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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

ال حظر.. والتزام بضوابط التطعيم و«الطيران»
مرمي بندق

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«األنباء»، 
أن املرشحني ملنصب أمني عام مجلس الوزراء هما كل من 
أسامة عبدالرحمن الدعيج األمني العام املساعد للشؤون 
اإلدارية واملالية ووائل عيسى العسعوسي األمني العام 
املساعد للشــؤون القانونية، وذلك بعد استقالة األمني 

العام عبد اللطيف الروضان. 
وقالت املصادر ان مجلس الوزراء لن يلجأ الى اصدار 
قــرار بفرض حظر التجول، موضحة انه ال نية لفرض 
احلظر الكلي أو اجلزئي. هذا، وقرر املجلس تأجيل موعد 
االنتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل إلعادة الرحالت 

التجارية في مطار الكويت 
حتى إشــعار آخــر. وكلف 
«الطيران املدني» تخفيض 
القادمة إلى  عدد الرحــالت 
احلد األدنى بالتنســيق مع 
«الصحــة». ودعــا املجلس 
املواطنــني واملقيمــني إلــى 
عدم التهــاون وحثهم على 
عــدم الســفر إال للحــاالت 
الضروريــة، وذلــك بنــاء 
على توصية من السلطات 
الصحية وعــدم التردد في 

تلقي اللقــاح. وأكدت املصادر ان ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد وجه الوزراء املعنيني الى 
التنســيق واملتابعة إلزالة العوائــق املتبقية في موقع 
مشــروع مدينة جنوب ســعد العبداهللا وتســليمه إلى 
الهيئة العامة لإلسكان خاليا من جميع العوائق ليتسنى 
بدء تنفيذ املشــروع وانهاؤه في زمن قياسي، رغبة في 
حتقيق هدف أساسي من أهداف احلكومة وهو االسراع 
في توفير الرعاية السكنية وتقليص قائمة املنتظرين. 
وعلى صعيد قانون الدين العام ومدى امكانية متريره 
مبرســوم ضرورة، قالت املصادر إن احلكومة لن تقوم 
بتمرير قانون الدين العام مبرسوم ضرورة وستعمل على 
ادخال تعديالت الستخراج املقترحات والرؤى التي طرحت 
من جانب النواب واملختصني. 
وحرصــا مـــن وزارة املالية 
باملواعيــد  االلتــزام  علــى 
الدستورية، مت إعداد مشروع 
ميزانية الوزارات واإلدارات 
احلكوميــة للســنة املاليــة

٢٠٢١ /٢٠٢٢ بإجمالي مصروفات 
تبلغ  ٢٣ مليارا و٤٨ مليون 
دينار وإيرادات بـ ١٠ مليارات 
و٩٢٩ مليونا و٢٧٠ ألف دينار، 
وبعجز متوقع يبلغ ١٢٫١ مليار 

دينار.

مجلس الوزراء قرر تأجيل موعد االنتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل إلعادة الرحالت التجارية.. وكلّف «الطيران املدني» تخفيض عددها إلى احلد األدنى بالتنسيق مع «الصحة» 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس النواب العراقي محمد احللبوسي

صاحب السمو يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
سموه أشاد بوزير التجارة والصناعة السابق وأدائه مسؤولياته بإخالص وتفاٍن
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ألول مرة في الكويت

بدر احلميدي يقترح شركة مساهمة لتنفيذ «الصابرية».. وعلي القطان ملساواة أبناء الكويتيات باخلليجيني.. ويوسف الغريب: 
تتحمل الدولة استهالك الكهرباء واملاء عن املواطنني من األول من مارس ٢٠٢٠ حتى نهاية فبراير ٢٠٢١

بدل نقدي عن «اإلجازة الدورية» للموظفني
سامح عبداحلفيظ

حالة «الالحضور والالغياب» 
التي تعيشها احلكومة بشأن عقد 
اجتماعــات اللجــان البرملانيــة 
واقتصار تواجدها في االجتماعات 
على القيــادات «دون الوزراء»، 
أفســحت املجال للنــواب جتاه 
االهتمــام باملطالــب الشــعبية، 
عبر اقتراحات. حيث قدم النائب 
مــرزوق اخلليفــة اقتراحا جاء 

فيه انــه «إذا اقتضت املصلحة 
العامة عدم التصريح باإلجازة 
الدورية عن ســنة مــا جاز بعد 
موافقة الوزير صرف بدلها نقدا 
وإال أرجئت إلى سنة أخرى». من 
جانبه، قدم النائب بدر احلميدي 
اقتراحا لقيام «الرعاية السكنية» 
بتنفيذ مشروع مدينة الصابرية 
بأن يكون اإلسناد والتنفيذ عبر  
شــركة مســاهمة عامة أو أكثر 
مباشرة أو باملشاركة والتعاون 

مــع «الســكنية» بتمويــل مــن 
الكويتي  «املالية» والصنــدوق 
للتنميــة في رأســمالها من بني 
الشركات املتخصصة، إضافة إلى 
الشركات احمللية املدرج أسهمها 
في البورصة. هذا، واقترح النائب 
د.علــي القطــان معاملــة أبناء 
الكويتيات املوظفني في اجلهات 
احلكومية والهيئات واملؤسسات 
العامة معاملة اخلليجيني على أن 
تشمل املزايا املتعلقة باألولوية 

في التعيــني والراتب والبدالت 
واإلجازات والعــالوات الدورية 
والترقيات بأنواعها والدرجات 
الوظيفية. من جهته، قدم النائب 
يوسف الغريب اقتراحا تتحمل 
مبوجبه الدولة قيمة اســتهالك 
الكهربــاء واملاء عــن املواطنني 
بالسكن اخلاص والنموذجي خالل 
الفترة من األول من مارس ٢٠٢٠ 

حتى نهاية فبراير ٢٠٢١.

«أوروبا» تُوفد وزير خارجية االحتاد إلى موسكو.. وتلّوح بعقوبات إذا واصل الرئيس قمع املعارضة 

عواصــم - وكاالت: وجــه 
أنصار املعارض الروسي أليكسي 
نافالني دعوة لتظاهرات جديدة 
في جميع أنحاء روســيا األحد 
املقبل، في وقت قرر األوروبيون 
إيفاد وزيــر خارجيــة االحتاد 
جوزيــب بوريل الى موســكو، 
وينظــرون في فــرض عقوبات 
إذا «واصــل الرئيس الروســي 
فالدميير بوتني قمع املعارضة»، 
على خلفية التظاهرات الضخمة 
للمطالبة باإلفراج عن نافالني. 
وغرد ليونيــد فولكوف حليف 
نافالني على «تويتر»، موضحا 
انه مت اختيار هذا التاريخ ألنه 
األقرب الى موعد محاكمة نافالني. 
من جهته، نفى بوتني امس امتالك 
قصــر فخم على شــاطئ البحر 

األسود بتكلفة مليار دوالر، وهو 
اتهام وجهه له املعارض املوقوف 
في حتقيق نال نســبة مشاهدة 
عاليــة جتاوزت ٨٦ مليونا منذ 

نشره على االنترنت. وقال بوتني: 
«لم أر هذا الفيلم لضيق الوقت.
ال شــيء مــن الــذي ظهــر على 
أنــه مــن ممتلكاتي، يعــود لي

أو ألقربائــي. لقد قرروا غســل 
أدمغة مواطنينــا، إنه نوع من 

األفالم وبرامج الڤيديو». 

صورة مأخوذة عن الڤيديو الذي نشره نافالني وتظهر بوتني افتراضيا داخل القصر

التفاصيل ص ١٨

رئيس الوزراء يلتقي رؤساء 
حترير الصحف غدًا األربعاء

مرمي بندق

يلتقي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد مع رؤســاء حترير الصحف 
احمللية في لقاء مفتوح في ديوان سموه في 

قصر السيف صباح غد األربعاء.

اخلالد: مسيرة عبداللطيف الروضان 
ستظل شاخصة في الذاكرة

مرمي بندق

قدم ســمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد باسمه وباســم الوزراء وكل العاملني 
باألمانة العامة ملجلس الوزراء الشكر والعرفان 
لألمني العام للمجلس عبداللطيف الروضان 
الذي تقدم باستقالته بعد رحلة عطاء وإخالص 
وتفان في خدمة بلده بجميع الظروف واألزمات 
والتحديات، مؤكدا ســموه ان هذه املسيرة 

ستظل شاخصة في الذاكرة.
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«الصحة»: رقابة على إرسال مديونيات املرضى املنتهي عالجهم داخل بلد العالج
عبدالكرمي العبداهللا

في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الصحة 
لها  املديونيات املستحقة  حاليا بتحصيل 
من قبل املرضى املبتعثني للعالج باخلارج 
واملرافقني لهم عبر فريق مختص برئاسة 
الوكيل املســاعد للشــؤون املالية هشام 
الدليمي، تــدرس وضع آلية لربط املكاتب 
الصحية «الكترونيا» وذلك إلحكام الرقابة 
املســبقة من الوزارة على عملية إرسال 
مديونيات املرضى عند انتهاء فترة عالجهم 
داخل بلد العالج. وبينت مصادر صحية 
في تصريح لـ«األنبــاء» أن الفريق الذي 

يرأسه الوكيل املساعد للشؤون املالية يقوم 
حاليا مبطابقة الكتب الصادرة من املكاتب 
الصحية بخصوص مديونيات املرضى مع 
جوازاتهم للتأكد من دخولهم بلد العالج، 
كما يقوم باالطالع على قرارات سفرهم 
ومتديداتهم للتأكد من أن الفواتير الواردة 
من املكاتب الصحية ملرضى صدرت لهم 
قرارات سفر أو متديدات مع احلفاظ على 
سرية املعلومات اخلاصة باملرضى. وأشارت 
املصادر الــى أن الفريق يطلع حاليا على 
بيانات املرضى ومرافقيهم ومتابعة إجراء 
املطالبات باملديونيات التي تترتب بذمتهم 
نتيجة صرف مخصصات بالزيادة، وذلك 

بالتنسيق مع إدارة العالج باخلارج والشؤون 
القانونية وفق االجراءات، كما يتابع إرسال 
كتب املديونيات اخلاصة باملرضى الى جهات 
عملهم وحتصيل مديونياتهم عن طريق 
عملهم، كما ينسق مع اجلهات التي تقوم 
بإرسال املرضى على نفقتها اخلاصة للعمل 
على حتصيل املديونيات التي مت تسجيلها 

عليهم.
ولفتت املصادر الى أن الفريق سيقيّم 
أداء املكاتب الصحيــة ووضع اقتراحات 
وتوصيات تتعلق بتســيير وتطوير آلية 
تطبيق اخلدمات االلكترونية للتسهيل على 

إجناز املعامالت وسالمة الصرف.

بوتني: فيلم «القصر» غسل أدمغة.. ونافالني يدعو لتظاهرات األحد

التفاصيل ص ١٠و١١

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص ٢

١٢٫١ مليار دينار عجزًا متوقعًا مبيزانية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢  توجيه اجلهات املعنية بالتنسيق لتسليم «جنوب سعد العبداهللا» خاليًا من العوائق
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تأجيل املرحلة الثانية من خطة عودة الرحالت التجارية حتى إشعار آخر

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
أمس في قصر السيف برئاسة 
ســمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء، وبعد 
االجتماع صرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح مبا يلي:
عّبر سمو رئيس مجلس 
الوزراء في مســتهل أعماله 
عن بالغ اعتــزازه وتقديره 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد لصدور األمر 
األميــري بتعيينه رئيســا 
الــوزراء وتكليفه  ملجلــس 
بتشكيل احلكومة اجلديدة، 
معاهدا صاحب السمو على 
مواصلة حمل املسؤولية ملا 
فيه خير الوطن ورفعته حتت 
القيــادة احلكيمــة لصاحب 
الســمو األمير وســمو ولي 
عهده حفظهما اهللا ورعاهما، 
وبذل قصارى اجلهد لتعزيز 
التعاون البنــاء مع أعضاء 
مجلس األمة لتوحيد الطاقات 
فــي هــذه املرحلــة الدقيقة 
لتحقيق اإلصالح املنشــود 
ذات  القضايــا  ومعاجلــة 
األولوية التي تستلزم عالجا 
ناجحا في مختلف املجاالت، 
وحتقيق طموحات املواطنني 
وما يصبــو إليه وطننا من 

نعمة وعزة ورخاء.
ثــم عبــر ســمو رئيس 
مجلس الوزراء باسمه وباسم 
أخته وإخوانه الوزراء وكل 
العاملــني باألمانــة العامــة 
ملجلس الوزراء عن اســمى 
والعرفــان  الشــكر  آيــات 
لألمني العام ملجلس الوزراء 
عبداللطيف عبداهللا الروضان 
الذي تقدم باستقالته، وذلك 

أعلــى يقتــدى بهــا، مؤكدا 
اعتزازه وافتخــاره بالعمل 

معه.
آخــر،  جانــب  ومــن 
الــوزراء  ناقــش مجلــس 
التوصيــة الــواردة ضمن 
محضــر اجتمــاع جلنــة 
االقتصاديــة  الشــؤون 
بشــأن مشــاريع قوانــني 
بربط ميزانيات املؤسسات 
ذات امليزانيــات املســتقلة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٢،  للسنة 

مشــروعات القوانني املشار 
إليهــا وذلك اســتنادا لنص 
املادة (١٤٠) من الدســتور، 
وبناء على التقديرات الواردة 
مــن اجلهــات، وحرصا من 
وزارة املاليــة على االلتزام 
باملواعيد الدستورية، حيث 
مت إعــداد مشــروع ميزانية 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
للســنة املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٢ 
بإجمالــي مصروفــات تبلغ 
-/٢٣٫٠٤٨٫٠٠٠٫٠٠٠ دينــار 

السمو األمير متهيدا إلحالتها 
إلى مجلس األمة.

ثم استمع مجلس الوزراء 
إلى شرح قدمه وزير الصحة 
الشــيخ د. باســل الصباح 
حول آخر تطورات الوضع 
الوبائي العاملي جراء انتشار 
ڤيــروس كورونــا بشــكل 
متسارع في كافة دول العالم 
حيث اقترب عدد املصابني 
مــن مائة مليــون وجتاوز 
الوفيــات مليونــي  عــدد 

وكذلك مشروعات القوانني 
امللحقــة. وناقش  للجهات 
كذلك توصية اللجنة بشأن 
مشروع قانون بربط ميزانية 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٢،  للســنة 
وبهذا الصدد استمع املجلس 
إلى عرض قدمه وكيل وزارة 
املالية بالتكليف أسيل السعد 
املنتدب  املنيفي، والعضــو 
للهيئــة العامة لالســتثمار 
فاروق علي بســتكي بشأن 

كويتــي (ثالثــة وعشــرين 
مليــارا وثمانيــة واربعــني 
كويتــي)  دينــار  مليــون 
إيــرادات تبلــغ  وإجمالــي 
-/١٠٫٩٢٩٫٢٧٠٫٠٠٠ دينــار 
كويتــي (عشــرة مليــارات 
وتسعمائة وتسعة وعشرين 
مليون ومائتني وسبعني ألف 

دينار كويتي).
الــوزراء  وقــرر مجلس 
املوافقــة علــى مشــروعات 
القوانني ورفعها إلى صاحب 

وفــاة، كما أحــاط املجلس 
علمــا بالوضع الصحي في 
البالد وباإلحصاءات اخلاصة 
بعدد اإلصابــات والوفيات 
والشفاء ومن يتلقون العالج 
في العناية املركزة منذ بداية 
اجلائحة، وكذلك بالتدابير 
واإلجــراءات االحترازيــة 
التي تتخذها وزارة الصحة 
حملاصرة هذا الوباء، وكذلك 
اســتكمال تنفيــذ حملــة 
التطعيم باســتخدام لقاح 
(فايــزر بيونتك) حســب 
اخلطة والشرائح املعتمدة.

وبهذا الصدد دعا مجلس 
الوزراء مجددا كافة املواطنني 
واملقيمــني إلى عدم التهاون 
وااللتــزام اجلــاد بتطبيــق 
كافة االشــتراطات الصحية 
خاصة احلرص على التباعد 
الكمامات  اجلسدي وارتداء 
حفاظــا علــى صحــة الفرد 
واملجتمع وحثهم على عدم 
السفر إال للحاالت الضرورية 
وذلك بناء على توصيه من 
الســلطات الصحية، وعدم 

التردد في تلقي اللقاح.
وضمــن هــذا الســياق، 
الــوزراء  تــدارس مجلــس 
التوصيات الواردة من اللجنة 
الوزاريــة لطوارئ كورونا، 

وقرر مجلس الوزراء:
١ ـ تأجيل موعد االنتقال 
للمرحلــة الثانية من خطة 
الرحالت  التشــغيل إلعادة 
التجارية في مطار الكويت 

الدولي حتى إشعار آخر.
٢ ـ تكليف اإلدارة العامة 
للطيران املدني بتخفيض عدد 
التجارية  الطيــران  رحالت 
القادمة إلى البالد للحد األدنى 
وذلك بالتنســيق مع وزارة 

الصحة بهذا الشأن.

مجلس الوزراء كلّف «الطيران املدني» تخفيض عدد رحالت الطيران التجارية القادمة إلى البالد للحد األدنى بالتنسيق مع «الصحة»

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس ويبدو الشيخ حمد جابر العلي وأنس الصالح

بعد عطاء وإخالص وتفان في 
خدمة بلده في جميع الظروف 
واألزمات والتحديات ستظل 
شاخصة في الذاكرة، معبرا 
عن شكره وتقديره للجهود 
املخلصة التي قام بها خالل 
مــدة خدمتــه، أدى خاللهــا 
أعماال متميــزة في مجاالت 
اخلدمة العامة اتسمت بكل 
معاني املسؤولية واإلخالص 
الوطنــي والتي  واالنتمــاء 
ســتظل عالمة بارزة ومثاال 

«التربية»: إغالق ٣ مدارس في حولي واألحمدي 
عبدالعزيز الفضلي

أغلقت وزارة التربية مباني 
ثالثة مدارس اعتبارا من الفصل 
الدراســي الثانــي مــن العام 
الدراســي احلالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
بســبب الصيانــة اجلذريــة 
واعمــال الهدم وإعــادة البناء 
مع توزيع طلبة تلك املدارس 

على بقية املدارس املجاورة.
جــاء ذلــك فــي قــرارات 
اصدرها وكيل وزارة التربية 
باالنابــة فصيــل املقصيــد، 
وتلقت «األنباء» نسخة منها، 
حيث قــال في القــرار األول: 
في إطار اســتعدادات الوزارة 
الدراســي  العــام  لتنظيــم 
وبنــاء   ،٢٠٢٢/٢٠٢١ القــادم 

قطعــة ١٢ ونقــل طلبتها إلى 
مدرســة علــي بن أبــي طالب 
االبتدائية بنــني والكائنة في 
منطقة الشــعب قطعة ٦. كما 

اصدر املقصيــد قرارا يقضي 
بإغالق املبنى املدرسي ملدرسة 
أبو حذيفة بن عتبة االبتدائية 
للبنني ذات معلمــات التابعة 
ملنطقة االحمــدي التعليمية، 
وقــال فــي قــراره انــه بنــاء 
العامــة  اإلدارة  علــى كتــاب 
ملنطقــة األحمــدي التعليمية 
بشــأن حالة املبنى املدرسي، 
وما مت اتخاذه مــن إجراءات، 
وباإلشارة إلى تقارير مراقبة 
الصيانة واإلنشاء في املنطقة 
واملخاطبات السابقة من قطاع 
املنشــآت التربوية إلى وزارة 
األشغال العامة، وباإلشارة إلى 
كتاب الوكيل املساعد للتعليم 
العام املؤرخ في ٦ يناير ٢٠٢١ 
برقم ٧٦٢٨٥٥ املتضمن الرأي 

بدءاً من الفصل الدراسي الثاني وتوزيع طلبتها على بقية املدارس

فيصل املقصيد

علــى كتــاب منطقــة حولــي 
التعليميــة واملتضمن إغالق 
أبوأيوب األنصاري  مدرســة 
املتوســطة بنني فــي منطقة 
الساملية قطعة ١٢ واخلاضعة 
الهدم والبناء للفصل  ألعمال 
الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وتقرر 
نقل طلبتها إلى مدرسة فرحان 
اخلالد املتوسطة والكائنة في 
منطقة بيان قطعة ١١، وحتويل 
طلبــة التعليم العــام (بطيء 
التعلم) من نفس املدرسة إلى 
مدرسة سعد األوسي املتوسطة 
والكائنــة في منطقة ســلوى 
قطعة ٢. كمــا أصدر املقصيد 
قــرارا بإغالق مدرســة ناصر 
ســعود الصبــاح االبتدائيــة 
للبنني الكائنة مبنطقة الساملية 

بدء توزيع شقق مدينة جابر األحمد مطلع فبراير
عادل الشنان

قال وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 
الدولة لشؤون اخلدمات د. عبداهللا معرفي 
إن عملية توزيع الشقق احلكومية في مدينة 
جابر األحمد السكنية ستبدأ مطلع فبراير 

املقبل.
وأضاف الوزير معرفي أنه أوعز ملسؤولي 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية وقطاعاتها 
في اجتماع قيادات املؤسسة الذي عقد صباح 
أمس االثنني بوضع برنامج زمني لتوزيع 

شــقق مدينة جابر األحمد على املواطنني 
أصحاب التخصيص. وأوضح أن اإلعالن 
لالستدعاء سيكون يوم األربعاء ٣ فبراير 
املقبل وأول قرعة ستكون يوم ١٠ فبراير.
وذكــر أن القطاعات ذات االختصاص 
باملؤسسة تعمل على قدم وساق من أجل 
املباشرة بســرعة تنفيذ اخلطة واجلدول 
الزمني لعملية توزيع الشــقق احلكومية 
باملشروع والتي سيستفيد منها نحو ٣٥٠ 
أسرة كويتية حاليا وذلك مبا يتناسب مع 

االشتراطات الصحية.

اجلالوي: توحيد املقاييس بني جهات 
العمل اجلمركي يسّهل انتقال السلع

أكد املدير العام لإلدارة 
العامة للجمارك املستشار 
جمــال اجلــالوي أهميــة 
توحيد املقاييس واللوائح 
بني اجلهــات ذات العالقة 
بالعمل اجلمركي الســيما 
هيئــة التقييــس والهيئة 
العامــة للبيئــة. جاء ذلك 
في كلمــة للجالوي خالل 
مشــاركته فــي االجتمــاع 
الثانــي لــوزراء التجــارة 
مع مديري اجلمارك بدول 

مجلس التعاون اخلليجي ملناقشة موضوع 
التجارة البينية بني دول املجلس امس عبر 
تقنية االتصــال املرئي (أونالين) وفق بيان 
صادر عن (اجلمارك) أمس االثنني. وأشــار 
اجلالوي إلى أهمية إصدار شهادة خاصة بكل 
جهة تعنى بالعمل اجلمركي للعمل على تنقل 
السلع بسرعة وانسيابية بني املنافذ البينية 

دون احلاجة ألخذ موافقات مرة أخرى بجهة 
املقصد من اجلهات ذات العالقة بالقيود غير 
اجلمركيــة. وذكر البيان أن االجتماع تطرق 
إلــى ٨ بنود منها تبايــن العديد من األنظمة 
التجارية فيما بني دول املجلس وعدم تطبيق 
إلزامية الوكالة التجارية على حركة انسياب 

السلع بني دول املجلس.

املستشار جمال اجلالوي لدى مشاركته في االجتماع

بضرورة غلق املبنى املدرسي 
وحرصا على سالمة اجلميع 
تقــرر إغالق املبنى املدرســي 
ملدرســة أبوحذيفــة بن عتبة 
االبتدائية بنــني ذات معلمات 
الكائنة في منطقة الظهر قطعة 
٤ (منطقة األحمدي التعليمية) 
بدءا من الفصل الدراسي الثاني 
الدراســي ٢٠٢١/٢٠٢٠،  للعام 
وإخالء املدرســة نهائيا على 
ان تتولى إدارة منطقة األحمدي 
النقل  آلية  التعليمية تنفيــذ 
والتوزيع للطالب والهيئتني 
التعليمية واإلدارية، وحصر 
العهــد املخزنيــة، واتخاذ كل 
اإلجراءات الالزمة وإدراج املبنى 
املدرسي ضمن خطة الصيانة 

اجلذرية.

اخلالد: أعاهد صاحب السمو على حمل املسؤولية ملا فيه خير الوطن ورفعته وبذل قصارى اجلهد لتعزيز التعاون البّناء مع أعضاء مجلس األمة
املصروفات في مشروع ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية ٢٣٫٠٤٨ مليار دينار واإليرادات ١٠٫٩٢٩ ملياراتاملوافقة على مشروعات قوانني ربط امليزانيات للسنة املالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

إدانة تفجيري بغداد  تهنئة جو بايدن استنكار استهداف الرياض من قبل امليليشيات احلوثية
أدان مجلس الوزراء بشدة التفجيرين 
االنتحاريني في سوق وسط بغداد مؤخرا 
واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العديد 
من الضحايا األبرياء، مؤكدا موقف الكويت 
الرافض لكافة أعمال العنف واإلرهاب مهما 
كانت أســبابه ودوافعه، كما أكد وقوف 
الكويت وتضامنها مع جمهورية العراق 

الشقيقة.

بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة في 
الساحة السياســية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته 
واستنكاره الشديدين الستهداف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية الشقيقة من قبل امليليشيات 
احلوثية، مؤكدا أن اســتمرار هذه اجلرائم النكراء يعد تهديدا مباشرا ألمن واستقرار اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة واملنطقة ككل وانتهاكا صارخا ملبادئ القانون الدولي واإلنساني باستهدافه 
للمناطق املدنية واملدنيني، داعيا املجتمع الدولي للتحرك السريع للجم هذه االعتداءات ووضع حد لها، 
مؤكدا وقوف الكويت التام إلى جانب اململكة العربية الســعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه 

من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني 
والتبريكات للرئيس جو بايدن مبناســبة 
تنصيبه رئيسا للواليات املتحدة األميركية، 
متمنيا له التوفيق والسداد، معربا عن أمله 
في أن تتواصل عالقــات الصداقة الطيبة 
والوثيقــة القائمة بــني الكويت والواليات 
املتحدة االميركية الصديقة وتعزيزها في 

كافة املجاالت وامليادين. 

١٢٫١ مليار دينار عجزًا تقديريًا مليزانية ٢٠٢٢/٢٠٢١
املاليــة  وزارة  أعلنــت 
أمس عــن مشــروع املوازنة 
العامة للســنة املالية القادمة 
٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث قالت إنه من 
املقدر تسجيل عجز مالي يبلغ 
١٢٫١ مليــار دينار، بانخفاض 
١٣٫٨٪ عــن املوازنــة احلالية 
والتــي تنتهي فــي ٣١ مارس 
٢٠٢١، مشيرة الى ان إجمالي 
اإليرادات املقــدرة تبلغ ١٠٫٩ 
مليــارات دينار، فيمــا تبلغ 
إجمالــي املصروفــات املقدرة 

٢٣ مليار دينار.
وأوضحــت «املالية»، في 
بيان صحافــي، أنه مت تقدمي 
مشــروع املوازنــة اجلديــدة 
٢٠٢٢/٢٠٢١ الى مجلس الوزراء 
أمس متهيدا إلصدار مرسوم 
اإلحالــة إلــى مجلــس األمــة 
للمداولة واإلقرار، حيث تبدأ 
موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ في ١ أبريل 
٢٠٢١ وتنتهــي فــي ٣١ مارس 

.٢٠٢٢
وأشارت إلى ان اإليرادات 

املقــدرة تبلــغ ٣٫٩ مليــارات 
دينار. وبالنسبة للمصروفات 
الرأسمالية بامليزانية، فقد مت 
تخصيص نحو ٣٫٥ مليارات 
دينار إنفاقا رأسماليا، ونسبة 
١٥٪ مــن إجمالي املصروفات 
املقــدرة بامليزانيــة، والــذي 
ميثل ارتفاعا بنسبة ٢٠٪ عن 

املوازنة احلالية، وذلك بهدف 
دعم االقتصاد الوطني واحلد 
من اآلثار االقتصادية الناجتة 

عن جائحة «كوفيد ـ ١٩».
ظروف استثنائية

في هذا السياق، قال وزير 
املاليــة خليفــة حمــادة «إن 

العالم مير بظروف استثنائية، 
والكويت ليســت مبنأى عن 
هذه التغيرات، واملالية العامة 
متر مبرحلــة حرجة تتطلب 
تضافر اجلهود وعمل جميع 
اجلهات كفريق واحد لتحقيق 
استدامتها، ويد التعاون دائما 
ممــدودة للجميــع للوصول 

احتياطيــات الدولــة، فنؤكد 
على أن حجم أصول صندوق 
األجيال القادمة في منو مستمر 
بفضل جهــود القائمني عليه 
وحتســن األســواق العاملية، 
ولكــن صنــدوق االحتياطي 
العام (خزينة الدولة) يعاني 
مــن حتديــات جوهريــة في 
الســيولة نتيجة السحوبات 
التــي تتم لتغطية العجز في 
ميزانية الدولة بســبب تدني 
اإليرادات النفطية. وعلى الرغم 
مــن التحديــات الكبيــرة في 
ميزانية الدولة إال أن السلطة 
التنفيذيــة ملتزمــة مبراعاة 
املستوى املعيشي للمواطن، 
بتنفيــذ  أيضــا  وملتزمــة 
مشاريعها التنموية وحتفيز 
النمو االقتصادي ودعم النمو 
في معدل الناجت احمللي، حيث 
مت رصد مصروفات رأسمالية 
للمشاريع اإلنشائية والبنى 
التحتيــة تبلــغ ٣٫٥ مليارات 
دينــار، بزيادة تبلغ ٢٠٪ عن 

عند حلــول دائمة تعمل على 
تعزيز السيولة في صندوق 
االحتياطــي العــام (خزينــة 
الدولة)، وعلى تطوير املالية 
العامــة، باإلضافة إلى تنفيذ 
التوصيات والقرارات الصادرة 

من مجلس الوزراء».
وأضــاف «أما فيما يخص 

املوازنة احلالية، كما ارتفع بند 
املرتبات والدعوم بنسبة ٥٫٤٪ 

عن موازنة السنة احلالية».
يذكر أن مشروع املوازنة 
العامــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ هو األول 
الذي يعد بعد إقرار قانون ١٨ 
لســنة ٢٠٢٠ بتعديــل بعض 
بالقانــون  أحــكام املرســوم 
رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن 
احتياطــي األجيــال القادمة، 
والذي يقضي بوقف االستقطاع 
التلقائي من امليزانية العامة 
إلى صندوق احتياطي األجيال 
وذلك اعتبارا من نتائج السنة 
املالية ٢٠١٩/٢٠١٨، وتعد هذه 
اخلطوة إجراء هيكليا من شأنه 
أن يعزز السيولة في صندوق 
االحتياطــي العــام (خزينــة 
الدولــة) لفتــرة محــدودة. 
وذكــرت املاليــة أن صندوق 
االحتياطــي العــام «خزينــة 
الدولة» قد اســتنفد بالكامل 
نتيجة الســحوبات التي تتم 

لتغطية مصروفات الدولة.

٤٥ دوالرًا السعر التأشيري لبرميل النفط بإنتاج ٢٫٤ مليون برميل يوميًا.. و٩٠ دوالرًا سعر التعادل

خليفة حمادة

املقدرة تتضمن إيرادات نفطية 
تبلغ ٩٫١٢ مليارات دينار، مما 
يعكس ارتفاعا بنسبة ٦٢٪ عن 
املوازنة احلالية والتي تنتهي 
في ٣١ مارس ٢٠٢١، فيما قدرت 
اإليرادات غيــر النفطية عند 
١٫٨ مليار دينــار، وذلك على 
أساس سعر تأشيري لبرميل 
النفط عند ٤٥ دوالرا، مبعدل 
إنتاج يبلغ ٢٫٤ مليون برميل/

يوم، بينما يبلغ سعر التعادل 
لبرميــل النفط بامليزانية ٩٠ 

دوالرا.
وفيما يخص املصروفات، 
قالــت «املاليــة»، ان نســبة 
املرتبات والدعوم من إجمالي 
 ،٪٧١٫٦ تبلــغ  املصروفــات 
ونســبة املصروفات األخرى 
(باقي املصروفات) تبلغ ١٢٪، 
فيمــا يبلــغ املبلــغ املرصود 
لتســوية حســاب العهد ٣٠١ 
مليــون دينار، بنســبة ١٫٣٪ 
مــن إجمالــي املصروفــات، 
الدعومــات  أن  وأوضحــت 

٢٠٪ زيادة اإلنفاق الرأسمالي إلى ٣٫٥ مليارات دينار.. لدعم االقتصاد بالظروف االستثنائية«االحتياطي العام» استنفد بالكامل نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة
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األمير استقبل الغامن ورئيس مجلس النواب العراقي واملبارك والروضان
استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه، بقصر 
السيف صباح أمس، رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن 
ورئيس مجلس النواب في 
جمهورية العراق الشــقيق 
محمد احللبوســي والوفد 
املرافــق وذلــك مبناســبة 

زيارته الرسمية للبالد.
حضــر املقابلــة وزيــر 
الديــوان األميري  شــؤون 
الشيخ علي اجلراح ورئيس 
الشــيخ  الديــوان األميري 
مبارك الفيصل ونائب وزير 
الديــوان األميري  شــؤون 
الشــيخ محمــد العبــداهللا 
الديــوان األميري  ووكيــل 
ومدير مكتب صاحب السمو، 

األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
بقصر السيف صباح امس 
سمو الشيخ جابر املبارك. 
كذلك اســتقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 

خالد الروضان.
هذا وقد أشــاد ســموه، 
رعاه اهللا، بأدائه ملسؤولياته 
بكل إخالص وتفان، معربا 
سموه عن شكره وتقديره 

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، ببرقية 
تهنئة إلى حاكم عام استراليا 
الصديقــة اجلنــرال ديڤيد 

األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
بقصر السيف صباح امس 
التجــارة والصناعة  وزير 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
الشــباب بالوكالة الســابق 

لــه علــى ما بذلــه من جهد 
وعطاء ملصلحة وطنه وذلك 
خالل فتــرة توليه منصبه 
الوزاري، متمنيا سموه له 

دوام التوفيق والسداد.

هيرلي عبر فيها سموه عن 
خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 
والستراليا وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، ببرقية تهنئة إلى حاكم 
عــام اســتراليا الصديقــة 
اجلنــرال ديڤيــد هيرلــي 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطنــي 
لبالده راجيا لفخامته وافر 

الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
الشــيخ  الــوزراء  مجلــس 
صباح اخلالد ببرقية تهنئة 

مماثلة.

صاحب السمو أشاد بأداء وزير التجارة والصناعة السابق.. وهنأ حاكم عام أستراليا بالعيد الوطني
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ورئيس مجلس النواب العراقي محمد احللبوسي والوفد املرافق له

صاحب السمو مستقبالً خالد الروضان صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبالً سمو الشيخ جابر املبارك

أحمــد فهد الفهــد، ورئيس 
املراسم والتشريفات األميرية 

الشيخ خالد العبداهللا.
كمــا اســتقبل صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 

ملشاهدة الڤيديو

ولي العهد استقبل الغامن واحللبوسي وهنأ اخلالد
استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، بقصر الســيف صباح 
أمــس رئيس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن ورئيس مجلس 
النواب في جمهورية العراق 
الشــقيق محمد احللبوســي 
والوفــد املرافــق لــه وذلــك 
مبناســبة زيارته الرســمية 
للبالد. حضــر املقابلة مدير 
مكتب سمو ولي العهد الفريق 
متقاعد جمال الذياب والوكيل 
بديوان سمو ولي العهد مازن 

العيسى.
واستقبل سمو ولي العهد، 
حفظه اهللا، أيضا سمو الشيخ 

جابر املبارك.
كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد رسالة 
تهنئة الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
وذلك مبناسبة صدور األمر 

ورعاه) وما تعكسه من بالغ 
الكرمي،  التقدير لشــخصكم 
فإننــا ندعــو اهللا تعالى أن 
يعينكم على حمل هذه األمانة 
العظيمة وحتمل املسؤولية 
الوطنية التي كلفتم بها وأن 
يكلــل بالتوفيــق والســداد 
جهودكــم الدؤوبة وعطاءكم 
املتميــز ملواصلــة مســيرة 
التقدم والرخاء لوطننا العزيز 
آمــال وطموحات  وحتقيــق 
أبنائه املخلصني.  وتطلعات 
كما نســأله تعالى أن يحفظ 
الكويت الغالية ومين عليها 
الرفعة واالزدهار  مبزيد من 
في ظل القيادة احلكيمة لقائد 
الســفينة  املســيرة وربــان 
حضرة صاحب السمو أمير 
البالد (حفظــه اهللا ورعاه) 
وسدد بالتوفيق على دروب 
اخلير خطاه. مع بالغ تهانينا 

لسموكم

األميــري بتعيينــه رئيســا 
ملجلــس الــوزراء وتكليفــه 
بترشــيح أعضــاء الــوزارة 

اجلديدة هذا نصها:
ســمو األخ الكرمي الشيخ 
صباح اخلالد احلمد الصباح، 
حفظــه اهللا رئيــس مجلس 

الوزراء السالم عليكم ورحمة 
اهللا وبركاته

يطيب لنــا أن نبعث إلى 
التهانــي  ســموكم بأطيــب 
وأسمى التبريكات مبناسبة 
صدور األمر األميري بتعيينكم 
الــوزراء  ملجلــس  رئيســا 

وتكليفكم بترشــيح أعضاء 
الوزارة اجلديدة.

وإذ نبارك لسموكم نيلكم 
مجددا الثقة السامية من لدن 
حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشــيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح (حفظه اهللا 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس البرملان العراقي محمد احللبوسي

نائب رئيس احلرس الوطني 
استقبل سفيرنا لدى التشيك

استقبل نائب رئيس احلرس الوطني الفريق أول متقاعد 
الشــيخ أحمد النواف في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس 
الوطني ســفيرنا لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري، 
ومت خالل اللقاء بحث املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
ورحب نائب رئيس احلرس الوطني بالسفير الهاجري، 
الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف مستقبال السفير راشد الهاجريمؤكدا على تعزيز العالقات مع جمهورية التشيك الصديقة.

السفير الصيني: ١٤٫٢٩ مليار دوالر إجمالي التبادل التجاري 
مع الكويت في ٢٠٢٠ والصني أكبر شريك ألكثر من ١٢٠ دولة

أسامة دياب

قال سفير جمهورية الصني 
الشــعبية لدى البالد لي مينغ 
ان عــام ٢٠٢٠ يعتبــر  قانــغ 
اســتثنائيا للغايــة بالنســبة 
للصني والكويت والعالم بأسره، 
حيث جنحت الصني بتحقيق 
النتائج املرجوة في السيطرة 
على وباء «كورونا» والوقاية 
منه، وكذلك حتقيــق التنمية 
واالجتماعيــة،  االقتصاديــة 
إضافة إلى أنها أجنزت مهمتها 
التاريخية في التخلص من الفقر 
املدقــع وفق املخطــط الزمني 
احملدد لذلك، وشــهدت جتاوز 
 (GDP) إجمالــي الناجت احمللي
عتبة الـ ١٠٠ تريليونات يوان 
(قرابة ٤٫٦ تريليونات دينار)، 
بزيادة قدرها ٢٫٣٪ على أساس 
ســنوي، بفضل التضامن بني 
احلكومــة والشــعب الصيني 
والكفاح الشاق على قلب رجل 
واحد حتت قيادة الرئيس شي 
جينبينــغ في ظــل التداعيات 
اخلطيرة التي فرضتها جائحة 
«كوفيدـ  ١٩» والتغيرات الكبيرة 
التي مرت بها األوضاع الدولية 

املعقدة.
وتابــع قانــغ، فــي خــالل 
املؤمتــر الصحافي االفتراضي 

الكويتــي. وفــي األوقــات  ـ 
احلاسمة ملكافحة اجلائحة في 
الصني، تبرع اجلانب الكويتي 
مبستلزمات بـ ٣ ماليني دوالر 
للجانــب الصينــي، بينما قام 
اجلانــب الصيني مــرات عدة 
بفتح املمر اخلاص الســتيراد 
اجلانب الكويتي املســتلزمات 
من الصني، وتنظيم ٥ اجتماعات 
افتراضية بني اخلبراء الطبيني، 
وإرســال فريق طبي للكويت 

لدعمها مبكافحة اجلائحة.
ولفت إلى أنــه على الرغم 
من تداعيات اجلائحة، ال تزال 
الصني أكبــر مصدر للواردات 
الكويتية وأكبر شريك جتاري 
للكويت في املجال غير النفطي. 
وفي ٢٠٢٠، بلغت قيمة التبادل 

كما يصادف ٢٠٢١ الذكرى الـ 
٦٠ الستقالل الكويت والذكرى 
الـــ ٣٠ لتحريرهــا، إذ نتقــدم 
بتهانينا بهذه املناســبة. وهذا 
العام سيواصل الشعب الكويتي 
الصديق حتــت قيادة صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد بــذل اجلهود 
لتحقيق «رؤية الكويت ٢٠٣٥»، 
ويتوافــق النهجان التنمويان 
الصيني والكويتي توافقا عاليا، 
مما يشكل أساسا متينا للتعاون 
الثنائي. ويصادف العام احلالي 
أيضا الذكرى الـ ٥٠ لتأسيس 
العالقــات الديبلوماســية بني 

الصني والكويت.
وأشــار قانغ إلى ان اللقاح 
الصيني ملكافحة كورونا آمن 
وســعره معقول، موضحا ان 
هناك ٤٠ دولة طلبت استيراد 
اللقاح الصيني و٢٠ منها وافقت 
على اســتخدامه، الفتا إلى انه 
مت تطعيــم اكثر من ١٠ ماليني 
شــخص باللقاح الصيني إلى 
اآلن بعد ان متت التجارب على 
البشــر في ٣ مراحل وأظهرت 
عدم وجود أعــراض جانبية، 
مشــددا على تعهد الصني بأن 
يكون اللقاح منفعة عامة بعد 

تطويره.

التجاري بني الصني والكويت 
١٤٫٢٩ مليار دوالر واستوردت 
الصني من الكويت أكثر من ٢٥ 
مليــون طن مــن النفط اخلام 
بزيادة ١٨٪. وتشارك الشركات 
الصينيــة حاليا فــي بناء ٧٧ 
مشــروعا كويتيا مهما تتعلق 
الكويت ومعيشــة  باقتصــاد 
شــعبها، األمر الذي ســيعزز 
الكويتي  انتعــاش االقتصــاد 
بقــوة، كمــا فتحــت اخلطوط 
اجلوية الكويتية خطا مباشرا 
بني الكويــت ومدينة كوانزو، 
كذلك دفعت الصني سير األعمال 
املتعلقة بإنشاء املركز الثقافي 
الصيني فــي الكويت وعززت 

التبادل الثقافي بني البلدين.
ولفت إلى أن العام احلالي 
املئويــة  الذكــرى  يصــادف 
لتأســيس احلزب الشــيوعي 
الصينــي الذي حقق الشــعب 
الصيني حتت قيادته التحرير 
واالستقالل الوطني واملعجزتني 
الكبيرتني املتمثلتني في التنمية 
االقتصاديـــــة واالستقـــرار 
املــدى.  الطويــل  االجتماعــي 
وفــي الوقــت الراهــن، وأمام 
نقطة انطالق تاريخية جديدة، 
ستطلق الصني مسيرة تنفيذ 
اخلطة اخلمسية الـ ١٤ للتنمية 

االقتصادية واالجتماعية.

السفير لي مينغ قانغ

الذي عقــده مبناســبة حلول 
الصــني  أن  اجلديــد:  العــام 
واصلت تطبيق مفهوم مجتمع 
املستقبل املشترك للبشرية في 
هذا العام االستثنائي من خالل 
تعزيز التعاون الدولي ملكافحة 
اجلائحة، والتمسك بالتعددية 
وتوسيع االنفتاح على اخلارج 
املتبــادل للمنفعة،  والتعاون 
الفتا إلى أن الصني أكبر شريك 
جتاري ألكثر من ١٢٠ دولة في 
العالم، ويعتبر انتعاش اقتصاد 
الصني مركز الثقل لالستقرار 

االقتصادي العاملي.
وكشف أن الصني والكويت 
تعاونتا بروح الفريق الواحد 
العــام املاضــي، حيــث تبادل 
الرئيس شي جينبينغ العديد 
مــن الرســائل والبرقيات مع 
صاحب الســمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، وصاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، لإلعراب عن الدعم املتبادل. 
كمــا اجتمع مستشــار الدولة 
ووزير اخلارجية وانغ يي مع 
وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد مرتني افتراضيا 
لتبــادل اآلراء حــول تعميــق 
التعــاون الصينــي ـ العربــي 
والصينيـ  اخلليجي، والصيني 

رئيس الوزراء التقى رئيس النواب العراقي

وزير اخلارجية بحث مع احللبوسي
تعزيز العالقات الكويتية - العراقية

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد وبحضور نائب 
رئيس مجلــس الوزراء وزيــر الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي في قصر السيف 
أمس رئيس مجلس النواب في جمهورية 

العراق الشقيق محمد احللبوسي والوفد 
املرافق له، وذلك مبناسبــــة زيارتـــه 

للبالد.
حضر املقابلة رئيس بعثة الشرف 

املرافقة النائب أحمد احلمد.

بعــث وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ 
صبــاح اخلالد مبناســبة تعيينه رئيســا 

ملجلس الوزراء.
وقال الشــيخ د.أحمــد الناصر «يطيب 
لي أن أرفع الى مقام ســموكم أسمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة الثقة الغالية 
التي أسبغها عليكم سيدي حضرة صاحب 
السمو أمير البالد حفظه اهللا ورعاه بإعادة 
تسميتكم رئيسا ملجلس الوزراء وتكليفكم 

تشكيل الوزارة اجلديدة».
وأعرب عن متنياته لســموه بالتوفيق 
والنجــاح وأن يعينه اهللا ســبحانه على 
استكمال مهام هذا املنصب وما يحمل معه 
من مســؤولية جسيمة وأن يوفقه ويهيئ 
له «سبل التوفيق والنجاح ملواصلة اخلير 
والنماء واإلسهام في مسيرة بلدنا العزيز 

إلى ما نصبو إليه من رفعة وسؤدد».
واضاف «يسعدني ونحن نزجي إليكم 
التهنئة بهذه الثقة السامية أن نسأل املولى 
العلي القدير لسموكم التوفيق والسداد وأن 
يكلل بالنجاح جهودكم وعطاءكم في خدمة 
وطننا احلبيــب وأن يعينكم جلت قدرته 
على حتمل أعباء هذه األمانة واملسؤولية 
الوطنية الكبيرة ملواصلة مســيرة التقدم 
والرخــاء لبلدنا العزيز واخليــر والرفاه 

ألبنائه األوفياء».
واضــاف «إننــي لعلى يقــني كامل بأن 
حرصكــم البالغ على هذا الوطن وقدرتكم 
الكبيرة في قيادة دفة مسيرة اخلير ستمكنكم 
من حمل األمانة الغالية واآلمال العريضة 
التي يعلقها عليكم اهــل الكويت األوفياء 

والتي تستحق منا جميعا أن نكون لكم خير 
معني في بذل أقصى اجلهود والتضحيات 
حفاظا على أمن الكويت وتكريس استقرارها 
والعمل على رفعتها وتقدمها في ظل القيادة 
احلكيمة لقائدها وراعي نهضتها ســيدي 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح وعضده سيدي 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد اجلابر 

الصباح حفظهما اهللا ورعاهما».
من جهة أخرى، التقى وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد أمس رئيس 
مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيق 
محمد احللبوسي مبناسبة زيارته الرسمية 
والوفد املرافق للكويت، اذ مت خالل اللقاء 
استعراض أواصر العالقات الوثيقة التي 
تربط البلدين والشعبني الشقيقني وبحث 
ســبل تعزيز وتطوير التعاون املشــترك 
فيمــا بينهما على كل األصعدة إضافة إلى 
مناقشــة آخر التطــورات على الصعيدين 

االقليمي والدولي.
حضر اللقاء نائب وزير اخلارجية السفير 
خالد اجلاراهللا ومســاعد الوزير لشؤون 
املراسم السفير ضاري العجران ومساعد 
الوزيــر لشــؤون الوطن العربي الســفير 
فهــد العوضي ومســاعد الوزير لشــؤون 
مكتب نائب وزير اخلارجية السفير ايهم 
العمر ومساعد الوزير لشؤون مكتب وزير 
اخلارجية السفير صالح اللوغاني ونائب 
مساعد الوزير لشؤون مكتب وزير اخلارجية 
املستشار أحمد الشرمي ونائب مساعد الوزير 
لشؤون املراسم املستشار عبداحملسن الزيد 

وعدد من كبار املسؤولني في الوزارة.

هنأ اخلالد بتعيينه رئيساً للوزراء

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال محمد احللبوسي بحضور الشيخ حمد جابر العلي

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومحمد احللبوسي خالل اللقاء
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تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

آل أبوشعر وآل عياد الكرام
ومن السيد/ فهد أبوشعر

لوفـاة فقيديهما المغفـور لهما بإذن اهلل تعالى
والدي زوجته

حنا سليمان عياد
وكريمة نجيب عياد

تغمد اهلل الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته
وألهم آلهما وذويهما الصبر والسلوان

العتيبي يتبنى مقترح «املهندسني»: توفير ١٢٠٠ قسيمة 
«جنوب غرب القيروان» يقلل قائمة انتظار «الرعاية السكنية»

بداح العنزي

أعرب رئيس  املجلس البلدي أسامة العتيبي 
عن شكره وتقديره لرئيس جمعية املهندسني 
م.فيصل العتل على مبادرته بتقدمي مقترح 
اجلمعية املتعلــق بتخصيص ١٢٠٠ وحدة 

سكنية جنوب غرب القيروان. وقال العتيبي 
في تصريح صحافي: سأتبنى هذا املقترح 
نظرا ألهميته ومساهمته في حل املشكلة 
اإلسكانية وتقليل أعداد مستحقي الرعاية 
السكنية وذلك وفق اإلجراءات املعمول بها. 
جتدر اإلشارة إلى أن مقترح جمعية املهندسني 

تضمن االستفادة من منطقة جنوب غرب 
القيــروان والتي ميكن أن توفر نحو ١٢٠٠ 
قسيمة سكنية في حال حتويل خطوط التيار 
الكهربائي الهوائية إلى أرضية، بينما توفر 
٨٠٠ قسيمة فقط في حال بقاء هذه اخلطوط 
هوائية، حيث إن املنطقة تكاد تخلو من العوائق.

أسامة العتيبي

«تنسيقية البلدية»: عرض مشروع املركز اخلدمي 
والترفيهي في «العقيلة» على هيئة الشراكة مع «اخلاص»

بداح العنزي

انتهى اجتماع اللجنة 
التنسيقية برئاسة مدير 
م.أحمــد  البلديــة  عــام 
املنفوحي إلى إصدار العديد 
مــن التوصيــات بعرض 
الترفيهي  املركز  مشروع 
واخلدمــي بالعقيلة على 
هيئة مشــروع الشــراكة 
مــع اخلاص، كمــا تناول 
االجتماع مواضيع الربط 
اآللــي وإجنــاز برنامــج 
السماح للدور االستشارية 
بإصــدار رخــص البنــاء 
للسكني واالستثماري بحد 
أقصى في منتصف مارس، 
كما تضمنــت التوصيات 

ما يلي:
٭ تكليــف نائــب املدير 
العــام لقطــاع التنظيــم 
العمراني بســرعة إعداد 
تقريــر قطــاع التنظيــم 
للعــرض علــى املجلــس 
البلدي بحد أقصى خالل 
أســبوعني للموافقة على 
تخصيص عدد (١١) موقعًا 

منفصلــني وكذلــك مخاطبة 
التنظيــم لتخصيص  قطاع 
دورات مياه مستقبلية ذكية 
لتالفي كافة السلبيات احلالية 
املدير العام لقطاع املشاريع 
باالستمرار في دورات املياه 

احلالية.
٭ املوافقــة علــى مقتــرح 
العامــة  العالقــات  إدارة 
بشأن استخدام احلسابات 
الرسمية تويتر، انستغرام، 
بــوك، وواتســاب  فيــس 
والتنســيق مع إدارة مركز 
نظم املعمومــات واإلدارات 

وإشــغاالت الطــرق ومن 
ثم قيام مدير عام البلدية 
التنسيق مع وزارة التجارة 
والهيئة العامة للمعلومات 

املدنية.
إدارة  ٭ تكليــف مديــر 
الســالمة بفرع األحمدي 
باالنتهاء من إعداد البرنامج 
بالتشــوينات  اخلــاص 
خالل أسبوعني والعرض 
التنســيقية  اللجنة  على 

باالجتماع القادم.
٭ تكليــف نائــب املدير 
العــام لقطــاع التطويــر 
واملعلومات بالتنسيق مع 
قطاع املشاريع لالنتهاء من 
وضع الشروط املرجعية 

لعقود النظافة.
٭ تكليف نائب املدير العام 
حملافظتي حولي واألحمدي 
بســرعة إجراء الالزم في 
اإلدارة  موافقــة  ضــوء 
القانونية والتنسيق مع 
املاليــة واإلدارية  قطــاع 
للبــدء في طــرح املزايدة 
املعــدات  مبوقــع حجــز 

والسيارات املهملة.

