصد أبرز ٥ 
أسباب وراء هوس الناس بالعملة الرقمية، وفقا 

لتقرير نشرته «العربية. نت»:
١- «بيتكوين» جزء من الهوية 

في الواقع، لعشاق «بيتكوين» مصطلحاتهم 
اخلاصة املليئة باملختصرات والعبارات، مثل عبارة 
«hold on for dear life» باختصارهــا ملصطلح 
«HODL»، والتي تســتخدم عندما يصبح سعر 
«بيتكوين» شديد التقلب، وعبارة «Whale» أي 
الشخص الذي ميلك عددا كبيرا من وحدات العملة 
املشفرة. وفي وقت كانت مؤمترات «بيتكوين» 

جتذب اآلالف مــن احلضور قبل وباء كورونا، 
ويقول أســتاذ العلــوم والتكنولوجيا بجامعة 
كاليفورنيا ديفيز فــني بريتون: «الثقافة حول 
بيتكوين هي جزء من اجلاذبية، فعندما تشتري 
عملة بيتكوين، فأنت في الواقع تشتري ضمن 
مشهد كامل، إنه مشــهد ميكن أن يكون جزءا 

من هويتك».
٢ - وسائل التواصل 

باالنتقال من املشاهير الذين يستثمرون في 
«بيتكوين»، إلى مجتمع «بيتكوين» شديد التفاعل 
على مواقع التواصل، تغذي هذه املنصات شعبية 
العملة الرقمية بشدة، حيث تقول األستاذة املساعدة 
للدراســات اإلعالمية في جامعة فيرجينيا النا 
شوارتز: «فجأة، أصبحت هنالك طريقة جديدة 
لرؤية املجال املالي وامتالك هوية لنفسك كعنصر 

فاعل فيه».
وميكن لهــذه املنصات االجتماعية أيضا أن 
تقود السلوكيات، وفقا ألســتاذ التسويق في 
جامعة «Rice» أوتبال دوالكيا، الذي يدرس اتخاذ 
القرارات املالية االستهالكية. وقد أظهرت األبحاث 
أنه عندما يتحدث الناس عن اســتثماراتهم في 
البيئات االجتماعية عبر اإلنترنت، فإنهم مييلون 

إلى البحث عن املخاطر بشــكل أكبر في أنواع 
االستثمارات التي يقومون بها.

٣- البحث عن اإلثارة 

شبه العديد من املستثمرين شراء «بيتكوين» 
بالذهاب إلى الس فيغاس، وكان الرئيس التنفيذي 
 «Berkshire Hathaway» ورئيس مجلــس إدارة
وارين بافيت من أشد منتقدي «بيتكوين» منذ 
فترة طويلة، حيث قال: «العمالت املشفرة ليست 
لها قيمة في األساس وهي أداة قمار، وكما هو 
احلال مع القمار، يستمتع بعض الناس بالتأكيد 

بهذه اإلثارة».
 «Leonard N. Stern» أما أستاذ التسويق في كلية
لألعمال بجامعة نيويورك توم ميفيس، فيقول: 
«التحقق من أســعار األسهم بانتظام نشاط قد 
يصبح ممال، ومع شــيء مثل بيتكوين، يصبح 
األمر مثيرا ألن هناك شيئا ما يحدث باستمرار، 
وميكنك التحقق من ذلك ١٠ مرات في اليوم وميكن 

أن يختلف السعر بشكل كبير».
٤- اخلشية من ضياع الفرصة 

يسعد الناس باحتمالية إدخال تقنية جديدة 
قد تغير حياتهــم، ومع توقع ثيران «بيتكوين» 

أن سعر العملة املشفرة قد يرتفع إلى ٢٠٠ ألف 
دوالر على مدى العقد املقبل، ومع دخول األعمال 
املالية السائدة من «باي بال» إلى «سكوير» عالم 
«بيتكوين»، من الصعب أال تخشى ضياع الفرصة.

أضف إلى ذلك القصص املنتشرة عن األشخاص 
الذين حققوا جناحــا من خالل «بيتكوين»، مع 
املكاسب غير املتوقعة املثيرة للحسد ملليونيرات 
«بيتكوين»، وقصص مثل «عائلة بيتكوين»، وهي 
عائلة هولندية مكونة من ٥ أفراد قاموا بتصفية 
أصولهم في ٢٠١٧ مقابل شراء «بيتكوين»عندما 
كان ســعرها يبلغ ٩٠٠ دوالر، فقرروا السفر 

حول العالم.
٥- التمسك باألمل

تقول شــوارتز: «املال هو تقنية تســمح لنا 
بتخيل املســتقبل»، أما بريتون فيشرح اإلثارة 
جتاه عمالت «بيتكوين»، خاصة بني الشباب، بكون 
الناس محرومني من القدرة على امتالك نوع من 
األصول التي تسمح لهم بتوليد أي شكل من أشكال 
الثــروة. ويذكر أن جيل األلفية، الذين ولدوا بني 
عامي ١٩٨١ و١٩٩٦، ســيطروا على ٤٫٦٪ فقط من 
الثروة فــي الواليات املتحدة بالنصف األول من 
٢٠٢٠، وفقا لبيانات مجلس االحتياطي الفيدرالي.
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أرقام ذات داللة
٭ «بيتك» يستحوذ على أعلى قيمة بالسوق بـ ٤٫٣ ماليني دينار.

٭ «الوطني» جاء ثانيًا باستحواذه على ٤٫٢ ماليني دينار.
٭ ٤٢٫٤ مليون دينار إجمالي القيمة املتداولة أمس.

٭ ١٩٫٢ مليار دينار القيمة السوقية للبنوك.
٭ ٣٣٫٢ مليار دينار القيمة السوقية للبورصة.. منها ٥٨٪ للبنوك.

عودة االقتصاد الكويتي ملستويات 
ما قبل «كورونا».. مؤجلة حتى ٢٠٢٣

عالء مجيد

توقــع تقريــر صادر 
 «MFUG» حديثا عن بنك
البنــوك  أكبــر  ثانــي 
اليابانيــة، أن االقتصــاد 
الكويتــي لن يســتطيع 
النمو  حتقيــق معــدالت 
التي سجلها قبل جائحة 
كورونا خالل العام احلالي 
أو املقبل، حيث سيواصل 
الكويتــي  االقتصــاد 
االنكمــاش بالفتــرة مــن 
٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢، متوقعا أن 
ينكمش االقتصاد بنسبة 
٦٪ خالل عام ٢٠٢٠، وان 
يتقلص االنكماش الى ٣٪ 
بنهايــة ٢٠٢١، ثــم ١٪ في 

 .٢٠٢٢
ووفقا للتقرير، فقد احتلت الكويت املرتبة 
االخيرة خليجيا بإمكانية العودة لتحقيق 
معدالت النمو االقتصادي التي سجلت قبل 
اجلائحــة، فيما حلت باملركــز قبل األخير 
بني االقتصادات الناشئة في منطقة اوروبا 
ودول الشرق االوســط وافريقيا، متفوقة 
على جنوب أفريقيا التي تذيلت القائمة. 

وقد حقق االقتصاد الكويتي منوا بنسبة 
٠٫٤٪ خالل العام ٢٠١٩ فيما توقع صندوق 
النقــد الدولــي في تقرير «آفــاق االقتصاد 
العاملي» الصادر في منتصف أكتوبر املاضي 
أن ينكمش الناجت احمللي االجمالي للكويت 
خــالل العــام ٢٠٢٠ بنســبة ٨٫١٪ نتيجــة 
للتداعيات االقتصادية الناجمة عن تفشي 
جائحة كورونا والتي تزامنت مع تراجعات 
حادة في أسعار النفط، واشار التقرير الى 
تعاف متوقع لالقتصاد الكويتي خالل العام 

احلالي بنسبة ٠٫٦٪.
وخليجيا، حلت قطر في املرتبة االولى، 
حيث توقع التقرير أن ينكمش الناجت احمللي 
االجمالي في العام ٢٠٢٠ بنسبة ٤٪ على أن 
يتقلص ذلك االنكماش ليصل إلى ١٪ في العام 
٢٠٢١ على ان يعــاود النمو مرة أخرى في 

العام ٢٠٢٢ بنسبة ٣٪، وجاءت السعودية 
فــي املرتبة الثانية خليجيــا بانكماش في 
الناجن احمللي االجمالي بنسبة ٤٫٥٪ خالل 
٢٠٢٠ على ان يتقلص االنكماش إلى ٠٫٥٪ 
خالل العام احلالي ويعاود اقتصاد اململكة 
حتقيق منو في العام ٢٠٢٢ تصل نســبته 
إلى ٣٪ تقريبا.  وحلت البحرين في املرتبة 
الثالثة خليجيا، حيث توقع التقرير انكماش 
الناجت احمللي االجمالــي في عام ٢٠٢٠ الى 
٥٪ الى ان يتحسن تدريجيا مع نهاية العام 
٢٠٢١ ويحقق انكماشا نسبته ١٪ ومع نهاية 
العام ٢٠٢٢ يعــاود حتقيق منو في الناجت 
احمللي االجمالي بنســبة ٢٪ تليه سلطنة 
عمان بانكماش الناجت احمللي االجمالي ٤٫٢٪ 
بنهاية عام ٢٠٢٠ ليتقلص االنكماش إلى نحو 
٢٫٢٪ بنهاية العام احلالي على أن يســجل 
منوا طفيفا بنسبة ٠٫٥٪ في العام املقبل. 
وفي املرتبة قبل األخيرة حلت االمارات 
خامســا على الصعيد اخلليجي بانكماش 
ناجتها احمللــي االجمالي في العام املاضي 
بنسبة ٦٪ على ان يتقلص للنصف ليصل 
االنكمــاش الى ٣٪ مع نهاية العام ٢٠٢١ ثم 
يعاود بصعوبة النمو مرة أخرى بنســبة 

٠٫٢٪ في العام ٢٠٢٢.

«MFUG»: الناجت احمللي سيواصل االنكماش بـ ٣٪ خالل ٢٠٢١

«ميد»: دول اخلليج بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية لتحفيز النمو غير النفطي
محمود عيسى

التوســع  إن  قالت مجلــة «ميد» 
احلضري املتزايد قلص احلاجة لتطوير 
العمالقة في دول مجلس  املشــاريع 
التعاون اخلليجي، وجعل من الواجب 
على شركات املقاوالت واإلنشاءات في 
املنطقة مواجهة احلقائق اجلديدة لسوق 

اإلنشاءات.
وقد أبقت ترسيات العقود للمشاريع 
العمالقة بعض أكبر املقاولني احملليني 
والدوليني في منطقة اخلليج منهمكني 
في إجناز العقود منذ أوائل العقد األول 
من القرن احلادي والعشــرين، لكن 
السنوات اخلمس املاضية عكست هذا 

االجتاه بصورة واضحة.
التوســع  إلى  وكانــت احلاجــة 
احلضري محركا رئيســيا لنشاطات 
جديدة للمقاولني فــي املاضي، حيث 
أدت هذه الفجوة في ســوق العقارات 
إلى مشــروعات تطوير مدن وضواح 
طموحة، كما متيزت هذه الفترة أيضا 

بتمويل مشــاريع التطوير الرئيسية 
للبنية التحتية للنقل.

ويشير كل من جسر الشيخ جابر 
بالكويت وســكة حديــد االحتاد في 
أبوظبي ومشاريع إعادة تطوير املطار 
في مسقط واملنامة إلى االعتراف باحلاجة 
إلى بنية حتتية حديثة لتحفيز النمو غير 
النفطي، أما اآلن ومع حتول أسواق البناء 
اإلقليمية نحو قطاعات جديدة تقوم على 
االقتصاد الرقمي، فإن فرص احلصول 
على مشروعات بناء أمام هؤالء املقاولني 

تصبح أقل في هذه املواقع.
إن االســتثناء  املجلة قالت  ولكن 
الوحيد في هــذا املضمار هو اململكة 
العربية الســعودية، حيث يشق جيل 
جديد من املشــاريع العمالقة طريقه 
في الوقت الذي تسعى فيه الرياض إلى 
التنويع االقتصادي، وتوفر املشاريع 
السياحية العمالقة في اململكة، احلافلة 
مبشروعات الفنادق واملطارات واملرافق 
الترفيهيــة، فرصا ناجحة للعمل أمام 

املقاولني.
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ارتفاع النفط ولقاحات «كورونا» يدعمان ثقة املستهلكني مبستقبل االقتصاد الكويتي
آراء  شــركة  أصــدرت 
واالستشــارات  للبحــوث 
التسويقية مؤشــرها لثقة 
املستهلك في الكويت لشهر 
ديسمبر ٢٠٢٠، بالتعاون مع 
«األنباء» وبرعاية «لكزس»، 
حيث سجل املؤشر العام ٩٩ 
نقطة بتراجع نقطة واحدة 
خالل شهر وبخسارة ٥ نقاط 
مقارنة مع ديســمبر ٢٠١٩، 
عاكســا بذلك املــزاج العام 
للمســتطلعني حيث حافظ 
علــى ثقتهم من جهــة، مع 
تراجع بســيط ملعــدالت ٤ 

مؤشرات من أصل ٦.
ويعتبر استقرار املؤشر 
عنــه  عبــر  الــذي  العــام 
املستطلعون إجنازا كونهم 
يواجهــون معادلــة جائحة 
كورونا من جهة واألوضاع 
االقتصادية واملالية من جهة 
أخرى، وميكن طرح إشارات 

عابرة من تلك التداعيات:
١- االنكماش االقتصادي أدى 
إلى حتويل الفوائض املالية 

إلى عجز.
٢- تراجع تنفيذ مشــاريع 
النفط والغاز بنسبة ٣٧٪.

االنكمــاش  مســتوى   -٣
االقتصادي، وجمود بعض 
القطاعــات كالنقل اجلوي، 
الظاهرة شــملت كل الدول 
في العالم مبا فيها الكويت.
النفقات  هذا فضال عــن 
املباشــرة ملواجهــة الوبــاء 
ومعاجلــة املصابني وتقدمي 
العون االجتماعي للمحتاجني. 

مؤشرات االقتصاد

وفــي خضــم الظــروف 
االستثنائية الضاغطة، سجل 

أسعاره بشكل متدرج.
وضمــن هــذه املناخات 
املالية واالقتصادية املتقلبة، 
بــرزت عدة وقائــع في هذا 

السياق ومنها:
٭ التوقعات تشــير الى أن 

النفطية فــي الكويت خالل 
العام ٢٠٢٠ بحوالي ٣٧٫٤٪.
٭ مــن جهــة أخــرى أثبت 
املصارف الكويتية صالبتها، 
حيث ســجلت بعض النمو 
لالحتياطــي املالــي وحجم 

بشكل موحد وصلب يؤمن 
الكويت ويضمن  اســتقرار 
النهــوض  علــى  قدرتهــا 

االقتصادي واملالي.
اتساع الهوة بني مؤشري الدخل الفردي

الدخــل  ســجل مؤشــر 
الفــردي احلالي معــدال بلغ 
٧٣ نقطة، هو أدنى مستوى 
منذ سنوات، متراجعا ٤ نقاط 
مقارنــة مع شــهر نوفمبر، 
وفاقدا من رصيده السنوي 
٢٦ نقطــة، بينمــا اســتقر 
معدل مؤشر الدخل الفردي 
املتوقــع مســتقبال عند ١٠٦ 
نقاط إلحرازه نقطة واحدة 
إضافية خالل شــهر وكذلك 
متراجعــا نقطة واحدة على 

أساس سنوي.
وبالعودة إلــى معطيات 
البحــث، يتبــني لنا اتســاع 
هــوة الثقــة بــني مؤشــري 
الفرديــة احلالية  املداخيــل 

النمو االقتصادي احلقيقي 
للكويت لن ينطلق قبل بداية 

سنة ٢٠٢٢.
٭ انكمــاش نســبي لقطاع 
اإلنشــاءات، واألكثر أهمية 
انخفاض إيرادات املنتجات 

األصول ونسبة السيولة.
إن هذه املرحلة احلرجة 
تؤكد أهميــة تضافر جميع 
املراجع والهيئات الرسمية، 
التشريعية منها والتنفيذية 
واإلدارية، ملواجهة التداعيات 

مقارنة باملســتقبلية، حيث 
بلغ الفــرق ٣٣ نقطة. وهذا 
يكشــف بعــض املعاناة في 
أوساط العاملني في القطاع 
الذيــن تعرضــوا  اخلــاص 
للبطالة أو للبطالة اجلزئية، 
القطاعات  نظــرا النكمــاش 
االقتصاديــة، وتقلــص حاد 
لبعضها اآلخــر الذي فرض 

إغالق بعض الشركات.
ومن الطبيعي أن انحسار 
الطلب على القــوى العاملة 
يؤدي بحكم قانون العرض 
والطلب الى انخفاض أجور 
الوافدين وحتى بعض موظفي 
القطاع اخلاص العاملني في 
ميادين مختلفة. هذا الواقع 
فرض فارقا كبيرا بني مستوى 
الثقة للوضــع احلالي وبني 
التوقعات املستقبلية علما بأن 
الكويت حافظت على القدرة 
الشــرائية للدينار، ووقفت 

نسبة التضخم النقدي.

مؤشر «آراء» بالتعاون مع «األنباء» وبرعاية «لكزس»
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مؤشــر الوضع االقتصادي 
احلالي معدال بلغ ٩٣ نقطة 
بتراجع ٣ نقاط، كما سجل 
مؤشــر الوضع االقتصادي 
املتوقع مســتقبال ١١٢ نقطة 
بخسارة نقطتني من رصيده 
الســابق وبإضافة ١٣ نقطة 
مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠١٩.
وتشــير هــذه األرقــام 
إلى مســتوى جيــد من ثقة 
النتائــج  املســتهلكني فــي 
املســتقبلية وقــد يكــون 
نتيجة ارتفاع ســعر النفط 
والتدابير التي قررتها منظمة 
أوپيــك باحلفاظ على حجم 
اإلنتــاج احلالــي، وإبــداء 
االســتعداد خلفض إضافي 
عنــد الضــرورة، فضال عن 
إطالق ورشــة عاملية للقاح 
الوباء الذي من املفترض أن 
يؤدي الى تخفيض االنكماش 
االقتصادي ورفع مســتوى 
الطلب على النفط وارتفاع 

من منطلق اهتمامها برصد الواقع االقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث واالستشارات» مؤشرا شهريا لثقة املستهلك بالتعاون مع جريدة 
«األنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة املستهلك» املؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس 

وتصوراتهم عن الوضع االقتصادي احلالي واملستقبلي، وتوقعاتهم ألوضاعهم املالية. ويرتكز املؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من ٥٠٠
شخص، موزعة على املواطنني واملقيمني العرب في مختلف احملافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خالل اتصاالت عشوائية، ومتت 
مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من املؤشرات الست باالعتماد على إجابات أفراد العينة 

التي يحددها االستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم حتديد نتائج املؤشرات في الشهر األساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكني في 
الكويت، وهي تساوي ١٠٠ نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم ١٠٠) احلد الفاصل بني التفاؤل والتشاؤم لدى املستهلكني.

تفاوت في مستوى الشراء٣ قضايا رئيسية بحاجة لالهتمام
بانتظار التغلب على الوباء، يتبقى ٣ قضايا رئيسية حتتاج 
للمزيد من اهتمام املراجع املختصة، األولى: إنتاجية القطاع 
العام الذي يعمل في مختلف مؤسســاته ما يوازي ٨٢٪ من 
مجمل القوى العاملة الوطنية، وال بد من مراجعة جدية للقطاع 
خاصة بظل الظروف الضاغطة وأسعار النفط املتدنية. وهذا 
يتطلب تشكيل شركات مشاركة بني القطاعني العام واخلاص 
من أجل تنويع االقتصاد، ورفع املوارد املالية، وتشجيع أو نقل 
عددا وافرا من العاملني حاليا في قطاع الدولة، للعمل في هذه 
الشركات. أما الثانية: فهذا التوجه يساعد في رفع مستوى 
تكويت القوى العاملة وتنويع قطاعات عملها. والثالثة: تطوير 

وتنظيم أسس وشروط تنظيم عمل الوافدين.

استقر معدل مؤشرات املنتجات املعمرة عند ١١٣ نقطة 
بإضافة ٤ نقاط خالل شــهر، وبـ ٥ نقاط تراجع سنوي. 
ولكن البارز في أرقام البحــث، هو التفاوت بني معدالت 
مختلــف مكونات البحث، فعلى الصعيد املناطقي أضافت 
محافظة األحمدي ومحافظة اجلهراء ٣٦ نقطة على التوالي 
لكل منهما، بينما تراجع معدل محافظة حولي ١٩ نقطة. هذا 
التباين في احملافظات ظهر مع مختلف الفئات االجتماعية 
واملناطقية املكونة للدراسة وللبحث، عاكسني بذلك املناخ العام 
املسيطر على منط الشراء في مواجهة تداعيات اجلائحة، مبا 
ميلي التأكيد بأن القدرة الشرائية بني شرائح القوى العاملة، 
متباينة فضال عن تنوع احلاالت النفسية عند املستطلعني.

االقتصاد الصيني يحافظ على مسيرة النمو
أكد تقرير «الوطني» أن وتيرة منو االقتصاد 
الصيني تسارعت وأنهى ٢٠٢٠ بأداء قوي، إال 
انه مازالت هناك بعض التحديات على جانب 
االستهالك احمللي نظرا ملا تواجهه البالد اآلن 

من عودة تداعيات اجلائحة مرة أخرى.
ومنا الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة ٢٫٣٪ في 
٢٠٢٠ و٦٫٥٪ على أساس سنوي في الربع الرابع 
من ٢٠٢٠، لتصبح الصني بذلك هي االقتصاد 
الرئيســي الوحيد على مستوى العالم الذي 
جنح في جتنب االنكماش العام املاضي، حيث 
كافحت العديد من الدول الحتواء اجلائحة. ومن 
املتوقع أن تواصل الصني قوتها متفوقة على 
نظيراتها هذا العام، إذ من املقرر أن يتوسع 
الناجت احمللي اإلجمالي بأسرع وتيرة يسجلها 

في عقد من الزمان بنمو يصل إلى ٨٫٤٪، وفقا 
الستطالع أجرته وكالة رويترز.

وكانت القوة االقتصادية العظمي قد تلقت 
دعما قويا بفضل مرونة قطاع التصدير ومنو 
الصادرات الصينية مبعدالت أكثر من املتوقع 
في ديسمبر، حيث أدت االضطرابات الناجمة 
عــن ڤيروس كورونا في كافــة أنحاء العالم 
إلى زيادة الطلب على الســلع الصينية حتى 
مع ارتفاع اليوان الذي جعل الصادرات أكثر 
تكلفة للمشترين في اخلارج. وواصل القطاع 
الصناعي أيضا توســعه، حيث ارتفع الناجت 
الصناعي مبعدل أســرع من املتوقع بنسبة 
٧٫٣٪ الشهر املاضي مقارنة بأداء العام املاضي، 

مسجال أعلى مستوياته منذ مارس ٢٠١٩.

انفراجات باحلركة االقتصادية
سجل مؤشر آراء لفرص العمل املتوافرة في السوق 
حاليا ١٠٦ نقاط، بإضافة ٤ نقاط خالل شهر وبخسارة ٣١ 
نقطة على أساس سنوي. ومما ال شك فيه أن انتشار وباء 
كورونا خالل ٢٠٢٠ والذي لم يزل يتمدد في كافة دول العالم، 
شكل العامل األساسي في االنكماش االقتصادي العاملي 
وبالتالي االضطرار الى مواجهة االنقطاع عن العمل كليا أو 
جزئيا. هذه الظاهرة فرضت تداعياتها على العالم وأثرت 
سلبا على أسواق العمل ودوام حركة اإلنتاج، وبالعودة إلى 
معطيات البحث تبرز تباينات في تقييم املستطلعني ملؤشر 
فرص العمل، فقد تراجع املعدل في أوســاط املواطنني ٩ 
نقاط، بينما ارتفع معدل املقيمني العرب ٣٣ نقطة عاكسا 

بذلك بعض االنفراجات في احلركة االقتصادية.

الصانع: «الكويتية» حترص على خدمة عمالئها 
في املطار مبا يليق بالناقل الوطني

التنفيذي  الرئيــس  قام 
لشــركة اخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة بالوكالــة عادل 
الصانــع ويرافقه مســاعد 
التنفيذي لشؤون  الرئيس 
العمليــات الكابنت عيســى 
احلــداد، ورئيــس مركــز 
التحكــم بالعمليات الكابنت 
الشــطي،  عبدالوهــاب 
بزيــارة ملبنى الــركاب رقم 
٤ (مطــار الكويت الدولي)، 
حيــث كان في اســتقبالهم 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
العامليــة إلدارة  انشــيون 
املطارات كوانغ ســوو لي، 
وقد تخللت الزيارة متابعة 
آخــر املســتجدات املتعلقة 
بإنهاء إجراءات الســفر في 
أنحاء املطار واالطالع على 
اخلدمــات املقدمــة لــركاب 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
وكيفية تلبيــة متطلباتهم 
على أكمل وجه، باإلضافة إلى 
بحث ســبل توطيد ومتتني 
العالقات املشتركة مع شركة 
انشــيون والســعي نحــو 
تطويرها لتحقيق األهداف 

املناسب ومبا يليق بالناقل 
الوطني للكويت، كذلك اطلع 
الوفد على آلية إنهاء إجراءات 
السفر في املطار والعمل نحو 
كيفيــة تذليل العقبات أمام 

املسافرين».
وأضاف الصانــع: «كما 
بحث الطرفان سبل تعزيز 
العالقات والتعاون  أواصر 
اجلويــة  اخلطــوط  بــني 
الكويتية ومؤسسة انشيون 
إلدارة املطــارات املشــغل 

الرئيسي ملبنى الركاب رقم 
٤، واحلرص على ترسيخها 
املناسب  وجناحها بالشكل 
واملطلوب والذي يعود على 
بالفائدة  جميــع األطــراف 
خصوصا منذ تسلم مؤسسة 
انشيون إدارة مبنى الركاب 
رقم ٤ وكفاءتها بالتشغيل 
منذ إطالق أول رحلة جتارية 
في ١٥ أغسطس ٢٠١٨ ملا لها 
من خبرة كبيــرة في إدارة 

املطارات حول العالم».

خالل زيارته الرئيس التنفيذي ملؤسسة انشيون في مبنى الركاب ٤

عادل الصانع والكابنت عيسى احلداد والكابنت عبدالوهاب الشطي في لقطة جماعية مع كوانغ سوو لي

املنشــودة بني الطرفني مبا 
يعود باملصلحة العامة.