املختصة لتفعيل املقترح.
٭ تكليف مديــر فرع بلدية 
اجلهراء بالتنسيق مع إدارة 
مركز نظم املعلومات لتشغيل 
الربط مع اإلســكان  برنامج 
خالل أســبوعني على أن يتم 
الكتاب للمحافظات  إرســال 
وتقــوم احملافظــة بإدخــال 
البيانات عن طريق مهندس 
الرقابــة الهندســية ومن ثم 

إرسالها مباشرة للعدل.
٭ تكليف نائب املدير العام 
لشؤون محافظتي العاصمة 
واجلهــراء م.فيصل اجلمعة 
بالتنســيق مــع إدارة مركز 
املعلومات لالنتهاء من برنامج 
الســماح للمكاتب الهندسية 
والدور االستشارية بإصدار 
رخص البناء بالسكن اخلاص 
واالســتثماري بحــد أقصى 

منتصف شهر مارس.
٭ تكليف مدير بلدية اجلهراء 
التنســيق مع كل مــن إدارة 
مركز نظم املعلومات م.خالد 
بوعركــي خــالل أســبوعني 
لالتفاق حول اخلطة العامة 
بشــأن ترخيــص احملــالت 

اللجنة خاطبت قطاع التنظيم لتخصيص مواقع لدورات مياه مستقبلية ذكية

م.أحمد املنفوحي

الستغاللها كمجمعات سكنية 
للعمالة الوافدة، على أن يتم 
تخصيصهــا لصالــح وزارة 
املالية من خالل الطرح على 
القطاع اخلاص إلنشائها وذلك 
تنفيذا لتوصيــات وقرارات 
مجلس الوزراء املتعلقة بسكن 

العمالة الوافدة.
٭ موافقــة اللجنة على إعادة 
طرح مشروع املركز اخلدمي 
والترفيهــي في العقيلة بذات 
املوقع نظرا ملا مت صرفه على 
دراســة اجلــدوى والدراســة 
االستشارية بالعقيلة للمشروع 
باإلضافة إلى تطابق النســب 
التجارية للمشروع مع املخطط 
الهيكلي، مع تكليف نائب املدير 
العام لقطاع التنظيم بتزويد 
قطاع املشــاريع بالــرد حتى 
يتسنى لقطاع املشاريع إعادة 
العرض على هيئة مشروعات 

الشراكة مع القطاع اخلاص.
٭ تكليف نائب املدير العام 
لقطاع املشاريع بعمل الالزم 
نحــو طرح قطاع املشــاريع 
صيانة وتشغيل دورات املياه 
على القطاع اخلاص بعقدين 

اخلالد: إعادة الكهرباء لـ «سوق الصفافير»

وجه محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد 
بإعادة التيار الكهربائي لـ«سوق الصفافير» 
في منطقة شرق الصناعية، بعد التأكد من 
إزالة جميع املخالفات، كاشفا عن «مشروع 
جديد لتطوير السوق واحملافظة على طابعه 
التراثي، توجد مخططاته حاليا لدى وزارة 

الدولة لشؤون البلدية».
جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ 
اخلالــد، علــى هامــش جولتــه امليدانيــة 
على «ســوق الصفافير» في منطقة شــرق 
الصناعيــة، وذلــك ضمن جهــوده ملتابعة 
إزالــة مخالفات الســوق حلظة بلحظة بعد 
قطع التيار الكهربائي عنه ومخالفة جميع 
محالته األسبوع املاضي، حيث تفقد أوضاع 
السوق وملس عن قرب القضاء التام على هذه 
املخالفات، وذلك بحضور كل من مدير عام 
الهيئة العامة للصناعة عبدالكرمي تقي، ونائب 
رئيس قوة اإلطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء 
خالد عبداهللا فهد، إلى جانب نائب مدير عام 
البلدية لشــؤون قطاع محافظتي العاصمة 
واجلهــراء م.فيصل صادق اجلمعة، ونائب 

املديــر العام لقطاع املواصفــات واخلدمات 
في الهيئة العامة للصناعة محمد العدواني، 
ورئيس قســم اإلخطارات في احملافظة في 
قــوة اإلطفاء العــام املقدم علــي بن حيدر، 
باإلضافة إلى رئيــس فريق الطوارئ لفرع 
بلديــة احملافظة زيد العنزي، وممثل وزارة 

الكهرباء واملاء م.أحمد الشمري.
وأوضح اخلالد أن «الهيئة العامة للصناعة 
ســتقوم باإلجراءات الفعلية بشــأن تنفيذ 
املشــروع عقب تســلم مخططاتــه من قبل 
وزارة الدولة لشــؤون البلديــة»، مبينا أن 
«هذا املشروع سيكون مبنزلة معلم تراثي 

في منطقة شرق الصناعية».
وأوصى «جميع اجلهات املعنية مبواصلة 
متابعة أوضـــاع كل الـمحالت والورش في 
الســوق للحيلولة دون عودة أي مخالفات 
مســتقبال، باإلضافة إلى مـــوافاته بتقارير 
دوريــة عن حالته»، مشــددا على «ضرورة 
تطبيق إجراءات األمن والسالمة في جميع 
احملالت والورش في السوق بـمـــا يـضمن 

منع أي أخطار أو كوراث مستقبلية».

كشف عن مشروع جديد لتطوير السوق واحملافظة على طابعه التراثي

الشيخ طالل اخلالد خالل جولته في سوق الصفافير

الراجحي لـ «األنباء»: ١٣٦٥ مسافرًا وصلوا 
على منت ٣٢ رحلة.. والتزام من الشركات

ثامر السليم

قــال مديــر إدارة النقــل 
اجلــوي فــي اإلدارة العامة 
للطيــران املدنــي عبــداهللا 
الراجحي، إنه بعد إعالن قرار 
املدني» واخلاص  «الطيران 
بتقليص عــدد القادمني إلى 
مطار الكويت، وصلت امس 
األول ٣٢ رحلــة قادمة و٣٣ 
رحلة مغادرة وســط التزام 
كامــل مــن قبل الشــركات، 
مشــيرا الــى انه بلــغ عدد 

املسافرين ١٣٦٥ مسافرا فيما غادر ٣٦٣٥ مسافرا 
الى عدة جهات. وأضاف الراجحي في تصريح 
خاص لـــ «األنباء»، ان قــرار اإلدارة العامة 
للطيــران املدني وبتوجيهات من الســلطات 
الصحية بتقليص أعداد الركاب القادمني إلى 
مطار الكويت الدولي اعتبارا من األحد امس 
األول ويستمر حتى ٦ فبراير املقبل، يشترط 
«كوتــا» محددة للدخول من كل دولة بحيث 
ال يزيد في اإلجمالي على ١٠٠٠ راكب يوميا، 
باستثناء رحالت العمالة املنزلية والترانزيت.

ولفــت الــى ان ما يقــارب الـــ ٦٠٠ عامل 

منزلي يدخل الكويت يوميا 
الكفيل  وتكاليفهم يتحملها 
ممن لديهم إقامات ســارية، 
وهذه التكلفة مت االتفاق مع 
الشركات التي تقدم اخلدمات 
األرضية على أال تتم زيادة 
هذه األسعار، مبينا انه يتم 
استقبال العامل املنزلي من 
باب الطائرة مرورا بالداخلية 
وإجراءات اجلمارك حتى يصل 
الى مكان احلجر بالتعاون مع 
وزارة الصحة، والشركة هي 
التي تقوم بإجراءات الفحص 
األول والثاني والثالث وكذلك تقدمي الوجبات 

وجميع اخلدمات األخرى.
وأشــار الى ان هناك العديد من الشركات 
التي تقوم بنقل تلك العمالة عبر خطوطها، 
الفتا الى انه قد وصل الى الكويت من العمالة 
املنزلية ما يقارب الـ ٣١٠٠ عامل منزلي، الفتا 
الى ان هناك التزاما كامال باإلجراءات الصحية 
وفق البروتوكوالت املعتمدة، وكل ما يهمنا في 
املقام األول هو االلتزام بالتعليمات الصحية؛ 
خوفا من انتقال املرض - ال قّدر اهللا - ألحد 
العاملني ومن ثم ينتقل الى األسرة بالكامل.

ً مدير إدارة النقل اجلوي أكد أن ٦٠٠ عامل منزلي يدخلون الكويت يوميا

عبداهللا الراجحي

املياه املعاجلة بالوفرة في فبراير
عاطف رمضان

أكدت مصادر مطلعة لـ «األنباء»، أن وزارة األشغال العامة 
ســتنتهي اليوم الثالثاء من إعداد خطة ومراجعة والتحضير 
جلميع األمور الفنية للتأكد من جاهزية مشروع إيصال املياه 
املعاجلة رباعيا ملزارع الوفرة وجاهزية تشغيل اخلط في بداية 

فبراير املقبل. وتبلغ تكلفة املشروع نحو٤٦ مليون دينار.

نحو تعليم أفضل
يعتبر التعليم ركيزة أساسية من ركائز الدول املتقدمة، والدول 
التي تسعى للتقدم والتطور الالمحدود جندها تضع ميزانيات هائلة 
للتعليم بكل ما يشمل من معلمني ومبان مدرسية ووسائل تعليمية 
ومشــاريع تربوية، واألهم من ذلك كله املناهج املالئمة للزمن الذي 
نعيشه ولبيئة املجتمع الذي نتعامل معه ولقدرات الطالب الذي يدرسه.

فلــو رأينا الدول املتقدمة في التعليم مثل ســنغافورة وفنلندا 
واليابان وغيرها من الدول، لوجدناها تقوم بتدريس طلبتها مناهج 
حياتية وكيفية أكثر منها مجــردة وكمية، فأهدافها تتمركز حول 
متكني املخرجات التعليمية للنجاح في التعامل مع املواقف احلياتية 
وأن تتناســب مع سوق العمل الذي حتتاجه الدولة وتكتسب كيفية 
إدارة شؤون احلياة العامة. وجميعنا يعلم أن وزارة التربية في دولتنا 
احلبيبة الكويت أرسلت العديد من الوفود من أهل امليدان التربوي 
لتلــك الدول وغيرها بغية التعرف على كيفية آلية التعليم واملناهج 
املطبقة في تلك الدول وتأهيل املعلمني عليها، ونأمل بأنه قد مت حتقيق 
االســتفادة من جتارب تلك الدول بنسبة كبيرة، خاصة أن املعلمني 
يتم تأهيلهم منذ دراســتهم في جامعة الكويت لعديد من املقررات 
في تدريس املناهج وطرق التدريس للعديد من األساتذة في جامعة 
الكويت، واســتذكر منهم د.عبداهللا الهاشم من كلية التربية والذي 
يسعى بجد واجتهاد لتطبيق كل جديد في تدريس املناهج واستفادة 
الطلبة منه وخاصة عند العمل في امليدان التربوي، فجزيل الشكر 
واالمتنان لكل من يعمل على تطوير التعليم في بالدنا احلبية، وعلى 
تأهيل وتعليم األجيال املقبلة مبا يتناسب مع التطور التقني والرقمي، 
والذي شهدناه بصورة كبيرة في اآلونة األخيرة وخاصة وقت جائحة 
كورونا، فأصبح التحول الرقمي ضرورة للتطوير والتغيير، وأصبح 
التعليم عن بُعد هو املعتمد لالستمرار في التعليم في هذه الظروف 
االستثنائية، والذي وجدنا له إيجابياته وسلبياته، ولكن من الضروري 
جدا تقييم هذه التجربة التعليمية للتغلب على السلبيات فيما بعد، 
كما أننا نفضل أن نستمر في بعض جوانب هذه التجربة حتى بعد 
زوال الظرف االســتثنائي والعودة للحياة الطبيعية، ملا وجدناه من 

إيجابيات وتسهيالت في بعض جوانب التعليم عن بُعد.

فاطمة سالم السهيل ـ  كلية التربية ـ تخصص اجليولوجيا

مشاركة طالبية

املجلس البلدي

رفع ١٠ سيارات و١٠ قوارب في مواقف «الشعب البحري»
أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
قيام إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظة حولي بتنفيذ جولة ميدانية في 
منتزه الشعب البحري على إثر ورود شكوى 
تتعلق بترك سيارات وقوارب في مواقف منتزه 

الشعب البحري.
وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفــرع بلدية احملافظــة محمد اجلبعة 
أن الهــدف من اجلوالت امليدانية املكثفة رصد 
املخالفني واتخاذ جميــع اإلجراءات القانونية 
بحقهــم، الفتا إلــى أن الفريــق الرقابي بإدارة 
النظافة العامة يولي اهتماما بالغا برفع مستوى 
النظافة باملناطق التي تقع حتت مســؤوليته 
فضال عــن رفع كل ما يشــوه املنظر اجلمالي 

ويؤدي إلى إشــغال الطريــق بجميع املناطق، 
وذلك من خالل اجلوالت امليدانية الدورية التي 
يقوم بتنفيذها للحفاظ على املنظر احلضاري 
للمحافظــة. وأكد اجلبعة أن هــذه اجلولة مت 
تنفيذها إثر ورود شكوى تتعلق بترك سيارات 
وقوارب مبواقف منتزه الشعب البحري، وقد 
قــام الفريق الرقابي على الفــور بالتعامل مع 
الشــكوى ووضع ملصق (X) على ٤٨ سيارة 
مهملة و١٠ قوارب، وبعد انتهاء املدة القانونية 
لوضع امللصق قام الفريق الرقابي باتخاذ كل 
اإلجراءات القانونية حيال املخالفني، وذلك برفع 
١٠ سيارات مخالفة و١٠ قوارب وقد مت إرسالها 
إلى موقع احلجز في حني مت حتريك السيارات 

جانب من عملية رفع أحد القواربالباقية من قبل أصحابها.
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 «IFLR١OOO» احملامية أريج حمادة حتصل على تصنيف
الدولي للمحامني التجاريني املتميزين

يوسف غامن

عّبرت رئيســة مجموعة 
القــــانونية  الـــتحــــديات 
احملاميــة أريــج حمــادة عن 
فخرها واعتزازها بحصولها 
 «IFLR١OOO» على تصنيــف
الدولــي واختيارهــا وإدراج 
اسمها ضمن أفضل احملامني 
لعــام  دوليــا  التجاريــني 
٢٠٢٠ـ٢٠٢١، وذلــك تقديــرا 
جلهودها وخبرتها القانونية 
والعملية في املجال التجاري 
وحضورها ومتابعتها ألنشطة 
املالية  التحكيــم والقضايــا 
والقانونية محليا وخليجيا 
ودوليــا، حيث تعتبــر أول 
محامية خليجية حتصل على 
هذه الدرع والتصنيف الدولي.

ويشــرف عليهــا محكمــون 
عامليــون ومتنح تصنيفاتها 
املاليــة  ألكبــر املؤسســات 
والبنوك في العالم، يشــكل 
دافعا لبذل املزيد من اجلهود 
واملتابعة بشكل أكبر لكل ما 

وإلى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ولسمو 
ولــي عهــده األمني الشــيخ 
مشــعل األحمــد وإلى جميع 
أبنــاء الكويــت، وخصوصا 
للمرأة الكويتية التي أثبتت 
أنها قادرة على العطاء والتميز 
دائمــا وفي جميــع املجاالت 

واألمثلة كثيرة ومتعددة.
كمــا شــكرت حمــادة كل 
مــن وقف ويقــف معها وكل 
من يشــجعها علــى املثابرة 
واالجتهاد للوصول لألفضل، 
كمــا توجهــت بالشــكر إلى 
«األنبــاء» علــى الدعم املقدم 
لها ولكل من يسعى للنجاح 
مــن أبناء وبنات الكويت في 
ومجاالتهــم  تخصصاتهــم 

املتنوعة.

يتعلق مبجال القانون عموما 
والتجــاري خصوصا، حيث 
يقوم على منح هذا التصنيف 
٧٥ محكمــا دوليــا بالتعاون 
مع فريق للبحــث واملتابعة 
عمله رصد أنشطة وفعاليات 
ومدى تأثير األشخاص الذين 

سيمنحون هذا التصنيف.
وأشــارت حمادة إلى أنها 
قــد اســتفادت مــن خبرتها 
وعملها في القطاع املصرفي 
الــذي عملــت فيــه نحــو ١٣ 
عاما كانــت مليئة بالتجارب 
واخلبرات العملية والقانونية 
الناجحــة والتي أضافت إلى 
رصيدهــا املعرفــي والعملي 

الشيء الكثير.
وأهدت احملاميــة حمادة 
هــذا اإلجنــاز إلــى الكويــت 

احملامية أريج حمادة متحدثة لـ «األنباء» (قاسم باشا)

وقالت حمادة لـ «األنباء» 
ان حصولها على شهادة ودرع 
التميز من مؤسســة عريقة 
 «IFLR١OOO» ومرموقة مثل
والتي تعتبر فرعا من «يورو 
منــي» للتصنيــف الدولــي، 

«إيكيا» تطلق أجندة ٢٠٣٠ للعناية بالغابات والتنوع البيولوجي في العالم
لطاملا حرصت ايكيا، ومنذ سنوات 
طويلة، على أن توظــف كل طاقتها 
وإمكانياتهــا من أجل املســاهمة في 
وقف تدهور الغابات في جميع أنحاء 
العالم. واليوم، تعلن ايكيا عن أجندة 
جديدة للعنايــة بالغابات لعام ٢٠٣٠، 
كخطوة إضافية نحــو زيادة تعزيز 
البيولوجي، واملســاهمة في  التنوع 
احلد من اآلثار الســلبية لتغير املناخ 
واتباع قيادة مبتكرة من أجل استخدام 
اخلشب بطرق أكثر ذكاء - وفي الوقت 
نفسه االستمرار في الضغط من أجل 
ضمان استمرار منو الغابات في جميع 

أنحاء العالم.
بحلــول العام ٢٠٢٠، حققت ايكيا 
الهدف الذي سبق ووضعته، وأصبحت 
أكثــر اعتمادا على املصــادر األكثر 
اســتدامة. واليوم، أكثر من ٩٨٪ من 
اخلشب املستخدم في منتجات ايكيا 
هو إما خشب معاد تدويره أو يحمل 
شــهادة مصدقة من املنظمة الدولية 
لإلشراف على الغابات (FSC). وقد حان 

الوقت التخاذ خطوات أخرى.
تتضمن أجندة إيكيا للعناية بالغابات 

لعام ٢٠٣٠ ما يلي:
أخذ زمــام املبادرة، وجعل حتمل 
املســؤولية قاعدة أساسية في إدارة 
الغابات في جميع أنحاء العالم، وليس 
فقط االهتمام مبصادر اخلشب الذي 

تستعمله إيكيا في منتجاتها.
التنوع  املســاهمة في حتســني 
البيولوجي، ودعم حقوق واحتياجات 
األشخاص الذين يعتمدون على الغابات، 
ومعاجلة البصمة املناخية على نطاق 

أوسع من أعمال إيكيا.
اعتمــاد قيادة مبتكــرة من أجل 
استخدام اخلشــب بطرق أكثر ذكاء 
تســاعد في احلد مــن انبعاثات غاز 
الكربون قدر اإلمكان، وذلك عبر تصميم 
منتجات ميكن استعمالها أكثر من مرة، 
وميكن أيضا جتديدها وإعادة تصنيعها 
أو تدويرها بدل االستغناء عنها ورميها.

ضمان أن يكون أكثر من ثلث كمية 
اخلشب املستخدم في منتجات إيكيا 

خشب معاد تدويره.
التأكد من أن مصادر املواد اخلام 
األخرى التي تشــكل خطــرا كبيرا 
املنتجات  الغابات (خاصة بعض  على 

الزراعية)، والتــي متثل ٣٪ فقط من 
بصمة املواد اخلام إليكيا، ال تتسبب في 
تدهور الغابات وال تؤذي النظم البيئية 
الطبيعية. كل اخلشب املستخدم في 
منتجات إيكيا مستورد من غابات تتم 
إدارتها بطريقة مسؤولة وال تشكل أي 

خطر على مستقبل الغابات.
الذي  االعتماد فقط على اخلشب 
يأتي من مصادر أكثر استدامة، ووفق 

األنظمة املوثوقة واملعتمدة عامليا.
في هذا اخلصوص، يقول الرئيس 
التنفيذي ملجموعــة أنتر ايكيا جون 
أبراهامسون رينغ: «نحن في ايكيا نريد 
أن جنعل اإلدارة املسؤولة للغابات هي 
القاعدة املتبعة لوقف تدهور الغابات، 
البيولوجي، ودعم  التنــوع  وتعزيز 
األشخاص الذين يعتمدون على الغابات 
في معيشتهم. إن الغابات املدارة بشكل 
مسؤول تلعب دورا حيويا في التخفيف 
من آثار تغير املناخ. لقد ســاهمنا في 
تطوير قطاع الغابات بفضل اإلجراءات 
الصارمة التــي فرضناها ومن خالل 
عقود الشراكات التي وقعناها مع عدة 
منظمات في جميع أنحاء العالم. ومع 

ذلك، فإن الضغوط التي تتعرض لها 
الغابات في العالم والنظم البيئية احمليطة 
تتزايد. وقــد حان الوقت إلتباع نهج 
أكثر شمولية حلماية ودعم هذه املوارد 

الطبيعية املهمة لألجيال القادمة».
ستســتمر إيكيا أيضا في ابتكار 
وتطوير أفكار جديدة الستخدام اخلشب 
بطريقة ذكية، من خالل زيادة املنتجات 
ذات األوزان اخلفيفة، على سبيل املثال.
بدوره، يقــول مدير إدارة توريد 
أولف  بالغابــات  اخلشــب والعناية 
جوهانســون: «إن اخلشب هو أحد 
املواد الرئيسية املستخدمة في منتجات 
ايكيا وجزء أساسي من تراثنا. اخلشب 
مادة جميلة ومتينة ومتجددة وقابلة 
إلعادة التدوير. بصفتنا مستخدما كبيرا 
للخشب، فقد أدركنا - طيلة السنوات 
الطويلــة املاضيــة - أهمية أن تكون 
مقاييسنا وانتشارنا في العالم محركا 
فعاال من أجل إحداث فرق إيجابي في 
قطاع الغابات، خصوصا في املناطق التي 
تواجه حتديات. اخلشب مادة أساسية 
بالنسبة ملشــاريع املستقبل اخلاصة 

بتحسني املناخ».

املستشارعبداهللا الشهاب

«النجاة اخليرية»: نفذنا ١٦٢٥ مشروعًا تعليميًا حول العالم
قال رئيس قطاع املصارف 
واملشــاريع بجمعية النجاة 
اخليرية املستشــار عبداهللا 
الشهاب انه خالل عام ٢٠٢٠ 
ورغم حتديات جائحة كورونا 
العامليــة حققــت اجلمعيــة 
حضورا إنســانيا فاعال في 
قطاع التعليم، حيث مت تنفيذ 
١٦٢٥ مشروعا تعليميا خالل 

هذا العام.
ان  الشــهاب  وأوضــح 
النجــاة اخليرية نفذت هذه 
املشاريع في العديد من الدول 
اخلارجية منها اليمن واألردن 
والهند وبنغالديش وتشاد، 

النشء من اجلهل واألمية.
مــن  الشــهاب  وتابــع 

قطاع التعليم.
وأكــد الشــهاب اهتمــام 
النجــاة اخليريــة احلثيــث 
أهــداف  بتنفيــذ وحتقيــق 
األمم املتحــدة والتــي يأتي 
على رأســها االهتمام مبلف 
التعليم، حيث تعد اجلمعية 
التعليم واحدا من أهدافها ذات 
البعــد االســتراتيجي كونه 
يساهم بشكل فعال وجذري 
في حل الكثير من املشكالت 
والتحديــات منهــا مكافحة 
األمية واجلهل واملرض والفقر 
ويعمــل على خلــق طاقات 

بشرية نافعة لألمة.

التي  التعليميــة  املشــاريع 
مت تنفيذها خالل عام ٢٠٢٠ 
بناء املراكز التعليمية واملراكز 
اإلســالمية وترميم املدارس 
القدميــة وعمــل الصيانــة 
الالزمــة لها، وكذلــك كفالة 
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
الشــرعية  الدورات  وتقدمي 
واألئمــة  الدعــاة  وكفالــة 
واملؤذنني وكفالة احملفظني، 
املالية  وتقــدمي املســاعدات 
لطالب العلم ضعاف الدخل 
واأليتــام والفقــراء وغيرها 
مــن اإلجنازات األخرى التي 
حققتها النجاة اخليرية في 

وفي اجلمهورية التركية قمنا 
ببنــاء ٦ مــدارس تعليمية 
نظامية تعمل وفق أحدث نظم 
التعليم احلديث ويســتفيد 
من هذه املدارس آالف الطالب 
من أبنــاء الالجئــني إذ انها 
تعمل بنظام فترتني صباحا 
ومســاء، وذلك الســتيعاب 
أعداد الطالب الكبيرة. مؤكدا 
أن اجلمعيــة تبذل قصارى 
اجلهود لتعبيد طريق العلم 
أمام أبناء الالجئني السوريني، 
فبعد تفاقم األحداث ونزوح 
ماليني األسر توجهنا إلى بناء 
املــدارس التعليمية حلماية 

مذكرة تفاهم بني احتاد اجلمعيات النسائية 
ومنظمة املرأة العربية لدعم قضايا املرأة

وّقــع االحتــاد الكويتــي للجمعيات 
النسائية مذكرة تفاهم مع منظمة املرأة 
العربية، بهدف التنســيق والتعاون في 
مجاالت دعم ومتكني املرأة وذلك افتراضيا.

وقد قــام بالتوقيع علــى املذكرة كل 
من رئيســة االحتاد الكويتي للجمعيات 
النسائية الشيخة فادية السعد، واملدير 
العــام ملنظمــة املــرأة العربيــة د.فاديا 
كيوان. وجاء ذلك في إطار حرص كل من 
املنظمة واالحتاد على االرتقاء بالقيادات 
واجلمعيات النسائية، وتدعيما لتفعيل 
دورهــا املجتمعــي، وتنــص املذكرة في 
بنودهــا على بحث وتناول أهم القضايا 

التي تخــص املرأة وتدعم مكانتها وتســهم 
في متكينها في شتى املجاالت، وكذلك تقدمي 
الدراســات وعقد الدورات التدريبية وورش 
العمل، وتبادل اخلبرات في قضايا املرأة والتي 

تسهم في دعم كفاءاتها.
من جانبها، عبرت الشيخة فادية السعد 
عن اعتزازها بتفاعل منظمة املرأة العربية مع 
ما قدمته اللجنة التنفيذية لالحتاد الكويتي 
النســائي من مقترحات لدعم سبل التعاون 
املشترك بني الطرفني وتقدير املنظمة العربية 
جلهود الكويت في مجاالت العمل اإلنســاني 
ودعم قضايــا املرأة العربيــة، مثمنة جهود 
املغفور له قائد العمل اإلنساني الشيخ صباح 
األحمد وما قدمه من رســالة إنســانية ألقت 
بظاللها على العمل النسائي، مشيرة إلى ما 
قدمته رائدة العمل النسائي التطوعي الشيخة 

لطيفة الفهد السالم الصباح ودورها البارز في 
إثراء مكانة املرأة بإسهامات واضحة منذ بداية 
تأسيس اجلمعية التطوعية النسائية واالحتاد 
الكويتي للجمعيات النسائية مبشاركات عديدة 

من عدة جمعيات نسائية تطوعية.
وأعربت الشيخة فادية  السعد عن تفاؤلها 
بالتعاون مع منظمة املــرأة العربية، مثمنة 
جهود د.فاديا كيوان بتاريخها احلافل وجهودها 
العلمية والعملية في دعم نشــاط املرأة مبا 
يسهم في خطة التنمية املستدامة ٢٠٣٥ معلنة 
عن استمرار وتوالي األنشطة خالل املرحلة 
القادمة خاصة بعد جناح التعاون في الفعاليات 
األولى، معربة عن إميانها بالتأثير اإليجابي 
الناجح للتعــاون والتواصل بــني الطرفني، 
وأن تلك االتفاقية ستكون فاحتة خير للمرأة 

العربية والبداية املباركة بإذن اهللا.

الشيخة فادية السعد خالل توقيع مذكرة التفاهم

طالب العلم: نسدد رسوم الطالب 
املستحقني في ٧٠ مدرسة داخل الكويت

أكــد مدير جلنــة طالب 
العلم باإلنابة خالد الكندري: 
أن اللجنــة قامــت بوضــع 
خطــة اســتراتيجية مميزة 
للعام اجلديد تســتهدف من 
خاللها مضاعفة اجلهود من 
أجــل توفير تعليــم أفضل 
للمســتفيدين، موضحا أن 
جلنة «طالب العلم» تتعاون 
مــع أكثــر مــن ٧٠ مدرســة 
تعليمية داخل الكويت تضم 

كافة املراحل التعليمية.
وأوضح الكندري أن جلنة 

«طالب العلم» تقوم بعد إجراء الدراسة الشاملة 
للحاالت املتقدمة طلبا للمساعدة وذلك بواسطة 
فريق عمل مميز تابع للجنة، تقوم بإيصال 

رســوم الطلبــة املســتحقة 
إلى املدارس التعليمية التي 
ينتســبون إليها، وذلك من 
خــالل «شــيكات» رســمية 
ونحــرص علــى توثيقهــا 

وإرسالها للمتبرعني.
وتابــع الكنــدري: نعمل 
في ميدان العطــاء منذ عام 
جــل  اهللا  وبفضــل   ١٩٩٣
وعال حققنا إجنازات رائدة 
ومميزة منها تقدمي املساعدات 
املالية لقرابة ٥٠ ألف طالب 
علــم داخل الكويــت ومنهم 
اآلن الطبيــب واملهندس واملعلم والكيميائي 
واحملامــي وغيرهم من الطاقات الهائلة التي 

تعمل على تقدم ونهضة وريادة األمة.

خالد الكندري

البدء في ٣ مشروعات تراثية في ٣ محافظات
وعقوبات رادعة لوقف التعديات على املباني التاريخية القدمية

أسامة أبو السعود

عقدت جلنة تأهيل وتطوير 
التاريخيــة باملجلس  املباني 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
األول  اجتماعهــا  واآلداب، 
صباح امــس مبكتبة الكويت 
وزيــر  برئاســة  الوطنيــة، 
اإلعالم وزير الدولة لشــؤون 
الشــباب ورئيــس املجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب عبدالرحمن املطيري، 
وعضوية كل من الشيخة أمثال 
األحمد نائــب رئيس اللجنة، 
وأمــني عام املجلــس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب كامل 
العبداجلليل، ود.بدر الدويش 
األمني املســاعد لقطــاع اآلثار 
واملتاحف باملجلس، ود.محمد 
اجلسار األستاذ بكلية العمارة 
جامعة الكويت، وصالح املذن 
الباحــث فــي تاريــخ البنــاء 
الكويتــي، ود.بــدر  التراثــي 
القانوني  الليلــي املستشــار 
لوزير اإلعالم، وم.راشد العتل 
مدير إدارة الشؤون الهندسية 

واملعمارية باإلنابة.
وأكــد املطيري فــي بداية 
االجتمــاع تفعيــل االجراءات 
وأنه سيعرض نفسه للمساءلة 
القانونيــة والعقوبات املالية 
املنصوص عليها في القانون 
كل من تسول له نفسه بالتعدي 

ثم مت عرض موجز ملشاريع 
املبانــي التاريخية باملجلس، 
قدمه أمني عــام املجلس كامل 
العبداجلليل، مســتعرضا ١٠ 
مشــروعات ملبــان تاريخيــة 
قدميــة والوضع احلالي لهذه 
املباني من الناحية االسكانية 
واســتعرض  والعمرانيــة، 
تصورات املجلس ودراســاته 
إلعادة ترميم وتأهيل وإجناز 
هذه املشاريع على مراحل ضمن 

خطة األولويات.
ومت االتفاق خالل االجتماع 
على البدء في ثالثة مشروعات 
فــي ثــالث محافظــات وهــي 

كالتالي:
فــي محافظــة العاصمــة: 
مشــروع املستشفى الصدري 

تصوراتهــا الســتغالل هــذه 
املباني القدمية بعد إجنازها، 
بحيث تكون مراكز استقطاب 
ثقافي وتراثي ومناطق جذب 
للجمهور، تقدم خدمات عالية 
املستوى ضمن أهداف ورسالة 
الوطنــي للثقافــة  املجلــس 

والفنون واآلداب.
وقدم العبد اجلليل عرضا 
مرئيا ملشروع أسواق األحمدي، 
تضمن موجزا لدراسة كاملة 
أعدتها إدارة الشؤون الهندسية 
واملعمارية باملجلس، وشملت 
التعريــف باملشــروع من كل 
اجلوانب، وشرحا ملكوناته من 
تســعة عناصر شملت احملال 
التجارية واملتاحف والورش 
الثقافية والتراثية واخلدمات 
التــي ســتقدم  الترويحيــة 
للجمهــور ورواد املشــروع، 
مــع عرض التصــور األفضل 
واألنســب لتنفيذ املشــروع، 
واألخذ باالعتبار إشراك القطاع 
اخلاص في تنفيذ هذا املشروع 
ومشاريع أخرى، إميانا بأهمية 
دور القطاع اخلاص في التنمية 
الثقافية، وحتمل املسؤوليات 
الوطنية جتاه مشروعات البنية 
الثقافية واحليوية،  التحتية 
وإعــادة أحيــاء املاضــي أمام 
احلاضر، واحملافظة على املباني 
التاريخية القدمية وصونها من 

حتديات الزمن.

القدمي.
وفــي محافظــة حولــي: 
مشروع قصر الشيخ الراحل 

عبداهللا املبارك الصباح.
وفــي محافظــة األحمدي: 
مشروع أسواق شرق األحمدي.
اللجنــة  وضعــت  وقــد 
التصورات والتوجيهات الالزمة 
لبدء العمل فورا والتنسيق مع 
اجلهات الرسمية املعنية إلعادة 
تأهيل وتنفيذ هذه املشاريع، 
وإعادتهــا إلى ســابق عهدها 
الذي  الطراز املعماري  بنفس 
بنيت عليــه، واحملافظة على 
الهوية العمرانية وشكل املباني 
التاريخية من دون تعديل أو 

تغيير.
اللجنــة  وضعــت  كمــا 

وزير اإلعالم ترأس اجتماع جلنة تأهيل وتطوير املباني التاريخية باملجلس الوطني للثقافة

عبدالرحمن املطيري والشيخة أمثال األحمد وكامل العبداجلليل خالل االجتماع

والدخــول ألي بنــاء تاريخي 
أو موقع أثري محاط بسياج 
أمني من دون ترخيص استنادا 
لقانون اآلثار وحتديدا الفصل 
السادس منه (العقوبات) الذي 
تصل العقوبة به ألي تعد الى 

السجن ملدة خمس سنوات.
اتخــاذ  اللجنــة  وقــررت 
القانونيــة بعدم  اإلجــراءات 
السماح بدخول أي بناء تاريخي 
او موقــع اثــري دون موافقة 
رســمية كتابيــة مــن األمانة 

العامة للمجلس الوطني.
اإلعــالم  وزيــر  وكان 
عبدالرحمن املطيري قد ألقى 
كلمــة ترحيبيــة، مبينا دور 
وأهمية هذه اللجنة في مجال 

اختصاصها.

ملشاهدة الڤيديو

ومضات

راحة القلوب!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

فاجأني أستاذي وموجهي ومعلمي وطبيبي 
يُذكرني  د.طارق احلبيب بواتساب صوتي 

بأن مقاالتي صارت تخّوف!
والسبب يا دكتورنا: رايحة لفالن ورايحة 

لفالن!
كعادتــه دكتوري وأخي ومستشــاري 
احلبيب د.طــارق احلبيب يتفضل عليَّ من 
كرم نبله ولطفه بتذكيري بضرورة إعطاء 
القارئ كما من التفــاؤل في زمن اإلحباط 

والكورونا!
وأراه محقا، فما أحوجنا جميعا الى راحة 

القلوب!
راحة القلوب حلياة أفضل!

راحــة القلوب تعني املزيــد من اِحلكم 
والنصائح واللطائف واألدعية واالبتهاالت!

لقد حرصــت وأنا أكتب الزاوية اليومية 
على إعطاء قارئ هذا الكم من الراحة واملتعة 
التي أجدها أنا شخصيا في اآليات القرآنية 
النبوية وروائع احلكم وكلمات  واألحاديث 
مؤنسات ملن أراد البهجة والسرور واألنس 

واحلبور!
واســتجابة ملن ال أرد له طلبا أبدا رفيق 
دربــي د.طارق احلبيب أكتــب اليوم راحة 
القلوب، فكم من القلوب متعبة في هذه احلياة!
وكم من القلوب منكسرة في هذه الدنيا!
وكم من القلوب حزينة من كدر احلياة!

دعوني آخذكم في نزهة للروح والعقل 
وجالء األحزان رفقاء املقال، لعلي أزيل بعضا 
من أحزانكم وأعرض ما يريح قلوبكم، فلنقل 
بسم اهللا جميعا، فأي عمل من غير البسملة 

مقطوع مبتور!
شعارنا الدائم قرائي الكرام: (أال بذكر اهللا 

تطمئن القلوب) سورة الرعد ٢٨.
وقال تعالى في كتابه العزيز: (فاذكروني 
أذكركم وأشــكروا لي وال تكفرون) سورة 

البقرة ١٥٢.
يقول رســولنا الكرمي ژ في احلديث 
القدسي الذي يرويه الرسول ژ عن ربه عز 
وجل: «أنا عند ظن عبدي بي..» رواه مسلم.
أتذكر د.طارق كيف كنا والنزال كجيل 
مخضرم نرضى مبا قسم اهللا لنا من سعادة 

ورزق وآجال:
الهــي الطــاف  إن 

لم تدع في الكون ضنكا
كلما رمــت احتياال

هي قالــت خل عنك
فــوض األمر جتدنا

نحن أولــى بك منكا

نظرة اليــوم الى هذا العالم بكل تطوره 
وإجنازاته الطبية سنجد أنه غير قادر على 
محاصرة وباء (كوفيــدـ٢٠)، كورونا التي 
بطشــت بالعالم وجعلته يطبق ما تفرضه 

علينا من إجراءات وقائية واحترازية وصرنا 
في الدنيا ثالثا: (أمل - وألم - وأجر) فلنعش 
األولى، ونتحمل الثانية للحصول على الثالثة!

٭ ومضة: ال حتزن على ما فات ولنستبشر مبا 
هو آت، عطاء اهللا ورحمته وعدله وقضاؤه، 
فكن مع اهللا في كل شيء يحفظك أينما كنت 

وكيفما كنت!
إن أجمل األرزاق يا د.طارق (سكينة الروح 
ونور العقل وصحة اجلســد وصفاء القلب 

وسالمة الفكر).. أليس كذلك؟
إذا أحبك اهللا يا د.طارق فلن يحبك أحد 
أكثر منه، وإذا أعطاك، فلن يعطيك أحد عطية 
أكرم منه، وإذا غضب عليك، فلن ينجيك أحد، 

فمن لك غير اهللا؟!

٭ آخر الكالم: عزيزي القارئ، ليرحت قلبك، ال 
حتمل هم الدنيا، وال حتمل هم الرزق فإنه 
من اهللا، وال حتمل هم املســتقبل فإنه بيد 
اهللا، فقط احمــل (هما واحدا) كيف ترضي 

اهللا، فإذا رضي اهللا عنك أعطاك كل شيء!

٭ زبدة احلچي: بعد هذه اجلولة د.طارق، أليس 
السر يكمن في حسن الظن باهللا؟ فسر سعادتنا 

في الدنيا هو الظن احلسن باهللا.
راجع نفســك يا بني آدم رمبا (الضيقة 
املجهولة التي أنت فيها اآلن) هي ذنوب تطلب 

منك استغفارا!
العزيز، اطلب من  تبقى احلقيقة قارئي 
اهللا أن يكون عندك مــن األصدقاء من هم 
عندي، وهذا أحدهم د.طارق احلبيب، واعلم 
عزيزي أن مخالطة أهــل العقول الراجحة 
الناضجــة اإليجابية املتفائلة تعطيك الطاقة 
اإليجابيــة، وهذا ما تعلمته من ابنتي وقرة 
عيني تسنيم (أم جنى) وابنتي ومسطرتي 
في احلياة ابنتي نورة (أم أحمد) وهكذا بهجة 
احلياة فيما متلك وما تعرف، فاستمتع بهما 

وتذكر أن الغنى غنى النفس!
شكرا.. دكتوري احلبيب الطبيب د.طارق 
احلبيب، فكم من كلمة طيبة أسعدت أناسا 
اآلن في احلياة يقرأونها وقد رســمت على 
شفاههم البســمة رغم ما يعانون من آالم 
وما يجدون من مشاق ومصاعب، فالكلمة 
الطيبة كاملاء حني ينزل على األرض القاحلة 
يحولها إلى مروج خضراء وأشجار وارفة 

وثمار يانعة!
يا رب هب لي رحمة وهب الرضا

واختم لنا يا رب بالرضوان
يا رب عبدك من عذابك مشفق

بك مستجير من لظى النيران
فارحم تضرعه إليك وحزنه

بالغفران اليوم  وأمنن عليه 
د.طارق.. قارئي الكرمي.. في أمان اهللا.. 
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«صباح الناصر».. على خطى «اجلليب» 

البداية، كانت مع سعد رحيل 
الظفيــري الــذي أكد أن اإلشــارة 
الواقعــة بــني منطقــة صبــاح 
الناصر والسجن املركزي البد من 
تطويرها أو إحالتها إلى دوار، وذلك 
لتحقيق انسياب حركة املرور في 
هذا املوقع احليوي املهم، مضيفا 
أن املنطقــة بحاجــة إلــى مدارس 
للمرحلتني الثانوية واملتوســطة 
وذلك لتخفيف ذهاب أبناء أهالي 
املنطقة إلى مناطق أخرى، وهو ما 
يزيد االزدحام ويكلف أولياء األمور 
املزيد الوقت واجلهد واملصاريف.

وأشار إلى أن الوضع املتردي في 
املنطقة إذا استمر على هذه احلال 
فإن منطقة صباح الناصر بعد ١٠ 
أعوام ستكون أشبه مبنطقة جليب 
الشــيوخ، مطالبا بتنظيم مداخل 
ومخارج املنطقة وذلك بالتنسيق 
مع الوزارات واجلهات احلكومية 

املعنية بأمور املنطقة.
ودعا إلى تكثيف دوريات األمن 
في املنطقة ملالحقة املســتهترين 
والضاربني بالقانون عرض احلائط، 
أضف إلــى ذلك املســتهترين من 
الشباب الذين يقودون مركباتهم 

عكس السير «رونغ سايد».
وطالــب املســؤولني بتنفيــذ 
وتطوير اجلمعية التعاونية او عمل 
سوق مركزي جديد لتغطية املنطقة 
وفقــا لكثافة املنطقة التي حتتاج 
إلى جمعية أخرى أو إضافة أسواق 
مركزية تغطــي األعداد املتواجدة 

في املنطقة.
مطالب ضرورية

من جانبه، قال راشــد الزعبي 
إن منطقة صبــاح الناصر تعاني 
الكثير مــن نقص اخلدمات، ومن 
أهم هذه اخلدمات مشــكلة جسر 
صباح الناصــر واملتوقف منذ ١٢ 
عاما بســبب املشكلة املتعلقة بني 
املقــاول ووزارة األشــغال، لذلك 
نطالب وزارة األشغال باالستعجال 
بحل مشــكلة هذا اجلسر خاصة 
أنه يخدم املنطقة مع منطقة كبد.

وطالب بفتــح املركز الصحي 
للمنطقة على مدار الساعة ليستقبل 
أهالــي املنطقــة أســوة باملناطق 
األخــرى واحليلولــة دون ذهابنا 
إلى مراكز صحية أخرى في مناطق 
أخرى، كما نطالب بتوسعة مواقف 

جمعية صباح الناصر لتستوعب 
مركبات مرتادي اجلمعية، موضحا 
أن هذه املواقف تستخدم من قبل 
أهالي املساكن احمليطة باجلمعية.

عودة احلصى

من جانبــه، قال عبــد الرزاق 
العنزي إن أهالي املنطقة يعانون 
من مشكلة الطرق املتهالكة والتي 
مضت على إجنازها سنوات طويلة، 
لذلــك نطالــب وزارة األشــغال 
باإلســراع لتطويــر هــذه الطرق 

والشوارع الرئيسة.
وأضاف أن سياراتنا تعرضت 
لألعطال بســبب رداءة الشوارع 
احلالية وتكســيرها وإهمالها من 
قبل وزارة األشغال وهيئة الطرق، 
لذلك فإن إصالح الطرق باملنطقة 
أصبح مطلبا شعبيا ألهالي املنطقة.
وطالب العنــزي كذلك بوضع 
اللوحــات والعالمات اإلرشــادية 
الواقعــة  الدالــة علــى املطبــات 
بالشــوارع كنــوع مــن االنتبــاه 
والتحذيرات لرواد الطريق الذين 
يقودون مركباتهــم بهذا الطريق 
بشكل يومي، أضف إلى ذلك ظهور 

مشكلة تطاير احلصى التي بدأت 
تظهر مرة أخرى إلى العلن، لذاك 
نطالب هيئة الطرق بالتعامل مع 
هذه الظاهرة من خالل إصالحها؛ 
ألنهــا تســببت بخســائر فادحة 
ملركبات املواطنني من خالل تكسير 

زجاج سياراتهم.
انتشار السرقات

أما براك الظفيري فقال إن هناك 
مشكلة تعاني منها املنطقة وهي 
ضيق الشــوارع واإلهمال املتعمد 
مــن قبل الوزارات في الدولة ذات 
الصلة مبشاريع املنطقة، مضيفا 
أنه يجب على املســؤولني تنظيم 
عملية البقاالت املتنقلة باملنطقة 
وتوزيعها بشــكل افضل حتى ال 
تسبب اخطارا على أهالي وأطفال 
املنطقة من خطر املركبات خاصة 
ان اغلــب هذه البقــاالت تقع على 

محاذاة الطريق.
ودعــا إلــى تكثيــف األمن في 
املنطقة حتى يتناســب والكثافة 
العددية لها، اضف إلى ذلك استتباب 
األمن فــي املنطقة ومنــع ظاهرة 
الســرقات التي انتشــرت بشكل 

كبير خالل الفترة األخيرة.
تعزيز األمن

أما فهــد اخلالــدي فطالب هو 
اآلخــر وزارة الداخليــة متمثلــة 
بأمن منطقــة الفروانية بتكثيف 
الدوريــات فــي املنطقــة ملالحقة 
الشــباب املســتهتر فــي املنطقة 
والذين يقومــون بإزعاج األهالي 
في املنطقة بشكل يومي وخاصة 
عند الدورات واإلشارات الضوئية 
في املنطقة مما يولد أخطارا على 
رواد هذه الطرقات، مشيرا إلى أن 
وجود األمن بشكل كبير يقلل من 
املشاكل ويعطي نوعا كبير لألمن 

واألمان في املنطقة.
وطالب اخلالدي بإصالح طريق 
كبــد الــذي يربط منطقــة صباح 
الناصــر مع منطقــة كبد، حرصا 
علــى أرواح مرتاديه وخصوصا 

من أهالي املنطقة.
مخاطر صحية

من جهته، قال نواف الظفيري إن 
منطقة صباح الناصر من املناطق 
ذات الكثافة الســكنية، لذلك فهي 

حتتاج إلى عدد من املشاكل ومن 
اهم هذه املشاكل مشكلة املخارج 

واملداخل للمنطقة.
وتابع أنه على اجلهات املعنية 
إزالة بعض الشــركات واملصانع 
التي ليس لديهــا داع بالقرب من 
املنطقة، مؤكدا أن قرب هذه املصانع 
من املنطقة السكنية يشكل مخاطر 
صحية على حياة الناس وخاصة 
أهالــي منطقة صباح الناصر وما 
تصنعه من مواد كيماوية خطرة.

املكان املناسب

من جانبه، طالب ثامر سعود 
الظفيري اجلهات املعنية وحتديدا 
وزارة الداخليــة بنقــل الســجن 
املركــزي مــن مكانــه احلالي إلى 
مكان آخر بعيدا عن منطقة صباح 
الناصر، ألن مكان هذه املؤسســة 
اإلصالحية ليس باملكان املناسب.
وأضــاف أنــه البد مــن وجود 
مراكز رياضية للشــباب لشــغل 
وقت فراغهم، باإلضافة إلى تنمية 
مهارتهم خاصة أن املنطقة تفتقد 
مثل هذه املراكز واملالعب الرياضية، 
مطالبــا الهيئــة العامه للشــباب 

والرياضة باالهتمام بذلك وبصفة 
االســتعجال ملثل هذه االهتمامات 

الرياضية.
كما طالب ثامر ســعود مختار 
املنطقة بتوجيه إنذارات ألصحاب 
العقارات الذين يقومون بتسكني 
العزاب داخل املنطقة، وهذا يشكل 
خطــرا علــى األســر لذلــك علــى 
املسؤولني إخالء املنطقة من العزاب 
حتى تظل صباح الناصر منطقة 
منوذجية تتناسب وأهل املنطقة، 
وكذلك مالحقة أصحاب الشاحنات 
واآلليات الكبيــرة الذين يتركون 
ســياراتهم متوقفــة بالســاحات 
الترابية لفترات طويلة، وهذا بحد 
ذاته منظر غير حضاري للمنطقة، 
ناهيــك عن األمور األخــرى التي 
تســتخدم في وقوف هذه اآلليات 
لفترة طويلة وما تسببه من إخطار 

تعود بالسلب.
وأشار إلى أن املنطقة كذلك بدأت 
قي الفترة األخيرة تعاني من وجود 
جهــات وإدارات حكومية بالقرب 
منها، لذلك نطالب املسؤولني بإيجاد 
مقرات ومبان لهذه اجلهات في مكان 

بعيد عن املنطقة السكنية.

أهالي املنطقة أكدوا لـ «األنباء» معاناتهم الكبيرة مع قلة اخلدمات واالزدحام وتهالك الطرق وتواجد املصانع القريبة التي متثل خطراً على صحة أبنائهم

ملشاهدة الڤيديو

املصانع القريبة مشكلة تؤرق قاطني منطقة صباح الناصر  (ريليش كومار)

مطالبة بتحويل اإلشارة الواقعة بني منطقة صباح الناصر والسجن املركزي إلى دوار

العزاب خطر على املنطقة

حل مشكلة اجلسر

طالــب أهالي منطقة صباح الناصــر مختار املنطقة 
بالتصدي ومالحقــة العزاب في املنطقة وإخراجهم على 
وجه السرعة، ألنهم يشكلون خطرا على األهالي، ودعوا 
إلى توجيه اإلنذارات ألصحاب هذه العقارات التي يقوم 

أصحابها بتأجيرها للعزاب.

دعا أهالي منطقة صباح الناصر وزارة األشــغال إلى 
إنهاء مشــكلة جسر صباح الناصر والذي يربط املنطقة 
مع منطقة كبد وما يســببه من مشــاكل وزحمة يومية 
لرواد املنطقة خاصة ان هناك مشكلة قضائية بني الوزارة 
واملقاول، لذلك نطالب بسرعة حل هذه املشكلة والتي مر 
عليها ســنوات طويلة دون التحرك من الوزارة، وغير 

مبالني بأوضاع أهالي املنطقة.

براك الظفيريراشد الزعبي فهد اخلالدي نواف الظفيري عبدالرزاق العنزي ثامر سعودسعد الظفيري

رغم أنها ليست منطقة قدمية، إذ تأسست في العام ١٩٨٣، إال أن منطقة صباح الناصر تعاني الكثير من املشاكل التي دعت عددا من أهلها إلى إطالق صرختهم املتخوفة من حتول منطقتهم النموذجية إلى ما 
يشبه «جليب شيوخ» جديدة مع تفاقم معاناتهم وازدياد مشاكل املنطقة. منطقة صباح الناصر التي سميت بهذا االسم نسبة إلى الشيخ صباح الناصر، تضم عددا من املواقع التي يرى أهلها أنها متثل أسبابا رئيسية 

ملعاناتهم، فمن مستشفى الفروانية إلى السجن املركزي إلى وجود عدد من املصانع بالقرب منها، جعلت املنطقة حتت ضغوط أكبر من غيرها من املناطق، ثم زادت املعاناة مع تهالك الشوارع وقلة مدارس 
املرحلتني املتوسطة والثانوية، مع انتشار ظاهرة السرقة واالستهتار والرعونة من بعض الشباب الذين وصل بهم األمر إلى قيادة سياراتهم عكس السير، مستغلني قلة التواجد األمني بحسب ما ذكره األهالي. «األنباء» 

جالت في «صباح الناصر» والتقت مع عدد من قاطنيها واستمعت إلى مشاكلهم ومطالبهم، والتي تركزت على أن املنطقة حتتاج إلى الكثير من اخلدمات، منها تطوير وإصالح الطرق، وسرعة حل مشكلة جسر صباح 
الناصر، وكذلك افتتاح املركز الصحي على مدار الساعة، باإلضافة إلى ضرورة مالحقة الشباب املستهتر في املنطقة وتكثيف التواجد األمني. كما طالبوا بنقل السجن املركزي في املنطقة إلى مكان آخر، وفي الوقت 

ذاته إنشاء مالعب رياضية للشباب لسد وقت الفراغ باإلضافة إلى انشاء مدارس للمرحلتني املتوسطة والثانوية في املنطقة، وعدد من املطالب األخرى، فإلى التفاصيل:

فرج ناصر
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بداية حدثنا عن أبرز 
اإلجنازات التي قمتم بها منذ 
التعيني إلى اليوم إضافة إلى 

اآللية التي مت من خاللها اتخاذ 
القرارات واملركز املالي؟

املالــي جلمعيــة  املركــز  ٭ 
اجلابرية التعاونية من أفضل 
املالية على مســتوى  املراكز 
الكويت، وقد مت توزيع ٩٫٧٪ 
أرباحا على املساهمني، إضافة 
إلــى إعفــاء املســتثمرين من 
الواجبــة عليهم  اإليجــارات 
بسبب جائحة «كورونا» تنفيذا 
لقرار وزارة الشــؤون، وهذا 
العمل أثر إيجابا في العالقة مع 
املستثمرين، وساهم في بقائهم 
في أماكنهم وعدم اخلروج من 
احملالت، حيث كانت هناك نية 
لدى البعض بتسليم األنشطة 
واخلروج بسبب الركود غير 
املســبوق الــذي تســببت به 
اجلائحة واخلسائر التي مني 

بها اجلميع.
نشاطان جديدان

هل تنوون طرح محال 
استثمارية قريبا؟

٭ وافقنا علــى طرح محلني 
لالستثمار وهما نشاط «مرايا 

وبراويز» ونشاط «هدايا».

وهل من مزيد حول املرحلة 
السابقة واملشاكل التي عانيتم 

منها؟
٭ البد خالل احلديث عن الفترة 
الســابقة من تاريــخ التعيني 
مــن أن نشــير إلى املشــاكل 
التــي عانينــا منهــا وأبرزها 
ما يتعلــق بالصيانــة وأزمة 
الوظيفي،  «كورونا» والكادر 
فمع بداية التعيني كانت نهاية 

٧ شاملة غرف التبريد، وعقود 
صيانة وإصالح اإلعالنات في 
األفرع الرئيســية، واستبدال 
إعالنات بعــض األفرع مجانا 
مبســاهمة مــن الشــركات، 
وإضافة إلــى ذلك أبرمنا عدة 
عقود خدمية وسلعية مبردود 
أفضل من السابق على اجلمعية 

واملساهمني.

وماذا عن توفير املواد 
واملخزون من السلع واملواد 

الغذائية واالستهالكية؟
٭ خالل هذه الفترة حرصنا 
علــى توفيــر املخــزون مــن 
جميع املــواد واملســتلزمات 
واحلفاظ عليه وجتاوزنا ذلك 
وكانت النتائــج مميزة، كما 
عملنا خطة لتقليل الساعات 
اإلضافيــة، وحرصنــا علــى 

واجهتموها خالل الفترة 
السابقة ومن أبرزها الصيانة 
وتهالك املكائن، كيف تعاملتم 

مع هذه املشكلة؟
٭ تفتقــد اجلمعية للكثير 
من املقومــات، ومن أبرز ما 
تفتقر إليه الصيانة الشاملة 
والدوريــة، فبســبب أزمــة 
كورونــا والضغــط الهائل 
على الشــراء، أصبح هناك 
اســتهالك ضخــم للمعدات 
سواء ثالجات أو تكييف أو 
فريزات أو مصاعد، ولم يكن 
هناك فنيــون، وإن وجدوا 
فهم مصابون، فلذلك وقعنا 
مجموعــة عقــود صيانــة 
للمصاعد والتكييف والتبريد 
وبانتظــار املوافقات لعقود 
«التشــيلر»، كمــا أحضرنا 
أجهزة جرد جديدة، ووفرنا 

ينتظرها املساهمون 
واملستهلكون؟

٭ ســيكون هناك مهرجان 
ضخم في شهر فبراير، حيث 
يسمح لنا بتنظيم املهرجانات 
مرة كل شهرين، ولذلك ارتأت 
جلنة املشــتريات ومجلس 
اإلدارة زيادة الكميات وأعداد 
الشركات املســاهمة ومتت 
الشــركات لتقدمي  مخاطبة 
مــا لديهــا، وهنــاك مفاجأة 
للمستهلكني سيتم اإلعالن 
عنا في فبراير وهي عبارة 
عن عرض مميز للغاية، كما 
لدينا مهرجان شاركنا فيه مع 
وزارة الشؤون وهو مهرجان 
البحــر بالتعــاون  شــركة 
مــع وزارة التجــارة وفيــه 
سحوبات وجوائز قيمة، وقد 
انطلق في ديسمبر املاضي 

ويستمر حتى فبراير.
سالل وجتديد

ماذا بشأن السالل؟
٭ ســيكون هنــاك توزيع 
للســالل على املساهمني مع 
بدايــة املهرجانــات وجنهز 
كذلــك للســلة الرمضانيــة 
التي ستحتوي على الكثير 
املنتجــات الضرورية  مــن 
واملتناســبة مع احتياجات 

الشهر الفضيل.

هل هناك جتديد ملرافق 
اجلمعية وحتسني لواقع 

اخلدمات؟
٭ بالطبــع، فقــد مت جتديد 
مرافــق اجلمعيــة وأجرينا 
صيانــة عامــة، إضافة إلى 
األخذ بعني االعتبار اجلانب 
التجميلي وسنقوم بصيانة 

تكويت الوظائف اإلشرافية، 
ومت ذلك، باإلضافة إلى طرح 
إعالنات للوظائف الرئيسية، 
مثل رئيس ســوق، ومساعد 
مشــتريات خضار ومسؤول 
صيانة، ولكن لم جند جتاوبا 
في هــذا األمر ولم نســتقبل 
طلبات فطرحنا فكرة التعيني 
الداخلي على أن تكون األولوية 

للكويتيني.

وكيف يتم تطوير الكادر 
الوظيفي في اجلمعية؟

الــكادر  ٭ قمنــا بتطويــر 
الوظيفــي وأنهينــا التفاوت 
املوجود في الرواتب، وقريبا 

سيعتمد.
الصيانة الشاملة

حتدثت عن مشاكل 

أنظمة كاميرات، اســتجابة 
لألنظمة اجلديدة املقررة من 
الداخليــة، وهذه بحد ذاتها 
جعلتنا نقوم بضبط الكثير 
من احلاالت خالل ٣ أو ٤ أيام 

فقط من بدء عملها.
مهرجانات وعروض

ماذا بخصوص املهرجانات 
التسويقية؟

٭ نحن مستمرون بتنظيم 
اليوميــة علــى  العــروض 
منتجات مختلف الشركات 
واملؤسسات املزودة للجمعية 
سواء في السوق املركزي أو 
األفــرع، وقد وضعت جلنة 
املشــتريات خطــة مميــزة 
ملهرجان نوفمبر ما أســهم 
في زيادة مميزة في املبيعات، 
وخصوصا بعــد قلتها فتم 

تعديل واقع املبيعات.
هل من مهرجانات مقبلة 

املمشــى واملرافق مستقبال، 
وقد جرى االتفاق على جتديد 
أرفــف اخلضــار اســتكماال 
لثالجتني للورقيات مبساهمة 
الشركات، وجار التنسيق مع 
شــركات اخلضار لتزويدنا 
بأرفــف جديــدة للعــرض، 
ومت أخــذ املوافقــة املاليــة 
على جتديد أرفف الســوق 
املركــزي قطعــة ٢ وجــار 
استكمال اإلجراءات القانونية 
مع وزارة الشؤون لتحديد 
املكتب االستشــاري وطرح 

املناقصة.
األعياد الوطنية

ماذا بخصوص التحضير 
لالحتفاالت الوطنية؟

٭ جنهــز لألعيــاد الوطنية 
بتوفيــر العديد من اخلدمات 
واملفاجــآت واألنشــطة وفقا 
لالشتراطات الصحية، ومن 
ضمنها تنفيــذ أعمال الزينة 
الوطنيــة للمنطقــة ومرافق 
اجلمعية، وسنحرص ضمن 
عملنا االجتماعي على تطوير 
املنطقــة اخللفيــة في قطعة 
٢ الســوق املركــزي لتكــون 
منطقة ألعاب ومضمار ممشى 
وسيقوم بهذه األعمال فريق 
الصيانة، بدعم من الشركات.

ما الذي مييز املهرجانات هذه 
السنة؟

٭ ما مييز املهرجانات انه متت 
زيادة مخصــص املهرجانات 
مــن ٨٠ إلى ١٦٠ ألــف دينار، 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع 
وزارة الشــؤون االجتماعية 
لضمان توفير خدمات أفضل 

للمساهمني.

(محمد هنداوي) أحمد غضنفري متحدثا للزميل محمد راتب خالل اللقاء  

املالية وكان التحدي  الســنة 
األكبر لنا في البداية هو اجلرد 
الســنوي، فقد اســتطعنا أن 
نتجاوز هــذا التحدي في ظل 
الوقت غيــر الكافــي بجدارة 
وامتياز صاحبتها زيادة كبيرة 
في العهد وبفارق شاسع عن 
السنة الســابقة. وبعد اجلرد 
بدأنــا عملية التنظيم اإلداري 
للجمعيــة والتي أخــذت منا 
الوقت الكبير بســبب ظروف 
جائحة «كورونا» ومنها النقص 
الكبيــر فــي أعــداد املوظفني 
والعمالــة، باإلضافة إلى عدم 
وجــود عقود صيانة لغالبية 
األعمال في مرافق اجلمعية، وقد 
تكللت جهودنا بالنجاح فقمنا 
بشراء سيارة جديدة للخضار 
مع إبرام عقد صيانة التكييف 
املركزي جلميع الفروع وعقد 
املبــردات واملجمدات  صيانة 
لسوق قطعة ٢ وسوق قطعة 

توفير أجهزة جرد جديدة.. وأنظمة كاميرات متطورة كشفت حاالت كثيرة من التحايل

غضنفري لـ «األنباء»: جمعية اجلابرية تستعيدغضنفري لـ «األنباء»: جمعية اجلابرية تستعيدغضنفري لـ «األنباء»: جمعية اجلابرية تستعيدغضنفري لـ «األنباء»: جمعية اجلابرية تستعيدغضنفري لـ «األنباء»: جمعية اجلابرية تستعيدغضنفري لـ «األنباء»: جمعية اجلابرية تستعيدغضنفري لـ «األنباء»: جمعية اجلابرية تستعيدغضنفري لـ «األنباء»: جمعية اجلابرية تستعيدغضنفري لـ «األنباء»: جمعية اجلابرية تستعيدغضنفري لـ «األنباء»: جمعية اجلابرية تستعيدغضنفري لـ «األنباء»: جمعية اجلابرية تستعيد
عافيتها.. وستوزع عافيتها.. وستوزع عافيتها.. وستوزع ٩٫٧٩٫٧٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. ٪ من األرباح على املساهمني.. 

وإنهاء مشاكل الصيانة فبراير املقبلوإنهاء مشاكل الصيانة فبراير املقبل
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية اجلابرية التعاونية احمد غضنفري وضع خطة لإلصالحات املكلفة وصيانة اجلمعية يتم االنتهاء منها فبراير املقبلن لطي 
هذه الصفحة املؤملة من تاريخ اجلمعية، مشــيرا إلى أن املركز املالي للجمعية مميز وقوي وجرى توزيع ٩٫٧٪ أرباحا على املساهمني. وأكد غضنفري، 
خالل لقاء مع «األنباء»، أن اجلمعية استطاعت جتاوز كل العراقيل وتسعى للريادة وتقوية املركز املالي وتعزيزه أكثر، وقد جرى إعفاء جميع املستثمرين 
من اإليجارات املتوجبة عليهم خالل أزمة «كورونا» تنفيذا لقرار وزارة الشؤون ما مكن من استمرارية االستثمار وعدم خروج أي من املستثمرين أو تسليم 
للمحالت. كما حتدث غصنفري عن احلرص على توفير املخزون واحلفاظ عليه، حيث كانت النتائج مميزة، كذلك عن تكويت الوظائف اإلشرافية، وغيرها 

من األمور التي تهم املساهمني ورواد اجلمعية، وفيما يلي التفاصيل:

رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»رئيس مجلس اإلدارة أكد أن املركز املالي قوي.. ونحن أول جمعية تعفي املستثمرين من اإليجارات خالل أزمة «كورونا»

محمد راتب

ملشاهدة الڤيديو

طرح محلني لالستثمار.. واالنتهاء من الكادر الوظيفي واعتماده قريبًا وجتديد أرفف السوق قطعة ٢
تكويت الوظائف اإلشرافية وطرح فكرة التعيني الداخلي للوظائف الرئيسية واألولوية للمواطنني

مجلس اجلابرية.. تعاون وتنسيق ناجح ومثمر مع «الشؤون» ملصلحة املساهمني
توقيع عقود صيانة للمصاعد والتكييف والتبريد وبانتظار املوافقات لعقود «التشيلر»

عروض أسبوعية وشهرية 
للخضار والفواكه

ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية اجلابرية التعاونية 
احمد غضنفري، خالل اللقاء مع «األنباء»، انه مت االتفاق 
على زيادة العروض اخلاصة باخلضار والفواكه، حيث 
كان لدينا عرض كل أسبوع على يومني، ولكن اآلن متت 
الزيادة في نهاية كل شهر بحيث يكون العرض من األحد 
إلى اخلميس ملدة ٥ أيام، باإلضافة إلى العرض األسبوعي 

ليومني، فيكون لدينا عرضان أسبوعي وشهري.

«القوى العاملة»: إجراءات التحويل وحتديث البيانات 
والتراخيص وتسجيل ملف عبر «خدمة أسهل»

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة بالهيئة 
العامة للقوى العاملة، عن التجديد والتحويل 
للشــريك من املادة ١٩ إلى املادة ١٨ في القطاع 
اخلــاص ومــن املــادة ١٨ إلى املادة ١٩ شــرط 
املشــاركة فــي جمعيتني عموميتــني وتقدمي 
ميزانية لسنتني معتمدة من «التجارة» بشراكة 
ال تقل عن ١٠٠ ألف دينار. وبينت املصادر أن 
«القوى العاملة» أضافت مجموعة من اإلجراءات 
اخلاصة بالتحويل إلى خدمة «أسهل» وهي:

٭ خدمة حتديث بيانات الترخيص. 

٭ طلب حتويل إذن عمل لصاحب عمل جديد. 
٭ اعتماد طلبات حتويل إذن عمل. 

٭ طلب حتويل إذن عمل لنفس صاحب العمل. 
٭ خدمة إضافة ترخيص جديد. 

٭ خدمة حتديث بيانــات االتصال باملفوض 
بالتوقيع. 

٭ خدمة نقل ترخيص بني امللفات. 
٭ خدمة تصنيف ترخيص كمشروع صغير. 
٭ خدمة طلب إلغاء ترخيص مسجل على ملف. 
٭ إلغــاء إذن العمــل ـ حتويــل إلــى القطاع 

احلكومي. 
٭ إلغاء إذن العملـ  حتويل إلى التحاق بعائل.

«الكهرباء» تضبط أخطر مخالفة في الهجن: 
إيصال تيار بدون عداد وتغيير حجم املصهرات

دارين العلي

رصــدت وزارة الكهرباء أمس أخطر مخالفة 
على الشبكة الكهربائية في منطقة الهجن وهي 
إيصال تيار بشــكل مباشــر دون عداد وتغيير 
املصهرات بأحجام تفوق القدرة بأضعاف كبيرة. 
وقال نائب رئيس فريق الضبطية أحمد الشمري، 
إنــه مت قطع التيار فورا عن احليازة، مؤكدا أن 
الوزارة ستطبق القانون على اجلميع ولن تتهاون 
وســتضرب بيد من حديــد كل من يتعدى على 
شــبكتها، والفتا إلى أنه مت حتى اآلن تســجيل 

نحو ٧٠ محضر إثبات حالة في املنطقة.

الشمري لـ «األنباء»: لن نتهاون وسنضرب بيد من حديد كل من يتعدى على الشبكة الكهربائية

ملشاهدة الڤيديوسرقة التيار 

ً الدوسري: اإلعالن عن جتمع اجلهراء قريبا
فرج ناصر

أكــد نائب رئيس جتمع 
القدميــة ســعد  اجلهــراء 
ابراهيم الدوسري، أن الهدف 
من تشكيل هذا التجمع هو 
االهتمــام بخدمات املنطقة 
والنواقــص التي حتتاجها 
املنطقة من تطوير للشوارع 
وجاهزية املدارس للسنوات 
القادمة وكذلك التنسيق بني 
الوزارات واجلهات احلكومية 

األخرى ذات العالقة . 
وأضاف ان هذا التجمع 
ســيكون ألهالــي منطقــة 
القدميــة لتوحيد  اجلهراء 
يد التعــاون بني ابناء هذه 
املنطقة، واضعــا مصلحة 
الوطــن فــوق كل اعتبــار 
باالضافــة الــى تقــدمي كل 
وسائل اخلدمات للراغبني 

املنطقة. 
وكشــف عــن ان هــذا 
التجمع سيحارب الظواهر 
الســلبية في املنطقة مثل 
مطاردة تواجد العزاب في 
املناطق الســكنية وتوفير 

املناخ اجليد لألهالي.
التجمع  الى ان  واشــار 
مقــرر  اختيــار  بصــدد 
جديد له، وســتكون هناك 
اجتماعات نصف شــهرية 
للتباحــث حــول األوضاع 
في املنطقة واالستماع الى 
آراء األعضاء املنظمني لهذا 
التجمــع، موضحــا ان هذا 
التجمع هــو جتمع وطني 
صرف خلدمة الكويت (أميرا 
وحكومة وشعبا) وخلدمة 
املنطقة بشكل خاص، ونحن 

قلبا وقالبا مع الكويت. 
وقــال ان هــذا التجمــع 

من املفتــرض ان يخدم ما 
يقــارب ١٧٠٠ مواطــن فــي 
املنطقة، واصفا هذا التجمع 
بأنه تأخر كثيرا، وكان من 
املفترض إنشاؤه قبل عشرة 

أعوام.
إننــا نرحــب  وتابــع: 
بالتحالفات في االنتخابات 
القادمة ممن يريد التحالف 
معنــا إليصال مــن ميثلنا 
من األكفــاء في االنتخابات 

القادمة.
وأضاف أنه ســيتم في 
القريب العاجل عقد اجتماع 
سيحضره العديد من كبار 
الســن ممن لهــم مكانتهم 
فــي املنطقة إلبــداء آرائهم 
وتقــدمي االقتراحــات التي 
يرغبون فيها بهذا التجمع 
وبحث األمور واالســتفادة 

من خبراتهم.

سعد الدوسري

من خــارج املنطقة، وكذلك 
اآلراء وتوحيــد  توجيــه 
الكلمة في نطاق االنتخابات 
البرملانية وايصال من ميثل 
هــذه الدائــرة باالنتخابات 
القادمــة، مؤكــدا أن هــذا 
اقــراره بعــد  التجمــع مت 
املوافقة اجلماعية من أهالي 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

«أمانة األوقاف» تصدر اجلزء الثالث
من قاموس مصطلحات الوقف

العامة  أصــدرت األمانــة 
لألوقاف مؤخرا اجلزء الثالث 
من قاموس مصطلحات الوقف 
(حلروف ج حتى ز)، والذي 
يتضمن عــدد ٦٢٤ مصطلحا 

وقفيا.
وصــرح بهــذه املناســبة 
نائــب األمــني العام لــإلدارة 
واخلدمات املســاندة باألمانة 
العامة لألوقاف صقر السجاري 
بأن هذا اإلصدار يأتي استكماال 
للجزء األول الصادر عام ٢٠١٥، 
واجلزء الثاني الصادر ٢٠١٧ من 
القاموس، مشيرا إلى أن هذه 
اإلصدارات هي أحد مشروعات 
الدولة املنسقة مللف األوقاف 
على مستوى العالم اإلسالمي، 
التي تشــرف علــى إجنازها 
العامــة لألوقــاف،  األمانــة 
فــي إطــار تكليــف املجلــس 
التنفيذي ملؤمتر وزراء األوقاف 
والشؤون اإلسالمية في عام 

هــذا القامــوس تتمثــل فــي 
التعريف باملصطلحات املتعلقة 
بالوقف، وإيجاد أداة مرجعية 
حتصر املصطلحات الوقفية، 
وتقدمي معانيها املستخدمة في 
مجال الوقــف علميا وعمليا، 
واســتكمال منظومة التعبير 
اللفظــي مــع مكنــز علــوم 
الباحثني  الوقف، ومســاعدة 
في مجال الوقــف على إعداد 
بحوثهم وأعمالهم دون مشقة، 
وأخيرا السعي الى املساهمة 
في حتقيق األهــداف املناطة 
بالكويت، ممثلــة في األمانة 
العامة لألوقاف لتنسيق ملف 
العمل الوقفي على مســتوى 

الدول اإلسالمية.
أن  الســجاري  وكشــف 
جلنة العمل الرئيسة ملشروع 
القامــوس قد نهجــت النهج 
اجلديد في مجال القواميس، 
حيــث لــم تنظر إلــى الكلمة 

اللغــوي  الوقفيــة بجذرهــا 
سيرا على ما هو شائع قدميا، 
وإمنا حرصــت على الرجوع 
إلى مظانها األصلية، لتمكني 
القارئ واملهتم واملتخصص في 
هذا املجال من معرفة املعنى 
االصطالحــي املــراد للكلمــة 

بأسلوب علمي سليم.
مبينــا أن هــذا القاموس 
يتضمــن املعنــى اللغوي ثم 
االصطالحي فاالقتصادي ثم 
القانوني، مؤكدا الى أن صناعة 
املعاجم والقواميس ليســت 
جديدة على األمة اإلسالمية، 
فاحلضــارة اإلســالمية قــد 
مارســتها منذ قرون عديدة، 
ومــن ثم فــإن الكويت - من 
خالل هذا املشروع العلمي - 
تستكمل جهودها وإضافاتها 
املشرفة في مجال الوقف من 
خــالل الدور املنــاط باألمانة 
العامة لألوقاف في هذا الصدد.

صقر السجاري

١٩٩٧ للكويت بتنســيق هذا 
امللف، والذي عقد بالعاصمة 
اإلندونيسية (جاكرتا). مبينا 
أن القامــوس ضمن سلســلة 
املشروعات التي مت إجنازها من 
قبل إدارة املعلومات والتوثيق 

باألمانة.
وأضاف السجاري أن ثمة 
٥ أهداف وراء سعينا إلجناز 

أحمد الشمري
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يسعى ضعاف النفوس احملتالون من عشاق املال 
دون بذل أي جهد حقيقي من أجل الوصول إلى مبتغاهم 
على حســاب الناس وبكل الطرق واألساليب وبحيل 
متجددة تتماشى مع كل التغيرات التكنولوجية والصحية 
واالقتصادية وغيرها، هؤالء احملتالون يســتهدفون 
الناس مــن كل األعمار ومســتويات الدخل ومن كل 
اخللفيات، لذلك أصبح كل شخص في هذا الزمن معرض 
لعمليات االحتيال البســيطة واملعتادة أو املتخصصة 

بدهاء وتخطيط.
التطور التكنولوجي املستمر فتح باباً واسعاً عبر 
رسائل الواتساب واملســجات، فأصبحنا نعيش زمن 
طراروة التكنولوجيا، تصلنا وباستمرار رسائل يطلب 
أصحابها مساعدات مادية ألسباب متعددة إما لتأخرهم 
في دفع اإليجار أو ملرض رب األسرة أو أحد األبناء أو 
لدفع رســوم املدارس املتراكمة وأحيانا يطلب جتهيز 
عروس مع حتديد القياسات للمالبس واألحذية، وقد 
يرفق مع الرســالة صور ألطفال أو بيت قدمي متهالك 
وغيرها من الصور التي تثير الشفقة، هذه الرسائل ال 
تتبع أيا من اجلمعيات املعروفة واملرخصة من وزارة 
الشؤون وال تنسب لشخص معروف بسعيه في خدمة 
احملتــاج والفقير بل تذيّل برقم هاتف ولقب لرجل أو 
امرأة مجهولني، وقد تكون الرســالة من دولة أخرى، 
جميع هذه الرسائل تصاغ مبا ميس املشاعر اإلنسانية 
والقلوب الرحيمة التــي تندفع بنية صادقة لفك كربة 

هؤالء املجهولني حتى لو كلفهم مبالغ كبيرة.
أســاليب االحتيال للحصول على األموال متادت 
كثيرا في اآلونة األخيرة وانتقلت خلانة خطط عصابات 
متمرسة يتبعون كل الطرق واألساليب للحصول على 
األموال منها ما ذكرناه سابقا باستجداء أصحاب القلوب 
الرحيمة، ومنها ما هو أشــد مكرا ويكون برسائل من 
البنــك الذي تتعامل معه تخبرك بحصولك على ترقية 
لبطاقتك االئتمانية ويطلب منك االتصال على رقم معني 
الســتكمال بعض اإلجراءات بهدف الوصول إلى رقم 
احلســاب السري قد يبشرونك بفوزك مببلغ خيالي، 
عدا املكاملات املجهولة التي تنســب جلمعيات دينية أو 
شــركات تروج لكتب دينية أو مصاحف وقد تتلقى 
مكاملات ألشخاص ينسبون أنفسهم لشركات معروفة 
ويقدمون لك عــروض صيانة ألجهزتك الكهربائية أو 
الســخان املركزي وحتى األسانسير الذي في منزلك 
ويرســلون لك عقودا بها اسم الشركة وشعارها فال 
يداخلك الشك بتاتا وقد يسعون للحضور إلى منزلك 
للصيانة ثم يقومون باســتبدال قطع الغيار األصلية 
بأخرى تقليد ويتسلمون أجرة القطع أيضا، واألدهى 
من ذلك مواقع في «إنستغرام» مصممة بطريقة احترافية 
ال تثير الشك لشركات نقل وتركيب األثاث أو لصيانة 
األجهزة الكهربائية والبوتاجاز وغيرها تتخلل البوستات 
التابعة للموقع آراء الزبائن املشجعة بينما في الواقع هي 

ملجموعة من احملتالني الذين يهمهم سرقتك.
عصابات احتيال منظمة ومن جنسيات متعددة داخل 
الديرة وخارجها، تسعى بأساليب مختلفة الستغفال الناس، 
األمر الذي يستدعي أن يحمى اإلنسان نفسه من الوقوع 
في االحتيال بالتيقظ واحلذر ووضع احتمال دائم أنك 
وأهل بيتك قد تكونوا مستهدفني في أي حلظة، وأمتنى 
من وزارة الداخلية وباألخص قسم اجلرائم اإللكترونية 
تكثيف احلمالت اإلعالميــة حول هذه املصيبة لتنبيه 
الغافلني وتوضيح ما يجب اتباعه عند وقوع احملظور. 

حفظ اهللا اجلميع وأموالهم من االحتيال.

لكل شخصية في العالم سواء كانت حقيقة أو معنوية 
«قوة ناعمة»، والقصد بالقوى الناعمة هنا هو القدرة على 
جــذب وضم اآلخرين ليكون في صفهم دون إكراه أو 
تهديد، هكذا عرف جوزيف ناي الذي ابتكر هذا املصطلح 
وشرحه في كتابه الذي يحمل نفس العنوان، الصادر 
عام ١٩٩٠، ومنذ ذلك التاريخ أخذ املصطلح واملعنى في 
التوسع واالنتشــار، الفكرة كانت موجودة عن البشر 
منذ القدم لكن تسليط الضوء عليها واستخدامها بهذا 

التوسع بدأ بالعصر احلديث.
كل احلكومات كشــخصيات معنويــة لديها قوة 
ناعمة داخــل البلد وخارج البلد، احلكومات في الدول 
الدميوقراطية تصل لسدة احلكم، عن طريق هذه القوة 
بإقناع الناخبني بأفكارها ورغبتها في التغيير والتطوير، 
ومبــا أن احلالة الكويتية مختلفــة، فإن القوة الناعمة 
الداخلية التي تتحلى بها احلكومات التي تأتي عن طريق 
صناديــق االقتراع، أقل من املوجــودة لدى احلكومة 
الكويتية، ولكن هــذا ال يعني أنه ال وجود لهذه القوة 
لديها، بل هي أفضل من غيرها في إمكانيات هذه القوة، 
والسبب أن لديها ميزانية ضخمة، وتعداد سكاني بسيط، 
ووسائل إعالم محتكرة، ومناهج مدرسية تتحكم في 
محتواها وتسويق لفكرها، كل هذه املميزات تكاد تكون 
محدودة لدى غيرها مــن احلكومات التي وصلت عن 

طريق الصناديق.
املتتبع للمشهد السياسي في داخل الكويت يالحظ أن 
لدى احلكومة الكويتية في اآلونة األخيرة سوء إدارة كبير 
لهذه القوة الداخلية، بل وبدأت تستنزفها بشكل مخيف، 
وهناك حتول جذري تصادمي مع رغبات الشعب الذي 
جبل على التوافق وتقريب وجهات النظر، بني احلكومة 
والشعب، وهذا من املميزات التي تكاد تكون الكويت هي 
احلالة الفريدة التي تستخدم فيها السلطة القوة الناعمة 
في املنطقة، وهو كذلك من األسباب الرئيسية التي ساهمت 
في البروز الكويتي في السبعينيات والثمانينيات، في 
مجاالت الفنون واالنفتاح االقتصادي واألفكار التطورية 

التي كانت موجودة.
وفي الوقت نفسه املتتبع للمشهد السياسي اخلارجي 
يالحــظ أن لدى احلكومة الكويتية إدارة ممتازة للقوة 
الناعمة اخلارجية، فإجنازاتها باألزمة اخلليجية، وبالقضية 
الفلســطينية، ملفته للنظر، والتصريحات مدروسة، 
وبخطط واضحة، وكرم خارجي في إعطاء املنح والقروض، 
وهنا يتضح أن هناك عدم توازن باالهتمام بني الداخل 
واخلارج، فأصبحت مثل األب الكرمي للناس والبخيل 
ألبنائه أو كما يقول املثل اخلليجي (عني عذاري تسقي 
البعيد وتترك القريب)، وبتفكير بسيط ال يحتاج لعقلية 
جهبذية، يعرف أن الدائم هو األبناء، وللناس شؤونهم 

التي ستلهيهم عن احلكومة الكويتية.

قيمة الطمأنينة التي منارسها في 
حياتنا اليومية في شــكل اعتيادي 
تلقائي بــدون تفكيــر، هي قيمة 
نتذكرها دائما عندما كنا نخرج من 
الكويت للسياحة او العمل في البلدان 
األخرى حيث يكون األمن الشخصي 
مشكلة، واخلوف من اعتداء هنا او 
التعرض للسرقة من هناك كوارث 
منتظرة او الدخول اخلاطئ ملنطقة 
او العبور بالصدفة الى أماكن خطرة، 
في هذه الظروف كنا نستذكر قيمة 
الطمأنينة ونحمد رب العاملني على اننا 
نعيش في بلد مثل الكويت يستطيع 
الشخص ان يغلق على نفسه باب 
منزله من دون خوف وان يتحرك 
طول اليــوم وعرضه في أي مكان 

من غير قلق.
من هذه املقدمة ننطلق لشــكر 
جهود قطاع مهم في الدولة مارس 
دورا مهما وحيويا في احلفاظ على 
األمــن واألمان، ونقــول ان علينا 
واجب شكر جهود وزارة الداخلية 
على دورهم املهم في احلفاظ على 
االستقرار والتنظيم األمني وخاصة 
مع أوضاع ازمة وباء ڤيروس كورونا 
حيث املجهود مضاعف والتحديات 
األمنية أصعب، مما يسبب ضغطا 
الوزارة واملنتسبني  إمكانيات  على 
اليها وميكن ان نالحظ جانبا واحدا 
فقط يتعلــق بالتعامل مع مخالفي 
اإلقامة وهم ضمن اعداد تصل الى 
اآلالف ومنه نستطيع ان نستنتج 
حجم اجلهد ومقدار العمل املبذول 
نحو حفــظ األمن الداخلي واألمان 
املجتمعي، مع التذكير ان هذا جانب 
واحد فقط وهنــاك مواقع أخرى 

للعمل.
ونحن إذا نرفع القبعة احتراما 
وتقديرا لهكذا جهود مشكورة، علينا 
في الوقت نفسه التركيز على دور 
الفرد املواطن واملقيم في حفظ النظام 
وااللتزام في القانون ليتكامل دور 

املجتمع مع املؤسسات الرسمية.
وال شك ان في زمن األزمات يبرز 
دور املؤسسة ويرتفع واجب االلتزام 
في القانون ومعها تظهر أهمية الدولة 
في التنسيق والتنظيم واالستفادة من 
املوارد وموازنة األمور مبا يضمن 

صالح املجتمع والفرد.

في كثير من األحيان يظلم املسؤول 
وتكون له سمعه سيئة بسبب الذين 
حتته ممن يشتغلون معه، واحلاشية 

التي تلتف حوله.
يجتهد أحد املوظفني فال يصل إلى 
املســؤول جهد هذا املوظف وينسب 
آلخر، يشتكي أحد الناس وال تصل 
شكواه إلى هذا املسؤول، تصبح مشكلة 

وال تصل بالشكل الصحيح.
اكثر ما يدمر املسؤولني الصاحلني 
من هم حولهم من احلاشية الفاسدة.

ولكن هذا ال يعفي املســؤول من 
أخطائه، ألنه يجب على كل مسؤول 
أن يسمع من اجلميع وال يقتصر على 

أخذ األخبار من الذين معه فقط.
الذين حول املسؤول  الغالب:  في 
(احلاشــية) ال يوصلــون األخطاء 
واملشاكل بالشكل الصحيح ويجعلون 

مصاحلهم هي األولى واألهم.
في درس جميل لألمير فيصل بن 
بندر، حفظه اهللا، أمير منطقة الرياض، 
عندما ذهب إلحدى اجلهات احلكومية 
ولم يجد موظفيها على رأس عملهم.. 
لم يســتعجل في صدور احلكم ولم 
يعاقبهم.. بل قال: البد ان أستمع إليهم..
النبي ژ قال: «كلكم راع، وكلكم 
مسؤول عن رعيته»، واملنصب الذي 
أنت فيه تكليف ومحاسبة لك من اهللا 

أكثر من أنها تشريف.
عاجال أم آجال ستترك هذا الكرسي، 
فال تتركه وســمعتك سيئة ويكون 
منصبك جتبرا علــى من هم حتتك 
وظلمهم بسبب إرضاء بعض الناس، 
فدعوة املظلومني ليس بينها وبني اهللا 
حجاب، واجعل إرضاء اهللا هو األولى 

واملبتغى.
التمس  الرســول ژ: «من  قال 
رضا اهللا بســخط الناس رضي اهللا 
عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس 
رضا الناس بســخط اهللا سخط اهللا 

عليه وأسخط عليه الناس».

فعال أستغرب كثيرا أن جامعة الكويت 
ومنذ توالي إصدار الشيخة لتلك السلسلة 
لم تتحرك باجتاه االحتفاء العلمي بها رغم 
أن قسم التاريخ دون غيره يعلم يقينا فقر 
املكتبة التاريخية ملثل هذه الكتب سواء في 
نوعيتها أو قيمتها أو حتى لغتها األدبية.

< < <
الكتاب الثالث الذي تصدره الشيخة 
الدكتورة سعاد الصباح ويؤرخ لسنوات 
لم تؤرخ بهذا التفصيل او الدقة من قبل 
لتاريخ الكويت، كما قلت إن املعنيني اآلن 
في األمر جامعة الكويــت فال يعقل أن 
قامة أدبية بحجم الدكتورة سعاد الصباح 
الرصني  العلمي  األدبية وبحثها  وبلغتها 
تقدم هذه الكتــب وال تقوم كلية اآلداب 
باالحتفاء بهذه اإلصــدارات التي تعتبر 

إرواءً ملكتبة عطشى ملثل هذه النوعية.
< < <

الدكتورة سعاد الصباح لن تذهب إليكم 
لتقدم لكم نتاجها ال لتقيموه وال لتقتنوه 
فهذا دوركم انتم في اقتنائه والسعي إليه.
أعلم أن هــذا األمر فات القائمني في 
جامعة الكويت ولكن من باب التذكير جاء 

عتبي في هذه املقالة.

اتخاذ قــرارات وتشــريع حلول مهمة 
ومســتدامة لكن قد تواجه تلك القرارات 
شبح عدم شعبيتها، تكون النتيجة صداما 
مع الشارع وصراعا مع املجلس وفقده 
للكرسي الوزاري ليأتي شخص آخر يحاول 
أن يبقي املوضوع على «طمام املرحوم»، 
فهــو احللقة األضعف في هذه املنظومة 

السياسية العقيمة.
أعتقد أن كل ما نعيشــه من مشهد 
متأزم وما نشاهده من ممارسات هي نتائج 
سطحية ملشكلة أساسها العميق عطالن.

فاملشكلة ليست في نواب األمة، وليست 
في الوزراء املجتهديــن، بل في النظام 

الدميوقراطي.
اإلصالح احلقيقي يبــدأ من خالل 
إصالح أساس املشكلة من نظام انتخابي 
يقوم علــى العمل اجلماعي، ومن خالل 
القوائم النسبية تتشكل من خالله احلكومة 
حتى حتافظ على استقرارها وقوتها ولها 
القدرة الفعلية على القيادة واإلجناز ونهضة 

الوطن.
وفي اخلتام، أعتقد أننا بحاجة ماسة 
إلى إصالح سيستمنا العطالن ال نتائجه.

ملموسا من األمان، وما دامت العدوى 
قد انتقلت لي، فينبغي العمل على احلد 

من انتشارها الى اآلخرين.
ولعل قاســما مشتركا بني قصص 
من أصيبوا بكورونا وتعافوا منه، رغم 
ما قد يعانونه من آالم جسدية، أهمية 
احلالة النفســية في رحلة الشفاء، وال 
أخفي أنه رغم تفاؤلي بأني سأتعافى، 
وأن مقالي هذا سينشر بعد التعافي بإذن 
اهللا، مع وصولنا لنسبة ٩٩٪ من الشفاء، 
إال أن الـــ ١٪ الباقية تبقى لها رهبتها، 
وقد حاولت أن اســتثمرها وأزيد من 
رهبتهــا بالتفكير في دنو األجل مهما 
طال الزمن، واالستعداد للرحيل سواء 

بكورونا وغيرها.
ورغــم أن قلة قليلة جدا قد علمت 
بإصابتي، ممن اضطررت الى إخبارهم 
ألســباب عائلية ووظيفية، إال أن ردة 
فعلهم لوحدها كانت كافية إلســعادي 
ورد روحي إلي، حتى لو اكتنفها قليل 

من التعاطف والشفقة!
سأبقى أفكر بفوائد كورونتي، حتى 
لو كانت هشة او مضحكة، كأن تكون 
لدي مناعة مؤقتة، أو أني سأرتاح قليال 
من فحوصات كورونا التي أتعبت ثقب 
أنفي ٧ مرات لغاية كتابة هذا الكلمات!

تراها بعد موافقة املجلس األعلى).
ومبا أن القانون قد أجاز للهيئة هذا 
األمر فبإمكانها العمل به بعيدا عن التشدد 
أو احملسوبية واللجوء إلى القضاء، وفوق 
كل هذا وذاك ما فيه من إســاءة لسمعة 
بلد اإلنســانية وخيرها  الكويت وهي 
وصل بقاع العالم بفضل اهللا ثم بحكمة 
قيادتها وسخاء أهلها، فال تبخلوا على 
هذه الفئة قليلة العدد وهم يعيشــون 
بيننا ويستحقون منا كل دعم ومؤازرة 
مهما كانت إعاقتهم ودرجتها، وذلك من 
منطلقات الدين واألخوة واإلنسانية لعل 

اهللا ينظر إلينا بعني الرحمة والرأفة.
اختنــا العزيزة الدكتورة شــفيقة 
العوضــي وأعضــاء املجلــس األعلى 
للمعاقني.. احلياة قصيرة لكن األمل كبير، 
وال أعتقد أن هناك من يعترض على خدمة 
ودعم ذوي االحتياجات اخلاصة في أي 

مجال وموقع.

وهذه القيمة البحثيــة كان األجدر على 
جامعة الكويت االحتفاء بها بل واقتنائها، 
ال بل أكثر من ذلك كتب بهذه القيمة واألثر 
وفي بلد يبحث له عن أي موقع تاريخي 
منصف، ال بــد أن تدخل هذه الكتب أو 
مختصر لها ضمن مناهج التدريس في 
كلية اآلداب، فما قدمته الشيخة سعاد في 
تلك الكتب ليس رأيا أو سردا قصصيا بل 
توثيقا تاريخيا جاء نتاج بحث علمي بني 
الوثائق والكتب وجمعت الفترات حلكام 

الكويت بطريقة علمية.
< < <

مجلس ٢٠١٦ خير مثال والشواهد كثيرة.
وفي ظل النظام احلالي ال يســتطيع 
النائب تشريع القوانني اإلصالحية التي 
حتقق اســتدامة للموارد، بل الســعي 
للقوانني الشــعبية التي حتقق استدامة 

املقعد البرملاني.
أما بالنسبة للحكومة، فتارة جند أن 
هناك وزراء مجتهدين، ولكن عند التصادم 
مع قياديي الوزارة (الدولة العميقة)، يفقدون 

مناصبهم الوزارية مع أول حفرة.
واألبلى من ذلك إن كان من الواجب 

األمامية الصحية، أناســا من مختلف 
اجلنسيات واألعراق، يعرضون أنفسهم 
للخطر في أي حلظــة وهو يقتربون 
منا، وجميعهم يرتدون األثواب الواقية 
الطويلــة، وبعضهم يغلق كل ثقب في 
وجهه بأكثر من كمامة زرقاء وبيضاء! 
ومن بني هؤالء كانت تلك الطبيبة الهندية 
التي أبدعت في التعامل النفســي معي 

كما هو التعامل الصحي ورمبا أكثر.
لزاما  الفحوصات، كان  إنهاء  وبعد 
علي، وفق تعليمات الصحة، والى حني 
انتهاء أعراض الڤيروس، أن اســتكمل 
احلجــر املنزلــي وأن التــزم تطبيق 
«شلونك»، الذي يوفر لي ولغيري قدرا 

كما تسري على أبناء الكويتية من غير 
كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية 
الواردة  الوظيفية  والتعليمية واحلقوق 

في هذا القانون.
ويجــوز للهيئة أن تقرر ســريان 
بعض أحكامه على ذوي اإلعاقة من غير 
الكويتيني وفقا للشروط والضوابط التي 

< < <
ومن خالل بحث وتتبع التسلســل 
الزمني لفتــرات احلكم التــي تناولتها 
الدكتورة فــي الكتب الثالثــة األخيرة 
وشخصيات احلكام جند أنها حتاول تغطية 
ما ميكن أن تطلق عليها سنوات مظلمة أو 
مبهمة من تاريخ الكويت قامت الدكتورة 
بإعادة تسليط الضوء عليها وترتيبه ليكون 
إضافة للمكتبة التاريخية الكويتية وليس 

مجرد أبحاث للنشر.
< < <

واالســتغراب هنا أن كتبا بهذا األثر 

فنائب مجلس األمة الذي يخرج من 
رحم الشارع بأصوات قليلة، من الطبيعي 
أنه سيسعى إلى تخليص املعامالت لضمان 
العودة إلى مقعده البرملاني والى التصعيد 
السياســي ضد احلكومة ليكسب رضا 
الشــارع، وهو حق مشروع للنائب في 
ظل نظام انتخابي عقيم، القيادة فيه بيد 
الشارع. وفي نظامنا االنتخابي احلالي، 
النائب الذي يتعاون مع احلكومة لإلصالح 
والعمل العقالني، فمصيره الفشل الذريع 
والسقوط في االنتخابات الالحقة ونتائج 

في نفس الرسالة التي تعلمك بالنتيجة، 
مراجعة مركز استقبال مصابي كورونا، 
الستكمال فحوصات سحب الدم وغيرها، 
وهناك وجدت العناية واالهتمام وإجراء 
الفحوصات املتنوعة، والتي تقدم ألي 
مصاب مهما كانت أعراض املرض عليه 
بســيطة، وهو أمر مقدر للكويت، في 
مقابــل فتور دول عديــدة عن توفير 
املسوحات بشكل مجاني دون قيود أو 
شروط ألسباب عديدة ومنها إحصائية، 
وهو األمر الذي كتبت عنه ســابقا في 
مقال بعنوان «املسح العشوائي لكورونا 

إحصائيا».
وفي املركز رأيــت، في الصفوف 

الزكاة أو بعض احملسنني في بالدنا الطيبة.
ورسالتنا إلى األخت الفاضلة مدير 
عام هيئة ذوي اإلعاقة الدكتورة شفيقة 
العوضي أن تعمل مبا لديها من صالحيات 
وفق ما جاء في املادة (٢) من قانون املعاقني 
والتي تنص على (تســري أحكام هذا 
القانون على ذوي اإلعاقة من الكويتيني 

الشاعرة الشــيخة د.سعاد الصباح 
بحد ذاتها تاريخ ممتد على بساط زمني 
يناهز اخلمسني عاما، تاريخ قائم بأبعاده 
الشخصية لها واألدبية والعلمية بآثارها 
وأثرها مبا قدمت للساحة األدبية العربية 
كشاعرة أديبة من جهة وكناشر وصاحبة 
أكبر دار نشر عربية غير ربحية من نوعها.
هــذا التاريخ املمتد الــذي نختزله 
اختصارا باسم د.ســعاد الصباح اليوم 
بل منذ وقت متارس كتابة التاريخ، فها هي 
تقدم املؤلف التاريخي بعد اآلخر بقلمها 
بدأتهــا قبل ٢٦ عاما عندما قدمت كتابها 
التاريخي األول «صقر اخلليج: عبداهللا 
املبارك الصباح» وبعدها والتي أعتقد أنها 
فترة ممارسة كتابة التأريخ للشيخة سعاد 
بدأت التوثيقات التاريخية تلك البنة األسرة 
تتوالى فمن كتاب «الشيخ مبارك الصباح 
مؤسس الكويت احلديثة»، مرورا بكتاب 
«تاريخ عبداهللا مبارك الصباح في صور» 
انتهاء بكتابي «الكويت في عهد عبداهللا 
بن صباح» و«الكويت في عهد محمد بن 
صباح»، وأخيرا كتابها «الكويت في عهدي 
الشيخ جابر بن عبداهللا الصباح، وصباح 

بن جابر الصباح».

عندما نشاهد مســرحياتنا القدمية، 
ونقارن ما يطرح فيها من مشاكل يعاني 
منهــا املواطن، نتيقن أننــا ما زلنا على 

«طمام املرحوم».
مشكالتنا هي ذاتها التي نعاني منها 
منذ عقود طويلة مــع اختالف األزمنة 
واملعطيات والقيــادات، ما زلنا نتناقش 
حولها وندور في نفس الدوامة واحللقة 

املفرغة ولم ولن نصل إلى نتيجة.
صراعاتنا السياسية كما هي، املشهد 
ملتهب على مر تلك العقود، ومازال اجلهاز 
احلكومي مترهال وغير قادر على حلحلة 
امللفات العالقة منذ زمن طويل والسبب 

هو أن «السيستم عطالن»!
وأقصد بالسيستم عطالن، هو نظامنا 
الدميوقراطي القائم على العمل الفردي ال 

العمل اجلماعي وفق برامج عمل.
وحتى عندما تطور نظامنا الدميوقراطي 
الفرعيات  تطورا بســيطا وقضى على 
في حينها وهي إحدى ســلبيات نظامنا 
االنتخابي على مــر العقود املاضية، مت 
تغيير النظام وتفكيك التيارات السياسية 

للعودة إلى املربع األول.

أصبحت جتربة اإلصابة بكورونا، 
والتعافي منــه، مألوفة لدى الكثيرين، 
ومن الســهل عليك بنقرة على جوجل 
أن تعثر على كثير من القصص، التي 
رواهــا أصحابها، عن اإلصابة باملرض 
وآثاره النفسية واجلسدية، ورحلة العبور 
الى مرحلة الشــفاء، والدروس والعبر 
التي استفادها املعافون ومن املمكن ان 

تنفع غيرهم.
الى  وجدت نفســي قد انضممت 
قافلة هؤالء املصابني، حيث كانت نتيجة 
الفحص اإللزامي الذي أجريته في مطار 
الكويت، إيجابية، رغم أنها كانت سلبية 
في الفحص السابق، الذي أجريته في 

األردن قبل يومني من سفري!
استقبلت النتيجة بحمد اهللا على كل 
حال، رغم أنها قد تسبب الرعب لكثيرين، 
خاصة بسبب خوفهم من انتقال العدوى 
إلى أحبائهم، السيما إن كانوا من كبار 
السن، وأدركت أهمية اتخاذ سبل الوقاية 
واالحترازات الصحية، وكيف أن التغافل 
عنها ولو لثوان، بسبب االطمئنان الزائف، 
قد يجعل الڤيروس يتسلل الى جسدك، 
خاصة في بيئة املطارات، وزحام الطائرات 

التي يصعب التباعد اجلسدي فيها.
السلطات،  العادة، تطلب منك  وفي 

هناك أمور قانونية تطبق بحذافيرها 
رغم قســوتها وضررها على البعض، 
وكما يقال لكل قانون ثغرات ميكن أن 
للبعض،  تغير األحكام وتكــون منقذا 
واجلميل في األمر أن القضاة يعرفون 
ذلك ويصدرون أحكامهم وفق ما يقدم 
لهم وبأيسر ما يكون عادة على الصادرة 

بحقهم تلك األحكام.
ونحن اليوم ومع دخولنا عام ٢٠٢١ 
مازال يعيش بيننا أشخاص ال ذنب لهم 
سوى أنه ال إثبات لديهم بأنهم كويتيون، 
نعم فأخوتنــا «البدون» يعانون الكثير 
وبشهادة اجلميع، لكن هناك فئة ضمنهم 
أيضا تعتبــر معاناتهم مضاعفة مرات 
ومرات أال وهم املعاقون منهم أو الذين 
يرعون معاقــا، والذين ال يحظون بأي 
دعم أو رعاية من الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة، فما يطولهم من مساعدات 
محصور فيما يحصلون عليه من بيت 
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تقــدم ٥ نــواب باقتــراح 
بقانــون فــي شــأن محاكمة 
الوزراء، مبنح النيابة العامة 
حق حتريك الدعوى اجلزائية 
اتهــام، وأن تتــم  كســلطة 
احملاكمة أمام دائرة مختصة 
مبحاكمة الوزراء في محكمة 

االستئناف.
ونص االقتراح الذي تقدم 
به كل من النواب مهند الساير 
وعبــداهللا املضــف ومهلهل 
املضــف ود.حمد روح الدين 
ود.حسن جوهر على ما يلي:

مادة (أولى): تسري أحكام 
هــذا القانــون علــى رئيس 
مجلــس الــوزراء وكل وزير 
عضوا في مجلس الوزراء في 
شــأن ما يقع منه من جرائم 
ورد النص عليهــا في املادة 
الثانية من هذا القانون حتى 
ولــو تــرك الوزيــر وظيفته 
بعــد وقــوع اجلرميــة ألي 
سبب، سواء بصورة نهائية 
او بتوليه مهام وزارة أخرى 
او كان وقــت وقوع اجلرمية 

وزيرا باإلنابة فيها.
مادة (ثانية): يعاقب الوزير 
بالعقوبات املقررة قانونا، إذا 
ارتكب في تأدية أعمال وظيفته 

جرمية من اجلرائم اآلتية:
٭ جرائم امن الدولة اخلارجي 
املتعلقة  والداخلي واجلرائم 
بواجبــات الوظيفــة العامــة 
املنصوص عليها في القانون 

رقم ٣١/١٩٧٠.
٭ جرائم املوظفني واملكلفني 
بخدمة عامة املنصوص عليها 

في قانون اجلزاء.
٭ اجلرائم املنصوص عليها 
في قانــون االنتخاب رقم ٣٥ 

لسنة ١٩٦٢.
٭ اجلرائــم املتعلقة بســير 
التأثيــر عليهــا  أو  العدالــة 
املنصوص عليهــا في قانون 

اجلزاء.
٭ اجلرائم املنصوص عليها 
في قانون حماية األموال العامة 

رقم ١ لسنة ١٩٩٣.

فاعلني آخرين أو شركاء، عما 
يرتكبونــه مــن جرائــم ورد 
النص عليها في املادة الثانية 
واملادة الرابع عشــرة من هذا 
القانــون، واجلرائم املرتبطة 
بها ارتباطا ال يقبل التجزئة.