وعلى هامش الزيارة، قال 
الصانع: «تشــرفنا بزيارة 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
انشــيون كوانغ سوو لي، 
باالضافة إلــى متابعة آخر 
املستجدات في مبنى الركاب 
رقم ٤ واالطالع على اخلدمات 
التي تقدمها اخلطوط اجلوية 
الكويتية لعمالئها واحلرص 
بالشــكل  تنفيذهــا  علــى 

«أالفكو» ُتطلق موقعها اإللكتروني.. بحّلة جديدة
أطلقــت شــركة أالفكــو 
وتأجيــر  شــراء  لتمويــل 
الطائرات، موقعها االلكتروني 
اجلديــد كليــا بعــد حتديثه 
وتطويره من حيث التصميم 
واحملتــوى واخلدمــات وفق 
املعايير واملواصفات العاملية، 
ليعكس متيز أعمال الشركة 
الرائــدة عامليا في  ومكانتها 
قطاع تأجير الطائرات، ويبرز 
باقة املزايا واخلدمات املرنة 

التي تقدمها الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافــي، ان املوقع اجلديد 
يتميــز مبواصفــات حديثة 
وخدمــات مرنــة مــع أعلــى 
مستويات احلماية، الى جانب 
سرعة االســتجابة وسهولة 
االستخدام والتصفح من خالل 
استخدام احلاســب اآللي أو 
الذكيــة ويتوفــر  األجهــزة 

بالشركة، األمر الذي يساهم 
بتعزيز معرفة املســتثمرين 
واملهتمــني بصناعة الطيران 
واجلمهور بشكل عام بأنشطة 
الشركة ويبقيهم على اطالع 

بآخر أخبارها وفعالياتها.
ولفت إلى أن املوقع يتيح 
املتكاملة  الباقة  استكشــاف 
مــن اخلدمــات التــي تقدمها 
الشــركة مبــا فيهــا خدمات 
تأجيــر الطائــرات، وجتارة 
الطائــرات، وتأمــني صفقات 
بيع وإعادة تأجير الطائرات، 
الــى جانــب التعريف مبلف 
الشركة، وأســطولها املكون 
من ٧٨ طائرة مؤجرة على ٢٤ 
شركة طيران في ١٧ دولة حول 
العالم، إضافة إلى معلومات 
عن ســجل الشــركة لطلبات 

شراء الطائرات.
وأوضــح ان املوقع يضم 

أيضا شبكة العمالء الواسعة 
من مختلف شركات الطيران 
وتعريــف  العالــم،  حــول 
بالشركاء االستراتيجيني الذين 
يشــكلون عامال أساسيا في 
مواصلة أالفكو لتقدمي خدمات 
تنافسية وأســطول طائرات 

يتجاوز توقعات العمالء.
وأكــد البلوشــي حــرص 
أالفكو على مواكبة تطورات 
احلديثــة  التكنولوجيــا 
والتصاميم العصرية املعتمدة 
االلكترونيــة  املواقــع  فــي 
العاملية، مشــددا على أهمية 
البنيــة  مواصلــة تطويــر 
التكنولوجيــة  التحتيــة 
األساسية للشركة في مختلف 
األعمال، واالســتفادة من كل 
التقنيات احلديثة وتوظيفها 
بالشــكل األمثــل لتحقيــق 
األفضل للمساهمني والعمالء.

خالد البلوشي

باللغتني العربية واالجنليزية.
وفي هذا السياق، قال نائب 
رئيس التخطيط االستراتيجي 
لشركة أالفكو خالد البلوشي، 
إن املوقع االلكتروني اجلديد 
يشكل منصة رقمية متطورة 
اخلدمــات  لــكل  وشــاملة 
واملعلومات واألخبار املتعلقة 

«الوطني»: سياسات بايدن املالية 
تقفز باألسهم األميركية ملستويات قياسية

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي إن الدوالر 
األميركي ســجل أداء ضعيفا 
علــى نطــاق واســع مقابــل 
معظــم العمــالت الرئيســية 
خالل األسبوع املاضي، وذلك 
بالتزامن مع دعــوة الرئيس 
األميركي اجلديــد جو بايدن 
إلى املزيد من التحفيز املالي.
إدارة بايــدن  واقترحــت 
حزمة حتفيز جديدة ملواجهة 
أزمة كورونا بقيمة تصل إلى 
١٫٩ تريليــون دوالر تشــمل 
تقــدمي مســاعدات للواليات 
املختلفــة وإرســال شــيكات 
مباشــرة للمواطنني، ومتديد 
مزايــا البطالة وتوفير املزيد 
من التمويل ملواجهة اجلائحة. 
كما يشار أيضا إلى أن اإلدارة 
اجلديــدة تعد خطــة حتفيز 
اقتصــادي ثانيــة مبليارات 
الــدوالرات من شــأنها زيادة 
اإلنفاق علــى البنية التحتية 
والطاقة اخلضــراء والرعاية 
الصحية والتعليم، وســيتم 
متويلهــا جزئيــا علــى األقل 
عــن طريق زيــادة الضرائب 
على األثرياء والشركات. من 
جهة أخرى، أعلنت الرئيسة 
السابقة للمجلس االحتياطي 
الفيدرالــي ووزيــرة اخلزانة 
األميركية في اإلدارة اجلديدة 
جانيت يلن، عن تأييدها إلقرار 
املزيد مــن اإلنفاق التحفيزي 
في جلسة استماع للمصادقة 
على تعيينها أمام الكونغرس.
وقالــت يلني إنــه ينبغي 
االســتفادة مــن املســتويات 
التاريخية املنخفضة ألسعار 
الفائــدة لتوفيــر املزيــد من 
التحفيز املالي بدال من القلق 

بشأن تزايد أعباء الديون.
وأضافــت يلني: «أن أعباء 
الفائدة على الدين كنسبة من 
الناجت احمللي اإلجمالي ليست 
أعلى اآلن مما كانت عليه قبل 
األزمــة املالية في ٢٠٠٨، على 
الرغم من حقيقة أن ديوننا قد 
تصاعدت». لذلك، حثت اللجنة 
املالية في مجلس الشيوخ على 
«اتخاذ خطوات كبيرة» اآلن 
والتركيــز بدال مــن ذلك على 
الفائــدة التي يتم تســديدها 
والعوائد التي ســتحققها من 

وأضاف التقرير أن البنك 
املركــزي األوروبي أبقى على 
سياســاته دون تغييــر فــي 
اجتمــاع السياســة النقديــة 
الــذي عقد األســبوع املاضي 
كما توقعت األســواق بصفة 
عامة. وأكد البنك على مواصلة 
برنامج شراء األصول الطارئ 
البالغ قيمتــه ١٫٨٥ تريليون 
يــورو واإلبقــاء علــى أدوات 
املاليــة األخــرى  السياســة 
دون تغييــر. وحذر املركزي 
األوروبي من أن تزايد حاالت 
اإلصابــة بالڤيــروس مؤخرا 
يشكل تهديدا لتعافي اقتصاد 
منطقــة اليورو وأكــد مجددا 
تعهده باحلفاظ على تكاليف 
االقتراض عند أدنى املستويات 
القياسية لتعزيز االقتصاد في 

مواجهة اجلائحة.
من جهة أخــرى، صرحت 
رئيسة البنك املركزي األوروبي 
كريســتني الجــارد في مؤمتر 
صحافي أنــه «من احملتمل أن 
تؤدي عودة تفشي اجلائحة وما 
يرتبط بذلك من تكثيف إجراءات 
االحتواء إلى تراجع النشــاط 
االقتصادي فــي الربع األخير 
من ٢٠٢٠ ومــن املتوقع أيضا 
أن يؤثر ذلك على نشاط الربع 
األول من العام احلالي»، إال أنها 
كانت متفائلة أيضا بشأن بدء 
برامج التلقيح وإبرام االتفاق 
التجاري بــني اململكة املتحدة 
واالحتاد األوروبي وانتعاش 
القطاع الصناعي باإلضافة إلى 
تراجع حالة عدم اليقني املتعلقة 

بالسياسة األميركية.

اإلدارة اجلديدة تعد خطة حتفيز اقتصادي ثانية

خالل دعم االقتصاد.
وأدى هذا التوجه اجلديد 
للسياسات املالية من قبل إدارة 
بايــدن اجلديدة إلــى صعود 
األسهم األميركية إلى مستويات 
غير مسبوقة، إال أنها قامت في 
الوقت نفســه بإعادة االجتاه 
الهبوطي للــدوالر املنخفض 
باألســاس بصورة جوهرية. 
ويسهم التحفيز املالي الهائل 
ألكبر اقتصاد على مســتوى 
العالم مقرونا في الوقت ذاته 
بأســعار فائدة منخفضة في 
حتفيز املستثمرين على ضخ 
املزيد من األموال في العمالت 
ذات العوائــد املرتفعــة فــي 
ظل معنويــات التفاؤل جتاه 
التعافي االقتصادي الســريع 

بقيادة الواليات املتحدة.
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على الرغم من تتعدد األجهزة الرقابية في الدولة باختالف 
نوعية رقابتها، إال أن تلك األجهزة جتتمع على هدف رئيسي 
وهو حماية وصيانة األموال العامة من املســاس، سواء أكان 
ذلــك متعلقا باجلانب املالي أو اإلداري على حد ســواء، لذلك 
يركز املشرع في قوانني إنشاء األجهزة الرقابة املختلفة على 
التأكيد على أهمية دور تلك األجهزة في احلفاظ على األموال 

العامة متمثلة مبوارد الدولة املختلفة.
فنجد في قانون إنشــاء ديوان احملاســبة رقم ٣٠ لسنة 
١٩٦٤ وتعديالته أن الهدف األساسي من إنشائه، وفقا ملا جاء 
في نص املادة الثانية من القانون، هو حتقيق رقابة فعالة على 
األموال العامة لصونها ومنع العبث بها، والتأكد من استخدامها 

االستخدام األمثل في األغراض التي خصصت لها.
أما جهاز املراقبني املاليني املنشأ مبوجب القانون رقم ٢٣ 
لسنة ٢٠١٥، فأكد املشرع أن مستهدفات القانون وفقا ملا جاء 
بنص املادة الثامنة منه هي حتقيق رقابة مســبقة فعالة على 
األداء املالي للدولة، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في 
األداء املالي العام، وتعزيز املصداقية والثقة باإلجراءات املالية.
وجاء القانون رقم ١٩ لســنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة 
الوطنية وتشجيعها للعمل في اجلهات غير احلكومية، ليعزز 
الرقابة اإلدارية من خالل وضع نظام لتعيني مراقبني لشؤون 
التوظف بالوزارات واإلدارات احلكومية واجلهات امللحقة تابعني 

لديوان اخلدمة املدنية.
من جانب آخر، وبناء على القانون رقم ٤٧ لســنة ٢٠٠٦ 
بشأن املوافقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي 
اعتمدتها اجلمعية العامة في أكتوبر ٢٠٠٣، مت إنشــاء الهيئة 
العامة ملكافحة الفســاد مبوجب القانون رقم ٢ لســنة ٢٠١٦، 
حيث حدد املشرع أهداف الهيئة الرئيسية، وأهمها إرساء مبدأ 
الشفافية والنزاهة في املعامالت االقتصادية واإلدارية، مبا يكفل 
حتقيق اإلدارة الرشيدة ألموال وممتلكات الدولة واالستخدام 
األمثل لها، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة واملتاجرة بالنفوذ 
وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة، ومنع الواسطة 
واحملسوبية والذي اعتبرها املشرع من جرائم الفساد في نطاق 

تطبيق أحكام هذا القانون.
كما تناول القانون مهام واختصاصات الهيئة بتلقي التقارير 
والشكاوى واملعلومات بخصوص جرائم الفساد املقدمة إليها 
ودراســتها، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبه جرمية تتم 
إحالتها إلى جهة التحقيق املختصة، وكذلك أيضا طلب التحري 
من اجلهات املختصة عن وقائع الفساد املالي واإلداري والكشف 

عن املخالفات والتجاوزات وجمع األدلة املتعلقة بها.
كما أن من السلطات املمنوحة للهيئة كما ورد في الالئحة 
التنفيذيــة طلب املعلومات والتقارير مــن اجلهات املختصة 
مبوضوع البالغ واالطالع على امللفات والعقود والوثائق ذات 
الصلة وضبطها، وإذا لزم األمر يتم فحص وتدقيق املستندات 

واألدلة املرفقة بالبالغات والشكاوى املقدمة للهيئة، ومراجعة 
تقارير األجهزة الرقابية وأي تقارير أخرى تشــير إلى وقائع 

فساد بالتنسيق معها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ويتضح مما سبق ذكره مدى تطابق مستهدفات األجهزة 
الرقابية وأهمية تكامل أدوارها، خاصة بعد إنشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفســاد، حيث فرض إنشاء الهيئة واقعا جديدا على 
األجهــزة الرقابة والذي لم يقتصــر دورها فقط على رصد 
املخالفات وتضمينها تقاريرها السنوية، وإمنا ميتد دورها إلى 
التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد لتمكينها من القيام بدورها 

الذي رسمه لها قانون إنشائها والئحتها التنفيذية.
فما قامت به الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) وديوان 
احملاسبة مؤخرا من توقيع مذكرة تعاون مشترك من أجل حتقيق 
رقابة فعالة للحد من التعديات على املال العام، وتعزيز قدراتهما 
في مكافحة الفساد، نظرا لتشارك األهداف فيما بينهما، وكذلك 
اتفاقهما على اتخاذ التدابير القانونية الالزمة ملكافحة اجلرائم 
املنصوص عليها في املادة ٢٢ من قانون الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد والئحته التنفيذية، وإعداد البرامج واخلطط التأهيلية 
والتدريبية لكوادر الطرفني وتبادل حضور الدورات التدريبية 
وورش العمل التي يعقدها الطرفان في مجاالت مكافحة الفساد 
وأعمال التدقيق املالي، إمنا يأتي تأكيدا إلى ما ذهب إليه املشرع 
من حتديد األغراض التي من أجلها أنشئت مثل تلك األجهزة، 

ودورها التكاملي لتحقيق تلك األغراض.
كما يأتي ذلك أيضا في ســياق قــرارات مجلس الوزراء 
الهادفة إلى تعزيز التعاون فيما بني األجهزة الرقابية املختلفة 
بالدولة، وصوال إلى إنشاء منصة جتمع كل األجهزة الرقابية، 

والتي أيضا أشارت إليها تلك القرارات.
ولعل ما قام به ديوان احملاسبة من إحالة ٣٦ بالغا وموضوعا 
للهيئة العامة ملكافحة الفســاد، وكذلك مــا أحالته الهيئة من 
موضوعات إلى ديوان احملاســبة والبالغ عددها ١٧ موضوعا، 
يجسد متاما مقاصد املشرع في هذا الشأن، والذي يؤكد أهمية 
فتح قنوات تواصل بني األجهــزة الرقابية لتحقيق األهداف 

املشتركة واملصلحة العامة.
لذا، نأمل أن نرى مثل هذا التعاون فيما بني األجهزة الرقابية 
األخرى كجهاز املراقبني املاليني وديوان اخلدمة املدنية ممثال 
بقطاع شؤون التوظف من جهة، والهيئة العامة ملكافحة الفساد 
من خالل إبالغ الهيئة باملوضوعات التي تأتي في سياق الفساد 

املالي واإلداري.
فمن غير املعقول أن يكون هناك تعاون بدرجة عالية فيما 
بني جهاز يتبع الســلطة التشــريعية ممثال بديوان احملاسبة 
وجهاز يتبع الســلطة التنفيذية ممثال بالهيئة العامة ملكافحة 
الفســاد، وال نرى مثل درجة هذا التعاون فيما بني األجهزة 
الرقابية ضمن السلطة التنفيذية خاصة في ظل قرارات مجلس 

الوزراء في هذا الشأن!

األجهزة الرقابية ودورها التكاملي 
مع هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة 

(سابقًا)
baderalhammad.com

ــًا  ــرض واقع ــاد ف ــة الفس ــة مكافح ــاء هيئ إنش
ــة ــة بالدول ــزة الرقابي ــى األجه ــدًا عل جدي

ــع  ــاون م ــن تع ــبة م ــوان احملاس ــه دي ــام ب ــا ق م
ــد  ــًا مقاص ــد متام ــاد يجس ــة الفس ــة مكافح هيئ

ــة ــزة الرقابي ــني األجه ــاون ب ــن التع ــرع م املش

..ومتدد عقد تزويد أيٍد عاملة
لعمليات الشركة البحرية بـ ٣٫٤ ماليني دينار

أحمد مغربي

علمت «األنباء» أن اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة وافق في اجتماعه 
األخير على الطلب الذي تقدمت به شركة 
نفط الكويــت لتمديد عقد تزويد أيد 
عاملة فنية متخصصة لعمليات الشركة 
البحرية املبرم مع شــركة الصناعات 

الهندسية الثقيلة وبناء السفن مببلغ 
إجمالي قدره ٣٫٤ ماليني دينار، وذلك 
ملدة ســنة تبدأ من ٣١ يناير اجلاري 
وحتى ١ فبراير ٢٠٢١ وبنفس الشروط 
االنتهاء من  واألســعار، وذلك حلني 
إجـراءات طـرح الـمـنـاقصة اجلديدة.

كما وافق اجلهاز للشركة على إصدار 
األمر التغييري الثاني دون أي تكلفة 

إضافية على العقد بزيادة مبلغ إجمالي 
قدره ٢٫٥ مليون دينار وبنسبة ٣٫٥٦٪ 
من قيمة مناقصة العقد اخلاص بتنفيذ 
أعمال خارجية حــول مرافق اإلنتاج 
اجلوراسية في مناطق شمال الكويت.
إلى ذلك، وافق اجلهاز على طرح 
املناقصة اخلاصة بتقدمي خدمات الوقاية 

الكاثودية.

 «IPAD وُيطلق عرضًا لعمالئه على جهاز «٨ ..
يقدم بنك برقان حلاملي بطاقاته االئتمانية ومســبقة 
الدفــع عرضا حصريا مميزا كل شــهر من خالل شــراكته 
احلصرية مع متجر اإللكترونيات الرائد في الكويت «بست 
اليوسفي». ولهذا الشهر، يقدم البنك لعمالئه فرصة شراء 
جهاز IPAD8 -128GB -WIFI بســعر منافس، وذلك يوم 
االثنني املوافق في 25 يناير 2021 وملدة 24 ساعة فقط. 

وميكن لعمــالء البنك احلصول على هذا العرض فقط 
أثناء قيامهم بعملية الشراء عبر املوقع اإللكتروني لشركة 

«بست اليوسفي»، أو من خالل تطبيق الهاتف احملمول.
وباعتبــاره البنك الوحيد فــي الكويت الذي يقدم مثل 
هذا العرض املميز، سيقوم بنك برقان أيضا باإلعالن عن 
العرض احلصري بســعره اخلاص على وسائل التواصل 

االجتماعي اخلاصة بالبنك في نفس يوم العرض.

«برقان»: استرداد سندات دين مساندة ضمن 
الشريحة الثانية لرأس املال بـ ١٠٠ مليون دينار

أعلن بنــك برقان، ثاني 
أكبــر بنــك تقليــدي فــي 
الكويت من حيث األصول، 
عن جناحــه في ديســمبر 
املاضي بإدراج أوراق مالية 
رأسمالية ضمن الشريحة 
الثانية لــرأس املال بقيمة 
500 مليون دوالر في أسواق 

الدين العاملية.
وتستحق السندات بعد 
11 سنة من تاريخ إصدارها 
مع خيار االســترداد بعد 6 
سنوات من تاريخ إصدارها 
(6CN11)، وقد حصلت على 
تصنيف -A من قبل وكالة 
الســندات  فيتش، ومتتثل 
التنظيمي التفاقية  لإلطار 
بازل 3 كمــا هو معتمد من 
قبل بنك الكويت املركزي.

وبعــد جنــاح اإلصدار، 
أعلن البنك أمس أنه أصدر 
إشــعارا باالسترداد الكامل 
املاليــة  املبكــر ألوراقهــا 
الرأسمالية ضمن الشريحة 
الثانية لرأس املال البالغة 
100 مليــون دينــار والتي 
تستحق في 9 مارس 2026 
(ســندات)، وفقا لشــروط 

وأحكام إصدارها.

بشرط اســتيفاء الشرط 4 
(د) (خيار االســترداد) من 
الشــروط واألحكام املرفقة 
بالســندات كما هو موضح 
في نشرة اكتتاب السندات 

املؤرخة 9 مارس 2016.
الكويت  وأصــدر بنــك 

املركــزي موافقته اخلطية 
املسبقة على ممارسة بنك 
برقــان خليــار االســترداد 
بتاريــخ 28 أكتوبر 2020، 
واعتزم البنك ممارسة خيار 
االسترداد السترداد السندات 
(بالكامل بقيمتها االسمية، 
الفوائــد  إلــى  باإلضافــة 
املتراكمة عليها) في التاريخ 
الذي يوافق انقضاء فترة 5 
ســنوات من تاريخ إصدار 
الســندات أي في 9 مارس 

2021 (تاريخ االسترداد).
وأوضــح البنــك أنــه مت 
تكليف شركة كامكو إنفست 
كوكيــل مالي ووكيل ســداد 
رئيســي للسندات، وستدير 
عمليــة اســترداد الســندات 

وتقدم املشورة بشأنها.
أن  بالذكــر،  جديــر 
بنــك برقــان حصــل علــى 
تصنيــف (+ A) مــن وكالة 
فيتش، و(A3) مــن موديز،
و(+ BBB) من (S&P)، وهو 
مصدر منتظم في أسواق الدين 
العامليــة، وقد متت تســوية 
جميــع إصدارات الســندات 
الســابقة للبنك بنجاح وفقا 

لبنود وشروط طرحها.

أصدرها في ٢٠١٦.. وكلف «كامكو إنفست» كوكيل مالي وسداد رئيسي إلدارة العملية

وتنص شروط وأحكام 
إصــدار الســندات على أنه 
يجــوز لبرقــان ممارســة 
خيار االســترداد السترداد 
السندات بعد 5 سنوات من 
تاريــخ إصدارها أو في أي 
تاريخ سداد للفائدة بعد ذلك 

.. ويتّوج ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»
أعلن بنك برقان عن أســماء الفائزين في الســحوبات 
اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل واحد منهم بجائزة 
٥٠٠٠ دينار، وكان احلظ في هذه السحوبات من نصيب:

محمد شــكيل أحمد خوخار، ياسمني وليد حسن عيد، 
محمد عبداهللا علي، صابر ابراهيم لوكندواال، أحمد عباس 

عبداهللا الرئيس.
باإلضافة للسحب اليومي، يوفر البنك سحبا ربع سنوي 
حلساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة ١٢٥ ألف دينار، 
وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعني على العمالء أال 
يقل رصيدهم عن ٥٠٠ دينار ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ 
السحب، كما أن كل ١٠ دنانير متثل فرصة واحده لدخول 
الســحب، وإذا كان رصيد احلســاب ٥٠٠ دينار وما فوق، 
ســوف يكون صاحب احلساب مؤهال للدخول في كل من 

السحوبات اليومية والربع سنوية.

«نفط الكويت» توّقع مذكرة تفاهم مع «التطبيقي»
في إطار سعيها لتكويت 
العمالــة فــي مستشــفى 
لهــا،  التابــع  األحمــدي 
وقعت شركة نفط الكويت 
مذكــرة تفاهــم مــع الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب، وذلك لتدريب 
عدد مــن الطلبة الكويتيني 
في كلية التمريض التابعة 

للهيئة.
وقالت الشركة في بيان 
صحافي، ان حفل التوقيع 
أقيــم فــي املقر الرئيســي 
للشــركة مبدينة األحمدي 
الرئيس  أمــس، بحضــور 
التنفيــذي للشــركة عماد 
سلطان، واملدير العام للهيئة 
باإلنابة د.جاسم األنصاري، 
إضافة إلى عدد من املسؤولني 

من اجلانبني.

ليتم توظيفهم مبستشفى 
األحمدي التابع لشركة نفط 
الكويت مبجرد اســتكمال 
برنامجهم التعليمي، وذلك 

وفقا الحتياجات املستشفى 
وضمــن شــروط الشــركة 

اخلاصة بالتدريب.
االتفاقيــة،  ومبقتضــى 
سينسق اجلانبان معا لقبول 
عدد مــن خريجي الثانوية 
العامــة (القســم العلمــي) 
مــن اجلنســني وابتعاثهم 
لدراسة التمريض في الهيئة، 
وســيقوم الطرفان بإجراء 
املقابالت الشخصية للطلبة 
املســجلني فــي التخصص 
قبل التحاقهم بالدراسة في 
برنامجي الدبلوم (الذي يدوم 
٣ سنوات) والبكالوريوس 
(٤ ســنوات)، علعمــا أن 
هــذه االتفاقيــة ســتكون 
سارية املفعول منذ تاريخ 
توقيعها وملدة ٥ ســنوات 

قابلة للتمديد.

تتعلق بتدريب عدد من الكويتيني بكلية التمريض التابعة للهيئة

عماد سلطان ود.جاسم محمد األنصاري عقب توقيع االتفاقية

هــذه  بنــود  وتنــص 
املذكــرة علــى تدريب عدد 
مــن الكويتيــني فــي كلية 
التمريــض التابعة للهيئة 

«املركز»: أسعار العقارات اخلليجية جاذبة
نظم املركز املالي الكويتي 
(املركز) ندوة افتراضية بعنوان 
«رؤية املركز لعام ٢٠٢١: الفرص 
والتوقعــات»، والتــي هدفت 
إلى مساعدة املستثمرين على 
االستفادة من الفرص اجلديدة 
والناشــئة التي يحملها العام 
٢٠٢١، في ظــل االختالل الذي 
سببته جائحة «كوفيد-١٩». 