ال يجوز ان يكون عضوا في 
الدائرة، من اشترك في عضوية 
جلنة التحقيق املشار إليها في 
املادة الثالثة من هذا القانون.
مادة (تاســعة): يتبع في 
محاكمــة الــوزراء، القواعــد 
واإلجــراءات املبينــة في هذا 
القانــون ومــا ال يتعــارض 
معها مما ورد النص عليه في 
قانون اإلجراءات واحملاكمات 

اجلزائية.
مــادة (عاشــرة): تنعقــد 
الدائرة املختصة املشار إليها 
في املادة الثامنة، مبقر محكمة 
االســتئناف، ويحدد رئيسها 
موعــد بدء احملاكمــة على ان 
يكون ذلك خالل ٣٠ يوما على 
األكثــر، مــن تاريــخ وصول 

األوراق إليه.
يباشر النائب العام او من 
يرى االستعانة به من أعضاء 
النيابة العامــة مهمة االدعاء 

أمام احملكمة.
إذا قــررت الدائــرة نظــر 
الدعوى في جلســة ســرية، 
فال يســري ذلك علــى املتهم 
ومحاميه، وإذا لم يوكل املتهم 
محاميا، ندبت احملكمة له محام 

للدفاع عنه.
علــى أن يصدر احلكم في 
الدعوى املنظورة خالل ٦ أشهر 

من تاريخ إحالة امللف.
مادة (حادي عشرة): تكون 
األحكام الصــادرة غير قابلة 
للطعن فيها إال بطريق التمييز، 
ومــع ذلــك، إذا صــدر احلكم 
غيابيا، فتجوز املعارضة فيه 
أمام احملكمة ذاتها باإلجراءات 
املعتادة املنصوص عليها في 
قانون اإلجراءات واحملاكمات 

اجلزائية.
كل حكم يصدر باإلدانة في 

على البالغ.
ويجب على اللجنة دعوة 
املبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ 
أي إجراء يقتضيه هذا البحث، 
ولها كل االختصاصات املقررة 
قانونا لسلطات التحقيق عدا 
اإلجراءات التي تنطوي على 
مســاس بشــخص الوزير أو 
حرمة مســكنه، فإذا تبني لها 
جدية البالغ، أمرت بالسير في 
اإلجراءات ومباشرة التحقيق 
بنفسها او بندب واحد أو أكثر 
مــن أعضائها إلجرائه، أما إذا 
تبني لهــا عدم جديــة البالغ 
فأمرت بحفظه مؤقتا، ويجب 
ان يكون قرار احلفظ مسببا.
مــادة (رابعــة): للجنــة 
التحقيــق املنصــوص عليها 
في املادة الســابقة في سبيل 
أداء مهمتها، كل االختصاصات 
املقــررة قانونــا لســلطات 
التحقيق، ولها كذلك ســلطة 
مد احلبس االحتياطي املقررة 
لرئيس احملكمة طبقا للمادة 
٦٩ مــن قانــون اإلجــراءات 

واحملاكمات اجلزائية.
النائب  اللجنــة  وتخطــر 
العــام كتابة باملوعــد احملدد 
لبدء التحقيق قبل وقت كاف 
وعليه او من ينيبه من احملامني 
العامني الكويتيني ان يحضر 
جلسات التحقيق، وله ان يبدي 

ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة األمر الصادر 
بالقبض على الوزير أو بحبسه 

بحفظها أو انقضائها ألي سبب 
قبل صدور احلكم فيها.

مادة (سادسة): على اللجنة 
بعد متام التحقيق، إذا تبني لها 
ان هنــاك جرمية من اجلرائم 
املبينة في املادة الثانية واملادة 
الرابع عشرة من هذا القانون، 
وأن األدلة كافية، ان تعد قرار 
االتهام وقائمة بأدلة الثبوت 
بالنسبة للوزير وأي فاعلني 
آخريــن وشــركاء، وان تأمر 
بإحالــة القضية إلــى الدائرة 
املختصــة املنصــوص عليها 

في املادة الثامنة.
أمــا إذا اســفر التحقيــق 
عن عدم وجود جرمية او ان 
الوقائع املنســوبة للوزير ال 
صحة لهــا او ان األدلة عليها 
غيــر كافيــة، أمــرت بحفــظ 

التحقيق بقرار مسبب.
فــي جميع األحوال، يجب 
إخطار رئيس الوزراء ورئيس 
مجلس األمــة والنائب العام 
واملبلغ فورا بنتيجة التصرف. 
وموافاته بصورة من األوراق 

والتحقيقات التي متت.
ويجوز للحكومة والنائب 
العام، كما يجوز ملن قدم البالغ 
املشار إليه في املادة الثالثة من 
هــذا القانون التظلم من قرار 
اللجنة بحفظ التحقيق، خالل 
٣٠ يومــا مــن تاريخ إعالنهم 
بقرار احلفظ، وذلك أمام الدائرة 
املختصة مبحاكمــة الوزراء، 
وتفصــل الدائــرة املختصــة 

احتياطيا او بتفتيش شخصه 
او مسكنه او مبنعه من السفر 
او بأي إجراء حتفظي آخر مما 
ورد النص عليه في املادة ٢٤ 
ومــا بعدها مــن القانون رقم 
١ لســنة ١٩٩٣ املشــار إليــه، 
ان يكون صــادرا من اللجنة 
باألغلبيــة حتــى ولو باشــر 
التحقيــق واحــد أو أكثر من 
أعضائها، على أال تتجاوز مدة 
التحقيــق ٦٠ يوما من تاريخ 
مباشــرة التحقيق وفي حال 
احلاجة ملد املدة يعرض طلب 
التمديد على الدائرة املختصة.
ويكون التظلــم من األمر 
الصــادر بأحــد اإلجــراءات 
التحفظيــة املنصوص عليه 
في القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ 
املشــار إليــه طبقــا للقواعد 
واإلجراءات املنصوص عليها 
فيــه أمــام الدائــرة املختصة 
املنصــوص عليها فــي املادة 
٨ التالية. ويكون قرارها في 

التظلم غير قابل للطعن.
مــادة (خامســة): يعتبر 
الوزير في إجازة حتمية مبرتب 
كامل مــن تاريخ صدور قرار 
باألغلبية من جلنة التحقيق 
املشار إليها في املادة السابقة، 
وعلــى اللجنة إخطار الوزير 
كتابة بالقرار خالل ٤٨ ساعة 
من يوم صدوره على األكثر.

إال  اإلجــازة  تنتهــي  ال 
بصيرورة احلكم الصادر في 
الدعوى باتــا او بصدور أمر 

منعقــدة في غرفة املشــورة 
فــي هذا التظلم فــي املواعيد 
طبقا للســلطات واإلجراءات 
املنصوص عليها في املادة (١٠٤ 
مكرر) من القانون رقم ١٧ لسنة 

١٩٦٠ املشار إليه.
مادة (سابعة): على النائب 
العــام، إعالن الوزير بصورة 
من قــرار االتهام وقائمة أدلة 
الثبوت قبل بدء احملاكمة بـ ١٠ 
أيام على األقل، وإعالن شهود 

اإلثبات باجللسة احملددة.
يجب إخطار رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس مجلس األمة 
بصورة من قرار االتهام وقائمة 
األدلة الثبوت او األمر الصادر 
من اللجنة في خالل ٤٨ ساعة 

من يوم صدوره.
ال يجوز في صدد تطبيق 
أحكام هذا القانون، أعمال نص 
املادة ١٠٤ من قانون اإلجراءات 

واحملاكمات اجلزائية.
مــادة (ثامنــة): تتولــى 
محاكمة الوزير، دائرة مختصة 
مبحكمة االســتئناف تشــكل 
مــن املستشــارين الكويتيني 
مبحكمــة االســتئناف دون 
غيرهم، تختارهــم اجلمعية 
العامة للمحكمة ملدة سنتني، 
كمــا تختــار اثنــني آخريــن 
كعضوين احتياطيني إلكمال 
تشكيل احملكمة في حالة غياب 
أحد األعضاء األصليني أو قيام 
مانع لديه وتختص هذه الدائرة 
وحدها مبحاكمة الوزراء وأي 

جناية، يستوجب حتما عزل 
احملكــوم عليه مــن وظيفته، 
دون إخالل بتوقيع العقوبات 
التبعيــة والتكميلية املقررة 

قانونا للجرمية.
تقضي احملكمة في جميع 
األحوال، بإلزام احملكوم عليه 

برد ما أفاده من اجلرمية.
مادة (ثانية عشرة): يكون 
حساب مدة ســقوط الدعوى 
اجلزائيــة عــن اجلرائم التي 
يرتكبهــا الوزير مــن تاريخ 
تــرك الوظيفــة، وفــي حالة 
تعدد املتهمني، ال يبدأ حساب 
املدة بالنسبة ألحدهم إال بترك 

الباقني وظائفهم.
وتستثنى اجلرائم الواقعة 
باالعتداء على املال العام من 
اخلضوع ملدد التقادم الواردة 

في قانون اجلزاء.
مادة (ثالثة عشرة): على 
احملكمة املنظــورة أمامها أي 
دعــوى يســرى عليهــا هــذا 
القانون، ان حتيلها بحالتها، 
من تلقاء نفسها، الى الدائرة 

املشكلة طبقا لهذا القانون.
مادة (رابعة عشرة): يعاقب 
الوزير باحلبس مدة ال تزيد 
على ١٠ سنوات وبالغرامة ال 
تزيد على ٢٠ ألف دينار كويتي 
أو بإحدى هاتني العقوبتني، إذا 
انتهك متعمدا أي من املواد ١٩، 
 ،٢٨، ١٣١، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٣، ١٨١ ١٣١
١٤٧، ١٥٢، ١٥٣، ١٨١ من الدستور، 
وذلك دون إخالل مبسؤوليته 
السياسية، أو بتطبيق القوانني 
األخرى في شــأن ما يقع منه 
من أفعال أو جرائم عادية وما 
يترتب على عمله من مسؤولية 

مدنية.
مادة (خامســة عشــرة): 
يلغى كل حكم يخالف أحكام 

هذا القانون.
مادة (سادسة عشرة): على 
الوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 
من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
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٭ اجلرائم املنصوص عليها 
في القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ 
بشأن مكافحة غسيل األموال 

ومتويل اإلرهاب.
٭ اجلرائم املنصوص عليها 
في املرســوم بالقانون رقم ٢ 
لســنة ٢٠١٦ بإنشــاء الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد واألحكام 
اخلاصة بالكشــف عن الذمة 

املالية.
مادة (ثالثة): تشكل جلنة 
حتقيق من ٣ من املستشارين 
الكويتيني املختصني بالقضايا 
اجلزائية مبحكمة االستئناف، 
العامة  تختارهــم اجلمعيــة 
للمحكمــة ملــدة ســنتني، كما 
تختار اثنني آخرين كعضوين 
احتياطيــني إلكمال تشــكيل 
اللجنــة في حالــة غياب احد 
األعضاء األصليني أو قيام مانع 
لديه، وتختــص هذه اللجنة 
دون غيرها، بفحص البالغات 
التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى 
النائب العــام وحده، ويجب 
إحالــة البالغ الى اللجنة، في 
خالل يومني على األكثر، كما 
تباشر النيابة العامة حتريك 

الدعوى اجلزائية.
تتولى اللجنة بصفة سرية، 
بحث مدى جدية البالغ، ويجب 
عليها فور وصول البالغ إليها، 
إخطار الوزير ورئيس مجلس 
الوزراء ورئيس مجلس األمة 
بذلك. وللوزير موافاة اللجنة 
مبذكــرة متضمنة مالحظاته 

املذكرة اإليضاحية
نصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي: امتثاال للنص الدستوري 
في املادة ١٣٢ من الدســتور على انه «يحدد قانون خاص اجلرائم 
التــي تقع من الوزراء في تأدية أعمــال وظائفهم ويبني إجراءات 
اتهامهــم ومحاكمتهم واجلهة املختصة بهذه احملاكمة، وذلك دون 
إخالل بتطبيق القوانني األخرى في شــأن ما يقع منهم من أفعال 

او جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية».
وتنفيذا ملا دعا إليه املشرع الدستوري لوضع إطار يحدد القواعد 
التي حتكم املســؤولية القانونية للوزراء عــن قراراتهم اإلدارية 
وإخاللهم بأداء واجباتهم التي قد تنطوي حتتها اجلرائم املنصوص 

عليها في القوانني املشار إليها في املادة الثانية من هذا القانون.
نصت املادة األولى على سريان أحكام هذا القانون على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء األعضاء في مجلس الوزراء في شــأن 
ما يقع منهم من جرائم حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع 
اجلرمية ألي سبب، ســواء بصورة نهائية او بتوليه مهام وزارة 

أخرى او كان وقت وقوع اجلرمية وزيرا باإلنابة فيها.
وحددت املادة الثانية القوانني التي يخضع لها الوزير في حال 
ارتكب إحدى اجلرائم املنصوص عليهــا أثناء أداء مهام وظيفته 

وخضوعه للعقوبات املقررة فيها:
٭ جرائم امن الدولة اخلارجي والداخلي واجلرائم املتعلقة بواجبات 

الوظيفة العامة املنصوص عليها في القانون رقم ٣١/١٩٧٠.
٭ جرائم املوظفني واملكلفني بخدمــة عامة املنصوص عليها في 

قانون اجلزاء.
٭ اجلرائم املنصوص عليها في قانون االنتخاب رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢.
٭ اجلرائم املتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها املنصوص عليها 

في قانون اجلزاء.
٭ اجلرائم املنصوص عليها في قانون حماية األموال العامة رقم 

١ لسنة ١٩٩٣.
٭ اجلرائم املنصوص عليها في القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن 

مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.

٭ اجلرائم املنصوص عليها في املرســوم بالقانون رقم ٢ لسنة 
٢٠١٦ بإنشــاء الهيئة العامة ملكافحة الفســاد واألحكام اخلاصة 

بالكشف عن الذمة املالية.
واختصت املادة الثالثة من القانون بتحديد جهة التحقيق املناط 
فيها مباشرة التحقيق في االتهامات املوجهة للوزير وآلية تشكيلها، 
كما مت فصل سلطة التحقيق عن سلطة االتهام مبنح النيابة العامة 

مباشرة حتريك الدعوى اجلزائية كسلطة اتهام.
ويهدف املبدأ إلى تقرير املزيد من الضمانات حلياد التحقيق، 
بحيث ال تكون لسلطة االتهام سطوة في أعمال التحقيق، وكي ال 
تهدر قاعــدة أن األصل هو براءة املتهم، فالتحقيق اجلنائي ليس 
وسيلة للبحث عن أدلة اإلدانة فقط وإمنا هو وسيلة للتحقق من 

صحة االتهام أو بطالنه.
وهذا يستدعي أن يبحث احملقق عن األدلة التي لصالح املتهم 

وضده.
وال يتحقق مبدأ احلياد إن كان التحقيق بيد ســلطة االتهام، 
لذلك فإن تطبيق مبدأ الفصل بني سلطتي االتهام والتحقيق ينيط 

بالنيابة العامة االتهام، فيما ينيط التحقيق بقاضي حتقيق.
ومبقتضى هذا املبدأ تضحى كل سلطة مبنزلة رقيب على األخرى.

ونصت املادة الرابعة من هذا القانون على االختصاصات املقررة 
قانونا لسلطات التحقيق، وكذلك سلطة مد احلبس االحتياطي وأي 
إجراء حتفظي آخر، وإجراءات التظلم من األمر التحفظي الصادر 

وحتديد مدة التحقيق بأال تتجاوز ٦٠ يوما.
في حني نصت املادة اخلامســة على اعتبار الوزير في إجازة 
حتمية مبرتــب كامل من تاريخ صدور قرار باألغلبية من اللجنة 
املشــار إليها في املادة السابقة وعلى اللجنة إخطار الوزير كتابة 
بقرار احملكمة خالل ٤٨ ســاعة من يوم صدوره على األكثر، وال 
تنتهي اإلجازة إال بصيرورة احلكــم الصادر في الدعوى باتا او 
بصدور أمر بحفظها او انقضائها ألي سبب قبل صدور احلكم فيها.

نصت املادة السادسة على أنه في حال تبني للجنة التحقيق بعد 

استكمال التحقيقات ان هناك جرمية من اجلرائم املبينة في املادة 
الثانية واملادة الرابعة عشرة من هذا القانون، وأن األدلة كافية، ان 
تعد قرار االتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلني 
آخرين وشــركاء، وان تأمر بإحالة القضية الى الدائرة املختصة 

املنصوص عليها في املادة الثامنة.
أما إذا أســفر التحقيق عن عدم وجــود جرمية او ان الوقائع 
املنسوبة للوزير ال صحة لها او ان األدلة عليها غير كافية، أمرت 

بحفظ التحقيق بقرار مسبب.
في جميع األحوال، يجب إخطار رئيس الوزراء ورئيس مجلس 

األمة والنائب العام واملبلغ فورا بنتيجة التصرف.
وموافاته بصورة من األوراق والتحقيقات التي متت. ويجوز 
للحكومة والنائب العام، كما يجوز ملن قدم البالغ املشار إليه في 
املادة الثالثة من هذا القانون التظلم من قرار اللجنة بحفظ التحقيق، 
خالل ٣٠ يوما من تاريخ إعالنهم بقرار احلفظ، وذلك أمام الدائرة 

املختصة مبحاكمة الوزراء.
وتفصل الدائرة املختصة منعقدة في غرفة املشــورة في هذا 
التظلم في املواعيد طبقا للســلطات واإلجراءات املنصوص عليها 
في املادة (١٠٤ مكرر) من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ املشار إليه.

فيما قررت املادة السابعة من القانون أنه على النائب العام، إعالن 
الوزير بصورة من قرار االتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء احملاكمة 

بـ ١٠ أيام على األقل، وإعالن شهود اإلثبات باجللسة احملددة.
يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس األمة بصورة 
من قرار االتهام وقائمة األدلة الثبوت او األمر الصادر من اللجنة 
في خالل ٤٨ ساعة من يوم صدوره. وال يجوز في صدد تطبيق 
أحكام هذا القانون، أعمال نــص املادة ١٠٤ من قانون اإلجراءات 

واحملاكمات اجلزائية.
حددت املادة الثامنة من هذا القانون اجلهة املختصة مبحاكمة 
الوزراء وآلية تشكيلها، فتتولى دائرة مختصة مبحكمة االستئناف 
تشكل من املستشارين الكويتيني مبحكمة االستئناف دون غيرهم، 

تختارهم اجلمعية العامة للمحكمة ملدة سنتني، كما تختار اثنني آخرين 
كعضوين احتياطيني إلكمال تشكيل احملكمة في حالة غياب أحد 
األعضاء األصليني او قيام مانع لديه، وتختص هذه الدائرة وحدها 
مبحاكمة الوزراء وأي فاعلني آخرين أو شركاء، عما يرتكبونه من 
جرائم ورد النص عليها في املادة الثانية واملادة الرابعة عشرة من 
هــذا القانون، واجلرائم املرتبطة بها ارتباطا ال يقبل التجزئة. وال 
يجوز ان يكون عضوا في الدائرة، من اشترك في عضوية جلنة 

التحقيق املشار إليها في املادة الثالثة من هذا القانون.
نصت املادة التاسعة على أن يتبع في محاكمة الوزراء، القواعد 
واإلجراءات املبينة في هذا القانون وما ال يتعارض معها مما ورد 

النص عليه في قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية.
ونصت املادة العاشــرة من هذا القانــون على انعقاد الدائرة 
املختصة املشار إليها في املادة الثامنة، مبقر محكمة االستئناف، 
ويحدد رئيســها موعد بدء احملاكمة على أن يكون ذلك خالل ٣٠ 

يوما على األكثر، من تاريخ وصول األوراق إليه.
ويباشــر النائب العام او من يرى االســتعانة به من أعضاء 
النيابة العامة مهمة االدعاء أمام احملكمة. وإذا قررت الدائرة نظر 
الدعوى في جلسة سرية، فال يسري ذلك على املتهم ومحاميه، 
وإذا لم يوكل املتهم محاميا، ندبت احملكمة له محاميا للدفاع عنه، 
على أن يصدر احلكم في الدعوى املنظورة خالل ٦ أشــهر من 

تاريخ إحالة امللف.
املادة احلادية عشرة نصت على تكون األحكام الصادرة غير 
قابلة للطعن فيهــا إال بطريق التمييز، ومع ذلك، إذا صدر احلكم 
غيابيا، فتجوز املعارضة فيه أمام احملكمة ذاتها باإلجراءات املعتادة 
املنصوص عليها في قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية. وكل 
حكــم يصدر باإلدانة في جناية، يســتوجب حتما عزل احملكوم 
عليه من وظيفته، دون إخالل بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية 
املقررة قانونا للجرمية. تقضي احملكمة في جميع األحوال، بإلزام 

احملكوم عليه برد ما أفاده من اجلرمية.

ناقشت جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد في اجتماعها 
أول مــن أمس األحــد االقتراح 
برغبة بشأن استعجال إصدار 
التنفيذيــة لقانــون  الالئحــة 
اجلامعــات احلكوميــة. وقال 
رئيس اللجنة د.حمد املطر في 
تصريح باملركــز اإلعالمي في 
مجلس األمة أمــس إن اللجنة 
طالبت وزيــر التعليم العالي 
بضــرورة اإلســراع فــي إقرار 
الالئحة التنفيذية لقانون جامعة 
الكويت من أجل تطوير العملية 
التعليمية في البالد. وأوضح أن 
اللجنة التعليمية اجتمعت أمس 
مع عدد كبير من أعضاء هيئة 
التدريس فــي جامعة الكويت 
السابقني واحلالني وعددهم ما 

يقارب ٢١ أستاذا.
واشــار إلــى اعتــذار وزير 
التربية وزيــر التعليم العالي 
د.علي املضف عن عدم حضور 
االجتماع وأنــاب مدير جامعة 

د.حمد املطر

ملشاهدة الڤيديو

الظفيــري  د.فايــز  الكويــت 
ووكيــل وزارة التعليم العالي 
د.صبيح املخيزمي واألمني العام 
جلامعة الكويت د.مثنى الرفاعي 

وأعضاء هيئة التدريس.
وأوضــح أن اللجنــة بعــد 
االســتماع إلى عدد من أعضاء 

التدريــس واملهتمــني  هيئــة 
واملختصني سترفع تقريرا إلى 
التربية املقبــل، متمنيا  وزير 
أن يأخذ الوزير بعني االعتبار 
إمتــام االنتهــاء مــن الالئحــة 
التنفيذيــة بعد الرجــوع إلى 

اللجنة التعليمية.
وقال املطر إن أعضاء اللجنة 
اتفقوا على أن قانون اجلامعات 
احلكوميــة رقــم ٢٠١٩/٧٦ هو 
قانون ســيئ وبــه العديد من 
املواد التي ال ترتقي إلى تطوير 
العملية التعليمية في جامعة 

الكويت.
واســتغرب مــرور عامــني 
على القانون من دون تطبيق 
بسبب عدم االنتهاء من الالئحة 
التنفيذية التي سيصادف في 
شــهر مارس املقبل مرور عام 

كامل ولم تخرج مبرسوم.
اللوائــح  أن  وبــني املطــر 
التنفيذيــة عادة تصدر بقرار، 
إال في هذا القانون فإن الئحته 

التنفيذية ستصدر عن طريق 
مرســوم والــذي يأخــذ وقتا، 
مشيرا إلى أنه مت االتفاق على 
ضرورة تعديل القانون تعديال 
جذريا مع احملافظة على بعض 
جوانبه اإليجابية، مشددا على 
أن «تعديل القانون مهم جدا».

واعتبر أن الالئحة التنفيذية 
التــي أعدت وأقرت مــن إدارة 
الفتوى والتشريع وأرسلت إلى 
مجلس الوزراء هي الئحة سيئة 
وال ميكن تطبيقها ألنها حتتوي 
على ٣٩ مادة من بينها ٢١ مادة 
تتعلق بعقوبــات ضد أعضاء 
هيئــة التدريس، مشــددا على 
ضرورة احلفــاظ على جامعة 
الكويت هذا الكيان املشيد منذ 

أكثر من خمسني عاما.
وأكد ضرورة إعادة النظر في 
تلك الالئحة فضال عن إشغال 
املناصب الشاغرة التي وصلت 
إلى ١٥٠ منصبا حتى اآلن غير 

موجود وغير مسكن.

النائــب د.علــي  تقــدم 
القطان باقتراح برغبة مبنح 
أبناء الكويتيات العاملني في 
اجلهات احلكومية والهيئات 
واملؤسســات العامة جميع 

احلقوق واملزايا.
ونــص االقتراح على ما 

يلي:
عمال بقرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦ 
بشأن معاملة مواطني دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية معاملة الكويتيني، 
حيث تضمن القرار مساواة 
املوظفني اخلليجيني في كل 
القطاعــات احلكوميــة مع 
املوظفــني الكويتيــني فــي 
املســميات الوظيفيــة وفي 

الكوادر الوظيفية كافة.
أيضــا  القــرار  وبــني 
أن املوظفــني اخلليجيــني 
سيســتفيدون مــن جميع 
البدالت والترقيات والدرجات 

يحصلون عليها تختلف تبعا 
جلنسية األب.

فــإذا كان األب خليجيا، 
أو وافدا يحمل أي جنســية 
عربية أو أجنبية، أو من غير 
محددي اجلنسية، جند أن 
هناك متييزا في املزايا املالية 
والرواتــب من دون حتديد 
السبب لهذا التمييز، وإن كان 
األولى أن تتم معاملة أبناء 
الكويتيات كفئة واحدة، من 
دون التفرقة املتبعة بحسب 

جنسية األب.
والعدالة تقتضي ضرورة 
املساواة بني ابناء الكويتية 
املتزوجة مــن غير كويتي 
بأبنــاء الكويتــي، ألن حق 
املواطنة محفوظ بالدستور 
الذي يكفل للمواطنة املساواة 
والعدل واملفترض تطبيقه 

على أبنائها.
يبقــى  أن  يجــوز  وال 
أبناء الكويتية مهمشني في 

املجتمع ومحرومني من املزايا 
الوظيفية باملقارنة مبا يتمتع 
به املوظف اخلليجي والوافد 

من مزايا وظيفية.
ونــص االقتــراح علــى 
ما يلــي: بتوجيه من وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
يقوم مجلس اخلدمة املدنية 
بإصدار قرار يتضمن معاملة 
أبناء الكويتيــات املوظفني 
فــي اجلهــات احلكوميــة 
واملؤسســات  والهيئــات 
العامــة معاملة اخلليجيني 
مواطنــي مجلــس التعاون 
لدول اخلليج العربية على 
أن تشــمل املزايــا املتعلقة 
التعيــني  باألولويــة فــي 
الراتــب والبدالت  ومزايــا 
والعــالوات  واإلجــازات 
الدورية والترقيات بأنواعها 
والدرجات الوظيفية، وذلك 
كحق ألبناء املرأة الكويتية 
في أولوية املعاملة باملساواة.

د.علي القطان

الوظيفية التي يستفيد منها 
املواطنون الكويتيون.

وبالنظــر إلــى ما منحه 
املدنيــة  مجلــس اخلدمــة 
للموظفــني اخلليجيني في 
مســاواتهم بنفــس املزايــا 
املالية للموظفني الكويتيني، 
وباملقارنــة باملوظفني أبناء 
الكويتيات في سلم الرواتب 
يالحــظ أن مرتباتهم التي 

حمد  املطر: «التعليمية» تستعجل 
الالئحة التنفيذية لـ «اجلامعات احلكومية»

علي القطان: منح أبناء الكويتيات 
جميع حقوق ومزايا اخلليجيني

العاملني في اجلهات احلكوميةالالئحة احلالية سيئة تتعلق بعقوبات ضد أعضاء هيئة التدريس

٥ نواب يقترحون تعديل «محاكمة الوزراء» لتعزيز احملاسبة القانونية
تشكل جلنة حتقيق من ٣ مستشارين كويتيني تتولى بصفة سرية بحث مدى جدية البالغ
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بدر احلميدي إلسناد تنفيذ مشروع
 مدينة الصابرية إلى شركات مساهمة عامة

تقدم النائب بدر احلميدي 
باقتراح برغبة في شأن قيام 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
السكنية بتنفيذ مشروع مدينة 

الصابرية.
 تبنى املشرع استناداً إلى 
أحكام الدســتور عدة قوانني 
تهدف إلى توفير سبل إنشاء 
وبناء املدن اإلسكانية متكاملة 
اخلدمــات واملرافــق العامــة 
مدعومة بتخصيص األراضي 
الالزمة لتنفيذ هذه اخلدمات 
حتقيقًا لتوفير املسكن املالئم 
لآلالف من األســر مستحقي 
الرعايــة الســكنية، املقيــدة 
طلباتهم على قوائم االنتظار 
باملؤسســة العامــة للرعاية 

السكنية.
وجــاء القانــون رقــم ٤٧ 
لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
السكنية، بااللتزام احلكومي 
بتوفيــر الرعايــة الســكنية 
مــن  ملســتحقيها، وتنفيــذاً 
املؤسسة لهذه الغاية بإجناز 
املشــاريع االســكانية علــى 
األراضــي املخصصة لها من 

بلدية الكويت.
دعمــًا  القانــون  وأردف 
لنشاط املؤسسة، فضًال عن 
رأسمالها املادي والعيني سبل 

مــع الشــركات املتخصصة، 
ومتابعة الدراسات واألبحاث 
العامليــة ذات الصلة بأعمال 
التصميم واإلنشاء والقواعد 
الفنية تنفيذاً ملشاريعها طبقًا 
للمواصفات العاملية، والتعاقد 
املكاتــب االستشــارية  مــع 
العاملية واملتخصصة في هذا 

النشاط.
وقــد جــاء ذلــك تأكيــداً 
ملبــادرات تنفيــذ املشــاريع 
مــن خــالل القطــاع اخلاص 
أو مشــاركته عمًال على رفع 
كامل النفقات عن املؤسســة، 
من خالل االستعانة بتجارب 
الــدول األخــرى فــي مجــال 
اإلســكان واالســتفادة مــن 
خبرات الشركات العاملية في 

هذا املجال.
وحتقيقا ملــا تقدم وعمًال 
علــى اإلفــادة عمليــًا مــن 
اإلمكانيات املمنوحة للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وفقًا 
لقانون إنشائها رقم ٤٧ لسنة 
١٩٩٣ املشار إليه وما احلق به 
بأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة 
١٩٩٥ سالف البيان يكون من 
املالئم حتقيقًا للصالح العام، 
اســناد تنفيذ مشروع مدينة 
اســكانية متكاملــة اخلدمات 

بالتوزيع على املستحقني لها 
وفقًا ألحكام القانون رقم ٤٧ 
لســنة ١٩٩٣، ٢٧ لسنة ١٩٩٥ 
املشار إليها، لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
العامــة  قيــام املؤسســة 
للرعايــة الســكنية بتنفيــذ 
مشروع مدينة الصابرية بأن 
يكون اسناد والتنفيذ بواسطة 
شركة مساهمة عامة أو أكثر 
مباشرة أو باملشاركة والتعاون 
مع املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بالتمويل من وزارة 
املالية والصنــدوق الكويتي 
للتنمية في رأسمالها من بني 
الشركات املتخصصة إضافة 
إلى الشركات احمللية املدرج 
أســهمها في ســوق الكويت 

لألوراق املالية.
أن يكــون التنفيذ للبنية 
التحتيــة واملرافــق اخلدمية 
لالستثمار والتجارية والترفيه 
التنفيذ والتشــغيل  بنظــام 
وحتويل امللكيــة إلى اجلهة 
املتعاقدة بنظام (B.O.T) وفقًا 
الختصاصاتها احملددة، بأحكام 
القانون رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣ 
والقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ 
والقانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤ 

املشار إليهما.

واملرافق العامة من قبل القطاع 
اخلاص.

ومن هذه املشاريع احليوية 
مشروع مدينة الصابرية والتي 
تستوعب (٥٢) ألف قسيمة.

وذلك من خــالل بطرحها 
علــى الشــركات املتخصصة 
املدرجة أســهمها في ســوق 
الكويت لألوراق املالية وغيرها 
وفقــًا لألحــكام احملــددة لها 
بالقانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤ 
بشأن الشراكة بني القطاعني 
العــام واخلــاص. وليجري 
تنفيذها بنظام (B.O.T) البناء 
والتشــغيل وحتويل امللكية 

للدولة.
والثابت أن تنفيذ املشروع 
كامًال ســيتم تغطية تكاليف 
إنشــائه كاملــة مــن جانــب 
الشــركات املســتثمرة مــن 
خالل حتصيلها للعائد املادي 
الستغالل واستثمار القسائم 
التجارية االستثمارية اخلدمية 
وغيرها من املرافق التي يجري 
حتميــل  دون  اســتثمارها 
اخلزانــة العامــة أي تكاليف 
في هذا الشأن ويجري تسليم 
القسائم السكنية إلى املؤسسة 
الســكنية  العامــة للرعايــة 
لتجــري منهــا اختصاصهــا 

بدر احلميدي

االســتعانة بنشــاط القطاع 
اخلــاص إســهامًا فــي تنفيذ 
هذه املشــاريع، واإلفادة من 
املاديــة والفنية.  امكانياتــه 
فأصدر القانون رقم ٢٧ لسنة 
١٩٩٥ في شأن اسهام القطاع 
اخلاص فــي تعمير األراضي 
الفضــاء اململوكــة للدولــة 
ألغــراض الرعاية الســكنية 
لقيام املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية بتمويل الشركات 
اململوكــة لهــا أو للدولــة أو 
إحــدى الهيئــات العامــة أو 
التــي  الشــركات املســاهمة 
يدخل النشــاط العقاري في 
أغراضها. وأردف ذلك بأحقية 
املؤسسة في التعاقد املباشر 

رئيس مجلس األمة بحث مع نظيره 
العراقي القضايا اإلقليمية والدولية

عقد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه 
أمس مباحثات رســمية مع رئيس مجلس النواب 
العراقي محمد احللبوسي والوفد املرافق له، وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وجرى خالل املباحثات استعراض عالقات التعاون 
بني الكويت والعراق وسبل تعزيزها وتطويرها في 
جميع املجاالت، ال سيما املتعلقة باجلانب البرملاني.

كما مت خالل املباحثات بحث العديد من امللفات 
والقضايا ذات االهتمام املشترك، إضافة الى تبادل 

وجهات النظر إزاء ما تشــهده الساحتان االقليمية 
والدولية أخيرا من مستجدات وتطورات.

حضر املباحثات نائب رئيس مجلس األمة أحمد 
الشحومي، ورئيس بعثة الشــرف املرافقة النائب 
أحمد احلمد، والنواب د.هشــام الصالح، ومبارك 
العرو، وسلمان احلليلة، وسفير جمهورية العراق 
لدى دولة الكويت املنهل الصافي الى جانب أعضاء 
الوفد البرملاني العراقي. وعقب املباحثات، أقام الرئيس 
الغامن مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد 

املرافق له في قاعة االحتفــاالت الكبرى حضرها 
عدد من النواب.

يذكر أن رئيــس مجلس النواب العراقي وصل 
والوفــد املرافق له إلى البالد يوم أول من أمس في 

زيارة رسمية تستغرق يومني.
من جهة أخرى، بعث الغامن ببرقيتي تهنئة إلى 
رئيس مجلس النواب في كومنولث أستراليا توني 
سميث ورئيس مجلس الشيوخ سكوت ريان، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

هنأ نظيريه في كومنولث أستراليا بالعيد الوطني

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد احللبوسي

مرزوق اخلليفة يقترح تعويض املوظف
 عن اإلجازة السنوية مبنحه بدًال نقديًا

يوسف الغريب: تتحمل الدولة «الكهرباء واملاء »
عن املواطنني بالسكن اخلاص والنموذجي

تقدم النائب مرزوق اخلليفة 
باقتراح بقانون بإضافة فقرة 
جديدة إلى املادة ٢٣ مكررا من 
املرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة 
١٩٧٩م في شأن اخلدمة املدنية، 
وذلك للسماح بصرف بدل نقدي 
لإلجازة الســنوية للموظفني 

بالدولة.
ونص االقتراح على ما يلي:

(مادة أولى): تضاف فقرة ثالثة 
جديدة إلــى املــادة ٢٣ مكررا 
من املرســوم بقانــون رقم ١٥ 
لسنة ١٩٧٩م املشار إليه نصها 
كالتالي: «إذا اقتضت املصلحة 
العامة عدم التصريح باإلجازة 
الدورية عن ســنة ما، جاز - 

تقدم النائب يوســف الغريب باقتراح 
برغبة قال في مقدمته: إنه على الرغم من 
محدودية دخل املواطنني وثبات االلتزامات 
الشهرية املتطلبة منهم لكن جاءت جائحة 
كورونا بآثارها االقتصادية السلبية لتعمق 
التزام املواطنني جتاه هذه االلتزامات، وقد 
ظهرت هذه املعاناة في أمور عدة خالل هذه 

األزمة أهمها عدم قدرة املواطن على الوفاء 
بتعهداته املالية. وبسبب ذلك فقد اتخذت عدة 
دول مجاورة وفي العالم حزمة من القرارات 
االقتصادية الفورية ملساعدة مواطنيها في 
تخطي هذه األزمة ومنها حتمل الدولة قيمة 
استهالك الكهرباء واملاء خالل مدة محددة.

وانصافا للمواطن الكويتي وبسبب اآلثار 

الســلبية التي طالت ميزانيات األسر التي 
تضررت فعليا من جائحة كورونا ومازالت 
تعاني منها حتى اآلن.  ونص االقتراح برغبة 
على ما يلي:   تتحمل الدولة قيمة استهالك 
الكهرباء واملاء عن املواطنني بالسكن اخلاص 
والنموذجي خالل الفترة من األول من مارس 

٢٠٢٠ حتى نهاية فبرابر ٢٠٢١.

مرزوق اخلليفة

يوسف الغريب

الغامن واحللبوسي خالل املباحثات بحضور الوفد العراقي الرئيس الغامن واحللبوسي ويبدو نائب الرئيس أحمد الشحومي وم.أحمد احلمد ود.هشام الصالح وأعضاء من الوفد العراقي

بعــد موافقة الوزير - صرف 
بدلها نقدا وإال أرجئت إلى سنة 

أخرى».

(مــادة ثانيــة): علــى رئيس 
مجلــس الــوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام 

هذا القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون على ما يلي: 
تســتند فكــرة منــح املوظف 
العــام إجازة دورية ســنوية 
إلى حكمة قوامها إتاحة فرصة 
للموظف للراحة واالستجمام 
بعد اجلهد الذي يبذله في أداء 
واجبــات وظيفته حتى يعود 
إلى اســتئناف مهــام وظيفته 
وتولي أعبائها مستريحا متجدد 

النشاط وغير مرهق.
وغني عــن البيان أن هذه 

اإلجــازة ال يقصد بهــا مجرد 
الترويح عن املوظف أو الترفيه 
عنه وإمنا شرعت لكي جتمع 
بــني غرضني ثانيهمــا هو هذا 
الترويح واملتعــة، أما أولهما 
فيصب في املصلحة العامة التي 
تتمثل في اســتنهاض نشاط 
املوظــف وجتديد اســتعداده 
للعودة إلى القيــام بواجبات 
الوظيفــة العامــة بعــد فترة 
الراحــة التــي يســتمتع بهــا 
بإجازته ومن أجل هذا عمدت 
التشريعات احلديثة إلى جعل 
هذه اإلجازة وجوبية بحد أدنى 

لتحقيق هذا الغرض.
وإذا كانت املصلحة العامة 

هي احملور الــذي يدور حوله 
منح اإلجازة الدورية للموظف 
أو حجبهــا عنــه، وكانت هذه 
املصلحــة مقدمة علــى راحة 
املوظــف أو اســتجمامه فــإن 
احلرمــان منهــا، إذا اقتضــت 
املصلحة العامة عدم التصريح 
بهــا في ســنة مــا، ال أقل من 
تعويضه عنها مبنحه بدال نقديا 
أو إرجائهــا إلى ســنة أخرى، 
وليــس هذا بدعــا إذ له نظير 
عادل نصت عليه املادة ٨٥ من 
القانون رقم ٣٢ لســنة ١٩٩٧م 
في شأن اجليش وباملثل املادة 
٨٢ من القانون رقم ٢٣ لســنة 

١٩٦٨م بشأن قوة الشرطة.

أسامة الشاهني لتوسعة الطريق الرئيسي 
ملدينة صباح األحمد البحرية

أســامة  النائــب  وجــه 
الشــاهني ســؤاال إلى وزيرة 
األشغال العامة وزيرة الدولة 
لشؤون البلدية د.رنا الفارس، 
قال في مقدمتــه: تعد مدينة 
صباح األحمــد البحرية من 
املدن التي يصل أعداد وحداتها 
الســكنية إلى خانــة اآلالف، 
فضــال عن منطقــة اخليران 
ومنطقة الشاليهات اجلنوبية، 
ويرتاد طريق السفر السريع 
(رقــم ٤٠ - طريق امللك فهد 
بن عبدالعزيز) ســكان هذه 

املنطقــة يوميــا، فضال عن أنهــم يتضاعفون 
في نهاية األسبوع لزيادة أعداد زائري املدينة 
ومرتادي منطقة اخليران والشاليهات، ونظرا 
خلطــورة الوضع احلالــي للطريق واملخاطر 
التي يعاني منهــا أهالي املدينة ومرتادو هذه 
املناطــق، ووعورة الطريــق حاليا، خصوصا 
في ظــل التنفيذ البطيء جدا من املقاول الذي 
نلمسه على أرض الواقع، ونقرأ عنه في وسائل 
اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، باإلضافة 
إلــى معانــاة أهالي املدينة مــن وعورة قطعة 
الطريق الواقعة أمام اجلســر حتت اإلنشــاء 
القريب من اســتراحة الرحال، وكذلك القطعة 
املروريــة اخلطرة في بداية طريق ٢٨٥ والتي 
تســببت في الكثير من احلوادث مع األســف، 

أطالب بتزويدي وإفادتي باآلتي: 
١ - متى ســيتم االنتهاء مــن تطوير الطريق 
السريع (رقم ٤٠ – طريق امللك فهد بن عبدالعزيز) 
وتســلمه نهائيا مبا في ذلك تطوير تقاطعات 
اجلسور على الطريق السريع والتي تبدأ من 

منطقة اجلليعة وتنتهي في 
منطقة النويصيب؟

٢ - ما املوعد املفترض لتسلم 
الطريــق  مشــروع تطويــر 
الســريع (رقــم ٤٠ - طريق 
امللك فهد بن عبدالعزيز) بشكل 

نهائي؟
٣ - متى سيتم تطوير وإصالح 
القطعة املرورية اخلطرة في 
بداية طريق ٢٨٥ والتي يجبر 
فيها رواد الطريق على السير 
في خــط واحد من االجتاهني 
وبوجه الدوار بشكل مباشر؟

من جهة أخرى، تقدم النائب أســامة الشاهني 
باقتراح برغبة قال في مقدمته: نظرا للكثافة 
الســكانية املتزايدة فــي مدينة صباح األحمد 
البحرية، وكثافة زوار املدينة باعتبارها مقصدا 
جميال تتوافر فيه مقومات التنزه والسياحة، 
خصوصا مع قرب افتتاح أكبر مجمع جتاري 
في املنطقة اجلنوبية (اخليران مول)، ومجمعات 
أخرى أيضا جتارية خالل السنة القادمة ٢٠٢١م، 
وما يترتب على ذلك من كثافة مركبات ومضاعفة 
أعدادها، وضغط على الشارع الرئيسي (طريق 
٢٧٨) في كلتا احلارتني تفوق قدرته االستيعابية 

احلالية، فإن االقتراح نص على ما يلي: 
- توسعة حارات طريق ٢٧٨ إلى ثالث حارات 

على األقل لكل اجتاه.
- حتويل اإلشارة املوجودة في وسط طريق 
٢٧٨ إلى دوار مناسب، وذلك حفاظا على الوقت 
واجلهد، ومتاشــيا مع النظــام العاملي بإلغاء 
وتقليــل اإلشــارات الضوئية، مــع إعطاء هذا 

األمر صفة االستعجال.

أسامة الشاهني

سأل عن موعد االنتهاء من تطوير طريق امللك فهد
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

أحد األبراج الفلكية من ٥ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

اجلدي

شيماء قمبر

لابرضتةاما

بلاقرافلجا

كتلريمرمهـل

ابهاصيعسوع

وامءبممتلم

كنوةتجلقثا

لمهـاااابار

اوملللثلدة

بجمعسزيححر

رنااممغداو

دللقانلولا

ياكلءداداد

١ـ  وكيلـ  مسرحي اجنليزي، ٢ـ  رتبة عسكريةـ  
فسيحة، ٣ـ  ال يقرأ وال يكتب (معكوسة)ـ  ألقي، ٤ 
ـ وضع خلسة (معكوسة)ـ  وهم، ٥ـ  رطبـ  عكس 
حر، ٦ ـ علم مذكر ـ أعذار، ٧ ـ نقي (معكوسة) ـ 
ترك بالده، ٨ ـ منخفض (معكوسة)، ٩ ـ طاقية ـ 

من احليوانات، ١٠ ـ من املاشية ـ صفع.

العمارة
درب

التبان
الهم

الكواكب

رواد
السماء
الزمن

تبصير
قراءة

تأميم
كالم

ضرب
الغيث

األحداث

املستقبل
مجهول

وهم
حدود
العاقل

املعرفة
النجوم

١ـ  علم مذكرـ  علم مذكر، ٢ـ  عتبـ  ارشد، ٣ـ  قانطـ  
مجامل، ٤ـ  اقتربـ  نعاس، ٥ـ  أرشدهـ  نصف وزير، 
٦ ـ جزيرة في املتوسط ـ متشابهان، ٧ ـ ساهر ـ من 
األقارب، ٨ ـ فيلم كويتي ـ عكس كثر، ٩ ـ حصر في 
الكالم (معكوسة) ـ بناء شاهق ـ حلق، ١٠ ـ جماعة ـ 

ظالم ـ بسط (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ـ  وليـ  شكسبير، ٢ـ  لواءـ  واسعة، ٣ـ  أمي (معكوسة) 
ـ أرمي، ٤ ـ دس (معكوسة) ـ سراب، ٥ ـ ندي ـ برد، 
٦ ـ مالك ـ حجج، ٧ ـ صاف (معكوسة) ـ هاجر، ٨ ـ 
وادي (معكوسة)، ٩ ـ قلنسوة ـ قرد، ١٠ ـ عنزة ـ لطم.

١ـ  وليدـ  وفيق، ٢ـ  لومـ  أدل، ٣ـ  يائسـ  مصانع، ٤ 
ـ دنا ـ وسن، ٥ ـ دله ـ (وز)، ٦ ـ كورسيكا ـ ة ة، ٧ ـ 
سامر ـ جد، ٨ ـ بس يا بحر ـ قل، ٩ ـ عي (معكوسة) 

ـ برج ـ قرط، ١٠ ـ رهط ـ دجى ـ مد (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

شباب دائم

أعظم أحداث العالم

٢٠٠٠ ـ ١٥٠٠ ق.م ـ استعمال احلديد للمرة األولى

بدأ  العصر احلديدي قد  إن  القول  ميكننا 
مع احلثيني بعد أن بدأوا بتوسيع حدودهم في 
بقيادة ملكهم «البارناس». فقد  كل االجتاهات 
ساعدهم صقل احلديد اخلام في صناعة أسلحة 
إلى عصرهم، ورغم أن  بالنسبة  أكثر تطورا 
خام احلديد لم يكن نقيا، فقد تفوق على معدن 

البرونز ألنه أكثر منه ليونة.
٢٠٠٠ ق.م. ـ عظمة بابل

ظلت معظم املدن في السهل اخلصيب ـ ما 
بني دجلة والفراتـ  متحاربة مع بعضها البعض 
الى ان اعتلى حمورابي عرش مدينة بابل التي لم 
تكن ذات اهمية تذكر، فأنشأ جيشا قويا وهاجم 
املدن كافة، واخضعها مللكه، فأصبح سيد بالد 
ما بني النهرين وآشور، كما أصبح اسم الدولة 

«دولة البابليني».
قام حمورابي ببناء معابد جديدة، وانشأ 
القوانني، فنقلتها عنه  للري، وشرع  مشاريع 
شعوب كثيرة. سما مجد بابل في عهده، واستمر 

بعده، إلى أن عاد التفكك بني املدن.
٢٠٠٠ ق.م ـ اجلومون في اليابان

هاجم جماعة من الصيادين، أتوا من الصني، 
وكوريا، بالد اليابان، واستوطنوا في سواحلها. 
ثم انتقلوا إلى املنخفضات، واصبحوا مزارعني، 
وخزفيني ماهرين. عرفت هذه اجلماعة فيما بعد 

باسم اجلومون.

هل اخلوف من الشيخوخة وقف على الشيوخ؟

٭ يقول علماء النفس، إن اخلوف من الشيخوخة 
ليس وقفا على بعض الرجال املتقدمني في السن، 
بل هو ميتد أيضا الى نفوس بعض الشباب، ورمبا 
كان منشأ هذا اخلوف اعتقاد هؤالء الشباب بأن 
القوى اجلسمية مرتبط بضعف عام في  وهن 
الشخصية وانحالل تام للقوى االنفعالية والذهنية.

رجال يبدعون في الثمانني

يقول بعض علماء النفس ان باستطاعتنا طرد 
هذه االسطورة املشوهة للشيخوخة من أذهان الناس 
لو أننا بينا لهم أن الرجال الذين يهرمون بسرعة 
الذين فقدوا مبررات وجودهم،  أولئك  إمنا هم 
وأن ما يتعب املخلوق البشري ويضنيه إمنا هو 
التكاسل والتقاعد واجلمود والركود، ال احلياة املليئة 
املضطربة واالنفعاالت العنيفة الصاخبة، واجلهود 
الشاقة املتواصلة، والدراسات الطويلة املستمرة 
واألعمال املنتجة املثمرة.. ولقد كان «كليمنصو 
وجالدستون» وغيرهما، رجاالت سياسة ممتازين 
في سن الثمانني أو أكثر، فكانوا مثارا إلعجاب 
الناس بذكائهم ومقدرتهم ونشاطهم. وقد أثبت لنا 
هؤالء ان الشيخوخة كما يظنها البعض عادة سيئة، 
وان الرجل املنهمك في عمله ال يكتشف مثل هذه 
العادة ألنه ال ميلك متسعا من الوقت المتالكها.

هذا، واحلائز جائزة نوبل في الكيمياء (٢٠٠٧) 
ـ كان يبلغ من العمر ٧١ عاما، وهو في معايير 

الناس قد جاوز سن التقاعد بست سنوات.
إنتاج الشيخوخة حصاد وفير

البشرية لكي  تاريخ  إلى  وحسبنا أن نرجع 
نتحقق من صدق ما قاله «شيشرون» قدميا: من 
أن جالئل األعمال لم تكن في يوم من االيام وليدة 
البدينة، بل هي قد  الرشاقة  او  القوة اجلسمية 
كانت وليدة املشورة والسلطة واخلبرة الطويلة 
واحلكمة الرزينة، وكل هذه مزايا ال جتيء إال مع 

الشيخوخة.
في مجال الفن

إننا نعلم ان «فاجنر» املوسيقار االملاني الشهير 
قد فرغ من «بارسيغال» في التاسعة والستني من 
أمثال «سيزان»  عمره، وأن مصورين كثيرين 
و«رنوار» و«براك» و«بيكاسو» و«ماتيس» وغيرهم 
قد قدموا للبشرية أعماال فنية رائعة في مرحلة 

متأخرة من مراحل حياتهم.

من كتاب: شباب دائم ـ د.دالور محمد صابر

من كتاب: أعظم أحداث العالم ـ إعداد: د.فؤاد السيد وحسني حيدر
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عامر جعفر: «الفن يبيله تواضع وخذ وهات»!
عبداحلميد اخلطيب

قصــة حــب وعشــق طويلــة بني 
املوسيقار الكويتي د.عامر جعفر مع 
املوسيقى، بدأت منذ أيام املدرسة، حيث 
ارتبطت أذنه بسماع الطرب األصيل، 
وجذبه صوت اجلمل املوسيقية احلزينة، 
واألحلان الهندية التي يوجد فيها شجن، 
باإلضافة الــى اجلمل العراقية، وقال: 
نحن الكويتيني متأثرون بعدة فنون إلى 
جانب فنوننا اخلاصة التي أفرزت نخبة 
من امللحنني واملطربني املتميزين، وقد 
ارتبطت باملوسيقى منذ سن املدرسة، 
وتعلمتها بصورة كبيرة عندما سافرت 
الى أميركا لدراسة الهندسة الصناعية، 
حيث التحقت بكورســات موسيقية، 
وكنت أصطحب العود معي أعزف لهم 
هناك، فوجدت تشجيعا من اجلميع.

وأضاف د.عامر: خبرة أميركا كانت 
قوية بالنسبة لي، واستفدت منها جدا، 
وانعكست على املوســيقى الكويتية 
التي أقدمها في أعمالي املتنوعة، حيث 
يغلب عليها الطابع املعاصر، مؤكدا أن 
املوســيقى التصويرية التي وضعها 

اللحن ففي مسلسل «الفرية» كان يوجد 
صراع واألحلان ال بد أن تتماشى معه، 
وكذلك مقطوعة مسلسل «أسرار خلف 
اجلدران» والذي فاز باملركز األول في 

اليمن متفوقا على ٢٨ دولة.

لبعض املسلسالت الدرامية، لم ترتبط 
بشكل كامل بقصة النص أو األحداث، 
واحيانا كان يتخيل اللحن من العنوان 
فقط مثلما فعل في مسلسل «الدردور»، 
مستدركا: للقصة دور أيضا في وضع 

وأردف: فــي املاضي كنا نتناقش 
فــي تفاصيــل العمــل، وأتذكــر قبل 
تلحينــي ملقدمة «زمان اإلســكافي» 
و«ســوق املقاصيــص» كنت أجلس 
الكبيــر عبداحلســني  الراحــل  مــع 
عبدالرضا ويعطينا مالحظاته ومن 
كالمــه طلع اللحنني بفكرة بســيطة 
وبتواضع وهدوء، مكمال: «الفن يبيله 
تواضع، وخد وهات مو تزعل من كلمة 
كلمتني»، (ممازحــا): «وايد زعالنني 
مني»، مضيفا، خالل اســتضافة في 
برنامج «مسك الكالم»: «هناك البعض 
يحكمون على املوسيقى بطريقة خطأ 
ومسوين روحهم فاهمني باملوسيقى، 
وهم ماكو شي»، مؤكدا أن املوسيقى 
في أحيان كثيرة «تشــيل» املمثل اذا 
كان أداؤه ليس باملستوى املطلوب، 
ومع املمثل املتمكن من إمكاناته يكون 
حتى الصمت موسيقى معبرة، مشيرا 
في ســياق آخر الى انه يباشر العمل 
على إجناز ألبوم موسيقي جديد يحمل 
اســم «حرية االختيار»، الفتا إلى أن 
من هواياته الطبخ ويحب الســجاد 

اإليراني والتحف.