وأوضح «املركز» في تقرير 
نشره بعد الندوة أن أداء األسهم 
في منطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجــي خالل ٢٠٢٠ شــهد 
تراجعــا فــي بدايــة العام مع 
بــدء اجلائحة، إال أن أســواق 
املنطقــة متكنت من التخلص 
من هذه البداية السلبية، وذلك 
على أثر جهود احتواء انتشار 
الڤيروس بعد فترات اإلغالق 
وحظر التجول. كما أدت إعادة 
الفتح التدريجية لالقتصادات، 
والتطورات اإليجابية املتعلقة 
 S&P باللقاح إلى أن ينهي مؤشر
MENA العام ٢٠٢٠ مبكاســب 

سنوية بلغت ١٫٥٪.
وذكر التقرير أن التحسن 
في األوضاع اجليوسياسية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
هو في صالح اقتصادات املنطقة 
واألسهم غير النفطية، حيث 
مــن املتوقع أن تــؤدي إعادة 
فتح احلــدود إلى زيادة حجم 
التجــارة، وهــو مــا ميكن أن 
يكون إيجابيا بالنسبة ألسهم 
املصــارف، التــي تعد مبنزلة 
املعيار لالقتصاد بشــكل عام 

في دول اخلليج.
وقد أبقــى «املركــز» على 
توقعاته اإليجابية لعام ٢٠٢١ 
ألســهم املنطقــة، باعتبار أن 
األســواق ســيتم دعمهــا من 
خالل حتسني أرباح الشركات، 
والتعافــي االقتصــادي مــن 
التباطــؤ الناجت عــن جائحة 
ڤيروس كوفيــد-١٩، متوقعا 
أيضا أن تنتعــش اقتصادات 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
خالل العام احلالي، مع توقع 
منــو الناجت احمللــي اإلجمالي 
بنسبة ٢٫٦٪، و٣٫١٪ في ٢٠٢٢ 
مرتفعا من ٦٫٦٪ في عام ٢٠٢٠، 
مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط، 
وحتسن األنشطة االقتصادية. 
ومن املرجح أن تعود اقتصادات 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

املــدرة للدخل يــدر توزيعات 
نقدية شــهرية، عــالوة على 
االجتاه التصاعدي احملتمل من 
الدخول في سوق العقارات في 

املرحلة احلالية من الدورة.
ومــن املتوقع أن تســتقر 
النظرة املستقبلية لعام ٢٠٢١ 
في ســوق العقــارات في دول 
مجلس التعاون اخلليجي على 
مدى الـ ٦-١٢ شهر القادمة. كما 
من املرجح أن يتبع ذلك انتعاش 

ميثل بداية دورة جديدة. 
ميكــن  الكويــت،  وفــي 
أن يســهم النشــاط املســتقر 
للعقارات السكنية، والتحسن 
التجاريــة  القطاعــات  فــي 
واالســتثمارية علــى خلفية 
االنتعــاش في بيئــة األعمال، 

في دعم هذا القطاع.
وبالنســبة للعقار الدولي 
(في الواليات املتحدة األميركية 
وأوروبا) قال «املركز» انه طوال 
٢٠٢٠، انعكســت التحــوالت 
الهيكلية والتأثير الناجم عن 
جائحــة ڤيــروس كوفيد-١٩ 
بشــكل كبيــر علــى القطــاع 
العقــاري. ففي الوقــت الذي 
اســتفادت بعــض القطاعات 

الفرعية من جتاوب السياسات 
اإلغــالق  أن  إال  للجائحــة، 
والتباعــد االجتماعي أضعفا 

البعض اآلخر من القطاعات.
 وفيمــا يتعلــق بالفرص، 
فقد أوضــح تقريــر «املركز» 
أن التأثير على أنشطة البيع 
بالتجزئــة واملكاتــب يبــدو 
هيكليــا، في حــني أن التأثير 
على قطاع الفنادق والضيافة 
يبدو عابرا، حيث من املتوقع 
أن يعود الطلب إلى مستويات 
٢٠١٩ خالل السنوات الثالث إلى 
اخلمــس القادمة. ومن املمكن 
أن يحقــق القطــاع عوائد من 
رقمني، مع عــودة الطلب إلى 
املستويات التاريخية. وتتوافر 
حاليا عدة فرص للحصول على 
أصول بخصومات أو بأسعار 
أقل من تكلفة االستبدال نظرا 
للتحديات التي مازالت تسفر 

عنها اجلائحة.
 وبالنظــر إلــى التوقعات 
للعــام ٢٠٢١، رجــح تقريــر 
«املركــز» أن يســتمر الكثير 
من االجتاهات التي ظهرت في 
٢٠٢٠. وفي حني أنه من املتوقع 
استمرار األداء اإليجابي لقطاع 
العقار الصناعي والسكني، إال 
أن قطاعي الضيافة والعقارات 
املكتبية قد يستغرقا وقتا حتى 
يتعافيا. وقد ال يتعافى قطاع 
التجزئة إلى مستويات ما قبل 
اجلائحة، نظرا الكتساب قطاع 
التجارة اإللكترونية زخما كبيرا 

حاليا.

نظم ندوة افتراضية حول الفرص االستثمارية املرتقبة في ٢٠٢١

إلى مستويات ما قبل اجلائحة 
بحلول ٢٠٢٣.

وقــال تقريــر «املركز» أن 
األوضاع الناجمة عن ڤيروس 
«كوفيد -١٩» وانخفاض أسعار 
النفط أثرت علــى الطلب في 
املنطقة، وذلك من خالل التأثير 
على قطاعات األعمال وعودة 
الوافدين إلى بالدهم. كما تأثرت 

القدرة والرغبة في اإلنفاق. 
وفي قطاع العقارات بدول 
مجلــس التعــاون اخلليجي، 
كان هناك تراجع في عمليات 
التحصيل واإلشغال، ومعدالت 

اإليجار والتقييم.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى 
وجــود عدة فرص في القطاع 
العقاري في منطقة دول مجلس 
التعاون اخلليجي، موضحا أن 
أســعار العقارات في املنطقة 
حاليا تعتبر عند مســتويات 

جاذبة.
ومع اقتراب دورة السوق 
من أدنى نقطة لها، أوضح تقرير 
«املركز» أن الوقت اليوم يعد 
مالئما لالستثمار في األصول 
املتعثرة. وباإلضافة إلى ذلك، 
فإن االســتثمار في العقارات 

صمود سوق السندات والصكوك اخلليجية
ذكر تقرير «املركز» أن ســوق السندات 
والصكوك في منطقة اخلليــج أثبت قدرته 
على الصمود في ظل حالة عدم اليقني نتيجة 
للطلب احمللي. وقــال التقرير إن فترة عدم 
اليقني التي استمرت ملدة عام بسبب اجلائحة، 
كان لها تأثير أيضا على أسواق الدخل الثابت 
العاملية واإلقليمية. ورغم تراجع مؤشــرات 
الدخل الثابت في جميــع أنحاء العالم خالل 
مارس ٢٠٢٠، إال أن االنتعاش كان ســريعا، 
وسرعان ما تعافت معظم املؤشرات لتتجاوز 

مستويات ما قبل اجلائحة.
ومن حيث النمو االقتصادي، توقعت وكالة 

ستاندرد آند بورز انتعاشا اقتصاديا متواضعا 
لدول مجلس التعاون اخلليجي خالل الفترة 
٢٠٢١-٢٠٢٣، مع منو في إجمالي الناجت احمللي 
احلقيقي ٢٫٥٪، بعد انكماش بنحو ٦٪ في ٢٠٢٠.

ومن املتوقع أن تصبح أسواق السندات 
اخلليجيــة فئة أصول جاذبــة خالل ٢٠٢١، 
وأن توفر عائدا للمســتثمرين باستحقاقات 
ومســتويات مخاطر ائتمانيــة مقبولة. كما 
مــن املتوقع أن يبلغ عائد ســندات اخلزانة 
األميركية ملدة ١٠ ســنوات ١٪ -١٫٢٥٪ بسبب 
الفيدرالي باحلفاظ على  التزام االحتياطــي 

سياسة سعر الفائدة معلقة.
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«التجاري» يعلن الفائزين في سحبي «النجمة» 
األسبوعي وحملة «أكثر من راتب»

«املتحد» يحصل على شهادة املعيار العاملي 
«أيزو» لنظم إدارة أمن املعلومات

«اخلليج»: «الدانة تغنيك» حتصد أكثر من ٢٠ 
مليون مشاهدة على مواقع التواصل االجتماعي

التجاري  البنــك  أجرى 
ســحوباته علــى حســاب 
النجمة وحملــة «أكثر من 
راتب»، وقد مت إجراء السحب 
يوم أمس فــي مبنى البنك 
الرئيســي، بحضور ممثل 
وزارة التجــارة والصناعة 
أحمد البصمان، مع االلتزام 
الصحيــة  باالشــتراطات 
املتمثلــة فــي  والوقائيــة 

التباعد االجتماعي.
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عــن فوز أحمد 
فرج عباس مصطفى بجائزة 
نقدية بقيمة ٥٠٠٠ دينار في 
سحب النجمة األسبوعي، أما 
جائزة سحب حملة «أكثر من 
راتب» والتــي تعادل راتبا 
وتصــل لغاية ١٠٠٠ دينار، 
فكانــت من نصيــب الفائز 
عبداهللا خالد صالح بارون.
وأوضح البنك أن حملة 
«أكثــر من راتــب» موجهة 
للعمــالء الكويتيــني الذين 
يقومون بتحويل رواتبهم 
البالغة ٥٠٠ دينار أو أكثر 
على البنك وبصفة خاصة 
القطاعــني  العاملــني فــي 
والنفطــي  احلكومــي 
والشــركات املدرجــة لدى 
البنك، واالستفادة من مزايا 
هذه احلملة واحلصول على 

أعلن البنك األهلي املتحد 
عن إعادة اعتماده باحلصول 
على شــهادة املعيار العاملي 
ISO/ «27001 :2013 أيــزو»

IEC وهي معيار دولي معترف 
به على نطاق واســع يحدد 
أفضل املمارسات ألنظمة إدارة 
أمن املعلومات (ISMS)، وقد 
 TـV مت منح الشهادة من قبل
Rheinland، وهي مؤسســة 
أملانيــة مســتقلة معتمــدة 
ذات شــهرة واســعة والتي 
متنح مثــل هذه الشــهادات 
بنــاء على معاييــر صارمة. 
وتعــــــد شهــــــادة األيــزو 
ISO/IEC 27001:2013 واحدة 
من أكثر الشهادات املوثوقة 
ألمــن  عامليــا  واملعتمــدة 
املعلومات، واحلصول على 
هـــذه الشهــادة يؤكد توافـــق 
البنــــك مــــع معيــار أمــن 
املعلومــــات والتزام فريــق 
عملــــــه لنظــم املعلومــات 
بحماية البيانات، والتحسني 
والتطوير املســتمر لبرامج 

وأنظمة أمن املعلومات.
وتتضمن متطلبات شهادة 
ISO/IEC 27001:2013 التزام 
البنك بتنفيذ برنامج شامل 

سجلت األغنية األخيرة 
التــي طرحها بنــك اخلليج 
الدانــة  مبناســبة ســحب 
الكبيــر «الدانــة  الســنوي 
تغنيــك» أكثــر مــن مليون 
و٧٠٠ ألــف مشــاهدة علــى 
«يوتيــوب»، وأكثر من ٢٠ 
مليون مشاهدة على مواقع 
التواصل االجتماعي، وذلك 

في أقل من أسبوع.
املناسبـــــــة،  وبهــذه 
إذاعــة نبــض  اســتضافت 
الكويت ٨٨٫٨ أمس مدير إدارة 
التســويق في بنك اخلليج 
جنــالء العيســى، وجنــوم 
األغنيــة الفنانان خالد املال 
ومــروى بن صغيــر، حيث 
حتدثــا عــن جتربتهما في 
تصوير هذه األغنية بطابعها 
الفكاهي الذي يجسد النقلة 

ويذكر أن جوائز «حساب 
النجمة» مميزة بحجم مبالغ 
املقدمة، باإلضافة  اجلوائز 
إلى تنوعها طوال الســنة، 
والتي تتضمن ســحوبات 
 ٥٠٠٠ بقيمــة  أســبوعية 
دينــار، وشــهرية بقيمــة 
٢٠٠٠٠ دينار، باإلضافة الى 
جائزة نصف سنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحســاب مصرفي 
في العالم بقيمة ١٫٥ مليون 

دينار.
وعن آلية فتح حســاب 
النجمــة والتأهــل لدخول 
السحوبات، فمن املعروف 
أنه ميكن فتح احلساب فقط 
بإيداع ١٠٠ دينار ويجب أن 
يكون في احلساب مبلغ ال 

إضافة إلــى تصميم وتنفيذ 
مجموعــة شــاملة وفعالــة 
لضوابــط أمــن املعلومــات 
التي تطبق علــى العمليات 
والتكنولوجيا املســتخدمة 
في البنك واألفراد. وتعليقا 
علــى حصــول البنــك على 

حفل إعالن الفائز باجلائزة 
الكبــرى من حســاب الدانة 
هــذا العــام كان مميزا على 
عدة مســتويات. فقد كانت 
املرة األولى التي يقدم فيها 
بنك اخلليــج جائزة كبرى 
تعادل ١٫٥ مليون دينار، ولهذا 
تعاونا مع الفنانني احملبوبني 
خالد املال ومروى بن صغير، 
إلطالق أغنية تعكس فرحة 
الفائــز وأثر اجلائــزة على 
حياتــه بأســلوب كوميدي 
خفيــف. وبالنظــر إلى عدد 
املشاهدات، أستطيع أن أقول 
إنها كانت أغنية ناجحة جدا، 
حيث انتشرت سريعا على 
مواقع التواصل االجتماعي، 
وبــدأ النــاس بتداولها فيما 
بينهم، وهو ما يسعدنا دائما 
في بنــك اخلليج عند إنتاج 

يقل عن ٥٠٠ دينار للتأهل 
ودخول جميع السحوبات 
على كل اجلوائز التي يقدمها 
احلساب، فكلما زاد رصيد 
العميل زادت فرصة الفوز، 
فضال عــن املزايا اإلضافية 
التي يوفرها احلســاب، إذ 
يحصل العميل على بطاقة 
آلــي ويســتطيع  ســحب 
احلصول على بطاقة ائتمان 
بضمــان احلســاب وكذلك 
احلصول على كل اخلدمات 
املصرفية من البنك التجاري.

وكشف البنك أن حساب 
النجمــة متــاح للجميــع، 
وبإمكان أي شــخص فتح 
حســاب النجمــة من خالل 
 CBK Mobile تطبيــق 
بخطوات بســيطة ومن أي 

مكان وفي أي وقت.

هذه الشــهادة، أعربت جهاد 
احلميضي الرئيس التنفيذي 
بالوكالة للبنك األهلي املتحد 
عن اعتزازها بحصول البنك 
على هذه الشــهادة املرموقة 
التي تغطي نطاق نظام إدارة 
أمن املعلومــات والتي تؤكد 
قدرات البنــك األهلي املتحد 
الالمحــدودة فــي مجال أمن 
املعلومات، والتزامه بتقييم 
وإدارة املخاطر األمنية وإدارة 
البيانات مبــا ينعكس على 
احلفــاظ على املكانة الرائدة 
التي ينفرد بها البنك. حيث 
يعــد هــذا اإلجنــاز مبنزلة 
خطوة جديدة في رحلة منونا 
وتطورنــا وتأكيــد التزامنا 
بتزويــد جميــع أصحــاب 
املصلحــة بحلــول مبتكرة 
ومستدامة. وأضافت: تزويد 
عمالئنا بتجربة مصرفية آمنة 
تتالءم مع تطور التهديدات 
اإللكترونية تعد أحد أهداف 
البنك الرئيسية، وال شك أن 
حصولنا على هذه الشهادة 
سوف يزيد من ثقة عمالئنا 
بالتزامنا مبتطلبات ومبادئ 
نظــام إدارة أمــن املعلومات 
األكثر شموال حلماية بياناتهم.

مثل هذه األعمال.
وأضافت: هذا العام أقمنا 
حفل الدانة السنوي الكبير 
افتراضيــا مــن دون تواجد 
اجلمهــور، وذلــك تطبيقــا 
الصحيــة  لالشــتراطات 
ســالمة  علــى  وحرصــا 
اجلميــع. وإلــى جانب هذا، 
وحجم اجلائزة املميز، أتى 
الكبيــر كفرصة  االحتفــال 
مناسبة لتسليط الضوء على 
مرور ٦٠ عاما على تأسيس 
بنك اخلليج، حافظ خاللها 
علــى التزامه نحــو ركائزه 
املجتمعيــة واالقتصاديــة 
واســتمر  في خدمة عمالئه 
بحرص علــى تقدمي أفضل 
مســتوى من اخلدمــة، فقد 
كان اخلليــج معهــم دومــا 
وسنواصل العمل خلدمتهم.

أطلقها البنك في حفله السنوي الكبير مبشاركة الفنانني خالد املال ومروى بن صغير

هديــة نقديــة فورية تبلغ 
قيمتهــا من ٢٥٠ دينارا إلى 
٥٠٠ دينــار أو قــرض مــن 
دون فائدة بقيمة ٥ أضعاف 
الراتب وبحد أقصى ١٠٠٠٠ 
دينار، وسيكون هناك سحب 
أسبوعي للعمالء الكويتيني 
احلاليــني واجلــدد ممــن 
يقومون بتحويل رواتبهم 
على البنك لربح مبلغ يعادل 
راتبا واحدا من الرواتب التي 
يتقاضونهــا شــهريا. كما 
ميكــن للعمــالء الكويتيني 
املتقاعديــن باإلضافــة الى 
املقيمــني الذيــن يقومــون 
بتحويل مديونيتهم البالغة 
١٠٠٠٠ دينــار وما فوق الى 
البنك احلصول على هدية 
نقدية قدرهــا ١٪ من قيمة 

املديونية احملولة.

وواســع لضمــان تطبيــق 
جميع ضوابط أمن املعلومات 
العمالء  وحماية معلومــات 
علــى أكمــل وجــه، وكذلــك 
التقييــم املســتمر جلميــع 
بأمــن  املتعلقــة  املخاطــر 
البنك،  املعلومات خلدمــات 

الكبيرة في حياة فائز الدانة 
على عدة مستويات.

وقد عرض بنك اخلليج 
األغنيــــــة خالل حفلــــــه 
االفتراضـــي الذي أذيـع قبل 
١٠ أيـــــــام على تلفزيـــون 
الراي وإذاعة نبض الكويت 
التواصــل  ومواقــع   ٨٨٫٨
االجتماعي. وتناولت األغنية 
الــذي  التحــول  املصــورة 
ســيحصل في حياة الفائز 
باجلائزة الكبرى التي تبلغ 
١٫٥ مليون دينار من حساب 
الدانة، وحياة أهله وأسلوب 
حياته بشكل كامل، في إشارة 
إلى حجــم اجلائزة وفرص 
صرفها املتعددة، وما ميكن 
أن حتدثه من تغيير جذري 

في حياة الفائز.
وحول ذلك، قالت العيسى: 

صورة جماعية لطاقم عمل األغنية

«هيونداي» تعرض الفن الرقمي الرائد عامليًا
أعلنت شــركة هيونداي 
موتورز عن إبرامها شــراكة 
مع مؤسسة Rhizome التابعة 
للمتحف اجلديد بنيويورك 
يقدم مبقتضاها الطرفان الدعم 
الالزم للمساعي الفنية الرقمية 
املبتكرة واملعارض، وتستمر 
حتى عام ٢٠٢٢. وســيرتكز 
التعاون بــني اجلانبني على 
 World» االنضمام إلى معرض
on a Wire» اجلماعي اجلديد 
الذي ينطلق ألول مرة في ٢٨ 
يناير ٢٠٢١، وفي الوقت ذاته 
يتم عــرض املنتجات الفنية 
في Hyundai Motorstudio في 
بكــني وعلى موقــع املعرض 

.worldonawire.net
املعــــــرض  ويسعــــى 
الستكشاف املنتجات الفنية 
الرقمية  املرتبطة بالتقنيات 
اجلديدة مثــل الواقع املعزز 
 (VR) والواقع االفتراضي (AR)
 ،(AI) والــذكاء االصطناعــي
كمــا يقدم ما ميكــن اعتباره 
أشــكال حيــاة اصطناعيــة 
فنية، ويستكشــف إمكانات 
وجمالية احملاكاة باحلاسوب 
.«computational simulation»
الشــراكة، قــال  وحــول 
وونهونغ تشو، رئيس قسم 
جتربة العمالء في هيونداي 
موتورز: تقود رؤية هيونداي 
املتمثلة في «التقدم من أجل 
اإلنســانية» كل ما نقوم به، 
 Rhizome وتأتي شراكتنا مع

مع التقنيات الشبكية وسهلت 
انتشار الفن الرقمي التجريبي 

الرائد.
مــع  التعــاون  وحــول 
هيونداي قالت ليزا فيليبس، 
مديرة املتحف اجلديد توبي 
ديفــان لويــس: «تلتقي في 
الشــراكة اجلديــدة خبــرة 
الكبيــرة اخلاصة   Rhizome
الرقمي مع  الفــن  باجتاهات 
شــريك مثالــي لــه بــاع في 
التكنولوجيــا هــو شــركة 
هيونداي موتورز، ونتطلع 
من خالل هذا التعاون إلى دعم 
الفنانــني واملبدعني أصحاب 
الرؤيــة مــن خــالل توفيــر 
مساحات حية عبر اإلنترنت 

وخارجــه لعــرض مواهبهم 
املميزة».

وستقام معارض في مواقع 
Motorstudio التابعة لهيونداي 
في جميع أنحاء العالم، لتكون 
مســاحات إبداعية تنقل آراء 
املبتكــرة للتنقــل  الشــركة 
وأمناط احلياة في املستقبل. 
علــى  املعــرض  وســيبدأ 
اإلنترنت بالتزامن مع إطالقه 
في Hyundai Motorstudio في 

بكني.
٭ Hyundai Motorstudio في 
بكــني (٢٨ ينايــر ٢٠٢١ - ٥ 

أبريل ٢٠٢١).
٭ Hyundai Motorstudio في 
موسكو (٢١ أبريل ٢٠٢١ - ٤ 

يوليو ٢٠٢١).
٭ Hyundai Motorstudio في 
ســيول (٧ مايــو ٢٠٢١ - ٨ 

أغسطس ٢٠٢١).
التعــاون  هــذا  ويأتــي 
كامتداد ملبــادرات هيونداي 
الفنيــة والثقافيــة، املبنيــة 
علــى شــراكات طويلة األمد 
مع مؤسســات فنيــة عاملية 
 Tate Modern كبــرى، مثــل
فــي اململكة املتحدة ومتحف 
مقاطعــة لــوس أجنيليــس 
للفنون في الواليات املتحدة. 
وتسمح شراكة هيونداي مع 
Rhizome بالتركيز على دور 
املؤسسة الثقافية في مناصرة 
الفن الرقمي واملعارض عبر 

اإلنترنت.

بالشراكة مع «Rhizome» التابعة للمتحف اجلديد بنيويورك

لتعكس هذه الرؤية، ونأمل أن 
تلهم هـــذه املبادرة اآلخرين 
وأن تعـــزز الشغف بالفنون 
اإلبداعية، السيما خالل هذه 
األوقات الصعبة، وندعوكم 
لزيارة هــــــذا املعرض أينمـــا 
كنتــم ملشــاهدة اإلمكانــات 
الالمحــدودة التــي يطرحها 

لقاء الفن بالتكنولوجيا.
 Rhizome وأنشأت مؤسسة
في عام ١٩٩٦ وصارت تابعة 
للمتحف اجلديد الشهير في 
مدينــة نيويــورك منــذ عام 
٢٠٠٣، وتعد مؤسســة فنية 
رائدة مكرســة للفن الرقمي 
والثقافة، لعبت دورا أساسيا 
في التعريف بالفن املتعامل 

جنالء العيسى

«Ooredoo الكويت» تثري احلياة الرقمية وتطلق 
Galaxy S21 Series 5G عرضًا حصريًا على

بعــد أن شــهدت جناحا 
كبيــرا وإقبــاال علــى حملة 
Sam- الطلب املسبق ألجهزة
sung Galaxy S21، أعلنــت 
شركة Ooredoo لالتصاالت 
اليوم عن أحــدث عروضها 
Galaxy S21 Se- على سلسلة

ries 5G، بدءا من اليوم ولغاية 
27 يناير اجلــاري، ويتيح 
العرض للعمالء فرصة شراء 
 Samsung أي مــن أجهــزة
Galaxy S21 بأســعار مميزة 
باإلضافة إلى احلصول على 
العديد مــن اجلوائز القيمة 
والتي تصل قيمتها إلى 92 
دينارا. ومع كل عملية شراء 
تتم خالل فترة العرض، ألي 
 Galaxy من أجهزة سامسوجن
 Galaxyو S21 5G: Galaxy S21
Galaxy S21 Ul-و S21 Plus
tra، ميكن للعمالء احلصول 
 Ooredoo عليها مــن خــالل
ADD مقابل 11 دينارا شهريا 
مع هدايا قيمة، كما ميكنهم 
شــراء أي من هــذه األجهزة 
مع باقات شامل برو 5G من 
Ooredoo الكويت ابتداء مــــن 
26 دينارا شهريا، التي متنح 
عمالءهــا العديد من امليزات 
مثــل مكاملــات محلية بدون 
توقــف وجتــوال اإلنترنت، 
إنترنــت 5G بــدون توقف، 
باإلضافــة إلــى 320 دينارا 
هدايــا (أجهــزة وقســائم 

األيوب، قائال: متنح منتجاتنا 
وخدماتنــا جميــع عمالئنا 
جتارب ال تنســى وعالقات 
وطيدة وفعالة لكل ما يرجى، 
ومن هنا فإننا نحرص على 
تطوير عروضنا برقي وجتدد 

وإتقان.
وأضاف األيوب: االبتكار 
هو أساس كل تطور ومنو. وها 
نحن نستهل العام بعروض 
جذابة مبتكرة وأجهزة ذكية 
متطورة تثري حياة عمالئنا 
الرقميــة، وتخطو بنا نحو 
التنافس على شرف الريادة، 
ونعدكم أن تبقى لنا القيادة 
في االبتكار والتطور وتقدمي 

جتارب عاملية املستوى. 

وميكن للعمالء حجز أي 
 Samsung Galaxy من أجهزة
S21 5G أو احلصــول علــى 
هذا العرض من خالل زيارة 
جناح Samsung البابطني في 
مجمــع األڤنيوز، مرحلة 4، 
والكــوت مول أو من أي من 
أفرع الشــركة، كما ميكنكم 
استعراض بيانات االشتراك 
اخلاصة بكم عبر اإلنترنت 
 MyOoredoo من خالل تطبيق
أو املوقع الرســمي للشركة 
www.Ooredoo.com.kw كما 
يتواجد موظفو خدمة العمالء 
على مدار الســاعة لإلجابة 
عن جميع االستفسارات من 

خالل الرقم 121.

من أفرع الشركة و«األونالين» ابتداء من اليوم ولغاية ٢٧ يناير اجلاري

قام بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي

إلكترونية).  وبدأت شــركة 
Ooredoo الكويــت حملتهــا 
الترويجية اخلاصة بالعرض 
في مجمع األڤنيوز، املرحلة 
الرابعة، معرض سامسوجن 
البابطني، والكوت مول حتى 
يوم األربعاء 27 يناير 2021، 
الســتقبال العمــالء الذيــن 
يسعون إلى احلصول على 
معلومات اضافية عن أحدث 
عروض الشركة على أجهزة 
Galaxy S21 5G، باإلضافة إلى 
إمكانية احلجز املسبق ألي 

من هذه األجهزة. 
ومن جانبــه، علق مدير 
أول، إدارة االتصال املؤسسي 
لدى Ooredoo الكويت، مجبل 

مجبل األيوب

«وربة»: ٢٠ فائزًا في سحبي «السنبلة» األسبوعيني
أعلن بنك وربة عن أسماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األســبوعية، حيث يستمر 
البنــك بإجراء الســحوبات 
الختيار ١٠ رابحني أسبوعيا 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل سحبي 
السنبلـــة األسبوعيــــــني 
الـــ ٤٩ والـــ ٥٠، فقــد توج 
٢٠ رابحــا مــن عمــالء بنك 
وربة حصــل كل منهم على 
١٠٠٠ دينار وهم: فهد محمد 
ابريــك العتيبي، عادل علي 
السيد أحمد، صالح حبيب 
محمــد الظفيري، أحمد فهد 
عبداهللا العصيمي، مشــعل 
بداح فريج املطيري، حسني 
فهد شارع العجمي، شيخة 
جمال عبداهللا محمد، أحمد 
خالد صالــح الغنيم، محمد 
جاســم محمد املانع، بدرية 
شلهوب سعيد بن حضـــرم، 
كوثــــر أنور جاسم خـــان، 
عوض مرزوق عوض مبرج، 

عوائد مالية مناســبة على 
أرصدتهم في الوقت نفســه 
فـــــرص  إلى  باإلضــــــافة 
للفوز بجوائز نقدية طوال 

العام.
وحول الشروط، يتطلب 
اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول 
سحوبات السنبلة االسبوعية 
والسحوبات الكبرى، علما أن 
العميــل ال زال يحصل على 
فرصــة واحدة مقابل كل ١٠ 
دنانير في احلساب، والفرص 

حتتســب على حسب أدنى 
رصيــد في احلســاب خالل 
الشهر. لذلك، يجب أن يكون 
قــد مضى على املبلغ شــهر 
كامــل في احلســاب للتأهل 
للسحب األسبوعي، وشهرين 
الكبرى  كاملني للسحوبات 
الحتســاب الفرص. هذا وال 
توجد قيود أو حدود للسحب 
واإليــداع، كلمــا زاد املبلــغ 
املــودع زادت فرص العميل 

للربح.