أكد أن البعض يحكمون على املوسيقى بطريقة خطأ و«مسوين روحهم فاهمني»

نعمان حسني: طارق العلي أكثر فنان «أقص» من مشاهده في املونتاج
ياسر العيلة

كشف املخرج نعمان حسني أنه 
أعماله  املونتاج ألحدث  بدأ مرحلة 
الفنية املسلسل الكوميدي «غريب» 
للنجم طارق العلي ومن إنتاج مركز 
«فروغي» لإلنتاج الفني، حيث أشار 
الى أنه أجنز ما يقرب من ٥٠٪ من 
العمل كمونتاج أولي والنسبة الباقية 
تعقبها عملية املكســاج والتلوين 
واملوسيقى التصويرية وباقي األمور 

الفنية األخرى.
وحول املقدمة الغنائية اخلاصة 
باملسلسل، قال: املقدمة من كلمات 
وأحلان الفنان يوسف العماني الذي 
يشــارك في غنائها مع بطل العمل 
د.طارق العلي، واملقدمة من توزيع 
اخلطير عادل الفرحان، مضيفا: كما 
تعلم كنا دائما نســتعني بشخص 
متخصص من خارج الكويت ليقوم 
تلوين  أو  األلوان  بعملية تصحيح 
العمل، ولكن بسبب أزمة «كورونا» 
وعدم الســماح بالزيارة التجارية 
للكويت في الوقــت الراهن وهذا 
التخصص ال تتوافر له أياد عاملة 
كثيرا، ولكن هللا احلمد نسير بخطى 
ثابتة في هذا اجلانب حتى وإن كانت 
بطيئة نوعا ما، ومن املتوقع خالل 
أسبوعني أو ثالثة نكون قد انتهينا 
من العمل ويتم تسويقه حاليا للعرض 

في شهر رمضان املقبل.
وعن أصعب املراحل في مونتاج 
العمل، قال: ما في شيء اسمه صعب 
في املونتاج، ولكن نحتاج الى وقت 
كاف ألن املسلسل مت تصويره بـ 
٤ أو ٥ كاميــرات، ومطلوب عمل 
مونتاج ملواد كل كاميرا منها على 
حدة ومعي فريق عمل من الشباب.

معادلة صعبة

أما عن كيفية تعامله مع املشاهد 
التي تكون أكثر من املدة الزمنية لكل 
حلقة، فقال: نحن ملتزمون بأن كل 
حلقة ال تتعدى ٢٥ دقيقة من دون 

املقدمة والنهاية، وعدد مشاهد احللقة 
من ١٤ الى ١٦، ومن خالل املونتاج 
أختار خالصة املشاهد املميزة مع 
احلفاظ على دراما املشهد واإلفيهات 
املوجودة به وهي باملناسبة معادلة 

صعبة.
وحول أهمية أن يتمتع مخرج 
األعمال الكوميدية بحس كوميدي، 
رد: بالتأكيــد، ومبا أنني أخرجت 
أكثر أعمــال الفنان د.طارق العلي 
«إفيه»  املونتاج  أثناء  فإذا شاهدت 
مكررا منه وسبق أن قاله في عمل 
سابق على سبيل املثال أقوم بحذفه 

على الفور.
وعما يتردد من قبل البعض بأن 
عملية املونتاج تكون ظاملة لبعض 
الفنانني الذين يشتكون من حذف 
مشاهدهم أثناء عرض أعمالهم على 
الشاشــة واألمثلة كثيرة، أوضح: 
شخصيا ال أستعني بفنان في أعمالي 

املونتاج، وبالنسبة لي  ألظلمه في 
قص الزيادات في املشــاهد تكون 
أوال وأخيرا ملصلحة العمل، وال أهتم 
إذا كانت املشاهد التي أقوم بحذفها 
لنجم أو لفنان عادي، أهم شيء يكون 
أوال وأخيرا لصالح العمل، مكمال: 
أخبرك بشــيء رمبا ال تصدقني، 
أنا أكثر فنان «أقص» من مشاهده 
هو طارق العلي، وأحيانا أشعر بأن 
هناك مشاهد كانت بحاجة إلى زيادة 

احلوار فيها نوعا ما.
ضغوط العمل

الشجاعة  امتالكه  وبسؤاله عن 
لنقد نفســه أثناء عملية املونتاج، 
املونتاج  أجاب: ليس فقط وقــت 
ومرات وقت عرض احللقات على 
الهــواء، ولكن ال تنــس أن وقت 
التصوير نكون حتت ضغوط العمل، 

وهذا شيء طبيعي.

أماكن تصوير املشــاهد  وعن 
اخلارجية ملسلسل «غريب»، كشف: 
املشــاهد اخلارجية للعمل لم تكن 
كثيرة، رمبا عددها ٢٦ مشهدا فقط 
مت تصويرها في مزرعة ميتلكها أحد 
أبطال العمل «بوقمر» الذي جســد 
دوره الفنان أحمد الفرج ومت التصوير 
في منطقة الصليبية، حيث تتوافر 
هناك األشجار الكويتية القدمية، ومن 
خاللكم أتوجه بالشــكر إلى رئيس 
الهيئة العامة للزراعة الشيخ محمد 
له  الصباح والذي تقدمنا  اليوسف 
بكتاب للسماح لنا بتصوير املشاهد 

في هذه املنطقة ولم يقصر معنا.
مجموعة جيدة

وحول الفنانني الشــباب الذين 
يراهــن على جناحهــم من خالل 
املسلسل، قال: هناك مجموعة جيدة 
مثل عبداهللا البصيري والذي كنت 

أستعني به في أعمالي السابقة من 
خالل مشاهد قليلة ولكن في هذا 
العمل أخذ دورا أكبر، وكان حضوره 
مميزا، والشيء نفسه الفنان أحمد 
املميز،  بأدائه  الذي فاجأني  التمار 
وأيضا فيصل السعد، وباقي الشباب 

كلهم فيهم اخلير والبركة.
وعن املسرحية التلفزيونية «يا 
ليلة ما متت» من بطولة طارق العلي 
وهند البلوشي وشهاب حاجية ورانيا 
شهاب وآخرين والتي مت عرضها عبر 
شاشة تلفزيون الكويت ليلة رأس 
السنة، قال: قمنا بتصوير املسرحية 
عقب فترة حظر كورونا من دون 
جمهــور، وقمنــا بتركيب صوت 
الضحك والتصفيق، تقدر تقول إنني 
تعاملت معها كعمل «ســيت كوم»، 
وهي مسرحية كالسيكية، إخراج 
مســرحي لطارق العلي، وأنا قمت 
بإخراجها تلفزيونيا، وتصويرها كان 
مختلفا عن باقي املسرحيات األخرى، 
وكان فيها مشهد ڤيديو كليب جمع 
بني طارق العلي وهند البلوشــي، 
وصورت اجلزء اآلخر «اليف» على 
املســرح، حيث تعاملت معها في 
املونتاج كڤيديو كليب، وعقب عرض 
املسرحية في التلفزيون نزلناها من 
خالل محطــة «مركز فروغي» في 
«يوتيوب» وحققــت خالل ٥ أيام 
أكثر من مليون مشاهدة وهذا يعني 
أن العمل حظي بإعجاب املشاهدين.

وحول سياسته في تصوير أعماله 
املسرحية، وهل يقوم بتصويرها في 
بداية العروض أم في نهايتها، قال 
نعمان حسني: النظام في «فروغي» 
يعتمد على أن نقوم بتصوير العمل 
في أول ١٠ أيام حتى نضمن وجود 
النجوم بالكامــل، ولكن أنا أفضل 
تصوير املســرحية قبــل توقف 
عروضها بأســبوعني حتى يكون 
بالشكل املطلوب.  العمل قد نضج 
أما عن وجود برامج له خالل شهر 
رمضان املقبل، فقال: أمتنى أن يكون 
لدينا برنامج مسابقات في رمضان.

أكد لـ «األنباء» أنه يراهن على جناح البصيري والتمار والسعد في «غريب»

لقطة جماعية من كواليس «غريب» جتمع نعمان حسني وطارق العلي وشهاب حاجية وأحمد الفرج وفاطمة الطباخ

«يا ليلة ما متت» حققت مليون مشاهدة وتعاملت معها كـ «سيت كوم»

القاهرة- خلود أبواملجد

تستعد الفنانة كارمن سليمان إلطالق 
أول أعمالها الغنائية في العام اجلديد بعنوان 
«الذكرى الشتوية»، واملقرر ظهورها للنور 
على شكل ڤيديو كليب مصور مساء اخلميس 

املقبل.
أغنية جديدة تلعب خاللها كارمن على 
وتر العاطفة وأحزان موسم الشتاء بلون 
غنائي مختلف عن املعتاد، تتغنى خاللها 
بكلمات الشــاعر باسم عادل وأحلان تامر 
علي وتوزيع يحيى يوسف، وتتعاون خالل 
الكليب مع زوجها امللحن واملنتج املوسيقي 

مصطفى جاد في أولى جتاربه الرســمية 
كمخرج.

من جانبه، كشف مخرج العمل مصطفى 
جــاد أن الكليب ســيقدم كارمــن في حالة 
غنائيــة مختلفة عن املعتــاد، عبر حكاية 
درامية مؤثرة جتسد كلمات األغنية، التي 
متثل عتابا بينها وبني حبيبها الذي يلعب 
دوره الفنان واملغني أسامة الهادي كبطل 
للكليب، معبرا عن حماسه الكبير خلوضه 
أولى مغامراته في عالم اإلخراج، موضحا 
أنه بدأ العمل عليها منذ قرابة سنة، ولكن مت 
تأجيل تصويرها بسبب أزمة كورونا، ليقرر 

إخراجها للنور مع بدايات العام احلالي.

كارمن وزوجها في «الذكرى الشتوية»

حورية إلى أميركا للخضوع جلراحة صعبة
القاهرة - محمد صالح

وجهت الفنانة حورية فرغلي رسالة 
إلــى جمهورها أكدت فيهــا االنتهاء من 
إجراءات الســفر إلى أميركا ٣١ اجلاري، 
على أن تخضع جلراحة جديدة تستغرق 
٩ ساعات كاملة، بهدف استعادة قدرتها 
على الشم والتذوق والتنفس، وإصالح 
األخطاء التي شابت عدة جراحات خضعت 
لها سابقا في الوجه، بعد تعرض األنف 
للكســر أثناء قيامها بتدريبات رياضة 
الفروسية. وحسب تصريحات حورية 
فإنها ستزور الطبيب أول فبراير املقبل 
وثاني يوم ستكون العملية، وأضافت: 
«العملية صعبة وســتكون مؤملة جدا، 
وأعيش أو هموت، والطبيب قال لي سأظل 
ملدة أســبوعني في املستشــفى وبعدها 
سيسمح لي بركوب الطائرة والعودة».

«أخبار جهينة» بعد ٤٥ عامًا.. إلى موسوعة «غينيس» العاملية
@Mefrehs مفرح الشمري

ان هناك  علمت «األنباء» 
مخاطبات بني وزارة اإلعالم 
وموسوعة «غينيس» العاملية 
لتســجيل البرنامج اإلذاعي 
الشهير «أخبار جهينة» في 
العاملية كأطول  املوســوعة 
برنامج إذاعي يومي يبث عبر 
أثير االذاعــة منذ عام ١٩٧٣ 
وحتى يومنا هذا، خصوصا 
أن عبارة «وعند جهينة اخلبر 
اليقني» محفورة في ذاكرة من 
الكويت منذ  يستمع إلذاعة 
اليوم،  الســبعينيات وحتى 
والتزال باقية منذ أن أطلقها 
الراحل أسامة املشيني وناعسة 
أول من  اللذان كانا  اجلندي 
قدم برنامج «أخبار جهينة» 
فــي إذاعة الكويــت، وبعد 
سفر الراحل أسامة املشيني 
للواليات املتحدة أكمل مشوار 
هذا البرنامــج الراحل أحمد 
سالم مع ناعسة اجلندي حتى 
وفاة األول عام ٢٠١٢ لتسند 

مهمة تقدميه بعد ذلك الى املذيع 
الذي رحل عنا قبل اســابيع 
صادق الدبيس واملذيعة أماني 
الفقــي اللذين بذال قصارى 
جهدهما للمحافظة على صورة 
البرنامج، الذي يواصل بثه عبر 
أثير إذاعة البرنامج العام في 
إذاعة الكويت منذ انطالقته في 
السبعينيات ولم يتوقف بثه 
إال أثناء الغزو العراقي الغاشم.

وبعد التحرير عاد البرنامج 
الــى مســتمعيه لكونه من 

البرامــج الثقافية املهمة في 
إذاعة الكويت وهو من إعداد 
القدير سليم سالم، وتناوب 
على إخراجه كل من الراحل 
عبداألمير التركي الذي واكب 
البرنامج، وحاليا  إطالق هذا 
يخرجه خليفة اجليماز بنفس 
الروح واألسلوب الذي اعتاد 

عليهما مستمعو البرنامج.
وأكدت املصادر لـ«األنباء» 
انــه من املمكــن أن يدخل 
البرنامج موسوعة غينيس 

كأطــول برنامــج يبث في 
اإلذاعة ألكثــر من ٤٥ عاما 
أكثر  والذي تضــم حلقاته 
من معلومــة عامــة، تقرأ 
بالفصحى مع ذكر مصادر 

تلك املعلومات.
ويولي املســؤولون في 
وزارة اإلعالم اهتماما كبيرا 
لهذا البرنامج الذي يســمعه 
القاصي والداني حتى اليوم، 
الثرية  للمعلومــات  وذلــك 
املوجودة فيــه، والتي تذكر 

الفصحى من  العربية  باللغة 
األلف الــى الياء، وهذا األمر 
ال جنده في الكثير من برامج 
إذاعــة الكويت، فأصبح من 
أشهر برامج اإلذاعة على مدى 
عقود كثيرة والذي نتمنى ان 
تكتمل اجراءاته لتسجيله في 
العاملية  موسوعة «غينيس» 
حتى تســجل اذاعة الكويت 
اجنازا آخر في عام ٢٠٢١ بعد 
التي حققتها في  االجنازات 

السنوات املاضية.

مخاطبات من وزارة اإلعالم لتسجيله كأطول برنامج إذاعي يومي

الراحل صادق الدبيسالراحل أحمد سالم أماني الفقي الراحل عبداألمير التركي
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الثالثاء ٢٦ يناير ٢٠٢١ اقتصـاد

أبرز صفقات الكبار املنّفذة.. دخول «مجموعة االستثمارات» و«أرزان» بأسهم «البورصة»٦٥٫٧ مليون دينار قيمة أكبر ٥ صفقات.. متثل ٤٥٪ من إجمالي تعامالت الكبار في ٢٠٢٠

١٤٧ مليون دينار تعامالت كبار املالك في «البورصة» خالل ٢٠٢٠
شريف حمدي

دفعــت جائحة كورونــا كبار املــالك بالبورصة 
الكويتية إلى تقليص نسب ملكياتهم في الشركات 
املدرجــة خالل تعامــالت ٢٠٢٠، وهو مــا جتلى في 
ارتفــاع القيمة اإلجمالية لعمليــات البيع في مقابل 
الشراء، على الرغم من زيادة أعداد عمليات الشراء.

كمــا جتلت من خالل زيادة عمليات التخارج من 
٣٤ شركة ليخرجوا من قائمة كبار املالك، نظرا ألن 
نســب ملكياتهم باتت أقل من احلد األدنى لإلفصاح 
وهو ٥٪، ووفقا إلحصاء وحدة األبحاث االقتصادية 
لـ «األنباء» وإفصاحات البورصة حلركة التغيرات 
بقائمة كبار املالك خالل العام املاضي تبني ما يلي:

٭ بلغت القيمة اإلجمالية للعمليات التي تنوعت ما 
بني شراء وبيع ودخول وتخارج وتغيير في امللكية 
خالل ٢٠٢٠ نحو ١٤٧ مليون دينار، انخفاضا من ٥٢٣ 

مليون دينار في ٢٠١٩ بنسبة تراجع ٧٢٪.
٭ تراجعت حصص كبار املالك في أسهم ٣٦ شركة 
مــن خالل ٩٤ عملية بيع، بلغــت قيمتها ٨٤ مليون 

دينار تشكل ٥٧٪ من اإلجمالي.
٭ رفع كبار املالك حصصهم بالشركات من خالل ١٢٢ 
عملية شــراء متت على أســهم ٤٧ شركة، بقيمة ٦٣ 

مليون دينار تشكل نحو ٤٣٪ من اإلجمالي.
٭ نفذ كبار املالك ٣١٥ عملية متنوعة على أسهم ٧٥ 
شركات خالل العام املاضي، مقابل ٤٢٠ عملية على 

أسهم ١٠٩ شركات في العام قبل املاضي.
٭ شهدت تعامالت العام املاضي عمليات دخول على 
٣٠ شركة متت من خالل ٤٤ عملية، وأصبحت ملكيات 
الكبــار فيهــا أكثر من ٥٪، ومن أهــم هذه العمليات 
دخول شــركة االســتثمارات الوطنية ومجموعتها 
(شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت) 
على اسهم شركة بورصة الكويت بنسبة وصلت لـ 
١٥٫٧٪ لتصبح أكبر املالك بشركة البورصة، كما مت 
دخول شركة أرزان أيضا على أسهم شركة البورصة 
لتصبح ١٤٫٤٪ وهي ثاني أكبر املالك، ثم كانت عملية 

مجموعة قتيبة يوســف أحمد الغامن (شركة الغامن 
التجارية) على أسهم بنك اخلليج بنسبة وصلت لـ 

٣٢٫٧٥٪ في أبريل املاضي.
٭ أمــا عمليات التخارج التي تتقلص معها نســب 
امللكيات إلى أقل من ٥٪، فتمت على أسهم ٣٤ شركة 
من خالل ٤٣ عملية تخارج، أبرزها تخارج املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية ومجموعتها (صندوق 
فيرست أوفشور) من شركة طيران اجلزيرة لتصبح 
ملكيتهــا أقــل مــن ٥٪ ولم تعد تظهــر ضمن قائمة 

كبار املالك.
أكبر ٥ عمليات بالقيمة

جتاوزت قيمة أكبــر ٥ عمليات تغير في امللكية 
خالل العام املاضي ٦٥٫٧ مليون دينار متثل ٤٥٪ من 

اإلجمالي، وكانت كالتالي:
٭ جــاءت بالصــدارة عملية بيع نفذتها مؤسســة 
التأمينــات االجتماعية على أســهم «بيتك» لـ ٠٫٥٪ 

من األسهم وكانت بقيمة ٢٦٫٥ مليون دينار.
٭ تلتها عملية شــراء نفذتها شركة املزايا القابضة 
لنسبة ٢٨٫٠٩٪ من اســهم شركة دبي األولى بقيمة 

١١٫٨ مليون دينار.
٭ جاءت في املرتبة الثالثة، عملية بيع نفذتها شركة 
مجموعة أســعد عبدالعزيز الســند (شــركة املاسة 
البيضاء لبيع وشــراء األراضي والعقارات) لنسبة 
٢٤٫٩٪ من أســهم شــركة بريق القابضة بقيمة ١٠٫٨ 

ماليني دينار.
٭ حلت رابعا عملية شــركة نفذتها شــركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية ومجموعتها (الشركة 
املتحدة للمشروعات النفطية، شركة القرين للصناعات 
البالستيكية، شركة القرين لصناعة املواد األولية، 
الشركة املتحدة للبتروكيماويات) لنسبة ٩٫٠٥٪ من 

اسهم «نابيسكو» بقيمة ٩٫٥ ماليني دينار.
٭ خامسا، جاءت عملية بيع نفذتها املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية لنسبة ٠٫٥١٪ من أسهم شركة 

أجيليتي بقيمة ٧٫١ ماليني دينار.

متت عبر ٣١٥ عملية متنوعة على أسهم ٧٥ شركة.. منها ٨٤ مليون دينار عمليات بيع و٦٣ مليوناً للشراء

أسهم البنوك تقود صعود «البورصة».. وربع مليار دينار مكاسب جلستني

شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت تفاعلها اإليجابي مع 
قرار بنك الكويت املركزي بالسماح للبنوك الكويتية 
بتوزيع أرباح نقدية لعام ٢٠٢٠، وذلك لليوم الثاني 
على التوالي، حيث حققت القيمة السوقية مكاسب 
في جلســتني متتاليتني أعقبتا القرار بنحو ٢٥٠ 
مليون دينار بنســبة ارتفاع ٠٫٧٥٪، وذلك بواقع 
١٦٠ مليون دينار في جلســة األحد، و٩٠ مليون 

دينار في جلسة امس االثنني.
وعلى إثر هذا الزخم الذي تشــهده البورصة 
بقيادة أسهم قطاع البنوك، ارتفعت القيمة السوقية 

إلى ٣٣٫٣٣ مليار دينــار ارتفاعا من ٣٣٫٠٨ مليار 
دينار بنهاية جلسة اخلميس املاضي، وبذلك تكون 
القيمة السوقية لبورصة الكويت ارتفعت بنسبة 

٣٫٣٪ منذ بداية العام احلالي.
ولوحظ خالل تعامالت أمس استمرار اإلقبال 
على أسهم البنوك التي ارتفعت ٠٫٤٪ في ظل الزخم 
الذي تشهده القطاع املصرفي منذ قرار «املركزي»، 
وجاء في صدارة األسهم البنكية من حيث األكثر 
استحواذا على السيولة سهم «بيتك» لليوم الثاني 
على التوالي بـ٥٫٦ ماليني دينار، تشكل ١٠٫٨٪ من 
إجمالي قيمة التداول، تاله «الوطني» بسيولة ٥٫٥ 

ماليني دينار، تشكل ١٠٫٧٪ من اإلجمالي.

وارتفعت أسعار ٥ أســهم بنكية من إجمالي 
١٠ أســهم كويتية، وهي «الوطني» بنسبة ٠٫٥٪، 
و«األهلي املتحد» بنســبة ٠٫٤٪، و«بيتك» بنسبة 
٠٫١٤٪، و«بوبيان» بنسبة ٠٫١٪، باإلضافة إلى «وربة» 

بنسبة ٠٫٣٪، فيما استقر سهم «التجاري».
ارتفاع السيولة

ومت تداول ٥٦٫٣ مليون سهم من أسهم املصارف 
الكويتية في جلسة تعامالت امس بقيمة ٢١٫٢ مليون 
دينار متثل ٤١٪ من إجمالي قيمة التداول البالغة ٥١٫٤ 
مليون دينار، وشــهدت قيمة التداول ارتفاعا في 
جلسة امس بنسبة ٢١٪ مقارنة مع سيولة أول من 

امس البالغة ٤٢٫٥ مليون دينار، كما ارتفعت كميات 
التداول بنحو ٤٩٫٤٪ لتصل إلى ٣٨٣٫٥ مليون سهم 

مقابل ٢٥٦٫٧ مليون سهم بجلسة أول من أمس.
وسجلت مؤشرات ٧ قطاعات ارتفاعا بصدارة 
«النفط والغاز» بنمو نســبته ١٫٠٣٪، بينما تراجع 
٥ قطاعات أخرى يتصدرها «املواد األساســية» 
بانخفاض نسبته ١٫٥٪، فيما استقر قطاع الرعاية 
الصحية عند مستوى إقفاله السابق، وجاء سهم 
«الديرة» على رأس القائمة اخلضراء لألسهم املدرجة 
بارتفاع نسبته ٢٧٫٢٪، بينما تصدر سهم «أموال» 

القائمة احلمراء متراجعا بنحو ٦٫٩٪.
وأنهت البورصــة تعامالتها أمس على ارتفاع 

جماعي للمؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق األول 
بنســبة ٠٫٢٧٪ محققا ١٧ نقطة ارتفاع ليصل إلى 
٦٢٥٥ نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 
٠٫٢٧٪ بإضافة ١٢٫٥ نقطة للمكاسب السابقة ليصل 
إلى ٤٦٩٥ نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 
٠٫٢٧٪ محققا ١٥٫٥ نقطة ليصل إلى ٥٧٣٠ نقطة.

ويترقب املتعاملون بســوق األسهم الكويتي 
سواء مديرو محافظ وصناديق أو أفراد، إفصاحات 
البنوك للعام املالي املنتهي في ٣١ ديسمبر٢٠٢٠، 
نظرا لكونها ستشمل توصيات مجالس اإلدارات 
بالتوزيعات النقدية واملنحة، والتي ستكون من أهم 

محركات السوق خالل الفترة املقبلة.

بواقع ١٦٠ مليون دينار بجلسة األحد و٩٠ مليوناً أمس

٣٫٣ ٪ ارتفاع القيمة السوقية لـ «البورصة» منذ بداية ٢٠٢٠.. لتبلغ ٣٣٫٣ مليار دينار٥١ مليون دينار سيولة أمس.. ٤١٪ منها ذهب ألسهم البنوك بإجمالي ٢١ مليون دينار

رغم «كورونا».. أغنى ١٠ أثرياء في العالم
زادت ثرواتهم بـ ٥٤٠ مليار دوالر

أظهــرت دراســة أعدتهــا منظمة 
«أوكسفام»، وهي أكبر جمعية خيرية 
فــي بريطانيا، ان أغنى ١٠ رجال في 
العالــم متكنــوا من زيــادة ثروتهم 
مجتمعــة مبقدار ٥٤٠ مليــار دوالر 

خالل جائحة ڤيروس كورونا.
ودعــت اجلمعيــة، في الدراســة 
التي اطلعت عليهــا «العربية.نت»، 
إلى فرض ضرائب على املليارديرات 
والشــركات في العالم مبا يؤدي إلى 
تغطية ثمن اللقاحات على مستوى 
العالم واملســاعدة فــي القضاء على 

الفقر الناجم عن اجلائحة.
وعلى الرغم من الوباء، أشــارت 
الدراسة إلى أن ثروة ألف من أصحاب 
املليارات في العالــم، ومعظمهم من 
الرجال البيض، عادت إلى املستويات 
القياسية التي شوهدت قبل الوباء، 
وذلك في أقل من تســعة أشــهر مع 
انتعاش أسواق األسهم، على الرغم من 
استمرار الركود في االقتصاد احلقيقي.
ان فــرض  وقالــت «أوكســفام» 
ضريبــة مؤقتة على األرباح الزائدة 
التي حققتها ٣٢ شركة عاملية حققت 
أكبر مكاسب في العام املاضي كان من 
املمكــن أن جتمع ١٠٤ مليارات دوالر 

في عام ٢٠٢٠.
وبحســب املنظمة، فسيكون هذا 
كافيا لتوفير إعانات البطالة جلميع 
العمال والدعم املالي جلميع األطفال 
وكبار الســن في البلــدان منخفضة 

الدخل ومتوسطة الدخل.
وأشار الرئيس التنفيذي ملنظمة 
دانــي  البريطانيــة  «أوكســفام» 
سريسكانداراجاه إلى أن «احلكومات 
ال ميكنها االســتمرار فــي النظر في 

االجتــاه اآلخر، وعليها أن تتصرف. 
وميكن أن تساعد الضرائب العادلة 
علــى األغنياء في التعافــي العاملي، 
وجمع املزيد من األموال حملاربة الفقر 
واملساعدة في تشكيل مجتمعات أكثر 

مساواة».
وبلــغ إجمالي ثروة املليارديرات 
١١٫٩٥ تريليــون دوالر في ديســمبر 
٢٠٢٠، أي مــا يعــادل إجمالي إنفاق 
حكومــات مجموعة العشــرين على 

التعافي من مرض «كوفيد ـ ١٩».

إلى ذلك أجرت «أوكسفام» دراسة 
مسحية شملت اســتطالع آراء ٢٩٥ 
اقتصاديا من ٧٩ دولة، حيث قال ما 
يقرب من تسعة من كل عشرة (٨٧٪) 
من املستجيبني إنهم يتوقعون زيادة 
في عدم املساواة في الدخل في بالدهم 

نتيجة لوباء كورونا.
ويعتقــد أكثر من نصفهم أن عدم 
املســاواة بني اجلنسني ستزداد على 
األرجح أو من املرجح جدا، ويعتقد أكثر 
من الثلثني أن األمر نفسه بالنسبة لعدم 

املســاواة العرقية، كما وجد التقرير 
أيضا أن اآلثار االقتصادية للوباء جتعل 

النساء يخرجن من مكان العمل.
وقالت «أوكسفام» أيضا إن معدالت 
الوفيات الناجمة عن ڤيروس «كوفيدـ  
١٩» في املناطق األكثر فقرا في إجنلترا 
تبلغ ضعــف معدالتها فــي املناطق 
األكثر ثراء، كما أن معدالت اإلصابة 
والوفيات أعلى في املناطق األفقر في 
البلــدان مبا في ذلك فرنســا والهند 

وإسبانيا.

فرض ضرائب على املليارديرات ميكن أن يغطي تكاليف اللقاح

«الشراكة»: ١٫٢ مليون دينار خدمات استشارية
ملشروعات محطات الكهرباء وحتلية املياه

٥٠٠ مليون دوالر تكلفة
محطة تكرير املياه العادمة باملطالع

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن وزارة األشغال العامة 
تلقت ٤ عطاءات لعقد بناء محطة معاجلة 
مياه الصــرف الصحي في جنوب املطالع 
مبحافظة اجلهراء، وتقدر ميد بروجكتس 
التي تتابع نشاطات املشروعات اإلقليمية 
ميزانية املشروع بنحو ٥٠٠ مليون دوالر، 
موضحة أن الشركات التي قدمت عطاءات 

للعقد هي:
٭ املقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان 

وشركاه املصرية.
٭ شركة هندسة البناء احلكومية الصينية.

٭ كوزو توبلو كونوت التركية.
٭ محمــد عبداحملســن اخلرافــي وأوالده 

للتجارة العامة الكويتية.
ومــن املقرر أن تعالج احملطة ٤٠٠ ألف 
متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا، 
ويتضمن املشــروع بنــاء صهاريج عازلة 
حتت األرض بســعة ٥٠ ألــف متر مكعب 
ومحطة لتفريغ صهاريج نقل مياه املجاري 

بنفس السعة.
وباإلضافة إلى ذلك، سيقوم املقاول الفائز 
باملشروع ببناء شبكة مياه الصرف الصحي 
املعاجلــة من اخلزانات في محطة معاجلة 
باملطالع إلى شبكات الري في مدينة املطالع، 
وبناء خط لنقل املياه بطول ٤٠ كيلومترا 
ميتد مــن خزانات معاجلــة مياه الصرف 
الصحي في املطالع إلى محمية الطيور في 

محافظة اجلهراء.

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» مــن مصادر مســؤولة 
أن هيئة مشــروعات الشــراكة بني القطاعني 
العام واخلاص تعتزم ترسية ممارسة تقدمي 
خدمات استشارية ملشروعات محطات القوى 
الكهربائية وحتلية املياه في الكويت بقيمة 
١٫٢ مليــون دينار، وقالت املصادر إن الهيئة 
كانت قد استقبلت ٤ عطاءات مالية للممارسة، 
حيث مت قبول عطاءين لتحالف شركات بقيادة 
كي بــي ام جي، وحتالف آرنســت آند يونغ 
وحتالف شركات بقيادة رودل الشرق األوسط، 
فيما تقرر استبعاد العطاء املقدم من حتلف 
بقيادة برايس ووتر هاوس. وتهدف مشاريع 
«هيئة الشراكة» إلى توفير احتياجات الدولة 
املتزايدة من الطاقة الكهربائية في البالد مبا 

يعزز الشبكة القائمة ويوفر البنية التحتية 
األساسية لتنفيذ مشروعات الدولة األخرى 
الــواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما 
حتتاج اليه من طاقة ومياه، وتشجيع مشاركة 
القطاع اخلاص واالســتفادة من خبراته في 
املشروعات اإلنشائية والتنموية في الدولة 
مبا يتعلق بتخفيض تكاليف إنشاء وتشغيل 
محطات القوى الكهربائية، والسرعة في اإلجناز 
واالستغالل األمثل للمصادر الطبيعية للبالد.

ضمن جهود البالد إلنشاء محطات كهربائية جديدة
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«بوبيان» يصدر بطاقة ڤيزا مسبقة الدفع بتصميم 
عمودي مبناسبة احتفاالت الكويت الوطنية

أعلــن بنــك بوبيــان عــن 
إصــداره تصميمــا خاصــا 
ومميزا لبطاقة ڤيزا مســبقة 
الدفع والتي صممت بشــكلها 
العمودي وتضم ألوان العلم 
الكويتي بالتعاون مع شركة 
فيــزا VISA وذلــك تزامنا مع 
االحتفــال باألعيــاد الوطنية 
الذي يعكس  للكويت، األمــر 
املشاعر الوطنية لدى الشعب 

الكويتي.
وقال مديــر تنفيذي إدارة 
البطاقــات فــي بنــك بوبيان 
يوســف املاجــد: مــع اقتراب 
شهر فبراير الذي ميثل شهر 
االحتفاالت الوطنية بالنسبة 
للكويــت، نحتفــل معــا مــع 
عمالئنا من حملة بطاقات ڤيزا 
مســبقة الدفع بهذه املناسبة، 

حيث مت إصدار تصميم فريد 
ومميز للبطاقــة حتمل ألوان 
علم الكويت، ليعد ذلك مبنزلة 
تذكار ملناسبة وطنية خاصة.
وأوضــح املاجد أنه ميكن 

جلميــع عمــالء بنــك بوبيان 
احلصــول واالســتمتاع بهذا 
اإلصدار احملدود من بطاقة ڤيزا 
مسبقة الدفع بشكلها العمودي 
املميــز إلى جانب االســتفادة 
مــن مميــزات الدفــع الرقمي 
التي متتاز به البطاقة، حيث 
تتميز بتعزيز األمن والسالمة 
والراحة بجانب تقنية التواصل 
قريب املدى NFC وهي اخلدمة 
التي كان لنا الفخر بأن نكون 
أول من قام بطرحها في الكويت 

قبل عدة أعوام.
وأكد املاجد أن بطاقة ڤيزا 
مسبقة الدفع احلصرية توفر 
العديد مــن املزايا والعروض 

اخلاصة حلامليها من عمالء بنك 
بوبيان، حيث ميكن احلصول 
على خصومــات فورية على 
مجموعة مختارة من املطاعم 
التجزئة  واملقاهــي ومتاجــر 
للمالبس واألزياء واملجوهرات 
إلى جانب متاجر األثاث ومراكز 

الرعاية الصحية.
وأضــاف: إن هذه اخلطوة 
تؤكد استمرار التعاون املشترك 
بني بنك بوبيان وشركة ڤيزا 
الرائــدة فــي مجــال خدمات 
األمــر  الرقميــة،  املدفوعــات 
الذي يعكــس اهتمامنا الدائم 
والتركيــز علــى كل مــا يهم 

عمالئنا.

بطاقة ڤيزا بتصميم االحتفاالت الوطنية يوسف املاجد

العميري: «االستثمارات الوطنية» تضيف «صانع السوق» ألغراضها

عقدت شركة االستثمارات 
أمــس جمعيتها  الوطنيــة 
العامــة غير العادية، وذلك 
في مقرها مبجمع اخلليجية، 
حيث وافقت العمومية على 
إضافــة غرض جديد ينص 
علــى إضافــة بنــد صانــع 
السوق، ولدى صانع السوق 
القدرة لتداول األوراق املالية 
وتوفيرها من املخزون املتاح 
لدى الشــركة أو عن طريق 

االقتراض.
وترأس اجتماع اجلمعية 
العمومية للشــركة رئيس 
مجلس اإلدارة حمد العميري، 
الظــروف  حيــث قــال إن 
االســتثنائية التي يشهدها 
الكويتي والعاملي  الســوق 
منــذ العام املاضــي وحتى 
مســتثمرا  تتطلــب  اآلن، 
إستراتيجيًا واســتثنائيًا، 
كما يتطلــب رؤية واضحة 

ودراسة دقيقة.
وأضــاف العميــري في 
تصريــح للصحافيــني، أن 
االســتثمارات  إجنــازات 
الوطنية وتاريخها يؤهالها 
القيام بدور رائد في السوقني 
احمللــي واخلليجــي، كمــا 
تسعى االستثمارات الوطنية 
دائمــًا القتنــاص الفــرص 
التي  االســتثمارية اجليدة 
تواكب املعايير االستثمارية 
املتبعة، مشيرا الى ان الشركة 
أهلت كصانع السوق، وهي 
عبــارة عن جهــة مرخصة 
تهــدف لتوفيــر الســيولة 

(عرض وطلب).
ومن أهداف صانع السوق 
هو إيجاد توازن مستمر بني 
العرض والطلب وانحسار 
الفجــوة بني ســعري البيع 
والشــراء، كما يقوم صانع 
السوق بتوفير طلبات الشراء 
وعروض البيع بحيث يكون 
صعود ونزول أسعار األسهم 
بشكل سلس، ومن أهم املهام 
الرئيسية لصانع السوق هي 

في الريــادة بتقدمي العديد 
من اخلدمات االســتثمارية 
كالعــب أساســي وجــزء 
رئيســي في تنفيــذ عملية 
الكويتي  الســوق  تطويــر 
املستقبلية، وعكس صورة 
مميزة للشركة بتوفير أحدث 

األدوات االستثمارية.
كذلــك العمل علي زيادة 
محفظة الشركة من العمالء 
باســتقطاب عمــالء جــدد، 

اجلديدة واملستحدثة ومن 
املتوقع االستمرار في تقدمي 
منتجات جديدة تتماشى مع 
األدوات واملنتجات املوجودة 

باألسواق العاملية.
وكمــا تشــمل أغــراض 
االستثمارات الوطنية أيضا 
إدارة احملافظ االستثمارية، 
واالســتثمار في القطاعات 
والصناعيــة  العقاريــة 
والزراعيــة وغيرهــا مــن 

وتنميــة احملفظــة احلالية 
للعمــالء مــن خــالل تقدمي 
خدمــات جديــدة للعمــالء 
احلاليني الراغبني باحلفاظ 
على أو زيادة معدالت التداول 
على أســهمهم، واملســاهمة 
فــي تطويــر فريــق العمل 
بالشركة من خالل اخلبرات 
املكتسبة من العمل كصانع 
ســوق والقيمــة املضافــة 
حيــث إنــه مــن األنشــطة 

االقتصاديــة  القطاعــات 
وذلــك من خالل املســاهمة 
فــي تأســيس الشــركات 
املتخصصة أو شراء أسهم 
الشــركات. وتتناول  هــذه 
األغراض عمليات االستثمار 
العقاري الهادف إلى تطوير 
وتنمية األراضي الســكنية 
وبناء الوحدات واملجمعات 
السكنية والتجارية بقصد 
بيعهــا أو تأجيرها، وكذلك 
القيــام باألعمــال اخلاصة 
مبستشار االستثمار ووكيل 
االكتتاب وأيضا مدير نظام 

االستثمار اجلماعي.
عمليات ضخمة

قــال  جانبــه،  ومــن 
الرئيس التنفيذي لشــركة 
االســتثمارات الوطنية فهد 
املخيــزمي إن الشــركة تعد 
واحدة من كبرى شــركات 
إدارة األصــول في الكويت 

وتزخر بكفاءات متنوعة.
وأكد أن الشركة أجنزت 
عشرات العمليات الضخمة 
خــالل عــام ٢٠٢٠ بجهــود 
فريــق متخصــص علــى 
أعلى مســتوى، منوها إلى 
أدوارا  الشــركة قدمــت  أن 
استشــارية مختلفة خالل 
الفترة األخيرة منها مستشار 
إدراج شركة بورصة الكويت 
في الســوق الرسمي، فيما 
تترقــب حاليــًا املتــاح من 
الفرص االستثمارية الواعدة 
التي تتماشى مع أغراضها، 
ولدى الشــركة فريق عمل 
محتــرف قادر على تطبيق 
مفهوم صانع الســوق بكل 
مهنية. وحازت االستثمارات 
الوطنية العديد من اجلوائز 
خالل الفتــرة املاضية على 
الصعيدين احمللي واخلليجي 
ما يعكس جاهزيتها للقيام 
بالعديد من األدوار احملورية 
في قطاعات االستثمار وإدارة 

األصول املختلفة.

عمومية الشركة وافقت أمس على إضافة الغرض اجلديد ألنشطة الشركة

حمد العميري

الطلبات والعروض  توفير 
لألســهم في السوق بشكل 
مســتمر واستكشاف سعر 

التوازن للسهم.
تنمية أموال العمالء

كمــا أكــد العميــري أن 
إضافة مصدر جديد إليرادات 
الشــركة يســهم في زيادة 
وحتســني ربحيتهــا علــى 
الطويل، واالستمرار  املدى 

املخيزمي: «االستثمارات الوطنية» إحدى كبرى شركات إدارة األصول بالكويت.. وتزخر بكفاءات متنوعةأهداف صانع السوق إيجاد توازن بني العرض والطلب وانحسار الفجوة بني سعري البيع والشراء
الشركة قدمت أدوارًا استشارية مختلفة مؤخرًا.. منها مستشار إدراج «البورصة» بالسوق الرسميمهام صانع السوق.. توفير الطلبات والعروض لألسهم بشكل مستمر واستكشاف سعر التوازن للسهم

فهد املخيزمي

أغراض الشركة مؤهلة 
إلضافة «صانع السوق»

مواصلة النمو والتطور

التأقلم مع املتغيرات

قال العميري ان إضافة غرض صانع السوق ألنشطة 
الشــركة، جاء للتأكيد على أن أغراض الشــركة التي 
أسســت من أجلها تسمح لها بأن تكون وسيط أوراق 
مالية غير مسجل في بورصة األوراق املالية، وتشمل 
أيضا تأسيس أو االشتراك في تأسيس الشركات على 
اختالف أنواعها وأغراضها وجنسياتها والتعامل في 
بيع وشراء أسهم هذه الشركات وما تصدره من سندات 

وحقوق مالية حلساب الشركة.
كما يحق للشــركة القيام بجميع األعمال املتعلقة 
باألوراق املالية مبا في ذلك بيع وشــراء جميع أنواع 
األسهم والسندات ســواء كانت صادرة عن شركات 
قطاع خاص أو حكومية أو شبه حكومية محلية وعاملية 

حلساب الشركة.

أعرب املخيزمي عن الشــكر والتقدير لفريق عمل 
الشــركة على جهودهــم املبذولة للســعي الدائم في 
حتقيق هذا األداء والنمو الذي يتماشى دائما مع اخلطة 
االستراتيجية لشركة االستثمارات الوطنية والتي ال تألو 
جهدا لتظل ضمن أفضل الشركات االستثمارية املتقدمة 
واملتطورة محليا وإقليميا. وختم املخيزمي قوله بأننا 
نسأل العلي القدير أن يحفظ البالد من كل سوء، وأن 
يعم الســالم واألمن واألمان على كويتنا احلبيبة في 
ظل حكم صاحب السمو أمير البالد وولي عهده األمني.

ذكر املخيزمي أن الشــركة مســتمرة وماضية في 
خططها وأن النتائج اإليجابية التي حققتها الشــركة 
واحملافظة دوما على مؤشراتها املمتازة جتعلها قادرة 
على التأقلم مع تقلبات وظروف السوق االستثماري 
احمللي واخلليجي، مع التركيز على مزيد من الفرص 

واألصول التشغيلية واملدرة.

١٣٪ تراجعًا في عدد صفقات 
الدمج واالستحواذ بالشرق األوسط

قال تقرير صادر عن شــركة احملامــاة العاملية بيكر 
مكنزي، أمس، إن أنشطة عمليات الدمج واالستحواذ في 
الشرق األوسط اتسمت ببطء أكبر في عام ٢٠٢٠ مقارنة 
بعام ٢٠١٩، وسجل النصف الثاني من العام املاضي ٢٢٠ 
صفقة دمج واستحواذ، بانخفاض قدره ٢٪ من ٢٢٥ صفقة 

في النصف الثاني من ٢٠١٩.
وأضاف التقرير، أنه رغم ذلك ارتفعت القيمة اإلجمالية 
للدمج واالســتحواذ ارتفاعا هامشيا بنسبة ٣٪ إلى ١٤٫٥ 
مليــار دوالر من ١٤٫١ مليار دوالر للفتــرة املماثلة من 
العام املاضي. وبالنسبة لعام ٢٠٢٠ بأكمله، ذكر التقرير 
أن عــدد صفقات الدمج واالســتحواذ بلغ ٤٢٣ صفقة، 
بانخفاض قدره ١٣٪ عن العام املاضي، في حني انخفضت 
قيمة الصفقات انخفاضا ملحوظا بنســبة ٥١٪ إلى ٥٨٫٧ 
مليار دوالر مقارنة بعام ٢٠١٩، ما يعطي إشــارات ألزمة 
مالية، وذلك وفقا للتقرير. وأشــار بيكر مكنزي إلى أنه 
بالقرب من نهاية العام وحتديدا في نوفمبر ٢٠٢٠، قفز 
حجم وقيم الصفقات في الشرق األوسط إلى ٥٢ صفقة 
بقيمة ٤ مليارات دوالر، بزيادة ٥٦٪ عن الشــهر املماثل 

من العام املاضي.
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البحر: «الوطني» توّقع جائحة رقمية واقتنص ما حتمله من فرص

الكويــت  بنــك  عقــد 
الوطنــي حلقــة نقاشــية 
ضمن برنامج االســتعداد 
املهنــي «متكــن» برعايــة 
البنك، وقد حاضرت نائب 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني شيخة 
البحر وأجابت عن مجموعة 
من األســئلة التــي طرحها 

املشاركون في البرنامج. 
واستهلت البحر لقاءها 
بالشباب املشاركني، حيث 
قالت: «سعادتي كبيرة دائما 
عندما أتواجد بني الشباب 
الكويتي الواعــد أقدم لكم 
من جتاربي وخبراتي التي 
آمل أن تساعدكم في حياتكم 
املهنيــة وأســتلهم منكــم 
احلماس وروح االبتكار». 

جائحة رقمية

وعن أثــر اجلائحة على 
الرقمــي لقطــاع  التحــول 
األعمــال قالــت البحــر، إن 
أبــرزت ضــرورة  األزمــة 
اخلدمات املصرفية الرقمية 
الدفع اإللكترونية  وحلول 
حلمايــة العمالء وتســهيل 
املعامالت في ظل ما فرضته 
اجلائحة من زيادة االعتماد 
على املعامالت عبر اإلنترنت 
واستخدام تطبيقات املوبايل.

وأشارت إلى أن الصناعة 
املصرفيــة واجهت حتدي 
زيادة االعتماد على اخلدمات 
والتطبيقــات  الرقميــة 
 Fintech املالية لشركات الـ
وشركات االتصاالت وغيرها 
من الشركات الكبرى التي 
تقدم خدمات دفع متطورة 
وهــو مــا تســارع خــالل 
اجلائحة فكان لزاما عليها 
أن يكون التحرك أسرع مما 

كان مخططا له.
وأوضحت البحر أن بنك 
الكويت الوطني قدم جتربة 
استثنائية في ذلك الشأن، 
وقالت: «لــم نتوقع األزمة 
لكــن كنا مســتعدين جيدا 
جلائحــة رقمية ســتحمل 

النماذج في املستقبل. 
وعن املنافسة بني البنك 
التكنولوجيــا  وشــركات 
املاليــة الصاعــدة، قالــت 
البحر: «لدينا استراتيجية 
فــي الوطنــي ترتكــز إلى 
الشــراكة بني البنــوك والـ 
Fintech حيــث ميكن لتلك 
الشــركات االســتفادة من 

ميل الشباب للعمل بالقطاع 
احلكومي وكيفية حتفيزهم 
على العمل بالقطاع اخلاص، 
قالت البحر إن معظم فرص 
العمل متوافرة في القطاع 
اخلاص في ظل فائض أعداد 
موظفــي القطاع احلكومي 
التي يعمل بها ما يزيد على 

٣٢٠ ألف مواطن.

البنية التحتية للبنوك في 
تقدمي خدماتها، في املقابل 
ميكن للبنوك االعتماد على 
منصاتهم الذكية في ابتكار 
منتجــات مصرفيــة أكثــر 

تطورا». 
املستقبل في «اخلاص» 

وردا على ســؤال حول 

إجباريا خللق فرص عمل 
الحتواء تلــك الزيادة، إلى 
جانــب تقــدمي الـحـــوافز 
الـــمالية للتخفيــف مــن 
تداعيــات األزمة واحلفاظ 
القـــائمة،  الوظائف  علــى 
التعليم لتناسب  وتطوير 
مخرجاته احتياجات سوق 

العمل.
وأشــارت البحر إلى أن 
«الوطنــي» يقــدم منوذجا 
يحتذى به في تدريب الطلبة 
واخلريجني ومنحهم تدريبا 
متميــزا، األمــر الــذي أدى 
إلى تخرج معظم القيادات 
املميزة في قطاع األعمال من 
مدرسة الوطني التدريبية 

والوظيفية.
اإلعداد لسوق العمل

وعن الفجوة بني مخرجات 
التعليم واحتياجات سوق 
العمــل، أوضحت البحر أن 
تلك الفجوة ميكن تقليصها 
باستمرار التدريب والتأهيل 

ومع األخذ في االعتبار 
مضاعفة عدد السكان بحلول 
العام ٢٠٣٥، لن تكون هناك 
فــرص متاحــة ســوى في 

القطاع اخلاص. 
وأشــارت البحر إلى أن 
زيــادة احلكومــة إنفاقهــا 
االستثماري لتحفيز النمو 
االقتصــادي يعــد مســارا 

بعــد التخرج ولكــن تبقى 
املشــكلة فــي عــدم توافر 
تخصصــات يحتــاج اليها 
بأعــداد كافيــة.  الســوق 
طبيعــة  إلــى  وبالنظــر 
التركيبة السكانية للكويت 
حيث متثــل فئة الشــباب 
مــن الكويتيــني الذين تقل 
أعمارهم عن ٣٠ عـاما أكثر 
مــن ٦٠٪ مــن الســـكان ما 
يجعــل تلك الفجــوة أكثر 
وضوحا وحتتاج إلى حلول 

أسرع.
وقالت البحر إن املسؤولية 
جماعيــة، فاحلكومة عليها 
توفير برامــج تعليمية في 
املطلوبـــة،  التخصصــات 
وتعـظـيـــم االستـفـادة من 
االبتعاث اخلارجي وإعطاء 
أولوية وحوافز للمبتعثني 
لدراســة تلك التخصصات. 
كذلك هــنـاك دور مـهم للقطاع 
اخلـــاص فــي التركيز على 
تدريب الـكوادر الـوطنيـة فـي 
إطار مسؤوليته املجتمعية. 

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة خالل محاضرتها باحللقة النقاشية ضمن برنامج «متكن»

جانب من املشاركني في البرنامجشيخة البحر خالل محاضرتها في احللقة النقاشية

فرصــا ملــن يتمتــع ببنية 
حتتيــة وكــوادر مؤهلــة 
ومنــوذج عمل مرن ميكنه 
من التكيف مع املتغيرات».
وأشــارت إلــى إطــالق 
استراتيجية البنك للتحول 
الرقمي منذ سنوات والتي 
تضمنت ضخ اســتثمارات 
بنيــة  وتشــييد  كبيــرة 
حتتية هائلة ســاهمت في 
التفوق الرقمي للبنك خالل 

اجلائحة.
شراكة تكنولوجية

وردا على ســؤال حول 
الكويتيــة  املشــروعات 
للتطبيقــات  الناجحــة 
املالية والدفع اإللكتروني، 
لفتت البحر إلى ســعادتها 
برؤية قصص جناح ملهمة 
لرواد أعمال كويتيني بدأوا 
مشــروعاتهم فــي الكويت 
وامتدت لتتوسع في باقي 
أســواق املنطقة مــا يحفز 
ظهــور مزيـــد مـــن تلــك 

نصائح ذهبية ملسيرة مهنية ناجحة
أوصت شيخة املشــاركني مبجموعة من النصائح 

لبدء مسيرة مهنية ناجحة وكان أبرزها: 
٭ الدراسة متثل املرحلة األولى من التعلم، ومن اليوم 
فصاعــدا، تبدأ مراحل جديدة مــن التعلم لن تتوقف 

طوال املسيرة املهنية.
٭ كونــوا على ثقة من أن مــا تقضونه من وقت في 
القراءة وتبذلونه من جهد في التعلم والتدريب ميثل 
رصيدا ينمو ويتراكم ويدر عائدا يزداد يوما بعد يوم.

٭ ال يقتصر هدفكم على الترقي الوظيفي أو كســب 

املال، ولكن احرصوا دائما على أن متثل مساهماتكم 
قيمة مضافة وجهودكم حافزا يلهم زمالءكم في فريق 

العمل.
٭ ال تقبلــوا إال أن تكونوا مميزين، تصنعوا الفارق 
أينما كنتم، فذلك الطريق الوحيد لتحقيق أحالمكم.

٭ ال حتاصروا طموحكم بالتحديات، فاملستقبل يحمل 
تغيــرات مليئة بالفرص كما هــي بالصعاب.. ركزوا 
على الفرص التي حتملها لكم واســتعدوا لتخطي ما 

تفرضه عليكم من حتديات.

رواد األعمال الكويتيون قدموا قصص جناح ملهمة بدأت بالكويت وامتدت لباقي أسواق املنطقةمننح املواهب تدريبًا متميزًا وأغلب قيادات قطاع األعمال من خريجي مدرسة «الوطني»

منو االقتصاد وزيادة اإلنفاق االستثماري مساران إجباريان خللق مزيد من فرص العمل عدد السكان سيتضاعف بحلول ٢٠٣٥ ولن تكون هناك فرص عمل سوى بالقطاع اخلاص

العالقة مع الـ Fintech حتولت من املنافسة إلى الشراكة وتطبيقاتها تفيد البنوك بتطوير منتجاتها

«احتاد الصناعات» يشكل جلنة لتسهيل بيئة األعمال
أعلــن احتــاد الصناعــات 
الكويتيــة عن تشــكيل جلنة 
حتسني بيئة األعمال في القطاع 
الصناعي منبثقة عن االحتاد، 
وذلك انطالقا من مســؤوليته 
جتــاه القطــاع الصناعــي في 
الكويــت، ومببــادرة ميكنهــا 
أن تســهم في منوه وتطوره. 
وفي هذا اخلصوص، أكد رئيس 
الكويتية  احتــاد الصناعــات 
حســني اخلرافــي أن اللجنــة 
التي تضم فــي عضويتها إلى 
جانــب عضــو مجلــس إدارة 
االحتاد ناصر الشرهان ومدير 
عام االحتــاد، و٥ من األعضاء 
الصناعيــني واملنتســبني إلى 
االحتاد، ستكون مسؤولة عن 
متابعة أهــم أولويات القطاع 
الصناعــي والعمــل على حل 
القضايــا العالقــة مع اجلهات 
احلكومية ذات العالقة. وأضاف 
أن فكرة تأســيس هذه اللجنة 
جاءت لتحقيق عدد من األهداف 
التي يأتي على رأسها تسهيل 
اإلجراءات وتطوير مســتوى 
اخلدمات مع كافة مؤسســات 
الدولــة ذات الشــأن بالقطــاع 
العالقة  الصناعــي، وتعزيــز 
مع مسؤولي القطاعات الفنية 
وإطالعهم على كافة املشــاكل 

بشأن احلاالت املتكررة.
- إعداد التوصيات العملية 
والفنية املناسبة ملخاطبة جهات 
االختصاص بعد اعتمادها من 

قبل مجلس اإلدارة.
 - تقدمي اآلراء واملقترحات 
املناسبة وفقا للقرارات واللوائح 
الصــادرة واملتعلقة مبصالح 
الصناعيني والقطاع الصناعي 

لرفعها ملجلس إدارة االحتاد.
- إعــداد التصــور العملي 
املناسب لتطوير أهم اإلجراءات 

املرتبطة حسب األولوية.

اجتماع ملجلــس إدارة االحتاد 
التخاذ الالزم بشأنها.  ومضى 
اخلرافي يقول انه يحق ألعضاء 
اللجنة احلضور واملشاركة في 
بعض االجتماعات الرسمية مع 
اجلهات ذات الصلة متى ما طلب 
منهم ذلك، على أن تستمر أعمال 
اللجنة ملدة سنة، ويتم التجديد 
لها وفقــا إلجنازاتها وموافقة 

مجلس إدارة االحتاد.
 هذا، وقد مت تشــكيل جلنة 
حتســني بيئة األعمــال والتي 

تضم كال من:
٭ ناصــر الشــرهان - عضو 
مجلــس إدارة االحتاد رئيســا 

للجنة
 ٭ هدى البقشــي - مدير عام 

االحتاد
 إلــى جانــب ممثلــي بعــض 
لــدى  األعضــاء  املصانــع 
االحتاد من الطاقات الشبابية 
ذوي اخلبــرة فــي منشــآتهم 
الصناعية وهم: خليفة اجلاسم، 
عبدالعزيز القحطاني، مشعل 
اجلاسم، عبدالرزاق الضبيان، 

وعبدالوهاب الشطي.
وقــد انتهــى االجتمــاع األول 
بتوصيات مهمة ستســهم في 
حتســني وتطوير بيئة العمل 

في القطاع الصناعي.

اللجنة،   وحول نظام عمل 
أكد اخلرافي أن اللجنة تتألف 
من ٥ أعضاء، ويرأسها عضو 
مجلــس إدارة االحتــاد ناصر 
الشرهان، باإلضافة إلى مدير 

عام االحتاد ومقرر اللجنة.
 وأضاف أن اللجنة ستجتمع 
٥ اجتماعات سنوية على األقل، 
على أن يتولى رئيس اللجنة 
ومديــر عــام االحتــاد إعــداد 
جــدول األعمــال واملواضيــع 
وفقا لألولويــة ومن ثم ترفع 
اللجنــة توصياتهــا بعــد كل 

حسني اخلرافي في لقطة جماعية مع أعضاء اللجنة

التــي تواجــه الصناعيني مع 
اقتراح احللول املناسبة لها.

ولفت اخلرافي، بعد ترؤسه 
االجتماع األول في العام اجلديد 
٢٠٢١، إلى أن اللجنة ستتحمل 
مســؤولية القيــام بعــدد من 
األعمــال التي مــن بينها إعداد 
خطــة عمــل فنيــة وعمليــة 
لتطوير اإلجراءات لدى اجلهات 
واملؤسســات ذات العالقة عن 

طريق التالي:
 - االطالع على الشــكاوى 
الواردة إلى االحتاد وإبداء الرأي 

فريق «ايه سي دلكو بهبهاني» على استعداد 
الستقبالكم في فرع اجلهراء اجلديد

كجــزء من جهود شــركة محمد صالح 
ورضا يوســف بهبهاني املستمرة لتقدمي 
أفضــل املنتجــات واخلدمــات لعمالئهــا، 
وكخطــوة جديــدة لتعزيــز جتربتهم في 
خدمات الصيانة الدورية وإصالح أعطال 
السيارات، وتلبية لرغبة املواطنني واملقيمني 
في محافظة اجلهراء الراغبني بخدمة مميزة 
دون تكبدهم قطع مسافة طويلة للحصول 
عليها، قامت الشــركة بافتتاح مركز «ايه 
ســي دلكو بهبهاني» للخدمة السريعة في 
موقع مميز بالقطعة ١ شارع ١ في املنطقة 

الصناعية باحملافظة.
ويعتبر إرضــاء العميل هو في مقدمة 
أولويات مراكز «ايه ســي دلكو بهبهاني» 
للخدمة الســريعة. وترتكز سياستنا في 
كافــة مراكزنا على مبــدأ اجلاهزية التامة 
واالســتعداد املعززيــن بأحــدث املعــدات 
والتقنيــات، وعلى فريق عمل من اخلبراء 
في مجال إصالح املركبات وصيانتها، وهذا 
ما حرصنا على حتقيقه في مركز اخلدمة 

السريعة اجلديد في اجلهراء. 
عــالوة علــى ذلــك، يضم 
املركز اجلديد قسما خاصا 
لبيــع قطع غيار إيه ســي 
ديلكــو األصلية، باإلضافة 
إلــى منطقة انتظار مريحة 
للعمالء. عــالوة على ذلك، 
ومن أجــل راحــة عمالئنا 
التأخير، ميكنكم  ولتجنب 
االستفادة من نظام احلجز 
املســبق للمواعيــد، كذلك 
األمــر، وإن رغبتم بالقدوم 
مباشرة للمركز ولم تكونوا 
قد قمتم بحجز موعد ميكنكم 
التوجه مباشرة إلى املركز 
ليقوم فريقنا بخدمتكم على 

وجه السرعة.
إن مفهوم «خدمة ايه سي 

دلكو السريعة» سيمكن العمالء من احلصول 
على أرقى وأفضل وأســرع خدمة ممكنة، 
بفضــل التقنيات املتطــورة والتجهيزات 
احلديثة املزود بها املركز، وخبرة الفنيني 
املتخصصــني الذين مت تدريبهم في مراكز 
«ايه سي دلكو» العاملية على أحدث أجهزة 

ونظم الصيانة.
يستقبل املركز مختلف أنواع السيارات 
واملوديــالت ويقدم مجموعــة من خدمات 
الصيانــة والدوريــة وإصــالح األعطــال 
السريعة، ومنها على سبيل املثال ال احلصر: 
تبديل البطاريات وتبديــل زيوت وفالتر 
احملرك وناقل احلركة والفرامل، اســتبدال 
سفايف البريك، تبديل فلتر الهواء وفلتر 
الوقــود، تبديل ســيور املروحــة، صيانة 
تكييف السيارة، صيانة نظام تبريد احملرك، 
تبديل مضخة املاء، تبديل ماسحات الزجاج 
وتبديــل محركها، فحص نظــام التعليق 
وتبديل املعاونات، وغيرها، باإلضافة إلى 

خدمات الفحص الشامل.

خدمة سريعة ملختلف أنواع السيارات حتت سقف واحد

مركز اخلدمة السريع

فريق عمل «ايه سي دلكو بهبهاني»

الرئيس الصيني: التعافي من جائحة كورونا «مهتز نوعًا ما»
الرئيــس  وكاالت: حــذر 
الصيني شــي جينبينغ أمس 
من «حرب بــاردة جديدة» ال 
ميكن أن تؤدي إال إلى «طريق 
مسدود». وقال شي جينبينغ 
لــدى افتتاحه منتدى دافوس 
االقتصــادي الــذي يعقد هذه 
السنة عبر الفضاء االفتراضي: 
«تشــكيل تكتالت صغيرة أو 
بــدء حــرب بــاردة جديــدة، 
ونبذ اآلخرين أو تهديدهم أو 
ترهيبهم، وفرض انقســامات 
أو عقوبات أو تعطيل شبكات 
التمويــن بهــدف العــزل، لن 
يســهم ســوى في دفع العالم 
إلى االنقسام وحتى املواجهة»، 
مضيفا أن املواجهة «ستؤدي 
دائما إلى اإلضرار مبصالح كل 
دولــة من الــدول والتضحية 

االقتصادية العاملية، مشــيرا 
إلى تعاف «مهتز نوعا ما» من 

جائحة ڤيروس كورونا.
اآلفــاق  إن  شــي  وقــال 
االقتصادية ال تزال غير مؤكدة 
وإن «من املرجح جدا أن تتكرر» 

باعتبارها «املنتدى الرئيسي 
للحوكمة االقتصادية العاملية»، 
وأن على العالم «املبادرة إلى 
تنسيق أوثق لسياسة االقتصاد 
الكلي». وقال شي إنه ينبغي 
حكم املجتمع الدولي مبا يتفق 
مع قواعد وإجماع تتوصل إليه 
جميــع الدول، بــدال من دولة 
واحــدة أو بضــع دول تصدر 
األوامر. ولم يحدد شــي تلك 

الدول.
من جهة أخرى، نقلت وكالة 
تاس لألنباء عن املتحدث باسم 
الرئيــس الروســي فالدميير 
بوتــني قوله أمــس إن بوتني 
ســيلقي كلمــة فــي املنتــدى 
االقتصادي العاملي عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقة في السابع 

والعشرين من يناير.

حــاالت الطــوارئ الصحيــة 
العامة. وفي أول ظهور له في 
املنتدى منذ دفاعه الشديد عن 
التجــارة والعوملة في  حرية 
الكلمة التي ألقاها في دافوس 
فــي ٢٠١٧، عاد شــي ليتحدث 
بطريقة مماثلة، مؤيدا التعددية 
باعتبارهــا الســبيل ملواجهة 
التحديات احلالية. وقال «علينا 
بنــاء اقتصاد عاملي مفتوح... 
والقواعــد  املعاييــر  ونبــذ 
والنظم التمييزية واإلقصائية 
وإزالة احلواجز أمام التجارة 
واالستثمار والتبادل التقني».
وأضاف أنه يتعني تقوية 
مجموعــة العشــرين، وهــي 
منتدى دولي يضم ١٩ من أكبر 
االقتصادات املتقدمة والناشئة 
إضافة إلى االحتاد األوروبي، 

حذر خالل منتدى دافوس االقتصادي العاملي من «حرب باردة جديدة»

(أ.ف.پ) الرئيس الصيني خالل افتتاح املنتدى االفتراضي 

برفاهية الشعب».
الرئيــس الصيني  ودعــا 
تعزيــز  إلــى  العالــم  دول 
تنســيق سياســات االقتصاد 
الكلــي وتعزيز دور مجموعة 
احلوكمــة  فــي  العشــرين 
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«اخلليج» يؤكد التزامه باالستدامة البيئية ويشجع 
موظفيه على استخدام القناني القابلة إلعادة التدوير

«YOU» التجاري» يعلن الفائزين في سحب»

«كايكو» تنظم لقاء دراجي «رويال إنفيلد»

التزامــه  منطلــق  مــن 
البيئيــــــــــة  باالســتدامة 
وحرصه علــى احلفاظ على 
البيئــة وتقليــل اســتخدام 
البالستيك، وزع بنك اخلليج 
«قناني عالية اجلودة» على 
جميــع موظفــي البنــك، في 
الفــروع واإلدارات،  مختلف 
ليستخدموها بدال عن قناني 
املاء البالســتيكية أو أكواب 
القهوة الورقية ذات االستخدام 

الواحد.
وأثمرت هذه املبادرة، التي 
خطط لها ونســقها ونفذها 
فريق إدارة املرافق في البنك، 
عن حصول كل موظف على 
قنينة خاصة عالية اجلودة، 
عازلة للحــرارة، خالية من 
مادة BPA ومقاومة للكســر 
 Klean والتســرب مــــــــن
القناني  Kanteen، وتتزيــن 
باللــون األحمر الــذي ميثل 
بنــك اخلليــج، إضافــة إلى 
رســومات مميزة مستوحاة 
مــن مبنى البنك فــي مدينة 
الكويت، والذي يعتبر معلما 

أجــرى البنــك التجاري 
الثاني املخصص  الســحب 
لعمالء «حساب YOU» يوم 
األحد املاضي في مبنى البنك 
الرئيســي، بحضــور ممثل 
التجــارة والصناعة  وزارة 
أحمد البصمان، مع االلتزام 
الصحيــة  باالشــتراطات 
والوقائية املتمثلة في التباعد 

االجتماعي.
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز كل من: 
جنيبه جواد محمد عباس، 
لطيفة ناصر العجمي، جاسم 
محمــــــــد قاســم ميــرزا، 
بجائزة «بالي ستيشــن ٥» 

لكل منهم.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن 
حساب «You» يعتبر احلساب 
املثالي لفئة الشباب، سيما 

أكــد رئيس غرفة جتارة 
وصناعــة الكويــت محمــد 
الصقر أهمية العالقات الطيبة 
التي جتمع كال من الكويت 
والواليات املتحدة األميركية 
على الصعيدين السياســي 
واالقتصــادي، مشــيرا الى 
أنها عامــل إيجابي في دفع 
العجلة التجارية بني البلدين، 
مبينا أهمية تزويد «الغرفة» 
بأحدث املشاريع املدروسة 
واجلاهزة للمستثمرين، وهي 
على أمت االســتعداد لنشــر 
املعلومــات علــى أعضائها 
املهتمني من خالل الوسائل 

اإلعالمية املتاحة.
جاء ذلك خالل استقبال 
أمــس للســفيرة  الصقــر 
الكويــت  لــدى  األميركيــة 
ألينا رومانوسكي، وبرفقتها 
امللحق التجاري بالســفارة 
وذلــك  ســتاوت،  شــاري 
بحضور مديــر عام الغرفة 
رباح الرباح، حيث تأتي هذه 
الزيارة في إطار بحث سبل 

مســتدامة للجميــع. وحول 
هذه املبادرة، قال نائب املدير 
العام إلدارة املرافق في بنك 
اخلليج، ســعود عبدالعزيز 
املسلم: نلتزم في بنك اخلليج 
التزاما كامال جتاه االستدامة 
علــى املســتوى املجتمعــي 
واالقتصــــــادي والبيئــي، 
ومن هــذا املنطلق أتت هذه 
أطلقناهــا  التــي  املبــادرة 
ملساعدة موظفينا على تقليل 

احلســاب بقيمــة ١٠ دنانير 
فقط، واحلصول على هدية 
نقدية بقيمة ٥٠ دينارا عند 

بني أصحاب األعمال من كال 
الطرفني للجمــع بني العمل 
والتنظيم احمللي واخلبرات 
األجنبية، وذلك في القطاعات 
التحتية واإلنشــاء،  البنية 
البتروكيماويات،  الطاقــة، 

وتكنولوجيا املعلومات.
عبــرت  جانبهــا،  مــن 
ألينا  الســفيرة األميركيــة 
رومانوسكي عن حماستها 

استخدام القناني البالستيكية 
والورقية للشرب، عبر تعاون 
 Klean رائع جمعنا مع شركة
Kanteen التي زودتنا بقناني 
شرب عالية اجلودة ومصممة 
خصيصــا لــكل موظف من 
موظفي بنــك اخلليج. بدأنا 
بأنفســنا ونتمنــى أن نرى 
مثل هذه التغييرات الصحية 
تزيد انتشارا واتساعا ملا فيه 

مصلحة اجلميع.

املكافأة االجتماعية  حتويل 
إلــى «التجــاري»، إضافــة 
إلى فرص لدخول الســحب 
الشهري للفوز بجوائز قيمة، 
وهــي فرصتان للدخول في 
الســحب الشــهري للفــوز 
بجائــزة نقديــة بقيمة ٢٥٠ 

دينارا.
إضافــة إلى ذلــك، يوفر 
هذا احلساب للشباب فرصة 
االســتفادة من اخلصومات 
الفوريــــــة والعـــــروض 
الترويجية على مدار العام، 
حيث ميكن للعمالء االطالع 
على كل املزايا التي يوفرها 
هذا احلساب، وكذلك الشروط 
واملعايير املرتبطة باحلملة 
الترويجيــة  والعــروض 
املتاحــة  واخلصومــات 
ألصحاب هذا احلســاب من 
خــالل صفحة البنــك على 

اإلنترنت.

لتنمية التعاون االقتصادي 
الطرفني،  واالستثماري بني 
العالقــات  مؤكــدة أهميــة 
األميركيــة،   - الكويتيــة 
ومبينــة ضــرورة تعريف 
أصحــاب األعمال األميركان 
باملنــاخ االســتثماري فــي 
الكويــت ومتيــز موقعهــا 
االســتراتيجي الــذي ميثل 
التجارية للمنطقة،  البوابة 
مشــيدة بالتعــاون املميــز 
بني غرفة جتــارة وصناعة 
الكويــت والســفارة إلقامة 
مختلف الفعاليات التي تعزز 
من العالقة االقتصادية بني 
البلديــن، مؤكدة أن القطاع 
اخلاص هو العجلة احملركة 

لهذه العالقات.
اللقاء، أعربت  في نهاية 
رومانوســكي عــن خالص 
امتنانهــا وتقديرها لغرفة 
جتارة وصناعة الكويت على 
تعاونهــا الدائم، وما تقدمه 
من خدمات لتعزيز التعاون 

الثنائي.

وزعها البنك على جميع موظفي الفروع واإلدارات

تاريخــا ومعماريا فريدا من 
معالــم البــالد. وحصل كل 
موظف علـــى قنينة محفور 
عليها اسمه، قابلة لالستخدام 
للمشروبات الباردة واحلارة، 
التدويــر  إلعــادة  وقابلــة 
والتحلل البيولوجي بنسبة 
١٠٠٪، وذلــك فــي مبــادرة 
تســعى إلى تقليل املخلفات 
للحفــاظ  البالســتيكية 
على بيئــة نظيفة وصحية 

وأن احلســاب يوفــر لفئــة 
الشباب الفرصة لالستفادة 
من ميزات عديدة عند فتحهم 

تنمية العالقات االقتصادية 
وزيــادة التبــادل التجاري 
بــني البلدين ومدى إمكانية 
دخول الشــركات األميركية 
الســوق  فــي  واملنافســة 
الكويتيــة واالســتفادة من 
الفرص االستثمارية التنموية 

املتاحة.
وشــجع الصقــر خــالل 
اللقاء على عقد الشــراكات 

الصقر: «الغرفة» تشجع الشراكات
بني أصحاب األعمال في الكويت وأميركا

خالل استقباله سفيرة الواليات املتحدة

سعود عبدالعزيز املسلم

محمد الصقر مستقبال السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي

«مجموعة املال» جتدد دعمها جلمعية «إجناز» الكويتية
أعلنت مجموعة املال عن 
جتديد اتفاقية التعاون التي 
أبرمتهــا في عــام ٢٠٢٠ مع 
جمعيــة إجنــاز الكويتية، 
وهــي جمعية نفع عام غير 
ربحية تســعى لتأســيس 
شــباب ريادي طموح قادر 
على بناء مســتقبل ناجح. 
وبحسب بنود هذه االتفاقية، 
جددت مجموعة املال التزامها 
بتقدمي الدعم جلمعية إجناز 
الكويتية خالل العام احلالي 
٢٠٢١ من خالل باقة متنوعة 
مــن اخلدمات اللوجســتية 
واملســاعدة فــي مختلــف 
املجاالت كمساهمة منها في 
تعزيــز دور اجلمعيــة في 
حتقيق أهدافهــا في متكني 
كفاءات الشــباب والشابات 
الكويتيني وتطوير خبراتهم 
من خالل برامجها التدريبية 

والتعليمية املختلفة.
هــذه  جتديــد  ويأتــي 
االتفاقية انطالقا من التزام 
مجموعة املال مبسؤوليتها 
املجتمعيــة نحــو املجتمع 
الكويتي ومؤسساته، وإميانا 
منهــا بضــرورة مســاهمة 
مؤسسات وشركات القطاع 
اخلــاص فــي دعــم جهود 
الهادفة ومساعي  املشاريع 
جمعيــات النفــع العام في 
الكويــت من أجــل حتقيق 
التقدم واالزدهــار وتعزيز 

انطالقا مــن إدراكنا ألهمية 
دور مجموعة املال الريادي 
في ممارســة مســؤوليتها 
املجتمعية، ونأمل أن تسهم 
كافة الشــركات في القطاع 
اخلــاص في دعم مشــاريع 
مماثلة في الكويت لالرتقاء 
بكفاءات الشباب والشابات 
في الكويت إلى أعلى املراتب 
ومساعدتهم في بناء مستقبل 
واعــد لهــم يفتخــرون به، 

وتفتخر الكويت بهم.
مــن جهتها، عقبت ليلى 
هــالل املطيــري، الرئيــس 

التنفيــذي جلمعية إجناز، 
بالقــول: لقــد كان لدعــم 
مجموعــة املال لنا في العام 
املنصــرم األثــر الكبير في 
دعم جهودنا ضمن مختلف 
والفعاليــات  البرامــج 
التدريبية والتعليمية التي 
تنظمهــا وتديرهــا جمعية 
الكويتيــة، بهــدف  إجنــاز 
بناء مستقبل زاهر للشباب 
والشابات في الكويت، وإنه 
ملن دواعي سرورنا أن جندد 
هذا التعاون مع مجموعة املال 
للعام الثاني على التوالي.

ولقــد كان ملجموعة املال 
دور بارز في ٢٠٢٠ في دعم 
جهود حكومــة الكويت في 
محاربة تفشي وباء كورونا، 
والذي حظي بإشادة كبيرة 
مــن أهــل الكويت بحســب 
اســتفتاء للــرأي أجرتــه 
مؤسسة إبســوس الكويت 
للدراســات مؤخــرا، هــذا 
باإلضافــة إلى مســاهماتها 
املســتمرة في دعــم العديد 
املشــاريع اخليريــة  مــن 
والتعليميــة والصحية في 
الكويت ترسيخا لسياساتها 
التــي تنــص علــى التــزام 
مبســؤوليتها  املجموعــة 
العون  املجتمعية وتقــدمي 
واملؤسســات  للمشــاريع 
التي تسعى لتطوير الكويت 

وتعزيز دورها الريادي.

لتعزيز مساعيها في تطوير كفاءات الشباب

الكويتــي  الشــباب  دور 
فــي حتقيق مســتقبل بناء 

ومشرق.
وفــي تعليــق لهــا على 
هذه االتفاقيــة أردفت دانة 
أنور املال الرئيس التنفيذي 
لالستراتيجية في مجموعة 
املال، والعضــو في مجلس 
إدارة جمعية إجناز الكويت 
- قائلة: يسرنا أن نقدم الدعم 
واملساهمة ملساعي جمعية 
إجناز الكويتية التي تسعى 
لفتح أبواب مســتقبل واعد 
الكويت،  لشباب وشــابات 

نظمت الشركة الكويتية 
الستيراد السيارات «كايكو» 
املــوزع  الشــايع والصقــر 
الرســمي لدراجــات رويال 
إنفيلــد فــي الكويــت لقــاء 
ترفيهيــا لدراجــي رويــال 
إنفيلد بحضور اإلدارة العليا، 
من أجل بناء عالقة شــفافة 

ومريحة مع العمالء.
ومت تنظيــم هــذا احلدث 
في ســتاربكس فرع البدع، 
وهو محطة توقف شــهيرة 
للدراجني مــع أجواء مثالية 
الكويــت، ومت تقــدمي  فــي 
املرطبات للمشــاركني الذين 
تبادلوا اآلراء حول دراجاتهم 
والتعديــالت التي قاموا بها 
إلضفــاء الطابع الشــخصي 

عليها.
وتشمل الدراجات النارية 
التي شــوهدت فــي احلدث 
 RE TWINS Continental
٦٥٠ Interceptor٦٥٠ و GT

 & ٥٠٠ Classicو Himalayanو
٣٥٠ األسطوري. وقد أتاحت 
 Café Racer كايكــو أيضــا
٥٣٥cc Continental GT ليكون 
متاحا كاختبار قيادة خالل 

احلدث للدراجني.
وأشــار أشــيش تاندون 
املدير العام لشــركة كايكو، 
وهو من ركاب الدراجة النارية 
الشغوفني، إلى احلماس الذي 
رافق احلدث من خالل التحقق 

خدمات ما بعد البيع وأحمد 
التواصــل مــع  زكــي فــي 
الدراجني، وتناولوا مشاكلهم 
وحتدياتهــم ورحبــوا بهــم 
إلجــراء فحــص لدراجاتهم 

النارية في الوكالة.
وأشار نادر ساملة املدير 
التنفيذي األول - مجموعة 

املركبــات أيضــا  مبيعــات 
 Royal Enfield إلــى توفــر
الــذي  الشــهير   Himalayan
بالتنــوع األصلي  يحتفــظ 
الناريــة،  الدراجــة  وروح 
الركــوب  ويجعــل جتربــة 
أكثر جاذبية ويتيح للسائق 
االستمتاع عند الركوب على 
الطرق الداخلية وكذلك على 
الطرق الوعرة، فهذه الدراجة 
النارية املصممة لهذا الغرض 
هــي دراجة ناريــة متعددة 
االســتخدامات متاما وقادرة 

حقا على الطرق الوعرة.
 Café Racer ويتوافــر 
٥٣٥cc Continental GT الذي 
كان جنم اختبار القيادة لهذا 
احلدث بسعر مخفض خاص 
١٤٥٠ دينارا، وتأتي الدراجة 
النارية املمتعة ذات التسارع 
املذهل بـ ٣ ألوان مثيرة تتألف 
من األخضــر البريطاني مع 
مقاعــد مــن اجللــد البنــي، 
.Mark Three Blackواألحمر و
 Royal Enfield وستتوافر
بـــ ٣  Himalayan اجلديــدة 
ألــوان، مبا في ذلــك لونان 
مزدوجــان مســتوحى مــن 
التي  املتنوعة  التضاريــس 
يركبها ركابنا خالل رحالتهم، 
وتأتي الدراجة النارية بضمان 
ملدة ٣ سنوات وستتوافر في 
 Royal Enfield جميع متاجر

بدءا من ١٨٠٠ دينار.

شخصيا من التعديالت التي 
أجراهــا الدراجــون واقترح 
أيضا توافر امللحقات لتكون 
متاحة في الوكالة على مدير 
قطع الغيار منير محمد الذي 
كان حاضرا في احلدث أيضا.

كما شارك محمد أبوالعون 
التنفيــذي األول -  املديــر 

الهاشل: «املركزي» ُيطلق «لنكن على دراية».. 
لتعزيز الثقافة املصرفية باملجتمع

فــي إطــار حــرص بنك 
الكويت املركزي على تعزيز 
الثقافة املالية لدى مختلف 
شــرائح املجتمــع، وضمن 
توجيهاتــه نحو توســيع 
وتعزيز دور القطاع املصرفي 
الكويتــي فــي املســؤولية 
املجتمعيــة، أعلــن البنــك 
عن انطالق فعاليات حملة 
التوعيــة املصرفية «لنكن 
على دراية» اليوم (الثالثاء)، 
والتي تهدف إلى نشر الثقافة 
املالية لدى أوســع شريحة 
من املجتمع، وزيادة الوعي 
لدى اجلمهور بدور القطاع 
املصرفي وكيفية االستفادة 
من اخلدمات املتنوعة التي 
تقدمها البنوك على الوجه 

األمثل.
وفــي هذا الســياق، قال 
محافظ بنك الكويت املركزي 
الهاشــل إن حملة  د.محمد 
التوعيــة املصرفية «لنكن 
على دراية» تنطلق بإشراف 
الكويــت املركــزي،  بنــك 
ويديرهــا احتــاد مصارف 
الكويــت مبشــاركة جميع 
البنوك الكويتية وستستمر 
على مدار العام، مؤكدا أهمية 
مثل هذه احلمالت التي توفر 
وســيلة مناســبة لتوعية 
البنــوك بحقوقهم  عمــالء 

ذوي االحتياجات اخلاصة، 
حيث وجهت تعليمات بنك 
الكويــت املركــزي البنوك 
نحــو تخصيــص كل مــن 
البنوك لفرع على األقل في 
كل محافظة خلدمات ذوي 
االحتياجات اخلاصة يقدم 
لهم اخلدمات والتسهيالت 
التــي تراعــي  والوســائل 
أوضاعهــم وتســهل لهــم 
جميــع  علــى  احلصــول 

اخلدمات املصرفية.
كما أشــار الهاشــل إلى 
تنوع املواضيع التي تشملها 
احلملة ومن بينها التعريف 
بدور البنوك كوسيط مالي، 
وأهمية االدخار واالستثمار 
وكيفيــة االســتفادة مــن 
التــي تقدمهــا  املنتجــات 
البنوك في هذا املجال، إلى 
جانــب التوعيــة بحقــوق 
العميــل عن احلصول على 
التمويل الشــخصي سواء 
أو اإلسكاني،  االســتهالكي 

املقدمة  وكذلــك اخلدمــات 
لذوي االحتياجات اخلاصة، 
وآلية تقدمي الشكاوى بشأن 
اخلدمات املصرفية، باإلضافة 
البطاقــات املصرفية  إلــى 
املتنوعــة، وأهم اخلطوات 
اتباعهــا لتجنب  الواجــب 
التعرض لعمليات االحتيال، 
والتوعية مبخاطر ما يعرف 
القــروض»  بـــ «تكييــش 
واالستثمارات عالية املخاطر 
وغيرها من املواضيع املهمة.
تنــوع  جانــب  وإلــى 
املواضيــع التــي تشــملها 
احلملة، تتنوع كذلك الوسائل 
املســتخدمة،  والقنــوات 
احلملــة  تشــتمل  حيــث 
علــى ڤيديوهــات توعوية 
صحافيــة  وتصريحــات 
ومواد تعريفية، وذلك عبر 
عديد من قنوات التواصل، 
وخصوصا القنوات الرقمية، 
وحســابات بنــك الكويــت 
املركزي والبنوك الكويتية 
واحتــاد مصــارف الكويت 
علــى منصــات التواصــل 
االجتماعي، وفروع البنوك 
وغيرها من نقاط التواصل 
مــع اجلمهور مبــا يضمن 
أوســع انتشــار لرســالة 
احلملــة، وتفاعل اجلمهور 

معها.

تنطلق حتت إشراف البنك.. ويديرها «احتاد املصارف» مبشاركة جميع البنوك الكويتية

التــي يحــرص «املركزي» 
على حمايتها عبر تعليماته 
الرقابية للجهاز املصرفي.

وأوضح أنه من بني هذه 
احلقــوق، حقــوق العمالء 
لدى التعاقد للحصول على 
التمويل من البنوك ســواء 
أو اإلســالمية،  التقليديــة 
وكذلك حقــوق العمالء من 

د.محمد الهاشل

.. ويخصص سندات وتورق
بقيمة ٢٠٠ مليون دينار

أعلن بنك الكويت املركزي أمس تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 
إجماليــة بلغت ٢٠٠ مليون دينار. وقــال البنك في بيان صحافي إن أجل 

اإلصدار يبلغ ٣ أشهر مبعدل عائد ١٫١٢٥٪.
وكان «املركزي» أصدر في ١٨ اجلاري (سندات وتورق) بقيمة إجمالية 

بلغت ٢٤٠ مليون دينار ألجل ٣ أشهر.
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الئحة اتهام ترامب أمام مجلس الشيوخ.. وجمهوريون يلّوحون بعرقلة احملاكمة
ـ وكاالت: بعــد  عواصــم 
أقل من أسبوع على مغادرته 
يعــود  األبيــض،  البيــت 
امللياردير اجلمهوري دونالد 
ترامب ليتصــدر األخبار في 
واشــنطن، حيث أصبح أول 
املتحــدة  رئيــس للواليــات 
يطالــه إجراء العــزل مرتني، 
وكذلــك أول رئيــس يواجــه 
محاكمــة عــزل بعــد انتهاء 
واليته، بينما يواصل خليفته 
الدميوقراطي جو بايدن توقيع 
عشرات املراسيم في محاولة 
إلنهاض أكبر اقتصاد في العالم 
ومكافحة وباء «كوفيد ـ ١٩».

وبعد تسليم الئحة االتهام 
ضد ترامب الى مجلس الشيوخ 
أمس، يؤدي أعضاء املجلس 
الذين سيقومون مبهام هيئة 
محلفني فــي هــذه احملاكمة، 
اليمني اليوم، لكن احملاكمة لن 
تبدأ إال في ٨ فبراير، وأطلقت 
اخلطــوة رســميا احملاكمــة 
التاريخية ضمــن آلية عزله 
بتهمة «التحريض على التمرد» 
خالل أعمال العنف التي شهدها 
الكابيتول مطلع يناير اجلاري، 

وصدمت العالم.
املهلــة حتــى  وســتتيح 
بدء احملاكمة، تثبيت العديد 
مــن أعضــاء حكومــة جــو 

جاميي راسكني.
ومهمتهــم هــي أن يثبتوا 
ألعضاء مجلس الشيوخ املائة 
أن من الضروري إدانة ترامب 
ومنعه من شغل منصب عام 

مرة أخرى.
واعتبــارا مــن األربعــاء 

كامــاال هاريس لديها ســلطة 
إضافة صوتها لترجيح الكفة 

لصالح الدميوقراطيني.
إلــى  لكنهــم يحتاجــون 
٦٠ صوتــا مــن أجــل عرض 
الكبــرى علــى  االصالحــات 
الثلثني  التصويــت، وغالبية 

الســيناتور اجلمهوري البارز 
وعضــو جلنة االســتخبارات 
ماركو روبيو قال أول من أمس 
لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» 
انه يعتقد «أنها محاكمة غبية 
وستأتي بنتائج عكسية. لدينا 
حاليا نيران مشتعلة في البالد 
واألمر أشبه بصب الزيت على 

النار».
واعتبر أعضاء جمهوريون 
آخرون في مجلس الشيوخ انه 
مــن غير الدســتوري محاكمة 
رئيس ســابق من أجل عزله، 
وهم يســعون اليجاد ســبيل 
ملنع حصول احملاكمة. وقالت 
بــرس إن  وكالــة اسوشــيتد 
عــدد املشــرعني اجلمهوريني 

املعارضني للمحاكمة يزداد.
لكــن عــددا قليال جــدا من 
الشــيوخ  مجلــس  أعضــاء 
اجلمهوريــني يدافــع عــن هذا 
الســيناتور  االجــراء. وقــال 
ميت رومني الذي كان مرشحا 
جمهوريا للرئاســة عام ٢٠١٢ 
لشبكة «سي ان ان»: «إذا أردنا 
توحيــد صفــوف البــالد، من 
املهم االعتراف بأن املسؤولية 
واحلقيقــة والعدالة هي أمور 
ضرورية»، ملمحا الى انه ميكن 
ان يدين قطب العقارات السابق. 
وفيما يســـعى الدميوقراطيون 

املاضي، سيطر الدميوقراطيون 
على مجلسي الشيوخ والنواب. 
لكــن غالبيتهم ضعيفة حيث 
انهم يشــغلون ٥٠ مقعدا في 
مجلــس الشــيوخ مقابــل ٥٠ 
للجمهوريني، وفي حال تعادل 
تصويت ما، فإن نائبة الرئيس 

مطلوبة في مجلس الشــيوخ 
إلدانة دونالد ترامب، ما يحتم 
احلصــول علــى أصــوات ١٧ 
جمهوريا. وهــو عدد يصعب 
بلوغه رغم أن زعيمهم ميتش 
ماكونيل لم يستبعد التصويت 
لصالــح إدانــة ترامــب. لكــن 

حملاكمــة ترامب، وقــع بايدن 
مرســوما يعطــي األولويــة 
للشركات واملنتجات األميركية 
فــي الصفقات التــي تبرم مع 
الفيدرالية مستعيدا  الوكاالت 
بذلك الشعار املفضل لدى سلفه 

«صنع في أميركا».
وقال مســؤولون كبار في 
البيت األبيــض إن هذا النص 
يهدف الى إعادة إطالق االنتاج 
الوطني واحلفاظ على الوظائف 
الصناعية وزيادة «االستثمارات 
في قطاعات التصنيع والعمال 
بهدف النهوض مجددا بشــكل 
أفضل». لكن شركات حذرت من 
أن اعتماد قواعد ملزمة كثيرا، 
من شأنه أن يؤدي الى ارتفاع 
الكلفة ما قد يعقد شــراء قطع 
غيار مصنوعة خارج الواليات 

املتحدة.
جائحــة  يخــص  وفيمــا 
«كورونا»، أعــاد بايدن فرض 
حظــر علــى دخــول الواليات 
املتحدة يشمل معظم املواطنني 
غيــر األميركيني الذيــن زاروا 
بريطانيــا والبرازيل وايرلندا 
ومعظم دول أوروبا، بحسبما 
البيــت  أعلــن مســؤول فــي 
األبيض، في وقت تكثف اإلدارة 
اجلديدة عملها بهدف االستجابة 

للجائحة.

الرئيس األميركي يصدر مرسوم «صنع في أميركا» ويعيد فرض قيود السفر على خلفية جائحة كورونا

(رويترز) اإلجراءات األمنية مازالت حتيط مببنى الكونغرس في واشنطن 

بايدن فــي مناصبهم قبل أن 
ينشغل مجلس الشيوخ بهذا 
االجــراء. ويعكــس النــواب 
التســعة  الدميوقراطيــون 
الذين سيتولون دور االدعاء 
في احملاكمة التنوع األميركي 
في األجناس واألعراق والنوع 
علــى النقيــض مــن صورة 
القوميني البيض التي طغت 
على الغوغاء من أنصار ترامب 

الذين اقتحموا الكونغرس.
التسعة،  النواب  ويعرف 
الذيــن ســيترافعون إلدانــة 
ترامب، رسميا باسم مديري 

محاكمة الرئيس.
وقــد اختــارت نانســي 
بيلوســي رئيســة مجلــس 
النواب التسعة ملا يتمتعون 
بــه مــن خبــرة وبعضهم له 
خلفيــة في االدعــاء اجلنائي 
والدفاع والقانون الدستوري 
والتشــريع علــى املســتوى 
االحتــادي وعلــى مســتوى 

الواليات.
التســعة ستيســي  وبني 
بالســكيت وجــو نيغوز من 
الســود، وخواكني كاســترو 
من أصول التينية، وتيد ليو 
آسيوي، وديفيد سيسيليني 
الذي أعلن أنه من املثليني كما 
أنه يهودي مثل رئيس الفريق 

بوتني ينفي امتالك قصر فخم.. وفريق نافالني يدعو إلى تظاهرات جديدة
عواصــم - وكاالت: نفى 
الروســي فالدميير  الرئيس 
بوتني أمس امتالك قصر فخم 
كما اتهمه املعارض املوقوف 
أليكسي نافالني في حتقيق 
نشــره ونال نسبة مشاهدة 
عاليــة، فيمــا وجــه أنصار 
نافالني دعوة الى تظاهرات 
جديدة في كافة أنحاء روسيا 

األحد املقبل.
وقال بوتني أثناء لقاء عبر 
الڤيديو مع طالب روس بثته 
قنــوات التلفزة: «لــم أر هذا 
الفيلم لضيق الوقت.. ال شيء 
مــن الذي ظهر (في التقرير) 
على أنه من ممتلكاتي، يعود 

لي أو ألقربائي».
الناطق باســم  ووصــف 
الكرملني دمييتري بيسكوف 
املقطع بأنه «كذب متقن» وقال 
«حسنا، هذا القصر موجود 
بال شــك، لكن مــا عالقة ذلك 

بالرئيس؟».
ويأتي ذلك بعد يومني على 
تظاهرات نظمت في روســيا 
بحجم غير مسبوق للمطالبة 

باإلفراج عن نافالني.

نقاهة أمضاها في أملانيا، إثر 
تسميمه املفترض الذي يتهم 
الكرملــني بالوقــوف وراءه. 

وهو حليف مقرب للمعارض 
املسجون، على «تويتر» داعيا 
للتظاهر األحد املقبل «في ٣١ 

للجميع، من أجل العدالة».
وأوضــح انــه مت اختيار 
هذا التاريخ ألن األقرب الى ٢ 
فبراير، يوم مثول نافالني أمام 
محكمة في موسكو يفترض 
أن تقرر مــا إذا كانت عقوبة 
السجن ٣ سنوات ونصف مع 
وقــف التنفيــذ التي صدرت 
بحقــه عــام ٢٠١٤ ســتحول 
الى عقوبة ســجن مع النفاذ 
بتهمة مخالفة شروط الرقابة 
القضائية عليه، وأكد فولكوف 
أنــه إذا كان عدد املتظاهرين 
كبيرا «فإن مطالبنا ستصل 

بشكل أقوى».
في السياق نفسه، ذكرت 
وكالــة اإلعالم الروســية أن 
سيرجي ريابكوف نائب وزير 
اخلارجية احتج امس على ما 
وصفه بدعم السفير األميركي 
لدى موسكو جون سوليفان 
الحتجاجات «غير مشروعة».

واعتقلت الشرطة الروسية 
أكثر من ٣ آالف شخص وجلأت 
للقوة لتفريق مســيرات في 
أنحاء البالد الســبت املاضي 
بعد أن جتاهل عشرات اآلالف 

ودعا فريق نافالني الى يوم 
تظاهرات جديد األحد املقبل.
وكتب ليونيــد فولكوف 

يناير عند الساعة ١٢:٠٠، كل 
مدن روسيا من أجل اإلفراج 
عن نافالني، ومن أجل احلرية 

من احملتجــني البرد القارس 
وحتذيرات الشرطة للمطالبة 
السياســي  عــن  باإلفــراج 

املعارض أليكسي نافالني.
وقبل خروج التظاهرات، 
أصدرت الســفارة األميركية 
«حتذيــرا»  موســكو  فــي 
ملواطنيها لتجنب االحتجاجات 
وأشارت للمناطق التي يعتزم 

احملتجون التجمع فيها.
قــرر  جانبهــم،  مــن 
األوروبيون امس إيفاد وزير 
خارجيــة االحتــاد جوزيب 
بوريل الى موسكو في مطلع 
فبرايــر وينظرون في فرض 
عقوبــات إذا واصل الرئيس 
الروســي قمــع املعارضــة، 
أفــادت عــدة مصــادر  كمــا 
ديبلوماسية. وقال أحد هؤالء 
الديبلوماسيني إن «جوزيب 
بوريل سيتوجه الى موسكو 
في مطلع فبراير حامال رسالة 
واضحة من االحتاد األوروبي 
وسيعرض الوضع في روسيا 
خالل االجتماع املقبل لوزراء 
خارجيــة االحتــاد فــي ٢٢ 

فبراير».

روسيا حتتج على دعم السفارة األميركية لالحتجاجات «غير املشروعة».. و«األوروبي» يدرس فرض عقوبات عليها

(أ.ف.پ) دورية للشرطة الروسية في امليدان األحمر بوسط موسكو امس 

وشارك في هذه التظاهرات 
أكثر من ٢٠ ألف شخص في 
موســكو، وهو رقم قياســي 
منذ عدة ســنوات لعمل غير 
مرخص له لكن التعبئة كانت 
حاشدة أيضا في أكثر من ١٠٠ 
مدينة روسية، عادة تكون أقل 

ميال للتعبئة.
وما أجــج التعبئــة قيام 
نافالني بنشــر حتقيق يتهم 
الرئيس الروسي ببناء قصر 
كلف أكثر من مليار دوالر على 
شاطئ البحر األسود. وحظي 
الفيلم بـ ٨٦ مليون مشاهدة 

منذ نشره على اإلنترنت.
وصور نافالنــي الڤيديو 
باستخدام الطائرات املسيرة  
ويضــم لقطــات افتراضيــة 
لداخــل القصــر الــذي اطلق 
عليــه «ڤيرســاي روســيا». 
وتظهر إحــدى هذه اللقطات 
بوتني متمددا على أريكة في 

إحدى قاعاته.
وكان نافالني أوقف عند 
عودتــه مــن أملانيــا فــي ١٧ 
ينايــر ووضع فــي احلبس 
االحتياطي، بعد ٥ أشهر من 

املفوضية األوروبية تدعو دول االحتاد 
لتشديد اإلجراءات على احلدود

عواصم ـ وكاالت: فرضت دول عدة قلقة 
من انتشار نسخ جديدة من ڤيروس كورونا 
املســتجد، ومنها الواليات املتحدة وفرنســا 
قيودا جديدة على دخول أراضيها وتشديدا 
في التدابير الصحية، مع تسارع اجلائحة التي 
تســببت بوفاة مليونني و١٣٠ ألف شخص، 
وأصابــت ٩٩ مليونا و٣٠٠ ألف تقريبا على 
مســتوى العالــم، منذ ظهوره، وفــق تعداد 

جلامعة جونز هوبكنز.
من جهتها، أعلنــت وكالة أنباء البحرين 
أن الهيئــة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 
الصحية وافقت أمس على االستخدام الطارئ 
للقاح أوكسفورد-أسترازينيكا املضاد لكورونا 

لالستخدام الطارئ.
جــاء ذلك فــي وقت، أوصــت املفوضية 
األوروبيــة جميــع دول االحتــاد األوروبي 
بتشديد اإلجراءات على حدودها، ومطالبة 
املسافرين من دول أخرى باصطحاب نتيجة 
اختبــار تثبــت عدم إصابتهــم بالڤيروس، 
وذلك أقل من ٧٢ ساعة قبل الوصول للدول 

األوروبية.
وقال املفوض األوروبي لشــؤون العدل 
ديدييه رينــدرز «هناك حاجــة ملحة للحد 
من خطورة حاالت االصابة املتعلقة بالسفر 
لتخفيف العبء على أنظمة الرعاية الصحية 
املضغوطة»، مشــيرا إلى معدالت االصابات 
املرتفعة للغاية في عدد من الدول األعضاء.

وتريــد املفوضية تشــديد القواعد داخل 
الكتلة األوروبية: على سبيل املثال منع جميع 

الســفر غير الضــروري داخل االحتاد 
األوروبي.

ومبا أن معظم أوروبا تقريبا مصنفة 
حاليا ضمــن أعلى فئة خطورة 
«باللون األحمر» وفقا خلريطة 
االحتــاد األوروبــي لتصنيــف 

اخلطورة، اقترحت املفوضية إدراج فئة جديدة 
«باللون األحمر الداكن» لتشير للمناطق التي 
حتتاج إجراءات أكثر صرامة داخل االحتاد.

وســبقت فرنســا جاراتهــا االوروبيات، 
وشــددت عمليــات التدقيــق عنــد احلــدود 
واشــترطت ابــراز فحــص ســلبي النتيجة 
للمسافرين اآلتني من دول االحتاد األوروبي. 
وكان هذا اإلجــراء مطلوبا من الوافدين من 

دول أخرى.
إال أن رئيس املجلس العلمي جان-فرنسوا 
ديلفريســي اعتبر أنه «ينبغي على األرجح 
التوجه إلى اإلغالق» مجددا ملواجهة ڤيروس 
كورونا املتحور «الــذي يغير املعطى كليا» 

على الصعيد الصحي في فرنسا.
ويرتقب صدور قرار بشــأن تأثير حظر 
التجول املفروض في فرنســا التي ميكن أن 
تشهد إعالن «تدابير جديدة» مثل «اإلغالق». 
وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران 
«إذا لــم تنخفض (األعــداد) وفي حال بدأت 
النســخ املتحورة تنتشر في كل مكان»، فإن 
احلكومة «ستتخذ تدابير إضافية» من بينها 
«اإلغالق». ومن املقرر أن يصدر القرار بهذا 
الشــأن خالل اجتماع ملجلــس الدفاع يعقد 

األربعاء.
فــي هــذه االثنــاء، تتعــرض احلكومــة 
البريطانيــة لضغوط لتقــدمي جدول زمني 
إلعادة فتح املدارس التي ميكن أن تبقى مغلقة 
حتــى عيد الفصح بســبب تدابير االحتواء، 

وأغلقت منذ مطلع يناير اجلاري. 
أمــس  النمســاويون  وبــدل 
كماماتهم القماشية بكمامات «اف 
اف بــي ٢» التــي باتــت إلزامية 
لألشخاص الذين هم فوق ١٤ عاما 
في وسائل النقل واملتاجر وأماكن 
تقدمي اخلدمات والعيادات الطبية.

البحرين تقّر لقاح «أسترازينيكا».. والنمساويون يبدلون كماماتهم

سلطان ُعمان يعيد تنظيم مجلسي الدفاع واألمن الوطني
عواصم - وكاالت: أصدر 
جاللــة الســلطان هيثم بن 
طارق ســلطان عمان أمس، 
٣ مراســيم سلطانية إلعادة 
تنظيم مجلس الدفاع وإعادة 
تنظيم مجلس األمن الوطني 
وإجــراء ترقيات وتعيينات 

عسكرية.
وقالــت وكالــة األنبــاء 
العمانية «أونا» على حسابها 
في موقع تويتر إن املرسوم 
األول قضى «بإعادة تنظيم 
مجلس الدفاع بتشكيل مجلس 
الدفاع برئاسة السلطان القائد 
األعلى وعضوية نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الدفاع ووزير 
الســلطاني رئيس  املكتــب 
مكتب القائد األعلى، ورئيس 
جهاز االتصاالت والتنسيق 
باملكتب السلطاني ورئيس 
جهاز األمن الداخلي واملفتش 
العــام للشــرطة واجلمارك 
ورئيس أركان قوات السلطان 

املسلحة».
وبني املرســوم أنه «دون 
اإلخالل باختصاصاته األخرى 
املنصوص عليها في القوانني 
واملراسيم السلطانية، يختص 
مجلــس الدفــاع بالنظر في 
املتعلقة  كافة املوضوعــات 
علــى ســالمة  باحملافظــة 
الســلطنة والدفــاع عنهــا، 
وينعقــد عنــد احلاجــة إلى 

إعالن التعبئة العامة».
أما املرســوم الســلطاني 
الثاني املتعلق بإعادة تنظيم 

العام للشــرطة واجلمارك، 
ورئيس أركان قوات السلطان 
املســلحة، ويجوز للمجلس 
طلــب حضور مــن يراه من 

غير األعضاء.
وبني املرسوم اختصاص 
هذا املجلس، وقال «يختص 
مجلس األمن الوطني بالنظر 
في كافة املوضوعات املتعلقة 

أمني عــام يصــدر بتعيينه 
مرسوم سلطاني.

املرســوم  ويتصــل 
الثالــث بإجراء  الســلطاني 
ترقيات وتعيينات عسكرية. 
قضى بترقية «العميد الركن 
ناصر بن صالح بن ســعود 
املعولــي إلــى رتبــة لــواء 
وتعيينه أمينا عاما ملجلس 
األمــن الوطنــي فــي املكتب 

السلطاني».
الركن  وترقية «العميــد 
سليمان بن خالد بن سليمان 
الزكواني إلى رتبة لواء ويعني 
أمينا عاما للشؤون العسكرية 

في املكتب السلطاني».
وكذلــك قضى املرســوم 
بترقية «العميد الركن سالم 
بن علي بن بدر احلوســني 
إلى رتبة لــواء ويعني قائدا 
للحرس السلطاني العماني».

ورقي العميد الركن مسلم 
بــن محمد بن متان جعبوب 
إلى رتبة لواء وعني قائدا لقوة 

السلطان اخلاصة.
 ومت مبوجب املرســوم، 
تعيني اللواء عبداهللا بن علي 
بــن حمد احلارثي مســاعدا 
العــام للشــرطة  للمفتــش 
واجلمارك للعمليات، وترقية 
العميــد خليفة بــن علي بن 
ناصر السيابي إلى رتبة لواء 
وتعيينه مساعد املفتش العام 
للشرطة واجلمارك للشؤون 

اإلدارية واملالية.