فهد محماس محسن املطيري، 
أســامة خيري أحمد نصار، 
محمــد فهد ثامــر العجمي، 
عبدالناصر حمزة علي الزيد، 
حسن محمد علي احملمد علي، 
سعد دغيمان غنام العازمي، 
دالل أحمــد عبــداهللا أحمد 
الناقه، وشريفة حمد عبداهللا 

الشراح.
وميثل حســاب السنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني 
بتوفيــر األمــوال وحتقيق 
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«الكرملني» يقلل من أهمية االحتجاجات املؤيدة لنافالني ويتهم واشنطن بالتدخل
عواصم - وكاالت: قــال الكرملني إن «قلة» من 
الناس فقط شــاركوا في االحتجاجات التي نظمت 
في أنحاء روســيا للمطالبة باإلفراج عن املعارض 

البارز أليكسي نافالني.
وقال دميتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملني 
للتلفزيون الروسي الرسمي: «سيقول كثيرون اآلن 
إن كثيرين من األشخاص شــاركوا األعمال غير 

املسموح بها».
وأضاف بيســكوف لبرنامج «موسكو.كرملني.
بوتني» في تعليقات نشرت قبل البث: «ال، قلة من 
الناس شاركوا. الكثير من الناس يصوتون لبوتني»، 
وانتقد السفارة األميركية في موسكو، التي نشرت 
قائمة بأماكن جتمعات املتظاهرين وأوقاتها في الفترة 
التي ســبقت املظاهرات، ووصف ذلك بأنه «دعم 
مباشــر خلرق القانون، وتلك بالطبع تصريحات 
غيــر الئقة، وهي ضمنيا تعد تدخال مباشــرا في 

شؤوننا الداخلية».
وتابع «لو كانت ســفارتنا قد تصرفت بطريقة 
مماثلة حني شــهدت الواليات املتحدة اضطرابات 
مدنية لكان ذلك من املؤكد قد ســبب عدم ارتياح 

في واشنطن».
وذكرت بوابة األخبار الروسية «أو دابليو دي» 
أنه جــرى اعتقال أكثر من ٣٤٠٠ شــخص خالل 

االحتجاجات التي نادت بإطالق ســراح املعارض 
الروسي أليكســي نافالني أمس األول في روسيا، 
وذلك نقال عن نشطاء حقوقيني. في سياق متصل، 
بدأت الشرطة الروسية حتقيقات جنائية في أعمال 
الشــغب، التي اندلعت على خلفية املظاهرات غير 

املرخص بها.
دوليا، صرح وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان أن موجة االعتقاالت التي شهدتها روسيا 
خالل التظاهرات التي دعا إليها نافالني تشكل «انحرافا 

استبداديا» ومساسا «ال يحتمل» بدولة القانون.
وقال لودريان في برنامج «قضايا سياسية» إلذاعة 
فرانس إنتر ومجموعة «فرنسا تلفزيون» وصحيفة 
لوموند اليومية إن «هذا االنحراف االستبدادي مقلق 
للغاية (...) ألن التشكيك في سيادة القانون من خالل 
هذه االعتقاالت اجلماعية والوقائية، أمر ال يحتمل».

وأضاف لودريان «أرى ايضا ان جناح املتظاهرين 
على كل االراضي الروسية أمر يثير اإلعجاب».

واعتبر أن «مسيرة (اليكسي نافالني) تستحق 
قدرا كبيرا من االحترام. إنه شــجاع في ما يقوم 
به»، وذلك ردا على سؤال عن قرار املعارض العودة 
في ١٧ يناير الى روسيا بعدما امضى خمسة أشهر 
من النقاهة في املانيا إثر تعرضه لتسميم مفترض 

حمل الكرملني مسؤوليته.

اإلمارات: املصادقة على إنشاء سفارة في تل أبيب
وكاالت: أعلنــت احلكومة 
اإلماراتية عبر حســابها على 
«تويتر» املصادقة على إنشاء 

سفارة للبالد في تل أبيب.
وأضافــت احلكومــة فــي 
تغريدتها إثر جلســة ترأسها 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي: «مجلس الوزراء 
يصادق على إنشــاء ســفارة 
لدولــة اإلمارات فــي تل أبيب 

في دولة إسرائيل».
الســمو  صاحــب  وأكــد 
الشــيخ محمد بن راشد خالل 
ترؤسه االجتماع األول ملجلس 
الوزراء في ٢٠٢١ بقصر الوطن 
بأبوظبي، أن عــام ٢٠٢٠ كان 
عاما اســتثنائيا بامتياز حفل 
بإجنــازات وطنيــة نفخر بها 
على كل املســتويات، وندخل 
عامــا حكوميــا وكلنــا فخــر 
بفريــق عملنــا احلكومي وما 
أجنزه رغــم حتديات جائحة 
كورونا، وكلنا تفاؤل وطاقة 
إيجابيــة بأنه ســيكون عاما 

مختلفا واستثنائيا.
وقال الشيخ محمد بن راشد 

عامليا فــي التأثير.. وتصنف 
ضمــن الــدول األنشــط على 
الســاحة الدوليــة.. علينا أن 
نتعامل بثقة وجرأة ومصداقية 
وشفافية مع اإلعالم العاملي.. 
ونحتاج ملنهجية واضحة في 
التعامل مع اإلعالم اجلديد الذي 

أصبح هو اإلعالم املؤثر.
مجلــس  رئيــس  وقــال 
الوزراء: اعتمدنا استراتيجية 
الدين العام للحكومة االحتادية، 
الهدف هو بناء سوق سندات 
بالعملة احمللية، وتوفير بدائل 

املركــزي وتغطية الضمانات 
املالية التي أصدرتها احلكومة.

وأضــاف صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد: اعتمدنا 
تغييرات في إجراءات اإلقامة 
واجلنســية بالدولــة عبــر 
متكــني الطلبــة الوافدين من 
استقدام أسرهم متى توافرت 
لهم اإلمكانيــة املادية.. دولة 
اإلمــارات أصبحــت وجهــة 
تعليمية إقليمية عبر أكثر من 
٧٧ جامعة وعشرات اآلالف من 

الطالب سنويا.

متويلية للمشاريع التنموية 
للحكومة االحتادية.. وتنشيط 
املالــي واملصرفــي  القطــاع 
تهــدف  وتابــع:  بالدولــة. 
االستراتيجية إلى دعم وتطوير 
سوق مالية عالية الكفاءة في 
الدولة، ومتويل مشاريع البنية 
التحتيــة ومشــاريع التنمية 
احلكومية التي يقرها مجلس 
الوزراء، وتنويع السوق املالية 
األوليــة والثانوية في الدولة 
باإلضافــة إلــى دعــم تطبيق 
النقدية للمصرف  السياســة 

تغييرات بإجراءات اإلقامة واجلنسية: متكني الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توافرت لهم اإلمكانية

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس

- في تصريحات نقلتها وكالة 
الرســمية  األنبــاء اإلماراتية 
(وام): مت اعتماد اإلطار العام 
لالستراتيجية اإلعالمية لدولة 
اإلمارات في املرحلة املقبلة.. 
٢٠٢٠ كان عامــا للتحــوالت 
املفصلية في االهتمام العاملي 
بدولــة اإلمارات ممــا يتطلب 
تفكيرا مختلفا وتعامال جديدا 

ملواكبة هذا االهتمام.
وأضــاف: دولــة اإلمارات 
حتتــل املرتبــة ١٨ عامليــا في 
مؤشرات قوتها الناعمة.. و١١ 

بايدن ميّد اجلسور على ضفتي األطلسي
وأوروبا حلوار «أكثر احترامًا»: تأثير ترامب لم يندثر

عواصــم ـ وكاالت: بعــد 
سلسلة من األوامر التنفيذية 
التي ركزت في معظمها حول 
مواجهــة جائحــة ڤيــروس 
الرئيــس  كورونــا، توجــه 
األميركي جــو بايدن صوب 
احللفــاء لترميــم عالقــات 
واشــنطن التي دمرها سلفه 
دونالد ترامب، وإعادة متوضع 
الواليات املتحدة على خارطة 
العالم الــذي يترقب مفاعيل 
تلــك التحــركات. وقــد اتهم 
رئيس املجلس األوروبي شارل 
ميشال ترامب بأنه «حتاور مع 
كوريا الشمالية أكثر مما فعل 
مــع األوروبيني»، متوقعا أن 
يكون احلوار مع خلفه بايدن 
«أكثر احتراما» حتى لو افتقر 

أحيانا الى «التقارب».
وأعلن ميشال، في حديث 
إلذاعة «يوروب ١» الفرنسية 
وقناة «سي نيوز» وصحيفة 
«ليزيكــو»، أن «الســنوات 
األخيرة أفسدت العالقة بني 
أوروبا والواليات املتحدة».

وأضاف «اعتقد أنه مع جو 
بايدن هناك أفق حوار طبيعي 
أكثر، ومحترم أكثر. كما أمامنا 
أفق قيام حتالف موضوعي 
قوي في العديد من املشاريع 

املهمة لنا مثل املناخ».
وقــال ميشــال «لكن في 
الوقت نفسه، أنا واقعي جدا 
(..) إن تأثير دونالد ترامب 
علــى املســتوى الداخلي لم 
يندثــر مــع اداء جــو بايدن 

القسم» في ٢٠ اجلاري.
بــدوره، تعهــد رئيــس 
البريطاني بوريس  الوزراء 
جونســون، فــي اتصال مع 
بايــدن، بترســيخ العالقات 
بني بلديهما ومواجهة التغير 

دفعة مهمــة للعالقة اخلاصة 
بني اململكة املتحدة والواليات 

املتحدة».
وبدا أن الهــدف من وراء 
هــذه احملادثة بث الدفء في 
العالقة الباردة بني الرجلني، 
خصوصا أن بايدن كان وصف 
جونســون عــام ٢٠١٩ بأنه 
«مستنسخ جسديا وعاطفيا» 

من دونالد ترامب.
كما كان بايــدن قد انتقد 
سياســة جونسون املتعلقة 
بـــ «بريكســت»، لكــن بيان 
«داونينغ ستريت» أشار إلى 
أن الزعيمني «ناقشــا فوائد 
اتفاق جتــارة حرة محتمل» 

بني البلدين.
البيــت األبيــض  وذكــر 
املشــتركة  التحديــات  أن 
التغيــر  تشــمل «مواجهــة 
املناخي واحتــواء «كوفيد ـ 
١٩» وضمــان األمن الصحي 
العاملي»، مشيرا إلى أن بايدن 

«تيــودور روزفلت» دخلت 
بحر الصني اجلنوبي لتعزيز 
«حريــة البحــار»، وذلك في 
وقــت يثير فيــه التوتر بني 
الصــني وتايــوان قلقــا في 

واشنطن.
وذكــرت قيــادة منطقــة 
احمليطني الهندي والهادي في 
بيان أن املجموعة الهجومية 
دخلت بحر الصني اجلنوبي 
اول من امس، وهو نفس اليوم 
الذي أعلنت تايوان فيه عن 
توغل كبيــر لقاذفات قنابل 
ومقاتالت صينية في منطقة 
تابعة لها بجوار جزر براتاس.
أن  البيــان  وأضــاف 
املجموعة دخلت املمر املائي، 
الذي تطالب الصني بالسيادة 
على جزء كبير منه، إلجراء 
عمليــات روتينية «لضمان 
حرية البحار وبناء شراكات 

تعزز األمن البحري».
وقد أكدت وزارة اخلارجية 
االميركية أن الدعم األميركى 
«صلبــا  يبقــى  لتايــوان 
كالصخــر» علــى الرغم من 
الترهيــب» من  «محــاوالت 
جانب الصني التي حلق عدد 
من طائراتها في املجال اجلوي 

للجزيرة.
تصريحــات  أول  وفــي 
حول تايوان منذ تولي بايدن 
منصبه، قال املتحدث باسم 
وزارة اخلارجيــة األميركية 
نيــد برايس فــي بيــان انه 
«يالحظ بقلق التوجه احلالي 
جلمهورية الصني الشعبية 
إلى ترهيب جيرانها مبا في 
ذلك تايوان»، داعيا بكني إلى 
العسكرية  «وقف ضغوطها 
والديبلوماسية واالقتصادية» 

على اجلزيرة.

ينوي «إعادة إحياء العالقات 
عبر األطلسي»، مشددا على 
«الدور املفصلي حللف شمال 
األطلسي في دفاعنا اجلماعي 

وقيمنا املشتركة».
ونشر جونسون تغريدة 
قــال فيها «أمر رائع التحدث 
إلــى الرئيــس جــو بايدن»، 
وأرفقها بصورة له وهو يحمل 

الهاتف ضاحكا.
مــن جهــة أخــرى، عبر 
متحدث باسم الكرملني أمس 
عن استعداد روسيا للحوار 
مــع إدارة الرئيس األميركي 
اجلديــد في لقــاء يتوقع أن 
تبحث فيه اخلالفات، مضيفا 
أن الرئيس الروسي ڤالدميير 
بوتــني ســيرد باملثــل على 
اســتعداد الواليــات املتحدة 

للحوار.
فــي غضــون ذلــك، قال 
اجليــش األميركــي أمس ان 
مجموعــة حاملــة الطائرات 

مجموعة حاملة طائرات أميركية تدخل بحر الصني اجلنوبي وسط توتر بسبب تايوان

صورة نشرها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على «تويتر» خالل أول مكاملة هاتفية مع الرئيس جو بايدن     (رويترز)

املناخي، في أول محادثة منذ 
تولي بايــدن منصبه، وفق 
ما أفاد بيــان صادر عن «١٠ 

داونينغ ستريت».
وقال البيان ان جونسون 
هنــأ بايــدن علــى تنصيبه 
رئيســا للواليــات املتحدة، 
خــالل  الزعيمــان  وأبــدى 
الهاتفية «تطلعهما  احملادثة 
لترســيخ التحالف الوثيق» 

بني بلديهما.
وذكرت الصحف البريطانية 
أن جونســون كان أول زعيم 
أوروبــي يتلقــى اتصــاال من 
بايدن، الــذي حتدث في وقت 
ســابق إلى نظيريــه الكندي 
واملكسيكي. وأفادت صحيفة 
«صنداي تلغــراف» اليمينية 
بأن جونسون كان أول زعيم 
خارج أميركا الشمالية يتحدث 
مع بايدن «بعدمــا مت تقريب 
موعــد املكاملة املقررة بيومني 
في خطوة ينظر إليها على أنها 

أوروبا تطالب منتجي لقاحات «كورونا» 
بـ«الشفافية»  حول أسباب تأخر اجلرعات

.. وأملانيا جتيز عالجًا لـ «كوفيد - ١٩» تلقاه ترامب

«بوليساريو» تهدد بـ«التصعيد» في الكركرات 
ومسؤول مغربي يؤكد أن «الوضع طبيعي»

عواصــم - وكاالت: طالــب االحتــاد 
األوروبــي شــركات إنتــاج اللقاحات ضد 
ڤيروس كورونا املســتجد، بـ«الشفافية» 
بعد إعالن «استرازينيكا» و«فايزر» التأخير 
في تســليم اجلرعات، بينما تظاهر اآلالف 
فــي أملانيــا والدامنــارك ضد اإلجــراءات 
االحترازية التي تتخذها الدولتان، وآالف 
آخرون تظاهروا في البرازيل ضد طريقة 
معاجلة الرئيس جاير بولســونارو ألزمة 

تفشي وباء كوفيد-١٩.
ودعا رئيس املجلس األوروبي شــارل 
ميشــال شــركات األدوية إلى «الشفافية» 
بشأن أسباب التأخير في تسليم اللقاحات 
التي أعلنــت عنها اســترازينيكا وفايزر. 
وقال إن «ما نطلبه من هذه الشــركات هو 

حوار شفاف».
وأضــاف ميشــال في تصريــح إلذاعة 
«أوروبــا ١»، مؤكدا أنه «يتعــني علينا أن 
نعمل من أجل توضيح أسباب اإلعالن عن 

التأخيرات في بعض األحيان».

وبســبب التأخير في تسليم اللقاحات 
أعلنــت دبي أنها ســتعيد جدولة املواعيد 
اخلاصة بتلقي السكان اجلرعة األولى من 
لقاح فايزر- بايونتيــك املضاد لكورونا. 
وقالــت وكالــة األنباء العمانيــة إن جلنة 
الطوارئ، قررت متديد إغالق احلدود البرية 
للســلطنة أسبوعا حتى أول فبراير للحّد 

من انتشار املرض.
وجتاوز عدد الوفيات نتيجة الڤيروس 
الـــ ٢٫١ مليون، بينما قارب عدد اإلصابات 

الـ ٩٩ مليونا.
وفــي بريطانيــا، قــال وزيــر الصحة 
البريطاني مات هانكــوك إن البالد اليزال 
أمامهــا طريق طويل حتى ميكنها تخفيف 
قيود العزل العام التي تفرضها، رغم وجود 
مؤشــرات على أن تلك القيود تســهم في 
تقليل معدالت اإلصابات بكوفيد-١٩. لكن 
هانكوك أوضح خالل مقابلة مع سكاي نيوز 
«أمامنا طريق طويل للغاية لتنخفض تلك 

األعداد مبا فيه الكفاية.

برلنيـ  أ.ف.پ: أعلن وزير الصحة األملاني ينس سبان أمس أن بالده ستصبح أول دولة 
في االحتاد األوروبي تســتخدم العالج التجريبي القائم على األجسام املضادة الذي تلقاه 

الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب بعد إصابته بڤيروس كورونا املستجد.
وقال ســبان لصحيفة «بيلد ام تسونتاغ» إن «احلكومة اشترت ٢٠٠ ألف جرعة بسعر 

٤٠٠ مليون يورو»، أي بكلفة ٢٠٠٠ يورو للجرعة.
وقال الوزير إن هذا املزيج من األجســام املضادة «األحادية النســيلة» سيستخدم في 
املستشــفيات اجلامعية األسبوع املقبل، مشــددا على أن أملانيا هي «أول دولة في االحتاد 

األوروبي» تستخدمه في مكافحة الوباء.
ولم يكشف سبان عن اسم الشركة املصنعة، لكنه أكد أنه العالج نفسه الذي مت إعطاؤه 
فــي أوائل أكتوبر لترامب، الذي أصيب بڤيروس كورونا ومت نقله إلى املستشــفى لفترة 

وجيزة عندما كان رئيسا للواليات املتحدة.
وأوضح أن هذه األجسام املضادة «تعمل مثل التطعيم السلبي»، مضيفا «أن إعطاء هذه 
األجســام املضادة خالل املراحل األولى من اإلصابة قد يساعد املرضى املعرضني ملخاطر 

عالية على جتنب تطور أكثر خطورة».
وحتاكي هذه األجســام املضادة ما يفعله اجلهاز املناعي بعد اإلصابة بڤيروس كورونا 

عن طريق منع طرف الڤيروس الذي يسمح له بااللتصاق باخلاليا البشرية واختراقها.
وتلقــى ترامب العالج الذي طوره املختبر األميركي ريجينيرون، وهو مزيج من نوعني 
من األجسام املضادة املعروفة باسم «روجن-كوف-٢»، حتى قبل أن ترخص له إدارة الغذاء 

والدواء األميركية في نهاية نوفمبر، وأشاد الرئيس السابق بالعالج، قائال إنه «شفاه».
وطورت الشركة األميركية إيلي ليلي عالجا مشابها، متت املوافقة عليه في ٩ نوفمبر.

عواصم - هدد االنفصاليون الصحراويون 
بـ«تصعيد» عســكري بعدما قصفت جبهة 
«البوليساريو» منطقة الكركرات احلدودية 
مع موريتانيا في الصحراء الغربية املتنازع 

عليها.
وقال سيدي ولد أوكال الناطق الرسمي 
باســم وزارة دفــاع «اجلمهوريــة العربية 
الصحراويــة الدميوقراطيــة» املعلنــة من 
جانــب انفصاليي جبهة بوليســاريو عام 
١٩٧٦ لفرانس برس «احلرب مستمرة. احلرب 
ستتصاعد. كل مواقع اجليش املغربي عرضة 

لهذه احلرب».
وكان املغرب أرسل في ١٣ نوفمبر قواته 
إلى أقصى جنــوب املنطقة لطرد مجموعة 
من الناشطني الصحراويني أغلقوا الطريق 

املؤدية إلى موريتانيا.
وظلت القوات املغربية مذاك متمركزة في 
تلك املنطقة املنزوعة السالح، والتي تشرف 
عليهــا قوة األمم املتحدة، واعتبرت اململكة 
اخلطوة أنها «التأمني النهائي حلركة مرور 
املدنيــني والتجارة في طريــق الكركرات»، 
وفق رئيس الوزراء سعد الدين العثماني.

وكانــت قــوات جبهــة بوليســاريو قد 
أعلنت مســاء أمــس األول قصــف منطقة 
الكركــرات، كمــا تبنت هجمــات على طول 
اجلدار الترابي الذي أنشأه املغرب ويفصل 
بني قواته واملقاتلني الصحراويني في املنطقة 

الصحراوية الشاســعة املتنازع عليها منذ 
انتهاء االستعمار اإلسباني لها.

من جهته، قال مسؤول مغربي كبير في 
الرباط، في اتصال مع وكالة فرانس برس، إن 
«ضربات شنت قرب منطقة الكركرات، لكنها 
لم تطل الطرق، وحركة املرور لم تتعطل».

واعتبر أن الهجوم يأتي «في إطار حلقة 
من املضايقات املتواصلة منذ ثالثة أشهر»، 
مضيفا أن «ذلك مستمر منذ بعض الوقت، 
وتوجد رغبة في خلق حرب دعائية وإعالمية 
بشــأن وجود حــرب في الصحــراء»، لكن 

«الوضع طبيعي».
وبــث تلفزيــون «٢ ام» املغربي تقريرا 
يظهر صورا وشهادات ملستخدمي للطريق 

صور أمس في الكركرات.
وأكد التقرير أن احلركة على مســتوى 
الطريــق بــني املغــرب وموريتانيــا كانت 
طبيعيــة، وأن تنقل البضائــع لم يتوقف 

منذ التدخل املغربي في نوفمبر.
وكان الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب اعترف بالسيادة املغربية على كامل 
املنطقة املتنازع عليهــا. وترافق االعتراف 
بتطبيــق العالقات بني املغرب وإســرائيل 
وتوفير الواليات املتحدة ثالثة مليارات دوالر 
(٢٫٤ مليــار يورو) من أجــل «الدعم املالي 
والفني للمشاريع االستثمارية اخلاصة» في 

املغرب وافريقيا جنوب الصحراء.

دبي تعيد جدولة مواعيد تلقي اللقاح ومسقط متدد إغالق حدودها البرية
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أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

ورقة نقدية جديدة من فئة «٥٠٠٠».. 
احلكومة تطمئن والليرة تئن

عواصم - وكاالت: طرح مصرف سورية 
املركزي أمس ورقة نقدية جديدة لفئة خمسة 
آالف ليرة هي األكبر حتى اآلن، وســط أسوأ 
أزمة اقتصادية ومعيشية تواجهها البالد منذ 

بدء النزاع قبل نحو عشر سنوات.
ونشرت الصفحة الرسمية للمصرف على 
موقع «فيسبوك» صورة الفئة اجلديدة وعليها 
صورة جلندي سوري يوجه التحية للعلم، 
إلى جانب لوحة جدارية من معبد بعل شمني 
في مدينة تدمر األثرية. وقد بدأ أمس التعامل 

بالورقة النقدية اجلديدة.
وأعلن املصرف املركزي على صفحته على 
فيســبوك أن «الوقت قد أصبــح مالئما وفق 
املتغيــرات االقتصاديــة احلالية لطرح الفئة 
النقدية اجلديدة»، التي مت طبعها قبل عامني.

وأوضح أن طرح الفئة اجلديدة جاء «بناء 
على دراسات قام بها خالل السنوات السابقة 
ووضعــه للخطة الكفيلــة لتأمني احتياجات 

التداول النقدي».
وبرر اخلطوة مبــا وصفه «احلاجة لفئة 
نقديــة أكبر من الفئات احلالية املتداولة ذات 
قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي»  
وعدد أسباب عدة بينها «مواجهة آثار التضخم 
التي حدثت خالل الســنوات املاضية»، فضال 
عن «التخفيض مــن كثافة التعامل باألوراق 

النقدية بسبب ارتفاع األسعار».
وتســاوي الورقة النقديــة اجلديدة نحو 

أربعة دوالرات وفق السعر الرسمي.
وعدد البيان مزايا األوراق النقدية اجلديدة 
من فئة (٥٠٠٠) ل.س التي قال إنها تتمتع كما 
سابقاتها مبزايا أمنية عالية يصعب تزويرها 
أو تزييفها ويسهل متييزها ومن هذه املزايا:

وفي تصريح إلذاعة «شام إف إم» احمللية 

قال مدير اخلزينة في مصرف سورية املركزي 
إياد بالل، إن الورقة النقدية اجلديدة ستطرح 

للمواطنني من خالل رواتبهم هذا الشهر.
وأضاف أنه ســيجري العمل على سحب 
األوراق النقدية التالفة من التداول، وأن كمية 
األوراق النقديــة من الفئة اجلديدة تســاوي 
كمية الفئات النقدية التالفة التي ستســحب 
مــن التداول، ولن يكون هنــاك عرض نقدي 

أكبر من العرض النقدي احلالي.
واعتبر أن «كل ما يشاع عن مخاوف حول 
انهيار العملــة غير صحيــح»، وطرح الفئة 
اجلديــدة يحقق الوفر لالقتصاد الوطني من 
خالل توفير تكاليف الطباعة لألوراق النقدية، 
إضافة إلى تسهيل التداول بني املواطنني وسهولة 

التخزين، بحسب تعبيره.
لكن رغم هذه التطمينات ومنذ نشر خبر 
صدور فئة الـ ٥٠٠٠ ونشرها رسميا، تأثرت 
الليرة سلبيا بشكل سريع ومباشر. وسجل 

الدوالر أكثر من ٢٩٥٠ ليرة.
ويعرب متخصصون عن قلقهم حول عدة 
نقاط أهمها: عدم القدرة على الســيطرة على 
التضخم، إضافة إلى املزيد من التدهور املعيشي، 
وارتفاع جديد في األســعار وعزوف رؤوس 
األموال املتبقية. وحذر آخرون من أن فئة الـ 
٥٠٠٠ ليرة ستكون هي القاصمة لالقتصاد إن 
لم تســحب عوضا عنها جميع فئات الطبعة 
اجلديــدة من فئة الـ ٥٠٠ واللفات من الطبعة 

اجلديدة أو القدمية.
واعتبرت مصادر اقتصادية أن إصدار الفئات 
اجلديدة هو اعتراف رسمي بالتضخم وبتدهور 
القوة الشرائية لليرة السورية، وأيضا سيكون 
لها آثار نفسية بالتأكيد، وستؤدي إلى ارتفاع 

األسعار، وفق تعبيره.