باألمن الوطني». وأنه «ينعقد 
مجلس األمن الوطني برئاسة 
الســلطان القائد األعلى في 
احلاالت التــي يقدرها، وفي 
غيــر تلــك احلــاالت يكون 
املكتــب  وزيــر  برئاســة 
السلطاني رئيس مكتب القائد 
األعلى». وقضــى كذلك بأن 
يكون ملجلس األمن الوطني 

أصدر ٣ مراسيم سلطانية منها ترقيات وتعيينات عسكرية

جاللة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان

مجلس األمــن الوطني فإنه 
يقضي بتشكيل مجلس األمن 
الوطني برئاســة السلطان 
القائد األعلى وعضوية وزير 
الســلطاني رئيس  املكتــب 
مكتب القائد األعلى، ورئيس 
جهاز االتصاالت والتنسيق 
باملكتب السلطاني، ورئيس 
ملشاهدة الڤيديوجهاز األمن الداخلي، واملفتش 



عربية وعاملية
الثالثاء ٢٦ يناير ٢٠٢١

19

أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: ثورة ٢٥ يناير قادها شباب مخلصون متطلعون ملستقبل أفضل
القاهرة ـ خديجة حمودة

طالب الرئيس عبدالفتاح 
السيســي رجــال الشــرطة 
والقوات املسلحة باستمرار 
اليقظــة واجلهــد حملاصرة 
وتطويق أي محاولة يائسة 
لزعزعة أمن واستقرار الوطن 
أو املساس مبكتسبات الشعب 

املصري العظيم.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح 
السيسي امس خالل احتفال 
وزارة الداخلية بعيد الشرطة 
الـ٦٩ «نحتفل بعيد الشرطة 
الذي يوافق ذكرى غالية في 
الوطنيــة املصرية،  ســجل 
وهــي معركة اإلســماعيلية 
املجيدة، التي جتسدت فيها 
بطــوالت رجــال الشــرطة، 
التضحيــة والفــداء  وقيــم 
واالستبسال دفاعا عن تراب 
الوطن، وكانت وبحق ملحمة 
كفاح ونضال، ســتظل على 
مر العصور شاهدة على نبل 
البطولة، وشرف الصمود».
وأضــاف أن احتفالنا هو 
مناســبة نســتدعي فيها من 
ذاكرة الوطن الثرية املعاني 
والقيم، التي ضحى أبطالنا من 
أجلها بأرواحهم الغالية، ومن 
أسمى تلك القيم واملعاني قيمة 
الكبرياء الوطني، ولنتذكر معا 

إلدارة الصراعــات وتنفيــذ 
املخططات واملؤامرات.

وأضاف الرئيس السيسي 
«إنه في خضم تلك املخاطر 
والتحديات اجلســيمة كان 
الوضــع املســتقر ملصــر، 
جتسيدا لإلرادة «اجلمعية» 
الصلبــة للدولــة وشــعبها 
حصــادا  وكان  العظيــم 
لتضحيــات أبنائها األوفياء 

الشــعب املصــري العظيم، 
مؤكــدا أن حتقيق ما نصبو 
إليه من تقدم وازدهار في كافة 
املجاالت يحتاج من األساس 
إلى بيئــة آمنة ومســتقرة، 
وأرض ثابتــة، ونحن اليوم 
نخوض معركة ال تقل ضراوة 
أو أهمية، وهي معركة البناء 
مــن أجــل حتقيــق التنمية 
الشــاملة وخلــق مســتقبل 

ترســيخ اســتقرار الدولــة 
وتثبيت أركانها إلى مرحلة 
البناء والتعمير والتنمية».

اآلن  «ونحــن  وأضــاف 
نســتكمل بجدية واجتهاد ما 
بدأناه من مشروعات تنموية 
كبرى، انطلقت في جميع أنحاء 
البالد لتغير الواقع املصري إلى 
ما نطمح إليه من تنمية شاملة 
ومســتدامة، ونحصــد ثمار 
العمل الدؤوب على اإلصالح 
االقتصــادي فــي مؤشــرات 
تتحســن باطراد على الرغم 
من تداعيات جائحة كورونا، 
والتي سببت صعوبات جمة 
وهيكلية ملعظم االقتصادات 
الناشئة على مستوى العالم 
أجمع»، مجددا التأكيد على أن 
تلك هي اخلطوة األولى على 
طريق التطور والتنمية لوضع 
وطننا الغالي في املكانة التي 

تليق به».
وأشار الرئيس السيسي 
بعيــد  االحتفــال  أن  إلــى 
الشرطة يتواكب مع احتفال 
مصر بذكرى ثورة اخلامس 
والعشــرين من يناير، تلك 
الثــورة التي قادها شــباب 
مخلصون متطلعون ملستقبل 
وواقع أفضل، وأقول لشباب 
مصر إن وطنكم يحتاج إلى 
الفتية وجهودكم  سواعدكم 

الشــرطة بجانب  من رجال 
إخوانهم البواسل من القوات 
املسلحة املدركني ملسؤوليتهم 
جتــاه وطنهم بالقضاء على 

آفة اإلرهاب».
وطالب الرئيس باستمرار 
اليقظة واجلهــد منا جميعا 
حملاصرة وتطويق أي محاولة 
يائسة لزعزعة أمن واستقرار 
الوطن أو املساس مبكتسبات 

أفضل لألجيال القادمة.
وقال «إننــا عقدنا العزم 
وعاهدنا اهللا وواعدناكم على 
أن نفعل ما هو في مصلحة 
وطننا وشــعبنا دون النظر 
إلــى أي عوامــل أو مصالح 
أخــرى، لقــد انتقلنا بخطى 
ثابتة بفضل املولى عز وجل 
ووعــي ومســاندة الشــعب 
املصري العظيم من مرحلة 

الصادقة الســتكمال طريق 
اإلصالح والبنــاء والتنمية 
ولتحقيق آمال كل املصريني 
في مســتقبل مشــرق يوفر 
املواطنــني فرصــا  جلميــع 
متساوية في احلياة الكرمية.
وبعث السيسي، في تلك 
التــي  الوطنيــة،  املناســبة 
يحفظهــا التاريخ للشــرطة 
املصريــة، برســالة تقديــر 
وعرفان لكل رجال الشرطة 
الســاهرين على أمن مصر، 
علــى امتــداد مواقــع العمل 
األمنــي في كل أرجاء البالد، 
وهم يواصلون اجلهد والعطاء 
والتضحية ألداء رســالتهم 
العظيمــة فــي احلفاظ على 

أمن واستقرار الوطن.
كمــا وجــه حتيــة وفاء 
وتوقير لشهدائنا األبرار في 
معارك النضال الوطني وفي 
مالحم العمل األمني، ووجه 
حديثــه ألبنائهم وعائالتهم 
قائــال: «إن مصــر لــم ولن 

تنساكم أبدا».
كما وجه الرئيس السيسي 
التحيــة للشــعب املصــري 
العظيــم، الــذي يعــي قيمة 
األمــن واألمان واالســتقرار 
ويحافظ عليها ويقدر لرجال 
الشرطة مجهوداتهم املخلصة 

في خدمة هذا الوطن.

طالب خالل االحتفال بعيد الشرطة الـ ٦٩ باليقظة ملواجهة محاوالت زعزعة االستقرار واملساس مبكتسبات الشعب

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي يضع إكليال من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة خالل االحتفال بعيد الشرطة الـ ٦٩

شهداء الشرطة الذين ضحوا 
بأرواحهم من أجل رفع راية 
مصــر عالية، حيث رســمت 
معركة االسماعيلية عام ١٩٥٢ 
لوحة خالــدة تالحمت فيها 
الشــرطة والشعب  بطوالت 
أثناء تصديهم للعدوان، مشيرا 
إلــى أن هــذه املعركــة أكدت 
للعالم أجمع أن املصريني يدا 
واحدة أمام العدوان الغاشم 
وأصبح هذا اليوم عيدا يحتفل 
به املصريــون بكل طوائفهم 
وثقافاتهــم كل عــام، ويظل 
الكبريــاء الوطني والرصيد 
احلضاري العميق، هو الدافع 
القوي ملسيرة الوطن وأجياله 
املتعاقبة نحو مستقبل وواقع 

أفضل.
وقــال «إننــا وإذ نتذكــر 
بطوالت رجال الشرطة، في 
املاضــي، فإننــا نتوجه في 
الوقت ذاته بأسمى عبارات 
التحية والتقدير واالحترام 
لبطوالتهــم فــي احلاضر»، 
املتغيــرات  أن  إلــى  منبهــا 
العاملية واإلقليمية احمليطة، 
متضي في تســارع محموم، 
لتعصف باستقرار األوطان 
ومقدرات الشــعوب وأمنهم 
واســتقرارهم وتزيــد مــن 
مخاطر اإلرهاب وشراسته، 
بعد أن أصبح أداة صريحة 

مشروع قانون إلعفاء املستشفيات األهلية من ٧٥٪ بفواتير الكهرباء واملياه
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

تقــدم النائب أمين أبو العال، وكيل جلنة حقوق 
اإلنســان، رئيس الهيئة البرملانية حلزب اإلصالح 
والتنمية، رسميا امس، مبشروع قانون بإضافة تعديل 
للفقرة «ي» من املادة ١٨ بالقانون رقم ١٤٩ لســنة 
٢٠١٩، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل األهلي، 
من أجل إعفاء املستشــفيات واملراكز واملؤسسات 
الصحية األهلية من ٧٥٪ بفواتير املرافق من الكهرباء 
والغاز واملياه واإلنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون 
الهيئات الشبابية، تخفيفا للنفقات عليهم، ودعما ألداء 
مهمتهم االجتماعيــة. جاء ذلك بعد أن حصل على 
التوقيعــات املنصوص عليها وفق الالئحة الدخلية 
للمجلــس، حيث نصت املــادة األولى بأن يضاف 
لنص الفقرة «ي» باملادة ١٨ النص اآلتي، واستثناء 
من أحكام هذا القانون تعفى جميع املستشــفيات 

واملراكز واملؤسسات الصحية املنشأة وفقا ألحكام 
هذا القانون من ٧٥٪من مقابل اســتهالك الكهرباء 
التلفونية واإلنترنت على  واملياه والغاز واملكاملات 
األقل، بشرط استصدار شهادة من الوزارة املختصة 
بعدم ممارسة نشاط جتاري، فيما نصت املادة الثانية 
ينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية، ويعمل به 

من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبحســب املذكرة اإليضاحية، فإن املشــروع 
يســتهدف تقليــل النفقات التــي تتكبدها جميع 
املستشفيات واملراكز واملؤسسات الصحية اخلاضعة 
لقانون اجلمعيات األهلية، في سبيل أدائها ملهمتها 

في مجال اخلدمة الطبية.
وأكدت املذكرة على أنه ملا كانت املستشــفيات 
واملراكز واملؤسسات الصحية تعمل من أجل احلفاظ 
على صحــة املواطنني في املقام األول دون الهدف 
لتحقيق ربح، والهدف األساسي هو تقدمي اخلدمات 

الصحية للمواطنني وجب على الدولة أن تتكاتف معها 
وكذلك كافة الشركات والهيئات واجلهات واملؤسسات 
احلكومية وغير احلكومية في تقدمي الدعم واملساعدة 
لهذا القطاع الذي يجب أن نرتقي به ملساسه بصحة 
املواطنني وهو التزام دستوري يقع على عاتق الدولة 
وكافة املؤسســات بها انطالقا من فكرة التضامن 
االجتماعي في الدولة وفقا لنص املادة ١٨ من الدستور. 
في السياق ذاته، تضمنت املذكرة اإليضاحية، أنه ملا 
كانت مستشفى ٥٧٣٥٧ ومؤسسة مجدي يعقوب 
وغيرها على ســبيل املثال مؤسسات ال تهدف إلى 
حتقيق الربح ومتارس نشاطها بغرض تنمية املجتمع 
في أهم مجاالته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات 
ذات صفــة النفع العام فوجب علينا جميعا أن مند 
لها يد العون واملساعدة ملا تقوم به من أعمال جليلة 
ملصلحة املجتمع وهذا مــا دفعنا الى تعديل املادة 

الثامنة عشرة من قانون اجلمعيات األهلية.

لبنان: مهادنة سياسية على وقع التحقيقات السويسرية 
واملرجعيات الدينية تضغط لتشكيل احلكومة

بيروت - عمر حبنجر

تتجه األوضاع في لبنان، 
نحو نوع من املهادنة بني القوى 
السياسية املتساجلة يوميا، 
مبا يفاقم من كرب اللبنانيني، 
الذين حولت كورونا األساسية 
واملتحولة بلدهم إلى محجر 
عام، واقتصادهم إلى خربة، 

وليرتهم إلى صورة ورقية.
التحليــالت  وســتكثر 
والتفسيرات، حول حتول النار 
إلى برد دون سالم، بني التيار 
احلر وتيار املســتقبل، ومن 
ثم سريان هذا املستجد على 
احلزب التقدمي االشــتراكي، 
الــذي أفرغ أحد نوابه د.بالل 
عبداهللا أمس، كل ما لديه من 
ذخائر هجومية ضد «نيرون 
املشرق» التزاما «بالتوجيهات 
بعدم الرد على كل كالم حاقد 
وموتور وحتريضي وطائفي 
وغوغائي ومبتذل، ومتطرف 
وسطحي وســخيف وغبي» 
حتى لو كان صادرا عن نواب 
التيار. وكان النائب السابق 
وليــد جنبالط رفــض إدراج 
حزبــه التقدمي االشــتراكي، 
ضمن شــعار ثوار ١٧ أكتوبر 
«كلن يعني كلن». وجزم بأن 
اجلميــع ال يريدون التحقيق 
بانفجــار املرفأ ألنه ســيدين 

النظام السوري.
ولفت فــي لقــاء حواري 
االغتــراب  مــع  إلكترونــي 
اللبنانــي، الــى أن «املبادرة 
الفرنســية، أو ما تبقى منها، 
أفشــل، ألن احلكومــة التــي 
طالبت بها فرنسا لم تتشكل، 
والقوى املهيمنة اليوم، حزب 
اهللا والتيــار الوطنــي احلر، 
حتى هــذه اللحظة لم يأتهم 
الضــوء األخضــر لتشــكيل 
الوصايــة  حكومــة، مؤكــدا 
اإليرانية على لبنان، وســأل 

من يقف وراء إفشالها، ويبدو 
انــه دخل فــي طــور مبادرة 
جديــدة مكملــة لســابقاتها، 
مدعومة برغبــات اللبنانيني 
الباحثني عن خشبة خالص، 
تنتشلهم من هذا اليم املتالطم.
وفي هذا الســياق، ميكن 
الدخــول على قــرار القضاء 
السويســري بتجميــد ٤٠٠ 
مليــون دوالر محولــة مــن 
مصــرف لبنــان املركزي الى 
املصارف السويسرية، بطريقة 
تثير الشبهة. وهذا ما استدعى 
تكليف القضاء السويسري، 
القضاء اللبناني باالستماع الى 
حاكم مصــرف لبنان رياض 
سالمة، وذلك في اتصال مباشر 
من القضاء السويســري الى 
(وزارة  اللبنانــي  القضــاء 
العدل) ودون املرور بوزارة 
اخلارجية. وقد سارع احلاكم 
سالمة الى اإلدالء مبعلوماته 
حول هذه التحويالت، التي قال 
انها بحدود ٢٦٠ مليون دوالر 
وليس ٤٠٠، وأبدى استعداده 
للذهاب الى سويسرا واتصل 
بشركة محاماة سويسرية لهذه 

اإلنسان، أما عن امللف القضائي 
فقد ذكرت أنه ال شــيء لديها 
لتدلــي بــه واملســألة تعود 

للقضاء السويسري.
على صعيد كورونا، قررت 
الوزاريــة املعنيــة  اللجنــة 
مبكافحــة كورونــا تعديالت 
كبيرة على قرار اإلقفال العام 
يتــم البدء بها اليــوم، حيث 
ســيتم الســماح للمصــارف 
واملؤسسات العامة وعدد من 
القطاعات بفتح أبوابها على أال 
تتخطى نسبة احلضور ٢٥٪.
مــن جانبهــا، نصحــت 
مستشــارة رئيس احلكومة 
خــوري  بتــرا  اللبنانيــة 
باعتمــاد كمامتــني بــدال من 
واحــدة، مبواجهــة كورونا، 
فــي حــني توقــع مستشــار 
رئيــس اجلمهورية الصحي 
وليــد خوري ارتفاع نســبة 
الــى ٣٠٪ بفعــل  الوفيــات 
الســالالت املتحولــة، والتي 
يقول رئيس جلنــة الصحة 
النيابيــة د.عاصم عراجي ان 
املشكلة تكمن بوجود الساللة 

البريطانية األسرع.

الغاية.
وأصدر ســالمة بيانا اكد 
فيــه أن كل األخبار واألرقام 
املتداولــة في بعــض اإلعالم 
التواصــل  مواقــع  وعلــى 
االجتماعي مضخمة جدا وال 
متت إلى الواقع بصلة، وتهدف 
بشكل ممنهج إلى ضرب صورة 

املصرف املركزي وحاكمه.
وأضــاف ان احلاكــم، وإذ 
ميتنع عن اخلوض علنا في 
األرقام واحلقائق لدحض كل 
األكاذيب في ملف بات في عهدة 
القضاء اللبناني والسويسري، 
يؤكد أن منطق «أكذب.. أكذب.. 
فالبد أن يعلق شيئا في ذهن 
الناس.. ال ميكن أن ينجح في 
هذه القضية وفي كل امللفات 
املالية ألن كل احلقائق موثقة».
وصباح أمس التقى وزير 
اخلارجية شربل وهبي سفيرة 
سويسرا في بيروت، مونيكا 
شــموتز كيرغو تيسكو بناء 
لطلب فوري ومستعجل منها، 
حيث أكدت لــه على العالقة 
الطيبــة مــع لبنــان وهنأته 
على مواقف لبنان من حقوق 

تعديالت على اإلقفال العام.. و«كورونا» تفرض الكمامة املزدوجة

وزير اخلارجية شربل وهبه مستقبال سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس  (محمود الطويل)

جنبالط: هل إيــران تعترف 
بالكيان اللبناني؟. أول الغيث، 
اتصاالت هاتفية، متت صباح 
أمس، بني البطريرك املاروني 
بشارة الراعي، واملفتي الشيخ 
عبداللطيف دريان، ورئيس 
املجلس اإلســالمي الشــيعي 
الشــيخ عبداألميــر  األعلــى 
قبالن وشيخ عقل املوحدين 
الدروز نعيم حسن، إلصدار 
بيان مشترك يدعو املرجعيات 
السياسية الى تشكيل حكومة 
تضع حدا للتدهور احلاصل 

على كل صعيد.
وعلمت «األنباء» ان البيان، 
سيكتفي باملبادئ العامة دون 
التفاصيل والتسميات، ويبدو 
ان البطريرك الراعي، وراء هذا 
التحرك، وهو الذي دأب منذ 
أســابيع على حض املعنيني 
علــى املصاحلــة وجتــاوز 
واملصالــح  احملاصصــات 

الشخصية.
ومن الواضح ان الرئيس 
الفرنسي املقبل على انتخابات 
رئاســية، لن يســلم بفشــل 
مبادرته، وهو الذي يدرك متاما 

اجلولة اخلامسة من اجتماعات 
«الدستورية املصغرة» تنطلق في جنيڤ

بدء تطعيم العسكريني الروس 
«V في قاعدة «حميميم» بلقاح «سبوتنيك

عواصــم ـ وكاالت: انطلقــت في العاصمة 
السويســرية جنيڤ أعمال اجلولة اخلامسة 
الجتماعات اللجنة الدستورية السورية املصغرة 
بعد ٤ جوالت فاشلة لم حتقق أي تقدم ملموس 
على صعيد تطبيق القرارات الدولية، وصياغة 
دستور جديد. وتأتي أعمال اللجنة الدستورية 
برعاية األمم املتحدة ضمن إطار احلل السياسي 
لألزمة السورية املمتدة منذ العام ٢٠١١ ووفقا 

للقرار األممي ٢٢٥٤ الصادر عام ٢٠١٥.
واســتهلت اجلولــة أمــس األول باجتماع 
مبعوث األمم املتحدة اخلاص إلى سورية غير 
بيدرســن، مع وفد املجتمع املدني في اللجنة 
الدستورية السورية، لبحث منهجية صياغة 
مبادئ الدستور األساسية وكيفية عمل الرئيسني 

املشتركني لوفد املعارضة ووفد النظام.
وتعني املنهجية التي ســيتم العمل عليها 
بني األعضاء كيفية الوصول إلى صياغة معينة 
بعد طرح كل واحد رأيه وقوله لتكون إجنازا أو 
توافقا، حسبما قال مصدر من أعضاء اللجنة 

الدستورية املصغرة ملوقع «عنب بلدي».
ويجري احلديث بني رئيس وفد املعارضة 
هادي البحرة ورئيس وفد النظام أحمد الكزبري 
مع األمم املتحدة حول موضوع املنهجية، على 

أن توضــح اليوم كيفية العمل عليها وســط 
حتضر وفد املجتمع املدني لطرح بعض املبادئ 
األساســية «التي تهم الســوريني ككل، والتي 
قامت الثورة ألجلها، وعلى رأسها حرية وكرامة 

اإلنسان السوري»، حسب تعبير املصدر.
وينــص القرار األممي على تشــكيل حكم 
انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء االنتخابات 
الرئاسية والبرملانية، وهو ما قسم املفاوضات 
الســورية إلى ٤ سالل هي احلكم، والدستور، 

واالنتخابات، ومكافحة اإلرهاب.
وتتكون جلنة الصياغة أو الهيئة املصغرة 
من ٤٥ عضوا بالتساوي بني األطراف الثالثة 
وهي املعارضة والنظام واملجتمع املدني، فيما 
تتكون الهيئة املوسعة للجنة الدستورية املكونة 
من ١٥٠ عضوا بالتساوي بني األطراف الثالثة.
وقال هــادي البحرة رئيس وفد املعارضة 
في وقت سابق، إنه جرى االتفاق على جدول 
أعمال اجتماعات اجلولة اخلامسة مسبقا بناء 
على والية واختصاصات اللجنة الدستورية 
والعناصر األساسية للوائح الداخلية، و«ستتم 
مناقشــة املبادئ األساسية في الدستور التي 
تؤســس وتبنى عليها صياغات بقية فصول 

الدستور».

عواصم - وكاالت: بدأت قاعدة «حميميم» 
العسكرية الروسية في الالذقية بتطعيم القوات 
املتواجدة فيها، ضد ڤيروس «كورونا املستجد» 
(كوفيــد- ١٩)، في وقت لم تتســلم أي جهة 

سورية اللقاحات.
وقال رئيس قسم الصحة في مجموعة القوات 
الروسية في سورية فالدميير رادتشينكو، إن 
التطعيم باللقاح املضاد لڤيروس «كورونا» بدأ 
للعسكريني الروس الذين يؤدون اخلدمة في 
القاعدة، بحسب ما ذكرته وكالة األنباء الروسية 
الرســمية «تاس» أمس. وأضاف رادتشينكو 
للصحافيــني: «جتري حملة التلقيح املخطط 
لها لكادر مجموعة القوات باســتخدام اللقاح 
«ســبوتنيك V»، مضيفــا: «لقد وصلت كمية 
كافية من اللقاح، والعسكريون يتلقون اللقاح 
طوعا». بدوره، أشــار الكابنت الطبي إســالم 
أوماروف- في مؤمتر صحافي، أوردته قناة 

«روسيا اليوم» - إلى أن العسكريني يخضعون 
لفحص طبي إجباري قبل تلقي اللقاح.

وبحســب تلفزيون «tvzvezda»، سيصل 
اللقاح تباعا إلى النقاط الروسية األخرى في 
األيام املقبلة، وسيكون كافيا جلميع العسكريني.
وقبــل القــوات الروســية بــدأت القــوات 
األميركية بتطعيم عناصرها املنتشــرين في 
العراق وسورية، في حني ال يزال غير معروف 
متى ومن أين ستصل اللقاحات إلى سورية.

وكثرت تصريحات مسؤولي النظام حول 
اللقاح، وتضاربت توقعاتهم بوصوله خالل 
الربــع األول من العــام احلالي، لكن لم يعلن 
حتى اآلن عن أي اتفاقيات أو مفاوضات، حول 
موعــد أو جهة أو نوع اللقاح الذي ســيتلقاه 
الســوريون، بينما بدأ الالجئــون في األردن 
بتلقيــه بالتزامن مع توزيعه في اململكة قبل 

أسبوعني.

٣ آالف و٢٦٤ وحدة مبشروعي اإلسكان االجتماعي 
و«سكن كل املصريني» في غرب قنا اجلديدة

القاهرة - ناهد إمام

قال د.عاصم اجلزار وزير اإلسكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية إنه مت االنتهاء من تنفيذ 
٧٢٠ وحدة سكنية (٣٠ عمارة) مبشروع اإلسكان 
االجتماعــي مبدينة غرب قنا اجلديدة بقيمة 
إجمالية نحو ١٥٠ مليون جنيه، وجار تنفيذ 
٢٥٤٤ وحدة ســكنية (١٠٦ عمارات) مببادرة 
رئيس اجلمهورية (سكن كل املصريني)، بقيمة 
نحو ٦١٠ ماليني جنيه. وأضاف د.عاصم اجلزار- 
في بيان، امس - أن مدينة غرب قنا اجلديدة 
هي إحدى مدن اجليل الرابع الذكية، التي يتم 
تنفيذها بالصعيد، مشيرا إلى أن املدينة تتميز 

مبوقع استراتيجي مهم يقع على شبكة طرق 
إقليمية بجانب قربها من مدينة قنا األم بنحو ٥ 
كم، وإجمالي االستثمارات باملشروعات اجلاري 
تنفيذها باملدينة نحو ٣ مليارات جنيه حتى 
اآلن. من جهته، قال م.رضوان عبدالرشيد، 
رئيس جهاز تنمية مدينة قنا اجلديدة واملشرف 
على مدينة غرب قنا اجلديدة انه جار تنفيذ 
٧٢٠ وحدة سكنية (٣٠ عمارة) مبشروع سكن 
مصــر بقيمة ٢١٦ مليون جنيه، الفتا إلى أنه 
بالنسبة للمشروعات اخلدمية، فقد مت االنتهاء 
من تنفيذ مبنى سوق جتارية مبساحة ٩٧٠م٢ 
بقيمة نحو ١٫٨ مليون، ومبنى حضانة مبساحة 

١٣٧٤م٢ بقيمة نحو  ٢٫٦ مليون.
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«الداخلية» تدعو املواطنني واملقيمني 
إلى حماية سياراتهم من السرقة

في إطار اهتمام وزارة 
الداخلية وحرصها على 
اخلاصــة،  املمتلــكات 
وفي أعقاب تزايد سرقة 
التــي تتــرك  املركبــات 
فــي وضعية التشــغيل، 
دعت الــوزارة املواطنني 
الــى جتنــب  واملقيمــني 
ثمينــة  أغــراض  تــرك 
فــي مركباتهــم وتركهــا 
فــي وضعيــة تشــغيل 
واالنصراف لشراء أغراض 
أو ما شابه، ووجهت عدة 
نصائح من خالل بروشور 
توعوي قامت بنشره على 

حسابها على تويتر.

جثة «العبدلي» لوافد نيبالي.. ُقتل وُألقيت عليه شحنة من الرمال

.. وآخر فقد إصبعه باألسلحة البيضاء في مواقف حديقة

محمد اجلالهمة

أبلغ مصدر امني «األنباء» 
ان األدلــة اجلنائيــة حددت 
هويــة صاحــب اجلمجمــة 
والهيــكل العظمــي التــي مت 
العثور عليها في بر العبدلي 

ظهر االثنني.
وقال املصدر ان اجلثة تبني 
انها تعود لوافد من اجلنسية 
النيبالية، وانه مت االبالغ عن 

مبارك التنيب

في الوقت الذي تبذل فيه أجهزة 
وزارة الداخلية جهودا كبيرة للحد 
من املشاجرات سواء داخل االسواق 
او املجمعــات وغيرهما، إال أنه من 
غير املســتطاع أن تضــع الوزارة 
شــرطيا خلف كل شاب حتى يتم 
إحــكام الســيطرة على مثــل هذا 
النوع مــن اجلرائــم، والتي حتما 
تتطلب تضافر اجلهود بني مختلف 

مؤسسات وأجهزة الدولة.
القضيــة التي شــهدتها إحدى 
مناطق محافظــة حولي، وحتديدا 

في مواقف حديقة شهيرة، اسفرت 
لألسف عن بتر اصبع شاب كويتي، 
وهو ما تسبب في عاهة مستدمية 
جراء فقد هذا اجلزء ملنفعته، وجرى 
التحقيق فيها من قبل رجال اإلدارة 
العامة للمباحــث اجلنائية الذين 
انتهوا فــي تقريرهم إلــى إدانة ٤ 
شباب «٣ اشقاء كويتيني وشخص 
من غير محددي اجلنسية»، وتضمن 
تقرير املباحث اجلنائية ان املتهمني 
األربعة اتفقوا فيما بينهم جنائيا 
على إحداث عاهة مستدمية باملجني 

عليه وهو شاب كويتي.
وهــذا ومت رفع ملــف القضية 

إلــى النيابة العامة بإدانة املتهمني 
األربعة حسب تقرير املباحث والذي 
تضمن أن اجلناة اشتركوا جميعا 
في ارتكاب اجلرمية، وأن إنكار عدد 
منهم املشاركة هو محاولة لإلفالت 
من العقوبة اجلنائية املترتبة على 
هذه اجلرمية. كمــا أُرفق في ملف 
القضية تقرير طبي جاء فيه: إصابة 
املجني عليه بجروح وضرب نشأ 
عنــه قطــع وانفصــال اصبع من 
يــد املجني عليــه وفقــد منفعته، 
باستخدام اسلحة بيضاء وحادة.

وكانت عمليات وزارة الداخلية 
تلقت بالغا يفيد بوقع مشاجرة بني 

شابني كويتيني و٤ اشخاص آخرين 
في مواقف حديقة، ليتم ضبط ٣ من 
املتهمني، وفي التحقيق معهم قالوا 
ان هناك خالفا حدث بني احدهم وأحد 
املجني عليهما، واتفقا على تصفية 
اخلالف في مواقف حديقة شهيرة 
مبنطقة الشعب، وحدث اللقاء ومن 
ثم وقعت مشادة كالمية تطورت الى 
اعتداء بالضرب وإحداث اإلصابات 

باملجني عليه به.
يشــار الــى ان املتهــم الرابــع 
«البــدون» وخالل محاولة ضبطه 
سقط في سلم احدى البنايات وهو 

ما تسبب في اصابته.

عليه في الوقوف على هوية 
من قتله وألقى الرمال عليه، 
منوها الى ان كافة االحتماالت 
قائمة بشــأن القاتل فرمبا ال 
يزال في الكويت او قد يكون 
قد غــادر الكويت فــي حالة 
كان وافداً ظنا  يشــار الى ان 
«األنباء» نشرت خبر العثور 
على جمجمة وبقايا بشرية في 
بر العبدلي يوم امس األول.

وكانت عمليــات وزارة 

فيها جمجمة وبقايا جلسم 
إنسان، وعليه مت التواصل 
مع وكيل النائب العام والذي 
انتقــل الى املوقــع وطالب 
باتخاذ ما يلزم من إجراءات 
وتســجيل قضية بعنوان 
وفاة بشبهة جنائية، إال أنه 
ومع التطورات في القضية 
سيتم تغيير مسمى القضية 
الى القتل العمد مع ســبق 

االصرار والترصد.

الداخلية تلقت بالغا من وافد 
يعمل في شــركة مقاوالت، 
حيث ذكــر في بالغــه انه 
وأثنــاء توجهــه إلــى مقر 
عمله شاهد جمجمة بشرية، 
وحدد لرجال األمن موقعه، 
حيث انتقل رجال من أمن 
اجلهراء، وكذلك رجال من 
مسرح اجلرمية إلى العبدلي 
كيلو ٤٣، وتبــني ان هناك 
حفــرة في البــر وتتواجد 

القضية تتجه إلى إعادة تصنيف بعد ثبوت كونها «مع سبق اإلصرار والترصد»

اختفائه منذ نحو اشهر وان 
املعاينة كشــفت عن انه قتل 
وألقيــت على جثته شــحنة 
كبيرة من الرمال في محاولة 
لعدم االستدالل على اجلرمية، 
وان الــكالب الضالــة علــى 
االرحج لعبت دورا في كشف 
اجلرمية بــأن عبثت باجلثة 
وأخرجت اجلمجمة، الفتا الى 
أن قطاع البحث اجلنائي شرع 
وفور حتديد هويــة املجني 

بتر أصابع شاب وطعنه بساطور وسيف في وليمة غداء
املجني عليه تلقى دعوة للمصاحلة في منزل بـ«مبارك الكبير»

مبارك التنيب

شــهدت منطقة مبــارك الكبير 
يوم أمس واقعــة ترقى إلى القتل 
وإن كانــت قد صنفــت باعتبارها 
شــروعا فــي القتــل ومتثلــت في 
االعتداء العنيف على املجني عليه 
وهو شاب كويتي باستخدام ساطور 
وســيف وهو ما تسبب في بتر ٤ 
أصابع له وتلقيه طعنة في «خشمه» 

وأخرى في الرأس.
وشــرع رجال مباحــث مبارك 
الكبيــر في ضبــط اجلاني وولده 
وهما من أرباب السوابق في قضايا 
االجتار باملخدرات كما احتجز عم 
اجلاني وشــقيق األب املشارك في 

اجلرمية، لالشــتباه في مشاركته 
باجلرمية لكونه حاضرا في الواقعة.
وقال مصــر أمنــي لـ«األنباء» 
إن عمليــات وزارة الداخلية تلقت 
إخطارا من إدارة مستشفى العدان 
بوصول شاب كويتي مصاب ببتر 
في ٤ من أصابعه، وجزء من األنف 
جراء طعنة وجرح قطعي بالرأس 
لذات السبب، وان الدماء كانت تنهمر 
منه بكثافة نظرا لتعدد اإلصابات 
وحجمهــا املتضخــم، وتضمنــت 
اإلفادة ان الشاب أودع غرفة العناية 
املركزة في مستشفى العدان ولدى 
سؤاله من قبل األطباء أبلغهم بأنه 
تعرض للطعن والضرب باستخدام 
سيف وســاطور في منزل بإحدى 

مناطق محافظة مبارك الكبير. وقال 
املصدر: على الفور جرى عمل املزيد 
مــن التحريات، والتــي انتهت الى 
ان املجنــي عليه جــرى دعوته او 
اســتدراجه لوليمة غداء الى منزل 
شاب وقع معه خالف وبعد وصول 
الشــاب الى مــكان الوليمة حدثت 
مشــادة كالمية بــني املجني عليه 
واجلاني وتطور اخلالف الى االعتداء 
عليه بسيف وساطور متاما مثلما 
ذكر الشاب املصاب في إفاداته، كما 
كشــفت التحقيقات ان والد املتهم 
شــارك في واقعــة االعتــداء على 

الضيف.
وذكــر املصــدر: مت االســتعالم 
عن املتهمني اللذين هربا الى جهة 

غير معلومة فتبني ان االبن واألب 
من األشــخاص الســابق تورطهما 
وإدانتهما في قضايا مخدرات، الفتا 
الى ان هناك جهودا مكثفة لضبطهما 
مع إدراج اسميهما على قوائم إلقاء 
القبض ومنع السفر. هذا، ولم يعرف 
املشكلة التي دعت الى ماهية اخلالف 
الذي وقع بني اجلاني واملجني عليه 
وسر مشاركة والد املتهم الرئيسي 
في واقعة الشروع في القتل تلك.

وتأتــي تلــك القضيــة عقب 
قضية مماثلة حدثت في محافظة 
مبارك الكبير وحتديدا في منطقة 
القصــور قبل أســابيع محدودة 
وانتهــت بقتل شــاب مــن غير 

محددي اجلنسية دهسا.

اجلمجمة التي كشفت عن اجلرميةاجلثة وتبدو قد أخفيت بشحنة رمال كبيرة

حبس شخصني وتغرميهما ١٢٨ مليون دينار 
بقضية غسيل أموال ونصب عقاري

عبدالكرمي أحمد

أصدرت محكمة اجلنايات أمس حكمها 
بواحدة من قضايا النصب العقاري وغسيل 
األموال، حيث قضت باحلبس ٧ سنوات ملقيم 
عراقي وسنتني ملواطن مع الشغل والنفاذ 
وتغرميهما متضامنــني ١٢٨ مليون دينار 
وتعويض املتضررين مببلغ ٥٠٠١ دينار.

وكانت النيابة العامة قد أحالت املتهمني 
إلى احملاكمة بتهم تتعلق بغســيل األموال 
مببلغ ٦٤ مليونا و٢٩٤ ألف دينار عن طريق 
جمعها من املجني عليهم بغرض االستثمار 
في املجال العقاري لدى شــركتي املتهمني 
وإيداع وحتويل تلك املبالغ إلى حساباتهما 

بغرض متويه وإخفــاء مصدرها. كما إمت 
املتهمان بالتدليس واالســتيالء على مبلغ 
٣ ماليــني و٣٧٩ ألف دينار باســتعمالهما 
طرقا احتيالية بإيهام املجني عليهم بوجود 
مشروع كاذب وإحداث األمل بحصول ربح 
وهمي من خالل اإلعالن في وسائل إعالمية 
عن فتح باب االستثمار في املجال العقاري 
لدى شــركتيهما عــن طريق بيع وشــراء 

شاليهات.
وأكد وكيل بعض املدعني باحلق املدني 
احملامي علي العلي ثبوت االتهام والقصد 
اجلنائي بحق املتهمني من خالل ارتكاب فعل 
التدليــس وإيقاع املجني عليهم في الغلط 
خداعا وغشا حلملهم على تسليم أموالهم.

توقيف مواطن قتل آخر بعدة طعنات 
مقابل محل معجنات في القادسية

أمير زكي

أبلغ مصــدر أمني «األنباء» بأن اجهزة 
األمن متكنت من ضبط شــاب كويتي من 
مواليــد ١٩٩٥ اقدم علــى طعن مواطن من 
مواليــد ١٩٨٦ مقابل محــل للمعجنات في 
القادسية مساء امس حيث لفظ املجني عليه 
أنفاسه االخيرة داخل املستشفى االميري، 
وبذلــك يتم تســجيل الواقعــة باعتبارها 
جرمية قتل. وأكد املصدر االمني ان قطاع 
االمن اجلنائي انتقل إلى موقع البالغ، حيث  

تبني أن الواقعة عبارة عن شجار قام املتهم 
خالله بطعن املجني عليه.

يشــار إلى أن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت نحو السادسة من مساء امس بالغا 
يفيــد بوقــوع جرمية قتــل مقابــل محل 
للمعجنات في القادســية قطعة ٤، وعليه 
انتقل رجال أمن العاصمة وسيارة للطوارئ 
الطبية إلى موقع اجلرمية، حيث شوهدت 
الدماء مقابل محل للمعجنات، ونقل املجني 
عليه على عجالة الى املستشــفى االميري 

إال انه لفظ أنفاسه األخيرة.

دماء القتيل مقابل محل املعجنات
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العربي يستأنف تدريباته.. ويجهز الدالي لكاظمة
مبارك اخلالدي

استأنف الفريق األول لكرة 
القدم بالنادي العربي تدريباته 
مساء امس بعد راحة إجبارية 
منحهــا اجلهــاز الفني لالعبني 
عقب التعــادل مع الكويت ١-١ 
في ختام اجلولة األولى لدوري 
stc، ومتيزت احلصة التدريبية 
بارتفاع الروح املعنوية لالعبني 
بعد الدور الفاعل لرئيس مجلس 
اإلدارة عبدالعزيز عاشور لتهيئة 
الفريــق ووقوفه مــع الالعبني 
الــروح والظهــور  الســتعاده 
باملســتوى الالفت أمــام فريق 
الكويــت. مــن جانبــه، اعتبر 
املنسق اإلعالمي للفريق مشعل 
العبكل أن األخضر كان األحق 
بالفوز بالنقاط الـ ٣، مضيفا في 
تصريح لـ «األنباء» أن األخضر 
ظهر بروح وأداء مختلف وكان 

األفضل خصوصا بعد تسجيل 
األبيض لهدف التقدم. وأكد أن 
مجلــس اإلدارة عقب خروجنا 
مــن بطولــة كأس ولــي العهد 
بذل مجهودا كبيرا وعمل على 
استعادة الثقة وتهيئة الالعبني 
من خــالل دور مميــز لرئيس 
مجلس اإلدارة عبدالعزيز عاشور 
الذي يتواجد بشــكل يومي مع 
الفريــق وكانت هــذه النتيجة 

الطيبة إذ كنا األحق بالفوز.
األيــام  العبــكل أن  وذكــر 
املقبلة ستكون الفرصة مهيأة 
قبــل مواجهــة كاظمــة ضمــن 
اجلولة الثانية بالبطولة، حيث 
سيعود الى التدريبات الالعبون 
املصابون وهم أحمــد إبراهيم 
وعلي خلــف وأحمــد الصالح 
وكذلك ستشهد املباراة مشاركة 
السوري عالء الدين الدالي ونأمل 

أن يكون إضافة للفريق. (املركز االعالمي للعربي) العبكل يشارك الالعبني احتفالهم 

«يد» القادسية تخطت العربي

«سلة» الكويت تتجاوز كاظمة بصعوبة

يعقوب العوضي

حافظ القادســية على 
حظوظه في املنافسة على 
لقب الــدوري املمتاز لكرة 
اليد بعد فوزه على الغرمي 
العربي بنتيجة  التقليدي 
٢٧ - ٢٦ فــي املباراة التي 
جمعتهمــا مســاء أول من 
أمــس على صالــة مجمع 
الشــيخ ســعد العبــداهللا 
في ضاحية صباح السالم 
ضمــن منافســات اجلولة 
الـ ١٢ مــن البطولة، ورفع 

األصفــر رصيده إلى ٢١ نقطة وجتمد رصيد 
األخضر عند ١٥ نقطة.

وفي السياق ذاته، فاز الكويت على كاظمة 
٢٦-٢٢ ورفع رصيده إلى ٢٤ نقطة وتوقف 

رصيد البرتقالي عند ١١ نقطة.
وقــد انحصر لقــب الــدوري املمتاز بني 
الكويت الذي يحمل لقب آخر نسخة، ومتصدر 
الترتيب العام مع القادسية ويأمل األبيض في 
تعثر القادسية في مباراتيه األخيرتني سواء 
بالتعادل أو اخلسارة. أما آمال القادسية في 
حتقيق البطولة فتنحصر في تعثر الكويت 
بــأي نتيجة أمام العربي ومن ثم الفوز على 
الكويت في املباراة األخيرة التي جتمعهما في 

هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة الســلة بنادي 
الكويــت علــى نظيره كاظمــة ٧٦-٦٧ في 
املواجهة األولى لهما ضمن منافسات الدور 
نصف النهائي للدوري العام لكرة السلة على 
صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد العبداهللا، 
كما خرج القادسية فائزا على اجلهراء بفارق 
٣ نقاط وبنتيجة ٨١-٧٨، ويقام الدور نصف 
النهائي بنظام دوري من قسمني، ثم يلعب 
األول مع الرابــع والثاني مع الثالث بنظم 
«البــالي أوف» من ٣ مباريات حلجز مقعد 

في النهائي الذي يقام بذات النظام أيضا.
جاءت املواجهة األولى بني الكويت وكاظمة 
متكافئة وندية في األشــواط الـ ٣ األولى، 
حيث بقيت النتيجــة متقاربة حتى نهاية 
الربع الثالث الــذي انتهى ١٦-١٤ للكويت، 
ومبجموع نقاط ٤٩ للكويت مقابل ٤٨ نقطة 
لكاظمة، ليذهب الفريقان إلى الشوط الرابع 
واألخير حلســم املواجهــة، وكانت الغلبة 
لألبيض بعدما استطاع اخلروج فائزا ٢٧-١٩.

ولم تكن املباراة الثانية أقل ندية وإثارة 
من ســابقتها، حيث بــدأ اجلهراء بأفضلية 

القادسية فرض كلمته وتغلب على اجلهراء

مبارك اخلالدي مغتنماً إحدى فرص األصفر

الكويت تفوق على كاظمة      (املركز االعالمي للكويت)

األزرق وصل العراق.. ويتدرب في البصرة اليوم
ملالقاة منتخب «أسود الرافدين» وسط ترحيب كبير

املنتخب و«الثغر الباسم».. وبرد السنني
هادي العنزي

هي البصرة الفيحاء إذاً.. ثالث أكبر مدن 
العراق بعد بغداد واملوصل، واألرض الغليظة 
ذات احلجارة الصلبة كما وصفها اللغويون، 
«ثغر العراق الباسم» التي تأسست في العام 
١٤ هجرية لتكون محطة انطالق الفتوحات 

اإلسالمية، وصلها «األزرق» امس 
بعد رحلة برية قصيرة مفعمة 

باملشــاعر الدافئة في شتاء 
بارد، ليتخذها بداية انطالق 
جديدة.. لعل وعســى أن 
«يبتســم األمل» ويرافقنا 
احلظ في رحلة شاقة وطويلة 

في االنتظار. وسط إجراءات 
أمنية كبيرة، واحترازات صحية 

تشترط احليطة والتباعد فرضها 
حديث العالم أجمع وهو ڤيروس كورونا، 

يستنهض «األزرق» اجلميل طاقاته املتجددة 
غدا في لقائه الودي مع منتخب العراق في ستاد 
جذع النخلة اخلاوي من جماهيره الصادحة، 
على «أرض الســواد» لكثرة نخيلها، بحثا 
عن أداء مقنع، ونتيجة مرضية، تعيد معها 
الطمأنينة والثقــة لالعبيه وجماهيره، بعد 

أداء سلبي وعرض باهت واخلسارة ٠-١ أمام 
الشقيق الفلسطيني قبل عدة أيام، حتضيرا 
لالختبار الصعب يومي ٢٥ و٣٠ مارس املقبل 
أمام أســتراليا واألردن تواليا في تصفيات 
املجموعة الثانية املؤهلة لنهائيات كأس العالم في 
قطر ٢٠٢٢، وكأس آسيا بالصني ٢٠٢٣. منتخبنا 
الوطني ليس في أفضل حاالته، وهذا ليس 
سرا يذاع، فاألسباب شتى، واألعذار 
حاضرة، ومدربه اإلســباني 
اندريــس كراســكو قليل 
اخلبرة واملعرفة بالســاحة 
الكروية اآلسيوية وتقلباتها 
وحساباتها املتشعبة، وذاك 
هّم آخر، واحلمل على عاتق 
الرجال ثقيل، وال من معني 
سوى سواعدهم، وروح للفوز 
تواقة، وإرث مشرف، وأنشودة 
عذبة تطرق األســماع بني حني وحني 
منذ ١٩٨٢ حني تأهل الكويت، كأول منتخب 
عربي - آسيوي، إلى نهائيات كأس العالم، لعلها 
تتكرر في األلفية الثالثة.. ولتكن املدينة امللهمة 
وملتقى النهرين العاشــقني دجلة والفرات، 
الغافية على ضفاف شط العرب، بداية التقاء 

«األزرق» باإلجنازات من جديد.

اإلسالمية، وصلها «األزرق» امس 
بعد رحلة برية قصيرة مفعمة 

باملشــاعر الدافئة في شتاء 
بارد، ليتخذها بداية انطالق 

في االنتظار. وسط إجراءات 
أمنية كبيرة، واحترازات صحية 

تشترط احليطة والتباعد فرضها 

سرا يذاع، فاألسباب شتى، واألعذار 
حاضرة، ومدربه اإلســباني 

سوى سواعدهم، وروح للفوز 
تواقة، وإرث مشرف، وأنشودة 

نهاية البطولة ثم خوض مباراة فاصلة على 
اللقب بعد التساوي في النقاط.

مــن جانب آخــر، تبلور الترتيــب العام 
بصورة كبيرة جدا فقد ضمن العربي املركز 
الثالث كما ضمن القادسية وصافة الترتيب 
العام على أقل تقدير وبقيت الصدارة كويتاوية 

مع منافسة األصفر.
وضمن منافسات الدرجة األولى في اجلولة 
الـــ ١٢، فاز الصليبخات على النصر ٢٦-٢٥ 
ورفــع رصيده إلــى ١٧ نقطة وتوقف رصيد 
العنابي عند ٨ نقــاط، وفاز الفحيحيل على 
اجلهــراء ٢٥-٢١ ورفع رصيده إلى ٢٠ نقطة 

فيما بقي رصيد اجلهراء على ١٤ نقطة. اجلهراء يلتقي 
الشباب للهروب 
من ذيل «الطائرة»

يعقوب العوضي

تشهد صالة الشيخ سعد العبداهللا 
في ضاحية صباح السالم مقر االحتاد 
الكويتي للكرة الطائرة مواجهة جتمع 
اجلهراء مع الشــباب في الـ ٧:٠٠ 
ضمن إطار منافسات اجلولة الـ ٩ 
من الدوري املمتاز للكرة الطائرة، 
ويحمل اجلهراء في رصيده (١٠ نقاط) 
أما الشباب ففي رصيده (٨ نقاط).

ولم يوفق الفريقان في الصعود 
إلى املربع الذهبي وبات الصراع قائما 
على عدم الهبوط إلى دوري الدرجة 
األولى، وفرط الفريقان في العديد من 
النقاط أثناء اجلوالت املاضية، وعلى 
الرغم من إمكانية وصول اجلهراء 
الى النقطة الـ ١٤ وتوقف القادسية 
عندهــا إال أن اجلهراء ســيبقى 
خارج حسابات التأهل بسبب فارق 
األشواط ونقاطها، وبذلك تنتفي أي 
فرصة له فــي الصعود إلى املربع 

الذهبي رسميا.

العدواني: اجلولة املقبلة بداية جديدة.. وتعويض اخلسارة ضرورة

هادي العنزي

يكثــف اجلهــاز الطبي للفريــق األول لكرة القــدم بنادي 
الفحيحيل جهوده لتجهيز املصابني ســلمان بورمية وســعد العجمي 
 stc قبل مواجهة خيطان الســبت املقبل ضمن اجلولــة الثانية لدوري

للدرجة املمتازة.
وأكد مدرب الفريق ظاهر العدواني في حديث خاص لـ «األنباء» أن 
«األشاوس» يسعى إلى تعويض خسارته من القادسية ٤-١ في اجلولة 
األولى، وقال: «الفوز في املباراة الثانية بالدوري ضرورة لبداية جديدة 
للفريق، وجتاوز اآلثار الســلبية للخسارة األولى في البطولة، وذلك 
رغم معرفتنا اجليدة مبا ميتلكه اخلصم من العبني جيدين، وحرصه 
هو اآلخر على التعويض بعد خسارته في اجلولة األولى أيضا (خسر 

من الساحل ٣-١).
وأشار العدواني الى أن ما زاد من صعوبة مباراة القادسية على فريقه، 
فضــال عما يتمتع به األصفر من جودة فنية عالية لالعبيه في جميع 
املراكز، هو الهدف املبكر الذي ضاعف الضغط على العبي الفحيحيل، 
وأربك التحضيرات التكتيكية للفريق، مضيفا اننا في املجمل كنا نتوقع 
مستوى أفضل، ورغم ذلك حاولنا التعويض، ومتكنا من تقليص الفارق 
والتسجيل في شباك القادسية قبل نهايـــة الشوط األول، لكن هذه كرة 
القدم دائمـــا، ونتوقع أن تكون جميع مباريـــات دوري الدرجـــة 

املمتازة صعـبـة وتنافسية بدرجة كبيرة.

الفحيحيل الستعادة بورمية 
والعجمي قبل مواجهة خيطان

واضحة في النصف األول من اللقاء، بعدما 
متكــن من التقدم في الربــع األولى ٢٦-١٨ 
وواصــل أفضليته في الربــع الثاني ٢٢-

٢٠، لكــن الوضع انقلــب ملصلحة األصفر 
فــي النصف الثاني من املباراة، ومتكن من 
اخلروج فائــزا بعدما قلب تأخره إلى فوز 
مســتحق بعــد تفوقه في الثالــث ٢٠-١٨، 
وفرض أفضليته في الربع األخير وبفارق 

١١ نقطة (٢٣-١٢).