مختصون يعتبرونها اعترافاً بالتضخم ويحذرون من ارتفاع جديد باألسعار

صورة نشرها املصرف املركزي لفئة الـ ٥ آالف ليرة اجلديدة

«الصحة» املصرية تبدأ التطعيمات ضد «كورونا»:
الطواقم الطبية مبستشفيات العزل في املقدمة

وزير الري أمام «النواب»: لدينا حتديات مائية كبيرة 
ونعمل على مواجهتها بخطة قومية

القاهرة - هناء السيد ومجدي عبدالرحمن

أكد وزير املوارد املائية والري د.محمد عبدالعاطي 
أن مصر لديها حتديات مائية كبيرة وتعمل على 
مواجهتها بعدة طرق وبخطة استراتيجية قومية 

للمياه بأربعة محاور.
جــاء ذلك خالل بيان وزير املوارد املائية والري 

أمام اجللسة العامة ملجلس النواب، برئاسة املستشار 
حنفي جبالي، لالستماع إلى بيانات وزراء احلكومة 
عن موقف كل منهم من تنفيذ برنامج احلكومة (مصر 

تنطلق ٢٠١٨ - ٢٠٢٠).
وقال عبدالعاطي «إن الدولة تقوم بجهود كبيرة 
لتعظيم وتنمية مواردها املائية من خالل خطط قومية 
تطمح إلى االستفادة من املتاح من هذه املوارد وترشيد 

استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، كما 
تقوم الدولة باستخدام التقنيات احلديثة في إدارة 
ميــاه نهر النيــل وإعادة تأهيل الترع واالســتغالل 
األمثل للخزانات اجلوفية واألمطار والسيول، فضال 
عن تطويــر منظومة الري وحتديثها في النشــاط 
الزراعي لزيادة الناجت القومي الزراعي مبا ينعكس 
على عمليات التنمية الشاملة واملستدامة في الدولة».

ناهد إمام

أعلنــت وزيــرة الصحة 
والســكان املصريــة د.هالة 
زايد عــن بدء توزيع وحقن 
لقاح كورونا الصيني للفئات 
األولــى بالتطعيــم، وفــي 
مقدمتهــم الطواقــم الطبية 
العزل والفرز  مبستشفيات 
باجلمهوريــة، بدايــة مــن 
أبوخليفة للعزل  مستشفى 

مبحافظة اإلسماعيلية.
وأضافت الوزيرة- خالل 
مؤمتــر صحافــي عقدتــه 
أمس ـ أن التطعيمات آمنة 
وخضعت لكافــة التحاليل 
التي أثبتت فاعليتها، مشيرة 
إلى أن الدراسة أثبتت فعالية 
اللقــاح بنســبة ٨٦٪، وأن 
جناحــه في توليد أجســام 
مضادة وصل إلى ٩٩٪، كما 
وصلت قدرة منعه حلدوث 
إصابات متوسطة أو عنيفة 

إلى ١٠٠٪.
وأشــارت إلــى أنه ميكن 
الســاخن  االتصــال باخلط 
(١٥٣٣٥) حــال الرغبــة في 
معرفة أي بيانات عن اللقاح.

وأكدت أن الذين يحصلون 
علــى لقاح كورونــا هم من 
فوق ســن ١٨ عامــا، منوهة 
إلى أن األطفال واحلوامل لن 
يحصلوا على لقاح ڤيروس 

كورونا املستجد.
وتابعت أنه مت تخصيص 
أكثر من ٣٦ مركزا باجلمهورية 
ستتولى توزيع اللقاح على 
املواطنــني، وفــي مقدمتهــم 
الفئــات األولــى بالتطعيم، 
وهــم الطواقــم الطبيــة في 
مستشفيات العزل والصدر 
ثــم أصحــاب  واحلميــات 
األمراض املزمنة وكبار السن.
وأوضحــت أن لقاحــات 

وأكــدت أنــه ســيتم بدء 
تطعيمات لقاح كورونا للفرق 
العزل  الطبية مبستشفيات 
على أن تعقبها مستشفيات 
احلميــات والصــدر بواقــع 

مــن  ســتتم  التطعيــم 
العجــوزة  مستشــفيات 
باجليزة ومستشفى أبوخليفة 
والنجيلــة  باإلســماعيلية 

مبطروح.

٣٨٠ مستشفى باجلمهورية، 
تتولى عمليات الفرز اخلاص 
مصابــي  عــن  بالكشــف 

«كورونا».
وقالــت إن بــدء عمليات 

ثبتــت  املنتجــة  كورونــا 
فعاليتهــا ملدة مــن ٣ إلى ٦ 
أشهر، مشددة على أن تلقي 
اللقــاح ال يغني عن االلتزام 

باإلجراءات االحترازية.

معدل التضخم في ٢٠٢٠ يحقق أفضل مستوى منذ ١٥ عامًا
القاهرة - هالة عمران

أكد مجلس الوزراء املصري أن معدل 
التضخم خالل عام ٢٠٢٠ ســجل أفضل 
مستوى له منذ ١٥ عاما، وذلك رغم أزمة 

كورونا.
وذكر املركز اإلعالمي للمجلس الوزراء - 
في تقرير امس تضمن إنفوجرافات لتسليط 

الضوء على شواهد جناح برنامج اإلصالح 
االقتصادي - أن خفض معدل التضخم، 
واحلفاظ عليه ضمن النطاق املستهدف من 
البنك املركزي املصري هو أحد األهداف 
األساسية للسياسة النقدية التي تتبناها 
الدولة، نظرا النعكاســاته املباشرة على 
معدل النمو االقتصادي، ومستوى معيشة 
املواطنني، ودوره في جذب االستثمارات 

احمللية واألجنبية، وهو الهدف الذي جنحت 
الدولة في حتقيقه خالل العام املاضي بالرغم 
من جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على 
العالم، وذلك بفضل  اقتصادات  مختلف 

جناح برنامج اإلصالح االقتصادي.

«كورونا» على انتشارها.. واحلريري متمسك بـ «حكومة املهمة» رغم العراقيل
بيروت ـ عمر حبنجر

املشهد السياسي في لبنان 
على حاله من اجلمود، والصحة 
العامــة فــي ذروة التخبــط، 
الوفيات على وتيرتها املرتفعة، 
التراجع  واإلصابات محدودة 
رغم اإلقفال العام املتواصل منذ 
مطلع يناير، أما احلالة املالية 
واالقتصادية، فحدث وال حرج.
البطريرك املاروني بشارة 
الراعــي بــدا األكثر حتسســا 
ملخاطــر الوضــع فــي لبنان، 
وقد تساءل في عظة األحد من 
بكركي: كيف ميكن اإلمعان في 
املواقف السياســية املتحجرة 

الهدامة للدولة؟
وقال: بــأي ضمير وطني، 
وبأي مبــرر، وبــأي نوع من 
سلطان وحق، وبتكليف ممن؟ 
ونسأل املعنيني: ملاذا ال تؤلفون 
حكومة والشــعب يصرخ من 
الوجع ويجوع من الفقر وميوت 
من املــرض؟ ملــاذا ال تؤلفون 
حكومة واملستشفيات تضيق 
باملصابــني، واملســتوصفات 
إلــى  تفتقــر  والصيدليــات 
األدويــة، واملتاجــر تعوزهــا 
املواد الغذائية؟ ملاذا ال تؤلفون 
النقديــة  واألزمــة  حكومــة 
واالقتصاديــة بلغــت أوجها، 
واالقتصاد يتالشــى واإلنتاج 
الزراعي يتلف؟ ملاذا ال تؤلفون 
حكومــة والنــاس على أبواب 
املصــارف تســتجدي أموالها 
فال جتدهــا؟ ملــاذا ال تؤلفون 
الدولة  حكومــة ومؤسســات 
العســكرية واملالية  الكبــرى 
والقضائية تضرب في هيبتها 
ومعنوياتهــا ورجاالتها جراء 
احلمالت املبرمجة واإلشاعات 
املغرضة والكيدية القاتلة؟ ملاذا 

خطاب مهم للحريري مبناسبة 
ذكرى استشهاد والده الرئيس 
رفيق احلريري في ١٤ فبراير 
املقبل، يفترض ان يحدث أثرا.
بهيــة  النائبــة  وقالــت 
احلريري ان ســعد احلريري 
مستمر بالعمل حلكومة مهمة 

رغم العراقيل.
النائب أنور اخلليل، عضو 
كتلة التنمية والتحرير، غرد 
أمس معتبرا «ان البيان الصادر 
عــن مكتــب االعالم لرئاســة 
اجلمهورية اســتغباء لعقول 
اللبنانيني»، وتوجه الى الرئيس 
اك  عون قائال: الدســتور ســمَّ
رئيس الدولــة ورمزا لوحدة 
الوطــن وحاميــا للدســتور. 
مستشاروك يجعلونك فريقا. 
كفــى مماحكة وكن لكل لبنان 

وأنقذ البلد من االنهيار.
التيــار احلــر دعــا  وكان 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
الى «ادراك خطورة املراوحة»، 

على مختلف القطاعات الصحية 
واملعيشية.

وكان عداد كورونا ســجل 
أول مــن امس ٥٢ وفاة و٤١٧٦ 
اصابة جديدة، كما ســجل ١٧ 
إصابة في رحالت جوية وصلت 
الى بيروت اخلميس املاضي، 
ولفت اخلبير في الڤيروسات 
مبستشفى الروم د.عيد عازار 
إلــى ان ٥٧٪ مــن اإلصابــات 
املسجلة منذ األول من ديسمبر 
حتى ٨ ينايــر اجلاري حتمل 
الطفــرة املتحولة البريطانية 

واجلنوب افريقية.
وتنطلق املنصة اإللكترونية 
للقاح غدا، وشدد رئيس جلنة 
النيابيــة د.عاصــم  الصحــة 
عراجي على وجوب تلقيح ما 
ال يقل عن ٨٠٪ من املقيمني على 
األراضي اللبنانية مبعزل عن 
جنســياتهم، وإال فلن نتمكن 
من الســيطرة على التفشــي 

املجتمعي.
وباملناسبة، نقلت وسائل 
اعالم تركية عن مديرة املنظمة 
الصحيــة التركية ان الرئيس 
سعد احلريري طلب ٦ ماليني 
جرعة لقاح من الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان كمساعدة 
للبنان عندما التقاه مؤخرا، وقد 
وافق أردوغان، لكن سياسيي 

لبنان رفضوا.
وعلى صعيد اإلقفال العام، 
اســتمر جزئيا أمس، بســبب 
حاجة غالبية الناس الى العمل 
الوقت ذاته  والتســوق، وفي 
قررت جلنــة مكافحة كورونا 
وقف إلزام املسافرين اآلتني الى 
لبنان باحلجر الفندقي اعتبارا 
من ٢٧ اجلــاري والعودة الى 
احلجــر املنزلي، حتــت رقابة 

صحية من البلديات.

معتبــرا ان «زمــن الوصايــة 
اخلارجية انتهى، ومن الوهم 
ان يحاول البعض اســتبدالها 

بهيمنة داخلية».
وغرد النائب بالل عبداهللا 
عبر حسابه على تويتر ردا على 
التيار الوطنــي احلر بالقول: 
«أنتم كاجلندي الياباني التائه 

بعد احلرب».
لكن النائب السابق فارس 
سعيد اعتبر ان معركة استقالة 
رئيــس اجلمهوريــة محقــة 
وتسمح بانتزاع ورقة ثمينة 
من يد حزب اهللا ومن موازين 
القوى االقليمية، ومنها ايران.
وفــي ظــل هــذا الصخــب 
السياســي، جائحــة كورونا 
صوتها مازال األعلى في لبنان، 
ورمبا في العالم ايضا، لكنها 
هنا تأخذ مداها األوسع، بفضل 
التشرذم السياسي واالكتظاظ 
فــي املستشــفيات والذهنية 
التجارية الفاســدة املسيطرة 

السياسيون رفضوا ٦ ماليني جرعة لقاح من تركيا طلبها رئيس احلكومة املكلف.. والراعي: املواقف املتحجرة تهدم الدولة

النائبة بهية احلريري تستقبل املنسق العام للتيار في صيدا واجلنوب ووفد املكتب اجلديد للمنسقية  (محمود الطويل)

ال تؤلفون حكومــة واحلدود 
ســائبة والتهريب جــار على 
والســيادة  لبنــان  حســاب 
منقوصة واالســتقالل معلق 

والفساد مستشر؟
وتقول املصادر املتابعة ان 
الراعي أسمع املستشار الرئاسي 
ســليم جريصاتي، الذي زاره 
منذ بضعة ايام، كالما أقســى 
وأصرح من هذا، وأقله سؤاله 

له: الى أين تأخذون لبنان؟
في غضون ذلك، يتمســك 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
باملبادرة الفرنسية التي ال يرى 
غنــى عنهــا، ومعهــا حكومة 
املهمــة املؤلفة من مســتقلني 
اختصاصيني، في حني ال نية 
لدى الفريق الرئاسي بالتفاهم 
مع رئيس احلكومة وال والدة 
حكومة قادرة على االستجابة 
للمبادرة الفرنسية ولشروط 

االصالحات الدولية.
وأشارت مصادر متابعة الى 

نعمة طعمة لـ «األنباء»: احلديث عن مؤمتر 
تأسيسي مدخل نحو حروب جديدة

بيروت - أحمد منصور

اللقاء  اعتبر عضــو 
الدميوقراطي النائب نعمة 
طعمــة، «ان احلديث عن 
مؤمتر تأسيسي في هذه 
املرحلة املفصلية، مدخل 
نحو حروب جديدة، في 
ظل اخلالفات واالنقسامات 
السياســية»، محذرا من 
اإلقــدام على خطوة غير 
محســوبة كهذه، مشددا 
على «أن موضوع تشكيل 

احلكومة، دونه عقبات وصعوبات وتعقيدات، 
جلملة اعتبــارات داخليــة وإقليمية، في 
ظل اخلــالف العميق والواضح بني رئيس 
اجلمهورية ميشال عون والرئيس املكلف 

لتشكيل احلكومة سعد احلريري».
وقال طعمة في تصريح لـ «األنباء»: منذ 
ســنوات طويلة وأنا أحذر من املس باتفاق 
الطائف الذي هو الدستور، والضامن للسلم 
األهلي، واملرحلة الراهنة تقتضي تطويره 
وتنفيذه ال نسفه. فمن هذا املنطلق، أشدد 
على أهمية وضــرورة حماية هذا االتفاق 
وحتصينه، الذي جــاء ثمرة توافق عربي 
ودولي ومن خالل جهــود مضنية بذلتها 
اململكة العربية الســعودية احلريصة على 
لبنان بــكل مكوناته الروحية، كما البد من 
التنويه بالدور الذي قامت به الكويت ضمن 
اللجنة العربية الثالثية وصوال إلى هذا االتفاق 
(الطائف)، فكفانا في هذه الظروف دعوات 
تسبب املزيد من االنقسامات، ونحن أحوج ما 
نكون إلى التالقي وحتصني البلد واالهتمام 
بقضايا الناس الذين يعيشون القهر والفقر، 

ودولتهم غائبة عن مطالبهم 
وحقوقهم املشروعة.

وردا على سؤال حول 
العالقة احلالية بني رئيس 
اجلمهوريــة والرئيــس 
املكلف، أكــد طعمه، ثمة 
التوفيق بني  صعوبة في 
الرئيسني عون واحلريري، 
الرئيس  حيث يتعــرض 
احلريري حلمالت ال تخفى 
على أحد من تيار رئيس 

اجلمهورية.
وحــول دور وجهود 
الراعي ودعوة  املاروني بشارة  البطريرك 
الرئيســني للمصاحلة، شــدد طعمة على 
«ان حترك الراعي يأتي من منطلق وطني، 
وحرصه على لبنان والدستور، وما آلت إليه 
األوضاع من تدهور على املستويات كافة»، 
وقال: «اجلميع يرى كيف يجهد البطريرك 
الراعي لتدوير الزوايا والعمل على التوافق»، 
ولكــن «على من تقرأ مزاميرك يا داوود»! 
فمهمته ليست سهلة أمام هذا الكم الهائل 
من اخلالفات املستعصية بني الرئيسني عون 

واحلريري.
وفيما خص حترك رئيس حكومة تصريف 
األعمال حسان دياب على الرؤساء، ولقائه مع 
الرئيس احلريري، اعتبر ان زيارته للحريري، 
جاءت في إطار املجاملة والتواصل حول ما 
يعني موقع رئاسة احلكومة وصالحياته، نافيا 
حدوث أي إشارات حول تأليف احلكومة، 
معتبرا أن ذلك يتخطى الزيارة، وشدد على 
أن املسألة صعبة وان األفق مسدود في هذا 
الصدد، في انتظار أن يأتي الفرج والتوافق 

الداخلي واإلقليمي والدولي.

النائب نعمة طعمة

التفاصيل على موقع «األنباء» اإللكتروني
www.alanba.com.kw
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قبل أيام استوقفني خبر رمبا مر على 
العديد من املتابعني كخبر عادي، ولكنه في 
حقيقة األمر يؤكد ان وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي إصالحي، ويقدر قيمة وقامة 
اخلبرات األمنية التي تزخر بها الوزارة، 
ويقدر بأن القيادات األمنية النشطة وذات 
العطاء الوافر كنوز يجب التمسك بها إلثراء 
العمل، وان اخلبرات األمنية تكتسب مع 
مرور الســنوات وال تشترى أو ال ميكن 
تعويضها وتشجيعها على التقاعد مقابل 
امتيازات مالية أو ما شابه؛ ألن اخلسارة 
ستقع حتما على األداء األمني، وفي حقيقة 
األمر هناك قيادات أمنية ال تزال على رأس 
عملها، ويجب ان تقدم لها الوزارة امتيازات 
حتى تستكمل مدتها القانونية وليس العكس، 
رمبا هناك من يحاول إقناع الوزير بغير 
ذلك، ولكن من خالل متابعتي ألداء الوزير 
لدي قناعة بأن لديه رؤية غير قابلة للتأثير 
عليها وملم بكل القيادات ويعلم من يؤدون 
أعمالهم بشكل يعزز األمن ومن هم بالفعل 

ال حاجة للوزارة إليهم.
املتعلق  الذي اســتوقفني هو  اخلبر 
بتكليف اللواء محمود الطباخ لترؤس جلنة 
التحقيق في قضية تسلل وافدين إيرانيني 
ووصولهم الى منطقة ميناء عبداهللا، جلنة 
التحقيق مهمة للغاية ملعرفة كيف حدث ذلك، 
ألن طراد املتسللني قد يأتي غيره مبخدرات 

ومبا أخطر بكثير، هناك إدراك ملا اعنيه، 
وبالتالي فإن جلنة املتسللني ستحدد كيف 
اخترق الطراد اإلجراءات األمنية ودوريات 
ورادارات ونقاط تفتيش خفر السواحل.

قبل عدة ســنوات مت استبعاد قيادات 
أمنية بدون أســباب مقنعــة أو باألحرى 
ألسباب خاصة بني هؤالء القادة والقيادة 
األعلى؛ وألن ما بني على باطل فهو باطل، 
لذا متت إعادتهم انطالقا من ان خسارتهم 
هي خسارة للداخلية، ومنهم من عاد فعليا 
فيما آخرون ال يزالون في ديوان الوزارة 
اللواء محمود الطباخ والعمداء علي  مثل 
العدوانــي، عبدالرحمن  األحيمر، جراح 
الصهيل، ومحمد هاشــم الصبر، محمد 
احلريص، عادل اإلبراهيم، فيصل القبندي 
والعقداء خالد اخلميس، سعدون اخلالدي.

االستفادة القصوى من اخلبرات األمنية 
قرار صائب بامتياز، ومؤشر على ان الوزير 
عازم على التمسك بكل قيادي لديه اإلصرار 
والعطاء خلدمة وطنه، وكما بدأت مقالتي 
أذكر في ختامهــا بدول اندفعت لتصفية 
قيــادات أمنية بدافع االســتبدال بالدماء 
الشــابة وغيرها من املصلحات، وها هي 
تدفع الفاتورة باهظــة بعد فوات األوان، 
أقول للوزير: انت أخبر برجالك ودعك ممن 
يسعون الى التفريط في قياداتك الفاعلة، 

فاخلبرات األمنية كنوز استفد منهم.

وجهة نظر

اخلبرات األمنية.. 
كنوز وطنية

aljalahmahq٨@hotmaol.comبقلم محمد اجلالهمة

«املرور»: ٨٦١ حادث سير وحترير ٤٤٧٤٠ مخالفة خالل أسبوع

العثور على جمجمة بشرية وبقايا إنسان في حفرة ببر العبدلي

أمر بضبط مجهول سلب خياطًا ماله وبطاقته البنكية ورقمه السري

أمير زكي - محمد اجلالهمة

انتقــل فريق من األدلة اجلنائية الى منطقة 
العبدلي كيلو ٤٣ وحتديدا الى عمق صحراوي 
يقدر بـــ ٢ كيلومتر، وذلك لرفع بقايا بشــرية 
عبارة عــن عظام وجمجمة وإحالة هذه البقايا 
الــى مقر اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية على ان 
تتمحــور آلية العمل في حتديــد الى َمن تعود 
تلك البقايا وإذا ما كانت لذكر أم أنثى، وحتديد 
التاريخ التقريبي للوفاة بهدف مقارنة بالغات 

التغيــب في هــذا التوقيت مــع البقايا التي مت 
العثور عليها.

وأضــاف املصدر لـ «األنبــاء»: كل االحتماالت 
مفتوحة بشأن البقايا تلك فرمبا تعود الى فترة 
الغزو أو إلى سنوات قليلة مضت، الفتا الى ان لدى 
ن من أن تكشف هذه  «األدلة» من التقنيات ما ُميكِّ
الواقعة والتي سجلت حتت عنوان «وفاة بشبهة 

جنائية» في مخفر شرطة القشعانية.
وحــول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني ان 
عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا من وافد يعمل 

في شركة مقاوالت، حيث ذكر في بالغه انه وأثناء 
توجهــه إلى مقر عمله ظهر امس شــاهد جمجمة 
بشــرية، وحدد لرجال األمن موقعه، حيث انتقل 
رجال من أمن اجلهراء، وكذلك رجال من مســرح 
اجلرميــة إلى العبدلي كيلــو ٤٣، وتبني ان هناك 
حفرة في البر وتتواجد فيها جمجمة وبقايا جلسم 
إنسان، وعليه مت التواصل مع وكيل النائب العام 
والذي انتقل الى املوقع وطلب باتخاذ ما يلزم من 
إجراءات وتســجيل قضية بعنوان وفاة بشــبهة 

جنائية.

سعود عبدالعزيز

وجه وكيل نيابة اجلهراء بضبط وإحضار 
مجهــول يرتدي الزي الوطني التهامه بقضايا 
انتحــال صفــة موظف عــام والســلب بالقوة 

والتزوير في محرر رسمي.
وجاءت االتهامات تلك في اعقاب تقدم خياط 
باكســتاني وتســجيله قضية في أحد مخافر 
اجلهراء متهما شــخص بــأن دخل عليه داخل 
محل اخلياطة الذي يعمل به وأوهمه بأنه مفتش 
ومــن ثم نزع حافظة نقود الوافد والتي كانت 
فــي جيبه العلوي وكان بداخــل احملفظة ١٥٠ 

دينارا الى جانــب بطاقة بنكية ورقم البطاقة 
السري الى جوارها ولم يكتف املتهم مبا حتصل 
عليه داخل احلافظة وإمنا توجه إلى فرع بنك 
وسحب باستخدام البطاقة والرقم السري مبلغ 

١٥٠ دينارا.
وحول تفاصيل القضية قال مصدر امني إن 
باكســتانيًا ٦٠ عاما ويقيم في منطقة العيون 
أفــاد في أقواله بأنه وفيما يتواجد داخل محل 
اخلياطة الذي يديره في محيط اجلمعية دخل 
إليه شــخص فيما تتجه عقارب الســاعة إلى 
العاشــرة صباحا وأبلغه بأنه مفتش وســرق 
احلافظة، مشيرا إلى أن الشخص الذي سرقه 

يتحدث اللهجة الوطنية وأنه سارع خلفه لطلب 
النجدة ولكنه توارى عن االنظار مستغال كونه 
فــي العقد الثالث على األكثر، هذا وقدم الوافد 
كشف حساب من البنك الذي يتعامل معه يبني 
املبلغ الذي ُسحب عقب الواقعة ومكان عملية 

السحب.
وأكد املصدر األمني أن قيام املتهم بسحب مبلغ 
من حساب الوافد يساعد في حتديد هويته حيث 
إن جميع بنوك السحب اآللي توثق جميع من 
يترددون عليها وهو ما يعني إمكانية االستعانة 
بكاميرات البنك لتحديد هوية اجلاني وتعميم 

أوصافه ومن ثم ضبطه.

سعود عبدالعزيز

كشفت إحصائية صادرة 
عــن قطــاع املــرور عــن ان 
املرورية  إجمالي احلــوادث 
التي شــهدتها البــالد خالل 
األســبوع املاضــي بلغ ٨٦١ 
حادثا متنوعا وأسفرت تلك 
احلوادث عــن وفيات بلغت 
نحــو ١٠ حاالت الــى جانب 
إصابــات بالعشــرات، كمــا 
سجل قطاع املرور األسبوع 
الفترة  املاضي وحتديدا في 
من الســادس عشــر وحتى 
الثاني والعشرين من الشهر 
اجلاري رقما قياسيا جديدا 
في أعداد املخالفات املرورية 
اذ جــرى تســجيل ٤٤٧٤٠ 
مخالفــة متنوعــة، وعلــى 

إحالــة الوافدين األربعة الى 
اإلبعاد فيما األحداث الى نيابة 

األحداث.
اإلحصائيــة  وبحســب 

للنظارة وحدث حملكمة املرور 
ومطلوبني.

فيمــا حرر رجــال مرور 
مخالفــة   ٦٤٤١ األحمــدي 
وضبطــوا ١٥ حدثا وأحالوا 
للنظارة ١٩ مخالفا وأوقفوا 
٣ وافدين للقيادة بال رخصة 

سوق.
أما مــرور اجلهراء فحرر 
منتســبوه ٤٢٨٣ مخالفــة 
وضبطــوا ١٥ حدثا وأحالوا 
١٨ مخالفــا لنظــارة املرور، 
فيمــا ســجل رجــال مــرور 
مبارك الكبير ٢٢٧٨ مخالفة 
وضبطوا حدثني ووافدا بال 
رخصة أحيل لإلبعاد ومركبة 
مطلوبة، وأخيرا حرر رجال 
املهــام ١٠٣٦ مخالفــة  إدارة 

وضبطوا حدثا.