مبارك اخلالدي

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم عصر 
اليوم تدريبه الرئيسي على ستاد البصرة الدولي 
استعدادا ملواجهة منتخب العراق غدا في مباراة 
دولية ودية ضمن حتضيرات املنتخبني الستئناف 
التصفيات اآلســيوية املشتركة واملؤهلة لكأس 
العالم ٢٠٢٢ في قطر وكأس آسيا ٢٠٢٣ في الصني. 
وكانت بعثة املنتخب قد غادرت البالد صباح أمس 
عبر حافالت نقل خاصة وقد وصل الوفد إلى مقر 
إقامته في فندق الشيراتون وسط ترحيب كبير.
وكان األزرق قد تدرب في الفترة الصباحية 
امــس قبيل املغادرة، وذلك على ملعب املرحوم 
عبدالرحمن البكر باحتــاد الكرة بقيادة املدرب 
االسباني اندريس كاراسكو ومساعده الوطني ثامر 
عناد بحضور رئيس الهيئة الطبية د.عبداحلميد 
البناي ومشاركة الالعبني الـ ٢٣ الذين وقع عليهم 
االختيــار خلوض املبــاراة، ومتيــزت احلصة 
التدريبية باجلدية والشمولية، اذ سيكتفي األزرق 
بتمارين فك العضالت واالسترخاء مساء اليوم 

وبعد وصوله إلى مقر إقامته في البصرة. وفي 
هذا اإلطار، عكست تصريحات املسؤولني تفاؤال 
باملــردود اإليجابــي للمباراة، حيــث قال عضو 
مجلس إدارة االحتاد ورئيس اللجنة الفنية خالد 
الشمري إن املباراة ذات قيمة كبيرة، فنحن نطمح 
الى أن يعود العراق إلى ســابق عهده من حيث 
إقامة وتنظيم املباريات، ونأمل مســاعدتهم في 
القــدرة على تنظيم مباريات دولية، وهذا األمر 
سينعكس باألمن واألمان على الداخل العراقي، 
كما أن املباراة مهمة في إطار استعدادات منتخبنا 
الستكمال التصفيات اآلسيوية وباألخص مباراتنا 

أمام أستراليا واألردن. 
مــن جانبه، قال املــدرب الوطني في اجلهاز 
الفني ثامــر عناد: إننا نتمنــى أن يكون ملعب 
البصــرة فأل خير علــى منتخبنا وأن نفوز في 
املباراة أو على األقل نقدم مستوى أفضل، مضيفا: 
املباراة مهمة جدا لكال املنتخبني وعودة النشاط 
الرياضي بينهما ضمن اســتعداداتهما خلوض 
التصفيات املشــتركة، وما يهمنا هو املســتوى 

وعودة املنتخب إلى مستواه املعهود.
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في الثامنة والنصف مســاء اليوم بتوقيت 
الكويت، وعلى ملعب الدفاع اجلوي، ســيكون 
الصــدام الكــروي املثير واملرتقــب بني األهلي 
ومضيفــه بيراميدز، ضمــن مواجهات اجلولة 
العاشرة من الدوري املصري املمتاز، وقبل ٧٢ 
ســاعة من مغادرة بعثة فريق األهلي اجلمعة 
املقبلة إلى الدوحة للمشاركة في مونديال األندية.

وهذه املواجهة النارية تسبقها مواجهة أخرى 
صعبة جتمع بني املقاولون العرب وسموحة في 

مباراة مؤجلة من اجلولة الثامنة.
مواجهة الدفاع اجلوي بني األهلي وبيراميدز، 
حتمــل كل عناوين اإلثــارة والقوة بني األحمر 
صاحــب الصدارة برصيــد ٢٠ نقطة مع مدربه 
بيتسو موسيماني، وبيراميدز خامس الترتيب 
برصيد ١٣ نقطة بقيادة مدربه رودلفو أروابارينا.

وإذا كان األهلي يسعى الى الفوز قبل السفر 

إلى قطر خلوض مونديال األندية، وهو على قمة 
الدوري املصري قبل مواجهة الدحيل القطري، 
فإن بيراميدز يرغب في اســتعادة التوازن بعد 

سلسلة من النتائج املهزوزة.
إلى ذلك، وفي إطار اجلولة التاسعة للدوري، 
حقق فريق انبي فوزا مثيرا على البنك األهلي 
بنتيجة ٣-٢ كما فاز اجلونة على وادي دجلة 

.٢-٠
السيسي يهنئ الفراعنة

حرص الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
على تهنئة منتخب مصر لكرة اليد، بعد إجناز 
التأهــل لــدور الـ ٨ لبطولة العالــم، املقامة في 
مصر، بعد غياب ٢٠ عاما عن الترقي لهذا الدور 
في بطــوالت كأس العالم لكرة اليد، وذلك بعد 
أن جنــح منتخب الفراعنة فــي التعادل (٢٥-

٢٥) مع منتخب سلوڤينيا في واحدة من أقوى 
مباريات البطولة.

ونشــرت الصفحــة الرســمية للرئيــس 
المصــري عبر «فيســبوك» بيانا صادرا عن 
رئاسة الجمهورية جاء كالتالي: «أهنئ أبنائي 
بالمنتخب الوطنــي لكرة اليد على الصعود 

المستحق لدور الـ ٨ واألداء المشرف».
وجــاءت ريمونتادا الفراعنــة، بعد تأخر 
منتخب مصر في الشوط األول بنتيجة ١٢-
٨. فيمــا أطاح المنتخب الســويدي بنظيره 

الروسي بنتيجة ٣٤-٢٠.
وســتجمع مباراة ربع النهائي بين مصر 
والدنمــارك (حامل اللقب)، غدا األربعاء، في 

الصالة المغطاة لستاد القاهرة.
واحتــل منتخب مصر وصافة المجموعة 
الرئيســي، برصيــد ٧  بالــدور  الرابعــة، 
نقاط، بعد الفوز على روســيا وبيالروســيا 
والتعادل مع سلوڤينيا، بينما تصدر منتخب 
الســويد الترتيب بـ ٨ نقاط، عقب انتصاره 

على روسيا.

stc شريك «إكسترمي» في دعم «فرايداي رايد»
.«stc املسؤولية املجتمعية لشركة

وأضافت اجلاسم قائلة: «أود في 
 stc هذه املناسبة أن أعرب عن امتنان
وتقديرها لدور املنظمني واملشاركني 
وفي مقدمتهم اكسترمي سبورت على 
إجناح الفعالية. ونعد بأن نواصل دعمنا 
ومشــاركتنا في مثل هذه الفعاليات 
التي تدفع نحو النمو املســتدام في 
النشاط البدني والصحة بشكل عام، 
وكذلك ان نكون مصدر إلهام للشباب 
مبا يساعدهم على تبني أسلوب حياة 

أكثر صحة».
وأشــارت اجلاســم الى أن هذه 
الشراكة تأتي ضمن عدد من املشاركات 
التي قامت بها stc - الكويت منذ إطالق 
السمة التجارية اجلديدة مطلع العام 
٢٠٢٠، ممــا يجعل هذه الفعالية ذات 
طابع متميــز. ونتطلع الى اجلوالت 
القادمة التي تتضمنها هذه املبادرة، 
حتى تتاح لنا الفرصة من اجل تقدمي 
املزيد من الدعم للدراجني واملتسابقني 

خالل املسابقات املتتالية املقبلة».

وخارجها. ومن جهتها، قالت مدير عام 
إدارة اتصاالت الشركات في stc دانة 
اجلاسم: «نعتقد أن االهتمام بالصحة 
واللياقة البدنية أمر أساسي نحو مسار 
أسلوب حياة نشط وصحي. لذا فإن 
املشاركة في هذه األحداث التي تشجع 
الشباب على تعزيز احلياة الصحية 
واملنافســة وتعزيز مهــارات العمل 
اجلماعي، وحتــدي قدراتهم العقلية 
والبدنية، تعد من السمات األساسية 
للفعاليــات التي تتوافق مع مبادرات 

ممثلو الشركة بحضور أحمد النويبت 
وأحمد الشايجي، بإدارة املبادرة، فيما 
وفرت stc الدعــم لتلبية احتياجات 

املتسابقني.
وفي هذا الصدد، أشارت الشركة 
الى انه لدى مشــاركتها في الفعالية 
حرصت على تطبيق كافة االلتزامات 
الصحية وتعليمات وزارة الصحة بشأن 
التباعد االجتماعي وعدم االختالط، 
األمر الذي تطبقه على جميع ممارسات 
الشــركة داخل مقراتهــا وأفرعها 

تشارك شركة االتصاالت الكويتية 
stc، الرائدة في متكني التحول الرقمي 
املبتكرة واملنصات  وتقدمي اخلدمات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، اكسترمي 
سبورت للدراجات الهوائية في دعم 
سلسلة فعاليات رياضية متخصصة 
لعشاق وهواة الدراجات حتت عنوان 
«فرايــداي رايد»، وذلــك في إطار 
استراتيجية الشركة لعام ٢٠٢١ لدعم 
األنشــطة الرياضية املختلفة. وتأتي 
مشاركة stc لهذه املبادرة والتي تقام 
بالتعاون مع اكسترمي سبورت، بهدف 
توفير احلماية والتأكد من ســالمة 
الدراجني املتسابقني عبر جسر الشيخ 
جابر األحمد، إميانا منها بأهمية اتباع 
إجراءات السالمة جنبا الى جنب مع 
احملافظة على الصحــة ورفع األداء 

اجلسدي.
بدروها، قامــت stc عبر جناحها 
اخلــاص بتوفير خدمــات مختلفة 
للدراجني، فضال عن إطالق عدد من 
األنشــطة املتميزة لهم. في حني قام 

للمحافظة على سالمة الدّراجني املتسابقني عبر جسر جابر

دانة اجلاسم

مشاركة نشطة لـ stc عبر جناحهاأحمد النويبيت خالل الفعالية

اجلاسم: نؤمن بأن 
التوعية بأهمية 

احملافظة على الصحة 
واللياقة البدنية أمر 

أساسي في مجتمعنا

األنصار ملتزم باحلجر املنزلي.. وجاهز للدوري و«اآلسيوي»
بيروت ـ ناجي شربل

أوقــف نــادي األنصــار 
متصــدر ترتيــب مرحلــة 
العــام  للــدوري  الذهــاب 
الـــ٦١ لكرة القدم،  اللبناني 
متارينه وأنشــطته، التزاما 
مــن اإلدارة باحلجر املنزلي 
اإللزامــي الــذي دعــت إليه 
اللبنانيــة للحد  احلكومــة 
من انتشــار وبــاء كورونا، 
وشــعورا منهــا مــع العبي 
الفريق بكافة فئاته، من باب 
املسؤولية املجتمعية، بحسب 
املسؤول اإلعالمي في النادي 
األخضر الزميل عباس حسن.

ملعب النادي على طريق 
املطار مقفــل، إال أن اللجان 
النشــطة فيه تقوم بعملها 
جلهة التواصل مع الالعبني 
واألجهــزة الفنية واإلدارية 
للوقــوف علــى حاجاتهــم، 
«علمــا ان مســألة تســديد 
الرواتب تعتبر مقدسة عند 

العبــني جــددا فــي فتــرة 
االنتقــاالت بــني مرحلتــي 
الذهــاب واإليــاب، فيقــول: 
«نحــن نلبي طلبات اجلهاز 
الفني للفريق، وهو لم يطلب 

مجموعته في مسابقة كأس 
االحتــاد اآلســيوي لكــرة 
القدم ملوســم ٢٠٢٠-٢٠٢١، 
ذكــر حســن «أن املوضوع 
في عهدة االحتاد اآلســيوي 
الذي لم يحدد بعد إذا كانت 
مباريات املســابقة ســتقام 
بطريقة التجمع او وفق لعب 
الفرق ذهابا وإيابا. وفي أي 
حال، هناك اجتماعات حاسمة 
عــن بعد مع جلــان االحتاد 
اآلســيوي األســبوع املقبل 
تتعلق بإمكانية االستضافة 
ومناقشة شؤون لوجستية، 
علمــا أن قرعــة املجموعات 
ستقام في ٢٩ يناير اجلاري». 
ونفــى حســن أن يكون 
ناديه اعتمد في شكل نهائي 
أحد ملعبي مجمع فؤاد شهاب 
الرياضي في جونية أو ملعب 
الرئيــس رفيــق احلريــري 
البلدي في صيدا الستضافة 
مباريات مجموعته، مشيرا 
الى أن اخليار لم يحسم بعد.

منا ضم العبني جددا».
ورأى حسن أن األنصار 
وغيره من الفرق سيطلبون 
مــن االحتــاد اللبناني لكرة 
القــدم منــح فتــرة ســماح 
تصل مــن ١٥ الــى ٢٠ يوما 
قبل استئناف مرحلة اإلياب 
الســتة األولــى)  (للفــرق 

للتنافس على اللقب.
واعتبر أن طريق األخضر 
ليســت معبدة فــي اإلياب، 
متوقعا «منافســة شرســة 
من الفرق اخلمســة األخرى 
(النجمة وشــباب الســاحل 
واالخاء األهلي عاليه والعهد 
والصفــاء)، وخصوصا من 
غرمينا التقليدي النجمة».

وتوقــف عنــه شــعوره 
الشخصي قائال: «بكل ثقة، 
أعتبــر أن فريقنا ال ينقصه 
شيء للتتويج بلقبه الرابع 
عشر وتعزيز رقمه القياسي».
وبالنسبة الى استضافة 
فــي  مباريــات  األنصــار 

عباس حسن إلى اليمني مع رئيس نادي األنصار نبيل بدر

رئيــس النــادي نبيــل بدر 
شعورا منه باملسؤولية جتاه 

أبناء النادي».
ويتابع حسن لـ«األنباء» 
متناوال عدم ضــم األنصار 

السد يخشى «مفاجآت» معيذر 
في كأس أمير قطر

الدوحة - فريد عبدالباقي

يسعى السد (حامل اللقب) إلى تفادي 
املفاجــأة واخلروج املبكر من النســخة الـ 
٤٩ مــن بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم 
عندما يســتضيف معيــذر (درجة ثانية) 
في الـ ٧:١٥ مســاء اليوم بتوقيت الكويت 
على ملعبه جاســم بــن حمد، وذلك ضمن 
مباريات الدور الـ ١٦، والتي تشــهد أيضا 
إقامة مباراتني يلتقي في األولى الريان مع 
املرخية (درجة ثانية) في الـ ٤:١٥ مساء على 
ســتاد نادي السد، فيما يلتقي الغرافة مع 
الشحانية (درجة ثانية) في الـ ٧:١٥ مساء 
على ستاد حمد بن خليفة بالنادي األهلي.
الـــ ١٦  وتختتــم غــدا مباريــات دور 
مبواجهتني، حيث يلتقي السيلية مع اخلور 
في الـ ٤:١٥ مســاء على ســتاد حمد الكبير 
بالنادي العربي، فيما يواجه العربي نظيره 
أم صالل في الـ ٧:١٥ مساء على ستاد سحيم 

بن حمد بنادي قطر.
من جانــب آخر، اســتقر اجلهاز الفني 
لفريــق الدحيــل بقيادة املدرب الفرنســي 
صبري ملوشــي على متابعــة لقاء األهلي 
وبيراميدز التي ســتقام في الـ ٨:٣٠ مساء 
اليوم بتوقيت الكويت على ســتاد الدفاع 

اجلوي ضمن مباريات اجلولة العاشرة من 
الدوري املصري لكرة القدم، وذلك من أجل 
الوقوف على مستوى العبي بطل أفريقيا 
قبل اللقــاء املرتقب بــني الدحيل واألهلي 
املصري في الدور ربع النهائي من بطولة 
كأس العالم لألندية، والتي ستقام ٤ فبراير 
املقبل على ستاد املدينة التعليمية بالعاصمة 
القطرية (الدوحة) التي حتتضن منافسات 
مونديال األندية للعام الثاني على التوالي 

خالل الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير املقبل.
كما حرص اجلهــاز الفني على متابعة 
العديد من املباريات السابقة لألهلي للكشف 
عن نقاط القوة والضعف في الفريق املنافس.

وأكد مدرب الدحيل ملوشي في تصريحات 
إعالمية، أنــه كان يتمنى مواجهة أوكالند 
ســيني النيوزيلندي في الــدور األول من 
مونديال األندية، وذلك قبل إعالنه االنسحاب 
من البطولة قبل انطالقها بسبب تداعيات 

جائحة ڤيروس كورونا املستجد.
وأضــاف أن مواجهــة األهلــي املصري 
ستكون صعبة للغاية لكال الفريقني بسبب 
الرغبة القوية لدى الطرفني في الذهاب بعيدا 
خالل منافسات مونديال األندية والتي حتظى 
باهتمــام كبير من جميع الفرق املشــاركة 

في البطولة.

ملوشي يتابع لقاء األهلي وبيراميدز

السد يبدأ رحلة دفاعه عن لقب الكأس أمام معيذر

العصيمي: «الرماية» جاهز النطالق 
البطولة اآلسيوية ٢٩ اجلاري

قال أمني عام االحتادين 
الكويتي والعربي للرماية، 
مديــر البطولة اآلســيوية 
األولــى للرمايــة بنظــام 
«األونالين» عبيد العصيمي 
إن االستعدادات جتري على 
قدم وساق النطالق البطولة 
اآلســيوية األولى للرماية 
والتي ينظمها احتاد الرماية 
الكويتــي خالل الفترة من 
٢٩ حتى ٣٠ يناير اجلاري، 
حتت رعاية الشيخ سلمان 
احلمــود رئيــس االحتــاد 

اآلســيوي للرماية فــي رمايــات األطباق 
الطائرة (سكيت وتراب) ورماية املسدس 
والبندقية ضغط الهواء ١٠ أمتار. وأشــاد 
العصيمي بالدور الكبير للشــيخ ســلمان 
احلمود ملساعدة رماة وراميات االحتادات 
اآلسيوية للرماية للعودة ملمارسة الرماية 
بعد توقف النشاط الرياضي بسبب ڤيروس 

كورونــا (كوفيد-١٩)، من 
خالل اعتماد تنظيم بطوالت 
رماية على صعيد قارة آسيا 
عبر خاصية «األونالين».

وأضــاف العصيمــي أن 
البطولة ومنذ اإلعالن عنها 
القــت ترحيبا كبيرا من كل 
االحتادات اآلسيوية للرماية، 
حيث وصل عدد املشــاركني 
فــي البطولة إلــى ٤٠٠ رام 
وراميــة ميثلــون ١٦ احتاد 

رماية آسيويا.
كما أكد اجلاهزية التامة 
الحتاد الرمايــة الكويتي لتنظيــم فعاليات 
البطولــة، حيث مت تشــكيل اللجنــة العليا 
املنظمة للبطولة واللجان العاملة وعلى رأسها 
اللجنة الفنية وجلان حتكيم منافسات الشوزن 
ومنافسات الرصاص، وكذلك مت اختيار رماة 
وراميات املنتخب الوطني للرماية للمشاركة 

في املنافسات.

عبيد العصيمي

«الهيئة» تؤكد دعم أندية 
ذوي االحتياجات اخلاصة

أكد مدير عام الهيئــة العامة للرياضة 
حمــود فليطح حرص الهيئــة على تقدمي 
كل أوجه الدعم لرياضة ذوي االحتياجات 
اخلاصة ومنحها البيئة املالئمة التي متكنها 

من التطور واالزدهار وحتقيق اإلجناز.
جــاء ذلك خــالل االجتماع الــذي عقده 
فليطح مع أندية ذوي االحتياجات اخلاصة 
بحضور مدير عام الهيئة العامة للشباب 
باإلنابة شفيق السيد عمر ونائب املدير العام 
لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر املال.

وتناول اللقــاء عددا مــن املوضوعات 
اخلاصــة مبيزانيــات األنديــة املشــهرة 
حديثا وتوفيــر مقرات جديدة لها وإيجاد 
آلية للتعاون والتنســيق بني هذه األندية 
واملشاركات اخلارجية ووضع الئحة احتراف 

جديدة لذوي االحتياجات اخلاصة.
ووعد فليطح بتكثيف العمل إلزالة كل 
املعوقات التي تواجه هذه األندية لتمكينها 
من أداء دورها على الوجه األكمل، مشيرا إلى 
انه ستتم مخاطبة اجلهات املعنية بتوفير 

مقرات لألندية اجلديدة على وجه السرعة 
وإيجاد احللول املناسبة لكافة املشاكل التي 

طرحتها األندية.
واختتم فليطح بالتأكيد على أن التوسع 
في إشهار أندية ذوي االحتياجات اخلاصة 
تعكس مســتوى االهتمــام والرعاية التي 
حتظى بها هذه الشريحة الغالية من أبنائنا 
في الكويت واحلرص على رعايتهم ملنحهم 
الفرصــة في ممارســة الرياضــة وتنمية 
مواهبهــم لتحقيــق ذاتهــم وإدماجهم في 
املجتمع من خالل البرامج واألنشطة التي 
تنمى مهاراتهم وخبراتهم احلياتية، وتؤهلهم 

لتحقيق اإلجناز.
حضر اللقاء رؤساء وممثلو أندية ذوي 
االحتياجات اخلاصة شــافي الهاجري من 
نادي املعاقني، وجمال مشعل من نادي وربة، 
ومحمد العتيبي من نادي التحدي، ودعيج 
الهاجــري من نــادي اإلرادة، وعبدالعزيز 
املطيري من نادي مبارك الكبير، وعوض 

العازمي من نادي البصيرة.

حمود فليطح وممثلو أندية ذوي االحتياجات اخلاصة

مصر تعادلت مع سلوڤينيا وصعدت إلى دور الثمانية

مصر تلتقي الدمنارك في دور الـ مصر تلتقي الدمنارك في دور الـ مصر تلتقي الدمنارك في دور الـ مصر تلتقي الدمنارك في دور الـ مصر تلتقي الدمنارك في دور الـ مصر تلتقي الدمنارك في دور الـ مصر تلتقي الدمنارك في دور الـ مصر تلتقي الدمنارك في دور الـ مصر تلتقي الدمنارك في دور الـ ٨٨ بكأس العالم لليد اليوم بكأس العالم لليد اليوم

األهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدزاألهلي في مواجهة صعبة أمام بيراميدز
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا – املرحلة ٢٠

٩:٠٠beIN sports HD١نيوكاسل – ليدز
٩:٠٠beIN sports HD٥كريستال باالس – وست هام
١١:١٥beIN sports HD١وست بروميتش – مان سيتي

١١:١٥beIN sports HD٥ساوثهامبتون – أرسنال

إجنلترا – كأس االحتاد (الدور الرابع)
١٠:٠٠beIN sports HD٢بورمنوث – كرولي تاون

إيطاليا – الكأس (ربع النهائي)
-١٠:٤٥اإلنتر – ميالن

إسبانيا – الكأس (دور الـ ١٦)
-٩:٠٠بلد الوليد – ليفانتي
١١:٠٠جيرونا – ڤياريال

-١١:٠٠ريال بيتيس – ريال سوسيداد

«الشياطني» تضحك.. وصالح وحده ال يكفي
زادت األمور سوءا في نادي ليڤربول 
بعــد اخلروج مــن الــدور الرابع لكأس 
اجنلترا، بسقوطه أمام غرميه التقليدي 
مان يونايتد ٢-٣ في مباراة مثيرة على 
ملعب أولد ترافورد، بعدما سجل البديل 
البرتغالــي بورنــو فرنانديــش الهدف 
احلاسم (٧٨)، وسبقه مايسون غرينوود 
(٢٦)، ماركوس راشفورد (٤٨) التسجيل 
لـ «الشــياطني احلمر»، وسجل املصري 
محمد صالح هدفي الضيوف (١٨ و٥٨) 
مفتاح تســجيله ألول مــرة على ملعب 

يونايتد.
الفــوز هــو األول للمــدرب  وهــذا 
النرويجي اولي غونار سولسكاير على 
ليڤربــول في جميع املســابقات منذ أن 
تولى مهام اإلشــراف علــى يونايتد في 
ديســمبر ٢٠١٨، وقال سولســكاير: «إن 

االنتصــار كان رائعا، 
تأخرنا بهدف ولكن 
ردة الفعــل كانت 

جيــدة جدا، مضيفــــــا قدمنـــــا حملات 
جميلة، وســجلنا أهدافــا مميزة، علينا 
أن ندافــع جيدا ضدهــم وجنحنا بردة 
الفعل. وخــاض الفريقان املواجهة بعد 
أســبوع من لقائهما في الــدوري االحد 
الفائت الذي انتهى بالتعادل السلبي على 
ملعب أنفيلد، وتطلع ليڤربول لتعويض 
الفترة السيئة التي مير بها على عكس 
يونايتد متصدر «البرميييرليغ»، إذ دخل 
ليڤربول الى اللقاء بعد أن مني اخلميس 
بخسارته االولى على أرضه في منافسات 
الــدوري منذ أبريل ٢٠١٧ بعد ٦٨ مباراة 
متتالية من دون هزمية عندما سقط أمام 

بيرنلي بهدف نظيف.
واعتــرف مدربــه األملانــي يورغن 
كلــوب بان فريقه يواجه صراعا مريرا 
الحتالل احــد املراكز االربعــة االولى، 
نظرا للمنافسة احلامية الوطيس هذا 
املوسم في ظل الفارق الضئيل بني 
املتصدر وصاحب املركز السابع»، 

مضيفا علــى الرغم من اخلروج املبكر 
أمام يونايتد إال أن اخلسارة حملت في 
طياتها الكثير من االيجابيات والدروس، 
حيث كانت اختبارا حقيقيا ملواجهتنا ضد 
توتنهام (اخلميس)، وناشد كلوب انصار 
ليڤربول «بعدم القلــق، الن املجموعة 
متماسكة وال أرى أي مشكلة من ناحية 

الثقة بالنفس لدى الالعبني».
إلى ذلك، تقام اليوم اربع مواجهات في 
افتتاح اجلولة الـ٢٠ للدوري االجنليزي 
املمتــاز، حيث يســتضيف نيوكاســل 
منافســه ليدز، فيما يلعب وســت هام 
يونايتد مع كريستال باالس على ملعب 
األخير، ويحل مان سيتي ثاني الترتيب 
بـ٣٨ نقطة ضيفا على وست بروميتش 
قبــل األخير (١١ نقطة) ســعيا خلطف 
الصدارة من جاره اللدود مان يونايتد 
(٤٠ نقطــة)، فيما يلتقي أرســنال مع 
مضيفه ساوثهامبتون في مواجهة مهمة 

للفريقني.

«السيتي» في مواجهة سهلة مع وست بروميتش لصدارة «البرميييرليغ»

المبارد.. ضحية الروسي والصفقات الكبيرة
أقال نادي تشلسي اإلجنليزي لكرة 
القدم رسميا مدربه فرانك المبارد أمس 
لســوء النتائج التي سبقتها صفقات 
املاضي بلغت قيمتها  مدوية الصيف 
٢٠٠ مليون جنيه استرليني، وذلك بعد 
نحو ســنة ونصف من تعيينه، وقال 
مالك «البلوز» امللياردير الروسي رومان 
أبراموفيتش: «كان قرارا صعبا جدا 
للنــادي، خصوصا أني أمتتع بعالقة 
شخصية ممتازة مع فرانك وأكن له 
احتراما كبيرا»، مضيفا المبارد ميلك 
درجة عالية من النزاهة وأخالقيات 
كبيرة في العمــل، لكن في املقابل 

نعتقد أنه في ظل الظروف احلالية من 
األفضل تغيير املدرب.

ورشح أكثر من مصدر مطلع تولي 
املدرب األملاني توماس توخل تدريب 
تشلسي، السيما أنه حر بعد إقالته من 
تدريب باريس سان جرمان الفرنسي 

الشهر املاضي.
وتتمثل أبرز حتديات املدرب اجلديد 
في مساعدة الفريق على احتالل أحد 
املراكــز األربعة األولــى في الترتيب 
أوروبا  أبطال  للمشــاركة في دوري 
املوســم املقبل، باإلضافة إلى تخطي 
أتلتيكو مدريد اإلسباني العنيد في ثمن 

نهائي املسابقة القارية، عندما يتواجه 
الفريقان ذهابا في ٢٣ فبراير املقبل ثم 

إيابا في مارس.
وانتقد مهاجم توتنهام وبرشلونة 
اإلســباني ومنتخب اجنلترا السابق 
غاري لينيكر قرار تشلســي قبل أن 
إقالة المبارد  يصدر رسميا بقوله: « 
أمر سخيف بعد أول سلسلة سلبية له»، 
مضيفا أنــه: «من الطبيعي أن يحتاج 
املدرب إلى مزيد من الوقت، السيما مع 
التعاقدات اجلديدة التي أجراها النادي 
خالل الصيف، الصبر سمة نادرة في 

الرياضة، لن يتعلموا».

غالتييه: الصالبة الدفاعية 
وراء التفوق على رين

كراوسر يحطم الرقم 
العاملي في اجللة

تســاوى ليل مجددا في النقاط مع باريس ســان جرمان 
املتصدر بفوزه على مضيفه رين ١-٠ في املرحلة احلادية 
والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم، في حني استعاد 
ليون نغمة االنتصارات بحسمه الديربي ضد سانت ايتيان 

بخماسية نظيفة.
وميلك سان جرمان، الذي حقق فوزا سهال على مونبلييه 
في افتتاح املرحلة اجلمعة، ٤٥ نقطة متفوقا بفارق األهداف 
عــن ليل فيما بقي ليون على بعد نقطتني فقط منهما في 

املركز الثالث.
ودخل ليل املباراة بعد معاناته في مبارياته الثالث األخيرة، 
حيث خسر أمام اجنيه ١-٢، ثم حتقيقه فوزين صعبني على 
نيم ورميس املتواضعني ١-٠ و٢-١ تواليا، وسيطر ليل على 
مجريات املباراة وسجل له الكندي جوناثان ديڤيد هدف 
املباراة الوحيد (١٦) مســتغال كرة مرتدة من حارس رين 

رومان سالني.
وقال كريســتوف غالتييه مدرب ليل: «كان يتعني علينا 
أن نتمتع بالصالبة، السيما اننا كنا ندرك نوعية الفريق 
املنافس»، مضيفا عانينا في الشوط الثاني ألننا تراجعنا 
الى الوراء للمحافظة على هدف التقدم، لكن الفوز في غاية 
األهمية ألن رين فريــق منافس على التأهل القاري، في 

إشارة الى ابتعاد فريقه عن رين حتديدا بفارق ٩ نقاط.

حقق األميركي راين كراوســر رقما قياسيا عامليا جديدا 
في رمي اجللة داخل قاعة مقفلة مسجال ٢٢٫٨٢ مترا في 
مدينة فايتيفيل االميركية (والية اركانساس)، وكان الرقم 
القياسي السابق موجود في حوزة االميركي اآلخر راندي 
بارنز ومقداره ٢٢٫٦٦ م سجله قبل ٣٢ عاما وحتديدا في 

يناير عام ١٩٨٩.
وقال كراوسر صاحب اكبر عدد من الرميات التي تخطت 
حاجز الـ٢٢ مترا بعد اجنازه «انها بداية جيدة لعام ٢٠٢١».
وكان كراوســر توج بذهبية دورة االلعاب االوملبية عام 
٢٠١٦ فــي ريو دي جانيرو وحصل على امليدالية الفضية 
في بطولة العالم االخيرة في الدوحة عام ٢٠١٩، وسيكون 
مرشحا قويا لالحتفاظ بلقبه االوملبي في اوملبياد طوكيو 

٢٠٢٠ الذي ينطلق في ٢٣ يوليو املقبل.

«الروخيبالنكوس» يحلِّق بعيدًا في صدارة «الليغا»
واصــل أتلتيكو مدريد زعامته للدوري 
اإلســباني لكرة القدم، والسير على املسار 
الصحيح نحو لقب أول في الدوري اإلسباني 
لكرة القدم منذ العام ٢٠١٤ بتحقيقه الفوز 
السابع تواليا على حساب ضيفه ڤالنسيا 
بنتيجــة ٣-١ فــي املرحلــة العشــرين، 
وســجل البرتغالــي جــواو فيليكس (٢٣) 
واألوروغويانــي لويــس ســواريس (٥٤) 
واألرجنتينــي أنخــل كوريــا (٧٢) أهداف 
أتلتيكو بعد أن افتتح الضيوف التسجيل 
بهدف رائع للصربي أوروش راشيتش (١١)، 

ورفع فريق العاصمة رصيده الى ٤٧ نقطة 
بفارق ٧ نقاط عن جاره ريال و١٠ عن غرمي 
األخير برشــلونة الثالــث، علما انه خاض 
مبــاراة أقل منهمــا.  ويقدم فريــق املدرب 
األرجنتيني دييغو ســيميوني مستويات 
خارقة هذا املوسم في الليغا حيث استقبلت 
شــباكه ٨ أهداف فقط فــي ١٨ مباراة بينها 

أربعة فقط في مبارياته السبع األخيرة.
وشهدت التشــكيلة األساسية ألتلتيكو 
عودة فيليكس بدال من كوريا والعب الوسط 
كوكــي الذي غاب عــن املباراة 

الســابقة بســبب تراكم البطاقــات بدال من 
ســاوول نيغيس واملدافع ماريو ايرموسو 
بدل البرازيلي فيليبي. فيما اســتمر غياب 
الدولي االجنليزي كيران تريبييه املوقوف 
لعشرة أسابيع من احتاد بالده بسبب خرقه 

قواعد املراهنات.
من جهته، أكد سيميوني بعد الفوز بثالثية 
على ڤالنســيا أن مشوار الدوري اإلسباني 
اليزال طويال وأن على الفرق التركيز في كل 
املباريات، وقال: «نفكر في املواجهة املقبلة 
أمام قادش فقط، وأن نتطور في كل حصة 

تدريبية»، مضيفا: «لقد قدمنا أداء جيدا في 
الشوط الثاني، وفهمنا كيف ميكننا التسجيل 
في شباك ڤالنسيا، والطريقة األفضل للمضي 
قدما في هذا الوقت هو التفكير في كل مباراة 

على حدة».
وتقام اليوم ثــالث مواجهات في الدور 
الـ ١٦ ملنافســات كأس ملك إســبانيا، حيث 
يســتضيف بلد الوليــد نظيــره ليفانتي، 
فيما يلعب ڤياريال مع جيرونا على ملعب 
األخير، ويستضيف ريال بيتيس فريق ريال 

سوسييداد في املواجهة الثالثة.

ميالن واإلنتر .. «ديربي» الغضب
يتواجــه القطبان «اللومبارديان» ميالن واإلنتر 
اليــوم في ربــع نهائــي كأس إيطاليــا في كرة 
القــدم. ولم ينجح هدافا الفريقني الســويدي 
العمالق زالتــان ابراهيموفيتش لدى ميالن 
والبلجيكي روميلو لوكاكو من هز الشباك في 
نهاية األسبوع، لكن املتنافسني على صدارة 
ترتيب هدافي الدوري يأمالن في ترجيح الكفة 
لفريقيهمــا في اللقاء الثاني بني القطبني هذا 
املوســم، وعاد زالتان (٣٩ عاما) 
إلــى صفوف ميالن هذا الشــهر 
بعد غياب سبعة أسابيع بسبب 
اإلصابة، بتسجيله ثنائية في مرمى 
كالياري رافعا رصيده إلى ١٢ هدفا 
في «سيري أ»، ويتطلع الى هدفه 
األول في مسابقة الكأس هذا املوسم.
في املقابل، سجل لوكاكو في الوقت 
اإلضافــي ضد فيورنتينا في دور الـ ١٦، بيد 
أن البلجيكــي الدولي عجز عن هز الشــباك في 

آخر أربع مباريات من الدوري.

ويعــول إنتر على النجــاح احمللي بعد خروجه 
بخفــي حنني من دوري أبطال أوروبا، وقال مدربه 
أنتونيــو كونتي: «الفوز بالســكوديتو (الدوري) 
والتأهل إلى دوري األبطال سيكون مهما إلنتر، لكن 

كأس إيطاليا مسابقة نحترمها».
ويعــود اللقب األخيــر النتر إلى عــام ٢٠١١ في 
مسابقة الكأس احمللية، فيما لم يتذوق ميالن، بطل 
الدوري آخر مرة فــي ٢٠١١، طعم التتويج بالكأس 

منذ العام ٢٠٠٣.
وبحال تخطيه إنتر القوي، ســيتخلص ميالن، 
حامــل لقب الــكأس خمس مرات، مــن خصم قوي 
ويعوض هفوة أتاالنتا املريرة، وقال مدربه ستيفانو 
بيولــي: «الديربي فــي كأس إيطاليا قد يقودنا إلى 
نصف النهائي، لكن في الوقت عينه هذه فرصة لطي 

الصفحة وجتنب هزة معنوية صعبة».
إلى ذلك، تغلب سامبدوريا على مستضيفه بارما 
٢-٠، وفاز التسيو على ضيفه ساسولو ٢-١ ضمن 
منافسات املرحلة التاسعة عشرة للدوري اإليطالي 

لكرة القدم.
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

املفوضية األوروبية تدعو دول 
االحتاد لتشديد اإلجراءات 

على احلدود بسبب «كورونا».

مجلس الوزراء يدعو املواطنني 
واملقيمني إلى عدم السفر إال 

للضرورة القصوى.

   اإلسراع في إنتاج وتوزيع
       اللقاح أفضل بكثير.

   سمعوا الكالم.. دام النصيحة
         اّبالش.

أبعد من الكلمات
«الزيادة في ثروات أغنى ١٠ مليارديرات تعادل 

قيمة تطعيم كل سكان العالم».

منظمة أوكسفام تؤكد أن قيمة الزيادة 
وحدها في ثروات أغنياء العالم وصلت 
إلى ٥٤٠ مليار دوالر خالل اجلائحة.

«بايدن يعيد اشــتراكات البيت األبيض في 
الصحف األميركية بعد إلغاء ترامب لها».

شبكة «سي إن إن» تؤكد أن الرئيس 
األميركي بايدن قد أعاد اشتراك البيت 
األبيض في الصحــف التي ألغاها 

ترامب أثناء فترته.

«عجز الموازنة العامة أمر إيجابي اقتصاديا، لكن 
يتم توظيفه للمزايدات السياسية».

بول كروجمان، االقتصادي األميركي 
حائز نوبل، يؤكد أن احلكومة ليست 
شركة، بحيث ال تزيد نفقاتها على 

إيراداتها.

«يحتاج الديكتاتور إلى مؤيدين يقنعهم بأن 
الحقائق كاذبة واألكاذيب حقائق».

املذيعة األميركية أندريا برنشتاين، 
تصف حال الرئيس السابق ترامب 

وسط مؤيديه. 

«كلنا كأنما ردت إلينا جميعا الحياة كالدكتور 
فاوتشي».

٭ جــوروج كونواي، السياســي 
األميركــي، يشــير إلى ابتســامة 
د.فاوتشي خالل عمله حاليا حتت 
إدارة بايدن، مقارنة بعبوسه سابقا 

حتت إدارة ترامب.
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فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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عبدالوهاب سنافي الفالح العبداهللا: ٨٧ عاماـ  ت: ٩٤٠٠٤٤٩٣ـ  شيع.
محمد صالح علي اخلطيب: ٧٧ عاماـ  ت: ٩٩٣٦٤٦٦٨ـ  ٩٩٧٧٣٢٧٧ 

ـ شيع.
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ـ شيعت.
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ـ شيع.
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خصومات مبطاعم دبي للحاصلني على لقاح «كورونا»
دبــي - أ.ف.پ: قــررت مطاعــم في دبي تقــدمي خصومات 
لألشــخاص الذين تلقوا لقاح ڤيروس كورنا املســتجد بهدف 
تشــجيع السكان على التطعيم في مدينة تسعى إلى احلد من 

انتشار الوباء لكن من دون أن تغلق أبوابها.
ولقحــت اإلمــارات حتى اآلن أكثر من ٢٫٣ مليون شــخص، 
فيما اضطرت دبي األســبوع املاضي إلى إعادة جدولة مواعيد 
اجلرعة األولى من لقاح فايزر- بايونتيك بسبب تباطؤ عاملي 

في تسليم اللقاحات.
وقالت شــركة «غايتس هوســبيتاليتي» التي تدير مطاعم 
عدة في دبي، في منشور عبر «إنستغرام»، إنها ستقدم «خصم 
١٠٪ للزبائن الذيــن تلقوا اجلرعة األولى، و٢٠٪ ألولئك الذين 
تلقوا اجلرعة الثانية» شرط تقدمي وثيقة تثبت تناول اللقاح.

وتســعى اإلمارات إلــى تلقيح أكبر عدد ممكن من ســكانها 

البالغ عددهم ١٠ ماليني في فترة قصيرة، وقد أجازت استخدام 
لقاحات سينوفارم الصيني وفايزر- بايونتيك األميركي األملاني 

وسبوتنيك الروسي.
ورغم ازدياد اإلصابات تبدو احلياة طبيعية في دبي حيث 
تزدحم املراكز التجارية والشواطئ واملطاعم بالرواد، في مدينة 
اســتقبلت ماليني الزوار األجانب، خصوصا األوروبيني خالل 

عطلة نهاية السنة.
لكن اإلمارة اتخذت في األسبوع األخير سلسلة من اإلجراءات 
مــن بينها زيادة مســافة التباعــد في املطاعم ووقف أنشــطة 

الترفيه في الفنادق.
وقد أعلنت السلطات اإلثنني عن تطبيق هاتفي يوفر للعاملني 
«خدمة اإلبالغ عن أية مؤسســة جتاريــة ال تلتزم باإلجراءات 

اخلصم ١٠٪ بعد اجلرعة األولى من اللقاح و٢٠٪ بعد الثانيةاالحترازية لكوفيد-١٩».

طلبة اجلامعة أكثر عرضة لسلبيات ما بعد اجلائحة

كيف أعاد متكني املرأة الطبيعة إلى رونقها؟

النفســي  التأثير  اليزال 
جلائحة كورونا وملا رافقها 
من إجــراءات حظر وتباعد 
اجتماعي من املســائل التي 
ال حتظــى إال باهتمام عابر 
مــن قبــل املختصــني. لكن 
مــع توافــر اللقاحــات بــدأ 
االهتمام ينصب على اآلثار 
بعيدة األمد لڤيروس كورونا 
وبصفة خاصــة على جيل 
الــذي  الشــباب واألطفــال 
سيكون عليه مواجهة تلك 
اآلثار في املستقبل بعد تبدد 

اجلائحة.
فمن خالل دراسة شملت 
٢١٠٠ مــن طلبــة الشــهادة 
الدراسات  اجلامعية وطلبة 
العليــا فــي ســبع جامعات 
أميركية توصل الباحثون الى 
أن الكثيرين منهم يواجهون 
حتديــات عقليــة وصحيــة 

قبل مــا يزيد قليال على 
نصف قرن أثار كتاب لعاملي 
أحياء في جامعة ستانفورد 
ضجة بتوقعاتهما السوداء 
بــأن املاليــني مــن ســكان 
العالم سيموتون جوعا في 
املســتقبل املنظــور. وجاء 
كتابهما «القنبلة السكانية» 
فــي ذروة النمو الســكاني 
العاملي الذي بلغ معدل ٢٫١٪ 
ســنويا، وبالفعل فإن عدد 
سكان العالم ازداد خالل تلك 
الفترة من ٣٫٥ مليارات إلى 

٧٫٦٧ مليارات نسمة.
لكن النمو السكاني آخذ 
بالتباطــؤ ألســباب منهــا، 
حسب صحيفة «األوبزرڤر»، 
التقــدم احلاصل في متكني 
املــرأة وفي حتديد النســل 
مما أدى الى تراجع معدالت 
الــوالدة فــي العالــم، وفي 
بعض البلــدان الى ما دون 
٢٫١ للمرأة، وهو املســتوى 
األدنــى للمحافظــة علــى 

استقرار أعداد السكان.
واملفارقة هــي أنه بينما 
كانت الصني تعمل على احلد 
من معدالت الوالدة فيها كانت 
بلــدان كثيرة فــي أوروبا، 
وبشكل خاص الغنية منها، 
تشــكو من تراجع معدالت 
اخلصوبة فيها، بل إن هذه 
الظاهرة بلغت بلدا آسيويا 
مثل كوريــا اجلنوبية التي 

والشــعور بالذنب والتوتر 
والقلق عندمــا يفكرون في 
كوفيــد-١٩. وقــال ٢١٪ من 
الطلبة إنهم عانوا من ضعف 
التحفيز ومــن صعوبة في 
التركيز بينما شعر آخرون 
بأنهم غير منتجني ويلجأون 

بسبب تراجع أعداد السكان. 
هذه املشــكلة حادة بوجه 
خاص في بلد مثل اليابان، 
حيث يقدر أن مســكنا من 
بني كل ٨ مساكن  شاغر اآلن 
ويستحق تسمية اليابانيني 

له بأنه «منزل األشباح».
ويبدو أن هنالك عجلة 
للزمن تــدور فــي البلدان 
الســكاني  التناقــص  ذات 
وبالذات في املناطق القريبة 
مــن األريــاف. فهنالك في 
إسبانيا زيادة ملحوظة في 
األراضي التــي عادت إليها 
الغابــات وكذلك احلال في 

الى إرجاء واجباتهم. 
ووجدت الدراسة أن نحو 
الطلبــة اجلامعيني  نصــف 
عانــوا مــن تــردي جــودة 
حياتهم وتعليمهم وعالقاتهم 
االجتماعية بسبب مشكالتهم 
العقلية الناجمة عن اجلائحة. 
لكن الباحثني الحظوا أيضا 
بعــض احلــاالت التــي كان 
فيها عــرق الطالب وموقعه 
االقتصــادي واالجتماعــي 
مرتبطة بخطــر املعاناة من 
اآلثار النفسية. وكان الطلبة 
ذوو األصول اآلسيوية والذين 
يعانون من مشكالت صحية 

أكثر عرضة لذلك اخلطر. 
من جهة أخــرى، وجدت 
الدراسة أن متضية ساعتني أو 
أكثر يوميا في الهواء الطلق 
تخفف من آثار اجلائحة على 

الصحة العقلية للطلبة.

فرنسا وإيطاليا ورومانيا. 
وفــي داللة علــى أن عجلة 
الزمن أخــذت تعود إلى ما 
كانت عليــه فإن أعدادا من 
البرية أخذت  احليوانــات 
تظهــر فــي املناطــق التي 
هجرهــا اإلنســان كأنهــا 
تسترجع حقوقها الطبيعية 
التي استلبها منها. إنها كما 
تقول «األوبزرڤر» صورة 
ملستقبل يكتظ فيه الناس 
في مراكز مدينية متقلصة 
جتــول  بينمــا  باطــراد 
احليوانــات البرية بحرية 

خارج حدود املدن.

ُخمس طلبة اجلامعة يعانون من صعوبة في التركيز

شرق ووسط إسبانيا من أقل مناطق أوروبا كثافة سكانية

كبيرة فــي خضم اجلائحة. 
وأجري االستطالع في ربيع 
٢٠٢٠ عندما حتول الطلبة إلى 
الدراســة عن بعد. وتنوعت 
األســئلة املطروحــة علــى 
الطلبة بني مدى معاناتهم من 
املشاعر السلبية مثل اخلوف 

أعلنــت عن تقــدمي مكافآت 
نقدية لكل زوجني ينتظران 

طفال.
واليوم جتد حتى الصني 
نفســها في وضــع يدفعها 
إلى التخلي عن سياســتها 
السابقة بتحديد النسل بعدما 
شهدته من تراجع في معدالت 
اخلصوبة، وال تختلف عنها 
في ذلــك بلدان مثــل إيران 
وإسبانيا وإيطاليا وأوكرانيا.
لكــن انخفــاض عــدد 
السكان ولد مشكلة متزايدة 
هــي العثــور على ســكان 
يشغلون املساكن الشاغرة 

«فالكون ٩» يحمل ١٤٣ قمرًا 
اصطناعيًا للفضاء مبهمة قياسية

تدريب كالب على رصد إصابات 
«كورونا».. ونسبة النجاح ٩٥٪

مياميـ  أ.ف.پ: انطلق صاروخ «فالكون ٩» من صنع 
شــركة «ســبايس إكس» األحد حامال عددا قياســيا من 
األقمار االصطناعية إلى الفضاء، على ما أعلنت الشركة.

وأشارت «سبايس إكس» إلى أن الصاروخ انطلق من 
قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا بعد ٢٤ ساعة من املوعد 
احملدد أساسا للرحلة التي أرجئت بسبب رداءة الطقس.

وقال املسؤول في الشركة أندي تران في ڤيديو يرافق 
اإلطــالق إن «فالكون ٩» كان يحمل ١٣٣ قمرا اصطناعيا 
جتاريا وحكوميا إضافة إلى عشــرة أقمــار اصطناعية 

تابعة لـ «سبايس اكس».
وأضــاف «هذا أكبر عــدد على اإلطالق» مــن األقمار 

االصطناعية املرسلة «خالل مهمة واحدة».
وقــد حصل ذلك فــي إطــار برنامج عمليــات إطالق 
تشــاركية («رايد شير») تدفع مبوجبها شركات أصغر 
حجما للمجموعة اململوكة إللون ماســك في مقابل حمل 

التكنولوجيا اخلاصة بها إلى الفضاء.
وأفادت «ســبايس إكس» في سلســلة تغريدات بأن 

األقمار االصطناعية الـ١٤٣ نشرت بنجاح.
وتسعى الشــركة إلى أن تضع في املدار آالف األقمار 
االصطناعية الصغيرة لتشكيل كوكبة «ستارلينك» التي 
تسعى من خاللها إلى توفير إنترنت سريع من الفضاء.

كليني (اجلمهورية التشيكية) - أ.ف.پ: في مركز للكالب 
داخل حاوية بســيطة في قرية كليني املكسوة بالثلوج في 
اجلبال التشيكية، يجري تدريب «ريندا» و«كاب» و«الكي» 
علــى مهمة جديدة تقضي باملســاعدة في رصــد اإلصابات 
بڤيروس كورونا املســتجد. تشتم هذه الكالب الثالثة ست 
حاويات تضم إما قطعة قماش عليها رائحة أشخاص مصابني 
بكوفيد-١٩ أو آخرين غير مصابني أو عينات مزيفة، ويتعني 

عليها التكهن بأي منها يعود إلى شخص مريض.
وتهنئ لينكا فالتشوفا، مدربة الكالب العاملة في وحدة 
اإلطفائيني في براغ، الكلب «ريندا» وهو نوع كالب الصيد 
األملانية «ياغتيرييه»، بعد جلوســه قرب عينة الشــخص 
املصاب مع هز ذيله. ويتحدث فريق املدربني الذين يتولون 
هــذه املهمة خالل أوقــات فراغهم، عن أن نســبة جناح في 

اختبارات الرصد تصل إلى ٩٥٪.
ويقول رئيس املشروع غوستاف هوتوفي «هذا األسلوب 
يفترض أن ينجح أيضا في كشف أمراض أخرى أكثر فتكا 
من كوفيد-١٩». ويشير هوتوفي وهو مدرب كالب متقاعد 
بدأ فريقه تدريب الكالب على هذه املهمة في أغسطس الفائت، 
إلى أن رائحة املصابني تتغير «إلى حد كبير لدرجة يصبح 

رصدها ممكنا بصورة فورية للكالب».
ويحصل على العينات ببساطة من خالل حف قطعة قطن 
على جلد املريض، من ثم يتأكد الفريق من خلو العينة من 

الڤيروس لتفادي نقل العدوى إلى الكالب.
وباستخدام أسلوب سحب العينات نفسه، استعان فريق 
فنلندي بكالب إلجراء اختبارات في مطار هلســنكي، قائال 
إن كالبه باتت قادرة على رصد الڤيروس مع نســبة جناح 

تقترب من ١٠٠٪.

حلظة انطالق «فالكون ٩»          (أ.ف.پ)

فالتشوفا و«ريندا» خالل التدريب   (أ.ف.پ)

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

لقاح «موديرنا» فّعال ضد نسختي
بريطانيا وجنوب أفريقيا املتحّورتني

واشنطن ـ أ.ف.پ: أعلنت 
شــركة موديرنــا األميركية 
للتكنولوجيــا احليويــة في 
بيان أمــس االثنني أن اللقاح 
املضاد لكوفيد-١٩ الذي طورته 
اليزال فعاال ضد النســختني 
البريطانيــة  املتحورتــني 
مــن  أفريقيــة  واجلنــوب 

الڤيروس.
وأوضحت «موديرنا» أنها 
تعمــل علــى تطويــر جرعة 
إضافية لزيــادة احلماية من 

النسخ املتحورة.
وأعلن رئيس مجلس ادارة 
موديرنا ســتيفان بانســيل 
«البيانات اجلديدة مشــجعة 
للغاية ما يعزز ثقتنا بأن يؤمن 
لقاح موديرنا ضد كوفيد-١٩ 
حماية من هذه النسخ اجلديدة 

املتحورة».

افريقيا».
ولدرس آثار اللقاح املوجود 
واملعرف باسم «ام ار ان آي-

١٢٧٣» أخذت «موديرنا» عينات 
من الدم من ثمانية أشخاص 
تلقــوا جرعتــني مــن اللقاح 
وكذلك من قرود مت تلقيحها.

ان  «موديرنــا»  وقالــت 
«الدراسة لم تظهر أثرا كبيرا 
علــى مســتويات األجســام 
املضــادة ضد املتحــورة بي 
١٫١٫٧ مقارنة بالنسخ املتحورة 
االخرى» في خصوص النسخة 

البريطانية لكوفيد-١٩.
وفي املقابل، سجل «خفض 
مضاعف ست مرات» ملستويات 
األجسام املضادة ضد املتحورة 
اجلنوب افريقية (بي.١٫٣٥١). 
لكن «رغم هذا االنخفاض تبقى 
مســتويات االجسام املضادة 
أعلى مما هو ضروري لتأمني 

حماية».
وأكدت في نهاية التجارب 
أن اخلبراء يتوقعون أن يحمي 
اللقــاح من عدوى «النســخ 
املكتشــفة حتــى  املتحــورة 

تاريخه».

الشركة تعمل على تطوير جرعة إضافية لزيادة احلماية من نسخ «كورونا» املتحّورة

وأضــاف «وللمزيــد مــن 
احليطة ولالستفادة من مرونة 
منصتنــا اخلاصــة باللقــاح 
نعمل على تطوير مادة تعزز 
فاعلية اللقاح ضد النســخة 
املتحورة من كوفيد-١٩ التي 
ظهرت للمرة االولى في جنوب 
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