والتي تظهر نشاط كل إدارة 
تابعة للمرور في املخالفات 
واملوقوفني فقد تبني ان إدارة 
العمليات حررت ٩٥٧٣ مخالفة 
وإحالة ٢٠ مخالفة للنظارة 
وضبطت ٥ أحداث و٣ مركبات 
مطلوبة وشخصني مطلوبني، 
أما رجــال مــرور العاصمة 
فحرروا ٧٨٥١ مخالفة وأحالوا 
١٢ مخالفا للنظارة، أما رجال 
مرور حولي فحرر منتسبوه 
٨٣١٩ مخالفــة وضبطــوا ٣ 
أحداث و٣ مطلوبني وأحالوا ٤ 
للنظارة ومركبتني مطلوبتني 
وضبطوا شخص يحوز مواد 
مخــدرة، أمــا رجــال مرور 
الفروانيــة فحــرروا ٤٩٥٩ 
مخالفة وضبطوا ٤ دراجات 
بال لوحات وأحالوا ٨ مخالفني 

احلمالت أسفرت عن توقيف ٤٦ حدثاً ووافداً بال رخصة وأحالت ٨٢ مخالفاً «للنظارة»

آلية عمل «اجلنائية» تتشعب بني حتديد تاريخ الوفاة وهوية صاحب األشالء

هامش تلــك احلمالت جرت 
إحالة ٨٢ مخالفا الى نظارة 
املــرور وضبط ٤٢ حدثا و٤ 
تأييد براءة طبيب جتميل من هتك عرضوافديــن برخصة ســوق، و 

مبارك التنيب

قضت محكمة التمييز برئاسة املستشار 
سلطان بورسلي برفض طعن النيابة العامة 
وتأييد حكم براءة طبيب جتميل مشــهور 
من هتك عرض مراجعة في عيادته. وكانت 

محكمة االســتئناف قد قضت بوقت سابق 
ببراءة طبيب مشهور في التجميل من هتك 
عرض املجني عليها وبإلغاء احلكم املستأنف 
فيما قضى به من حبس املتهم خمس سنوات 
وكفالة ٥٠٠٠ دينار لوقف النفاذ، والقضاء 
مجددا ببراءة املتهم عما نسب اليه من اتهام.

«الداخلية» تطلق خدمة االستفسار 
عن القضايا على موقع الوزارة اإللكتروني

عبداهللا قنيص - مبارك التنيب

أعلنت وزارة الداخلية أن 
اإلدارة العامة لنظم املعلومات 
بالتنســيق والتعــاون مع 
العامــة للتحقيقات  اإلدارة 
أطلقــت خدمة االستفســار 
عن القضايا املســجلة على 
املواطنــني واملقيمــني لدى 
العامــة للتحقيقات  اإلدارة 
علــى موقع وزارة الداخلية 
اإللكتروني، وذلك كالتالي:

١- الدخــول علــى املوقــع 
الداخلية  الرســمي لوزارة 

.www.moi.gov.kw
٢- الضغــط علــى «يهمنا 

رأيك».
٣- اختيــار اإلدارة العامة 
للتحقيقات واستكمال باقي 

اإلجراءات.
وبحسب بيان صادر عن اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية، 
فإن هــذه اخلطوة تأتي فــي إطار التحول 
الرقمي جلميع اخلدمات التي تقدمها وزارة 
الداخلية، واستكماال ملا مت إجنازه من خدمات 
لتبسيط اإلجراءات التي تخدم كل قطاعات 

وزارة الداخليــة وتوفيــر الوقــت واجلهد 
وسرعة اإلجناز على املراجعني من املواطنني 
واملقيمني. وكذلك حرصا من وزارة الداخلية 
على السماح لكل املواطنني واملقيمني بالدخول 
على موقع وزارة الداخلية واالستعالم عن 
القضايا املسجلة باإلدارة العامة للتحقيقات 

دون مشقة الذهاب ومراجعة اإلدارة.

بالتعاون مع اإلدارة العامة للتحقيقات

موقع خدمة االستفسار عن القضايا للمواطنني واملقيمني

إجناز ٢٫٣ مليون معاملة جتديد إقامات 
وتسجيل شركات حتى ١٧ اجلاري «أونالين»

محمد اجلالهمة 

أصــدرت اإلدارة العامــة لنظــم 
املعلومــات إحصائيــة باإلقامــات 
التي مت جتديدهــا عن طريق خدمة 
أونالين على موقع وزارة الداخلية 

 ،www.moi.gov.kw اإللكترونــي 
وبحســب االحصائية فقد مت  إجناز 
٢٫٣ مليــون معاملــة جتديد إقامات 
وتســجيل شــركات، وذكرت وزارة 
الداخلية في بيان لها انه جرى اجناز 
٧١٧٫٢٤٨ موعــدا علــى منصة حجز 

املواعيد املسبقة على موقع  الداخلية 
ملراجعة اإلدارات اخلدمية، وذلك منذ 
انطالق اخلدمة بالتزامن مع جائحة 

كورونا حتى ١٧ اجلاري.
وذكــرت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعــالم األمني بــوزارة الداخلية، 

أن ذلك يأتــي في إطار جهود وزارة 
الداخلية فــي التحــول اإللكتروني 
بجميــع قطاعــات وزارة الداخليــة 
اخلدميــة، تســهيال علــى املواطنني 
واملقيمني وتوفيــرا للوقت واجلهد 

وسرعة إجناز املعامالت.

منذ بدء جائحة كورونا وحجز ٧١٧٫٢٤٨ موعداً ملراجعة اإلدارات اخلدمية بـ «الداخلية»

جدول يوضح نشاط املرور خالل أسبوع
٤٤٧٤٠مجموع املخالفات

٨٢مجموع دخول نظارة
٤مجموع حجز الدراجات
٤٢مجموع حتويل األحداث

٦مجموع املركبات املطلوبة
٨مجموع أشخاص مطلوبني
١مجموع ضبطية مخدرات

٤مجموع اإلبعاد
٤٦مجموع أوامر اخلدمة

٨٦١مجموع احلوادث

جدول الحصائية االقامات التي مت جتديدها عن طريق خدمة أون الين ملوقع الداخلية
جتديد مادة الشركات املسجلة

١٧
جتديد مادة 

١٨
جتديد مادة 

٢٠
جتديد مادة 

٢٢
جتديد مادة 

٢٤
حتويل من 
مادة (١٤)

قرار وزاري ٣٣٣٫٤٤٤
٢٠٢٠

١١٠٫٨٢١٢٢٫١٥٨٥٤٤٫٣٦٠١٤٠٫١٤٤٣٠٨٫٥٩٢٥٧١٦٢١٫٣١٢٥٤٦٫٧٠٨
إجمالي العمليات ٢٫٢٩٤٫٦٦٦
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وصول الدالي محترف «األخضر» اجلديد

عقلة: استفزاز جمعة طبيعي.. وال تعاقدات جديدة

مبارك اخلالدي

صرح مدير منتخب الكويت الوطني األول لكرة 
القدم فهد عوض، بــأن اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
اإلســباني اندريس كاراسكو اختار ٢٣ العبا لقائمة 
األزرق التي ستخوض مواجهة العراق الودية املقررة 

األربعاء املقبل في البصرة.
وأضاف عوض، أن منتخب الكويت ســيخوض 
تدريبا في الفترة الصباحية اليوم اإلثنني على ملعب 
املرحوم عبدالرحمن البكر بالعديلية، قبل أن يغادر 
إلى البصرة في اليوم نفســه. وأكد مدير املنتخب 
أهمية املواجهة، حيث يطمح اجلهاز الفني إلشــراك 
أكبر عــدد من الالعبني للوقوف على مســتوياتهم 
ورفع عامل التجانس بينهم سعيا إلى جتهيز الالعبني 
بشــكل متكامل قبل استئناف التصفيات املشتركة. 
وضمت قائمة املنتخب الوطنــي األول لكرة القدم 
كال من: سليمان عبدالغفور، حسني كنكوني، سعود 
القناعي، فهد الهاجري، محمد العازمي، فهد حمود، 
علي عتيق، حمد القالف، عزيز بن ناجي، عبداهللا عمار، 
خالد شامان، مهدي دشتي، ناصر فالح، عبدالعزيز 
وادي، فــواز العتيبي، بدر املطوع، بندر الســالمة، 

مبارك الفنيني، احمد الزنكي، عيد الرشيدي، يوسف 
الرشيدي، شبيب اخلالدي، فيصل عجب.

هذا وتغادر بعثة منتخبنــا الوطني لكرة القدم 
اليوم في الســاعة الواحدة ظهرا متوجهة الى مدينة 
البصرة العراقية، وذلك عــن طريق منفذ العبدلي، 
بحافالت خاصة من مقر احتاد الكرة بالعديلية، وذلك 
خلوض مباراة ودية بعد غد األربعاء مع منتخب العراق 
في إطار استعدادات املنتخبني الستئناف التصفيات 
اآلسيوية املشتركة واملؤهلة الى كأس العالم في قطر 
٢٠٢٢ وكأس آســيا في الصــني ٢٠٢٣. ويأتي على 
رأس وفد املنتخب مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
حمود فليطح ورئيس احتاد كرة القدم الشيخ أحمد 
اليوسف ونائب رئيس االحتاد أحمد عقلة وأعضاء 
االحتاد خالد الشمري وأحمد عجب واجلهازان الفني 
واإلداري، كما يرافق البعثة وفد من العالقات العامة 
باالحتاد وعدد من الشخصيات اإلعالمية والرياضية. 
ومن املقرر أن حتظى بعثة املنتخب باستقبال رسمي 
وشعبي، وستتوجه بعثة األزرق الى مقر اإلقامة في 
فندق العشار شيراتون، اذ من املتوقع أن يخلد الوفد 
الى الراحة على أن يخــوض املنتخب تدريبه األول 
صباح الغد. وعلمت «األنباء» أن برنامج زيارة املنتخب 

يتضمن استقباال رسميا من اجلانب العراقي بتواجد 
وزير الرياضة عدنان درجال وعدد من الشخصيات 
املسؤولة والرياضية ومجاميع من اجلماهير العراقية 
ترحيبا بوصول األزرق في زيارته التاريخية. إلى ذلك، 
أعلن رئيس اللجنة الطبية باالحتاد د.عبداملجيد البناي 
ان جميع املسحات التي أجريت لوفد منتخب الكويت 
األول لكرة القدم السبت املاضي متهيدا للسفر الى 
العراق جاءت جميع نتائجها سلبية، مضيفا ان النتائج 
تؤكد حرص االحتاد واألندية والالعبني على تطبيق 
االجراءات االحترازية واالشتراطات الالزمة للحماية 
من ڤيروس كورونا. كما اجتمع رئيس مجلس إدارة 
احتاد كرة القدم الشــيخ أحمد اليوسف مع سفير 
العراق لدى الكويت املنهل الصافي في مقر السفارة 
في الكويت، وذلك بحضور األمني العام لالحتاد صالح 
القناعي وذلك بناء على دعوة السفير العراقي. ومت في 
االجتماع مناقشة الترتيبات اخلاصة باملباراة الودية 
التي ستجمع منتخبنا الوطني ومنتخب العراق في 
البصرة بعد غد. هذا وتقرر أن يقود املباراة القطري 
سلمان فالحي حكما للساحة، ويعاونه فيصل الشمري 
وجمعة بورشيد حكمني مساعدين، وواثق محمد حكما 

رابعا، وعالء عبدالقادر مراقبا للحكام.

«الفتاة» يهزم العربي بسباعية
هادي العنزي

تغلبت سيدات نادي الفتاة على نظيراتهن في النادي 
 URC العربي ٧-٢ في ختام منافسات القسم الثاني لدوري
لكرة قدم الصاالت النسائية، ليتصدر«الفتاة» الترتيب 
بـــ ٢٣ نقطة، فيما حل العربي فــي املركز الثالث بـ ١٣ 
نقطة، كما تغلبت سيدات الكويت على «سلوى الصباح» 
٩-١، ليحتل «األبيض» املركز الثاني بفارق األهداف عن 
العربي، فيما بقي فريق نادي سلوى الصباح في املركز 

اخلامس بـ ٣ نقاط فقط.
وتأهلت أندية الفتاة والكويت والعربي والقادسية (٧ 
نقاط) إلى املربع الذهبي الذي ينطلق السبت املقبل، ويقام 
بنظام «البالي أوف» بأفضلية الفائز من ٣ مباريات، ويلعب 
الفتاة مع القادسية، والكويت مع العربي، ليتأهل الفائز إلى 
املباراة النهائية. جاءت مواجهة الفتاة والعربي بأفضلية 
كبيرة لألول الذي بسط سيطرته على مجريات اللقاء منذ 
البداية، حاولت العبات األخضر مجاراة خصمهن، لكن 
ووجهت بصالبة دفاعية حالت دون تقليصهن في أكثر 
من مناسبة. ولم يكن حال املواجهة الثانية بأفضل حاال من 
سابقتها، حيث جاءت من طرف واحد في أغلب فتراتها، 
بعدما فرضت العبــات الكويت أفضليتهن املطلقة على 
نظيراتهن بنادي سلوى الصباح طوال شوطي املباراة.

يحيى حميدان

قال نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت 
عادل عقلة إن احلصول على نقطة أمام فريق 
كبير ومحترم مثل العربي عقب التعادل ١-١ 
في انطالق منافســات دوري «stc» املمتاز 
يعد أمرا إيجابيا رغم أن الطموح كان حتقيق 

النقاط الثالث كاملة.
وأضاف عقلة في حديث مع «األنباء» أن 
تراجع العبي «األبيض» في الشوط الثاني كان 
لرغبتهــم الكبيرة في تأمني التقدم بالنتيجة 
١-٠ وهذا شعور طبيعي ينتاب الالعبني في 
بعض املباريات احلساسة، بيد أن هذا األمر لم 
يحدث واستقبلنا هدفا في الدقيقة ٨٥. وبني أن 

الكويت ال يعتزم إبرام أي صفقات في فترة 
االنتقاالت الشتوية احلالية مبدئيا على الرغم 
من تبقي أسبوع على انتهاء فترة التسجيل.

واشار عقلة الى أن عقد الالعب فهد العنزي 
انتهى مع «األبيض» فــي ١٠ يناير اجلاري 
وفي حال اتفاقه مع أي ناد يرغب في اللعب 
له عليه إبالغنا ولــن نقف في طريقه كونه 
العبا مسجال في قائمة الكويت. وأوضح أن 
االستفزازات التي يتعرض لها احملترف العاجي 
جمعة سعيد طبيعية ويتعرض لها أي جنم مثل 
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ويبقى 
عليه فقط كيفية التعامل مع هذه االستفزازات 
ونحن نثق في جمعة وفي قدرته على صنع 

الفارق في املباريات املقبلة.

مبارك اخلالدي

وصف نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي 
العربي أحمد النجار التعادل مع الكويت بهدف 
لكل منهما في ختام اجلولة األولى بأنه عادل. 
وقال النجار: «الكويت والعربي قدما مباراة 
كبيرة اســتمتع بها كل من شاهدها حيث 
كانت املنافسة قوية بني الفريقني، مضيفا 
أن «األبيض» جنح في التسجيل بالشوط 
األول لكننا ســيطرنا على الشوط الثاني 
وكنا األفضل حتى جاء هدف التعادل ونهنئ 

الفريقني على هذا املستوى». ومضى قائال: 
العرباوية كانت حاضرة  الروح  «أعتقد ان 
خالل املبــاراة وكانت لها الكلمة من خالل 
األداء القــوي والرائع للفريق»، متمنيا أن 

يستمر ذلك في املباريات املقبلة.
وفي جانب آخر وصــل الى البالد في 
وقت متأخر من مساء امس األول الالعب 
السوري عالء الدين الدالي بعد االنتهاء من 
كال إجــراءات التعاقد معه، ومن املقرر أن 
يخضع الالعب لفترة احلجر الصحي قبل 

الدخول في التدريبات بشكل رسمي.

«يد» اليرموك ينفرد بصدارة «األولى»

«طائرة» الكويت للثأر من العربي.. 
والقادسية يواجه كاظمة

يعقوب العوضي

فــاز فريــق كــرة اليد 
بنادي برقان على القرين 
٣٣-٢٦ فــي اللقــاء الــذي 
جمعهما مساء أول من أمس 
على صالة مجمع الشــيخ 
سعد العبداهللا في ضاحية 
الســالم ضمــن  صبــاح 
منافســات اجلولــة ١٢ من 
الدوري املمتاز لكرة اليد، 
ورفع برقــان رصيده الى 
١٠ نقاط بينما بقي القرين 

على رصيده السابق بـ ٣ نقاط.
وفي لقاء آخر، فاز الساملية على خيطان 
٢٩-٢٥ ورفع رصيده إلى ١٠ نقاط بينما بقي 

خيطان على رصيده السابق بنقطتني.
وضمن منافســات اجلولــة ١٢ من دوري 
الدرجة األولى فــاز التضامن بصعوبة على 
الســاحل ٢٩-٢٨ ورفــع رصيده الى ٣ نقاط 
وبقي الســاحل على رصيده السابق ٤ نقاط 

يعقوب العوضي

تشــهد صالــة مجمع الشــيخ ســعد 
العبداهللا في مقر االحتاد الكويتي للكرة 
الطائــرة فــي ضاحيــة صباح الســالم 
مواجهتــني من العيار الثقيل ضمن إطار 
اجلولة التاسعة من الدوري املمتاز للكرة 
الطائــرة، إذ يلتقي فــي الـ ٥:٠٠ الكويت 
(١٤ نقطــة) مع العربي (١٤نقطة)، بينما 

املسلم يجتمع «أونالين» مع ١٠٠٠ أميركي

«الرماية» ينظم البطولة اآلسيوية «أونالين»

هادي العنزي

اجتمع مرشــح الكويت 
لرئاســة االحتــاد الدولــي 
للســباحة حســني املسلم 
أول مــن أمس مع أكثر من 
١٠٠٠ رياضــي أميركي في 
مختلف الرياضات املائية، 
وذلك «أونالين» عبر تقنية 
«الڤيديو كونفرانس»، حيث 
التقى مع مسؤولني ومدربني 
والعبني، ليقدم لهم مرشح 
الكويت في انتخابات االحتاد 

الدولي للسباحة (FINA) واملقرر إجراؤها 
في اخلامس من يونيو املقبل في العاصمة 

القطرية (الدوحة).
وقدم أمني السر العام للجنة األوملبية 
الكويتية حســني املسلم نفسه إلى اجلمع 
الغفير مــن املجتمع الرياضــي األميركي 
املتخصــص في الرياضات املائية بصفته 
مرشح الكويت والقارة اآلسيوية الوحيد 
لرئاســة «فينا»، وقال: «لقد بدأت مزاولة 

رياضة الســباحة في عمر 
مبكر في سبعينيات القرن 
املاضــي، وتدرجــت بعــد 
اعتزالــي اللعبة فــي عدة 
إداريــة، وكانت  مناصــب 
وظيفتي األولى في االحتاد 
الدولي للسباحة (فينا) عام 
١٩٩٦، وعليه فإن لدي خبرة 
كبيــرة وفهمــا عميقا فيما 
حتتــاج إليه هذه الرياضة 
في املستقبل املنظور، وقد 
أمضيت العديد من السنوات 
الســابقة في االجتماع مع 
العديد من املسؤولني واإلداريني والالعبني، 
وقد كنت سعيدا باالستماع إليهم، والتعرف 
عن قــرب علــى مشــاكلهم وطموحاتهم، 
والعقبات التي تعترض تطورهم ومزيدا 
من التفوق، وأسعى إلى متضية املزيد من 
العمل اجلاد واالســتماع الذكي إلى هؤالء 
جميعا في املستقبل، لكي نصل جميعا إلى 
ما نطمح إليه وما تستحق أن تكون عليه 

الرياضات املائية مبختلف مسابقاتها».

أعلن رئيس االحتادين 
الكويتي والعربي للرماية 
أمني عام االحتاد االسيوي 
للرمايــة املهنــدس دعيج 
االحتــاد  أن  العتيبــي 
االسيوي للرماية برئاسة 
الشيخ سلمان احلمود طلب 
من االحتاد الكويتي للرماية 
تنظيم البطولة االسيوية 
األولى للرماية عبر خاصية 
األونالين، وقد أبدى االحتاد 
الكويتي استعداده لتنظيم 
البطولة االسيوية األولى 

على مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
األوملبي للرماية خالل الفترة من ٢٩-٣٠ 

يناير اجلاري.
وقال العتيبي ان اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة تعمل على قدم وساق إلنهاء كافة 
االســتعدادات لهذه البطولــة والتي تقام 
بنظام األونالين بســبب جائحة كورونا 
ومنذ اإلعــالن عن تنظيــم البطولة فقد 

القت ترحيبا كبيرا من قبل 
االحتادات االسيوية للرماية 
للمشــاركة في منافساتها 
حيث أعلنت حتى اآلن ١٦ 
دولة مشــاركاتها في هذه 
البطولة التي تضم رمايات 
السكيت والتراب واملسدس 
والبندقية ضغط هواء ١٠ 

أمتار للرجال والسيدات.
وشــدد على أن اللجنة 
التنفيذية لالحتاد اآلسيوي 
للرماية عبروا عن رغبتهم 
بإقامة مثل هذه البطولة كي 
يبقي رماة االحتادات اآلسيوية للرماية على 
استعداد لالستحقاقات القادمة، وخاصة 

دورة األلعاب األوملبية.
وقــال العتيبــي ان اللجنــة املنظمــة 
للبطولة اعتمدت احلكام الدوليني املشرفني 
علي املســابقات في كل دولة وأن الرماة 
املشاركني في البطولة مت تصنيفهم واعتماد 

أسمائهم.

حسني املسلم

دعيج العتيبي

وهو الفوز األول للتضامن في املوسم اجلاري. 
كما فاز اليرموك على الشباب ٣٨-٢٦ ليرفع 
رصيــده ٢١ نقطة مبتعدا بصــدارة الترتيب 
العام عن اقرب منافســيه بـــ ٣ نقاط مؤقتا 

بينما يبقى رصيد الشباب على ٩ نقاط.
وفي دوري السيدات، تشهد اجلولة الرابعة 
مواجهة جتمع العيون مع نادي سلوى فــي 

الـ ٦:٣٠ على صالة الشهيد في الدعية.

يلتقي القادسية (١٢ نقطة) مع كاظمة (١٤ 
نقطة) في الـ ٧:٠٠، حيث يتطلع الكويت 
بقيادة مدربه خالد بلعيد للثأر من العربي 
الفائــز عليه في آخــر مواجهة جمعتهما 
٣-١ واستعادة الصدارة من كاظمة، وفي 
املقابل يهدف «األخضر» إلى تعزيز الثقة 
بالنفس من خالل األداء املتطور في املراحل 
الســابقة وتكرار الفــوز على «األبيض» 

وتصدر الترتيب العام ولو مؤقتا.

املطوع يقود «األزرق» في ودية العراق

بن عيدان: مستعدون لبطولة الكويت 
لسباق السرعة ٢٠٢١

تنطلق نهاية األسبوع وفق الشروط واملعايير االحترازية

أسامة املنصور

أعرب املتسابق الكويتي طالل بن عيدان، 
عن ســعادته بتنظيم بطولة الكويت لسباق 
السرعة ٢٠٢١، مضيفا: «عودة أنشطة رياضة 
الســيارات والدراجات من بوابة نادي باسل 
الصباح لسباق السيارات والدراجات يعد بحد 
ذاته جناحا وبــكل املقاييس، فالكل مدرك أن 
توقف األنشطة املعنية برياضة احملركات جاء 
بسبب ظروف جائحة كورونا لكنها تعود اليوم 
وفق االلتزام بالشروط واملعايير االحترازية، 
ونحن كمشاركني في هذه اجلولة سنكون من 
أوائل امللتزمني في ســبيل إجناح هذا احلدث 
الرياضي الذي طال انتظاره». وأفاد بن عيدان 
لـ «األنباء» بأن ظروف اجلولة األولى من عمر 
البطولة التي ســتنطلق نهاية هذا األسبوع 
ستكون مختلفة كليا عن سائر اجلوالت املاضية 
ســواء من اجلانب الفنــي أو اإلداري لكن في 
كل األحوال ســتكون هناك منافســة شرسة 

إن جــاز التعبير رغم ظــروف التوقف حيث 
يسعى اجلميع إلى تسجيل النقاط الثمينة على 
اعتبار أن البطولة تتكون من ٣ جوالت فضال 
عن وجود أكثر من ١٠ فئات موزعة على فئة 
السيارات والدراجات. وقال إن األمر اإليجابي 
واملهم في هذه اجلولة يتمثل في وجود كوكبة 
من الشــباب الكويتي احملتــرف وهو ما يعد 
جناحا جديدا يسجل للرياضة الكويتية ودليل 
آخر على املكانة املتميزة التي حتظى بها في 
محيطها اخلليجي والعربي. وأفاد بن عيدان 
بأن هناك أهدافا عديدة الستضافة وتنظيم مثل 
هذا النوع مــن البطوالت ذات الطابع الدولي 
من أهمها رعاية وتشــجيع الشباب الكويتي 
على ممارســة رياضة الســيارات والدراجات 
النارية بصورة مثالية وأيضا تأصيل املفهوم 
احلقيقي لرياضة السيارات والدراجات لدى 
جميع أفراد املجتمع، على اعتبار أن رياضة الـ 
Drag Racing حتديدا تخاطب وبشكل مباشر 
مختلف الفئات السنية لدى املجتمع الكويتي.

السهو: عمومية اللجنة االنتخابية 
لـ«اجلهراء» غير معترف بها

أكد أمني السر العام في نادي اجلهراء خلف السهو أن 
مجلس اإلدارة غير مسؤول عن اجلمعية العمومية غير 
العادية املزمع عقدها بعد غد األربعاء بدعوة من اللجنة 
االنتخابية للنادي، مشيرا الى أن هذا االجتماع مخالف 
للنظام األساسي وال يحظى مبوافقة الهيئة العامة للرياضة 

واللجنة األوملبية الكويتية.
وطالب السهو في تصريح صحافي أعضاء اجلمعية 
العمومية بعدم االنسياق وراء هذه الدعوة غير القانونية، 
موضحا ان إدارة النادي موقفها سليم وحتظى مبشروعية 
من قبل هيئة الرياضة واجلمعية العمومية وأن مثل هذه 

الدعوات غير املبررة غير مرغوب بها.
ولفت الى أن هناك بعض املراسالت متت خالل الفترة 
السابقة بني اللجنة االنتخابية وهيئة الرياضة دون اعتمادها 

من مجلس اإلدارة وهو أمر غير قانوني.
وقال السهو ان إدارة النادي خاطبت وزارة الداخلية 
بصفتها اجلهة الرسمية املعتمدة من هيئة الرياضة واجلمعية 
العمومية ملنع اي جتمع، مشيرا الى ان اي جتمع تقوم به 

أي مجموعة سيضعهم حتت املساءلة القانونية.

تعادل عادل بني الكويت والعربي             (األزرق. كوم)

بعثة املنتخب تغادر إلى البصرة اليوم باحلافالت.. وطاقم حتكيم قطري إلدارة اللقاء
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في املرمى

٭  شــهدت اجلولة حالتي طــرد، األولى ملدافع 
خيطان أحمد عبدالغفور أمام الساحل، والثانية 

ملدافع كاظمة حامد ماريوس أمام الساملية.
٭  محترف خيطان اإلسباني جيمي سياج سجل 
أول أهداف دوري stc املمتاز في مرمى الســاحل 

وجاء في الدقيقة ٢٠.
٭  مدافع خيطان أحمد عبدالغفور يعتبر الالعب 
الوحيد في اجلولة الذي ســجل هدفا عكســيا 

مبرماه ملصلحة الساحل.
٭  جميــع املباريات انتهت بفوز فريق على اآلخر 
باستثناء مواجهة القمة باجلولة بني العربي والكويت 

انتهت بالتعادل ١-١.
٭  الشــباب هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل 
باجلولة األولــى، فيما يعتبــر النصر الفريق 

الوحيد الذي لم يستقبل هدفا.
٭  شهدت اجلولة مشاركة عدد من احملترفني للمرة 
األولى مع فرقهم منهم الفلســطيني عدي الدباغ 
مع العربي، والبرازيلي هاريســون كاردوسو مع 
كاظمة، واإلسباني انتوني مارتينيز مع الساملية.

٭ خيطان: جيمي سياج
٭ الساحل: ماتيوس إداوردو - مدافع خيطان أحمد عبدالغفور 

باخلطأ في مرماه - تاليسون سوزا
٭ النصر: أحمد الرياحي

٭ القادسية: سيف احلشان (٢) - لوكاس غاوتشو
٭ الفحيحيل: محمد نعيم

٭ الساملية: مبارك الفنيني - باتريك فابيانو
٭ كاظمة: طالل يعقوب

٭ الكويت: فيصل زايد
٭ العربي: سلمان العوضي

منو سجل؟

احلكام في امليزان  (من ١٠)

٨٫٥
علي محمود (خيطان - الساحل): 

رغم صعوبة القرارات وأهميتها إال أنه 
احتسب ركلتي جزاء صحيحتني واحدة 
خليطان وأخرى للساحل، كما عاد للـ 
«VAR» واحتسب هدف الساحل الثاني 
الصحيح، وأشهر بطاقة حمراء صحيحة 

ملدافع خيطان أحمد عبدالغفور.

٨
علي عباس (الشباب - النصر): 

أدار املباراة بهدوء ولم يتأثر باحتجاجات 
الالعبني كثيرا لثقته بقرارته التي لم يكن 
من بينها قرار يؤثر على نتيجة املباراة.

٨
يوسف نصار (القادسية - الفحيحيل):

لم يجد صعوبة بإدارة املباراة لقربه 
من اخلطأ حلظة وقوعه، وأشــهر عددا 
من البطاقات الصفراء في مكانها السليم.

٨
أحمد العلي (كاظمة - الساملية):

كان موفقا في إدارة املباراة وأشــهر 
بطاقة حمراء صحيحة لالعب كاظمة حامد 
ماريوس وتعاون بشكل جيد مع مساعديه.

٨٫٨
عبداهللا جمالي (الكويت - العربي): 

على الرغم من صعوبة املباراة وكثرة 
االحتكاك بني الالعبني إال أنه أدار املواجهة 
بطريقة مميزة ويحسب له إتاحة الفرصة 

بأكثر من كرة.

املباراة  كثرة توقف 
بسبب اللجوء إلى تقنية 
الـــ «VAR» عدة مرات 
يبعث امللل والرتابة في 
أجواء املباراة ويقلل من 

حماسة الالعبني.
«احلكم سيد قراراته»

التعامل احلسن من 
بعض احلــكام لالعبني 
تصرف إيجابي يُحسب 
لهم، واحلكم الواثق من 
نفسه يتصرف بهدوء 

في أصعب املواقف.
«احلق حق»

استحق مدرب القادسية بابلو فرانكو أن 
يكون جنم األسبوع لهذه اجلولة بعدما ظهر 
األصفر بشكل أفضل من جميع الفرق وحقق 
الفوز األكبر بالدوري على الفحيحيل ٤-١، كما 
أنه لم يتأثر بالغيابات الكبيرة في صفوفه بل 
على العكس ظهر بشكل طبيعي خصوصا 
في الشوط األول وهو أمر يدل على جهوزية 
جميع الالعبني، السيما ان الدوري يحتاج الى 
عدد كبير من الالعبني بنفس املســتوى لكي 

يبقى ضمن دائرة املنافسة.

فريق «األنباء» للجولة األولىغلط في غلط صح لسانك فرانكو جنم األسبوع

يكون جنم األسبوع لهذه اجلولة بعدما ظهر 
األصفر بشكل أفضل من جميع الفرق وحقق 

الفوز األكبر بالدوري على الفحيحيل 
أنه لم يتأثر بالغيابات الكبيرة في صفوفه بل 

جميع الالعبني، السيما ان الدوري يحتاج الى 

بيانكي: العبو «البرتقالي» قاتلوا بشجاعة
عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة اإلسباني روبيرتو بيانكي أن 
البرتقالي ورغم النقص العددي واللعب بـ ١٠ العبني أمام الســاملية أول من امس 
في أولى مواجهات الفريقني بدوري stc املمتاز إال أنه استطاع أن يشكل أفضلية 
في فترات مهمة من املباراة خصوصا في الشــوط الثاني من عمر املواجهة التي 
خسرها ١-٢. وأضاف أن البداية لم تكن مرضية، حيث دخل كاظمة املباراة في غياب 
عدد مهم من الالعبني بسبب اإلصابة، وقد بذل الالعبون أفضل ما لديهم، وقاتلوا 
بشجاعة في الشوط الثاني، وأظهروا الروح الواجب حضورها، وهذا ما يسعدنا 
رغم اخلسارة. وقال: علينا األخذ في االعتبار أن هناك أكثر من ١٠ العبني ابتعدوا 
عن الفريق في الفترة املاضية ألســباب مختلفة، مشددا على أنه سعيد بالتواجد 
في نادي كاظمة، واإلشراف فنيا على كوكبة متميزة من العبي اخلبرة والشباب، 

و«لو تلقيت عرضا من ريال مدريد أو برشلونة سأفضل البقاء مع كاظمة».

في خطوة تعكــس املصداقية 
التي تتمتع بها «األنباء» وحتديدا 
صفحتها األسبوعية اخلاصة بتحليل 

جوالت الدوري، تقدمت جمعية 
الرياضيــني برغبتها في 

تكــرمي فريق «األنباء» 
املثالي للموسم احلالي 
والذي سيتم اختياره 
في نهاية املوسم استنادا 
إلى االختيارات الدورية 

لفريق «األنباء» لكل جولة. وتعكس 
هذه اخلطوة ثقة جمعية الرياضيني 
الرياضي  القســم  في اختيارات 
لنجوم كل جولة في جميع 
املراكز، كما تؤكد أهمية 
إثراء احلركة الرياضية 
بهذا النوع من التعاون 
الذي يشجع اجلميع 
اإلبداع والتميز  على 

في مجاله.

هادي العنزي

أشــاد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية د.محمد 
املشــعان بأداء خصمه كاظمة بعد املواجهــة التي انتهت ملصلحة 

فريقه ٢-١ في أولى مواجهات الفريقني بدوري stc للدرجة املمتازة، 
مشيدا باألسلوب الذي ينتهجه البرتقالي في جميع مبارياته، مؤكدا أن 
فوز السماوي على خصمه جاء بعد دراسة فنية متأنية لعناصر القوة 
ونقاط الضعف لديه، وطبقنا ذلك على أرضية امللعب. وذكر املشعان أن 

السماوي مر بلحظات صعبة خالل املباراة، وهذا أمر وارد في كرة 
القدم، وقد متكن الالعبون بتماسكهم وروح الفريق وتركيزهم 
العالي، من حتويل تلك اللحظات إلى نقطة انطالق ملهاجمة اخلصم، 
باإلضافة إلى التبديالت التكتيكية التي زودت الفريق بالعناصر 

املطلوبة للقيام مبهام محددة في أوقات خاصة مثل حسني املوسوي 
ونايف زويد، ما مكنهم من حتقيق فوز مستحق وحصد النقاط 
الثالث بجدارة، مشــيرا الى أن فريقه تأثر سلبا بسوء أرضية 

امللعب. وتابع: «بداية الساملية تعد جيدة بشكل كبير، 
و٣ نقاط مهمة في بداية املشوار وعلينا استكماله 
بأفضل أداء ممكن حلصد أكبر عدد من النقاط»، 
الفتا الى أن مشــاركة اإلسباني انتونيو مارتينيز 
مع الساملية جاءت بالنتائج املتوقعة، حيث قام بأداء 
واجباته التكتيكية كالعب ارتكاز، وهو ما يتناسب 

مع أفكاره كمدرب، ومينح فريقه األفضلية في 
بناء الهجمة من اخللف. من جهته، أكد مهاجم 
السماوي نايف زويد، أن الساملية قادر على 
املنافسة على لقب الدوري مبا ميلكه من مدرب 
والعبني متميزين، وسيكون السماوي هذا 
املوسم مختلفا عما ظهر به في املواسم السابقة.

اختار القســم الرياضي فريــق «األنباء» للجولة 
األولى من دوري stc املمتاز ويضم:

٭  احلارس: خليفة رحيل (النصر)
٭  الدفاع: علي جوهر (الساحل)، سامي الصانع (الكويت)، 

تاليسون سىوزا (الساحل).
٭ الوسط: فواز عايض (الساملية)، بندر السالمة (العربي)، 

سيف احلشان (القادسية)، رونيرو دي سوزا (الساملية)، عيد 
الرشيدي (القادسية).

٭ الهجوم: أحمد الرياحي (النصر)، سلمان العوضي (العربي).

املشعان: درسنا كاظمة 
جيدًا.. وحققنا فوزًا مستحقًا

 جدول ترتيب دوري stc للدرجة املمتازة بعد اجلولة األولى

النقاطالفرقعليهلهخسارةتعادلفازلعبالنادي
١١٠٠٤١٣٣القادسية

١١٠٠٣١٢٣الساحل

١١٠٠٢١١٣الساملية

١١٠٠١٠١٣النصر

١٠١٠١١٠١الكويت

١٠١٠١١٠١العربي

٠-١٠٠١١٢١كاظمة

٠-١٠٠١٠١١الشباب

٠-١٠٠١١٣٢خيطان

٠-١٠٠١١٤٣الفحيحيل

مباريات اجلولة الثانية
امللعبالتوقيتالفريقاليوم

السبت
٣٠ - ١

الشباب٥:٥٥الفحيحيل ـ خيطان

األحد
٣١ - ١

علي صباح السالم٤:٣٥النصر ـ القادسية

الصداقة والسالم٧:٠٥الساحل ـ الكويت

االثنني
١ - ٢

صباح السالم٤:٣٥العربي ـ كاظمة

ثامر٧:٠٥الساملية ـ الشباب

جميع الالعبني، السيما ان الدوري يحتاج الى 

جمعية الرياضيني تكّرم فريق «األنباء» 
املثالي بنهاية املوسم

الساحل كسب بالهجوم.. والساملية حقق املطلوب.. والنصر لم يتغير

القادسية.. بداية مبّشرة
اجلولة األولى

املوهوب مهاجم العربي سلمان العوضي
استحق اإلشادة بعد هدفه الرائع 

في شباك الكويت 
(املركز االعالمي للعربي)

@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

شــهدت اجلولة األولى مــن دوري stc املمتاز عددا 
من التناقضات في املستويات واألداء، فهناك فرق كانت 
حاضرة بقوة وأخرى حتتاج إلى مزيد من التطور. وبرز 
القادسية فاستحق الصدارة مبكرا بفارق األهداف بعد أن 
ظهر مبستوى جيد أمام الفحيحيل وحقق النتيجة األكبر 
بالفوز ٤-١، وعلى املنوال نفســه ظهر الســاحل بانتصار 
مستحق على خيطان ٣-١، فيما حقق الساملية املطلوب أمام 
كاظمة وخرج منتصرا من مواجهة صعبة بهدفني لهدف، وسجل 
النصر أول انتصاراته بالدوري على حســاب الشــباب بهدف 
دون رد، ليثبــت أنه مســتمر بنفس خطــى دوري التصنيف، 
وانتهت قمة اجلولة «ال غالب وال مغلوب» بني العربي والكويت 

بعد التعادل ١-١.
األصفر.. فعًال مبن حضر

غاب عن القادسية في انطالق الدوري أمام الفحيحيل 
عدد من الالعبني املهمني في جميع اخلطوط أبرزهم 
بــدر املطوع وأحمــد الظفيــري ورضا هاني 
واحملترفان النيجيريان جيمس اكواسو 
ودينيس سيسوجه، ورغم ذلك أثبت 
األصفر أنه فعال مبــن حضر، وقدم 
خط وسطه وهجومه مستوى الفتا 
بقيادة سيف احلشان وهو ما سهل 
من مهمته بتحقيق فوز مستحق منذ 
الشــوط األول وهو أمر ليس بغريب 

على «موهوبي القدساوية».
الساحل.. هجوم مميز

ما قدمه مدرب الساحل محمد دهيليس من 
تنظيم هجومي ومتاســك في وسط امللعب أمر 
يحســب له خصوصا في بناء الهجمات املرتدة 
مبواجهة خيطان ما يثبت أنه بدأ يفرض أسلوبه 
بشكل فعال لكن يبقى عليه أن ينتبه لناحية التنظيم 
الدفاعي الذي جتده في بعض األحيان منفصال عن أداء 
الفريق الهجومي املميز وإن لم يجد احلل فسيســتقبل 
أهدافا مــن الصعب تعويضها، لذا على الفريق املواصلة 

بأدائه الهجومي بشرط تأمني دفاعه بطريقة أفضل.
السماوي.. بداية ونهاية متناقضة

قدم الساملية مستوى مميزا بالشوط األول وكان األكثر 
سيطرة واستحواذا وفرصا وترجمها ألهداف، ما يدل على 
أن التحضير كان بالصورة املطلوبة من قبل املدرب محمد 
املشــعان قبل انطالق املباراة، لكــن كل ذلك كاد يضيع 
في الشــوط الثاني بعد التراجع الغريب في كل شيء، 
واألغرب من ذلك أنه لم يتمكن من اســتغالل النقص 

العددي لالعبي كاظمة.
العنابي.. مستمر

لم يتغير أداء ومســتوى النصر مــن دوري التصنيف حتى 
انطالق املمتاز، لذلك شاهدنا ثبات املستوى أمام الشباب والتنظيم 

طوال شــوطي املباراة واألهم من ذلك 
استغالل أخطاء املنافس بصورة مثالية 
بتســجيل أحمد الرياحي هدف الفوز وكذلك 
التبديالت التي أجراها املدرب أحمد عبدالكرمي سواء وقت 
التعادل أو بعد تســجيل هدف التقــدم لكن على الفريق البحث 

عن مهاجم هداف يستغل الفرص.
األخضر.. تطور وتنظيم

يبدو أن العربي مع املدرب الكرواتي انتي ميشا يسير بطريق 
صحيح على األقل من ناحية البداية، فهو منظم ومتطور هجوميا 
ولديــه ثقة في الالعبني الشــباب لذلــك كان تعادله مع الكويت 
مستحقا خصوصا أنه قرأ املباراة جيدا ولم يدافع بعكس املدربني 
السابقني باإلضافة الى تبديالته التي ساهمت في حتقيق التعادل، 
لكــن تلك هي البدايــة وعليه تكملة املشــوار والتطور أكثر مع 

وصول محترفيه املهاجمني ال أن تكون طفرة وحماس العبني.
األبيض.. اكتفى بالهدف

لم يعد الكويت كما كان في الســابق، فاألبيض بوقت ســابق 
لم يكن يكتفي بتســجيل هدف، وفي مباراة العربي لم يكن في 
مستواه املعهود وسجل هدفا وتراجع بعدها لوسط امللعب حتى 
اســتقبل هدفا متأخرا أفقده نقطتني، لذا يجب أن يطور اجلهاز 

الفني أداء الفريق الهجومي مثلما كان شرسا في السابق.
البرتقالي.. غريب

منــذ أكثر من فتــرة يعتبر كاظمــة من الفــرق املتذبذبة في 
املستوى، وفي مباراة الساملية أكد الفريق هذا األمر، فهو عندما 
كان مكتمل الصفوف استقبل هدفني ولم يقدم املستوى املطلوب 
وبعد حالة طرد حامد ماريوس تغير حاله وهاجم وسجل وكان 
قريبا من التعادل وأظهر مســتوى بدنيــا مميزا ما يدل على أن 
القراءة في الشوط األول لم تكن مبستوى املباراة، ورمبا يعود 
الفريــق إلى وضعه الطبيعي بعد التعاقد مع محترفني مميزين 

ويعود العبوه املصابون.
الشباب.. ما تغير

كانت جميع األمور مع الشــباب تســير وفــق املطلوب أمام 
النصر من خالل األداء املتوازن في الشوط األول ثم سيطر نوعا 
ما على وســط امللعب في الشــوط الثاني وكان األقرب لتحقيق 
هدف التقدم إال أنه فوجئ باخلطأ الفردي والذي تشتت بعده أداء 
الفريق بشــكل كبير، لذلك إن استمر أبناء األحمدي على أدائهم 
الذي ظهروا عليه قبل الهدف فإنهم لن يتغيروا كثيرا عما كانوا 

عليه في دوري التصنيف.
خيطان.. أخطاء فردية

علــى الرغم من البداية املميزة خليطان في مباراة الســاحل 
بالتقدم بهدف إال أن الفريق تراجع بكل شيء بشكل غريب وغير 
مبرر، ما تســبب في حدوث أخطــاء فردية خصوصا من الوافد 
اجلديد أحمد عبدالغفور بعد تســجيله هدفا في مرماه وتسببه 
في ركلة جزاء وطرده في الشوط الثاني، لكن يبقى عبدالغفور 
مــن املدافعني املميزين وقد حتصل تلك األمور ألي العب وعليه 
أن يضع املباراة طي النسيان ويعود من جديد بشرط أن يكون 

تركيزه حاضرا.
الفحيحيل.. بداية متعثرة

منــذ بداية املبــاراة غاب التركيز عن العبــي الفحيحيل أمام 
القادســية فجاءت األهــداف دون عناء لالعبــي األصفر، وحتى 
بعد استقبال األهداف لم تكن هناك ردة فعل حاضرة باستثناء 
هدف محمد نعيم، ليســّير بعده األصفر املباراة كيفما شــاء في 
الشوط الثاني الذي غاب عنه الفحيحيل هجوميا بصورة كاملة 

واستقبل من خالله هدفا متأخرا.
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بواش في خطر.. وعطال 
يقود نيس إلى االنتصارات

زاد موناكو محن ضيفه مرسيليا عندما قلب عليه الطاولة 
محوال تخلفه إلى فــوز ٣-١ على ملعب «لويس الثاني» في 
اإلمارة السبت باملرحلة احلادية والعشرين من الدوري الفرنسي 
في كرة القدم، وهي اخلســارة الثالثة على التوالي ملرسيليا 
فــي مبارياته األربع األخيرة، وبات مصير مدربه البرتغالي 
أندريه فياش بواش على احملك، وحقق مرسيليا فوزا واحدا 
في مبارياته الثماني األخيــرة بالدوري. وفي مباراة ثانية، 
أعاد املدافع الدولي اجلزائري يوسف عطال فريقه نيس إلى 
سكة االنتصارات بتسجيله هدف الفوز على مضيفه النس 
١-٠، وهو الفوز السابع لنيس هذا املوسم واألول بعد ثالث 
هزائم وتعادلني، ورفع نيس رصيده إلى ٢٦ نقطة وصعد إلى 
املركز الثالث عشر، فيما مني النس بخسارته الثامنة فتجمد 

رصيده عند ٣١ نقطة في املركز السابع.
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تفوق برشلونة على مضيفه إلتشي بهدفني نظيفني 
في املباراة التي جمعتهما على ملعب «مانويل مارتينيز 
فاليــرو» ضمــن منافســات اجلولة الـ ٢٠ مــن الدوري 
اإلسباني (الليغا)، سجل الهدف األول الهولندي فرانكي 
دي يونــغ في الدقيقة ٣٩ بعــد متابعته كرة مرتدة من 
الفرنســي غريزمان، وأضاف ريكي يبوغ الهدف الثاني 
فــي الدقيقة ٩٠، ليرفع البارســا رصيــده الى ٣٧ نقطة 
احتل بها املركز الثالث خلف ريال مدريد صاحب الـ ٤٠ 
نقطة، فيما يتربع أتلتيكو مدريد على الصدارة منفردا 

بـ ٤٤ نقطة من ١٧ لقاء.
وغاب النجم األرجنتيني ميسي عن صفوف برشلونة 
إليقافه بعــد واقعة طرده خالل لقــاء أتلتيك بلباو في 

نهائي كأس السوبر اإلسباني.
مــن جهة اخرى، ذكر دافيد بيتوني املدرب املســاعد 
لزين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد الغائب عن 
املباراة إلصابته في ڤيــروس كورونا، أن زيدان فخور 
بالفوز املستحق الذي حققه فريقه عقب االنتصار بنتيجة 
(٤-١) على ديبورتيفو أالفيس، في إطار منافسات اجلولة 
٢٠ مــن الدوري اإلســباني لكرة القدم، وقــال بيتوني: 
«اســتحوذنا على الكرة وقدمنا أداء جيدا، وكنا جادين 
جدا، ونحن سعداء باملباراة»، مضيفا: لقد أردت أن أعرف 
ما يفكر فيه املدرب، ألنه املســؤول عن الفريق، مشيرا 

إلى أن زيدان كان سعيدا جدا باملباراة.
إلى ذلك، قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية، 
أمس، إن اســتبدال ماركو أسينســيو، جناح امليرنغي، 
في الشــوط الثاني، وأشــارت إلى أن «أسينسيو شعر 
بانزعاج في ســاقه، كما شــوهد وهــو يضع الثلج عند 

الوصول إلى مقاعد البدالء».
وواصل املغربي يوسف النصيري تألقه هذا املوسم 
وصعد بإشــبيلية الــى املركز الثالث مؤقتا بتســجيله 
ثالثية الفوز على قادش ٣-٠، فيما جنح هويسكا هذه 
املرة في اخلروج متعادال أمام منافسه ڤياريال على الرغم 
من أن األخير فرض نفسه هذا املوسم من أقوى الفرق، 
وأعرب مدرب ڤياريال أوناي إميري عن عدم رضاه ألن 
فريقــه أهدر نقطتني، وقــال: «رغم ذلك نحن قدمنا أداء 
قويا ومنعناهم من خلق الفرص، فرضنا سيطرتنا لكن 

وجدنا صعوبة في خلق فرص حلسم املباراة».
ورفــع ڤياريــال بهذه النقطة رصيــده الى ٣٤ نقطة 
وتراجع الى املركز اخلامس بفارق األهداف خلف برشلونة 

ونقطة خلف إشبيلية.
كما واصل ريال سوسييداد عروضه املخيبة وفرط 
بفوزه الثاني فقط في املراحل العشر األخيرة بالتعادل 
مــع ريال بيتيس ٢-٢، وتســتكمل اجلولة الـ٢٠ اليوم 

بلقاء يجمع أتلتيك بلباو مع ضيفه خيتافي.

ڤيال نتيجة املباراة في شوطها األول 
بهدفني سجلهما أولي واتكينز (١٣)، 

والبوركينابي برتران تراوريه (٤٢)، 
وهــو الفوز األول ألســتون ڤيال بعد 
خسارتني وتعادل واحد، فرفع رصيده 
إلــى ٢٩ نقطة وارتقــى إلى املركز 
الثامن بفارق األهداف أمام تشلسي 
وساوثمبتون، وميلك أستون ڤيال 

مباراتني مؤجلتني أخريني.

كأس االحتاد اإلجنليزي عقب الفوز على 
برينتفورد بنتيجة ٣-١.

أستون ڤيال يستعيد توازنه

مــن جهة أخرى، اســتعاد اســتون 
ڤيــال توازنه بثنائيــة في مرمى ضيفه 
نيوكاسل يونايتد ٢-٠ في مباراة مؤجلة 
من املرحلة احلادية عشرة من الدوري 
االجنليزي في كرة القدم، وحسم استون 

غابريال جيزوس (٨٤) واإلسباني فيران 
توريس (٤+٩٠). ويلتقي «السيتي» في 
الدور اخلامس مع سوانسي سيتي من 
الدرجة األولى الذي فاز على نوتنغهام 
فورســت (أولى أيضــا) ٥-١، ولم يجد 
وست هام يونايتد السبت صعوبة في 
حجــز بطاقته بالفوز على دونكاســتر 
روفرز من الدرجة الثانية برباعية نظيفة.

كما تأهل ليستر سيتي الى ثمن نهائي 

فوضعها بسهولة في الشباك.
الى ذلك، كاد مان سيتي أن يغادر كأس 
االحتاد االجنليزي من الدور الرابع، ويلقى 
املصير نفسه الذي لقيه أرسنال، حيث 
تقدم عليه تشــلتنهام تاون من الدرجة 
الثالثة بهدف ســجله آلفــي ماي (٥٩)، 
وانتظر «السيتيزين» حتى الدقيقة ٨١ 
للتعادل عبر فيل فودن، قبل أن يخطفوا 
الفوز في الرمق األخير بواسطة البرازيلي 

الدولــي اإلجنليزي  املهاجــم  متكن 
تامي أبراهام من تســجيل ثالثة أهداف 
(هاتريــك) ليقود فريقه تشلســي إلى 
الــدور ثمن النهائي من مســابقة كأس 
اجنلترا لكرة القدم بالفوز على ضيفه 
لوتون تاون ٣-١، ضمن مباريات الدور 
الرابع، وسجل أبراهام أهداف تشلسي 
الثالثة في الدقائــق ١١ و١٧ و٧٤، بينما 
ســجل هدف لوتون الوحيــد جوردان 

كالرك (٣٠).
افتتح أبراهام التسجيل مبكرا بعدما 
شق فيرنر طريقة قبل أن يعيد الكرة إلى 
أبراهام الذي ســدد في الزاوية السفلى 
اليسرى ملرمى لوتون تاون (١١)، وسرعان 
ما سجل أبراهام الهدف الشخصي الثاني 
له (١٧) بعدما قابل برأسه عرضية الظهير 
جيمس بقوة داخل الشباك، وعلى عكس 
مجريــات املباراة، قلص لوتون الفارق 
بواســطة كالرك (٣٠)، لينتهي الشوط 
األول ٢-١ لـ «البلوز». ودخل تشلسي 
الشوط الثاني مهاجما، فأرسل زياش كرة 
من اجلناح األمين وصلت إلى بوليسيتش 
الذي تابعها لينقذها احلارس ســلوجا 
ببراعة (٤٩)، وأكمل أبراهام ثالثيته (٧٤) 
عندمــا تابع من مســافة قريبة متريرة 
من الناحية اليسرى لهودسون أودوي، 

البايرن يقسو على شالكه برباعية

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزا مهما على مضيفه شالكه 
برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى ٤٢ نقطة ويبتعد ٧ نقاط 
في صــدارة الترتيب عن اليبزيغ و١٠ نقاط عن ليڤركوزن، 

فيما جتمد رصيد شالكه عند ٧ نقاط باملركز األخير.
وقد افتتح «الباڤاري» التسجيل بالدقيقة ٣٣ برأسية توماس 
مولر، ثم ليڤاندوسكي الثاني بالدقيقة ٥٤، ثم اضاف هدفني 
في اللحظات األخيرة عن طريــق مولر من جديد بالدقيقة 

٨٨، ثم اختتم ديڤيد أالبا الرباعية في الوقت بدل الضائع.
وفشل باير ليڤركوزن في استغالل خسارة اليبزيغ واللحاق 
به إلى الوصافة عندما خسر أمام ضيفه ڤولفسبورغ بهدف 
وحيد سجله الكونغولي الدميوقراطي األصل ريدل «بوتي» 
باكو بضربة رأسية اثر متريرة عرضية من ريناتو ستيفن 
(٣٥)، وجتمد رصيد باير ليڤركوزن الذي مني بخســارته 
الرابعة في مبارياته الســت األخيرة التي حقق خاللها فوزا 
واحدا، عند ٣٢ نقطة بفارق األهداف أمام ڤولفسبورغ الذي 

استغل جيدا خسارة دورمتوند لينتزع منه املركز الرابع.
وتغلب أوغسبورغ على أونيون برلني ٢-١، ولم تكن حال 
هرتا برلني أفضل من أرمينيا بيليفيلد، وخسر على أرضه 

أمام ضيفه فيردر برمين ٤-١.

وفي مبــاراة أخرى تغلب 
جنوى على كالياري ١-٠، ليرفع 
باملركز  إلى ١٨ نقطة  رصيده 
السادس عشــر، فيما جتمد 
رصيد كالياري عند ١٤ نقطة 

باملركز الثامن عشر.
وطالــب مــدرب ميالن 
ستيفانو بيولي العبيه برفع 
مســتواهم بعدما توج فريقه 
الدوري  للشــتاء فــي  بطال 
اإليطالي، رغم اخلسارة الثقيلة 
أمام أتاالنتا ٠-٣. وقال بيولي 
املباراة: «ندرك قدراتنا  عقب 
ونعرف أننــا يجب أن نرفع 

مستوانا».
املذلة  ولم متنع اخلسارة 
«الروسونيري» من حسم لقب 
«بطل اخلريف» الشرفي نتيجة 
إنتر  تعادل مالحقه وجــاره 
أودينيزي  ميالن مع مضيفه 
٠-٠ السبت في املرحلة الـ ١٩ 

من الدوري اإليطالي.

(٦٢) قبل أن يختتم ماتيا زاكاني 
ثالثية فريقــه بالدقيقة (٧٩)، 
وبذلك رفع فيرونا رصيده إلى 
٣٠ نقطة باملركز الثامن، فيما 
جتمد رصيد نابولي عند ٣٤ 

نقطة باملركز السادس.

(٩) ليكون األسرع في تاريخ 
الدوري عن طريق املكسيكي 
هيرفينغ لوزانو قبل أن يسجل 
فيديركو دمياركو هدف التعادل 
لفيرونا بالدقيقة (٣٤)، ثم أضاف 
أنتونني باراك الثاني بالدقيقة 

قلص يوڤنتــوس الفارق 
مع متصدري ترتيب الدوري 
اإليطالي بفوزه على بولونيا 
٢-٠ في ختام املرحلة التاسعة 
عشرة أمس، وافتتح «اليوڤي» 
التسجيل عن طريق البرازيلي 
آرثــر ميلــو (١٥)، وانتهــى 
الشــوط األول بهذه النتيجة. 
الثاني واصل  الشــوط  وفي 
«البيانكونيــري» ســيطرته 
شبه التامة على املباراة، رغم 
محاوالت بولونيا، وأثمر ضغط 
يوڤنتوس هدفا ثانيا برأسية من 
األميركي ويستون ماكيني (٧١).

وبهذا الفوز يعود يوڤنتوس 
إلى املركز الرابع بـ ٣٦ نقطة، 
بفــارق ٧ نقاط عــن ميالن 
املتصدر، و٥ عن إنتر الوصيف.
إلــى ذلك، قلــب هيالس 
فيرونا تأخــره أمام مضيفه 
نابولــي بهدف، إلى فوز ٣-١، 
حيث تقدم نابولي في الثانية 

كلوب: عقد صالح 
لن يفسد موسم ليڤربول

أكد مدرب ليڤربول يورغن كلوب أن احلديث عن 
عقد الدولي املصري محمد صالح لن يؤثر على أداء 
الفريق بشــكل عام، وقال: «ال أعتقد ذلك، هذا شيء 

طبيعي أيضــا في عالم كرة القدم، ومن النادر جدا أن 
نصرح عن أشــياء نعتقد أنها مهمة، لكن ما يحدث أننا 

نتلقى أسئلة وجنيب عنها، ويبدو للجميع أننا بدأنا بالفعل 
مناقشة هذا األمر، في معظم احلاالت ال يكون األمر هكذا، 

وال أعتقد أن عقد صالح سيفسد املوسم».

هوندا تفوز بفئة الدراجات النارية في سباق رالي داكار
احلني، صــار بينافيدس دراج فريق 

مونستر إنرجي هوندا.
وفــي نســخة هــذا العــام، فــاز 
بينافيدس باملرحلة اخلامســة، مما 
منحــه صدارة الترتيــب العام. لكن 
على الرغم من تراجعه عن هذا املركز، 
عاد واستعاد الصدارة في املرحلة ١٠، 
وواصل دفاعه عنها مع أداء قوي إلى 
النهاية، ليحقق فوزه األول في رالي 
داكار، وفــي ســنة ٢٠١٧، لم يتمكن 
بينافيــدس من املشــاركة في الرالي 
بســبب اإلصابة. جاء فــي الترتيب 
النهائــي باملركــز الثاني فــي ٢٠١٨، 

واخلامس في ٢٠١٩، و١٩ في ٢٠٢٠.
وبهذه املناسبة، قال رئيس هوندا 
رايسينغ كوربوريشن، يوشيشيجي 
نومورا: «تهانينا لكيفني بينافيدس، 
كمــا أنني حقا ممــنت لريكي برابيك 
إلكمالــه مثــل هــذا الرالــي الصعب 
بطريقة جيدة ومماثلة للفوز، خوسيه 
إغناسيو كورنيخو الذي قاد الرالي 
حتى انسحابه املؤسف منه، وخوان 
باريدا. لــم يكن أمــام دراجي فريق 
مونستر إنرجي هوندا إال تقدمي أداء 
جيد ورائع، وهو متاما ما فعلوه على 
الرغم من انتشار ڤيروس كوفيد ١٩، 
ألن فريق العمل وكل واحد في فريق 
التطوير عمل بذكاء وجد للتغلب على 

الصعوبات العديدة».

وقد خــاض األرجنتينــي كيفني 
بينافيــدس، البالــغ مــن العمــر ٣٢ 
عاما، ســباق رالــي داكار ألول مرة 
في ٢٠١٦، مــع فريق هونــدا أميركا 
اجلنوبية للرالي، وأنهى مشــاركته 
األولى في املركــز الرابع، ومنذ ذلك 

التالية، كمــا ابتعدت هوندا عن هذا 
الرالي في ١٩٩٠، ثم عادت إليه في ٢٠١٣ 
عندما مت إجراؤه في أميركا اجلنوبية 
 .CRF٤٥٠ RALLY مع الدراجة النارية
في ٢٠٢٠، حققت هوندا فوزها األول 

منذ عودتها إلى هذا احلدث.

مرة في هذا الرالي الذي يعرف بأكثر 
السباقات الرياضة للسيارات قسوة 
وتنافسية، في نسخته الثالثة سنة 
١٩٨١. وفي ١٩٨٦ وبعد ٥ سنوات، فازت 
 ،NXRهوندا بأول رالي داكار مع ٧٥٠
كما متكنت من الفوز بالنسخ الثالث 

بهندســتها املتفوقــة في صناعة 
السيارات والدراجات النارية إن كانت 
رياضية أو لالستخدام اليومي وتلك 
التي تتميز بكونها تقلص استهالك 
الوقــود، انفــردت هونــدا علــى مر 
العقود باملوثوقية والتطوير املستمر 
وعبقريــة الهندســة على مســتوى 
احملــركات التي جعلتهــا تبرز على 
مســتوى عاملــي في أهم الســباقات 

والتصنيفات.
أبرزهــا كان فــوز دراج  ومــن 
فريق مونستر إنرجي هوندا، كيفن 
بينافيدس، في فئة الدراجات النارية 
في ١٥ يناير خالل املرحلة الـ ١٢ من 
رالــي داكار ٢٠٢١ الذي جرت أحداثه 
في السعودية، وذلك بدراجته النارية 

.CRF ٤٥٠ RALLYمن طراز
وجــاء الفائز في الســباق العام 
املاضي، الدراج ريكي برابيك، باملركز 
الثاني، بدراجة نارية من هوندا كذلك، 
ممــا جعل هوندا حتقق أول فوز لها 
باملركزيــن األول والثاني منذ ١٩٨٧ 
وثاني فوز لها على التوالي في فئة 

الدراجات النارية.
وأقيــم رالي داكار هــذا العام في 
نسخته الـ ٤٣ في السعودية، حيث 
كان قد أقيم ألول مرة في ١٩٧٩ وكان 
يعرف حينها باسم رالي باريس داكار.
وكانــت هوندا قد شــاركت ألول 

ماكغريغور يسقط بالقاضية

مني جنــم الفنون القتالية املختلطــة اإليرلندي كونور 
ماكغريغور بخســارة قاسية بالضربة القاضية في أبوظبي 
أمس على يد األميركي داســنت بويرير، واضعا مســتقبل 
اإليرلندي العائد من االعتزال في دائرة الشك. وقال ماكغريغور 
في مؤمتر صحافي بعد النزال، إن اخلســارة «من الصعب 
تقبلها، في اللعبة أعلى املستويات وأدناها، ال أعرف أين أنا 
اآلن صراحة»، وكان اإليرلندي البالغ ٣٢ عاما املرشح األوفر 

حظا للفوز بعد عام من الغياب عن احللبة.
لكن بويرير الذي ســجل فوزه الســابع والعشرين في 
مســيرته مقابل ٦ خسارات، بينها سقوطه أمام ماكغريغور 
نفسه خالل ١٠٩ ثوان عام ٢٠١٤، استخدم هذه املرة إستراتيجية 
ركل الساق السفلية لزعزعة وضعية خصمه قبل أن ميطره 
بوابل من اللكمات على مســتوى الوجه فسقط ماكغريغور 
أرضا قبيل حلظات من إنهاء النزال بعد دقيقتني و٣٢ ثانية 

من اجلولة الثانية.

«اليوڤي» رابعًا بثنائية.. وفيرونا يقلب الطاولة على نابولي
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا - كأس االحتاد (الدور الرابع)

beIN sports HD١ ١٠٫٤٥ويكب وندرز – توتنهام
إسبانيا - املرحلة ٢٠

١١٫٠٠beIN sports HD٣اتلتيك بلباو – خيتافي



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اإلثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«كان بطال حتى أخذت وظيفته في سي 

إن إن»

بيرس مورغان، املذيع البريطاني 
الشــهير، ينعــى الري كنغ، في 
تغريدة أثــارت انتقادات حادة ملا 

بها من شماتة.

«يبدو أن جسمي اعتاد كسل فترة الجائحة»

كونور ماكجريجور، العب فنون 
القتال املختلطة، بعد خسارته مباراة 

أمام داسنت بواريه، في أبوظبي.

«صديقي أصبح رئيسي»

الالعب ومدرب كرة  فيل نيفيل، 
القدم اإلجنليزي، عن اختيار ديڤيد 
بيكام له لتدريب ناديه انتر ميامي.

«لماذا يحملون أســلحتهم إلى داخل 
الكونغرس؟!»

النائبة اليكساندريا اوكازيو كورتيز 
تســتغرب إصرار بعض النواب 
اجلمهوريني على جلب أسلحتهم 

الشخصية داخل الكونغرس.

٥:١٩الفجر
٦:٤١الشروق

١٢:٠٠الظهر
٣:٠٠العصر

٥:٢٠املغرب
٦:٤٠العشاء

العظمى: ١٨
الصغرى: ٠٧

أعلى مد: ١١:٣١ ظ ـ ١٠:١٤ م
أدنى جزر: ٠٤:١٨ ص ـ ٠٢:٥٥ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

سعود فهيد محمد خزمي السهلي: ٢١ عاماـ  ت: ٩٩٩٥٠٠٤١ـ  شيع.
عباس يوسف علي بوعباس: ٨٣ عاماـ  ت: ٦٦٠٠٤٨٨٨ـ  ٩٩٠٦٧٤٩٠ 

ـ ٥٥٢٢١٩٩١ ـ شيع.
فهد باسل فهد اخلرجي: ١٦ عاما ـ ت: ٩٩٨٠٠١٢٣ ـ شيع.

شريفه فهد عبدالكرمي السعد: أرملة زيد خلف السعد: ٨٠ عاما ـ 
ت: ٩٩٢٢٤٨٨١ ـ ٩٩٠٦١٦٤١ ـ ٩٩٧٣٠٥٩٨ ـ شيعت.

جاسم محمد علي احلداد: ٧٥ عاما ـ ت: ٦٧٦١٣٣٣٦ ـ شيع.

أوروبا تطالب منتجي 
لقاحات «كورونا» بالشفافية 

حول أسباب تأخر اجلرعات.

«املرور»: ٨٦١ حادث سير
خالل أسبوع.

  هل هناك سر وراء 
املطالبة؟!

   ال تسوقون بسرعة.. وإذا ما تخافون 
على روحكم الناس شذنبها؟

رأيُتـَك بني صحبـي يا صديقي
علـى َنهـج َتسـير بـه َصـُدوِق

وأنـت - أبا مهنـد - ذو َمَضاٍء
ـبوِق السَّ َعـْزَم  فائـِق  وعـزٍم 

ْت تتبعـَت الروهينجـا منـذ هبَّ
بالشـروِق لُِتْنـذَر  َطالِئُعَهـا 

ُعـداٍة املذّلـة مـن  َفُهـْم عانـوا 
ـرِّ احمليـقِ الضُّ أذاقوهـم مـن 

وعابـوا دينهـم والعيـُب فيهـْم
فمـا َنَعُتـوُه بالنْعـِت احلقيقـي

حـقِّ ديـنُ  إال  اإلسـالم  ومـا 
بالبريـِق ُتَشـاهُد  َمَشـاِعُلُه 

َهـَدى الدنيـا مبـا أسـدى إليهـا
أفيقـي علـى عجـل  وناداهـا: 

وصـار لصوتِه فـي الكون ذكٌر
اُملِطيـِق مقـدرة  ِوْفـَق  ُد  ُيـَردِّ

ومن ُميسك ُعرى اإلسالم ُيلفي
َوقـد أمسـى علـى حبـل وثيـِق

سلمت - أبا مهند - ِجْئَت أمراً
َسـَبقَت بـه، وبالِفْعـِل الدقيـِق

َعلمـت ِجراحهـم َفَدَنـْوَت ِمْنُهْم
الرفيـِق بـذاك كاآلسـي  فكنـت 

عرفـت الـداء عـن ُقـْرٍب ولكـْن
متـادى عنـك فـي ُجـرح عميـِق

ُتبـادْر أن  إال  أبيـت  وُكْنـَت 
إلى حيث اسـتدام مـع العروِق

عمقـًا أشـّد  البـالء  ولكـنَّ 
ـحيِق أيأتـي الُبـْرُء للُجرح السَّ

جميعـًا لهـم  الحـقٌ  بـالٌء 
َتَفـادْوُه َفأسـرف فـي الّلحـوِق

فكيف تغيب أخبار الروهيْنجا
ـهيِق وقـد نالـوا العناء من الشَّ

َيُذوُقـوَن العذاب ُضحـُى وليًال
ـوَن ُرْحَمـى مـن شـفيِق وال َيْلقَّ

ـْر ُيفكِّ َفَلـم  َدَعـْوا يـا مسـلمني 
الطريـِق ـرُّ علـى  َميُ بهـم أحـٌد 

وقـد بـدأ الُعـداُة لهـم بصـوت
بالنقيـِق َفـادُع  الضَّ كمـا بـدت 

فـأدى عـال  يـاح  الصِّ ولكـن 
إلـى رفـع السـالح مـع املـروِق

بـَال َحـّق َسـَعوا لقتـال شـعٍب
اُخلفـُوِق َعـَدَم  لنفسـِه  أراد 

الدنيـا جميعـا ونامـت عنهـم 
َمُسـوِق ُتقدُمـُه  ُعـْذٍر  بـال 

فـآذى عـاٍد  عليهـُم  أغـاَر 
فكيـف األمـر بالعـادي الطليِق

إليـه َأْيـٍد  ِجـْه  َتتَّ لـم  إذا 
احلقـوِق كلُّ  مبثلهـا  تعـود 

وجتعـل للُمغيـر بـال َحـَدوٍد
لظـًى ُيْرديه في أصـل احللوِق

فنلتقيـه ُينـال  حـقٌّ  فـال 
ومـا حـقٌّ بـدون اجلـد لوقـي

ونحن مع الروهينجا في وفاٍق
ُخـرُوِق بـال  متـرُّ  عالئقنـا 

ونهفـو مودتنـا  لهـم  ُنِكـنُّ 
جيُّ على املشوِق كما يهفو الشَّ

وديـن اهللا يجمعنـا جميعـا
نسـير على الصراط بال فروِق

إلـى العلـي وقـد هدانـا  وهللا 
ـُموِق والسُّ املكانـة  دار  إلـى 

بديـن أبـدًا  واسـعدوا  فهيـا 
األنيـقِ بالقـْدر  اهللا  حبـاُه 

فتانـا ِرْحَلِتـِه  ضمـن  أتاكـم 
َنُطـوِق َفِهـٍم  ِبُعـارٍف  ونعـم 

دهانـي قـد  مـا  أتاكـم  فقـال 
إلـى نـار احلريـِق فـأدى بـي 

البـالد ومـا لقيتـم وشـاهدُت 
وأحداثـا شـرقت لهـا بريقـي

حكاهـا قـد  أبومهنـد  وكان 
َة حـل فـي البلـد املضيِق عشـيَّ

الرزايـا َرنـا مـن حولـه فـإذا 
الشـفيِق الشـعب  ِحتـلُّ بذلـك 

كتـاٍب فـي  ث  ُيحـدِّ ووافانـا 
ويخبـُر عنـه فـي نثـر رشـيِق

رآهـا قـد  حلـاٍل  شـرح  بـه 
ملـن قـد كان فـي عصـٍر عريـِق

ليـس هـذا وقـت الوقـوف فإنا
ـقوِق نرفـض االختباء بني الشُّ

لقـوٍم ديـاٌر  بعدهـا  َتُهـن  إن 
اخلليـِق والوفـاِء  باملواسـاة 

َعـْدوٌّ َكْيـَف باألمـر إن متـادى 
وأتى الشـرُّ منه في يوم ضيِق

ديـاٌر لقـوٍم  بيننـا  تهـن  إن 
مـا نرى بعدهـم لنا من صديِق

قـد دعونـا يـا أمَة الديـن قومي
وأفيقي - سلمِت - رغم املِعيِق

هـذه األرض حـني أرخت مداها
ومضى احلال في زماِن لصيِق

ا تنعش احلق في اجلوانب َغضَّ
َبـْذَل املطيـِق وترينـا فـي ذاك 

وسـتنأى عـن الربـوع الرزايـا
ويداري الُغراُب صوت النعيِق

ُتْغمـر األرض باألزاهيـر عطـراً
فتيـِق مبسـك  بـدا  وبنشـٍر 

وننـادي َنـا  ربَّ اهللا  نحمـُد 
احفظ الشـمل بالرجاء الطليِق

من أحوال
الروهينجا

شعر: د.يعقوب يوسف الغنيم

أهدي هــذه القصيدة إلى أخي 

األستاذ الكرمي يوسف عبدالرحمن، 

وذلك ردًا على إهدائه إليَّ كتابه «مسلمو 

بورما.. الروهينغيــا  مذبحة العصر»،

شاكرا له هذا اإلهداء القّيم، ومعبرا له 

عن إعجابي الشديد مبا صنع.

منتهى العجيل ضمن ٧ شخصيات
نسائية كويتية مؤثرة في العالم

 «Emirates woman» نشرت مجلة
اإلماراتية أسماء سبع شخصيات 
نسائية من الكويت مؤثرة في العالم، 
وقــد اختــارت المجلــة اإلماراتية 
مصممة األزياء منتهى العجيل ضمن 
النسوة الالتي تم اختيارهن، حيث 
ذكرت المجلة أن العجيل حققت أول 
ظهــور لها خالل أســبوع الموضة 
في باريس، ومن ثم في نيويورك 
ولندن ما أوصلها إلى شهرة عالمية 
في غضون بضع سنوات من خالل 
ابتكار وتصميم فساتين راقية عالية 

الجودة. 
كمــا فازت بعــدد مــن الجوائز 
العربــي،  العالــم  المرموقــة فــي 
يحـتـــذى  نموذجــا  وأصبحــت 

والصالــون األزرق (الدوحة) الى 
جانب شركة منتهى العجيل لألزياء 

في الكويت.
بدورها، أكدت العجيل أن نجاحها 
جــاء بســبب إصرارهــا واتخاذها 
لجميع أسباب النجاح والمثابرة، 
وكذلــك بتشــجيع المحيطين بها 
والذيــن كان لهم الدافع الكبير في 
حرصها على تقديم األفضل في كل ما 
تقدمه، وأيضا لتوافر عوامل النجاح 
وفي مقدمتها اإلرادة والتأكيد على 
أنه ال مســتحيل مع العمل والجد، 
مشيدة في الوقت ذاته بما وصلت 
إليــه المــرأة الكويتية فــي جميع 
المجــاالت وقدرتهــا الفائقــة على 

العطاء والتميز.

وفقاً الختيار مجلة «Emirates woman» اإلماراتية

بطريقتهــا الفريــدة، إذ تـــعرض 
أزيـاءها في «هارفي نيكلز الدوحة»، 
الدوحــة»،  الفاييــت  «جاليــري 

منتهى العجيل

جائزة غريبة.. تفوز مبليار دوالر وتصبح مجرد مليونير!
حتى اآلن لــم يتقدم رابح 
جائزة اليانصيب الكبرى في 
الواليات املتحدة البالغة مليار 
دوالر ونّيف لتســلم جائزته 
التي تعد ثالث أضخم جائزة في 
تاريخ يانصيب «ميغا مليونز». 
وليست لدى ادارة اجلائزة أي 
معلومات عن املستحق سوى 
انه اشترى التذكرة الفائزة من 

متجر في والية ميتشيغان.
وكان مبلغ اجلائزة يتزايد 
منذ ١٥ سبتمبر املاضي عندما لم 
يتقدم أحد لتسّلم اجلائزة التي 
بيعت تذكرتها الفائزة في والية 
ويسكونسن. وتقول صحيفة 
جائزتــي  ان  «الغارديــان» 
يانصيب فقط كانتا أدسم من 

أقساط ســنوية ملدة ٣٠ عاما 
ولكــن كثيرين مــن الفائزين 
يختارون القبض الفوري وان 
كان املبلغ سينقص بشكل كبير. 
وهكذا فإن رابح املليار سيجد 

ان جائزته تقلصت الى مبلغ 
٧٧٦٫٦ مليون دوالر فوري وأنها 
ستتقلص أكثر الى ٥٥٧ مليون 
دوالر بعد خصم الضريبة، أي 
انــه ســيكون مليارديرا على 
الورق فقط ولكنه سيكون في 
الواقع مجرد مليونير. وللفائز 
ان يختــار أيضــا مثلما يفعل 
معظم الفائزيــن عدم االعالن 
عن هويته لكي يتفادى طالبي 
املســاعدة والقروض. وكثيرا 
ما يفضل الفائــزون االنتظار 
بعض الوقت قبل التقدم لقبض 
اجلائزة لكي يلتقطوا أنفاسهم 
بعــد املفاجــأة، خصوصا ان 
فرصة الفوز باجلائزة الكبرى 
تقدر بواحد على ٣٠٢٫٥ مليون.

صاحب ثالث أضخم جائزة بتاريخ «ميغا مليونز» اليزال مجهوالً

هذه اجلائزة وقد بيعت األولى 
عام ٢٠١٦ وبلغ حجمها ١٫٥٨٦ 
مليار دوالر والثانية عام ٢٠١٨ 

وبلغت ١٫٥٣٧ مليار دوالر.
هذه املبالغ تدفع للفائز على 

هولندا تقبض على زعيم
أكبر عصابة إجرامية في آسيا

ألقت  ســيدني - (أ.ف.پ): 
هولندا القبض على زعيم أكبر 
عصابة إجرامية في آسيا وأحد 
أخطر املطلوبني في العالم، مع 
مطالبة الســلطات األســترالية 

بتسليمه ليحاكم.
وكانت الشرطة تطارد تاجر 
املخدرات تسي تشي لوب (٥٧ 
عاما) منذ سنوات وقد قبضت 
عليه الشرطة الهولندية اجلمعة 
بنــاء علــى طلب من الشــرطة 

الفيدرالية األسترالية.
وأعلنت السلطات األسترالية 

فــي بيان األحد توقيــف رجل «مهم جدا» لدى وكاالت إنفاذ 
القانون. وأكدت ناطقة باسم الشرطة أن اسمه تسي تشي لوب.
ويشــبه هذا املواطــن الكندي - الصينــي املولد بزعيم 

املخدرات املكسيكي خواكني «إل تشابو» غوسمان.
وقد وصفه مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
بأنــه زعيم للكارتل اآلســيوي الضخم «ســام غور» املنتج 

واملورد الرئيسي للميثامفيتامني على مستوى العالم.
ويعتقد أن «سام غور» يغسل أموال املخدرات التي تقدر 
باملليارات من خالل شركات ناشئة في منطقة ميكونغ جنوب 

شرق آسيا ومن بينها كازينوهات وفنادق وعقارات.
وقالت الشرطة الفيدرالية األسترالية إن عملية التوقيف 
يوم اجلمعة جاءت بعد القبض على ٢٧ شــخصا بني ٢٠١٢ 

و٢٠١٣ مرتبطني بشبكة إجرامية في ٥ دول.
واتهمت املجموعة باستيراد «كميات كبيرة من الهيروين 
وامليثامفيتامني» إلى أستراليا التي بقيت لفترة طويلة سوقا 

مربحة لتجار املخدرات.

تسي تشي لوب
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